
 

Journal of Imamiyyah Studies 
Vol. 6, No. 11, September 2020 

 
 
 

Mulla Haīi Sabziwarī`s Seddīqīn Proof: A Critical 
Study 

Muḥammad Hossein Mokhtari9

*    

 (Received on: 2019-12-29; Accepted on: 2020-04-04) 

Abstract 

The proof of seddiqin is the title of the proof in which the essence of the necessary 

existence is proved regardless of the specific being of the beings in the system of 

existence. Ibn Sina first chose this title for the new interpretation of the proof that 

Fārābi had previously given. This proof is the best and most concise philosophical 

and intellectual one presented to prove the essence of God. In this proof, with 

reliance on the existence itself, the Necessary Being is proved, so that none of the 

Divine actions, such as movement and occurrence, are taken as the middle term. 

Mullā Ṣadrā presented this proof in a different way, considering the flaws in that of 

Ibn Sina. After that, Sabziwārī, due to the many preliminaries that were stated in 

Mullā Ṣadrā's, tried to express the proof in a different way. He has presented three 

expressions of the proof, some of which are based on logical impossibility of vicious 

circle and unending chain of causes and the causeds, and some of them are shorter 

than Mullā Ṣadrā`s proof and less preliminaries have been used in it. After 

expressing Sabziwarī's different expressions, the author tries to analyze and examine 

them. 
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 چکیده
برهان صدیقین عنوان برهانی است که در آن بدون توجه به موجود خاصی از موجودات نظام 

ساینا تقریار جدیادِ    شود. نخستین باار ایان عناوان را ابان    الوجود اثبات میهستی، ذات واجب
و ماوجزترین برهاان   تر فارابی اقامه کرده بود، برگزید. ایان برهاان بهتارین    برهانی که پیش

باه  « وجاود »شده برای اثبات ذات خادا اسات. در ایان برهاان از خاود      فلسفی و عقلی اقامه
یاک از افعاال االهای، همانناد     ای کاه های    شود، به گونهاستدالل می اقامه« الوجودواجب»

گیرد. مالصادرا باا توجاه باه اشاکاالتی کاه در برهاان        حرکت و حدوث، حد وسط قرار نمی
سینا هست، این برهان را به صورت دیگری اقامه کرد. پس از آن سابزواری، باه   ابن صدیقین

دلیل مقدمات بسیار که در برهان و استدالل مالصدرا بیان شده بود، کوشید برهان صادیقین  
را به صورت دیگری بیان کند. وی سه تقریر از برهان صادیقین مطارح کارده کاه تمامیات      

و تسلسل است و برخی دیگر از آنها نسابت باه برهاان مالصادرا     برخی از آنها به ابطال دور 
تر است و از مقدمات کمتری در آن استفاده شده است. نگارنده پس از بیاان تقریرهاای   کوتاه

 را تحلیل و بررسی کند. آنهاکوشد متفاوت سبزواری می
 

 .واجب، ممکن، وجود، لقیقت مرسله ها:کلیدواژه
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 مقدمه
تعاالی و کیشیات   شده برای اررات وجود حِهای فلسشی اقامهستداللدر میان براهین و ا

تارین و در عاین حاال    معرفت به ذات و اسما و یشات االهی، برهان یادیقین کوتااه  
شود. زیرا یدیقین، یعمی افرادی که در گشتار، اعمال برترین استدالل فلسشی قلمداد می

م ذات االهی به وجود او، آنگاه بار  اند، از مقاو اهداف خویش با ید  و درستی مالزم
هاا،  بمادی کمماد. در یکای از تقسایم   یشات و سپس از یشات بر افعال وی استدالل می

های ناری نیازممد شود. راههای شماخت خدا به دو دسته بدیهی و ناری تقسیم میراه
یااج  های بدیهی یرفاً به ناوعی تمراه و تاذکر احت   استشاده از قیاس و برهان است و راه

تعالی امری بدیهی، بلکه بیمی خاص و ویژه عارفان، شماخت حِدارد. با توجه به جهان
اناد  شود. با این حال، متشکرانی که اررات وجود خدا را بدیهی ندانستهشهودی تلقی می

 اند.های متعدد و مختلشی تمسا کردهدانمد، به راهو آن را به اقامه برهان نیازممد می
کاردن امار مجهاول محساوب     حرکت و انتقاال فکاری بارای رابات    استدالل نوعی 

شود. این حرکت سه جزء دارد: متحرک )متشکر(، مسایر و مقصاد. بار ایان اسااس      می
 های استداللی نسرت به اررات وجود خدا چمدین قسم است:توان گشت راهمی

ون گشتاه از یکادیگر جادا و متمایزناد، هم ا     ای که در آنها سه امر پیشادله الف.
 استدالل و برهان امکان، برهان حدوث، برهان حرکت و برهان نام.

هایی که متحرک و مسیر حرکت امری واحد و یگانه است، اماا مقصاد   استداللب. 
و نتیجه، از آن دو جدا و بیگانه است، همانمد شماخت استداللی درباره نشس انسانی باه  

 تعالی.جهت اررات وجود حِ
ایی که در آنها، مسیر و مقصد با یکدیگر اتحااد دارناد و در   هبراهین و استداللج. 

شوند، اما متحرک از آنها جادا، بیگاناه و متماایز اسات،     واقع امر واحدی محسوب می
هم ون برهان یدیقین که در آن از حقیقت وجود باه وجاوب ذاتای هماان حقیقات      

 شود.استدالل می
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ها و باراهین یکساان و   استداللذکر این نکته ضروری است که ارزش و اعترار این 
واحد نیست، بدین معما که علمای طریعی یا حکیمانی کاه از علاوم طریعای در مقدماه     

کممد، از طریِ حرکتِ موجودات ماادی و جسامانی و   استدالل و برهانشان استشاده می
احتیاج هر حرکتی به وجود محرک، به جهت استحاله دور و تسلسل، در نهایت وجود 

کمماد. متکلماان نیاز باا     دور اسات، رابات مای   کاه از حرکات عااری و باه    محرکی را 
بودن وجود هر شیء موجاود  کردن موجود به دو قسمِ حادث و قدیم، و مسرو تقسیم

باودن دور و  گیری از قاعده و ایل علیت و محالو محققی به عدم ذاتیِ خود و با بهره
رو  باه عادم در مقاام ذات    توانمد موجاودی قادیم را، کاه مسا    تسلسل، در نهایت می

خویش نیست، به عموان مردأ عالم رابت کممد یا آنکه حکیماان و فیلساوفان مشاائی از    
طریِ امکان ماهوی تمام موجودات، راجع به وجود خدا استدالل کمماد، در حاالی کاه    

شاود،  الوجود است که حد وسط برهاان محساوب مای   در برهان یدیقین فقط واجب
شده در اررات وجود خدا مخلوقات، آرار ها و براهین اقامهاستداللترتیب در سایر بدین

 شود.های آنها یا امکان ماهوی ممکمات، واسطه در اررات خدا قلمداد میو ویژگی
شده در نیاز از مقدمات ارراتاند، بیبراهیمی که علمای طریعی و متکلمان اقامه کرده

ان آنها را دالیلی به طور کامل فلساشی و  توعلوم طریعی نخواهد بود. از این جهت نمی
عقلی نامید. گرچه استدالل و برهان حکیمان مشائی، استداللی کامالً فلسشی است، اماا  

و امکان ماهوی موجودات اقامه شده اسات، شایساتگی   « وجود»چون بر مرمای مشهوم 
باه   را نخواهد داشت؛ لذا در برهان یدیقین عاالوه بار ایمکاه   « یدیقین»ید  عموان 

شاده در طریعیاات احتیااجی نیسات و از ایان جهات       های رابتفر مقدمات و پیش
شود، ایل و حقیقت وجود، مرما و ایل حد برهانی کامالً فلسشی و عقلی محسوب می

 وسط این برهان خواهد بود.
گرفتن از برخی آیات قرآن و بر اساس بعضی فیلسوفان و متشکران مسلمان با الهام 

و یاشات   در اررات خدا و شماخت ذات و اسمااند ادعیه موجود، کوشیدهاز روایات و 
الوجود در آن واسطه در اررات باشد نه چیاز  االهی، برهانی را اقامه کممد که فقط واجب
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تارین راه بارای ارراات واجاب     دیگری. اگر چمین برهان و استداللی اقامه شاود کوتااه  
تواند ذات خادا را  ت هر چیز دیگری میشود. زیرا مستقیماً و بدون وساطمحسوب می

اررات کمد. در یورتی که در این برهان حقیقت عیمی وجاود حاد وساط قارار گیارد      
أوَ لَامْ یَکْاکِ   »سیما و مالیدرا آیه ترین برهان خواهد بود. فیلسوفانی همانمد ابنمحکم

 دانمد.الل و برهانی میرا ناظر به چمین استد (19)فصلت: « بِرَبا أنهُ عَلَی کُلِ شَیءٍ شَهیِد
تر اشاره شد، اولین فیلسوفی که برهانی با این عماوان دربااره ارراات    که پیش چمان
سیما است. بمابراین، ابداع این برهان بارای نخساتین باار از    الوجود اقامه کرد ابنواجب

آن او خواهد بود. برهانی که وی اقامه کرد به دلیال داشاتن اشاکاالت و نواقصای، باا      
نتقادات فراوان حکیمان و فیلسوفان پس از وی مواجه شد. بر ایان اسااس، مالیادرا    ا

کوشید برهانی اقامه کمد که فاقاد ایان قریال اشاکاالت باشاد. پاس از وی سارزواری        
بااره اقاماه کارده باود وارد کارد و برهاان        اشکاالتی را بر برهانی که مالیدرا در این
ای کاه  تقریرهای متشاوتی بیان کرد، به گوناه یدیقین را به یورت دیگری و در قالب 

 تر باشد.مقدماتش بسیار کوتاه
برخی مقاالت درباره برهان یدیقیمی که سرزواری مطرح کرده است، وجاود دارد.  

کاردن ضاممی برخای    هاا و مطارح  این مقاالت یرفاً به تریاین دیادگاه، بیاان ناوآوری    
باه برخای از تقریرهاای او اسات،     شده بر دیدگاه وی، که یرفاً نااظر  اشکاالت مطرح

اناد. از ایان جهات    اند و رویکرد وی را در هر یا از تقریرها تحلیل نکارده اکتشا کرده
شاود. نگارناده   بررسی انتقادی ادعای سرزواری جمره نوآوری این مقاله محساوب مای  

پس از تریین تقریرهایی کاه سارزواری از ایان برهاان دارد، دیادگاه وی را بررسای و       
ای است که نگارناده  بودن برهانی که سرزواری مطرح کرده، نتیجهکمد. ناتماممی تحلیل

 پس از تحلیل و بررسی دیدگاه وی بدان دست یافته است.

 سابقه تاریخی و دینی برهان صدیقین
توان گشت برهان یدیقین از ابداعات متشکران و اندیشاممدان اساالمی اسات. گرچاه     می
را به کاار بارد، اماا برخای دیگار از محققاان و       « یدیقین»ح بار ایطال سیما نخستینابن
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دهمد. یکای از  فیلسوفان، پیشیمه و سابقه تاریخی این برهان را به ابونصر فارابی نسرت می
این متشکران عردالرحمن بادوی اسات. در دیادگاه وی، ایان برهاان از جملاه اباداعات        

 عیاون المساائل  و  یماون کریار  شرح رساله زخاص و ویژه فارابی است. وی در دو کتاب 
سیما نیز به واسطه دسترسی باه ایان دو   کمد. ابناین برهان را مطرح، بررسی و تحلیل می

 از آن استشاده کرده است. االهیات ششاءو  المجاةهایش، همانمد کتاب، در بعضی از کتاب
 باره چمین است:  عرارت فارابی در این 

یکون مردئها ممکماً حایالً بمشساه لازم   لو حصلت سلسلة الوجود بال وجوب و 
)االهیی  إما ایجاد الشیء لمشسه و ذلا فاحش و إما عدمه بمشساه و هاو أفحاش    

ای بدون مردأ وجاوبی پدیاد آیاد و    ؛ در یورتی که سلسله(2/21تا: ای، بیقمشه
بایسات  مردأ آن امری ممکن باشد که به خودی خود حایال آماده باشاد، مای    

یجاد شود که این ناپسمدیده و مذموم است یا آنکه عدم آن شیء بذاته و بمشسه ا
 شیء بذاته و بمشسه باشد. زشتی این فر  از فر  پیش بیشتر است.

بمابراین، چمان ه سلسله ممکمات بدون اتصال با واجب لحاظ شود، مساتلزم محاال   
بار   الوجود را در نار گرفت. این برهاناست؛ لذا باید در حلقه موجودات عالم، واجب

 اند از:مقدماتی استوار است که عرارت
دهمده حلقاه اتصاال ممکماات باه     که نشان« الشیء ما لم یجب لم یوجد»قاعده  .1
 الوجود است.واجب
تمام اجزا و آحاد سلسله ممکماات حکام واحادی )یعمای امکاان( دارناد. ایان         .2
اظ ذاتاش،  ای عقلی است. زیرا ممکن از آن جهت که ممکن است، یعمای از لحا  قاعده

به علت و مرجحی که او را از حد استوای میان وجود و عدم خارج کماد، نیااز دارد و   
از این حی  سلسله جمیع ممکمات با یا شیء ممکن تشاوتی ندارد. فاارابی نیاز ایان    
برهان را به یورت دیگری که به استحاله دور و تسلسل نیاز دارد، بیان کارده کاه باه    

شده است، ولی در واقع میان این دو برهان تشاوت ماهوی برهان اسد و اخصر مشهور 
 وجود ندارد.
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أفِای اهللِ شَاا   »فرمایاد:  اما در حوزه دیمی و در میان آیات قرآن کریم، خداوند می 
. در دیدگاه عالمان ربانی و یادیقین هایچ چیازی    (8)ابراهیم: « فَاطِرِ السمَواتِ وَا َرْ 

؛ ذات خدا خود (8)آل عمیران:  « دَ اهلل أَنهُ لَا إِلهَ إاِل اهللشَهِ»تر از وجود خدا نیست؛ روشن
« هُاوَ الَااولُ وَاآلخِارُ وَالاااهِرُ وَالرَااطِنُ     »دهاد:  بر وجود و وحدانیت خود شهادت مای 

یا مان هاو اختشای لشارط ناوره/      »گوید: . سرزواری نیز با الهام از این آیه می(1)الحدید: 
ای کسی که از شدت ظهور و ناور،  »؛ (3-2/1: 8923اری، )سبزو« الااهر الراطن فی ظهوره

 «.مخشی و پمهان است و در عین ظهورش، ظاهر و باطن است
در احادی  اسالمی و روایات اهل بیت )ع( نیز چمین وارد شده اسات کاه خادا خاود     

شدن و معرفت باه ذات او نیاازی باه واساطه     شاهد و گواه بر خویش است و برای شماخته
یا من دل علای ذاتاه بذاتاه و    »فرمایمد: ت علی )ع( در دعای شریک یراح میندارد. حضر

یعمی ای کسی که ذات او بر خودش داللات  »؛ (172: 8911)قمی، « تمزه عن مجانسة مخلوقاته
 «.کمد و از ایمکه ذات او با مخلوقات هممشیمی داشته باشد، پاک و ممزه استمی

و متاون غمای دیمای، خادا را عاین ظهاور       عارفان اسالمی نیز با الهاام از معاارف   
کماد:  گونه بیان مای باره این عربی را در ایندانمد. محمدحسین طراطرایی دیدگاه ابنمی
خداوند »(؛ 1/03: 8917)طباطبایی، « اهلل تعالی ظاهر ما غاب قط والعالم غائب ما ظهر قط»

ستی پمهان و مخشای  گاه پمهان و غایب نشده است و عالم هظاهر و آشکار است و هیچ
 گوید: باره چمین می مولوی نیز در این«. گاه ظاهر نشده استاست و هیچ

 اب  اد از وی رو متاالت بایاار دلیاااب          گاال آفتااد دلیاااب آمااآفت
(1تا: )مولوی، بی  

 برهان صدیقین در آثار کالمی
 تجریاد االعتقااد  لاه  سایما و ساهروردی در برخای از کتاب کالمای، از جم     پس از ابن

مالعرادالرزا  الهیجای و    شوار  املهامنصیرالدین طوسی و برخی از شروح آن مانمد 
از فخر رازی، به تقریری از برهان یدیقین توجه شاده   المطالب العالیة من العلم االلهی
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؛ 217و  880تیا:  )الحلی، بیی و بخشی از مراح  این کتب را به خود اختصاص داده است 

تاوان گشات تقریرهاای چماین     . می(0/891: 8170؛ فلرالیدین رازی،  280-282تا: بی الهیجی،
سایما اسات.   حکیمان و فیلسوفانی در حقیقت شرح و بسط همان برهان یدیقین ابان 

هایی که با هام دارناد، مشاتمل بار اشاکاالت      ها و اشتراکاین تقریرها در عین تشاوت
سایما وارد شاده   ایرادهایی که بر تقریر ابن یوری و محتوایی نیز هستمد؛ افزون بر این،

الوجاود بااه  )همانماد اساتماد بااه مشهاوم وجاود نااه حقیقات وجاود؛ انتقااال از ممکان       
الوجاود ناه اساتدالل از ذات واجاب بار خاود وی؛ و تمساا از ابطاال دور و         واجب

. (2/21: 8318)صیدرالدین شییرازی،   تسلسل( بر این قریل تقریرهای کالمی نیز وارد اسات  
ترتیااب چمااین تقریرهااایی در عااین حااال کااه دالیاال و شااواهدی باار وجااود   باادین
 توانمد به عموان برهان یدیقین مطرح شوند.الوجودند نمیواجب
عمصر ایلی و مهم در برخی از این براهین تکیه بار امکاان مااهوی و در برخای      

و تسلسال   دیگر امکان فقری موجودات است و تشاوت غالب آنها در نیاز به ابطال دور
کردن برخی از نیازی از آن است. کوشش و تالش هر یا از تقریرها متوجه کوتاهو بی

مقدماتی است که در اقامه این برهان بدان تمسا شده است. لذا ابتکار و نکته جدیاد  
یا از توان چمین نتیجه گرفت که هیچ ترتیب میشود. بدینای در آنها دیده نمیو تازه

ول مهم و شگرفی در کیشیت و چگونگی اقامه برهان یدیقین به وجود این تقریرها تح
اش به وجاود آورد.  نیاوردند. تحول اساسی و مهم را مالیدرا با توجه به مرانی فلسشی

کردن ایالت وجود و فروع مختلاک و گونااگونش، محاور و مادار ایان      وی با مطرح
از این طریاِ توانسات آن را در   برهان را از امکان ماهوی به امکان فقری ممتقل کرد و 

 شده، مقاوم و مستحکم کمد.برابر معایب و انتقادات مطرح

 تبیین دیدگاه مالصدرا
توان گشات وی ساه تقریار از برهاان     وجو در کلمات و عرارات سرزواری میبا جست

یدیقین مطرح کرده است. تقریر نخست وی ذیل برهانی است که مالیدرا در کتااب  
کمیم و ساپس دیادگاه   آورده است. لذا ابتدا دیدگاه مالیدرا را بیان می ةا سشار ا ربع
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کمایم و در  دهیم. آنگاه دو تقریر دیگر سارزواری را تریاین مای   سرزواری را توضیح می
 نهایت تقریرهای سرزواری را بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

: 8911شییرازی،  )صیدرالدین  الشواهد الربوبیة مالیدرا در بسیاری از آرارش، هم ون 

، برهان یادیقین  (11: 8912)همیو،   المشاعرو  (20: 8918)همو،  المردأ والمعاد، (813-827
 پردازیم.را تقریر کرده است. اکمون به تریین این برهان می

 تقریر مالصدرا از برهان صدیقین

ن مالیدرا این برهان را بر اساس ایول، قواعد و مرانی حکمت متعالیه بیاان کارده و آ  
هایی فر . تقریر وی بر پیش(81-2/89: 8318)همیو،  ترین براهین دانسته است را محکم

 استوار است که ابتدا باید این مقدمات توضیح داده شود. 
آن ه در عالم خارج و واقاع تحقاِ و عیمیات دارد، حقیقات     الف. اصالت وجود: 

ن انساان ایان   شاود. ذها  وجود است و ماهیت امری اعتراری و انتزاعی محساوب مای  
توانایی را دارد که از حدود و قیود موجودات خارجی و واقعی، ماهیت را انتزاع کماد.  
بمابراین، آن ه در عالم خارج و واقع حقیقتاً هست، امری ماهوی نیست، بلکه وجودی 

های خایی همراه و مقرون است؛ بدین جهت ایالت وجاود از  است که با محدودیت
 شود.ی این برهان محسوب میجمله مرانی مهم و اساس

حقیقت وجود در همه ممکمات، واحد و یگاناه  بودن حقیقت وجود: ب. تشکیکی
است. به این معما که چمین حقیقتی در موجودات مختلک و گوناگون و متعدد، واحاد  
و یکسان است، با این حال موجاودات گونااگون و متعادد در ایان حقیقات واحاد و       

دارند. بمابراین، حقیقت وجود در عین وحادت، کدارت دارد   یگانه، اشتراک و همسانی 
و بالعکس. لذا آن ه عامل تمایز و اختالف میان موجودات از یکدیگر شاده، در واقاع   

باودن وجاود، فقاط وجاود     حقیقت وجود است نه چیز دیگری. زیرا با توجه به اییل
ضاعک و   رو بازگشت اخاتالف موجاودات باه شادت و    تحقِ و واقعیت دارد. از این
 تقدم و تفخرشان خواهد بود.
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از این جهت که وجود است معدوم  وجود: حقیقت وجود پذیرای عدم نیستج. 
گااه موجاود نخواهاد    شود و در مقابل معدوم نیز از آن حی  که معدوم است هیچنمی

 کمد:گونه تقریر میشد. مالیدرا بعد از تریین این مقدمات، برهان خویش را این
ای تاام  ی واقعی، مشکا و بسیط است. شدیدترین مرتره وجود، مرترهوجود، حقیقت

و کامل است که به هیچ چیزی غیر از ذات خودش تعلِ ندارد. لذا حقیقت عیمای و  
واقعی وجود، یا به این یورت است که ذاتاً به شیء دیگری احتیاج ندارد و وابساته  

در  .وابساتگی دارد  بدان نیست یا آنکه به لحاظ ذات خویش باه غیار ذات خاویش   
الوجود است که برترین درجه کماال را  حالت نخست، چمین موجودی همان واجب

دارا است؛ افزون بر این، از هر گونه نقاش و عادمی مرارا اسات. در یاورت دوم،      
 .(82-2/81)همان: چمین موجودی، محتاج و وابسته به چیز دیگری است 

باودن  اش، همانمد اییلمحکم و برهانیبمابراین، مالیدرا بر اساس برخی از مرانی 
وجود، بساطت و وحدت تشاکیکی وجاود و تقسایم وجاود باه دو بخاش ممکان و        

ای تصاور  مراتب تشکیکی وجاود، مرتراه  واجب، دریدد اررات آن است که در سلسله
تر و برتر از آن تحقِ ندارد. در این مرتره، موجودی تحقِ دارد که در شود که کاملمی

گونه نیااز و نقصاان   به دیگران احتیاج و وابستگی ندارد. افزون بر این، هیچمقام ذاتش 
ای در آن نیست و از ایان جهات باه ذات خاود قاائم اسات و ماساوای وی        و کاستی

نیازممد و محتاج به او هستمد. عالوه بر این، حقیقت سایر موجودات ممکن، وابساته و  
ای اسات کاه ایان حقیقات     گی به گونهالوجودند. این احتیاج و وابستمحتاج به واجب

تار و برتار از آن   دهد. چمین حقیقت یرف و کاملی، کاه کامال  ذات آنها را تشکیل می
 الوجود بالذات خواهد بود.متصور نیست، واجب

 تبیین دیدگاه سبزواری
وی معتقد است برهانی که مالیدرا اقامه کارده اسات، مقادمات بسایار دارد. لاذا در       

 این قسمت از سخمان مالیدرا کوشیده است برهان دیگاری در ایان  حاشیه خویش بر 
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شده در برهان مالیادرا،  باره مطرح کمد. سرزواری معتقد است اگرچه مقدمات استشاده
شده در سایر براهین اسات و در آن مطالاب خاوبی    بسیار بهتر و برتر از مقدمات مطرح

گام نخست، ضارورتی نادارد. زیارا بار     بردن از آنها در شود، اما استشاده و بهرهدیده می
اساس مقدماتی که مالیدرا در مقام تقریر برهان خویش بدان تمسا کرده، ویول باه  

. وی برهاان  (2/82)همیان:  نتیجه دشوار بوده و به دقات بیشاتری نیااز خواهاد داشات      
 کمد.  یدیقین را به سه یورت تقریر و تریین می

گونه برهانِ مالیدرا دیدگاهش را این وی در حاشیه خویش بر این تقریر نخست:
 کمد:  بیان می

فا سد ا خصر أن یقال: بعد رروت أیالة الوجود، إن حقیقة الوجاود التای های    
عین ا عیان و حا  الواقع حقیقة مرسلة یمتمع علیها العادم؛ إذ کال مقابال غیار     

بالاذات،   قابل لمقابل والحقیقة المرسلة التی یمتمع علیهاا العادم واجراة الوجاود    
فحقیقة الوجود الکذائیة واجرة الوجاود بالاذات و هاو المطلاوب؛ بماابراین، راه      

شادن ایاالت   تر آن است که این چمین گشته شود: پاس از رابات  محکم و کوتاه
وجود، حقیقت وجودی که عین متن هستی و حا  واقع است، حقیقتی مرسال  

مقاابلی، مقابال خاویش را     پذیرد؛ زیرا هر امار وجه عدم را نمی بوده و به هیچ
شاود  ای کاه عادم بار او وارد نمای    پاذیرد و ایان چماین حقیقات مرساله     نمی

الوجود بالذات است. بمابراین، چمین حقیقتی کاه پاذیرای عادم نیسات،     واجب
 .(2/82)همان: الوجود بالذات خواهد بود واجب

 نویسد:  می اسرار الحکمهم مین، در کتاب 
و اخصر و اشرف است، چه باا بطاالن دور و تسلسال     و این طریقه انیقه، اسد

حاجت نیشتد و به امکان و حدوث و غیر آن از یشات خلقی ناظر نشویم، بلکه 
یا من »که در دعای یراح است: بریم، چماناز حقیقت وجود به وجوبش پی می

 .(81: 8918)سبزواری، « دل علی ذاته بذاته
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این تقریر چمین است که حقیقت وجاود،  با توجه به آن ه ذکر شد، یورت ممطقی 
ای کاه ذاتااً   حقیقتی مرسله است که ذاتاً نافی و طارد عدم است و هر حقیقات مرساله  

الوجاود  الوجود بالذات است. بماابراین، حقیقات وجاود، واجاب    عدم را نپذیرد واجب
 بالذات است.

وجاود  توان گشت سرزواری در مقام اقاماه ایان برهاان فقاط از مرماای ایاالت       می
استشاده برده، و از این جهت راه را برای کسی که قصاد شاماختن ذات االهای را دارد،    

تمها از ایالت وجود، بلکه از تقسیم وجود تر کرده است، برخالف مالیدرا که نهکوتاه
 به رابط و مستقل، تشکیا و وحدت وجود نیز بهره برده است.

 گوید:یگری دارد. وی میسرزواری در شرح بر مماومه بیان دتقریر دوم: 
 هااد استلزمااکان قااع اممااااً فهو         و مااان واجراااوجود کاااإذ ال

زیرا وجود، در یورتی که واجب باشد، در ایان یاورت مطلاوب ماورد ناار      
حایل است و چمان ه حقیقت وجود، امری ممکن باشد، مستلزم ارراات اماری   

 .(9/171: 8923)همو، واجب است 

 کمد:اری این تقریر را به دو یورت بیان میسرزو
گوید چمان اه حقیقات وجاود، کاه     وی در مقام تریین دیدگاهش میبیان نخست: 

شده اررات شده است، واجب باشد، مطلاوب ماد ناار    ایالتش با توجه به براهین اقامه
الرته این فر  در یاورتی   -حایل است. در یورتی که حقیقت وجود ممکن باشد 

مراد امکان فقری باشد نه امکان ماهوی، زیرا رروت وجود برای خویش امری است که 
 مستلزم وجود واجب خواهد بود. -ضروری و ذاتی است

آیاد ناه از طریاِ    به نار سرزواری، این استلزام از طریِ برهان خلک به دست مای 
تسلسل، بدین معما که اگار حقیقات وجاود باه یاورت اماری ممکان فار  شاود،          

به چیزی تعلِ داشته باشد. زیرا چیزی غیر از خاود حقیقات وجاود تحقاِ     تواند نمی
ندارد. بمابراین، آن ه به عموان متعلِ فر  شد، عموان متعلِ بر آن ید  نخواهد کرد 
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و این خلک فر  خواهد بود. زیرا این سخن بدان معما است کاه حقیقات محاض و    
 .)همان(یرف مد نار، یرف و یگانه نراشد 

این برهان افزون بر ایالت وجود، از امکان فقری )کاه تلقای خااص    سرزواری در 
پیروان مکتب حکمت متعالیه از معمای امکان است( نیز بهره برده، اما از ساایر مراانی،   

که هم ون تشکیا وجود، وحدت وجود و بساطت وجود، استشاده نکرده است. چمان
ش اساتقامت، کاه باه ابطاال     واضح است سرزواری در این تقریر به جای استشاده از رو

 دور و تسلسل وابسته است، از قیاس خلک استشاده کرده است.
چمان ه مقصود از حقیقت وجود، مراتری از مراتب وجاود باشاد، بادین    بیان دوم: 

معما که وجود حقیقتی است مشتمل بر مراتب گوناگون که کدرات در آن راه ندارد، اگر 
الوجود باشاد، در  طلوب حایل است و اگر ممکنالوجود باشد، ممرتره مد نار واجب

نهایت باید وجود واجری تحقِ داشته باشد که مقاوم او باشاد، در غیار ایان یاورت      
 .(172)همان: آید تسلسل یا دور الزم می

وی در شرح خویش بر دعای یراح تقریر دیگری از برهاان یادیقین   تقریر سوم: 
گذشته است. وی معتقد است چمان ه وجود  کمد که تقریراً شریه به تقریرهایمطرح می

حقیقی که متن واقع را فرا گرفته و ایالت از آنِ او است، واجب باشاد، مطلاوب ماد    
نار حایل است. چمان ه حقیقت وجود، واجاب نراشاد، بلکاه اماری ممکان باشاد،       
مستلزم وجود موجود واجری خواهد بود. آن ه این تقریر را از دو تقریر دیگار متماایز   

کمد، تشسیر و ترییمی است که سرزواری در ادامه این تقریر، یعمی کیشیات بیاان ایان    می
 .(20-22: 8931)همو، کمد استلزام، مطرح می

به نار سرزواری، در حالتی که حقیقت وجود به یورت امری ممکن فر  شاود،  
گوناه اسات کاه در    اررات واجب از طریِ ابطال دور و تسلسل نخواهد بود، بلکه ایان 

یعمی فر  حالتی که حقیقت  -توان فر  کرد تعالی را نمینگاه اول و زمانی که حِ
در نگااه دوم خادا بادون اساتشاده از امار دیگاری ارراات         -وجود، امری ممکن باشاد 

کمد و هر شود. وی به جهت تریین دیدگاه خویش امکان را به دو یورت تشسیر میمی
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بایست گیرد که حقیقت وجود مینتیجه می کمد و در نهایت چمیندو حالت را نشی می
 واجب باشد و فر  امکان آن یحیح نخواهد بود.

امکان در دیدگاه فلیسوفان مشائی به معمای کیشیت تساوی ماهیات  حالت نخست: 
و ذات شیء نسرت به وجود و عدم است. با توجه به ایان تشسایر، ممکان بالاذات در     

ت خویش نیازممد است. از ایان جهات،   هستی و تحقِ خویش به موجودی ماورای ذا
وقتاای چمااین موجااودی بخواهااد در عریااه وجااود و حقیقاات ظاااهر شااود بایااد از  

الوجود، وجود و هستی را دریافت کمد. سرزواری معتقد اسات حقیقات وجاود    واجب
تواند دارای چمین امکانی باشد. زیرا رروت وجود برای خویش اماری ضاروری و   نمی

وی حقیقت وجود، نسارت باه وجاود و عادم، ناامعقول و      واجب است. لذا فر  تسا
ناپذیرفتمی است. بمابراین، در یورتی که حقیقت وجود به یورت امری ممکن فر  

 شود، این امکان به یورت ماهوی نخواهد بود.
الوجود به معمای نشاس رابطاه فقار و    در قلمرو حکمت متعالیه، ممکن حالت دوم:

دأ خویش است، بدین معما کاه آن اه از مرادأ هساتی     نسرت اشراقی و تعلِ ذاتی به مر
کمد، خودِ رابطه است نه شیئی که ارتراط به حِ و ممشف هستی بر او عاار   ظهور می

الیه و اضافه تحقِ دارد نه بیشاتر. باا   شده باشد. بمابراین، در اضافه اشراقی فقط مضاف
کانی را از مرادأ خاویش   توان این وجود تعلقی و امگاه نمیتوجه به آن ه ذکر شد هیچ

 جدا و مستقل فر  کرد و جداگانه، یعمی به عموان محکوم علیه، بدان حکم کرد.
اش تشسیر شود، ایان فار    به نار سرزواری، در یورتی که امکان به معمای فقری

نیز نادرست است. زیرا حقیقت وجود به یورت امری مرسل که در ساایر موجاودات   
لذا اگر حقیقت وجود به یورت اماری ممکان فار     سریان دارد، فر  شده است. 

شود و این امکان به معمای امکان فقری باشد، با فار  اولیاه و نخساتین تماافی دارد.     
و ال یتطار  إلیاه االفتقاار والتعلاِ بوجاود،  ن      » باره چمین است: عرارت وی در این

وابساتگی باه   ؛ و در حقیقت وجود، احتیاج و تعلاِ و  «المشرو  الحقیقة بقول مرسل
 .)همان(غیر امکان ندارد. زیرا حقیقت وجود به یورت مرسل فر  شده است 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 929/  یانتقاد ی: بررسیسبزوار یمالهاد نیقیبرهان صد

 بررسی و تحلیل دیدگاه سبزواری
 کمیم.تحلیل تقریر نخست را در ضمن بیان دو نکته مطرح می تحلیل تقریر نخست:

سرزواری در تقریر نخست و سوم برهان خویش، حقیقات وجاود را   نکته نخست: 
مرسل که در تمام موجودات سریان دارد، فر  کارده باود. اماا ایان     به یورت امری 

پذیر است. زیرا مدعای برهان یدیقین اررات وجاود خادا   فر  اشکال دارد و مماقشه
الوجود به عموان حقیقتی مرسال،  کردن واجببدون استشاده از امور دیگر است و فر 

مین حقیقت مرسلی نادرست است بودن چنیاز به اررات و اقامه برهان دارد. لذا مشرو 
 و نیاز به اررات دارد.

بودن حقیقت مرسل در ایل این برهاان، باه عماوان    با توجه به نادرستنکته دوم: 
امری مشرو  که پیش از اقامه برهان بر آن در نار گرفته شده اسات، ایال حقیقات    

ت وجود، با تحقِ موجودات مقید سازگار است و هرگز مساتلزم تحقاِ ایال حقیقا    
وجود واجری نخواهد بود. لذا این اشکال همانمد اشکال نخست، بر تقریار اول و ساوم   

 وارد است.
طراطرایی اشکالی را که در قالب نکته دوم بیان شده نپذیرفته و کوشیده است پاسم 

الوجاود  دهد. وی در مقام پاسم به این اشکال معتقد است وجودهاای ممکان، واجاب   
ماهوی موجودات ممکن را احاطاه کارده اسات. لاذا عادم       بالذات نیستمد. زیرا حدود

شود، در حالی که حقیقت مرسال، کاه   چمین موجوداتی از ماورای آن حدود انتزاع می
ایالت فقط از آنِ او است و در نتیجه هیچ حدی نیست که آن را محدود کمد، حقیقتی 

الوجاود  جاب بسیط و یرف است که ذاتاً از عدم اباا دارد و چماین حقیقتای هماان وا    
 .(1/8711: 8919)طباطبایی، بالذات است 

تاوان گشات   تر اشاره شد، راجع به این دیدگاه و رویکرد طراطرایی میکه پیشچمان
ای اشاکال و ابهاام دارد. اساسااً فار  حقیقات      دانستن چمین حقیقت مرسلهمشرو 

 مرسله در ایل برهان، خود محل بح  است.
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ر این تقریر، از فقر و احتیاج مراتب نازلاه وجاود   وی دتحلیل تقریر دوم و سوم: 
به حقیقت وجود و از وجود فقیر ممکمات سخن گشته است، در حاالی کاه در برهاان    

الوجود نار شود نه به چیزی غیر از آن. عراارت جاوادی   یدیقین، فقط باید به واجب
 باره چمین است: آملی در این

از مقدمات برهان کاسات، لایکن   حکیم سرزواری با استشاده از امکان فقری 
ها، در هر یا از براهین از فقر و نیاز مراتب دانای  رغم همه این تالشعلی

حقیقت مشککه هستی و از هستی فقیراناه وجاودات امکاانی بهاره گرفتاه      
واسااطه شااود و ایاان اسااتعانت و کمااا مااانع ادراک مسااتقیم و باای  ماای

بار آن اشاعار دارد، بایاد    گونه که آیه تعالی است. برهان یدیقین آنواجب
برهانی باشد که ایالً به غیرواجب نار نداشته و در نتیجه بادون اساتعانت   

 )جیوادی آملیی،   از ایول فلسشی به عموان اولین مسئله فلسشی مطارح شاود   

8937 :229). 

واسطه و بدون استعانت از برخی مقدمات به بیان دیگر، سرزواری نتوانسته است بی
جب استدالل کمد. زیرا در استدالل خود از امکان فقری و تعلقی که فلسشی بر وجود وا

تعالی دارند بهره گرفته اسات. افازون بار آن، مراتاب     مراتب مختلک موجودات به حِ
تشکیکی وجود نیز در زمره یکی از مقدمات این استدالل است، در حالی که در برهان 

 یدیقین نراید از این مقدمات استشاده کرد.
حد وسط در برهان یدیقین باید واجب باشد، بادین معماا کاه از غیار ذات     اساساً 

حِ بر ذات او استدالل نشود. به بیان دیگر، در برهان یدیقین فقط از حقیقت ذات بر 
شاود و اماوری مانماد امکاان، حادوث و ... حاد وساط قارار         وجود او اساتدالل مای  

 باره چمین است:  گیرند. عرارت مالیدرا در این نمی
و غیر هلالء کالمتکلمین والطریعیین و غیارهم یتوسالون إلای معرفتاه تعاالی و      
یشاته بواسطة اعترار أمر آخر غیره کاممکان للماهیة والحدوث للخلِ والحرکاة  

؛ و غیار ایمهاا همانماد متکلماان و     (2/21: 8318)مالصیدرا،  للجسم أو غیر ذلا 
یشات او به امار دیگاری    طریعیون و سایر افراد، برای ویول به معرفت خدا و
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شوند، مانماد امکاان بارای ماهیات، و حادوث بارای       غیر از ذات او متوسل می
 گونه اویاف.مخلوقات، و حرکت برای جسم، یا غیر این

توان گشت حد وسط در برهان یدیقین بر حقیقتی خاارجی و واقعای   بمابراین، می
اسات و از ایان حاد     مرتمی است که این حقیقت خارجی در واقع هماان ذات االهای  

ِ »وسط با تعابیر گوناگونی نایر  ، «وجاود از آن ناار کاه وجاود اسات     »، «وجود مطلا
شود. بمابراین، در تمام تقریرهای برهان یدیقین بار حاد   و ... یاد می« حقیقت وجود»

. از (030: 8932؛ افضلی، 2/82)همان: شود باشد، تکیه می« وجوب وجود»وسط، که همان 
 ان به نقش و کاستی برهان سرزواری حکم کرد.تواین جهت می

 نتیجه
سرزواری سه تقریر از برهان یدیقین مطرح کرده است. در تقریر نخسات تمرکاز بار    

بودن حقیقت واجری به حقیقتی مرسال اسات. اشاکال    ایل حقیقت وجود و مشرو 
بودن چمین حقیقت مرسلی است. تمامیات تقریار دوم بار    این تقریر، در ایل مشرو 

بطال دور و تسلسل است. اما در براهین یدیقین نراید به امور دیگاری همانماد ابطاال    ا
باودن فار    دور و تسلسل استماد شود. سرزواری در تقریر سوم با توجه به نادرسات 

بودن حقیقت وجود، اعم از ایمکه امکان به یورت مااهوی یاا فقاری تشسایر و     ممکن
ه است. اشاکاالتی کاه بار ایان تقریار وارد      الوجود کوشیدتریین شود، در اررات واجب

گونه که برخی از ایان  است همانمد اشکاالت وارد بر دو تقریر است. در حقیقت، همان
باودن حقیقات   الوجود و مشارو  اشکاالت همانمد استمادکردن به چیزی غیر از واجب

ین جهات  شود. از امرسله، بر تقریر دوم یا اول وارد است، بر تقریر سوم نیز مطرح می
 توان نتیجه گرفت که برهان یدیقیمی که سرزواری مطرح کرده است تمام نیست.می
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پژوهشای   ملسساه ، تهاران:  اساالمی  فلساشه غارب و   فلساشه برهان وجودی در  (.8936افضلی، علی )
 ایران. فلسشهحکمت و 

 نا.جا: بی، بیشرح نصوصتا(. ای، مهدی )بیاالهی قمشه

 ، تحقیِ: حمید پارسانیا، قم: اسراء، چاپ ششم.تریین براهین اررات خدا(. 8931ی آملی، عرداهلل )جواد

تحقیاِ: حسان    کشک المراد فی شارح تجریاد امعتقااد،   تا(. بن یوسک )بیالحلی، جمال الدین حسن 
 قم. هیعلم حوزهآملی، قم: دفتر ترلیغات  زادهحسن

 فروشی اسالمیه.تهران: کتاب ار الحکم،اسر(. 8938بن مهدی )سرزواری، هادی 

آملای، تحقیاِ:    زاده، تصحیح و تعلیِ: حسن حسنشرح المماومة(. 8963بن مهدی )سرزواری، هادی 
 مسعود طالری، تهران: ناب.

قلی حریری، تهران: دانشگاه تهران، ، تحقیِ: نجکشرح دعاء الصراح(. 8933بن مهدی )سرزواری، هادی 
 چاپ چهارم.

الملا، تهران: انیساتیتو ایاران و   : بدیعترجمه، المشاعر(. 8912لدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )یدر ا
 فرانسه.

، تحقیاِ و تصاحیح و مقدماه: محماد     المردأ والمعااد (. 8918)یدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم 
 ناری، تهران: بمیاد حکمت اسالمی یدرا.ذبیحی و جعشر شاه

مقدمه و تصاحیح   ،الشواهد الربوبیة فی مماهج السلوکیة(. 8911حمد بن ابراهیم )یدر الدین شیرازی، م
 الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.و تحقیِ: سید جالل

، بیروت: دار الحکمة المتعالیة فی ا سشار العقلیة ا ربعة(. 8318یدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 إحیاء التراث العربی.

، قام:  ایول فلسشه و روش رئالیسم با پااورقی مرتضای مطهاری   (. 8931محمدحسین )طراطرایی، سید 
 یدرا.

 ملسساه رضاا فیاضای، قام:    ، تصحیح و تعلیِ: غالمنهایة الحکمة(. 8919طراطرایی، سید محمدحسین )
 آموزشی و پژوهشی امام خمیمی.
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Lāhījī, Mulla ʿAbdu`lrazzāq (bī tā). Shawāriq al-ilhām fī sharḥ Tajrīd al-kalām, bī 

jā, bī nā. 

Mawlawī, Jalālu`dīn (bī tā). Mathnawī Maʿnawī, bī jā, Chāp Kalāleh Khāwar.
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