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  دهيچك
ـ   يتقر اسالم و غرب     يخ فلسفه يدر طول تار   ـ   يچ ف يبـاَ ه  را  يلـسوف بزرگ

 كـه درصـدد     ينانده باشد؛ چه آ   يشيندي موضوع خدا ن   يم كه درباره  يابي ينم
  .اند  كه درصدد رد آن بودهياثبات و چه آنان

ت ياسپرس با محور  يات صدرا و    يق نظر يسه و تطب  ي حاضر به مقا   يمقاله در
 معلـوم   ين بررس ي كه در ا   يجيموضوع خدا پرداخته شده است و از جمله نتا        

  :ند ازا عبارت شد
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 يدر بحث شناخت خـدا و صـفات او صـدرا دارا           . 4اند؛  جسته  سود يحضور
  .است يات سلبيهاسپرس معتقد به االي و يجابي ايدگاهيد

مالصـدرا    . 4       اصالت وجـود  . 3      واجب الوجود  -2     ي متعال -1 :يدي كل يهاواژه
  اسپرسي. 5
  

  مقدمه. 1
دو مقطـع متفـاوت،    در يم فكـر ي است  به دو اقلـ ياسپرس، سفر ي صدرا و    يق آرا يتطب

اس مع الفارق به يسه، قين مقايممكن است ا.  ميالديستميم و آلمان قرن ب  ران قرن هفده  يا
 كـه آنرغم  ه   ب اما. اند   متفاوت بوده   كامالً ي زمان يها  ن دو تفكر محصول دوره    يرا ا يد، ز ينظر آ 

                                                 
 e-mail: lhaghighat@rose.shirazu.ac.irاستاديار دانشگاه شيراز                                         ∗
  com.gmail@elahezare :mail- e        مدرس دانشگاه پيام نور شيراز                                  ∗∗

  19/10/88:                                           تاريخ پذيرش11/2/88: تاريخ دريافت

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
   90 -69، صفحات 33پياپي 
 1388  مستانز

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Ser. 33, Winter 2010 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 

70
 يهـا   شهيـ  صـدرا را متـضمن اند      يعي مابعـدالطب  يهـا   شهيـ كه اند نيا   صدراشناسان از  يبعض
 ي پربـار  يقـ ي تطب يها  ي، بررس اند  خودداري كرده  ستم بدانند ي قرن ب  يسم غرب ياليستانسياگز

  . استپذيرانجام ين دو نظام فلسفيان ايم» اختالفات«و » ها هتباشم«در باب 
 رنگ  ي او دارا  ي است كه فلسفه   يرانيلسوف مسلمان ا  يف)  ش .ه950/م  1571(صدرا  

 در حالي كـه    دارد   ي اصالت وجود  يدگاهياست و د  ه  يو متعلق به حكمت متعال     يني د يو بو 
ــپرسي ــسوفيف) م1883(اس ــانيل ــ  ي آلم ــه ه ــه ب ــت ك ــيچ دي اس ــ ين ــدارد اعتق و از اد ن

 ي دارا  ايـن دو متفكـر     لين دل يبه هم . شود  ين محسوب م  يد  ي ب ي اله يهاستياليستانسياگز
  .ها پرداخته شده است حاضر به آني كه در مقاله هستندي مشابه و متفاوتيهادگاهيد

  
  م مرتبط با بحث خدا در تفكر صدراي مفاهيبرخ. 2

  : صدرا عبارتند ازيفهم و مباحث مرتبط با موضوع خدا در فلسيمفاه
  وجود. 1. 2

 با بحث خدا دارد، بحث وجـود و اصـالت           يقي صدرا كه ارتباط وث    ين مبان يتر   از مهم  يكي
 ي و محـور اصـل     يشناسـ   نيـ  اساس فلـسفه و د     ، وجود يبه نظر صدرا مسأله   .  است يوجود و 

  . د و معاد استيتوح
 يتـوان شـرح داد و معنـ    ين وجود را حـداكثر مـ  يبنابرا. وجود به ذات خود متصور است   

 يهي بـد  ي، ادراك مفهوم وجود امـر     يرازين ش ي صدرالد يبرا. ان كرد ي آن را ب   يا اسم ي يلفظ
ست، بلكـه   يـ  ن پذير ادراك ي و مقول  يطور مفهوم     به  وجود ،يت خارج يث واقع ياما از ح  . است

ت التصور است و عنوان اسـ   يهيوجود بد «: استي و ادراك شهوديل تجربه حضورفقط قاب
مالصـدرا  » .شـود   يقـت انتـزاع مـ     ين مفهوم از آن حق    ي ا يعني،  ي نوران  و طي بس يقتي حق يبرا

ان ي عام است كه مشترك در م      يك معن يمفهوم وجود   «: ديگو  يداند و م    يوجود را مشكك م   
 است، نه به    ي موجودات به اشتراك معنو    ي صدقش به همه   يعني. باشد  ي موجودات م  يهمه

  .  استيها تنها در شدت و ضعف وجود و تفاوت آن. )10: ص،7(» ياشتراك لفظ
 تيت ماهياصالت وجود و اعتبار .2 .2

 در عالم خارج حقيقتاً واقعى است، وجود است و          چه آنصدرالمتألهين مدعى است كه     
. شوند، امورى تبعى و ظلّى هستند ات، كه از نظر به حدود و مراتب وجودات دريافت مىيماه

از قبيل تابع بودن موجودى نسبت به موجـودى ديگـر           » وجود« به   ت نسب تابع بودن ماهيت  
 تعبير. بح نسبت به ذوالشبح است    نيست، بلكه از قبيل تابع بودن سايه نسبت به شخص و ش           

شود و هـم مراتـب و        ي اصالت وجود، هم اصل حقيقت وجود را شامل م         يدر مسأله » وجود«
  . را درجات آن
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  مانين و ايد. 3. 2

 ياني وح يها  مان را علم به گزاره    ي ا ي و . است ي بر وح  ي و مبتن  دينيمان  يمان صدرا ا  يا
» .ق اسـت ي مجرد علـم و تـصد  ،مانيا«: است شده د ييتأداند كه با برهان     يها م   ق آن يو تصد 

  ). 252:ص ،8(
مـان  يا«: ديـ گو  ي مـ  كرده،ل  يهم تحل   را با  يمان و وح  ين، ا يمان و د  ي ا يدهي دو پد  يو
). 254:همـان، ص  (» . انـد  ن اسالم ي است كه ضرورتاً جزء د     يياي قضا ي همه قي، تصد ياسالم
ن موارد را به عنوان متعلقـات     يصدرا ا .  است يني معارف د  يمان مجموعه ين متعلقات ا  يبنابرا

امبران و كتـب    يـ مـان بـه رسـالت پ      يمان بـه معـاد، ا     يمان به خداوند، ا   يا: شمرد  يمان بر م  يا
  ). 207: ص،11(به مالئكه مان يب و ايمان به جهان غي، ايآسمان

 عقـل   و ، و متعلقـات آن    ،مـان يان ا يـ  م يناقـض گونه تعارض و البته ت      چي ه ،يبه نظر و   
 يهيرش اصل امتناع تناقض است كه به نظر صدرا پاي بر اساس پذين نظر و يوجود ندارد و ا   

  ). 455 : ص،10( است يهمه علوم و معارف بشر
  

  واجب الوجود .3
 ي كـه بـرا    يا  ن مـسأله  يتـر   ياصـل . دهد  يل م يه وجود خدا تشك   ن را اعتقاد ب   ياساس د 

ن يرا به دست آورد ا      ح آن يز پاسخ صح  يش از هر چ   يد ب يشود و با    يقت، مطرح م  ينده حق يجو
 نگرش انـسان    صرفاً ،الؤن س ي به ا  يا منف ي نه؟ پاسخ مثبت     اي وجود دارد    ييا خدا ياست كه آ  

ن يـ  كه به ا   ي خود انسان هم در پرتو پاسخ      سازد، بلكه   يمنرون متفاوت   يرا نسبت به جهان ب    
  . ابدي ي ميگري ديدهد، جلوه و معنا يپرسش م

 در  يو. كنـد   ياد مـ  ي،  يا واجب تعال  يصدرا در اكثر آثار خود از خدا با نام واجب الوجود                  
شوبه عدم و ال نقـص  ي ال اَتم منه و ال يهو صرف الذ«: آورد يف واجب ميكتاب اسفار در تعر 

تـر از او وجـود نـدارد و            است كه تمـام    ياو وجود صرف  » . هو ما سواه من افعاله و آثاره       يو ثان 
 : ص ،5(، از افعال و آثار اوسـت        )ممكنات( او   يو ما سوا  . شود  يخته نم يعدم و نقص با آن آم     

16.(  
 اسـت و  ي وجـود نامتنـاه    ي است كـه دارا    يطيمنظور صدرا از واجب، وجود صرف بس      

بـه واجـب    ، وابسته   ي است كه در وجود و كماالت وجود       ي ظل يتعلقمنظور از ممكن، وجود     
 با تـصورى كـه فـارابى و    كندميبراين اساس، تعريفى كه صدرالمتألهين از خدا ارائه   .است

ها در تعريف خدا روى مفهوم وجـوب وجـود تكيـه              آن. ابن سينا از خدا داشتند، تفاوت دارد      
از نظـر   . ت و مـاهيتش عـين هـستى اسـت         داننـد كـه ذا      كنند و خـدا را موجـودى مـى          مى
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نداشتن شرط است كه موجود، عالوه بر حقيقى بودن و          » وجود«صدرالمتألهين براى وجوب    

  . ، بي نياز از حيثيت تعليليه نيز باشدحيثيت تقييديه و واسطه در عروض
   امكان معرفت و شناخت واجب الوجود. 1. 3

 خداونـد آن اسـت   يا از سوه   انسان ي برا يهف ال ين تكل يلن نظر است كه او    يصدرا بر ا  
  ). 58 : ص،9(ابند ي به ذات خداوند و صفات او با استدالل و نظر معرفت ها انسانكه

داند و معتقـد اسـت        ي محقق م  ي قرب اله  يهي انسان را تنها در سا     يقي كمال حق  يو
 وجـود حـق   ه ب معرفتيو.  نخواهد بودممكناو،  به   متعال بدون معرفت     يب به خدا  كه تقرّ 

 ياز نظـر و   . كنـد   ي مـ  ي انسان را متوقـف بـر آن معرفـ         يقيداند و سعادت حق     يرا حكمت م  
 لذا انسان مكلف است كه خدا را بـه قـدر          ؛شود  ي محسوب م  يا  دا هدف هر فلسفه   شناخت خ 

كنـد كـه      ين نكته اشاره م   ي به ا  يات قرآن يصدرا با استفاده از آ    .  بشناسد يتوان و طاقت بشر   
 يهي و بد  ي ضرور يمعرفتهاست،    ن معرفت ي صفات او، برتر    و معرفت به   ي اله هر چند معرفت  

ـ  يها  وهيد با ش  ياند و با    ي و استدالل  ين معارف از سنخ معارف نظر     يست، بلكه ا  ين  بـه   ي عقالن
 كـه   ياتيكند و از آ     يا با مردم اشاره م    يوه برخورد انب  يصدرا به ش  . ن داشت يقيها اعتقاد و      آن

 بهـره گـرفتن از   ،ايـ  مرسـوم انب يوهيكند كه شـ    ين استفاده م  يرد چن نه وجود دا  ين زم يدر ا 
ن نـوع معـارف     يـ  ا جـه ينتدر   و    است  بوده ينين معارف د  اي ب ي برا ي و استدالل  يمباحث نظر 

  ).81: ص،9(بود  يها نم  آني براياز بر استدالل نظريستند واالّ ني نيهيبد
ن ي اثبـات او، بـراه     يانـد و بـرا    د  ي در مورد خدا را ممكـن مـ        ين او شناخت عقالن   يبنابرا
ز ي ن يشف و شهود عرفان    ك ي به نوع  ي البته و  .كند  يه م ن اقام يقي از جمله برهان صد    يمتعدد

تـوان    يوجـه نمـ      چيكند كه كنـه و ذات پروردگـار را بـه هـ              يان م يحال ب   ني با ا  ؛اذعان دارد 
  :ديگو يقت مين حقيان اي مالصدرا در ب.شناخت

ت يكه موجود را به كنه در تصور آورد، تا آن  ق را درك كند، و آنتواند وجود ح يعقل نم«   
 مرتسم شود، يه در ذهنيقت واجبيرا كه ممتنع است كه حقيز. ه را از آن انتزاع كنديمصدر

ه و ياليه و چه خيه، چه عقلي ادراكيع قوايه و خواه اذهان سافله، بلكه جميخواه اذهان عال
) ص(كه از رسول خدا چنان. اند ك مرتبه واقعي در ينااس در درك جناب ربيه، قيچه حس

كه از ابصار   است چنان از عقول محجوبي كه حق تعالي به درستوارد شده است كه
ن است يش او وجه.  مثل طلب كردن شما او راكنند ي او را طلب مياعل محجوب است و مأل
 در چه آنرد به يگ يق م در عالم خلق است، و تعقل تعلچه آنرد به يگ يكه احساس تعلق م

 » پس از حس و عقل محجوب خواهد بود. است فوق هر دو عالميعالم امر است، و حق تعال
  ).43-44 : صص،7 (
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 ، كـه در مـاده دارنـد       اييكند كه عقـول مـا بـه اعتبـار ضـعف و فرورفتگـ                يان م ي ب يو

  . كنند حد ذاته است ادراك ي كه فيوتوانند او را  به همان نح ينم
 بـه   يقسم: ف است دو قسم است    يها ضع    كه عقول ما از ادراك آن      يياياش« صدرا   به نظر 
و قـسم   . يوليـ س است مثل ه   يف است و جوهرش خس    ي نفسه ضع  يكه وجودش ف    اعتبار آن 

ان آن دو   يـ  متوسـط م   چـه   آنو  . ت است مثل واجب الوجود    يت كمال و تمام   يگر كه در غا   يد
» اتيـ ات و كم  يفير ك ي مانند اجسام و الوان و سا      را ادراك كند    تواند آن   ي م ي انسان يباشد قوا 

شود و چون از مـاده        يتر م   تر شود ادراك ما از واجب تمام        به هر قدر كه جوهر از ماده دور       ... 
ـ     يش مـ  يتـر از پـ      دا كامل  ما از خ   ادراك عقلي  در آن وقت     كنيم، مفارقت   يكله  ب  يگـردد ول

 يرا قـوه  يـ ز. ميكنـ   يو را ادراك نمـ     ا ،سته اوسـت  يكه حق و شا     ز چنان ين حالت ن  ي در ا  يحت
 پس اعتراف به عجـز در معرفـت او          . است ير متناه يل در كمال غ    او  و حقّ  يادراك ما متناه  

  ).48 : ص،7(ت معرفت او ين است غايواجب است و هم
 بـاري البته نـه كنـه و ذات        (داند    ي م پذيرادراكم، صدرا نه تنها خدا را       ي گفت چه  آنبنابر  

كند، كه همه بـه جـز برهـان           ي م مطرح يتعال   اثبات واجب    يز برا ين ينيه براه  بلك ،) را تعالي
انـد    ان كـرده  يـ هـا را ب      آن ي مختلفـ  يها  ريمان و متكلمان به تقر    ياند و حك    ين، تكرار يقيصد .

  ن اصـل  يصـدرالمتأله . بالـد   يداند و بـه آن مـ        ين را ابتكار خود م    يقيصدرا برهان صد  م  تقـد
بناى برهان خود قرار داده و بدين ترتيب خود را از بنـد تقـسيم                زير را» ماهيت«بر  » وجود«
ن كه  ي و بدون ا   كرده است  اصالت ماهوى دارد، رها      ي كه صبغه  ،به واجب و ممكن   » موجود«

  . زند ي دست به اثبات واجب الوجود م،بطالن دور و تسلسل را مطرح كند
 وجـود خداونـد، وجـود       در مشرب فلسفى صدرالمتألهين، وجود اشـيا در مقايـسه بـا           

خود را نـشان دهـد، او را        كه    ؛ بلكه از قبيل نمود و ظهور است كه پيش از آن           يستحقيقى ن 
  .دده ينشان م

 صفات واجب الوجود. 2. 3
 ي برا يپردازد و صفات    ي از صفات حق م    طور مفصل به بحث   ه   ب ،اسفارمالصدرا در كتاب    

م يه تقـس  يـ ه و ثبوت  يات سـلب  ا بـه صـف     ر يمالصدرا اوصـاف الهـ    . كند ي متعال اثبات م   يخدا
بـر نظـر صـدرا گرچـه      بنا. داند ي مپذير ارجاعهيز به صفات ثبوت يه را ن  ي و صفات سلب   كند يم

 تكثـر و تعـدد در ذات واجـب          ن امـر مـستلزم    يا،  شود  ي متصف م  يخداوند به اوصاف مختلف   
 يع و وجود مصداق   ان دو مقام مفهوم و مقام واق      ي م ،ي در باب اوصاف االه    ين و يبنابرا. يستن

ز و  يمتمـا گـر   يد كيـ  بـا    ي به لحـاظ مفهـوم     ن اوصاف ي ا ي همه كه  نيبا ا . شود  يل م يز قا يتما
 در  يبيگونه تكثر و ترك     چي كه ه  هستند يطيوجود به وجود واحد بس     م گي هم يمتفاوتند، ول 

 واحدن اوصاف به وجود ي اي همه،ن به حسب واقع و در عالم مصداق    يبنابرا. ذات او راه ندارد   
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ن ذات او   ي، اوصـاف خداونـد عـ      يبـه لحـاظ وجـود     .  هستند طي بس ع جهات ي و از جم   موجود

   ).120:، ص6( گر استين وصف دي عيهستند و هر وصف
ك يل از   ي و تعط  ين نف ي ب ي راه ، به تبع قرآن   ،صدرا در بحث امكان سخن گفتن از خدا       

 را كـه    يم هـر صـفت    يانتـو   يقد است كه م   تگر، انتخاب كرده و مع    يه از طرف د   يطرف، و تشب  
 گوناگون او با مخلوقاتش باشـد و از عظمـت و جـالل او               يها  م، هر گاه دال بر ارتباط     يبخواه
رون از يـ  بيا صفاتيب در ذات و يها داللت بر ترك  م و اطالق آن   يت كند، بر او اطالق كن     يحكا

 يچ جهتـ ي در هـ يچ مخلـوق ي خداوند را به هـ يكه به نظر و نيگر اي د.ذات او نخواهد داشت  
 از صـفات كـه مـا        يگـر، هـر صـفت     ياز طـرف د   . »يس كمثلـه شـ    يل«: ه كرد يتوان تشب   ينم
ن صفات چـه از نظـر لفـظ و چـه از نظـر      ي ا.م، صفت مخلوق است نه صفت خالق    يشناس  يم

م، يز متـصف بـه آن صـفت بـدان         يـ پـس اگـر خـالق را ن       . معنا، با مخلوقات مشترك هـستند     
 كـه مطـرح     يجـا اشـكال     نيـ  در ا  .ميـ ا     ه سـاخته  يو شب ك  يمخلوقات را با او در آن صفات شر       

وجـود  ان خداونـد و مخلوقـات       يه م  ك يارين است كه چگونه با وجود اختالف بس       يشود ا   يم
 و ياشتراك معنـو «دگاه ي د ،نهين زم ي در ا  يم؟ و يك صفت بخوان  يم هر دو را به      ي مجاز دارد،
 كه در مورد خداوند به كـار        يه، اوصاف ين نظر يبر اساس ا  . كند  يرا اتخاذ م  » يك وجود يتشك

ز با مخلوقات، واحد هستند و بـا اسـتفاده از           يرود، عالوه بر وحدت در لفظ، از نظر معنا ن           يم
 و حـل    ييگـو    پاسـخ  ي خود در پ   يك وجود ي و تشك  ي اصالت وجود و اشتراك معنو     يهينظر

  . ن مشكل استيا
 يم وجـود در همـه     كنـد كـه مفهـو       يان م ي ب ، وجود ي اشتراك معنو  يهي بنا بر نظر   يو

ن وجود خـالق و     يمثالً اختالف ب   (ن موجودات يز كه ب  ي ن ي و اختالف  ستك معنا يموجوات به   
ن مسأله را بنـا  يست كه اها الف در مرتبه و شدت و ضعف آن     از اخت  ي ناش ،مينيب  ي م )مخلوق
 ن ما يبه االختالف موجودات ع    ك، ما ين قسم از تشك   يدر ا  .دهد  يح م يك وجود توض  يبر تشك 

  . ان موجودات، تفاوت به حسب مراتب است و بسي تفاوت ميعني ؛هاست از آنيه االمتب
ك معنـا  يم مفهوم وجود را، به يتوان ي ميچ مشكلين مشخص شد كه ما بدون ه  يبنابرا

 .شـود   ين اسـتناد نمـ    يها مانع ا    ان آن يم و هم به مخلوقات و تفاوت م       يهم به خدا نسبت ده    
ف وجـود مـشخص     يـ حال كه تكل  . ستها   آن يعف و مرتبه  ها به شدت و ض      چون اختالف آن  

  .ميرو يم...  ات ويل علم، قدرت، حيگر از قبيم و اوصاف دي سراغ مفاه،شد
 و   از آن هـستند     ون وجود و برخاسته   ؤ از ش  ي كماالت وجود  يمعتقد است همه  صدرا  

 يهيگونه كه نظر    او معتقد است همان   .  است يها تابع شدت و ضعف وجود       شدت و ضعف آن   
 اطالق مشترك مفهوم وجـود      يتواند چگونگ   ي م ي به خوب  يك وجود ي و تشك  ياشتراك معنو 

ر ي اطالق مـشترك سـا     ين چگونگ ييه و تب  يتواند از توج    ي م ه كند، يا بر خالق و مخلوق توج     ر
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 چه   پس هر ). 86 : ص ،12(د  يز برآ يات و مانند آن ن    يل علم، قدرت و ح    ي از قب  يم كمال يمفاه
تـر و     ات در آن موجـود كامـل      يـ تر باشد، علـم و قـدرت و ح           كامل يجود مو ي وجود يدرجه
 ي است كه در اعلـ     ي اوصاف كمال  ين جهت واجد همه   يذات واجب الوجود از ا    . تر است   ديشد

  .مراتب وجود قرار دارد
  

  اسپرسيم مرتبط با بحث خدا در تفكر ي مفاهيبرخ. 4
  :ند ازارس عبارتاسپي يم و مباحث مرتبط با موضوع خدا در فلسفهيمفاه

  وجود. 1 .4
ث هو ير دارند تا وجود من ح شتر با وجود انسان سروكا    ي ب تسياليستانسيمتفكران اگز 

ن وجـود را    يد ا ينبا.  است ي صرفاً انتزاع  ياند و امر     كه ارسطو و تابعان او مطرح كرده       _ وجود
 Exist تنوجـود داشـ   . دانـست » بـودن «را معادل     آن  متعارف آن در نظر گرفت و      يبه معنا 

شتر در مـورد  يـ ن واژه بيا. ستادن استي برون جستن و برون اي در اصل به معنا Ex-sistاي
  . گري انسان صادق است تا موجودات ديهست

ف كـرد، فقـط     يـ تـوان تعر    ي وجود داشتن را نمـ     ،ستياليستانسيلسوفان اگز ياز نظر ف  
 ي نظـر يهـا  را به گونـه   آنست كهي نيا  وجود مسأله يمسأله. توان برشمرد   يرا م   اوصاف آن 

  . توان گشود يرا فقط در مرحله عمل م  بتوان حل كرد، بلكه آن
كه نزد مفسرانش بـه       است، چنان ) انسان(ز از وجود    ياسپرس ن ي ي فلسفه يسؤال اصل 

اسـپرس، مباحـث انـسان،      يافكـار   ر  يدر س ). 142 : ص ،3(شهرت دارد   » پزشك عالم وجود  «
 ي در فلـسفه و يمقـام شـامخ  وجود ن يبنابرا. ندا  مرتبطأله وجود با مسيمان به تعال ي ا  و ايدن

  ).150 : ص،3(دارد 
  : استي وجود انساني برايل به مراتبياسپرس قاي
ن مرتبـه   يترن مرتبه نازل  ي است كه ا   يجود تجرب ا و ي  1ني دازا ي اول مرتبه  يمرتبه. 1

 قتي حق ،ي وجود تجرب  يبرا .ن مرتبه قرار دارد   يها در ا  شيالت و گرا  يتما.  است يجود انسان و
 داشـته   يمان كـاربرد عملـ    يل ما باشد و در زنـدگ      يج آن مطابق م   ي است كه نتا   يزيهرآن چ 

 ).41-9:، صص23(  شوديقت محسوب نمي ما را تنگ كند، حقي در واقع هر چه زندگ؛باشد
ـ   يدر ا . مي پناه ببر  2ي كل يم به آگاه  يتوانين، م ي فرا رفتن از دازا    يبرا. 2 سان ن مرتبه ان

 مطابقـت   قـت ي حق ،ن مرتبـه  يـ  در ا  .)72: ، ص 1(پـردازد    يرامون خود م  يبه شناخت جهان پ   
 . ه با متعلق آن استيقض
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 يژگـ يو. نديگويز م ي ذهن ن  ي نام دارد كه به آن مرتبه      3 روح ي سوم مرتبه  يمرتبه. 3

 ي منـسجم از تمـام     يتـ ير بـر كل   ت و وحـدت و اصـرا      ي جامع ير به سو  ي س اين مرتبه  ياساس
 .)91:، ص22(هاست ربهتج

شـود   ي استفاده م Existenzازان آن ي بي برا كه استي مرتبه هستيي نهايمرتبه. 4
ن مرتبه وجود انسان اسـت و تنهـا در          ين مرتبه باالتر  يا.  اشتباه نشود  Existence  كلمه اتا ب 
نـد  توايكند و مـ  ياز وجود خداوند سؤال م    دهد،   ي خود را شكل م    ين مرتبه است كه هست    يا

تـوان آن را در     يست و تنهـا مـ     يـ  ن ني و شناخت  پذيرفي تعر ين هست يا . ببرد يبه وجود آن پ   
  ).66:، ص1، ج21 ( عمل تجربه كرديآزاد

. ز معتقد است  ي مطلق ن  يا هست ي 4رندهي به وجود فراگ   ياسپرس عالوه بر وجود انسان    ي
 كـه   يي غـا  يت ندارد، اما به هـس     يني مع يك شاخص است كه داللت ضمن     يرنده  يوجود فراگ 

 ،3(ست  يـ  آن چنـدان روشـن ن      يالبته محتوا . كند  يم است، اشاره م   يخود اساس تمام مفاه   
ح يگونـه توضـ     نيـ رنـده ا  ي خـود در مـورد فراگ      ي بر فلـسفه   يدرآمد در كتاب    يو). 140:ص
گر و يك افق دين افق يم، اما پشت سر ايكن ي و فكر ميك افق زندگيشه در يما هم :دهد يم

 كـه   ييآن افق نهـا   . مينيب  يت افق م  ينها  يها ب   ن پشت سر آن   يچن   دارد و هم    وجود يتر عيوس
  . رنده نام داردي در آن محصور است، فراگيهر افق

ن بـود كـه     يـ د ا يـ  كه در فلسفه مطرح گرد     ين پرسش ينخست« :گويددر ادامه مي   يو
 م است و اساس   يه آن قا  يز بر پا  يست كه همه چ   يد چ ث وجو يوجود من ح  ... ست؟ي چ يهست
آورد وجـود   ي در پاسخ مـ چه آناست؟ كه   شدهيز از آن ناش يز است و همه چ    يه همه چ  يو پا 
 ما فقـط    يشهيشه و فكر ماست، چرا كه اند      يتر و برتر از اند      عيرنده وس يفراگ. رنده است يفراگ
... شه ما باشـد   يشود تا متعلق اند     يگاه موضوع واقع نم     چيرنده ه يان سروكار دارد و فراگ    يبا اع 
شه يسرو كار دارد تا اند     5ينش هست يا ب ي يرت نسبت به هست   يشتر با بص  يرنده ب يم فراگ مفهو
  ).46 :  ص،16 (»يعقل

ث يوجود من ح  « مطلق همان    يا هست يرنده  ي از فراگ  يد منظور و  يآ  ين به نظر م   يبنابرا
  .باشد  6»وه

ت يـا   ها به تفكر نظرى در باب وجود، به نحو كلى، يعنـى در بـاب ذا                 اگزيستانسياليست
ز همـين  يركگور، اين امـر متـضمن تنـاقض اسـت و او ا    از نظر كى. پردازندمفهوم وجود نمى  

  . كندمي انتقاد »كنم، پس هستميفكر م«، اصل مشهور دكارت به طريق
 و  پـذير  تجزيـه  توانيم چيـزى را كـه        اگزيستانسياليسم معتقد است كه ما نمى      يفلسفه

را بـه يـك       تـوان تجزيـه و آن      ديگر، موجود را نمـى     از سوى .  نيست، درك كنيم   پذير تركيب
  .يستن پذير ادراكبنابراين، وجود . د يگانه استمفهوم تبديل كرد؛ زيرا موجو
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دن بـه   ين بخـش  ي در تعـ   يبرد و سـع     ي اشراق را به كار م     ي ادراك وجود كلمه   ياسپرس برا ي

  ).147: ص،3(ت وجود ندارد يماه
  اصالت وجود .2 .4

ـ م و اولو  يى، تا قـرن نـوزدهم، بـر تقـد          اروپا يدر فلسفه  ـ  ي شـد د مـى  يـ ت تأك ت ماهي .
هـا از وجـود، وجـود         داند اما مقـصود آن      مقدم مي » ماهيت«را بر   » وجود«اگزيستانسياليسم  

ـ         در نظر آن  » تأخر ماهيت «انسان و معني     سـبب اختيـار و آزادي      ه  ها، آن است كه انـسان ب
سـازد و بـا مـرگ     دهـد و خـود را مـي     ميخود شكل» ماهيت«همواره و در طول زندگي به    

 .يابدانسان، ماهيت او شكل نهايي خود را مي
ماهيـت همـان ماهيـت فلـسفي     ها از  شود كه مقصود آن روشن مي اعتقاد، اين بر بنا

 برابـر دو  انـسان در  هـاي  عكـس العمـل  . انسان اسـت » شخصيت«مقصودشان  ه بلك،نيست
هاست كه هم وجود و هم شخصيت او  ها و رنج غم ها و ها و ترس هاي زندگي و اضطراب راهي

  .سازد يماهيت انسان را م ها تعبير آنه كند و ب يرا ثابت م
  مانين و اي د. 3. 4

 است و نه به گروه ملحدان وابسته است و با هـر دو تفـاوت دارد                 يحيياسپرس نه مس  
 معتقد  ،قد است  خداوند معت  يسان به سو  ت ان يمان و هدا  ياسپرس به ا  ياگرچه  ). 7 : ص ،16(

 نام دارد كه يمان فلسفيآورد، ا يان م ياسپرس از آن سخن به م     ي كه     يمانيا .ستي ن ينيبه د 
 و  ي از برهـان عقلـ     يتعـال امـر م   داشـتن    ي بـرا  يمان فلـسف  يست؛ ا ين ن ايمان مورد نظر اد   يا

ج و  مانـد، بلكـه مـرو       ي منحـصر نمـ    يني د يها   كالم ي د و در محدوده   يجو  ياستدالل سود نم  
نـان بـه    يضـامن اطم  ت انـسان را     ي و انـسان   ينانه است كه آزاد   يبمان خوش ي ا يا  ق گونه مشو

  .  از وجود ساخته استيتجرب فرايوجود بعد
كند خود  چه تالش مى است؛ در عين حال اگري وحي منهايمان  در نظر وين ا يبنابرا
و بـه خـوبى   ن ا  رسوبات اعتقادات مسيحى در سخنا     ، ايمان مسيحى بيرون كند    يرا از جرگه  
ه راث پروتستانى مسيحيت را تـرك گفتـ        هر گونه مي    از سويي  ، او  اين  وجود با. شود يافت مى 

ـ         از سوي ديگر   البته  و يورش آورده  يمان مسيحيت   است و به اساس ا       ه  از الحاد سـارتر نيـز ب
  ).89: ص،4(دور است 

  
  7و استعال يمتعال. 5

 ينـا  بـه مع   »ترانـساندنس «لفـظ    كلمه خـدا، از      ي آثار خود به جا    ياسپرس در برخ  ي
 بـا   ي اساس يا رابطه ي وجود دارا  يبه نظر و  . كند  يده م  استفا »استعال« و   »يتعال«،  »يمتعال«

  ).149 : ص،3( است يتعال
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بـه شـمار    ) ينـ ير د يـ  و غ  ينـ ياعـم از د   (ستانس  ي اگز يها   از اصطالحات فلسفه   يتعال

  :رود يكار م هرود و  به دو معنا ب يم
 كـه  يافتن بـه وجـود خـاص انـسان    يـ تن از مراتب نازل وجود و دسـت        گذر و فرا رف   . 1

Existenz از خود فراتـر رفـتن  « و »رون شدنياز خود ب«ن معنا ناظر به عمل ي ا. نام دارد« 
 ي ذهن و ذهن بـه سـو       ي به سو  ي كل ي و آگاه  ي كل ي آگاه ين به سو  ين مبنا دازا  يبر ا . است

Existenz است كـه انـسان در عبـور از خـود و     يحركت« يو به معنا»  كند  يدا م ي پ  استعال 
بـر  « .)319-318: ص، صـ 14(از دارد يـ ش امكانات خـود بـدان ن      يش از پ  يدن ب يتحقق بخش 

ن قول  ير ا اسپرس د ي .مي ترجمه كن   را استعال  Transcendence ستيبا  ي م ين معن ياساس ا 
ركگـور  يي ك را از نظر  يز). 318-319:ص، ص 14(» وندديپ  ي م روركگييچه و هم به ك    يهم به ن  

دگر يـ ها   در نـزد سـارتر و        ؛ميـ رو  ي آن مـ   ي است كه ما به سو     يترانساندنس ذاتاً همان حد   «
  ).288:  ص،1 (»رون شدنيترانساندنس عبارت است از عمل از خود ب

ـ     يئ مبـد يعني كه ناظر به خداست،    يينا مع .2  يريـ ه تعب كـه برتـر از جهـان اسـت و ب
ـ    ؛موجود برتر از جهان است     ن معنـا   يـ بـه ا  .  اسـت  يرون از حـدود هـست     يـ د ب  چرا كه خداون

Transcendence  است كـه    ي امر ين معنا متعال  يبه ا . مي ترجمه كن  يا متعال ي يد تعال ي را با 
 شود يان م ي آن نما  يز بر رو  ي است كه همه چ    يتينه و نها  يم و زم  يدن آن عاجز  ي از نام  مطلقاً

  ).319-316 :، صص14(
 خواه به عنوان توجه بـه خداونـد،      و  وضع موجود   عنوان گذر و تجاوز از      خواه به  ،يتعال

 و گـذر    يانسان در ضمن تعـال    . ن و ملحد بوده است    ي متد يها  ستياليستانسيمورد توجه اگز  
رون يـ  را از وجـود خـود ب       يشود و امكانات مبهم و نامشخـص        ي خود آگاه م   يبه امكانات درون  

 يه عنوان توجه به خدا و گاه       ب ين تعال ي ا ،سمياليستانسيز اگز ياسپرس و ن  يدر نظر   . كشد  يم
 و گـذر، وجـود      ي تعـال  يل اصـل  يـ ن علـت و دل    يبنـابرا . است  به عنوان خود خدا ملحوظ شده     

 ي و گذر از وضع موجود، پاسخ به نـدا يسازد و در واقع، تعال   ي را محقق م   يخداست كه آزاد  
  ).27-56: ، ص15( است ياله

ن يـ ان ا يـ  م يتالف جهت چ اخ يبته ه برد و ال   ي را به هر دو معنا به كار م        يعالاسپرس ت ي
 نرسـد   Existenz خود فراتر نرود و به مرتبـه يرا تا شخص از حدود هستي ز؛ستيدو معنا ن

  .دا كنديتواند با خدا ارتباط پينم
  يامكان ادراك متعال. 1. 5

خـدا متعلـق معرفـت و       «: رديـ گي قرار نم  ي خدا موضوع معرفت علم    ،اسپرسيبه نظر   
ر قابـل مـشاهده     يـ  او غ  ؛توان تجربـه كـرد    ي حواس نم  يلهياو را به وس   . ستيآور ن ل الزام يدل

 ياز نظـر و   . )45 :، ص 18( »ميـ مـان آور  يم به او ا   يتوانيست و تنها م   يدن ن ياو قابل د  . است
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مـان  ي خـدا موضـوع ا     ،ي و يدر واقع بـرا   . با خدا مهم است نه اثبات خدا      ) انسان(  ما يرابطه

  . ياست نه شناخت عقالن
شود؟ به نظر يست و چگونه حاصل ميمان چين اي ا شود كهيسؤال مطرح من يحال ا

 كه  يا به گونه  ؛ انسان است  ي بلكه در آزاد   ،ستي ن يوي دن يهادر تجربه  مانين ا ي ا أ منش ،يو
ن را از   يقـ ين  يـ گردد و البته ا   يل م ين نسبت به خداوند نا    يقي به   ، خود ي آزاد بهن  يقيبعد از   

 ،18( دانـد ي وجود م  ين را به عنوان حضور برا      بلكه آ  ،داندينم) يحصول( ينوع معرفت علم  
  . )45: ص

دا يـ ن پيقـ يتـوان  ي وجود خداوند مـ  بهير علم يمان و به صورت غ    يق ا ين از طر  يبنابرا
: ، ص22( »انجامـد ي به شكست م   يت متعال ين ماه يدر تب  يتالش آدم « ،ي اما از نظر و    ،كرد
67.(  

ت يشه با واقعيما در جنگ اند«: نهدشت ميوي در جايي ديگر بر همين نكته انگ
 متعال ي سود آور كه ما را به هستي شكست،ميا  بارها و بارها شكست خوردهيپنهان تعال
 ».ميخور ي بر مير قابل نفوذيبست غبه بن آن يستي چي  اگر چه درباره؛سازد يمطمئن م

  .)35 :، ص3 ج ،21(
شد كه   جا ظاهر مى    تفكرات ياسپرس همين  يكى از آثار كانت، فيلسوف بزرگ آلمانى، بر         

 انديشه و عقل نظرى قرار داد و گفت اگـر بخـواهيم بـا               را برتر از    ى حفظ ايمان، آن   برا كانت  
الطـرفين مواجـه و بـه تنـاقض دچـار            بحث و استدالل به سراغ خدا برويم، با قضاياى جدلى         

بـات تكليـف اخالقـى و نيـز         گاه اخالق و عقل عملى را در جايگاه رفيع براى اث            شويم؛ آن  مى
   آزادى انسان و معرفـت     يياسپرس به پيروى از كانت، عقل را وارد حوزه        . اثبات خدا قرار داد   

رس سنجشگرى علمى قـرار     خدا نكرد و كوشيد ايمان و آزادى انسانى و خدا را دور از دست             
   .)417 :، ص13 (او ايمان فلسفى را جانشين قانون اخالقى كانت قرار داد. دهد

 ي از نظــر و).124 :، ص22 ( داردي شــهودي جنبــهي درك متعــالي وي بــرا،در واقــع
ست، حـضور   يـ  ذات خدا مهم ن    ي و ي برا .ستي ن ني شناخت ي و مفهوم  ي به صورت كل   يمتعال

ق مجازهـا،   يـ شود بلكه از طر   يم حاصل نم  يز به صورت مستق   يخدا ن خدا مهم است و حضور      
حـضور  ) موجـود (دار  ي هـست ي بـرا ي وقتيمتعال «: شدليتوان به آن نا يالت ميمزها و تمث ر
 ،21 (»شـود  يك رمز در ذهن حاضر م    يابد، بلكه به عنوان     ي يكند، خودش حضور نم     يدا م يپ
 :همـان، ص  (»  هـستند  يتعـال ) ينـدا (رمزهـا زبـان      «،اسپرسيشه  يدر اند . )120 :، ص 3 ج

 listeningجا اصـطالح  ني در ا وي.ديگو يق رمزها با انسان سخن ميو خداوند از طر ).148
 ي بـه نـدا  يعنـ ي ،د بـه رمزهـا  يـ ن است كه انـسان با     يبرد و مراد از آن اصطالح ا        يكار م  را به 

ن گـوش فـرا     يا.  و به طرف او حركت كند      ودشنب خداوند را    يدهد تا صدا    گوش فرا  ،خداوند
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خداونـد   يهـا   ا نشانه يق رمزها   ي است كه انسان از طر     ي شخص ي همان رابطه  ،دادن به رمزها  

 ارتباط ما با خودش واسطه قـرار داده         ياسپرس معتقد است خداوند برا    ي. كند  يبا او برقرار م   
ند  ارتباط با خداو   ي ما برا  يواسطه. مي حركت كن  يماً به طرف و   يم مستق يتوان  ياست و ما نم   

عـت و   ي مظـاهر طب   يهيـ هـا و كل     ايـ و در  ها  ها، دشت   كوه. ستا جهان رمزها  يدارها  يجهان پد 
 هستند و ما را     »يات اله يآ«ا  ي ي متعال يها   رمز ي فلسف يها  هي و نظر  ين مكاتب فلسف  يچن هم

ل يـ ن دل ي بـه همـ    . است ي شخص ين رمزها امر  يادراك ا . كنند  ي م يي خداوند راهنما  يبه سو 
شخص  يبا هم متفاوتند و حت    ) خداوند( يا در سطح ادراك تعال    يمان  ي ا يها در درجه    انسان

 در  ها غافل شـود و      گر از آن  ي د يا  ابد  و در لحظه    ين رمزها را در   ي مع يا  ممكن است در لحظه   
اش بـه  يي در راهنمـا  يرامون او نقش  يكه جهان پ  ني، بدون ا  گرددجان گرفتار     ي ب يايان اش يم

و  ارزش   ،د خداوند ادراك نـشو    ي عنوان رمزها  عت به يرا اگر طب  ي ز .طرف خداوند داشته باشد   
  .دده ي خود را از دست مينقش واقع

شه يـ او هم  دهند و   ي را هرگز به طور كامل نشان نم       يرمزها متعال «: ديگو  ين حال م  يبا ا 
شه حاصـل   يـ  هم يبـاره و بـرا    كيـ چ گاه   ي رمزها ه  ي به واسطه  يفهم هست . در حجاب است  

 يهـا    گونـاگون بـه صـورت      يهـا   ك از رمـز   يهر.  است يمي دا يحركتشود، بلكه فهم آن       ينم
ان در  يپا  يابهام ب . د شود ي جد ي ممكن است خود رمز    يواندنشوند و هر خ     يمختلف خوانده م  

  ).60 :، ص19(» ها نهفته است ذات آن
اگـر گمـان رود كـه        «:معتقـد اسـت    پردازد و ي م ين خداشناس ياسپرس به نقد براه   ي

 يق ساختن تجربا محقّ ي ياضي با اثبات ر   ي و استدالل  يات علم يهين وجود خدا مانند بد    يبراه
  ).55 :، ص16 (» خطاستيگردد گمان يحاصل م
 كانـت   ينه بـه انتقادهـا    ين زم يرد و در ا   يپذ  ين اثبات وجود خدا را نم     ياسپرس براه ي
 يد، بلكـه مـا را بـه گمراهـ         نـ كن  ين نه تنها خدا را اثبات نمـ       ين براه ي ا يبه نظر و   .نظر دارد 

ها  اعتبار آن، بلكه يستند معتبر ن يل عقل يعنوان دال ل اثبات خدا، به     ين دال يبنابرا. دنكشان  يم
رون شـود و    يـ  را حس كند و از خود ب       يزد تا وجود متعال   يانگ  ين است كه انسان را بر م      يدر ا 

   ).175 :، ص3،ج21 ( خدا بروديبه سو
كنـد كـه جهـان از     يان مـ ي، بيشناختن با مثال آوردن برهان جهانيبراه در نقد  يو

م و در يعت هستي در درون طبوستهيرا ما پي ز؛ستي نيا دهيا پديت و شمول، نمود يث كليح
 ن، امكـان نـدارد    يبنابرا. كردم  يتوان  يرا در برابر خود مشاهده نم       م و هرگز كل آن    يآن محاط 

 ، خود يت در كلّ  ،جهان.  كرد  بتوان  استنتاج ير از هست  ي غ يزي چ ي جهان هست  يدر مجموعه 
 :، ص 16(م  ير به دست آو   يا  جهير از خود جهان نت    ي غ يزي چ ي دهد درباره   يبه ما رخصت نم   

59.(  
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مقصود انكار خدا نبود، زيـرا      «: گويد  خداشناسى چنين مى   يهاسپرس پس از رد ادلّ    ي

 ؛توان اثبـات نمـود     اگر نتوان وجود خدا را اثبات كرد، به طريق اولى عدم وجود او را نيز نمى               
ـ             نفى آن مثبِ   يه اثبات خدا و ادلّ    يهبلكه ادلّ  ا ت اين معنى است كه خـدايى كـه وجـودش ب

دليل اثبات شود، خدا نيست و هر چه در ادله و براهين خداشناسى تفكر و تدبر شود، تنزيه                  
اى از   در پـرده  بيـشتر  مفهـوم خـدا  گـردد و  د او بيشتر آشكار مىتر شدن وجو   خدا و پيچيده  
  ). 57 : صهمان(» گيرد ابهام قرار مى

و ايمـان را قبـل از       خـدا ديـد منفـى دارد          شناخت   يهبه ادلّ نسبت  كه  ياسپرس با آن  
  استدالل  بر وجود خداوند   يق اختيار و آزادى انسان،     از طر  ييدر جاها  داند، خود  استدالل مى 

ل شود  ي از خود نا   يقي حق ي كه به آگاه   ي انسان .) سازگار نيست  يكه اين با مبناى و    (آورد   مى
ار ي كه از اخت   ابدي يل خود در م   ي وجود اص  يانسان در مرتبه  . كند  يدا م ين پ يقيبه وجود خدا    

جه يدر نت . اورده بلكه به او داده شده است      يار را خودش به دست ن     ين اخت يبرخوردار است و ا   
 همـان   أن منـش  يـ  سرچشمه گرفته باشم كـه ا      يگري د أوان موجود آزاد از منش    د به عن  يمن با 
  ).303 :، ص1 ، ج21 ( استيمتعال

ن بـه وجـود خـدا       يقيلزم  ار مست ين به وجود اخت   يقياگر   «:كند  يان م ي ب يي در جا  يو
ـ      ي وجود خدا م   يار مستلزم نف  ي وجود اخت  يه نف باشد، بالضرور   يا  ن دو رابطـه   يـ ن ا يباشـد و ب
 او  يابد كـه آزاد   ي يكند در م    يدا م ي كه با خدا ارتباط پ     يانسان). 61 : ص ،16(» موجود است 
شـده اسـت    از جانب خدا به انـسان اعطـا   يگر آزاديان ديبه ب.  است8ت و لطف يدر واقع عنا  

  .)26 :، ص20(
ار، برهـان وجـود خـدا       يث وجود اخت  ي ما از ح   يهست«: گويدمياسپرس  ين حال   يبا ا 

ن بـه وجـود خـدا را        يقـ يتـوان     ي است كه در آن مقام م      ين مرحله فقط مقام   ي بلكه ا  ؛ستين
ك از يـ چ يم، هـ ين واصل گـرد يقي علم ال ين باشد كه به مرحله    ياگر هدف ما ا   . احساس كرد 

  ).62 : ص،16(» دهد ين هدف را نميود خدا، به فكر بشر امكان وصول به ان وجيبراه
  ي متعاليريف ناپذيتعر. 2. 5

 هـم  از او      يچ تـصور  يهـ . ف كـرد  يـ تـوان تعر    ي را نمـ   يا متعـال  ياسپرس خدا   يد  ياز د 
چـرا كـه او نـه       . ديـ گنجانتـوان     يز نم يك از مقوالت ن   يچ  يداشت و او را در قالب ه      توان    ينم
ر، نـه موجـود   يـ ت، نه اضافه است و نه جهت، نه واحد اسـت و نـه كث        يو نه كم   ت است يفيك

  ).38-39 :، صص3 ، ج21(است و نه معدوم 
آيـد و مـا      خـدا هرگـز آن نيـست كـه بـه تـصور              « :گويد اسپرس در معرفى خدا مى    ي

   ».اند ها همه يكسره افسانه و اسطوره توانيم تصورى معين از او داشته باشيم و مثال نمى
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ت يـ  همان واقع  ي تعال ناپذير دسترس  صور است، بلكه بخش كالً     ي همه ي ورا ي متعال پس

قـت او سـكوت و   يف او و در مقابـل حق   ين رو، در مقام تعر    ياز ا ). 22:همان، ص (ت  متعال اس 
    ).9 :همان، ص (ف استين تعريم شدن بهتريتسل

  ي صفات متعال. 3. 5
ـ  يـ هونـه اال  گن است كه هـر      ياسپرس در بحث صفات ا    ي يدهيعق  بـا مـشكل     يات عقالن
 يجـاب ي ا االهياتك با   يزيكه در متاف     آن ي به جا  .شود  يروست و سرانجام دچار شكست م      روبه

ياسپرس هميشه به دنبال تنزيـه     . ميي توسل جو  ي سلب االهيات هد ب يم با يسرو كار داشته باش   
دا تـصورى   تـوان از خـ     كند كه هيچ گونه تشبيهى ذكر نكند؛ هرگز نمى         خداست و تالش مى   

بـه عبـارت ديگـر هـر        . ها همه يكسره افسانه و اسطوره اسـت         معين يا تجسمى داشت؛ مثال    
و حتى به تورات نيز اين اشكال وارد است كه تورات از             .مثال و رمز زاييده تصور است و بس       

 و در آن از  نيست و تا حدى بـه سـراغ تـشبيه رفتـه اسـت      كامالً خالى هرگونه تصور از خدا   
در . ان آمـده اسـت    يـ  و رحمت او سخن بـه م       ياز محبت و از داور     ، از خشم،  يت اله يشخص
 ادراك به   ين نحوه ياست و ا     متعلق به جهان ادراك شده     يها  ام، خدا تحت نظرگاه   ي ا يهمه

انـد     تصور كـرده   يتي شخص ، با انسان  يرا به علت تشابه تصور     ده است كه خدا   ي رس ينظرگاه
 يها به نف    م انسان يرياگر خداوند را دور در نظر بگ      «: ديگو ي م ن باره ي در ا  يو). 64 : ص ،16(
 ».شود ي مانند ما بدل ميزيك فرض شود به چي نزديليشوند و اگر خ يب مي ترغيو

م توانـست   يمـا نخـواه   « :ديـ گو  ي صـفات خـدا مـ      ينهياسپرس در زم  يژان وال در مورد     
قـت  يك حق يـ  ي دهيـ  بـا ا   ميتوان  يما نم . مي مانند مفهوم وحدت را به خدا نسبت ده        يمفهوم

مـا  . ستيـ گانـه در كـار ن  يگانه و جهان يقت يم حقيدان يرا كه ميز. مي خدا برويگانه به سو  ي
ن برابـر اسـت بـا       يرا گفتن هم  يار، ز يك مطلق جدا از بس    يك است؛   يم گفت كه خدا     ينخواه

ت م گفيز نخواهي و نياري و بسيكي است از يم گفت كه خدا وحدتيز نخواهيار و نيفرض بس
 يرا در وحدت شخص سخن بر سر وحدت هست        يكه خدا از وحدت شخص برخوردار است؛ ز       

جا كه خود را به مـا       م گفت كه خدا، از آن     يفقط خواه ). يمتعال(است نه وحدت ترانساندنس     
ست، يـ  هـم ن   يافتنيـ ارتباط ن  زي چ يست، ول يت ن يك كل يخدا  . اند، ترانساندنس است  ينما  يم

دار ي كـه خـود را هـست       يي بـه عنـوان خـدا      يعني من   ين خدا ست، مگر به عنوا   يخدا خدا ن  
  ).161 : ص،1(» اندينما يم

 از رمزها ي درك متعالياسپرس برايم، يدين ديشي پيها همان گونه كه در قسمت
از نوع  (يجابي ااالهيات ين كار به نوعي با ايرسد و ين به نظر مي بنابرا.استفاده كرد

  .  آورده استي رو9)يليتمث
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  اسپرسي صدرا و ق آراييبتط. 6
  وجود. 1. 6

 اروپـا،  جديـد ى گيرى بـا جنـبش فلـسف   هاى چشم بهتاشم صدرا در باب وجود،   يهنظري
ا بـر    .  است هوث  يظور صدرا از وجود، وجود من ح      من.  مكتب اگزيستانسياليسم دارد   يعني امـ

د يـ ، با نـد ك  يتنها در وجود انسان محدود م     اسپرس وجود را    يرود كه     ي گمان م  چه  آنخالف  
اسپرس ينظر  . كند  يرا رد نم    ز معتقد بوده و آن    ين» وث ه يوجود من ح  «ت عالوه بر آن به      گف

و ت هـ  يـ  به وجود من ح    ي اعتقاد و  ياي مطلق گو  يا همان هست  يرنده  يدر قسمت وجود فراگ   
  .است

  اصالت وجود. 2. 6
سياليسم اگزيستان ات اساسى فلسفى است دريا تقدم وجود كه از نظر     يبحث اصالت وجود    

د توجه داشت كـه اصـالت وجـود در هـر دو             ياما با . است پذيرقيتطب صدرا   يغربى و فلسفه  
 وث هـ يـ كنـد وجـود مـن ح     يان م ي صدرا ب   كه ي؛ در اصالت وجود   نيستك معنا   يب به   مكت

 آثـار اسـت،     أ و منـش   ير خارج تحقق دارد و واقع      د چه  آن ن است كه  يمطرح است و منظور ا    
اسـپرس  ي نظـر    ت مـد  يـ امـا وجـود و ماه     .  اسـت  ي و ظلـ   ي تبعـ  يت امر يوجود است و ماه   

ت يت، همـان شخـص  يـ منظـور از ماه  وجود، وجود انسان اسـت و  از ي؛ مقصود واند متفاوت
 و  هموارهيآزاد و اختيار سببه ب انسان ست كه ا، آن»ماهيت تأخر«معني  است و يانسان
ت مؤخر از وجود است؛ زيرا براين، ماهيبنا. دده مي شكل خود» ماهيت« به زندگي طول در

  .ميبايد وجود داشته باشيم تا بتوانيم انتخاب كننخست 
رد و تنها در مورد وجـود  يگ ي خدا را در برنمياسپرس مسألهي اصالت وجود   يهيپس نظر 

در بـر     را  اصالت وجـود صـدرا تمـام مراتـب وجـود           يهي نظر يطهي اما ح  ،انسان صادق است  
   . قرار دارديبه آن وجود واجبرتن ميكه در باالتررد يگ يم
   يمان فلسفي و ايمان مذهبيا. 3. 6

 بـر   يمـان صـدرا مبتنـ     يا. اسـت  با هم متفـاوت      ارياسپرس بس ي نظر صدرا و     مان مد يا
 بـه   ي كه نه تنها ربطـ     يماني؛ ا باور دارد  يمان فلسف ياسپرس به ا  ياما   10است يعت و وح  يشر
   .كند ي ميز نفيرا ن   ندارد بلكه آنيعت و وحيشر

انه است كه در آن، گوهر      يگراا ذهن ي ي عقل يكرديل به رو  يمان قا ي ا يصدرا در مسأله  
 بـاور  كـه    انـد  ييايز قـضا  يـ مان ن ي متعلقات ا  د و يآ  ي به حساب م   يمان از جنس معرفت عقل    يا

 از  يبـرد كـه حرفـ       ي بـه كـار مـ      ييمان را در جا   ياسپرس ا ياما  . رنديگ  يشخص مؤمن قرار م   
مـان آغـاز    يرد، ا يپـذ   يان مـ  يـ ل پا يـ  دل يوقتـ «: كند كه   يان م ي ب يو. باشداستدالل و عقل ن   
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 پـذير  اسـتدالل  ي دانش يمان به منزله  يكند كه اگر ا     يان م ي ب يو). 173 : ص ،17(» گردد  يم

  . رود يان مي آن از ميمطرح شود، جهت و معنا
نـسان   مطلـق اسـت كـه بـا ا         ي هـست  ي و از سو   ي بر وح  ي مبتن يمان مذهب يدر واقع ا  

 اسـت كـه خـود را ظـاهر          ي تعـال  يمان فلسف ي اما موضوع ا   .ديگو  يماً سخن م  يتخب مستق من
  .كند ياست و در سكوت مشاركت مد، اما در عالم سر يگو يسازد، سخن نم ينم

. مينـ يب  يات نم يات و روا  ي از آ  يرا خال   م آن ي صدرا رجوع كن   يها  ك از كتاب  ياگر به هر    
كه در آن به بحث و گفتار پرداخته به          يها و موضوعات    يبندتوان در فصل    يمز  ينر را   ين تأث يا

امت، ي و اوصاف و اثبات آن، حشر و ق        ي در باب نب   ي مباحث  به  مثال ي برا .كرد مالحظه   يخوب
توان  اشاره مي  ... و زقوم و   ي طوب ي و بهشت، شجره   منهزان، ج يعذاب قبر، صراط، حساب و م     

  .ديتوان د يعت را مين و شريار دروشن آث  او به صورت كامالًي پس در فلسفه.كرد
اى الهى اسـت و ديـن     او در عين حال كه فلسفهيد گفت فلسفهياسپرس با يدر مورد   

 م كـه  ينـ يب  ي مـ   اين  وجود با). 7 :، ص 16( دينى ندارد    ي صبغه  اما داند، را مددكار فلسفه مى   
  . خود از استشهادات كتاب مقدس استفاده كرده استآثار ي در بعضاسپرسي

  يالوجود و متعال واجب. 4. 6
از . ستي ن ياسالم ي فلسفه ي مطرح است، خدا   جديدسم  ياليستانسي كه در اگز   ييخدا
  .يستك معنا نياسپرس كامالً به ي مالصدرا و ي خدا در فلسفههمين رو

ن يـ در همـان حـال، ا     .ياسپرس نه خداباورانه است و نه وحدت وجـود        ي يمفهوم تعال 
 و مؤكـد، هـم   يح، قطعـ ي صريا به گونهيو. مدارانه و نه انسان   باورانه است عتيمفهوم نه طب  

  ).96 : ص،2( كند ي را رد مي و هم خداناباوردين
  : برد ي آثار خود به دو معنا  به كار مرا در ا استعالي ي تعاليواژهاسپرس ي   

 كـه همـان     ي انـسان  از مراتب نـازل وجـود بـه وجـود خـاص            حركت انسان    يبه معنا . 1
  .ستاستنس ياگز

  . برتر از جهانيئمبد يعني كه ناظر به خداست، ييبه معنا. 2
البتـه  .  اسـت  پـذير قيـ تطب با مالصـدرا     ي نظر و  ي دوم است كه تا حد     يتنها در معنا  

ن ي د يكند، با خدا    ياد م ي يا واجب تعال  ي اغلب از او به واجب الوجود         وي مالصدرا كه  يخدا
 ي به معنـا   ي حت ياسپرس منظور از امر متعال    ي يه اما در فلسف   .ق كامل دارد  يتطب) اسالم(او  
در : ديـ گو  ياسپرس مـ  ي .يستز ن ي ن يحي مس ي خدا بلكه  صدرا   يني د ي آن، نه تنها خدا    دوم

 ،3  ج ،21 (ف اسـت  يـ ن تعر يم شدن بهتـر   ي او سكوت و تسل    قتيف و در مقابل حق    يمقام تعر 
به كـار رفتـه در آن   ات هيفات و تشب ي بر توص  ي كه به تورات مبن    يد علت انتقاد  يو شا  ).9ص
ـ . شـود   يت مـ  يجاد محـدود  ين باعث ا  ي چهارچوب د   معتقد است  يكه و ن باشد   يكند، ا يم  اب
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ف خدا سود جسته اسـت و در        ي در تعر  ينيم د ي از مفاه  يم كه و  ينيب  ي در عمل م    اين، وجود
  .كند يان مي را ب مفاهيم هماناًقي دقموارد يبعض

 يفـ يان تعر ي ب يپ در   ق صفات خداوند  ي، از طر  يبجاي ا االهيات صدرا  با استفاده از       يول
  .كند يه م وجود را ارائي اشتراك معنويهيه، نظري تشبي حل مسألهي و برااستاز خداوند 

   ادراك خداينحوه. 5. 6
 ،ي سـلب  االهياتاسپرس معتقد به    ي و    است يجابي ا االهياتل به   يجا كه مالصدرا قا     از آن 

  . كردينيبشيك خدا پادرا  هر كدام را نسبت بهتوان نظر يم
 يستيـ گـر بـا چ    يم و از طـرف د     ييـ رو خداونـد روبـه    ي با هـست   يي ما از سو   ن مقوله يدر ا 

و هـم بـا شـهود        خداوند، مالصـدرا خداونـد را هـم بـا عقـل              ي؛ در بحث هست   وي) تياهم(
قت ي معتقد است كه كنه و حقيت خداوند، وي و ماهيستياما در بحث چ. داند ي م نيشناخت

كنـد   يان ميمالصدرا ب. يست نپذيرخت شنايا  چ مرحله يچ كس و در ه    ي ه يااوند، بر ذات خد 
ه مـاد   كـه از يشود و زمان يتر م واجب تمام ادراك ما از ،تر شود ه دوراز ماد كه هر قدر جوهر     

حـال   ني با اي ول .گردد  يش م يتر از پ     ما از خدا كامل    درك در آن وقت     كنيم، مفارقت   يكله  ب
 يرا قـوه يـ ز. ميكنـ   ي ادراك نم  ، اوست يستهيكه حق و شا     ز او را چنان   يالت ن ن ح ي در ا  يحت

پس اعتراف به عجز در معرفـت او  .  استير متناهي غ، در كمال، اول و حقّيادراك ما متناه  
  . است  اوت معرفتين غايواجب است و هم

 و )يحـضور  (ي شـهود يقي خداوند مسلم است، آن هم به طر ياسپرس هست يد  ياما از د  
ـ  .ير عقالن يغ ونـد ماننـد صـدرا معتقـد اسـت كـه          ت خدا يـ  و ماه  يستيـ  در بحـث از چ     يول
ـ  ي و نه به طور غ     يم، نه به طور عقالن    يداشته باش از آن    يگونه ادراك   چيم ه يتوان ينم ؛ ير عقالن

 همان ي متعالناپذيري دسترس صور است، بلكه بخشي همهي ورايمتعال «:گويدميكه چنان
م ي سكوت و تـسل    ،قت او يان حق ين رو در مقام ب    ياز ا  ).22: ص ،3 ج ،21 (ت متعال است  يواقع

  ).9 :، صهمان( ف استين تعريشدن بهتر
اسـپرس از  يدانـد و  يات خداوند را جهل به شناخت او م      ت شناخت كنه و ذ    يمالصدرا غا 

اسـپرس موضـوع    ي يخداوند برا . كند  ياد م يت به عنوان شكست در برابر شناخت او         ين غا يا
ـ  االهيـات  هـر گونـه      ي و ي كه برا  ي به طور  ؛ي نه موضوع شناخت عقالن    ، است مانيا  ي عقالن

  ).204 :، ص19 (»باشد ي ميدگيت پوشيدر نها« كامالً  خداي به نظر و.مردود است
 شـناخت   يبـرا  اسـت،    ير عقالن ي غ يكردي رو يداراباب شناخت خدا     در يو جا كه از آن 

و  ير عقالن ي غ ،شود  يق حاصل م  يطر نيا  كه از  را يكشد و ادراك    ي رمزها را وسط م    يخدا پا 
اسـپرس  ي مطالـب    ين از محتـوا   يبنـابرا . دانـد   يكننـده مـ    ادراك ياز نوع حضور و شهود برا     

 هرچند كه   ،ي نه حصول  داند  ي م ي را حضور  ي درك متعال  ي و د كه يجه رس ين نت يتوان به ا    يم
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باشم، البتـه نـه        ن داشته يقيدا  توانم به خ    يمن م  «:رود  يالحات در آثار او به كار نم      ن اصط يا

  ).45 :، ص18(»  وجودي، بلكه به عنوان حضور براي تجربيك محتوايبه عنوان 
ا  لنـد يقا در باب شناخت خـدا   ين هر دو به علم حضور     يبنابرا ن علـم  يـ مرادشـان از ا  امـ

ا علـم   . واسطه بودن ادراك اسـت  ي صدرا بين عنصر در علم حضور    يتر  مهم. متفاوت است  امـ
مـد  اسـپرس  ي  كهيرسد رمز  يبه نظر م  . ستها   رمزها و نشانه   ياسپرس به واسطه  ي يرحضو

 عقـل   ين است كه در علم حضور     ياهر دو    وجه مشترك    يول. ست، معادل رمز عرفا   نظر دارد 
 ي شخص اي رابطه را   شود و هر دو آن      يافت م ي در آن    ي حالت شهود  ي ندارد و نوع   ياهخلادم
 ي بر خالف اعتقاد خـود مبنـ       ،ين ادراك حضور  ياسپرس عالوه بر ا   ي. دانند  ي م ناپذير انتقال و

پـس هـر    . كند  يان م يب اري و اخت  يآزاد  بر ي  مبتن  ي بودن شناخت خدا، برهان    ير عقالن يبر غ 
  .ياستدالل عقلاند و هم از    استفاده كردهيدو در ادراك خدا هم از علم حضور

  استفاده كردن از زبان رمزى در ادراك خدا .6 .6
هـا     آن يدانـد كـه بـه واسـطه         ي خداوند م  يها  ات و نشانه  ي مخلوقات را آ   يالصدرا تمام م

 مالصدرا به نـام     چه  آنتوان گفت     يباً م يتقر.  برد و او را شناخت      پي  به وجود خداوند   توان  يم
تواند بـه     ياسپرس، انسان با عقل نم    يدر تفكر   . خواند  ياسپرس رمز م  ي،  خواند  يه و نشانه م   يآ

تواند ما را در كسب معرفت بـه          يا نماد است كه م    يل شود بلكه تنها رمز      يوند نا شناخت خدا 
ست، يـ  ذات خـدا مهـم ن  ي ويچون برا. خواند ين نوع معرفت را حضور مي كند و اياريخدا  

توان   يالت م يز از مجازها، رمزها و تمث     ي حفظ حضور خدا ن    يپس حضور خدا مهم است و برا      
 ارتباط ما با خودش واسطه قرار داده اسـت          يست خداوند برا  اسپرس معتقد ا  ي. كرداستفاده  

 ، ارتبـاط بـا خداونـد      ي مـا بـرا    يواسطه. مي حركت كن  يماً به طرف و   يم مستق يتوان  يو ما نم  
عـت و   ي مظـاهر طب   يهيـ هـا و كلّ     ايها و در    ها، دشت   كوه. ا جهان رمزها است   يدارها  يجهان پد 

 هستند و ما را     »يات اله يآ«ا  ي ي متعال يها   رمز ي فلسف يها  هي و نظر  ين مكاتب فلسف  يچن  هم
  .كنند ي ميي خداوند راهنمايبه سو

؛ بلكـه از  يـست وجود خداوند، وجود حقيقـى ن وجود اشيا در مقايسه با     ز  يدر نظر صدرا ن   
طبـق ايـن   . دده ينشان دهد او را نشان م كه خود را قبيل نمود و ظهور است كه پيش از آن   

ه چيزهايي كه ظاهر كننـده      ور و نمايش خداوند هستند ن     مشرب فلسفى، مخلوقات عين ظه    
   .هاست آيينه بودن عين ذات آن  ظهور و نمايش وند؛ يعنى خداوند

  ين خداشناسيبراه. 7 .6
 پـذير ادراك خداونـد را بـا عقـل         يصدرا هست  شد مال  بيانگونه كه در مبحث قبل        همان

ن و  يتـر    مهـم  .كنـد   ي مـ  عنـوان  يعـال  ت ي اثبات بار  براين را   ي براه ،لين دل يداند و به هم     يم
 يطريقـه «صدرالمتألهين، برهان صديقين را    . استن  يقين، برهان صد  ين براه يان  يتر  مشهور
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 در نفس حقيقـت وجـود،       نظر داند كه با   مى »ى ربانى عرفا املين واصلين و حكماى الهى و     ك

 د بـر آثـار و     فاتش را شـاه   كنند و وجود او را شاهد بر صـفات و صـ            وجود واجب را اثبات مى    
 و سـپس از ذات  لداند كه از خدا بـر خـدا اسـتدال     ي م يقان را كسان  ي و صد  دانندافعالش مى 

  .كنند ي استدالل ميگري پس از ديكيحق بر صفات او و از صفات او بر افعال او و آثارش 
با خدا  ) انسان(  ما ي رابطه ،ياز نظر و  . پردازد  ي م ين خداشناس ياسپرس به نقد براه   ياما  

مان است نه موضوع شناخت؛ خدا اثبـات        ي موضوع ا  ي و يخدا برا ). نه اثبات خدا  (مهم است   
  بـا  يول. سازد  ي بر ما مكشوف م     رمزها خود را   يلهياو به وس  . شود  يشود، بلكه مشاهده م     ينم

ق يـ  از طر بر اساس اين برهـان، . استكردهان ي را در اثبات خداوند بين برها، خود  اين، وجود
 را خود به    ين آزاد ين صورت كه ا   ي به ا  ؛توان برد   ي به وجود خدا م    يدر انسان پ   يوجود آزاد 

  .  استين مبدأ همان متعالياست كه ا   به او داده شدهيگرياورده بلكه از مبدأ ديدست ن
  صفات خداوند. 8. 6

ا  .  خداونـد اسـت   ي بـرا  يل به صـفات   ي است، قا  يجابيدگاه ا ي د يجا كه صدرا دارا     از آن  امـ
 كـه بـدان   ي سـلب االهيـات  مردود است و بـر طبـق   ي عقالناالهياتسپرس، هر گونه   اي يبرا

از [ دور»  واحـد  يخـدا «. دكنـ  ي از خداونـد سـلب مـ        را »واحـد « صـفت    يمعتقد است حتـ   
 :، ص 19( قـرار دارد   يدگيت پوشـ  يـ  در نها  ،اسـت » يگـر يد«كه كـامالً       آن ؛ است ]دسترس

ه خداونـد   ي تـشب  ، در مـورد خداونـد      را ي صفت  هر گونه   اطالق  از ياسپرس علت دور  ي .)114
ه راه حل ي تشب يهلأ حل مس  يصدرا برا . دكن ين  نكوهش م   ياند و تورات را به خاطر هم      د  يم

دگاه يـ ن ديـ م به صورت ساده و مجمل ايند كه اگر بخواهيگز  ي وجود را بر م    ياشتراك معنو 
ان خداونـد و  يـ  مودبتدا وجه اطالق مشترك مفهوم وجـ در ا : ميين گو يد چن يم با يان كن يرا ب 

ونات وجـود   ؤه از شـ   يـ م و اوصـاف كمال    ي مفـاه  جـا كـه   از آن  پسسـ  .شود  يان م يمخلوقات ب 
ز بـه  يـ هـا ن  ن در اطـالق آن يبنابرا. ز مانند حكم وجود استيها ن شوند، حكم آن يمحسوب م 

  .مي نداريخداوند و مخلوقات مشكل
   

  يريجه گينت. 7
 انجـام   يقـ ي تطب ين بررس ي كه از ا   ارائه كنيم  را   ي كل يجهيم در چند سطر نت    ياگر بخواه 

از . رود  ي به سراغ مسأله خـدا و صـفات او مـ           يجابي ا يكرديد گفت كه صدرا با رو     ي با م،ياهداد
 ني شـناخت   عقل و استدالل و هـم بـا شـهود           هم با  يا واجب تعال  ي خداوند   ينظر صدرا هست  

قـت ذات   ينـه و حق    معتقـد اسـت كـه ك       يت خداونـد، و   يـ  و ماه  يستياما در بحث چ   . است
  .پذير نيستشناخت يا چ مرحلهيس و در هچ كي هيخداوند، برا
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 عقـل  يمـان صـدرا منـاف   يرد امـا چـون ا  يـ گ يمان قرار مياعتقاد به خداوند از متعلقات ا     

مـان بـه خـدا و ادراك خداونـد روبـه رو             ي ا يعنـ ي جداگانـه    ين ما با دو حوزه    ي بنابرا يست،ن
  .  مان داشت و هم بر اثبات وجود او استدالل آورديتوان به او ا ي پس هم م.ميستين

 و  يجابي است و معتقد است امكان سخن گفتن ا        يجابيل به صفات ا   ي خداوند قا  ي برا يو
  . است صفات او ممكن شناختمعنادار در مورد خداوند با 

 ينير د ي و غ  يعقالن ري و غ  ي سلب يدگاهي د ي دارا يفات و در بحث خدا و ص    اسپرس  ياما  
سـخن  تـوان در مـورد آن    يامـا نمـ   او مسلم است ي خدا وجود دارد و هست   ينظر و از  . است
 يفي منزه از هـر تـشبه و توصـ          كه است ي داشتن و  عال او است  يژگين و يتر چون بزرگ  .گفت
 از   را رون آوردن خداونـد   يـ  در مورد خداونـد محـدود كـردن و ب          يانيرا هر تشبه و ب    ي ز .است

 ، 14(م  يدن آن عاجز  ي از نام  اًداند كه مطلق    ي م يرا امر  خدا   يو. گردد  ي م  باعث يحالت متعال 
 يل و برهان عقل   يكوشد و هر دل     ي در اثبات خداوند نم    ين اساس و  يا  بر ). 318-319 :صص

 يكشد و ادراكـ  ي رمزها را وسط مي شناخت خدا پاي براي و.كند يرا در اثبات خداوند رد م     
. دانـد   ي ادراك كننـده مـ     يشـهود بـرا   شود، از نـوع حـضور و          يق حاصل م  ين طر يرا كه از ا   

 را  ي درك متعـال   يد كـه و   يجـه رسـ   ين نت يتوان به ا    ياسپرس م ي مطالب   ين از محتوا  يبنابرا
البتـه  . رود  ين اصطالحات در آثار او بـه كـار نمـ          ي هرچند كه ا   ؛يداند، نه حصول    ي م يحضور
 ي بـه نظـر و     .يـست  ن پذير ادراك ق عقل ينه و ذات خداوند از طر     ز معتقد است كه ك    يصدرا ن 

 تنهـا   ين مقـام  يدن بـه چنـ    يد، چون راه رس   يقت وجود رس  ي به حق  يتوان با معرفت عقل     ينم
 در  ي و ي بـا فلـسفه    ي و عرفـان   ينش رمـز  يـ ز ب يـ جـا ن    نيدر ا .  است ي عرفان يمعرفت شهود 

  .شود ي با جذبه و الهام مصادف ميزد و شناخت عقليآم يم
عت ي و شـر   يق وحـ  يـ  طر ن خـدا از   يا . تنها حضور خدا مهم است نه اثبات خدا        ي و يبرا
 بـر  ي كه مبتنيا  يمان فلسف يمان است آن هم ا    يپس خداوند تنها موضوع ا     .شود  ي نم يمعرف
  . كند ي نمي صحبتطهيست و عقل در آن حي نيعت و وحيشر

 يرد به معنا  يگ  ي قرار م  يمان فلسف ياسپرس خداوند متعلق ا   ي ي در فلسفه  ين وقت يبنابرا
ك يـ نان به وجود    يت انسان را ضامن اطم    ي و انسان  ينانه است كه آزاد   يبمان خوش ي ا يا  گونه

 اعتمـاد مطلـق بـه       ياسپرس نـه مـدع    ي يمان فلسف يا.  از وجود، ساخته است    يبعد فرا تجرب  
 را در ي بلكـه آدمـ  ؛ي داشتن معرفت مطلق به متعال    يمدع است و نه     يقت اخالق يداشتن حق 

  ).151:، ص3 (داند ي موفق مين معاني هم به يابين و اتفاقاً در شكست از دستين بيا
ست كوشش و    مهم ا  چه  آنست بلكه   يذاته مهم ن  اسپرس خدا به صورت ب    ي يواقع برا  در  

ن تالش  ي است كه ا   هر چند معتقد  . دهديانجام م  يست كه انسان در ارتباط با متعال       ا يسعي
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رسـاند   يخدا مـ   از   يست انسان را به شناخت    ن شك ين تالش و هم   ي هم ،رسديبه سرانجام نم  

    . استيي  وكه هدف فلسفه
  

  ها اشتدادي
1- Dasein                        2- Abstract consciousness               3- Spirit 
4- Encompassing             5- Insight of Existenz 

 به  يدر فارس . است ترجمه كرده    يقي آن را به وجود حق     كوره راه خرد   طلب در كتاب     يرانيمهبد ا  -6
  .ز ترجمه شده استي مطلق نيهست ط وياحاطه كننده، مح

7- Transcendence                      8- Grace                                   9- Mystery 
 يم از قول وين هر جا خواستيداند، بنابراي نميح جز همان ويزين را چيجا كه صدرا د از آن -10

اسپرس همان ي اما .ز استفاده كنيمي و كشف نيز كلمه وح ايمتوانيم، مين صحبت كنيي ددرباره
ن ي در اين در مورد وي بنابرا.عتيمانش از جنس شري نه ا ول استي قاينينه به د ان شد،يگونه كه ب

  .ميا هن را استفاده كرديحوزه، خود كلمه د
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