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چکیده
اسزممی بزرای ااتزاد خزدای مت زا  ،برهزا

یکی از براهین قابل اعتماد نزدد اابزف فیلسزنفا

«وجنب و امکا » است .ابن سینا در کتزاب االشزاراد و ابتنتیازاد بزه نوزنه خا زی ایزن برهزا
را ارائه داده است ،که به نظر خزنیش در ایزن برهزا  ،خلز ،،واسز ه ااتزاد قز ،قزرار ن،رفتزه،
بلکه با نظزر بزه خزندِ وجزند ،وجزندِ خزدا را ااتزاد کزرده و ایزن نزنه از برهزا را « زدییین»
نام،ذاری کرده است .به نظر میرسد فمسزة متزرخر همزین ا ز م را پذیرفتزهانزد و بزا م یزار
خندِ ابن سینا به نید زدییین بزند ایزن برهزا پرداختزهانزد .دو اشزکا اساسزی کزه در نیزد
قرار گیری عننا « دییین» بر این برها طر شزده اسزت یکزی ابتنزای ایزن برهزا بزه اب زا
دور و تسلسل و دی،ری ابتنائش بزه مةازنم منجزند و قی یزت ماهیزت اسزت .در ایزن میابزه بزا
بررسی این دو اشکا م لنم میشزند کزه ایزن برهزا متتنزی بزه اب زا دور و تسلسزل نیسزت
وبی آ چنا که شیخ ابرئیس ادعزا مزیکنزد بزر وجزنبِ وجزند از خزندِ وجزند اسزتةاده نشزده
است و مةانم منجند و قی تت ماهیت در این استدال نیزش بزازی مزیکنزد .در نتیهزه اگزر چزه
این برها را در دست،اه فلسزةی زدرا نمزیتزنا « زدییین» نامیزد وبزی در دسزت،اه فلسزةی
مشا ،بیواس ه ترین برها بر ااتاد وجند خداست.

کلماد کلیدی :برهان صدیقین ،برهان وجوب و امکان ،تسلسل ،دور ،مفهوم موجود.
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طرح مسأله

اگرچه معررو اسرت کره برهران «وجروب و امکران» از ابرداعات فرارابی اسرت ونری نرام ایرن
برهان در طرول تراریخ فلسرفه برا ابرن سرینا گرره خرورده اسرت .ابرن سرینا ایرن برهران را در
آثار مخرتلفش آورده ونری آن ره بیشرتر از همره مرورد توجره فررار گرفتره ،برهرانی اسرت کره
در کتاب االشرارات و انتنییهرات آورده اسرت .شراید بره سره دنیرل برهران ایرن کتراب بیشرتر
مورد توجه وافع شده است:
اول آنکه ایرن کتراب آخررین کتراب ابرن سرینا اسرت و برر خرز برخری از کتر کره انشراء
ایشان و امزی دیگران اسرت .ایرن کتراب را خرود کتابرت نمروده اسرت .نرذا دفرت در عیرارت
پردازی در این کتاب در باالترین سطح است.
دوم اینکه ایرن کتراب از دیربراز کتراب درسری فلسرفه مشرا بروده و ایرن خرود موجر ایجراد
تعلیقات و حواشی حول محور این کتاب و توجه بیشتر بدان شده است.
سوم اینکه شیخ انرئیس در انتهرای نمرچ چهرارم کتراب اشرارات بره ایرن برهران اشراره مری-
کند و آن را طریق صدیقین مینامد کره ایرن خرود فرتح برابی مریشرود بررای تصرور صرحیح
این گونه از برهران و بره نقرد کشراندن برهران «وجروب و امکران» کره آیرا از سرنخ صردیقین
است یا خیر؟
این مقانه به صدد این نیسرت کره صرحت ایرن برهران را مرورد ارزیرابی فررار دهرد و صرحت و
یقینرری بررودن ایررن برهرران را پرریش فررر گرفترره اسررت .آن رره در ایررن مقانرره مررورد ارزیررابی
وافررع مرریشررود همرران ادعررای شرریخ انرررئیس مینرری بررر صرردیقین برودن ایررن برهرران اسررت و
سؤال اصلی این مقانه ایرن اسرت کره آیرا مریتروان ایرن برهران را برهران صردیقین نامیرد یرا
خیر؟ آیا در ایرن برهران از حقیقرتج وجرود در اثیرات واجر انوجرود اسرتفاده شرده اسرت یرا
خیر؟
در پاسخ به این پرسرش ابتردا بایرد بره صرورت مختصرر مینرای صردیقین برودن یر برهران
را بررسرری کنرریم و سرراس اشررکاالتی کرره در ایررن زمینرره وارد شررده اسررت را بررسرری نمرراییم.
از میران اشرکاالت ،دو اشررکال بیشرتر در مرکررب توجره بروده اسررت کره هررر یر را جداگانرره و
در ی فصل بررسی میکنیم.
آن ه در این مقانره در پری آن هسرتیم ایرن اسرت کره از یر طرر برهران ابرن سرینا بهترر
فهمیده شود و از طر دیگرر معنرای برهران صردیقین در پرترو بررسری هرا واضرح ترر گرردد
تا با فهم تاریخی بهتری براهین صدیقین بعدی مورد توجه فرار گیرد.

برهان «وجوب و امکان» سینوی؛ رهیده از تسلسل ،گرفتار ماهیت

77

اگرچه دربارة این برهان میاحر زیرادی مطررد شرده اسرت ونری بیشرتر ایرن میاحر حرول
منتج و یقینی برودن ایرن برهران اسرت .همرانطور کره گفتره شرد صرحت و یقینری برودن آن
در این مقانه مسلم فرر شرده اسرت و مرا در پری شرناخت بهترر ایرن برهران هسرتیم .چررا
که فیلسروفان صردرایی لانیرای ایرن برهران را از جهرت عنروان صردیقین بره براد انتقراد گرفتره
اند و بره گونره ای تقریرر کررده انرد کره آن را محترات مقردمات زیرادی از جملره ابطرال دور و
تسلسل میدانند (از جمله تقریری که از عزمه طیاطیایی در پی خواهد آمد).
از طر دیگر خود صدرا نیرب بره ایرن برهران اشرکانی خرا دارد کره آن نیرب در پری خواهرد
آمررد .برخرری ار اسرراتید فلسررفس معاصررر سررعی کررردهانررد نشرران دهنررد اشررکال صرردرا محلرری از
اعرراب نردارد و برره برهران از آن جهررت اشرکانی وارد نیسررت .امرا ایررن مقانره برره خرز نگرراه
رایج در میران ایرن اسراتید معتقرد اسرت کره ایرن برهران میتنری برر ابطرال تسلسرل نیسرت
ونی اشکال صدرا ،اشکال به جرایی اسرت و در وافرع ایرن اشرکال مربروس اسرت بره سراختمان
فلسفی مشا کره نتوانسرته برر روی اصرانت وجرود تمرکرب داشرته باشرد .از دیگرر وجروه تمرایب
این مقانه این است کره فیاسری برین برهران صردیقین صردرا و ابرن سرینا شرکل داده اسرت و
نشان می دهد گویی این دو برهان یر چیرب را مرد ندرر دارنرد ونری یکری بره زبران مفهرومی
سخن میگوید و دیگری به زبان وجودی!
معیار برهان صدیقین

منطق رای ابترردا بایررد برره سررراال واضررع اصررطزد رفررت و معنررای اصررطزد را از او پرسررید .شرریخ
انرئیس برهان صدیقین را اینگونه تعریف میکند:
«تأمّررل کیررف نررم یحررتج بیاننررا نثیرروت األول و وحدانیترره و براءترره عررن انصررمات إن ر تأمّررل
نغیر نفرس انوجرود و نرم یحرتج إنر اعتیرار مرن خلقره و فعلره و إن کران ذنر دنریز علیره
نکن هذا انیاب أوثق و أشرر أی إذا اعتیرنرا حرال انوجرود فشرهد بره انوجرود مرن حیر هرو
وجوده ( »...ابن سینا ،1375 ،ت .)66 ،3
« تامل کرن و بیرین چگونره بیران مرا بررای ثیروت خداونرد و وحردانیت او و برریء برودن او از
نقررائ  ،احتیررات برره تامررل در لی ررج نف رسج وجررود نرردارد ،و احتیررات برره اعتیررار و اسررتدالل از
خلررق و فعررل او برررای اثیررات حررق تعررانی نیسررت هررر چنررد آن نیررب خررود دنیلرری بررر اثیررات
خداست اما این درب مطمئنترر و برا شررافتترر اسرت؛ یعنری هنگرامی کره مزحدره کرردیم
چگونگی وجود را ،پس وجود از جهت وجود شهادت به او(خداوند) داد»...

19

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

صدرانمتانهین برهان صدیقین را اینگونه تعریف میکند:
«و أسررد انیررراهین و أشرررفها إنیرره هررو انررذی ال یکررون انوسررچ فرری انیرهرران لیررره بانحقیقررس
فیکررون انطریررق إنرر انمقصررود هررو عررین انمقصررود و هررو سررییل انصرردیقین انررذین
یستشهدون به تعان علیره ثرم یستشرهدون بذاتره علر صرفاته و بصرفاته علر أفعانره واحردا
بعد واحد»(صدرانمتانهین1981 ،م  ،ت .)14 ،6
«و محکمترررین بررراهین و بررا شرررافتترررین آن هررا آن اسررت کرره حقیقتررا حررد وسررطی در
برهان لیر حق نیاشرد و راه بره سرمت مقصرود عرین مقصرود باشرد و آن راه صردیقین اسرت.
کسانی که به خردا برر خردا استشرهاد مریکننرد و سراس بره ذات خداونرد برر صرفاتش و بره
صفات بر افعانش مرحله به مرحله استشهاد میکنند».
عزمه طیاطیایی برهان صدیقین را اینگونه تعریف میکند:
«فد سموه برهران انصردیقین نمرا أنهرم یعرفونره تعران بره ال بغیرره و هرو کمرا سرتقف علیره
برهان انّری یسرل فیره مرن الزم مرن نروازم انوجرود انری الزم آخرر» (طیاطیرایی،1386 ،
.)1041
«آن را برهان صدیقین می نامند بره جهرت آنکره خداونرد متعرال را بره واسرطه خرودش مری-
شناسند نره بواسرطه لیرر  .و آن همرانطور کره خرواهی دانسرت برهرانی انّری اسرت کره در آن
از الزمی از نوازم وجود به الزم دیگر سلوک میکنیم»
مندررور از بیرران ایررن چنررد نمونرره ایررن بررود کرره درراهرا در معنررای صرردیقین توافررق اجمررانی
وجود دارد .زیررا اوالی :ایرن ببرگران در تعریرف صردیقین بره یکردیگر اشرکال نگرفتره و گرویی
بررر اسررار تعریررف ثابررت وصررف صرردیقین را برررای بررراهین اثیررات مرریکننررد و ثانی رای :اجمرراال
موافقررت داشررتند کرره نیایررد ماسرروی ا را واسررطس اثیررات خداونررد گرفررت ،بلکرره بررا ندررر برره
خود وجود به الزمه آن که تحقق واج انوجود است استدالل کرد.
طرح اجمالی برهان «وجوب و امکان»

هررر چنررد در ادامرره برهرران را از بررر اسررار کترراب اشررارات تقریررر مرریکنرریم ونرری ابترردا ایررن
برهان را برر اسرار آن ره عزمره طیاطیرایی در اننهایره انحکمره آورده انرد مطررد مریکنریم
تا نشران دهریم ایشران و اکثرر کسرانی کره ایرن برهران را طررد مرینماینرد آن را برر اسرار
مقدماتی مثل ابطال دور و تسلسل طرد مینمایند:
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« من انیرراهین علیره أنره ال ریر أن هنراک موجرودا مّرا فرون کران هرو أو شریء منره واجیرا
بانررذات فهررو انمطلرروب و إن نررم یکررن واجیررا بانررذات و هررو موجررود فهررو ممکررن بانررذات
بانضرررورة فرررجح وجرروده عل ر عدمرره بررأمر خررارت مررن ذاترره و هررو انعلررس و إال کرران مرجح رای
بنفسه فکان واجیا بانذات و فرد فرر ممکنرای هرذا خلرف و علتره إمرا ممکنرس مثلره أو واجیرس
بانذات و عل انثرانی یثیرت انمطلروب و علر األول ینقرل انکرزم إنر علتره و هلرم جررای فومرا
أن یدور أو یتسلسرل و همرا محراالن أو ینتهری إنر علرس لیرر معلونرس هری انواجر بانرذات و
هو انمطلوب( ».طیاطیایی ،1386 ،ص .)1052-1051
«از براهین اثیات وجود خردا ایرن اسرت کره :شرکی نیسرت موجرودی هسرت ،پرس اگرر او یرا
بخشرری از او واجرر بانررذات باشررد کرره همرران مطلرروب اسررت و اگررر واجرر نیاشررد و در
حانیکرره آن موجررود اسررت پررس بانضررروره ممکررن بانررذات اسررت(چون نمرریتوانررد ممتنررع
بانذات باشد وگرنه موجرود نمریشرد) پرس وجرودش برر عردمش بره واسرطه امرری خرارت از
ذاتررش رجحرران یافترره اسررت و آن علررت اوسررت وگرنرره بایررد برره نفررس ذات خررودش موجررود
شود که در این صورت واج بانذات مریشرود در حرانیکره فرر شرده ممکرن اسرت و ایرن
خلررف فررر اسررت و علررتش یررا ماننررد خررودش ممکررن اسررت یررا واج ر بانررذات اسررت و در
صررورت دوم مطلرروب ثابررت اسررت و در صررورت اول کررزم نقررل برره علررتش مرریشررود و ایررن
سلسله ادامه پیدا میکند پس یرا بره دور مریانجامرد و یرا بره تسلسرل و در حرانی کره هرر دو
محررال هسررتند یررا اینکرره منتهرری مرریشررود برره علترری کرره معلررول نیسررت و آن علررت واج ر
بانذات است».
بنابر تقریر عزمه از ایرن برهران ،اگرر دور یرا تسلسرل باطرل نشرده باشرد ایرن برهران عقریم
خواهد بود .این صرورت از برهران اگرر چره در کرزم عزمره بره ابرن سرینا نسریت داده نشرده
است ونری برگرفتره از صرورتی از برهران اسرت کره صردرانمتانهین تقرییرا بره همرین صرورت
طرررد نمرروده و آن را برره شرریخ انرررئیس نسرریت داده است(صرردرانمتانهین1981 ،م  ،ت ،6
.)14
اشکال اول؛ اشکال ابتنای برهان سینوی بر ابطال دور و تسلسل

میرزا مهردی آشرتیانی نیرب تقریرری شرییه بره تقریرر عزمره از برهران ابرن سرینا ارائره مری-
دهنررد و سرراس اشررکاالتی برره صرردیقین بررودن (یعنرری برردون واسررطه بررودن اثیررات خرردای
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متعررال) بررر آن وارد مرریکنررد و آن را مراحلرری از برهرران صرردیقین دور مرریداننررد .اشررکال اول
مطرد در این مقانه را از فول ایشان بیان میکنیم:
«اسررتدالل شرریخ در تتمرریمش موفررو برره ابطررال دور و تسلسررل اسررت و گرراهی گمرران رفترره
است که برر ابطانرل دور و تسلسرل برهران فطعری افامره نشرده اسرت ،هرر چنرد ایرن گمرانی
فاسد و محاسریهای بری نتیجره اسرت امرا مندرور ایرن اسرت کره ایرن برهران افراده ی یقرین
برررای شخصرری کرره چنررین گمررانی داشررته باشررد نمرریکنررد (مرردرر آشررتیانی،1372 ،
.)489
مرحوم عزمه نیرب در نهایره انحکمره برهران «وجروب و امکران» را در فصرل برهران صردیقین
نیاورده اند و این خود نشان میدهد ایشان ،این برهان را صدیقین نمیدانند.
همررانطور کرره گفترریم برهررانی را مرریترروان صرردیقین خوانررد کرره از ندررر برره حقیق رتج وجررود،
واج انوجود را بی واسطه اثیرات کنرد .اگرر برهران سرینویی بررای اثیرات خداونرد بره ابطرال
تسلسررل محتررات باشررد دیگررر شررناخت خداونررد برری واسررطه نخواهررد بررود بلکرره اثیررات خرردا
بواسطه ابطال تسلسل است.
امررا حررق آن اسررت کرره برهرران شرریخ انرررئیس خصوص رای در اشررارات میتنرری بررر ابطررال دور و
تسلسل نیست .برای توضریح ایرن مطلر ابتردا برهران را از مرتن اشرارات بره صرورت مرحلره
به مرحله مطرد میکنیم:
« -1کل موجود إذا اُنتُفت إنیره مرن حیر ذاتره مرن لیرر انتفرات إنر لیرره :فومرا أن یکرون
بحی یج نه انوجود فی نفسه أو ال یکون؛
 -1هر موجرودی اگرر از جهرت ذاترش بردون ندرر بره لیرر ،مرورد انتفرات فررار گیررد :یرا بره
گونرره ای اسررت کرره وجررود برررایش فرری نفسرره و برردون احتیررات برره لیررر واج ر اسررت و یررا
اینگونه نیست.
 -2فون وج فهو انحق بذاته انواج ُ وجوده من ذاته و هو انقیوم
 -2اگر واج باشرد پرس او بذاتره حرق و واجر انوجرود اسرت و اوسرت فرائمی کره دیگرران
بدو فیام میکنند.
 -3و إن نم یج نم یجب أن یقرال إنره ممتنرع بذاتره بعرد مرا فرر موجرودای  ...بقری نره فری
ذاترره األمررر انثان ر و هررو اكمکرران فیکررون باعتیررار ذاترره انشرریء انررذی ال یج ر و ال یمتنررع؛
فکل موجود إما واج انوجود بذاته أو ممکن انوجود بحس ذاته.
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 -3اگر واج نیاشردجایب نیسرت کره بگروییم بذاتره ممتنرع اسرت بعرد از آنکره آن را موجرود
فر کرردیم  ...برافی مریمانرد کره آن در ذاترش امرر سرومی باشرد و آن امکران اسرت ،پرس
برره اعتیررار ذاتررش شرری ای اسررت کرره نرره واجر اسررت و نرره ممتنررع؛ پررس هررر موجررودی یررا
واج انوجود بانذات است یا ممکن انوجود بانذات.
 -4ما حقه فی نفسره اكمکران فلریس یصریر موجرودا مرن ذاتره فونره نریس وجروده مرن ذاتره
أونر مررن عدمرره مررن حیر هررو ممکررن فررون صررار أحرردهما أونر فلحضررور شرریء أو لییترره
فوجود کل ممکن انوجود هو من لیره.
 -4آن ه فی نفسه ممکرن اسرت از طرر ذاترش موجرود نمریشرود .پرس وجرودش در ذاترش
اونرری برره عرردمش نیسررت ،از آن جهررت کرره ممکررن مرریباشررد ،برررای اینکرره یکرری از وجررود و
عدم اونویرت بیابرد پرس بره علرت حضرور چیربی یرا لییرت آن چیرب اسرت پرس وجرود هرر
ممکن انوجودی از ناحیه لیرش است.
 -5إما أن یتسلسل ذن إن لیرر اننهایرس فیکرون کرل واحرد مرن آحراد انسلسرلس ممکنرا فری
ذاته و انجملرس متعلقرس بهرا فتکرون لیرر واجیرس أیضرا و تجر بغیرهرا و ننربد هرذا بیانرا فری
انفصل انتانی] (ابن سینا ،1375 ،ص .)20-18
 -5این موجوداتی که به آن انتفرات کرردیم ،یرا تسلسرل نامتنراهی مرییابرد ،پرس هرر یر از
آحرراد ایررن سلسررله در ذاتررش ممکررن اسررت و مجموعرره نیررب متعلررق برره همررین آحرراد اسررت
(امری اعتیاری است و حقیقتی لیرر از ایرن آحراد نردارد) پرس جملگری لیرر واجر هسرتند
هم نین و بواسطه لیر ،واج میشود».
همررانطور کرره مزحدرره مرریشررود مرحرروم ابررن سررینا ،برررای اثیررات اینکرره مجموعرره ممکنررات
باید بواسطه لیررج ممکرن ایجراد شروند ،احتیراجی بره ابطرال دور و تسلسرل نداشرتند .ایشران
مسررتقیمای از اینکرره ی ر مجموعرره ممکررن بخواهررد موجررود شررود ،نتیجرره گرفتنررد لیررر آن،
باید آن را ایجاد کنرد .برا توجره بره مقدمره  3معلروم اسرت کره ایرن لیرری کره در مجموعره
ممکنات نیست ،باید واج باشد.
مرحوم خواجه در شرد ذیل همین فصل میفرمایند:
«بریّن فرری هررذا انفصررل -أن سلسررلس انممکنررات عل ر تقرردیر وجودهررا -محتاجررس إن ر شرریء
خررارت عنهررا تج ر هرری برره» (خواجرره نصرریر(شرررد االشررارات و انتنییهررات) ،1375 ،ت ،3
.)20
«شرریخ روشررن سرراخت سلسررله (نامتنرراهی) ممکنررات برره فررر وجررودش محتررات اسررت برره
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شرری ای کرره خررارت از آن اسررت(یعنی شرری ای کرره ممکررن نیسررت) کرره سلسررله بواسررطه آن
واج میشود».
بره عیرارت دیگرر در مرحلرره اثیرات واجر همرین کرره سلسرله ای از ممکنرات داشرته باشرریم
کافی است که حکم کنیم ایرن سلسرله کره چیربی جرر آحرادش نیسرت ،هرر میربان کره براال
رود برره خررودی خررود و در ذاتررش موجررود نیسررت و محتررات اسررت .هررر میرربان کرره برره ایررن
سلسله محترات بیفرباییم برر احتیراجش افربودیم .ایرن سلسرله محقرق نمریشرود مگرر اینکره
واجیی لیر محتات ،موجود باشد و آن سلسله را ایجاد کند.
با این بیان ،فرفی نردارد کره سلسرله متنراهی باشرد ماننرد مجموعره دوری یرا لیرر متنراهی و
بی نهایت باشد .بره هرر حرال اگرر بخواهرد موجرود شرود محترات واجر اسرت .برا ایرن بیران
برهان بدون توفف بر ابطال دور و تسلسل تییین میشود.
انیته منکر این نیستیم که برا وجرود واجیری کره علرت آحراد ایرن سلسرله اسرت ایرن سلسرله
دیگررر نمرریتوانررد سلسررله نامتنرراهی و یررا یر مجموعرره دوری باشررد و آن واجر طررر ایررن
سلسرله مریشررود ونری در اسررتدالل بره وجررود واجر برره ابطرال سلسررله نامتنراهی اسررتدالل
نشده است.
شریخ انرررئیس نیرب پررس از اینکره ثابررت مریکنررد واجر بایررد محقرق باشررد نشران مرریدهررد
سلسررله ممکنررات نمرریتوانررد نامتنرراهی باشررد و تسلسررل نامتنرراهی علررل باطررل اسررت (ابررن
سینا ،1375 ،ت .)20 ،3
انیته شیخ انرئیس پس از اینکه مطل را اینگونه مستدل میکنند در فصل بعدی توضیح
بیشتری میدهند و بواسطه تقسیماتی نشان میدهند که خود افراد سلسله نمیتوانند بر طر
کننده احتیات سلسله شوند .ایشان علت مجموعه ممکنات را ،یا کل مجموعه یا بعض مجموعه
یا خارت مجموعه میداند که دو شق اول باطل و شق سوم اثیات میشود.
فخر رازی در ذیرل فرمرایش ابرن سرینا ،ایرن دو فصرل را دو نروق تقریرر از اصرل برهران مری-
دانند و مرحروم خواجره نیرب ایرن گفتره را تاییرد مریکننرد (خواجره نصریر(شررد االشرارات و
انتنییهررات) ،1375 ،ت  .)21 ،3امررا ذکررر آن تقسرریمات نیررب موج ر نمرریشررود اسررتدالل
محتررات برره ابطررال تسلسررل شررود (جزیرری و جرروادی ،1390 ،ص ر  .)111-95خواجرره ذیررل
ایررن بخررش مرریفرمایررد همرران تررززمج در فصررل فیررل ،در ایررن فصررل برره شررکل بسرریچ تررری
مطرررد مرریشررود .ی ر طررر تررززم ،سلسررله ممکنررات اسررت خررواه متنرراهی و خررواه لیررر
متناهی ،و طر دیگررج ترززم ،اثیرات واجر انوجرود اسرت .پرس در ایرن فصرل نیرب در نگراه
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خواجه ،شرس اثیات واجر  ،تنراهی سلسرله ممکنرات نیسرت (خواجره نصریر(شررد االشرارات
و انتنییهات) ،1375 ،ت .)21 ،3
آیت ا جوادی رود این برهان را اینگونه بیان میکنند:
«باید توجه داشرت ،آن «لیرر» کره ممکرن بره آن وابسرته بروده و احتیراتج ممکرن را برطرر
می سازد ،هرگب نمی توانرد ممکرن باشرد .زیررا ممکرن نسریت بره وجرود و عردم تسراوی دارد
و امررری کرره خررود نسرریت برره وجررود و عرردم تسرراوی دارد ،شرریء دیگررری را کرره متسرراوی
اننسیس به وجرود و عردم اسرت ،از حرد اسرتوا خرارت نمری نمایرد ،بلکره هرر متسراوی اننسریس
برره وجررود و عرردم ،برررای خررروت از ح ردّ تسرراوی ،برره لیررر متسرراوی اننسرریس نیازمنررد اسررت»
(جوادی آملی ،1386 ،ص  150و .)151
ایشان نیب معتقدند این برهران تروففی برر ابطرال تسلسرل نردارد و ذکرر آن بره جهرت تییرین
و تعلیم است:
« برهان مطل یراد شرده بره ایرن صرورت ،بردون آن کره بره اسرتحانه دور و تسلسرل اسرتناد
نمایررد ،ابترردا برره اثیررات وجررود واجرر پرداخترره و از آن پررس ضرررورت تنرراهی سلسررله
ممکنرراتی را کرره واسررطه ایجرراد فرررار مرری گیرنررد ،اثیررات مرری نمایررد و اگررر در مررواردی در
تقریر برهان بره ابطرال دور و تسلسرل نیرب اسرتناد کررده انرد ،ایرن اسرتناد نقشری در تتمریم
برهرران نداشررته و تنهررا برررای سررهونت تعلرریم و تعلّررم و در جهررت تفهرریم آن مررؤثر اسررت»
(همو.)152 ،
پررس در وافررع در ایررن برهرران صررر وجررود ممکررن خررواه ایررن ممکررن یر سلسررله تشررکیل
دهد یا خیر ،خرواه ایرن سلسرله متنراهی باشرد یرا خیرر ،صرر وجرود ممکنرات خرود بیرانگر
وجود واج است.
برررای نبدیکتررر شرردن برره محترروای ایررن برهرران و عرردم ابنتررایش بررر بطررزن دور و تسلسررل
مقایسه ای بین این برهان و برهان صدیقین صدرا میکنیم:
صرردرانمتأنهین نیررب وجررود را برره «برری نیررازج مسررتقل» و «محتررات و رابررچ» تقسرریم مرریکنررد.
وجود محترات ،احتیراجش در وجرود بروده ،پرس وجرودش عرین تعلرق و ربرچ اسرت .در ایرن
صورت ربرچ اگرر بخواهرد تحقرق داشرته باشرد مسرتلبم  -و شراید براالتر از اسرتلبامج دو شری
متیرراین بلکرره چیرربی نبدی ر برره عینیررت  -وجررود مسررتقل اسررت (صرردرانمتانهین1981 ،م ،
ت .)16 ،6
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با این بیران دیگرر مسرئله تسلسرل نامتنراهی علرل مطررد نیسرت .صرر وجرود ربرچ بیرانگر
تحقق طر ربچ اسرت .برا دفرت در ایرن برهران مریتروان گفرت رود برهران ایرن سرینا نیرب
همین اسرت .ابرن سرینا نیرب وجرود را بره «ممکرن» کره همران «محترات» اسرت و «واجر »
که همران «بری نیراز» اسرت تقسریم مریکنرد .در برهران سرینوی نیرب مطررد مریشرود کره
موجررود ممکررن (محتررات) وفترری تحقررق پیرردا کرررد ،صررر ایررن تحقررق خررود بیررانگر تحقررق
موجود واج (مسرتغنی) اسرت .فقرچ چنرانکره در ادامره نشران خرواهیم داد در یر برهران
ندر به مفهوم میباشد ونی در برهان صدرا ندر به وجود.
در نتیجه میتوان گفرت برهران «وجروب و امکران» سرینوی خصوصرای برا بیران کتراب اشرارات
میتنی بر بطزن دور و تسلسل نیست.
اشکال دوم :ابتنای برهان «وجوب و امکان» بر مفهوم وجود

اشکال دیگری که به ایرن برهران شرده اسرت اشرکانی اسرت کره صردرانمتأنهین بواسرطه ایرن
اشکال ابن برهان را از مدار صدیقین خارت مینماید:
«هذا انمسرل أفررب انمسران إنر مرنهج انصردیقین و نریس برذن کمرا زعرم ألن هنراک
یکررون انندررر إن ر حقیقررس انوجررود و هاهنررا یکررون انندررر فرری مفهرروم انموجررود و حاصررله أن
انندررر فرری مفهرروم انموجررود و انموجودیررس یعطرری أنرره ال یمکررن تحققرره إال بانواجرر »
(صدرانمتانهین1981 ،م  ،ت .)27 ،6
«برهرران برروعلی نبدیکترررین برهرران برره برهرران صرردیقین اسررت ونرری خررود برهرران صرردیقین
نیست .زیرا آنجرا (برهران صردیقین صردرایی) ندرر در حقیقرت وجرود اسرت و حرال آنکره در
اینجا (برهان ابرن سرینا) ندرر در مفهروم موجرود اسرت و حاصرل ایرن برهران ایرن اسرت کره
ندر کردن در مفهوم موجرود و موجرود شردن بره دسرت مریدهرد کره ممکرن نیسرت تحقرق
موجود مگر با واج »
میبرا مهدی آشتیانی نیب همین اشکال را بر برهان دارند:
« این برهان بره ایرن تقریر(شریخ انررئیس) مراحلری از برهران صردیقین دورسرت یکری اینکره
برهرران شرریخ ،اسررتدالل برره «وجررودم مررا» ،یررا برره «مفهرروم وجررود» اسررت ،ایررن خررارت از ذات
واج و حقیقت اوست و میاین با آن نیب هست» (مدرر آشتیانی.)489 ،1372 ،
بیان اشرکال چنرین اسرت کره فررار برود برهران صردیقین بردون واسرطه لیرر از حرق تعرانی
دالنت بر اثیات او بنماید در صرورتی کره در ایرن برهران مفهروم وجرود واسرطه شرده اسرت و
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از حقیقررت وجررود کرره همرران حقیقررت حررق تعررانی اسررت طرری طریررق نشررده اسررت .اشرراره
ببرگان به این نقطه از برهان معطو میشود که ابن سینا فرمود:
«هر موجودی اگر از جهت ذاتش بردون ندرر بره لیرر مرورد انتفرات فررار گیررد :یرا بره گونره
ای است که وجود بررایش فری نفسره و بردون احتیرات بره لیرر واجر اسرت و یرا ایرنگونره
نیست( ».ابن سینا ،1375 ،ت)18 ،3
بعضرری از ببرگرران ایررن اشررکال را صررحیح ندانسررته و در صرردد پاسررخگویی از آن برآمررده انررد.
از جمله مرحروم سریبواری در تعلیقره برر اسرفار ،ذیرل فررازی کره صردرا مفهروم وجرود را در
ایررن اسررتدالل واسررطه دانسررت ،نکترره ای را فرمودنررد کرره مرریترروان آن را برره عنرروان پاسررخی
به این فرمایش فلمداد کرد:
« و نکن مرن حیر انسررایس إنر انمعنرون و مرن حیر إن مفهروم انموجرود وجره انموجرود
انحقیقی -بما هو موجود و وجره انشریء هرو انشریء بوجره و نکرن انمعنرون بعضره ماهیرس نهرا
انوجررود» (سرریبواری (تعلیقرره بررر انحکمررس انمتعانیررس ف ر االسررفار انعقلیررس االربعررس)1981 ،م ،
ت .)27 ،6
«(درست است کره از مفهروم وجرود اسرتفاده شرده اسرت) نکرن از جهرت سررایت بره معنرون
(مصداق) استفاده شرده و از آن جهرت کره مفهروم «موجرود» وجره موجرود حقیقری بمرا هرو
موجود است و وجه شری همران شری اسرت بره وجهری ،امرا بخشری از معنرون ماهیرت اسرت
که وجود برای آن است».
استاد فیاضی نیب از برهان شیخ در مقابل اشکال دفاق فرموده اند:
«و انحررقّ أنّ دعرروش انشرریخ متینررس ،ألنّ انمررراد بررانوجود حقیقترره انّترری یحکیهررا مفهرروم
انوجررود ،و نرریس انمررراد بررانوجود نفررس مفهومرره ،کمررا هررو واضررح .و بعیررارة اخرررش :انمررراد
بررانوجود هررو انوجررود بانحمررل انشررائع ،ال انوجررود بانحمررل االوّنریّ» (فیاضر (تعلیقه بررر نهایرره
انحکمه).)1051 ،1386 ،
« و حق این اسرت کره ادعرای شریخ (در صردیقین برودن برهران) مترین اسرت .زیررا مرراد از
وجررود ،حقیقررت وجررود اسررت کرره مفهرروم وجررود از آن حکایررت مرریکنررد و مندررور از وجررود،
مفهومش نیست ،همانطر ور کره واضرح اسرت .و بره عیرارت دیگرر :مرراد از وجرود ،وجرود بره
حمل شایع است نه وجود به حمل اونی»
اسررتاد عیودیررت نیررب پررس از تقریررری مفصررل از اشررکال بررر اسررار ندریرره خررود در اشررتراک
نفدی در مفهوم وجود در مقام پاسخ از اشرکال برر مریآینرد کره« :بره ندرر م رسرد کره ایرن
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اشرکال وارد نیسررت .زیرررا اوالی :بررر فرر اینکرره تنهررا معنرراش مقیرول بررراش گرربارة «موجررودش
هسررت» ایررن باشررد کرره «مفهرروم موجررود مصررداف دارد» ،برراز درت گررباره برره ایررن معنررا در
برهرران ،برره منبنررس مقدمررهاش از آن ،مسررتلبم ایررن نیسررت کرره ابررن سررینا در گبارههرراش دیگررر
برهرران هنگررام کرره سررخن از «موجررود» برره میرران م ر آورد برره مصررداقدار بررودن مفهرروم
موجررود ندررر داشررته باشررد ،بلکرره برردون هرری اشررکان م توانررد در سررایر گبارههررا برره خررود
مصداق این مفهروم ،کره همران وافعیرت خرارج اسرت ،بارردازد ،زیررا چنرین مصرداف را برا
اعترا به صدق گباره مببور پذیرفته است» (عیودیت ،1392 ،ت .)191 ،2
آن ه ماحصل این پاسخهاسرت ایرن اسرت کره شریخ انررئیس بره مفهروم اکتفرا نکررده اسرت،
بلکه مفهوم وجود را آیینره ای بررای حقیقرت وجرود فررار داده اسرت و ندرر بره مقرام تحقرق
دارد و نه مقام مفهوم.
گویی ایرن اسراتید پنداشرته انرد کره مرحروم صردرا خیرال مریکررده اسرت شریخ انررئیس از
مفهوم وجرود سرخن مریگویرد و بره مقرام تحقرق توجره ای نداشرته انرد؟ در صرورتی کره برا
دفت در اشکال صدرا میبینیم ایشان به مقام تحقق و مصداق خارجی اشاره داشتهاند:
« حاصل این برهان این اسرت کره ندرر کرردن در مفهروم موجرود و موجرود شردن بره دسرت
مرریدهررد کرره تحقررق موجررود ممکررن نیسررت مگررر بررا واجر »(صرردرانمتانهین1981 ،م  ،ت ،6
.)27
صدرا متوجره ایرن نکتره اسرت کره تحقرق مفهرومج موجرود اسرت کره ترززم برا واجر دارد و
می داند نگاه ابن سینا به مقرام تحقرق و مصرداق اسرت .امرا بره ندررش ایرن موضروق ،مشرکل
مفهررومی بررودن ایررن برهرران را حررل نمرریکنررد .ایررن توجرره را در بیرران آیررت ا جرروادی نیررب
مشاهده میکنیم:
«در فلسفه مشاء ،مصر برهران صردیقین بررسری مفهروم و ماهیرت اسرت .اگرر چره در آنجرا
مفهوم به عنوان حاکی و مررآتج مصرداق مرورد ندرر اسرت امرا بره هرحرال بحر در مفهروم و
ماهیررت اسررت کرره «انشرریء امررا واج ر و امررا ممکررن»( » ...جرروادی آملرری ،1368 ،ت ،1
.)133
شاهد مطرد شرده در ایرن فرمرایش ایرن اسرت کره ببرگرانی کره چنرین اشرکانی بره مرحروم
ابرن سرینا گرفتره انرد متوجره هسرتند کره مفهروم از جهرت حکایرتج از مصرداق نحراه شررده
است اما با این حال این اشکال را وارد میدانند.
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اما اگر ابن سینا ندرر بره مقرام تحقرق دارد کره فطعرای چنرین اسرت و صردرا نیرب خرود بره آن
اذعران دارد چرررا براز صرردرا برره درسرتی ،برهرران ابرن سررینا را گرفتررار مفهروم و ماهیررت مرری-
داند؟
به ندر میرسرد سررِّ ایرن مطلر در بحر اصرانت انوجرود اسرت .درایرن بحر اگرر حیثیرت
حقیقت انوجود از حیثیرت ماهیرت جردا نشرود ،ماهیرت ،مصرداق «موجرود» خواهرد شرد .بره
عیارت دیگرر هرم حیثیرت ماهیرت مثرل «درخرت» مصرداق «موجرود» اسرت و هرم حیثیرت
وجررود مثررل «وجررود درخررت» مصررداق «موجررود» اسررت .در صررورتی کرره بررر اسررار اصررانت
وجود اونی مصداق مجازی موجود و دومی مصداق حقیقی موجود است.
اما هنگامی که شیخ در برهران از «موجرودم مّرا» شرروق کررده اسرت کره مفهرومی عرام اسرت،
او از آن مفهرروم ،مصررادیق آن را یعنرری واج ر و ماهیررات موجرروده را اراده کرررده اسررت .نررذا
گرچه شیخ انرئیس به مفهروم از جهرت مصرادیق آن نرادر اسرت امرا برا دفرت ندرر صردرا در
مررییررابیم کرره ابررن سررینا مصررادیق را اعررم از حقیقرری و مجررازی دانسررته اسررت .و وفترری بررا
مفهوم «موجرود» بره خرارت نگراه مریکنرد براز حیثیرت ماهیرت را کره فری انوافرع از وجرود
حقیقرری و حقیقررت وجررود خررارت اسررت مررد ندررر داد .در حانیکرره بررر اسررار اصررانت وجررود،
معنون عنوان «موجودم ما» ،حقیقتا ماهیات نیست.
اشررکال صرردرا نیررب از همررین جهررت اسررت کرره شرریخ برره حقیقررت وجررود کرراری نرردارد .بلکرره
مفهررومی را آیینرره حکایررت فرررار داده اسررت کرره شررامل لیررر حقیقررت وجررود نیررب مرریباشررد.
همان طور کره نشران دادیرم صردرا ملتفرت اسرت کره شریخ بره مفهروم بمرا هرو مفهروم کرار
نردارد بلکرره در وافررع اشررکانش ایررن اسررت کره :مصررادیق مفهرروم «موجررود» اعررم از حقیقرری و
مجازی است و ابن سینا به سراال حیثیت حقیقی این مفهوم در خارت نرفته است.
امررا اینکرره صرردرا مرریفرماینررد بیرران شرریخ افرررب مسرران برره برهرران صرردیقین اسررت ،ایررن
افربیت به همین دنیل اسرت کره شریخ در مفهروم نمانرده و بره مصرداق رفتره اسرت نکرن در
میان مصادیق از حقیقت وجود شروق نکرده است.
در ایررن صررورت وفترری وافعیررت مجررازی (کرره مجررازی بررودنش در پرتررو اصررانت وجررود فهررم
میشود) که همان حیثیت ماهیرت اسرت ،مصرداق مفهروم وجرود مریشرود ،ایرن مفهروم – و
نو از حی حکایتگریش -ترا رسریدن بره حقیقرت وجرود نقرش واسرطه را پیردا مریکنرد .و از
اینجاست کره نقرش امکران مراهوی در ایرن اسرتدالل کلیردی مریشرود ،و اگرر نیرود واسرطه
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گری مفهوم و ماهیت شریخ دیگرر نمریتوانسرت از امکران مراهوی در ایرن اسرتدالل اسرتفاده
کند .زیرا امکان ماهوی الزم ماهیت است.
این اشکال وفتری بیشرتر خرود را مرینمایانرد کره ایرن حیثیرت ماهیرت کره مصرداقج مفهرومج
موجود شد ،چون مثار و منشرأ کثررت اسرت درنتیجره ماهیراتج ممکرنج موجرود (کره مصرداق
مفهوم موجود است) ،گرفترار تیراین برا یکردیگر و هم نرین تیراین برا علرت خرود مریشروند.
در نتیجه وجودج متیراین آن ماهیرتج موجرود ،واسرطه ای مریشرود بررای اثیرات خداونرد .ایرن
دفیقا همان چیبی است که ابن سینا میخواست در برهان صدیقین از آن فرار کند:
«تامررل کررن و بیررین چگونرره (در) بیرران مررا برررای ثیرروت خداونررد و ....احتیررات برره اعتیررار و
اسررتدالل از خلررق و فعررل او برررای اثیررات حررق تعررانی نیسررت» (ابررن سررینا ،1375 ،ت ،3
.)66
در حانی که ماهیت موجروده فعرل و خلرق خداسرت .انیتره ایرن بردان معنری نیسرت کره ایرن
برهان تیدیل به برهران انری بره ترززم خرا شرده باشرد (سرلوک از معلرول بره علرت) بلکره
نحوة وجود مفهروم موجود(حیثیرت ماهیرت) ترززم برا تحقرق واجر انوجرود دارد کره نروعی
برهان انی به تززم عام است (طیاطیایی.)1054 ،1386 ،
بار دیگر ماننرد اشرکال فیرل برهران صردرا و ابرن سرینا را در کنرار یکردیگر مریگرذاریم و در
مقایسه این دو سعی میکنیم محل اشکال را توضیح دهیم:
همرانطررور کرره دیردیم در برهرران صرردرا چرون حقیقررت وجررودج معلرول را عررین ربررچ و تعلررق
می دیدیم با دیدن ربچ و تعلّق ،منتقرل بره مسرتقل شردیم .امرا در آنجرا مسرئله بردین شرکل
نیررود کرره از یر امررر متیرراین برره امررر متیرراین مررززم آن منتقررل شررویم ،بلکرره چررون وجررود
فقری خارت از وجود مستقل نیست با نگاه به ربچ ،مستقل دیده میشود.
توضیح ایرن نکتره ضرروری اسرت کره رابطره وجرود رابرچ و مسرتقل ،رابطره دو امرر متیراین
نیسررت کرره بررا یکرردیگر اسررتلبام داشررته باشررند ،بلکرره چررون رابررچ خررارت از مسررتقل نیسررت،
دیرردن رابررچ کررانّ دیرردن مسررتقل اسررت .برره طررور مثررال وفترری رابطرره مررن و خندیرردن مررن
رابطه وجود رابچ و مستقل است علرم بره خندیردن مرن در وافرع بره نفسره علرم بره مرن نیرب
میباشد.
در ایررن نگرراه مرریترروان گفررت کرره فعررل حررق واسررطه اسررتدالل برره معنررای اسررتلبام دو امررر
متیاین نیست زیرا کره ربرچ در مقابرل مسرتقل چیربی نیسرت ترا بخواهرد علرم بره آن مرا را
منتقل به علم به مستقل کنرد و بردون آن هرم اصرز چیربی نیسرت ترا بتوانرد تصرور شرود و
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ی طر استلبام وافع شود .دیدن ربچ همان دریافت مستقل است.
این بره خرز جرایی اسرت کره حرکرت از حیثیرت ماهیت(همران «موجرودم مرا» در برهران
سررینوی) آلرراز شررود .در اینجررا ماهیررت موجرروده برره علررت احتیرراجش برره وجررود در ذاتررش،
واسطه شناخت واج میشود .امرا همرانطور کره گفتریم چرون حیثیرت ماهیرت میراین حرق
تعررانی اسررت ،دیگررر اسررتدالل از ی ر طررر اسررتلبام برره طررر دیگررر اسررتلبام کرره میرراین
یکدیگر هستند میباشد.
فی انوافع میتوان گفت در برهران صردرا از مجراز بره حقیقرت سرفر شرده اسرت در حرانیکره
آن حیثیرت مجررازی در فلسرفه مشررا بره صررورت مفهررومی ترجمره شررده و برهران ابررن سررینا،
ترجمررس مفهررومی همرران سررفر صرردرایی اسررت و نذاسررت کرره افرررب مسرران برره برهرران
صدیقین است.
پس روشرن شرد کره برهران «وجروب و امکران» سرینویی اگرر چره از ابطرال تسلسرل و دور
بی نیاز برود امرا چرون میرانی اصرانت وجرود بررای میررهجنش واضرح نیروده اسرت ،نتوانسرته
در اثیات واج از حیثیت ماهیت خز شود و بر آن مینا مشی کرده است.
و نیرب روشررن شرد آن رره مرحرروم ابرن سررینا در برهران صرردیقین در ندررر داشرته اسررت برررای
فاصررله گرررفتن از وسررائچ در اثیررات خرردای متعررال و رفررتن برره سرروی مررتن وافعیررت برررای
اثیررات خرردای متعررال ،برره منتهرری درجرره آن در فلسررفه مشررائی پرریش رفررت .آن رره حرردر
فلسفی ابن سینا در رسریدن بره چنرین برهرانی را ناکارآمرد کررد ابربار فلسرفی ،فلسرفه مشراء
اسررت .وگرنرره در مررتن ایررن فلسررفه ،ایررن برهرران صرردیقین خواهررد بررود ونرری در مقایسرره بررا
فلسفه صدرا دیگرر وصرف صردیقین را از دسرت مریدهرد .نذاسرت کره آیرت ا حسرن زاده
میفرمایند:
«گویررا برهرران صرردیقین خررود امررری تشررکیکی و دارای مراترر اسررت و مرتیرره ای عررانی و
مرتیه دیگر اعلی می باشد و نیایرد کسری کره خرود واجرد مرتیره عرانی اسرت کسری را کره در
مرتیه دانی است تکذی کند» (حسنزاده.)86 ،1386 ،
نتیجه گیری

برهرران «وجرروب و امکرران» از بررراهین پذیرفترره شررده برررای اثیررات وجررود خرردا نرربد لان ر
فزسفس اسزمی است .آن ه این مقانره در پری آن برود ،صرحت یرا عردم صرحت اطرزق وصرف
صدیقین بر این برهان برود .مینرای ایرن مقانره ،برهران مطررد شرده در نمرچ چهرارم اشرارات
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 دو اشرکال عمرده برر بری واسرطه.بود کره ابرن سرینا خرود آن را بره وصرف صردیقین سرتود
بررودن اثیررات خرردا طرررد شررد کرره اونرری ابتنررای برهرران بررر تسلسررل و دومرری ابتنررای آن بررر
 هرچنرد نشران داده شرد کره ایرن برهران در اثیرات واجر احتیرراجی.مفهروم «موجرود» برود
 دور و تسلسررل را،  بلکرره مرریترروان برره واسررطه اثیررات واجر،برره ابطررال دور و تسلسررل نرردارد
باطررل کرررد ونرری دسررتگاه فلسررفی ابررن سررینا اجررازه نررداد کرره ایررن برهرران از واسررطه گررری
 هرر چنرد.مفهوم و ماهیرت رهیرده و خرود را در سرطح براالتری الیرق عنروان صردیقین کنرد
بره ندرر مریرسررد ایرن برهران در دسررتگاه فلسرفی مشرا بری واسررطه تررین برهران در اثیررات
.واج باشد و به این نحاه بتوان آن را مرتیه ای از برهان صدیقین نامید
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