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چكیده
صدرالمتألّهین از برهان خاصّ خود در اثبات توحید واجب تعالی به عنوان برهان عرشی یاد كرده
و برتری آن را بر دیگر براهینی كه از سوی حكمای پیشین از جمله ابن سینا ،اقامه شدده یداد آور
شده است .وی ضمن دقّت قابل مالحظه در آن براهین ،هیچ یك از آنها را به عنوان برهان تدا ّ و
بدون نقص قلمداد نمیكند و بر این عقیده است كه اگر بخواهیم آن براهین را بده عندوان برهدان
كامل تلقی كنیم باید در رفع نقص آنها بكوشیم؛ از اینرو جهت تتمیم آن دالیل وجه تصحیحی را
پیشنهاد میكند .او حتّی برهان اقامه شده از سوی ابن سینا را نیز بینیاز از این تصحیح نمیداند،
اما با دقّ تی كه در این مقاله به عمل آمده نشان داده شده است كه بر خالف براهین حكمای دیگر،
برهان ابن سینا با تقریرهای مختلفی كه دارد به ترمیم و تصحیح وی نیاز نداشدته و در حدد خدود
قابلیّت الز را جهت اثبات وحدت واجب تعالی دارد.
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طرح مسأله

یكی از اموري كه ذهن متفكران حقیقتجو را به خود مشغول كرده و سرلوحة تعالیم انبیاء الهی بووده
است ،عبارت از اثبات حقیقتی است كه منشأ همة حقایق و سر سلسلة موجودات میباشد .به هموین-
سان در عالم اسالم متفكران و اندیشمندان مسلمان سعی كردهاند این وجود مقدّس را در حدّ وسو
و توان فكري خود مدلّل كنند )4( .از جملوه كسوانی كوه در ایون وادي گوام نهوادهانود ابون سوینا و
صدرالمتألّهین است؛ شیخ الرّئیس كسی است كه توانست به نوبة خود را ه رسیدن به واجب تعوالی را
نزدیكتر گرداند و غیر وجود را واسطه در اثبات وي قرار ندهد (ابن سینا ،4975 ،ص  )11كوه از آن
به عنوان برهان صدیقین یاد میشود و بر این اساس و در ادامة تالشهاي خود سعی كرد توا نشوان
دهد كه واجب الوجود فقط یك مصداق دارد و بعد از او حكماي دیگر به طرق مختلف به اثبات وجود
و توحید واجب الوجود پرداختهاند تا سر انجام صدر المتألّهین با نگاه تیز بین خود به تووزین بوراهین
گذشتگان پرداخت و سهم هر كدام را از صحت یا سقم و توانایی یا ناتوانی مشخص كرد .وي با انتقاد
از حكماي پیشین ضمن بیان وجه ایراد دالیل آنان ،سعی در ترمیم آنها كرد و در این میان ابن سینا
را نیز از چشم خود دور نداشت و برهوان وي را در اثبوات واجوب الوجوود نواچیز انگاشوت و از جرگوة
صدّیقین خارج دانست( .صدرالمتأ لّهین ،4911 ،ج  ،1ص  )11این در حوالی اسوت كوه عوین هموین
اشكالی كه بر برهان ابن سینا گرفته است بر خوود وي ،بوه خصووص بور برهوانی كوه در دو كتواب
الشواهد الربوبیة و مشاعر اقامه كرده است وارد است ( )1از ایونرو برخوی حتّوی برهوان وي را در
اثبات واجب الوجود مغالطی و سفسطی دانستهاند و معتقدند برهانی كه او در اثبات واجب الوجود اقامه
كرده است علی رغم قوّت ظاهري آن یك استدالل مغوالطی اسوت( .حوائري مازنودرانی  ، 4911 ،ج
9ص )111همچنین ،صدرالمتألّهین دالیل ابن سینا را در تبیین وحدت واجب الوجود ناكافی دانست و
به زعم خود ابزاري جهت تصحیح و تتمیم پیشنهاد كرد .
هر چند خردهگیري وي بر براهین حكماي سابق در مواردي دقیق است ،لیكن ایراد وي بر ابون سوینا
وجه صحیحی ندارد .زیرا وي با دقّت خاص خود ،برهان وحدت واجب الوجوود را بوه گونوهاي تبیوین
كرده است كه جایی براي اشكال باقی نمیگذارد و حتی تشكیك معروف به شبهه ابن كمّونه( )9كوه
به زعم صدرالمتألّهین بر تقریر ابن سینا وارد است ،در آنجا مؤثّر نخواهد بود.
در این مقاله سعی بر این است كوه ضومن تبیوین بوراهین دو فیلسووف بوزر  ،یعنوی ابون سوینا و
صدرالمتألهین در اثبات توحید واجب الوجود جایگاه واقعی تبیین ابن سینا را در اینباره مشخص كرده
و نشان داده كه برهان او در عین گوناگونی تقریر وي در كتب مختلفاش با همان صورت اصلی خود
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و بدون نیاز به تتمیم ،یك برهان كامل است و ذاتاً داف اشكاالتی نظیر شبهة منسوب به ابن كمّونوه
است.
بر این اساس سؤال اصلی نوشتار حاضر عبارت است از :در تقارن و تطبیق برهان ابن سینا و صدرا در
وحدت واجب تعالی كدام یك از وثاقت بیشتري برخوردار است؟ و نیز نوشوتار بوه دنبوال پاسوخ بوه
پرسشهاي جانبی به این شرح می باشد :آیا در میان براهین اقامه شده توسوط ابون سوینا بور وحودت
واجب الوجود ،برهان صدیقین وي مهمترین آنها است؟ آیوا ایرادهوا و اشوكاالت صودرالمتألهین بور
برهان صدیقین ابن سینا وارد است؟ آیا برهان عرشی صدرا بر وحدت وجود خدا خالی از اشوكاالتی
است كه خود بر براهین ابن سینا در باب وحدت وجود الهی عمومواً و برهوان صودیقین وي خصوصواً
گرفته است؟
الزم است قبل از ورود به بحث مفاهیم زیر را توضیح دهیم:
مفهوم وحدت در واجب

معنی واحد بودن واجب این است كه مفهوم واجب الوجود بیش از یك مصداق ندارد( )1نه اینكه نوو
منحصر در فرد است .و منظور از وحدت وحدت عددي هم نیست .زیرا ایون وحودت در مراتوب نازلوة
هستی است؛ در مراتبی كه فیض واجب الوجود تنزل پیدا میكند و به مرحلة عرض و كمّیت در موی-
آید .امّا در مراحل عالی كمّ و یا اعراض دیگر وجود ندارد و وقتوی در جوایی كمّیوت نباشود وحودت و
كثرت عددي هم در آن راه نخواهد یافت ( .ابن سینا ،4971 ،ص  ،16جوادي آملی ،4911 ،ج  ،4ص
)113
واژة عرشی در سخن صدرا

منظور از عرشی در سخنان صدرالمتألّهین عبارت است از واردات غیبی كه بر قلب او وارد شده اسوت
و نیز الهامات الهی كه در اثر تقواي نصیب مؤمن خالص میشود .چون قلوب موؤمن عورش رحمون
است ،یعنی اگر قلب انسان با تقوا به آن مطلب برسد به مقوام عورش رحموانی رسویده اسوت .وي از
سخنان دیگران ،هر چند مطلب بلندي باشد ،به «عرشی» تعبیر نمیكند مگر اینكه این مطلب را بوه
طریق الهام یافته باشند و در این صورت اگر خود او نیز همان مطلب را یافته باشد عرشوی موینامود.
(جوادي آملی ،همان)195 ،
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بررسی برهان عرشی صدرا در اثبات توحيد واجب الوجود
مقدمات برهان عرشی

حقیقت واجب تعالی در ذات خود مصداق واجب است و براي موجودیتش به غیر ذات خود نیاز نودارد.
زیرا در غیر این صورت در وجوب وجودش نیاز به غیر پیدا میكرد و واجب تعالی در ذات خود جهوت
دیگري ندارد تا به حسب آ ن جهت واجب و موجود شود .و واجب الوجوود بسویط مون جمیو الوجووه
است .از اینرو میگوییم واجب الوجود به ذات خود موجود و واجب است .زیرا اگر بتوان فرض كرد كه
وي فاقد مرتبهاي از مراتب وجود و فاقد وجهی از وجوه تحصّل است یوا كموالی از كمواالت موجوود
مطلق را ندارد ،میتوان نتیجه گرفت كه ذاتش از این حیث مصداق وجود نیست و در ذاتوش جهوت
امكانی و یا امتناعی پدید میآید كه مخالف با جهت فعلیّت و تحصّل اوست  .پوس ذاتوش از ایون دو
حیث وجوب و امكان و  ...تركیب مییابد و به طور كلی ذات واجوب الوجوود از دو جهوت وجوودي و
عدمی تشكیل میشود و واحد و یكتا نخواهد بود ( .صدرالمتألّهین ،4911 ،ج  4ص )495
مفاد مقدمة برهان باال این است كه هرگونه وصف كمالی یا صفت جموالی بایود حاصول ذات واجوب
تعالی باشد و اوصاف كمالی یا جمالی در دیگران ناشی از وي بوده باشود( .هموان ،ص 491؛ هموان،
 ،4919ص ) 17
توحيد در برهان عرشی

اگر واجب بالذّات متعدّد باشد ،میان آن دو مالزمه و عالقة ذاتی نخواهد بود ،به این جهت كه مالزمة
بین دو شیء زمانی تحقّق مییابد كه یكی از آن دو معلول دیگري و یا هر دو معلول علّت سوم بووده
باشند و الزمة هر كدام از این دو فرض ،معلولّیت واجب تعالی اسوت و ایون بوا وجووب وجوود آنهوا
ناسازگار است .زیرا هر كدام از آن دو واجب مرتبهاي از كمال و بهرهاي از وجوود و تحصول خواهنود
داشت كه دیگري ندارد و در نتیجه هر كدام از آن دو نشئهاي از كمال و مرتبهاي از مراتوب وجوود را
فاقد خواهند بود ،خواه حصول آن مرتبه و نشئه براي وي ممتن باشد خواه ممكن؛ و لذا هیچ یك از
آن دو واجب در ذات خود فعلیّت ،وجوب و كمال محض نخواهند بود ،بلكه ذاتواً داراي شوی و فاقود
شی وجودي و مراتب كمالی دیگر خواهند بود و این هم بدین معنا است كه واحود حقیقوی نباشوند و
وقتی چیزي وحدت نداشت مركّب خواهد بود و تركیب هم با وجوب وجود ناسوازگار اسوت .بنوابراین،
واجب الوجود باید داراي تحصل تام و وجود كامل و جام همة نشئآت وجودي و حیثیات كمالی باشود
كه براي موجود بماهو موجود حاصل است و در این صورت هم واجب داراي همردیوف و مسواوي در
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وجود كماالت نخواهد بود ،بلكه ذاتاً داراي همة كماالت و منب همة خیورات مویباشود( .هموان ،ص
491؛ همان ،4919 ،ص )17 -11
ضعف قاعدة «صرف الشيئ  »...و قوت قاعدة « بسيطة الحقيقة  »...در اثبات توحيدد ا
نگاه صدرا

صدرالمتألّهین در اثبات توحید واجب به قاعده «صرف الشیئ الیتثنّی وال یتكررّر» ،چنودانی نشوان
نمیدهد .بلكه میخواهد از راه بساطت واجوب تعوالی ،توحیود را اثبوات كنود و ایون هوم بوه خواطر
اشكاالتی است كه به احتمال زیاد بر قاعدة فوق وارد است .فالسفهاي نظیر فارابی به برهوان صورف
الشی  ...پی برده بودند و متوجه بودند كه چون واجب تعالی هستی صرف است و هیچ صرفی مطابق
قاعده ،تكرار پذیر نیست .از اینرو الزم می آید كه واجب الوجود همتا نداشته باشد .اما برهان بسری ة
الحقیقة غیر از آن برهان است .زیرا چنانچه اگر كسی معتقد به اصالت ماهیت باشد محتواي برهوان
صرف الشی این است كه دو فرد براي ماهیّت نوعی واجب كه در ذاتش صرف اسوت محوال اسوت،
ولی اگر نو و حقیقت دیگري فرض شود آنگاه از آن حقیقت صرف نیز یك فرد خواهیم داشت .زیرا
محتواي قاعدة صرف الشی این است كه دو فرد از یك امري كه صرف باشد محال است .اما اگر دو
حقیقت متباین داشته باشیم كه هر دو صرف باشند ممكن است از هر كدام فردي یافت شود.
بنابراین ،اگر ما قایل شدیم به این كه ماهیّت اصیل است برهان صورف الشوی بوراي اثبوات توحیود
واجب كافی نخواهد بود .زیرا میتوان دو واجب فرض كرد كه هر دو ماهیّت مجهولة الكنر دارنود و
براي هر كدام بیش از یك فرد نیست .امّا برهان بسی ة الحقیقة با اصالت ماهیّت جاري نخواهد بود.
از اینرو چارهاي جز ابطال اصالت ماهیّت نیست .زیرا اگر قائل شدیم به اینكه وجود حقیقت اصویلی
دارد ،اما وجودات حقایق متباین هستند باز برهان صرف الشی جاري است ،امّا توحید را اثبات نموی-
كند.
برهان صرف الشی در همة حقایق جاري است ،اما برهان بسی ة الحقیقة  ...جز در ذات اقدس اله در
هیچ امري جاري نخواهد بود.
قاعده بسی ة الحقیقة میگوید :اگر چیزي بسیط محض باشد همة حقایق هستی را به عنووان وجوود
كامل داراست و در عین حال هیچ یك از اشیا به حمل شای صناعی بر او حمل نمیشوود و كمواالت
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دیگر رقایق آن حقیقت هستند كه از او نشأت گرفته ،به نام فویض از او صوادر شودهانود .اگور واجوب
الوجود بسیط محض باشد ثانی براي او محال است .خواه بر مبنواي اصوالت وجوود باشود یوا اصوالت
ماهیت و خواه در زمینة فكري تباین وجودات باشد یا تشكیك در وجود.
اگر ثابت شد كه واجب الوجود بسیط محض است یقیناً شریكی براي او فرض ندارد .زیرا اگر شوریكی
براي واجب باشد هر كدام كمال مخصوص به خوود را دارنود و فاقود كموال مخصووص بوه دیگوري
هستند.
پس هركدام مركّب از وجدان و فقدان هستند در حالی كه تركیب در بسویط محوض راه نودارد  .اگور
واجب الوجود بسیط محض است هیچ كمالی در حیطة هستی فرض نمیشود كه او نداشته باشد و در
این صورت نامحدود خواهد بود و اگر حقیقتی نامحدود باشد جایی براي غیر او نمیماند .زیرا محودود
بودن واجب الوجود به معناي آن است كه تنها مرحلهاي محدود را دارد و فاقد مراحل بعد اسوت پوس
مركّب از وجدان و فقدان است و چون بسیط محض بوا تركیوب سوازگار نیسوت .بنوابراین ،چیوزي از
كماالت هستی فرض نمیشود كه او نداشته باشد .اگر چیزي نیست كه او نداشته باشد پوس او هموة
كماالت و حقایق را دارا است و این اطالق ذاتی و عدم تناهی با همتا داشتن سازگار نیست ( .جوادي
آملی ،4911 ،ج  ،4ص )191
صدرا و براهين مختلف توحيد

صدرالمتألّ هین بعد از ذكر برهان عرشی خود در مورد توحید واجب در موارد مختلفی به ذكر اسوتدالل
حكماي پیشین از جمله ابن سینا میپردازد و در عین اشاره به اهمیت آن ،براهین هیچ كدام را برهان
تام و یا خالی از نقص نمیداند .لذا ادعا دارد كه آن براهین نیاز به تصحیح و تتمیم دارند و اگر بوه آن
صورت ارائه شوند مورد قبول واق خواهند بود( .صدرالمتألّهین ،4916 ،ص 454؛ هموان،4911 ،ج ،1
ص  11؛ مطهّري ،4911 ،ص  ) 114وي در اسفار ضمن بیان یك نقطة بسیار عالی بوه ایون اشواره
دارد كه استدالل ( )1حكما در توحید واجب مبتنی بر انحصار نو واجب الوجود در یك شخص اسوت
در حالی كه واجب الوجود نو منحصر در شخص نیست و از این طریق میگوید كه ذكور بوراهین بوا
این حالت اوّلیه مفید در اثبات واجب الوجود نیست؛ بنابرآنكه میتوان واجب الوجودهواي متعوددي را
فرض كرد كه تعیّنشان بوسیلة ذات خودشان باشد ( .همان ،ج  ،4ص 413؛ هما ن ،ج  ،1ص )57
ناگفته نماند ایرادهاي وي بر اكثر استداللهاي حكماي پیشین وارد است و وجه تصحیحی هوم كوه
ذكر میكند در واق مصحّح و متمّم براهین است ،امّا آنچه ابن سینا در این بواب آورده اسوت داراي
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دقایقی است كه به نظر میرسد .این اشكال و تصحیح در مورد تقاریر مختلف برهان توحید ابن سوینا
وارد نیست.
اما وجه تصحیحی كه براي تتمیم براهین توحید ارائه داده است این است كه گر چه مفهوم ذهنوی و
انتزاعی وجود – نه حقیقت آن – مشترك معنوي است نه مشترك لفظی ،یعنی یوك مفهووم ذهنوی
است كه زاید بر همة موجودات است و از همة آنها انتزا میشود ،لكن منشوأ انتوزا حقیقوی آن در
همة موارد فقط وجود واجب است .توضیح اینكه این مفهوم جام از سه گونه مصداق انتزا میشود:
اول از وجود واجب؛ دوم از وجودات امكانیه ؛ سوم از ماهیّات موجوده ،یعنی گفته میشوود «الواجب
موجود » «،وجودالشّجر موجود» و «ماهیّة الشجر موجودۀ ».این سه نو مصداق در نحوة انتزا
مفهوم ذهنی وجود از آنها یكسان نیستند .زیرا در نو اول یعنی انتزا مفهوم وجود از واجب حیثیوت
اطالقیه ذات واجب منشأ انتزا است و در نو دوم یعنی انتزا مفهوم وجود از وجوود فقوري حیثیوت
تعلیلیه مصحح انتزا است ،یعنی از وجود امكانی از آن حیث كه مرتبط به علوت اسوت ایون مفهووم
انتزا میشود و در نو سوم یعنی انتزا مفهوم وجوود از ماهیوت موجووده مصوحح انتوزا  ،حیثیوت
تقییدیه است نه تعلیلیه .چون ماهیّت معلول و مجعول باالصالة نیست و ماهیّت كمتر از آن است كه
به واجب ارتباط مستقیم داشته باشد .بلكه اگر فیض وجود ضمیمهاش شوود آنگواه مویتووان مفهووم
موجود را از آن انتزا كرد ،یعنی تا وجود فقري ضمیمه ماهیّت نشود نمیتوان مفهوم ذهنی وجوود را
از او انتزا كرد و تا جهت ارتباط وجود فقري به واجب مالحظه نشود ،نمیتوان مفهوم ذهنی وجوود
را از وجود فقري انتزا كرد .پس منتز عنه مفهوم وجود در همة موارد واجب الوجود است .گرچه این
مفهوم مصادیق متعددي دارد ،ولی از غیر واجب نمیتوان باالسوتقالل مفهووم وجوود را انتوزا كورد.
بنابراین ،اگر دو واجب الوجود فرض شود كه ذاتاً متباین باشند الزمهاش این است كه مفهوم واحود از
دو متباین به تمام ذات كه هیچ شركتی بین آنها نیست انتزا شود و این محال است.
لذا اگر رابطة مفهوم و مبدأ انتزا خوب تحلیل شود و امتنا وحدت مفهوم و تبواین مصوادیق روشون
گردد و تالزم بین وحدت مفهوم و جهت مشترك خارجی داشتن آنها ظواهر شوود ،كمبوود بوراهین
حكما حل خواهد شد و آنها را میتوان به عنوان برهان بر توحید واجب تام دانست ( .صودرالمتألهین
 ، 4911،ج  ،4ص  ،494 -491ج  ،1ص 14 -11؛ جوادي آملی، 4911 ،ج  ،4ص ) 111 -113
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تصحيح صدرالمتألهين جهت تتميم برهان ابن سينا

صدرالمتألهین از تعلیقات ابن سینا دلیل فشردهاي را كه بر توحید واجب اقامه شده است ذكر میكنود
و آن را از جمله دالیلی بر میشمارد كه به تنهایی براي اثبات توحید واجب كافی نیست و جایی براي
اشكاالتی همچون تشكیك معروف به شبهه ابن كمّونه باقی میگذارد .اما به كمك مقدمة گفته شده
در بخش قبل ،برهان وي نیز در اینجا تمام تلقی میشود و به نظر میرسد تصحیح صدرالمتألهین در
اینجا فایدة چندانی نداشته باشد .زیرا همانطور كه بعداً خواهیم گفت ،براهین ابن سینا داراي ویژگی
خاصّی است كه توجه به آن ویژگی ،براهین وي را از این نو وصلههاي اضطراري میرهاند.
با این حال وي با ذكر برهان ابن سینا در تعلیقات كه میگوید  :چون وجوود واجوب عوین شخصویّت
اوست به طوري كه هستی و بودن او عین همین هویّوت و شخصویّت وي اسوت .پوس ،دو شوخص
فرض صحیحی ندارد؛ چون تشخّص از ناحیة غیر نیست و عین وجود واجب است و اگر ایون تعویّن و
تشخّص خاص عین واجب شد پس واجب تعیّن دیگري نخواهد داشوت ( .صودرالمتألهین ، 4911 ،ج
 ،1ص -)11مینویسد  :صرف اینكه تعیّن عین واجب الوجود است كافی نیست .زیرا مویتووان دو
حقیقت فرض كرد كه هر كدام واجب باشد و تعیّن هر یك عوین ذات او باشود .در ایون صوورت چوه
دلیلی بر توحید خواهیم داشت؟ ولی با این راه كه مفهوم واحد از دو متباین انتزا نمیشود كمبود این
برهان جبران میشود .گرچه از یك حقیقت كامل چندین مفهوم كمالی میتوان انتزا كرد ،اما نمی-
توان یك مفهوم را از چند حقیقت متباین انتزا نمود.
اگر مراد ابن سینا این است كه وجود خاص واجب عین ذات واجب است این معنی مورد قبول اسوت،
ولی منافات ندارد كه واجب دیگري هم وجود داشته باشد كه خصوصیت او هوم عوین ذاتوش باشود.
بنابراین ،در هر دو واجب مفروض وجود عین هویّت است پس دلیلی بر توحید نیست.
و اگر مراد وي این است كه اصل موجودیت مطلقه عین این هویت است و در غیر این هویوت اصوالً
وجود راه ندارد این معنا مورد قبول نیست و باید اثبات شود .زیرا ممكن است اصل موجودیت یكبار با
این هویت باشد بار دیگر با هویتی دیگر كه ذاتاً مباین با هویّت اوّل است ( .همان ،ج  ،4ص )413
سر این كه این ایراد بر برهان ابن سینا وارد نیست این است كه چون مفهوم وجوود مشوترك معنووي
است یا باید مصداق آن یك فرد باشد یا اگر بیش از یك فرد بود ،بین آن مصوادیق جهوت مشوترك
حقیقی وجود داشته باشد و اگر جهت مشترك حقیقی شد جهت مختص و مابهاالمتیاز نیوز حقیقوی
خواهد بود ،آنگاه محذور تركّب پیش میآید .بنابراین ،مراد ابن سینا در تقریر برهان همان اسوت كوه
اصل موجودیت مطلقه عین هویت و تعین خاص است و مصداق دیگر نخواهد داشت و برهان مزبوور
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تمام خواهد بود ،لكن به كمك آن مقدمه كه انتزا مفهوم واحود از مصوادیق متبواین محوال اسوت.
(همان ،ج  ،1ص 11؛ جوادي آملی ،4911 ،ج  ،4ص )113
علّامه طباطبایی و برهان شيخ در تعليقات
با توجه به اینكه برهان شیخ در تعلیقات مختصر و مبهم است برداشتهاي گونواگونی از آن شوده و
هر كس آن را به گونهاي متفاوت فهمیده است و هیچ كس برداشت خود را با قطعیّت بیان نمیكند و
همیشه با عباراتی نظیر حروف شرط ،لعلّ و شاید منظور وي را تبیین میكند  .یكوی از كسوانی كوه
عالوه بر صدرالمتألهین در این باره سخن گفته است مرحوم عالمه طباطبا یی است  .وي مویگویود:
ذات واجب عین وجودي است كه ماهیت ندارد و هیچ جزء عدمی در آن نیسوت .آن صورف الوجوود
است و صرف یك چیز واحد به وحدت حقهاي است كه تعدد و تكثر ندارد .زیرا كثرت فقط بوا تمیوز
افراد آن تحقّق مییابد كه هر یك از آن آحاد به معنایی اختصاص مییابد كه در دیگري یافت موی-
شود و این هم با صرافت منافات دارد .پس ،صرف الشیء به گونهاي است كه هر چه را كوه بوراي او
ثانی فرض میكنی به همان اولی برمیگردد .در نتیجه واجب با لذّات ذاتاً یكی است؛ چنوانكوه ذاتواً
موجود و ذاتا واجب میباشد این همان نتیجة مطلوب است و شاید مقصود شیخ الورئیس در تعلیقوات
نیز همین باشد .آنجا كه میگوید« :وجود واجب عین هویّت و ذات اوست ،لذا موجوود بوودنش عوین
هویت خاص اوست .از اینرو وجود واجب با لذات براي غیر او تحقوق نموییابود( ».طباطبوایی4141،
ه.ق ،ص 171؛ همان ،4971 ،ج  ،9ص )111-115
میبینیم كه صدرالمتألهین در اسفار ( همان ،4911 ،ج  ،1ص  )11این كالم شیخ الرئیس را برهوان
مستقلی به شمار آورده است و آیت اهلل جوادي آملی نیز( همان ،4911 ،ص  )113آن را بوه گونوهاي
تقریر میكند كه از برهان صرف الشیء بیرون میبرد و حقّ هم همین است.
و علّامه طباطبایی نیز منظور شیخ را طوري تبیین میكند كه به نظر میرسد اشكاالت و تتمویمهواي
صدرالمتألهین در این باره وارد نبوده است .زیرا وي هر جا كه به برهان صرف الشّیء اشاره مویكنود
بیان میكند كه مفهوم قاعدة صرف الشّیء این است كه دو فرد از یك امري كه صرف باشود محوال
است .اما اگر دو حقیقت متباین داشته باشیم كه هر دو صرف باشند ممكن است از هور كودام فوردي
یافت شود .اما باید گفت كه واژة «صرف» گاهی وصف ماهیّت واق میشود وگاهی وصف وجود .اگر
«صرف» وصف ماهیّت قرار گیرد اشكال صدرالمتألهین بر براهین توحید واجب كه از برهوان صورف
الشیء استفاده كردهاند وارد است .اما اگر «صرف» مفهوم وجود قرار گیرد به چند شكل مویتووان آن
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را لحاظ كرد؛ یك این كه مراد از وجود ،وجود عین خارجی به شرط عوارض و خلیط مراد باشد كوه در
این صورت در حقیقت وجود متصف به صرف همان موجود در خارج میباشد و ما آن را بدون عوارض
در نظر میگیریم و صرف وجود شما را میبینیم كه گرچه این وجود صرف در مفهوم با وجودات دیگر
اشتراك لفظی دارد ،لكن براي هر موجود خارجی می توان چنین وجود صرفی را لحاظ كرد .دوم این-
كه «صرف» را وصف وجود به این ،این است كه مقصود از «صرافت» وجود آن باشد كوه وجوود بوه
گونهاي است كه هیچ گونه خلیط و عوارض و مفهوم ماهوي در آن لحاظ نبوده این معنوا از صورافت
در واق با بساطت حقیقت و عدم تناهی مطلق آن مالزم است.
مقصود از صرافت وجود واجب تعالی در این برهان همین معناي اخیر است و چنین وجودي است كوه
از وحدت حقه حقیقیه برخوردار است و به هیچ وجه كثرت و تعدد در آن راه ندارد( .طباطبوایی4141 ،
ه.ق ،ص177 - 171؛ همان ،4971 ،ج ، 9ص )115 -111
بنابراین ،به نظر میرسد تردیدهایی كه صدرالمتألهین دربارة منظور شیخ بیان كرده است قابل تأمول
هستند .زیرا وقتی شیخ میگوید :واجب الوجود عین هویت اوست «مراد» داشوتن ماهیوت و چیسوتی
براي خداوند نیست .بلكه هویت همان مرتبة خاصی از وجود است كه این معناي از ماهیت ،وجوود را
هم دربر می گیرد و شاهد بر این سخن اینكه ماهیت به معناي مصطلح «چیستی» حدود عدي وجود
است و مالزم با نقص و كمبود بوده و در خداوند راه ندارد كما ایونكوه چنوین تحلیول و برداشوتی از
هویت داشتن خداوند در سخنان بزرگان فلسفه و شواگردان مكتوب صودرایی مویتووان رصود كورد.
(طباطبائی 4141 ،ق ،ص )51
با این وصف منظور شیخ از عینیت وجود واجب با هویتش این است كه واجب الوجوود ماهیوت و امور
عدمی ندارد .بلكه یك وجود صرف است و این وجود صرف به گونهاي است كه مفهوم ماهوي یا امر
عدمی را نمیت وان از آن انتزا كرد و این هم چیزي جز بساطت وجود واجب نیسوت و چنوین وجوود
صرف و بسیط تعدّد و تكثّر نخواهد داشت.
اما این كه در تردید دیگر گفته است كه منظور شیخ این است كه موجودیت مطلقه عین هویت واجب
است و از این طریق به تصحیح برهان شیخ میپردازد صحیح نیست .زیرا برهان شیخ آنقودر موبهم
نیست كه با تأویلهاي بعید تفسیر كنیم و سپس با پیشفرضی كه داریم آن را تصحیح كنویم .بلكوه
برهان شیخ در عین اجمال از وضوح نسبی برخوردار است و به گونهاي تبیوین شوده اسوت كوه الزم
نمیآید براي تفسیر آن تكلف به خرج دهیم؛ لذا تصحیحی كه صدر المتألهین جهوت تتمویم بوراهین
حكما آورده است الاقل در این جهت در برهان شیخ الزم نبود.
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آنچه تا به حال بیان شد مسائلی بود كه مد نظر صدر المتألهین بوده و از نگاه انتقوادي وي بوه دور
نبود .اما در این قسمت میخواهیم با تبیین دقیق برخی از براهین ابن سوینا در موورد توحیود واجوب،
نشان دهیم كه نه تنها انتقادات صدرالمتألهین بر براهین وي وارد نیست .بلكه با اندك توجهی موی-
توان دقت فكري شیخ الرئیس را در این باره تحسین كرد.
برهان شيخ در اثبات توحيد واجب ا را ه تشخص

شیخ الرئیس نظیر آنچه در تعلیقات براي اثبات توحید واجب آورده است در جاي دیگر (همان،4971 ،
ص 971 -975؛ مطهري ، 4976 ،ج  ،1ص  )199 -195با توضیح بیشوتر مویگویود« :اگور واجوب
الوجود متعدّد باشد ذاتی خواهد بود كه داراي افراد متعدد است و در این صورت مانند سایر افراد یوك
نو می باشد كه اگر به فرض ،این نو یك فرد هم داشته باشد ممكن است افراد دیگري هم داشوته
باشد مثل مفهوم «انسان» كه داراي افراد متعدّدي است .اگر در باب انسان كسی بپرسد كه چرا ایون
شخص خاص و یا آن فرد مشخص انسان شد؟ در جواب میتوان گفت كوه در انسوانیت تشوخص و
عینیّت مطرح نیست .زیرا اگر انسانیت عین شخص خاصی میبود در هموه جوا بوا او مویبوود و فورد
دیگري براي او موجود نبود؛ لذا تشخص غیر از انسانیت است و نسوبت انسوانیت بوا تشوخص مثول
نسبت جنس است به فصول .پس الزمة انسانیت این نیست كه با فرد خاصی باشد .زیرا در غیور ایون
صورت با فرد دیگري نمیتوانست مقارن باشد .انسانیت البشرط از این و آن است و اگور بخواهود در
این یا آن باشد علت خارجی میخواهد».
پس در مواردي كه مفهوم ما داراي طبیعت كلی است آن طبیعت میتواند افراد متعدد داشوته باشود و
این فقط در ممكنات پیش میآید .اما در واجب الوجود ،تشخص یا عین وجوب وجود است یوا الزموة
آن ،در هر دو صورت نمیشود كه واجب الوجود فرد دیگري داشته باشد و اگور نسوبت بوه ایون و آن
البشرط باشد براي اینكه این یا آن شود نیاز به علت خارجی خواهد داشت و این هم برخالف فرض
است .چون در این صورت دیگر واجب نخواهد بود .پس ،حقیقت واجب الوجود فقوط یكوی اسوت نوه
بیشتر.
تقریر برهان توحيد واجب در الهيِات شفا()7

اگر واجب الوجود واحد نباشد ،الزم میآید ذوات متعدّدي را به نام واجب الوجوود فورض كنویم و ایون
ذوات یا در حقیقت وجوب وجود با هم مخالفند یا نه .اگر با هم در وجوب وجود مخالف نباشند .اما بوه
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گونهاي باشند كه یكی از آنها دیگري است پس در غیر آن معنی با آن دیگري مخالف است و وقتی
چیزي در غیر معنی اصلی با دیگري مخالف شد ،در واق اختالف آنها عرضی خواهد بود  .حاال ایون
لواحق و اعراض یا به دلیل اینكه حقیقت واجب است عارض آن میشود یا به این دلیول نیسوت؛ در
صورت اوّل الزم میآید كه همة واجبها در آن امر عرضی مشترك باشند در حالی كه فرض بر ایون
است كه آنها مختلفند و اگر جهت عوامل خارجی بر آن عارض میشود به گونهاي كه اگر آن علّوت
نبود آن امر بر واجب عارض نمیشد و در نتیجه اگر آن علّت نبود واجبها از هم مختلف نمیشدند و
ذوات واحدي بودند .پس ،به تنهایی واجب الوجود نبودند .بلكه واجب الوجود من حیث اعراض هستند.
این سخن به آنجا منتهی میشود كه وجوب وجود هر یك از آنها از دیگري به دست بیایود و ایون
هم با وجوب وجود بالذات سازگار نیست .زیرا واجب الوجود بالغیر در حد ذات خود ممكن الوجود است.
فرض میكنیم كه در معنا اصلی و فصل حقیقی باهم اختالف دارند بعد از اشتراك در حقیقت وجووب
وجود .در اینجا می گوییم یا آن فصل در وجوب وجود شرط اسوت یوا نیسوت .در صوورت اول هموة
واجبها در این مورد یكسان هستند و در صورت دوم وجوب وجود بدون فصول تحقوق دارد و فصول
بعد از اتمام وجوب وجود بر آن عارض شده است و این هم باطل است .پس جایز نیست كه در معنی
اصلی باهم مخالف باشند.
توضیح اینكه انقسام معناي وجوب وجود در كثرت از دو حالت خارج نیست یا از قبیل انقسام معنواي
جنس به وسیلة فصول است یا از قبیل انقسام نو به وسیله عوارض است و معلوم است كه فصول در
تعریف جنس وارد نمیشوند و در حقیقت جنس دخوالتی ندارنود .بلكوه در قووام فعلوی جونس دخیول
هستند ،مانند ناطق كه جنس را بالفعل موجود خاصّی میكند نه اینكه در معنا حیوانیت دخیول باشود؛
لذا فصول وجوب وجود در صورت درستی آن در حقیقت وجوب وجود دخالوت ندارنود .بلكوه در قووام
فعلی آن دخیل هستند و این هم از دو جهت محال است:
وجه اول اینكه :وجوب وجود چیزي جز مرتبة اشود وجوود و تأكود بور آن نیسوت و هماننود حقیقوت
جنسیت و نوعیت مانند حیوانیت و انسانیت نیست كه خارج از خود وجود است و آنها تأكود وجوود و
مرتبة آن نیست.
وجه دیگر اینكه در چنین فرضی الزم میآید كه براي تحقق وجوب وجود بالفعل ،فصلی الزم باشود
و نتیجة آن این است كه وجود وجود متكی بر غیر و نیازمند به آن (فصول) باشود و در ایون صوورت
واجب الوجود بالذات نیست ،بلكه بالغیر است و این هم باطل است و هم خالف فرض .النهایرة بواقی
می ماند كه وجوب وجود معناي نوعی باشد و در این صورت هم جایز نمیباشد كه نوو  ،محموول بور
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كثیرین مختلف الحقیقة باشد .زیرا افراد نو واحد اختالفشان به عوارض است و چنین اموري ،یعنوی
داشتن عوارض در واجب الوجود باطل است .نتیجه اینكه پس وجوب وجود فقط براي یكی است نوه
دیگري.
اشكال و جواب

اگر كسی بگوید كه چه اشكالی دارد كه وجوب وجود هم صفت این واجوب الوجوود و صوفت واجوب
الوجود دیگري باشد .میگوییم سخن ما در عینیت وجوب وجود به عنوان صفت براي واجوب الوجوود
است از این جهت كه صفت اوست به گونهاي كه به دیگري التفات ندارد .پس ،آن با عینیت خوودش
صفت براي دیگري نیست .بلكه واجب مثل آن وجوب خاص دیگري دارد .به عبارت دیگر :اگر یكی
از آنها واجب الوجود باشد و تشخص آن عین خودش باشد یا واحد است كه در اینصورت هر آنچه
كه واجب الوجود است تشخصا ش عین خودش است و غیر خود نیست و اگور وجووب وجوود غیور از
ذات او باشد در این صورت تقارن وجوب وجود با او یا به خاطر ذات خودش است و یا به سبب علتوی
غیر از ذات خودش .كه در صورت اول هر واجب الوجودي چنین خواهد بوود و در صوورت دوم بوراي
خصوصیت وجود خاصیاش علتی است و براي عینیت وجوب وجود بوا ذات نیوز علتوی اسوت؛ لوذا او
معلول است و در نتیجه واجب الوجود واحد با لكلیّه است نه مانند انوا تحوت جونس و واحود بالعودد
است نه مانند اشخاص تحت یك نو  .بلكه این فقط معنی شورح اسوم اوسوت و وجوودش مشوترك
نیست( .ابنسینا ،4971 ،ص )51 -16
شيخ الرئيس و عينيت وجوب با وجود

اگر ما بخواهیم براي واجب الوجود دو معنا و دو حیثیت فرض كنیم ذاتوی و وجووب وجوودي ،سوؤال
می كنیم كه آیا این وجوب وجود كه براي این ذات متحقق شده است خودش حقیقتوی دارد یوا نوه ؟
یك فرض این است كه بگوییم فقط ذات است كه حقیقت دارد و وجوب وجود یوك معنواي انتزاعوی
است كه البته نمیتوان در واجب الوجود این را قبول كرد .زیرا وجوب وجود همان تأكد وجود و تحقق
آن است و چیزي كه حقیقتش شدت و تأكد وجود است چگونه میتواند كه یك امر غیر حقیقی باشد؟
از اینجاست كه به طور اجمال و سر بسته اصالت وجود را از سخنان او استشمام میكنیم .و ما موی-
گوییم كه وجوب وجود همان واجب الوجود است و فرقی بین آن دو نیست ،ولی اگر گفتیم كه وجوب
وجود چیزي است و ذات واجب الوجود چیز دیگري ،بحثی است كه بدان پرداختوه و مویگووییم اگور
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منظور این باشد كه واجب الوجود حقیقت دارد و این ذات داراي صفتی به نام وجووب وجوود اسوت و
صفتش غیر از خودش است ،سؤال میكنیم كه این صفت چگونه صفتی است؟ آیا وجوب وجود یوك
صفت انتزاعی است یا یك صفت حقیقی غیر از ذات واجب است كه به آن ضمیمه شده است؟
به نظر شیخ الرئیس ما باید وجوب وجود را یك امر حقیقی بدانیم نه انتزاعی .زیرا وجوب وجود همان
تأكد وجود است و وجود كه حقیقتی است تأكدش نیز عین حقیقت است و دلیل از اینجا شرو موی-
شود كه :این ذاتی كه متصف به وجوب وجود است حقیقت است و وجوب وجود هم حقیقت اسوت یوا
این است كه این وجوب وجود الزم است كه به این ماهیت تعلق بگیرد یا نه .اگر شق دوم را بپذیریم
بدین معنا است كه این وجوب وجود بدون ماهیت و ذات هم موجود است خواه ذات باشد یا نباشود و
نتیجة چنین فرضی این است كه آن وجووب وجوود ذات و ماهیوت واجوب را در مرتبوة ذات خوودش
داراست و در این صورت این ماهیت در مرتبة صفات وجوب وجود قرار میگیرد و الزم آن این اسوت
كه واجب الوجود در مرتبة ذاتش ماهیتی نباشد .زیرا ماهیت آن است كه در مرتبة ذات باشد .اما رابطة
وجود با ماهیت نمیتواند چنین باشد كه شی موجود بوده ،ذاتش متأخر از وجودش باشد.
شق دیگر این است كه الزم است وجوب وجود بر این ماهیت تعلق بگیرد .در اینجا سؤال این اسوت
كه معناي لزوم تعلق وجوب وجود به ماهیت چیست؟ آیا به این معنا است كوه وجووب وجوود ،واجوب
الوجود بودن خود را مدیون این ماهیت است كه اگر این ماهیت نباشد وجوب وجود هوم نیسوت و در
واق این واجب الوجود ،واجب الوجود نیست؟ بعد از اینكه قبول كردیم وجوب وجود خودش حقیقوت
است و چون حقیقت است خودش واجب الوجود است اگر مشروط به تعلق گرفتن به این ماهیت باشد
معناي آن چنین میشود كه اگر این ماهیت باشد این وجوب وجود ،وجوب وجود است و اگور نباشود،
نیست.
وجوب وجود شرط نمیپذیرد و اگر شییء شرط بپذیرد با امكان مساوي میشود .الزمة وجووب وجوود
رهایی از هر قیدي است و معنی ندارد كه یك شی مشروط به وجود فالن شرط واجب الوجود بالذات
باشد و اگر آن شرط نباشد واجب الوجود نباشد .در وجوب غیوري ایون حورف درسوت اسوت ،ولوی در
وجوب بالذات نه.
با این طریق اثبات میشود كه وجوب وجود خودش حقیقت است و این هم بدان معنا است كه وجوب
وجود عین واجب بالذات است و فرض ماهیت و رابطة وجوب وجود با آن در اینجوا دیگور معنوا پیودا
نمیكند ( .ابن سینا ،4971 ،ص 971؛ مطهري ،4976 ،ج  ،1ص )191 -111
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عدم فرض دو واجب الوجود مغایر به تمام ذات در کالم شيخ

در اینكه چرا چنین فرضی در كالم شیخ نیامده میگوییم :اگر قایل به تعدد واجوب الوجوود باشویم،
این دو یا چند واجب الوجود یا به تمام ذات متمایزنود یوا بوه بعوض ذات .در صوورت دوم بوه جونس
مشترك هستند و تمایزشان به فصل است .یا اینكه باید قایل شویم ذاتشان یكی است و به عوارض
و مشخصات متمایز هستند و از این فرضها بیرون نیست .فورض تغوایر دو واجوب بوه تموام ذات در
كالم شیخ به طور صریح نیامده است .زیرا وقتی میتوانیم بگوییم كه فرق دو چیز با یكدیگر چیسوت
كه قبل از آن یك وجه مشتركی داشته باشند؛ لذا اگر دو چیز به هیچ نحوو وجوه مشوتركی نداشوته
باشند در این موارد نباید به دنبال وجه تمایز رفت و همین مسأله است كه منشأ اشوكال معوروف بوه
شبهه ابنكمّونه شده است كه «هویّتان بتمام الذّات قدخالفتا إلبر الكمّونرة اسرتند( ».سوبزواري،
4149ه ،ج  ،1ص)549
وي میگوید كه چه مانعی دارد واجب الوجود هوا بوه تموام ذات مغوایر یكودیگر باشوند و هویچ وجوه
مشتركی نداشته باشند .زیرا برهان حكما در مورد توحید واجب بر این اساس اسوت كوه از اول ،وجوه
مشترك را فرض كردهاند ،ولی گفته اند كه وجه مشترك یا ذات است و یا عوارض و ایون دو موورد را
جواب داده اند .اما چه مانعی دارد كه بگوییم واجب الوجودهاي متعودد اساسواً وجوه مشوترك ندارنود.
(الهیجی ،4971 ،ص )161
جواب اشكال

البته شیخ الرئیس روي این فرض كار نكرده است و توجه نكردن او به این فرض دلیل بر غفلوت وي
نبوده است .بلكه نشانة این است كه وي الزم نمیدید كه در این مورد بحث كند .زیرا وقتی كه گفته
میشود وجوب وجود عین ذات واجب الوجود است جایی براي بحث باقی نمیماند .وقتی میگوییم دو
واجب الوجودي كه به تمام ذات متغایرند و هیچ وجه مشترك ندارند متناقض با این است كه وجووب
وجود عین ذاتشان است و وجه مشترك آن دو است  .پوس واجوب الوجودهوا در ایون جهوت بوا هوم
مشترك هستند و اگر در این جهت هم مشترك نباشند چطور میتوانند هر دو واجوب الوجوود باشوند
پس به ناچار باید بگوید كه در این امر با هم مشترك هستند .میگوییم خود وجوب وجوود كوه وجوه
اشتراك این دو است چیست؟ آیا عارض بر ذات اینها است یا عین ذات اینهاست؟ كسی كوه موی-
گوید اینها به تمام ذات متباین هستند ناچار باید بگوید كه اینها دو ذاتی هستند كه وجوب وجود بر
آنها عارض شده است و شیخ الرئیس ثابت كرد كه وجوب وجود تأكد وجود و حقیقت وجود اسوت و
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محال است كه بتوانیم وجوب وجود را یك معناي عارضی براي این ذاتها در نظر بگیوریم .وي ایون
مطلب را تحكیم كرده است و دیگران كه بعد از او آمدهاند این نكته را درست در نیافتهاند و به همین
جهت در جواب اشكال در ماندهاند.
اساس اشكال ابن كمّ ونه این است كه دو ذات واجب الوجود متباین هستند و هیچ وجوه اشوتراكی بوا
هم ندارند .البته وجوب وجود را كه وجه مشترك اینها است ،نمی توان انكار كرد .از یك طرف می-
پذیرید كه وجوب وجود وجه مشترك است و از طرف دیگر میگویید ایونهوا بوه تموام ذات متبواین
هستند .پس ،باید بگویید این وجه مشترك وجه مشترك عارضی است و باید وجوب وجود را عوارض
بر ذات واجب الوجود بدانید و این همان مطلبی است كه شیخ الورئیس از اول اثبوات كورده بوود كوه
وجوب وجود نمیتواند عارض ذات واجب الوجود باشد .بلكه عین ذات واجب الوجوود اسوت .پوس بور
اساس مقدمات قبلی شیخ ،لزومی نداشت كه او دربارة این فرض بحث كند.
نفی فرضهاي متعدد

فرض اول :تمایز دو واجب الوجود به تمام ذات باشد .الزمة این عارضی بودن وجوب وجود اسوت
و ثابت كردیم كه وجوب وجود عارض بر واجب الوجود نیست.
فرض دو  :دو واجب الوجود در بعض ذات مشترك و در بعض دیگر متمایز باشند.
فرض سو  :دو واجب الوجود در تمام ذات با یكدیگر متحدند و هر دو داراي یك حقیقتاند .لذا در
عوارض با هم اختالف دارند.
جواب این است كه آن عوارض و مشخصات یا الزمة این حقیقوت اسوت یوا نوه .در صوورت اول آن
دیگري هم باید همین مشخصات را داشته باشد و در صورت دوم ذات براي متصف شدن به عوارض
حالت البشرط دارد؛ لذا باید معلل به علت خارجی باشد و این با وجوب وجوود منافوات دارد؛ لوذا ایون
فرض با قی میماند كه بگوییم دو واجب الوجود در بعض ذات اشتراك دارند و در بعض آن اخوتالف.
در این صورت یا اختالف این دو در یك امر ذاتی است یا در امر خارج از ذات .در صورت اول یا وجه
امتیازي از یكدیگر دارند یا ندارند .اگر وجه امتیازي نداشته باشند یكی میشوند و اگور وجوه امتیوازي
داشته باشند دو حالت دارد :یا وجه امتیاز هر دو وجودي است یا اینكه وجه امتیاز به گونهاي است كه
یكی از آنها خصوصیت وجودي دارد و دیگري خصوصیت عدمی .مثل اینكه دو چیز داشوته باشویم
كه هر دو در یك امر مشترك باشند و یكی از آنها آن امر مشترك را داشته باشد .به عالوه یك امر
دیگر ،اما دیگري آن مشترك را داشته باشد ،ولی آن امر بعالوه را نداشته باشد مثل تفاوت خوط نویم
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متري و یك متري .و بدون شك عدم از آن جهت كه عدم است مالك و مناط چیزي نیست و الّا هر
چیزي عدمهاي غیر متناهی دربارهاش صدق میكند.
ابن سینا میگوید :ما از شما سؤال میكنیم كه آن امر زیاده كه در یكی از واجب الوجودها اسوت آیوا
دخلی در وجوب وجود كه همان امر مشترك است دارد؟ یعنی آیا آن زیاده شرط وجوب وجود است یا
نه؟ اگر بگویید زیاده شرط وجوب وجود است .پس باید در دیگري هم وجود داشته باشد و اگر شورط
وجوب نباشد فقط همان زیاده است در این صورت ایراد این است كه الزم می آید واجوب الوجوود در
خارج مركب باشد ( .ابن سینا ،4971 ،ص 971؛ مطهري،4976 ،ج  ،1ص )191 -111
فرض چهارم :اینكه تمایز دو واجب الوجود به كمال و نقص باشد :در این صورت اگر نقصوی كوه در
یكی از واجب الوجودهاي مفروض ،فرض شده ،در وجوب وجود دخیل است كه خالف فورض اسوت؛
بنابرآن كه هر دو واجب الوجود فرض شده است و اگر این نقوص دخوالتی در وجووب وجوود نودارد در
حقیقت كمال در واجب الوجود كامل لغو بوده و هر دو یكی میشود و این هم خالف فورض اسوت و
در واق فرض دوئیت توهم است و یكی بیش نیست.
نتيجهگيري

از مقایسة براهین صدرالمتألهین و شیخ الرئیس روشن میشود كه آنچه صدرالمتألهین به عنوان
برهان عرشی از آن یاد كرده است به نحوي تقریر كرده است كه اگر كسی مفهوم بساطت و تشكیك
را خوب فهمیده باشد در تصدیق وحدت واجب تردیدي به خود راه نمیدهد و دچار اشكال نمیشود،
حتی عقیده بر توحید بدون تكیه بر برهان جداگانه ،از همان برهانی كه وي بر اثبات وجود واجب
تعالی اقامه كرده است ،نیز تأمین میشود و این از مزایاي برهان صدرالمتألهین است .البته چنین
ویژگی در برهان شیخ الرئیس هم هست .تفاوت برهان صدرالمتألهین با شیخ در این است كه برهان
صدرالمتألهین اوصاف دیگر واجب الوجود نظیر علم و قدرت و  ....را نیز اثبات میكند .اما از برهان
شیخ چنین توانی برنمیآید.
اما از آنجا كه صدرالمتألهین نسبت به برهان ابن سینا در باب اثبات واجب الوجود مالحظاتی داشته و
براهین وي را دربارة توحید واجب الوجود مورد نقد و تصحیح قرار داده ،اما روشن شد كه برهان ابون
سینا دربارة وجود واجب تعالی از آن اشكاالتی كه صدرالمتألهین بر آن میشمارد ،مبراسوت و برهوان
خود او نیز در برخی موارد بدون اشكال نیست .همچنین ،در متن نشان داده شد و مبرهن گردیود كوه
براهین شیخ الرئیس دربارة توحید واجب خصوصاً آنچه به برهان صدیقین وي مسمی است ،در عوین
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بینیازي از تصحیح صدرالمتألهین از دقت الزم برخوردار هستند و هر گونه اشوكالی را از دامون خوود
میزدایند( .مطهري،4911 ،ج  ،1ص )154
به طور خالصه به نظر میرسد عواملی كه سبب شده است حكموایی مثول صودرالمتألهین بور شویخ
الرئیس ایراد بگیرند به عدم توجه به منظور او در مفهوم «وجوب» در واجب الوجود و نیز به پیچیدگی
و داشتن شقوق مختلف و اجزاي بیش از حد براهین وي بر میگردد.
بنابراین ،در این مقاله سعی شده تا مبرهن شود كه براهین ابن سینا در تعلیقات و شفا ودیگر آثار وي
از قابلیت الزم براي اثبات توحید واجب برخوردارند و اندك دقتی میتواند به خووبی نشوان دهود كوه
نباید این براهین را در ردیف براهین دیگر حكما قرار داد و احیاناً اشكاالتی را كه بر آنهوا وارد اسوت
بر وي نیز تعمیم داد.
پینوشتها
 .4جهت اثبات وجود خدا و صفات و افعال وي از راههاي مختلفی میتوان وارد شد( .صدرالمتألهین ،4911 ،ص )417
از جمله از طریق ماهیت ،جسم و تركب آن از ماده و صورت ،حركت ،معرفت نفس ،نگاه به مجمو عالم و اینكوه آ ن
شخص واحدي است  ...و در هر كدام از اینها ،چیزي واسطه در اثبات وجود خدا قرار گرفته است .اما آنچه كه از ابون
سینا به بعد در بیا ن حكما دیده میشود سعی همگی بر این است كه در عین كاستن از مقدمات براهین ،جهوت اثبوات
وجود او غیر او را واسطه قرار ندهند .به عنوان مثال برهان صدّقینی كه از سوي صدرالمتألهین ارائه شده است به اصولی
چند مانند اصالت ،بساطت و تشكیك در وجود مبتنی است( .صدرالمتألهین،4911 ،ج  ، 1ص  . )41بعد از وي برخوی از
حكما جهت كوتاه كردن مقدمات آن تالش كردهاند؛ از جمله حكیم سبزواري با اسوتفاده از امكوان فقوري از مقودمات
برهووان كاسووته (سووبزواري  ،4149،ج  ،11ص )564و در برخووی موووارد فقووط بوور اصووالت وجووود مبتنووی كوورده اسووت.
(صدرالمتألهین ،4911 ،ج  ، 1ص  41پا ورقی)
لكن علیرغم همة این تالشها ،در هر یك از این براهین ،از فقر و نیاز مراتب دانی وجود استفاده شده است در حالی-
كه در برهان صدیقین با توجه به قسمت آخر آیة  59از سوره «فصّلت» كه میفرماید  ...« :اولم یكف بربّک انّ علری
کل شیء شهید» باید خود واجب الوجود شاهد بر خود باشد و این دعوي همة كسانی است كه برهان خود را صودیقین
مینامند .از اینرو عدهاي در جهت تنظیم برهان با این ویژگی دست به كار شدهاند (میرزا مهدي آشوتیانی ،4917 ،ص
 )137 -113و با وجود تالشی كه كردهاند بیا ن همگی كما بیش با اشكال مواجه است و در این اواخر نویسندة اصوول
فلسفه و روش رئالیسم در دو مورد با دو نحوة بیان (طباطبایی ،4911 ،ج  ، 5ص 441؛ صدرالمتألهین ،4911 ،ج  ،1ص
 41پاورقی) سعی كرده است وجود واجب تعالی را ،بدون استعانت از هر مقدّمة دیگر ،فقط با تكیه بر اصل واقعیت اثبوات
كند .اما باید گفت كه علیرغم اعتما د برخی از متفكوران بوه ایون نحوو از تقریور و توجیوه آن (جووادي آملوی،4975 ،
ص ،)141،111از این برهان با این صورت نمیتوان انتظار داشت كه وجود واجب تعالی را اثبات كند چه رسد به اینكه
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آن را بهترین و كوتاهترین براهین بدانیم و اندك توجهی به آن درستی ادعاي ما را ثا بت میكند.
 .1شیوة تقریر برهان اثبات واجب الوجود توسط صدرالمتألهین شبیه تقریر ابن سوینا اسوت و تفواوت جووهري بوا آن
ندارد .اما اینكه چرا وي برهان ابن سینا را قریب به منهج صدیقین -نه عین آن – میخواند این است كه میگوید ابون
سینا مفهوم وجود را واسطه دراثبات واجب الوجود قرار داده است ،ولی ما از نظر به حقیقت وجوود بوه واجوب اسوتدالل
كردهایم.
درست در همینجا است كه میتوان به صدرالمتألهین اشكال كرد كه این ایراد اگر وجهی داشته باشد بر همة استدالل-
ها ،حتی استدالل خود او نیز وارد است و دلیل آن این است كه برهان در مرتبة علم حصولی است و علم حصوولی هوم
مبتنی بر مفاهیم است .شاید بتوان گفت كه برهان ابن سینا فقط توان اثبات وجود واجب تعالی و با اندك دقتی ،توحیود
واجب تعالی را دارد و از اثبات سایر اوصاف الهی نظیر علم و قدرت و ...ناتوان است ،اما از برهان صدرالمتألّهین غیور از
توحید بقیة اوصاف واجب الوجود را نیز میتوان بدست آورد.
اما دراینجا نیز توجه به یك نكته خالی از اهمیت نیست و آن اینكه برهانی كه صدرالمتألهین بر وجود واجب تعالی در
اسفار اقامه كرده است و برهان وي در الشواهد الربوبیة ( ،4911ص  )453و مشواعر ( ،4919ص  )15بوه یوك نحوو
واجب الوجود را اثبات نمیكنند ودر قوت و ضعف مانند یكدیگر نیستند ،هر چند كه صدرالمتألهین هر دونحوو تقریور را
«صدیقین» مینامد ( .صدرالمتألهین ،4911،ص 416؛ همان ،4911 ،ص )49
بنابراین ،اگر در مقایسة براهین اثبات واجب الوجود منظور از برهان صدیقین همان برهانی باشد كه در اسفار ذكر شوده
است میتوان گفت كه این نحو از تقریر از جهاتی بر تقریر ابن سینا ارجحیت دارد و كارآمود بوودن آن در مووارد دیگور
نشانگر قوت آن برهان است ،هر چند از برخی جهات دیگر برهان ابن سینا بهتر مینماید؛ به عنوان مثال برهوان ابون
سینا از طریق منطق ریاضی ،به عنوان یك علم دقیق ،بهتر قابل تبیین است تا برهان صدرالمتألهین( ،حوائري یوزدي،
 ،4914ص  )16ولی اگر منظور از صدیقین برهانی باشد كه در الشواهد الربوبیة و مشواعر ذكور شوده اسوت از جهوت
ارزش ،توانایی و نقص با برهان ابن سینا تفاوت چندانی ندارد.
 .9نام كامل وي سعدبن منصور بن سعد بن حسن بن هبة اهلل بن كمّونه است و در لغت «كمّون» به تشدید میم ،بوه
معنی« زیره» است و زیره دانه خوشبویی ریزتر از كنجد است ( ابن منظور 4161 ،ه.ق ،ج  ،5ص  )131با این حال وجه
تسمیة وي به این نام محل بحث است .وي مقالهاي نیز در رد این اشكال (اشكال تعدد واجب) نوشته است ،ولی با این
حال این اشكال به اسم او سكه خورده است( .حسونزاده آملوی ، 4911 ،ص  )446وي تألیفوات متعوددي در منطوق و
فلسفه دارد كه شرح تلویحات شیخ اشراق از جملة آنها است و گفته میشود از شاگردان شیخ اشراق بوده است كوه در
سا ل  119ه.ق وفات كرده است و استناد این اشكال به ابن كمّونه محل بحث است .زیرا به گفتة حكموا و دانشومندان
این تشكیك قبل از ابن كمّونه در كتب حكماي دیگر نیز ذكر شده است .از جمله صدر المتألهین موینویسود كوه ایون
اشكال را در ضمن بیان كسانی دیده است كوه قبول از وي مویزیسوتهانود ( .صودرالمتألهین  ،4911 ،ج  ،4ص 491؛
سبزواري4149 ،ه ،ج  ،1ص  ،541تعلیقه)
 .1توحید و یگانگی خداوند متعال در فلسفه ،كالم و عرفان اصطالحات گوناگونی دارد .از جمله:
 -توحید در وجود و اینكه هستی واحد است .این همان وحدت شخصی وجود است كه در عرفان بحث میشود.
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 توحید در وجوب وجود ،یعنی هیچ موجودي جز ذات مقدس الهی واجب الوجود نیست و این هنگامی است كه وجود رابه دو قسم واجب و ممكن تقسیم میكنیم و آنگاه خصوصیات واجب را بحث میكنیم.
 توحید به معنی بساطت و عدم تركب. توحید در خالقیت و ربوبیت. توحید به معنی نفی مغایرت صفات با ذات. توحید در فاعلیت حقیقی. وحدت به معنی نداشتن شریك در ذات كه از لوازم نفی كثورت اسوت( .الهیجوی ،4971 ،ص 437؛ جووادي آملوی، ،4911ص 111؛ مصباح یزدي ،4976 ،ج  ،1ص)977
منظور از توحید در این مقاله معنی دوم آن است.
اما نگاه كوتاه به نصوص دینی نشان می دهد كه ،بر خالف حكما كه به طور معمول این معانی را جدا از همدیگر بیوان
میكنند ،كمال هر مرتبه از توحید آغاز مرتبة توحید دیگر است و لذا توحید در صفات جداي از توحید در ذات و توحیود
در ذات جداي از توحید در فعل مطرح نمیشود( .ابن میثم ،4161 ،ج  ،4ص ) 461
بنابر این ،با توجه به تفكیك این مراحل در بیان حكما الزم بود در بحث توحید موض گیري آنان را بوه طوور دقیوق
روشن كنیم.
دربارة توحیود و معوانی مختلوف آن ر.ك( :آشوتیا نوی ،4976 ،ص 495؛ بهمنیوار ،4975 ،ص 576؛ آشوتیانی،4911 ،
ص431؛ سبزواري ،4911 ،ص )15
 .5برهان عرشی صدرالمتألهین مبتنی بر دیدگاه وي در اثبات و جود واجب تعالی است و مطلب تازهاي دربارة توحیود
واجب الوجود ،غیر از آنچه در اثبات وجود واجب گفته است ندارد .هركسی در اصل برهان وجود واجب دقت كرده باشد
متوجه میشود كه عقالً فرد دومی را براي واجب الوجود نمیتوان فرض كرد( .صدرالمتألهین ،4911 ،ج  ،1ص  )53اما
با این حال میتوان این مطلب را در قالب استدالل ریخت و به گونهاي دیگر و به صورت جداگانه مطرح كرد.
 .1از سیاق متن چنین بر میآید كه روي سخن صدرالمتألهین با شیخ الرئیس است .زیرا شبیه همین عبارت را كه وي
در اسفار ذكر كرده است شیخ در اشارات بیان میكند و از آن وحدت واجب الوجود را نتیجه میگیرد .اما آنچه كوه وي
در آنجا آورده است برخالف تصور صدرالمتألهین است كه گمان كرده است شیخ واجب الوجود را نو منحصور در فورد
میداند .بلكه چنانكه در متن مقاله توضیح دادیم از دیدگاه ابنسینا وجوب وجود همان تأكد وجود است و تعوین او نیوز
عین تعین وجود اوست.
 .7تقریرهاي دیگري نیز به طور مبسوط در دیگر آثار ابنسینا بیان شده است كه جهت آگاهی از آنها مویتووان بوه
مناب زیر رجو كرد( :ابن سینا ،4975 ،ج  ، 9ص 16 -59؛ همان ،4976 ،ص )411 -445

منابع و مآخذ

[ ]4قرآن كریم.
[ ]1آشتیانی ،سید جاللالدین4911( ،ش) ،هستی از نظر فلسفه و عرفان ،ویرایش سوم چاپ چهوارم،
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قم ،انتشارات بوستان كتاب.
[ ]9آشتیانی ،سید جاللالدین4976( ،ش) ،شرح مقدموة قیصوري بور فصووص الحكوم ،چواپ سووم،
تهران ،انتشارات امیركبیر.
[ ]1آشتیانی ،میرزا مهدي4917 ( ،ش) ،تعلیقوه بور شورح منظوموة حكموت سوبزواري  ،بوه اهتموام
عبدالجواد فالطوري و مهدي محقق ،مقدمة انگلیسی پروفسور ایزوتسو ،چواپ اول ،تهوران ،مؤسسوة
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
[ ]5ابنسینا ،حسین بن عبداهلل4975( ،ش) ،اإلشارات و التنبیهات ،ج  ،9چواپ اول ،قوم ،انتشوارات
نشر البالغة.
[ ]1ابنسینا ،حسین بن عبداهلل4976( ،ش)  ،الهیات نجات،ترجمة دكتر سید یحیی یثربی ،چاپ اول،
تهران ،انتشارات فكر روز.
[ ]7ابنسینا ،حسین بن عبداهلل4971( ،ش) ،اإللهیات م کتاب الشّفاء ،تحقیق آیتاهلل حسن حسن-
زاده آملی ،چاپ اول ،قم ،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه.
[ ]1ابنسینا ،حسین بن عبداهلل4911( ،ش) ،النجاۀ م الغرق فی بحرالضالالت  ،ویرایش و دیباچوة
محمد تقی دانشپژوه  ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
[ ]3ابن سینا ،حسین بن عبداهلل4141( ،ق) ،التعلیقات ،تصحیح دكتر عبودالرحمن بودوي ،چواپ دوم،
بی جا ،مكتب األعالم اإلسالمی.
[ ]46ابراهیمی دینانی ،غالمحسین4976( ،ش) قواعد كلوی در فلسوفه اسوالمی ،ج 1و  ،4چواپ دوم،
تهران ،مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه).
[ ]44ابنمنظور4161( ،ق) ،لسان العرب المحیط ،ج  ،5عبداهلل عالیلی ،بیروت ،دارالجیل و دار لسان
العرب.
[ ]41ابن مرزبان ،بهمنیار4975 ( ،ش) ،التحصیل ،تصوحیح و تعلیوق مرتضوی مطهوري ،چواپ دوم،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
[ ]49بحرانی ،ابن میثم4161 ( ،ق) ،شرح نهج البالغه ،ج  ،4چاپ دوم ،تهران ،انتشارات دفتور نشور
كتاب.
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[ ]41جوادي آملی ،عبداهلل4911( ،ش) ،شرح حكمت متعالیه ،بخش اول و دوم از ج  1اسوفار ،چواپ
اول ،تهران ،انتشارات الزهراء.
[ ]45جوادي آملی ،عبداهلل4975( ،ش) ،تبیین براهین اثبات خدا ،چاپ اول ،قم ،مركز نشر اسراء.
[ ]41حائري مازندرانی ،محمد صوالح4911( ،ش) ،حكموت بووعلی سوینا ،ج  ،9چواپ سووم ،تهوران،
انتشارات حسین علمی و نشر محمّد.
[ ]47حائري یزدي ،مهدي4914( ،ش) ،هرم هستی ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسسة مطالعات و تحقیقوات
فرهنگی.
[ ]41حسنزادهآملی ،حسن4911( ،ش) ،رسالة وحدت از دیدگا ه عارف و حكویم ،چواپ اول ،تهوران،
انتشارات فجر.
[ ]43سبزواري ،حاج مالهادي4149 ( ،ق) شرح المنظومة ،تصحیح و تعلیق حسن حسون زادهآملوی،
تحقیق از مسعود طالبی ،ج  ،1چاپ اول ،تهران ،نشر ناب.
[ ]16سبزواري ،حواج مالهوادي4911 ( ،ش)  ،اسورارالحكم ،مقدموه و حواشوی ابوالحسون شوعرانی،
تصحیح سید ابراهیم میانجی ،چاپ دوم ،تهران ،چاپ اسالمیه.

[ ]14شیرازي ،محمد بن ابراهیم (مالصدرا)4911( ،ش) ،الحكمرة المتعالیرة فری األاسرفار العقلیرة
األربعة ،ج  1و  ،4چاپ دوم ،قم ،منشورات مصطفوي.
[ ]11شیرازي ،محمد بن ابراهیم (مالصدرا)4916( ،ش) ،المبدأ و المعاد ،بوا تصوحیح و مقدموة سوید
جالل الدین آشتیانی ،چاپ اول ،قم ،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه.
[ ]19شیرازي ،محمد بن ابراهیم (مالصدرا )4911( ،ش) ،الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة ،بوا
حواشی حاج مالهادي سبزواري  ،مقدمه و تصحیح و تعلیق سید جالل الدین آشتیانی ،ویورایش دوم،
چاپ اول ،قم ،بوستان كتاب.
[ ]11شیرازي ،محمد بن ابراهیم (مالصدرا )4919( ،ش) ،المشاعر ،ترجمة بدی الملك میورزا عمراد
الدّولة ،ترجمه و مقدمات و تعلیقات فرانسوي از هنري كربین ،چاپ دوم ،تهران ،انتشوارات كتابخانوة
طهوري.
[ ]15طباطبایی ،سید محمد حسین4141( ،ق) ،نهایة الحكمة ،چاپ سویزدهم ،قوم ،انتشوارات حووزة
علمیه.

مقارنه و تطبیق برهان صدیقین سینا و ...

417 

[ ]11طباطبایی ،سید محمد حسین4911( ،ش) ،اصول فلسفه و روش رئالیسم  ،مقدمه و پواورقی بوه
قلم مرتضی مطهري ،ج  5و  ،9چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات صدرا.
[ ]17طباطبایی ،سید محمد حسین4971( ،ش) ،نهایة الحكمة ،ترجمه وشرح علی شویروانی هرنودي،
ج  ،9چاپ اول ،قم ،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه.
[ ]11الهیجی ،عبدالرزاق4971( ،ش) ،گوهر مراد ،تصحیح و تحقیق و مقدمة زیونالعابودین قربوانی-
الهیجی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
[ ]13مصباح یزدي ،محمد تقی4976( ،ش) ،آموزش فلسفه ،ج  ،1چاپ پهارم ،تهران ،مركوز چواپ و
نشر سازمان تبلیغات اسالمی.
[ ]96مطهري ،مرتضی4976( ،ش) ،درسهاي الهیات شفا ،ج  ،1چاپ اول ،تهران ،انتشارات حكمت.
[ ]94مطهري ،مرتضی4911( ،ش) ،مقاالت فلسفی ،ج  ،4چاپ اول ،تهران ،انتشارات حكمت.

