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سرمقاله

برهان صدیقین برای اثبات خداوند به آفریدهها پشت نمیدهد و خدا را با خود او ثابتت یتیکنتد

1

بهخالف برهانهای رایج که از آفریدگان به آفریننده ییرسند .این شتیوه پیشتینهای در فلستهه
یونان ندارد و از نوآوری های فلستهه استالیی استت .ن ستت فتارابی و ستلی بتو لیستینا

کوشیدند تا تقریر شایستهای از این روش بهدستت دهنتد 2.البتته ارفتان پتی
چنین روی کتردی را در شتدودهای پایتانی ختوی
گردآوری این س نان و تکایل آندا خوان

از فیلستوفان

ت ربته کترده بودنتد 3.صتدرالمتالدین بتا

شایستهای از برهان صدیقین بهدست ییدهتد کته

از حقیقت وجود وجوب آنرا برداشت ییکند.

4

 .1یالصدرا «ایقاظ النائمین» ص« :22ین رف الحق بال لق استدالال فما رف الحق حق یعرفتته و یتن ع تل الن تر
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
السماوات و األرض حتى یتبین لدم أنه الحق و الثانی طریقة الصدیقین الذین یستشددون به ال لیه».
 .2فارابی «فصوص الحکم» ص 22؛ طوسی «شرح االشارات و التنبیدات» ج 3ص.22
 .3یحییالدین در فتوحات ییگوید« :العالم غیب لم ی در عط و اهلل تعتالى ظتاهر لتم یغتب عتط و النتاف فتى هتذه
المسألة لى کی الصواب»( .به نقل از :سیدحیدر آیلی «المقدیات ین کتاب نت

النصتوص» ص 414؛ همتو «جتایل

األسرار و ینبل األنوار» ص 123؛ عاضی سعید عمی «االربعینیات لکشف انوار القدسیات» ص 08؛ حسنزاده آیلتی «هتاار
و یک نکته» ص.)23
 .4یالصدرا «المبدا و المعاد» ص

« :173-174طریقة الصدیقین الذین یستدلون لى وجود یبدأ الکل بم ترد الن تر

إلى طبیعة الوجود ین غیر یالح ة أیر یعقول أو یحسوف غیر حقیقة الوجود».
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برخی براین باورند که اثبات خدا با خدا استداللی دوری و نارواست .ایا این اشکال بر تقریتر
صدرالمتالدین روا نیست؛ زیرا او از «حقیقت وجود» به «وجوب وجود» یتیرستد کته ایتندو
اگرچه از جدت یصداعی برابرند ایا به جدت نوانی که یتعلتق ادرا عترار یتیگیترد برابتر
نیستند .به س ن دعیقتر :گرچه در پایان برهان روشن ییشود که حقیقت وجود همان وجتود
واجبی است ایا در آغاز دو نوان جداگانه در ییان استت کته یکتی (حقیقتت وجتود) یایته
آگاهی به دیگری (وجوب وجود) است .این دوگانگی نوانها برهان را از پرتگاه دور برکنار
ییدارد.

با چشمپوشی از این یوشکافیهای ین قی اشکال دیگری ازسوی برخی یتکلمان ی رح یتی-

شود که این برهان با یتون دینی همآهنگ نیستت و شتیوهای خودستاخته ازستوی ارفتان و
فیلسوفان ییباشد .ایا کاوش بی تر در یتون دینتی ایتن یتد ا را تاییتد نمتیکنتد .دو کتتاب
«توحید صدوق» و «اصول کافی» باب ویژهای با نوان «انه الیعرف اال به» در اینزیینه دارنتد
که روایتهای یادشده را گردآوری ییکنند 1.این شیوه در برخی آیههای عرآن نیا تاییتد شتده

است .چنانکه گاه تاکید ییشود که وجود الدی بر یگانگی خود گواهی ییدهتد؛ «شَـهدَ الَّهـه
أَنهه ال إدله إداله هو» 2.و گاه به یشدودبودن بسیارش برای پتذیرش او بستنده یتیشتود؛ «أَو لَـم
یکْفِ بدرَبِّك أَنهه عَّى كُلِّ شَيءٍ شَهيَ».
اییریوینان (ع) در نیای
و در پاسخ این پرس

3

صباح ییفریایتد« :ای كسيكه ذاتش بر ذاتش راهنمایي ميكنـَ»

4

که خدا را چگونه شناختی؟ ییفریاید« :آنچنان كه خودش را به مـ

شناسانَ» 5و این شیوه را بته پتیروان ختوی
بشناسيَ» 2.ایام س اد (ع) نیا در نیای

نیتا ستهارش یتیکنتد« :خـَای را بـا خـَا

سحرهای یاه ریضان ییفریاید« :به تو تو را شناختم

 .1کلینی «الکافی» ج 1ص 05؛ صدوق «التوحید» ص.205
 .2آل مران ( .10 :)3ترجمه« :خدا گواهی ییدهد که جا او خدایی نیست».
 .3فصلت ( .53 :)41ترجمه« :آیا برای [اثبات] پروردگارت بی نیست که بر هر چیای بسیار یشدود است».
 .4ی لسی «بحار االنوار» ج 41ص 243؛ بداهلل سماهی ی «الصحیهة العلویتة و التحهتة المرتضتویة» چتا ستوم
ترجمه رسولى تدران انتشارات اسالیی  :1342ص« :200یا م ْ دله عََّى ذَاتِهِ بدذَاتِه».
 .5برعی «المحاسن» ج 1ص 234؛ کلینی «الکافی» ج 1ص 02؛ صدوق «التوحید» ص« :205بدما عرهفَنِي نَفْسه».
 .2کلینی «الکافی» ج 1ص 05؛ صدوق «التوحید» ص 202؛ فتال نیشابورى «روضة الوا ین و بصتیر المتع تین»
چا یکم ترجمه یددوی دایغانى تدران نشر نی  :1322ج 1ص 38؛ ی لسی «بحتار االنتوار» ج 25ص« 141إعردفُـوا
الَّهه بدالَّهه».

سرمقاله

و تو مرا به خود راه نمودی و خوانَی .و اگر تو نبودی نميیافتم كه چيستي».
ایام صادق (ع) در س نی دلنشین ییفریاید« :ای [خَایي] كه حقيقـ
هَای
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1

هسـتي مـرا بـه او

و راهنمایي كرد و مرا از سرگشتگي به آگاهي كشانيَ» 2.این س ن بلند روح برهتان

صدیقین است و بهگونه شگهتانگیای شیوه صدرالمتالدین را تاییتد یتیکنتد؛ زیترا حقیقتت
وجود را یایه هدایت به خداوند ییداند .با اینکه شیوه یرحتوم صتدرالمتالدین ذکتر آیتات و
روایات در کنار بحثهای قلی و شدودی است .ایا او اشارتی بدین روایت ننموده ایا همین
یحتوا را بهدعت در آغاز جلد ششم اسهار بهدست ییدهد .یالصدرا نیا با توجه بته حقیقتت
خارجی وجود وجوب آنرا کشف یینماید و در واعل از او به او ییرسد .به بیان دعیقتتر :از
اویی که یورد توجه نیست به اویی که یتعلتق توجته واعتل شتده ستیر یتیکنتد .و بته بیتان
یوشکافانهتر بر وجود حاضر او آگاهی ییدهد .شگهتا که حکیمان الدی چگونه بته روح دیتن
یتصلاند و از حقیقت وحی (ین حیث یشعر و ال یشعر) بدره ییبرند.

روحاهلل سوری

 .1کهعمی «البلد األیین» ص 285؛ ابنطاوف «إعبال األ مال» ج 1ص« 27بدك عرَفْتُـك و أَنْـ
دعوتَنِي إدلَيك و لَولَا أَنْ لَم أَدرد ما أَنْ ».
 .2طوسی «یصباح المتد د» ج 1ص 321؛ ابنطاوف «جمال األستبوع» ص 325؛ ی لستی «بحتار االنتوار» ج02
ص« :378یا م ْ هَانِي إدلَيهِ و دلهنِي حقِيقَةُ الْوجودِ عََّيهِ و ساقَنِي مِ َ الْحيرَةد إدلَى معردفَتِه».

دلََّْتَنِـي عََّيـك و

