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 پاسخ دادن به    ، مبدأ اهميت بيشتري دارد، زيرا با حلّ آن        ي هألاز ميان اين دو، مس    . اند داشته
پردازيم كه آيا    له مي أ به بررسي اين مس    ،در باب مبدأ   .تر خواهد شد    معاد بسي آسان   ي لهأمس

دو راه  .  دارد بـه سـوي خـدا     متعددي  هاي   راهدانيم كه بشر       مي گاري هست؟ براي عالم آفريد  
را شـناخت     كـه آن   ،راه دل  .)19-20 :صـص  ،18 (راه دل و راه عقـل     : عمده عبارت اسـت از    

گيرد و ابزار آن تزكيه و تصفيه         شناختي است كه از دل سرچشمه مي       ،نامند حضوري نيز مي  
كه ميان    خارجي معلوم نزد عالم حاضر است بدون آن        در اين نوع شناخت واقعيت    . روح است 

را شناخت خداوند از راه علـم حـصولي    آن كه ، عقل ي  هدر شيو . اي باشد  عالم و معلوم واسطه   
 ي  وجود موجـودي مـافوق همـه       ،گويند، با استفاده از قضاياي كلي و مقدمات يقيني         نيز مي 

 شـناخت   ي  شـيوه  ،هاي عقلي و ذهني    تاستفاده از مفاهيم و صور    . گردد موجودات اثبات مي  
: ص ،همـان ( اي عمومي و قابل نقل و انتقال بدل كرده اسـت           حصولي يا راه عقل را به شيوه      

هـا در    اين تبيين . هاي متعددي ارائه شده است     براي رسيدن به خدا از راه عقل، تبيين        .)20
  و  الوجـود از اثبـات     نيازي واجـب   تبيين بر بي  : شوند  به دو قسم تقسيم مي     ،يك تقسيم كلي  

 ي ميان فيلسوفان مـسلمان، عالمـه طباطبـايي گـزاره         از  . استدالل براي اثبات واجب الوجود    
 بر واقعيتي   ،وي در تبيين نظر خويش    . داند نياز از اثبات مي     را بديهي و بي    »خدا وجود دارد  «

 انگـشت   ،شـود  كه شكّي در وجود آن نيست و مرز ميـان فلـسفه و سفـسطه محـسوب مـي                  
ت       مقدماتي نشان مي   ي  سپس با ارائه   ؛نهد يم كـه هـر كـس نـاگزير از          -دهد كه ايـن واقعيـ 

.  چيزي جز واجـب الوجـود نيـست        -انجامد  زيرا انكار آن نيز به اثباتش مي       ،پذيرش آن است  
كـه   عالمه طباطبايي خود معتقد است كه بيانش صرفاً تنبيهي بر امر بـديهي اسـت نـه ايـن     

  .)15: ص، 6ج ، 13( اشدبرهاني بر اثبات واجب ب
 ؛انـد  هـايي را بـراي رسـيدن بـه خداونـد ارائـه داده              حكيمان و فيلسوفان راه    ،به هر حال  

از . ها نتـايجي قطعـي و يقينـي وجـود داشـته باشـد              هايي كه در پسِ مقدمات يقيني آن       راه
 :تعريف برهـان صـديقين بـه اجمـال چنـين اسـت            . ها برهان صديقين است     اين راه  ي جمله
 وجـود محـض،   ي اي كه بدونِ نياز به اثبات وجود مخلوقات و تنهـا از طريـق مالحظـه     شيوه

اغلب فيلسوفان بيشتر سعي در ارائه يـا تكميـل تقريـري بـراي              . وجود خداوند را اثبات كند    
بـا مقايـسه و     . اند  معيار و مالك برهان پرداخته     ي لهأاند و كمتر به مس     برهان صديقين داشته  

 درك و شـناخت     ، اثبات خدا  ي  ساير ادله  ون  يمالك در برهان صديق   وجوي   جستسنجش و   
 اثبـات   ي  و زمينه را براي ارزيابي و سنجش ميان ادله         يابد  اثبات خدا افزايش مي    ي ما از ادله  

  .گذرانيم  بررسي مالك برهان صديقين را از نظر مي، در ادامه.سازد خدا فراهم مي
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  روش تحقيق. 2
 روش به كار رفته در اين پژوهش ي ه مناسب است توضيحي دربار،حثپيش از ورود به ب

اي است كه بر مطالعه و  خانه  روش كتاب،اوالً روش به كار رفته در اين پژوهش. ارائه گردد
در نقل است  سعي شده ، ليكن افزون بر اين؛بررسي متون و منابع نوشتاري استوار است

  .بع دست اول استفاده شود از منا، بيش از هر چيز،سخن فيلسوفان
 به سير تكاملي آن در بستر تاريخي توجه شده است؛ يعني ،لهأثانياً در بررسي مس

هايي به برهان صديقين را   اشاره،ايم كه براي نخستين بار ه سراغ متفكّري رفته، بنخست
ر تا باست ايم كه تالش كرده   سپس به سراغ فيلسوفي رفته.توان در كالم او يافت مي

 آن بوده كه خواننده ، هدف از انتخاب اين روش،هاي قبلي بيفزايد و به همين ترتيب يافته
  . به تصويري از سير تكاملي بحث دست يابد، اين پژوهشي با مطالعه

 باور بر ،در اين روش.  عقلي برگزيده شده است- روش تحليلي،ها ثالثاً در گزارش ديدگاه
اي از مقدمات   مجموعهي ه بر پاي،ه الگوي مبناگرويآن است كه يك ديدگاه با توجه ب

 تنها به بيان اين ، خودي ه ولي لزوماً چنين نيست كه يك متفكّر در نوشت،استوار است
كه ارتباط منطقي چنداني به را نيز  مطالب ديگري ،مقدمات اكتفا كند؛ بلكه در برخي موارد

سي در فهم ديدگاه يك متفكّر آن است كه رو گام اسا از اين. كند  مطرح مي،ديدگاه ندارد
 از ساير مطالب ، كه به ديدگاه مذكور انجاميدهاي دسته از مقدمات و شروط الزم و كافي آن

 مقدماتي كه در ي ه هم،تا در گزارش يك ديدگاهاست  تالش شده ،در اين مقاله. بازشناخت
 به صورت - مقدمات پنهان خواه مقدمات نمايان و خواه-گيري آن ديدگاه نقش داشته شكل

اين .  خاصي در جايگاه منطقي خود قرار گيردي هصريح ذكر شود، و هر مقدمه با شمار
 ؛روش عالوه بر مفيد بودن براي گزارش ديدگاه، براي بررسي آن ديدگاه نيز سودمند است

   به كدام ضعف يك ديدگاه دقيقاًي هتوان به دقّت نشان داد كه نقط  مي،زيرا با پيروي از آن
  .گردد يك از مقدمات آن باز مي

  
  مطالب. 3

ه به  برخي از ادلّ،در اين ميان.  بسيار است،اثبات واجب الوجود اقامه شدهاي كه بر  ادلّه
 ،هت و اعتبارشان بيشتر مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته و بيشتر از ساير ادلّدليلِ دقّ

ويژه برهان ه  ب،شناختي ان وجودي و براهين جهان مانند بره؛ها بحث شده است  آني  درباره
ها را به   سپس آن،پردازيم ه ميبندي اين ادلّ جا نخست به تقسيم در اين. امكان و وجوب

 اثبات واجب در يك تقسيم كلي به دو دسته تقسيم ي هادلّ. كنيم اجمال بررسي مي
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پردازد و  وجود خارجي آن مياي كه از طريق مفهوم واجب الوجود به اثبات  هادلّ: شوند مي
از طريق مفهوم واجب . اي كه سير اثبات در آن از طريق مفهوم واجب الوجود نيست ادله

و اينك . از طريق غير مفهوم واجب الوجود؛ استدالل براي اثبات واجب الوجود الوجود،
  :هر يك از اين اقسام اجمالي توضيح

   1برهان وجودي. 1. 3
موجودي كه «خداوند مانند   با استفاده از مفهوم خاصي از، استداللي هدر اين شيو

نخستين . گردد  وجود خارجي خداوند اثبات مي»تر از آن چيزي قابل تصور نيست كامل
كلي برهان وجودي به اين  ساختار. اند تقريرهاي برهان وجودي را از سنت آنسلم دانسته

 .است x ،x ليكن .نيست x ،x اهگ فقط وجود ذهني داشته باشد آنx  اگر« :صورت است
، ج 20(» فقط وجود ذهني ندارد، يعني عالوه بر وجود ذهني، وجود خارجي نيز دارد x پس

اساس اين ساختار از برهان وجودي ارائه شده است، متعدد  تقريرهايي كه بر .)131: ص 1
ايت پلنتينجا نقل جا براي آشنايي بيشتر با برهان وجودي، تقرير آنسلم را به رو در اين. است
   :كنيم مي

  . ولي در واقعيت موجود نيست،خدا در ذهن وجود دارد )1(«
  .)مقدمه(تر است  وجود خدا در واقعيت، از وجود تنها در ذهن، كامل )2(
  .)مقدمه( قابل تصور است ،وجود خداوند در واقعيت )3(
بود  چه هست مي ز آنتر ا گاه كامل داشت، آن اگر خداوند در واقعيت وجود مي )4(

  .))2(  و)1( ي نتيجه(
 )3( ي نتيجه(تر از خداوند وجود داشته باشد  اين قابل تصور است كه موجودي كامل )5(

  .))4(و 
توان  تر از آن نمي تر از موجودي كه كامل اين قابل تصور است كه موجودي كه كامل )6(

  .)»خدا«تعريف بر اساس  )5( ي نتيجه(تصور كرد، وجود داشته باشد 
تر از  توان موجودي كامل مطمئناً محال و خود متناقض است؛ چگونه مي )6( اما

توان  تر از آن تصور نمود، تصور كرد؟ بنابراين مي توان هيچ چيز كامل موجودي كه نمي
  :نتيجه گرفت كه

  . ولي در واقعيت موجود نيست،اين كاذب است كه خدا در ذهن وجود دارد )7(
شود كه اگر خدا در ذهن وجود داشته باشد، در واقعيت نيز وجود  ين نتيجه مياز ا

خواهد داشت؛ ليكن به نحو كافي روشن است كه در ذهن وجود دارد، پس در واقعيت نيز 
  ).87-88: ، صص25(» موجود است
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 مالك و معيار برهان وجودي به خوبي روشن شده ،رسد با نقلِ تقرير مذكور به نظر مي
. ست از اثبات وجود واجب از طريق مفهوم ذهني آنا   مالك در برهان وجودي عبارت.دباش

 ، قوام اين برهان به پذيرش مفهوم خاصي از خداوند است و در سير استدالل،به بيان ديگر
 بلكه عالم خارج نيز از طريق همين برهان اثبات ؛هيچ نيازي به اثبات عالم خارج نيست

 طرح چنين برهاني در مقابل كساني كه عالم خارج را انكار ي زمينهرو  از اين. شود مي
  :توان سير استدالل را در برهان وجودي به اين نحو نشان داد مي. كنند، فراهم است مي

  
  
  

پـردازد، در سـاير       در مقابلِ برهانِ وجودي كه از طريق مفهوم به اثبات واجب الوجود مي            
 غيـر برهـان   . گـردد    وجـود خداونـد اثبـات مـي        الوجود  از طريق غيرمفهوم واجب    ها  استدالل

 اثبـات وجـود     ي هاي گوناگوني از ادلـه     عنوان عامي است كه دسته     ،مفهومي بر اثبات واجب   
 اين  ي  هاز جمل . آورد  گرد هم مي   ، استدالل و اثبات در هر كدام      ي خدا را به رغم تفاوت شيوه     

ي، امداد غيبي، اجماع عام، درجات كمال       شناختي، اخالق  براهين هدف توان به     ها مي   استدالل
   ).348: ، ص3، ج 24 (يا برهان امكان و وجوب اشاره كردشناختي  و جهان

   2شناختي ن جهانابره. 2. 3
 يا اشيايي با وصف خاصي در عالم خارج و ئ نخست وجود ش،شناختي در براهين جهان

 ئت و اثبات نيازمندي اين ش سپس با استناد به اصل علي،شود جهان اطراف ما پذيرفته مي
شناختي بسته به نوعِ وصفي  نام براهين جهان. گردد  به علّت، وجود خداوند اثبات مييا اشيا

اگر وصف مذكور حركت . كند  تفاوت مي،يا اشيا در نظر گرفته شده باشدئ كه براي آن ش
مله اين مقدمه  متحركي در عالم خارج و با افزودن مقدماتي از جئ يعني از وجود ش،باشد

 كه همان خداوند ، متحركي نيازمند محرّك است، به وجود محرك غيرمتحركيئكه هر ش
 حدوث ، هرگاه آن وصف خاص؛شود  ناميده مي»برهان حركت« برهان ما ، پي برديم،است
 حادثي در عالم خارج و افزودن مقدماتي از جمله اين مقدمه كه ئ يعني از وجود ش،بود

 برهان را ، به وجود محدث غيرحادثي رسيديم»نيازمند محدث است حادثي ئهر ش«
 امكان باشد و با استناد به اصل عليت ،كه وصف خاص  در صورتي؛نامند  مي»برهان حدوث«

 ناميده خواهد »برهان امكان«و ذكر مقدماتي نتيجه گرفتيم كه واجب الوجود موجود است، 
كه با عنوان برهان امكان و را شناختي  هاي جهان  تقريري از يكي از برهان،در ادامه. شد

  .گذرانيم  از نظر مي،وجوب مشهور است
  .)بديهي(بالذاتي وجود دارد   ممكنئش )1(

وجود واجب  عالم ذهن
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  .)اصل عليت(بالذات موجودي علّتي دارد   ممكنئهر ش )2(
  .))2(و  )1(استنتاج از (بالذات موجود علّتي دارد   ممكنئاين ش )3(
امتناع «دوران بر اساس اصل (بالذات  بالذات است يا ممكن جبهر موجودي يا وا )4(

  .)»بالذات ممكن« و »بالذات واجب« و تعريف »تناقض
  بالذات مفروض علّتي دارد كه يا ممكن )5(

  بالذات است و يا واجب) الف-5(   
  .))4(و  )3(استنتاج از (بالذات است  ممكن) ب-5(    

  خود علتي دارد كه يابالذات باشد  اگر علّتي ممكن )6(
  كه معلول اوست يااست بالذاتي  ممكن) الف-6(    
هايي كه به  اي از علّت و معلول بالذات ديگري است در سلسله ممكن) ب-6(    
  شود يا بالذات منتهي نمي واجب

هايي كه به  اي از علّت و معلول بالذات ديگري است در سلسله ممكن) ج-6(    
  شود يا يبالذات منتهي م واجب

  .))5(و  )4(و  )2(استنتاج از (بالذات است  واجب) د-6(    
بالذات ديگري باشد كه معلول خود اوست، دور است  بالذاتي معلولِ ممكن اگر ممكن )7(

  .)»دور«بر اساس تعريف (
  .)»دور«بر اساس امتناع (تحقّق دور محال است  )8(
بالذات مفروض در  كنم م)ب-5 (بالذات مفروض در محال است كه علّت ممكن )9(

  .)شود حذف مي) الف-6(بنابراين صورت  )8(و  )7(استنتاج از ( باشد )1( ي مقدمه
بالذات منتهي نشود، تسلسل ناميده  هايي كه به واجب اي از علّت و معلول سلسله )10(
  .)»تسلسل«بر اساس تعريف (شود  مي

  .)»سلسلت«بر اساس امتناع (تحقّق تسلسل محال است  )11(
بالذات ديگري باشد در  ممكن) ب-5(بالذات مفروض در  محال است كه علّت ممكن )12(

و  )10(استنتاج از (شود  بالذات منتهي نمي هايي كه به واجب اي از علّت و معلول سلسله
  .)شود حذف مي) ب-6 (بنابراين صورت )11(

  بالذات مفروض علّتي دارد كه يا ممكن )13(
  يا ))الف-5( صورت(بالذات است  خود واجب )الف-13(     
  يا ))الف-6( صورت(بالذات است  علتّش واجب) ب-13(     
هايي كه به  اي از علت و معلول بالذات ديگري است در سلسله خود ممكن) ج-13(     

  .))12(و  )9(و  )6(و  )5(استنتاج از  ())ج-6 (صورت( شود واجب بالذات منتهي مي
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  .))13(استنتاج از (بالذات وجود دارد   واجب،در هر حال )14(
بريم كه سير استدالل در برهان امكان و وجوب رسيدن از   پي مي،با دقت در اين برهان

توان سير استدالل را به اين صورت  مي. بالذات است بالذات به وجود واجب وجود ممكن
  :ترسيم كرد

  
  
  
  

  برهان صديقين. 3. 3
چه با بررسي و دقّت در آثار  آن. رسد  ميصديقينك در برهان اينك نوبت به بررسي مال

اي از اثبات وجود خدا   اين است كه برهان صديقين به شيوه،آيد دست ميه فيلسوفان ب
) 157: ، ص22؛ 62: ، ص16(» وجود محض «ي هشود كه در آن از طريق مالحظ اطالق مي

 ،1(» طبيعت وجود« ي  مالحظه،رت سومبه عبا  يا»نفس وجود«مل در أ ت،به تعبير ديگر يا
  .اثبات واجب برسند) 157:  ص،22؛ 66: ص، 3ج 

 براي بيان مالك برهان صديقين به همين مقدار اكتفا شده و توضيح ،در بسياري از آثار
آشكار است كه اين مقدار خالي از ابهام . و تبيين بيشتري در مورد آن ارائه نشده است

 چيست؟ آيا »طبيعت وجود« و »وجود محض«، »نفس وجود«د از به راستي مقصو. نيست
ست؟ چرا اغلب فيلسوفان براي اشاره به ويژگي برهان  ااين تعابير همگي به يك معنا

 را به آن »طبيعت« و »نفس«، »محض« اكتفا نكرده و قيود »وجود«صديقين به تعبير 
رسد كه كليد حل  ه نظر ميب  تفاوتي هست؟»وجود محض«اند؟ آيا ميان وجود و  افزوده

معماي مالك را بايد در توضيح و تبيين همين تعابير كوتاه اما مهم جستجو كرد و از طريق 
 مالك برهان ي توان به ديدگاه فيلسوفان درباره گونه عبارات است كه مي بررسي اين
برهان از جمله فيلسوفاني كه تا حدودي در توضيح و تبيينِ مالك  .برد  صديقين پي

 دو ويژگي براي ،االشارات و التنبيهاتاز سخنان وي در كتاب . ست اسينا اند ابن كوشيده
  .شود مالك برهان استفاده مي

 سير استدالل بر ،ست كه در برهان صديقين اويژگي اول آن: ويژگي اول .1. 3. 3
 » هستئيشي« اين گزاره كه ، يعني در گام اول؛وجود واجب از طريق وجود و هستي است

 يئيش« ي مفاد گزاره. شود  وجود واجب اثبات مي، سپس با افزودن مقدماتي،گردد مطرح مي
 چيزي بيش از اين نيست كه في الجمله واقعيتي هست و جهان هيچ و پوچ محض »هست
تنها   وجود يك موجود نيز كافي است و نه، براي پذيرش اين مقدمه،به عبارت ديگر. نيست

 عالم ذهن وجود واجب  امكانعالم
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 بلكه اصالً مهم نيست كه موجودات ديگري نيز وجود دارند ،ات ديگر نداريمكاري به موجود
أي  هذا الباب اوثق و اشرف،« :شود سينا استفاده مي اين ويژگي از اين قسمت كالم ابن. يا نه

اذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود، و هو يشهد بعد ذلك علي ساير 
  .)66: ص، 3 ج ،1(» ما بعده في الوجود
 ؛ به معناي مالحظه و اعتبار هستي است»اذا اعتبرنا حال الوجود« تعبير ،در اين عبارت
حال كه با . كه در عالم خارج چيزي هست و عالم عدم محض نيست يعني پذيرش اين

ست تا نگاهي دوباره به عباراتي كه در  اجا هب، سينا آشنا شديم ويژگي نخست از ديدگاه ابن
 ي  به منزله»وجود«ها بر مالحظه و تأمل در   آني در همه. حث مطرح كرديم بيفكنيمآغاز ب

اگر نگاه خود را وسعت بخشيم و آثار و . ويژگي اساسي برهان صديقين تأكيد شده است
يابيم كه هر فليسوفي كه مالك برهان صديقين را مورد   درمي،تأليفات فلسفي را مرور كنيم

 از طريق ،ل به اين ويژگي اشاره كرده است كه در برهان صديقينتوجه قرار داده، حداق
راي ب (كنيم با پذيرش عالم خارج آغاز ميرا پردازيم و اين برهان  وجود به اثبات واجب مي

 ،7؛ 489 :ص ،6؛ 57 :ص ،22؛ 32: ، ص21؛ 54 :ص ،1 ج ،8؛ 63 :ص ،16 .ك.  ر:نمونه
  .)83: ص

 وجود براي اثبات واجب، مسير اثبات ي الحظه يعني م،گفتني است كه همين ويژگي
توضيح . سازد  وجودي متمايز ميي  صديقين را از مسير اثبات آن به شيوهي واجب به شيوه

 برهان ي از برهان وجودي با اولين مقدمه )1( ي  مقدمهي كه از كنار هم نهادن و مقايسه آن
 بر تصوري ذهني از واجب  اساس استدالل،بريم كه در برهان وجودي مي صديقين پي
  . پذيرش عالم خارج شكل گرفته استي كه شيوه صديقين بر پايه  در حالي،الوجود است

 است  آن،آيد دست ميه سينا ب ويژگي دومي كه از سخنان ابن: ويژگي دوم. 2. 3. 3
ن  نيازي به مالحظه و اعتبار عالم خلق و امكا، براي اثبات واجب،كه در برهان صديقين 

 باز هم برهان قادر ، شك و ترديد داشته باشيم، يعني اگر در وجود عالم خلق و امكان؛نيست
 بلكه در صورت انكار عالم خلق و امكان نيز برهان به قوت خود ،بالذات است به اثبات واجب

لم يحتج بياننا لثبوت االول و وحدانيته و برائته عن « :سينا  ابني باقي است و به گفته
: ص ،3 ج ،1(» مات الي تأمل لغير نفس الوجود و لم يحتج الي اعتبار من خلقه و فعلهالص
66(.  

 يكي نياز برهان صديقين به تأمل در :كند سينا به دو ويژگي اشاره مي  ابن،در اين عبارت
نيازي آن   و ديگري بي-كه همان ويژگي نخست بود -بالذات  براي اثبات واجب»نفس وجود«

  . عالم امكان، يا به تعبير فلسفي،و اعتبار عالم خلق و فعلاز مالحظه 
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 ،21 (چون ميرداماد  اشاره به اين ويژگي از عبارات فيلسوفاني هم،سينا كه بگذريم از ابن
 در كالم بسياري از ،ولي به هر حال. شود مهدي نراقي و هيدجي استفاده مي ،)32: ص

 ، با وجود اين.)334:  ص،23؛ 158: ، ص22( اين ويژگي تصريح نشده است  به،فيلسوفان
كس در اشتراط و اعتبار اين ويژگي براي مالك برهان صديقين با  رسد كه هيچ به نظر مي

سينا به مالك  چون ابن  معدود فيلسوفاني كه هم، زيرا از يك سو؛سينا مخالف نباشد ابن
 كساني كه در ، از سوي ديگراند و كيد كردهأ بر اعتبار اين ويژگي ت،اند برهان اشاره كرده

: ص ،11؛ 32: ، ص21 .ك. ر:براي نمونه (سينا از برهان مقام نقد و اعتراض به بيان ابن
گونه ايراد و   هيچ،اند صديقين برآمده) 334:  ص،23؛ 158: ص ،22؛ 27:  ص،12؛ 283

سينا تا  نِ ابن حتي صدرالمتألهين كه در مقام نقد بيا؛اند اشكالي را متوجه اين ويژگي نكرده
شمارد، خود به اين ويژگي  اي شبيه به شيوه صديقين مي را شيوه رود كه آن جا پيش مي آن

منهج [ فهذا المنهج الذي سلكناه« :سينا هم عقيده است تصريح نموده و در اين زمينه با ابن
 ذاته  هاسد المناهج و اشرفها و ابسطها حيث اليحتاج السالك اياه في معرف] الصديقين

   .)25-26: صص ،6 ج ،13( » من غيرهئ و صفاته و افعاله الي توسط ش)تعالي(
 عالمِ امكان »ذاته تعالي« مقابله با ي  به قرينه» من غيرهئش«مراد صدرالمتألهين از 

، »نفس وجود« به اين نتيجه رسيد كه تعابير ،چه بسا بتوان با يك تحليل عقلي. است
 هر دو ي  تعبيرهايي كوتاه و مختصرند كه عصاره، در واقع»دطبيعت وجو« و »وجود محض«

 ي بالذات از طريق مالحظه واجب: گوييم كه وقتي مي توضيح آن. ويژگي مالك را در بر دارند
بالذات است يا   يا وجود ممكن: از سه حال خارج نيست»وجود« اين ، اثبات گردد»وجود«

 در ،ثيت امكان يا وجوب آن لحاظ نشدهبالذات است يا وجود مطلقي كه حي وجود واجب
اند بگويند   خواسته،»وجود«گويي فيلسوفان با تعبير . ها البشرط است  نسبت به آن،اصطالح

، »نفس« سير اثبات از طريق مفهوم وجود نيست و با تعبيرهاي ،كه در برهان صديقين
 ؛بالذات نيست كناند بگويند كه سير اثبات از طريق وجود مم  خواسته»طبيعت« و »محض«

بالذات   سير استدالل از طريق وجود واجب،اما بدون شك. برخالف برهان امكان و وجوب
بنابراين سير اثبات از طريق .  چنين استداللي مصادره به مطلوب است زيرا اصوالً؛نيست

  .وجود البشرط است
 ي  ميان شيوهكه همين ويژگي فارق  اين ويژگي قابل توجه است آني اي كه درباره نكته

توضيح .  استدالل در برهان امكان و وجوب استي استدالل در برهان صديقين و شيوه
 سپس با افزودن ،پذيريم  ما نخست وجود عالم امكان را مي،كه در برهان امكان و وجوب آن

 نيازي به مالحظه و اعتبار ، اما در برهان صديقين؛گيريم  وجود واجب را نتيجه مي،مقدماتي
توان وجه  مي. زند  برهان صديقين نميبه بلكه انكار عالم امكان نيز ضرري ؛عالمِ امكان نيست
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در هر دو ) 1 (ي  مقدمهي تمايز ميان برهان صديقين و برهان امكان و وجوب را از مقايسه
  :برهان به سهولت تشخيص داد

  . وجود دارديبالذات  ممكنئش) 1: (برهان امكان و وجوب
  . در خارج وجود داردئيشي) 1: (قينبرهان صدي

 به دو ويژگي از ،االشارات و التنبيهاتسينا در كتاب  تاكنون از بررسي سخنان ابن
توان كم و  هاي مالك در برهان صديقين پي برديم و ديديم كه اين دو ويژگي را مي ويژگي

ين كتاب و چه در سينا چه در ا ليكن ابن. بيش از عبارات ساير فيلسوفان نيز استفاده كرد
 تنها -هاي برهان صديقين توجه كرده است  جا نيز به ويژگي  كه آن- المبدأ و المعادكتاب 

  .)33:  ص،9 (به همين دو ويژگي اشاره كرده و ويژگي ديگري را مطرح نكرده است
ال باقي است كه آيا مالك برهان صديقين ويژگي ديگري دارد يا نه؟ ؤكنون جاي اين سا
  توان با بررسي كالم فيلسوفان شرط ديگري نيز به دو شرط مذكور افزود يا نه؟ يآيا م

 چنين به نظر رسد كه براي ،شايد از عبارت برخي فيلسوفان :ويژگي سوم. 3. 3. 3
نيازي برهان از ابطال   بايد بي،صديقين ناميدنِ يك برهان عالوه بر دو ويژگي و شرط مذكور

 به عباراتي از صدرالمتألهين در جلد ،بسا در اين زمينه مود و چهدور و تسلسل را نيز قيد ن
فهذا المنهج الذي « :عبارت صدرالمتألهين چنين است.  استناد شود المتعاليههالحكمششم 

اه في معرفهالمناهج و اشرف سلكناه اسدو )تعالي( ذاته ها و ابسطها حيث اليحتاج السالك اي 
 ج ،13(»  بابطال الدور و التسلسلهمن غيره و ال الي االستعان ئصفاته و افعاله الي توسط ش

  .)25-26:  صص،6
شود   نيز استفاده ميمه الهيدجي علي المنظوهتعليقاين مطلب از ظاهر كالم هيدجي در 

نيازي از ابطال   آيا واقعاً بي،با توجه به اين عبارت .)335:  ص،23. ك.براي توضيح بيشتر، ر(
هاي مالك در برهان صديقين است؟ و آيا بايد هر استداللي را كه  ژگيدور و تسلسل از وي

 صديقين خارج ساخت؟ در صورت ي  آن منوط به ابطال دور و تسلسل باشد از زمرهي نتيجه
ست  اال آنؤسينا به آن اشاره نكرده است؟ پاسخ ما به اين س  چگونه ابن،اعتبار اين ويژگي

نيازي از  سينا آمده بود و بي  شرطي است كه در كالم ابنهاي مالك تنها همان دو كه ويژگي
كه در بحث  توضيح آن. شود ابطال دور و تسلسل ويژگي سومِ مالك محسوب نمي

جا گفتيم كه  اي مطرح شد و در آن لهأشناختي نيز نظير چنين مس هاي برهان جهان ويژگي
توان  ستفاده كرد و هم ميتوان از ابطال دور و تسلسل ا شناختي، هم مي در برهان جهان

جا به يك نمونه از چنين  نياز از ابطال دور و تسلسل باشد و همان تقريري ارائه نمود كه بي
حال در بحث برهان صديقين نيز از يك سو تقريرهايي وجود دارد كه . تقريري اشاره كرديم

 در ،وي ديگرشود و از س به اعتراف خود صدرالمتألهين جزو براهين صديقين محسوب مي
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گونه تقريرها، تقريري است  اي از اين نمونه. ها از ابطال دور و تسلسل استفاده شده است آن
 :صص ،9(  آورده استشواهد الربوبيهكه صدرالمتألهين در اشراق اول از شاهد سومِ كتاب 

 و تسلسل را به عنوان نيازي از ابطال دور توان بي حال چگونه مي. )16:  ص،10؛ 35ـ36
كه  شرطي از شروط صديقين بودن يك برهان به صدرالمتألهين نسبت داد در حالي

 از ابطال دور و تسلسل ،صدرالمتألهين خود تقريري از برهان صديقين ارائه داده كه در آن
گوييم كه مقصود  رو در تبيين و توجيه سخن صدرالمتألهين مي  از اين!استفاده كرده است؟

 آمده ه المتعاليهالحكمتوصيف تقريري است كه در همان كتاب يعني وي از عبارت مذكور، 
  .كه در پي بيان ويژگي و شرايط مالك هر برهان صديقين باشد  نه آن،است

نيازي از ابطال دور و   نفي و رد اعتبار بي،جا در صدد بيان آن هستيم چه در اين البته آن
معنا نيست كه ميان تقريرهايي كه تسلسل در مالك برهان صديقين است و اين بدان 

اند  نياز از ابطال دور و تسلسل نيازمند ابطال دور و تسلسل هستند با ساير تقريرهايي كه بي
نيازي برهان از ابطال دور و تسلسل چه بسا از تعداد مقدمات   بلكه با بي؛تفاوتي وجود ندارد

نيازي از   بي،گونه موارد اين در ؛برهان كاسته شود و بر بداهت و وضوح آن افزوده گردد
ابطال دور و تسلسل مزيتي براي برهان مذكور خواهد بود و البته چنين مزّيتي اختصاص به 

  .برهان صديقين ندارد و در مورد هر برهاني صادق است
اين . تاكنون دانستيم كه براي صديقين بودن هر برهاني وجود دو ويژگي ضروري است

  :ند ازا دو ويژگي عبارت
  . وجود اثبات شودي بالذات از طريق مالحظه واجب) الف
بالذات را اثبات   خللي به اثبات واجب نرسد و برهان باز هم واجب،با انكار مخلوقات) ب
  .كند

نيازي از ابطال دور و تسلسل   بي،چنين دريافتيم كه براي صديقين بودنِ برهان هم
 از برهان االشارات و التنبيهاتر كتاب سينا د اينك تقريري را كه ابن. ضرورتي ندارد

را با  به صورت تحليلي نقل نموده و مطابقت يا عدم مطابقت آناست، صديقين ارائه كرده 
  .كنيم هاي مذكور بررسي مي ويژگي

  .)بديهي( در خارج وجود دارد ئيشي )1(
 و »لذاتبا واجب«اساس تعريف  بر(بالذات  بالذات است يا ممكن هر موجودي يا واجب )2(

  .) و دوران عقلي دائر ميان نفي و اثبات»بالذات ممكن«
   موجود يائاين ش )3(

  بالذات است يا واجب) الف-3(    
  .))2(و  )1(استنتاج از (بالذات  ممكن) ب-3(    
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  .)اصل عليت( بالذاتي در وجود داشتن علّتي وجود دارد براي هر ممكن )4(
و ) ب-3 (استنتاج از(جود داشتن علّتي وجود دارد بالذات در و  ممكنئبراي اين ش )5(

)4((.  
  بالذات يا  ممكنئعلّت اين ش )6(

  بالذات است يا واجب) الف-6(    
  .))5(و  )2(استنتاج از (بالذات  ممكن) ب-6(    
در وجود داشتن علّتي وجود دارد  -بالذات است كه خود ممكن  -  براي اين علّت)7(

  .))ب-6(و  )4( استنتاج از(
  اين علّت خود يا )8(

  بالذات است يا واجب) الف-8(   
  .)و تقسيم عقلي )7(و  )2(استنتاج از (اي از ممكنات بالذات است  در مجموعه) ب-8(   
   ممكنات بالذات ياي مجموعه )9(

  علّت دارد يا) الف-9(   
  .)و تقسيم عقلي) ب-8(استنتاج از (علّت ندارد ) ب-9(   
بر اساس تحليل (اي در وجود يافتن محتاج به همه اجزايش است  ههر مجموع )10(

  .)»مجموعه« جزء و كل و با توجه به تعريف ي عقلي رابطه
و  )9(استنتاج از (  اجزايش استي اين مجموعه ممكنات بالذات محتاج به همه )11(

)10(.(  
ساس تعريف بر ا(بالذات نيست  هر موجودي كه در وجود يافتن محتاج باشد واجب )12(

  .)»بالذات واجب«
  .))12(و  )11(استنتاج از (بالذات نيست  اين مجموعه ممكنات بالذات واجب )13(
  .))13(و  )2(استنتاج از (بالذات است  بالذات نباشد ممكن هر موجودي كه واجب )14(
  .))14(و  )13(استنتاج از (بالذات است  اين مجموعه ممكنات بالذات خود ممكن )15(
  .))15(و  )4(استنتاج از (براي اين مجموعه ممكنات بالذات علّتي وجود دارد  )16(
   ممكنات بالذات ياي  علّت اين مجموعه)17(

    آن است ياي اجزاي همه) الف-17(      
   آن است يايتك تك اجزا) ب-17(      
   آن است يايبعضي از اجزا) ج-17(      
  .)و بر اساس دوران عقلي )16(استنتاج از (خارج از مجموعه است ) د-17(      
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بر اساس تحليل عقلي و با ( آن است ي ممكنات بالذات همان اجزاي مجموعه )18(
  .)»مجموعه«توجه به تعريف 

  .)بر اساس اصل امتناع تناقض(هيچ موجودي علّت خودش نيست  )19(
و  )18(تنتاج از اس( ممكنات بالذات نيست ي  مجموعه علّت مجموعهي اجزاي همه )20(

)19((.  
  .))11(و  )10(استنتاج از ( ممكنات بالذات نيست ي  علّت مجموعهيتك تك اجزا )21(
بر اساس اصل امتناعِ تناقض و با توجه به تعريف (ترجيح بدون مرجح محال است  )22(

  .)»ترجيح«
 مرجح  ممكنات بالذات، ترجيح بدوني علّت بودنِ بعضي از اجزا براي مجموعه )23(

  .)»ترجيح«بر اساس تحليل عقلي و با توجه به تعريف (است 
استنتاج از ( ممكنات بالذات محال است ي علّت بودنِ بعضي از اجزا براي مجموعه )24(

  .))23(و  )22(
 .بالذات است  ممكنات بالذات نباشد، واجبي هر موجودي كه داخل در مجموعه )25(

  .))8(استنتاج از (
و  )17(استنتاج از ( ممكنات بالذات، خارج از مجموعه است ي ن مجموعهعلّت اي )26(

  .))24(و  )21(و  )20(
  .))26(و  )25(استنتاج از (بالذات است   ممكنات بالذات، واجبي علّت اين مجموعه )27(
   موجود يائاين ش )28(

   يا))الف-3(صورت ( بالذات است واجب) الف-28(      
   يا))الف-6(صورت  (بالذات است بعلتش واج) ب-28(      
   يا))الف-8(صورت ( بالذات است علّت علّت آن واجب) ج-28(      
 ،اي از ممكنات بالذات است كه علّت اين مجموعه در ضمن مجموعه) د-28(      
  .))27(و  )8(و  )6(و  )3(استنتاج از  ())ب-8(صورت (بالذات است  واجب
  .))28( استنتاج از(ات موجود است بالذ در هر صورت واجب  )29(

 وجود ويژگي نخست ،ايم از برهان صديقين داده) 1( ي  مقدمهي با توضيحي كه درباره
 ي بالذات از طريق مالحظه واجب«ويژگي نخست آن بود كه . شود در اين تقرير احراز مي

 برهان آيد كه اين ويژگي در دست ميه ب )1( ي  و با دقت در مقدمه»وجود اثبات شود
 در عالم خارج مطرح شده و ئيوجود شي )1( ي زيرا در مقدمه. سينا وجود دارد صديقين ابن

  .بالذات استفاده شده است از همين وجود خارجي براي اثبات واجب
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  بر اساس ويژگي دومِ مالك، تقرير و تنظيمِ برهان صديقين بايد به؛اما ويژگي دوم
 را  خللي به اثبات واجب نرسد و باز هم برهانْ واجب،لوقاتبا انكار مخ«اي باشد كه  گونه

يابيم كه به مجرّد   در مي،از تقرير مذكور دقت كنيم )3( ي  حال اگر در مقدمه.»اثبات كند
بالذات اثبات خواهد شد و ديگر  انكارِ عالمِ امكان، برهان نتيجه خواهد داد و وجود واجب

  . برهان نيستي نيازي به اطاله
 زند در حالي گفته شود كه چگونه انكارِ عالمِ امكان ضرري به برهان صديقين نميشايد 

بالذات تقسيم شده است  بالذات و ممكن موجود مفروض به واجب )3( ي كه در همين مقدمه
ناچار بايد به مالحظه و اعتبار عالمِ امكان رو ه سينا ب  در برهان صديقين ابن،رو و از اين
  ؟سازد را مخدوش مي )3( ي لم امكان، مقدمهانكار عا آوريم و

بالذات  بالذات با پذيرش وجود ممكن گاهي استدالل بر اثبات واجب: گوييم در پاسخ مي
  شود كه وجود اين ممكن  سپس با افزودن مقدماتي چنين نتيجه گرفته مي،شود آغاز مي

 عالم امكان مالحظه  بدون شك،در اين صورت. بالذات محال است بالذات بدون وجود واجب
ولي گاهي استدالل با پذيرش واقعيت و . كند شده است و انكار آن استدالل را مخدوش مي

 ،كه به صفت امكان يا وجوب اين موجود توجه شود  بدون آن،شود موجود خارجي آغاز مي
ه بالذات است و يا ب شود كه چنين موجودي يا واجب سپس با استناد به مقدماتي اثبات مي

  .گردد و برهان صديقين از همين قسم اخير است بالذات منتهي مي واجب
 ولي بايد توجه داشت كه مفاد آن ،وصف امكان مطرح شده است )3( ي آري در مقدمه

  موجود يا ممكنئِ بالذات بودن آن ش چيزي بيش از حكم به دوران و ترديد ميانِ واجب
بالذات   بالذات و ممكن  تقسيم موجودات به واجب از ، بنابراين در آن؛بالذات بودنش نيست

بالذات در خارج   بالذات و ممكن  به ميان نيامده است تا مستلزم پذيرش وجود واجبسخني 
  .گردد

سينا، شكي در صديقين  حال با توجه به وجود هر دو ويژگي مالك برهان در تقرير ابن
  .سينا نخواهد بود بودن تقرير ابن

كند  ال به ذهن خطور ميؤ اين س،با بررسي برخي آثار فلسفي: چهارم ويژگي. 4. 3. 3
كه  سينا نيست، در حالي شكي در صديقين بودن تقرير ابن: توان گفت كه چگونه مي
هاي   برهاني سينا را در زمره تنها برهانِ صديقين ابن چون صدرالمتألهين نه فيلسوفي هم

هاي ديگر اثبات وجود  آن تحت عنوانِ شيوه بلكه پس از طرح ،كند صديقين مطرح نمي
: ص ،6 ج ،13 (توان برهان صديقين دانست؟ سينا را نمي كند كه برهان ابن خدا، تصريح مي

چه وي در   آن.رويم  به سراغ عبارت صدرالمتألهين مي،الؤبراي پاسخ دادن به اين س) 26
منهج «سلك اقرب المسالك الي و هذا الم« :سينا گفته چنين است مقام اشكال به برهان ابن
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 ه يكون النظر الي حقيق] الصديقينهطريق[  و ليس بذلك كما زعم، النّ هناك»الصديقين
  .)26-27: صص ،6 ج ،13(» يكون النظر في مفهوم الوجودو ها هنا  ]سينا تقرير ابن[ الوجود

ن فهم  ليك،هرچند صدرالمتألهين اصل اشكالِ را در ضمن يكي دو سطر تبيين كرده
كه از جمله  توضيح آن. اشكال نيازمند توجه به برخي اصول و مباني حكمت متعاليه است

جا شرح مختصري  در اين. مباني فلسفي صدرالمتألهين اصالت وجود و تشكيك وجود است
  .پردازيم  سپس به تبيين اشكالِ صدرالمتألهين مي،دهيم از اين دو اصل به دست مي

بينيم كه دو   ممكن الوجودي را كه در نظر آوريم ميئهر ش: اصالت وجود. 1. 4. 3. 3
بار   زيد يكي  درباره،براي نمونه. مفهوم وجود و مفهوم ماهيت: مفهوم بر آن صادق است

 اين درخت ي چنين درباره هم. گوييم زيد انسان است بار مي يك. زيد موجود است: گوييم مي
بنابراين بر هر يك . گوييم اين درخت است اين موجود است و گاه مي: گوييم سيب گاهي مي

.  وجود و ديگري مفهوم خاص ماهيتيكي مفهوم عام:  دو مفهوم صادق است،از ممكنات
 تنها يك زيد است و نه بيشتر و ،دانيم كه زيد مورد بحث  مي، از سوي ديگر؛اين از يك سو
 ئپرسيم آيا اين ش حال مي.  تنها يك چيز است و نه دو چيز، مورد نظردرخت سيبِ

خارجي مصداقِ حقيقي مفهوم وجود است يا مصداقِ حقيقي مفهوم ماهيت؟ يا به بياني 
هاي خارجي مصداق حقيقي مفهوم وجودند و به صورت مجازي   آيا حقايق و واقعيت،تر كلي

ند و ا كه به عكس، مصداقِ حقيقي مفاهيم ماهوي گردند يا اين به مفاهيم ماهوي متصف مي
 وجود را بر ،الؤشان به مفهوم وجود مجازي است؟ صدرالمتألهين در پاسخ به اين س توصيف

هاي خارجي را مصداقِ حقيقي مفهوم وجود   واقعيتي دهد و همه ماهيت ترجيح مي
 از آن جهت كه -ت خارجيست كه ويژگي هر واقعي ا دليل ايشان بر اين مدعا آن. شمارد مي

 به ؛توانيم در ظرف خودش واقعيت را از آن سلب كنيم  اين است كه نمي-واقعيت است
حاال وقتي به .  معدوم نيست ه هر واقعيتي در ظرفي كه واقعيت دارد بالضرور،عبارت ديگر

حمل  يعني ؛بينيم كه مفهوم وجود حاكي از همين ويژگي است مفهوم وجود توجه كنيم مي
گونه  اما مفاهيم ماهوي اين.  استئدار بودنِ آن ش  به معناي واقعيتئمفهوم وجود يك ش

دار بودنِ آن سازگار است و هم با واقعيت   هم با واقعيتئها بر يك ش  زيرا حمل آن؛نيستند
آيد كه آن شئ  دست نميه  از حمل مفهوم ماهوي بر يك شئ ب،به بيان ديگر. نداشتن آن

 وجود است ،چه در خارج واقعيت دارد  صدرالمتألهين معتقد است آن،رو از اين.  داردواقعيت
 ،17. ك. براي توضيح بيشتر، ر ( اصالت با وجود است نه با ماهيت،نه ماهيت و به بيان ديگر

  .)55ـ79: صص
گونه كه در واقعيت خارجي شك و ترديدي وجود  همان: تشكيك وجود. 2. 4. 3. 3
.  موجودات خارجي كثيرند،به عبارت ديگر. استناپذير ثرت آن نيز بديهي و انكار ك،ندارد
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 ي يعني كاري به كثرتي كه اشيا؛جا مورد نظر است كثرت وجودي است كثرتي كه در اين
 ؛شوند تقسيم مي ... خارجي از باب ماهيت دارند و براي مثال به انسان و بقر و فرس و

ند ا  موجودات يا علت، براي نمونه؛ندا ر وجودي نيز داراي كثرت بلكه موجودات از نظ،نداريم
 يكي علّت و ديگري : دو گونه وجود داريم،اين به معناي آن است كه در خارج. و يا معلول

 داراي وحدت ، جزء ندارد، وجود حقيقي بسيط است، از سوي ديگر؛اين از يك سو. معلول
نسبت كثرت وجود با بساطت و وحدت  ،حال با اين وصف. نيست شدني است و تجزيه

ي از حقيقت وجود نيست و از طرف ديگر ي كثرت وجود جز،وجود چيست؟ از طرفي
شود كه كثرت وجود عين  نتيجه آن مي. تواند واقعيتي غير از واقعيت وجود داشته باشد نمي

لم در عا. شان سازگار است يعني كثرت موجودات خارجي با وحدت. وحدت وجود است
به .  ليكن وجود آن دو از يك سنخِ وجود است، هم علّت وجود دارد و هم معلول،خارج

 در يك . حقيقت وجود، حقيقتي واحد و بسيط است كه مراتب مختلف دارد،تر عبارت واضح
ترين و   ناقص،ترين و شديدترين مرتبه وجود قرار دارد و در طرف ديگر طرف كامل

  .)127-146: ص ص،17 ( آني ترين مرتبه ضعيف
سينا به اين نحو  حال با توجه به اين دو مقدمه تقرير اشكال صدرالمتألهين به برهان ابن

 در پي اثبات ، وجودي سينا در برهان خود از طريق مالحظه شكي نيست كه ابن :خواهد بود
 چنين ترديدي نداريم كه اين برهان متوقف بر پذيرش عالم امكان  هم؛بالذات است واجب

سينا موجود مفروض در   ليكن سخن در اين است كه ابن؛نيست) 27:  ص،6 ج ،13(
بالذات  بالذات و ممكن به واجب) 27:  ص،6 ج ،همان ()3( ي را در مقدمه )1( ي مقدمه

 مساوي ،بالذات آن است كه نسبت به وجود و عدم سينا ممكن از ديدگاه ابن. كند تقسيم مي
بالذات كه   بر خالف واجب،است) 19: ص ،4 (تن نيازمند به غير وجود ياف،رو در از اين. است

  .در وجود داشتن محتاج به غير نيست
اي است كه  يا به گونه )1( ي سينا موجود مفروض در مقدمه كه از ديدگاه ابن نتيجه اين

 نيازمند به غير است يا به ،رو در وجود يافتن نسبت به وجود و عدم مساوي است و از اين
حال با توجه به توضيحي كه .  محتاج به غير نيست،اي است كه در وجود داشتن گونه

   :كنيم  اصالت وجود ارائه شد از خود سؤال ميي درباره
تواند نسبت به  آيا وجودي كه اصالت دارد و عين حقيقت و واقعيت خارجي است مي

  وجود و عدم مساوي باشد؟
  . خير يقيناًـ
 پس چگونه ،تواند نسبت به وجود و عدم مساوي باشد ي اگر وجود حقيقي و عيني نمـ
  بالذات تقسيم كرده است؟ بالذات و ممكن را به واجب سينا آن ابن
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 بلكه ،سينا از وجود حقيقت عيني و خارجي آن نيست  پاسخ اين است كه مراد ابنـ
جا كه مفهوم ذهني وجود امري كلي و  مرادش مفهوم ذهني و عقلي وجود است و از آن
بالذات صدق  تواند بر واجب  هم مي،باشد اعتباري است و عين حقيقت و واقعيت خارجي نمي

 اشكالي كه از صدرالمتألهين نقل شد آن است ي بنابراين خالصه. بالذات كند و هم بر ممكن
يعني هرگاه حقيقت .  بايد از حقيقت وجود به اثبات واجب بپردازيم،كه در برهان صديقين

 يا همان ، امري عيني و واقعي است در نظر آوريم، اساس اصالت وجودوجود را كه بر
 ضعيف وجود است ي ناميم و يا مرتبه بالذات مي را واجب  شديد وجود است كه ما آني مرتبه

در اين . تواند تحقق يابد باشد و بدون آن نمي  شديد وجود ميي كه الجرم قائم به مرتبه
سينا از مفهومِ وجود به  كه ابن  در حالي،ستفاده شده حقيقت وجود اي  از مالحظه،تقرير

  .اثبات واجب پرداخته است
سينا آشنا شديم و ديديم كه  جا با اشكال صدرالمتألهين به برهان صديقين ابن تا اين

اي به   اشاره،برهان است و اگر در تبيين اشكال )1( ي محور اصلي اشكال متوجه مقدمه
سينا  حال نگاهي دوباره به بيان ابن.  طبعي و فرعي داردي  جنبه،ساير مقدمات شده است

سينا در مقابل اشكال صدرالمتألهين دفاع كرد  توان از برهان ابن افكنيم تا ببينيم آيا مي مي
كه قوت و استحكام اشكال راهي براي دفاع باقي  و به آن اعتباري دوباره بخشيد يا آن

دهد كه هرچند اشكال  سينا نشان مي ان ابنگذارد؟ تأمل و تفكرِ مجدد در بره نمي
  . به راحتي قابل دفع است،رسد  تام و تمام به نظر مي،صدرالمتألهين در نگاه نخست

كه هرگاه سخن از يك مفهوم مانند مفهوم وجود يا مفهوم انسان به ميان  توضيح آن
را بدون جنبه  يعني مفهومِ ذهني ،هو مفهوم است آيد، گاهي مراد از آن المفهوم بما مي

 حيوانِ ناطق را در نظر ،كه از مفهوم انسان  مثل اين،ايم حكايتش از مصداق در نظر گرفته
 يعني مفهوم را ؛ المفهوم بما هو حاك عن مصداقه است،ايم و گاهي نيز مراد از آن آورده

بزاري  اي برد مفهوم تنها جنبهر كا، به بيان ديگر؛ايم كار بردهه براي اشاره به مصداقش ب
گاه به سراغ   هيچ،داشتيم  ميرا مصداق ي واسطه اي كه اگر قدرت احضار بي گونهه  ب،دارد

سينا نيز كاربرد مفهوم وجود به شيوه دوم  در مورد برهانِ صديقين ابن. رفتيم مفهوم نمي
 حكايت آن از مصداق خارجي بوده ي سينا از مفهومِ وجود جنبه  يعني منظور ابن؛است
  .ه مفهوم وجود بما هو مفهوم ن،است

سينا همان مصداقِ واقعي  دهد مراد ابن شواهد و قراين متعددي وجود دارد كه نشان مي
  :كنيم جا به برخي از اين شواهد اشاره مي در اين. و خارجي وجود است

ه  تعبيرهايي ب، براي بيان برهان صديقين،هاي مختلف خود سينا در كتاب  ابن:شاهد اول
  . همان مصداق خارجي است،دهد مراد وي از موجود رده كه نشان ميكار ب
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 و )18: ص ،3 ج ،1(  استفاده كرده»كلُّ موجود« از تعبير االشارات و التنبيهاتدر كتاب 
 هر .)105:  ص،2( كار برده استه  را ب»هر چه ورا وجود بود« نيز تعبير عاليي نامه دانشدر 

دانيم كه  اند و به خوبي مي اي قرار گرفته  كليهي ضيه موجبهموضوعِ ق يك از اين تعبيرها
 حكم به افراد و مصاديقِ موضوع ، خواه كليه باشند و خواه جزئيه،اصوالً در قضاياي محصوره

  .د نه به مفهوم آنوش مينسبت داده 
 ان ههنا« نيز يكسان است و در هر دو از تعبير هالنجا  والمبدأ و المعادهاي  عبارت كتاب

 مذكور ي كه قضيه با توجه به اين. )235: ص ،5 ؛33:  ص،4(  استفاده شده است»وجودا
 زيرا در ؛ همان مصداق خارجي است،برد كه مراد از وجود  توان پي  مي،موجبه جزئيه است

  .دوش مي حكم به مصاديق موضوع نسبت داده ،قضاياي محصوره
:  ص،3( استفاده شده »الموجود« تعبير  از، كه در آنالعرشيهماند عبارت كتاب  تنها مي

 حداكثر آن است كه ، وجود خارجي و عيني پذيرفته نشودي كه اگر ظهور آن در اراده )242
سينا در ساير كتب و تأليفاتش   تعبيرهاي ابن،مجمل خواهد شد و براي رفع اجمال آن

  .  وجود خارجي و عيني استي  محكمي بر ارادهي قرينه
بالذات  بالذات و ممكن برهان، وجود را به واجب )3( ي سينا خود در مقدمه  ابن:شاهد دوم

 چنين تقسيمي صحيح ،كه اگر مرادش از وجود، مفهوم آن بود  در حالي،تقسيم كرده است
بالذات  تواند واجب بالذات است و نمي  زيرا الوجود بما هو مفهوم الوجود فقط ممكن؛بود نمي
  .گردد

 اثبات وجود خارجي ،سينا از برهان صديقين هدف ابن از يك سو :شاهد سوم
را   ليكن آن،داند سينا را تام مي  صدرالمتألهين برهان ابن،بالذات است و از سوي ديگر واجب

مكن  حال چگونه م.)26-29:  صص،6 ج ،13( شمارد هاي صديقين نمي  برهاني در زمره
سينا در پايان استدالل،  كه ابن حالي در ،مفهوم آن باشد ،سينا از وجود  مراد ابناست
  .بالذات شدنِ همين وجود را استنتاج كرده است بالذات بودن يا منتهي به واجب واجب

تواند اشكالِ صدرالمتألهين را متزلزل سازد توجه به اين  چه مي  سرانجام آن:شاهد چهارم
 زيرا ؛ني استفاده كنيمنكته است كه اصوالً در هر برهاني ناچاريم از مفاهيم و تصورات ذه

 مربوط به يهر استقراء و تعريف و تمثيلو به طور كلي، برهان نوعي قياس است و قياس 
علم حصولي است و دانستيم كه شناخت حاصل از علم حصولي به كمك تصورات كلي و 

 تصورات و مفاهيم ي كه بر پايه  مگر آن،بنابراين هيچ برهاني نيست. آيد دست ميه ذهني ب
سينا و خواه به تقرير   خواه به تقرير ابن، در برهان صديقين،رو ي استوار باشد و از اينذهن

كه مفهوم وجود از مصداق خارجي   جز آن، از مفهوم وجود استفاده شده است،صدرالمتألهين
  .كند آن حكايت مي
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 همان مصداق حقيقي و ، در برهان صديقين»وجود«سينا از  كه مراد ابن نتيجه آن
از برهان  )1( ي  اشكال صدرالمتألهين به مقدمه،رجي وجود است و به همين دليلخا
  .توان پذيرفت سينا را نمي ابن

 هالحكم عبارت كتاب ي تاكنون در تبيين اشكالِ صدرالمتألهين كوشيديم تا از محدوده
توان   ميرا صدرامال ليكن بايد توجه داشت كه اشكال ؛در بيان اشكال خارج نشويميه المتعال 

 ي  به خالف تبيين قبلي كه اعتبار مقدمه،در اين تبيين.  ديگري نيز تبيين كردي به گونه
كه  توضيح آن. گردد مي )3( ي برد، اشكال متوجه مقدمه سينا را زير سؤال مي برهان ابن )1(

ج  در عالم خاريئيش )1(«: گويد  در اين مقدمه كه مي»ئش«سينا از  پذيريم كه مراد ابن مي
 در ،گويي با بيان اين مطلب.  واقعيت عيني و خارجي وجود است نه مفهوم آن،»وجود دارد

 ي پذيريم كه در مقدمه  نيز مي؛ سفسطه جدا كندي راهه پي آن است كه راه خود را از بي
ليكن . كند بالذات تقسيم مي بالذات و ممكن همين واقعيت عيني و خارجي را به واجب ،)3(

 آن است كه اين وجود خارجي از دو حال ،تر گفتيم گونه كه پيش  همان،يممعناي اين تقس
 در تحقق يافتن محتاج غير ، يا نسبت به وجود و عدم مساوي است و در نتيجه:خارج نيست

  .كه در تحقق يافتن محتاج غير نيست  يا اين،است
ت هستي  واقعي،به اعتقاد وي. شود ست كه اشكال صدرالمتألهين مطرح مي اجا همين
 زيرا بنابر اصالت وجود، وجود عين موجوديت و واقعيت ؛تواند پذيراي عدم گردد هرگز نمي

 اين نسبت عينيت و ،خارجي است و اگر بخواهيم نسبت اين وجود را به موجوديت بسنجيم
 نسبت به وجود و عدم ، كه چون اعتباري و ذهني است، به خالف ماهيت،ضرورت است
 به وجود ئتوان امكان را كه به معناي تساوي نسبت ش  چگونه مي،ن بيانبا اي. مساوي است
  ! وصف واقعيت عيني و خارجي قرار داد؟،و عدم است
وجود را كه امري اصيل و حقيقي است به وصف ) 3 (ي سينا در مقدمه  ابن،در واقع

ن به  اشكال صدرالمتألهي،به هر حال. اعتباري و ذهني امكان بالذات متصف كرده است
  .سينا در مقابل آن دفاع كرد توان از برهان ابن رسد و نمي سينا موجه به نظر مي برهان ابن

بر تبيين  كه بنا اي وجود دارد و آن اين ميان تبيين اول و تبيين دومِ اشكال فرق عمده
، نهايت  زيرا چنين استداللي با تمركز بر مفهوم وجود،سينا تام نخواهد بود  استداللِ ابن،اول

 اگرچه در ،بر تبيين دوم  اما بنا؛)!( بالذات است كند وجود مفهومِ واجب چيزي كه اثبات مي
بالذات در عالم   وجود واجب، به هر حالاست، از اوصاف اعتباري استفاده شده ،سير اثبات

  .شود خارج اثبات مي
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:  ص،6 ج ،13(ن دارد سينا اذعا گفتني است صدرالمتألهين نيز به منتج بودن برهان ابن
 اصدرمالكه تبيين دومِ اشكال، مورد نظر  تواند شاهدي باشد بر اين مطلب مي و همين) 26

  . در بيان آن گويا و صريح نيستالمتعاليه  هالحكم عبارت كتاب است، هر چندبوده 
سينا را از   صدرالمتألهين برهان ابن،كه از يك سو  با توجه به اين،بندي در يك جمع

 به اعتقاد صدرالمتألهين و براساس ،داند و از سوي ديگر  برهان صديقين خارج ميي مرهز
توان نتيجه  سينا از اوصاف اعتباري استفاده شده است، مي  در برهان ابن،تبيينِ دومِ اشكال

 عالوه بر دو ويژگي نخست، ويژگي ديگري نيز در مالك ،گرفت كه از ديدگاه صدرالمتألهين
كه يقين معتبر است و آن اينبرهان صد:  

  . از اوصاف حقيقي و واقعي استفاده شود،بالذات در سير اثبات واجب) ج
 تقريرهاي متعددي از برهان صديقين ارائه شده كه بر ،از زمان صدرالمتألهين به اين سو

ليكن در ميان فيلسوفان مسلمان تنها  .)289-297: ، صص6( اين ويژگي منطبق است
را براي   وجود آن،كيد كردهأاعتبار و اشتراط ويژگي سوم ت لهين است كه برصدرالمتأ

خست تقريري از برهان صديقين  نجا در اين. شمارد صديقين بودن برهان ضروري مي
 به نقد و ارزيابي ،كنيم و در ادامه هاي مورد نظر صدرالمتألهين نقل مي منطبق بر ويژگي
  :ير صدرالمتألهين از برهان صديقيناينك تقر. پردازيم ويژگي سوم مي

  .)بديهي(واقعيتي در خارج هست ) 1(
  .)»اصالت وجود«اساس  بر(آن واقعيت خارجي حقيقت وجود است ) 2(
  .)بديهي(وجودهاي متعددي در خارج هست ) 3(
  .))3(و ) 2(استنتاج از (وجودهاي متعدد خارجي چيزي جز حقيقت وجود نيست ) 4(
گردد و وحدت  اي خارجي به تعدد مراتبِ حقيقت وجود باز ميتعدد وجوده) 5(

  .)»تشكيك وجود«اساس  بر(گردد  وجودهاي خارجي به وحدت حقيقت وجود باز مي
  .)»اصل عليت«اساس  بر(بين مراتب مختلف وجود رابطه عليت و معلوليت است ) 6(
  .)ت و معلولاساس تحليل عقلي رابطه علّ بر(علّت اقوي از معلول است ) 7(
استنتاج از (تر از خود است   ضعيفي  علّت مرتبه، قوي از مراتبِ وجودي هر مرتبه) 8(

  .))7(و ) 6(و ) 5(
و ) 5(استنتاج از (باالترينِ مراتبِ وجود، وجودي است كه علّت است و معلول نيست ) 9(

)8((.  
براي توضيح )) (9( از استنتاج(الوجود بالذات است   باالترينِ مراتبِ وجود، واجب)10(

  .)14-16:  صص،6 ج ،13. ك. بيشتر، ر
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 از ،بالذات كه در مسير اثبات واجب كوشيده است تا عالوه بر آن صدرامال ،در اين تقرير
 حقيقت وجود آغاز كند و هيچ نيازي به اعتبار عالم امكان نداشته باشد، در ي مالحظه

ي و مجازي بهره نگيرد و تنها از اوصاف حقيقي مقدمات برهان به هيچ وجه از اوصاف اعتبار
رو در برهان از مراتب ضعيف وجود يا همان امكان فقري سخن  از اين. و واقعي استفاده كند

ممكن فقري موجودي است كه وجود خارجي آن عين ربط و وابستگي به علّت . گويد مي
  .خويش باشد

 از نظر صدرالمتألهين براي صديقين جا با ويژگي سوم مواجهيم كه  در اين،به هر حال
 سخني از اعتبار و اشتراط ،سينا و بسياري از فيلسوفان  ولي ابن؛بودن برهان ضرورت دارد

كه داوري ميان اين دو فيلسوف برجسته دشوار  به رغم آن. اند اين ويژگي به ميان نياورده
توان به نظر نهايي  قين ميهاي طرح برهان صدي  با دقّت و تأمل در مورد زمينه،نمايد مي

  .نزديك شد
 فارابي يافت الحكم فصوص در كتاب ،ها به برهان صديقين گفتيم كه نخستين اشاره

 ي  شيوهاست، اگرچه نامي از برهان صديقين به ميان نياورده ،فارابي در اين كتاب. شود مي
ن را در مقابل  صديقيي  يعني شيوه، وجود محضي بالذات از طريق مالحظه اثبات واجب

و اين ) 62: ، ص16( عالم خلق قرار داده است ي  اثبات واجب از طريق مالحظهي شيوه
 خواجه )66: ص ،3 ج ،1 (االشارات و التنبيهاتسينا در كتاب  ابن همان كاري است كه

و ميرداماد در ) 66: ص ،3 ج ،همان( االشارات و التنبيهات  شرح نصرالدين طوسي در كتاب
آيد كه هدف فيلسوفان  دست مي هجا ب از اين). 32: ص ،21 ( انجام داده استاتجذوكتاب 

كه با است بالذات بوده  اي در اثبات واجب  برهان صديقين، طرح شيوهي مسلمان از ارائه
 عالم ي  جديد از مالحظهي  يعني در شيوه؛دانان متفاوت باشد  متكلمان و طبيعيي شيوه

 ، به سراغ وجود رفته بلكه مستقيماً،بالذات نپردازند ثبات واجبامكان، حدوث يا حركت به ا
 وجود ،مين اين هدف ضرورت داردأچه در ت آن. بالذات برسند آن به واجبي  با مالحظه
  : يعني، استويژگي اول

  بالذات اثبات شود،  وجود، واجبي از طريق مالحظه) الف
  :  يعني،و ويژگي دوم

 و به اثبات واجب نرسد و برهان باز هم واجب را اثبات كند،  خللي،با انكار مخلوقات) ب
بالذات   برهانِ صديقين قادر به اثبات واجب،كه با وجود اين دو ويژگي با توجه به اين

 مالك هايِ  ديگر نيازي به افزودن ويژگي ديگري به ويژگي،باشد و تام و تمام است مي
  .برهان نيست
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كه استفاده از  است   اين،فاعِ از صدرالمتألهين بيان كردتوان در د تنها مطلبي كه مي
را مالحظه  اوصاف حقيقي و اصيل به جاي اوصاف اعتباري در برهاني كه پايه و اساس آن

 را كه صدرالمتألهين به ،چه به بيان ديگر آن. دهد سزاوارتر است حقيقت وجود شكل مي
 تنها در حد مزيتي ،ح نموده است ويژگي ضروري مالك در برهان صديقين مطري منزله

  .توان پذيرفت براي تقريرهاي برهان صديقين مي
 به ، تقريرهاي مختلف برهان صديقيني با بررسي و مالحظه: ويژگي پنجم. 5. 3. 3
 وجود ي  از مالحظه،كه همانند ساير تقريرها خوريم كه افزون بر آن اي از تقريرها برمي دسته

 عالم امكان ندارند، ي  نيازي به مالحظه،پردازند و در مسير اثبات ت ميبالذا به اثبات واجب
اي است كه خواه عالم امكان انكار شود و خواه وجود ممكنات  ها به گونه سير استدالل در آن

  .كند بالذات را اثبات مي  واجب، به يك شيوه،پذيرفته شود، در هر دو صورت
 شيوه استدالل به اين صورت ،هان صديقينكه در بسياري از تقريرهاي بر توضيح آن

است كه پس از پذيرش موجودي در عالم خارج و بعد از تبيين دوران آن موجود ميان 
 ،بالذات بودنِ آن موجود شود كه در فرض واجب  بيان مي،بالذات بالذات و ممكن واجب

 نتيجه گرفته ،بالذات بودنِ آن، با افزون مقدماتي مطلوبِ ما ثابت است و در فرض ممكن
  .بالذات محال است بالذات بدون وجود واجب شود كه تحقّق ممكن مي

وجود واقعيت خارجي پذيرفته شد، ) 1( ي كه در مقدمه ولي در برخي تقريرها پس از آن
بالذات  تواند چيزي جز واجب شود كه اين واقعيت خارجي نمي مقدماتي بيان ميبا افزودن 

بالذات   به سراغ اثبات واجب مستقيماً،از پذيرش واقعيت خارجي پس ، به عبارت ديگر؛باشد
بالذات  بالذات و ممكن رويم و ديگر نيازي به بيان دورانِ آن واقعيت خارجي ميان واجب مي

 در پي مقدمات ،بالذات بودن آن واقعيت خارجي كه در فرض ممكن نيست تا چه رسد به آن
  .بالذات را اثبات كند بالذات بدون وجود واجب كن وجود ممي متعددي باشيم كه استحاله

 المتعاليه هالحكميك نمونه از تقريرها تقريري است كه عالمه طباطبايي در حاشيه كتاب 
  :تقرير عالمه چنين است .ارائه كرده است

  .)بديهي(واقعيتي در خارج هست ) 1(
  .)»نقيضينامتناع اجتماع «اساس  بر(هر چيزي تا هست نبودش محال است ) 2(
  .))2(و ) 1(استنتاج از (آن واقعيت در خارج تا هست نبودش محال است ) 3(
اساس تعريف  بر(هر چيزي كه تا هست نبودش محال است، تا هست ضرورت دارد ) 4(

  .)»ضرورت«
  .))4(و ) 3(استنتاج از (آن واقعيت در خارج تا هست، ضرورت دارد ) 5(
  .) شرط و مشروطي اساس تحليل رابطه بر(هر شرطي غير از مشروط است ) 6(
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  .))6(استنتاج از (شرط واقعيت بايد غير از خود واقعيت باشد ) 7(
  .)»امتناع اجتماع نقيضين«اساس بر( هرچه غيراز واقعيت در خارج است معدوم است)8(
  .))8(و ) 7(استنتاج از (شرط واقعيت در خارج معدوم است ) 9(
  .)اساس تحليل عقلي بر(معدوم باشد غير مشروط است هر چه شرطش ) 10(
  .))10(و ) 9(استنتاج از (واقعيت در خارج غير مشروط است ) 11(
  .))11(و ) 5(استنتاج از (واقعيت در خارج غير مشروط ضرورت دارد ) 12(
 بر(هر چيزي كه به صورت غير مشروط ضرورت داشته باشد، ضرورت ازلي دارد ) 13(

  .)»ضرورت ازلي«ريف اساس تع
  .))13(و ) 12(استنتاج از (واقعيت در خارج ضرورت ازلي دارد ) 14(
  واجب«اساس تعريف  بر(الوجود بالذات است   چه ضرورت ازلي دارد واجب آن) 15(

  .)»بالذات
:  صص،6 ج ،13)) (15(و ) 14(استنتاج از (بالذات در خارج وجود دارد   واجب) 16(
  .)77-86:  صص،5 ج ،19؛ 156 :ص ،14؛ 15-14

وجود ) 1 (ي  از يك سو در مقدمه،آيد دست ميه گونه كه از تامل در اين تقرير ب همان
بالذات   وجود خارجي در صدد اثبات واجبي  بنابراين از مالحظه،عالم خارج مطرح شده
 ؛ت هيچ نيازي به مالحظه و اعتبار عالم امكان نيس، در سير اثبات،است و از سوي ديگر

بالذات   واجبي كه جنبه ست كه بدون آن ا ويژگي مهمي كه اين تقرير دارد آن،افزون بر اين
بالذات   به اثبات واجب مستقيماً،بالذات بودنِ واقعيت خارجي را مطرح كند يا ممكن

 ،ثير آن در تقرير برهان صديقينأبراي سهولت فهم اين ويژگي و پي بردن به ت. پردازد مي
  .سينا مقايسه كرد تقرير عالمه طباطبايي از برهان صديقين را با تقرير ابنتوان  مي

ويژگي . گردد  ويژگي چهارم گفتيم حكمِ ويژگي پنجم نيز آشكار ميي چه درباره از آن
ها برهان   به نحوي كه فقدان آن،اول و دوم عناصرِ كليدي مالك در برهان صديقين هستند

ها با هر ويژگي ديگري كه مواجه  سازد و افزون بر آن خارج ميرا از دايره صديقين بودن 
له پرداخت كه آيا أ بلكه بايد به اين مس،ثيري نداردأ آن ويژگي در اصل مالك برهان ت،شويم
   مزيتي براي تقرير برهان صديقين دانست يا نه؟ي توان ويژگي مذكور را به منزله مي

كه تمركز بر واقعيت خارجي و از  وجه به ايندر مورد ويژگي پنجم نيز بايد گفت با ت
نيازي  كه موجب بي  گذشته از آن،بالذات رسيدن  به صورت مستقيم به واجب،تامل در آن

 طرحِ ي كند، زمينه مين ميأگردد و عنصر دوم مالك را ت برهان از اعتبار عالم امكان مي
 برهان به مقدمات ،برد و در نتيجه بالذات بودن واقعيت خارجي را از ميان مي احتمالِ ممكن

بالذات بودنِ واقعيت مذكور، تحقق  كه در صورت ممكن متعددي براي اثبات اين
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همين نكته مزيتي براي . بالذات محال است، نيازمند نخواهد بود بالذات بدون واجب ممكن
  :كه ز اينست ا ا ويژگي پنجم عبارت،به طور خالصه. شود تقرير برهان صديقين محسوب مي

ثيري در برهان أگونه ت  انكار يا عدم انكار عالم امكان هيچ،در تقرير برهان صديقين) د
  .بالذات را اثبات كند  به يك نحو واجب،نداشته باشد و برهان در هر دو صورت

توان يافت كه ويژگي پنجم را دارا باشند و تقرير عالمه  تقريرهاي مختلفي را مي
در مورد . اي از اين دست تقريرهاست به تفصيل نقل كرديم، تنها نمونهرا  طباطبايي، كه آن

 پس از المتعاليه هالحكمكه عالمه در تعليقه خود بر  ماند و آن اين اي باقي مي  نكته،اين تقرير
 تنبيهاتي بر بالذات صرفاً  براهين اثبات واجبي كند كه همه  تصريح مي،ذكر تقرير مذكور

بالذات ضروري عند  و من هنا يظهر للمتأمل انّ اصل وجود الواجب« :يك امر بديهي هستند
بالذات  واجب« ي  گزاره،براساس اين عبارت .»ه له تنبيهات بالحقيقهاالنسان والبراهين المثبت

 در ، ضروري و بديهي است و هرگونه برهاني كه براي اثبات آن اقامه شود»موجود است
اي است و   ضروري و بديهي چگونه قضيهي  اما قضيه.حقيقت تنبيه بر امري بديهي است

رسائل چه كه در كتاب  اساس آن بر نظر عالمه طباطبايي و بر ست؟ بنا اتعريف آن كدام
 اما ان اليحتاج في حصول هالقضي« : قضيه ضروري و بديهي عبارت است از، آمدهسبعه

ا و الثاني التصديق اليقيني بها الي تصديق آخر او يحتاج و يسمي االوا و بديهيل ضروري
  .)13:  ص،15(» نظريا

اي است كه تصديق يقيني آن نيازمند تصديق   ضروري و بديهي قضيهي قضيهيعني 
بالذات  واجب« ي  مراد عالمه از بداهت گزاره،با توجه به اين تعريف .ديگر نباشداي  قضيه

حال اگر بپذيريم كه  . ديگر استنيازي تصديق اين گزاره از هرگونه تصديق  بي»موجود است
  براي تبيينِ موضوع يا محمولِ گزارهمقدمات به كار رفته در تقريرِ عالمه طباطبايي صرفاً

 ي باشد نه تصديقاتي براي رسيدن به تصديق و اذعان به گزاره »بالذات موجود است واجب«
  .دشوار استبالذات  مذكور، پذيرش اين سخن در مورد ساير براهينِ اثبات واجب

 ، ضروري و بديهيي  در تعريف عالمه طباطبايي از قضيه،كه از يك سو توضيح آن
رو به صرف تبيينِ  از اين. نيازي قضيه از اثبات مطرح شده است نه عدمِ امكان اثبات بي

اي كه اثبات آن ممكن نباشد، مطلبي  تعريف قضيه ضروري و بديهي به قضيه بداهت يك
كه به اعتقاد  توضيح آن. را از برخي عبارات منطقيين استنباط كرد  آنتوان است كه مي

جا كه هر ممكني  ند و از آنا  يقين و اذعان و تصديق از جمله امور ممكن،برخي منطقيين
 حال يا علّت ؛اي نيازمند علّت است  پس يقين و اذعان و تصديق به قضيه،نيازمند علّت است

يا آن : صورت دوم خود دو حالت دارد. يا اموري خارج از قضيه ، خود قضيه استيها اجزا آن
حال با توجه به اين . هايي ديگرند و يا تصور يا تصوراتي بيش نيستند امور تصديق يا تصديق
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 خود قضيه ي اجزا،اي است كه علّت تصديق و اذعان به آن  بديهي قضيهي  قضيه،ديدگاه
اي است كه علّت   نظري قضيهي  و قضيه؛ارج از قضيه تصور يا تصوراتي خ، يا حداكثر،باشد

  .هايي خارج از قضيه باشد تصديق و اذعان به آن تصديق يا تصديق
 تحققِ ي توان استنباط كرد اين است كه با توجه به استحاله اي كه از اين تبيين مي نكته
 ديگر اثبات ،بيين شداي ت  دو علّت تامه، هرگاه بديهي بودنِ قضيهي وسيلهه الوجود ب  ممكن
رو تعريف   از اين؛ تصديق يا تصديقاتي خارج از قضيه محال خواهد بودي وسيلهه آن ب
براي توضيح ( اي كه اثبات آن ممكن نباشد  ضروري و بديهي عبارت است از قضيهي قضيه

 دانان  منطق برخي چنين تعريفي از كالمِ،به هر حال. )215:  ص،1 ج ،1 .ك.بيشتر ر
قضيه .  تصريح به آن يافت نشده است،شود و در هيچ يك از كتب منطقي ط مياستنبا
گونه استدالل و برهاني بر اثبات آن قضيه بديهي وجود ندارد و  توان مدعي شد كه هيچ نمي

اي نيز براي اثبات آن اقامه شده   ادله، ولي با اين حال،اي بديهي باشد بسا قضيه  بلكه چه
مل در برخي تقريرها از برهان أ با ت، از سوي ديگر.» محال استدور«مانند قضيه ؛ باشد

كار رفته ه توان دريافت كه در اين تقريرها قضايايي ب  مانند تقرير ابن سينا مي،صديقين
 جز با تصديق به آن قضايا »بالذات موجود است واجب« ي است كه تصديق به قضيه

  ؟رها را تنبيهاتي بر يك امر بديهي شمردتوان اين تقري حال چگونه مي. پذير نيست امكان
  

  گيري نتيجه. 4
هايي كه   ويژگي؛هاي برهان صديقين را به تفصيل بررسي كرديم ويژگي ،اين نوشتاردر 

  : عبارت بودند از،مورد بررسي قرار گرفت
  ؛ وجود اثبات شودي بالذات از طريق مالحظه واجب -1
بالذات را اثبات  ب نرسد و برهان باز هم واجب خللي به اثبات واج،با انكار مخلوقات -2
  ؛كند

  ؛نياز از ابطال دور و تسلسل باشد سيرِ استدالل در برهان بي -3
  ؛ از اوصاف حقيقي و واقعي استفاده شود،بالذات در سير اثبات واجب -4
گونه تأثيري در برهان   انكار يا عدم انكار عالم امكان هيچ،در تقرير برهان صديقين -5

  .بالذات را اثبات كند  واجب، به يك نحو،داشته باشد و برهان در هر دو صورتن
توان به اين نتيجه رسيد كه از   مي،هاي مذكور در فصل گذشته پس از بررسي ويژگي

 ، اركان و عناصر كليدي مالك در برهان صديقين هستندوها جز ها برخي از ويژگي ميان آن
هايي براي تقرير برهان صديقين   مزيت، نقشي ندارندچند در مالك برهان برخي نيز هر
را  توان آن شوند و باالخره برخي نيز اختصاص به برهان صديقين ندارند و مي محسوب مي
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از ميان پنچ ويژگي مذكور، ويژگي سوم . مزيتي براي هرگونه برهاني به حساب آورد
  .كنيم دد آن صرف نظر ميرو از طرح مج  از اين،اختصاصي به برهان صديقين ندارد

  :ند ازا شدند عبارت هايي كه عناصرِ مالك در برهان صديقين محسوب مي اما ويژگي
  ؛ اثبات شودد وجوي بالذات از طريق مالحظه واجب) الف
بالذات را اثبات   خللي به اثبات واجب نرسد و برهان باز هم واجب،با انكار مخلوقات) ب
  .كند

 تنها زماني ، هر تقرير را كه در راستاي برهان صديقين ارائه شود،اساس تحقيق حاضر بر
البته بايد توجه داشت كه  .توان برهان صديقين دانست كه واجد اين دو ويژگي باشد مي

 ؛براي صديقين شمردن يك برهان، كشف مالك در برهان صديقين تنها نيمي از راه است
براي . نطباقِ هر تقرير با مالك برهان خواهد بود تشخيصِ انطباق يا عدمِ ا،نيم ديگر آن

 تشخيصِ ، تشكيكي وجود استفاده شده استي  اگر در تقرير صدرالمتألهين از سلسله،نمونه
دهند،  را موجودات امكاني تشكيل مي  تشكيكي كه بخشي از آني ابتناء برهان بر سلسله

  .حو در مورد سايرِ تقريرهاي برهاننيازمند تحليلِ دقيقِ مقدمات برهان است و به همين ن
هاي  به جايگاه آن در ميان راهتوان  مي ، به سهولت،با روشن شدن مالك برهان صديقين

  .بشر به سوي خدا پي برد
  :ند ازا آيند عبارت هايي كه مزيتي براي تقريرِ برهان صديقين به حساب مي اما ويژگي

  ؛حقيقي و واقعي استفاده شود از اوصاف ،بالذات در سير اثبات واجب) ج
گونه تأثيري در برهان   انكار يا عدم انكار عالم امكان هيچ،در تقرير برهان صديقين) د

  .بالذات را اثبات كند  واجب، به يك نحو،نداشته باشد و برهان در هر دو صورت
اهد بود تر خو  از ساير تقريرها متكامل،هر تقريري كه يكي از اين دو ويژگي را دارا باشد

ترين تقريرِ برهان صديقين به شمار  و هر تقريري كه هر دو ويژگي را داشته باشد كامل
  .رود مي

  

  ها يادداشت
  

1. The Ontological Argument            2. The Cosmological Argument 
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