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فصلنامه علمی – پژوهشی آيين حكمت
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بررسی تقریرهای گوناگون از برهان ابنسینا بر

توحید ذاتی واجب تعالی در اشارات و تنبیهات

تاريخ دريافت49/2/5 :

تاريخ تأييد49/3/81 :

حسینعلی شیدان شید

ابنسینا برهانی ابتکاری بر اثبات توحید ذاتی واجبالوجود دارد که آن را در
اشارات و تنبیهات بسط داده است ،هرچند بیانی اجمالی از آن را در الهیّات شفاا

نیز آورده است .شارحان در تقریر این برهان راههای گوناگونی پیموده و هریک
تفسیر و تقریر خاصی از آن ارائه کرده اند .اختالف این تقریرها عمدتاً در تعیکین
اقسام و فرضهایی است که در این برهان مورد نظر ابنسینا بوده است.
در این مقاله ،پس از اشاره به جایگاه برهان ابن سینا در میان براهین توحیکد،
تقریرهای فخرالدّین رازی ،خواجکه نصکیرالدّین طوسکی ،قطکبالکدّین رازی و
استاد مطهّری از این برهان بیان و ارزیابی شده ،و ،در پایان ،ایکن نتیجکه حاصک
آمده است :تقریر خواجه طوسی – به دلی خالی بکودن از اشککاتت تقریرهکای
دیگر از قبی تصرّف در کالم ابنسینا و یا افزودن قسمی بکر اقسکام مکورد نظکر
ابن سینا ،و نیز به سبب وارد نبودن اشکال هایی که به اصول برهان ککرده انکد  -از

* استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

*
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دیگر تقریرها به کالم ابنسینا نزدی تر است.

واژگان کلیدی :توحید ذاتکی ،ابکن سکینا ،خواجکه طوسکی ،فخرالکدّین رازی،
قطبالدّین رازی ،مرتضی مطهّری.

طرح مسئله

1

توحید در لغت به معنای یکتا و یگانه کردن ،و یکتا و یگانه دانستن است ،امکا
در کتابهای کالمی و فلسفی ،آن را مرادف بکا «وحکدت» (یکتکایی و یگکانگی و
نفی کثرت) دانستهاند و چون خداوند (واجبالوجود بالذات) از هرگونکه کثکرت
منزّه و کامالً یکتا و یگانه است ،آن را بر خداوند اطکال ککردهانکد .ایکن ککاربرد
امروزه چندان رواج یافته که توحید از صفات خداوند بهشمارمیرود.
در الهیات بالمعنی اتخص ،هر گونه کثرت ک اعم از کثکرت درونکی و کثکرت
بیرونی ک از واجب تعالی نفی میشود .خاستگاه کثرت درونی ترکیب (ترکّکب) و
داشتن اجزاء و اقسام یا انقسامپذیری است و خاستگاه کثرت بیرونی مث و ماننکد
و شری

داشتن است .نفی کثرت درونی را در کالم :توحید احکدی و در فلسکفه:

بساطت ذات میگویند و نفی کثکرت بیرونکی را در ککالم :توحیکد واحکدی و در
فلسفه :توحید ذات میخوانند( .عبودیت)502 :6831 ،

در این مقاله ،بررسی تقریرهای گوناگون برهان ابن سینا در اشارات بکر اثبکات
توحید ذات مقصود ماست.
 . 1در نگارش این مقاله از همفکری و همکاری برادر عزیز و دانشمندم دکتر علی شیروانی
بهره بردهام.
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تقسیم بندی عام ،براهینی که حکمای مسلمان برای اثبات توحید ذاتکی

واجبالوجود ک سبحانه و تعالی ک اقامه کردهاند ،در دو دسته جای میگیرند:
دستۀ نخست براهینی است که در آن به نحوی مالزمۀ میان کثرت و معلولیّکت
نشان داده میشود و آنگاه ،از طریق قیاسی استثنایی که در آن نقیض تکالی اسکتثنا
میشود ،توحید ذاتی واجب تعالی اثبات مکیگکردد .صکورت کلکی ایکن دسکته از
براهین به شک زیر است:
اگر واجبالوجود متعدد باشد ،معلول خواهد بود؛
لکن واجب الوجود معلول نیست؛
پس ،واجبالوجود متعدد نیست.
دستۀ دوم براهینی است که یگانگی واجبالوجود را از راه اطال  ،صکرافت و
وجود محض بودن واجبالوجود به اثبات مکیرسکد .اکاهراً ،نخسکتینبکار شکی
اشرا این راه را گشود و از طریق صرافت و انیّت محض بودن واجب ،یگکانگی
او را نشان داد .بعدها صدرالمتألهین راه آن را هموار ساخت و مقدمات تزم برای
آن را در نظام فلسفی خویش فراهم آورد( .مطهّری)10 :6831 ،

برهانی که ابنسینا در اشارات (فص  81از نمط  )4از راه تعیّن (تشخّص) بکر
توحید ذاتی واجب تعالی اقامه کرده است از قبی دستۀ نخسکت بکراهین توحیکد
ذاتی است .اثبات توحید ذاتی از راه تشکخّص از ابتککارات فلسکفی ابکنسکینا در
حوزة الهیات بالمعنی األخص است و در آثار پیشینیان او ،حتی فارابی نیز نشکانی
از این برهان یافت نشده است.

1

 .1به نظر میرسد توبی مِیر ) (Toby Mayerبه خالف این مطلب معتقدد اسد  .وی تهتده
اس « :لُبّ برهان ابنسینا در این خصوص را میتوان در اندیشة فارابی نیز یاف » (میر:1931 ،
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ویژگکی ایکن برهککان ایکن اسککت :اوّتً ،از طریکق تأمّک در خصوصکیّات خککود
واجبالوجود به اثبات توحیکد پرداختکه اسکت ،بکرخالف براهینکی ککه از طریکق
ویژگیهای مخلو به اثبات وحدت خالق میپردازند .ثانیاً ،بساطت واجبالوجود
را مفروض نمیگیرد ،برخالف براهینی که وحدت واجب را از طریق اینکه کثرت
به یکتایی (بساطت) خدا،

واجب مستلزم ترکّب اوست اثبات میکنند و با تمس

یگانگی (وحدت) او را نتیجه میگیرند و میگویند :اگر خدا یگانکه نباشکد ،یکتکا
نخواهد بود ،در حالی که ثابت کردهایم که او یکتاست.
ابنسینا این برهان را در اشارات و تنبیهات بسط داده است ،امّا بیانی اجمکالی از
آن را در الهیّات شفا نیز آورده است( .ابنسینا )832-831 :6831 ،شارحان اشارات در
تفسیر و تقریکر خاصکی از

تقریر این برهان راههای گوناگونی پیمودهاند و هری

آن ارائه کردهاند .اختالف این تقریرها عمدتاً در تعیین اقسام و فرضهکایی اسکت
که در این برهان مورد نظر ابنسینا بوده است .اختالف دیگر نیز این است که آیکا

)121؛ در حالی که آنچه میر در آثار فارابی یاد کرده اس
طریق بساط

اس

همان برهان اثبدا

توحیدد تاتدی از

(نه برهان از طریق تعین و تشخص) .البتّه ،مِیر تویا تا حدّی از این سدخن

خود برتشته اس  ،زیرا در ادامة همان مقاله مینویسدد« :ابدنسدینا از بندا نهدادن برهدان خدود
براساس بساط
آشکار نیس

الهی ،یعنی بساط

محض واجدبالوجدود ،خدودداری ورزیدده اسد

که رویکرد ابن سینا در کنار تذاشتن بساط

الهدی مدمن ارا دة برهدان ،از روی

امتناع از «مصادرة بر مطلوب اوّل» بوده یا با این کار خواسته اس
فارابی ،کندی و افلوطین ،که اساس براهین خود را بر بساط
سازد( ».همان )199 :و پیداس

 ...امدا

که این سخن با ادّعای نخس

تا برهان خدود را از بدراهین

محض الهدی نهدادهاندد ،متمدایز
او ناسازتار اس .
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برهان بر توحید واجب تعالی است یا دو برهان.

در این مقاله با بررسی و مقایسه تقریرهای گوناگون برهان ابنسینا بکر توحیکد
ذاتی نشان میدهیم که تقریر خواجۀ طوسی ـ به دلیک خکالی بکودن از اشککاتت
تقریرهای دیگر ک از دیگر تقریرها به کالم ابنسکینا نزدیک تکر اسکت و بکر آنهکا
ترجیح دارد.
سخن ابنسینا

ابنسینا در اشارات (فص  81از نمط  )4برای اثبات توحید ذاتی واجب تعالی
مینویسد:
واجبُ الوجودِ المتعیِّنُ إن کان تعیُّنُه ذلک ألنَّهه واجهبُ الوجهودِال وهج واجهب
وجودٍ غیرُهُ .وإنْ لم یکنْ تعیُّنُه لذلکال بل ألمرٍ آخَهرَال ووهو معلهو  .ألنَّهه إن کهان
واجبُ الوجودِ الزماً لِتعیُّنِهِ کان الوجودُ الزماً لماهیّۀٍ غیرِِهال او صفۀٍ؛ و ذلک مُحا .
و إنْ کان عارضاً ووو أولی بأن یکون لعلَّۀٍ .و إنْ کان ما یتعیَّنُ به عارضهاً لهذلک
ووو لعلّۀٍ .وإن کان ذلک و ما یتعیَّنُ به ماهیّتهُ واحداً وتلک العلّۀُ علّۀ لخصوصیّۀٍ ما
ه لذاته ه یجب وجودُهال و هذا محها  .و إنْ کهان عروضُهه بعهد تعهیُّنٍ أوّ ٍ ٍهاب ٍال
وکجمُنا وهى ذلک .و باقی األقسامِِ محا (ابنٍیناال 072 :1831ه.)071
واجب الوجودِ متعیّن اگر این تعیّنِِ او به ٍبب واجهبالوجهود بهودن او با،هدال
واجب الوجودی غیر او در کار نخواهد بود .و اگر تعیّن واجهبالوجهود بهه ٍهبب
واجب بودن او نبا،دال بلکه به ٍبب امری دیگر با،دال واجبالوجود معلو خواهد
بههودال زیههرا اگههر واجههبالوجههود الزم تعههیّن خههود با،ههد آن وجههود وجههودِ
واجب الوجود]ال الزم ماهیّتی جز خود یا الزم صفتی ]جز خود[ خواهد بود .و ایهن
محا اٍت .و اگر واجبالوجود عارض ]بر تعیّن خهود[ با،هدال بهه یریه أولهی
معلو غیر خواهد بود .و اگر آنچه مایۀ تعیّن واجبالوجود مهی،هود عهارض بهر
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واجبالوجود با،دال واجبالوجود معلو علّتی خواهد بود.
حا ال اگر آن تعیّن و آنچه ٍبب تعیّن ماهیّت واجب اٍت یک چیز با،هدال آن
علّت ]= علّت تعیّن یاد،ده[ علّت خصوصیّتِ موجودی که ذاتهاً وجهودو واجهب
اٍت ]نیز[ خواهد بود .و این امر محا اٍت .و اگر عهروضِِ ایهن تعهیّن اه

از

تعیّن اوّ ِِ ایشین با،دال ٍخن ما بر ٍرِِ همان تعیّن اوّ خواهد بود.
و باقیماندۀ اقسام ]= قسم چوارم[ محا اٍت.

سخن ابن سینا ،چنان که پیداست ،نیازمند شرح و توضیح اسکت .ازآنجاککه بکه
گمان ما شرح خواجۀ طوسی سازگارترین تقریر با عبارات ابنسینا است ،بهتر آن
است که سخن وی را در قالب تقریر خواجه شرح دهیم و در هر قسمت ،عبارت
مربوط به آن قسمت را نیز ذکر کنیم.
تقریر خواجة طوسی از برهان ابنسینا

خواجۀ طوسی برهان ابنسینا را در شرح خود بر اشارات تبیین و تقریر ککرده
است (طوسی ،)13-10/8 :6832 ،که در اینجا به بیان آن – البتّه بکا توضکیحاتی ککه
تزم به نظر میرسد – میپردازیم.
تقریر برهان به ایکن صکورت اسکت ککه :واجکبالوجکود  -ککه ابکنسکینا در
فص های پیشین اشارات وجودش را اثبات کرده است (ابن سینا)512-513 :6836 ،

 -لزوماً متعیّن 1است ،زیرا شیء تا تعیّن و تشخّص نیابد اساساً در خارج موجکود

 .1مقصود از «تعیّن» در اینجا همان «تشخّص» اس  ،چنانکه این عبار
همین فصل بر آن دالل

خواجه در اواخدر

دارد« :ثمّ هی ]أی الطبیعۀ[ من حیثُ کونهدا طبیعۀۀ تصدل نن تکدون

عامّۀ عقلیّۀ ،ونن تکون خاصّۀ شخصیّۀ .فکما بانضیاف معنی العموم الیهدا تصدیر عامّۀۀ کدذل
بانضیاف التعیّنا

إلیها تصیر أشخاصاً والتحتاج إلی تعیّن آخر( ».طوسی)15-93/9 :1911 ،
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نمیشود .ازایکنرو ،هکر موجکودی  -خکواه واجکب و خکواه ممککن  -متعکیّن و
متشخّص است یعنی شخص خاصّ است.
حال که واجب الوجود متعیّنی در عالم هست ،رابطۀ میان «وجکوب وجکود» و
«تعیّنِ» واجب از دو حال خارج نیست:
أ .تعیّن واجب تنها به سبب واجبالوجود بودن اوست ،یعنی منشأ و خاستگاه
تعیّن و تشخّصِ واجبالوجود و سبب اینکه واجکبالوجکود ایکن فکرد و هویّکت
خاصّ است ،نه فرد و هویّتی دیگر ،همکان وجکوب وجکود اوسکت و نکه چیکزی
دیگر؛

1

شایان تکر اس

که «تعیّن» غالباً برای مقایسة شیء خاص با غیرخودش و برای اشاره به وجده

امتیاز آن از دیگر اشیاء بهکارمیرود و ،ازاینرو ،وصهی نسبی اسد  ،در حدالی کده «تشدخّص»
مربوط به ویژتی شیء خاص به لحاظ خودش اسد

کده دارای فردیّد  ،تشدخّص و هویّد ِ

خاصّ خود اسد ( .ر ::.ییصدری11 :1911 ،؛ صددرالدین شدیرازی11/2 :1311 ،؛ ییصدری،
1912د[151/1 :1919تعلیقه])
 .1باید توجه داش
اس  ،یعنی علیّ

که رابطة سببیّ

میان تا

میان آن دو در این فرض علیّ

علیّ ْ خارجی باشد ،علّ

واجب و تعدیّن آن ،حسدب تحلیدل عقلدی
تحلیلی اس  ،نه علیّ

و معلول دو وجود جدا خواهند داشد

خدارجی ،زیدرا اتدر

و ،درنتیجده ،هرید

تعدیّن

خاص خود را دارا خواهند بود .از اینجا ،معلوم میشود که در این فرض ،در وایع ،رابطة میدان
تا

واجب با تعیّن آن عینیّ

و یگانگی اس  ،یعنی تا

واجب عینِ تعدیّن خدود اسد  ،نده

چیزی زاید بر آن که از آن برآمده باشد( .برای تومی بیشتر علّیّ
همو)11-12 :1911 ،

تحلیلی ر .:.فیامی ،بیتا؛
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ب .تعیّن واجب به سبب واجب بودن او نیست ،بلکه به سبب چیکزی ییکر از
واجبالوجود بودن اوست که درنتیجه ،امری ییر از وجکود واجکب در تشکخّص
بخشیدن به او نقش خواهد داشت.

فرض «الف» مقتضیِ آن است که واجبالوجود فقط همان فردِ متعیّن و همکان
شخص خاصّ باشد ،زیرا این فرض بدان معناست که هر جا واجبالوجود وجود
یابد ،این تعیّن او نیز وجود مییابد ،و این مستلزم منحصر بودنِ واجبالوجود در
او خواهد بود .این مطلب ،یعنی اینکه ذات واجب یکی است و نه بیشکتر ،همکان
مطلبی است که ما در پی اثبات آنیم .پس ،با قبول این فرض مطلوب ثابت است.
اما فرض «ب»  -که تعیّن واجب الوجودْ معلولِ ییرواجب باشد  -مقتضیِ آن
است که واجبالوجودِ متعیّن معلول ییرخود باشد ،و پیداست که واجبالوجکودِ
معلول ،در واقع ،واجبالوجود نیست.
این عبارت ابنسینا بیانگر همین دو فرض است:
ن او بهه ٍهبب واجهب بهود ِِن او با،هدال
واجب الوجهو ِد متعهیّن اگهر ایهن تعه ّی ِِ
واجبالوجودی غیر او در کار نخواهد بود.
و اگر تعیّن واجب الوجود به ٍبب واجب بودن او نبا،د بلکه به ٍهبب امهری
دیگر با،دال واجبالوجودِ متعیّن معلو خواهد بود.

دلی این مطلب که فرض «ب» مستلزمِ معلول بکودنِ واجکبالوجکود و محکال
خواهد بود ،آن است که اگر ذاتِ واجبالوجود را با تعیّن بسنجیم  -همکانگونکه
که ابنسینا پیشتر در اشارات (نمط چهارم ،فص  )87آورده است (ابنسینا:6836 ،

 - )530-512ارتباط این دو از چهار حال بیرون نیست:
 .8واجبالوجود تزمِ تعیّن خود است؛
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 .2واجبالوجود عارض بر تعیّن خود است؛
 .8واجبالوجود معروضِ تعیّن خود است؛
 .4واجبالوجود ملزوم تعیّن خود است.
و همۀ این چهار قسم مستلزمِ معلول بودنِ واجبالوجود و محال است.
اکنون باید هر ی

از این اقسام چهارگانۀ فرض «ب» را جداگانه بررسی کنیم

و محال بودنِ هر کدام را نشان دهیم:
قسم نخست  -اینکه ذات واجبالوجود تزم تعیّن خکودش ککه معلکول ییکر
است 1باشد  -مُحال است ،زیرا تعیّن موردنظر یا ماهیّتِ واجب است و یا صکفتی
برای ماهیّت واجب .هر کدام که باشد ،فکرض اینککه وجکودِ واجکب تزم چنکین
تعیّنی باشد ،مستلزم آن است که آن وجودْ معلول ماهیّت خود و یا معلولِ یکی از
صفات ماهیّت خود باشد 2،درحالیکه همانگونه ککه ابکنسکینا در فصک پیشکین
(فص  85از نمط چهارم اشارات) اثبات کرده است ،ماهیّکت یکا یککی از صکفاتِ
ماهیّت نمیتواند سببِ وجودِ همان ماهیّت باشد.

9

 .1در همة ایسام چهارتانة فرض ب مهروض آن اس
 .2زیرا «لزوم» همان معلولیّ

که تعیّن معلولِ غیرواجب اس .

اس  ،و الزم از نظر حکیمان چیزی اس

باشد( .ر .:.فیّامی ،بیتا) البته ،تاه نیز مقصود از لزوم معنای عامی اس

که معلدولِ ملدزوم
که تنها عدم انهکدا:

چیزی از چیزی را بیان میکند.
 9محال بودن یسم نخس

را اینتونه نیز میتوان اثبا

در نتیجه ،معلولِ تعیّن باشد ،چون فرض بر آن اس

کرد که اتر واجدب الزمِ تعدیّن و،

که این تعیّن خودش معلدولِ غیدر اسد ،

واجبالوجودِ متعیّن نیز معلول میشود ،چون معلولِ معلولِ چیزی معلولِ آن چیز خواهد بود.
خواجه هم در اینجا با بیان دیگری نیز [که در آن از الزم آمددنِ معلولیّد
میکند] محال بودنِ یسم نخس

را اثبا

کرده اس

واجدب اسدتهاده

که چون در کالم ابنسینا نیامده اسد

از
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این است معنای سخن ابنسینا که گفته است:
زیرا اگر واجب الوجودال الزم تعیّن خود با،د آن وجود ] وجودِ واجب[ الزمِِ
ماهیّتی جز خود و یا الزمِِ صفتی ]جز خود[ خواهد بود؛ و این مُحا اٍت.

قسم دوم  -این حالت که وجود واجب عارضِ تعیّنی ککه معلکول ییکر اسکت
باشد  -به طریق اَولی ،مُحال است ،زیرا عروض چیزی بر چیزی همواره نیازمنکد
علّتی است که مقتضیِ این عروض باشد .پس ،عارض شدن این وجود بکر تعکیّن
مستلزمِ نیاز به سبب و علّتی اسکت ککه مقتضکی و علّکتِ ایکن عکروض  -یعنکی
عروض وجود واجب بر تعیّن  -باشد .و از سوی دیگکر ،خکود تعکیّن نیکز ،بنکابر
فرض ،معلولِ ییر است .بنابراین ،نیازمندی واجبالوجود متعیّن به ییر دوچنکدان
میگردد.

1

ابنسینا در بارة قسم دوم گفته است:
و اگر واجبالوجود متعیّن عارض ]برتعیّن خود[ با،دال بهیری اَولهی معلهو ِِ
غیر خواهد بود.

قسم سوم این است که تعیّنی که بنابر فرض معلکول ییکر اسکت ،عکارض بکر

شرح آن درمیتذریم.
به هرحال ،اتر ابنسینا نیز محال بودنِ این یسم را صراحتاً با نشان دادنِ اینکه این یسم به
معلولیّ
اس

واجب میانجامد اثبا

میکرد ،اشکالی که سپس خواهیم ته

بر او وارد نمیبود.
 .1وجود واجب در این فرض از جه

اس

که یطبالددین کدرده

سومی هم نیازمند خواهد بود ،زیرا عارض بر تعیّن

و هر عارمی نیازمندِ معروض خود اس .
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وجود واجکب باشکد .ایکن قسکم نیکز محکال اسکت ،زیکرا مسکتلزم آن اسکت ککه
واجبالوجودِ متعیّن معلولِ چیزی باشد که آن تعیّن را به او داده است.
این عبارت ابنسینا به همین مطلب اشاره دارد:
و اگر آنچه مایۀ تعیّن واجبالوجود می،ود عارض بر واجهبالوجهود با،هدال
واجبالوجودِ متعیّن معلو علّتی خواهد بود.

در اینجا ،ابنسینا با بیانی دیگر نیز بر محال بودن این قسم تأکیکد مکیکنکد .آن
بیان این است که امکان ندارد تعیّن بر وجود واجب از آن جهت که طبیعتکی عکام
است عارض گردد ،زیرا محال است که طبیعتی در همان حکال ککه عکام اسکت و
ص گکردد ،چراککه مسکتلزم اجتمکام دو امکر متنکافی
عمومیّت دارد متعکیّن و خکا ّ
(عمومیّت و تعیّن) در امر واحد خواهد بود .بنابراین ،تعیّن بر واجب از آن جهت
که طبیعتی ییرعام  -یعنی تبشرط نسبت به عمومیّت و ییرمقیَّد بکه عمومیّکت- 8
است عارض میشود .و در این حال که معکروض تعکیّن طبیعتکی اسکت ککه قیکد
عموم ندارد ،یکی از دو حالت زیر پیش میآید:
یا عام تخصّص یافتنِ این طبیعت ک که معروضِ تعیّن اسکت ک همکان تعیّنکی
است که بر طبیعت عارض شده است؛
یا عام تخصّص یافتنِ طبیعت تعیّنِ دیگری است که ابتدا طبیعت را تخصّص
میبخشد و آنگاه تعیّن نخست ک پس از آنکه طبیعت بکه واسکطۀ آن تعکیّن دیگکر

 .1مقصود خواجه از «طبیع ِ غیرعام»  -همانتونه که اشاره کردهایم « -طبیع
غیرمقیَّد به عمومیّ » اس  ،نه «طبیع

البشدرط و

خاصّ» ،زیرا در این صور  ،یسم اوّل از دو یسم آتدی

[یعنی این یسم که تعیّن بر وجود واجب از آن جه

که طبیعتی اسد

نده خداص و نده عدام،

عارض شود] بیوجه خواهد بود و مسئله منحصر در یسم دوم خواهد شد.
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تخصّص مییابد ک بر آن عارض میشود.
بنابراین ،در اینجا دو قسم وجود دارد:

قسم اوّل آن است که تعیّن ،که معلولِ ییر است ،بر وجود واجب از آن جهت
که طبیعتی است که ذاتاً نه خاص است و نه عام ،عارض شکود ،و آنگکاه طبیعکت
واجب با همان تعیّن ک که بنابر فرض ،معلول ییر است ک تخصّص یابد .این قسم
محال است ،زیرا مستلزم آن است که وجودِ واجب معلولِ علّتِ آن تعیّن باشد که
بر واجب عارض شده است .ابنسینا با عبارت زیر به این قسم اشاره کرده است:
حا ال اگر آن تعیّن و آنچه ٍبب تعیّن ماهیّت واجب اٍت یک چیز با،هدال آن
علّت (علّتِ تعیّنِِ یاد،ده) علّتِ خصوصیّتِ موجودی که ذاتاً وجودو واجب اٍت
] نیز[ خواهد بودال و این امر محا اٍت.

و معنای کالم او چنین است که اگر آنچه سبب تعیّن وجکود واجکب اسکت و
آنچه سبب تعیّن ماهیّت واجب  -یعنی ماهیّتِ معروضِ آن تعکیّن  -اسکت یککی
باشد ،آن علّت (علّت تعیّن یادشده) علّتِ خصوصیّت وجود واجکب نیکز خواهکد
بود .و این محال است ،زیرا با وجوب وجودِ بالذّات منافات دارد :واجبالوجکود
بالذّات نه در اص وجودش و نه در خصوصیت وجودش وامدار ییر نیست.
قسم دوم آن است که تعیّنی که ک بنابر فرض ک معلکولِ ییرواجکب اسکت ،بکر
وجود واجب از آن جهت که طبیعتی خاصّ است ،پس از تخصکص یکافتنش بکه
واسطۀ تعیّن پیشین دیگری ،عارض شود .به تعبیر دیگر ،ابتدا تعیّنی در ککار آمکده
و طبیعت واجب را خاصّ کرده و آنگاه آن تعیّن ککه معلکولِ ییرواجکب و محک ّ
بحث است بر آن عارض شده است .این نیز محال است ،زیکرا سکخن دربکارة آن
تعیّنِ پیشین همانند سخن دربارة تعیّن معلولِ مورد بحث است .به تعبیر دیگر ،آن
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تعیّن یا معلولِ واجب است [که در این صورت ،واجبْ واحد خواهکد بکود] و یکا
معلولِ او نیست ،که در این صورت یکی از آن چهار قسم خواهد بود که تکاکنون
در حال بررسی آنها بودهایم.
ابنسینا در عبارت زیر به این قسم اشاره دارد:
و اگر عروض این تعیّن ا

از تعیّن اوّ ایشین با،دال ٍخن ما بر ٍهرِِ همهان

تعیّن اوّ خواهد بود.

برای روشنتر شدن این دو قسم اشاره به ارتباط جنس و فص سودمند است:
فص بر جنس عارض میشود و به آن تعیّن میبخشد .مثالً ،وقتی ناطق بر حیوان
عارض میشود ،حیوانِ ییرمقیّد به عموم معکروض نکاطق اسکت و حیکوانِ نکاطق
حِصّهای خاص از مطلق حیوان است .حال ،میپرسیم :چه چیکزی ایکن حِصّکه از
حیوان را برای عروض ناطق بر آن تخصّص بخشیده است :همین ناطق که بکر آن
عارض شده یا تعیّنی دیگر؟ البته ،پاس صحیح در اینجا آن اسکت ککه تخصّکص
جنس به واسطۀ فص آن است .اما این امر البتّه مستلزم آن است ککه معکروض را
به نحوی معلولِ همان علّتِ تعیّن عارض بدانیم ،چنانکه در مورد جنس (مادّه) و
فص (صورت) گفته میشود که واهبالصّکور مکادّه را بکهوسکیلۀ صکورت پدیکد
میآورد .روشن است که در مورد واجب تعالی نمیتوان به ایکن امکر ملتکزم شکد،
چون با وجوب وجود او ناسازگار است.
و اگر گفته شود که تخصّصِ جنس به واسطۀ تعیّنی دیگر است و مثالً ،حیوان
قب از عروض ناطق بر آن به واسطۀ تعیّنی دیگر تخصّص مییابد و سپس نکاطق
بر آن عارض میشود ،یعنی عروض ناطق بر حیوان پکس از آن اسکت ککه حِصّکۀ
خاصّی از حیوان به واسطۀ امری دیگر متعیّن شده باشکد ،چنکین فرضکی صکحیح
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نیست ،زیرا پرسش یادشده در مورد آن امر تکرار مکیشکود و سکرانجام بایکد بکه
تعیّنی برسیم که معروض آن حیوان بما هو حیوان است که نه مقیّد بکه عمومیّکت
است و نه خصوصیّت ،و خصوصیّت خود را از همان تعیّن عارض کسب میکند.
در این صورت ،نق کالم به همان تعکیّن و تخصّکص پیشکین مکیکنکیم و همکین
پرسش را در آنجا پیش میکشیم.
و سر انجام ،قسم چهارم از اقسام چهارگانه این است ککه تعکیّن یادشکده ،ککه
معلولِ ییرواجب است ،تزم وجود واجب باشد .این قسم نیز محال اسکت ،زیکرا
مستلزم آن است که واجبالوجودْ واحد ولی معلولِ ییر باشکد .اینککه ایکن قسکم
مستلزم یکی بودنِ واجب است ،از آن روست که هر جا تعیّن به نحوی تزم یک
طبیعت باشد ،آن طبیعت تنها در ضمن همکان تعکیّن محقّکق مکیشکود ،زیکرا اگکر
بخواهد در ضمن فرد دیگری که طبیعتاً فاقد آن تعیّن و واجد تعیّن دیگری اسکت
تحقّق یابد ،خلفِ تزم بودن آن تعیّن خواهکد بکود .بنکابراین ،طبیعکت مکوردنظر،
منحصر در همان فردِ واجدِ آن تعیّن خواهد بود .اما اینکه این قسم مستلزمِ معلولِ
ییربودنِ واجب است از آن روست که هرگاه تعیّن واجب معلکولِ ییکرِ او باشکد،
واجبالوجودِ متعیّن نیز به لحاظ تعیّنش معلول ییر خواهد بود.
ابنسینا با این عبارت به این قسم اشاره کرده است:
و باقیمانده اقسام ] قسم چوارم[ محا اٍت.

اکنون که محال بودن همۀ این اقسامِ چهارگانۀ فرض «ب» روشن شکد ،محکال
بودن فرض «ب» که خود به این چهار قسم تقسیم شده بود نیز روشن مکیشکود.
بنابراین ،درستی فکرض «الکف»  -یعنکی اینککه تعکیّن واجکبالوجکود بکه سکبب
واجبالوجود بودنِ اوست  -اثبات مکیگکردد ،و ،درنتیجکه ،ثابکت مکیشکود ککه
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واجبالوجود یکی است ،و این همان مطلوب ماست.
حاص آنکه براساسِ تقریری که خواجۀ طوسی از برهان ابکنسکینا بکه دسکت
داده ،خالصۀ برهان از این قرار است :ربط و نسبت میان واجکبالوجکود و تعکیّن
او ،در وهلۀ اوّل ،از دو حال بیرون نیست :أ .تعیّن او به سببِ واجبالوجود بودن
اوست؛ ب .تعیّن او به سببِ امر دیگکری اسکت .فکرض «الکف» مسکتلزم توحیکد
واجب است ککه همکان مطلکوب ماسکت ،و فکرض «ب» مسکتلزم معلکول بکودنِ
واجبالوجود است که امری است محال .پس ،همان فرض «الف» اثبات میگردد.
دلی معلول بودنِ واجبالوجود آن است که در این فرض ،در موردِ ارتبکاط میکان
واجبالوجود و تعیّن او چهار احتمال (چهار قسم) تصور شدنی است که مستلزم
معلول بودنِ واجبالوجود ،است و ،ازاینرو ،همه محالاند.

اشکالهای وارد به تقریر خواجة طوسی

قطبالدّین رازی بر تقریر خواجۀ طوسی اشکالهایی وارد ساخته است:
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اشکال اول .گزارة «اگر تعیّن واجبالوجود به سکبب واجکب بکودن او نباشکد
بلکه به سبب امری دیگر باشد ،واجبالوجودْ معلول خواهد بود» بینیکاز از دلیک
[بیّن] است یا نیازمند دلی ؟ اگر بینیاز از دلی است [که به نظر قطبالدین رازی
واقعاً همین گونه است] ،چرا با عبارت «ألنّه إن کان واجب الوجود  »...و عبکارات
پس از آن ،برایش دلی آورده شد .و اگر نیازمند دلی است ،چکرا در ضکمن بیکان
اقسام چهارگانه ،سه بار [دوبار در قسم سوم ،و ی

بار در قسم چهارم] بکه خکود

همین گزاره استناد شده ،بدون آنکه برایش دلیلی ذکر شود؟ پیداست ککه در ایکن
سه مورد ،این گزاره بینیاز از دلی (بیّن) دانسته شکده اسکت( .قطب البیین رایی،
)13–11 :6836

پاس این اشکال آن است که گاه مالزمۀ میان ی
نیازمند دلی است ،ولی مالزمۀ میان هری

عنکوان جکامع بکا معلولیّکت

از شقو خاصّ آن عنکوان جکامع بکا

معلولیّت نیاز به دلی ندارد ،و مسئلۀ مورد بحث از همان موارد میتواند بود.

1

اشکال دوم .اگر عبارت « ألنَّه إن کان واجبُ الوجودِ تزماً لِتعیُّنِهِ  »...شروم در
شرح و بسط اقسام چهارگانۀ فرض «ب» باشد ،باید وجه بطکالن هریک

از آنهکا

همان مالزمۀ با معلولیّت واجب تعالی باشد ،در حالی که در برخی از اقسام (قسم
نخست) چنین نیست( .همان)11 :

این اشکال قطبالدّین اشکال واردی است ،امّا نه بر نحوة تقریر خواجه ،بلککه
بر کالم خود ابنسینا.

2

 .1فامل باغنوی نیز به این اشکال یطبالدّین پاسخ داده و آن را وارد ندانسته اس ( .ر.:.
یطبالدین رازی)122-121 :1911 ،
 2ترچه شاید بتوان ته

که کالم ابنسینا در یسم نخس

هدم خدالی از اشداره بده لدزوم
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البته ،اگر بتوان کالم ابنسینا را به گونهای تقریر ککرد ککه هکم بکا عبکارات او
سازگار باشد و هم از این اشکال و دیگر اشکالها خکالی باشکد ،قطعکاً بکر تقریکر
خواجه ترجیح خواهد داشت .اما دستکم سه تقریر دیگری که در ادامکه بررسکی
خواهیم کرد  -چنانکه خواهیم گفت  -اینگونه نیست .شرط تزم و کافی بکرای
پذیرش ی

تقریر انطبا آن با متن است .پیداست که در میان دو یا چنکد تقریکرِ

واجد این شرط ،آن که فی نفسه مستحکمتر و کماشکالتر است رجحان خواهکد
داشت.
تقریر فخرالدین رازی

فخرالدّین رازی برهان شی الرئیس را بکه گونکهای دیگکر فهکم و تقریکر ککرده
است .به اعتقاد وی ،برهان ابنسینا را اینگونه میتوان تقریر کرد:
اگر دو واجبالوجود را فرض کنیم ،این دو در تعیّن خود با یکدیگر اخکتالف
خواهند داشت ،ولی در وجوبِ وجودِ خود با همدیگر مشکتر خواهنکد بکود .و
چون مابهاتشترا آنها با مابهاتمتیازشان مغایر است ،هر کدام مرکّب خواهد بکود
از وجوبِ وجود و تعیّن .اکنون چهار قسم قاب تصوّر است:
 .8وجوبِ وجود ( مابهاتشترا ) تزمِ تعیّن (مابهاتمتیاز) است؛
 .2تعیّن تزمِ وجوبِ وجود است؛
 .8وجوبِ وجود عارضِ تعیّن است؛

معلولیّ

نیس  ،بهویژه با توجه به تعبیر اولویّ

مورد یسم دوم در مقایسة آن با یسم نخس

که وی در عبار ِ « أولی بأن یکدون لعلۀۀٍ» در

آورده اس .
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 .4تعیّن عارضِ وجوبِ وجود است.

1

قسم نخست نادرست است ،زیکرا ابکنسکینا در فصک قبک (فصک  ،85نمکط
چهارم) اشارات (ابنسینا )530 :6836 ،اثبات کرده است که وجوبِ وجود اگکر تزم
ی

ماهیّت باشد ،معلول آن ماهیّت خواهد بکود ،و ،در نتیجکه ،آن ماهیّکت تقکدّمِ

بالوجود بر وجود [و نیز تقدّمِ بالوجوب بر وجکوب] خواهکد داشکت ،ککه امکری
است محال.
قسم دوم مستلزم واحد بودن واجبالوجود است ،زیرا در این فکرض ،هرگکاه
وجککوبِ وجککود حاصکک گککردد ،تعککیّن نیککز حاصکک مککیشککود .بنککابراین ،هککر
واجبالوجودی عبارت خواهد بود از همین موجودِ معیَّن .پکس ،واجکبالوجکود
واحد خواهد بود نه کثیر.
قسم سوم و نیز قسم چهارم محالاند ،زیرا هر عارضِ مُفکارقی نیازمنکدِ علّتکی
منفص و خارج از خود است .ازاینرو ،هر ی

از این دو واجبالوجودِ مفروض

 در وجوب یا در تعیّنِ خود  -نیازمندِ علّتی منفص و خکارجی خواهکد بکود ،وچنین چیزی با وجوب بالکذّات ناسکازگار اسکت( .فخرالبیین رایی-818/5 :6811 ،
)811

با تأمّ در این تقریر ،دانسته میشود که فخرالدّین رازی این عبارت ابکنسکینا:
«واجبُ الوجودِ المتعیّنُ  ...فالواجبَ وجودٍ ییرُهُ» [که مکا آن را بکا عنکوان فکرض
«الف» بیان کردیم] ،را یکی از اقسام چهارگانه  -یعنی قسمی که در آن تعیّن تزم
 1ترتیب این چهار یسم مطابق اس

با تقریری که فخر رازی در آغاز این بحث بده دسد

داده اس  ،امّا وی در اواخر بحث ،که ربط و نسب

عبارا

ابنسینا را بدا ایدن ایسدام روشدن

میسازد ،این ترتیب را برهممیزند .لیکن این امر البتّه تغییرِی در محتوا ایجاد نکرده اس .
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واجبالوجود است (قسم دوم تقریرش)  -شکمرده و ایکن قسکم را بکیاشککال و
مستلزم واحد بودن واجبالوجود دانسته است.
سپس ،عبارت «و ان لم یکن تعیّنه لذل  ،ب ألمکر آخکرَ فهکو معلکول» [یعنکی
فرض «ب» ،که ما مقسکم اقسکام چهارگانکه شکمردیم] را قسکمی دیگکر از اقسکام
چهارگانه  -قسمی که تعیّن در آن عارض بر واجبالوجود است (قسکم چهکارم
تقریرش) خود  -قلمداد کرده است.
وی این عبارت ابنسینا« :ألنّه إن کان واجبُ الوجودِ تزماً لتعیُّنِهِ» را تغییر داده
و آن را اینگونه بیان کرده است« :و ان کان واجبُ الوجودِ تزماً لتعیُّنه» و آن را تا
عبارت «أو صفۀٍ و ذل

محال» [که ما آن را قسم نخست دانستیم] قسمی دیگکر ک

قسمی که در آن واجبالوجود تزم تعیّن است (قسم نخست تقریرش) قکرار داده
است.
سرانجام ،او عبارت «و إن کان عارضاً فهو أولی بأن یکون لعلّۀٍ» را [که ما آن را
قسم دوم خواندیم] نیز قسم دیگری  -قسمی ککه در آن واجکبالوجکود عکارض
تعیّن است( ،قسم سوم تقریرش)  -دانسته اسکت .فخرالکدین رازی ،در واقکع ،از
بطالن این سه قسم [یعنی قسم نخست و سوم و چهارم تقریکرش] درسکتی قسکم
دوم را نتیجه گرفته و دلی ابنسینا بر توحید واجبالوجود را کام شمرده است.
وی ،سپس ،عبارت «و إن کان ما یتعیَّن به عارضاً لذل

 ...فکالمُنا فکى ذلک »

را [که ناار به موردی است که تعیّن عکارض واجکبالوجکود اسکت ،و در تقریکر
خواجه قسم سوم به شمار آمده] تکرار قسم چهارم تقریر خود همراه بکا توضکیح
بیشتری در بطکالن آن بکهشکمارآورده اسکت( .فخرالبیین رایی830-812/5 :6811 ،؛
طوسی)13/8 :6832 ،
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اشکالهای تقریر فخرالدّین رازی

چند اشکال بر تفسیر فخرالدّین رازی از برهان ابنسینا وارد است:
نخست اینکه عبارت «و إن لم یکن تعیُّنه لذل  ،ب ألمکر آخکر ،فهکو معلکول»
اعم از آن است که آن تعیّنْ عارض بر واجبالوجود باشد ،یا معروض آن باشد و
یا ملزوم آن باشد .ازاینرو ،اختصاص دادن آن به مورد نخست ک آنگونکه ککه در
تقریر فخرالدّین رازی مشاهده میشود ک بدون دلی است.
دوم اینکه تبدی عبارت «ألنه إن کان» به عبارت «و إن کان» که در هیچ نسخۀ
معتبری نیامده است .این تغییر عبارت تصرّف در عبارت ابکنسکینا و تحریکف آن
است بدون آنکه وجهی پذیرفتنی برای آن ارائه شده باشد.

1

سوم اینکه وی عبارت «و إن کان ما یتعیّن به عارضکاً لکذل

 ...فکالمنکا فککى

ذل » را تکرار قسم چهارم تقریر خود همراه با توضیح بیشکتر دانسکته ،و ایکن بکا
توجه به فاصلۀ میان این عبارت بکا عبکارتی ککه وی آن را نکاار بکه همکین قسکم
شمرده است ،کالم ابنسینا را بسیار نامنسجم نشان میدهد.
چهارم اینکه عبارت «و باقی األقسام محال»  -همانگونه که خواجه هم اشکاره
کرده است (طوسی - )13/8 :6832 ،زاید وبدون وجه خواهد بود ،زیکرا پکیش ازآن
حکمِ همۀ اقسام بیان شده است.
با توجه به اشکالهای بات ،نمیتوان تفسیر فخرالدّین رازی را رضکایتبخکش
دانست و ،دستکم در برابر تفسیر خواجه ،باید آن را مرجوح دانست .ازهمکینرو،
خواجه با صراحت حکم میکند که تقریر او با عبکارتهکای ابکنسکینا سکازگارتر
 .1چنان که تذش  ،خواجه نیز به این تغییر عبار
)91/9

اشداره کدرده اسد ( .طوسدی:1911 ،
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است( .همان)
تقریر قطبالدّین رازی

قطبالدّین رازی .پس از ذکر اشکالهایی در مورد تقریر خواجکۀ طوسکی ،بکه
تقریری که خودش آن را صواب میداند مکیپکردازد .وی ،بکر خکالف فخرالکدّین
رازی و خواجۀ طوسی ،کالم ابن سکینا را بیکانگر دو برهکان جداگانکه بکر توحیکد
میداند و نه ی

برهان .به تعبیر دقیقتر ،ابنسینا در این بحث دو دلیک در اثبکات

این مطلب آورده است ککه «محکال اسکت تعکیّن واجکبالوجکود بکه سکبب ییکر
واجبالوجود باشد» و ،از این طریق ،در واقع ،دو دلی در اثبات توحید ذات اقامه
کرده است.
به اعتقاد قطبالدین ،عبارت «واجبُ الوجودِ المتعیِّنُ إن کان تعیُّنُه ذلک

ألنَّکه

واجبُ الوجودِ ،فال واجبَ وجودٍ ییرُهُ وإنْ لم یکنْ تعیُّنُه لذل  ،ب ألمر آخَرَ ،فهو
معلول» خود برهانی مستق و تامّ بکر اثبکات توحیکد ذاتکی واجکب اسکت :تعکیّن
واجبالوجود اگر به سبب واجبالوجود بودن او باشد ،واجبالوجکودی ییکر او
در کار نخواهد بود و مطلوب ثابت است ،و اگر این تعکیّن نکه بکه سکبب واجکب
بودن او بلکه به سبب امری دیگر باشد ،واجبالوجودْ معلول خواهد بود .به بیکان
دیگر ،کثرت واجب در صورتی روا خواهد بود که تعیّن او بکه سکبب ییرواجکب
باشد و این امر مستلزم آن است که واجبالوجودِ متعیّنْ معلول ییر باشد ،و ایکن
نیز امری است محال.
قطبالدّین بقیّۀ عبارت ابنسینا را [که ما آن را توضیح اقسام چهارگانۀ فکرض
«ب» شمردیم] برهان دوم او برای اثبات توحید میداند ،به این بیان که اگر تعکیّن
واجبالوجود به سبب ییر او باشد ،چهار حال پیش میآید :واجبالوجود یا تزمِ
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تعیّن خود خواهد بود یا عارض آن و یا ملزوم تعیّن خود خواهد بود یا معکروض
آن .و این چهار حال ،به شرحی که در تقریر خواجه نیز گذشت ،محال است .بکه
تعبیر دیگر ،کثرت واجکب در صکورتی روا خواهکد بکود ککه تعکیّن او بکه سکبب
ییرواجب باشد و ،در این حال ،ارتباط واجبالوجود و تعکیّن او از چهکار فکرض
بیرون نیست ،و همگیِ این فروض محال است( .قط الیین رایی)13 :6836 ،

خالصه آنکه به نظر قطبالدین ،ادّعای ابنسینا آن است که به دو دلی محکال
است که تعیّن واجبالوجود به سبب ییر او باشد :یککی آنککه ایکن امکر مسکتلزم
معلولیّت واجبالوجود است و دوم آنکه این امر مسکتلزم یککی از چهکار فکرض
محال است.
شاهدی که قطبالدّین برای درستی نظر خویش آورده آن است که ابنسینا در
الهیّات شفا تنها دلی اوّل را ذکر کرده و به اقسام چهارگانه نپرداخته است( .همان:
)13-13
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اشکال نخست بر تقریر قطبالدّین آن است ککه مسکتلزم تصکرّفی در عبکارت
ابن سیناست تا به واسطۀ آن بتوان قسمت دوم ککالم وی را از بخکش نخسکت آن
جدا کرد و آن را آیاز برهانی مستق بهشمارآورد .به گمان قطبالدین ،بکا اضکافه
کردن «واو» عطف بر سکر عبکارت «ألنکه ان ککان ،»...و تبکدی آن بکه «و ألنکه ان
کان ،»...زمینۀ کافی برای تطبیق تفسیرش بر کالم ابنسینا فراهم میشود .امّکا بایکد
گفت که جای این واو در نسخههای اشارات خالی است و قطبالدّین نیکز خکود
به این امر اذعان دارد ،هرچند منشأ آن را سهوی از ناحیۀ ابنسینا یا ناسخان کالم
وی میداند (قط الیین رایی)13-13 :6836 ،

اما سخن در آن است ککه اگکر ایکن «واو» در ککار نباشکد ک ککه بکا اسکتناد بکه
نسخههای موجود باید بگوییم :در ککار نیسکت ک  ،آیکا مکیتکوان بکاز هکم تقریکر
قطبالدّین را پذیرفت؟ روشن است که پاس منفی است .هنر شکارح مکتن در آن
است که ،همانند خواجۀ طوسی ،کالم ابن سینا را بدون آنکه تصکرّفی در مکتن آن
روا بدارد شرح و تقریر کند.
امّا اشکال مهمترِ تقریر قطبالدّین آن است که حتّی با افزودن «واو» عطف نیز
تطبیق تقریر وی بر کالم ابنسینا دشوار است ،زیرا معلوم نیست این «واو» عبارت
«ألنّه إن کان واجب الوجود »...را بر کجا عطف میکند .گویا به اعتقاد قطبالدّین،
معطوفٌعلیه این عبارت ،این کالم ابنسیناست« :فهو معلول» ،در حکالی ککه ایکن
کالم عبارت مناسبی برای عطف نیست .به تعبیر دیگر ،روشن نیست ککه عبکارت
«ألنّه إن کان واجب الوجود »...دلی دوم برای چه مطلبکی اسکت ،زیکرا اساسکاً در
عبارت قبلی ابنسینا دلی اوّلی در کار نیسکت تکا ایکن عبکارت بعکدی دلیک دوم
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بهشمارآید.

آری ،اگر – بر فرض که  -عبارتِ پیشین ابنسینا بدینگونه بود« :وإن لم یکن
تعیّنه لذل

ب ألمر آخر فلزم المحال ،ألن واجبَ الوجود المتعیّنَ لغیکره معلکول»،

آنگاه میشد عبارت «ألنّه إن کان واجب الوجود  »...را بر آن عطف نمکود و آن را
دلی دوم ابنسینا بر محال بودنِ تعیّن یافتنِ واجبالوجود بکه واسکطۀ ییکر خکود
قلمداد کرد .امّا کالم ابنسینا چنین نیست و مفروض گکرفتن آن مسکتلزم تکلّکف
بسیار و خروج از مقتضای فهم متن است.
شاهدی نیز که قطبالدّین از نیامدن اقسام چهارگانکه در الهیّبات شبفا بکرای
تأیید تقریر خود ذکر کرده است به کار او نمیآیکد ،زیکرا شکاید ابکنسکینا هنگکام
تألیف شفا توضیح بیشترِ فرض «ب» بکا ذککر اقسکام چهارگانکۀ آن را تزم ندیکده
باشد ،امّا در وقت تألیف اشارات ،این تکمی و توضیح را مفیکد یکا تزم دانسکته
باشد.
تقریر استاد مطهّری

به اعتقاد استاد مطهّری ،کلمات ابنسینا در فص یادشده و در طرز بیان شقو
مشوّش است .استاد مطهری خود تقریری تازه از برهان ابنسینا بکر توحیکد ذاتکی
واجب تعالی ارائه می دهد که با تقریرهای سه شارح بکزر

اشکارات :فخرالکدّین

رازی ،خواجه نصیرالدّین طوسی و قطبالدّین رازی ،متفاوت است و ایشکان آن
را با کالم ابنسینا سازگارتر میداند( .مطهّری)10-82 :6831 ،

وی ،پس از ذکر مقکدّماتی چهارگانکه ،ایکنگونکه بکه تقریکر برهکان ابکنسکینا
میپردازد:
واجبالوجودِ متعیّن موضوم برهان است .حال ،اگر نسبت واجکبالوجکود بکا
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تعیّن خود را درنظرگیریم ،میبینیم این نسبت [و اساساً نسبت هکر ذات بکا تعکیّن
آن] از پنج حال بیرون نیست:
 .8تعیّن عین ذات واجبالوجود است؛
 .2تعیّن تزم ذات واجبالوجود است؛
 .8تعیّن عارض ذات واجبالوجود است؛
 .4تعیّن معروض ذات واجبالوجود است؛
 .7تعیّن ملزوم ذات واجبالوجود است.
در قسم نخست ،یعنی اینکه تعیّن و تشخّص عین ذات واجبالوجکودْ باشکد،
واجبالوجود واحد خواهد بود و مطلوب ثابت است ،زیرا ذات وی عبارت است
از همان تعیّن و تشخّص .بنابراین ،نمکیشکود چنکین ذاتکی بکا تعکیّن و تشکخّص
دیگری موجود باشد .وگرنه ،تزم میآید که این دو تعیّن عین یکدیگر باشند .بکه
عالوه ،در این صورت که دو تعیّن عکین یککدیگر باشکند ،دیگکر کثرتکی در ککار
نخواهد بود.
طبق قسم دوم ،هرگاه وجود واجب محقّق شود ،تزم میآید که وجود او عین
این تعیّن باشد ،و این مستلزم نفی کثرت است ،زیکرا کثکرت در صکورتی محقکق
می گردد که ذات با تعیّنات مختلف موجود گردد .بنابراین ،این قسم هکم مسکتلزم
واحد بودن واجبالوجود است.
قسم سوم محال است ،زیرا اوّتً محال است ککه ذات واجکب محک عکوارض
واقع شود و ثانیاً عروض ی

عارض نیازمنکد علّکت اسکت .علّکت عکروض ایکن

عارض چیست :خود ذات است یا ییرذات؟ هر دو قسم محال اسکت :خکود ذات
نمیتواند علّت عروض باشد ،زیرا شیء تا متعیّن نباشد موجود نیسکت تکا بتوانکد
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علّت چیزی باشد ،و ییرذات از آن رو نمیتوانکد علّکت عکروض باشکد ککه تزم
میآید واجبالوجود معلول ییر باشد.
قسم چهارم ،یعنی اینکه وجود واجب عارض تعیّن باشکد ،نیکز محکال اسکت،
زیرا اوّتً معنا ندارد شیء عارض تعیّن خود باشد و ثانیاً تزم مکیآیکد ککه وجکود
واجب معلول ییر باشد.
قسم پنجم ،یعنی اینکه وجود واجب تزم تعیّن باشکد ،بکهمثابکه آن اسکت ککه
فرض کنیم ماهیّت شیء یا صفتی از صفات شکیء علّکت وجکود خکود آن شکیء
باشد .و این همان مطلبی است که ابنسینا در فص پیش (فص  85از نمط  )4آن
را ابطال کرده است( .همان)82 :

حاص آنکه دو قسم از پنج قسم تصوّرشده مطلوب ما یعنی وحدت واجب را
اثبات میکند ،و سه قسم دیگر باط است.

اشکالهای تقریر استاد مطهّری

ویژگی اصلی تقریر شهید مطهّری آن است که رابطکۀ میکان واجکبالوجکود و
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تعیّن آن را به پنج قسم تقسیم مکیکنکد ،درحکالیککه دیگکران آن را چهکار قسکم
دانستهاند .وی رابطۀ عینیّت میان آن دو را نیز بر اقسام چهارگانۀ پیشین میافزاید.
هرچند استاد مطهّری نحوة تطبیق عبارات ابنسینا بکر ایکن پکنج قسکم را بیکان
نکرده ،ااهراً استاد عبارت «إن کان تعیُّنُه ذل

ألنّه واجبُ الوجود» (فرض «الکف»

در تقریر خواجه) را ناار بر قسم نخست ،یعنی عینیّتِ وجکود واجکب بکا تعکیّن،
دانسته است که با حم کردن علیّت مستفاد از «ألنّکه» بکر علیّکت تحلیلکی ،زمینکۀ
مناسبی برای این برداشت فراهم میشود .خواجه و نیز فخرالدّین رازی این قسکم
را ناار به جایی میدانند که تعیّنْ تزم و معلولِ وجود واجب است ،ککه البتکه بکا
ااهر کالم ابنسینا سازگارتر است.
اما اشکال اساسی تقریر ایشان آن است که در تطبیق اقسام پنجگانکه بکر ککالم
ابنسینا ،باید چهار قسم اخیر را محال بدانیم ،در حالی که در بیان شهید مطهّکری،
این قسم که تعیّنْ تزمۀ وجود واجکب باشکد (قسکم دوم در بیکان ایشکان) محکال
دانسته نشده است ،بلکه مستلزم نفی کثرت  -که همان مطلوب ابنسکینا اسکت –
بهشمارآمدهاست .اما در عبارات ابنسینا تنها میتوان جملۀ «و باقی األقسام مُحال»
را ناار به این تقدیر دانست ،که براساس آن ،این قسم نیز محکال خواهکد بکود و
این تنها با تفسیر خواجه سازگار است ،که در آن قید «معلکولِ ییکر بکودن» بکرای
تعیّنی که تزم ذات واجب فرض شده ،درنظرگرفتهشدهاست.
گویا این اشکال از این یفلت پدید آمده است :در کالم ابنسینا ،قسمی ککه در
آن قسم ،تعیِنْ تزم ذات واجب است از اقسام این فرض است ککه تعکیّن نکه بکه
سبب واجب بودنِ واجبالوجود بلکه به سبب ییر اوست .به عبارت دیگر ،چهار
قسم اخیر در کالم ابن سینا همه از اقسام موردی هستند که تعیّن نه معلکولِ خکود
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واجبالوجود بلکه معلولِ ییر باشد ،و اشکال اساسی همۀ این اقسام آن است که
مستلزم معلول بودنِ واجبالوجود خواهند بود ،در حالی که ایکن نکتکه در مکورد
قسم دوم در تقریر استاد مطهری فوت شده است ،اگرچه این سخن ایشکان ک فکی
حدّ نفسه ک درست است که اگر تعیّنْ تزمِ وجود واجکب باشکد ،واجکبالوجکود
واحد خواهد بود.
تقریر شهید مطهّری ،فارغ از تطبیق یکا عکدم تطبیکق آن بکر عبکارات ابکنسکینا
فینفسه نیز ناتمام است ،زیرا تعیّن واجب و وجود واجب ،در هر حال ،دو مفهوم
و حیثیت جداگانۀ ذهنیاند که در خارج یا عین هکمانکد و یکا ییکرهم .و اگکر در
خارج عین هم باشند ،در ذهن ممکن است یکی علّت دیگری یکا هکر دو معلکول
علّت سوم و یا از مالزمکات عامکه باشکند و ،ازایکنرو ،تفکیک

قسکم اوّل از دوم

صحیح نیست ،به این بیان که اگر مکراد از عینیکت در قسکم اوّل عینیکت خکارجی
باشد ،تشخص و تعیّن در خارج در هر حال عین وجود است و اگر مرادْ عینیّکت
ذهنی باشد ،روشن است که این دو فاقد آنانکد ،چراککه در هکر حکال دو مفهکوم
ذهنی متفاوت ک هرچند مساو هم ک میباشند و اساساً ک ّ مطالب مورد بحث در
این بخش از اشارات بر دو حیثیت جداگانۀ داشتنِ تعیّن و وجود واجب در ذهن
استوار است.
نتیجه

با توجه به آنچه گذشت ،معلوم میگردد از میان چهار تقریکر صکورت گرفتکه
برای برهان ابن سینا بر توحید ذاتی واجب تعالی در اشکارات (فصک  81از نمکط
 ،)4تقریر خواجۀ طوسی – به دلی خالی بودن از اشکاتت تقریرهای دیگر و نیز
وارد نبودن اشکالهایی که به آن کردهاند  -برتکری دارد و بکه عبکارات ابکنسکینا
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نزدی تر و بر آن منطبکقتکر اسکت .ضکعف عمکدة دو تقریکر فخرالکدّین رازی و
قطب الدّین رازی در آن است که مستلزم تصرّف در متن کالم ابنسینا و تحریکف
آن اسککت .ضککعف تقریککر اسککتاد مطهّککری نیککز در آن اسککت کککه وی رابطککۀ میککان
واجبالوجود و تعیّن را رأساً به پنج قسم تقسیم میکند ککه در ایکن صکورت بکا
تطبیق بر کالم ابنسینا ،باید چهار قسم آن محال باشد ،در حالیکه تنها سکه قسکم
آن محال است .افزون بر این ،تفکی
از لحاظ فنّی صحیح نیست.

قسم نخست از قسم دوم [در بیکان ایشکان]
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