
  
  
  
  
  

  باز هم برهان صديقين
  

  عالمه طباطبايي
  

 *محمود مرواريد

  

  چكيده

اسفار براي اثبات وجود خداوند  ةطباطبايي در حاشي ةبرهاني كه عالمبه باور برخي، 
در ايـن نوشـتار نشـان    . مبتني نيسـت  فلسفي ةاست، بر هيچ اصل يا مسئل  مطرح كرده

 ةگيـري از دو نظريـ   ت و برهان عالمه، بدون بهـره دهيم كه اين گفته نادرست اس مي
وحـدت   ةيافتـ  تعمـيم  حداكثري مطابقت با عالم وجـود و نظريـة   ةفلسفي، يعني نظري

نوشتار حاضر بـه شـرح و بسـط برخـي     . رسد شخصي وجود به سرانجام مطلوب نمي
 ملي در برهـان صـديقين بـه تقريـر    أت« نگارنده با نامپيشين  الةشده در مق نكات مطرح

پــردازد و تــالش دارد بــه انتقــاداتي كــه بــر آن مقالــه ايــراد  ، مــي»1طباطبــايي ةعالمــ
  .پاسخ گويد ،است شده

 ها اژه و  كليد

براهين اثبات وجود خدا، برهان صديقين عالمه طباطبايي، ضرورت شـئ، ضـرورت   
  .مطابقت در صدق ةجمله، نظري

                                                        

 ياسالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ يئت علميعضو ه *
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 درآمد

ملي در برهـان صـديقين بـه تقريـر     أتـ «انب با عنـوان  اي از اينج ، مقالهنقدونظر مجلة 46-45 ةدر شمار
در آن مقالـه ايـن بـود كـه برهـان صـديقين عالمـه        نگارنده مدعاي . به چاپ رسيد» عالمه طباطبايي

 ةفـرض يـا مسـئل    است كه براي برطرف كردن آنهـا بايـد از سـه پـيش     روبرواشكاالتي  اب 2طباطبايي
وحـدت شخصـي    ةيافتـ  تعميم لم وجود، نظريةحداكثري مطابقت با عا ةنظري: فلسفي كمك گرفت

نيـاز از مسـائل فلسـفي دانسـت،      را بـي  هتوان برهـان عالمـ   نمي اساس اين بر. استلزام ةوجود، و قاعد
  .آميز هستند ها خود مناقشه فرض كه برخي از آن پيش افزون بر اين
انتشـار  » 3ه طباطبـايي پيراستگي برهان صديقين عالم«اي با نام  ، مقالهمجلهاين  48 -47 ةدر شمار

 ،شــده يــاد ةناقــد محتــرم در مقالــ. اينجانــب مطــرح شــده بــود ةيافــت كــه در آن انتقــاداتي بــه مقالــ
در اين نوشتار تـالش دارم   .است اي از برهان عالمه ارائه داده و به دفاع از آن پرداخته بندي صورت

بندي ناقد محترم  ، صورتاين راستادر . يك از انتقادات ناقد محترم كامياب نيستند نشان دهم هيچتا 
پيشـين   ةدر مقالرا كه  اشكاالتي همانبندي نيز  نظر قرار داده، نشان خواهم داد كه اين صورترا مد

 .، در بر خواهد داشتگذشت

در آن . پيشين مطرح ساخته بودم، تعديل كنم ةجا مدعايي را كه در مقال الزم است در اين ،البته 
شده نيـاز اسـت؛    ياد ةودم كه براي به فرجام رسيدن برهان عالمه، به هر سه مسئلمقاله بر اين گمان ب

وحدت شخصي وجود، ديگر نيازي بـه قاعـده اسـتلزام     ةكه خواهيم ديد، با پذيرفتن نظري ولي چنان
چـه بـا    -ادعاي من در نوشـتار حاضـر ايـن اسـت كـه برهـان صـديقين عالمـه          اساس اين بر. نيست

بدون  -اند  اي كه ناقد محترم مطرح ساخته بندي  صورت باو چه  شدپيشين ارائه  ةتقريري كه در مقال
وحـدت شخصـي وجـود بـه نتيجـه       حداكثري مطابقت با عـالم وجـود و نظريـة    ةگيري از نظري بهره
  .رسد نمي

حـال، ترتيـب    بـا ايـن  . جز همان موردي كه گفته شد يكسـان اسـت   نكات اصلي هر دو مقاله، به
رو پديـد   ايـن تفـاوت از آن  . زيادي تفاوت يافتـه اسـت   اندازةحاضر تا  ةت در مقالمطالب و اشكاال

بنـدي ناقـد محتـرم از برهـان عالمـه و       آمده است كه در نوشـتار حاضـر بحـث خـود را بـر صـورت      
سـير   ،گيـري  ام، و طبيعي است كه به اقتضاي اين جهت سازي نقاط ضعف آن متمركز كرده آشكار

پيشـين موجـب    ةرسد رعايت جانـب اختصـار در مقالـ    فزون بر اين، به نظر ميا. يابد ميمطالب تغيير 
حاضر با تفصيل بيشتري به آن نكات  ةرو در مقال از اين. شده است برخي از نكات آن پوشيده بماند
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گـويي نـدارد، بلكـه از برخـي جهـات       پاسـخ  ةبر اين پايه، نوشتار حاضر تنها جنبـ . خواهيم پرداخت
  .نيز هستپيشين  ةايضاح بيشتر مقال

هـاي اثبـات    وگـو دربـارة برهـان    در پايان درآمد، يادآوري اين نكته بجاست كه بحث و گفـت 
گونه مباحـث آن   هدف از اين. اي متداول در سنت فلسفي و كالمي بوده است خداوند متعال، شيوه

اسـت   آشـكار . دسـت آورنـد   هاي اثبات واجب، در مجموع دقت و اتقان بيشتري به است كه برهان
اي است كه بر وجود خداوند متعال اقامه شده، و نـه   كه نه برهان صديقين عالمه تنها استدالل عقلي

  .هاي عقلي است راه شناخت خداوند منحصر در استدالل

  ، ضرورت شئ و ضرورت جملههدامن

و  5، ضـرورت شـئ  4ههـاي دامنـ   اي دربـارة انگـاره   مقدمـه  جـا دارد  ،به اصل بحـث پرداختن پيش از 
يكـي   .خواهد داشتي در مباحث آينده يسزا هثير بأاين مقدمه تشك،  بي. بيان كنم 6ورت جملهضر

معـين  . اسـت  7گرهاي منطقـي  هاي فلسفي، تعيين دامنة عمل از نكات بسيار مهم در ارزيابي استدالل
گـر   امـا دامنـة يـك عمـل     .انجامـد  هاي منطقـي مـي   ها و اشتباه گرها معموالً به خلط نبودن دامنة عمل

گرهاي متفاوتي وجود دارد، ماننـد سـورهاي كلـي و جزئـي،      منطقي يعني چه؟ در زبان منطق، عمل
تـوان گفـت دامنـة يـك      تقريـب مـي   بـه .... گرهاي ضرورت و امكـان و  نقيض، عاطف، فاصل، عمل

بـاران  « ةمثـال، در جملـ   بـراي . كنـد  گر بر آن عمـل مـي   گر، آن بخشي از جمله است كه عمل عمل
» زمـين خـيس اسـت   « ةگـر نقـيض، جملـ    عمـل  ة، دامنـ »چنين نيست كه زمين خيس استبارد و  مي
 ، نقيض بر كل جملة عطفيِ»بارد و زمين خيس است چنين نيست كه باران مي«باشد، و در جملة  مي
  .آن كل اين جمله است ةرو دامن كند، و از اين عمل مي» بارد و زمين خيس است باران مي«

 ةگـر در دامنـ   كـه كـدام عمـل    كـار بـريم، ايـن    اي به گر را در جمله عملاگر بخواهيم دو يا چند 
ثيري اساسي در تعيين محتواي جمله دارد، و به پديدآمـدن جمـالت مختلـف    أديگري قرار بگيرد ت

. كنـد  خـوبي روشـن مـي    چند مثال زيـر، ايـن نكتـه را بـه    . انجامد مي) با شرايط صدق احياناً متفاوت(
. هايي است كه در مباحـث آينـده خـواهيم ديـد     ها، متناظر با گزاره ل مثاگفتني است هر يك از اين 

  :براي شروع، دو جمله زير را مالحظه كنيد
 y x اي كـه  گونـه  هست به yكم يك  ، دست xازاي هر  به(كسي را دوست دارد  ،هركس) 1

  ).را دوست دارد
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اي كـه   گونـه  هسـت بـه   yكـم يـك    دسـت (كسي هست كه هر كسـي او را دوسـت دارد   ) 2
 ).را دوست دارد x ،x yازاي هر  به

سـور كلـي قـرار     ة، سـور جزئـي در دامنـ   )1(اين است كه در جمله ) 2(و ) 1(هاي  تفاوت جمله
در اصـطالح  . سـور جزئـي قـرار دارد    ةبرعكس، سور كلـي در دامنـ  ) 2( ةگرفته است؛ ولي در جمل

و برعكس،  دارد 9مضيق ةجزئي دامنو سور  8، سور كلي دامنة موسع)1(شود كه در جملة  گفته مي
شـده معنـاي كـامالً     تفـاوت يـاد  . موسع و سور كلي دامنة مضيق دارد ةسور جزئي دامن) 2(در جملة 

اين است كه هركس يك يا چنـد  ) 1(مضمون جملة . متفاوتي براي اين دو جمله پديد آورده است
وجـود دارنـد كـه محبـوب      يبه اين معناست كـه شـخص يـا اشخاصـ    ) 2( ةمحبوب دارد، ولي جمل

  .همگان هستند
را نتيجـه  ) 1(لحـاظ منطقـي،    بـه ) 2(اسـت، بـه ايـن معنـا كـه      ) 1(تر از  قوي) 2(آشكار است كه 

مسـتلزم آن   ،كه همگان محبـوب واحـدي داشـته باشـند     اين 10.شود دهد، ولي از آن استنتاج نمي مي
  .رقرار نيستاست كه هر كسي محبوبي داشته باشد، ولي عكس اين استلزام ب

و ) كلي يا جزئـي (ها، مواردي است كه در جمله يك سور  هتر براي تداخل دامن هاي جالب مثال
يـك  الـف فرض كنيد اتـاق   ،براي نمونه. كار رفته باشد به) ضرورت يا امكان(هه گر موج يك عمل

  :زير را مالحظه كنيد ةحال دو جمل. اي معين باشد لحظه tاتاق خاص، و زمان 
، امكان  xازاي هر انساني مانند  به(باشد  الفدر اتاق  tانساني امكان دارد كه در زمان هر ) 3

  ).باشد الفدر اتاق  t در زمان xدارد كه 
ازاي هر انسـاني   امكان دارد كه به(در اتاق الف باشند  tها در زمان  ناانس ةامكان دارد هم) 4

 ).باشد الفدر اتاق  tدر زمان  x ،xمانند 

 ةعكس آن در جمل موسع دارد، و به ةمضيق و سور كلي دامن ةامكان دامن گرِ ، عمل)3( ةدر جمل
ارزش صدق ايـن دو جملـه چيسـت؟    . مضيق دارد ةموسع و سور كلي دامن ةگر امكان دامن عمل) 4(

در اتاق الف  tها اين امكان وجود دارد كه در زمان  ناانس يكايكصادق است؛ زيرا براي ) 3( ةجمل
اتـاق معمـولي   يـك  اگر (در شرايط متداول نادرست است؛ چرا كه اتاق الف ) 4(شند، ولي جمله با

  .ها را در يك زمان در خود جاي دهد انسان ةاين گنجايش را ندارد كه هم) باشد
در اتـاق   tها در زمان  اگر امكان داشته باشد همة انسان. تر است قوي) 3(از ) 4(گفتني است كه 

  .در اتاق الف باشند tآنها نيز اين امكان هست كه در زمان  يكايكي الف باشند، برا
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گـر ضـرورت اسـت، و بـه بحـث اصـلي ايـن         مثال بعدي دربارة ترتيب ميان سور جزئي و عمـل 
) مثـال يـك قطعـه مـوم     بـراي (الف يك شئ مـادي خـاص    ،فرض كنيد. نوشتار بسيار شباهت دارد

گر  اگر بخواهيم به اين جمله عمل ،حال. ادق استص» الف شكلي دارد«صورت جملة  در اين. باشد
  :توانيم به دوگونه كامالً متفاوت اين كار را انجام دهيم ضرورت را نيز بيافزاييم، مي

  ).ضرورتاً شكلي هست كه الف داراي آن است(ضرورتاً الف شكلي دارد ) 5
 ).شكلي هست كه الف ضرورتاً داراي آن است(الف شكلي را ضرورتاً دارد ) 6

. گردد ضرورت باز مي گرِ جا نيز تفاوت ميان دو جمله به تفاوت ترتيب ميان سور و عمل در اين
سـور   ةگـر ضـرورت در دامنـ    عمل) 6(ضرورت است، ولي در  گرِ عمل ةسور جزئي در دامن) 5(در 

 ا كهچرصادق است؛  ،)5( ةجمل. دهد هاي درون پرانتز اين تفاوت را بهتر نشان مي معادل. قرار دارد
چه كـروي،   ،بچه مكع - توانند بدون شكل باشند؛ اما الف هر شكلي داشته باشد اشياي مادي نمي

 غير ازتوانست شكل ديگري  آن شكل براي الف ضروري نيست؛ چرا كه الف مي - ...چه هرمي و 
ولـي از آن  دهـد   را نتيجه مي) 5(، )6(جا نيز  در اين. كاذب است) 6( ةجمل ،بنابراين. آن داشته باشد
  .شود استنتاج نمي

خاص بـراي الـف    شكالِيك از اَ هيچ: گونه تبيين كند را اين) 6(و كذب ) 5(شايد كسي صدق 
) شـ(الحداالxَاتعبيـري،   و بـه ( ش(ل داشـتن اصلvاما . كاذب است) 6( ،همين دليل ضروري نيست و به

بـه  ) 6(و ) 5(تفاوت محتـواي  ، اساس اين بر. استصادق ) 5(رو  براي الف ضرورت دارد، و از اين
، متعلَـق ضـرورت اصـل    )5( ةدر جملـ . گـردد  تفاوت ميان متعلَق ضرورت در اين دو جمله بـاز مـي  

ايـن تبيـين   . اسـت  گرفتـه ، ضرورت به داشـتن شـكلي خـاص تعلـق     )6(شكل داشتن است، ولي در 
 ةرو، ريشـ  ايـن سـازد و از   را آشـكار نمـي  ) 6(و ) 5( ةنادرست نيست، ولي ساختار منطقـي دو جملـ  

اصـلي تفـاوت را تنهـا پـس از آشكارشـدن سـاختار        ةريشـ . كند اصلي تفاوت ميان آنها را بيان نمي
كار رفتـه اسـت    گر ضرورت به در هر دو جمله هم عمل. خوبي دريافت توان به مي) 6(و ) 5(منطقي 

ت قـرار  ضرور ةو هم سور جزئي، پس تفاوت كجا است؟ پاسخ اين است كه در يكي سور در دامن
  .اصلي تفاوت ميان دو جمله است ةگرفته است، و در ديگري ضرورت در دامنة سور، و اين پاي

ع     عمـل  ةاي دامنـ  مطابق اصطالح رايج ميان فيلسوفان تحليلي، اگر در جملـه  گـر ضـرورت موسـ
ضرورت مضيق  ةشود، ولي اگر دامن ناميده مي» ضرورت جمله«آن ضرورت )) 5(مانند جمله (باشد 

گـذاري شـايد    اين نـام . شود خوانده مي» ضرورت شئ«كار رفته  به ، ضرورت))6(مانند جمله (شد با
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الـف  « ة، دامنة ضرورت كل جمل)5(در جمله : چندان دقيق نباشد، ولي وجه آن تقريباً آشكار است
 را تـوان آن  رو مـي  شـود؛ از ايـن   تعبيري، ضرورت بر كل اين جملـه وارد مـي   است و به» شكلي دارد

بـه ايـن   . كنـد  بودن شكل خاصي را براي شئ الف بيان مـي  ، ضروري)6(اما . ناميد» ضرورت جمله«
  11.شود ناميده مي» ضرورت شئ«) 6(كار رفته در  ضرورت به ،اعتبار
نبايـد موجـب   » ضرورت شئ«و » ضرورت جمله«جا است كه دو اصطالح  ادآوري اين نكته بهي

ضـرورت  . امري زباني است و ارتباطي با عالم واقع ندارد تنها »ضرورت جمله«كه  شود گمان كنيم
هر دو سمانتيك يكساني دارند و مطـابق  . جمله و ضرورت شئ دو سنخ متفاوت از ضرورت نيستند

كه گفته شد،  چنان. هاي فرازباني هستند هات، هر دو ناظر به واقعيتگرايانه دربارة موج ديدگاه واقع
  12.گردد برد آنها در جمله باز ميتفاوت آنها تنها به ترتيب كار

گر ضرورت را به  توان عمل هاي متفاوتي مي ديديم، گاه به شيوه) 6(و ) 5(كه در دو جملة  چنان
جملـة  . نيز مسئله از همين قرار است) جمالت وجودي(در برخي از هليات بسيطه . يك جمله افزود

  :زير آشكارا صادق است
 .واقعيتي وجود دارد) 7

  :فزودگر ضرورت را به اين جمله ا توان عمل متفاوت مي به دو گونه
  .ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 8
 ).واقعيتي هست كه ضرورتاً وجود دارد(واقعيتي ضرورتاً وجود دارد ) 9

دامنـة  ) 8(گـر ضـرورت در    عمـل . است) 6(و ) 5(بسيار مشابه نسبت ميان ) 9(و ) 8(نسبت ميان 
ترتيـب ضـرورت جملـه و     در ايـن دو جملـه بـه    اسـاس،  ايـن  بـر . دارددامنة مضـيق  ) 9(موسع و در 

  13.كار رفته است ضرورت شئ به
شـرط  . توان نشان داد نيز مي) با استفاده از ابزار جهان ممكن(صورت سمانتيكي  اين تفاوت را به

اين است كه در هر جهان ممكني چيزي وجود داشـته باشـد، هرچنـد    ) 8(الزم و كافي براي صدق 
تنهـا در صـورتي   ) 9(امـا  . هاي ممكـن وجـود دارنـد، يكسـان نباشـد      نايزهايي كه ديگر در جهبا چ

و ) 8(بنـابراين  . هاي ممكن وجود داشـته باشـند   جهان ةصادق است كه شئ يا اشياي يكساني در هم
  :هستند) 11(و ) 10(ترتيب معادل جمالت  به) 9(

وجود  Wاي در  W ،xهر جهان ممكن ازاي  به. (در هر جهان ممكن واقعيتي وجود دارد) 10
  ).دارد
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ازاي هـر جهـان    اي هسـت كـه بـه    x(واقعيتي هست كه در هر جهان ممكن وجـود دارد  ) 11
 ).وجود دارد Wدر  W ،xممكن 

، اگر فرض كنيم در هر جهان ممكني چيزهايي تحقق داشته باشد، ولي هـيچ شـئ   اساس اين بر
و ) 9( ةصـادق، و دو جملـ  ) 10(و ) 8(هـاي   ، جملـه هاي ممكن تكـرار نشـود   جهان ةيكساني در هم

. تـر هسـتند   قـوي ) 10(و ) 8(از ) 11(و ) 9(شود كه  جا آشكار مي از همين. كاذب خواهند بود) 11(
، سـور  )1(، همانند )10(در . است) 2(و ) 1(، مشابه نسبت ميان )11(و ) 10(گفتني است نسبت ميان 

، سور كلي در دامنة سور جزئي )2(، بسان )11(ت؛ ولي در جزئي در دامنة سور كلي قرار گرفته اس
  .است

واقعيتي وجود «) 7( ةمتفاوت به جمل ةتوان به دوگون گر ضرورت را مي جا ديديم كه عمل تا اين
در ديگر هليات بسيطه مسـئله از چـه   . دست آورد افزود و جمالتي با شرايط صدق متفاوت به» دارد

انسـاني وجـود   «ماننـد   ؛كـار رفتـه باشـد    اي عام بـه  ليه بسيطه، واژهقرار است؟ اگر در موضوع يك ه
ضرورتاً انسـاني وجـود   «: گر ضرورت را به جمله اضافه كرد توان عمل ، باز هم به دو شيوه مي»دارد
. اين دو جمله آشكارا ارزش صدق متفاوتي دارند14.»انساني هست كه ضرورتاً وجود دارد«و » دارد

گر ضرورت تنها بـه   ، عمل»زيد وجود دارد«مانند  ؛ه يك اسم خاص باشدچه موضوع جمل اما چنان
و » ضـرورتاً زيـد وجـود دارد   «تـر، دو جملـة    عبارت دقيـق  به. تواند در جمله عمل كند يك شيوه مي

هر دو جمله در صورتي صـادق هسـتند كـه    . شرايط صدق يكساني دارند» زيد ضرورتاً وجود دارد«
در » زيـد «ايـن مطلـب آن اسـت كـه واژة      ةريشـ . وجود داشـته باشـد  هاي ممكن  جهان ةزيد در هم

هاي ممكني كه مـدلول ايـن واژه وجـود دارد،     جهان ةيعني در هم ؛است 15ثابت اصطالح يك دالِّ
  16.كند اين واژه بر شئ يكساني داللت مي

كار رفتـه باشـد، نخسـت بايـد بررسـي       گر ضرورت به بسيطه عمل ةكه اگر در يك هلي اين هنتيج
در صورتي كه اسم خاص باشد، . يا يك واژة عاماست كرد كه آيا موضوع جمله يك اسم خاص 

ولي اگر موضوع اسـم عـام   . ثيري در شرايط صدق آن نداردأگر ضرورت در جمله، ت موقعيت عمل
گـر   دقت معين شود كـه آيـا عمـل    بايد به ،)»انساني وجود دارد«و » واقعيتي وجود دارد«مانند (باشد 

  .كار رفته است يا با دامنة مضيق با دامنة موسع بهضرورت 
) 5( ةتوان گفت جمل كه گذشت، مي چنان. مهم ديگري اشاره كنيم ةالزم است به نكت جا ايندر 

الـف  «) 6( ةشكل داشتن براي الف است، و جملـ  گر ضرورت اصلِ بيان» ضرورتاً الف شكلي دارد«
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همـين   بـه . دارد هـاي خـاص را بـراي الـف بيـان مـي       ضرورت يكي از شكل» شكلي را ضرورتاً دارد
 ، ضـرورت وجـود اصـلِ   »ضرورتاً واقعيتي وجـود دارد «) 8( ةمحتواي جملكه توان گفت  قياس، مي

، ضرورت وجود يك واقعيـت  »واقعيتي ضرورتاً وجود دارد«) 9( ةكه با جمل واقعيت است، حال آن
  :با معادل است) 8(، جملة اساس اين بر. شود مي بيانخاص 

  ).وجود دارد اصل واقعیتضرورتاً (ضروري است  اصل واقعیتوجود ) 8('
» اصل واقعيت«شايد گمان شود تركيب . كننده دارد ظاهري گمراه) 8('اما بايد توجه داشت كه 

كنـد و بـه شـيئي     خـاص عمـل مـي    در اين جمله همانند يك اسمِ) در زبان عربي» ةاصل الواقعي«يا (
(= » وجـود زيــد ضــروري اســت «هماننــد جملــه ) 8(ة رو سـاختار جملــ  از ايــنمعـين اشــاره دارد، و  

در اسـاس يـك   » اصـل واقعيـت  «تركيب . اين گمان نادرست است. است) ضرورتاً زيد وجود دارد
هـا، واقعيـت ديگـري     در كنار همة واقعيـت . نداردن داللت بر واقعيتي معيو نيست  17عبارت اشاري

گونه كه اصل شكل داشتن خود شـكلي خـاص در كنـار ديگـر      ماننداريم، ه اصل واقعیتعنوان  به
ها، جايگزين ياي نكره، يا همان سور جزئـي   گونه تركيب در اين» اصل«واژه  .اشكال هندسي نيست

اصـل وجـود به «يا (» در شريعت يقين داريم اصل تکـالیفبه وجود «گوييم  مثال وقتي مي براي. است
ظور اين است كه يقين داريـم تكـاليفي در شـريعت هسـت، نـه      من) »در شريعت يقين داريم تکالیف

  .جعل شده است اصل تکالیفعنوان  باكه يقين داريم تكليف خاصي در شريعت  اين

  تقرير برهان صديقين عالمه

ناقد محتـرم تقريـر زيـر را    . آشكار است كه نخستين قدم در ارزيابي هر برهاني تقرير دقيق آن است
  :از آن ياد خواهيم كرد) 1(ارائه داده است كه از اين پس با عنوان تقرير  از برهان صديقين عالمه

  )1(تقرير 
  )بديهي اولي( ؛كند ذاتاً قبول بطالن و نيستي نمي )در برابر سفسطه(واقعيت ) الف(
ــد، واجــب    ) ب( ــول بطــالن و نيســتي نكن ــاً قب ــه ذات ــزي ك ــذات اســت  هــر چي  ؛الوجــود بال

  )اولي بديهي(
  .الوجود بالذات است واجب) ر مقابل سفسطهد(پس واقعيت ) ج(

اي ديگـر و   گونه ، برهان عالمه را به»طباطبايي ةملي در برهان صديقين به تقرير عالمأت«در مقالة 
جا، براي همراهي با ناقد محتـرم بحـث خـود را بـر      اما در اين. بندي كردم در طي دو مرحله صورت



 

دم
ار
چه

ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

ل
او

 ،
15
3

 

اسـت كـه بـراي     روبـرو مشـكالتي   اايـن تقريـر نيـز بـ     خواهم داد كـه نشان  كردهمتمركز ) 1(تقرير 
وحـدت شخصـي وجـود     كردن آنها بايد از نظريه مطابقت حداكثري با عالم وجود و نظرية برطرف

ديگـر   دقـت آنهـا را از يـك    نكات مختلفي وجود دارد كه بايد به) 1(در بررسي تقرير . بهره گرفت
كـار رفتـه    بـه » بالـذات «يـا  » ذاتـاً «تقريـر، واژگـان   بينيم، در هر سه بند اين  كه مي چنان .تفكيك كرد

ن صورت مستقل نقش آنها در استدالل معـي  ابهام دارند و الزم است به اي اندازهها تا  اين واژه. است
. ترشدن مسئله مناسب است كه تقرير ناقد را در دو مرحلـه بررسـي كنـيم    رو، براي ساده از اين. شود

كنـيم و بـه تقريـر ديگـري      ده را از هـر سـه بنـد برهـان حـذف مـي      ش ياد ةدر مرحلة نخست، دو واژ
  :رسيم مي

  )*1(تقرير 

  )بديهي اولي( ؛كند قبول بطالن و نيستي نمي) در برابر سفسطه(واقعيت ) *الف(
  )بديهي اولي( ؛الوجود است هر چيزي كه قبول بطالن و نيستي نكند واجب) *ب(
  .الوجود است پس واقعيت واجب) *ن(
تك مقدمات ايـن تقريـر از تقريـر     تك. است) 1(تقرير  ةشد در حقيقت شكل ضعيف) *1(تقرير

، )1(تر اسـت؛ چـرا كـه نتيجـه تقريـر       ضعيف) 1(نيز از تقرير ) *1(تقرير  ةنتيج. تر هستند ضعيف) 1(
قـول  بـهالوجـود   ، وجـود يـك واجـب   )*1(تقريـر   ةاست، ولي نتيج بالذاتالوجود  وجود يك واجب

را در ) *1(تقرير  ،دانيم كه نه عالمه و نه ناقد محترم مي. باشد مي) از بالذات و بالغير يعني اعم( مطلق
حـال   الوجود بالذات را اثبـات كننـد؛ بـا ايـن     اند وجود واجب اند، زيرا آنها در صدد بوده نظر نداشته

كنـد،   الوجـود بالـذات را اثبـات    بتواند وجود واجـب ) 1(توان پيشاپيش حدس زد كه اگر تقرير  مي
قول مطلق را به اثبات برساند؛  الوجود به نيز اين توانايي را خواهد داشت كه وجود واجب) *1(تقرير 

بنـدهاي اسـتدالل در    ةچرا كه ساختار استدالل در هر دو دقيقاً يكسان است، با اين تفاوت كـه همـ  
) 1(كاالت تقريـر  اشـ  ةكـه ريشـ   ، بـراي ايـن  اسـاس  ايـن  بر. اند اندازه ضعيف شده به يك) *1(تقرير 

و نقـاط   ردهرا بررسـي كـ  ) *1(نخست، تقريـر   ةتر آن است كه در مرحل خوبي آشكار شود؛ ساده به
كه خـواهيم   چنان. بپردازيم) 1(دوم به بررسي تقرير  ةسازيم، و سپس در مرحل آشكارضعف آن را 
اي ايـن   بررسي دو مرحلهفايدة اين . دچار است -يا مانند آنها  -همان نقاط ضعف  به) 1(ديد، تقرير 

. روبـرو نيسـتيم  » بالـذات «و » ذاتـاً « هـاي  هواژمربوط بـا  در مرحلة نخست، ديگر با ابهامات  كه است
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كردن مسئله تنها براي وضوح و سادگي بيشتر مباحث اسـت، وگرنـه    اي كنم كه دو مرحله كيد ميأت
در حقيقـت، تقريـر   . پرداخـت ) 1(مستقيم به ارزيابي تقريـر  طور  بهتوان در همان قدم نخست نيز  مي
تـري نسـبت بـه     تا با ارزيابي دقيق آن، ديد روشن شود عنوان يك ابزار كمكي مطرح مي تنها به) *1(

  .ست آيدد به) 1(اشكاالت تقرير 

  )*1(بررسي تقرير 

را ) *الـف (ابتـدا  . براي ارزيابي اين تقرير، نخست الزم است با دقت بيشتري به مقدمات آن بنگـريم 
دهيم نظر قرار ميمد:  

  .كند قبول بطالن و نيستي نمي ،واقعيت) *الف(
» نكردن بطالن و نيستي قبول«رسد اين است كه منظور از عبارت  نخستين پرسشي كه به ذهن مي

بنـابراين وقتـي گفتـه    . است» نداشتن  امكان«معناي  جا به در اين» نكردن قبول«در اين مقدمه چيست؟ 
 xنيسـتي  «، يـا  »نيسـتي امكـان نـدارد    xبـراي  «به اين معنا است كـه  » كند نميقبول نيستي  x«شود  مي

) *الـف (بنـابراين،   18.»ضـرورت وجـود دارد   x«اين نيـز متـرادف يـا مـالزم اسـت بـا       . »ممكن نيست
  :ارزش با گزارة زير است مترادف و يا هم

  .ضرورت وجود دارد ،واقعيت) 1*الف(
بـا توجـه بـه    . اسـتفاده كنـيم  ) 1*الف(، از )*الف(مقدمه جاي  تر آن است كه به از اين پس ساده

 ةامـا جملـ  . آورد يادشده، اين جايگزيني خللي در مباحث آينده پديد نمي ةترادف يا تالزم دو جمل
. كـار رفتـه اسـت    گر ضرورت به اي است كه در آن عمل بسيطه ةاين جمله هلي. مبهم است) 1*الف(

اي بايـد نخسـت بررسـي     ي يافتن ساختار منطقـي چنـين جملـه   ديديم، براگونه كه پيش از اين  همان
آشـكار اسـت كـه    . يك اسم خـاص اسـت يـا نـه    ) »واقعيت«يعني واژه (كنيم كه آيا موضوع جمله 

) 1*الـف (البته . تواند بر موضوعات متفاوتي حمل شود؛ بنابراين يك اسم خاص نيست مي» واقعيت«
كـه گذشـت،    ؛ ولي چنان»ضرورت وجود دارد ،قعيتوا اصلِ«: توان به اين صورت نيز نوشت را مي

يـك اسـم خـاص    ) 1*الـف (نبايد اين گمان را پديد آورد كه موضـوع  » اصل واقعيت« ةكاربرد واژ
  19.است

شود كـه آيـا    درنگ اين پرسش مطرح مي نيست، بي اسم خاصيك ) 1*الف(حال كه موضوع 
گـر ضـرورت    به ديگر سخن، آيا عمـل دامنة موسع دارد يا مضيق؟ و ) 1*الف(گر ضرورت در  عمل
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از اين جهـت ابهـام دارد و محتـواي    ) 1*الف(در اين جمله، ضرورت شيئ است يا ضرورت جمله؟ 
  :آن يكي از دو مطلب زير است

  .ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 2*الف(
  21 20.واقعيتي هست كه ضرورتاً وجود دارد) 3*الف(

اول  ةعنـوان مقدمـ   بـاال بـه   ةام يـك از دو جملـ  صراحت مشخص نيست كه كد به) *1(در تقرير 
هستند كـه پـيش از   ) 9(و ) 8(ترتيب همان دو جملة  اين دو جمله به. است  در نظر گرفته شدهبرهان 

حال با توجه به ايـن نكـات، بـه    . تر است قوي) 2*الف(از ) 3*الف(اين آورديم، و آشكار است كه 
پردازيم مي) *1(شكال تقرير نخستين ا.  

1(كال نخست تقرير شا*(  

  :است  اين اشكال از دو مدعا تشكيل يافته
اول برهان اخـذ شـود، نـه     ةعنوان مقدم به) 3*الف(بودن اين تقرير، بايد  براي منتج :مدعاي اول

  ).2*الف(
 ،بـودن  ، در صـورت تمـام  اسـت  ارائه كرده )الف( ةاستداللي كه عالمه براي مقدم :مدعاي دوم

  .را) 3*الف(نه  ؛كند را اثبات مي) 2*الف(
  :توضيح دهيمرا نيز ) *ب(، يعني )*1(دوم تقرير  ةبراي اثبات مدعاي نخست، الزم است مقدم

  .الوجود است هر چيزي كه قبول بطالن و نيستي نكند، واجب) *ب(
  :توان بيان كرد اين مقدمه را به صورت شرطي نيز مي

  .الوجود است واجب xگاه  كند، آنقبول بطالن و نيستي ن x، اگر  xازاي هر  به) 1*ب(
وجـود   x ،ضـرورتاً «مترادف و يا معادل بـا  » كند و نيستي نميبطالن قبول ،  x«كه گذشت،  چنان

  :گونه نوشت توان اين را مي) 1*ب( ،بنابراين. است» دارد
  .الوجود است واجب xگاه  ضرورتاً وجود داشته باشد، آن x، اگر xازاي هر  به) 2*ب(

گر ضرورت در دامنة سور كلي قرار گرفته است؛ يعني ضرورت شيئ اسـت   عمل ،هدر اين جمل
توان  وضع مقدم مي ةبه كمك قاعد) 2*ب(و ) 3*الف(آشكار است كه از  ،حال. نه ضرورت جمله

كـار رفتـه    ضرورت شـيئ بـه  ) 2*ب(و هم در مقدم ) 3*الف(مطلوب رسيد؛ چرا كه هم در  ةبه نتيج
  :است
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  .ت كه ضرورتاً وجود داردواقعيتي هس) 3*الف(
  .الوجود است واجب xضرورتاً وجود داشته باشد،  xاگر  xازاي هر  به) 2*ب(

  .الوجود است واقعيتي هست كه واجب: نتيجه
  .دست آورد به) 2*ب(و ) 2*الف(توان اين نتيجه را از  نمي اي منطقي ةاما بر اساس هيچ قاعد

 ةجملـ : گونه نيز توضـيح داد  هاي ممكن اين تيك جهانتوان با استفاده از سمان مدعاي اول را مي
در صورتي صادق است كه در هر جهان ممكن شيئي وجود داشته باشد، هرچند با اشيائي ) 2*الف(

مسـتلزم وجـود   ) 2*الـف (صدق  ،بنابراين. متفاوت باشد ،هاي ممكن ديگر وجود دارند كه در جهان
هـاي   جهـان  ةشيئي است كه در همـ  -ا به تعريف بن -الوجود  الوجود نيست؛ زيرا واجب يك واجب

هاي ممكـن شـيئ يـا     تنها در صورتي صادق است كه در همة جهان )3*الف( اما .ممكن وجود دارد
  .الوجود است كم يك واجب معناي وجود دست اشياي يكساني وجود داشته باشد، و اين به

، در صـورت  )الـف (عالمـه بـراي   كه استدالل  پردازيم، و آن اين به اثبات مدعاي دوم مي ،حال
دقيقـاً  ) الـف (كه استدالل عالمه بـراي   اين ،البته. را) 3*الف(كند نه  را اثبات مي) 2*الف(بودن،  تمام

تـوان بـا حفـظ روح     رسـد مـي   ولي به نظر مـي . چيست و چه ساختاري دارد، خود محل بحث است
  :كرد گونه بازنويسي خلف اينبرهان استدالل عالمه، آن را در قالب 

  ))2*الف(نقيض (؛ چنين نيست كه ضرورتاً واقعيتي وجود دارد: فرض) 1
بـا توجـه   ) 1(از (؛ هست كه در آن هيچ واقعيتي وجود ندارد Wپس جهان ممكني مانند ) 2

هاتبه سمانتيك موج.( 

 ؛واقعاً واقعيتي وجود ندارد Wصورت در در اين) 3

 )»واقعاً«وجه به با ت) 3(از (؛ واقعيتي وجود دارد Wپس در ) 4

  :تواند درست باشد، پس تناقض است، بنابراين فرض استدالل نمي) 4(و ) 2(اما ميان 
  .ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 5
ملي در برهان أت« ةگونه كه در مقال همان. است) 4(به ) 3(مهم در استدالل باال، گذر از بند  ةنكت

اشـكال دوم نيـز خواهـد آمـد، ايـن گـذر صـحيح        گذشت و در » صديقين به تقرير عالمه طباطبايي
. حداكثري مطابقت با عالم وجود نيز بـه مقـدمات اسـتدالل افـزوده شـود      ةنيست، مگر آن كه نظري

نهيم كه ايـن   فعالً فرض را بر اين مي. خواهيم در اعتبار استدالل باال خدشه كنيم جا نمي ولي در اين
در (اي كـه اكنـون    نكتـه . با افزودن مفروضاتي ديگراستدالل معتبر است، چه به خودي خود، و چه 
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كيد داريم اين است كه اسـتدالل بـاال حتـي در صـورت تمـام بـودن، تنهـا        أبر آن ت) اشكال نخست
تـوان بـراي اثبـات     توان ديد كـه نظيـر ايـن اسـتدالل را نمـي      راحتي مي به. كند را اثبات مي) 2*الف(
كـار رفتـه در اسـتدالل بـاال      هاي به با كمك تكنيك، )3*الف(فرض نقيض . گرفتكار  به) 3*الف(
 .انجامد به تناقض نمي) »واقعاً«همانند استنتاج وجود يك واقعيت از قيد (

اصـلي در ايـن    ةكه ديديم، نكت چنان. شود دو مدعاي اشكال نخست اثبات مي به اين ترتيب، هر
ملـه و ضـرورت شـيئ    ، يعنـي تفكيـك ميـان ضـرورت ج    )3*الف(و ) 2*الف(اشكال تفكيك ميان 

اند، پاسخي نيز براي  جا كه عالمه طباطبايي و شارحان او به اين تفكيك توجهي نداشته از آن. است
 ةرسد بـا توجـه بـه مبـاني فلسـف      پيشين گذشت، به نظر مي ةكه در مقال اما چنان. اند آن فراهم نياورده

وحـدت شخصـي    ةيافت تعميم يةاگر نظر. شكال وجود داردكردن اين ا صدرايي، راهي براي برطرف
يافتـه   تعمـيم  كـه نظريـة   توضـيح ايـن  . رسـيد ) 3*الـف (بـه  ) 2*الـف (توان از  وجود پذيرفته شود، مي
 ةدارد كـه همـ   بيـان مـي  ) هاي ممكن وحدت شخصي وجود در طول جهان(وحدت شخصي وجود 

، مطـابق  از سـوي ديگـر  . موجودات، در هر جهان ممكني كه باشند تجليات حقيقتـي يگانـه هسـتند   
 ةتـوان نتيجـه گرفـت در همـ     مـي  ،بنـابراين . در هـر جهـان ممكنـي موجـودي وجـود دارد     ) 2*الف(

شـود كـه در هـر جهـان      هاي ممكن، آن حقيقت يگانه وجود دارد، و به اين ترتيب اثبات مـي  جهان
ميان ضـرورت جملـه    به اين ترتيب خأل). 3*الف(ممكن، واقعيت يكساني موجود است و اين يعني 

  .شود، ولي ديگر برهان عالمه بدون مفروضات فلسفي نخواهد بود رورت شيئ پر ميو ض

  پاسخ ناقد محترم به اشكال نخستبررسي 

شـود تـا بـراي     شده در اساس متوجـه برهـان عالمـه نمـي     ناقد محترم بر اين باور است كه اشكال ياد
  :ويسدن او چنين مي. وحدت شخصي وجود نيازي باشد كردن آن به نظرية برطرف

در عبـارت عالمـه ناشـي    » لـذاتها «رسد كه اين مشكل از عدم توجه به قيـد   به نظر مي
. »ال تقبل البطالن و الرفع لـذاتها ] الواقعيه[هي «شده باشد، عبارت عالمه اين است كه 

پذيرد واقعيتي است كه در هر جهان ممكن موجـود   آن چيزي كه بالذات عدم را نمي
رو،  الوجود است و از همين ن ممكن موجود باشد واجباست و چيزي كه در هر جها

اما ممكنـات از جهـت   . الوجود بالذات است توان نفي كرد، واجب واقعيتي را كه نمي
گيـرد كـه واقعيـت     رو عالمـه در پايـان نتيجـه مـي     از همين. امكانشان قابل نفي هستند

  22.كنيم امكاني آن واقعيتي نيست كه با نفي سفسطه آن را اثبات مي



 

م
ه
رد
ها
چ
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

ل
او

 ،
15
8

 

  :كند صورتي آشكارتر بيان مي ناقد محترم، چند سطر بعد پاسخ خود را به
برهان عالمـه نشـان داد كـه در    . آيد دست مي گفته به پاسخ اين اشكال از مطالب پيش

حـال، ايـن واقعيـت اگـر امكـاني      . هر جهان ممكني بايد واقعيت حضور داشته باشـد 
كـه در آن واقعيـت امكـاني معـدوم     توان جهاني را تصور كـرد   باشد، در كنار آن مي

هـاي امكـاني اسـت، برهـان      باشد، در اين جهان ممكن مفروض كه خالي از واقعيـت 
الوجـود   كند كه واقعيتي هست، بنـابراين چنـين واقعيتـي حتمـاً واجـب      عالمه الزام مي

هـاي امكـاني    است، زيرا فرض اين است كه به جهان ممكني نظر داريم كه از هسـتي 
الوجـود باشـد، در هـر جهـان      اگر اين جهان مفروض مشتمل بر واجبو . خالي است

برهان عالمه در نفي سفسـطه   ،بنابراين. الوجود حضور دارد فرضي ديگري هم واجب
وجه قابل قبـول نيسـت    هيچ بر اين حكم ضروري عقل استوار شده است كه سفسطه به

الوجود  بيعت ممكنتواند ط الوجود است و طبيعت اين واقعيت نمي و واقعيت ضروري
بـار   اي بـه  خـود هـيچ تنـاقض و سفسـطه     خـودي  باشد، چراكه نفي موجود امكـاني بـه  

  23.»آورد نمي

، اما آشكار نيست كـه آيـا او در   است بيان شده بندبينيم، پاسخ ناقد محترم در دو  كه مي گونه  همان
در هر حال، . اند يك مطلب گر بيان بندصدد بوده است دو پاسخ مجزا به اشكال ارائه كند، يا هر دو 

  .پردازيم مي بنددر ادامه به بررسي هر دو 
نهفتـه اسـت، ولـي    » لـذاتها «اشكال در توجه به قيـد   گويد كه حلّ نخست مي بندناقد محترم در 

ميان ضرورت جملـه و ضـرورت    آوردن اين قيد چگونه خأل دهد كه با به ميان روي نشان نمي هيچ به
التقبـل  ] الواقعيـه [هـي  «را در عبـارت  » لذاتها«پذيريم كه بايد قيد  محترم مي از ناقد. شود شيئ پر مي

؛ زيـرا  مـبهم اسـت  شـده   صورت نيز عبارت ياد اما حتي در اين. ي گرفتجد» البطالن و الرفع لذاتها
به . موسع است يا مضيق) ضرورت بالذات(=  ناپذیری بالذات بطالنگر  مشخص نيست كه دامنة عمل

  :دربارة مضمون اين عبارت دو احتمال وجود دارد ديگر سخن،
A( ناپذير است  ذاتاً بطالن این که واقعیت� وجود دارد)به ضرورت بالذات واقعيتي وجود دارد.(  

(B  ناپذير است  ذاتاً بطالن آن واقعیتواقعيتي هست كه)    واقعيتي هست كه بـه ضـرورت بالـذات
 ).وجود دارد

) A( حداکثر، )الف(نياز داريم، ولي برهان عالمه براي ) B(ت، به الوجود بالذا براي اثبات واجب
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بـه  » بالذات«ميان آوردن قيد  رسيد؟ بنابراين، به) B(به ) A(توان از  حال چگونه مي. كند را اثبات مي
دربارة نقـش ايـن قيـد در برهـان     . كند و در اساس هيچ ارتباطي با آن ندارد حل اشكال كمكي نمي

  .بيشتر سخن خواهيم گفت) 1(رسي تقرير عالمه، هنگام بر
كنـد،   نكاتي كه ناقد محترم در اين پاراگراف مطـرح مـي  . پردازيم ميدوم اينك، به بررسي بند 

در . آورد با اشكال اول ارتباط دارد، ولي باز هم پاسخي براي آن فـراهم نمـي   ،نخست بندخالف  به
  :صورت تشريح كرد را به اينبند ناقد محترم در اين  ديدگاهتوان  نگاه نخست، مي

بر اساس استدالل عالمه بـراي  . كنيم را انتخاب مي Wك جهان ممكن دلخواه مانند ي
نيـز يـك يـا     Wدر  ،بنابراين. ها نيست واقعيت ةهيچ جهان ممكني تهي از هم ،)الف(

مسئله از دو حـال خـارج   . ناميم مي anتا  a1ها را  اين واقعيت. چند واقعيت وجود دارد
كـه همگـي    الوجود اسـت، و يـا ايـن    ها واجب كم يكي از اين واقعيت يا دست: تنيس

الوجـود در   كم يـك واجـب   اگر حالت اول برقرار باشد، يعني دست. ندالوجود ممكن
W ةآن واقعيـت در همـ  » الوجـود  واجـب «گـاه مطـابق تعريـف     وجود داشته باشد، آن 

بـه ايـن ترتيـب    . داشـت  هاي ممكن، از جمله در جهـان بالفعـل وجـود خواهـد     جهان
اما اگر حالـت دوم برقـرار باشـد،    . شود الوجود اثبات مي يك واجبوجود كم  دست
 »الوجـود  ممكـن «گـاه مطـابق تعريـف     الوجـود باشـند، آن   همگي ممكن anتا  a1يعني 
 'Wتوان جهان ممكن ديگري ماننـد   پذير است، بنابراين مي آنها امكانيكايك نبودن 

 'Wصـورت،   در اين. دندر آن وجود نداشته باش anتا  a1يك از  را فرض كرد كه هيچ
نيـز  'W ، )الـف (استدالل عالمه بـراي  بنابر اما . هاي ممكن خواهد بود تهي از واقعيت

الوجود وجـود   يك يا چند واجب 'Wتواند تهي از هر واقعيتي باشد، پس بايد در  نمي
  .شود الوجود اثبات مي بصورت نيز وجود يك يا چند واج اين داشته باشد كه در

تـوان وجـود    كـه در حالـت دوم نمـي    ، و آن ايـن دارداين اسـتدالل اشـكالي آشـكار    
ــت، . الوجــود را اثبــات كــرد كــم يــك واجــب  دســت ــن حال ــا  a1در اي همگــي  anت
را  'Wبه اين دليـل، جهـان ممكنـي ماننـد    ) پذيريم كه فعال مي(الوجود هستند و  ممكن
ولـي از   24.در آن وجـود نداشـته باشـند    anتـا   a1از يـك   توان فرض كرد كه هـيچ  مي
 هـيچ واقعيـت   'Wتوان نتيجه گرفت كـه در   وجود ندارند نمي anتا  W' ،a1كه در  اين

  .نيز وجود ندارد anتا  a1جز  ديگري به الوجود ممكن
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اشـكال  اي ديگر بيان كند كه  گونه تواند پاسخ خود را به با توجه به اين اشكال، شايد ناقد محترم مي
  :را دربر نداشته باشدشده  ياد

هاي ممكـن   جهان ةهاي امكاني در هم واقعيت ةهم ة، مجموعM ةفرض كنيد مجموع
بـر اسـاس اسـتدالل عالمـه بـراي      . كنـيم  را انتخـاب مـي   Wجهان ممكن  ،حال. باشد

كـم يكـي از    حال اگـر دسـت  . را دربر دارد) anتا  a1(يك يا چند واقعيت  W، )الف(
ــا  a1چــه  امــا چنــان. د، مطلــوب ثابــت اســتنالوجــود باشــ آنهــا واجــب همگــي  anت

بلكـه   anتـا   a1تنهـا   هست كـه نـه   'Wالوجود باشند، جهان ممكن ديگري مانند  ممكن
اما چرا چنين جهان ممكني قابل فرض . نيز در آن وجود ندارد Mيك از اعضاي  هيچ

يعنـي آنچـه   الوجـود   الوجـود هسـتند، و ممكـن    ممكـن  Mاعضـاي   ةاست؟ چون همـ 
پذير است، و اين  با هم نيز امكان Mنبودنش ممكن باشد، بنابراين نبودن همة اعضاي 

. وجـود ندارنـد   Mيك از اعضـاي   كه در آن هيچ 'Wمانند  ييعني فرض جهان ممكن
. هـا باشـد   تواند تهي از همـه واقعيـت   نيز نمي 'W، )الف(اما بنابر استدالل عالمه براي 

الوجود را دربر دارد، و به اين ترتيب مدعا اثبـات   چند واجب يك يا 'Wناچار  پس به
  .شود مي

تر بيـان كنـيم،    صورتي ساده توانيم آن را به اگر ناقد محترم چنين پاسخي را در ذهن داشته باشد، مي
  :ميان آوريم در استدالل سخني به) 'Wو  W(كه از فرض دو جهان ممكن  آن بي

  .هاي ممكن باشد جهان ةاي امكاني در همه واقعيت ةمجموعه هم Mفرض كنيد 
  )Mاز تعريف مجموعة . (الوجود هستند ممكن Mتك تك اعضاي 

از . (را در نظر بگيريم، امكان دارد آن عضو وجـود نداشـته باشـد    Mپس هريك از اعضاي 
 )»ممكن الوجود«با توجه به تعريف ) 1(

 ))2(از . (ندوجود نداشته باش Mيك از اعضاي  پس اين امكان هست كه هيچ

بـا  ) 3(از . (وجود ندارند Mيك از اعضاي  هست كه در آن هيچ Wمانند  يپس جهان ممكن
 )توجه به سمانتيك موجهات

W الف(با توجه به استدالل عالمه براي . (تواند تهي از هر واقعيتي باشد نمي(( 

شـامل   Mكـه   با توجـه بـه ايـن   ) 5(و ) 4(از . (الوجود هست كم يك واجب دست Wپس در 
 )هاي امكاني است واقعيت ةهم
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هاي ممكن و از جمله جهان بالفعل وجـود   جهان ةالوجود، در هم كم يك واجب پس دست
 .دارد

امـا  . نظر داشـته اسـت  در دوم  بنداي است كه احتماالً ناقد محترم در  اين استدالل بازسازي ايده
تر شـدن مطلـب،    براي روشن. گذر كرد) 3(به ) 2(توان از  اين استدالل نيز منتج نيست؛ چرا كه نمي

  :كنيم تر بازنويسي مي را كمي دقيق) 3(و  )2(
  .وجود نداشته باشد x، ممكن است كه Mعضو  xازاي هر  به) 2('
  .وجود نداشته باشد M ،xعضو  xازاي هر  ممكن است كه به) 3('

اين دو جملـه  . گردد ا باز ميه گر به تفاوت ميان دامنة عمل) 3('و ) 2('جا نيز تفاوت ميان  در اين
است و نه از آن استنتاج ) 2('نه مترادف با ) 3('. هستند26ام(ان جملـهو 25ام(ان شیئگر  ترتيب بيان به
است كه در بخـش نخسـت   ) 4(و ) 3(نسبت ميان اين دو، دقيقاً همانند نسبت ميان جمالت . شود مي

ميان ضرورت شيئ و ضرورت جملـه، بـه    ركردن خألدر حقيقت، ناقد محترم براي پ. مقاله بيان شد
  .خلط ميان امكان شيئ و امكان جمله دچار شده است

  :توان چنين بيان كرد را مي) 3(و ) 2(هاي ممكن،  با استفاده از زبان جهان
  .در آن وجود ندارد xهست كه  W، جهان ممكني مانند Mعضو  xازاي هر  به) 2("
وجـود   Wدر  M  ،xعضـو   xازاي هـر   اي كـه بـه   گونـه  هست به Wجهان ممكني مانند ) 3("

  .ندارد
همانند نسـبت جمـالت   ) 3("و ) 2("نسبت ميان . دهد را نتيجه نمي) 3("، )2("آشكار است كه 

  .در بخش نخست مقاله است) 2(و ) 1(
در پـيش  ) 3(با توجه به اين مطالب، ممكن است ناقد محترم مسـير ديگـري را بـراي اثبـات بنـد      

  :دست آورد ، آن را از دو مقدمه زير به)2(اي استنتاج آن از بند ج گيرد، و به
(A  يك از اعضاي  هيچ«گزارةM وجود ندارند « =)   نـه  ) هيچ واقعيت امكـاني وجـود نـدارد

  .باشد لحاظ منطقي مستلزم تناقض مي و نه به داردخود تناقض 
B (ازاي هر گزارة  بهp  اگر ،p    لحـاظ منطقـي مسـتلزم     و نـه بـه   داشـته باشـد  نه خـود تنـاقض

 .يك گزارة امكاني است pگاه  تناقض، آن

  .امكاني است ةيك گزار» وجود ندارد Mيك از اعضاي  هيچ«گزارة : نتيجه
را ) 3(تـوان بنـد    اما به اين شيوه نيز نمـي . در استدالل باال است) 3(اين نتيجه بيان ديگري از بند 
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و دارنـد  كه نه خود تناقض  وجود دارندفراواني  هاي گزاره. نادرست است) B(اثبات كرد؛ چرا كه 
يعنـي در  (هايي ممتنع هسـتند نـه امكـاني     حال گزاره انجامند، و با اين لحاظ منطقي به تناقض مي نه به

» الوند بلندترين قلة ايران در جهان بالفعل است«براي مثال، جملة ). هيچ جهان ممكني صادق نيستند
با . انجامد لحاظ منطقي به تناقض مي ه خود تناقض منطقي دارد، و نه بهاين جمله ن. را در نظر بگيريد

بلنـدترين قلـة ايـران در جهـان     «تركيب . اين حال جملة يادشده در هيچ جهان ممكني صادق نيست
است، و در هر جهان ممكني كـه قلـة دماونـد وجـود داشـته       27شده يك وصف معين تثبيت» بالفعل
بـر قلـة دماونـد     -ي كه الوند بلندتري قلـة ايـران باشـد، نـه دماونـد      هاي ممكن حتي در جهان -باشد 

چه در جهان ممكني دماوند وجود نداشته باشد، وصف يادشـده   كند، نه بر الوند؛ و چنان داللت مي
هـاي ممكـن كـاذب     رو جملـة يادشـده در همـة جهـان     از اين. در آن جهان بدون مدلول خواهد بود

  28.ناكارآمد است) 3(شده نيز براي اثبات بند  ياد ةبر اين پايه، شيو .است
  .آورد كه مالحظات ناقد محترم، پاسخي را براي اشكال نخست فراهم نمي نتيجه سخن اين

  )*1(اشكال دوم تقرير 
تمام اسـت، و اشـكال ايـن    ) الف(در اشكال اول فرض را بر اين نهاده بوديم كه برهان عالمه به نفع 

كه بـراي تمـام بـودن برهـان عالمـه بـه        كند، حال آن را اثبات مي) 2*لفا(بود كه اين استدالل تنها 
نهـيم كـه    يعنـي فـرض را بـر ايـن مـي      ؛پوشيم جا از اشكال اول چشم مي در اين. نياز داريم) 3*الف(

كنيم كه در اساس چه دليلي بـراي   رسيد، و اين مسئله را بررسي مي) 3*الف(به ) 2*الف(توان از  مي
  .ود داردوج) 2*الف(پذيرش 

مطـرح كـرده   ) الـف (، دو ادعـا دربـارة   آملـي  اهللا جـوادي  ناقد محترم به پيروي از عالمه و آيت
 29.وجـود دارد ) الـف (كه استداللي نيز به نفـع   بديهي است، و ديگر اين) الف(كه  نخست اين. است
حـدود  م) *الـف (نظر داريـم، بحـث خـود را بـه     برهـان را مـد   ةشـد  جا كه فعالً تقريـر ضـعيف   از آن
شـده در   رو، دو ادعـاي يـاد   تـر اسـت و از ايـن    ضـعيف ) الـف (از ) *الف(آشكار است كه . كنيم مي

خـود ابهـام دارد و   ) *الـف (كـه گذشـت،    چنان. نيز معتبر باشند) *الف( ةت، بايد دربارصورت صح
، ولــي اسـت ) 3*الـف (تـر از   ضـعيف ) 2*الـف . (اسـت ) 3*الـف (يـا  ) *2الـف (مضـمون آن يكـي از   

. رسـيد ) 3*الـف (به ) 2*الف(توان از  ايم كه مي نه كه گفته شد، در اشكال دوم فرض كردهگو همان
اعتبـار  ) 2*الـف (شـده نسـبت بـه     بنابراين بحث اصلي در اشكال دوم اين است كه آيا دو ادعاي ياد

  .دارند يا نه
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 بـديهي اسـت؟ بـه ديگـر    ) 2*الـف (توان گفت  آيا مي. كنيم نخست ادعاي بداهت را بررسي مي
توان به استناد بداهت عقل حكم كرد كه در هر جهان ممكني واقعياتي وجود دارند؟  آيا مي ،سخن

ماننـد نفـس و   (يـابيم كـه واقعيـاتي     ما به بداهت عقـل درمـي   ،البته. رسد پاسخ منفي است به نظر مي
 وجود دارنـد، ولـي دسـت بـداهت عقلـي از      30در جهان بالفعل) حاالت نفساني و احياناً محسوسات

تعبير ديگـر، نفـي سفسـطه بـديهي      به. هاي ممكن كوتاه است حكم به وجود واقعياتي در همه جهان
  31.استاستدالل  نيازمنداست، ولي نفي امكان سفسطه بديهي نيست و 

به باور وي، عقل بـديهي نـه تنهـا سفسـطه را     . كرده استناقد محترم اما، ديدگاهي ديگر اتخاذ 
اي دارد كـه بايـد    چنان طنين منفي» سفسطه«داند، گويا  في مينتا نيز مكند، بلكه امكان آن ر نفي مي

جـا شـهودهاي مـن و ناقـد محتـرم يكسـان        در ايـن . البطالن تلقـي كـرد   حتي امكان آن را نيز بديهي
  .نيستند، و در چنين مواردي معموالً راهي جز مراجعه به استدالل وجود ندارد

ناقـد  . جـا اسـت   اي بـه  بپـردازيم، يـادآوري نكتـه   ) 2*الف(كه به استدالل عالمه براي  پيش از آن
برهان تنبيهي عالمـه درمـان ذهـن كسـاني اسـت كـه احتمـال سفسـطه را معقـول          «: نويسد محترم مي

. خلـط شـده اسـت    ام(ـان سفسـطهو  احتمال سفسـطهرسد در اين عبارت ميان  به نظر مي 32.»دانند مي
 عالمـه نيـز بـراي آن اسـتدالل آورده، نفـي امكـانِ      آنچه براي برهان صديقين عالمه اهميـت دارد و  

تنهـايي كمكـي بـه برهـان      ، بـه )ترين امور اسـت  كه از بديهي(اما نفي احتمال سفسطه . سفسطه است
دانم، ولـي   كنم كه من نيز احتمال سفسطه را معقول نمي كيد ميأت بار ديگر. كند صديقين عالمه نمي

  .توان امكان آن را نفي كرد هاي عقلي، نمي نظر از استدالل بر اين باورم كه با صرف
را اثبـات  ) 2*الـف (توانـد   مـي ) الـف (آيا استدالل عالمـه بـراي   . پردازيم به ادعاي دوم مي ،حال

  :صورت زير بازسازي كرد توان به كه گفته شد، اين استدالل را مي كند؟ چنان
  ))2*الف(نقيض ( ؛چنين نيست كه ضرورتاً واقعيتي وجود دارد: فرض) 1
بـا توجـه   ) 1(از ( ؛هست كه در آن هيچ واقعيتي وجود ندارد Wپس جهان ممكني مانند ) 2

هاتبه سمانتيك موج.( 

 ))2(از ( ؛هيچ واقعيتي وجود ندارد واقعًا Wصورت در  اين در) 3

 )»واقعاً«با توجه به ) 3(از ( ؛واقعيتي وجود دارد Wپس در ) 4

  :فرض استدالل نادرست است، پس تناقض دارد، بنابراين) 2(با ) 4(اما 
  33.ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 5
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در » واقعـاً «تـوان از كـاربرد واژة    نمـي . اسـت ) 4(بـه  ) 3(مشكل ايـن اسـتدالل، در گـذر از بنـد     
وقتـي   بـراي مثـال،  . ، وجـود واقعيتـي را نتيجـه گرفـت    )سـالبه  ةهليات بسيط(جمالت وجودي منفي 

كنيم، بلكه اتفاقـاً   با اين جمله وجود واقعيتي را تصديق نمي» نيستسيمرغ واقعاً موجود «: گوييم مي
واقعاً هيچ واقعيتي وجود  Wدر « ةهمين ترتيب، گزار به. كنيم را نفي مي) يعني سيمرغ(وجود چيزي 

  .رسيد) 4(به ) 3(توان از  نمي اساس اين بر. دهد وجود واقعيتي را نتيجه نمي» ندارد
 اي اسـت كـه در بـاال بيـان     استدالل عالمه مطرح كرده كه مشـابه نكتـه  ناقد محترم اشكالي را بر 
  :گويي برآمده است شد، و سپس در صدد پاسخ

مفاد آن . است» نيست واقعاً«توان گفت آنچه اهميت دارد، توجه به مفاد  در پاسخ مي
وقتـي   ،بـراي مثـال  . اين است كه شيئ منفي در جهان واقع منفي است و وجود ندارد

به این معنا اسـت » من اكنون موجود نيست ةنو«يا » شريك باري نيست«شود  گفته مي
هايي هستند ولي شـريك بـاري    واقعيت ،جهان واقعي وجود دارد كه در آن جهان که

يعني شريك باري و نـوة مـن اكنـون     ؛و نوة من نيز اكنون در آن نيست. در آن نيست
ود جهان واقع باشد و اين نفـي هـم   شود خ اما اگر آنچه نفي مي. از اعضاي آن نيستند

جهـان واقعـي هسـت    «پذيريم كه  مي به این معنا است کهبه حسب فرض واقعي باشد، 
هـا   جهـان واقعـي داريـم كـه واقعيـت يـا واقعيـت       «يعنـي   ؛»كه در آن هيچ چيز نيست

و اين دقيقاً پذيرش » هايي از اعضاي آن نيستند اعضاي آن هستند و واقعيت يا واقعيت
بنابراين اگر نفي واقعي متوجه خود واقعيت شود . در ظرف نفي واقعيت است واقعيت

» واقعـاً «بنـابراين  ... هاي خاص، پيشاپيش مستلزم پذيرش خود واقعيت است نه واقعيت
توان  كار رود، مي به» واقعاً«در نتيجه هر جا واژة . ها عبارت است از واقعيت يا واقعيت

  ).من استكيدها از أت( 34گفت واقعيتي هست

مطـرح  ) جمالت وجودي منفـي (سالبه  ةات بسيطجا ديدگاه خاصي را دربارة هلي ناقد محترم در اين
  :صورت زير بيان كرد توان آن را به كرده است كه مي

جهان واقعي وجـود  «معنا و مترادف است با  هم» الف وجود ندارد«شكل  اي به هر جمله) ت(
  .»در آن جهان الف وجود ندارددارد كه در آن جهان واقعيتي هست و 

 ةشـده جملـ   مثال، مطابق ديدگاه يـاد  براي. تواند اسم خاص يا اسم عام باشد الف مي ،در اين تز
جهـان واقعـي وجـود دارد و در آن جهـان     «متـرادف اسـت بـا    » شاخي وجود ندارد هيچ اسب تك«
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صحيح باشـد،  ) ت(ز اگر ت ،حال. »شاخي وجود ندارد واقعيتي هست و در آن جهان هيچ اسب تك
شـده   يـاد  ةصـورت، جملـ   آميـز خواهـد بـود؛ زيـرا در ايـن      تنـاقض » هيچ واقعيتي وجود ندارد« ةجمل
، و »جهان واقعي وجود دارد و در آن واقعيتي هست و در آن هيچ واقعيتـي نيسـت  «ف است با دمترا

  .توان اشكال دوم را پاسخ گفت ترتيب مي به اين
كه وجود  افزون بر اين» الف وجود ندارد« ةمطابق اين تز، جمل. تكامالً نادرست اس) ت(اما تز 

كه مضـمون ايـن جملـه تنهـا      حال آن. كند كند، وجود چيزهاي ديگري را اثبات مي الف را نفي مي
 ةجمل35.نفي وجود الف است، و نسبت به وجود يا عدم چيزهاي ديگر ساكت است و حكمي ندارد

دوم تنهـا دربـارة    ةگونه كه جملـ  است، و همان» وجود دارد الف« ة، نقيض جمل»الف وجود ندارد«
و وجود آن (نيز تنها به الف نظر دارد  اول ة، جمل)كند را اثبات مي و وجود آن(گويد  الف سخن مي

  ).كند را نفي مي
زيـر متـرادف    ة، دو جملـ )ت(مطـابق تـز   : تري نيز بيان كرد صورت فني توان به اين مطلب را مي

  :هستند
A (وجود ندارد الف.  
B (جهان واقعي وجود دارد و در آن جهان واقعيتي هست و الف در آن جهان وجود ندارد. 

توجه داشته باشيد كه (معنا باشند  چه اين دو جمله مترادف باشند، بايد نقيض آنها نيز هم اما چنان
  ):فصلي است ةيك جمل) B(عطفي همانند  ةنقيض يك جمل

)~A (الف وجود دارد.  
)~B (     جهان واقع وجود ندارد، يا در جهان واقع هيچ واقعيتي نيست يـا الـف در جهـان واقـع

  .وجود دارد
فصلي است كـه بخـش سـوم آن     ةيك جمل) B~(زيرا  ؛اند؟ خير مترادف) B~(و ) A~(حال آيا 

بـه ايـن ترتيـب آشـكار      36.تواننـد متـرادف باشـند    نمـي ) B~(و ) A~(است، و از اين رو ) A~(همان 
گونه كـه در مقالـة پيشـين     اما همان. سازد حل ناقد محترم مشكل دوم را برطرف نمي ه راهشود ك مي

هـاي   گيري از برخي صورت و آن بهره. اي ديگر بر اين شكل غلبه كرد شيوه گذشت، شايد بتوان به
  37.مطابقت است ةنظري

حـداكثري باشـد؛   كـه   نخسـت ايـن  : را دارا باشـد اي نياز داريم كه دو ويژگي  جا به نظريه در اين
ديگر . معناي مطابقت باشد هاي وجودي منفي به ها، حتي گزاره اساس آن صدق همة گزاره يعني بر
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تلقي كند، نه مطابقـت بـا   ) يعني با برخي موجودات(معناي مطابقت با عالم وجود  كه صدق را به اين
  ).معناي اعم از وجود به(االمر  نفس

  :گونه بازنويسي كرد را اين) 2*الف(ستدالل عالمه براي توان ا اي، مي با پذيرش چنين نظريه
  ))2*الف(نقيض (؛ چنين نيست كه ضرورتاً واقعيتي وجود دارد: فرض) 1
بـا توجـه   ) 1(از (؛ هست كه در آن هيچ واقعيتي وجود ندارد Wپس جهان ممكني مانند ) 2

 )به سمانتيك موجهات

 ؛دق استصا Wدر » هيچ واقعيتي وجود ندارد«پس گزارة ) 3

مطابقــت آن گــزاره بــا برخــي از  دليــل اي در هــر جهــان ممكنــي، بــه صــدق هــر گــزاره) 4
 )حداكثري مطابقت با عالم وجود ةنظري( ؛هاي موجود در آن جهان ممكن است واقعيت

 ))4(و ) 3(از ( ؛وجود دارد Wواقعيتي در  ،بنابراين) 5

  :درست است، پستناقض دارد؛ بنابراين فرض استدالل نا) 2(با ) 5(اما 
  .ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 6

مطابقت حداكثري با عالم وجود، خود محـل بحـث اسـت، و تنهـا برخـي از       ةگفتني است نظري
  38.دنمطابقت در صدق با آن سازگاري دار نظريةتقريرهاي 
 لـققـول مط بـهالوجـود   در اين تقرير، مطلوب اثبات واجب. را بررسي كرديم) *1(جا تقرير  تا اين

ديـديم همـين نتيجـه نيـز بـدون       ،حال با اين. بالـذاتالوجود  ، نه واجب)اعم از بالذات و بالغير است(
وجـود و نظريـة حـداكثري     وحـدت شخصـيِ   ةيافت فلسفي، يعني نظرية تعميم ةگيري از دو مسئل بهره

) 1(ني تقرير اكنون به تقرير اصلي برهان صديقين عالمه، يع. آيد دست نمي مطابقت با عالم وجود به
عنـوان ابـزاري كمكـي و مقـدماتي بـراي       تنهـا بـه  ) *1(كه گفته شـد، بررسـي تقريـر     چنان. رسيم مي

  .در نظر گرفته شده است) 1(ارزيابي تقرير 

  )1(بررسي تقرير 

  :اين تقرير به شكل زير طراحي شده است
  )هي اوليبدي( ؛كند ذاتاً قبول بطالن و نيستي نمي) در برابر سفسطه(واقعيت ) الف
  )بديهي اولي( ؛الوجود بالذات است هر چيزي كه ذاتاً قبول بطالن و نيستي نكند واجب) ب
  .الوجود بالذات است واجب) در مقابل سفسطه(واقعيت  ،پس) ن
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در هـر سـه بنـد آن    » بالـذات «يـا  » ذاتاً« هاي ه، در افزوده شدن واژ)*1(تفاوت اين تقرير با تقرير 
الوجـود   اند كه در نهايـت وجـود واجـب    كار رفته به اين هدف به ها هواژ آشكار است كه اين. است

شـده   در بررسي اين تقرير، بسياري از مباحث يـاد . اثبات شود) الوجود بالغير در برابر واجب(بالذات 
و ) الـف ( ةرو با اختصار بيشـتري بـه تحليـل دو مقدمـ     يكسان جريان دارد، از اين به) *1(در ارزيابي 

  :است) 1الف(مترادف يا مالزم با ) الف. (دازيمپر مي) ب(
  .واقعيت ضرورت بالذات دارد) 1الف(

كار رفته است، و موضـوع   گر ضرورت بالذات به اي است كه در آن عمل بسيطه ةاين جمله، هلي
بنابراين باز با اين پرسش روبرو هستيم كه آيـا دامنـة ايـن    . عام است ةيك واژ) »واقعيت«يعني (آن 
از اين جهت ابهام دارد و مضمون آن يكي از دو ) 1الف(موسع يا مضيق؟ در نگاه نخست،  گر عمل

  :مطلب زير است
  .به ضرورت بالذات، واقعيتي وجود دارد) 2الف(
  .واقعيتي هست كه به ضرورت بالذات وجود دارد) 3الف(

مهـم   ةنكتـ . ندگر ضرورت بالذات جمله و ضرورت بالذات شيئ هست ترتيب بيان اين دو جمله به
گر ضرورت است، و چگـونگي آن را بيـان    اين واژه قيد عمل. است» بالذات«جا تحليل واژه  در اين

بالـذات و بـالغير تقسـيم     دو قسـم اسالمي مرسوم است كـه ضـرورت را بـه     ةت فلسفدر سنّ. دارد مي
بنـدي، تنهـا    تقسـيم قسـم ايـن   آيـد كـه م   كنند، اما از سخنان فيلسوفان مسلمان تقريباً چنـين برمـي   مي

  :نويسد مي ةالحكم ةنهاينمونه، عالمه طباطبايي در  براي. ضرورت شيئ است
چيزهاي ديگـر،   ةنظر از هم بالذات، اين است كه وضع ذات با قطع] ضرورت[مراد از 

بالغير ايـن اسـت كـه    ] ضرورت[براي اتصاف آن به ضرورت كافي باشد، و منظور از 
چيزهاي ديگر، بـراي اتصـاف آن بـه ضـرورت كفايـت       ةنظر از هم وضع ذات با قطع

  39.نكند، بلكه اتصاف ذات به ضرورت وابسته به اعطا و اقتضاي شيئ ديگر باشد
اسـت، نـه صـدق يـك     ) شـيئ (يـك ذات   دارد،مطابق اين عبارت، آنچه ضرورت بالذات يا بـالغير  

ت رورت جمله در سـنّ جا كه تفكيك ميان ضرورت شيئ و ض رسد از آن به نظر مي. جمله يا گزاره
صورتي آشكار و صريح بـراي   اسالمي متداول نبوده، تقسيم ضرورت به بالذات و بالغير نيز به ةفلسف

تـوان تصـويري    ايـن مسـئله وجـود دارد كـه آيـا مـي       ،در هرحال. ضرورت جمله مطرح نشده است
) رفتـه اسـت   كـار  بـه ) 2الـف (يعني همان ضرورتي كه در (معقول و دقيق از ضرورت بالذات جمله 
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گيري اين مسئله فرصـتي   ممكن است، ولي پي يرسد ارائه چنين تصوير به نظر مي. دست داد يا نه به
چـه ضـرورت بالـذات     بـه هـرروي، چنـان   . گـذريم  طلبد و براي رعايت اختصار از آن مـي  ديگر مي

و ) 2الـف : (دو احتمـال وجـود دارد  ) 1الـف (لي داشـته باشـد، دربـارة محتـواي     معناي محصـ  ،جمله
  .خواهد بود) 3الف(، )1الف(در غير اين صورت، تنها خوانش ممكن از ). 3الف(

  :توان به شكل زير نوشت اين مقدمه را مي. گيريم در نظر ميرا ) ب(مقدمه  ،حال
  .الوجود بالذات است واجب xذاتاً قبول بطالن و نيستي نكند،  x، اگر  xازاي هر  به) 1ب(

  :است) 2ب(ارز با  ا همكه اين نيز خود مترادف و ي
الوجـود بالـذات    واجب xبه ضرورت بالذات وجود داشته باشد،  x، اگر  xازاي هر  به) 2ب(

  .است
كاررفته در مقدم آن  است و ضرورت به» الوجود بالذات واجب«مستقيم تعريف  ةاين جمله نتيج

. پـردازيم  مـي ) 1(قرير با توجه به اين مقدمات، به بيان مشكالت ت ،حال. استضرورت بالذات شيئ 
اشـكال دوم  . بـه آن دچـار بـود   ) *1(مشكالت اين تقرير متناظر با همان اشكاالتي اسـت كـه تقريـر    

اشـكال اول  . كنـيم  رو آن را تكرار نمي جريان دارد، و از ايننيز جا  هيچ تغييري در اين بي)*1(تقرير 
، فـرض را  )1(ان اين اشكال عليه تقريـر  در بي. جا مطرح ساخت توان با اندكي تغيير در اين را نيز مي
، »واقعـاً هـيچ واقعيتـي موجـود نيسـت     «تـوان از   نهيم كه اشكال دوم وارد نيست، يعني مـي  بر اين مي

  :است شدهمدعا تشكيل  دو اشكال اول از. وجود واقعيتي را نتيجه گرفت
برهان اخـذ شـود   اول  ةعنوان مقدم به) 3الف(براي برهان صديقين عالمه، بايد  :مدعاي نخست

  ).2الف(نه 
را ) 3الـف (نظر كنـيم،   ، حتي اگر از اشكال دوم صرف)الف(استدالل عالمه براي  :مدعاي دوم

  .كند اثبات نمي
، ضرورت بالذات شـيئ  )2ب(م و هم در مقد) 3الف(هم در . دليل مدعاي نخست آشكار است

  :دست آورد را از آن دو بهمطلوب  ةتوان نتيج وضع مقدم مي ةكار رفته است، و با قاعد به
  .واقعيتي هست كه به ضرورت بالذات وجود دارد) 3الف(
الوجـود بالـذات    واجب xبه ضرورت بالذات وجود داشته باشد،  x، اگر  xازاي هر  به) 2ب(

  .است
  .الوجود بالذات است واقعيتي هست كه واجب: نتيجه
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  .توان به اين نتيجه رسيد نمي) 2ب(و ) 2الف(اما از 
، بـا فـرض   )الـف (استدالل عالمه براي . شود ستي مدعاي دوم نيز از مباحث پيشين آشكار ميدر

  :كند را اثبات مي) 2*الف(حداكثري مطابقت با عالم وجود،  ةپذيرش نظري
  .ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 2*الف(

دسـت   بـه ) الـف (توان از استدالل عالمه بـراي مقدمـه    اي است كه مي ترين نتيجه اين گزاره قوي
ضـرورت  ) 3الـف (كـه در   نخسـت ايـن  . اسـت ) 3الف(تر از  از دو جهت ضعيف) 2*الف(آورد؛ اما 
را  بالذاتضرورت ) 3الف(كه  ضرورت جمله، و ديگر اين) 2*الف(كار رفته است، ولي در  شيئ به
) 2*الـف (بـراي رسـيدن از   . بودن ضرورت ساكت است نسبت به بالذات) 2*الف(د، ولي كن بيان مي

ممكـن اسـت بـراي    كـه  هـايي را   در ادامـه راه . پـر شـود   اي ايـن دو خـأل   بايـد بـه گونـه   ) 3الـف (به 
  :كنيم مطرح شود، بررسي مي) 3الف(آوردن  دست به

نكـاتي را از ناقـد محتـرم در پاسـخ بـه اشـكال       ) *1(كه به ياد داريم، در بررسـي تقريـر    چنان )1
واقعيتـي  «)3*الف(داديم كه اين نكات از اثبات  جا نشان در آن. نخست بر آن تقرير گزارش كرديم

) 3الـف (تواننـد   شده نمي همان دليل، نكات ياد دقيقاً به. ناتوان هستند» هست كه ضرورتاً وجود دارد
  .تر است قوي) 3*الف(از ) 3الف(را به اثبات رسانند؛ چرا كه 

تـوان   تقرير، مـي  گذشت كه براي برطرف كردن اشكال نخست بر آن) *1(در بررسي تقرير  )2
جا نيز كارساز اسـت و   آيا آن نظريه در اين. وجود بهره گرفت وحدت شخصيِ ةيافت از نظرية تعميم

ملي بـر برهـان صـديقين بـه تقريـر عالمـه       أتـ « ةرا اثبات كرد؟ در مقالـ ) 3الف(توان با كمك آن  مي
بـا   -) الـف (عالمـه بـراي    دليل من اين بود كه استدالل. پاسخ من به اين پرسش منفي بود» طباطبايي

كنـد، و حتـي از    را اثبات مـي ) 2*الف(تنها  -حداكثري مطابقت با عالم وجود  ةفرض پذيرش نظري
از سوي ديگر، بـا تركيـب   . نيز ناتوان است» به ضرورت بالذات واقعيتي وجود دارد«) 2الف(اثبات 

رسـيم كـه حقيقـت واحـدة      وجود، بـه ايـن نتيجـه مـي     وحدت شخصيِ ةيافت و نظرية تعميم) 2*الف(
اثبـات  » واقعيتي هست كه ضرورتاً وجود دارد«) 3*الف(ترتيب  وجود ضرورتاً وجود دارد، و به اين

يعنـي اعـم از واجـب بالـذات و     ( قول مطلـق بهالوجود  ، وجود يك واجب)3*الف(محتواي . شود مي
، و هنـوز بـه ايـن    تاسـ ) 3الـف (، يعنـي  بالذاتالوجود  است، ولي مطلوب وجود يك واجب) بالغير

وحدت  ةيافت تعميم پيشين بر اين گمان بودم كه نظرية ةبه ديگر سخن، در مقال 40.ايم مطلوب نرسيده
مـل  أامـا بـا ت   .دوم را كند، نه خـأل  را پر مي) 3الف(و ) 2*الف(نخست ميان  شخصي وجود تنها خأل
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ـ  ند هر دو خـأل توا وجود مي وحدت شخصيِ كه نظرية دريافتتوان  راحتي مي بيشتر، به ر كنـد را پ .
) 2*الـف (وحدت شخصي وجـود و   كه با تركيب نظرية پس از آن: توضيح مطلب به اين قرار است

دست  درنگ اين نتيجه نيز به وجود ضرورتاً وجود دارد، بي ةبه اين نتيجه رسيديم كه حقيقت واحد
رت وجود خـود را از  آيد كه حقيقت واحدة وجود، به ضرورت بالذات وجود دارد؛ يعني ضرو مي

شخصي وجود، چيزي جز حقيقت  وحدت ةچيز ديگري كسب نكرده است؛ چرا كه بر اساس نظري
بـر ايـن پايـه بايـد      .وجود در عالم نيست تا اين حقيقت ضرورت خود را از آن كسـب كنـد   ةواحد

اثبـات  ) 3الـف (گفت حقيقت واحدة وجود به ضـرورت بالـذات موجـود اسـت، و بـه ايـن ترتيـب        
  .شود مي

بودن برهان صديقين عالمه نيازي بـه   پيشين گذشت، براي تمام ةخالف آنچه در مقال بنابراين، به
اسـتلزام   ةو نيز قاعـد (استلزام  ةحال، در ادامه به طرح و بررسي قاعد ولي با اين. قاعده استلزام نيست

اسـتلزام   ةيـا قاعـد   و(اسـتلزام   ةدليل مطلب اين است كه شايد گمـان شـود قاعـد   . پردازيم مي) ذاتي
. را بـه اثبـات رسـاند   ) 3الـف (تواند  وجود مي وحدت شخصيِ تنهايي و بدون نياز به نظرية ، به)ذاتي

وحـدت شخصـي وجـود     اگر اين گمان صحيح باشد، ديگر برهان صديقين عالمه مبتنـي بـر نظريـة   
  .نخواهد بود

  استلزام ذاتي ةاستلزام و قاعد ةقاعد

اهللا جـوادي آملـي    اي است كـه در عبـارت آيـت    ، استفاده از قاعده)3الف(راه ديگر براي اثبات  )3
چيزي كه از فرض زوالش ثبوتش الزم آيد، قهراً زوالش مستحيل بالذات است، «: مطرح شده است

تـوان   مي 41.»و اگر زوالش مستحيل بالذات باشد، پس ثبوت و تحققش ضروري بالذات خواهد بود
  :بندي كرد گونه صورت ناميد و اين »قاعده استلزام«اين قاعده را 

  42.اگر عدم شيئي مستلزم وجود آن باشد، آن شيئ به ضرورت بالذات وجود دارد
توان به كمك ايـن قاعـده و    كه آيا مي نخست اين :شود دربارة اين قاعده، سه پرسش مطرح مي

 ةه آيـا قاعـد  كـ  را اثبات كرد؟ ديگر ايـن ) 3الف(وجود،  وحدت شخصيِ ةگيري از نظري بدون بهره
استلزام پذيرفتني است يا نه؟ پرسش سوم اين است كه آيا عالمه نيز در برهـان خـود از ايـن قاعـده     

  .گيرد يا نه بهره مي
اسـتلزام را بـراي اثبـات     ةتـوان قاعـد   تنها در صـورتي مـي   چرا كه. پاسخ پرسش اول منفي است
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  :كه نخست گزارة زير را اثبات كنيم گيريمكار  به) 3الف(
 .هست كه عدم آن مستلزم وجود آن است) واقعيتي(ئي شي

اما چـه دليلـي   . آيد دست مي به) 3الف(و قاعده استلزام، ) A(صورت است كه با تركيب  اين در
جـاي   كند، بلكـه بـه   را اثبات نمي) A(، )الف(داريم؟ استدالل عالمه براي مقدمه ) A(براي پذيرفتن 

  :دهد را نتيجه مي) B(آن، 
)B (هيچ واقعيتي وجود ندارد، مستلزم آن است كه واقعيتي وجود دارد كه اين.  

)B (توان بيان كرد گونه نيز مي را اين:  
)1B ( مستلزم صدق آن است»واقعيتي وجود دارد«كذب گزارة ،.  

. نـدارد  )A(، تالزمي با صحت )1B(و ) B(صحت . آشكار است )A(، با )1B(و ) B(تفاوت ميان 
يك اسم عام اسـت كـه بـر شـيئ     » واقعيتي وجود ندارد«ت كه موضوع گزارة جا اس نكته مسئله اين

در موضـوع ايـن   » ج«مثـال    يـك اسـم خـاص، بـراي    » واقعيتي«جاي  اگر به. كند خاصي داللت نمي
توانسـتيم   راحتـي مـي   بـود، بـه   مستلزم صدق آن مـي » ج وجود دارد«كار رفته بود، و كذب  گزاره به

  43.كه عدم آن مستلزم وجود آن است) يعني همان ج(نتيجه بگيريم كه شيئي هست 
  :هاي ديگري نيز نوشت توان به شكل را مي) B(البته 
)2B ( مستلزم وجود آن استاصل واقعیتنبودن ،.  
)3B ( مستلزم صدق آن است»وجود ندارد اصل واقعیت«كذب گزارة ،.  

را از ) A(تـوان   ند كه مـي ك ظاهري اين دو جمله، راه را بر اين گمان نادرست هموار مي ساختار
)2B ( يا)3B( وقتي بر اساس : نتيجه گرفت)2B ( مسـتلزم وجـود آن اسـت، پـس      اصـل واقعیـتنبودن

گونـه كـه    ولـي همـان  . كه نبودن آن مستلزم وجـود آن اسـت  ) اصل واقعیتيعني همان (شيئ داريم 
 د هماننـد يـك اسـم   در ايـن مـوار  » اصل واقعيـت «پيش از اين اشاره شد، بايد دقت داشت كه واژة 

منظـور  » مستلزم وجود آن اسـت  اصل واقعیتنبودن «گوييم  مي) 2B(وقتي در . كند عمل نمي خاص
بلكـه   ،كه عدم آن مسـتلزم وجـود آن اسـت    اصل واقعیتعنوان  اين نيست كه شيئ خاصي داريم به

  .شود بيان مي) B(دقيقاً همان چيزي است كه در  )2B(مراد از 
حال اگر در كنار اين . كند را اثبات نمي) 3الف(تنهايي  كه قاعدة استلزام به جا آشكار شد تا اين

توضيح مطلـب بـه   . رسد به اثبات مي) 3الف(وجود نيز پذيرفته شود،  وحدت شخصيِ ةقاعده، نظري
 - حـداكثري مطابقـت بـا عـالم وجـود      ةبه كمك نظري - )الف(استدالل عالمه براي : اين قرار است
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)1B (رساند ت ميرا به اثبا:  
)1B (مستلزم صدق آن است» واقعيتي وجود دارد« ةكذب گزار.  

  :وجود، دو استلزام زير برقرار است وحدت شخصيِ ةاز سوي ديگر، مطابق نظري
)a (واقعيتـي وجـود   « ةمستلزم كذب گزار» وجود دارد ،حقيقت واحدة وجود« ةكذب گزار

  .است» دارد
)b ( وجـود   ،وجـود  ةحقيقت واحد«ستلزم صدق گزاره م» واقعيتي وجود دارد«صدق گزاره

  .است» دارد
از  آساني بودن رابطة استلزام، به يبا توجه به متعد)a ( ،)1B(  و)b (آيد دست مي نتيجه زير به:  

)c (مستلزم صدق آن است» حقيقت واحدة وجود وجود دارد« ةكذب گزار. 

كنـد، و بنـا بـر نظريـه      ل مـي مانند يـك اسـم خـاص عمـ    ) c(در » حقيقت واحدة وجود«عبارت 
را نتيجـه  ) A(تـوان   مـي ) c(بنـابراين از  44.وحدت شخصي وجود، بر امر يگانه و معينـي داللـت دارد  

  :گرفت
)A ( شيئي هست)كه عدم آن مستلزم وجود آن است) يعني همان حقيقت واحده وجود.  
 ةاسـت كـه اگـر قاعـد    مهـم ايـن    ةاما نكتـ  45.آيد دست مي به) 3الف(استلزام نيز  ةو قاعد) A(از 

را بـه اثبـات رسـاند، چـرا از     ) 3الـف (توانـد   وحدت شخصي وجود نمي استلزام بدون كمك نظرية
كه در باال گفته شد، اين نظريه  وجود استفاده نكنيم؟ چنان شخصيِوحدت همان ابتدا تنها از نظرية 

را ) 3الـف (و ) 2*الـف (يـان  تواند هر دو خالء م مي) استلزام ةكارگيري قاعد بدون به(تنهايي  خود به
اثـر، و بـا آن    وجـود بـي   وحـدت شخصـيِ   استلزام بدون نظريـة  ةكه قاعد سخن اين ةخالص. پر كند

  .نظريه لغو است
كـه در   چنان. استلزام صحيح است يا نه ةكه آيا قاعد پردازيم و آن اين به پرسش دوم مي اينك،

رد؛ مطـابق مفروضـات عالمـه طباطبـايي،     پيشين گذشت، مثال نقض براي اين قاعده وجـود دا  ةمقال
الوجـود   كـه صـادر اول واجـب    توان نشان داد كه عدم صادر اول مستلزم وجود آن است، با ايـن  مي

  .استلزام نادرست است ةبر اين اساس، قاعد. بالذات نيست
تلـويح آن را   استلزام را مطرح نكرده است، ولي شايد به ةتصريح قاعد اما پرسش سوم؛ عالمه به

وهي ال تقبل البطالن و الرفع لذاتها، حتـي ان فـرض بطالنهـا و رفعهـا     «گويد  او مي. كار برده باشد به
واقعيـت ذاتـاً پـذيراي    ) 1: (كند عالمه در اين عبارت دو مطلب را بيان مي. »مستلزم لثبوتها و وضعها
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آيـد كـه    مي براز سخن عالمه چنين . فرض بطالن واقعيت مستلزم ثبوت آن است) 2. (بطالن نيست
باشـد؟ تنهـا در صـورتي    ) 1(تواند دليلي بـراي   مي) 2(گرفته است؟ اما چگونه ) 1(را دليل بر ) 2(او 

اگر فرض بطالن چيزي ثبوت آن باشـد، آن چيـز ذاتـاً پـذيراي     «كه عالمه از پيش پذيرفته باشد كه 
معـادل  » ناپذيري ذاتي طالنب«توجه داشته باشيد كه . (، و اين همان قاعده استلزام است»بطالن نيست

  ).است» ضرورت بالذات«با 
بررسي اصلي هدف . امه نيستهرحال، هدف اصلي اين مقاله بحث تفسيري دربارة عبارت علّ  به

چـه  ) مطـرح كـرده انـد   آملي اهللا جوادي  كه برخي همچون آيت(استلزام  ةاين مسئله است كه قاعد
تنهـايي كارسـاز    كـه ديـديم، ايـن قاعـده بـه      چنـان . كندتواند در برهان صديقين عالمه ايفا  نقشي مي

  .نيست و افزون بر آن، به مثال نقض دچار است
اي است كـه ناقـد    گيري از قاعده پيشنهاد شود، بهره) 3الف(راه ديگري كه شايد براي اثبات  )4

شـيئي   اگـر عـدم  : دهـد  استلزام، به عالمه طباطبايي نسبت مـي  ةجاي قاعد كند، و به محترم مطرح مي
  46.الوجود بالذات است بالذات مستلزم وجود آن باشد، آن شيئ واجب

 ةشدن واژ استلزام، افزوده ةناميد، و تفاوت آن با قاعد» استلزام ذاتي ةقاعد«توان  اين قاعده را مي
هدف ناقد محترم از آوردن اين قيد، جلوگيري از مثال نقضي است كه . م آن استدر مقد» بالذات«

رو  مستلزم وجود آن نيست، و از اين بالذاتوي، نبودن صادر اول  ةگفت به. پيشين مطرح شد ةدر مقال
  .آيد به حساب نميباال  ةنقضي براي قاعد

سـفانه ناقـد محتـرم    أمت. اسـت » استلزام بالذات«كليدي در بررسي اين قاعده، تحليل مفهوم  ةنكت
تـا ايـن مفهـوم     و كنـد  چيزي را اراده مـي  چه» استلزام بالذات«روي روشن نكرده است كه از  هيچ به
استلزام ذاتي دچار مثال نقض است يا نـه،   ةتوان قضاوت كرد كه آيا قاعد دقت تحليل نشود، نمي به

و بر فرض كه دچار مثال نقض نباشد، آيا بديهي اسـت يـا نـه، و بـر فـرض كـه بـديهي نباشـد، آيـا          
  47.آن برپا كرد يا نه ايتوان برهاني بر مي

اسـتلزام   ةارائـه داد كـه مطـابق آن، قاعـد    » استلزام بالذات«ض كنيد كه بتوان تحليلي از فر ،حال
دادن چنين تحليلي  دست طبيعي است كه به(ذاتي دچار مثال نقض نباشد، و باالتر از آن بديهي باشد 

ــز قاعــد ايــن ؛ حتــي در)ناقــد محتــرم اســت ةبــر عهــد ــدون همراهــي   ةصــورت ني اســتلزام ذاتــي ب
 ةاز مطـالبي كـه دربـارة قاعـد    . را بـه اثبـات رسـاند   ) 3الف(تواند  وجود نمي شخصيِ وحدت نظرية

داشـته باشـيم، اسـتدالل عالمـه     » اسـتلزام ذاتـي  «كه هر تفسيري از  شود استلزام گفته شد، آشكار مي
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واقعيـات بالـذات مسـتلزم وجـود واقعيتـي       ةبـودن همـ   دهد كه معـدوم  حداكثر نشان مي) الف(براي 
بـودن آن بالـذات مسـتلزم وجـود آن      كند كه شيئ خاصي داريـم كـه معـدوم    بات نمياست، ولي اث

گيري از  بدون بهره ،ثمررساندن برهان صديقين عالمهبه اساس، تالش ناقد محترم براي  بر اين. است
ميان  گونه كه گذشت، چنانچه پاي اين نظريه به اما همان. ناكام است ،وجود شخصيِ وحدت نظرية

  .استلزام ذاتي نخواهيم داشت ةنيازي به قاعدآيد، ديگر 

  گيري و تلخيص نتيجه

  :هاي زير تفكيك كرد دقت ميان گزاره براي ارزيابي برهان صديقين عالمه، بايد به
  ؛واقعيتي وجود دارد) 1
 )ضرورت جمله( ؛ضرورتاً واقعيتي وجود دارد) 2

 )ضرورت شيئ( ؛واقعيتي ضرورتاً وجود دارد) 3

 )ضرورت بالذات جمله( ؛الذات واقعيتي وجود داردبه ضرورت ب) 4

 )ضرورت بالذات شيئ. (واقعيتي به ضرورت بالذات وجود دارد) 5

گمان مـن ايـن    كند، ولي به بديهي تلقي مينيز را ) 2( ةناقد محترم گزار. بديهي است) 1( ةگزار
حداكثري  ةبه نظري - تاي كه عالمه مطرح كرده اس شيوه به -گزاره بديهي نيست و براي اثبات آن 

ــالم وجــود  ــا ع ــديمنياز ،مطابقــت ب ــراي اثبــات گــزارة  . من ــه )3(ب ــن نظري ــر اي ــزون ب ناچــاريم  ،، اف
 ةنيز وابسته به هـر دو نظريـ  ) 5(اثبات گزارة . وجود را نيز بپذيريم وحدت شخصيِ ةيافت تعميم نظرية
ليل ضرورت بالذات جمله نياز بحث نكرديم؛ زيرا بررسي آن به تح) 4( ةارزدربارة گ. شده است ياد
  .دارد

مطابقـت   ةامـا هـر دو نظريـ   . اثبـات شـود  ) 5(براي برهان صديقين عالمه، الزم است كه گـزارة  
آميـز فلسـفي    وجـود از مسـائل نظـري و مناقشـه     وحـدت شخصـيِ   نظرية حداكثري با عالم وجود، و

نيـاز از مسـائل و مفروضـات     يتوان برهـان صـديقين عالمـه را بـ     نمياساس،  اين بر. آيند شمار مي به
  .فلسفي دانست
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  ها نوشت پي
 

، بهـار و تابسـتان   46ـ   45، شـمارة  نقدونظر، »تأملي در برهان صديقين به تقرير عالمه طباطبايي«مرواريد، محمود، . 1
1386. 

 .14، ص6، جةالعقلی ةف� االسفار االربع ةالمتعالی ةالح(م: نك .2

، بهـار و تابسـتان   48ـ   47، شـمارة نقـدونظر، »پيراستگي برهان صديقين عالمه طباطبايي«ري، سليماني اميري، عسك. 3
1386 

4. scope 

5. de re necessity 

6. de dicto necessity 

7. operator 

8. wide scope 

9. narrow scope 

كـه   به اين معنا اسـت ، )است pتر از  ضعيف qيا (است  q تر از قوي pشود  در سراسر اين نوشتار، وقتي گفته مي. 10
چه اين دو گزاره در واقع صادق باشند ، حال ؛پذير نيست دهد ولي از آن اسنتناج را نتيجه مي p  ،qلحاظ منطقي،  به

 .و چه كاذب

  :توان دو جملة زير را بيان كرد هاي ضرورت شيئ و ضرورت جمله، مي از ديگر مثال. 11
A (الف قرار دارد ضرورتاً شيئي مادي هست كه در محفظة.  
B (شيئي مادي هست كه ضرورتاً در محفظة الف قرار دارد.  
)A ( داراي ضرورت جمله و)B(  صحيح باشـد   بودن خأل اگر تئوري محال. است شيئداراي ضرورت)A (

امـا هـر   . تواند خالي از اشياي مـادي باشـد   صادق خواهد بود؛ زيرا بر اساس اين تئوري، محفظة الف نمي
صورت امكاني درون الف است نه ضروري؛ چرا كه امكان داشـت الـف از    ون الف باشد، بهشيئي كه در

 .كاذب است) B( ةجمل ،بنابراين. شيئ ديگري پر شود

  :براي ديدن بحثي كامل دربارة ضرورت شيئ و ضرورت جمله، نك. 12
Plantinga, A., "De Re et De Dicto". 

Plantinga, A., The Nature of Necessity, ch. 2. 

كند، و ايـن خـود گـواهي روشـن بـر       ضرورت شيئ را برحسب ضرورت جمله تبيين مي، پالنتينگا در اين دو منبع
 .آن دو است سنخ بودن هم

چيسـت؟ آيـا ايـن    » چيزي وجود دارد/واقعيتي«)7( ةساختار منطقي جمل شود كه مطرح ميپرسش اين جا  در اين. 13
جمله مسور، و اگر ر است يا غيرمسومحمـول آن كـدام اسـت؟ بـراي      ر است سور آن چيسـت؟ و موضـوع و  مسو

اي بسيار مهم  ارائه داد، كه خود مسئله» وجود داشتن«پاسخ به اين پرسش، نخست بايد تبييني درخور براي محمول 
ولـي   ،نـدارد  نيـز  ضـرورتي  چنـدان  پـذير نيسـت و   در نوشتار حاضر، پرداختن به اين مسئله امكـان . و مشكل است
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  .بيان كرد) 7( ةتوان نكاتي را دربارة ساختار منطقي جمل اختصار مي به
كم ساختاري بسيار مشابه با جمالت داراي سور جزئي  رسد اين جمله داراي سور جزئي است، و يا دست به نظر مي

حاظ دسـتوري  ل كه به» چيزي«يا » واقعيتي« ةكه واژ نخست اين. كند اين مدعا را تاييد مي، دو شاهد ارتكازي. دارد
كار رفته است، و اين تركيبي است كه در جمـالت داراي   رود، همراه با ياي نكره به شمار مي به) 7( ةموضوع جمل
هـيچ چيـزي   « ة، جملـ )7(شاهد دوم اين است كه نقيض . كنيم مشاهده مي) »انساني شاعر است«مانند (سور جزئي 
سور جزئي داشته ) 7(بايد جملة ، بنابراين .جمالت سالبه استي در گر سور كلّ بيان» هيچ«واژة . است» وجود ندارد

داراي ) 7( ةدر هرحال، هرچند جمل. عكس باشد، چرا كه نقيض جمالت داراي سور جزئي، سور كلي دارند، و بر
هـا شـاعر    بعضي انسـان « سور جزئي يا چيزي مشابه آن است، ولي آشكار است كه با جمالت جزئي متداول، مانند

صـورتي   را بـه ) 9(و ) 8(تـوان تفـاوت ميـان     باشـد، مـي   داشته سور جزئي) 7(چنانچه  .فاوت اساسي داردت» هستند
گر ضـرورت در دامنـة    ، عمل)9(گر ضرورت قرار دارد و در  عمل ةسور جزئي در دامن) 8(در : آشكارتر بيان كرد

خواهد ) 6(و ) 5(همانند دو جملة  دقيقاً) 9(و ) 8(صورت نسبت ميان دو جمله  در اين. سور جزئي واقع شده است
  .بود

هـاي مختلـف    در نظـام ، البتـه . رود كـار مـي   به) ∃(، سور وجودي )7(سازي جملة  در منطق جديد نيز براي صوري
يـك  » وجـود داشـتن  «در منطق محموالت كالسيك، . دهند هاي مختلفي نمايش مي منطقي، اين جمله را به شكل

رو در منطـق محمـوالت    از ايـن . شـود  صورت ضمني در سور وجودي مندرج مي رود، بلكه به شمار نمي محمول به
  :دهند گونه نشان مي را اين) 7( ةكالسيك، معموالً جمل

)7(' ∃x x=x 

  :گونه نشان داد اين، توان به ترتيب را مي) 9(و ) 8(، جمالت اساس اين بر
)8(' □∃x x=x 

)9(' ∃x □x=x 

  :نكنمايش داد،  ، x x=x∃را به شكل » اقعيتي وجود داردو« ةتوان گزار كه آيا مي اين ةدربار
McGinn, C., Logical Properties, p. 27 

رود، كه  شمار مي اول به ةخود يك محمول مستقل مرتب» وجود داشتن«هاي منطقي غيركالسيك،  در برخي از نظام
 Oppenheimer, P. and Zalta, E., "On the : ، نـك نمونـه  بـراي (دهنـد   نمـايش مـي   !Eگاه آن را با نماد 

Logic of Ontological Argument".(  
  :صورت زير نوشت ترتيب به را به) 9(و ) 8(و ) 7(توان جمالت  بر اين پايه مي

)7(" ∃x E!x 

)8(" □∃x E!x 

)9(" ∃x □E!x 

 .استخوبي آشكار  به "□"و  "∃"هاي   ه، تفاوت دامن)9(و ) 8(شده از جمالت  ياد بنديِ در هر دو صورت
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يـا  » واقعيت«جز  اي كه موضوع آنها اسم عامي به ات بسيطهيعني هلي(» انساني وجود دارد«در جمالتي مانند ، البته. 14
چنانچـه موضـوع جملـه، يـك     . كـار رود  تواند در جملـه بـه   گر ضرورت به بيش از دو شيوه مي عمل) باشد» شيئ«

ن وصف معي)definite description (براي رعايت اختصار از . بيشتر موارد از همين قرار است باشد نيز مطلب در
 .كنيم پوشي مي جزئيات مسئله چشم بيان

15. rigid designator . 
  :، نكهاي ثابت و برخي از مباحث مرتبط با آن دال ةدربار. 16

Kripke, S., Naming and Necessity, pp. 3 15 ـ and pp. 48 49 ـ. 

17. referential term  

ايم؟ دربارة نسبت ميـان   گرفته» ضرورت وجود دارد x«متالزم با  یارا مترادف » ممكن نيست xنيستي «جمله چرا . 18
احتمال نخست اين كه امكـان بـر حسـب ضـرورت     . سه احتمال وجود دارد» ضرورت«و » )عام(امكان «دو مفهوم 
  :شود تعريف مي

x  عدم = ممكن استx ضروري نيست.  
  :پذير است رورت بر حسب امكان تعريفاحتمال دوم اين است كه ض

x  عدم = ضروري استx ممكن نيست.  
اي پيشيني و  شود، ولي رابطه يك از امكان و ضرورت بر حسب ديگري تعريف نمي احتمال سوم اين است كه هيچ

 بر اسـاس . صورت كه اگر شيئي ممكن باشد، عدم آن ضروري نخواهد بود ضروري ميان آنها برقرار است، به اين
مطـابق دو  . متفاوت است» ضرورت وجود دارد x«و » ممكن نيست xنيستي «اين سه احتمال، رابطة ميان دو جمله 

شده در صدق و كذب تـالزم دارنـد،    ياد ةاحتمال نخست، اين دو جمله مترادفند، ولي بنا بر احتمال سوم، دو جمل
شده در  مترادف باشند و چه متالزم، مباحث يادآشكار است چه اين دو جمله ، در هرحال. كه مترادف باشند آن يب

 .يابد سان جريان مي متن به يك

همچون يك اسـم خـاص در نظـر    ) *الف(را در » اصل واقعيت«يا » واقعيت« ةتوانيم واژ تنها در يك صورت مي. 19
ايي بـراي  ه شده را اسم ياد هاي هوحدت شخصي وجود را بپذيريم و سپس واژ بگيريم، و آن اين كه نخست نظرية

خواهنـد برهـان خـود را بـر      امـا آشـكار اسـت كـه عالمـه و پيـروان او نمـي       . وجـود تلقـي كنـيم    ةحقيقت واحـد 
 .مبتني كنندوحدت شخصي وجود  نظرية

را » ناپذيري بطالن«همان عبارت » ضرورت« ةرا حفظ كنيم، يعني به جاي واژ) *الف(اگر بخواهيم شكل ظاهري . 20
  :صورت زير بيان كنيم را به) 3*الف(و ) 2*الف(توانيم  كار بريم، مي به

  .ناپذير است ، بطالناین که واقعیت� وجود دارد) 1(
  .ناپذير است بطالن آن واقعیتواقعيتي وجود دارد كه ) 2(
اسـت، ولـي در   » واقعيتـي وجـود دارد  «گري است كه دامنة آن كل جملـه   عمل» ناپذيري بطالن«نخست، ة در جمل

بيان شـده،  ) 3*الف(و ) 2*الف(مطالبي را كه در متن دربارة . كند عمل مي» آن واقعيت«ر بر گ دوم اين عمل ةجمل
 .نيز تكرار كرد) 2(و ) 1(سان دربارة  توان به يك مي
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يك اسم خاص نيست، و از ) 1*الف(در » واقعيت«پذيريم كه واژه  مي: گونه اشكال شود شايد به مطالب متن اين. 21
يك احتمال اين ، حال. ن شودگيرد ـ بايد سور آن معي عام ديگري كه موضوع جمله قرار مي رو ـ مانند هر اسم اين

گرهاي ضرورت  ع يا مضيق بودن دامنة عملبسته به موس(صورت  است كه سور جمله سور جزئي است، كه در اين
 ةكه سـور جملـ   آن اين اما احتمال ديگري نيز هست، و. رسيم مي) 3*الف(و ) 2*الف(به يكي از دو جمله ) و سور

  :رسيم به دو جملة زير مي) گرها بودن عمل ع يا مضيقباز هم بسته به موس(در اين فرض . يك سور كلي باشد
)a ( ضرورتاً هر واقعيتي وجود دارد)ازاي هر  ضرورتاً بهx اگر ،x  ،واقعيت داشته باشدx وجود دارد.(  
)b ( هر واقعيتي ضرورتاً وجود دارد)ازاي هر به x اگر ،x  ،واقعيت داشته باشدx ضرورتاً وجود دارد.(  

شـكال پـذيرفتني   ايـن ا . وجود دارد، نه دو احتمـال ) 1*الف(بايد گفت چهار احتمال براي محتواي اساس،  اين بر
شـاهد ايـن   . برهـان مـدنظر نداشـته اسـت     ةعنوان مقدم را به) b(و ) a(رسد عالمه جمالت  نظر مي نيست؛ چراكه به

كه خواهيم ديد، اين اسـتدالل بـه روش خلـف     چنان.آورد مي) الف(ستداللي است كه عالمه براي مقدمه مطلب، ا
في  ةفلو فرضنا بطالن كل واقعي«: شود آغاز مي)) الف(يعني نقيض مقدمه (بودن نقيض مدعا  است و با فرض صادق

واقعيات تلقي  ةرت، نقيض مدعا را بطالن همعالمه در اين عبا. »واقعاً ةباطل ة، كانت حينئذ كل واقعيوقت او مطلقاً
بايد سور جزئي داشـته  ) الف(رو نقيض آن، يعني مقدمه  سور كلي است، و از اين» همه«آشكار است كه . كند مي
  .باشد

. شـود  نخست برهان تلقي كند، به اشكاالت آشكاري دچـار مـي   ةرا مقدم) b(يا ) a( گذشته از اين، چنانچه عالمه
گرچه صادق و بلكه تحليلي ) a( ةجمل. ساس نادرست است؛ چرا كه با وجود ممكنات منافات دارددر ا) b( ةجمل

 .مطلوب ختم شود ةتواند با تركيب با مقدمه ديگر به نتيج است، ولي نمي

 .267ص، 48ـ  47، شمارة نقدونظر، »پيراستگي برهان صديقين عالمه طباطبايي«سليماني اميري، عسكري، . 22

بندي خود از برهان عالمه، نكات مشـابهي را   تر در توضيح صورت يشپناقد محترم، كمي . 268ـ   267همان، ص. 23
  :كند مطرح مي

در هر جهان ممكن مفروضي يا واجب آن جهان را پر كرده است و يا ممكن؛ اگر واجب پر كرده 
هـا پـر كـرده باشـند، در      موجـود اسـت و اگـر آن جهـان مفـروض را ممكـن      ، باشد، پـس واجـب  

پرسيم كه به ازاي اين جهان مفروضي كه در آن ممكن موجود است، جهان ممكـن   صورت مي اين
ديگري قابل فرض است كه در آن ممكن نباشد؛ زيرا ممكن آن است كه معـدوم شـدنش تنـاقض    

، بنـابراين . ها نيسـتند، بايـد واجـب موجـود باشـد      حال اگر در اين جهان مفروض كه ممكن. ندارد
 )266همان، ص. (شود د اثبات ميالوجو وجود واجب

الوجود هستند  همگي ممكن anتا  a1كه  از اين. كه اندكي بعد خواهد آمد، اين ادعا نيز صحيح نيست چنان، البته. 24
 .در آن وجود ندارد anتا  a1يك از  توان نتيجه گرفت كه جهان ممكني هست كه هيچ نمي

25. de re possibility 

26. de dicto possibility 
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ترتيب وابسـته بـه ايـن اسـت كـه دامنـة        ، بهام(ان جملهباشد يا  ام(ان شیئدر يك جمله، » امكان«گر  كه عمل اين
 .ضرورت جملهو  ضرورت شیئع؛ دقيقاً همانند ق باشد يا موسمضي» امكان«گر  عمل

27. rigidified definite description. 
ــه) 3(تــوان بنــد  شــايد گمــان شــود مــي. 28 ميــان تصــورپذيري  ةگيــري از رابطــ ي ديگــر، يعنــي بــا بهــرها گونــه را ب
)conceivability (ةآميز در فلسـف  ميان اين دو مقوله از مباحث پيچيده و مناقشه ةرابط، البته. اثبات كرد، و امكان 

. اي مـبهم و ناواضـح اسـت    گـردد كـه تصـورپذيري انگـاره     بخشي از پيچيدگي مسئله به اين باز مي. تحليلي است
خـوب  ) evidence(اي  بلكه شـاهد و قرينـه   ؛مستلزم امكان نيست، اه نسبتاً متداول اين است كه تصورپذيريديدگ

كـه   را تصور كنيم، باور مـا بـه ايـن    pاگر بتوانيم گزارة ، بنابراين. استبراي امكان ) defeasable(پذير  ولي ابطال
  .بود خواهد) هرچند نه لزوماً صادق(ه ممكن است، موجp صدق گزارة 

هـيچ يـك از   «گـزارة  : ترتيـب داد ) 3(نفع بند  توان استداللي را به شايد گفته شود با توجه به اين ديدگاه مي، حال
وجـود   Mيك از اعضـاي   ممكن است هيچ«تصورپذير است، بنابراين در باور به گزارة » وجود ندارند Mاعضاي 

گونه كه در متن بيان شد طي  ديگر مراحل استدالل نيز همان .ه هستيمموج)) 3(يعني در باور به بند (» نداشته باشند
  .رسد شود و در نهايت برهان صديقين عالمه به فرجام مي مي

  :مهم استچند نكته توجه به دربارة اين تقرير از برهان عالمه 
) مكـان اسـت  كه تصورپذيري شاهد خوبي براي ا يعني اين(آميز فلسفي  در اين تقرير، از يك ديدگاه مناقشه )الف

در ) ب .نياز از مفروضات و مسائل فلسفي اسـت  توان گفت برهان عالمه بي ديگر نمي، بنابراين. استفاده شده است
نهـايي   ةنتيج، بنابراين. شود بودن باور به آن اثبات مي هشود، بلكه تنها موج اثبات نمي) 3(شده، صدق بند  تقرير ياد

 ةالوجـود خواهـد بـود، و ايـن فاصـل      كه موجه بودن باور به وجود واجـب الوجود نيست، بل برهان نيز وجود واجب
 pامكـان   پـذير بـر   اي ابطـال  قرينـه  pكه گفته شد، تصـورپذيري   چنان) ج .زيادي با هدف نهايي برهان عالمه دارد

 pا بـه  در نتيجـه بـاور مـ    قرار گيرد وبا اين قرينه در تعارض ديگري  ةدر مواردي ممكن است قرين، بنابراين. است
به نظر مي. ه نشودموج هيچ واقعيت امكاني « ةگونه كه گزار همان. دهد خ ميرسد در بحث حاضر چنين تعارضي ر

اما امكان اين . باشد نيز تصورپذير مي» هاي امكاني وجود دارند تنها واقعيت« ةپذير است، گزار تصور» وجود ندارد
از سـوي  . هاي امكاني وجود دارند هست كه در آن تنها واقعيت 'Wگزاره به آن معنا است كه جهان ممكني مانند 

الوجـودي   الوجودي موجود نباشد، در هيچ جهان ممكـن ديگـري نيـز هـيچ واجـب      هيچ واجب 'Wديگر اگر در 
ايـن  ). هاي ممكن وجـود داشـته باشـد    جهان ةالوجود آن واقعيتي است كه در هم زيرا واجب(موجود نخواهد بود 
با توجه به اين تعارض بايـد گفـت هـم    . الوجود است ارض با استدالل باال به نفع وجود واجبنتيجه درست در تع

تنها «دهد و هم باور به گزارة  توجيه خود را از دست مي)) 3(بند (» هيچ واقعيت امكاني وجود ندارد«باور به گزارة 
 .»هاي امكاني وجود دارند واقعيت

او . دو دليل نيز بر آن مقدمه اقامه كرده است، داند و افزون بر اين ا بديهي مير) الف(ناقد محترم، عالمه  ةبه گفت. 29
  :كند برهان اول عالمه را چنين بيان مي
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ناگزير از پذيرفتن شعوري  دليل طبيعت ضروري عقل ضرورتاً هست و هر ذي واقعيت به: برهان اول
ناپـذيري   عـدم ، بنـابراين . اسـت ناپـذير   سفسطه باطل است و ضرورتاً عـدم دليل همين  و به آن است

پيراسـتگي برهـان   «سـليماني اميـري، عسـكري،    (واقعيـت اسـت    اصـلِ  دليل نفي سفسطه و قبـولِ  به
شـمار   رسد آنچه ناقـد محتـرم برهـان اول عالمـه بـه      نظر مي به ).259، ص»صديقين عالمه طباطبايي

 .آورده است، چيزي جز تكرار ادعاي بداهت نيست

30. actual world 

There are no sources in the current document. rld 

جـا، مـراد از سفسـطه     ولي در اين. رود كار مي شناختي به براي اشاره به يك موضع معرفت» سفسطه«معموالً واژة . 31
  :داريم اساس اين بر. كه هيچ واقعيتي وجود ندارد يك موضع متافيزيكي است، يعني اين

  .واقعيتي وجود دارد= اقعيتي وجود نداردچنين نيست كه هيچ و: نفي سفسطه
ضـرورتاً واقعيتـي وجـود    = كه ممكن است هيچ واقعيتي وجود نداشته باشدنيست چنين : نفي امكان سفسطه

 )2*الف=(دارد

 .258، ص»پيراستگي برهان صديقين عالمه طباطبايي«سليماني اميري، عسكري، . 32

بندي كرده است، كه هـر سـه بـا آنچـه در      سه شيوه متفاوت صورت را به) الف(ناقد محترم استدالل عالمه براي . 33
  :نخست چنين است ةشيو. تفاوت دارد ،متن بيان كرديم

  )مدعا(واقعيتي هست؛ ) 1
  )نقيض مدعا(واقعاً چنين نيست كه واقعيتي هست؛ : فرض) 2
  )2از . (واقعاً واقعيتي نيست) 3
  )به واقعاً با توجه 3از ( واقعيتي هست كه واقعيتي نيست؛) 4
  ).261همان، ص (، )4از ( .پس واقعيتي هست) 5

روشـني منفـي    بـه ، رسـد؟ پاسـخ   به اثبات مـي ) الف( ةصورت مقدم آيا در اين ؛فرض كنيد استدالل باال معتبر باشد
حت صرا نيز به) 2(و ) 1(ناقد محترم در بندهاي . شده تنها اين است كه واقعيتي وجود دارد نتيجة استدالل ياد. است
مراتـب   مضـموني بـه  ) الـف ( ةاما آشكار است كـه مقدمـ  ، گيرد عنوان مدعا در نظر مي را به» واقعيتي هست« ةگزار
بطـالن  ( ناپذير است؛ يعني هم ضرورت گويد واقعيت ذاتاً بطالن مي) الف( ةمقدم. دارد» واقعيتي هست«از  تر قوي

يـك از   افـزون بـر ايـن، اسـتدالل بـاال هـيچ      . ضـرورت را بـودن ايـن    دارد، و هم ذاتي واقعيت را بيان مي) ناپذيري
اي  گونـه  هـا بـه   در همـة ايـن گـزاره   . رسـاند  را نيز به اثبات نمي) 3*الف(و ) 2*الف(، )1*الف(، )*الف(هاي  گزاره

دو . كلـي از مفهــوم ضــرورت تهــي اســت  اســتدالل بــاال، بــه ةكـه نتيجــ  مفهـوم ضــرورت دخالــت دارد، حــال آن 
موجـود  «و » واقعيتـي هسـت  «ترتيـب   در آنها نيز بـه . را دارندد محترم نيز همين نقطه ضعف بندي ديگر ناق صورت

را » واقعيتـي هسـت   ضـرورتًا«يعنـي  ) 2*الـف (اي كه ما ارائه كرديم،  بندي اما صورت. شود اثبات مي» موجود است
تلزام بهـره گيـريم، ايـن    وحدت شخصي وجود يا قاعدة اس رسد اگر نخواهيم از نظرية دهد، و به نظر مي نتيجه مي

  .دست آورد به) الف(توان از استدالل عالمه براي مقدمه  نتيجه بيشترين چيزي است كه مي
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بندي چنـين   اين صورت. بندي سوم ناقد محترم يادآور شوم اي ديگر را دربارة صورت جا مناسب است نكته در اين
  : طراحي شده است

  موجود يا موجود است يا معدوم؛
 آيد؛ اگر معدوم باشد، ارتفاع نقيضين الزم مي. د معدوم نيستليكن موجو

 پس موجود موجود است؛

ارتفـاع نقيضـين الزم     ليكن موجود موجود است پس موجود معدوم نيست؛ زيرا اگر موجود موجود نباشد،
 )262همان، ص . (آيد مي

  :نويسد سپس ناقد محترم در توضيح اين برهان چنين مي
منفصلة حقيقيه است و دو مؤلفة آن نقيضين است و بر اسـاس امتنـاع اجتمـاع و    ) 1(در اين برهان، 

ها رفع  ها بايد وضع شود تا رفع مؤلفة ديگر نتيجه شود و يا يكي از آن ارتفاع نقيضين، يكي از مؤلفه
جا كه رفع مؤلفة اول مستلزم سلب شيئ از خود  يـا وضـع    و از آن. دست آيد شود تا مؤلفة ديگر به

و . ناچار بايد وضـع مؤلفـة اول شـود يـا رفـع مؤلفـة دوم       به  دوم مستلزم ارتفاع نقيضين است، مؤلفة
  ).262ص   همان،(شود  بنابراين، با هر يك از اين دو حالت هستي ثابت مي

ماننـد  (هاي وجودي، و نيز برخي از تقريرهـاي برهـان صـديقين     اي است كه در برهان همان نكته  روح اين برهان،
گيريم كه موجود موجود است، و يا  كه هر چيزي خودش است، نتيجه مي از اين: شود مشاهده مي) تركه ابنبرهان 
رسد عالمه در  نظر مي به. گيريم كه موجود معدوم نيست تواند نقيض خود باشد، نتيجه مي كه هيچ چيزي نمي از اين
روي بـا چنـين تفسـيري سـازگار      هـيچ  نيز بهخواسته است در اين مسير حركت كند، و عبارت او  نمي اسفارحاشية 
هاي عرفـاني   هاي وجودي و نيز برخي از برهان كه برهان اهللا جوادي آملي با اين دليل است كه آيت همين  به. نيست

را بدون  اسـفار داند، برهان عالمه در حاشية را دچار خلط ميان حمل اول و حمل شايع مي) تركه همانند برهان ابن(
  )221ـ  220و ص  198ـ  194، ص تبیین براهین اثبات خداعبداهللا،   جوادي آملي،. (كند مي اشكال تلقي

ديگـر    استداللي مشابه براهين وجودي يا عرفاني را در نظـر داشـته باشـد،    اسفارچه عالمه در حاشية  وانگهي، چنان
برهـان عالمـه در     صـورت،  كـه در ايـن   شمار آورد؛ افزون بر ايـن  توان برهان او را استداللي جديد و ابداعي به نمي

 .معرض اشكاالت براهين وجودي قرار خواهد گرفت

 .260ـ261همان، ص. 34

اتخـاذ كـرده اسـت    ) ت(ات بسيطه نيز ديدگاه تقريباً مشابهي با تز رسد ناقد محترم دربارة شك در هلي نظر مي  به. 35
، اگر وجود الـف در  Sازاي هر شخصي مانند  به: ردگونه بيان ك توان اين اين ديدگاه را مي). 271همان، ص: نك(

روشـني نادرسـت    اين تز نيز بـه  .وجود دارد Wگاه واقعيتي در  مشكوك باشد، آن واقعـًا S، براي Wجهان ممكن 
در وجود  واقعـًاكه من  براي من مشكوك است، معنايي ندارد جز اين واقعًا، Wكه وجود الف در جهان  اين. است

در جهـان  ) يعني همان شك مـن (بودن اين شك مستلزم آن است كه واقعيتي  واقعي. ك دارمش Wالف در جهان 
. نيسـت  Wخود مستلزم وجود واقعيتي در جهان ممكن  خودي وجود داشته باشد، ولي به (actual world)بالفعل 
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را درك  Wن ميـان پيـدايش شـك در جهـان بالفعـل و وجـود واقعيتـي در جهـا         ةرابط واقعًابايد اعتراف كنم كه 
 !كنم نمي

مترادف نيست؛ چرا كه در بخش سـوم  ) B~(با بخش سوم ) A~: (شايد در پاسخ به مطالب متن چنين گفته شود. 36
)~B( به خالف ،)~A( اشكالي كه در متن عليه تز ، كار رفته است؛ بنابراين به» در جهان واقع«، عبارت)مطرح ) ت

  .شده نادرست است
جهان واقع چيزي . شود در زبان آشكار مي» در جهان واقع«دقت در معنا و كاربرد عبارت  پاسخ اين گفته با اندكي
 براينسبتي كه (ها، نسبت ميان ظرف و مظروف  نسبت ميان جهان واقع و واقعيت. ها نيست جز مجموع همه واقعيت

اي كـه   گونـه  اشيا دارد، بهجعبه وجود مستقلي از . نيست) كنيم مثال، ميان يك جعبه و اشياي درون آن مشاهده مي
اگر هيچ شيئي درون آن نباشد، باز هم جعبه وجود دارد؛ ولي اگر واقعيتي نباشد، جهان واقـع هـم نخواهـد بـود و     

الـف در جهـان واقـع    « ةبنابراين جمل. چه تنها يك واقعيت موجود باشد، جهان واقع نيز وجود خواهد داشت چنان
متـرادف اسـت، و ديگـر    ) B~(با بخش سوم ) A~(پس. »الف وجود دارد«كه به اين معنا است  صرفاً» وجود دارد

)~A (تواند با خود  نمي)~B (مترادف باشد . 

مطابقـت   ةتلويح از نظريـ  اهللا جوادي آملي نيز در توضيح برهان عالمه، به يشين گفته شد، آيتپ ةكه در مقال چنان. 37
ه بوده و ضرورت آن مقيد بـه دوام ذات آن  فاقد ضرورت ازلي، عنوان امري محدود اگر واقعيت به«: اند گرفتهبهره 

االمر مختص به  و صدق سفسطه واقعيتي است كه از نفس. باشد، در ظرف زوال واقعيت، سفسطه صادق خواهد بود
 .219، صخدا وجود تبیین براهین اثباتجوادي آملي، عبداهللا،  .»...خود برخوردار است

 .تفصيل، اين نكته توضيح داده شد به» ن صديقين به تقرير عالمه طباطباييتأملي در برها«در مقالة . 38

 .46، صمةالح( ةنهای  طباطبايي، سيدمحمدحسين، .39

  :پيشين را چنين گزارش كرده است ةناقد محترم ديدگاه من درمقال. 40
 ؛استلزام ضميمه شـود  ةقاعد رسد، بلكه بايد حتماً از نظر ناقد محترم تنها با نظريه وحدت وجود، واجب به اثبات نمي

  .الوجود بالذات شود، نه واجب اثبات مي) به قول مطلق(الوجود  زيرا با استفاده از وحدت وجود تنها يك واجب
دانان مسلمان سخن بگوييم، اشكال ناقد محترم اين اسـت كـه برهـان عالمـه تنهـا       اگر به زبان منطق

دارد و تـا اثبـات نشـود ايـن ضـرورت از نـوع        كند كه ضـرورت ذاتـي   وجود واقعيتي را اثبات مي
ضرورت ازلي آن ضرورتي اسـت كـه   . شود الوجود بالذات اثبات نمي ضرورت ازلي است، واجب

وجه در او راه نيابد، و به زبان منطق تحليلـي، تنهـا    هيچ در هر فرض و تقريري باشد و امكان عدم به
. و بدون هيچ شرط و قيدي موجـود اسـت   الوجود بالذات در هر جهان ممكني به قول مطلق واجب

. هاي ذاتـي در هـر جهـان ممكنـي ضـروري هسـتند، اگـر ذاتشـان موجـود باشـد           اما ساير ضرورت
  ) 268، ص»طباطبايي ةپيراستگي برهان صديقين عالم«سليماني اميري، عسكري، (

و » به قول مطلـق الوجود  واجب«ميان نهادن  مراد من از تقابل. پيشين انطباق ندارد ةاين گزارش، با منظور من در مقال
منظــور مــن از . اشـاره بــه تفــاوت ميــان ضـرورت ازلــي و ضــرورت ذاتــي نبـوده اســت   » بالــذاتالوجــود  واجـب «
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امـا ايـن مسـئله كـه تقسـيم      . اسـت » كه بالذات باشد يا بـالغير  اعم از اينواجب الوجود، «، »قول مطلق بهالوجود  واجب«
تحليلي  ةرتباط و نسبتي با تقسيم آن با ازلي و ذاتي دارد، و اين تقسيمات در فلسفضرورت به بالذات و بالغير چه ا

 .كه فرصت پرداختن به آن در اين نوشتار فراهم نيست استبحث مفصلي نيازمند شوند، خود  چگونه تعبير مي

 .179، ص6، بخش يكم از ج شرح ح(مت متعالیهجوادی آمل�، عبدالله، . 41

او بخـش اول برهـان   . از همين قاعده استفاده كرده اسـت ، ز در تقرير برهان صديقين عالمهآقاي حسن معلمي ني. 42
  :كند بندي مي عالمه را چنين صورت

  .انكار اصل واقعيت مستلزم اثبات آن است. 1
  .هرچه انكارش مستلزم اثباتش باشد، ذاتاً عدم در آن راه ندارد. 2

  )87، ص»ملي در يك برهانأت«حسن، معلمي، (.ذاتاً عدم در اصل واقعيت راه ندارد: نتيجه
 .استلزام است ة، بيان ديگري از قاعد)2(آشكار است كه مقدمه 

، استلزام )A(مطابق . نوعي متناظر با تفاوت ميان ضرورت شيئ و ضرورت جمله است ،  به)B(و ) A(تفاوت ميان . 43
) هليه بسيط(وجودي  ةام ميان كذب يك گزار، استلز)B(شود، ولي در  ميان عدم يك شيئ و وجود آن برقرار مي

بسيط،  ةشوند كه موضوع آن هلي ديگر مي تنها در صورتي اين دوگونه استلزام معادل يك. و صدق آن برقرار است
 .يك اسم خاص، يا چيزي همانند آن باشد

اسـم خـاص    يـك » وجود ةحقيقت واحد«وجود، عبارت  وحدت شخصيِ ةمدعاي من اين نيست كه بنا بر نظري. 44
شخصـي وجـود،    وحـدت  ةمطـابق نظريـ  . كند است، بلكه مدعا تنها اين است كه همانند يك اسم خاص عمل مي

خواهد بود، و همين مقدار براي استنتاج ) rigid definite description(ن ثابت يك وصف معي، شده عبارت ياد
)A ( از)c( كافي است. 

  :شكل زير استبندي كامل اين سير استدالل به  صورت. 45
  .وجود ندارد، وجود ةحقيقت واحد: فرض) 1
  .صادق است» وجود ندارد، وجود ةحقيقت واحد«پس گزارة ) 2
حداكثري مطابقت با عـالم   ةنظري. (هاي موجود است واسطة مطابقت آن با واقعيت اي، به صدق هر گزاره) 3

  )وجود
  )3و  2از (. شده است پس واقعيتي وجود دارد كه مطابق گزارة ياد )4
  )وجود شخصيِ وحدت ةنظري. (وجود است ةهر واقعيتي، تجلي حقيقت واحد) 5
  )5و  4از . (وجود دارد، وجود ةپس حقيقت واحد) 6
  )6تا  1از . (بنابراين نبودن حقيقت واحدة وجود مستلزم وجود آن است) 7
  )استلزام ةقاعد. (دارداگر عدم شيئي مستلزم وجود آن باشد، آن شيئ به ضرورت بالذات وجود ) 8
  )8و  7از . (به ضرورت بالذات وجود دارد، وجود ةپس حقيقت واحد) 9

  .پس چيزي هست كه به ضرورت بالذات وجود دارد: نتيجه
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 .است) 3الف(اين نتيجه همان 

  :نويسد مي جا ابهام دارد، او ناقد محترم در اينسخن . 46
. »بالـذات  ةال تقبل العدم و البطالن لـذاتها فهـي واجبـ    ةو اذا كانت اصل الواقعي«: فرمايد مي] عالمه[

عنوان كبراي برهان عالمه ذكر كرديم، اين اسـت   طور كه در ابتداي مقاله به مفاد اين عبارت همان
  .»الوجود بالذات است هر چيزي كه ذاتاً قبول بطالن و نيستي نكند، واجب«كه 

اين است كه هر چيزي كه نفي آن بالذات مستلزم اين قضيه بديهي است و بيان عالمه در اين برهان 
ناقد محترم به جاي اين قاعده كـه صـريحاً از   . الوجود بالذات است وجود آن باشد، آن چيز واجب

اگر عدم شـيئي  «: كند استلزام ذكر مي ةعنوان قاعد آيد، چيز ديگري را به دست مي عبارت عالمه به
آن را بـه صـادر اول   ، و در مقام نقـد » د بالذات استالوجو مستلزم وجود آن باشد، آن شيئ واجب

اي را كه به او نسبت داده شده اسـت   جاست كه خود عالمه نيز قاعده ولي نكته اين... كند نقض مي
قاعـده معرفـي كـرده و     واننـ ع صـراحت بـه   آن چيـزي كـه عالمـه بـه    . قبول نـدارد ، عنوان قاعده به

الوجود  ي كه ذاتاً قبول بطالن و نيستي نكند، واجبهر چيز«الصدق نيز هست، اين است كه  بديهي
پيراسـتگي  «سليماني اميـري، عسـكري،   . (شود اين قاعده با هيچ موجودي نقض نمي. »بالذات است

  )270ـ  269، ص»برهان صديقين عالمه طباطبايي
  : دهد ناقد محترم در اين عبارت، دو مطلب را به عالمه نسبت مي

  . الوجود بالذات است ل بطالن و نيستي نكند، واجبهر چيزي كه ذاتاً قبو) 1(
 .الوجود بالذات است هر چيزي كه نفي آن بالذات مستلزم وجود آن باشد، آن چيز واجب) 2(

. كنـد  گر يك قاعده تلقي مـي  آورد و آنها را بيان شمار مي ديگر به ناقد محترم گويا اين دو جمله را مترادف با يك
امكـان  «و » بـودن  پذيراي بطالن«به معناي » كردن بطالن قبول«كه پيش از اين گفته شد،  چنان.اما اين نادرست است

  :معادل است با) 1(، اساس اين بر. است» داشتن بطالن
  .الوجود بالذات است هر چيزي كه ذاتاً امكان عدم نداشته باشد، واجب) 1('

امـا  . شـود  نتيجه مي» وجوب«و » امكان« هاي هاژاي بديهي و بلكه تحليلي است كه صدق آن از معناي و گزاره) 1('
ذاتاً ممكن العدم  x«با » است x، بالذات مستلزم وجود xنفي «لحاظ مفهومي،  به. دارد) 1('محتوايي متفاوت با ) 2(

، )1(ممكن است در برابر اين تفسير از . ديگر انگاشت را مترادف يك) 2(و ) 1(نبايد ، بنابراين. تفاوت دارد» نيست
بطالن واقعيـت، بالـذات   «معنايي ندارد جز اين كه » التقبل البطالن و الرفع لذاتها«اقد محترم ادعا كند كه عبارت ن

سـازگار  » قبـول «كـه بـا معنـاي     اين ادعا افزون بر اين. معنا هستند هم) 2(و ) 1(، و بنابراين »مستلزم وجود آن است
و هي ال تقبل البطالن و الرفع لـذاتها حتـي ان فـرض    «: گويد ميعالمه . نيست، با عبارت عالمه نيز هماهنگي ندارد

كار  به مترادف ةميان دو جمل» حتي« كلمة شده، بايد گفت مطابق ادعاي ياد. »بطالنها و رفعها مستلزم لثبوتها و وضعها
  !).؟»است زيد مجرد است، حتي ازادواج نكرده«توان گفت  مثال، آيا مي براي(نيست  نيرفته است، و اين پذيرفت

را بيـان  ) 1(صـراحت   يك را ابراز داشته است؟ عالمه بـه  دو مطلب متفاوت هستند، عالمه كدام) 2(و ) 1(حال كه 
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اما ناقـد محتـرم نشـان نـداده     . »بالذات ةال تقبل البطالن و العدم لذاتها فهي واجب ةو اذا كانت اصل الواقعي«: كند مي
عالمه در هيچ جاي عبـارت خـود نگفتـه اسـت كـه بطـالن       . آيد مي دست از كجاي عبارت عالمه به) 2(است كه 
، »حتي فرض بطالنها و رفعها مستلزم لثبوتها و وضعها«: گويد بله، عالمه مي. مستلزم ثبوت آن است بالذاتواقعيت 
رحـال،  بـه ه  .ما هاسـتلزام را برداشـت كـرد    ةكار برد، و من از همين عبـارت قاعـد   را به» بالذات«كه واژة  بدون اين

» اسـتلزام ذاتـي   ةقاعـد «كه آن را در متن ) 2(مباحث تفسيري چندان اهميتي ندارد، و مهم اين است كه آيا گزاره 
 .تواند در برهان عالمه داشته باشد ثيري ميأام چه ت  ناميده

ه بـراي پرهيـز از   رسد ك تواند داشته باشد، چند احتمال به ذهن مي چه معنايي مي» استلزام بالذات«باره كه  در اين. 47
 .پوشيم شدن بحث، از طرح و بررسي آن چشم مي طوالني
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