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  چکیده
، همـان  یـا بنیاد است که حقیقت آن نفس  بر اساس مبانی فلسفی دکارت، انسان موجودی خود

خدا نیز در این تحلیل، همان فکر محض است کـه در فلسـفه وی، شـأن    . فکر و اندیشه است
، خـود  و بقای قوانین مکانیکی عالم است و به تعبیری شناختی دارد و صرفاً ضامن خلق معرفت

انسان در این نظام مکانیکی، ماشینی است کـه صـرفاً روحـی    . آن قوانین و خود طبیعت است
را  خـدا آن . اشیاء، فقط مصنوع و مخلـوق خداسـت   سایر عرض اضافه بر مصنوعات دارد و هم

این جهـان طبیعـی و    هم یک قانون از، انسان )قوانین ثابت عالم مثل( رها کرده است خلق و
افتـاده از   بر اساس دیدگاه طباطبایی، انسـان دکـارتی، انسـانی منسـوخ و دور    . فاقد غایت است

مخصوصاً در دوران جدید، ، شناسی در غرب های مهم انسان یکی از بحث. هویت خویش است
 پرسـش . لـق اسـت  بحث حقیقت انسان و ارتباط آن با خدا به عنوان مبدأ عـالم و حقیقـت مط  

وی با در اندیشه و فلسفه دکارت و نقد دیدگاه با خدا انسان  بتبررسی نساصلی این پژوهش، 
  .است طباطبایی حسین توجه به دیدگاه محمد

 .خدا ،، انسان، خودبنیادیطباطباییدکارت،  :ها واژه کلید

   

                                                            
   .طباطبایی عالمهاستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه . 1
   .آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران هدانشگادانشجوی دکترای تخصصی فلسفه تطبیقی . 2
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 مسئلهطرح . 1

دکارت به عنوان پـدر  . حائز اهمیت خاصی استاندیشه دکارت و طباطبایی  بررسی نسبت انسان و خدا در
، متفکری است که بـا بنـا نهـادن تفکـر فلسـفی بـر عقـل        یغربجدید فرهنگ آن و به تبع  جدید فلسفه
و هم با تحلیل مکانیکی عـالم   تغییر دادهم مسیر تفکر فلسفی را  1،»فاعل شناسا«بنیاد و موضوعیت  خود

و بنیانی شد بـرای تفکـرات    کردان معاصر خویش را نیز تأویل و آدم با عقل ریاضی، مفهوم و تعریف انس
شناخت رویکرد دکارت به هستی . فلسفی بعد از خود و بسط این نگاه جدید به عالم و آدم تا دوران معاصر

از طرفی طباطبایی، به . ی است، یکی از نیازهای فوری فرهنگ ماستسشنا که بخشی از هستی ،و انسان
جدیـد آشناسـت و خـود     می و معاصر که با اندیشه فلسفی و کالمی غـرب و دوران  عنوان فیلسوفی اسال

نظریـاتش در   بـرای آنکـه  است  ، گزینه بسیار مناسبیداردشناسی  در نظام فلسفی و انسان یسبک مستقل
   .باب موضوع پژوهش، مبنای نقد تفکر دکارت قرار گیرد

شه نیست، بلکه روح و نفـس االهـی اسـت کـه     فکر و اندیتنها  حقیقت انسانطبق دیدگاه طباطبایی، 
ه، اآگـ دویش خوخـ این انسان با فطرت و هویـت االهـی   . کند بدن را تدبیر می و موجودی ذاتاً مجرد است

معلولیت خود و جهان و نیز فقر ذاتی و ربط محض خـود بـا   ، وی با عقل سلیم. آگاه و خداآگاه است جهان
بنیاد یا سوژه تعریف  توان انسان را به عنوان موجودی خود لذا نمی. یابد در میبنا به فطرت خویش خالق را 

ی خود کـه  ی؛ بلکه معلولی است که از طریق مسیری طبیعی که همان قانون فطرت است به هدف غاکرد
کنـد کـه در صـورت     انسان به انسان معنوی یا فطری یاد می از این طباطبایی. رسد قرب االهی است می
شود و به نگرش توحیدی، یعنی فنای  ی در حق مینو فا رسیده کامل به مقام انسان نیل به کماالت برتر،

جاودانـه و سـاعی الـی اهللا    گـرا،   شناس، غایت خواه، غایت چنین انسانی معنا. رسد  می و فعلیصفاتی ذاتی، 
 و پرسـتش اسـت، نـه ادعـای اسـتقالل و      عبودیت اش با خالق خود، رابطه او عبد خداست و رابطه. است

ر، نه از باب اثبـات تفـوق فیلسـوفی بـر فیلسـوف      اضهای تطبیقی در زمان ح اهمیت پژوهش. خودبنیادی
نوع نگاه و تحلیل نسبت بـین انسـان و   . ستهای فرارو دیگر، بلکه ضرورت رهایی انسان معاصر از بحران

ن، معنـای  درک حقیقـت واقعـی انسـا   . زندگی انسـان اسـت  به دهنده  ساز و جهت ای سرنوشت خدا، مقوله
تکامل، سعادت و شقاوت بشر، در گرو تبیین نسـبت   زندگی، تعامل انسان با خود، جهان و حقیقت و نهایتاً

 :شود میفرعی نیز طرح  پرسشاصلی، چند  پرسشدر کنار . مذکور است
  آیا تبیین دکارت از نسبت انسان با خدا، با ماهیت و حقیقت انسان سازگاری و همخوانی دارد؟ . 1
  کند؟ تضمین می نسبت انسان با خدا، سعادت انسان را پذیرش و پایبندی به تحلیل دکارتی از آیا .2
 ند و دیدگاه طباطبـایی بـه عنـوان   ا های دیدگاه دکارت در این تبیین کدام بست نقاط ضعف و بن .3

  گشا باشد؟  تواند راه فیلسوفی اسالمی چگونه می

                                                            
1. subjectivism  
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  نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت. 2

  شناسی فلسفه دکارت بنیاد هستی. 1. 2
ی و رویکـرد تجربـی زمـان    یگرا شکرواج بود در مواجهه با  گرا دکارت که فیلسوف و متفکری عقل

وی بـا  . اتخاذ کردبنیاد تفکر فلسفی در خود، و در تب وتاب عناد متفکران با عقل و دین، رویکرد جدیدی 
 رایـج و اثبات حقیقت معرفت، افق و نگاه فلسفی  1 »کننده من درک«بنا نهادن پایه اندیشه فلسفی خود بر 

بـه   2،»ماندیشـم، پـس هسـت    می«: با طرح ایده بنیادین خود و پیکره نظام فلسفی، یعنیوی . را تغییر داد
از شـک  دکارت . ناپذیر در راستای تأسیس نظام علمی خود را بنا نهاد زعم خود، اولین قضیه یقینی و شک

کنم و از آنجا، به  فکر می 3کنندگی، به شهود عقلی شک یعنی وضوح و تمایز صفتِ ،اهتو از بد؛ کرد آغاز
، اما تا کی؟ درسـت تـا   "من هستم، من وجود دارم": گوید می تأمالتدر . اثبات وجود و هستی خود رسید

 کنم، زیرا هر وقت تفکر من متوقف شود، شاید در همان وقت هستی و وجودم، متوقـف  وقتی که فکر می
 )28ص ،1361 ،دکارت. (»شود

 فاعـل « و از آن بـه اثبـات جـوهر نفـس     5»کننـدگی  شـک « به بداهت 4»اندیشندگی«از خاصه او 
دیگـر  و آن را مبنای تأمالت بعـدی و حقـایق    رسیدهناپذیر  به عنوان امری یقینی، حقیقی و شک »شناسا
دکـارت،   در اندیشه فلسفی. رسد م میبه اثبات دو جوهر دیگر، یعنی خدا و جسترتیب  بدیندهد و  می قرار

مبنای وضوح  بر و این نگاه، یعنی اثبات حقانیت هستی ؛کننده من درک ؛بود »من«هستی یقینی،  آغازین
 بـرای اثبـات نظـام   » انسـان هستی «یعنی مبنا قرار گرفتن  ؛ای در تفکر فلسفی بود سابقه بی آغاز، »من«

بـه    فلسـفی را از حقـایق عینـی    هستی و اشیاء، ابتکار و شیوه دکارت بود که با این نگرش، مسیر تفکـر 
  .پندارهای ذهنی، تغییر داد

  )سوژه( بژکتیویسموس. 2. 2
ای که تمام  یعنی تنها سوژهگیرد؛  و جهان قرار می اندیشه دکارت، ذهن انسان، معیار هستی خود در

حقیقت هـر چیـزی، در    به عبارت دیگر، اثبات وجود و. آن هستند »ابژه«خدا،  اشیاء و جهان خارج و حتی
مفهومی فعل ذهـن اسـت، طبیعـتش     چون هر«: گوید می وی. ل در آمدن آن برای ذهن استگرو به تمثّ

، مگر آنچه از ذهن یـا تفکـر، اقتبـاس    صوری نیست هیچ واقعیت یطوری است که به خودی خود، مقتض

                                                            
1. thinker ego  
2. Cogito ergo sum  
3. Ration al intuition  
4. thinking  
5. doubting  
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 )45، صهمان(. »کند
ایـن  زیـرا،  . اصالت عین نامید مقابلدر  1»اصالت ذهن« شود به وجهی فلسفه او را با این تعبیر، می

جدیـد و  » محـوری  انسان« بنیادی شد برای این تبیین. یابد می» عینیت«تنها ذهن است که در فلسفه او، 
ریاضـیات و   بـر  اصالت عقـل مبتنـی  بنیادی و استقالل محض انسان بر اساس  خود یعنی ؛منحصر به فرد

در عـالم وجـود دارد و ماسـوای     »فاعل شناسا«شناسانه، تنها یک سوژه و  در این تحلیل هستی. مکانیک
، کند جهان را خلق می گویا انسان است که خود و«. یعنی تمثالت و تصورات آن هستند اُبژه آن، آن، همه
 2»لیستیئار«وجهی رویکرد  به. گردد می به انسان تأویلز عنی همه چیی. بخشد دهد و استمرار می معنا می

تحلیـل نـوین،    ایـن  و در 3»لیسـتی ئااید«شـود بـه رویکـرد     شناختی، تبدیل می قبل از دکارت در هستی
مـن  «. و به تبع، خدای جدیـدی وجهـان جدیـدی   . شود یابد و انسان جدیدی متولد می ذهنیت، عینیت می

نی خارج از سلسله علل و معلـوالت اسـت و در مرتبـه    یع. است 4دکارتی، منی متعالی و استعالئی »متفکر
، مجتهدی( .»خارج از زمان است کند و کامالً واسطه نسبت به خود شناخت پیدا می خود، باالستقالل و بی

  )42ص، 1385
اصـلی   بنـابراین، او نیازمنـد  «. و یقین داشـته باشـد   کند تواند به تصورات خود اتکا می دکارت صرفاً

بر مبنـای چگـونگی ظهـور تصـورات بـر       خارج را تأسیس کند، منتهی این کار باید صرفاًاست که جهان 
 به عبارتی، حقیقت یک شیء در گرو بـداهت آن  )124ص، 1385، تامسون( .»انجام گیرد] سوژه[شخص 

یعنی اینکه تصوری واضح و متمایز باشد، صرفاً بسـتگی دارد بـه   «. ذهن انسان است، و معیار بداهت بوده
در این معنـی، جهـان    )125، صهمان(. »شود گذارد و یا چگونه احساس می که چگونه بر ذهن اثر میاین

شود کـه ذهـن متـأثر از قـوانین طبیعـی و       جهان، جهانی می. آیدو به رنگ سوژه درمی شده تماماً انسانی
اگر غایتمند است، با تبعاً چنین جهانی، فاقد غایت است و یا  .کند بندی و طراحی می مکانیکی، آن را قالب

اش  اندیشـد، اندیشـه   طبق نظر دکارت، هرگاه کسـی مـی  « .عقل دکارتی قابل شناخت و دسترسی نیست
 )159ص ،همان. (»دهندارد و این موضوع، چیزی است در درون ذهن اندیش] ای اُبژه[موضوعی 

                                                            
1. Idealism  
2. realistic  
3. idealistic 
4. ego-transcendantal  

دکارت، معنـای عبـارات سـوبژکتیو و    ، نزد اعتراضاتشایان ذکر است که طبق مستنداتی از کتاب   
بـه معنـای شـیء خـارجی و     » سـوبژکتیو «ابژکتیو برعکس معانی کنونی و مرسوم آنهـا بـوده؛ یعنـی    

  )52، ص1386دکارت، . (ذهنی بوده است به معنای درون» ابژکتیو«
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هم امـوری  ، یعنی متعلق تصورات ؛بژهاُشناسانه دکارت، ذهن، هم سوژه است و هم  در تبیین هستی
شوند کـه آنهـا    محتوای حاالت ذهنی یا تصورات باید بر این مبنا تعریف«: تر به تعبیر دقیق. ذهنی هستند

گرایانه حـاالت ذهنـی    توانیم این را روایت درون می. آیند ک به ادراک در میبه وسیله شخص مدرِ چگونه
شـوند بـه    تبـدیل مـی  . ماهیت شخصیبا وند به امور ذهنی ش یعنی تصورات تبدیل می )همان(. »بخوانیم

تصـورات، نـه موضـوعات    «: یعنـی د؛ آنها را تشخیص دهـ  دتوان ، می»یا هر سوژه« من چیزهایی که فقط
  )204ص ،همان(. »ادراک، بلکه چگونگی ادراک ما هستند

بلکـه   ،کنیم دراک میها چیزهایی نیستند که ما ا یعنی اُبژه. بژکتیویسم دکارتیوو این است معنای س
چـون  ؛ که در اینجا تشخیص تخیل، احساس، وهم و حقیقت از هـم مشـکل اسـت    ادراک ما هستند طرز

نتیجـه نگـاه   . زیرا همگی نحـوه ادراک هسـتند نـه کاشـف از عـین     . ظهور آنها بر ذهن یکی است نحوه 
نـایش را از انسـان   زیـرا هـر چیـزی مع   . اسـت  ی، محوریت تام انسان برای جهـان و اشـیاء  تبژکتیویسوس

توانم در هیچ جهان دیگری زنـدگی، تجربـه، اندیشـه، ارزشـگذاری و      نمی«: دکارت معتقد است. گیرد می
، هوسـرل (. »ش را در خود من و از مـن کسـب کنـد   ا عمل کنم، مگر آن جهانی که معنا و اعتبار وجودی

  )57ص، 1386
عالی بخشـیدن بـه مقـام خـود اسـت، در      که انسان رسماً به دنبال ت، سنخ دکارتی یمحور در انسان

: ترین مقـام برسـد، یعنـی آن سـطح از ادراک کـه      تالش است همه چیز را انسانی و ذهنی کند و به عالی
دکـارت، بیـانگر نقـش     1یعنی کوگتیوی )25ص، 1388، مصلح( .»آدمی عالم را اثر و کار خود تلقی کند«

دهد، حتـی مفهـوم و    ای را با خود نمی مفهوم و مقولهعرضی هیچ  جدید انسان در عالم است که اجازه هم
  .حقیقت خدا

  اصل علیت. 3. 2
علـت بـه معلـول،     مالک نیازمندی«یعنی . مبنای اصل علیت در نظام فلسفی دکارت، حدوث است

زیرا دکارت، بداهت و حقیقت هر چیز را در وضوح و تمایز تصور  )153ص ،1386، همتی( . »حدوث است
اند و از طرفی، اثبات هستی خویش را معلول خدا به عنوان علت فاعلی و موجده و موجود د آن در خود می

 )159ص ن،هما( .»هیچ امر حادثی، بدون علت نیست«: و معتقد است داند مطلق می
که از اصول فلسفی دکارت است، تمام براهین  »هیچ امر حادثی بدون علت نیست« بر اساس اصل

نفس خود، معلول علتی ورای خود  زیرا تصور خدا را در جهانِ. ان علیت هستندخدا نزد وی، مبتنی بر بره
اصل علیت باید قبل از اثبات  اشکالی که در اینجا بر برهان علیت دکارت وارد است، این است که. داند می

ال بر این مبنا، اثبات خدا هم دچار اشـک . نزد دکارت، حادث و معلول خداست) ذهن(نفس باشد، زیرا نفس 

                                                            
1. cogito 
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دکارت،  )من(چون مبنای اثبات آن، نفسی است که خود حادث است، و این با ادعای اثبات نفس . شود می
 .»اسـت  مقصـد و خـدا،   دکـارت، نفـس مبـدأ    یدر نظام فلسـف «. به عنوان اولین اصل یقینی منافات دارد

 )158، صهمان(
 تماملذا، . اوست بژکتیویسمودر اندیشه دکارت، مغایر س »هستی نفس« پذیرش تقدم اصل علیت بر

چون مبنا در نظام فلسـفی  . د، مخدوش هستندنبر اصل علیت دار ابتنایخود  ،براهینی که در اثبات جواهر
 و متعـالی و خـارج از سلسـله علـل     »مـن « شناسی دکارت، اثبات و اساس هستی است» من متفکر«او،  

  .نفس، مغایر و متناقض استکه با پذیرش مجدد اصل علیت در اثبات وجود  معلوالت است

  زایش و تحقق مفهوم خدا هنحو. 4. 2
: دانـد  دکارت، مفاهیم را سه دسته مـی «. هستند ری اوفط تمام سرمایه علم یقینی دکارت، تصورات

و تنهـا مفـاهیم   . دانـد  مـی ) وضوح و تمایز(دسته اول و دوم را فاقد اعتبار یقینی . خارجی، جعلی، و فطری
داند و معتقد است که آنها به عنوان جواهر یقینی،  می) عقل(قابل شک و ذاتی نفس غیرفطری را، یقینی و 

موضـع دکـارت در اثبـات مفهـوم و وجـود خـدا،        )69، ص1369دکارت، ( .»سهم بیشتری از وجود دارند
 .»کنـد  وجود خدا را از راه حضور تصور او در آگاهی فاعل شناسا، اثبات می«: یعنی. است موضعی پیشینی

دکارت در تأمل سوم . نسلم در برهان وجودی استآشبیه  دکارت  به عبارتی شیوه )80ص، 1386، همتی(
ضـرورت  «وی مدعی است  .موجود تصور کرد توان به عنوان غیر ، معتقد است، خدا را نمیتـأمالت کتاب 

 )Haldane and Ross,1972, p 224(  .»فته استهوجود خدا، در مفهوم کلی اندیشه ما از خدا ن
خـدا   ضـرورت وجـود  . بژکتیویستی اوستوخدا در این تحلیل، از تصورات فاعل شناسا و تمثالت س

به وجود توان  نکه آیا از صرف مفهوم یک شیء میایحال . ناشی از شرط بداهت آن برای من متفکر است
برد  ز، پی میواضح و متمای ذهن به طور«: گرچه دکارت تصریح دارد. است محل تردیدواقعی آن پی برد، 

بـه ایـن نتیجـه     که هستی ضروری و ابدی در ذات، تصوری است کـه وی از یـک موجـود کامـل دارد و    
  )48، ص1364، دکارت( .»رسد که تصور وجود مطلق کامل، عین وجود اوست می

بلکـه منشـأ   ؛ شناسانه دکارت، خدا وجودی عینـی، واقعـی، مـؤثر و خـالق نیسـت      در نگرش هستی
ولی عقیده دارد که خدا که خالق ماست، بر وجود ما مهر نهاده و به همین خاطر ماهیـت  . ذهنی دارد درون

آنچه از مفهوم فطرت نزد دکارت کاربرد دارد، صرفاً ذهن است نه نظریه فطرت . کمالی آن، فطری ماست
ا هـم  لذا اگر ذهن یا عقل، تصوری واضح و متمایز از خدا نداشت، برای دکارت، اثبات وجود خـد . اسالمی

  .اهمیت و ضرورتی نداشت
برهان وجودی، برهان علیت و برهان از طریـق  : هر سه استدالل دکارت بر اثبات وجود خدا یعنی«

است کـه مفهـوم کمـال مطلـق،      »من اندیشنده« یعنی این؛ شوند آغاز می »من« هر خدا بر نفس ما، ازمُ
، همتی( .»دهد ا بر معلولیت ما را تشخیص میهر تأیید خدمعلول بودن مفهوم خدا به علتی خارج از ما و مُ

نسـبت   )انسـان ( اگر نفس«: گوید میوی . زایش درونی دارد) ذهن(نظر دکارت، نفس  از )157ص، 1386
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یعنـی نفـس مـن آن موجـود را در ذهـن      . ی داردیدارد، نسبت به آن موجود در ذهن زایا زایاییبه چیزی 
  )160ص ،همان( .»است نه مصداق موجود را در ذهن کرده ایجاد

کند مفهوم خدا در نفس خویش را معلول علتی برتر از خود  گرچه در عبارت فوق، دکارت تالش می
اثبات متعلـق آن در   خود ذهن است، معرفی کند، ولی چون، منشأ زایش این تصور هم مثل سایر تصورات

 ضـرورتی نـدارد کـه بـا خـارج     زیرا مفهومی که خالق آن ذهن باشد، هیچ . خارج، به سادگی مقدور نیست
با . ندارد عقلی است و احتیاجی به تطابق خارجی کما اینکه معیار حقیقت نزد دکارت نیز درون. مطابق باشد

ظهـور   هنحـو  چـون . شـناختی دارد  و صرفاً جنبه معرفت این وصف، خدای دکارت، موجودی نفسانی است
مفهوم خدا نه وضوح دارد «که در فلسفه وی، شود  مفاهیم برای ذهن دکارت یکسان است، نتیجه این می

تمایز ندارد، زیرا بـا بعضـی   . توانیم مصداق آن را به روشنی ادراک کنیم وضوح ندارد، زیرا ما نمی. نه تمایز
مثـل   ؛انـد  مانند طبیعت برای کسانی که مفهوم خدا و طبیعت را یکی گرفته. از مفاهیم دیگر مختلط است

  )167ص ،همان( .»خود دکارت
نه پافشـاری او بـر   «اش، بدیع و مهم است،  آنچه در مورد دیدگاه دکارت در مورد خدا و تمام فلسفه

 ن ومسـال (. »های فرد و تجربه او قبل از هر چیز ن، بلکه تأکیدش بر ذهنیت است، بر اندیشهیقی قطعیت و
ندان، بلکـه در ذهـن   به نظر دکارت، اقتدار فلسفه را نه در متون مقدس و خردم )120ص، 1387، زنهیگی

او معتقد اسـت  «. داند یعنی عینیت را در ذهنیت می؛ ستنما متناقض لذا فلسفه دکارت .فیلسوف باید یافت
نزد دکارت، مفهـوم    )همان( .»کنیم و به آن اعتقاد داریم که هر یک از ما برای خود حقیقتی را اثبات می

بر موضوعیت فاعل  بنا«. ای از عالم االهی باشد جلوهتابع فکر و اراده آدمی است نه آنکه فکر  فلسفی خدا
 .»گیـرد  بنیادانه است که پس از او به سهولت مورد انکـار قـرار مـی    شناسا در تفکر دکارتی، خدا چنان خود

  ) 346، ص1381مددپور، (
ای  مفهوم خدا، مانند مفهوم خود من، از همان لحظـه «: چه دکارت تصریح دارد که نتیجه اینکه، اگر

یعنی فطری است، ولی ایـن   )57، ص1369دکارت، ( ؛»ام، با من به وجود آمده است ه من به وجود آمدهک
را بـرای عقـل   ) ذاتـی ( توان مفاهیم فطری از طرفی نمی. سازگاری ندارد او »بژکتیویسموس«هرگز با  ادعا

یعنـی خـدا حکـم     ؛استلیستی ئانزد او، کامالً ذهنی و اید پس منشأ زایش مفهوم و وجود خدا. کرداثبات 
  .خورد ای دارد که فقط به درد ساماندهی به عقل دکارت و تصوراتش می مابعدالطبیعه

  جایگاه و نقش خدا در متافیزیک دکارت. 5. 2
. شـناختی  شـناختی دارد نـه هسـتی    صرفاً شأن معرفت، طور که ذکر شد دکارت، همان خدا در فلسفه

وجـود خـود را   آنجـایی کـه   از امـا  اش، تصورات فطری است،  یقینیمبنای علم اینکه   رغم  علیزیرا، وی 
داند، برای اثبات حقانیت و صحت نظریاتش، به عدم فریبکاری خدا به خاطر کمال  معلول خدا و خارج می

 ناچار است برای تأسیس و اعتبار نظام فلسفی و علمی خـویش  وی، در واقع. کند مطلق بودنش استناد می
  .ماند و معلق میشده  اش متزلزل خدا، اعتبار نظام علمی را بدون توسل به وجودخدا را بپذیرد، زی
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پس خدا صانع تصورات واضح و متمایز دکارت است و خالق قـوانین مکـانیکی طبیعـت و ضـمانت     
مراد من از طبیعت بـه  «: گوید میوی . دهد و نهایتاً شأن خدا را به طبیعت، تقلیل می. اعتبار و استمرار آنها

. »است که او در مخلوقات برقرار ساخته استای  ر فقط خود خداوند یا نظم پذیریضحال حا عام، در نحو
طـور کـه دکـارت     نزد دکارت، خدا در واقع یـک مهنـدس مکانیـک اسـت کـه آن      )91، ص1362، همو(

ی اتکـاء  یعن الطبیعی پس یقین مابعد. بخشد و استمرار میکرده خواهد، قوانین جهان و طبیعت را ایجاد  می
  .بنای یقین نسبی در حد امکانات شناخت نزد انسان است به فیض و رحمت خداوند که عمالً زیر

  نسبت انسان با خدا. 6. 2
چنـین  . و حرکت اسـت  نزد دکارت، جهان، جهانی یکدست و مکانیکی است که صرفاً حاوی امتداد

در چنین نظامی، وجـود فاقـد   . ن نیستجهانی یا فاقد غایت است یا اگر غایت دارد، قابل کشف برای انسا
انسان در چنـین نظـام   . ای ماهوی است نه وجودی به وجهی فلسفه دکارت، فلسفه. مراتب تشکیکی است

اگـر قـرار   . اندیشد، و تفاوت چندانی بـا جسـمش نـدارد    که می ای، صرفاً ماشینی است واجد روح مکانیکی
انسان هم، موجودی طبیعـی باشـد، فاصـله الوهیـت بـا      باشد، خدا همان طبیعت یا قوانین عام آن باشد و 

شناسی او، خدا خـالق،   گرچه در معرفت. یعنی خدا هرگز حقیقتی ماوراء انسان نیست. ریزد انسانیت فرو می
زیرا بـه زعـم   . نهایت و سرمد است؛ ولی هنگامی که مرادف با طبیعت مادی شود، تنزهی ندارد مطلق، بی

هـم   »الحیـات  معرفـه « :به همـین خـاطر   و. ن و در محدوده تصرف اوستدکارت، در سیطره قدرت انسا
 و ایـن یعنـی   )53ص، 1385، دکـارت . (»ای از حکمت طبیعـی و تـابع قواعـد علـم حرکـات اسـت       شعبه
  . شناسی هم تابع علم مکانیک است وجود

نیز ، روشنهد،  طوری که فلسفه اولی، روش علوم جدید را بنیان می همان«در دیدگاه این فیلسوف، 
 )12ص، 1385، مجتهدی.  (»سازد اصول این فلسفه را متیقن می

 طبق نظر دکارت، طبیعت یک مکانیسم پیچیده است که حیوانات و حتی انسان هـم بخشـی از آن  
کـه   ارائـه کـنم  خواهم کوشید چنان گزارش کاملی از کل ماشین جسمانی انسـان  «: گوید می وی. هستند

طور کـه   درست همان. ارادی ما ناشی از نفس ماست قی نماند که حرکات غیردیگر جایی برای این فکر با
 Paul, 1974-86,vol(. »کند دلیلی نداریم که فکر کنیم ساعت دارای نفسی است که وقت را اعالم می

1, p.226 and Charles(  
اگر بنا باشد، خدا همان . ای طبیعی و مکانیکی در بین سایر اشیاست ، انسان هم صرفاً پدیدهبنابراین

ها و قوانین این نظام مکانیکی است که خـدا آن را   طبیعت یا قوانین عام آن باشد، انسان نیز یکی از پدیده
هاد دکـارت بـرای حفـظ و    پیشن«. ای ورای سایر اشیاء و موجودات با خدا ندارد ایجاد و خلق کرده و رابطه

زنده نگه داشتن عشق به خداوند، یعنی برقراری ارتباط با او، این اسـت کـه او را بـه عنـوان روح و فکـر      
.  »مییتوانیم نوعی رابطه نزدیک میـان او و نفـس خـود برقـرار نمـا      در این صورت می. محض تلقی کنیم
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 )202ص، 1380، مجتهدی(
 تنهـا  نه، )قوانین عالم(ی و مکانیکی است های کمّ فاً مبدأ حرکت، صرویاز آنجایی که خدا در فلسفه 

شـود و روح   ذوات اشیاء و موجودات، طبیعتاً فکر هم به نحو مکانیکی و ریاضی لحاظ و بررسی می، طبایع
گرچـه  . شـود  مـی جـدا   1شناسانه یا نفس انسانی، در این محاسبه، شیء تلقی شده و به کلی از وجه هستی

بخشد، ولی با مبنای  داند که هر آن، وجود او را استمرار می علت موجده و مبقیه خویش می دکارت، خدا را
زیرا، از طرفی خدا ضامن اعتبار علم یقینی و علـت  . ی استدور او بژکتیویستی او، وجود خدا در فلسفهوس

 .یعنی معلول اوست ؛و از سویی همین خدا، یکی از تمثالت و تصورات فطری دکارت است. هستی اوست
آن هـم   ؛ضـرورت دارد  طور که اشاره شد، مابعدالطبیعه دکارت، صرفاً برای تأسیس علم یقینی او لذا همان

تضمین معقولیـت نظـام    پس خدا صرفاً یک اصل فلسفی جهت. شناختی شناختی نه هستی با شأن معرفت
  .علمی دکارت است نه یک خدای حقیقی و عینی

اینکه انسان هـم یکـی    خدا نیست، جز دکارت، نسبت معناداری بین انسان و اساس مبانی فلسفه بر
 اسـتمرار حیـات و   فقط مسئول حفظ و انع اوست وصمخلوقات طبیعی است که خدا  از قوانین عام عالم و

نه تفاوتی بین نسبت  ها وجود دارد و سایر پدیده در این نگرش، نه تفاوت چندانی بین انسان و. بقاء اوست
به نحـوی فطـرت    معنوی خاص انسان و یعنی تمام کماالت روحی و؛ نسبت جهان با خدا خدا و ن باانسا

  .شود تأویل به طبیعت جسمانی می و شده کامال ً فراموش، عد روحانی اوبُ االهی و

  طباطبایی حسین محمداساس دیدگاه  نقد نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت بر .3

  بنیاد تفکر فلسفی. 1. 3
تحقـق عینـی حـق و     یعنی آغاز تفکر فلسفی را ؛است »محور حق«لیست و ئاطباطبایی، فیلسوفی ر

فعل مطابق با آن نیـز بـه    است و قول و »حق« صاله باال ،خارج«: گوید می و داند تابعیت علم ما از آن می
 و چون خارج فعل خداست و چون همـین خـارج مبـدأ قـول و عمـل حـق اسـت، معلـوم        . تبع، حق است

  )272ص، 1384، طباطبایی(. »گردد می طور حق از خدا شروع شده و به سوی او باز هگردد که چ می
مـع  « ، و »من ربـک « است بین گوید، فرق می )147: بقره( »الحق من ربک«ه یاستناد به آبا وی 

ـ ، ویمبنـای فلسـفی   این اسـاس،   بر. یعنی حقانیت همان رب است نه سوای آن، »من ربک«. »ربک ا ب
که در نگاه ؛ دهد فلسفی قرار می تفکر را اساس »فکر«دکارت، . بنای فلسفی دکارت، بسیار مغایرت داردم

مـا  «: حـال آنکـه طباطبـایی معتقـد اسـت     . طباطبایی، یک امر نفسانی و از عوارض و صفات ذات ماست
، قابـل تصـور   "اندیشه خود"، بدون تصور "من"ولی . ، تصور کنیم"من"را بی  "اندیشه خود"توانیم  نمی

                                                            
1. ontological 
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گونه  ما این "متصور"گونه است، بلکه  با علم به اینکه این وصف نه از این راه است که تصور ما این. است
همـو،  . (»باشـد  وجود ادراک و اراده، عین وجود نفس نیست، ولی خارج از وجود من نیز نمـی : یعنی. است

   )270، ص1387
لـذا مبنـای آن بایـد یـک     . گوید می سخنیاء حقیقی در دیدگاه طباطبایی، فلسفه فقط از علوم و اش

گـاه و بـه    مطلـق واقعیـت هسـتی، هـیچ    «: وی در نظـر . نه یک امر نفسانی ،واقعیت مطلق و عینی باشد
 )172، صهمـان (. »الوجـود اسـت   ضـروری ، وجه قابل ارتفاع و انعدام نیست، یعنـی حقیقیـت وجـود    هیچ

ما به حسب فطرت و غریزه، «: داند و معتقد است فطری میبوت واقعیت را برای انسان امری ثطباطبایی، 
پس وی مبنای فکر فلسفی دکارت را، فاقد اعتبار فلسـفی   )135ص ،همان( .»بین هستیم لیست و واقعئار

  .داند و نامناسب برای آغاز یک نظام فکری می

  )سوژه بودن( سامانی انسان نفی خود . 2. 3
و حق تعالی علت تامه هسـتی  بوده  همه معلول خدا ماسوی اهللادر نظام فکری طباطبایی، انسان و 

طرفه است، یعنی هـر چـه هسـت، علـت      نسبت بین معلول و علت در منشور فکری او، نسبتی یک. است
در . مالصـدرا  ؛ نظیـر وی معتقد به امکان فقری است دلیلبه همین . است و معلول عین فقر است نه فقیر

ای از فعـل   فاعـل مرتبـه عالیـه    ای از جود فاعل خویش است، و ه نازلهفعل مرتب«: گوید این خصوص می
  )225، ص1384، همو( .»خویش است

فاعل، حمل حقیقه رقیقه برقرار است که در آن، معلول تحققی سـوای علـت خـود     یعنی بین فعل و
صفات یا افعال را در ذات،  این تحلیل، هرگونه استقالل و؛ عین ربط به اوست و آنبلکه نازله وجود ؛ ندارد

 دانـد و  تکوینی مـی  نیازمندی مطلق انسان را امری فطری و طباطبایی، معلولیت و .کند از انسان سلب می
کنـد  و آن را در ذات خـود و در هـر     احتیاج، اولین چیزی است که انسان آن را مشاهده می«: معتقد است

و در همـین  . بیند ر جهان بیرون از خود میچیزی که مرتبط به او، قوا و اعمال اوست و همچنین در سراس
بـا ایـن    )456، ص1365، همو( .»کند کند به وجود ذاتی که حوایج او را برطرف می اولین ادراک حکم می

و ایـن دقیقـاً خـالف دیـدگاه      شـود  مـی وصف، انسان در اولین قدم ادراک، با فقر ذاتـی خـویش مواجـه    
  .بژکتیویستی دکارت استوس

ه اصـ همیشه علم با خ« :معتقد است که بنیادی و سوژه بودن انسان نفی خود طباطبایی در خصوص
. »شـویم نـه علـم را    یعنی ما از طریق علم خود، واقعیت خـارج را واجـد مـی   . شود کاشفیت دستگیر ما می

بـودن   »بـژه اُ« و هـم  کنـد  نفی مـی  بودن انسان را کامالً »سوژه«این عبارت، هم  )38، ص1387، همو(
داند، قوانینی که انسـان در   در جایی دیگر، طباطبایی، انسان را مقهور قوانین طبیعت می.  جهان و اشیاء را
انسان در مواجهه با علل و اسبابی که این «: گوید می وی .گونه آزادی عمل و قدرتی ندارد مقابل آنها هیچ

زیرا . ندارد) قوانین طبیعی(نها آای در قبال  دیها را به انسان داده، هیچ حریت و آزا طبیعت و سایر طبیعت
ها، چون مـوم در دسـت آن علـل و     ند و انسانا آن علل و اسباب، مالک و محیط بر انسان از جمیع جهات
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  )628، ص1384، همو( .»ندا اسباب
حق بودن، صفت آن امری است که «: ریزد فرو می بژکتیویسم دکارت، کامالًوبا این عبارت اخیر، س

  )657، صهمان( .»وم به علم ماست نه صفت علم مالمع
 .دارد به خوبی، انفکاک و استقالل جهان و اشیاء خارجی را از ذهن انسـان، اعـالم مـی    ،عبارت فوق

حقایق و مراتبی از حقیقت وجودند که در ، بلکه اشیاء خود ،ما نیست »بژهاُ«و  یعنی خارج، تابع تصورات ما
انسـان   بودندر این نگاه، سوژه . ندا ذهن ما نیستند، بلکه بسان ما معلول حقاستقالل خود، هرگز قائم به 

طباطبایی، واقعیت اشیاء جهان را بر اسـاس اصـل   . ریزد جهان برای او، کامالً فرو می بودن بژهدکارتی و اُ
نظامی که در آن تمام ممکنات، نسـبت بـه   . کند تشکیک وجود در نظام اصالت وجودی خویش تبیین می

زیرا همه معلـول و   ؛البته از نظر معلولیت و خلق شدن نه از نظر رابطه تدبیری ؛ا، در عرض هم هستندخد
الجوهر به و فی  مفتقر الذات الیه ان الوجود اما تام الحقیقه واجب الهویه و اما«: گوید می وی. ندا عین ربط

  )270ص ،1362همو، (. »وجود واجب الوجود، غنی الهویه عما سواه یثبت و یتبین انّ، قسمینلای ا  علی
گونـه   انسـان هـیچ  . فیض حق تعالی و فعل او هستند اساس نظر طباطبایی، موجودات، مراتبی از بر

مالکیت خدا «: داند و بس دخالتی در وجود و عدم خود و اشیاء خارج ندارد و مالکیت را مطلقاً از آن خدا می
، همـو (. »باشـد  قیام و وابستگی گوهر و ذات آنها به خداونـد سـبحان مـی   نحو ات، همان نسبت به موجود

خداوند سـبحان، بـا احـدیت ذات    «: گوید وجود آنها می هنحو خصوص کثرت ماهیات و در )19، ص1387
 کنـد و بـا   آنگاه با حفظ وحدت خود، به مقام اسماء تنزل می کند و ها را محو و ناپدید می خود، همه کثرت
سپس با ظهور او در مظاهر موجودات امکـانی  . یابد های مفهومی و نه مصداقی ظهور می این تنزل، کثرت

هـای مصـداقی برانگیختـه     رتثـ کند و در این حال است که ک و اظهار نمودن آنها به مراتب آنها تنزل می
  )45، صهمان(. »شود می

جایی برای اسـتقالل انسـان و ادعـای     در منشور فکری طباطبایی، توحید حق تعالی و وحدانیت او،
پـس دعـوی   . در نگرش وی، مقام انسان، صرفاً اظهار مملوکیت خویش است و بـس . ماند نمیمالکیت او 

  .می بیش نیستبخشی به خود، خدا و جهان، توهّ اسامانی انسان و محوریت ذهن او در معن خود

  شناسی قانون علیت مبنا. 3. 3
چون نفس موجـود ذاتـاً مجـرد و تـامی     . علیت، علم نفس به خود است نزد طباطبایی، مبنای قانون

ی را به سایر موارد مشابه در خارج و این الگوی ارتباط علّ خود و احوال خود علم حضوری دارد هاست که ب
جواهر مجـرد بـه   «: گوید میوی  .قیام عوارض و صفات نفس به جوهر نفس یعنی ؛دهد از خود تعمیم می
، همو( .»ور دارند و لذا به خودشان علم حضوری دارندضفعلیتشان، در خود و برای خود ح خاطر تمامیت و

 )166، ص1381
 :داند، بلکه معتقـد اسـت   احوال خود نمی طباطبایی، علم حضوری را منحصر به علم نفس به خود و

و مجـرد  د معلـول، هـر   قائم به وجود علت است، اگـر علـت و   چون وجود معلول نسبت به علت، رابط و«
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اش نزد علت حاضر است، پس با همان هستی خویش نـزد علـت خـود     باشند، چون معلول با تمام هستی
  )167، صهمان( .»حضور دارد
اولین  خطاناپذیر نزد طباطبایی، علم حضوری است و اساس عبارت فوق، چون تنها علم حقیقی و بر

علیـت و معلولیـت از آنجـا سرچشـمه     کـه رابطـه    اسـت  علم نفس به خود و احوال خـود ، نشئه ظهور آن
در میـان حکمـای    طباطبـایی . پس مبنای قانون علیت نزد وی، علـم حضـوری و یقینـی اسـت     ،گیرد می

که به تحلیل مبنای ریشه قانون علیت پرداخته و آن را بر مبنای خطاناپـذیری   ، اولین کسی استاسالمی
  .دکارت، استحکام چندانی ندارد و معتبر نیست بر اساس نگاه طباطبایی، اصل علیت در. است کردهاستوار 

، از اسـالمی  یداند که نـزد تمـام حکمـا    وی مبنای علم یقینی را تصورات فطری می سوییزیرا از 
بلکه آنچه در نظریه فطرت است، . طباطبایی، قابل اثبات نیست، یعنی نفس تصور و علم ذاتی ندارد جمله

. سازگار نیستگر، پذیرش اصل علیت با مبنای اولیه فلسفه وی دی سویاز  ؛استعداد و قوه شناسایی است
داند و از طرفی، خودش را معلـول   خود می »من متفکر«دکارت، اولین تصور واضح و متمایز را نفس  زیرا

اسـت، معلـوم    کـرده اصل علیت و مبنای آن را چگونـه کسـب    اینکه حال. داند علتی مطلق یعنی خدا می
لذا مبنای اصل علیت نزد دکارت، بـر اسـاس دیـدگاه طباطبـایی، علـم حصـولی اسـت، نـه علـم          . نیست

بر . قانون علیت دکارت هم اعتبار چندانی ندارد، پذیر است و چون علم حصولی خطاپذیر و شک ؛وریضح
جمله براهین اثبات وجود  از ؛اعتبار است ای که دکارت بر اساس این اصل گرفته، بی هر نتیجه ،این اساس

نکته مهم دیگر اینکه مالک نیازمنـدی معلـول بـه علـت نـزد      . خدا که همگی مبتنی بر این اصل هستند
  .آن هم امکان فقری زیرا حدوث خود فرع بر امکان است؛. طباطبایی، امکان است نه حدوث

  علم به خدا و فطرت انسان. 4. 3
گنجـد کـه از آن    ی است و هرگـز در ذهـن انسـان نمـی    زد طباطبایی، خدا عین حق و وجود خارجن

همان هویت حقیقی خارجی است که قـوام و   -سبحانه –ذات او«: گوید می وی .مفهوم ذهنی داشته باشد
  )70ص، 1387همو، ( .»باشد ظهور هر هویتی در خارج به او می

ین ذهن ما نیست کـه  یعنی ا. نفسی و ذهنی ندارد بر مبنای نظر فوق، مفهوم خدا، هرگز منشأ درون
آن را ساخته باشد یا در خود به نحو فطری داشته باشد، بلکه خدا عین حق و تحقق خارجی اسـت و علـم   

انطبـاق مفهـوم بـر    «: گویـد  در خصوص علم مفهومی ما نسـبت بـه خـدا مـی    . ما تابع عین خارجی است
این نوع تأخر، تأخر تعـین  . استمصداقی که ذاتاً نامحدود است، به نوعی متأخر از مرتبه ذات آن مصداق 

: داند و معتقد اسـت  یعنی شأن توحید اطالقی را فراتر از تعین وصفی می )16، صهمان(. »از اطالق است
 )29، صهمان( .»توحید اطالقی، باالتر از آن است که در وصف و بیان آید«

درک انفسـی   ؛یبر این اساس، ما دو نوع درک از حقیقت مطلق داریـم، درک انفسـی و درک آفـاق   
و در قالـب رابطـه علیـت و معلولیـت و      شود میهمان علم حضوری است که از طریق نظریه فطرت بیان 

در نظام اصالت وجود و مراتـب تشـکیکی آن   و ای از وجود اوست  حضور وجودی معلول نزد علت که نازله
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و جهـان، وجـود معلـولی و    در آن، وجود اشیاء  وو درک آفاقی مبتنی بر درک انفسی است  شود میتبیین 
انسان فطـری، بـا فطـرت خـدادادی     «: در این خصوص معتقد است. ای است یعنی وجود آیه. تشأنی است

تـرین   تـرین اجـزای اتمـی آن گرفتـه تـا بـزرگ       کند که جهان پهنـاور هسـتی از کوچـک    خود، درک می
خدای یگانه برگشته و پیدایش  به سوی، ترین قوانین جاریه خود آور و با دقیق ها، با نظام شگفت کهکشان

های بیرون از شـمار آن، همـه و همـه     آید و فعالیت خواصی که به دنبال پیدایش به وجود می آن و آثار و
  )78، ص1ج، 1387همو، ( .»آفریده و ساخته اوست

 :گویـد  در جای دیگر چنین مـی . در بیان فوق، درک انفسی و آفاتی از حق تعالی، در هم تنیده است
انگیزانـد   مـی  کند و آدمی را بر فطرت بحث از علل اشیاء می. انسان منتهی به اقتضای فطرت است ایرآ«

طباطبایی، تجرد ذاتی نفس  )101، صهمان( .»که در راه رسیدن به چیزی که کمال حقیقی اوست، بیفتد
س انسان به واسطه نف«: داند و معتقد است الطبیعه و شناخت آن می و روح انسان را، عامل تمایل به ماوراء

  )257، صهمان( .»تجردش با عوامل فوق طبیعت سنخیت دارد
داند نه حصـولی و اصـرار دارد    نهایت اینکه، طباطبایی، علم انسان به حق تعالی را علم حضوری می

شـوند، نـه جـواهر را، زیـرا در مـا       حواس ما از امور خارجیه فقط اعراض و اوصاف جواهر را نایل می«که 
معتقـد   ویبر اساس نظریـه فطـرت،     )160، ص2همان، ج( .»وهر را ادراک بکند وجود نداردحسی که ج

  )95، ص1386، همو( .»بینی موجود است ه واقعزای به نام غری در نهاد انسان، غریزه«: است
ه صـ به این معنا که فطرت انسـان، حقیقـت را بـا خا   . گرایش به حقیقت، ذاتی و فطری انسان است

پـس  . ن اسـت و غیـر قابـل درک   کند که مرتبـه اطـالق آن، التعـیّ    درک می ب تشکیکیارجیت و مراتخ
آگـاه،   خود یعنی انسان در این نظام، موجودی. فطرت، یک بعد ادراکی دارد و یک بعد گرایشی و تحریکی

. اش با همان اوصاف ذاتی خود خداست نه درک مفهـومی مـا از او   آگاهی و خدا. آگاه است آگاه و خدا جهان
بر اساس دیدگاه طباطبایی، نحوه زایش مفهوم خـدا و نیـز وجـود او در دکـارت، درکـی ذهنـی و صـرفاً        

زیـرا حقیقـت مطلـق در مفهـوم و ذهـن      . ن خـدا نیسـت  یّتعمفهومی است که هرگز مطابق با مصداق ال
در حالی . بژکتیویستی است نه رئالیستی و واقعیولیستی و سئااز طرفی درک دکارتی، درکی اید. گنجد نمی

 ،که نزد طباطبایی، ذات حق، عین تحقق و تجلی خارجی است و علم با خاصه کاشفیت نزد ما معتبر است
  .نه با نگاه دکارتی

ایراد دیگر اینکه شناخت دکارت از خدا صرفاً شناختی عقلی است که با کاربرد دکارتی بسیار محدود 
اد بر اینکـه عقـل را دارای توسـع بیشـتر و شـهود      اما طباطبایی، ماز. و ناتوان از درک حقیقت وجود است

، نگر دکارت، معتقد است ذات حق، با عقـل صـرف   در مقابل عقل جزء ،داند و معتقد به عقل کلی است می
عقلی هستند هم در درک حقیقت وجود،  شهودی و وحیانی را که فراهای  وی شناخت. قابل شناخت نیست

دهـد و   ت را به فکر انسان در خصـوص شـناخت حقیقـت نمـی    ی، هرگز موضوعییاز سو. داند ضروری می
ای از حصـار فکـر بیـرون     بین است و تا زنده اسـت لحظـه   ی خود، واقعدانسان با فطرت خدادا«: گوید می
گاه،  هرگز فکر را نخواسته و هیچ، ولی در عین حال ،همان فکر است شود چه دستگیر او می افتد و هر نمی
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، 1385، همـو ( .»یست و دائماً در پی واقعیت خـارج و مسـتقل از فکـر اسـت    موضوعیت برای فکر قائل ن
  )4ص

خـود   ل کسی است کهثَادراک انسان در این جهان واقعی و از واقعیت مطلق، نزد طباطبایی، مَمَثَل 
لـذا علـم   . دهـد  مـی  ، بلکه به خود خـارجی دهد بیند، ولی حقیقت را به تصور خود در آن نمی را در آینه می

که بـر   است درون نفسیبه خدا و نحوه زایش مفهوم آن به تبع وجود او، علمی مفهومی، ذهنی و  دکارت
در حالی کـه نـزد طباطبـایی، نگـاه     . کند اساس همین مفهوم، خدا را در خارج از خود طراحی و محقق می

گر خـارجی  کامالً برعکس است، یعنی نفس و ذهن ما، متأثر از حقیقت خارجی بر مبنای مراتبش است و ا
. حقیقـت خـارج اسـت    تـابع  پس علم ما. نبود و ما جزئی از آن نبودیم، هرگز درکی از حقیقت آن نداشتیم

و خدا، عین خارج و نفس حق اسـت کـه در مـا تجلـی     . یعنی خارج معلوم به علم ماست نه وصف علم ما
: معتقـد اسـت   و معلـوم بـالعرض  سوی را  داند و ما رف و معلوم بالذات میمعّ طباطبایی، خدا را خود. کند می

اهللا پروردگار متعال است که بـه داللـت و راهنمـایی خـودش     . اهللا نیست، کسی که ذاتش شناخته شود«
داللت دارند، دلیل کرده، خالصه داللت دلیـل هـم از     ای را که به وجود او چون او ادله. شناخته شده است
همو، ( .»متعلق شود الجمله به خود او تواند فیبده که و معرفت را او طوری به وجود آور. ناحیه خود اوست

  )159، ص6ج، 1363
در رد علـم   )53: سجده( »لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید او«: استناد به آیه طباطبایی با

اش، مطـابق بـا واقـع اوسـت      که غیر خدای تعـالی، صـورت ذهنـی   «: تصوری دکارت از خدا معتقد است
شود، هر چه باشد، مخـالف بـا خـارج و واقـع      تصوراتی که از او در ذهن وارد می خالف خدای تعالی که بر

  )160همان، ص(. »تواند به او احاطه یابد آن صورت او نیست، چون ذهن نمی است و
نفـس مـؤمن همـان    «: گویـد  داند و می می )فطرت(طباطبایی، مسیر واقعی حق تعالی را سیر نفس 

یعنی طریـق و خـط و مسـیری اسـت کـه منتهـی بـه پروردگـار         . ردکطریقی است که باید آن را سلوک 
طباطبـایی،   دیـدگاه  به همین خاطر، معرفت نفس که راه معرفت خداست، در)  261ص ،همان. (»شود می

. شناسی طباطبایی، خداشناسی فطری، دینی و عقالنـی اسـت   پس خدا. بسیار برجسته و حائز اهمیت است
در حالی که در دکارت، صرفاً عقـل آن هـم از احسـاس دارا بـودن     . است های متفاوت یعنی تلفیقی از راه

کند،  البته این شناخت ناقص، برای دکارت کفایت می. تصور واضح و متمایز خدا، مسئول شناخت آن است
و فقط ضامن صحت علم و نظـام فلسـفی او    شناختی دارد خواهد که شأن معرفت زیرا او صرفاً خدایی می

نظام خارجی بر صورت علمیـه و  «: یعنی. کارت، نزد طباطبایی، واقعیت بر علم تقدم داردبر عکس د. باشد
  )470ص، 1387همو، . (»قوانین کلی، نوعی تقدم وجودی دارد و علوم تابع واقعیات خارجی است

  شأن خدا و مابعد الطبیعه. 5. 3
با میل دکارت، صانع قوانین و دقیقاً مطابق  شناختی دارد دیدیم که خدای دکارت، صرفاً شأن معرفت
شناختی دارد و عین حـق   نزد طباطبایی، خدا شأن هستی. مکانیکی عالم است و نهایتاً همان طبیعت است
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فعل خدای تعالی و حکمش، نفس حق است، نه اینکـه مطـابق بـا    «: گوید میوی . و حقیقت مطلق است
حقانیت خـدا را تـابع الگـویی خـارج از      طباطبایی، )257، ص2ج، 1384همو، ( .»حق و موافق با آن باشد

که به وجهـی همـه خبـر از    ست نظام هستی عین حق و فعل خدااو، به تبع  ،داند، بلکه خدا و ذات او نمی
ال وجوداً واحداً مستقالً هو الواجب عز اسمه اضمن تتان نشأت الوجود ال«: یعنی. دهند ذات الیتناهی او می

  )31، ص1362همو، ( .»نسب و اضافات، الباقی، روابط و
بردار  بر اساس نگرش طباطبایی، حق تعالی، حقیقت مطلق وجود و دارای وحدت حقه است که ثانی

نـد نـه فقیـر و    ا که عین فقـر و ربـط   بر این مبنا، ماسوای او، فعل، معلول، تجلی و فیض او هستند. نیست
رورتی ندارد کـه تحقـق خـارجی    ی مفهومی است که ضیمبتنی بر این تحلیل، خدای دکارتی، خدا. مربوط

خـدای طباطبـایی، منشـأ و    . ی نداردیدکارت، اقتضاء چنین خدا محورانه انسان زیرا بنیاد تفکر. داشته باشد
. ولی خدای دکارتی، وجودش منوط به درک واضح دکارت از آن است. علت تحقق و استمرار هستی است

خـدای طباطبـایی،   . شـناختی هـم نـدارد    عرفـت ، حتی وجود و شأن منشودپس اگر به بداهت عقلی تصور 
نهایت و در عین فاعلیت، غایت هستی است که تمام ماسوی اهللا، نشـانی   اق، بیخدایی وجودی، خالق، خلّ

تحرک کـه از   بیروح و  ی است بییولی خدای دکارتی، خدا. ندا از او دارند و به سوی او در حرکت و شتاب
با خدای دکـارتی، هسـتی قابـل تبیـین و     . ستت اذهن و عقل دکار معلول همان اول مرده به دنیا آمد و

کـه   شـوند  میای  های سوژه زیرا وجود فقری و ربطی ممکنات، که آیات االهی هستند، ابژه. معقول نیست
ی را بـه خـود   یدر حالی که دکارت، استقالل خـدا . از خود استقاللی ندارد خود، عین ربط و معلول است، و

یعنی جای معلول و علت و شأن مطلـق   ؛دهد مبنای آفرینش عالم قرار میآن را  و ادهد »کننده من درک«
  .کند به جا می و محدود را جا

  نسبت انسان با خدا. 6. 3
همه ممکنـات از جملـه انسـان،     ،نزد طباطبایی، چون منشأ هستی، ذات حق و توحید اطالقی است

انسـان مخلـوق   . گونه استقاللی ندارند در صفات، هیچ نه ند که نه در ذات، نه در فعل وا فعل حق معلول و
ذاتـاً   عرض سایر مخلوقات، بلکه مخلـوقی اسـت دارای فطـرت االهـی، اختیـار، شـعور و       است، اما نه هم

اندیشـد   تی است که صرفاً میحسا مخلوقی تک نزد دکارت، انسان موجود و. آگاه جهان آگاه، خداآگاه و خود
ولـی نـزد طباطبـایی،    . مکـانیکی  آن هم عقل جزئـی و . قوه عقل معتبر استنای باش فقط بر م و اندیشه

 از قبیـل  دارد؛ یهـای متفـاوت   گرایش معنوی، مخصوصاً در بعد روحی و ؛ساحتی است انسان موجودی چند
چنـین موجـودی، هرگـز از سـنخ     . جـاودانگی  خواهی، معنـاخواهی و  طلبی، دانایی، عبودیت، ارزش حقیقت

 بلکـه نسـبتی خـاص و    ،نسبتش با خدا، عین نسبت سایر مخلوقات با خدا نیست و جان نیست طبیعت بی
  .شود خالصه می ش در آنا به فرد دارد که تمام هویت انسانی منحصر

ولـی نـزد   . شـود  مسـتقل لحـاظ مـی    بنیـاد و  بژکتیویستی، خـود ونزد دکارت، انسان به لحاظ نگاه س
طبـق  . در عین استعداد تعـالی و خالقیـت بـیش از حـد    ؛ طباطبایی، انسان فقر محض و ربط محض است
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، غایـت «: وی معتقـد اسـت  . نـد ا تجلی غایت و جزئـی از آن  ممکنات دیدگاه توحیدی طباطبایی، انسان و
تر وجـود خـود را    تر وجود هر چیزی که در راه تکامل افتاده که صورت ناقص عبارت است از صورت کامل

هـای   معلـول  علـت و  ل خدا ومثَ«: گوید می یدیگر جایدر  )206، ص1387، همو(. »تبدیل به آن نماید
  )286ص ،همان(. »استقلم  نوشته و قلم و ثل دست ومادی، مَ
یا به وجهی، اگر غایت دارد، غایت . است »خود غایت«فلسفه دکارت، انسان فاقد غایت است یا  در

خـدای   وقتـی «: یعنـی . شناس م غایته ولی نزد طباطبایی، انسان هم غایتمند است و. شناسد خود را نمی
کند کـه   کند، عقل از همان شخص خارجی، این حکم را انتزاع می ایجاد می »کن« تعالی، انسانی را با امر

بـه  ) 12، ص2ج، 1384همـو،  ( .»فعل او دارای مصـلحتی اسـت   ایجاد خدا و. هم وجود هم ایجاد است و
 ده است، فطرتی سالم که مسئله معرفـت ربوبیـت و  خدای سبحان، بشر را بر فطرت توحید آفری«عبارتی  

 )79، ص12ج، 1364همو، ( .»بدی فجور در آن مرتکز گردیده است خوبی تقوا و
هم از طریـق تـدبر آفـاقی، غایـت      معلولیت و طباطبایی، هم از طریق فطرت، هم از طریق علیت و

 یعنـی ؛ با خدا، نسبتی خالقانه استاساس نظر طباطبایی، نسبت انسان  بر. کند انسان را ثابت می هستی و
اسـت؛   یعنی نسـبت عبودیـت برقـرار   ؛ معبود به عابد و، عاشقبه مملوک به مالک، نسبت معشوق  نسبت

غایـت   بـی بازگشت به غایت، همان حق است، زیرا اگر آفـرینش  «از نظر طباطبایی، . نسبت حق به غایت
گاه طباطبایی، نسبت انسان با خـدا در فلسـفه   بر مقتضای دید )270، صهمان( .»بازیچه بود بود، عبث و

سـایر   ، در مقایسـه بـا  انسان در آن دسـتگاه . مصنوعی است دکارت، صرفاً نسبتی طبیعی، یعنی صانعی و
ولی نزد طباطبایی، انسان به عنـوان مخلـوق برتـر،    . تری با خدا ندارد نسبت خاص ،مصنوعات ممکنات و

. کنـد  مـی ممتـاز   ها قوای خاصی است که او را از تمام معلول قدرت تسخیر طبیعت و، دارای کرامت ذاتی
  .پردازیم مقاله به آن می در انتهایکند که  طبیعی یاد می طباطبایی از این انسان به انسان فطری و

  )یا معنوی فطری( انسان کامل. 7. 3
رسـالت،  ل، ئدر نگرش طباطبایی، تعبیر انسان معنوی، اصطالحی است که مبین تمام حقیقت، مسـا 

 خـواه و  انسان معنوی، انسانی معنـا . سعادت انسان است معنای زندگی، شکل صحیح زندگی، جاودانگی و
انسـانی اسـت کـه شـکل     . بیند انسانی است که غایت خویش را در دنیای مادی نمی. ماوراءالطبیعی است

. حقیقت مطلـق اسـت   و انسانی است که ملهم به خدا. گیرد زندگی صحیح را از ماوراء خود، یعنی دین می
ساحتی اخروی هم قائـل   بلکه برای خود، داند دنیا نمی انسانی است که هویت خویش را محدود به ماده و

طباطبایی، از چنین انسـانی بـه انسـان کامـل یـاد      . انسانی است که سعادت او امری حکیمانه است. است
انسان به خاطر داشـتن نیـروی فکـر بـه     «: گوید می ل است وئبرای او شأنی ورای همه اشیاء قا کند و می

چون خدای تعالی برای این نوع از جنبنـدگان، سـنخی از وجـود اختیـار     . همه حوادث تا حدی احاطه دارد
 آنها را اعتبار کرده و و. تواند از هر چیزی استفاده کند می کرده که قابل ارتباط با تمامی اشیاء عالم است و

  )252، ص1ج، 1384همو، ( .»به تسخیر خود درآورد
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و طبیعـت قـرار    هکند و او را مـاورای مـاد   این تعبیر، ساحت طبیعی صرف انسان دکارتی را محو می
: گویـد  مـی  وی .چنین انسانی در ارتباط با خدا، صرفاً عبد است و مالک عبودیت نـه چیـز دیگـر   . دهد می

و انسـان جـز    نـدارد  از هر جهت چیزیاالطالق است و جز او، غیر از مملوکیت  خدای تعالی، مالک علی«
اال اهللا و ال  نعبدال ... «: به آیه طباطباییاستناد  )626، صهمان( . »عبودیت محض مالک چیزی نیست

بنیادی ذاتـی   خودتواند،  می  )64: آل عمران( »من دون اهللا ارباباً نشرک به شیئاً و ال یتخذ بعضنا بعضاً
صاحبان عقل از «: گوید در خصوص عبودیت و بندگی می. کند تزلزل دکارتی را م) اصالت عقل(و معرفتی 

ملک، همه ملک خدایند و خدا، هم مالک تکوینی ایشان اسـت و بـه همـین جهـت، همـه       انس و جن و
. چه او را بشناسند، چه تکالیفش را اطاعت کنند و چه نکننـد . بندگان او، ذلیل و ذبون حکم و قضای اویند

دهد، همه را به اطاعت خـود در آورده و همـه    شان است، مالکیتی که به او حق میو هم مالک تشریعی ای
  )730ص ،همان( .»را محکوم به تقوا و عبادت خود کند

یعنـی  . دانـد  منطق فوق، هم حیات انسان را مجعول حق و هم قوانین حیات وی را تشریع حق مـی 
و سـنن آن نـدارد و صـرفاً بـر اسـاس       کند که هیچ دخل و تصرفی در هویت انسان در نظامی زندگی می

عقـل و  ؛ چنین انسانی، انتخابش هم فـانی در خداسـت  . ای را انتخاب یا رد کند تواند گزینه اختیار خود می
، طباطبـایی،  دلیـل بـه همـین   . کنـد  کند، یعنی به مقتضای فطرت عمل مـی  فطرت را از هم تفکیک نمی

هـیچ کـس مقتضـای    «: به اسـتناد ایـن گفتـه    .داند می فطرت را همان عقل و تمرد از آن را تمرد از عقل
. »پـیش گیـرد   ]در[ کند مگر وقتی که عقلش را تباه کـرده و راهـی غیـر از راه عقـل     فطرت را ترک نمی

: بقـره ( .»... مـن سـفه نفسـه    و من یرغب عن مله ابـراهیم اال «یه آبه و در ادامه  )74، ص2ج، همان(
  .کند استناد می) 130

تنها انحرافی که ممکـن اسـت   «: داند و معتقد است طباطبایی، راه فطرت را قابل طرد و ابطال نمی
وی نظـام عبودیـت را بـرای انسـان،      )86، صهمـان ( .»ال آن استمدر آن به وجود آید، در کیفیت استع

ل قوی این ناموس عام عالم است که همیشه ضعیف در مقاب«: گوید داند و می حکمی عقلی و ضروری می
همچنـین   )112، صهمـان (. »باید خاضع در مقابل او باشد و. و حقیر در مقابل کبیر، تسلیم و ذلیل است

شـدت و نـوع خضـوع و خشـوع     «: داند و معتقد اسـت  عبودیت را زبان عام ممکنات با شدت و ضعف می
یعنی پرسـتش  . دشو موجودات در مقابل خالق متفاوت است و اوج آن در انسان است که عبادت نامیده می

» نشان دادن مملوکیت خویش در مقابل پروردگـار «عبادت را  )113، صهمان(. »آگاهانه و از روی عشق
ت وقتـی تمـام و   دعبا«: گوید می بنیادی و نگاه اومانیستی به انسان در نفی خود )203، صهمان( .داند می

. افی بـا مقـام عبودیـت اسـت    چون اشتغال به نفـس، منـ  . شود که به خودش هم مشعول نباشد کامل می
  )207، صهمان( .»!عبودیت کجا و منم منم زدن و استکبار کجا؟

انسان معنوی در دیدگاه طباطبایی، انسانی است که نسبتش با خدا، نسبت اسم و صفت اسـت و در  
کنـد بـر    میان اسم و صفت، هیچ فرقی نیست، جز اینکه صفت داللت می«: گوید خصوص این نسبت می
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و اسـم  . ای که ذات متصف به آن و متلبس به آن است، چه عین ذات باشد و چه غیـر آن  از معانیمعنایی 
) 408ص همـان، ( »... مانند حیات و علـم و . کند بر ذات، در آن حالی که مأخوذ به وصف است داللت می

چنـین  . نیسـت   غایـب  چنین انسانی، همیشه در محضر خداست و آنی از این حضـور دائمـی و ضـروری   
انتساب ما به خدای تعـالی، بـه   «: گوید که می چنان. اهللا و وصفی از اوصاف اوست شخصی، اسمی از اسماء

آثاری است که از اسـماء او در اقطـار عـالم خـود      واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء او، به واسطه
  )409ن، صهما(. »کنیم مشاهده می

. ذلیـل اسـت   گراست و در مقابـل معنـا، تسـلیم و    ه و حقیقتمعناخوا  نهایت اینکه چنین انسانی، ذاتاً
مثـال   هایی هستند که هر کدام فراخور وجود خود، جمـال بـی   نهیهمه موجودات از جمله انسان، آی« :یعنی

کنند، جـالل و   چه نگاه می لذا به هر. وجود استقاللی ندارند دهند و جز اینکه آیینه هستند حق را نشان می
جان آدمـی  «: گوید داند و می انسان را کون اکبر می طباطبایی )52، ص1ج، همان( .»ینندب جمال او را می

تواند در یک مرتبه از مراتب ذات، فانی گردد که در این صورت، چیزی جـز آن مرتبـه بـاقی نخواهـد      می
ـ   بازگشت به همان سر«: ، سعادت چنین انسانیویاز نظر  )77، صهمان( .»ماند د منزل اولش اسـت و بای

زیـرا  . ساعی به جانب رب است«: چنین انسانی )79، صهمان( .»فقط در مقابل او خضوع و خشوع نماید
که همواره از ابتدای خلقتش به سوی او در حرکت بوده و به همین جهت در بسیاری از آیات از او در دنیا 

  )73ص ،همان(. »تعبیر گردیده »مکث« و یا »لبث«به 
انسان معنوی، که ساعی به جانـب حـق اسـت، در مقابـل گنـاه بسـیار       در منشور فکری طباطبایی، 

انسـان کامـل، فقـط    «: گوید می وی .دهد شکننده است و شامه معنوی و قوای ادراکی خود را از دست می
کمـال حقیقـی    )35ص، 1387همو، ( .»بیند و در ذات، صفات و افعال، فانی در حق تعالی است خدا را می

یعنی . است) حق تعالی(مان مطلق شدن و رهایی از همه قیود و فانی شدن در آن ه«برای چنین انسانی، 
ـ و توحیـد  صـفاتی  رسیدن به مقام فنای ذاتی، وصفی و فعلی که از آن به توحید ذاتی، توحید  ی تعبیـر  فعل

  )67ص، 1386همو، ( .»باشد که همان مقام وحده، وحده، وحده می. شود می
در ایـن  . رسـد  سانی است که به مقام نگرش توحیدی به کل عالم میانسان کامل، نزد طباطبایی، ان

بینـی اسـت کـه یـک نگـرش جـامع بـه هسـتی و یـک           یک جهان«توحیدی  نگرشگوید  خصوص می
بلکه اعتقاد به توحیـد از حـد یـک    . باشد نمی "خدا هست"صرفاً مفهوم قضیه . شناسی عمیق است هستی

به طوری که فرد موحد، در . دهد و سراسر هستی را پوشش میرود و تمامی زندگی  مفهوم ذهنی فراتر می
کند و سراسـر زنـدگی او حضـور     اندیشد و عمل می می "توحیدی" بینش، رفتار و کنش، در اعتقاد و عمل

  )42، ص1، ج1387همو، ( .»توحید است
ار و مختـ  شناسی طباطبـایی، دقیقـاً مقابـل انسـان خـود      انسان در نتیجه اینکه انسان کامل و فطری

دانـد و مـاورای خـود را تصـورات و      بنیاد، خود را محور همه چیز می انسان خود. محور دکارتی است انسان
ش بـه آن  ا است که برای تأسیس نظـام علمـی   یداند و خدا برای او صرفاً تصور واضح پندارهای خود می

لی کـه خـدای اندیشـه و    در حـا . عرض ارتباط سایر اشیاء طبیعی است و ارتباطش با خدا هم. محتاج است
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ـ یتفکر طباطبایی، خدا ی بـا عـالم و انسـان    ی عینی، واقعی، خالق و مطلق است که رابطه آن به آن و علّ
  .استبخش  دار، متکامل و هویت نسبت این انسان با خدایش، نسبتی خاص، معنا. دارد

  گیری نتیجه. 4
اسـت کـه در آن صـرفاً امتـداد و     بر اساس مبانی فلسفی دکارت، نظام هستی، یک نظام مکـانیکی  

خدای دکارت، خالق به معنای محرک این جهان و مسئول خلق و اسـتمرار قـوانین آن   . حرکت وجود دارد
انسـان در اندیشـه دکـارت، گرچـه     . زیرا انسان دکارتی، قادر به حفظ و استمرار نظام جهان نیسـت . است

د، شو چون این روح هم با عقل ریاضی تبیین میاش، اما  دارای روحی است مازاد بر جسم و بدن مکانیکی
از طرفی انسان دکارتی، انسانی است که بـه علـت ثنویـت و عـدم     . جایگاه باالتری از هستی مادی ندارد

این انسان صرفاً بـا تکیـه بـر بـداهت عقلـی      . اعتبار است وحدت واقعی روح و بدن، هویتش متزلزل و بی
جهـان و خـدا، مفـاهیمی هسـتند کـه او از درون خـود، واجـد        . ندک هستی خود، جهان و خدا را اثبات می

ثیر اسـت و هـم انسـان دکـارتی، انسـانی اسـت       أت روح و بی ی تقریباً بییهم خدای دکارتی، خدا. آنهاست
و ماننـد سـایر    شـود  مـی این انسان بسان یک پدیده طبیعی تحلیـل  . برخالف فطرت و وضع موجود خود
داری سوای جهـان طبیعـی بـا خـدا      گونه ارتباط خاص و معنا است و هیچاشیاء، فقط مصنوع و مخلوق خد

  .ندارد
روح امـری  . ، انسان مد نظر طباطبایی، انسانی است معنوی که اصالت آن روح اسـت از سوی دیگر

نسبت این . دهد و سامان میکرده کامالً مجرد و از عالم ملکوت و امر است که تن و جسم انسان را تدبیر 
دار و تعریـف   ایـن انسـان، هـویتش در کنـار خـدا معنـا      . )علیت( دا، نسبت فقری و ربطی استانسان با خ

. علت است رابطه او با خالقش، رابطه مملوک و مالک، عابد و معبود، عاشق و معشوق، و معلول و. شود می
خـواه   شـناس و حقیقـت   شناس، جهـان  شناس، دارای فطرت االهی، خود این انسان، انسانی غایتمند، غایت

از این منظر، انسان دکارتی، انسانی است که به خاطر عدم تبیین درست حقیقـت خـود، عـدم درک    . است
سـتیز   سـتیز و غایـت   نسبتش با خدا، عدم درک جایگاه واقعی خدا در جهان و عدم معنا در زندگی، معنویت

از دیـدگاه  . اده اسـت انسانی است که از حقیقت، رسالت، غایت و شکل صحیح زندگی خود، دور افت. است
طباطبایی، انحراف در همین مقوالت، عدم فهم حقیقت انسان، رسالت او، غایت او و نسبتش بـا خداسـت   

یعنی انحراف در مفهوم و تعریـف انسـان، بنیـادی    . که عامل الحاد و ابتذال فرهنگی در جهان غرب است
گرایی، معنویـت و   سبک زندگی، غایتدر فرهنگ، عقیده، اخالق،  ؛ انحرافشد برای انحراف در همه چیز
از دیدگاه طباطبایی، بازگشـت بـه خـود     رفت انسان معاصر راه چاره و برون  .ارتباط انسان با جهان و خدا

بازگشت به خود، یعنی پـذیرش  . طی مسیر معنوی فطرت به عنوان صراط مستقیم هدایت اوست واقعی و
 ف به معلولیـت و فقـر محـض در مقابـل غنـی محـض و      اعترا حقیقت هستی، ماوراءالطبیعه، جاودانگی و

  .غایی هستی، یعنی حق تعالی سرسپردگی در مقابل علت مطلق و و پذیرش عبودیت خاضعانه
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