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  1شناختی جهان برهان عقالنی هاي ویژگی تحلیل

  *قربانی اهللا قدرت

  چکیده
اهمیت پرسش از هستی خدا و تأثیرات گستردة آن در کلیت زندگی انسان، باعـث  
تالش فیلسوفان و متکلمان براي ارائۀ برهانی عقالنی در این خصوص شده اسـت  

وجـودي، فطـرت، حـدوث، حرکـت، نظـم،      هـاي   برهـان که براهین متنوعی چون 
انـد و از قـرون گذشـته تـاکنون بـا تعـابیر و        از این جملهشناختی  جهاناخالقی، و 

، از شـناختی  جهـان . در ایـن میـان، برهـان    شـوند  میتفاسیر گوناگونی ارائه شده و 
آن و تقـربش بـه نـوعی    ترشـدن   مهـم جهات چندي داراي اهمیت است که باعث 

ایـن  در سنت فلسفی غربی و اسـالمی،  . 1شده است: شمول  جهانبرهان عقالنی و 
تـري مـورد    رهان در مقایسه با دیگر براهین، از جانب فیلسوفان و متکلمـان بـیش  ب

. 2تري از تقریرها را به خود اختصـاص داده اسـت؛    استفاده واقع شده و تنوع بیش
این برهان داراي خصوصیات مشترك دینـی، کالمـی، و فلسـفی اسـت، لـذا اکثـر       

. این برهـان  3؛ اند بردهکار  بهرا فلسفی و کالمی آن هاي  روشمتکلمین با استفاده از 
از فهم عقالنی نسبتاً عمومی آغاز کرده و اصول واقعیت هستی و علیت و وابستگی 
علت به معلول را محور استدالل خود قرار داده، کـه آن بـا تعـابیر گونـاگون بـراي      

. در ایـن برهـان از وجـود معلـول و وابسـتگی آن،      4اکثریت مردم قابل فهم است؛ 
ت که در نهایت خداست، استفاده شده، یعنی سـیر عقالنـی از معلـول بـه     وجود عل

از سیر از علت بـه  تر  مناسبعلت، که محور روش استداللی این برهان است بسیار 
. عدم وابستگی این برهان به براهین دیگر، در حـالی کـه برخـی از    5معلول است؛ 

رخی از مقـدمات ایـن   ، چون برهان نظم، حرکت، و حدوث صرفاً با پذیرش بها آن
. استفاده از حداقل اصـول، چـون پـذیرش واقعیـت و     6برهان قابل استفاده هستند؛ 

. مطابقت محتـوا و مفـاد   7اصل علیت براي اثبات خدا و یگانگی او در این برهان؛ 
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این برهان، یعنی وابستگی و نیازمندي موجودات در این جهـان و حاکمیـت اصـل    
ر تحلیل عقالنی. در این مقاله ضمن نگاهی کوتاه به خارجی دهاي  واقعیتعلیت با 

شـود   مـی اهمیت برخی تقریرهاي برهان در سنت فلسفی غـرب و اسـالم، تـالش    
 عقالنی آن در موارد مذکور بررسی و تحلیل شوند.هاي  ویژگی

، علیـت، ممکـن، دور و تسلسـل، وجــوب،    شــناختی جهـان برهـان   :هـا  کلیـدواژه 
  ماهوي، امکان فقري.ضرورت، اصل واقعیت، امکان 

  
 مقدمه. 1

 امکـان  برهان به آن از اسالمی فلسفۀ در که ،)cosmological argument( شناختی جهان برهان
 باعـث  اهمیـت  ایـن  علـل  که خداست وجود اثبات مهم براهین از شود، می تعبیر وجوب و

 تري بیش مقاومت امکان مخالفین، انتقادات برابر در اسالمی و غربی فلسفی سنت در تا شده
 است براهینی از برهان این. دهد نشان خود از را جدیدي هاي مندي توان حتی و باشد داشته

 بـا  ها آن یعنی است؛ گرفته قرار غربی و اسالمی متکلمین و فالسفه گستردة استفادة مورد که
 هـاي  تبیـین  و تقریـرات  مشـترك،  و مشـخص  محورهاي بر تمرکز با گوناگون رویکردهاي

 اسـالمی،  کـالم  غربـی،  و اسالمی فلسفۀ در نیز هنوز و اند، داده ارائه برهان این از گوناگونی
 داراي و بحـث  مـورد  بـراهین  تـرین  مهـم  از دین فلسفۀ در نیز و معاصر یهودي و مسیحی،

 فیلسوفان وسیع طیف وجود و برهان این طوالنی تاریخ در واقع. است تري بیش داران طرف
 اثبـات  بـراهین  دیگـر  میان در آن خاص اعتبار و اهمیت دهندة نشان آن دار طرف متکلمان و

 شـناختی  جهـان  برهـان  عقالنـی  هـاي  ویژگـی  بررسـی  کـه  است رو این از. خداست وجود
 مقایسه در برهان این عقالنی هاي ویژگی مهم ابعاد دادن نشان زیرا یابد، می خاصی ضرورت

 متقاعدشـدن  و خداشناسـی  براهین به مند عالقه متفکران تر بیش اقبال باعث براهین، دیگر با
 دادن نشان عقالنی، هاي ویژگی از منظور ،جا این در. شود می براهین گونه این مخالفان تر بیش
 تردیدناپـذیر  و عینـی  حقـایق  و واقعیـات  بـر  مبتنـی  برهان این مبادي و اصول که است این

 درك تـوان  تأمـل،  کمـی  با باشد برخوردار عادي ادراکات از که انسانی هر و است خارجی
 فرا تجربی سطح از اگرچه که هستند آشکاري و بدیهی تقریباً مبادي ها آن زیرا دارد، را ها آن
  .هستند یافتنی دست ها انسان مشترك عقالنی تفکر با روند، می

 دیگـر،  بـراهین  از آن استقالل به توان می برهان، این عقالنی هاي ویژگی امکان به نظر با
 دیگر که زمانی یعنی داشت؛ توجه صدیقین و فطرت، حدوث، حرکت، وجودي، نظم، مثل
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 برهانی یگانه رسد می نظر به گیرند، می قرار تري بیش انتقادات مورد خدا وجود اثبات براهین
 برهان سازد، متقاعد را تري بیش کسان و باشد داشته تري بیش مقاومت توان رود می امید که

 بـه  آن خـاص  اتکـاي  و برهـان  این بودن عقالنی صرف به ویژگی این. است شناختی جهان
 تجربـی،  هـاي  دریافـت  بـه  اتکـا  نـه  است هستی واقعیت به نظر و متافیزیکی حقیقی علیت

 و اعتماد قابل نه و هستند دریافت قابل اکثریت براي نه ها آن که حسی و شهودي، پدیداري،
  .پذیرش و اتکا

 اقامـه  خـدا  وجود بر برهانی توان می آیا که پرسش این پاسخ براي تالش دیگر سوي از
 برهـان  هـر  از تـر  بـیش  را مـا  توجـه  گیـرد،  قرار عقال اکثریت یا همه پذیرش مورد که کرد

 و عقالنـی  هـاي  ویژگـی  دیگـر،  بیـان  بـه . سازد می معطوف شناختی جهان برهان به دیگري،
 فـراهم  را امکـان  این آن، در مشترك عقالنی فهم اهمیت یعنی شناختی، جهان برهان فلسفی

 فـراهم  آن بـراي  تري گسترده پذیرش زمینۀ تر مناسب هاي تبیین و تقریرها ارائۀ با تا سازد می
 بـر  اعتمـاد  بـر   تکیـه  با که خدا، وجود اثبات براهین به کاربردي نگرش این بر عالوه. شود
 را ممتـازي  جایگـاه  براهین دیگر میان در برهان این براي تواند می باشد، بشري جمعی عقل

 پـذیرش  بـراي  را تري بیش امکان صرف، عقالنی اصول حداقل از استفاده زیرا گیرد، درنظر
  .سازد می فراهم

 وجـودي،  نظـم،  بـراهین  دیگـر  هـاي  محـدودیت  برخی به نظر با مقاله این در بنابراین،
 تـالش  شـناختی،  جهـان  برهـان  ممتـاز  هـاي  ویژگی و صدیقین، و فطرت، حرکت، حدوث،

 عقالنیت داراي خدا وجود اثبات براهین دیگر با مقایسه در آن که شود داده نشان تا شود می
 فـراهم  را تري گسترده پذیرش امکان آن از مناسب تقریرهاي ارائۀ که طوري است، تري بیش
 قابـل  تقریرهاي برخی و برهان این تاریخی ادبیات بررسی ضمن منظور، این براي. سازد می

 آن عقالنی امتیازات و مندي توان تا پردازیم می آن گوناگون اصول در کاوش به آن، از توجه
  .شود آشکار تر بیش براهین دیگر بر

 
 غربی متفکران هاي تبیین گستردگی. 2

 است دیگر براهین از تر بیش آن تاریخی قدمت که است براهینی از شناختی جهان برهان
 این از هایی نشانه است؛ داده نشان را خود فلسفی، اندیشۀ ظهور قرون اولین از تقریباً و

 اسالمی، رومی، یونانی، بعدي فیلسوفان سپس و ارسطو و افالطون آثار در را برهان
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 ارسطو چون یونانی فیلسوفان تقریرهاي اگرچه. کرد مشاهده توان می مسیحی و یهودي،
 نمود فعل و قوه و حرکت آن در که است برهان این از اي اولیه شکل افالطون و

 و محرك به نیاز و عالم در موجود حرکات از برهان تقریر در افالطون دارند، تري بیش
 .)Plato, 1941: 27کند ( می استدالل خدا وجود اثبات براي نامتحرك، محرك سرانجام
 محرك اثبات به دیگر قالبی در فعل و قوه فلسفی تبیین از استفاده با نیز ارسطو

 و ساده هاي تبیین این. )Aristotle, 1941, Metaphysics, XII, Ch 8پردازد ( می نامتحرك
 قدیس و گوستینآ سنت چون مسیحی اولیۀ فیلسوفان نزد شناختی جهان برهان از اولیه

 سینا، ابن چون اسالمی فیلسوفان هاي دیدگاه از استفاده با سپس. یافت ادامه نیز آنسلم
 هاي تبیین ارائۀ باعث و شد معرفی مسیحی غرب جهان به الکندي، و رشد ابن فارابی،

 دیگر و اسکوتوس، دنس آکویناس، توماس هاي فلسفه در برهان این از جدیدي
 ارائۀ براي آکویناس توماس هاي تالش اهمیت میان این در. شد وسطی قرون فیلسوفان
 اثبات براي خود طریق پنج از او. است توجه شایستۀ برهان این از متفاوت تقریرهاي

 و هستند هم به نزدیک هم که کند می استفاده تقریرهایی از روش چهار در خدا، وجود
 هاي روش در آکویناس. است شناختی جهان برهان همان درنهایت ،ها آن تجمیع هم

 به موجودات تقسیم فاعلی، علیت حرکت، واقعیت چون مواردي از خود چهارگانۀ
 تري بیش تقرب اخیر مورد سه که کند می استفاده اشیا کمال درجات و واجب، و ممکن

 ایلخانی، ؛270- 261 :1384 گیسلر،( دارند شناختی جهان برهان گوناگون تقریرهاي به
 آکویناس چهارگانۀ تقریرهاي در مهم نکتۀ). Stumpf, 1989: 865 ؛434- 426: 1389
 واقعیات از فراروي امکان علیت اصل فرض بدون زیرا است، علیت اصل اساسی نقش
در . نیست موجود ترین کامل و الوجود واجب اولی، علت نامتحرك، محرك به جهان
 تقسیم اشیا، فاعلیت فعل، به قوه از اشیا حرکت چون مواردي توماس برهان در واقع

 علیت اصل پذیرش اساس بر کمال درجات امکان درنهایت و ممکن و واجب به هستی
 محقق معینی عناوین با را واجب اثبات امکان که است واقعیت اصل نیز و آن فروع و

 و علت کارگیري به و تعبیر نحوة در که نقدهایی برخی از نظر صرف با. سازد می
 است، گرفته صورت غربی متکلمان و فیلسوفان برخی و توماس سوي از الوجود ممکن

 جهان موجودات نیازمندي واقعیت، اصل چون مواردي که داشت توجه نکته این به باید
 در اساسی نقشی هم، با جهان موجودات رابطۀ نحوة کنندة تبیین مثابۀ به علیت اصل و

  .دارند الوجود واجب به جهان هاي واقعیت از عقالنی نسبتاً گذر



 71   قربانی اهللا قدرت

  1392دوم، شمارة اول، بهار ، سال جستارهاي فلسفۀ دین

 فیلسـوفان  نقـد  نیـز  و حمایـت  و توجـه  مورد شناختی جهان برهان نیز جدید دنیاي در
 راسـل  و میـل،  کانـت،  هیـوم،  چون متفکرانی نقدهاي از یک هیچ تنها نه. گرفت قرار زیادي
 و مسـیحی  متکلمـان  و فیلسـوفان  بلکـه  اسـت،  نکاسته برهان این اهمیت و ارزش از هرگز

 و تقریرهـا  تـا  کننـد  تـالش  برهـان،  ایـن  جدید زوایاي بررسی با تا داشته آن بر را اسالمی
 فیلسـوفان  میـان  از. کننـد  ارائـه  تري بیش پذیرش قابلیت با و تر، عقالنی جدیدتر، هاي تبیین

 تالش دکارت. است مهم و توجه قابل تیلور و نیتس، الیب الك، دکارت، هاي دیدگاه جدید،
 که این از خود برهان در او. دهد ارائه برهان این از معقول و بینانه، واقع جدید، تبیینی تا کرده

 همـان  کـه  را، مفهـوم  این علت تا دارد تالش است، خودش در خدا نامتناهی مفهوم داراي
 خـداي  مفهـوم  داراي کـه  جهـت  آن از را خود علت نیز و کند اثبات است، دکارتی خداي

 عنـوان  بـه  را خـود  وجـود  شـناختی،  جهـان  برهان در نیز او. کند وجو جست است، نامتناهی
 مورد خداي نهایتاً علی، تکافوي اصل و علیت اصل از استفاده با و گرفته درنظر عینی هستی

 شـناختی  جهان برهان از دکارت تقریر اهمیت). 58-44: 1369 دکارت،( کند می اثبات را نظر
 اشـیاي  واقعیـت  هنـوز  دکـارت،  براي زیرا است، دکارتی منِ معلولیت و نیازمندي بر تأکید
 بـا  فقـط  تـا  شـود  می قادر دکارت که رسد می نظر به حال هر در. اند نشده اثبات جهان دیگر
 برهـان  از معقـول  نسـبتاً  تبیینـی  عقالنـی،  بـدیهی  اصـول  نیـز  و عینـی  واقعیت یک بر  تکیه

 علت جاي شناختی، جهان برهان از استفاده در بعد به نیتس الیب از. دهد ارائه شناختی جهان
 برهـان  بـر  جـدي  نقـدهاي  واردشـدن  باعـث  چـرخش  همـین  کـه  کنـد  مـی  تغییـر  دلیل و

 علـت  یـافتن  براي تالش جاي به نیتس، الیب. شود می غرب جدید فلسفۀ در شناختی جهان
 کند می تأکید کافی دلیل یافتن یعنی ،ها آن عقالنی تبیین بر جهان، حوادث و تغییرات حقیقی

 یـا  کـافی  دلیـل  آن، تـا  باشـند  داشـته  خـود  وراي علتی جهان، تغییرات باید که دارد باور و
 ؛271: 1384 گیســلر، ؛173-172: 1372 نیــتس، الیــب( باشــد جهــان تغییــرات گــر توجیــه

Leibnitz, 1934: 127; Row, 1999: 233-234 .(و نیـتس  الیـب  جانب از تبیینی و تعبیر چنین 
ــد، مســیحی فلســفۀ در آن گســترش ــرات از را مهمــی نســبتاً انحــراف جدی ــان تقری  بره

 را آن کـه  ممکن، از آکویناس توماس نادرست تعبیر دنبال به که دارد، دنبال به شناختی جهان
 نیـتس  الیـب  نزد نیز علیت، اصل در نتیجه و دلیل، و علت بود، کرده تفسیر زمانی حادث به

 ریچـارد . سـازد  مـی  برهـان  این متوجه را اساسی انتقادات و گیرد می خود به تجربی معنایی
 گیسـلر، ( کنـد  مـی  بیـان  تـازه  زبانی و جدید روشی با را نیتس الیب رویکرد همان نیز تیلور
 اثبـات  در نقایصـی  داراي رویکردهـا  این شد، گفته که طور همان اگرچه). 277-279: 1384
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 کـه،  اسـت  واقعیتـی  نیـز  کافی دلیل با جهان عقالنی تبیین همه این با اما هستند، خدا وجود
 تالشـی  هـر  حـال  هر به زیرا شد، غافل آن اهمیت از نباید مهم، هاي کاستی برخی رغم علی
 تغییـر،  حـال  در جهـانِ  نهـایی  دلیـل  عنـوان  بـه  خدا غیر معرفی و جهان بشري تبیین براي

 رهـا  سـرگردان  نامتنـاهی  سلسـلۀ  ایـن  در را انسـان  و شده معنی بی تسلسل دچار درنهایت
 براي تالش تا است قادر عقالً که است مطلق کامل و نامتناهی خداي فرض فقط و سازد می

  .سازد موفقیت قرین را جهان عقالنی تبیین
 میان عقالنی و فلسفی بازسازي براي گرفته صورت هاي تالش از برخی معاصر، دورة در

 از نیتسـی  الیـب  و توماسـی  تقریرهـاي  اشکاالت ها آن. است تأمل شایستۀ غرب فیلسوفان
 قبلی، اشکاالت از عاري و جدید تقریري ارائۀ با تا اند کرده تالش و داده تشخیص را برهان

 نـرمن  نـزد  در شـناختی  برهـان  مجدد تبیین در ها تالش این. کنند آزمایش را خود موفقیت
 را خـود  تقریـر  ،دیـن  فلسـفۀ  خود، کتاب در او. شود می دیده )Norman L. Geislerگیسلر (

  ):288: 1384 گیسلر،( کند می بیان چنین
 دارند؛ وجود متغیر و محدود موجوداتی یا موجود. 1
 است؛ دیگر موجود معلول متغیر، و محدود موجود هر فعلی وجود. 2
 باشد؛ داشته وجود تواند نمی بخش هستی علل از نهایتی بی تسلسل. 3
 دارد؛ وجود موجودات این وجود براي اوالیی علت بنابراین،. 4
 باشد؛ واحد و الیتغیر بسیط، ازلی، واجب، نامتناهی، باید اولی علت این. 5
 .است یکی یهوديـ  مسیحی سنت خداي با اولی، نامعلول علت این. 6

 است، گذشته تقریرهاي فلسفی مشکالت برخی فهم گر بیان گیسلر تبیین این
 الوجود واجب اثبات براي علیت تجربی تعبیر و منطقی ضرورت که این فهم باالخص

 ،که این ضمن. داشت توجه وجودي علیت اصل و ضرورت به باید بلکه نیستند، کافی
 خدا وجود اثبات براي علیت و ممکنات نیازمندي هستی، واقعیت محوریت چون اصولی

  .هستند اساسی نیاز
 تـالش  مشـاهدة  و غـرب  فلسفی سنت در شده ارائه هاي تبیین برخی مختصر بررسی از

 کـه  رسید نتیجه این به توان می برهان، این از استفاده در غربی متکلمان و فیلسوفان گستردة
 وارده انتقـادات  از را آن داران طرف تنها نه آن، عقالنی هاي ویژگی و برهان این فلسفی قوت
 غربـی،  اندیشـمندان  بـراي  را آن و شده برهان این تاریخی بسط و اقبال باعث نکرده، ناامید

  . است داده جلوه پسند عقل برهانی
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 اسالمی فلسفۀ در شناختی جهان برهان ابعاد بسط. 3
 وقتـی . اسـت  بـوده  بهتري نتایج داراي و پربارتر اسالم جهان در شناختی جهان برهان تاریخ
 متکلمـان  و فیلسوفان اکثر یا همه که شود می مالحظه شود، می بررسی اسالمی فلسفۀ تاریخ

 تـوان  می زمینه این در. اند داشته توجه برهان این اهمیت به خود خاص تقریرهاي با اسالمی
 فخـر  میرفندرسـکی،  بهـایی،  شـیخ  میردامـاد،  طوسی، نصیرالدین خواجه سینا، ابن فارابی، به

ــدین قطــب رازي، ــدرا، شــیرازي، ال ــادي مالص ــبزواري، ماله ــرزا س ــدي می ــتیانی، مه  آش
 و هـا  تبیـین  هریـک  کـه  داشت توجه آملی جوادي اهللا آیت و مطهري شهید طباطبایی، عالمه

. انـد  داشـته  صدیقین حتی و وجوب و امکان برهان نام تحت برهان این از خاصی تقریرات
 برهـان  ایـن  از فـراوان  هاي استفاده در نیز اسالمی متکلمان تالش به باید فیلسوفان بر عالوه 
 و امکـان  برهـان  عقالنی و فلسفی استحکام عقالنیت، بنیادین، اصول در واقع. داشت توجه

 از گونـاگونی  طـرق  بـه  نشـوند،  غافـل  آن از اسـالمی  حکماي تنها نه تا شده باعث وجوب
 و هـا  تبیین اتقان برهان، این از اسالمی حکماي استفادة اهمیت. کنند استفاده آن کارکردهاي

. اسـت  غربـی  فیلسوفان به نسبت ها آن سوي از برهان این اصول از تر دقیق هاي تحلیل ارائۀ
 اسـت  گوناگونی اشکال داراي سینا، ابن و فارابی چون اسالمی حکماي تقریرهاي و ها تبیین

 سـینا،  ابـن  ؛107-105: 1385 اللهـی،  آیـت ( کرد بیان زیر قرار به توان می خالصه طور به که
  ):  بیان نحوة در تغییر با 55-49 ،224: 1379 سینا، ابن ؛370: 1376
 الوجود؛ واجب یا است الوجود ممکن یا موجودي هر. 1
 ضـروري  عدمش و وجود شود، نظر ذاتش به وقتی که است موجودي الوجود، ممکن. 2

 است؛ بخش هستی علتی نیازمند موجودشدن براي ممکنی هر لذا نیست،
 وجـوب  را هـا  آن هسـتی  کـه  اسـت  الوجـودي  واجب وجود بر دلیل ممکنات وجود. 3

 از ممکنات وجوب ولی است ذاتی وجوب داراي الوجود واجب این که این و است بخشیده
 .است بالغیر وجوب نوع

 چنـد  بـه  نصـیر،  خواجه چون مشایی حکماي دیگر نیز و سینا ابن تقریر و تبیین این در
  :داشت توجه توان می عقالنی کامالً اصل
 نظـر  با حقیقت این. دارند وجود موجوداتی یا موجود که عقالنی واقعیت و اصل این. 1

 حضوريِ علم با خودمان دربارة حتی و عقلی طریق به موجودات دیگر یا خودمان هستی به
 است؛ تصدیق و درك قابل خطاناپذیر

 بالذات، الوجود واجب و بالذات الوجود ممکن موجودات به هستی، تقسیم یقینی اصل. 2
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 بخـش  هسـتی  خـودش  آن آیا که این تعیین و آن علت از پرسش موجودي هر به نظر با زیرا
 است؛ نیز عقالنی حصر به که است فلسفی و عقالنی پرسشی نه، یا بوده خودش

 هر هستی جهان در یعنی نیازمندي؛ و محدودیت، ماهیت، امکان، میان پیوند. 3
 است نهفته او هستی در محدودیتی ذاتاً یعنی است، ماهیت داراي باشد ممکن که موجودي

 به تري دقیق تعبیر با مالصدرا و ماهوي، امکان به آن از سینا ابن. سازد می نیازمند را او که
 ؛کند می یاد فقري و وجودي امکان
 هستند؛ عقلی مسلم قواعد مطابق که دور، و تسلسل امتناع چون آن فروع و علیت اصل. 4
 بـراي  کـه  انّـی  برهـان  ارائۀ یعنی واجب، وجود اثبات براي ممکن موجودات از سیر. 5
 است؛ لمی برهان از تري بیش پذیرش امکان داراي و ،تر معقول ،تر مأنوس بشري عقل

 .است برهان جبري نتیجۀ که الوجود واجب نامتناهی صفات برخی و وحدانیت اثبات. 6
 در سـینایی  ابـن  رونـد  کلـی  پـذیرش  ضمن نیز سینا ابن از پس اسالمی فیلسوفان دیگر

 ارائـه  برهـان  ایـن  از جدیـدي  تعبیـرات  خود ابتکارات و سالیق با وجوب، و امکان برهان
 نیـز  و سـینا  ابـن  از دیگر تقریر این به است شایسته ولی نیست، ها آن ذکر مجال که اند، داده

 اثبـات  در فرقـی  موجودات، کل یا موجود یک فرض آن در که شود توجه اسالمی حکماي
 هـم  را هستی مجموعۀ یا موجودات مجموعۀ اگر حتی تقریر این طبق. ندارد الوجود واجب
 در و ممکـن،  یـا  هسـتند  واجب ها آن یا آن آیا که دارد وجود پرسش این باز بگیریم، درنظر

: 1373 طباطبایی، عالمه ؛55-49: 1376 سینا، ابن( هستند واجب نیازمند بودن ممکن صورت
 اهمیت، گر بیان اسالمی، حکماي نزد برهان این ابعاد گسترش و تاریخی بسط گونه این). 34

 بـا  مقایسـه  در وجـوب،  و امکـان  برهـان  در خارجی واقعیت با مطابقت و عقالنیت، قوت،
 مبـانی  تـوان  نمـی  راحتی به که است صدیقین، و وجودي، حدوث، نظم، چون دیگر براهین
  زیر سؤال برد. را آن عقلی
  

 شناختی جهان برهان عقالنی و فلسفی اصول. 4

 و اصـلی  اصول تا شود می تالش شناختی، جهان برهان تاریخی بسط به نظر ضمن جا این در
در مقایسه  که شود مشخص تا گیرد قرار تري بیش تحقیق مورد آن جانبی هاي ویژگی برخی

 و امتیـازات  چـه  عقالنیتی چنین و است معنی چه به بودن این برهان براهین، عقالنی دیگر با
  .دارد همراه به برهان این براي را کارکردهایی
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 عینی واقعیت بر ابتناي 1.4
 تجربـی  و حسـی  معنـاي  به نه عینی، واقعیت بر ابتناي برهان، این ویژگی ترین مهم و اولین

. نیست آن در شکی گونه هیچ امکان که است حضوري علم و حقیقی معناي به بلکه صرف،
 حـداقل  و حقـایقی،  موجـوداتی،  که کند می آغاز یقینی نقطۀ این از برهان این دیگر، بیان به

 صـرفاً  کـه  انسانی هر براي است، شکاکیت از گذار نقطۀ که یقین این. داریم وجود ما خود
 برهـان  ایـن  فهم در قدم خود عقل بر اتکاي با تا است کافی کند، تصدیق را خودش وجود
 نـه  اسـت  عینی و عقلی، یقینی، مبنایی شناختی جهان برهان اولیۀ اتکاي نقطۀ بنابراین. گذارد
 را تـري  بـیش  هـاي  انسـان  عقول با مطابقت زمینۀ ویژگی این که محض، پدیداري و حسی
 تـر  بـیش  زمـانی  اي یقینـی  اتکـاي  نقطۀ چنین اهمیت). 22: 1383 سینا، ابن( سازد می فراهم

 واقعیـات  از نظـم  برهان در. شود مقایسه خداشناسی براهین دیگر اولیۀ مبادي با که شود می
 فطـري  مفهـوم  از فطرت برهان در صرف، وجود فلسفی فهم از وجودي، برهان در تجربی،

 پدیداري تجربۀ از حدوث و حرکت برهان در اخالقی، امر اطالق از اخالقی برهان در خدا،
 مبادي این از هریک .شود می آغاز خدا اثبات براي خلقت و حدوث دینی تصدیق و حرکت
مبدأ با اگر برهان حرکت هـا  آن به نسبت آن امتیاز شود، مقایسه شناختی جهان برهان حرکت 
 است، شده نامیده نیز صدیقین برهان که مالصدرا وجودي برهان مثال براي. شود می آشکار

 دارد کـار  دسـتور  در را خـدا  اثبـات  وجـود  صـرف  و محـض  حقیقـت  بـه  ابتنا با در واقع
 درك رسـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  حـالی  در ،)215: 1375 آملـی،  جوادي ،215: 1375 مالصدرا،(

 نیسـت،  آسـان  فالسـفه  از برخی حتی و مردم اکثریت براي وجود صرف و محض حقیقت
. رود نمـی  انتظـار  هـا  انسـان  عمـوم  از کـه  اسـت  خاصی فلسفی دقت و حدت نیازمند زیرا
 بـراي  حتـی  آن، تصـدیق  و فهـم  که است یقینی و اولیه مبدأ هستی، واقعیت اصل مقابل در

 بـا  شـناختی  جهـان  برهـان  اولیـۀ  مبدأ مقایسۀ در تفاوت همین. است پذیر امکان مردم عموم
 آن فالسفه حتی و ها انسان از برخی زیرا دارد، وجود نیز فطرت برهان در خدا بدیهی مفهوم

 بـراي  کـه  نیسـت  انسان نزد آن کامل فعلیت معناي به نیز آن پذیرش حتی و پذیرند، نمی را
 کـه  حـالی  در دارد، را شـدن  بالفعل توان که است بالقوه استعدادي بلکه باشد، یقینی اکثریت
 مـورد  نظـم  همچنین،. نیست مشکل این دچار شناختی، جهان برهان نظر مورد عینی واقعیت

 امکـان  که هستند پدیداري و تجربی اموري حرکت، برهان در حرکت و نظم برهان در نظر
 راحتـی  به حسی و پدیداري تجربۀ صرف از یعنی دارد، وجود ها آن از متفاوتی تفاسیر یا رد

. شوند ضمیمه ها آن به عقالنی اصولی که این مگر کرد، بنا برهان براي یقینی مبنایی توان نمی
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 و بـوده  بـداهت  داراي خـود  خودبـه  شناختی، جهان برهان یقینی و عقلی مبدأ که صورتی در
 برهـان  شـود  مـی  گفتـه  کـه  اسـت  اسـاس  همـین  بر. نیست دیگر تبیینی اصل هیچ نیازمند
: 1384 برن، هپ( جهان به مربوط هاي واقعیت ترین عام بر مبتنی است برهانی شناختی، جهان

 تصـدیقی  چنـین  عقـالً  کـه  شـود،  پذیرفتـه  موجـودي  یـا  جهان وجود که همین یعنی ،)57
 مباحـث  در. گیـرد  قـرار  برهـان  ایـن  اساسـی  و اولیـه  مقدمـۀ  تا است کافی است، ضروري
 وجـود  دیگـر  حقـایق  برخـی  و آن موجودات معلولیت عالم، وجود اصل نیز شناسی معرفت

  ).142: 1372 هیک،( هستند اثبات از نیاز بی و بوده یقینی که دارند
 
 ممکن و واجب به هستی تقسیم 2.4

 و ممکـن  واقعیـت  دو بـه  عینی واقعیِ هستی تقسیم شناختی جهان برهان مهم ویژگی دومین
 آیـا  که شود می مطرح عقالنی مسئلۀ این عینی هستی با مواجهه اولین در یعنی است؛ واجب

 حصـر  بـه  دوتـایی  تقسـیم  یـک  تقسـیم  این. واجب موجودي یا است ممکن موجودي آن
 یـا  الجـرم  موجـودي  هـر  یعنـی  شـود؛  نمی تصور آن براي سومی شق یعنی است، عقالنی
 آن؛ نـه  و باشد این نه موجودي که ندارد امکان و است الوجود ممکن یا است الوجود واجب

 را موجودي توان می بالقیاس، و بالغیر بالذات، به ها واجب و ممکنات تقسیم به توجه با البته
 عمیـق  نگـاه  در که بالغیر؛ الوجود واجب هم و است بالذات الوجود ممکن هم که کرد تصور

 در امکـان  یعنی هستند، ویژگی همین داراي ،در واقع ممکن، موجودات که شود می مالحظه
 توسـط  بلکـه  یابنـد،  تحقـق  تواننـد  نمـی  شان امکانی ذات به نظر با و است نهفته ها آن ذات

 قاعـدة  بـه  ویژگـی  ایـن  از که اند، شده موجود و یافته بالغیر وجوب دیگري، واجب موجود
 داراي موجـود  امـا ). 303-295/ 2: 1372 دینانی،( شود می تعبیر »یوجد لم یجب مالم الشی«

 اهمیت. اوست ذات در وجود وجوب زیرا نیست، امکانی جهت هیچ داراي بالذات وجوب
 حـال . اسـت  واجب و ممکن به هستی موجودات از مهم گروه دو تفکیک تقسیم، این اولیۀ
 تقسـیم  مـالك  مشـایی  فیلسـوفان  و سـینا  ابـن . گفـت  سـخن  تقسـیم  این مالك از توان می

 هـر  که اند عقیده این بر یعنی دانند، می ها آن بودندار ماهیت را واجب و ممکن به موجودات
 در. اسـت  ممکن ندارد، نیستی و هستی اقتضاي ذاتاً چون باشد، ماهیت داراي که موجودي

 نبـودن  یـا  بودن یعنی موجود، یا است معدوم ذاتاً یا نباشد، ماهیت داراي که شیئی که حالی
 موجودات وجود به توجه با تقسیم، این اهمیت). 264-260: 1381 سینا، ابن( است آن ذاتی

 چگونـه  پرسـید،  تـوان  مـی  که است این ،اند یافته وجود وجوب که الوجود، ممکن گوناگون
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 و وجـود  بـه  نسـبت  الاقتضائیت از را ها آن موجودي چه ،که این یا اند؟ یافته وجود وجوب
 نگـاه  بـا  را مسـئله  همین مالصدرا است؟ پوشانده ها آن بر وجود لباس و کرده، خارج عدم

 نیازمنـد  موجـود  و نیـاز  بی موجود به توان می را هستی او، به نظر. کند می بررسی تري عمیق
 وابسـته  و نیازمنـد  یـا  است، غنی و نیاز بی یا جهان این در عینی موجود هر زیرا کرد، تقسیم
در ). 140-135: 1375 مالصدرا،( است شده علیت اصل جریان منشأ آن نیازمندي که است،
 داده قـرار  موجـوداتی  را ها آن است، نهفته ممکن موجودات ذات در که غیري وجوب واقع
 تعبیـر  نیـز  رابـط  وجود به آن از مالصدرا که ،هاست آن ذات عین نیاز و ربط، فقر، که است

 این سینایی ابن نیز و مالصدرایی تعبیرات این اهمیت). 148-146: 1381 مالصدرا،( کند می
 موجـوداتی  یـا  عقالنـی،  نهـایی  تحلیـل  در آن موجـودات  و هستی دهند می نشان که است

 رابـط  و نیازمند موجوداتی یا نیستند، وابسته علتی به شان هستی در که هستند غنی و مستقل
 کـه  اسـت،  غیـر  وجـوب  نیازمنـد  ها آن تحقق لذا و ندارند خود از استقاللی هیچ که هستند
 بـه  هسـتی،  واقعیت به عقالنی اذهان از بعد ،شناختی جهان برهان در پس. است علت همان

 الوجـود  ممکـن  موجـود  و بالـذات  الوجود واجب موجود بنیادي قسم دو به را آن عقلی طور 
 صـرف  بنـدي،  تقسـیم  این مزیت. کردیم تقسیم است، بخش هستی علت نیازمند که بالذات
 پـذیرش  زمینـۀ  شـود  مـی  باعث که است شهودي، یا دینی، یا تجربی، صرفاً نه بودن، عقالنی

 مالصـدرا  صـدیقین  برهان به فلسفی عمیق نگاه با البته. آورد دست به عقال میان را تري بیش
 شود، می حاصل صرف وجود ادراك از پس آن که تفاوت این با دارد، وجود ویژگی این نیز

 و امکـان  برهـان  در امـا  اسـت،  خاصـی  شـهودي  ادراك شاید و ذهنی آمادگی نیازمند یعنی
 فطـرت،  نظم، چون دیگر براهین در که این و. نیست الزم اي آمادگی و قابلیت چنین وجوب

 هسـت  اگـر  یا ندارد وجود دقیقی متافیزیکی بندي تقسیم چنین وجودي و حرکت، حدوث،
  .است شده اخذ برهان این از

 
 آن فروع و عقالنی علیت اصل 3.4

 اهمیت. است شناختی جهان برهان در استفاده مورد بنیادي و اولیه اصول از علیت اصل
 و تعـابیر  نه است، آن عقالنی و فلسفی معناي بر خاص تأکید ،جا این در علیت کارکرد
 و اسالمی فالسفۀ عمدة امتیازات از علیت به نگاه این. آن پدیداري و تجربی صرفاً تفاسیر
 اسـتحکام  و جایگـاه  خداشناسـی  براهین در که است، غربی گراي عقل فیلسوفان برخی
 منشأ داراي علیت اصل که است قائل سینا، ابن مثال براي. دهد می آن به ناپذیري خدشه
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 از حـس  زیـرا  اسـت،  نـاتوان  شـیء  دو میان علیت به یقینی حکم از حس است، عقلی
 بر جز علیت اصل پس. یابد نمی را توالی و همراهی جز چیزي چیز، دو توالی و همراهی

 حـال ). 8: 1385 سـینا،  ابـن ( شود نمی حاصل تجربه و مشاهده واسطۀ به عقل حکم اثر
 طریـق  از فقـط  ممکن، و واجب اصلی بخش دو به هستی تقسیم از پس گفت، توان می

 بـا  را ممکنات رابطۀ نحوة که است، علیت اصل این یعنی است، پذیر امکان علیت اصل
 موجود هر از ،در واقع. کند می تبیین هستی جهان در را ها آن عینی تحقق و الوجود واجب
 و بخشیده هستی آن به چیزي چه که شود می طرح بنیادین پرسش این نیازمندي و ممکن

 کـه  اسـت  نهفتـه  فقر ذاتی و نیازمندي طبیعت در پرسش جواب. است داده موجودیت
 هستی، جهان موجودات وجودي فقر و ماهوي امکان پس. است ممکنات بنیادي صفت

 هستند، او معلول ها این و علت آن که است غنی موجودي به ها آن وابستگی اصل گر بیان
 اهمیت. است شناختی جهان برهان در فلسفی و عقالنی علیت اصل همان واقعیت این که

 اسـت،  آن در رفتـه  کار به عینی و فلسفی ضرورت محوریت در فلسفی و عقالنی علیت
 نه است، عینی و حقیقی رابطۀ یک برهان، این در معلول، و علت میان علّی رابطۀ یعنی
 بنـابراین . باشـد  داشته وجود آن خارجی تحقق نفی امکان که پدیداري، یا ذهنی رابطۀ

 متوجه مستقیماً شناختی، جهان برهان در رفته کار به علّی ضرورت و علیت گفت توان می
 موجـودات  هستی زیرا محسوس، موجودات صرفاً نه است، خارجی و عینی موجودات

 بـه . شـود  می فهم ها آن میان علّی رابطۀ و شده تصدیق عقالنی عمیق تحلیل با خارجی
 منطقـی  طور  به که ماهیاتی و مفاهیم ذهنی تحلیل بر شناختی جهان برهان دیگر، عبارت
 موجودنـد،  خارج در که واقعیاتی عقلی تحلیل به بلکه نیست، متکی باشند، شده تصور
 در یعنی آید، می دست به عینی و خارجی مصادیق با اشیا قیاس و سنجش از و است مبتنی

 و مصداق داراي که جهت آن از فقط واجب و ممکن، هستی، چون مفاهیمی برهان این
 در که ممکنی موجود لذا. منطقی و ذهنی لحاظ به نه نظرند مورد هستند خارجی محکی
 آملی، جوادي( دارد حکایت بخش هستی علت به نیاز از آن هستی متن دارد، تحقق خارج

 حکمـت  در بـاالخص  شـناختی،  جهـان  برهان نظر مورد علیت در در واقع). 162 تا: بی
 زمـانی،  تقـدم  و پهلویی هم چون علیت، پدیداري و تجربی صرفاً هاي ویژگی صدرایی،

 تجربـۀ  از زیـرا  کرد، استخراج را علّی ضروري رابطۀ ها آن از نتوان که نیست نظر مورد
 رابطـۀ  معلـول،  و علت رابطۀ جا این در بلکه خیزد؛ برنمی علّی ضرورت گاه هیچ محض
 و وجـود  در فقـط  را خـود  هویـت  معلول در آن، که است رابط وجود و مستقل وجود
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 و نفسه فی وجود در مقابل که معلول، ربطی وجود جا، این در. یابد می علت بخشی هستی
 هستی در واقع و ندارد خود هستی در استقاللی گونه هیچ که است وجودي است، مستقل

 و است وابستگی و ارتباط عین وجودش ربطی، وجود پس. است درغیربودن همان آن،
 هستی لذا و است پیوند این عین وجودش که است اي گونه به مستقل وجود با پیوندش
 استفاده با مسئله همین دیگر، سوي از). 147 :1381 مالصدرا،( ندارد خود براي مستقلی

 اشراقی، اضافۀ یعنی شود، می بیان است، مقولی اضافۀ مقابل در که اشراقی اضافۀ قاعدة از
 و اسـت  نفسه فی و مستقل هستی داراي اضافه طرف یک فقط آن در که است اي اضافه
 همـۀ  کـه  است اي اضافه آن، پس. است اول طرف به وابستگی و تعلق عین دیگر طرف

 وجود به اضافه اضافه، این و است؛ اضافه نفس الیه مضاف و است الیه مضاف آن هویت
 فقیر تنها نه معلول گفت توان می صدرایی دیدگاه در رو این از. ماهیت به اضافه نه است
 است علت به وابستگی عین بلکه است علت به وابسته که این نه او است؛ فقر عین است،

 اسـت  علـت  بـا  ارتبـاط  همـان  او ذات بلکه ندارد خود براي از ذاتی هیچ معلول لذا و
 علیت مذکور، موارد و اصول بر اساس صدرایی علیت در پس). 115 :1375 مالصدرا،(

 معلولیت و رسد می خود کمال به اشراقی اضافۀ جلوه، به معلول و شود می تبدیل تجلی به
 او مظهر است، باطنی و ظاهر که اوست جز هرچه گیرد، می خود به تشأن و تجلی چهره
 شـناختی  جهان برهان از فقري امکان تعبیر و به نگاه علیت، از مالصدرا بیان این. است
  .دهد می خاصی عمق

 عقالنـی  اصـول  از مـورد  دو جملـه  از نیـز  دور و تسلسل امتناع اصل دو برهان، این در
 اسـت  این کنندة بیان اول اصل. گیرد می قرار استفاده مورد آن تقریرات از برخی در که است،

 خـارجی  تحقـق  بـه  نظـر  با امر این که است، محال بالفعل حقیقی علل نامتناهی تسلسل که
 کـه  ایـن  بـودن  محال بر تأکید با دوم اصل و است فهم قابل عقالنی طور  به متکثر هاي معلول
. دانـد  مـی  محـال  را عقلـی  و فلسـفی  دور باشـد،  خـود  معلـول  هم و خود علت هم شیئی

 که نیابد، هستی معلولی گاه هیچ تا شود می باعث علّی سلسلۀ در تسلسل و دور جایزدانستن
  ).94: 1375 آملی، جوادي(است  تسلسل و دور امتناع گر بیان معلوالت موجودشدن

 بـا  مقایسـه  در شـناختی  جهـان  برهـان  عقالنـی  علیت اهمیت شده، بیان موارد مالحظۀ با
 از تلقی معموالً حرکت و حدوث، نظم، برهان در زیرا شود، می شناخته تر بیش دیگر براهین
 درك آن کـه  اسـت  پدیـداري  و تجربی علیت غربی، متفکران تقریرات در باالخص علیت،
 اثبـات  در حرکـت  و نظـم  برهـان  نـاتوانی  باعث امر همین که است، علیت از ابتر و ناقص
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 اسـتفاده  عقالنـی  علیـت  از مستقیماً فطرت و وجودي، صدیقین، چون براهینی در. خداست
 بـه  هسـتی  تفکیـک  بـر  مبتنی عقالنی علیت بر شناختی جهان برهان اتکاي بنابراین. شود نمی

  .است آن براي مهمی امتیاز غنی، و نیازمند
 

 علت به معلول از انّی سیر 4.4

 فراینـدي  ایـن  اسـت،  آن در علـت  به معلول از سیر شناختی، جهان برهان امتیازات دیگر از
 اثبات روش انّی براي که رسد می نظر به و گیرد می قرار استفاده براهین انّی مورد در که است
 پـذیرش  مورد و تر عقالنی معلول، به علت از سیر یعنی لمی، روش بادر مقایسه  خدا وجود
 امکانات از طبیعی طور  به تعالی حق شناخت براي انسانی ذهن طبیعت زیرا است، تري بیش

 بـراي  روش این که کند می آغاز خودش پیرامون معقول و محسوس واقعیات و دسترس در
 به خودشناسی تقدم به نظر با در واقع. دارد تري بیش پذیرش زمینۀ و معقولیت مردم اکثریت

 برهـان  که است معلول از آغازکردن خدا، وجود اثبات براي روش ترین مناسب خداشناسی،
 بـه  زیـادي  مزیـت  برهـان  ایـن  زمینه، این در. کند می سیر یروش چنین به نیز شناختی جهان
 وجـوه  همچنـین . داننـد  مـی  لمی برهانی را آن آن، داران طرف عمدة که دارد صدیقین برهان

 دارد، وجـود  نظم و فطرت، حرکت، حدوث، براهین و برهان این بین جهت این از اشتراکی
 خیلـی  برهان این در علت با معلول رابطۀ که تفاوت این با برهان انّی هستند، نیز ها آن یعنی
  .است شده بیان تر عمیق و تر دقیق
 

 عقالنی اصول حداقل از استفاده 5.4

 وجود اثبات براي عقالنی اصول حداقل از استفاده شناختی، برهان جهان هاي ویژگی دیگر از
 بـراي  علیت، و ممکن، و واجب به هستی تقسیم اصل، دو درنظرگرفتن فقط یعنی خداست،

 بودن ذاتی و ممکن و واجب به هستی تقسیم نحوة زیرا است، بسنده برهان این هدف تحقق
 اگرچـه . کنـد  مـی  کفایت الوجود واجب به ممکن وجود از سیر براي ها، آن براي علیت اصل

 درنظـر  نیـز  را دور و تسلسـل  امتناع اصل دو اسالمی و غربی فیلسوفان و متکلمان از برخی
 ممکنـات  همـۀ  ذاتـی  نیازمنـدي  و فقر ویژگی که جا آن از که است این واقع ولی گیرند، می

 نهایـت  بـی  تـا  هـا  آن تعـداد  یـا  شود گرفته درنظر ممکن موجود یک چه است، هستی عالم
. شد نخواهد حاصل تغییري بخش هستی علت به ها آن نیازمندي و فقر اصل در شود، افزوده
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 وجـود  پـذیرش  به عقالنی و علّی تحلیل با جهان این در ممکنات وجود پذیرش رو، این از
 در تقریـر  سـینا  ابن و طوسی نصیرالدین خواجه که طور همان شود، می منتهی الوجود واجب

 ممکنـی،  هر موجود که هستند آن بر دور، و علّی تسلسل امتناع حذف با برهان، این از خود
 فقـط  و است غیر به محتاج ذاتاً خود هستی و وجود در کثیر، ممکنات یا ممکن یک از اعم
 ؛306 :1373 نصـیر،  خواجه( است بالذات الوجود واجب آن که یابد، می هستی غیر وسیلۀ به

 براهین سایر با مقایسه در عقالنی اصول حداقل از استفاده اهمیت). 55-49 :1376 سینا، ابن
 نظم، برهان مثال براي. دهد می نشان را برهان این استحکام و بودن، فهم قابل سهولت، دقت،

 از اسـتفاده  سـپس  و نظم استقرایی اصول یافتن و کثیر مشاهدات نیازمند حدوث و حرکت،
 تشـکیک  وجـود،  اصالت چون اصولی پذیرش نیازمند صدیقین، برهان یا است؛ علیت اصل

 وجـودي  اصـول  و الحقیقه بسط قاعدة بالعکس، و کثرت عین در وحدت وجود، مراتب در
 نیازمند نیز فطرت برهان و شود منتهی خدا صرف و محض وجود اثبات به تا است دیگري
 حـدوث،  چـون  بـراهین،  این اکثر که این ضمن ماست، در خدا فطري مفهوم وجود پذیرش
 برخـی  به خود خاص مقدمات پذیرش از قبل یا از پس نظم، و صدیقین، وجودي، حرکت،

  .هستند نیازمند شناختی جهان برهان مهم اصول از
  
 مخالفین انتقادات مقابل در استحکام 6.4

 بـر  وارد انتقـادات  مقابـل  در که خداست وجود اثبات براهین جمله از شناختی جهان برهان
 داران طـرف  فلسفه، تاریخ طی در نیز و است برخوردار خود از دفاع براي الزم توانایی از آن

 ارائـۀ  بـا  و بینند تدارك منتقدان در مقابل را اي عقالنی نسبتاً هاي پاسخ اند توانسته برهان این
 مختصـر  طـور   بـه  جـا  این در. بیفزایند برهان عقالنی و فلسفی استحکام بر جدید هاي تبیین

 و قـوت  تـا  شـود  مـی  بررسـی  وارده، انتقـادات  برخـی  به شده ارائه هاي پاسخ برخی کیفیت
  ). Row, 2004: 107-115←گردد ( آشکار تر بیش برهان این عقالنی استحکام

 تالش محض گرایانۀ تجربه رویکرد از شناختی، جهان برهان بر وارده انتقادات از برخی
 متناهی، معلول از که شود می گفته لذا سازند، متزلزل را برهان این اصول و مبادي تا دارند
 شود می گفته یا برهان، این ادعاي مورد نامتناهی علت نه شود، می نتیجه متناهی علت فقط

 در جهـان  ضـروري  علّی ارتباط بنانهادن براي راهی هیچ برهان، این مدعیات برخالف
 دارد وجـود  امکان معلوالت و علل از نامتناهی سلسلۀ که شود می گفته یا ندارد، وجود

 ).275-273 :1384 گیسلر،(
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 نظامات و جهان به پدیداري و باورانه تجربه صرف هاي نگرش از ناشی انتقاداتی چنین
 از اعـم  حقیقـی،  و عینـی  واقعیت بر برهان این نظر که شد گفته در حالی که است، آن

 که است متافیزیکی و عقالنی دقیق تحلیل با فقط لذا و است، عقالنی، و تجربی واقعیت
 علـت  متنـاهی،  هـاي  معلول از تنها نه آن در که یابیم، می دست عینی واقعیت درك به ما

 موجودات وجود که است، علّی ضرورت و علیت اصل فقط بلکه شود، می ناشی نامتناهی
 فقط نیز و. سازد می آشکار حقیقی علت با را ها آن نسبت و کرده عقالنی تبیین را ممکن

 فرض زیرا شود، می محال علل از نامتناهی سلسلۀ امکان که است عقالنی تحلیل این در
در  دارد تناقض جهان این متعدد موجودات و ها معلول بالفعل تحقق با اي سلسله چنین

 نیـز  عقالنـی  عمیـق  ادراك بلکـه  حسی، تجربۀ با تنها نه را ها آن موجودیت ما حالی که
  ).165-156 تا: بی آملی، جوادي ←( یابیم می

 و اسـت  مبتنی نامعتبر وجودي برهان بر شناختی جهان برهان که شده گفته همچنین
 هـاي  ضـرورت  نـه  شود می نتیجه منطقی هاي ضرورت فقط وجودي، هاي بیان از که این

 گیسـلر، ( نیسـت  ضـروري  وجـوداً  باشـد،  واجب عقالً چه آن زیرا خارجی، و وجودي
1384: 276-277.( 

 آغـاز  عینـی  واقعیت این از شناختی جهان برهان اوالً گفت باید انتقاداتی چنین در پاسخ
 تـرین  بـزرگ  کمـال  بر که وجودي برهان اولیۀ اصول از نه دارد، وجود موجودي که کند می

 هسـتی  عینـی  واقعیـت  وجـودي،  برهـان  اولیۀ گاه تکیه پس. دارند تکیه تصور قابل موجود
 از. اسـت  دریافـت  قابـل  تاحـدودي  نیز تجربی ادراك به حتی و عقالنی تحلیل با که است
 اسـت  حقیقی و خارجی ضرورت کامالً شناختی، جهان برهان در نظر مورد ضرورت رو این
 جـوادي  ←( باشـد  تردیـد  امکان آن خارجی تحقق دربارة که ذهنی، و منطقی ضرورت نه

 در منطقـی  و فلسـفی  ضـرورت  دو تفکیـک  اهمیـت  بـه  اسـت  الزم جا این در ).تا بی آملی،
 دیگـري  نـوع  از شـناختی  جهـان  برهـان  در را عقالنـی  علیت که شود، اشاره اسالمی فلسفۀ
 مربـوط  شـناختی  جهان برهان در نظر مورد فلسفی ضرورت که است این آن و کند می تبیین

 تحقـق  کـه  قضایاسـت،  بـه  مربوط منطقی ضرورت که در حالی است، االمر نفس و واقع به
 مـوارد  در شـناختی  جهان برهان در مورد منتقدان اشتباه در واقع. سازد نمی الزامی را خارجی
 لـذا  اند، گرفته درنظر تجربی ذهنی و شناختی معرفت برهان یک را آن که است این ذکرشده

 علّـی  ضـرورت  هرگونـه  امکـان  شـود،  مـی  ادراك ذهـن  ظرف در که تجربه، عالم به نظر با
 برهان این که شد، بیان گذشته اصول در حالی که در شود، می سلب آن از بالفعل و خارجی
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 قلمـرو  در ورود و سفسـطه  و شکاکیت از عبور مرز که هستی، تردیدناپذیر واقعیت اصل از
  .است عاقل هاي انسان جمیع پذیرش و اذعان مورد که اصلی کند، می آغاز است فلسفه
ـ ی دارد، وجـود  هـام یبرهان، ا نیادر » علت« ۀگفته شده که در کلم يگریانتقاد د در  یعن

است و  ینامتناه يبه معنا جهیدر نت یول ،است یعلت متناه يدر مقدمه به معنا» علت« ۀکلم
 حـد  تکـرار  عـدم  ۀمغالطـ  در برهان ن،یبنابرا. است گفتن سخن پهلو دو يزیچ نیکه چن نیا

 ۀمتذکر شـد کـه کلمـ    دیجمله، با نیاست. در پاسخ به ا) گرفتار آمده يحد چهار ای( وسط
ـ . ایعلـت نامتنـاه   ياست و نه به معنا یعلت متناه ينه به معنا ،نفسه یف» علت« کلمـه   نی

موجـود اسـت. حـال بـا      ادیبن یعنی گرید زیوجود چ يبرا یو کاف يضرور تیوضع يمعنا
نـدارد،   گـر ید زیـ در چ يادیموجودات خودش بن ادیشود که بن یحاصل م جهینت نیاستنتاج ا

ـ ( کننده نامحـدود اسـت   محدود یعنی ست؛ین يگریمعلول د یعنی  نـه  اسـت  یمتنـاه  نـه  ای
سـازد کـه آن    ینامعلول مشخص م یعلت وجود به علت ساختن فیمک ن،ی). بنابرایمتناه ریغ

. اسـت  موجـود  هـر  ادیبن بدون ادید و بنینامق ةدکنندیمق يزیچ نیاست. چن یمتناه ریغ یعلت
 نیچن است؛ »ریغ«ا ی »نا« به سلب يضرور استلزام بلکه ست،ین کلمه کاربردن به پهلو دو نیا

ـ معلـول   ریمعلول است. و علت غ ریغ یعلت يزیچ ـ   ریـ غ ای اسـت.   ینامتنـاه  یمحـدود علت
ـ توانـد محـدود    ی] در مقدمـه اسـت (کـه مـ    یباز [البشرط مقسـم  یچه امکان آن ن،یبنابرا  ای

 ۀهمـ  يشـده اسـت. علـت اوال    نیـی [بشـرط ال] تع  ید بـه نفـ  یمق جهینت در) باشد نامحدود
ـ  یـی اسـت (تسلسـل قهقرا   یکه اولچرا ست،ین يگریموجودات، معلول د ـ نها یب امکـان   تی

نامحدود  یعلت یشود که علت اول یم جهینت ن،یندارد). و علت نامعلول نامحدود است. بنابرا
 در یهـام یا چیخودش نامحدود اسـت. هـ   يهر موجود محدود يو محدودکننده است. مبنا

کنـد   یمقدمات برهان است که اقتضا مـ ِ يضرور ۀجینت نامحدود، علت عالوه، به. ستین نیا
  وجود داشته باشد. يا علت نامعلول ِهر موجود وابسته

فقـط   سـت، یعلـت ن  ازمنـد یکل ن کی مثابۀ بهجهان  کهشده است  گفته يگریانتقاد د در
ـ  مثابـۀ  بـه دارد کـه جهـان    یمسـتدل مـ   یشـناخت  هستند. برهان جهـان  نیاعضا چن کـل   کی

ـ   ایالوجود  که اجزا ممکنچرا است، وابسته ایالوجود  ممکن  يزیـ چ نیوابسته هستند. امـا چن
هان تمامـاً کوچـک   ج ياجزا که جهت نیبدشود. کل جهان  یم دهینام بیترک ۀمعموالً مغالط

  .ستیهستند کوچک ن
ـ آم مغالطه یوضوح استدالل به یاستدالل نیگفت که، چن دیپاسخ با در ـ اسـت. ا  زی  نی

به لحاظ صـورت  که  اییه برخی از استدالل نامعتبر است. امابه لحاظ صورت استدالل 
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است که کـل   حیوضوح صح بهجا که بعضاً  تواند صحت داشته باشد. از آن یم نامعتبرند
ن هستند. پـس  آواجد  يجهت که اجزا نیبد قاًیاست که اجزا دارند، دق يزیواجد آن چ

منطـق نـامعتبر    یچه صورتاً در نوع آن طیکه تحت آن شرا يضرور طیشرا میبپرس دیبا
است که هرگاه اجزا، علت آن شوند  نیعمالً صحت دارد کدام است؟ پاسخ ا یاست ول

چـه را   آن زیـ کل ن مییرا واجد شود در آن صورت اگر بگو یمفروض تیکه کل خصوص
(اگرچه صورتاً نامعتبر است). مـثالً   میا را گفته یاست که اجزا دارند سخن درستواجد 

خواهند بود.  اجزا نیا ۀند، علت ممتدبودن مجموعشوافزوده  گرید کیممتد که به  ياجزا
بودن کل کف  یاند علت آب شده بیکه با هم ترک یآب يها یکاش ۀصورت، قطع نیبه هم

خواص مورد بحث دانسته  لیو تحل هیتواند فقط با تجز یم يزیچ نیاتاق خواهند بود. چن
 لیمثلث شـکل تشـک   يا شده بالضروره مجموعه بیترک يها مثلث گر،یشود. از طرف د

گـرد باعـث    يایاز اشـ  يا مربـع بسـازند). مجموعـه    کیتوانند  یدهند (دو مثلث م یمن
 بحث مورد خواص لیتحل و هیجا هم فقط تجز نیگردبودن کل مجموعه نخواهد بود. ا

است  يا موجودات وابسته به گونه عتیخواهد کرد. حال طب نیمجموع را مع تیخصوص
سـازند.   یمستقل نمـ  يافزوده شوند، موجود گرید کیموجود وابسته به  يکه اگر تعداد

 يبـرا  ییبـا مبنـا   يمسـاو  دارنـد،  ازیوجود ن يبرا ییمبنا بهکه  ،مجموع کل موجودات
ـ ا یوابسـتگ  وابسـته،  موجودات از یتینها یاگر تسلسل ب، در واقع. ستیوجودشان ن  نی

تعداد محـدود موجـودات    ناًیقیتر نسازد،  کم رهیزنج يورا یموجودات وابسته را به علت
 ينـد. بـا افـزودن تعـداد    کنتر  را کم یوابستگ نیتوانند ا ینم يجهان ماد ةدهند لیتشک

 ای( ینییتوان به تب یکنند نم یمن نییکه وجود خودشان را تب ییای) اشیمتناه ریغ ای ی(متناه
 افـزوده  گرید کیها که به  ناشده نییتباز  انیپا یب ي. تعداددیوجودشان رس ي) براییمبنا

 يا ناشـده  نیـی تب صـرفاً  ناشـده  نیـی تب تعـداد  نیا ۀمجموع ست؛ین نییتب کی خود شوند
  آور خواهد بود. شگفت
 تـر  شیبگفت که  توان یم یکل طوره ب ست،ین انتقادات ۀهم یمجال بررس جا نیا در
 نیاست و از ا انهیگرا تجربهاز منظر  ،یشناخت جهانو اصول برهان  يوارده بر مباد ينقدها

 ،یمتناه علل از توان یمبرقرار کرد، نه  یعلّ يضرور ارتباط توان یماست که نه  کردیرو
 شد، گفته که طور همان اما. است نیچن زین آن هیشب موارد و گرفت جهینت ینامتناه علت

 بلکه ست،ین يداریپد و یتجرب صرف يمباد و مقدمات ،یشناخت برهان يمباد و مقدمات
  .دارند زین یتجرب ظهورات یبرخ اگرچه هستند، یعقالن یمبان يدارا
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 هم با خدا صفات و وجود اثبات امکان .5

مورد نظر است، امکان اثبات صـفات خـدا همـراه بـا      جا نیا در که برهان نیا یینها یژگیو
اسـت،   موجـودات  ۀهمبخش  یهستکه  ییعلت اوال يریگ جهینتبا  رایاثبات وجود اوست، ز

در  یصفات کمال یوجود برخ رایز د،شو یمآشکار  اش یکمالاو و هم صفات  تیهم وحدان
و اشـرف   یبه نحو اعلـ  ها آن بخش یهستاست که علت  نیا ةدهند نشانموجودات ممکن، 

  ).269-267: 1381 نا،یس ابن( استصفات  نیا يادار
 

 گیري نتیجه .6

 دربـارة  ریو فراگ پسند همه برهان نسبتاً کیمعاصر پرسش از امکان  اتیالهو  نید ۀفلسف در
 از ،يبشـر  افعال با خدا نسبت و وجود رایز باشد، داشته يادیز تیاهم تواند یمخدا  وجود

ـ  يهـا  یژگـ یو رسـد،  یمـ  نظـر  بـه انسان معاصر است.  يها دغدغه نیتر مهم برهـان   یعقالن
 یبرهان جهان کی عنوان هرا ب يا ستهیشا گاهیتا جا دهد یمامکان را  نیبه آن ا ،یشناخت جهان

 از یمیعظ ةتود یمتکلمان و دانشمندان و حت لسوفان،یف لیمتفکران، از قب تیمورد قبول اکثر
 يآن چون ابتنـا  یعقالن يها یژگیو ۀواسطبه  گاهیجا نیکه ا ند،بیب تدارك خود يبرا مردم،

از متفکـران   یعیوسـ  فیعطف نظر ط تیعل ریدناپذیو استفاده از اصل ترد ینیع تیبر واقع
 ،یشناخت جهاننهفته در برهان  تیعقالن در واقعآن است.  یو استحکام مبان یو اسالم یغرب

و  شـمندان یاند انیـ آن در م مناسب ةگسترمنتقدان،  انتقاداتبه  ییگو پاسخآن در  تیو موفق
 نخسـت  گـاه یجا در را آن تواند یماثبات وجود خدا،  نیبراه گرید با سهیمقا درآن  ازاتیامت

 یفلسـف  ازیـ و ن تیـ واقع نیاثبات وجود خدا قرار دهد. با نظر به ا يبرا شمول جهان نیبراه
ـ  يهـا  تیـ موفقاثبات وجـود خـدا، و    يها برهان ةدربار یشیانسان معاصر به بازاند  تـر  شیب

کـه   شـود  یم شنهادیبرهان، پ نیاز ا تر یعقالن يها نییتبو  رهایتقر ۀارائدر  یاسالم لسوفانیف
برهان بـه   نیا يو کارکردها یعقالن يها یژگیوابعاد و  یو معرف نییتب يبرا يتر شیبتالش 

ـ ید و یفلسـف  و يفکـر  يازهـا ین از یکی تا دشو شهیجهان اند  نحـو  بـه  معاصـر  جهـان  ین
  .دشوبرطرف  يتر مناسب
  

  نوشت پی
 

  اوري دانشگاه خوارزمی انجام شده است.. این طرح با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فن1ّ
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