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  نیشیپ ی  بیترک یهاعدم امکان و عدم صدق گزاره» یۀنقد نظر         3سید احمد فاضلی                                                                 

 *ییبر اساس حکمت صدرا« عقل محض  کانت آلایدهدر  
 82/11/1011تاریخ پذیرش:                 91/70/9077تاریخ دریافت: 

                                                                                   چکیده                                                        
اش، بایست بر اساا  مباانی مفریتایترین مباحثی است که کانت می، یکی از مهماثبات واجب نیخدا و براهجایگاه 

داناد، باه هماین د یا  در مفنادار می موضع خود را نسبت به آن مفّین کند. کانت، شناخت را تنها در قلمرو امور مادی
مند نیستند، اشاتباه اسات. او بارای ن اان دادن مند و مکانوی اساسًا بحث از اموری چون نفس یا خدا که زمان دیدگاه

و  نامادیعق  محض ما ییاستفال ۀدیرا ا« خدا» ۀدیا ،نقد عقل محضش دیا کتیک استفالیی کتاب خاین اشتباه، در ب
 دگاه،یاد نیاا .یاباددسات نمی دهیاا نیاابه  ،ییاستفال قیو نه از طر یکه عق  نه از راه تجرب کندمیت به زعم خود اثبا

  یتفصا باه ،شناسیشناخت کردیاست. کانت در رو یشناسیو هست یشناسکانت در شناخت کردیرو یچگونگ امدیپ
 و کیازیمتای در نی ایپ یهااداناش کاانام کاه اسات بااور نیپردازد و بر ایم نی یپ یبیترک یایقضا صدق و امکان به
که ناه تنهاا  قرار دارد ییصدرا ۀیلسف دگاهید دگاه،ید نی. در مقاب  ادارند یبستگ نی یپ یبیترک یایقضا امکان به ک،یزیی

 ۀاز جملاه مسا ل ،یاز موضاوعات یلساف یاریبسا داردبلکه بااور  ست،ینقائ   فهیا طب بفد در ما یعق  نظر یلیبه تفط
 دُبفا م درها ،ییصدرا ۀرسد یلسفیبه نظر م .است ح  قاب  ینظر عق  حیصح یریکارگبه قیخدا، از طر اثبات وجود

عقا  محاض داراسات. از  آلایاده از راها و مغا طات تفارض ریع ییتوانا ،یشناسیدر ُبفد هست مه و یشناستشناخ
 .مییگو پاسخ را یو اشکاالت و کرده نقد ییدراص ۀیلسف اسا  بر را کانت دگاهید میادهینوشتار، کوش نیرو در انیا

 .ییصدرا ۀیلسف کانت، ۀیلسف خدا،، آلایده ن،ی یپ یبیترک :واژگان کلیدی

                                                 
 یلسافه در نی ایپ یبیترک یهاو نقد نظریه کانت در باب عدم امکان و عدم صدق گزاره یبررس »این مقا ه برگریته از رسا ه دکتری نویسنده مس ول با عنوان *. 
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 ییبر اسا  حکمت صدرا« عق  محض  کانت لآهدیدر ا  نی یپ ی  بیترک یهاعدم امکان و عدم صدق گزاره» یۀنقد نظر

 مقدمه

یارا  تیاماه  یاباه د  «خداوناد» چاون یموضاوعات ۀدربارکه باور است  نیا بر محض عقلمغالطات در بخش  کانت

 تاوانیخداوناد را ناه ما ،یو به نظر (.Kant, 1929: p.500) کرد بحث توانینم( یمکان یرا و یزمان )یرا اشیتجرب

کاه  دهادیرخ ما یزماان ینومیآنت نیا .گرددیشود، دچار تفارض م یمباحث نیاگر عق  وارد چن وکرد  یاثبات و نه نف

 ۀیاثباات قضا ییتواناا هم وبرنهاد )تز(  ۀیاثبات قض ییو هم توانا رسدیم متناقض ۀیقضبه دو  فتشیطب یعق  به اقتضا

 عقدل آلایدد ] خاود کتااب یبفد بخش در که است یحا  در نیا. (128 :1831)هارتناک،  دارد را( تزیبرابر نهاد )آنت

 اثباات در ممکان ینظار برهاان قسام ساه تنهاا وم،یاه از تیبه تبف یو. پردازدیاثبات وجود واجب م یبه نف [محض

 ,Kant) یفیطب – یاتیو برهان ا ه یشناختبرهان جهان ،ی: برهان وجوددپردازیم کی هربه نقد  و کرده بیان را خداوند

(1929: p.500 .یشناسایو هسات یشناساشاناختمباحث در  ینگرش و یدر چگونگ دیکانت را با دگاهید نیا علت 

 هااآن صادق و امکاان ۀنحاوو  «نی ایپ یبایترک یایقضا»بر  کانت ۀشناسانشناخت  کردیاسا  رو .کرد جو و جست

از نظار  ایقضا نیکند که ایم استدالل اما رد،یپذیم و ریاضی کیزیی در را ایقضا نیکانت امکان و صدق ا .ستوار استا

اصاول موضاوعه و مصاادره باه  یکانات دار یشناساشاناخت نظریۀ(. ibid, p.56) ندارند یراه کیزیمتای به منطقی

 دّقات باه دیابا او یاۀنظر یاجازا رو نیاا از زند؛یریم یرا پ یو یشناسشناختمباحث  ۀاست که شا ود ییهامطلوب

هاا باه یریتنیاگار ناپاذ .اسات یریتنیناپاذ کیاو کدام  یریتنیها پذآن از کی کدام شود مفلوم تا گردد یابیارز و یواکاو

 .بود یگرید جایگزین یۀنظر یدر پ دیرا متز زل سازد، آشکار است که با او ۀینظر انیباشد که ساختار و بن یااندازه

 ،کانات خاالف ربان ی هأصادرا مت .اسات ونادشاناخت خدا ،هدف یلسافه ،ییصدرا ۀیلسف دگاهیمقاب ، از د در

کاه از  کنادیما ارائه یمتفدد یهابرهان واجب، وجود اثبات یبرا و داندیم ممکن را خداوند یعقالنو  ینظر شناخت

مالصدرا متوجاه اشاکاالت  ینظام یلسف ایاست که آ نیا پرسشحال  آن جمله برهان صدیقین با تقریری متفاوت است.

 اشکاالت را دارد؟ نیریع ا ییتوانا ایآ وبوده  کانت ۀشناسانیشناسانه و هستشناخت

عقا  محاض، باا اساتفاده از  آلایادهدر  کانات ۀشناسانیو هست شناسانهشناخت کردیرو نقد یپدر  نوشتار نیا در

 .میهست ییصدرا ۀیلسف یمبان
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 شناسانۀ کانتشناختمبانی . 1

کاه  دانادیما ییشناسارا قاب  یئایاش صریاً کانت  .انجامدیماثبات خداوند  نیبراه یبه نف کانت ۀشناسانشناخت یمبان

 (ibid, 1929: p.298) خاار  ن اوند. یاهماهمقاوالت  یحس و یجربت کاربرد از هرگز و بوده مکان و زمان ۀریدادر 

 دیاآ حسااب باه یعلما یاباههاُ  توانادینما ،یمکاانریو غ یزماانریغ تیاودن ماهدارا با  یاا وجاود باه د واجب پس

(Friedman, 1992: p.3  .) 

با توجاه باه شابهات  یو. (39 :1894)کانت،  بود ومیه یشناسشناخت ۀشبه ،کانت توسط مبنا نیا رشیپذ علت

 سات؛ینمطلاق و ضارورت  تیاکل یدارا یاینیپسا ۀیقضا چیکه ها دیرس جهینت نیبه ا (Hume, 1977: p.18) ومیه

 ،ساتیعلام ن دیمف یلیتحل ۀیقض گرید یاز سو(. Kant, 1929: p.85) است آور نیقی پی ینی است که ۀیقض نیبنابرا

 ۀیقضاتنهاا  جهیدر نت (.ibid, p.48) باشد یفی أکه ت علم آور است یاهیپس قض د؛یایزاینمبه مفلومات ما  یزیچ رایز

 .است آور علم ،خار  جهان ۀدربار است که ینی یپ یبیترک

 آن پاساخ دنباال باه کانات ۀیلسفاست که  یپرس  ،مماتقّد  یفی أت یایقضا همان ای ینی یپ دانش یچگونگ امکان

در  مماتقاّد ی فیتأ  یایقضا ایآ :ک دیم شیپ فهیبفدا طب ماو  اتیاضیر ات،یفیپرسش را در سه بخش طب نیا یو .است

 نی ایپ یبایترک یایقضا ایآ و ؟دارند قتحّق  امکان نی یپ یبیترک یایقضار ریاضیات، د ایآ شوند؟یمحقق م یفیعلوم طب

 ؟ممکن هستند فهیبفدا طب ما در

 ۀیانظر یاصال ۀمسا ل جاهیدر نت (.ibid, p.56) اسات یمنفا سوم پرسش به و مثبت اول پرسش دو به کانت پاسخ

 یبارا .در علاوم گونااگون اسات مماتقّد ی فیأ ت یهاعدم صدق گزاره وصدق  ییامکان و چرا یچگونگ ،کانت شناخت

 نامادیما یکیکه آن را انقالب کپرن یزیچ داند،یم یدانش ب ر با آنبهه را در مطابقت اُ  حیشناخت صح یمنظور و نیا

(ibid, p.27.) 

 نیاا و( ibid, p.89, 929) استو یاهمه  حس ۀقودو  ی، ن أت گریته ازب ر یهادانسته ۀهم که است باور نیا بر یو

را عناصار  و زماان کانت مکان .آورندیخود در م شک را به  یخارج یهاکه داده دارند ینی یپ ییهاشاکلهعناصر یا  ،قوه دو

 دیادگاهبناا بار  .کنادیمامفریی  گانهدوازدهمقوالت یاهمه را  ۀقّو  ینی یعناصر پ و رداشمیحس بر م ینی یپ یساختارهایا 
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 ییبر اسا  حکمت صدرا« عق  محض  کانت لآهدیدر ا  نی یپ ی  بیترک یهاعدم امکان و عدم صدق گزاره» یۀنقد نظر

 یاهماه ۀواساطو باه  گاناهدوازده مقوالت قیطر از و شوندیبه ما داده مو از طریق شهود مکان  در قا ب زمان و اءیکانت، اش

 کنادینم بیانرا  هقّو  دو نیا حیصر یی و تمایزجدا جا، چیهدر  کانت ا بته (.ibid, 1929: p.93)رندیگیم قرار  هیمورد اند

(Chadwick, 1992: p.45؛) یحسا یبدون محتواهاا اندی ه که شک  نیا به داند؛یم به یکدیگر وستهیرا پدو  آن بلکه، 

   (.Kant, 1992: p.92) ندکور میبدون مفاه ،یحس یهمان محتواها ایهستند و شهودها  پوچ و تهی

 ییبازنماا باه را انساان ۀاندی ا و بین بردرا از  ءایاش مراألسفن نظری به ۀدسترسی یلسف خود، مبانی یلسفی با کانت

 و حاس ۀقاودو  از طریاقکاه را  یداریپد اءیاش یبررس توانتنها  انسان ،او دیدگاهاز  .محدود کرد ار خ جهان پدیداری

 نحا یال یهاباا تفاارض و مغا طاه ب ار را ،ردیچوب شک  گرچها نیو هر چه خار  از ا راستدا اندشده جادیا یاهمه

او  دگاهیااز د کاه ینایقیبه علام  دنیشناخت و رس ۀمس ل نییتب یبرا کانت بیترت نیا به (.ibid, p.12) کندیم روهروب

باا  خاار  هاانکاه ج ردیاگیشاک  ما یزماان ینایقی علم   نیا که بر این مدعاستاست،  ینی یپ یبیترک یایهمان قضا

  (.Casullo, 2003: p.110) بوده و ا زامًا از کانال زمان و مکان عبور کرده باشد مطابق ذهن ینی یپ یساختارها

 عمومی اشکاالت  1-1

 :میپردازیمشناخت کانت  ۀدر اینجا به بررسی اجما ی برخی از اشکاالت عمومی نظری

 یذهنا نظامات تشناخ اینکه تنها به نه ؛استخار  جهان در و از ذهن  مستق  ،اءیشناخت اش به دنبال فولسیی .1

 ایاعلات  موجود اسات، خار ف که در شیء ا  دریابیم ممکن نیست کانت مبانیبر  هیبا تک عنوان نمونه،بسنده کند. به

 دنشاویاطاالق ما یداریاپد ءایبار اشا یاهماه تنهاا ۀو مقوالت قّو  ستین یداریپد األمر اشیاء،نفس رایز ؛است مفلول

(Kant, 1929: p.84.) کاه  اسات شاده موجاب یداریاپد ءایاشا و نفساهییا اءیاشا انیامموجود  ی  انگاردوگانه نیا

در حاا ی کاه کانات  ؛(888 :1891 وئنا،،ی) برشمارند «یستیآ ایده» ۀیلسف کیرا  انتک ۀیلسف ،نگاران یلسفهخیتار

   (.Kant, 1929: p.244)ریتیپذینمرا  اشیلسفهاین نوع نگاه به 

 .(214 :1 ،1813)کاپلساتون،  کارد دیااع نتکا از مبانی توانینمدیگر  یدسینا اقل ۀهندسو ظهور  بروزبا  .2

 :1838 ،یجااانی)الر اشاراف نداشاته اساتزماان خااود هام  اتیاضایرباه کانات  کااه بار ایان باورناد ی نیازبرخا

 .(Shabel, 2002: p.91؛111
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ی ریاضی در این باب مقایسه کنایم؛ باه ها ریتیپو  نین تیا تیّ نسب ۀینظراگر دیدگاه کانت از یضا و زمان را با  .8

 (.Wuppuluri, 2016, p.137 ؛91 :1831، ی)مباشر .میبریمپی  یضا و زمانوی از  برداشتباط  بودن 

و مکاان  زماان ۀطایحهرگاز در  کاه یعا م عنوان به خار  از ذهن عا م ،یایشناخت ۀقّو  کدام لۀیوس به وچگونه  .0

 نیاا برطرف کاردن یبرا هر چند؟ شودیم گریته یرضشیپ ی انسان است،شناخت دستگاهروی اثر بر  أمن  گنجد ونمی

 دیابا منظاور نیا یبرا رایز ؛ای نداردیایدهبه نظر  ؛(119 :1839)کورنر،  است گریته ورتص ییهاتالشگویی، تناقض

 او ییلساف یمباانباا  و نیسات کانت قبول مورد یتیعل نیچن که حال آن ،شوددر نظر گریته  یداریپد ۀطیح ورای یتیعلّ 

 سازگاری ندارد.

 یوتنیان کیازیبودن ی ینیقی یو رایز کرد؛ مطرح وتنین کیزیی یمبان اسا  بر را خود هاتیتوج از یاریبس کانت .۵

 .(1 :1898)چا مرز، غیرقاب  پذیرش است  کیزیی علم بودن ینیقیدر حال حاضر،  اما ،بود گریتهیرض شیرا پ

 مادعا نیاا یبارا یلیاما د (، Kant, 1929: p.44) ردیگیم ممسلّ  ینی یپ ۀگزار یبرا را بودن «یضرور» کانت .1

 ؛باشاد نی ایپ یهااگزاره و خواص هایهگیواز « ضروری بودن» دیآینمبه نظر  (.Ruja, 1936: p.27) کندیارائه نم

برشامرد  ینی ایپ یهااگزاره تاوانیما رسندیمبه اثبات  احتماالت نظریۀ ۀواسط بهکه  زیرا نمسائلی  مثال عنوان به رایز

 .(291 :1890 ،ی)ابوتراب

 ییصدرا ۀفلسفمحض بر اساس  عقل آلایده رد شناسانهشناخت یمبان یبررس  .1-2

 ۀمنظوما تماماست و  کانت ۀیلسف یمحور ۀمس ل ،نی یپ یبیترک یایامکان قضا یچگونگ نییتب، بیان شد که گونه همان

 نیاا در یاساالم ۀیلساف ایآ جای این پرسش است که اکنون .است شده بنا پرسش نیا به پاسخ برای او ییلسف و ییکر

 زیباه تماا، نخساتین ییلساویی نیسات کاه (Kant, 1929: p.51)که ادعاا کارده  گونهآنکانت،  ؟دارد مورد دیدگاهی

 شیهاا پاقرن پرسش نیا .است کردهرا اثبات در علوم  نی یپ یبیترک یایو وجود قضا پی برده یبیو ترک یلیتحل یایقضا

: 1892، یغفاارشاده اسات ) داده آن مساتدل باهو  یمنطقا یو پاساخ گردیدهمطرح  یاسالم ۀیالسفدر آثار  نتاز کا

 هماو،؛ 800 :1، 1838 ن،ی هأصادرا مت) عیشاا ایا یاو ا حم  بحث ضمن یاسالم ۀیلسفدر  ،مثالعنوان  به؛ (223
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 یمحماوالتبحث از ( 00 :1818 ،ی( و عرض الزم )شهرزور123 ق:1088 نا،یس)ابن  برهان باب یذات و( 14 :1891

 دارند. یمفهوم تغایر آنبا  اما ،شوندیحم  م وعموضضرورتًا بر  که آیدبه میان می

 الزم یعرض تمحموالو  نیشیپ یبیترک یایقضا  .1-2-1

که همان تحلیلای کاانتی  یساغوجیا) فیباب تفر یذات .1: دارند یهگیو دو بحث کرده کهاز محموالتی  نی هأصدرا مت

 یهاایهگایو تمااممحماوالت  نیاکه ا است آشکار .شوندیمحم  شان به نحو ضروری بر موضوع .2 ؛ستندین (است

  :دیگویم یو دارا هستند. ،و ضرورت است تیکل همان کهرا  نی یپ یبیترک یایقضا

و ایدن  اسدت محمدو  همانندد ، چه از لحاظ ذات و چه از لحاظ عنوان،موضوع ،آن در که است یحمل، یذاتحمل 

 صدورت نیدادر غید   ،ع و محمو  تفاوت باشددموضو  میان لیتفص و اجما  جهت حمل هنگامی مفید است که از

 آن کده جددا از موضدوع از افد اد محمدو  اسدت  ، حملی است که در آن یع ض و عیحمل شا و .مفید نخواهد بود

بدالر    ،دومقسد  بالداات و در  ،او  قسد  . حمل درباشد خارج از آن ع ضی ایداخل در موضوع  ی  ذات  ،محمو 

 اسدت نیدر عالزم  ای  آن یمثلث ب ا یایازو  مانند :است [ذهن عین و] ه  دو وجودالزم در  ای یمحمو  ع ض و است

و  تدخخ در خارج بدودن و  هایع ض ۀهمو  ... انسان یب ا تیکل ،ب عکس و لیو ف یزنگ یب ا یاهیس مانندنه در ذهن 

[ ذات]از  خدارج یمد  ا مرلدو  و نسدتشش وجدو  در او  الزم و دارندد مخالفدت آن بدا یذات]محمو [  متقدم و تقو  

 .(11 :1931، نی)صدرالمشخله دارند مشارکت یذات با نتودنش

 ۀنکتا .داد مطابقات کانات یلایتحل یایقضاا ابا بیاان کارده نیصادرا متأ ه کهرا ی ایذات حم  توانیم جا نیا در

 مالصدرا که است نیا ،یذات نهو  باشدمی عرضی ،موضوعبرای  محمول که آنجا ههیو به ،یعرض حم بارۀ در توجهقاب 

هماان  نیااو  دانادیما یضارور ،برای موضاوع هستند، آن از رمؤّخ  و ذات از خار  با آن که راها محمول نیا از یبرخ

 .بود دنبا ش به کانت مطلوبی است که

 با یمفهوم یبه بررس باید ،مالصدرا نزدالزم  ی  عرض محمولو کانت  ن  ی یپ یبیترک یایقضا کام  مطابقت یبرااما 

علام  آن یذاتا عاوارض از علاوماست و مساائ   یموضوع یدارا یهر علم که میدانیم .میبپرداز «علوم  ئمسا» عنوان

 مساائ  پس ،آور باشند نیقی باید یهر علم یهاچون گزاره ،گرید انیبه ب .(٦٣ :1٦٣2، ینی)م کوةا د آیندشمار میبه
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 .(21 :ق 1٣٦٣ ،یخراسان آخوند) هستند علم آن موضوع یبرا واسطه بدون و الزم محموالت علوم،

 :است مطرح احتمال دو ،الزم محمول یبرا نجایدر ا

 محماول ،کانات نظار بر اسا  یفنی ،اتحاد مفهومی برقرار باشد ،هیقض موضوع ومورد بحث  محمول میان اگر .1

مواجاه  اشاکال دو باا، «ساتا نااطق وانیاح انساان» ۀیقضا مانند ،باشد یلیتحل ه،یقض و یساغوجیا باب یذات ،هیقض

محماول، باه  ۀلیوسابه را موضوع اتیذات زیرا تنها ؛شد نخواهد حاص  یعلم  ریتیپانسان  یبرا اول آن که: میشویم

 کناد؛یم ادی یلیتحل یایقضا بودن ثمر یب عنوان آن با از کانت که است یمطلب همان نیاو  کرده انیب یترمبسوطشک  

 .شاد خواهنادمنحصار  موضوع اتیذات در یعلم مسائ  تفداد پس است، محدود یموضوع هر اتیذات چون دوم آن که

 .قسم نیستند نیا از علوم مسائ  محموالت جهیدرنت

 موضاوع باربه شک  ضروری و قطفای  چرا پس ،نباشد برقرار علم موضوع و محموالت انیم یمفهوم اتحاد گرا .2

 از ،دو نیاا کاه است آن دنشو حم بر موضوع  تیقطف و ضرورت با دیبا مییگویم که نیا علت شوند؟یم حم  هیقض

 .دبو نخواهد آورنیقی ،علم صورت نیا ریغ در ،هستند یعلم یایقضا یهایهگیو

 خاود موضاوع اتیضارور از و یذاتا، الزم محماولیی کاه در آن ایقضاا امکاان یچگونگ نییتب منظور به نایس ابن

 : دیگویم. وی کندیم بیانهستند، دو نوع را 

 یلدیتحل  یغ محمو این همان ] ستین آن از جزئی اما ،است تیماه هم اه که است یمحمول ،ممقو    یغ الزم محمو 

 نبدود ب ابد ] نیو ا مثلث با دو قائمه یایزوا نبود ب اب  مانند  است الزم ه  ممقو   محمو    اگ چه  [است از نظ  کانت

ضدلع  سده ۀمثلث به واسط آن کهاز  اما پس، شودیبه مثلث ملحق م وجوبا   ،سهیاست که هنگام مقا چیزهاییاز  [ایزوا

مثلدث و آنهده  در نشیجده[، از نظ  کانت یلیمحمو  تحل] م بودندمقو   ،محموالت گونه از نیو اگ  ا  افتیم تقو   خود

 .(121 :1399 نا،یس)ابن  «بودندمششکل ت ینهایمقوالت ب از ،است مانند او

 نیارا ایا؛ زیضارور هام و ینی ایپهام  ،انادیبایترککاه هام  باردیماز محموالتی نام نا یس ابن باال، جمالت در

 چیازی اسات کاهن هماان یاا و ندیآیسه در ذهن به دست میق مقایاز طرو تنها به جهان خار   رجوعبدون  محموالت

 واساطهن یاکاه باه ا یزیچن یمترک ،نایسابن و نیصدرا متأ ه درستی یا نادرستی قولقطع نظر از به دنبال آن بود. کانت 
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 دسات یفیو تاأ  یلایتحل یایقضاا انیم زیتما به که است ییرد نیکانت به عنوان نخست یعاادّ  نادرستیشود، یثابت م

 .است ایتهی

   :دهدیشرح م گونه نیا را سیا رئ خیش جمالتن یرا دیخواجه نص

شان را وضدع کندی  و اگ  ملزوماته است یضوع قضمو  واضح  اثتات وجود لوازم  مطلب،ن یا انیباز  ابن سینا مقصود

ی ا  ندارد امکانها در ذهن رفع آن در آن هنگام منک  وجود چیدزی هسدشند کده رفردش دانان در لوازم، از منطق یب خ ز

 .(١1 :1، 19٣١، ی)طوس دانندیم یدر ذهن رفرش ممشنع است، ذات را که ه چه و ممشنع باشد

 نیاا درکه  شوندیم میره تقسیو غ واسطه واسطه و بایب ،نیّ بریغن و یّ به  وازم بدیگر  محموالت الزم از وجه نظرهای

دو دارای ء یشیک نا، یابن سو ن یان صدرا متأ هیب تفاوتاست که قطع نظر از  این اساسی ۀنکت .ستندیمورد نظر ما ن جا

زم ال .شوندیبر آن حم  م به نحو ضروری نیز وکه هر د مقّومریغم و  وازم :  وازم مقّو استو الزم  یگونه محمول ضرور

 کاه نیاا مانناد ؛گارددیء حم  مایبر شصورت پذیرد،  گرید یء با مفهومیمفهوم ش ی میاناسهیمقابدون آن که م مقّو 

کانات  یلایتحل ۀیقضاهمان  نیا .وان ناطق استیح یانسان به حم  او  مییگوب که نیا ایو  م انسان، انسان استییگوب

در ذهان بار  دیگار ءایء با اشایمفهوم ش ۀسیدر مقا -باشندمی کانت یبیترک یایقضاهمان  که- مقّومریغزم ال ؛ امااست

الزم  ،دو نصاف چهاار باودنایان « اسات چهارنصف  دو» شودیم گفته که یهنگام برای مثال .شودیمحم   موضوع

 .گرددیمبر آن حم   و ضروری یقطف شک به  چهاربا  دوسه یمقاهنگام ، اما باشدینم دو یبرا مقّوم

محموالت  و صفات هایهگیو ۀرا همی؛ زهستند مقّومریغمحموالت الزم  مت ک  ازرا  کانت نی یپ یبیترک یایقضا

موضاوع  یساغوجیات باب ایذات از ودارند « یر مفهومیتغا» قضیه، اواًل با موضوع چون؛ دناردرا  ی ماتقّدمفیتأ ی ایقضا

 ۀدایارخارو  از  نیازی به، قضیه موضوع برها حم  آندر را یز ؛اندینی یپ اً ی؛ ثاننخواهند بود یلیتحل جه،ینت درستند، ین

 یذهنا یاساهیه و مقایقضا محماول و موضاوع ازح یدرسات و صاح یرباه تصاّو  تنهاابلکه  ؛نداریمم آن یذهن و مفاه

دخا ات علام  ی بهازیات نیاو در ، یاسالم ۀیلسف یشناسمفریت سنتی دیدگاه بنا بر ی( حت٣1و ٣٤ : همان) زمندیم.این

. تنهاا گردنادیمابار موضاوع خاود حما   یقطف و یضرور شک به  ثا ثاً ( ٤٣ :1٦٤٤، ی)عاری ؛ستیهم ن یحضور

هنگاام نقاض آن، الزم باودن اجتمااع  ک گزارهی یضرورت منطق و مفیار مالکاین است که  ماندیمی که باقی امس له
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گفته پیاده شود؟ پاساخ آن اسات کاه سش است که چگونه این اص  در مطلب پیشنقیضین است. حال جای این پر

حم  محمول  ،صورت نیدر اکه  و نه چیزی دیگر مینیبیمذاتیات آن را  تنهااگر تنها خود موضوع را در نظر بگیریم، 

ماورد  گاریاء دیا اشسه بیدر مقااما اگر موضوع را  ،خواهد بود یلیتحلنیز  ۀ حاص یی و قضیگوهمانبر موضوع یک 

 هااآنی را خاواهیم یایات کاه در اتاازهصورت در حم  محمول بر موضوع احکاام جدیاد و  نیدر انظر قرار دهیم، 

، ی)غفاار ترکیبای خواهاد باود ،قضایه ،متفاوت از یکدیگر هساتند و در نتیجاه ،از حیث مفهوم موضوع و محمول

 .(2٣٢و 2٦٣ :1٦٣2

اه مالصدرا برای حم  یک مفهوم بر مفهوم دیگار، نیاازی باه زماان و مکاان و نیاز گفته، از دیدگمطا ب پیش بنا بر

 .رودیمشهود کانتی نخواهیم داشت؛ در نتیجه یکی از موانع اصلی برای اثبات وجود خداوند از میان 

 عقل محض آلایدهشناسانه در یهست یمبان  .3

 اثبات خداوند نیبراه  .3-1

خداوناد را از  یکاه وجاود الزم و ضارور یوجاود برهاان .1 :دکنایم میا به سه قسم تقساثبات خداوند ر نیبراه کانت

وجاود ممکان جهاان باه طاور  قیارا از طر یضرور موجودکه وجود  یشناختجهان برهان .2 ؛کندیمفهوم آن اثبات م

. کنادیاثباات ما ممکان جهاان  یت اک قیاکه وجود خداوند را از طر یفیطب -یاتیبرهان ا ه .8 ؛کندیاثبات م ،یکل

(Kant, 1929: p.500.)  

 برهاان اثباات باه مناوط یفایطب -یاتیاا ه برهاان قیاطر از خداوناد وجاود اثباات کاه اسات بااور نیاا بر کانت

؛ یوجاود برهاان ۀلیوسا همگر با ،خداوند را اثبات کند وجود تواندینم زین یشناختو برهان جهان است یشناختجهان

بادون  م،یرا باه اثباات برساان یضارور یوجود موجود ،یشناختتوسط برهان جهان میبتوان اگر یبه عنوان مثال حت رایز

برهاان گویاد نمایکانات  ،گارید انیاباه ب (.ibid, pp.507,518) کارد نیایآن را تف تیاماه تواننمی یبرهان وجود

امکاان  ،یبرهان وجودبدون استفاده از  مفتقد استبلکه  ،استناتوان  یضرور یوجود موجود از اثبات یشناختجهان

. (804: 1891 وئنا،،ی) وجود نخواهد داشاتبه عنوان خداوند  یشناختدر برهان جهان یموجود ضروریرض گریتن 

نوشاتار  نیادر ا بنابراین .است خداوند وجود اثبات نیبراه ۀهم ینف ۀمنز به  یبرهان وجود ینف ،کانت منظر از نیابنابر
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 .پرداخت میبرهان خواه نیا یبه بررس

 دوبااره د،یجد یریبا تقر زیآنسلم است که دکارت ن یبرهان وجود کانت منتقد که میکن ن ان خاطر دیبا را نکته نیا

 .ه بودآن را مطرح کرد

 یبرهان وجود  .3-2

 آنسلم  .3-2-1

 یا ها ذات به نظر اب تنها و واسطه بدون را خداوند وجود بتواند آن ۀلیوسرا ارائه نمود تا به  یآنسلم برهان ،غرب ۀیلسف در

تصاور  نیاتصاور کارد و ا تاوانیتار از آن را نماکه برتار و بزر  یاز موجود میدار یما تصور دیگویم یو. کند اثبات

 آوردیساپس اساتدالل ما او (.:Anselm, 1965 18) دارد وجود تفکر و  هیاند قمتفلّ  نکم در اذهان ما به عنوادست

چیازی  ،در خاار  ممکان اسات صورت نیا ریدر غ رایز د؛یآیآن هم الزم م نیعی، وجود این تصور یذهن وجودکه از 

 یزیاتصور کرد به چ توانیتر نمکه از آن بزر  یزیچ که در این حا ت، اش استموجود باشد که بزرگتر از تصور ذهنی

هام در  ،آن موجاود برتارنتیجاه  در است،متناقض و این امری تر از آن را تصور کرد بزر  توانیکه م خواهد شد  یتبد

  (.ibid :19) وجود دارد ساحت عینو هم در ساحت ذهن 

 نیتربرهاان را باا مثاال کاما  نیانقد خود به ا ،بود آنسلم که هم عصر با لونیگون شد. نقدبرهان از همان زمان  نیا

در ذهان  یارهیاجز نیچناتصور وجود  ،یبر اسا  استدالل برهان وجود دیگویم یو .کرد مطرح شده شناخته ۀریجز

 شاناخته یهاارهیجز گارید از ،از حیاث تکاما ن صاورت یا ریدر غ وجود داشته باشد دیبا رهیجز نیکه ا کندیحکم م

 نیاا باه پاساخ در ملآنسا (.L.Rowe, 2007: 357) خالف یرض استی قرار خواهد گریت که ترنییپا ۀدر رتب ،شده

 یزیاهر چ رای؛ زنسبت داد ،یرض کرد بتوان راکه عدمش  هر آنچهو  رهیجز در مورد توانینمرا  امر نیا :دیگویم مس له

 تاوانیتر از آن را نمکه بزر است  یاز موجود ترارزشکم ثیح نیهم ازکرد که وجود ندارد،  رتصّو  یارا بتوان به گونه

موجاود  مفهاومآن موجود باشاد،  ازاینتیجه گریت در خار  نیز باید ما به توانیمتنها تصوری که  ن،یابنابر؛ کرد یرض

 مثاال را ینقاشا ات،یماه دیگر و خداوند مفهوم انیم تفاوت انیب یبرا یو (.:Anselm, 1965 25) استکام  و برتر 

و  کنادیتصاور مادر ذهان خاود را  طارح ابتدا آن ،به تصویر بک دکاغذ  یطرح خود را بر رو آن کهاز  شیپکه  زندیم
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مثاال خاوبی  یا باارکیشر مفهوم (.Anselm, 1965: 25) کندیمدر خار  ایجاد را  ذهنی کاسپس آن تصور و ادر

کاه مفهاوم  تماامی صافاتی اسات دارای یا باارکیمفهاوم شار رایاز ؛برای ن ان دادن استدالل نادرست آنسلم است

 یا باارکیشر ،مآنسل استدالل بنابر جهینت در است؛ تناقض مستلزم آن عدم تصور جهت نیهم از و ا وجود داردواجب

 است. آن اقامه شده ابطالبر  یاریبس نیبراه در حا ی که ،موجود باشد دیبا زین

 دکارت  .3-2-2

کوئ توما   نیاباه ا یکسا گریو د (Owens, 1980: 135دانست )میرا بدون اعتبار و ارزش  یبرهان وجود زین نا یآ

برهاان  نیا شک  گریته دربارۀمباحث  بی تر مود، در نتیجهآن را مطرح ن گریدکارت بار د که نینداشت تا ا یبرهان توجه

نتیجاه را  شموجاود باودن تاوانیآن م تصورهست که از  یوجود دیگویم یو .استدکارت  یاصالح دگاهیبر د یمبتن

 هار مفهاوم و کنادیمابیاان  التتدمم   ۀدر رسا  دکارت .داندیممستند گریت. او این استنتا  را تنها به حقیقت خداوند 

ه ایتایدسات  ناپاذیر،آن مفهوم، به شکلی یقینای و شاک قتیبه حقتصوری را که به صورت واضح و متمایز درک کند، 

  د:یگویاو م است.

 بدا کده راه چد هد  کده شدودیمدحاصدل  جهینش نی، ااخا کن را  شیئی مفهومام به واسطه اندیشه توان یم که ام  از این

 تدوان ینم این، ب  اساس ایآ همین گونه است. حا  زین حقیقت، در بیاب ء یش نآبه  مشرلقو  درک کن  زیوح و تماوض

 به طدور شدفاو و و دان یبه مثلث م م بوط که صفاتی را ۀهمبه عنوان مثا   ؟بیاورم وند ب هانیوجود خدا اثتات یب ا

کده تصدور  صفاتی با در نظ  گ فشن توان یم ایآحا ،  .است مثلثبه مشرلق  در حقیقت نیز، امدرک ک ده ها راآن زیشمام

  (.Descartes, 1960: 62) ؟به اثتات ب سان ، وجود خداوند را شودیمرا شامل  هاآنخداوند 

 ،شاود درک زیتما و وضوح باآن است که هر آنچه  دکارت ۀیلسفاسا   رایز ؛است مثبت سؤال نیا به دکارت پاسخ

 یدارا ،ینامکاا میمفااه دیگار خاالف بار یمفهوم موجود کاما  و متفاا  دیگویم یو. است نیچن زیدر عا م خار  ن

 یقبلا یرض جنس از یرورتض ،دهدیاو به خداوند نسبت م که را یرورتض کندیم حیتصر یو .است یضرورت وجود

 توانادینماذهان  یو دگاهیااز د .ساتین_ باود قارار داده خاود استدالل اسا  آنسلم آنچه انند_م یموضوع اص  ای و

 گوناه نیاا تاا داردیوامااست که ذهن را وجود شیء )خداوند(  بلکه ضرورت ،کند  یتحم بر مفهوم راوجود  ضرورت  
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 ییبر اسا  حکمت صدرا« عق  محض  کانت لآهدیدر ا  نی یپ ی  بیترک یهاعدم امکان و عدم صدق گزاره» یۀنقد نظر

 تصاور باال بادون ایارا با بال  یکه اسب قادر هستمهرچند  ،کنم وجود یرضدون ب را خداوند من قادر نیستم»تفکر کند. 

 یجهات و نیااز ا .میاخداوناد دار تیاکاه از ماه داندیم یشهودرا  یاعتبار برهان وجود یو (.ibid: 63-64) «کنم

را درک  نادواخدۀ واژ یمفناماا  گویاد: هنگاامی کاهو در ایان بااره مای داندینم ی فظ فیتفر یرا دارا یبرهان وجود

اماا  ،وجود دارد ساحت خار و هم در  ساحت ذهن ند هم دروااست که خد نیآن ا یمفن که میشویممتوجه ، میکنیم

 حاال .تفلاق دارد شیءآن  یقیحق و ذات تیبه ماه ،درک کنم زیو تما وضوح اب که را هکه هر چ است گونهنیان برهان م

 تیااهم باهمتفلق  «بودن» که ابیمیمی زیتمامح و ضوا ه شک ب ،کنیممی بررسیخداوند را  تیکه با دقت ماه آنپس از 

  (.Cottingham, 1984: 82) میوند حکم کنبه وجود خدا درستیبه  میتوانیم در نتیجه .او است یقیقح

 ونادخدا از ریاغمن »: دیگویموی  .است کام  برتر و موجود محموالت ازی محمو  ،«وجود» دکارت نظر گاه از

 :Cottingham, 1986) «باشادهیتش ماا باه به نحو ضروری، متفلق وجود که کنم یرض را یگریموجود د توانمینم

ر جهینت در(. 47  یپس امکان نادارد باه موجاود ،هست زین وجود محمول یدارا با ضروره ،یمتفا  و کام  موجود تصو 

 :دیگویم وی .می یندیب ،حال وجود ندارد نیاست و در ع یکمال متفا  یکه دارا

امد   نیدا دانسشنو  ن یبینم ت پست عدد ای شکل همهون دیگ  مفاهیمی از وند رامفهوم خدا در ذهن خودم، من نا  یقی

 را یدزیچ ه  که ستیمر فت نعل  و  نیا از کمش  زیتما و وضوح داششن در ست،وند اخدا صفاتاز  بالفرل وجود که

 نیقدی در نشیجدهاسدت   شکل یاعدد  آن صفاتاز  نیزدر خارج  آن ام  ،به اثتات ب سان  یعدد یاکل ش یب ا بشوان  که

مکدن مه چند  ،اعداد و اشکا  است، باشد مخشص به هک یاضیر  قیحقا به نیقی نتاید کمش  از، وندخدا وجود به من

 و تیدماه انیم چون دلیل آن این است که .باشد آمیز به ظاه  مغالطه و جلوه نکند یهیبد کامال ابشدادر  این ام  است

و  نیز صدق کنددر مورد خداوند  این ام  ممکن است هک کن یمباور  یآسانبه ، شومتفاوت قائل می تمام اشیاءود وج

، بده شد یاندیمد ت قیددق هنگامی کهاما   نیست یوجود خارجدارای ک د که خداوند  ف   گونهنیا توانیم در نشیجه

 و یدا مفهوم کوه از مفهدوم دره است که غی  ممکن به همان میزانخداوند  تیه انفکاک وجود از ماهک در میاب  روشنی

 محدا قددر باشدد، همان ال موجودکه وندی خدا تصور ،نیساس اب  ا .بودن قائمه دو با ی مثلثایزوا مجموع ب اب ی

   (.ibid: 45-46)  یرا بدون دره تصور کن یکوه  یاست که بخواه
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 تاوانینما «سه ضلع باشد یدارا دیبخواهد مثلث باشد، با یاگر شکل» ۀاز جمل کهنکته توجه داشت  نیبه ا دکارت

جز مفهوم موجاود کاما  کاه  ،صادق است زین گرید میر مورد مفاهمطلب د نیا و وجود دارد یمثلث نیگریت چن جهینت

تصاور موجاود کاما   آن کاهو حاال  گیاردرا دربرنمی وجاود محمول ای صفت مثلث کی تصور رایز ست؛ا استثنا کی

 .با ضروره شام  محمول وجود هست یمتفا 

 دگاهیاکاه از د انادکارده حیرتصا (1190-1112همچون آنتونی آرنو د ) کانت از شیپ یحیاز متکلمان مس یبفض

ممتناع  شوجاود او از کماا  جدایی در ساحت ذهن، ،گرید انیبه ب .دی یاند توانیموجود نبودن خداوند نم بهدکارت، 

 در .اسات گوناه نیاا زیان خاار که در عا م  کند ثابت تواندینم ،ذهن ساحت در جداییامتناع  نیا که و حال آن است

 اساتدالل ۀمقدما در عاا م خاار   هیاثبات موجود بودن آن اند یاست برا  هیاند یتضاکه مق را هچآندکارت  قتیحق

الموجاود باودن خداوناد در ذهان،  و از عدم امکان تصور   کند استدالل گونه نیا تواندینم یکه و یدر صورت ،داده قرار

 را ممکان موجاود کاما   این کاه  ،کانت دگاهید از (.Arnauld, 1990: 101) بگیرد جهیموجود بودن او را در خار  نت

نظار  را در وجاود آن بایاد میکنایرا ممکن تصور ما یوجود نینکه چ یهنگام رایز ؛ستمفنا یب امری متناقض بدانیم،

 موجاود   از وجاود  هنگامی کاه » د:یگویم گردد. وی تناقضتا باعث  موجود نیست یزیچ گرید حال نیدر ا نگیریم که

 یبارا ییجاادیگر  آیا ؛میاکردهصرف نظر محموالت آن  تمام موجود کام  و نفس، از میکنمینظر  صرف کام مطلق و 

  (.Kant, 1929: 503) «ماند؟باقی خواهد تناقض 

محماوالت  اما در عین حاال ،کند سلب او از را وجود که ستین گونه نیا ،ندارد وجود خداوند دیبگو شخصی اگر

رو اگار نیازا .دنشویساقط م زیخود موضوع نتبع آن، بلکه تمام محموالت و به  ،برای او نگه دارد راقدرت  مانند یگرید

 کیا مورد نیا شود گفته دیشا. ستیامر مستلزم تناقض ن نیکند، هر چند کاذب، احکم به وجود نداشتن خداوند  یکس

موجاود را  نیترما امکاان کا تاوانینما جاهینت در ،موجود، منادر  اسات نیتروجود در مفهوم کام  رایز ؛استثناست

کانات آن اسات کاه هار  پاسخ. میشو مواجه تناقض با که نیا مگر ،کرد انکار را آن وجود حال نیو در عنموده  قیتصد

اساتدالل  نیاا رایاز ؛ستا هودهیب یموجود، امر نیترمفهوم کام  قیاز طر یبه وجود خارج دنیرس یگونه استدالل برا

گریت  جهینت نیچن دیبه طور قطع با ،میکن یرض شی یوجود را داخ  در مفهوم اگر م .است یتو وژوت و ییگوهمان کی
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 ییبر اسا  حکمت صدرا« عق  محض  کانت لآهدیدر ا  نی یپ ی  بیترک یهاعدم امکان و عدم صدق گزاره» یۀنقد نظر

جملاه  نیاا هار چناد ،«وجاود دارد ،موجاود وجاود   کی» مییگویم یوقت ،ترواضح انیب به. موجود است ،ءیکه آن ش

 کاه اسات خاطر نیا بهتنها  ،بگیریم رای اجهینتچنین  میتوانیم که نیا علت و ستا ییگوهمان کیاما  ،است حیصح

  (.ibid) ستین مطلوب به مصادره جز یزیچ نیو ا میاگنجاندهقباًل وجود را در مفهوم آن 

، به یدر مورد هر موجود .است توجه نکرده برهان یاصل ۀنکت به کانت ندیگویم یوجود برهان نیمدایف مقاب ، در

 هیرخ دهاد وجاود را از موضاوع قضا یتناقض که نیبدون ا توانیم ،ستیمندر  در ذات موضوع ن «وجود»د ی  اینکه 

باه  ، متفلاقاست که ضرورتاً  یمحمو  ،«دوجو» جا نیا در .ستین گونه نیا مس لهاما در مورد موجود کام   ،سلب کرد

 نیاا که است واضح م،یبنگر را برهان یمحتوا نانهیبا نگاه واقع ب اگر (.Oppy, 1966: 130, 145) استموضوع  نیا

وجاود را از موجاود کاما   صافت است که اگر نیکانت ا انیب .است دارای نقص یوجود برهان بر کانت نقد بخش از

منجار تاا باه تنااقض  ستین یباق یزیچ گرید و شوندیآن سلب م محموالت تمامحا ت موضوع و  نیدر ا م،یسلب کن

و  یضارور یمحماو  ،وجود لب کرد.س کام  موجود از را وجود مفهوم توانینم دکارت دگاهید بنا بر که شود؛ حال آن

ماورد  در. نیست تناقضیک  جزچیزی  ،باشد الموجود ی کهکاملمطلق و  جودوموجود کام  است و تصور م برایالزم 

 محماوالت تماام ،کنایم سلب قضیه موضوع از را وجود اگر که گفت وانتیم غیر از مفهوم موجود کام ، ی،هر مفهوم

 نیو چنا شاودینماایجاد  یمحذور چیمحمول ه یصورت از نف نیدر ا که میاکردهسلب را موضوع  خود   همراه به دیگر

تماام یاا  ،بر خالف دیگر مفاهیم ماهوی، تصوری که وجاود (.ibid: 146-158) است موضوع انتفاء به سا به یاهیقض

حاال تحقاق  نیعا و در بخ ی از مفهوم آن باشد، بدان مفناست که وجود، ذاتای موضاوع اسات و انکاار وجاود از آن

 تصور است.غیرقاب  آن یبرا موضوع انتفاء به سا به ۀیقض جادیرو ااینو از است زیآمتناقض ،موضوع

برهاان  .ساازد نمایاان را یوجاود برهاان در یاساساصلی و  ۀمغا ط تواندیم یحم  او  و عیحم  شا انیم تفاوت

 تاوانیما فیتوصا نیابا ا .کندیحکم م نه عا م خار  موجود در ساحت ذهن و برترین یبرارا به ثبوت وجود  یوجود

 یبرهاان وجاود یاشاکال اساسا .توجه ما را به مصاداق وجاود جلاب کناد خواهدیم یکه کانت با هوشمند ایتیدر

 صاادق عیشاا حم  به که آن از اعم، مفهوم وجود .شودیمصداق و مفهوم وجود م انیاست که سبب خلط م یامغا طه

 یبه ساحت مصداق خاارج یصناع عیحم  شا رایز؛ است مندبهره خود اتیذات از یذات یاو  حم  هب، دباش کاذب ای و
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 جاادیا یتناقضا ،یاقد مصداق باشاد که یتصور وجود کامل با جهیدر نت .تفلق دارد میبه ساحت مفاه ذاتی یحم  او  و

آن  یخاارج مساتلزم وجاود   ،کاما  وجاود   یذهنا تصاور و است حم  وحدت تناقض، طیشرا از یکی رایز شود؛ینم

 .ستین

 نقد اصلی کانت بر برهان وجودی. 3-3

 را به عناوان وجودبرهان،  نیدکارت در ا پی برد. یکانت بر برهان وجود نیادیو بن یاصل ینقادبه  توانیمطا ب م نیا از

ماورد « وجاود»اینجاا کاه در  -دارای یکی از کماالت  که یکامل موجود تصور که گونههمان پس .کندیماخذ  محمول

کانت، وجاود باه  دگاهیاما از د ،است متناقض یامر زیالموجود ن ی  خدا یرض ،است متناقض یامر ،نباشد -نظر است 

مفهاوم  ،یبه امار قیکه با تصد یدآیالزم م وجود، در صورت محمول بودن رایز ؛باشدمحمول  کی تواندینموجه  چیه

 شادن روشان یبرا کانت. است ن ده قیتصد نهیعبه ماست، تصور یبازنما هآنچ صورت نیا در که میده گسترشآن را 

خاود دارد،  فیاکه شاخص در ک یاسکه ده و یا یخ ۀسکده  انیم یتفاوت چیه ،تصور  حاظ از که زندیم مثال مطلب

وجاود  یا یاخ سکهاما  ،است موجود ،یواقف وجود دارد، آن است که سکه یا یخ و یواقف ۀسک انیکه م یتفاوت .ستین

 تماام باا را هیقضا موضاوع تنهاا ،موجود اسات یزیچ مییگویکه م یهنگام قتیدر حق (.Kant, 1929: 522) دندار

در و  میانکرده ینف هیرا از موضوع قض یمحمو  ،میکن یخداوند نفاز  را رو اگر وجودنیازا .میاکرده قیتصد محموالتش

برهاان  یبارا هااکاه تماام تاالش میرسایما جهینت نیبه ا تینها در. آمد نخواهد وجود به هم یتناقض گونه چیه نتیجه

بخواهاد  یشخصا نکاهیمانند ا؛ بوده است دهییایب م،یاز صرف مفاه کام  و مطلقوجود  کیبه منظور اثبات  یوجود

ل خاود باد هاوا در صاندوق پاوگذاشتن  با بخواهد ثروت خود را کسی آن که ای ،دیفزایب ضبا تصورات مح علم خود را

  (.ibid) زیاد کند

 تفااوت ،مفهاوم وجاود و دهدیم  یرا ت ک ءیش تیکه واقف یزیچ انیم بایدن ان داد که  ینیزبیت و یرکیز با کانت

اماا  ،دارد و نه اقتضای وجود نداشاتنوجود داشتن  نه اقتضایکه است واضح و آشکار  یمفهوم وجود، مفهوم .شدقائ  

امکاان  کاه ساتین یمفهاوم ،یهسات»: دیاگویجهت کانت م نیو از ااست وجود  از مفهوم ریغ یامر یوجود خارج

 یخارج تیو با واقف ستین یقیمحمول حق ،حال اگر مفهوم وجود(. ibid)«را داشته باشد ءیش مفهوم ضمیمه شدن به
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کاه  نای آنچاهیف دانادیوضع م یکانت آن را نوع ست؟یپس وجود چ ،است یاعتبارامر  کیتنها  و ندارد ارتباطی ءایاش

 یهاا یتماام تحل ،یکانت با انتقاد از برهاان وجاود(. Kant. 1929: 523) گرددتجربه مفلوم  ۀبه وسیلممکن است 

 یامار زیاوجود ن .ردیتفلق بگ یبه امور تجرب تواندیمباور است که تفکر ما تنها  نیو بر ا کندیرا انکار م یوجود شناخت

برهاان اعتباار  ،؛ با این وجود باید اذعان داشت که نقد کاناتنه عا م خار  شد،بامیآن ذهن  گاهیکه جااست  یاعتبار

که تنها پس از تصادیق باه واقفیات شایء در است موجود بودن مفنایی اعتباری  ،رد. از دیدگاه کانترا از بین بُ  یوجود

 ت.امکان اتصاف شیء خارجی به صفت وجود را در مقام تحلی  ذهن پذیری توانیمساحت تجربه 

نیسات؛ زیارا وی ابتادا، شاک  ممکندکارت، اثبات خداوند در جهان خار   ۀبا مبانی یلسف اصوالً آخر آن که  ۀنکت

و پس از اثبات و یقین به وجود من  اندی نده، به تبیین و اثبات عاا م خاار   کندیمدستوری خود را در تمام امور جاری 

 ۀبفد، به واساط ۀخداوند را به اثبات رساند و در مرحل بایدرو، وی ابتدا این؛ ازپردازدیمتحلی  تصورات ذهنی  ۀبه وسیل

دکارت با قبول چنین مبنایی دسات خاود را از  پیداستاز ذهن نتیجه بگیرد. همان گونه که را او واقفی بودن عا م خار  

تصاورات  ۀلیوسابهمگار  دمانینموجود با فف  و جهان خار  کوتاه کرده است و برای اثبات واقفیت عا م خار  راهی 

 باط  است. ،ذهنی که این امر از اسا 

 ییصدرا ۀفلسفمحض بر اساس  عقل آلایده در شناسانههستی یمبان یبررس  3-4

 مالصدرا نیقیبرهان صد  .3-4-1

اشکال اصلی برهان وجودی دکارت که خلط میان مصاداق و مفهاوم اسات، در برهاان صادیقین، چاه ساینوی و چاه 

کاه  یهنگاام رایا؛ زوجاودنه مفهوم ، استمورد نظر و توجه است وجود  مصداق  ، برهاناین در جود ندارد. صدرایی، و

ممکان باودن آن صاحبت  ایادر ماورد واجاب  بفاد ۀدر مرحلادر عا م خار  وجاود دارد و  «یموجود» شودیگفته م

 .است خار  عا م به برهان توجه خود،بهخود م،یکنیم

بادون  توانادیبرخاوردار اسات کاه ما یت و اساساکارده از چناان قاّو  ریکه مالصدرا تقر چنانآن ن،یقیصد برهان

 اصاا ت نهاد، بنا خداوند اثبات نیبراه در مالصدرا که یاشا وده .کانت عبور کند یهایاز نقاد یاخدشه نیترکوچک

دو عنصر وجاود  ،اءیاش با ههمواج در مالصدرا. (821 :1، 1838، نیصدرا متأ ه) است تیماه بر وجود متقّد  و وجود
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ماردود  ،از هار دو عنصار اسات بمرّکا ،یخاارج ءیشا تیاکه واقفرا تصور  نیو امکان ا کندمی یرا بررس تیو ماه

از دو  یکای دیاضرورتًا با نیابنابر ،میاکرده تیثنو ریبه ناچار خود را درگ ،میبدان مرکب را اءیاش تیواقف اگر رایز داند؛یم

ثابات  یعقلا  یادال ۀارائاباا  یو(. 3 : 1814، صادرا متأ هین) باشد یاعتبار یگریو د یواقف ،تیعنصر وجود و ماه

 چیها)بناابراین( و  کنادیآشکار ما را آن ،است که وجود یو نمود یاعتبار یامر ،تیاست و ماه  یاص وجود، کندیم

 ناه و اسات وجاود قاتیحق مالصدرا، ۀیلسفاز وجود در ساختار  منظور. ندارد اءیاش یانضمام تیواقف نییدر تب ینق 

 و دیاآیبه ذهن نم گاه چیبودن است و ه یذات آن خارج کهاست نهان  یوجود نزد مالصدرا امر قتیحق .وجود مفهوم

 (.۵8 :1، 1838،  صدرا متأ هین) است ممکن یحضور علم با تنها آن قتیحق درک

 کاه مبااحثی نیتاراز مهم یکای ،یو دگاهیاز د .است خار  عا م در یتیواقف رشیپذ مالصدرا، برهان زآغا ۀنقط

بحاث  یهسات از مفهوم   ،ینویدر حکمت س .(18 :1)همان،  است نیقیبرهان صد باشد،یاز اصا ت وجود م أثرمت

ّما إء یا  » که است تیمفهوم و ماه ازبحث  در هر صورت است، مصداق گرتیحکا، مفهوماین اگر چه  شود،می

 و ناه مفهاوم آن یهسات قات  یبحاث از حق صدراییاما در حکمت  .(81 :ق1088، نایس ابان) «ّما ممکنإواجب و 

 باه .مادنظر اساتا ربط باودن  نیع یفنی ،یامکان یقر تنهابلکه  ست،ین مطرح یماهو امکان جا نیپس در ا .است

در اماا  ،(ریایق)وجاود  و تفلاق اسات  طبار نیع ایو  (یغن)وجود محض و مطلق است  یهست ای یهست گر،ید انیب

 ازمنادیباه ابطاال دور و تسلسا  ن که ناگزیر شودیمتقسیم مفهوم وجود به واجب و ممکن  سینوی، نیقیبرهان صّد 

آن، دور و تسلسا  باطا   و پاس از شاودیابتدا واجاب با اذات اثباات ما ییدر حکمت صدرا در حا ی که؛ است

 .(11-1۵ :18۵0، نیصدرا متأ ه) گرددیم

مراتاب و مظااهر هماان  ،کثارات و نادارد راه رتکّثا ،وجاود قات  یکه در حق کندیاثبات م امالصدر بفد، ۀدر مرحل

، صادرا متأ هین) اسات وجاود شا ون و اتیاوجاود و تجلّ  قتیهر چه هست حق ،گرید انیبه ب هستند.واحد  قتیحق

 نیچه در ا ،ممکن، واجب است نه باشدمی  یکه واحد و اص یکه وجود کند. وی پس از آن اثبات می(92 :1، 1838

و نیازمناد باه  وابساته وجود قتیحق تا ستین ، غیریوجود قتیحق یورا که آن حال ووابسته به غیر خواهد بود  صورت

 (.114 :همان)برابر است  یذات بوجوبا  وجود قتیحق ،جهیدر نت .باشد او



 

 
 
 

 21 

 ییبر اسا  حکمت صدرا« عق  محض  کانت لآهدیدر ا  نی یپ ی  بیترک یهاعدم امکان و عدم صدق گزاره» یۀنقد نظر

باه بفاد  ۀدر مرحلاود اسات و وجا قت  یحق ،ابدییدست م بداندر ابتدا  مالصدراآنچه  ،گفتهشیپ مطا ب براسا 

 ،ساتندیوجاود خداوناد ن ی  ثان ،ممکنات که کرد ن ان خاطر دیبا را نکته نیا. پردازدیممکنات م ۀو بحث دربار یبررس

اماا ذات حاق در تماام مراتاب  ،ساتندین خداوند ذات ۀمرتباگرچه ممکنات در  .و ش ون ذات حق هستند اتیبلکه تجل

 .)همان( وجود دارد هاآن

 نیایتب در و نداشاتند را آن درک تاوان کانات همچاون یااست کاه یالسافه ینیادیو بن یاساس اص  وجود،  تاصا

در واقاع  کند،یم فیجهان را ضمن تجربه تفر تیکه کانت واقف یهنگام .شدند تیماه اصا ت طریدار جهان تیواقف

عاارض  تیااسات کاه بار ماه یامار ،وجودو  دهدیم  یآن را ت ک تیواقف ءیش تیکه ماه کندیم قیامر را تصد نیا

مفناست که باا حما  وجاود بار  نیتوسط کانت بد یانکار وجود محمو  .است یذهن یعروض، عروض نیو ا شودیم

شاده  متصافبه وصاف وجاود  قتیدر حق ءیکه ش شودتصور  گونهنیا دیو نبا کندینم یرییتغهیچ آن  تیواقف ،ءیش

درک   یاباه د  اماا ،ریات شیپا وجاود اصا ت مرز تا یوجود برهان از خود یدنقا با کانت که گفت بتوان دیشا. است

پرساش از  یفنای ییلساف پرسش نیتریاساساز  کانت. شد  ئقا تیوجود، به اصا ت ماه یخارج قتیحق ازنادرست 

 دگاهیااز د کاهحال آن  .دهدیم لتنّز  ،دیدرآکه در ضمن تجربه  یعا م را به امر تیو به ناچار واقف کندی، غفلت موجود

 علت وجود عاا م زیچ چهاینکه  واست  مفدوم موجود و نه ،جهان چرا که داد پاسخ نیادیبن پرسش نیبه ا دیمالصدرا با

 قاتیدر حق ،میشاو قائا  تیاماه تیااعتبار و وجود اصا ت به ،به اثبات رسانده مالصدرا که گونه آن اگرحال  است؟

 تیاا حما  اسات و ناه عاروض وجاود بار ماهعکاس شاود،یواقاع ما قیماورد تصاد طهیبسا ۀیّ هل یایدر قضا هچآن

 در را آن و نداشته مالصدرا ۀیلسفبه  یاساسًا ربط ینقد کانت بر برهان وجود نیبنابرا ،(۵4 :1، 1838، صدرا متأ هین)

 .ردیگینمبر

 

 



 1041 زمستانو  پاییز،  چهاردهم ۀشمار ،هفتم سال

  
 

 21 

 ی  یگجهینش

 نیاا حیباا تصاح .رندیگیم تأن  ینقاد ۀیلسف ۀشناسانیهست و هشناسانشناخت یکانت از مبان یخداشناس م کالت

 رکان کاه_ نی ایپ یبایترک یایکانات از قضاا فیانگرش و تفر ۀوحن .ریع خواهد شد زیاز آن ن یم کالت ناش ،یمبان

و  اءیمار اشااألماا را باه نفاس علام_ است ییاستفال سمیآ ایدهو  یکیاسا  انقالب کپرن بر یو شناخت ۀینظر یاصل

 یدساینااقل ۀهندسااز جمله  دیعلوم جد یگوواقع شده و پاسخ دیاکنون مورد ترد هیظرن نیا. کندیناممکن م کیزیمتای

 علا  از یکای کاه اسات یاشاکاالت یدارا زیان یوجود برهان بر کانت ۀشناسانیهست یمبان .ستین یوتنینریغک یزیو ی

 یمباان بار کاه الصادرام نیقیصاد برهاان اما ،دانست تیماه تیعدم درک اصا ت وجود و اعتبار توانیآن را م یاصل

اثباات  نیباراه دیگاربرهان بار  نیا .است کام  و تام یبرهان خود یمدعا اثبات در است استوار هیمتفا  حکمت خاص

 و صافات و اساماء آن از پاسو اتقان، اص  وجود واجب را اثباات کارده و  یبر استوار ایزون رایدارد؛ ز یخداوند برتر

 از کیا چیها و اسات همناّز  کانات یهاایبرهان از نقااد نیا نیچنهم .است کرده نییجهان را تب نشیآیر زیاو و ن ایفال

را  یراها یبرهان باا برهاان وجاود نیا ۀسیمقا .ستین وارد مالصدرا نیقیصد برهان بر ،یوجود برهان بر کانت راداتیا

 .ابدیدررا  یفدو نظام یلس نیو نقاط ضفف و قوت ا زیتما یتا به خوب دهدیانسان متفکر قرار م ییرارو
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