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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  آموزهر و استفاده از عقل و یارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر به عنوان متقن اسالم گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یراهبـرد قـت  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن �ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

  
 سه



  

در مقطـع كارشناسـی ارشـد و    » فلسفه دین«منبع درسی برای دانشجویان رشته كتاب حاضر 
  .اسالمی تهیه شده استمندان به الهیات و فلسفه و كالم  دكترا و نیز دیگر عالقه

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
 االسـالم والمسـلمین   ثـر حجـت  از مؤلـف محتـرم ا   داند در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می

االسالم والمسلمین دكتـر علـی شـیروانی     عسكری سلیمانی امیری و نیز از ناظر محترم اثر حجت
  .سپاسگزاری كند
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  �تقدیم به روح ملكوتی حضرت عالمه محمدحسین طباطبایی
  
  
  

  پیشگفتار
  

تـرین   اسـت از آن جهـت كـه موجودنـد. حـق     شناسی علم به حقایق موجودات  فلسفه یا هستی
شناسـی   هسـتی  ۀذات و صـفات او بـر عهـد    ۀحقیقت، ذات خدای متعال است و تحقیـق دربـار  

تـرین معلـوم یعنـی ذات پـاك      شناسی اشرف علـوم اسـت؛ زیـرا شـریف     رو هستی از این است.
لسـوفان  تـرین هـدف فلسـفه نـزد فی     شود. اگر بگوییم مهـم  متعال، در این علم بررسی می خدای

خدای متعـال اسـت، گزافـه نیسـت؛ زیـرا تمـام مبـاحثی كـه در فلسـفه           ۀاسالمی، تحقیق دربار
شود، یا احكامی است كه مبنای اثبات ذات خدای متعـال و صـفات اوسـت یـا خـود       می تحقیق

اند  كند كه مبنای ورود به الهیات توان گفت، فلسفه یا احكامی را بررسی می احكام. بنابراین می آن
پـردازد. پـس كـل هسـتی در ذات و صـفات خـدای        به خود احكـام و مباحـث الهیـاتی مـی     یا

دار احكـام آنهاسـت و بیـرون از ذات و صـفات ذاتـی       شناسی عهده منحصر است و هستی متعال
متعـال در میـان    سـوی دیگـر، اثبـات ذات خـدای     فعلی كه عین فعل است، چیزی نیسـت. از  و

د؛ زیرا مبحث صفات ذاتی و صـفات فعلـی تـابعی از مبحـث     ای دار مباحث الهیاتی اهمیت ویژه
طـور كـه در مباحـث تفصـیلی ایـن مجموعـه        ذات خدای متعال است. اثبات ذات واجب همان

گـونی دارد كـه بهتـرین آنهـا، راه و روشِ صـدیقین اسـت كـه بـه          هـای گونـه   خواهید دیـد، راه 
ـ   شهرت یافته است. از آنجا كه نگارنده در خ» صدیقین برهان« اثبـات   ۀالل تحقیـق و تـألیف ادل

 �خدای متعال به این نتیجـه رسـیده كـه تقریـر حضـرت عالمـه سیدمحمدحسـین طباطبـایی        
هـای   هـای نـابی دارد كـه در دیگـر برهـان      گـی  اثبات خدای متعال بـه روش صـدیقین ویـژه    در

از  فیلسوفان اسالمی نیست، بر آن شد تا با توفیق خدای متعـال، ایـن مجموعـه را پـس     صدیقین
كـش پژوهشـگران كنـد. بـی شـك ایـن        تأمالت فراوان در مبادی و مبانی و نتایج بنگارد و پیش

 مجموعه چون به دست بشر غیر معصوم سامان یافته است، از خطا و لغـزش مصـون نیسـت، از   
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 هـا بسـیار   ها و رفوی خلـل  ها و بازخورد آنها به مؤلف برای جبران كاستی رو بررسی لغزش همین
  مغتنم است.

دقـت   رویی این مجموعـه را بـه   اب دكتر علی شیروانی كه با گشادهبجاست از جن در این مقام
همچنـین از   آن افزودند، قدردانی كنم.و بر غنای  ای را یادآور شدند ند و نكات ارزندهبررسی كرد
خـانی كـه ایـن     جنـاب آقـای دكتـر فتحعلـی     هحوزه و دانشگاه و ریاست گروه فلسفپژوهشگاه 
كـنم. و نیـز از جنـاب     میند، تشكر با دیدۀ قبول نگریستند و در نشر آن اهتمام ورزید امجموعه ر

در نگهـداری مـتن از تحریـف و      زدنی و بـا دقـت نظـر    با بردباری مثال تاجیك كه آقای علیرضا
  ویراستاری نمود، سپاسگزارم. و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین.آن را تصحیف علمی، 

  
  قم مقدسه
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  مقدمه
  

اند كـه   مختلفی اقامه كرده ۀاسالمی برای اثبات وجود خدای متعال ادل ۀمتكلمان و فیلسوفان دور
 را روش صــدیقین ایــن ادلــه از آن فیلســوفان اســت. فیلســوفان بــرای اثبــات وجــود خــدا اوج

تقریـر  یكـی از آنهـا   گوناگونی یافته كـه  تقریرهای در میان فیلسوفان ن صدیقی  اند. برهان گزیدهبر
 دیگـر كـه آن را از   داردو جهـات مختلفـی    ویـژه  ویژگـیِ عالمـه   . تقریـر اسـت  طباطبایی عالمه

است. بررسی این جهـات  ساخته  و اهمیت آن را دوچندانكرده ممتاز  صدیقین برهانتقریرهای 
 است. پرسـش اصـلی ایـن اسـت كـه      پژوهشو نشان دادن برتری و اتقان این برهان هدف این 

دیگر ممتاز كرده است؟  نصدیقی های ای دارد كه آن را از برهان برهان صدیقین عالمه چه ویژگی
  رود: تری تحویل می فرعیهای  این پرسش به پرسش

مانند برهـان   ی غیر صدیقینها برهان از را هاد كه آنندار ای ن چه ویژگیهای صدیقی برهان .1
  كند؟ ممتاز می و برهان امكان و وجوب ، برهان حدوثحركت

  شود؟ چگونه تقریر می عالمه طباطبایی برهان صدیقین .2
  شوند؟ چگونه ارزیابی می ها و این اشكالاند  كردهوارد  چه اشكاالتی بر برهان عالمه .3
هـای   برهـان  دیگـر مترتـب اسـت كـه آن را از     عالمـه  هایی بر برهان صدیقین چه ویژگی .4

  كند؟ جدا می و حاجی سبزواری و مالصدرا سینا ن مانند برهان صدیقین ابنصدیقی
  تا چه حد است؟ هاو میزان همسویی آنهمسویند عالمه  ی با برهان صدیقینهای . چه برهان5
  ممكن است الگویی برای مباحث دیگر فلسفی قرار گیرد؟ آیا روش عالمه در برهان صدیقین .6

  شود: های باال در هفت فصل تنظیم و تقدیم می مباحث مورد نظر در این پژوهش با توجه به پرسش
پـردازد   میبرهان بر وجود خدا اقامه  با امكانِبرهان برهان و نسبت  ۀكلیاتی درباربه فصل اول 

اثبـات ایـن   نخسـت،   ؛ هدف دو فصـلِ شود طور عام عرضه می به و در فصل دوم برهان صدیقین



  �برهان صدیقین عالمه طباطبایی      4

  

ای اثبـات   ن، وجود خدا را بدون هیچ محـدودیت و نارسـایی  های صدیقی كه برهان است فرضیه 
پـی   ی كه اثبات وجود خدا را با تمسك بـه وجـود مخلـوق   های خلق كنند؛ در حالی كه برهان می
وجـه اهتمـام فیلسـوفان اسـالمی بـه       منظر از این هایی دارند. ها و نارسایی گیرند، محدودیت می

  شود. آشكار می برهان صدیقین
روشـن  در ایـن فصـل   پـردازد.   می عالمه از برهان صدیقینپذیرفتنی تقریرهای به فصل سوم 

هـای ظریـف    تـه توجهی به ایـن نك  . شاید كمهان در عین سادگی، ظرایفی داردشود كه این بر می
رو فصـل   ایـن  . ازانـد  شـدنی  كه همگی آنهـا رفـع   شده استسبب طرح ایراداتی بر برهان عالمه 

در همچنـین   .دهـیم  می و آنها را پاسخ ،اختصاص دشده بر این برهانوار های اشكال چهارم را به
 شـود.  اجمـال توضـیح داده مـی    بـه  برهان صدیقین عالمه طباطباییهای   خالل این فصل ویژگی

ز برخـی  برهان را دارد، هم ا الزمِهان عالمه، هم شروط د كه بركن اثبات می این دو فصل محتوای
  است. صونم هادی سبزواری و مالّ رامالصد ،سینا ن ابنهای صدیقی ی برهانها نارسایی

اگر وجود خدا حقیقتی مطلق است كه حتی اطالقش او را محدود نكرده و از بند اطـالق نیـز   
وحدت اطالقـی واجـب    دهیم كه برهان عالمه نشان می طور مشروح در فصل پنجم بهآزاد است، 
بـا شـهود عرفـا     هان با كتاب و سنّت و نیـز برشود كه این  و همچنین روشن می، دده را نتیجه می

  سازگار است.
ر فصـل هفـتم   پردازد و سرانجام د میهای همسو با برهان عالمه  برهانبه ارزیابی فصل ششم 

استفاده كـرد و در چنـد مسـئلۀ    فلسفی  دیگر مسائل روش عالمه در توان از  دهیم كه می نشان می
  .روش را نشان خواهیم دادفلسفی این 

  
  
  



  
  
  

  فصل اول

  
  و نسبت آن با اثبات وجود خدا برهان

  
ر كلی، و نیز چند قاعـدۀ مـرتبط   طو به حقیقت برهان، اقسام و شرایط آن در منطقبه فصل در این 

بـا  دو و نسـبت آن   »ما السـبب « ۀو قاعد »االسباب ذوات« مانند قاعدۀبا مسئلۀ اثبات وجود خدا 
شوند كه به كمـك آنهـا    رو در اینجا مطرح می دو قاعدۀ مزبور، بدین. پردازیم اثبات وجود خدا می

شـود كـه    و كدام ندارند، و نیز روشـن مـی   توان احراز كرد كدام استدالل شرایط برهان را دارد می
شود با پـذیرش آنهـا    ارتباط دو قاعدۀ یادشده در باب اثبات وجود خدا در این است كه گمان می

ادلۀ اثبات وجود خدا شرایط برهان را نخواهند داشت. در این فصل سازگاری و عدم تهافت ایـن  
اسـت  فصل نخسـت ایـن    ۀنتیجرو  . از ایندو قاعده را با ادلۀ اثبات وجود خدا نشان خواهیم داد

ند. بنـابراین دو  سـت نی خـدا  پذیری وجـود  نافی برهان» ما السبب«و » االسباب ذوات«دو قاعدۀ  كه
  باشد. یا دلیل شود كه برهان بر وجود خدا ممكن نیست از قسمِ برهان لمی معلوم می ،قاعده

  . برهان1_1

ـ  و مستلزم نتیجۀ یقینـی باشـد.  از مقدمات یقینی را گویند كه مؤلف   قیاسیمنطقْ برهان در  ۀمقدم
بـاور  «د. گیـر  به آن تعلق مـی  ثابت صادقِ جازمِ باورِ، یعنی تصدیق علمیكه ای است  قضیهیقینی 
نیـز   »صـادق . «یسـت خالف آن ممكن ناست و  صادق باوركنندهآن است كه قضیه از نظر » جازم

آن است كه باور از راهـی  بودن قضیه هم به » ثابت«و  ،مطابق با واقع باشدقضیه  مفادآن است كه 
مـورد تأییـد    راه 1كنـد.  ا تأییـد مـی  ی اعتبار آن رشناس و معرفت كه علم منطقبه دست آمده باشد 

                                                           
در مقابل بـاور ثابـت،   . همچنین گیرد و در مقابل باور صادق، باور كاذب قرار می ،در مقابل باور جازم، باور ظنی. 1

ـ  و معرفت منطقو گیرد كه راه رسیدن به چنین باوری تبعیت از دیگری است،  باور مقلد قرار می ی رسـیدن  شناس
 كند. از این راه را تأیید نمیبه باور 
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خـود  آن اسـت كـه قضـیه     برای رسیدن به تصدیق علمـی  شناسان مسلمان دانان و معرفت منطق
. قضـایای بـدیهی را مبـادی    از بدیهی نتیجه شـود  قیاس معتبربا  است نظری اگریا  ،باشد بدیهی
  نامند. می برهان

  :اند قسم ششبر دانان  از نظر منطق بدیهیات
 .فطریات ؛متواترات ؛حدسیات ؛مجربات ؛و وجدانیات اعم از حسیات ،مشاهدات ؛اولیات

ـ   انـد،  اولیـات ترین مبـادی   ترین و اساسی مهم  هاعلـوم در تحقیـق مسائلشـان بـدان     ۀكـه هم
صـرف تصـور اجـزای قضـیه بـرای      در آنهـا  كه ند ای از مقدمات برهان اولیات دسته 1اند. محتاج

بـین   اگر قضیه حملی باشد، صرف تصور موضوع و محمول و نسبت آن كافی است. مثالًتصدیق 
نیسـت؛   یبه حس و وجدان و برهـان نیـاز   ،علم به آنبرای كند و  آن دو برای تصدیق كفایت می

كـس   ؛ زیـرا هـر  »اجتماع نقیضـین محـال اسـت   «یا مانند » تر است كل از جزء خود بزرگ«مانند 
 را» محـال «و » نقیضـین «، »اجتماع«و نیز مفهوم  ،اول ۀرا در نمون» تر بزرگ«و » جزء«، »كل«مفهوم 
، تصدیق خواهد كرد. علوم عقلی محـض را درستی تصور كند، مضمون دو قضیه  هدوم ب ۀدر نمون

در اثبات  )شناسی مبتنی بر تجربه نه هستی(ض شناسی مح و هستی ، ریاضیات محضمانند منطق
در  گیرند. بنابراین مبادی برهـان  مبتنی بر اولیات بهره می صرفاً مسائلشان تنها از اولیات و نظریات

  .اند این دسته علوم فقط اولیات
. اما برای اثبات وجود خدا دو راه متصور است: برهان عقلی محض و برهان عقلی غیر محض

اند و یا نظریات مبتنی بر اولیات، و مقدمات برهـان عقلـی    عقلی محض یا اولیات مقدمات برهان
اند كه به حـس   غیر محض افزون بر اولیات یا نظریات مبتنی بر اولیات، مقدمه یا مقدمات دیگری

  شوند. ظاهری یا باطنی منتهی می

  ، انی مطلق و دلیلبرهان لمی .2_1

دانان برهـان   شود. منطق ی تقسیم میئبه اقترانی و استثنا قیاس است و قیاس در منطقنوعی  برهانْ
را  وسطاحد ایشان در قیاس اقترانی اند.  تقسیم كرده و دلیل و انی را به انی مطلق ،و انی را به لمی

اند تا با آن برهان را تعریف، و به لمی و انی مطلق و دلیل تقسیم كننـد. ایـن معیـار     معیار قرار داده
 رو بـرای جبـران ایـن    شـود. از ایـن   ی نمیهای استثنائ ها در قیاس نارسایی دارد؛ زیرا شامل برهان

ـ   یهـای اسـتثنائ   ا در قیـاس مسـتثن  انـد  گفته دانان نقیصه برخی از منطق در وسـط  احـد   ۀبـه منزل
                                                           

 ).313، صالتجرید فی شرح منطق الجوهر النضید، حلی» (والعمدة ه
 األو�لیات«. 1
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طبق این معیار، برهانْ قیاسی است كه در آن حد اوسـط علـت تصـدیق    . ی استهای اقتران قیاس
یعنی علـت  (گاه حد اوسط علت نتیجه  هر اند: گفته است، و در تقسیم برهان به لمی و انی و دلیل

ثبـوت  حد اوسـط علـت   گاه  هر . به عبارت دیگر،است باشد، برهان لمی )ثبوت اكبر برای اصغر
نتیجـه   معلـول  گاه حد اوسط هر؛ و وگرنه انی است ،ی استلم اندراج اصغر در اكبر باشد، برهانْ

گاه حد اوسط نه علـت   هرو  ؛باشد، برهان از نوع دلیل است )یعنی معلول ثبوت اكبر برای اصغر(
تـوان گفـت:    می  . حال براساس این سه تعریفبرهان انی مطلق است نتیجه باشد و نه معلول آن،

معلـول  گـاه   هری است و لم ی علت نتیجه باشد، برهانْئاستثنا های قیاس برهاندر  اگاه مستثن هر
ن، برهـان  آو نه معلول  باشدنه علت نتیجه  گاه مستثنا اشد، برهان از نوع دلیل است، و هرنتیجه ب

  انی مطلق است.
  اند: دست یافته مونۀ مختلفسه ن به ، بررسی كرده وان برهان انی مطلق رادان منطق

 گـاه پـدر   هـر از باب مثال، . اند متضایفان و حد اكبر حد اوسط. برهان انی مطلقی كه در آن 1
را  حامـد  بـودن  توان آن را حد اوسط قرار داد و پسـر  معلوم باشد، می حامدنسبت به  حمید بودن

ـ   دانـان  برهان انی مطلق به نظر منطـق نتیجه گرفت. این نمونه از حمید نسبت به   یچنـدان اهمیت
یك از دو متضایف بر دیگری تقدم  بنابراین هیچ وجودند.و در علم  ندارد؛ زیرا متضایفان متكافئ

نسـبت بـه    رد. به بیان دیگر، اگر پدر بودن حمیـد علمی ندارد تا در مقام اثبات حد اوسط قرار گی
ـ   مجهـول  حمیدنسبت به  بودن حامد معلوم است، در این فرض پسر حامد ا بـا برهـان   نیسـت ت

علم به یكی از آن دو بر علـم  بنابراین  اند، و متكافئ در علمبودن  و پسر پدر بودن اثبات شود؛ زیرا
  ؛تا آن را حد اوسط قرار دهیم به دیگری پیشی ندارد

علتی هستند كه بیـرون   دو معلول و حد اكبر برهان انی مطلقی كه در آن حد اوسطبرای  سینا ابن .2
كند. از نظر طب قدیم بول سـفید و بیمـاری سرسـام دو     از مثالی طبی استفاده می ،از حدود برهان است

الزمِ حركت اخالط تند به سمت مغزند و بر این اساس با تشخیص یكـی از دو الزم در بیمـار، وجـود    
توان تركیبی از برهان دلیل و برهـان   این نوع برهان انی مطلق را می 1گرفتند. الزم دیگر را در او نتیجه می

شـود،   دانست؛ زیرا درواقع با علم به حد اوسط، كه معلول اول است، علم به علت آن حاصل مـی  لمی
شـود، و   مـی و این، سیر از معلول به علت، و دلیل است و با علم به علت، علم به معلـول دوم حاصـل   

رو در ارزیابی ایـن برهـان بایـد گفـت كـه میـزان        این سیر از علت به معلول و برهان لمی است. از این
  ؛ارزش این برهان تابع ارزش بخش اول آن است كه برهان دلیل است

                                                           
 .80، البرهان، صالشفاء، سینا ابن. 1
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با ایـن تفـاوت    ند؛حد اصغر ، الزمِهر دو ،و حد اكبر حد اوسطبرهان انی مطلقی كه در آن  .3
 حـد  است، ولی ثبـوت  اوسط بین حد اكبر برایحد و ثبوت  اصغر حد برای كه ثبوت حد اوسط

ایـن قسـم از برهـان انـی      .شـود  اثبات می ر بین نیست و با میانجی حد اوسطاصغ حد اكبر برای
عالمـه نیـز از همـین قسـم      اهمیت زیادی دارد و برهـان صـدیقین   ییمطلق از نظر عالمه طباطبا

هـای   ناپـذیری را كـه یكـی از الزم    است. در برهان صدیقین عالمه، چنان كه خواهد آمـد، عـدم  
ت بـودن آن، بـه   د بالـذا الوجـو  واجـب دهیم، و الزم دیگر، یعنی  است، میانجی قرار می» واقعیت«

  رسد. اثبات می
  

  

  . شرایط مقدمات برهان3_1

انـد.   ی را برای مقدمات آن در نظر گرفتـه طوشریك قیاس  برهان بودن برای تشخیصدانان  منطق
  برهان است وگرنه برهان نخواهد بود: ها را دارا باشد، اگر قیاس این شرط

این شرط در هر برهانی الزم است؛ زیرا  تر) از نتایج باشند. (روشن باید اعرف . مقدمات برهان1
به واسطۀ نتیجه  باشد، اوالً آن نتیجه به كمتر از معرفتمساوی با یا  برهان مقدمات به اگر معرفت

ایم و  دادهو این را نتیجه قرار  هچرا آنها را مقدماین پرسش كه  و ثانیاً ؛معلوم نخواهد شدمقدمات 
، پاسخ موجهی نخواهد داشـت. بنـابراین یقـین بـه نتیجـه حاصـل       یما عكس عمل نكرده چرا به

  آید: نخواهد شد. از باب نمونه، قیاس زیر برهان به شمار نمی
 . حمید پدر حامد است؛1

 دیگری باشد، آن دیگری فرزند اولی است؛ كس پدر  . هر2

 . پس حامد فرزند حمید است.3

تـر از معرفـت فرزنـد بـودن      در این قیاس معرفت به پدر بودن حمید نسبت به حامد روشـن 
حامد نسبت به حمید نیست. بنابراین وجهی ندارد كه پدر بودن حمید نسبت به حامد را مقدمه، 

  را نتیجۀ آن قرار دهیم.و فرزند بودن حامد نسبت به حمید 
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هایی است كه در آنها بایـد   قیاس این شرط مخصوص باشند. از نتیجه . مقدمات اقدم بالطبع2
مـا   است. بنابراین اگر مجهول استفاده كرد. یكی از انواع تقدم، تقدم علت بر معلول از برهان لمی

رو مقـدمات اسـتدالل در ایـن     معلول باشد، راه عقلی برای اثبات آن كشف علـت اسـت. از ایـن   
تا یقین بـه نتیجـه حاصـل شـود. بنـابراین در ایـن        بر نتیجه داشته باشند فرض باید تقدم طبعی

اش است، مقدمات بر نتیجه تقدم طبعی داشته باشند. طبق ایـن   علت نتیجه آن برهان، حد اوسط
  آید: شرط، قیاس زیر برهان به شمار نمی

 . این چوب سوخته است؛1

 ای آتش به آن رسیده است؛ . هر چوب سوخته2

 . پس این چوب آتش به آن رسیده است.3

است و نتیجه یقینی نیسـت؛ زیـرا هرچنـد بـا آتـش       حد اكبر در قیاس باال معلول حد اوسط
سوزد، ممكن است چوبی بدون اینكه آتش به آن رسیده باشـد بـر اثـر علـت دیگـری       چوب می

  آور است: بسوزد. اما برهان زیر یقین
 . این چوب آتش به آن رسیده است؛1

 سوزد؛ . هر چوبی آتش به آن برسد، می2

 سوزد. چوب می. پس این 3

مناسـب   شود. با نتایج در علومی باشند كه برهان در آنها اقامه می باید مناسب . مقدمات برهان4و  3
نسـبت بـه   مقـدمات  محمـول  است و به این معناست كـه   و اولی بودن مشتمل بر دو شرط ذاتی

حمـول در صـغرا و كبـرای برهـان     ذاتی و اولی باشد. مقصود از ذاتی آن است كـه م  آنها موضوع
و مقصود از اولی آن است كه حمـل محمـول    ،یا عرض ذاتی برای موضوع باشدو فصل  جنس یا

 در علوم برهانیبرهان نداشته باشد. شرط مناسب بودن مقدمات  یا اخص بر موضوع واسطۀ اعم
زیـرا  كنند؛  چون در غیر این صورت علوم تداخل می؛ بودن مقدمات شرط اولیویژه  بهاست، الزم 

، حكـم مخـتص بـه موضـوع     نسبت محمول به موضوع واسطۀ اعم یا اخص داشته باشدگاه  هر
مورد نظر  تر از علم گاهی به علمی عامحكم  لب ؛نخواهد بود شود، ی كه برهان در آن واقع میعلم

 گاه استدالل كنیم:  نمونه هر محض. تر گاه به علمی خاص اختصاص دارد و

 است؛ حساسانسان . 1

 دهد؛ به محیط اطراف خود واكنش نشان می حساسیهر . 2

 .دهد . پس هر انسانی به محیط اطراف خود واكنش نشان می3
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ـ  ای در انسـان  این حكم گرچه بر انسان صادق است، مسـئله  ای در  لكـه مسـئله  ی نیسـت؛ ب شناس
كه اثبات حساسـیت در صـغرا    است؛ زیرا این حكم از اعراض خاص حیوان است؛ چرا جانورشناسی

دانـان   رو منطـق  واسطۀ اعم دارد و آن حیوان است. پس انسان حساس است چون حیوان است. از این
كه حمل محمول بر موضوع واسطۀ اعـم نداشـته باشـد. آنـان      اند شرط كرده در مقدمات علوم برهانی

اند كه حمل محمول بر موضوع نباید واسطۀ اخص داشـته باشـد؛ زیـرا نتیجـه در      همچنین شرط كرده
  گاه استدالل كنیم: این فرض مختص علمی خواهد شد كه اخص از موضوع مورد نظر است. مثالً هر

 اند؛ ها ناطق . بعضی از حیوان1

 اطقی متعجب است؛. هر ن2

 اند. ها متعجب . پس بعضی از حیوان3

این حكم به حیوان اختصاص ندارد، بلكه مختص انسان اسـت، و صـغرا در ایـن نمونـه واسـطۀ      
انـد، و انسـان    نـاطق   انـد  ها چون انسـان  دارد؛ زیرا برخی از حیوان اخص از موضوع علم جانورشناسی

  ی خواهد بود، نه جانورشناسی.شناس ای در انسان اخص از حیوان است، و بر این اساس نتیجه مسئله
ی برهـان در هـر  این دو حكم شرط مقـدمات   شند.با و ضروری باید كلی . مقدمات برهان6و  5

علـوم   بـه كلی و ضروری باشند، بلكه این دو حكـم   نیستند؛ زیرا الزم نیست همۀ مقدمات برهان
اند و روشـن   كلی و ضروریو نتایج احكام درصدد به دست آوردن كه اختصاص دارند  ای برهانی

  .آیند دست نمی بهنتایج كلی و ضروری بدون مقدمات كلی و ضروری  است كه
های اثبات وجود خـدا   برهان هدف ما در این بحث بررسی لزوم یا عدم لزوم دو شرط اول در

هـای مزبـور    است، با صرف نظر از اینكه برهان» ما السبب«و » االسباب ذوات«براساس دو قاعدۀ 
  شوند. در چه علمی اقامه می
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  علوم عقلی محض .4_1

ـ   شوند: علوم عقلی محض به دو دسته تقسیم می علوم برهانی . عقلـی  ر محـض و علوم عقلـی غی
روش  ،حاصـطال  تنها به حكم عقل مستند است و به شانكه تحقیق مسائلرا گویند  محض علومی

 . به عبارت دیگر، در تحقیق مسائل علوم عقلـی محـض از  عقلی محض است هاآنمسائل تحقیق 
وم عقلـی محـض آن دسـته علـومی     شود. بنابراین عل حس و تجربه و علم حضوری استفاده نمی

علوم عقلی غیر محض، علومی هسـتند كـه    برابر،. در اند هستند كه مبادی مسائل آنها فقط اولیات
 یـا  برخی از مقدمات مسائل آنها، به علم حضـوری ، بلكه ندمستند نیست بر اولیاتتنها  شانمسائل

 .حكـم عقـل مسـتند نیسـت    بـه   این علوم صرفاً مسائل رو تحقیق در اینمستندند. از  علم حسی
محض  غیر عقلی یها ی عقلی محض را از برهانها شود كه برهان ین دو روش سبب میتفكیك ا

غیـر محـض    عقلـی   شود كه روش ین اساس معلوم میدر اثبات وجود خدا تفكیك كنیم و بر هم
كه مورد توجه فیلسوفان مسلمان بـوده اسـت و مـا در فصـل دوم بـه آنهـا        ددار هایی  محدودیت

  .خواهیم پرداخت

  االسباب قاعدۀ ذوات .5_1

 علـم بـه   جـز از طریـق   این است كه معلول» سبابهاتعرف اال با االسباب ال ذوات«مضمون قاعدۀ 
در  این قاعده، هم در فلسفه در مبحـث علـم و هـم در منطـق    شود.  ش شناخته نمیو علل اسباب

نتیجـه  گـاه   هـر  ،كـه اینتوضیح شود.  شود و بر درستی آن برهان اقامه می مبحث برهان مطرح می
  ر معلول باشد، دو راه برای معرفت آن قابل فرض است:االم درواقع و نفس

ماننـد علـم بـه     ،و تجربـه  خواه به حس ظـاهر معرفت یابیم؛ از راه حس به آن نخست اینكه 
بنـابراین روش   مانند علم به حاالت نفسـانی.  ،و علم حضوری به حس باطن خواه ،اشیای مادی

  ؛مسائل عقلی محض نیست تحقیق در این
و بـاطن   معلوم شدن آن از طریق عقل محض بدون كمك گـرفتن از حـس ظـاهر   نیز راه دوم 

  كنیم.اولیات در خارج اثبات برهان مبتنی بر را با  یعنی معلول ؛است
و غیـر   گـاه معلـولی مجهـول    طبق این قاعده هر 1االسباب ناظر به راه دوم است. قاعدۀ ذوات

و  ،هـا  . بنـابراین یكـی از راه  است شعلم به علتتنها راه عقلی محض برای اثبات آن  بدیهی باشد،
                                                           

  .86و  85، صهمان. 1
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 مجهـولِ غیـر   تنها راه معرفـت بـه معلـولِ    2،و مالصدرا 1سینا مانند ابن شاید نزد برخی فیلسوفان
های متصور دیگر، یا علم از طریق  راهزیرا معرفت به علت آن است؛  ،بدیهی از طریق عقل محض

و یا علم از طریق علم به  ،كه در این صورت روش عقلی محض نیست ،و باطن است ظاهر حس
یا علم عقلی محض نیست، در صورتی كه معلولِ معلـول را   نیزاین طریق كه  معلولِ معلول است

در اسـتدالل اسـت، در صـورتی كـه      یا مستلزم دور ،دست آوریمه یا باطن بظاهر از طریق حس 
خـود   كه در اینجانوز علم به علت دست آوریم؛ زیرا هه بخواهیم آن را از طریق علم به علت آن ب

 ۀ. بنـابراین قاعـد  تـا علـم بـه معلـولِ معلـول حاصـل آیـد        حاصـل نشـده اسـت    است، معلول
معلوم شدن معلول از طریق عقل محض، علـم بـه علـت آن     هگوید كه تنها را می »االسباب ذوات«

است. بنابراین اگر علم به علت نداشته باشیم، از طریق عقل محض علـم بـه معلـول آن ممكـن     
سوزی جنگل حرارت زیاد نـور خورشـید و وزش شـدید     از باب نمونه، یكی از علل آتش نیست.

سوزی جنگلی را  اگر بخواهیم آتش سوزی است. حال باد است و نابودی درختان هم معلول آتش
  نتیجه بگیریم در بدو امر سه راه وجود دارد:

. از طریق حس مشاهده كنیم كه جنگل آتش گرفته است. این همـان راه حسـی اسـت كـه     1
  ناظر به آن نیست؛» االسباب ذوات«قاعدۀ 
نتیجه بگیریم كه جنگل آتش گرفته است. اما علم به معلول از دو آن علم یابیم و  . به معلول2

طریق ممكن است: یكی از طریق حس و دیگری از طریق علت. اگر علم از طریـق حـس باشـد،    
شود؛ البته در صورتی كه علت انحصاری باشد؛  مانعی در كار نیست و علم به علت آن حاصل می

كنیم كه جنگل آتش گرفته اسـت. ایـن طریـق بـا قاعـدۀ       مثالً از طریق دیدن دود از راه دور یقین
  در تعارض نیست.» االسباب ذوات«

سـوزی جنگـل    از طریق علم به علت آن، كه در مثال ما علم به خـود آتـش   اما علم به معلول
اسـت و مـا خواسـتیم از     باشد، ممكن نیست؛ زیرا مفروض این است كه علم به علـت مجهـول  

رو اگر برای علم به معلول دوباره سراغ علم به علت آن  طریق معلولش به آن علم پیدا كنیم. از این
  آید؛ برویم دور الزم می

ها  یك از معلول . به علت آن علم یابیم؛ یعنی با عقل محض از وجود واجب آغاز كنیم و هر3
مورد نظر برسیم، بدون آنكه حس ظاهری یـا بـاطنی را    تا به معلول را از طریق علتش كشف كنیم

  االسباب ناظر به این راه است. در كشف معلول دخالت دهیم. قاعدۀ ذوات
                                                           

  .244، صشراقتعلیقات بر شرح حكمة اإل، شیرازی. 2   همان.. 1
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  قاعدۀ ما السبب .6_1

این است كه اگر چیـزی سـبب و   » یعرف ببرهان ما السبب له فهو اما بدیهی او ال«مضمون قاعدۀ 
س یـا بـا قیـا    ،باشـد  یا باید معرفت به آن بـدیهی اولـی   ،دالوجو باشد، مانند واجبعلتی نداشته 

این قاعده مانند قاعدۀ نخست، هـم در فلسـفه    1د.وش برهانی با مقدمات عقلی محض معلوم نمی
ـ  رهانی بـا مقـدمات  شود. مراد از قیاس ب مطرح، و اثبات می و هم در منطق در ایـن  محـض   یعقل

و  سـینا  انـد، ماننـد ابـن    است؛ زیرا كسانی كه بـه ایـن قاعـده ملتـزم     برهان لمیقاعده خصوص 
اند، و اقامۀ برهان بـر وجـود    با مقدمات عقلی محض اقامه كرده برهان وجود واجب بر ،مالصدرا

، هـر برهـانی نیسـت، بلكـه     در ایـن قاعـده   دهد كه مراد ایشان از قیاس برهانی نشان می واجب
برهان  ؛ پس وجود واجبعلت ندارد واجب وجود و روشن است كه ،خصوص برهان لمی است

آن بایـد علـت    می باشد، بنا بر تعریف حد اوسط؛ زیرا اگر برای وجود واجب برهانی للمی ندارد
اید نـوعی  ب می واجببنابراین برهان بر وجود  نتیجه باشد، در حالی كه وجود واجب علت ندارد.

  باشد كه توضیح آن خواهد آمد. برهان انی

  االسباب انواع برهان با قاعدۀ ذوات .7_1

یـا انـی دلیـل. اگـر مطلـوب و      و  ت یا انی مطلق اسـت گذشت، برهان یا لمی اس پیشتر كهچنان 
باشد، تنها راه معرفت بـه آن در علـوم   » االسباب ذوات«و مصداقی از قاعدۀ  نظری معلول مجهول

برهان قـرار گیـرد،    وسطاحد  كشف شود واست. بنابراین باید علت آن  برهان لمی عقلی محض
كـه   خواهیم یافت؛ چـرا علم  آن به معلول ، قطعاًیابیمد؛ زیرا اگر به علت علم گردتا معلول معلوم 

ـ   معلوم مـی  نیزگاه ذات علت معلوم شود، از علم به آن، علیت آن نسبت به معلول  هر را شـود؛ زی
 ،علت و الزمۀ علم به ذات ،علت نخواهد بود د وگرنه ذاتشو یت علت از ذات علت ناشی میعل

  معلول است.علم به ذات 
ا را كشف كـرد؛ زیـر   توان وجود معلول پیدا نكنیم، از راه عقل محض نمی اما اگر علم به علت

مشـكوك  د، بدون آنكه علتش كشف شو یعقل د از نظرالوجو د است و ممكنالوجو معلول ممكن
را معلـول  تواند وجود  نمیتنهایی و بدون استمداد از حس ظاهری و باطنی  به است. بنابراین عقل

  .كشف كندبدون علم به علت آن 
                                                           

  .94، البرهان، صالشفاء ،سینا ابن. 1
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ا خیر؟ دو راه دیگر برای معلـوم شـدن   وجود دارد ی های دیگری برای علم به معلول اما آیا راه
علـم بـه    وجود معلول محتمل است: یك راه برهان دلیل است كه در ایـن صـورت حـد اوسـط    

  انی مطلق.برهان و راه دوم  ،معلولِ معلول است
ز به عقل معلول نییابد؛ زیرا علم به معلولِ  علم به معلول تواند اما عقل محض از راه دلیل نمی

در  كـه  اسـت  علت معلـولِ معلـول   آن تنها از طریق علم به كه علم به محض ممكن نیست؛ چرا
  از این طریق مستلزم دور در استدالل است. علم و ،است مجهول فرض ما همان معلولِ

مطلق است. انی مطلـق نیـز خـود سـه     برهان انی  نظریِ معلولْ برای علم به مجهولراه سوم 
  یك از آنها بررسی كنیم: قسم است و باید علم به معلول را با هر

علـم  از ایـن طریـق    دو متضـایف باشـند.   و حد اكبر اوسط حدقسم اول در موردی است كه 
رو بـرای حصـول    اند، و از همـین  رفتكافئ در وجود و معمت؛ زیرا دو متضایف، شود حاصل نمی

  گیرد؛ علم به یكی از آن دو، متضایف دیگر حد اوسط قرار نمی
بیـرون  د كه نی باشواحد برای علت معلول اكبرحد و  دوم در جایی است كه حد اوسط قسم

 لمـی برهـان  دلیـل و  برهـان  بـه تركیبـی از    حالتدر این  از حدود برهان است. برهان انی مطلق
شود و از طریق علم به علـت، علـم    ؛ زیرا با علم به معلول اول علم به علت حاصل میگردد میباز

این است كه علم بـه معلـول اول از طریـق    قسم دوم مشكل لیكن شود.  به معلول دوم حاصل می
تا از طریق علم به علـت علـم بـه     ،ممكن نیست یا باطن حض بدون استناد به حس ظاهرعقل م

  ؛معلول دوم حاصل شود
ـ  اصـغر  و هر دو الزمِ دو متالزم، و حد اكبر حد اوسطاست كه  در جایی سوم قسم بـا   ؛ندباش

اسـت و الزم بـین    اصـغر حـد  اكبر الزم غیر بـین بـرای   حد و  اوسط الزم بینحد این تفاوت كه 
این برهان انی مطلق معتبر است و با قاعدۀ  1شود. میانجی برای اثبات الزم غیر بین برای اصغر می

نـی مطلـق   این قسـم از برهـان ا   به ای ویژه عنایت المه طباطباییاالسباب تعارض ندارد. ع ذوات
جاری است. محض نمونه، برهان زیـر در فلسـفه   فلسفه  او تنها این قسم از برهان در دارد. از نظر

  است: ای از برهان انی مطلق از نظر عالمه طباطبایی نمونه
                                                           

لـه. فـالبراهین  ةعلـ خارج هنـاک فـال ذ الإی'ون معلوال لش
ء خارج منه،  یوجب أن ال ءأعم األشیاأن کون موضوعها «. 1
. وأما برهان اإلن فقد تحقق ف
 کتاب البرهان من المنطق أن السلوک من المعلـول هفیها لیست ببراهین لمی ةالمستعمل

فیسلE فیه مـن  ةالذی یعتمد فیه عل
 المالزمات العامیبق
 للبحث الفلسف
 إال برهان اإلن  یفید یقینا فال إل
 العلۀ ال
 .)6، صنهایة الحكمه، طباطبایی» (أحد المتالزمین العامین إل
 اآلخر
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 . ماهیت نسبت به وجود و عدم مساوی است؛1

 در وجود و عدم محتاج علت است؛. هر چیزی كه نسبت به وجود عدم مساوی باشد، 2

 . پس ماهیت در وجود و عدم محتاج علت است.3

اند. نمونۀ برجسـتۀ برهـان انـی     و اكبر دو الزم برای ماهیت از نظر عالمه طباطبایی حد اوسط
اسـت.   تعلیقات بـر اسـفار  ویژۀ ایشان در  مطلق در فلسفه از نظر عالمه طباطبایی برهان صدیقین

  خالصۀ تقریر آن چنین است:
 ر است؛ناپذی . واقعیت عدم1

 ت است؛د بالذاالوجو ر باشد، واجبناپذی . هر چیزی كه عدم2

 ت است.د بالذاالوجو . پس واقعیت واجب3

انـد كـه اولـی، حـد      ت دو الزم برای واقعیتد بالذاالوجو ناپذیری و واجب در این برهان عدم
  برای اثبات دومی قرار گرفته است. اوسط
  

  

  ما السبب ۀانواع برهان با قاعد .8_1

بلكـه مصـداق    نباشـد، » االسـباب  ذوات«و مصـداق قاعـدۀ    معلول و مجهول نظریِ اگر مطلوب
علـم بـه آن    روشـن اسـت كـه    باشد، علم به آن از چه طریقی ممكن اسـت؟  »ما السبب« قاعدۀ

؛ زیرا برهـان لمـی علـم بـه معلـول از      با مقدمات عقلی محض ممكن نیست برهان لمیطریق  از
علم به علت آن است، و در اینجا فرض این است كه مطلوب معلول نیسـت. پـس وجـود     طریق

ـ لمی ااست، از طریق برهان » ما السبب«خدا كه مصداقی از قاعدۀ  بنـابراین   1پـذیر نیسـت.   اتثب
                                                           

انـد. ایـن    را لمی دانسـته  برهان صدیقین شرح اشاراتدر  محقق طوسیبیان از جمله ها  بیانبرخی گفتنی است . 1
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است ممكن باشد، یا برهـان انـی مطلـق اسـت و     » ما السبب«برهان برای چیزی كه مصداق  اگر
  انی دلیل.  یا

آن، معلـوم كـرد؟ در    را با انی دلیل، یعنی از راه علم به معلول» ما السبب«توان مصداق  اما آیا می
  پاسخ باید گفت دو راه برای كشف چیزی كه معلول نیست، از طریق علم به معلول محتمل است:

ـ را از طریق حس ظاهری یا بـاطنی (علـم حضـوری    علم به معلولنخست اینكه  دسـت  ه ) ب
 اسـت كـه علـت   پـذیرفتنی  . البتـه ایـن در جـایی    یـابیم  آوریم و با برهان دلیل به علت آن علـم 

انحصـاری باشـد.    دهـد كـه علـت    یقینی مـی  ۀانحصاری باشد؛ زیرا برهان دلیل در صورتی نتیج
روشن است كه این نوع علم، هرچند یقینی است، عقلـی محـض نیسـت؛ زیـرا در روش عقلـی      

عقلی محـض   روشدر  نكه مبادی برها ید؛ چراآمحض نباید پای حس ظاهری و باطنی به میان 
  ؛كه روش آن عقلی محض است، مسدود است ،این راه در فلسفهپس . ندا تنها اولیات

ـ   راه دوم این است كه علم به معلول دسـت آوریـم.   ه را از راه علم به علتش به عقل محـض ب
است. بنابراین علم بـه   ت كه علتش مجهول؛ زیرا فرض این اسآید به كار نمیدر اینجا نیز این راه 

  محض ممكن نیست. یعقل به روشبرهان دلیل  از راهچیزی كه سبب ندارد 
اسـت، برهـان انـی     »ما السـبب «پس تنها راه باقیمانده برای علم به چیزی كه مصداق قاعدۀ 

و هـر دو الزم اصـغرند و حـد     ،مـتالزم  و حد اكبـر  اوسطحد در آن است كه از قسم سوم مطلق 
نظـر عالمـه    طـور كـه گفتـیم از    است. همـان  اصغرحد اكبر برای حد اوسط میانجی برای اثبات 

قابـل تحقیـق   بـدان  تنها راهی است كـه مسـائل فلسـفه     برهان انی مطلق از قسم سوم طباطبایی
بـرای   حد اوسط و حد اكبر دو معلـول  یكیدر  ،انی مطلق برهان دو راه دیگرِاز میان زیرا  1است؛

یبی از دلیل و لمی است، و البته دلیـل  تركاند كه چنین برهانی درواقع  علت خارج از حدود برهان
 اند و چنان كه گذشـت، متضـایفان   ی حد اوسط و اكبر متضایفانیگرددر و  عقلی محض نیست،

  د.وش نمی متكافئ در علم و وجودند و با آن علمی حاصل

  برهان بر وجود واجب .9_1

پـذیر اسـت؟ نظـر     های گوناگونی قابل طـرح اسـت. آیـا وجـود خـدا اثبـات       دربارۀ وجود خدا پژوهش
ی وجود خدا چیست؟ بر فرض امكانِ اثبات وجود خدا، چـه نـوع   پذیر فیلسوفان مسلمان در باب اثبات

                                                                                                                                              
 یست تا اقامۀ برهان لمـی علتی ن وجود خدا معلولزیرا و باید توجیه شوند؛  ندخالی از مسامحه نیستها  بیاننوع 

  همان.. 1   برای آن ممكن باشد.
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كند؟ چگونه برهـان بـر وجـود خـدا بـا دو قاعـدۀ        برهانی از اقسام برهان وجود خدای متعال را اثبات می
  ها پاسخ درخور دهیم. پرسشكوشیم به این  سازگار است؟ در ادامه می» ما السبب«و » االسباب ذوات«

  امكان اقامۀ برهان بر وجود واجب .1_9_1
برهان آن  اقامۀ، امكان عام در مقابل امتناع است. چیزی كه ممتنع باشد، در اینجا مقصود از امكان

خدای متعـال از   مل بر تناقض صریح یا مضمر باشد.است كه مشت ممتنعو چیزی  ،ممكن نیست
د الوجـو  د است، و اگر معلوم شـود كـه مفهـوم واجـب    الوجو ن واجبنظر فیلسوفان مسلمان هما

مشتمل بر تناقض صریح یا مضمر نیست، روشن خواهد شد كـه اقامـۀ برهـان بـر وجـود خـدا       
مفهـوم مركـب از دو    ؛ زیرا اینمشتمل بر تناقض نیست »دالوجو واجب«پذیر است. مفهوم  امكان

تناقضـی نیسـت، و   » وجـود «است. روشن است كه در مفهوم » وجوب بالذات«و » وجود«مفهوم 
اسـت، و مفـاد تركیبـی ایـن دو     » بالـذات «و » وجوب«نیز خود مركب از » وجوب بالذات«مفهوم 

مفهوم این است كه وجوب از ناحیۀ غیر و قائم به غیر نباشد و همچنین روشن است كه وجـوب  
كـه مفـاد لفظـی    » وجـود واجـب غیـر قـائم بـه غیـر      «غیر قائم به غیر تناقضـی نـدارد. بنـابراین    

بـر  د به امكان عام اسـت و  الوجو د ممكنالوجو واجب پس است، تناقضی ندارد.» دالوجو واجب«
مگر آنكه بـه دلیـل خـاص     ؛اقامه كرد توان برهان د به امكان عام باشد، میالوجو چیزی كه ممكن

  برهان بر آن ممكن نباشد.اقامۀ 

  عقلی محض بر وجود واجباالسباب و ما السبب و برهان  قاعدۀ ذوات .2_9_1
توان بر وجود واجب اقامه كرد؟ دیـدیم برهـان یـا     نی مینوع برهاچه اكنون پرسش این است كه 

 برهـان  نـوع  سـه این یك از  ست یا دلیل است یا انی مطلق. اكنون باید بررسی كنیم كه كداملمی ا
  جاری نیست.یك  جاری است و كدام دربارۀ وجود واجب

 توان برهان لمی اقامه كرد؛ زیرا وجود واجـب  بر وجود خدا نمی بر وجود واجب: . برهان لمی1
یـا  » خـدا موجـود اسـت   «قضـیۀ  اسـت. بـه عبـارت دیگـر،      »السـبب ما «مصداق و علت ندارد 

ـ » د موجود استالوجو واجب« خـدا یـا    تـوان بـا حـد اوسـطی كـه علـت موجـود بـودن         یرا نم
  نیست. معلولواجب د باشد، اثبات كرد؛ زیرا وجود وجوال واجب

برهـان در  یابد. ایـن   سامان می لیل از راه علم به معلولبرهان د واجب:. برهان دلیل بر وجود 2
یـا از طریـق حـس    نیـز  كه علم به معلول داشته باشیم. علـم بـه معلـول     شود تشكیل میصورتی 
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از ، یا از طریق علم به علت. اگر علـم بـه خلـق    آید به دست می )باطنی (علم حضوریظاهری یا 
طریق حس باشد، در این صورت برهان عقلی محض نیست. البته علم به علت از طریق علـم بـه   

و  ،باشـد داشـته  آور است كه معلول علـت انحصـاری    در صورتی یقین ،یعنی برهان دلیل ،معلول
نیز خلق عالم  و علت انحصاریِ د متعدد نیستالوجو شود كه واجب ثابت میچون به حكم عقل 

از نظر روشـی در   كنلی .ت است، برهان دلیل برای اثبات واجب درست استد بالذاالوجو واجب
توان وجود واجب را از این طریق اثبات كرد؛ زیرا روش فلسفه عقلی محـض و مبتنـی    فلسفه نمی
شـود.   اسـتفاده مـی   ین راه از حس ظـاهری یـا بـاطنی   اولیه است، در صورتی كه در ا بر بدیهیات

اگر علم به معلول از طریق علم به علت باشد، هرچند در این روش از حـس و تجربـه و   همچنین 
د معلـوم  الوجـو  شود، مستلزم دور در استدالل اسـت؛ زیـرا تـا واجـب     علم حضوری استفاده نمی

كه روش آن عقلی محض است، برهـان   ،شود. بنابراین در فلسفه د معلوم نمیالوجو اشد، ممكننب
  آید. برای اثبات واجب به كار نمیدلیل 
د الوجـو  و واجب خدای متعالبه تنها راه ممكن برای علم  . برهان انی مطلق بر وجود واجب:3
در این برهان الزم  .برهان انی مطلق از راه مالزمات عامه استاقامۀ از طریق عقل محض  تبالذا

تنها راه ممكـن بـرای    است از لوازم وجود، وجود واجب را نتیجه بگیریم. از نظر عالمه طباطبایی
برهـان انـی    ی محضعقلبا مقدمات  (مابعدالطبیعی) مسائل فلسفی به پاسخ هر مسئله ازرسیدن 

؛ زیرا از نظر او موضـوع تمـام مسـائل فلسـفی موجـود بمـا هـو        است مطلق از راه مالزمات عامه
  1.علتی نیست موجود است و این موضوع معلول

  های واجب ناهرباقسام  .3_9_1

 قسم سـوم محض فقط با  یعقل ت با مقدماتد بالذاالوجو بیا واج 2خداهرچند برهان بر وجود 
و هر دو الزمـۀ حـد اصـغرند، ممكـن      ،متالزم و حد اكبر حد اوسطدر آن انی مطلق كه  برهان از

ـ  همـین  اعـم از ایـن راه اسـت. از   طور مطلق  واجب بهخدا یا برهان بر وجود  ،است ان بـر  رو بره
  واجب انواع و اقسامی دارد:

                                                           
 .6، صهنهایة الحكم، طباطبایی. 1
ت است. بنابراین مقصود ما از خدا د بالذاالوجو است و بر حقیقتی وضع شده كه درواقع واجب اسم علَم» خدا«. 2

و فـرض   ردبرهان توحید، وجود انحصاری دا نا برت در فلسفه است كه از نظر عقلی بد بالذاالوجو همان واجب
 شریك برای او تناقض است.
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توان برهان خلقی نامیـد؛ زیـرا یكـی از مقـدمات آنهـا       ها را می ای از برهان دسته :برهان خلقی. 1
ها از وجـود   ت است. در این برهانبالذاد الوجو خدا یا واجب وجود چیزی است كه درواقع مخلوق

كنیم و وجود خدا را  مصداق است، آغاز می هم» مخلوق«د، و با عنوان الوجو شیئی كه در واقع ممكن
  واقع مخلوق اوست.د درالوجو شود كه ممكن گیریم، و پس از اثبات خدا معلوم می نتیجه می

های مختلفی دارد. از  شود، درواقع عنوان شیئی كه وجودش معلوم است و برهان با آن آغاز می
  د:نی انواعی دارخلق های برهانرو،  این

بر پایۀ حركت اشیای عالم وجود واجب را اثبات كرده است؛ زیرا  ارسطو :الف) برهان حركت
بـه محـرك   باشد، در حـركتش  متحرك نیز و اگر محرك آن  دارد، هر حركتی به فاعل محرك نیاز

اگـر محـرك دوم    و اگر محرك دوم هم متحرك باشد، نیازمند محرك است. دیگری نیازمند است
آید و اگر محرك دوم به محرك سومی كه متحرك اسـت   به محرك اول نیازمند باشد، دور الزم می

بـه محـرك    و نهایـت،  طور تا بی نیازمند باشد، و آن به چهارمی، و چهارمی نیز به پنجمی، و همین
آید و چون دور و تسلسـل محـال اسـت، حركـت بایـد بـه        الزم می نینجامد، تسلسل بالمتحرك

این برهان را بازسـازی كـرده و    براساس حركت جوهری محرك بالمتحرك ختم شود. مالصدرا
  1وجود واجب را نتیجه گرفته است.

، وجـود  حدوث عـالم و احتیـاج آن بـه محـدث     در این برهان از متكلمان: ب) برهان حدوث
 روند استدالل شبیه روندی است كه در برهـان حركـت   شود. میگرفته نتیجه  محدث غیر حادث

حدعـالم نیـز   خواهد. اگر محـدث   ث میگفتیم؛ به این صورت: عالم حادث است و هر حادثی م
حادث باشد، محتاج به محدث دیگری است و محدث دوم نیز مانند محدث اول حـادث، و بـه   

آیـد و   محدث دیگری محتاج است. حال اگر این محدث همان محدث اول باشـد، دور الزم مـی  
نهایت ادامه یابـد و   اگر به محدث سومی محتاج باشد و سومی هم به چهارمی و این سلسله تا بی

آید. دور و تسلسل محال است. بنابراین حـدوث   الزم می یر حادث نینجامد، تسلسلبه محدث غ
  شود. عالم به محدث غیر حادث منتهی می

بـدون   به علت، وجود علـت نیاز آن در این برهان از وجود معلول و  :ج) برهان علت و معلول
  استدالل مانند دو نمونۀ پیشین است. فرایند شود. معلول نتیجه می

در این برهان از وجود ممكن و احتیـاج ممكـن بـه علـت، وجـود       :د) برهان امكان و وجوب
  گفته است. فرایند این برهان نیز مانند سه برهان پیش شود. واجب بالذات نتیجه می

                                                           
 .43و  42، ص6، جهالحكمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربع، شیرازی. 1
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حدوث مسـتتر اسـت؛ زیـرا برهـان     حركت و   های برهان در نهادب برهانِ امكان و وجوالبته 
بـه محركـی كـه خـود متحـرك نیسـت،        مستقیم یا با واسطه مدعی است كه هر حركتی حركت

از و  ،دالوجـو  یـا ممكـن  د باشـد  الوجـو  اعم است از اینكـه واجـب   متحركناو محرك  انجامد می
و اگـر   ،دالوجـو  د است یا ممكنالوجو متحرك یا واجبنادر پایان باید گفت این محرك رو  همین
د اسـت و  والوج محرك نامتحرك یا خود واجب د باشد محتاج واجب است. بنابراینالوجو ممكن

نیز مـدعی اسـت كـه هـر      برهان حدوث انجامد. د میالوجو الوجودی است كه به واجب ممكن یا
اعم است از  و محدث غیر حادث محتاج استمحدث غیر حادث مستقیم یا با واسطه به  یحادث

د را الوجـو  تنهـایی واجـب   رو برهان حـدوث بـه   . از ایندالوجو د باشد یا ممكنالوجو آنكه واجب
 د اسـت و یـا  الوجـو  دهد، بلكه باید در پایان گفت محدث غیر حادث یا خود واجـب  نتیجه نمی

  انجامد. د میالوجو الوجودی است كه به واجب ممكن
  د:توان به صورت زیر تنظیم كر را می برهان امكان و وجوب

1. x موجود است؛ دالوجو ممكن  
  دارد؛الوجودی  د موجودی واجبالوجو هر ممكن .2
3 . x ؛الوجودی دارد واجب  
  د موجود است.الوجو پس واجب .4

د بـودن صـفتی بـرای    الوجـو  زیرا دارای واجب ،است ممكن است گفته شود، این برهان لمی
امكـان آن اسـت    ؛ زیرا علت احتیـاج شـیء   آن است ممكن و معلول موجود بنـابراین  بـه علـت .

؟ نتیجـۀ برهـان   بـه شـمار آورد  را از نوع برهان انی مطلـق   برهان امكان و وجوبتوان  میچگونه 
معلـول امكـان آن    x دارای واجب اسـت و دارای واجـب بـودنِ    xامكان و وجوب این است كه 

  قرار گرفته است، علت ثبوت نتیجه است. است. بنابراین امكانی كه حد اوسط
ای  ، برهان از نوع لمـی ه پایان ببریم، ب»دارد یالوجود واجب x«برهان را با همین نتیجه كه اگر 

اكبـر تلقـی   حـد   یعنی ثبوت نعتی اصغرحد برای  اكبرحد علت ثبوت  وسطاحد در آن است كه 
نیسـت، بلكـه اثبـات     دالوجـو  ه واجبنفس شود. اما روشن است كه این نتیجه اثبات وجود فی می

موجـود   تبالـذا  دالوجـو  است. ولی اگر در ادامه نتیجه بگیـریم كـه واجـب    xوجود واجب برای 
اش آن  د باشـد، الزمـه  الوجو دارای واجب xگاه  مطلق خواهد بود؛ زیرا هراست، برهان از نوع انی 

ـ  الوجو واجب ه نیز هست؛ زیرا اگرنفس د دارای وجود فیالوجو است كه واجب ـ  ید وجـود ف ه نفس
داشته باشد. بنابراین برهـان امكـان و    د وجود نعتیالوجو نداشته باشد، ممكن نیست برای ممكن
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د الوجو ه واجبنفس جود فیاست، ولی برای و د برهان لمیالوجو وجود نعتی واجب برای وجوب
؛ زیرا ذات واجب دو الزم دارد، كه یكی از آن دو، وجوب است، و دیگری وجـود  انی مطلق است

د الوجـو  ای ممكند)؛ و چون وجود نعتی آن برالوجو داشتن برای ممكن (وجود نعتی برای ممكن
شود. بنابراین نتیجه در سطر چهارم برهـان بـاال، خـود     اثبات شد، وجوبش هم برای او اثبات می

تـوان آن   نفسی واجب است و مینعتی، وجود برهان دومی از نوع برهان انی مطلق افزون بر وجود 
  را به صورت زیر تنظیم كرد:

  دارد؛(وجود نعتی)  د موجودالوجو ، برای ممكندالوجو ذات واجب الف)
داشته باشد، برای خودش وجـود   (وجود نعتی) د موجودالوجو هر چیزی كه برای ممكن ب)

  ؛دارد )وجود نفسی(
  .(وجود نفسی) داردد برای خودش وجود الوجو پس ذات واجب ج)

باشـد آغـاز    در برهـان غیـر خلقـی از وجـودی كـه مصـداق مخلـوق        . برهان غیـر خلقـی:  2
 1كـم  دست این نوع برهانشود كه مصداق مخلوق نیست.  بلكه از خاصیتی استفاده می شود، نمی

  دو نوع دارد:
كند و وجود خـدا   از تعریف و مفهوم خدا آغاز می درواقع این نوع برهان :الف) برهان وجودی

. اولـین تقریـر   بسـیار دارد ن ان و مخالفاگیرد. این برهان در میان فیلسوفان غربی موافق را نتیجه می
را به نقد كشـید. تومـاس    وی برهان ان آنسلممعاصراز  ونیل. گوبود ت آنسلمسنّ ابتكاراین برهان 

. او در ه اسـت تقریـر دیگـری از آن ارائـه داد    ن این برهان اسـت. دكـارت  انیز از مخالف آكویناس
ه و بر پایۀ این تعریف، وجود خدا را نتیجـه گرفتـه   استفاده كرد تعریف خدا از عنوان كامل مطلق

شـدت   بـه  رو كانـت  شود. از ایـن  تلقی میخدا یكی از كماالت  »وجود«گویا در این تقریر،  .است
و كمـالی از كمـاالت خـدا     تواند محمـول  كانت وجود نمیاز نظر زیرا  را نقد كرد؛ برهان دكارت

  .دشوتواند از لحاظ منطقی محمول تلقی  چند وجود میرباشد، ه
ن برهـان  . در ایداردای  این برهان در میان فیلسوفان مسلمان اهمیت ویژه :ب) برهان صدیقین
  شود. ، اثبات میتد بالذاالوجو ، وجود خدا یا واجباز طریق حقیقت وجود

  

                                                           
 ،سینا شود كه برهان ابن میروشن های بعد  داشته باشد. در بحثنیز تواند انواع دیگری  های غیر خلقی می برهان. 1

 نیـز ی را هـای عـدم   همچنین در فصل ششم برهـان و  ،نوعی برهان غیر خلقی است ،صدیقینبرهان معروف به 
 مالحظه خواهیم كرد.
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  از نظر فیلسوفان مسلمان ی وجود واجبپذیر اثبات .10_1

ـ   نه نبه نظر آنا .اند برهان اقامه كرده )متعال یخداواجب (لسوفان مسلمان بر وجود یف  ۀتنهـا اقام
واجب دو نوع برهـان اقامـه   توان بر وجود  یاند كه م رفتهیپذایشان ل ممكن است، ب یبرهانچنین 

برهـان   یر فارابی. به تعبی یا درواقع برهان صدیقینیوس نی یا خلقی و برهان آسوی كرد؛ برهان این
 برهـان از عـالم ناسـوت    خالق است، كه آورنـدۀ برهان از خلق به ا ی :بر وجود خدا دو گونه است

ـ  اوكنـد و بـه    رود و خدای متعال را در آن سوی عالم امكان اثبـات مـی   باال می به ـ و  ،رسـد  یم ا ی
ـ  ه را ب واجبوجود  ،از وجود محض یعنی ،دیآ ین مییسوی عالم ماده به پا آن از  ،آورد یدسـت م

ـ كنـد و بـا ا   یآورنده از باال نزول م ر برهانیسن یكه در ا ـ  ی فهمـد كـه وجـود محـض      ین نـزول م
  1خداست. همان

  در نزد فیلسوفانواجب بر وجود  برهان لمی .1_10_1
در آثـار خـود بـر     سـینا  شكی نیست كه از نظر فیلسوفان مسلمان برهان بر واجب ممكن است. ابـن 

هـای   ، افزون بر برهاناسفاردر فصل چهارم از الهیات  خدا برهان اقامه كرده است و مالصدراوجود 
                                                           

لE أن تلحظ عالم الخلق فتری فیه امارات الصنعة و لE أن تعرض عنه و تلحـظ عـالم الوجـود المحـض و تعلـم أنـه «. 1
و تعلم کیف ینبغ
 [أن ی'ون] علیه الوجود بالذات. فإن اعتبرت عالم الخلق فأنـت صـاعد و إن  البد من وجود بالذات

 س
ـنُرِیهِم�« »عالم الوجود المحض فأنت نازل؛ تعرف بالنزول أن لیس هذا ذاک و تعرف بالصـعود أن هـذا هـذااعتبرت 
فصوص ، فارابی» (کل%8 شَ�ء6 شَـهِیدٌ ع
لَ�یتَب
ین
 لَه"م� ا�نَّه" الْح
ق* ا�و�لَم� ی)فِ بِر
ب%ِ$ ا�نَّه"  ح
تَّ�آیاتنَا ف� ا���فَاقِ و�ف� ا�نفُسهِم� 

  .)63و  62، صالحكم


