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Abstract
This article is an effort to reread the role of innate disposition in proving the
existence of God in two different intellectual contexts and to represent their common
and different aspects in the foundational discussions of theology in order to find a
robust basis to achieve an assuring knowledge of divine propositions. This
comparative study adopted a descriptive-analytical research method to attain this
goal. The innateness of the knowledge about God and the demonstration of His
existence along with the use of introspection in knowing God are the main common
aspects between the viewpoints of Sadra and Descartes, while the difference in the
type and referent of the innate knowledge and the difference in the median of the
innateness arguments are the main differences of the two attitudes. The existence of
difference in the philosophical system and epistemic foundations – including the
Sadra’s existential originality, his belief in the direct knowledge, and his use of the
revelation and mystic insight in addition to intellect – on the one hand and the
essential principality and inattention to the direct knowledge and the use of pure
intellect or intellectual insight by Descartes on the other hand have led to the
contrast between Sadra’s mystic viewpoint to the Sublime Source and Descartes’
philosophical viewpoint and purely mathematical scale in the domain of theological
discussions. Nonetheless, the similarity of some principles have led them to
common and similar opinions about the possibility of knowing the Essence and the
arguments about proving the essence of God based on innate knowledge.
Keywords: Innate disposition, innate knowledge, innate theology, Descartes, Sadra,
possibility of knowing God, proving the existence of God.
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چكیده
کاربست معرفت فطری در اثبات واجب از منظر صدرا و دکارت تالشی است برای باازخوانی نقاش فطارت در اثباات
وجود خدا در دو بستر فکری مختلف و بازنمایی وجوه اشتراک و افتراق ایشان در مباحث اساسی خداشناسی بهمنظاور
یافتن مبنایی استوار در نیل به معرفت یقینبخش در گزارههای الهیاتی که در ایان پاژوهش تطبیقای باا روش توصایفی،
تحلیلی به آن پرداخته شده است .فطرتمندی شناخت و اثبات وجود خدا و بهکارگیری روش دروننگاری در معرفات
خدا ،از مهمترین وجوه اشتراک و تفاوت در نوع و متعلق معرفت فطری و اخاتالف در حاد وسار باراهین فطارت ،از
مهمترین وجوه افتراق میان این دو نگرش است .وجود اختالف در نظام فلسفی و مبانی معرفتشاناختی از جملاه نگااه
اصالت وجودی صدرایی و اعتقاد به علم حضوری و بهکارگیری ابزار وحی و شهود عرفانی در کنار عقل ،از یک ساو و
مبنای اصالت ماهوی و بیتوجهی به علم حضوری و بهکارگیری صرف عقل یا شهود عقالنی از جاناب دکاارت سابب
تقابل میان نگاه عرفانی صدرالمتألهین نسبت به مبدأ متعال با نگاه فلسافی و مقیااس صارفاً ریاضای دکاارت در حاوزۀ
مباحث خداشناسی شده است؛ با این حال متفق بودن در برخی مباانی ،آنهاا را باه آرای مشاترک و مشاابهی در امکاان
شناخت ذات و براهین اثبات وجود خدا مبتنی بر معرفت فطری رسانده است.

واژگان کلیدی
اثبات وجود خدا ،امکان شناخت خدا ،خداشناسی فطری ،خداشناسی فطری دکارت و صدرا ،فطرت ،معرفت فطری.
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 .1مقدمه
معرفتهای انسان به لحاظ تحقق باه دو دساتۀ اکتساابی و غیراکتساابی تقسایم مایشاود.
معرفت فطری معرفتی است که فعلیت یافتن آن نیازمند استنتا و تأمالت عقالنای نیسات.
در خداشناسی دکارت و مالصدرا معرفت فطری نقش اساسی دارد .دکاارت بار ایان بااور
است که با نظم منطقی و بهوسیلۀ براهین فلسفی و عقل فطری ،نه با ایمان دینای ،شاناخت
خداوند امکانپذیر است .مالصدرا معتقد است که شاناخت حاق تعاالی باهصاورت ادراک
بسیر برای همه در اصل فطرت وجود دارد .بساترهای فکاری مختلاف ایان دو فیلساوف
مسئلهای است کاه اذهاان متفکاران دینای را متوجاه ساؤال از چگاونگی نسابت ایان دو
خداشناسی فطری کرده است .بررسی امکان شناخت فطری خداوند و اقامۀ باراهین اثباات
وجود خدا مبتنی بر معرفت فطری از جمله محلهای نازاع و ساؤالانگیازی اسات کاه در
زمینۀ خداشناسی فطری در نظامهای معتقد به معرفت فطری مطرح است .این پاژوهش باا
رویکردی فلسفی و استداللی بر آن است ،تا با گردآوری نگرش دکارت و صدرا در حاوزۀ
معرفت فطری و براهین اثبات وجود خدا مبتنای بار آن ،باه تجزیاهوتحلیال عقالنای آنهاا،
بپردازد و با توصیف ،تحلیل و نقد آنها زمینه ارزیابی اندیشههاای ایان دو متفکار و وجاوه
اشتراک و افتراق آنان در کاربست معرفت فطری در خداشناسی را مورد پژوهش قرار دهد.
به لحاظ پیشینۀ موضوعی ،سابقۀ خاص خداشناسی فطری مربوط به آثااری اسات کاه
مفاهیم ،ادراکات و معرفت فطری را از جهاات مختلاف مانناد واقاعنماایی و صادق و از
دیدگاه اندیشمندان عقلگرا و تجربهگرا بررسی کردهاند ،اماا باه لحااظ پیشاینۀ تحقیاق ،از
جمله پژوهشهای مرتبر با عنوان تحقیق میتوان به مقاالت «خدا و صفات خدا از دیادگاه
مالصدرا و دکارت از مجید حمزه لو»« ،برهان صدیقین در فلسفه مالصدرا و مقایسۀ آن باا
برهان وجودی انسلم و دکارت از رضا اکبریان و علی مخبر دزفولی» و پایاننامۀ ارشد مریم
صمدیه با موضوع «تصور خدا نزد مالصدرا و دکارت» اشاره کرد .اما در این آثار بهصورت
اخص به بررسی خداشناسی مبتنی بر معرفت فطری از دیدگاهی خاص یا بهصورت تطبیق
دو دیدگاه متفاوت پرداخته نشده است .حال آنکه مقایسۀ دیدگاه دکارت و مالصدرا باا دو
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پیشینۀ فکری مختلف در حوزۀ اثبات وجود خدا مبتنی بر معرفت فطری زوایاایی از بحاث
خداشناسی را آشکار میکند که در مطالعات اختصاصی خداشناسی هر فیلسوف مبتنای بار
غیر معرفت فطری و بدون تطبیق دیدگاهها ،دستیافتنی نیست .از این منظر این پژوهش از
جنبۀ نوآوری در عنوان بهرهمند است.
 .2معناشناسی فطرت
معنای لغوی «فطرت» بر وزن «فِعله» مصدر نوعی از مادۀ فطار باه معناای ناوع ویاژهای از
خلقت است .فطرت در اصل به معنای شکافتن است (ابنمنظور1416 ،ق .)55 :فطارت در
اصطالح دارای معانی متعددی است .آنچه از معانی فطری ابتدا به ذهن متباادر مایشاود و
اخص از دیگر معاانی اسات ،معناای سرشاتی اسات (اباوترابی .)55-70 :1396 ،ماراد از
سرشتی هماراه باودن چیازی باا خلقات اولیاه انساان اسات (مصاباح یازدی46 :1380 ،؛
سهروردی .)266 :2 ،1388 ،برخی فیلسوفان غرب ،علم فطری را به علومی که بهصورت
آگاهانه ،پیشین و ناخواسته در ذهن حاضرند ،اطالق کردهاند) .(Lock, 1979: 48با تأمال در
معانی اصطالحی ذکرشده روشن میشود که مقصود از فطرت در بعد معرفتی آن عبارت از
شناختهایی است که مستقل از تجربه و بدون ممارستهای عقالنی بهصورت غیراکتسابی
برای انسان کسب میشود.
 .3معرفت فطری
معرفت فطری از نظر دکارت ،عبارت از معرفتی است پیشینی و مسبوق به ساابقۀ سرشات
انسان و ازاینرو مشترک میان تکتک افراد نوع انساان اسات .دکاارت در گفتاار در روش
میگوید« :خدا ذهن ما را بهگونهای ساخته است که تأمل عقالنای صارف ،بادون نیااز باه
اطالعاتی که از حواس اخذ شده باشد ،ما را قادر میساازد تاا معرفات سااختمان بنیاادین
واقعیت را بهدست آوریم (دکارت .)104 :1383 ،همچنین از نظر وی معرفاتهاای فطاری
مفاهیم فطری هستند که بدون دریافت از خار یا جعل ذهن ،از بدو تولد باا تقریار ازلای
خداوند با ما معیت داشته و تا ابد ثاباتاناد و عاالوهبار وصاف ماقبال تجرباه باودن ،باه
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وصف«مجعول به جعل الهی بودن» نیز متصفاند ( )CSMK. Vol.4:190و در مورد مفهاوم
فطری خدا مینویسد :همچنان که صنعتگر مهر خود را در کارخانه بار روی مصانوع خاود
میزند ،خدا از همان آغاز خلقت ما ،مفهوم خود را همانند یک صنعتگر به ذهن و نفس ماا
حک کرده است (.)CSM II 35
شناختهای فطری نزد صدرا در قالب دو اصطالح متفاوت ،اما نزدیک به هم در حوزۀ
علم حصولی و حضوری قابال طارح اسات .مقصاود از فطاری در قلمارو علام حصاولی
ادراکات بدیهی است که بینیاز از استنتا وساطت مفاهیم دیگار اسات و در مقابال ادراک
نظری قرار دارد (همو .)140 :1363 ،ایشان معتقد است خداوند انسان را بهگوناه ای خلاق
کرده که بعضی ادراکات مانند استحاله تارجی ،بالمٌارجج ،،فطاری و مرکاوز ذهان اوسات
(صدرالدین شیرازی،1981 ،

 .)206 :1معرفتهای حضوری شناختهایی هستند کاه از

ابتدای تکونِ نفس ناطقه همراه با انسان هستند ،مانند علم حضوری نفاس باه ذات خاود و
علم حضوری به وجود مبدأ (صادرالدین شایرازی ،)400 :3 ،1981 ،بناابراین مالصادرا
معرفت فطری را با دو معنای متفاوت بهکار میبرد.
وجه اشتراک هار دو اندیشامند در تعریاف معرفات فطاری اساتغنا نفاس از تجرباه و
ممارستهای عقالنی در کسب معرفتهای فطاری اسات ،هرچناد در متعلاق و مصاادیق
معرفت فطری همداستان نیستند.
 .4امكان خداشناسی فطری
هر دو اندیشمند نهتنها به امکان خداشناسی فطری معتقدند ،بلکه این نوع شناخت را بارای
انسان محقق میدانند .در مکتب فلسفی دکارت ،شاناخت انساان از خادا ،شاناختی فطاری
اساااات (دکااااارت272 ،243 ،237 ،236 ،251،261 ،243 ،242 ،239،240 ،236 :1364 ،؛
دکارت .)64 ،75، 51،53 ،49 ،44 :138 ،وی مینویسد« :ما با تصور خدا به این دنیاا آماده
ایم و متولد شدهایم» (دکارت )167 :1364 ،و در اصل  20از اصول فلسفه مینویسد« :نمی
توانیم به یاد بیاوریم که تصوری که ما از خدا داریم کی از خادا باه ماا رسایده ،زیارا ایان

کاربست معرفت فطری در اثبات وجود خدا از منظر دکارت و مالصدرا 469 

تصور همیشه در نهاد ما بوده است» (دکاارت )240 :1364 ،و در ناماهای باه الیزابات مای
نویسد :نخستین و اساسیترین تصورات فطری این است که خدایی هست که همه چیاز از
اوست .کمالش نهایت ندارد ،قدرت بسیار عظیمش بیحد و احکامش تزلازلناپاذیر اسات
(.)Ross,1967, Vol.1: 216

مالصدرا در آثار خود به فطری بودن خداشناسی تصری ،کرده و ادراک بسیر حق تعالی را
مفطور به فطرت انسان میدانند (صدرالدین شیرازی )116 :1 ،1981 ،و در مبدأ و معدد مای
گوید« :معرفت وجود واجب امری است فطری ،زیرا که هر کاس در حاال وقاوع در اهاوال و
شداید احوال به حسب جبلجت توکل بر حق تعالی مینماید و به توجّه غریزی به مسبباالسباب
و مسهّل امور صعاب متوجه میگردد ،هرچند متفطن به آن هم نباشد ،باه هماین سابب بیشاتر
عرفا در اثبات وجود خدا به آن استدالل میکنند (صدرالدین شیرازی.)23 :1381 ،
 .5چیستی معرفت فطری به خدا
معیار دکارت در معرفت فطری ،وضوح و تمایز مفهومی است نه حضاور وجاود؛ اماا ایان
مفهوم فطری خدا ،انعکاس شهود حضوری دکارت از خداست یاا نهاادهای اسات توسار
خود خدا در ذهن انسان ،هر دو احتمال قائالنی دارد .قائالن به قول دوم استدالل مایکنناد
که اوالً عدم وقوف دکارت به علم حضوری ،تفسیر شهود خدا توسر دکاارت را باه علام
حضوری و نه انکشاف عقلی منتفی میکند؛ ثانیاً تمام مبااحثی کاه دکاارت درباارۀ خادا و
ویژگیهای خدا مطرح میکند ،حول محور «مفهومی» از خدا میچرخد که وی معتقد است
مهر و نهادۀ خدا در ذهن انسان است .این تعبیر با بیانی که مفهوم خدا انعکاسای از شاهود
حضوری نفس باشد ،قابل جمع نیست .معتقدان به احتمال نخست استدالل میکنند کاه در
سخنان دکارت تعابیری وجود دارد که علم حضوری باه نفاس و خادا را تأییاد مایکناد،
هرچند ایشان به علم حضوری با این اصطالح رایج وقاوف نداشاته اسات (قنباری:1390 ،
 .)118-124با توجه به اینکه در علم حضوری آنچه متعلاق ادراک واقاع مایشاود ،وجاود
موجودات است نه ماهیت آنها ،از طرفی دکارت تصری ،دارند که مفهاوم خادا بساان مهار
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تاجری است که بر ذهن انسان حک شده است ،ازاینرو نمیتوان حکم به حضوری باودن
خداشناسی ایشان کرد .افزونبر اینکه دکارت از ویژگی مفهوم ذهنی کامل مطلق که وجوب
وجود است برهان وجودی خود را شکل میدهد و وجود عینی خداوند را اثبات مایکناد،
درحالیکه اگر مدعای دکارت شهود خود خداوند بود ،برهانش بر اثبات وجود خدا از سنخ
برهان وجودی (مفهوم خدا واسطۀ اثبات خدا قرار میگیرد) نبود و خداشناسیاش باا نقاد
معروف «انتقال از ذهن به عین ممکن نیست» مواجه نمیشد.
در فلسفۀ مالصدرا ،بهدلیل اینکه معرفت فطری در دو قلمرو علم حصولی و حضاوری
طرح شده است ،بنابراین دیدگاه ایشان در خداشناسی فطری در هر دو قلمرو بیان میشود.
در مقام شناخت خدا (نه انتقال شناخت به غیر) مالصدرا منکر معرفت حصولی به خداست
و تصری ،میکند که وجود تنها قابل شناخت باه علام حضاوری اسات و باه هایچ عناوان
نمیتوان به آن علم حصولی پیدا کرد .از طرفای خداوناد صارفالوجاود اسات .او وجاود
محض و بحت و بدون ماهیت است .بناابراین شاناخت حصاولی از وجاود و فراتار از آن
شناخت حصولی از خدا ممکن نیست (صدرالدین شیرازی،1981 ،

392 :1؛ همو:1360،

 .)165بهعبارت دیگر ،از آنجا که حضرت حق تعالی وجود محض است و ماهیات نادارد،
علم حصولی از طریق ماهیت و غیر وجود محال است .صدرالمتألهین عدم امکان شاناخت
حصولی نسبت به خدا را با بیان دیگری اینگونه تبیین میکند :خداوناد ناور اسات و لاذا
روشنترین حقیقت عالم هستی است و از آنجا که نور «ظدهر بنفسه و مظهر لغیره» است،
لذا چیزی از او واض،تر و روشنتر نیست تا او را نشان دهد .پس درحاالیکاه هار چیازی
ظهورش را از خدا اخذ مینماید ،چگونه میتواند فروغی بیش از حاق داشاته و در شاعاع
نور خود پدیدارکنندۀ خدا باشد .بناابراین هار گوناه علام باا واساطۀ باه او منتفای اسات
(صدرالدین شیرازی،1360 ،

.)458 :2

مالصدرا در آثارش بر خداشناسی به معنای دوم و از سنخ علم حضوری تصری ،دارد و
وابستگی آدمی به خدای تعالی و درک این وابستگی را عین ذات او میداند و الزمۀ توجاه
داشتن به این معرفت فطری را ،فراهم شادن شارایر و زمیناههاایی مایداناد (صادرالدین
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شیرازی .)22 :6 ،1981 ،ایشان ادراک فطری نفس وابساته و غیارمساتقل را کاه ناه یاک
وجود ربطی بلکه عینالربر است ،بدون ادراک وجود مستقل و غنای بالاذات امکاانپاذیر
نمیداند .او معتقد است نفس با معرفت فطری از مبدأ خود آگاه است (صدرالدین شیرازی،
 .)638 :1381اگر کسی از شهود نفس به شهود خدا غفلت کند ،در واقع از خود نیز غفلات
کرده است« :وال تکونو کالذین نسوا اهلل فانساهم انفسهم» (حشر.)19 :
 .6روش و مراحل شناخت خدا
در خداشناسی دکارت مفهوم فطری خدا (کاملترین موجود) مفهومی ترکیبی اسات ،کاه از
طریق دروننگری و بدون توجه به خار و با روش تحلیل ،مقومات آن ،کشف میشود .باا
تحلیل شک ،مفهوم ذات یا جوهر شککننده کشف شده و از محدودیتها و نقصان نفاس
بهدلیل فقدان علم ،به مفهوم مقابل آن یعنی کمال مطلق و از الزمه منطقی کماال مطلاق باه
مفهوم نامتناهی دست مییابد (دکارت63 :1369 ،؛ دکاارت.)111 ،120-121،124 :1393 ،
با ترکیب ذات  +کامل مطلق  +نامتناهی ،مفهوم خدا که بالقوه باود ،باه فعلیات مایرساد.
دکارت انتقال خود از مفهوم شک به مفهوم کمال مطلق و از مفهوم کمال مطلق باه خادا را
چنین توصیف میکند« :آنگاه فکر کردم که من در حال شک میباشم و بنابراین وجود مان
کامل نیست ،زیرا روشن و آشکار است که دانستن به کمال نزدیکتر است تا شک داشاتن،
پس بر آن شدم که معلوم کنم اندیشه وجود کاملتر از خود را از کجا آوردهام؟ پس آشکارا
معلوم شد که اندیشه از ذاتی که در واقع کاملتر از من است به من رسیده است» (دکاارت،
 38 :1383و  .)39در گام دوم با تحلیل مفهوم خدا به تعریف اجمالی و ویژگیهاای ذاتای
مفهوم خدا میرسد .در سومین مرحله ،ویژگیهای ذاتی خدا (وجود یاا وجاوب وجاود)،
پلی برای انتقال از وجود ذهنی به وجود خارجی قرار میگیارد و باه تصادیق خادا اذعاان
میکند و شناخت اجمالی و تصوری خدا با شناخت تصادیقی ،تفصایل ماییاباد و برهاان
وجودی شکل میگیرد .در همین مرحله اسات کاه از طریاق اصال علیات ،برهاان دوم را
(عالمت تجاری) را اقامه میکند.

  472فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،4زمستان 1400

از دیدگاه مالصدرا شناخت حضوری انسان از خدا ،باهعناوان وجاود بحات ،بسایر و
نامحدود که امکان شناخت تصوری و ذهنی از آن وجود ندارد؛ طای مراحلای بارای نفاس
انکشاف مییابد .مراحل ظهور از این قرار اسات .1 :در هار ادراکای آنچاه بالاذات ادراک
میشود ،مرتبۀ خاصی از وجود مُدرَک است؛  .2وجود هر شیئی همان هویت عاینالربطای
آن به وجود حق تعالی است ،چراکه همۀ هویات وجودی از مراتب تجلیات الهی هستند و
معلول نسبت به علت «مرتبر» نیست ،بلکه «ربر» و «مظهار» اسات (صادرالدین شایرازی،
،1981

)286 :3؛  .3ادراک عبارت از حضور مُدرَک نزد مُدرِک است .پس در هر ادراکای

وجود مُدرَک از آن جهتی که به وجود حق تعالی پیوند خورده اسات ،نازد مُادرِک حاضار
است و این بدون شناخت حق ممکن نیست؛  .4اولین شیئی که در سیر تکاملی نفس و بعد
از تحقق نفس ناطقه مُدرَک انسان واقع میشود ،خود نفس انسان است که به ادراک فطاری
معلوم خویش است؛  .5ادراک نفس بدون جهتی که باه وجاود حاق تعاالی مارتبر اسات،
ممکن نیست .پس نفس با ادراک خود ،خدا را نیاز ادراک مایکناد (صادرالدین شایرازی،
 .)638 :1381ایان ادراک فطااری در بیاان فالساافه و متکلمااان در قالااب مفاااهیمی چااون
واجبالوجود ،وجود محض ،غنی بالاذات ،شادیدترین مرتباه وجاود و ...ذکار مایشاود.
مراحلی که برای ظهور خدا در فلسفۀ مالصدرا ذکر شد ،ترتب زمانی بار هام ندارناد؛ اماا
مراحلی را که دکارت از شک تا خدا بیان میکند ،مترتب باه ترتاب زماانی و حااکی از آن
است که خداشناسی نزد دکارت اگرچه فطری است ،بهصورت بالقوه بارای انساان حاصال
است و برای فعلیت یافتن نیازمند طی مراحل است.
سؤالی که متوجه فطری بودن خداشناسی نزد دکارت است ،آن است که آیا فطاری باودن
معرفت که ویژگی اصلی آن غیراکتسابی بودن است ،با بالقوه بودن آن قابل جمعاند و بین آنها
ناسازگاری وجود ندارد؟ پاسخ آن است که معرفت فطری با اکتسابی بودن جمع نمیشود؛ اما
معرفت فطری بالقوه برای بروز یافتن نیازمند شرایر درونی یاا بیرونای اسات تاا زمیناههاای
فعلیت یافتن معرفت را حاصل کنند نه بارای ایجااد شادن (اباوترابی ،)153 :1396 ،بناابراین
شرایر فعلیت یافتن ،غیر از اکتسابی بودن است و فطری بودن با بالقوه بودن تضاد ندارد.
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 .7دکارت و کاربست معرفت فطری در اثبات وجود خدا
دکارت در دو کتاب گفتدر ر روش و اعتراضدد و ادخد هدد باه اثباات خادا مایپاردازد.
استداللهای دکارت را برای اثبات وجود خدا ،در دو برهان میتوان خالصاه کارد :برهاان
عالمت تجاری و برهان وجودی .محور هر دو استدالل تصورات فطری است.
 .1 .7برهان عالمت تجاری

در برهان عالمت تجاری ،پس از شهود مفهوم فطری کمال مطلق ،بهعنوان عالمت صانع بر
نفس ،از طریق منشأ و علت آن به وجود خدا منتهی میشود .دکارت میگوید :نظر دقیق به
این نشانه به ما میفهماند که هیچ موجودی جز خدا نمیتواند این مفهوم را در ذهن ما قرار
داده باشد و از اینجاست که این مفهوم بهطور فطاری «باالقوه» در هماه نهااده شاده اسات
(موسایی افضلی.)157 :1383 ،
کاتینگهام بیان میکند که به نظر دکارت ،یک مفهوم را از دو منظر میتوان مالحظه کارد؛
یکی از جنبۀ روانشناختی و دیگری از جنباۀ مضامون و محتاوای حکایتگراناه آن ،دکاارت،
جنبۀ اول را «واقعیت صوری» و جنبۀ دوم را «واقعیات ذهنای» مایناماد (کاتینگهاام:1390 ،
 .)239دکارت معتقد است مفاهیم به هر میزان که واقعیت بیشتری را حکایت کنند ،به علت
قویتری نیاز دارند ،زیرا جنبۀ حکایتگری به واقعیت خارجی مربوط اسات ناه باهصاورت
ذهنی ،برای مثال تصویر یک دستگاه ساده با یک دستگاه پیچیده به لحاظ واقعیات صاوری
تفاوتی ندارند ،ولی از جنبۀ حکایتگری علت آنها نمیتواند مساوی باشاد (دکاارت:1393 ،
.)107
جستوجو دربارۀ منشأ این مفهوم کامل مطلاق ،تفکار دکاارت را درباارۀ خادا شاکل
می دهد .از آنجا که علت باید واجد واقعیتِ بیشتر یا الاقل مساوی با معلول باشد ،نمیتوان
منشأ مفهوم نامتناهی کمال مطلق را خود نفس متناهی یا موجود متناهی قابل فار

دیگار

دانست« .قبول اینکه وجود کاملتر از وجود ناقصتر و تابع آن باشد ،همان اندازه بار ذهان
گران است ،که بخواهد قبول کند کاه از هایچ چیازی بیارون آیاد» (دکاارت.)30 :1383 ،
بنابراین باید وجودی نامتناهی ،مفهوم کمال نامتناهی را در نفسِ متناهی ایجاد کرده باشد.
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 .2 .7برهان وجودی

برهان وجودی ،استدالل پیشینی و انتقاال از ذات خادا باه وجاود اوسات .در ایان برهاان
دکارت به روش ریاضی با تحلیل مفاهیم فطری درصدد اثبات خداست و با تحلیال مفهاوم
خدا که مهمترین مفهوم فطری پس ازکوژیتو است ،وجود را بهعنوان کماال ،ذاتای مفهاوم
فطری خدا می داند .وجود ،از ماهیت خداوند به همان اندازه انفکاک ناپذیر است که تساوی
مجموع سه زاویه با دو قائمه از ماهیت مثلاث راسات گوشاه (دکاارت104 :1369 ،و.)105
ماهیت یا ذات هر نوع از اشیا واجد صفات یا محموالت معینی است« .وجود» صفت ذاتای
خدا و محمولی است که مُعِّرف ذات خداست ،همانگونهکاه مثلاث بادون خاواص ذاتای
مثلث نیست ،خدا نیز بدون وجاود منطقااً نااممکن اسات (هیاک 49 :1372 ،و .)50چاون
وجود در خدا مندر و ذاتی مفهوم خداست و ذاتی قابل انفکااک از ذات نیسات و سالب
وجود از خدا سلب ذاتی از ذات است و سلب ذاتی از ذات مساتلزم تنااقض اسات ،پاس
وجود برای خدا ضروری است و خدا موجود به وجوب وجود اسات .دکاارت مایگویاد:
«تنها همین که نمیتوانم خدا را بدون وجود تصور کنم ،مستلزم این است که از خادا قابال
انفکاک نباشد و بنابراین ،خدا وجود واقعی دارد» (دکارت .)74 :1369 ،اصل بنیادی دکارت
در تقریر برهان وجودی ،این است که هر آنچه را که بهطور واضا ،و متماایز مایاندیشام،
میباید در قلمرو واقعیت نیز صادق باشد ،البته این در نظار وی ،بایادی منطقای اسات ناه
روانشناختی (کاپلستون ،)131 :4 ،1385 ،بنابراین برهان دکارت را بدینصورت میتاوان
نوشت:
 .1آنچه ما به نحو روشن و متمایز دربارۀ چیزی درک میکنیم حقیقت دارد؛
 .2ما بهنحو روشن و متمایز درک میکنیم که مفهوم موجود مطلاق کامال (کامالتارین
موجود) مستلزم وجود آن موجود است؛
 .3بنابراین ،موجود مطلقاً کامل نمیتواند فاقد وجود باشد (گیسلر. )194 :1384 ،
انتقال از ماهیت ذهنی به وجود خارجی خلر میان مفهوم مصاداق اسات کاه منتقادان
برهان وجودی با تعابیر مختلف مطرح کردهاند .اصالحیه دکارت با معرفی وجود باهعناوان
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کمال و وجوب وجود بهعنوان صفت ذاتی کمال مطلق مشکل خلر میان مفهوم و مصاداق
را رفع نمیکند .غیریت میان عالم عین و ذهان ،صادق قاعادۀ آنچاه در ذهان ،در ماهیات
مندر و ذاتی است در وجود خارجی ثابت است را ممتنع میگرداناد؛ اماا روش ریاضای
دکارت ،ایدهآلیستی را بر نظام او حاکم گردانده است ،که حقیقت هر چیزی در تصورات و
مفاهیم ذهنی و ذاتیات مفاهیم مورد بحث واقع شده و وجود خارجی و تغایر آن با وجاود
ذهنی مورد غفلت واقع میشود .اشکال دیگر اینکاه ،دکاارت وجاود را از عاوار

ذاتای

ماهیت قلمداد میکند .حال آنکه وجود مقابل ماهیت و مغایر آن اسات و نمایتواناد جازو
ماهیت یا از عوار

آن باشد.

 .8تحلیل پیشفرض براهین دکارت در اثبات وجود خدا
هر دو برهان وجودی و عالمت تجاری پیشفر

هایی دارند که با ابتنا به این پیشفر

ها

کارامد خواهند بود ،فطری بودن تصورات پیشفرضی است ،که با موضوع پژوهش حاضار
مرتبر است که تحلیل میشود [این سه پیشفر
که دو برهان دکارت ،مبتنی بر همین پیشفر

نیازمند توضی ،هستند  +باید اثبات شود
هاست یا به منبعی ارجاع داده شود + .آنچه

در فلسفۀ دکارت مطرح است ،اصطالح تصورات فطری است و نه معقوالت فطری][ .فقر
نقد اول مربوط باه فطاری باودن تصاورات و مفااهیم اسات .نقاد دوم و ساوم ،نااظر بار
موضوعات دیگری است خار از موضوع مقالاه] .دکاارت در بیاان فطاری باودن مفااهیم
غیرجعلی تصری ،دارد که «به نظرم نمیآید که چیزی تازه بیاموزم بلکه آن چیزی را کاه از
پیش میدانستم بهخاطر میآورم؛ یعنی به چیزهایی که در ذهن من بوده و من فکر خاود را
بدانها متوجه نساختهام (دکارت )84 :1395 ،و در نامۀ خود باه مرسان ( 23ژوئان ،)1641
بیان میکند که ما واجد صورت علمی ذات همۀ اشیا هستیم و تمام صور ذهنای باهغیار از
صورتهای جعلی ،همه فطری هستند و حتی نابینایان تصور روشنایی را دارناد و باه ذات
آن آشنا هستند و تفاوت بینا و نابینا در این است که حواس فقر وجود نور را بر بینا معلوم
میدارد (فولیکه .)203 :1371 ،مفهوم خدا هم یکی از این تصورات فطری است که دکارت
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از آن بهعنوان «کامل مطلق» یاد میکند و درصدد است بهوسیلۀ ویژگی ایان مفهاوم فطاری
«کامل مطلق» وجود خداوند را اثبات کند (دکارت.)85 :1395 ،
تصور فطری «خدا» یا «کامل مطلق» که مبنای برهان دکاارت اسات ،باهدلیال تصاور و
صاورت علمای باودن از سانخ مفهاوم اسات و دکاارت باه مفهاوم باودن تصاور فطاری
«خدا» تصری ،دارد (دکارت .)87 :1395 ،مفهوم در قلمرو علم حصولی است و قابل نهااده
شدن نیست ،بلکه از طریق ذهن اکتساب میشود .بنابراین این پایشفار

باا ایان ساؤال

مواجه است که چگونه میشود تصور و مفهوم فطری خدا ،هم در قلمرو علام حصاولی و
هم فطری باشد؟ [این نقد مصادره به مطلوب اسات .دکاارت تصاری ،دارد کاه ماا واجاد
صورت علمی ذات همه اشیا هستیم و تماام صاور ذهنای ،باه غیار از صاورتهاای
جعلی ،همه فطری هستند و حتی نابینایان تصور روشانایای را دارناد و باه ذات آن
آشنا هستند و تفاوت بینا و نابینا در این است که حواس فقر وجود نور را بار بیناا معلاوم
میدارد (نامه به مرسن  Mersenneبه تاریخ  23ژوئن  ،1641فولکیه« .)203 :بهنظرم نمیآید
که چیزی تازه بیاموزم بلکه آن چیزی را که از پیش میدانستم به خااطر مایآورم .یعنای باه
چیزهایی که در ذهن من بوده و من فکر خاود را بادانهاا متوجاه نسااخته باودم ،واقاف
میشوم» (دکارت ،تأمال  ،قسمت  ،5فولکیه )203 :و اشارات دیگار او .لاذا در مقاام نقاد
دکارت ،باید استدالل کرد که چرا مفاهیم فطری نیسات] .البتاه ایان نقاد در صاورتی وارد
است که مفهوم خدا انعکاس شهود وجود خدا از طریق دروننگری نبوده ،بلکه مجعول باه
جعل الهی باشد.
 .9مالصدرا و کاربست معرفت فطری در اثبات وجود خدا
مالصدرا براهین متعددی را برای اثبات وجود خدا اقامه مایکناد و معتقاد اسات راههاای
رسیدن به خدا بسیار است (صادرالدین شایرازی،1981 ،

12 :6؛ هماو .)44 :1361 ،اماا

خداشناسی مبتنی بر معرفت فطری ،در نظام معرفتی صدرا باا دو رویکارد عماده صاورت
پذیرفته است ،در یک رویکرد ایشان با عطف توجه به نفس بهعنوان وجاودی عاینالاربر،
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معلول یا تشأنی از شئون الهی ،مسلک سیر الیاهلل را ،نفس از آن جهات کاه نفاس وابساتۀ
معلول است ،قرار میدهد و از معرفت خاویش باه معرفات الهای نائال مایشاود .اماا در
رویکردی دیگر به حقیقت وجودی توجه کرده و از مطلق وجود به وجاود واجابالوجاود
استدالل میکند (صدرالدین شیرازی .)86 :4 ،1366 ،در هر دو رویکرد ،معرفات فطاری
نفس به خویش مبنا و محوریت دارد.
 .1 .9برهان معرفت نفس

مالصدرا در اهمیت تأثیر شناخت نفس در شناخت خدا می گوید« :و فای الحکماه العتیقاه
«من عرف ذاته تأله،ای صار عالما ربانیا فانیا عن ذاتاه مساتغرقا فای شاهود جماال الول و
جالله .....و معاینه جمال الحدی و الفوز بالشهود السرمدی .هر کس ذات خود را بشناسد،
به تأله میرسد؛ یعنی عالم ربانی میگردد که فانی از ذات خود و مستغرق در شهود جماال
خدا میگردد  ......و به مشاهدۀ جمال احدی ارتقا یافته و باه فایض شاهود سارمدی نایال
میشود» .همچنین میگوید « :معرفه الدنف

ال»
ااتد ود و فعدال مر دده لهعرفده الدرً ااتد ود و فعد و

(صدرالدین شیرازی .)224 :1366 ،باور مالصدرا این است که موجودات ممکان از جملاه
نفس همانگونهکه در وجود ،عینالربر وابستهاند ،در ادراک نیز امکاان ادراک مساتقل آنهاا
وجود ندارد .مالصدرا فراتر رفته برای معلول بدون علت اصاالً هاویتی قائال نمای شاود و
میگوید :روشن و محقق گردید که آنچه معلول نامیده مایشاود ،هویات مبااینی باا علات
مفیضش نیست تا اینکه عقل به ذات معلول بدون علت موجده آن اشاره کند و در تعقل دو
هویت مستقل باشند ،یکی مفیض و دیگری مفا

 ،زیارا در ایان صاورت معلاول هاویتی

سوای هویت معلولبودنش خواهد داشت (صادرالدین شایرازی 300 :2 ،1981 ،ا .)299
ایشان میگوید :اگر انسان نفس خود را فانی در واجب تعالی دانسته و پرتوی از شعاع ناور
او بداند ،ممکن است به نور حقتعالی راه یابد (صدرالدین شیرازی .)638 :1381 ،بناابراین
از نظر صدرا شناخت نفس نسبت به خود ،بهعنوان معلولی که عاین ربار و فاانی فای اهلل
است ،مالزم با شناخت خداست و اساساً معرفت نفاس باه خاود بادون معرفات خداوناد
امکانپذیر نیست .افزونبر این ایشان میگوید« :علم به ذات حق ممکن نیست مگر بهوسیلۀ
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شهود ذات و درک مستقیم وجود مطلقش؛ چون ذات حق جنس و فصل و جزء و ماهیات
ندارد و قابل تعریف و برهان نیسات» (صادرالدین شایرازی )288 :1366 ،و وجاود ،عاین
حقیقت خارجی است که علم به آن برای کسی ممکن نیست مگار باا مشااهدۀ حضاوری؛
زیرا آنچه را در ذهن تصور می کنایم ،اماری کلای اسات و وجاود ذاتااً متشاخص اسات»
(صدرالدین شیرازی .)128 :1375 ،اولین حقیقت وجودی را که انسان بادان معرفات پیادا
میکند ،ادراک فطری نفس خویش است که با همین معرفت فطاری ،مبادأ خاویش را نیاز
ادراک میکند .هرچند توجه به این ادراک خود نداشته باشد.
پیشفر

این برهان آن است که موجودات ممکن وجودشان وجاود حرفای اسات و

وجود حرفی مستقالً ادراک نمیشود .این برهان زمانی تمام است که پیشفر

آن عقال به

اثبات برسد .برای برهان معرفت نفس باید ارجاعات بیشتری به آثار مالصدرا داده مایشاد.
ارجاعات مذکور ناکافی و بلکه غیرمرتبر است.
این تقریر از برهان معرفت نفس ،یک برهاان فطاری نیسات .عباارت مالصادرا چناین
است« :و منهد [الطرق الی اهلل] طریق معرفة النف

و كونهد جوهرا ملكوتید خدرجد من حأ القدو

و االختعأا إلى حأ الكهدل العقلی فال بأ لهد من مكهل عقلی مخرج لهد من القو إلدى الفعدل و
من النقص إلى الكهدل فال بأ و ن ال یكون عقال بدلقو و إال لكدن معطی الكهدل دصدرا عنده و
یضد الحتدج إلى مخرج آخر فإمد ن یتسلسل و یأور و ههد مستحیالن و ینتهی إلدى عقدل و
عد ل بدلفعل و هو إمد البدری و ملك مقرً من مبأعدته فدلنف

صراط اهلل الذی یفضی لسدلكه

إلیه تعدلى و بدً اهلل األعظم» (الشواهأ الربوبیة فى الهندهج السلوكیة)45 :
 .2 .9برهان صدیقین

فالسفۀ اسالمی براهین متعددی برای اثبات وجود خدا در آثار خود ذکار کاردهاناد .برهاان
صدیقین در میان آنها واجد باالترین ارزش و اعتبار است .کانون و محور برهاان صادیقین،
حقیقت و مطلق وجود است .مالصدرا ،حقیقت وجود را همان واجبالوجود مایداناد .باه
همین سبب ،از دیدگاه مالصدرا ،برهان صدیقین برهانی است که حد وسر برهان غیر خدا
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نیست و راه به مقصود عین مقصود است« .و اما الطریقه الصادیقین فَیفضِّال علیهاا و علای
غیرها بأنج السالک و المسلک و المسلوک الیه ،کله واحد و هو البرهان علی ذاتاه «شَاهِدَ اهللُ
أنجهُ ال إله إال هو» (صدرالدین شایرازی .)46 :1363 ،از نظار او ،راه و روش صادیقین ایان
است که به خدا بر خدا استشهاد میکنند .از آنجا که مطلق وجود نزدیکترین راه به مقصد،
بلکه خود مقصود است ،مالصدرا آن را اوثق و اشرف میداند که باا کمتارین مقادمات باه
نتیجه میرسد؛ زیرا هرچه مقدمات کمتر باشد ،احتمال خطا نیز کمتار و برهاان اساتوارتار
است .امام خمینی برهان صدیقین را طریق شهودی برای معرفت حق تعالی میداند ،طریقی
که عاری از مقدمات مألوف فلسفی است و تنها در مقام تعبیر به کسوت الفااظ درمایآیاد
(خمینی موسوی .)119 :1371 ،مالصدرا میگوید :جمهور حکما از امکان اساتفاده کارده و
وجود واجب را نتیجه گرفتهاند ،اما صدیقین نظری به غیرذات و حقیقت وجود نمیافکنند،
بلکه ذات مقدس او را شاهد و گواه بر ذات او و ذات ماسوای او قرار میدهند (صدرالدین
شیرازی.)46 :1364 ،
صدرالمتألهین در آثارش برهان صدیقین را با تقاریر متعددی بیان کرده است .در اشراق
اول از شاهد سوم آمده است« :الموجود اما متعلق بغیره بوجه من الوجوه و إما غیار متعلاق
بشیء أصالً» (صدرالدین شیرازی ،شواهد الربوبیه فی المنااهج السالوکیه .)159 :ایان بیاان
عکس کالم خواجه اسات کاه مایفرمایاد« :الوجاود ان کاان واجبااً فهاو المطلاوب و اال
استلزمه( »....طوسی1311 ،ق .)189 :اما در هر دو تقریر آنچاه محاور اساتدالل را تشاکیل
میدهد ،مطلق وجود است که واسطۀ اثبات وجوب وجاود قارار گرفتاه اسات و مطلاق و
حقیقت وجود مشهود به علم حضوری فطری است .عالمه طباطبایی در تعلیقاه بار اسافار
انکار علم به مطلق وجود را خودشکن دانسته و انکار آن را مساوی باا اثباات آن مایداناد
(عالمه طباطبایی[ )15-14 :6 ،1378 ،برهان صدیقین برهانی فلسفی است .اینکه مقدمات
این برهان به علم حضوری درک میشود با اینکه آن مقدمات بدیهی و فطاری اسات فارق
دارد].
علم به مطلق وجود ،از مقدمات برهان صدیقین است .با فر

بدیهی و فطری بودن آن
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مقدمه ،مقدمات دیگر نیازمند اثبات فلسفیاند و لذا کل استدالل از جنباۀ بادیهی و فطاری
بودن خار میشود.
طبق فهرست منابع ،منبع اخیر (صدرالدین شیرازی )1366 ،شرح اصول کافی در  4جلد
است ،اما شمارۀ جلد در مطلب نقلشده مشخص نشده است.
به صفحۀ  241در تمام مجلدات از چاپ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى مراجعه
شد ،اما این مطلب یافت نشد.
خالصۀ برهان صدیقین در اسفار چنین است:
 .1براساس اصالت وجود ،واقعیات خارجی مصداق و مابهإزای وجودند؛
 .2وجود حقیقتی ذومراتب و تشکیکی است؛
 .3شاادیدترین و اعااال مرتب اۀ وجااود ،غن ای بالااذات اساات و متعلااق بااه غی ار نیساات
(واجبالوجود)؛
 .4مراتب ضعیف به میزان فقر وجودی خود به شدید مرتبه محتا اند.
 .5مراتب ضعیف عین فقر و نیازمندی حقیقت وجود آنهاست؛
 .6بنابراین ،وجود یا واجب و اعال مرتبه استغنا است یا فقیر و محتا به واجب است؛
 .7پس ،در هر دو حال واجب الوجود ،موجود است (صدرالدین شایرازی،1981 ،

:6

 15و .)14
 .10تحلیل پیشفرضهای صدرا در اثبات وجود خدا
مبانی پیشفر

های مهم برهاان صادیقین عباارتاناد از .1 :اصاالت وجاود و اعتباریات

ماهیت ،این مقدمه تصور یک هستی مطلق را در پی دارد؛  2عینیت حق تعاالی باا حقیقات
وجود؛  .3وحدت تشکیکی وجود؛  .4تقسیم علم به حضوری و حصولی؛  .5تقسیم وجاود
به وجود مستغنی بذات و عینالربر (نه وجود ربطی) که ماالک نیااز آن باه علات ،هماان
حیثیت عینالربطی اش نسبت به علت است [هیچیک از دو برهان معرفات نفاس و برهاان
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صدیقین ،برهان فطری نبودند و تصری ،به ایان مقادمات فلسافی و برجساته کاردن آنهاا،
اشکال مذکور را تقویت میکند].
این مبانی و پیشفر

ها با نقدهایی مواجهاند از جمله:

نقد اول :مالصدرا معتقد است واجب تعالی همان حقیقت وجود بحات اسات .مشاکل
اینجاست که تصور وجود بدیهی است ،ولی کنه ذات باری تعالی نه تنها بدیهی نیست ،بلکه
مجهول است .پس ،چگونه می توان حقیقت وجود را مساوی با ذات باری تعاالی دانسات؟
(قمی و شریفی .)118 :1395 ،این نقد در صورتی وارد است که حقیقت وجاود باا تصاور
وجود یکسان باشد تا آن را هم بدیهی عقلی بدانیم که ایان گوناه نیسات .افازونبار اینکاه
بهسبب شدت ظهور حق تعالی و در مقابل ضعف وجود و نقص ادراک انسان سبب پنهاان
ماندن ذات حق تعالی از انساان اسات و ذات حاق تعاالی در شادت نورانیات و وضاوح،
مااختفی بنوره است [اگر نقدی وارد نیست ،بهتر است به آن اشاره نشود].
نقد دوم :این نقد مربوط به خطا در گزارشهای علم حضاوری و شاهود اسات کاه در
عین حضور تام و تمام برای انسان این همه تنوع و حتای تهافات در گازارش از آن دیاده
میشود (یثربی .)115-139 :1382 ،اگرچه این نقد متوجه علم حضوری است ،از آنجا کاه
یک قسم از معرفت فطری که مالصدرا بدان معتقاد اسات در قلمارو علام حضاوری ،لاذا
غیرمستقیم میتواند براهین ایشان را هم تحتالشاع خود قرار دهد .براهین مالصدرا زماانی
تام خواهد بود که پاسخها بهعلت خطا در گزارشها علم حضوری تمام باشد.
نقد سوم :برخی برهان صدیقین را همان برهان وجودی دکارت میدانناد کاه باا انتقاادِ
انتقال از وجود ذهنای بار وجاود عینای مواجاه باود (ادواردز .)53 :1395 ،اماا در برهاان
صدیقین به مطلق موجود استناد میشود نه مفهوم وجود و صرف اینکاه موجاودی هسات،
مستلزم این است که خدا وجود دارد و در این نوع برهان استدالل گر ،در ضامن مقدماه ای
صری ،یا مضمر وجود واقعیت مطلق یا واقعیتی با ویژگی خاص را می پذیرد و با استناد باه
آن ،وجود خدا را اثبات میکند.
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 .11وجوه اشتراک در داللتهای خداشناختی
معرفت فطری بهعنوان معرفت مستقل از تجربه و استنتا های عقلی وجه اشاتراک تعریاف
معرفت فطری نزد هار دو فیلساوف اسات .ایان تعریاف مشاترک ،وجاوه اشاتراکی را در
خداشناسی فطری ایشان موجب شده است که عبارتاند از:
 .1 .11امكان شناخت فطری خدا

هر دو فیلسوف بر امکان خداشناسی مبتنی بر معرفت فطری اشتراک دارناد .بااور دکاارت
این است که انسان میتواند نوعی تصور ذاتی و فطری ازمبدأ متعاال داشاته باشاد

(Ross,

) .1967, p. 1: 216صدرا معتقد به خداشناسی مبتنی بر معرفت فطری حضاوری و معرفات
فطری حصولی است [قابل تردید] .تعریفی کاه هار دو فیلساوف از معرفات فطاری ارائاه
کردهاند ،در این نکته مشترکاند که مشخصۀ شناخت فطاری ،باینیاازی از ممارساتهاا و
استداللهای عقالنی است .بنابراین فطرت از نظار هار دو راه شاناخت خداسات؛ باا ایان
تفاوت که در علم حضوری فطری از دیدگاه صدرا خود وجود خدا به اندازۀ سعۀ وجودی
انسان ،موضوع شهود واقع میشود ،و از دیدگاه دکارت ،مفهوم وجود ،که نهاادۀ خداسات،
موضوع شناخت قرار میگیرد.
 .2 .11مبانی و پیشفرضهای خداشناسی

هر دو فیلسوف در براهین خود در اثبات وجود خدا و نیز در نسبت دادن صفات کمالی باه
خدا پس از ادراک فطری حقیقت و مفهوم وجود ،به کاملترین موجاود و ضاروری باودن
وجود برای اکمل وجود استناد میکنند .دکارت ماهیت و مفهوم خدا را که مهمترین مفهوم
فطری پس از کوژیتو است ،تحلیل میکند و وجود را بهعنوان کمال ،ذاتای مفهاوم فطاری
خدا میداند (ژیلسون171 :1357 ،؛ دکارت. )83 :1376 ،از دیدگاه ایشان اگار خادا وجاود
نداشته باشد ،کاملترین موجود نخواهد بود ،پس اعتقاد به وجود خدا ،اقتضای معرفات باه
مفهوم فطری کامل مطلق است .صدرا مینویسد :وجود بهدلیل حقیقتِ بسیر بودن ،مقتضی
شدت و نهایت وجود و تمامترین کمال اسات .پاس وجاود عاین واجابالوجاود اسات.
حقیقت نامتناهی وجود عاری از نقص ،کثرت و تعدد است (صدرالدین شیرازی،1981 ،
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 .)24 :6افزونبر این اگر وجود مطلق از حیث موجودبودنش مبدأ نباشد ،به تقدم شایء بار
نفس خود منجر میشود .بنابراین ،از وجاود مطلاق واجاب باودن آن باه اثباات مایرساد
(صدرالدین شیرازی،1981 ،

.)38 :1

براهین خداشناسی دکارت و صدرا مبتنی بر اصل علیت است .دکاارت در برهاان عالمات
تجاری با توسل به اصل علیت ،درصدد اثبات خداوند است (دکارت .)207 :1393 ،دکارت در
انتقال از ذهن به موجودات عینی ،این اصل را مبنا قرار داده است .از نگاه مالصدرا نیاز برهاان
صدیقین با ابتنا بر اصل علیت اقامه شده است .افازونبار ایان هار دو اصال علیات را فطاری
میدانند .صدرا با اصل تشکیک وجود مالک نیازمندی معلول باه علات را در مرتباۀ وجاودی
جستوجو کرده و فقر وجودی معلول را مالک نیازمندی عنوان میکند .دکارت نیز از نقصها
و محدودیتهای خود به وجود نامحدود و نامتنااهی منتقال مایشاود (دکاارت.)67 :1369 ،
همچنین نقص و نیاز در هر دو فلسفۀ مالک نیازمندی و واسطۀ اثبات خدا قرار میگیرد.
 .3 .11اشتراک در روش (من نگری)

نزد دکارت و صدرا ،نفسشناسی بهعنوان روشی دروننگرانه در خداشناسی حاائز اهمیات
بسیار است .وارستگی نفس از اشتغاالت جسم و امور حسی برای سایر از معرفات فطاری
نفس به معرفت فطری خدا شرط اساسی در هر دو فلسفه است .در باین موجاودات آنچاه
بیش از همه مورد توجه دکارت است ،وجود نفسش است که نخستین چیزی است کاه باه
شناخت آن نایل شده است .دکارت میگوید به محض اینکاه در ماورد خاود مایاندیشام،
میبینم که اگر نیروی مستقلی وجود نداشته باشد ،در هر آن امکان دارد من وجود خاود را
از دست بدهم (بخشنده .)97 :1388 ،مالصدرا معتقد است امکان ندارد که انسان از طریاق
خودشناسی به خداشناسی نرسد ،چراکه نفس انسان پیوناد ناگسساتنی باا پروردگاار خاود
دارد .شناخت نفس مقدمۀ گریزناپذیر معرفت غیر و از جمله ذات حق اسات (صادرالدین
شیرازی.)7 :1381 ،
در کل مقاله ،چند اصطالح «معرفت حضوری»« ،معرفت بادیهی»« ،معرفات فطاری» و
«روش دروننگری» مترادف فر

شده ،اما اینطور نیست.
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 .4 .11ابتنای براهین اثبات وجود خدا بر معرفت فطری

براهین اصلی خداشناسی دکارت یعنی برهان وجودی و برهان عالمات تجااری مبتنای بار
مفهوم فطری خداست که در ذهن هر انسانی توسر خداوند نهاده شده اسات .دکاارت در
برهان وجودی ،اساس و مبنای استدالل خود را مفهوم فطری خدا قرار میدهد و بر فطاری
بودن آن تأکید میکند و از تحلیل همین مفهوم فطری به وجود عینی و خارجی خدا منتقال
می شود (دکارت .)51 :1390،مهمترین براهین صدرا نیز که عبارت است از برهان صدیقین
و برهان نفس با رویکردهای مختلف آن ،مبتنی بار معرفات فطاری حضاوری باه حقیقات
وجود و معرفت حضوری نفس به خویش است [در بخش مربوط مالحظه شد که اینطاور
نیست].
 .5 .11محدودیت شناخت فطری و عدم شناخت اکتناهی حق

از دیدگاه هر دو شناخت فطری محدود به حد وجودی انسان است و برای انساان محادود
علم به کنه وجود حق امکانپذیر نیست و تنها علم به وجاه الهای ممکان اسات .باه نظار
دکارت اندیشههای متناهی توان ادراک طبیعت نامتناهی را از آن حیث که نامتنااهی اسات،
ندارند و برای ذهن ،ممکن نیست که تمام کماالت موجود در ذات خداوند را ادراک کناد.
هرچند کماالت الهی واض،تر و متمایزتر از اشیای مادی در ذهن درک مایشاوند ،چراکاه
واجد بساطت بیشتری هستند (دکارت .)52 :1364 ،مالصدرا میگوید :شناخت خادا بارای
هیچ موجودی حتی صادر اول ممکن نیست ،مگر بهواساطۀ عاین وجاود خاود و مشااهدۀ
نفس خود و به اندازۀ وعاء وجودیاش (صدرالدین شیرازی.)115 :1 ،1981 ،
 .12وجوه افتراق در داللتهای خداشناختی
اختالف در تعریف و مصادیق معرفت فطری در این دو فلسفه ،خداشناسای فطاری را نیاز
تحتالشعاع خود قرار داده است .برخی از وجوه افتراق به شرح ذیل است.
 .1 .12چیستی معرفت فطری به خدا

معرفت فطری به خدا در فلسفۀ دکارت از سنخ علم حصولی و درکی انتزاعای از خداوناد
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است ،چراکه معیار ایشان در معرفت فطری وضوح و تمایز مفهومی است نه حضور وجود؛
اما مالصدرا عقلِ مفهومی انسان را قادر به درک حقیقت وجود و واجب تعاالی نمایداناد.
هرچند درک انتزاعی به وسیلۀ معقوالت ثانیۀ فلسفی امکانپذیر است؛ اما ادراک ماباهازایای
مانند سایر اشیا از حق تعالی ممکن نیست .تنها راهی که میتوان بهواساطۀ آن باه شاناخت
حقیقت هستی و واجب تعالی نائل شاد ،شاناخت از راه شاهود یاا علام حضاوری اسات
(صدرالدین شیرازی 390 :1 ،1981 ،ا .)389
 .2 .12تعریف خدا

تفاوت در معنا و نوع معرفت فطری در دو نظام معرفتشناختی ،موجب شده اسات تعریفای
که هریک از دو فیلسوف از خداوند ارائه دادهاند ،تفاوت یابد .دکارت خدا را بهعنوان جاوهر
حقیقی با صفات نامتناهی معرفی میکند« .مراد من از کلمه «خادا» جاوهری اسات نامتنااهی،
سرمدی ،تغییرناپذیر ،قائم به ذات ،عالم مطلق ،قادر مطلق ،که خود من و هر چیاز دیگاری را
آفریده و پدید آورده است ( » . . .دکاارت .)76 :1369 ،اماا از نظار صادرالمتألهین جاوهر و
عر

از اقسام ماهیات هستند و خدا چون ماهیت ندارد اطالق جوهر بار او نمایتاوان کارد

(صدرالدین شیرازی ،)89 :1381 ،البته ممکن است مراد دکارت از جوهر ،علی رقام دیادگاه
برخی پیروان او مانند اسپینوزا (اساپینوزا ،1364 ،قضاایای  ،)12-20جاوهر جنسای نباشاد و
مرادش وجود غیر وابسته و قائم بنفسه باشد که در این صورت اختالف لفظی است.
تفاوت دوم در تعریف خدا ،تمرکز آنها بر مفهوم محوری و اساسی است که هریاک در
تعریف خود ذکر میکنند .نزد دکارت مفهوم محوری کاه معارِّف خداسات ،مفهاوم کماال
است و از آن جهت که کامل مطلق است ،وجود برایش ضرورت دارد و عاری از هر نقص
و واجد هر وصف کمال است .مالصدرا محور تعریف خود را از خدا ،وجود قرار میدهاد
خداوند عین وجود است نه ذاتی که متصف به وجود و وجود ،ذاتی آن باشد.
رابطۀ وجود با ماهیات تفااوت دیگاری اسات کاه در تعریاف خادا در ایان دو نظاام
معرفتشناسی دیده میشود .از دیدگاه دکارت رابطۀ وجود و ماهیت در مورد خادا رابطاۀ
عینیت است؛ بدینمعنا که تصور خداوند بدون تصور وجود او ممکن نیست .حتی در ذهن
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نمی توان وجود خدا را از ماهیت او جدا فر

کرد (دکارت .)205 :1393 ،پل ارتباط ذهن

و خار در برهان وجودی عینیت وجاود و ماهیات اسات (دکاارت .)205 :1393 ،اماا از
دیدگاه صدرا ،واجبالوجود اساساً ،فاقد ماهیت است .ماهیت حاد وجاود اسات و وجاود
صرف و بحت واجب تعالی محدود باه حادی نیسات (صادرالدین شایرازی،1981،

:1

 .)114البته این احتمال وجود دارد که این وجه افتراق مربوط به تفاوت در تعبیر باشد .هار
دو از خدایی یاد میکنند که الحد است و هیچ ماهیتی آن را محدود نمیکند .اما بیاان ایان
الحد بودن خداوند با تعابیر مختلف ظاهراً ناسازگار بهنظر آید.
تفاوت دیگر آنکه خدایی که در این دو نظام معرفتی و دو نظام فلسفی معرفی میشاود،
قرابتش با کدام خدا بیشتر است؟ خدای ادیان ،خدای عرفا یا خدای فالسفه؟ باید دید که با
رکوب به کدام مرکب ،سیر الیاهلل کردهاند؟ مرکب عقل تا خدای فالسفه مایراناد ،مرکاب
کشف تا خدای عرفا و مرکب وحی تا خدای ادیان .مالصدرا بارکوب به هر سه مرکب و با
استمداد از عرفان شیعی به هر سه مقصد گذر میکند و دکارت با محاسبات ریاضی و الهام
از ایمان دینی به اقناع عقول میپردازد تا قلبشان را برای عرش رحمان مهیا سازد.
 .3 .12مبانی و پیشفرضهای خداشناسی

فلسفۀ دکارت براساس اصالت ماهیت شکل گرفته اسات .در خداشناسای نیاز ایان اصال،
مبنای براهین واقع میشود و در هر دو برهان وجودی و عالمت تجاری واساطه در اثباات
مفهوم فطری نهاده شده در ذهان اسات .بناابراین دکاارت باا مبناایی کاه باه نظار مبناای
ایدئالیسمی میآید ،به اثبات وجود خدا میپردازد .چنانکه منتقادان دکاارت مایگویناد ،باا
شک فراگیری که دکارت در فلسفۀ خود طرح کرده است ،اصوالً امکان اثبات خدا از طریق
وجود خارجی و عالم عین ممکن نیست ،زیرا شک وی تمام عاالم عاین را فارا مایگیارد.
سپس با یقین به وجود اندیشه ،از طریق تحلیل تصورات خود درصدد تبیین واقع برمیآیاد
(اکبریان و مخبر دزفولی ،)1386 ،اما نظام فلسفی و معرفتشناسی صدرا براسااس اصاالت
وجود پایهگذاری شده و براهین خداشناسی و تبیین صفات خدا بر هماین اسااس صاورت
میپذیرد .ازاینرو اثبات وجود خدا از خاود حقیقات خاارجی باه واجابالوجاود منتهای
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میشود .الزمۀ اعتقاد به اصالت وجود و عینیت علم با وجاود ،رئالیسام وجاود شاناختی و
رئالیسم معرفت شناختی است .بنابراین در مباحث معرفتشناختی و بهویاژه شاناختهاای
فطری حضوری ،حاکمیت رویکرد رئالیسمی مشهود یا متبادر است .باراهین اثباات وجاود
خدا نیز همین رویکرد دنبال میشود.
از سوی دیگر به لحاظ مبانی معرفتشناختی از جنباههاای افتاراق خداشناسای فطاری
دکارت و صدرا ،نقش تحولآفرین و تکاملبخش معرفت فطری خدا در نفس نزد صادرا و
فقدان چنین نقشی نزد دکارت است .از آنجا که نزد صدرا علم نهتنها از سانخ یاا مسااوق،
بلکه خود وجود است ،با استکمال متحد خود (نفس) کاه باا حرکات جاوهری اشاتدادی
تحول یافته است ،تکاملی به معنای درک عمیق تر ،مشاهده از قریب تر و تشارف یاافتن باه
تشأن باالتر پیدا می کند ،تکامل نفس موجب دور شدن نفس از کثرت و محدودیت و واجد
شدن وحدت بیشتر و فزونی یافتن خودنمایی و در نتیجه شدت واقعنمایی مایشاود .ایان
تحول و اشتداد علم حضوری نفس بیش از هر ادراکی در معرفات فطاری نفاس باه مبادأ
خویش هویداست ،زیرا هر موجودی به میزان بهره مندی اش از وجود در مرتبه ای از تشاأن
وجود واقع شده و به همان میزان به معرفت وجه نائال مای شاود .در خداشناسای دکاارت
بهدلیل مبتنی نبودن به اصول فلسفۀ صدرایی ونیز مواجهه با مفهوم خادا واقاعنماایی فاقاد
تحول و تکامل است (ر.ک :سربخشی.)32-45 :1391 ،
 .4 .12تفاوت در تقریر براهین اثبات وجود خدا

براهینی که صدرا و دکارت برای اثبات وجود خدا اقامه کردهاند ،علیرغام ابتناای آنهاا بار
معرفااتهااای فطااری ،از جهاااتی تفاااوتهااایی دارنااد .از جملااه الااف) بااراهین آنهااا ،در
تقسیمبندیهایی براهین اثبات خدا (عبودیت )154 :1392 ،در یک قسم قارار نمایگیرناد.
برهان دکارت از اقسام «براهین وجودی» است که با تکیه بر مفهوم و تعریف خدا در ذهن،
افزونبر این اصل امتناع تناقض ،وجود خدا را در خار ثابت می کنناد و برهاان صادرا در
قسم برهان صدیقین قرار میگیرد .با تکیه بر واقعیت مطلق که هم شامل خدا و هام شاامل
مخلوقات است ،وجود خدا ثابت میشود.
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ب) واسطۀ اثبات در برهان وجودی دکارت مفهوم وجود و در برهان صدیقین حقیقات
وجود است؛ ازاینرو اشکاالت مطرحشده بر برهان وجودی ،مبتنی بر خلر میاان مفهاوم و
مصداق ،یا انتقال از ذهن به عین بر برهان صدیقین که حد وسر آن خود وجاود اسات ناه
مفهوم وجود وارد نیست ،چراکه حد وسر مطلق وجود است که موجود به ضرورت ازلای
فلسفی است و موجود فینفسه بالنفساه اسات و در وجاوب و ضارورت وجاود مساتغنی
بالذات است .نه مفهوم وجود که موجود به ضرورت به شرط محمول اسات و متصاف باه
ضرورت ذاتیه است .حاصل آنکه حد وسر در برهان وجودی به حمل اولی ضروری است
و حد وسر در برهان صدیقین ،ضروری به حمل شایع است.
) برهان صدیقین استدالل از خود خدا به خداست ،زیرا استدالل از مطلاق وجاود بار
واجبالوجود است و صادرا اثباات مایکناد مطلاق وجاود هماان واجابالوجاود اسات
(صدرالدین شیرازی220 :1361 ،؛ همو ،)45 :1376 ،درحالیکه براهین دکارت اساتدالل از
ممکن به واجب است.
د) برهان صدیقین برهانی لمی یا به تعبیر خود مالصدرا برهان شبهلمی است؛ اما برهان
وجودی بهدلیل اینکه با وساطت مفهوم وجود ،که معلول و نهاده خداست اقاماه مایشاود،
برهان إنی است.
 .5 .12ترتّب در معرفت فطری نفس و معرفت فطری خدا

در خداشناسی صدرا وجود خداوند هم به لحاظ مقام ثبوت و هم به لحاظ مقام اثباات در
مرتبۀ متقدم از نفس انسانی قرار دارد ،چراکه وجود نفس نه وجود ربطی ،بلکه عاینالاربر
است که بدون وجود خداوند قابل شهود و تصور نیست .افزونبر اینکه ظهور واجب فراتار
و غالب بر ظهور ممکن است .اما نزد دکارت وجود خدا در مقام ثبوت متقادم اسات و در
مقام اثبات تقدم با نفس است .اولین قضیۀ فطری دکارت کوجیتوی اوسات .اثباات وجاود
خدا متفرع بر مفاهیم فطری حکشده بر نفس است .در تمام براهین جهان شاناختی مانناد
برهان نظم که انتقال از اثر به مؤثر صورت میگیرد ،تقدم معلاول بار علات اجتناابناپاذیر
است .امتیاز این براهین آن است که در مقام انتقال شناخت خدا به غیر ،گساترۀ بیشاتری از
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مخاطبان را شامل میشود؛ اما به لحاظ معرفتشناختی بهدلیل إنجی باودن برهاان نسابت باه
براهین لمی در مرتبۀ پایینتری قرار دارند.
 .13نتیجه
معرفت فطری ،شناختی مستقل از تجربه و استنتا های عقالنی است .این شاناخت فطاری
در نگرش دکارت و صدرا به خداشناسی نقش اساسی دارد .امکان شاناخت خادا و کام و
کیف آن و براهین اثبات وجود خدا ،در این دو خداشناسی براسااس شاناختهاای فطاری
تبیین میشود .اما با اینکاه مبناای خداشناسای هار دو متفکار معرفات فطاری و خاساتگاه
شناخت فطری نزد هر دو دروننگری و شهود نفاس اسات ،اماا معرفات فطاری در نظاام
فلسفی صدرا ،معرفت فطری حضوری و در فلسفه دکارت معرفت فطاری حصاولی اسات
ازاینرو انتقال از نفس به خدا با تفاوتهای اساسی صورت میپذیرد و نمیتوان به یکسان
بودن خداشناسی فطری در هر دو نظام فکری اذعان کرد .از آنجا که بازخوانی بحث فطرت
و مقایسۀ دیدگاه دو اندیشمند معتقد به خداشناسی فطری و همعصار باا بساترهای فکاری
متفاوت و استخرا وجوه اشتراک و افتراق سبب روشن شدن زوایای مباحاث خداشناسای
و استکمال آنها میشود ،مقایسۀ معرفتهای فطری در اندیشۀ اسالمی با معرفت پایه (خادا
وجود دارد) در معرفتشناسی اصالحشده بهعنوان گام بعدی تحقیق به عالقهمندان پژوهش
پیشنهاد میشود ،چراکه میتواند تبیین متقنی از ارزش معرفتشناختی گازارههاای الهیااتی
فراروی فیلسوفان و الهیدانان اسالمی قرار دهد.
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