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  فلسفه نامگذاري برهان صديقين
نخستين بار ش��يخ الرئيس بوعلي س��ينا برهان مورد 
بحث را به نام بره��ان صديقين ناميد. از نوش��ته هاي 
ش��يخ الرئيس چنان برمي آي��د كه عل��ت نامگذاري 
صديقين بر اين برهان، آن اس��ت كه اوالً انس��ان هاي 
»صديق« در مقام استش��هاد بر ذات حق از اين روش 
استفاده مي كنند و حكيم متأله با تكيه بر اين برهان، 
حقايق اشيا را مشاهده مي كند. ثانياً نتيجه اين برهان 
كاماًل صادق و يقيني است و عالي ترين مرتبه يقين را 
افاده مي كند و شائبه كذب در آن راه ندارد و ثالثاً اين 
روش وصول به حق، طريقه قرآن صادق و انبياي صديق 
است و نيز روش مورد اتكاي صديقين كه در مرتبه پس 

از انبياي الهي قرار دارند. 
  امتيازات برهان صديقين 

اين بره��ان توس��ط ابن س��ينا »محكم تري��ن برهان 
خداشناسي« دانسته شده اس��ت. او مي گويد در اين 
روش، هس��تي از آن جهت كه هس��تي است بر وجود 
حق تعال��ي گواه��ي داده و وجود حق تعال��ي گواه بر 
ساير مراتب وجود مي گردد و در نهايت چنين نتيجه 
مي گيرد كه: هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون 
به ال عليه )اين برهاني است كه صديقين بر آن شهادت 
مي دهند، نه عليه آن(. پس از بوعلي نيز ساير حكماي 
متأله در اين نامگ��ذاري از وي پي��روي كردند. البته 
مرحوم آشتياني در تعليقه بر ش��رح منظومه خود به 
جاي صديقي��ن واژه صديقي را ب��راي نامگذاري اين 

برهان برگزيده است. 
صدر المتألهي��ن امتيازاتي را به ق��رار زير براي برهان 

صديقين برشمرده است. از جمله معتقد است:
اول؛ برهان صديقي��ن محكم ترين بره��ان بوده و در 
نهايت متانت و استواري است و عالي ترين درجه جزم 

و يقين را افاده مي كند. 
دوم؛ اين برهان شريف ترين راه خداشناسي است زيرا 
با تكيه بر حقيقت وجود به واجب متعال راه مي يابد و 
وجود هم خير محض و منبع س��اير خيرات است، در 

حالي كه در ساير براهين خداشناسي مخلوقات واسطه 
در اثبات هس��تند و آنها آميخته به عدم و نقص بوده و 
بلكه در جنب هستي حق، عدم محض مي باشند و عدم 

منشأ شر و شر محض است. 
سوم؛ بسيط ترين و ساده ترين برهان است، زيرا براي 
ش��ناخت واجب و صفات و افعال او نيازي به واس��طه 

كردن غيرحق ندارد. 
چهارم؛ برهان صديقين به تنهايي براي شناخت ذات 
حق و توحيد ذات و شناخت صفات حق و توحيد صفات 
و ش��ناخت افعال حق و توحيد افعال كافي اس��ت، بر 

خالف براهين ديگر. 
  برهان صديقين در قرآن

آيات فراواني در قرآن وجود دارند ك��ه در آن خداوند، 
خود را ش��اهد بر موجودات ديگر عنوان كرده است. به 
عبارتي از مجموعه اين آيات قابل برداشت است كه بيش 
از آن كه پديده ها و مخلوقات، گواه وجود حضرت حق 
باشند، خداوند تعالي استش��هادي براي »وجوِد« همه 
هست هاست. اين اشاره را مي توان در آيات مختلفي از 
قرآن كريم همچون 35 نور، 53 فصلت، 18 آل عمران، 

45 سوره فرقان و 3 سوره حديد دنبال كرد. 
آيه شريفه »او لم يكف بربك انه علي كل شيء شهيد« 
در س��وره فصلت خداوند حضور خود را ب��راي تصور 
وجود همه چي��ز دون خود كافي مي دان��د. طبق اين 
آيه، براي اثبات ذات حق، همين اندازه كافي است كه 
او همه جا حضور دارد و هستي )وجود( مطلق است و 
اين داللت وجود خدا بر ساير موجودات، همان برهان 

صديقين است. 
در آيه ش��ريفه »ذلك ب��ان اهلل هو الح��ق« منظور از 
»ذلك« اشاره به آفرينش مخلوقات و تدبير آنها دارد. 
مقصود از حق، خود حقيقت اس��ت. ن��ه اينكه وصفي 
براي موصوف محذوف باش��د، بنابراين خداي متعال، 
خود، حقيقتي اس��ت كه همه چيز را محقق مي سازد. 
اين تعبير و اشاره ديگري از برهان صديقين است كه در 

تقرير فالسفه مي توان رديابي كرد. 

يا در آيه شريفه »ان اهلل هو الحق« چنان چه مفسرين 
قرآن اش��اره كرده اند، داراي ضمير فعل و تعريف خبر 
با الف و الم )الحق( است كه بدين معناست كه او ثابت 
اس��ت از جميع جهات و موجود اس��ت با هر تقدير و 
فرضي و مقيد به قيد و ش��رطي نيست. پس وجودش 
ضروري و عدم او ممتنع است و موجودات امكاني بنابر 
تقدير وجود، به س��بب او موجودند. اين تفسير آيه، بر 

برهان صديقين منطبق است. 
آيه شريفه »اهلل نورالس��موات و االرض« در سوره نور 
نيز از جمله ديگر آياتي اس��ت ك��ه در برهان موصوف 
بدان اشاره شده است. خاصه در قرائت اشراقي از اين 
برهان كه توسط شيخ س��هروردي ارائه شده است. در 
اينجا مقصود از وصف خداوند ب��ه نور، دو خاصيت نور 
يعني »ظاهر بالذاته« و »مظهر لغيره« است. اوالً وجود 
خدا آشكار است و ثانياً ديگر وجودها با نور الهي آشكار 
مي شود؛ به تعبير ديگري شناخت و معرفت ما به ساير 

اشيا به واسطه معرفت ما به خداوند حاصل مي شود. 
  برهان صديقين در روايات

مبتني بر اين آيات قرآني در برخي روايات و ادعيه نيز 
مي توان رد برهان صديقين را به صورت آشكارا مشاهده 
كرد. به عنوان نمونه در دعاي صباح مي خوانيم: »يا من 
دل علي ذاته بذاته« و در دعال ابوحمزه ثمالي نيز آمده 

است: »بك عرفتك و أنت دللتني عليك.«
 امام حس��ين )ع( در دعاي مش��هور عرفه ب��ه زيبايي 
هرچه تمام تر به شناخت خدا از طريق خود خدا اشاره 
مي فرمايند: »كيف يس��تدلُّ عليك بِما ُهَو في ُوجود 
ُمفتقر إلي��ك أيكون لغيرك من الظه��ور ما ليس لك 
حّتي يكون ه��و الُمْظِهر لك متي ِغْب��َت َحّتي تحتاج 
إلي دليل يُدلُّ عليك ومتي بَُعدَت حّتي تكون االعليها 
السالم ثار هي التي توصل إليك، َعميْت عين ال تراك 
عليها رقيباً وَخِسَرت َصْفَقُة َعْبٍد لم تجعل له من حّبك 
نصيباً« چگونه از چيزي كه در وجودش به تو نيازمند 
است به تو استدالل ش��ود؟ آيا براي غير از تو ظهوري 
وجود دارد كه براي تو نباشد تا آشكاركنندۀ تو باشد؟ 

تو كي غايب بوده اي كه تا به دليل و راهنما نياز داشته 
باش��ي كه بر تو داللت كند و كي دور بوده اي تا آثار و 
نشانه ها ما را به تو برس��انند؟ كور باد ديده اي كه تو را 
بر آن نش��انه ها، ديده بان و نگهبان نبيند و زيانكار باد 
معامله بنده اي كه ب��راي او، بهره اي از دوس��تي ات را 

قرار نداده اي. 
از اين بيان حضرت، به خوبي برمي آيد كه چيزي روشن تر 
و آشكارتر از خدا نداريم تا دليل و واسطه اثبات وجود خدا 

شود بنابراين خدا را بايد با خودش شناخت. 
امام عل��ي )ع( در قول��ي صريح و س��اده مي فرمايند: 
»اعرفوا اهلل باهلل« يعني خ��دا را با خدا بشناس��يد. به 
عبارتي ايشان حقيقت خدا را به نحوي آشكار مي دانند 
كه ذات او بر ذاتش گواهي مي دهد و حّتي در روايتي 
مطرح مي فرمايند كه مخلوقات به واسطه خدا شناخته 
مي شوند. يعني خداوند روشن تر و آشكارتر از مخلوقات 
است. رسول خدا )ص( نيز در روايتي مشابه و در پاسخ 
اين سؤال كه خدا را چگونه شناخته اي؟ فرموده اند: با 
شناخت خدا اشيا را شناختم: »باهلّل عرفت األشياء«. از 
امام صادق)ع( نيز نقل مي ش��ود كه اين روش را تأييد 

كرده اند. 
آيات و روايات ياد شده مايه هاي اصلي برهان صديقين 
است. متألهان و محققان از فيلسوفان مسلمان برخالف 
نظر حكماي پيشين مانند ارسطو و متكلمان كه از راه 
حركت و حدوث بر وجود خداوند استدالل كرده اند با 
تأمل در خود وجود و واقعيت و مبتني بر هدايت هاي 

قرآني به واجب الوجود پي برده اند. 
  تبيين فلسفي از برهان صديقين

فالسفه با تكيه بر مس��ير »شناخت خدا از طريق خود 
خدا« تبيين هايي از برهان موصوف به صديقين ارائه 
كرده اند كه در تبيي��ن آن، مخلوقات واس��طه اثبات 
وجود خدا نيستند. از جمله مي توان به تقرير ابن سينا، 
مالصدرا و عاّلم��ه طباطبايي از اين برهان مش��هور و 
قرآني اش��اره كرد. گرچه فالس��فه ديگ��ري همچون 
فارابي و سهروردي نيز اشاراتي به اين برهان داشته اند 
اما به دليل برخي تفاوت مبادي و مش��هورات بحث يا 
عدم اشاره مستقيم كه نيازمند تشريح و تفصيل است؛ 
اجماالً مي توان به تقرير سه فيلسوف فوق الذكر از اين 

برهان بسنده نمود. 
  تقرير بوعلي سينا از برهان

چنانچه اشاره شد در اصل ابن سينا به اين برهان لقب 
صديقين داده اس��ت و اين نام را به واسطه اينكه قرآن 
بر اين روش تكيه كرده، برگزيده است. از نظر ابن سينا 
اين تنها برهاني اس��ت كه در آن هيچ ي��ك از افعال و 
مخلوقات خداوند، نظير حركت، حدوث و امكان واسطه 
در اثبات نيستند. تقرير ابوعلي سينا از برهان صديقين 
در »اش��ارات« وي به اي��ن صورت اس��ت: »موجود يا 
واجب اس��ت يا ممكن الوجود، اگر واجب الوجود است 
كه مطلوب ما ثابت مي شود و اگر ممكن الوجود است، 
وجود ممكن براي موجود شدن احتياج به مرجح دارد. 
حال اگر مرجح ممكن باش��د دوباره خ��ود احتياج به 
مرجح ديگري دارد و همين طور تا بي نهايت ادامه دارد. 
چون دور و تسلسل باطل است بايد به مرجحي برسيم 

آي�ات فراوان�ي در ق�رآن وج�ود دارند 
ك�ه در آن خداون�د، خ�ود را ش�اهد بر 
موج�ودات ديگر عن�وان كرده اس�ت. 
به عبارت�ي از مجموعه اين آي�ات قابل 
برداشت است كه بيش از آن كه پديده ها 
و مخلوق�ات، گ�واه وج�ود حضرت حق 
باش�ند، خداون�د تعال�ي استش�هادي 
ب�راي »وج�وِد« هم�ه هست هاس�ت

مروري بر قرآني ترين استدالل وجوب حضرت حق

»صديقین« محكم ترين برهان خداشناسي در قرآن

عليرضا پدرام
   تحليل

كه ديگر ممكن نباشد، بلكه واجب الوجود است 
و اين واجب الوجود، همان خداست.«

ابن سينا پس از تقرير اين برهان براي اثبات وجود 
خدا، س��پس به اقامه دليل براي توحيد و صفات 
حضرت حق بر پاي��ه همين بره��ان مي پردازد و 
مي نويسد: »تأمل كن كه چگونه در اثبات مبدأ اّول 
و وحدانيت و يكتايي وي و پاكي اش از عيب ها بيان 
ما به تأمل چيز ديگر جز خود وجود نياز نداشت؟ و 
چگونه بيان ما در اين باب به مالحظه مخلوق و فعل 
او محتاج نشد، و اگر چه آن هم بر وجود او، دليل 
اس��ت؟ ولكن اين روش محكم تر و شريف تر است 
يعني مالحظه كردن حال هس��تي از آن روي كه 
هستي است، بر وجود واجب تعالي گواهي مي دهد 
چنان كه هستي او بر س��اير هستي ها كه بعد از او 

قرار گرفته اند، گواهي مي دهد.«
و اين آيه كه »به زودي نش��انه هاي خودمان را 
در آفاق و نفس هاي آنها نش��ان خواهيم داد تا 
وجود حق بر آنها روش��ن گردد« در كتاب الهي 
به همين مطلب اشاره است. مي گويم اين حكم، 
مخصوص جماعتي است و بعد از آن مي فرمايد: 
»آيا ب��راي اثبات خدا كافي نيس��ت كه او بر هر 
چيزي گواه است«، مي گويم: اين حكم صديقين 
است كه به او استش��هاد مي كنند نه از هستي 
ساير موجودات بر هس��تي او. بنابراين از تقرير 
ابن سينا برمي آيد كه او از تأّمل در هستي، وجود 
خدا را اثبات مي كند و در اين راه از مخلوقات و 
افعال الهي براي وجود خدا مدد نگرفته اس��ت. 
مي توان اين تقرير را شناخت خدا از طريق خود 

خدا دانست. 
  تقرير صدرايي از برهان

صدرالمتألهي��ن بر اين عقيده اس��ت ك��ه برهان 
ابن سينا، برهان صديقين نيس��ت، زيرا در برهان 

صديقين به »حقيقت وجود« مي شود و حال آن كه 
در تقرير ابن سينا، نظر به مفهوم وجود شده است. 

صدرالمتألهين در اسفار برهاني را ارائه مي دهد 
كه مي گويد: اين برهان، برهان صديقين است كه 
در آن از خود واجب به خودش استشهاد مي شود. 
سپس از ذات واجب به صفات و از صفات به افعال 
او استش��هاد مي ش��ود. او در عبارتي مي فرمايد: 
»بدان كه راه ها به س��وي خدا فراوان است؛ زيرا 
او داراي فضايل وكماالت متعددي اس��ت »و هر 
طايفه اي قبله اي دارد كه خداون��د آن را تعيين 
مي كند«، ولي بعضي از اين راه ها محكم تر، بهتر 
و نوراني تر از بعض ديگر اس��ت. و محكم ترين و 
بهترين برهان، برهاني است كه حّد وسط آن غير 
از واجب نباشد. در اين صورت راه با مقصد يكي 
خواهد بود. و آن راه صديقين است كه آنان از خود 
او بر خودش استشهاد مي كنند و سپس از ذات بر 
صفات و از صفات بر افعال و سپس در ادامه مطرح 
مي كنند كه اين آيه قرآني بر اين برهان اشاره دارد: 

ِّك انُّه َعلي كّل َشي ءٍ َشهيد«. »اَولَْم يكِف بَِرب
در اين برهان مالصدرا از حقيقت هستي و وجود 
به ضرورت و وجوب آن پي مي برد كه توضيح آن 

احتياج به چند مقدمه دارد:
نخست »اصالت وجود« و اعتباري بودن ماهيت 
است. چنانچه مي دانيم، براي حكما مسلم است 

واقعياتي در خارج وجود دارند و از هر يك از اين 
واقعيات دو مفهوم در ذهن خود انتزاع مي كنيم 
كه يكي وجود است و ديگري ماهيت، در فلسفه 
صدرايي )برخالف فلس��فه اش��راقي( واقعيت 
خارجي مصداق و مابه ازاي »وجود« يا اس��ت و 
»ماهيت« امر اعتباري كه از حد وجود خارجي 

انتزاع مي شود. 
مقدمه دوم »بس��اطت وجود« است. به عبارتي 
وجود، حقيقت بسيطي اس��ت كه نه جزء دارد 
و نه جزء چيزي اس��ت، چراكه اصاًل چيزي غير 
از وجود نداريم. سوم مسئله »تشكيك وجود« 
اس��ت كه به اعتقاد صدرالمتألهين وجودهاي 
خارجي چه قوي و چه ضعي��ف، چه علت و چه 
معلول همه مراتب يك حقيقت هستند و ما به 
االختالف و ما به االش��تراك از يك جنس است 

كه به آن تشكيك وجود مي گويند. 
مقدمه نهايي اصل معروف »نياز معلول به علت« 
است كه مالصدرا در تعميم آن به موضوع اصالت 
وجود، علت و مالك نياز معلول به علت را ربطي 
بودن وجود آن نسبت به علت و به عبارت ديگر 
»ضعف مرتبه وجود آن« مي داند. به عبارتي تا 
كم ترين ضعفي در موجودي، وجود داشته باشد 
بالضروره معلول و نيازمند به موجود عالي تري 
خواهد بود و هيچ گونه استقاللي از آن نخواهد 

داشت. 
بر اساس اين مقدمات چهارگانه، برهان صديقين 

از ديدگاه مالصدرا چنين تقرير مي شود:
مراتب وجود به اس��تثناي عالي ترين مرتبه كه 
داراي كم��ال نامتناهي و بي نيازي و اس��تقالل 
مطلق مي باشد، عين ربط و وابستگي است. و اگر 
آن مرتبه اعلي تحقق نمي داش��ت، ساير مراتب 
هم تحّقق نمي يافت زيرا الزمه فرض تحقق ساير 
مراتب بدون تحق��ق »عالي ترين مرتبه وجود« 
اين است كه مراتب مزبور مستقل و بي نياز از آن 
باشد در حالي كه حيثيت وجودي آنها عين ربط 

و فقر و نيازمندي است. 
به عبارت ديگر اگر همه مراتب مادون كه همه 
وابسته و عين ربطند به يك وجود مستقل و غني 
منتهي نشوند الزم مي آيد كه آن مراتب مادون 
نيز متحقق نش��ود، ولي چون وجودات وابسته 
وجود دارند بايد وجود مس��تقل غني نيز وجود 
داشته باشد زيرا چگونه وجود ربط بدون مستقل 

تحقق پيدا مي كند. 
به اعتقاد صدرالمتألهين، اي��ن تقرير از برهان 
صديقين، با تكيه بر حقيقت وجود ضمن اثبات 
واجب الوج��ود؛ صف��ات كمالي��ه وي همچون 
استغنا را نيز ثابت مي كند. ضمن آن كه در اين 

تقرير نيازي به ابطال دور و تسلسل نيست بلكه 
خودش برهاني بر ابطال تسلس��ل و علل فاعلي 

نيز هست. 
 به كمك اين بره��ان نه تنها وج��ود خدا بلكه 
صفات كماليه او ني��ز قابل اثبات اس��ت مانند 

وحدت كمال، فعليت و استغنا و.... 
  برهان صديقين و تقريرعالمه

عاّلمه طباطبايي ك��ه از پيروان صدرالمتألهين 
است، تقرير خود را از برهان صديقين در پاورقي 
اسفار و جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم 

به اين صورت بيان مي دارد:
»واقعيت هستي، واقعيتي است كه با آن سفسطه 
را رد مي كنيم و مي يابيم كه هر موجود با شعوري 
ناگزير از اثبات آن است؛ اين واقعيت هستي، ذاتاً 
زوال و رفع را نمي پذيرد. حتي فرض زوال و رفع 
آن مس��تلزم ثبوت و وضع آن اس��ت )حّتي اگر 
فرض كنيم واقعيت زايل ش��ده است، در فرض 
بطالن و زوال ه��م او را تصديق كرده ايم( يعني 
اگر زوال و بطالن همه واقعيت ها را در لحظه اي 
يا مطلقاً فرض كنيم، در اين صورت هر واقعيتي 
واقعاً باطل و زايل شده است نه به طور مجازي و 
وهمي. همچنين اگر سوفسطايي اشيا را موهوم 
مي پندارد، يا در واقعيت آنها شك مي كند، نزد 
او واقعاً اشيا موهوم و مشكوك هستند. )در كنار 
زوال و رفع واقعيت آن را اثبات كرده ايم( و چون 
اصل واقعيت ذاتاً عدم و بطالن را نمي پذيرد پس 
واجب الوجود بالذات اس��ت. پ��س واقعيتي كه 

واجب الوجود بالذات است اثبات شد. 
و اش��يايي كه واقعي��ت دارند در هس��تي خود 
محتاج و قائم به واجب الوجود هس��تند )يعني 
وقتي در واقعيت اش��يا نظر مي كنيم مي بينيم 
يا س��ابقه زوال يا الحقه زوال دارن��د و از اينجا 
مي فهميم كه اينها واجب الوجود بالذات نيستند 
بلكه به واقعيت مطلق و واجب، قيام دارند( پس 
روشن شد كه اصل وجود واجب الوجود بالذات 
براي انسان ضروري است و براهيني كه بر وجود 

او اقامه شده است در حقيقت منّبهات هستند.

آيات ق�رآن نش�ان مي دهد يكي 
از مس�يرهايي كه خداون�د خود را 
براي مؤمنان استدالل كرده است، 
تكيه بر وجود خود بي واسطه است. 
خداوند موجوديت خود در هستي را 
بسيار واضح تر از آن مي داند كه نياز 
باشد مخلوقاتش بر او داللت كنند

فالسفه با تكيه بر مسير »شناخت 
خدا از طريق خود خدا« تبيين هايي 
از برهان موصوف به صديقين ارائه 
كرده اند كه در تبيين آن، مخلوقات 
واسطه اثبات وجود خدا نيستند. از 
جمله مي توان به تقرير ابن س�ينا، 
مالصدرا و عاّلمه طباطبايي از اين 
برهان مش�هور و قرآني اشاره كرد

برهان صديقي�ن از جمل�ه براهين قرآن�ي اثبات خداوند اس�ت. بررس�ي آيات قرآن نش�ان مي ده�د يكي از 
مس�يرهايي كه خداوند خ�ود را براي مؤمن�ان اس�تدالل كرده اس�ت، تكيه بر وجود خود بي واس�طه اس�ت. 
خداوند موجوديت خود در هس�تي را بس�يار واضح ت�ر از آن مي دان�د كه نياز باش�د مخلوقاتش ب�ر او داللت 
كنند )افي اهلل ش�ك فاطر الس�موات و االرض(. لذا حكما و فالس�فه از مجموع آيات قرآني، برهاني اس�تخراج 
كردند كه بي واس�طه از ذات حق به وج�ود خود خداوند اس�تدالل مي ش�ود )در حالي كه س�اير برهان ها مثل 

نظم، حدوث، علي�ت و... از راه مخلوق�ات بر وجود خداوند اس�تدالل مي كنن�د(. در حقيقت اين اس�تدالل بر 
اين ابتناء اس�ت كه خداوند برتر و آش�كارتر از آن اس�ت كه چي�زي از مخلوقات و مصنوعات�ش داللت كننده 
بر او و آش�كاركننده او باش�د، بلكه او هس�تي بخش و خارج كننده اش�يا از قّوه ب�ه فعل )و به تعبير اش�راقي از 
ظلمت عدم به نور وجود( اس�ت، پس او مقدم ب�ر هر  چيزي در وجود ب�وده و او برهان بر ذات خ�ود و هر چيزي 
اس�ت. مروري بر مبادي قرآني- روايي و ادله فلس�في اي�ن برهاِن قرآني در م�اِه قرآن، خالي از لطف نيس�ت. 


