
 

 

 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسالمي
 1898/  بهار ـ تابستان 8/ پياپي یکم/ شماره پنجمسال 

 سرمقاله

 1کنتد  خدا را با خود او ثابتت یتی   دهد وها پشت نمیبرهان صدیقین برای اثبات خداوند به آفریده
ای در فلستهه  رسند. این شتیوه پیشتینه  های رایج که از آفریدگان به آفریننده ییخالف برهانبه

ستینا  های فلستهه استالیی استت. ن ستت فتارابی و ستلی بتو لی       یونان ندارد و از نوآوری
ان  پتی  از فیلستوفان   البتته  ارفت   2دستت دهنتد.  ای از این روش بهکوشیدند تا تقریر شایسته

صتدرالمتالدین بتا    3کتردی را در شتدودهای پایتانی ختوی  ت ربته کترده بودنتد.       چنین روی
دهتد کته   دست ییای از برهان صدیقین بهگردآوری این س نان و تکایل آندا خوان  شایسته

   4کند.از حقیقت وجود  وجوب آنرا برداشت یی

                                              
ین  رف الحق بال لق استدالال فما  رف الحق حق یعرفتته و یتن ع تل الن تر     : »22  ص«ایقاظ النائمین» . یالصدرا 1

 ن ال لق و  رف الحق بالحق و یا لیی بحق فأنت فی األول صا د و فی الثانی نازل و األول طریقة المتهکترین فتی خلتق    

 «.  یقین الذین یستشددون به ال  لیهالسماوات و األرض حتى یتبین لدم أنه الحق و الثانی طریقة الصد

 .  22  ص3  ج«شرح االشارات و التنبیدات»طوسی  ؛  22  ص«فصوص الحکم». فارابی  2

عتط  و النتاف فتى هتذه       یغتب   ظتاهر لتم    تعتالى   ی در عط  و اهلل  لم  غیب  العالم»گوید: ییدر فتوحات الدین . یحیی3

جتایل  »؛ همتو    414  ص«المقدیات ین کتاب نت  النصتوص  »آیلی  یدحیدر )به نقل از: س«.  المسألة  لى  کی الصواب

هتاار  »زاده آیلتی   ؛ حسن 08  ص«االربعینیات لکشف انوار القدسیات»عمی  عاضی سعید ؛  123  ص«األسرار و ینبل األنوار

 .  (23  ص«و یک نکته

دلون  لى وجود یبدأ الکل بم ترد الن تر   طریقة الصدیقین الذین یست: »173-174  ص «المبدا و المعاد». یالصدرا  4

 «.إلى طبیعة الوجود ین غیر یالح ة أیر یعقول أو یحسوف غیر حقیقة الوجود
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ستداللی دوری و نارواست. ایا این اشکال بر تقریتر  برخی براین باورند که اثبات خدا با خدا ا
دو رستد کته ایتن   یتی « وجوب وجود»به « حقیقت وجود»صدرالمتالدین روا نیست؛ زیرا او از 

گیترد  برابتر   اگرچه از جدت یصداعی برابرند  ایا به جدت  نوانی که یتعلتق ادرا  عترار یتی   
شود که حقیقت وجود همان وجتود  یی تر: گرچه در پایان برهان روشننیستند. به س ن دعیق

واجبی است  ایا در آغاز دو  نوان جداگانه در ییان استت کته یکتی )حقیقتت وجتود( یایته       
ها برهان را از پرتگاه دور  برکنار آگاهی به دیگری )وجوب وجود( است. این دوگانگی  نوان

 دارد.  یی
-وی برخی یتکلمان ی رح یتی های ین قی  اشکال دیگری ازسپوشی از این یوشکافیبا چشم

ای خودستاخته ازستوی  ارفتان و    آهنگ نیستت و شتیوه  شود که این برهان با یتون دینی هم
کنتد. دو کتتاب   تر در یتون دینتی ایتن یتد ا را تاییتد نمتی     باشد. ایا کاوش بی فیلسوفان یی

زیینه دارنتد  ندر ای «انه الیعرف اال به»ای با  نوان باب ویژه« اصول کافی»و « توحید صدوق»
های عرآن نیا تاییتد شتده   این شیوه در برخی آیه 1کنند.های یادشده را گردآوری ییکه روایت

شَـهَد  الَّهـه    »دهتد؛  شود که وجود الدی بر یگانگی خود گواهی ییکه گاه تاکید ییاست. چنان
أَو  لَـم   »شتود؛  بستنده یتی   و گاه به یشدودبودن بسیارش برای پتذیرش او  2.«أَنهه  ال إدله  إداله ه و

   3.«ءٍ شَهيَ كُلِّ شَي   ی کْفِ بدرَبِّك  أَنهه  ع َّى

َ نمایي ميكه ذاتش بر ذاتش راهای كسي»فریایتد:  صباح یینیای  در  (ع)ینان واییری  4«كنـ
چنان كه خودش را به مـ   آن»: فریایدو در پاسخ این پرس  که خدا را چگونه شناختی؟ یی

خـَای را بـا خـَا    »: کنتد روان ختوی  نیتا ستهارش یتی    این شیوه را بته پتی   و  5«شناسانَ
به تو تو را شناختم »: فریایدسحرهای یاه ریضان یینیای  ( نیا در ع)ایام س اد  2.« بشناسيَ

                                              
  .205  ص«التوحید»؛ صدوق   05  ص1  ج«الکافی». کلینی  1
 «.  دهد که جا او خدایی نیستخدا گواهی یی»ترجمه: . 10(: 3آل  مران ). 2
 «.  ا برای ]اثبات[ پروردگارت بی نیست که بر هر چیای بسیار یشدود استآی»ترجمه: . 53(: 41فصلت ). 3
چتا  ستوم      «الصحیهة العلویتة و التحهتة المرتضتویة   »سماهی ی   بداهلل ؛  243  ص41   ج«بحار االنوار»ی لسی  . 4

 .  «ی ا م  ْ د له ع ََّى ذَاتِهِ بدذَاتِه»: 200ص: 1342ترجمه رسولى  تدران  انتشارات اسالیی  
 .  «بدم ا ع رهفَنِي نَفْس ه»: 205  ص«التوحید»؛ صدوق   02  ص1  ج«الکافی»؛ کلینی   234  ص1  ج«المحاسن»برعی  . 5
  «روضة الوا  ین و بصتیر  المتع تین  »؛ فتال نیشابورى   202  ص«التوحید»؛ صدوق   05  ص1  ج«الکافی»کلینی  . 2

ع ردفُـوا  إ» 141  ص25  ج«بحتار االنتوار  »؛ ی لسی   38 ص1ج: 1322ر نی  چا  یکم  ترجمه یددوی دایغانى  تدران  نش
 .  «بدالَّهه  الَّهه 
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   1.«یافتم كه چيستيو تو مرا به خود راه نمودی و خوانَی. و اگر تو نبودی نمي

ای ]خَایي[ كه حقيقـ  هسـتي مـرا بـه او     »فریاید: یینشین )ع( در س نی دلایام صادق 
س ن بلند روح برهتان   نیا 2.«نمایي كرد و مرا از سرگشتگي به آگاهي كشانيَهَای  و راه

حقیقتت  زیترا   کنتد؛ ی شیوه صدرالمتالدین را تاییتد یتی  انگیاشگهتگونه ت و  بهاس نیقیصد
و  اتیت ذکتر آ  نییرحتوم صتدرالمتالد   وهیشکه داند. با اینوجود را یایه هدایت به خداوند یی

 نیایا هم ه ننمود تیروا نیبد یاست. ایا او اشارت یو شدود ی قل یها در کنار بحث اتیروا
 قتت یبا توجه بته حق  ایندهد. یالصدرا دست ییبهجلد ششم اسهار  آغاز در دعت بهیحتوا را 

: از تتر  قیدع انی. به برسد یی و در واعل از او به او دینما یرا کشف ی وجود  وجوب آن یخارج
 انیت . و بته ب کنتد  ییت  ریکه یتعلتق توجته واعتل شتده  ست      ییبه او ستیکه یورد توجه ن ییاو

 نیت روح د بته  چگونه یالد مانیکه حک شگهتا .دهد یی یتر بر وجود حاضر او آگاه یوشکافانه
 .  برند ی( بدره یشعریو ال  شعری ثی)ین ح یوح قتیاند و از حق یتصل

 
هلل سوریا روح

                                              
و  أَنْـ   د لََّْتَنِـي ع ََّي ـك  و       ع رَفْتُـك    بدك » 27  ص1   ج«إعبال األ مال»طاوف  ؛ ابن 285  ص«البلد األیین»کهعمی  . 1

 .  «م ا أَنْ  د ع و تَنِي إدلَي ك  و  لَولَا أَنْ   لَم  أَد رد
  02  ج«بحتار االنتوار  »؛ ی لستی    325  ص« جمال األستبوع »طاوف  ؛ ابن 321  ص1  ج«یصباح المتد د»طوسی  . 2

 .  «م ع ردفَتِه  الْح ي رَةد إدلَى  مِ َ  و  س اقَنِي  ح قِيقَةُ الْو ج ودِ ع ََّي هِ  و  د لهنِي  إدلَي هِ  هَ  انِي  ی ا م  ْ»: 378ص




