
 

  
  
  
  
  

  یزدی مصباحرابطه ایمان و معرفت از منظر عالمه 
  1باباپورميرمصطفي سيد

  چكيده
هاي گوناگوني در ميان انديشمندان غربي و اسالمي مطـرح   درباره رابطه ايمان و معرفت ديدگاه

در اين زمينه معتقد است ايمان اگرچه با معرفت متفاوت اسـت،   يزدي مصباحاهللا  شده است. آيت
عرفت خداوند به سـه شـكل   به معرفت نياز دارد. شرط الزم ايمان به خدا نيز معرفت به اوست. م

حال اجمالي  . معرفت فطري كه معرفتي حضوري و شخصي و درعين1مختلف قابل تصور است: 
. معرفـت شـهودي كـه    3. معرفت عقلي كه معرفتي حصولي و كلي، ولي غايبانه اسـت.  2است. 

هاي عقلي و شهودي، ميـوه همـان    معرفتي حضوري، شخصي و روشن است. هركدام از معرفت
تنهايي  فطري، ولي مكمل و متمم آن هستند. معرفت فطري به دليل ابهام و اجمالش به معرفت
توانـد خـداي    بـودن نمـي   ساز ايمان صحيح باشد. معرفت عقلي نيز به دليل كلـي  تواند زمينه نمي

يافتـه   مشخصي را براي ايمان معرفي كند. معرفت شهودي نيز چيزي جز معرفت فطري صـيقل 
رفت فطري بايد از طريق معرفت عقلي يا شهودي به وضوح كافي برسـد تـا   رو، مع نيست. ازاين
  ساز ايمان باشد. بتواند زمينه

  
 طبيعـي،  الهيـات  ديـن،  شناسـي  معرفـت  معرفت، و ايمان ايمان، و عقل ايمان، :واژگان كليدي

  خداشناسي. فطرت،
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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 .69-95ص)، 2( 4، فصلنامه حكمت اسالمي  ،»يزديرابطه ايمان و معرفت از منظر عالمه مصباح. «)1396في (ميرباباپور، سيدمصطنحوه استناد: 



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
و  الهيـات  ،ئل پيچيـده در تـاريخ فلسـفه   از مسا ،ايمان به خدا ويژه آوري و به ايمان فرايند

اسـت.   داشـته اي  اهميت ويژه ايمان و معرفت  رابطهدر اين فضا و بوده  شناسي بلكه روان
توان گفت ايمان  هاي انسان دارد؟ آيا مي ايمان چه ارتباطي با معرفت :پرسش اين است كه

معرفت به ايمان دست  تواند از طريق همان معرفت به خداوند است؟ اگر نه، آيا انسان مي
توانـد يـا بايـد     اگـر ايمـان مـي   يا مطلوب نيست؟ يابد يا اينكه ايمان بدون معرفت ممكن 

؟ ايـن معرفـت علـت    كنـد  ميسازي  مسبوق به معرفت باشد، چه معرفتي براي ايمان زمينه
  تامه ايمان است يا علت ناقصه؟ اين معرفت اكتسابي است يا غيراكتسابي؟

هاي مختلفي از متفكران غربي و اسـالمي مطـرح شـده     ائل ديدگاهدر پاسخ به اين مس
(صـدرالدين   انـد  است. برخي مانند مالصدرا حقيقت ايمان را مساوي با  معرفـت دانسـته  

انـد.   برخي ديگر ايمان و معرفـت را مغـاير بـا هـم تلقـي كـرده       و )2، ص1360شيرازي، 
اصـطالح بـه ايـن نگـاه     در كه  اند تهپنداشبرخي ايمان بدون دليل را پذيرفتني  ،ميان دراين

ايمـان را در   2گرايـان نيـز برخـي ماننـد كركگـور      . در ميان ايمـان گويند مي 1»گرايي ايمان«
و  3يـز ماننـد ويتگنشـتاين   برخـي ن  .)1374(كرگگور،   ديدند تعارض با دليل و معرفت مي

برخـي نيـز    .)1379(لگنهـاوزن،    دانند ارتباط با داليل عام معرفتي مي ايمان را بي شاخالف
آنهـا را بـراي    داننـد،  را معتبر مياگر چه داليل و براهين اثبات وجود خدا  4مانند پالنتينگا

                                                                                                                                                                            )1376(پالنتينگا،   دانند آوري ضروري نمي ايمان

                                                           
1. Fideism. 
2. Soren Kierkegaard. 
3. Ludwig Wittgenstein. 
4  . Alvin Plantinga. 
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 در صـورتي  تنهـا هايي مطرح شـده اسـت كـه ايمـان را      گرايان، ديدگاه ايمان در مقابلِ
ايد از بيرون دين توجيـه  كه مبتني بر معرفت باشد. برخي از اينها معتقدند ايمان ب پذيرد مي

برهاني يا  يكننده ايمان بايد استدالل گروهي معتقدند توجيه :اند شود كه اينها خود دو دسته
معتقدنـد   1ننـد سـوئين بـرن   و گروهـي ديگـر ما   )1389(اكبـري،    قياسي باشد  اصطالح به

ه . گـرو )1387 ،بـرن   يين(سـو  مفيدتر اسـت   2ي براي باور به خداياستدالل تجربي و استقرا
اني، جـ (آذرباي  شـوند  گرايانه متمسك مي نيز به داليل عمل 4و جيمز 3ديگري مانند پاسكال

الهـي   از طريق انكشاف تنهاايمان را  5برخي نيز مانند بارت. )1385؛ ر.ك: رحمتي، 1383
ايـن  . )331–329، 1، ج1392 ، گـراث  (مـك داننـد   مـي پـذير   ديني توجيه معنايي درون و به

  :نمود بندي دستهتوان در نمودار زير  ها را مي ديدگاه
  

                                                           
1. Richard Swinburne. 

نظر از  صرف اند، شده ليقا فكيكت )Belief in( خدا به مانيا و )belief that( خدا به باور انيم يبرخ هاگرچ .2
گيرد؛ چون مسئله ما در اين مقالـه   ورد توجه قرار نميم تفكيك، نيا نجايا در درستي يا نادرستي اين تفكيك،

توانـد   دارد؛ چه اينكه معرفت به خدا مي اين است كه انواع معرفت به وجود خدا چه ارتباطي با ايمان به خدا
 اي باشد. هاي غيرگزاره ) يا از سنخ معرفتbelief thatاي ( هاي گزاره از سنخ معرفت

3. Blaise Pascal. 
4. William James. 
5. Karl Barth. 
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. ايمان همان معرفت است
)مالصدرا(

ايمان مغاير با 
:معرفت است

. ايمان بدون دليل، موجه است
)ايمان گرايي(

ايمان در تعارض با 
. دليل معرفتي است

)كركگور(

ايمان بي ارتباط با 
. دليل معرفتي است

)ويتگنشتاين و اخالف(

ايمان بي نياز از دليل معرفتي 
)آلستون و پالنتينگا. (است

. ايمان بدون دليل، موجه نيست

.از بيرون دين بايد توجيه شود

از طريق براهين يقيني 
)قياس گرايي(

از طريق تجربه و استقراء 
)سوئين برن) (استقراء گرايي(

از طريق داليل عمل گرايانه 
)پاسكال و جيمز(

.  از درون دين بايد توجيه شود
)بارت(
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هـا،   ايـن پرسـش  در پاسـخ بـه    يزدي مصباح محمدتقي عالمه ،در ميان متفكران مسلمان  
 شـمرده كـه ايشـان متفكـري صـدرايي     هاي روشن و صريحي دارند. با توجه به اين ديدگاه

، بررسـي و  انـد  كـرده شوند كه موضوعات الهياتي را در نظامي نسبتاً منسـجم بررسـي    مي
توانـد   شان در موضوع ايمان و معرفت و موضوعاتي از ايـن دسـت مـي   اي  كاوي ديدگاهاو

وضـوح   گشا باشد. در ديـدگاه ايشـان جايگـاه انـواع علـم و معرفـت بـه        بسيار مفيد و راه
رابطـه   بـاره مشخص و ارتباط آن با ايمان تبيين شده است. اگرچه ايشان بحث مستقلي در

مطرح شـده اسـت كـه در     سودمنديدر برخي از آثارشان مباحث  ،ايمان و معرفت ندارند
  .كنيمتبيين و تحليل منسجمي از آن ارائه  آنها،استخراج  با كوشيم مياين مقاله 

  الف) چيستي ايمان
َوابِّ  ِإنَّ (ريفه بر اساس آيه ش الدَّ هِ  َشرَّ ـِذیَن  ِعْنَداللَّ

َّ
 )55 )،8( انفـال ( )ُیْؤِمنـُوَن  الَ  َفُهـمْ  َکَفـرُوا ال

دهد. در ايـن آيـه شـريفه     ايمان و اعتقاد هركس ماهيت و حقيقت وجودي او را شكل مي
قرآن نفرموده بدترين مردم، بلكه فرموده است بدترين جنبندگان كساني هستند كه از روي 

بـا هـدف آفـرينش     ايمـان  ؛ چون فرد بي)16ص، 1380يزدي،  (مصباح  ورزند عناد كفر مي
  سازد.  كند و خود را به اهداف حيواني مشغول مي خود مخالفت مي

يعنـي عملـي ارزشـمند     ؛ارزش اعمال انسان نيز با يك واسطه متوقف بر ايمان اسـت 
ين معنا كه فاعل بـا نيـت   دبر حسن فعلي، حسن فاعلي هم داشته باشد؛ ب افزوناست كه 

تواند قرب الهي باشد و اين نيـت   مي تنهايح نيز صحيحي آن را انجام داده باشد. نيت صح
  .)337–336، صالف1384، همو(  فقط براي مؤمنان ممكن است

 بـا  رابطه كه نيتي چنين و شود مرتبط خداوند با نيت وسيله به هك است ارزشمند كاري
 يا و عذاب از ترس يا خدا خاطره ب كه شد خواهد متمشي كساني از ،بخشد تحقق را خدا
 داشـته  جـزا  روز و خـدا  بـه  ايمان بايد حتماً پس .دهند انجام را كاري وي پاداش به اميد

 انجـام  خداوند خاطر به را كاري تواند نمي ،اشدب نداشته خدا به ايمان كسي تا زيرا باشند؛
  .)116، ص1، ج1388، همو(  دهد

 اگر كسي حقيقتاً مؤمن باشـد، حتمـاً   و ايمان بدون عمل ممكن نيست ،ديگر از سوي
كنـد   مـي ، عمل كند مييعني به هر آنچه ايمانش اقتضا  ؛به لوازم ايمان خود نيز ملتزم است

البته اين در صورتي است كه مانع نيز مفقـود باشـد؛ يعنـي بتوانـد      .)124ص، 1ج، همان(
 عمل متناسب با ايمانش را انجام دهد و به داليلي مانند مرگ از انجام عمل معذور نباشـد 
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موجب تقويت ايمان و رسوخ هرچه بيشتر آن در هم عمل صالح  .)214ص، 1393 ،همو(
 در مسير تكاملي انسان، ايمان اسـت  منخستين گادر واقع  . )210، صان(هم شود قلب مي

دوم، فعاليتي است كه دل بعد از ايمان به خدا، بدون دخالت اعضا و جوارح انجـام  و گام 
سوم، اعمال باطنيِ ديگري است كه انسان بـا يـاد    گاموند. خدا و ذكردهد؛ يعني توجه  مي

مـت و حكمـت   هاي قدرت و عظ دهد؛ مانند تفكر در آيات الهي و نشانه مي صورتخدا 
سپس نوبت بـه اعمـال بـدني     و شود او. دوام ذكر و فكر، موجب تعلق قلب و محبت مي

ايمان اسـت، در مظـاهر مختلـف و در      رسد. به عبارت ديگر، تصميم اجمالي كه الزمه مي
ها كه از يك نظر، فـرع اراده   اين اراده و دگرد گر مي هاي تفصيلي و جزئي جلوه قالب اراده

  .ندشو موجب تقويت ذكر و ايمان ميهستند،  اصلي
نكته بسيار مهم اينكه استاد مصباح برخالف مالصدرا كه ايمان و معرفـت را مسـاوي   

 ؛اسـت  بلكه علم، اعـم از ايمـان   ،ايمان از سنخ علم و معرفت نيستمعتقد است داند،  مي
ق شود، ولـي ايمـان محقـ    علم براي شخص حاصل مي ،در بسياري از موارد بدين معنا كه

 ِاْسـَتْیَقَنْتها َو  ِبهـا َو َجَحـُدوا(فرمايـد:   فرعونيـان مـي   بارهدر كه قرآن شريف چنان گردد؛ نمي

ْنُفُسُهمْ 
َ
ا َو  ُظْلماً  أ با وجـود علـم    انيكه فرعون كند يم حيتصر هيآ نيا .)14 )،27( نمل( )ُعُلوًّ
ـ  يبرتـر  و ظلـم  از روي 7يبه معجزات حضـرت موسـ   ينيقي  كردنـد  انكـار  او را يطلب

م، از سوي ديگر ايمان برخالف عل ).207–206ص، 1393؛ 199، ص1384 ،يزدي (مصباح
ُسـوُل  َقد( كند: مياختياري است و شاهدش اين است كه خداوند ما را به آن امر  جاَءُکُم الرَّ

کُ 
َ
ُکْم َفآِمُنوا َخْیرًا ل بِّ َحقِّ ِمْن َر

ْ
روشن است كه امـر و نهـي در جـايي    . )170 )،4( نساء( )مِبال

 بالبداهـه  عقـل  را علـوم  از اي پـاره كـه   درحاليمعنا دارد كه عمل موردنظر اختياري باشد؛ 
علـوم   از اي پـاره . ندارد آنها تصديق و تحصيل در اختياري گونه هيچ انسان و كند مي درك
 نيسـت  آنهـا  مقـوم  اختيـار  شـوند،  مـي  تحصـيل  اختيـاري  مقـدمات  بـا  معموالً گرچه نيز

تواند مقدمات  . توضيح اينكه، انسان با اختيار خود فقط مي)306ص، 1381، يزدي مصباح( 
آيـد و انسـان    خـود پديـد مـي    بـه  م شدن مقدمات، علم خودعلم را فراهم كند و پس فراه

تواند تصميم بگيرد علم پيدا بكند يا نه؛ برخالف ايمان كه نوعي تصـميم اسـت و در    نمي
  هر تصميمي اختيار نقش محوري دارد.

اين عمل اختياري چيزي است كه مربوط به قلب و دل است و در درون انسان اتفـاق  
ه تعريف محبت و عشق نيز مشكل اسـت و  ك ن مشكل است؛ چنانو البته تعريف آ افتد مي
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 .)201–200، ص1384، همو( كنند هايشان معرفي مي آنها را از طريق لوازم و نشانه معموالً
ايمان به «بايد بگوييم  ،هايش تعريف كنيم ازم و نشانهاگر بخواهيم ايمان را نيز از طريق لو
شود كه ما پس از پي بردن به حقيقتي، بنا بگـذاريم و   يك چيز هنگامي در قلب ما پيدا مي

گـوييم بـه آن چيـز     ملتزم شويم كه به لوازم آن پايبند باشيم و عمل كنيم. اينجاست كه مي
شايد به دليل همـين قلبـي   . )185، ص2، ج1382؛ 201ص، 1384، همو( »ايم ايمان آورده
دهـيم و   ن، در اذان و اقامه با صيغه مفـرد بـه وحـدانيت خداونـد شـهادت مـي      بودن ايما

نماز در اصل ماهيتي اجتماعي دارد و برخي كه  درحالي ؛»نشهد ان ال إلَه إالَّ الله«گوييم  نمي
با صـيغه جمـع    )اهدنا الصراط المستقیم( و )ایاک نعبد و ایاک نستعین(از تعابير آن نظير 

بـه امـور قلبـي     تنهاو هركس  است ون شهادت و اعتراف امري شخصياند؛ چ  به كار رفته
  .)59ص، 1383 ،همو(  ديگران شهادت دهد طرفتواند از  خود آگاه است و نمي

طوركه قـرآن هـم    بلكه همان ،رمدار صفر و يك باشدياطي نيست كه داايمان امري متو
ـذ( :امري مشكك و ذومراتب اسـت  ،بر اين نكته تصريح دارد

َّ
ـکیَنَة فـ یُهـَو ال  یَاْنـَزَل السَّ

ُمـْؤِمنیَن ِلَیـْزداُدوا ایمانـًا َمـَع ایمـاِنِهمْ 
ْ
ه كفـر و نفـاق نيـز    كـ  چنـان  ؛)4 )،48( فـتح ( )ُقُلوِب ال

مراتبي از ايمان با مراتبي از كفـر جمـع    باشدطبيعي است كه ممكن  ،رو ينااند. از گونه اين
ْکَثُرُهْم ِبالّلـِه ِاّال َو ُهـْم ُمْشـِرُکوَن ( :شود مـالك سـنجش    .)106 )،12( (يوسـف   )َو ما ُیْؤِمُن َا

مراتب ايمان نيز التزام عملي است. اگر كسي به همه لـوازم ايمـان ملتـزم باشـد، معصـوم      
شود و به تناسب كوتاهي در عمل به آنچه ايمان اقتضا دارد، دچار شرك و نفاق  ناميده مي

  .)213–212، ص1384، يزدي مصباح(  دگرد مي
تواند علم به حقانيت خداوند و عذاب و پـاداش   ي نيز ميآور انگيزه انسان براي ايمان

باشد. هركدام از اين دو انگيزه، مشكلي ندارنـد و انسـان   او طلبي  اخروي يا گرايش كمال
  كند و هركـدام كـه انگيـزه    وجو جستتواند بر اساس هريك از اين دو انگيزه ايمان را  مي

  .)118، ص1، ج1388 همو،( ايمان باشد، منشأ ارزش آن نيز خواهد بود
؛ 256)، 2(ه؛ بقـر 22 )،31( (لقمـان تعلق گرفتـه  » اهللا«در برخي از آيات قرآن ايمان به 

؛ 62)، 2ه ((بقـر  در برخي ديگر ايمان به آخرت نيز اضـافه شـده اسـت    و )112)، 2ه (بقر
 شـمرده ، متعلـق ايمـان   گرديده ديگر آنچه بر پيامبر اسالم نازل اي در آيه .)126)، 2ه (بقر

 ديگر ايمان بـه خـدا و رسـوالنش امـر شـده اسـت        در آيه و )2)، 47( محمد( شده است
َو (انـد:   تري ذكر شده جامع شكله، متعلقات ايمان به ولي در دو آي ؛)179)، 3( عمران آل(
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بّییَن  ِکتاِب َوالنَّ
ْ
َمالِئَکِة َو ال

ْ
َیْوِم اْالِخِر َوال

ْ
ِبرَّ َمْن اَمَن ِبالّلِه َوال

ْ
اَمـَن ( و )177 )،2ه ((بقـر  )لِکنَّ ال

ُمْؤِمُنوَن ُکلٌّ اَمَن ِبالّلِه َو َمالِئَکِتِه َو ُکُتِبـِه َو ُرُسـِلهِ 
ْ
ِه َوال بِّ ْیِه ِمْن َر

َ
ُسوُل ِبما ُاْنِزَل ِال  )،2ه ((بقـر  )الرَّ

285(.  
هاي ايمان را در همان توحيـد،   توان متعلق شود كه مي ع اين آيات استفاده مياز مجمو

اند، فرموله كرد. كتـب   بندي كرده اصول عقايد دسته عنوان بهنبوت و معاد كه بزرگان علما 
انـد. مالئكـه نيـز     و رسل يا رسول خاص و نبيين همگي در اصل نبـوت منظـور گرديـده   

نـاگزير متعلـق ايمـان     ،و نزول كتاب بـر پيـامبران هسـتند   لحاظ كه واسطه در وحي  بدين
ايمان به سه اصل است  ،توان گفت منظور از ايمان در قرآن كريم خواهند بود. بنابراين، مي

اللّه خواهد بود كه اگر جامع و كامل باشد، ايمان به دو اصـل  ه ترين آنها ايمان ب كه اساسي
  .)150–147ص، 1392يزدي،  مصباح( كند ديگر را نيز تأمين مي
 ،تواند بگويد به خـدا ايمـان دارم   ات نيز بايد مطلق باشد. كسي نميايمان به اين متعلق

ولي پيامبران ديگر را قبول نـدارم   ،ولي به پيامبرش ايمان ندارم يا به يك پيامبر ايمان دارم
جميع انبيـا و جميـع    بهرا قبول ندارم. ايمان  برخي از احكام دين را قبول دارم و برخييا 

 جميع محتويات رسـالت هريـك از پيـامبران بايـد مطلـق باشـد       ما انزل اهللا و همچنين به
واقع توحيد حقيقي و كامل، پذيرش مطلق همه متعلقات  در .)134ص، 1ج، 1388 همو،( 

 .)58–52، ص1383 همو،(  ايمان است

  معرفت براي ايمانضرورت ب) 
نيـاز   گرايان كه معرفت را در نسبت با ايمان متعارض، نامرتبط يا بي برخالف ديدگاه ايمان

ولي علم و معرفت ضرورتاً  ،همان علم نيستاگرچه ايمان در نگاه استاد مصباح دانند،  مي
، 1388 همـو، ( ممكن اسـت نـا آوري  مقدمه ايمان است و بدون علم به متعلق ايمان، ايمان

شـود بـه چيـزي     كنند كه ايمان بدون علم معنا ندارد. نمـي  ايشان تأكيد مي .)243ص، 1ج
چون بعد از اينكه انسان از غفلت خـارج شـد و   شناسيم؛  آورد كه آن را از قبل نميايمان 

فهميد در اين عالم حقايقي ممكن است وجود داشته باشد، بـراي او شـك و ترديـد پيـدا     
ـ  آنچه انبيا ميشود كه آيا  مي گـويي بـه ايـن     انسـان بـراي پاسـخ    .هگويند حقيقت دارد يا ن

چون در هر پرسشي مجهولي  ؛)152ص، 1ج، انهم( پرسش راهي جز تحصيل علم ندارد
يعني تبديل مجهول به معلوم و ايـن همـان تحصـيل علـم      ،پاسخ به پرسش و وجود دارد
بلكـه رابطـه،    ،توان گفت علم و ايمـان الزمـه عقلـي طرفينـي ندارنـد      مي ،رو است. ازاين
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و سوي ايمان است. در اينجا بايد تأكيد شود كه مراد ايشـان از علـم    طرفه و از علم به يك
بلكـه علـم عرفـي،     ،، صرفاً علم و يقين منطقي نيسـت گيرد قرار مييقيني كه مقدمه ايمان 

. بـا  )208–207، ص1393 همـو، ( شناختي نيز كافي است اطمينان يا به تعبيري يقين روان
گرايان معتقدنـد   شود. قياس گرايان روشن مي اين قيد، تفاوت ديدگاه استاد مصباح با قياس

كـه   تواند باور به خدا را توجيه كند، دليل قياسـي يقينـي اسـت؛ درحـالي     تنها دليلي كه مي
  دانند. استاد مصباح داليل اطميناني و ظنون معتبر را هم كافي مي

بايد توجه داشت كه مراد از علمي كه صرفاً جنبـه مقـدمي دارد، علـم     ،از سوي ديگر
بااليي در سعادت  شود، ارزش علم حضوري به قلب مربوط ميازآنجاكه حصولي است و 

اهميت علم حصولي شـده   بارهانسان دارد. استاد مصباح با انتقاد از افراط و تفريطي كه در
علم و فلسـفه  دهند. ايشان معتقدند برخي مانند فالسفه مشاء كه  است، راه جمعي ارائه مي

 بـاره ر، دانـد  تنها كمال شمرده، بلكه آن را اصل و غايت همه كماالت انسـاني دانسـته   را نه
ارتباط با كمـال انسـاني و    اند و گروه ديگر كه علم حصولي را بي جايگاه علم، افراط كرده

  .)89، ص الف1378(همو،   اند دچار تفريط شده باره دانند، دراين حتي حجاب اكبر مي
 علم حصـولي و حضـوري  هريك  از يگاه استاد با تمايز ميان ارزش ذاتي و غيري، جا

  كنند: در كمال انسان چنين بيان مي را
جاي بحثي نيست كه آخرين مرحله سير انسـاني، از سـنخ علـم حضـوري اسـت و چنـين       
علمي، مطلوب ذاتي و كمال اصيل، بلكه غايت همه كماالت است؛ ولـي كـالم در علـوم    

  .حصولي و ذهني است
ولي توضيح داديم كه هر صفت وجـودي، مطلقـاً    ،است دانش، بالفطره مطلوب آدمي ...

كمال موصوف نيست، بلكه صفات وجودي، گاهي كمال اصـيل هسـتند و گـاهي كمـال     
رونـد كـه    و كماالت نسبي در صورتي واقعاً كمال موجود به شـمار مـي   ،مقدمي و نسبي

  .اي براي رسيدن به كمال اصيل باشند وسيله
سـازي و توسـعه    شـرفت حقيقـيِ انسـان، نقـش زمينـه     نقش همه علـوم حصـولي در پي  ... 

گاه تأثير حتمي و ضروري در سعادت انساني نـدارد. بنـابراين، علـم     امكانات است و هيچ
توان براي انسان، از آن نظر كه انسان است، كمـال بالفعـل    معناي قضاياي ذهني را نمي به

براي خداشناسـي يـا بـراي    اي باشد براي تقرب به پروردگار يا  دانست، مگر آنكه وسيله
منظـور   گـزاري و يـا بـه    منظور سـپاس  هاي الهي به برداري از نعمت شناسي يا براي بهره راه

  .)91–90، ص انهم( تهيه مقدمات سير براي خود و ديگران
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اهين فلسفي و علمي هيچ ارزش ذاتي بـراي  ها و بر شود استدالل با اين بيان روشن مي
سـازي كننـد، ارزش    توانند براي اعتقاد قلبي زمينه كه مي نظراز آن  تنهاانسان ندارند؛ بلكه 

  سازي آنها براي اعتقاد قلبي است. ارزش براهين اثبات خدا در زمينه  يابند. همه مي
ديگري نيز الزم اسـت. بـه    تنهايي نيز كافي نيست، بلكه امور براي تحقق ايمان، علم به

اي در  بلكه صـرفاً علـت ناقصـه    ،علم نه خود ايمان است و نه علت تامه آن ،عبارت ديگر
صـورت جبـري بـراي انسـان      چون بعد از حصول معرفت، ايمان به ؛كنار ديگر علل است

بلكه هنوز در دايره اختيار انسان قـرار دارد. در ايـن مرحلـه نيـز انسـان       ،شود حاصل نمي
  چون: ؛تواند ايمان نياورد توان ايمان بياورد و مي مي

آينـد. علـم بـه ذهـن مربـوط       وجود مـي ه علم و ايمان جدا هستند و در ظروف جداگانه ب
كنـد   سنجد و رابطه آن دو را كشف مـي  شود كه موضوع و محمول قضايا را با هم مي مي

شـود كـه تصـميم     ميو ربطي به دل ندارد. كار دل پس از كار ذهن و تحصيل علم شروع 
تواند چنـين تصـميمي بگيـرد     ا انسان هنگامي ميبه اين معلوم ذهن ملتزم گردد. امبگيرد 

ها قبل از اينكه علم پيدا كنند، دلشـان   كه دلش در اختيار او باشد؛ چراكه بعضي از انسان
  .در جاي ديگر گرو رفته است

كانَ لَـه  «ته باشد و به تعبير قرآن تواند از علم استفاده كند كه دل داش وقتي انسان مي... 
هـاي   يعني تمايالت حيواني آنچنان بر او مسلط نشده باشد كه جايي بـراي انگيـزه   ؛»قَلْب

دانيم حقّ است مؤمن و ملتزم شـويم،   ديگر باقي نمانده باشد. اگر ما بخواهيم به آنچه مي
بايـد از خـود دور    چيزهايي را كه ممكن است مـا را از ايمـان و پـذيرش قلبـي بـازدارد     

شويم كـه حقانيـت آنهـا     صورت آماده پذيرش و التزام نسبت به حقايقي مي دراين ؛كنيم
  .)154ص ،1ج ،1388 ؛225–224، ص1384 همو،(  ايم را دريافته

مرحلـه سـير تكـاملي     نخسـتين د؛ چـون  رآوري نقش مهمي دا قلب در ايمان ،بنابراين
، 1381 همـو، (  ايمان از انسانيت سـاقط اسـت   شخص بي و ايمان به خداوند است ،انسان
تكامل انسان، راهرو اصلي توان گفت در مسير  پس مي ؛ايمان نيز كار قلب است .)296ص

تواند تسليم آن حقايق شـود يـا    زيرا بعد از شناخت حقايق، قلب است كه مي ؛قلب است
در برابر آن عصيان ورزد. روشن است كه پذيرش و تسليم قلبي با پذيرش و تسليم ذهني 

 ،راهي جز پـذيرش نـدارد   ،. ذهن بعد از استدالل و مواجهه با مقدمات علميداردتفاوت 
  تواند از همين امري كه ذهن راهي از فرار آن ندارد، سر باز زند. ي قلب ميول
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طوركه در ابتداي اين نوشتار اشاره شـد، عنصـر    بر معرفت و تسليم قلبي، همان افزون
تـوان   مـي  ،رو اسـت. ازايـن   عمليديگري نيز براي ايمان الزم است و آن تصميم بر التزام 

ارتباط آن با معرفت در عبـارت ذيـل خالصـه شـده      گفت تصور استاد مصباح از ايمان و
  است:

ايمان عبارت است از اينكه دل، چيزي را كه عقل و ذهن تصديق كرده است، بپـذيرد و  
بخواهد به همه لوازم آن ملتزم شود و تصميم اجمالي بر انجـام لـوازم عملـي آن بگيـرد.     

 مـيِ آن يو نـه الزم دا  پس ايمان، منوط و مشروط به شناخت است؛ ولي نه عين علم است
  .)94، ص الف1378(همو،  

  هاي شناخت خداوند راه ج) 
گفتـيم ـ   ه كـ  چنانـ اگر  ن، بنابراينياز ايمان، علم و معرفت است.  تا اينجا بيان شد كه پيش

عنـوان   معرفـت بايـد بـه خداونـد بـه     پـس  ايمان متوقف بر شناخت متعلق ايمـان اسـت،   
عنـوان    شناخت خداونـد بـه  متعلق ايمان مربوط باشد. اما مسئله اين است كه ترين  اساسي

آيا اساساً شناخت خداوند امكان دارد؟ اگر امكان دارد، از چـه   ؛متعلق ايمان چگونه است
بـه چـه    ونـد هاي معرفـت خدا  توان به اين شناخت دست يافت؟ هركدام از راه طريقي مي

  توانند خدا را به ما بشناسانند. صورت و تا چه اندازه مي

  
طور كلي علـم و   اول آنكه به .هاي فوق به چند تقسيم نياز داريم براي پاسخ به پرسش

ون واسطه به ذات معلـوم  دشود. علم حضوري ب معرفت به حصولي و حضوري تقسيم مي
كننـده، منكشـف    گيرد و وجود واقعي و عيني معلوم براي عـالم و شـخص درك   تعلّق مي

در . )171، ص1، ج 1378همـو،  ( شـوند  ولي در علم حصولي مفاهيم واسطه مي ،گردد مي
تواند شخصي يا كلي باشـد. معرفـت شخصـي در محسوسـات      تقسيمي ديگر معرفت مي

پـذير اسـت، ولـي     صـورت علـم حضـوري امكـان     محسوسات بـه ناوسيله حواس و در  به

علم يا معرفت

شخصي

حصولي 
)در خصوص محسوسات(

حضوري 
)در خصوص نامحسوسات(

حصولي كلـي
)شناخت عقلي در خصوص همه موجودات(
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كـه در   آيـد  بـه دسـت مـي   همه موجودات و از طريق مفاهيم عقلـي   بارهشناخت كلي در
 همـو، ( شود ولي بالعرض به افراد خارجي نسبت داده مي ،متعلق به ماهيات است حقيقت

  توان در نمودار زير مشاهده نمود. خالصه دو تقسيم فوق را مي. )55ص، 1389
، اين نـوع  مربوط به محسوسات استشناخت شخصي حصولي ازآنجاكه بديهي است 

حضـوري و معرفـت كلـي    ولي معرفت شخصـي   ،شناخت در خداوند متعال امكان ندارد
  .)56ص، انهم( خداوند قابل تصور است بارهحصولي در

معرفت حضوري به خداوند نيز دو گونه اسـت: خداشناسـي فطـري كـه غيراكتسـابي      
 همـو،  (  و اكتسـابي اسـت   رسـد  مياست و كشف و شهودي كه انسان با تالش خود بدان 

توان گفت انسان بعد از شناخت فطري كه نقشي در آن  در واقع مي .)223ص ،1ج، 1388
خداوند تكميل نمايد و در مرحلـه   دربارهشناخت خود را  1تواند با داليل عقلي ندارد، مي

  ل شود.يبه شناخت شهودي نا گسترش و تعميق توجهات قلبيبعد با 
نـد را تقويـت كننـد و آن را    پيامبران در گام اول كوشيدند معرفت عقلي بشـر بـه خداو  

پرستان، در پي آن بودند كه  وگو و مجادله با مشركان و بت خالص سازند. آنان در گفت
رو پيوسته در سخنان خـود بـه تسـبيح و     ازاين؛ منزه سازند ...خداوند را از صفات مادي 

  . ...پرداختند تنزيه خداوند مي
 اي از مفـاهيم كلـيِ   نـد كـه بـا مجموعـه    درصدد برآمد ...آنان همچنين در اين مرحله ... 

عقلي، ذهن بشر را تقويت و تربيت كنند تا به صفات ثبوتي الهي شناخت حصولي پيـدا  
كند. بر اثر فعاليت انبيا در اين مرحله و استدالل حكما و متكلمان بر بسـاطت ذات الهـي   

اصـل  و عينيت ذات و صفات و نفي تركيب از خدا، معرفت صحيح حصولي براي بشر ح
  شود. مي

تـوان   تالش آنان در گام بعدي اين بود كه ثابت كنند عالوه بر شناخت حصولي خدا، مي
 همـو، ( بر اثر عبادت، اطاعت خدا و تكامل معنوي، با علم شهودي خداوند را درك كرد

  .)340ص، 1383

  خداوند متعال ممكن است: باره، سه نوع شناخت در سه مرحله دربا اين توصيف
 ؛شناخت حضوري اجمالي (فطري و غيراكتسابي) .1

 ؛شناخت حصولي كلي (عقلي و اكتسابي) .2

                                                           
 قبالً اشاره شده كه مراد از داليل عقلي، اعم از براهين فلسفي و داليل عرفي است. .1
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  .شناخت حضوري تفصيلي (شهودي و اكتسابي) .3

  شناخت فطري
 ويـژه  بـه رود كه مقتضاي نوع آفـرينش يـك موجـود و     واژه فطرت در مواردي به كار مي

كمـابيش مشـترك بـين    سان باشد. امور فطري بر همين اساس، خدادادي، غيراكتسابي و ان
. امور )36، صالف1386؛ 92، ص1385؛ 358، ص2، ج 1378(همو،  ها هستند  همه انسان

هايي كه الزمه وجود انسان  يكي شناخت«اند:  فطري در انسان به دو دسته كلي قابل تقسيم
،  1378همـو،  (» دباشـ  ايي كه مقتضاي آفـرينش وي مـي  ه ها و گرايش است و ديگري ميل

  مدنظر هستند. 1يهاي فطر و بالطبع در اين بحث، قسم اول يعني شناخت )358، ص2ج
براي اثبات شناخت فطري انسان به خداوند، يك استدالل عقلي و چند استدالل نقلـي  

  :مطرح شده است
  . دليل عقلي1-1

تگي به علت اسـت و انسـان بـه    بر اساس اصول حكمت متعاليه، معلول، عين ربط و وابس
هـر  نحـو حضـوري بيابـد و     تواند خود را به اي از تجرد را داراست، مي اين دليل كه مرتبه
بخـش   اي از علم حضوري به علت هسـتي  اي از تجرد را دارا باشد، مرتبه معلولي كه مرتبه

  .)359، ص2، ج ان(هم را خواهد داشت 
همه موجودات، پيوندي ناگسستني با آفريدگار خود دارند و حقيقت وجودشان، عـين  

تواند علم حضوريِ آگاهانه بـه حقيقـت خـويش     ربط و تعلق به اوست، و چون انسان مي
كامل بـا او   تواند ارتباط آگاهانه پيدا كند و حقيقت او جز ربط به آفريدگار نيست، پس مي

 پيدا كند و به عبارت ديگر، ارتباط وجوديِ كامل خود را با او بيابد و عيانـاً مشـاهده كنـد   
  .)49، ص الف1378همو، ( 

حتي از ابتداي تولد وابستگي خود را   سش،بر اساس اين تبيين، انسان به دليل تجرد نف
اين علم حضوري مبهم و اجمـالي اسـت و   ازآنجاكه ولي  ،يابد از طريق علم حضوري مي

                                                           
قضايا «شود  كار رفته است؛ شناختي كه در منطق گفته مي  فطري درباره شناخت ذهني و عقلي هم به. شناخت 1

شود، ولي ازآنجاكه اين قياس  ؛ يعني قضايايي كه تصديق به آنها از طريق يك قياس انجام مي»قياساتها معها
  (سـليماني  تفكر نياز ندارد اش هميشه در ذهن حضور دارد، تصديق به آن قضايا، به تأمل و  به دليل سادگي

                                           .                            نيست ؛ اما اين معنا از شناخت فطري در اينجا مورد بحث)157، ص1388،  اميري
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در تفسير علم حضوري خطا راه دارد، ممكن است صـاحب ايـن علـم حضـوري طـرف      
، 1385 همـو، ( اشتباه مادر يا شـير مـادر و چيـز ديگـري فـرض كنـد       وابستگي خود را به

را  هـا  تواننـد جلـوي ايـن اشـتباه     ولي در ادامه خواهيم گفت كه داليل عقلي مـي ، )97ص
  بگيرند.

  . داليل نقلي2-1
    فطرت آيه

تِ ( ِه الَّ یِن َحِنیًفا ِفْطَرَت اللَّ أِقْم َوْجَهك ِللدِّ
َ
ـِه َذِلـك  یف اَس َعَلْیَها َال َتْبِدیَل ِلَخْلـِق اللَّ َطَر النَّ

َ
ف

ُم َوَلکنَّ  یُن اْلَقیِّ اِس َال َیْعَلُمون	الدِّ  .)٣٠ ،)٣٠( روم( )أکَثَر النَّ

ْیه او َنْحَوهُ (تعبير 
َ
در زبان عربي شايع و كنايه از اين اسـت كـه تـوجهش     )َاَقاَم َوْجَهُه ِال

تـر   لحاظ شود، مناسـب  »اَقم«فاعل   حال برايگر ا »َحِنیًفـا«كامالً معطوف به او شده است. 
سوي  ] توجه خود را كامالً و دقيقاً به،اي پيامبر«[گونه است:  ترجمه آيه اين ،است. بنابراين

هـا را بـر آن    گونه سرشت و آفرينشي كه خدا انسان دين معطوف كن؛ سرشت خدايي؛ آن
در  كنـد.  فطـرت تـو اقتضـا مـي    مالزم همان چيزي باش كه يعني  ؛»سرشته و آفريده است

ها  گونه نيست كه برخي از انسان يعني اين ؛)ال َتْبِدیَل ِلَخْلـِق الّلـه(كه  كند ميادامه نيز تأكيد 
 يزدي، (مصباح ها قرار داده شده است فطرتي داشته باشند؛ اين فطرت در همه انسان چنين
  . )98–95، ص1389
: برخي كليـات  اند برشمرده هايي احتمالاين سرشت خدايي و فطري بودن دين  بارهدر

كمك به محرومان  و مانند اصل توحيد، برپايي عدل و قسط ،احكام و اصول و قواعد دين
انـد تسـليم بـودن در برابـر خـدا و       اند. برخي ديگر گفته را با فطرت آدمي سازگار دانسته

اد از فطـري  ن است كه بگـوييم مـر  آخداپرستي، موافق فطرت انسان است. احتمال ديگر 
همان شناخت حضوري و قلبي به خداوند است. بنا بر احتمـال اول، شـناخت    ،بودن دين

 ؛هاي ديني قرار دارد كه انسان بر آن سرشته شده است ها و گرايش بينش ديگرخدا ضمن 
عنـوان بخشـي از    يعني بر اساس فطري بودن كليات دين، فطري بودن خداشناسي هـم بـه  

 ؛شـود  احتمال دوم نيز به داللت التزامي، شناخت خدا اثبات مي بارهشود. در دين اثبات مي
متعلـق آن همـراه اسـت. امـا احتمـال       دربارهچون هر گرايشي در انسان با نوعي شناخت 

  .)102–98، صهمان(  ، همان معناي موردنظر استسوم
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عنـوان   بودن خداشناسي حضـوري را بـه   جناب استاد مصباح در تفسير اين آيه، فطري
تنهايي بر علـم حضـوري بـه خـدا      اند كه آيه فطرت به و ادعا نكرده اند دانستهك احتمال ي

داللت دارد، ولي اين آيه در كنار آيه ميثاق و روايات تفسيري ذيل ايـن دو آيـه، بـر علـم     
  حضوري به خداوند داللت تام دارد.

   ثاقيم هيآ
 َربُّك ِمن َبنِ (

َ
کْم آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم  یَوِإْذ أَخذ َتُهْم وأْشَهَدُهْم َعَلي أنُفِسِهْم أَلْسـَت ِبـَربِّ یَّ ُذرِّ

َمـا أْشـَرك  یَقاُلوْا َبلَ  ا َغـاِفِلیَن * أْو َتُقوُلـوْا ِإنَّ
َ
ا َعـْن َهـذ ا کنَّ َشِهْدَنا أن َتُقوُلوْا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ

ُتْهِلکَنا بِ 
َ
ن َبْعِدِهْم أف ا ذریه مِّ َعَل اْلُمْبِطُلونآَباُؤَنا ِمن َقْبُل َوکنَّ

َ
  .)١٧٢ )،٧(اعراف( )َما ف

گان، فرزندانشان را برگرفت و ايشان را بر زاد كه خداوند تو از پشت آدمي هنگامي«
خودشان شاهد قرار داد [و فرمود:] آيـا مـن خداونـدگار شـما نيسـتم؟ گفتنـد: چـرا؛        
شهادت داديم. [و اين گواهي را گرفتيم] تا مبـادا روز قيامـت بگوييـد كـه مـا از ايـن       

زپس ايشان مطلب غافل بوديم، يا بگوييد كه پدران ما قبالً شرك ورزيدند و ما نسلي ا
 »سـازي؟  سزاي كار آن تبهكـاران هـالك مـي     رو آنان] بوديم؛ پس آيا ما را به [و دنباله

  . )102ص، 1389 ،يزدي مصباح( 
هاي متعددي مجمل و متشابه است؛ از جمله اينكه مـا در دنيـا چنـين     اين آيه از جنبه

المي و در چـه  ايـن رويـارويي در چـه عـ     و بايـد پرسـيد  آوريـم   اي را به ياد نمي مواجهه
روشـني   آيا گروهي بوده يا انفرادي؟ اما چند نكته در اين آيه بـه  ؛شرايطي واقع شده است

ها مواجـه شـده    اصل رويارويي وجود داشته و خداوند با همه انسان )1(آيد:  دست مي  به
اي  گونـه  اين مواجهـه بـه   )3( .اند ها به ربوبيت خداوند اعتراف كرده همه انسان )2(است. 

توانـد سـخني    نمـي  ،رو وده كه جاي هيچ عذري براي شرك باقي نگذاشته اسـت؛ ازايـن  ب
دسـت    غايبانه و از پشت پرده باشد و اين منظور جز با علم حضوري و شـهود قلبـي بـه   

  .)189–186، ص2، جالف1390؛ 104–102، صانهم(  آيد نمي
توجـه بـه تعـابير     جناب استاد مصباح در ادامه با استشهاد به روايات اهـل بيـت و بـا   

هـا تأكيـد    در اين روايات، بر حضوري بودن مواجهه خداوند با انسـان » معاينه«و » يتؤر«
نقل شده  7از امام باقر یکاف اصولكنند. يكي از اين روايات، ذيل آيه فطرت در كتاب  مي

ْم َیْعـِرْف َاَحـ«فرمايد:  است كه مي
َ
و ال ذِلك ل

َ
َفهم وَاراُهم َنْفَسُه ول ـهُ َفَعرَّ بَّ ، ق1407(كلينـي،    »ٌد َر

ها شناساند و ارائـه كـرد و اگـر     يعني خداوند خودش را به انسان ؛)4، حديث 13ص، 2ج
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شـناخت. در روايتـي ديگـر     كـس خداونـدگارش را نمـي    گرفت، هـيچ  اين كار انجام نمي
يعنـي آيـا ذريـه آدم عينـاً خـدا را       معاینًة کاَن هـذا؟ پرسد: مي 7مسكان از امام صادق ابن

َمْوِقـَف «فرمايد:  مي مشاهده كردند؟ حضرت در پاسخ
ْ
َمْعِرَفـُة َوَنُسـوا ال

ْ
يعنـي   ؛»َنَعْم َفَثَبَتـِت ال

خداوند معرفت خود را تثبيت كرد و آنها جايگاه آن را فراموش كردنـد. در ادامـه همـين    
 .)248ص، 1ج، 1363(قمـي،   » ولو ال ذلك لم یدر احٌد َمن خالقه ورازقـه« روايت آمده است:

 عالم در آدم بني اعتراف چگونگي درباره ابوبصير پاسخ در 7در حديثي ديگر، امام صادق
كلينـي،   »المیثـاق فـي یعنـي اجـابوه سـألهم اذا مـا فیهم جعل« :فرمود خداوند ربوبيت به ذر)

 اگـر  كه داد قرار را چيزي ايشان درون در خداوند يعني ؛)1، حديث 12ص، 2ج، ق1407
 .بپرسند، به او پاسخ خواهند گفت ايشان از

كنند اين است كه بر اساس ايـن روايـات    استاد مصباح به آن توجه مي نكته دقيقي كه
  تفسيري:

معرفتي كه در آيه شريفه به آن اشاره شده، معرفتي شخصي است، نه شناختي كلـي كـه   
شود و معرفـت شخصـي دربـاره خـداي      مي  از راه مفاهيم انتزاعي و عناوين عقلي حاصل

ان ندارد؛ با اين توضـيح كـه اگـر منظـور،     امك متعال، جز از راه علم حضوري و شهودي
 چنـين  بايـد  7بـود، امـام   تحقق معرفت كلـي ـ كـه نتيجـة اسـتدالل عقلـي اسـت ـ مـي         

دانست كـه خـالقي    نمي كس هيچ يعني	؛»خالقاً له اَنّ احد يعلم لم ذلك ال ولو«	فرمود: مي
  .)106ص، 1389 يزدي، (مصباح  دارد؛ نه اينكه چه كسي خالق اوست

طـور كـه امـام     ولـي همـان   ،ن وجـود دارد  ت شخصـي از خداونـد در انسـا   اين شناخ
ولي اصل معرفت پابرجاسـت. البتـه    ،جايگاه آن فراموش شده است ،اند فرموده 7صادق

يعنـي   ؛آگاهانه و حتـي ناآگاهانـه تبـديل شـود     ممكن است بر اثر شرايطي به معرفت نيمه
نداشـته باشـد يـا كـامالً از آن آگـاه       به معرفت خود علم ،معرفت داردكه  در حالي انسان 

ممكن است علم حضوري فطري بـه خداونـد قابـل     ،نباشد. در اثر همين ضعف در توجه
تـالش پيـامبران و اوليـاي خـدا     . )359، ص2، ج1378(همـو،    تفسيرهاي نادرست باشـد 

(همـو،    همواره در اين جهت بوده كه اين معرفت ناآگاهانه به معرفتي آگاهانه تبديل شود
  .)191ص، 2، جالف1390

هـا وجـود دارد، افـراد     صورت ناآگاهانـه در انسـان   رو كه معرفت فطري معموالً به ازاين
نياز نيستند. شناخت فطري خداوند در  عادي از تالش عقالني براي شناخت خداي متعال بي
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اي را براي شـناخت آگاهانـه خداونـد در انسـان ايجـاد       ها هرچند ضعيف باشد، زمينه انسان
كلي از انديشيدن و  اي نيست كه ايشان را به گونه ه فطري در افراد عادي بهكند، اما اين ماي مي

. در اينجا تفاوت ديـدگاه اسـتاد مصـباح بـا     )45، ص1377(همو،  نياز كند  استدالل عقلي بي
دانـد، معتقـد اسـت     شود. پالنتينگا اگرچه داليل عقلـي را معتبـر مـي    ز روشن ميپالنتينگا ني

كه استاد مصباح شناخت فطـري   آوري كافي است؛ درحالي فطرت يا حس الوهي براي ايمان
 داند. آوري نارسا مي را براي ايمان

  شناخت عقلي
هـاي   لاگرچه حقيقت توحيد و معرفت الهي نوري است كـه بايسـتي خـداي متعـال در د    

دست نخواهد آمد، ... اما چنـان  ه وگو ب مستعد و پاك بتاباند و آن حقيقت با بحث و گفت
نيست كه بحث و آموزش پيرامون مسائل توحيدي مسدود باشد و روشي جز اشراق قلبي 

  .)19ص، 1373 همو،(  وجود نداشته باشد
بـه دسـت   همه موجودات  بارهرفتي كلي و ذهني درتوان مع طور كه ذكر شد، مي همان
ن بـراهين  او متكلمـ  انفولسـ يخداوند نيز ايـن امكـان وجـود دارد. همـه ف     بارهدر آورد و

انـد و ايـن نشـان از امكـان علـم حصـولي بـه         متعددي براي اثبات وجود خدا ارائه كرده
اند  اختصاص داده» يبرهان لم«ولي برخي فالسفه و اهل منطق، برهان را به  ،خداوند دارد

اند اقامه برهان امكان ندارد، مرادشان برهان لمي باشد؛ چـون برهـان    و شايد آنان كه گفته
ولي خداوند علتي ندارد تا بتوان بر او برهـان لمـي    ،لمي، علم به معلول از راه علت است

 باشـد  منظورشان نفي برهان براي وجود عيني و شخصي خداي متعالهم اقامه كرد. شايد 
اما استاد مصباح با بازتعريف برهان لمي، اين نوع برهـان را  ؛ )360، ص2، ج 1378(همو، 
  .)362–361، ص2جمان، (ه داند  ميخداوند ممكن  بارهنيز در

كه گفتـيم،   صورت، راه تحصيل علمي كه مقدمه ايمان است، تعقل است؛ زيرا چناندرهر
بخش است كـه بـه دليـل     معرفت فطري، معرفتي اجمالي و مبهم درباره شخص علت هستي

رو، الزم اسـت صـفات و    هاي مختلف از آن ممكن اسـت. ازايـن   برداشت حضوري بودنش،
روشن شود تـا معرفـت حضـوري فطـري     بخش با تعقل و تفكر  هاي آن علت هستي ويژگي

كنـد متعلـق    برداشت و تفسير صحيحي داشته باشد. اين شناخت عقلي است كه اثبـات مـي  
هـاي   معرفت فطري، موجودي است كه داراي علم و قدرت و حيـات اسـت و محـدوديت   

  الوجود من جميع الجهات است. ديگر موجودات را ندارد و در يك كلمه، واجب
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اثبات وجـود ذات حـق تعـالي اسـت. داليـل       ،عقلي خداوند بحث عمده در شناخت
برخـي از ايـن داليـل ماننـد دليـل       .متعددي براي اثبات براي اين موضوع ارائه شده است

هـا،   از راه مشاهده آثار و آيات الهي در جهان و انسجام و همبستگي و تناسب پديده ،نظم
ديگر از ادله مانند دليـل حـدوث و    اي گيرند. دسته لم را نتيجه مياوجود ناظم و مدبري ع

كنند. بعضي از ادله  نياز را اثبات مي دليل حركت از راه نيازمندي جهان، وجود آفريدگار بي
شـوند؛ ماننـد    نيز براهين فلسفي خالص هستند كه از مقدمات عقلي محـض تشـكيل مـي   

گـويي   ن است كـه در پاسـخ  آبرهان امكان و وجوب و برهان صديقين. ويژگي دسته اخير 
بايد توجـه داشـت كـه     لبتها. )357–366، ص2، ج ان(هم ند تر موفق ها ها و اشكال هبه شبه

اي ندارنـد و بـا مفـاهيم و     طرح براهين پيچيده فلسفي براي عموم مردم كه ذهن ورزيـده 
 همـو، ( خواهد بود بار نيز  بلكه احياناً زيان ،تنها مفيد نيست نه ،آشنا نيستندمقدمات فلسفي 

  .)250ص، 1ج، 1388
راه خداشناسي متوقّف بر طرح مطالب پيچيده فلسفي و درك اصطالحات مشـكل آن  

از شـناختن خداونـد نيـز مـأيوس شـوند. ... راه       ،نيست تا اگر از درك آنها عاجز بودنـد 
خداشناسي اقامه برهان عقلي است و قرآن نيـز در زمينـه خداشناسـي و مسـائل اعتقـادي      

  .)انجاهم(  پردازد ي مردم به اقامه برهان ميها براي اقناع عقول و انديشه
شناختي كلي از خداوند را پديـد آورد، موجـب   تواند  بر اينكه مي افزونمعرفت عقلي 

، 1380 همـو، ( كنـد   مياي را به ايمان ثابت تبديل  شود و ايمان وديعه تقويت ايمان نيز مي
  .)21ص

نور عقل كه خداوند در فطرتمان به وديعه گذارده و نوري كه بـر  ما بايد ايمانمان را با 
  .)22ص، 1380 همو،(  پيامبرمان نازل كرده است، تقويت كنيم

تنها راهي كـه فـراروي   «ن است كه آ كند مييمان را تقويت دليل اينكه معرفت عقلي ا
راه عقـل و روش تعقـل    ،بيني گشـوده اسـت   حل براي مسائل بنيادي جهان هر جوينده راه
، 1377 همـو، (  »بينـي فلسـفي دانسـت    بيني واقعي را بايد جهـان  روي، جهان است و ازاين

كه ممكن است تهديدكننده  هايي هو شبه ها اشكال به پاسخ مناسب ،توضيح اينكه .)43ص
بيني عقلي ممكن است؛ چون از منظر اسـتاد   ايمان باشند، تنها در يك نظام فلسفي و جهان

هاي تجربي، عقلي، ديني و عرفاني، تنها روش معتبـر بـراي سـاختن     مصباح از ميان روش
هـايي   هاي ديگر اشكال هريك از روش زيرا ؛بيني معتبر، روش عقلي و فلسفي است جهان
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   .دست آورد  آن به راهبيني مناسبي از  تواند جهان كه نمي اردد
تـرين   اساسـي  بـاره روش تجربي محدود به امور مادي است و صالحيت اظهارنظر در

مانند وجود مبدأ و معاد را ندارد. انتخاب روش ديني نيـز مسـتلزم دور    ،بيني مسائل جهان
نابع دين اثبات شود تا بتوان از آن منابع است؛ چون ابتدا بايد وجود خدا، پيغمبر، منبع يا م

ساز باشد؛ به اين  بيني تواند جهان بيني بهره برد. شناخت عرفاني نيز نمي براي ساخت جهان
ولـي در شـهود، جـايي بـراي      ،بيني از مفاهيم ذهني تشكيل شده است دليل كه اوالً جهان

ممكـن اسـت موجـب     مفاهيم ذهني نيست. ثانياً تفسير شـهودها بسـيار مشـكل اسـت و    
انحراف و گمراهي شود. ثالثاً روش سيروسلوكي كه عـارف بعـد از طـي آن بـه حقـايقي      

بينـي اسـت و قبـل از شـروع      دست يافته اسـت، نيازمنـد مبـاني نظـري و مسـائل جهـان      
پـس تنهـا راه بنـا كـردن      .)38–37، صان(همـ   ايـن مسـائل حـل شـود     بايدسيروسلوك 

  االذهاني، استفاده از معرفت عقلي است. و بينبيني منطقي، جامع  جهان
مـراد    زنده نگه داشتن خداشناسي است. ظاهراً ،كاركرد ديگر شناخت عقالني خداوند

هـا   فطري است كـه در درون همـه انسـان    همان خداشناسي حضوريِ ،از اين خداشناسي
فطري، شود شناخت  يعني توجه و يادآوري شناخت عقلي خداوند موجب مي ؛وجود دارد

  .)247ص، 1ج، 1388 (همو،  فعال و آگاهانه باشد ،زنده

  شناخت شهودي
آگاهانـه بـه آگاهانـه     ي در واقع همان معرفت فطري است كـه از حالـت نيمـه   معرفت شهود

تدريج بر اثر توجه و حضـور قلـب و اطاعـت،     درآمده، ضعف و ابهام آن برطرف گشته و به
. ايـن مرتبـه از   )145، ص1389 (همـو، به علمي روشن، قوي و فعـال تبـديل شـده اسـت     

تعبيـر شـده، بهتـرين و بـاالترين نـوع       »رؤيـت «شناخت حق تعالي كه در روايات از آن بـه  
تواند ذومراتب باشد كه آخـرين   كه البته خودش نيز مي )19، ص1383(همو،  شناخت است 

، 1، ج1388(همـو،  دف آفرينش و غايت قصـواي كمـال انسـاني اسـت     مرحله آن، همان ه
ت، نه مانند شناخت فطري مبهم و اجمالي اسـت و نـه ماننـد    ؛ چون اين نوع شناخ)244ص

شناخت عقلي، كلي و غايبانه است. از سوي ديگر، قرب الهي نيز كه هدف آفـرينش انسـان   
ن اين شـناخت،  . صاحبا)47، ص2، ج1390(همو،  است، چيزي جز شهود حق تعالي نيست 

يابند و البته روشن اسـت كـه بـه     ذات و صفات الهي را متناسب با ظرفيت وجودي خود مي
طوركـه خـدا    دليل محدوديت انسان و نامحدود بودن خداونـد، شـناخت كامـل او ـ همـان      
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  .شناسد ـ براي اوليايش نيز ممكن نيست خودش را مي
ركه ذكر شد، خداشناسـي فطـري   طو اما رابطه اين نوع معرفت با ايمان چيست؟ همان

تبديل اين وضعيت به وضعيت آگاهانـه از   و آگاهانه است در بيشتر موارد ناآگاهانه يا نيمه
  پذير است:  دو راه امكان

راه اول، استفاده از براهين و استدالالت عقلي، نظير برهان نظم و برهـان صـديقين اسـت    
اي بـا   گونـه  م ايـن اسـت كـه انسـان بـه     راه دو...  .[كه در بخش قبل به آن پرداخته شـد] 

 كنـد  بيند و با همة وجود، او را درك مـي  خداوند ارتباط برقرار كند كه گويي او را مي
  .)192ص، 2ج، 1390 (همو، 

توانـد   در واقع معرفت شـهودي، راهـي اسـت در كنـار راه عقـل كـه مـي        ،با اين بيان
بايـد توجـه   اما  ؛ندكخداشناسي مبهم و ضعيف فطري را به شناختي قوي و روشن تبديل 

وجه  هيچ بهدهد و  يار انسان قرار ميمعرفتي ناقص و غايبانه در اخت ،داليل عقليداشت كه 
  .)202ص، 2ج، ان(هم  تواند حقيقت و واقعيت توحيد را به ما بنماياند نمي

تفاوت معرفت عقلـي   7استاد مصباح با استناد به روايت سدير صيرفي از امام صادق
هـاي دوسـتداران    كند. حضرت در اين روايت در بيان نشـانه  و معرفت شهودي را بيان مي

ق، يفرمايد نخستين نشانه آنها توحيد بايسـته و علـم بـه حـدود، حقـا      حقيقي اهل بيت مي
 حضـرت ، كنـد  ميط و تفسير ايمان است. وقتي سدير تفسير اين كالم را درخواست يراش

و سـپس توحيـد    شـمارد  برميخداوند و اشكال هركدام را  بارهدررا انواع تصورات باطل 
َغاِئـِب قَ «كند:  واقعي را بيان مي

ْ
اِهِد َقْبـَل ِصـَفِتِه، َوَمْعِرَفـَة ِصـَفِة ال  ؛ْبـَل َعْیِنـهِ ِإنَّ َمْعِرَفَة َعْیِن الشَّ

 »خـود «حاضر، پيش از صفتش و شناخت صفت غايب، پـيش از   »خود«راستي شناخت  به
  .)329–325، ص1363،  شعبه (ابن » او صورت گيرد

كنـيم، نـزد مـا     چون وقتي عين خارجي كسي نزد ما حاضر است و او را مشاهده مـي 
صورت كه ما او را نزد خود  اين دهيم. در از ديگر چيزها تميز مي شده است و او را شناخته

امـا اگـر    ... كنيم، نيازي نداريم كه ازطريق اوصافش او را بشناسـيم.  يابيم و مشاهده مي مي
شناسيم و از اين طريـق، تنهـا بـه     وسيلة صفاتش مي كسي ازنظر ما غايب باشد، ما او را به
يابيم و ايـن شـناخت    ي دربارة آن شخص دست ميشناختي مفهومي و شناخت اموري كل

، 2ج، 1390، يـزدي  مصباح(  شود موجب تميز و تشخيص كامل آن شخص از ديگري نمي
  .)208ص
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 ذيـل را  العقـول تحـفتوضيحات شارح كتـاب   ،خود برداشتسپس براي تأييد ايشان 
  كند: روايت سدير نقل مي

كه بايدوشايد، آن اسـت كـه    شود كه يكتاشناسي خداي سبحان، چنان از اينجا آشكار مي
ل ايمان به او، صفاتش شناخته شود؛ نخست عين و خود او شناخته شود، سپس براي تكمي

كـه بايـد،    توسط صفات و افعالش شناخته شود تا حق يكتاشناسـي او چنـان   آنكه خدا به نه
چيز، قائم به اوست، صفاتش نيـز    نياز است و همه ادا نگردد. خداوند متعال از هرچيز، بي

سازي، تقـدير،   قبيل زندگي، دانش، قدرت، آفرينش، روزي چيز از  قائم به اوست و همه
 هدايت و توفيق، همه از بركات صفات اوست؛ پس همه، قـائم بـه او و مملـوك او و از   

جهت نيازمند به اويند. پس راه حقيقي شناخت اين است كه نخست خـود او شـناخته    هر
از شناخت صفات بـه خصوصـيات آفريـدگانش راه يافتـه      آنگاهشود و سپس صفاتش و 

حقيقـت   اي غيـر از خـودش بشناسـيم، او را بـه     وسـيله   را بـه  شود؛ نه برعكس. اگر ما خدا
طريق ديگر  وسيلة شناخت خودش، بلكه از  ايم. اگر چيزي از آفرينش او را نه به نشناخته

تعالي و ناپيوسته به اوست و  شناختي كه براي ما حاصل شده، جدا از خداي بشناسيم، اين
الوجـود اسـت.    هستي، نيازمند بـه واجـب  در ارزيابي وجود و  ـ  هرچه باشدـ اين ديگري  
از هرچيز خداوند سبحان شناخته شود و سپس هر آن چيزي كه نيازمند به   پس بايد پيش

  .)انجا(هم اوست شناخته شود، تا معرفت و شناختي شايسته و بايسته حاصل آيد

ح با وجود مخالفت با عرفان نظري، عرفان عملي را بر همين اساس جناب استاد مصبا
  . )1395؛ 1390؛ 1386(همو، دانند  اهي براي رسيدن به شهود حق تعالي مير

  گيري بندي و نتيجه جمع
بر اساس مباحث قبلي، ايمان در نگاه استاد مصباح از سنخ علم و معرفت نيست، ولي متـأخر  

آوري ضروري است و اساساً ايمان بدون علم بـه   از آن است؛ يعني علم و معرفت براي ايمان
پذير نيست. پس ايمان به خدا مستلزم شناخت قبلي از اوست، ولي افزون بـر   آن امكان متعلق

تواند شخصي يا  شناخت، تصميم به التزام به لوازم اين شناخت نيز الزم است. اين شناخت مي
هاي  رو، شناخت تواند غيراكتسابي يا اكتسابي باشد. ازاين كلي باشد، و شناخت شخصي نيز مي

  اند از: شناخت فطري، شناخت عقلي و شناخت شهودي. خداوند عبارتممكن درباره 
تواند زمينه ايمان را فـراهم آورد.   شناخت فطري در كنار يكي از دو شناخت ديگر مي

يا با معرفـت   ،ولي مبهم است ،ضوري فطري كه شخصي  توان گفت معرفت ح در واقع مي
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شهودي كه واضح و قوي است. شود و يا معرفت  حصولي عقلي كه كلي است، تكميل مي
يابيم، با صـفات كمـالي    آن شخصي را كه با معرفت فطري مي كند ميمعرفت عقلي كمك 

تـا آن كلـي    كنـد  مـي خودش تفسير كنيم و البته معرفت فطري نيز به معرفت عقلي كمك 
صورت شخصي هم شناخته شـود. ايـن معرفـت     الوجود، خالق و ...) به شده (واجب اثبات

سـاز ايمـان راسـخ و     شـده، زمينـه   شخصـي  تفسيرشده يا آن معرفت كليِ ستدر حضوريِ
ن است كه شخص با كشف و شـهود تفصـيلي، علـم    آتر به خداوند هستند. راه دوم  راسخ

حضوري فطري را از ابهام خارج كند و به ذات و صفات الهي به تناسـب ظرفيـت خـود    
ديدگاه استاد مصـباح ايـن اسـت كـه      علم پيدا نمايد. اما نكته قابل توجه و بسيار مهم در

معتقدند معرفت عقلي و معرفت شهودي در همه مراتبشان به معرفت فطـري غيراكتسـابي   
  و بدون آن امكان تحقق ندارند. اند وابسته

ترين مرحله كه  ترين مرحله گرفته تا عالي از پايين ،هاي انساني به خداوند همه معرفت
هـاي همـان درخـت معرفـت      ميـوه  ،ربوبي است معرفت اولياي خاص خداوند به ساحت

فطري است كه خداوند از آغاز در نهاد انسان غرس كرده است تا پس از رشد و ترقـي و  
هاي آگاهي و معرفت ناب نسبت به خداوند به بار بنشاند. پـس زنـدگي ايـن     تكامل، ميوه

بـه عهـد و    ها جهان براي عمل به مقتضاي پيمان عبوديت و سنجش ميزان وفاداري انسان
  .)156ص، 1381همو، (  ميثاق فطري و تكامل اختياري از راه خداپرستي است

توان ديدگاه استاد مصباح را ديـدگاهي نـو و بـديع دانسـت كـه در آن       با اين توضيح مي
روشني تبيين شـده اسـت. در ايـن ديـدگاه فطـرت نقـش        ايمان و انواع خداشناسي بهرابطه 

حال معرفت فطري كه شخصي، حضوري، مبهم و مجمـل اسـت،    محوري دارد، ولي درعين
تواند پايگاه مورد اعتمادي براي  بدون تكميل و تتميم از سوي معرفت عقلي يا شهودي، نمي

تواند ايمان ساده اوليـه را پشـتيباني نمايـد. معرفـت      ايمان باشد. به عبارت ديگر، فطرت مي
كنـد و در نهايـت    سـازي مـي   عقلي در كنار معرفت فطري، ايمان صحيح و مقبولي را زمينـه 

  تواند به خداوند متعال داشته باشد. معرفت شهودي باالترين نوع معرفتي است كه انسان مي

  مالحظات
رد و مشكل اساسي در ديدگاه ايشان مالحظـه  ديدگاه استاد مصباح انسجام نسبتاً خوبي دا

شود؛ اما چند ابهام در ذهن نگارنده وجود دارد كـه اميـدوار اسـت بتوانـد از طريقـي       نمي
  پاسخ آنها را بيابد:
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اند و همـين مغـايرت مبنـاي مباحـث      . استاد به دو دليل ايمان و علم را مغاير دانسته1
شـود، ولـي    سياري از موارد علم حاصل مـي بعدي ايشان شده است. دليل اول اينكه، در ب

كـه علـم    ايمان وجود ندارد و دليل ديگر اينكه، در قرآن به ايمان امر شده است؛ درحـالي 
توان گفت اينكه در مواردي  غيراختياري است و قابل امر كردن نيست. درباره دليل اول مي

ي دسترسي دارد علم هست، ولي ايمان نيست، به اين دليل است كه شخص به علم حصول
بسا ايمان همان علم حضوري باشـد كـه    و هنوز نتوانسته به علم حضوري دست يابد. چه

شود استدالل اول براي تمـايز   هنوز حاصل نشده است. پس صرف اين احتمال موجب مي
توان موارد نقضي را نشـان داد   ميان علم و ايمان كامل نباشد. در پاسخ به دليل دوم نيز مي

نيز امر شده است. ممكن است پاسخ داده شود كه امر به علم، امر بـه مقـدمات   كه به علم 
علم است، ولي مسئله اين است كه چرا همين پاسخ را درباره ايمان نتوانيم به كار بگيـريم  
و بگوييم امر به ايمان نيز امر به مقدمات ايمان است. گفتني است نگارنده اگرچـه علـم و   

رو هستند. شـايد   هاي فوق روبه معتقد است اين دو دليل با ابهام داند، ايمان را متفاوت مي
يابد  بهترين دليل، علم حضوري به تغاير علم و ايمان باشد. هر انساني با علم حضوري مي

  كه حالت علم با حالت ايمان متفاوت است.
. نكته ديگر كه در ديدگاه استاد مصباح اهميت دارد و موجب شـده معرفـت عقلـي    2

فراواني در اين ديدگاه بيابد، ابهام و اجمال فطرت است. ايشـان معتقدنـد ابهـام و    اهميت 
شود. اما چگونه ممكـن اسـت    ها با معارف عقلي جبران مي اجمال فطرت در اغلب انسان

فطرت كه علم حضوري است به ابهام و اجمال متصف شود؟! اساسـاً علـم حضـوري بـه     
نه قابل تصـور اسـت در معرفـت فطـري بـه      شود. چگو يافت مستقيم واقعيت تعريف مي

خداوند علم حضوري داشته باشيم، ولي اين معرفت روشن نباشد. ممكن است در پاسـخ  
شود اصل علم روشن است و هيچ ابهامي در آن نيسـت، ولـي توجـه بـه ايـن علـم        گفته 

واسطه توجه كـم، علـم حضـوري نيـز      ممكن است در افراد مختلف كم يا زياد باشد و به
رسد اين پاسخ كـافي نباشـد؛ چـون اساسـاً علـم       شود. اما به نظر مي ر ابهام و اجمال دچا

دايرمدار توجه بوده، توجه در تحقق علم اخذ شده است. اگر عالم به شيئي توجـه كنـد و   
توان  يابد. در اينجا نيز نمي خود آن يا صورتي از آن را نزد خود حاضر كند، علم تحقق مي

سخن گفت؛ حال آنكه توجه به خدا يا توجه به علم حضوري به  از علم حضوري به خدا
  خدا در اين علم حضوري اخذ نشده باشد.
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هايي كه در ديدگاه استاد مصباح وجود دارد، اين اسـت كـه ايشـان در     . يكي از ابهام3
) بـر  49(ص یخودساز یبرا یخودشناس) و 359، ص2(ج فلسفه آموزشچند منبع، از جمله 
كنند، ولي در كتاب  بخش خود تصريح مي ان به آفريدگار يا علت هستيمعرفت فطري انس

) صرفاً معرفت به اصل وابستگي به موجـودي را كـه   97(ص یاسـالم تیر یمد یها ازین شیپ
دانند. اگر معرفت به اصل وابستگي فطـري باشـد،    كند، فطري مي نياز انسان را برطرف مي

بخـش فطـري    لي اگر علم به علت هسـتي توان از تفسير درست يا غلط سخن گفت، و مي
شـود كـه چگونـه ممكـن اسـت انسـان بـه شـخص علـت           باشد، مالحظه دوم مطرح مي

بخش و آفريدگار خود به علم حضوري عالم باشد و اين علم مبهم و مجمـل باشـد    هستي
  و به تفسير صحيح از طريق عقل نياز داشته باشد؟!

شبهات اعتقادي و زنده نگه داشـتن معرفـت    . استاد تأكيد دارند كه تنها راه پاسخ به4
كنند كه از طريق ارتبـاط   حال تصريح مي بيني عقلي است، ولي درعين فطري، داشتن جهان

توان معرفت فطري ناآگاهانه را به معرفت فطري آگاهانه تبديل كرد. شـايد   شهودي نيز مي
اند، تنها  بهره ه بيوجه جمع دو سخن اين باشد كه چون اغلب مردم از راه شهود و مكاشف

 بيني عقلي است. راه رسيدن به معرفت فطري آگاهانه، جهان
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. قم: یدر عرفان اسـالم یآفتاب: جستار یها در کوچه). 1390ــــــــــــــــــــــ . (  .28
  . 1ينيامام خم يهشو پژو يمؤسسه آموزش
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                                                  . 1ينيامام خم يو پژوهش يآموزش
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