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برهان نفس بر اثبات خدا در حكمت متعاليه
تاريخ دريافت29/61/61 :

تاريخ تأييد29/9/92 :

*1

محمدتقي يوسفي
مجتبي افشارپور

**2

در ميان ادلۀ اثبات وجود خدا در فلسفۀ اسالمي ،برهانهاي غيرمشهوري هم
هستند كه در عين صحت و اتقان كمتر مورد عنايت فيلسووفان رورار فرفتوهانود
يكي از اين برهانها برهان نفس بر اثبات خدا است در اين برهان ،با اسوتفاد از
نفس انساني و برخي اوصاف و عوارض آن بر وجود خداوند سوبحان اسوتد
مي شود صدرالمتاليهن (ر ) در برخي از آثار خود بهصراحت اين برهان را يكي
از بوراهين مسوتقا اثبوات واجو الوجوود دانسوته اسوت مالصودرا و برخووي از
پيروانش چهار تقرير از اين برهان ارائه كرد اند :با استفاد از علت حركت نفس،
حدوث نفس ،علت غايي حركت نفس و حركت نفوس فلكوي ايون برهوان بوه
نحو مستقا در حكمت مشاء مطور نبوود اسوت؛ برخوي اشوراريان بوه ب وي
تقريرهاي آن اشار كورد انود؛ مالصودرا بوا بهور فيوري از اشوارات پيشوينيان و
همچنين مباني فلسفي خود در مسوللۀ نفوس ،حركوت جووهري ،نحووۀ ارتبوا
حادث با محدث و

چنين برهواني را بيوان كورد اسوت او همچنوين در ايون

برهان ،را و روند را متحد ميداند و عينيت سالك و مسلك را از ويژفويهواي
* استاديار دانشگاه باقرالعلوم
** دانشجوی دکترای فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم
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اين برهان مي شمارد و همين امر را دليا شرافت اين برهان بر ساير ادلوۀ اثبوات
واج الوجود و به جز برهان صديقين و ميداند او م تقد اسوت :در عوين اينكوه
م رفت ح وري نفس شهود باطني رب را در پي دارد ،م رفت حصولي به نفس
و درت در عوارض آن نيز وسيلۀ ص ود به م رفت خداوند است

واژههای کليدی :برهان نفس ،اثبات وجود خدا ،معرفۀ النفس ،عينيت سوالك
و مسلك ،تكاما نفس ،حدوث نفس ،تجرد نفس
مقدمه

شكي نيست كه دين اسالم اصرار زيادي به خودشناسي و پرداختن به خويش
دارد همچنانكه مطابق احاديث ردسي ،در برخي اديان آسماني و الهي ديگر نيوز
اين مسلله مورد توجه بود است (محدث عادلم ،ع:0831عص )482آيوات رورآن و
روايات اهابيت

 ،ضمن اينكه سرتاسور عوالم خلقوت را نشوانههواي وجوود

خداوند تبارک و ت الي ميدانند ،توجه به آيات و نشانههاي درون نفس انسوان را
نيز موج

هدايت خواند اند با اندک جستجويي ،مشخص مويشوود كوه اسوالم

براي آيات انفسي مور يت خاصي رايا شد است و ،عالو بر ثمراتي كوه بوراي
پرداختن به نفس و شناخت حقيقت آن برشمرد است ،شناخت نفس را وسيلهاي
براي شناخت خداوند مطر كرد است ،تا جايي كه فراموش كردن نفس را زمۀ
فراموش كردن خدا و بهمنزلۀ عقوبت اين فنا م رفي كرد است (حشر:ع)01

افر انسان با علم ح وري آفاهانه حقيقت خويش را شهود كند ،مييابود كوه
حقيقت وجود او جز ربط به آفريودفارش نيسوت بودين ترتيو  ،آدموي ارتبوا
وجودي كاما خود را با پروردفارش آشكارا مشاهد ميكند انسان ،با شهود ربط
محض بودن حقيقت خود ،ربط تكويني خوويش بوه مسوتقا محوض را ح وورا
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مييابد ،چرا كه شهود ربط بدون شهود مربو اليه ممكون نيسوت (ر.ک.عجدادي ع
آم ،ع:0811ع013/42د)011

علم حصولي انسان به نفس خود و احكام و عوارض آن ميتوانود زمينوهسواز
چنين م رفت ح ورياي فردد؛ و در مراحا آغوازين شوناخت ح ووري نفوس
بايد از اين آموختههاي حصولي در جهت تقويت شناخت ح وري استفاد كرد
(مصبلحعيزي ع:0831ع)442-444

برهان نفس بر اثبات خدا روشي حصوولي اسوت كوه در آن روش انسوان بوا
آفاهي از نفس خود و اوصاف آن و از ربيا تجرد ،حدوث و استكما و به وجود
خداوند سبحان اذعان ميكند اين برهان ميتواند يكي از موثثرترين مقودمات در
اين م رفت ح وري باشد مالصدرا در آثار فونافون خود چهوار تقريور از ايون
برهان ارائه كرد است اكنون به بررسي تفصيلي تقريرهاي چهارفانه ميپوردازيم
تا بتوانيم در انتها توان اثباتي اين برهان را ارزيابي كنيم
تقرير اول؛ خروج نفس از قوه به فعليت

مالصدرا در برخي تقريرهاي برهان حد وسط را خروج نفس از رو بوه ف وا
ررار داد است اين نكته نقش محوري برهان او را ايفا كرد است :خوروج نفوس
از حدّ «عقا هيو نى» به حدّ «عقا بالف ا» و از حدّ «عالم بالقوّ » بوه حودّ «عوالم
بالف ا» و ،به عبارت بهتر ،از حدّ «عالم عقالنوى بوالقوّ » بوه حودّ «عوالم عقالنوى
بالف ا»( .مطهر ع:0834ع)881

او در دو كتاب دلشادهثعدلربابيه عوعمفلتيحعدلغيب چنين تقريري را ارائه داد است

7

 .1البته ،تقرير کتاب مفاتيح الغيب به نحوی تلفيقی از دو تقرير است که در ادامه به توضيح اين
مطلب خواهيم پرداخت.
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ع(صثردلثينعشيردز ع:0831ع24؛عهما عع:0838ع:)423
 7نفس جوهري ملكوتي است كه از حد رو و است داد خارج شد  ،بوه حود
كما عقلي ميرسد؛
در اين مقدمه ،خروج از رو به ف اِ نفس نسبت به م قوو ت در نرور فرفتوه
شد است به نرر ميرسد اين مطل

بينياز از اثبات است و هور كوس در درون

خود اين حالت را مييابد كه زماني نفس نسبت به برخي م قو ت فارود بوود و
در زماني ديگر واجد آنها شد است؛ و افر نفس است داد و توانايي يافتن آنهوا را
نداشت ،هيچفا واجد آنها نميشد
 2هر بالقو اي كه بالف ا ميفردد نياز به چيزي دارد كه او را از حالت رو به
ف ليت برساند؛
] 3با توجه به دو مقدمه پيشين ،ميتوان ففت[ نفس كه روند استكما عقلي
را درپيشفرفته است ،محتاج به مكما عقلي است كه آن را از رو به ف ا برساند
و از حالت نقصان به حالت كما ارتقا دهد؛
 4اين مكما نبايد خود ،عقا بالقو باشد ،زيرا مستلزم دو تالي فاسد است:
و او  ،م طي كما چيزي است كه خود فارد كما است
و ثانيا ،خود اين م طي كما مفروض محتاج به اعطاكنندۀ ديگري است كه او
را از حد رو به حد ف ا خارج كند؛ كه افر آن اعطاكننود  ،بالف وا واجود كموا
نباشد ،يا مستلزم دور باطا خواهد بود يا مستلزم تسلسا محا
نتيجه :در نهايت ،سلسله بايد به شيلي منتهي شوود كوه عقوا و عاروا بالف وا
است :اين شيء يا خودِ باري ت الي است يا ملكي مقرب از مبدعات او ]كوه ايون
ملك نيز چون يكي از مخلورات خدا است ،در نهايت ،به او و جاّ شأنه و منتهوي
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خواهد شد[ (صثردلثينعشيردز عع:0831ع24؛عنردق ع.0830ع)081

بدين ترتي  ،او در انتهاي اين تقرير تصريح ميكند كه نفس صرا اهلل و باب
اعرم خدا است
عالمه حسنزاد آملي اين برهان را به نحو خالصه در كتاب عيون مسائل النفس

بدين شكا آورد است؛
من تلك العيون النورية خروج النفس من القوو الوا الفعوي ار ارتقا موا مون
النقص الا كمالما الممكن لما .فالبد لما من مخرج و ذلوك المخورج ي يكوون ي
مفارقا( .دلفع:0834ع200؛عبع:0834ع013عوع)003

شهيد مطهري اين مطل

را در توضيح اين تقريور مالصودرا از برهوان اضوافه

كرد است كه علم و ادراک و تفكّرات و ت قّالت با توجّه به اصا اتّحواد عوالم و
م لوم و عارا و م قو در درجۀ تكاما يافته وجود است (مطهر ع:0834ع)881

صدرالمتألهين حتي در بخشهايي كه در مقام توضيح اين برهان نبوود و بوه
مناسبتهايي و به اين مطل

اشار كرد است ،آنجا كه م تقد است نفوس بوالقو

رابا براي م قو ت است و آنچه كه عقا بالف ا است او را از اين حالوت بوالقو
خارج كرد  ،به ف ليت ميرساند (صثردلثينعشيردز ع:0130ع)438/0ع
اشكال استكمال نفس و پاسخ آن

اشكالي كه متوجه اين تقرير است مربو به استكما نفس است با توجه بوه
اينكه در جاي خود ثابت شد است كه نفس مجرد است ،اين سثا مطر اسوت
كه آيا استكما و حركت ،به م ناي خروج از رو به ف ا ،در مجردات نيز جاري
است يا ،با توجه به اينكه اسوت داد از خصوصويات مواد اسوت ،چنوين تكواملي
اختصاص به ماديات دارد؟ عالمه طباطبايي(ر ) تصريح ميكنود :آنچوه وجوودش
سيا و تدريجي نيست و ثابت است ،رو و مواد اي نودارد و آنچوه كوه حركوت
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برايش متصور است ماد دارد پس ،آنچه كوه مواد نودارد حركتوي نيوز نخواهود
داشت (ر.ک.عطبلطبلي ع:0833ع114-110/2؛عفيلض ع:0831ع)434

توضيح اينكه چون مجردات خالي از رو و است دادند ،ففته شد كه هور چوه
براي مجرد با مكان باشد براي او بالف ا ثابت خواهد بود بنابراين ،مجرد واجود
جميع كما تي است كه براي آن ممكن است به همين سب  ،ففته شد است كه
بدء و ختم مجرد مساوي است بدين روست كوه موجوود مجورد کاملۀۀالجۀوهر
خواند شد  ،بدين م نا كه ديگور بوراي او كموا بوالقو اي متصوور نيسوت كوه
انترووارش را بكشوود و هوويچ حجووابي و شوواغلي او را از عووالم نووور محووض
بازنخواهدداشت (هملن:ع )882از ايونرو ،تكاموا و تجودد و تريور در مجورد را
نخواهد داشت با نفي ترير ،حركت نيز از مجرد نفي خواهود شود (همدلن:ع-811
 )801ع

بنابراين ،جايي براي اثبات واج

مت ا از طريق حركت نفس و خروج آن از

رو به ف ا باري نخواهد ماند
در پاسخ از اين اشكا بدين ترتي

ميتوان سخن راند:

استحالۀ حركت نفس و نيز لزوم حصو كما ت ممكنه براي مجرد با تمركوز
بر خالي بودن مجردات از حيثيت رو است؛ وافر بتووان را حلوي بوراي اشوكا
خلوّ مجردات از رو ارائه داد ،ميتوان اشكا اين برهان را نيز مرتفع ساخت در
اين خصوص ،چند پاسخ ارائه شد است و خالي بودن مجرد از روو و اسوت داد
پذيرفته نشد است (ر.ک.عصثردلثينعشديردز ع:0130ع288/8ددع 284عياسدف ع:0811ع

034؛عفيلض ع:0833ع130-141؛عهما ع:0831ع432-438عوع )800براي نمونه ،مويتووان
به اين دو پاسخ اشار كرد:
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و حيث وجدان و ف ليت ناظر به ف ليت كنووني اسوت ولوي فقودان نواظر بوه
ف ليتهاي ب دي است از اينرو ،هر موجودي و چه مادي و چه مجرد و نسوبت
به چيزي كه دارد بالف ا است و نسبت به چيزي كه ندارد بالقو اسوت پوس ،در
مجرد نيز ميتوان هم وجود حيثيت رو و هم وجوود حيثيوت ف وا را پوذيرفت
بدين ترتي  ،مجرد نيز به دليا اجتماع رو و ف ا ميتواند ترييرپذير باشد البته،
اين اجتماع سب

ترك

آن نميفردد و بساطت شيء مجرد حفظ ميشوود پوس

صرف تجرد نفس نميتواند دليا بر ثبات نفس باشد (فيلض ع:0831ع)432-438

و مجراي برهان رو و ف ا در محدود اي است كه يا كما واحد در كار باشد
يا كما ت مت ددي كه در يك نشلهاند مد نرر باشند بنابراين ،افر پواي كموا ت
فونافون از نشلات مختلف در ميوان باشود ،برهوان روو و ف وا مشوكلي ايجواد
نميكند ،چنانكه ف ليت نفس نسبت به نشلۀ محسوس و صورت جسمي است و
بالقو بودن آن نسبت به نشلۀ م قو و صورت عقلي در ايون صوورت ،اجتمواع
رو و ف ا تركي

ماد و صورت را در پي نخواهد داشت و ضرري بوه بسواطت

نفس نميزند بنابراين ،نفس و در عين بساطت و مجمع رو و ف ا ]يكي نسوبت
به عالم محسوس و ديگري نسبت به عالم م قو [ اسوت و ايون اجتمواع روو و
ف ليت وروع حركت را برايش به دنبا مويآورد (ر.ک.عصثردلثينعشديردز ع:0130ع
288/8د284؛عياسف ع:0811ع)034ع ع

نتيجه آنكه با نفي اختصاص رو به ماديوات ،راعودۀ «كوا موا كمكون للمجورد
با مكان فهو له بالف ا» مورد منارشه ررار ميفيورد بنوابراين ،موان ي از پوذيرش
حركت نفس عليالخصوص نسبت به پذيرش م قو ت وجود ندارد
حرکت نفس در بخشي از حيات آن

در اين ميان ،برخي از دانشمندان رايا به تفصيا بين حيات جسماني و حيات
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غيرجسماني نفس شد اند ،بدين بيان كه نفس مادامي كه در عوالم مواد اسوت و
هنوز ارتبا آن با بدن برررار است ،به تبوع بودن ،حركوت جووهري دارد اموا بوا
مفاررت از بدن و رطع ت لق آن از عالم ماد  ،متورف ميشود و به ثُبات با صوالۀ
خود دست مييابد (صثردلثينعشيردز ع:0831ع)31

مالصدرا(ر ) م تقد است نفس با حركت جوهري اشتدادي از ماديت صورف
خارج مييابد و در وجود جوهري اشتداد مييابد و به تدريج به هويتي موادي -
مثالي و سپس مادي  -مثالي  -عقلي و سپس مثالي  -عقلي بارمييابد از نرر او،
نفس انسان در وجود خود اشتداد مييابد و در جوهر خود تكاما مييابد و اطوار
مختلف را ميپيمايد و همۀ درجات طبي ي و نباتي و حيواني و بشوري را اسوتيفا
ميكند و اين سير تكاملي او ادامه دارد (همدا ع:0130ع83/3عوع424؛عياسدف ع:0811ع

 )034نفس به واسطۀ ايون حركوت جووهري و تودرّج در وجوود ،از يوك مرتبوۀ
وجودي به مرتبۀ وجودي ديگر ارتقا مييابد (صثردلثينعشيردز ع:0130ع)012/1ع ع

در توضيح نرريۀ مالصدرا(ر ) اين چنين آمد است:
همۀ اين دگرگونیها در حيات مادر و زندگی در اين دنيا رخ میدهود .كو
هم حركت جوهرر دارد و هم حركت عرضی .پس از پايان يافتن تعلق ب بودن و
ب تجرد محض رسيدن و عقي مفارق شدن و شوتافتن بو ديوار بواقی از حركوت
جوهرر و عرضی متوقف [شده] و ب موجودر ايستا تبديي میشود و توا ابود در
اين حال باقی میماند( .فيلض ع:0831عع)414-410

اما به نرر ميرسد با چشمپوشي از اين نقد و با بررسي پاسخهاي احتمالي آن
ميتوان ففت كه افر ادعاي مالصدرا در مورد حركت نفوس در مرتبوۀ موادي آن
پذيرفته شود ،اين ادعا براي پذيرفتن تقرير او از برهان نفس بر اثبات خدا كافي
است و ميتوان از طريق خروج نفس از رو به ف ا نسبت به م قو ت بر وجوود
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كرد ،هر چند در اين صورت توان اثبواتي برهوان

به حيات مادي نفس محدود شد است به عبارت ديگر ،نفوس در مرتبوۀ موادي
خود دليا و نشانهاي بر وجود خدا خواهد بود
تقرير دوم؛ حدوث نفس انساني

اين تقرير اصلي ترين و مهمترين بيان از برهان نفس بر اثبات خودا اسوت در
اكثر مواردي كه مالصدرا برهان نفس بر اثبات خدا را بهكاربرد  ،از اين حد وسط
استفاد كرد است و بحث نسبتا مفصاتري را دربارۀ آن ارائه كرد اسوت بوراي
نمونه ،ميتوان به كتابهاي المبدأ و المعاد و الحكمة المتعالية و مفاتيح الغيب اشار كرد
حتي صدرالمتألهين در مواردي اين تقرير را از رويتورين حجوتهوا نوزد آن
دسته از اصحاب حكمت مت اليه كه داراي بصيرتهاي ثارو انود و ملكوۀ تجورد
بدنها برايشان حاصا شد دانسته و ادعا كرد است كه انسانِ صواح

بصويرت

به رجحان آن بر بيشتر براهين اثبات خدا حكم خواهد كرد (صدثردلثينعشديردزع ع
:0842ع )40ع

ميتوان اين تقرير از برهان را در رالبي منطقي بدين نحو بيان كرد:
 7نفسِ انسان مجرد است؛
 2نفسِ انسان بما هي نفس حادث است به حدوث بدن؛
 3هر حادثي ممكن بالذات است
] 4به منزله نتيجۀ مقدمات ربا [:نفس انساني ممكن بالذات است و در وجود
خود محتاج به سب
 5سب

است؛

نفس نميتواند جسم بما هو جسم يا امر جسماني باشد؛

نتيجه :علت موجدۀ نفس امري مفارق است كه از رتبۀ خودِ نفوس نيوز بوا تر
است؛ اين امر مفارق يا خود واج

ت الي است يا يكي از ممكنات مفارق كوه آن

برهان نفس بر اثبات خدا در حکمت متعالیه
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نيز در نهايت بايد به موجود اشرف از خود و كوه هموان واجو الوجوود اسوت و
منتهي فردد (صثردلثينعشيردز ع:0842ع40/03؛عهمدا ع:0130ع24/3ددع23؛عسدبزودر ع
:0838ع10؛عهمدا ع:0811ع411/8؛عنردقد ع:0830ع081؛عطبلطبددلي عهمددلن:ع0143دد0131؛ع
حسنزديهعآم ،عبع:0834ع)818
ع
تبيين مقدمۀ اول :تجرد نفس

مقدمۀ او اين تقرير در جاي خود با ادلۀ رط ي و استفاد از حد وسوطهوايي
چون بساطت «من درکكنند » و عدم انقسام آن ،حتي به تبع بدن ،به اثبات رسيد
است (ر.ک.عمصبلحعيزي ع:0833ع031/4؛عطبلطبلي ع:0201ع011/3؛عربدلن عل،اليادلن ع
:0810ع)214

ممكن است اشكا شود كه بنابر مبناي مالصدرا ،نفس در ابتداي تكون خوود
مادي است و ،سپس ،در مسير تجرد فام ميفذارد« :جسمانيۀ الحدوث و روحانيۀۀ
البقاء»؛ پس نميتوان به صورت مطلق از تجورد آن بوه عنووان يكوي از مقودمات
استفاد كرد
در پاسخ ميتوان ففت :در مبناي مالصدرا ،نيز چوون نفوس در اداموۀ سولوک
خود به مقام تجرد ميرسد و به نحو مجورد و حتوي پوس از فنواي بودن و بواري
ميماند ،علتِ مجرد را به سب

همين مقام تجوردي طلو

مويكنود (صدثردلثينع

شيردز ع:0130ع24/3ع]حلشيهعدلسبزودر [) ع
تبيين مقدمۀ دوم :حدوث نفس به حدوث بدن

هر چند مثسس مكت

حكمت مت اليه مقدمۀ دوم را در مباحث نفس اثبات كورد

است ،در ضمن بيان اين برهان نيز دو دليا براي اثبات اين مقدمه ارائه داد است

7

 . 1همچنين مالصدرا (ره) در مقدمه دوم اين تقرير ،نفس را به صورت مقيد «بما هی نفۀس»،
حادث به حدوث بدن دانسته است.
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(ر.ک.عصثردلثينعشيردز ع:0130ع882/3ددع 821عوع2/1؛عهمدا ع:0831ع440ددع 444عوع

482؛عجادي عآم ،عهملن:ع841؛عفيلض ع:0831ع ،)800كه تفصيا آنها از موضوع ايون
مقاله خارج است اما اجما به آن دو اشار ميكنيم:
دليا او ِ حدوث نفس به حدوث بدن ،امتناع تمايز نفوس بدون بدنها است،
بدين بيان كه افر نفس بخواهد ربا از خلق بدن و بدون بودن و بودون امتيواز از
ساير نفوس بهعنوان واحد شخصي موجود شود ،امري محا است ،چه اينكه افر
با اين اوصاف اما با امتياز يافتن هم بخواهد موجود شود ،امري محا خواهد بود
و با تجرد آن سازفار نخواهد بود (جادي عآم ،ع:0814ع)881/0

دليا دومِ حدوث نفس به حدوث بدن استحالۀ تناسخ دنيوي و انتقا نفس از
بدني به بدني ديگر و مباين با آن است اين دليا به نوعي ادامۀ دليا ربوا اسوت
(صثردلثينعشيردز عهملنعع)482
تبيين مقدمۀ سوم و چهارم :مالزمۀ حدوث با امكان ذاتي و احتياج ممكن به علت

مقدمۀ سوم و چهارم نيز بارها در مباحث امكان و وجوب و عليت و اصوالت
وجود و

تبيين شد است حدوث هميشه مالزم با امكانبالوذات اسوت ،هور

چند امكان ذاتي هميشه مالزم با حدوث زماني نيست به بيوان ديگور ،حودوث و
چه در حادث زماني و چه در حادث ذاتي و نشانۀ امكان است ،چوون حوادث در
اصا وجود خود ضرورت وجود ندارد ،همچنانكه ضرورت عودم نودارد پوس،
حادث ممكنالوجود است ممكن نسبت به طرفينِ وجود و عدم حالوت تسواوي
دارد ،چون ضرورت وجود و ضرورت عدم از او سل

شد است پوس ،ممكون

براي اتصاف به وجود يا عدم به امري ماوراي خود و كه همان علوت او اسوت و
محتاج است (طبلطبلي ع:0833ع481/0د)483؛ اين امورِ خوارج از ذات او اسوت كوه
وجودش را مرجح ميفرداند ،چرا كه افر چنين نباشد و ممكن موجود باشد ،بايد
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خود مرجح خود باشد ،ي ني واج الوجود باشد اما ايون خوالف فورض ممكون
بودن آن است (هملن:ع)0144/2

اين تبيين با توجه به مباني مالصدرا در حكمت مت اليوه بودين صوورت ارائوه
ميشود :چون ممكن از مرات
و ت لق به مرات

ض يفتر وجود است و مرات

ض يف عين ربوط

رويتر از خود ميباشند ،ض ف مرتبۀ وجودي بال رور ممكن

را غيرمستقا و م لو و نيازمند به موجود عاليتر ميفرداند (مصبلحعيزي ع:0833ع
 )814/4ع
تبيين مقدمۀ پنجم :عدم عليت جسم برای نفس

مقدمۀ پنجم را ميتوان با استناد به يك ريواس اسوتثنايي و دو ريواس ارترانوي
تبيين كرد رياس او جسم بودن را از علت ايجادكنندۀ نفس نفوي مويكنود و دو
رياس ب دي روۀ جسماني را شايستۀ عليت براي نفس نميدانند
قياس استثنايي بر نفي عليت جسم برای نفس:

 7افر جسم بما هو جسم بتواند عليتي براي نفس داشته باشد و صرف جسوم
بودن علت براي ايجاد نفس باشد ،بايستي همۀ اجسام داراي نفس ميبودند ،چون
جسميت بين همۀ آنها مشترک است؛
 2تالي باطا است ،زيرا همۀ اجسام واجد نفس نيستند؛
نتيجه :پس ،جسم بما هو جسم علت براي نفس نيست (صدثردلثينعشديردز ع
:0130ع23/3؛عجادي عآم )880 ،ع
قياس اقتراني اول بر عدم شرافت قوۀ جسماني نسبت به نفس:

 7نفس به لحاظ وجودي از ساير رواي جرماني ارووي اسوت ]بوه اصوطال ،
اروي تجوهرا و اشرف وجودا[؛
 2هيچ شيلي نميتواند موجد آنچه شريفتر و روي الوجودتر از خوود اسوت
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باشد؛
نتيجه :رواي جسماني نميتوانند ايجادكنندۀ نفس باشند (صثردلثينعشديردز ع
:0130ع)23/3

استاد آيتاهلل جوادي آملي م تقد است :در اينكه جوهر نفوس از سواير روواي
جسماني رويتر است شكي نيست ،چون آنها موجود زوا پذير و محتاج زمان و
مكاناند ولي نفس موجودي مجرد ،پايدار ،باري و منز از كم ،كيف ،زمان ،مكوان
و

است حا  ،افر جسم بخواهد موجود مجردي را كه منز از زمان ،مكان و
است بيافريند ،مستلزم آن است كه علت بتواند شيلي را كه از خودش رويتر

است بيافريند اين بدين م نا است كه علتْ چيزي را كه فارد است اعطا كند ،كوه
استحالۀ آن واضح است پس ،بدون شك ،موجد نفوس بايود منوز از آن اموور و
اروي و اشرف از آنها باشد (همان)332 :
قياس اقتراني دوم بر عدم وضع و محاذات قواي جسماني با نفس مجرد:

 7اثرفذاري رو جسماني و خوا اين روۀ جسماني نفس ديگري باشد ،خووا
صورت جسميهاي و خوا عرض جسماني و به واسطۀ وضع است؛
 2روۀ جسماني نسبت به چيزي كه وض ي ندارد نميتواند وضع داشته باشد؛
نتيجه :روۀ جسماني نسبت به نفس هيچفونه تاثيري ندارد (صثردلثينعشيردز ع
:0130ع23/3؛عهما ع:0842ع )01ع

روۀ جسماني رو اي است كوه ف اليوت و اثرفوذاري آن در محودودۀ وضوع و
محاذات و مماسات و مجواورت جسوم اسوت ايون روواي جسوماني در چيوزي
ميتوانند اثرفذار باشند كه آن چيز بوا موادۀ آن رووا ارتبوا وضو ي و محواذات
خاصي داشته باشد و با جرم و جسم آن مرتبط باشد و آن روا بوا موادۀ آن شويء
عالرۀ وض ي و نسبت جسميه داشته باشند بنابراين ،رواي جسماني در شيلي كوه

711
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فارد وضع است هيچ تأثيري نخواهند داشت و مشخص است كه شويء مجورد و
كه از جرم و ماد مبر است و فارد وضع و محاذات است پوس ،روواي جسوماني
نميتوانند در شيء مجرد اثرفذار باشند (جادي عآم ،عهمدلن عصع880؛عصدثردلثينع
شيردز ع:0130ع23/3؛عنردق ع:0830ع041د)040

نسبت به اين رياس ارتراني دوم اشوكا تي وارد شود اسوت كوه مالصودرا و
پيروان او به آنها پاسخ داد اند (ر.ک.عصدثردلثينعشديردز ع:0130ع23/3ددع21؛عهمدا ع
:842ع01د41؛عجادي عآم ،عهملن:ع888د884؛عنردق ع:0830ع)088
جمع بين تقرير اول و دوم

مالصدرا در كتاب مساتيح الغيب س ي كرد تقريور او و دوم را در يوك برهوان
جمع كند؛ او در مشهد او از مفتا پنجم كتاب خود در توضيح را هاي پنجفانۀ
شناخت ذات احديت ،اين برهان را بدين نحو ارائه كرد است:
 7نفس جوهري حيّ ،رائم به ذات ،عالم ،مريد ،سميع ،بصير و رادر است؛
 2نفس رديم نيست بلكه ممكن و حادث است؛
 3نفس در مبدك فطرت خالي از علوم است و عقا بوالقو اي اسوت كوه ب ودا
عقا بالف ا ميفردد و تكاما مي يابد؛
 4شيء نميتواند عاما استكما خود باشد؛
] 5بهمنزله نتيجه مقدمۀ سوم و چهارم [:نفس محتاج به م لم و مكما است؛
 6م لم و مكماِ نفس بايد عقا بالف ا و جوهر كاما عقلوي باشود يوا بوه آن
منتهي شود؛
نتيجه :علت نفس و مكما او رديم ،حي ،ريوم ،عوالم ،روادر ،مريود ،سوميع و
بصير است به نحو عاليتر و لطيفتر؛ چراكه وجود جوهر كاما عقلوي دليوا بور
وجود مبدك او است (صثردلثينعشيردز ع:0838ع)423
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تقرير سوم :علت غايي خروج نفس از قوه به فعل

هر چند اين تقرير را صدرالمتالهين مسوتقالا موورد بحوث رورار نوداد اسوت،
پيروان حكمت مت اليه به اين تقرير پرداختهاند ]اين تقرير برهان شوبيه بوه تقريور
او است اما در برخي مقدمات با آن متفاوت شد است[:
 7نفس انسان جوهري است كه از حالوت بوالقو بوه حالوت بالف وا خوارج
ميشود؛
 2اين ف ليت يافتنها لرو نبود  ،نفس در حركت ارادي خوود غايوتهوايي را
طل

ميكند؛
 3براي هر طلبي مطلوبي هست و طل

بدون مطلوب ممكن نيست؛

 4نفس به هر مطلوبي كه دست مييابد طمأنينه نمييابد و حركت او در آنجا
متورف نميشود؛
نتيجه :حركت نفس بايد به غايتي بينجامد كه كما مطلق باشود و مطلووبيّتش
مطلوبيّت «كاّ المطلوبات» باشد تا نفس در آنجا متورف شود و نوزد آن طمأنينوه
يابد چنين غايتي همان غايتالرايات ي ني ذات بواري ت والي اسوت (سدبزودر ع
:0811ع411/8؛عصثردلثينعشديردز ع:0130ع24/3ع]حلشديهعسدبزودر ع[؛عمطهدر عهمدلن ع
ص)820

مالهادي سبزواري در شرح المفظومه اين تقرير را بدينصورت ارائه داد است:
ب درستی ك آن [نفس] در ابتدا بالقوه است .پوس در خوروج آن از قووه بو
فعي  . . .ب ناچار برار او مُخرج غا یار هست چراك حقيقتاً حركتْ طلب است و
طلب ناگزير از مطلوب است و هر مطلوبی ك نفس ب آن نايي میآيود [نفوس]
نزد آن [مطلوب] متوقف نمیشود و ب آن طمأنين نمیيابد تا اينك ب نحو وارد
شدن بر درگاه ملوک ب باب اهلل باريابد و بر جناب او وارد شود .بنابراين بايود
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س،س،ۀ مطلوبها ب مطلوبی منتمی شود ك قلوبهوا بو آن طمأنينو يابنود و او
همان مطلوب [واقعی] است( .سبزوارر )901/7 :9731

در پايان بيان اين تقرير و مقايسۀ آن با تقرير او  ،ميتووان ففوت كوه مجخورج
غايي و مجخرج فاعلي نفس عينيت دارند و تفاوت حيثيت بحث سب

شكافيري

دو تقرير جدافانه شد است (آشتيلن ع:0831ع )410حتي عالمه حسنزاد آملي در
يكي از آثار خود اين دو تقرير را در كنار هم ذكر كرد اسوت (حسدنعزديهعآم،د ع
:0834ع )24ع
تقرير چهارم :غايت حرکت نفساني افالك

اين تقرير از برهان به طور مستقا در حكمت مت اليه مورد بحث ررار نگرفتوه
است اما ميتوان آن را در ضمن بحث از ساير طرق اثبات واج

ت الي مشواهد

كرد (ر.ک.عصثردلثينعشيردز ع:0130ع22/3؛عهما ع:0838ع )423برخي از پيروان ايون
مكت

فلسفي كه به اين تقرير اشار كرد اند آن را تحت براهين داراي حد وسط

حركت عنوان كرد اند (سبزودر ع:0811ع411/8د411؛عنردق ع:0830ع )048-041اما به
نرر ميرسد با توجه به اينكه حركت اجرام آسماني در ذهن پيشوينيان مسوتند بوه
نفوس فلكي آنها بود است ،ميتوان از اين حيث آن را روشي براي م رفوت رب
با استفاد از م رفت نفس دانسوت (سدبزودر ع:0811ع 411/8عدع411؛عنردقد ع:0830ع
041دع )048ع

البته ،امروز مبناي نفوس فلكي با توجه به اصو موضووعۀ نجوومي منسوو
است عالو بر اين ،برخي از حكموا اشوكا ت عمود اي را متوجوه ايون تقريور
دانستهاند (آشتيلن ع:0831ع)411-211
تمايز برهان نفس بر اثبات خدا از برهانهای مشابه آن

همانطور كه فذشت ،در برخي از تقريرهاي برهان از حد وسط حركت نفس
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و در تقريري ديگر از حد وسط حدوث نفس اسوتفاد شود اسوت ايون مطلو
ممكن است اين سثا را ايجاد كند كه اساسا ايون برهوان چيوزي غيور از برهوان
حركت يا برهان امكان و حدوث نيست و غايۀاالمر در اين اسوتد

بوه يكوي از

مصاديق حركت يا يكي از مصاديق حدوث اشوار شود اسوت (ر.ک.عطبلطبدلي ع

:0833ع0140/2د0144عوع0141عوع0130د )0134فاهي نيز ففته مي شود كه اين برهان
مبتني بر استحالۀ دور و تسلسا اسوت (طبلطبدلي ع:0833ع0138/2؛عمصدبلحعيدزي ع
:0214ع)203عيا تمسك به آن ،محتاج تتميم به وسيلۀ برهان امكان و وجوب است .ع(شيرودن ع
ب عتل:ع442/8؛عنردق ع:0830ع)081

در پاسخ بايد ففت هرچند حركت نفس و به م ناي خروج از رو بوه ف وا و
يكي از مصاديق حركت بهشمار ميآيد اما تفاوت برهان مدنرر با برهان حركت و
برهان امكان و حدوث در اين است:
ك چون متحرک در برهان نفس امري مجورد اسوت ،پس،محورک بايود مجورد
باشد اين در حالي است كه در برهان حركت ،ابتدا ،از محرکهاي موادي بحوث
ميشود و ،سپس ،براي حوا مشوكا تسلسوا ،بوه محورکهواي مجورد تمسوك
ميفردد پس ،از اين نرر ،برهان نفس را را در اثبات واج

ت الي كوتا تر كرد

است بدين ترتي  ،اين برهان از مزيتِ كمتر بودن حلقههواي سلسوله برخووردار
است
ب در برخي تقريرهاي برهان از جمله تقرير مفلتيحعدلغيبعتبيين شد است كه
برهان نفس ،عالو بر اصا وجود واج  ،برخي اوصاف او جا شأنه را نيز اثبات
ميكند ،در حالي كه برهان حركت چنين ردرتي ندارد
ج تفاوت برهان نفس بر اثبات خدا با برهان حودوث و امكوان نيوز از زاويوۀ
فوق رابا بررسي است ،زيرا شروع برهان از عالم مجردات است كوه را رسويدن
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به مقصود كوتا تر است از سوي ديگور ،در بيوان او ِ برهوان امكوان و حودوث،
سلسلۀ ممكنات به موجودي ختم ميشود كه واج

است ،بودون آنكوه از سواير

اوصاف او سخني به ميان بيايد اما در اين برهان ،عالو بر اثبات واج

بودن او،

مجرد بودن او نيز اثبات ميفردد م اف به اينكه با تقريري كوه از كتواب مسناتيح

الغيب مالصدرا ذكر شد ،اوصاف كماليۀ حي ،ريووم ،عوالم ،روادر ،مريود ،سوميع و
بصير نيز براي خداوند سبحان ثابت ميفردد ،در حالي كه برهان حودوث چنوين
تواني ندارد
د صدرالمتألهين م تقد است اين برهان به طور كلوي متفواوت از برهوانهواي
ذكرشد است و در اين برهان را و روند متحدند اما در بوراهينِ ذكرشود را و
روند مترايرند از اينرو ،لذا اين دو نوع برهان در دو دسته جوداي از هوم رورار
ميفيرند
هو همچنين ،ابتناي برهان بر ابطا دور و تسلسا ضرري به اصوا برهوان و
توان اثباتي آن وارد نميسازد ،هرچند افر بتوان برهاني ارائه داد كه ابطوا دور و
تسلسا در مقدماتش اخذ نشد باشد ،را رسيدن به مقصود كوتا تر شود اسوت
اما چون ابطا دور و استحالۀ تسلسا در علا تقريبا رريو

بوه بوداهت اسوت و

كمتر كسي در آنها تشكيك ميكند ،توان اثباتي برهان محفوظ خواهد ماند
و به همين دليا است كه فالسوفه اي چوون مالصودرا ،مالهوادي سوبزواري،
مالمهدي نراري ،شهيد مطهري و عالمه حسنزاد آملي و آنچنان كه اشار شد و
صراحتا آن را به عنوان يوك برهوان مسوتقا بوراي اثبوات واجو
كرد اند

ت والي مطور
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مالصدرا ،هنگام توضيح اين برهوان ،آن را در رتبوۀ پوس از برهوان صوديقين
توصيف كرد است و آن را از ساير براهين اثبات واج

شريفتر دانسته و فاهي

وصف «حَسَنٌ جدّا» (صثردلثينعشيردز ع:0842ع )03و فاهي وصف «شريف جودّا»
(هما ع:0130ع )22/3را براي آن استفاد كرد است از نرر صدراي شويرازي وجوه
شرافت برهان نفس بر ساير براهين و غير از برهان صديقين و در اين است كه در
اين برهان سالك و مسلك با هم اتحاد دارند ،در حالي كه در ساير براهين اين دو
از هم جدا هستند از جمله مواردي كه اين ادعا را مطر كورد اسوت در رسوالۀ
مختصري است كه تحت عنوان شادهثعدلربابيه از او به جاي ماند است در آنجوا
آورد است
روش معرفت حق از جمت معرفت نفس بذاتما ترجيح دارد بر آنچ در طريوق
طبيعيون و غير آنما موجود است ك [آنما] از طريق حركت يا از جموت حودو
اجسام يا تركب آنما از ماده و صورت اسوتديل مویكننود[ .تورجيح] بو اينكو
سالكِ اين راه عين مَسلك است .پس حقيقتاً نفوس صورام مسوتقيم خودا اسوت.
(صدرالدين شيرازر )793 :9739

توضيح اينكه از نرر مالصدرا براهين اثبات واج

ت الي را مويتووان در سوه

رسم دستهبندي كرد (جادي عآم ،عهملن)842-848:

رسم او برهاني است كوه در آن را و رونود و مقصوود عينيوت دارنود؛ بوه
اصطال مالصدرا در اين برهان ،سالك و مسلك و مسلوکاليه يكي هستند ايون
رسم ،در وارع ،همان برهان صديقين با تقريري است كه خود صدرالمتألهين ارائه
كرد است در اين برهان ،با تأما و تدبر در حقيقت هستي به وجوب آن حقيقت
و ضرورت ازلي آن پي برد ميشود و وجود انسان نيز كه سوالك ايون را اسوت
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چيزي خارج از حقيقت وجود نيست (صثردلثينعشيردز عهملن)

رسم دوم برهاني است كه در آن را و رونود يكوي هسوتند و ،بوه اصوطال ،
سالك عين مسلك است اما مقصد و مسلوکاليه غير از اين دو است برهان نفس
بر اثبات خدا مصداق اين دسته است در اين برهان ،سالك با پيمودن مسلكي كه
عين خود او است به هدف سلوكش ميرسود و بوا تأموا در خويشوتن خوود بوا
شناخت حقيقي خود پي به خالق و مبدك و واج

ميبرد« :كن السالك هاهنا عوين

الطريق» (شيردز ع:0130ع.)22/3

رسم سوم براهينياند كه را  ،روند و هدف از يكديگر جدا ميباشند و سالك
با مسلكي كه جداي از او است ،به هدفي كه جداي از هر دو است ميرسد ساير
براهين اثبات واج

همچون امكان و حدوث و حركت و

در اين رسم رورار

دارند در اين براهين ،انسان با مطال ۀ آيات آفاري و مثال از را امكان موجوودات
آفاري پي به واج

بالذات ميبرد سالك انسان متفكر است را شوناختْ امكوان

اشياء خارجي است و هدفْ اثبات واج

الوجود است

بر اساس تقسيمبندي فووق ،برهوان صوديقين در درجوۀ او و برهوان اثبوات
واج

از طريق م رفت نفس در درجۀ دوم ،و سواير را هواي اثبوات واجو

درجۀ سوم ررار دارند

در

7

 . 1اما مالصدرا در کتاب مفاتيح الغيب امكان برتری برهانی ديگر غير از صديقين را بر اين
برهان مطرح کرده است ،برهانی با استفاده از حد وسط وجود عقل .سپس ،هنگامیکه اين روش را
با روش نفس مقايسه میکند ،مینويسد :هر چند اين دو روش شباهتهايی با هم دارند و نفس نيز
جوهر کامل عقلی به حساب میآيد ،هر کدام از اين دو روش از يك جهت بر ديگری رجحان
دارد( .صدرالدين شيرازی :1131 ،ص )942-912
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اشكال به وجه شرافت اين برهان

اين ادعاي مالصدرا از دو جهت مورد نقد ررار فرفتوه اسوت (جدادي عآم،د ع

هملن:ع:)843-842
اول :بحث در خصوص براهين عقلي بر اثبات خدا است و مشخص است كه
برهان در محدود علم حصولي است ،نه علم ح وري حتي در برهان صوديقين
نيز چون از مفاهيم استفاد ميكنيم در محدود علم حصوولي هسوتيم؛ مشوخص
است كه نه در اين برهوان و نوه در برهوان صوديقين صوحبت از درک عينيوت و
وابستگي سالك و مسلك و مسلوکاليه به علم ح وري و شهود دروني نيسوت
پس از اين نرر ،در هيچيك از براهين اثبات واج

نميتوان ادعاي عينيوت را و

روند يا را و روند و مقصد كرد
عالمه جوادي آملي م تقد است :چون در اين روش با تحليا فلسفي و كالميِ
نفس انسان و تجرّدِ آن به اثبات مبدك نخستين ميرسيم ،اين برهان از سنخ ارزيابي
آيات آفاري است ،نه انفسي (جادي عآم ،ع:0831عصع48-44عوع)003

بنابراين ،اين برهان با ساير براهين آفاري همرتبه خواهد بود و افر بتوان ،بايد
تبييني ارائه داد كه نفس با شهود دروني خوود پروردفوار خوود را مشواهد كنود
(هملن:عصع011-011عوع032؛عجادي عآم ،ع:0811ع)041/42ع

دوم :در تمام براهين اثبات واج  ،عالِم با علم خود اتحاد دارد و چوون علوم
راهي است كه عالم را به م لوم ميرساند ،ميتوان ادعا كرد كوه در هموۀ بوراهين
اثبات خدا و جا شأنه و سالك و مسلك اتحاد دارند حتي در براهين آفاري ،سير
انسان در خود اشياء خارجي نيست بلكه در علمي است كه به اين اشياء دارد بوه
عبارت ديگر ،آنچه انسان با آن سر و كار دارد م لووم بالوذات اسوت ،نوه م لووم
بال رض غايۀاالمر فاهي م لوم بالذات نفس آدمي است و علم حقيقوتِ عوالِم را
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به او نشان ميدهد و هنگامي ديگر غير او را نشان ميدهد
پاسخ اشكال به وجه شرافت برهان

پاسخي كه در خصوص وجه او اشكا به ذهن ميرسد ايون اسوت كوه هور
چند در برهان نفس بر اثبات خدا در محدودۀ علم حصولي هستيم و مفاهيمِ نفس
و عوارض و ويژفيهاي آن را كندوكاو ميكنيم ،ميتوان تمايزي بين اين برهان با
ساير براهين يافت به اينكه در اينجا م لوم بال رض چيزي است كوه انسوان علوم
ح وري به آن دارد :خودِ نفس برخالف ساير براهين كه م لوم بال رض خوارج
از انسان است و تنها پا ارتباطي انسان بوا آن علوم حصوولي و از كانوا مفواهيم
است
شايد بتوان مراد مالصدرا از اتحاد سالك با مسلك را به همين اتحاد ح وري
با م لوم بال رض حما كرد به همين دليا است كه علم حصولي انسان به نفوس
همچون علم ح وري به نفس بهعنوان طريق اثبات واج

موورد تأكيود فالسوفۀ

م اصر ررار فرفته است و آنها بر اين نكته كه نفس بزرگترين آيت شناخت حق
و ولو از زاويۀ علم حصولي و است اصرار ورزيد انود (مصدبلحعيدزي عبع:0833ع
801عهما عب عتل ع44/0/3د )42ع
نتيجهگيری

از اين مقاله نتايجي چند حاصا آمد:
 7انسان با علم ح وري و شهود درونيِ عين فقر و احتيواج بوودن بوه علوت
خود عين ربط بودن به خدا را از درون شهود ميكند و مييابد كه حقيقت وجود
او جز ربط به آفريدفارش نيست و ارتبا وجودي كاموا خوود بوا او را آشوكارا

سال هفتم ،بهار  ،4931شماره مسلسل 39

711

مشاهد ميكند
 2شناخت حصولي نفس راهگشاي علم ح وري به آن و دستيابي به مراحا
اعالي اين م رفت ح وري است
 3برهان نفس بر اثبات خدا روشي حصولي است كه در آن با م رفوت نفوس
به م رفت رب نايا ميآييم
 4در آثار حكيم شيرازي ،مالصدرا ،و پيروان او چهار تقرير براي برهان نفس
بر اثبات خدا به چشم ميخورد
 5تقرير او برهان نفس را به سب

خروج از رو به ف ا نسبت به م قوو ت

محتاج به مجخرج و مكملي اشدّ و اروي دانسته است
 6در تقرير دوم برهان از حادث بودن نفس انساني و با عنايت به اينكه علوت
نفس جسم و جسمانيات نيستند به مفارق بودن و ،در نتيجه ،واج الوجود بوودن
علت نفس استد

شد است

 1تقرير سوم علت غايي خروج نفس از رو به ف ا را غايۀۀالغايۀات دانسوته
است
 1در تقرير چهارم برهان ،غايتمند بودن حركت نفساني افالک دليا بر اثبات
واج الوجود رلمداد شد است ،هر چند كه امروز چنين اعتقادي در خصووص
افالک منسو است
 1مالصدرا در برخي آثار خود كه بين دو تقرير او جمع كرد اسوت ،تووان
اثباتي برهان را در حدي دانسته كه ،عالو بر اثبات واج الوجود ،اوصافي نريور
تجرد ،كما  ،علم ،ردرت و حيات را نيز براي او اثبات ميكند
 71برهانهاي اثبات خدا را ميتوان در سه دستۀ كلي جاي داد :در دسته او ،
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سالك و مسلك و مسلوکاليه عينيت دارند ،همچون برهوان صوديقين ،در دسوته
دوم ،هر چند سالك و مسلك يگانگي دارند ،مقصد و هدف غيور از آنهوا اسوت،
مثا برهان نفس بر اثبات خدا ،و در دسوته سووم ،رونود و را و غايوت بوا هوم
مترايرند ،همچون ساير طرق اثبات واج

البته ،ميتوان طريق دوم را به فونهاي

تبيين كرد كه مقصد نيز با را و روند عينيت داشته باشد
 77صدرالمتالهين م تقد است :در اين برهان ،سالك و مسلك عينيت دارند و
همين امر سب

برتري اين برهان بر ساير طورق اثبوات واجو

و غيور از برهوان

صديقين كه در آن سالك و مسلك و مسلوکاليه متحدند و شد است هور چنود
ممكن است با توجه به اتحاد عالم و م لوم بتوان عينيوت بوين را و رونود را در
همۀ براهين استد

كرد ،باز هم اين تفاوت وجود دارد كه در اين برهان عوالو

بر اينكه عالم با م لوم بالذات متحد است با م لوم بال رض نيوز پيونود ح ووري
دارد ،در حالي كه م لوم بال رض در ساير طرق خوارج از محودودۀ نفوس عوالم
خواهد بود
 72برهان نفس بر اثبات خدا از برهانهاي حركت و امكان و حدوث متموايز
است
 73ابتناي برهان بر استحالۀ دور و تسلسا يا تركي

آن بوا برهوان امكوان و

وجوب و افر بپذيريم و به توان اثباتي برهان ضرري نميرساند

سال هفتم ،بهار  ،4931شماره مسلسل 39
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