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  چكيده
 اي سهمقاي بررسي مورد دليل اين به صديقين برهان و وجودي برهان حاضر مقاله در 
 را) وجود اصالت و ايده اصالت( خاصي مابعدالطبيعي نظرگاه هريك كه گيرند مي قرار

 زا تري صحيح تصور نمايندگي اين لحاظ با كه است اين بر فرض. كنند مي نمايندگي
 التاص بر وجودي برهان ابتناي به توجه با. شود مي حاصل برهان دو اين ميان نسبت
 تقريري آن، از پيش به نسبت جديد دوران در ايده اصالت بنيادين تحول به توجه با و ايده،

 اساس ينا بر و بود خواهد متفاوت شود مي ارائه مذكور ي دوره دو در برهان اين از كه
 بررسي در ور اين از. داد نسبت وجودي برهان از تقرير هردو به را واحدي غايات توان نمي

 ود طرح. است ضروري نكته اين لحاظ وجودي برهان و صديقين برهان ميان اي مقايسه
 دو ينا ميان تباعد و تناظر نحوه تا ميكند كمك ما به وجودي برهان از متفاوت تقرير
 وجودي برهان مابعدالطبيعي بنيانهاي از بهتري فهم همچنين و آوريم فهم به بهتر را برهان

 آشكار گليه تقرير و آنسلمي تقرير با وجودي برهان ميان تباعد اساس اين بر. كنيم پيدا
 با نآ تباعد و آنسلمي وجودي برهان با صديقين برهان تناظر به همچنين و شد خواهد
   .برد خواهيم پي هگلي وجودي برهان

ورت، اصالت ايده، اصالت وجود، برهان صديقين، برهان وجودي، صير واژگان كليدي:
  امر مطلق.
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  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

 مقدمه) ١

توجه به دو نكته برهان وجودي و برهان صديقين ميان اي مقايسه در بررسي

ي نخست توجه به اقتضائات فلسفي و مابعدالطبيعي اين براهين ضروري است: نكته

ي معرفتي خاص مطرح ين در يك هندسهتوان گفت كه هر يك از اين براهاست؛ مي

ها است. مبادي و غايات شده اند كه مشتمل بر مبادي، و غايات، و نسيت ميان آن

شوند و تصوري از هر برهان، به ارجاع به خصوصيات يك مكتب تعريف و تصوير مي

ها با مراجعه به مكتب شود و بنابراين شايسته است ابتدا مراد از آنها ارائه ميآن

مورد نظر روشن شود تا از اين طريق فهمي درست از برهان مذكور حاصل شود. 

ي معرفتي و مبادي و غايات ي دوم مربوط به روشي است لحاظ تفاوت هندسهنكته

گيري از چنين روشي بتوان اطمينان نحوي كه با بهرهسازد، بههر برهان را ممكن مي

گيرد و گري مورد فهم قرار نمييافت كه هيچ يك از دو طرف مقايسه برحسب دي

  شود. واقعيتي مستقل براي آن در نظر گرفته مي

مبادي نكته قابل طرح است كه تفاوت ي معرفتي مذكور با توجه به اينهندسه

لحاظ صوري طور خاص، حداقل بهدر براهين اثبات خداوند ، و اين دو برهان به

تواند هاي مذكور ميچراكه تفاوت همراه داشته باشدتواند تفاوت غايات را بهمي

مبيّن نگاهي متفاوت به واقعيت و معيار سنجش آن باشد و همين تلقي متفاوت از 

جا كه انس به گردد. از آنهاي متفاوت ميي برهانواقعيت است كه منشأ ارائه

تواند مانعي نظرگاهي خاص نسبت به واقعيت، و غرابت نسبت به نظرگاهي ديگر مي

فهم و بررسي متقابل و مقرون به صحت از ديگري ايجاد كند، توجه به  جدي براي

  ها ضروري است.  روش در اين برسي

به همين منظور ابتدا بايد تصويري از مبادي و غايات در هر برهان ارائه داد تا از 
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هاي منضم در نسبت ميان مبادي و غايات در هر گيرياين طريق برداشتي از جهت

گيري خاص هريك از طريق اين تصوير مذكور گاه كه جهتو آن مورد حاصل كرد

اي ميان اين دو برهان پرداخت. به اين ترتيب بررسي نمودار شد، به بررسي مقايسه

ها، و تحقيق از نسبت ميان اي اين دو برهان، با لحاظ مبادي متفاوت آنمقايسه

  كند.مي ها را آشكارغايات حاصل از هريك تناظر يا تباعد ميان آن

توان با استفاده از تصويري هندسي توضيح داد؛ منظور از تناظر و تباعد را مي

خطي ترسيم  C2ي به نقطه Bي ، و از نقطه  C1ي به نقطه Aيوقتي بتوان از نقطه

به هم برسند، اين دو خط، و  Dي نحوي كه امتداد اين خطوط در نقطهكرد، به

ها خواهند بود و چنانچه با امتداد خطوط، فاصله آن ، متناظرC2و   C1، وBو  A نقاط

تعبير مابعدالطبيعي اگر غايات دو بيشتر شود، اين دو خط متباعد خواهند بود. به

برهان، وجوه مختلف حقيقت واحدي باشند، اين دو برهان مبتني بر نظرگاهي 

ها نسبت آن چه رو به غاياتي متباعد داشته باشند، ميانمتناظر خواهند بود و چنان

هاي متفاوت از واقعيت تباعد برقرار خواهد بود. به اين طريق تالش براي درك تلقي

گرايي سوق خواهد داد و نه منجر به احساس همدلي ناموجه نه ما را به سمت نسبي

حاصل از عدم تشخيص موارد متناظر و متباعد خواهد شد. در حقيقت تشخيص 

هم اين موضع را ممكن خواهد ساخت كه تفاوت اندازهاي متناظر و متباعد فچشم

غايات در چه مواردي صوري و ظاهدي است و در چه مواردي حقيقي خواهد بود و 

تواند بينش ما را نسبت به لحاظ صوري متفاوت ميهمچنين دريافت غايات به

  دهد.   واقعيت توسعه مي

  

  اقتضائات مابعدالطبيعي براهين اثبات وجود خدا ) ٢

بيين اقتضائات مابعدالطبيعي براهين اثبات وجود خداوند ابتدا ضروري براي ت
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است تعريفي از مابعدالطبيعه ارائه گردد كه اين خود امري دشوار است؛ دشواري 

توان اين امر به جهت ناممكن بودن تعيين موضوع خاص آن است. با اين حال مي

را به اين صورت تعريف كرد ها، مابعدالطبيعه با مقايسه دانش مذكور و ساير دانش

- ) كه مي٤٤٧: ١٣٨٨شوان، »(مابعدالطبيعه علم به مطلق و نفس االمر است«كه: 

توان بر اساس تعريف مذكور، ويژگي علم مابعدالطبيعه از ساير علوم را جامعيت 

موضوع آن دانست به اين نحو كه اگر علوم خاص حقيقت موضوع خاصي را بر ما 

الحقايق را بر ما آشكار عنوان علم كلي، حقيقةلطبيعه بهكنند، مابعداآشكار مي

الحقايق، مطلق و از اين روي غيرمتناهي حقيقة«خواهد ساخت كه به اين ترتيب 

توان گفت كه موضوع مابعدالطبيعه به جهت ويژگي ). مي٤٤١همان: »(است

ي ي حقايق، نامتناهجامعيت آن، مطلق، و به جهت ويژگي منشأيت آن براي همه

مطلق ذات است به شرط ال كه در آن من و «شود و از اين رو است كه دانسته مي

گنجد... و از ما و حتي الوهيت شخصاني وجود ندارد و در قالب عبارت و فكرت نمي

ي ذاتي مطلق است و سويي ديگر غيرمتناهي، ذات است البشرط. غيرمتناهي الزمه

گردد و عالم و گويي او است كه لبريز ميتوان تصور كرد؛ تيكي را بدون ديگري نمي

انداز حاصل از دانش (همان). بنابراين انتظار اين است چشم» آوردرا پديد مي

مابعدالطبيعه بتواند نسبت ذهن متناهي ما امر نامتناهي و طريق حصول چنين 

  دانشي را نيز نمايان سازد.  

سه براي درك امر مطلق نفناپذيري ذات مطلق به معناي ناتواني ذهن فيتعريف

است بنابراين درك امر مطلق نيز مانند هر واقعيتي ديگري ريشه در خود ذات مطلق 

ي تواند حاصل گردد: از طريق اشراق عقلي و از طريق رابطهدارد و از دو طريق مي

هاي اصلي شناخت، يعني فاعل شناسايي و وجودي علّي. با عطف توجه به مؤلفه
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ي حصول دانش مابعدالطبيعه در حالت نخست اي تبيين نحوهمتعلق شناسايي، بر

ي فاعل شناساي  مطلق بهره گرفته مثابهاز تقارن و تشابه ميان ذهن و مطلق به

شود كه در اين حالت علم به مطلق حالت اشراق عقل كل بر ذهن متناهي است مي

ع آن هستي گردد كه به تباي از مراتب حق محسوب ميو در حالت دوم ذهن مرتبه

يافته است.  در حالت نخست فاصله ميان ذهن و امر مطلق از طريق نور و اشراق 

گردد و در حالت دوم از طريق فعل و ايجاد. در حالت نخست واقعيت شناخت طي مي

شود و در حالت دوم واقعيت وجود. غايت هر دو طريق حصول بديهي انگاشته مي

عي ويژگي كيفي و اشتدادي است . بنابراين تقرب به مطلق است كه برخوردار از نو

 گيري عمودي دارد.  جهت

نوعي در پيوند با اصالت آگاهي توان گفت كه اشراق بهبا توجه به موارد مذكور مي

آل و امر معنوي است كه بر نقش محوري امر ايدهديدگاهي «و اصالت ايده است و 

اين باور باشد كه اساساً عالم يا تواند مبتني بر در تفسير تجربه تأكيد دارد و مي

تر از اساسي ،عنوان روح يا آگاهي وجود دارند و واقعيت مجردات و قوانينواقعيت به

كه حداقل هرآنچه كه وجود دارد، از جهت عمدتًا ذهني اشياء محسوس است يا اين

). برهان Britannica, topic, Idealism( »شودها شناخته ميعنوان، و از طريق، ايدهو به

ي مطرح در اين نظرگاه برهان وجودي است. نظرگاه دوم نيز مربوط به مابعدالطبيعه

مثابه وجود مطلق در انگارد و مطلق را بهوجودي است كه وجود را امري بديهي مي

كند و گيرد و جز آن را بر اساس وجود و عوارض ذاتي آن تبيين مينظر مي

  رهان صديقين است. معتبرترين برهان در اين ديدگاه ب

اي ميان اين دو برهان، مستلزم بررسي امكان تناظر رو در بررسي مقايسهاز اين

يا تباعد ميان اين دوبرهان، به جهت انطباق با اقتضائات نگرش مابعدالطبيعي است 

كه عبارت از پذيرش فاصله ميان ذهن متناهي و امر مطلق، تقدم بالفعللزوم طي 
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  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

شراق و يا ايجاد، و تبيين وابستگي ذهن به امر مطلق، و اين فاصله از طريق ا

گيري كيفي و عمودي در اين سير است. بديهي است كه همچنين انطباق با جهت

در صورت انطباق برهان وجودي و برهان صديقين با اقتضائات مذكور، اين دو برهان 

هيم نمود و بر متناظر خواهند بود و در غير اين صورت حكم به تباعد ميان آنها خوا

اين اسا اين حكم را به نظرگاه مابعدالطبيعه مبناي اين براهين نيز تسري خواهيم 

داد. در اين بررسي به مقايسه دو تقرير از برهان وجودي با تقرير صدرايي برهان صديقين 

  پردازيم.خواهيم پرداخت  و ابتدا به تبيين اقتضائات برهان وجودي آنسلم مي

  

  ئات مابعدالطبيعي برهان وجودي آنسلم بررسي اقتضا) ٣

مفهوم بودن چيزي، «پذيرد كه آنسلم در همان ابتداي طرح برهان وجودي مي

)، چرا كه Anselm, 2017,82»(مطلبي كامالً متفاوت با درك  واقعيت داشتن آن است

- سخن مي عنوان موجوديرغم ناداني بسيارش وقتي از خداوند بهنادان نيز، علي«

گوييم. پس كه ما چه مي فهمدتوان تصور كرد، ميتر از آن نميكه بزرگ گوييم

 بودن آنرغم اينكه نادان موجود؛ علياو وجود دارد ذهن ، درفهمدآنچه را كه او مي

تر از آنچه بزرگ«همان). بنابراين از نظر آنسلم فهم »(كند(در واقعيت) درك نمي را

انجامد و همين درك است به درك واقعيت آن نمي ، هميشه»آن نتوان تصور كرد

كه عامل تمايز دانا و نادان است. وي براي توصيف علم به واقعيت خداوند، از تمثيل 

داند كه طرحي را در ذهن دارد گيرد و وضع نادان را شبيه كسي مينقاش بهره مي

ترسيم آن هم  كند، اما پس ازرا درك نميرا ترسيم نكرده است، وجود آنو چون آن

  كند. وجود آن را در ذهن، و هم در واقعيت درك مي
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- از نظر آنسلم مفهوم خداوند در ذهن ما مبين تعريف خداوند نيست، بلكه نشانه

تواند شهود خود آن حقيقت را براي ما ممكن ي آن ايمان ميواسطهاي است كه به

بندي آنسلم از برهان ورتتوان در اين صناپذيري تصور خداوند را ميسازد. تعريف

تر از آن نتوان تصور كرد تنها در ذهن ما وجود چه بزرگاگر آن« وجودي يافت كه: 

تر از آن تصور كرد، زيرا چيزي كه هم در توان چيزي بزرگداشته باشد، پس مي

تر از چيزي است كه تنها در ذهن وجود ذهن و هم در واقعيت وجود دارد، بزرگ

، نه مفهومي »تر از آن نتوان تصور كردچه بزرگآن«ه در اين برهان )، كIbid» (دارد

  ناپذير است.  ي ذهن دسترسواسطهاز خداوند، بلكه امري غيرمفهومي است، و به

  ايمان و فراروي -١-١٣

هايي است كه ي آنسلم ايمان شرط فراروي ذهن از محدوديتبر اساس فلسفه

عنوان ها قرار دارد و مفهوم خداوند نيز، بهآني خود در معرض به سبب حالت بالقوه

اي است كه ايمان براي تصديق ، نشانه»تر از آن نتوان تصور كردچيزي كه بزرگ«

توان گفت كه سير استدالل آنسلم، هستي خداوند به آن نياز دارد. بنابراين مي

د است؛ حركت از مفهوم خداوند به هستي خداوند نيست، بلكه سير از ايمان به شهو

ها هاي عقل استداللي واقف است و راه فراروي از اين محدوديتآنسلم به محدوديت

داند كه ابتدا مفهوم ناظر برحقيقت خودش را در ذهن ما قرار را ايمان به خدايي مي

دهد و چانچه ايمان و طلب شهود عيني به ميان آيد، حقيقت خود را نيز بر ما مي

جهت آنسلم در قالب ادبيات نيايش به تصديق اين امر اشراق خواهد كرد. به همين 

كه در من تصويري از خود خاطر اينپروردگارا تورا به«گويد: پردازد، وقتي كه ميمي

قرار دادي تا تو را متذكر شوم، به تو بيانديشم، و تو را دوست داشته باشم، 

كدر شده است و هاي من و گناهان من خاطر پليديسپاسگذارم. اما اين تصوير به

كه آن را احيا و اصالح تواند آنچه را براي آن خلق شده، به انجام رساند، مگر ايننمي
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  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

كه ذهن توان دريافت رفعت الهي ). وي در ادامه ضمن اعتراف به اينIbid, 81» (كني

من به دنبال اين نيستم «گويد: كند و ميي فهم معرفي ميرا ندارد، ايمان را واسطه

). آنسلم Ibid» (آورم تا بفهمما بفهمم و بعد ايمان بياورم، بلكه ايمان ميكه ابتد

ي يوناني اي از كتاب اشعيا در ترجمهتلقي خود را از نسبت ميان ايمان و فهم از آيه

نخواهي « شود: گرفته است كه در آن بر شرط ضروري ايمان براي فهم تأكيد مي

  ). ٩: ٧ا،(اشعي» كه ايمان بياوريفهميد مگر اين

ي درك ي شهود اين حقيقت متعالي به نحوهآنسلم در ادامه براي تبيين نحوه

كند كه نوعي درك غيرحسي است؛ خير هم مطلوب انسان ما از خوبي اشاره مي

تواند آن را در حد توانش در خويش است و هم حقيقتي عيني است و هم انسان مي

آنچه «خير مطلق است و از همين جهت محقق سازد. از نظر آنسلم امر مطلق همانا 

تأويل » بهتر از آن نتوان تصور كرد«را به آنچه » تر از آن نتوان تصور كردبزرگ

اكنون مراد من از بزرگي، بزرگي در اندازه «گويد كه كند و در اين رابطه ميمي

نيست، ... بلكه چيزي است كه همانند حكمت ارزشمندتر است و از اين لحاظ تنها 

  ).  Ibid, p7» (نحوي متعالي بزرگ باشدتواند بهر اعلي است كه ميخي

  ي خيرايده -٢-٣

اي براي بيان استعداد ذهن توان تقارن ميان حكمت و خير اعلي را نشانهمي

انساني در درك حكمت دانست؛ انسان از اين جهت همانند همان تابلوي نقاشي 

بيش از هر موجود ديگري ترسيم  تواند نقش خود را در اواست كه تصويرگر مي

تواند عينيت خويش را، و به طريق اولي عينيت نمايد و وقتي به تصوير درآمد، مي

تصوير گر را به فهم آورد. ابزار اين تصويرگري تذكار است و شناخت امر مطلق 

  ). Ibid, 65ويژگي يادآوري، فهم، و عشق ورزيدن است (متضمن سه
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

يابد كه آن اي ميدر عقل خويش، آن را همچون آينه انسان با نگريستن و تأمل

كشد و همانند هر تصويري وابسته به چيزي است كه ذات مطلق را به تصوير مي

باشد. ذهن و مفاهيم حاضر در آن، به ذهن الهي و حقايق حاضر در تصوير آن مي

توان ميي به آن است. و از همين جهت است كه آن شباهت دارد و البته تابع وابسته

عنوان ي مسيحي را معرفي ذهن الهي بهي اصالت ايده در دورهترين شاخصهمهم

جايگاه مثل دانست كه نخستين بار از طرف نيكوماخوس گراسايي، فيلسوفي 

ميالدي صورت گرفت (كاپلستون،  ١٤افالطوني قائل به تقدم مثل بر عالم در قرن 

٥١٥: ١٣٦٨ .(  

كه متضمن تبيين ز برهان وجودي، به جهت اينترتيب تقرير آنسلمي ااينبه

وابستگي ذهن انسان به امر مطلق است و دستيابي ذهن به حقيقت را حاصل اشراق 

داند و و سير در اين مسير از طريق تغيير كيفي مراتب عقل الهي و خير برين مي

ئات سوي خير مطلق دارد، مطابق با اقتضابهكند و روحكمت، و تحقق خير تبيين مي

  گردد.مابعدالطبيعي محسوب مي

  

 هگل و اقتضائات برهان وجودي) ٤

هگل در تقرير خود از برهان وجودي به دو نكته توجه دارد: يكي به نقد كانت 

بر برهان وجودي، و ديگري به نقدي كه به خود كانت در اين زمينه وارد است. كانت 

داند بر فرض ميا حاوي پيشرگيرد كه آنبه برهان وجودي از اين جهت ايراد مي

داند. ترين موجود قابل استنتاج ميهمين اساس است كه وجود را از مفهوم كامل

شود و ترين موجود حاصل نمياما از نظر كانت هيچ كمالي از تحليل مفهوم كامل

فرض است، شود، و از آنجا كه انتخاب هر كمالي يك پيشاين شامل وجود هم مي

  كماالتي است كه از پيش فرض شده است. وجود هم از جمله 



 و برهان صديقين برهان وجودياي اقتضائات الهياتي مقايسهبررسي    ▪   ٨٤

  

  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

ي هگل به كانت مربوط به عدم پايبندي وي به خودبنيادي عقل است، نقد عمده

ناپذير ي بيروني ما براي عقل دسترسي تجربهي زمينهمثابهچراكه وقتي وجود به

كه هگل باشد، اين تناهي فاعل شناسايي مغاير با خودبنيادي او خواهد بود، درحالي

ي واقعيت بودن خويش ، عقل را برابر با يقين آگاهي به همهپديدارشناسي روحدر 

كند اما ). هگل تناهي اوليه ذهن انساني را رد نميHegel, 1807, 178كند (معرفي مي

داند. در در راستاي شعار روشنگري كانت، ماندن در تناهي را نشانه گريز از بلوغ مي

ناهي به عدم تناهي را گذر انسان از خرد خويش نگاه نخست ممكن است گذر از ت

به خردي فوق بشري دانست، اما هگل اين تلقي را نيز به اين صورت مردود اعالم 

ما تنها يك عقل داريم و عقل فرابشري دومي دركار نيست و همين «كند كه: مي

ل ). بنابراين اگرچه هگHegel,2001,123» (عقل است كه در انسان وجهي الهي دارد

فرض با كانت همراهي در انتقاد از برهان وجودي آنسلم از جهت ابتناي آن بر پيش

دارد، اما قصد او به اتمام رساندن طرح خودبنيادي عقل است و در همين راستا 

  تابد.ي مابعدالطبيعه را بر نمياست كه الادريگري كانتي در حوزه

  اهميت مفهوم نزد هگل  -١-٤

رو استداللي گويد، با مفهوم سروكار دارد و از اينمي عقلي كه هگل از آن سخن

ي محضي است گويد، انديشهاي كه هگل از آن سخن ميو انساني است و انديشه

اش متفاوت با مفاهيم ي خداوند به جهت عدم تناهيكه با وجود يكي است، زيرا ايده

- انساني ميي مطلق و مفاهيم ذهن اذهان متناهي است. در توضيح نسبت انديشه

ي ما به آن گري است كه انديشهي خود الهامي خداوند انديشهتوان گفت كه ايده

ها به جهت تناهي ذهن ما صور مختلفي دارد كه گويد و البته اين پاسخپاسخ مي

ي دين، امر در فلسفه«ظهورات مختلف آن مفهوم متناهي است و به همين جهت 
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    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

نه صرفاً در قالب انديشه، بلكه همچنين در  گيرد،مطلق متعلق شناسايي قرار مي

ي صور مختلف دهنده) و اين ظهورات مختلف شكلHegel, 1895, 34قالب ظهور آن(

ي ديني است و اساساً وحي عبارت از هر تصوري است وحي و صور مختلف انديشه

م، ي كلي كه در ذهن داريهر ايده« توانيم داشته باشيم چرا كه كه ما از خداوند مي

نفسه است كه در طرح خويش فعال است و معنايي صرفاً انضمامي از امر واجب في

هاي ما از امر مطلق در فلسفه و ). تلقيibidسازد (خود را ظاهر و آشكار و القا مي

دين متفاوت نيستند، بلكه تفاوت مربوط به پيشرفت فهم ما از اين موضوعات و 

  ي است.  مفهومي شدن شناخت ما در نظرگاه فلسف

هدف هگل از پرداختن به برهان وجودي اثبات خدا و رد نظر منكران نيست؛ 

كنند و بحث ي او بيشتر رد نظر كانت است كه شناخت امر مطلق را رد ميدغدغه

كنند. از نظر هگل ي ديگري غير از شناخت منتقل مياز واقعيت آن را به حوزه

ن در مورد نامتناهي قادر به انديشيدن پذيرد كه ما بدون انديشيدحتي كانت هم مي

ي متناهي قادر به اثبات نظر است كه انديشهنيستيم و در اين موضوع با كانت هم

امر مطلق نيست. از طرفي ديگر هگل قائل به عقلي وراي عقل بشر هم نيست و 

بنابراين بايد راهي يافت كه از طريق آن ذهن متناهي افراد انساني بتواند با امر 

رسد كه اين مفهوم امر رو هگل به اين نتيجه ميمتناهي پيوند برقرار كند. ازايننا

مطلق است كه ضمانت درستي تصور متناهي ما را بر عهده دارد. تضمين درستي 

تصورات متناهي ما مفهوم مطلق است كه خود حاصل استدالل منطقي نيست، بلكه 

هگل معتقد است كه همين كه راهنماي سير منطقي در فرايندي ديالكتيكي است. 

ما قادر به انديشيدن هستيم دليلي ضروري بر اين است كه ما در نامتناهي قرار 

نحو پيشين برد. واقعيت ذات خداوند بهداريم و اين نامتنهاهي است كه ما را پيش مي

در مفهوم آن قرار دارد و در تحليل نهايي اين واقعيت خداوند نيست كه از مفهومي 
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  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

شود، بلكه اين حقيقت خداوند است كه تصور خداوند ي متناهي حاصل ميدر ذهن

سازد. در برهان وجودي زماني حركت از مفهوم به را براي ذهن متناهي ممكن مي

گردد كه آگاهي محدود به فاهمه شود و از آنجا كه فاهمه متضمن وجود ناممكن مي

مفهوم «اما مفهوم مطلق،  شود.جدايي مفهوم و واقعيت است، اين گذار ناممكن مي

بخشي به خويش است، برخالف مفهومي تماميتي است كه جنبش و فرايند تعين

). Ibid, 438» (شودصرفاً ذهني كه جداي از وجود است و يك نقص محسوب مي

توان گفت كه مطلق حقيقتي ذهني نيست بلكه امري است كه ذهن اساس ميبراين

دارد و او را همواره به پيشرفت وردهاي خود باز ميها و دستارا از قناعت با داشته

 خواند.مي

  چگونگي ظهور مفهوم مطلق -٢-٤

مفهوم ي انساني از خودابرازي امر مطلق در، و از طريق انديشههگل براي توضيح 

گيرد. اينتلشي اصطالحي ارسطويي است و مراد از آن بهره مي اينتلشيارسطويي 

ي خويش را در خود دارد. هگل در جلد سوم عهچيزي است كه اصل و غايت توس

ي كانت از اين مفهوم را براي تبيين گفتارهاي تاريخ فلسفه، استفادهكتاب درس

دهد و آن را چنين بيان تمايز ميان موجود زنده و غيرزنده مورد توجه قرار مي

) ي مقوالت فاهمه (علت و معلولما براي توضيح موجود زنده در مرحله«كند: مي

عنوان مولد عنوان علت خويش، و بهمانيم بلكه آنچه زنده است را همچنين بهنمي

). در اينجا Hegel,1990, 247» (شناسيم؛ موجود زنده به خود باقي استخويش مي

عنوان ويژگي موجود زنده اين مراد از علت خويش بودن و مولد خويش بودن به

ندارد، برخالف موجود غيرآلي كه است كه موجود زنده غايتي بيرون از خويش 

كه رغم اينعلي«دهد كه سپس چنين ادامه مي يو .غايتي خارج از خويش دارد
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شوند اما در عين حال غايت ي وسيله محسوب ميمثابهاعضاء يك نوع براي آن به

). Ibid, 248» (آن نيز خود موجود زنده است و به اين طريق خود غايت خويش است

اي كه ويژگي اساسي او انديشيدن عنوان موجود زندهمورد انسان بهاين موضوع در 

نحوي كه از اين طريق افراد انساني ضامن كند، بهاست، معنايي خاص پيدا مي

ي معناي اصلي نوعيت شوند كه دربردارندهگيري، تداوم، و تحقق چيزي ميشكل

  ها است.آن

ورتي ناقص از مفهوم مطلق همانطور كه پيش از اين گفته شد، مفاهيم ذهني ص

شوند؛ اين صور ناقص در هستند كه از طريق فرايند خود ابرازگري آن متحقق مي

گذارند، چرا كه بايد در نهايت امر بخشي رو به تكامل مياين فرايند خود عينيت

كه مفهوم اينتلشي با توجه به اينمنجر به تحقق كامل مفهوم مطلق شوند. 

كه روح در فرايند ي امور است، و با توجه به اينباشندهونغايت در يدربردارنده

- يابد، مفهوم مطلق به صورت مفهوم صرف باقي نميخودپروري خويش تحقق مي

سازد. اين تحقق از طريق اذهان انساني و در فرايندي ماند و خود را محقق مي

- وي مطلقسخويشتن است كه رو به گيرد و همانا دانش مطلق بهتاريخي صورت مي

هاي ذهني نه در يك سير صعودي، بر اين اساس فراروي از محدوديتشدن دارد. 

ي اتحاد نهايي انديشه با مثابهگيرد و اين امر بهبلكه در فرايندي تاريخي صورت مي

امر مطلق، نه در يك انسان واحد، بلكه در بشريت در مجموع آن است و زمان الزم 

  به درازاي عمر بشر است.  براي تحقق آن فرايندي تاريخي

شود و گري تعبير ميي اين امر همان چيزي است كه از آن به تاريخينتيجه

اي است كه واقعيت را در فرايندي تاريخي مورد لحاظ قرار نظريه«منظور از آن 

ي آن است و هرگز حقيقت واسطهدهد و معرفت حاصل در آن مشروط به افق بيمي

 ,Weiss» (ي ديگر متفاوت استاي به دورهن از دورهصرف نيست بلكه حقيقت آ
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  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

توان حاصل تقرير هگل از برهان وجودي را الوهيت ). به اين طريق مي33 ,1974

قرار از طريق ذهن انسان بخشي به تاريخ دانست كه تاريخ را مراحل تحقق مطلق 

خويشتن در مراحلي ضروري دهد و معناي ضرورت آن، تحقق دانش مطلق بهمي

  است.

ي دانش بشر، آگاهي او از منشأيت بر اساس تقرير هگل از برهان وجودي، توسعه

خويش در آگاهي است و باور به منشأيت خدايي متعالي براي آگاهي انسان، نتيجه 

ي ضروري آگاهي ضروري نابالغي انديشه در مراحل نخستين آن است و مقدمه

ي مثابههوم خداوندي است كه بهانسان از توان بيكران خويش در كسب دانش، مف

دارد تا قوانين آرماني خويش را متحقق مفهومي بيكران، ذهن انسان را به تكاپو وامي

سازد. بنابراين در تقرير هگلي از برهان وجودي، ذهن انسان و آگاهي او تنها وامدار 

تمر يابي مسمفهوم نامتناهي است كه در خويش دارد و الهام بخش او در سير آگاهي

ي دانش تاريخي است و به همين جهت وابسته به واقعيتي فرابشري نيست. توسعه

گيري كيفي عمودي ندارد چراكه از نظر هگل بشري در اين سير تاريخي نيز جهت

كيفيت همواره مبتني بر كيفيت است و اشتداد آگاهي انسان چيزي جز گسترش 

خي نيز متعالي نيست چراكه حجم دانش او ندارد. غايتي حاصل از اين سير تاري

باشندگي فزاينده اين آگاهي است. بر كيفيت اين آگاهي نيز صرفاً تأكيد بر درون

توان گفت كه تقرير هگل از برهان وجودي چيزي جز تفسير وارونه اين اساس مي

  رو در جهت تباعد با آن نيست.     از اقتضائات مابعدالطبيعي آن، و ازاين

  

  از برهان صديقين و اقتضائات  مابعدالطبيعي آنتقرير صدرايي ) ٥

هاي وصول را مالصدرا در ارزيابي قوت براهين اثبات وجود حق، علت كثرت راه



 ٨٩   ▪   شهركي/ فرح راميناله دانشاحمد قطبي/ حبيب 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

كند و بر اين باور است كه اگر هاي مورد استفاده در اين براهين معرفي ميحدوسط

اسد «وي عنوان حد وسط قرار گيرد، اين برهان به تعبير در برهاني خود ذات حق به

براهين خواهد بود، زيرا در اين برهان طريق و مقصود عينيت دارند. چنين » و اشرف

سينا، و ساير توصيفي از برهان صديقين، تقرير مالصدرا از اين برهان را با تقرير ابن

 ).   ١٢، ٦: ج١٩٨١سازد (مالصدرا، تقريرهاي مطرح شده پيش از مالصدرا متمايز مي

ترين راه براي وصول به حق است، كه در آن ين جهت كوتاهبرهان صديقين از ا

شود. اما به آگاهي درآمدن اين شهادت براي از ذات حق بر خود او شهادت داده مي

ما، به جهت تناهي ذهن و گرفتاري در كثرات، مستلزم يك صيرورت است و اين 

و بايد  اي است كه بين عاقل و معقول وجود دارد،صيرورت مقتضي پذيرش فاصله

  از طرف عاقل طي شود.   

  اتحاد عاقل با معقول -١-٥

ي اتحاد عاقل و معقول مالصدرا، نقد نظريه تجريد است؛ ي آغاز نظريهنقطه

ي مالصدرا معتقد است كه نفس براي ادراك صور عقالني، ابتدا بايد خود به مرتبه

). از نظر ٢٤٣: ١٣٦٠شامخ عقالني برسد و از ظلمت و تاريكي خارج شود (همو، 

كه ادرك عقالني را حاصل خروج تدريجي نفس جاي ايني تجريد بهمالصدرا نظريه

از حالت بالقوه به حالت بالفعل بداند، صور مرتسم در ذات را مشمول حركت معرفي 

ي وجود كند و اين موضوع از طرف وي پذيرفته نيست چراكه ممكن نيست نحوهمي

يابد و در حقيقت بايد گفت كه نفس به اين جهت  امر محسوس به امر معقول تحول

ي ي احساس به مرتبهشود كه ذات و جوهر نفس از مرتبهواجد صور معقول مي

توان گفت كه حصول مراتب مختلف رو مي). از اين٣٣است (همان: تعقل سير كرده

ادراك براي نفس، مقتضي اتحاد آن با مراتب مختلف واقعيت، و حصول فعليتي 

ي م برا نفس از طريق اين اتحاد است. الزمه اين امر آگاهي نفس به نحوهمداو



 و برهان صديقين برهان وجودياي اقتضائات الهياتي مقايسهبررسي    ▪   ٩٠

  

  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

وابستگي خود به امري است كه در حكمت صدرايي از آن تعبير به وجود، و از 

  شود. ي حامي آن تعبير به اصالت وجود مينظريه

  عنوان بنيان برهان صديقيناصالت وجود، به -٢-٥

كند كه در كتاب ت اصالت وجود مطرح ميمالصدرا براهين متعددي براي اثبا

ها را ديد اما برهاني كه مالصدرا در اسفار براي اثبات توان مجموع آنمشاعر مي

في أنَّ للوجود حقيقة عينية لَما «دهد مبين اين است كه اصالت وجود ارائه مي

كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي ثبتت له، فالوجود أولي من ذلك 

بل من كل شيء بأن يكون ذا حقيقة؛ كما ان البياض أولي بكونه أبيض    _ء الشي

ممّا ليس ببياض و يعرض له البياض. فالوجود بذاته موجود، و سائر االشياء غير 

). ٣٨، ١: ج١٩٨١(همو، » الوجود ليست بذواتها موجودة، بل بالوجودات العارضة لها

كند و ها، اشاره ميي حقيقت آنبهمثاجا به خصوصيت وجود اشياء، بهوي در اين

كه حقيقت هر شيء به برخورداري آن از وجود است، پس خود وجود ضمن بيان اين

كه بنابر اصالت وجود، از هر چيزي در حقيقت داشتن سزاوارتر است؛ توضيح اين

اي از حقيقت دارد كه منطبق با واقعيت خارجي باشد و ماهيت اشياء زماني بهره

نسبت به موجود بودن و معدوم بودن، ذهني بودن و خارجي بودن، خود ماهيت 

يك از اين حاالت ذاتي آن ابهام و تشخص، وحدت و كثرت الاقتضا است، و هيچ

نيست، و بنابراين اصالت با وجود است كه موجوديت، تشخص، خارجيت و وحدت 

عبير مالصدرا اساس ماهيت جز تصويري ذهني از وجود، يا به ت ذاتي آن است. بر اين

گردد و در ماهيتي كه در ذهن كليت بر آن عارض مينيست و » حكايات الوجود«

خارج تشخص عارض بر آن است، به اين معنا در خارج موجود نيست كه همان 

اي اتحاد وجود دارد ها نحوهحيثيت موجوديت در خارج باشد، بلكه تنها ميان آن



 ٩١   ▪   شهركي/ فرح راميناله دانشاحمد قطبي/ حبيب 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

ي اتحاد ميان تصاوير، ت اشياء دريافت نحوه) و بنابراين راه دريافت حقيق٤٠:(همان

  و حقايق متكثر با حق واحد است. 

  اصالت وجود و كثرات -٣-٥

جا كه بر اساس اصالت وجود، حقيقت خارجي چيزي جز وجود نيست و از آن

ي اصلي فهم وجود ثاني ندارد، و كثرت نيز هميشه حاصل تخلل غير است، مسئله

تواند كثير باشد و امر كثير چگونه امري واحد چگونه ميعنوان اين است كه وجود به

توان گفت كه بر اساس اصالت تواند برخوردار از وحدت باشد. در اين راستا ميمي

وجود براي فهم اين كثرت نبايد به سراغ الگوهايي از تبيين كثرت رفت كه بر اساس 

رد كثرت حاصل از تحليل اند. در اين مواي تصوير واقعيت شكل گرفتهمثابهماهيت به

شود كثرت ميان يابد به اين صورت كه گفته ميمفاهيم ماهوي به واقعيت تسري مي

  عروض اعراض متكثر است.  تمام ذات است، يا بعض ذات و يا حاصلافراد يا به

ي تشكيك وجود آمده است كه بر در نظريهكثرت مربوط به حقيقت وجود 

افراد از حقيقت وجود، عامل تمايز مراتب وجود هاي متفاوت اساس آن برخورداري

ي ميزان اين واسطهاست و ضعيف از قوي، ناقص از كامل، و بالقوه از بالفعل به

االمتياز افراد در اين نحو كثرت، همان شوند. بنابراين مابهبرخورداري متمايز مي

 در مقدمهها، يعني حقيقت وجود است. به همين جهت مالصدرا االشتراك آنمابه

كند كه دوم برهان صديقين نظر خويش را در مورد كثرت به اين صورت بيان مي

جهت ذاتش اختالفي نيست مگر به كمال و نقص، و شدت و در افراد وجود به«

مالصدرا، »(ضعف، يا به امور زائد، همانطور كه در افراد ماهيت نوعيه چنين است

عين براي انسان، وحدت با امر واحد ). بر اين اساس وحدت ذهن و ١٥، ٦:ج١٩٨١

هاي مراتب مختلف ذهن، و ها و ظرفيتذومراتبي است كه با توجه به محدوديت

ها اين وحدت در يك سير رو به تصاعد، از طريق انطباق ذهن با متناسب با آن



 و برهان صديقين برهان وجودياي اقتضائات الهياتي مقايسهبررسي    ▪   ٩٢

  

  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

  گردد. مراتب مذكور حاصل مي

مراتب لسلهمراتبي است، ساز آنجا كه كثرت در وجود، كثرتي طولي و سلسله

ي واجب و ممكن تقسيم كرد بندي كلي به دو دستهتوان در يك تقسيموجود را مي

تر از آن ممكن اي كه تصور كاملترين مرتبه، يعني مرتبهكه به اين ترتيب كامل

اي است كه واجب بالذات بوده و مستغني از غير است و ساير مراتب، نباشد، مرتبه

ند كه در حكمت صدرايي براي تبيين كثرات به عنوان عبارت از فعل ايجاد او هست

  شود.فعل ايجاد واجب از نظريه عليت و تفسير آن بر اساس اصالت وجود استفاده مي

  اصالت وجود، تشكيك، و وحدت شخصي -٤-٥

معلولي برقرار است، ي عليدر حكمت صدرايي ميان مراتب متفاضل وجود رابطه

تر، معلول مراتب تر، و مراتب پايينلت مراتب پاييننحوي كه مراتب برتر وجود، عبه

توان از طريق كه بر اساس اصالت وجود نميشوند. با توجه به اينباالتر محسوب مي

تحليل مفاهيم ماهوي ممكنات به مالك نيازمندي ممكن به واجب دست يافت، و 

توجه  گردد، و نيز باها حاصل مياين مهم از طريق نظر به حقيقت وجودي آن

توان گفت كه اين نقص و ضعف وجودي، و فقر ذومراتب بودن حقيقت وجود، مي

اي از ها به علت است. بنابراين مرتبهوجودي ممكنات است كه مناط نيازمندي آن

رو برخوردار از غناي وجود هست كه نهايت كمال و شدت وجود را دارا است و از اين

فقر و نياز به آن هستي كامل و وجود محض است و ساير مراتب هستي همگي عين 

شناختي اين ممكنات تعبير محض هستند. در حكمت صدرايي براي توصيف هستي

رود و از اين طريق اطالق عنوان وجود رابطي به معلول كه قائل كار ميوجود رابط به

رود و براين اساس وجود معلول، كنار مياي براي معلول است، بهنفسهوجود فيبه

  ). ٤٧، ١ا وجود لغيره، و عين ربط و وابستگي به علت است (همان: جتنه



 ٩٣   ▪   شهركي/ فرح راميناله دانشاحمد قطبي/ حبيب 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

يابيم كه اگرچه تغايري ميان علت و نفسه براي معلول در ميي فيبا نفي جنبه

معلول هست، اما اين تغاير وجودي نيست بلكه معلول همان تشأن و تطور وجود 

در نظر  معلولي اي ي استقالل براست. در واقع اين ذهن ما است كه نوعي جنبه

با واجد ذات بودن سازگاري  ربط بودن زيرا صرف است،  ربط و محض فقر گيرد كهمي

ندارد و  مستقل واجب گري بر ذاتشأني جز داللت ندارد و به اين ترتيب معلول

  گردد. بنابراين بدون حضور غني و مستقل موجود نمي

باشد، متحد مي معلوم با است و جودسنخ و از مالصدرا نگاه از علم اينكه به توجه با

درك گيرد چراكه بر اساس مطالب مذكور قرار مي ي همين مراتبنيزدر زمره ذهن

نحو مستقل ناممكن است و حقيقت معلول، از طريق شهود حقيقت حقيقت معلول به

گردد، زيرا متعلق علم حضوري، حقيقتي مستقل است و در اليه ممكن ميمربوطٌ 

ي اي متناسب با مرتبهممكنات، علم به آن حقيقت مستقل در مرتبه واقع علم به

ي وجودي ي سعهاندازهخود نفس است، چراكه علم به معلول نيز جز علم به علت به

ي وجودي نامتناهي دارد و معلول نيست و اين سير تا رسيدن به متعلقي كه سعه

عنوان توان از معلول بهاس مييابد. بر اين اسالعلل است، ادامه ميرو علةاز همين

گردد (عبوديت، تجلي علت ياد كرد كه به اين طريق تشأن جايگزين عليت مي

٧٨: ١٣٩٠.(  
جويي نفس، مستلزم آگاهي بيشتر به شدت ربط به آن به اين ترتيب سير تعالي 

واحد مستقل و نفي استقالل خويشتن است، تا به جايي كه خود را در مقابل ذات 
براين اساس نفس انسان نيز مانند ساير ممكنات يابد. چرا كه حض ميحق عدم م

اي از حق نيست و از خود موجوديتي ندارد و وجود منحصر در حقيقت جز سايه
ها مانند آنواحد شخصي است. لحاظ استقالل براي ممكنات و تالش براي علم به

گيرد كه ل ميها است و علم راستين به حق تنها زماني شكدويدن درپي سايه



 و برهان صديقين برهان وجودياي اقتضائات الهياتي مقايسهبررسي    ▪   ٩٤

  

  ٩٨(بهار و تابستان  مدين، سال يازدهم، شماره بيستعقل و( 
 

ها از هايي درنظر بگيريم كه به ميزان قرب و بعد آني آينهمثابهظهورات حق را به
) و به اين ترتيب خود ٢٩٣، ٢دهند (همان:جذات حق، تصويري از او را بازتاب مي

يابد جز اين كه به اين ويژگي خود بودن براي خود نميذهن نيز شأني جز اين آينه
الممكن في نفسه مع انقطاعه عن سببه «كه رو با توجه به اينآگاهي دارد. ازاين

)، ديگر ٨٦، ١(همان:ج» باطال محضا و ليس له امتياز و ال تأثير و ال اقتضاء أصال
اي از مراتب وجود عنوان مرتبهتوان هيچيك از ممكنات و از جمله ذهن را بهنمي

د و تعين همان چيزي است در نظر گرفت بلكه وجود انحصاراً به ذات حق تعلق دار
  شود. كه از آن تعبير به وحدت شخصي وجود مي

ي فقر و نياز ذاتي معلول  واسطهالربط دانستن معلول بهدر حقيقت پس از عين

شده، در حقيقت اطوار توان دريافت كه هر آنچه جز او واقعيت تلقي ميبه علت، مي

أن الواجب الوجود «بالفعل است زيرا جا معلوم نامتناهي شؤون خود او است. در اين

ي عالم، مثابه) و ذهن انسان به١٢٢، ٦: ج١٩٨١(مالصدرا، » ليس فيه جهة إمكانية

كه وجهي جز امكان و بالقوه بودن براي شناخت ذات حق و تقرب به او ندارد، 

  نامتناهي بالقوه است. 

  

  گيريتيجهن) ٦

ايت هگل، و برهان صديقين به اي برهان وجودي به روآنچه در بررسي مقايسه

گيرد، مبادي متفاوت اين روايت صدرالمتألهين، در نگاه نخست مورد توجه قرار مي

برهان ماهيت طور كه در مباحث فوق نيز روشن گرديد، دو برهان است. همان

خداوند از جهت نسبت آن با وجود او است كه با بررسي مفهوم بررسي وجودي 

ي حقيقتي وراي ذهن بشر، و غايتي كه تأمين مثابهآن به كيفيت اين مفهوم، منشأ

گردد. تقرير آنسلمي از برهان وجودي كند، تصديق واقعيت خداوند حاصل ميمي



 ٩٥   ▪   شهركي/ فرح راميناله دانشاحمد قطبي/ حبيب 

    )٩٨عقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و تابستان

مقتضي پذيرش اين است كه هر دانشي به ذات مطلق حاصل ايمان، طلب مؤمن، و 

طلق اشراق الهي است و فرايندي براي صيرورت انسان در جهت بازگشت به ذات م

ي مثابهگيري عمودي است. دليل اين امر باور به تقدم ذهن الهي بهبا يك جهت

  جايگاه مثل بر فاعل شناساي انساني، و غايت بودن براي آن است. 
است و ذهن و محتواي آن نيز  ي آغاز حقيقت وجودبرهان صديقين، نقطه در

در فرايند برهان  جا نيز كيفيت طي طريقاينشوند. در بر حسب وجود تعريف مي
توان گيري عمودي براي صيرورت انسان است. در اين مورد ميمتضمن يك جهت

در برهان وجودي آنسلمي و برهان تفاوت مبادي رغم چنين نتيجه گرفت كه علي
صديقين، نسبت تناظر ميان برهان وجودي با تقرير آنسلم و برهان صديقين برقرار 

  متناظر است.  يصول غاياتحهر دو مورد ناظر به زيرا است، 
صرفاً  رهان وجودي هگلمفهوم خداوند در ب ،بر خالف برهان وجودي آنسلم

شود كه عقل را در فرايند خودپروري باشنده دارد و تماميتي تلقي ميكيفيتي درون
بخشد. اين حيات فرايند تكاملي است سازد و به آن حيات ميخويش آن را فعال مي

تنهايي قادر به ع تعلق دارد و هيچيك از افراد انساني بهكه به بشريت در مجمو
وصول به مقام شهود حق نيستند. در اين تقرير مطلق امري از پيش محقق نيست، 
بلكه امري رو به تحقق است كه در سير خويش در تاريخ به غايت خويش نزديك 

راين گيري صيرورت بشري در اينجا تاريخي و بنابشود و بر اين اساس جهتمي
توان ميان برهان وجودي با تقرير هگلي، و برهان وجودي اين رو نميافقي است. از

جا كه چنين استنباط شد كه با تقرير آنسلم غايتي متناظر در نظر گرفت و از آن
توان نتيجه گرفت كه برهان برهان وجودي آنسلمي و برهان صديقين متناظرند، مي

توان ي اين موارد ميتي متناظر ندارند و از همهوجودي هگلي با برهان صديقين غايا
ي آنسلم و اصالت ايده مسيحي با حكمت صدرايي، و حكم به تناظر ميان فلسفه

  .ي هگل دادعدم تناظر ميان اين دو با فلسفه
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