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Abstract 

This paper aims to explain an innovative formulation of the argument of the Righteous (burhān 

Ṣiddīqīn) from Imam Khomeini’s point of view and to compare it with the existential argument of 

Anselm and Descartes. This was done using a descriptive-analytical and a library research method. 

One of the basic shortcomings of the Anselm-Descartes existential argument is the confusion 

between the concept and the referent, or between primary essential predication and common 

technical predication, while burhān Ṣiddīqīn does not suffer from such a fault, in neither of its 

Avicennian or Sadrian formulations. However, the fundamental principle that enables Imam 

Khomeini to give a new spirit to the arguments for the proof of God is that he expresses his view 

and reading of burhān Ṣiddīqīn with solid foundations, and that is departure from the canonical 

meanings and theoretical words in proving the existence of God. He believes that the argument of 

the Righteous is basically grounded on intuition and does not require argumentative or 

philosophical preliminaries. 
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  )ره(خوانشی از نوآوری و تقریر برهان صدیقین از منظر امام خمینی

 آن با برهان وجودی آنسلم و دکارت ۀو مقایس
 محمدامین مدهوشی مزرعی
 استاد حوزۀ علمیۀ قم و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم
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 چکیده

آن با  ۀو مقایس )ره( دیقین از منظر امام خمینیخوانشی از نوآوری و تقریر برهان صن بیارو در صدد پژوهش پیش
یکژی از اسژت   ایکتابخانژ  و تحلیلژی –وصژییی روش تپژژوهش حارژر بژ   .استبرهان وجودی آنسلم و دکارت 

ایژن  ؛دکارت خلط بین میهوم و مصداق یا حمل اولی و شایع صناعی اسژت-اشکاالت اساسی برهان وجودی آنسلم
ن چ  ب  تقریر سینوی و چ  ب  تقریر صدرایی دچار چنژین خطیژی نیسژت  امژا اصژل در حالی است ک  برهان صدیقی

ین است کژ  ایشژان بژا مطژانی ا تا روح جدیدی در براهین اثطات خدا بدمد سازدرا قادر می )ره(بنیادی ک  امام خمینی
یلح و الیاظ نظری در بیان پردازد و آن خروج از معنای مصاستوار ب  بیان دیدگاه و خوانش خود از برهان صدیقین می

برهان صژدیقین مطتنژی بژر معروژت و شژهود اسژت و  ایشان معتقد است ک  اساسا    برهان اثطات خداوند متعال است
 نیازمند مقدمات برهانی و ولسیی نیست 

 .دکارت آنسلم، برهان وجودی، ،)ره(برهان صدیقین،امام خمینی :یکلیدواژگان 
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 مقدمه
اسالمی و غیراسالمی درصدد بودند ک  ب  بیان علمی، وجود خداوند متعژال را  ویلسووان زیادی اعم از

ها براهین متعددی در زمینۀ اثطات ذات و صیات الهژی شژده اسژت  در ایژن ثابت کنند ک  نتیجۀ این تالش
طژاس سینا کوشید تا با اقتمیان، یکی از آن ادل  برهان صدیقین است ک  برای نخستین بار شیخ الرئیس بوعلی

ای از ذکر مخلوقات برای برهانی ب  نام صدیقین، ک  مطتنی بر عدم نیاز ب  هیچ واسی  53از سورۀ وصلت آیۀ 
سینا و پس از آن والسیۀ دیگر با بیانی متیاوت نسطت ب  باشد، را ذکر نماید  در نخست، ابناثطات خالق می

طریق برهان صدیقین شدند، ب  همین جهت تقریرات والسیۀ گذشت  درصدد اثطات وجود خداوند متعال از 
تقریرهای مختلیی در این بین شکل گروت  در این میژان، امژا، عژار  و ویلسژو  معاصژر حمژرت امژام 

نماید ک  خمینی)ره( ب  جهت تحت تأثیر بودن از معنای واژۀ برهان در قرآن نگاهی نو ب  برهان صدیقین می
است  بدین جهت ک  اساسا  ایشان برهان صژدیقین را از حییژۀ از معنای مصیلح و رایج نزد والسی  خارج 

نمایژد و داند و این برهان را طریقی شهودی برای معروت خداونژد متعژال تلقژی میعلم حصولی خارج می
 آید وقط در مقام تعطیر ب  کسوت الیاظ بر می

بژ  کژار بژرده  خژدانخستین بژار شژیخ الژرئیس بژوعلی سژینا برهژان صژدیقین را بژرای اثطژات وجژود 
شژژیخ الژژرئیس ایژژن برهژژان را یکژژی از اسژژتوارترین بژژراهین  ( 3/66، اشژژارات و تنطیهژژاتسژژینا، ابناست)

هد و چون دشناسان  ب  وجود خداوند متعال گواهی میخداشناسی دانست  و از آن جهت ک  با روشی هستی
وجود خداوند در اعلی مراتب وجود است، خود حکایت از برتری این برهان بر سایر براهین اثطات خداوند 

تر است و در آن از ذات الهی و ن  اوعال و مخلوقاتش)نظیر حرکت و حژدو((، تر و راستدارد، زیرا درست
 همان( بر وجود او استدالل شده است)

متال  در این نامگذاری از وی پیروی کردند  الطتژ  مرحژوم آشژتیانی در  پس از بوعلی نیز سایر حکمای
گژذاری ایژن برهژان برگزیژده تعلیق  بر شژرح منظومژۀ خژود بژ  جژای صژدیقین، واژۀ صژدیقی را بژرای نام

 ( 488)آشتیانی، است
یت  اما در این بین حکیم و ویلسو  معاصر حمرت امام خمینی از منظر نویی ب  برهان صدیقین پیش گ

گشاید بدین معنا کژ  برهژان صژدیقین را برهژان نگرد و روشی جدید را ب  عرصۀ مطاحث علمی میشده می
داند تژا تر میداند و اساسا  از ساحت علم نظری خارج و ب  معروت و شهود نزدیکمصیلح نزد والسی  نمی

 مطاحث ولسیی 
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 شناسیمفهوم -1
   برهان1-2

شود: دلیل قاطع، دلیژل لیی ذکر شده است ک  ب  چند مورد اشاره میدر معنای لغوی برهان معانی مخت
(  مترجمان در نهمت ترجمژ  ایژن کلمژ  را معژادل 1/178؛ زمخشری، 1/121وارح و حجت)اصیهانی، 

« َاووذوطیقژا»آن را  وارابیهمچنین (  106اند)اونان، اصیالح یونانی َاپودیکسیس در منیق ارسیو قرار داده
(  در رژمن لیژ  1/512گیت  است)ابن ندیم،« ابودیْقییقا»( و ابن ندیم آن را معادل 1/48داند)وارابی، می

باشژد  یونانی و همچنین کلمۀ معادل آن در زبان التین یعنی دمونستراسیو، در لغت ب  معنای نشان دادن می
و قیاسی مرکب  رودب  شمار می ناعات خمسصک  یکی از  است ولسی و  منیقاصیالحی در علوم  برهان،

 ( 1/445؛ شیرازی، 1/289؛ همو، 1/75سینا، ای یقینی است)ابناز مقّدمات یقینی برای تحصیل نتیج 
   صدیقین2-2

الصژدیق مژن »گویژد: اند  راغب اصیهانی میذکر کرده« صدیق »شناسان، معانی مختلیی را برای واژه
(  طریحی س  معنا برای این واژه ب  کژار 277اصیهانی، «) ل لمن ال یکذب قطکثر من  الصدق وقیل بل یقا

 برده است:
 المداوم علی التصدیق بما یوجب الحق -1
 الصدیق الذی عادت  الصدق -2
 ( 5/199کثیر الصدق)طریحی،   -3

آن بژ  باشد ک  متناسب با وج  تسمیۀ نما بودن گیتار وردی میمخرج مشترک همۀ معانی ذکر شده حق
 برهان صدیقین است 

 
 سیر اجمالی تطور برهان صدیقین -2

هژای خژود سینا میرح کرده است و بژا تالشتر ذکر شد برهان صدیقین را اول بار ابنهمانیور ک  پیش
درصدد بود ک  واجب الوجود را بدون تمسک ب  مخلوقات اثطات نماید و نهایتا  مدعی شد سورۀ وصلت آیژۀ 

سینا، تقریطژا  بژ  صژورت (  پس از ابن3/66، اشارات و تنطیهاتسینا، یقین است)ابنناظر ب  برهان صد 53
تر و نو با همژان هژد  مقژدمات کمتژر یک سنت، والسی  تالش کردند تا از برهان صدیقین، تقریری کامل

صژدیقین  ارائ  دهند  مالصدرا برهان صدیقین شیخ را دایر مدار میهوم وجود دانست  و آن را نزدیک ب  برهان
 ( 6/26شمارد، ن  خود آن)صدرالمتألهین، می

تقریر صدرالمتألهین ب  نحوی است ک  نتیجۀُ برهان مذکور بدون نیاز ب  ابیژال دور و تسلسژل حاصژل 

https://fa.wikifeqh.ir/فارابی
https://fa.wikifeqh.ir/فارابی
https://fa.wikifeqh.ir/منطق
https://fa.wikifeqh.ir/منطق
https://fa.wikifeqh.ir/فلسفه
https://fa.wikifeqh.ir/فلسفه
https://fa.wikifeqh.ir/صناعات_خمس
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یعنژی اصژالت وجژود، تشژکیک  -شود  نزد مالصدرا این برهان بر پایۀ اصولی چند از حکمت متعالیژ می
  اما برهان صدیقین نزد ویلسو  معاصر عالمژ  ططاططژایی نیژز دارای دو استوار است –وجود و امکان وقری 

اند، اما در جای دیگر با تکی  همان بیان مالصدرا را پذیروت  و نقل کرده نهایة الحکمةتقریر است: ایشان در 
ز انژد  تقریژر اخیژر ابر اصل واقعیت هستی و اجتناب از سیسی ، وجود ذات واجب تعالی را اثطژات نموده

ای ک  در آن از اصالت وجود یا تشژکیک آن هژم اسژتیاده نشژده کمترین مقدمات بهره جست  است، ب  گون 
رسد اصالت وجود اگرچ  در تقریر عالم  صریحا  جزو مقدمات نیسژت، امژا جژزو پژیش است  ب  نظر می

الهی ک  پژس از  حکمای»گوید: الل  جوادی آملی میچنان ک  آیتهای ایشان است، ب  هر حال، همورض
اند، نوعا  همان طرح مطتنی بر اصالت و تشکیک وجود را ب  عنوان برهان صژدیقین ذکژر صدرالمتألهین آمده

هژا اند  مرحوم میرزا مهدی آشتیانی حدود نوزده تقریر برای این برهان ذکر کرده است ک  هر یژک از آنکرده
یژا تلویحژا  بژر برخژی از مقژدمات ولسژیی اسژتوار  هژا تصژریحمطتنی بر مقدم  یا مقدماتی است و تمام آن

 ( 16آملی، جوادی«)است
شود ک  اساسا  در خصوص تقریر برهان اما با توج  ب  بیانات امام خمینی ک  ذکر خواهد شد، معلوم می

 صدیقین نظری نو و مختص ب  خود را دارند ک  با اصیالح متقدمین متیاوت است 
 

 خمینی)ره(برهان صدیقین از منظر امام  -3

گیرد اشر  علوم اسژت و از آن جهژت شناخت و معروت الهی از آن رو ک  ب  اشر  وجودات تعلق می
شود  حکیم الهی حمژرت ترین معروت محسوب میک  نجات آدمی در گرو چنین معروتی است، رروری

عاروژان و  امام خمینی)ره( رمن ارج نهادن ب  مساعی والسیۀ مسلمان در حژوزۀ خداشناسژی، خژود شژیوۀ
اولیاء کامل را رجحان داده و نیل ب  این قسم معروت را اساسا  مطتنی بر تزکیۀ نیس و تصژییۀ بژاطن از رذایژل 

دانند  معروت و آگاهی دست کم در یکی از اصنا  خود، محصول تیکر است  تیکر و ظاهری و باطنی می
سژمی از آن برتژر از سژالگونژ اندیشیدن در جوامع روایی از اهمیت واالیی برخوردار است، ب   ها ای کژ  قس

یک ساعت اندیشیدن برتژر »وآل ( چنین نقل شده است: علی الل ک  از رسول اکرم)صلیعطادت است، چنان
 (11/317 محد( نوری،)« از شصت سال عطادت است

آن شژود، حژق اند و از مجمژوع احادیژث اسژتیاده میشناس متذکر شدهطور ک  محققین دیناما همان
است ک  تیکر ب  معنای خاص و یا تیکر با غژایتی معژین و ویژژه، دارای چنژین عظمژت و اهمیتژی اسژت  

شناسد ک  ب  نحوی مستقیم و یا با واسی ، ب  معروت حژق تعژالی حمرت امام تیکری را برتر از عطادت می
روت اسژت  امژام خمینژی منتهی شود، از این رو، تحقیق در مراتب تیکر ب  داللت التزامی، مطین مراتب مع
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پس از اذعان ب  جهل داشتن در مقام ذات خداوند متعال، طریق عژام معروژت را در گژرو شژناخت صژیات 
دانند و ایژن برهژان را بژرای عژوام الهی از طریق تیکر و تأمل در لیایف صنع و اتقان و تدقیق در خلقت می

رسد  رمنا  مطدأ ایژن تیکژر و وار ب  نظر میدانند، بدین جهت ک  وهم برهان صدیقین، دشمردم مناسب می
گیرد)خمینژی، برهان را مخلوقات دانست ، در نتیج  معروت حاصل  از آن مع الواسی  ب  حق تعالی تعلق می

196 ) 
اند، همچون برهان نظم، برهژان امکژان و براهینی ک  ویلسووان الهی در اثطات ذات و صیات اقام  کرده

های عقلی انسان است و از گیرد  معروت در این وادی ناشی از کوششقرار می وجوب ذیل همین نوع تیکر
ک  نتیجۀ آن اقرار و اعترا  بژ  وجژود حژق متعژال و عظمژت سنخ علوم حصولی، اما در نهایت ب  علت این

ترین مراتب برهان است، زیرا ک  از نظر بژ  اوست، معروتی است بس شریف  این اعلی مرتطۀ علوم و محکم
شود  این نقشۀ تجلیات قلوب ت علت و تیکر در سطب میلق، علم ب  او و مسططات و معلوالت او پیدا میذا

گویند، زیرا ک  ایشان از مشاهدۀ ذات، ب  شهود اسماء را برهان صدیقین میصدیقین است و از این جهت آن
 کنند و صیات نایل شده و اعیان و مظاهر را شهود می

گویی بخواهژد گویند برای آن است ک  اگر شژخص راسژتن را برهان صدیقین میک  این قسم برهااین
مشاهدات خود را ک  از طرق مختلف ب  دست آورده ب  شکل الیاظ بیان نماید، ب  همین شکل صژدیقین در 

ک  برهان صدیقین بخواهد از جنس براهین اثطات خداوند متعال باشد  هیهات کژ  علژوم خواهد آمد، ن  این
ها با برهان و مقدمات آن شطاهتی داشت  باشد،؛ امام خمینژی)ره( ا از جنس تیکر بوده و یا مشاهدات آنهآن

رسژد و چژون تا قلب در حجاب برهان است و قدم او قدم تیکر است ب  مرتطۀ اول صدیقین نمی»گوید: می
ی بژ  مشژاهدۀ جمژال واسیۀ موجودواسیۀ برهان بلک  بیوارست  از حجاب رخیم علم و برهان است، بی

 ( 191خمینی، «)گرددجمیل میلق نائل می
هژای ذیژل دسژت تژوان بژ  گزارهاز میالب امام خمینی)ره( در باب معروت قلطی و برهان صژدیقین می

 یاوت:
الف  در این قسم از معروت، مطدأ برهان، ذات حق تعالی است، بژ  خژال  قسژم اول یعنژی معروژت 

 ۀ معروت بودند عقلی ک  مخلوقات مطدأ و واسی
ب  در بیان مذکور، اصیالح برهان صدیقین، ب  کار روت  است اما از دیگر سو، برهان مورد انکژار قژرار 

 دهد گروت  است؛ حل و وصل این مسئل  میلب قسمت بعدی را تشکیل می
ج  این شکل از معروت دینی نتیجۀ تعقل و تیکر ب  معنای مصژیلح آن از چیژنش و خژوانش قیژاس و 

های نیسانی و قلطی است ک  ب  چنین مشاهداتی دسژت هان َاشکال منیقی نیست، بلک  از طریق مراقطتبر
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 خواهد یاوت 
 

 نوآوری امام خمینی)ره( در برهان صدیقین -4

اختال  مشی حمرت امام با تمامی والسی  در این مسئل  مشهود است ک  برهان صدیقین را همگی ب  
ای خاص از اسژتدالل و قیژاس بژوده کژ  د؛ یعنی مقصود از برهان، نحوهانهمان معنای ولسیی میرح کرده

ها گاهی در حد وسط و گاهی در تعداد مقدمات بوده است، امژا بژ  هرحژال، از ایژن جهژت کژ  تیاوت آن
اند، مشژترکند  امژا از دیژدگاه امژام همگی ب  نحژو حصژولی و برهژان منیقژی و ولسژیی وارد بحژث شژده

ن صدیقین، سلوکی قلطی و شهودی است و واژۀ برهان نطاید ما را ب  خیژا انژدازد و خمینی)ره( حقیقت برها
 آن را از سنخ علم رسمی و تیکر با واسی  تلقی کنیم 

بنا بر کلمات صریح امام، همان معنایی را دارد « برهان صدیقین»در اصیالح « برهان»رسد ب  نظر می
السالم( ب  کار روت  است  خداوند دربارۀ واقعۀ )علی ک  این واژه در قرآن کریم در خصوص حمرت یوسف

َ   »ورماید: وتنۀ همسر عزیز مصر و واکنش یوسف می ژ س َکژَذلس ّ
َها َلْواَل َأْن َرَأٰی ُبْرَهژاَن َربس ْت بس س َوَهَمّ بس

َوَلَقْد َهَمّ
َنا اْلُمْخَلصس  َطادس ْن عس ُ  مس َنّ وَء َواْلَیْحَشاَء إس َ  َعْنُ  الُسّ َنْصرس (؛ یعنی آن زن در وصل یوسف اصرار و 24یوسف:«)یَن لس

نمود و این چنین بدی و اهتمام کرد و یوسف اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، او هم ب  آن زن اهتمام می
(  عالمژ  9/360پلیدی را از یوسژف بژاز گردانژدیم، همانژا او از بنژدگان پژاکیزه ماسژت)مکارم شژیرازی، 

انژد رد وجوه مختلیی ک  برخی میسران دربارۀ برهان پروردگژار در آیژۀ مژذکور گیت ططاططایی پس از نقل و 
آن برهان ک  ب  او ارائ  شد و یوسف آن را دیژد و آن چیژزی کژ  خداونژد بژ  »ورماید: خود، در تیسیر آن می

ج  (  با تو11/141دهد یک نوع علم کشیی و یقین مشهود است)ططاططایی، بندگان خالص خویش نشان می
السالم( از سنخ علم رسمی و ولسیی نطوده، بلک  معروتژی ک  برهان مکشو  بر حمرت یوسف)علی ب  این

توان دریاوت ک  مراد حمرت امام)ره( از برهان صدیقین نیژز همژین شهودی و حالتی ربانی بوده است، می
 معنا یا بسیار نزدیک ب  همین معناست 

نماید ک  کامال  در اوق عروژان و مشژاهدات ین معنایی را وهم مینتیجۀ سخن آن ک  امام از برهان صدیق
منژد اسژت، بهره« برهژان ربژ »گیرد و در استنطاط چنین معنایی از قرآن کژریم و اصژیالح روحانی قرار می

ک  برهان صدیقین نزد والسیۀ الهی از سژنخ علژوم کسژطی و حصژولی اسژت  برهژان شژهودی کژ  درحالی
حجاب جمال جمیژل حژق تعژالی اسژت، زیژرا از مندند، همان مشاهدۀ بین بهرهصدیقین و مخلصین از آ

 چشم ایشان: 
 آوتاب آمد دلیل آوتاب 
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 گر دلیلت باید از وی رو متاب
 از وی ار سای  نشانی می دهد

 شمس هر دم نور جانی می دهد
 

 وجودی آنسلم و دکارت برهان -5
مام خمینی)ره( برای بررسی تیطیقی آن بژا برهژان پس از بیان و تططین برهان صدیقین در منظومۀ وکری ا

وجودی آنسلم و دکارت در ابتدا الزم است ب  ترسیم اصول و روش وکری حاکم بر این تیکر ب  تططین ب  حق 
 ها در این دو بیان دست یاوت  آن پرداخت  شود، تا بتوان ب  تحلیلی علمی و تشخیصی صحیح از تیاوت

 سنخ برهان تمایز قائل بودند: در تاریخ ولسیۀ غرب بین دو
( ک  با تأمل در موجودات عژالم ططیعژت، Cosmological Argumentsبرهان جهان شناختی ) -1

 برد پی ب  مؤثر اصلی می
ک  خداوند متعال را بدون واسی  و تنها با تأمژل در  (Ontological Arguments)برهان وجودی -2

 (Proslogium  این شیوه در صدد اثطات خداوند متعژال)کند ک  قدیس آنسلم بذات باری تعالی اثطات می
 است 

است ک  وجود  های اثطات خدابرهانشناختی، از جمل  ب  عطارتی دیگر، برهان وجودی یا برهان هستی
کند و سعی این است ک  از تعریف موجود و حاق وجودی آن اثطات می خداخدا را از طریق تأمل در میهوم 

 بدون نیاز ب  شیء خارجی، مانند تعریف مثلث ب  س  رلعی بودن تعریف ُمعرَّ  شکل بگیرد 
شژناختی وجژود شناختی در آیین مسیحیت غربی نخستین کسژی کژ  تعریژف هستیدر براهین هستی 

از  پالنتینگژاو  دکژارتگژذار و ، پای آنسلمدر واقع خداوند متعال را میرح کرد قدیس آنسلم کانتربری بود  
دهنژدگان مسژلمان ایژن برهژان بژ  شژمار از ارائ  محمدحسین غروی اصیهانیمواوقان غربی این برهان، و 

تر از او نیست بیژان نمژود و گیژت چنژین خدا را ب  عنوان موجودی ک  بزرگ آنسلمروند  در این برهان، می
، حتی کسی ک  منکر خداوند متعال باشد  در تقریر برهژان وجژودی ها موجود استموجودی در همۀ ذهن

 آنسلم ذکر چند نکت  حائز اهمیت است از جمل : 
تژر همژان تر از او نیست داریژم و مژراد از بزرگگوید ما تصوری از موجودی ک  چیزی بزرگآنسلم می

 کند تر است ک  گاهی نیز تعطیر ب  برتر میکامل
گوید بایژد بژین آن ود ذهنی و وجود خارجی و واقعی قائل ب  تیابق است و میهمچنین آنسلم بین وج

تصور ذهنی بزرگ ک  چیزی بزرگتر از او نیست در واقعیت هم میابقت و عینیت وجود داشت  باشژد  و اگژر 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
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بخواهد میان این وجود ذهنی و وجود خارجی تیابق وجود نداشت  باشد، الزمۀ آن تنژاق  اسژت، بژ  ایژن 
تر از او هست را نتوانیم تصور کنیم در حالی ک  در خارج واقعیت و عینیت ک  اگر ما چیزی را ک  بزرگمعنا 

این تصور ذهنی و واقعیت خارجی عینیت و تیابق وجود داشت  باشژد؛ب   ینداشت  باشد پس در نتیج  باید ب
وجود خارجی نداشت  باشند،  عطارت دیگر، وجود برتر با کمال، وجودی است ک  از هم  بزرگتر باشد و اگر

 شویم در واقع وجود برتر نطوده است و اگر غیر از این باشد، دچار تناق  و خلف می
پس از طرح این دیدگاه توسط آنسلم در غرب، والسیۀ غربی ایژن نظژر را مژورد توجژ  قژرار داده و آن را 

ره نمود ک  برهانی شطی  برهان وجژودی توان ب  رن  دکارت اشاها میبررسی و کنکاش نمودند ک  از جملۀ آن
هژایی هسژت کژ  بژ  صژورت اجمژالی بیژان آنسلم با محوریت این اندیش  بیان نمود)هرچند دارای تیاوت

 شود( می
اما در مقابل دیدگاه برهان وجودی آنسلم در اثطات وجود برتر یا همان خداوند متعال، گونیلون ویلسو  

ای زند ک  برهان وجودی آنسلم ب  مثابژ  جزیژرهداخت  گونیلون مثال میمعاصر آنسلم ب  نقد دیدگاه وی پر
ای وجود داشت  باشد و اگر شژناخت  شژده ترین جزیره شناخت  شده است ک  باید چنین جزیرهاست ک  کامل

نطاشد، قاعدتا  ططق تعریف برهان وجودی آنسلم باید نسطت ب  بقی  جزایر شناخت  شده، کمتژر باشژد و ایژن 
   ورض است خال

گوید: این مثال یا هر چیزی ک  عدمش قابل تصور است قابژل آنسلم در پاسخ ب  نقد کالم گونیلون می
انیطاق بر برهان وجودی نیست  پس در واقع ب  بیان قدیس آنسلم باید بین سایر ماهیات و میهژوم خداونژد 

کویناس و حتی دکارت هم بژ  متعال تیاوت قائل شویم  همچنین در مقابل برهان وجودی آنسلم، توم اس آ
 پردازند ک  در محل خودش باید مورد بحث واقع شود بیان انتقاداتی از آن می

 
 بیان اجمالی دیدگاه دکارت و تفاوت آن با برهان وجودی آنسلم -6

 شود:در تقریر دکارت از برهان وجودی مقدماتی وجود دارد ک  ب  آنها اشاره می
ن است رمانتی بر وجود آن است و خیایی در کار نیست؛ همچنژین بژ  هر آن چیزی ک  برای ما روش

نمژاییم، پژس الزمژۀ آن وجژود آن شویم ک  وقتی میهوم موجود میلق و کامل را درک میروشنی متوج  می
باشد و اگر موجژود موجود متصور است، بدین جهت ک  تصور چیزی ک  واقد و معدوم است غیرممکن می

گیژریم الزمژۀ ت  باشد، الزمۀ آن وقدان آن وجود در آن موجود است، پس نتیج  میمیلق کامل، وجود نداش
میهومس موجودس میلقا  کامل، مستلزم وجود آن »آن، وجودس میهوم موجود میلقا  کامل است  پس این گزاره ک  

 باشد صحیح می« است
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دکارت خداوند را ب  ز ک  وج  مشترک دکارت و آنسلم تحلیل تصور ذهنی از خداوند است، با این تمای
ب  این  هاییگزارهتوان برهان دکارت را در قالب کند  میعنوان موجودی کامل میلق، قدیر و علیم معروی می

 :شکل بیان نمود
 الف( وجود یک کمال است 

 عنوان موجودی میلق و کامل است ب( تصور ذهنی من از خداوند ب  
 ج( موجود میلق و کامل دارای همۀ کماالت وجودی ممکنات است 

 وجود است، پس خداوند وجود دارد د( بنابراین، خدا ررورتا  دارای 
گون  ک  تصور مثلث بدون تعریف مصیلح و مرسوم آن یعنی کند ک  هماندکارت این گون  استدالل می

قابل تصور نیست، تصور خداونژد هژم « مثلث برابر با مجموع دو زاویۀ قائم  است مجموع زوایای داخلی»
 ( 48-50)دکارت،.بدون تصور میلق کماالت و برتری برای ذات او میلقا  محال اس

 
 اشکاالت به برهان وجودی آنسلم و دکارت -7

چون ک  میهژوم الطاری عقیم بودن استدالل آنسلم در میاهیم وجودی وارح است، مانند میهوم شریک
الطاری با تمام میاهیمی ک  در واجب أخذ شده، مشارکت دارد؛ ب  همین منظور، الزمژۀ تصژور عژدم شریک

الطاری موجژود شود ک  در برهان وجودی آنسلم، شریکآورد و سطب میشریک الطاری، تناق  ب  وجود می
 ( 2/227، یاردبیلک  براهین مختلف خال  آن را ثابت نموده اند)باشد، حال آن

کژ  از اشکال بعدی این است ک  برهان خلف، استداللی بر مدعا از روش غیر مستقیم است، یعنی این
روش ابیال نقی  مدعا، و چون ک  ارتیاع آن محال است پس مدعا صحیح است  روش برهان خلف غیژر 

اع، ب  صژحت مژدعی مستقیم است، بدین معنا ک  از طریق ابیال نقی  مدعی و بر ورض محال بودن ارتی
تر بودن ذات است چ  مدعی قرار گروت  است، تصور وجود کامل یا بزرگشود و اما در این برهان آنختم می

ک  در خارج هم باید واقعیت داشت  باشد و این الزم ، بدین جهت است کژ  تصژور بژدون شژیء خژارجی 
 شود ک  خال  این در تصور ذهنی ثابت میتصور نیست، در حالی

تواند باشد؛ زیرا وجود نداشژتن ای صحیح نمیما اشکال ب  این روش آن است ک  اساسا  چنین مالزم ا
ای بژا وجژود خژارجی آن آن ذات برتر و کامل ب  سطب عدم تصور آن نیست و اساسا  تصور ذهنژی، مالزمژ 

شژود، ولژو اینکژ  ندارد و هر آین  تصور ما از بزرگی در ذات، سطب ارمحالل آن بزرگ در خژارج هژم نمی
 تر از آن در واقعیت وجود داشت  باشد بزرگ

گیریم ایجاد مالزم  بین تصور ذهنی و واقعیت خارجی در برهان وجودی آنسژلم کژ  بژ  پس نتیج  می

https://fa.wikifeqh.ir/قیاس
https://fa.wikifeqh.ir/قیاس
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 تواند باشد شود، صحیح نمیوسیلۀ برهان خلف ثابت می
تژوان اکژاوی میژاهیمی کژ  میرسد ک  با وب  چنین باوری می تأمالت در ولسیۀ اولیدکارت در کتاب 

توان دریاوت و در واقع، در پی یک خوانش ولسیی ب  واقعیت و ب  یک گزارۀ یقینی و درک کرد حقیقت را می
ام بژ  توانم میهژوم شژیء را از اندیشژ حال اگر تنها از همین نکت  ک  می»گوید: ب  دور از شک رسید  او می

هر چیزی را ک  با وروح و تمایز متعلق بژ  ایژن شژیء بژدانم، در  آید ک دست آورم، این نتیج  ب  دست می
دانم توانم برهانی برای اثطات وجود خدا ب  دست آورم؟ مژثال  مژیواقع نیز ب  آن تعلق دارد  آیا از همین نمی

ا الواقژع بژ  آن تعلژق دارد  آیژدانم، ویها را متعلق ب  مثلث مژیک  همۀ خواصی ک  من ب  وروح و تمایز آن
 ؟«توانم وجود خداوند را با مالحظۀ کماالتی ک  در تصور خداوند مندرج است، اثطات کنممی

باشد ک  هر آن چیزی ک  بژا تمژایز و ورژوح درک شژود، در از قما مالک اصلی ولسیۀ دکارت این می
د و سژسس خارج از ذهن نیز چنین است  دکارت با قرار دادن این مطنا)و واکاوی میهوم خداوند در ذهن خژو

تمایز قائل شدن بین خداوند و میاهیم امکانی، ب  جهت ورار از اشژکال بژ  عژدم تمژایز در میژاهیم( بژرای 
« رژرورت»شود ک  وجودش ررورت دارد  دکارت در تطیین میهوم خداوند یک میهوم کامل را متصور می

یژف خژود از خژدا را کژ  آنسژلم تعروجود خدا اعتقاد دارد ک  این ررورت اصل مورژوعی نیسژت، چنان
تواند ررورت وجود را تحمیل نماید، بلک  ب  عکژس، رژرورت گون  ارائ  داد؛ ب  بیانی دیگر، ذهن نمیاین

موجود در ذات شی است ک  وجژود ذهنژی را وادار بژ  اندیشژیدن در وجژود خژارجی آن مژی کنژد  سژسس 
امژل میلژق را عژاری از کمژال در قدرت من نیست ک  خداوند را بدون وجژود)یعنی موجژود ک»گوید: می

دکژارت بژ  ایژن «  میلق( تصور کنم، هر چند در قدرت من هست ک  اسطی را با بال یا بدون بال تخیل کنم
توان خدا را ثابت نمود، بلک  باید نکت  واقف است ک  بر مطنای برهان وجودی آنسلم یعنی موجود کامل نمی

تطار برهان وجودی را ب  دست آورد، پس برهان وجژودی از شهود و معروت حاصل شده از ذات خداوند، اع
 اإلسمی یا لیظی نیست قابل احال  ب  تعریف شرح

ترین اشکال و مغالیۀ اساسی در برهان وجودی، ک  ویلسووان غربی بر برهان وجودی آنسژلم وارد مهم
جودی آنسژلم از عژدم اند، عطارت است از: خلط بین حمل اولی وحمل شایع، در این برهان  برهان ونموده

برد؛ ب  عطارت دیگر، برهان آنسژلم از آن توج  ب  تیاوت میان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی رنج می
کند، نماید، ناقص است و آن کمالی را ک  بیان میجهت ک  حکم ب  ثطوت وجود برای موجود کامل برتر می

دکارت با درک این میلژب، توجژ  مژا را بژ  تصور ذهنی است، ن  وجود خارجی  ب  همین جهت است ک  
کند  ب  بیانی دیگر، اساسا  برهان آنسلم ب  سطب خلط میان میهوم و مصداق وجود مصداق وجود جلب می

 بردی شده است واقعی، دچار خیای راه
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میهوم کمال و برتری در وجود میهوم خدا أخذ شده است و میهوم کمژال بژرای وجژود یژک رژرورت 
ک  در برهان دکارت میهوم وجود ز آن است ک  دارای مصداق خارجی باشد یا نطاشد؛ در حالیاست و اعم ا

ب  عنوان یکی از محموالت موجود بیان شده است و ورض موجود کامل برتری ک  واقژد یژک کمژال اسژت 
این  دهد؛رسد و تصور خدایی ک  موجود نطاشد را امری محال و متناق  جلوه میامری متناق  ب  نظر می

در حالی است ک  ب  زعم کانت، اساسا  وجود، محمولی برای موجود نیست، زیرا الزمۀ این حر  آن اسژت 
  نیسژت  بژ  گونک  بالوجدان اینک  اگر وجود شیئی را تصدیق نمائیم، باید میهوم آن اوزایش یابد، در حالی

دا توسط برهان وجودی آنسلم یا دکژارت بیانی دیگر، اساسا  اثطات یک وجود کامل و برتر از میاهیم برای خ
ر  تصورات مح  است ک  بخواهیم با آن بر علم خژود بییژزاییم، یژا صحیح نمی تواند باشد و ب  مانند صس

 دار شدن است مثل ریختن باد هوا در صندوق پول، برای پول
برد، تیاوت ج میگون  ک  بیان شد، مماوا  بر رعف استدالل وجودی آنسلم و دکارت ک  از آن رنهمان

عمده این دیدگاه با برهان صدیقین از منظر امام خمینی)ره( خارج شدن از تکلیات ولسژیی در بیژان ایشژان 
گون  ادعا نمود ک  ایشان مطنای این استدالل را محل خدش  دانست ، تا چ  رسد بژ  بنژای توان ایناست و می

گون  کژ  اند، همانرهان وجودی نیز ب  آن اشاره نمودههای این گون  تططین بمسلکاین استدالل، ک  خود هم
سنخ با الیاظ ندانست  و چیزی وراتر از بیان شد  اساسا  امام خمینی)ره( سنخ معروت ب  خداوند متعال را هم

 رود کند ک  ب  آن اشاره میآن بیان می
 

مزایای برهان صدیقین از منظر اماام خمینای)ره( نسابه باه برهاان وجاودی  -8

 لم و دکارتآنس

دکژارت خلژط بژین میهژوم و -گون  ک  بیان شد، یکی از اشکاالت اساسی برهان وجودی آنسژلمهمان
مصداق یا حمل اولی و شایع صناعی است، این در حالی است ک  برهان صدیقین چ  ب  تقریر سینوی و چ  

صژر  وجژود ذهنژی ب  تقریر صدرایی دچار چنین خطیی نیست  برهان وجودی آنسلم تمام همت خود را 
نموده است و از وجود خارجی و واقعیت بیرونی تهی است و صروا  از میهوم برتر در وجژود ذهنژی، میهژوم 

ک  یکی از محورهای اساسی بیژان شژده در برهژان صژدیقین، نماید، در حالیگیری میخارجی آن را نتیج 
کژ  در حکمژت سژینوی تمژایز بژین گونژ  تیکیک بین مصداق موجود با وجود است و ن  میهژوم آن، همان

( و این تیکیک در وجود و ماهیت هم 69، الشیاءسینا،ماهیت و وجود و امر متاویزیکی معنا شده است)ابن
شود واجژب بدین معناست ک  وجود برای موجود یا ررورت دارد یا ندارد ک  اگر ررورت داشت  باشد، می

بندی در حکمژت و بیژان آن در برهژان پس این تقسیم شود ممکن الوجود و اگر ررورت نداشت  باشد، می
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صدیقین حاکی از آن است ک  بحث ما در عالم خارج و مصادیق است و ن  صر  میاهیم و وجود ذهنی  ب  
ای اسژت کژ  محژل بندی موجود خارجی از حیث ذات ب  واجب و ممکن، خود قرین عطارت دیگر، تقسیم

هوم  در رمن، برهان صدیقین صژدرایی از چنژان امعژان نظژری بحث ما در خارج و مصداق است و ن  می
 گیت  در امان است برخوردار است ک  از اشکاالت کانتی پیش

سازد تا روح جدیدی در براهین اثطات خژدا بدمژد، ایژن اما اصل اساسی ک  امام خمینی)ره( را قادر می
پژردازد و آن خژروج از برهژان صژدیقین می است ک  ایشان با مطانی استوار ب  بیان دیدگاه و خوانش خژود از

معنای مصیلح و الیاظ نظری در بیان برهان اثطات خداوند متعال است  ایشان معتقد است ک  اساسا  برهان 
صدیقین مطتنی بر معروت و شهود است و نیازمند مقدمات برهانی و ولسیی نیست و غرض آن را ک  اثطژات 

ترین مقدمات است را در این بیان شاهد هستیم، بدین جهت ک  از علم خداوند متعال در اعلی مراتب با کم
 ایم حصولی خارج شده و ب  علم حموری دست یاوت 
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