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 معاصر یند یتوسط فالسفه یناسابن یقینبرهان صد یلتحل

 

 1م زادهعلی ابراهی

 :یدهچک 

وجود  برهان بدون استفاده از ین. اپردازندیم یقینبرهان صد یحبه تشر یهاتالتنب در نمط چهارم کتاب االشارات و یناسابن
فه برهان از نگاه فلس ینا یلمقاله تحل ینا یی. هدف نهاپردازدیالوجود مخاص و تنها با حرکت از وجود مطلق به اثبات واجب

به  ینبراه ترینیکنزد یشناختیو هست یشناختجهان یهاکانت سه نوع برهان آمده است. برهان یبندبقهدر طاست.  یند
رهان آن پرداخته و ب یموجود کامل به اثبات وجود خارج یبا حرکت از وجود ذهن یشناختیهستند. برهان هست یقینبرهان صد

ان را بره یناز فالسفه ا ی. گرچه برخپردازدیاثبات آن موجود م آن به هاییژگیاز و یکی یابا حرکت از جهان  یشناختجهان
برهان  نیا ینکها یلبه دل یاند، ولدانسته یشناختبرهان جهان یکبرهان را  ینا یگرد یو برخ یشناختیبرهان هست یک
 ینکها یجا به یراباشد. ز یشناختجهان یاو  یشناختیهست تواندینم ینها نبوده بنابراآن برهان یاتاز خصوص یکیچه یدارا

 نیاست که چن یعی. طبپردازدیحرکت کند از وجود مطلق حرکت کرده به اثبات واجب م یاز موجود خاص یقینبرهان صد
 ینت. بنابراننوشته اس یمطلب یحرکت ینکانت هم از امکان چن یکه حت یغرب وجود نداشته به نحو یدر سنت فلسف یحرکت

رهان در ب ینا یتبنا گردد و تنها در آن صورت است که موقع یدیجد یبندطبقه یقینرهان صدب یگاهشناخت جا یبرا یدبا
 .   گرددیتر مروشن ینبراه یرسا یانم

 .یشناختبرهان جهان ی،شناختیکانت، برهان هست یبندطبقه یقین،برهان صد ین،فلسفه د :یدیکلمات کل
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 مقدمه:

کامالً  هاتیبه اثبات خدا پرداخته است؛ اما سبک او در کتاب االشارات و التنب یزات نشفا و نج یهادر کتاب یناساگر چه ابن

ب وجود به واج یماز مقدمات، به تقس یاکتاب، پس از ذکر پاره یندر بخش چهارم  ا یشده است. و یادمتفاوت از دو کتاب 

 یمفاهم ینکه مفهوم وجود از کارسازتر رسدینظر م . چنان بهگیردیم یجهالوجود را از آن نتو ممکن بالذات پرداخته و واجب

مفهوم داشته  ینز اا یناسبه برداشت ابن یگردد بهتر است نگاه یینتب ینفالسفه د یدگاهد ینکهبرهان است. لذا قبل از ا ینا

 .یمباش

» ه ک یرتشده است. در صو موردیب یفلسف یهااز نزاع یاریمتفاوت از مفهوم وجود عامل بس یهاگاه برداشت

دالل در و است یف. لذا هرگونه تعرداندیم یفاز تعر یازن یمعتقد به بداهت وجود بوده و آن را ب یهم همانند فاراب یناسابن

وص به معلومات ما در خص تواندیمتوانیوجود باشد و نم یذهن یاتخصوص یبرخ ینمب تواندیمتوانیخصوص وجود تنها م

مفهوم  یک( مفهوم وجود Avicenna, 2005, C 1, p. 27) یناس( به نظر ابنAli Durusoy, 1999, p.26.« )یافزایدب یزیوجود چ

م ه یممفاه یردرک وجود سا یدرک آن مفهوم وجود ندارد؛ حت یروشن تر از مفهوم وجود برا یمفهوم یچاست و ه یشینیپ

 .ازیماندیانواع وجود از جوانب متفاوت م یبندیمبه تقس یدرک بهتر مفهوم وجود نگاه یوجود است. برا ینبه واسطه هم

 الف( وجود مطلق و خاص 

واقع  یرشمورد پذ یهبه عنوان مبدا اول یقینکه در برهان صد ی( وجود .Avicenna, 1938, p.197) یناسبه نظر ابن 

 ینست. چنوجود مطلق، همان وجود بما هو موجود است که موضوع فلسفه هم ا ینشده وجود مطلق است. منظور از ا

نظر ( تمام موجودات صرف Avicenna, 1938, p. 198تمام موجودات اعم از واجب و ممکن است. ) یرندهاز وجود دربرگ یریتصو

شتراک ا یناند. البته اوجود مختص به خود هستند، در وجود مطلق مشترک یدارا ینکهنظر از ااز معلول و علت بودن و صرف

 (3،ص 1315، یناسابناند. ) بلکه در معنا هم مشترکنبوده  یاشتراک لفظ یکصرفاً 

 یرممکنب( وجود ممکن و غ

 (Avicenna, 1938, p. 18نباشد ) یرممکناست که وجودش غ یوجود ممکن در نزد عامه موجود یناسبه نظر ابن 

 ,Avicennaد ندارد )وجو بندییمتقس یندر ا یاست که امکان وجود نداشته باشد. البته قسم سوم یهم موجود یرممکنو غ

1938, p.18امکان  کهین. دوم اآیدیقطعاً معلم م ینکه: اول اکندیدو معنا به ذهن خطور م آیدیمعلم م شودیگفته م ی( لذا وقت

 یرندهاست که در برگ یاز امکان به منزله جنس یمعنا ین( ا.Avicenna, 1938, p. 18) یناس. به نظر ابنیایددارد معلم ب

 فالسفه آمده است. بندییماست که در تقس یالوجودود و واجبالوجممکن

 ج( وجود ممکن و واجب

( .Avicenna, 2005, C 1, p. 276 .)کندیم بندییمدر کتاب شفا وجود را به ممکن، واجب و ممتنع تقس یناسابن 

 یان( م.Avicenna, 2005, C 1, p.15) یناسها در منطق باشد. به نظر ابنمبحث مربوط به گزاره تواندیم بندییمتقس ینا یارمع

 یزیکفمبحث را در متا ینهم یناسباشد. ابن یو ضرور یامتناع ی،از سه رابطه امکان یکی تواندیمحمول و موضوع هر گزاره م

از سه  یکی توانیم یوجود است لذا در حمل وجود بر هر موجود یزیکموضوع متاف ینکها یل. به دلکندیم یهم طراح

د وجو یبا ذاتش نه اقتضا یسهکه ممکن در مقا یطه فوق را مشاهده کرد. موجود واجب، به ذاته موجود است در صورتراب

با عدم علت اش ضرورت  یسهو در مقا کندیم یدابا وجود علت اش ضرورت وجود پ یسهعدم؛ فقط در مقا یدارد و نه اقتضا

 ناقض اصل گزاره خواهد بود. یزکه حمل وجود بر ممتنع ن. البته پرواضح است گرددیکرده و معدوم م یداعدم پ

 یو خارج ید( وجود مطلق )مجرد(، ذهن

 بندییمو مطلق تقس یخارج ی،ثبوت در محل خود به سه قسم ذهن یث( وجود را از ح.Avicenna, 1938, p. 221) یناسابن

تفاوت که امکان  ینخارج از ذهن است، با ا ی،ج؛ اما ظرف وجود خار(Ibid) صرفاً در ذهن وجود دارد ی. وجود ذهنکندیم
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وجود مطلق از تمام  (Atay, 2002, p. 11. )یابددر ذهن هم حضور  تواندیم یدر خارج نبوده؛ اما وجود خارج یثبوت وجود ذهن

 هیشلفظ مطلق از ر: » گویدیم یموجود یندر خصوص چن یآتا ینمجرد است. حس یو خارج یموجودات ذهن یاتخصوص

 نیاست و به هم یانلخت و عر یجرد به معنا یشهاز ر یزو بند است. مجرد ن یدآزاد و رها و فارغ از هرگونه ق یبه معنا طلق

ندارد. آن موجود، صرف وجود  یپرده ا یچاست که ه ی. لذا موجود مجرد موجودشودیجرده گفته م یابانخاطر هم به ب

 یدارا یاهستند و  یوجود ذهن یدارا یااز موجود واجب و ممکن است  ( موجودات خاص که اعمAtay, 2002, p. 11« )است.

 موجودات هاییتاست از تمام محدود یقینکه موضوع فلسفه و نقطه حرکت برهان صد ی؛ اما موجود مطلقاندیوجود خارج

 مبراست. یو ذهن یخارج

 یرمحسوسه( وجود محسوس و غ

 یایدرند یبه تجربه حس یزیموجود است. اگر چ یابطه تنگاتنگر یحس یهوجود و تجر یانم یانبه نظر تجربه گرا 

( او 2،ص 1315، یناسابن. ) کندیرا ذکر م یلیدال یناندر کتاب اشارات در رد سخنان ا یناسوجود داشته باشد. ابن تواندینم

اثبات وجود  یراب یو وجود وهم یاز نحوه وجود کل یشاناست. ا یرمحسوسکه وجود اعم از محسوس و غ دهدینشان م

. شودیآغاز م بندییمتقس ینالوجود با هماثبات واجب یدر نمط چهارم برا یناسابن ینیچ. مقدمهکندیاستفاده م یرمحسوسغ

 محسوس است.        یرمساله عمده در اثبات واجب اذعان به وجود غ رسدیبه نظر م

 نمود: یزیرطرح یربا چهار مقدمه ز یبرهان وانتیاز مفهوم وجود، م یناسحال با دقت در نوع برداشت ابن

 تمام موجودات است، موجود است.    یانمطلق وجود که مشترک م (1

 الوجود بالذات( است.) ممکنیرالوجود بالغواجب یاالوجود بالذات است و واجب یااز مطلق وجود دارد  یاکه بهره یهرموجود (2

 به ذاته موجود شود. تواندیاش م یفالوجود بالذات طبق تعرشود؛ اما واجب به ذاته موجود تواندیالوجود بالذات نمممکن (3

 .یندخود به وجود آند خودبهتوانیها نمالوجود بالذات باشند، آنهمه موجودات ممکن یامجموعه یکاگر در  (4

 الوجود موجود است.کرد در آن صورت واجب یدابتوان پ یپس اگر موجود

 : گویدیم ینچن نامدیم یقینهان خود که بنام صدبر ینا یتدر خصوص اهم یو 

فات و دور بودنش از ص ینموجود نخست یتثبوت و وحدان یکه برا یانیکن که چگونه ب یشهاند"

امر  ینا یبه در نظر گرفتن مخلوقات و افعال او ندارد و تامل در ذات وجود برا یازیناپسند، ن

 فیروش ما مطمئن تر و شر ینجود او هستند؛ اما ابر و یلیدل یزن هایناست، هر چند که ا یکاف

 که وجود است یثخود وجود از آن ح یریم،وجود را در نظر بگ یتکه وضع یهنگام یعنیتر است؛ 

موجودات که در واجب بودن بعد از او  یربر سا یگواه یزخواهد داد و وجود او ن یبر وجود او گواه

فاق اآل یف یاتناا یهممضمون اشاره شده که )سنر ینمبه ه یزن یهستند، خواهد داد. در کتاب اله

: )او فرمایدیاست و سپس م یمخصوص عده ا یهآ ینلهم انه الحق( ا یتبین یانفسهم حت یو ف

 یاست که به وجودش گواه یقینمخصوص صد یهآ ین( ا یدشه یکل ش یبربک انه عل یکفلم 

، 1315 ،یناس.) ابن آورندیم یودش گواهوج یبرا یگرید یزکه با توسل به چ ی، نه کسانآورندیم

 ( 66ص.

 ینا هایداشته است. برخ یرا در پ یمباحثات یو ان یدر چارچوب بحث برهان لم یبرهان در سنت اسالم ینا

، 1315ی،)دوان یلم یگرد ی( برخ.Acar, 2007, s. 109( و )5، ص. 2119 ی،؛ کرم21، ص. 1424 یی،) طباطبا ی،برهان را ان

؛ 29، ص.1346؛ مالصدرا، 33، ص.1363، یناس)ابن لمی شبه نیز ای عده و( 24.ص، 1314 یزدی، مصباح؛ 121. ص

به  یوقت": گویدیکه م یناسسخن ابن ین( از ا12، ص. 2119 ی،)کرم یمثال کرم یاند؛ برا( دانسته21؟، ص. ی،سبزوار

که نقطه حرکت برهان، وجود  گیردیم یجهنت ینچن "هست یوجود ندارد که موجود یشک" یاو  "کنیمینظر م یموجود
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ر . حال آنکه ما دپردازدیالوجود محرکت کرده به اثبات واجب یالوجود خاصاز ممکن یناسابن یشانمعلول است. به نظر ا

 الوجود و)موجودُما( که اعم از ممکن یبلکه از موجود کندیحرکت نم یاز موجود خاص یناسابن یدیممقدمات برهان هم د

الوجود است. از و اثبات مطلق الوجود هم، همان ثبوت واجب کندیالوجود است حرکت کرده و مطلق الوجود را اثبات مواجب

خصوص  یندر ا یکرم یاناتوجود مخلوق، ناقض ب یقاثبات خالق از طر یهم، در خصوص نادرست یناسسخن ابن یگرد یسو

بودن برهان درست به نظر  ی( هم در خصوص لم121،ص. 1315 ی،)دوان ی( البته سخن دوان66،ص. 1315، یناساست. )ابن

علت نداشتن  یلهم به دل یبه اثبات واجب پرداخت بلکه برهان لم توانینم ینه تنها با برهان ان یناس. به نظر ابنرسدینم

، 1363، یناسبرهان است. ) ابن نیبودن ا یو آن شبه لم کندیم یشنهادرا پ یراه سوم یناس. لذا ابنیستن یرپذواجب، امکان

حث ب یازمندبودن برهان هم ن یاما مساله شبه لم یم؛همفکر یناسنبوده با ابن یو ان یبرهان لم ینا ینکه( در ا33ص. 

 است.  یاجداگانه

 کرد: یانب گونهینبرهان را ا ینا هاییژگیو توانیم یناسابن یاناتبا تدبر در ب ینکا

 است.  یخارج یلتحل یکنبوده بلکه به طور کامل  یذهن یلتحل یکمطلق وجود  یلتحل (1

 .کندیالوجود را اثبات مممکن یالوجود را و باالحتمال هستواجب یمطلق وجود بالضروره، هست (2

 .یستبرهان ن ینا فرضیشپ یامقدمه یچه (3

 ایالوجودند جبفعل وا یاها آن یرا؛ زکندیوجود مخلوقات را هم اثبات م یقینبا برهان صد یناسابن (4

 به وجود ذات واجب است.   یمها قاوجود آن یراز یند؛صفت او

 هم نخواهد بود.  یبلکه برهان ان یستن یبرهان، نه تنها برهان لم ینا (5

 برهان با شرع مقدس است.     ییتناسب محتوا ینبرهان مب یندر ا یاتاستفاده از آ (6

 معاصر: یننگاه فالسفه د

دکارت  ،یناس، آنسلم، آکویناسابن ی،همچون افالطون، ارسطو، فاراب یفالسفه بزرگ یخدا از سواثبات  ینهرچند که براه

 یادو به نق یآورتوسط کانت تحت سه برهان عمده در کتاب نقد عقل محض جمع ینبراه ینبار ا ینشده؛ اما اول یهو... ارا

 واقع شد عبارت بودند از: که مورد انتقاد کانت ی( سه برهان.Kant, 1993, s. 290شد. ) یدهکش

 یجهان شناخت ینالف( براه

 یخداشناخت-یزیکیف ینب( براه

 یشناخت یهست ینبراه ج(

 قینیبرهان صد یمدادند. تا آنجا که مطلع هست یهخود را ارا  یکانت پس از انتقاد از سه برهان فوق برهان اخالق

قرار نگرفت؛ اما  لیمورد تحل یزیکیبه عنوان برهان ف دییشمناند یچخاص توسط ه یزیکینداشتن بر قالب ف یهتک یلبه دل

-PP.90؛ P. 180، 1979،Davidson ؛P.290،1987، Davidson) یگاه به عنوان برهان جهان شناخت ین،فالسفه د یهادر نوشته

98،1980،Craige؛PP.5-17 ،1986،Fakhry؛ P. 131، 2005،Marmura, ؛ P. 63، 1992،(Goodman, ( 12، ص. 2119 ی،و )کرم

 .P؛P. 200،1998، Taylan؛ P.75،2004،Bayrakdar؛P.187 ،1979، Morewedge) یشناخت یو گاه به عنوان برهان هست

178،2008،Atayشودیواقع م یل( مورد تحل65.15سال، صص.  ین( و )لگنهاوزن، چهاردهم. 

در  انیشاند. ادانسته یاختبرهان جهان شن یکرا  یقیناست که برهان صد یدر راس کسان یویدسونهربرت د 

 یزیکیبا طرز متاف خواهدیم یناس: ابنکندیاضافه م یقینبرهان صد یر( پس از تفس Davidson, 1987, p.287فصل نهم کتاب )

 از ممکنات و معلوالت یاریاما متأسفانه بدون  ید؛الوجود را اثبات نماموجود بما هو موجود پرداخته و از آن واجب یلبه تحل

 هم در خصوص یناسبوده و سخن ابن یبرهان جهان شناخت یکبرهان  ین. لذا ایابدبه اثبات آن موجود دست  توانینم

ه ک یبرهان همان برهان حرکت ارسطو است و تنها کار ین. در واقع ارسدیبرهان درست به نظر نم ینقابل اعتماد بودن ا
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با سوخت  واهدخیم یناسابن یگرد یانجود در برهان حرکت است. به بمو یزیکیگرفتن اصول ف یدهناد دهدیانجام م یناسابن

 ( Davidson, 1987, p.288.) یدنما یرا ط یادیکم مسافت ز

موجود بما هو موجود  یلراه است و از تحل یکالوجود پرداختن الوجود به اثبات واجبممکن یلبه نظر ما با تحل

الوجود موجود بما هو موجود به اثبات واجب یلدر کتاب اشارات با تحل یناسست. ابنا یگریالوجود پرداختن راه دبه اثبات واجب

 یناند. ادو برهان متفاوت هایننمود. ا یادهبا حرکت از موجودات ممکن برهان امکان را پ یشهاکتاب یرپرداخت و در سا

 یویدسوند ینکها یگر( مطلب دDavidson, 1987, p.283هم به آن اشاره نموده است.) یویدسوناست که خود د یبه حد یزتما

: گویدی. او مدهدیم یهارا یاز برهان جهان شناخت یدبرداشت جد ینوع یشناخت یبرهان هست یبه جا یناسمعتقد است ابن

بوده برهان ن قیاثبات از طر یناست و ا یر. او اثبات پذیستاثبات ن یرقابلو غ یهیموجود بد یکالوجود واجب یناسدر نزد ابن

( پر واضح است Davidson, 1987, p. 286.)پردازیمیبا حرکت از معلول به اثبات علت م یعنیاست؛  یلیاثبات دل یکبلکه 

 (66،ص. 1315، یناساست. )ابن یناسمعارض با متن اشارات ابن یویدسوند یرموثقغ یانب ینا که

ت. اس یابرهان سه مرحله یناجب است و اممکنات به و یازبرهان ن ینا ینقطه ثقل مرکز یویدسونبه نظر د

(.Davidson, 1987,p. 305 ) 

 به واجب بالذات داده اگر یناسکه ابن یفیواجب بالذات است. حال طبق تعر یک یمجموعه مرکب حاو یک الف(

ه مجموع ،یفبراساس آن تعر یراواجب بالذات نباشد، محال است وجود داشته باشد. ز ینا یفرض گردد که دارا یامجموعه

 الوجود بالذات باشد. واجب یمجموعه دارا یدالوجود برساند. لذا باما را به واجب تواندیمرکب از ممکنات نم

الوجود است و آنچه باعث ممکن یکمجموعه  ینو ا یستواجب بالذات ن یک یمجموعه مرکب حاو یک ب(

 مجموعه شده: ینا یجادا

 از ممکنات داخل مجموعه است یکی (1ب

 خارج از مجموعه است. یفرد (2ب

 .پذیردیرا م 2را رد کرده و انتخاب ب 1انتخاب ب یناسابن

است. به  3ها مورد بانتخاب ینگرفته است. از جمله ا یدهرا ناد یگرد یموارد انتخاب یناسابن یویدسونبه نظر د

 کیبوده بلکه کل مجموعه به عنوان از ممکنات داخل مجموعه ن یکیمجموعه شده  ینا یجادآنچه باعث ا یویدسوننظر د

علت  یتح تواندیکه نشان دهد موجود ممکن نم یاوردب یلیدل یدبا یناسابن ینمجموعه شده است. بنابرا یجادکل باعث ا

ل : کگویدیخصوص که م یندر ا یناسابن یلدل ینبه ا یشان( البته اDavidson, 1987,p. 306باشد.) یزاز وجود خود ن ییجز

قانع کننده  یلتک ممکنات موجود در مجموعه است، واقف بوده و آن را دلدر داشتن صفت امکان همانند تکمجموعه 

ون معتقد س یویدصفت افراد مجموعه به کل مجموعه است. د یتسرا گرددیمتذکر م یویدسونکه د یگری. مساله دداندینم

 یبغالطه ترکم ینو ا گیردیم یجهودن خود سلسله را نتممکن ب ی،تسلسل نامتناه یک یاز ممکن بودن اجزا یناساست ابن

بر تسلسل  یدامر ) تاک ینهم یویدسون.  به نظردP.178،1979،(Davidson شده است ) یزمرتکب آن ن یناساست که ابن

 سون و نقدش را در خصوص یویدنظر د ینالبته ا بودن برهان است، یعمده جهان شناخت یلعلل در برهان ( دل ینامتناه

 بخش عمده جمع کرد: 4در  توانیم یقینبرهان صد

 یناسدر نظر ابن یرااز ممکن به طور کامل متفاوت است؛ ز یویدسوناز ممکن با فهم د یناسفهم ابن ینکهاول ا

قابل فرض است اما از نظر   یشو امکان وجود و عدم برا یستمحال ن یشاست که فرض وجود وعدم برا یممکن موجود

 یناسناب یاتعبارت با ادب ینبه عدم گردد. اگر ا یلتبد تواندیاست که به وجود آمده و م یجود ممکن موجودمو یویدسون،د

رد ممکن ما با دو گونه کارب ینست. بنابرایناسدر فلسفه ابن یرالوجود بالغهمان واجب یویدسونگردد ممکن، از نظر د یانب

 امر مالحظه گردد. ینا دیو نقد با یدارو در هر گونه، جانب یمروبرو هست
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فاوت کامالً مت یدگاههم برگرفته از دو د ینمتفاوت از هم است و ا یدگاه،محال بودن تسلسل در هردو د ینکهدوم ا

ه برهان ک یشمندانیاند یبوده و همه یصفت ذات یک، یناسممکن در  فلسفه ابن ینکها یلدر خصوص ممکن است؛ به دل

دانسته  یصفت فعل یکامر غافل بوده و ممکن را  یناند، از اقرار داده یلمورد تحل یان شناخترا به عنوان برهان جه یقینصد

است  یسلسل ذاتت یناساند، حال آنکه منظور ابننظر داشته یبه تسلسل فعل یخود از محال بودن تسلسل نامتناه یلو در تحل

 یکممکن  یویدسوندر نظر د یگرد یان( به ب11، ص.1315، یناس. )ابنداندیم یصفت ذات یکاو ممکن را  یراز ی؛نه فعل

الوجود که واجب یهستند به علت یربالغ یالوجودهاامر باعث شده تا موجودات ممکن که همان واجب ینبوده و هم یصفت فعل

ذات  لذااست و خارج از چهارچوب وجود و عدم است  یصفت ذات یک، ممکن یناسبالذات باشد محتاج باشند. اما در نظر ابن

 ینکها یلبه دل یمموجود ممکن داشته باش نهایتی( اگر ب21، ص.1315، یناسعدم نداشته است )ابن یاوجود   یها اقتضاآن

،  یاعرصه ینبه چن یدنرس یبلکه برا یایندعدم ب یاند به عرصه وجود توانیوجود وعدم نداشته است نم یها اقتضاذات آن

هر دو موجود ممکن را  یویدسونو د یناسشد ابن یدهوجود دارد. چنانچه د یذاتش اقتضاموجود واجب هستند که  یازمندن

 متفاوت خواهد ی؛ اما فهمشان از ممکن متفاوت بوده و به تبع آن فهمشان هم از نامتناهدهندیشروع برهان قرار م ینقطه

 بود.

ساس مرتکب آن شده است. بر ا یناسمعتقد است ابن یویدسوناست که د یبنقد مربوط به مغالطه ترک ینسوم

 ون،یویدسد یدهحکم به داشتن آن صفت توسط مجموعه داد. به عق توانیمجموعه نم یکمغالطه از صفت خاص افراد  ینا

 کهیکه کل هم ممکن است. در صورت گیردیم یجهنت ینشده چن یلافراد ممکن تشک یکه کل از مجموعه یناز ا یناسابن

 یناسبن. بلکه اگرددیالوجود بودن خود سلسله منتج نمالوجود است، ممکنممکن یاجزا یکه دارا یالهبرهان از سلس یندر ا

خود  یاوابسته بودن سلسله به اجز یمشاهده یزون یگرد یزبه چ یش یامکان به عنوان وابستگ یفامکان سلسله را از تعر

از  ممکنات است نه متشکل یرشتن صفت مشترک با ساممکن بودن کل، دا یلتر دلاثبات نموده است. به عبارت ساده

 ممکنات بودن.

 یرا به عنوان برهان جهان شناخت یقینکه برهان صد یشمندانیو اند یویدسونعمده اشکال د ینکهچهارم ا

ول برهان سمت ادر ق یناس. ابنباشدیم یناسگرفتن قسمت اول برهان ابن یدهآنان بر قسمت دوم برهان و ناد یداند تاکدانسته

افراد قسمت  ینالوجود بودن وجود مفروض دارد. االوجود بودن وجود مفروض و در قسمت دوم اشاره به ممکناشاره به واجب

رداخته آن پ یالوجود داشته باشد، به وجود فعلنظر در ذات ممکن ینکهگرفته و در قسمت دوم هم بدون ا یدهاول برهان را ناد

ز ممکن ا یناننادرست ا ی. تلقنمایندیها به وجود واجب، خدا را اثبات مآن یازو ن یمکن فعلتسلسل موجودات م یقو از طر

 یدکه با ی: راهنویسدیم یویدسونترک در نقد د یشمنداند "اردم ینانگ"مثال  یهم شده است. برا ینادرست یباعث نقدها

ثر به اثراست. از مؤ یدنبلکه رس یست( ن یویدسوند هادییشناز اثر به مؤثر ) راه پ یدندر اثبات خدا بکار گرفته شود راه رس

 )،P.107،2011. )رسدینادرست بنظر م یقیندانستن برهان صد یدر خصوص جهان شناخت یویدسوننظر د یثح یناز ا

Erdem یرا( ز341، ص.1414، یناس)ابن یست؛ن یرپذهم در خصوص خدا امکان یراه ینچن یناسبه نظر ابن ینکهغافل از ا 

 ندارد. یخدا مؤثر و علت

برهان  نیبودن ا یشناخت یبر هست یلمتن آخر نمط چهارم کتاب اشارات را دل ینفالسفه د یبرخ یگرد یاز سو

ت از حرک یحرکت از وجود به جا یلرا به دل یناسابن یقین. محمد لگنهاوزن با ماخذ قراردادن آن منبع، برهان صددانندیم

 یرد و سپس سانمو گذارییهبرهان را پا ینا یناسبار ابن یناول یشان. به نظر اکندیم یانب یشناخت یبرهان هست یکموجود 

واجب  یروجود به واجب و غ یم( لگنهاوزن از تقس65سال، ص. ینبه آن بسط دادند.)لگنهاوزن، چهاردهم یفالسفه اسالم

 مرجح یازمندت. اما اگر ممکن باشد، نواجب باشد، مطلوب حاصل اسکه اگر موجود مفروض  کندیحرکت کرده اضافه م

لسله به س ینعضو ا ینشود؛ چرا که آخر یبه خدا منته یدباشد، با یاگر متناه یرونیب یهاخواهد بود. سلسله مرجح یخارج
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 یهاالوجود است؛ اما اگر سلسله مرجحهمان واجب یفنباشد، طبق تعر یازمندنخواهد بود و آنچه که به علت ن یازمندعلت ن

جود خواهد الوکل، ممکن یکعنوان به یزخود سلسله ن صورتیناز آن ممکن باشد، در ا یباشد و هر عضو ینامتناه رونییب

است و آنچه که وجودش وابسته باشد، ممکن  یشوجود اعضاکل، وابسته به  یکعنوان سلسله، به ینبود؛ چرا که وجود ا

امکان که در قالب  ینبا براه یبرهان تفاوت آشکار ینمعتقدند ا انیش( ا66سال، ص. ین.)لگنهاوزن، چهاردهمخواهد بود

ن بطال یقاز ممکن بودن کل سلسله حرکت کرده و از طر یجهان شناخت ینبراه یرااند، دارد. زشده یهارا یجهان شناخت

 یننهاوزن، چهاردهم. .)لگکندیبرهان از ممکن بودن موجود خاص حرکت م ینحال آنکه ا پردازندیتسلسل به اثبات واجب م

 (65سال، ص.

 یتفاوت یاختجهان شن ییناست؛ اما با تب یشناخت یهست یینتب یک یقینلگنهاوزن از برهان صد یینگرچه تب

حرکت برهان واقع شود و چه موجود ممکن عام که مرکب از ممکنات  یموجود ممکن خاص مبنا ینکهچه ا یراندارد. ز

 یبرهان جهان شناخت ینفککه جزو ال نهایتیر دو صورت ما در دام تسلسل بحرکت واقع شود، در ه یخاص است مبنا

 دارند نقطه شروع برهان وجود است نه موجود.       یحچنانچه خود لگنهاوزن هم تصر یگرد ی. از سوشویمیاست، گرفتار م

رهان از ب یرارت تعبکه در آنسلم و دک ییهم همانند لگنهاوزن معتقد است درست به همان معنا یراقدارمحمد با

 یلامر دو دل ینا ی. او براP.77،2004، (Bayrakdarوجود داشته است ) یبرهان ینهم، چن یناسدر ابن شودیم یشناخت یهست

 یودموجود واجب، موج یناسوجود به واجب و ممکن حرف زده است. در نظر ابن یماز تقس یناس: نخست آنکه ابنکندیذکر م

از وجود  توانیتناقض م یجاداست که بدون ا یاما موجود ممکن موجود ؛کندیما را دچار تناقض ماست که عدم وجود آن 

موجود واجب همانند  یرابا موجود کامل آنسلم کامالً مطابق است؛ ز یناسالوجود ابنواجب یشانوعدم آن حرف زد. به نظر ا

معشوق وخود عشق  مطلق، عاشق، یباییلق، زبخشنده مط یم،حک کامل به ذاته، عقل محض، یرمحض،موجود کامل، خ

اما به نظر  .نمایدیوجود خدا را اثبات م همانند آنسلم از صفات کامل خدا حرکت کرده و یزن یناسابن یراقدار،به نظر با است.

 نایسابن یرا؛ زرسدیدرست بنظر نم یناسهم باشد در مورد ابن یحهر چه قدر در خصوص آنسلم صح یامر ینچن رسدیم

 پرازد. یسپس به صفات آن م و کندیالوجود را ثابت منخست واجب

 یرااست؛ ز یشناخت یعنوان برهان هست یستهاز برهان آنسلم و دکارت شا یشب یبرهان حت ینا یراقداربه نظر با

 صل وجود داشتهفقط نظر در ا یناسحال آنکه ابن پردازندیآن م یموجود کامل به اثبات وجود خارج یذهن یلها از تحلآن

 یرشدر تفس رایمعارض است؛ ز یرشبا تفس یشانا یگفته یناست؛ اما متأسفانه ا یراقدارموافقبا یرأ ینبا ا یزاست. نگارنده ن

 .  آوردیالوجود را به دست مالوجود، واجبدانسته و از ممکن یکیرا با برهان امکان  یقینبرهان صد

 ینبند خالصه نمود: نخست آنکه ا 2در  توانیم یقینخصوص برهان صدرا در  یراقدارشد نظر با یدهچنانچه د

ها از موجود کامل آن یراها است؛ زبرتر از آن یشناخت یبرهان متفاوت از برهان آنسلم و دکارت بوده و در اخذ عنوان هست

ه ب .آیدیود واجب بدست م. دوم آنکه از ادراک ممکن، موجکندیاز خود وجود حرکت م یقین؛ اما برهان صدکنندیحرکت م

در  یزرا ن یناسبرهان ابن کندیم یبرهان در اثبات خدا دانسته لذا سع ینرا برتر یشناخت یبرهان هست یراقداربا ینکها یلدل

 یرازد. ز ها حرفبودن آن یکساناز  توانیدو برهان، نم ینعدم تطابق نقطه شروع ا یلبه دل یم. معتقدیزدقالب آن برهان بر

موجود کامل است. از  یوجود ذهن یشناخت یوجود مطلق است؛ اما نقطه شروع برهان هست یقینشروع برهان صد نقطه

 هم قابل بحث است.  یشناخت یمساله برتر بودن برهان هست یگرد یسو

به طرح چارچوب جداگانه و  یازن یگرد ینبراه یاندر م یقینبرهان صد یقدق یتموقع یینبه نظرما جهت تع

بلکه در  است یزیکیو ف یشناخت یهست ی،جهان شناخت ینچارچوب نه تنها شامل براه یناز چارچوب کانت است. امتفاوت 

 یندا، ااثبات خ ینما از براه یبندهم خواهد بود. مطابق طبقه یقیناز جمله برهان صد یناز براه یگرد یاریبس یرندهبرگ

ه در ک یگرید ینشامل براه یببه همان ترت شودیوسط کانت مشده ت یآورجمع ینگونه که شامل براههمان یبندطبقه
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ق وجود ) از مطل یا ینبراه ینکهحرکت از وجود است؛ چه ا یبندطبقه ینخواهد شد. اساس ا یزن اندیافتهرشد  یسنت اسالم

ل برهان . اگر از خود وجود حرکت کند فقط شامکنندیاز موجود خاص حرکت م یا کنندی( حرکت م یه یثوجود من ح

 میروبرو خواه یمتفاوت یهابا با برهان یردحرکت از وجود، حرکت از موجود صورت گ یخواهد بود؛ اما اگر به جا یقینصد

 انیخواهد داشت. به ب یرا در پ ی. حرکت از هرکدام برهان خاصیستندن یموجودات منحصر در قسم و عنوان خاص یراشد؛ ز

موجودات نه به صرف  ین. همه ایردقرارگ یاثبات برهان یکمقدمه  تواندیجود هم مالوخود واجب یتمام موجودات حت یگرد

حرکت  از خدا یا ینبراه ین. ایرندند مقدمه برهان اثبات واجب قرارگتوانیموجود بودن م یلوجود داشتن بلکه فقط به دل

به حصر  توانیرا هم م هاین. حال انمایندیاز موجودات ممکن حرکت کرده واو را اثبات م یا کنندیکرده و خدا را اثبات م

. کنیمیخدا حرکت م یاز وجود خارج یاو کنیمیخدا حرکت م یاز وجود ذهن یادر قسم اول  یراکرد. ز یمبه دو قسم تقس یعقل

حرکت کامالً  یکآنسلم و دکارت خواهد بود که  یشناخت یهمان برهان هست یمخدا حرکت کرده باش یاگر از وجود ذهن

 است که ییاو یبه سو ییحرکت از او ییمخدا حرکت کرده و او را اثبات نما یاست. اما اگر از وجود خارج یو ذهن یوممفه

از  یا رایاست؛ ز یزیکیو ف یبه برهان جهان شناخت یمقابل تقس یبه حصر عقل یزاست. قسم دوم ن یهمان روش عرفان

 ام آن.از تجربه ع یاو شودیخاص جهان، خدا اثبات م یتجربه

 یهمه یرا؛ زباشدیکامالً ممتاز م ینب یندر ا یقینبرهان صد یگاهاز پنج نوع برهان حرف زد که جا توانیشد م یدهچنانچه د

 .کندیاز وجود حرکت م یقینبرهان صد یکهدر صورت کنندیاز موجود حرکت م ینآن براه

 : یجهنت

 .یستیمن یحیمس– ینت غربدر چارچوب س ینموضوعات فلسفه د یدما مجبور به تحد -1

قدم  یدبا ینراهب ینفهم ا یاست. برا یامدهکانت ن بندییمدر تقس یقیناز جمله برهان صد یمتفاوت سنت اسالم ینبراه -2

 ینبراه اهیگجا ینکهمحافظت نموده وهم ا یهم از سنت اسالم یبترت ینکانت گذاشت. بد بندییمرا فراتر از چارچوب تقس

 .نماییمیخود مشخص م بندییممتفاوت را هم در تقس یهاموجود در سنت

 یستهاش تواندیعدم حرکت از وجود نم یلبر وجود است؛ اما به دل یبرهان متک یک یلغو یثاز ح یشناخت یبرهان هست -3

 یهست عنوان برهان یستهحرکت از وجود شا یلبه دل یاصطالح یثاز ح یقینبرهان صد یگرد یباشد. از سو یعنوان ینچن

ورد اشاره م یشناخت یبا برهان هست ییمفرض نما یشناخت یبرهان هست یکبرهان را  ینا یماست؛ اما اگر بخواه یشناخت

 کانت مشتبه خواهد شد .

امر  نیبکار گرفته شده است؛ اما در هر صورت ا یقیندر برهان صد یشناخت یاصطالحات و صفات برهان هست یبرخ – 4 

 بودن آن برهان باشد . یتشناخ ینشانگر هست تواندینم

معطوف به برهان  تواندیاند نمداشته یو جهان شناخت یشناخت یهست یهااز برهان یگرانکه کانت و د یینقدها – 5

 . یاست و نه جهان شناخت یشناخت یبرهان نه هست ینا یراگردد؛ ز یقینصد

 یهمانند برهان جهان شناخت ینکهما است نه ااست هدف اثبات وجودٌ ینظر به موجودات خارج یقیناگر در برهان صد – 6

 . یردبرهان قرار گ یمقدمه یبخواهد موجود خارج

و  برهان  یقینممکن به واجب هر چند به عنوان نقطه اشتراک برهان صد یازعلل، علت اول و ن یبحث تسلسل نامتناه – 1

ن آن برها یبوده و مبنا یاز اصطالحات اصل یتاصطالحات در برهان جهان شناخ یناست؛ اما در هر صورت ا یجهان شناخت

 . شودیها بکار گرفته ممقدمه یاثبات برخ یدر راستا یقیندر برهان صد یکهاست در صورت
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