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چکیده

با توجه به اهمیت خدا شناسی در عقالنیت باورهای دینی ،عالمه طباطبایی در بحث اثبات وجود خددا ،بدا تکیده بدر

تقریری از برهان صدیقین ،مدعی بداهت علم حصولی به وجود خداوند است .لذا ضرورت دارد با تبیین این مسأله عالوه
بر فطری بودن شناخت خداوند ،بر بداهت وجود خدا نیز تأکید شود .بر این اساس کوشیدهایم نخست بدا تکیده بدر اصد
واقعیت مطلق ضروری ازلی ،ثابت کنیم اص مذکور فقط بر واجب تعالی منطبق است .و بعد بدا ککدر مبدادی تصدوری و
تصدیقی بداهت وجود خدا و بیان پذیرش بداهت علم حضوری به خداوند از سوی برخی ،تالش کدردهایم بدداهت علدم
حصولی به خداوند را از نگاه مرحوم عالمه طباطبایی به اثبات برسانیم .که در صورت اثبات بداهت مذکور ،واجب تعالی
به عنوان بدیهی اولی و اولین مسئله فلسفی ثابت میشود .بنابرین هدف از تحقیق ،اثبات بداهت علم حصولی به خددا از
رهگذر تقریر عالمه طباطبایی در برهان صدیقین است.

کلیدواژهها :عالمه طباطبایی ،برهان صدیقین ،بداهت وجود خدا ،مالک بداهت در تصورات و تصدیقات،
فطری ،اص واقعیت.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1398/02/11 :؛ تاریخ تصویب نهایی.1399/03/17 :
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The Self-evidence of the Conceptual Knowledge about the
Existence of God from the Viewpoint of Allameh Tabatabai
Mohammad Mahdi Sotoudeh
MA graduate, Tehran University
Abstract
Considering the importance of knowing God in the rationality of religious beliefs, in
proving the existence of God and based on one of the explanations of burhān alṣiddīqīn (the proof of the veracious), Allameh Tabatabai claims that the conceptual
knowledge of the existence of God is self-evident. Therefore, by explaining this issue,
it is necessary to emphasize the self-evidence of God's existence besides its innateness.
Based on the principle of "the absolute necessary eternal reality", I have first tried to
prove that this principle applies only to the Necessary Being. Then, by explaining the
conceptual and propositional principles of the self-evidence of God's existence and
stating that some experts have accepted the self-evident presential knowledge about
the existence of God, I have tried to prove its self-evidence in the conceptual
knowledge from the view point of the late Allameh Tabatabai. If the above-mentioned
self-evidence is proved, the Necessary Being is proved to be a primary self-evident
and the first philosophical issue. Therefore, the purpose of the paper is to prove the
self-evidence of the conceptual knowledge about God through Allameh Tabatabai's
explanation of the proof of the veracious.
Key Words: Allameh Tabatabai, Burhān al-Ṣiddīqīn (the Proof of the Veracious), Selfevidence of God's Existence, the Criterion for Self-evident Concepts and Judgements,
Innate, the Principle of Reality
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مقدمه
در طول تاریخ فلسفه ،همواره بحثهای متعددی درباره چگونگی اثبات وجود خدا شک گرفته است.
یکی از مسائ زائیده این تطور تاریخی (اثبات یا رد وجود خدا) ،مسئله بدداهت وجدود خددا ویدا عددم آن
است .همواره بین فالسفه اسالمی این سؤال مطرح بوده که در صدورت اثبدات وجدود خددا ،آیدا وجدود او،
درقالب یک قضیه بدیهی ،قاب تحلی است یا مسئله وجود خدا در قاموس گزارههدای نردری قدرار خواهدد
گرفت .پژوهش های تدوین یافته ،اغلب بداهت یا نرری بودن اثبات وجود خدا را تحدت مبحدث مسدتق ،
مورد غفلت قرار دادهاند.
مرحوم عالمه طباطبایی مدعی است که اثبات وجود خدا در قلمرو علم حصولی بدرای انسدان بددیهی
بوده و این ادعای بداهت ،غیر از فطری بودن شناخت خداوند (که نتیجه برهان فطرت است) خواهدد بدود.
ایشان با عنایت به تقریری از برهان صدیقین ،علم حصولی به واجب تعالی را بدیهی میداندد یعندی بددون
واسطه در ثبوت و با تکیه بر اص «واقعیتی که اطالق در وجود داشته و دارای ضرورت ازلی است» ،اثبدات
میکند واقعیت و حقیقتی که در هیچ صورت و حالتی باط نمیشود و عدم را قبول نمیکند ،همان واجب
بالذات منشاء وجود در نشئه خلقت است.
درواقع گزاره «واقعیت مطلق ضروری ازلی ،وجود دارد» دارای مالک بداهت بوده و واجدب تعدالی بده
عنوان تنها واقعیت مطلق ضروری ازلی ،دارای بداهت اولیه است و به عندوان اولدین مسدئله فلسدفی اثبدات
میشود .پس از اثبات بداهت وجود خدا و پاسخ به اشکاالت مطرح در مح نزاع ،بیدان کدردهایم کده ایدن
مناقشات عقیماند.
خدا در این مقاله ،یعنی واجب و نامتناهی ،ازلی و ابدی ،عالم و قادر مطلق ،خیر محضی که خدالق و
هستی بخش عال م آفرینش بوده و به عنوان واجب بالذات در برهان عالمه ره متصف به بداهت وجود است.
واجب بالذات حداکثری (واجب الوجود من جمیع الجهات) که تمدام اوصداف وکمداالت بدرای او ثابدت
است.
قب از ورود به بررسی بداهت وجود خدا از منرر عالمه طباطبایی ،تقریر ایشان از برهان صددیقین ،بده
دلی ارتباط تنگاتنگی که با مدعای بداهت دارد ،بیان شده اسدت بده نحدوی کده در عمد  ،بدداهت وجدود
خداوند نتیجه برهان صدیقین به تقریر ایشان محسوب میشود.
روش جمع آوری تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانهای بوده و شیوه ارائه مطالب و نحوه تبیدین بدر
محور تحلی و توصیفات عقلی است.
درباب پیشینه پژوهش ،مقاالت و کتبی چند در این زمینده بده نگدارش درآمدده اسدت از جملد آنهدا
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میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1برهان صدیقین عالمه طباطبایی )1395( ،عسکری سلیمانی امیری ،تهران :نشرپژوهشدگاه حدوزه و
دانشگاه.
ّ
 .2تأملی در برهان صدیقین به تقریر عالمه طباطبایی ( )1386محمدود مرواریدد ،مجلده نقدد و نردر،
شماره  45و 46.
 .3بررسی تطبیقی د انتقادی دیدگاه های عالمه طباطبایی و آلدوین پلنتینگدا دربداره اثبدات وجدود خددا
( )1396احسان ترکاشوند و سعیده صادقیان ،مجله اندیشه نوین دینی ،شماره 51.
 .4برهددان صدددیقین بدده تقریددر مالصدددرا و عالمدده طباطبددایی ( )1393سددید محمددد حکدداک ،مجلدده
پژوهشهای علم و دین ،دوره  5شماره 2.
 .5پیراستگی برهان صدیقین عالم طباطبایی ( )1386عسکری سلیمانی امیدری ،مجلده نقدد و نردر،
شماره  47و 48.
 .6تأملی در برهان صدیقین به روایت عالمه طباطبایی ( )1393توحید عبدی ،فصلنامه اندیشده ندوین
دینی ،دوره  11شماره 41.
 .7تحلی منطقی برهان صدیقین عالمه طباطبایی و بررسدی انتقدادی تقریرهدای مختلدف آن ()1393
پیمان صفری و رضا اکبریان و محمد سعیدی مهر ،پژوهشنامه فلسفه دین ،سال  12شماره .1
فص مشترک مقاالت فوق و سایر مقاالتی که در زمینه مرتبط با این پژوهش وجود دارد ،بررسی تقریدر
عالمه طباطبایی از برهان صدیقین است در حالی که هدف این پژوهش بررسی بداهت علم حصولی وجود
خداوند در دیدگاه عالمه طباطبایی ره است که اثبات آن از رهگذر بررسی تقریر اختصاصی ایشان از برهان
صدیقین ممکن خواهد بود .بنابرین بررسی برهان صدیقین از منرر عالمه طباطبایی دست مایهای است تدا
نتیج بداهت علم حصولی به وجود خداوند از آن اتخاک شود .لذا یکی از آثدار تقریدر منحصدربفرد عالمده
طباطبایی از برهان صدیقین بدیهی اولی شدن علم حصولی به خداوند متعال است.
برهان صدیقین ازمنظر مرحوم عالمه طباطبایی
برهان صدیقین شریف ترین براهین اقامه شده بر اثبات وجود خداست .بدین جهت کده حدد وسدط در
این برهان حقیقت عینی وجود است؛ براهین دیگر ،خدا را از راه آثار و آفریدههایش به اثبات میرسانند امدا
برهان صدیقین خدا را گواه و شاهد هر چیز دیگر قرار میدهد نه اینکه غیر خدا را واسطه اثبات او قرار دهد.
َُ
ََ
َ َه
َ
همانگونه قرآن شریف به این طریق اشاره داردَ « :س ُنریه ْم َءایات َنا فی االفاق َو فی أنفسه ْم حتی َیت َب َین ل ُه ْدم أن ُده
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شهید»( .فصلت.)53 /
ٍ
ُ
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از برهان صدیقین قرائت های متعددی ارائه شده است که از میان سه تقریدر مشدهور و کلیددی  -تقریدر

فارابی و ابن سینا ،تقریر صدرالمتألهین و تقریر عالمه طباطبایی  -تقریر عالمه طباطبدایی ،واجدب الوجدود
بالذات را به نحوی اثبات میکند که نیاز به هیچ مبدأ تصدیقی ندارد.
عالمه بدون کمک از اصول و قواعد فلسفی ،با تکیه بر ضرورت ازلی هستی و واقعیت مطلدق ،برهدانی
اقامه میکند که نتیجهاش اولین مسئله فلسفی شدن واجب تعالی اسدت (جدوادی آملدی ،عدین نضدا /3 ،
.)329
ضرورت ازلی در جایی است که محمول برای موضوع بدون قید ،شرط و وصفی ثابدت بدوده و ثبدوت
ً
محمول برای موضوع به دوام کات موضوع هم مقید نشده و محمول دائما برای موضوع ثابت باشد.
عالمه طباطبایی با نرر به اص واقعیتی که با آن دفع سفسطه میشود و نه مفهوم آن ،با عباراتی کوتاه اما
رسا و گویا در مقاله چهاردهم اصول فلسفه رئالیسم ،برهان صدیقین را به این نحو بیان میکند:
«واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک ندداریم ،هرگدز نفدی نمیپدذیرد و ندابودی برنمدی دارد .بده
عبارت دیگر واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است و بدا هدیچ قیدد و شدرطی ال واقعیدت
نمیشود و چون جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان نفی را میپذیرد پس عین همان واقعیت نفی ناپذیر
نیست .بلکه با آن واقعیت دارد بی آن ،از هستی بهرهای نداشته و منفی است ...مانند نور که اجسام تاریدک
با آن روشن و بیآن تاریک می باشند و درعین حال همین مثال نور در بیان مقصود خالی از قصور نیست .و
به عبارت دیگر او خودش عین واقعیت است و جهان و ا جزای جهان با او واقعیت دار و بی او هدیچ و پدو
می باشد .نتیجه :جهان و اجزای جهان در استقالل وجودی خدود و واقعیدت دار بدودن خدود تکیده بده یدک
واقعیتی دارند که عین واقعیت و به خودی خود واقعیت است» (طباطبایی ،اصول فلسفه.)293 ،
ایشان با تکیه بر واقعیت هستی که هرگز بطالن و نابودی را قبول نمیکند ،میگوید این واقعیدت همدان
واجب الوجود بالذات است.
با این وجود مرحوم استاد مطهری در تفسیر این عبارت عالمه از رهگذر صدرائی وارد عم شده است
و با تکیه بر قواعد فلسفی همچون اصالت وجود و وحدت وجدود سدعی در توضدیق تقریدر عالمده دارد در
ح الی که عالمه طباطبایی در تقریر خود به هیچ یک از اصول یداد شدده تکیده نکدرده اسدت و کات واجدب
الوجود را به عنوان اولین مسئله و بدیهی اولی ثابت میکند (مطهری ،مجموعه آثار.)988 /6 ،
شاید منشاء تکیه استاد مطهری بر اصول فلسفی در تبیین تقریر ،استفاده عالمه از واژه «واقعیت هستی»
باشد که موجب رهزنی کهن به سمت استفاده از احکام وجود در تفسیر برهان شده است اما عبارات عالمه
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در تقریر برهان صدیقین در حواشی الحکمه المتعالیه به صورتی است که مانع تفاسیر خالف میشود.
عالمه طباطبایی با بیانی فنی برهان صدیقین را اینگونه تقریدر میکندد؛ اصد واقعیتدی کده بدا آن دفدع
سفسطه کردیم ،اصلی است که ضرورت ازلی دارد و هر انسانی نسبت به تصددیق آن نداگزیر اسدت .اصد
واقعیت در کاتش نابودی و بطالن را دفع می کند ،به صورتی که اگر کسی بخواهد آن را ال واقعیت فرض کند
ناخواسته آن را ثابت کرده است .به جهت آن که اگر فرض شود واقعیت نابود شده است و یا واقعیتی وجدود
ندارد ،واقعیتی ثابت میشود که بیانگر عدم وجود واقعیت است .شخصی که ادعا میکند همه چیز وهمدی
و یا مشکوک است در حقیقت ،واقعیتی را با مفاد وهمی و مشکوک بودن واقعیت اثبات کدرده اسدت .پدس
ویژگی اص واقعیت آن است که با هر بیانی انکار شود و از هر طریقی بدرای بطالندش اسدتفاده شدود ،بداز
منجر به اثبات میشود.
ً
مرحوم عالمه میفرماید :با بیان فوق ثابت شد که اص واقعیت ،کاتا نابود و باطد نمیشدود .بندابراین
حقیقتی که ضرورت ازلی دارد همان واجب الوجود بالذات است ،چرا که با تحلی مفهوم واجدب الوجدود
ً
بالذات به این نتیجه میرسیم که واجب الوجود بالذات ،حقیقتی است کده کاتدا ندابود و باطد نمیشدود و
بدون هیچ قید ،شرط و وصفی ،ضرورت ازلی دارد و لذا چون اص واقعیت و هستی مطلق ،بطالن و عددم
را قبول نمی کند پس واجب الوجود بالذات است .واجدب بالدذاتی کده واقعیدت هسدتی اسدت و اشدیاء در
واقعیت و هستیشان به آن واقعیت و هستی مطلق نیاز دارند (طباطبایی ،حواشی علی الحکمه المتعالیه/6 ،
.)15
برای تبیین و اثبات واقعیت مطلق ضدروری ازلدی ،برهدان مرحدوم عالمده در چهدار گدام توضدیق داده
میشود.
گام اول :این تقریر از برهان صدیقین با گزاره بدیهی «واقعیت وجود دارد» ،در مقاب اینکه جهان هدیچ
و پو محض است ،شروع میشود .سؤال اصلی آن است که اص واقعیت چگونه ثابت میشود؟
اص واقعیت ،بدیهی اولی است .در اطراف ما ،انسانها و موجودات بسیاری از قبی درخت و سنگ و
حیوان… وجود دارد به گونهای که انکار واقعیت و شک در آن بدیهی البطالن است و نمیتوان منکر واقعیت
داشتن آنها شد .در نرام فلسفی عالمه طباطبائی قدم آغازین از گزارههای حسدی اسدت (طباطبدایی ،نهایده
الحکمه ه.ق :ص  .)7تا زمانی که نفس منفع بوده و مقایسه و حکمی در آن گزارهها انجام ندداده اسدت آن
گزارهها معصوم از خطا هستند (طباطبائی ،اصول فلسفه.)71 ،
تبیین مطلب مذکور متوقف بر بیان امور کی است.
 . 1کهن قب از شروع هرگونه فعالیت علمی و عملی التفدات بده ماسدوای خدود دارد .حتدی ندوزاد هدم
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حرکاتش با التفات به بیرون است .بنابراین مرحلهای به نام التفات وجود دارد که تمام تصدیقات ،قیاسدات،
مقایسات و صدور احکام در رتبه بعد از التفات هستند .تفکیک بین علم حضوری و حصولی بعد از التفات
به خارج است .از تفاوت در التفات ،کثرات متولد میشود به گونهای که التفاتهای مختلف آثار گونداگون
در پی دارد .ارتباط کهن با ماسوای خود ،قب ا ز ارتباط با خود است و این غیدر از ارتبداط و علدم نفدس بده
خویش قب از علم به اشیاء دیگر است .نفس حواسی دارد که به صورت خودکار با خارج در ارتباط هسدتند
و نتیجه آن التفات دائمی کهن به خارج است ،التفداتی کده بددون هرگونده دخد و تصدرف ،تدأثیر و تدأثر و
مقایسهای حاص میشو د .درواقع کهن در مرتبه التفات به خارج معصوم است به این معندا کده نسدبت بده
ماسوای خود منفع بوده که نتیجهاش انتفاء هرگونه خطا در مرحله التفات به خارج است.
توضیق آن که صواب و خطا در افکار و ادراکات متوقدف بدر سده شدرط اسدت .1 :نسدبت و قیداس .2
وحدت میان مقیس و مقیس علیه  .3حکم که عبارت است از این معنا که« :این آن است» .صورت ادراکی
بدون مقایسه و نسبت با چیز دیگر متصف به صحت و خطا نخواهد شد .کما اینکده مقایسده یدک صدورت
ادراکی با چیزی که هیچ مجانستی با آن ندارد ،منجر به تولید حالدت صدواب و خطدا نمیشدود و براسداس
شرط سوم صرف وجو د دو شیء قاب تطابق بدون وجود حکم به تطابق ،زمینه را برای تحقق ادراک صواب و
خطا مهیا نمی سازد .با توجه به این مقدمه در مرتب حس و پیدایش اثرطبیعدی در حاسده بده دلید فاقددیت
شرایط فوق خطائی نیست (طباطبائی ،اصول فلسفه.)71 ،
عضو حساس موجود زنده در اثر تماسی که با جسم خارج از خود پیددا میکندد ،بده آن التفدات پیددا
کرده ،متأثر شده و خاصیتی از واقعیت جسم خارجی وارد عضو حاسه میشدود .روشدن اسدت کده در ایدن
مرحله خطا و صوابی معنا ندارد چون نه مقایسهای ر میدهد و نه حکمی به وقوع میپیوندد .مث اینکه در
اثر تماس چشم با اجسام ،اشعهای وارد چشم شده و در نقطه زرد مسدتقر میشدود .در مرحلده بعدد نفدس
حکمهایی از قبی بزرگی ،کوچکی ،جهت و حرکت برای همان پدیده مادی ادراک شده ،تصور میکندد .در
این مرحله اگرچه حکم وجود دارد اما چون تطبیق و ارزیابی نیست ،صحت و خطا معنا نددارد .در مرحلده
سوم قوة دراکه به محض به کاربسته شدن حکمهایی ،متوجه وجود اختالفداتی در میدان مددرکات خدویش
می شود که ریش بخشی از آنها سرخود بودن و خارج بودن از حیط توانایی ادراکی انسان است مثد اینکده
گاهی اتفاق می افتد که به محض دیدن آتش ،بی اختیار احکامی از قبی گرمی و سوزندگی ادراک میشود.
قوة ادراکی به محض اینکه در این مرحله با چنین چیزی مواجه میشود ،به ناچدار حکدم میکندد کده ورای
خود ،واقعیتی وجود دارد که مدرکات مذکور از آثار آن است .صواب و خطای ادراکی حتی در ایدن مرحلده
هم تصور ندارد .چرا که به محض پایان این مرحله از فرآیند ادراک ،دستگاه تطبیق علم بر معلوم و کهن بدر
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خارج پیدا شده و خطا معنا پیدا می کند .بنابرین هیچ یک از قوای مدرکه و حاکم نفس در کار اختصاصدی
خود خطا نمی کند بلکه همین که حکم مختلف دو قوه از قوای ادراکی انسان بدر دیگدری منطبدق میشدود،
زمین خطا به وجود میآید لذا وجود خطای حواس در خارج ،بالعرض اسدت (طباطبدائی ،اصدول فلسدفه،
 .) 71-76بنابرین صواب و خطا مشروط به سه شرط قیاس ،وحدت میان مقیس و مقیس علیه و حکم است
و چون در مراح علم حسی به دلی عدم وجود شرایط مذکور صواب و خطائی معنا ندارد لذا میتوان ادعا
کرد که علم حسی معصوم از خطاس ت و در آن خطائی وجود ندارد کما اینکه صوابی هم وجود ندارد چدون
این دو مفهوم از سنخ ملکه و عدم ملکه هستند.
 .2علم حصولی با واسطه بدست میآید و فاع آن هیچ وقت شیء خارجی را نمییابد .لذا هر آنچه از
آن ،به خارج تعبیر میشود ،همان صورت شیء از خارج است .در واقع از همان ابتدای التفدات انسدان بده
خارج ،فاع شناسا به خارج از خود نمیرود و شیء خارجی هم به درون فاع وارد نمیشود .بنابرین علم
ً
حصولی شیء خارجی را دربرندارد ولی دائما با صور حاکیه از خارج در تعام اسدت .لدذا علدم حصدولی
ً
دائما با صور ارتباط داشته و هیچگاه شناخت بی واسطه از طریق علم حصولی بدست نخواهد آمد.
 . 3با تکیه بر دو امر گذشته ،صورتی که از شیء خارجی داریم از سده حالدت خدارج نیسدت؛ یدا ایدن
صورت مطابق با واقع است که اص واقعیت ثابت میشود یا مطابق با واقع نیست چون جه مرکب حاکم
است و یا اینکه شک وجود دارد .اما فرض د وم که صورت مطابق با واقع نباشد ،از مح نزاع خدارج اسدت
ً
چون الزمهاش آن است که فاع شناسا سابقا شیء را داشته باشد درحالی که مفروض آن است که تطابق بدا
واقع و شیء خارجی وجود ندارد .درحالتی که جه مرکب وجود دارد ،در مقدامی هسدتیم کده آحداد بشدر
اینچنیناند و با علم حصولی کار میکنند .در این حالت چون دستگاه کهن برای همه یکسان است همه در
جه مرکباند و کسی نیست که ادعا کند باقی اشتباه میکنند و او صدحیق میگویدد .بندابراین در فضدای
جه مرکب وجود کسی که ادراک مصیب داشته باشد ،منتفی خواهد بود .لذا اگر همده انسدانها در جهد
مرک ب هستند و کسی نیست که غیر این را درک کند باز هم مطلوب ما که اثبات واقعیت است نتیجه میدهد
چون معنای اینکه همه جه مرکب دارند آناست که همه حکم به صحت میکنند و در واقدع دیگدر جهد
مرکب تعق نمیشود .بنابراین وجود انطباق با واقع ،مفروض گرفته شده است و این فرض منتهی به فدرض
اول خواهد شد.
با این توضیق ،وضعیت فرض سوم یعنی مشکوک بودن تطابق ،واضق میشود به جهت آنکه شدک در
ً
تطابق بازگشت به این حقیقت دارد که سابقا واقعیت شناخته شده است .بنابراین شکی که از لحاظ منطقدی
صحیق باشد متفرع بر یافت قبلی شیء است لذا این فرض هم رجوع به حالت اول میکند .بنابراین هرآنچه
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که حواس پنجگانه ازطریق علم حصولی از خارج میگیرد در مرتبهای از سذاجت و صدحت قدرار دارد کده
هیچ اتصاف به خطایی در آن ممکن نیست.
عالمه طباطبایی ره این مطلب را در قالب مثال بیان میکند .وقتی شیء سیاهی را از دور میبینیم ،ایدن
سیاهی ،سیاهی بوده و مطابق با واقع است اما وقتی قرائن را به آن ضمیمه کرده و میگوییم این شدیء سدیاه
ّ
که از دور میآید فالن شخص است امکان خطا به وجود میآید و اال خود تصویر در مطابقت اولیه خود بدا
محکی اش تطابق داشته و معصوم از خطاست لکن وقتی حکدم صدورت دوم بده صدورت اول سدرایت داده
میشود ،خطا ر می دهد .لذا ریشه التفات نفس به خارج کاشفیت کاتیه صورت از خارج اسدت( .اصدول
فلسفه .)76- 83 ،با این بیان توانستیم اص واقعیت داری اشدیاء را در تطدابق ُصدور بدا خدارج بده اثبدات
برسانیم.
گام دوم :مرحله بعدی در توضیق برهان عالمه اثبات ضرورت ازلی واقعیتی است که در گدام نخسدت
ثابت شد .ضرورت ازلی در جایی است که ثبوت محمول برای موضوع به هیچ قید ،شرط ،وصف و حتی به
دوام موضوع مقید نباشد که درنتیجه حکم همواره و در هر حال برای موضوع ثابت است.
قضیه «واقعیت موجود است» ضرورت أزلی دارد و البته قبول این مطلب همانند قبول اص واقعیت بدا
صرف تنبه حاص می شود یعنی همانطور که تصور صحیق واقعیدت ،در تصددیق وجدود آن کدافی اسدت،
تصور معنای ضرورت ازلی واقعیت منجر به تصدیقش میشود.
اگر واقعیت در یک فرضی از فروض زائ شده باشد از دو حال خارج نیست؛ یا زوال واقعیت به دروغ و
مجاز بوده است که در این حالت واقعیت ثابت است و یا آن که زوال واقعیت ،حقیقت دارد .در این صورت
باز هم واقعیت ثابت است چرا که فرض شده است واقعیتدی وجدود نددارد .بندابراین زوال واقعیدت از یدک
واقعیتی خبر میدهد که ثابت شده است و آن واقعیتی است که میگوید واقعیت وجود نددارد یدا مشدکوک
است .در حقیقت انکار اص واقعیت در ظرفی محقق میشود که واقعیتی وجدود داشدته باشدد و ایدن زوال
اص واقعیت حاکی از حضور واقعیت است پس بطالن سفسطه در همه احوال ثابدت اسدت و فرضدی کده
بتوان در آن زوال واقعیت را تصورکرد ممکن نیست .لذا در صورتی که امکان زوال واقعیت در هدیچ حدالتی
وجود نداشته باشد قضیهای که از اص وجود و صدق واقعیت خبدر میدهدد از ضدرورت أزلدی برخدوردار
است.
پس اولین قضیهای که انسان ناگزیر آن را تصدیق میکند اص واقعیت بوده که جهت آن ضرورت ازلی
و مصداق آن واقعیت مطلقی است که مشروط به هیچ شرط و مقید به هیچ قیددی نیسدت (جدوادی آملدی،
تبیین براهین اثبات خدا.)227 ،
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گام سوم  :تا بدین مرحله ثابت شد که اص واقعیت ثابت بوده و جهت آن هم ضدرورت ازلدی اسدت.
گام بعدی اثبات انطباق این واقعیت مطلق ضروری ازلی بر واجب تعالی است .با تحلید واجدب بالدذات
معلوم شد که واجب بالذات خود به خود معدوم نمیشود و معدوم بودنش تنداقض آمیدز بدوده و منجدر بده
امتناع کاتی میشود .بنابراین اص واقعیت مطلق ضروری ازلی بدر چیدز دیگدری جدز واقعیتدی کده واجدب
بالذات است قاب صدق نیست.
ممکن است اشکال شود که اص واقعیتی که مطلق بوده و ضدرورت ازلدی دارد قابد انطبداق بدر مداده
فلسفی و یا ماده فیزیکی است و وقتی احتمال خالف در انطباق به وجود آمد دیگر تقریدر عالمده از برهدان
صدیقین کارآمد نبوده و اثبات خداوند را به عنوان اولین مسئله فلسفی در پی ندارد.
در پاسخ می گوییم ضرورت ازلی اص واقعیت ،جز واجب تعالی بر موجود دیگر صدالحیت انطبداق
ندارد ،چرا که با قبول انطباق اص واقعیت بر ماده فلسفی و با وجود تشخص وجودی آن ،چون موجدودات
ّ
مجرد ،ماده فلسفی ندارند ،دیگر بهره و حری از واقعیت نخواهند داشت .و اگر فرض کندیم اصد واقعیدت
ً
مطلق ضروری ازلی همان ماده فیزیکی است با مشک اساسی مواجه میشویم؛ زیدرا مداده فیزیکدی اصدال
وجود مشخص نیست و همیشه به صورت وضع خاص از قبی حرکت و نیدرو محقدق میشدود و تشدخص
وجودی ندارد (جوادی آملی ،تبیین براهین اثبات خدا.)232 ،
بنابراین اص واقعیت مطلق ضروری ازلی بدر مداده فلسدفی و فیزیکدی منطبدق نمیشدود ،چدون تنهدا
ضرورتی که می شود برای ماده فلسفی و فیزیکی تصور کرد ،ضرورت کاتی بوده ،کده متقدوم بده بقداء کات و
موضوع است .پس ضرورت أزلی واقعیت مطلق فقط بر واجب تعالی منطبق میشود.
گام چهارم :درگام پایانی ،نتیجه میگیریم اص واقعیت به عنوان اولین مسئله ،کهن انسدان را بده خدود
درگیر کرده به گونه ای که ناگزیر از تصدیق و اکعان به آن بوده و چون واقعیت به ضرورت ازلی ثابت اسدت،
اص واقعیت مطلق ضروری أزلی فقط بر واجب تعالی منطبق میشود .وقتدی اثبدات شدد واقعیدت مطلدق
ضروری ازلی وجود دارد در حقیقت اثبات میشود که واجب تعالی به وصف ضرورت أزلی موجود اسدت.
پس بر اساس تقریر عالمه طباطبایی ره واضق شد واجب تعدالی بده عندوان تنهدا مصدداق واقعیدت مطلدق
ضروری ازلی درصدر مسائ فلسفی ثابت است.
بداهت وجود خدا از منظر عالمه طباطبایی
قب از بررسی بداهت وجود خدا در دیدگاه عالمه ره الزم است بعضی از مبادی تصدوری و تصددیقی
دخی در دیدگاه عالمه ره ،بیان شوند.
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 -1بدیهی
بدیهی در لغت به معنای چیزی است که ناگهانی و بدون فکر به سراغ میآید (فراهیددی .)3۰ /4 ،امدا
در اصطالح ،بدیهی نتیجه فرآیند یک تقسیم است .علم ،تقسدیم بده حصدولی و حضدوری میشدود .علدم
حصولی عبارت است از حضور صورت شیء نزد کهن و علم حضوری عبارت است از حضور خود شدیء
نزد شخص.
علم حصولی خود به تصور و تصدیق منقسم میشود .تصور عبارت است از حضور صورت مدرکده از
طریق حواس نزد عق و تصدیق عبارت است از فهم درستی و صدق تصورات و نسبت میان آنها در قضدیه.
هرکدام از تصور و تصدیق در یک تقسیم دیگری به بدیهی و نرری منقسم میشوند .بدیهی شدناختی اسدت
که نیازمند فکر و استدالل نبوده ولی شناخت نرری محتاج به فکدر و اسدتدالل اسدت( .طباطبدائی ،نهایده
الحکمه.)31۰ ،
معرفت بدیهی هم در شناخت تصوری وجود دارد و هم در تصدیقی یافت میشدود .تصدورات بددیهی
عبارتند از محسوسات ،وجدانیات و انتزاعیات لکن تصدیقات بدیهی در یک انقسام دیگری به بدیهی اولدی
و ثانوی تقسیم میشوند .بدیهی اولی قضیهای است که صرف تصور صحیق طدرفین و نسدبت میدان آنهدا،
منجر به تصدیق میشود و برای اکعان به حکم کافی بوده و حکم به صدق قضیه ،نیازمند تفکدر و اسدتدالل
نیست و حتی نیاز به استفاده از ابزار دیگری مانند حس در آن وجدود نددارد( .مطهدری ،مجموعده آثدار/6 ،
.)332
در قضایای بدیهی ثانوی بر خالف بدیهیات اولیه ،تصور صحیق طرفین و نسبتشان در تصددیق حکدم
کفایت نمیکند بلکه صدق قضیه در گرو به کار گرفتن اندامهای حسی یا چیزهدای دیگدری غیدر از تصدور
اجزاء قضیه است (مطهری ،مجموعه آثار 348 /6 ،و .)333
 -2فطری
عالمه در بعضی عبارات خود در مورد وجود خداوند از واژه فطدری اسدتفاده کردهاندد ،از ایدن رو الزم
است معانی واستعماالت فطری مورد بررسی قرار گیرد تا در طول بحث تفاوت آن با بدیهی روشدن شدده و
مشخص شود مراد عالمه بداهت وجود خداست یا فطری بودن آن.
فطری منسوب به فطرت و در لغت به معندای خلقدت اسدت( .جدوهری .)781 /2 ،امدا در اصدطالح،
فطری در موارد مختلفی استعمال میشود .شهید مطهدری دربداره مدوارد اسدتعمال فطدری چندد وجهدی را
توضیق میدهد.
 .1گاهی مراد از فطری ادراکی است که در همه افراد یکسان است .یعنی کهن همه افراد آن را مییابدد و
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واجد آن است لذا از جهت کیفیت واجد بودن و واجد نبودن درمیان اکهان اختالفدی وجدود نددارد .شدهید
مطهری میفرماید این نوع از ادراکات تصوری و تصدیقی ادراکات عمومی نام دارد .مث اعتقداد بده وجدود
واقعیت که حتی سوفسطایی هم در اعماق تفکر خود نمیتواند نافی آن باشد.
 . 2ادراکاتی که ظهور و خفا دارند ،برای بعضی فقط بالقوه موجود است لکن برای گروهی دیگر عدالوه
بر بالقوه بودن به فعلیت هم رسیده است .این ادراکات از قبی معلوماتی است که به واسطه علدم حضدوری
برای نفس معلوم است و نفس واجد آنهاست ولی هنوز به علم حصدولی معلدوم نشددهاند .صددرالمتالهین
اعتقاد دارد که وقتی از فطری بودن معرفت به کات حق تعالی سخن میگوییم مرادمدان ایدن ندوع از فطدری
است.
 .3نوع دیگر از موارد استعمال فطری مربوط به قضایایی است که در منطق به آنها فطریدات میگویندد.
قضایایی که همواره برهانشان همراه آنهاست و هیچ گاه از براهین و قیاسات خود جدا نمیشوند .مانند زوج
بودن برای عدد چهار.
 . 4ادراکات و تصوراتی که خاصیت کاتی عق است و هدیچ اسدتنادی بده غیدر عقد نددارد (مطهدری،
مجموعه آثار.)262 /6 ،
 -3وجود
گاهی مراد از وجود ،وجود در مقاب ماهیت است که مح نزاع در بحث اصالت الوجود و اعتباریدت
الماهیت است اما گاهی مراد از وجود ،وجود در مقاب عدم است.
مراد از وجود در عنوان بحث این مقاله ،وجود در مقابد عددم اسدت .در واقدع بصددد آن هسدتیم کده
بداهت وجود و هستی خدا را در مقاب عدم آن اثبات کنیم.
 -4مالک بداهت تصورات وتصدیقات
با توجه به مباحثی که حول محور بدیهی داشتیم ما در اینجا هم باید مالک بداهت تصدورات را تعیدین
کنیم و هم بایستی معلوم کنیم مالک بداهت تصدیقات چیست.
مطهری در شرح مبسوط منرومه تاکید میکند مالک بداهت تصورات ،بساطت است« :از اینجا مالک
بدیهی بودن هم روشن میشود ،هر تصور که بسیط باشد و از مجموع چند تصور دیگر ترکیب نشدده باشدد
یک تصور بدیهی است ...تصور بدیهی آن عنصر کهنی بسدیط اسدت کده قابد تجزیده بده اجدزاء نیسدت»
(مطهری ،مجموعه آثار .)34 /9 ،و ی همچنین با تاکید بر عبارات عالمه در اصول فلسفه رئالیسم در بحث
واقعیت و هستی اشیاء به تبیین مالک بداهت در تصورات پرداخته است .استاد مطهری اثبدات میکندد کده
مالک بداهت به گونه ای است که وقتی تصوری بسیط باشد دیگر در آن اجمال و ابهامی نبوده و بداهت هم
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جز این نی ست لذا ضابطه بدیهی بودن تصورات ،بسیط بودن آنهاست (مجموعده آثدار .)5۰5 /6 ،بندابراین
می توان با استناد به شرح استاد مطهری بر متن عالمه در اصول فلسفه رئالیسم ،اینگونه گفت که طبدق نردر
عالمه طباطبایی مالک بداهت بساطت است.
اما در تصدیقات ،تصدیق به عنوان فع نفس که در آن عملیات کهنی صورت میگیرد به گزاره و قضدیه
تعلق دارد .تصدیق از آن جهت که مرکب از موضوع و محمول بوده و دارای اجزاء است متصف به بسداطت
نمیشود چون همانطور که در مالک بداهت تصورات گفتیم بساطت عنوانی اسدت کده بدر مفداهیم بددون
اجزاء اطالق میشود و مفهومی که تجز یه به اجزاء متعدد میشود دارای اجمال وابهدام اسدت و چیدزی کده
اجمال و ابهام دارد بسیط نبوده و در نتیجه بدیهی هم نیست .بنابراین قضیه که متوقف بر حصول دو یا چندد
تصور است با مالک بداهت تصورات نمیتواند بدیهی باشد.
مالک قضیه بدیهی آن است که محمول ،بدون واسدطه بدرای موضدوع ثابدت باشدد .بده عبدارت دیگدر
قضایایی که محمول آنها «من صمیمه» هستند دارای مالک بداهتاندد ،چندین قضدیهای از مبدادی قیداس
برهانی است « :آن قسم از مبادی که تصدیق بدان ،ضروری و بدیهی است ...بداهت آن اگر ناشدی از عقد
ً
محض باشد ،بدون استعانت از شیء دیگر ،قضیه اولی است که پذیرش و اعتقاد به آن حتما الزم است مث
اینکه بگوییم ک از جزء بزرگتر است»( .مصباح یزدی ،الشفاء ،البرهان .)84 ،ازاین رو میتدوان گفدت کده
گزاره بدیهی اولی آن قضیهای است که ثبوت محمول برای موضدوع «مدن صدمیمه» باشدد ،نده احتیداج بده
مصحق بیرونی داشته باشد و نه مصحق درونی بلکه کات موضوع بگونهای است که اقتضای ثبوت محمول
برای آن وجود دارد.
ً
نمیتوان ادعا کرد که تحلیلی بودن ،مالک بداهت اولی است .اساسا بین بدیهی بودن و تحلیلی بدودن
مساوات برقرار نیست یعنی نمیتوان مدعی بود که هرگزاره تحلیلی ،بدیهی است و هر گزاره بدیهی ،تحلیلی
ً
است .بلکه نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است؛ یعنی قطعا هدر گدزاره بددیهی ،تحلیلدی اسدت امدا
اینگونه نیست که هر قضیه تحلیلی ،بدیهی باشد .از این بیان معلوم میشود که حتی قوام قضدایای تحلیلدی
هم متوقف بر اص امتناع تناقض است .بنابراین مالک بداهت در قضایای تصددیقی ،بدی نیدازی قضدیه از
دلی و برهان در اثبات محمول برای موضوع است .به تعبیر دیگر گزارهای بدیهی است که محمولاش بدرای
موضوع «من صمیمه» باشد .اما باید توجه داشت که این بی نیازی و استغنا از واسطه در ثبوت به جهدت آن
نیست که محمول در موضوع نهفته است کما اینکه در قضایای تحلیلی این چنین است ،بلکده از آن حیدث
است که نفس در صدق نسبت بین محمول و موضوع مضطر است (جوادی آملی ،تبیین براهین اثبات خدا،
.)78
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نکته مهم و پایانی آن که بدیهی بودن یک تصدیق به معنای بی نیازی آن از ُم ِّنبه نیست .اگر امری بدیهی

بود به معنای بی نیاز از لفظ و عالمت برای خطور به کهن نیست .بلکه معنای بدیهی بودن یک تصددیق آن
است که اگر معانی الفاظ به کار گرفته شده در قضیه فهمیده شود برای تصدیق به قضیه احتیاجی به برهان و
حجت نیست .فلذا ُم ِّنبهات علم جدیدی را به وجود نمیآورند( .مصباح یزدی ،الشفاء ،الهیات.)244 /1 ،
ماحص تحقیق در مالک بداهت تصدیقات آن شد که گزاره بدیهی ،قضیهای است که ثبدوت محمدول
برای موضوع «من صمیمه» و بدون دخالت هرگونه مبدأ تصدیقی باشد .با وجود ایدن ممکدن اسدت قضدیه
بدیهی نیاز به ُم ِّنبه داشته باشد.
 -5بداهت وجود خدا
از دیرباز نسبت به مسئله وجود خدا سه دیدگاه وجود داشته اسدت؛ عددهای معتقدد بودندد کده وجدود
خداوند فطری و بدیهی است و نیاز به برهان ندارد و گروهی دیگر هم اعتقاد داشتند وجود خدا نرری بوده و
نیاز به اقامه برهان دارد و برخی دیگر وجود خدا را بدیهی دانسته و شأن براهین را شدأن تنبیهدی میدانندد .از
نرر بسیاری از دانشمندان ،سرشت انسان در دو ُبعد بینشها و گرایشها با خدا پیوند یافته اسدت بگوندهای
که می توان خداشناسی و خدداگرایی را از امدور فطدری دانسدت .خداشناسدی فطدری در دو قلمدروی علدم
حضوری و حصولی قاب بررسی است.
در مورد خداشناسی فطری در حیطه علم حضوری ،همه انسانها با علم حضدوری خددا را مییابندد و
اگر زنگارهای غفلت زدوده شود ،وجود او را روشنتر از هر چیز دیگدری میبینندد .خداشناسدی فطدری بده
معنای علم حضوری به خدای متعال دارای درجاتی است که درجه نازل و پایین آن در عامه بشر وجود دارد.
ُ
ألست ّ
بربکم قالوا بلی»( .اعراف.)172 ،
عالمه طباطبایی در کی آیه شریفه« :و أشهدهم علی أنفسهم
در رابطه خداشناسی فطری در حیطه علم حضوری میفرمایند« :پس احتیاج آدمی به پروردگاری که مالک
و ّ
مدبر است جزء حقیقت و کات انسان است و فقر به چنین پروردگاری در کات او نوشته شده و ضعف بدر
پیشانیش مکتوب گشته و این معنا بر هیچ انسانی که کمترین درک و شعور انسدانی را داشدته باشدد پوشدیده
نیست ،عالم و جاه  ،صغیر و کبیر ،شریف و وضدیع ،همده در ایدن درک مسداویاند .آری ،انسدان در هدر
منزلی از منازل انسانیت قرار داشته باشد از ناحیه کات خود این احساس را میکند که بدرای او پروردگداری
است که مالک و ّ
مدبر اوست»( .طباطبایی ،المیزان.)4۰1 /8 ،
عالمه طباطبایی در جای دیگر در اصول فلسفه رئالیسم تصریق میکند که علم حضوری به خدا فطری
است.
«اگر اثبات این موضوع را فطری بشر ندانیم – با اینکه فطری است – اص بحث از آفریدگار جهان فطری
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است؛ زیرا بشر ،جهان را در حال اجتماع دیده یک واحد مشاهده مینماید و میخواهد بفهمد که آیا علتدی
که با غریزه فطری خود در مورد هر پدیدهای از پدیدههای جهانی اثبات میکند در مورد مجموعه جهان نیدز
ثابت می باشد؟ ما می دانیم که به یک فرد انسان که از روی غریزه فطری خود از هدر علتدی بحدث میکندد
ً
نمیتوان گفت استثنائا در یک مورد ،غریزه فطری خود را رها کن!  ...ما با این بیان به این نتیجه میرسیم که
بحث و گفتگو درباره خدای جهان ،فطری انسان است» (طباطبایی ،اصول فلسفه.)279 ،
توجه به این عبارات این ُمدعا را بیش از پیش روشن میکند که خداشناسی در قلمروی علدم حضدوری
فطری بشر بوده و غریزه فطری انسان به دنبال آن است .البته الزمه فطری بودن هم آن نیست که در هر وقت
ً
و هر فردی به صورت یکسان و متواطئ الصددق وجدود داشدته باشدد .قطعدا غرائدز فطدری کو مراتباندد و
صدقشان برافراد بشر به نحو تشکیکی است.
خداشناسی فطری در قلمرو علم حضوری زمینه ساز برهان فطرت است .مددعای ایدن برهدان ،فطدری
بودن بینش و گرایش به خداست که با کنار زدن پردههای غفلت بالفع میشود .از همدین رو ادراکداتی کده
خداشناسی فطری در قلمرو علم حضوری تولید میکند ادراکاتی است که بالقوه در کهن هدر کسدی وجدود
دارد هر چند بالفع در کهن بعضی یافت نمیشود یا خالفش موجود است .با این توضیق معلدوم میشدود
که خداشناسی فطری در قلمرو علم حضوری از نوع دوم فطریاتی است کده توضدیحش گذشدت (جدوادی
آملی ،تبیین براهین اثبات خدا.)291 ،
با وجود اینکه خداشناسی فطری در قلمرو علم حضوری همگانی است اما عالمه طباطبایی ره فراتر از
این را إدعا می کند و آن خداشناسی بدیهی در حیطه علم حصولی است .همدانطور گذشدت دیددگاه عالمده
طباطبایی ره در بداهت وجود خدا مبتنی بر تقریرشان از برهان صدیقین اسدت .توجده بده سدیر منطقدی کده
عالمه ره در تقریرشان از برهان صدیقین داشت و همچنین عنایت به مالک بداهت تصدیقات ،بداهت علم
حصولی به واجب تعالی را در دیدگاه عالمه روشن میکند .عالمه طباطبایی در تقریرشان از برهان صدیقین
فرمودند که آنچه به عنوان امری بدیهی مورد اتفاق همه فالسفه است و مرز بین سفسدطه و فلسدفه را تعیدین
میکند ،اص واقعیت است و ایدن واقعیدت ،ثابدت و ّ
حدق بدوده و ضدرورت أزلدی مطلدق دارد و بده دلید
خصوصیت کاتیاش به هیچ وجه منعدم و باط نمیشدود بده طدوری کده حتدی در فدرض انکدار ،تدوهم و
ُ
الی ُ
حیث َ
شعر واقعیت ثابت میشود .بندابراین چدون واقعیدت ،ضدرورت ازلدی دارد و
تشکیک واقعیت ،من
لذاته منعدم و باط نمی شود ،همان واجب الوجود بالذات است .چون واجب بالذات یعندی وجدودی کده
ضرورت ازلی دارد و لذاته منعدم نمیشود.
عالمه در پایان برهان می فرماید :با توجه به این تقریر از برهان د حتی علم حصولی بده د اصد وجدود
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واجب بالذات هم بدیهی است و براهین اقامه شده دیگر ،همه در حکم ُم ّنبه و برطرف کننده غبار غفلتاند.
ٌ
ضروری عند االنسان و البراهین المثبته له تنبیهات
«و من هنا یرهر للمتأم أن اص وجود الواجب بالذات
بالحقیقه»( .طباطبایی ،حواشی علی الحکمه المتعالیه.)16 /6 ،
عالمه ره در کتاب اصول فلسفه رئالیسم هم ،به بداهت علم حصولی به واجب تعدالی اشداره میکندد:
«اگر اثبات این موضوع را فطری بشر ندانیم – با اینکه فطری است –»( .طباطبایی ،اصول فلسفه( .)279 ،به
قرینه عبارت عالمه در حواشی حکمت متعالیه مراد از فطری همان ضروری و بدیهی اسدت ).عالمده ره در
این عبارت تأکید میکند اثبات وجود خدا بدیهی است .اثبات هم مربوط به قلمرو علم حصولی اسدت بده
قرینه اینکه عالمه در ادامه همین عبارت میفرماید« :اص بحث از آفریدگار جهان فطری است»( .همان).
که مراد علم حضوری فطری به خداست.
ٌ
عالمه در تفسیر المیزان کی آیه شدریفه «أفدی اللده شدک فداطر السدموات و االرض»( .ابدراهیم.)1۰ ،
ٌ
برهان ٌ
تام سه التناول حتی لألفهام البسیطه یناله األانسدان الدذی
عبارتی ُمشعر به این مدعا دارند« :و هذا
ً
ً
یذعن بفطرته أن للعالم المشهود حقیقۀً و واقعیدۀً مدن غیدر أن یکدون وهمدا مجدردا کمدا یبدیده السفسدطه
والشک»( .طباطبایی .)297 /12 ،عالم ه در این عبارت هم با تاکید بر اص واقعیدت و هسدتی مطلدق کده
ضرورت أزلی دارد ،واجب تعالی را به عنوان اص اولی و بدیهی عالم خلقت اثبات میکند.
حال سؤالی مطرح میشود که عالمه طباطبایی به چه مالک و ضابطهای إدعا میکند که واجب تعدالی
به عنوان بدیهی اولی فلسفی ثابت است؟ عالمه با تکیه بر سیر از بدیهی ،وجود واجب تعدالی را مبتندی بدر
اص واقعیت اثبات کرد اما سؤال اینجاست که چگونه علم حصولی بده وجدود واجدب تعدالی ضدروری و
بدیهی است؟ آیا قضیه مذکور مالک بداهت تصدیقات را دارد؟
در پاسخ میگوئیم درباره مالک بداهت تصدیقات گفته شد گزارهای بدیهی اسدت کده ثبدوت محمدول
برای موضوع بدون واسطه در ثبوت باشد؛ به تعبیر دیگر محمول برای موضوع «من صدمیمه» بدوده و بدرای
ّ
ترتب محمول بر موضوع نیاز به مصحق درونی و بیرونی نباشد.
با توجه به این مالک ،وقتی سراغ مدعای عالمه در بداهت وجود واجدب تعدالی مدیرویم آن را واجدد
مالک می یابیم چون همانطور که در ابتدای تقریر عالمه از برهان صدیقین اشاره کردیم ،معنای بدیهی اولی
بودن مسئله واجب تعالی مبتنی بر اص واقعیت مطلق ،عدم احتیاج آن به مبادی تصددیقی اسدت و مبدادی
ّ
تصوری که از مفاهیم عامه بوده و شأنیت شرح اللفری دارندُ ،مخ بدیهی اولی بودن مسئله واجب نیسدتند
و عالمه هم در تقریرشان از برهان صدیقین نشان دادند که برای اثبات واجب تعالی از هیچ مبددأ تصددیقی
فلسفی (که در قرائت صدرایی استفاده میشد از قبی اصاله الوجدود و وحددت وجدود) اسدتفاده نکردندد و
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ً
مستقیما از اص واقعیت و هستی مطلقی که با آن دفع سفسطه کردند به این رسیدند که چون ایدن واقعیدت
مطلق ،ضرورت ازلی دارد و باط و منعدم نمیشود واجب بالذاتی است که اشیاء در واقعیت و هسدتی بده
آن واقعیت مطلق مفتقراند .بنابراین وجود واجب تعالی بدون توقف بر مبدادی تصددیقی ،بده عندوان اولدین
مسئله فلسفی ثابت میشود که بالطبع علم حصولی به آن بدیهی اولی است .در کامنت توضیق داده شد.
ممکن است سؤال شود که شأن اولی االوائ در این نرام شک گرفته چیست؟ اگر مسئله وجود واجب
تعالی به عنوان بدیهی اولی ثابت شده است آیا بر قضیه امتناع اجتماع نقیضین توقف دارد؟ آیدا ایدن توقدف
ّ
ُمخ بداهت نیست؟
در پاسخ می گوییم شأن قضیه اولی االوائ نسبت به بدیهیات اولیه شأن استقرار علم است بده طدوری
که اگر قضیه امتناع اجتماع نقیضین نباشد هیچ آگاهی حاص نشده و باب علدم مسددود میگدردد .توقدف
بدیهی بر اص امتناع تناقض استنتاجی و تولیدی نیست بلکه براساس نرریه تتمیم تصددیق و اسدتقرار علدم
تبیین میشود (مطهری ،مجموعه آثار .)348 /6 ،طبق این نرریه رجوع سایر قضدایای بددیهی و نردری بده
اص امتناع تناقض برای تتمیم و کام شدن تصدیق در آن قضایا است .به تعبیر دیگر بدرای اسدتقرار علدم،
یعنی ادراک مانع از نقیض ،باید به این اص تکیه کنیم .برای اینکه «الف ب است» صادق باشد باید «الف
ّ
ب نیست» کاکب باشد و این از طریق اولی االوائ تأمین میشود .لذا این احتیاج ُمخ بداهت اولی نیست
چون همچنان ثبوت محمول برای موضوع «من صمیمه» و بدون واسطه است.
ممکن است دوباره سؤال شود که تقریر عالمه ره از برهان صدیقین مبتندی بدر اثبدات اصد واقعیدت و
ّ
ضرورت ازلی آن بود و این خود به تنهایی میتواند ُمخ بداهت اولی مسئله واجب تعالی باشد.
جواب این شبهه با توجه به گامهایی که برای توضیق تقریر عالمه پیمودیم معلوم میشود .آنچده کده در
بداهت اولی مسئلهای اختالل ایجاد میکند ،عبارت است از دخالت مبدادی تصددیقی و پدیش فرضهدای
نرری در ثبوت محمول برای موضوع ،اما اینکه در مسئلهای موضوع به همراه قیودش برای مقبول واقع شدن
نیازمند صرف تنبه باشد ،ضرر و اختاللی در بداهت اولی آن مسئله به وجود نمیآورد .در بحث اثبات اص
واقعیت و همچنین ضرورت ازلی آن تاکید کردیم که این دو مدعا با صرف ّ
تنبه بده جواندب قضدیه وتصدور
صحیق از واقعیت و معنای ضرورت ازلی ثابت میشود .در این صورت اثبات وجود بدرای ضدرورت ازلدی
واقعیت مطلق ،متوقف بر مبادی تصوری است که شأن تنبیهی دارند و به هیچ وجه ضرری به بداهت اولدی
اص واقعیت مطلق ضروری ازلی نمیزنند.
بنابرین می توان ،انواع توقف قضایا بدر وسدائط در ثبدوت محمدول بدرای موضدوع را نتیجده گرفدت .در
قضیهای که محمول برای موضوع ثابت میشود ،ثبوت محمول برای موضوع میتواند مبتنی بدر واسدطههای
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مبدأ تصوری ،مبدأ تصدیقی و اولی االو ائ باشد .مسلم است که تمام قضدایای موجدود چده بددیهی و چده
نرری مبتنی بر قضیه اولی االوائ هستند و جنس این توقف با ابتنای بر مبادی تصوری و تصدیقی متفداوت
است از آن جهت که توقف هر قضیهای بر اص امتناع نقیضین از باب استقرار علم است و اگر حتی قضدیه
بدیهی ارجاع به ا ولی االوائ نداشته باشد ،مفادش ثابت و مستقر نشده و آگداهی بده آن شدک نمیگیدرد و
ّ
البته توقف مذکور هیچ اختاللی در بداهت قضایای بدیهی ایجاد نمیکند؛ زیرا وسائطی ُمخد بداهتاندد
که درثبوت محمول برای موضوع به کار گرفته شوند و لکن به کارگیری اولی االوائد بدرای تثبیدت و تحقدق
آگاهی است.
ُ ّ
همانطورکه توقف قضیه بدیهی بر اولی االوائ مخ بداهت نیست ،توقف بر مبادی تصدوری هدم ایدن
چنین است .چون مبادی تصوری در مسیر اثبات محمول برای موضوع شأن تنبیهی دارند و دخالتی در نحوه
و چگونگی ثبوت محمول برای موضوع ندارند اما مبادی تصدیقی دخالت مستقیم در اتصاف یک قضیه بده
بداهت و عدم بداهت دارند .اگر ثبوت محمول برای موضوع در قضیهای مبتنی بر اثبات مبدأ تصدیقی باشد
کاشف از آن است که قضیه مذکور دیگر بدیهی نیست .به عبارت دیگر قضیهای بدیهی است که دخالتی از
جانب مبادی تصدیقی در فرآیند ثبوت محمول برای موضوع وجود نداشته باشد در غیر این صورت آن گزاره
نرری است .برای مثال قضیه «واقعیت مطلق ضروری ازلی موجود است» بدر هدیچ مبددأ تصددیقی مبتندی
نبوده و فقط دانستن مبادی تصوری مث تصور مفهوم واقعیت ،ضروری ازلی و واجب بالذات در اکعدان بده
گذاره کافی است .اما در برهان صدیقین صدرایی اثبات حق تعالی مبتنی بر مبادی تصدیقی از قبی اصالت
الوجود ،وحدت وجود و ...است .لذا مسئله واجب تعالی در تقریر صددرایی بده جهدت توقدف بدر مبدادی
تصدیقی بدیهی اولی نیست.
بنابرین چون علم حصولی به واجب تعالی واجد مالک بداهت بوده ،بدیهی اولی است و بدا تکیده بدر
تقریر عالمه ره از برهان صدیقین واجب تعالی به عنوان اولین مسئله فلسفی اثبات میشدود و کوچدکترین
ّ
توقفی بر مبادی تصدیقی فلسفی که ُمخ بداهت اولیاند ،ندارد.
نقدهای بداهت وجود خدا
عمده اشکاالت وارد شده به عالمه طباطبایی ره متوجه تقریر ایشدان از برهدان صددیقین اسدت کده در
صورت به ثمر نشستن اشکاالت ،بداهت وجود خدا به عنوان اولین مسئله فلسفی زیر سؤال میرود .چدون
همانطور که بیان شد ،بداهت وجود خدا نتیجه تقریر ایشان از برهان صدیقین بدود .درهدر حدال بدا وجدود
فقدان نقد و اشکال جدی بر بداهت وجود خدا از منرر عالمه طباطبایی ،نقدهای پراکنددهای در ایدن بداره
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وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1اشکال عدم اثبات واقعیت عینی
این برهان مستلزم واقعیت کهنی نفس االمر است نه واقعیت عینی آن که ضرورت ازلی دارد؛ زیرا در آن
ادعا میگردد که فرض بطالن واقعیت و نفی و رفع آن مستلزم ثبوت واقعیت است اما باید دیدد نفدی و رفدع
ً
واقعیت و بطالن آن مستلزم چه واقعیتی است .نفی واقعیت صرفا مسدتلزم واقعیدت کهندی ،یعندی مسدتلزم
ثبوت اعتقاد به عدم واقعیت نفس االمری و ثبوت احتمال عدم آن خواهد بود نه مستلزم ثبوت عیندی .تبیدین
اشکال و نقد چنین است:
«پس نف ی که برای انسان ممکن است آن نفی به حسب اعتقاد و احتمدال اسدت نده نفدی تکدوینی هدر
واقعیت و نفس االمری؛ چون اگر اعتقاد به عدم واقعیت و یا احتمال عدم واقعیت نباشدد ،در ایدن صدورت
نفی واقعیت به حسب اعتقاد و یا احتمال نشده است .پس نفی واقعیت و نفس االمدر بده حسدب اعتقداد و
احتمال مستلزم واقعیت کهنی یعنی مستلزم ثبوت اعتقاد به عدم واقعیت نفس االمری و ثبوت احتمال عددم
آن خواهد شد نه مستلزم ثبوت نفس االمری تا چه رسد به ثبوت واقعیتی که ضرورت کاتدی دارد تدا واجدب
الوجود باشد .واعتقاد و احتمال عدم واقعیت در نفس االمر از امور نفسانی و کیف نفسانیاند و وجود آنهدا
ضرورت مادام الذات ندارد تا چه رسد به ضرورت کاتی ازلی» (شمس.)3۰۰ ،
بنابرین چون از اساس واقعیت عینی مطلق ثابت نشد ،دیگر موضوعی برای ضرورت ازلی وجود نددارد
که واجب تعالی بر آن منطبق شده و به عنوان بددیهی اولدی در رأس مسدائ فلسدفی قدرار گیدرد .از ایدن رو
بداهت وجود خدا مبتنی بر واقعیت مطلق عینی ثابت نمیشود.
پاسخی که می توان به این اشکال داد ،آن است که این نقد متوجه براهینی است که با تکیه بر مفهوم خدا
بر وجود او استدالل می کنند همانند برهان وجودی آنسلم .به عبارت دیگردر اشکال بین مفهدوم و مصدداق
واقعیت خلط شده است .برهان بر محور مفهوم واقعیت و ضرورت کاتی آن نیسدت بلکده بدر مددار تحقدق
واقعیت به عنوان اولین مسئله فلسفی است .نفی سفسطه و اکعان به واقعیت به لحاظ مفهوم واقعیت نیست
بلکه براساس مصداق و حم شایع واقعیت است .بنابرین آنچه که توسط برهدان عالمده ره ثابدت میشدود
ضرورت ازلی واقعیت مطلق عینی و نه کهنی بوده که از انطباق آن بر واجب تعالی بداهت اولی وجود خدا
به اثبات میرسد .لذا اشکال فوق ضرری به بداهت وجود خدا وارد نمیسازد.
 .2اشکال عدم اثبات واقعیت مطلق
ادعا شد که انکار اص واقعیت مستلزم اثبات آن است ،در حالی که آنچه با انکار اص واقعیت اثبدات
می شود ،یک واقعیت خاص بوده و اص واقعیت مطلق نیست و پر واضق است که واقعیت خاص مسداوی
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با اص واقعیت مطلق نخواهد بود .و اگر واقعیت مطلق ثابت نشود موضوعی برای بداهت وجود خدا بداقی
نمیماند.
پاسخ اینکه ،وقتی گفته میشود انکار اص واقعیت مستلزم اثبات آن است ،منرور این نیست که آنچده
با انکار اص واقعیت اثبات میشود همان اص واقعیت است بلکه مراد این است که با انکار اص واقعیت،
واقعیتی ثابت می شود و اثبات هر واقعیتی ،انکار اص واقعیت (که به معنای نفی هرگونه واقعیتی هست) را
نقض میکند .لذا میتوان گفت گزارهای که مشتم بر انکار اص واقعیت اسدت خدودش را نقدض میکندد
پس باط است .در نتیجه ،چون بطالن اص واقعیت به تناقض منجر میشود ،اص واقعیدت بده ضدرورت
ازلی ثابت است زیرا چیزی که بطالن امکان کاتی آن مستلزم تناقض باشد ،حقیقتی است که ضرورت ازلی
دارد و از ثبوت واقعیت به ضرورت ازلی بداهت وجود واجب تعالی را میتوان نتیجه گرفت .به عبارت دیگر
وصفی از شیء که از بطالن آن تناقض الزم میآید و منجر به ضدرورت ازلدی آن میشدود ،امکدان کاتدی آن
است .لذا از بطالن امکان کاتی من ،هیچ تناقضی الزم نمیآید و درنتیجه ضرورت ازلی نیز نخواهد داشت.
اما در فرض مسئله از بطالن امکان کاتی واقعیت تناقض الزم میآید و چیزی کده بطدالن کاتدی آن مسدتلزم
تناقض باشد ،ضروری ازلی است.
 .3اشکال حداقلی بودن بداهت واقعیت مطلق
تقریر مذکور ،حداقلی است و بیش از اثبات بداهت واقعیتی مبهم و نامتعین کده وجدوب وجدود کاتدی
دارد ،بر چیز دیگری داللت ندارد .زیرا حداکثر چیزی که این تقریر اثبات میکندد بدداهت تحقدق واقعیدت
ضروری ازلی است و داللت بر اوصاف دیگدر مثد وحددت ،بسداط و سدایر صدفات کمدالی بده صدورت
نامحدود ندارد .این اشکال در صورت استقرار ،اص بداهت وجود خدا را زیر سؤال نمیبرد ولی در عمد ،
بداهت را بی ثمر کرده و آن را برای اثبات باقی اوصاف واجب تعالی نیازمند به براهین دیگر میکند.
در پاسخ می گوییم بداهتی که از برهان صدیقین عالمه ره ثابت شد ،حداکثری اسدت و تمدام اوصداف
کمالی به واسطه این برهان داخ در کات اثبات میشود و محتاج به براهین دیگر برای اثبات سدایر صدفات
کمالی نیست .توجه به نتایجی که از برهان صدیقین به قرائت عالمه طباطبایی حاص شد شدبهه مدذکور را
برطرف می کند .گفته شد اص واقعیت به جهت آن که دارای وجود اطالقی و ضرورت ازلدی اسدت همدان
ّ
واجب بالذات است .وقتی ُمسل م شد که واجب تعالی وجود مطلق و ضروری ازلی دارد ،معنای این اطالق
ّ
وجودی و ضرورت ازلی آن است که هیچ حدی ندارد که او را محدود به حالت ،شرط ،قیدد و یدا مدوقعیتی
کند و چون حقیقت مطلق است دیگر هیچ صفت کمالی از کاتش بیرون نمیماندد و تمدام اوصداف بعددی
برای او ثابت است چرا که معنای اطالق در وجود ،شمول و در برداشتن تمام اوصداف و کمداالت وجدودی
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ُ
است و اگر غیر از این معنی شود خلف در حقیقت و واقعیت وجود مطلق ضروری ازلی است .بندابراین در
ّ
ظ اطالق و عدم تناهی و ضرورت ازلی واقعیت حقه ،توحیدد او و سدایر صدفات کمدالیاش بده صدورت
نامحدود و مطلق اثبات می شود و نیازمند به براهین دیگر نیست و البته با توجه به مطلب مذکور اقامه سدایر
براهین برای اتصاف کات به کماالت وجودی صرف تنبیه خواهد بود.
عالمه طباطبایی به این حقیقت اشاره میکند که چون اص واقعیت ضرورت ازلدی دارد همدان واجدب
ّ
بالذاتی است که دارای اطالق در وجود بوده و هیچ حد و قیدی ندارد و تمام اشیاء در وجود به او نیازمندند
و این از لوازم اطالق در وجود و ضرورت ازلی آن است و وقتی اطالق دروجود پیدا کرد باید تمام کمداالت
و اوصاف برای کات ثابت باشد و چیزی بیدرون از کات نماندد (طباطبدایی ،نهایده الحکمده328 ،؛ همدو،
حواشی علی الحکمه المتعالیه .)15 /6 ،بنابرین بداهت واقعیتی حداکثری ثابت شد که مشدتم بدر تمدام
اوصاف کمالی است.
نتیجهگیری
با توجه به مالک بداهت در تصدیقات ،یعنی ثبوت محمول برای موضوع بددون دخالدت هرگونده مبددأ
تصدیقی ،عالمه نشان داد گزاره «خدا هست» بدیهی اولی بوده و به عنوان اولین مسئله فلسفی مطرح است.
این مطلب ،نتیجه فرآیندی است که عالمه طباطبائی در تقریدر برهدان صددیقین آن را بیدان نمدود و آن را از
ابتدایی ترین نقطه فلسفه شروع کرد که واقعیت هست و این واقعیت اطالق در وجدود داشدته و متصدف بده
ضرورت ازلی است  .حقیقتی که در وجود ،مطلق بوده و در نشئه هستی منشأ تمام کماالت وجودی است و
به هیچ وجه باط ومعدوم نمیگردد ،به نحوی که اقتضای وجود برای آن مشروط به هدیچ شدرط ،حالدت،
صورت و قیدی نیست و در یک کلمه ضرورت ازلی دارد ،فقط منطبق بر واجب بالذاتی میشدود کده تمدام
موجودات ،در هستی خود مفتقر به او هستند.
عالمه ره در این تقریر وجود واجب تعالی را بدون اتکا به هرگونه مبددأ تصددیقی اثبدات کدرد اگدر چده
التفات به مبادی تصوری از قبی بررسی مفاهیم واجب بالذات ،ضروری ازلی و واقعیت مطلق جنبه تنبیهی
داشت اما دخالتی در بداهت یا فقدان آن نداشت .چون اتکا بر مبادی تصدیقی بدداهت اولدی گدزاره «خددا
هست» را زیر سؤال میبرد ،درحالی که مفروض ،ثبوت محمول وجود برای واقعیت مطلق ضدروری ازلدی
(که فقط بر واجب تعالی منطبق میشود) بدون دخالت مبادی تصدیقی است .بنابراین بدداهتی کده عالمده
طباطبائی نسبت به اثبات وجود خدا در قلمرو علم حصولی ادعا میکرد ،ثابت شد.
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