
 

  
  

  كارل ياسپرس صدرا و ايمان فلسفيِ ايمان وحيانيِي مقايسه
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  چكيده
 گوهر واقع، در و است دين ي فلسفه و دين موضوعات ترينمهم از يكي ايمان

 كار به مقدس كتب و قرآن در وفور به ايمان ي واژه .گرددمي محسوب داريدين
 مهم خدا به معتقدان تمام نظرگاه از آن طلب و فهم دليل، همين به است؛ رفته
 منظور و كلمه اين معناي كند مي سعي خود قلمرو در كس هر و رسد مي نظر به

 داري،چهدامنه هايبحث باعث تاريخ، طول در دريابدايمان را آن كاربرد از خداوند
 كه صورتي به است، گرديده دين فيلسوفان انمي در چه و اسالمي متكلمان ميان در

 ايمان، از ايگزاره تلقي نقد با ايدسته و هاگزاره به اعتقاد سنخ از را ايمان ايدسته
  .كنندمي تعريف او به سپردن دل و اعتماد و خدا با رويايي به را آن

 به ما شده بيان ايمان مورد در كه آرايي و اقوال ميان در حاضر، ي مقاله در
 فيلسوف ياسپرس، كارل و ايراني مسلمان فيلسوف مالصدرا، ديدگاه بررسي

 كوتاه ي پيشينه يك بيان از پس تا برآنيم و ايمپرداخته آلماني تساگزيستانسيالي
 باب در غربي متفكر چند قول نقل و اسالمي متكلمان ميان در ايمان ي مسأله از

 در و بپردازيم فيلسوف دو اين ديدگاه از ايمان ي مسأله ي مقايسه و بيان به ايمان،
 وحي از برخاسته ايمان مالصدرا ايمان. نماييم مقايسه باهم را هاآن نظريات نهايت،

 كردي روي داراي و ايگزاره تلقي داراي وي. است مذهبي ايمان سنخ از و
 اركان از را عمل و داندمي تصديق و علم را ايمان حقيقت و است گرايانهمعرفت

 وجود، اصالت ي نظريه از برگرفته ايمان، بحث در صدرا نظر. شماردنمي يمانا
 كه دارد نام فلسفي ايمان  ياسپرس نظر مد ايمان ولي باشد،مي  ...و وجود تشكيك
 فلسفي ايمان .گرددمي محسوب فراگيرنده ي تجربه ايگونه و نيست وحي بر مبتني

 و وجود: جمله از باشد، مي وي ي فلسفه اساسي اصل چند از برگرفته ياسپرس
  .حقيقت بودن انفسي و تاريخي انسان، اختيار و آزادي تعالي، و خدا آن، مراتب
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    .استعال -5،فراگيرنده -4 ،ياسپرس -3،مذهبي ايمان -2، مالصدرا -1:كليدي هاي واژه
  

 مقدمه. 1
 هاييدگاهد كه بينيم مي پردازيم، مي ايمان بحث تاريخي سير بررسي به كه زماني
 كار به اديان تمام مقدسِ متون در وفور به واژه اين. است شده ارائه ايمان درباب مختلفي

 مفهوم گرچه. است آمده بار 812 از بيش آن مشتقات و لفظ اين كريم، قرآن در. است رفته
 آن به مربوط اساسيِ و عمده موضوعات ي  درباره نشده، داده توضيح قرآن در مستقيماً ايمان

 است »اهللا «ايمان اساسي محور كهاين مثالً است؛ آمده آسماني كتاب اين در زيادي مطالب
 مقدسي متون). 712: ص ،2 (بياورند ايمان اهللا به كه شود مي خواسته ها انسان ي همه از و

 كه جاآن از بنابراين. اند كرده مطرح را واژه اين نحوي به هركدام نيز تورات و انجيل مانند
 ايمان محور بر انسان از خداوند هاي خواسته ي همه مقدس، متون و كريم قرآن در
 كه طوري به است، شده مبتني آوردن ايمان بر ها انسان رستگاري و نجات و چرخد مي

 از هريك ومتكلمانِ متفكران لذا شود، مي وارد هاآن رستگاري به عظيم خللي آن، بدون
  .اند پرداخته جدي بحث به موضوع، اين ي درباره اديان
 ماهيت:دارد وجود متعددي نظريات دين فلسفه و اسالمي كالم در ايمان، و دين باب در
 عالقه يا اعتماد سنخ از يا است شخصي اعتقاديِ هاي گزاره جنس از آيا چيست؟ ايمان
 ايمان ي جوهره يا و مقومات و اركان دانست؟ معرفت سنخ از را ايمان توان مي آيا است؟

 اعتقاد، بر عالوه يا شود مي اطالق باورها و اعتقادات از سري يك به صرفاً ايمان آيا ؟چيست
 پذيرش را آن ديگر برخي دانند، مي اعتماد نوعي را آن اي عده است؟ دخيل آن در نيز عمل
 ياد فرجامين بستگي دل به آن از شماري انگارند، مي) خداوند طريق از (وحياني هاي گزاره
 عقل طور وراي را آن طور برخي و پندارند مي عقالني امري را ايمان خيبر كنند، مي
 متكلمان بين در مختلف هايديدگاه ابتدا كه است اين بر ما سعي جااين در .دانند مي

 بررسي به سپس و نماييم بيان خالصه طور به را ايمان مورد غربيدر متفكران و اسالمي
  .يمبپرداز »ياسپرس «و »مالصدرا «ديدگاه

  

  مسلمانان متكلمان ميان در ايمان معناي. 2
   زند، مي دور ايمان محور بر انسان از خدا هاي خواسته ي همه مجيد، قرآن در كه جاآن از
 در. است داشت اساسي اهميت مسلمان وعارفان فيلسوفان و متكلمان براي ايمان معناي
 ،»آوردن ايمان «با شده خواسته نانسا از گوناگون، و مؤكد تعبيرهاي با قرآن، ي آيه صدها
 مانند مسائلي و سو يك از است داده ايمان به قرآن كه اهميتي بنابراين. دهند نجات را خود
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 احكام آنان، با) ع(علي حضرت جنگ و خوارج پيدايش معاويه، با علي حضرت هايجنگ
 سوي از رجئهم عقائد از وقت خلفاي برداري بهره و مؤمنان غير و مؤمنان قضايي و فقهي
 ي درباره بحث كه بود طبيعي و داشتند اثر ايمان به مربوط مباحث سير و پيدايش در ديگر،

  ).86: ص ،16 (گيرد قرار اسالم متكلمان ديني مباحث نخستين ي زمره در ايمان حقيقت
 امنيت معناي به عربي زبان در امن و است »أمن «ي ريشه از افعال باب مصدر ايمان
 گرفته ريشه آن از »امان «و »امانت «هاي واژه بوده، كردن روي و ورزيدن ماداعت داشتن،

 معني به إئمان ي ريشه از كلمه اين كه است معتقد دهخدا همچنين). 654: ص ،27 (است
 او انقياد در و كسي كردن تصديق معني به همچنين كسي، دادن قرار امن در كردن، اعتماد

 به گاه و ايمان فعل معناي به گاه قرآن، در ايمان ي ژهوا). 3207: ص ،13 (است درآمدن
  .شود مي مستفاد آن از جايك معني دو هر نيز گاهي و رفته كار به آن محتواي معناي

 بيان به ابتدا كه است اين آن به متعلق امور و ايمان حقيقت بيان در مالصدرا روش
 از نيز ما بنابراين. نمايد مي بيان ار خود نظر ها،آن نقد از بعد و پردازد مي مختلف اقوال
 آغاز مسلمانان ميان در ايمان تاريخي ي پيشينه بيان با را بحث نموده، تبعيت وي روش
: زندمي دور محور سه اطراف در ايمان به مربوط مسائل تمامي هاآن ميان در كه كنيم مي
  . جوارحي عمل -3 و زباني اقرار -2قلبي، تصديق -1
  خوارج. 1. 2

 داشته نقلي ي جنبه بيشتر ايمان از اسالم ابتداي در متكلمان فهم كه رسد مي نظر هب
 احاديث و كريم قرآن كه بود اين فهم به معطوف هاآن غم و هم واقع در. عقلي تا است
 مقوالت و ايمان ميان نسبتي و ربط چه كنند، مي ارائه ايمان براي را ساختاري چه نبوي
 و كفر و كفر و ايمان ميان مرز و شوند مي قائل عمل و اقرار ديق،تص علم، ازقبيل ديگر،
 ).713: ص ،2 (چيست اسالم

 ميان در كالمي تفكر شروع ي نقطه درگرفت ايمان مفهوم ي درباره كه هايي بحث
 بعد بر خوارج.بودند خوارج شد مباحث اين شروع باعث كه گروهي نخستين. بود مسلمانان

 طرح از هاآن ي انگيزه البته. دانستند نمي كافي را اعتقاد صرف و دداشتن تأكيد ايمان عملي
 مخالفان كردن محكوم و دادن شكست براي تالش در و بود سياسي بيشتر اعتقاد، اين

 كه كسي آيا كه كردند مي مطرح را سؤال اين كه بود اميه بني و شيعه يعني خود، سياسي
 هااين دو هر كه بود اين سؤال اين به پاسخشان مؤمن؟ يا است كافر است معاويه و علي تابع
 كفر ميان تمايز مورد در كالمي هاي بحث مسلماً امر اين. اندكافرند شده كبيره مرتكب چون

 . برانگيخت را ايمان و
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 را اسالم شان،اصول ظاهري و صوري اسالم رغم به كه بود كساني با مقابله خوارج هدف

 از را اصول آن ارزش تعبير، سوء اين با و كردند مي تعبير خطا نحوي به مغرضانه، و عمداً
 و آرماني اي جامعه اسالمي، امت از افراد اين اخراج با خواستند مي ها آن. بردند مي بين

 فاسد كه موجود، ي جامعه از بايد كساني چه كه بود اين هاآن سؤال. بياورند وجود به خالص
 كساني كوشيدند مي مؤمن، تعريف براي تالش جاي به بنابراين شوند؟ رانده است، ناخالص و
  ).41: ص ،6 (كنند تعيين شوند رانده اسالمي امت از بايد كه را
  مرجئه. 2. 2

 ي لهأمس آنان كه است اين اسالمي كالم سير در مرجئه سهم گيرترين چشم واقع، در
 صالح عمل كهاين خاطر به اما. كردند طرح قاطع و صريح صورتي به را ايمان ذاتي ساختار

 حمله مورد شديداً شمردند، مي اهميت كم را آن و كردند مي خارج ايمان مفهوم كامالًاز را
 تقسيم گروه 12 به دهند مي ايمان ي مسأله به كه جوابي به توجه با را مرجئه. بودند
  : اند كرده
 -8 يالنيه،غ -7 نجاريه، -6 ثوبانيه، -5 ثمريه، -4 يونسيه، -3 صالحيه، -2جهميه، -1
  . كرّاميه -12 مريسيه، -11 تومنيه، -10 پيروانش، و ابوحنيفه -9 پيروانش، و شبيب ابن

 مطرح ايمان ذات باب در مرجئه از پس كه هايي بحث ي همه تقريباً داشت توجه بايد
 را مهم عامل سه كه الگويي بودند؛ مرجئه اصل، در آن مبدع كه است الگويي تابع شود مي
: بالّسان اقرار -2 قلبي، اعتراف يا قبول: بالقلب تصديق -1: كند مي داخل ايمان مفهوم در

  . صالح اعمال يا طاعات: بالطاعه عمل -3 زباني، اقرار يا لفظي اعتراف
 حالي در كردند، مي مطرح و تأكيد ايجابي نحو به را 2و1عوامل به مربوط مسائل مرجئه

 ايمان مفهوم در آن ذاتي اهميت انكار با يعني ،سلبي نحو به را عمل به مربوط ليمسا كه
 خورده پيوند فرقه اين با عمل، تعويق معناي به ارجاء، نام كه جاستاين از. كردند مي طرح
 اين در و اند داشته زباني اقرار يا لفظي اعتراف بر را تأكيد بيشترين مرجئه از بسياري. است
 تصديق نه اما است، تصديق ايمان گويد مي كه بشرالمريسي جمله از اند؛ كرده افراط راه،

 كه باشد داشته پي در را نتيجه اين توانست مي وي ي گفته اين. زباني تصديق بلكه قلبي،
 كه است اين مرجئه مورد در ديگر ي مالحظه خور در ي نكته. اند مؤمن واقعاً منافقان ي همه
 از ايمان در توانند نمي مردم آنان، رباو به يعني بودند؛ ايمان نقصان و ازدياد منكر ها آن
  .جويند پيشي ديگر يك

 از كه اي نتيجه ترينمهم. دانند نمي ايمان شامل را عمل مرجئه گفتيم، كه طورهمان
 از حتي پذيرد، نمي تأثير گناهان از اساساً ايمان كه است آن شود مي حاصل گفته اين

   است فاسق صرفاً يا گناهكار مؤمن د،شو مي كبيره گناهي مرتكب كه كسي. كبيره گناهان
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 )129-149صص: 4(
  معتزله .3. 2

 معتزله). 714: ص: 2 (است »معرفت همراه عمل «ايمان حقيقت معتزله، نظر از
 نظريه اين طرفداران. وظيفه و تكليف به عمل از است عبارت ايمان حقيقت گويند مي

 عقل نخست كه هاييتكليف و ها هوظيف ي همه به عمل است؛ عمل ايمان تمام كه اند گفته
 و خدا وجود تصديق. كنند مي بيان پيامبران سپس و گذارد مي ها انسان ي عهده بر را هاآن

 بايد كه دارد نيز ديگري هاي وظيفه انسان ولي. است وظيفه به عمل يك خود، نيز، پيامبران
 ولي كند، تصديق ار پيامبران كه كسي تفكر، اين اساس بر. كند عمل هاآن ي همه به

 اين. دارد قرار كفر و ايمان ميان اي مرحله در و نيست مؤمن شود كبيره گناهان مرتكب
-272صص: 1(كردند مطرح را آن معتزله كه است »المنزلتين بين همنزل« همان مرحله

 واجبات صورت به نخست شرعي محرمات و واجبات ي همه اصول معتزله، نظر به) 266
 هايدريافت بر است تأكيدي يا گويد مي زمينه اين در شرع آنچه و شود مي دريافت عقلي
 را عقلي هاي وظيفه آن به عمل كه است هاييتكليف يا و است آن تفصيالت بيان يا عقلي
 شارع، از نه شود مي ناشي عقل از واجبات نخستين معتزله، نظر در وقتي. گرداند مي آسان
 در پيامبران و خدا تصديق. باشد داشته پيامبران ديقتص از غير ديگري حقيقت بايد ايمان

 نبايدهاي و بايدها ي كنندهبيان كه است االهي هايتكليف و هاايجاب تصديق حقيقت،
 به عمل از است عبارت ايمان حقيقت كه بودند معتقد معتزله. است انسان زندگي اصلي
 تأكيد هاآن بر نيز شرع و دشو مي بيان عقل با هاآن اصول كه هاييتكليف و ها وظيفه

 و اذعان يا و حالت ايمانْ. بياورد روي عمل به انسان كه شود مي حاصل وقتي ايمان. ورزد مي
 آن نيز مؤمنانه زيستنِ اين فكري اساس. است زيستن مؤمنانه بلكه نيست، دروني انقيادي يا

  .كند عمل است مكلف چه بدان خواهد مي مؤمن كه است
  اشاعره. 4. 2

 در را عمل و قول و اول ي درجه در را تصديق ايمان، از استنباطشان در شعريانا
 لسان به قول اما و قلب؛ به تصديق يعني ايمان گويد مي اشعري. دهند مي قرار دوم ي درجه

  .هستند آن فروعات جمله از اركان به عمل و
 بر كند اعتراف و كبريا حضرت وحدانيت به كند اقرار يعني قلب به كند تصديق كه هر«

 حتي. باشد صحيح او ايمان دل، به اند آورده ايشان كه آنچه در كند ايشان تصديق و رسوالن
 از چيزي انكار با اال نرود بيرون ايمان از و باشد رستگار مؤمني بميرد قلبي يقين آن در اگر
 لياص ركن حال، هر به). 73: ص: 16(»باشند آورده حق حضرت از رسوالن كه امور آن

 جوارح به عمل و ظاهري شرط زباني اقرار و است قلبي اعتقاد همان مكتب، اين در ايمان



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  100
 با عقايد اصول اگرچه گويند مي اشاعره). 18: ص ،32 (است آن به بخشيدن كمال ي الزمه
 و خود تصديق خداوند اگر. گردد مي واجب سمع با آن به تصديق آيد، مي دست به عقل

 اين. نداشت وجود تصديق اين وجود بر عقلي دليل گونه هيچ بود، ختهنسا واجب را پيامبران
 حسن و است ناتوان گردانيدن واجب از عقل كه است مبتني گرانه اشعري اصل اين بر سخن

 خداوند كه شارع، سوي از تنها گردانيدن واجب. ندارد معنا عقلي حرمت و وجوب و قبح و
 و گردانيده واجب انسان بر را پيامبران و خود تصديق خداوند. شود صادر تواند مي است،

 به عمل نظريه، اين بر بنا. است خداوند سوي از شدهواجب تصديق همان ايمان حقيقت
 جهت، اين به و نيست ايمان حقيقت هاي مؤلفه جزو محرمات ترك و شرعي واجبات
 كند، صديقت را پيامبران انسان اگر. ندارد وجود كفر و ايمان ميان متوسطي ي مرحله
 كبائر از چه اگر نكند، تصديق را  ها آن اگر و است مؤمن گردد، كبائر مرتكب هرچند
  .كافراست كند اجتناب

  كراميه. 5. 2
 و قلبي تصديق ديدگاه، اين طبق. بس و است زباني »قول «ايمان كه معتقدند كرّاميه

 اگر و نيست ماناي جزء مستحب، و واجب كردارهاي از اعم مذهبي، نيك كردارهاي نيز
 اقرار اسالمي اصول ديگر حقانيت و) ص(محمد رسالت و خدا يگانگي به زبان با تنها كسي
 و است باطني اعتقاد ايمان معتقدند كه جهميه با لحاظ، اين از كراميه  است مؤمن كند،
 تمايز ايمان، باب در كرّاميه كه است معتقد شهرستاني ولي. دارند اي برجسته تقابل بس،

 ايمان كه كنند مي اظهار كرّاميه«: نويسد مي وي. نهند مي آخرت و دنيا ديدگاه ميان وشنير
 آنان لكن. ظاهري اعمال شامل نه و شود مي قلبي تصديق شامل نه بس؛ و است لساني اقرار
 ديني حيات فرايض و دنيا ظاهري امور به كه جاآن تا انسان خواندن مؤمن ي مسأله ميان

 عقاب و ثواب و اخروي حيات شرايط به كه جاآن تا مسأله همين و سو يك از است، مربوط
 كه زماني تا آنان ديد از منافق سان، بدين. نهند مي تمييز ديگر، سوي از است مربوط نهايي

 كيفر به محكوم آخرت در لكن است، كلمه حقيقي معناي به مؤمن كند مي زندگي دنيا در
  ). 168: ص ،16(» است ابدي
  

 مالصدرا نظر از ايمان ابعاد بررسي .3

 وحياني ايمان ماهيت. 1. 3

 مطالبه انسان از االهي وحي ي وسيله به كه است چيزي ايمان اسالم، دين فضاي در
 منظور بفهمند كه باشد اين وحي مخاطبان كوشش بايست مي جهت اين به و است شده

 متكلمان ي همه دارند، عيشر حقيقت كفر هم و ايمان هم چون چيست؟ ايمان از خداوند
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 سنت و كتاب نصوص به كفر، و ايمان حقيقت ي درباره خود ي نظريه تقرير و تبيين براي

 ماهيتي صدرا ايمان بنابراين. نيست مستثني قاعده اين نيز مالصدرا كه اند كرده استناد
  چيست؟ وحياني ايمان اين گوهر و حقيقت ديد بايد حال. دارد وحياني و مذهبي
 گرفته قرار بحث مورد مالصدرا آثار در پراكنده شكل به بسياري مواضع در ايمان وممفه

. است آمده بقره ي سوره سوم ي آيه ذيل وي تفسير اول جلد در بحث ترينمفصل اما. است
 باب در خود موضع وي. شود نمي يافت ايمان از منطقي تعريفي و ماهيت مالصدرا آثار در

 طريق از اموري مالصدرا نظر به. كند مي بيان پيشينيان نظر ببينت و نقد دل در را ايمان
. نداشت را هاآن به دستيابي قدرت اشبشري عقل با انسان كه گرديده نازل پيامبر بر وحي

 ،23 (ها آن تصديق و وحياني هاي گزاره به علم از است عبارت ايمان حقيقت وي، نظر به
. است تصديق و علم مجرد ايمان«. گردد نمي محسوب ايمان اركان از عمل و) 253: ص

 گفت توانمي بنابراين) 253 و 129: صص همان، (»است معاد و انبيا خدا، به علم ايمان
 مالصدرا كهاين با اما. است گرايانهمعرفت كردي روي ايمان ي مسأله به  مالصدرا كرد روي
 جزء را اركان به عمل و زباني قرارا صراحتاً و داند مي معرفت و علم تنها را خود ايمان گوهر

 نيز اعمال و احوال زباني، اقرار چون مفاهيمي از سخن او بيان در داند، نمي ايمان حقيقت
 و ايمان گويد مي او. زندمي پيوند علم مفهوم با را هاآن هنرمندانه، ايگونه به كه دارد وجود
 و انداصول معارف.  انديافته انتظام اعمال و احوال معارف،  عنصر سه از ديني مقامات ساير
 گانه،سه عناصر اين ميان از وي. دارند پي در را اعمال احوالْ و آورندمي دنبال به را احوال
 كه اندانفعاالت و حركات جنس از اعمال ايشان، نظر به. دهدمي معرفت و علم به را اولويت
 خود، خودي به نيز احوال. ندارند يخيريت خود، ذات در و دارند دنبال به خستگي و مشقت
 از فضيلت و خير. ندارد نيز فضيلتي ندارد وجود آنچه و ندارند، وجود و هستند قوا و اَعدام
 اصالح ي فايده پس. است پاك ارواح و مالئكه و خدا همچون مجرد، و مقدس موجودات آنِ

 افعال و صفات و ذات در االهي جالل كشف قلب اصالح ي فايده و است قلب اصالح عمل
  ).250 - 249: صص همان، (اوست
 در. باشد مي دين از ايگزاره ايتلقي داراي صدرا رسد مي نظر به شد، گفته آنچه بر بنا
 تلقي نقد با اي دسته و 1هاگزاره به اعتقاد سنخ از را ايمان ايدسته دين، فيلسوفان ميان
 ،12(كنند مي تعريف 2او به سپردن دل و تماداع و خدا با رويايي به را آن ايمان، از ايگزاره
 گردند مي محسوب رودررو كامالً تلقي دو ايگزاره غير و ايگزاره ي نظريه). 16 - 15: صص
 اند،ديني باورهاي و هاگزاره آن متعلق كه است آگاهي و شناخت نوعي ايمان اولي، در كه
 رهيافت و روحي حالت يك بلكه نيست، معرفت و آگاهي سنخ از ايمان دوم، معناي در ولي

  ). 82: ص ،28 (باشد  گزاره تواند نمي آن متعلق بودكه خواهد رواني
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 معرفت و ايمان ي رابطه. 2. 3

 منجر هم و است ايمان ماهيت ي دهندهتشكيل هم معرفت، و علم ي مسأله كه جاآن از
  . دارد دراييص ايمان فهم در را نقش ترينبنيادي گردد، مي ايمان بنديرتبه به

 كه ديد بايد حال. داند مي تصديق و  علم معرفت، صرف را ايمان صدرا كه شد بيان
 معناي همان معرفت، و علم از وي منظور آيا چيست؟ واژه سه اين از وي منظور
 به را واژه سه اين وي كه شود مي برداشت اين مالصدرا بيانات از است؟ آن شناختيمعرفت

 از ايشان مراد و منظور ديد بايد حال. است لفظ در تنها ها آن تفاوت و هبرد كار به معنا يك
 ايمان از قبل ايمرحله در تصديق يا و معرفت علم،  آيا چيست؟ تصديق يا و معرفت علم،
 دو اين يا و بياورد ايمان دوم ي مرحله در و آورد دست به را آن ابتدا شخص كه دارد قرار
  است؟ تصديق و علم همان داشتنْ ماناي نبوده، هم به مسبوق امر

 كه است اين منظورش است، تصديق و علم صرف ايمانْ كند مي عنوان صدرا كه زماني
 اول فرد كهاين نه است، ايمان همان شود، مي ناشي معرفت و علم از كه يقيني حالتي
 توان نمي ار علم و معرفت نوع اين كهآن ديگر ي نكته. بياورد ايمان بعد و كند كسب معرفت
 هم و گردد مي شهودي و حضوري علم شامل هم علم، چون داد؛ قرار گراييعقل با مساوي
 از برخي خالف بر و ندارد راهي عقل حضوري، نوع در كه صورتي در حصولي، علم شامل

  . داند نمي ديگر يك مقابل نيز را دين و علم غربي، متفكران
: است يقيني علم  تصديق، از ايشان رمنظو كه گفت بايد »تصديق «قيد توضيح در

: ص ،20 (»برهاني يا و كشفي الهامي، دانستني: بداند را اصول اين كه است كسي مؤمن«
 »صفاته و باهللا االيمان عين هي االلهية فالعلوم«: گويد مي مشاعر كتاب در كهچنان ؛)123

 من القسم هذا ان اعلم ثم«: نويسد مي حكمت تعريف در ديگر جايي در و) 3: ص:19(
 اليوم و آياته و باهللا الحقيقي االيمان هو و اجزائها افضل هو فيه الشروع حاولنا التي الحكمة
  ). 8: ص ،25 (»االخر

 از نبايد اما ندارد، ايمان گوهر و ماهيت در مدخليتي اركان به عمل و زباني اقرار بنابراين
 و حقيقت جز را »جوارح به عمل« و »يزبان اقرار «كهاين وجود با صدرا كه داشت دور نظر

 واجب جهت دو از شرع در زباني اقرار و اعتراف كه كند مي عنوان ولي ندانسته، ايمان مفهوم
 جهت از دوم شود، جاري او بر مسلمانان احكام كهآن تا اسالم اهل و امام نزد نخست: است

 را صرف زباني اقرار وي. نيكوست هاياسم بعضي و خدا ذكر بر مشتمل كه نماز وجوب
 نقد و تحليل به شروع كه زماني عالوه به .نيست حقيقي ايمان كه داند مي اسالم همان

 ليقا عنصر دو اين براي كه مقامي و رتبه با كه گرددمي مشخص كند مي پيشين نظريات
 اراقر با مساوي را ايمان اگر ايشان، نظر به. شوند مي ايمان مفهوم از ييجز خود خودبه است
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 عنصر با همراه(باشد همراه جهل و شك با زباني اقرار اين كه صورتي در بدانيم زباني

 است لفظي ايمان تنها صورت، اين غير در و است حقيقي ايمان )نباشد تصديق
  ). 254:،ص23(

 و علم به را الويت معرف، و احوال و اعمال گانه،سه عناصر ميان از صدرا كه شد بيان
 خدا يعني موجودات، بهترين و برترين به علم بلكه معرفتي، و علم هر نه ماا دهد، مي معرفت

. شهودي ي مرتبه و يقيني ي مرتبه ظني، ي مرتبه: دارد مراتبي معرفت اين حال. مالئكه و
 ي مرتبه.  استحقيقت انساناز  عاري و خوردمي درد به اعمال تصحيح براي ظني ي مرتبه
 ي مرتبه بر شهودي ي مرتبه و است استوار ضروري اهينبر بر كه است ايمرتبه يقيني
 وي ).455:،ص22(آيد مي پديد يقيني ي مرتبه از باطني شهود بذر و است مبتني يقيني
 و باشند مي ايماني معارف همان كه اندايمكاشفه علوم علوم واالترين كه كند مي اضافه
 علم اين. است االهي افعال به معرفت نيز و او اسماء و صفات و خدا به معرفت هاآن ي عمده
 احوال با باطن تهذيب و اعمال با ظاهر تهذيب آن، خاطر به كه است انسان نهايي غايت

). 249-250:صص ،23 (است نهايي لذت و سعادت عين خود، معرفت، اين. گيردمي صورت
 االهي بتيموه را آن بلكه ندانسته، اكتسابي را آن صدرا كه است حقيقي علم همان اين
  .داندمي
  ايمان متعلقات. 3. 3

 و ايمان اين ديد بايد حال. است تصديق و علم جنس از صدرا نظر از ايمان كه شد هگفت
 ي همه مواضع، بعضي در مالصدرا گيرد؟مي تعلق امري چه به يقيني تصديق و علم حالت
 ما بكل التصديق هو شرعال عرف في االيمان ان«: داند مي ايمان متعلق را وحياني هايگزاره
 متعلقات موردي، صورت به مواضعي در و »آله و عليه اهللا صلي نبيينا دين من بالضروره علم

 عالم هم و دانسته غيب عالم هم را ايمان متعلق كه صورت اين به است، برده نام را ايمان
 به ايمان: ردشمامي بر ايمان متعلقات ي منزله به را موارد اين مالصدرا. مادي و محسوس
 غيب جهان به ايمان آسماني، كتب و پيامبران تمام رسالت به ايمان معاد، به ايمان خداوند،

 و شهادت عالم مقابل در غيب عالم: گويد مي غيب عالم توضيح در  و)207 :ص18(مالئكه و
 و عقالني صرف تفكر با و بشري عقول با را غيب عالم. گيردمي قرار محسوسات

 شريعت از كردن پيروي آن به وصول راه تنها و نمود اثبات توان نمي نظري يهااستدالل
 است عبارت گيرد مي قرار غيب عالم مصداق ايمان متعلقات از آنچه). 265: ص ،23 (است

 موارد به را عقل ي حوزه صدرا. اخروي امور ديگر و معاد مالئكه، خداوند، وجود به ايمان از
 ي زمره از غيب عالم. داند مي بيرون عقل رسدست از را ايقيحق و سازدمي محدود معيني
 و تناقض وجود معناي به سخن اين البته. نيستند عقل ي محدوده در كه است اموري همين
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 اند عقل طور وراي كه هستند ايگونه به حقايق نوع اين بلكه نيست، مسائل اين در تعارض

 طريق به كه است ديني معارف از ايپاره حقايق ينا. ندارد ها آن عليه يا له نظري عقلْ لذا و
 غيب عالم تنها را ايمان ي حوزه وي پس). 101: ص همان، (آيند مي دست به شهود و كشف
 و اند غيب عالم مشمول كه هاييآن از اعم را، وحياني هاي گزاره ي همه ايمان. داند نمي
 .گيرددربرمي اند شهادت عالم به مربوط كه هاييآن
 عمل و ايمان ي رابطه. 4 .3

 داند، مي اعتقاد و معرفت و علم صرف را آن كه ايمان، مورد در صدرا نظر به توجه با
 كهاين بيان با وي. انگارد مي آيمان مفهومي ي حوزه از خارج را عمل وي كه است روشن
 نايما مفهوم در مدخليتي جوارح و عمل كه دهد مي نشان است، آدمي قلب ايمان جايگاه
 را اعمال اعمال، و احوال معارف، عنصرِ سه از صدرا شد، بيان كه گونههمان. ندارند
 و مشقت كه اندانفعاالت و حركات جنس از اعمال ايشان، نظر به. داند مي حد ترينپايين

  . ندارند خيريتي خود، ذات در و دارند دنبال به خستگي
) 25/بقره(»....الصالحات عملو و واآمن الذين بشر و «شريف ي آيه تفسير در مالصدرا

 ايمان مفهوم از عمل كه كند مي داللت مطلب اين بر ايمان، بر عمل كردن عطف: گويد مي
 و باشد داشته وجود تغاير بايد اليه معطوف و معطوف ي كلمه ميان كهاين چه است، خارج

... تصديق از است بارتع ايمان... است اولي اصل خالف تكرار و آمد خواهد پيش ... تكرار اال
 اساس و پايه روي بر كه است بنايي همانند صالح عمل و است اساس و پايه ي منزله به كه

 دو اين كه دارد وجود كمي موارد قرآن، در لذا و آيدمي كار به بنا با پايه. شود مي ساخته
  ).173: ص ،20 (باشند رفته كار به يكديگر از جدا

 هم و كرده اشاره صالح عمل وجود بدون حتي ايمان، اهميت به هم تشبيه، اين با صدرا
 و ايمان در عمل نداشتن مدخليت بيان براي وي. است پرداخته عمل جايگاه و اهميت به
 انعام، ي سوره 82 ي آيه جمله از آورد،مي مثال شاهد چونان را آياتي ها،آن نبودن معنا هم
  . است شده شمرده جايز معصيت، و گناه با ايمان اجتماع آن، در كه

 كهاين با. يستن عمل بودن اهميتكم معناي به ايمان از عمل دانستن خارج بنابراين
 ي الزمه است، ايمان اصلي مقصود و غايت از خارج نداشته، مدخليت ايمان مفهوم در عمل

 تاهمي كه داند مي ايمان لوازم از را عمل وي. است عمل حقيقي، ايمان ي مرحله به رسيدن
 ي مقدمه چونان نفس، تهذيب و عمل از جاهايي در حتي. دارد ايمان در سزايي هب نقش و

 نيست، ايمان مفهوم در داخل هرچند صالح، عمل صدرا نظر به. كند مي ياد معرفت حصول
 نور اين حصول با. دارد ضرورت باطني، نور به شدن متنور يعني ايمان، حقيقت حصول در

  ).264: ص ،23 (كند مي پيدا بصيرت عيني امور به نسبت انسان كه است
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 عمل به را اهميت و درجه ترينكم ايمان، عناصر ميان در كهاين وجود با مالصدرا

 در صدرا. ندارد ايمان در مدخليتي گونه هيچ عمل كه نيست آن معناي به اين دهد، مي
 كه) ع(صادق امام حديث تفسير در او. است كرده اشاره عمل اهميت به زيادي مواضع

 و علمي بخش دو از يك هر كه كند مي بيان »دارد پيوستههم به اجزايي ايمان«: فرمايندمي
 حاصل علمش از عملش و عملش از علمش پس. آيدمي حاصل ديگري از ايمان عملي
 اركان، به عمل ي واسطه به جز ايمان«: گويد مي همچنين) 204: ص ،24(» ...گردد مي

 .»ندارد ارزش دل نيت به جز نيز اركان به ملع و شود نمي كامل
 دادن صيقل و كردن پاك ي منزله به اعمال. است آينه همانند نفس لوح صدرا، نظر به

: ص همان، (است آن بر بستهنقش هايصورت چونان علوم و آن، پاكي ي منزله به احوال آن،
 ازكي كند بيشتري كمك قلب ي تصفيه به كه عملي هر اعمال، بين در وي، نظر از). 203
 يا ترنزديك مكاشفه به را او قلب آدمي عمل كه است آن معصيت و طاعت مالك. است
 و شخص به نسبت درجات و مراتب اين و اندمراتب داراي معاصي و طاعات. كند دورتر
 معرفت با آن ارتباط و ايمان در عمل نقش به صريحاً جمله، اين در وي. اندمتفاوت زمان،
 يعتبر فانما باالركان العمل اما و بالجنان معرفة هو االيمان في االصل ان«: كند مي هاشار

 فعل علي توقفها و السر تلطيف و الباطن تهذيب و القلب االصالح علي المعرفه لتوقف
 ).251: ص ،23 (»السيئات ترك و حسنات

  ايمان نقصان و ازدياد. 5. 3
 وي آيات چون «است؛ گفته سخن ايمان هشكا و افزايش باب در صريح صورت به قرآن

 نقصان و ازدياد ايمان كه مسأله اين). 2/انفال(»بيفزايد ايمانشان بر شود خوانده آنان بر
 كالم كه است سؤاالتي جمله از ندارد، راه آن در ضعف و شدت بوده، بسط امري يا پذيرد مي

 تصديقْ كه است اين اننقص و ازدياد نظر اساس. است برده ارث به مرجئه از اسالمي
 افزايش پيوسته است، ايمان ديگر جزء كه عمل، اما ماند، مي باقي همواره و است تغييرناپذير

  . پذيرد مي كاهش و
 داراي را آن دهد، نمي دخالت ايمان مفهوم در را عمل كهاين با مالصدرا حال، اين با
» ...الضعف و للشدة قابل الكفر و االيمان من واحد كل«: داند مي ازدياد و نقصان و مراتب

  ).177: ص ،2: ج ،26(
 كه كند مي تأكيد و دارد مراتب اختالف نيز تصديق خود كه كند مي اثبات تيميه  ابن
 و خوارج كلي، طور به. نيست يكي بكر ايمان با زيد ايمان. است فردي و شخصي امري ايمانْ
. رود مي دست از نيز باره يك و شود مي داده انسان به باره يك ايمان كه اند برآن كراميه
 مراد خوارج كه معنايي به نه ولي دانند، مي ناپذير تغيير و ثابت را ايمان نيز حنفيه و مرجئه
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 صالح اعمال و افعال با ما بنابراين. دانند مي صالح عمل ي نشانه را ايمان معتزله .كنند مي
 به كه نيز حنبل  ابن. كاهيم مي خود ايمان از هاآن ترك با و افزاييم مي خويش ايمان بر خود
 شرط با نيز اشاعره. پذيرد مي را ايمان كاهش و افزايش است، معتقد ايمان در فعل و قول

 آن كمال و درجات به بلكه ايمان ذات به نه را امر اين ايمان، كاهش و افزايش پذيرفتن
 و شدت ي پذيرنده را يقتصد كه كساني به پاسخ در). 19-20:،صص32(دانستند مي مربوط
 و شدت قابليت است، نفساني كيف علم و تصديق چون كه گفت توان مي دانند نمي ضعف
 ،5 ج ،8( تفصيل به گاه و است اجمال به گاه تصديق كه گفت توان مي نيز و دارد ضعف
  ).212:ص

  :است قائل ايمان براي مرتبه چهار صدرا
 اقراركننده اگر حتي است، شهادتين آوردن زبان به يعني زباني، اقرار صرف كه ايماني -
 .منافق ايمان: مانند كند؛  انكار را آن قلبًا

 اساس بر و يقيني تصديقي اين كه است ايمان متعلقات به تصديق معناي به ايمان -
 . مردم ي عامه ايمان مانند است، يقين بدون اعتقادي ايمانْ اين. نيست معرفت و علم

 معرفت از ناشي ايمان اين. است آن متعلقات به تصديق و معرفت معناي به ايمان -
 .است برهاني تصديق يا شهودي

 ايمان است خداوند متوجه تنها االهي، جذبات در استغراق جهت به كه ايماني -
 اين. بيندنمي را خدا جز مرتبه، اين در فرد و است ايمان ي مرتبه باالترين كه است شهودي

 عرفا براي مگر گردد، نمي حاصل است دنيوي حيات بند و قيد در فرد كه كه زماني تا مقام
 ).256 - 255: صص ،23 (ايشان باطن بر آخرت سلطان ي غلبه واسطه به كامل اولياي و

 به يا و محبوبان، ايمان و محبان ايمان عوام، ايمان به را ايمان ديگر، جايي در وي
 هر در كه داردمي بيان و نمايد مي تقسيم عياني ايمان و عيني ايمان غيبي، ايمان تعبيري،
  ).160 - 159: صصهمان،  (عملي وجه هم و دارد علمي وجه هم ايمان مرتبه،

 تقسيم قلبي و كشفي ايمان و تقليدي ايمان به را ايمان ديگر، بنديتقسم در صدرا
 و انديشه بدون شنودمي كه را آنچه كه داند مي الناس عوام ايمان را تقليدي ايمان. نمايد مي

 محكم هم قدر چه هر ايمان اين است معتقد وي. كند مي تصديق يقين، ي مرحله به رسيدن
 ايماني را قلبي - كشفي ايمان اما. رودمي بين از ايشبهه اندك با باشد، صالح عمل داراي و

 .)205: ، ص1، ج24(شود مي حاصل االهي نور به سينه انشراح ي واسطه به كه داند مي
 و نور به را ايمان او كه است رو همين از. است پذير تشكيك ايمان صدرا، نظر به بنابراين

 اشاره كفر و ايمان بودن مشكك به نيز صريح صورت به وي. كند مي تشبيه ظلمت به را كفر
 و الشده في معناها يتفاوت التي المشككه االلفاظ من االيمان و«: نمونه عنوان به كند؛ مي
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 ،1 ج ،26 (»ظاهري و باطني و مجازي و حقيقي الي منقسم فهو النقص و الكمال و الضعف

 يا افزايش و ثابت را آن متكلمان كه را قلبي تصديق يعني ايمان اصل توان مي). 254: ص
 آن، فوق در و كرد محسوب ايمان ي مرتبه فروترين يا ايمان حداقلِ انگارند مي ناپذير كاهش

 در. روايات و احاديث هم و كند مي تأييد قرآن هم را مدعا اين. شد قائل بسيار مراتبي به
 از را مطلب اين نبايد البته. است رفته سخن ايمان پذيري افزايش از صراحت به قرآني، آيات
 ضعف و شدت و تغيير خالص، يقيني معرفت يعني ايمان، عالي نوع در كه داشت دور نظر
 نيست تصورشدني آن از باالتر ديگر كه است يقين نوعي ايمان منتهاي گويا. ندارد راه

  ).بعد به 249: صص همان،(
 شك و يقين با ايمان نسبت. 6. 3

 مرادف ايمانْ اگر است؟ سازگار نيز شك با ايمان كهاين يا است ايمان ي الزمه يقين آيا
  .باشد داشته راه ارتداد و نقصان و زيادت آن در نبايد باشد، ناپذيرخلل يقينِ با

 قائل ايمان براي كه مراتبي اساس بر داند، مي يقين با همراه را ايمان مالصدرا كهاين با
 علم و تصديق اساس بر كه داند مي شك و تزلزل از عاري را حقيقي ايمان تنها است،

 ي همه نه گردد مي ايمان چهارم و سوم ي مرتبه شامل تنها يقين ي مرحله. است حقيقي
 پس نيست، يقيني علم مراتب ي همه و گيرد مي نشأت علم از قيني چون. ايمان مراحل
 كهاين مگر نيست، كنندهتصديق انسان«. دارد علم مراتب مانند وضعيتي نيز ايمان مراتب
  ).202: ص ،2ج همان، (»باشد دانا است، نموده تصديق آنچه به شبهه و شك بدون

 از را ايمان مراتب و آورد روي نيز تشكيك ايگونه به توان مي يقين، ي مسأله در
 ايمان، ي مرتبه ترينپايين زيرا دانست؛ تشكيكي يقين داراي مرتبه باالترين تا ترينپايين
 انسان براي سودي است، ايماني هرچند كه داند مي ايمان از ايمرتبه را تقليدي ايمان يعني
  .ندارد

 اراده و ايمان ي رابطه. 7. 3

 و است االهي عطاي و فيض ايمان كه اين يا آيد مي دست به سانان ي اراده با ايمان آيا
  ندارد؟ نقشي آن در انسان اراده

 مشيت به وابسته را ايمان وي. داند مي اختياري غير و ارادي غير امري را ايمان صدرا
 ضمير از را... توهمات و ترديدها كه كند مي اعطا كسي به را آن خداوند كه شمارد مي االهي
 كردن جمع با و نيست مربوط هاآن هايانگيزه و ها انسان ي اراده به ايمان. باشد ودهزد خود

 در و است جازم و ثابت اعتقاد ايمانْ اساس). 271:ص، 4ج ،18 (آيد نمي دست به آن عوامل
 ديگر همانند علم، و است علم نقش آن كهاين چه ندارد، نقشي هيچ اختيار اعتقادي، چنين
 و اراده با و شود مي حاصل آن فاعل دخالت بدون و تعالي حق ي افاضه به قلبي، احوال
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 آن بودن جبري معناي به ايمان بودن غيراختياري البته .شود نمي محقق انسان اختيار
 و اندماده از مجرد حقيقتي ايمان، نظير عملي، و اعتقادي هاي حقيقت صدرا، نظر به. نيست
 عشق رضايت، جبر، و اختيار جاي به وي. اختيارند و جبر حوزه از فراتر ماده از مجرد حقايق

 انسان عشق و اشتياق و رضايت و خداوند ي اراده بر مبتني ايمان. سازد مي مطرح را شوق و
 نفي آن در جبر هم ايمان، به او شور و عشق و انسان رضايت وجود با بنابراين. است استوار

 ايمان، به انسان اشتياق و رضايت. گردد يم جبران اختيار و اراده نفي هم و گردد مي
 مشيت به سويي از ايمان لذا و آوردمي فراهم را خداوند سوي از ايمان افاضه ي زمينه

 انسان رضايت از كه اموري«. است وابسته انسان عشق و رضايت به ديگر، سويي از و خداوند
  )194: ص ن،هما(» است شور و عشق محبت، مشيت، عين وجودشان شوند، مي ناشي

 خوب بسيار را ايمان بودن موهبتي و اكتسابي غير نور، ي كلمه از استفاده با مالصدرا
 انساني نفس بر خداوند جانب از تابنده نوري... تام علم و حقيقي ايمان آن«: است داده نشان
 انساني و قدسي جوهري بوده، بشري حيواني كه انسان، نور، اين تابش از پس كه است
 مالئكه، خدا، به عارف كه است كسي حقيقي مؤمن«). 383: ص ،2ج ،24 (»گردد مي رباني
 كه است نوراني عطايي ايمان اين و باشد آخرت روز و خدا رسوالن آسماني، هايكتاب

 به را غيب عالم نورهاي از هريك كه افكندمي مؤمن دل بر خود از تعالي و تبارك خداوند
 انساني، نفوس در را ايمان نور كه كسي«). 91: ص ،17 (»كند مي ادراك نور آن ي وسيله

 دنيايي تعلقات ظلمات از را هاآن و كند مي افاضه است، آن از عاري آفرينش، ابتداي در كه
 بنابراين ،)242:،ص4،ج18(است متعال خداوند گردد مي رهنمون االهي معنوي تقرب نور به
 تا دهد مي انجام ارادي صورت به انسان ار آن مقدمات ولي است، االهي موهبت ايمان نور

  .آورد فراهم نور اين دريافت براي را زمينه
 اكتسابي ايمان گويد مي كه زماني پس. داند مي  علم سنخهم را ايمان صدرا كه شد بيان

 موهبتي و نيست اكتسابي نيز آن از حاصل يقين و علم است االهي فيض حاصل و نبوده
 اعمال، و احوال ي واسطه به كه كسي و است اعمال و احوال به وقمسب علم اين. است االهي
 موهبتي علمِ اين كه شود مي مهيا سازد، پاك هاآلودگي تمامي از نموده، آماده را خود ضمير

 با احوال با باطن تهذيب و اعمال با ظاهر تهذيب است نهايي غايت علم اين. نمايد دريافت را
: صص ،23 (است نهايي لذت و سعادت عين خود، معرفت، اين. شود مي انجام غايت اين

249 - 250.(  
  

 ارزيابي و بنديجمع. 4
   انـايم هومـمف در را زباني رارـاق و عمل و داند مي معرفت و تصديق صرف را ايمان صدرا
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  :گردد مي باطناست زير موارد ايشان، بيانات و سخنان از بنابراين. كند نمي داخل

 هاي گزاره معرفت و تصديق را آن حقيقت و دارد وحياني و بيمذه ماهيتي ايمان
 وحياني هاي گزاره تمامي دهد قرار تصديق مورد بايد فرد آنچه. دهد مي تشكيل وحياني
 اين از مراد. است غيب عالم به مربوط آنچه و است شهادت عالم به مربوط آنچه از اعم است،

 حاصل شهود و كشف يا و برهان طريق از نيقي اين كه است يقيني معرفتي و علم تصديق،
 موهبتي بلكه آورد، نمي دست به را آن خود، ي اراده با فرد نبوده، اكتسابي علم اين. گردد مي

 ايشان. دانند نمي ايمان مفهوم در داخل را جوارحي اعمال و قلبي اقرار بنابراين. است االهي
 يافته انتظام اعمال و احوال معارف، رعنص سه از ديني مقامات ساير و ايمان كه معتقدند

 از اعمال چون دهد، مي معرفت و علم به را اولويت گانه،سه عناصر اين ميان از كه است
 اعدام خود خودي به نيز احوال. ندارند خيريتي خود ذات در بوده، انفعاالت و حركات جنس

  .ردندا نيز فضيلتي ندارد وجود آنچه و ندارند وجود و هستند قوا و
 آن معناي به اين اما دانست، ايمان مفهوم در داخل را اركان به عمل و زباني اقرار صدرا

 و حقيقي به ايمان بنديتقسيم  به بنا. ندارند ايمان به ربطي هيچ عنصر دو اين كه نيست
 را زباني اقرار و داند مي آن از نازل ي مرتبه و حقيقي غير ايمان را زباني اقرار حقيقي، غير

  . نماز خواندن مانند كند، مي قلمداد شرعي واجب
 كهاين با. نيست ايمان در عمل بودن اهميتكم معناي به ايمان از عمل دانستن خارج

 الزم عمل حقيقي، ايمان ي مرحله به رسيدن براي نيست، مندرج ايمان مفهوم در عمل
. كند مي ياد معرفت حصول ي مقدمه چونان نفس، تهذيب و عمل از جاهايي، در چون است؛

 تهذيب و اعمال با ظاهر تهذيب آن، راستاي در به كه است نهايي غايت معرفت واقع، در
  .گيرد مي صورت احوال با باطن

 تلقي داراي و گرايانهذهن و عقلي كردي روي ايمان ي مسأله به مالصدرا كرد روي
 متعلقات و آيد مي بحسا به عقلي معرفت جنس از ايمان گوهر آن، در كه است ايگزاره
 اين با مطابق. گيرد مي قرار مؤمن شخص اعتقاد مورد كه هستند هايي گزاره نيز ايمان
 اين. دارد را اعتقادش مورد ي مسأله صدق ادعاي هم و است معتقد هم مؤمن، فرد كرد، روي

نمود اثبات را آن صدق عقلي براهين و ادله با توان مي و است يقيني اعتقادي اعتقاد.  
 عمل ي ناحيه از را كاهش و افزايش اين اما است، ايمان نقصان و ازدياد به معتقد  صدرا

 آن در عمل و است صرف تصديق و علم ايمانْ حقيقت كه است معتقد چون داند، نمي
 است؛ معرفت و علم او، باور به شود مي ايمان نوسان باعث آنچه بنابراين. ندارد مدخليتي

 است يقيني علم آن نهايي ي مرتبه كه دارد مشكك مفهومي و است همرتب داري علم چراكه
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 كه است جايي همان اين. است حقيقي ايمان نيز ايمان نهايي ي مرتبه آن، تناسب به و

  . گردد مي »مشاهده«به تبديل»عيان «به ايمان و شود مي »عين«علم كه كند مي عنوان صدرا
 سخن نيز عقل و نور علم، حكمت، قبيل از مختلفي مفاهيم با ايمان حقيقت از مالصدرا

. است وجود مساوي او ي فلسفه در نيز علم. است علم سنخهم صدرا ايمانِ. است گفته
 .گردد مي تشكيك اصل شامل بوده، وجودي امري نيز ايمان بنابراين

 االهي مشيت به وابسته را ايمان وي. داند مي نااختياري و ارادي غير امري را ايمان صدرا
 صدرا، نظر به. نيست آن بودن جبري معناي به ايمان بودن اختياري غير البته. انگارد مي

 ماده از مجرد حقايق و اندماده از مجرد حقيقتي ايمان، نظير عملي، و اعتقادي هايحقيقت
 را شوق و عشق رضايت، جبر، و اختيار جاي به وي. است اختيار و جبر ي حوزه از فراتر

 .سازد مي مطرح
 كه است اين منظورش است، تصديق و علم صرف ايمان كند مي عنوان صدرا كه زماني

 اول آدمي كهاين نه است، ايمان همان شود مي ناشي معرفت و علم از كه يقيني حالتي
 .بياورد نيز ايمان بعد و كند كسب معرفت
 كفر نباشد يقيني تصديق مصداق هرچه كه نيست چنين ايمان، بودن تشكيكي بر بنا
 .باشد ايمان ترپايين درجات تواند مي بلكه است؛

  ايمان باب در صدرا ديدگاه ارزيابي و نقد. 1. 4
 ايمان، ي مسأله در داريم سراغ صدرا فلسفيِ كتب در كه واريرياضي روش و دقت آن ما

 كرده استفاده وجود تشكيك و علم همچون فلسفي، اصولي از كهاين با او. بينيم مي تركم
  . دارد برتري اشكالمي روش ت،اس

 نوع ما مراد كه گويد مي تصديق اين بيان در و داند مي معرفت و تصديق را ايمان صدرا
 مراتب ي سازنده را علم ترپايين مراتب و آيد مي حاصل شهود و كشف با كه است آن يقيني
 ايمان عالي ي هدرج به آورد مي ايمان از كه تعريفي بنابراين. شمارد مي ايمان ترپايين

 معرفت و تصديق است، ايشان نظر مد حقيقي ايمان اين در كه تصديقي داشته، اختصاص
 كند مي صحبت نيز ايمان كاهش و افزايش مورد در كه زماني بالتبع پس. است يقيني

 ايمان نهايت همان ايمان حقيقت كه صورتي در باشد، ايمان حقيقت منظورش بايست مي
 و برهاني يقيني علم بر مبتني چون نيست، كاهش و افزايش از سخني آن در كه است

 ايمان مراتب به كاهش و افزايش كه است مشخص ايشان بيانات از البته. است شهودي
  .ايمان حقيقت و اصل نه است مربوط

 حال. نكرد داخل آن حقيقت و مفهوم در را عمل و دانست محض تصديق را ايمان صدرا
 و خوف قبيل از حاالتي يا و عمل را ايمان كل و حقيقت كه رواياتي با صدرا سخن اين آيا
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: است آمده) ع(صادق امام از روايتي در خير؟ يا است شدني جمع دانند مي تسليم و رجاء

 ).31:ص رجاء، و خوف باب ،23 (»باشد راجي و خائف كهاين مگر شود نمي مؤمن مؤمن«
  

  غرب ي فالسفه ميان در ايمان معناي ي پيشينه. 5
  . است گرديده مطرح ايمان ي زمينه در نظرياتي نيز مسيحي كالم و دين ي فلسفه در

   آگوستين. 1. 5
 عقل از كه نيست طريقي حقيقت، به وصول طريق ترينامن كه است معتقد آگوستين

 آن مبدأ كه است طريقي عكس، بر بلكه گردد، منتهي ايمان به عقلي يقين از و شود شروع
 كسب بينش گويد مي آگوستين). 8ـ9 ،صص15 (يابد مي راه عقل به وحي از و است ايمان
 ايمان اگر. بيابي بينش بتواني تا آور دست به ايمان و آوري دست به را ايمان بتواني تا كن

 وي. كند مي استوارش بلكه برد نمي ميان از را ايمان بينش. يابيد نمي بينش باشيد نداشته
 آوري، ايمان تا بفهمي كه مباش آن پي در لذا است، ايمان داشپا فهم «كه است معتقد
 جوي و جست در بايد مؤمنان كه بود معتقد تنهانه آگوستين. »بفهمي تا بياور ايمان بلكه
 بود معتقد مقابل، در همچنين، بلكه دارند، باور هابدان قبل از كه باشند چيزهايي آن فهم
 تفكر. باشند داشته ايمان هاآن به ابتدا كه است اين چيزها آن درآمدن فهم به شرط كه

 نيل به اميدي نگردد، خدا عاشق آدمي تا و است عشق با عجين ايمان كه بود اين آگوستين
 به را ما وحي اوالً كه آيد برمي چنين او اقوال از همچنين. نيست خداوند از اصيلي فهم به

 نيز انجيل ثانياً بفهميم؛ توانيم نمي ايم ياوردهن ايمان كه مادام و است فراخوانده آوردن ايمان
  .است داده فهميدن ي وعده جويند، مي منزل كالم در را حقيقت كه كساني ي همه به

 او به كه ايماني نه است كرده كسب خود كه است ايماني مسيحيت به آگوستين ايمان
 دست به گروش راه از را آن بلكه نيامده، دنيا به ايمان اين دامن در. باشد شده تحميل
  ).151: ص ،37 ( استآورده

   يناسئآكو توماس. 2. 5
: گفت مي كه معنا اين به بود، اي گزاره ايمان گذار پايه نخستين آكوئيناس توماس    

 اين. است شده القا رسول به خداوند ي وسيله به كه گزاره اي مجموعه از است عبارت وحي«
. دارند باور ها گزاره اين به كه هستند كساني مؤمنان و آمده گرد مقدس كتاب در ها گزاره
 قلبي قبول و شدهوحي هاي گزاره تصديق از است عبارت و دارد معرفتي ماهيتي ايمان

 كرد وحي پيامبر فالن به خدا شود مي گفته وقتي تلقي، اين طبق). 25: ص ،5 (»هاآن
. است 3خبررساني نوع يك واقع، در حيو از معني اين. رساند او اطالع به را گزاره چند يعني
  .مجموعه اين تصديق و پذيرش: شود مي چنين ايمان معناي باشد، اين وحي اگر حال
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 از است عبارت ايمان. شويم قائل تمايز ايمان و علم تعاريف بين بايد آكوئيناس، نظر به

 عبارت يچيز به علم اما است، كرده وحي را آن خداوند كه جهت آن از چيزي، پذيرفتن
 كرد توجه بايد. يابيم درمي عقل طريق از را آن ما كه جهت آن از چيزي پذيرفتن از است
 دو آن كامل انفصال معني به هرگز عقلي معرفت و ايمان ميان آكوئيناس تمايزگذاريِ كه

  . داند مي هم مكمل را ايمان و عقل او بلكه نيست،
. است گرفته قرار عقيده و شناخت بين معرفتي، مراتب در ايمان آكوئيناس، اصطالح در
 اما. رود مي آن خالف احتمال رو اين از دليل؛ بي و شاهد  بي اعتقاد از است عبارت  عقيده
 ايمان. است يقيني رو اين از صدق، بر كافي شواهد بر مبني اعتقاد از است عبارت دانش
 آدمي خواست و اراده رعنص آكوئيناس كه جاستاين. است ناقص و ناكافي شواهد بر مبتني

 سود به مدارك نقص ي كننده جبران و مكمل را آن و داند مي دخيل ايمان پذيرش در را
 به سخت و مؤكد چنان انسان عقل شود مي باعث كه است اراده عنصر همين. داند مي ايمان
 خداوند از او محض اطاعت به منجر كه كند پيدا اعتقاد ديني اصول ديگر و خداوند وجود
 ايمان كار. كند مي متعهد را شخص كه است گفتن بله ايمان«: هيك جان تعبير به. شود

 چنين تواند مي شواهد وزن كافي افزايش چراكه نيست، عقلي مسلمات به احتماالت تبديل
 »دهد مي فعلي وضع از رهايي براي دعوت به انسان كه است پاسخي ايمان بلكه بكند؛ كاري

  ).123: ص ،40(
  اسكالپ. 3. 5

 در كه استداللي ي روحيه رغم به فرانسوي، ي پرآوازه دان رياضي و دانشمند پاسكال، بلز
 استدالل هرگونه از خداوند، وجود به اعتقاد مورد در است، داشته علم و رياضيات ي عرصه
 به بعدها كه كند مي دنبال را روشي ديني، اعتقاد توجيه براي و نمايد مي خودداري نظري

 براي سفسطه نوعي پاسكال معروف بندي شرط برهان. يافت شهرت پاسكال نديشيا مصلحت
 حال حقيقت، در پاسكال. نيست احتماالت ي محاسبه به قمارباز ي عالقه از برداري بهره
 حقيقت، در و كند، مي حس حتي بيند، مي چشم به يابند مي سوق قمار به كه افرادي رواني
 بداني، الينحل معمايي را زندگي مسائل كه داري حق باشي، نوميد داري حق« :گويد مي
 در را خود بايد كه كني تصور داري حق و ببيني ناشناخته چيزي اسير را خود كه داري حق

 جهت هر از تقريباً ات قلبي تمايل و حالت از تو باطني عميق دريافت. بيندازي او رحمت
 و بخت نه خدا، رحمت پاي به را خود كه است اين مصلحت باش مواظب فقط. است درست
 شوي، برنده قمار اين در اگر. كند پر تواند مي خدا تنها را قلبت خأل چون بيندازي، اقبال
 ،31( »نيستي حاال از تر سرگشته كم دست نشوي، برنده اگر و شود مي نصيبت چيزهمه
  ). 70-69:صص
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 كرد بندي طشر سرش بايد كه خدايي شويم مي متوجه باال توضيحات به توجه با

 ايمان«: گويد مي وي كه جاستاين. است مقدس كتاب خداي نيست؛ عقل خداي گمان بي
  ). 72: ص همان، (»است عقل راه از نه دل راه از خداوند احساس

 عقل ي نتيجه »معرفت «و است شهودي عقل ي نتيجه ايمان است معتقد پاسكال
 شناسد مي را هاييراه دل«: دارد فيمعرو ي جمله زمينه اين در پاسكال. منطقي - هندسي

 و است شهادت جهان علم متعلق گفت توان مي عبارتي به. »است خبر بي آن از خرد كه
 آن به ديگر باشد، روشن ما براي پديده يك جوانب ي همه اگر. غيب جهان ايمانْ متعلق
  . داريم علم نداريم، ايمان

 در را مدارك و اسناد كفايت عدم كه ستا واقعيت اين بيانگر واقع، در پاسكال ديدگاه
 خدا وجود اثبات براي دليلي نه ما چون عبارتي به كنيم؟ جبران چگونه ديني اعتقادات

 او وجود عدم به باور با او وجود به باور بين كه ناگزيريم او، وجود انكار بر دليلي نه و داريم
  .كنيم انتخاب را يكي

 نفساني فعل يك ورزي اعتقاد كه است اين كالپاس بحث اساسي هايفرض پيش از يكي
 ي مسأله به برخورد در انسان كه است معتقد وي. است فردي آزاد انتخاب و تصميم يك و

 ذهني موضع دو است، ابهام حالت در معرفتي لحاظ از كهاين فرض با خداوند، وجود
 معتقد پاسكال. خدا ودوج عدم به اعتقاد ـ2 خدا، وجود به اعتقاد ـ1: باشد داشته تواند مي

 ميزان برآورد. دارد پي در كه است اميدي و انتظار ميزان تابع تصميم يك معقوليت است
  :دهد مي نشان زير الگوي اساس بر وي را اميد

  اميد ميزان) = وقوع احتمال × محتمل سود (ـ هزينه
 هاي نههزي و وقوع احتمال دو هر كه عمل دو ميان در آدمي كه است طبيعي كامالً
 فرض در گويد مي وي. دارد بيشتري محتمل سود كه كند مي انتخاب را آن دارند مساوي
. كرد توان نمي تصور آن براي مرزي و حد كه است زياد چنان محتمل سود خدا وجود

 هاي هزينه به خدا، وجود فرض در محتمل سود بودن نهايت بي بر تأكيد ضمن پاسكال
 آدمي، باشد، خدايي اگر زيرا كند، مي اعتراف هم دارد پي در خدا وجود پذيرش كه زيادي

 رنج و دهد ترجيح خود تمايالت بر را خداوند خواست تسليم، سر از بايد مثال، عنوان به
  : داد نشان زير شكل به توان مي را باال فرمول... . و كند تحمل را عبوديت هاي سختي بر صبر

  اميد ميزان      وقوع احتمال        حتملم سود              ها هزينه         
  نهايت بي       = 2/1            نهايت بي        محدود ولي زياد         خدا وجود فرض
  محدود      = 2/1      محدود ولي زياد    بسياركم ولي زياد    خدا وجود عدم فرض
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 و است معقول كامالً وندخدا به اعتقادورزي كه است اين گيرد مي پاسكال كه اي نتيجه
 داده انجام معقول كاري مؤمن. است غيرعقالني تصميم يك خداوند به اعتقادي بي برعكس،

 كنيد دقت اگر. است گرفته تصميم عملي عقالنيت خالف بر كه است ملحد اين و است
: صص ،8 (شناختي وجود تا است شناختيروان تحليل بيشتر تحليل اين كه شويد مي متوجه

35 - 132.(  
  جيمز ويليام. 4. 5

 معقوليت كوشد مي جيمز. است عمل اصالت مكتب پيشگامان از يكي جيمز ويليام
 خداوند وجود به اعتقادي بي يا اعتقاد بر تصميم انگاشتن حياتي با وي. كند تبيين را ايمان
 جيمز ويليام. باشد سهيم حقيقت بازشناسي در تواند مي اراده كه است معتقد و كرده شروع

 بر عقالني گزينش او، باور به. داند مي موارد اين از هم را الحاد و ايمان بين انتخاب موضوع
 كه است معتقد وي. داد دخالت را اراده بايد ناچار به و نيست ممكن عيني شواهد اساس
 وجود آن در خطا احتمال كه است درست. است معقول كامالً آوردن ايمان بر فرد تصميم
 از كه داشت توجه بايد. زند مي موج آن در هم صواب احتمال ديگر، سوي از يول دارد،

 باشد سكوت كه سومي راه كنيم؛ نمي انتخاب يا و كنيم مي انتخاب يا ما جيمز، ديدگاه
. انكار با است مساوي سكوت دارد، كه پيامدهايي دليل به مسأله، اين در چراكه ندارد، وجود
  ).135 - 136: صص ،11 و 36:  ص ،12 (نيستيم رو روبه راه دو از بيشتر با ما پس

 انديشه، و عقل از اعم كند، مي دخالت انسان وجود كل ايمان، در جيمز، تعبير به
 معطوف ي اراده گذرره از حقيقت بازشناسي ي پايه بر ايمان او، ديدگاه از. عاطفه و احساس

 درگير را ما وجود كل وندخدا پذيرش عدم يا و پذيرش. است شده استوار مصلحت به
 تصميم دوراهي در آدمي وجود كل كه جاستاين در. را ما وجود از بخشي فقط نه كند، مي
 آن به بايد كه اي نكته. گيرد مي قرار اوست صالح به راه دو اين از يككدام كهاين قبول و

 ايمان و حيو در »اي گزاره «ي نظريه به پاسكال و جيمز ديدگاه كه است اين كرد توجه
 و ايمان جز چيزي هم ايمان و نيست ها گزاره جز چيزي وحي كه معنا اين به دارد، شهرت
 براي ما كه اين آن و شد مي ديده مشكل يك جااين در ولي. نيست ها گزاره اين به تسليم
 و شواهد نقصان جبران براي پاسكال. نداريم عقلي گواهي گونههيچ ها گزاره اين صحت
 اين در. كرد توسل اراده به جيمز و شد زيستن مؤمنانه و شرط دامن به دست لي،عق مدارك

 به ايمان اساساً گويند مي و نيستند وحي اي گزاره ديدگاه به قائل كه هستند اي عده بين،
 نظر به. است ديدگاه اين طرفداران جمله از) تليش (تليخ پل. گيرد نمي تعلق ها گزاره
 داشته تأثير و دخالت ايمان به مربوط نظريات ماهوي گردش در يمواز عامل دو كه رسد مي

 جاي به اي عده كه گرديد باعث اي گزاره هاي نظريه هاي كاستي و اشكاالت سو، يك از. است
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 و بيفتند نظريه اساس كردن عوض و مبنا تغيير فكر به آن، ترميم و اي گزاره ديدگاه از دفاع

 و معرفت و علم به بخشيدن مطلق اصالت از وازدگي ينوع اخير، دوران در ديگر، طرف از
 اي گزاره غير هاي نظريه به گرايش سبب كه آمد وجود به آدمي وجود جهات ساير از غفلت
 ارتباط و مواجهه گيرد مي قرار تأكيد مورد آنچه جديد، ديدگاه اين در). 41: ص ،12 (شد

 حال، هر به. جويد مي اركتمش هستي اصل در انسان كهاين و است خداوند با حضوري
 تصديق اساس بر ايمان تحليل برابر در واكنش نوعي اي گزاره غير ي نظريه گفت توان مي

  . است عقالني محض
  تليخ پل. 5. 5

 معناي به ايمان كه است معتقد وي. است آلماني معاصر انديشمند و متأله تليخ پل
 است تليخ سنتي رأي اين از ناشي اديزي نسبتاً حد تا نظر اين. است» بستگي دل فرجامين«

 قصوي غايت معناي فهم كه گفت توان مي. خداست با شخص درست ارتباط محور ايمان كه
 وي، تعريف در. است ايمان باب در تليخ ي نظريه فهم كليد بستگي دل فرجامين يا

 انسان زندگي كل بر خالصه و گفتار افعال، انديشه، كل بر كه چيزي يعني نهايي بستگي دل
 ها بستگي دل اين اما داريم، بستگي دل چيزها خيلي به ما كه است معتقد وي. دارد سيطره
 نظام اين در. گيرند مي قرار طولي نظام يك در بلكه باشند، هم عرض در كه نيستند چنان
 كه است همان و است ما بستگي دل و  عالقه آخرين است نشسته هرم رأس در آنچه طولي،
 اين اند زده تليخ شارحان كه مثالي. ديگر چيز نه اوييم به مؤمن ما. است ما نايما متعلق
 گويند مي و است شدن غرق حال در كشتي و هستيد كشتي سوار كه كنيد فكر: است

 دريا به است ترارزش بي را آنچه شما. بريزند دريا به را خود بار از مقداري بايد مسافران
 به بار آخرين در كه را آنچه. كنيد مي انتخاب هم باز بريزيد ايدب هم باز گفتند اگر. ريزيد مي
 ميان در«: گويد مي تليخ). 13: ص ،8 (است بستگي دل فرجامين همان اندازيد، مي دريا

 آن دنبال خودتان هاي بستگي دل ميان در نگرديد؛ خدايتان دنبال به رسمي خدايان
 را ما زندگي تمام ـ1: كند مي ذكر بستگي دل فرجامين اين براي را ويژگي دو وي. »بگرديد

 وي ديگر، سوي از. نكند ايجاد ما در رواني وكشمكش بدهد آرامش ما به ـ2 بگيرد، بر در
 ايمان او ايمان باشد، نهايي و واپسين واقعاً انسان واپسين بستگي دل متعلق اگر گويد مي

 همين به. بود خواهد پرستانه بت ايمان او ايمان صورت، اين غير در. بود خواهد صادقانه
 دوست توان تمام با و جان اعماق از و قلب صميم از را خدايتان بايد گويد مي كه است دليل
 عناصر از يكي يركگور، كي مانند نيز تليخ پل ديگر، سوي از). 18: ص همان، (باشيد داشته
 چيزي به را تشحقاني و حقيقت جمله از و خودش انسان. داند مي كردن خطر را ايمان
 تفريح تليخ، ديدگاه از مؤمن انسان). 33: ص همان، (ندارد تسليم ارزش كه كند مي تسليم
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 او براي امور ي همه كه معنا اين به است، كار اش زندگي ي همه ندارد؛ آرامش و آسايش و

 است، جدي كارهاي اين از يكي هم تفريح البته. ندارد وجود شوخي و هزل امر اند، جدي
 كه كساني. است كار حال در نيز تفريح هنگام در انسان لذا و دارد تفريح به نياز بدن يراز

  . جدند در دائماً و اند طلب در دائماً كنند، پيدا ديني بستگي دل
 معتقد وي بازشناسيم؟ چگونه مؤمن  غير از را مؤمن كه آيد مي پيش سؤال اين حال

 ديگران به ـ2 نيست، بيگانه ديگران با مؤمن ـ1: جمله از دارد، اثر چندين ايمان كه است
 زيستيهم نوعي. شود مي احساس مؤمن در دگرگوني نوعي ايمان، از پس ـ3 ورزد،مي مهر
 چيزي هيچ مؤمن، براي ـ5 كند، نمي تنهايي احساس مؤمن ـ4 كند، مي آغاز را دغدغه بي

 براي وقت هيچ مؤمن ديگر، رتعبي به. دارد ناپذير وقفه تكاپوي مؤمن ـ6 نيست، آور يأس
 و تنها كه است معتقد وي. پوياست دائماً خودش با ارتباط در. نيست قائل مرخصي خودش

 عجز احساس از نوعي داراي مؤمن ـ7 شود، مي يافت پويايي همين در هستي معناي تنها
  ... .است خضوع حاصلش كه است

 نيست؛ چيزي آوردن دست به ايمانْ كه است اين تليخ گفتار حاصل گفت توان مي
 كه است چيزي به التفات و كردن توجه تنها بلكه ندارد؛ وجود كه نيست معرفتي تحصيل
 وابستگي نوعي است؛ خود وابسته و تعلّقي ذات به هشياري ايمان. دارد خود پيش در آدمي

  )45: ص ،12 (سازد مي سرشار مطلقِ وجود آنِ از را آدمي وجود ي همه كه
  تاينويتگنش. 6. 5

 در علمي دليل با ديني حقيقت كه است معتقد يركگور، كي همانند نيز ويتگنشناين
 خدا به ايمان گويد مي او. دارد خود به مخصوص زباني بازي هريك و نيست قياس خور
 »باال آن در «عيني خداي بريم گمان باشد الزم كهآن بي دهد، شكل را ما زندگي تواند مي

 كليساي احكام از يكي گفت مي و داد مي قرار نقد مورد را ساكلي نيز وي. دارد وجود
 است حكم همين. كرد اثبات طبيعي داليل با توان مي را خدا وجود كه است اين كاتوليك

 موجودي ديگر، موجودي را خدا من اگر. سازدمي ناممكن برايم را شدن  رومي كاتوليك كه
 دانم مي خود ي وظيفه وقت آن بپندارم، تر ومندنير نهايت بي منتها خودم، برونِ خودم، مانند
 پنداشت مي خدا به نسبت حرمتي بي و كفر را خدا پنداشتن عيني او. بايستم او برابر در كه
 به. است تمثيلي و نمادين و استعاري همه خداوند، ي درباره ما زبان حتي كه بود معتقد و

  . است انساني همه ما ديني هاي انديشه ديگر، سخن
 حيات متن در كه است خاص زباني بازي يك آوردن ايمان كه است معتقد يتگنشتاينو
 به. اند ارزيابي خور در ديني حيات درون در فقط همگي اعتقادي گفتارهاي. رويد مي ديني

. نيست فلسفي حتي يا علمي تحقيقات اندازد مي فرق ملحد و مؤمن ميان آنچه عبارتي



117 ي ايمان وحياني صدرا و ايمان فلسفي كارل ياسپرس                         مقايسه
 زباني هايبازي به زيرا ندارند، ديني باور و ايمان با نسبتي و ربط فلسفي و علمي هاي آموزه

 از نه ديني ايمان. رويند مي فلسفي و علمي معيشت نحوه از كه شوند مي مربوط  ديگري
 ديني معيشت از فقط بلكه بيند، مي گزندي هرگز نه و يابد مي مدد فلسفه و علم جانب
 است تلقي طرز همين خاطر به. شود نمي ساخته تفكر روي از ايمان بنابراين. كند مي ارتزاق

 و ندارد جايگاهي ملحد يك با متدين يك كردن بحث كه اين به شود مي قائل حتي وي كه
 اسم به را خداوند يكي بفهمند؛ را ديگر يك حرف توانند نمي هااين چون ندارد، امكان حتي
 كلي عام اسم به را خدا يديگر  كه حالي در ندارد، بيشتر مصداق يك كه شناسد مي خاص
 از متفاوت كامالً تصوير دو دو، اين پس. باشد داشته مصداق چندين تواند مي كه شناسد مي

 ويتگنشتاين). 146: ص ،118(كنند وگو گفت هم با توانند نمي بنابراين و دارند واحد موضوع
 و حدس و خيال و خواب و عقل نه دارم يقين به احتياج يابم، نجات واقعاً من اگر گويد مي

 نه دارد نياز آن به من روح يعني من، جان و قلب كه ايماني است؛ ايمان يقينْ اين و گمان؛
 بايد كه است جسمش با گويي و اش نفساني هواهاي با همراه روح اين زيرا من؛ نظري عقل
 از يكهيچ كه بود اين ويتگنشتاين هميشگي ديدگاه. من انتزاعي ذهن نه شود داده نجات
 موضوع وي، براي. شود خداوند به كسي اعتقاد موجب تواند نمي فلسفي معروف هايبرهان
 همچنين وي. بود اعمال بلكه نبود، هاآيين يا ها آموزه پذيرش متدينانه، زندگي در اساسي
  . نيست كليسا به وابسته داشتن متدينانه زندگي كه بود معتقد كركگور مانند

 كركگور. 7. 5

 عبارت ايمان ديگر، عبارتي به. است انسان شور ترين عالي ايمان كه تاس آن بر وي
 را رقيب بستگيدل نوع هر كه اي گونه به مسيحيت، به حصر و  حد بي نگراني دل از است
 نظر از. مسيح عيسي و خدا به زندگي تسليم از است عبارت ايمان.  كند قلمداد اغوا نوعي

 شود، مي ميسر خدا سوي به انسان جهش با كه ستا زندگي تمام كردن فدا ايمان او،
 است، ماجرا يك ايمان پس. دارد ارزاني انسان به بايد خدا را جهش همين توفيق هرچند

 شدن شيدا و واله و شدن پريشان يك است، عيني يقيني بي يك است، كردن خطر يك
 سنخ از انايم است معتقد وي). 335: ص ،29(خداست با خصوصي اي رابطه ايمان. است
 آن تحقق و مشترك؛ عقل ي مقوله از نه است هدايت عقل و عام وحي و شهود و كشف
). 108: ص ،33 (آدمي اختيار و تمسك از حاصل امري نه انتظار، خالف و وهبي است امري

 خود ي اندازه به ايمان. است پارادوكس يك ايمان كه است آن بر همچنين كركگور
: ص ،3( است محال و پارادوكس نيز آن متعلق كهآن چه است، پارادوكسيكال پادادوكس،

 بيشتر است، مسيحيت تعليم ترينمهم كه ،)ع(عيسي تجسد در پارادوكس اين). 110
 است، شده متولد زمان در ابدي و ازلي حقيقت كه است اين بيانگر كهاين چه است، نمايان



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  118
 انسان هر از ناپذير تمايز ديگري نانسا هر مثل درست و است كرده رشد است، آمده دنيا به

  ).94: ،ص34(شود مي پذيرفته ايمان كمك با تنها تناقض اين فهم.است يافته ديگري،هستي
 با زنده اي رابطه را ايمان بلكه داند، نمي گزاره يك با اي  رابطه را ايمان وي ديگر، سوي از
 است، توكل متضمن يا است، خداوند به توكل به مربوط منظر، اين در ايمان. داند مي خدا

 مخدوش او ايماني ي رابطه باشد، نداشته توكل خداوند به ابراهيم اگر وي، ديدگاه از چراكه
 تعهد خداوند خود چراكه مرد، نخواهد اسحاق كه باشد داشته اعتقاد بايد گويي. شود مي

 اخالف و شد خواهد امم پدر اسحاق، طريق از ابراهيم كه است داده بشارت و است كرده
 در كه خاطر اين به ابراهيم بنابراين. ماند خواهند وفادار او ميثاق به اسحاق طريق از اسحاق
 ايمان شهسوار ماند مي باقي خدا به متوكل گذشته، همچون و تزلزل بدون ايمانش، امتحانِ
 خود از كه شود مي نااميد دليل اين به آدمي كه است معتقد وي). 22: ص ،30 (است
 راه تنها كه است دليل همين به درست. است ازخداگريزي همان خودگريزي از و زدگري مي

  .است ايمان آن درمان
  

  ياسپرس كارل فلسفي ايمان ابعاد. 6
 از يك هيچ به او. است آلماني اگزيستانسياليست فيلسوفان از) م1883(ياسپرس كارل

 كتاب متن به كه انتقادهايي. نيست هم ملحد حال، اين با اما ندارد، باور آسماني اديان
 است گرديده فلسفي ايمان نام به ايماني به وي آوردن روي باعث دارد كشيشان و مقدس

 اصل چند از برخاسته ايمان، باب در ياسپرس نظر. است مذهبي ايمان با متفاوت بسيار كه
  : است وي ي فلسفه در مهم

 آن مراتب و وجود. 1. 6

 انسان مورد در بيشتر واژه اين. است جستن برون معناي به اصل در 4داشتن وجود
 سروكار انسان وجود با بيشتر اگزيستانسياليست متفكران. ديگر موجودات تا است صادق
 را وجود اين نبايد. اندكرده مطرح او تابعان و ارسطو كه وجود، هي حيث من وجود تا دارند

 هااگزيستانسياليست. گرفت نظر بودن معادل را آن و گرفت نظر در آن متعارف معناي به
 و آزادي سبب به انسان كه است آن وجود اصالت از هاآن منظور و دانند مي اصيل را وجود

 در. دهد مي شكل خود شخصيت همان يا ماهيت به زندگي طول در همواره اختيار،
 آن هستي و سازد مي را خود ماهيت خود، انسان، ياسپرس، ي فلسفه و اگزيستانسياليسم

 به باشم،مي خودم هستي امكان من«. هست اكنون كه آن نه باشد تواند مي كه است چيزي
 قابل و يافتهپايان چيزي من نيستم؛ باشد شده ساخته قبل از كه موجودي من كه معنا اين

  ). 73: ص ،38 (است شدن انسان بودنْ انسان نيستم؛ بنديطبقه
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 را آن بلكه كرد؛ حل بتوان نظري ايگونه به را آن كه نيست ايمسأله وجود ي مسأله

 است، وجود از نيز ياسپرس ي فلسفه اصلي سؤال. گشود توان مي عمل ي مرحله در فقط
 نيز او اما). 142: ص ،10 (دارد شهرت »وجود عالم پزشك «به مفسرانش نزد كه چنان
 يا وجود قمطل از پرسش به گوييپاسخ بناي اگزيستانسياليست، ي فالسفه ي عمده مانند
 آورم، دست به را وجود هو بما وجود كنم مي تالش هرگاه«. ندارد را وجود هو بما وجود

  ).51: ، ص4(» خورممي شكست
 حاضر وجود كنيم مي بررسي آنچه كنيم، بررسي بخواهيم را وجود هو بما وجود اگر
 عقل گيرد مي قرار استفاده مورد بررسي اين در كه ابزاري. است گذشته وجود بلكه نيست،
در  و ندارد را هستي فراگير و نامحدود گستره يهمه بر احاطه در شايسته توانايي كه است
 جدا و تفكيك ديگر، چيزهاي از حتماً گيرد، قرار تفكر موضوع وجود هرگاه كهآن نهايت

 اين از. دهد مي دست از است، بودن »فراگير «كه را خود ي خصيصه ترينمهم لذا و گردد مي
 و هستي اين ياسپرس. شناسايي و تفكر موضوع نه است، شناسنده متفكر عامل نه وجود رو

 انسان ي عاقله براي همچنان هستي بما هستي بنابراين. نامدمي5»فراگيرنده« را مطلق وجود
  ).همان (ماندمي تاريك و مبهم

  فراگيرنده امر. 2. 6
 غايي، هستي به اما ندارد، يمعين ضمني داللت كه است شاخص يك فراگيرنده وجود

  ).140: ص ،10. (كند مي اشاره است، مفاهيم تمام اساس خود كه
 چون و چند به پرداختن رو، اين از. است فراگيرنده امر ي تجربه ايمان ياسپرس، نظر به

  .است وي فلسفي ايمان مفهوم فهم اساسيِ لوازم از فراگيرنده، امر
 بين دوگانگي پس. تفكر موضوع نه و باشد تواند مي تفكر عامل نه كليت، حيث از هستي

 افق يك در هميشه ما. كند مي جلوه »فراگيرنده «يا »مطلق هستي «در معقول و عاقل
 و دارد وجود تريوسيع و ديگر افق يك افق، اين اين سر پشت اما كنيم، مي فكر و زندگي

 محصور آن در افقي هر كه ايينه افق آن. بينيممي را افق نهايتبي هاآن سر پشت همچنين
 ي وسيله به كه است چيزي آن »گيرندهدرميان «يا» فراگيرنده«. دارد نام فراگيرنده است،
 كه است مبنايي فراگيرنده. پذيرندمي را عمقشان يعني را خود خاص شفافيت اشياء آن،

 و هسرچشم بلكه نيست، موجودات جمع حاصل البته. شود مي يافت موجودي هر آن تحت
  ).44 - 42: صص ،39 (است وجودي هر بنياد

 هستي -2 يا است، كرده احاطه را ما كه است اينفسه     في هستي -1 يا فراگيرنده، امر
  .ماييم كه است

  .شود مي ناميده 6»متعالي امر «-2-1 و »جهان «-1-1 ماست، بر محيط كه ايهستي
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 -4-2 و 9»روح «-3-2 ،8»كلي آگاهي «-2-2 ،7»دازاين «-1-2 ماييم، كه اي هستي

  ).237:  ص،14 (شود مي ناميده 10»اگزيستانس«
  .)51: ، ص8 (كند مي رسم گونهاين را يكديگر با ها   فراگيرنده اين نسبت اسچرچ دكتر
  هستيم ما كه ايفراگيرنده            است خود هستيِ كه اي   فراگيرنده    

  )                         لنفسه وجود                         ()      نفسه في وجود(               
  

  جهان
  )دازاين(تجربي وجود
  )كلي(محص آگاهي
  )روح(ذهن

  اگزيستنس  متعالي
 نباشيم ما اگر حتي كه ايهستي اين يعني فراگرفته، را ما كه هستي: جهان. 1-1
 هستي اين سويي از: دارد يادوگانه طبيعت – نيست ما خود اما فراگرفته را ما و هست
 در جهان. ماست ذات از كوچكي نهايتبي يجنبه يك كه ايهستي يعني است جهان

 هيچ به اما است، جهان در شناسيم   مي آنچه. است ايده يك بلكه نيست، ابژه يك كليتش
  .)335:  ص،14(نيست جهان خود وجه

 متعالي امر فراگرفته را ما كه ايهستي اين ديگر، سوي از :استعال يا متعالي 1-2
 نداريم، سهمي گونههيچ آن در ما و است متفاوت ما با ذاتاً كه است ايهستي يعني است،

  .ايم راجع آن به و داريم ريشه آن در اما
 معناي به »ترانساندنس «لفظ از خدا، كلمه جاي به خود، آثار برخي در ياسپرس

  :رودمي كار به معنا دو به تعالي). 149: ص ،10( كند مي استفاده استعال و تعالي متعالي،
 به دازاين مبنا اين بر. »شدن بيرون خود از« و »فرارفتن خود از «عمل معناي به اول،

 .كند مي پيدا استعال هستي سوي به روح و روح سوي به كلي آگاهي و كلي آگاهي سوي
 تعبيري به و است جهان از برتر كه مبدئي يعني خداست، به ناظر كه معنايي دوم،
 است امري معنا، اين به و است هستي حد از بيرون خداوند. است جهان از برتر موجود
 آن روي بر چيز همه كه است نهايتي و زمينه و عاجزيم آن ناميدن از مطلقاً كه متعالي،
 ).316 - 319: صص ،35 (شود مي نمايان

 خـود  هـستي  حدود از شخص تا چون ،اند  ارتباط در ديگر يك با معنا دو اين وي، نظر از
 موضـوع  متعالي. كند پيدا ارتباط خدا با تواند  نمي نرسد داريهستي ي  مرتبه به و نرود فراتر

 ي  وسـيله  بـه  را او. نيـست  آورالزام دليل و معرفت متعلق خدا«: گيرد  نمي قرار علمي معرفت
 تـوان   مـي  تنها و نيست ديدن قابل او. است مشاهده قابل غير او. كرد تجربه توان  نمي حواس

 اسـت  انـسان  آزادي در بلكه نيست، دنيوي هايتجربه در ايمان اين منشأ. »آورد ايمان او به
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 البتـه . گـردد   مـي  نايل خداوند به نسبت يقين به انسان آزادي، به يقين از بعد كه ايگونه به

 براي حضور چونان را آن بلكه داند،  نمي) حصولي (علمي معرفت نوع از را يقين اين ياسپرس
 وجـود،  اشراق و روشنگري راه از و دروني ي  تجربه با متعالي). 45: ، ص 42 (انگارد  مي وجود
  ).191: ، ص51 (شخصي ي مواجهه يك در يعني است؛ شدني درك

هاي متعلق به جهان ادراك شده است و از  ي ايام، خدا تحت نظرگاه به نظر وي، در همه
هي رسيده است كه خدا را به علت تشابه تصوري با انسان، مانند اين نحوه ادراك به ديدگا

 اين از را تورات ياسپرس. يك شخص تصور كرده است كه اين عمل خود نوعي حجاب است
 تصوير و تجسم هرگونه از و ندارد مانند و مثل و است يينامر خداوند كند مي عنوان كه نظر
 در نيست؛ تصور هرگونه از خالي تورات حال، ناي با كند مي عنوان اما ستايد،مي است برتر

 است باقي تصويري او، رحمت و داوري و محبت از و خشم از االهي، شخصيت از نيز تورات
 و پذيردنمي را خدا وجود اثبات فلسفيِ داليل و براهين وي بنابراين). 64 - 65: صص ،39(

 معتقد هاآن ي مطالعه با انسان كهنآ نه است، خدا به ايمان ساززمينه تنها هاآن است معتقد
. داند نمي مقبول را عقالني االهيات هرگونه خدا صفات باب در همچنين وي. گردد خدا به

 گونه هيچ كه كوشدمي و خداست تنزيه دنبال به هميشه بوده، سلبي االهيات به معتقد وي
  .نكند ذكر تشبيهي

 _ شويم مي آگاه خودمان هستي از آن در كه حاالتي و مراتب _ ماييم كه ايهستي
 انساني وجود ي مرتبه تريننازل مرتبه اين: تجربي وجود يا دازاين ي مرتبه :است قرار بدين
 قرار چيزها ساير ميان در و كند مي زندگي مكان و زمان در كه است چيزي دازاين. است
 امنيت، مالكيت، براي ادهار. دارد قرار مرتبه اين در هاگرايش و تمايالت). 10: ، ص44 (دارد

 ).41-9:، صص51 (دارد قرار مرتبه اين در نيز عشق و شهوت سلطه، شناخت،

 به انسان مرتبه، اين در. ببريم پي كلي آگاهي به توانيم مي دازاين، از فرارفتن براي
 چراكه نيست، عميق او معرفت البته). 72: ص ،7 (پردازد مي خود پيرامون جهانِ شناخت

 به است، سهيم كلي آگاهيِ اين در فردي هر«. است پذيرمحاسبه واقعيات دنبال به تنها
 پديدارها ساير براي كه شود پديدار او براي گونه همان يافتهعينيت وجود كهآن شرط
 ).55:، ص1، ج47 (»شود مي

 و جامعيت سوي به سير مرتبه اين اساسي ويژگي. دارد نام 11ذهن يا روح سوم ي مرتبه
 آگاهي كه چنان هم هاست،ايده خالق روح). 91: ص ،50(هاست تجربه ميان كليت و توحد
  . كند مي اختراع را مفاهيم كلي

 شود مي استفاده "Existenz"ي واژه از آن بيان براي. است هستي مرتبه نهايي ي مرتبه
 به چون نيست، شناسايي و تعريف قابل هستي. نشود اشتباه "Existence" ي كلمه با تا
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 در را آن توانم مي فقط. بشناسم را هستي توانم نمي من«. آيد درنمي كلي مفاهيم صورت
 به توان مي و شود مي سؤال خداوند وجود از كه است مرتبه اين در. كنم تجربه عمل آزادي
  ).66: ، ص1، ج47( »برد پي او وجود

 وحياني ايمان با آن تفاوت و 12فلسفي ايمان. 3. 6

 مطرح االهي اديان در كه را وحيي و مسيحي متألهان تلقي معناي به وحي ياسپرس
 حضرت در آن كردن منحصر و وحي از متألهان برخي تلقي وي، نظر از. پذيردنمي شودمي

 باشند محروم وجودي ي تجربه و وحي از انساني افراد از بسياري تا شود مي موجب مسيح
   .)150:، ص49(

 كردي روي نيز ايمان ي مسأله به وي كرد روي باشد، چنين وحي از وي تلقي اگر طبيعتاً
 را آن و كند مي دفاع ايمان نوعي از وي. ندارد باور مذهبي ايمان به ياسپرس. نيست مذهبي
 خدا وجود به تورات، نزول از پيش بسي«: گويد مي باره اين در او. نامدمي فلسفي ايمان
 و كشف تأثير بدون مردم از بسياري ،غرب مسيحيت جهان قلمرو در و است بوده يقين
 عالوه وحي، بر مبتني اديان در). 57: ص ،39 (اندداشته يقين خدا هستيِ واقعيت به وحي،

 كه دارد وجود كششي نيز خداوند جانب از كند، مي حركت خداوند طرف به انسان كهاين بر
 اختيار و اراده را ياصل نقش فلسفي، ايمان در اما كند؛ مي جذب خود طرف به را بندگان
 را او عنايت و لطف خدا سوي به خود حركت با و باشد فعال بايد انسان. دارد عهده بر انسان

 ايمان نوع يك فقط مسيحي ايمان كه كند مي بيان ياسپرس اين، وجود با. آورد دست به
. كنيم تلقي بشر افراد ي همه ايمان را آن توان نمي و دارد خاصي افراد به اختصاص و است
 ممكن غير را االهي وحي بايد هستند فلسفي ايمان به معتقد كه كساني نه است معتقد وي
 و انكار را فلسفي ايمان بايد هستند وحياني ايمان به معتقد كه كساني نه و بدانند توهم و

  ).362: ، ص46 (كنند رد
 چيزي چنين مه اگر و كند نمي مطرح را خدا با نيايش خدا، به ايمان بحث در ياسپرس

 نيايشي. زباني نه بود خواهد قلبي نيايش ساخت، مطرح وي ي انديشه ذيل در بتوان را
 ي فلسفه محققان از برخي. اديان نظر مورد هايادعيه و اذكار نه است وجودي و دروني

 كه اندكرده عنوان و دانسته افلوطين و افالطون ديدگاه مشابه را وي ديدگاه اين ياسپرس
 تا است مطرح آزادي و تفكر و ابديت در فرد شركت از ناشي بهت و خوف سپرس،يا براي

  ).65: ، ص50 (مذهبي هاي نيايش
 انسان. كند زندگي غرايز ياري به بتواند كه نيست حيوان مانند انسان ياسپرس، نظر از
 انسان. نيست حيوان كه دهد مي نشان خود عمل و انديشه با انگارينيست حال در حتي

 چراكه نيست، كافي او براي نيز تنهايي به انديشه و فهم بلكه نيست، غريزه به متكي تنهانه
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 كه شود برخوردار چيزي از تواند مي انسان. است خويش از برتر هميشه كه است موجودي

  .است ايمان چيز آن و يابد دست خويش خويشتن به آن، از وريبهره پرتو در
 بدون است ايماني باشد، ذهني باور صرفاً كه ايماني. ستا چيزي به متعلق همواره ايمان

 عمل و ايمان محتواي. مايهدرون بدون ايماني دارد؛ باور را خود تنها تعبيري، به كه متعلَق
 تفكيك 14آبژه و 13سوژه به را آن ما كه است چيزي ايمان. ناپذيرند جدايي هم از آن به
 سخن ايمان از وقتي رو، اين از. داريم باور آنچه به و آنچه در ايمان يعني كنيم، مي
 تعريف سختي و است؛ ابژه و سوژه شامل كه باشيم داشته نظر در را ايماني بايد گوييم، مي

 يك ايمانْ ذهني و عيني ي جنبه  بنابراين). 333: ص ،14(شود مي ناشي همين از نيز ايمان
  ).4: ، ص43 (ذهني ي جنبه نه و دارد عيني ي جنبه نه ايمان تر،دقيق عبارت به. است كل

 متعالي با ارتباط راه سد كه داندمي هاجزم از ايمجموعه را ديني هايآموزه ياسپرس
 در و است غفلت و شك حاصل و جمعي امري كه است اين وي ايمان خصوصيات از. است
 در. دارد خرافي ي جنبه وحي بر مبتني ايمانِ است معتقد وي. نيست يقين از اثري آن

 مواريث ماد، و پدر قبيل از مرجعي هيچ. دارد وجود كردن خطر علم، خالف بر ايمان،
. شود آن پرورش موجب يا و سازد بيدار را ايمان آدمي در تواند نمي مذهب يا و فرهنگي

  .است وحياني دين و عرفان پوزيتويسم، با مخالف فلسفي ايمان
 توجه عمر، پايان در كند، مي بيمذه ايمان با ياسپرس كه هاييمخالفت وجود با

 از هاييقسمت در و است پرداخته انجيل و تورات از ستايش به حتي و كرده آن به بسياري
  .كند مي ياد خود سخنان شاهد چونان هاآن از خود، ي فلسفه

 تاريخ هايقديس كه جهت اين از برونو و بوئتيوس سقراط، است معتقد ياسپرس
 نوعي از حمايتشان سبب به شهدا، تكريم همچون هاآن تكريم بلكه نيستند، بزرگ اندفلسفه
  ).331: ص ،14 (است فلسفي ايمان

  فلسفي ايمان اركان. 4. 6
  :داند مي زير اركان بر مبتني را خود فلسفي ايمان ياسپرس

 ولي دارد، حضور و وجود متعالي همان يا خدا شد، گفته كه گونههمان: هست خدا -
 و كشف او چيستي و كرد اثبات توان نمي را او يعني. گيرد نمي قرار قالنيع معرفت موضوع
 ).45: ، ص42 (نيست كردني درك

 امور. است ايمان ضروري عنصر و عمل مبناي مطلق امر: دارد وجود مطلق امر -
 و ندارند آغاز ي نقطه زمان، و تاريخ در هاستآن فرمان به سر انسان كه ضروري و مقتضي

 ،39 (نيستند نيز هاسنت و هاجاذبه و عادات تابع و كنند نمي تغيير. نيستند انزم بند در



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  124
 ناشي كنم مي پيروي هاآن از من كه دستوراتي و دارد وجود مطلق چيزي پس). 108: ص
 .نيست ديگران اطاعت و سنت و عمل و رفتار از

 انسان كه گفت انانس مورد در توان نمي ياسپرس، نظر به: است ناتمام و محدود انسان -
 و و مستقل موجودي انسان كه پذيرد نمي او. برسد واقعي رستگاري به تواند مي حيوان مانند
 و ناموزوني با انسان فطرت بنياد چون كه معتقدند وي مخالفان). همان (است الصفات كامل
  .دارد انتها و است محدود كمالش و تام موجودي انسان نيست، مقرون نقص
 كه پذيردنمي را كساني نظر وي: كند زندگي خداوند هدايت در تواند مي انسان -

 كه كساني نظر با او. است وهم خدا به ايمان و كند نمي هدايت را كس هيچ خدا معتقدند
 متكي خويش نيروي بر و كند رفتار خود سالم فطرت اساس بر تنها انسان اگر معتقدند

 وحي مبناي بر هدايت اين او، باور به بتهال). همان (است مخالف شوند مي هدايت باشد
 كه است حكمي همان واقع، در االهي نداي. است اختيار و آزادي مبناي بر بلكه نيست،
 در اش، آزادي در انسان. گيرد مي نظر در هايشعمل و هاانگيزه حركات، براي انسان

 را خدا كمح مستقيم، غير طور به خودش، تصديق در و خودش كردن متهم در آگاهيش،
 سرشار حيرت از ادراك، قابل غير هدايت به نسبت گذشته، به نظر با تنها«. يابدمي
 مالكيت به تواند نمي خدا هدايت. ندارد وجود يقيني هيچ نيز جااين در حتي اما. شويم مي

  ).70: ، ص42 (»درآيد كسي
 تنها نه و است چيزهمه نه جهان: است وجود و خدا ميان زودگذر ايمرحله جهان -

. پديدارند اشياء ي همه). 108: ص 39 (دارد وجود متعال و برتر وجود موجود؛ حقيقت
 ياسپرس. است جهان با رابطه در خدا مطلق تعالي بازشناسي. نيست خود به قائم  جهان
. شود مي رهنمون خدا سوي به را ما كه داند مي اينشانه و رمز را آن عناصر تمامي و جهان

 دارهستي براي كه آنگاه متعالي و هستند متعالي نداي و زبان رمزها ياسپرس، ي انديشه در
 حاضر ذهن در رمز يك چونان بلكه يابد،نمي حضور خودش كند، مي پيدا حضور) موجود(

  .)128-120: ، صص3، ج47 (شود مي
 آزادي و  ايمان. 5. 6

 اين. باشد نداشته وجود ماگزيستانسياليس به ترنزديك اصطالحي واژه، دو اين از شايد
 در. زندمي موج نحله اين نويسندگان تمامي آثار در كه است كلماتي جمله از كلمات
 سرنوشت خود، هايانتخاب با كه انتخابگر است موجودي انسان اگزيستانسياليسم، ي فلسفه
 نيشد تعريف آزادي ياسپرس، نظر از. است انسان ي سازنده انتخاب. زندمي رقم را خويش
 وجودي و نيست موضوع آزادي. آن تعريف تا دارد توجه آزادي ابعاد به بيشتر وي. نيست
 ارائه مفهومي تعريفي آن از و نگريست آن به عيني طور به بتوان كه ندارد انسان از مجزا



125 ي ايمان وحياني صدرا و ايمان فلسفي كارل ياسپرس                         مقايسه
 آزادي از او برخورداري چگونگي از او ماهيت و است آزاد خود انتخاب در انسان .داد

 عملي و نظر و باشد جهان در تواند نمي يعني «است آزادي به محكوم او. گيرد مي سرچشمه
  ).27: ص ،36(» باشد نداشته
 نسبت انسان كه هنگامي. است نهفته بشر آزادي در خدا به ايمان منشأ ياسپرس، نظر از

 انسان«. كند مي پيدا يقين خدا مورد در آورد، مي دست به حقيقي آگاهي خود، آزادي به
 در بلكه نيست، مقدس امر يك اعتبار براي حقيقت شواهد به يابيدست نبالد به مؤمن
  ).14: ، ص44 (»است آزادي وجوي جست

 خودمان درك براي ديگري گام شويم مي آگاه خودمان آزادي از ما كه هنگامي
 چراكه دارد، وجود خدا با ارتباط در كه است موجودي انسان كه بيان اين به داريم،برمي
 به را اختيار ما... . باشد نداشته وجود كه بوده ممكن و است نيافريده را خود بديادرمي
 به خودمان از ما حالي، چنين در... . است شده داده ما به اختيار بلكه ايم،نياورده دست
 به كه اندازه هر و شويم مي آگاه ايمشده داده خودمان به خدا جانب از آزادانه كه اين ي مثابه

 از ما آزادي ديگر، عبارت به. شود مي بيشتر خدا به نسبت ما يقين باشيم، آزاد لاصي صورت
 براي خدا. است شده داده ما به ما آزادي هم و ما وجود هم بلكه نيست، خودمان جانب
  ).303: ، ص1، ج47( دارد وجود اصيل طور به انسان آن، در كه است ايمرتبه در انسان

  تاريخي شأن و ايمان. 6. 6
 بـه  كـه  هنگـامي  فقـط  و كلـي  نـه  است، جزيي و تاريخي امري ايمانْ ياسپرس، نظر هب

 نيـست،  انحـصاري  امـري  حقيقـت  او، نظر از. آيد  درمي كلي صورت به پردازيم  مي آن تبيين
 از ما دريافت و نيست يكسان و ثابت همه براي حقيقت. است متكثر و جزيي حقيقت چراكه

 تلقـي  حـق  را مـذهب  يك توان  نمي ديگر تفسير، اين با. ستا وجودي بلكه مفهومي، نه آن،
 ارتباط ياسپرس، باور به. دانست حقيقت از هاييبهره داراي را مذاهب ي  همه بايد بلكه كرد،

. كنـد   مـي  نفـي  را انحصاري حقيقت او. شود تلقي مذاهب ي  همه حقيقت تواند  مي متعالي با
. باشـد  يكـسان  هـا  انسان ي  همه براي آن دريافت كه نيست ايگونه به خدا به ايمان بنابراين

 تـاريخي  واقعيـت  هر بر تا درآورد هاييسازمان صورت به توان  نمي را خدا به ايمان همچنين
 شـأن  در هميـشه  فـرد . هستند خدا و انسان ميان ي  واسطه هايي  سازمان باشد؛ شدني  اطالق

 هـيچ  بـه  كـه  دارد قـرار  يخـداي  بـا  مـستقل  و واسـطه بي ي  رابطه در بيشتر و خود تاريخي
 يعنـي  اصـيل،  واقعيت آن، در كه است اينقطه ما زندگي هدف و اوج«. ندارد نياز ايواسطه

 در دارد خـدا  بـه  نـسبت  كـه  اي  گيـري جهـت  ي  واسـطه  بـه  واقعيت اين. يابيمدرمي را خدا
ها  ي انسان   يك از بندهاي خاصي كه براي همه         بنابراين ايمان در هيچ    .است وجود رس  دست
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ي ميـان انـسان و خداسـت قـرار            پذير است و در هـيچ واقعيـت تـاريخي كـه واسـطه               اعمال
  ). 47: ص ،42(ها يكسان است ي انسان گيرد و براي همه نمي

 تبديل تواند نمي آن: شود توصيف سلبي صورت به بايد فلسفي ايمان ياسپرس، نظر به
 جوهر. است نشده استوار جهان در يابژكتيو امر هيچ ي پايه بر فلسفي ايمان. شود عقيده به
 كه است كلي امر در تنها هرچند شود، تثبيت كلي امر در تواند نمي و است تاريخي صرفاً آن
 به خود، به نهايي، مرجع عنوان به تواند نمي فلسفي ايمان. كند بيان را خود تواند مي

 اين، وجود با. دهد ننشا را خود تعقل، و تفكر با بايد بلكه شود، متوسل ايمان ي منزله
 به را آن توان نمي. كرد مندقاعده معتبر، كالً حكمي چونان را حقيقي ايمان كليت توان نمي
 تنها ما. كرد تثبيت ابژكتيو لحاظ به تاريخ از محصولي ي مثابه به يا واسطهبي امري ي منزله
 امر قلمرو در امر ناي اما. بفهميم زمان حركت تعاقب با تاريخي لحاظ به را آن توانيم مي

 سازد، مي متجلي تاريخ در را خود همواره كه حضوري اين. دهد مي رخ15فراگيرنده
  .)334 - 335:  صص،14 (دارد خود درون در را ها   ايمان يهمه يسرچشمه

 ي درباره جامعي و كامل بيان كه كنم فكر من اگر بكنم، اشاره وجود كل به من اگر
 را خود و كرده انكار را وجودي تاريخي شأن دهم، مي ارائه ستا من منظور آنچه و خودم
  ).11: ، ص2، ج47 (امداده فريب

  معرفت و ايمان. 7. 6
 توانايي ايمان وي، نظر به. ندارد عقالني غير ي جنبه اما است، معرفت از جدا ايمان
 رد فلسفي، ايمان كتاب در ياسپرس). 279-243: ، صص2، ج47 (است معرفت با زيستن
 چه با ها انسان ما كه كند مي آغاز پرسش اين با را خود صحبت فلسفي، ايمان مفهوم بخش

 ايمان با -1: گردد مي عنوان پاسخ دو سؤال، اين برابر در كنيم؟ مي زندگي چه براي و
 علوم، از خارج زيرا بشري، عقل با -2 است، انگارينيست آن، از خارج چون وحي، بر مبتني
  :گويد مي ياسپرس نظر، دو اين بيان از بعد. ستا وهميات تنها

 علم ميان يا انگارينيست و وحي بر مبتني ايمان ميان عجوالنه انتخاب اين
 خورندمي رواني ارعاب هايحربه درد به كه است عجوالنه انتخابي وهميات، و طلبتماميت

 بشر بالقوه امكانات. ندكن مطيع را هاآن و سازند محروم خدادادشان مسؤوليت از را مردم تا
 سپرده فراموشي دست به  اصيل انسانيت وضعي، چنين در. كنند مي تبديل تعارضات به را

 جسارت كس هر كه اندكرده تصريح اندپذيرفته را هايي گزاره چنين كه كساني. شود مي
  .توهم اهل يا باشد انگارنيست يا بايد دارد را فلسفه مقبول سنت به پرداختن
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 خود آغازين ي سرچشمه با نسبتش كشف با تنها فلسفي تفكر چالش، اين جودو با

 يهمه زيربناي فلسفي ايمان. آورد دست به دوباره را عيارشتمام استقالل تواند مي بشريت
  .هاستانديشه اين

 دست با كه است حقيقتي ايمان ياسپرس، نظر به. دانش با متفاوت است امري ايمان
 سالم آن از عدول با كه است حقيقتي دانش و معرفت اما بينيم،مي يبآس آن از برداشتن

 با كه دارد قوام صورتي در تنها و كنيم مي زندگي آن با كه است حقيقتي ايمان. مانيممي
 ندارد، عام اعتبار واقعي، حكمي چونان و دارد تاريخي ظهوري حقيقت اين. شويم يكي آن
 است؛ پذير اثبات كه است حقيقتي علم ولي. نيست ذيرپ اثبات و است شرط و قيد بي اما

 و قيد بي اما است، زمانبي و تاريخي غير معتبر كالً حقيقت اين. دارد قوام هم من بدون
. است مبتني محدود امر يزمينه در شناخت هايروش و هافرضپيش بر بلكه نيست، شرط

 معتقد كه انيشمندي اما نيست، زاوارس است، پذير اثبات كه علمي راه در مردن وي، نظر به
 خود موضع از اش، حقيقتي خود ديدن آسيب بدون تواند نمي رسيده، امور كنه به است
  .بود معتقد برونو جوردانو اما دانست مي گاليله وي، نظر به اساس، اين بر. كند عدول
 گرفتن قرار قطب دو در. شود تلقي »عقالني غير «وجه هيچ به نبايد ايمان حال، اين با

  .است انجاميده وجودي سردرگمي به تنها »عقالني غير« و »عقالني«
 ايمان. باشد مرج و هرج و ستيزيعقل ظلمت به سقوط تواند نمي ما نظر مورد ايمان
 آنچه هر خواهدمي او. است خورده پيوند دانش با همواره متفكر، انسان ايمان يعني فلسفي،
 اساسي عنصر علم، يعني مرز،بي شناخت. بنشيند تماشا به را خود و بداند است دانستني
 ايمان البته. سازد روشن را خود است صدد در فلسفي ايمان سانبدين. است ورزيدن فلسفه
 ايمان. شود حاضر من نزد وضوح به اقناعي خود با بايد اما باشد، كلي معتبر دانش تواند نمي
 معناي پيش از بيش شدن، آگاهانه با و شود ترآگاهانه و ترروشن و روشن مدام بايد

  .كند آشكار را اش باطني
 ايمان كه نيست اين سخن اين مبناي البته است، فهم وجوي جست در فلسفي ايمان
 كنم، مي اثبات آنچه به من نيست نيازي: گويد مي ياسپرس. است دليل و استدالل نيازمند
 از را خود ايمان كنم، وجو جست عيني قيني در را ايمان محتواي اگر. باشم داشته ايمان
  ).304-303: ، صص1، ج47(» امداده دست
 و شناختي منطق نه است برخوردار 16وجودي حقيقت از ديني حقيقت وي، نظر به

  17.مفهومي
 و پذيرتجربه كه را چيزي توانيم نمي ما كه است معتقد اگزيستانسياليسم ي فلسفه

 يك به را آن و تجربه توان نمي را موجود ديگر، سوي زا. كنيم درك نيست، پذيرتركيب
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 براي ياسپرس. پذيرنيستادراك وجود بنابراين. است يگانه موجود زيرا كرد، تبديل مفهوم
 وجود ماهيت به بخشيدن تعين در سعي و بردمي كار به را اشراق ي كلمه وجود، ادراك
  ).147: ص ،10 (ندارد

  فراگيرنده امر و ايمان. 8. 6
 شناسا، فاعل فعل صرفاً نه و است ايمان مفاد صرفاً نه ايمان شد، گفته كه گونههمان

 كه آنچه انضمام با و جاست،يك هردو بلكه ابژه، نه و سوژه نه كه آنچه انضمام با تنها بلكه
 سوژه منحصراً نه كه موجودي. شود فهميده سازد مي ظاهر ابژه و سوژه دوگانگي در را خود

 ناميممي فراگيرنده امر است ابژه - سوژه انشعاب ي جنبه دو هر واقعاً بلكه ابژه، اًمنحصر نه و
 رخ فراگيرنده امر قلمرو در كه است واسطهبي امري فلسفي ايمان). 333 - 4: صص: 14(

 تاريخ در را خود همواره كه حضوري اين. ابژه منحصراً نه و است سوژه منحصراً نه. دهد مي
  .دارد خود درون در را هاايمان يهمه ي سرچشمه سازد، مي متجلي

 ناميده جهان روح، و كلي آگاهي دازاين، قطبيت و حالت سه در فراگيرنده وجود
 در ايمان حال. شود مي ناميده متعالي امر قطبيت، و حالت چهارمين در و شود مي

 با تواند نمي موردي هيچ در حضور چون. هاستقطبيت اين در حضور معنايش ترينوسيع
 آن توانم نمي من كه _ شود مي ناشي خودش يسرچشمه از همواره بلكه آيد، دست به فهم
 در ايمان اما. شناسممي و هستم كنم، مي اراده من كه است آن طريق از بلكه _ كنم اراده را

 و غريزه شبيه چيزي دازاين، سطح در كه است آن وسيع معناي به ايمان نخست، سطح سه
 وجودي فعلي واقعي ايمان اما. است اعتقاد روح، سطح در و يقين كلي، گاهيآ سطح در

  ).337 - 8: صص همان، (شود مي آگاه خود واقعيت در متعالي امر آن، در كه است
 وجودي روشنگري و اشراق. 9. 6

 كه شد بيان. كرد درك توان مي فراگيرنده روشنگري طريق از تنها را ايمان چيستي
 تنها وي. داندنمي مقبول خداوند معرفت بيان در را استداللي و تعريف نهگو هيچ ياسپرس

 روشنگري اين. داندمي روشنگري تعبيري به يا علمي اشراق ايگونه را خداوند درك راه
 ها انسان ي همه براي كه است حقيقت انكشاف نوعي يعني است، دروني و وجودي ايتجربه
 گردد مي متوجه دارد كه اي آزادي و اختيار با داري،تيهس ي مرتبه در انسان. نيست يكسان

 از ايلحظه در. است شده عطا او به وجود فراسوي از بلكه نيست، خودش از وجودش كه
 از فارغ است رويدادي اين. يابدمي متعالي با مواجهه در را خود آدمي اصيل، وجود لحظات
 بيان به). 41: ، ص45 (دهد مي رخ فرد وجود از خاص اي لحظه در كه خاص مكان و زمان
 نظر در رمز يك ي مثابه به را جهان داري،هستي ي مرتبه در آدمي كه هنگامي ديگر،
  .دهد مي رخ اشراق و تجربه اين او براي گيرد، مي
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 آن ي پايه و اساس اما گردد، مي واضح و روشن تعقل، ي وسيله به علمي واقعي اشراق

 نبوده، ابهام و پرسش مورد قبالً كه را اموري فقط نه علمي، اشراق با آدمي. نيست تعقلي
 ،39 (دهد مي قرار تبيين و تفسير مورد نيز را خود ادعايي، بديهيات و هاداوريپيش يعني
  ).111: ص
  ديالكتيك و ايمان. 10. 6

 محدود امر هيچ در ايمان اين زيرا است، آزاد گردد مي ناشي فراگيرنده امر از كه ايماني
 امور به نظر با يعني (است نامتعين خصلتي داراي ايمان اين. نيست ثابت ايشدهطلقم

 حال، عين در و) دارم باور را چيزي چه و دارم باور اصالً من آيا كه دانم نمي شدني،بيان
  ).تصميم از ناشي آسودگيِ و فعاليت در عمل، در (است بودن مطلق خصلت داراي

 نسبت اطمينان حصول كه طلبدمي را ايفلسفي مبنايي فعاليت ايمان، از گفتن سخن
 ماند،مي باقي ناپذيراجتناب همواره كه ابژكتيو تفكر به ابژه از گذر با است فراگيرنده امر به

 بدون شود، مي ظاهر ابژه - سوژه به انشعاب زندان در كه وجودمان حصار شكستن يعني
  .شويم خارج قلمرو وارد بتوانيم واقعاً كهآن

 تفكر اين و مبنايي فعاليت اين مقابل در كه دارد وجود ما درون چيزي وي، نظر به اما
 در ملموسيم، امور خواهان همواره ما چون. شود مي رخداد اين مانع و ايستد مي فلسفي
 محسوس امر بر ما. كنيم مي قلمداد ابژكتيو شناخت را فلسفي هايانديشه غلط، به نتيجه،
 خواهيممي. كنيم مي مقاومت تفلسف هنگام به گرفتن سرگيجه مقابل در ما. زنيممي تكيه

 متعالي فعل در ماهيتمان ي دوباره تولد از خواهيممي بمانيم؛ سالم هامانابژه نزد توقف با
 محسوس را چيزي نحو، اين به. شويم مي خرافه مقهور صورت، اين در. كنيم پرهيز
 حركت حال در بايد ابژكتيو امر. است وجود خود ه،سوژ - ابژه انشقاق وراي كه سازيممي
 آگاهي يك ناپديدشده، ي ابژه در كه نحوي به شود، ناپديد بايد عبارتي به بماند، باقي

 در همواره فلسفي ايمان بنابراين. گردد روشن محوشده امر طريق از هستي از يافتهتحقق
  ).339: ص: 14 (است سلب و تلفيق ديالكتيكي فرآيند يك

 ديالكتيك. است ديالكتيكي فرآيند يك در همواره فلسفي ايمان شد، بيان كه گونههمان
. است تضادها اساسي اهميت هاآن ي همه مشترك وجه تنها. دارد متفاوتي بسيار معناي

» مجامع وضع«در پاسخي سوي به» مقابل وضع «طريق از منطقي سير معناي به ديالكتيك
 متحد كند، مي پيدا ميل ديگري به كه تضادها، در واقعي رويداد يعني ديالكتيك. است
 و» مقابل هايوضع «تشديد معناي به ديالكتيك اما. آورد مي پديد جديدي چيز و شود مي

. متناقض و الينحل امور به شدن دچار يعني هست؛ نيز الينحل تناقضات به هاآن تبديل
 وجود جاآن در كه رساندمي زهاييمر به را ما كه است فرايندي ديالكتيك ديگر معناي
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 ظاهراً امرِ در دركي ايمان و شودمي ايمان من اصيل وجود. آيد مي نظر به گسسته كامالً
 كه گونه همان درست. دارد خود در را ديالكتيكي چنين ساختارهاي فلسفي ايمان. پوچ

 را ديگر يك قوياً حال، عين در و است ديگري شامل هريك يعني اند،الينفك عدم و وجود
  .كنند مي طرد

 شروع نيز صفر از. نيست هم ريشهبي اما گذرد،مي عدم از فلسفي ايمان كه است درست
 ام؛شنيده پدرم از چون داري؟ باور چرا. گرددبازمي اوليه ي سرچشمه به هرچند كند، نمي
  ).339 - 340: صص همان، (است صادق هم فلسفه در گارد يركه كي پاسخ اين

  يقين و ايمان. 11. 6
 خود ايمان كنيم، وجو جست عيني يقين در را ايمان محتواي اگر «است معتقد ياسپرس

 است شدنياثبات آنچه ياسپرس، نظر به). 303-4: ، صص1، ج47 (»ايمداده دست از را
  .نيست شدني اثبات و يقيني گيرد مي قرار ايمان متعلق آنچه و ندارد ايمان به نيازي
 و شك ي ماده را ايمان وي. است آن بنايسنگ و ايمان شرط شك س،ياسپر نظر به
 امور چون نيست، جهان در محدود و عيني امور بر مبتني فلسفي ايمان. داند مي غفلت
 هدف. دهند مي قرار هاآن تابع را خود و گيرند مي كار به را هاروش و مفاهيم و قضايا عيني

 فلسفي نقادي يوسيله به دين در را حقيقت كه است اين فلسفي دين طرح از ياسپرس
 و جزميات صدف تا سازد قادر را كليسا كه است منظور اين به او انتقادهاي. دهد ارتقا

  ).322: ، ص46 (بشنوند را معاصر جهان صداي هاآن تا بشكافد را ديني نهادهاي
  

  ارزيابي و بندي جمع. 7
 مخالف وي زيرا كرد، مندنظام و منددهقاع توان نمي ايمان، باب در را ياسپرس سخنان

 مشكالتي از يكي زباني تنگناي مشكل همچنين. است معيار و الگو و سازينظام گونه هر
 مانند كلماتي در خصوص به مشكل اين... هستند رو روبه آن با هااگزيستانسياليست كه است
 كار هاآن در مصداق تشخيص كار كه شود مي تر جدي مراتب، به... و ايمان محبت، اميد،
 ايمان از شما و من مراد فهميد بتوان كه نيست پركني مشت مصداق ايمان. نيست آساني
 دانستن به اگزيستانسياليست فيلسوفان. باشد پذير امكان تفاهم راحتي به و است چيز يك

 بيشتر زباني تنگناهاي بنابراين. دارند عالقه هااين امثال و يأس حب، ايمان، مفهوم مصداق
 نالند؛ مي و كنند مي شكوه همه از بيشتر هااگزيستانسياليست و دهد مي نشان را خودش
 شود مي درك باطني حس به كه دروني حال آن براي لفظي معقتدند كه ما عرفاي مانند
  .ندارند
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 ياسپرس ي فلسفه محور اگزيستانسياليست، فيلسوفان ديگر همانند وجود ي مسأله
 فراگيرنده امر اين و نامدمي فراگيرنده وجود را فراگير و مطلق وجود وي. گردد مي محسوب

 احاطه را ما كه اي هستي. ماييم كه است هستي يا كرده احاطه را ما كه است هستي يا
 دازاين، حاالت، و مراتب به ماييم كه ايهستي و شود مي ناميده متعالي امر و جهان كرده

 در كه شود مي تقسيم) داريهستي (اگزيستنس نهايي ي مرتبه و روح و كلي آگاهي
  .كند مي برقرار ارتباط خدا با انسان اگزيستنس، ي مرحله
 كرده مطرح را خدا به ايمان و انسان به ايمان جهان، به ايمان خود، ي فلسفه در وي
 معناي به ايمان وي منظور كند، مي صحبت انسان و جهان به ايمان  از كه زماني ولي است،
 را فلسفي ايمان از وي نظر مورد معناي همان متعالي به ايمان تنها و باشد مي آن وسيع
  .دارد

 حيوان مانند انسان وي، نظر از. داند نمي ايمان و هدايت از نيازبي را انسان ياسپرس
 كافي او براي تنهايي به انديشه و فهم حتي و كند زندگي غرايز ياراي به بتواند تا نيست
 ايمان بر او كه انتقادهايي جمله از. باشد نمي وي نظر مد مذهبي ايمان نيز يطرف از. نيست
 حضرت به منحصر خدا با ارتباط ي تجربه و وحي كه است اين دارد) مسيحي (مذهبي
 آزادي و خدا مطلق تعالي با مسيحيت در حلول يا تجسد به عقيده و است شده مسيح
 داند مي گوييمطلق و انديشيجزم از ايوعهمجم را مقدس كتاب وي. است ناسازگار انسان

 خداوند كه صورتي در داند، مي توصيفاتي شامل را آن و است متعالي با ارتباط راه سد كه
  . است تصوري و تشبيه هر وراي

 نيز خداوند طرف از. ندارد وجود خدا با عبادت و نيايش و نياز و راز فلسفي، ايمان در
 به خود اختيار و اراده با و باشد فعال بايد انسان بلكه دارد،ن وجود بندگان به نسبت كششي
 .آورد دست به را او عنايت و لطف رفته، خدا سوي

 جهان در محدود و عيني امور بر مبتني و است ترديد و شك ي ماده فلسفي ايمان
 .دارد وجود كردن خطر آن، در و نيست

 تنها. نيست عرفا هايبصيرت سنخ از ولي است، وجودي ي تجربه نوعي فلسفي ايمان
 هايبصيرت خالف بر ولي هستند، فردي و حضوري امري دو هر كه است اين مشابهتشان

 .ندارد وجود يقين و رياضت از سخني فلسفي، ايمان در عرفا
 بيشتر خداوند به نسبت يقينش باشد ترآگاه خود اختيار و آزادي از فرد اندازه هر

 .ايمنياورده دست به را آن ما است، شده داده ما به آزادي و اختيار اين چون گردد، مي
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 ثابت و يكسان همه براي ايمان حقيقت و است تاريخي و ييجز امري فلسفي ايمان

 كلي امور مورد در مفهومي درك چون مفهومي، نه است وجودي آنْ از ما دريافت  و نيست
 .ييجز نه است، صادق

اعتبار كه واقعي حكمي نه است تاريخي حقيقت يك ايمان. كند مي زندگي ايمان با فرد 
 واسطه بدون فردي هر و نيست) عيسي حضرت (فرد يك انحصار در حقيت. باشد داشته عام
 .نيست تام و مطلق تجربه اين ولي باشد، داشته را وجودي ي تجربه اين تواند مي

 ايمان. نيست آن بودن عقالني غير معناي به اين ولي است معرفت از غير فلسفي ايمان
 بييند، مي آسيب ايمانش ايمان، از برداشتن دست با فرد است؛ است دانش با متفاوت امري

 .ماند مي سالم دانش آن باز دانش، از عدول با اما
 .است وجودي ي تجربه نوعي ايمان بلكه كرد، تاثبا علم مثل توان نمي را ايمان

 خود كه آنچه انضمام با و جاستيك دو ره بلكه ابژه، نه و است سوژه نه فلسفي ايمان 
 و اشراق شكل به فراگيرنده امر پرتو در يعني سازد، مي ظاهر ابژه و سوژه دوگانگي در را

 .است وجودي روشنگري
 فلسفي ايمان كه است اين است ضروري بسيار فلسفي ايمان معناي فهم در آنچه 

 رساندمي مرزهايي به را ما كه معنا اين به باشد، مي ديالكتيكي ساختار يك داراي ياسپرس
 عدم و وجود كه گونه همان درست شوند، مي جمع ديگر يك با تضادها جاآن در كه

. است ديگري طارد هريك حال، عين در و است ديگري شامل يك هر يعني اند،الينفك
 .كنند مي طرد را ديگر يك وجود، تمام با حال، عين در و اندالينفك نيز ايمانيبي و ايمان
 

 تطبيق و مقايسه. 8
 از غير ياسپرس فلسفيِ ايمان اما است، يقيني معرفت جنس از صدرا مذهبيِ ايمان -1

 از عدول با اما بييند،مي آسيب ايمانش ايمان، از برداشتن دست با فرد چون است، معرفت
 صدرا. تنيس آن بودن عقالني غير معناي به اين ولي. ماندمي سالم دانش آن باز دانش،
 را آن توان مي شهود و كشف يا و برهان با است معتقد و داند مي يقيني معرفتي را ايمان
 ي تجربه نوعي بلكه باشد، اثبات قابل كه نيست علم همانند فلسفي ايمان اما. نمود اثبات

 و فراگيرنده امر مورد در ياسپرس كه بياناتي با. است حضوري علم جنس از و وجودي
 و وجودي ي تجربه نوعي را ايمان كه است مشخص كامالً دارد، وجودي وشنگريور و اشراق

 ي مرتبه بودن حضوري و شهودي به معتقد نيز صدرا البته. است حضوري علم جنس از
 ي تجربه اما است، يقيني صدرا ي تجربه كه است اين در هاآن تفاوت اما است، ايمان يقيني

 مرحله، اين به رسيدن براي است معتقد صدرا كهاين ديگر. انجامدنمي يقين به ياسپرس
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 هر براي را تجربه اين ياسپرس كه صورتي در است، الزم نفس تهذيب و مقدمات سري يك

 وحي به اعتقاد با تنها صدرا ايمان. داند مي پذيرامكان اگزيستنس ي مرتبه در انساني
 ي تجربه يك معناي به دين نه تاس اسالم او نظر مد دينِ و شود مي معنادار و پذيرامكان
 و دارد وجود نهايي ايمان و مطلق حقيقت صدرا، نظر به. اخالقيات سري يك يا ديني

 امر يك فلسفي ايمان اما. جست توان مي) ص(پيامبر شخص و اسالم دين در را آن مصداق
 رس،ياسپ نظر از. نيست كليت داراي ايمان حقيقت بنابراين كلي، نه است جزيي و تاريخي
ثابت همه براي حقيقت. است متكثر و جزيي حقيقت چراكه نيست، انحصاري امري حقيقت 

 يك توان نمي بنابراين. است وجودي بلكه مفهومي، نه آن، از ما دريافت و نيست يكسان و
 .كرد تلقي حق را مذهب

 ياسپرس فلسفي ايمان اما است، ايمان بودن اكتسابي غير و موهبتي به معتقد صدرا
 به خداوند عطاي و نيست اختياري مالصدرا ايمان. است انسان آزادي و اختيار بر بتنيم

 بندگان به نسبت كششي خداوند طرف از فلسفي، ايمان در كه صورتي در. است انسان
 عنايت و لطف خدا، سوي به خود اختيار و اراده با و باشد فعال بايد انسان بلكه ندارد، وجود

 .آورد دست به را او
 در كه صورتي در است شك نوع هر از عاري و بوده يقيني معرفتي صدرا وحياني ايمان

 بر فلسفي ايمان در. است ترديد با همرا و شود نمي داده يقين وعده ياسپرس فلسفي ايمان
 .دارد وجود كردن خطر علم، خالف
 لسفيف ايمان در هم و صدرا مذهبي ايمان در هم خدا مسأله تنها ايمان متعلقات از

 اين فلسفي و مذهبي ايمان ديگر مشتركات از.شود مي يافت مشترك صورت به ياسپرس،
 غريز صورت به تواند نمي حيوان مانند و  نيست هدايت از نياز بي انسان دو هر در كه است

 در اما. داند مي حقيقي ايمان الزمه را شرعي اعمال و تكاليف انجام صدرا .نمايد زندگي
  . ندارد وجود ديني تكليف و  خدا با عبادت و نيايش و نياز و زرا فلسفي ايمان
 اي غيرگزاره ديدگاهي به معتقد ياسپرس اما است ايمان از اي گزاره ديدگاه داراي صدرا 
 با حضوري ارتباط و مواجهه گيرد، مي قرار تأكيد مورد آنچه اي غيرگزاره ديدگاه در است

 گفت توان مي حال هر به. جويد مي مشاركت تيهس اصل در انسان كه اين و است خداوند
 عقالني محض تصديق اساس بر ايمان تحليل برابر در واكنش نوعي اي گزاره غير ي نظريه
  . است
 متولد او ي فلسفه دل از ياسپرس ايمان كه رسد مي نظر هب كه گفت بايد پايان در و
 صحبت ايمان بحث در هك زماني .باشد مي وي فلسفي عناصر ي زاده كامالً و گردد مي
 سخن كه صورتي در ،اوست فلسفي مباحث ي هبقي با جهت هم و سو هم كامالً كند مي
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 در ما. باشد اش فلسفي دقيق مفاهيم اساس بر كه آن تا دارد كالمي ي صبغه بيشتر مالصدرا

 سراغ صدرا از فلسفي هاي بحث مابقي در كه روندي و ظرافت و چارچوب آن ايمان بحث
 .بينيم نمي را داريم
  

  ها تيادداش
1- belief that           2- belief in               3- information       4- exist 
5‐ encompassing   6- transendence    7-desein  8-consciousness in general             
9- spirit                  10- existence        11- spirit       12- philosophical faith          
13- subject             14- Object             15- the comprehensive 
16- existential logic                              17- logic of cognitive truth 
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