بررسی دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند
حمیدرضا آیتاللهی

*

چکیده
براهین اثبات خداوند تاریخ پرماجرایی داشته و به مرور تطور پیدا کرده است؛ اما کمتر کسی را
میتوان یافت که در آن نوآوریهای بسیار داشته و با تکیه بر بحثهای تاریخی در ایـن زمینـه
توانسته باشد بهخوبی دیدگاههای بدیعی را دربارۀ اعتبار یا بیاعتباری برهانهای تاریخی طرح
کند .آیت لال جوادی آملی در کتاب ارزشمند «تبیین براهین اثبات خـدا» و سـایر کتابهایشـان
تمامی این نوآوریهای فلسفی را نشان دادهاند .این مقاله در نظر دارد این دیدگاههای قدرتمند
فلسفی ایشان را که مشحون از دقت و نوآوری است ،بررسی کند .این دیـدگاهها فقـ دربـارۀ
برهانهای اثبات خداوند نیست ،بلکه نشانگر تعمق فلسفی ایشـان در فلسـفۀ غـرب و بـه رخ
کشیدن تواناییهای فلسفۀ اسالمی در این زمینه است .در این مقاله نکتهسـنجیهای گونـاگون
فلسفی ایشان نشان داده میشود.

کلیدواژهها :برهان اثبات خدا ،جوادی آملی ،برهان نظم ،برهان جهانشناختی ،برهان وجـودی،
برهان صدیقین ،برهان وجوب و امکان ،برهان فطرت.
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مقدمه

بیان مطالب فلسفی کاری است که اغلب فلسفهدانها میتواننـد در آن قلمفرسـایی
کنند؛ اما تعمق در مطالب فلسفی وقتی آشکار میشود که یک مسئلۀ فکری در معـر
ارزیابی فلسفی قرار گیرد .کسانی که نتوانستهاند بـه عمـق اندیشـههای فلسـفی چنـان
دست یابند که معضالت فکری را حل کنند ،معموالً به لفاظیهایی میپردازند که وقتی
این معضالت به صورت جدیتری مطرح شود ،توان تبیین با یک ایدۀ نـو را نخواهنـد
داشت .متأسفانه بسیاری از دستاندرکاران فلسفۀ اسالمی با این نقیصه مواجهنـد؛ امـا
دیدگاه عمیق فلسفی استاد جوادی آملی وقتی روشن میشود که نوع پاسخهای ایشـان
به معضالت موجود فلسفی در میان سایر فیلسوفان مخصوصاً فیلسـوفان غربـی مـورد
دقت و موشکافی قرار میگیرد؛ در این صورت ،بهخوبی درمییابیم که ایشان در درک
و تبیین مطالب فلسفی بسیار برتر از دیگران هستند.
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ال فلسفی وقتی روشن میشود که یک اندیشمند نشـان دهـد کـه
داشتن روحیۀ کام ً
معضــالت را بــهخوبی درک کــرده و آزاداندیشــی فلســفی داشــته باشــد و فــار از
دغدغههای دینی و فرهنگیاش مطالب را بهخوبی بشکافد .اگـر تـاکنون دغدغهمنـدان
دین او برای دفاع از اندیشۀ مبنایی راهی را به اشتباه رفتهاند ،به آن اقرار کند و بهخوبی
آن اشتباه را نشان دهد .در تاریخ فلسفه کمتر فیلسوفی را با ایـن آزاداندیشـی میتـوان
دید و بهحق یکی از مهمترین جلوههای اینگونه فلسفیدن را باید در کارهـای فلسـفی
استاد جوادی آملی دید .کتاب ارزشمند ایشان با عنوان «تبیین براهین اثبـات خـدا» اثـر
فلسفی بسیار ارزندهای است که نهتنها مملو از نوآوری و تعمـق فلسـفی اسـت ،بلکـه
بهخوبی آزاداندیشی فلسفی ایشان را نشان میدهد .ایشان در این کتاب اگر برهـانی را
نامناسب دیدهاند ،اشکال آن را نشان دادهاند و اگر برهانی را (همانند برهان نظم) که در
فضای فرهنگی دینداری ،جلودار دفاع از دین بوده ،ناکافی دانستهاند ،بر عـدم کفایـت
آن تأکید کردهاند.

این کتاب شاهکاری از قدرت فلسفۀ اسالمی در برابر فلسفۀ غـرب اسـت .بـا ایـن
کتاب میتوان بهخوبی برخی از ابعاد اندیشههای غربی را فهم کـرد و یـاد گرفـت کـه
چگونه میتوان در برابر آن کاری فلسفی کرد .حتی میتوان گفت اگـر کسـی بخواهـد
ژرفای فلسفۀ اسالمی را بفهمد ،باید از این کتاب بسیار کمک بگیـرد .میتـوان از ایـن
کتاب آموخت که چگونه میتوان به ارزیابی و پاسخگویی به مسائل جدید فلسـفی بـا
تکیه بر اندیشۀ پیشین فلسفی پرداخت.
برهانهای اثبات خداوند در تفکر اسالمی و غربی

استاد جوادی آملی برهانهای اثبات خداوند را به گونهای دستهبندی کردهاند که در
تفکر اسالمی سابقه نداشته است .ایشان سایر تالشها برای اثبات وجـود خداونـد در
کتاب) .ایشان در اولین تقسیمبندی ،به تنوع برهانهای اثبات وجود خداونـد در تفکـر
اسالمی بهخوبی توجه کردهاند و دستهبندی جدید و مناسـبی از آن عرضـه کـرده و در
تاریخ اندیشۀ اسالمی برهانهـای اثبـات وجـود خداونـد را در برهانهـای حرکـت و
حدوث ،امکان و وجوب ،امکان فقری ،انواع صدیقین و فطـرت دسـتهبندی کردهانـد.
بهرغم آنکه شایعترین برهان برای اثبات وجود خداوند در سدۀ اخیر ،برهان نظم بوده،
ایشان بهخوبی توجه کردهاند که برهان نظم در تفکر اسالمی سابقه نداشته است ،بلکـه
این نوع استداللآوری از تفکر غربی که تجربه و پیشرفتهای علمی اهمیت داشته ،بـه
فضای فرهنگ اسالمی وارد شـده اسـت .ایشـان برهانهـای غربـی در اثبـات وجـود
خداوند را به برهانهای وجودی ،تجربۀ دینی ،نظم ،معجزه و اخالقی تقسیم کردهاند و
برهان جهانشناختی را تبیین ناقص و ناکارآمدی از برهان امکان و حدوث دانسـتهاند.
این نشان میدهد که برخی برهانهای دیگر را که برای اثبات وجود خداوند در غـرب
مطرح شده ،برهانهای قابلاعتنا برای رد و اثبات ندانستهاند.
در مقدمه باید توجه کنیم که ایشان برهانهای حرکت و حدوث را کامل نمیدانند،
برهانهای وجودی را نیز دارای اشکال فلسفی میدانند ،اشکال تکامل را بر برهان نظـم
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قابل طرح میدانند و نقضهای کانت بر این برهـان را میپذیرنـد .برهانهـای تجربـۀ
دینی و اخالقـی و معجـزه را آنگونـه کـه در غـرب مطـرح شـده ،برهانهـای عقـیم
دانستهاند .برخی ایرادهای کانت و هیوم را بر برهانهای جهانشـناختی بـا تقریرهـای
غربی مثل تقریرهای آکویناس و متأخران وارد دانسـتهاند و ایـن نـوع برهـانآوری بـر
اثبات خداوند را که بیان ناقص و معوجی از برهان امکان و وجوب مشائی و صـدرایی
است ،موفق ندانستهاند .در مقابل ،برهانهای امکان و وجوب در تفکر اسالمی را دقیق
و منــتد دانســتهاند و برهانهــای امکــان فقــری و انــواع برهانهــای صــدیقین را نیــز
برهانهایی قطعی در اثبات وجود خداوند بیان کردهاند .برهان فطرت را نیز با تقریـری
ویژه (جوادی آملی۱۹۱ :۱۵۹۰ ،ـ )۱۷۱تا حـدودی موفـق ارزیـابی کردهانـد و برخـی
تقریرهای موجود از آن را خالی از اشکال ندانستهاند .بنابراین موضع ایشان این نیسـت
که از سر ناچاری هرگونه برهانی بر اثبات وجود خداوند را به گونهای توجیه کنند کـه
مقصد و مقصود خویش را از دفاع دینی به انجام برسـانند .بسـیاری از ایرادهـایی کـه
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ایشان به برهانهـای غربـی گرفتهانـد ،در تفکـر غربـی سـابقه نداشـته اسـت .ایشـان
دیدگاههای کانت و هیوم را منصفانه بیان کرده و در مـواردی کـه الزم بـوده ،بـا آنـان
همدلی کردهاند .متأسفانه در تاریخ اندیشۀ معاصر اسالمی تحلیلهای غلطی از برهانها
شده است؛ اما ایشان مشکالت اینگونـه تحلیلهـا را در عـین ایجـاز بـهخوبی نشـان
دادهاند؛ لذا نقدهای ایشان صرفاً به تفکر غربی نیست ،بلکـه آنهـه در سـنت اسـالمی
نامناسب بیان شده ،از تیغ نقد ایشان مصـون نمانـده اسـت .آراء اندیشـمندان معاصـر
اسالمی نیز ارزیابی شده و بعضاً مورد رد ایشان بوده است.
همهنین این کتاب نمونۀ واالیی از «ادب و اخالق نقد» است که متأسفانه در جامعۀ
ما اینگونه ادب در کارهای نقادی کمتر دیده میشود؛ چراکـه ایشـان بـه علـت قـوت
واالی تعقل فلسفی ،نمونۀ واالیی از خضوع در قبال حقیقت هستند.
کتاب تبیین براهین اثبات خدا مجموعۀ منسجم و همهجانبهای از برهانهای اثبـات
وجود خداوند است؛ اما بخشی از بحثهای دقیـق فلسـفی ایشـان در ایـن زمینـه ،در

سطحی باالتر در جلد ششم کتاب ارزشمند شرح ایشان بـر حکمـت متعالیـه (اسـفار)
آمده است.
برهان وجودی

برهان وجودی در غرب از آنسلم آغاز شـد و دکـارت آن را بسـ داد و در فلسـفۀ
خویش به تبیین آن پرداخت .آنسلم و دکارت نحوۀ برهانآوری خود را در این برهـان،
در یک بیان پیگیری نکردهاند؛ ولی مفسـران بعـدی و اسـتاد جـوادی آملـی دو تقریـر
متفاوت از آن را در برهانآوری دکارت و آنسلم تشخیص دادهاند .آنسلم و دکـارت در
برابر ایرادهایی که به برهان آنها شده بود ،رفتهرفتـه و ناخودآگـاه تقریـر جدیـدی از
برهان را بیان کردهاند که «تقریر دوم» نامیده میشود .در تقریر اول آنسلم چنین استدالل
میشود که با تجزیه و تحلیل مفهوم ذهنی «آنهه بزرگتر از آن نتوان تصور کرد» به ایـن
که هم در ذهن و هم در جهان خارج وجود داشته باشد ،باید نتیجه گرفت که درک این
مفهوم ما را به پذیرش وجود خارجی آن ناگزیر میکند ( .)Anselm, 1962: ch. II-IVدر
تقریر اول دکارت گفته میشود که تجزیه و تحلیل مفهوم ذهنی «کمال مطلق» نمیتواند
از هیچیک از کماالت خالی باشد و چون داشتن وجود خارجی یک کمال اسـت ،پـ
صرف مفهوم کمال مطلق ما را به اذعان به وجود خارجی کمـال مطلـق کـه در نظـر او
همان خداست ،مجبور میکند (گیسلر۱۷۵ :۱۵۷۱ ،ـ.)۱۵۵
آنسلم و دکارت در پاسخ به ایرادهای متعددی که به برهانشان گرفته میشد ،قالـب
برهان را به گونهای جدید بیان کردند که از برخی ایرادها مصون باشد .آنها در ادامه به
جای مفاهیم «چیزی که بزرگتر از آن را نتـوان تصـور کـرد» و «کمـال مطلـق» ،مفهـوم
«واجبالوجود» یعنی چیزی که وجودش ضروری است ،به کار آوردند ،با این استدالل
که صرف درک مفهوم واجبالوجود ضروری میسـازد آنهـه ذاتـی آن اسـت ،بـه آن
نسبت دهیم؛ و چون داشـتن وجـود خـارجی یکـی از ذاتیـات واجـبالوجود اسـت،
نمیتوان آن را بدون وجود در نظر گرفت؛ لذا صـرف تصـور واجـبالوجود مسـاوق
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است با وجود خارجی داشتن او .دکارت بهخوبی توجه کرد که این استنتاج از ذهن بـه
جهان عینی را نمیتوان برای هیچ امر ذاتی دیگری مثـل مثلـث در نظـر گرفـت ،بلکـه
چون فقـ وجـود در واجـبالوجود میتوانـد امـر ذاتـی باشـد ،پـ

صـرفاً تصـور

واجبالوجود است که مستلزم وجود خارجی آن است (.)Descartes, 1996: pp. 44-50
همانگونه که دیده میشود ،برای تجزیه و تحلیل فلسفی این برهان ،باید بـه دقـت
در وجود و احوال و عوار

ذاتی آن و بررسی نسبت آن با ماهیت پرداخت .احکـامی

که بر ماهیت حمل میشود ،نمیتواند بر وجود که سـنخی متمـایز از آن اسـت ،حمـل
شود؛ لذا با این تدقیقها در معنای وجود میتـوان بـه ارزیـابی ایـن برهـان پرداخـت.
گذشته از نقدهایی که گانیلو ،گاسندی و دیگران به این برهان کردهاند ،کانت کموبیش
متوجه بود که برخی از اشکاالت ،از ناحیۀ بار کردن احکام ماهیت بر وجود است؛ لـذا
در نظر او وجود داشتن چیزی جز تعین خارجی یافتن نیست و نمیتوان آن را همهون
کمالی در عِداد کماالت دیگر در نظر گرفـت ( .)Kant, 1967: pp. 300–302از آنجـا کـه
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قسمت عمدۀ حکمت متعالیه به تدقیق مباحـث وجـود میپـردازد ،ایـن ارزیابیهـا در
حکمت متعالیه بسیار مفصلتر و عمیـقتر انجـام شـده اسـت .در ایـن زمینـه آیـت لال
جوادی آملی دقتهای ارزشمندی کردهاند که کانت نتوانست به آن دست یابد .ایشـان
بهرغم آنکه زیادت وجود را در تحقق عینی آنکه کانت مطرح کرده بـود ،میپذیرنـد،
ولی سایر احکامی را که کانت در این زمینه به دست داده ،مورد نقد قـرار میدهنـد .در
نتیجه ،ایشان نیز همهون کانت ،کمال بودن وجود را برای واجبالوجود همهون سایر
کماالت ماهوی نمیپذیرند؛ و از این رو ،برهان اول دکارت و آنسلم را به طور ضـمنی
مردود اعالم میکنند (جوادی آملی.)۱۵۱ :۱۵۵۷ ،
اما برهان وجودی که با موضـوع واجـبالوجود آغـاز میشـود ،مـورد قبـول و رد
فیلسوفان معاصر اسالمی قرار گرفته است .مرحوم حائری یزدی با نقدی که بـر کانـت
میکنند ،این برهان را معتبر تلقی میکنند (حائری یزدی .)۱۵۷ :۱۵۱۱ ،عالمه جعفـری
نیز در شرح مثنوی این برهان را ذکر میکننـد و بـه نحـوی آن را مـیپذیرنـد .عالمـه

جعفری اولین کسی بودند که بر خالف همۀ نامگذاریها در غرب ،به این نکتـه توجـه
کردند که این برهان را نباید وجودی بلکه باید «وجوبی» نامید؛ چراکه قوت این برهان،
نه وجود که وجوب است؛ یعنی از ضرورت است کـه میخـواهیم بـه وجـود واقعـی
واجبالوجود پی ببریم .ایشان در پایان ،شعری از آقا شیخ محمدحسین اصفهانی نقـل
میکننــد کــه مضــمون آن را بــا برهــان وجــودی متناســب میداننــد (جعفــری:۱۵۵۵،
۰۵/۱۱ـ .)۱۹اما از متأخران ،شهید مرتضـی مطهـری و آیـت لال جـوادی آملـی برهـان
وجودی را معتبر نمیدانند .عدم اعتبار آن در بیان شهید مطهـری مسـتدل نشـده اسـت
(مطهری۵ :۱۵۷۵ ،ـ)۹۱؛ ولی آیت لال جوادی آملی استداللی جدید در عدم اعتبار ایـن
برهان طرح میکنند که هیچک

در فلسفۀ غرب به آن توجه نکرده است.

دکارت گفته بود اگر وجود خارجی را که بخش ضروری واجبالوجود اسـت ،بـه
کردهایم .استاد جوادی آملی در نقد دکارت میفرمایند دکارت در اینجا خلطی در نـوع
حمل کرده است؛ چراکه سلب وجود از واجبالوجود مستلزم تنـاقض میشـود ،ولـی
این وقتی است که این سلب به حمل اولی ذاتـی انجـام پـذیرد و نـه بـه حمـل شـایع
صناعی .سلب وجود از واجبالوجود بـه حمـل شـایع صـناعی مـا را دچـار تنـاقض
نمیکند؛ چون واجبالوجود میتواند به حمل شایع صناعی ممکنالوجود باشد .با این
تعبیر ،استدالل دکارت را وافی به مقصود نمیداننـد (جـوادی آملـی .)۱۷۰ :۱۵۵۷ ،در
پاسخ به این ایراد میتوان گفت اگر مدار اثبات برهان وجودی در قضیۀ «واجبالوجود
حتماً دارای وجود است بالضروره» نگاه کنیم ،استدالل ایشان میتواند پذیرفتنی باشـد.
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آن نسبت ندهیم ،دچار تناقض خواهیم شـد؛ چراکـه ذاتـی یـک شـیء را از آن سـلب

اما وجود و ضرورت از معقوالت ثانیۀ فلسفی است و التفات به آنها به حقیقـی بـودن
آنها اقرار میآورد و حقیقت آنها اعم از ذهن و خـارج خواهـد بـود؛ همانگونـه کـه
توجه به محاالت (ضروریالعدم) اقرار میآورد که ایـن عـدم ،اعـم از ذهـن و جهـان
خارج است .حال اگر به مفهوم «واجـبالوجود» توجـه کنـیم (نـه در قالـب اسـتدالل
دکارت) از آنجا که این مفهوم از معقوالت ثانیۀ فلسفی نشأت گرفته ،نمیتوانـد صـرفاً
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مفهوم باشد ،بلکه باید حقیقت داشته باشد و در نتیجه ،صرف تصور واجبالوجود مـا
را به عینیت داشتن آن نیز میرساند .توجه شود که اگر به جای آنکـه برهـان در قالـب
قضیه طرح شود ،میتواند در قالب یک مفهوم مطرح شود و در این صورت ،از اشـکال
آیت لال جوادی آملی مصون خواهد ماند .لذا اگر برهان وجودی در قالب شعری که آقا
شیخ محمدحسین اصفهانی آن را بیان کرده (جوادی آملی )۱۵۵۱ ،ابراز شود ،دیگـر در
معر

این ایراد آیت لال جوادی آملی قرار نمیگیرد:
فالنظر الصحیح فی الوجوب

یفضی الی حقیقۀ المطلوب

کانت نقدهای فلسفی دقیق دیگری به برهان وجودی میگیرد کـه بیشـتر نـاظر بـه
مفهوم ضرورت و وجوب است .با اینکه کانت این نقدها را بـه برهـان وجـودی وارد
کرده است ،آنها به هر برهانی که در آن ضروریالوجود به کار رود نیـز وارد خواهنـد
بود؛ یعنی برهان جهانشناختی یا برهان امکان و وجوب هم در معر

این نقدها قرار

دارند .آیت لال جوادی آملی در کتاب تبیین براهین اثبات خدا بهخوبی نشان دادهاند کـه
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ال توجه کردهاند و با تـدقیقهای فلسـفی خـود ایـن اشـکاالت را
به نقدهای کانت کام ً
پاسخ دادهاند .متأسفانه برخی فیلسوفان اسالمی در مواجهه با اشـکاالت فلسـفۀ غـرب
ال نـاظر بـه
دچار سوءفهم شدهاند و در نتیجه ،پاسـخهایی را مطـرح کردهانـد کـه اصـ ً
اشکاالت طرحشده نیست؛ اما آیت لال جوادی آملی نشـان دادهانـد کـه تقریبـاً تمـامی
برهانهــای اثبــات وجــود خــدا در غــرب و ایرادهــای وارد بــه آن را (چــه برهــان
جهانشناختی چه برهان نظم و چه برهانهایی مثل تجربۀ دینی) بهخوبی توجه کردهاند
و با دقتهای فلسفی برخی ایرادها را وارد دانسته و برخی دیگر را پاسخ دادهاند.
کانت در ایراد دیگری میگوید که وجود یا قدرت برای مفهوم واجـبالوجود ،جـزو
ذاتیات آن به شمار میآید و نفـی آن مسـتلزم تنـاقض خواهـد شـد ،امـا اگـر در قضـیۀ
«واجبالوجود بالضروره موجود است» هم موضوع و هم محمـول را نفـی کنـیم ،دچـار
تناقض نخواهیم شد .این عبارت کانت ناظر به این است که وجود بـرای واجـبالوجود
ضرورت دارد ،به شرط آنکه واجـبالوجودی موجـود باشـد ( .)Kant, 1966: 399کانـت

اشکال را بهخوبی متوجه شده است ،ولی در قالب تحلیل دقیق فلسفی نتوانسته آن را بیان
کند .این اشکال همان است که در منطق گفته میشود در برخی قضایای ضروریه ،اسـتناد
محمول به موضوع مشروط به یک قید است؛ مثل زمان خا ،یا شرط خا ،و یا قیـدی
دیگر .اما در قضایایی که استناد محمول به موضوع به قیدی مشروط نباشـد ،مثـل اسـتناد
ذاتیات یک شیء به آن ،به نظر میآید در هر حال این استناد ضروری اسـت؛ درحالیکـه
در منطق در سنت اسالمی ،این استناد را به شرط دیگـری مشـروط میداننـد کـه آن هـم
وجود موضوع است .به عبارت دیگر ،استناد ضروری محمول بـه موضـوع مشـروط بـه
بقای موضوع است ،وگرنه از دایرۀ ضرورت خارج خواهد بود .این مطلـب بـه گونـهای
دیگر همان اشکال کانت است که به استدالل دکارت گرفته است .مهـدی حـائری یـزدی
در کتاب کاوشهای عقل نظری خویش این موضوع را از منظر فلسفۀ اسـالمی بـهخوبی
توجه قرار گرفته بود و آنها متوجه بودند که اینگونه استناد وجود بـه واجـبالوجود در
قالب قضیۀ ضروریۀ مطلقه (یا ضرورت ذاتی منطقی) اشکالی شبیه اشکال کانت به دنبـال
خواهد داشت؛ ولی این امر باعث نشد که کار را تمامشده قلمداد کنند ،بلکه توجه کردند
که ضرورت را برای واجبالوجود باید به گونهای دیگر مطرح کنند .آنها تعریفی از یک
نوع ضرورت دیگر بیان کردند و آن را «ضـرورت ذاتـی فلسـفی» نامیدنـد؛ و ضـرورت
مطلقه را ضرورت ذاتی منطقی نام نهادند .ضـرورت ذاتـی فلسـفی بـه ضـرورتی گفتـه
میشود که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد ،ولی به قید «مادام ذات الموضـوع
موجوداً» مقید نباشد .این ضرورت در همه حال و در همۀ ظروف وجودی برقرار اسـت؛
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شکافته بود .او بیان کرد که این اشکال قبل از کانت توس خود فیلسوفان اسـالمی مـورد

لذا به آن «ضرورت ازلی» نیز گفته میشود.
مهدی حائری یزدی در کتاب خویش بهخوبی توجه کرده که کانت نتوانسته اسـت
این نوع ضرورت را درک کند و در نتیجه آن اشکال را وارد کرده است؛ یعنـی اگـر بـه
جای اثبات ضرورت ذاتی منطقی ،ضرورت ازلی را برای واجـبالوجود اثبـات کنـیم،
دیگر در معر

اشکال کانت قرار نمیگیریم .این بیان حائری یزدی به گونهای مطـرح
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شده است که گویا با رد این اشکال کانت ،برهان وجـودی مصـون از ایـراد میشـود و
قابل دفاع خواهد بود (حائری یزدی .)۱۵۷ :۱۵۱۵ ،آیت لال جوادی آملی در این زمینـه
متذکر میشوند که با رد این ادعای کانت هنوز اعتبار برهان اثبات نشـده اسـت ،بلکـه
این بیان فیلسوفان اسـالمی فقـ میرسـاند کـه اگـر بخـواهیم بـرای واجـبالوجود
ضرورتی را اثبات کنیم ،نمیتوانیم ضرورت ذاتی منطقـی را اثبـات کنـیم ،بلکـه بایـد
ضرورت ازلی واجبالوجود را به اثبـات برسـانیم و نشـان دهـیم کـه باریتعـالی بـه
ضرورت ازلی وجود دارد؛ یعنی ادعای مصاب بودن برهان که در بیـان حـائری یـزدی
آمده ،وجاهت الزم را ندارد .این دقت آیت لال جوادی آملی کار را برای اثبـات وجـود
خداوند از جهتی مشکلتر میکند و آن اینکه در هرگونه اثباتی از خداوند که وجـوب
وجود لحاظ میشود (حتی برهان امکان و وجوب) نهتنها باید ضـروری بـودن وجـود
خارجی آن را اثبات کنیم ،بلکه باید اثبات کنیم که وجود به صورت ضرورت ازلـی بـه
او استناد داده میشود (جوادی آملی۱۷۹ :۱۵۵۷ ،ـ.)۱۵۱
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اشکال دیگر کانت به برهان وجودی که به برهان امکان و وجوب هم نـاظر اسـت،
این است که «ضرورت قیدی منطقی است و نـه وجـودی» .کانـت در تحلیـل معنـای
ضرورت اشاره میکند که ضرورت صرفاً در جایی مطرح است که قضیۀ شما قضـیهای
تحلیلی باشد؛ یعنی محمول مندرج در موضوع باشد و ما خود یا بخشی از موضـوع را
ال وقتی میگوییم مثلث دارای سه ضـلع اسـت« ،دارای سـه
به موضوع استناد دهیم .مث ً
ضلع بودن» همان «مثلث» است و از آنجا که بر طبق «اصل هوهویت» سلب هر چیز از
خودش محال است ،پ

این قضیه ضروری خواهد بود .به عبارت دیگر ،وقتی قضـیۀ

ضروری خواهیم داشت که سلب محمول از موضوع ،مستلزم محالی عقلی شود .کانت
اضافه میکند که برای درک صحت اینگونه قضایا دیگر الزم نیسـت بـه کنـدوکاو در
عالم واقع بپردازیم و ببینیم که آیا در واقع هم اینگونه است یا خیر ،بلکه صرف تأمـل
در موضوع و محمول و بدون رجوع به عالم خارج ،این استناد و ضـرورت آن را (چـه
صراحتاً و چه به صورت ضمنی) درک میکنیم .اما برخی قضایا هستند کـه بـا صـرف

التفات به موضوع و محمول نمیتوان به صدق آنها گـواهی داد ،بلکـه بایـد بـه عـالم
خارج مراجعه کرد و صدق آن را بررسی کرد .کانت این قضایا را قضایای ترکیبـی نـام
میگذارد .اما کانت نوع دیگری از قضایا را مطرح میکند تا بتواند قوانین قطعی علمـی
را توجیه کند .او معتقد بود که فنومنهـا (پدیـدارها) در قالببنـدی فاهمـه در برخـی
قالبها مثل علیت ،ضرورت ،وجـود ،کلیـت و جزئیـت و غیـره درک میشـوند .لـذا
میتوان بین فنومنها ضرورت را نسبت داد که در حقیقت همان قطعیت فیزیکی است.
این نوع ضرورت نیز با ضرورت در قضایای تحلیلی متفاوت است و نفـی آن مسـتلزم
تناقض نیست .این نوع قضایا را هم ترکیبی پیشینی نام گذاشت (.)Kant, 1966: 399
کانت معتقد بود اگر ضرورتی که سلب آن مستلزم محال اسـت ،فقـ در قضـایای
تحلیلی باشد ،این بدین معناست که این نوع ضرورت فق در قضـایای منطقـی مـورد
آنها را نسبت داد .این بدان معناست که ضرورت منطقی را نمیتوان با وجود ترکیـب
کرد و معنایی به نام ضروری الوجود استنباط کرد .ضـرورت بـه وجـود راه نـدارد .بـه
عبارت دیگر ،آیا قضیۀ «واجبالوجود وجـود دارد» ترکیبـی اسـت یـا تحلیلـیر اگـر
تحلیلی باشد ،اطالعی دربارۀ جهان خارج به ما نمیدهـد و اگـر دربـارۀ عـالم خـارج
باشد ،هیچ قضیۀ ترکیبی ضروری نیست .آن ضرورتی که در مقوالت فاهمه اسـت نیـز
بین پدیدارهاست ،درحالیکه در قضایای مستند به واجبالوجود ،هـیچ پدیـداری نیـز
نداریم .این اشکال فلسفی کانت هرگونه برهانآوری بـرای وجـود خداونـد را کـه بـا
مقدمهای شامل واجبالوجود باشد ،مردود اعالم میکند .این نقد بنیادین کانت تقریبـاً
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توجه خواهد بود و نمیتوان در قضایای خارج از منطق یا خارج از اسـتلزامات ذهنـی

دهها سال اینگونه برهانآوری بر وجود خداونـد را مسـدود کـرد و در ایـن زمینـه در
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فلسفۀ غرب یأس ایجاد کرد (.)Ayatollahy, 2008: 81-91
این موضوع نیز مورد تدقیقهای فلسفۀ اسالمی قرار گرفته است .کانت تصور کرده
است که ما معنای ضرورت را از قضایای تحلیلی «انتزاع» مـیکنیم؛ گـویی بـه تجربـه،
نسبتی بین موضوع و محمول بسیاری قضایای تحلیلـی دیـدهایـم و پـ

از آن مفهـوم

ضرورت را از آنها «انتزاع» کردهایم .درحالیکه مـا ضـرورت را در قضـایای تحلیلـی
«کشف» میکنیم؛ یعنی ضرورت را از قبل میدانستیم و در قضایای تحلیلی مییابیم که
ِ
نسبت ازپیششناختهشده در تمامی قضایای تحلیلی وجود دارد .آیـت لال جـوادی
این
آملی توجه دادهاند که ضرورت از معانی بدیهی اسـت کـه قبـل از قضـایای ترکیبـی و
تحلیلی با آن آشنا بودهایم و سپ

در قضـایای تحلیلـی آن را یافتـهایم .ایشـان بـدین

منظور نشان میدهند که نسبت بین مقدمات یک قضیه و نتیجۀ آن هـم علیـت اسـت و
هم ضرورت؛ با این حال ،این نسبت در قضایای تحلیلی نیست؛ یعنی قضـیۀ ضـروریه
فق منحصر به قضایای تحلیلی نیست .ایشان از این هم فراتر رفته و مطرح کردهاند که
ما وقتی بین وجود خودمان و وجود افعالمان توجه میکنیم ،میبینیم رابطۀ علیت میـان
آنها برقرار است و این رابطه نیز ضروری اسـت؛ یعنـی ضـرورت ،ابتـدا در اینگونـه
قضایا شهود میشود و سپ

معنای خود را مییابد و پـ

نمونههای دیگری از آن را میبینیم .پ
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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از آن در قضـایای تحلیلـی

ضرورت ابتدا قیدی وجودی است که پـ

از

درک ،آن را قیدی منطقی مییابیم .در مورد علیت هم موضوع از این قرار است که پ
از این به آن پرداخته میشود (.)Ibid
آیت لال جوادی آملی اشکال کانت را در تقسیمبندی او از قضایا به تحلیلی و ترکیبی
(پسینی و پیشینی) میدانند .این تقسـیمبندی در سـنت فلسـفۀ اسـالمی بـه «محمـول
بالضمیمه» و «محمول من صمیمه» تقسـیم میشـود .ایشـان میفرماینـد شـاید بتـوانیم
قضایای ترکیبی پسینی را همـان قضـایای محمـول بالضـمیمه بـدانیم ،امـا نمیتـوانیم
قضایای تحلیلی را معادل محمول من صمیمه بدانیم ،اگرچه آنها را هم در بر میگیـرد.
قضیۀ «وجود واحد است» با تحلیل موضوع به دست نمیآید و ترکیبی هم نیست که از
تجربه به دست آمده باشد .این نوع قضایا جایی در تقسیمبندی کانت ندارد .بـه همـین
جهت با عنایت به حاق معنای وجود ،وحدت را مییابیم که امری غیر از وجود اسـت.
پ

قضایای واجد محمولهای من صمیمه هم قضایای تحلیلی کانت را در بر میگیرد

و هم نسبتهایی که در احکام ناظر به معقوالت ثانیۀ فلسفی همهون وجود ،وحـدت،

علیت ،تشخص و ضرورت وجود دارد .این انحصار قضـایا بـه تحلیلـی و ترکیبـی در
تفکر کانت است که او را از درک نسبتهای دیگر قضایا محروم ساخته است (جوادی
آملی۱۷۵ ،۱۵۵۷ ،ـ .)۱۱۰آیت لال جوادی آملی بـهخوبی مشـکل کانـت را فهمیدنـد و
توجه دادند که اشکال کانت در کجاست .بحث محمول من صـمیمه در آثـار متقـدمان
فلسفۀ اسالمی آمده است ،ولی ظاهراً کسی جز ایشان بـه نسـبت آن بـا اشـکال کانـت
نپرداخته است.
برهانهای جهانشناختی

در سنت اندیشۀ فلسفی ـ دینی غرب ،در مسیر اثبات وجود خداوند ،در دستهبندی
اولیۀ کانت از این براهین به یک دسته ،عنوان برهانهای جهانشـناختی گذاشـته شـده
است .این برهانها نه از تحلیل مفهوم واجبالوجود یا کمال مطلق و نه از مشاهدۀ نظم
میکند تا از این راه خداوند را اثبات کند .این برهان ،سنت طوالنیای داشته اسـت؛ بـه
گونهای که اشکال و صـورتهـایی از آن را مـیتـوان در کتـاب تیمـائوس ،قـوانین و
فایدروس افالطون (که بر اساس اشیاء متحرک دلیلـی بـر اثبـات محـرک اوالی عـالم
میآورد) (هیک )۷۹ :۱۵۵۱ ،و نیز کتاب دوازدهم مابعدالطبیعۀ ارسطو (ارسطو:۱۵۵۹ ،
 )۰۵۷و پ

از آن در سنت مسـیحی نـزد کسـانی ماننـد آگوسـتین ،آنسـلم و تومـاس

آکویناس ،دون

اسکات

و اُکام یافـت .پـ

از آن در دورۀ جدیـد ،تقریـری از ایـن

برهان در آراء دکارت دیده میشود و جـان الک و بـارکلی نیـز از صـورتهایی از آن
جانبداری کردهاند .اما در دوران جدید این برهان با تقریر جدیـد الیـبنیت

از آنکـه

مبتنی بر اصل جهت کافی بود ،مسیری متفاوت یافت به گونهای کـه در تـاریخ فلسـفۀ
ِ
دین غربی ،تقریر الیبنیت را میتوان نقطۀ عطفی برای این برهـان بـه حسـاب آورد
(آیتاللهی۷۷ :۱۵۹۷ ،ـ.)۱۱۱
در دوران جدید دیوید هیوم و امانوئل کانت با نقدهای جـدی کـه بـر ایـن برهـان
کردند ،اعتبار آن را مخدوش کرده و از چند جنبه آن را نقد کردهانـد .نقـدهای اساسـی

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

و هماهنگی موجود در عالم ،بلکه از یک ویژگی عالم همهون حرکت یا امکـان آغـاز

07

کانت و هیوم که مبتنی بر دیدگاههای فلسفی دوران مدرن و خود این فیلسـوفان بـود،
این برهان را در غرب در معر

موضعگیریهای له یا علیه آن قرار داده است.

در سنت فلسفۀ اسالمی نیز جریانهای برهانآوری بر اثبات وجود خداونـد ،مسـیر
متفاوتی از غرب پیموده است؛ بـه گونـهای کـه آن دسـتهبندیهای رایـد در غـرب را
نمیتوان برای آن به کار برد .از آنجا که برخی برهانهای اثبات وجود خداوند در عالم
اسالمی همانند برهانهای جهانشناختی از یک واقعیت عینی نتیجه گرفته شده اسـت،
در نظر برخی این برهانها نیز جهانشناختی قلمداد شدهاند .شاید با تعریف ذکرشده از
برهان جهانشناختی ،این برهانها را هم بتوان برهان جهانشناختی به شـمار آورد ،امـا
جریان برهانآوری بر اثبات خداوند در عالم اسالمی تفاوت بسیاری با این جریـان در
تاریخ فلسفۀ غرب دارد .در برخـی برهانهـای جهانشـناختی غربـی نیـز از امکـان و
وجوب استفاده شده است؛ اما برهان امکان و وجوب در فلسـفۀ اسـالمی ،مخصوصـاً
تقریر سینوی آن ،بـا آنهـه در غـرب بـه عنـوان برهـان جهانشـناختی معرفـی شـده
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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تفاوتهای اساسی دارد.
اندیشمندان قرون وسطا همهون آکویناس از طریـق بـوعلی بـا برهـان وجـوب و
امکان و علیت آشنا شدند؛ ولی ـ همانگونه که توضیح داده خواهد شد ـ این وجـوب
و امکان در تقریر سینوی آن ،مورد توجه فیلسوفان قرون وسطا قرار نگرفـت ،بلکـه آن
را با تقریری کالمی طرح کردند و به بس آن پرداختند.
برهان جهانشناختی در قرون وسطا با آکویناس و «پند طریق او» شـناخته میشـود
که صغراهای متفاوتی به این شرح دارد:
ـ اشیاء حرکت دارند؛
ـ علل فاعلیای در جهان وجود دارند که معلولها را به وجود میآورند؛
ـ موجوداتی وجود دارند که پا به عرصۀ هستی میگذارند یا به دیار عدم میشـتابند
که ممکنالوجود هستند؛
ـ در میان موجودات ،درجات مختلف کمال وجود دارد؛

ـ اشیاء منظمی در عالم دیده میشود (.)Aquinas, 1948: chs. 1-3
این برهان محور بسیاری برهانهای جهانشناختی پ

از آن قرار گرفتـه اسـت .در

خصو ،برهانهای آکویناس چند مالحظه وجود دارد که برای تبیـین تاریخهـۀ ایـن
برهان در غرب اهمیت دارد (آیتاللهی۷۷ :۱۵۹۷ ،ـ:)۱۱۱
از آنجا که تمامی برهانهای جهانشناختی اصل علیت را پیشفر

خود دارنـد و

از تبیین علی در برهان خود استفاده میکنند و این علیت علیتی فاعلی است ،لـذا ذکـر
یک برهان خا ،به عنوان برهان برگرفته از علل فاعلی در برهانهای آکوینـاس آن را
از دیگر برهانهای او متمایز نمیکند .اینکه پنچ طریق مشهور آکویناس واقعاً پـند راه
متفاوت برای اثبات وجود خداوند باشد ،محل تردید جدی اسـت .بـه همـین جهـت،
معتبر بودن هر یک از استداللهای او نیز محل بحث است.
حدوث آنها بحث کرده اسـت .یکـی از دالیـل ممکنالوجـود بـودن اشـیاء حـدوث
آنهاست ،ولی مناط نیاز این اشیاء به علت نه حدوث که امکان آنهاسـت؛ همـان کـه
بوعلی سینا بهخوبی بیان کرده است و نیاز ممکن را به واجـب نـه در حـدوث کـه در
امکان آن میداند؛ در نتیجه ،نیاز آن را به واجب ،در همۀ لحظات دانسته است و علیـت
مبقیۀ الهی را نیز اثبات کرده است.
بیان آکویناس از نیاز ممکنالوجودها به واجب ،برخاسته از نیـاز معلـول بـه علـت
خویش است .در نظر او چون در جهان میبینیم اشـیاء بـهوجودآمـده (حـادث) بـرای
حدوثشان به علت نیاز دارند ،پ

ممکنالوجودها نیز نیازمنـد علتـی هسـتند و چـون

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

ِ
طریـق
همانگونه که در راه سـوم آکوینـاس دیـده میشـود ،او امکـان اشـیاء را از

سلسلۀ علل تا بینهایت نمیتواند پیش رود ،نیاز به واجب اثبات میشود .بدیهی است
این نوع نگاه به علیت که از تجربه اخذ میشود با علیت حقیقی که ابنسینا بـا تحلیـل
عقلی خویش به آن میرسد ،تفاوت اساسی دارد؛ چه ،این نوع علیـت فراتـر از علیـت
معده نمیرود و ضرورت نیاز نیز از طریق دائمیالوقوع بودن نیاز در عالم تجربـه (کـه
متفاوت با ضرورت عقلی است) اثبات میشود (به مثالهای او همهون نیاز فرزنـد بـه
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پدر توجه کنید) .این همان نقطهضعف این نوع برهانهای جهانشناختی است که هیوم
و کانت بهدرستی بر آن انگشت گذاشتهاند .همانگونه که دیده میشود ،بهرغم استفادۀ
آکویناس از امکان و وجوب در برهان خویش ،این برهان در قالـب برهـان اهـل کـالم
طرح شده است.
از آنجا که در برهانهای امکان و وجوب ،بر وجود نهایی یـک واجـبالوجود کـه
وجود برای آن ضـرورت دارد ،اسـتدالل میشـود و همهنـین رابطـۀ علـت و معلـول
ضروری تلقی میشود ،تبیین فلسفی ضرورت در عالم خارج بسیار اهمیت دارد.
در برهانهای آکویناس از محال بودن تسلسل نیز در مقدمات برهان اسـتفاده شـده
است؛ ولی بهرغم تأثیرپذیری او از ابنسینا در این مسئله ،از اسـتداللهای محکمـی در
ال محال نیست (البته شاید
رد تسلسل استفاده نمیکند .از آنجا که تسلسل علل معده عق ً
ال ناممکن به نظر برسد همانگونه که برخی چنین استدالل کردهانـد) ،برهـان او در
عم ً
برابر امکان تسلسل ،قدرت دفاعی چندانی ندارد.
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همانگونه که دیده میشود ،مهمترین محورهای اصلی نقدهای کانـت و هیـوم بـه
برهانهای جهانشناختی حول سـه محـور اصـلی قـرار دارد :نحـوۀ تبیـین ضـرورت
وجودی؛ نحوۀ تبیین علیت در جهان خارج؛ و محال نبودن تسلسـل .تجزیـه و تحلیـل
این سه نقد را در تبیین دیدگاه آیت لال جوادی آملی بررسی خواهیم کرد.
اما با استدالل جهانشناختی الیبنیت

که با استفاده از «اصل جهت کافی» بیـان شـده،

برهان جهانشناختی مسیری دیگر یافت که مدافعان نوتوماسـی برهـان جهانشـناختی در
عصر حاضر ،این تقریر را محور استدالل خود قرار دادهاند (.)Leibniz, 1965: 32-39
برهان الیبنیت

در قالب زیر قابل طرح است:

ـ کل جهان (مورد مشاهده) ،در حال تغییر است؛
ـ هرچه تغییر کند ،فاقد دلیل فینفسه برای وجود خود است؛
ـ دلیل کافی برای هر چیز باید وجود داشته باشد ،یا در خود یا در ورای آن؛
ـپ

باید علتی ورای این جهان برای توجیه وجود جهان وجود داشته باشد؛

ـ این دلیل یا دلیل کافی خویش است یا جهتی ورای خود دارد؛
ـ تسلسل بینهایت از جهات کافی نمیتواند وجود داشـته باشـد (زیـرا نـاتوانی از
رسیدن به یک تبیین ،خود یک تبیین نیست؛ ولی بـاالخره بایـد تبیینـی وجـود داشـته
باشد)؛
ـپ

باید علت اوالیی برای جهان وجود داشته باشد؛ علت اوالیی که هیچ دلیلـی

ورای آن نیست و خود علت کافی خویش است (یعنی علت کافی در خودش اسـت و
نه در ورای آن) (گیسلر۱۵۱ :۱۵۹۰ ،ـ.)۱۵۵
تقری ِر الیبنیتسی برهان ،تفاوتهـایی بـا برهانهـای قبلـی دارد کـه تحـت تـأثیر
جریانهای فلسفی در دوران جدید در صدد بود از برخی نقـدهای ایـن دوران مصـون
بماند .ویژگیهای این تقریر را میتوان چنین بیان کرد:
همهون الک ،بارکلی و هیوم نمیتوانست راهی با ابتنای بر تجربه به سمت ضـرورت
علی بیابد .اما بین صورتهای ادراکی ،رابطۀ نیاز وجودی به یکدیگر معنا ندارد؛ لذا در
نظر آنها رابطۀ علیت بین اجسام در خارج ،به رابطۀ داللت تبدیل شـد؛ چراکـه رابطـۀ
علیت به رابطۀ بین صور ادراکی آنها تبدیل شده بود و صـرفاً بـه ترتـب ادراکهـا بـر
اساس نحوۀ عرضۀ آنها بر ذهن ما حکایت میکرد؛ چراکه یک واقعـه فقـ میتوانـد
نشانه و دالی ذهنی بر واقعهای دیگر باشد .بدین ترتیب ،علیت وجودی خارجی ـ کـه
رابطهای در مقام ثبوت است ـ به داللت ذهنی ـ که رابطـهای در مقـام اثبـات اسـت ـ
تبدیل شد.
این نکات همان نکاتی بود که الیبنیت

هم بدانها توجه داشـت و نمیتوانسـت

بــه ضــرورت در خــارج از ذهــن و در تجربــه دســت یابــد .بــه همــین دلیــل ،برهــان
جهانشناختی دیگر نمیتوانست بر علیت وجودی تکیه کند؛ بنابراین برهـان در قالـب
ِ
اصل «دلیل کافی» که امری ذهنی است ،ریخته شد و سعی شـد از ایـن طریـق برهـانی
قابلدفاع شود.
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الف) بهکارگیری دلیل به جای عللت :تبیین علیت مخصوصـاً نـزد تجربـهگرایانی
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ب) نفی تسلسل در توجیه ذهنی به جای نفی تسلسل در رابطۀ وجودی :برهـان
الیبنیتسی تسلسل را نیز نفی میکرد؛ ولی تسلسل بینهایـت را مسـاوی عـدم تبیـین
ذهنی قلمداد میکرد و آن را مردود میدانست .اینگونه رد تسلسل چندان قوی نبود و
برخی دیگـر آن را نپذیرفتنـد .از ایـن گذشـته ،ایـن برهـان خداونـد را تبیـین نهـایی
میدانست .البته این موضوع محل بحث بوده است که آیـا ایـن برهـان در ایـن تقریـر
ِ
بودن خداوند را اثبات کند یا اینکه میتوان این تبیین نهـایی
توانسته است تبیین نهایی
را خود عالم دانست؛ این بحث در مناظرۀ مشهور فردریک کاپلستون با برترانـد راسـل
طرح و بررسی شده است (راسل۱۷۷ :۱۵۰۷ ،ـ.)۱۰۱
ج) اثبات خداوند برای تبیین کل عالم نه تبیین هر شـی ممکنالوجـود :تقریـر
ِ
نیتسی برهان جهانشناختی ،در صدد اثبات خداوند برای توجیه کل عـالم اسـت؛
الیب
درحالیکه نیاز هر یک از موجودات به خداوند از این برهان استنباط نمیشود.
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د) بینیازی از اثبات ضرورت وجودی خداوند :یکی از مهمترین نقدهای کانـت
به برهان جهانشناختی ،ابتنای این برهان بر برهان نـامعتب ِر وجـودی (در نظـر کانـت)
است که در آن ،ضرورت وجودی خداوند یا وجوب ذاتی او اثبات میشود .از آنجا که
در نظر کانت هیچ قضیۀ وجوداً ضروری نمیتوان داشت و ضرورت ،قیـدی منطقـی و
نه وجودی است ،تالشهایی که برای اثبات واجبالوجود میشود ،از ابتدا عقیم است.
همانگونه که در تقریر الیبنیتسی دیده میشود ،اثبات وجود خداوند به معنای اثبـات
واجــبالوجود نیســت و او از وجــوب ذاتــی او اســتفادهای نمیکنــد .ایــن رویکــرد
الیبنیت

میتواند از این نقد کانت مصون بماند.

همانگونه که دیده شد ،قالب اول برهان جهانشناختی در معر

سه نقد کانـت و

هیوم ناظر به ضرورت ،علیت و تسلسـل قـرار گرفـت و در دوران جدیـد نیـز راسـل
نقدهای دیگری بر تقریر کاپلستون از این برهان وارد کرد.
آیت لال جوادی آملی برخی از این نقدها را به برهان جهانشـناختی وارد میداننـد؛
ال ایشان نیز معتقد است تسلسل مورد استفاده در برهان جهانشناختی ،تسلسل علـل
مث ً

معده بوده است .همانگونه که هیوم و کانت متذکر شدهاند ،اگـر تسلسـل را بـا چنـین
علتی بپذیریم ،هیچگونه محالی مرتکب نمیشویم تا بگوییم تسلسل محال اسـت .ایـن
نوع تسلسل ،تسلسل زمانی است که بازگشت زمانی ابتدایی را بـرای سلسـله در نظـر
میگیرد که همان خداست .اگر نظر مالصدرا را بپذیریم که عالم ،قدیم زمـانی اسـت و
حادث ذاتی (چراکه ضرورت دوام وجود برای خداوند اقتضا میکند عالَم همواره بوده
باشد) در نتیجه باید بپذیریم که این تسلسل زمانی باید تا بینهایت ادامه داشته باشـد و
حتی ضرورت داشته باشد که تسلسل زمانی وجود داشته باشد (جوادی آملـی:۱۵۵۷ ،
.)۱۷۱
اما همانگونه که بعداً گفته خواهد شد ،تسلسل در علت هستیبخـش را کـه دارای
سه شرط کثرت ،ترتب و اجتماع در وجود باشد ،محال میداننـد و ایـن همـان برهـان
آیت لال جوادی آملی تقریر الیبنیتسی برهان را ـ که در آن برای کل عالم به دنبـال
توجیه است ـ از این جهت که هر یک از اجزای عالم نیازمند علتی است ،و در نتیجـه،
باید برای کل آن نیز علتی باشد ،درست نمیدانند و همانگونه که راسل و هیوم متـذکر
شدهاند ،مجموع را دارای هـویتی ورای اجـزا نمیداننـد و ایـن مجموعـه را اعتبـاری
دانسته ،نیازمند علتی نمیدانند (همان.)۱۷۱ :
ایشان معتقدند برهان امکان و وجوب بر تحلیل ذهنی مفاهیم و ماهیات تصورشـده
متکی نیست ،به صورتی که اصل جهت کافی در صدد اثبات آن است ،بلکه بـه تحلیـل
عقلی واقعیاتی مبتنی است که در خارج موجودند .با این تعبیـرات ،ایشـان برهانهـای
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متفاوت امکان و وجوب در نظر ایشان است (همان.)۱۰۱ :

جهانشناختی چه در قالب تومیستی و چه در قالب الیبنیتسی را معتبر نمیدانند.
در مورد تبیین علیت در برهان جهانشـناختی بایـد گفـت کـه اگـر هماننـد هیـوم
بخــواهیم علیــت را صــرفاً بــا تجرب ـۀ حســی تبیــین کنــیم ،راهــی جــز مســی ِر قبلـ ِ
ـی
ِ
سوبژکتیویستی غربی نخواهیم داشت و نهایتاً آن را باید با تداعی معانی تبیین کنیم .بـه
ِ
دانستن اصل علیت ،تبیینـی
بیان مختصر باید گفت که در فلسفۀ اسالمی با معقول ثانی
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ِ
ِ
بـدیهی عقلـی را
عقلی از آن طرح میشود که در عالم تجربه باید
مصـادیق آن مفهـومِ
مفاهیم عقلی با آن سنجیده

یافت .اینگونه نیست که علیت از تجربه اخذ شود و سپ
ِ
دانستن آن توس کانت ،مشـکلی اسـت کـه
شوند .مشکل تبیین علیت ،بهرغم پیشینی
برهانهای جهانشناختی را آسیبپذیر کرده است .به همین دلیل بود که در تقریرهـای
بعدی برهان جهانشناختی علیت ذهنی یا دلیل (مثل ِ
اصل دلیل کـافی) بـهجای علیـت
وجودی نشست (آیتاللهی۹۷ :۱۵۹۷ ،ـ.)۱۷۱
متأسفانه در دهههای چهل تا شصت ،اکثر اندیشمندان اسالمی در ایران نیـز برهـان
امکان و وجوب را در قالب برهانهای جهانشناختی طرح کردهاند .در استدالل آنها از
پدیده و پدیدآورنده صحبت میشود و نیاز پدیده به پدیدآورنده و عدم امکان تسلسـل
بینهایت و در نتیجه ،لزوم وجود یک پدیدآورندۀ نهـایی (خـدا) مبنـای اسـتداللهای
آنها برای اثبات وجود خداوند بوده است و این در سنت درسی مدارس ما نیز جریـان
داشته است .این ضعف برهانها ناشی از بیدقتیهای فلسـفی ایـن اندیشـمندان بـوده
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است .تأسفبارتر آنکه هنوز نیز در کالسهای معارف ،این برهان در همین قالب کـد
و معوج بیان میشود.
برهان امکان و وجوب

آیت لال جوادی آملی بهخوبی به این اشکاالت توجـه کردنـد و بـرای پرهیـز از آن
کداندیشیها این برهان را به گونهای نو طرح کردند کـه در نحـوۀ طـرح آن سـابقهای
نداشته است .ایشان دو بخش برهان را بهخوبی از هم متمـایز میکننـد .در بخـش اول،
ایشان بدون ارجاع به عالم واقع و با تحلیل عقلی بیان میکنند که اگر نسبت وجود را با
ضــرورت در نظــر بگیــریم ،از دو حــال خــارج نیســت :یــا ممکنالوجــود اســت یــا
ال نـاظر
واجبالوجود .این تقسیم با تحلیل عقلی به دست میآید و در این مرحله اصـ ً
به واقعیات عالم نیست .پ

از این تحلیل عقلی ،نسبت ممکنالوجودی که بـه وجـود

آمده باشد را با واجبالوجود در نظر میگیریم .تحلیل عقلی بـاز هـم بـه مـا میگویـد
ممکنالوجود در وجـود خـود نیازمنـد علتـی اسـت کـه یـا واجـبالوجود اسـت یـا

ممکنالوجود؛ و اگر ممکنالوجود باشد ،باز برای وجود آن علت نیز بایـد وابسـته بـه
یک ممکنالوجود یا واجبالوجود باشد .در نتیجه ،چون این نوع تسلسل در علتهای
وجودی محال است ،پ

نهایتاً باید واجبالوجودی وجود داشته باشد .توجه شود که

تاکنون تمامی این مباحث ،تحلیل عقلی بوده است و هنوز نـاظر بـه واقعیـت بیرونـی
نیست .این تحلیل همهنین ما را به آنجا میرساند که نیاز ممکنالوجود بـه واجـب بـه
علت امکان آن است ،نه به دلیل حدوث وجود آن؛ و تا هنگامی که ایـن امکـان برقـرار
باشد ،نیاز به واجبالوجود نیز برقرار است؛ یعنی باید موجـود ممکنالوجـود ،در هـر
لحظه وجود خود را از افاضۀ واجبالوجود به دست آورد.
ِ
وجودی واجب کرده ،بیـان میکننـد
ایشان دقت ارزشمند دیگری نیز در نحوۀ علیت
که ممکنالوجود در این حالت هیچگونه هویت مستقلی ندارد ،بلکه عین رب به واجـب
دیگر نیازی به ابطال تسلسل نیز نیست .ایشـان متـذکر میشـوند کـه رد تسلسـل ،جنبـۀ
تعلیمی دارد ،وگرنه به رد تسلسل نیازی نیست .ایشـان نکتـۀ بـدیع دیگـری نیـز مطـرح
میکنند که در سخنان پیشینیان به آن پرداخته نشده است و به نظـر میرسـد از کشـفیات
فلسفی خود ایشان است؛ و آن اینکه نهتنها ممکنالوجود در وجود بلکه در ایجاد نیز بـه
واجب نیاز دارد .در برهانهای قبلی امکان و وجوب گفته میشود اگـر ممکنالوجـودی
موجود باشد ،باید وجودش را مرهون موجودی دیگر باشد که یا ممکنالوجود اسـت یـا
واجــبالوجود .آیــت لال جــوادی آملــی میفرماینــد ممکنالوجــود نمیتوانــد خــود
ممکنالوجود دیگری را ایجاد کند و برای این ایجاد نیز به واجـب نیـاز دارد .در نتیجـه،
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ال نمیتواند بدون واجب وجودی داشـته باشـد؛ در نتیجـه،
است و اگر موجود شود ،اص ً

هویت تعلقی ممکنالوجود ما را به قبول واجب ناگزیر میکند (همان.)۱۰۵ :
برای آنکه این مطلب کمی روشنتر شود و بتوان با مثالی ایـن بحـث عقلـی را بـه
ذهن نزدیکتر کرد ،میتوانیم ایجاد صور خیالی انسان را نمونهای از علیت وجودی در
نظر بگیریم؛ و اال در عالم خارج نمیتوان مثالی دیگـر بـرای آن پیـدا کـرد؛ و هرگونـه
تمثیل دیگری از عالم خارج ما را از بحث عقلی دور میکند .بـدیهی اسـت کـه صـور
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خیالی ما نسبت به ما هویت تعلقی محض دارند و نهتنها هر لحظه برای وجودشان بـه
ایجاد ما نیاز دارند ،بلکه بدون عنایت ما نیز نمیتوانند ایجاد کنند؛ یعنی در ایجاد نیز به
ما متکیاند .برای آنکه این نـوع تسلسـل از تسلسـلهای پـیش از ایـن متمـایز شـود،
میتوان این مثال را طرح کرد که اگر در ذهن خود انسانی را تخیل کنیـد کـه او نیـز در
ذهن خود انسان دیگری را تصور کند و او نیز به همـین صـورت و در نهایـت پـ

از

چند مرحله ،انسان آخر یک سیب را تصور کند ،وابستگی هر یک به قبل از خـودش را
میتوان همان وابستگی علی وجودی در نظر گرفت .بدیهی است که هویت تعلقی هـر
یک از معلولهای ذهنی ،ضرورت یک علت وجوددهنده را که ما باشیم ،معین میکنـد
(آیتاللهی.)۱۵۱ :۱۵۷۱ ،
ال دربـارۀ عـالم
توجه شود که تا اینجای بحث صرفاً تحلیلهای عقلی داشتیم و اص ً
خارج بحث نکردیم .با تحلیل عقلی به این رسـیدیم کـه اگـر ممکنالوجـودی وجـود
داشته باشد ،باید حتما واجبالوجودی نیز در کار باشد .آیت لال جوادی آملی بـهخوبی
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توجه دادهاند که مقدمۀ دیگری که برای اثبات واجب نیاز داریم ،این اسـت کـه اثبـات
کنیم در جهان خارج ممکنالوجودهایی وجود دارند؛ یعنی باید اثبات کنیم هر یـک از
ال
اشیاء بیرونی ،از نوع ممکنالوجودهای موجودند .این مقدمه از مقـدمات قبلـی کـام ً
متمایز است .ایشان برای اثبات این امر سه استدالل میآورند:
اول اینکه اشیائی که در عالم هستند ،سابقۀ نیستی دارنـد؛ و هرچـه سـابقه نیسـتی
داشته باشد ،نمیتواند واجبالوجود باشد؛ در نتیجه ،فقـ میتوانـد ممکنالوجـودی
باشــد کــه وجــود خــارجی نیــز دارد .در نتیجــۀ بحثهــای عقلــی پیشــین ،بایــد
واجبالوجودی موجود باشد .متأسفانه چـون در ایـن قسـمت بـرای امکـان شـیء از
حدوث دلیل میآوریم ،برخی تصور کردهانـد حـدوث ،علـت نیـاز بـه علـت اسـت،
درحالیکه در اینجا حدوث عالمت ممکنالوجود بودن یک شیء است ،نه مناط نیاز به
علت .این بیتوجهی ،برهانهای جهانشناختی را در مسیر نامناسب قرار داده است.
دلیل دوم از استدالل مشائیان ناشی میشود و آن اینکه اگر به یـک شـیء در عـالم

خارج نگاه کنیم ،میبینیم که نسبت وجود و عدم به ذات آن متساوی است؛ پـ

ایـن

شیء باید ممکنالوجود باشد.
دلیل سوم که از تدقیقهای اصالةالوجودی ناشی میشود ،ناظر به آن است که چون
ما از اشیاء بیرونی تصوری داریم ،در نتیجه ،آنها ماهیتی دارند .هرچـه مـاهیتی داشـته
باشد که از حدود وجودی آن استنباط میشود ،نمیتواند واجبالوجود باشد؛ زیـرا در
جای خود اثبات شده که اگر چیزی واجبالوجود باشـد ،نمیتوانـد حـدود وجـودی
داشته باشد .لذا صرف داشتن صورت ذهنی ،دال بر آن است کـه ممکنالوجـود اسـت
(همان.)۱۰۰ :
آیت لال جوادی آملی با اینگونه قالببندی برهـان امکـان و وجـوب ،برهـان را در
ال از برهان جهانشناختی و برهـان حـدوث
مدار واقعی خود قرار میدهند و آن را کام ً
دیگر در معر

دو انتقاد کانت و هیوم یعنی «تسلسـل علـل زمـانی محـال نیسـت» و

«ضرورت ،قیدی منطقی است و نه وجودی که بتوان معنای واجـبالوجود را درسـت
کرد» قرار نمیگیرد و مسیر دیگری را میپیماید .اشکال دیگر کانت ناظر به تبیین علیت
است .کانت در بررسی مقوالت فاهمه در نظر خود بیان میکند که علیت رابطهای بـین
فنومنها یا پدیدارهاست که فاهمه آن را در نسبت بین آنها درمییابد و از عالم خارج
نمیتوان ضرورت علی را استنتاج کرد .او ایراد میگیرد که در برهان جهانشناختی کـه
از علیت استفاده میشود ،علیت که مربوط به فنومنهاست ،به امـری غیرفنـومنی مثـل
ال نمیتوان علیـت را
خدا نسبت داده شده است و این استفاده نابجاست؛ در نتیجه ،اص ً

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

متمایز میکنند .همانگونه که دیده میشود ،این نوع برهـانآوری بـر وجـود خداونـد

به خداوند به عنوان امری نومن نسبت داد .این ایراد کانت نیز پاسخی همهـون پاسـخ
به تبیین ضرورت دارد .آیت لال جوادی آملی میفرمایند علیت از معقوالت ثانیۀ فلسفی
است.
آیت لال جوادی آملی اصل علیت را اصلی بر مبنـای تجربـه نمیداننـد ،بلکـه آن را
ال علیـه علیـت) معنـا
ال هیچگونه استداللی (مـث ً
اصلی بنیادین میدانند که بدون آن اص ً
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نخواهد داشت؛ چراکه تا علیت دو مقدمۀ استدالل را برای نتیجه قبـول نداشـته باشـیم،
نمیتوانیم از آن دو ،نتیجه را استنباط کنیم .کانت تحت تأثیر عمیق فیزیک نیوتونی بـه
دنبال آن بود که علیت را بین اشیاء طبیعی تبیین کند؛ اما او علیتـی را کـه از رابطـههای
فیزیکی اخذ شده ،منشأ «انتزاع» علیت دانسته بود و ایـن نیـز چیـزی جـز رابطـۀ بـین
پدیدارها نبود .درحالیکه علیت ،امری بدیهی است که انسان از قبل با آن عجـین شـده
است و سپ

آن را در ارتباطات تجربی «کشف» میکند .در نظر آیت لال جوادی آملـی

علیت یک معقول ثانی فلسفی است که در عالم ماده نیز الجرم باید صادق باشـد .ایـن
ال بـین خـود و
رابطه را هم انسان به صـورت شـهودی و وجـودی درک میکنـد (مـث ً
افعالش) و همهنین موضع دیگری را نیز مییابد و آن اینکـه علیـت واقعیتـی فراگیـر
است ،چه در ذهن و چه در عین؛ چه در عالم ماده و چه در عوالم دیگر .همانگونه کـه
امتناع وجود نقیضین را در خود مییابد ،ولی به همۀ عالم چه حال چه آینده و چـه هـر
مکانی نسبت میدهد.
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برهان نظم

در تجزیه و تحلیلهای استاد جوادی آملی برهان نظم سرنوشت جالبی دارد .بهرغم
غلبۀ جریان دهها سالۀ برهان نظم در تفکر دینی ما و دفاعهایی که از آن شـده و مبنـایی
محکم برای اثبات خداوند در نظر گرفته شده است ،آیـت لال جـوادی آملـی تجزیـه و
تحلیل نو و تازهای از این برهان به دست میدهند و محـدودیتهای آن را نیـز متـذکر
میشوند .مهمترین نکتهای که ایشان در آغاز بحث متذکر میشوند ،این است کـه ایـن
برهان سابقهای در اندیشۀ اسالمی نداشته است؛ یعنی برهانی است که از تفکـر غربـی
وارد شده است .با توجه به موفقیتهای زیادی کـه علـم جدیـد پیـدا کـرد ،برخـی از
اندیشمندان غرب به این فکر افتادند که چگونه میتوان از یافتههای علمـی دلیلـی بـر
وجود خداوند عرضه کرد؛ در نتیجه ،پ

از پیشرفتهای علوم جدید ،چنـین برهـانی

طرح شد و موضوع بحث قرار گرفت (جوادی آملی.)۱۱۵ :۱۵۵۷ ،
ایشان نواقصی که کانت برای این برهان در نظر گرفته ،میپذیرند .کانت بر آن بود

که برهان نظم صرفاً وجود ناظمی باشعور را برای جهان اثبات میکند ،ولـی نمیتوانـد
اثبات کند که این ناظم ،خالق عالم نیز هست؛ یعنی شاید در حد اثبات دمیورژ افالطون
که از مادۀ ازلی عالم دست به صنع عالم میزند ،مفید واقع شود ،ولی اتکـای وجـودی
عالم به او را اثبات نمیکند (همان.)۱۵۵ :
ایشان بسیاری از تقریرهایی را که از این برهان میشود ،نادرست و نامنتد میدانند؛
به گونهای که در مسیر استدالل نمیتوان از این تقریرها اسـتفاده کـرد .ایشـان در ابتـدا
نشان میدهند که بسیاری از تعابیری که از «نظم در عالم» شـده ،در برهـان نظـم قابـل
استفاده نیست؛ لذا ضمن رد اینگونه برداشتها ،معنای دقیق آن را کـه در ایـن برهـان
قابل استفاده است ،نشان میدهند .ایشان بیان نظم را در مدار یکسـانی معلـول از یـک
علت را به سنخیت علـت و معلـول راجـع دانسـتهاند و متـذکر مـیشـوند کـه آنهـه
نیست .ایشان تمایز نظم صناعی (همهون سـاعت و سـاعتسـاز) و نظـم تکـوینی را
میپذیرند و نظر هیوم را که استدالل از نظم صناعی بر نظم تکوینی در قالـب اسـتدالل
تمثیلی است ،قبول میکنند؛ و لذا برهانی بودن این نوع استدالل را محل بحث میدانند.
بنابراین دلیلی وجود ندارد که این تمثیل را درست بدانیم (همان.)۱۱۹ :
ایشان نظم را به عنوان زیبـایی اجـزای یـک مجموعـه نیـز خـارج از برهـان نظـم
میدانند؛ این تعبیر خود میتواند مدار استداللی دیگر غیر از نظم باشد .در نظـر ایشـان
«نظم موردنظر در برهان نظم ،همان هماهنگی بین اجزا است؛ به گونـهای کـه اگـر در
مجموعهای متشکل از اجزای فاقد شعور دیده شود که این اجـزا در بـه وجـود آوردن

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

طرحکنندگان این برهان از نظم مدنظر داشـتهاند ،اینگونـه یکنـواختی افعـال طبیعـت

غایتی ورای غایت هر یک از اجزا با یکدیگر هماهنگ باشـند ،ضـرورت دارد نـاظمی
باشعور که هم علم دارد و هم قـدرت نظـمبخشـی ،ورای آن مجموعـه وجـود داشـته
باشد» .سپ

ایشان برهان نظم را متشکل از یک صغرا و یک کبرا میدانند .صغرای آن

این است که در میان اجزای بخشی از عالم یا اجزای تمامی عالم همـاهنگیای وجـود
دارد .کبرای قیاس را هم این میدانند که «هر نظمی دلیل بر وجود ناظمی باشعور ورای
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آن است» .ایشان در تحلیل صغرای قیاس میگوینـد اگـر بتـوان نظـم را در بخشـی از
اجزای عالم نشان داد ،این نظم فق دال بر وجود ناظمی در محدودۀ آن بخش است که
میتواند امری مجرد غیر از خدا باشد .از طرف دیگر ،اگر بخواهیم نشان دهـیم کـه در
کل عالم نظم وجود دارد ،این امر قابل اثبات تجربی نیست و نمیتواند نـاظر بـه نظـم
گذشته و آینده و در تمامی اجزای عالم باشد؛ لذا صغرای قیاس صرفاً میتوانـد اثبـات
وجود امر باشعوری ورای بخشی از عالم باشد کـه بـا اثبـات باریتعـالی فاصـله دارد
(همان.)۱۵۵ :
در تحلیل کبرای قیاس همانگونه که دیدیم ،با تمایز بین نظـم صـناعی و تکـوینی،
استدالل تمثیلی از وجود ناظمهای باشعور در نظمهـای صـناعی بـر وجـود ناظمهـای
باشعور در نظام تکوینی را کامل نمیدانند؛ چراکه امکان به وجود آمدن ایـن نظمهـا از
راه تصادف هست .مسئلۀ توجیه نظم از راه تصادف را هیـوم مطـرح کـرد ولـی هیـوم
نتوانست توجیهی مناسب برای امکان تصادف در برآوردن این نظم داشته باشـد .صـد
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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سال پ

از او داروین با طرح مسئلۀ «تنازع برای بقا» نشان داد که تکامل موجـودات و

نظم فعلی آنها با حذف طبیعی موجودات کم نظمتـر بـه سـمت موجـودات منظمتـر
میتواند بدون نیاز به ناظم باشعور بهخوبی تبیین شود.
در پاسخ به ادعای هیوم برخی سعی کردهاند با استفاده از حساب احتمـاالت نشـان
دهند که احتمال به وجود آمدن نظم در اثر تصادف بسیار بسیار کم است و نمیتوان از
تصادف برای توجیه نظم استفاده کرد .آیت لال جوادی آملی استدالل این افراد را ناکافی
میدانند و اشکال اینگونه توجیه احتمـاالتی را از لحـاظ منطقـی یـک بـه یـک نشـان
میدهند؛ یعنی برخـی از اشـکاالت مخالفـان برهـان نظـم بـر اسـتدالل احتمـاالتی را
میپذیرند و در صدد نیستند که از هر استدالل ضعیفی حتی اگـر از سـوی خـداباوران
باشد ،دفاع کنند .این نشان میدهد قدرت فکری ایشـان چنـان اسـت کـه دیگـر نیـاز
نمیدانند از هر دفاع ضعیفی جانبداری کنند.
ایشان سه نقد بر کسانی که برای رد تصادف از احتماالت اسـتفاده میکننـد ،طـرح

کردهاند :احتماالت ناظر به اوصاف حقیقی و واقعی پدیده نیست ،بلکـه از اعتبارهـای
ذهنی و عملی انسان است؛ لذا از آن برای استداللهای واقعی نمیتـوان اسـتفاده کـرد؛
دوم آنکه احتمال وقوع تصادفی هیئت موجود یا نظام فعلی احسن با احتمال وقوع هـر
یک از حالتهای ممکن و یا متصور تفـاوتی نخواهـد داشـت؛ و سـوم آنکـه اگرچـه
احتمال برخی وقایع بسیار اندک است ،در زمانهای بسیار زیاد و با انتخاب طبیعی ،این
احتماالت باال میرود (همان۱۵۰ :ـ.)۱۵۷
در نهایت ایشان مدل جدیـدی بـرای برهـان نظـم پیشـنهاد میکننـد کـه نـاظر بـه
«غایتالغایات» در افعال طبیعت است .در توضیح مختصری که ایشان دادهانـد ،برهـان
در این صورت بر مدار علت غایی سازمان مییابد و به نظم چند امـری کـه در عـر
هم قرار دارند و یا تشبه وابسته خواهد بود و به حساب احتماالت نیز تمسک نخواهـد
صدیقین
برهان ّ

یکی از شاهکارهای آیت لال جوادی آملی در تبیین و تنسیق بحث اثبات وجود خدا
برهان صدیقین است .دربارۀ این برهان مطالب بسیاری گفته شده ،ولی پراکنده بـوده و
نسبت آنها با یکدیگر تحلیل نشده است .ایشـان در «شـرح حکمـت متعالیـه ،اسـفار
اربعه» بخش یکم از جلد ششم به تفصیل در این بـاره بحـث میکننـد .دربـارۀ برهـان
صدیقین ابهامها و خل های متعددی انجام شده و نسـبت انـواع تقریرهـا بـا هـم نیـز
سنجیده نشده است .آیت لال جوادی آملی بهخوبی تحـول ایـن برهـان و نسـبت انـواع
تقریرات آن را بیان کردهاند.
یکی از مطالبی که دربارۀ برهان صدیقین مشهور بوده ،ایـن اسـت کـه برهانهـای
دیگر اثبات وجود خدا «براهین انی» هستند که از معلول به علت پی برده میشود؛ ولی
برهان صدیقین برهانی لمی است .ایشان توضیح میدهند که در برهان لمی از علت بـه
معلول پی برده میشود؛ و اگر اینگونه گفته شود ،باید از علت باری به وجود باری پی
برد که چنین امری معنا ندارد؛ بلکه از نف

حقیقت وجـود بـه ضـرورت ازلیـت آن و

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

کرد (همان.)۱۰۵ :
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الحدی و بیشرطی آن پی برده میشود .اینگونه برهان را ایشان برهان انـی میداننـد،
ولی نه از معلول پی به علت که از احدالمتالزمین به دیگـری پـی بـرده میشـود؛ مثـل
موقعی که شما از وجود یک معلول ،به وجود معلول دیگـری از علـت آن معالیـل پـی
ببرید (البته در اینجا این دو ،معلول نیستند) (طباطبایی۱۵۷/۱ :۱۵۱۵ ،؛ و جوادی آملی،
۱۱۱/۱ :۱۵۱۹ـ.)۱۱۵
ایشان متذکر میشوند که نخستین بار ابنسینا این نوع برهانآوری را صدیقین نامید
و به دقت او در کتاب االشارات و التنبیهات اشاره میکنند کـه دو نـوع برهـانآوری را
برای خداوند طرح کرده است (جوادی آملی .)۱۱۱ :۱۵۵۷ ،بوعلی راه اول را با سیر در
ِ
خداوند در حد اعالی کمال میداند .او
آفاق و انف  ،و استدالل از موجودات ناقص بر
میگوید این راه ،واصل به مقصود است ،ولی راه افرادی است که صرفاً توان محدودی
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داشتهاند و برهانی با ارزش محدود به کار بردهاند .او برای اسـتداللآوری بـه ایـن آیـه
ِ
اشاره میکند که :سنُ ِری ِهم آیاتِنَا فِی ْاْلف ِ ِ
م َأنیـ ُه ال َْحـق
َـاق َوفـی َأنفُسـ ِه ْم َحتیـی یَتَبَـیی َن ل َُهـ ْ
ْ َ
َ
ِ
َ
َ
ل شَ ـیء شَ ـ ِهید
ك أنی ُه َعلَی کُ ِّ
(فصلت)۷۵/؛ و سپ با اشاره به ادامۀ آیه أ َولَ ْم یَکْف ب ِ َربِّ َ
ْ
راه وصول به خداوند را برای آنان که راه و اندیشۀشان صـدق محـض اسـت و شـائبۀ
نقص ندارند ،بر مبنای این آیه میداند .در این آیه از اینکه خداونـد بـر هرچیـز گـواه
است ،بر وجود خداوند استدالل شده است؛ یعنی از خداوند بر خود خداوند اسـتدالل
آورده میشود ،نه از مخلوقات او بر او (ابنسینا.)۱۱/۵ :۱۵۵۷ ،
بوعلی چنین برهان میآورد که اگر به حقیقـت وجـود توجـه کنـیم ،ایـن حقیقـت
نمیتواند از این دو حال خارج باشد :یا ممکنالوجـود اسـت یـا واجـبالوجود .حـال
بدون نظر به عالم موجودات ،برهان میآورد :اگر وجود واجب باشد که واجب اثبـات
است؛ و اگر وجود ممکن باشد ،الزم است واجبالوجودی باشد؛ چراکه وجـود جـزء
ذات و ماهیت آن نیست و برای وجود داشتن باید به موجودی دیگر وابسته باشـد کـه
اگر آن نیز ممکن باشد ،باید نهایتاً به واجبالوجود برسیم .توجه شود که در ایـن نـوع
استداللآوری ،صرف تأمل و تعمق در حقیقت وجود ،بدون ارجاع به واقعیتی ناقص از

جهان خارج ،به وجود محض شهادت داده میشود .آیت لال جوادی آملی ضمن تأییـد
این برهان ،محدودیت آن را در دو چیز میدانند؛ اینکه اوالً این برهان مبتنی بـر ابطـال
تسلسل است؛ و ثانیاً در قالب اصالةالماهیه طرح شده است؛ همان که در بیان مالصدرا
نیز آمده است (جوادی آملی.)۱۵۷ :۱۵۱۹ ،
ایشان سپ

برهان صدیقین مالصدرا را بیـان میکننـد .بـرای برهـان صـدرا چنـد

مقدمه را الزم میدانند :اصالةالوجود ،تشکیک وجود ،ربطی بودن معلول نسبت به علت
وجودی یا تقسیم وجود به غنی بالذات و فقیری که فقر ذاتی دارد و عـینالفقـر اسـت
(صدرالمتألهین۱۰/۱ :۱۷۹۱ ،ـ .)۱۱سپ

بیان میکنند که با تأمل در حقیقت وجود (نه

معنای آن) و درک آن مییابیم که حقیقت وجـود ،عـین الحـدی و نامشـروط بـودن و
بسی محض بودن است و ذاتاً نمیتواند هیچگونه حدی را برای آن در نظر گرفت .اما
حقیقت وجود نیست ،بلکه جای این سؤال هست که چرا با اینکه حقیقت وجود بایـد
نامحدود باشد ،این موجود ،محدود و مقید اسـتر ایـن بـدان معناسـت کـه الحـدی
حقیقت وجود ،ذاتی آن است؛ ولی محدودیت آن باید دلیلـی داشـته باشـد .لـذا درک
عمیق اصالةالوجود ما را مستقیماً به خداوند که حقیقت بیقیـد و بـینهایـت و بسـی
است ،میرساند و سپ
مالصدرا سپ

در پی دلیلی برای دیگر موجودات برمیآید.

با تشکیک وجود و رابطـۀ «غنـی بالـذات» و «وجـود فقیـر» نشـان

میدهد که این وجودهای فقیر به دلیـل معلولیـت ،دچـار محـدودیت شـدهاند و ایـن
معلولیت ،آنها را دچار فقر ذاتی کرده است .در نتیجه ،سایر موجودات ،افعال آن غنـی

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

اگر با وجودی مواجه شدیم که مقید و محدود و مرکـب باشـد ،متوجـه میشـویم کـه

بالذات و معلول او خواهند بود .مالصـدرا مشـعوف از ایـن برهـان جدیـد ،میگویـد
مشاهده کنید که چگونه این برهان نهتنها وجود خداوند که وحـدت او و صـفات او را
نیز به اثبات رسانده است .مالصدار اشاره میکند که مزیت برهان من بر برهان ابنسینا
این است که اوالً به ماهیت اصالت داده نشده است؛ و ثانیاً در طرح برهـان از تسلسـل
استفاده نشده است ،بلکه برهان صدیقین ،خود دلیلی است بر ابطال تسلسل .مالصـدرا
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برهان خود را «اسد» و «اخصر» میداند یعنی هم مستحکمتر است و هـم مختصـرتر از
برهان بوعلی.
آیت لال جوادی آملی ضمن تأکید بر این دو مزیـت برهـان صـدیقین مالصـدرا بـر
برهان صدیقین بوعلی آن را دارای مرتبهای باالتر و بـهنـوعی برهـان صـدرا را برهـان
صدیقین واقعی میدانند .ایشان متذکر میشوند که پـ

از مالصـدرا ،حـاج مالهـادی

سبزواری توجه کرد که صرف قبول اصالةالوجود برای اثبات خداوند کفایت میکنـد و
سایر مقدماتی که مالصدرا آورده ،برای احدیت و صفات باریتعالی الزم بـوده اسـت؛
لذا حاج مالهادی برهان را با تأکید بر یک مقدمۀ فلسفی یعنی اصالةالوجود برای اثبات
باریتعالی بیان میکند و میگوید برای اثبات خداوند به دیگـر مقـدمات نیـاز نیسـت.
آیت لال جوادی آملی تأکید میکنند که حاج مالهادی سبزواری برهان را سـادهتر کـرده
است و از این جهت ،نسبت به برهان مالصدرا مزیت دارد (همان.)۱۱۷ :
برهان صدیقین مالصدرا با دقت نظر عالمه طباطبایی جلوهای دیگر یافـت .عالمـه
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طباطبایی در پاورقی اسفار ،برهان خویش را طرح کردهاند و بیان سادهتر آن را در جلد
پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم آوردهاند .اما این تمایز مورد توجه قرار نگرفته بود
تا آنکه آیت لال جوادی آملی به تبیین و بس نظر عالمـه طباطبـایی پرداختنـد .ایشـان
بدون تعریض به شهید مطهری متذکر میشوند که پاورقی شهید مطهـری بـر اسـتدالل
عالمه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسـم ،بـازگویی سـادهشـدۀ برهـان
صدیقین مالصدرا است و ایشان به تفاوت مهمی کـه بـین تقریـر عالمـه طباطبـایی و
مالصدرا وجود دارد ،نپرداختهاند؛ و لذا ایـن پـاورقی (مطهـری )۹۷ :۱۵۷۵ ،نـاظر بـه
دیدگاه عالمه طباطبایی نبوده است .قبل از آیت لال جوادی آملی کسی را نمییـابیم کـه
توانسته باشد نوع استدالل عالمه طباطبایی را بهخوبی فهم و تقریر کرده باشد.
عالمه طباطبایی به جای آنکه از وجود و اصالةالوجود کـه بحثـی فلسـفی اسـت و
تدقیقهای جدی برای فهم آن الزم است ،استفاده کنند ،از واقعیت و یـا واقـع بـودگی
برای استدالل خود بهره بردهاند .آیت لال جوادی آملی متـذکر میشـوند کـه در برهـان

عالمه ،تحلیل واقعیت ،بدون کاوشی فلسفی و بر اساس دیدگاه قابل فهم برای همه ،ما
را به اثبات خداوند میرساند؛ لذا مزیت برهان عالمه را در آن میدانند که دیگـر حتـی
به همان یک مقدمۀ فلسفی هم که در برهان حاج مالهادی استفاده شده ،نیازی نیست.
عالمه طباطبایی متذکر میشوند که اگر کسی سوفسطایی نباشد و بپـذیرد واقعیتـی
هست ،مییابد که آنهه که در واقعیت است ،اموریاند که دارای واقعیت هسـتند؛ لـذا
بین «واقعیت» و «دارای واقعیت» (ذوواقعیت) تمـایز اسـت .سـپ

بیـان میکننـد کـه

واقعیت ،قابل نفی شدن نیست و هرگونه انکار آن منجر به اثبات آن میشـود .بـه نظـر
ایشان اگر بگوییم در زمانی هیچ واقعیتی نبوده است و یا نباشد ،باز هم در آن صورت،
واقعی بودن زمان را اثبات کردهایم .اگر بگوییم تحت شرایطی (نه زمانی) واقعیت نفی
شود ،باز هم آن شرط واقعی خواهد بود .حتی اگر هر واقعیتی حتـی زمـان و شـرط را
واقعیت نفی شده است یا امری ذهنی؛ اگر ذهنی باشد که واقعیت ذهن ثابت میشود و
اگر واقعاً نفی شده باشد ،دوباره واقعیت اثبات میشود .اما از آنجا که هیچیک از امـور
واقعی خود واقعیت نیستند و ذوواقعیت هستند ،لذا هیچیک نمیتوانند همان واقعیـت
انکارناپذیر باشند؛ پ

واقعیتی محض هست و قابل انکار نیز نیست که همان خداوند

است که حتی انکارش مستلزم اثبات اوست (جوادی آملی.)۱۱۱ :۱۵۵۷ ،
آیت لال جوادی آملی از آنجا که ایـن برهـان را سـادهترین تقریـر برهـان صـدیقین
میدانند ،نسبت به برهانهای صدیقین قبلی ،مزیتهایی برای آن قائلند.
برهان امکان فقری

تقریر برهان صدیقین توس برخی دیگر از اندیشمندان جامعۀ ما ،به گونهای دیگـر
مطــرح شــده اســت .آیــت لال مصــباح ایــن برهــان را در قالــب مشــائی و بــا واقعیــت
اصالةالوجود دیدهاند و از امکان فقری موجـودات بـه ضـرورت وجـود غنـی بالـذات
رسیدهاند .آیت لال جوادی آملی در کتاب تبیین برهانهـای اثبـات وجـود خـدا برهـان
مبتنی بر امکان فقری را برهانی متفاوت از برهان صدیقین دانستهاند؛ لذا بدون اشاره به

بررسی دیدگاه آیت لال جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند

انکار کنیم و بگوییم واقعیت بالشرط انکار شود ،باز هم جای سؤال است که آیا واقعـاً
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کسانی که چنین گفتهاند ،ایـن برهـان را برهـانی مجـزا از برهـان صـدیقین بـه شـمار
آوردهاند .در این برهان ،با توجه به اینکه موجوداتی که فقر وجودی دارند ،نمیتواننـد
بدون غنی بالذات موجود باشند ،لذا با رد تسلسل باید غنی بالذاتی موجود باشد که آن
فقیر اکنون وجود یافته است .ایشان موجودات عالم را دارای فقر ذاتی در وجود نشـان
دادهاند؛ لذا اثبات غنی بالذات را از آن نتیجه گرفتهاند .آیت لال جوادی آملـی ایـن نـوع
برهانآوری را از برهان صدیقین متمایز دانستهاند؛ اما تأکید میکنند کـه برهـان امکـان
فقری نسبت به برهان امکان و وجوب که اصالةالماهیه را پـیشفـر

گرفتـه ،مزیـت

دارد؛ چراکه بـا اعتباریـت ماهیـت ،اسـتداللآوری امکـان و وجـوب میتوانـد دچـار
نقصهایی باشد (جوادی آملی۱۵۷ :۱۵۵۷ ،ـ.)۱۹۹
سایر براهین در سنت غربی

آیت لال جوادی آملی برهانهای دیگری همهون «برهان معجزه» و «برهـان تجربـۀ
دینی» و «برهان اخالقی» را در سنت غربی نیز بررسی میکنند.
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

16

1ـ برهان معجزه :برخـی از متکلمـان غربـی وجـود برخـی معجـزات و کارهـای
خارقالعاده توس قدیسان را معیاری بر آن میدانند که چون جهان مادی یارای توجیه
اینگونه افعال را ندارد ،لذا باید امری غیرمادی همهون خداوند وجود داشته باشد کـه
باعث این امر خارقالعاده شده باشد .ایشان این نوع برهانآوری را برای اثبـات وجـود
خداوند صالح نمیدانند و اشکاالت فراوانی را برای آن مطرح میکننـد .برخـی از ایـن
اشکاالت ،همانهایی است که هیوم نیز پیش از این ،در باب معجـزه بیـان کـرده بـود؛
چراکه در اصل اتفاق افتادن واقعۀ معجزه میتوان تردید کرد .سپ

ایشان به خلطی که

بین معجزه ،کرامت ،اعانت و اهانت شده ،اشاره میکنند .آنهه غربیان از آن بـه عنـوان
معجزه یاد میکنند ،چیزی جز کرامت نیست .ایشان معجزه را در حد اثبات تأکیدی بـر
نبوت خاصه دارای قدرت استدالل میدانند؛ لذا حتی معجـزه را عهـدهدار اثبـات مبـدأ
جهان نمیدانند (همان۱۰۵ :ـ.)۱۷۰
2ـ برهان تجربۀ دینی :برخی دیگر از اندیشمندان مسیحی غربی ،تجربۀ دینی افراد

را که مبتنی بر تجربه ها ،دریافتها و شهودهای افـراد نسـبت بـه واقعیتـی اسـت کـه از
ارزش و قداستی عمیق برخوردار است ،دلیل بر امری الوهی میدانند که ناظر به وجود
مبدئی همهون خداوند برای آن است .آیـت لال جـوادی آملـی بیـان میکننـد هرگونـه
تجربۀ دینی نمیتواند از حقانیت برخوردار باشد؛ زیرا بسیاری از اینگونه تجربیات از
قوه واهمه و خیال میتوانند منشأ گرفته باشند که برخاسته از پیشینه خیالی فـرد باشـد.
ایشان سپ

بحث عامی را مطرح میکنند که بسیاری از آنهه که به عنـوان تجربـههای

درونی چه در بیداری و چه در خواب رخ میدهد مشکل حقانیت دارنـد .ایشـان تنهـا
مواردی را که پشتوانه عقلی الزم را داشته باشـد یـا بـا اسـتعانت از اقـوال معصـومین
صحت آن درک شده باشد دارای حقانیت میدانند .لذا خود تجربۀ دینی را فاقـد تـوان
استدالل بر وجود خداوند دانستهاند (همان۱۷۷ :ـ.)۱۱۵
گرفتهاند چون اینگونه قواعد وابسته به انسـانهاسـت و در محـدودۀ زمـانی خاصـی
نیست ،پ

عاملی همهون خداوند باید وجود داشته باشد تا تـأمینکننـدۀ ثبـات ایـن

قوانین باشد .آیت لال جوادی آملی متذکر میشوند که با استفاده از تجارب افـراد حتـی
نمیتوان اثبات کرد که این قوانین ثبات دارند؛ یعنی صغرای این قیاس که ثبات قوانین
اخالقی است ،میتواند از جنبههای مختلفی محل تردید تجربی باشد؛ لذا از این جهت
همواره میتوان به نحوی در این مقدمه تردید کرد .ایشان از طـرف دیگـر ابتنـای ایـن
برهان را بر امری صرفاً کاربردی و ظنی برای رسیدن به یقینی دربارۀ حق محض ناتوان
ِ ِ
ـن ال َْحـقِّ شَ ـیْئًا اسـتناد
میدانند .ایشان برای این منظور به آیـۀ َ و ِإنی الظی ی
ـن َال یُغْنـی م َ
میکنند .ایشان سپ بیان میکنند که حتی اگر ثبات قوانین اخالقی نیز پذیرفتـه شـود،
لزومی برای وجود خالقی تضمینکننده برای آنها نیسـت .ایشـان اینگونـه قـوانین را
برای اثبات «نفـ » کـه امـری غیـر مـادی اسـت کارآمـد میداننـد .در ادامـه ،بحـث
ارزشمندی دربارۀ رب احکام عقل عملـی و عقـل نظـری را مطـرح میکننـد و نحـوۀ
ارتباط آن دو را در نظریهای دقیق اعالم میکنند (همان۱۱۷ :ـ.)۱۵۷
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برهان فطرت

ایشان در نهایت از برهان فطـرت در تفکـر اسـالمی یـاد میکننـد .ایشـان متـذکر
ال وقتی که در کشتی در حـال
میشوند که وقتی فردی در ناامیدی کامل قرار میگیرد مث ً
غرق شدن است ،امیدی در دل او زنده است و ایـن امیـد بـدون امیـدبخش معنـا پیـدا
نخواهد کرد .همهنین زمانی که انسان به امری الیتناهی احسـاس وابسـتگی و محبـت
میکند ،ناگزیر باید متعلیقی برای آن وجود داشته باشد .اما ایشان معتقد نیستند هرگونـه
وابستگی و یا امیدی بتواند ما را به خداونـد راهنمـایی کنـد؛ چراکـه احتمـال دارد بـه
اموری که در ذهن خود تخیل کردهایم ،امید بسته باشیم .ایشان متذکر میشوند که ایـن
آگاهی اگر از نوع علوم حصولی باشد ،میتواند ناظر به امور فرضی یا ذهنی یا مکنـون
در ذهن باشد .در نظر ایشان امید یا محبتی میتواند ناظر به واقعیت خـارجی همهـون
خدا باشد که هیچ تصور و مفهومی را به دنبـال نداشـته باشـد ،بلکـه انسـان وقتـی بـه
صورت شهودی به حقیقتی در متن وجود دسـت یابـد ،در آن صـورت متعلـق آن هـم
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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امری وجودی خواهد بود .ایشان به نسبت آب و تشنگی در انسان اشـاره میکننـد کـه
تشنگی با اینکه امری درونی است ،به وجود امری بیرونی به نام آب ،ناظر است.
ایشان بسیاری از تبیینهای قرآنی را بر این مبنا میدانند و میفرمایند قرآن از طریق
احساس وابستگی یا محبتی که در بشر نسبت به امری فرابشری وجود دارد ،راه وصول
به حق را باز میکند .ایشان استداللهای ابراهیم 7در نفی خورشید و ماه و سـتاره بـه
عنوان پروردگار ،استدالل مبتنی بـر برهانهـای حرکـت و حـدوث و امکـان مـاهوی
نمیدانند ،بلکه حد وس آن را محبوب بودن و دوست داشتن میدانند که قالبی از این
برهان است (همان۱۹۱ :ـ.)۱۷۱

منابع
ل
عبدال (٩٧٣١ق) ،االشـارات و التنبیهـات ،مؤسسـۀ
 .۱ابنسینا ،ابوعلی حسین بن
نصر ،تهران.
 .۱ارسطو ،)۱۵۵۹( ،مابعدالطبیعه ،ترجمۀ محمد حسن لطفی ،انتشـارات طـرح نـو،
تهران.
 .۵افالطــون ،)۱۵۵۱( ،تیمــاسوس ،در مجموعــه آثــار افال ــون ،ج ،۵ترجمــه:
محمدحسن لطفی ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ،تهران.
 .۰آیتاللهی ،حمیدرضا ( )٩٧٣١مدخل «برهان صدیقین» ،دانشنامۀ جهان اسـال،
دایرةالمعارف اسالمی ،تهران.
 .۷ــــــ (« ،)۱۵۵۱برهان وجودی یا وجوبی» در شریعۀ خرد ،یادنگار نکوداشت
و اندیشۀ اسالمی ،تهران۰۵۵ ، ،ـ.۰۱۱
 .۱ـــــــ (« )۱۵۵۹برهان صدیقین مالصدرا و نقد آرای کانت و هیو ،در اثبـات
باریتعالی» ،مجموعه مقاالت کنگرۀ جهانی مالصدرا ،انتشارات بنیاد حکمـت
اسالمی صدرا ،تهران ،خرداد .۱۵۵۹
 .۵ــــــ (« )۱۵۹۷تحلیلی از برهانهای جهانشـناختی و مقایسـۀ آن بـا برهـان
امکان و وجوب در فلسفۀ اسالمی» ،قبسات ،فصلنامۀ علمیترویجی پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،سال یازدهم ،پاییز .۱۵۹۷
 .۹ــــــ ( )۱۵۷۱سنجههایی در دینپژوهی معاصر ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی ،تهران.
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منزلت علمی استاد عالمه جعفری ،علیاکبر رشاد (ویراستار) ،پژوهشگاه فرهنگ

 .۷جعفری ،محمد تقی ( ،)۱۵۵۵شرح و تفسیر مثنوی مولوی ،ج ،۱۱نشر اسـالمی،
تهران.
ل
عبدال ( ،)۱۵۱۹شرح حکمت متعالیه اسـفار اربعـه ،انتشـارات
 .۱۵جوادی آملی،
الزهراء ،تهران.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۵۵۱تحریر تمهید القواعد ،انتشارات الزهراء ،تهران.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۵۹۰تبیین براهین اثبات خدا ،مرکز نشر اسراء ،قم.

19

 .۱۵حائری یزدی ،مهدی ( ،)۱۵۱۵کاوشهای عقل نظری ،شـرکت سـهامی انتشـار،
تهران.
 .۱۰دکارت ،رنه ( ،)۱۵۱۱تأمالت در فلسفۀ اولی ،ترجمه :احمد احمدی ،مرکز نشر
دانشگاهی ،تهران.
 .۱۷راسل ،برتراند ( ،)۱۵۰۷عرفان و منطق ،ترجمـه :نجـف دریابنـدری ،کتابهـای
جیبی ،تهران.
 .۱۱صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم ( ،)۱۷۹۱شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعـه)،
دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .۱۵طباطبایی ،محمدحسین ( ،)۱۵۷۵اصول فلسفه و روش رسالیسم ،ج ،۷انتشـارات
صدرا ،قم.
 .۱۹ــــــ ( ،)۱۵۱۵نهایة الحکمة ،انتشارات الزهراء ،تهران.
 .۱۷کانت ،ایمانوئل ( ،)۱۵۱۱سنجش خرد ناب ،ترجمـه :میـر شـم الـدین ادیـب
سلطانی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .۱۵گیسلر ،نـورمن ( ،)۱۵۷۱فلسفۀ دین ،ترجمـه :حمیدرضـا آیـتاللهی ،حکمـت،
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تهران.
 .۱۱الیبنیت  ،گتفرید ویلهلم ( ،)۱۵۵۷منادولوژی ،ترجمه :یحیی مهدوی ،شـرکت
سهامی انتشارات خوارزمی ،تهران.
 .۱۱مجتهدی ،کریم ( ،)۱۵۵۷فلسفه در قرون وسطی ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .۱۵مصباح یزدی ،محمـدتقی ( ،)۱۵۵۵ترجمـه و شـرح برهـان شـفا  ،انتشـارات
امیرکبیر ،تهران.
 .۱۰مطهری ،مرتضی ( ،)٩٧٣١اصول فلسفه و روش رسالیسم (پاورقیها) ،دار العلم،
قم.
 .۱۷هپبرن ،رونالد (« ،)۱۵۵۱برهان وجوب و امکان» در خدا در فلسـفه ،ترجمـه:
بهاءالدین خرمشاهی ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۱۱هیک ،جان ( ،)۱۵۵۱فلسفۀ دین ،ترجمـه :بهـزاد سـالکی ،انتشـارات بینالمللـی
الهدی ،تهران.
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