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Abstract
The Surah of Tawhid is filled with deep philosophical and ontological contents,
which according to its argumentative category, the interpretations of Islamic
philosophers are strong-hold for understanding. The present study seeks to analyze
and critic the reasonings and points related to »nor was begotten« from Islamic
philosophers` perspectives (focusing on the ontological interpretations of
Avicenna, Mulla Sadra, and Allameh Tabatabai). The research method is analyticdescriptive. Throughout the research, symbols and tables have been used to
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logically rewrite the arguments. Based on the research findings, Avicenna's
reasoning [denial of God's birth, based on the incompatibility of God`s Essence
with birth and the need for others] is not comprehensive; This reasoning by
considering other preliminaries can be revised and re-interpreted. Allameh
Tabatabai's reasoning [denial of God's birth, based on the incompatibility of God`s
Eternity with birth and need], can be criticized because of the ramifying of Eternity.
New reasoning can be arranged by considering the combined critical reasoning of
Avicenna and Allameh Tabatabai. Mulla Sadra's first reasoning [denial of birth
based on the contradiction between precedence of existence and parental
precedence] can be criticized and corrected due to the unnecessary involvement of
the issue of "priority". Mulla Sadra's second reasoning [denial of birth due to the
implication of possibility] is favorable.
Keywords :The Surah of Tawhid, God, Avicenna, Mulla Sadra, Anthology.

Problem Statement
The Surah of Tawhid contains many novel philosophical points. The focus of the
present study is on the discussion of )ْ لَ ْم َي ِلدi.e. nor was begotten) an attachment of
the verse ) لَ ْم َي ِلدْ َو لَ ْم يُولَدi.e. He begets not, nor was begotten). (Tawhid-3) Also, the
Axis of discussion is on the works of three great Islamic philosophers (namely
Avicena, Mulla Sadra, and Allameh Tabatabai). Accordingly, the main question of
the research is: What is the ontological view of Avicenna, Mulla Sadra, and Allameh
Tabatabai about )ْ )لَ ْم َي ِلدand how can it be analyzed and criticized?
To achieve this goal, more detailed questions can be posed; What reasonings have
been asserted over the works of Islamic philosophers (centered on the three
mentioned philosophers) to prove that God was "not born"? What are the strengths
and weaknesses of these reasons (as an independent or comparative study)?

Method
The research method is analytic-descriptive, and the data collection method is
library research and by referring to the above-mentioned Islamic philosophers`
works.

Findings and Results
In this study, one reasoning from Sheikh Al-Rayees Ibn Sina, one reasoning from
Allameh Tabatabai, and two reasonings from Mulla Sadra about proving that God
was not born » «لم يلدwere analyzed critically and comparatively.
1- Avicenna in his reasoning in the interpretation of The Surah of Tawhid, which
is published in the attachment of Avicenna`s Rasa `eel (Avicenna, 1980, 318),
based absolute identity of God and tried to focus on the statement that "Birth takes
place from another" and explained that the incompatibility between "the need of
the others" and "absolute identity of God" contradicts the possibility of God's birth.
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Critically, in the discussion of "birth" one can believe that God is born but born of
himself (not another's birth), in this case the corruption of need to others does not
happen. As a critique, Avicenna's reasoning can be modified and supplemented
according to the rule that "He who has nothing cannot give it to another."
2- Allameh Tabatabai`s reasoning which is explained in honorable Al-Mizan's
exegesis (Tabatabai, 1996, vol. 20, p. 389), birth (which requires the need for a
parent) conflicts with God`s Eternity and absolute independency. As a comparable
critique with Avicenna`s reasoning, the similarity of the two reasons is an emphasis
on necessity. The difference is that Allameh Tabataba'i focuses on "God's eternity"
[which is considered a kind of weakness] and Avicenna on "God's stand alone".
New reason extracted based on the commonalities, weaknesses, and strengths, and
with a critical-combined consideration of the reasonings of these two thinkers.
1- God (the necessary of existence), is needless.
The child needs her/his parent in creation (whether that
parent is herself/himself or someone else.
.God (the necessary of existence), is not born

preliminaries
Result

3- In his first reasoning, Mulla Sadra connects the issue of "birth" to "precedence"
and then by using the issue of "priority" as a bridge, he reaches the contradiction
between "birth" and " precedence of necessity"(Mulla Sadra, 1996, p. 435). In the
position of critique, priority (and precedence), represent a united truth; so there is no
need for a "priority" component in the reasoning. To prove the claim, it is enough to
rewrite Mulla Sadra's reasoning, simply in the presence of the first two preliminaries
(preliminaries1 and 2).
4- In the second reasoning, Mulla Sadra considers birth to require possibility, that
this possibility conflicts with the necessary of existence (Mulla Sadra, 1996, p. 435).
This is good reasoning (because of its brevity and firmness). It is also more
compatible with the existential originality of transcendent wisdom and the essential
movement of existence, which always considers every non-obligatory being in
change and movement and mixed with possibility.
1-God is the necessary of existence( He is not
feasible and is generated from sb/sth )
.2-Every birth has become after it has not been
3-Any existing creature that has been, after it has
not been before, is being generated from and
.feasible(non-obligatory)
3-Every birth is being generated from and
.feasible(non-obligatory)
4-God is not begotten.

Preliminaries
Based on
2&3
Based on
1&4

Result
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چکیده
سووۀ توحید ،محفوف دۀ مضوامی عمی فلسوفی و هستیشناسانه است ،که با توجه به سنخ استداللی
آن ،تفاسوی فسسوفه اسوسمی ،مسوتمسوخ خوبی ب ای ف

اسوت .پژوهش حاضو دۀ پی آن اسوت که

استدالل ها و نکات م بوط به «ل یولد» ۀا ،از منظ فسسفه اسسمی (با محوۀیت تفاسی هستیشناختی
اب سوینا ،مسصودۀا و عسمه بااباایی  ،موۀد تحلیل مسوتقل و نقد تبایقی ر اۀ دهد .ۀوش پژوهش،
تحلیلی -توصیفی است.
دۀ بول پژوهش از نماد ها و جداول ب ای بازنویسوی منبقی اسوتدالل ها ب ه ری ی شوده اسوت .ماتنی
ب یافته های پژوهش ،اسوتدالل اب سووینا فنفی مولودیت خداوند ،ماتنی ب ناسووازراۀی لتاته بودن با
مولودیت و نیاز به غی ] ،جامع نیسوت؛ ای اسوتدالل ،با لحاظ مقدمات دیگ رابلیت اصوس و تق ی نو
داۀد .اسوتدالل عسمه بااباایی فنفی مولودیت خداوند ،ماتنی ب ناسوازراۀی صومدیت با مولودیت و
نیازمندی] ،بدلیل متف ع شودن ب «صومدیت» رابلیت نقد داۀد .با مسحظه انتقادی -ت کیایِ اسوتدالل
اب سووینا و عسمه بااباایی میتوان اسووتدالل جدیدی ۀا سووامان داد .اسووتدالل اول مسصوودۀا فنفی
 -1استادیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مازندران ،نویسندۀ مسئول
 -2استادیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مازندران
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مولودیت ماتنی ب تنارض مابی اردم بودن واجب با تقدم والد] ،بهدلیل دخالت غی ضوو وۀیِ مسوواله
«اولویت» ،رابل نقد و اصووس اسووت .اسووتدالل دوم مسصوودۀا فنفی مولودیت بدلیل اسووتلکام امکان]
پسندیده است.
کلمات کلیدی :سوۀ توحید ،خداوند ،اب سینا ،مسصدۀا ،هستیشناسی.

 -1طرح مسئله

قرآن کریم به عنوان کتاب آسممانی دین اسمال  ،محور اصلی بسیاری از پژوهشها در طول
تاریخ بوده اسممت و اندیشمممندان ملتل  ،از مشممارب ملتل تفکری و با اسمملوب های
متفاوت علمی به این مهم ،همت گماشتهاند.
مسلمانان در هر عصرى متناسب با امکانات فکرى و عملى خود تحت تأثیر شوق و عشقى
که به قرآن داشمممتند درباره آن کار کردهاند ،از قبیل به خاطر سمممنردن ،قرائت ،تفسمممیر
معانى ،توضیح و شرح لغات قرآن ،تدقیق در معانى آن و استفاده از آن در مسائل حقوقى،
اخالقى ،اجتماعى ،فلسمفى ،عرفانى ،علمى ،نوشمتن آن با خوو بسمیار زیبا ،تذهیب آن و
( ...موهری ،2006 ،ص .)80
تفسمیر که بیان معانی آیات و کشم مقاصمد و مدالیل آنهاسمت ،از قدیمی ترین اشمتغاتت
علمی مسمملمانان بوده اسممت (طباطبایی ،1996 ،ج  ،1ص  .)4گروهی همّ اصمملی خود را
صممرفاً بر تفسممیر متمرک کرده اند و گروهی دیگر ،با تلصمم های علمی ملتل ِ مانند
کالمی ،ادبی ،فلسمممفی ،فقهی و  ...از دریچه نظرگاههای خود ،به این منبع تی ال حکمت
چشمم دوخته و از زبان تلصمصمی خود ،به تفسمیر همه یا برخی از سمور و آیات پرداختهاند.
مبرهن است که به طور معمول ،برای فهم جنبه های تلصصی قرآن ،رجوع به متلصصان
در آن زمینه ،معقولتر و کارگشاتر است.
بر اساس توضیحات یاد شده ،در بررسی جنبههایی از آیات قرآن کریم که شکل استدتلی
و تحلیلی دارد ،رجوع به فالسمفه اسمالمی ،به عنوان متلصمصمانِ عرصمه تفکر ،اسمتدتل و
منوق در دنیای اسال میتواند راهگشای نکات جالب توجهی باشد.

تحلیل هستیشناسانة «لم یولد» با تأکید بر آرای ابنسینا ،مالصدرا و ...

355

در میان سمورهها و آیات قرآن کریم ،سموره توحید ،از جمله سمورههایی اسمت که بهدلیل
مباحث فلسممفی و حکمیای که در خود جای داده اسممت ،مورد توجه اندیشمممندان بوده
است.
بعضمی از حکما و فالسمفه اسمالمی ،تفاسمیر متمرک و مسمتقلی برای این سموره نگاشمتهاند
که غالباً ذیل آثاری کلیتر ،جمع آوری و چاپ شمده اسمت؛ مانند شمیخ الرئی ابنسمینا
ذیل کتاب رسممائل (ابن سممینا ،1980 ،ص  ،)321- 312دو رسمماله از صممدرالمتألهین
مالصممدرا ذیل کتاب مجموعه رسممائل (مالصممدرا ،1996 ،ص  ،)451-395میرداماد در
مصمممنفمات (میردامماد ،2006-2002 ،ص  ،)564- 560عالممه حلی در األلفین (حلی،
 ،1988ص  ،)1002 - 1001اما خمینیره در آداب الصمملوۀ (خمینی ،1991 ،ص -301
 ،)317محقق دوانی در الرسمائل الملتارۀ (دوانی و میرداماد ،بی تا ،ص  35تا  ،)63عالمه
طباطبایی در تفسیر شری المی ان (طباطبایی ،1996 ،ج  ،20ص  )392-387و ...
سمورۀ توحید ،مشمتمل بر نکات بدیع و فلسمفی بسمیاری اسمت که تزمة پردازش همه آنها،
نگارش کتب و آثار ملتل پژوهشممی و علمی اسممت .به همین دلیل ،از سممویی ،موضمموع
پژوهش حاضمر را تحدید کرده و صمرفاً به یکی از اج ای این سموره خواهیم پرداخت و آن
هم بحث از «لم یولد» ذیل آیه «لَمْ یَلِ ْد وَ لَمْ یُولَ ْد»[توحید /آیه  ]3اسمممت .از دیگر سمممو،
تمرک مباحث را حول آثار سممه فیلسمموف ب رال اسممالمی قرار دادهایم ،یعنی ابنسممینا
(فیلسموف مشایی متقد ) ،مالصدرا (فیلسوف مربو به سده های میانی و موس حکمت
متعالیه) و عالمه طباطبایی (فیلسوف برجستة معاصر).
در برخی از آثار این اندیشممندان ،از سموی شمارحان و یا مصمححان ،نکات قابل مالحظه ای
برای آشمنایی بیشمتر با آثار و زندگی ایشمان وجود دارد که برای پرهی از اطاله کال  ،صمرفاً
ارجاع بیان میشمود (نک :ابنسمینا2004 ،ال  ،ص  ،2-1پیشمگفتار؛ مالصمدرا ،1996 ،ص
8-13؛ اوسى ،2002 ،ص .)75-59
در نهایت ،پژوهش حاضر در پی آن است که یکی از اج ای سورۀ توحید ،یعنی «لم یولد»
بودن خدا را از منظر فالسممفه اسممالمی (با محوریت تفاسممیر ابنسممینا ،مالصممدرا و عالمه
طبماطبمایی) مورد واکماوی قرار داده ،اسمممتمدتل هما و نکمات تحلیلی موجود در آن را تحلیمل
مسمتقل ،نقد و بررسمیِ توبیقی کند .بر این اسماس ،پرسمش اصملی پژوهش ،چنین اسمت:
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دیدگاه هسمتیشمناسمانة ابنسمینا ،مالصمدرا و عالمه طباطبایی ،دربارۀ لم یولد چیسمت و
چگونه قابل تحلیل و نقد است؟
در راسمتای تحصمیل به این هدف ،سمواتت ج ئی تری قابل طرح اسمت؛ چه اسمتدتل هایی
برای اثبات «لم یولد» بودن خدا در آثار فالسممفه اسممالمی (با محوریت سممه فیلسمموف
نامبرده) اقامه شمده اسمت؟ نقا قوت و ضمع این اسمتدتل ها (به صمورت بررسمی مسمتقل
و بررسی توبیقی) چیست؟
تز است بر این نکته تاکید گردد که لم یولد بودن خدا از طرق ملتل قابل اثبات است،
اما پژوهش حاضر ،در پی بررسی می ان کارآیی و استحکا استدتلهای افراد مذکور برای
اثبات مدعا [لم یولد] اسمت .به دیگر سملن ،چه بسما ،طی این پژوهش ،بعضمی اسمتدتتت،
مورد نقد قرار گیرد ولیکن این به معنای ملدوش کردن اصممل مدعا [لم یولد بودن خدا]
نیست ،بلکه صرفا استحکا و صحت استدتل آن اندیشمند ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
روش جمع آوری دادهها ،کتابلانهای و با مراجعه به آثار فالسمفه اسمالمی و روش پژوهش،
تحلیلی – توصیفی است.
از ویژگیهای قابل توجه پژوهش این اسممت که تالش شممده از کلیگویی پرهی شممود و با
بررسممی دقیق و ج ئی آرا و اسممتدتلها ،نکاتی تحلیلی و توبیقی نو اسممتلراج شممود.
همچنین در تحلیل و ارائة موالب ،از نمادها و جداول برای بازنویسمی منوقی اسمتدتلها
بهره گیری شمده اسمت تا مدعای اندیشممندان مشمل و واضمح شمود .همین دقت بر بهره
گیری از نمادها و تکاپو برای شمفاف سمازی و بازنویسمی منوقی اسمتدتل ها ،زمینهای را
فراهم آورد کمه آرای فالسمممفمه مورد واکماوی و نقمد دقیق قرار گرفتمه و از خالل آن ،بمه
اسممتدتلهای تکمیلی و اصممالحی و یا اسممتدتل های جدید برای «لم یولد» (و سممایر
موالب) نائل گردد.
 -2آشنایی کلی با سورة توحید

سمورۀ توحید ،یکی از سمور قرآن کریم (شمماره سموره )112 :اسمت که طبق ااهر آنچه که
در روایات در باب اسمباب ن ول آمده ،سموره ای مکی اسمت؛ گرچه محتمل اسمت مدنی هم
باشد (طباطبایی ،1996 ،ج  ،20ص .)387
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مالصمدرا برای این سموره نا های ملتلفی را احصما کرده و برای بعضمی از آنها وجوهی را
ذکر میکنمد؛ نما همایی مماننمد التوحیمد ،اتخالص (تن من عرف اللّمه تعمالى و وحّمده بمما
تضمممنه هذه السممورۀ کان مللصمما فی دین اللّه) ،المعرفة (تشممتمالها على معرفة اللّه او
وجوب معرفة ما فیها) ،اتسماس (تشمتمالها على اصول الدین و اساسه) ،النجاۀ (تنها تنجى
من اعتقمدهما) ،سمممورۀ الجممال (تن الجالل غیر منفمک عن الجممال) ،البراءۀ (تنّهما تبر من
الشمر ) ،الوتیة ،التفرید ،التجرید ،النسمبة ،اتمان و ( ...مالصمدرا ،1996 ،ص 396-395؛
همو ،2004 ،ج  ،3ص .)111-110
ره
در فضمائل و اهمیت سموره ،سملنان و احادیث بسمیاری نقل شمده اسمت؛ اما خمینی
معتقد اسمت که این سموره شمریفه از اماناتى اسمت که سمموات ارواح و اراضمى اشمباح و جبال
انّیّات از حمل آن عاج و درماندهاند و تیق حمل آن ج انسمممان کامل نیسمممت ،ولى باز
مژده و بشممارتى در کار اسممت که چشممم آخر زمانىها را روشممن کند و دل اهل معرفت را
سمال اللهه علیه
اطمینان بلشمد .و آن حدیثى اسمت که در کافى شمری آمده و علىّ بن الحسمین
در پاسمخِ سمؤالی فرمود« :همانا خداى ع ّ و جلّ دانا بود که در آخر ال ّمان اقوامى هسمتند
کمه نظرهماى عمیق دارنمد؛ پ  ،نمازل فرمود قمل هو اللهمه احمد و آیماتی از سممموره حمدیمد را»
(خمینی ،1991 ،ص .)302
البته اشماره به این نکته خالی از لو نلواهد بود که در کتاب آداب الصملوه این حدیث به
«اصمول کافى ،کتاب التوحید ،باب النّهی عن الکال فى الکیفیة ،حدیث شمماره  »4ارجاع
داده شممده اسممت (همان) ،اما نگارندگان این پژوهش ،در ارجاع مذکور ،چنین حدیثی را
مشماهده نکردهاند ،بلکه در «باب النسمبه ،حدیث شمماره  »3این حدیث یافت شمد (کلینی،
 ،2009ج  ،1ص  .)91همچنین این حمدیمث بمدلیمل اهمیمت در آثمار دیگر نی مورد توجمه
قرار گرفته اسممت (از جمله :مجلسممی ،1982 ،ج  ،3ص 264؛ صممدوق ،1978 ،ص 283؛
فیض کاشانی ،1985 ،ج  ،1ص  368و.)...
مالصمدرا در باب فضمیلت سموره بیان میدارد که دتئل و براهین ،قائم بر آن هسمتند که
اعظم درجات بندگی و اجل سممعادات انسممان ،این اسممت که قلبش روشممن به نور جالل و
کبریای خداوند شمود که این مهم ،با شمناخت این سموره حاصمل میشمود .در نتیجه این
سوره ،افضل سور و اعظم آنهاست (مالصدرا ،2004 ،ج  ،3ص .)111
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در باب سمبب ن ول سموره ،اقوال و احادیث ملتل اسمت ،برخی آن را در پاسمخ به سموال
مشمرکین از نسمب خداوند میدانند ،برخی در پاسمخ به سموال یهود و برخی در پاسمخ به
سوال نصاری (فلر رازی ،1999 ،ج  ،32ص 356-355؛ مالصدرا ،1996 ،ص .)397
سمورۀ توحید مشمتمل بر این آیات اسمت :بِسمْ مِ اللههِ الرهحْمنِ الرهحیمِ * قُلْ هُوَ اللههُ َحَ ٌد []1
اللههُ الصهمَ ُد [ ]2لَمْ یَلِ ْد وَ لَمْ یُولَ ْد [ ]3وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً َحَ ٌد [.]4
ترجممة آیمات :بمه نما خمداونمد بلشمممنمده مهربمان * بگو :خمداونمد ،یکتما و یگمانمه اسمممت []1
خداوندى اسمت که همه نیازمندان قصمد او مىکنند [( ]2هرگ ) ن اد ،و زاده نشمد ]3[ ،و
براى او هیچگاه شبیه و مانندى نبوده است[( ]4مکار  ،1994 ،ص .)604
این سموره ،توصمی میکند خدا را به احدیت ذات و رجوع ماسموا به سممت خدا ،در تما
حوائج وجودی ،بدون اینکه هیچ چی ی در خدا شمراکتی در ذات ،یا صمفات یا افعال داشمته
باشمد .و این توحید قرآنیای اسمت که ملت قرآن اسمت و تما معارف اسمالمی ،بر آن بنا
شمده اسمت (طباطبایی ،1996 ،ج  ،20ص  .)387البته همانگونه که قبل از این نی اشماره
شمممد ،پرداختن به همه مسمممائل و نکات این سممموره ،از عهده این مقاله (و موارد محدود
مشمابه) خارج اسمت .به همین دلیل مقاله حاضمر ،تنها بر ج ئی از آن متمرک خواهد بود؛
بلش دو از آیه سمو یعنی «لَمْ یُولَدْ» ،موضموع این پژوهش اسمت .تالش بر این اسمت که
اسمتدتل های فالسمفه بر «لم یولد» یعنی اینکه «خدا زاییده نشمده اسمت و والد ندارد»،
مورد واکاوی و دقت قرار گیرد.
 -3بازخوانی استدالل ها بر «لم یولد»

همان گونه که در مقدمه بیان شممد ،تمرک پژوهش حاضممر بر آرای فالسممفه اسممالمی،
باتخ شیخ الرئی ابنسینا ،صدرالمتألهین مالصدرا و عالمه طباطبایی است.
در ادامه ،در بلش مربو به هر متفکر ،ابتمدا اصمممل اسمممتمدتل بر «لم یولد» از تفسمممیر
فیلسمموف مورد نظر تبیین میگردد .سممن  ،در مقا بررسممی تحلیلی ،ابتدا اسممتدتل
بازنویسممی شممده و بعد ،مورد بررسممی نقادانه (بررسممی نقا قوت و ضممع ) و یا تحلیل
توبیقی قرار میگیرد.
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 -3-1استدالل شیخ الرئیس ابنسینا
 -3-1-1تبیین استدالل

ابن سمینا در تفسمیر سموره توحید ،دلیل بر «لم یولد» را اینگونه تقریر میکند " :تنه لما
لم یکن له ماهیة و اعتبار سموى انه هو هو الذی ابتد فى ول السمورۀ بذکره و کان هویته
لذاته وجب الّا یکون متولدا عن غیره و ات لکانت هویته مسمممتفادۀ فال یکون هو هو لذاته"
(ابن سینا ،1980 ،ص .)318
وقتی که آن حضمممرت را ماهیّت و اعتبارى نبوَد سمممواى هویّت مولق  -چنانکه در اوایل
سموره مذکور گردید -و هویّتش از ذات خودش اسمت (لذاته اسمت) ،بالضمّ روره واجب اسمت
متولّد از غیر نبوده باشمممد ،و الّا هویّتش مسمممتفاد از غیر خواهد بود و دیگر هویّت مولق
نیست .و ما شر کردیم باید هویّت مولق باشد (همو2004 ،ب ،ص .)47
این اسممتدتل ،در کتاب «التفسممیر القرآنی و اللغه الصمموفیه فی فلسممفه ابنسممینا» نی به
همین شکل تبیین شده است (عاصی ،1982 ،ص .)111
 -3-1-2بررسی تحلیلی استدالل

در تحلیل و بررسمی نظرات علمی ،یکی از موارد مهم ،تبیین درسمت و روشمن اصمل سملن
اسمممت .بمه همین دلیمل ،یکی از نکماتی کمه پژوهش حماضمممر همّت بمه آن خواهمد داشمممت،
بازتبیین منوقی ادله اسممت .همچنین ،در راسممتای تحلیل بهتر ،از نمادها نی بهره گرفته
شده است.
نماد

معادل

F

( Fatherمعادل انگلیسی والد)

S

( Sonمعادل انگلیسی مولود -فرزند)

این معادل ها مقتب از ترجمة «وَ والِ ٍد وَ ما وَلَ َد» [بلد /آیه  ]3از صمفارزاده اسمت که آیة
مذکور را چنین ترجمه کرده اسمممت"Saffarzadeh, ( "And by the Father and the Son
.)2011, p: 1390
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معادلهای انگلیسممی دیگری برای والد و مولود وجود دارد ولیکن هم اینکه این معادل ها
ج و پرکاربردترین ها هسمتند و هم این مقاله متولی بررسمی واهه گ ینی ،به صمورت خاص
نیست.
 .3-1-2-1بازنویسی استدالل
استدتل شیخ الرئی

در مقا بازنویسی این گونه است:
 -1خدا ( )Gهویتش مولق و لذاته است.
 -2چی ی کمه متولمد ( )Sاز غیر بماشممممد ،هویتش
مستفاد از آن غیر خواهد بود.

مقدمات

 -3چی ی که هویتش مسمتفاد از غیر باشمد ،هویتش
لذاته و مولق نیست.

نتیجه

بر اساس  2و :3

 -4چی ی که متولد ( )Sاز غیر باشمد ،هویتش لذاته
و مولق نیست.

بر اساس  1و :4

 -5اگر خمدا ( )Gمتولمد ( )Sاز غیر بماشمممد ،هویتش
لذاته و مولق نیسممت .و این خل فرض (مقدمه )1
است.
خدا ( )Gمتولد ( )Sاز غیر نیست.

 .3-1-2-2نقد توجه انحصاۀی به «تولد از غی »
محور اصمملی اسممتدتل تأکید بر این اسممت که «تولد از غیر صممورت میگیرد»؛ به دیگر
سملن ،وقتی صمحبت از تول ِد یک مولود مانند  Sمیشمود ،حتماً پای یک غیر ( )Fدر میان
اسمت که این مولود ( )Sاز آن والد ( )Fمتولد شمده اسمت .حال ،چون این «نیاز به غیر» با
لذاته بودن خدا ناسازگار است ،پ خدا مولود نیست.
در مقا نقد ،میتوان بیان داشمت که چه بسما ،خدا مولود باشمد ،نه اینکه خدا «مولودِ غیر»
باشمممد (که بلواهد مسمممتفاد از غیر گردد) ،بلکه خدا «مولودِ خودش» باشمممد و هویتش
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مسممتفاد از خودش باشممد .در این صممورت تناقضممی با لذاته بودن هویت خداوند بوجود
نمیآید؛ پ استدتل ملدوش میگردد.
توضمیح این نقد در گرو تبیین مولبی در باب اقسما تصمور از خداسمت .اسمتاد موهری در
بحمث از «اثبمات وجود حق تعمالى» و در شمممرح « مما ذاتمه بمذاتمه لمذاتمه -موجود الحقّ العلى
صمفاته» (سمب واری ،2000-1990 ،ج  ،3ص  ،)501قائل اسمت که تصموّر هر کسمى درباره
خدا این اسمت که موجودى اسمت که محال اسمت که نباشمد و ضمرورتا و ل وما باید باشمد،
ولى اگر از مفهو لفظى این کلممه بگمذریم نماچمار بمایمد عمیقتر بینمدیشمممیم و ببینیم  ...آیما
واجب الوجود عبارت اسممت از «موجود خودسمماز و خود سمماخته و خود سممامان» یعنى
موجودى که سمازنده و سمامان دهنده خویش اسمت؟ و ناچارا اگر این تصموّر درسمت باشمد در
آن صمورت« ،واجب الوجود» از آن جهت واجب الوجود اسمت که خود ،سمازنده خود اسمت.
بر همین اسمماس ،واجب الوجود خود نیاز خود را برطرف کرده اسممت و به عبارت سممادهتر
خودش خالق و صانع و پدیدآورنده خودش است (موهری ،1994 ،ص .)321-319
تصممور دیگر دربارۀ خدا (واجب الوجود) عبارت از «پدیدارى بى پدیدآورنده» اسممت ،یعنى
واجمب الوجود مماننمد هر موجود دیگر «پمدیمد» آممده اسمممت ،امما پمدیمدآورنمدهای نمدارد ،نمه
خودش پدیدآورنده خودش اسممت و نه غیر خودش .بنا بر این تعری و تص موّر ،وجود خدا
(واجب الوجود) ،استثنائى در قانون علّیّت است (همان ،ص .)322-320
اسمتاد موهری ،این دو تصمور را احتماتتی صمرفا ذهنی نمیداند ،بلکه معتقد اسمت که در
کلمات بسمیارى از دانشممندان مادّى ،وقتى که خوب دقّت مىکنیم مىبینیم تصموّرشمان از
«واجب الوجود» به یکى از دو شمکل باتست (همان ،ص  .)322-319موابق تصویر سارتر
از خدا ،علّت نلسمتین نی مانند همة اشمیا نیازمند به علّت اسمت ،ولى این نیاز را خودش
براى خودش برمىآورد ،اما موابق تصمویر کانت و هگل و اسمننسمر ،خداوند موجودى اسمت
که دربارۀ او اسمتثنائى در قانون علّیت صمورت گرفته اسمت (همو ،بی تا ،ص  )74و خداوند
«پدیدارى بى پدیدآورنده» اسمت .البته اسمتاد موهری هر دوی این تصمورات را نادرسمت
میداند.
پ از این توضمممیحات ،به اسمممتدتل شمممیخ الرئی باز گردیم .در مقا نقد ،بر اسممماس
توضممیحات اسممتاد موهری ،تصممورات از خداوند (واجب الوجود) متفاوت اسممت .چه بسمما
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کسانی باشند که خداوند را «موجود خودساز و خود ساخته و خود سامان ،یعنى موجودى
که سمازنده و سمامان دهنده خویش اسمت» بدانند .بر همین اسملوب ،افرادی میتوانند در
بحث «مولودیت» قائل باشممند که خدا مولود اسممت ،اما مولود خودش ،که در این صممورت
مفسدۀ نیاز به غیر هم حادث نمیشود.
بر این اسماس ،دامنه این اسمتدتل ،محدود به کسمانی میشمود که «تصمور آنها از خدا» با
«تصمور ابنسمینا از خدا در این اسمتدتل» ،یکسمان اسمت و شمامل کسمانی که چنان تصموری
از خدا دارند ،نمیشود.
 .3-1-2-3پیشن اد ب ای ۀفع نقد انحصاۀ به «تولد از غی » و تقویت استدالل
رفع نقد پیشمین از اسمتدتل ،مسمتل مقدماتی دیگر اسمت و آن توجه دادن به این نکته
اسممت که فاقد شممی ،نمیتواند معوی شممی باشممد (سممب واری ،2004 ،ص 144؛ جامی،
 ،1979ص 158؛ موهری ،2003 ،ج  ،1ص  .)103در نتیجمه ،اگر خود شمممیء بهرهای از
وجود نبرده باشممد ،چگونه میتواند خود را وجود داده و متولد کند؟ چنین سمملنی محال
اسمت .پ نمیشمود که چی ی مولود خودش باشمد (خودش والد خودش باشمد)؛ بر همین
مبنا هم نمیشود که خدا مولود خودش باشد (خودش والد خودش باشد).
پ اسممتدتل ابنسممینا برای جامعیت ،نیازمند مقدمات تکمیلی دیگری اسممت که تقریر
شمد .بر اسماس توضمیحات و جای گذاری مقدمات اصمالحی ،نسمله بازتقریر شمدۀ اسمتدتل
شیخ الرئی را اینگونه میتوان تقریر کرد.
این اسمتدتل را همچنان میتوان بهبود بلشمید که در بلش مربو به بررسمی اسمتدتل
عالمه طباطبایی ،بعد از بررسی توبیقی ،صورت گرفته است.
 -3-2استدالل عالمه طباطبایی

از لحاظ ترتیب زمانی ،بعد از شمیخ الرئی  ،باید به اسمتدتل مالصمدرا میپرداختیم ،اما به
جهت تناسمبی که مابین اسمتدتل ابنسمینا و اسمتدتل عالمه طباطبایی وجود دارد ،در این
بلش ،استدتل عالمه مورد بحث قرار میگیرد.
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 -1اگر خمدا ( )Gمولود ( )Sبماشمممد ،از دو حمال خمارج
نیسممت :یا متولد از خود اسممت (خودش والد خودش
است) یا متولد از غیر (چی دیگری والد او است).
 -2فاقد شممیء ،نمیتواند معوی شممی باشممد .پ اگر
خود شیء بهره ای از وجود نبرده باشد ،نمیتواند چی
دیگر را (از جمله خودش را) وجود داده و متولد کند.
بر اساس :2

 -3محال اسممت خدا ( )Gمولود خودش باشممد [محال
است خدا ( )Gمتولد از خودش ( )Gباشد].
 -4خدا ( )Gهویتش مولق و لذاته است.

مقدمات

 -5چی ی که متولد ( )Sاز غیر باشمد ،هویتش مسمتفاد
از آن غیر خواهد بود.
 -6چی ی که هویتش مسممتفاد از غیر باشممد ،هویتش
لذاته و مولق نیست.

نتیجه

بر اساس  5و :6

 -7چی ی که متولد ( )Sاز غیر باشمد ،هویتش لذاته و
مولق نیست.

بر اساس  4و :7

 -8اگر خدا ( )Gمتولد ( )Sاز غیر باشمد ،هویتش لذاته
و مولق نیست .و این خل فرض (مقدمه  )1است.

بر اساس  3و :8

 -9خدا ( )Gمتولد ( )Sاز خود و از غیر نیست.

 1و :9

خدا ( )Gمتولد ( )Sنیست.

 -3-2-1تبیین استدالل

عالمه طباطبایی ،در تفسمیر شمری المی ان ،دلیل بر «لم یولد» را اینگونه تبیین میکند:
" ما کونه لم یولد فإن تولد شممیء من شممیء ت یتم إت مع حاجة من المتولد إلى ما ولد
منه فی وجوده و هو سممبحانه صمممد ت حاجة له" (طباطبایی ،1996 ،ج  ،20ص .)389
زاییده نشدن خدا بدلیل آن است که تولد چی ی از چی ی ،تما نمیشود مگر با احتیاجی
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از متولد در وجودش ،به والد (چی ی که از او متولد شمده اسمت) و این در حالی اسمت که
خداوند سبحان ،صمد است و هیچ نحو احتیاجی ندارد.
 -3-2-2بررسی تحلیلی استدالل

 .3-2-2-1بازنویسی استدالل
بازنویسی استدتل عالمه اینگونه است که:
 -1خداوند ( )Gصمد است.
 -2هر چی ی که صمممد باشممد ،هیچ نحو احتیاجی
ندارد.
بر اساس  1و:2
مقدمات

 -4در تولمد ،مولود ( )Sنیماز و احتیماج وجودی دارد
به والدش.
بر اساس  3و :4

نتیجه

 -3خداوند ( )Gهیچ نحو احتیاجی ندارد.

 -5اگر خمداونمد ( )Gمولود ( )Sبماشمممد ،نیماز وجودی
خواهد داشممت به والدش و این خالف فرض (مقدمه
 )3است.
خداوند ( )Gمولود ( )Sنیست.

 .3-2-2-2ب ۀسی تبایقی با استدالل شیخ ال ئیس اب سینا
در مقما نقمد و تحلیمل ،بمه بررسمممی توبیقی این اسمممتمدتل بما اسمممتمدتل شمممیخ الرئی
میپردازیم و شباهت و تفاوت را تحلیل میکنیم:

• شمباهت اسمتدتلها در این اسمت که هر دو ،محور را «احتیاج و نیازمندی و اسمتفاده»
قرار دادهاند.

• تفاوت اسممتدتلها در این اسممت که عالمه طباطبایی ،تأکیدش بر صمممدیت اسممت و
درصمدد این اسمت که تبیین کند نیازمندی در تعارض با صمفت صممدیت اسمت؛ اما ابنسمینا
تأکیدش را بر خود واجب الوجود و لذاته بودنش قرار داده اسمممت و تالش میکند تعارض
نیازمندی با وجوب وجود را تشریح کند.
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توضمیح تفاوت اینکه ،عالمه طباطبایی ،به وضموح ،اسمتدتل خود بر «لم یولد» را متفرع بر
«صممدیت» میکند؛ و خود ایشمان در المی ان ،صمراحت بر این مولب دارد و بیان میدارد
کمه "همذه الصمممفمات الثالث المنفیمة [لَمْ یَلِم ْد  /لَمْ یُولَم ْد  /لَمْ یَکُنْ لَمهُ کُفُواً َحَم ٌد] و إن مکن
تفریع نفیها على صمممفة حدیته تعالى بوجه لکن األسمممبق إلى الذهن تفرعها على صمممفة
صمدیته" (طباطبایی ،1996 ،ج  ،20ص .)389
در نتیجه ،اسمتدتل عالمه بر «لم یولد» ،وقتی کامل میشمود که در جای دیگر اثبات شمود
که خداوند صممد اسمت؛ که این به نوعی ضمع برای یک اسمتدتل محسموب میشمود که
خود کامل نبوده و مبتنی بر استدتل دیگری باشد.
در راستای گری از نقد ،میتوان به این نکته توجه داشت که در خودِ «واجب الوجود» ،بی
نیازی ،منووی اسمممت و برای فهم بی نیازیِ واجب ،ل ومی بر اسمممتمسممما به «صمممفت
صمدیت» به عنوان واسوه نیست.
بر اسماس توضمیحات ،اسمتدتل ابنسمینا از این لحاظ ،بر اسمتدتل عالمه طباطبایی برتری
دارد .زیرا مماننمد عالممه طبماطبمایی ،پمای یمک صمممفمت (کمه خود نیماز دارد کمه جمداگمانمه اثبمات
شود) را به میان نیاورده است.
از دیگر سمو ،مبتنی بر نقدهای اسمتدتل ابنسمینا  -که پیش از این بررسمی شمده اسمت،-
ضمع اسمتدتل ابنسمینا در مقا مقایسمه ،این اسمت که اسمتدتلش توجه انحصماری به
«تولد از غیر بودن» دارد .که در این پژوهش (در تحلیل آن استدتل) ،تالش شده که این
اشمکال با پیشمنهاد جدید بر طرف شمود ،اما با مقایسمه اسمتدتل ابنسمینا با اسمتدتل عالمه،
این نکته متبادر به ذهن شمده اسمت که ابنسمینا میتوانسمت که «غیر» را به میان نکشمد و
صمرفاً اصمل «احتیاج و نیازمندی مولود به والد» را محل بحث قرار دهد و بحث را اعم کند
از اینکه یا خودِ مولود ،والد باشد ،یا اینکه شل ِ دیگری ،والد باشد.
 .3-2-2-3استدالل ت کیای و تکمیلی
بر اسماس تما آنچه گذشمت از نقا اشمترا و ضمع و برتری ها ،و با مالحظه ترکیبی
اسمتدتل های این دو اندیشممند در معیت یکدیگر ،میتوان اسمتدتلی دیگر را مورح کرد.
که به نظر میرسد مبری از نقدهای پیش گفته است.
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 -1خداوند (واجب الوجود ،)G /بی نیاز اسممت (هیچ
نحو نیاز و احتیاجی را بر نمیتابد).
مقدمات

نتیجه

 -2مولود ( )Sنیمازمنمد اسمممت ،در بوجود آممدن بمه
والدش (اعم از اینکه آن والد خودش باشد یا شل
دیگر).
بر اساس  1و:2

خداوند (واجب الوجود )G /مولود ( )Sنیست.

در مقدمه اول ،صممدیت را دخیل نکردیم که به اشمکال اسمتدتل عالمه طباطبایی گرفتار
نشویم.
در مقدمه دو  ،اصل نیازمندی را بیان کردیم و تلصیصش به غیر ندادیم (منحصر در غیر
نکردیم) ،تا اشکال استدتل ابنسینا وارد نشود.
عالوه بر این موارد ،ویژگی مثبت دیگر این استدتل ،اختصار آن است.
 -3-3استداللهای مالصدرا

مالصمدرا دو رسماله در تفسمیر سمورۀ توحید دارد که در کتاب «مجموعه رسمائل فلسمفى
صمدرالمتألهین» گردآوری شمده اسمت[ .]5در تفسمیر اول سمورۀ توحید ،ذیل توضمیحات آیه
به

 ،3مقدمتا یک دلیل عا و مشممتر برای «لم یلد» و «لم یولد» اقامه میکند .سممن
صورت مج ا ،برای هر کدا  ،دتیلی را بر میشمارد.
مالصمدرا تفسمیری  7جلدی به نا «تفسمیر القرآن الکریم» برای بلشمی از آیات و سمور
قرآنی نگاشمته اسمت (سموری مانند فاتحه ،بقره ،نور ،ی  ،سمجده و  ،)...امادر این تفسمیرِ
چند جلدی ،سمورۀ توحید و مسمئله مقالة حاضمر (اسمتدتل بر لم یولد) را مسمتقالً مورد
تحلیل قرار نداده و صمرفاً به صمورت پراکنده ،ذیل مباحث دیگر ،به «لم یولد» اشماره نموده
اسمت .ابتدا در جلد دو  ،ذیل بحث نفی حیای الهی در بیان مثالهای عمومی (مالصمدرا،
 ،1987ج  ،2ص  ،)205سمن در جلد چهار ذیل بحث از اسمم اعظم (همان ،ج  ،4ص
 .)38همچنین در حدیثی منقول از حضمرت عیسمی علیه السال «لن یلج ملکوت السموات
من لم یولمد مرّتین» در بماب ورود بمه عمالم ملکوت و تولمد دوگمانمه (هممان ،ج  ،4ص  424و
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ج  ،7ص  ،)102کلیمد واهۀ «لم یولمد» وجود دارد کمه البتمه از بحمث مورد نظر این پژوهش،
بسیار به دور است.
در این مقمالمه ،دو اسمممتمدتل از میمان ادلمة مج ا برای اثبمات «لم یولمد» از کتماب «مجموعمه
رسائل فلسفی مالصدرا» برگ یده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
 -3-3-1استدالل اول مالصدرا

 .3-3-1-1تایی استدالل
مالصمدر ،دلیل اختصاصی اول بر «لم یولد» را اینگونه تبیین میکند " :ان الوالد مقد فی
الوجود على الولد ،فهو بان یکون واجبا اولى من ولده ،و ما فرضممناه واجبا یل ان ت یکون
واجبا ،تن الواجب یجب ان یکون اقد اتشمیاء فی الوجود؛ هذا خل " (مالصمدرا،1996 ،
ص  .)435والد مقد بر ولد اسمت در وجود داشمتن ،پ اولی بر ولد اسمت در اینکه واجب
باشمد .در نتیجه ،تز میآید آنچه مفروض ما بود که واجب باشمد ،دیگر واجب نباشمد .زیرا
واجب ،باید اقد اشیا در وجود باشد و این خل است.
 .3-3-1-2ب ۀسی تحلیلی استدالل
الف -بازنویسی استدالل
در این استدتلِ مالصدرا ،سیر بحث اینگونه است که ایشان ،میخواهد مساله «مولودیت»
را به «تقد » متصمل کرده و سمن با اسمتفاده از مسماله «اولویت» [فهو بان یکون واجبا
اولى من ولده] به عنوان پل ارتباطی ،به خل برسد.
با توجه به اینکه در ااهر عبارات مالصممدرا ،جایگاه «اولویت» خیلی واضممح نیسممت ،ما
مقدمات ملفیِ مورد نظرِ مالصمدرا ،برای برقراری ارتبا مابین اج ای اسمتدتل و وصمول
به خل را در مقا بازنویسی ارائه میکنیم.
بر اساس توضیحات ،بازنویسی استدتل حاضر بدین شکل خواهد بود.
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 -1خدا ( /Gواجب الوجود) اقد اشیا در وجود است.
 -2والمد ( )Fدر وجود داشمممتن مقمد بر مولود ()S
است.
 -3اگر  Aبر  Bدر وجود مقد باشممد A ،برای واجب
بودن ،اولی است بر .B
مقدمات

بر اساس  2و:3

 -4والمد ( )Fبرای واجمب بودن ،اولی بر مولود ()S
است.
 -5اگر خمدا ( )Gمولود ( )Sبماشمممد ،والمدش اولی بر
اوسمممت در واجب بودن .در نتیجه :والد ( )Fواجب و
خدا ( )Gغیر واجب خواهد بود.

بر اساس  1و :5
نتیجه

 -6اگر خدا ( )Gمولود ( )Sباشممد ،غیر واجب خواهد
بود و این خل فرض (مقدمه  )1است.
خدا ( )Gمولود ( )Sنیست.

ب -عدم لکوم واۀد ک دن مولفه «اولویت»
این اسممتدتل توجه خوبی میدهد به تعارض «وجوب وجود» و «مولودیت» ،اما مقدمة 3
تما [ 5گرچمه در مقما شمممفماف سمممازی رابومه «تقمد وجودی» و «اولویمت» اسمممت] گویی
متضمن نوعی دور است .زیرا اولویت و تقد (و سبق) ،در واقع بیانگر یک حقیقت هستند.
چنین مینممایمد کمه نیمازی بمه وارد کردن مؤلفمه «اولویمت» نیسمممت و مقمدممه اول و دو  ،بمه
تنهایی برای اثبات مدعا کافی اسمت .به نظر میرسمد که ابها موجود در این اسمتدتل نی
ریشه در همین مولب دارد.
ج -تق ی جدید و مختص از استدالل مسصدۀا:
اسممتدتل مالصممدرا را [با حذف مسمماله اولویت و با تأکید بر مقدمه  1و  ]2میتوان بدین
شکل اصالح و تقریر نهایی کرد که هم ملتصرتر است و هم مستحکمتر.

تحلیل هستیشناسانة «لم یولد» با تأکید بر آرای ابنسینا ،مالصدرا و ...

369

 -1خدا ( /Gواجب الوجود) اقد اشیا در وجود است.
 -2والمد ( )Fدر وجود داشمممتن ،مقمد بر مولود ()S
است.

مقدمات
بر اساس  1و:2
نتیجه

 -3اگر خمدا ،مولود ( )Sبماشمممد ،والمد ( )Fدر وجود
داشمممتن مقمد بر او خواهمد بود و این خل فرض
(مقدمه  )1است.
خدا ( )Gمولود ( )Sنیست.

این اسممتدتل همچنان نی من ه از نقد نیسممت .مقدمه  1و  2هر کدا مسممتقال نیازمند
تبیین هسمتند و باید مشمل شمود مراد از «قد » کدا معنای حدوث و قد اسمت که هر
کدا از معانی اگر مراد باشد ،شکل استدتل و تحلیل و نقدهای آن متفاوت خواهد بود.
 -3-3-2استدالل دوم مالصدرا

 .3-3-2-1تایی استدالل

مالصمدرا ،دلیل اختصماصمی دو بر «لم یولد» را چنین توضمیح میدهد ":کل مولود فانه
کان بعد ما لم تکن ،و کل کائن بعد ما لم تکن محدث ممکن ،فال یکون واجباً؛ هذا خل "
(مالصدرا ،1996 ،ص .)435
هر مولودی ،بعد از اینکه نبوده اسمت ،بود شمده اسمت [به دیگر سملن ،هر مولودی مسمبوق
به عد اسممت .زیرا در غیر این صممورت تولد معنا نمیدهد .تولد به معنای آن اسممت که
مولود مدنظر که قبالً نبوده اسمت و اآلن «بود» شمده اسمت] .از سموی دیگر ،هر کائنی که
بود شمده باشمد ،پ از آن که قبالً نبوده اسمت ،محدث و ممکن اسمت .در نتیجه نمیتواند
واجب باشد و خل تز میآید.
 .3-3-1-2ب ۀسی تحلیلی استدالل
در مقا بازنویسی استدتل داریم که:
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 -1خدا ( )Gواجب الوجود اسمممت (ممکن و محمدث
نیست).
 -2هر مولودی ( ،)Sبعمد از اینکمه نبوده اسمممت ،بود
شده است.

مقدمات

نتیجه

 -3هر کائنی که بود شمده باشمد ،پ از آن که قبال
نبوده است ،محدث و ممکن (غیر واجب) است.
بر اساس  2و:3

 -4هر مولودی ( ،)Sمحمدث و ممکن (غیر واجمب)
است.

بر اساس  1و :4

خدا ( ،)Gمولود ( )Sنیست.

این اسممتدتل مالصممدرا ،ملتصممر و محکم اسممت و به همین دلیل ،نی پسممندیده اسممت.
همچنین با مشمرب اصمالت وجودی حکمت متعالیه (همو ،1984 ،ص 18-9؛ طباطبایی،
بی تما-ب ،ص 20-9؛ همو ،بی تما-ال  ،ص  )14-12و حرکمت جوهری وجود (مالصمممدرا،
 ،1981ج  ،3ص 114-59؛ همو ،1982 ،ص 105-95؛ طبماطبمایی ،بی تما-ب ،ص -205
 )214کمه هر موجود غیرواجبی را همواره در تغییر و حرکمت و آمیلتمه بما امکمان میدانمد،
سازگارتر است.
نتیجهگیری

در این پژوهش ،یک اسمتدتل از شمیخ الرئی ابنسمینا ،یک اسمتدتل از عالمه طباطبایی
و دو اسمتدتل از مالصمدرا پیرامون اثبات «لم یلد» بودن خدا (اینکه زاییده نشمده اسمت)،
مورد تحلیل و بررسی نقادانه و توبیقی قرار گرفت.
 -1ابنسممینا در اسممتدتل خود ،هویت مولق و لذاته بودن خدا را مبنا قرار داده و تالش
میکند با محوریت این گ اره که «تولد از غیر صورت میگیرد» و تبیین ناسازگاری مابین
«استفاده و نیاز به غیر» با «لذاته بودن خدا» ،امکان مولودیت خدا را منتفی کند.
در مقا نقد ،در بحث «مولودیت» میتوان قائل بود که خدا مولود است ،اما مولود خودش
(نه مولود غیر) ،که در این صممورت مفسممده نیاز به غیر هم حادث نمیشممود .در مقا رفع

تحلیل هستیشناسانة «لم یولد» با تأکید بر آرای ابنسینا ،مالصدرا و ...

371

نقد ،میتوان با توجه به این قاعده که «فاقد شمی ،نمیتواند معوی شمی باشمد» ،اسمتدتل
ابنسینا را اصالح و تکمیل کرد.
 -2در اسمتدتل عالمه طباطبایی ،مولودیت (که مسمتل احتیاج به والد اسمت) در تعارض
قرار میگیرد با صممدیت و عد نیازمندی خدا .در مقا نقد و بررسمی توبیقی با اسمتدتل
ابنسمینا ،شمباهتِ دو اسمتدتل ،تأکید بر نیازمندی اسمت .تفاوت نی در این اسمت که عالمه
طباطبایی محور را «صمدیت خدا» [که به نوعی نقوه ضع محسوب میشود] و ابنسینا
«لذاته بودن خدا» قرار میدهد .بر اسماس نقا اشمترا و ضمع و برتری ها ،و با مالحظه
انتقادی -ترکیبیِ استدتل های این دو اندیشمند ،استدتلی جدید استلراج شد.
 -3در اسممتدتل اول مالصممدرا ،ایشممان مس مئله «مولودیت» را به «تقد » متصممل کرده و
سن با استفاده از مساله «اولویت» به عنوان پل ارتباطی ،به تناقض مابین «مولودیت» و
«اقد بودن واجب» و خل میرسد .در مقا نقد ،اولویت و تقد (و سبق) ،در واقع بیانگر
یک حقیقت اند؛ در نتیجه نیازی به مولفه «اولویت» در اسمتدتل نیسمت .برای اثبات مدعا
کافی اسممت که اسممتدتل مالصممدرا را ،صممرفاً با حضممور دو مقدمه ابتدایی (مقدمه  1و)2
بازنویسی کرد.
 -4مالصمممدرا در اسمممتدتل دو  ،مولودیت را مسمممتل امکان میداند که این امکان ،در
تعارض است با وجوب وجود .این استدتل پسندیده (بدلیل اختصار و استحکا ) است.
مشارکت نویسندگان

مسممئولیت اصمملی پژوهش ،با نویسممنده مسممئول بوده اسممت که در مراحل و بلشهای
ملتل  ،از هم فکری و ایدههای نویسنده همکار ،استفاده شده است.
تشکر و قدردانی

از مسممئولین محتر مجلة علمی پژوهشهای هسممتیشممناختی (اعضممای هیات تحریریه،
سمردبیر و ویراسمتاران گرانقدر) ،که در فرآیند داوری ،دقتهای موشمکافانه و مؤثری را در
بهبود سوح مقاله حاضر داشتهاند ،کامل تشکر و سناس را داریم.
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محمد اسوماعیل راسومی بوسوی اسمتادیار دانشمکده الهیات و
 ایشمان کارشمناسمی علو.معارف اسمالمی دانشمگاه مازندران اسمت
 از دانشمگاه باقرالعلو ع قم و کارشمناسمی1376 سمیاسمی را در سمال
 از دانشمگاه پیشگفته و پ1379 ارشمد علو سمیاسمی را در سمال
از عضمممویت هیأت علمی و کسمممب چندین سمممال تجربه در امر
 به ادامه تحصممیل پرداخته و دکتری تفسممیر قرآن و متون،آموزش در دانشممگاه مازندران
 ایشمان عضمو. اخذ کرده اسمت1394 اسمالمی را از دانشمگاه معارف اسمالمی قم در سمال
 عضممو هیات،)هیئت علمی دانشممکده الهیات و معارف اسممالمی (گروه معارف اسممالمی
 انسمان معاصمر،تحریریه مجله الهیات قرآنی و نی رئی همایش ملی «آموزههای اسمالمی
 ایشممان همچنین سممالها مدیر گروه معارف. بوده اسممت1396 و نظا خانواده» در سممال
اسمالمی دانشمگاههای مازندران و کشماورزی و منابع در پژوهشمی بوده و نی مقاتت زیادی
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