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  طباطبایی از برهان صدیقینحسین  ابهاماتی در تقریر محمد

 
  1فاطمه فقیه ایمانی

  چکیده
ترین براهین اثبات واجب تعالی است، تقریرهای متعـددی دارد کـه    برهان صدیقین که از قوی

در این مقاله ضمن تبیین این تقریـر  . شده است حسین طباطبایی آخرین تقریر ارائه تقریر محمد
واقعیـت  «نفی واقعیت خـارجی، منجـر بـه اثبـات     بر چند نکته تأکید شده است؛ نخست اینکه 

اثبـات   -باشـد  » واقعیت وجود ذهنـی «تواند که می -مایی  شود؛ هرچند واقعیتٌ نمی» خارجی
 -که مبـدئی تصـدیقی اسـت     -دوم اینکه با توجه به نظری بودن آخرین مقدمه برهان . شود

و ایـن امـر عـالوه بـر      فـرض شـده،  ) الوجود یعنی واجب(مطلق  مطلق واقعیت، همان واقعیت
سوم اینکه با فرض کفایـت  . تعارض با ادعای وی، در کفایت برهان نیز ابهام ایجاد کرده است

آن فاقـد بیـانی   » لذاتـه بـودن  «آن اثبـات  » بذاته بودن«این تقریر، در اثبات واقعیت مطلق و 
یعنـی  ( چهارم اینکه در این تقریر، واسطه قـرار گـرفتن جهـان و جهـان گـذران     . روشن است

باید وجودی صـرف  ) طبق مالک برهان صدیقین(در برهانی که  -)مشاهده غیر حقیقت وجود
بنابراین، حتی با فـرض کفایـت    .برهان را محل تردید قرار داده است» صدیقین بودن« -باشد

آن قابـل  » صـدیقین بـودن  «، )از جهت بذاته و لذاته بـودن (این تقریر در اثبات واقعیت مطلق 
  .تأمل است
الوجـود، حقیقـت وجـود، جنبـه برهـانی، جنبـه صـدیقین،         واقعیت، واجـب : ها واژه کلید
  .طباطبایی
  

   

                                                            
   .تهران دانشگاهکارشناس ارشد . 1
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  مقدمه. 1
سـینا، اولـین    ابـن . ترین بـراهین اثبـات وجـود خداسـت     برهانی وجودی و یکی از کلیدی برهان صدیقین،

یعنی واسطه قرار نـدادن غیروجـود، در    -فیلسوفی است که این اصطالح را بر این سبک از برهان آوردن 
به این سبک برهان  فصوص الحکماطالق کرده است؛ گرچه فارابی، قبل از وی در  -الوجود  اثبات واجب

. کند، استناد کـرده اسـت   ای که شیخ استناد می رای آن، حتی به همان آیهآورده و بدون قرار دادن نامی ب
  )63، ص1405فارابی، (

، از طریـق تشـکیک بـین اشـیاء و وابسـتگی همـه       حکمۀ االشـراق سینا، سهروردی در  پس از ابن
 –گویـد   گونه که ملّاصدرا می که همان -االنوار پرداخته  ای به نور مجرد، به اثبات نور موجودات در سلسله

نهایتاً در مکتب اصالت وجودی صدرا، با اثبـات فقـر وجـودی همـه     . المأخذ به برهان صدیقین است قریب
سـپس  . رسـد  بـه حـد اعالیـی مـی      الذات، خلوص برهان صـدیقین،  الوجود غنی وجودات امکانی به واجب

بـر   تصدیقی برهان، شود و با کاهش مقدمات الوجود، وارد بحث می سبزواری از طریق تبیین مفهوم واجب
طباطبایی در تقریر خود از برهان صدیقین، مدعی است که از هیچ مقدمه . افزاید جنبه برهانی تقریرش می

الوجود پرداخته؛ و بـر   ای استفاده نکرده و تنها با استفاده از مقدمات تصوری، به اثبات وجود واجب تصدیقی
  .داند تنبه می همین اساس است که براهین اثبات وجود خدا را، یک

تر شدن مقدمات و سپس  شده از برهان صدیقین، ابتدا با وجودی رسد سیر تقریرهای ارائه به نظر می
باشد؛  می -از هر چه غیروجود صرف است -با کمتر شدن مقدمات تصدیقی، تکاملی و رو به خالص شدن 

ین، تقریر محمدحسـین طباطبـایی   ترین تقریر از برهان صدیق ترین و بهترین و خالص ای که کامل به گونه
کـه هماننـد    ترتیب باید این مسئله را  بررسی کنیم که آیا تقریر طباطبایی از برهان صـدیقین،  بدین. است

 تـرین و  برخوردار است، در هر جنبه کامل» جنبه صدیقین«و » جنبه برهانی«سایر براهین صدیقین از دو 
سایر براهین ممتاز است؟ آیـا اساسـاً ایـن برهـان، برهـان       ترین است یا فقط در یکی از دو جنبه از خالص

توان از رد سوفیست و اثبات مطلق واقعیت، بدون هیچ مقدمه تصدیقی، بـه اثبـات    صدیقین است؟ آیا می
مـاده  (رسید؛ به عبارت دیگر، آیا این برهان از لحاظ مقدمات و سیر برهـانی  ) الوجود  واجب(واقعیت مطلق 

  الوجود است؟ کافی در اثبات واجب ح وبرهانی صحی ،)وصورت
جنبـه  «و هـم  » جنبـه برهـانی  «در این مقاله سعی شده با بررسی مقدمات تقریـر طباطبـایی، هـم    

و هم از ) صورت(کفایت و خلوص آن، هم از لحاظ منطقی  این برهان، بررسی شود و صحت و» صدیقین
  .، ارزیابی شود)ماده(لحاظ فلسفی 

  حوزه مفهومی. 2
آن » جنبـه صـدیقین  «و » جنبه برهانی«بررسی روشمند هر تقریری از برهان صدیقین، باید دو در 

جداگانه بررسی شود » صدیقین«و مفهوم » برهان«در همین راستا، باید ابتدا  مفهوم . تقریر، ارزیابی شود
هر یـک از  بخشی  ، جایگاه ارزش»برهان صدیقین«و سپس با تأمل در ترکیب این دو مفهوم در اصطالح 
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بنابراین، در این پژوهش ابتدا با نظر به حیطه صـوری مقـدمات    .واکاوی شود  ین،دو جنبه به برهان صدیق
شـود و سـپس اصـطالح     از لحاظ لغوی و اصطالحی بررسی می» صدیقین«و » برهان«های  برهان، واژه

، بـا  »برهان صـدیقین  مالک«توان پس از دستیابی به  ترتیب می شود؛ بدین مطرح می» برهان صدیقین«
و از آنجا بـه تمـایز   » جنبه صدیقین«و » جنبه برهانی«گذاری  نظر به حیطه مادی مقدمات به بیان ارزش
  .جنبه، دست یافت بین دو جنبه و تقریرهای برخوردار از هر

  برهان. 1. 2
از ) 294، ص6، ج8213ازهـری،  . (در آن اصلی نیست» ن«گرفته شده که ) بـ رهـ(برهان از ریشۀ 
» دلیل قـاطع «و ) 75، ص2، ج2000منظور،  ابن( و توضیح و بیان حجیّت» حجت«لحاظ لغوی به معنای 

ابراهیم، (گویند  برهان می» استدالل و حجّت آشکار«پس  به ) 72، ص1ج ،1380لوئیس معلوف، ( . است
  )53، ص1، ج1379دهخدا، ( .است» براهین«و جمع آن ) 63، ص1ج ،1368

قیاسی که مرکب از مقدمات یقینی است تـا  . گانۀ قیاس است هان یکی از اقسام پنجبر ،در اصطالح
نتیجۀ ضرورتاً یقینی بدهد؛ خواه این مقدمات یقینی از ضروریات باشند، و خواه با واسطه نظریات، یقینـی  

راً یا ایّها الناس قد جاءکم برهان من ربّکـم و انزلنـا الـیکم نـو    «) 232، ص1423مظفر، . (شده باشند
  )174: نساء. (»مبیناً

  برهان انی و لمی . 2. 2
یکی از مباحثی که در برهان صدیقین مورد توجه است، این است که وضعیت مقدمات و حدّ وسـط  
در این برهان چگونه است و این برهان، لمّی است یا انّی؟ برای روشن شدن این مطلب باید ابتدا تعریفی 

 ،1381حلّـی، . (توان گفـت برهـان یـا لـمّ اسـت یـا انّ       به طور کلی می. باشیماز برهان لمّی و انّی داشته 
» لـمّ «اگر حد وسط، علت نسبت اکبر به اصغر، هم در ذهن و هم در خارج باشـد، ایـن برهـان     )313ص

بـه بیـان دیگـر،    . اسـت » إنّ«علّت نسبت اکبر به اصغر در ذهن باشد، ایـن برهـان    است؛ ولی اگر فقط،
ن به وسیله علت، معلول اثبات شود، یعنی از علت به معلول برسیم برهان لمّی است، ولـی  برهانی که در آ

رسـیم، کـه بـه آن     یا از معلول به علت می: برهان انّی است؛ که برهان انی خود بر دو قسم است ، غیر آن
یقین است و به شود، که این قسم مفید  گویند، و یا از یک مالزم، وجود مالزم دیگر، اثبات می می» دلیل«

، 1366؛ صــلیبا، 110، ص1، ج1377مهــر،  ؛ شــایان34، ص1373شــیروانی، . (گوینــد مــی» مــتالزم«آن 
کند، بلکه اگر ثبوت حد اوسط بـر حـد اصـغر و     البته این نوع قیاس خود به خود تولید یقین نمی) 162ص

 86، ص1371طباطبایی، . (کرد توان برهانی یقینی منعقد الوجود باشد می ثبوت حد اکبر  بر حد اوسط، بین
  )87و
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  صدیقین . 3. 2
است که از لحـاظ لغـوی    )977، ص2، ج1364 فراهیدی،(» صدق«صدیقین جمع صدیق و از ماده 

یعنـی کسـانی کـه هـر امـری از جانـب خـدا و        ) 182، ص30، ج1379دهخدا، ( .ها است به معنی دوست
. کننـد  تصـدیق مـی   -  کننـد  وط و اشـتباه نمـی  در حالی که شک در چیزی را، با یقین مخل -پیامبرش را 

التصدیق و کسی کـه قـولش    یعنی دائم) 214، ص8، ج2000منظور،  ابن(صدیّق که مبالغه در صدق است 
و اذکر فی الکتـاب ابـراهیم، إنّـه کـان     « ) 511، ص1368ابراهیم، ( شود به وسیلۀ عملش، تصدیق می

  .»صدیّقاً نبیّاً
دهنـد و   برای رسیدن به او قرار می ای وسیله تند که وجود حق را،در اصطالح، صدیقین کسانی هس

 دهنـد؛ نـه بـه وجـود اشـیاء،      کنند، و به وجود او، شهادت بر وجود اشیاء می به وجود او، بر او استدالل می
که راه غیر آنان، راه رهروان و سالکینی است که به واسطه وجود اثـر، اسـتدالل    شهادت بر او دهند؛ چنان

صدیقین که برهانشان ) 26، ص1372 شیرازی،. (کنند صفات، و به واسطه صفات، استدالل بر ذات میبر 
حسـنات االبـرار، سـیئات    «صدق محض است و هیچ شائبه کـذب در تفکـر آنهـا نیسـت، حتـی از بـاب       

  )117، ص6ج ،1368 جوادی آملی،(. کنند هم، از غیر ذات حق، بر ذات حق استشهاد نمی» المقربین

  »برهان صدیقین« صطالح ترکیبی ا. 3
این . برهان صدیقین یکی از ممتازترین براهین اثبات صانع و ذات واجب و توحید خداوند عالم است

، 1379جعفـر،    سـجادی، . (اسـت  برهان، که طریقه و روش انبیاء و اولیاء است، از وجود، اثبات وجود کرده 
او لم یکف بربک انه علی کل شیء «در بیان ممتاز بودن برهان صدیقین، طباطبایی ذیل آیه  )125ص

گوید که قرآن کریم، در اینجا برای شناخت ذات حق، با اسـتفهام انکـاری توجـه     می) 53: فصلت( »شهید
هـر   مشهود بر آیا برای روشن شدن حق، کافی نیست که پروردگار تو،«مخاطب را جلب کرده، و فرموده 

برای اینکه هیچ موجودی نیست، مگر اینکه از جمیع جهاتش محتاج به خـدا،  . چیز است؟ آری کافی است
به زودی آیـات خـود را   «: کانّه قرآن قبل از آن و در ابتدا فرموده. »وابسته به اوست؛ و او قائم بر آن است

تیجه از این راه، بر ایشـان محقـق   نماییم، تا بر ایشان روشن گردد که قرآن حق است، و در ن به ایشان می
راه دوری است؛ در این میـان،   نه، این راه،«: آنگاه فرمود. »شود که پروردگار تو یکی است و شریک ندارد

معلـوم   آیا برای ایشان کافی نیست که پروردگـار تـو،  "تری هست، و آن این است که بگوییم  راه نزدیک
پس بنا بر روش صدیقین، هر جـا بنگـری اول    )694ص  ،17، ج1363طباطبایی،(» "برای هر چیز است؟

به هر طرف رو کنید، آنجا وجـه  ) 115: بقره(» أینما تولوا فثم وجه اهللا«بینی، سپس آن چیز را؛  خدا را می
  .خداست

الزم اسـت مبنـا و مالکـی     حال برای تشخیص برهان صدیقین، از سایر براهین اثبات وجـود خـدا،  
  .دبرای آن در نظر گرفته شو
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  مالک برهان صدیقین. 4
او لـم  «سینا، در پرتو آیه شریفه  از سوی ابن» برهان صدیقین«با توجه به اینکه اولین بار اصطالح 

، 1، ج1382سـینا،   ابن(مطرح شده  االشارات و التنبیهاتدر کتاب  »یکف بربک انه علی کل شئ شهید
سـینا روش خـود را    ابـن . اصطالح جویـا شـد  باید  مالک صدیقین بودن را در دیدگاه مبدع این ) 280ص

الصدیقین؛ الذین یستشهدون به، (، نه بر وجود  نامد، زیرا در استداللش به وجود استشهاد کرده صدیقین می
براءته عـن الصـمات الـی تأمـل لغیـر نفـس       (بدون نیاز به تأمل در غیر وجود  -و حال وجود را  ؛)ال علیه
اعتبرنا حال الوجود، فیشهد به الوجود مـن حیـث   . (، بررسی کرده استاز حیث اینکه وجود است - )الوجود

تقریراتـی در ایـن زمینـه دارنـد، امـا       پس از او، گرچه خواجه نصیرالدین طوسی و سهروردی، )هو الوجود
دانـد در آن برهـان،    مالصدرا برای اینکه برهانی صدیقین باشد، الزم می .کنند مالک جدیدی عرضه نمی

و از ) 26، ص1372شـیرازی، . (سیله رسیدن به او قرار دهد و به وجود او، بر او استدالل کندوجود حق را و
سـینا در   طبق این مالک است که صدرا معتقد است، چون ابـن . حقیقت وجود، بر وجوب آن استدالل کند

غیـر  رسیده است، برهـانی  » الوجود واجب«به )  »حقیقت وجود«و نه (» مفهوم وجود«بعضی براهینش از 
  .صدیقین دارد

مالکی برای صدیقین بـودن  ) انی متالزم(دگاه خود در نوع برهان صدیقین دیطباطبایی با توجه به 
، بـه مـالزم دیگـر    )الوجـود  یعنی مفهوم واجـب (کند و آن اینکه از احد متالزمین حقیقت وجود  معرفی می

ن، مـالک طباطبـایی و مالصـدرا،    بنابرای )268، ص1416طباطبایی،. (برسیم) الوجود یعنی حقیقت واجب(
حال بـا   .گیرد برمی اعم از مالک این دو است و آنها را در سینا، سیناست و مالک ابن تر از مالک ابن دقیق

برهـانی  «برند و شامل دو جنبه  توجه به اینکه برهان صدیقین، برهانی است که صدیقین آن را به کار می
چراکه ممکن . یک از دو جنبه را، جداگانه بررسی و لحاظ کردشود باید هر  می» صدیقین بودن«و » بودن

از قـوت کمتـری   » جنبـه صـدیقین  «قوی باشد و در » جنبه برهانی«است تقریری از برهان صدیقین، در 
بنابراین، برای ارزیابی برهـان صـدیقین بایـد    . چه عکس این مطلب نیز ممکن است برخوردار باشد؛ چنان

  .جنبه کامالً مشخص شودهای مورد نظر در هر  ارزش

  گذاری جنبه برهانی  ارزش. 1. 4
، 1423مظفـر،  (یقینیات شـامل شـش مـورد اسـت      با توجه به اینکه مقدمات برهان، یقینی است و

؛ و »فطریّات«و » حدسیات« ،»متواترات« ،»تجربیات« ،»مشاهدات« ،»اولیّات«، اعم از )217 - 211ص
است، روشن است که از میان براهینی که در یک موضـوع  » اولیات«ترین یقینیات،  با توجه به اینکه جلی

که در آن از اولیّات استفاده شود و بـه همـین ترتیـب     تری دارد، واحد ارائه شده، برهانی جنبه برهانی قوی
شـود، هـر    تر مـی  برود، جنبه برهانی ضعیف... تجربیات وهرچه از اولیات دور شود و به سمت مشاهدات و 

  .و ارزشمند هستند» یقینی«چند آنها هم در جای خود 
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  گذاری جنبه صدیقین  ارزش. 2. 4
رسـد، اهمیـت دادن بـه     شده در برهان صدیقین مشترک به نظر می های مطرح آنچه در همه مالک

تر بـودن برهـان، آن را صـدیقین     تر وخارجی دیدقت و خلوص برهان، از نقایص ماهیتی است؛ یعنی وجو
تـر   پس هر چه برهان، از غیروجود پاک شود و در سمت حقیقـت وجـود، خـالص شـود، برجسـته     . کند می

بنـابراین، روشـن اسـت کـه از بـین بـراهین       . شـود  تـر مـی   آن قوی» صدیقین بودن«خواهد بود و جنبه  
بر وجوب آن استدالل کرده است؛ » حقیقت وجود« تر است که از برهانی قوی» جنبه صدیقین«صدیقین، 

رسـند   الوجود می به حقیقت واجب) الوجود یعنی مفهوم واجب(و براهینی که یا از طریق لوازم حقیقت وجود 
برخـوردار  » جنبـه صـدیقین  «تـری در   رسند از ارزش نـازل  و یا از طریق مفهوم وجود، به وجوب وجود می

  .هستند

  رهان صدیقین تقریر طباطبایی از ب. 5
بـه بررسـی   » جنبـه صـدیقین  «و » جنبه برهـانی «، »مالک برهان صدیقین«حال با روشن شدن  

اصـول فلسـفه و   و سپس در  اسفار تعلیقهوی ابتدا در  .پردازیم تقریرهای طباطبایی از برهان صدیقین می
نه تنهـا   طباطبایی در هر دو بیان،. به اثبات خداوند، از طریق برهان صدیقین پرداخته است روش رئالیسم

چـه   چنـان  –انـد   بحـث را پـیش بـرده    بدون استفاده از مقدمات تصدیقی امکان فقری و تشکیک وجـود، 
الت بلکـه حتـی مقدمـه اصـ     -سبزواری، امتیاز برهان صدیقین خود را بر مالصدرا، در همین امر  دانسته 

اند و این امـر موجـب    الوجود قرار نداده واسطه در اثبات واجب -که سبزواری از آن بهره جسته  -وجود را 
  .شود تقریر طباطبایی می» جنبه برهانی«تقویت 

بررسی  در اینجا با بیان تقریر طباطبایی از برهان صدیقین، مقدمات تصوری برهان و قالب کلی آن،
» جنبـه صـدیقین  «و » جنبه برهـانی «صحت برهان وکفایت آن، به ارزیابی شود و پس از پژوهش در  می

  .شود آن تقریر پرداخته می

  در تعلیقه اسفارطباطبایی بیان . 1. 5
ای زده و در  حاشـیه » أن الوجود کما مر حقیقۀ عینیۀ«در ادامه  وی در همان ابتدای تقریر مالصدرا،

الوجـود را ضـروری    ، وجـود واجـب  ...د و امکان فقـری و جا قبل از اثبات اصالت وجود، تشکیک وجو همان
  :گویند دانسته و می

و نجد کل ذی شعور، مضطراً الی اثباتها؛ و هی » السفسطۀ«و هذه هی الواقعیته التی ندفع بها «
ال تقبل البطالن و الدافع لذاتها، حتی أن فرض بطالنها و رفعها مستلزمٌ لثبوتها و وضعها، فلو فرضـنا  

و کـذا  ) ای الواقعیـۀ ثابتـۀ  (واقعیۀ فی وقت أو مطلقاً، کانت حینئذٍ کل واقعیۀ باطلۀ واقعاً  بطالن کل
السوفسطی لو رأی االشیاء موهومۀ أو شک فی واقعیتها، فعنده االشـیاء موهومـۀ واقعـاً و الواقعیـۀ     
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دم و البطالن و اذا کانت اصل الواقعیۀ ال تقبل الع) ای هی ثابته من حیث هی مرفوعه(مشکوکۀ واقعاً 
لذاتها، فهی واجبۀ بالذات، فهناک واقعیۀ واجبۀ بالذات، و االشیاء التی لها واقعیۀ مفتقـرۀ الیهـا فـی    
واقعیتها، قائمۀ الوجود بها و من هنا یظهر المتأمل أن أصل وجود الواجـب بالـذات، ضـروری عنـد     

  )15و  14، ص6، ج1368طباطبایی، (. »االنسان و البراهین المثبتۀ له، تنبیهات ال لحقیقۀ
کنـیم و هـر   واقعیتی است که با آن سفسطه را رد می) وجودی که حقیقتش عین وجود است(این «

پذیرد و بـا ذاتـش آن را    یابیم، و این حقیقت وجود بطالن را نمی شعور را، ناچار از اثبات آن می موجود ذی
ثبوت و وضع آن است، پـس اگـر بطـالن    کند، تا جایی که حتی فرض بطالن و رفع آن، مستلزم  دفع می

یعنـی  (کل واقعیت را در زمانی یا به طور مطلق فرض کنیم، در این صورت کل واقعیت، واقعاً باطل است 
پندارد یـا در واقعیـت آنهـا تردیـد دارد،      گر، اگر اشیاء را موهوم می و همچنین سفسطه) واقعیت ثابت است

یعنی واقعیت از همان جهت که رفع شده، ثابت (واقعاً مشکوک است  تاند و واقعی اشیاء نزد او واقعاً موهوم
بنابراین، واقعیتی واجب . و هر گاه اصل واقعیت ذاتاً، زوال و نیستی نپذیرد، پس واجب بالذات است). است

و اشیایی که واقعیت دارنـد، در واقعیـت خـود، بـه او نیازمنـد و در وجـود خـود بـه او          بالذات، وجود دارد،
شود که اصل وجود واجب بالذات، نـزد   آشکار می اند؛ و از اینجا برای کسی که به دقت اندیشه کند، متکی

  .»باشند، در حقیقت تنبهاتی هستند کننده آن می انسان بدیهی است و براهینی که اثبات
داند،  ، با توجه به اینکه وی اثبات خداوند را بدیهی و فقط در حد تنبه میطباطباییدر توضیح برهان 

اصـل واقعیـت را   » واقعیت خارجی، ماهیت است یا وجـود؟ «قبل از بحث در مورد اینکه : گوییم چنین می
زیرا . پس اصل واقعیت، بدیهی بالذات است. پذیریم که نقطه مقابل سفسطه و انکار اصل واقعیت است می

حلیل شـود و ایـن پرسـش    ت» ماهیت«و » وجود«قبل از اینکه هر موجودی، از خارج به ذهن بیاید، و به 
و طلیعـۀ بحـث   » واقعیت خارج که بیش از یکی نیست، از آن ماهیـت اسـت یـا وجـود؟    «شود که  مطرح 

پذیر نیست، و ذاتاً، از قبول رفع و بطـالن،   دانیم که این واقعیت، زوال شود، می اصالت ماهیت و وجود آغاز 
  :دو حالت مفروض است) شدپذیر با یعنی اگر این واقعیت زوال(امتناع دارد؛ و اال 

پذیر باشد، در این صورت زمانی  اگر این واقعیت تحت قید و شرطی و یا حالی و یا زمانی زوال. الف 
پس در کنار سـلب واقعیـت،   . که این واقعیت در آن مقطع زائل شده است یا حالت و شرطی هست هست

  . ایم هرا به ناچار پذیرفت) حالت از قبیل زمان، شرط،(چندین واقعیت 
یا اگر این واقعیت تحت قید و شرطی زائل نشده باشد، بلکه واقعاً و حقیقتاً زائل شده باشد، پس . ب
الزم آمـده، و  ) واقعیت(، یک واقعیت است و از فرض زوالش، ثبوتش )شدنش» الواقعیت«یعنی (زوال آن 

پـس چـون زوالـش،    . تقهراً زوالـش مسـتحیل بالـذات اسـ     چیزی که از فرض زوالش، ثبوتش الزم آید،
این ضـروری ذاتـی در فلسـفه، همـان     . ، ثبوت و تحققش، ضروری بالذات خواهد بودشدمستحیل بالذات 

الذات؛ چون هرگز این واقعیت، الواقعیت نخواهد داشت، به  ضروری ازلی در منطق است، نه ضرورت مادام
بنـابراین، اصـل واقعیـت،    . رطـرف شـود  ب ای امتناعِ اجتماع یا ارتفاع دو نقـیض،  طوری که مثالً در مرحله
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  .است ناپذیر الجمله بدیهی و اثبات فی
نتیجه آنکه در اصل واقعیت، یک واجب بالذات داریم، که به نحو ضرورت ازلی واقعیـت دارد؛ آنگـاه   

یا الحقـه زوال؛ و   بینیم هر یک از آنها یا سابقۀ زوال دارند، رویم، می به سراغ هر یک از موجودات که می
یک از آنها واجب بالذات و واقعیت مطلق نیسـتند، بلکـه بـه آن واقعیـت مطلـق تکیـه        فهمیم که هیچ می
  )179، ص 6، ج1368جوادی آملی، (. که آن همان واجب ازلی خواهد بود کنند، می

  در اصول فلسفه و روش رئالیسم طباطبایی تقریر . 2. 5
  :گوید می اصول فلسفه و روش رئالیسموی در کتاب 

بـه  . دارد پذیرد و نـابودی برنمـی   واقعیت هستی که در ثبوت آن هیچ شکی نداریم، هرگز نفی نمی«
واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط، واقعیت هستی است و با هیچ قید و شـرطی، الواقعیـت    ،عبارت دیگر

پذیرند، پس  می شود؛ و چون با توجه به اینکه جهان گذران، جهانیان و هر جزء از اجزاء جهان، نفی را نمی
آن واقعیـت، واقعیـت دارد، بـی آن    ) بـه وسـیله  (نیست؛ بلکه با  "ناپذیر واقعیت نفی"، عین همان )جهان(
البته نه به این معنی که واقعیت با اشیاء یکی شود و یا .  ای نداشته و منفی است ، از هستی بهره)واقعیت(

ت جدا شده و به اشیاء بپیوندد؛ بلکه مانند نور کـه اجسـام   هایی از واقعی در آنها نفوذ یا حلول کند، و یا پاره
و در عین حال، همین مثال نور در بیـان مقصـود،   ). است(باشند تاریک با وی روشن، و بی وی تاریک می

و جهان و اجزاء جهان با او واقعیـت   و به عبارت دیگر او خودش عین واقعیت است،. خالی از قصور نیست
دار  نتیجه اینکه جهان و اجزاء جهان، در استدالل وجودی خود و واقعیت. باشد پوچ میدارد، و بی او هیچ و 

، 1350طباطبایی،( .»بودن خود، تکیه به یک واقعیتی دارند که عین واقعیت و به خودی خود واقعیت است
  )88 – 77، ص5ج

بـود، تصـریح    -از نـوع یقینیـات   -در اصل با این برهان، که مقدمات آن بـدیهی اولیـه   طباطبایی 
ناپـذیر باشـد و بـرای     کند که همه براهین اثبات خدا، تنبّه است؛ زیرا اگر واجب، همـان واقعیـت زوال   می

شـود، کـه آن اصـل و     ناپذیر، ضروری باشد؛ پس با این تقریر، انسان متنبه مـی  انسان، اصل واقعیت زوال
اند، نه آنکـه بـا     پذیر، به او متکی و مرتبط لهای زوا ناپذیر، واجب تعالی است، و دیگر واقعیت  واقعیت زوال
   )135، ص1366جوادی آملی،(. چیزی که در نهاد انسان نیست، برای او حاصل شود این تقریر،
با یک صـورت و بـا یـک     ،در این دو بیان، گویای تقریری واحدطباطبایی چه دیدیم مقدمات  چنان

برای روشن شـدن  . اثبات واقعیت مطلق پرداخته استماده است؛ و در هر دو از اصالت مطلق واقعیت، به 
  .پردازیم میوی بندی برهان   تقریر، به صورت) ماده(و مقدمات ) صورت(سیر برهانی 

  بندی برهان طباطبایی   صورت. 3. 5
  :شود تقریر وی به پنچ مقدمه تحلیل می

  .استرود و اصلی بدیهی  اصالت واقعیت، که مرز فلسفه و سفسطه به شمار می. 1
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 -که اصلی بدیهی است - بنا بر محال بودن اجتماع نقیضین: »اصل واقعیت«ناپذیری  اصل زوال. 2
شـود وجـود    پذیری واقعیت می است و منجر به زوال» الواقعیت«، که »اصل واقعیت«محال است نقیض 

ثبوت و وضـع  فرض بطالن و رفع واقعیت، مستلزم «: گوید طباطبایی در توضیح این اصل می. داشته باشد
آن است؛ زیرا اگر فرض کنیم کل واقعیت، در زمانی و یا به طور مطلق و بـرای همیشـه، نیسـت و نـابود     
گردد، و از بین برود، در این صورت تمام واقعیت، واقعاً باطل است، پس با این وصـف، واقعیـت همچنـان    

ر واقعیت آنهـا تردیـد دارد، بـرای وی    پندارد، یا د گر، اگر اشیاء را موهوم می و نیز یک سفسطه. ثابت است
اشیاء، واقعاً موهوم، و واقعیت، واقعاً مشکوک است، یعنی ثبوت واقعیت از همان جهت که رفع شـده بـود،   

  )14، ص 6، ج 1368طباطبایی، . ( »آید الزم می
محال است دو امری که یکـی وجـودی و دیگـری     طبق این اصل،: اصل امتناع ورود متناقضین. 3
یعنـی واقعیـت،    تواند بر واقعیـت وارد شـود،   نمی» الواقعیت«بنابراین، . است بر یکدیگر وارد شوندعدمی 

نیـز   پذیرد، این اصل که بازگشت به امتناع اجتمـاع نقیضـین دارد،   شود و نفی و نابودی نمی الواقعیت نمی
 .بدیهی است

  .یقینی و از مشاهدات است های جهان و جهان گذران، این اصل نیز پذیری واقعیت مشاهده نفی. 4
  .دار شدن سایر واقعیات با آن واقعیت و واقعیت» اصل واقعیت«واقعیت مطلق داشتن . 5

که از یقینیـات اولیـه    - اصالت واقعیت و امتناع اجتماع نقیضین» یقینی بودن«باید توجه داشت که 
تقریـر  » جنبـه برهـانی  «، بیـانگر قـوت    -که از مشـاهدات اسـت   -های جهان  و مشاهده واقعیت -است

  .طباطبایی است

  ان یا لم بودن برهان صدیقین از نظر طباطبایی. 4. 5
بـودن برهـان   » لـمّ «یـا  » اِنّ«کنـد،   ذیل مباحث برهان صدیقین مطـرح مـی  طباطبایی بحثی که 
بـه  در فلسفه االهی، غیر از برهان إنّ، که در آن از احد متالزمین، پـی  طباطبایی، به نظر  .صدیقین است

راه ندارد؛ زیرا موضوع فلسفه، موجـود اسـت و   ) یعنی برهان لمّ(شود، برهان دیگری  مالزم دیگر برده می
است؛ و چیزی جـز وجـود نـداریم، کـه     ) یعنی موجود(محمول این موضوع، به نحوی، مساوی با موضوع 

  .حمول استهمین موضوع یا م» هست«بخواهد علت ثبوت محمول یا موضوع قرار گیرد، زیرا هر چه 
 -بـریم  ما از مقصود پی به مقصود مـی : گوید که می -در همین راستا ذیل سخن مالصدرا در اسفار 

چـون  . ایـم  پی بـرده  ءبه خود شی ءمع ذلک این برهان انّی است، زیرا از مالزم شی«: افزاید میطباطبایی 
ذات یا علـت صـفات ذات،   بین حقیقت وجود و ضرورت ازلی بودن او تالزم است و هرگز ذات، علت خود 

تعبیری فلسفی نیست، چون » راه عین مقصود است«به نظر وی، تعبیر . »تواند باشد اند، نمی که عین ذات
بـر فـرض اینکـه    . ایـم  پی بـرده ) وجوب ازلی(، به مالزم دیگر )آن مرتبه تامه هستی(ما از احد متالزمین 

رست باشد، ولی برهان لمّـی نخواهـد بـود؛ بلکـه     اتحاد راه و هدف، و نامگذاری آن به برهان صدیقین، د
  .همان برهان انّی معتبر است
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  ابهاماتی در تقریر طباطبایی. 6
رسد، که پس از طـرح آن، کفایـت تقریـر     به نظر میطباطبایی با همه این اوصاف، نکاتی در تقریر 

از ثبـوت   صـدیقین  به سـبک الوجود قابل تأمل است؛ افزون بر این، شاید نتوان  ، در اثبات واجبطباطبایی
دسـت یافـت و یـا اینکـه بایـد از مقـدماتی       ) الوجود واجب(مطلق واقعیت، به ضرورت ازلی واقعیت مطلق 

  .ضمنی در این راستا کمک گرفت
» شـود  صرف نفی واقعیت خارجی، منجر به اثبات واقعیتـی مـی  «: طباطبایی کهطبق این سخن  .1

چراکه فرد بـا انکـار    است و نه بیشتر؛» وجود ذهن«رسد، تنها  میتوان گفت این واقعیتی که به اثبات  می
پـس  . که جایگاه این واقعیت، ذهن اوست اذعان کرده است» انکار«به واقعیتی با عنوان  واقعیت خارجی،

ضمن انکار واقعیت خارجی، به اثبـات رسـانده    اعتراف کرده و وجود ذهنی را،» واقعیت ذهن«او به اثبات 
توان صرف اثبات واقعیت ذهن، از سوفیست خواست تا به وجـود واقعیـت خـارجی هـم      می حال آیا. است

واقعیت ذهـن اسـت، و    رسد، اذعان کند؟ به بیان دیگر، تنها واقعیتی که از انکار واقعیت خارج به اثبات می
ت قبـل از  ، به عنوان اولین مسئله فلسـفه، الزم اسـ  طباطباییپس برای کفایت تام برهان . نه فراتر از آن

ای پرداخت؛ حال  الوجود خارجی، و در مواجهه با سوفیست منکر خارج، به مقدمه ورود به بحث اثبات واجب
سینا، به طـور عملـی،    نظری، و یا طبق نظر ابن -ای تصوری تواند نظری باشد، حتی مقدمه این مقدمه می

  .واقعیت خارج را برای او به اثبات رساند
تـوان بـدون هـیچ مقدمـه      رسـد نمـی   و اثبات مطلق واقعیت، به نظر مـی با فرض ورود به بحث . 2

زیرا پس از اثبات مطلق واقعیت، باید مقدماتی از قبیل اصـالت  . تصدیقی، به اثبات واقعیت مطلق پرداخت
را مطرح کرد تا به اثبات رساند که این واقعیتی ... الربط بودن و امکان فقری و  تشکیک وجود، عین وجود،

» واقعیت مطلـق «و » مطلق واقعیت«از آن واقعیت مطلق است و بتوان وحدت بین  د دارد، حقیقتاًکه وجو
انکـار واقعیـت   «حتی شامل  طباطبایی،نه اینکه صرف اثبات مطلق واقعیت، که طبق بیان . را بیان داشت

ین بیـان را در  نیز وجود دارد و ا) الوجود یعنی واجب( است، بتوان نتیجه گرفت که واقعیت مطلق» خارجی
اسـتخراج شـد،   طباطبـایی  مقدمه پنجمی که از برهـان   ،به عبارت دیگر. الوجود کافی دانست اثبات واجب

اسـت و ایـن امـر مخـالف مـدعای      » مقـدماتی تصـدیقی  «مسـتلزم   ای نظری است که اثبات آن، مقدمه
  .استطباطبایی 

یعنی پذیرفتیم که وجـود،   -یرفتیمبا فرض اینکه وجود واقعیت مطلق را، به نحو ضرورت ازلی پذ. 3
آنگاه از این  -است، یعنی واقعیتش، عین حقیقت هستی است بذاته عین ذات آن واقعیت است و وجودش

عین ذات اوسـت   ،به بیان دیگر، درست است که وجود. شود بودن و علت نداشتن او ثابت نمی ، لذاتهبیان
کنـد، امـا علـت     بر او صـدق مـی  ) اتی و نه قید زمانینه قید وصفی و نه قید ذ(و بدون هیچ قید و شرطی 

شود، و اثبات این مطلب  نداشتن و قائم به نفس بودن، یعنی اللغیره بودن و لذاته بودن، از آن فهمیده نمی
را، » لذاتـه بـودن  «، »بذاته بـودن «گونه که سبزواری، عالوه بر اثبات  همان به بیان دیگری نیازمند است؛

. الوجود الزم دانسته، در تقریر خود از برهان صدیقین، به اثبات رسانده است برای واجبکه در مقام مفهوم 
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  )502-494، ص1374مطهری، (
بـاز هـم در   از همه جهات کافی باشـد،  طباطبایی نظر شود و برهان  اگر از همه نکات فوق صرف. 4

مـالک برهـان   «رح شـد کـه   در ابتدای مقاله مطـ . ای حائز اهمیت است مورد صدیقین بودن برهان، نکته
) یا واقعیـت مطلـق  (، چیزی واسطه در اثبات وجود واجب )یا واقعیت(این است که غیر از وجود » صدیقین

، طباطبـایی حـال آنکـه بیـان    و . لحاظ نشود و طبق نظر طباطبایی، فقط از لوازم او، به وجوب او، برسـیم 
گذران، جهانیان و هر جزء از اجـزاء جهـان،   و چون با توجه به اینکه جهان « :نیست» مالک«مطابق این 
آن واقعیـت،  ) بـه وسـیله  (نیست؛ بلکه با » ناپذیر واقعیت نفی«عین همان  ،)جهان(پذیرند، پس  نفی را می

  )84، ص5، ج1350همو،(. »ای نداشته و منفی است ، از هستی بهره)واقعیت(واقعیت دارد، بی آن 
ناپـذیر اسـت،    موجودات در اثبات اینکه او واقعیـت زوال  این عبارت بیانگر این مطلب است که سایر

رسد این امر با صدیقین بودن برهـان، در تضـاد اسـت؛ چراکـه در بـین       اند و به نظر می واسطه قرارگرفته
حداقل مالکی که هر برهانی را در زمره برهان صـدیقین   هایی که برای برهان صدیقین مطرح شد، مالک

طباطبـایی،  ؛ حال آنکه برهان »در اثبات وجود او، از غیر او استمداد نشود«د که کرد، همین امر بو وارد می
پـس بـا ایـن روش، گرچـه      .الوجود، این مالک ضروری را دارا نیست به فرض روان بودن در اثبات واجب

، برهـان  طباطبـایی رسـد برهـان    توان وجود باری تعالی را به نحوی  به اثبات رساند، ولی  به نظر می می
زیرا با نظر به سایر موجودات، به  مند نشده باشد، نیست؛ ای بهره دیقین به آن معنایی که از هیچ واسطهص

  .شود دار می که واقعیت از او واقعیت وجود یک واجب ازلی پی برده،

  گیری نتیجه. 7
 شـده در  توان تقریـر او را بـا توجـه بـه مبنـای ارائـه       کفایت برهان طباطبایی، می با فرض صحت و

باالیی دانست؛ چراکه مقدمات ایـن برهـان غالبـاً از    » جنبه برهانی«، دارای »گذاری جنبه برهانی ارزش«
. شـود  البدیهیات است، و صرف تصور موضوع و تصور محمول به تصدیق منجر مـی  اولیاتی است که اولی

بلکه این قوت و وضوح شده، برهانی با جنبه برهانی قوی است،  پس نه تنها در میان براهین صدیقین ارائه
  .است» تنبه«برهان در حدی است که به گفته طباطبایی 

مـالک برهـان   «شـده در   شده، به خصوص نکته چهارم، و طبق مبانی ارائـه  لکن طبق نکات مطرح
هم جـای   زاین برهان با» صدیقین بودن«رسد که  به نظر می» گذاری جنبه صدیقین ارزش«و » صدیقین

به بیان دیگر، هرچند افراد در مواجهه . در شائبه است» سایر موجودات«برهان از  تأمل دارد و خلوص این
الوجـود   الوجود پی ببرند، اما معرفت و شناختی که در روند اثبات واجـب  با برهان طباطبایی، به وجود واجب

مکان که حاوی مبانی وجودی دقیق و عمیقی از قبیل اصالت وجود، تشکیک وجود، ا-در برهان مالصدرا 
ایـن در صـورتی    .تر از معرفت حاصل از برهان طباطبایی است شود، خالص دریافت می -است... فقری و 

چـه گفتـه    زیرا چنان. ل تردید استحاست که طبق سه ابهامی که در ابتدا مطرح شد، کفایت برهان نیز م
واقعیـت  » لذاتـه بـودن  « شد، عالوه بر قانع نشدن منکر واقعیت خارجی، و بیان نداشتن برهانی در اثبـات 
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ای نظری و از مبادی تصدیقی است، و این امور، عـالوه بـر ابهـام در     مطلق، آخرین مقدمه برهان، مقدمه
  .کند تنبه بودن این تقریر، کفایت آن را نیز با ابهام مواجه می
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