
 

 The Application of Innate Knowledge in Proving 

the Existence of God From the Perspectives of 

Descartes and Mulla Sadra 

Marzieh Abdoli Masinan1, Zahra Hadadi2  
 

1. Assistant Professor, Department of Islamic Knowledge, Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Islamic Knowledge, Islamic Azad University, 

Arak Branch, Arak, Iran 

 (Received: October 19, 2021; Accepted: February 20, 2022) 

Abstract 
This article is an effort to reread the role of innate disposition in proving the 
existence of God in two different intellectual contexts and to represent their common 
and different aspects in the foundational discussions of theology in order to find a 
robust basis to achieve an assuring knowledge of divine propositions. This 
comparative study adopted a descriptive-analytical research method to attain this 
goal. The innateness of the knowledge about God and the demonstration of His 
existence along with the use of introspection in knowing God are the main common 
aspects between the viewpoints of Sadra and Descartes, while the difference in the 
type and referent of the innate knowledge and the difference in the median of the 
innateness arguments are the main differences of the two attitudes. The existence of 
difference in the philosophical system and epistemic foundations – including the 
Sadra’s existential originality, his belief in the direct knowledge, and his use of the 
revelation and mystic insight in addition to intellect – on the one hand and the 
essential principality and inattention to the direct knowledge and the use of pure 
intellect or intellectual insight by Descartes on the other hand have led to the 
contrast between Sadra’s mystic viewpoint to the Sublime Source and Descartes’ 
philosophical viewpoint and purely mathematical scale in the domain of theological 
discussions. Nonetheless, the similarity of some principles have led them to 
common and similar opinions about the possibility of knowing the Essence and the 
arguments about proving the essence of God based on innate knowledge. 
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 در اثبات وجود خدا از منظر دکارت و مالصدرا یکاربست معرفت فطر

 

 2یزهرا حداد ،*1نانیمس یه عبدلیمرض

 رانیتهران، تهران، ا یگروه معارف دانشگاه علوم پزشک ار،ی. استاد1

 رانیگروه معارف دانشگاه آزاد اراک، اراک، ا ار،ی. استاد2

 (01/12/1400: رشیپذ خی؛ تار27/07/1400: افتیدر خیتار)

  دهیچك

نقاش فطارت در اثباات     یباازخوان  یاست برا یدر اثبات واجب از منظر صدرا و دکارت تالش یکاربست معرفت فطر

منظاور   به یخداشناس یدر مباحث اساس شانیوجوه اشتراک و افتراق ا ییمختلف و بازنما یوجود خدا در دو بستر فکر

 ،یفیباا روش توصا   یقا یپاژوهش تطب  نیا که در ا یاتیلها یها در گزاره بخش نیقیبه معرفت  لیاستوار در ن ییمبنا نافتی

در معرفات   ینگار  روش درون یریکارگ شناخت و اثبات وجود خدا و به یمند به آن پرداخته شده است. فطرت یلیتحل

فطارت، از   نیو اخاتالف در حاد وسار باراه     یفطر وجوه اشتراک و تفاوت در نوع و متعلق معرفت نیتر خدا، از مهم

از جملاه نگااه    یشاناخت  معرفت یو مبان یدو نگرش است. وجود اختالف در نظام فلسف نیا انیم افتراقوجوه  نیتر مهم

ساو و   گیری ابزار وحی و شهود عرفانی در کنار عقل، از یک  کار و به یو اعتقاد به علم حضور ییصدرا یاصالت وجود

از جاناب دکاارت سابب     یشهود عقالن ایصرف عقل  یریکارگ به علم حضوری و به یتوجه یو ب یالت ماهواص یمبنا

 ۀنگاه عرفانی صدرالمتألهین نسبت به مبدأ متعال با نگاه فلسافی و مقیااس صارفاً ریاضای دکاارت در حاوز       انیتقابل م

مشاترک و مشاابهی در امکاان     یرا باه آرا مباانی، آنهاا    یحال متفق بودن در برخ نیشده است؛ با ا یمباحث خداشناس

   .رسانده است یبر معرفت فطر یوجود خدا مبتن ثباتا نیشناخت ذات و براه

   یدیواژگان کل

 .یدکارت و صدرا، فطرت، معرفت فطر یفطر یخداشناس ،یفطر یاثبات وجود خدا، امکان شناخت خدا، خداشناس
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 مقدمه. 1

شاود.  یم ما یتقسا  یراکتسااب یو غ یاکتسااب  ۀدسات  انسان به لحاظ تحقق باه دو  یهامعرفت

سات.  ین یازمند استنتا  و تأمالت عقالنا یافتن آن نیت یاست که فعل یمعرفت یمعرفت فطر

ن بااور  یا دارد. دکاارت بار ا   ینقش اساس یدکارت و مالصدرا معرفت فطر یدر خداشناس

، شاناخت  ینا یمان دی، نه با ایو عقل فطر ین فلسفیبراه ۀلیوس بهو  یبا نظم منطق است که

 ادراک صاورت  باه  یتعاال  حاق  شاناخت  معتقد است که مالصدرا ر است.یپذ خداوند امکان

لساوف  ین دو فیا مختلاف ا  یفکار  یدارد. بساترها  وجود فطرت اصل در همه یبرا ریبس

ن دو یا نسابت ا  یاز چگاونگ  ساؤال را متوجاه   ینا یاست کاه اذهاان متفکاران د    یا مسئله

ن اثباات  یباراه  ۀخداوند و اقام یشناخت فطر امکان یرسده است. برکر یفطر یخداشناس

اسات کاه در    یزیا انگ الؤنازاع و سا   یهااز جمله محل یبر معرفت فطر یوجود خدا مبتن

ن پاژوهش باا   یا مطرح است. یمعتقد به معرفت فطر یها در نظام یفطر یخداشناس ۀنیزم

 ۀرت و صدرا در حاوز نگرش دکا یبر آن است، تا با گردآور یو استدالل یفلسف یکردیرو

آنهاا،   یعقالنا  لیا وتحل هیا تجز، باه  بار آن  ین اثبات وجود خدا مبتنا یو براه یمعرفت فطر

وجاوه   متفکار و ن دو یا ا یهاا شهیاند یابینه ارزیل و نقد آنها زمیف، تحلیو با توص بپردازد

 را مورد پژوهش قرار دهد.  یدر خداشناس یمعرفت فطر در کاربست اشتراک و افتراق آنان

اسات کاه    یمربوط به آثاار  یفطر یخاص خداشناس ۀ، سابقیموضوع ۀنیشیبه لحاظ پ

از و صادق و   یینماا  واقاع را از جهاات مختلاف مانناد     یم، ادراکات و معرفت فطریمفاه

ق، از یا تحق ۀنیشا یاماا باه لحااظ پ    اند، بررسی کرده گرا تجربهو  گرا عقلشمندان یاند دگاهید

دگاه یا خدا از د و صفاتخدا » تمقاال توان به یق میتحقمرتبر با عنوان  یها جمله پژوهش

آن باا   ۀسین در فلسفه مالصدرا و مقایقیبرهان صد» ،«د حمزه لویمالصدرا و دکارت از مج

م یارشد مر ۀنام انیپاو « یمخبر دزفول یان و علیانسلم و دکارت از رضا اکبر یبرهان وجود

 صورت آثار بهن ید. اما در اکراشاره « تو دکارتصور خدا نزد مالصدرا »ه با موضوع یصمد

ق یتطب صورت بها یخاص  یدگاهیاز د یبر معرفت فطر یمبتن یخداشناس یاخص به بررس

دگاه دکارت و مالصدرا باا دو  ید ۀسیدگاه متفاوت پرداخته نشده است. حال آنکه مقایدو د
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از بحاث   ییایا زوای بر معرفت فطر یمبتن اثبات وجود خدا ۀدر حوزمختلف  یفکر ۀنیشیپ

بار   یمبتنا  لسوفیهر ف یخداشناس یکند که در مطالعات اختصاصیرا آشکار م یخداشناس

ن پژوهش از ین منظر ایست. از این یافتنی دست، ها دگاهیدق یو بدون تطب یمعرفت فطر ریغ

  .مند است بهرهدر عنوان  ینوآور ۀجنب

 فطرت   یمعناشناس. 2

از  یا ژهیا ناوع و ی فطار باه معناا    ۀاز ماد یمصدر نوع« فِعله» بر وزن« فطرت»ی لغو یمعنا

فطارت در   .(55ق: 1416 منظور، )ابن شکافتن است یخلقت است. فطرت در اصل به معنا

شاود و   یابتدا به ذهن متباادر ما   یفطر یآنچه از معان است. یمتعدد یمعان یاصطالح دارا

 از ماراد  .(55-70: 1396 ،ی)اباوتراب  اسات  یسرشات  یاسات، معناا   یگر معاان یاخص از د

؛ 46: 1380، یزدیا )مصاباح   اسات  انساان  هیا اول باا خلقات   یزیا چ باودن  هماراه  یسرشت

 صورت بهکه  یرا به علوم یعلم فطر لسوفان غرب،یف یبرخ. (266: 2،  1388، یسهرورد

با تأمال در  (Lock, 1979: 48). اند کردهاطالق  ،ن و ناخواسته در ذهن حاضرندیشیآگاهانه، پ

آن عبارت از  یشود که مقصود از فطرت در بعد معرفتیروشن م ذکرشده یاصطالح یمعان

 یراکتسابیغ صورت به یعقالن یهااست که مستقل از تجربه و بدون ممارست ییهاشناخت

 شود.یانسان کسب م یبرا

    یمعرفت فطر. 3

سرشات  و مسبوق به ساابقۀ   ینیشیاست پ یاز نظر دکارت، عبارت از معرفت یمعرفت فطر

افراد نوع انساان اسات. دکاارت در گفتاار در روش      تک تکان یرو مشترک م نیانسان و ازا

از باه  یا صارف، بادون ن   یساخته است که تأمل عقالنا  یا گونه بهخدا ذهن ما را »د: یگو یم

ن یادیا ساازد تاا معرفات سااختمان بن    یشده باشد، ما را قادر م اخذکه از حواس  یاطالعات

 یفطار  یهاا معرفات  ین از نظر وی(. همچن104: 1383م )دکارت، یورآ دست بهت را یواقع

 یر ازلا یا ا جعل ذهن، از بدو تولد باا تقر یافت از خار  یهستند که بدون در یم فطریمفاه

بار وصاف ماقبال تجرباه باودن، باه        و عاالوه  اناد  ثابات ت داشته و تا ابد یخداوند با ما مع
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مورد مفهاوم   و در( CSMK. Vol.4:190اند ) ز متصفین« بودن یمجعول به جعل اله»وصف

 خاود  مصانوع  یرو بار  کارخانه در را خود مهر صنعتگرهمچنان که : سدینو یمخدا  یفطر

 ماا  نفس و ذهن به صنعتگر کی همانند را خود مفهوم ما، خلقت آغاز همان از ، خدازند یم

 (.CSM II 35) است کرده حک

 ۀک به هم در حوزینزد اما ،تفاوتنزد صدرا در قالب دو اصطالح م یفطر یها شناخت

 یدر قلمارو علام حصاول    یقابال طارح اسات. مقصاود از فطار      یو حضور یعلم حصول

گار اسات و در مقابال ادراک    یم دیاز استنتا  وساطت مفاه ازین یبکه  است یهیبدادراکات 

 خلاق  یا گوناه  به را انسان خداوند است شان معتقدیا .(140 :1363)همو،  قرار دارد ینظر

اوسات   ذهان  مرکاوز  و یفطار  بالمٌارجج،،  ،یتارج  استحاله مانند ادراکات یبعض که دهرک

هستند کاه از   ییهاشناخت یحضور یها معرفت .(206: 1   ،1981، یرازین شی)صدرالد

نفاس باه ذات خاود و     یتکونِ نفس ناطقه همراه با انسان هستند، مانند علم حضور یابتدا

 مالصادرا ن یبناابرا  ،(400 :3،  1981 ،یرازین شا یصادرالد ) به وجود مبدأ یعلم حضور

 برد.یکار م متفاوت به یرا با دو معنا یمعرفت فطر

نفاس از تجرباه و    اساتغنا  یف معرفات فطار  یا شامند در تعر یوجه اشتراک هار دو اند 

ق یدر متعلاق و مصااد   هرچناد  ،اسات  یفطار  یها در کسب معرفت یعقالن یهاممارست

 ستند.  یهمداستان ن یمعرفت فطر

   یفطر یخداشناسامكان . 4

 ین نوع شناخت را بارا یمعتقدند، بلکه ا یفطر یبه امکان خداشناس تنها نهشمند یهر دو اند

 یفطار  یشاناخت انساان از خادا، شاناخت     دکارت، یدانند. در مکتب فلسفیانسان محقق م

؛ 272، 243، 237، 236، 251،261، 243، 242، 239،240، 236: 1364اساااات )دکااااارت، 

ا آماده یا ن دنیما با تصور خدا به ا»سد: ینویم ی(. و64، 75، 51،53، 49، 44: 138ت، دکار

ینم»سد: ینویاز اصول فلسفه م 20( و در اصل 167: 1364)دکارت، « میاشده و متولدم یا

ن یا را ایا ده، زیاز خادا باه ماا رسا     یم کیکه ما از خدا دار یم که تصوریاوریاد بیم به یتوان
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یزابات ما  یباه ال  یا( و در ناماه 240: 1364)دکاارت،  « هاد ما بوده استشه در نیتصور هم

ز از یا هست که همه چ یین است که خدایا یتصورات فطر نیتر یاساسن و یسد: نخستینو

اسات   ریناپاذ  تزلازل و احکامش  حد یبمش یار عظیت ندارد، قدرت بسیاوست. کمالش نها

(Ross,1967, Vol.1: 216).  

کرده و ادراک بسیر حق تعالی را  تصری، خداشناسی بودن فطری به خود آثار در مالصدرا

مای  معدد   و مبدأ   در و (116: 1،  1981دانند )صدرالدین شیرازی،  مفطور به فطرت انسان می

 و اهاوال  در وقاوع  حاال  در کاس  هر که زیرا فطری، است امری واجب وجود معرفت» گوید:

االسباب  مسبب به غریزی توجّه به و نماید می یتعال حق بر توکل جبلجت حسب به احوال شداید

باه هماین سابب بیشاتر      نباشد، هم آن به متفطنهرچند  گردد، می متوجه صعاب امور مسهّل و

 (. 23: 1381کنند )صدرالدین شیرازی،  عرفا در اثبات وجود خدا به آن استدالل می

 به خدا   یمعرفت فطر یستیچ. 5

ن یا است نه حضاور وجاود؛ اماا ا    یز مفهومیوح و تما، وضیار دکارت در معرفت فطریمع

اسات توسار    یا ا نهااده یا دکارت از خداست  یخدا، انعکاس شهود حضور یمفهوم فطر

کنناد   ین به قول دوم استدالل ما دارد. قائال ینخود خدا در ذهن انسان، هر دو احتمال قائال

کاارت را باه علام    ر شهود خدا توسر دی، تفسیکه اوالً عدم وقوف دکارت به علم حضور

خادا و   ۀکاه دکاارت درباار    یتمام مبااحث  اًیثان ؛کندیم یمنتف یو نه انکشاف عقل یحضور

معتقد است  یکه و چرخد یماز خدا « یمفهوم»کند، حول محور یخدا مطرح م یها یژگیو

از شاهود   یکه مفهوم خدا انعکاسا  یانیر با بین تعبیا خدا در ذهن انسان است. ۀمهر و نهاد

کنند کاه در  ین به احتمال نخست استدالل مامعتقد ست.یقابل جمع ن ،نفس باشد یحضور

 ،ناد کید ما ییا باه نفاس و خادا را تأ    یوجود دارد که علم حضور یریسخنان دکارت تعاب

: 1390 ،یقنبار )وقاوف نداشاته اسات     جین اصطالح رایبا ا یشان به علم حضوریهرچند ا

، وجاود  شاود  یما آنچه متعلاق ادراک واقاع    یرنکه در علم حضویبا توجه به ا .(124-118

، دارند که مفهاوم خادا بساان مهار     یدکارت تصر یت آنها، از طرفیموجودات است نه ماه
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باودن   یتوان حکم به حضور ینم رو ، ازایناست که بر ذهن انسان حک شده است یتاجر

ق که وجوب کامل مطل یمفهوم ذهن یژگیدکارت از و نکهیبر ا افزوند. کرشان یا یخداشناس

 ،کناد یخداوند را اثبات ما  ینیو وجود ع دهد میخود را شکل  یوجود است برهان وجود

دکارت شهود خود خداوند بود، برهانش بر اثبات وجود خدا از سنخ  یاگر مدعا که یدرحال

باا نقاد    اش یخداشناس( نبود و ردیگ یماثبات خدا قرار  ۀ)مفهوم خدا واسطی برهان وجود

 شد.یمواجه نم« ستین ممکن نیاز ذهن به ع انتقال»معروف 

 یو حضاور  یدر دو قلمرو علم حصول ینکه معرفت فطریل ایدل مالصدرا، به ۀدر فلسف

 .شود یمان یدر هر دو قلمرو ب یفطر یشان در خداشناسیدگاه این دی، بنابرااست دهشطرح 

به خداست  یصولر( مالصدرا منکر معرفت حی)نه انتقال شناخت به غ شناخت خدا در مقام

عناوان   چیها  باه  و اسات  یحضاور  علام  باه  شناخت قابل تنها وجود کهکند  یم ،یتصر و

 وجاود  او. اسات  الوجاود  صارف  خداوناد  یطرفا  از. کرد دایپ یحصول علم آن به توان ینم

از وجاود و فراتار از آن    ین شاناخت حصاول  یبناابرا   است. تیماه بدون و بحت و محض

: 1360،؛ همو392: 1،   1981، یرازین شی)صدرالد ستیاز خدا ممکن ن یشناخت حصول

نادارد،   تیا ماه و است وجود محض یتعال حق حضرت که  آنجا  گر، ازید عبارت به .(165

ن عدم امکان شاناخت  یاست. صدرالمتأله محال وجود ریغ و تیماه قیطر از یعلم حصول

 لاذا  و اسات  ناور  خداوناد د: کن ین مییتب گونه نیا یگریان دینسبت به خدا را با ب یحصول

است، « رهیظدهر بنفسه و مظهر لغ»که نور   آنجا  و از است یهست عالم قتیحقن یتر روشن

 یزیا کاه هار چ   یحاال  پس در. دهد نشان را او تا ستینتر  روشن وتر  واض، او از یزیلذا چ

 ش از حاق داشاته و در شاعاع   یب یتواند فروغ یچگونه م ،دینما یم اخذظهورش را از خدا 

اسات   یاو منتفا  باه  ۀباا واساط   علام  گوناه  هار  نیخدا باشد. بناابرا  ۀکنند دارینور خود پد

   .(458: 2  ، 1360، یرازین شی)صدرالد

، دارد و یتصر یدوم و از سنخ علم حضور یبه معنا یمالصدرا در آثارش بر خداشناس

توجاه   ۀالزم داند و یم او ذات نیع را ین وابستگیا درک و یتعال یخدا به یآدم یوابستگ

ن ی)صادرالد  داناد  یما  ییهاا  ناه یر و زمیرا، فراهم شادن شارا   ین معرفت فطریداشتن به ا
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ک یا مساتقل را کاه ناه     ریا نفس وابساته و غ  یشان ادراک فطری(. ا22: 6،  1981، یرازیش

ر یپاذ  بالاذات امکاان   یالربر است، بدون ادراک وجود مستقل و غنا  نیبلکه ع یوجود ربط

، یرازین شیاز مبدأ خود آگاه است )صدرالد یاست نفس با معرفت فطر داند. او معتقد ینم

ز غفلات  یواقع از خود ن از شهود نفس به شهود خدا غفلت کند، در  ی(. اگر کس638: 1381

 (. 19)حشر: « ن نسوا اهلل فانساهم انفسهمیوال تکونو کالذ»کرده است: 

 روش و مراحل شناخت خدا. 6

اسات، کاه از    یبیترک یموجود( مفهوم نیتر کامل) خدا یفطر دکارت مفهوم یدر خداشناس

شود. باا   یل، مقومات آن، کشف میو بدون توجه به خار  و با روش تحل ینگر درونق یطر

و نقصان نفاس   ها تیمحدودکننده کشف شده و از  ا جوهر شکیل شک، مفهوم ذات یتحل

کماال مطلاق باه     یاز الزمه منطق کمال مطلق و یعنیل فقدان علم، به مفهوم مقابل آن یدل به

(. 111، 120-124،121: 1393؛ دکاارت،  63: 1369)دکارت،  ابدی یدست م یمفهوم نامتناه

رساد.   یت ما یا باه فعل  ،، مفهوم خدا که بالقوه باود یب ذات + کامل مطلق + نامتناهیبا ترک

خادا را   شک به مفهوم کمال مطلق و از مفهوم کمال مطلق باه  از مفهومدکارت انتقال خود 

ن وجود مان  یباشم و بنابرا یفکر کردم که من در حال شک م آنگاه» :کند یمف ین توصیچن

است تا شک داشاتن،   تر کینزدرا روشن و آشکار است که دانستن به کمال یست، زیکامل ن

ام؟ پس آشکارا  از خود را از کجا آورده تر کاملشه وجود یشدم که معلوم کنم اند بر آنپس 

 )دکاارت، « است دهیرساز من است به من  تر کاملکه در واقع  یشه از ذاتیه اندمعلوم شد ک

 یذاتا  یهاا  یژگیو و یف اجمالیل مفهوم خدا به تعریدر گام دوم با تحل. (39و  38: 1383

 ،ا وجاوب وجاود(  یا )وجود  خدا یذات یها یژگین مرحله، ویرسد.  در سوم یمفهوم خدا م

ق خادا اذعاان   یو باه تصاد   گیارد  میقرار  یوجود خارج به یانتقال از وجود ذهن یبرا یپل

و برهاان   اباد ی یما ل ی، تفصا یقیخدا با شناخت تصاد  یو تصور یکند و شناخت اجمال یم

ت، برهاان دوم را  یا اصال عل  از طریاق اسات کاه    ن مرحلهیرد. در همیگ یشکل م یوجود

 د.کن ی( را اقامه می)عالمت تجار
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ر و یوجاود بحات، بسا    عناوان  باه از خدا،  انسان یدگاه مالصدرا شناخت حضوریاز د

نفاس   یبارا  یمراحلا  یاز آن وجود ندارد؛ طا  یو ذهن ینامحدود که امکان شناخت تصور

آنچاه بالاذات ادراک    ی. در هار ادراکا  1ن قرار اسات:  یابد. مراحل ظهور از ای یانکشاف م

 یلربطا ا نیت عا یهمان هو یئی. وجود هر ش2 ؛از وجود مُدرَک است یخاص ۀشود، مرتب یم

هستند و  یات الهیاز مراتب تجل یات وجودیهو ۀچراکه هم ،است یآن به وجود حق تعال

، یرازین شا یاسات )صادرالد  « مظهار »و  «ربر»ست، بلکه ین« مرتبر»علت  به نسبت معلول

 ی. ادراک عبارت از حضور مُدرَک نزد مُدرِک است. پس در هر ادراکا 3 ؛(286: 3 ،  1981

وند خورده اسات، نازد مُادرِک حاضار     یپ یکه به وجود حق تعال یوجود مُدرَک از آن جهت

نفس و بعد  یر تکاملیکه در س یئین شی. اول4 ؛ستین بدون شناخت حق ممکن نیاست و ا

 یشود، خود نفس انسان است که به ادراک فطار  یاز تحقق نفس ناطقه مُدرَک انسان واقع م

مارتبر اسات،    یجاود حاق تعاال   که باه و  ی. ادراک نفس بدون جهت5 ؛ش استیمعلوم خو

 ،یرازین شا ی)صادرالد  کناد  یز ادراک ما یا ست. پس نفس با ادراک خود، خدا را نیممکن ن

چااون  یمیان فالساافه و متکلمااان در قالااب مفاااهیاادر ب یادراک فطاار نیااا .(638 :1381

شاود.   ین مرتباه وجاود و... ذکار ما    یدتریبالاذات، شاد   یالوجود، وجود محض، غن واجب

بار هام ندارناد؛ اماا      ی، ترتب زمانذکر شدمالصدرا  ۀظهور خدا در فلسف یکه برا یمراحل

از آن  یو حااک  یمترتب باه ترتاب زماان    ،کند یان میرا که دکارت از شک تا خدا ب یمراحل

انساان حاصال    یبالقوه بارا  صورت به ،است ینزد دکارت اگرچه فطر یاست که خداشناس

 ست. مراحل ا یازمند طیافتن نیت یفعل یاست و برا

ی که متوجه فطری بودن خداشناسی نزد دکارت است، آن است که آیا فطاری باودن   سؤال

اند و بین آنها  معرفت که ویژگی اصلی آن غیراکتسابی بودن است، با بالقوه بودن آن قابل جمع

شود؛ اما  ناسازگاری وجود ندارد؟ پاسخ آن است که معرفت فطری با اکتسابی بودن جمع نمی

هاای   بالقوه برای بروز یافتن نیازمند شرایر درونی یاا بیرونای اسات تاا زمیناه     معرفت فطری 

(، بناابراین  153: 1396فعلیت یافتن معرفت را حاصل کنند نه بارای ایجااد شادن )اباوترابی،     

 شرایر فعلیت یافتن، غیر از اکتسابی بودن است و فطری بودن با بالقوه بودن تضاد ندارد.
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 خدا وجوددر اثبات  یفطر دکارت و کاربست معرفت. 7

پاردازد.   یباه اثباات خادا ما     هدد  اعتراضدد  و ادخد   و   گفتدر  ر روشدکارت در دو کتاب 

برهاان     توان خالصاه کارد:   یاثبات وجود خدا، در دو برهان م یدکارت را برا یها استدالل

 است.  یدو استدالل تصورات فطر . محور هریبرهان وجودو  یعالمت تجار

   یعالمت تجار برهان .1. 7 

عالمت صانع بر  عنوان بهکمال مطلق،  ی، پس از شهود مفهوم فطریدر برهان عالمت تجار

ق به ید: نظر دقیگو یشود. دکارت م یم یق منشأ و علت آن به وجود خدا منتهینفس، از طر

 ن مفهوم را در ذهن ما قراریا تواند ینمجز خدا  یچ موجودیفهماند که ه ین نشانه به ما میا

در هماه نهااده شاده اسات      «باالقوه »ی فطار  طور بهن مفهوم ینجاست که ایداده باشد و از ا

 .(157: 1383 ،یافضل یی)موسا

 ؛کارد  مالحظه توان یم منظر دو از را مفهوم کی دکارت، نظر کند که به یان مینگهام بیکات

 دکاارت،  ،آن تگراناه یحکا یمحتاوا  و مضامون  ۀجنبا  از یگرید و یشناخت روان ۀجنب از یکی

: 1390 نگهاام، ی)کات ناماد  یما  «یذهنا  تیا واقع» را دوم ۀو جنب «یصور تیواقع» را اول ۀجنب

به علت  ،ت کنندیرا حکا یشتریت بیزان که واقعیم به هر میدکارت معتقد است مفاه .(239

 صاورت  باه مربوط اسات ناه    یت خارجیبه واقع یتگریحکا ۀرا جنبیز ،از دارندین یتر یقو

 یت صاور یا ده به لحاظ واقعیچیک دستگاه پیک دستگاه ساده با یر یمثال تصو رایب، یذهن

: 1393 )دکاارت،  باشاد  یتواند مساو یعلت آنها نم یتگریحکا ۀاز جنب یندارند، ول یتفاوت

107).   

خادا شاکل    درباارۀ ن مفهوم کامل مطلاق، تفکار دکاارت را    یمنشأ ا ۀجو دربارو جست

 توان ینمبا معلول باشد،  یا الاقل مساویشتر یتِ بیواقعد واجد یدهد. از آنجا که علت با یم

گار  یقابل فار  د  یا موجود متناهی یکمال مطلق را خود نفس متناه یمنشأ مفهوم نامتناه

و تابع آن باشد، همان اندازه بار ذهان    تر ناقصاز وجود  تر کاملنکه وجود یقبول ا»دانست. 

 .(30: 1383)دکاارت،  « دیا رون آیا ب یزیا چ چیگران است، که بخواهد قبول کند کاه از ها  

 ده باشد. کرجاد یا یرا در نفسِ متناه یمفهوم کمال نامتناه ،ینامتناه ید وجودین بایبنابرا
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 یبرهان وجود. 2. 7

ن برهاان  یا سات. در ا باه وجاود او   از ذات خادا و انتقاال   ینیشیپ استدالل ،یبرهان وجود

ل مفهاوم  یا اثبات خداست و با تحل درصدد یم فطریل مفاهیبا تحل یاضیدکارت به روش ر

مفهاوم   یکماال، ذاتا   عنوان بهتو است، وجود را یپس ازکوژ یمفهوم فطر نیتر مهمخدا که 

 یتساو که است ریناپذ انفکاک اندازه همان به خداوند تیماه از داند. وجود، یخدا م یفطر

 .(105و104: 1369 دکاارت، ) گوشاه  راسات  مثلاث  تیماه از قائمه دو با هیزاو سه مجموع

 یصفت ذاتا « وجود»است.  ینیا محموالت معیا واجد صفات یا ذات هر نوع از اشیت یماه

 یکاه مثلاث بادون خاواص ذاتا      گونه همان ،است که مُعِّرف ذات خداست یخدا و محمول

چاون   .(50و 49: 1372ک، یا )ه نااممکن اسات   منطقااً ز بدون وجاود  یخدا ن ،ستیمثلث ن

سات و سالب   یقابل انفکااک از ذات ن  یوم خداست و ذاتمفه یوجود در خدا مندر  و ذات

پاس   ،از ذات مساتلزم تنااقض اسات    یاز ذات است و سلب ذات یوجود از خدا سلب ذات

د: یا گو یاست و خدا موجود به وجوب وجود اسات. دکاارت ما    یخدا ضرور یوجود برا

ز خادا قابال   ن است که ایتوانم خدا را بدون وجود تصور کنم، مستلزم ا ین که نمیتنها هم»

دکارت  یادیاصل بن .(74: 1369)دکارت،  «دارد ین، خدا وجود واقعیانفکاک نباشد و بنابرا

 شام، یاند یز ما یواضا، و متماا   طور بهن است که هر آنچه را که ی، ایر برهان وجودیدر تقر

اسات ناه    یمنطقا  یدیا ، باین در نظار و یالبته ا ،ز صادق باشدیت نید در قلمرو واقعیبا یم

تاوان   یم صورت نیبدبرهان دکارت را  نیبنابرا ،(131: 4  ،1385 )کاپلستون،ی شناخت روان

 :نوشت

 ؛قت داردیم حقیکن یدرک م یزیچ ۀز درباریآنچه ما به نحو روشن و متما .1

 نیتار  کامال م که مفهوم موجود مطلاق کامال )  یکن یز درک مینحو روشن و متما ما به .2

 ؛موجود( مستلزم وجود آن موجود است

 . (194: 1384، سلریگ) تواند فاقد وجود باشد یکامل نم مطلقاً، موجود نیبنابرا .3

ن اان مفهوم مصاداق اسات کاه منتقاد    یخلر م یبه وجود خارج یت ذهنیانتقال از ماه

 عناوان  باه وجود  یه دکارت با معرفیاند. اصالح دهکرر مختلف مطرح یبا تعاب یبرهان وجود
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ان مفهوم و مصاداق  یکمال مطلق مشکل خلر م یصفت ذات عنوان بهکمال و وجوب وجود 

ت یا آنچاه در ذهان، در ماه   ۀصادق قاعاد   ن و ذهان، یعالم ع انیت میرید. غکن یرا رفع نم

 یاضا یگرداناد؛ اماا روش ر   یم ثابت است را ممتنع یاست در وجود خارج یمندر  و ذات

و  در تصورات یزیهر چ قتیرا بر نظام او حاکم گردانده است، که حق یستیلآ  هدیدکارت، ا

ر آن با وجاود  یو تغا یو وجود خارجشده م مورد بحث واقع یات مفاهیو ذات یم ذهنیمفاه

 ینکاه، دکاارت وجاود را از عاوار  ذاتا     یگر ای. اشکال دشود یممورد غفلت واقع  یذهن

تواناد جازو   یو نما  آن اسات ر یت و مغایکند. حال آنکه وجود مقابل ماه یت قلمداد میماه

 ا از عوار  آن باشد. ی تیماه

 ن دکارت در اثبات وجود خدایبراه فرض شیپل یتحل. 8

ها  فر  شیپ  نیاابتنا به د که با ندار ییها فر  شیپ یو عالمت تجار یبرهان وجودهر دو 

است، که با موضوع پژوهش حاضار    یفرض شیبودن تصورات پ یفطرد بود، نمد خواهاکار

د اثبات شود ی، هستند + بایازمند توضیفر  ن شین سه پی]اشود  میل یمرتبر است که تحل

ارجاع داده شود. + آنچه  یا به منبعیهاست  فر  شین پیبر هم یکه دو برهان دکارت، مبتن

[. ]فقر یاست و نه معقوالت فطر یدکارت مطرح است، اصطالح تصورات فطر ۀدر فلسف

 ردوم و ساوم، نااظر با   م اسات. نقاد   یباودن تصاورات و مفااه    ینقد اول مربوط باه فطار  

م یباودن مفااه   یان فطار یا دکاارت در ب  .است خار  از موضوع مقالاه[  یگریموضوعات د

را کاه از   یزیاموزم بلکه آن چیتازه ب یزید که چیآ یبه نظرم نم» ، دارد کهیتصر یرجعلیغ

که در ذهن من بوده و من فکر خاود را   ییزهایبه چ یعن؛ یآورم یخاطر م دانستم به یش میپ

 ،(1641ژوئان   23) باه مرسان   خود ۀدر نام( و 84: 1395 )دکارت، ام نها متوجه نساختهبدا

ر از یا غ باه  یم و تمام صور ذهنا یا هستیاش ۀذات هم یکند که ما واجد صورت علم یان میب

را دارناد و باه ذات    ییان تصور روشناینایناب یو حتهستند  ی، همه فطریجعل یها رتصو

نا معلوم ین است که حواس فقر وجود نور را بر بینا در اینا و نابیآن آشنا هستند و تفاوت ب

است که دکارت  ین تصورات فطریاز ا یکیمفهوم خدا هم  .(203: 1371 که،ی)فول دارد یم
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ی ن مفهاوم فطار  یا ا یژگیو ۀلیوس بهاست  درصددکند و  یاد می  «مل مطلقکا» عنوان بهاز آن 

      .(85: 1395 )دکارت، وجود خداوند را اثبات کند« کامل مطلق»

ل تصاور و  یا دل باه  ،دکاارت اسات   برهان یکه مبنا «کامل مطلق»ا ی «خدا»ی تصور فطر

ی طار تصاور ف باودن از سانخ مفهاوم اسات و دکاارت باه مفهاوم باودن          یصاورت علما  

است و قابل نهااده   یمفهوم در قلمرو علم حصول .                           (87:                                                1395 ،دکارت) ، داردیتصر              «خدا»

 ساؤال ن یا باا ا  فار   شیپا ن ین ای. بنابراشود یمذهن اکتساب  از طریقبلکه  ،ستیشدن ن

و  یخدا، هم در قلمرو علام حصاول   یتصور و مفهوم فطر شود یمچگونه  مواجه است که

واجاد  ، دارد کاه ماا   ین نقد مصادره به مطلوب اسات. دکاارت تصار   یباشد؟ ]ا یهم فطر

 یهاا  ر از صاورت یا ، باه غ یو تماام صاور ذهنا    میا هستیاش همهذات  یصورت علم

و باه ذات آن   را دارناد  یای ان تصور روشانا ینایناب یهستند و حت ی، همه فطریجعل

ناا معلاوم   ین است که حواس فقر وجود نور را بار ب یا در ناینابو  نایبآشنا هستند و تفاوت 

د یآ ینظرم نم به». (203: هیفولک ،1641ژوئن  23خ یبه تار Mersenneنامه به مرسن ) دارد یم

باه   یعنا یآورم.  یدانستم به خااطر ما  یش میرا که از پ یزیاموزم بلکه آن چیتازه ب یزیکه چ

هاا متوجاه نسااخته باودم، واقاف       را بادان که در ذهن من بوده و من فکر خاود   ییزهایچ

لاذا در مقاام نقاد     .گار او یو اشارات د (203: هیفولک ،5، قسمت تأمال ، دکارت) «شوم یم

وارد  ین نقاد در صاورت  یا البتاه ا . سات[ ین یم فطرید استدالل کرد که چرا مفاهیدکارت، با

بلکه مجعول باه   ،نبوده ینگر درونق یکاس شهود وجود خدا از طراست که مفهوم خدا انع

 باشد.  یجعل اله

 در اثبات وجود خدا یو کاربست معرفت فطر مالصدرا .9

 یهاا  معتقاد اسات راه   کناد و  یاثبات وجود خدا اقامه ما  یرا برا ین متعددیصدرا براهمال

اماا   .(44: 1361هماو،  ؛ 12: 6،   1981، یرازین شا ی)صادرالد  ار استیدن به خدا بسیرس

کارد عماده صاورت    یصدرا باا دو رو  ی، در نظام معرفتیبر معرفت فطر یمبتن یخداشناس

الاربر،   نیعا  یعنوان وجاود  شان با عطف توجه به نفس بهیکرد ایک رویدر ، رفته استیپذ
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 ۀنفس از آن جهات کاه نفاس وابسات     ،اهلل را یر الیمسلک س ،یاله شئوناز  یا تشأنیمعلول 

شاود. اماا در    ینائال ما   یش باه معرفات الها   یمعرفت خاو  دهد و از یم قرار ،ستمعلول ا

الوجاود   مطلق وجود به وجاود واجاب   ازده و کرتوجه  یقت وجودیگر به حقید یکردیرو

 یمعرفات فطار   کرد،یرودر هر دو  .(86: 4،  1366، یرازین شی)صدرالد کند یماستدالل 

 ت دارد. یش مبنا و محورینفس به خو

 نفس معرفت انبره .1. 9

قاه  یالحکماه العت  یو فا »د: یگو یم خدا شناخت در نفس شناخت ریتأث تیاهم در مالصدرا

شاهود جماال الول و    یا عن ذاتاه مساتغرقا فا   یا فانیصار عالما ربان یا من عرف ذاته تأله،»

بشناسد،  را ذات خود . هر کسیو الفوز بالشهود السرمد ینه جمال الحدیجالله .....و معا

 جماال  شهود مستغرق در و ذات خود از یفان که گردد یم یربان عالم یعنی رسد؛ یم تألهبه 

 لیا نا یسارمد  ض شاهود یفا  باه  و افتهی ارتقا یاحد جمال مشاهدۀو به ...... گردد  یم خدا

« معرفه الدنف  ااتددو و فعدال مر دده لهعرفده الدرً ااتددو و فعدالو        »د: یگو ین میهمچن«. شود یم

جملاه   ن است که موجودات ممکان از  یباور مالصدرا ا (.224: 1366، یرازین شی)صدرالد

ز امکاان ادراک مساتقل آنهاا    یاند، در ادراک ن الربر وابسته نیکه در وجود، ع گونه نفس همان

 و شاود  ینما  قائال  یتیهاو  اصاالً  علت بدون معلول یبرا رفته فراتر مالصدرا وجود ندارد.

 علات  باا  ینیمباا  تیا هو شاود،  یما  دهینام معلول آنچه که دیگرد محقق و د: روشنیگو یم

 دو تعقل در و کند اشاره آن موجده علت بدون معلول ذات به عقل نکهیا تا ستین ضشیمف

 یتیهاو  معلاول  صاورت  نیا ا در رایا ز مفا ، یگرید و ضیمف یکی باشند، مستقل تیهو

(. 299ا   300: 2،  1981، یرازین شا ی)صادرالد  داشت خواهد بودنش معلول تیهو یسوا

 شعاع ناور  از یپرتو دانسته و یتعال واجب در یفان را خود نفس انسان د: اگریگو یشان میا

ن ی(. بناابرا 638: 1381، یرازین شیابد )صدرالدی راه یتعال حق نور به بداند، ممکن است او

اهلل  یفا  ین ربار و فاان  یکه عا  یمعلول عنوان بهاز نظر صدرا شناخت نفس نسبت به خود، 

معرفت نفاس باه خاود بادون معرفات خداوناد        اساساًزم با شناخت خداست و است، مال

 لۀیوس به مگر ستین ممکن حق ذات به علم»د: یگو یم شانیا نیبر ا ست. افزونین ریپذ امکان
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 تیا ماه و جزء و فصل و جنس حق ذات چون مطلقش؛ وجود میمستق درک و ذات شهود

 نیعا  وجاود،  و (288: 1366، یرازیشا  نی)صادرالد  «سات ین برهان و فیتعر قابل و ندارد

 ؛یحضاور  مشااهدۀ  باا  مگار  ستین ممکن یکس یبرا آن به علم است که یخارج قتیحق

 «اسات  متشاخص  ذاتااً  وجاود  و اسات  یکلا  یامار  م،یکنا  یم تصور ذهن در را آنچه رایز

دا یا را که انسان بادان معرفات پ   یقت وجودین حقی(. اول128: 1375، یرازین شی)صدرالد

ز یا ش را نی، مبادأ خاو  ین معرفت فطار یش است که با همینفس خو یادراک فطرکند،  یم

 ن ادراک خود نداشته باشد.یکند. هرچند توجه به ا یادراک م

اسات و   ین برهان آن است که موجودات ممکن وجودشان وجاود حرفا  یا فر  شیپ

عقال به آن  فر  شیپتمام است که  ین برهان زمانی. اشود ینممستقالً ادراک  یوجود حرف

شاد.   یبه آثار مالصدرا داده ما  یشترید ارجاعات بیبرهان معرفت نفس با یبرا اثبات برسد.

 رمرتبر است.یو بلکه غ یناکاف مذکورارجاعات 

ن یسات. عباارت مالصادرا چنا    ین یک برهاان فطار  یر از برهان معرفت نفس، ین تقریا

وهرا ملكوتید خدرجد من حأ القدو   و منهد ]الطرق الی اهلل[ طریق معرفة النف  و كونهد ج»است: 

و االختعأا  إلى حأ الكهدل العقلی فال بأ لهد من مكهل عقلی مخرج لهد من القو  إلدى الفعدل و   

من النقص إلى الكهدل فال بأ و  ن ال یكون عقال بدلقو  و إال لكدن معطی الكهدل  دصدرا عنده و   

هد مستحیالن  و ینتهی إلدى عقدل و    یضد الحتدج إلى مخرج آخر فإمد  ن یتسلسل  و یأور و ه

عد ل بدلفعل و هو إمد البدری  و ملك مقرً من مبأعدته فدلنف  صراط اهلل الذی یفضی لسدلكه 

 (45: الشواهأ الربوبیة فى الهندهج السلوكیة« )األعظمإلیه تعدلى و بدً اهلل 

 نیقیصد برهان .2. 9

اناد. برهاان    دهکار ر آثار خود ذکار  اثبات وجود خدا د یبرا ین متعددیبراه یاسالم ۀفالسف

 ن،یقیصاد  برهاان  محور و ن ارزش و اعتبار است. کانونیان آنها واجد باالترین در میقیصد

 باه . داناد  یما  الوجود واجب همان را وجود قتیحق است. مالصدرا، و مطلق وجود قتیحق

 خدا ریغ برهان حد وسر که است یبرهان نیقیصد برهان مالصدرا، دگاهید از ،سبب نیهم
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 یعلا  و هاا یعل فضِّال یفَ نیقیالصاد  قهیالطر اما و. »است مقصود نیع مقصود به راه و ستین

 اهللُ شَاهِدَ » ذاتاه  یعل البرهان هو و واحد کله ه،یال المسلوک و المسلک و السالک بأنج رهایغ

 نیا ا نیقیصاد  روش و راه او، نظار  از. (46: 1363 ،یرازین شا ی)صدرالد «هو إال إله ال أنجهُ

 ،راه به مقصد نیتر کینزدکنند. از آنجا که مطلق وجود  یم استشهاد خدا بر خدا به که است

ن مقادمات باه   یداند که باا کمتار   یبلکه خود مقصود است، مالصدرا آن را اوثق و اشرف م

تار   ز کمتار و برهاان اساتوار   یاحتمال خطا ن ،را هرچه مقدمات کمتر باشدیرسد؛ ز یجه مینت

 یقیداند، طر یم یتعال حق معرفت یبرا یشهود قیطر را نیقیصد برهان ینیاست. امام خم

 دیا آ یدرما  الفااظ  کسوت به ریتعب مقام در تنها و است یفلسف مألوف مقدمات از یکه عار

 و کارده  اساتفاده  امکان از حکما د: جمهوریگو یمالصدرا م .(119 :1371 ،یموسو ینی)خم

افکنند،  یقت وجود نمیذات و حق ریبه غ ین نظریقیاما صد ،اند گرفته جهینت را واجب وجود

ن ی)صدرالد دهند یاو قرار م یبلکه ذات مقدس او را شاهد و گواه بر ذات او و ذات ماسوا

 .(46: 1364، یرازیش

 اشراق . درده استکران یب یر متعددین را با تقاریقیصد برهان آثارش ن دریصدرالمتأله

 متعلاق  ریا غ إما و الوجوه من بوجه رهیبغ متعلق اما ودالموج»آمده است:  سوم شاهد اول از

ان یا ن بیا ا .(159: هیالسالوک  المنااهج  یف هیالربوب ، شواهدیرازین شی)صدرالد «أصالً ءیبش

الوجاود ان کاان واجبااً فهاو المطلاوب و اال      » د:یا فرما یعکس کالم خواجه اسات کاه ما   

ل یآنچاه محاور اساتدالل را تشاک    ر یاما در هر دو تقر .(189ق: 1311، ی)طوس« استلزمه....

و مطلاق و   گرفتاه اسات  اثبات وجوب وجاود قارار    ۀدهد، مطلق وجود است که واسط یم

قاه بار اسافار    یدر تعل ییاست. عالمه طباطبا یفطر یقت وجود مشهود به علم حضوریحق

 داناد  یما باا اثباات آن    یرا مساودانسته و انکار آن  خودشکنانکار علم به مطلق وجود را 

نکه مقدمات یاست. ا یفلسف ین برهانیقی( ]برهان صد15-14: 6،  1378 ،ییمه طباطبا)عال

اسات فارق    یو فطار  یهینکه آن مقدمات بدیشود با ا یدرک م ین برهان به علم حضوریا

 . [دارد

بودن آن  یو فطر یهین است. با فر  بدیقیعلم به مطلق وجود، از مقدمات برهان صد
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 یو فطار  یهیباد  ۀند و لذا کل استدالل از جنبا ا ید اثبات فلسفازمنیگر نیمقدمه، مقدمات د

 شود. یبودن خار  م

جلد  4در  ی( شرح اصول کاف1366، یرازین شیر )صدرالدیطبق فهرست منابع، منبع اخ

 شده مشخص نشده است. است، اما شمارۀ جلد در مطلب نقل

مراجعه  فرهنگىقات یمطالعات و تحق ۀمؤسسدر تمام مجلدات از چاپ  241 فحۀبه ص

 افت نشد.ین مطلب یشد، اما ا

 ن است:ین در اسفار چنیقیبرهان صد ۀخالص

 ؛وجودند یإزا مصداق و مابه یات خارجیوجود، واقع اصالت . براساس1

  ؛است یکیمراتب و تشک ذو یقتی. وجود حق2

ساات ین ریااغ بااه متعلااق اساات و بالااذات یوجااود، غناا ۀمرتباا  ن و اعااالیدتری. شااد3

  ؛جود(الو )واجب

 اند.   محتا  مرتبه دیشد به خود یزان فقر وجودیف به میضع . مراتب4

  ؛قت وجود آنهاستیحق یازمندین فقر و نیف عی. مراتب ضع5

  ؛به واجب است محتا  ر ویا فقی است استغنا مرتبه اعال ا واجب وی ن، وجودی. بنابرا6

: 6 ،  1981ی، رازیشا ن یاست )صدرالد الوجود، موجود واجب حال دو هر . پس، در7

 .(14و  15

 وجود خدا اثبات درصدرا  یها فرض شیپل ی. تحل10

 تیا اعتبار و وجاود  اصاالت . 1از:  اناد  عباارت  نیقیصاد  مهم برهاان  یها فر  شیپ یمبان

قات  یباا حق  یت حق تعاال ینیع 2 ؛دارد یدر پ را مطلق یهست کی تصور مقدمه نیت، ایماه

م وجاود  ی. تقس5 ی؛و حصول یم علم به حضوریس. تق4 ؛وجود یکیتشک . وحدت3؛ وجود

 علات، هماان   از آن باه یا ماالک ن  که (یالربر )نه وجود ربط نیع و بذات یمستغن به وجود

ک از دو برهان معرفات نفاس و برهاان    ی چی]ه علت است به اش نسبت یالربط نیع تیثیح
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ن آنهاا،  و برجساته کارد   ین مقادمات فلساف  یا ، به اینبودند و تصر ین، برهان فطریقیصد

 .کند[ یت میاشکال مذکور را تقو

 ند از جمله:ا مواجه یینقدهابا  ها فر  شیپو  ین مبانیا

 مشاکل   اسات.  بحات  وجود قتیحق همان یتعال واجب است معتقد نقد اول: مالصدرا

 بلکه ،ستین یهیبد تنها نه یتعال یبار ذات کنه یول ،است یهیبد وجود تصور که نجاستیا

دانسات؟   یتعاال   یبار ذات با یمساو را وجود قتیحق توان یگونه مچ پس،. است مجهول

 تصاور  باا  وجاود  قتیوارد است که حق ین نقد در صورتیا .(118: 1395، یفیشرو  یقم)

 نکاه یا بار  افازون . سات ین گوناه  نیا ام که یبدان یعقل یهیبد هم را آن تا باشد کسانی وجود

 پنهاان  سبب انسان ادراک نقص و وجود ضعف مقابل در و یتعال حق ظهور شدت سبب به

 وضاوح،  و تیا نوران شادت  در یتعاال   حاق  ذات و اسات   انساان  از یتعال حق ذات ماندن

 .ست، بهتر است به آن اشاره نشود[یوارد ن ی]اگر نقد است بنوره یمااختف

 در و شاهود اسات کاه    یعلم حضاور  های گزارش ن نقد مربوط به خطا دریا :دوم نقد

 دهیا د آن از گازارش  تهافات در  یو حتا  تنوع همه نیا انسان یبرا متما و تام حضور نیع

از آنجا کاه   ،است ین نقد متوجه علم حضوریا اگرچه .(115-139: 1382، یثربی) شود یم

لاذا   ی،که مالصدرا بدان معتقاد اسات در قلمارو علام حضاور      یک قسم از معرفت فطری

 ین مالصدرا زماان ید قرار دهد. براهالشاع خو شان را هم تحتین ایبراه تواند یم میرمستقیغ

 تمام باشد.  یعلم حضور ها گزارشعلت خطا در  به ها پاسختام خواهد بود که 

انتقاادِ   کاه باا   دانناد  یم دکارت یوجود برهان همان را نیقیصد برهان ینقد سوم: برخ

 برهاان  در اماا  .(53: 1395 )ادواردز، مواجاه باود   ینا یبار وجاود ع   یانتقال از وجود ذهنا 

 هسات،  یموجاود  نکاه یا صرف نه مفهوم وجود و شود یم استناد موجود مطلق به نیقیصد

 یا مقدماه  ضامن  در گر، استدالل برهان نوع نیا در و دارد وجود خدا که است نیا مستلزم

 باه  استناد با و ردیپذ یم را خاص یژگیو با یتیواقع ای مطلق تیواقع وجود مضمر ای ،یصر

 کند.  یم اثبات را خدا وجود آن،
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 یخداشناخت یها . وجوه اشتراک در داللت11

ف یا وجه اشاتراک تعر  یعقل یها استنتا معرفت مستقل از تجربه و  عنوان به یمعرفت فطر

را در  یف مشاترک، وجاوه اشاتراک   یا ن تعریا لساوف اسات. ا  ینزد هار دو ف  یمعرفت فطر

 از: اند عبارتده است که ششان موجب یا یفطر یخداشناس

 خدا یناخت فطرامكان ش .1. 11

 بااور دکاارت  . اشتراک دارناد  یبر معرفت فطر یمبتن یخداشناس امکان بر لسوفیف دو هر

 ,Ross) باشاد  داشاته  متعاال  ازمبدأ یفطر و یذات تصور ینوعتواند  یم انسان ن است کهیا

1967, p. 1: 216) .و معرفات   یحضاور  یبر معرفت فطر یمبتن یصدرا معتقد به خداشناس

ارائاه   یلساوف از معرفات فطار   یکاه هار دو ف   یفید[. تعریست ]قابل تردا یحصول یفطر

هاا و   از ممارسات  یازیا ن ی، با یشناخت فطار  ۀند که مشخصا ن نکته مشترکیاند، در ا دهکر

ن یا باا ا ؛ ن فطرت از نظار هار دو راه شاناخت خداسات    یاست. بنابرا یعقالن یها استدالل

 یوجود ۀسع ۀد وجود خدا به اندازدگاه صدرا خویاز د یفطر یتفاوت که در علم حضور

 ،خداسات  ۀدگاه دکارت، مفهوم وجود، که نهااد یشود، و از د یانسان، موضوع شهود واقع م

 رد.  یگ یموضوع شناخت قرار م

 یخداشناس یها فرض شیپو  یمبان .2. 11

باه   یز در نسبت دادن صفات کمالین خود در اثبات وجود خدا و نیلسوف در براهیهر دو ف

باودن   یموجاود و ضارور   نیتر کاملقت و مفهوم وجود، به یحق یاز ادراک فطرخدا پس 

مفهوم  نیتر مهمت و مفهوم خدا را که یکنند. دکارت ماه یاکمل وجود استناد م یوجود برا

 یمفهاوم فطار   یعنوان کمال، ذاتا  کند و وجود را به یل میتو است، تحلیپس از کوژ یفطر

شان اگار خادا وجاود    یدگاه ایاز د. (83: 1376دکارت، ؛ 171 :1357، لسونیژ) داند یخدا م

معرفات باه   ی پس اعتقاد به وجود خدا، اقتضا ،موجود نخواهد بود نیتر کامل ،نداشته باشد

 یمقتض بودن، ریبس قتِیحق لیدل سد: وجود بهینو یکامل مطلق است. صدرا م یمفهوم فطر

  .اسات  الوجاود  واجاب  نیعا  پاس وجاود  . اسات  کمال نیتر تمامت وجود و یشدت و نها

،   1981، یرازین شی)صدرالد تعدد است کثرت و، نقص از یوجود عار یقت نامتناهیحق 
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 بار  ءیبه تقدم شا  ،نباشد مبدأ موجودبودنش ثیح از مطلق ن اگر وجودیبر ا افزون .(24: 6

رساد   یآن باه اثباات ما    واجاب باودن   مطلاق  وجاود  ن، ازیبنابرا. شود یممنجر  نفس خود

 (.38: 1،   1981، یرازیش نی)صدرالد

شناسی دکارت و صدرا مبتنی بر اصل علیت است. دکاارت در برهاان عالمات     براهین خدا

(. دکارت در 207: 1393تجاری با توسل به اصل علیت، درصدد اثبات خداوند است )دکارت، 

نیاز برهاان   انتقال از ذهن به موجودات عینی، این اصل را مبنا قرار داده است. از نگاه مالصدرا 

بار ایان هار دو اصال علیات را فطاری        . افازون شده استصدیقین با ابتنا بر اصل علیت اقامه 

دانند. صدرا با اصل تشکیک وجود مالک نیازمندی معلول باه علات را در مرتباۀ وجاودی      می

ها  کند. دکارت نیز از نقص وجو کرده و فقر وجودی معلول را مالک نیازمندی عنوان می جست

(. 67: 1369شاود )دکاارت،    های خود به وجود نامحدود و نامتنااهی منتقال مای    یتو محدود

 گیرد. همچنین نقص و نیاز در هر دو فلسفۀ مالک نیازمندی و واسطۀ اثبات خدا قرار می

 (یاشتراک در روش )من نگر .3. 11

ت یا حاائز اهم  ینگرانه در خداشناس درون یروش عنوان به یشناس نزد دکارت و صدرا، نفس

 یر از معرفات فطار  یسا  یبرا ینفس از اشتغاالت جسم و امور حس یار است. وارستگیبس

ن موجاودات آنچاه   یدر هر دو فلسفه است. در با  یخدا شرط اساس ینفس به معرفت فطر

 باه  کاه  است یزیچ نینخست که استنفسش  ش از همه مورد توجه دکارت است، وجودیب

شام،  یاند یما  خاود  ماورد  در نکاه یا محض د بهیگو یدکارت م .شده است لیآن نا شناخت

 را خاود  وجود من امکان دارد آن هر در ،وجود نداشته باشد یمستقل یرویاگر ن که نمیب یم

 قیا طر از انسان معتقد است امکان ندارد که مالصدرا .(97: 1388، بدهم )بخشنده دست از

 خاود  وردگاار پر باا  یناگسساتن  وناد یپ نفس انسان چراکه ،نرسد یخداشناس به یخودشناس

ن ی)صادرالد  اسات  ذات حق ر و از جملهیمعرفت غ ریزناپذیگر ۀمقدم شناخت نفس. دارد

  .(7: 1381 ،یرازیش

و « یمعرفات فطار  »، «یهیمعرفت باد »، «یمعرفت حضور» حاصطال در کل مقاله، چند

 ست.یطور ن نیاما ا ،مترادف فر  شده« ینگر درون  روش»
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 یدا بر معرفت فطرن اثبات وجود خیبراه یابتنا .4. 11

بار   یمبتنا  یو برهان عالمات تجاار   یبرهان وجود یعنیدکارت  یخداشناس ین اصلیبراه

. دکاارت در  اسات  شدهتوسر خداوند نهاده  یخداست که در ذهن هر انسان یمفهوم فطر

 یدهد و بر فطار  یخدا قرار م یاستدالل خود را مفهوم فطر ی، اساس و مبنایبرهان وجود

خدا منتقال   یو خارج ینیبه وجود ع ین مفهوم فطریل همیکند و از تحل ید میبودن آن تأک

ن یقیعبارت است از برهان صد که زینن صدرا ین براهیتر مهم .(51: 1390شود )دکارت، یم

قات  یباه حق  یحضاور  یبار معرفات فطار    یمختلف آن، مبتن یها کردیو برهان نفس با رو

طاور   نیمربوط مالحظه شد که ا ش است ]در بخشینفس به خو یوجود و معرفت حضور

 ست[.ین

 حق یو عدم شناخت اکتناه یت شناخت فطریمحدود .5. 11

انساان محادود    یبرا انسان است و یمحدود به حد وجود یشناخت فطر دگاه هر دویاز د

. باه نظار   اسات ممکان   یتنها علم به وجاه الها   ست وین ریپذ امکانعلم به کنه وجود حق 

 ،اسات  یکه نامتنااه  حیثرا از آن  یعت نامتناهیادراک طبتوان  یمتناه یها شهیدکارت اند

د. کنا را ادراک  وندکماالت موجود در ذات خدا تمامکه ست ی، ممکن نذهن یبرا و ندارند

چراکاه   ،شاوند  یدر ذهن درک ما  یماد یایتر از اش زیو متما تر واض، یهرچند کماالت اله

 یشناخت خادا بارا   د:یگو یالصدرا مم .(52: 1364)دکارت،  دهستن یشتریواجد بساطت ب

 ۀن وجاود خاود و مشااهد   یعا  ۀواساط  بهمگر  ،ستیصادر اول ممکن ن یحت یچ موجودیه

 .(115: 1،  1981 ،یرازین شی)صدرالد اش یوجودوعاء  ۀنفس خود و به انداز

 یخداشناخت یها . وجوه افتراق در داللت12

ز یا را ن یفطار  یسفه، خداشناسا ن دو فلیدر ا یق معرفت فطریف و مصادیاختالف در تعر

 ل است. یاز وجوه افتراق به شرح ذ یالشعاع خود قرار داده است. برخ تحت

 به خدا  یمعرفت فطر یستیچ .1. 12

از خداوناد   یانتزاعا  یو درک یدکارت از سنخ علم حصول ۀبه خدا در فلسف یمعرفت فطر
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است نه حضور وجود؛  یز مفهومیوضوح و تما یشان در معرفت فطریار ایچراکه مع ،است

داناد.   ینما  یقت وجود و واجب تعاال یانسان را قادر به درک حق یاما مالصدرا عقلِ مفهوم

 یای ازا است؛ اما ادراک ماباه  ریپذ امکان یفلسف یۀمعقوالت ثان ۀلیوس به یهرچند درک انتزاع

شاناخت  آن باه   ۀواساط  توان به یکه م یست. تنها راهیممکن ن یا از حق تعالیر اشیمانند سا

اسات   یا علام حضاور  یا نائل شاد، شاناخت از راه شاهود     یو واجب تعال یقت هستیحق

 .(389ا  390: 1،  1981 ،یرازین شی)صدرالد

 ف خدایتعر .2. 12

شناختی، موجب شده اسات تعریفای    تفاوت در معنا و نوع معرفت فطری در دو نظام معرفت 

عنوان جاوهر   اوت یابد. دکارت خدا را بهاند، تف از خداوند ارائه داده لسوفیفکه هریک از دو 

جاوهری اسات نامتنااهی،     «خادا »مراد من از کلمه »کند.  حقیقی با صفات نامتناهی معرفی می

، قائم به ذات، عالم مطلق، قادر مطلق، که خود من و هر چیاز دیگاری را   ریرناپذییسرمدی، تغ

ز نظار صادرالمتألهین جاوهر و    (. اماا ا 76: 1369، دکاارت « )آفریده و پدید آورده است . . . 

تاوان کارد    عر  از اقسام ماهیات هستند و خدا چون ماهیت ندارد اطالق جوهر بار او نمای  

(، البته ممکن است مراد دکارت از جوهر، علی رقام دیادگاه   89: 1381)صدرالدین شیرازی، 

باشاد و  (، جاوهر جنسای ن  12-20، قضاایای  1364برخی پیروان او مانند اسپینوزا )اساپینوزا،  

 مرادش وجود غیر وابسته و قائم بنفسه باشد که در این صورت اختالف لفظی است. 

ک در یا است که هر یو اساس یف خدا، تمرکز آنها بر مفهوم محوریتفاوت دوم در تعر

مفهاوم کماال    ،کاه معارِّف خداسات    یکنند. نزد دکارت مفهوم محور یف خود ذکر میتعر

از هر نقص  یش ضرورت دارد و عاریوجود برا ،ستاست و از آن جهت که کامل مطلق ا

دهاد   یف خود را از خدا، وجود قرار میو واجد هر وصف کمال است. مالصدرا محور تعر

 آن باشد. یکه متصف به وجود و وجود، ذات ین وجود است نه ذاتیخداوند ع

ن دو نظاام  یا ف خادا در ا یا اسات کاه در تعر   یگار یت تفااوت د یا وجود با ماهۀ رابط

 ۀت در مورد خادا رابطا  یوجود و ماه ۀدگاه دکارت رابطیشود. از د یده مید یشناس معرفت

در ذهن  یست. حتیمعنا که تصور خداوند بدون تصور وجود او ممکن ن نیبد؛ ت استینیع
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پل ارتباط ذهن  .(205: 1393ت او جدا فر  کرد )دکارت، یتوان وجود خدا را از ماه ینم

اماا از   .(205: 1393ت اسات )دکاارت،   یا وجاود و ماه ت ینیع یو خار  در برهان وجود

ت حاد وجاود اسات و وجاود     یت است. ماهیالوجود اساساً، فاقد ماه دگاه صدرا، واجبید

: 1،   1981،یرازین شا یسات )صادرالد  ین یمحدود باه حاد   یصرف و بحت واجب تعال

ر باشد. هار  یبن وجه افتراق مربوط به تفاوت در تعین احتمال وجود دارد که ایالبته ا. (114

ن یا ان ایا کند. اما ب یآن را محدود نم یتیچ ماهیکنند که الحد است و ه یاد می ییدو از خدا

 د. ینظر آ ناسازگار به ظاهراًر مختلف یالحد بودن خداوند با تعاب

شاود،   یم یمعرف یو دو نظام فلسف ین دو نظام معرفتیکه در ا ییگر آنکه خدایتفاوت د

د که با ید دیفالسفه؟ با یا خدایعرفا  یان، خدایاد یشتر است؟ خدایقرابتش با کدام خدا ب

راناد، مرکاب    یفالسفه ما  یاند؟ مرکب عقل تا خدا دهکراهلل  یر الیرکوب به کدام مرکب، س

ان. مالصدرا بارکوب به هر سه مرکب و با یاد یتا خدا یعرفا و مرکب وح یکشف تا خدا

و الهام  یاضیکند و دکارت با محاسبات ر یذر ممقصد گ هر سهبه  یعیاستمداد از عرفان ش

 د. سازا یعرش رحمان مه یپردازد تا قلبشان را برا یبه اقناع عقول م ینیمان دیاز ا

 یخداشناس یها فرض شیپو  یمبان .3. 12

ن اصال،  یا ز ایا ن یت شکل گرفته اسات. در خداشناسا  یاساس اصالت ماه دکارت بر ۀفلسف

واساطه در اثباات    یو عالمت تجار یر هر دو برهان وجودشود و د ین واقع میبراه یمبنا

 یکاه باه نظار مبناا     یین دکاارت باا مبناا   ینهاده شده در ذهان اسات. بناابرا    یمفهوم فطر

ناد، باا   یگو ین دکاارت ما  اه منتقاد کپردازد. چنان یبه اثبات وجود خدا م ،دیآ یم یسمیدئالیا

ق ی امکان اثبات خدا از طرده است، اصوالًکرخود طرح  ۀکه دکارت در فلسف یریشک فراگ

رد. یا گ ین را فارا ما  یتمام عاالم عا   یو شک رایز، ستین ممکن نیو عالم ع یوجود خارج

د یا آ یم ن واقع برییتب درصددل تصورات خود یق تحلیشه، از طرین به وجود اندیقیسپس با 

الت اسااس اصا   صدرا بر یشناس و معرفت یاما نظام فلسف ،(1386، یان و مخبر دزفولی)اکبر

ن اسااس صاورت   ین صفات خدا بر هما ییو تب ین خداشناسیشده و براه یگذار هیوجود پا

 یالوجاود منتها   باه واجاب   یقات خاارج  یاثبات وجود خدا از خاود حق  رو ازاینرد. یپذ یم
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و  یسام وجاود شاناخت   یت علم با وجاود، رئال ینیاعتقاد به اصالت وجود و ع ۀشود. الزم یم

 یهاا  ژه شاناخت یا و و به یشناخت ن در مباحث معرفتینابرااست. ب یشناخت سم معرفتیرئال

ن اثباات وجاود   یا متبادر است. باراه یمشهود  یسمیکرد رئالیت روی، حاکمیحضور یفطر

 شود.  یکرد دنبال مین رویز همیخدا ن

 یفطار  یافتاراق خداشناسا   یهاا  جنباه از  یشناخت معرفت یگر به لحاظ مبانید یاز سو

خدا در نفس نزد صادرا و   یمعرفت فطر بخش تکاملو  نیرآف تحولدکارت و صدرا، نقش 

 مسااوق،  ایا  سانخ  از تنها نه نزد دکارت است. از آنجا که نزد صدرا علم ین نقشیفقدان چن

 یاشاتداد  یجاوهر  حرکات  باا  کاه  )نفس( خود متحد استکمال است، با وجود خود بلکه

 باه  افتنیا  تشارف  و تر بیقر از مشاهده تر، قیعم درک یمعنا به یتکامل است، افتهی تحول

 واجد و تیمحدود و کثرت از نفس شدن دور موجب نفس تکامل کند، یم دایباالتر پ تشأن

 نیا ا .دشاو  یما  یینما واقع شدت جهینت در و یینما خود افتنی یفزون و شتریب وحدت شدن

 مبادأ  باه  نفاس  یفطار  معرفات  در یادراک هر از شیب نفس یحضور اشتداد علم و تحول

 تشاأن  از یا مرتبه در وجود از اش یمند بهره زانیم به یموجود هر رایز ،استدیهو شیخو

دکاارت   یشاود. در خداشناسا   یما  نائال  وجه معرفت به زانیم همان به و شده واقع وجود

فاقاد   یینماا  واقاع ز مواجهه با مفهوم خادا  یون ییصدرا ۀنبودن به اصول فلسف یل مبتنیدل به

 .(32-45: 1391 ،یتحول و تکامل است )ر.ک: سربخش

 ن اثبات وجود خدایر براهیتفاوت در تقر .4. 12

آنهاا بار    یرغام ابتناا   یاند، عل دهکراثبات وجود خدا اقامه  یکه صدرا و دکارت برا ینیبراه

ن آنهااا، در ینااد. از جملااه الااف( بااراهدار ییهااا تفاااوت ی، از جهاااتیفطاار یهااا معرفاات

 .رناد یگ یک قسم قارار نما  ی( در 154: 1392ت، ین اثبات خدا )عبودیبراه ییها یبند میتقس

 ذهن، در خدا فیتعر و مفهوم بر هیتک است که با« ین وجودیبراه»برهان دکارت از اقسام 

و برهاان صادرا در    کنناد  یم ثابت خار  در را خدا وجود تناقض، امتناع اصل بر این افزون

 شاامل  هام  و خدا شامل هم که مطلق تیواقع بر هیتک با .ردیگ ین قرار میقیقسم برهان صد

 شود.  یم ثابت خدا وجود است، مخلوقات
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قات  ین حقیقیدکارت مفهوم وجود و در برهان صد یاثبات در برهان وجود ۀب( واسط

ان مفهاوم و  یا بر خلر م ی، مبتنیبر برهان وجود شده مطرحاشکاالت  رو ازاینوجود است؛ 

آن خود وجاود اسات ناه     وسر حدن که یقین بر برهان صدیا انتقال از ذهن به عیمصداق، 

 یمطلق وجود است که موجود به ضرورت ازلا  حد وسرچراکه  ،ستیمفهوم وجود وارد ن

 ینفسه بالنفساه اسات و در وجاوب و ضارورت وجاود مساتغن       یاست و موجود ف یفلسف

نه مفهوم وجود که موجود به ضرورت به شرط محمول اسات و متصاف باه     بالذات است.

است  یضرور یبه حمل اول یدر برهان وجود حد وسرآنکه  ه است. حاصلیضرورت ذات

 ع است.یبه حمل شا ین، ضروریقیدر برهان صد حد وسرو 

را استدالل از مطلاق وجاود بار    یز ،ن استدالل از خود خدا به خداستیقی ( برهان صد

الوجاود اسات    کناد مطلاق وجاود هماان واجاب      یالوجود است و صادرا اثباات ما    واجب

ن دکارت اساتدالل از  یکه براه یحال در ،(45: 1376 ؛ همو،220: 1361، یرازین شی)صدرالد

 ممکن به واجب است. 

است؛ اما برهان  یلم ر خود مالصدرا برهان شبهیا به تعبی یلم ین برهانیقید( برهان صد

شاود،   ینکه با وساطت مفهوم وجود، که معلول و نهاده خداست اقاماه ما  یل ایدل به یوجود

 است.  یبرهان إن

 خدا  ینفس و معرفت فطر یترتّب در معرفت فطر .5. 12

صدرا وجود خداوند هم به لحاظ مقام ثبوت و هم به لحاظ مقام اثباات در   یدر خداشناس 

الاربر   نیبلکه عا  ی،چراکه وجود نفس نه وجود ربط ،قرار دارد یمتقدم از نفس انسان ۀمرتب

نکه ظهور واجب فراتار  یبر ا فزونا ست.یاست که بدون وجود خداوند قابل شهود و تصور ن

و غالب بر ظهور ممکن است. اما نزد دکارت وجود خدا در مقام ثبوت متقادم اسات و در   

اثباات وجاود    .اوسات  یتویدکارت کوج یفطر یۀن قضیمقام اثبات تقدم با نفس است. اول

د ماننا  ین جهان شاناخت یشده بر نفس است. در تمام براه حک یم فطریخدا متفرع بر مفاه

 ریناپاذ  اجتنااب تقدم معلاول بار علات     ،ردیگ یمبرهان نظم که انتقال از اثر به مؤثر صورت 

از  یشاتر یب ۀر، گساتر یانتقال شناخت خدا به غ در مقامن آن است که ین براهیاز ایامت .است
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باودن برهاان نسابت باه      یل إنجیدل به یشناخت معرفتشود؛ اما به لحاظ  یمخاطبان را شامل م

 قرار دارند.  یتر نییپا ۀدر مرتب ین لمیبراه

  جهینت .13

 ین شاناخت فطار  یاست. ا یعقالن یها استنتا مستقل از تجربه و  ی، شناختیمعرفت فطر

دارد. امکان شاناخت خادا و کام و     ینقش اساس یدر نگرش دکارت و صدرا به خداشناس

 یفطار  یاها  شاناخت براسااس   یخداشناسن دو ین اثبات وجود خدا، در ایف آن و براهیک

و خاساتگاه   یهار دو متفکار معرفات فطار     یخداشناسا  ینکاه مبناا  ی. اما با اشود یمن ییتب

در نظاام   یمعرفات فطار   اماا  ،و شهود نفاس اسات   ینگر دروننزد هر دو  یشناخت فطر

اسات   یحصاول  یو در فلسفه دکارت معرفت فطار  یحضور یصدرا، معرفت فطر یفلسف

کسان یبه  توان ینمرد و یپذ یصورت م یاساس یها وتانتقال از نفس به خدا با تفا رو نیازا

بحث فطرت  یبازخواند. از آنجا که کراذعان  یدر هر دو نظام فکر یفطر یبودن خداشناس

 یفکار  یباا بساترها   همعصار و  یفطر یشمند معتقد به خداشناسیدگاه دو اندید ۀسیو مقا

 یمباحاث خداشناسا   یایمتفاوت و استخرا  وجوه اشتراک و افتراق سبب روشن شدن زوا

)خادا   هیپا  با معرفت یاسالم ۀشیدر اند یفطر یها معرفت ۀسی، مقاشود یم ال آنهامو استک

پژوهش  مندان عالقهق به یتحق یگام بعد عنوان به شده اصالح یشناس وجود دارد( در معرفت

 یاتیا هال یهاا  گازاره  یشناخت از ارزش معرفت ین متقنییتواند تب یچراکه م ،دشو یمشنهاد یپ

 قرار دهد. یاسالم دانان یالهلسوفان و یف یفرارو
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