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  مقدمه

 ، زيـراداشته باشداز خداوند متعال  ىرك و تصور درستد نخست بايدبرای اثبات خدا انسان 

در  یاسـتاد مطهـر. دارد یاديز ىبستگآنها چگونگى تصّور فلسفى به  مسائلحل بسياری از 

 ،ر آنها رخ دهديت طرح و تصويفيا مسامحه در كيانحراف  ىاگر اندك«: گويد مى زمينهاين 

و غالـب انحرافـات و بلكـه اختالفـات در  آيـد مىدر ناشـدنى حـل ىصورت مجهول به ىكل به

 مسـائلن ير در ايتصو اصطالح بهو  آيد مىد يت طرح و تصور پديفيه كياز ناح ىفلسف مسائل

  .)280 ـ 284 :1384مطهری، ( »ق آنها دشوارتر استياز تصد

را هـم  مسـئلهايـن  گويـد مىو  داند مىن نااز اين قاعده مستث نيزاثبات خدا را  مسئلهشان يا

كه در طريـق دوم  كننده  نحو غلط و گمراه ن طرح كرد و هم بهتوا مىنحو صحيح و معقول  به

قـت دور يشـتر از حقيم بيشتر تالش كنيم شد و هرچه بيهر لحظه دچار اشكال و اشتباه خواه

فيلســوفان اسـالمى بـا ارائـه تصــويری صـحيح از مبـدأ وجــود،  رو، از ايـن. )همـان( شـويم مـى

تـرين آنهـا برهـان صـديقين  اند كه قاطع محكم و مستدلى برای اثباتش ارائه كرده های برهان

كه از بدو امر، برهـان صـديقين در موضـوعى كـه جـز تصـوری از حقيقـت جالب اين. است

 .انجامد مىو سرانجام به همين مطلوب  شود مىيكتايى وجود نيست، طرح 
در حكمت متعاليه بـه تكامـل نسـبى ابن سينا مطرح شد و مشاء  در فلسفۀ  نيقيصد  برهان

و ايـن تطـّور، بـا نـوآوری  ديرسـاش  يىم سبزوارى به كمال نهايق حكيد و سپس با تحقيرس

تـرين برهـان و حـد أعلـى برهـان  برخى آن را بديهى. بار يافتبه اوج تعالى  طبايىعالمه طبا

هـای صـديقين متفكـران گذشـته تحويـل  آن را بـه برهـانديگـر اند و برخى  صديقين دانسته

ن ميـاحتـى  رسـد مـىكـه بـه نظـر  چنـان ؛انـد به آن وارد كرده نيز شكاالت زيادیااند و  برده

از . رويكرد نسبت به تقرير ايشان وجـود دارد تظاهر نوعى تفاو به طبايىشاگردان عالمه طبا

طلبد، در اين مجال  شكاالت مجال ديگری مىو ا نظرها همه اختالفآنجا كه طرح و بررسى 

الـدين آشـتيانى و اسـتاد جـوادی آملـى  تنها به واكاوی تفاوت رويكـرد اسـتاد جـاللاندك 

.پردازيم برهان ايشان مى دربارۀ
1
تحقيقى گذرا در تفاوت تحليلى اعتبارات  در ادامه، نخست 

ای از تفاوت جايگاه مبنای تشـكيك  تا در راستای آن به درك شايسته گيرد مى وجود انجام 

                                                              
  .بهتر است »اختالف«از تعبير » تفاوت رويكرد«در پايان، روشن خواهد شد كه كاربرد تعبير . 1



منظـور الزم 

ربـاره مبنـای 

ن بهتـر ايشـا

ـرح ايـن دو 

ر و بـا توجـه 

. سـت آورد

ن صـديقين 

در برهان » د

ـه نقشـى در 

را به تفـاوت 

   164 :1375نى، 

بـا . شـود مى

، بسـياری از 

و راه  دگـرد

فـاوت ميـان 

ه قـرارداد و 

 ىعقلـ یها ل

ولى در  ،ست

برسيم؛ بـدين م يى

 نظـر ايشـان را در

از فهم مبانى پس 

بعـد از طـ رو، ايـن

تا از اين رهگـذر د

الف رويكـرد بـه د

  ؟دهد ى

شناسـانه برهـا سـتى

دت شخصى وجو

اين امر چـ ،ر است

، با نگاهى گذريى

؛ آشـتيان358 :1375، ـى

پرداخته  الوجود ب

،»وجـود بشـرط ال

گ مىرد و يـا مرتفـع 

ايـن تف البتـه. شـود

د فقـه و حقـوق بـه

ليبه تحل ىنيت تكو

ممكن اس وسيله ين

طباناسى عالمه طبا

،صـديقينبرهان  ى

 ، زيراهان دريابيم

از . شان پرداخـت

شود مىمنطقى بيان 

دربـاره ايـن اخـتال

مىی از وجود ارائه 

ثيری در مبـانى هس

وحد«با » ك وجود

اگر بيشتر ؟ن دارد

  د؟

طباييقين عالمه طبا

آملـ زاده ؛ حسـن54: 137

واجبر فهم معنای 

و«و » ـرط مقسـمى

، غير وارايشانقين 

ش مىى هستى هموار 

صرف ماننـد یِ تبار

اتيمانند ماه یالمر

بديعانى و ماهيات 

ى وجود در خداشن

ىختشنا هستىمبانى 

براين شخصى در 

 برهان صديقين ايش

ف ايشان در قالبى من

د ای كننـده خى قانع

  :كه

 درك و تصويری

ر از وجود چـه تـأث

تشكيك«يگاه مبنای 

  ود دارد؟

نوع برهان صديقين

ه برهان ايشان دارد

  ت وجود

برهان صدي ىختشنا

72 جـوادی آملـى،: ك

ررسى نتايج آن در

وجـود البشـ«ميـان 

بر برهان صديق دها

ك واقعيت يكتايى

امور اعت. ف نيست

اال نفس یور اعتبار

 مراعات احكام مع

يا وحدت شخصى

واكاوی و تحليل مب

 وجود و وحدت ش

به تحليل و بررسى

تقريرهای مختلف 

، بتوان پاسخفلسفى

بايد روشن شود ك

چه طبايىعالمه طبا

ين درك و تصوير

  يشان دارد؟

جا ميانچه تفاوتى 

صديقين ايشان وجو

يك  تنهايا ايشان 

فاوت رويكردها به

 جهات و اعتبارات

ش هستىتبيين مبانى 

نـك(حيثيـات وجـود 

، به بر)160 :1386ينى، 

 تفـاوت تحليلـى م

های ظاهری و ايراد

رای استنباط و درك

، اعتباری صرشده

است و اموآن ضع 

چون ؛شناسانه است

  

  

وجود و 

است با و

كيتشك

ن بتوا مى

،رويكرد

فبه مبانى 

ين، بنابرا

ع .1

اي .2

اي

چ .3

ص

آ .4

تف

بررسى 

از ت پيش

تحليلى ح

؛ خمي205و 

ارائه اين 

ه تعارض

انديشه بر

ياداقسام 

اعتبار واض

شن معرفت
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متنـوع از مشـهود واحـد اسـت  های گونـاگون ليا به تحليبه اختالف مشاهدات  ىامور عرفان

  .با شهود عارف كشف شده است كه

يكـى از . كه دارای مصداق خارجى است، اعتبارات مختلفى هـم دارد گونه همانوجود 

  شـرط شـىء و سـومى  شـرط الی وجـود اسـت و ديگـری مفهـوم بـه اين اعتبارات، مفهوم به

  شـرط ال، مفهـوم وجـود بـا قيـد  مفهـوم بـه. مفهوم البشرط قسمى كه اطـالق، قيـد آن اسـت

  بـه قيـود جزئـى و مضـاف  مقيّـد تجرد از جميع قيود است و مفهوم بشرط شئ مفهوم وجـود

  به آنهاست و مفهوم البشـرط قسـمى، مفهـومى اسـت كـه نسـبت بـه دو قسـم پيشـين دارای 

  ؛ يعنـى اگـر وجـود بشـرط ال و يـا بشـرط اسـتاطالق است و با هريك از آنهـا قابـل جمـع 

بلكه نسبت به آن دو شرط، البشرط مالحظـه شـود، آن را البشـرط قسـمى  ،شىء اخذ نشود

اند وجودی كه اطالق نيز قيـد آن نيسـت، يعنـى وجـود البشـرط  اهل عرفان مدعى. مندنا مى

وجود البشرط مقسمى، اگر در خارج محقـق باشـد، بـه دليـل . تحقق دارد مقسمى در خارج

اينكه همه قيود از آن مسلوب اسـت، هـيچ وجـودی را در عـرض و يـا در طـول خـود بـاقى 

ه حتـى قيـد اطـالق و تنزيـه از تقييـدها نيـز قيـد آن يعنى مطلق از همه قيـدها كـ ؛دگذار مىن

داللـت بر محدويت وجود او  ،اگر غيری در طول و يا عرض آن محقق باشد ، زيراباشد مىن

بر اين مبنا مصداق حقيقـى و خـارجى از ديگـر اعتبـارات . و اين خالف فرض است كند مى

ال و يـا   و همه آنچه در نزد ديگران مصداق وجود بشرط شـىء، بشـرط شود مىوجود سلب 

ها و تعينات وجودی و يا امكـانى آن وجـود  صورت نشانه ، بهشود مىالبشرط قسمى پنداشته 

  .آيند مطلق درمى

ولى آغاز سلسله تشـكيكى وجـود  ،، وجود محض استالوجود واجبدر فلسفه، گرچه 

در عرفان، هستى محض، وجود واحد است و در عرض  ال است، ولى  شرط است و وجود به

و نـزد عرفـا  ودشـ نمـىربط به آن باشـد، فـرض  يا طول آن، وجود ديگری كه مستقل يا عين

 :7، جهمـان؛ 565 :5، ج1375جـوادی آملـى، (اولين تعين هستى و مقام احديت اسـت  ،ال  وجود بشرط

، در نظـر فيلسـوف، خداونـد درواقـع. )25 :1372همو، ؛ 301 ـ 313 :4، جهمان؛ 171: 2، ج1368؛ همو، 102

صرفاً يكى از مصاديق وجود مطلـق البشـرط مقسـمى اسـت، در حـالى كـه از نظـر عـارف، 

آن را درك  دنـتوا مـىن، ذات حق اسـت كـه هـيچ ُمـدِركى ىقت وجوِد البشرط مقسميحق

از نظـر حكمـا . آنكند، زيرا حقيقت علم عبارت است از احاطه به معلوم و تمييز آن از غيـر 



ى مربـوط بـه 

  .نيست

 در ادامه بـه 

وب اوسـت، 

 ،رتبـه بـدانيم

خواه محدود 

ع يالى از جم

رافت، عـدم 

 چنـانطت او 

ن ي، چنـجـود

 ؛دگـرد مـى 

قين شايسـته 

  .د

بايـد را » تـ

ناگزير ت يقع

قابـل  هرگز 

 نـده ويه گو

ك يـنهـا يه ا

تـه بحـث تفصـيلى

ناين مقاله در  بدان

  )ط ال

آيد كه  ى پيش مى

ل بـراى وجـويـ دل

ش را خصـوص مر

ن قسمت خواه ناخ

و بشرط ال نيمتع ی

را معناى صريز :لى

بسـاطتو  جودیه و

الوج واجبى ذات 

نـات قـرار يى از تع

  .شود

را در برهـان صـديق

بررسى گرددآن  ى

يـاصل واقع«وجود، 

رش اصل واقعيز پذ

است و  بالذات ىه

م كـهيـا اف كـرده

ه هسـت كـه همـه

البت. ت واجب است

مجال پرداخت بكه 

وجود بشرط(طالق 

اشكاالتى د اطالق

ـه عمـده برهـان و 

اگـر وجـودش حال

آن كه ته شده است

هایبه وجود مقيّدو 

تعال رافت ذات حق

ه سعهك ت، درحالى

گر طبق برهان براى

نىي موجودات و تع

ش مىد عددى مبدل 

  طبايىالمه طبا

 اعتبارات وجود ر

ىختشنا هستىمبانى 

ا ويت است يماه ى

از یشعور یذجود 

هين اصل بديا زيرا

اعتـر تـر شيم، پـي

جهيل و نتين دليب ی

ديت، تمام حقيقت

بحثى است ك ،آنها

با شرط قيد اط جود

با شرط قيدالوجود  

آنچـ :تعالى ت حق

ع جهات است؛ حيم

پنداشت الوجود جب

اى از وجود و رتبه

و خروج از صر ی

دى خارج از اوست

اگ. ستيو متصور ن

 الى موجودى از 

رج شده و به واحد

رهان صديقين عال

يك از  كدام طبايى

، الزم است مبداند ى

ىت خارجيا واقعيآ

موجهر . سطه است

، زاثبات كرد نتوا 

يرا اثبـات كنـ م آن

یا هست و رابطه ى

ال و مقام احد  شرط

 وجود و ويژگى آ

الوج واجبت مالحظه 

مالحظه واجبت 

  :پردازيم نها مى

د در ذاتيزوم تحد

بساطت او از جم و

واجز وجود صرف 

بلكه خود مر ،ست

  .ست

یزوم وحدت عدد

صور و فرض وجود

زى در بيرون اي چ

اثبات شود، بشرط

وحدت صرف خار

بر ىختشنا ستى

طاينكه عالمه طبا م

مى الوجود واجب 

  ت وجود

آكه پرداختن به اين

كه نقطه مقابل سفس

مىنت را يصل واقع

مياگر بخـواه. ست

ىهست و استدالل ی

  

  

ش وجود به

اعتبارات

اشكاالت

در صورت

بررسى آ

لز. 1

الحدى و

قسمتى از

ن ايو متع

ات ايثيح

لز. 2

مكان تصا

است كه

وحدتى ا

از و يعنى

هسمبانى 

فهمبرای 

اطالق بر

اصالت .1

پيش از پر

م كيريپذب

اص. است

سياثبات ن

یا شنونده
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الجملـه  ىت فـيـاصل واقع گمان بىپس . اند شدههستند كه مفروض واقع  هايى واقعيتسلسله 

ده اسـت كـه يـامـا چـون در مباحـث وجـود روشـن گرد ،سـتياست و قابل اثبـات ن ىهيبد

، پـس اسـت ت امرى اعتبـارىيوجود است و ماه از آنِ ق ح به ىت خارجيعنى واقعياصالت، 

 نيـز. )17 :1الف، ج1387، طبايىطبا(است واجب بالذات و للذات  »وجودى«، بالذات الوجود واجب

قاعـده  دو هـای مهـم حكمـت متعاليـه و از مبـانى اصـلى وحـدت حقيقـت وجـود، از قاعده

 و نيز مورد استنادند الوجود واجببحث اثبات باشند كه  مى »صرف الشىء«و  »الحقيقه بسيط«

همچنـين در بحـث اثبـات صـفات واجـب و اثبـات . هسـتندتنها با اصالت وجود قابل تبيـين 

بـه  رو، از اين. مد استااصالت وجود كار تنهاكمونه  توحيد و دفع شبهات، از جمله شبهه ابن

جـزو  صـراحت بـه، طبـايىر عالمـه طبايـعنـوان اصـالت وجـود، اگرچـه در تقر رسد مىنظر 

يـا » واقعيت«صرف نامگذاری به  البته. شان استيا یها فرض شيولى جزو پ ،ستيمقدمات ن

چنانكه خود ايشان با وجود اخـتالف تعبيـر، هـر دو نـام را اغلـب در  ؛اشكالى ندارد» وجود«

 ،شـود مـىاستفاده » وجود«يا » واقعيت«های  پس اگر در ادامه از واژه. اند كار برده هيك معنا ب

  .هر دو به يك معناست درواقع

  وحدت شخصى وجود .2

، اسـتفاده از طبـايىمبنای اصلى تأثيرگذار در تفاوت رويكرد بـه برهـان صـديقين عالمـه طبا

مبنای تشكيك وجود و يا وحدت شخصى وجود است كه با شناخت دقيـق ايـن دو مبنـا در 

  .رسيداز برهان ايشان  ىن به فهم درستتوا مىآثار ايشان 

 طرفــدار وحــدت تشـكيكى وجــود اســت شـان در اغلـب آثــار فلســفى طبــايىه طباعالمـ

 مسـئلهايشان دربـاره ارتبـاط . )17 :1383؛ همو، 14 :13981؛ همو، 379: 2ج ؛ همو،121: 1، ج1981، طبايىطبا(

ك در وجود، بـا صـرافت در وجـود يه تشكيقض« :گويد مىصرافت وجود  مسئلهتشكيك با 

ده اسـت كـه يچـون بـه اثبـات رسـ.  ...را حائز استى صرافت امعن همانندارد، بلكه منافاتى 

در علـت  ــ یو مـاهو ىخـود از حـدود عـدم بدون جهات نقصانى ـمعلول با تمام وجودش 

زى از كمـال در يـن چيبنـابرا... ؛داردعلـم حضـورى حاضر اسـت و علـت بـه معلـول خـود 

و  بالفعل موجـود اسـت الوجود واجبات مگر آنكه در ذ ،شود افت نمىيك از مراتب ي چيه

  .)142 :1981همو، ( »است ى صرافت در وجودامعنن يا

ك، يتشكاما درست است كه وجود داراى صرافت است و تمام مراتب وجود در سلسله 



اى صـرافت 

 نفـى ريـاز غ

ن، ي و بنـابرا

  ســت كــه بــه 

 يـن دو قـول

 و تشـكيك 

ت شخصـى 

 رو، ايـن از ؛

 تر دقيق نظر 

   كـرده باشـد

  .)169: همان

آن را قبـول 

 مقـدمات و 

 ن اسـتيـان 

ن مقدمـه را 

م با كثـرت ي

د وحـدت يا

 ازش نـدارد

ـراى وجـود 

ت يـع بـه وال

و  ص اسـت

خص محـال 

آن را نظری 

ـر دوم رافـع 

 ، همچنانشد

ز دارايـذات حـق ن

گونـه وجـودى را ا

ت سـازش نـداردـ

ن كاســتى اسهمــي

ى و تشكيكى بين اي

بـا اثبـات اصـالت 

وحـدت مسـئلهمـد، 

اسـت ل نظر دقيق

 خودش ثابت و به

مـى منـاقض پيـدا ك

ه( »دهد مىرا نتيجه 

آ  حكـاماك، تمـام 

اديـشـه و بنيبايد ر

وآن«: افـزوددمات 

ايـن افـزودنل لزوم 

يقسم كه فرض كن

ا شـايـهـاى نـوعى 

سـاشـخص واحـد 

شـخاص متعـدد بـ

اى عربـى راجـع له

د مسـاوق بـا تشـخص

ك تشـخيـشـتر از ي

و آ دهد مىترجيح 

باشـند، بلكـه نظـ ع 

ش  مراتب اثبات مى

وجـود ذ ولـى، نـد

هرگ ذات واجـب،

تيـري صـرافت بـا غ

 دليــل بــه. ت دارد

نوعى رابطه طولى 

كـه ب گونـه همان« :

ای درآم سبك تازه

در مقابل تر دقيقری 

ت شده، در جای 

ظ موضـوع، حكمـ

ر نرفاامسلك ع ن

كيت و اصول تشـك

ت شخصى وجود، 

ديگر به اين مقد ی

ايشان دليل .)216 :13

هر ق هى شخص، بان

ه وحـدت گـر مـثالً 

 وحدت به معنـى ش

اش قبـول ا  الزمـه

رسـال« :گويـد مـى 

م كه وجـوديا موده

يباشـد و بـس، و ب ى

شخصى وجود را 

يـن دو قابـل جمـع

احكامى كه برای  

موجودصـرف  ودِ 

صـرافت وجـود در ذ

اصـوالً. ت باشديل

نــتيك مبايبــا تشــك

 موارددر برخى  ى

گويد مىدر جايى 

نرفت، بلكه به س ان

كيكى وجود، نظر

تشكيك وجود اثبا

نـه اينكـه بـا حفـظ 

همان نمايرهان حك

با فرض مقدمات ى

 نظريه برتر وحدت

ای برداشت و مقدمه

360همو، ( »ديص بدان

ادت شخصى به معن

گيهاى د با وحدت

كن با يلو ،ش دارد

ك وجود،يه تشك

ايشان . )229 :همان( 

شخص وجود را نم

خص از وجود مـى

  .)216: همان

قول به وحدت  ى

 معنا نيسـت كـه اي

 ۀو همبا آن است 

و در مصداق وجو 

ون نفس تصور صـ

نحو معلو هگرچه ب

 در ذات واجــب بـ

طبايىعالمه طبا سد

د برای مثال وی ؛ت

مياحكام ماهيت از 

سبت به وحدت تشك

كه روی مسلك ت

؛شان مرتفـع اسـت

و با نظر دقيق، بر )1

طبايىين، عالمه طبا

شدن به   برای قائل

ك را از ميان بريشك

د را واحد بالشخص

وحد: كند مىبيان 

دارد و اما كثرت با

ر آنها سازشيى و نظا

اگر قبول قول به. )2

ستين قابل قبول ن

و در آن اثبات تش 

ك شخيدر خارج 

ه( »دا كندي تحقق پ

طبايىعالمه طبا ،ين

نداالبته اين ب .داند

نه متناقض  واولى 

  

  

 اند داخل

است؛ چو

كند،  مى

صــرافت

رس مىنظر 

قائل است

وجود، اح

وجود نس

احكامى 

موضوعش

172: همان(

بنابراي

اما  ،دارد

اصول تش

كه وجود

 گونه اين

سازش ند

كىيتشك

217 :همان(

نيا ،است

ميا نوشته

 ،نيبنابرا

است كه 

بنابراي

د مىبرتر 

موضوع ا
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 معناكـه اين به ؛دهند مى »نمودها«جای خود را به  »بودها«عبارتى  ماند و به برای مظاهر باقى مى

. شود با نظريه دقيق وحدت شخصى وجود نوسازی مى نظريه ابتدايى تشكيك خاصى وجود

دليـل  عنـوان بهدر حكمت متعاليه را » ء صرف الشى«و » الحقيقه بسيط«در ادامه دو قاعده مهم 

  .باشند وحدت شخصى وجود مى ۀكنند اثبات طبايىكه با تقرير عالمه طبا كنيم مىبيان 

  »الحقيقه بسيط«قاعده 

وجـود واجبـى را وجـود البشـرط مقسـمى احت صـر به طبايىكه عالمه طبا مواردیاز جمله 

اى كـه  ِت موجـودهيـهـر هو... ملخـص البرهـان« :همين قاعده استدر تشريح دانسته است، 

 حيثيّـتتى و موجـودى از ين هـويا كمال وجـودى از آن صـحت سـلب دارد، چنـيوجودى 

ذاتـش، متحصـل  رش ازيـعنى سـلب غي ،سلبى حيثيّتعنى ثبوتش از براى ذاتش و ي ،جابىيا

زى از آن يـتى كـه چيجـه آنكـه هـر هـوينت .ت چنانى، مركب اسـتيده است و هر هويگرد

عنى ي ،رمركبىينكه هر غيض آن عبارت است از ايباشد و عكس نق مركب مى ،مسلوب شود

كـل  الحقيقـه بسـيطپس  .»آن صحت سلب ندارد چ وجود و كمالى ازي، هالحقيقه بسيطذات 

واجـد هـر   وتعـالى اء قائم به اوسـت و او تبـاركيه همه اشيجهات وجودعنى ي ؛اء استياالش

ُ ال ِإلَه ِإال ُهَو الَْحـ«: وم مطلق همه وجودات استيكمال و جمال و ق و  )255: بقـره( »ومُ يـالْقَ  ىاّهللاٰ

پـس حمـل مـذكور كـه حمـل اولـى ذاتـى  .ستيمحدوده ن یايك از اشيچ يه حال، نيدرع

قه و حمل مشـوب يقه بر حقيبلكه حمل رقباشد،  ع صناعى هم نمىيست، حمل شاين هبالضرور

قـت مـĤل آن يباشد كه در حق و اعدام مى صمل محدود بر مطلق منحازاً از نقايبر صرف و ح

ن مطلب در لسان عصمت يشأنه بر همه موجودات است و ا  ت مطلقه واجب تعالىيوميق همان

ء ال  ىر كـّل شـيـ، و غةء البمقارنـ ىكـّل شـ مـع«: اسـتان شده يتر ب فيرى رساتر و لطيبا تعب

  .)33 :1، ج1387؛ همو، 110 :6، ج1981همو، (» لةيبمزا

 طبـايىعالمه طبا .دگرد مىتوجه دقيقى  الوجود واجبه حمل اشيا بر نحو بهدر اين قاعده 

و نه حمل شـايع صـناعى، زيـرا ايـن  داند مىنه حمل اولى ذاتى  را الحقيقه بسيطا بر يحمل اش

بلكه آن را حمل مشوب بر صـرف و محـدود بـر  ،امر مستلزم تركيب در ذات موضوع است

پذيرش حمل حقيقه و رقيقه تنهـا در صـورتى معقـول . داند قه مىيقه بر حقيمطلق و حمل رق

يكديگر ال بر  زيرا حمل دو شىء مباين و بشرط ،است كه علت نسبت به معلول البشرط باشد

بنابراين، خدا حقيقت هر چيزی است و هر چيـزی رقيقـه خداسـت و حقيقـت . ممكن نيست

  .هر شىء بر رقيقه آن مقدم است



ی ال حـد لـه 

» الحقيقــه يط

ب عـدولى، 

كيك وجـود 

تعلـيم بـرای 

 بالـذاتاين 

  .)24: 6ج

ب تحصيلى 

لِى هرگونـه 

سـله او قـرار 

صـى وجـود 

، همگـى بـه 

طبع در  به ،د

  تعالى حقكه 

قبـل از حـد 

ت حضـرتش 

ع يـت و جم

و  نبودندود

كرارپـذير و 

ى اسـت و از 

ك يـوجـود 

م، يريـظـر بگ

ـود، پـوچ و 

كمالـه االتـم الـذی

بســي«بــر قاعــده  »ه

صورت ايجـاب ن به

ن بـر اسـاس تشـك

گيـری در ت ى سـهل

كـه بـه تبـااسـت ى 

، ج1981همو، (» داند ى

را سلب» التناهى«و  

ا سـلب تحصـيلبـ .ت

ر مراتـب و در سلس

د بـا تشـكيك خاص

،شود مىى مشاهده 

شدمحدود ه حدى 

رهاست كيى از تقد

د بـه ظـرف قيـقمت 

تيـكـه موجودت 

ايـثيبـا همـه ح رو،

ن معنــاى محــديــو ا

  »ه

ـرف و محـض، تك

كـرار و دوگـانگى

ن ويست، بنابرايج ن

در نظ اوبـراى » وم

از آن ممتـاز شـ ی

فاالول على ك«رت 

صــور فــى ال تناهيــه

صدرالمتألهين ر بيان

اين. استمحدود » 

نـوعى درواقـعكـه 

ماشـات بـا كسـانى

مىرا نظر متوسطى 

» الحد له«دو تعبير 

به حدی اسـت دن

ديگر كه در ديگـر

صيلِى حد از وجود

مراتب هستى عنوان

را اگر وجودی بهيز

كىي، يادشدهرض 

 ن صورت،يش در ا

استن بوده يفرض ا

ر از همـينست و ين

وجــود دارد و وِب 

  .)22: 1، ج

الحقيقه بسيط«ده 

صـ ،ء خـالص شـى

ا نشـانه تكيـ سـبب 

ى براى او در خارج

دو« عنـوان بهچه را 

یگـريز ديـچ بـاا يو 

ذيل عبارای كه  يقه

وال تعــدد يتص... ــه

دربيان قاعده «: ويد

اليتناهى«و » حدی

ك )همـان( ضـح اسـت

و يا نـوعى مم[ست 

ر رأیاين  طبايىطبا

است كه ايشان، د 

تعبيرها محدودنبود

ى برای موجودی د

 ترتيب، سلب تحص

ع بهنهايى  ملتأ از 

ز ،كند مىزگشت 

ود نخواهد بود و فر

 ضرورت وجودش

را فيخلف است، ز

ى حيثيّتچ يث به ه

ز وجــودات، وجــو

،1387همو، (است  ى

ق آن با قاعديتطب

ن است كـه شيا ء ى

ء َميـز،  صرف الشـى

رىيلى است و غيص

جه، هرچيدر نت. ست

گر باشد ويز دير چ

در تعلي طبايىه طبا

ور مــا هــو اتــم منــ

گو مى ،ألهين دارد

الح«تعالى به حد  ل

طبيعـى و واض امالً 

ذهن مبتديان اسن 

عالمه ط ].اند قائلت 

جه به اين نارسايى

، زيرا مراد از اين 

جود واجب، مجالى

بدين  ؛ماند قى نمى

ر است و آنچه قبل

ن حقيقت واحد باز

حّد مفروض موجو

و  ر وجود ندارديد

 است كه مستلزم خ

ثيدى و متحيچ قيه

ت و هــر وجــودى ا

تعالى حقذات  ودن

و » صرف الشىء

 قاعده صرف الشى

را در صيست، زي ن

قت اصيحق  وجود،

صرف و خالص اس

را اگريز ،واهد بود

  

  

عالمه

واليتصــو

صدرالمتأ

گويى او

كـاامری 

شد آماده

وجودات

با توج

اند  دانسته

حد از وج

گيرد، باق

ناسازگار

مظاهر آن

ماوراى ح

با آن تقد

مفروض 

د به هيمتق

كمــاالت

بو نامتناهى

ص«قاعده 

منظور از

ريپذ هيتثن

جاكه  آن

قت صيحق

خو همان
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قت وجود واحـد يرو، حق نياز ا است؛براى وجود، ممتنع » دوم«پس فرض . باطل خواهد بود

  .باشد صورت وحدت حقه مى است و وحدتش به

ها كه به نقـص بـر  كه معناى صرف الوجود با اسقاط حدها و سلب آيد مىراز بيان فوق ب

و معلـوم  واهـد شـدمفاد بسيط الحقيقـة كـل االشـياء خ همان، نه به امر وجودى و ندگرد مى

از هرگـز طالق ذاتى و بساطت خود را اعت البشرط وجود كه يوجود، طب گونه ايناست كه 

عالى از وجـود كـه آن اده است، خواهد بود؛ نه حد يدى نگرديچ قيبه ه مقيّددست نداده و 

ن حـد يـا زيرا ،دانند مى یوجود یاه نيو تع یهای ماهو ود و نقصيرا وجود بشرط الى از ق

 .اسـت ن حـديد و محـدود بـديـن قيبه ا مقيّد ىولمجرد است،  ینات ماهوياز تع  عال گرچها

ه يـارتفـاع بق همانة االمر حد در أعلى المراتب، يغا«: گويد مىدر اين مورد  طبايىعالمه طبا

حتى از اين باالتر، ايشان خوِد اطالق و صرافت را مثل تقييد، . )170: ق1410همـو، ( »حدود است

كه اين حقيقت وجود با قـدم عقـل و اسـتدالل قابـل فهـم  داند مىرای حقيقت وجود قيدی ب

شـود و  مـى مقيّدن و يقت با آنها متعيدند كه اصل حقييت، دو تا تقيصرافت و محدو«. نيست

ت و أجل يفت و محدوداز صراتر الاشته كه باقى دطالاقت ين آن است كه اصل حقيالزمه ا

د و يـت به تحديرا مرجع هر دو تا از صرافت و محدوديز ،باشد مىن يد متقابلييطالق و تقااز 

رفى اسـت و د، ِصـيـد اسـت؛ و قبـل از هـر تحدييتق هماند، ييطالق و تقامĤل هر دو قسم از 

  .)171: همان(» هطالقى ثابت است بالضروراد، ييتر بر هر تق مقدم

  ت به تشأن و تجلىيارجاع عل .3

ن يـا الحقيقـه بسـيطبـودن  اءيرا معناى كـل األشـيز ،قاعده قبلى استالبته اين مبنا از نتايج دو 

اّهللاٰ اسـت و مفـاد قاعـده  بـودن، متجلـى در ماسـوى ط صـرفين بسـيدر ع تعالى حقاست كه 

ات يات اوست و خارج از او و تجليو تجل تعالى حقاست كه هرچه هست،   نيء ا صرف الشى

ات و يـع تجليـست، او متجلـى در جمياو نات او خارج از يزى وجود ندارد و چون تجلياو چ

قيه است يمنحصر در موجود واحد به وحدت حقه و حق چون وجود« :باشد افعال خودش مى

ن وجـود واحـد يهمـ قـى از آنِ ير از او در دار تحقق تصـور نـدارد و اصـالت حقيارى غيو د

بـر نـوعى ت كه متفرع يجه عليستند، در نتيش نيات سرابى بيقى حقه شخصى است و ماهيحق

  .)170: ق1410همو، ( »شود ن جاعل و مجعول است، منتفى مىين بيتبا

هسـتند كـه از خـود اصـالتى و اسـتقاللى  ىع موجودات عـالم معـانى حرفـيجم ،نيبنابرا



. ه خداستي

ن يـوزنى از ا

دا يـقتشـان پ

و مسـانخ بـا 

تش و ظلّـى 

نيست، زيـرا 

 مبنـای ايـن 

. شود مىسيم 

بـه اطـوار و 

را عـارف بـا 

نـد و يى را بب

بـارات ذات 

 موجـودات 

ت وجـود بـه 

است، هر له 

از آنچـه  .ت

جود اسـت و 

اسـتاد  آرای

، بـه تحليـل 

دسـت  هگاه بـ

ى از مسـائل 

 الوجـود جب

دارند، در پرتو سا

گر به قدر سـر سـو

قير در حقيـدل و تغ

تنزل مرتبه شـديد و

كـه حـاكى از علـت

لول، ديگر وجود ن

مقسـمى كـه بـر. ت

تقس» شأن آن«و » ب

احـد و تطـور آن 

زيـر ،)500و 25 :1372

رىيـتوانـد غ گر نمى

ظالل و نسب و اعتب

هيـ حـق دارد و بق

و نسبت ،رند و بس

  .)213: 1360،طبايى

وارسته و حكيم متأ

عـى و منطقـى اسـت

صرف و بسيط وج

آاز بيـان  دامه، پس

طبايىن عالمه طبا

ـن تفـاوف ديـدگ

اى چ مقدمـهيبر هـ ى

واجج، مسئله اثبات 

 ى كهو مفهوم امعن

دهند و اگ نشان مى

گردنـد و تبـد  مـى

مرتبه ضعيف ت« :د

مثالى باشد كمعلول 

  .)419 :6ج ،1981و، 

، مقسم علت و معل

لكه شأن آن اسـت

واجب«ست كه به 

تحقـق وجـود و ن

2جـوادی آملـى، ( ـتند

گيدر وجود او، د 

ودات را انوار و اظ

 اختصـاص بـذات

و نفس ظهور اند حق

ططبا( »شود گفته مى

 

بناك هر عارف و

طبيع كـامالً و ايـن 

ه وحدت طبيعت ص

در اد. داند اری مى

برهان صديقين ربارۀ

ايـ چرايـىى بـرای 

يىعالمه طباطبا  ني

جت خاريصل واقع

م هر. هورى ندارند

شئون او را طوار و 

ند، وجود مسـتقل 

ديآ  خلف الزم مى

تلزم آن است كه م

همو( »كند عيت مى

ت شخصى وجود،

ق وجود نيست، بلك

، شىء اگيرد مىرا 

عنوان بهن بر معلول، 

كه منفصـل آن نيسـ

و مالحظه صرافت

ست و تمام موجوين

ظر عرفـاء، وجـود

ء براى وجود ح فى

ار به آنها موجود گ

 طبايىعالمه طبا

ايت سير انديشه تا

 پذيرد مىتأثير ود 

بند به پای طبايىطبا

 كثرت آن را اعتبا

درآشتيانى  الدين ل

و پاسـخى پـردازيم

يقيصد  برهان، ملى

رفتن ايبه مجرد پذ

 از خود بروز و ظه

طاات و يفيالت و ك

ستگى دست بردارن

صورت نيدرا كه 

بيان ديگر مست  و به

در وجود از آن تبع

نای ديدگاه وحدت

 مبنا، معلول مصداق

ل را فرعلت و معلو

ت علت و تأثير آن

گوناگونى است ك

ت وحدت حق ويؤ

ح نير براى او صح

در نظ«. كند هده مى

ه و ظل و فىيهمه سا

و باالعتبا زى است

رهان صديقين ع

 خداشناسى كه نها

خو فكری از مبانى 

عالمه  كه يمدانست

وجود را حقيقى و

جاللآملى و استاد 

پ مى برهان ايشـان 

  

استاد جوادی آمور 

عنى بي ؛وقف ندارد

  

  

ندارند و 

آنها حاال

تعلق و بس

گردد مى

آن است

باشد كه 

بر مبن

طبق اين 

ديدگاه ع

پس عليت

حيثيات گ

وجود رؤ

ريفرض غ

حق مشاه

ه هيامكان

آنها مجاز

تقرير بر

در بحث 

ی متفكر

د گذشت

وحدت و

جوادی آ

و بررسى

.دهيم مى

به باو

فلسفى تو
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ن مسـئله فلسـفى قـرار داد، يتـوان آن را اولـ توان طرح كرد، بلكه مى ن مىيقيصد  را با برهان

منظـور اثبـات  برهانى هم كه بـه .باشد ت و امتناع زوال آن ضرورى مىيثبوت اصل واقع زيرا

ست، يتعالى نظرى ن واجب عنى اثباتي ؛ه است نه برهانيمنزله تنب شود، به تعالى اقامه مى واجب

چنانكه در هر . متوقف نيستك و بساطت آن يرا اثبات اين برهان بر اصالت وجود و تشكيز

از آن بايد شـناخته شـوند و حـال آنكـه  تر پيشاست كه نياز ای  كم به دو مقدمه برهان دست

بـدون آن ای  است و هيچ قضـيهمقدم اولين قضيه فلسفى كه اول االوايل است، بر همه قضايا 

  .)175: 6، ج1368جوادی آملى، ( تواند اعتبار داشته باشد نمى

بـر آن اسـت كـه ممكـن نيسـت برهـان بـدون  ىانيآشت الدين جاللاستاد  ديگر،  سویاز 

مقدمه و بدون مالزمه بين صغری و كبری باشد، مگر اينكه منظور از برهان، معنـای ديگـری 

را  طبـايىايشـان برهـان عالمـه طبا. )78 ـ 79: 1379نى، آشتيا(غير از برهان اصطالحى منظور باشد 

يا علت امتنـاع عـروض عـدم بـر مجموعـه نظـام آن ؛ يعنى داند مىشق ن خارج از يكى از دو

الوجود متقوم است؛ چه آنكه شىء با جواز عـدم از بقعـه عـدم بـه فضـای  است كه به واجب

الوجـود منشـأ  وجود بما هو حقيقـةُ ، و يا آنكه بگوييم حقيقت ودش نمىوجود و هستى ظاهر 

اما بررسى آثار مختلـف عالمـه ، )78: همـان( باشد مىنحو ضرورت ازليه اطالقيه  انتزاع وجود به

ايشـان . كه درواقع دو تقرير از برهان صديقين در آنها موجـود اسـت دهد مىنشان  طبايىطبا

بـه  تعـالى واجـباثبـات  د و بـرایگير نظر مى درمطلق واقعيت و وجود را  نخست،در تقرير 

  .)15: 1388، طبايىطبا( كند مىبسنده  همين مقدار

ه بـر اصـل يـبـا تك آنكـه در  دهـد مـىاز برهان صـديقين ارائـه  ديگریتقرير  در ايشان

بـودن و بـداهت آن و يـا  حـد وسـط، بـر اولـى عنوان به) و اجتناب از سفسطه( ىت هستيواقع

وجـود  همـان را آنو  كنـد مـىاسـتدالل ) كه همه از لوازم نفس وجود هسـتند( ضرورت آن

 :1الـف، ج1387؛ همو، 101: 1388؛ همو، 77 :5، ج1364؛ همو، 14: 6ج ،1981همو، ( داند مى ىتعال ذات واجب

مـورد نظـر عالمـه از واقعيـت و هسـتى معنـايى كـه در اينجـا  گمان بى .)15: 1388 ،؛ همـو16 ـ 17

و چـون پـذيرش وجـود » وجود بشرط ال«است، نه » وجود البشرط مقسمى« است، طبايىطبا

پذيرش هر چيزی است، نفى شـكاكيت مطلـق و پـذيرش اصـل وجـود،  فرض پيشالبشرط 

وجـود ذاتـاً  طبـايىتعبيـر عالمـه طبا زيـرا بـه ،عين نفى شـكاكيت دينـى و پـذيرش خداسـت

اى  پس ذاتاً عدم را رخنـه .شود نمى ستىيراى نيكند و پذ ستى را طرد مىيشكن است و ن عدم



ى اسـت كـه 

آنها دشـوار 

كه تنهـا حـد 

ت، فرامـوش 

: 1981باطبـايى، 

چه گاهى در 

 صـورت بـهر 

ح برهـان اول 

سـتقاللى بـه 

 دانـد مـىيز 

ود البشـرط 

برخـى آثـار 

بـه صـورت 

ى در برخـى 

ای  اشـارهول 

دمـه اصـالت 

اعتبـارات و 

ر آن صـدق 

نحـو  ديت به

، شـدبيـان ) 

قتىيوجود حق رو، ن

 دت اطالقى برای

هم اين است ك آن

ا بـه االتفـاق اسـت

طب( هسـتندمحشور 

آورد؛ اگرچ ول مى

ر دفع اشكال مقدر

 تكملـه و توضـيح

 كـه در آن نظـر اس

ر اسـتقاللى را جـا

بـه وجـو نگـاه وی 

 اينكـه ايشـان در ب

برهـان دومـى را  

يـا حتـى. )17: الـف1ج

به برهان او  كرده،

ت و در آن از مقد

صرف نظر از همـه 

 حمـل گشـته و بـر

  )ی

ن به وصف موجود

)اصـل واقعيـت(ره 

از اين. محال است

6(.  

وجود بسيط به وحد

اند و علت  ت كرده

و محدود را كه ما 

وسته با كثرت ميو پ

در تكميل برهان او

در )101: 1388؛ همو، 7

صـورت   آن را بـه

ستقلى لحاظ كرد 

خود عالمه اين نظر

ن است كـه آ شان

يـا . ج از آن نيستند

داند مىه آن، الزم 

، ج1387همـو، ( كنـد

بسندهر برهان دوم 

ى ايـن كتـاب اسـت

13 :268(.  

بيعت اطالقيه با صط

آن مفهـوم، بـر آن 

كبری( .است لذات

 است و اتصاف آن

ضـيحى كـه دربـار

عدم بر او ذاتاً م» ل

0: 1ج: الف1387همو، (

كسانى كه درك و

ت و جزئيات عادت

 اند گرفتهز است، 

و ندم وحدت دور

برهان دوم را د يى

77 :5، ج1364؛ همو، 1

و  كنـد مـىن دوم 

ن آن را برهان مسوا

چنانكه خ ؛شود مى 

در آثار ايش هان دوم

رج مجازی هم خا

ز با طرح اشكال به

ر جواب آن اقامه ك

به ذكر تنها لحکمـه

 مقتضيات آموزشى

383همو، (شده است 

  قياس برهانى

يعنى نفس ط ،عيت

و آ شـود مـىتـزاع 

با الوجود واجب ،د

 بالضروره موجود 

بـا توض ، ولىاست 

حمل«ز يست و نين د

( است» الوجود جب

اند ك فراوان ،ن حال

و كثراته ماهيات 

ايرا كه ما به االمت] 

از حكم رو، از اين 

طبااراين، عالمه طب

4: 6، ج1981همو، (ار

ای بـه برهـان اشـاره

تو مى ،با اين حال ؛

ت رابطى و مجازی 

1 :30(.  

د بر وجود اين بره

ست كه وجودات

باز ،قرير برهان اول

ر پى برهان اول در

نهایة ال انندم شانگر

البته اين امر بنا به  

صراحت استفاده ش

اول در قالب ق هان

قعيت از مطلق واقع

تعليليه و تقييديه انتـ

  )صغری(

نچه اين گونه باشد

مطلق واقعيت  ،ين

بالذات و وجوب 

  

  

وجوددر 

واج«ذاتاً 

با اين

و به است

]ماهيات[

؛اند كرده

بنابر. )167

برخى آثا

تلويحى ا

؛آورد مى

وجودات

383همو، (

شاهد

مقسمى ا

از تق پس

مستقل در

آثار ديگر

.كند نمى

ص بهوجود 

تقرير بره

مفهوم وا

حيثيات ت

. (كند مى

هر آن

بنابراي

ضرورت
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كه مفهوم از  ين جهت صادق است كه چيزیدبداهت صغری آشكار است، ولى كبرای آن ب

پـس  .ن تحقـق و ثبـوت اسـتذاتـش عـي حيثيّـت، دگـرد مـىذاتش به سـبب ذاتـش انتـزاع 

سبب اجتماع نقيضين و انقالب يكى بـه ديگـری امتنـاع ذاتـى دارد و ايـن  شدن عدم به طاری

ت بالضروره موجود است و اتصاف آن بـه وصـف يمطلق واقع ،نيبنابرا. مطلوب است همان

 بيـانبـه . ه و تعليليـه اسـتيدييتق حيثيّتو بدون  بالذاتنحوضرورت و وجوب  ت بهيموجود

از آن ممتنـع  ىوصـفچنـان گونه واسطه در عروض ندارد و سلب  چين اتصاف هيگر، در ايد

ذات واجـب بـدون . در هنگام تطبيق يك مفهـوم، تـابع انتـزاع آن هسـتيم ،بهتر بيانبه  .است

 حيثيّتبا  ،ماهيات باشند اگرولى ممكنات  است،» واقعيت«لحاظ امری زايد، مصداق مفهوم 

معنای اين . ند »واقعيت«تعليليه مصداق مفهوم  حيثيّتنظر باشد،  درجود آنها اگر وتقييديه، و 

» واقعيت«تبع مصداق مفهوم  هو ديگر موجودات، ب اصالت بهسخن آن است كه ذات واجب، 

داشـته باشـد، صـدق آن نيـاز وقتى انتزاع مفهومى به انضمام قيدی زايـد بـر موضـوع  .هستند

هـم بـر » واقعيـت«صدق  رو، از ايننضم خارجى خواهد بود و قيد م همانمفهوم نيز به لحاظ 

  .ماهيت و هم بر وجود امكانى، تبعى و مجازی خواهد بود

 ّ ى از طريق مالزمات عامه است كه در آن از الزمى از لوازم وجود بـه بيان فوق برهانى إن

الزم آن  كـه وجود يعنى در اين استدالل از وجود به وجوِب  ؛شويم مىالزم ديگر آن منتقل 

بـودن آن، بـر  بهتر، از مفهوم واقعيت و وجـود از جهـت حـاكى بيان به .شويم مىاست منتقل 

، زيرا مفهوم وجـود و وجـوب وجـود هـر كـدام الزِم نفـِس كنيم مىاستدالل  وجوب وجود

 مسـئلهاولـين  عنـوان بـه ،در اين بيان، وجود واقعيتى كه دارای ضرورت ازلى است .وجودند

در اينكـه . بديهى، بلكه اولـى اسـت تنها نهآگاهى به آن  ،بدين ترتيب. شود مىفلسفى مطرح 

انكار مصداق خارجى آن، بلكـه حتـى شـك در وجـود  تنها نهای است كه  گونه به» واقعيت«

  .ترديدی نيستانجامد،  مصداق خارجى آن نيز به پذيرش واقعيت خارجى مى

حضـور دارد، هرچنـد ات مقيّـدو در همـه وجود البشرط مقسمى در همه مراتب وجـود 

ب مطلـق و يـات اسـت و تنـزل او از مرتبـه غمقيّـدن يك معنا عـيبه  ؛ستيبا او ن یمقيّدچ يه

واقـع  بـهرا مطلـق البشـرط، يـز ،ن او در مراتب مادون ذات ممكن اسـتيو تع ىظهور و تجل

البتـه . كند ىرا طرد نم یمقيّدچ يو ه یديچ قيو ه شود مىجمع  یمقيّدالبشرط است و با هر 

ات هسـت و اگـر نباشـد مطلـق مقيّدمطلق با همه  ىول ،در مرتبه او حضور ندارد یمقيّدچ يه



. سـتين قيّـد

كه  داند مى ت

. ت دارديـمع

كـه  ت دارد

ذات  یاهـ هو

ای از  ك بهـره

ناخِت حتـى 

مقسمى  جود

ظـام يكتـايى 

ت كـه هـيچ 

ـه در واحـد 

 مواجهـه بـا 

؛ همـو، 14 :مـان

 صـورت بـه 

مليه تشـكيل 

 كه پيوسـته 

ی كـه ا گونه

قضـيه نطـق، 

 ،شـود  نمـى

   ؛پـذيرد مـى 

مقگر ياگر باشد د 

جهتاز هر ط ي بس

نـات مي بـا همـه تع

جـود وقتـى صـرافت

ر و اسـماء و جلـو

  .د بود

كه اندك  واقعيتى

شـن رو، از اين؛ شود

ت، شناخت كل وج

نظ. س تحقـق دارد

الوجود است و مطلق

همـ انجـام هسـتى 

هنگـام ـراحت، بـه

هم( طبـايىعالمه طبا

نتـوا مـىرا  )268: 1

كه از دو قضيه حم

است آنين قضيه 

گ به فرماست؛  حكم

اهـل منط بيـانبه . ت

پذيرد و الواقعيـت

نفـى را  ،ی جهـان

زيرا ،ستيگر ني د

ف و  بحت و صر

مـام موجـودات و

وج.  كسـان اسـتي

 موجـودات مظـاهر

خواهد یبت اعتبار

هيچممكن نيست 

شى گسسته فرض 

ن مرتبه هستى است

معقـول در محسـوس

الوجود و صرف ان

از آغـاز تـاپس  ؛ت

صـ ه تلويح و چه به

تقرير برهان دوم عال

1383؛ همـو، 17 ــ 16: 

ای است ك قضيهيه، 

ا ويژگى. ی را تالى

در صدق و كذب 

ممكن است  كذب

  .است خلو

پ ى هرگز نفى نمى

هـر جـزء از اجـزای

 .تر بيان شد پيش يشان

اتمقيّدا با يمطلق 

قت وجوديرا حق ى

در تمام مراتب با تم

ع موجودات ي جم

همه . كسان باشدي

ها صرف نسبد به آن

ى حقيقت هستى، 

جود البشرط مقسمى

ترين ى كه در نازل

موجـود اسـت و م

هما تصوير كنيم، 

 آن گريزی نيست

  .گيرند مىرار 

  س برهانى

چه بهن برهان اول، 

.شود مىن دوم 
1

ت 

الـف 1، ج1387 همـو، 

حقيقيمنفصله  ضيه

گويند و ديگری ى

ى عناد و منافرت د

 نه اجتماع آنها در

جمع و هم مانعة الخ

واقعيت هستى شود ى

يا جهان گذران و ه

                      
برهان صديقين در آثار اي

با م یمقيّدچ يه ىل

تعالى وجود حقن، 

 مرتبه أعال، بلكه د

ا ب تعالى حقجودى 

يع موجودات ي جم

و نسبت وجود يند

ين، در نظام يكتايى

از وج ،تحقق دارد

ده ناپايدار و تجربى

 مقيّـدرا مطلق در 

 اگر در ذهن خود

را از فراگيرندگى

قر» وجود مقسمى«

هان دوم قالب قياس

از بيان پس طبايىبا

وارد بيان برها ،وق

؛ 101 :1388؛ همو، 77 

قض .حقيقيه بيان كرد

كه يكى را مقدم مى

يه مقدم و قضيه تالى

ع آنها در صدق و 

حقيقيه هم مانعة الج

مىوقتى گفته  ،ين

است ي بالذاتجب 

                          
پرداختن به تقرير دوم گر 

  

  

و ،ستين

اين برهان

در  تنها نه

ت وجيمع

نسبت به 

ياقدس او

بنابراي

ثبوت و ت

يك پديد

زير ،است

هستى را 

وجودی 

شخصى 

تقرير بره

عالمه طبا

اشكال فو

:5، ج1364

منفصله ح

يابد ك مى

ميان قضي

نه اجتماع

منفصله ح

بنابراي

يعنى واج

            
علت ديگ. 1
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است كـه واحـد عينـى هسـتى، چـه واحـد طبيعـى و چـه واحـد بدان معن بالذاتيعنى ممكن 

و ايـن حالـت  باشـد بالذات الوجود ممكنو هم  بالذاتهم واجب  امكان نداردمابعدطبيعى، 

واحـد عينـى هسـتى ممكـن نيسـت كـه نـه  همـان، ايـن بـر افـزون. الجمـع اسـت منطقى مانعة

الخلـو  هـم حالـت منطقـى مانعـة اينو ، باشد بالذات الوجود ممكننه  و بالذات الوجود واجب

 بالـذات الوجود ممكنو  بالذاتالوجود  كه تقسيم هستى به واجب دگرد مىپس ثابت . است

  .در قالب منطقى منفصله حقيقيه است

دو طـرف الوجـود كـه  با واجـب الوجود ممكنهرصورت رابطه وجودی  بهكه خالصه اين

وجـود بـه مالزمـه عقلـى جـا  دهند، رابطه لزومى است كه همه منفصله ما را تشكيل مى قضيه

استنتاج  م يك قضيه شرطىنيتوا مىو از اين مالزمه  دهد مىممكن را به وجود واجب اتصال 

  :كنيم و به قضيه منفصله اصلى خود بيفزاييم، بدين قرار

  قياس استثنايى انفصالى

 ّ پذيرد و الواقعيت  نفى نمى ،يا جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان: منفصله حقيقيهه قضي

  ؛شود نمى

  شود؛ پذيرد و الواقعيت مى نفى را مى ،يا جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان

نفى را نپـذيرد  ،چنين نيست كه جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان: استثنايىمقدمه 

شـأن ، نمـود ،گذران عنوان معنای حرفـى، بر اين اجزای مبنای سوم بر بنا( .و الواقعيت نشود

كـه در  چنـان ؛نـداردمنافاتى قابل اطالق است كه با ضرورت ازلى داشتن واقعيت وجود . ..و

  .)ادامه خواهد آمد

پـذيرد و الواقعيـت  نفـى را مـى ،پس جهان گـذران و هـر جـزء از اجـزای جهـان: يجهنت

  .شود مى

  قياس استثنايى اتصالى

اگر جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان كه نفـى را  شرطيه لزوميه اين است كهقضيه اما 

آن بـا  و دره دايـتك) بالـذاتواجـب (تى ثابـت ي، پس به واقعاست  بالذاتمى پذيرد، ممكن 

  .شود دار مى تيت، واقعيواقع



يرد، ممكـن 

نـد، ا واقعيـت

هان كه نفـى 

جهـاِن  زيـرا

واقعيـت در  

 اسـت؛ه يـليل

عالمـه  .ست

حتمـى  اياشـ

ت و با فـرض 

ربط و تعلـق 

الب ممكـن 

در صـورت 

، طبـايىطبا( ت

ستقل اسـت، 

 الوجود مكن

 از آنجاكـه 

هـر كـدام از 

  هـای قيـاس 

بنـابراين،  .د

ز واقـع يـى ن

ز، يـهـان إّن ن

قياس كه در 

  .)130 :ب

كه نفـى را مـى پـذي

شيايى كه دارای و

 جزء از اجزای جه

، زى موجـود اسـت

. الزم عقلـى اسـت

تعل حيثيّـتدارای  

و محتاج به علت اس

چون وجود براى ا

اى و مجازى است

ن ريرا معلول عيز ،

جبـى، فـرض انقـال

 بـر ايـن اسـاس،. 

ثابـت اسـتنيـز الى 

كه خود برهانى مس

مم همانواقعيت يا 

شود گفته مىن كه 

شـود كـه در ه  مى

و در انجامـد مـىه 

ـكل اّول بازگردانـد

ىياستثنا  اسيد، در ق

بره. انجامـد مـىل 

شود، بلك ز واقع مى

ب1387، طبايىطبا: نك(

از اجزای جهان ك

است و اش بالذاتب 

جهان گذران و هر 

 اسـت، پـس تـالى

هـم تـال جهـت آن

ه اسـت، يـدييتق ت

و بالذاته نيستولى 

چ: گويد مىان شد، 

ا هيه وجودشان عار

،گردد ى منتهى مى

وم وايـنفصـال از ق

رى الـبطالن اسـت

تعـا طلـق و واجـب

ان دور و تسلسل ك

دارای  یودی اشيا

؛ بدين بيانشود مى

م يى تقسي و استثنا

متصـله   به شـرطى

حملـى بـه شـك هـای

شود هان لّم واقع مى

متصـل  ى بـه شـرطى

زيى نياس استثناير ق

 ستين نيترانى چن

گذران و هر جزء 

تى است كه واجب

  .و هستند

اگر ج«عبارت  عنى

استثنا شده» است ت

و  انجامـد مىابتى 

حيثيّتگرچه بدون 

است، و بالذاتش 

مى كه از ايشان بيا

بلكه ،ستنديقى نيحق

تعالى د به واجبيرد

الل در وجـود و ان

اسـت كـه ضـرور

وم مطيـض، وجـود ق

به هيچ وجه به برها

الزمه يا اتحاد وجو

بحث  الوجود جب

اس اقترانىيت به ق

، به وجهى باشد مى

هـ قيـاستوان مانند 

حملى و شرطى بره

وجهـى منفصله به  ى

شود، در ى واقع مى

در اقت ولىن است، 

جهان گ: مه استثنايى

  ست؛

پس واقعيتى: ه قياس

ت خود نيازمند به او

وضع يع ،رهان دوم

بالذات، ممكن يرد

قعيت به واقعيت ثا

 به وجوب وجود گ

كه وجودش  گونه ان

بر طبق مبنای سوم ى

ا داراى وجود حيش

تر بىه، يليتعل حيثيّت

و فرض استقال ست

 بالـذاته واجـب 

ت مفروضيدن واقع

  .)60: 1ج

ن استنتاج قياسى ب

و تنها از مال ودش ى

واج همانت ثابت يا 

س از لحاظ صورت

ممنفصله   ه شرطى

ت تمام أشكال را مى

كه در اقترانى ح نه

ه شرطىي چون قض

اس اقترانىيدر ق كه

نيقيل موجب ي دل

  

  

مقدم

سا  بالذات

نتيجه

يتدرواقع

در بر

پذي مىرا 

دارای واق

اتصافش 

هماعنى ي

طبايىطبا

شاست، ين

حداشتن 

ابه علت 

به بالذات

بود معلول

الف، ج1387

در اين

نمىاستناد 

با واقعيت

اسيمطلق ق

هيآنها قض

شرطى، ت

گون همان

شود؛  مى

ك چنان هم

ى،ياستثنا
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  گيری نتيجه

وجودشناسى توحيدی است كه تمام عالم هسـتى را  ای گونه طبايىبرهان صديقين عالمه طبا

را در سرسلسـله  بالـذات الوجود واجـباصـل  تنها نـهكـه  داند يك واحد هستى يكپارچه مى

، از سازد، بلكه رابطه اتحادی وجودی خدای جهان را با هسـتى جهـان جهان هستى مدلل مى

. كنـد مىت، شناسايى الوجود اس ی صرفامعن همانهستى انسان به صورت يكتايى كه  جمله

بيگانـه از وجـود، خـدا را بـه عـالم هسـتى  یهـا برهانبه جای اينكـه بـا  شناسى هستىدر اين 

يـابيم كـه از سـنخ خـود او  ىم اش ود و همه هستى را در دامـن كبريـايى، وجود خخوانيمراف

اهُِر َوالْباطُِن َوُهَو بِكُل شَ « :هستيم ُل َواْآلِخُر َوالظ كـه خـدا  ىهنگـام .)3: حديد( »مٌ يٍء َعل ىُهَو اْألَو

زيرا هرچه تحقق  ،م كرديق خواهياو را تصد ،ميوجود بسيط و صرف تصور كرد عنوان بهرا 

خـدا « معنـایپـس . سـتير از او نيـزى غيـ، و جلـوه او چسـتا جلـوات اويـ تعالى حق، دارد

كســى بــرای اگــر  .خواهــد مىل نيــدل ىو بــودن هســت اســت »هســت ىهســت« همــان، »هســت

 در نيافتـه اسـت،و وجـود را  كه معنای هستى شود مىدليل بخواهد، معلوم  ىهستبودن  هست

درباره علـت تفـاوت ديـدگاه بـين شـاگردان . د شدرا به محض تصور وجود، اثبات خواهيز

ايشـان ، دو نوع يـا دو تقريـر از برهـان صـديقين در آثـار درواقع، معلوم شد عالمه طباطبايى

نـاظر بـه يـك  از شـاگردان هركـدامهست كه هركدام رويكردی جداگانه به برهان دارند و 

ديگر اختالفى در بين نخواهد بود و فقـط تفـاوت رويكـرد  ،درواقع. هستندنوع برهان ايشان 

و از  دارنـدنظر  دررا  طبايىكه استاد جوادی آملى تنها برهان اول عالمه طبا ابدين معن ؛است

 طبـايىآشـتيانى از برهـان دوم عالمـه طبا الـدين جاللولـى اسـتاد  ،كند مىوم يادی نبرهان د

  .كند مىنيادی انتظارات برهان اول را دارد و از برهان اول ايشان 

بـه اينكـه آيـا برهـان ايشـان قابـل  گذشـتگانبـا برهـان  طبايىاما مقايسه برهان عالمه طبا

  .نياز به فرصتى ديگر برای بررسى آن است تحويل به برخى از براهين آنها باشد يا خير،

  



  ـاپ چهـارم، 

ات اسـالمى 

  .رجاء: هران

  زارعـى،  على

 چـاپ دوم، 

  زارعـــى،  على

  .صدرا

  .قم

  .قم ه علميه

  .قم ه علميه

  .فلسفه ايران

چـا صـوص الحکـم،

  

دفتـر تبليغـا: م، قـم

  .الزهراء: قم عه،

چاپ دوم، ته حکم،

س عشـيخ عبـا: ليـق

دی قـوام صـفری،

شـــيخ عبـــاس ع: ق

  .ت قرآن

انتشارات ص: ، تهران

 سالمى حوزه علميه

يغات اسالمى حوزه

يغات اسالمى حوزه

ژوهشى حكمت و ف

دمـه قیصـری بـر فص

 .4، شاث جاویدان

، چـاپ پـنجمعرفـان

اربعهت متعالیه اسفار

  .الزهراء: تهران

.  

حکم بر فصوص الح

تحقيـق و تعل ،کمـة

مهـد: صحيح و تعليق

، تحقيـــق و تعليـــقة

نور ملكو: م، مشهد

، چاپ دوم،رئالیسم

دفتر تبليغات اس :قم

تبليدفتر : پ دوم، قم

دفتر تبلي:  پنجم، قم

مؤسسه پژ: ، تهرانی

شـرح مقد، )1375( 

  .قم  حوزه علميه

میرا، »هان صديقين

تی از نظر فلسفه و ع

شرح حکمت، )136

ت ریر تمهید القواعد،

.اسرا: قم یق مختوم،

نصوص الح، )1375

نهایـة الحک، )1383 

، ترجمه و تصبرهان 

  .قم  حوزه علميه

،بدایـــة الحکمـــة، )

، چاپ هشتمهر تابان

صول فلسفه و روش ر

، مجموعه رسائل، )

، چاپسائل توحیدى

، چاپیعه در اسالم

توحید علمی و عینی

  ه

  .مجيد

الدين  ى، سيدجالل

تر تبليغات اسالمى 

بره« ، )1379( ـــــ

هستی، )1382( ـــــ

  .قم علميه

68(ی آملى، عبداّهللاٰ 

تحر، )1372( ـــــ

رحیق، )1375( ـــــ

5(زاده آملى، حسن 

( يى، محمدحسين 

  .المدرسين  معةا

، )ب 1387(  ـــــ

تر تبليغات اسالمى 

ق1402(  ـــــــــ

  .المدرسين جماعة

مهر، )1360( ــــــ

اص، )1364( ــــــ

)الف 1387( ــــــ

رس، )1388( ــــــ

شی، )1388( ــــــ

ت، )ق1410( ــــــ
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