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سرّ صدیقین نبودن برهانهای سینوی از
منظر مالصدرا
عسکری سلیمانی امیری
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چکیده
از اهم مباحث در فلسفف ا ا ی اثبات اجب ا وجود اسفف و اجب ا وجود موجودی
اسف ه جود اسسه س هیچ چیز دیگری نیس سرهان خلقی سرهانی اس
ه جود خدا س اسفف ا جود خلقا اثبات میشففود این نوعی اسسففهگی در
اثبات جود خدای مهعال اسفف خلب س نون ای سیگان از خداسفف ازاینر ساید
مهلزم شفد ه سیگان در اثبات اجب مداخل داردو اما فیلسففوفان در اندیش اثبات
خدای مهعال توج هردهاند ه انر اثبات جود خدا س سیگان اسسففه نباشففد سل
صففرفا س خود مه ی ساشففد سرهر اسفف و سااسراین همان ور ه جود مبهای سر
خلقا نیسف اثباتا هم مبهای سر خلقا نباشفد سرهر اس و این نوع سرهان را
صفدیقین نامیدهاند اسن سفیاا مدعی اس ه چاین سرهانی را تقریر هرده اس ؛
چرا ه جود عیای در مهن خارج ه نافی سفف سفف اسفف یا اجب اسفف یا
مم ن در هر د حال اجب اثبات میشفود سر این اساس مدعی اس سرهانا
صدیقین اس ؛ چرا ه اثبات جود خدا مبهای سر سیگان یعای خلقا نیس و اما
مالصففدرا سا ت هید سر درسففهی سرهان اسن س فیاا آن را صففدیقین نمیداندو نوش فهار
حاضفر سر اسفاس ت لیل سرهان اسن سفیاا ت لیل نقدهای مالصدرا سرّ صدیقین
نبودن سرهان اسن سف فیاا را از ماظر مالصفففدرا نشفففان می دهدو سااسراین طی ی از
سرهانها ه از سرهان اسن سفیاا تبعی هردهاند صفدیقین نیسف و ا به این دسه
سرهانها سرتر از سرهان خَلقیاند ازاینر از نظر مالصفدرا سرهان اسن سیاا قریب س
مارج صفففدیقین اسف ف و در ایان اشفففاره خواهیم هرد ه چرا سرهان مالصفففدرا
صدیقین اس و
واژههای کلیدی :اسن سفیاا مالصففدرا سرهان صففدیقین االهیات سا معای االعم
االهیات سا معای االخصو
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مقدمه
اثبات وجود خدای متعال از اهم مساال لسسة او ی (=ا هیات با معنی االعم= عسم
کسی) و ا هیات با معنی االخص (=عسم ا ربوبی ) اس ا ا ا دیشاامندا در اثبات واجب گاه
از طریق وجود خسق ،وجود خا ق را تیجه میگیر د ،این دسااته از برها ها خَسقیا د ،و
گااه از طریق مةهوم واجاب ا وجود یاا کااما مقسق یاا عناوین دیگری که مصااادا
ا حصااااری آ خدای متعال اسا ا  ،وجود او را تیجه میگیر دا این دساااته برها ها
مةهومیا د ،و در اصاااق « ،برها وجودی» امیده می شاااو د ،و گاه از طریق تحقق
وجود -ه زوماً وجود خسق -وجود واجب را تیجه میگیر د ،این دسته را اجماال برها
صادیقین امیدها دا خَسقی بود دساته اول روشان اسا زیرا واسقه اثبات واجب در
واقع چیزی اساا که مصاادا خسق اوساا  ،هر چند اث از اثبات معسوم میشااود که
واساقه اثبات خسق او بوده اس  ،و دسته دوم را به این اعتبار وجودی امیدها د که ادعا
میشاااود کاه وجود در وجود واجاب ،محمول اسا ا  ،و وجود باه وبه خود کما ی از
کماالت در برابر ساایر کماالت دیگر -ما ند عسم و قدرت -محمول تسقی میشودا دسته
ساوم را صادیقین امیدها د چرا که صدیقین که مصدا بارز ایشا ا بیای ا هیا د خدا
را به واساااقه خود خدا اثبات میکنند ،ه به واساااقه بیگا ه هر چند بیگا ه ،خسق او و
وابسته به او و معسول او باشدا
برها خَسقی و برها صاادیقین در میا ا دیشاامندا اساا می مورد توجه بوده
اسا ا  ،و در این میاا ایشاااا به اهمی برها صااادیقین ایبردها دا اهمی برها
صاادیقین از جهات متعدد اساا که در مقال دیگر آ را بررساای کردهام (سااسیما ی
امیری)3 :8931 ،ا در اهمی برها صااادیقین همین بث که :هما قور که وجود خدا
باه هیچ چیز محتاج یسا ا  ،اثبات او به برها صااادیقین هم به چیزی جز او محتاج
یسا ا ازاینرو ابن س اینا و لیسسااولا اث از او د بال برها ی رلتها د که وجود خدا به
واسقه خدا اثبات شود بیآ که دچار مصادره به مقسوب شو دا
ابن ساینا برای او ین بار برها بدیعی آورده و مدعی شده در آ خسق خدا واسقه
در اثباات وجود او یسا ا ا گویاا از ظر او همین که خسق واساااقه در اثبات وجود
باشاد ،وجود خدا واساقه در اثبات وجود خود شاده اسا ا اما آیا واقعا مقصود ابن
ساینا در برها صاادیقین این اسا که وجود خدا واسااقه در اثبات خود اسا  ،ه
هیچ چیز دیگر؟ اگر مقصاود همین باشد ،برها های خَسقی و برها هایی که در آ ها

 .1اصیطاد معیار صدیقین از توصیف ابن سینا از برهانش
ابن سااینا برها ی در «اإلشااارات و ا تنبیهات» بر وجود خدا اقامه کرده ،و آ را در
حکم صدیقین دا سته اس ا وی برها ش را چنین توصیک میکند:
«ت مّل هیف م ی هج سیاناا ثبوت األ ل حدانیه سرائه عن ا صفمات ل ی ت مل
غیر ن س ا وجود م ی هج ل ی اعهبفار من خلقف فعلف لن هان ل د یال علی
ن هذا ا باب أ ثب أشففر أیإ ل ا اعهبرنا حال ا وجود فشففرد س ا وجود من حیث
هو جود هو یشفرد سعد ل علی سائر ما سعده فی ا وجود ل ی مثل هذا أشیر فی
ا هاب اإل ریإ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتََّى يَتَبَيََّنَ لَهُمْ أَنََّهُ الْحَقَُّو أقولإ لنّ
هذا ح مٌ قومو ثم یقولإ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبَِّكَ أَنََّهُ عَلى كُلَِّ شَََيْءٍ شَََهِي ٌ أقولإ لنّ هذا
ح م ا صدیقین ا ذین یسهشرد ن س ال علی » (اسن سیاا 3041إ )66و

برخوردار یسا
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از این عبارت چند کته در کشاک معیار صادیقین اصقیاد میشود8 :ا برها ی که
وجود خسق واسااقه در اثبات باشااد ،هر چند میتوا د معتبر باشااد ،از معیار صاادیقین
2ا ظر به اساتشاهاد به کریمه أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبَِّكَ أَنََّهُ عَلى كُلَِّ شَيْءٍ

شََهِي ٌ( لصاس  )39 :برها صادیقین برها ی اس که خدا بر هر چیزی شاهد اس ا
بنابراین خدا شااهد بر خود

اس

زیرا خدا هم شیء اس  :قُلْ أَيَُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً

قُلِ اللََّهُ شَهي ٌ( ا عام ،)898 :اث خدا شاهد بر خود

اس ا

عبارت ابن ساینا در توصایک صادیقین ،که گةته« :ا ذین یستشهدو به ال عسیه»
ایهام داردا محتم اسا معنایِ «به خدا اساتشاهاد میکنند ،ه بر خدا» این باشد که
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از عناوینی که اعم از خدا و یا از عنوا های غیر خدا اساتةاده شاود ،صدیقین یستندا و
اگر مقصود او در برها صدیقین این باشد که خسق -به خصوص -واسقه شود و وجود
خدا با اصا وجود -من حیث هو هو -اثبات شاود ،در این صورت ،اگر مقصود از وجود
من حیث هو هما خدا باشد ،برها های خَسقی و برها وجود شناختی ققعا صدیقین
یساتند ،و هر برها دیگری که بتوا شاا داد که حد وس آ خود خداس برها
صاادیقین اسا ا و ی اگر حد وسا برها عنوا عامی باشااد که قاب ا قبا بر وجود
خدا باشاد -کما این که قاب ا قبا بر غیر خدا باشاد -برها صدیقین یس ا ازاینرو
باید کشااک کنیم که مقصااود ابن سااینا از برها صاادیقین چیساا  ،و معیار برها
صدیقین از دیدگاه ابن سینا چه ویژگیای دارد؟
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خادا واساااقه هر چیزی واقع میشاااود ،و ی میتوا برها بر وجود خدا آورد و خدا
شااهد بر خود یسا ا و محتم اسا معنای آ این باشد که برها بر هر چیزی
ازجمسه برها بر خدا به واساقه خدا اس  ،ه آ که برها بر او به واسقه چیز دیگری
باشدا
ا بته عبارت ابن س اینا باید بر معنای دوم حم شااود زیرا اگر بر معنای اول حم
شااود ،برها صاادیقین هیچ خصااوصایتی با دیگر برها ها دارد زیرا خدا با خدا اثبات
میشاود ،خواه خدا با خسقش اثبات شاود و خواه با وجود من حیث هو در صورتی که
وجود من حیث هو معنای عام وجود باشاادا در حا ی که ابن سااینا به برها ش میبا د
که از خسق اسااتةاده کرده اساا و برها خود را اوثق و اشاار میدا دا اگر وجود من
حیث هو هما وجود خدا باشااد ،اشاارلیتش آشااکار اساا  ،و اگر وجود من حیث هو
وجود خدا باشد ،این برها چه اشرلیتی بر برها خسقی دارد؟!
شاااهد قاطع در این که مقصااود ابن س اینا از وجود من حیث هو هما خداس ا ،
عبارت ابن سااینا در تعسیقات اساا که می گوید« :حق آ چیزی اساا که وجود
برای خود از ذاتش اسا ا ازاینرو باری هما حق اسا و ما سااوای او باط اسا ،
کما این که بر واجب ا وجود برها یسا و جز از ذات خویش شناخته میشودا اث
او هما قور اس که لرمود :شَهِ َ اللََّهُ أَنََّهُ الَ إِلََهَ إِالََّ هُوَ( آل عمرا ( »)81 :ابن سینا،
)04 :8141ا بنابراین به ظر میرساد که معیار در برها صادیقین از ظر ابن سینا آ
اس که ذات خدای متعال واسقه در اثبات خود باشدا

سال بیس

و هشتم ،شماره صاد و دوازده
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 .2صدیقین بودن یا نبودن برهان ابن سینا
حال سا توج س این معیار اسن سففیاا مدعی اسفف ه سرهانی ه در «اإلشففارات
مالصففدرا در نقد صففدیقین سودنِ سرهان ی
ا هابیرات» اقام هرده صففدیقین اس ف
مدعی اسف ه این سرهان صفدیقین نیس هر چاد اقرب ا مسا ل س مارج صدیقین
اس ف ؛ چرا ه در این سرهان نظر س م روم موجود شففده اس ف در حا ی ه مالصففدرا
سرهان خود را صدیقین دانسه اس ؛ چرا ه در سرهانا نظر س حقیق جود اس
هف همان اجب ا وجود اسف ف (شف فیرازی 3893م 6إ )66؛ زیرا در اثبات اجب در
صففورتی سرهانْ صففدیقین اسفف ه حد سفف در سرهانْ خود اجب ساشففدو ازاین ر
مالصفدرا در توصفیف سرهان صفدیقین ن ه اس سرخی از سراهین ا ثب اشر انور از
سرخی دیگرند اسففدّ اشففر ه آنرا س سففوی ا سرهانی اسفف ه سفف در سرهان در

این راه صدیقیای
حقیق غیر ا نباشفدو سااسراین طریب س مقصود عین مقصود اس
اس ه س ا سر ا اسهشراد میهاادإ «یسهشرد ن س علی ووو» (همانإ ص )31و

بیا ابن ساینا در صادیقین بود برها ش این اس که :اوالً ،ةث ا وجود شهادت
باه وجود او میدهاد و ثا یاً ،وقتی بررسا ای میکنیم ،در مییابیم که در اثباتش اعتبار
خسق و لع او -که هما خسق اوسا  -احتیاج یسا (ابن سینا)66 :8149 ،ا توضیح
بیا ابن سینا این اس که :وی مدعی یس که در اثبات وجود خدای متعال به رو
صااادیقین اصا ا باید اای غیر خدا به میا بیاید ،بسکه او مدعی اسا ا که اثبات آ
محتاج به خسق باشاد ،و این بیا در مقاب برها خسقی اس چراکه اگر خسق موجود
باشاااد ،وجود واساااقه در اثبات واجب میشاااودا اث در برها خسقی اثبات واجب
محتاج به خسقش اسا ا اما اگر اای وجود خسق را به میا بیاوریم و ی در برها شااا
دهیم کاه خسقش در اثباات وجود دخاا ا کرده و اثباتش ه تنها محتاج به وجود
خسق یسا  ،ب با ا کار خسق هم وجود خدا اثبات میشود ،برها در این صورت از ظر
ابن سینا ،صدیقین اس ا
ممکن اس این ارسش به میا آید که اگر در اثبات واجب احتیاج به وجود خسق
یسا ا  ،اث چرا اای آ را به میا میآوریم؟ بنابراین به میدا آورد وجود خسق در
مقدمات برها گواه اس که برها ْ خسقی اس  ،ه صدیقینا
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ابن سااینا به این اشااکال می توا د این گو ه ااسااد دهد :گاهی آورد خسق زمینه
اثبات وجود واجب را لراهم میآورد ،بیآ که در اثبات وجود دخا ایجابی داشااته
باشاادا بنابراین مهم این یساا که اای خسق در مقدمات برها به میا یاید ،ب مهم
این اسا که اثبات واجب به وجود خسق تکیه داشاته باشادا هد در برها صدیقین
این اسا ا که هما قور که وجود خدا در ثبوتش محتاج به خسق یسا ا  -بسکه وجود
خسق محتااج باه اوسا ا  -وجود خادا در اثبات هم محتاج به خسق باشاااد ،ب اثبات
خسقش به وجود او محتاج باشاادا برای شااا داد بی یازی برها ابن سااینا در اثبات
واجب از خسق ،الزم اسا به اختصاار برها ابن سینا را ذکر کنیم و با تحسی آ شا
دهیم که اثبات وجود محتاج به وجود خسق یس  ،بنابراین برها ش خَسقی یس ا
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اث با توجه به این که هر دو لیسسااو معیار صاادیقین را اثبات ذات به واسااقه
ذات میدا ند ،چرا و با چه بیا ی ابن ساینا برها ش را دارای معیار صدیقین میدا د ؟ و
م صدرا چرا و با چه بیا ی مدعی اس که برها ابن سینا معیار صدیقین را دارد؟
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 .3برهان ابن سینا
«بیشک در خارج وجودی هس و هر وجودی یا واجب اس یا ممکنا اگر وجودْ
واجب ا وجود باشااد ،واجب ا وجود موجود اساا و مقسوب حاصاا اساا و اگر وجودْ
ممکن ا وجود بااشاااد ،تبیین خواهیم کرد کاه وجود ممکن باه واجب ا وجود منتهی
میشاود» زیرا ممکن ا وجود داخ در وجود میشود مگر به سببی که وجود را بر
عدمش ترجیح دهدا اگر سااابب ممکن هم ممکن ا وجود باشاااد و هم نین ممکنها
بعض ای به بعض دیگر تعسیق یابند ،موجودی تحقق مییابد زیرا لرضِ وجود ممکنی را
کردهایم کاه تا بی های وجود موجود شاااود ،او موجود میشاااود و موجود شاااد
بی های وجودِ ممکن محال اسا ا بنابراین ممکنها به واجب ا وجود منتهی می شو د
(ابن سینا ،ا مبدأ و ا معاد ،8969 ،ص )22ا

 .4توجیه صدیقین بودن برهان ابن سینا از منظر او
هما قور که در تقریر برها ابن ساینا گذشا  ،روشاان اسا که ابن ساینا اثبات
وجود واجب را بر وجود ممکن مبتنی کرده اساا هر چند محتم اساا مصاادا
«وجودی» که مقدمه برها قرار گرلته اساا  ،ممکن ا وجود باشاادا تکیه ابن سااینا به
وجود من حیث هو و ةی ساةساقه اس  ،ه به وجود ممکن زیرا محتم اس وجود
من حیث هو هما واجب باشاااد زیرا آشاااکار اسا ا که اگر وجود ممکن اث از این
برها ةی شاود ،برها به قوت خود باقی اس چرا که در این صورت به ضرس قاطع
میتوا گة موجودی که با آ ةی ساةساقه میشود ،هما وجود واجب اس زیرا
با بود ممکن ا وجود اص هستی ثاب اس چرا که سةسقه بدیهی ا بق اس ا
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به بیا دیگر ،ابن ساینا برها خود را صدیقین میدا د چرا که در اثبات وجود
خسق دخا دارد زیرا با لرض تحقق اصا ا وجود ،اگر وجود خدا را ا کار کنیم ،ققعا
وجود خسق هم ا کار میشاود و الزمها آ اس که اص وجود را هم ا کار کنیما و ی
اگر وجود خسق را ا کار کنیم ،وجود خدا ا کار میشااود و الزم میآید که اصاا وجود
ا کار شاودا ازاینجا روشن میشود که وجود من حیث هو باید هما واجب ا وجود باشد
کاه خود را تیجه داده اسا ا ا با این توجیه ابن سا اینا مدعی اسا ا که برها ش
صدیقین اس و ذات خدا به واسقه ذاتش اثبات میشودا

 .5صدیقین نبودن برهان ابن سینا از منظر مالصدرا
م صادرا -هما قور که خواهد آمد -این توجیه ابن سینا در صدیقین بود برها

وی را میاذیرد و شاا میدهد که برها او عسی رغم برتریا سب به برها های
خَسقی صادیقین یسا  ،ب قریب به صادیقین اس چرا که از مةهوم موجود استةاده
کرده اس (شیرازی)20 -26 :6 ،8318 ،ا

بیا حکیم سابزوای ممکن اسا در بدو ظر قد بر م صادرا به حساب آید و به
گو های تأیید صادیقین بود برها ابن سینا به در ظر گرلته شود ،و ی با تأم معسوم
میشااود که او یز قد م صاادرا در صاادیقین بود برها ابن س اینا را تأیید میکند
زیرا اگر مةهوم از حیث سرای به معنو باشد و مةهوم موجود به وجهی وجه حقیق
وجود باشاااد ،به هیچ وجه وجود خدای متعال اثبات میشاااودا بنابراین حتما مةهوم
باید از حیث ساارای عنوا به معنو باشااد و مقصااود م صاادرا هم این اس ا که ابن
ساینا از مةهوم موجود من حیث هو موجود خود مةهوم را قصد کرده اس  ،ب محکی
آ را در ظر داشاته اس زیرا م صدرا در موضع دیگر تصریح کرده اس مراد حکماء
از موجود مقسق خود این مةهوم کسی یسا ا ب موجود بما هو موجود لی ةث االمر
اسا (شایرازی)13 :6 ،8318 ،ا روشان اس که موجود بما هو موجود محکیّ مةهوم
موجود اس ا به ع وه ،در تقریری که م صدرا از برها ابن سینا اراله داده اس مةهوم
موجود را به واجب و ممکن تقسایم کرده اس ا آشکار اس که مةهوم به اعتبار محکیّ
آ به واجب و ممکن تقسیم میشودا

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .6سرّ صدیقین نبودن برهان ابن سینا از منظر مالصدرا

اشاکال م صادرا در صادیقین بود برها ابن ساینا چیس ؟ م صدرا خود در
اساةار ،تقریری از برها ابن ساینا آورده اس  ،و در آ جا بیا کرده اس که این برها
مبتنی بر تقسایم مةهوم موجود به واجب و ممکن اس ا روشن اس که مةهوم موجود
به اعتبار محکی به واجب و ممکن تقس ایم میشااود ،ه خود مةهوم بما هو مةهوم زیرا
تمام مةاهیم برای صااحبا ذهن ذهنیا د و صاحب ذهن ممکن ا وجود اس ا بنابراین
همه مةاهیم حتی مةهوم موجودْ ممکن ا وجود دا اث معقول یس که مةهوم ممکن
به واجب و ممکن تقسایم شودا از سوی دیگر ،م صدرا مدعی اس که ما اثبات واجب

مالصدرا /
دراندیشهینو
برهانهای س
هستیرّ صدیقی
منظریهودی /
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه س
میمون
نبودنالهی
ابنی از
شناسینصفات
عشریهی–امیری
اسماعیسی
عسکری– سسیما
داوری

حکیم سابزواری ذی بیا م صدرا می گوید مةهوم از حیث سرای به معنو و از
این حیث میباشااد که مةهوم موجود وجه موجود حقیقی بما هو موجود اس ا  ،و وجه
شایء به وجهی هما شیء اس  ،یکن برخی از وجههای شیء ماهیتی اس که برای
آ وجود اس (سبزواری ،تعسیقات ،در :شیرازی)20 :6 ،8318 ،ا
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را در این تقریر در عسم کسی و لسساةه او ی به ا جام رساا دیما از سااوی سااوم ،م صدرا
مدعی اسا که برها ابن ساینا قریب به منهج صادیقین اس (همو)26 :ا در توضیح
بیا م صدرا چند کته اهمی دارد:
اوال ،چرا او مدعی اسا که برها ابن ساینا قریب به صدیقین اس  ،و چرا گةته
اسا برها او ما ند برها های خسقی اس ؟ به عبارتی چرا م صدرا برها ابن سینا را
باالتر از برها خسقی و االینتر از برها صدیقین میدا د ؟
ثا یا ،آیا ابن ساینا از تقسیم موجود استةاده کرده اس که م صدرا تقسیم مةهوم
موجود به واجب و ممکن را به رخ وی میکشد؟
ثا ثا ،برها در ا هیات با معنی االعم چه خصااوصاایتی دارد که اگر در آ جا اثبات
شاود ،صدیقین یس ؟ برای ااسد به این ارسشها بررسی تحسی برها ابن سینا الزم
اس ا

 .7بررسی تحلیلی برهان ابن سینا
برها ابن ساینا :موجودی که در خارج موجود اسا یا واجب اس یا ممکنا اگر
واجب باشاد مقسوب ثاب اس و اگر ممکن باشد ،مستسزم واجب اس و مقسوب ثاب
اس ا بنابراین در هر دو حال مقسوب -که وجود خارجیِ واجب اس  -ثاب اس ا
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این برها بر حساب ااهر بر تقسایم وجود به ممکن و واجب استوار یس  ،بسکه
بر تردید اسااتوار اسا زیرا طبق بیا ابن ساینا آ موجود خارجی -که در آ شااکی
یساا  -احتمال دارد هما واجب باشااد ،که اگر چنین باشااد مقسوب ثاب اساا  ،و
احتمال دارد که ممکن ا وجود باشاد ،که اگر چنین باشاد مستسزم واجب اس ا ازاینرو
در برها ابن ساینا سخن از تردید موجود خارجی بین واجب و ممکن اس  ،ه تقسیم
آ به واجب و ممکنا
م صادرا به این کته توجه دارد که در تقریر برها ابن سینا «یا واجب یا ممکن»
به معنای تردید اسا  ،اما او مدعی اسا که مبنای این تردید ،تقسیم موجود در ةث
االمر به واجب و ممکن اساا ا م صاادرا توجه دارد که اگر در واقع بیش از یک موجود
وجود اداشاااته باشاااد ،میتوا آ را به واجب و ممکن تقسا ایم خارجی کرد ،و اما
میتوا گة آ وجود به حو تردید ،یا واجب اسا یا ممکنا اما سااال این اس که
چرا این تردید -ه تقسایم -درس اس ؟ م صدرا مدعی اس که این تردید ریشه در
تقسیم ةث االمری موجود به واجب و ممکن داردا

 .8تردید مبتنی بر تقسیم موجود به واجب و ممکن

 .9سرّ قریب به صدیقین بودن برهان ابن سینا

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

برها صاادیقین آ اسا که از خود ذات واجب همو را اثبات کنیما اما برها ابن
ساینا شاا میدهد از خود واجب وجود را اثبات کرده باشیم زیرا موجودی که از
خارج آمده اساا  ،معسوم یساا که هما واجب باشااد ،ب مردد بین واجب و ممکن
اس و چیزی که مردد بین واجب و ممکن باشد ،عین واجب یس تا برها صدیقین
باشدا
به بیا دیگر ،برها صاادیقین برها ی اسا که به وجه شااخصای ،وجود واجب را
تیجه دهد ،یعنی خدا از خود خدا تیجه شاااود ،در حا ی که برها ابن سا اینا وجود
واجاب را به وجه کسی اثبات میکند ،ه به وجه شاااخصا ای زیرا موجود به عنوا یک
مةهوم کسی در ةث االمر به واجب ا وجود و ممکن ا وجود تقسایم میشودا اگر موجود
هما واجب باشاد ،مقسوب به حو کسی حاصا اس و اگر موجود ممکن هم باشد ،باز
مقسوب باه حو کسی حااصا ا اسا ا زیرا ممکن ا وجود بدو واجب ا وجود موجود
میشااودا اث وجود شااخصای واجب ،به وجه کسی در خارج ثاب میشااود ه به وجه
شخصا

مالصدرا /
دراندیشهینو
برهانهای س
هستیرّ صدیقی
منظریهودی /
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه س
میمون
نبودنالهی
ابنی از
شناسینصفات
عشریهی–امیری
اسماعیسی
عسکری– سسیما
داوری

م صادرا می گوید در این که ابن سینا توا س به حو تردید «واجب یا ممکن» را
بر موجود خاارجی حم کند ،مبتنی بر تقسا ایم مةهوم موجود به حاظ محکیِ ةث
االمری به واجب و ممکن اسا ا توضیح آ که وقتی با مراجعه به خارج یا با مراجعه به
ةث خود وجودی را اااذیرلتااه ایم از آ ْ مةهوم موجود را ا تزاع میکنیما این مةهوم
حکاای از موجود خارجی داردا اما از ظر عقسی موجود که یک مةهوم کسی اسا ا  ،به
حاظ خارجِ ةث االمری -ه به حاظ خارج عینی -بر اساس احکام مواد ث ث ،ممتنع
ا وجود یساا ا حال که ممتنع ا وجود یساا  ،ممکن ا وجود به امکا عام اساا  ،و
ممکن ا وجود باه امکاا عاام از ظر عقسی -اه از ظر خارج عینی -به واجب ا وجود و
ممکن ا وجود تقسایم میشاودا روشان اسا که معنای این تقسایم ،تقسیم خارجی
یساا  ،و ذا باید مدعی شااویم که در خارجِ عینی ،هم واجب و هم ممکن موجود دا
ازاینرو سااابا باه خاارجِ عینی ،موجودی که به عنوا یک امر خارجی اذیرلتهایم،
مردد بین واجب و ممکن اس ا اث مبنای تردید خارجی متخذ از تقسیم کسی موجود
به واجب و ممکن ،در ةث االمر اس ا
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بنابراین در این برها هرگز شااا داده میشااود که موجود خارجی که برها با
آ آغاز شااد ،هما واجب ا وجود اسا ا اما در عین حال میتوا گة ممکن ا وجود
اس ا  ،و چو میتوا گة از ممکن ا وجود واجب ا وجود اثبات شااده اس ا  ،برها
خَسقی یسا  ،و چو میتوا گة از واجبْ واجب اثبات شده اس  ،برها صدیقین
یساا ا اث میتوا گة برها قریب به صاادیقین اساا چرا که اوال با ا کار ممکن
خسسی باه برهاا وارد میشاااود و ثاا یاا ،هر چناد با ا کار ممکن خسسی به برها وارد
میشاااود و ی به این معنا هم یسا ا آ چیزی که وجود واجب را اثبات کرد ،خود
واجب بوده اسا زیرا عنوا ی که وجود واجب را تیجه داده اس  ،عنوا کسی اس ه
عنوا شاخصای ،و گرچه عنوا کسی وجهی برای معنو شاخصای اس و ی عین آ
یسا  ،و برها صدیقین برها ی اس که از وجود شخصی واجب وجود اثبات شود،
ه از عنوا عامی که به وجهی وجه برای وجود شااخصاای واجب اساا ا براین اساااس
میتوا مدعی بود که برها ابن سااینا قریب به صاادیقین اساا چرا که به وجهی از
واجب به واجب رساایدهایم ،و صاادیقین یساا چرا که به وجهی از واجب به واجب
رسایدهایم زیرا اگر چیزی به وجهی وجه شایئی باشد ،ه از هر جه  ،به وجهی دیگر
می توا د عین آ باشااادا و موجود به عنوا مةهوم کسی به وجهی عین معنو  -یعنی
وجود من حیث هو -اس و به وجهی هم عین او یس ا
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از مقا ب ایشاین روشان شاد که چرا م صدرا تقریر برها ابن سینا را مبتنی بر
تقسایم دا ساته اسا زیرا مةهوم موجود ،کسی اس و به حاظ ةث االمر به واجب و
ممکن تقسایم میشاودا و چو به واجب و ممکن تقسایم میشااود ،این تقسیم ةث
االمری اساا و ه عینی ،و ذا میتوا گة در خارج عینی بر اساااس مواد ث ث دو
قسام واجب و ممکن موجود اسا ا اما عق بر اسااس تقسیم ةث االمری مزبور حکم
میکند هر موجود خارجی یکی از دو قساام بر آ صاااد اس ا ا ازاینرو میتوا بر هر
موجود دو شاااق تقسا ایم را به حو تردید حم کردا بنابراین حم دو شاااق واجب و
ممکن به حو تردید مبتنی بر تقسیم موجود به واجب و ممکن در ةث االمر اس ا
اما کته مهمتر این اسا که از برها ابن ساینا بدس میآید که یک قسم از دو
قسام تقسیم عقسی به صورت معیّن خارجی دارد زیرا یکی از دو قسم در موجودیتش
وابسااته به موجود دیگر اساا  ،و از همینرو واجب ا وجود به عنوا موجود خارجی با
برها ابن ساینا اثبات میشاود ،و چو به وجه کسی اثبات میشود ه به وجه شخصی،

 .11الهیات بالمعنی االخص جایگاه برهان صدیقین ،نه الهیات بالمعنی االعم
یکی از مباحث بس ایار مهم که قش آ در برها صاادیقین هم خود را شااا
میدهد ،تمایز بین ا هیات با معنی االعم و ا هیات با معنی االخص اسا ا ا سااااال این
اسا که آیا ا هیات با معنی االخص بخشای از ا هیات با معنی االعم اس که به خاطر
اهمی آ از بحثهای عمومی جدا شاااده و تح عنوا ا هیات با معنی االخص بحث
میشااود؟ از ظر ع مه طباطبایی لیسسااولا بخشاای از مباحث ا هیات با معنی االعم
یعنی خصاوص واجب را از اقساام مواد ث ث به د ی اهمی و شرال موضوع آ جدا
کرده و تحا عنوا ا هیاات باا معنی االخص از آ بحاث میکردها ادا ازاینرو ع مه
می گویاد مباحث متعسق به واجب در حقیق مساااالسی اسا ا که به مرحسه وجوب و
امکا تعسق دارد و بحث از آ را به جه اهتمام -به جه اعتناء به شاارال موضااوع
آ  -در مرحسه مستقسی اِلراد کردها د (طباطبایی)260 :8962 ،ا

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

اما از ظر م صادرا زد ارساقو لسسةه او ی دارای دو لن بوده اس  :لن کسیات که
در آ از تقس ایمهای وجود بحث میشااود و لن مةارقات ،و موضااوع این دو لن ،وجود
مقسق اساا (شاایرازی)86 -83 :8912 ،ا م صاادرا تصااریح میکند که مبدء همه
موجودات در لسساااةه او ی در لن عسم کسی باید اثبات شاااود ،و در عین حال تصاااریح
میکند مبدء جمیع موجودات از آ جه که موجودِ مجرد از ماده اسا ا باید در عسم
مةاارقاات یاا ا هیاات باا معنی االخص اثبات شاااود (هما  ،)23 -21 :بنابراین واجب
ا وجود ،هم باایاد در عسم کسی اثباات شاااود و هم در ا هیاات باا معنی االخص یا عسم
مةارقات ،و اشااره کردیم که اثبات آ در لن کسی به حو کسی اس ه به حو شخصی،
اث در ا هیات با معنی االخص باید به حو شاااخصاای و به عنوا یک موجود خارجی
مجرد از مااده اثبات شاااودا ازاینرو میبینیم که م صااادرا در ا هیات با معنی االخص
مدعی اسا که بحث در اثبات خدا در اینجا طور دیگری از حکم و معرل اس ا و
ظر به ذوات موجودات و تحقیق در وجود مةارقات و اال هیات اسا ا که معرل ربوبی
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برها ش صادیقین یسا چرا که در این برها وجود شاخصای خدا واسقه در اثبات
خود شاده اسا  ،ب وجود خدا به وجه کسی واساقه شده اس ا بنابراین برها ابن
سااینا و هر برها ی که از مةهوم موجود و تقساایم آ به واجب و ممکن اسااتةاده کند،
صادیقین یستندا ازاینرو برها محقق طوسی و برها هایی که لیسسولا دیگر به تبع
ابن سینا آوردها د ،هیچ کدام صدیقین یستندا

11

امیده میشود (همو)1 -9 :6 ،8318 ،ا
تعبیر از ذوات موجودات شاااا میدهد که شاااخص موجودات را باید در ا هیات
باا معنی االخص تحقیق کردا بناابراین وجود خادای تباار و تعا ی میباید ،ع وه بر
اثبااات او در عسم کسی بااه حو کسی ،در ا هیاات بااا معنی االخص و عسم ربوبی بااه حو
شااخص ای اثبات شااود ،و برها صاادیقین ،که داعیها اثبات وجود خدا از خداس ا ،
میباید ذات خدا را از ذات خدا به حو وجود شخصی اثبات کندا
از اینجا روشان میشاود که سار این که چرا م صدرا برها ابن سینا را صدیقین
میدا اد زیرا ذات خدا در ا هیات با معنی االعم یعنی در لن کسی به وجهی کسی اثبات
میشاود ،ه به حو شاخصای ،در حا ی که در برها صاادیقین میباید وجود شخصی
خادا را از ذات خود اثبات کندا و برای این که این مهم به حو شاااخصا ای به ا جام
برسد ،باید حکم شخصی وجود من حیث هو را بدس بیاوریم و شا دهیم این وجود
شاخصای ،واجب ا وجود اس  ،در حا ی که برها ابن سینا چنین وجود شخصی را به
حو شخصی اثبات میکند ،ب به حو کسی اثبات میکندا
ازاینرو عسم مةاارقات و ا هیات با معنی االخص طور دیگری از حکم اسا ا که
متکة اثبات وجود شاخصای واجب به حو شاخصای اس و م صدرا مدعی اس که
توا س ا وجود شااخص ای واجب را به حو شااخص ای از حقیق وجود که هما وجود
خداس  ،اثبات کند زیرا احکامی که م صدرا برای حقیق وجود بیا میکند ،مبتنی
بر ةی ساةسقه و اصا و تشکیک وجود و عین رب بود وجود معسول به عس اس
و این احکام ،عسی وجه کسی یستندا
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برها م صادرا مبتنی بر دو کته اسا که برها ش را صدیقین میکندا اوال تمام
احکامی که بر وجود بار میکند ،احکام خارجی اس ا  ،حتی تقس ایم وجود به غنا و لقر
از احکام خارجی موجود اسا  ،و ثا یا معسو ی که عین رب به عس خود اس  ،لق
مربوطٌ ا یاه خود را شاااا میدهدا از اینرو از ظر م صااادرا هرجای اهنه هساااتی
گریسااته شااود ،وجود خدا به حو شااخص ای در آ هویدا اس ا زیرا اگر در این اهنه
هساتی اع مرتبه گریساته شود ،خود خدا دیده میشود ،و اگر سایر مراتب که معسول
و عین رب به اع مرتبها د گریساته شود ،باز خود خدا دیده میشود زیرا رب از خود
هیچ دارد و همه جسوه اوسا ا اث در اهنه هستی خدا تجسی میکند و دیده میشودا
این اجمال مدعای م صاادرا در صاادیقین بود برها ش اساا  ،اما چگو گی درسااتی

مدعایش مجال دیگری میطسبدا

نتیجهگیری
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وجود خدا از طر مختسک قاب اثبات اسا ا اما هما قور که وجود خود وابسته به
چیزی یساا  ،اثبات وجود خدا هم می توا د به گو های باشااد که وابسااته به خسق او
باشااد ،ب به گو های باشااد که ذات خدا از ذات خدا و به واسااقه ذاتش اثبات شااودا و
برها از ذات خدا بر ذات خدا برها صاادیقین اس ا ا ابن س اینا مدعی اس ا برها ش
این خصایصه را دارد چرا که اثبات وجود محتاج به خسق یس  ،اما م صدرا مدعی
اساا که برها ابن سااینا مبتنی بر تقساایم مةهوم موجود به واجب و ممکن اساا ،
بناابراین وجود خادا از طریق مةهوم موجود باه وجه کسی در عسم کسی یعنی در ا هیات
با معنی االعم اثبات میشاودا ازاینرو برها ش صدیقین یس زیرا وجود شخصی خدا
به وجه شاخصی با این برها اثبات میشود ،ضمن این که م صدرا اذعا میکند که
برها ابن ساینا برتر از برها خسقی اس و قریب به صدیقین اس ا اما برها صدیقین
برها ی اس ا که در آ وجود خدا باید به وجه شااخص ای اثبات شااود ،و م صاادرا این
برهاا را در ا هیاات با معنی االخص یعنی در عسم ربوبی اثبات کرده اسا ا ا او ت
کرده برها بر وجود خدا به وجه شخصی اقامه کند که براز ده ام صدیقین باشدو
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