
 

  
  
  
  
  

  برهان صديقين در حكمت متعاليه
1٭حمیدپارسانیا  

  چكيده
برهان صديقين در سومين دوره از حيات خود در تاريخ فلـسفه اسـالمي بـا تأثيرپـذيري از مبـاني حكمـت                      

كنـد و   اين مقاله تحوالت برهان را در چهارصد سـال اخيـر دنبـال مـي          . متعاليه، تحوالتي را طي كرده است     
  .رسد كه اين برهان پشت سر گذاشته است ريرات متفاوتي را برميتق

برهان صديقين، وجود مطلق، امكان فقري، امكان ماهوي، وحـدت شخـصي وجـود، وحـدت                : ها  كليدواژه
  .تشكيكي وجود، عليت، عالمه طباطبايي، مالصدرا، حكيم سبزواري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠/٦/٨٩:  پذيرش٢٨/٥/٨٩: دريافت. استاديار دانشگاه باقر العلوم٭ 
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٣٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه
تعـالي بـراي اثبـات او اسـتفاده         برهان صديقين عنوان برهاني است كـه در آن از غيـر حـق               

  :اين برهان، سه دورهٴ تاريخي را تجربه كرده است. شود نمي
ل  هاي حيـات   دوره تكوين و پيدايش برهان در دو سده سوم و چهارم، يعني سال: دورهٴ او

گيرد و تـدوين و تقريـر ابتـدايي آن     در اين دوره اركان برهان شكل مي. فارابي و بوعلي است  
  .يردپذ پايان مي

اين برهـان در ايـن مقطـع در مـسير تفكـر             . از قرن پنجم تا دهم هجري است      : دورهٴ دوم 
اسالمي در بسترهاي كالم، فلسفه، عرفان اسالمي و در مـسير فلـسفهٴ مـسيحي بـه وسـيلهٴ                   

  .پذيرد آكويناس در حكمت مدرسي قرون وسطا تطوراتي را مي
جريـان  : ره دو جريـان وجـود دارد  در ايـن دو . از قرن يازدهم بـه بعـد اسـت      : دورهٴ سوم 

  .نخست مربوط به دنياي اسالم است و جريان دوم، مربوط به فلسفهٴ مدرن غرب
. كنـد  اين مقاله، تحوالت برهان صـديقين را در دورهٴ سـوم در دنيـاي اسـالم دنبـال مـي                   

  .تحوالت برهان در اين مقطع، متأثر از حضور حكمت متعاليه است

  اليهبرهان صديقين در حكمت متع
كنـد،   صدرالمتألّهين با همهٴ تالشي كه براي تتميم و ترميم براهين اهل كالم و حكمـت مـي                

داند و بر    هيچ يك از اين براهين را برهاني كه از نظر به نفس وجود حاصل شده باشند، نمي                
شـود   دار اقامهٴ برهاني مي كند، خود عهده اساس مبناي بديعي كه در حكمت متعاليه عرضه مي   

  .ين ويژگي را داشته باشدكه ا
كنـد،   مبناي نخستيني كه صدرالمتألّهين از آن براي تأسيس برهان صديقين اسـتفاده مـي             

اصالت وجود ريشه در حكمت مـشّاء دارد و بـه ايـن معنـا اسـت كـه              . اصالت وجود است  
ماهيـت نـه   . ماهيت در حد ذات خود خالي از وجود و عدم و متساوي النسبه به آن دو است   

گاه هـستي بـه    شود، هيچ ود ذهني و نه هنگامي كه به خارج وجود عيني نسبت داده ميدر وج 
  .آيد شود؛ زيرا در اين صورت، انقالب حقيقت الزم مي محدودهٴ ذات و ذاتيات آن وارد نمي

در بحث از اصالت وجود، اصالت مربوط به مفهـوم وجـود نيـست، بلكـه مربـوط بـه                     
 است كه مصداق خارجي آن همان واقعيـت اسـت و   مفهوم هستي مفهومي  . مصداق آن است  

پرسند، در حقيقت از مصداق داشتن وجود مربوط بـه آن            وقتي كه از موجود بودن ماهيتي مي      
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٣١ 

دهند و ماهيت در خارج به       شود و در پاسخ نيز از مصداق وجود آن خبر مي           ماهيت سؤال مي  
 ظهـور وجـود، بـالعرض و    يابد؛ بلكه ظهور ماهيت در پنـاه      تبع تحقق مصداق آن ظهور مي     

المجاز است؛ يعني ماهيت به تبع مصداقي كه مربوط به مفهوم وجود مضاف بـه آن اسـت،                  
  .يابد در خارج بروز و در ذهن نمود مي

  امكان ماهوي و امكان فقري
اعتباري بودن ماهيـت، اعتبـاري بـودن اوصـاف آن را نيـز در پـي دارد و از جملـه اوصـاف              

اري بودن ماهيت و امكان، آن دو را از مدار جعـل و عليـت بيـرون      اعتب. ماهيت، امكان است  
  .برد؛ زيرا جعل و عليت مربوط به نفس واقع و جهان خارج است، نه از امور اعتباري مي

بر مبناي اصالت وجود هرگاه مبدأ فاعلي، وجود و واقعيت ماهيـت را در خـارج ايجـاد               
شـود، بـه لحـاظ آن        د استوا خارج نمـي    نمايد، ماهيت با آن كه در حقيقت خود هرگز از ح          

پـس تـرجيح مجـازي ماهيـت از         . شود وجود بالعرض و المجاز متصف به موجود بودن مي        
  .حالت استوا مستند به صدور و حدوث حقيقي وجود آن است

شود، برخالف ماهيت، نسبتي مـساوي بـا وجـود و عـدم              وجودي كه به ماهيت اعطا مي     
آن ضروري است؛ اگرچه اين ضرورت بـه دليـل ايـن كـه              ندارد، بلكه هستي و وجود براي       

نمايد، ضرورتي اسـت كـه    فقط در محدودهٴ ماهيتي خاص حضور دارد، و از آن پس افول مي           
نظر از علتي كه آن را اعطا كرده است، قابل انتزاع نيست؛ يعني ايـن             از متن ذات آن با صرف     

اصـطالح منطقـي نيـست،      ضرورت، ضرورت ذاتي به اصطالح فلسفي و ضرورت ازلي بـه            
  .بلكه ضرورت بالغير است

اند، وصف نياز و احتياج را بـراي آنهـا        بالغير بودن ضرورت وجوداتي كه با ماهيت قرين       
كند، اما اين نياز و احتياج از دو جهت خالف احتياج و نيازي است كـه در امكـان                    اثبات مي 

  :شود ماهوي براي ماهيت در نظر گرفته مي
بـه ايـن    .  ماهوي وصفي مفهومي است كه الزم ماهيات امكاني اسـت          احتياج: جهت اول 

معنا كه احتياج و فقر و همچنين عدم احتياج و فقر هرگز در حـوزهٴ ذات و ذاتيـات ماهيـت              
كند، بلكه وصفي است كه پس از مقايسهٴ ماهيـت بـا وجـود و عـدم و تـصوير                     راه پيدا نمي  

ماهيت به يكـي از دو سـو، بـراي ماهيـت     نسبت متساوي آن به هستي و نيستي براي ترجيح      
شود؛ زيرا با لحاظ تساوي نسبت ماهيت به وجود و عدم و با توجـه بـه اسـتحالهٴ                    اثبات مي 
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٣٢ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ترجح بدون مرجح، به احتياج ماهيت به يك مرجح خارجي، جهـت تـرجيح طـرف وجـود          
  .شود حكم مي

آنها در نظـر گرفتـه      احتياج و نيازي كه نه براي ماهيات، بلكه براي وجودهاي مربوط به             
شود، وصف مفهومي نيست تا الزم ذات وجودات باشد، بلكه وصفي حقيقي است كـه در      مي

متن ذات ـ ذات به معناي هويت واقعي و خـارجي، نـه بـه معنـاي ماهيـت ـ راه دارد؛ زيـرا         
دهد، يعني در نفس وجـود       وجود ممكن در همان حقيقتي كه ذات و هويت آن را تشكيل مي            

پـس مفهـوم احتيـاج      . نتساب به امري كه خارج از ذات آن قرار دارد، محتاج اسـت            و نه در ا   
شود؛ چـه ايـن    همانند مفهوم هستي و وجود، از نظر به ذات مصداق عيني وجود دريافت مي 

كه مصداق مفهوم احتياج، نظير مصداق مفهوم هستي و متن هويت و واقعيت وجـود عينـي                 
  .است

ت اسـت، اگرچـه وصـف الزم آن اسـت، وصـفي             احتياجي كه وصف ماهيـ    : جهت دوم 
حقيقي براي ماهيت نيست؛ زيرا ماهيت همواره در حد استوا نسبت به وجـود و عـدم بـاقي                   

كند؛ حـال آن كـه احتيـاجي كـه بـه             ماند و هرگز هستي و نيستي به ذات آن راه پيدا نمي            مي
  .اه استشود، به عنوان واقعيتي خارجي با هويت آنها همر وجودات نسبت داده مي

شود و در قبال امكان ماهوي و ديگر         صدرالمتألّهين امكاني را كه به وجود نسبت داده مي        
نامد و از آن بـه عنـوان مقدمـهٴ ديگـري بـراي طـرح                 انحاي امكان قرار دارد، امكان فقري مي      

  .كند نامد، استفاده مي برهاني كه آن را برهان صديقين مي

  برهان بر مبناي امكان فقري
 بر اساس اصالت وجود و در نتيجه انتقال تعلـق و   الشواهد الربوبيه تألّهين در كتاب    صدرالم

كنـد و    احتياج به غير، از مدار ماهيت به وجـود، ابتـدا وجـود را بـه دو بخـش تقـسيم مـي                      
  :نويسد مي

الوجود اما متعلق بغيره بوجه من الوجـوه و امـا غيـر       . في اثبات الوجود الغني الواجبي    «
وجود يا به وجهي از وجود متعلق به غير خـود  : يعني) ٣٥، ص   الشواهد الربوبيـه  ( ».متعلق بشيء 

است و يا متعلق به چيزي نيست و وجودي كه متعلق به غير باشد، همان وجودي است كـه                  
صدرالمتألّهين در استدالل خود، ابتـدا ايـن را         . احتياج و فقر در متن ذات و هويت آن است         

غير، حدوث، امكان مـاهوي، ماهيـت و ماننـد آن باشـد، ابطـال      كه مناط احتياج و تعلق به    
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٣٣ 

  :نويسد كند و سپس مي مي
پس آنچه تعلق به غير دارد، وجود شيء است و ماهيت آن يـا چيـزي ديگـر نيـست و                     «

وجودي كه متعلق به غير خود و متقوم به آن غير است، فقط به وجودي ديگـر تعلـق دارد و     
وجودي كه مقوِم   . ور كرد كه قوام وجود به غير از وجود باشد         توان تص  يابد؛ زيرا نمي   قوام مي 

وجود محتاج است، اگر قائم به نفس خود باشد و خود فقير و محتاج نباشد، مطلوب ثابـت           
اما اگر آن وجود نيز قـائم بـه غيـر     . نياز از غير است، واجب است      است؛ زيرا وجودي كه بي    

 قائم بـه ذات، باريـابيم؛ در غيـر ايـن صـورت        باشد، نقل كالم كرده، ناگزير بايد به وجودي       
  )٣٦همان، ص : ك.ر(» .آيد تسلسل يا دور الزم مي

استفادهٴ صدرالمتألّهين در عبارت فوق از استحالهٴ دور و تسلسل به اين دليل نيست كـه                
برهان او نياز به آن دارد، بلكه جهت تعليم است، زيرا وجودي كه تعلّق بـه غيـر در ذات آن       

گونه كه صدرالمتألّهين در موارد بسياري تصريح كرده است، فاقد هويـت             ت، همان نهفته اس 
م به غير به عنوان قضيهٴ حقيقيه نسبت به همهٴ وجودات فقيـري كـه در                    استقاللي است و تقو

شوند، صادق خواهد بود و تا هنگامي كه وجـودي مـستقل نباشـد،     سلسلهٴ علل آن واقع مي  
م از آن كه به نحو داير و يا غير داير تصوير شده باشد، موجود               هيچ يك از افراد سلسله، اع     

  :نويسد صدرالمتألّهين با توجه به همين مطلب در ادامهٴ استدالل مي. شود نمي
همهٴ آن وجودهاي ممكني كه به نحو تسلسل و يـا دايـر در سلـسلهٴ مقـدمات وجـود                    «

جودي واحد هـستند؛ يعنـي      شوند، از جهت تقدم بر غير در حكم و         ممكن در نظر گرفته مي    
يابـد، آن سلـسله نيـز بـدون غيـر، تحقـق              گونه كه وجود واحد بدون غير قـوام نمـي          همان
پذيرد و آن غيري كه قوام سلسله و آحاد آن به او است، وجـود واجـب ـ جـل ذكـره ـ        نمي
او نـوري اسـت     . پس واجب تعالي اصل همهٴ وجودات است و غير او فروع او هستند            . است

اهللا . هـاي آن نورنـد    همهٴ امور است و غير او اشـراقات او و ماهيـات اظـالل و سـايه     كه قيم 
پس بايد اذعان شـود كـه او قـائم بـه ذات خـود اسـت و                . ها و زمين است    تعالي نور آسمان  

وجودهايي كه با ماهيات قرين هستند، شئون و اعتبارات و وجوه و حيثيات او هستند، آگـاه              
  )٣٦همان، ص (» .لق به او استباشيد كه خلق و امر متع

در اين برهان، بر خالف برهان بوعلي به غير وجود، يعني به ماهيت موجود و به وصـف       
آن، يعني به امكان ماهوي، نظر ندارد و امكان فقري در اين برهان نيز وصفي زائد و الزم كـه                

ي است كـه    خارج از وجود باشد، نيست؛ بلكه نفس وجود در رابط است و عين همان تعلّق              
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٣٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  .در متن هستي معلول حضور دارد
استفاده نكردن از غير وجود و توجه به هستي و واقعيت خـارجي و اسـتعانت از احكـام        

  .هاي برهان صديقين در اين استدالل احراز گردد شود تا ويژگي مربوط به هستي موجب مي

  مبادي و اركان برهان
فسطه و فلسفه است و واقعيت خـارجي        اين اصل، مرز س   . قوام برهان بر اصل واقعيت است     

قـضيهٴ  . با قول به اصالت وجود، مصداِق هستي است و برهان نيز بر اين اصل استوار اسـت                
منفصلهٴ وجود يا واجب و يا رابط است، وقتي با اتكا به اصل واقعيت و اصالت وجـود، بـا                    

هـل قـرين    قبول وجود به اجمال قرين شود، شناخت اجمالي نسبت بـه آن وجـود بـا دو ج                 
وجودي كه  . جهل نسبت به ممكن بودن و جهل نسبت به واجب بودن آن وجود واحد             : است

به اصل تحقق آن علم تفصيلي است، اگر واجب باشد مطلوب ثابـت اسـت و اگـر ممكـن                 
پس واجب با تحقق هر يك از دو طـرف علـم اجمـالي              . باشد، مستلزم تحقق واجب است    

، قضيهٴ منفـصلهٴ    »ه غير است و يا متعلق به غير نيست        وجود يا متعلق ب   «قضيهٴ  . محقق است 
، قـضيهٴ   »وجود يا متعلق به غير است و يا متعلق به غيـر نيـست             «تحقيقيه است و در قضيهٴ      

در قضيهٴ منفصله، جزم به تعاند است و تقـسيم وجـود بـه دو قـسم        . منفصلهٴ تحقيقيه است  
ل علم تفصيلي به تحقق هر دو قـسم         البته در اين استدال   . متعاند با تصوير كثرت قرين است     

نيست و نتيجهٴ برهان نيز فقط اثبات يكي از دو قسم، يعني وجود واجـب اسـت، امـا بـراي                     
. شـود  اثبات اين مطلب از حكم مربوط به طرفي كه به تحقق آن جزم نداريم نيز استفاده مـي                 

  :بنابراين اركان استدالل عبارتند از
  .كثرت هستي. ٣اصالت وجود، . ٢اصل واقعيت، . ١

ركن چهارمي كه در برهان از آن استفاده شده است، امكان فقري غير واجب اسـت؛ امـا                  
از سـه اصـل سـابق نتيجـه         . اين ركن به شرحي كه گذشت، متفرع بر اصالت وجـود اسـت            

شود كه كثرتي كه در اين برهان از حكم آن به هنگام اثبـات ضـرورت واجـب، در                    گرفته مي 
  .شود، اعم از كثرت تشكيكي و تبايني است تفاده ميصورت تحقق ممكن، اس

  هاي برهان در آثار فارابي و بوعلي زمينه
صدرالمتألّهين اگرچه با تحقيق در اصالت هستي و تأكيد بـر لـوازم آن برهـان صـديقين را             

هاي اين برهان، حتّي صورت نخستين آن، در آثار بوعلي و فارابي نيـز               شكوفا كرد، اما زمينه   
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  :گويد  ميتعليقاتابن سينا در . ردوجود دا
م ذات او است؛ همان             « گونه كه غنا از     وجودي كه مستفاد از غير است، تعلّق به غير، مقو

م شيء نمي            م وجودي است كه بذاته واجب است و مقو تواند از شـيء جـدا شـود؛         غير، مقو
  )١٧٨، ص التعليقات(» .زيرا ذاتي آن است

او در همـان    . دهـد  ي توجه او را به امكان فقري نشان مي        عبارت شيخ در تعليقات به نيك     
  :نويسد اثر با صراحت بيشتري دربارهٴ امكان فقري مي

م آن است و يا مستغني از                « وجود يا محتاج به غير است، در اين صورت نياز به غير، مقو
د توانـد بـدون نيـاز موجـو        وجود محتاج نمي  . غير است، در اين حال استغنا، مقوم آن است        

شود؛ چنان كه تحقق وجود مستغني به صـورت محتـاج و نيازمنـد صـحيح نيـست و اگـر                     
» .آيـد  محتاج، بدون نياز و مستغني با نياز موجود شود، تغيير و تبدل حقيقت آنهـا الزم مـي                 

 از نفي اتصال ماهيـات امكـاني بـا واجـب و از              فصوص الحكم  فارابي نيز در     )١٧٨همان، ص (
  :دهد اجب خبر مياتصال وجودي ممكنات با و

قرب معنوي يا به اتصال از ِقبل وجود است و يا به اتصال از ِقبِل ماهيت و حق سبحان                   «
. تر يا دورتـر نـدارد      پس هيچ ماهيتي با او نسبت نزديك      . هيچ نسبتي ماهوي با ماهيات ندارد     

چنـين  شود و چگونه     تر از قرب واجب تعالي يافت نمي       اما به اتصال در وجود قربي، نزديك      
  )٤٩٥، ص فصوص الحكم(» .نباشد كه او مبدأ هر وجود و معطي آن است

  تقرير حكيم سبزواري بر مبناي امكان فقري
برهان صديقين بر مدار امكان فقري، پـس از صـدرالمتألّهين بـا صـراحتي بيـشتر در شـرح            

  :گويد او در منظومه مي. منظومهٴ حكيم سبزواري آمده است
  و مع االمكان قد استلزمه    هواذ الوجود كان واجباً ف

)١٤٦، ص شرح المنظومه(  
  .اگر وجود واجب باشد، مطلوب ثابت است و اگر ممكن باشد، مستلزم واجب است

تقريـر اول آن بـه      : كند  دو تقرير براي بيت فوق ذكر مي       شرح منظومه حكيم سبزواري در    
تـا از احكـام    شـود     شرحي كه از اين پس خواهد آمد تقريـري اسـت كـه در آن تـالش مـي                  

  :تقرير دوم آن به بيان ذيل بر مبناي امكان فقري است. غيرواجب استفاده نشود
اگر وجود، يعني اگر همان حقيقت وجود كه اصالت آن ثابت شده است و حقيقـت هـر                  
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اگـر وجـود واجـب      . امر داراي نسبتي آن است، واجب باشد، مراد و مطلـوب ثابـت اسـت              
ورِت وجود و عدم براي آن ثابت نيست؛ زيرا ثبـوت شـيء      نباشد، امكان به معناي سلب ضر     

براي نفس آن ضروري است و در نتيجه وجود نيز براي خود ضروري است و به ايـن لحـاظ                  
وجود به اعتبار اين كه براي خود ضروري است، متصف          . توان وجود را از آن سلب كرد       نمي

  .شود، نه امكان به وجوب مي
تواند وصف وجـودي كـه واجـب       ه وجود و عدم نيز نمي     امكان به معناي تساوي نسبت ب     

نيست، باشد؛ زيرا نسبت وجود به وجود، ضرورت و وجوب و نـسبت آن بـه عـدم نـسبت               
شيء با نقيض آن است و نسبت شيء با نقيض آن نه تنها متصف بـه امكـان نيـست، بلكـه                      

  .متصف به امتناع است
در .  به غير وصف آن خواهـد بـود        اگر وجود واجب نباشد، امكان به معناي فقر و تعلق         

، شرح المنظومـه (. اين صورت وجود به برهان خلف و يا به طريق مستقيم مستلزم واجب است       
  )٥٠٥ ـ ٥٠١، ص ٣ج

. اي است كه به آن اشاره خواهيم كـرد         تقرير حكيم سبزواري از طريق خلف، تقرير ويژه       
اي  وجـودي كـه مرتبـه     : گونه است  تقرير او به طريق استقامت با استفاده از امكان فقري، اين          

مفتقر و نيازمند از مراتب وجود اسـت، مـستلزم وجـود غنـي بالـذات اسـت، و االّ دور يـا                       
  )١٤٧همان، ص(. آيد تسلسل پيش مي

كند و براي تتميم برهان از دفـع         حكيم سبزواري در تقرير فوق از امكان فقري استفاده مي         
 برهان به شرحي كه گذشت در تتمـيم خـود نيـز    برد؛ هر چند كه اين دور و تسلسل بهره مي 

  .تواند مستقل از اين دو اصل شكل گيرد مي

  تقرير برهان در اسفار
صدرالمتألّهين در برخي از آثار خود برهان صديقين را با استفاده از اصـول بيـشتري سـامان     

  :نويسد  مياسفاردر . دهد مي
 از آن جهت كـه وجـود اسـت،          وجود، حقيقت عيني واحد بسيطي است كه بين افراد آن         

جز به كمال و نقص يا شدت و ضعف اختالفي نيست و برخي اختالفـات افـراد وجـود بـه               
  .امور زائد بر وجود، يعني به ماهيات است

ترين مرتبهٴ آن، وجودي است كـه اتـم از آن نيـست و آن     ترين مرحلهٴ وجود و كامل   عالي
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شود؛ زيرا هر وجـودي كـه    از آن تصور نميوجودي است كه تعلقي به غير خود ندارد و اتم        
ناقص باشد، متعلّق به غير خود بوده و نيازمند به تمام خويش است و پـيش از ايـن روشـن         
شد كه تمام قبل از نقص و فعل قبل از قوه و وجود قبل از عدم است و آشكار شد كه تمـام                 

است و يـا بـراي ذات       پس وجود يا مستغني از غير خود        . شيء، شيء همراه برتر از آن است      
  .خود به غير محتاج است

وجودي كه مستغني از غير است، واجب الوجود است و آن وجود صرفي است كـه اتـم                  
از آن نيست و آميخته با عدم و نقص هم نيست، و وجودي كه نيازمند به غير است، غيـر از                     

و كه جز به غيـر      واجب تعالي و ماسواي او است و ماسواي او عبارت است از آثار و افعال ا               
او قائم نيست؛ زيرا حقيقت وجود را نقصي نيست و نقـص بـه سـبب معلوليـت الحـق آن            

اگـر وجـود    . تواند در فضيلت وجود مـساوي علـت خـود باشـد            شود؛ چون معلول نمي    مي
كنـد و تحـصّل      مجعول نباشد و به مقتضاي ذات خود از موجود قاهري كه آن را ايجـاد مـي                

هيچ نحو از نسبت قصور به آن قابـل تـصور نيـست؛ چـون حقيقـت                 بخشد، بهره نبرد،     مي
وجود بسيط است و براي آن جز محض فعليت و حـصول و تعيـين وحـدي نيـست و اگـر        

آيد، يا بـراي آن مـاهيتي زائـد بـر            براي وجود به غير از آن حد باشد، در آن تركيب الزم مي            
  .شود وجود نيز تصور مي

از معلول باشد به نفس خود مجعول است و جعـل           گاه كه    همچنين گذشت كه وجود آن    
آن جعلي بسيط است و ذات آن به ذات خود نيازمند جاعل است؛ يعني تعلّق بـه جاعـل در          

شود كه وجـود يـا در حقيقـت خـود تـام و در           پس ثابت و روشن مي    . گوهر و ذات او است    
 متعلّـق بـه     هويت خويش واجب است و يا در ذات خود احتياج به واجب دارد و جـوهر او                

واجب است و در هر دو صورت وجود واجبي كه در هويت خود غني از غيـر اسـت، تبيـين                 
، ٦، ج الحكمة المتعاليـه فـي االسـفار االربعـه        (. شود و اين همان چيزي است كه به دنبال آن بوديم           مي
  )١٦ ـ ١٤ص

  نيازي برهان از تشكيك بي
ي كه در حكمـت متعاليـه تأسـيس و يـا      گفته از اصول فراوان    صدرالمتألّهين در عبارات پيش   

  :از آن جمله. شمارد كند و آنها را مقدمات برهان مي تبيين نموده است، ياد مي
  .اصالت وجود. يك
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وحدت تـشكيكي وجـود در مقابـل دو قـول ديگـر، يعنـي        . وحدت تشكيكي هستي  . دو
لت وحدت تشكيكي كه متكي بـر اصـا       . گيرد وحدت شخصي و كثرت تبايني وجود قرار مي       

  :وجود و بساطت آن است، داراي چهار اصل است
بازگشت حقيقي وحـدت بـه      . كثرت حقيقي هستي، ج   . وحدت حقيقي هستي، ب   . الف
  .بازگشت حقيقي كثرت به وحدت .كثرت، د

او كـه قائـل     . نخستين بار شيخ اشراق وحدت تشكيكي را در فلسفهٴ اسالمي مطرح كرد           
دانـست؛   ود، نور را مصداق وحدت تـشكيكي مـي        به اعتباري بودن وجود و اصالت ماهيت ب       

زيرا نور داراي مراتب شديد و ضعيف است و هر يك از مراتب آن موجودي حقيقي است و                  
اي از  شدت و ضعف مراتب نيز در حقيقت نور است؛ يعني نور قوي يا نـور ضـعيف، آميـزه      

لّهين بـا نفـي     صدرالمتأ. نور و يا غير آن نيست و اختالف ضعيف و قوي در اصل نور است              
  .تشكيك از ماهيات، آن را فقط در مورد وجود اثبات كرد

  .منفصلهٴ حقيقيهٴ هر موجود، يا واجب و يا متعلّق به واجب است. سه
تواند بدون واجب كه قـاهر    موجود متعلّق به واجب كه موجود ضعيف است، نمي        . چهار

  .بخشد، موجود باشد است و فعليت آن را تحصّل مي
شود، اگر مقدمهٴ دوم از مقدمات چهارگانه فـوق حـذف شـود،     كه مالحظه مي  گونه   همان

كنـد، از عهـدهٴ اثبـات        ساير مقدمات به انضمام مقدمهٴ مطوي كه از اصل واقعيت حكايت مي           
  .آيد واجب برمي

برخي از شارحان حكمت متعاليه نيز بعد از تقرير برهان بر مبناي تعلّق و ربطـي كـه در               
انـد كـه ذكـر برخـي از مقـدمات در برهـان               ايـن نكتـه تـصريح كـرده       غير واجب است، بر     

و قد اشار صدرالمتألّهين فـي ضـمن      «: صدرالمتألّهين براي زيادت در توضيح و تأكيد است       
  )٤١٣، ص تعليقة علي نهاية الحكمة(» .كالمه الي قواعد كلية اخري لمزيد التوضيح و التأكيد

ن است كه صـدرالمتألّهين برهـان را در برخـي           گواه بر زيادت برخي از اصول يادشدهٴ اي       
برهاني كه او در    . كند ديگر از آثارش بدون اشاره به تشكيك و مراتب مشككه هستي بيان مي            

كند، بدون استفاده از تشكيك است و در آن به نيـازي              بر اثبات وجود حق اقامه مي      المشاعر
جب دارند، بـر ضـرورت واجـب    ك غير واجب ـ اعم از ماهيات يا وجودات امكاني ـ به وا  

. كنـد   نيز بر همين سياق مشي مياآليات اسرار در   )٢٠١، ص   شرح رسالة المشاعر  (كند   استدالل مي 
  )٢٦، ص اآليات اسرار(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٣٩ 

كند، بـه رغـم تقريرهـاي        برهاني كه صدرالمتألّهين تحت عنوان برهان صديقين اقامه مي        
احدي است و نيازي به استفادهٴ مستقيم از        ظاهر مختلفي كه دارد، مبتني بر اصول و مباني و          به

در اين  . امتياز اين برهان بر برهان ابن سينا در نگاه مستقيم آن به وجود است             . تشكيك ندارد 
برهان از احكام مربوط به وجود ضعيف و يا وجود معلول كه متعلّق به غير اسـت، اسـتفاده     

  .شود مي

  احكام و لوازم برهان
  :كند به وجودات فقري، سه حكم را بر اين برهان الزام مياستفاده از احكام مربوط 

گرچه برهان از نظر به وجود شكل گرفتـه و از نگـاه بـه غيـر هـستي عـاري اسـت،                 . ١
رود،   سورهٴ فصلت است و از برهان صديقين نيز انتظار مـي           ٥٣برخالف آنچه مستفاد از آيهٴ      

وجود ممكن و احكام مربـوط بـه آن         شود؛ زيرا تا زماني كه       با نظر به نفس واجب تمام نمي      
  .تحليل نشود، ضرورت وجود واجب مبرهن نيست

شود؛ يعنـي   برهان مستفاد از امكان فقري جز با تحليل احكام وجود امكاني تمام نمي       . ٢
گيرد و كثرت در وجود از مقدمات مأخوذ         اين برهان با احتمال تحقق وجود ممكن شكل مي        

  .كثرت وجود نيز سازگار استبه عبارت ديگر، با . در آن است
واجب يا حقيقِت محض هستي، عاري از ماهيت و منزه از ضعف و آميختگي با عدم                . ٣

چنين وجودي مبدأ ديگر وجودات اسـت و بـر    . است و مشتمل بر همهٴ كماالت هستي است       
مبناي تشكيك در هستي، سرسلسلهٴ حقايق وجودي و در طول ديگر موجودات است و اين               

ن هستي به شرط ال است كـه هـيچ نقـصي بـه حـريم آن راه نـدارد و در طـول              حقيقت هما 
صـدرالمتألّهين در بـسياري از مـوارد از مقـام           . هاي مقيد و محدود و مبدأ آنها اسـت         هستي

و الـذات : نويـسد  احديت كه همان وجود به شرط ال است، به عنوان ذات الهي ياد كرده، مي              
ذات هويت شخـصي صـرف اسـت     «؛ال هلا مرتبة االحديةّهوية شخصية رصفة ال خرب عنها و يق

الحكمـة   (».گويند توان داد و به آن مرتبهٴ احديت مي كه با ماهيت و قيدي خاص از آن خبر نمي    
  )٢٨٤، ص ٦، جالمتعاليه في االسفار االربعه

يابـد، بـار كثـرت را تـا          برهاني كه با استفاده از كثرت وجود و يا احكام آن سازمان مـي             
كند كه بـا     اي اثبات مي   برد و در نهايت نيز ذات الهي را به گونه           گام به هماره خود مي     آخرين

كثرت و احكام آن سازگار باشد و به همين دليل با اين برهان مدعاي اهل عرفان كه وحدت                  
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٤٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

  .شود شخص هستي و وجود و نفي كثرت تبايني و يا تشكيكي آن است، اثبات نمي

  انتأثير مباحث عليت در بره
شـود، نـاگزير     صدرالمتألّهين در اسفار هنگامي كه موفق به اثبات وحدت شخصي وجود مي           

شود، در تحليل بـه      معناي تعلّق به غير و معلوليت را كه به وجودات ضعيف نسبت داده مي             
اي از   گرداند و با اين تحليـل بـراي متعلّـق بـه غيـر بهـره                تشأن و آيت و نشانه بودن باز مي       

  :كند ماند و به اين ترتيب برهان او سه ويژگي پيدا مي ه و ظهور آن باقي نميهستي، جز ارائ
زيرا بـا نظـر بـه    . گيرد برهان نه تنها از نظر به وجود، بلكه از نظر به واجب شكل مي           . ١

. شـود  ها مي برخي از آيات و تعينات الهي، نه به كنه ذات، بلكه برخي ديگر از آيات و نشانه             
  . براي غير او مستحيل استشناخت كنه ذات الهي

كثرت در وجود و يا احكام آن از مقدمات مأخوذ در برهان نيست و برهان با وحـدت         . ٢
  .شخصي وجود سازگار است

شـرط مقـسمي     پردازد، كه هستي مطلق، هـستي البـه        برهان به اثبات ذات واجب نمي     . ٣
ردهٴ الهي و مبـدئيت او  بلكه ازليت، قيوميت، وجوب، وحدانيت و احاطهٴ شامل و گست    . است

  .كند را اثبات مي
ت    كنـد،    پـس از آن كـه طريـق فـوق را طـي مـي      اسـفار صدرالمتألّهين در مباحث عليـ

  :نويسد مي
سخني است كه به حـسب نظـر   ) تقسيم وجود به علّت و معلول(آنچه ابتدا ذكر كرديم    «

ايت امر اين نظر تأييـد  شود؛ اما بر اساس سلوك عرفاني، در نه    آشكار و در آغاز راه بيان مي      
شود كه از دو امر مزبور، يعني علت و معلول، علت امري حقيقي است و معلول چيـزي                   مي

جز جهتي از جهات علت نيست و عليت علت و تأثير آن در معلـول در نهايـت بـه تطـور                      
كند و معلـول وجـودي       علت به اطوار مختلف و تحيث آن به حيثيات مختلف بازگشت مي           

لغزد و   هاي فهيم مي   هاي خردمندان و انسان    در اين مقام، گام   . باين از علت نيست   منفصل و م  
باشد كه نسيمي از آنچه مقـصود و        . بايد محكم بود و نقد عمر را در تحصيل آن صرف كرد           

، ٢، جالحكمـة المتعاليـه  (» .مطلوب است به مشام كـسي كـه مـستحق و اهـل آن اسـت، برسـد        
  )٣٠١ـ  ٣٠٠ص

ر بحث عليت، فلسفه را متحول كرد و آن را به عرفان پيوند داد؛ زيـرا                صدرالمتألّهين، د 
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٤١ 

در اين فصل كثرت در وجود را كه قوام فلسفه رايج بر آن است، به كثرت در مظـاهر آيـات                     
هستي بازگرداند و هستي واقعي و حقيقي را، همچنان كه مشهود اهل عرفان و مدعاي اديـان          

ُّذلك بـان اهللاَ هـو احلـق﴿: ادتوحيدي است، به ذات الهي استناد د       َ َ ُ َّ َ ِ َ ِ  او  )٦٢ و   ٦سـورهٴ حـج، آيـات       ( .﴾ٰ
  :گويد دربارهٴ اين اصل و تأثير آن نسبت به مسائل فلسفي مي

اين اصل از جمله ِحكَمي است كه خداوند به حسب عنايت ازلي بـه مـن داده اسـت و     «
 مـسئله چنـدان عظـيم       مند از علم گردانيده است و ايـن        مرا به فيض فضل و جود خود بهره       

گردد و چـون ايـن اصـِل دقيـق و غـامض              است كه با آن فلسفه تكميل و حكمت تتميم مي         
داراي مسيري سخت است و نيل به آن دشوار، و نيازمنـد بـه تحقيـق بليـغ، بلنـد و عميـق                    

هاي بسياري از محـصالن   است، جمهور اهل حكمت غافل از آن هستند و با اين غفلت گام           
ــ گرفتـار لغـزش شـده      اي مشاء هستند، چه رسد به اتباع و مقلدان آنهـا         ـ كه همان حكم   

  ».است
گونه كه خداي سبحان من را به فضل و رحمت خود بر هالك سـرمدي و بطـالن                   همان«

ازلي ماهيات امكاني و اعيان مجازي موجودات مطلع گردانيد، با برهان نير عرشـي بـه ايـن                  
 منحصر در حقيقت واحـد شخـصي اسـت كـه در     صراط مستقيم راه برد كه موجود و وجود     

موجود بودن حقيقي و در واقعيت عيني شريك و دومي براي آن نيست و در خانهٴ هستي غير                  
آيـد، از ظهـورات      اي نيست و هر چه از غير او در عالم هستي به چـشم مـي                خانه او صاحب 

الحكمة المتعاليـه   (» .صفاتي كه در حقيقت عين ذات او هستند       . ذات و تجليات صفات او است     
  )٤٥٣ ـ ٤٥٢، ص ٩، جرحيق مختوم؛ ٢٩٢، ص٢، جفي االسفار االربعه

  تقرير حكيم سبزواري
در ايـن  . هاي ديگري براي تقرير برهان صـديقين شـكل گرفـت    پس از صدرالمتألّهين تالش 

شد تا برهان از نظر به هستي واجب شكل گيرد، نه از نظـر بـه هـستي                   ها، كوشش مي   تالش
ها تقريري است كه حكـيم سـبزواري در حاشـيهٴ            از جملهٴ آن تالش   . مكن و واجب  اعم از م  
حكـيم سـبزواري   .  بيان كرده استشرح دعاي صباح و در شرح منظومه  و همچنين در     اسفار

  :نويسد نامد و مي مي» اسد و اخصر« برهان خود را اسفاردر حاشيهٴ 
فته شود حقيقـِت وجـودي كـه        تر آن است كه پس از اصالت وجود، گ         تر و كوتاه   محكم«

عين اعيان خارجي و متن واقعيت عيني است، حقيقت مرسل و غير مقيدي اسـت كـه عـدم                   
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٤٢ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

پـس  . تابـد  براي آن ممتنع است؛ زيرا عدم مقابل آن است و هر مقابلي مقابل خود را برنمـي              
كند و واجب بالذات است؛ يعني حقيقت مرسل و غيـر           حقيقت مرسلهٴ وجود قبول عدم نمي     

  )١٧ ـ ١٦، ص٦همان، ج(» .يد وجود، واجب الوجود استمق
، شـعر مربـوط بـه برهـان صـديقين را دو گونـه معنـا                 شرح منظومه حكيم سبزواري در    

يكي از دو معنا مطابق با همان تقريري است كه به صدرالمتألّهين نـسبت داده شـده                 : كند مي
  :است و معناي ديگر آن، اين است

  و مع االمكان قد استلزمه    اذا الوجود كان واجباً فهو
قد استلزمه علي سبيل الخلف الن تلك الحقيقة الثاني لها حتّي تتعلق به و              
ة                      تفتقر اليه، بل كل ما فرضته ثانياً لهـا فهـو هـي ال غيرهـا و العـدم الماهيـ

  )٥٠٦ ـ ٥٠١، ص ٣، جشرح المنظومه(. حالهما معلومه
گر ممكن باشد، مستلزم واجـب      حقيقت وجود اگر واجب باشد، مطلوب ثابت است و ا         

. استلزام وجود نسبت به واجب به شيوهٴ خلف از طريق ابطال طرف نقـيض آن اسـت              . است
حقيقت وجود اگر واجب نباشد و ممكن باشد، بايد به غير احتياج داشته باشد؛ حال آن كه                 

 شود تا  حقيقت وجود كه صرف الشيء است و تكراربردار نيست و براي آن دومي فرض نمي              
وجود به آن مفتقر باشد؛ بلكه حقيقت وجودي كه غير از حقيقـت صـرف وجـود و فـرض                    

  .شود، چيزي جز همان اولي نخواهد بود
غيـر از  . پس حقيقت وجودي در برابر حقيقت وجود نيست تا نياز خود را به آن رفع كند 

اننـد  تو عدم و ماهيـت نيـز نمـي       . وجود، عدم و ماهيت است كه حال آن دو نيز معلوم است           
پس ممكن بودن حقيقـت وجـود محـال اسـت و از ايـن طريـق              . احتياج وجود را رفع كنند    

 بـا   شـرح دعـاي صـباح     حكيم سبزواري در    . گردد نقيض آن، يعني واجب بودن آن اثبات مي       
  :دهد تفصيلي بيشتر برهان ويژه خود را شرح مي

ب ثابت اسـت   طريق حق الهي، بلكه تألهي آن است كه موجود اگر واجب باشد، مطلو            «
و اال مستلزم آن است و تفصيل برهان اين است كه موجود از آن جهت كـه موجـود اسـت،                 
همان وجود است و البته مراد از وجود مفهوم عام بديهي وجود نيست، بلكه وجود حقيقـي                 
است كه حيثيت آن، طرد عدم است و از عدم ابا دارد و ترتب اثر در اشيا از جهت آن اسـت                      

شـود و در   ي معنون مفهوم عام وجود است و با مفهوم وجود از آن حكايت مي           و وجود حقيق  
كتب فلسفي اصالت آن ثابت و روشن شده اسـت كـه حقيقـت هـر شـيئي كـه از حقيقـت                       
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٤٣ 

  ».بهره باشد، هيچ حقيقتي ندارد گردد؛ يعني شيئي كه از وجود بي مند است به آن بازمي بهره
است كه همهٴ اشيا مصداق آن هستند، حقيقـت         گونه كه مفهوم وجود معناي عامي        همان«

اي است كه هيچ شيئي از حيطهٴ شمول آن بيرون نيست و هيچ              وجود نيز داراي سعه و گستره     
توانـد باشـد؛ نـه سـبب      دومي براي آن متصور نيست و بدينسان، هيچ سـببي بـراي آن نمـي          

بـراي آن فـرض   زيـرا اگـر سـببي    . فاعلي، نه سبب صوري و نه سبب مادي و نه سبب غايي       
گونه كه مفهوم عام وجود بديهي است، حقيقت ـ صداق   آيد و همان شود، خالف آن الزم مي

. عيني آن نيز از شدتي نوري و قوة ظهوري برخوردار است كه ظـاهرتر از آن چيـزي نيـست                   
  ».گرداند حقيقت وجود به ذات خود ظاهر است و غير خود را نيز ظاهر مي

ي اگر واجب باشد، مطلوب ثابت اسـت و گرنـه مـستلزم آن             گوييم وجود حقيق   پس مي «
است؛ نه از اين جهت كه اگر واجب نباشد ممكن خواهد بود و در ايـن صـورت يـا دور و                      

شود؛ بلكه بـه ايـن دليـل كـه از            آيد و يا آن كه علّت آن به واجب ختم مي           تسلسل الزم مي  
شـود،   توجهي انجام مي روي بيحكم نكردن به وجوب حقيقت وجود كه در نظر ابتدايي و از          

شـود؛   در نظر ثانوي بدون آن كه نيازي به تأمل و مئونهٴ زائده باشد، به وجوب آن حكـم مـي                   
ال با توجه به بطالن اولويت امكان به معناي سلب ضـرورت وجـود و عـدم و يـا بـه        زيرا او

م، به حـريم    معناي جواز اتصاف به وجود و عدم و يا به معناي تساوي نسبت به وجود و عد                
كند؛ زيرا ثبوت شيء براي نفس آن ضروري است و سلب شـيء              حقيقت وجود راه پيدا نمي    

از نفس خود محال است و نسبت شيء به نفس خود مساوي با نسبت شـيء بـه نقـيض آن                      
ثانيا افتقار و تعلّق به غير نيز به حقيقت وجـود راه نـدارد؛ زيـرا مفـروض حقيقـت                    . نيست

 حقيقت مرسلي جامع همهٴ اموري است كه از سـنخ آن اسـت و بـه          مرسلْ وجود است و هر    
شـرح دعـاي    (» .ذات خود عاري از غرائب سنخ خود است و غرائب وجود از سنخ عدم هستند              

  )٢٧ ـ ٢٦، ص الصباح
حكيم سبزواري مدعي است كه برهان او متكي به اصـالت وجـود اسـت؛ يعنـي بعـد از             

لسفه است، اصالت وجود اين حقيقـت را اثبـات          پذيرفتن اصل واقعيت كه مرز سفسطه و ف       
كند كه واقعيت خارجي همان وجود است و چون تحقق وجـود در خـارج اثبـات شـود،                    مي

شـود و از ايـن پـس در احكـام وجـود           بحث از مدار مفهوم به متن واقع و خارج منتقل مـي           
  .شود خارجي تأمل مي

كنـد، هرگـز امكـان بـه         يواقعيت خارجي وجود كه بحث اصالت وجود آن را اثبـات مـ            
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٤٤ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

معناي سلب ضرورت وجود و عدم و يا به معناي جواز قبول دو طرف وجود و عدم و يا بـه             
تواند داشته باشد؛ زيرا واقعيت خارجي، وجـود         معناي تساوي نسبت به وجود و عدم را نمي        

عيني هستي است و چون ثبوت شيء براي شيء ضروري اسـت، هـستي كـه عـين واقعيـت                    
اگـر شـيء    .  است، براي آن ضروري است و سلب هستي از آن محـال اسـت              خارجي وجود 

توانـد   تواند نسبتي مساوي با نفس خود و با نقيض خود داشته باشد، پس وجود نيز نمي                 نمي
  .با هستي و نيستي از نسبتي مساوي برخوردار باشد

كـان  گانـهٴ ام   خالصهٴ استدالل اين است كه حقيقت خارجي وجود هيچ يك از معاني سه            
. پذيرد و داراي وصف ضرورت است؛ حال آن كه ممكن فاقد ضرورت اسـت              ماهوي را نمي  

  .پس حقيقت وجود ممكن نيست
كند و اين استدالل كـه برهـان     به همين مقدار بسنده مي اسفارحكيم سبزواري در حاشيهٴ     

ذاتـي بـه   (نخست ايشان بر ممكن نبودن حقيقت وجود است، چيزي بيش از ضرورت ذاتـي        
كنـد؛ زيـرا وجودهـاي مقيـد         را براي واقعيت خارجي وجـود اثبـات نمـي         ) طالح منطقي اص

كند، بـه رغـم ايـن كـه از      خارجي نيز كه اصالت وجود تحقق آنها را نيز در خارج اثبات مي       
نسبت مساوي با هستي و نيـستي برخـوردار نيـستند و مـساوي بـا وجـوب هـستند، فاقـد                      

نها همراه با زواليت ذات آنها، بدون آن كـه تناقـضي   ضرورت ازليه هستند و زوال و نيستي آ   
تناقض وقتي روي خواهد داد كـه وجـود مقيـد در حـالي كـه                . را به دنبال آورد، جايز است     

محقّق است و مادام كه ذات آن باقي است، معدوم باشد، امـا وجـود مقيـد در شـرايطي كـه                      
  .ستوجود آن زائل است، بدون آن كه تناقضي الزم آيد، معدوم ا

حكيم سبزواري براي اين كه فقر و احتياجي را كه با وجودات امكاني قابل جمع اسـت،                 
 به برهاني كه امكـان مـاهوي را از حقيقـت         شرح دعاي صباح  از حقيقت وجود نفي كند، در       

افزايد و در آن بر اين نكته تأكيـد          كند و برهان دومي را نيز مي       كند، اكتفا نمي   وجود سلب مي  
ن در آن واقعيت خارجي است كه حقيقت مرسل هستي است و جامع جميـع               كند كه سخ   مي

هـا و در نتيجـه از هـر گونـه نيـاز و       كماالتي است كه از سنخ هستي هستند و از همهٴ نقص       
حاصل استدالل دومي كه ايشان بر ممكن نبـودن حقيقـت           . احتياج به غير منزه و مبري است      

لهٴ وجـود، جـامع جميـع كمـاالت و منـزه از             كند، اين است كه حقيقت مرس      وجود اقامه مي  
  .پس حقيقت وجود، ممكن نيست. نقائص است و ممكن ناقص است

كند   برهان سومي براي ابطال ممكن بودن حقيقت وجود اقامه مي          ،شرح منظومه ايشان در   
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و در اين برهان از وحدت حقيقت مرسل وجود استفاده كرده، از اين طريق بر استغناي آن از                  
با توجه به وحدت حقيقت مرسل وجود در صـورتي كـه            : به اين شرح  . كند تدالل مي غير، اس 

حقيقت وجود نيازمند به غير باشد، آن غير خارج از حقيقت وجـود خواهـد بـود و غيـر از                   
  .تواند احتياج وجود را پاسخ دهد وجود، يعني ماهيت و يا عدم نيز نمي

شـرح دعـاي     به آنچه ايـشان در       اسفار شايد بتوان استدالل حكيم سبزواري را در حاشيهٴ       
 از حقيقت وجـود بـا     اسفار آورده است، ارجاع داد؛ زيرا در حاشيهٴ         شرح منظومه  و يا    صباح

 و يا در    شرح دعاي صباح  كند و حقيقت مرسلهٴ وجود از اوصافي كه در           وصف ارسال ياد مي   
  .برهان كمك كنندتوانند در تتميم   ذكر شد، برخوردار است و اين اوصاف ميشرح منظومه

  اشكال برهان حكيم سبزواري
 براي تتمـيم برهـان، يعنـي بـراي       شرح دعاي صباح   و   شرح منظومه به رغم دو برهاني كه در       

سلب امكان فقري از حقيقت وجود اقامـه شـده اسـت، اسـتدالل ايـشان خـالي از اشـكال                     
دو تقريـر از وصـف      نيست؛ يعني هيچ يك از اين دو برهان را به كمال برساند؛ زيرا در اين                

شود و حال آن كه تحقـق خـارجي وجـود بـه همـراه ايـن                  ارسال حقيقت وجود استفاده مي    
  .كند وصف نيازمند به برهان و استدالل است و اصالت وجود نيز آن را اثبات نمي

كنندهٴ اين است كه مفهوم هستي داراي مصداق حقيقي خارجي است            اصالت وجود اثبات  
د و يا هستي مطلق باشد تواند يكي از هستي يو مصداق خارجي وجود م هاي مقي.  

مفهـوم  . گونه كه داراي مصداق خارجي است، داراي مفهوم ذهني نيز هـست            وجود همان 
يكي از اين اعتبارات، مفهوم به شرط الي وجـود اسـت            : ذهني وجود اعتبارات مختلفي دارد    

  . استو ديگري مفهوم به شرط شيء و سومي مفهوِم ال به شرط قسمي
مفهوم به شرط ال، مفهوم وجود با قيد تجرد از جميع قيود است و مفهوم به شرط شـيء               
مفهوم وجود مقيد به قيود جزئي و مضاف به آنها است و مفهوم ال به شرط قسمي، مفهـومي        

  .باشد است كه داراي اطالق نسبت به دو قسم پيشين است و با هر يك از آنها قابل جمع مي
گيـرد و    گانهٴ فوق را دربر مي     كند كه اقسام سه     را به قسمي راهنمايي مي     تأمل عقلي، ذهن  

اين مفهوم مشروط به شرط اطالق هم نيـست         . آن عبارت است از مفهوم ال به شرط مقسمي        
  .و اطالق آن از قيود به معناي سلب همهٴ قيود از آن به نحو سلب تحصيلي است

 مفهوم مطلق هستي با همـهٴ اقـسام آن          بر اساس اصالت ماهيت و اعتباري بودن وجود و        
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مفهوم اعتباري وجود بر مبنـاي     . اعتباري است و هيچ يك از اقسام آن مصداق خارجي ندارد          
شـود و بـر      هايي كه در خارج محقق هستند، توسط ذهن انتزاع مـي           اصالت ماهيت از ماهيت   

ارجي آن انتـزاع  گردد؛ اما بر مبناي اصالت وجود، مفهوم هستي از مصاديق خـ       آنها حمل مي  
تواند از مصداِق جزئـي انتـزاع شـود؛ سـپس ذهـن آن را                بار مي  اين مفهوم نخستين  . شود مي

د     . كند تجريد و اعتبارات يادشده را براي آن لحاظ مي         در اين صورت وجودهاي جزئي و مقيـ
خارجي مصاديق مفهوم وجود به شرط شيء هستند و ديگر اعتباراتي كه براي مفهوم وجـود                

  .شود، فاقد مصداق مربوط به خود است ظر گرفته ميدر ن
كند كـه واقعيـت      اصل واقعيت به انضمام اصالت وجود، بيش از اين مقدار را اثبات نمي            

كننـدهٴ ايـن     خارجي مصداق حقيقي مفهوم وجود است و مصداق داشتن مفهوم وجود اثبـات            
د همگـان اسـت،     نيست كه براي اين مفهوم به غير از مـصاديق جزئـي خـارجي كـه مـشهو                 

مصداق ديگري باشد كه در متن خارج به شرط ال از قيود و يا ال بـه شـرط سـبت بـه قيـود                 
كند، مصداق   هاي مختلفي را براي اين مفهوم اعتبار مي        باشد و از صرف اين كه ذهن صورت       

  .شود خارجي براي آن صور نتيجه گرفته نمي
، پـس از اذعـان بـه وجـودات          قائلين به اصالت وجود و كثرت تبايني وجودات خارجي        

د و جزئي خارجي، از طريق نيازي كه وجودهاي جزئي يـا ماهيـات موجـود بـه وجـود                      مقي
كننـد؛ امـا نـزد آنهـا بـراي       واجب دارند، مصداق خارجي وجود به شرط ال را نيز اثبات مـي  

تواند باشد؛ بلكـه ايـن دو مفهـوم فقـط در      وجود ال به شرط قسمي يا مقسمي مصداقي نمي 
  .يابند ن و بعد از آن كه اصل مفهوم از ديگر مصاديق انتزاع شود، اعتبار ميذه

اثبات تشكيك در وجود، زمينه را براي اثبات وجود ال به شرط قسمي فراهم كـرد كـه از         
شـود؛ زيـرا بـر مبنـاي تـشكيك در وجـود،        آن به فيض منبسط و يا نفس رحماني تعبير مي    

دي كه در مر  افزون بر هستي   اتب مشككه هستي قرار دارند و عالوه بر وجود بـسيطي  هاي مقي
كه در آغاز سلسله قرار گرفته و به شرط ال از همهٴ قيود مادون است و همهٴ كماالت مراتـب            
پايين را به نحو جمع دارا است، هستي واحدي نيز موجود است كه در همهٴ سلسله حـضور     

طلقي اسـت كـه اطـالق آن مفهـومي     اين هستي حقيقت م  . دارد و با همهٴ مراتب همراه است      
نيست، بلكه خارجي است و در همهٴ مراتب با همهٴ اشيا همراه است، اما خـصوصيت هـيچ                

  :بنابراين تشكيك در وجود مستلزم سه امر است. پذيرد يك از مراتب را نمي
  .وجودهاي مقيد واقع در مراتب مشكك هستي. ١
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 آغاز سلسله واقـع شـده و كمـاالت          وجود واحد بسيط و مجرد از قيود جزئي كه در         . ٢
  .جزئي را واجد است و به شرط ال از قيود خاص و محدود است

اين وجود داخل در مراتب است، بي آن كه ممـازج بـا             . وجود واحد ساري در مراتب    . ٣
ترين  در عين حال كه در عالي     . آنها باشد و خارج از آنهاست، بدون آن كه زايل از آنها باشد            

 مراتب داني حضور دارد و با آن كه در مراتب داني اسـت، در مراتـب عـالي              مراتب است، در  
ّالداين يف علوه و العايل يف دنوه: نيز حاضر است   ّ ُ ُ  اطـالق و شـمول آن   )٤٧، دعـاي    صحيفهٴ سجاديه (. ّ

بـا آن كـه در مراتـب اسـت، از           . نسبت به مراتب، اطالق مفهومي نيست؛ اطالق سعي است        
د نميقيود آنها فارغ است و ب گردد ه خصوصيات آنها مقي.  

توان براي وجود ال به شرط قسمي، مصداقي را قايـل شـد و               بر مبناي قول به تباين، نمي     
توان مصداق آن را انكـار كـرد؛ زيـرا اگـر تـشكيك وصـفي حقيقـي                   بر مبناي تشكيك نمي   

د و يـا حتـي مرت                     بـهٴ  خارجي براي وجود عيني، و نه مفهومي، باشد هيچ يك از مراتـب مقيـ
بنـابراين،  . تواند متصف به اين وصف گـردد       عاليهٴ وجود كه مجرد از قيود خاص است، نمي        

ن واجبي و نه تعينات و مراتب امكاني هستي است، بلكـه وجـود                   موصوف حقيقي آن نه تعي
منبسط محيط و شاملي است كه ساري در مراتب داني و مقارن با امكان و قصور آنها اسـت،       

د      هاي آنها باشد و اين وجود، موجود واحدي است كه           به آن مراتب و كاستي    بدون آن كه مقي
  .كند تر با وجوب همراهي مي در مرتبهٴ عالي

گونه كه مراتب ناقص وجود قائم به مرتبهٴ عالي آن، يعني قائم بـه وجـود مجـرد از                   همان
نيست؛ قيود جزئي است، وحدت احاطي و شامل وجود منبسط نيز مستند به مراتب داني آن                

اي كه نقـص و كاسـتي مراتـب دانـي را نيـز       بلكه به مرتبهٴ عاليه آن متكي است؛ همان مرتبه     
  .كند جبران مي

اهل عرفان مدعي است كه وجودي كه اطالق نيز قيد آن نيست، يعني وجود ال به شـرط                   
وجود ال به شرط مقسمي، اگر در خارج محقق باشد، بـه           . مقسمي، در خارج نيز تحقق دارد     

ـ دل ـ  اي كه اطالق از قيد نيز قيد آن نيست به گونه يل اين كه همهٴ قيود از آن مسلوب است 
گذارد؛ زيرا اگر غيري در طول و يا در          هيچ وجودي را در عرض و يا در طول خود باقي نمي           

كند و اين خالف فرض است و بـر          عرض آن محقق باشد، داللت بر محدوديت وجود او مي         
شود و همـهٴ آنچـه نـزد     قي و خارجي از ديگر اعتبارات وجود سلب مياين مبنا مصداق حقي   

شود، بـه    ديگران مصداق وجود به شرط شيء، به شرط ال و يا ال به شرط قسمي پنداشته مي                
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  .آيند ها و تعينات وجودي و يا امكاني آن وجود مطلق درمي صورت آيات و نشانه
د كـه         صدرالمتألّهين با اثبات اصالت وجود و تحقيق در          لوازم و احكام وجودهـاي مقيـ

كند كه تحقق خارجي وجـودي، منـزه از مراتـب و نقـايص               اثبات مي  ضرورت بالغير دارند،  
او بـا اثبـات     . مادون و مجرد از قيود جزئي است، و نيز مـصداق وجـود بـه شـرط ال اسـت                   

اتـب  وجودي كـه در مر    . كند كه مقيد به اطالق است      تشكيك نيز وجود منبسطي را اثبات مي      
در نهايـت بـا تحليـل       . داني ممكن و در مرتبهٴ عالي واجب است و تشكيك وصف آن است            

  :يازد مسئلهٴ عليت و ارجاع آن به تشأّن به دو امر دست مي
اثبات اطالق حقيقي و عدم تناهي براي وجودي كه مبـدأ تعينـات و علـت مطلـق                  . الف

  .است
هـاي   در آغـاز، ذوات و هـستي      سلب ذات و نفي هستي از تجليات و شـئوناتي كـه             . ب

  .شوند امكاني پنداشته مي
كنـد كـه همـان       صدرالمتألّهين براي وجود از اين طريق يك مصداق حقيقي اثبـات مـي            

د و همچنين موجـودي را كـه اطـالق قيـد آن اسـت و          هستي مطلق است، و هستي     هاي مقي
ن وجوبي هستي را كه منزه از قيود جزئي است، شئون و آيـات              آن ذات نامحـدود و  حتي تعي

  .خواند ناشناختني مي

  حقيقت وجود در برهان سبزواري
حكيم سبزواري بر اين گمان است كه اثبات اصالت وجود، يعني اثبات اين كه وجـود داراي                 

كند؛ اما ايشان بايـد نخـست مـراد          مصداق است، تحقق خارجي حقيقت وجود را اثبات مي        
 اگـر مـراد از حقيقـت مرسـل     . د به قيود نيستخود را از حقيقت وجودي روشن كند كه مقي

  :آيد وجود، مصداقي باشد كه اطالق شرط آن است، در اين صورت دو اشكال پيش مي
اين حقيقت مرسل كه تشكيك وصف آن است، گرچه داراي وحدت حقيقـي اسـت،               . ١

وحدت آن تشكيكي است و داراي مراتب كثيره و درجات عاليه است و وجـوب را فقـط بـه     
توان براي آن اثبات كرد؛ زيـرا حقيقـت سـاريهٴ وجـود در               اي كه دارد، مي     مراتب عاليه  لحاظ

مراتب دانيه، به اوصاف و خصايص آن مراتب و از جمله به امكان، نقص و ضعف متـصف                  
  .گونه صفات قيد آن باشد شود؛ بي آن كه اين مي

 بعـد از اثبـات   شـود، بلكـه   حقيقت گستردهٴ وجود، فقط با اصالت وجود اثبات نمـي        . ٢
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  .اصالت وجود، به براهيني نياز دارد كه تشكيك حقيقت خارجي وجود را نيز ثابت گردانند
اگر مراد حكيم سبزواري از حقيقت مرسل وجود، وجود ال به شرط مقـسمي باشـد، دو                 

  :نمايد اشكال ديگر رخ مي
 دربـارهٴ   .وجود ال به شرط مقسمي، برتر از آن است كه به اسم و وصفي متصف شـود                . ١

آن جز تكبير و تقديسي كه سلب مطلق جميع اسماي جمالي و جاللي را دربر داشته باشـد             
آري، فقـط دربـارهٴ اسـما و        . توان سـخن گفـت     و آن را حتي از قيد اطالق تنزيه نمايد، نمي         

ن وجوبي او به وساطت ديگر تعينات ذاتـي                 صفات او مي   توان سخن گفت و در اين حال تعي
تـوان بـر وجـوب ازلـي آن      مثال از اسم واحـد يـا محـيط آن مـي         . شود ثبات مي يا فعلي آن ا   
البته استدالل در قلمرو اسما و صفات هستي مطلق متوقف بر فـرض تحقـق               . استدالل كرد 

  .آن در خارج است؛ يعني ابتدا بايد بر اصل تحقق آن تنبيه داده شود
تبـايني و يـا تـشكيكي    تحقق هستي مطلق با كثرت در وجود اعـم آن ـ كـه كثـرت     . ٢
ـ سازگار نيست و اين مسئله با مبناي حكيم سبزواري كه بر كثـرت تـشكيكي وجـود                است

  .كند، ناسازگار است مشي مي
كه از برخـي عبـارات    اگر مراد حكيم سبزواري از حقيقت مطلقه و مرسلهٴ وجود ـ چنان 

 قيـود جزئـي امكـاني       ـ وجود به شرط ال، يعني وجودي باشد كه مجـرد از            آيد است او برمي  
است، در اين صورت گرچه استغنا از غير و ضـرورت و وجـوب را بـراي آن بـه وسـاطت،             

توان اثبات كرد، اما سـخن در تحقـق خـارجي ايـن        جامعيت آن نسبت به جميع كماالت مي      
مصداق است و براي اثبات تحقق آن، كه در آغاز سلسلهٴ مراتب تشكيكي وجـود نيـز واقـع       

د نيـست و ايـن                  شده است، چاره   اي جز استفاده از احكام مربوط به وجودات مشوب و مقيـ
همان راهي است كه صدرالمتألّهين در اكثر آثارش از آن استفاده كرده و حكيم سبزواري نيـز   

  . بر اساس امكان فقري تقرير كرده استشرح منظومهآن را در 

  اي تقرير حكيم قمشه
 ابـن تركـه، برهـان ديگـري را بـر            يـد القواعـدِ   تمهاي در حاشيه بر      حكيم محمدرضا قمشه  

نيـز قابـل اسـتفاده    شرح تمهيد القواعـد  ضرورت هستي مطلق اقامه كرده است كه از متن و    
اين برهان، از نظر به ذات هستي و بدون نظر به غيـر وجـود و حتـي بـدون نظـر بـه                         . است

  :صورت استعبارت ايشان در حاشيهٴ مزبور به اين . گيرد وجودات امكاني شكل مي
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٥٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

وجود من حيث هو هو، يعني نفس طبيعت مطلق هستي حقيقتي است كه با صرف نظر               «
از جميع اعتبارات و حيثيات تعليليه و تقييديه و تنها با نظـر بـه ذات آن، مفهـوم وجـود از                 

نمايد و هر چه كه مفهوم وجـود از ذات آن            شود و صادق مي    ذات آن انتزاع و بر آن حمل مي       
پـس  . تعليليه و تقييديه انتزاع و بر آن حمل شود، واجب الوجود بالذات است           بدون حيثيت   

  ».حقيقت اطالقيه وجود واجب بالذات است
هـر ذاتـي    : نياز از برهان است؛ اما دليل كبري اين است         صغراي برهان فوق آشكار و بي     «

چـه  كه مفهوم وجود از نفس آن انتزاع شود، چيزي جز حيثيت تحقق و ثبوت نيست و هـر                   
ذات آن حيثيت تحقق و ثبوت باشد، طريان عدم بر آن بالذات ممتنع است؛ زيرا اگر عدم بر                  

آيد و هـر دو   آن وارد شود، اجتماع نقيضين و يا انقالب يكي از دو نقيض به ديگري الزم مي             
با اثبات كبري مطلب ثابت است و با تدبر و تأمل در اين برهان كـل معـارف و                   . محال است 
  )٢٦٨ ـ ٢٦٧، ص تحرير تمهيد القواعد؛ ٢١٣، ص تمهيد القواعد(» .شود ل آشكار مياغلب مسائ

ت                    توضيح برهان فوق اين است كه مفهـوم موجـود از ماهيـاتي كـه موجودنـد بـه حيثيـ
شود؛ يعني ماهيت از آن جهت كه ماهيت است، منشأ انتزاع مفهوم موجـود          تقييديه انتزاع مي  

د از ماهيت انتزاع شود، بايـد قيـدي بـه آن اضـافه شـود؛      نيست و براي اين كه مفهوم موجو   
ماهيت با قيد خود بـه صـورت    . شود يعني مفهوم موجود از ماهيت همراه با قيد آن انتزاع مي          

  .گردد شود و بر آن حمل مي آيد كه مفهوم وجود و موجود از آن انتزاع مي موضوعي درمي
شود، گرچـه نيازمنـد       ماهيت منضّم مي   انتزاع مفهوم موجود و وجود از آن واقعيتي كه به         

به حيثيت تقييديه نيست، يعني محتاج به لحاظ امري زائد نيست، تا همراه با آن در موضوع                 
ه است؛ زيـرا مفهـوم وجـود و موجـود تنهـا در                      اخذ شود، وليكن محتاج به حيثيت تعليلي

د در   گردد كه آن وجود در خارج محقق باشد و تحق    صورتي از وجود انتزاع مي     ق وجـود مقيـ
د منـوط بـه                     صورتي است كه علت آن موجود باشد، پس انتزاع مفهوم وجود از وجـود مقيـ

  .تحقق علت آن است و به همين لحاظ با حيثيت تعليليه همراه است
د بـه هـيچ           مفهوم وجود از طبيعت مطلقهٴ وجود كه منزه از جميع ماهيـات اسـت و مقيـ

شـود و ايـن    دون حيثيت تقييديه و تعليليه انتزاع ميقيدي و مشروط به هيچ شرطي نيست، ب    
گردد و شيئي كه بـدون       مفهوم در جميع حاالت و شرايط و به طور مطلق نيز بر آن حمل مي              

هيچ قيد و شرطي همراه از موجود بودن آن بتوان خبر داد، داراي ضـرورت ازليـه و حيثيـت                 
جود است و طريان عـدم بـر آن     پس طبيعت مطلقهٴ وجود به ضرورت ازلي مو       . اطالقيه است 
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٥١ 

  .آيد به طور مطلق ممتنع است؛ زيرا اجتماع نقيضين يا انقالب ذات الزم مي
برهان فوق از اشكالي كه بر برهان حكيم سبزواري وارد شده است، مبـرا نيـست؛ زيـرا                  
گرچه طبيعت مطلقهٴ وجود كه مشروط به هيچ شرط و قيدي نيست به ضرورت ازلي مفهوم                

  .گردد، اين مقدار دليل بر تحقق آن نيست  انتزاع و بر آن حمل ميوجود از آن
برهان بر اين فرض مبتني است كه حقيقت مطلقهٴ وجود در خارج محقق است و بر ايـن           

اگر حقيقت مطلقـهٴ وجـود در خـارج         . پردازد اساس به اثبات ضرورت و وجوب ازلي آن مي        
ازلي آن را اثبات كرد؛ اما تا زماني كـه          توان ضرورت و وجوب      موجود باشد با اين برهان مي     

در تحقق خارجي آن ترديد و شك وجود داشته باشد، اين برهان كارساز نيست؛ زيرا مفهوم                
د با دخالت ذهـن       تواند پس از انتزاع مفهوم وجود از هستي        طبيعت مطلقهٴ وجود مي    هاي مقي

  .و تجريد آن پديد آمده باشد

  تقرير محقق اصفهاني
حمدحسين غروي اصفهاني كه از فقها، اصوليين و فيلسوفان بنام سـدهٴ اخيـر      مرحوم شيخ م  

 از طريق نظر به وجود، بلكه از نظر به واجب، برهاني ديگـر  منظومهٴ تحفة الحكيماست، در  
  .اقامه كرده است
  الـحيث هو الواجب جلّ و ع  الــه بــان موجوداً بذاتـك اـم

  هـاتـي اثبـاهد علـ شدقـأص   هــل ذاتــه دليــو بذاتــو ه
  بـلو لم يكن مطابق للواج   يقضي بهذا كلّ حدس صائب

  الف مقتضي طباعهـو خـو ه   هــو المتناعــا هـان إمــلك
  بـه لما وجـو الفرض فرديت   ي السببـاره الـو الفتقـأو ه

  وبـيقضي إلي حقيقة المطل   وبفالنظر الصحيح في الوج
)١٠٢، ص منظومهٴ تحفة الحكيم(  

حقيقتي كـه   : اي باشد  تواند به بيان ذيل ناظر به برهان مرحوم قمشه         ر گفتار ايشان مي   صد
داللتي كه او بـه ذات خـود        . بدون هيچ حيثيت تقييديه و تعليليه موجود است، واجب است         

ترين گواه بر اثبات او است و حدس صـحيح نيـز بـه سـوي او راه                   بر ذات خود دارد، صادق    
اي تفـسير شـود، از    ز نظم مطابق بـا برهـان آقـا محمدرضـا قمـشه     اگر اين قسمت ا   . برد مي

ذيل گفتار ايـشان از ايـن جهـت كـه در            . اشكالي كه بر برهان ايشان گذشت، مصون نيست       
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شود، به برهان حكـيم سـبزواري شـباهت دارد؛ هـر چنـد كـه        قالب برهان خُلف عرضه مي  
  .ساختار برهان فرق دارد

گر آنچه موجود از آن بدون حيثيت تعليليه و تقييديه و           تقرير برهان ايشان اين است كه ا      
با حيثيت اطالقيه و ضرورت ازليه انتزاع شود و بر آن حمل گردد، واجب نباشد، يـا ممتنـع                   
است يا ممكن و اين هر دو خالف مقتضاي طبيعت او و خالف فرض اسـت؛ زيـرا فـرض                    

پس نگاه صـحيح    . يثيتي نيست اين است كه او فرد واجب بوده و در وجود نيازمند به هيچ ح             
  .نُمايد به حقيقت و طبيعت وجود، ما را به آنچه مطلوب است راه مي

تفاوت اين برهان با آنچه از حكيم سبزواري نقل شد، در اين است كه حكـيم سـبزواري               
كنـد؛ حـال آن كـه مرحـوم          در مقدمهٴ استدالل خود از حقيقت مطلقـهٴ وجـود اسـتفاده مـي             

همچنـين حكـيم سـبزواري بـه بطـالن يكـي از دو       . برد جوب سود مياصفهاني از حقيقت و 
شود و از شق نخستيني كه بـا تقـسيم           كند كه براي طرف نقيض تصوير مي       صورتي بسنده مي  

عقلي امور به واجب، ممتنع و ممكن درخور ذكر است، يعني از فرض ممتنع بودن حقيقـت                 
كنـد و تنهـا بـر        بيعت هستي ياد نمي   مطلقهٴ وجود، به دليل وضوح مخالفت آن با اقتضاي ط         

كنـد و بـراي آن در        بطالن شق ديگر، يعني ممكن بودن حقيقت مطلقهٴ وجود، اسـتدالل مـي            
  .نهد مجموع سه استدالل پيش مي

 از وحدت حقيقت مطلقهٴ وجود به عنـوان حـد وسـط             شرح منظومه حكيم سبزواري در    
 غير باشد، آن غيـر ماهيـت و يـا عـدم             اگر حقيقت وجود نيازمند به    : گويد استفاده كرده، مي  

. شـود  تواند باشد، بلكه وجود است و براي حقيقت مطلقهٴ وجود فرد دومي تـصور نمـي         نمي
  :آورد  دو دليل ديگر بر بطالن امكان حقيقت وجود ميشرح دعاي صباحايشان در 

اول اين كه حقيقت وجود داراي وصف ضرورت است و هـيچ يـك از معـاني امكـان را                 
حكيم . پس حقيقت وجود ممكن نيست    . ذيرد و حال آن كه ممكن فاقد ضرورت است        پ نمي

  .كند  نيز ذكر مياسفارسبزواري اين استدالل را در حاشيهٴ 
دوم اين كه حقيقت وجود جامع جميع كماالت و منزه از نقايص است و ممكـن نـاقص            

  .پس حقيقت وجود ممكن نيست. است
گيرد، يعنـي بـه امكـان        ف نقيض مطلوب قرار مي    محقق اصفهاني به دو فرضي كه در طر       

حقيقت وجـوب   . كند حقيقت وجوب و امتناع آن اشاره و به وضوح به بطالن آن دو اكتفا مي              
تواند ممكن باشد؛ زيرا اين دو وصف خالف طبيعـت آن اسـت و               تواند ممتنع و نه مي     نه مي 
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٥٣ 

  .به طور آشكار مخالف با اين فرض است كه فرد واجب است
تر از ممكن نبودن حقيقت مرسل وجود اسـت و   بودن فرد واجب به مراتب واضح ممكن ن 

به همين دليل حكيم سبزواري براي نـشان دادن بطـالن امكـان حقيقـت مرسـل وجـود سـه             
يكي از آن سه استدالل امكان ماهوي و دو استدالل ديگر امكـان وجـودي       : استدالل بيان كرد  

حال آن كه محقق اصفهاني نيازي به اقامهٴ برهان بـر           كرد؛   را از حقيقت مرسلهٴ وجود نفي مي      
كنـد كـه فـرد واجـب،         بيند و فقط اين نكته را يادآوري مي        بطالن امكان حقيقت وجوب نمي    

  ؟!تواند ممكن باشد چگونه مي

  خلط مفهوم و مصداق در برهان
اري برهان محقق اصفهاني به رغم امتيازي كه بر برهان حكيم سبزواري دارد، از نقـص آن عـ         

ـ  آنچنان كه در برهان حكيم سبزواري آمده است نيست؛ زيرا ممكن نبودن حقيقت وجود ـ  
و ممكن يا ممتنع نبودن حقيقت واجب، در صورتي به واجب بودن حقيقت مرسلهٴ وجـود و                

شود كه براي حقيقت مطلقهٴ وجود يا براي حقيقت وجـوب فـرد    يا حقيقت وجوب منجر مي   
توان  باشد و تا وقتي كه فرد خارجي آنها اثبات نشده باشد، نمي           و يا مصداقي خارجي محقق      

اگـر چنـين    . آيد، به فرد خارجي آنها نسبت داد       آنچه را كه با نظر به مفهوم آنها به دست مي          
نسبتي داده شود، چيزي جز خلط مفهوم و مصداق نيست و اين همان خلطي اسـت كـه در                   

ابراين، صدر و ذيل عبارت محقق اصفهاني اگـر         بن. آيد اي نيز به چشم مي     برهان حكيم قمشه  
  .بر دو برهان تطبيق شود، از اشكالي واحد برخوردار است

 مختـصري كـه در نقـد        رسالهٴ مخطوط در  ) مدظله(ستاد آيت اهللا جوادي آملي    شيخنا اال 
اند، به نقل از استاد خـود، عالمـه طباطبـايي، اشـكالي را         برهان محقق اصفهاني تحرير كرده    

دانـد   اشكالي كه عالمه طباطبايي بر برهان استاد خود، محقق اصفهاني، وارد مي          . اند هنقل كرد 
همان خلط مفهوم و مصداق است كه از آن به عنوان خلط بين حمـل اولـي ذاتـي و حمـل                     

  :عبارت حضرت استاد اين است. شود شايع صناعي ياد مي
لي و الشائع، الن الواجب، واجب با           لحمـل االولـي    انه خلط بين الحمل االو

النه مفهوم ذهني قد انشأته الـنفس و حيـث إن غيـر واحـد مـن                 . ال بالشايع 
المفاهيم ال يحمل علي نفسه بالحمل الشايع كالجزئي و الـشخص و الفـرد           
و نحو ذلك، فمن المحتمل أن ال يكون عنوان الواجب المحمول علي نفسه             

لي واجباً بالحمل الشايع و من المعلوم أ         صرف حمل الواجب    بالحمل االو ن
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، سرچـشمهٴ انديـشه  (. علي عنوان و صدقه عليه ال يكفي في الجزم بتحققه العيني 
  )١١٨، ص ٦ج

برهان مشتمل بر خلط بين حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي است؛ زيرا واجب به                 «
حمل اولي واجب است و به حمل شايع واجب نيست؛ زيرا به حمل شـايع مفهـومي ذهنـي        

آن را انشا كرده است و بسياري از مفـاهيم بـر خـود بـه حمـل شـايع حمـل          است كه نفس    
شوند؛ مانند مفهوم جزئي شخص، فرد و مانند آنها كه به حمل اولي جزئي، شخـصي و                  نمي

بـر همـين قيـاس عنـوان        . اند و شخص و يا فـرد نيـستند         فرد هستند و به حمل شايع، كلي      
مل شايع واجب نباشد و آشكار است كـه         تواند به حمل اولي واجب باشد و به ح         واجب مي 

صرف حمل واجب بر يك عنوان و صدق واجب بر آن، جزم به تحقق عيني آن را بـه دنبـال        
آورد؛ زيرا اين حمل و صدق اگر به حمل اولي باشد، گـواه بـر حمـل و صـدق آن بـه                        نمي

  ».حمل شايع نيست
كننـد، در حـد وسـط     يامتياز براهيني كه محمول خاصي را براي موضوعي واحد اثبات م    

آنها است و صورت استدالل كه در قالب قياس اقتراني يا استثنايي و بـه شـكل او يـا دوم و                      
بـه همـين دليـل برخـي بـراهين          . مانند آن است، نقش اصلي در تعدد و تكثر براهين نـدارد           

اند و يا قصد اثبات ضرورت و وجـوب را           مختلفي كه تحت عنوان برهان صديقين اقامه شده       
اند، به دليل حد وسط واحدي كه در آنها اخذ شده است،             اي واجب با نظر به هستي داشته      بر

  .گردند به برهاني واحد بازمي

  نوزده تقرير از برهان صديقين
 نوزده تقرير از )٤٧٩ ـ   ٤٨٨ص (، شرح منظومهٴ اسفارمرحوم ميرزا مهدي آشتياني در تعليقه بر 

آنها به دليل آنچه ذكر شـد، بـه يكـديگر بازگـشت             كند كه برخي از      برهان صديقين ذكر مي   
  .هاي متعدد از برهاني واحدند هاي مختلف و شكل كنند و در حقيقت صورت مي

گانه بعد از بازگشت برخي از آنها به برهـاني واحـد، اغلـب خـالي از                  اين براهين نوزده  
اي حقيقـت   برخي از آنها ضـرورت ازلـي را بـر         . هاي ياد شده در براهين پيشين نيست       نقص

پردازند و برخي ديگـر، كـه بـه     كنند و فقط به اثبات ضرورت ذاتي مي       مطلق وجود ثابت نمي   
پردازند، بر فرض تحقق وجود مطلق درخور دفاع هستند و از جهت             اثبات ضرورت ازلي مي   

خلط بين حمل شايع اولي و حمل شايع صناعي كه همان خلط مفهوم و مصداق است، رخ               
اي درخور دفاعي كه در آنها وجود دارد، يـا بـا اسـتفاده از امكـان مـاهوي                   ه برهان. نمايد مي
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گردند و يا بـا اسـتفاده از نقـص، ضـعف، فقـر و                اند و به برهان ابن سينا بازمي       شكل گرفته 
  .كنند يابند كه برهان صدرالمتألهين را تداعي مي معلوليت وجودات امكاني سامان مي

  يقينتقرير عالمه طباطبايي از برهان صد
توانـد   دهد كـه مـي    تقرير بديعي از برهان صديقين ارائه مي      ،اسفارحاشيه  عالمه طباطبايي در    

در اين برهان، امكان ماهوي يا امكـان فقـري حـد    . فصل جديدي را در تاريخ برهان بگشايد  
. شـود  گيرند و از اصالت وجود نيز به عنوان اصل موضوعي بهـره بـرده نمـي                وسط قرار نمي  

  : اين استحاشيه اسفارايشان در اصل برهان 
كنـيم و هـر باشـعوري را نـاگزير از اثبـات آن               اين واقعيتي كه سفسطه را به آن دفع مي        «
پذيرد؛ زيرا فرض بطالن و رفع آن مـستلزم          يابيم، از ناحيهٴ ذات خود رفع و بطالن را نمي          مي

ور مطلق فـرض    پس اگر بطالن واقعيت را در وقتي خاص و يا به ط           . ثبوت و وضع آن است    
كنيم، در آن حال هر واقعيتي باطـل اسـت، يعنـي واقعيـت از محـل انكـار آن ديگربـار رخ                       

همچنين سوفسطايي اگر اشيا را موهوم بدانـد يـا در           . دهد نمايد و ثبوت خود را نشان مي       مي
واقعيت آنها شك بكند، همهٴ اشيا واقعا موهوم يا واقعا مشكوك هستند؛ يعني اصل واقعيت               

گردد و چون اصل واقعيت از ناحيهٴ ذات خود قبول عدم          شود، ثابت مي   جا كه رفع مي    اناز هم 
پس واقعيتي است كه واجب بالذات است و اشـيايي          . كند، واجب بالذات است    و بطالن نمي  

از . كه داراي واقعيت هستند، در واقعيت خود نيازمند به او هـستند و در وجـود قـائم بـه آن               
شود كه اصل وجود واجب نـزد انـسان ضـروري بالـذات              أمل آشكار مي  اينجا براي انسان مت   

شود، در حقيقت برهـان نيـستند، بلكـه تنبيـه بـه       است و براهيني كه براي اثبات آن اقامه مي       
  )٣، تعليقه ١٤، ص ٦، ج الحكمة المتعاليه في االسفار االربعه(» .روند شمار مي

ه مـرز سفـسطه و فلـسفه اسـت، بـه            عالمه در اين استدالل مدعي است اصل واقعيت ك        
ضرورت ازليه مورد اذعان است و واجب همان واقعيتي است كه به ضـرورت ازليـه موجـود         

مند به هنگـام گـذر از    اي است كه هر انديشه است، پس اذعان به وجود واجب، اولين مسئله       
  .سفسطه از اعتراف به آن ناگزير است

 در توضيح بيان فوق ايـن نكتـه          رئاليسم اصول فلسفه و روش   عالمه طباطبايي در كتاب     
د هيچ يك مصداِق واقعيتي نيستند كـه بـه    افزايد كه چون واقعيت را نيز مي  هاي محدود و مقي

اي كه انسان در گام نخـست        شود، پس مصداق قضيه    ضرورت ازليه از تحقق آن خبر داده مي       
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و همان واقعيـت واجـب     هاي محدود نيست     كند، هيچ يك از واقعيت     معرفت به آن اذعان مي    
  :عبارت ايشان در اصول فلسفه اين است. است
پـذيرد و نـابودي     واقعيت هستي كه در ثبوت وي هيچ شك نـداريم و هرگـز نفـي نمـي                «
دارد، به عبارت ديگر واقعيت هستي بي هيچ قيد و شرط واقعيـت هـستي اسـت و بـا                     برنمي

 هر جزء از اجزاء جهان نفـي را     شود و چون جهان گذران و      هيچ قيد و شرطي الواقعيت نمي     
، بخـش فلـسفه،     ٢، ج مجموعهٴ آثار شهيد مطهري   (» .ناپذير نيست  پس عين همان واقعيت نفي    . پذيرد مي

  )٩٨٢، ص ٦، جاصول فلسفه وروش رئاليسم

  برهان صديقين، اولين مسئلهٴ فلسفي
له فلـسفي  وجود واقعيتي كه داراي ضرورت ازليه است، در اين بيان بـه عنـوان اولـين مـسئ        

شود و بدين ترتيب آگاهي به آن نه تنها بديهي، بلكه اولـي و حتـي اول االوايـل و         مطرح مي 
  .احق االقاويل است

در براهين اهل كالم، حدوث و مانند آن و در برهان ابن سينا ماهيـت و امكـان مـاهوي،                    
 وجـود  واسطهٴ اثبات وجوب براي هستي واقعيت خارجي هستند و در برهان صـدرالمتألهين      

غير واجب؛ يعني وجودات امكاني، همراِه برخي مقـدمات، نظيـر اصـالت وجـود، واسـطهٴ                 
ند و در براهين اهل معرفت، در صورتي كه تام باشند، برخي از مفاهيم ديگـري كـه از                   ا  اثبات

شـوند، همـراِه برخـي مقـدمات كـه          نظر به هستي مطلق و طبيعت مطلقهٴ وجود انتـزاع مـي           
گيرنـد؛ امـا در      كنند، واسطهٴ اثبات قرار مي      و اصالت هستي را اثبات مي      اعتباري بودن ماهيت  

برهان عالمه طباطبايي به هيچ يك از مقدمات مزبور نيازي نيست؛ زيرا ذات واجب و تحقق                
  .آن نزد ايشان، اولين مسئلهٴ فلسفي است

رود اي است كه هنگـام و      اگر واقعيت واجب كه داراي ضرورت اوليه است، اولين مسئله         
ن، در معرض ادراك و آگاهي انسان قـرار مـي       ن و نه مبي گيـرد،   به فلسفه به صورت اصلي بي

تواند باشد و اقامهٴ برهان بر آن ممكن نيـست؛ زيـرا در هـر     پس راهي براي اثبات آن نيز نمي  
برهان دست كم نياز به دو مقدمه است كه قبل از آن بايد شناخته شوند؛ حال آن كـه اولـين                     

اي بدون آن معتبر      فلسفي كه اول االوايل است، مقدم بر همهٴ قضايا است و هيچ قضيه             قضيهٴ
  .نيست

رو است كه برهان ايشان به دنبال اثبـات          بنابراين برهان عالمه طباطبايي با اين سؤال روبه       
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ذات واجب به عنوان اولين مسئلهٴ فلسفي است؛ حال آن كه اگر اذعان بـه واقعيـت واجـب                   
  .توان اقامه كرد ٴ فلسفي باشد، هرگز برهان بر آن نمياولين مسئله

پاسخ اشكال اين است كه برهان عالمه در حقيقت در مقام اثبات واقعيت واجـب تعـالي             
اي است كـه از وجـود واجـب حكايـت      نيست، بلكه به دنبال اثبات وصفي از اوصاف قضيه       

  .كند و آن وصف عبارت از اولي بودن يا معلوم بودن آن است مي
قوام هر قضيه بر عناصر ذاتي آن، يعني موضوع و محمول آن است و قضاياي اولـي نيـز            

ليـت،              . از اين قاعده مستثنا نيست     به سخن ديگر، اوصاف و لوازم قـضاياي اولـي، نظيـر او
به همـين دليـل كـسي كـه بـه اصـل             . بداهت و يا حتي معلوم بودن، از مقومات آنها نيست         

لمي و معرفتي آگاهي دارد و كسي كه به واقعيت بدون هيچ قيـد  هاي ع واقعيت در همهٴ ميدان 
و شرط و به بيان ديگر به واقعيت در همهٴ شرايط و قيود معترف است، ممكن است از علـم                    
خود به آن غافل باشد و يا حتي با اتكا به معرفتي كه بـه آن دارد، بـه انكـار آگـاهي و علـم        

ه براي اثبات آگاهي فرد بـه اصـل واقعيـت و يـا              در چنين مواردي هر تالشي ك     . خود بپردازد 
ه به آن و يا براي اثبات معلوميت، بداهت                   مانند آن شود، در حقيقت تالشي است كه براي تنب

ليت آن؛ نه براي ايجاد علم به آن          برهان عالمه طباطبايي نيـز برهـاني اسـت كـه بـر             . و يا او
لي بودن علم به و           شود و اثبـات ايـن دسـته از      اجب اقامه مي  معلوم بودن، بديهي بودن و يا او

نياز از مقدمه    اوصاف، بدون شك مبتني به برخي از مقدمات است چه اين كه هيچ برهاني بي              
  .نيست

اثبات اولي بودن يا بداهت يا معلوم بودن واقعيتي كه به ضـرورت ازليـه موجـود اسـت،        
اقعيـت و ديگـر قـضاياي    دراصـل و . نظير اثبات بداهت، اولي بودن، مبدأ عدم تناقض اسـت       
توان كرد؛ چه اين كـه ترديـد در آنهـا            بديهي اولي نظير مبدأ عدم تناقض، شك و ترديد نمي         

حاكي از اعتقاد و اذعان به آنها است و بر فرض هم كه ترديـد در آنهـا ممكـن باشـد، ايـن                        
راي اثبات و   آورد و بدين ترتيب راهي ب      ها را به دنبال مي     ترديد، ترديد در همهٴ علوم و آگاهي      

گونـه   با وجود اين، در بداهت و يا اولـي بـودن ايـن            . ماند نفي هيچ قضيه و مطلبي باقي نمي      
در ايـن   . كـه غافـل مانـد      توان ترديد كـرد و يـا آن        قضايا و يا حتي در معلوم بودن آنها نمي        

صورت اوصاف يادشده كه از مقومات ذاتي قضيه نيست، بلكه وصف الزم آن است با توجه                
وقعيتي كه اصل قضيه در بين قضايا دارد و با استفاده از برخـي از امـور و اصـول ديگـر              به م 

  .شوند اثبات مي
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برهان صديقين به عنوان استداللي كه از برخي مقدمات تشكيل شده است، با بيان فـوق،        
مدعي اثبات واقعيتي نيست كه داراي ضرورت ازليه است، بلكه مدعي اثبات ايـن اسـت كـه          

اي ازلي است و راهي براي ترديد در آن وجود ندارد؛ چه اين كه               ه اين واقعيت قضيه   آگاهي ب 
بيـان فـوق را در قالـب قيـاس          . كنـد  ترديد در آن و انكار آن بر ضرورت وجود آن تأكيد مي           

  :توان به اين صورت بيان كرد خلف مي
 واقعيتـي   اگر واقعيت به ضرورت ازليه موجود باشد، داراي ضرورت ذاتيه خواهد بـود و             

كه مرز فلسفه و سفسطه است و گريزي ازاذعان به آن نيـست، اگـر ضـرورت ذاتيـه داشـته                    
باشد، زوال آن در ظرفي خاص و يا فرض زوال آن جايز خواهد بود؛ يعنـي در فرضـي كـه                     

توان به زوال واقعيت نيز حكم كرد و از آن خبر داد و هـر ظرفـي كـه                    ذات آن زائل شود، مي    
ن جايز باشد و از آن خبر داده شود، خبـر از زوال واقعيـت نـسبت بـه آن                زوال واقعيت در آ   

آيـد و اگـر      اگر كاذب باشد، صدق واقعيت در آن الزم مي        . ظرف، يا كاذب و يا صادق است      
صادق باشد، چون فرض در اين است كه واقعيت از آن واقعا زايل شده اسـت، پـس از زوال      

شود و واقعي بـودن زوال،   مري واقعي خبر داده مي   واقعيت در آن فرض و يا ظرف، به عنوان ا         
  .كند همچنان حكايت از دوام واقعيت مي

ممكن است بر تقرير فوق اين اشكال وارد شود كه خبر دادن از زوال واقعيـت و تحقـق                   
شود،  سفسطه در موطني واحد نيازمند به تحقق ظرف و شرطي نيست، كه از آن خبر داده مي                

به عبارت ديگر خبـر از تحقـق زوال   . دهد  است كه از آن خبر ميبلكه محتاج تحقق مخبري 
و يا سفسطه در ظرف و شرطي خـاص داللـت بـر تحقـق واقعيـت آن ظـرف و يـا شـرط                         

  .دهد كند كه از آن خبري مي كند؛ بلكه داللت بر تحقق مخبري مي نمي
 پاسخ اين است كه موطن زوال واقعيت و صدق سفسطه جايگاه مخبر نيست تـا آن كـه                 
صدق و يا نفس االمر آن به واقعيت مخبر بازگردد؛ بلكه موطن صدق، همـان ظرفـي اسـت              
كه خبر ناظر به آن است و مخبر چون به نفي واقعيِت آن بپردازد، نفي واقعي فلسفه و اثبـات         
واقعي سفسطه واقعيتي خواهد بود كه خبر از آن حكايت خواهد كرد و بدين ترتيب واقعيت                

پس واقعيت امري اسـت كـه امكـان انكـار آن در هـيچ           . اهر خواهد شد  در متن نفي مخبر ظ    
  .آيد فرضي ممكن نيست و از انكار آن در هر حال، صدق آن در همان حال الزم مي

ونجـد  « از آن بـا عبـارت   اسفارويژگي فوق همان خصوصيتي است كه عالمه در حاشيهٴ    
نمايد؛ زيرا هـر    بيان مي)٣، تعليقـه  ١٤ ، ص٦، جالحكمة المتعاليه(» كل ذي شعور مضطر الي اثباتها  
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متعاليه حكمت در صديقين برهان  ٥٩ 

صاحب ادراكي كه قصد گريز از آن را كند و زبان به نفي آن گشايد، از همان موضعي كه بـه       
  .يابد پردازند، بروز و ظهور آن را مي نفي آن مي

ممكن است گمان شود اصل واقعيت و بطالن سفسطه كه به ضرورت ازليـه از آن خبـر                  
 تحقق واقعيت واحدي نيـست كـه داراي ضـرورت ازليـه باشـد؛ زيـرا       شود، دليل بر داده مي 

  .هاي محدودي باشد كه به صورت غيرمتناهي موجودند تواند ظرف واقعيت خارج مي
هـاي محـدودي كـه بـه صـورت غيرمتنـاهي        پاسخ اين است كـه هـيچ يـك از واقعيـت     

ه از تحقـق آن خبـر       اي باشد كه با ضرورت ازلي      تواند مصداق قضيه   موجودند، به تنهايي نمي   
هايي كه داراي ضرورت ذاتي هستند نيز به دليل اين كـه فقـط               شود و مجموع واقعيت    داده مي 

  .امري ذهني است، مصداق آن نيست

  مصونيت برهان از اشكال مشترك براهين ديگر
برهان عالمه طباطبايي به دليل اين كه به اصل واقعيتي نظر دارد كه مـرز سفـسطه و فلـسفه                    

دهد، در معرض اشكال مشتركي نيست كـه بـر بـراهين             ز ضرورت ازليه آن خبر مي     است و ا  
اي و محقق اصفهاني     اهل عرفان و همچنين بر برهان حكيم سبزواري و آقا محمدرضا قمشه           

در آن بـراهين، حقيقـت      . اشكال مشترك، عبارت از خلط مفهوم و مصداق بـود         . وارد است 
توانـد   قت واجب كه اصل تحقق و مصداق آن، مـي         مطلقهٴ وجود و يا وجود واجب و يا حقي        

گرفت و ضرورت و وجوبي كـه بـه حمـل          محل اشكال و ترديد قرار گيرد، موردنظر قرار مي        
لي بر آنها حمل مي     اما . شود شود، ضرورت و وجوب خارجي و به حمل شايع پنداشته مي           او

كه آن واقعيـت بـر اسـاس    در برهان عالمه از ابتدا نظر به واقعيت خارجي است؛ اعم از اين            
اصالت وجود، مصداق هستي باشد، يا بر اساس اصالت ماهيـت، مـصداق و فـرد ماهيـات                  

  .ممكنه و يا ماهيت مجهولة الكنه واجب باشد
واقعيتي كه ترديد و يا انكار آن عين سفسطه است، مفهوم واقعيت نيست، بلكه مـصداق        

ن و اولـي     حكمت رايج بر آن است كه اصل واقعيـ . خارجي آن است   ِت حقيقتـي واحـد، بـي
است و بر فرض كه ترديد در آن شود، راهي براي اثبـات آن نيـست؛ زيـرا ترديـد در اصـل                        

آورد كه به قـصد اسـتفاده بـراي اثبـات اصـل       واقعيت، ترديد در همهٴ مقدماتي را به دنبال مي    
  .شوند واقعيت به كار گرفته مي

ن اين حقيقت است كه آن اصل         بيان عالمه متوجه همان واقعيت است و برهان        ايشان مبي 
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٦٠ ١٣٨٩ پياپي چهارم، تابستان،دوم شماره  سال دوم،فصلنامه اسراء،

ن به ضرورت ازليه در معرض ادراك و آگاهي انسان قرار دارد و البته آن واقعيت خـارجي                   بي
هاي محـدودي نيـست كـه        شود، هيچ يك از واقعيت     كه به ضرورت ازليه از آن خبر داده مي        

اين برهـان عـالوه     . تداراي ضرورت ذاتيه هستند و زوال آنها در برخي از شرايط ممكن اس            
ـ  گونـه كـه اشـاره     همان بر مصونيت از اشكال و يا اشكاالت وارده بر اغلب براهين گذشته 

امتياز ديگر اين برهان، اين است كه در نخـستين          . تر است  ـ از همهٴ براهين گذشته كوتاه      شد
كنـد   بات مـي دارد و در پرتو آن وحدت و ديگر صفاتي را اث گام از اطالق ذات الهي پرده برمي   

  .گيرند كه در براهين ديگر واسطهٴ اثبات وجوب قرار مي
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