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 چکیده

الوجود را صرفاً با تأمل در  سینا براهینی برهان صدیقین هستند که واجب از دیدگاه ابن
وی مدعی است که در تقریرهای خود از برهان صدیقین . نفس وجود به اثبات برسانند

 به دلیل عدم تأمل در ،؛ امّا صدرا برهان شیخ را اوالًمعیار فوق را رعایت نموده است
نفس وجود و ثانیاً، به علت استفاده از مفهوم موجود و نه حقیقت وجود برهان صدیقین 

در این مقاله جهت بررسی اشکال صدرا ابتدا تقریری از برهان صدیقین در . داند نمی
طق محموالت مرتبه اول بندی آن در من  و صورتنجاتآثار شیخ یعنی تقریر کتاب 

شود که اوالً، بر اساس مبانی متافیزیکی شیخ،  سپس نشان داده می. شود بیان می
یک از دو جنبۀ نقد صدرا به برهان سینوی وارد نیست؛ ثانیاً، حتّی با وجود  هیچ

الوجود  الوجود و ممکن چه تعریف مفاهیم واجب پذیرفتن مبانی متافیزیکی صدرا چنان
آید  هوم علیّت تغییر دهیم، برهان صدیقین سینوی دیگری به دست میرا به کمک مف

 .کند که اشکال صدرا را منحل می
 

 وجود نفس به الوجود؛ نظر ممکن و الوجود واجب تعریف صدیقین؛ برهان: ها کلید واژه

                                                                                                                                            
  Email: hmrnjbr@yahoo.com ؛        گروه فلسفه اسالمی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری . ١
  .تهران مدرس تربیت دانشگاه فلسفه گروه استادیار. ٢
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 مقدمهـ ١
 این ای از نمونه. خداست وجود اثبات برای ها استدالل متعدد انواع از یکی صدیقین برهان

های  سینا و با تقریرهای مختلف در بخش الهیاتِ کتاب برهان نخستین بار از سوی ابن
بعد از آن نقدهایی بر برهان صدیقین . بندی شده است  صورتنجات، و معاد و مبدأ، إشارات

ها در قالب ارائۀ تقریرهای مختلف و با حفظ  هایی نیز برای رفع آن سینوی طرح شد و تالش
یکی از نقدهای وارد بر برهان سینوی از سوی صدرا مطرح شده . ه انجام رسیدسبک برهان ب

 پس از طرح برهان صدیقینی به سبک خود، در فصل دوم أسفاروی در جلد ششم . است
به بیان برهان » فی اإلشارة إلی مناهج أخری للوصول إلی هذه الوجه الکبری«تحت عنوان 

کند و نه برهان   برهان به برهان صدیقین معرفی میترین سینا پرداخته و آن را نزدیک ابن
صدرا دلیل رد صدیقین بودن برهان شیخ را فقدان یکی از معیارهای اصلی براهین . صدیقین

 . داند صدیقین یعنی نظر به نفس وجود، می
برای این منظور ابتدا .  بررسی نقد صدرا بر برهان سینوی استنوشته این هدف
 ١نجاترهانی به سبک برهان صدیقین سینوی مبتنی بر کتاب بندی مشخصی از ب صورت

در بخش بعد معیار براهین صدیقین از دیدگاه . در منطق محموالت ارائه خواهد شد
نتیجه این . شود سینا بیان می شود و پس از آن، نقد صدرا بر برهان ابن شیخ معرفی می

 نیست و یا با اندکی تغییر در خواهد بود که نقد صدرا بر برهان صدیقیقن سینوی یا وارد
 .برهان قابل رفع است

 
 پیشینۀ تحقیق ـ٢

 ].٨[عبودیت: های صدیقین سینوی عبارت است از بندی برهان ترین اثر در حوزۀ صورت مهم
، وامدار ]٥[رنجبر و سایرین . بندی تکیه بر زبان طبیعی است مشکل عمدۀ این صورت

پس . هان سینوی در منطق محموالت استبندی کامل بر ، نخستین صورت]٨[عبودیت 
برخی اشکاالت فلسفی مقالۀ پیشین را با طرح تغییری در ] ٦[از آن رنجبر و سایرین 

مقالۀ حاضر بر پایۀ این اثر و در صدد رفع اشکال . بندی برهان حل کرده است صورت
 .بندی است صدرا با تکیه بر تغییر دیگری در آن صورت

                                                                                                                                            
 پایه نجات جهت بندی خاصی بر در این نوشتار از میان تقریرهای مختلف برهان صدیقین، صورت. ١

سانی معیار،  سادگی به سایر تقریرها به جهت یک گرفته به بررسی صورت. بررسی انتخاب شده است
 .قابل تعمیم است
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 نجاتدیقین سینوی بر پایه کتاب ای از برهان ص نمونهـ ٣
 بیان شده، سپس بر پایۀ این متن برهانی به سبک برهان نجاتدر این بخش ابتدا متن 

 .بندی خواهد شد  در منطق محموالت صورتنجات
 
 نجاتترجمۀ متن ) ١ـ٣
اگر این موجود واجب .  موجودی یا واجب است و یا ممکنهر. هست موجودی شک بدون«

و اگر موجود مفروض ممکن باشد، . ودی هست و این همان مطلوب استالوج باشد، واجب
 . گردد الوجود منتهی می الوجود به واجب توضیح خواهیم داد که وجود ممکن

 ممکن:  است که ها این  ۀ آنجمل از که نماییم؛ می طرح را مقدماتی آن از قبل امّا
چراکه یا این . شته باشدنهایت علّت ممکن وجود دا ، بیبالذات ممکن یک برای نیست

توضیح این فرض . عللِ نامتناهی و ممکن با هم موجود هستند و یا با هم موجود نیستند
را که علل نامتناهی با هم موجود نبوده و یکی پس از دیگری پدید آیند به بعد موکول 

الوجودی  چه علل نامتناهی و ممکن با هم موجود باشند و واجب امّا چنان. نماییم می
ها، از آن جهت که کل حاصل از آن علل ممکن  گاه کل حاصل از آن شان نباشد، آن میان

. الوجود بذاته الوجود بذاته است یا ممکن  است، یا واجبـ چه متناهی و چه نامتناهی ـ
های آن  که هریک از مؤلفه الوجود بذاته باشد، در حالی اگر کل مذکور، واجب

الوجود،  کنار هم قرار گرفتن تعدادی موجود ممکنگاه از  الوجود هستند، آن ممکن
. تالی محال بوده، بنابراین مقدم نیز باطل است. گردد الوجود ایجاد می موجودی واجب

 . الوجود باشد، در این صورت محتاج به علّت خواهد بود حال اگر کل حاصل ممکن
 که است چنین ای پس باشد، آن داخل اگر. آن داخل یا است آن از خارج یا کل، علّت

 ممکن ها مؤلفه تمام که بود این بر فرض چون و است الوجود واجب ها مؤلفه از یکی
الوجود باشد، چون علّت سلسلۀ  اگر هم ممکن. دهد ناقض با فرض رخ میت گاه آن هستند،

های کل که خودش یکی از  تک مؤلفه علل است، بنابراین اوالً علّت است برای تک
حال بر فرض . بنابراین علّت خودش نیز هست. علّت است برای خود کلهاست و ثانیاً  آن

الوجود ثابت  محال، حتی اگر چیزی بتواند علّت خودش باشد، باز هم وجود واجب
) ایجاد شدن(چه ذات شئ برای ایجاد نمودن  که طبق تعریف، چنان شود؛ به دلیل آن می

که فرض بر این بود  ت؛ حال آنالوجود اس گاه آن شئ واجب ذات خودش کافی باشد، آن
 . الوجود است و این تناقض با فرض و محال است که ممکن

در این صورت . اقی است که علّت کل، خارج از آن باشدب فرض این تنها بنابراین
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الوجود باشد؛ چراکه ما تمام علل ممکن را در  ممکن نیست که این علّت خارجی، ممکن
الوجود  در نتیجه این علّت خارجی، واجب. نموده بودیمهای آن فرض  این کل و از مؤلفه

ای  بنابراین سلسله. شود الوجود ختم می پس سلسلۀ ممکنات به علّتی واجب. بالذات است
، ١٠[» .الوجود، موجود نیست الوجود، بدون رسیدن به واجب نامتناهی از علل ممکن

 ]٢٣٥ ص،٢؛ ١٤٨ـ١٤٥ص
 

  نجات بندی برهانی به پایۀ متن صورت) ٢ـ٣
توانیم برهانی به سبک برهان صدیقین سینوی تنظیم  با در دست داشتن متن نجات می

 نجاتبندی ذیل عیناً مطابق با متن  تذکر مجدد این نکته ضروری است که صورت. کنیم
 ١.نیست، بلکه برداشتی از آن در عین التزام به سبک و چهارچوب آن است

 
 مقدمات برهان) ١ـ٢ـ٣

ها در  ها مبتنی است، به همراه ترجمۀ نمادین آن  بر آنحاضر بندی رتصو که مقدماتی
 : زبان منطق محموالت به ترتیب زیر هستند

 طبق این اصل هر موجودی یا :اصل انحصار موجود در واجب و ممکن. ١
 .الوجود الوجود است یا ممکن واجب

  
.  .لّتی است طبق اصل علیّت، هر ممکنی دارای ع:اصل علیّت٢

  
 طبق اصل نامنعکس بودن رابطۀ علیّت، هیچ :اصل نامنعکس بودن رابطۀ علیّت. ٣

 .شیئ علّت خودش نیست
  

گوید که یک سلسلۀ علّیِ تام  اصل ششم به ما می :اصل سلسلۀ علّی تام ممکنات. ٤
 .الوجود موجود در خود هست واجد تمام عللِ ممکن هر ممکن

  

                                                                                                                                            
و رنجبر، ] ٥[مهر  بندی برهان نجات پیش از این به تفصیل در رنجبر، حسینی، سعیدی این صورت. ١

 .فته استرمورد بررسی قرار گ] ٦[حسینی، فالحی 
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ای از یک سلسلۀ  طبق اصل چهارم، هر ممکنی مؤلفه :اصل وجود سلسلۀ علّی تام٥
 .علّی تام است

 .

  
گاه علّت  اگر چیزی علّت یک سلسله باشد، آنطبق اصل تعدی،  :اصل تعدی. ٦
 .های آن نیز هست تک مؤلفه تک

  
 

 شرح برهان) ٢ـ٢ـ٣
الوجودی موجود نباشد؛ در نتیجه به ازای هر  کنیم که واجب می) فرض خلف (ضفر ابتدا

الوجود   با این فرض که هیچ موجودی واجب.الوجود نیست موجود، آن موجود واجب
جا که هر  گیریم که واجب نیست و از آن  را در نظر مینیست، موجودی فرضی مانند 

بایست  الوجود، پس موجود مفروض می ا ممکنالوجود است و ی موجودی یا واجب
 .الوجود باشد ممکن
الوجود، یک سلسلۀ علّی تام ممکنات موجود است که  دانیم که به ازای هر ممکن می

الوجود مفروض هم  بنابراین ممکن. ای از آن سلسلۀ علّی تام است الوجود، مؤلفه آن ممکن
لِ سلسلۀ مورد نظر موجود است، که ک  به دلیل آن.مؤلفۀ یک سلسلۀ علّی تام است

الوجودی موجود  الوجود؛ امّا طبق فرض واجب الوجود است و یا ممکن بنابراین یا واجب
 .الوجود است الوجود نبوده و در نتیجه ممکن نیست، بنابراین سلسلۀ مذکور هم واجب

ۀ علّی تامِ موجود و سلسل یک از ای مؤلفه که داریم ممکن موجود یک جا این تا
سلسلۀ . طبق اصل علیّت، به ازای هر موجود ممکنی علّتی موجود است. مکن استم

از طرف دیگر علّت سلسله، . الوجود و بنابراین دارای علّتی موجود است علّی مذکور ممکن
 .الوجود مفروض هم هست ها بوده و بنابراین علّت ممکن تک مؤلفه علّت تک
سلۀ علّی و تام واجد تمام عللِ ممکن هر یک سل: دانیم که ۀ ششم میمقدم طبق اکنون

الوجود  که علّت ممکن الوجود موجود در خود هست؛ پس علّت سلسله به دلیل آن ممکن
امّا قبالً گفتیم که علّت یک سلسله، علّت . ای از سلسله باشد مفروض نیز هست، باید مؤلفه

مفروض، علّت در نتیجه علّت سلسلۀ . های موجود در آن سلسله است تک مؤلفه تک
جا که محال است چیزی علّت خودش باشد، علّت سلسله، هم  خودش هم هست و از آن

الوجودی موجود نباشد،  که واجب پس این. باید علّت خودش باشد و هم علّت خودش نباشد
 .]٣٥، ص ٦. [ای منجر به تناقض و بنابراین محال است گزاره
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 سینا معیار برهان صدیقین از دیدگاه ابنـ ٤
اکنون امکان این . بندی شد  صورتسینوی صدیقین برهان سبک به برهانی جا این تا

شیخ در . هست که به مسئلۀ صدیقین بودن این سبک برهان از منظر شیخ بپردازیم
هایی که به اثبات  اش نسبت به سایر استدالل پس از شرح برهان و در بیان مزیّت اشارات

سپس منظور خود . داند می» نفس وجود«ل تأمل در پردازند، آن را محصو وجود خدا می
از تأمل در نفس وجود را عدم نیاز به فرض وجود مخلوق در مقدمات برهان معرفی 

به این ترتیب که وقتی نفس وجود را قطع نظر از هر چیز دیگری جز آن، مورد . کند می
ر آن، ابتدا سبب ای است که تأمّل د یابیم که وجود به گونه ارزیابی قرار دهیم، درمی

الوجود شده و سپس از این طریق، سبب تصدیق وجود سایر  تصدیق وجود واجب
بنابراین در این شیوه نه تنها به فرض وجود موجودی غیر واجب . گردد موجودات می

گیرد  نیازی نیست؛ بلکه اثبات وجود واجب خود دلیلی بر اثبات وجود غیر خود قرار می
کنند و  های صدیقین است که با او استشهاد می  احتجاج از ویژگیگونه جا که این و از آن

 ]٦٦ ص،٣. [کند گذاری می نه بر او، شیخ برهان خود را به نام صدیقین نام
شود که مالک صدیقین بودن یک برهان در دیدگاه شیخ،   نتیجه میفوق توضیح از

فرض » در نفس وجودتأمل «سینا از عبارت  مالکی سلبی است؛ به این معنی که فهم ابن
برهانی صدیقین است که در آن وجود نکردن وجود ممکنات است و در نتیجه از دید او 

 .ممکنات مفروض نباشد
 

 نقد صدرا بر برهان صدیقین سینویـ ٥
او در مرحلۀ سلبی .  صدرا بر برهان صدیقین سینوی دو مرحلۀ سلبی و ایجابی دارداشکال

د معیار معرفی شده از سوی خود شیخ برای براهین کند که برهان سینوی فاق ادعا می
صدیقین است و یا به عبارت بهتر، حاصل نظر در حقیقت وجود به عنوان امری مستقل 

کند که برهان شیخ حاصل نظر در مفهوم موجود است؛  در مرحلۀ ایجابی اشکال می. نیست
 ]٢٥، ص٧. [ندکه براهین صدیقین باید بر نظر در حقیقت وجود مبتنی باش در حالی

دهد که منظور وی از توجه به مفهوم موجود   جهت شرح کالم صدرا تذکر میسبزواری
سینا آن نیست که او به مفهوم موجود بما هو مفهوم نظر دارد؛ بلکه واضح  در استدالل ابن

است که مفهومِ موجود را از جهت سرایت آن به معنون یا همان مصداقش مورد توجه قرار 
در عین حال .  حقیقت مفهوم در نگاه شیخ مرآتی برای بازنمایی واقع استدر. دهد می
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سبزواری معتقد است که معنون یا همان مصداق مفهومِ موجود، اعم از واقعیات مقارن با 
بنابراین همواره با تأمل در مصداق مفهوم موجود . ماهیت و واقعیات مفارق از ماهیت است

که واجد ماهیت  قیماً به حقیقت وجود صرف نظر از آنآن هم از طریق مفهوم موجود، مست
گویی حقیقت یا همان نفس وجود از نظر صدرا ] ٢٥، ص٧. [شویم باشد یا خیر، منتقل نمی

و شارح وی سبزواری امری منحاز از موجودات مفارق از ماهیات و مقارن با ماهیات است که 
ماً در آن نظر نمود، بلکه باید احکام توان مستقی از طریق احکام مربوط به مفهوم موجود نمی

 .مربوط به حقیقت وجود را مستقیما مورد بررسی قرار داد
 در این نوشتار به گونۀ دیگر و در دو مرحله اشکال صدرا بررسی فوق مطالب به توجه با
شود که جنبۀ سلبی اشکال صدرا وارد نیست و در  در مرحلۀ نخست استدالل می. شود می

در بخش بعد . شود که جنبه ایجابی اشکال صدرا نیز وارد نیست دالل میمرحلۀ دوم است
 .کند االصول اشکال صدرا را منحل می شود که علی تغییری در برهان شیخ پیشنهاد می
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گونه  کند که برهان شیخ آن ۀ نخست از اشکال خود این مطلب را نفی میمرحل در صدرا
در توضیح اشکال صدرا و شرح . د مدعی است حاصل نظر در نفس وجود باشدکه خو

.  معنایی ایجابی داردنظر در نفس وجودرسد از منظر صدرا  سبزواری دیدیم که به نظر می
 نفس وجود امری عینی است که در موجودات دارای ماهیت و بدون آن یعنی گویی اوالً

 . و ثانیاً نظر در نفس وجود به معنای نظر در همین وجود منبسط است. سریان دارد
سینا اساساً چیزی به نام نفس وجود جدای از وجودات اشیاء   در متافیزیک ابنامّا

سینا واقعیت همان وجود است و  بنکه طبق مبانی متافیزیکی ا توضیح آن. شود طرح نمی
که وجود در تمام  در عین این. این وجود یا مقارن با ماهیت و یا مفارق از آن است

ها است؛ امّا با این حال مقارنت با ماهیت در  موجودات ضامن وحدت و سنخیت میان آن
 با الوجود هم واجب. شود وجودات امکانی، سبب بروز مباینت و کثرت میان ممکنات می

. گردد؛ چراکه وجودی بالحد است تک ممکنات متمایز می مفارقت از ماهیت از تک
گرایانه است که طبق آن،  سینا متافیزیکی کثرت بنابراین به یک معنا متافیزیک ابن

 .چه در خارج تحقق دارد، وجودات متکثر است و نه وجود واحد آن
 رد مقارنت وجود و ماهیت در  بااو. دارد نظر اختالف شیخ با مبنا همین در صدرا

دیگر، معتقد است تنها وجود هر شئ به عنوان  ها با یک خارج و اتحاد مصداقی آن
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واقعیت خارجی، موجود است و ماهیت امری برگرفته از آن وجود خارجی و یا به عبارت 
دهد، وجود و نه  چه واقعیت پیرامون ما را شکل می در حقیقت آن. تر تبعی است به

ها  دهندۀ واقعیت پیرامون ما نیستند؛ بلکه آن  اشیاء است و ذوات اشیاء تشکیلوجودات
از ] ١٥٣ و ١٤٨، صص٩. [ و به صورت اعتباری موجود هستند تنها بالعرض وجود اشیاء

 .گرایانه است سینا، متافیزیک صدرا نوعی متافیزیک وحدت این رو، بر خالف ابن
اختالفی در مبنای فلسفۀ آن دو است؛ چراکه سینا  که اختالف صدرا با ابن آن نتیجه

طبق خوانشی متداول از فلسفۀ شیخ، وی بر خالف صدرا به تحقق وجودی جدای از وجود 
واجب و ممکن به عنوان حقیقت و نفس وجود که در مراتب واجب و ممکن سریان دارد و 

 این دو فیلسوف حال بر پایه این اختالف مبنایی تلقی. منحاز از آن دو است، معتقد نیست
نظر : از منظر صدرا این معیار معنایی ایجابی دارد. شود  متفاوت مینظر در نفس وجوداز 

سینا این معیار معنایی سلبی  در نفس وجود یعنی نظر در وجود منبسط؛ اما از منظر ابن
 .خاص) امکانی(نظر در نفس وجود یعنی نظر نکردن در وجودی : دارد

توان گفت که با توجه به مبانی حکمت صدرایی و  صدرا می در پاسخ به ایراد حال
تلقی وی از معیار برهان صدیقین اشکال وی بر برهان شیخ وارد است؛ چراکه شیخ 

سینا و تلقی  امّا با در نظر گرفتن مبانی خود ابن. وجود سِعی را در متافیزیک خود ندارد
 . وی از معیار برهان صدیقین اشکال صدرا وارد نیست
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که در  این: ۀ دوم اشکال صدرا مربوط به ادعای ایجابی وی دربارۀ برهان سینوی بودمرحل
صدرا برهان . رسد الوجود به اثبات می برهان سینوی با نظر در مفهوم موجود، وجود واجب

ا واجب است و یا مصداق مفهوم موجود در خارج ی: کند بندی می گونه صورت شیخ را این
بر جزییات برهان شیخ تحقق ممکن در خارج بدون علّتی چه ممکن باشد، بنا چنان. ممکن

 ]٢٥، ص٧. [الوجود دارد پس مفهوم موجود مصداق واجب. واجب ممتنع است
توان گفت که اوالً خوانش او از برهان شیخ مطابق متن   میصدرا نقد به پاسخ در

نا در هیچ کجای متن خود تصریح ندارد که مصادیق مفهوم سی سینا نیست؛ یعنی ابن ابن
اند یا ممکن بلکه مدعی است که هر موجودی یا واجب است و  موجود در خارج یا واجب

 .سینا با متن سازگار نیست در نتیجه تعبیر صدرا از عبارات ابن. یا ممکن
 در عین حال که سینا ماهیت شئ و وجود آن طور که بیان شد در نگاه ابن  همانثانیاً
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دیگر متحد بوده و یک  در ذهن از هم منفک هستند، در وجود خارجی و مصداق با یک
پس هم ماهیت و هم وجود در خارج . دهند پارچه را شکل می واقعیت واحد و یک

پارچه سبب سنخیت و وحدت میان  حیث وجودی این واقعیت واحد و یک. واقعیت دارند
سینا هنگام  توان مدعی شد که ابن ا توجه به این نکات میاکنون ب. موجودات متکثر است

سنخ میان موجودات یعنی  تقسیم وجود به واجب و ممکن نظر به جنبۀ مشترک و هم
این جنبه از موجودات . همان جنبه وجودشان دارد که یا محدود به حد است و یا خیر

سینا وجود  مبانی ابنیا همان وجود، دیگر همان مفهوم موجود نیست، چون با توجه به 
 .اشیاء واقعاً در خارج تحقق دارد

 جنبه وجودی محقق در تمام موجودات را این مجبوریم آیا که است این سؤال حال
مند است،  مانند صدرا به عنوان واقعیتی واحد و امری منحاز که هر موجود از آن بهره

البته با توجه به . تبیین نمودها را  توان ارتباط آن ای دیگر هم می فهم کنیم یا به گونه
توان تبیین وجود منبسط از  گرایی در باب وجود در متافیزیک شیخ قطعاً نمی کثرت

امّا با این وجود ارائۀ تبیینی از نحوۀ ارتباط . جنبۀ مشترک میان موجودات را پذیرفت
این جنبه وجودی محقق در تمام موجودات آن هم به نحو ایجابی مساله مستقلی در 

گرچه ارائۀ چنین تبیینی کار دشواری است، اما ورود به آن از . سیناست تافیزیک ابنم
 .حوصلۀ بحث حاضر خارج است

بندی برهان شیخ با استفاده از مفهوم وجود خوانش درستی از   اوالً صورتبنابراین،
متن برهان شیخ نیست؛ ثانیاً دلیلی وجود ندارد که تنها خوانش ممکن از متن برهان 

توان در این بخش  حال حداقل ادعایی که می. خ همان است که صدرا مدعی استشی
 . طرح کرد، آن است که بخش دوم اشکال صدرا به شیخ وارد نیست

 
 تغییر تعریف واجب و ممکن : انحالل اشکال صدراـ ٦
توان  دهیم که با تغییری در تعریف واجب و ممکن می می نشان ابتدا بخش این در

بندی برهان  سپس نتایج این تغییر در تعریف را در صورت. را منحل کرداشکال صدرا 
 .کنیم  بررسی می٢ارائه شده در بخش 
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که معلوم باشد دقیقاً  ، پیش از ارائه برهان صدیقین و برای آننجاتسینا در کتاب  ابن
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الوجود که از  جودی ضروریالوجود را به عنوان مو قصد اثبات چه چیزی را دارد، واجب
الوجود موجودی است که  چنین ممکن هم. کند فرض عدم آن محالی الزم آید، معرفی می
این تعاریف در کتب دیگر وی ] ٢٢٤، ص٢. [از فرض وجود یا عدمش محالی الزم نیاید

، إشاراتسینا در کتاب  مثالً ابن. شود هم درست قبل از آغاز برهان صدیقین مشاهده می
کند که وجود برای ذاتش صرف نظر از هر چیز  الوجود بذاته را موجودی معرفی می واجب

. به عبارت دیگر واجب، موجودی است که بودنش ضرورت دارد. دیگری ضروری است
نیز شیخ در کتاب مبدأ و معاد درست مشابه کتاب نجات، واجب را موجودی ] ١٨، ص٣[

 ]٢، ص٢. [آید ری محال الزم کند که از فرض موجود نبودن آن ام تعریف می
توان به جای ضرورت از علیّت  می. نیست تعریف تنها ممکن و واجب از تعریف این اما

موجود واجب، : شود به این ترتیب که گفته می. نیز برای تعریف این دو بهره برد
نیاز از غیر یا علّت است یا تحقق آن وابسته به  موجودی است که برای تحقق خود، بی

موجود . د موجود دیگر نیست و یا به عبارت بهتر موجودی است که علّت نداردوجو
ممکن نیز موجودی است که برای تحقق خود نیازمند به علّتی غیر خود، یا وابسته به 

 .غیر است و به عبارت دیگر موجود ممکن، معلولِ غیر یا واجد علّت است
اساس علیّت، توسط خود شیخ هم الوجود بر  الوجود و ممکن ۀ تعریف مفهوم واجباید

ای با عنوان الرساله العرشیه به همین  او برهان صدیقین را در رساله. مطرح شده است
جا موجود را به  وی در آن. هایی در مقدمات بازنویسی نموده است شیوه امّا با تفاوت

چه که در وجود خود بدون سبب است و موجودی که در وجودش دارای سبب است،  آن
الوجود، به عنوان موجودی که در وجودش  سپس به اثبات وجود واجب. کند سیم میتق

پردازد؛ با این تفاوت که در این رساله مدعی محال بودن تحقق سلسلۀ  سببی ندارد، می
ای از تعریف  نامتناهی ممکنات است و برای توجیه نمودن استحالۀ وجود چنین سلسله

یابد  الوجود، موجودی است که تحقق نمی  ممکنگوید موجود گیرد و می ممکن کمک می
نهایت  که علّتی قبل از آن متحقق باشد، حال اگر سلسلۀ علل این ممکن، تا بی مگر آن

گاه اساساً موجودی تحقق نخواهد داشت؛ چون موجود مفروض، محقق  ادامه یابد، آن
ای  ار دارد، مؤلفهای فاقد مؤلفۀ نهایی قر شود مگر پس از تحقق علّتش که در سلسله نمی

 ]٢٤٢، ص٤. [شوند که با تحقق آن کلیۀ علل موجودِ ممکن و نیز خود آن متحقق می
شوند؟ نخست واضح است که   این تعاریف چگونه موجب انحالل اشکال صدرا میحال

عدم فرض (چنان بر مبنای تلقی شیخ از معیار برهان صدیقین  برهان جدید شیخ هم
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از طرف دیگر حتّی با در نظر .  ای از برهان صدیقین است نهنمو) وجود ممکن در برهان
ای از برهان صدیقین خواهد بود؛ چون واجب و  گرفتن مبانی صدرا برهان سینوی نمونه

دانیم که در حکمت صدرایی رابطه علیّت  اند و می ممکن بر پایه علیّت تعریف شده
به معنای (د احکام نفس وجوای وجودی است و تقسیم موجود به علت و معلول از  رابطه

 .رو، برهان سینوی با نظر به نفس وجود تنظیم شده است از این. است) صدرایی
 تعبیر سینوی داشته نظر به نفس وجودکه از معیار  که مستقل از این این نتیجه

ای از  ، برهان جدید سینوی نمونه)تعبیر ایجابی(یا تعبیر صدرایی ) تعبیر سلبی(باشیم 
 .قین خواهد بودبرهان صدی
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بندی جدید از   به یک صورت٢ در برهان بخش ممکن و واجب تعاریف در تغییر اعمال با

کنیم که در آن نیازی به اصل اول یعنی اصل انحصار  برهان سینوی دست پیدا می
این موجود در واجب و ممکن و نیز اصل دوم یعنی اصل علیّت نیست؛ چراکه هر دوی 

اصول با در نظر گرفتن تغییر پیش آمده در تعریف واجب و ممکن، تبدیل به صدق 
به این ترتیب از مقدمات برهان دو مقدمه کم شده و برهان با چهار . شوند منطقی می

جزئیات برهان به سادگی قابل بازسازی است و از بیان آن . مقدّمه کامل خواهد بود
دهیم که شکل نمادی تعاریف جدید از  این نکته میتنها توجه به . کنیم نظر می صرف
 :شود الوجود به صورت زیر نشان داده می الوجود و ممکن واجب

 
      

الوجود است، اگر و تنها اگر فاقد علّتی باشد و   تعاریف فوق یک شئ واجبطبق
گذاری  با جای. الوجود است، اگر و تنها اگر واجد علّتی باشد چنین یک شئ ممکن هم

 .شود  در اصل اول و دوم، صدق منطقی بودن آن آشکار مینمادهای فوق به جای 
 

 نتیجهـ ٧
 نوشتار حاضر هدف اولیه، بررسی صحت و سقم نقد صدرا بر برهان صدیقین سینوی در

نقد آن بود که . بندی در منطق محموالت بود و پاسخ به آن از طریق ارائۀ یک صورت
خ به معیار خود برای سبک براهین صدیقین یعنی تکیه بر تحلیل نفس وجود ملتزم شی
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ای از برهان  ابتدا نمونه. نبوده و برای اثبات مدعا از مفهوم موجود کمک گرفته است
دیگر  پس از آن دو ادعای موجود در نقد صدرا از یک. بندی کردیم سینوی را صورت

استدالل شد که ایراد صدرا با توجه به مبانی در مورد ادعای سلبی، . تفکیک گردید
در مورد ادعای ایجابی استدالل شد که خوانش صدرا از . فلسفه سینوی نامرتبط است

در پایان تغییری در تعریف واجب و ممکن پیشنهاد شد که بر . برهان شیخ موجه نیست
ی از برهان شود که نمونه دیگر این تغییر سبب می. شود طبق آن اشکال صدرا منحل می

 .این دستاورد نهایی، هدف اصلی نوشتار حاضر بوده است. صدیقین سینوی بدست آید
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