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اصطالحات  معانی  دقیق  و  شناخت صحیح  چکیده: 
و  پیش نیازها  از  یکی  اسالمی  کالم  دانش  در  رفته  به کار 
مقّدمات ضروری هرگونه مطالعه و تحقیق در متون کالمی 
است. با توّجه به دگرگونی ها و تطّورات مفهومی بسیاری از 
ادوار و مکاتب مختلف، بررسی و  اصطالحات کالمی در 
گان فّنی دانش کالم در تاریخ این  گزارش تحّوالت معنایی واژ
علم از اهّمّیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله، معانی 
و تعاریف گوناگون یکی از اصطالحات رایج علم کالم به نام 
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The Term «Akwān» in Islamic theology
Hamid Ataei Nazari 

Abstract: Correct and accurate knowledge of 
the meanings of terms used in Islamic theology 
is one of the necessary prerequisites and prelim-
inaries of any study and research on theological 
texts. Considering the conceptual changes 
and evolutions of many theological terms in 
different periods and schools, the study and 
reporting of semantic changes in the technical 
words of Kalām in the history of this branch 
of knowledge is of great importance. In this 
article, various meanings and definitions of one 
of the common terms of Kalam called «Akwān» 
are identified and introduced.
Keywords: Akwān, Kawn, Makān, Accidents, 
Islamic Kalām, Bahshamiyya, Muʿtazilite, 
Imāmī theology, Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī.

كوان( يف الكالم اإلسالمي مصطلح )األ
ي محيد عطايئ نظر

املصطلحـات  ملعـاين  والدقيقـة  الصحيحـة  املعرفـة  إّن  اخلالصـة: 
املسـتلزمات  أحـد  هـي  اإلسـامي  الـكام  علـم  يف  املسـتعملة 

ّية ألّي دراسة وحتقيق يف النصوص الكامّية. واملقّدمات الضرور
مـن  للكثيـر  املفهومّيـة  والتطـّورات  التغييـرات  مـن   

ً
وانطاقـا

املصطلحـات الكامّيـة يف العصـور واملدارس املختلفة، فإّن دراسـة 
ّيـة للمصطلحـات الفّنّيـة لعلـم الـكام يف  وتوثيـق التحـّوالت املعنو

مور الفائقة األمّهّية.
ُ
يخ هذا العلم هو من األ تار

يـف  وهـذه املقالـة هتـدف إىل اكتشـاف واسـتعراض املبـاين والتعار
املختلفـة ألحـد املصطلحـات الشـائعة يف علـم الـكام، وهـي كلمـة 

كوان(. )األ
الـكام  األعـراض،  املـكان،  الَكـون،  كـوان،  األ األساسـّية:  املفـردات 

اإلسامي، اإلمامّية، املعتزلة، الَبشمّية، أبو احلسن البصري.
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کـوان« )جمـِع »َکـون«( اسـت. ایـن واژه در  یکـی از اصطاحـات کهـن رایـج در کام اسـامی اصطـاح »َا
مباحـث مختلـف کامـی از جملـه مبحـث حدوث عالم و اثبات وجود خداوند فراوان به کار رفته اسـت 
یف  و از ایـن رو ضـرورت دارد معنـا و مفهـوم آن به نحـو دقیـق تعریـف و تحدیـد گردد. در این جسـتار تعار

گون و تحّوالت معنایی اصطاح »َکون« در متون و مکاتب کامی بررسی و بازنموده می شود. گونا

 واژۀ »َکـون« در لغـت دارای معانـی مختلفـی اسـت همچـون »هسـتی«، »وجود«، »بودن«، »وجود داشـتن« 
کـه در  کـرده اسـت  کام وضـع و معنـای خـاّص و تـازه ای نیـز پیـدا  و »هسـت شـدن«. ایـن واژه در علـم 
ی در همیـن معنـای جدیـد ویژه اسـتعمال می شـود. »َکـون« یکی از انـواع »معانی«1  مـوارد و مواضـع بسـیار
 : مان متقّدم اسـت و تعریف متداَولی که برای آن ارائه کرده اند عبارتسـت از

ّ
و »َاعراض« از دیدگاه متکل

مان، از 
ّ
تی که موجب حضور جوهر یا جسـم در یک مکان خاص می شـود«. به عقیدۀ متکل

ّ
»معنٰی و عل

آنجا که جسم همواره در مکانی قرار دارد، همیشه نوع و فردی از این َعَرض را واجد است و هیچ گاه فاقد 
ت و َعَرضی اسـت که موجب 

ّ
یکی از اقسـام آن نیسـت.2 این اصطاح، طبق تعریف شـیخ مفید نیز عل

قـرار گرفتـن جوهـر در یـک مـکان )جهـت( می شـود.3 قاضـی صاعـد َبریـدی نیـز تعریفـی قریـب بـه همیـن 
مضمـون از »َکـون« ایـراد کـرده اسـت و آن را بـه »معنایـی کـه موجـب حصـول و حضـور جوهـر در جهـت و 

مکانی معّین می شود« تعریف نموده: 

الَکون معنًی یوجب حصول الجوهر في جهة دون جهة.4 

ی و ابـن شـهر آشـوب هـم در تعریفـی مشـابه، ایـن اصطـاح را بـه »معنایی که  قطب الّدیـن ُمقـرئ نیشـابور
وقتـی موجـود گـردد موجـِب حضـور و وجـود جوهـر در جهتی )مکانی( معّین می شـود« تعریـف کرده اند.5 
ویه در تعریف  مفهوم یادشـده برای اصطاح »َکون« معنایی اسـت رایج در کام معتزلی َبهَشـمی. ابن َمّتَ

این اصطاح چنین نوشته است:

الکون هو ما یوجب کون الجوهر کائنًا في جهة.6

ۀ 
ّ
ید به: عطائی نظری، حمید، »اصطالح »َمعنٰی« در کالم اسالمی«، مجل 1. برای بررسی معنا و مفهوم اصطالح »َمعنٰی« و »معانی« نگر

آینه پژوهش، سال 32، ش 186، خرداد و تیر 1400، صص 173 _ 216.
2. »أّن الجسـم و الجوهر ال یخلو في وقت من األوقات من المعنی الذي یسـتحّق هذه التسـمیة؛ ألّنها عبارة عّما کان به فی المکان.«. 

الموسوی، علی بن الحسین، الملّخص، ج 1، ص 81.
3. »إن کل جوهـر فلـه حیـز فـي الوجـود و إنـه ال یخلـو عـن عـرض یکـون بـه فـي بعض المحاذیـات أو ما یقـدره تقدیر ذلك و هـذا العرض 

یسمیه بعض المتکلمین کونا.«. الشیخ المفید، محّمد بن محّمد، أوائل المقاالت، ص 96.
یدی، أشرف الّدین، الحدود و الحقائق، ص 26. 4. القاضی صاعد البر

5. »الَکون معنًی إذا ُوِجَد یوِجُب کوَن الجوهر کائنًا في جهٍة دوَن جهٍة.«. ابن شهر آشوب، محّمد بن علی، أعالم الطرائق فی الحدود 
و الحقائق، ج 1، ص 39؛ الُمقرئ النیسابوری، قطب الّدین، الحدود، ص 34.

ین نیز در رسالۀ حقائق األشیاء »کون«  یه، الحسن بن أحمد، التذکرة فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 237. ابن شرو َو 6. ابن َمّتَ
یف کرده  تی که موجب اختصاص مکانی معّین )یا چیزی که در حکم مکان است( به جسم و جوهر می شود« تعر

ّ
را به »معنی و عل

اسـت: »حقیقـة الکـون المعنـی الـذي ألجلـه یختّص الجسـم والجوهر بمـکاٍن دون مکان أو ما یجري مجراه. والکـون في اللغة مصدر 
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م نامدار اشـعری، ابن فوَرک 
ّ
، در کام اشـعری نیـز به همیـن نحو تعریف شـده اسـت. متکل اصطـاح مزبـور

اصفهانی )د: 406 ه .ق.( در گزارش تعریف ابوالحسـن اشـعری )د: 324 ه .ق.( از »َکون« آورده اسـت که 
این اصطاح عبارت است از »معنایی« که به سبب آن، شیِء موجود، در مکانی قرار می گیرد.7 ابن فوَرک 
خـود نیـز در کتـاب الحـدود فـی األصـول اصطـاح مـورد بحث را بـه »معنایی که موجـب تخصیص کائن 
ـز )مـکان( و جهـت )یـا در حکـم جهـت( شـود« تعریـف نمـوده اسـت.8 همچنیـن، امـام  یـا موجـود بـه َحّیِ
الحرمین جوینی )د: 478 ه .ق.( »َکون« را به مفهوم »آنچه که موجب اختصاص یافتن مکانی )یا چیزی 
در حکـم مـکان( بـه جسـم یـا جوهـر شـود« دانسـته، بـرای آن چهار نـوِع حرکت، سـکون، اجتمـاع و افتراق 

برشمرده است. 9

مان َبهَشـمی 
ّ
معنـا و تعریـف پیشـگفته بـرای اصطـاح »َکـون« تعریـف مقبول و متداَول ایـن واژه نزد متکل

مـان پیـرو مکتب ابوالحسـین بصری( تعریـف دیگری را از 
ّ
مـان َپساَبهَشـمی )یعنـی متکل

ّ
اسـت؛ اّمـا متکل

این اصطاح ارائه کرده اند. از نظر آنان، »َکون« خوِد »حصول و حضور جوهر یا جسـم در مکان« اسـت و 
ـت و معنایـی کـه موجـب حصول و حضور جوهر در مکان می شـود«: »الکـون: هو حصول الجوهر 

ّ
نـه »عل

في جهة«.10

مـان َبهَشـمی و َپساَبهَشـمی وجـود 
ّ
بنابرایـن در تعریـف اصطـاح »کـون« اختافـی مبنایـی میـان متکل

ت 
ّ
دارد. ابوهاشـم ُجّبایـی و پیروانـش کـه معتقـد بـه وجـود »معانـی« بوده اند، »َکون« را »معنایـی )یعنی عل

ـز یـا جهـت( می شـود« تعریـف کرده انـد. در مقابـل،  کـه موجـب حضـور جسـم در مـکان )َحِیّ و َعَرضـی( 
ابوالحسین بصری و تابعان او که منکر وجود »معانی« در اجسام اند، »َکون« را به »حصول جوهر یا جسم 

در جهت و مکان« تفسیر کرده اند. عین عبارت ابوالحسین بصری در بیان این تفاوت ُچنین است:

 والکون حصول الجسم في مکاٍن. و عند أصحاب شیخنا أبي هاشم أن الکون والحرکة والسکون معاٍن 
توجب هذه األحوال، و الکون معنًی یوجب حصول الجسم في مکاٍن.11

: ین، العّباس، کتاب حقائق األشیاء، چاپ شده در مون ما به یکون الجسم في المکان کونًا.«. ابن َشرو
ّ
کان یکون کونًا، فسّمی المتکل

Ansari, Hassan, Sabine Schmidtke, Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions, p. 58.
کذا: به[ یکون الکائن کائنا و به یکون في المکان إذا کان مکان.«. ابن فوَرک، أبوبکر محّمد بن الحسن، مجّرد  7. »إن الکون معنی له ]

مقاالت الشیخ أبی الحسن األشعری، ص 243.
، الحدود فی األصول، ص 90. 8. همو

ینـی، عبدالملـک بـن عبـداهلل، الشـامل فی أصـول الدین، ص  9. »فالکـون مـا أوجـب تخّصـص الجوهـر بمـکان أو تقدیـر مـکان.«. الجو
.227

یـف مشـابه دیگـر از »َکـون« از این قرار اسـت:  10. الَمالِحمـی الخوارزمـی، رکن الّدیـن، المعتمـد فـی أصـول الّدیـن، ص 81. برخـی از تعار
ی، جعفر بن الحسـن، المسـلک فی أصول الدیـن، ص 40؛ »الکون: وهو 

ّ
»الکـون: هـو حصـول الجوهـر فـي المحـاذاة.«. المحّقـق الحل

، مناهج الیقین فی أصـول الدین، ص 97؛  ـی، الحسـن بن یوسـف، کشـف الفوائد، ص 94؛ همـو
ّ
.«. الحل ـز حصـول الجسـم فـي الَحِیّ

یـان، رسـول، میراث  : جعفر رجـوزة فـی شـرح »الیاقـوت فـی علـم الـکالم« چاپ شـده در
ُ
ـی، شـهاب الّدین، أ

ّ
ابـن العـودی األسـدی الحل

اسالمی ایران، ج 8، ص 522.
ید به: 11. نگر
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ابن میثم َبحرانی نیز به همین اختاف نظر تصریح نموده است:

، وعند نفاتها نفس  الکـون عنـد ُمثبتـی األحـوال عبارة عن معنـی یقتضی الحصول في الحّیـز
الحصول فیه.12

مان اشعری 
ّ
رکن الّدین َماِحمی، از پیروان مکتب ابوالحسین بصری، و میر َسّید شریف جرجانی از متکل

نیـز بـه ایـن تفاوت نظـر در تعریـف اصطاح »کون« اشـاره کرده اند. َماِحمی »َکـون« را به »حضور و حصول 
« تعریف نموده، در ادامه می افزاید: ابوهاشم  ق( دیگر

َ
جوهری در ُمحاذات جوهر مفروض یا موجود )محّق

و اصحابـش کـه قائـل بـه وجـود »معانـی« بوده اند، اصطـاح »کون« را به »معنایی کـه موجب حصول جوهر 
در محاذات )جهت یا مکان خالی( می شود« تفسیر کرده اند.13 چنانکه جرجانی یادآور شده، از دیدگاه 

، سه امر متمایز از هم قابل تشخیص است: َبهَشمیان پس از حلول َعَرض َکون در جوهر

.  1( ذات جوهر
 2( حصول جوهر در مکان )حالی که »کائنّیت« خوانده می شود(.

ت حصول جوهر در مکان است و »کون« نام دارد.
ّ
 3( َعَرض و صفتی قائم به جوهر که عل

مان َپساَبهَشمی فقط دو امر متمایز از هم وجود دارد، یعنی:
ّ
اّما از منظر متکل

.  1( ذات جوهر
( که »کون« نامیده می شود.14 ز  2( حصول جوهر در مکان )َحّیِ

مـان »َکـون« جنسـی اسـت شـامل چهـار نـوع یـا قسـم َعـَرض بـه نامهای: 
ّ
گفتنـی اسـت کـه بنابـر نظـر متکل

حرکـت، سـکون، اجتمـاع و افتـراق.15 گاه نیـز از »تکـّون« و »کـون خـاص« یـا »کـون مطلـق« نیـز به عنـوان 

Ansari, Hassan, Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke, “Yūsuf al-Baṣī�r’s Rebuttal of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī� in a Ye-
meni Zaydī� Manuscript of the 7th/13th Century”, in: The Yemeni Manuscript Tradition, Edited by: Hollenberg, David  
Christoph Rauch, Sabine Schmidtke, p. 45.

ی، الحسن بن یوسف، مناهج الیقین فی أصول الدین، ص 
ّ
ید به: الحل 12. البحرانی، ابن میثم، قواعد المرام، ص 123. همچنین نگر

، تسلیک النفس، ص 66. 110؛ همو
ـق ... فأّما أبوهاشـم و أصحابـه فإّنهم یثبتون المعانـی، فیجعلون 

َ
ر أو محّق

َ
13. »الکـون عندنـا هـو حصـول جوهـر فـي محـاذاة جوهـر مقـّد

الکـون معنـًی یوِجـب حصـول الجوهـر فـي محـاذاة.«. الَمالِحمـی الخوارزمـی، رکن الّدیـن، الفائـق فـی أصـول الّدیـن، ص 12. نظیـر 
یسـنده اش را به مکتب ابوالحسـین  ق فکـری نو

ّ
یـف، از سـوی صاحـب رسـالۀ الحـدود و الحقائـق ابـراز شـده اسـت کـه تعل همیـن تعر

یف مرتضی(، الحدود و الحقائق،  بصری نشـان می دهد: »الَکون: حصول الجوهر في المحاذاة.«. ناشـناس )به غلط منسـوب به شـر
: الموسوی، علی بن الحسین، الرسائل و المسائل، ج 5، ص 433؛ رسائل الشریف المرتضی، ج 2، ص 280. چاپ شده در

14. »و الجمهـور منهـم علـی أن المقتضـی للحصـول فـي الحیـز هـو ذات الجوهـر ال صفـة قائمـة بـه، فهنـاك شـیئان: ذات الجوهـر و 
الحصـول فـی الحیـز المسـمی عندهـم بالکـون. )و زعـم قـوم منهـم( أعنـی مثبتـی الحـال )أن حصـول الجوهـر فی الحیـز معلل بصفة 
 ، ثة أشـیاء: ذات الجوهر ، فسـموا الحصول في الحیز بالکائنیة و الصفة التي هي علة( للحصول )بالکون( فهناك ثال قائمة بالجوهر

یف علی بن محّمد، شرح المواقف، ج 6، ص 170. ، و علته .«. الجرجانی، السّید الشر و حصوله فی الحّیز
ی، الحسن بن یوسف، تسلیک النفس، ص 66.

ّ
15. الحل
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کـوان أربعـه« گفته  اقسـام و اسـامی دیگـرِ »َکـون« یـاد کرده انـد.16 بـه ایـن چهـار نـوع َعـَرض، در اصطـاح، »َا
می شـود. این معانی و َاعراض خاص در اجسـام حلول می کنند و موجب اّتصاف آنها به صفاتی چون: 

کن بـودن، و حصـول جسـم در مـکان می شـوند. مجتمـع )مّتصـل(، مفتـرق )منفصـل(، متحـّرک و سـا

گون به َعـَرض »َکون« اطاق  چهـار نـوِع یادشـده، در واقـع، اسـامی مختلفـی اسـت که در حالت هـای گونا
مـان َبهَشـمی، ایـن َعـَرض، در لحظـۀ نخسـِت آفرینـش جوهـر و هنـگام 

ّ
می گـردد. بـر اسـاس دیـدگاه متکل

حـدوث آن، »َکـون« به طـور مطلـق نامیـده می شـود و موجـب حضور جوهـر در یک مکان می گـردد. ایجاد 
این »َکوِن« مطلق فقط مختّص به خداوند اسـت؛ زیرا تنها خداوند قادر بر ایجاد و خلق جوهر اسـت و 
ینـِش آن نیز فقط از سـوی خداوند صورت  بنابرایـن ایجـاد »َکـوِن« موجـود در جوهـر در لحظـۀ نخسـت آفر
گـر ایـن َعـَرض، موجـِب حرکـت جوهر و قـرار گرفتـن آن در مکانی غیر  ، ا گیـرد. در لحظـۀ دوِم وجـود جوهـر
از مکان نخسـت گردد به َعَرض مزبور »حرکت« گفته می شـود، و چنانچه موجب بقای جوهر در همان 

مکان پیشین یا حّتی بر همان حال حرکِت قبل باشد به آن »سکون« می گویند.17

گـر جوهـری به تنهایـی موجـود باشـد، بـه َعَرض موجـود در آن، که موجب حضـورش در مکان  همچنیـن، ا
گر جوهر دیگری نیز در کنار آن به صورت چسبیده و مّتصل  شده است، فقط »َکون« گفته می شود؛ اّما ا
حاضر باشد به گونه ای که بین آن دو هیچ فاصله ای نباشد، دو »َکون« موجود در این دو جوهر اصطاحًا 
گـر دو جوهـرِ مفروض به یکدیگر ُممـاّس و مّتصل  »مجـاورت« یـا »اجتمـاع« نامیـده می شـود. در مقابـل، ا
نباشـد؛ یعنـی بینشـان فاصلـه یـا مسـافتی باشـد، بـه دو »َکـون« موجـود در آنهـا »مفارقـت« یـا »افتـراق« یـا 

»مباعدت« اطاق می گردد.18

از آنجـا کـه ایـن صفـات چهارگانـه دو بـه دو ضـّد یکدیگرنـد؛ یعنـی سـکون ضـّد حرکت اسـت و اجتماع 
)اّتصـال( ضـّد افتـراق )انفصـال(، ممکـن نیسـت کـه همه بـا هم در یک لحظه در جسـم موجود شـوند. از 

16. »فلفظـة الکـون إذن یقـال باالشـتراك علـی المعنـی الشـامل للحرکـة، و السـکون، و االجتمـاع، و االفتـراق، و التکـون، و علـی الکـون 
، نهایة المرام فی علم الکالم، ج 3، ص 263. الخاص .«. همو

17. »األ کـوان تقـع علـی ُوجـوٍه فتختلـف علیـه االسـم، فـإذا ُوِجـَد ابتـداًء یسـّمٰی َکونًا حسـب، وهـو الذي ُخلَق مـع الجوهر أّول مـا ُخلق، و 
کان وجـود الجوهـر ُمتَضّمنـًا لـه، وهـو مـا یختّص القدیم تعالـی بالقدرة علیه، لکونه قادرًا علی إیجاد الجوهر وغیره، وَفقِد من یجوز أن 
إذا وجـد غیـر مبتـدٍأ عقیـَب مثلـه، ُیسـّمٰی سـکونًا. وکذلـك الحرکـة والکـون المبتدأ، إذا بقي أیضًا سـّمي سـکونًا.   إلیـه. و

ُ
ُینسـب الفعـل

 کـوٍن ُوجد عقیَب مثلـه. وقیل ما 
ُ

 السـکوُن بأّنه کّل
َ

کـوان. ولهـذا ُحّد وکذلـك الحرکـة إذا بقیـت سـّمیت سـکونًا، عنـد مـن قـال ببقـاء األ
کان الجوهـُر بـه کائنـًا فـي جهـة مـا کان کائنـًا فیهـا قبـُل. وقیـل هـو یحصـل الجسـم بـه في الجهـة عقیب حصولـه فیها. وقیـل ما أوجب 
کنًا عقیَب کوِنه کائنًا فیها.«. ابن شهر آشوب، محّمد بن علی، أعالم الطرائق فی الحدود و الحقائق، ج 1، ص 39. کوَن الجوهر سا

کوان واقعة علی جهات مختلفة. فالکون إّما أن یکون حادثًا أو باقیًا، والحادث إّما أن یکون  18. »والحرکة والسکون واالجتماع واالفتراق أ
حادثـًا عقیـب غیـره أو یکـون حادثـًا ابتـداًء، والحـادث عقیـب غیـره إّمـا أن یحـدث عقیـب ضـّده أو یحـدث عقیب مثلـه، فالحادث 
إذا کان  ابتداًء یسـّمی کونًا فقط، والباقی یسـّمی سـکونًا، والحادث عقیب ضّده یکون حرکة، والحادث عقیب مثله یکون سـکونًا. و
إذا کان بینهما بون کان افتراقـًا ومفارقـة.«. الهارونی، یحیی بن  رة و معـه جوهـر آخـر مـن غیـر بـون بینهمـا کان الکونـان اجتماعـًا ومجـاو
یه،  َو ید به: الطوسـی، محّمد بن الحسـن، المقّدمة فی الکالم، صص 8 _ 9؛ ابن َمّتَ یادات شـرح األصول، ص 36؛ نیز نگر الحسـین، ز
، ]المجموع فی[ المحیط بالتکلیف، ج 1، ص 41. الحسن بن أحمد، التذکرة فی أحکام الجواهر و األعراض، ج 1، ص 237؛ همو



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

مقــــــاله
کوان«  در کالم اسالمی

 
اصطالم »ا 11

این رو در جسـم از میان دو َعَرض سـکون یا حرکت فقط ممکن اسـت یکی موجود باشـد و هر کدام که 
در جسـم موجـود شـود، تـا زمانـی کـه ضـّدش در جسـم پدیـد نیاید باقـی خواهد مانـد.19 بنابرایـن به عقیدۀ 
َبهَشـمّیه آنچـه، بـرای مثـال، سـبب و عامـل مؤّثـر در انتقـال و حرکـت جسـم به شـمار می آید حلـول َعَرض 
 ، تـی اسـت در آن کـه »کـون« یـا »حرکـت« خوانـده می شـود.20 روشـن اسـت کـه طبق این مبنا و تفسـیر

ّ
و عل

تی گفته می شود که موجب تحّرک و انتقال جسم می گردد و بنابراین، به خود 
ّ
»حرکت« به آن عرض و عل

صفِت تحّرک و انتقال جسم اطاق »حرکت« نمی شود. 

مان َپساَبهَشمی بیان کرده اند، یعنی »حصول جوهر 
ّ
ی است که »َکون« به معنایی که متکل درخور یادآور

ی اسـت با آنچه که فیلسـوفان »أین« نامیده اند و آن را یکی  یا جسـم در مکان )جهت(« معادل و مسـاو
از اقسـام َعـَرض برشـمرده اند.21 »أیـن« در اصطـاح فیلسـوفان بـه مفهـوم »نسـبت شـیء به مکان به سـبب 
حضـور در مـکان« یـا »بـودن یـا حصـول شـیء در مـکان« اسـت. احتمـااًل به همیـن جهـت گاه از »أیـن« بـه 
ـی نیـز بـه ترادف دو اصطـاح »َکون« )بـه معنای َپساَبهَشـمی آن( و 

ّ
مـۀ حل

ّ
»َکـون« تعبیـر شـده اسـت.22 عا

»أین« تصریح کرده است:

للجسـم  هـو مغایـر  و  الحکمـاء  األیـن عنـد  وهـو   . الحّیـز فـي  الجسـم  وهـو حصـول  الکـون: 
والمکان، ألّنه نسبة بینهما.23

بر این اساس، »َکون« یا »أین« عبارتست از »حصول و حضور جسم در مکان« که معنایی است متفاوت 
با خود »جسم« و »مکان«. 

مان َبهَشـمی به 
ّ
به طـور خاصـه، از ِنکاتـی کـه تقدیـم شـد روشـن گردیـد کـه »َکون« بر اسـاس تعریـف متکل

ـت و معنایـی کـه موجـب قـرار گرفتـن جوهـر یـا جسـم در مـکان )جهـت( و حصـول صفاتـی 
ّ
مفهـوم »عل

مان 
ّ
کن و مجتمـع و متفـرق بـودن بـرای آنها می شـود« اسـت، و بـر طبق تعریـف متکل چـون متحـّرک و سـا

َپساَبهَشمی به مفهوم نفس »حصول جوهر یا جسم در مکان )جهت(« که در این صورت مترادف است 
با َعَرض و مقولۀ »أین« نزد فاسفه.

یادات شرح األصول، ص 14. 19. الهارونی، یحیی بن الحسین، ز
ـق علیهـا اسـم الحرکـة.«. الُمقـرئ 

َ
نتقـال التـی یعّبـر عنهـا بالکـون، و قـد ُیطل ـة الموجبـة لال

ّ
ـر فـی انتقـال الجسـم هـو العل 20. »أّن المؤّثِ

النیسابوری، قطب الّدین، التعلیق، ص 26.
21. »اعلم أن الَکون یسمیه الحکیم أینًا.«. الُسُیوری، ِمقداد بن عبداهلل، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، ص 70.

؛ و لهذا قد یعّبر عن األین بالکون، و یقسم  22. »األین و هي نسبة الشيء إلی مکانه بالحصول فیه. و بعبارة أخرى: کون الشيء في الحّیز
، البراهین القاطعة، ج 1، ص 478. کوان األربعة.«. األسترابادی، محّمد جعفر إلی األ

ی، الحسن بن یوسف، کشف الفوائد، ص 94.
ّ
23. الحل
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