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چکیده
در میان تمام تقریرهاى براهین صدیقین سینوى و نیز یکی از براهین ابطال تسلسل كه تفتازانی
در كتاب شرح المقاصد آن را بیان كرده است ،یک فرض متافیزیکی مشترک وجود دارد .این
فرض متافیزیکی مشترک «تعهد به وجود سلسله علی بهمثابه موجودى ممکن فینفسه» است.
ّ
طبق این فرض ،سلسلهى علی متشکل از موجودى ممکن و تمام علل ممکن آن ،بهمثابهى
موجودى فینفسه ،ممکن و منحاز از مؤلفههاى خود تحقق دارد .صدرا در كتاب اسفار پس از
شرح برهان ابطال تسلسل تفتازانی ،تحت عنوان «هدم و تحقیق» این فرض مشترک را به چالش
ّ
میكشد .وى تحقق فینفسه سلسلهى علی تام را به دلیل تعارض با قاعدهى مساوقت میان
وحدت حقیقی و وجود حقیقی ،ممکن نمیداند .اكنون چنانچه نقد صدرا نقد مستدلی باشد،
بر تمام تقریرهاى برهان صدیقین سینوى و نیز بر صورتبندىاى كه بر مبناى یکی از تقریرهاى
برهان یعنی تقریر نجات شکل گرفته نیز تأثیرگذار است؛ اما در این نوشتار نشان داده خواهد شد
ّ
كه نقد صدرا بر فرض وجود فینفسهى سلسلهى علی تام عالوه بر آنكه نوعی مصادره به
مطلوب است ،با گفتههاى وى در باب نحوهى وجود عدد بهمثابهى یک كل در تعلیقاتش بر
كتاب شفاء و نیز دیدگاه او دربارهى رابطهى علت و معلول نیز منافات دارد.
ّ
واژهگان کلیدی :برهان صدیقین ،سلسلهى علی تام ،كل ،عدد ،مساوقت وجود با وحدت.
______________________________________________________
 .9تاریخ وصول ، 1935/5/2:تاریخ تصویب9315/1/91:
 .1پست الکترونیکhmrnjbr@yahoo.com :
 .3پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)davood.hosseini@modares.ac.ir :

 /991جستارهاى فلسفی ،سال دوازدهم ،شماره سیام ،پاییز و زمستان 1935

مقدمه
برهان ابداعی شیخ الرئیس در اثبات وجود واجبالوجود كه به برهان صدیقین شهرت
یافته است ،تقریرهاى مختلف و متفاوتی دارد كه یکی از آنها در كتاب نجات خود شیخ
آمده است .در مقالهى «صورتبندى برهان صدیقین ابنسینا در نجات بر پایهى منطق
محموالت مرتبهى اول» تقریر نجات صورتبندى شد .نیز در مقالهى «تأملی دوباره در
باب برهان صدیقین سینوى در نجات» برهان دیگرى از سنخ براهین صدیقین سینوى
ارائه گردید.
فرض بنیادین متافیزیکی این براهین تعهد به وجود سلسله علی بهمثابه موجودى
ممکن فی نفسه است .همین فرض در یکی از براهین ابطال تسلسل نیز وجود دارد( .در
واقع همین برهان با كمی تغییر براى ابطال تسلسل نیز استفاده شده است).
تفتازانی در جلد دوم كتاب شرح المقاصد تحت عنوان «ادله استحاله التسلسل» به
بیان برهان مذكور به عنوان نخستین برهان در ابطال تسلسل میپردازد و صدرا در فصل
چهارم از جلد دوم أسفار ،با عنوان «فی إبطال الدور و التسلسل فی العلل و المعلوالت»
آن برهان ابطال تسلسل را به عنوان سومین برهان از میان ده برهان ابطال تسلسل به طور
مبسوط شرح میدهد .اما در انتهاى شرح خود از برهان سوم ،تحت عنوان «هدم و
تحقیق» این فرض متافیزیکی مشمول در برهان ابطال تسلسل را با این مطلع كه چنین
شیوهاى براى ابطال تسلسل در نهایت وهن و سخافت است ،به چالش میكشد .واضح
است كه چنانچه نقدهاى صدرا بر آن برهان ابطال تسلسل وارد باشد ،مشابه آنها بر
تمام تقریرهاى برهان سینوى (از جمله دو صورتبندى مقاالت یادشده) نیز وارد هستند؛
این نوشتار درصدد است كه نشان دهد نقد صدرا وارد نیست.
براى این منظور ابتدا نمونهاى از صورتبندى برهان صدیقین كه در مقالهى «تأملی
دوباره در باب برهان صدیقین سینوى در نجات» ارائه شده به همراه مقدمات آن ،بازطرح
میشود و سپس فرض متافیزیکی مشترک میان این صورتبندى و برهان نخست ابطال
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تسلسل در شرح المقاصد مشخص و نقد صدرا بیان میشود .در نهایت نیز به نقد صدرا
پاسخ داده خواهد شد :در بهترین وضع اشکال صدرا مصادره به مطلوب است.

تقریری از تقریر برهان صدیقین سینوی در کتاب نجات
«ابتدا فرض (فرض خلف) میكنیم كه هیچ موجودى واجب الوجود نیست .اكنون
موجودى مانند  aرا فرض مینماییم a .طبق فرض خلف واجبالوجود نیست و چون هر
موجودى یا واجب الوجود است و یا ممکن الوجود ،پس  aممکن الوجود است.
ّ
از طرف دیگر به ازاء هر ممکن الوجود ،یک سلسلهى علی تام ممکنات ،موجود
است كه آن ممکنالوجود ،مؤلفهاى از آن است؛ بنابراین  aهم مؤلفهى یک سلسلهى
ّ
علی تام است .به دلیل آنكه كل سلسلهى مورد نظر موجود است ،بنابراین یا واجب
ِ
الوجود است و یا ممکن الوجود؛ اما طبق فرض اولیه واجب الوجودى موجود نیست،
بنابراین سلسلهى مذكور هم واجب الوجود نبوده و در نتیجه ممکن الوجود است.
ّ
تا اینجا یک موجود ممکن به نام  aداریم كه مؤلفهاى از یک سلسلهى علی ِتام
ّ
موجود و ممکن است .طبق اصل ّ
علیت ،به ازاء هر موجود ممکنی علتی وجود دارد.
ّ
ّ
سلسلهى علی مذكور ممکن الوجود و بنابراین داراى علتی موجود است .از طرف دیگر
ّ
ّ
ّ
علت سلسله ،علت تکتک مؤلفهها بوده و بنابراین علت  aهم هست.
ّ
طبق فرض میدانیم كه :یک سلسلهاى علی تام ،شامل تمام علل ممکن هر ممکن
ّ ِ
ّ
الوجود موجود در خود هست؛ پس علت سلسله به دلیل آنكه علت  aهم هست ،باید
ِ
ّ
مؤلفهاى از خود سلسله باشد .این نتیجه به انضمام این مطلب كه علت یک سلسله،
ّ
ّ
ّ
علت تکتک مؤلفههاى خود است؛ نتیجه میدهد كه علت سلسله باید علت خودش
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ّ
ّ
ّ
هم باشد .اما محال است چیزى علت خودش باشد .پس علت سلسله ،هم باید علت
ّ
9
خودش باشد و هم علت خودش نباشد و این ادعا محال است».
میتوان نشان داد كه این برهان تنها به شش فرض زیر استوار است (براى تفصیل
پیشین را ببینید):
 .1اصل انحصار موجود در واجب و ممکن :هر موجودى یا واجب الوجود است یا
ممکن الوجود.
ّ
 .2اصل ّ
علیت :هر ممکنی داراى علتی است.
ّ
 .9اصل نامنعکس بودن رابطهى ّ
علیت :هیچ شیء علت خودش نیست.
ّ
ّ
 .4اصل سلسلهى علی تام ممکنات :سلسلهى عل ِی تام شامل تمام علل ممکنالوجود
ِ
الوجود خود است.
هر مولفه ممکن
ِ
ّ
ّ
 .5اصل وجود سلسلهى علی تام :هر ممکنی مؤلفهاى از یک سلسلهى علی تام است.
ّ
ّ
 .6اصل تعدى :اگر چیزى علت یک سلسله باشد ،آنگاه علت تکتک مؤلفههاى آن
نیز هست.

______________________________________________________
 .9رنجبر ،حسینی و فالحی« ،تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوى در نجات» ،دوفصلنامهى علمی-
پژوهشی حکمت سینوى (مشکوه النور) ،ش 1939 ،51ش ،ص .95
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فرض متافیزیکی مشترک در براهین صدیقین سینوی
چنانكه در اصل پنجم دیده میشود ،در براهین صدیقین سینوى از فرض وجود موجودى
ممکن ،وجود سلسلهاى علی و تام نتیجه میشود كه ممکن فرضی مؤلفهاى از آن است.
ّ
اصل پنجم مدعی است كه سلسلهى علی ،وجودى واقعی و فینفسه و یا به عبارت بهتر
وجودى مستقل دارد و نه اعتبارى 9چنانكه موجودات ممکن دیگر وجود واقعی و مستقل

از سایر ممکنات دارند .به عبارت دیگر طبق این اصل هر معلولی با تمام علل خود یک
كل را تشکیل میدهند كه آن كل به خودى خود موجودى فینفسه ،با یک ماهیت مستقل
از ماهیت هریک از مؤلفهها است؛ ّاما قوام وجودش در خارج به وجود تکتک مؤلفهها
وابسته بوده و این یعنی «وجود خارجی» آن لغیره است.
برهان نخست تفتازانی در ابطال تسلسل
ّ
ً
بخشی از برهان نخست تفتازانی جهت ابطال تسلسل در سلسلههاى علی دقیقا مبتنی بر
فرض متافیزیکی فوق بوده و با آن مشترک است .این بخش استدالل از زبان تفتازانی
بدین قرار است :چنانچه سلسله علل و معلوالت بدون آنكه منتهی به علتی محض
(علتی كه خود معلول نباشد) شود ،تا بینهایت ادامه یابد ،از گردهمآیی مؤلفههاى این
سلسله یک كل كه موجودى مستقل از مؤلفهها و ممکن است تشکیل خواهد شد .كل
حاصل از آحاد ،موجود است ،چون مؤلفههایش موجود هستند و ممکن است ،چون در
وجودش به مؤلفههاى ممکن خود وابسته است .از آنجا كه هر موجود ممکنی محتاج
ّ
ّ
1
علت است ،سلسله حاصل نیز به عنوان موجودى ممکن نیازمند به علت است.
همانگونه كه مشاهده میشود در این قسمت از برهان مضمون و محتواى اصل پنجم
______________________________________________________
 .9وقتی شیخ سخن از امکان و علیت می كند بوضوح وجود خارجی مورد نظر وى است.
 .1تفتازانی ،شرح المقاصد ،الشریف الرضی ،افست ،قم ،ج9411 ،2ق ،ص.115
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صورتبندى تقریر كتاب نجات كه همان استقالل وجود سلسله از آحاد خود است
آشکار میشود.
تفتازانی در ادامهى تقریر برهان نخست در ابطال تسلسل حاالت ممکن را براى
نحوه ى علیت علت سلسله بررسی نموده و در نهایت لزوم منتهی شدن سلسله به علت
محض و تناهی چنین سلسلههایی را اثبات میكند .در اینجا به دلیل آنكه مطالبی كه
تفتازانی پس از بیان فرض مشترک و در ادامه برهان میآورد _یعنی شیوه ابطال تسلسل در
سلسلههاى علی_ مرتبط با مسأله این نوشتار نیستند ،از بیان آن خوددارى میشود.
نقد صدرا :انهدام استقالل سلسله با کمک مساوقت وجود و وحدت
گفتیم كه صدرا پس از بیان برهان تفتازانی در كتاب اسفار با رد یکی از فرضهاى بنیادى
آن برهان كه از قضا با اصل پنجم تقریر نجات از برهان صدیقین نیز مشترک است ،كل
برهان نخست تفتازانی را با اتکا به قاعده مساوقت وجود و وحدت هدم مینماید.

9

اما وى مانند تفتازانی قبل از هدم برهان نخست كتاب شرح المقاصد در ابطال
تسلسل ،تذكر و تأ كید طراحان این برهان را بر موجودیت مستقل سلسله از مؤلفههایش
لحاظ مینماید و آن اینكه :منظور طراحان این استدالل از نحوهى وجود و ماهیت مركب
ً
یا كل حاصل از مؤلفههاى ممکنالوجود ،وجودى كامال اعتبارى و ساختهى ذهن نیست
به طورىكه در خارج تحقق نداشته باشد؛ مانند كل حاصل از انسان و سنگ یا آسمان و
زمین كه به هیچ وجه نمیتوان ماهیتی مستقل از ماهیت انسان و سنگ یا آسمان و زمین
براى آنها در نظر گرفت؛ بلکه منظور آن است كه مركب یا كل حاصل از مؤلفهها،
ماهیتی است كه وجودى قائم به خود و مجزاء از وجود مؤلفههایش در خارج ندارد؛
______________________________________________________
 .9صدرا ،الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ،قم ،منشورات طلیعه النور ،ج1425 ،2ق ،صص 191و
.192
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بهطورىكه وجود مؤلفهها قائم به وجود مستقل آن كل باشد 9.به عبارت بهتر كل ،وجود
ً
مجزاى خارجی كه حقیقتی مستقل و مغایر با مؤلفههایش باشد ،ندارد؛ نه آنكه اساسا
كذب محض بوده و به هیچ نحوى هیچگونه تحققی در خارج نداشته باشد.

1

اكنون صدرا پس از طرح نکتهى فوق با استناد به قاعدهى مساوقت وجود با
وحدت ،به رد وجود فینفسه سلسله میپردازد و صحت نکته مذكور را از طراحان
استدالل نمیپذیرد .توضیح آنكه :طبق قاعدهى مساوقت وحدت با وجود هر شیءاى كه
داراى وحدت حقیقی نیست ،وجود حقیقی هم ندارد؛ چون وجود در هر موجودى ،عین
وحدت آن موجود و وحدتش عین وجود آن است .اما سلسلهاى كه از یک شیء ممکن و
علل ممکن آن شکل یافته ،یک مركب داراى وحدت اعتبارى 3است .درست است كه
ً
انعدام مركب به واسطهى انعدام اقال یکی از مؤلفههاى آن است و نیز هر مركبی حقیقتی

و وحدت حقیقیاى دارد ،اما این بدان معنا نیست كه هر تركیبی كه توسط عقل بین دو
شیء دلخواه ایجاد شود ،با ایجاد یکی از آنها ایجاد شده و تنها با ازبین رفتن یکی از
اجزاء از بین میرود .نیز اینكه عدم دو شیء به هم وابسته باشد ،دلیل بر وابستگی
وجودى میان دو شیء نیست.
______________________________________________________
 . 9سبزوارى در توضیح این بخش میان كل به عنوان یک ذات و ماهیت مستقل از مؤلفهها و كل به عنوان صرف
اجتماع مؤلفهها كه داراى ذات مستقل نیست و در حقیقت همان مؤلفهها را دركنار هم دیدن است ،تمایز نهاده و
میگوید :منظور كسانی كه میگویند مجموع یا كل مركب ،جدا از هریک از مؤلفههایش موجود است ،مجموع
یا كل باألسر است؛ یعنی همان ذات كل به تنهایی كه به صورت یک شیء در نظر گرفته شده است؛ ّاما كل به
منزلهى اجتماع عارض بر هیأت متشکل از تمام مؤلفهها یا مجموع به شرط لحاظ نمودن هیأت اجتماعی عارض
بر آن ،تنها وصفی براى گردهمایی مؤلفهها است و جدا از آن كلی است كه همراه آن هیأت اجتماعی وجود دارد؛
چراكه آن هیأ ت اجتماعی تنها یک وصف بوده و امرى اعتبارى است ،درست مانند اعتبارى بودن وجود خود
هیأت .سبزوارى1425 ،ق ،ج ،2ص.128
 .1تفتازانی ،شرح المقاصد ،ج ،2ص111؛ صدرا ،الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ،ج ،2ص.121
 .3مفهوم اعتبارى در اینجا به معناى كذب محض دانستن سلسله بهگونهاى كه هیچ نحوه ارتباطی با خارج
نداشته و بدون منشا انتزاع باشد ،نیست .اعتبارى اینجا یعنی در خارج وجودى كه ماهیتدار باشد ندارد.
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به عبارت دیگر ،از كنار هم قرار گرفتن تعدادى مؤلفه ،حتی اگر آن مؤلفهها با
ّ
یکدیگر رابطهى علی داشته باشند ،وحدتی حقیقی حاصل نمیگردد؛ در نتیجه از این
گردهمآیی وجود فینفسه و ماهیت مستقلی نیز پدید نخواهد آمد .براى مثال چنانچه
منظور از بیان جملهاى مانند «مركب از انسان و سنگ موجود است» این باشد كه شیء
سومی غیر از انسان و سنگ تحت عنوان كل حاصل از انسان و سنگ ،موجود است،
مطلبی نادرست است؛ چراكه این كل وحدتی حقیقی در هستی ندارد .نتیجه صدرا این
است كه این گفته كه وجود مؤلفهها ،چیزى مستقل از وجود كل حاصل از آنهاست،
بیانی خالی از تفکر است؛ چون اینكه كل ،غیر از تکتک مؤلفهها باشد ،مستلزم آن
نیست كه كل به عنوان ماهیتی مستقل از مؤلفهها ،وجودى خارجی غیر از وجود مؤلفهها
9

داشته باشد.
ّ
ّ
در حقیقت صدرا مدعی است كه ما كل یا همان سلسلهى علی حاصل از شیء
ممکن و علل ممکن آن را ،با فرض آنها با هم و یا با كنار هم قرار دادن آنها در ذهن
خود ،انتزاع یا اعتبار میكنیم؛ نه اینكه ایجاد مؤلفهها توسط عللشان سببساز ایجاد
موجودى واحد ،با ماهیتی مستقل گردد .به عبارت بهتر كل حاصل از مؤلفهها اعتبارى
است چون این كل وحدت حقیقی ندارد.

بیان ادعاى فوق به اذعان شارحین اسفار 1،این مقدمه از برهان ابطال تسلسل را كه

سلسله موجودى است ممکن به چالش میكشد و همانطور كه قبال هم گفتیم این
مقدمه فرض مشتركی است میان برهان نخست شرح المقاصد و برهان صدیقین سینوى

______________________________________________________
 .9صدرا ،الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ،ج ،2صص 191و .192
 .1عین عبارت شارح به این صورت است« :سلب وجود از مركب اعتبارى این مقدمه برهان را كه سلسله ممکنی
موجود است مورد خدشه قرار میدهد» .جوادى آملی ،عبدالله ،رحیق مختوم :شرح حکمت متعالیه ،تنظیم
حمید پارسانیا ،قم ،مركز نشر اسراء9311 ،ش ،ج ،8ص.39

نقد صدرا به برهان صدیقین سینوى؛ كل ،عدد و سلسله علی 991/

در نجات .در حقیقت صدرا با هدم این فرض مشترک است كه كل برهان را هدم
مینماید.
پاسخی به نقد صدرا :تعارض و مصادره
براى پاسخ به اشکال صدرا باید گفت حتی با فرض پذیرش اصل مساوقت وجود و
وحدت كه میگوید« :هر شیء كه داراى وحدت حقیقی نیست ،وجود حقیقی هم
ّ
ندارد» ،باز هم این پرسش قابل طرح است كه چرا سلسلهى علی تام ،وحدت حقیقی و
در نتیجه وجود حقیقی ندارد.
در توضیح مطالب فوق ابتدا نشان میدهیم كه شیخ به فرض متافیزیکی وجود
سلسله به عنوان كل متشکل از آحاد ،در مباحث دیگر نیز متعهد است .شاهد این مدعا
مواضع شیخ در مباحث مربوط به ماهیت عدد و نحوهى وجود آن است .وى در فصل
سوم از مقالهى سوم كتاب شفاء ،با عنوان حقیقت واحد و كثیر و اثبات عرض بودن عدد،
ضمن بیان اینكه وحدت و نیز كثرت هر دو از اعراض هستند _كه این یعنی وجودى
فینفسه لغیره دارند_ عدد را همان كثرت معرفی نموده و هر گونه تمایز میان آنها را جز
در لفظ منتفی میداند 9.او در بیان نحوهى وجود وحدت و كثرت ،كثرت را عرض از نوع
ّ
كمیت منفصل و وحدت را عرض بسیطی معرفی میكند كه تحت هیچ یک از مقوالت

عرضی نمیگنجد و خود یک ماهیت بسیط و مستقل است .پس عدد ،عرض است و
اعراض وجود فی نفسه لغیره دارند.

1

______________________________________________________
 .9عین عبارت شیخ این است ...« :و الکثره نفس العدد» .ابن سینا این گزاره را در اعتراض به كسانی كه عدد را به
َ
صورت كثرت مؤلف از آحاد تعریف میكنند ،طرح نموده است .آنها در تعریف پیشنهادى خود كثرت را به
َ
منزلهى جنس عدد و مؤلف از آحاد بودن را به منزلهى فصل آن در نظر گرفتهاند .در حالی كه ابنسینا معتقد است
َ
كثرت چیزى جز همان عدد و مؤلف از آحاد بودن نیست و این تعریف مانند آن است كه شیء را با خودش
تعریف نموده و بگوییم كه كثرت كثرت است.
 .1ابنسینا ،الهیات شفاء ،قم ،منشورات مکتبه آیه الله مرعشی نجفی9319 ،ش ،صص.110-104
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سپس شیخ در فصل پنجم با عنوان تحقیق در ماهیت عدد و تعیین انواع آن،
ً
صراحتا می گوید كه عدد هم وجود ذهنی و هم وجود خارجی دارد .به این ترتیب شیخ
قول كسانی را كه به وجود ذهنی و نه خارجی عدد باور دارند ،نفی میكند .وى این سخن
را تنها در حالتی درست میداند كه گفته شود عدد وجودى مجزاى از وجود معدودات
خود در خارج دارد .در این حالت وجود مجزاى عدد ،همچون وجود منحاز وحدت،
امرى ذهنی است و نه خارجی و در غیر این صورت همان گونه كه وحدت وجودى مجزا
از موجود خارجی ندارد ،عدد نیز كه مركب از آحاد و وجودش مترتب بر آن است،
وجودى مستقل از وجود معروض خود ندارد .بنابراین هم وحدت و هم كثرت یا همان
عدد ،وجودى در اشیاء و وجودى فینفسه دارند .وجود منحاز وحدت و عدد تنها در
ذهن تحقق دارد ،اما این دو براى تحقق در خارج ،از وجود موضوعشان مستقل نیستند.

9

شیخ همان گونه كه شکلگیرى كل یا همان ماهیت مستقل عددى معین را از
گردهمآیی تعدادى معین از آحاد ،با در نظر گرفتن شرایطی مجاز میداند ،شکلگیرى
ّ
ماهیت مستقل و ممکن الوجود سلسلهى علی تام را هم كه حاصل اعتبار یک ممکن
مفروض و تمامی علل ممکن الوجود آن با یکدیگر است ،مجاز میداند .به عبارت بهتر
ادعاى ابنسینا در اصل پنجم برهان صدیقین با موضعگیرىهاى او در رابطه با نحوهى
وجود عدد در بحث از مقوالت ،سازگار به نظر میرسد.

1

خود صدرا گویی متوجه تمسک طرفداران وجود مستقل سلسله به مشابهت میان
حکم كل و عدد هست .به همین خاطر پس از بیان نقد خود بر برهان ابطال تسلسل
یادشده اشکال مقدرى را به این ترتیب طرح میكند كه :عدد نزد بسیارى از حکماء
______________________________________________________
 .9ابنسینا ،الهیات شفاء ،صص.125-113
 . 1الزم به ذكر است كه در ارجاع به مباحث مربوط به عدد ،به هیچ وجه برقرارى تناظر یکبهیک و ادعاى تشابه
كامل احکام و مباحث مربوط به عدد و سلسله مورد نظر نیست بلکه نحوهى اقامهى استدالل جهت نشاندادن
استقالل عدد از آحاد و سلسله از مؤلفهها در هر دو بحث مشابه یکدیگر است.

نقد صدرا به برهان صدیقین سینوى؛ كل ،عدد و سلسله علی 919/

موجودى غیر از صرف آحاد است؛ حال چگونه نمیتوان ادعا كرد كه كل یا مركب،
وجودى غیر از وجود مؤلفههاى خود ندارد.
صدرا پس از طرح این اشکال در پاسخ به آن میگوید كه اگر گفته میشود كه عدد
موجود است به این معناست كه در خارج آحاد تحقق دارند ،نه به این معنا كه وجودى
غیر از صرف آحاد براى عدد در نظر گرفته شود .در واقع عدد همان آحاد است و معناى
موجود بودن عدد آن است كه در عالم خارج كثرت و تعدد داریم .بدون شک اعتبار عدد
یا كثرت ،به عنوان یک موجود مستقل كه احکامی مجزا از احکام آحاد دارد و اطالق
صفاتی چون ده بودن یا أصم بودن و غیره بر عدد كار ذهن بوده و بنابراین عدد موجودى
ذهنی است؛ حتی اگر احکام مربوط به اعداد از جهت وجود آحاد كثیر ،مصداق یا
9
َ
مطابقی در خارج داشته باشند.
تا اینجا به نظر میرسد نقد صدرا بر برهان تسلسل یادشده (و براهین صدیقین
سینوى) این است كه طراحان برهان مذكور وجود سلسله (و همچنین وجود كل و عدد)
و وحدت آن را امرى حقیقی میدانند ،اما صدرا این امور و وحدت آنها را امرى اعتبارى
میداند .نتیجه اینكه اگر دیدگاه صدرا قرار است نقدى بر این دسته براهین تلقی شود،
وى باید به نفع دیدگاه خود دلیل اقامه كند .البته خود صدرا دلیلی ارائه ننموده است .از
این رو به نظر می رسد موضع صدرا در نقد این دسته از براهین نوعی مصادره به مطلوب
است.
فارغ از این نکته به نظر میرسد كه موضع نهایی صدرا در قبال وجود مستقل
سلسله علی و عدد موافق متن جلد دوم اسفار نباشد و صدرا فیالواقع و در نهایت وجود
و وحدت حقیقی اعداد و سلسله علی را میپذیرد .براى این مدعا در ادامه دو شاهد ارائه
میشود:
______________________________________________________
 .9صدرا ،الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ،ج ،2ص.194
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نخست آنكه صدرا ضمن شرح گفتههاى شیخ در كتاب شفاء ،در رابطه با نحوهى
وجود عدد ،موافقت خود را با او اعالم میدارد .بدان معنا كه در كتاب تعلیقه بر شفاء،
ضمن تأیید سخنان شیخ مبنی بر اینكه هر نوعی واجد خواص مخصوص به خود و
متمایز از غیر است ،عدد را در زمرهى انواع محسوب میكند و این سخن را دلیلی بر
ماهیت مستقل هر عدد دانسته و میگوید كه این مطلب عجیبی نیست كه عدد مانند
«سایر اشیاء محقق در خارج» ،واجد وحدتی باشد كه این وحدت همان صورت ذات آن
عدد است؛ با وجود آنكه ذات عدد همان كثرت براى شیء است كه بر آن عارض
میشود.

9

گرچه به وضوح این دو موضعگیرى صدرا با هم ناسازگار است ،به نظر میرسد با
لحاظ برخی شواهد تاریخی بتوان تعارض را رفع نمود و بدین طریق از صدرا دفاع نمود.
به این صورت كه بر مبناى حدسیات برخی مورخین صدرا كتاب تعلیقه بر شفاء را در

اواخر عمرش و پس از تألیف كتاب اسفار نگاشته است 1.حال چنانچه این شواهد
تاریخی معتبر باشند ،میتوان گفت كه به احتمال زیاد صدرا در اواخر عمر خود از ادعا
علیه وجود مستقل از آحاد و فینفسه سلسله كه از پیشفرضهاى مشترک میان تقریر
نجات ،برهان نخست ابطال تسلسل تفتازانی و نیز صورتبندى انجام گرفته از تقریر
نجات است ،دست برداشته باشد.
______________________________________________________

ّ
 .9برخی عبارات صدرا كه موید نوعیت عدد هستند از این قرارند« :انه البد لکل حقیقه نوعیه من خاصیه و اثر
ً
یترتب علیها لذاتها فی الخارج  ...ال شک ان لکل واحد من االعداد خواص و آثارا غیرما لغیره ،فهو نوع موجود
بنفسه ...فإذن لکل واحد من االعداد حقیقه مخصوصه و صوره متصوره منها فی النفس مطابقه لما فی الخارج
كسائر الحقائق التی لها وجود خاص فی الخارج و صوره منتزعه من مادتها حاصله فی النفس ...و لیس بعجیب
ان یکون العدد كسائر االشیاء التی لها تحقق فی الواقع ،له وحده و هی صوره ذاته و ان كانت ذاته نفس كثره لشئ
آخر» .صدرا ،شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء ،تهران ،انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا،
1982ش ،صص.508-505
 .1عبودیت ،عبدالرسول ،درآمدى به نظام حکمت صدرایی ،تهران ،انتشارات سمت1930 ،ش ،ج ،1ص.91

نقد صدرا به برهان صدیقین سینوى؛ كل ،عدد و سلسله علی 913/

دومین شاهد مربوط به اصل وحدت تشکیکی وجود و سریان حقیقت عینیه واحده
وجود در مراتب شدید و ضعیف آن در فلسفه صدرا است .توضیح آنكه :بنابر خوانش
مشهور از موضع صدرا واقعیت خارجی افراد ماهیت یا همان وجود افراد ماهیت،
صرفنظر از كثرت و تمایز ذاتیشان از هم ،یکی است .در واقع وجود افراد مختلف
ماهیات وحدتی عینی و خارجی دارند .صدرا دلیل وجود این وحدت عینی را اطالق
مفهومی واحد به نام موجود بر مصادیق و افراد متعدد ماهیات میداند و از طرف دیگر
مدعی است كه این وحدت عینی ،شخصی و نافی وجود كثرات نیست 9.از جمع میان دو

نکته فوق نتیجه میشود كه میان ماهیات متکثر (آحاد متمایز) حقیقتی مشترک و از سنخ
واحد به نام حقیقت عینیهى واحدهى وجود سارى است كه مستقل از هریک از مراتب
خویش بوده و شدت و ضعف آن وجودات شخصی را در مراتب مختلف و متکثر موجب

میشود 1.به عبارت بهتر الوجود حقیقت واحد مشکک ذومراتب است .پس هركه قائل به
وحدت وجود است به كثرت آن نیز معتقد است.
صدرا ادعاى فوق را دربارهى علت و معلول نیز دارد .از نظر وى علت و معلول
داراى وجود واحد هستند اما با مراتب متفاوت .مرتبه وجودى معلول ضعیفتر از علت
است و وجود یا مرتبهى علت مقوم وجود یا همان مرتبهى معلول است .این دو از انحاء
همان وجود واحد سارى و مشترک در مراتباند .به عبارت بهتر این خود الوجود است كه

متصف به علیت و معلولیت میشود بدون آنكه چیزى به آن منضم شود 3.اكنون و با
توجه به مطالب فوق نتیجه میگیریم كه حتی اگر اینطور نباشد كه هر دستهى دلخواهی
از اشیا تشکیل كل حقیقی دهند _همانطور كه در تقریر نجات و برهان نخست ابطال
تسلسل تفتازانی نیز مؤلفههاى موجود در سلسله دلبخواهی و بی ارتباط با یکدیگر نبوده
______________________________________________________
 .9صدرا ،الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ،ج ،1ص 81و ج ،1ص.143
 .1همو ،شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء ،ص.94
 .3همان ،ص.15

 /911جستارهاى فلسفی ،سال دوازدهم ،شماره سیام ،پاییز و زمستان 1935

و رابطه علیت میان آنها برقرار است_ لحاظ مراتب شدید و ضعیف موجودات در كنار
هم ما را به دریافت وحدتی حقیقی به نام حقیقت عینیه واحده وجود یا به عبارتی
«الوجود» سوق میدهد؛ و چون وحدت الوجود حقیقی است در نتیجه الوجود سارى در
مراتب نیز موجودى حقیقی خواهد بود 9.آنكه صدرا در مسألهى وحدت تشکیکی وجود،
وجود موجودات را اعم از علت و معلول با آنكه داراى ماهیات مختلف هستند ،متحد
ً
دانسته و تفاوت آنها را صرفا در كمال و نقص و رتبهى وجودى هریک نسبت به دیگرى
معرفی میكند.
ً
نتیجه ارائهى هر دو شاهد فوقالذكر آنكه اوال :نقد صدرا بر برهان ابطال تسلسل
مورد بحث (و از این رو بر براهین صدیقین سینوى) در بهترین حالت مصادره به مطلوب
ً
است .و ثانیا به نظر نمیرسد كه خود صدرا به فرضهاى نقد خود پاىبند بوده باشد.
نتیجه
پس از بیان فرض مشترک میان تقریرهاى براهین صدیقین سینوى ،صورتبندى تقریر
نجات و برهان سوم بر ابطال تسلسل در اسفار ،نقد صدرا در جهت ابطال این فرض كه
بر پایهى قاعدهى مساوقت میان وجود و وحدت صورت میگیرد ،مطرح شد و نتایج زیر
از بررسی صحت و سقم نقد مزبور به دست آمد:
اول آنكه ،ادعاى ابنسینا مبنی بر وجود مستقل و امکانی سلسله با مدعیات وى در
باب نحوهى وجود اعداد و وحدتی كه براى اعداد متصور است ،سازگار است .در عین
حال این دو ادعا هیچ تعارضی با قاعدهى مساوقت وجود با وحدت ندارد .بنابراین
شیخالرئیس همانطور كه وجود اعداد را به منزلهى یک كل ،از واحدهایی كه متشکل از
______________________________________________________

ً
 .9مجددا الزم به ذكر است كه منظور نویسندهگان سرایت احکام «الوجود» به «سلسله» و برقرارى تناظر كامل
میان این دو نیست به این معنا كه ادعا شود همه احکام حقیقت عینیه واحده وجود با سلسله اینهمان هستند بلکه
مقصود صرف مشابهت میان این دو از نظر كل شامل و در برگیرندهى تعدادى از آحاد است.

نقد صدرا به برهان صدیقین سینوى؛ كل ،عدد و سلسله علی 915/

آنهاست ،مستقل می داند ،وجود سلسله را نیز از موجودات ممکنی كه به منزلهى
ّ
مؤلفههاى آن هستند و به نوعی سلسله علی معلول وجود آنهاست ،مستقل میداند.
دوم آنكه صدرا نمیتواند به خوبی تعارض میان قاعدهى مساوقت میان وجود و
ّ
وحدت با استقالل سلسله از مؤلفههایش را تبیین نماید و بگوید چرا سلسلهى علی
وحدت حقیقی و در پی آن وجود حقیقی ندارد .این در حالی است كه خود وى قائل به
انبساط و سریان حقیقت عینیهى واحدهى وجود در مراتب آن است و آن را در عین
شمولش نسبت به مراتب از مراتب مستقل میداند .پس میتوان اینگونه برداشت كرد كه
مقابلهى وى با وجود مستقل سلسله نه مستدل كه مصادره است.
سوم آنكه چنانچه بپذیریم صدرا تعلیقات خود بر كتاب شفاء را در اواخر عمر
خود و اسفار را قبل از آن تألیف نموده ،طبق شروح او بر سخنان شیخ در رابطه با عدد در
تعلیقات باید نتیجه بگیریم كه وى از ادعاى عدم استقالل عدد به عنوان یک امر مستقل
از واحدها منصرف شده است .بر این مبنا شاید بتوان احتمال داد كه وى از ادعاى عدم
استقالل سلسله نیز دست برداشته و یا دست كم نقد وى بر فرض مشترک وارد نباشد.
اگر استداللهاى فوق صحیح باشند ،استدالل ابطال تسلسل مورد بحث و براهین
صدیقین سینوى از نقد صدرا مصون هستند .اینكه چگونه میتوان از موضع متافیزیکی
وجود سلسله علی دفاع كرد مجالی دیگر میطلبد.
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