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  تقریر برهان صدیقین سینوي به روش منطق صوري جدید
  *ري سلیمانی امیريکعس

  يدهكچ
پايه و اساس اين برهـان   ،براهين معروف در اثبات وجود خداستي از كبرهان صديقين ي

در اين برهان وجود خلـق پايـه اسـتدالل     .حقيقت وجود و نفي شكاكيت در هستي است
شود وجود خدا از غير او و خلق او اثبات نشده اسـت. بنـابراين    رو گفته مي نيست. از اين

ات شده است. با اين تفـاوت كـه در   شود كه از خود خدا وجود او اثب در پايان معلوم مي
همان خدا شده، دانستيم آن كه پايه استدالل است و استدالل از آنجا آغاز  آغاز برهان نمي

است. طراح اين برهان فارابي است، ولي تقريري از آن ارائه نكرده است، بلكه اولين تقرير 
س منطق جديد هم در بخش توان بر اسا ن را مياين برها دست داده است.ه سينا ب آن را ابن

ـ بندي  منطق محموالت صورت شها و هم در بخ منطق جمله ـ ك پـيش رو ضـمن    ةرد. مقال
هـا و هـم منطـق     بنـدي آن را هـم در منطـق جملـه     سينا صورت تقرير برهان صديقين ابن

  محموالت ارائه داده است.
  ها و منطق محموالت. سينا، منطق جمله برهان صديقين، ابنها:  كليدواژه
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مهمقد  
ه در واقع اثبات واجـب از طریـق   ک کردروش بدیعی را در اثبات وجود خدا پیشنهاد  فارابی

وجـودش   سـرانجام نیم و ک می آغازگویا در این برهان از خود واجب  1وجود واجب است.
ه اعم از واجب است و در فرجـام  کنیم ک گیریم؛ زیرا برهان را از وجود آغاز می را نتیجه می

همـان   آن،و  ایم ردهک آغازه از آن کهمان است  ،ایم بدان رسیده چهه آنکشود  می نکار روش
کـه  در حـالی   ،ه خدا وجود داردکشود  می نروشار براي ما کوجود خداست؛ زیرا در پایان 
ایم و به خـدا   ردهکه از خدا آغاز کشود  می روشنشود. بنابراین  وجود خلق از آن نتیجه نمی

کـار بـرد و    بـه موجـود   بـارة ین بـار در نخسترا براي  فارابیروش ابداعی  سینا ابنایم.  رسیده
توان آن را بـه   ه میکاي است  گونه رد. این برهان بهکتقریر برهان صدیقین را ارائه نخستین 

رد. در کـ و استدالل آن را به روش صـوري گـزارش    ،خوبی سامان داد روش منطق جدید به
ها اسـتفاده   از منطق جمله توانیم صرفاً مینوي، هم بندي برهان صدیقین به روش سی صورت

  توانیم از منطق محموالت بهره بگیریم. میهم نیم و ک

  ها اساس منطق جملهصورت بندي برهان بر 
ها از دو قـانون اسـتنتاجی وضـع مقـدم و      در سازمان دادن این برهان بر اساس منطق جمله

اسـت  بایسـته  قـانون معرفـی شـوند،     ه ایـن دو کـ از آنپـیش  نیم. ک حذف فاصل استفاده می
  روند، معرفی شوند: ها به کار می ه در معرفی این قوانین و در برهانکنمادهایی 

نماد شرطی؛ :  
 نماد استنتاج؛ :  
 نماد منفصله؛ :  

C, B, Aها؛ ها براي معرفی قانون ها در فرازبان منطق جمله : جمله نشانه  
R,Q,P ها. ها در زبان منطق جمله : جمله نشانه  

  قانون وضع مقدم
A  B  

A  

B  

همـان   را نتیجه گرفت. این قـانون  Bتوان  می Aو   A Bبه موجب این قانون از دو مقدمۀ
  قیاس استثنایی با وضع مقدم در منطق قدیم است.
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  قانون حذف فاصل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
شـود   مـی هاي منفصله به یک نتیجه برسیم، معلوم  موجب این قانون هرگاه با فرض هریک از مؤلفه به

آید و نتیجه بر همۀ مقـدمات پیشـین بـه جـز دو فـرض مزبـور        دست می که نتیجه از خود منفصله به
پـس   رسیم، می Cبه  Bرسیم و با فرض  می Cبه  Aراستی با فرض  استوار است. به تعبیر دیگر، اگر به

  .AB ، بلکه بهBمبتنی است و نه به  Aنه به  Cرسیم و  می Cبه  ABبا داشتن 
گفتنـی  بینـیم.   چند بدیهی است، نشانی از آن در منطق قدیم نمـی  قانون حذف فاصل هر

گذاري این قانون به حذف فاصل چندان مناسـب نیسـت؛ زیـرا در ایـن قـانون       ه نامکاست 
آید،  دست می هشود و نتیجه ب ه این قانون اعمال میکه در سطري کشود، بل فاصل حذف نمی

ایـم.   ه از فاصل به این نتیجه رسیدهک کند میو این قانون بیان  کنیم صل مرتبط میآن را به فا
 گونـۀ ه عقـل بـه   که مهم درستی قانون است کبل ؛گذاري چندان اهمیتی ندارد به هر حال نام

  ند.ک بدیهی درستی آن را شهود می

  ها سينا بر اساس منطق جمله تقرير برهان صديقين ابن
وجود خـدا از فعـل و خلـق او اسـتنتاج      ،ادعاصدیقین، بنابر  برهاندر  ،ه گفتیمک گونه  همان
ه مصداق آنها در واقع فعل و کشود. بنابراین در این برهان باید از عناوینی استفاده شود  نمی

ه ویژگـی  کتوان گفت  اید خود واجب باشند و لذا میناچار این عناوین به خلق او نباشند. ب
ه در دام مغالطـۀ  کـ بـدون آن  ؛شـود  ه با واجب، واجب اثبات مـی کبرهان صدیقین این است 

ـ   کـ آنجا مصادره به مطلوب گرفتار شـویم. از  بنـدي برهـان    صـورت  ۀه هـدف در اینجـا ارائ



۳۶      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره اول، بهار  

بنـدي   مقـدمات برهـان را صـورت    ۀاست، اصول موضـوع آن نظر از مبانی  صرف ،صدیقین
برهـان صـدیقین   تجریـداالعتقاد  و شـرح اشـارات   در  خواجه نصیرالدین طوسـی نیم. ک نمی
بطالن دور و  خواجهبنابراین در تقریر  2رده است.کمبتنی را بر امتناع دور و تسلسل  سینا ابن

درخـور  ا امـ  ؛الطبیعه اثبات شده اسـت ه بطالن آن دو در مابعدکموضوع است  اصلتسلسل 
ه مبناي برهان کبل ؛رده استکبرهان خود را بر امتناع دور و تسلسل بنا ن سینا ابنتوجه آنکه 

از ممکنات است که در وراي خود، واجبـی  هاي محدود یا نامحدود  مجموعه امتناع سینا ابن
از بیـرون   ،الوجـود  لـزوم وجـود واجـب    سـینا  ابـن مبنـاي    بـه تعبیـر دیگـر،    3.نداشته باشند

اي از  اگـر مجموعـه   سـینا  ابـن بیـان   بنـابر نات اسـت.  کهاي محدود یا نامحدود مم مجموعه
د، ایـن  ندر نظر گرفتـه شـو    به هم وابسته ،خواه نامحدودو خواه محدود  ،انیکموجودات ام

رده کالوجود آنها را موجود  ه بیرون این مجموعه واجبکمجموعه در صورتی موجود است 
  هند بود.وگرنه موجود نخوا ؛باشد

را  سـینا  ابـن بر مبناي امتناع دور و تسلسـل برهـان    خواجه نصیرالدین طوسیه کآنجا از
ان واجبـاً  کـ الموجـود ان  «نیم: ک بیان می بسیار موجز به تقریر در آورده است، آن را در اینجا

ه کـ ایـن اسـت    خواجـه تقریـر  بیـان   .»فهو المطلوب واال استلزمه الستحالۀ الدور والتسلسل
الوجـود   باشـد، واجـب   یا واجب است یا مستلزم واجب ؛ زیرا اگر موجـود واجـب   موجود

الوجـودي بـه    نکـ ن خواهد بود و هـر مم کموجود است و اگر موجود غیرواجب باشد، مم
بنـابراین اگـر موجـود غیرواجـب باشـد،       ؛واجـب اسـت  نیازمند دلیل بطالن دور و تسلسل 

خواجـه نصـیر   الم کـ در » الموجود«از موجود است. مراد  ،مستلزم واجب است. پس واجب
ه همگان بدان اعتراف دارنـد و بـا آن سفسـطه در هسـتی را     کهمان موجودي است  طوسی

ه موجودي هسـت و ایـن   کند ک نند. به تعبیر دیگر برهان از این امر بدیهی آغاز میک نفی می
بنـدي و   تالوجود. بنـابراین در صـور   نکیا مم ،الوجود است یا واجب ،م عقلکموجود به ح
ه نافی سفسـطه  کهمین موجودي است  ،مراد ما از موجود کرد،خواهیم که ارائه توضیحاتی 

  در هستی است.

  تفصيل برهان:
  (بدیهی)      .  موجود یا واجب است یا ممکن؛1
  (بدیهی)  الوجود موجود است؛ . اگر موجود واجب باشد، واجب2
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ــالن دور و     الوجود موجود است؛ . اگر موجود ممکن باشد، واجب3 ــاس بط ــر اس ــدیهی ب   (ب
  هاي امکانی) تسلسل یا مجموعه

  (فرض)        . موجود واجب است؛4
  وضع مقدم) 2و  4(از         . واجب موجود است؛5
  (فرض)        . موجود ممکن است؛6
  وضع مقدم) 3و  6(از         . واجب موجود است؛7
  حذف فاصل) 7و  6، 5، 4، 1(از         . واجب موجود است؛8

اول بر اساس اصل امتناع تناقض صادق اسـت؛ زیـرا بـه موجـب ایـن       ۀبرهان مقدمدر این 
ن اسـت. مقدمـۀ دوم نیـز بـه     کیعنی مم ؛هر وجودي یا واجب است یا واجب نیست ،اصل
الوجود باشـد،   نکمم ،سوم نیز صادق است؛ زیرا اگر وجود ۀبدیهی صادق است. مقدم گونۀ

ه کـ ه به ذات خود موجود نیست و چیزي کست الوجود آن ا نکعلت است؛ زیرا ممنیازمند 
ن کـ ه علت ممکآنجا به ذات خود موجود نیست، باید از ناحیۀ علت خود موجود باشد و از

الوجـود آن اسـت    نک، الزمۀ ممانجامد میبه موجب امتناع دور و تسلسل در علل به واجب 
  الوجود موجود باشد. ه واجبک

مـوردنظر   ۀه نتیجکگیریم. روشن است  نون براي اثبات مدعا سطر چهارم را فرض میکا
اما با فـرض ایـن    ؛مقدمات برهان نیست وه این سطر جزکچرا ؛ندکیه کنباید بر این فرض ت

 البتـه الوجود موجود است.  ه واجبکشود  به قانون وضع مقدم نتیجه می ،دوم ۀسطر و مقدم
ه کـ اسـت   چهـارم ما نیست؛ زیرا این نتیجه مبتنی بر فرض سطر  نظراین نتیجه، نتیجۀ مورد

برهان، سـطر ششـم را    ۀفرض است و درستی آن برهانی نشده است. بنابراین در ادام صرفاً
 ؛نظر ما هم نباید بر این فرض اسـتوار باشـد  ه نتیجۀ موردکگیریم. باز واضح است  فرض می

آیـد   دست مـی  بهنتیجۀ سطر هفتم  ،مقدم سطر سوم به قانون وضع ۀاما با این فرض و مقدم
 نظر ما نبودپنجم نتیجۀ مورده سطر کگونه   همان .ه این نتیجه، عین نتیجۀ سطر پنجم استک
نظر نتیجـۀ مـورد   نیز این سطر )ثابت نشده استاش  ستیه درکه بر فرضی استوار بود کچرا(

 نرسـیده اثبـات   اش بـه   ه درستیکنی بر فرض سطر ششم است، این سطر مبت زیرا ما نیست؛
ه فرض سطر چهارم و فرض سـطر ششـم در واقـع دو    کاینجاست  بنیادینتۀ کنلبته است. ا

ی از این دو فـرض  کم، یکند. بنابراین به موجبِ منفصلۀ سطر یا مکمؤلفۀ منفصله در سطر ی
ی از دو نتیجۀ سـطر پـنجم و هفـتم    کسطر چهارم و ششم در واقع درست است. بنابراین ی
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ه منفصله اسـت و دو فـرض مزبـور    کتوان گفت به موجب سطر اول  درست است. پس می
رار دو نتیجـۀ سـطر سـوم و ششـم     کـ ه تک، نتیجۀ سطر هشتم اند ه دو مؤلفۀ همین منفصلهک

ـ      یآ میدست  هاست، ب دسـت   هد. پس با توجه به منفصـله، ایـن نتیجـه از دو فـرض مزبـور ب
  اند. هنیامد
  نیم:ک ها نمادگذاري می هاي منطق جمله نون برهان سینوي را با نمادکا

Pوجود واجب است؛ :  
Qن است؛ک: وجود مم  
Rالوجود موجود است؛ : واجب  

  و.م: وضع مقدم؛
  : حذف فاصل. ح.

  م: مقدمه
  ف: فرض

در  ،دهـیم  اي در میان دو هـالل قـرار مـی    هر سطر را با شمارهاینکه  بندي ضمن در صورت
مبنـاي آن سـطر نوشـته     منزلـۀ بـه   ،ه دال بر درستی آن سطرندکاعدادي  ،سمت چپ سطر

د. طبق این روش هرگاه سطري مقدمه یا فرض باشـد، مبنـاي درسـتی آن خـودش     نشو می
اعداد مبناي آن سـطرها  و هرگاه سطري از سطر یا سطرهاي باالتر استنتاج شده باشد، است 
تنهـا بایـد    ،ویسیم. بدیهی است اعداد مبناي سطر پایانی برهـان ن مبناي نتیجه می منزلۀرا به 
  اند.   ه مقدمهکد نسطرهایی را به خود اختصاص ده ةشمار

  P  Q 1 (1)  م
  P  R  2 (2)  م
  Q  R  3 (3)  م
  P  4 (4)  ف

  R  2،4 (5)  و. م 4، 2
  Q  6 (6)  ف

  R 3،6 (7)  و. م 6، 3
  R 1،2،3 (8)  7، ح.5،6،7، 1،4

م، فـرض  کـ ه با توجه به دو مؤلفۀ منفصـله در سـطر ی  ک اند فرض 6و  4برهان سطر در این 
ه دیگـري نتیجـه داده   کـ از این دو فرض همان چیزي را نتیجـه داده اسـت   هریک  اند. شده

را نتیجـه   8ه کـ ه خود منفصـله اسـت   کبل ؛دهند ه نتیجه میکها نیستند  فرض است. بنابراین
  دهد. می
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  توان نوشت: مینیز تر  این برهان را ساده
  بدیهی    الوجود؛ الوجود موجود است یا ممکن . یا واجب1
  (بدیهی بر اساس بطالن دور و  الوجود موجود است؛ الوجود موجود باشد، واجب . اگر ممکن2

  تسلسل یا مجموعه ممکنات)
  فرض    الوجود موجود است؛ . واجب3
  3نتیجه     الوجود موجود است؛ . واجب4
  فرض    موجود است؛الوجود  . ممکن5
  وضع مقدم 2،5    الوجود موجود است؛ . واجب6
  حذف فاصل 6، 5، 4، 3، 1    الوجود موجود است؛ . واجب7

فـرض اسـت و هرگـاه چیـزي     الوجود، موجود است)  (واجب 3 مقدمۀ هکاست  گفتنی
نقـیض   ،شود؛ زیرا با فـرض درسـتی آن   ه از آن خودش نتیجه میکفرض شود بدیهی است 

  شرح است:این مسئله بدین بندي  است. صورتآن نادرست 
  P  Q 1 (1)  م
  Q  P 2 (2)  م

  P 3 (3)  ف/ نتیجه
  Q 4 (4)  ف
  P 4،2 (5)  و. م 6، 3

  P 1،2 (6)  7، ح.1،3،3،4،5
چنـین   سـینا  ابـن هرچند  ؛نتیجه بگیریم نیزرا از راه خلف  سینا ابنتوانیم برهان صدیقین  می

باید چهار قانون برهان خلف، رفع تالی، معرفـی   ار میکرده است. براي این کتقریري ارائه ن
اسـت دو نمـاد عـاطف و نـاقض     نخسـت بایسـته   نیم. کعاطف و نقض مضاعف را معرفی 

  معرفی شوند:
  : عاطف؛&
  : ناقض ~

  ر. ت: رفع تالی

  قانون رفع تالي
A  B  

~B  
 ~A  
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 را نتیجـه گرفـت. ایـن قـانون     A~تـوان   می B~و   A Bبه موجب این قانون از دو مقدمۀ
  همان قیاس استثنایی با رفع تالی در منطق قدیم است.

  قانون برهان خلف
  
  
  

  
  را نتیجـه گرفـت.   Aتوان استنتاج شود، می A ،B&Bبه موجب این قانون هرگاه از فرض 

 A هایی استوار است که بر همان فرضB & B ؛ به جز فرضA.  

  قانون معرفي عاطف
A  
B  
A & B  

  را نتیجه گرفت. A & Bتوان  می Bو  Aبه موجب این قانون از دو جملۀ 

  از طريق برهان خلف سينا ابنبرهان 
  مقدمه  الوجود؛  نکالوجود است یا مم موجود یا واجب  .1
  مقدمه  الوجود موجود است؛  الوجود باشد، واجب اگر موجود واجب  .2
  مقدمه  الوجود موجود است؛ واجبالوجود باشد،  نکاگر موجود مم  .3
  فرض  الوجود است؛ موجود واجب  .4
  فرض    الوجود موجود است؛ ه واجبکچنین نیست   .5
  رفع تالی 2،5  است الوجود موجود واجبچنین نیست که   .6
الوجـود   الوجود است و چنین نیست که موجـود واجـب   موجود واجب  .7

  است؛
  معرفی عاطف 6، 4

  برهان خلف 7، 5  موجود است؛الوجود  واجب  .8
  فرض  الوجود است؛ نکموجود مم  .9

  فرض  الوجود موجود است؛ ه واجبکچنین نیست   .10
  رفع تالی 3، 10  الوجود موجود است؛ نکه ممکچنین نیست   .11
الوجـود   نکه موجود ممکالوجود است و چنین نیست  نکموجود مم  .12

  است؛
  معرفی عاطف 9،11

  برهان خلف 12، 10  موجود است؛الوجود  واجب  .13
  حذف فاصل. 13، 9، 4،8، 1  الوجود موجود است؛ واجب  .14



   ۴۱ تقرير برهان صديقين سينوي به روش منطق صوري جديد

 ها چنین است: صورت برهان به صورت منطق جمله
  P  Q 1 (1) م
 P  R 2 (2) م
 Q  R 3 (3) م
 P 4 (4) ف
 R 5 (5) ف

ر.ت 5، 2  (6) ~p 2،4 
& م. 6، 4  (7) P & ~ P 2،4،5 

ب.خ 7، 5  (8) ~~R 2،4 
ن.م 8  (9) R 2،4 

 Q 10 (10) ف
 R 11~ (11) ف

رفع تالی 11، 3  (12) ~Q 3،11 
& م.  12،10  (13) Q& ~Q 3،10،11 

ب.خ 10،12  (14) ~~R 3،10 
ن.م 14  (15) R 3،10 

 ح. 10،15، 1،4،9  (16) R 1،2،3 

  برهان صديقين بر اساس منطق محموالت
از دو قانون اختصاصی منطـق محمـوالت    ،محموالتبراي تقریر این برهان بر اساس منطق 

 نیم:ک نیز باید بهره گرفت و آن دو را در اینجا معرفی می

  ليكقانون حذف سور 
(A) t A  

tm  
 (A)لـی  کبر هر شیئی صادق باشد، با حذف سور  tلی کمی کبه موجب این قانون هرگاه ح

  رد.کپیاده  mلی را بر فرد فرضی کم کتوان آن ح می

  حذف وجودي قانون
  (A) t A  

  t m  فرض
  ⁝ 

  um  
صـادق   تعلـق دارد،  tۀ ه بـه مجموعـ  کبر شیئی  t م وجوديکبه موجب این قانوع هرگاه ح

اي  و از آن نتیجـه  ،تعلق دارد پیاده شـود  t ۀه به مجموعکاي  م بر فرد فرضیکباشد، و آن ح
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ماننـد   نیـز توان آن نتیجه را به خود وجودي نسبت داد. در واقـع در اینجـا    دست آید، می هب
  ه نتیجه مبتنی بر آن خواهد شد.کبل ؛شود قانون حذف فاصل، وجودي حذف نمی

 اند. در منطق محموالت قابل استفاده ،ها قواعد منطق جمله همۀه کاست گفتی 
برهـان را در  نخسـت  نیم. ک می تقریر و تنظیمنون برهان را بر اساس منطق محموالت کا

  متناسب با منطـق محمـوالت بـر اسـاس نمـاد منطـق     آن را و سـپس   ،تقریـر  زبان متعارف
  نیم:ک محموالت تنظیم می

  (مقدمه)  الوجود؛ نکالوجود است یا مم ه یا واجبکچیزي وجود دارد   .1
الوجود  واجبالوجود است،  ه واجبکاگر چیزي وجود داشته باشد   .2

  موجود است؛
  (مقدمه)

الوجود  الوجود است، واجب نکه ممکاگر چیزي وجود داشته باشد   .3
  موجود است؛

  (مقدمه)

  (فرض)  الوجود است؛ ه واجبکچیزي وجود دارد   .4
  وضع مقدم) 2،4(  الوجود موجود است؛ واجب  .5
  (فرض)  الوجود است؛ نکه ممکچیزي وجود دارد   .6
  وضع مقدم) 5، 3(  الوجود موجود است؛ واجب  .7
  حذف فاصل) 7، 6، 5، 4، 1(  الوجود موجود است؛ پس واجب  .8

از هریک  هکآنجا نداریم، از هاو دلیلی بر اثبات آناند  هاي چهارم و ششم فرضیهرچند سطر
اند، این نتیجـه در واقـع    نتیجه کاند و این دو داراي ی هاي منفصله ی از دو مؤلفهکی ،این دو

  آید. از خود منفصله به دست می
  نیم:ک ها نمادگذاري می هاي منطق محمول نون برهان سینوي را با نمادکا

عاطف :  
شرطی متصله :  

(x) (سور جزئی یا وجودي) چیزي یا بعضی چیزها :  
(x)  لی)ک: به ازاي هر چیزي (سور  

E موجود است :  
N ستالوجود ا : واجب  
C الوجود است نک: مم 



   ۴۳ تقرير برهان صديقين سينوي به روش منطق صوري جديد

 (Y) EY  C Y) 1 (Ex  Nx)(x) (1) مقدمه
 2 ( Ex  N x  (x) Ex  N x)(x) (2) مقدمه
Ex  C x  (x) Ex  N x)(x) (3) مقدمه  )  3 

2لی از کحذف سور   (4) Ea  N a  (x) Ex  N x 2 
3لی از کحذف سور   (5) Ea  Ca(x) Ex Nx ) 3 

 Ea  Na Ea  Ca 6 (6) فرض
 Ea  N a 7(7) فرض

وضع مقدم 7، 4  (8) (x) Ex  N x 7،2 
 Ea  Ca 9 (9) فرض

وضع مقدم 9، 5  (10) (x) Ex  N x 3،9 
حذف فاصل 10،6،7،8،9  (11) (x) Ex  N x 2،3،6 

حذف وجودي 1،6،11  (12) (x) Ex  N x 1،2،3 
بـه ایـن معنـا     ،ان براي شیئیکشیئی و نیز وجود و امه وجود و وجوب براي کاست گفتنی 
ه شیء و وجودش دو چیز باشند و وجود عارض بر آن دیگري باشد و نیز وجوب کنیست 

ان ضـعف  کـ د همان وجـود و ام که وجوب تأکبل ؛دو عرض عارض بر آنها باشند ،انکیا ام
، ان آنکـ اممحمـول وجـود و وجـوب یـا      ،اسالمی ۀو به اصطالح فلسف ،همان وجود است

د کبین شیء و وجودش و بین وجود و تأ که ذهن استاین  هکمحمول بالضمیمه نیستند؛ بل
  سازد. حملیه را می ۀقضی پسساندازد و  یا ضعف وجودش جدایی می

  گيري نتيجه
بدون اسـتفاده از فعـل و خلـق    در آن ه کین نوع برهانی است نخست سینا  ابنبرهان صدیقین 

ه با توجـه  کشود. ساختار این برهان، نوعی قیاس ذوحدین است  وجود خدا اثبات می ،خدا
شـود.   ن و واجب، وجود واجب نتیجـه مـی  کبه تقسیم عقلی وجود به انفصال حقیقی به مم

توان آن را با روش منطق جدید بر اسـاس   ه میکاي است  این برهان از نظر صورت به گونه
  رد.کبندي  صورتها و منطق محموالت  منطق جمله
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