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Abstract
Philosophically speaking, emotional knowledge—hence mystical knowledge based on
love of God—was not properly considered in Western philosophical tradition.
According to the predominant view in this tradition, there is not much relation
between emotions and feelings, on the one hand, and great acquisitions of “pure”
knowledge, on the other. On this approach, knowledge is conceived as “adequacy or
maximal match” between “mental representations” and certain “essences” in the
external world. This is to say that, fcontrary to “language” and “sensory data,”
emotions never represent anything—indeed, they amount to more than “mental
responses” to objects. This has resulted in ignorance, within this tradition, of the role
of human emotional dimensions in acquisition of knowledge. Thus, Western
intellectuals were motivated to revise the concept of knowledge and ways of its
acquisition. In the meantime, Husserl identified the notion of “intentionality” as the
most important feature of consciousness, which opened a new window to the notion
of knowledge. Moreover, in his peculiar phenomenology, Heidegger showed that

1. PhD student, Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran.
k.malekiyan@razi.ac.ir.
2. Assistant professor, Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah, Iran.
(Corresponding author): i.najafi@razi.ac.ir.
Malikiyan, K. & Najafi, I. (2020). The Epistemology of Love in Rūmī’s Mysticism: An Analysis in
light of the Phenomenology of Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty. Jornal of Naqd va Nazar
(Philosophy and Theology), 25(97), pp. 8-32.
Doi: 10.22081/jpt.2020.68570

there is a notion of “knowledge” which is more authentic than “efficient
representation.” For Heidegger, knowledge is “openness.” Hence, emotions “open” to
us how things are.
This paper aims to analyze the function of love as the strongest and the most exciting
emotion. To do so, we deploy the phenomenological method: in light of the
phenomenology of Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty, we seek to learn more
about emotional and romantic knowledge in Rūmī’s Mathnavī. Results of a
phenomenological analysis of Mathnavī’s poems confirm the possibility of gaining
mystical knowledge of “love” through mystical reduction and intentionality. They
show that not only is mystical knowledge possible, but is a way of knowledge largely
ignored in the Western philosophical tradition.
Keywords

Phenomenology, emotional knowledge, love, mystical knowledge, Rūmī, Husserl,
Heidegger, Merleau-Ponty.
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چکیده
از نگاه فلسفی ،بررسی معرفت عاطفی و به تبع آن معرفـت عرفـانی کـه مبتنـی بـر عشـد بـه خداسـت،
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چندان در سنت فلسفی غرب جایگاه شایستها ،نداشـته اسـت .مبـابد دیـدگاه حـاکم بـر ایـن سـنت،
ِ
معرفت «محض» ندارند .در ایـن رویکـرد،
عواطف و احساسات ارتباط چندانی با دستیابیها ،عالی به
معرفت به منزلۀ «بسندگی یا تبابد حداکثر »،میان «بازنمود ذهنی» و برخـی «ذوات» در جهـان خـارج
از ذهن فهمیده میشود؛ یعنی برخلاف «زبان» و «دادهها ،حسی»« ،عواطـف» هـی چیـز را «بازنمـایی»
نمیکنند و چیز ،بیشتر از «پاسخها ،ذهنی» به اشیا نیستند .همین امر موجب نادیدهگرفتن نقش حـوز
عاطفی و احساسـی انسـان در کسـب معرفـت در ایـن سـنت بـوده اسـت .ایـن امـر متفکـران غربـی را
برانگیخت تا به بازنگر ،مفهوم معرفت و راهها ،دسـتیابی بـه آن بدردازنـد .در ایـن میـان ،هوسـرل بـا
تشخیص مفهوم « ِ
ِ
ویژگی آگاهی ،دریچـها ،تـازه بـه مفهـوم معرفـت
حیث التفاتی» به عنوان مهمترین
گشود .علاوه بر هوسرل ،هایدگر نیز در پدیدارشناسی خاص خـود نشـان داد مفهـومی از «معرفـت» در
ِ
بازنمود کارآمد» است .معرفت نزد هایدگر همان «گشـودگی»اسـت؛ پـس
دست است که اصیلتر از «
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ِ
چگونگی بودن اشیا را بر ما «میگشایند».
عواطف و احساسات
هدف مقاله پیش رو تحلیل کارکرد عشد بهمثابه قو،ترین و مهیجترین امر عـاطفی و احساسـی بـه
روشی پدیدارشناختی و در پرتو پدیدارشناسی هوسرل ،هایدگر و مرلوپونتی برا ،شناخت معرفـت

عاطفی و عاشقانه در مثنوی مولو ،است .یافتهها ،مبتنی بر تحلیلها ،پدیدارشناختی اشعار مثنوی،

امکان حرول معرفت عرفانی «عشد» را از خلال فروکاست و التفات عرفانی تأیید میکننـد و نشـان
میدهند که معرفت عرفانی نهتنها امکانپذیر اسـت ،بلکـه شـیوها ،از معرفـت اسـت کـه کمتـر در
جریان سنت فلسفی غرب به آن پرداخته شده است.

کلیدواژهها
پدیدارشناسی ،معرفت عاطفی ،عشد ،معرفت عرفانی ،مولو ،،هوسرل ،هایدگر ،مرلوپونتی.

مقدمه
هستیشناسی ) (ontologyو معرفتشناسی ) (epistemologyبهمثابه دو شاخه اصلی فلسـفه
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همواره در تعاملی تنگاتنگ ،توجه متفکران و فیلسـوفان را بخـود معبـوف داشـته اسـت.
فلسفه درخور توجه است .در معرفتشناسی به مبالعـۀ معرفـت یـا شـناخت میپـردازیم.
موضوع معرفتشناسی ،ماهیت معرفت یا شـناخت و نیـز تعیـین میـزان و محـدودیتها،
معرفت بشر ،وگزارهها ،تالی این دو موضوع است؛ مثلا میزان توانایی ما در بهرهمنـد،
از عقل ،حواس و دیگر منـابع معرفتـی و مـوارد ،همچـون شـک و تردیـد و . ...در ایـن
میان ،مکتبها ،فلسفی در برخورد با مقوله معرفت و شیوهها ،حرـول آن ،رویکردهـا
و دیدگاهها ،ویژها ،داشتهاند و هرکدام متناسـب بـا نگـاه و برداشـت خـاص خـود ،در
دفاع از آن استدلال کردهاند.
اما فهم معرفت در سنت فلسـفی غـرب ،بیشـتر بـه منزلـۀ «بسـندگی یـا تبـابد حـداکثر»،
ِ
ِ
جهان خارج از ذهـن بـوده
بازنمود ذهنی و برخی هستومندها ) (entitiesدر
( )adequationمیان
ِ
حسی» حاصـل از انـدامها ،حسـی ،عواطـف ـ
است .از این منظر ،برخلاف زبان و «دادهها،
شامل احساسات ،هیجانات و حال و هوا ) (moodـ هی چیـز را «بازنمـایی» نمیکننـد .در ایـن
رویکرد ،عواطف و احساسات چیز ،بیشتر از «پاسخها ،ذهنی» بـه اشـیا نیسـتند .هـر آنچـه را
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هرچند از نظر تـاریخی معرفتشناسـی قـدمت کمتـر ،دارد ،سـهم آن در سـیر تکـوینی

که ما از طرید احساساتی همچون لذّت ،زیبایی ،مهربانی ،عشد و  ...تجربه میکنیم ،بـه منزلـۀ
ِ
ویژگیهاِ « ،
افکـنش» ) (projectionذهنـی بـر
واقعی» چیزها وجود ندارند ،بلکه به منزلـۀ «فـرا
جهان «عینی» قلمداد میشـود؛ ازایـنرو عواطـف نقـش مهمـی در دانسـتن و کسـب معرفـت
ندارنــد .درواقــع احساســات و عواطــف همــواره بــهمثابــۀ دشــمنان خــرد و معرفــت قلمــداد
ِ
طرفـی» ادراک و قضـاوت انسـان «تـأثیر» میگذارنـد؛ مثلـا فیلسـوفانی
میشدهاند؛ زیرا بر «بی
ِ
کـنش شـناختی هشـدار دادهانـد.
همچون افلاطون و دکارت ،به ما دربار دخالت عواطف در
پس بهطورکلی ،میتوان گفت کـه در دیـدگاه سـنتی ،احساسـات و عواطـف هنـوز جایگـاه
ِ
شناختی آنها هنوز ناشناخته اسـت .امـا دو خبـا
شاخری ندارند و جایگاه واقعی ارزش معرفت

16

را میتوان بهطورکلی بر رویکرد سنتی درباره عواطف و احساسات برشمرد:
ِ
جهان تجربـهشـده نادیـده
الف) این رویکرد ارزشها را به منزلۀ عناصر جداییناپذیر
میگیرد؛
ب) رویکرد مزبور به شکلی نادرست« ،بازنمود» را بـه منزلـۀ عنرـر کلیـد ،معرفـت
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تعریف و تعیین میکند.
مبابد رویکرد فوق معرفت عبارت است از «بازنمود بسنده یک عـین از طریـد یـک بـاور یـا
برخی حالات ِ
ذهنی همارز با آن»؛ و ازآنجاییکه باورها همواره بـه شـکل گزارههـا در دسـت
ِ
معرفـت گـزارها ،اسـت و
هستند و یا از این طرید به بهترین شکل بیان میشوند پس معرفت،
گزارهها مرکز معرفت را تشکیل میدهند.
همانطورکه میبینیم چنین رویکرد ،موجب نادیدهگرفتن حوزه بسیار مهـم و بزرگـی
از قابلیتها ،معرفتی انسان ،یعنی حوزه معرفت عـاطفی ) (emotionalو احساسـی )(feeling

میگردد .اما پرسش قابل طرح در اینجا آن است که کارکرد حوزه عاطفی و احساسـی در
دستیابی به معرفت چگونه است؟ به دیگر سخن ،معرفت عاطفی چیسـت و چگونـه حاصـل
میشود؟ هدف مقاله پیش رو نیز پاسـخ بـه همـین مسـئله اسـت .بـا ایـن توضـی  ،بـه اـاهر
ِ
فلسـفی معرفـت
ضرورت پژوهش اخیر بهمثابه تلـاش بـرا ،گشـودن راهـی بـرا ،توضـی
عاطفی و به ویژه عشد در معرفت خدا را توجیه میکند .از نظر روششناسی ،ایـن مقالـه بـا
رویکرد ،پدیدارشناختی به حـوزه عـاطفی و بـا تکیـه بـر آرا ،پدیدارشناسـان بـه بررسـی

مقوله عشد و معرفت حاصل از آن در مثنوی معنوی میپردازد.
پیشینه این رویکرد را بایـد در نخسـتین تلاشهـا ،هوسـرل بـرا ،رسـیدن بـه فلسـفها،
بهمثابه علم متقن با بهرهگیر ،از ِ
من اسـتعلایی جسـتوجو کـرد .پـس از آنکـه هوسـرل بـا
ِ
خاص مفهوم حیث التفاتی [یـا رو،آورنـدگی ) (intentionalityراه را بـر
بازخوانی و ارائه
خوانشها ،جدید از آگاهی گشود ،امکانات معرفتشناسی نیز گستردهتر شد تا جاییکـه
شاگردان مستقیم و غیرمستقیم و ،و دیگر پدیدارشناسان شـیوهها ،نـو ،را در برخـورد بـا
موضوع و مفهوم فلسفه و به تبـع آن معرفتشناسـی اتخـاذ کردنـد .در ایـن میـان هایـدگر،
مرلوپونتی و سارتر گامها ،آغازین ایـن شـیوهها ،تـازه و بـدیع را بـا اسـتحکام برداشـتند.
سارتر به سال  0190در اثـر مسـتقلی دربـاره عواطـف بـا نـام ترسیم ظررهی ای دربیرر ووافی

( )Sketch for a Theory of the Emotionsبا تـاختن بـر آرا فرویـد و روانشناسـیگراییاش
مینویسد:
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ازاینرو هرگونه احساس مبتنی بر عواطف که بخشی از زندگی روانی من است،
به معنا ،چیز ،است معبوف به ابـژها ،از آن خـودش .ایـن احسـاس را تنهـا از
را از منظر آنچه که بر آن دلالت میکنند ،یا منظور من است میتوان تبیین کـرد
).(Sartre, 1962, pp. 8-9

و با این سخنان نتیجه میگیرد که« :عواطـف شـیوها ،خـاص از درک و دریافـت جهـان
است» ).(Sartre, 1962, pp. 8-9

آرا ،مرلوپونتی که در ادامه بحث معرفت عـاطفی بـه آنهـا خـواهیم پرداخـت و نیـز
رویکرد متفاوت هایدگر به مقوله معرفت همگـی و کارهـا ،شـلر در زمینـه احساسـات،
مؤید نقش عواطف و احساسات در معرفت ما از خویش و ابژهها ،معرفت هستند .همین
رویکرد و رویکردهـا ،مشـابه نسـبت بـه عواطـف ،راهنمـا ،دیگـران در اتخـاذ موضـع
تردیقی دربار امر معرفت عـاطفی و بـهویژه عشـد شـد .نگـرش پدیدارشـناختی سـبب
ایجاد انگیزشی نو در میان مشتاقان معرفت عرفانی گردید تا تحلیلها ،خـود را از عشـد
به خدا بر اساس معرفت عاطفی استوار کنند.
بــرا ،رســیدن بــه ترــویر ،نــو از عواطــف نیازمنــد رویکــرد ،مبتنــی بــر تحلیــل

معرفتشناسی عشق در عرفان مولوی

منظر ابژهاش میتوان تبیین کرد و توضی داد؛ درست همانگونه که کلمات من

ِ
ـناختی عواطــف هســتیم؛ یعنــی آنهنگــام کــه بــه روش پدیدارشناســانه الزامــات
پدیدارشـ
ِ
نخسـتین» ایـن
متافیزیکی دربار «جواهر نخستین» در ساخت و ایجاد جهان و «خروصـیات
جواهر را بینالهلالین نهادیم ،امکان بازآزمودن تجربۀ خویش از جهان را از دریچها ،نـو را
فراهم میآوریم .حاصل ایـن کـار فهـم ایـن حقیقـت اسـت کـه مـا بـهنـدرت چیزهـا را بـا
«بیطرفی عـاطفی و احساسـی» تجربـه مـیکنیم .ادراک و اندیشـهها ،مـا دربـار امـور در
بسیار ،از موارد صبغها ،احساسی دارند .حتی اگر این احساسات ضعیف باشند ،بـهنـدرت
بتوان ابژهها ،تجربه را از تأثیر سایه احساس در امان نگـه داشـت .اشـیا و امـور در زنـدگی
معمولی همگی در عواطف آشکار میشوند؛ تنها در ساختها ،نظـر ،میتـوان ابژههـایی
را یافت که از نظر عاطفی بیطرف محسوب شوند .در تجربۀ زنـده ،احساسـات و عواطـف
14

به شکلی تنگاتنگ به جهان تجربه ما تعلد دارند .پس اگر بدذیریم احساسات مشخرـهها،
اصلی جهان ما هستند ،آنچه را کـه از خلـال احساسـاتی همچـون لـذّت زیبـایی ،خیـر و یـا
بهطورکلی ارزشها درمییابیم آن است که احساسات نیز عنرر ،اصلی از جهان تجربۀ مـا
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میباشند .این موارد «فرا افکنشهایی» بر برخی حالات بیطرف امور نیسـتند؛ بلکـه درواقـع
ویژگیها ،درونی و حا ِ ّل ) (immanentجهـان تجربـۀ مـا هسـتند .مرلوپـونتی بـا اسـتفاده از
مثالی درباره احساسات معبوف به جنس مخالف این حقیقـت را بـه ترـویر میکشـد .و،
ِ
هندسی انتزاعی بـر
نتیجه میگیرد که حضور هیئت فرد ،از جنس مخالف بهصورت هیئت
ِ
جنسـی فـرد ،را برانگیزانـد ،بلکـه شـخص،
ما آشکار نمیشود که متعاقب آن احساسـات
هیئت جنس مخالف را در اهمیّت جنسی آن ادراک میکند:
در مورد سوبژ سالم و عاد ،،بدن و ،به منزلۀ ابـژها ،صـرف درک نمیشـود؛
ِ
ادراک عینی ادراکی صمیمانهتر در خـود داردِ :
تـن قابـل مشـاهده از طریـد
این
طرحی جنسی بسط مییابد که بهشدت فرد ،است .این بسط بـا توجـه و اصـرار
ِ
ـناختی جنســی و فراخــوانی
بــر نــواحی لــذتبخــش جنســی ،طرحریــز ،سیماشـ
تن جنس مخالف که خـود در ایـن تمامی ِ
حرکات و اشارات معنادار ِ
ـت هیجـانی
ّ
یکدارچه شده است ،نمود مییابد ).(Merleau-Ponty, 1962, p. 156

ِ
جنسی تن« ،ترمیمی ساختۀ انتـزاع» نیسـت
این وابستگی به لذّ تها ،ماد ،یا زیبایی

) ،(Merleau-Ponty, 1962, p. 157بلکه در تن فرد از طرید «فهمی مبتنی بر لذت جنسی» که بـه
شکلی صمیمانه به کنش ادراک تعلد دارد کشف میشود .درباره دیگر عواطف انسـانی
نیز شرایط همینگونه است؛ یعنی آنچه را که احسـاس مـیکنیم بـه شـکلی صـمیمانه بـه
جهان تعلـد دارد؛ بـه بیـان دیگـر دربـاره جهـان و التفـات عـاطفی و احساسـی انسـان بـه
جهاناش است و ازاینرو نیازمنـد توجـه کاوشهـا ،شـناختی اسـت؛ ازایـنرو بـه اـاهر
رویکــرد ،پدیدارشناســانه بــه مفهــوم احساســات و عواطــف میتوانــد راه را بــرا ،فهــم
معرفت عاطفی بگشاید و دریچها ،تازه بر مفهوم معرفت باز کند.
 .1پدیدارشناسی
پدیدارشناســی در بهتــرین شــکلش بهمثابــه روش رادیکــال و ضــد سـ ِ
ـنتی فلســفیدن فهــم
میشود که بـر تلـاش خـود بـرا ،دسـتیابی بـه حقیقـت ماهیـات ،توصـیف پدیـدارها در
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گستردهترین معنا ،آن ،بهمثابه هرآنچه که آشکار میشود ،آن هم بدان شیوه کـه در آن
مینماید .درباره پدیدارشناسی باید گفت که هوسرل نخستین کسی نبود که این اصبلاح
را به کار برد؛ در حقیقت این اصبلاح برا ،نخستینبار در متون فلسفی قـرن هجـدهم در
آثار یوهان هاینریش لامبرت ) ،(Johann Heinrich Lambertیوهان گوتفریـد فـون هـردر
)Gottfried von Herder

 ،(Johannکانــت ،یوهـان گوتلیــت فیشـته

(Johann Gottlieb

) Fichteو هگـل مبـرح شـد .لـامبرت ،از پیـروان کریسـتین وولـف )Wolff

،(Christian

ِ
چهارم اثر خود با نام ارغنون ظو برا ،دلالت بـر
اصبلاح پدیدارشناسی را در عنوان بخش
ِ
علم نمود ) (Scheinکه به ما امکان میدهد تا از نمود به سو ،حقیقت پیشبرویم به کـار
گرفت .یوهان گوتلیب فیشته ( )0790-0804نیز از اصبلاح پدیدارشناسـی در اثـرش بـه
ِ
جهان نمـود
نام معرفتشنرسی ) )0854( (Wissenschaftslehreبرا ،اشاره به شیوه استنتاج

از ِ
خود آگاهی استفاده میکرد؛ جهانی که به نظر میرسد به نحو ،گمراهکننـده مسـتقل
ِ
پیشین اصبلاح پدیدارشناسی در آثـار دیگـران،
از آگاهی باشد .با وجود این رخدادها،
الهام ِ
بخش بیواسبۀ ادموند هوسرل در بهکارگیر ،این اصبلاح فرانتس برنتـانو بـود کـه
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آشکار میشـود تأکیـد دارد؛ یعنـی همانگونـه کـه خـود را بـه آگـاهی یـا بـه تجربـهگر

نخستینبار در  0881این اصبلاح را به کار گرفت .پدیدارشناسـی پـیش و مهمتـر از هـر
چیز ادعا دارد که روشی بنیاد ،در فلسفهورز ،است؛ کاربست است ،نه دستگاه و نظـام.
درواقــع پدیدارشناســی بــهدقت چیزهــا را آنچنــان کــه بــرا ،آگـاهی آشــکار میشــوند
توصیف میکند؛ به دیگر سخن در رویکـرد پدیدارشناسـانه بـه مسـائل ،چیزهـا و وقـایع
ِ
آشکارشدن آنها را به آگاهی لحاظ میکنیم.
شیو
هانر ،کربن )Corbin

 (Henryدر تعریف پدیـدار چنـین مـیگویـد« :پدیـدار چیـز،

است که خود را نشان میدهد ،امر ،است که اـاهر میشـود و در ایـن اهـور چیـز ،را
آشکار میسازد که در آن نمیتواند آشکار شود ،مگر درصورتیکه درعینحال ،در زیر
آن ااهر ،پوشیده بماند .پدیدار ااهر و بیرون است و آنچه در این ااهر ،خـود را ضـمن
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پنهانکردن آشکار میسازد ،همان باطن است» (کربن ،0991 ،ص .)00
ازایــنرو پدیدارشناســی مبالعــه ســاختارها ،آگــاهی در تجربــه اول شــخص اســت.
ســاختار مرکــز ،تجربــه« ،قرــد،بودن» و تمــایلی اســت کــه بــه یــک ابــژه دارد؛ «در
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پدیدارشناسی" ،قرد" به معنا ،راببه آگاهانه ما

با یک "عین" اسـت» (سوکولوفسـکی،0987 ،

ص  .)70هر تجربها ،از خلال محتوا یا معنا ،یک ابژه که ابـژه را «بازنمـایی» میکنـد ،بـه
سو ،آن معبوف میشود .پدیدارشناسی به عنوان یک رشته با دیگر رشـتههـا ،کلیـد،
فلسفه مانند هستیشناسی ،معرفتشناسی ،منبد و اخلاق متفـاوت اسـت و همانگونـهکـه
گادامر اشاره میکند پدیدارشناسی به الگو و سنجها ،برا ،هـر معرفـت ادراکـی تبـدیل
میشود« :آموزه اصلی پدیدارشناسی هوسرل این بـود کـه معرفـت را در درجـه نخسـت
مشاهده و شهود میدانست؛ یعنی معرفت هنگامی حاصل میشود که یک عین به شـکلی
ِ
دادگـی جسـمانیاش در
جامع با یک نظر مشـاهده شـود .ادراک حسـی ،کـه ابـژه را در
مقابل دیـدگان مینهـد ،الگـویی اسـت کـه قـرار اسـت هـر معرفـت ادراکـی مبـابد آن
اندیشیده شود» ) .(Gadamer, 1994, pp. 17-18در گذر زمان پدیدارشناسی در اَشکال متفاوتی
ااهر شده است ،اما در اوایل قرن بیستم در آثار هوسرل ،هایـدگر ،سـارتر ،مرلوپـونتی و
دیگران جایگاه اصلی خود را بازیافت .هوسرل پدیدارشناسیاش را مدیون پژوهشهـا،
استادش میداند؛ زیرا و ،پدیدارشناسی خود را بر عنرر «التفاتی ِ
بودن آگاهی» بنـا نهـاد.

«فرانتس برنتانو )Brentano

 (Franzاستاد هوسرل دریافت که خروصیت تمام اندیشهها،

ما «التفاتی ِ
بودن» ) (intentionalآنهاست .برنتانو باور داشـت هـر تجربـها ،کـه در جریـان

تفکر ما ااهر میشود ،ضرورتا به موضوع تجربهشـده دلالـت مـیکنـد« .چیـز ،بـه اسـم
تفکر ،ترس ،خیالبافی و خاطره ناب وجود ندارد .هر فکر ،اندیشها ،درباره چیز ،است
که اندیشیده میشود و هر خاطره ،خـاطره موضـوعی اسـت کـه بـه یـاد آورده میشـود»
(شوتز ،0970 ،ص  .)0یا همانگونه که کلـاین بـه زبـانی طنزآلـود میگویـد« :مـا نمیتـوانیم
محتوا ،آگاهی را بزداییم و آگاه باشیم ،بدون آنکه از چیز ،آگاه باشیم .همانطورکـه
نمیتوانیم صدا ،پارس سگ را از خود سگ جدا کنیم» (.)Klein, 1980, p. 36
هوســرل بــا اتخــاذ ایــده التفــاتیبـ ِ
ـودن آگــاهی و بســط آن راهــی نــو را پــیش پــا،
ِ
ِ
توصـیفی
پدیدارشناسـی و ،مبالعـه
فلسفهورز ،نهاد .درباره هوسرل میتوان گفت کـه
آگاهی اسـت و نـزد و« ،تجربـه ،نحـوها ،از آگـاهی اسـت کـه خـود ابـژه در آن داده
ِ
پدیدارشناسی هوسرل تجربه آگاهانه با بهـرهگیـر ،از
میشود» (هوسـرل ،0910 ،ص  .)091در
قرار داد و از این راه تأملات فلسفی خود را آغاز نهاد .پس حیث التفاتی عبارت اسـت از
ِ
گیر ،تجربها ،آگاهانه به سو ،یک ابـژه (یـا حالـاتی از امـور) .هنگامیکـه یـک
جهت
تجربه با قید «از» یا «درباره» چیز ،بیان میشود ،آن تجربه تجربـها« ،قرـد »،اسـت .در
این معنا ،خیلی از تجارب آگاهانه ما قرد ،محسوب میشوند .ادراک ،حافظـه ،تخیـل،
تفکر و احساسات ما در بیشتر موارد یا «درباره» چیز ،است یا «از» چیز.،
هوسرل تجربه التفاتی را یک کنش محسوب میکند .البتـه از نظـر و ،ایـن اصـبلاح
هی مفهومی از کنش را در بر ندارد ،بلکه فقط به طور ساده عبارت است از تجربـها ،بـا
ِ
مـاده آن کـنش
ویژگی التفاتی .یک کـنش را بـهطـورکلی میتـوان بـا تعیـین کیفیـت و ّ

توصیف کرد .ماده قرد ،یک کنش ِ
عین قردشد یک کنش و نیز اینکه چگونه قرد
میشود را تعیین میکند .بر اساس کیفیت قرد ،،کنشها ،عینیساز را میتـوان بـه دو
گروه تقسیم کرد :شهود ،و دالی .در کنش دالی عین قردشده (یا حالـاتی از امـور) بـه
وسیله نشانهها و نمادها مورد ارجاع قرار میگیرد ،از آن سخن گفته میشود یا درباره آن
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مفهوم «حیث التفاتی» تحلیل میشود .و ،این مفهوم را مبنا ،تحلیل دوباره سوبژه و ابـژه
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اندیشیده میشود ،بیآنکه ِ
خود «عین قردشده» برا ،آگاهی حاضر باشد .گونها ،دیگر
از کنشها هستند که کنشها ،شهود ،نام دارند که از خلال آنها اعیان قردشـده بـرا،
ذهن «حاضرند» یا «حاضر» میشوند؛ مثلا هنگامیکه من «گلدانی را که رو ،میـز اسـت»
میبینم ،خود گلدان در خلال کنش «دیدن» در آگاهی من حاضر است (در این مورد بـه
شکل دیدار« .)،گلـدان خـودش حاضـر اسـت یـا حاضـر اسـت در خـود شخرـیاش»
) .(Husserl, 1970, p. 538به این مفهوم که گلدان دراینجا نشانها ،نیست که گلدان را به من
بازنماید ،بلکه ِ
خود گلدان است که به شکل «دیدار »،در مقابل من ااهر میشود.
اما در نظر هوسرل ویژگ ِی عین ادراکی آن است که هرگز بـهطورکامـل بـه آگـاهی
«داده» نمیشود .اگرچه یک عین بهطورکامل برا ،آگـاهی حاضـر اسـت ،آگـاهی تنهـا
10

بخشهــا ،معینــی از آن را در لحظــها ،واحــد بــه تجربــه در مــیآورد« .تجربــه [جهــان
خارجی نیز به همین شیوه انجام گرفته است؛ زیـرا وجـه واقعـا مشـهود یـک چیـز ،یعنـی
وجهی از آن که روبهرو ،ما قرار دارد ،همیشه و ضرورتا وجه «دیگـر» و نامشـهود آن را
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به طور غیرمستقیم حاضر میکند و اجازه میدهد محتوا ،کم و بیش معین آن پیشبینـی
شود» (هوسـرل ،0910 ،ص  .)091درواقع ازآنجاکه ابژه دارا ،بعدهایی است کـه ادراک آنهـا
منوط به زاویه دید سوبژه است ،پس ابژه هرگز بهطورکامل به ادراک در نمیآید؛ یعنـی
ابژه بـرا ،همیشـه از ادراک میگریـزد« .ادراک همـان چیـز ،اسـت کـه در درون سـی ِر
ِ
اکنـون ادراکـی همـواره در حـال
پیوسته آگاهی است و خودش پیوسته در سیلان اسـت؛

ِ
ِ
اکنـون تـازها ،سـربرمیآورد»
آگاهی بعد ،از لحظه قبل است ،و همزمان
تبدیلشدن به

( )Husserl, 1931, p. 130یا همچنان که مرلوپـونتی بیـان مـیدارد« :هـر بعـد از شـیئی کـه بـه
ِ
رونـد ادراکـی؛ بنـابراین آنچـه کـه
ادراک ما درمیآید ،صرفا درنگـی کوتـاه اسـت در
ِ
واقعیت شیئی را میسازد ،دقیقا همان چیـز ،اسـت کـه از دسـت مـا میربایـد»

(Merleau-

.)Ponty, 1961, p. 233
پدیدارشناسی هوسرل و آرا ،و ،دربار ادراک و آگـاهی ،راه را بـرا ،نظریـهها،
جدید فلسفی در زمینه معرفت باز کرد .هایدگر که خود از شاگردان هوسرل بود با تکیـه
بر مفاهیمی که هوسرل توسعه داده بود ،مفهوم معرفت را به حوزهها ،دیگـر ،گسـترش

ِ
بـازنمود کارآمـد و
داد و از این راه مفهومی از «معرفت» را ارائه کرد که در نظـر و ،از «
ِ
مفهوم کهن و نخستین از معرفـت ،در تجربـۀ
رسا» اصیلتر است .و ،بر آن است که این
ِ
کهن «معرفت» یافت میشود که زمینۀ معرفت گـزارها ،اسـت؛ بـه همـین دلیـل هایـدگر
تجربه را کشف یا آشکارساز )uncovering) ،مینامد؛ یعنـی تجربـها ،کـه در آن یـک
ابژه «خودش را برا ،خودش آشکار میسازد» ) (Heidegger, 1962, p. 171و برا ،آگـاهی بـه
منزلۀ چیز ،معنادار آشکار میشود .برا ،نمونـه اسـاس ایـن معرفـت ادراکـی کـه یـک
ِ
ادراکـی» ایـن ابـژه بهمنزلـۀ درخـت در
«درخت» در مقابل من ایستاده است ،همان «نمود
ِ
ادراک درخــت تجربــها،
مقابــل مــن اســت .آن عنرــر کلیــد ،کــه موجــب میشــود
معرفتبخش باشد ،فهم سایههایی سبز و قهوها ،در مقابـل مـن نیسـت .نیـز شـکلگیر،
ِ
ِ
آشکارشـدن
ناگهانی یک بـاور دربـار درخـت در پـی دادها ،حسـی نمـیباشـد؛ بلکـه
درخت «بهمنزلۀ» درخت است که معرفتی ادراکی را به حالتی قاطع ایجاد میکنـد؛ یعنـی

«بهمنزلۀ نخستین» مینامد ) (Heidegger, 1962, p. 201که «فهمی اولیـه»

)(Heidegger, 1962, p. 182

از آنچه را که فرد تجربه میکند ،برا ،آگاهی فراهم میآورد.
همچنین این تجربۀ برهنهساز[ ،یا کشف  ،روشنسـاز (clearing) ،نامیـده میشـود؛
زیرا از طرید این تجربه« ،اشیا از تاریکی به درمیآیند و برا ،آگاهی قابل فهم میشوند»
) .(Heidegger, 1962, p. 171آنچه که در این برهنهساز ،آشکار میشود ،درواقـع خـود را بـر
ِ
نخسـتین
آگاهی «گشوده» میدارد؛ ازاینرو از نظـر هایـدگر معرفـت حاصـله در معنـا،
ِ
گشـودگی اعیـان بـرا ،آگـاهی فهمیـده میشـود .گفتنـی
(کهن) آن به شکل چگونگی
است که یکی از انتقادها ،اصلی هایدگر به افلاطون و فلسفه منتج از آرا ،و ،ایـن بـود
که افلاطون و پیروانش مفهوم حقیقت را اشـتباه فهمیـده بودنـد .هایـدگر بـر آن بـود کـه
سنت فلسـفی غربـی بـا ایـن فـرز آغـاز میکنـد کـه بـرا ،پرسـشها ،بنیـاد ،فلسـفه
پاسخهایی درست وجود دارد .و ،نشان میدهد که بخش اعظـم کارهـایی کـه از زمـان
ِ
یــافتن پاســخها ،صــحی و
افلــاطون انجــام شــده همــان «ضــرورت جســتوجو» در
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دقیقا همان عنرر شناخت که درختی موجود است .تقریبا همۀ پیشبینیهـا و گزارههـا،
مربوطِ ،
تالی همین ام ِر «اهـور بهمنزلـۀ» میباشـند .هایـدگر چنـین «اهـور بهمنزلـه»ا ،را
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استدلالها ،موافد و مخالف آن پاسخها پس از «یافتن» آنهاست .هایـدگر مخـالف ایـن
عقیده بود که حقیقت به معنا« ،دریافت و فهـم درسـت آن» اسـت .و ،از آغـاز نوشـتن
هستی و زمرن و در همه دوران فکر ،خود در پی احیا ،این اندیشه بود که هدف فلسـفه
باید «کشف یا برهنهساز »،باشد .افلاطون حقیقت را «درستی ادراک و تردید آن»
)of apprehending and asserting

(the

 correctnessمیدانسـت ( ،)Heidegger, 1998, p. 177امـا

ِ
آشکارسـاز ،هسـتندهها ) (disclosure of beingsمینامیـد؛ هسـتندههایی
هایـدگر آن را «
که از طرید آنها گشـودگی آشـکار میشـود» )(Heidegger, 1998, p. 144؛ ازایـنرو هایـدگر
اساسا زبان فلسفه را در وایفه اریف کشف جهان نابسنده میدانست.
با توجه به مفهوم معرفت نزد هوسرل و هایدگر ،مفهـوم معرفـت عـاطفی امکانپـذیر
18

میشود .پس اگـر معرفـت را «گشـودگی» بـدانیم ،بـه طـور قبـع عواطـف و احساسـات
ِ
چگونگی بودن اشیا را بر ما «میگشـایند» .در احساسـات و عواطـف اسـت کـه اشـیا «بـه
منزلۀ» این یا آن آشکار میشوند .حجـم بسـیار ،از چنـین معرفتـی از خلـال احساسـات،
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معرفتی است که معمولـا ارزش مینـامیم ـ از جملـه ارزشهـا ،زیباشـناختی (زیبـایی و
زشتی) ،ارزش اخلاقی (خیر و شـر) ،ارزشهـا ،سـودمند( ،لـذّ ت و درد) و مـوارد ،از
این دست؛ ازاینرو در همۀ موارد فوق هنگامی که ارزشها مـورد نظـر هسـتند ،معرفـت
عاطفی عبارت است از« :گشودگی» ارزشها .البته عواطف تنها اشیا را به منزلۀ این یـا آن
نمیگشایند؛ بلکه در بسیار ،از موارد عواطف این واقعیت را که فرد در «موقعیتی» معین
است ،بر خو ِد سوبژ آگاه آشکار میسازند .این امر بهویژه با احساسـات عمیـد مـا رو،
میدهد.
نمونههایی از چنین احساسات عمیقی همان است که هایدگر «حـال و هـوا» مینامـد.
«حــال و هــوا» محــیط پیرامــون و حالــات ذهنــی شــخص را بــر و ،میگشــاید؛ ازایــنرو
عواطف تنها پارههایی از «دادهها ،حسی» نیستند ،بلکه آنها امور ،التفـاتی هسـتند؛ آنهـا
به سمت جهان یا اشیا ،موجود در جهان نشانه میروند؛ به این معنا که عواطف «دربـار »
جهان و اشیا ،موجود درآننـد .احساسـات و عواطـف «قرـدهایی» هسـتند کـه جهـان و
سوبژها ،را که قردها از و ،برمیخیزند «آشکار» میسازند .جهان و سوبژه هر دو با هم

گشوده میشوند؛ زیـرا سـوبژه آن چیـز ،اسـت کـه هایـدگر (وجـود ،ـ در ـ جهـان)
) (Daseinمینامد .وجود ،که در شـبکه روابـط بینـا ـ محیبـی کـه و ،در آن زنـدگی
میکند ،گرفتار آمده است .سوبژه و محیط پیرامون و ،با هـم یـک موقعیـت را تشـکیل
ِ
گشـودن» خـود آن موقعیـت بـرا،
میدهند و عواطف ،همانند ادراک و تعقل قـادر بـه «
سوبژه است .ازآنجاکه جهان و سوبژه هر دو سویهها ،تفکیکناپـذیر یـک موقعیـتانـد
که قرار است با هم فهم شوند ،بر هم گشوده میشوند .این گشودگی موجب شـناخت و
تجربه است .البته همانطور که شوتز عنوان میکند «شناخت و تجربـه را بایـد در مفهـوم
گسترده ،یعنی دکارتی آنها فهمید که نه فقط ادراکات و برداشـتهـا و داور،هـا ،بلکـه
اراده ،احساسات ،رؤیا ،خیالبافیها و جز آن را در برمیگیرد» (شوتز ،0970 ،ص .)01
«حال و هوا» تنها یکی از انوا ِع احساسات و عواطف است که جهـان و سـوبژه را کـه
در جهان است گشوده میکند .در همان حال که «حال و هوا» به شیوها ،کلـی معبـوف
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به «جهان» هستند ،دیگر عواطـف (امیـال ،عشـد ،تنفـر ،خشـم ،امیـد و  )...ممکـن اسـت

ِ
معرفت حاصل کنشی قرد ،محسوب نمیشود؛ بلکه این معرفت بخشی از یک «کنش»

است .میتوان گفت در معرفت عاطفی ،احساسکردن همان معرفت یا شـناختن اسـت و
نه تأمل و اندیشهورز.،
 .2عشق
در میان گونهها ،مختلف احساسات و عواطف ،عشد و حالات عاشقانه اهمیـت بسـیار،
دارد .احساسات عاشقانه میتوانند «قلب فرد را پر کنند» ،بیآنکـه شـخص مجبـور باشـد
آگاهانه به محبوب خویش فکر کند ،او را به یاد آورد و یـا و ،را تخیّـل کنـد؛ ازایـنرو
معرفت عاطفی ،معرفتی غیرکلامی و غیرحسی است .البته منظور این نیسـت کـه «معرفـت
عاطفی» هرگز شامل واژگان و احساسات نمیباشد و یا عواطف بهطور مبلـد مسـتقل از
ِ
کنش عاطفی که معرفت را بروز میدهـد ،لزومـا
زبان و تعقلاند؛ بلکه میتوان گفت آن
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ابژهها ،خاص و روشنی داشته باشند .باید دقت داشت هرچنـد عواطـف در ایـن مفهـوم
ِ
خـود
که «دربار » جهان یا ابژهها ،آن هستند ،کنشهایی التفاتی تلقـی مـیشـوند ،ولـی

دربردارند کنش بیانی یا عنرر احساس ماد ،نیست.
مبابد بحث پیشگفته ،معرفت عاطفی دارا ،ویژگیهـا ،زیـر اسـت« :غیرقرـد،»،
«غیرکلامی» و «غیرحسی» .ویژگیها ،مزبـور موجـب میشـوند کـه معرفـت عـاطفی بـه
الگویی ممکن برا ،معرفت عرفانی تبدیل شود .این الگو خـود سـه ویژگـی فـوق را دارا
میباشد .این حقیقت که معرفت عرفانی معرفتی غیرکلامی و غیرحسی اسـت ،بسـیار ،از
فیلسوفان را بر آن داشته تا باور کننـد کـه معرفـت مزبـور شـامل نـوع خاصـی از «شـهود
عرفــانی» اســت؛ یعنــی معرفــت مزبــور را متفــاوت از قرــدها و فعالیتهــا ،عقلــانیا،
میدانندکه ما به طور معمول از آن بهرهمندیم .برخی حتی برآنند که ایـن «شـهود» شـاید
نوعی «ادراک» باشد ) .(See Alston, 1991با در اختیار داشتن مفهوم معرفـت عـاطفی ،دیگـر
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نیاز ،نیست که نوعی «شهود» اسرارآمیز را برا ،فهم عرفان فرز کنیم ،بلکه میتوان بـا
بهرهمند ،از مفهوم معرفت عاطفی به مفهوم بهتر ،از معرفت عرفانی برسیم که خـود بـر
شیوهها ،احساسی ما استوار است .همین امر توجه متفکرانی همچـون مـاکس شـلر را بـه
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خود جلب کرده است.
شلر احساسات ما را به چهار سب متفاوت تقسیم میکند .0 :سـب ملمـوس؛  .0سـب
حیاتی؛  .9سب روانـی؛  .4سـب روحـی .منظـور شـلر از احساسـات ملمـوس همانهـایی
هستند که به محلهایی خاص از بدن تعلد دارنـد؛ ماننـد :درد در ناحیـۀ سـاق پـا .منظـور از
احساسات حیاتی آنهایی هستند که بهطورکلی به بدن تعلد دارند؛ بیآنکه محـل خاصـی از
بدن را بتوان برا ،آن مشخص کرد؛ مانند :خسـتگی و هیجـان« .احساسـات روانـی» نیـز بـه
احساساتی اشاره دارند که به جا ،بدن به روان تعلد دارند؛ مانند :شاد ،و غـم« .احساسـات
روحانی» نزد شلر نیز همانهایی هسـتند کـه نقـاط خاصـی از زنـدگی فـرد را جهـتگیر،
نکردهاند ،بلکه اشار آنها به هستی و وجود فرد بهطورکلی است (.)Scheler, 1973, pp. 328-344
تقسیمبند ،شـلر نشـان میدهـد کـه احساسـات در سـبوح مختلفـی عمـل میکننـد؛
بهطور،که ممکن است فرد ،از نظر عاطفی در یک سب  ،احساسی منفی داشته باشـد،
ِ
پـارادوکس احسـاسها ،دوگانـه را حـل
ولی در سبحی دیگر احساس مثبت .ایـن امـر
میکند؛ مثلا اینکه چرا فرد ،در آن واحد شاد و غمگین باشد .شـخص میتوانـد از نظـر

جسمانی رنج ببرد ،ولی درعینحال در سب روحی و دینی احساس شـعف و خرسـند،
کند .چنین ساختار «لایهلایه»ا ،از عواطف را میتوان ژرفا ،زندگی عـاطفی و احساسـی
نامید .پس سبوح متفاوت احساسات بـه ژرفاهـا ،متفـاوت تعلـد دارنـد .ژرفـا ،خـاص
«نفس» با ژرفا ،زندگی عاطفی مبابقت دارد .ما سبوح متفاوت احساسات را در ژرفـا،
متفــاوتی از هســتی خــویش تجربــه مــیکنیم؛ چنانکــه احساســاتی کــه ژرفــا ،کمتــر،
دارند ،تنها بر رویهها ،سبحی هستی ما تـأثیر میگذارنـد .احساسـات عمیـد ،هسـتی مـا
ـدت در ژرفــا ،بیشــتر ،لمــس میکننــد؛ گــویی بخشــی از «بــاطن» ماســت کــه
را بــا شـ ّ
تحت تأثیر قرار میگیرد .ما در ژرفا ،باطن خویش احسـاس مـیکنیم کـه «مرکـز »،از
هستی ما اقامت دارد؛ بهگونها ،که هستی ما برا ،زیستنی اصیل و معتبر نیازمند اسـت تـا
با این «هستۀ مرکـز »،از خلـال احساسـات ژرف در تمـاس باشـد؛ ازایـنرو ،احساسـات
اصیل را با عبارت «از اعماق قلـب» توصـیف میکننـد و انسـانها ،نـاتوان از احساسـات
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عمید را افراد «سبحی» مینامند و برآنند کـه چنـین افـراد ،هرگـز بـا خـود حقیقیشـان
اما چگونه چنین ژرفایی از نفس فهم میشـود؟ آیـا ایـن احساسـات فقـط احساسـاتی
«ذهنی» هستند یا آنکه اهمیّت هستیشناختی دارنـد و بـا شـیوه وجـود مـا بـه منزلـه افـراد
انسانی مبابقت دارند؟ مبابد نظر شلر ویژگی چنین احساسـات ژرفـی ایـن اسـت کـه بـا
تمامیت هستی ما تجربه میشـوند؛ گـویی کـه احساسـات در «هـر چیـز ،کـه در جهـان
درونی و بیرونی ما داده هستند» نفوذ کرده ،در خود غرق میکنند .شلر توضی میدهـد:
«این احساسات کلیّت هستی و جهان را برا ،هستۀ مرکز،مان برآورده میکننـد .تنهـا از
آن پس ما یا خوشبختیم یا ناامید .مبابد طبیعت این احساسات ،این احساسـات یـا اصـلا
تجربه نمیشـوند ،یـا تمامیـت هسـتی مـا را تسـخیر میکننـد» ()Scheler, 1973, pp. 343-344؛
ازاینرو زمانی یک احساس عمید است که «ژرفا »،ما را لمـس کنـد؛ یعنـی زمـانی کـه
تمامیّت آگاهی مـا را بـه شـیوها ،گسـترده و فراگیـر تحـت تـأثیر قـرار میدهـد و همـۀ
جنبهها ،فکر ،،احساسی و عملکرد ،ما را رنگ و بو دهدِ .
گاه خـوشبختـی احسـاس
سرور میکنیم ،امور روشنتر به نظر میرسند ،رخدادها مثبت به نظر میآینـد و مـا پـر از
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تماس ندارند.

انرژ ،هستیم .در ناامید ،برخلاف خوشبختی ،اشیا تیره و تار به نظر میرسند؛ همـهچیـز
ناامیدکننده است و ما انرژ ،لازم برا ،زندگی نـداریم .همـه چیـز از نظـر فـرد نادرسـت
پـیش مـیرود .مشـاهدات شـلر راه را بـرا ،اتخـاذ اسـتنباط زیـر مـیگشـاید :از آنجاکـه
عواطف ژرف آنهایی هستند که در تمامیّت هستی ما نفوذ میکنند ،ژرفا ،نفـس کـه بـا
ژرفا ،عواطف مبابد است ،چیز ،جز همـان درجـه از تمامیّـت هسـتی مـا کـه در یـک
احساس درگیر میشود ،نیست.
جان دیویی مشاهدها ،مشابه دارد .در اثر و ،با عنوان هنر ب

منزلۀ تجربی  1دربار لـذّ ت

و سعادت و تفـاوت آنهـا چنـین آمـده اسـت« :لـذّ تها ممکـن اسـت از طریـد تمـاس و
تحریک ترادفی حاصل آیند .چنین لذّ تهایی در جهانی پر از درد و رنج را نباید خـوار
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و حقیر شمرد ،ولی سعادت و سرور چیزهایی دیگرند .آنها از طرید تکاملی که به اعماق
هستی ما میرسد به وجود میآیند؛ تکـاملی کـه سـازگار ،کلیّـت وجـود مـا بـا شـرایط
هستی است» ) .(Dewey, 1934, p. 175در اینجا نیز دیویی احساسات ژرف را با احساساتی که
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با «کلیّت وجود ما» در ارتباط هستند ،تعیین میکند .و ،همچنین احساسـات ژرف مـا را
بــه منزلــۀ آنهــایی میدانــد کــه بــا «موقعیـ ِ
ـت هســتی مــا» در ارتبــاط هســتند .رویکــرد و
ِ
دازاین» هایدگر به منزلۀ «موجود ،ـ در ـ جهـان» کـه بـه
اصبلاحها ،دیویی با مفهوم «
درون «وضعیتی از هستی» پرتـاب شـده ،مبابقـت دارد .در اینجـا اصـبلاح «موقعیـت» از
منظر پدیدارشناسی به معنا ،چیز ،نیست که تنها متعلد به محیط خارج از دازاین باشـد؛
ِ
جهان و ،با هم میسازند و نمیتوان مـرز
بلکه منظور موقعیت زیستی است که دازاین و
مشخص بین آن دو رسم کرد؛ ازایـنرو ،ژرفـا ،تمامیّـت نفـس عبـارت اسـت از میـزان
تمامیت موقعیت فرد کـه در عواطـف گشـوده میشـود؛ درحالیکـه احساسـات سـبحی
ممکن است موقعیت زندگی مرا به شیوها ،ناقص و موقت آشکار سازند ،عواطف عمید
مانند همانی که هایدگر «حال و هوا» مینامد ،موقعیت و وضعیت هستی مـرا بـه شـیوها،
کلی و جامع افشا میکند؛ برا ،مثال آنچه را کـه هایـدگر «دلهـره» مینامـد ،بـر شـخص
1. Art as Experience.

آشکار میسازد که «نفس» وجود ،آزاد و مختار است کـه هنگـام مواجهـه بـا امکانـات
متفاوت و تقبل مسئولیت با هر انتخـاب ایـن دلهـره را در خـود احسـاس میکنـدِ « .
خـود
ساختار یا شرایط بنیادین زیربنا ،کلیّت زندگی فرد نیز چنین میباشد و این وضـعیت در
آن «حالت ذهنی» که ما «دلهره» مینامیم آشکار میشود کـه اگـر سـرکوب یـا فرامـوش
شود ،قدرتمندانه در شیوهها ،متفاوتی کـه مـا امـور را مـیبینیم و عمـل مـیکنیم تجل ّـی
میکند» ).(Heidegger, 1962, pp. 228-235
ِ
عشــد حقیقــی همــان ویژگــی
همچنــین مبــابد تجزیــه و تحلیلهــا ،مرلوپــونتی،
«تأثیرگذار »،بر کلیّت وجود ما را دارد .در عشد کاذب یا موهوم که احساسـی سـبحی
است ،تأثیر حاصل تأثیر جنبی است .این عشد به شیوها ،ناقص زندگی ما را تحت تـأثیر
قرار میدهد؛ مثلا تا حد ،فرد را هنگام دیدن معشوق و محبـوب بـه هیجـان مـیآورد یـا
و ،را وامیدارد تا اوقاتی را با و ،بگذرانـد .امـا شـخص بـیش از ایـن بهـرها ،از عشـد
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ندارد و «کاملا تحت تأثیر آن نبوده است؛ زیرا بخشهایی از زندگی گذشته و آیند فرد
گذاشته میشوند» (.)Merleau-Ponty, 1962, p. 387
عشد ز اوصاف خدا ،بینیاز

عاشقی بر غیر او باشـد مجـاز
(مولو ،0978 ،،دفتر اول ،بیت)170

ِ
هستی شخص تأثیر میگذارد.
اما عشد حقیقی بسیار متفاوت است .این عشد بر
عشــد شــنگ بیقــرار بیســکون

چون در آرد کل تن را در جنـون
(مولو ،0978 ،،دفتر اول ،بیت)0807

هرچه جز عشد است شد مأکول عشـد

ِ
پـیش نـول عشـد
دو جهان یک دانـه
(مولو ،0978 ،،دفتر پنجم ،بیت)0700

فرد در این عشد نهتنها امور را به شیوها ،متفـاوت درک میکنـد ،بلکـه بـه شـیوها،
دگرگونه به تغییر عادات زندگی خود میپردازد و یا حتی برنامهها ،زندگی خـود را بـه
خاطر معشوق تغییر میدهد .اکنون شخص گذشته ،حال و آینده را به شیوها ،متفـاوت و
با عبف به معشوق تفسیر میکنـد« .عشـد حقیقـی همـۀ نگرانیهـا ،سـوبژه در تمامیـت

معرفتشناسی عشق در عرفان مولوی

از استیلا ،عشد میگریزد و به دلیل نگرانیهایی در درونش مرـلحتهایی دیگـر کنـار

وجود و ،را فرامیخواند» ( .)Merleau-Ponty, 1962, p. 387عشد حقیقی ،بـه منزلـۀ احساسـی
عمید ،ژرفا ،فرد را با لمس کلیّت و ،متأثر میکند و آن تأثیر وضعیت زندگی او را بـه
ِ
وفادار ،کامل به شخری دیگر آشکار میکند .دلهره و
عنوان فرد ،با گرایش خاص و
عشد تنها دو مورد از عواطف و احساسات عمیداند که از خلال آنها ما با ژرفا ،خـویش
آشنا میشویم .اگر عواطف عمید در چنین وضعیتهایی فهـم شـوند ،بـه ابـزار ،تبـدیل
میشوند که میتوان از طرید آنها به معرفتی عمیدتر از خود رسید.
اگر عرفان و سلوک عرفانی را تجلیگاه تام عشد انسان به امر مبلـد بـدانیم؛ عشـقی
که تمامیت وجود ،سالک را تسخیر میکند ،میتوانیم ادعـا کنـیم کـه التفـات عاشـقانه
نهایت توجه عـاطفی اسـت کـه بـه زبـانی التفـاتی در سـخنان عارفـان و سـالکان متجلـی
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شده است:
اگر کسی به دقت به زبان عرفا و نیز به تدین ،اعمال و ادبیات بنگرد ،این نکته را
در مییابد که غالبا التفاتی هسـتند؛ بـه همـان معنـا کـه هوسـرل و برنتـانو مبـرح
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ساختند .اگرچه من به لحاظ مواضع کلـیتـ ِر مابعـدالببیعی ایـن دو ،طرفدارشـان
نیستم ،بحثها ،آنها درباره زبان التفاتی ،فیحد نفسه آموزنده است؛ زیرا به مـا
تذکر مـیدهـد کـه تعبیـرات خاصـی همچـون جسـتوجوها ،طلبهـا ،امیـدها،
باورها ،انتظارات ،در پیبودنها ،یافتهها ،خواستهها و آرزوها آنگونه که برنتانو
میگوید متضمن «شیئی در خودشان» هستند (انزلی ،0989 ،ص .)050

 .3دستیابی به معرفت از طریق عشق
تحلیلها ،پدیدارشناختی فوق به ما اجاز دستیابی به الگویی از معرفت عـاطفی میدهـد
که میتوان آن را معرفت حاصل از عشـد نامیـد .چهـار مشخرـۀ اصـلی ایـن معرفـت را
میتوان با توجه به آنچه گفتیم برشمرد:
 .0این معرفت« ،خود» و «دیگـر »،را کـه در ارتبـاط عاشـقانۀ دوجانبـها ،هسـتند در
برمیگیرد؛
 .0نفس از خلال تجربۀ عشد به «دیگر ،»،به معرفتی همدلانه از «دیگر »،میرسد؛

 .9عشــد بــه «دیگــر »،و معرفــت همدلانــه ،عشــد مشــابهی را ســبب میشــود کــه از
«نفــس» بــه ســمت دیگــر ،برمیخیــزد و از ایــن راه نفــس خویشتنشناســی ژرفتــر،
حاصل میکند؛
« .4نفس» و «دیگر »،پس از آنکه از خلال عشد با هم به تجربه درمیآینـد ،ویژگـی
غریب و خاص کاملـا برگشـتپذیر ،را بـه نمـایش میگذارنـد .عشـد و معرفـت ِ
نفـس
حاصل از رویکرد به «دیگر »،دقیقـا هماننـد عشـد و معرفـت «دیگـر »،بـه سـو ،خـود
است« .خود» و «دیگر »،از یکدیگر قابل تمییز نیستند و در وحدتی عاشقانه و پویا تجل ّی
مییابند .این معرفت که از خلال عواطف حاصل میشود دارا ،ساختار خویشتنشناسـانه
است و معیار کثرت در وحدت را برآورد میسازد.
علت عاشد ز علتها جداست

عشد اصبرلاب اسرار خداست
(مولو ،0978 ،،دفتر اول ،بیت)005
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اولین عنرر مهم برا ،الگو ،معرفتـی مـا ،شـباهت میـان «خـود» و «دیگـر »،اسـت.
ِ
نهـایی زنـدگی عرفـانی اتحـاد و
حوز معرفت و شناخت صفات خدا شود .چون هـدف
یگــانگی بــا خداســت کــه در آن روح خــدایی میشــود .درواقــع همــین خاصــیت
دگرگــونیبخــش عشــد اســت کــه موجــب ایجــاد شــباهت میــان روح و خــدا میشــود؛
بهگونها ،که روح در تمام اهورهایش به منزلۀ خدا اهور میکند .این فرایند الهیشـدن
از خلال فرایند تعلید و محرومیت به دست میآید که آن را در اصـبلاح «شـب تاریـک»
روح مینامند .همین مفهوم را مولو ،که همچون دیگر صوفیان تمـام عرفـانش بـر عشـد
حقیقی به خدا مبتنی است ،بهدرستی در مثنوی بازنموده است:
هرچــه جــز عشــد خــدا ،احســن ســت

گر شکرخوار،است آن جانکندن است

چیست جانکندن سـو ،مـرآ آمـدن

دســــــت در آب حیــــــاتی نــــــا زدن

خلــد را دو دیــده در خــاک و ممــات

صـــد گمـــان دارنـــد در آب حیـــات

جهــد کــن تــا صــد گمــان گــردد نــود

شــب بــرو ور تــو بخســدی شــب رود

در شـــب تاریـــک جـــو ،آن روز را

پـــیش کـــن آن عقـــل المتســـوز را

معرفتشناسی عشق در عرفان مولوی

درواقع شرایط و وضعیت روح و خدا نیز همین است؛ زیـرا روح آمـاده میشـود تـا وارد

در شــب بــد رنــگ بــس نیکــی بــود

آب حیــــوان جفــــت تــــاریکی بــــود
(مولو ،0978 ،،بیت)9989-9910

در فرایند شب تاریک روح است که خدا هر آنچه را کـه خـدایی نیسـت میزدایـد.
ِ
پایـان
فرایند ،که در آن نفس فانی شده و نابود میشود ،اما دوباره بازساز ،میشود .در
این شب سیاه است که روح پاک و تبهیـر شـده ،همـۀ ناخالرـیها ،خـود را از دسـت
میدهــد .روح در ایــن مرحلــه در حــالتی نــادر از پــاکی و خلــوص اســت کــه تعــداد
انگشتشمار ،از سالکان میتوانند به آن دست یابنـد؛ یعنـی روح بـه فضـایل ،قـدرت و
ِ
خیرخواهی روح افزایش مییابد و تقریبا
کمال دست یافته است .در این مرحله ،گرایش
کامل و پاکیزه میشود:
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هر که را جامـه ز عشـقی چـاک شـد

او ز حرص و عیـب کلـی پـاک شـد
(مولو ،0978 ،،دفتر اول ،بیت)00

عشد آن شعلهاسـت کـو چـون برفروخـت

هرچه جـز معشـوق بـاقی جملـه سـوخت
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(مولو ،0978 ،،دفتر پنجم ،بیت)088

در این احوال روح بیشت ِر فضایل خـدا ،را دارد و فقـط هنـوز فرصـت بهرهمنـد ،از
آنها را در خلال فرایند خلوص و تبهیـر نـدارد .ایـن فضـایل تنهـا در تجربـۀ عرفـانی کـه
شخص دریافت میدارد برا ،شخص بهطورکامل آشکار میشوند .البتـه روح در عشـقی
دوجانبه با خدا به سر میبرد و با عشد به خدا از خلال سفر ،عرفانی برانگیختـه میشـود.
از سو ،دیگر ،وجود عشد دوجانبه میان روح و خدا نتیجۀ یکسانی دارد:
عاشقی گر زین سر و گر زان سر اسـت

عاقبــت مــا را بــه آن ســر رهبــر اســت
(مولو ،0978 ،،دفتر اول ،بیت)000

عشد را با پنج و با شـش کـار نیسـت

مقرد او جـز کـه جـذب یـار نیسـت
(مولو ،0978 ،،دفتر ششم ،بیت)0

ازاینرو ،روح و خدا احساس عشد یکسانی را به اشتراک میگذارنـد و در حقیقـت
همین عشد است کـه خـدا را بـرا ،آشکارسـاز ،و تجلـی خـویش برمیانگیزانـد .روح
هماکنون به آن عشد کامل که عشد به اتحاد است نزدیک میشود .پس میتـوان گفـت

کــه روح ،همــانگونهکــه وارد وحــدت عرفــانی میشــود و معرفــت صــفات خداونــد را
دریافت میکند ،هم اکنون شبیه خداوند است و در راببه عاشقانه دوجانبها ،با خدا قرار
دارد« .ی ِحب ّهم َوی ِحب ّونَه؛ خدا قومی را ]میآورد[ که آنها را بسیار دوست دارد و آنهـا نیـز
خدا را دوست دارند» (مائده.)04 ،
میل و عشد آن شرف هم سو ،جـان

زیـــن یحـــب را و یحبـــون را بـــدان
(مولو ،0978 ،،دفتر سوم ،بیت)4445

البتــه همــۀ آنچــه را کــه مــا دربــار «کمــال»« ،دوجــانبگی» و «تســاو »،روح بــا خــدا
میگوییم ،همگی اصبلاحهایی نسبی هستند .وحدت روح با خدا هرگز در ایـن زنـدگی
دنیو ،و حتی زندگی اخرو ،رو ،نمیدهد ،ولی بهااهر همیشـه جـا بـرا ،پیشـرفت در
این وحدت هست .این اصبلاحها و عبارتها را نبایسـتی در معنـا ،مبلـد آنهـا فهمیـد؛
بلکه این اصبلاحها حالت وجود ،روح و نیز عشد را کـه بـین روح و خـدا فعـال اسـت
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بیان میدارند .همین امر تفاوت نگـرش پدیدارشـناختی و دیگـر دیـدگاهها را در عرفـان
نشان میدهد.

نگرش پدیدارشناختی به مقوله عشـد و معرفـت عاشـقانه ،راه را بـرا ،پـذیرش و تحلیـل
ِ
ِ
عشـد بـه خـدا و اسـما و صـفات الهـی بـاز میکنـد .در نگـرش
عرفانی مبتنی بـر
حالات
عاشقانه ،معرفت خدا مقولۀ «گشودگی» نفس و خـدا بـر رو ،سـوبژه بـر اسـاس حالـات
عاطفی و احساسی است .در راببۀ عاشقانۀ سـالک و خـدا ،روح بهتـدریج وارد وحـدت
عرفانی میشود و از این طرید به اندازه ارفیتها ،خود به معرفت اسـما و صـفات خـدا
نائل میگردد .اشعار متعدد مثنو ،مولانا بهخوبی این ارفیت را برا ،عشد نشـان میدهـد
و جایگاه آن را در «گشودن» راز هستی و صـفات الهـی بـر رو ،سـالک نشـان میدهـد.
توصیفها ،مولانا و سرودهها ،و ،دربار عشد بهخوبی نشان میدهند کـه در معرفـت
عرفانی« ،روح» و «خدا» پس از آن که از خلال عشد با هم به تجربه درمیآینـد ،ویژگـی
غریب و خاص کاملـا برگشـتپذیر ،را بـه نمـایش میگذارنـد .عشـد و معرفـت ِ
نفـس

معرفتشناسی عشق در عرفان مولوی

نتیجهگیری

حاصل از رو،آوردن به «خدا» دقیقا همانند عشد «خـدا» بـه سـو ،روح اسـت« .روح» و
«خدا» از یکدیگر قابل تمییز نیسـتند و در وحـدتی عاشـقانه و پویـا تجل ّـی مییابنـد .ایـن
معرفت که از خلـال عواطـف حاصـل میشـود ،دارا ،سـاختار خویشتنشناسـانه اسـت و
معیار کثرت در وحدت را برآورده میسازد.
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Abstract
This paper seeks to account for, and analyze, the wisdom behind primary jihad
(al-jihād al-ibtidā’ī). The essential question is: what is the philosophy behind
primary jihad in Islamic thought? In response to the problem, intellectuals have
proposed three theories. Some people account for primary jihad in terms of
human natural rights; others account for it in terms of the divine right; and still
others consider it as an implication of the transcendence of Islam over other
religions. These three accounts of the philosophy of primary jihad are centered on
“beliefs and doctrines,” maintaining that primary jihad aims to obliterate
polytheism and spread monotheism. In this paper, I deploy an analyticdocumentary method to show that, besides these accounts, one might propose a
fourth account, which I shall defend here. Unlike the three accounts in which
combat with polytheism and non-divine beliefs are proposed as the philosophy
behind primary jihad, this account concentrates on “conducts and actions,” taking
the philosophy of primary jihad to be combat with immoralities and breaches of
covenants.
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چکیده
این پژوهش در پی تبیین و تحلیل حکمت جهاد ابتدایی است .پرسش اساسی ایـن اسـت کـه فلسـفه یـا
حکمت جهاد ابتدایی در اندیشه اسلامی چیست؟ اندیشمندان در پاسخ به ایـن مسـئله سـه نظریـه را بیـان
کردهاند .برخی فلسفۀ جهاد ابتدایی را بر اساس حد طبیعی انسان تبیین کردهاند؛ برخی آن را بـر اسـاس
حد الهی و برخی دیگر آن را لازمۀ تعالی دین اسلام بر دیگر ادیان دانستهاند .این سـه نگـرش ،در تبیـین
فلسفۀ جهاد ابتدایی «باور و اعتقاد» را محور قرار داده و هدف از جهاد ابتدایی را محو شرک و گسترش
باور توحید ،و الهی دانستهاند .بررسیها ،این پژوهش که با روش تحلیلـی و اسـتناد ،انجـام پذیرفتـه
است ،نشان میدهد در کنار تبیینها ،سهگانه یادشده ،میتوان از تبیین چهارمی نیز سـخن گفـت .ایـن
تبیین چهارم که مختار نویسنده است ،برخلاف سه رویکرد پیشـین کـه ایـد شـرکسـتیز ،و مقابلـه بـا
باورها ،غیرالهی را به عنوان حکمت جهاد ابتدایی مبرح میکننـد ،بـر محـور «رفتـار و عمـل» تمرکـز
داشته و فلسفۀ جهاد ابتدایی را مبارزه با بیاخلاقیها و بدعهد،ها میداند.
کلیدواژهها
جهاد ابتدایی ،باورمحور ،،اخلاقمحور ،،شرکستیز ،،تعالی اسلام.
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مقدمه
حکم جهاد ابتدایی در قرآن و برخی احادیث نبو ،همواره دستاویز برخی مخالفان بـوده
تا از این طرید ،اسلام را آیین خشونت و شمشیر معرفـی کننـد .ایـن در حـالی اسـت کـه
موجهی داشته و تفسیر خشونتآلـود از آن بـا
حکم جهاد ،بسان دیگر احکام اسلام ،بنیان ّ
اسلام سازگار نیست .تبیین این مدعا نیازمند تبیین حکمت جهاد ابتـدایی اسـت؛ ازایـنرو
پژوهش حاضر این مسئله را پی خواهد گرفت که حکمت یا مرلحت این حکم که نبـی
الهی یا امام معروم

ولیفقیه در زمان غیبت 1میتواند فرمان جهاد ابتدایی دهـد،
 ،و یا ّ

چیست؟ در پاسخ به ایـن پرسـش ،تبیـینهـا ،مختلـف در بـاب حکمـت جهـاد ابتـدایی
بررسی خواهد شد و سدس آنچه نویسنده از آن به تبیین اخلاقمحور یاد میکنـد ،تحلیـل
خواهد شد .پیش از پرداختن به این مسئله ،لازم است دو نکته بیان شود:
نخست اینکه پژوهش دربار جهـاد ابتـدایی کـار پیچیـدها ،اسـت؛ زیـرا ایـن بحـث
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چندلایه فقهی ،اخلاقی ،اعتقاد ،،تاریخی و فلسفی درهـمتنیـده دارد کـه مشـخصکردن
مسئله اصلی ،حکمت جهاد ابتدایی است.
نکته دوم ناار به پیشینه پژوهش است .بـه دلیـل جایگـاه مهـم بحـث جهـاد در اسـلام
توجهی از دیدگاهها ،مختلف دربار با جهـاد نگاشـته شـده اسـت .در
تاکنون آثار قابل ّ
زمینۀ فلسفه جهاد نیز آثار خوبی پدیـد آمـده 2،امـا بـا رویکـرد فلسـفی بـه ایـن موضـوع

 .1برخی بزرگان ،در حکم به جهاد ابتدایی وجود معروم را شرط نمیدانند؛ نظیر شـیخ مفیـد (مفیـد0409 ،ق ،ص
 )805و ابوصلاح حلبی (حلبی0459 ،ق ،صص  .)047-049و امروزه نیز بزرگانی چون آیـتالل ّـه سـیدعلی خامنـها،
مترـد ،ولایـت امـر مسـلمین اسـت ،در
معتقدند «بعید نیست حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه جـامعالشـرایبی کـه
ّ
صورتی که مرلحت آن اقتضا کند ،جایز باشد ،بلکه این نظر اقو ،است» (خامنها0404 ،،ق ،ص.)805
 .2برا ،نمونه ،نک :فلسفة الجهرد فی االستم ،نوشته عبدالحافظ عبدربه؛ فلسفةُ الحرب فی االستم نوشته نادیه حسـنی
صقر و فلسف جهرد در استم ،ترجمه سیدمحمود خضر ،مشتمل بر آرا ،مودود ،،سید قبب و حسن البنا دربار
جهاد؛ الجهرد فی سبمل الل اثر مودود،؛ معرل فی الطرهق نوشـته سـید قبـب؛ الجهیرد و القتیرف فیی السمرسی الهیروم
نوشته محمد خیر هیکل و مقالاتی همچـون «جهـاد ابتـدایی در قـرآن و سـیره پیـامبر» نوشـته محمـدهاد ،مفـت ؛
«نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه سلیمان با ملکه سبأ» نوشته حمید نـادر ،قهفرخـی
و. ...
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مرزها ،آنها نیازمند دق ّت است .در این مقاله ،تنها بر بعد فلسفی این حکم تمرکز شده و

پرداخته نشده است؛ بدین معنا که تحقید در جهت تبیین حکمت جهاد ابتدایی باشد و به
تبیین رویکرد اخلاق فلسفی در این زمینه پرداخته شده باشد.

1

 .1معناشناسی جهاد
«جهاد» واژها ،است از ریشۀ «جهد» ،به معنا ،بذل نهایت تـوان در قتـال بـا کف ّـار و دفـع
آنها و یا مبالغه در کـار و بـه نهایـت چیـز ،رسـیدن اسـت (ابـن منظـور0458 ،ق ،ج ،9ص 989؛

ابوجیب0458 ،ق ،ص « .)70جهاد ابتدایی» که از آن به جهاد دعوت ،جهـاد در مقابـل کف ّـار و
تعرضی نیز تعبیر شده (اشراق ،بیتا ،صص  ،)095-001در مقابـل «جهـاد دفـاعی» اسـت و
جهاد ّ
انگیز آن دعوت کفار به اسلام است؛ بدون اینکه از سو ،آنها حملـها ،صـورت گرفتـه
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باشد یا بیم حمله آنها به وطن اسلامی یا بـه مسـلمانهـا وجـود داشـته باشـد .در اصـبلاح
فقهی ،جهاد ابتدایی ،مقاتلۀ ابتدایی با کف ّار بعد از دعوت ایشان بـه اسـلام (ابوجیـب0458 ،ق،
ص  )70یا مبارزه ابتدایی با مشرکان برا ،دعوت آنها به اسـلام (شـهیدثـانی ،0971 ،ج ،0ص )009
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و یا به بیان دیگر مباشرتورزیدن در جنگ با هدف نشر اسلام به اذن معروم با قـومی از
کف ّار است که آغازگر جنگ نیستند (مرعی0409 ،ق ،ص .)99
 .2حکمت جهاد ابتدایی؛ رویکردهای باورمحور
بیشتر اندیشمندانی که از ایده جهاد ابتدایی دفاع میکننـد ،چنـد امـر را بـه عنـوان فلسـفه
جهاد ابتدایی بیان میکنند و اغلب جنبه عقیدتی را در راببه با حکمت این نوع جهـاد در
نظر دارند .این رویکردها ،باورمحور را در سه دسته میتوان پی گرفت:
 .1-2احقاق حقوق انسانها و رفع مانع برای رسیدن پیام اسلام به مستضعفان

ِ
طبیعـی هـر انسـان اسـت (الزحیلـی0408 ،ق،
دستیابی به حقاید هدایتبخش از جمله حقـوق
ِ
جهاد تربیت سخن گفته شده و تلاش شده است تا در کنار جهاد دعوت ،جهـاد تربیـت نیـز
 .1البته در برخی آثار از
که یکی از مجاهدتها ،پیامبر بوده است به ترویر کشیده شود (نک :شدید ،بیتا ،صص .)09-00

صص )089-080؛ زیرا پذیرش دین توحید ،سبب تحقد حیات طیبه برا ،بشـر اسـت (نحـل،

 17و انفال .)04 ،ازاینرو اگر عدها ،از حاکمان و زورگویان با هدف تسل ّط بر یک منبقـه،
ملتی را از این حد طبیعی منع کنند ،افراد همان ملت یا انسانها حد دارنـد بـرا ،دفـاع از
حقوق انسانی علیه زورگویان قیام کنند و به مبارزه برخیزند .مبابد این نگرش ،حکمـت
جهــاد ابتــدایی ایــن اســت کــه انبیــا ،الهــی و امامــان معرــوم

 ،بــادرهمشکســتن

حکومتها ،طاغوتی ،انسـانهـایی را کـه تحـت حکومـت حاکمـان اـالم و محـروم از
عقاید حد هستند ،نجات دهند (فارسـی ،0940 ،صـص )049-045؛ بنـابراین ،جهـاد عقیـدتی در
حقیقت دفاع از حقوق طبیعی انسان در دستیافتن به باور صـحی اسـت .در ایـن راسـتا،
ِ
شکنی پیامبر اسلام و ابراهیم و یا جنگ پیامبر اسلام با سـران شـرک در مکـه،
بت
نوعی دفاع از حقوق انسانهاست.
در برخی تقریرها از این تبیین ،هدف جهاد ،دفاع از جوامع بشـر ،و اجتمـاع انسـانی
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نیز دانسته شده اسـت (آصـفی ،0971 ،صـص )00-00؛ چـرا کـه اگـر اجتمـاع تحـت حاکمیـت
همت گمارند .قرآن با تأکید بر این رویکرد میفرماید «چرا در راه خدا جهـاد
آن جامعه ّ
نمیکنید و در راه

(آزاد )،جمعی ناتوان از مرد و زن و کودک تلاش نمـیکنیـد» (نسـا ،

 )70علامـه طباطبــایی معتقــد اســت «اگــر احیــا ،انســانیت و رســاندن انســانهــا بــه حیــات
انسانیشان موقوف شد بر اینکه جنگی تحمیل کنیم ،تحمیل میکنیم و هی اشکالی هـم
ندارد» (طباطبایی ،0970 ،ج ،0ص  .)98ایشان معتقد اسـت جهـاد ابتـدایی زنـدهکننـده و باعـث
حیات اجتماعی انسانی است (طباطبایی ،0970 ،ج ،0ص )99؛ بنابراین مبارزه با شرک و دفاع از
حد فبر ،انسانیت بهمنزلۀ بازگرداندن روح به قالـب اجتمـاع و زنـدهکـردن آن اسـت و
ازاینرو اسلام میخواهد به واسبۀ قتال با کفار از حد قانونی و فبر ،انسانها دفـاع کنـد
(طباطبایی ،0970 ،ج ،0ص  .)90بر این اساس ،جهاد ابتدایی در حقیقت ،دفاع از توحیـد و دیـن
الهی به عنوان یک حد طبیعی انسان است.
این تبیین ،اگرچه خوب است ،در واقـع تبیـین جهـاد ابتـدایی نیسـت ،بلکـه آن را بـه
جهاد دفاعی باز میگرداند.
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طاغوت باشد ،مسلمانان باید جهت آزادساز ،آن و هموارساختن راه تعالی اجتمـاعی در

 .2-2گرفتن حق الهی و برپاساختن توحید

از منظر ،دیگر ،میتوان حکمت جهاد ابتدایی را در استیفا ،حد الهـی جسـتوجو کـرد؛
به این بیان که پیامبران و ائمه

نمایندگان خداوند بر رو ،زمین هستند و کمترین وایفـه

آنها این است که از حقوق الهی محافظت کننـد .کمتـرین حقـوق الهـی ایـن اسـت کـه در
سراسر جهان پرستش شود ،دینش حاکم شود و سخنش برتر شمرده شـود .اگـر کسـانی از
قبول و رعایت این حد سر بـاز زدنـد ،خـدا ،تعـالی افـزون بـر عقـاب و عـذاب اخـرو،،
میتواند در همین دنیا از مؤمنان و صالحان بخواهد که به جنگشان بروند ،سرکوبشان کننـد
و عذابشان دهند؛ 1به بیان دیگر مهمترین حقوق الهی در این دنیا ،گسترش توحیـد اسـت و
پیامبران و ائمه
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به عنوان نمایندگان الهی و استیفاکنندگان حقـوق الهـی ،اگـر ضـرورت

ببینند که برا ،اقامه توحید دستور جهاد ابتدایی دهند ،میتوانند از این حکم اسـتفاده کـرده
و حد الهی را از مشرکان بستانند .براین اساس فلسفه جهاد ابتدایی ،احقاق حد الهـی اسـت.
علامه طباطبایی از این تقریر ،به بقا ،دین تعبیر کرده و میفرمایـد :تشـریع جهـاد بـه منظـور
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حفظ اجتماع دینی از شر دشمنان دین است که میخواهند نور خدا را خاموش کننـد؛ زیـرا
اگر جهاد نباشد ،همه معابد دینی و مشاعر الهی ویـران گشـته عبادتهـا و مناسـک از میـان
میرود (طباطبایی ،0970 ،ج ،04ص )980؛ ازاینرو با استناد به آیه  45سوره حج 2مـیتـوان گفـت
احیا ،مراکز توحید ،و عباد ،الهی در برابر مراکز فسـاد و فحشـا از جملـه حکمـتهـا،
جهاد ابتدایی است (فاضل لنکرانی ،0910 ،ص .)07
در این رویکرد ،جهاد بدون مفهوم توحید هی

گونه بار ارزشی نخواهد داشـت (الظـالمی،

بیتا ،ص  )00و هی جنگـی بـدون تحقـد هـدف توحیـد و خداپرسـتی ،مشـروعیت نخواهـد
داشت (ابوعبیّه ،بیتا ،ص )99؛ ازاینرو کسانی که ریشهکنی شرک را به عنوان حکمـت جهـاد
 « .1قَاتِلوهم یع ّ ِذبهم الل ّه ب ِ َأ ِ
یدیکم َویخ ِزهِم؛ بـا آنـان پیکـار کنیـد تـا خداونـد آنـان را بـه دسـت شـما عـذاب داده و
َ
خوارشان کند» (توبه.)04 ،
ِ
« .2و ل َو لا دفع الل ّ ِه الن َّاس بع َضهم بِبع ٍ ِ
َوات َو َمساجِد؛ اگر خدا (رخرـت جنـگ ندهـد
یع َو َصل ٌ
َ
َ
ض ل َه ّد َمت َصوامع َو ب ِ ٌ
َ
َ َ
شر بعضی از مردم را به بعض دیگر نکنـد ،همانـا صـومعهها و دیرهـا و کنشـتها و مسـاجد ،کـه در آن
دفع
و)
ّ
(نماز و) ذکر خدا بسیار میشود ،همه خراب و ویران شود (الحج.)45 ،

کون فِتنَةٌ؛ با کفار جهـاد کنیـد تـا فتنـه و
ابتدایی مبرح میکنند و به آیه « َو قاتِلوهم َحت َّی لا تَ َ
فساد از رو ،زمین برطرف شود» (بقره019 ،؛ انفال )91 ،اسـتناد مـیکننـد (فاضـل لنکرانـی ،0910 ،ص

 ،)07مدافع این تبیین برا ،فلسفه جهاد هستند .البته برخی فتنه در این آیـه را بـه معنـا ،کفـر
(قرطبــی ،0994 ،ج ،0ص  )904و برخــی بــه معنــا ،شــرک دانســتهانــد (ســیوطی0454 ،ق ،ج ،0ص 050؛

طباطبایی ،0970 ،ج ،0ص 90؛ مروارید0459 ،ق ،ص  )001ولـی در هـر صـورت بحـث نـاار بـه اعتقـاد
است و نوعی تبیین باورمحور از جهاد ابتدایی را بیان میکند.
 .3-2برتری اسلام بر دیگر ادیان

نداده که کافران کمترین سلبها ،بر مؤمنان داشته باشند» (النسا  )045 ،آمده اسـت و نشـان

میدهد که مسلمان به اعتبار اسلام و ایمانش ،نبایـد تحـت سـلبه غیرمسـلمان واقـع شـود
(مجلسی0459 ،ق ،ج ،91ص 47؛ خویی0455 ،ق ،ج ،07ص  .)041مبابد این رویکرد ،ازآنجاکه دیـن
عـزتبخشـیدن بـه
حد همواره باید برترین باشد ،جهاد ابتدایی برا ،خوارساختن باطل و ّ
دین حد و به منظور اعتلـا ،کلمـه حـد روا خواهـد بـود و وادارسـاختن اهـل کتـاب بـه
عـزت و عظمـت اسـلام و ذل ّـت
پرداخت جزیه (التوبه )9 ،نیز از همـین بـاب اسـت.ازاینرو ّ

شرک از دیگر حکمتها ،جهاد ابتدایی است( 1فاضل لنکرانی ،0910 ،ص .)07

 .1به تعبیر ابن تیمیه «الجهاد مقروده أن تکون کلمة الل ّه هی العلیا؛ هدف از جهاد ،تعالییافتن سـخن الهـی اسـت» و
یا به تعبیر برخی دیگر «المقرود بالقتال الابتدائی أن یکون الدین لل ّه تعالی فیظهر دینالل ّه تعالی علی سائر الادیان؛
مقرود از جهاد ابتدایی ،تعالییافتن دین اسلام بر سایر ادیان است» (السحیمی0401 ،ق ،ص .)001
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اعتلا ،کلمه حد و برتر ،دین اسلام ،موضوع دیگر ،است کـه حکمـت جهـاد ابتـدایی
ِ
ِ
السفلَی َوکل ِ َمـة
ین کفَروا ّ
دانسته شده است و این مبلب از آیاتی همچون « َج َع َل کل َم َة الَّذ َ
الل ّ ِه هِی العلیا ،خداوند ندا ،کافران را پست گردانید و ندا ،خداست که مقام بلند دارد»
(التوبه)45 ،؛ «لِیظ ِهره علَی ّ ِ
الد ِ
ین کل ِّ ِه ،تا آیین اسلام را بر همه آیینها غالب گردانـد» (الرـف:
َ َ
ِ
 )1و روایتهایی مانند «الإسلَام یعلو َو لَا یعلَی َعلَیه ،اسلام علو پیدا میکند و هرگز چیـز،
بر آن علو پیدا نمیکند» (ابنبابویـه0409 ،ق ،ج ،4ص  )994قابل استنباط اسـت .ایـن روایـت در
ِِ
ِ ِ
ین َسـبِیلا؛ خداونـد هرگـز اجـازه
ین َعلَی المؤمن َ
تفسیر آیاتی چون « َو لَن یج َع َل الل ّه للکاف ِر َ

تا اینجا سه رویکرد کل ّی دربـار حکمـت جهـاد ابتـدایی بیـان شـد .البتـه تبیـینهـا،
دیگر ،را نیز میتوان ارائه کرد؛ برا ،نمونه ،مونتگمر ،وات با نگـاهی پدیدارشناسـانه،
حکمــت جهــاد را ایــن مــیدانــد کــه پیــامبر

بــرا ،جلــوگیر ،از هــدر رفــتن نیــرو،

جنگجویی ّامت خود و متلاشینشدن جامعه ،جهاد را وضع کرد (وات ،0980 ،ص  .)11با این
بیان ،و ،میکوشد حکمـت جهـاد را در کـارکرد وحـدتگرایانـه آن در جامعـه عرـر
پیامبر

ترـور دقیقـی نیسـت .او مفهـوم
ترور ایشـان از حکـم جهـاد،
ّ
تبیین کند .البته ّ

تقدس آن فروکاسـته و بـهصـراحت آن را در ادامـه قتـل و غارتهـا،
جهاد را از حالت ّ
جاهلی قبایل علیـه یکـدیگر دانسـته و معتقـد اسـت همـان جنـگهـا ،قبیلـها ،عـرب را
پیامبر
26

به مفهوم جهاد تبدیل کرد (وات :0980 ،ص)17؛ در هر حال ،آنچه تا بدینجا بیـان

شد این بود که میتوان رهیافتها دربار تبیین حکمت جهـاد ابتـدایی را در سـه نگـرش
عمده دستهبند ،کرد.
 .3تحلیل انتقادیِ نگرش باورمحورانه با تمرکز بر اخلاقمحوری
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اشتراک اساسی سه رهیافت یادشده در مورد فلسفه جهاد ابتـدایی ایـن اسـت کـه ضـمن
اینکه هر سه جهاد ابتدایی را میپذیرنـد ،شـرکزدایـی ،گسـترش باورهـا ،توحیـد ،و
تعالی دین حد بر ادیان باطل را محـور اصـلی مـیداننـد و میکوشـند تـا حکمـت جهـاد
ابتدایی را در بعد عقیدتی و موضوع توحید و شرک که از سنخ باور است ،پی گیرند؛ به
بیان دیگر این رویکردها حکمت جهاد ابتدایی را در زدودن عقاید شـرکآلـود و ایجـاد
زمینه برا ،باورها ،توحید ،میدانندّ .اما به نظر میرسد رهیافت دیگر ،نیز میتـوان در
ِ
عقیـدتی
باب حکمت جهاد ابتدایی مبرح کـرد کـه بـیش از تمرکـز بـر بـاور و سـاحت
انسان ،ساحت رفتار را مد نظر قرار داده است .این رهیافت که میتوان از آن به رویکـرد
اخلاقمحور یا رفتارمحور تعبیر کرد ،برخلاف سه رویکرد یادشده که عنرر محـور ،در
ِ
ِ
فتـار ،انسـان
عقیدتی انسان دانستند ،ساحت ر
باب تبیین حکمت جهاد ابتدایی را ساحت
را در نظر دارد و معتقد است فلسـفۀ تشـریع جهـاد ابتـدایی در درجـه نخسـت ،گسـترش
باورها ،توحید ،و یا محو شرک نیست؛ بلکه هدف از تشـریع جهـاد ابتـدایی آن اسـت

که عاملی برا ،مقابله با بیاخلاقیها ،بیعدالتیها و بدرفتار،ها باشد .آیات قرآن ،سنّت
و سیر نبو ،و علو ،و نیـز لـوازم پـذیرش حکـم جهـاد ابتـدایی ،بـیش از رویکردهـا،
باورمحور ،به این رویکرد نظر دارد و ساحت رفتار ،را در تبیین حکمت جهـاد ابتـدایی،
مدعا به قرار ذیل است:
مورد تأیید قرار میدهند .دلایل این ّ
 .1-3همراهی آیات جهاد با رویکرد اخلاقمحور

با نظر به آیات مربوط به جهاد ابتدایی میتوان دریافـت کـه هـدف از تشـریع جهـاد ،در
درجه نخست ،زدودن شرک نیست .مهمترین آیات ناار به جهاد ابتدایی در سـوره توبـه
بیان شده است .در اولین آیه این سـوره کـه بحـث برائـت از مشـرکان مبـرح مـیشـود،
ِ
عهدشـکنی آنهاسـت کـه یـک موضـوع اخلـاقی و نـه
ترری میشود که برائت به دلیل
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ین؛
ـن المشـ ِرک َ
اهـدتم م َ
ین َع َ
عقیدتی است .این آیه با تعبیر «بَ َرا َ ٌة م َن اللَّه َو َرسوله ِإلَی الَّذ َ
[این آیات اعلام بیزار ،خدا و پیامبرش نسـبت از مشـرکانی اسـت کـه بـا ایشـان پیمـان
بهسبب عهدشکنی و پیمانشکنی آنهاست .این آیـه نمـیگویـد بـا مشـرکان وارد جنـگ
شوید ،بلکه میگوید از «مشرکانی که عهدشکنی کردند» برائت بجوییـد و بـا آنهـا وارد
جهاد شوید؛ ازاینرو در همین آیه مشـرکانی کـه بـه عهـد خـود پایبنـد بـودهانـد اسـتثنا
ِ
ِ
ین ث َّم لَم ینقروکم شَ یئا َو لَم یظاهِروا َعلَیکم َأ َحـدا
عاهدتم م َن المش ِرک َ
ین َ
شدهاندِ « :إلَّا الَّذ َ
فَ َأت ِ ّموا ِإلَی ِهم َعه َدهم ِإلی م َّدت ِ ِهم ...ف ََمـا اسـتَقاموا لَکـم فَاسـتَقِیموا لَهـم؛ مگـر آن گـروه از
مشرکان که با آنها عهد بستهاید و هی عهد شما نشکستند و هی یک از دشـمنان شـما را
یار ،نکرده باشند ،پس با آنها تا مدتی که مقرر داشتهاید عهد نگاه دارید که خدا متقیان
را دوست میدارد ...تا زمانی که آنها بر عهد خود پایدارند ،شما هم عهد آنهـا را بداییـد»
(التوبه ،)7-4 ،این آیات نشان میدهـد کـه ورود بـه جنـگ بـا مشـرکان در درجـه نخسـت
بهسبب شرک آنها نیست ،بلکه به خاطر عهدشکنی آنهاست و لذا بحث کاملـا اخلـاقی و
رفتار ،بوده و ناار به جنبۀ عقیدتی و باور نیست .در مجمع البمرن از ابن عباس نقل شـده
ِ ِ
ِ ِ
ین یقـاتِلونَکم ،...و در راه خـدا بـا
است که آیات جهاد مانند « َو قاتلوا فی َسـبِی ِل الل ّـه الَّـذ َ
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بستهاید» ،بهصراحت نشان میدهد که برائت و تنف ّر خداونـد و رسـول الهـی از مشـرکان،

21

آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید»؛ در مورد صل حدیبیه نازل شده و
ناار به عهد و پیمانی است که مشرکان نقض کرده بودند (طبرسی ،بیتا ،ج ،0ص .)001
همچنین آیاتی که در ادامه در سوره توبه دربار مشـرکان بیـان مـیشـود و بیشـتر بـه
ین َحیـث
عنوان مستندات جهاد ابتدایی به کار گرفته میشود؛ مانند آیـه «فَـاقتلوا المشـ ِرک َ
َو َجدتموهم؛ هرکجا مشرکان را یافتید آنها را به قتل برسـانید» (التوبـه ،)0 ،بـه قرینـه آیـات
ابتدایی این سوره ،حکم مشرکانی را بیان میکند که عهدشکن بودهاند .آیه «فَقَاتِلوا َأئ ِ َّم َة

ِ
ان لَهم؛ با پیشوایان کفر کارزار کنید که آنهـا را عهـد اسـتوار ،نیسـت»
یم َ
الکف ِر إنَّهم لَا َأ َ
(التوبه )00 ،نیز بهصراحت پایبندنبودن آنها به عهد را دلیل قتال بیـان مـیکنـد .حتـی آیـات
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ناار به مسئله جهاد ابتدایی در دیگر سورهها نیز این ادعا را پشتیبانی میکند؛ برا ،نمونه،
در سوره نسا آمده است« :فَخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهمِ ...إلاَّ الَّ ِذین ِ
ون ِإلـی
یرـل َ
َ
َ َ
َ
َ
قَو ٍم بَینَکم َو بَینَهم مِیثاقٌ ؛ هـر کجـا آنـان را یافتیـد بگیریدشـان و بکشیدشـان  ...مگـر آن
کسانی که به گروهی میپیوندند که میان شما و آنان پیمان عدم تعرز اسـت» (نسـا -81 ،
 )15که نشان میدهد ِ
نفس برخـوردار ،از باورهـا ،شـرکآلـود دلیـل بـر قتـال و حملـه
ابتدایی نیست؛ ازاینرو در ادامه همین آیه بیان میشود که «ف َِإ ِن اعت َ َزلوکم فَلَـم یقـاتِلوکم
 ...فَما َج َع َل الل ّه لَکم َعلَی ِهم َسبِیلا؛ اگر از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند ،خدا برا،
شما راهی علیه آنها نگشوده است» (نسا  .)15 ،مبابد این آیات ،قانون جهـاد ابتـدایی نـاار
به مشرکانی است که به هی وجه خود را به عهد و پیمان مقیّد نمیداننـد .در ایـن آیـات
بیان شده که اگر همین مشرکانی که با شما به جنـگ وارد شـدند[ ،در عـین پایبنـد ،بـه
باورها ،شرک آمیز خود به ملتی پناهنده شدند که بین شما و آنهـا پیمـان صـل اسـت،
تعقیبشان نکنید .یا اگر خودشان بگویند که دیگر خسته شدیم[ ،در عین اینکه هنوز خـود
را از باورها ،مشرکانه بر ،ندانستهاند  ،دیگر آنها را دنبال نکنیـد (نسـا )10-81 ،؛ بنـابراین
در درجه اول ،برخوردار ،آنها از باورها ،غیرتوحیـد ،معیـار نیسـت ،بلکـه معیـار ایـن
است که آنها با شما خلاف اخلاق عمل کنند و پیمانی را کـه بـا شـما بسـتهانـد را نادیـده
بگیرند .این آیات نشان میدهد که عل ّت دستور جهاد با مشرکان ،پیمانشـکنی آنهاسـت
(طبرسی0459 ،ق ،ج ،0ص .)04

شـدت برخـورد بـا کف ّـار را بیـان مـیکنـد ،نظیـر آیـۀ
دیگر آیات مرتبط با بحث که ّ
ِ
ِ
ین َم َعه َأ ِش َّدا َعلَی الکفَّا ِر ر َحما بَینَهم» (الفت  )01 ،نیز مویّـد همـین
«م َح َّم ٌد َرسول الل ّه َو الَّذ َ
ـدا
مفسران (فخر راز0405 ،،ق ،ج ،09ص َ « ،)079أ ِش َّ
رهیافت است .در این آیه بنا به نظر برخی ّ
َعلَی الکفَّا ِر» را باید بر اساس « َو لا تَ ِهنوا» (آل عمـران )091 ،تفسیر کرد کـه در ایـن صـورت،
اشدا » به معنا ،خشنبودن و رحمنداشتن نیست ،بلکه شدید در مقابل سستی یـا ضـعف
« ّ
و به معنا ،محکمبودن است؛ به ایـن معنـا کـه تابعـان پیـامبر

در مقابـل کفـار محکـم

هستند.
افزون بر این ،در فهم آیات جهاد ،باید به جبههبند،ها ،سیاسی کـه در زمـان نـزول
توجه داشت .در این آیات ،لزوما کافر بـه معنـا ،آتئیسـت یـا
این آیات وجود داشته نیز ّ
فرد ،که خدا را قبول ندارد نیست؛ بلکه منظور از کافر ،کافر حربی یا کسانی هستند که
تحمل عقاید دیگران را ندارند و دعوت حضرت رسول

را بر نمیتابند .به تعبیر علامه
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طباطبایی در تبیین معنا« ،کافرین» باید کفار عهد رسول خدا را از مبلد کف ّار جدا کرد؛
ِ
ین کفَروا َسوا ٌ َعلَی ِهم َأ َأنذَ رتَهم َأم لَم تن ِذرهم؛ (ا ،رسول
ص  .)095علامه ذیل آیه « ِإ َّن الَّذ َ
ما) برا ،کافران یکسان است که ایشان را بترسانی یا نترسانی ،ایمان نخواهند آورد» (بقره،

 )9میفرماید« :مراد از کافر در این آیه ،آن دسته از کف ّار ،هستند که کفـر و جحودشـان
سبحی نیست ...منظور از کف ّار ،صنادید و سـردمداران مشـرکان قـریش و بزرگـان مکـه
است که در امر دین لجاجـت میکردنـد و در دشـمنی بـا دیـن خـدا از هـی کارشـکنی
ـدا َعلَـی
کوتاهی نکردند» (طباطبایی ،0970 ،ج ،0ص  .)00علامـه همچنـین در تفسـیر آیـه « َأ ِش َّ
الکفَّا ِر» میگوید این آیه ویژ کفار دست اول همچون مشرکان مکه و مانند آنـان اسـت
کفر ورزیدند (طباطبایی ،0970 ،ج ،0ص  .)047همینطور در سوره انفـال
که به رسول خدا
اب عِن َ ِ ِ
ـون» (انفـال .)00 ،منظـور از
ین کفَـروا فَهـم لـا یؤمِن َ
میفرماید « ِإ َّن شَ َّر َّ
الد َو ِ ّ
ـد الل ّـه الَّـذ َ
ِ
ین کفَروا»« ،الذین ثبتوا علی الکفر» اسـت و آنهـا کسـانی هسـتند کـه عنـود دارنـد و
«الَّذ َ
عهدشکن هستند و شما بـرا ،مقابلـه بـا اینهـا بایـد همـواره آمـاده باشـید؛ ازایـنرو اگـر
دارندگان عهد از کفار بر عهد خود پایدار نباشند ،بر ول ّی امر اسـت کـه بـا ایشـان مقاتلـه
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زیرا «در این آیات ،مراد کف ّار عهد رسول خداست ،نه مبلـد کف ّـار» (طباطبـایی ،0970 ،ج،08

کند (طباطبایی ،0970 ،ج ،1ص )009؛ 1بنابراین کافر در این آیات معنا ،خاص خـود را دارد و
خباب آیات جهاد ابتدایی ناار به کسانی است که با عهدشکنی اعلـام جنـگ کردهانـد؛
در حالت حربی قرار گرفتهاند و به مخالفت با پیامبر

و اصحاب و ،پرداختـه و قرـد

جان ایشان و مؤمنان را میکنند .لذا صرف تقسیم کفار به اهل کتاب و غیـر اهـل کتـاب
کــافی نیســت ،بلکــه بایــد مراتــب کفــر را بــه عنــوان یــک واژه مشــکک و نیــز مراتــب
شدیدبودن را در تبیین حکمت جهاد ابتدایی در نظر گرفت 2،و سدس آیات جهاد را معنا
کرد.
بنابراین ،آیات قرآن با رویکرد اخلاقمحور در باب تبیین حکم جهاد ابتـدایی همـراه
است .حتی اگر نگاه عقیدتی نیز به مسئله داشته باشیم ،باز هم به نوعی حکمـت جهـاد بـه
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مسئله اخلاقی باز میگردد و کفار از آن جهت که نقـض عهـد کـردهانـد و عهـد فبـر،
خود را نقض کردهاند ،تقبی و ملامت میشـوند و چـهبسـا از ایـن جهـت مسـتحد جهـاد
ِ
ون َعه َد الل ّ ِه مِن بَع ِد مِیثاقِ ِه  ...أولئ ِک لَهم اللَّعنَة؛ کسانی که عهد
ین ینقض َ
هستند .آیه « َوالَّذ َ
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خدا را بعد از پیمـانبسـتن مـیشـکنند  ،...آناننـد کـه لعنـت و بـد ،در آن سـرا ،بـرا،
آنهاست» (الرعد )00 :میفرماید کف ّار کسانی هستند که عهد فبـرت سـلیم را کـه مقتضـا،
آن اقرار به توحید است ،نقض کردهاند و احکام خدا و راه او را کـه بشـر را بـه سـعادت
میرساند تغییر دادهاند و آن را قبع کردهاند؛ از این رو باید با آنها برخورد شـود و یکـی
از مرادید برخورد با آنها جهاد ابتدایی است.
 .2-3همراهی سیرۀ اولیای دین با رویکردهای اخلاقمحور

پیامبر

و امام علی

و دیگر ائمه

هیچگاه در نظر و عمل در ِ
پـی گسـترش آیـین

اســلام از طریــد جنــگ نبودهانــد و همــواره کوشــیدهانــد آیــین اســلام از راه عقلانیــت و
« .1میان کفار عهدشکن و کفار وفادار به عهد فرق است» (طباطبایی ،0970 ،ج ،1ص .)047
ِ
ِ
آمنوا ،ث َّم کَفَروا ،ث َّم ازدادوا کفرا ،ل َم یَک ِن الل ّه لِیَغف َر ل َهم؛ همانـا کسـانی
 .2مانند آیهِ « :إ َّن ال َّذ َ
آمنوا ،ث َّم کَفَروا ،ث َّم َ
ین َ
که ایمان آوردند و باز کافر شدند ،آنگاه دوباره ایمان آوردند و باز کافر شدهاند و این بار کفرشان زیادتر شد،
اینها را خدا ابدا نخواهد آمرزید» (النسا .)097 ،

اندیشهورز ،آزادانه رشد یابد .در سیره پیامبر
اسلام وجود ندارد .نامهها ،پیامبر

کشورگشایی به منظـور تـرویج عقایـد

در مکرتمب الرسیوف بـه پادشـاه ایـران ،روم ،حبشـه

و ،...نشان میدهد که ایشان در هی یک از این نامهها تهدید صری به جنگ نکـردهانـد
و فقط پیام حد را ابلاغ کرده و مسئولیت عدم پذیرش را بر خود آنها واگذار کـردهانـد.
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هرچند به صورت ضمنی به نظر میرسد گاهی تهدیدهایی نیز در این مکاتبهها هست؛ از
جمله تعبیر «اسلم ،تسلِم» در بیشتر نامهها که اشـاره دارد اگـر اسـلام نیاوریـد ،در سـلامت
نخواهید بود؛ اما میتوان گفت این تهدیدها ناار به جهاد ابتدایی نیسـت ،بلکـه بـه جهـاد
دفاعی بازمیگردد که پیامبر

در جهت دفاع از حد طبیعی انسانهـا ،مستضـعف کـه

تحت سلبۀ حکومتها ،طاغوتی قرار گرفتهاند ،وایفه خـود مـیدانـد کـه در صـورت
برخوردار ،از قدرت ،جهت آزاد ،انسانها ،مستضعف و جوامع آنها اقدام کند .سـیر
پیـامبر و ائمـه

فقـط دعـوت منبقـی بـوده اسـت و از همـینرو در زمـان پیـامبر تمــام
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جنگهایی که رخ داد یا دفاعی بوده و یا سریههایی بوده است که دفـاع پـیش از موعـد
مورد هجوم واقـع مـیشـد .بـهطـورکلی سـیرهنویسـان شـمار غـزوههـا و سـرایا ،دوران
زمامدار ،حضرت رسول را بیست و هفت غزوه و سی و هشت سریّه دانستهانـد کـه تنهـا

در نه غزوه از آنها جنگ درگرفته است (ابن هشـام0551 ،م ،ج ،4ص  .)000تمام این نه غزوه نیز
یا با هجوم و لشکرکشی دشمنان بوده و یا پس از عهدشکنی و توطئهگر ،دشمنان شکل
گرفته است؛ ازاینرو بهرغم ادعا ،برخی محققان که جنگ بدر ،خیبر و موتـه را از نـوع
جهاد ابتدایی میدانند (آصفی ،0971 ،ص 95؛ العارف ،0987 ،ص  ،)490در سیره پیامبر
ابتدایی دیده نمیشود .تنها و مهمترین فـت در زمـان حضـور پیـامبر

 ،جهـاد

فـت مکـه بـوده

است که آن هم بدون هرگونه جنگ و خـونریـز ،رخ داده اسـت .بـه گـواهی تـاریخ،
فتوحات اسلامی و کشورگشاییها ،بعد از پیـامبر

و در دور زمامـدار ،خلیفـه ّاول و

 .1برا ،نمونه پیامبر در نامه به کسر ،مینویسد« :من محمد رسول الل ّه إلی کسر ،عظیم فـارس سـلام علـی مـن
اتبع الهد ،وآمن بالل ّه ورسله ،أما بعد ،فإنی رسول الل ّه إلی الناس کافة لینذر من کان حیا ،أسلم تسـلم ،فـإن أبیـت
فعلیک إثم المجوس» (احمد ،میانجی0401 ،ق ،ج ،0ص .)900
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در آنها صورت گرفته است؛ بهگونها ،که اگر پیـامبر

اقـدامی نمـیکـرد غافلگیرانـه

قوت گرفته است .ایـن فتوحـات پـس از زمـان رسـول
دوم اتّفاق افتاده و در زمان عثمان ّ

خدا

و بیشتر با انگیز گسـترش قلمـرو سیاسـی و جغرافیـایی و تفکـر سیاسـی دولـت

حاکمه صورت گرفته است 1.البته ممکن اسـت گفتـه شـود پیـامبر

در زمـان حضـور

خود قدرت کشورگشایی و فتوحات نداشته و به همین جهت در این زمینـه اقـدام نکـرده
است (وات ،0980 ،ص  ،)10ولی این سخن دقید نیست؛ زیرا شیخ مفید بیان مـیکنـد کـه در
جریان صل حدیبیه 9955 ،مرد به همراه نبی

بود ،اما با این حال حضرت مرلحت را

در جنگ ندید (مفید ،بیتا ،ج ،0ص  .)04علـاوه بـر ایـن ،مکاتبـهها ،پیـامبر

بـا پادشـاهان

ایران ،روم و ...پس از فت مک ّه صورت گرفته است که نشان میدهد پیامبر

از لشـکر

عظیمی برخوردار بوده است .همچنـین چـه بسـا برخـی سـکوت امـام علـی

در برابـر

کشورگشایی خلفا یا برخی مشاورههایی را که ایشان در مقاطع مختلف بر اساس مرـال
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اسلام به خلفا دادهاند ،به نوعی تأییـد فتوحـات از سـو ،حضـرت تلق ّـی کننـد ،امـا سـیر
حضرت و سبک زندگی و ،بـه دور از ایـن امـر اسـت و بـه نظـر مـیرسـد سـکوت آن
حضرت بیشتر به دلیل نداشتن آزاد ،و قدرت و موقعیت برا ،ابراز مخالفـت بـا ترـمیم
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خلفا باشد؛ زیرا حضرت در هی زمانی آزاد نبود تا ارزیابی خـود از عملکـرد شـیخین را
بیان کند (جعفریـان ،0985 ،ص  .)058مشـورت و ،بـه خلفـا نیـز ،چنـد نکتـه داردّ :اول آنکـه
مشورت حضرت به خلیفه دوم ،ناار به جنگ دفـاعی بـوده اسـت؛ چـرا کـه در سـال 00
هجر ،در سـرزمین قادسـیه نبـرد سـختی میـان سـداه اسـلام و نظامیـان ایـران رخ داد کـه
پیروز ،مسلمانان را در پی داشت .پس از این پیروز« ،،یزدگرد» پادشاه ایران ،سداهی به
فرماندهی «فیروزان» ترتیب داد تا جلو ،حملـه احتمـالی را بگیـرد و یـا دسـت بـه حملـه
تهاجمی زند (مسکویه راز ،0991 ،،ج ،0صص  089-080و ج ،0ص  .)089اینجا بود که خلیفه سـران
 .1به اذعان برخی ،فتوحات بیشتر به انگیزه ارضا ،روحیـۀ جنـگجـویی میـان قبائـل یـا دسـتیابی بـه غنـایم (حتـی،
 ،0985ص  )087و یا مشغولساختن مخالفان به امور جنگ بـرا ،در امـانمانـدن حکومـت مرکـز ،از انتقـادات
آنها انجام شده است (دینـور0405 ،،ق ،ج ،0ص  .)40در عـین حـال ،نمـیتـوان انکـار کـرد کـه چـه بسـا ایـن
فتوحات با انگیزه تبلیغ اسلام نیز انجام شده باشد ،اما ازآنجا کـه اسـتفاده ابـزار ،از دیـن در عملکـرد خلفـا زیـاد
دیده میشود ،دستکم نمیتوان گفت تنهـا انگیـزه آنهـا تبلیـغ اسـلام بـوده اسـت (نـک :دهقـان رحـیم،0914 ،
صص.)70-90

صحابه را از ترمیم خود مبنی بر اینکه میخواهد مدینه را ترک کنـد آگـاه سـاخت .در
ایــن موقــع امیــر مؤمنــان

برخاســت و فرمــود« :موقعیــت زمامــدار ،همچــون رشــته

مهرههاست .اگر رشته از هم بگسلد ،مهـرههـا پراکنـده شـده و هرگـز نمـیتـوان آنهـا را
جمعآور ،کرده و از نو نظام بخشید» (نهج البلاغه0404 ،ق ،خ ،049ص )059؛ بنـابراین مشـورت
حضرت به خلیفه ناار به یـک جهـاد دفـاعی اسـت ،نـه ابتـدایی؛ دوم اینکـه حضـرت بـا
فتوحات موافد نبود ،اما وقتی بالاخره این فتوحات آغاز شده بـود ،در ایـن موقعیـت اگـر
حضرت مشورت نمیداد ،چه بسا ضـربه اساسـی بـه کـل اسـلام وارد مـیشـد؛ ازایـنرو،
حضرت به سبب مرال اسلام ،مشورت میداد و حتی با حضور برخی از شیعیان خـود از
ریب اَسل َمی ،ابوعبید ثقفـی و حجـربن عـد( ،جعفریـان ،0985 ،صـص ،000
جمله بر َ
یدة بن ح َ

َ
 )001مخالفت نکرد؛ سوم اینکه عدم موافقت حضرت با اصل فتوحات بر فـرز اینکـه بـا
نهی صری ایشان اثبات نشود ،با مبنا ،جهـاد ابتـدایی کـه فرمـان آن بایـد از سـو ،امـام
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معروم و یا فقیه عادل صادر شود ثابت میشود.

پرسشی که دستکم دربار کافران اهل کتاب 1میتوان پرسید این است که اگر بـهواقـع
فلسفه جهاد ابتدایی هدایتکردن انسانها در دستشستن از باورهـا ،ناصـحی اعتقـاد،
است ،پس چرا اسلام از آنها جزیه میگیرد (التوبـه )01 ،و درعینحال آنها را رها میکند تـا
دین و اعتقاد خود را داشته باشند؟ اگر موضوع اصلی تغییر اعتقادات آنهـا و رهاشـدن از
باورها ،شرکآلود اسـت ،رهـاکردن آنهـا بهگونـها ،کـه آزادانـه بـر اسـاس باورهـا،
ناصحی خود عمل کنند ،چه معنایی میتواند داشته باشد؟ چه بسا با استناد به تعبیر « َحت َّی
یعبوا الجِزی َة عن ٍ
ون؛ [با آنها قتال و کارزار کنید تا آنگاه کـه بـا دسـت
ید َو هم َصاغِر َ
َ
خود با ذلت و تواضع جزیه دهند» (التوبه ،)01 ،گفته شود که کافران در این صورت نـوعی
 .1چون جزیـه ،تنهـا از کف ّـار اهـل کتـاب گرفتـه مـیشـود و در مـورد کف ّـار غیـر اهـل کتـاب نظیـر بـتپرسـتان و
ستارهپرستان ،جزیهدادن معنا ندارد ،بلکه باید اسـلام را بـه آنهـا عرضـه کـرد و اگـر ندذیرنـد ،بایـد کشـته شـوند
(مروارید0459 ،ق ،ص .)87
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3ـ .3مسئله جزیه

تأمل وامیدارد و به سمت اسلام سـوق
حقارت را
متحمل خواهند شد و این امر آنها را به ّ
ّ
میدهد؛ اما در پاسخ میتوان گفت حقارت به همان میزان که ممکن اسـت فـرد ،را در
جهت هدایت بیدار سازد ،چه بسا او را به بیزار ،و تنف ّر از اسلام نیز سوق دهد.
سخن کوتاه اینکه شواهد یادشده نشان میدهد که هنگام سخن گفتن از تبیین فلسـفه
جهاد ابتدایی ،در کنار رویکردها ،باورمحور باید به رهیافت رفتارمحور یا اخلـاقمحـور
جد ،داشت .باید تشریع حکم جهاد ابتدایی را ناار بـه اخلـاق و بـهطورخـاص
توجه ّ
نیز ّ
ناار به موضوع عهدشکنی و پیمانشکنی دانست کـه در زمـان حضـور پیـامبر

امـر،

رایج بوده است (وات ،0980 ،ص .)10
نتیجهگیری
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بنابرآنچه در این مقاله بیان گردید ،میتوان به نتایج زیر دست یافت:
ِ
شرک عقیدتی ،عل ّت کافی برا ،قتال با کف ّـار نیسـت ،بلکـه حـداقل نـوعی
 .0کفر و
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بیاخلاقی رفتار ،باید در کنار شرک مبرح باشد تا بتواند مجوز ،بـرا ،صـدور فرمـان
جهاد ابتدایی از سو ،معروم باشد .بر این اساس ،هدف اصلی جهاد ابتـدایی ،در درجـۀ
ِ
اخلاقی انسانهاست.
نخست هدایت
 .0تعریف جهاد ابتدایی به جهـاد ،کـه در راه نشـر و تبلیـغ عقیـده اسـلامی صـورت
میگیرد ،به گونها،که بتوان از آن به جهاد عقیدتی تعبیـر کـرد ،تعریـف دقیقـی نیسـت،
بلکه باید بعد اصلاح رفتار نیز در تعریف جهاد ابتدایی مورد ملاحظه قرار گیرد.
 .9در صورت اولویتدادن به تبیینها ،رفتارمحور به جـا ،تبیـینهـا ،بـاورمحور از
فلسفه جهاد ابتدایی ،دیگر مسائلی مانند تزاحم جهاد ابتدایی و آزاد ،عقیده به ایـن معنـا
که چرا اسلام جهاد در برابر مشرکان و کفار (غیر اهل کتاب) را مشـروع دانسـته اسـت و
آیا این امر با آزاد ،عقیده و ایمـان منافـات نـدارد ،مبـرح نخواهـد بـود؛ چـون در ایـن
صورت ،اساسا جهاد ابتدایی ناار به باورها و ساحت عقیـدتی انسـان نخواهـد بـود ،بلکـه
ناار به اخلاق و رفتار خواهد بود.
ِ
اصـالی
 .4در فرهنگ شیعی ،اگرچه جهاد ابتدایی در کنار جهاد دفـاعی یـک حکـم

شرعی است ،اما بیش از آنکه ناار به باور به عقیده افراد و به هدف شرکزدایـی باشـد،
ناار به رفتار و اخلاق است و با هدف هـدایت انسـانهـا در راسـتا ،پایبنـد ،بـه اخلـاق،
وضع شده است.
 .0ابتنا ،حکمت جهاد ابتدایی بر رفتار ،ناشی از تأثیر شگرف ساحت رفتـار ،انسـان
بر ساحت شناختی و عقیدتی اوست .رفتارها ،غیراخلاقی ،از آن جهـت کـه سـبب قبـع
فیض الهی میشود و همچنین از آن جهت که تأثیر تکوینی بر هویّت فرد ایجاد میکنـد،
بر قوا ،شناختی و هویت اندیشیدگی انسان تأثیر مـیگـذارد؛ ازهمـینرو گـاهی بایـد بـا
استفاده از جهاد ابتدایی در اصلاح رفتار انسانها کوشید کـه بـه صـورت طبیعـی هـدایت
1
ِ
اعتقاد ،آنها را نیز در پی خواهد داشت.
23
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 .1تفکیک رویکرد باورمحور و رفتارمحور در اینجا ،نباید سبب نادیدهگرفتن ارتباط تنگاتنک میان سـاحت بـاور و
ِ
رفتار ،انسان شود .همانگونه که نمیتوان تأثیر معرفت و اعتقاد بـر رفتـار
رفتار و تأثیر متقابل ساحت عقیدتی و
ِ
غیراخلاقی انسان بر معرفـت و سـاحت عقیـدتی و ،نیـز غافـل بـود .لـذا
را نادیده گرفت ،نباید از تأثیر رفتارها،
اینکه در تبیین حکمت جهاد ابتدایی به رفتار اخلاقی اهمیّت داده میشود ،به دلیل تأثیر شگرفی است که سـاحت
ِ
ِ
عقیدتی و ،دارد .این بیان قرآن که « َ ِ
السـواَ ،أن ک َـ َّذبوا ب ِ
ِ
ییـات
رفتار ،انسان بر ساحت
کان عاقب َ َة ال َّـذ َ
ین َأسـاؤا ّ
الل ّ ِه؛ فرجام کسانی که بد ،کردند [بسی بدتر بود [چرا که آیات خدا را تکـذیب کردنـد و آنهـا را بـه مسـخره
میگرفتند» (روم )05 ،نشان میدهد که انسان با منشها ،نادرست ،قـدرت تشـخیص خـود را از دسـت خواهـد
داد .در حقیقت ،رفتارها ،غیراخلاقی ،گاهی مانع اهور عقلانیت و موجب تضعیف ساحت باور است (پورسـینا،
 ،0919ص )410؛ ازاینرو تهذیب اخلاق ،مقدمه دستیافتن به معرفت متعالی است و ازاینرو خداونـد بـا جهـاد
ابتدایی ،نخست ساحت رفتار ،انسانها را در نظر گرفته است.
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Abstract
In their theological work, some contemporary Imami intellectuals have divided
stages of monotheism (tawḥīd) into “theoretical” and “practical.” They have
proposed definitions and criteria in order to explain the bifurcation. A
consideration of this body of work reveals that there are troubles with these
definitions and criteria of the division. A more precise inquiry is needed to
resolve these troubles. Moreover, that the bifurcation was not deployed in some
other works necessitates a reconsideration of its advantages.
As a conclusion of this library-analytic research, it turns out that (a) theoretical
monotheism is in the realm of insights, whereas practical monotheism is to be
found in the realms of desire, character, and deeds, (b) in Imami theology or
kalām, the division was innovated by Mutahhari—it cannot be found prior to him,
(c) although there might be justifications for why the majority of Imami
theologians have refrained from making a division between theoretical and
practical kinds of monotheism, the bifurcation has its advantages.
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چکیده
برخی از اندیشوران معاصر امامیه در آثار کلامی خود مراتب توحیـد را بـه دو قسـم «نظـر »،و «عملـی»
تقسیم کرده ،تعریفها و شاخصهایی را در تبیین این تقسـیمبند ،مبـرح کردهانـد .بررسـی ایـن آثـار
نشان میدهد که مفاد تعریف و ضوابط تقسیم ،اشـکالهایی دارد کـه رفـع آنهـا بـه واکـاو ،دقیـدتر،
نیازمند است .همچنین عدم کاربست این تقسیم در برخی دیگر از آثار ،میطلبد کـه فوایـد آن بررسـی
مجدد شود.
ّ
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مقدمه
موضوع «توحید» از مهمترین موضوعات مبرح در منابع دینی و دانشهایی ماننـد کلـام،
فلسفه و عرفان اسلامی است .در اهمیـت توحیـد همـین بـس کـه ایمـان بـه آن ،در کنـار
تردید به رسالت محمد،

نخستین شرط تشرف به آیین حیـاتبخش اسـلام و ورود

به آستانه سعادت و رستگار ،است .هرکدام از باورها ،ما ،بهویژه آنگـاه کـه بـه مرتبـه
«ایمان» برسد ،انگیزهها و گرایشها ،خاصی را میآفریند و این انگیزهها به شـکلگیر،
اعمال خاصی میانجامد.
تقسیم توحید به دو شاخه «نظر »،و «عملی» میتواند این فرایند را با وضـوح بیشـتر،
تشری کند :توحید نظر ،،نظام اعتقـاد ،خاصـی در بـاب خداشناسـی و راببـه خـدا بـا
58

جهان و انسان است .انسان موحد ،ذات خداوند را به یکتایی میشناسد و او را تنها خالد،
رب و اله عالم میداند و به حضور او در تمام هستی اذعان دارد .با توجـه بـه اصـل تـأثیر
اعتقاد در عمل ،بـه یقـین باورهـا ،توحیـد ،چنـین انسـانی در انگیزههـا ،خلدوخوهـا و
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رفتارها ،او مؤثر میافتد و رنگ و بو ،توحید ،به آن میبخشد و ایـن ،همـان «توحیـد
عملی» است .به این ترتیب ،توحید عملی چیز ،جز ثمر شیرین و حیاتبخش باورهـا،
توحید ،نظر ،در ساحت اعمـال جـوانحی و جـوارحی انسـان نیسـت .چنـین انسـانی در
صورت پایبند ،به لوازم عقاید توحید ،خود ،تنها خداوند یکتا را میپرسـتد؛ تنهـا از او
یار ،میجوید؛ جز خداوند به دیگر ،توکل نمیکند؛ تنها مبیع و فرمانبـردار اوسـت و
هر عملی را فقط برا ،جلب رضایت آن محبوب بیمثال انجام میدهد.
پیشینه تقسیم یادشده ،واکاو ،معیارها ،مبرح در این تقسیمبند ،و بررسی فایـدههـا،
کلامی آن ،سه محور بحث در این مقاله است که با تأکید بر آثار متکلمان امامیه

نگاشـته

شده است .ضرورت طرح این مباحث بدان جهت است کـه بـه ایـن تقسـیمبند ،در برخـی
آثار کلامی معاصر توجه شده است .درعینحال تعریف و معیار این دو قسـم ـ بـه اسـتثنا،
شمار ،اندک ـ در هی کتاب یا مقالها ،بهتفریل تبیین نشده است .بهسـبب ایـن رویکـرد
تعریف توحید نظر ،و عملی و شاخصها ،تفکیک ،شـفافیت کـافی نیافتهانـد و در نتیجـه
اشکالهایی در طرح بحث و بیان مرادید ایجاد شده است.

از سویی دیگر در تعداد قابل توجهی از آثار ،تقسیم یاد شده مبرح نشده اسـت .ایـن
مبلب انگیزها ،شد تا نگارنده در فواید این تقسیمبند ،نیز تـأملی داشـته باشـد و میـزان
کارآیی آن در مباحث کلامی را بررسی کند.
 .1مفهوم «توحید» و «نظری»
«توحید» مردر باب «تفعیل» است کـه یکـی از معـانی آن «نسـبتدادن مبـدأ اشـتقاق فعـل بـه
مفعول» و به عبارت دیگر« ،کسی یا چیز ،را دارا ،وصـفی دانسـتن» اسـت (اسـترآباد0450 ،،ق،

ج ،9صص 14 ،10؛ نیشابور ،0910 ،،ص )040؛ برا ،مثال «تعظـیم» بـه معنـا ،بزرآدانسـتن و «تکفیـر»
به معنا ،کافرشمردن ]کسی[ است .بر این اسـاس ،یکـی از معـانی مهـم و پرکـاربرد توحیـد،
«یکیدانستن و یکتـا شـمردن» اسـت .هرگـاه ایـن واژه دربـاره خداونـد بـهکار رود ،بـهمعنا،
«اعتقاد به یگانگی خداوند ،اقرار و ایمان بـه وحـدانیت خداونـد و یکتاپرسـتی» میباشـد (نـک:
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مدخل «توحید» در :دهخدا ،0949 ،ج00؛ معین0989 ،؛ عمید0981 ،؛ خداپرستی .)0979 ،بهااهر فراوانـی اسـتعمال
مبلد (و بدون اضافه به الل ّه) بـه یکتاپرسـتی و نفـی شـریک ترجمـه شـود (فراهیـد0451 ،،ق ،ج،9

ص085؛ ازهر0400 ،،ق ،ج ،0ص 004؛ ابن عباد0404 ،ق ،ج ،9ص 080؛ ابن سیده0400 ،ق ،ج ،9ص .)488
توحیــد معــانی دیگــر ،نیــز دارد؛ از جملــه «یکــیکــردن و یگانــهگردانیــدن» کــه
لغتشناسان متعدد ،مبرح کردهاند (فیروزآباد0400 ،،ق ،ج ،0ص 477؛ کبیر مـدنی ،0984 ،ج ،9ص

957؛ زبید0404 ،،ق ،ج ،0ص 017؛ ابراهیم أنیس ،بیتا ،ج ،0ص .)0507

1

از اضافهشدن یا نسبت به واژ «نظر» ،واژ «نظر »،ساخته شده اسـت .نظـر در اصـل
به معنا ،تأمل در شی و دیدن آن است 2که دیگر معانی 3از همین معنـا ،اصـلی گرفتـه
 .1در داظشظرم جهرن اسیتم ،ج ،8ص  ،459مدخل توحید ادعا شده است که معنـا« ،یکـیکـردن» در دور جدیـد
برا ،این واژه استعمال شده است.
 .2برخی نیز اصل آن را «مقابله» دانستهاند (عسکر0455 ،،ق ،صص .)99-90
 .3مانند :انتظار ،رحمت ،تقابل ،تحاذ ،،مراعات ،تأنّی ،تأخیر ،مهلت ،فکر ،بحث و حکم (ر.ک :راغـب اصـفهانی،
0400ق ،صص 804-800؛ ابن منظور0404 ،ق ،ج ،0صص .)008-000
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توحید در معنا ،یادشده سبب شده است در بسیار ،از کتابهـا ،لغـت ،واژ توحیـد بـهطور

شده است (ابن فارس0454 ،ق ،ج ،0ص  .)444به بیان جامعتر ،مـاده «نظـر» یعنـی دیـدن از رو،
تعمد و تحقید در یک موضوع ماد ،یا معنـو ،بـا چشـم یـا قلـب (مرـبفو0495 ،،ق ،ج،00
ّ

ص .)084آنگاه که «نظر» مرادف با فکـر اسـتعمال گـردد ،معنـایی اصـبلاحی مییابـد کـه
عبارت است از اکتساب مجهول با استفاده از معلومات قبلی ،و یا مرتبکردن امور معلوم
برا ،دستیابی به امر مجهول (تهانو0119 ،،م ،ج ،0ص 0759؛ مظفر ،0979 ،ص .)01
واژه «نظر ،»،افزون بر مفهوم لغو،اش (که با توجه به معنا« ،نظر» روشن میشـود)،
چندین معنا ،اصبلاحی نیز دارد؛ از جمله:
یک ـ «کسبی» ،در مقابل «بدیهی» یا «ضرور»،؛ طبد این اصبلاح ،نظر ،یعنـی علـم
ترور ،یا تردیقی که بهدستآوردن آن به عملیات فکـر ،و اسـتدلال نیـاز دارد (مظفـر،

06

 ،0979ص .)07
دو ـ «علمی»« ،ذهنـی» و «تئوریـک» ،در مقابـل «عملـی»؛ یعنـی آنچـه کـه تعلقـی بـه
کیفیت عمل نداشته باشد و یا آنچه که حرولش متوقـف بـر عمـل نباشـد (تهـانو0119 ،،م،
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ج ،0ص 0؛ معین ،0989 ،ج ،4ص  .)9099پس از تعریف اصبلاح «توحید نظر ،»،روشن خواهـد
شد که در اینجا دومین معنا ،اصبلاح «نظر »،قرد شده است.
 .2تعاریف اصطلاحی توحید
در تاریخ علم کلام ،اصبلاح «توحید» در معانی متفاوتی بهکار رفته اسـت؛ بنـابراین نبایـد
ترور شود که منظور از توحید در علم کلام ،همـواره موضـوع «یکتـایی و بیهماننـد»،
خداوند بوده است .اصبلاح کلامی «توحید» تبورهایی داشته است کـه بـه نظـر میرسـد
میتوان مجموعۀ آنها را در سه محدوده معنایی تبیین کرد:
الف) در تعداد اندکی از آثار پیشینیان ،این اصبلاح دربـاره مجموعـه عقایـد بنیـادین
اسلام در مباحث مختلف اعتقاد ،بـهکار رفتـه اسـت (نـک :ابوحنیفـه0185 ،م؛ ماتریـد0407 ،،ق:

فهرست؛ تفتازانی0451 ،ق ،ج ،0ص 00؛ تهانو0119 ،،م ،ج ،0ص .)01
ب) معنا ،اصبلاحی دوم ،مجموعه عقاید مربوط به خداشناسی اسـت کـه نسـبت بـه
اصبلاح اول کاربرد گستردهتر ،داشته است (توحید بهمعنـا ،أعـم) (نـک :صـدوق0404 ،ق،

صص 00-00؛ صدوق ،0918 ،فهرست و صـص 08-07؛ اشـعر0455 ،،ق ،ص 09؛ ابـن منـده0409 ،ق :فهرسـت؛

قاضی عبدالجبار ،0189 ،ج ،0ص 09؛ قاضی عبدالجبار0400 ،ق ،فهرسـت) .البتـه گـاهی مبحـث عـدل از
این مجموعه متمایز شده است (نک :شریف مرتضـی ،0987 ،صـص 90-01؛ حلبـی ،0454 ،ص  99بـب؛

محقد حلی0404 ،ق ،ص  97بب؛ سیور0405 ،،ق ،ص  41بب؛ سیور0450 ،،ق ،ص  079بب)؛ از جملـه در
کاربرد ،که توحید به عنوان یکی از اصول پنجگانه اعتقاد ،مبرح میشود.
ج) اصبلاح سوم به مباحث مربوط به یگانگی و بیهمتـایی خداونـد اخترـاص دارد
(توحید بهمعنا ،أخص) .این اصبلاح در آثار بسـیار ،بـهکار رفتـه اسـت (بـرا ،نمونـه نـک:

فهرست کتابها :،حلی0409 ،ق؛ جرجانی0900 ،؛ تفتازانی0451 ،ق) .برخـی از تعریفهـا ،متکلمـان
امامیه از توحید بهمعنا ،أخص بدین قرار است:
ـ حمری راز( ،ف .اوایل قرن  7ق)« :خداوند بلندمرتبه با عنـوان «واحـد» توصـیف
میشود .معنا ،این توصـیف آن اسـت کـه جـز خداونـد ،هـی موجـود دیگـر ،ترـور
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نمیشود که شایستگی پرستیدهشدن داشته باشد؛ و اینکه در مجموعـه صـفات ذاتـی کـه
و اینکــه خداونــد قابــل تجزیــه و تــبعّض نمیباشــد .خداونــد از همــه ایــن انــواع شــرک،
مبراست؛ بنابراین از دیدگاه ما خداوند متعال ،قدیم و واجب الوجود بالذات است و هی
ّ

قدیمی جز او وجود ندارد» (حمری0400 ،ق ،ج ،0ص .)090

ـ فاضل مقـداد (ف 879 .ق)[« :خـدا ،واحـد ،آن موجـود ،اسـت کـه در صـفات
ذاتیاش یگانه است و هی کس در ایـن صـفات بـا او شـریک نیسـت .آن صـفات ذاتـی
عبارتند از :واجب الوجود بودن ،قـدیمبـودن ،آفـرینش مخلوقـات و شایسـتگی عبـادت»
(سیور0400 ،،ق ،ص .)90
ـ ابوالفت بـن مخـدوم (ف179 .ق)« :حقیقـت توحیـد یعنـی ترـدید اینکـه خداونـد
متعال ،در صفاتش یگانه است؛ چنانکه در ذاتش یگانه اسـت» (سـیور ،و ابـن مخـدوم،0990 ،

ص .)049
ـ شبّر (ف0005 .ق)« :توحید ،که اسلام با آن ثابت میشود چهار معنـا دارد :توحیـد
واجــب الوجــود ،توحیــد آفریــدگار جهــان و تدبیرکننــده نظــام ،توحیــد الــه ،توحیــد در

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

خداوند به صورت نفیی یا اثباتی ،استحقاق آن را دارد ،هی کس شریک خداوند نیست؛

آفرینش و رزق .گاهی نیز توحید بر معانی دیگر ،اطلاق میشود که ایـن معـانی ،شـرط
در اصل ایمان یا کمال ایمان هستند» (شبّر0404 ،ق ،صص .)91-99
ـ کاشف الغبا (ف0008 .ق)« :توحید به این معناست که دانسته شود خداوند متعـال
در ربوبیتش یگانه است و در عبادتشدن شریک ندارد .بحث از صفات ثبـوتی و سـلبی
نیز از توابع همین بحث است» (کاشف الغبا 0400 ،ق ،ص .)00
ـ شریعتمدار استرآباد( ،م0099 .ق)« :توحیـد یعنـی کامـلبودن واجـب الوجـود بـه
ذاتش و در ذاتـش .بـدان کـه توحیـد از لحـاظ معنـا ،ترـور ،عبـارت اسـت از اینکـه
مکلــف ،واجــب الوجــود بالــذات را در همــۀ ابعــاد یگانــه بدانــد؛  ....و از لحــاظ معنــا،
تردیقی به معنا ،اعتقاد همراه با اقرار است به اینکه خداوند  ....از هر جهت یگانه اسـت
04

و هی تکثّر ،ندارد؛ هی شـریکی در ذات و هـی همسـان و شـبیهی در صـفات نـدارد»
(استرآباد ،0980 ،،ج ،0صص .)00-07
ملاحظه میشود که در تعریف سیدعبدالل ّه شبّر و کاشـف الغبـا توحیـد بـه مـراتبش
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تعریف شده است؛ اما در تعاریف دیگر ،تلاش شده تا بدون ذکر مراتب ،مفهـوم کلـامی
توحید معرفی گردد .در همه تعریفها ،یادشده به معرفت توحید( ،توحید نظـر ،)،بـا
قیدهایی همچون اعتقاد ،معرفت و تردید توجه شده و به حیـث عملـی توحیـد (توحیـد
عملی) توجهی نشده است 1.پس اگر بخواهیم تعریفی جامع ارائه دهیم که مشتمل بـر دو
حیث نظر ،و عملی توحید باشـد ،نـاگزیر از پیشـنهاد تعریـف دیگـر ،هسـتیم؛ بنـابراین
میتوان گفت در فضا ،مباحث کلامی ،توحید بهمعنا ،أخص بهمعنا« ،اعتقاد به یکتایی
خداوند در همه مراتب و عمل به مقتضا ،این اعتقاد» است .منظور از اصبلاح توحید در
این نوشتار نیز همین معنا ،أخص میباشد.
 .3پیشینه طرح انواع مراتب توحید در کلام امامیه
توحید بهمعنا ،أخص جنبهها ،مختلفی دارد که در همۀ آنها یگانهدانستن خـدا ،متعـال
 .1این نکته ،مؤید این ادعاست که قدما ،متکلمان امامیه ،به توحید عملی ندرداختهاند.

از حیث خاصی لحاظ میگردد که گاه به عنوان «اقسام توحید» و یـا «مراتـب توحیـد» از
آن یاد میشود (نک :مرباح یزد ،0978 ،،ج ،0ص  .)090بـه لحـاظ تقسـیمبند ،و بسـط مراتـب
توحید ،شاهد یک سیر تکاملی در کلام امامیه هستیم .بر اساس تتبع گسترده آثـار کلـامی
امامیه تا اوایل سد سیزدهم و تا پیش از حق المقمن فی معرفة أصیوف الیههن 1اثـر سـیدعبدالل ّه
شبّر (ف0040 .ق) ،از میان مراتب توحید بیشتر بـه سـه مرتبـه توجـه شـده اسـت :توحیـد
ذاتی واحد ،،توحید ذاتی احد ،و توحید در عینیت صفات با ذات که مورد اخیر بیشـتر
با عنوان «نفی المعانی والأحوال» مورد توجه بوده اسـت (بـرا ،نمونـه نـک :ابـن نوبخـت0409 ،ق،
صص 40 ،45؛ شیخ مفید0409 ،ق ،صص 95 ،08؛ شریف مرتضی ،0987 ،صـص 90-95؛ شـیخ طوسـی0404 ،ق،

صص 19-10؛ علامه حلـی0409 ،ق ،صـص 950-015؛ محقـد حلـی ،0979 ،صـص  .)90-94البتـه در همـین
برهه (پیش از سـد سـیزدهم) برخـی از متکلمـان گـاهی بـه مراتـب دیگـر ،نیـز اشـاره
کردهاند؛ مراتبی نظیر توحید در الوهیـت ،قـدمت (ازلیـت) ،خالقیـت ،اسـتحقاق عبـادت
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(معبودیت) و انحرار صفات در ذات (برا ،نمونـه نـک :شـیخ صـدوق0404 ،ق ،صـص 00-00؛ شـیخ

علامه حلی0180 ،م ،ص 94؛ سیور0400 ،،ق ،صص  .)98 ،90این تتبع بهنسبت جامع نشان میدهد که
متکلمان امامی تا پیش از سده دوازدهم ،مراتب عملی توحید را مبرح نکـرده و همـواره
برخی از مراتب نظر ،توحید را در نظر داشتهاند.
از میان آثار مورد بررسی ،کتاب حق المقیمن سیدعبدالل ّه شبر بـا بسـط مراتـب توحیـد،
فرل جدید ،در این زمینه گشوده و مراتبی از توحید عملی را نیـز مبـرح کـرده اسـت.
ایشان در ابتدا ،مبحث توحید ،دو معنا برا ،توحیـد برمیشـمارد« :عـدم الجزئیـة وعـدم
الشریک» (شبر ،0009 ،صص )99-90؛ اما در ادامه بهتفرـیل مراتـب متنـوعی را عنـوان کـرده
است که سه مرتبه آخر ،گویا ،مراتبی از توحید عملی میباشد:
توحید ،که اسلام با آن ثابت میشود ،چهار معنا دارد )0( :توحید واجب الوجود؛ بـه
این معنا که واجب الوجود هی شریکی در وجود و وجوب ندارد؛ ( )0توحید آفریدگار
 .1تاریخ تألیف این کتاب0009 ،ق است.
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مفید0409 ،ق ،صص 00-00؛ ابوالرـلاح حلبـی0454 ،ق ،صـص 88 ،89؛ ِح ّمرـی راز0400 ،،ق ،ج ،0ص 090؛

جهان و تدبیرکننده نظام؛ ( )9توحید اله [یعنی فقط او استحقاق عبادتشدن دارد و نفـی
شریک از او در استحقاق عبودیت؛ ( )4توحید در آفرینش و رزق که میتـوان ایـن معنـا
را در قسم دوم نیز قرار داد .گاه توحید بر معانی دیگر ،نیز اطلاق میشود کـه شـرط در
اصل ایمان یـا کمـال ایمـان هسـتند؛ ماننـد :توحیـد در صـفات و عینیـت صـفات و نفـی
مغایرت آنها؛ توحید در امر و نهـی؛  ....توحیـد در مالکیـت نفـع و ضـرر؛  ....توحیـد در
مودت؛  ....و توحید در اعمـال؛ بـه ایـن معنـا کـه
توکل و اعتماد؛  ....توحید در محب ّت و ّ
برا ،غیر خدا کار ،انجام ندهد (شبر ،0009 ،صص  45-99و صص .)95-07
این روند در برخی از آثار بعد ،نیز تداوم یافت و مراتب دیگر ،از توحید عملی در
کنــار مراتــب نظــر ،بیــان شــد؛ بــرا ،مثــال محمــدجعفر اســترآباد( ،ف0099 .ق) و
02

محمدرضا مظفر (ف0989 .ق) و بسیار ،از مؤلفان معاصر ،توحید در عبـادت را مبـرح
کردهاند (نک :استرآباد ،0980 ،،ج ،0ص 01؛ مظفر ،0978 ،ص .)97
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 .4پیشینه کاربرد اصطلاحی توحید نظری و توحید عملی
تقسیم توحید به نظر ،و عملی و مبرحشدن اصبلاح «توحید نظـر »،و «توحیـد عملـی»
در کلام امامیه ،ابتکار ،نوپدید است .به نظر میرسد سابقه کاربرد ایـن دو اصـبلاح ،در
نهایت به آثار استاد شهید مرتضی مبهر( ،ف )0908 .میرسـد و پیشـتر در کلـام امامیـه
چنین اصبلاحی بهکار نرفته است.

1

البته تقسیم مقسمها ،مختلف به دو شاخه نظر ،و عملی ،پرکـاربرد و دیرینـه اسـت:
از تقسیم معروف فلسفه بهمعنا ،أعم به نظـر( ،شـامل الهیـات ،ریاضـیات و طبیعیـات) و
عملی (شامل اخلاق ،تدبیر منزل و سیاست مدن) تا مقسمها ،دیگـر ،مثـل قـوا ،نفـس
(نراقی ،0991 ،ص  ،)001عقل ،اخلاق ،عرفان ،حکمت و صناعت (نک :تهانو0119 ،،م ،ج ،0ص.)0
حتی شهید مبهر ،منبد (به معنا ،معیارها ،فکر بشر )،را نیز بـر اسـاس نـوع معیـار بـه
 .1این مدعا و برخی دیگر از مبالب این بخش ،افزون بر بررسی کتابها و مقالات ،بر جستوجو ،واژگان مرتبط
در نرمافزارها ،اتربخرظ اتم استمی ،اتربخرظ حکمت استمی و ورفرن مبتنی است.

همین منوال تقسیم کرده است :معیارها ،نظر ،کـه بـر منبدهـا ،رایـج منببـد اسـت و
معیارها ،عملی که سیره یا روش نامیده میشود (مبهر 0981 ،،ج ،ص .)95

1

اگرچه اصـبلاح توحیـد نظـر ،نواهـور اسـت ،تقسـیم توحیـد بـر مبنـا ،عقیـدتی و
رفتار ،در کلام غیرامامیه بهویژه سلفیان سابقۀ دیرینها ،دارد؛ با این تفـاوت کـه بـهجا،
توحید نظر ،از اصبلاح «توحید علمی» و واژگـان مشـابهی ماننـد «قـولی»« ،اعتقـاد »،و
«خبر ،»،و بهجا ،توحید عملـی از اصـبلاح «توحیـد طلـب»« ،توحیـد قرـد» و «توحیـد
اراده» استفاده شده است (نک :ابن تیمیه0405 ،ق ،ج ،9صص 850-717؛ ابن تیمیـه0400 ،ق ،ج ،0جـز ،0
صص 08-07؛ ج ،0جز  ،0ص 00؛ ابن قیم0400 ،ق ،ج ،00ص 077؛ هراس0400 ،ق ،ج ،0صص 00-04؛ حنفی،

0550م ،ص 81؛ قار0408 ،،ق ،ص .)00
افزون بـر آنچـه گذشـت در برخـی آثـار عرفـانی ،ماننـد اإلظسیرن الکرمیل نسـفی (ف.
989ق) و تهذهب النفوس ابن بادیس (ف0901 .ق) هم توحیـد بـه علمـی و عملـی منقسـم
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گردیده است (نسفی ،0989 ،ص 059؛ سکندر ،و ابن بـادیس0409 ،ق ،ص )00؛ هرچند برخی عارفان
ص 901؛ اسیر ،لاهیجی ،0900 ،ص .)000
 .5تبیین معیار تمایز توحید نظری از توحید عملی
با توجه به اینکه شهید مبهر ،مبتکر استفاده از دو اصبلاح توحید نظر ،و توحید عملـی
در حوزه دانشی کلام امامیه بودهاند ،مناسب است برخی عبارتها ،ایشان بررسی شود:
در اسلام دو توحید وجود دارد :نظر ،و عملـی .توحیـد نظـر ،مربـوط بـه عـالم
شناخت و اندیشه است؛ یعنی خدا را به یگانگی شـناختن و توحیـد عملـی یعنـی
خود را در عمل ،یگانه و یکجهت و در جهت ِ
ذات یگانـهسـاختن؛ بـه عبـارت
دیگــر توحی ـد نظــر ،یعن ـی شــناخت یگانــهبودن خــدا و توحی ـد عمل ـی یعن ـی
یگانهشدن انسان (مبهر 0981 ،،د ،ج ،09ص .)17
 .1ایشان ترری دارند که در منبد تاکنون چنین تقسیمی بیان نشده است.
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توحید علمی را قسیم دو یا سه قسم دیگر قرار دادهاند (نک :کاشانی ،بیتـا ،ص 01؛ آملـی،0900 ،

مراتب سهگانۀ فوق [توحید ذاتی ،توحید صفاتی و توحید افعالی  ،توحید نظر،
و از نوع شناختن است ،ولی توحید در عبادت ،توحید عملی و از نـوع «بـودن» و
«شدن» است .آن مراتب توحید ،تفکر و اندیشـه راسـتین اسـت و ایـن مرحلـه از
توحید «بودن» و «شدن» راستین .توحید نظر ،بینش کمال است و توحیـد عملـی
جنبش در جهت رسیدن به کمال .توحید نظر ،پیبردن به «یگانگی» خداست و
توحید عملی «یگانهشدن» انسـان اسـت .توحیـد نظـر« ،دیـدن» اسـت و توحیـد
عملی «رفتن» (مبهر 0981 ،،الف ،ج ،0ص .)054

بازگویی این عبارتها ،بهتبع منظور از اصبلاحها ،توحید نظر ،و توحیـد عملـی را
نیز مشخص میکند .شـهید مبهـر ،معیارهـا« ،شـناخت ،اندیشـه و تفکـر» را در مقابـل
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«عمل ،بودن و شدن» ،و معیار «بینش» را در مقابل «جنبش» و معیـار «دیـدن» را در مقابـل
«رفتن» مبرح کرده است .ایشان با بیان جملـات مزبـور و ارائـه ایـن معیارهـا کـه همگـی
عبارت اخرا ،یک حقیقتاند ،کوشیده اسـت میـان ایـندو آمـوزه تمـایز ایجـاد کنـد و
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شناخت صحیحی از ماهیت متفاوت توحید نظر ،و عملی به خواننده منتقل کند.
همچنین شهید مبهر ،در بررسی معیار تمایز توحید و شرک ،ملاک دیگـر ،را نیـز
ارائه کرده است:
مرز توحید نظر ،و شرک نظـر« ،از اویـی» اسـت« :إنّـا لل ّـه» . ...اعتقـاد بـه وجـود
موجود ،که موجودیتش «از او» نباشد ،شرک است .اعتقاد به تأثیر موجـود ،کـه
مؤث ّریتش «از او» نباشد ،باز هـم شـرک اسـت ....مـرز توحیـد و شـرک در توحیـد
توجـه
اعـم از ّ
توجه به هر موجود ـ ّ
عملی «به سو ،اویی» است« :إنا إلیه راجعون»ّ .
توجه به یک راه برا ،رفتن به سو ،حد باشـد
ااهر ،و معنو ،ـ هرگاه به صورت ّ
توجه به خداست (مبهر 0981 ،،الف ،ج ،0صص .)090-090
و نه یک مقردّ ،
عون» (بقره ،)009 ،شـاخص «از اویـی» را در
ایشان با الهام از آیه شریفه « ِإنَّا لِل ِّه َو ِإنَّا ِإل َِیه َراجِ َ

مقام تفکیک بین توحید و شرک نظـر ،و شـاخص «بـه سـو ،اویـی» را بـرا ،تمییـز میـان
توحید و شرک عملی مبرح کرده است .ایندو معیار میتواند مرزبند ،قابل ملاحظـها ،را
میان جنبهها و اندیشهها ،مختلف الهی و الحـاد ،ایجـاد کنـد (نـک :خنـدان ،0981 ،صـص -049

.)078
اگرچه تلاش ایشان به عنوان مبتکر طرح این تقسیم در کلام امامیه ،شایسته تقدیر اسـت،
به هر حال برخی از شاخصها ـ بهویژه در توحید عملی ـ روشن نیسـت و بـه ترـری ابعـاد
مختلف توحید عملی را بازگو نکرده است .معیارها« ،جنبش ،رفتن و به سو ،اویی» تـوان
انتقال مخاطب به ابعاد «احساسی ،گرایشی و رفتار »،را ندارد و همگی نیازمنـد توضـیحات
تبیینی و تکمیلی هستند.
آیت الل ّه جواد ،آملی توحید عملی را اینگونه معرفی میکند کـه «انسـان چـه کنـد
تا خطمشی زنـدگی او موحدانـه باشـد» (جـواد ،آملـی ،0919 ،ج ،0ص  )005و آنگـاه دربـار
معیار تمایز مینویسد:
توحید نظر ،متضمن تأمین حسن اندیشه و گزارش علمی سالک است و توحید
عملی تأمینکنند حسن انگیزه و گرایش عملی اوسـت و صـعود سـالک بـدون
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ایندو بال ممکن نیست (جواد ،آملی ،0919 ،ج ،0ص .)005

عملی ترری ندارد .در این عبارت ،سخن از «انگیزه» و «گرایش» به درستی مبرح شـده
است .ایندو معیار ناار به جنبهها ،درونی (جوانحی) توحید عملی است ،ولی مهمتـرین
جلوه توحید عملی در رفتار بیرونی (جوارحی) انسان میباشد که در مقام تعریف و بیـان
شاخص توجه چندانی به آن نشده و تعبیر «خطمشی زندگی» هم گویا ،آن نیست.
آیت الل ّه خراز ،پس از توضی توحید ذاتی ،توحید صفاتی و توحید افعالی ،این سه
قسم را از نوع توحید نظر ،دانسته و ملاک نظر،بـودن ایـن مراتـب را «از نـوع معرفـت»
بودن دانسته است .سدس توحید عباد ،،اطـاعی ،اسـتعانی و حبّـی را بـه عنـوان مرـادید
توحید عملی دانسته ،ولی ملاکی در اینباره معرفی نکرده است (خراز0407 ،،ق ،ج ،0ص.)04
تبیین ایشان درباره این اقسام عملی ،به دلیل بیتوجهی به یک معیار مشـخص در مراتـب
عملی دچار ناهماهنگی است .توحید استعانی به معنا« ،استعانتنگرفتن عبد از غیر خـدا»
تعریف شده است که با معیار عملیبودن انببـاق دارد ،امـا در توحیـد عبـاد ،و اطـاعی،
«استحقاق خداونـد بـرا ،عبـادت و اطاعـت» ،و در توحیـد حبّـی نیـز «لیاقـت انحرـار،

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

به نظر میرسد کلام ایشان اگرچه عبارتپرداز ،فاخر ،دارد ،بـه همـه ابعـاد توحیـد

خداوند در محبوبیت» ذکر شده است .اینگونه تعبیرهـا بیشـتر نـاار بـه حیـث معرفـت و
اندیشهورز ،است و ااهرا به دلیل نداشتن اهتمام به تشری ملاک نظر ،یـا عملـیبـودن
توحید ،در مقام تبیین مراتب نیز ناهماهنگیهایی رخ داده است.
نویسنده دیگر ،در تبیین بهتر این معیار مینویسد:
مقرود ما از توحید نظر ،آن است کـه انسـان در اندیشـۀ خـود بـه وحـدانیت و
یکتایی شأنی از شئون خداوند اعتقاد داشته باشد .به دیگر سـخن ،توحیـد نظـر،
عبارت اسـت از «اعتقـاد قبعـی بـه یکتـایی خداونـد در ذات ،صـفات و افعـال».
بدیهی است که اگر این اعتقاد در اعماق قلب آدمـی ریشـه دوانـد ،بـه اعمـال و
موحدانـه
رفتار او صبغۀ خاصی میبخشد و به تعبیر ،،کردار او نیز توحیـد ،یـا ّ
08

میگردد .در این مرحله ،به حوزه توحید عملی وارد میشویم؛ بنـابراین مقرـود
از توحید عملی« ،رفتار موحدانه» است؛ یعنی آدمی در برخورد با خداوند متعـال
بهگونها ،عمل کند که مقتضـا ،اعتقـاد و اندیشـه توحیـد ،اوسـت (سـعید،مهر،
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 ،0910ج ،0ص .)97

ملاک ارائهشده در این نوشتار توحیـد نظـر ،را بهدرسـتی شناسـانده اسـت؛ ولـی در
تبیین ملاک توحید عملی ،تنها به حـوزه رفتارهـا توجـه کـرده و حوزههـایی ماننـد نیـت،
احساس ،گرایش و خلد را وانهاده است .افزون بر ایـن ،حتـی در رفتـار نیـز بـه عملکـرد
انسان با دیگر انسانها و موجودات اشارها ،نشده است .این نویسـنده اگرچـه در موضـع
دیگر ،ثمر

توحید نظر ،را در انگیزهها ،رفتارها و اعمال انسان ،مؤثر دانسته (سـعید،مهر،

 ،0910ج ،0ص  ،)001در مقام تعریف و معرفی ملاک ،شاخص دقید و همهجانبـها ،را بـرا،
توحید عملی ارائه نکرده است.
ملاحظه دیگر در کلام و ،اینکه ایشان مقرود از «عمـل» در توحیـد عملـی را شـامل
اعمال جوانحی و جوارحی دانسته است (سـعید،مهر ،0910 ،ج ،0ص  ،008پـاورقی)؛ امـا بـه نظـر
میرسد تحدید توحید عملی در دو ساحت عمـل جـوارحی و عمـل جـوانحی نادرسـت
باشد؛ زیرا بینش ،معرفت ،اعتقاد و ایمان نسبت به مراتب نظر ،توحیـد هـم جـزو اعمـال
جوانحی است؛ همچنانکه مراتب مختلف علم حرولی و علم حضـور ،و شـهود ،نیـز

جوانحی هستند و هی کدام مناط تقسیم توحیـد بـه نظـر ،و عملـی نیسـتند؛ بـرا ،مثـال،
همانگونهکه تمامی مراتب تلاشها ،ذهنی ،علم حرولی ،علم حضور ،و نیـز اعتقـاد و
ِ
توحید« ،لا معبود سواه» از سنخ توحید نظر ،است ،تمامی این
ایمان و اطمینان به آموزه
مراتب نسبت به آموزه «لا نعبد إلا إیاه» در حیبه مباحث توحید عملی میگنجد.
با استمداد از مجموع دیدگاهها و بررسیها ،پیشگفته میتوان به این نتیجه رسـید کـه
ملاک «نظر،بودن» یک گزاره توحید ،آن است که خروجی مستقیم آن به معرفـت شـأن
و مرتبها ،از یگانگی خداوند محدود باشد و ملـاک «عملیبـودن» آن اسـت کـه خروجـی
مستقیم آن به ساحتها ،غیرمعرفتی مانند گرایش ،احساس و رفتار مکلَّـف مربـوط شـود؛
به بیان دیگر توحید نظر ،تنها در حوزه بینش و اعتقاد مبرح است 1،ولی توحید عملـی در
ساحتها ،متنو ِع انگیزه و تمایل (کشش) ،خلدوخو (مـنش) و عملکـرد و رفتـار (کـنش)
وجود دارد؛ بنابراین اگرچه توحید عملی نیز با استفاده از بحثهـا ،نظـر ،تبیـین میشـود،
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محرول این تراکنش ذهنی ،بازگوکنند یک آموز فراذهنی است که در فضا ،خـارج از
توحید نظر ،،اعتقاد و بینشی است کـه در محـیط ذهـن بـاقی میمانـد .در نتیجـه ،موضـوع
بحث در توحید نظر ،،گزارهها ،اخبار ،یا ناار به واقع (هست و نیسـتها) میباشـد؛ امـا
موضوع مباحث توحید عملی ،گزارهها ،انشایی و ناار به ارزش (بایدها و نبایدها) است.
توحید نظر ،،اساس و زیرساخت تئوریک توحید عملی است؛ زیرا در تمامی اقسـام
توحید عملی ،مبانی علمی و استدلالها به مرتبـه یـا مراتبـی از توحیـد نظـر ،برمیگـردد
(ر.ک :سعید،مهر ،0910 ،ج ،0صص 044-090؛ شاکرین ،0914 ،ص )71؛ بنابراین توجـه بـه مـرز میـان
این دو قسم اهمیت ویژها ،در تفکیک مباحث و تمییـز عبارتهـا ،متشـابه دارد؛ بـرا،
مثال تشخیص اینکه عبارت شریف «لا إله الا الل ّه» ناار به کـدام قسـم اسـت ،بـر شـناخت
وجه تمایز توحید نظر ،از توحید عملی مبتنی است .طبد ملاک برگزیده ،اگـر برداشـت
ما از کلمه توحید« ،لا معبود سواه» یا «إنه تعالی مستحد للعبادة» باشد ،این عبارت از سـنخ
 .1یعنی همان معنا ،اصبلاحی دوم که ذیل عنوان «واژهشناسی توحید و نظر »،بیان گردید.

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

ذهن و مرتبط با عواطف ،اخلاق یا اعمال انسان کارایی دارد؛ درحالیکه فـرآورده مباحـث

توحید نظر ،است؛ زیرا بیانکنند یک اعتقاد و بینش معرفتـی اسـت؛ و اگـر «لانعبـد إلـا
إیاه» را در نظر داشته باشیم 1توحید عملی اراده شده؛ چون ناار بر نوعی رفتـار موحدانـه
است 2.متناار با این مثال ،اگر اصبلاح «توحیـد عبـاد »،یـا «توحیـد در عبـادت» را طبـد
برداشت اول از کلمه توحید تعریف کنیم ،مرتبها ،از توحید نظر ،اسـت و اگـر مبـابد
برداشت دوم معرفی کنیم ،مرتبها ،از توحید عملی را بیان کردهایم.
پس از تبیین ملاک ،اکنون میتوان تعریف دقیدتر ،از این اصـبلاحها بیـان داشـت.
پیشتر گفتیم توحید بهمعنا ،أخص در تعریفی موجز و نـاار بـه هـر دو حیـث نظـر ،و
عملی ،عبارت است از« :اعتقاد به یکتایی خداوند در همه مراتب ،و عمل به مقتضا ،ایـن
اعتقاد» .مبابد با این تعریف و شاخصها ،تمایز ،تعریـف برگزیـد ایـندو اصـبلاح در
16

حیبه دانش کلام چنین میشود:
الف) توحید نظر« :،اعتقاد به یگانگی خداوند در مرتبها ،از مراتب 3وحدانیت» و یا
معبود سو ،الل ّه».
«بینش توحید»،؛ مانند «لا
َ

سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

ب) توحید عملی« :هرگونـه گـرایش ،خلـد و رفتـار بـه مقتضـا ،توحیـد نظـر »،یـا
«کشش ،منش و کنش موحدانه مبابد با بینش توحید»،؛ نظیر «لا نعبد إلا الل ّه».
با توجه به تقابل توحید و شرک ،میتوان شرک نظر ،و عملـی را نیـز بـا اسـتفاده از
همین مبالب شناسایی و معرفـی کـرد .بـدین لحـاظ «هرگونـه اعتقـاد بـه عـدم یگـانگی
خداوند در مرتبها ،از مراتب وحدانیت» و «هرگونه گرایش ،خلـد و رفتـار بـه مقتضـا،
شرک نظر ،»،تعریفها ،مختار ما دربار شرک نظـر ،و شـرک عملـی خواهـد بـود.
عبارتپرداز ،تعریف شرک نظر ،در مقایسه با تعریف توحید نظر ،،به این نکته اشاره
دارد که توحید ،راهبرد یگانها ،است که همنوا با محتوا ،خـود ،یکتـا و عـار ،از تکثـر
است؛ اما شرکاندیشی مرادید متکثر و سبیلها ،متفرقی دارد که مشـتمل بـر هرگونـه
 .1هرچند کلمه توحید در برداشت اول اهور دارد (نـک :شـیخ طوسـی ،بیتـا ،ج ،0ص 09؛ طبرسـی ،0970 ،ج،0
صص 449-440؛ طباطبایی ،0915 ،ج ،0ص 910؛ جواد ،آملی ،0919 ،ج ،0ص .)050
 .2برا ،مبالعۀ نمونها ،از خلط توحید نظر ،و عملی نک :مبهر 0981 ،،ب ،ج ،9ص .70
 .3یا «شأنی از شئون» یا «قسمی از اقسام».

خروج از صراط مستقیم توحید ،است.
 .6بررسی فایدههای کلامی تقسیم توحید به نظری و عملی
تا پیش از چند سد اخیر ،متکلمان عنایتی به ذکـر مراتـب عملـی توحیـد و فراتـر از آن،
تقســیم مراتــب توحیـد بــه نظــر ،و عملــی نداشــتهاند .همچنــین شــاهد آنــیم کــه بــهرغم
مبرحشدن این تقسیم در آرا ،شخریت برجسـتها ،همچـون اسـتاد شـهید مبهـر ،،در
بسیار ،از نگاشتهها ،کلامی معاصر از این تقسیمبند ،اسـتفاده نشـده اسـت (مظفـر،0978 ،
صص 91 ،97؛ خراسانی0409 ،ق ،صـص  ،004-009ص  ،947ص 090؛ لواسـانی0400 ،ق ،ج ،0ص  ،001صـص
008-007؛ مکارم شیراز ،0980 ،،صص 99-90؛ سبحانی0400 ،ق ،ج ،0صـص 050-00؛ مرـباح یـزد،0978 ،،
ج ،0صص 090-090؛ ربانی گلدایگـانی ،0984 ،ج ،0صـص  ،10-98صـص 001-008؛ ربـانی گلدایگـانی،0987 ،

ج ،0صص  .)11-40حتی در یکی از این آثار ،پس از بیان تقسیم یادشده و برشمار ،توحیـد
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عباد ،،اطاعی ،استعانی و حبّی در زمره مراتب عملی ،ترـری شـده اسـت کـه میتـوان
مستحد این انواع از توحید میباشد (خراز0407 ،،ق ،ج ،0ص .)04
عدم استفاده از تقسیم یادشده در آثار متقدم و معاصر میتواند با عنایت به ایـن نکتـه
باشد که همه مراتب عملی توحید به مرتبه نظر ،مشابهش بـازمیگردد و درحقیقـت هـر
مرتبه عملی ،ثمره اعتقاد و ایمان به یکی از مراتب نظر ،است .ایـن وابسـتگی بـه حـد،
ِ
نظـر ،متنـاارش،
است که تحقد هرکدام از مراتب عملی توحید ،بدون توجه بـه مرتبـه
امر ،ناشدنی است؛ بنابراین میتوان پس از بیان هر مرتبه نظر ،،نتـایج رفتـار ،و عملـی
آن را نیز بررسی کرد؛ برا ،مثال ،پس از تبیـین و اثبـات توحیـد در الوهیـت (بـه معنـا،
یگانگی خداوند در استحقاق عبادتشدن) ،مباحث عملی مربـوط بـه عبـادت مکلفـان و
شبهات وهابیان را بررسی کرد؛ یا آنکه پس از استدلال بر توحید در حاکمیت (به معنـا،
یگانگی خداوند در استحقاق حاکمیت) به مباحث و شـبهات مـرتبط بـا حکومـت دینـی
پرداخت ،بدون آنکه هی خلل یا اشکالی در اترـال رشـته مباحـث وجـود داشـته باشـد.
حتی ممکن است ادعا شود که در اینصورت مباحث نظر ،و عملی مرتبط با یک مرتبه

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

مراتب عملی توحید را ذیل همان مراتب نظر ،مشابه قرار داد؛ به این اعتبار کـه خداونـد

توحید ،از انسجام بیشتر ،نیـز برخـوردار میشـود؛ زیـرا در صـورت تقسـیم مراتـب بـه
نظر ،و عملی ،چهبسا در تدوین و تنظیم مباحث ،بین یک مرتبه توحید ،نظر ،و مرتبـه
متناار عملی ،فاصله ایجاد شود که این فاصله باعث بروز مشکلاتی در آموزش یا دفاع از
باورها گردد و پیوسته به یادآور ،و مرور مبالب مرتبط نیاز داشته باشیم.
نکته دیگر در توجیه اکتفا ،متکلمان به مراتب نظر ،توحیـد ،بررسـی دیـدگاهها در
تحدید موضوع دانش کلام است .در بسیار ،از آثار کلامی ،موضوع علم کلام را «عقاید
دینی» (برا ،نمونه نک :جرجانی ،0900 ،ج ،0ص 45؛ جرجانی0400 ،ق ،ص 85؛ تفتازانی0451 ،ق ،ج ،0صص
079 ،097؛ فیاز لاهیجی ،بیتا ،ج ،0ص  )00یا «ذات و صفات الهی» (بـرا ،نمونـه نـک :فیـاز لـاهیجی،
بیتــا ،ج ،0ص 1؛ مفت ـی ،0974 ،ص 49؛ اســترآباد ،0980 ،،ج ،0ص 97؛ ســبحانی0400 ،ق ،ج ،0ص )979 ،09
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دانستهاند؛ بنابراین موضوع بحثها ،کلامی ذات و صفات الهی است و توحیـد در ذات،
صفات و افعال بهطور مستقیم بـه خداونـد مربـوط اسـت و مسـئلها ،کلـامی اسـت؛ ولـی
توحید در عبادت ،در حقیقت مربوط به افعال مکلفان است که بر آنان واجب اسـت تنهـا
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خدا را پرستش کنند .آر ،لازمه این مبلب آن است که فقـط خداونـد شایسـته پرسـتش
باشد ،و این موضوعی کلامی است؛ اما شایسـتگی پرسـتش جـز بـهدلیل صـفات ذاتـی و
فعلی خداوند نیست و آنان در بحـث توحیـد و دیگـر بحثهـا ،کلـامی ایـن صـفات را
بررسی کردهاند (ربانی گلدایگانی ،0987 ،ج ،0صـص  .)18-17همین مبنا سبب شـده اسـت کـه در
گذشته ،جایگاه بحث از مراتب توحید و شرک عبـاد ،،کتابهـا ،اخلـاقی باشـد (بـرا،
نمونه نک :شهید ثانی ،0970 ،صص 000-049؛ فیض کاشانی0409 ،ق ،صص 009-050؛ شبّر ،بیتا ،صـص -094

000؛ نراقی ،0978 ،صص  )994-909و متقـدمان از متکلمـان اسـلامی در بحثهـا ،کلامیشـان،
تنها به توحید ذاتی ،صفاتی و افعالی بدردازند و از توحید در عبادت بحث نکنند.
بهرغم نکاتی که در توجیه رویگردانی متکلمان از تقسیم توحیـد بـه نظـر ،و عملـی
مبرح گردید ،میتوان وجوهی از فایدهها ،این تقسیم و اهمیت توجه بـه توحیـد عملـی
با رویکرد کلامی را بیان داشت:
الف) در نتیجۀ گستردگی اسما ،حسنا و صفات علیا ،خداوند متعـال (نـک :طباطبـایی،

 ،0915ج ،8ص  ،)909مراتب توحید نیز تکثـر و تنـوع بسـیار زیـاد ،دارد؛ ازایـنرو در مقـام

آموزش و دفاع از باورها ،هر اندازه بتـوان بـا اسـتفاده از حیثهـا و اعتبارهـا ،مختلـف،
مراتب توحید ،را دستهبند ،کرد ،تحقد اهداف دانش کلـام بـا سـهولت بیشـتر ،میسـر
خواهد بود .یکی از ملاکها ،قابل استفاده در تقسیم توحید ،ملاکی است که در تقسـیم
به نظر ،و عملی مبرح گردید.
ب) توجه به دوگانهها ،نظر ،ـ عملی ،سابقه دیرینها ،دارد که بـهاجمـال در بخـش
«پیشینه کاربرد اصبلاحی» مبرح شد .اعتبار و فایدهها ،عامی که در انواع مختلـف ایـن
دوگانهها مشهود است ،میتواند در تقسیم توحید نیز لحاظ گردد .ضمن آنکـه بـه لحـاظ
ضوابط منبقی تقسیم و معیارهایی که در تمایز توحید نظر ،و عملی مبرح گردید ،ایـن
تقسیم با هی گونه منع منبقی مواجه نیست.
ج) کاربست این تقسیم ،مواجهه با مباحث توحید ،سلفیه را تسهیل میکنـد؛ بـا ایـن
توضی که پاسخگویی به هجمهها ،کلامی سلفیها که بیشتر بـر اسـاس مبـانی توحیـد،
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آنهاست ،میطلبد که ما نیز بحث توحید را در ساختار کلامی مشابهی پیریز ،کنیم و بـا
د) اعتقاد به آموزهها ،نظر ،توحید ،نباید به عنوان غرز نهایی مباحث توحید تلقی
شود .لازمۀ کارامد ،مؤثر این آموزشها آن است که پس از تبیین ،اثبـات و شـبههزدایی
از مراتب نظر ،،بروندادها ،اخلاقی و رفتار ،تشری گردد و تعاریف ،ابعـاد ،مرـادید
و  ...مراتب عملی ،از حیث روش و هدف دانش کلام بررسی شود .اگر اشکال شـود کـه
طبد توجیهها ،پیشگفته ،بدون این تقسیمبند ،نیز میتوان مراتب عملی توحید را ذیـل
مرتبه نظر ،متناار مبرح کرد ،پاسخ مـیدهیم اگرچـه ایـن امکـان وجـود دارد ،تقسـیم
یادشده باعث جلب توجه بیشتر دانشوران بـه مراتـب عملـی توحیـد میشـود .اساسـا در
فضا ،تدوین مباحث یک دانش ،گشایش باب مستقل برا ،هر موضوع ،پیامآور عنایـت
خاص به آن موضوع میباشد.
نتیجهگیری
پس از بررسی دیدگاهها ،مختلف روشن گردید که شاخص مهم در تفکیک توحیـد و

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

این تدبیر ،دفاع از عقاید توحید ،شیعه را با دقت و شفافیت بیشتر ،سازماندهیم.

شرک نظر ،از توحید و شرک عملی ،عبارت است از اینکه:
مراتب نظـر ،تنهـا در حـوزه بیـنش و اعتقـاد مبـرح اسـت ،ولـی مراتـب عملـی در
ساحتها ،متنو ِع انگیزه و تمایل (کشش) ،خلدوخو (منش) و عملکرد و رفتار (کـنش)
وجود دارد.
بنابراین اگرچه توحید عملی نیز با استفاده از بحث و اسـتدلال نظـر ،تبیـین میشـود،
نتیجه این مباحث نظر ،،در فضا ،خارج از ذهـن و مـرتبط بـا احسـاس ،خلـد یـا رفتـار
انسان کارایی دارد .با تعیین شاخصها ،تمایز ،تعریف این اصبلاحها نیز ارائه گردید.
در زمینۀ فایدهها ،بحث نیز گفته شد که این تقسیمبند ،در آثـار کلـامی متقـدمان و
بسیار ،از نگاشتهها ،معاصر مبرح نشده است و برا ،ایـن امـر ،توجیـههایی قابـل ارائـه
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است؛ اما درعینحال میتوان فواید مختلفی را برشمرد؛ مانند:
ـ نظاممندکردن مراتب توحید بر اساس حیثها ،مختلف؛
ـ اتقان هرچه بیشتر در پاسخ به وهابیان؛
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ـ و تنقی کلامی مباحث توحید در راستا ،تربیت توحید ،انسان.
بدین ترتیب ،انقسام توحید به دو شاخه نظر ،و عملی را میتوان یـک گـام مثبـت و
دارا ،فایده در پیشبرد اهداف دانش کلام تلقی کرد.

فهرست منابع
 .0آملی ،سیدحیدر .)0900( .المقهمر

من اترب ظی

النصیو  .تهـران :قسـمت ایرانشناسـی

انستیتو ایران و فرانسه پژوهشها ،علمی در ایران.
 .0ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم0405( .ق) .التسعمنم ( .ج  .)9ریاز :مکتبة المعارف.
 .9ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم0400( .ق) .مجموع الفتروی( .ج  .)0بیـروت :مرـبفی عبـد القـادر
عبا.
 .4ابن سیده ،علـی بـن اسـماعیل0400( .ق) .المحکی والمحیم اکوری ( .ج ( .)9تحقیـد :عبـد
الحمید هنداو .)،بیروت :دار الکتب العملیه.
 .0ابن عباد ،اسماعیل0404( .ق) .المحیم فیی اللغی ( .ج ( .)9تحقیـد :محمدحسـن آل یاسـین).
بیروت :عالم الکتاب.
 .9ابن فارس ،احمـد0454( .ق) .معجی مقیرهما اللغی ( .ج  0و( .)9تحقیـد :عبـد السـلام محمـد
هارون) .قم :مکتب الاعلام الاسلامی.
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 .7ابن قیّم ،محمد بن ابیبکر0400( .ق) .مهارج السرلکمن (ترحی  :عبد الغنی الفاسی) .بیـروت:
 .8ابن منده ،محمد بن اسحاق0409( .ق) .التوحمه ومعرفیة أسیمرا اللی وزوجیل وصیفرت (تحقیـد:
علی محمدناصر فقیهی) .مدینه :مکتبة العلوم والحکم.
 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم0404( .ق) .لسرن العرب( .ج  .)0بیروت :دار صادر.
 .05ابن نوبخت ،ابـو اسـحاق ابـراهیم0409( .ق) .المیرقو فیی ولی الکیتم (تحقیـد :علـیاکبـر
ضیائی) .قم :کتابخانه آیت الل ّه مرعشی نجفی.
 .00ابوحنیفه ،نعمان بن ثابت0185( .م)« .الفقه الأکبر» .در :مغنیساو .،ابوالمنتهی .الرسرئل السبع

فی العقرئه .شرح الفق اک ابر .حیدرآباد دکن .بینا.
 .00ازهر ،،محمد بن حمد0400( .ق) .تهذهب اللغ ( .ج  .)0بیروت :دار إحیا التراث العربی.
 .09استرآباد ،،رضی الدین محمد0450( .ق) .شرح شرفمة ابن حرجب( .ج ( .)0تحقیـد :محمـد
نور الحسن ،محمد الزفزاف و محمد محیی الدین عبد الحمید) .بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .04استرآباد ،،محمدجعفر بن سیف الدین0980( .ش) .البراهمن القرفع فی شرح تجرهه العقرئه

السرفع ( .ج 0و( .)0تحقید :مرکز مبالعات و تحقیقات اسلامی) .قم :مکتب الاعلام الاسلامی.
 .00اسیر ،لاهیجی ،محمد0900( .ق) .مفرتمج اإلوجرز فی شرح گلهن راز (تحقید :میرزا محمـد

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

دار الکتب العلمیه.

ملک الکتاب) .بمبئی :بی.نا.
 .09اشعر ،،علی بـن اسـماعیل0455( .ق) .مقیرال اإلسیتمممن و اخیتتل المصیلمن .آلمـان ـ
ویسبادن :فرانس شتاینر.
 .07أنیس ،ابراهیم و دیگران( .بیتا) .المعج الوسم ( .ج  .)0تهران :ناصر خسرو.
 .08تفتازانی ،سعد الدین0451( .ق) .شرح المقرصه( .ج ( .)0تحقیـد :عبـدالرحمن عمیـره) .قـم:
الشریف الرضی.
 .01تهــانو ،،محمــدعلی 0119( .م) .موسییووة اهییرل اصییطتحر الفنییون والعلییوم( .ج 0و.)0
(تحقید :علی دحروج) .بیروت :مکتبة لبنان الناشرون.
 .05جرجانی ،میرسید شریف0900( .ق) .شرح المواق ( .ج ( .)0ترـحی  :بدرالـدین نعسـانی).
قم :الشریف الرضی.
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 .00جرجانی ،میر سید شریف0400( .ق) .التعرهفر  .تهران :ناصر خسرو.
 .00جــواد ،آملــی ،عبدالل ّــه0919( .ش) .تفسییمر موضییووی قییررن اییره م توحمییه در قییررن( .ج .)0
(تنظیم :حیدر علی ایوبی) .قم :اسرا .
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 .09حداد عادل ،غلامعلی .)0914-0970( .داظهینرم جهیرن اسیتم .تهـران :بنیـاد دائـرة المعـارف
اسلامی.
 .04حسینی زبید ،،محمد مرتضی0404( .ق) .ترج العروس من جواهر القرموس( .ج ( .)0تحقید:
علی هلالی و علی سیر .)،بیروت :دار الفکر.
 .00حســینی لواســانی ،سیدحســن0400( .ق) .ظییور اکفهییرم فییی ولیی الکییتم( .ج ( .)0تحقیــد:
سیدابراهیم لواسانی) .قم :مؤسسة النشر الاسلامی.
 .09حلبی ،تقی الدین ابوالرلاح0454( .ق) .تقرهب المعررل (تحقید :رضا استاد .)،قم :الهاد.،
 .07حلی ،جعفر بن الحسن0979( .ش) .رسرلةٌ فی العقمه  .در :چهیرر رسیرل اوتقیردی .در :ممیرا

استمی اهران .دفتر ششم (به کوشـش :رسـول جعفریـان) .قـم :کتابخانـه آیـت الل ّـه مرعشـی
نجفی.
 .08حلی ،جعفر بن الحسن0404( .ق) .المسلک فی أصوف الههن (تحقید :رضا اسـتاد .)،مشـهد:
مجمع البحوث الإسلامیه.
 .01حلی ،حسن بن یوسف0409( .ق) .اه

المراد فی شرح تجرهه االوتقیرد (تحقیـد و تعلیـد:

حسن حسنزاده آملی) .قم :مؤسسة النشر الاسلامی.
 .95حلی ،حسن بـن یوسـف0180( .م) .ظهیج الحیق و اهی

الصیهق (تعلیـد :عـین الل ّـه حسـنی

ارمو .)،بیروت :دار الکتاب اللبنانی.
 .90حمری راز ،،سدید الدین محمود0400( .ق) .المنقذ من التقلمه( .ج  .)0قم :مؤسسة النشـر
الاسلامی.
 .90حنفی ،ابن ابیالعز0550( .م) .شرح العقمه الطحروه (تحقید :ناصر الدین آلبانی) .بغداد :دار
الکتاب العربی.
 .99خداپرسـتی ،فــرج الل ّــه0979( .ش) .فرهنییگ جیرمع واژگییرن متییرادل و متضیرد زبییرن فررسییی.

شیراز :دانشنامه فارس.
 .94خراز ،،سید محسن0407( .ق) .بهاهةُ المعررل اإللهم فی شرح وقرئیه اإلمرممی ( .ج  .)0قـم:
مؤسسة النشر الإسلامی.
 .90خراسانی ،محمدجواد0409( .ق) .ههاهةُ اکم إلی معررل اکئم  .قم :مؤسسة البعثه.
 .99خندان ،علیاصغر .)0981( .توحید و شرک در معرفت و علوم انسـانی بـا تأکیـد بـر آثـار و
اندیشهها ،استاد شهید مرتضی مبهر .،معرفت اتمی ،)4(0 ،ص .078-049
 .97دهخدا ،علی اکبر .)0949-0997( .لغتظرمی (زیـر نظـر محمـد معـین)( .ج  .)00تهـران :دانشـگاه
تهران.

 .45ربانی گلدایگانی ،علی .)0987( .اتم تطبمقی .جلد .0قم :جامعة المربفی العالمیه.
 .40سبحانی ،جعفر0400( .ق) .اإللهمر ولی ههی الکترب والسن والعقیل( .ج  .)0قـم :المـؤتمر
العالمی للدراسات الإسلامیه.
 .40سبحانی ،جعفر0400( .ق) .رسرئل و مقرال ( .ج  .)0قم .مؤسسة الامام الرادق
 .49سعید،مهر ،محمد0910( .ش) .رموزش اتم استمی (ویراست جدید)( .ج  .)0قم :نشر طه.
.

 .44سکندر ،،احمد بن عبا

الل ّه و عبد الحمیـد بـن بـادیس0409( .ق) .تیرج العیروس الحیروی

لتهذهب النفوس (ترحی  :احمد فرید المزید .)،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .40سیور ،حلی ،مقداد بن عبدالل ّه0450( .ق) .إرشیرد الطیرلبمن إلیی ظهیج المسترشیههن (تحقیـد:
سیدمهد ،رجایی) .قم :کتابخانه آیت الل ّه مرعشی نجفی.
 .49سیور ،حلی ،مقداد بن عبدالل ّه0400( .ق) .اإلوتمرد فی شرح واجب اإلوتقرد (تحقید :ضـیا
الدین برر .)،بیجا :مجمع البحوث الإسلامیه.
 .47سیور ،حلی ،مقـداد بـن عبدالل ّـه0405( .ق) .اکظیوار الجتلمی فیی شیرح الفصیوف النصیمره .

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

 .98راغب اصفهانی ،حسین بن محمد0400( .ق) .مفردا ألفرظ القررن .بیروت :دار القلم.
 .91ربانی گلدایگانی ،علی .)0984( .وقرهه استهاللی( .ج  .)0قم :نشر سنابل.
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(تحقید :علی حاجیآباد ،و عباس جلالینیا) .مشهد :مجمع البحوث الاسلامیه.
 .48سیور ،حلی ،مقداد بن عبدالل ّه و ابوالفت

بن مخدوم حسینی .)0990( .البرب الحیردی وهیر

مع شرحم النرفع هوم الحهر و مفترح البرب (تحقید :مهد ،محقد) .تهـران :مؤسسـه مبالعـات
اسلامی.
 .41شاکرین ،حمیدرضا .)0914( .روششنرسی وقرهه دهنی .تهران :پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه
اسلامی.
 .05شبّر ،سید عبدالل ّه0009( .ق) .حق المقمن فی معرفة أصوف الههن .قم :أنوار الهد.،
 .00شبّر ،سید عبدالل ّه( .بیتا) .اکختق (ترحی  :جواد شبّر) .نجف :مببعة النعمان.

 .00شریف مرتضی ،علی بن الحسین0987( .ق) .جمل العل والعمل .نجف :مببعة الیداب.
 .09شــهید ثــانی ،زیــن الــدین بــن علـی .)0970( .التنبمهییر العلمةییة ولیی وظییرئ الصییتة القلبمیة
فتحقید :صفا الدین برر .)،مشهد مقدس :انتشارات آستان قدس رضو.،
18

 .04صدوق ،محمد بن علی0918( .ق) .التوحمه (تحقید :هاشم حسینی) .قم :جامعه مدرسین.
 .00صدوق ،محمد بن علی0404( .ق) .االوتقردا  .قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
 .09طباطبایی ،سیدمحمدحسین0915( .ق) .الممزان فی تفسمر القررن( .ج  .)0بیروت :مؤسسة الاعلمی.

سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

 .07طبرسی ،فضل بن حسن0970( .ش) .مجمع البمرن فی تفسمر القررن( .ج ( .)0ترـحی  :فضـل
الل ّه یزد ،و هاشم رسولی) .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .08طوسی ،محمد بن حسن0404( .ق) .مسائل کلامیـه .در :الرسیرئل العهیر .قـم :مؤسسـة النشـر
الاسلامی.
 .01طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .التبمرن فیی تفسیمر القیررن( .ج ( .)0ترـحی  :احمـد حبیـب
عاملی) .بیروت :دار إحیا التراث العربی.
 .95عسکر ،،حسن بن عبدالل ّه0455( .ق) .الفروق فی اللغة .بیروت :دار الیفاق الجدیده.
 .90عمید ،حسن0981( .ش) .فرهنگ فررسیی وممیه (ویـرایش :عزیـز الل ّـه علیـزاده) .تهـران :راه
رشد.
 .90فراهید ،،خلیل بن احمد0451( .ق) .اترب العمن( .ج  .)9قم :نشر هجرت.
 .99فیاز لاهیجی ،عبد الرزاق( .بیتا) .شوارق اإللهرم فی شرح تجرهیه الکیتم( .ج  .)0اصـفهان:
مهدو.،
 .94فیروزآباد ،،محمد بن یعقوب0400( .ق) .القرموس المحم ( .ج  0و  .)0بیروت :دار الکتب
العلمیه.

 .90فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی0409( .ق) .الحقرئق فی محرسن اکخیتق (تحقیـد :محسـن
عقیل) .قم :دار الکتاب الإسلامی.
 .99قار ،،ملا علی0408( .ق) .شرح اترب الفق اک ابر (تعلید :علی محمـد دنـدل) .بیـروت :دار
الکتب العلمیه.
 .97قاضی عبدالجبار ،ابوالحسن بن احمد0400( .ق) .شرح اکصیوف الخمسیة (تعلیـد :احمـد بـن
حسین ابی هاشم) .بیروت :دار إحیا التراث العربی.
 .98قاضی عبدالجبار ،ابوالحسن بن احمـد0189( .م) .المجمیوع فیی المحیم بیرلت لم ( .ج .)0
بیروت :دار المشرق.
 .91کاشانی ،عز الدین محمود( .بیتا) .مصبرح الههاهة و مفترح الکفرهة .تهران :نشر هما.
 .75کاشف الغبا  ،جعفر بـن خضـر0400( .ق) .العقرئیه الجعفرهیة (تحقیـد :سـیدمهد ،شـمس
الدین) .قم :مؤسسه انراریان.
 .70کبیر مدنی ،سیدعلی خان بن احمد0984( .ش) .الطراز اکوف والکنیرز لمیر ولمی مین لغیة العیرب

المعیوف( .ج ( .)9تحقید :مؤسسة آل البیت لإحیـا التـراث) .مشـهد :مؤسسـة آل البیـت لإحیـا
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التراث.
العلمیه.
 .79مرباح یزد ،،محمدتقی .)0978( .رموزش وقرهیه( .ج  .)0تهـران :چـاپ و نشـر بـین الملـل
سازمان تبلیغات اسلامی.
 .74مربفو ،،حسن0495( .ق) .التحقمق فی المر القررن الکره ( .ج  .)00بیـروت ـ قـاهره ـ
لندن :دار الکتب العلمیه و مرکز نشر آثار علامه مربفو.،
 .70مبهر ،،مرتضی .)0978( .وقرئه اإلمرممة (تحقید :حامد حنفی) .قم :انراریان.
 .79مبهر ،،مرتضی 0981( .الف) .مجموو رثرر( .ج  .)0قم :مرکز تحقیقات کـامدیوتر ،علـوم
اسلامی .نرمافزار مجموعه آثار استاد شهید مبهر.،
 .77مبهر ،،مرتضی 0981( .ب) .مجموو رثرر( .ج  .)9قم :مرکـز تحقیقـات کـامدیوتر ،علـوم
اسلامی .نرمافزار مجموعه آثار استاد شهید مبهر.،
 .78مبهر ،،مرتضی 0981( .ج) .مجموو رثرر( .ج  .)09قم :مرکز تحقیقـات کـامدیوتر ،علـوم
اسلامی .نرمافزار مجموعه آثار استاد شهید مبهر.،
 .71مبهر ،،مرتضی 0981( .د) .مجموو رثرر( .ج  .)09قم :مرکـز تحقیقـات کـامدیوتر ،علـوم

بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی...

 .70ماترید ،،محمد بن محمد0407( .ق) .التوحمیه (تحقید فت الل ّه خلیف) .بیروت :دار الکتب

اسلامی .نرمافزار مجموعه آثار استاد شهید مبهر.،
 .85مظفر ،محمدرضا .)0979( .المنطق .قم :سید الشهدا .
 .80معین ،محمد .)0989( .فرهنگ فررسی معمن( .ج  .)4به اهتمام عزیـز الل ّـه علیـزاده و محمـود
نامنی .تهران :نشر نامن.
 .80مفتی ،حمید0974( .ش) .قرموس البحرهن (ترحی  :علی اوجبی) .تهران :میراث مکتوب.
 .89مفید ،محمد بن محمد0409( .ق) (الف) .الن یت اإلوتقردهیة .قـم :المـؤتمر العـالمی للشـیخ
المفید.
 .84مفید ،محمد بن محمـد0409( .ق)( ،ب) .أوائیل المقیرال فیی المیذاهب والمختیررا  .قـم:
المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
 .80مکارم شیراز ،،ناصر0980( .ش) .دروس فی العقرئه اإلسیتممة .قم :مدرسـه الامـام علـی بـن
ابیطالب
86

.

 .89نراقی ،احمد بن محمد مهد0978( .،ش) .معراج السعردة .قم :هجرت.
 .87نراقی ،مهد ،بـن أبـیذر0991( .ش) .أظیما الموحةیههن (ترـحی و تعلیـد :سـیدمحمدعلی
قاضی طباطبایی) .تهران :نشر الزهرا .

سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

 .88نسفی ،عزیزالدین بن محمد0989( .ش) .اإلظسرن الکرمل (تحقید ماریژان موله) .تهران :نشـر
طهور.،
 .81نیشابور ،،نظام الدین حسن بن محمد0910( .ش) .شرح النررم ولی الهرفمة (تحقیـد :محمـد
زکی جعفر .)،قم :نشر دار الحجة.
 .15هراس ،محمد خلیل0400( .ق) .شرح القصمهةِ النوظمة( .ج  .)0بیروت :دار الکتب العلمیه.
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In the history of philosophy, very few arguments have grabbed the attention of
intellectuals as strongly as ontological arguments have. Graham Oppy, the
contemporary Australian philosopher of religion, is an atheist who has considered
different versions of ontological arguments in order to uncover their weakness. In this
paper, we deal with how Oppy has formulated ontological arguments and what his
objections to them are. The paper deploys an analytic method in order to elaborate
Oppy’s classification and objections. It turns out that there are several versions of
what might be called the “ontological” argument. For Oppy, these arguments are
characterized by a priority. The most general objections leveled by Oppy at his 8
versions of the argument consist in: question begging, lack of epistemic value, denial
of possible contradictions in case God does not externally exist, and inconceivability
of an entity with infinite attributes. We conclude that given challenges of ontological
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چکیده
در تاریخ فلسفه ،کمتر استدلالی است که همچون برهان وجود ،نظر متفکران را بـه خـود جلـب کـرده باشـد.
گراهام اپی ،فیلسوف دین معاصـر اسـترالیایی ،خـداناباور ،اسـت کـه بـا بررسـی انـواع برهانهـا ،وجـود،،
کوشیده است نقاط ضعف آنها را بنمایاند .در این پژوهش ،در ِ
پی پاسخ به این پرسش هستیم که اپـی چگونـه
برهان وجود ،را صورتبند ،کرده است و انتقادها ،و ،بر هر یک از این صورت بند،ها چیسـت؟ هـدف
این نوشتار آن است که با روشی تحلیلی ،ردهبنـد ،و انتقادهـا ،اپـی بـر برهانهـا ،وجـود ،را تبیـین نمایـد.
یافتــهها ،پــژوهش نشــان میدهــد کــه روایتهــا ،متعــدد ،هســتند کــه ذیــل عنــوان برهــان وجــود ،قابــل
دستهبند،اند .از نظر اپی ،ویژگی اصلی این استدلالها آن است که باید پیشینی باشـند تـا تحـت عنـوان برهـان
وجود ،قرار گیرند .عامترین انتقادها ،اپی بر این ردهبند،ها ،هشتگانه ،مرـادره بـه مبلوببـودن ،ارزش
معرفتی نداشتن ،انکار وقوع تناقض در فرز نبود خدا در خارج و عدم ترور موجـود ،بـا اوصـاف لایتنـاهی
میباشد .نتایج برگرفته از تحقید آن است که با توجه به چالشها ،فرا رو ،برهانهـا ،وجـود ،بـرا ،اثبـات
وجود خداوند ،اینگونه اسـتدلالها ،تواناییهـا ،مـورد انتظـار از یـک برهـان اثبـات وجـود خـدا را بـرآورده
نمیسازند؛ هرچند که الحاد اپی و ترور و ،از وجود و اوصاف خداوند قابل پذیرش نیست.

مقدمه
برهان وجود ،آنسلم ،یکی از بحثانگیزترین برهانهـایی اسـت کـه از زمـان طـرح آن
تاکنون مجادلهها ،گوناگونی را برانگیختـه اسـت .صـورتبند،ها ،گونـاگونی از ایـن
استدلال وجود دارد؛ بهگونها،کـه میتـوان آن را نـه یـک برهـان ،بلکـه مجموعـها ،از
برهانها دانست (پلانتینگا ،0980 ،ص  .)091این برهان که از همـان آغـاز ،موافقـان و مخالفـان
فراوانی داشت ،همواره در آرا ،فیلسوفان و متکلمان نقـاد ،شـده اسـت .عـدها ،ماننـد
قدیس بوناونتورا ،جان اسکات ،رنه دکارت ،لایبنیتس ،اسدینوزا ،هگـل و نیـز برخـی از
فیلسوفان معاصر مانند هارتسهورن ،نورمن مالکوم و آلوین پلانتینگا با صـورتبنـد،ها،
جدید ،به تأیید آن پرداختهاند .در مقابل دسته دیگر ،از فیلسوفان و یا متکلمـانی ماننـد
34

آکوئیناس ،جان لاک ،کانت و از معاصران جان هیک به مخالفت بـا آن برخاسـتهاند .در
قرن بیستم نیز صورتبند،ها ،متفاوت دیگر ،از این برهان شکل گرفت؛ از جمله آنها
صورتبند ،اوپنهایمر و زالتا در سال  ،0110صورتبند ،دیوید لوئیس درسال  0175و

سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

صــورتبنــد ،پیتــر کینــگ در ســال  0184اســت (قــدیر ،0910 ،،صــص  .)058-81در میــان
فیلسوفان قرن بیست و یکم صورتبند ،پیتر میلیکان در سال  0554نیز قابل تأمل است.
در سالها ،اخیر ،یکی از جامعترین صورتبند،ها از برهانها ،وجود ،را گراهام
اپــی ارائــه کــرده اســت .و ،فیلســوف خــداناباور تحلیلــی معاصــر اســت کــه انتقادهــا،
گستردها ،را بر برهانها ،اثبات وجود خداونـد مبـرح کـرده اسـت .انتقادهـا ،و ،بـر
برهانها ،سنتی وجود خدا مانند برهان وجودشناختی ،کیهانشـاختی و غایتشـناختی و
نیز قرائتها ،جدید ،که از برخی برهانها ارائه میکنـد ،بسـیار قابـل تأمـل اسـت .و،
صورتبند،ها ،بسیار دقید و انتقادها ،مهـم و چـالشبرانگیز ،را در بـاب مقـدمات و
نتایج برهانها ،وجود ،مبرح کرده است که مدافعان ایـن اسـتدلالها و خـداباوران در
دوره معاصر نباید از آنها غفلـت ورزنـد .روش ایـن فیلسـوف در برخـورد بـا برهانهـا،
وجود ،آن است که نخست میکوشد اسـتدلال را بازسـاز ،کنـد و بـه شـیوها ،جدیـد
ارائه دهد و سدس به ضعفها ،برهان پرداخته و آن را کنـار گـذارد .و ،در سـه کتـاب

خویش برهرن وجودشینرختی و اوتقیرد بی خیها ( Ontological Arguments and Belief in

 ،)Godاستهالف در برب خهاهرن ( )Arguing about Godsو نیز بهترهن برهرنهر ولمی خیها

( )The Best Argument against Godبهتفریل به این برهان 1میپردازد و میکوشد نشان
دهد که این استدلال عملکرد ،منبقی و عقلی در بازنگر ،اعتقادات یک خـداناباور و
یا شکاک ندارد .و ،این برهان را مهمترین استدلال در باب وجود خداوند میدانـد کـه
در طول تاریخ ،دینباوران به آن تمسک جستهاند .در ایـن پـژوهش ،نخسـت طبقهبنـد،
برهانها ،وجود ،و در ضمن این ردهبند ،،انتقادها ،اپی به هرکدام از این اسـتدلالها
بیان میشود و سدس چالشها ،عامی که اپی فرارو ،برهانها ،وجـود ،مبـرح کـرده
است ،تبیین و ارزیابی خواهد شد.
 .1ردهبندی برهانهای وجودی
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از نظر اپی ،برهانها ،وجود ،که از مقدمات عقلـی بهـره میبرنـد ،سـه ویژگـی عمـده
عزبی مجرد است؛ ضرور،اند مانند این گزاره که هر مثلثـی سـه ضـلع دارد و پیشـینیاند
مانند گزاره دو بهعلاوه دو مساو ،چهار است کـه پیشـاتجربی میباشـد .البتـه و ،تأکیـد
میکند که چه بسا برخی تقریرها ،این برهان ،یکـی از ایـن ویژگیهـا را داشـته باشـد و
لازم نیست هر سه ویژگی در همه برهانها موجود باشد .با توجه بـه ایـن ویژگیهـا ،اگـر
تقریر ،هی یک از این سـه ویژگـی را نداشـت ،برهـان وجـود ،بهشـمار نمیآیـد ،و،
گاهی نیز میگوید که باید حداقل پیشینی باشـد و سـدس بـر اسـاس گامهـا ،منبقـی از
مفهوم خدا به وجود خدا برسد (.)Oppy, 1995, p. 1
گراهــام اپــی کوشــیده اســت برهانهــا ،وجــود ،را در هشــت دســته گ ـردآور ،و
بازساز ،کند و سدس به ارزیابی و نقد آنها بدردازد .و ،در کتـاب برهرنهیری وجیودی و
 .1معمولا  Argumentرا به «دلیل» و  Proofرا به «برهان» ترجمه میکنند ،ولی از آنجاکه در مباحث ایـن مقالـه ایـن
تفاوت نقش عمدها ،ایفا نمیکند Argument ،را همان برهان ترجمه کردهایم.
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دارند :تحلیلی ،ضرور ،و پیشینی ()Oppy, 1995, p. 17؛ تحلیلیاند مانند این گـزاره کـه هـر

برور ب خها آشکارا به شش دسته از این قرائتها اشاره کرده است (.)Oppy, 1995, p. 1
0ـ برهانهایی که بر تعریف مبتنیاند؛ برهانها ،تعریفی (Definitional Ontological
).arguments
0ـ برهانهایی که بر مفهوم مبتنی هستند؛ برهانها ،مفهـومی

(Conceptual or hyper

).intensional Ontological arguments
9ـ برهانهایی که بر جهتی ویژه تکیه دارند؛ برهانها ،وجهی

(Modal Ontological

).arguments
4ـ برهانها ،ماینونگی ).(Meinongian Ontological arguments
0ـ برهانها ،تجربی ).(Experiential Ontological arguments
9ـ برهانها ،هگلی ).(Hegelian Ontological arguments
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و ،در کتــاب اسییتهالف در بییرب خییهاهرن بــه قرائــت دیگــر ،بــا نــام «برهانهــا،
وجودشناختی مبتنـی بـر نظریـۀ ارتبـاط اجـزا بـا کـ ِ
ل حاصـل از آن اجـزا» (Mereological
) Ontological argumentsترـری میکنـد .)Oppy, 2006, p. 59( ،آخـرین قرائـت او از برهـان
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وجــود ،را میتــوان در ســال  0501و در دایــرة المعــارف اســتنفورد بــا نــام «برهانهــا،
وجودشناختی مرتبه بالا» ) (Higher-order Ontological argumentsیافت .اپـی معتقـد اسـت
این تقسیم حرر عقلی نیست و ممکن است جامع و یا احیانا مـانع نباشـد و ایـن ردهبنـد،ها
چه بسا همپوشانیهایی نیز با هم داشته باشند .ردگانشناسی اپی ،از این جهت کـه خواننـده
ترویر ،از فضا ،کلی برهانها ،وجودشناختی مییابد ،ارزشمند است.
1ـ .1برهانهای تعریفی

برهانها ،تعریفی ،مشهورترین و مهمترین تقریر برهان وجود ،است .اپی قرائت آنسلم
در پروسلوگیوم را به دوگونه صورتبند ،کرده و از اقسام برهانها ،تعریفی میداند:
الف) خدا موجود ،است که هر کمالی را دارا است؛
ب) وجود یک کمال است؛
ج) خدا وجود دارد (.)Oppy, 2013, pp. 7-8
اپی در کتاب برهرن وجودشنرختی و اوتقرد ب خها ،این استدلال را در قالـب دیگـر،

پی میریزد .در «صغرا» یکی از ویژگیها ،کمال معرفی شـده و در «کبـرا» آن ویژگـی
برا ،موجود ،که مترف به وجود است ،اثبات میشود و سدس نتیجه میشود کـه خـدا
با این ویژگی نمیتواند در خارج موجود نباشد ( .)Oppy, 1995, p. 47اپـی معتقـد اسـت کـه
آنسلم در فرل سوم کتاب خویش ،یکی از صفات موجود ،را کـه بـه اثبـات آن اقـدام
کرده بود کشف کرد که همسان «ضرورت وجود» بود (.)Oppy, 1995, p. 12
پیتر ون اینواگن ( ،)Peter Van Inwagenفیلسوف خداباور تحلیلی آمریکـایی نیـز بـه
دو تقریر متفاوت آنسلم اشاره دارد ( )Inwagen, 2006, vol.11, pp. 375-395و بیـان میکنـد کـه
در مقدمه اول خدا به عنـوان یـک موجـود واقعـا کامـل تعریـف میشـود و از آن نتیجـه
گرفته میشود که پس باید در خارج وجود داشته باشد .مهمترین انتقاد اپی بر ایـن دسـته
برهانها آن است که مرادره به مبلوب هستند؛ بدین معنا که نتیجه منـدرج در مقـدمات
است )(Inwagen, 2006, vol.11, pp. 47-53؛ زیرا از نظر تعریفی ،خـدا موجـود ،اسـت کـه هـر
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کمالی را داراست و چون وجود در خارج کمال است ،پس خدا موجـود اسـت .آشـکار
برهان با «وجود ،که کاملتر از آن قابـل ترـور نیسـت» از تجربـه و امـور ممکـن آغـاز
میشود و بنابراین ،استدلال شرط اصلی برهان وجود ،یعنی پیشینیبودن را ندارد.
1ـ .2برهانهای مفهومی

این برهانها بر مفهومی خاص تکیه میکنند و با جملـاتی ماننـد «مـن بـاورم دارم کـه »...یـا
«من اینگونه میفهمم که »...آغاز میشوند؛ «من خدا ،موجود را درک مـیکنم؛ بنـابراین
خدا وجود دارد» .یکی از سادهترین تقریرها از این قسم برهان وجود ،این است:
 .0خدا چیز ،است که فراتر از او قابل ترور نیست؛
 .0خدا یا صرفا در فهم وجود دارد یا هم در فهم است و هم در واقع؛
 .9اگر خدا صرفا در فهم باشد ،آنگـاه میتـوان موجـود ،را ترـور کـرد کـه
افزون بر ویژگیها ،ثابتشده برا ،خدا ،در واقع هم وجود داشته باشد؛
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است که نتیجۀ استدلال در صغرا ،آن پیشفـرز گرفتـه شـده اسـت .از طرفـی ،شـروع

 .4چیز ،که هم در فهم وجود دارد و هم در واقع ،فراتـر از همـان چیـز اسـت،
اگر تنها در فهم وجود داشته باشد؛
 .0پس دستکم یک شی فراتر از خدا قابل فهم است که بـا تعریـف خـدا در
مقدمه یکم ناسازگار است؛
 .9خدا صرفا در فهم نیست؛
 .7پس خدا هم در فهم است و هم در واقع وجود دارد ).)Oppy, 2019a
اپی در انتقاد به این برهانها از دلایـل معرفتشـناختی و منبقـی بهـره میجویـد و بیـان
میکند که «من عدم وجود خدا را نیز درک میکنم؛ بنـابراین خـدا وجـود نـدارد» .سـدس
خود در رد این انتقاد میگوید که راهحل این معمـا در واژه «ادراک» اسـت .گـاه امـر ،را
30

بدون توجه به وجود مرداق آن ادراک میکنیم ،گاه ادراک ما بـه چیـز ،تعلـد میگیـرد
که اصلا مبابَد و مرداقی ندارد و گاه امر ،را ادراک میکنیم که مرداق کاملا مشـخص
را برا ،آن در خارج در نظر میگیریم و کاملا مستقل او را از غیر ممتاز میکنیم .گاهی نیـز
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گرچه ادراکی از چیز ،داریم که مرداقی مبابد با آن در خارج هست ،مرادید متعـدد،
را میتواند شامل باشد .حال وقتی انسان امر ،را درک میکند ،در معنـا ،سـوم و چهـارم،
مفهومی که درک میکند ،اگر در خارج متعلَد و مرـداقی مناسـب نداشـته باشـد ،ادراک
صحیحی از آن شی ندارد .ولی در معنا ،اول و دوم شخص چیز ،را ادراک میکند کـه
در خارج ،هی متعلَقی ندارد؛ بنابراین همواره این امکـان وجـود دارد کـه شـخص بـاور بـه
چیز ،داشته باشد و از آن سخن بگوید و یا چیز ،را ادراک کنـد کـه مرـداق و واقعیتـی
در خارج نداشته باشد .حال در برهانها ،مفهومی ،مقرود از ترـور چنـین موجـود ،آیـا
صرفا باور به آن موجود در ذهن است؟ یا چنین بـاور و ادراکـی ،در صـورتی رخ میدهـد
کــه فــرد ،موجودبــودن متعلَّــد بــاور و ادراک را در خــارج پیشفــرز گیــرد و آنگــاه
بهتوصـیف آن بدــردازد؟ گراهـام اپــی ایـن نــوع تقریرهـا ،برهــان وجـود ،را فاقــد ارزش
معرفتی دانسته و معتقد است ایـن سـنخ از باورهـا مسـتلزم وجودداشـتن هـی موجـود ،در
خارج نیست .به باور و ،،افراد ،مانند هیوم و آکوئیناس از چنین انتقادهایی آگـاه بودهانـد
و ازهمینرو برهان وجود ،را ناکارآمد دانستهاند ).(Oppy, 1995, pp. 54-64

1ـ .3برهانهای وجهی

یک استدلال را به دو دلیل وجهی مینامیم )0( :در ساختار زبان آن از جهانهـا ،ممکـن
استفاده میشود؛ ( )0در ساختار آن استدلال ،قواعد موجهات مانند اصل ضرورت بـهکار
برده میشود .مراد از برهانها ،موجهه میتواند هردو قسم باشد .افـراد ،همچـون چـالز
هارتسهورن و پلانتینگا از طرید جهانها ،ممکن ،برهان را تقریر کردهاند و برخـی ماننـد
نورمن مالکم از طریـد قواعـد موجهـات و اصـل ضـرورت یـا امکـان ،برهـان را مبـرح
کردهاند .این نوع استدلالها ،گـاه حـاو ،فعلیـت ،ضـرورت ،جهـت کـافی و یـا امکـان
میباشند .این استدلالها را میتوان اینگونه صورتبند ،کرد« :خدا ممکن است وجـود
داشته باشد ،پس خدا وجود دارد» .اپی بیان میدارد کـه ایـن نحـوه اسـتدلال ،بـدیلی نیـز
دارد و آن اینکه «خدا ممکن است وجود نداشته باشد؛ پس خدا وجود ندارد» .با توجه به
اصل سادگی ،گزاره دوم که ادعا ،خداناباوران اسـت ،آسـانتر پذیرفتـه میشـود؛ زیـرا
فرز پذیرش جهان بدون خالد ،مؤلفهها ،کمتر ،لازم دارد .از نظر اپـی ،هـی تفـاوتی
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وجود ندارد که جهت قضیه امکان باشد یـا ضـرورت؛ زیـرا اگـر خـداباور بگویـد «خـدا
که وجود نداشته باشد» .برخی مانند مـالکم تلـاش میکننـد کـه بـرا ،حـل ایـن معضـل،
ضـرورت را بـه «جـاودانگی» تفسـیر کننـد ( .)Malcolm, 1960, p. 69امـا از نظـر اپـی چنـین
گریزگاهی نهتنها مشکل را حل نمیکنـد ،بلکـه بـر آن میافزایـد (.)Oppy, 1995, pp. 70-79
جان هیک ،فیلسوف دین معاصر انگلیسی ،در نقد این برهان بیان میکنـد کـه در مقدمـه
استدلال ضرورت منبقی به معنا ،جدید آن نیست؛ بلکه مراد آن است که خـدا موجـود
ِ
ضرور ،واقعی است .و ،به این سخن آنسلم استناد میکند« :خـدا موجـود ،اسـت کـه
بزرآتر از آن قابل ترور نیست» و «موجود ،است که ازلی و ابد ،است» و «نـه پدیـد
آمده است و نه از بین میرود» .اگر بدذیریم که آنسلم در برهان خویش ،مفهـوم خـدا را
منبقا ضرور ،پنداشته است ،از این امر لازم نمیآید که وجـود عینـی او نیـز ضـرور ،و
ثابت باشد؛ بلکه این برهان صرفا ثابت میکند که مفهوم خدا شامل مفهـوم خـدا و حتـی
شامل مفهوم وجود ضرور( ،به معنا ،سرمد ،آن) است؛ ولی نمیتواند ثابت کنـد کـه
این مفهوم موجود سرمد ،،مابهإزایی در واقع و خارج نیز دارد). (Hick, 1990, p. 3
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ضرور ،است که وجود داشته باشد» ،خداناباور نیز میتواند بگوید «خدا ضرور ،اسـت

1ـ .4برهانهای ماینونگی

اپی معتقد است که برخی قرائتها ،برهان وجود ،،ارتباط تنگاتنگی با «نظریـه اشـیا»،
الکسیوس ماینونگ ) (Alexius Meinongدارد .در این نظریه ،اشیا (شامل شی واقعـی یـا
غیرواقعی؛ ممکن ،ضرور ،و حتی ممتنـع) میتواننـد ویژگیهـایی داشـته باشـند؛ بـدون
آنکـه وجـود خـارجی داشـته باشـند ( .)Poli, 2001, p. 346گـزاره «زئـوس یـک خداسـت»
میتواند صادق باشد ،بدون آنکه «زئوس وجود دارد» ،گزارها ،صادق باشد .هر چیز که
حیث التفاتی ) (intentionalityدارد ،میتواند از نحـوها ،از وجـود برخـوردار باشـد .هـر
آنچه را ترور میکنیم و مورد توجه و التفات قرار مـیدهیم ،یـک شـی اسـت و دارا،
نحوها ،از وجود در یک جهان ممکنی است؛ هرچند در خارج موجـود نباشـد .بنـابراین
نظریه ،آنچه نیست ،اساسا شی نیست.
38

ماینونــگ میــان واژه «وجــود» ) (Existenceو «هســتی» ) (Beingتفــاوت میگــذارد.
«وجود» بیانگر وجود واقعی در خارج است و «هستی» ،در خارج تحقد ندارد .برا ،مثـال
«سیمرغ هست» (در افسانه)؛ اما «سیمرغ وجود ندارد» (در دنیا ،واقعی)؛ بنابراین میان دو
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محمول «وجود دارد» و «هست» تمایز وجود دارد .به هر رو ،،اگر به یک شی  ،وصـف
یا اوصافی را نسبت میدهیم (مانند ویژگی کاملترین شی یا بزرآترین شی ) ،وجـود
آن شی در وعائی پیشفرز گرفتـه میشـود .اشـیا ،واقعـی
اشیا مبابد و در تناار یـک بـه یـک بـا اشـیا ،کـاملی

2

1

(objects

)objects

 )realدر نظریـۀ

 (completeهسـتند کـه

ویژگی وجود را دارند .مهمترین اشکال اپـی بـر اسـتدلالها ،مـاینونگی ،آن اسـت کـه
 .1اشیا ،واقعی در تفکر ماینونگ به اشیایی اطلاق میشود که در ارف زمان محقد میشوند (اشیا ،ماد.)،
 .2کاملبودن اشیا ،بدین معناست که بهازا ،هر صفت دلخواه ،هر شی یا بـه مجموعـه مرـادید و یـا بـه مجموعـه
غیرمرادید آن صفت تعلد دارد؛ برا ،مثال کوه طلا اگر قرار است شی کامل باشد ،تنها صـفت «کـوهبـودن» و
«طلابودن» را اشباع نمیکند ،بلکه میتوان کوه طلایی داشت که مرتفع باشد؛ قلها ،نوک تیز داشته باشـد و هـی
گیاهی بر رو ،دامنه آن نروییده باشـد و یـا عکـس چنـین صـفاتی را بتـوان بـه آن نسـبت داد .بـهاـاهر میتـوان
بینهایت شی ناموجود کامل را ترور کرد که دارا ،صفت «کوهبودن» و «طلا بـودن» هسـتند .امـا وقتـی متعلـد
«کوه طلا» تنها همین دو صفت را دارد و به هی وجه مجموعه مرادید صفات دیگر و هی مجموعه غیرمرـادید
صفات دیگر را ندارد ،یک شی ناکامل است و کوه طلا شیئی خواهد بود که تنهـا دو صـفت یادشـده را دارد و
از این حیث مورد التفات من است.

محمول «وجودداشتن» ویژگی مناسبی برا ،اشباع یـا ارضـا ،هـردو گـروه اشـیا (اشـیا،
واقعی و اشیا ،کامل) نیست؛ بهگونها،که بتوانیم موجود واقعی را از غیرواقعی تشخیص
دهیم؛ برا ،مثال وقتی میگوییم «مربعی گـرد اسـت یـا کـوه طلـا هسـت» یـا زمـانی کـه
میگوییم« :زمین وجود دارد» ،هر دو محمول وجود را ارضا کردهاند؛ به عبـارت دیگـر،
در برخی موارد چیستی یک شی  ،بر عـدم آن و در برخـی مـوارد بـر وجـود آن دلالـت
دارد؛ زیرا کوه طلا وقتی مورد التفات ما قرار میگیرد ،بهرها ،هرچند ضـعیف از وجـود
را دارا است؛ بنابراین تناا ِر درنظرگرفتهشده در نظریۀ اشـیا ،بـین اشـیا ،واقعـی و اشـیا،
کامل ،بدینگونه که بگوییم هر شی کاملی اگر یک شـی کامـل اسـت ،بایـد ویژگـی
امکان موجودشدن را داشـته باشـد ،صـحی نیسـت .در نهایـت اپـی نتیجـه میگیـرد کـه
ِ
ایـراد اسـتدلالها ،مفهـومی و موجهـه را
استدلالها ،وجودشناختی ماینونگ نیز همـان
دارند که ِ
خود تعریف و جهت ،شامل مفهوم «وجود» نیز میگردد و مرادره بـه مبلـوب
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رخ مینماید .نکته اساسی استدلالها ،ماینونگی توجـه بـه چیسـتی ارتبـاط میـان اشـیا،

1ـ .5برهانهای تجربی

این برهانها ،بر نوعی تجربه درونی مبتنیاند که بیشترشان از نوع تجربه دینـی هسـتند .از
جمله کسانی که از این برهان برا ،اثبات وجود خدا بهره بردهانـد ،نیکلـاس رشـر اسـت
) .(Rescher, 1960, pp. 21-24و ،میگوید که واژه خدا تعریف آشکار ،ندارد و معنـا ،آن
تنها بر اساس تجربۀ دینی قابل درک است .تجربه به معنـا ،مبنـایی بـرا ،فهـم ایـن واژه
کافی است و همین تجربه ،مبنـا ،بـدیهی بـرا ،پـذیرش گـزار «خـدا وجـود دارد» نیـز
میباشد؛ بنابراین انکار وجود خدا به معنـا ،نداشـتن فهـم و درک از معنـا ،واژ «خـدا»
است .به باور اپی اینگونه استدلالها ،شرط پیشینیبودن را کـه شـرط ضـرور ،اسـتدلال
وجودشناختی است ،فاقد هستند؛ حتی اگر بتوان آنها را ضـرور ،دانسـت .از طرفـی و،
سخن رشر را بهگونها ،دیگر تبیین میکند .رشر میگوید تجربه خداوند بـرا ،اکتسـاب
مفهوم خداوند ضرور ،است .اگر تجربه در شناخت نقش اساسی داشته باشـد ،نـه صـرفا
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کامل و اشیا ،واقعی است ).)Oppy, 1995, pp. 85-91

در اکتساب مفاهیم مورد نیاز ،استدلال پیشینی نخواهد بود؛ برا ،نمونه مـا بـهطور پیشـینی
نمیدانیم که اشیا ،قرمز وجود دارند ،حتـی اگـر تنهـا بـر اسـاس اشـیا ،موجـود قرمـز،
مفهوم واژ «قرمز» را درک کنیم .خداباور میگوید که اگـر خـدا وجـود نداشـته باشـد،
تفکر در باب او امکان ندارد .اما این نحوه استدلال ،وجود خـدا را اثبـات نمیکنـد؛ مثلـا
این گزاره که «بابانوئل ریش سفید دارد» ،اثبات نمیکند که در قبب شمال فـرد ،بـهنام
بابانوئل وجود دارد .بیشک برخی مفـاهیم ناشـی از تجربـهها ،دینـی افـراد ،در خـارج
موجود هستند ،ولی به چه دلیل باید فرز کرد کـه در خـارج و واقـع موجـود ،بـه نـام
«خدا» نیز وجود دارد؟ از طرفی تجربۀ درونی افـراد از اینکـه بابانوئـل ریـش سـفید دارد،
متفاوت است با تجربه من از اینکه و ،وجـود دارد .ایـندو ،دو تجربـه متفـاوت هسـتند؛
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درحالیکه تجربهگرایان هردو ادعا ،تجربه خدا و اترـاف او بـه وجـود را غالبـا درهـم
آمیختهاند ).)Oppy, 1995, pp. 92-96
1ـ .6برهانهای هگلی

سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

معلوم نیست که آنچه به عنوان استدلال هگلی ذکر میشود ،ارائه درستی از اندیشه هگـل
باشـد

)1995, p. 1

 .)Oppy,اپـی بـه صــراحت میگویـد بـرا ،برهانهــا ،هگلـی نمونــها،

نمیشناسد .و ،سـه نـوع اسـتدلال در ایـن زمینـه مبـرح میکنـد :اسـتدلالها ،کـانتی و
نوکانتی که میتوان آنرا در نقد عقل محض کانت یافـت؛ اسـتدلالهایی کـه در برخـی
افکار نوافلاطونی یافت میشود ،و استدلالهایی که در برخی اندیشهها ،هوسرل و دیگر
پدیدارشناسان قارها ،وجود دارد .استدلالها ،نوکانتی ،بـر اسـتنتاج اسـتعلایی از وجـود
خدا مبتنی است .در این استدلالها ،فهم اشیا تنها ثمر ترکیب پیشینی در تحـت مقولـات
و صورتها ،محض شهود امکانپذیر است و چنین ترکیبی در صورتی شکل میگیـرد
که عقل از «ایـدئال عقـل محـض» (مفهـوم خـدا) بهـره جویـد .درک اشـیا امکـان دارد؛
بنابراین عقل از مفهوم خدا بهره جسـته اسـت ( .)Oppy, 2019aاپـی بیـان میکنـد کـه خـود
کانت نمیاندیشید که با بهرهجویی عقل از مفهوم خدا ،وجود خدا به اثبـات رسـد ،مگـر
آنکه از پیش وحدت منظم طبیعت را ناشی از «ایـده عقـل محـض» بدانـد .میتـوان نظـم

طبیعت را به قوانین حاکم بر آن استناد داد و نه به وجود ایدئال عقـل محـض .طرفـداران
هگل تا این حد با کانت موافد هستند که ما تعهد ،معرفتشناختی و نه وجودشناختی به
ایدئال عقل محض داریم؛ زیرا پیششرط ماتقدم همۀ شناختها ،تجربی است و این بـه
معنا ،انکار ایدئالیسم ذهنی توسط هگلیان است (.)Oppy, 2019a
نوافلاطونیانی مانند بکرت ) (Beckaertبـا پیـرو ،از روش افلـاطون ،از «نظـم معقـول»
بهره میجویند و نتیجه میگیرند که اگر خدا در خارج نباشد ،شهود خدا به عنوان تفکـر
غیرممکن است ) (Beckaert, 1967, p. 112اپی میگوید که نوافلاطونیان برهان وجود ،را بـه
شهود ،صرف میکاهند و آن اینکه باید زمینها ،وجودشـناختی موجـود باشـد تـا همـۀ
وجودها ،دیگر به آن وابسته باشند .اما طرفدار برهان چگونه میخواهد منکران به چنـین
شناخت پیشینی را ملزم نماید؟ ).(Oppy, 1995, pp. 101-105
دیوید هایت ،پدیدارشناس قارها ،است که با استفاده از شباهت پرده نمایش ،روشی
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برا ،شبیهساز ،استدلال وجودشناختی با دیدگاهها ،پدیدارشناسانه مییابد .خدا اپراتور
بیرون آن ،متعلقات اندیشۀ خود ساخته میشود .خدا بنیان وحدتبین اندیشـیدن و آنچـه
در مورد آن اندیشیده میشود است .هر گزاره و هر جمله و ازاینرو هر تفکر ،از پـیش
خدا را فرز می گیرد و این امر فراتـر از وحـدت مفهـوم و متعلـد اسـت؛ زیـرا در خـدا
مفهوم و متعلد آن وحدت دارنـد )(Haight, 1981, p. 184؛ بنـابراین در الهیـات بهطورضـمنی
خدا پیشفرز گرفته میشود؛ بدین معنا که اگر خدا وجـود نداشـته باشـد ،هـی بیـان و
هی فکر ،وجود ندارد.
اپی بر استدلال هایت اعتراز میکند کـه در بـاب اکسـیژن نیـز میتـوان همینگونـه
استدلال کـرد .اگـر اکسـیژن وجـود نداشـت ،هـی سـخن و اندیشـها ،وجـود نداشـت؛
ازاینرو هر بیان و یـا اندیشـها ،دربـار اکسـیژن اسـت .هایـت نیـز میپـذیرد کـه چنـین
استدلالی بیمعنا است؛ بنابراین ،اینکه چیز ،شرط لازم برا ،اندیشـه یـا گـزارها ،باشـد،
مستلزم آن نیست که بخشی از محتوا ،آن اندیشه یا گزاره باشد .بـا چشمپوشـی از مثـال
ِ
وجـود خـدا یـک حقیقـت ضـرور،
پرد نمایش ،اگر هایت اینگونه استدلال کنـد کـه
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پروژکتور فیلمی است که نمایشی را پخش میکند ،ولی در ورا ،خود استعلایی و پـرد

است؛ بنابراین هر بیان یا اندیشها ،مستلزم وجود خداوند است ،پـس بخشـی از محتـوا،
هر گزاره یا اندیشها ،این است که خدا وجود دارد ،میتوان با این اسـتدلال نقـض بـه او
پاسخ داد که این یک حقیقت ضرور ،است که علم حساب انکارناپذیر است؛ پـس هـر
بیان یا اندیشها ،مستلزم این است که علم حسـاب انکارناپـذیر اسـت و علـم حسـاب بـه
ضرورت بخشی از محتوا ،هر گزاره یا اندیشها ،است .بیگمـان بیشـتر متفکـران چنـین
استدلالی را بیمعنا میپندارند.
1ـ .7برهانهای جزءشناختی (مریولوژیک)

در اینگونه از استدلالها بیان میشود که «من وجود دارم» ،بنابراین دستکم یک شـی
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وجود دارد و هر وقت که اشیایی وجود داشته باشـند ،مجموعـۀ اجـزا ،آنهـا نیـز وجـود
دارد؛ بنابراین مجموعه همه اشیا وجود دارد و خدا بـه عنـوان مجمـوع همـۀ چیزهـا بایـد
وجود داشته باشد ) .)Oppy, 2006, p. 59در این نوع اسـتدلالها از پیشفرزهـا ،ریاضـی و
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منبد موجهات استفاده میشود .اپی میگوید اینکه «من وجود دارم» بهطور پیشینی قابـل
پذیرش است تا مفروضات ریاضی قابل پذیرش باشد ،اما اینکه «من» نیـز بـهطور پیشـینی
قابل شناخت باشم را پیشفرز نمیدارد و اساسا نمیتوان خدا را «کلی» در نظر گرفـت
که همه اشیا بخشی از آن هستند و اساسـا تمسـک بـه چنـین برهانهـایی از دایـر برهـان
وجودشناختی خارج است ).(Oppy, 2006, p. 80
1ـ .8برهانهای مرتبه بالا

اگر «خدا وجود دارد» باید دارا ،ویژگیها ،ضرور ،باشد کـه همـواره تمثـل داشـته و
محدود یـا نـاقص نباشـد ،ایـن اسـتدلال بـر ویژگیهـا ،خاصـی در ذات خداونـد تکیـه
میکند .ویژگیا ،از اوصاف خداوند محسوب میشود که در همۀ جهانها ،ممکـن از
اوصاف او به شمار آید .این ویژگیها ،شامل وجود ضـرور ،،قـدرت مبلـد ضـرور،،
علم مبلد ضرور ،و خیرخواهی مبلد ضرور ،است؛ بنابراین یک موجود واجب ،قادر
مبلد ،عالم مبلد و خیرخـواه مبلـد (خداونـد) ،بهضـرورت وجـود دارد ).(Oppy, 2019a

بیشتر برهانها ،مرتبه بالا ،همچون برهان گودل ،غالبا دلایلی هستند که در منبـد جدیـد
موجهات صورتبند ،شدهاند و با معناشناسی جهانها ،ممکـن پیونـد میخورندکـه بـه
لحاظ فنی و فلسفی بسیار پیچیدهاند .نخستین شرط پذیرفتن چنین استدلالهایی ،پـذیرش
منبدها ،موجهات مرتبۀ بالاست که مناقشهها ،فراوانی دربار آنها وجـود دارد .گـودل
در برهان وجود ،خویش ،سیستمی ارائه میدهد که میتـوان بـا تکیـه بـر مقـدمات آن،
نتیجه مبلوب ،یعنی وجـود موجـود ضـرور ،خدا،گونـها ،را کـه همـۀ صـفات مثبـت
(کمالی) را به طور ضرور ،واجد باشـد اثبـات کـرد؛ امـا موجـود اثباتشـده در سیسـتم
گودل ،خدا ،ادیان ابراهیمی که خدا ،قابل پرستش است ،نمیباشد .از جمله انتقادها،
اپی بر این نوع برهانها آن است که میتـوان بـا اسـتدلالهایی مـواز ،و مشـابه بـا آنهـا،
وجود ضرور ،شمار زیاد ،موجود خداگونه را اثبات کرد .و ،با دلایل فنی و از طریـد
منبد موجهات اثبات میکند که با چنین استدلالهایی وجود همـۀ موجـودات ،ضـرور،
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میگردد و ضرورت ،امکان و واقعیت یکی میشـود .از طرفـی ،و ،اثبـات میکنـد کـه
بنابراین موجود ضرور ،با صفات ضرور ،و مبلد ،در چنین جهانهـایی وجـود نـدارد؛
درحالیکــه خداونــد بایــد چنــین اوصــافی را در همــه جهانهــا ،ممکــن داشــته باشــد
(.)Oppy, 1995, p. 94
 .2ارزیابی انتقادهای عام اُپی بر برهانهای وجودی
2ـ .1مغالطۀ مصادره به مطلوب

در تمام قرائتهـا ،برهـان وجـود ،از واژگـانی اسـتفاده میشـود کـه یـک نـوع تعهـد
هستیشناسانه را دربار خدا ،توحید ،مسیحیت پیشفرز میدارد؛ برا ،مثـال کـاربرد
واژه «خدا» در نتیجۀ برهان وجود ،و در جملـه «خـدا وجـود دارد» و نیـز در برهانهـا،
ِ
ویژگی «بزرآترین موجود قابل ترور» یا «موجـود ،کـه
تعریفی و یا مفهومی ،کاربرد
بزرآتر از آن نتوان ترور کرد» در مقدمات اسـتدلال و نیـز توصـیف خـدا بـا اوصـافی
مانند عالم ،قادر و خیرخواه مبلد ،این تعهـد هستیشناسـانه را آشـکارا نمایـان میسـازد؛
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جهانها ،ممکنی وجود دارند که در آنها هی موجود عالم و ذ،شعور ،وجود نـدارد؛

ازایــنرو خــداناباوران میتواننــد تمــام تقریرهــا ،برهــان وجــود ،را بــه مرــادره بــه
مبلوببودن ) (begging the questionمتهم کنند .آنچه در برهـان وجـود ،رخ میدهـد،
دقیقا مانند این است که از جمله «خدا خالد جهان است» نتیجه بگیریم کـه «خـدا وجـود
دارد»؛ بنابراین اعتراز و انتقاد عام بر همه انواع برهان وجودشناختی آن است که وجود
خدا را بهطور ضمنی و یا آشکارا پیشفرز گرفتهاند .مدافعان این برهـان ،بـا هـر گونـه
صورتبند ،از آن ،با یک معضل عمومی روبهرو هستند و آن اینکـه چگونـه میتواننـد
برهان را بهگونها ،صورتبند ،کنند که از مرادره به مبلوب رهایی یابند؟
2ـ .2انکار وقوع تناقض در فرض عدم وجود خداوند در خارج
162

طرفداران برهانها ،وجود ،معتقدند زمانیکه مجموعـها ،از ویژگیهـا ،مثبـت را بـه
ِ
وجود ضرور ،نیز داخل این مجموعه قرار گیرد تا استدلال
خداوند نسبت میدهیم ،باید
موفد باشد ) .)Oppy, 2019aبا اضافهشدن این ویژگی ،به تعریف یا مفهوم خـدا ،اگـر چنـین
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مفهوم یا تعریفی مرداق خارجی نداشته باشد ،به تناقض میانجامد؛ بنـابراین از ترـور و
تعریف خداوند به موجود ،که کاملتر از آن قابل ترور نیسـت ،میتـوان بـه ضـرورت
وجود این موجود در خارج رسید .اپی همرأ ،با برخی منتقدان غربـی برهـان ،بـه وقـوع
چنین تناقضی اعتقاد ندارد و به همین دلیل ،تمامی تقریرها ،برهان وجود ،را در اثبـات
خداوند در خارج ناکارآمد میداند .به باور نگارنده نیز چنین تناقضی واقع نمیشود.
2ـ2ـ .1دیدگاه اُپی در رفع تناقض

پیش از گراهام اپی از جمله کسانیکه در حـل ایـن تنـاقض کوشـیدهاند ،هیـوم و کانـت
هستند .البته کانت در این زمینه سخن جدید ،ندارد و همان اشکال هیوم را به روشها،
متفاوتی مبرح کـرده اسـت ) .)Oppy, 1995, p. 29هیـوم میگویـد« :هـر چیـز ،کـه ترـور
عدمش به تناقض منجر گردد ،از ترور وجـودش میتـوان وجـود خـارجیاش را نتیجـه
گرفت؛ ّاما در برهان وجـود ،،آشـکارا ترـور عـدم خـدا بـه تنـاقض نمیانجامـد؛ زیـرا
خداوند و هر آنچه را که وجـودش را ترـور مـیکنیم ،میتـوانیم عـدمش را نیـز ترـور

کنیم؛ ازاینرو هی

موجود ،نیست که عدم وجـود آن بـر تنـاقض دلالـت کنـد» (

Hume,

 .)1854, p. 32انتقاد هیوم را میتوان چنین صورتبند ،کرد (.)Oppy, 1995, p. 27
 A .0میتوانـد اثبـات شــود ،اگـر و تنهــا اگـر ،عــدم  Aبـر تنــاقض دلالـت کنــد
(مقدمه)؛
 A .0آشکارا قابل ادراک است ،اگر و تنها اگر ،عدم  Aبر تناقض دلالـت نکنـد
(مقدمه)؛
 A .9برا ،هر  ،xاگر آن xآشکارا بهعنوان موجود قابل درک باشد؛ بنـابراین X

آشکارا بهعنوان عدم قابل درک است (مقدمه)؛
 .4برا ،هر  ،xعدم  xبر تناقض دلالت ندارد (نتیجه  0و )9؛
 .0برا ،هر  ،xوجود  xقابل اثبات نیست (نتیجه  0و .)4
البته استدلال هیوم از نظر صورت صحی و منتج نیست؛ زیرا نتیجه  4از مقـدمات  0و
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 9بهدست نمیآید .اگـر بخـواهیم برهـان منـتج باشـد ،بایـد مقدمـه ´ 9را بـا ایـن مقدمـه
´ .9برا ،هر  x ،xمیتواند بهروشنی به عنوان عدم درک شود.
با این جایگزینی ،صورت استدلال صحی میشود؛ اما ماده استدلال کاذب میگردد.
اشیایی وجود دارند که نمیتوان بهسادگی عدم وجـود آنهـا را ترـور کـرد؛ بـرا ،مثـال
کوجیتو ،دکارت را نمیتوان آشکارا معدوم دانست .من نمیتوانم ترور کنم کـه « ِ
مـن
موجود ،وجود ندارم» و یا «یک شی موجود ،وجود ندارد» .در نتیجـه گزینـه ´ 9کـاذب
است و از همینرو نمیتواند جایگزین مناسبی یرا ،مقدمه  9باشد و لذا استدلال هیوم در
صورت و یا در ماده دچار اشکال است.
اپی خود بهگونها ،دیگر در حل این تناقض میکوشد و بر کارآمدنبودن برهانهـا،
وجود ،تأکید میکند:
درست است که من از رو ،عادت نمیتوانم فکر کنم که وجود نـدارم ،ولـی تحـت
ترورات دیگر ،میتوانم به عدم خویش بیندیشم؛ هرچند من با وصف وجـود و تحـت
چنین ترور ،،نمیتوانم به عـدم خـویش بیندیشـم .مـن بـا وصـف وجـود بـه ضـرورت
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جایگزین کنیم:

موجود هستم ،ولی اگر چنین ترور ،از خود نداشـته باشـم ،مـیتـوانم عـدم خـویش را
ترور کنم و این نکتها ،است که هیوم از آن غفلت کرده است (.)Oppy, 1995: p 26-28
2ـ2ـ .2دیدگاه برگزیدۀ نویسنده در رفع تناقض

باید دقت داشت که فرز وجـود داشـتن شـیئی از یـک جهـت (بـه ضـرورت وصـفی)،
تناقضی با فرز عدم وجود شیئی (بدون لحاظ ضرورت وصفی) ندارد؛ زیرا دو قضـیه از
نظر جهت اختلاف خواهند داشت و دیگر بین آنها تناقضـی درکـار نخواهـد بـود .برهـان
آنسلم مدعی آن است که «عدم ترور خدا ،از آن حیث که خدا وجود دارد ،بـه تنـاقض
میانجامد» و این سخن حقی است .میان دو گـزار «خـدا از جهـت الـف وجـود دارد» و
«خدا از جهت الف وجود ندارد» تناقض وجود دارد ،ولی اگر ما مـدعی شـویم «خـدا از
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جهت ب وجود ندارد» دیگر تناقضی پیش نمیآید؛ اما در این صورت ،برهـان دیگـر در
اثبات خداوند کارایی خود را از دست خواهد داد.
مراد طرفدار برهان وجود ،از ضرورت وجـود ،در ایـن برهـان چیسـت؟ ضـرورت
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منبقی یا ضرورت هستیشناسانه؟ از اینکه امر ،ضرورت منبقی دارد ،نمیتوان بـه ایـن
نتیجه رهنمون شـدکه ضـرورت هستیشناسـانه نیـز دارد و آخـرین مبنـا ،هستیشناسـانۀ
وجود در عالم هستی است .توضی اینکه حیوانبودن و نـاطدبودن بـه ضـرورت منبقـی
برا ،مفهوم انسان ضرورت دارد؛ اما این امر ضرورت وجـود انسـان در خـارج را اثبـات
نمیکند .ضرورت منبقی در برهانها ،وجود ،را میتوان با توجه به مفهوم خداوند بـه
او نسبت داد؛ زیرا خداوند به موجود ،که برترین کمال اسـت و برتـر از او قابـل ترـور
نیست ،تعریف میشود؛ ولی این امر ضرورت هستیشناسانه را اثبـات نمیکنـد .مـدافعان
قرائتها ،متعدد برهان وجود ،،با اثبات ضرورت منبقی در مفهوم خداوند ،ضـرورت
فلسفی او را در خارج اثبات مینمایند .میتوان ضرورت منبقـی وجـود را بـرا ،مفهـوم
خداوند پذیرفت؛ اما ضرورت فلسفی وجـود خداونـد در خـارج را ندـذیرفت و ایـن امـر
موجب هی گونه تناقضی نیست؛ ولی در این صـورت ،برهـان کاملـا کـارایی خـود را از
دست خواهد داد .اگر نحو حکمکردن عقل به ضرورت چیز ،بـرا ،چیـز ،را بررسـی

کنیم؛ درمییابیم یک قسم احکامی وجود دارد که در مورد ضـرورت برخـی از صـفات
برا ،اشیا است؛ ولی در حالت خاص و شرایط معـین (ضـرورت وصـفی) .نیـز قسـمی از
احکام هست که به ضرورت برخی دیگر از صفات برا ،اشـیا مربـوط اسـت کـه حالـت
خاص و شرایط معین خارجی در این حکم دخالت ندارد؛ ولی بـه شـرط بـاقیبودن ذات
آن اشیا عقـل بـه چنـین ضـرورتی حکـم میکنـد (ضـرورت ذاتـی منبقـی) .یـک قسـم
احکامی هم داریم که در مورد صفتی از صفات است؛ ولی بـهطور مبلـد و بـدون آنکـه
شرط بقا ،موضوع در مناط حکـم عقـل لزومـی داشـته باشـد (ضـرورت ذاتـی فلسـفی)
(مبهر ،0989 ،،ج ،9ص  .)009تفاوت نگذاشـتن میـان «ضـرورت ذاتـی منبقـی» و «ضـرورت
ذاتی فلسفی» سبب اشتباهها ،بزرگی میشـود کـه نمونـۀ آنرا در برهـان وجودشـناختی
شاهدیم .از ضرورت منبقی اجـزا ،یـک مفهـوم بـرا ،آن ،نمیتـوان ضـرورت وجـود
خارجی آن مفهوم به عنوان واجب الوجود را نتیجه گرفت.
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باید اذعان داشت هر قید ،که در محیط مفهوم و تعریـف اضـافه شـود ،بـه تشـخص
مرداق خلط شده است .اگر ذهن قادر است در مفهوم خدا ،به عنوان کاملترین مفهـوم
مترور ،جمیع کمالات و از جمله ترور هستی و ضرورت آنرا بیفزاید ،چه دلیلی داریـم
که نتوانیم مفهوم وجود و ضرورت را نیز به ترویر خود از کاملترین جزیـره بیفـزاییم و
سدس وجود کاملترین جزیره را ترور کنیم؟ نکته این است کـه مـا از چنـین مفـاهیمی،
نمیتوانیم به وجود خارجی آنها منتقل شویم .بـه جـا« ،کامـلترین جزیـره» میتـوان از
مفهوم «شریکالبار »،بهره برد .این مفهوم ،با تمامی مفاهیمی کـه دربـار خـدا در ذهـن
مأخوذ است ،مشارکت دارد و مبابد این استدلال ،اگـر شـریکالبار ،در خـارج محقـد
نباشد ،به تناقض میانجامـد درحالیکـه برهانهـا ،زیـاد ،وجـود دارد کـه از اسـتحاله
تحقد شریکالبار ،در خـارج خبـر میدهـد .نمیتـوان بـا بررسـی عنوانهـا ،مفهـومی
صرف و ذهنی محض ،با چشمپوشیدن از واقعیتها ،عینی ،واجب را اثبات کنیم؛ چون
محور بحث دربار واجب ،اثبـات واقعیـت عینـی اسـت (جـواد ،آملـی ،0910 ،ص  .)050ایـن
اشکالی است که توماس آکوئیناس نیـز از آن واقـف بـوده اسـت .و ،میگویـد کـه بـه
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وجود خارجی نمیانجامد و این مغالبـها ،پنهـان در اسـتدلال اسـت کـه میـان مفهـوم و

فرز کسی بداند «معنا ،خدا چیز ،است که کاملتر از آنرا نمیتوان ترور کـرد» ،از
این امر نمیتوان نتیجه گرفت که آنچه لفظ بـر آن دلالـت دارد ،در واقـع نیـز در خـارج
وجود دارد؛ بلکه تنها بـدین معناسـت کـه مفـاد لغـت در ذهـن وجـود دارد؛ مگـر آنکـه
پیشتر وجود واقعی شیئی را که «کاملتر از آن نمیتوان ترـور کـرد» پذیرفتـه باشـیم و
این چیز ،است که مورد قبول منکران خداوند نیست .اگر با شنیدن لفظ و حضور معنا،
لفظ در ذهن بتوان نتیجه گرفت کـه مرـداق ایـن معنـا در خـارج وجـود دارد ،ایـن امـر
مســـتلزم آن اســـت کـــه مرـــداق همـــۀ امـــور محـــال را کـــه میشـــنویم و معنـــا،
آنها در ذهن محقد است ماننـد دایـر مربـع ،در خـارج تحقـد دارد و ایـن محـال اسـت
).(Aquinas, 1974, p. 11
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2ـ .3عدم تصور موجودی با اوصاف لایتناهی (حداکثری)

گراهام اپی ،همسو با گونیلو ،مسیحی که اولین نقاد برهان وجود ،است ،بیـان میکنـد
سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

که اگر برهان وجود ،را در جهت اثبات وجود خدا در خارج بدذیریم ،رسیدن به وجود
خارجی یک جزیره کامل از طرید مفهوم آن را نیز باید بدذیریم؛ درحالیکه هی عـاقلی
چنــین اســتدلالی را نمیپــذیرد .آنســلم در پاســخ بــه چنــین انتقــاد ،پاســخ داده بــود کــه
«وجود ،که برتر از آن مترـور نیسـت» ،یـک فـرز حـداکثر ،در بـاب برتـر ،ذاتـی
وجود ،است و برا ،جزیره و یا هی چیز دیگر ،کاربرد ندارد .تنهـا در ناحیـه «وجـود»
میتوانیم به وجود حداکثر ،بیاندیشیم؛ موجود ،که قادر ،عالم و خیرخواه مبلد باشـد،
اما در مورد جزیره نمیتوانیم به بزرآتر بودن فکر کنیم؛ جزیرها ،بـا درختـان نارگیـل
بیشتر موز بیشتر و . ...
اپی این پاسخ را قانعکننده نمییابد و معتقد است که هی چیز ،ـ حتی خداوند ـ در
تمام ابعاد ،حداکثر نیست؛ برا ،مثال هی موجود ،حداکثر مهربـان یـا عـادل نیسـت .از
سو ،دیگر ،اگر جزیرها ،وجود داشته باشد که برتر از آن ترور نشود ،مراد این نیسـت
که خیلی پر درخت یا خیلی پر آب باشد؛ بلکه مراد این اسـت کـه موازنـها ،بهینـه میـان
ویژگیها و اوصاف مبلوبش برقرار اسـت .از نظـر اپـی تنهـا بـا شـنیدن و تعریـفکردن

خداوند به موجود ،کـه برتـر و کامـلتر از او قابـل ترـور نیسـت ،ذاتیبـودن اوصـاف
حداکثر ،برا ،چنین موجود ،پذیرفتنی نیست ) .)Oppy, 2019aبه باور اپـی حتـی در بـاب
خداوند نیز نمیتوان ترور کرد که همـۀ اوصـاف را بـه شـکل حـداکثر ،داراسـت و از
طــرف دیگــر حــداکثر،بودن تمــام ویژگیهــا ،بهضــرورت بــرا ،یــک موجــود کمــال
محسوب نمیشود .اپی بهصراحت بیان میکند که تاکنون کسی موفد نشده است برهـان
آنســلم را بهگونــها ،بازســاز ،کنــد کــه اعترازهــا ،گونیلــو بــر آن وارد نباشــد .اگــر
موجود ،که هم در ذهن و هم در خارج است ،کاملتر و برتر از موجود ،است که تنها
در ذهن است ،این امر دربار جزیر کامل و هر مفهوم کاملی نیز صادق است .اگر پاسخ
داده شود «وجود ،که برتر از آن مترـور نیسـت ،تنهـا بـه وجـود ،اخترـاص دارد کـه
ضرور،الوجود است و موجودات ممکن از دایره تعریـف خارجانـد» ،مشـکل مهمتـر،
رخ مینماید :ما میتوانیم حتی امور محال و ممتنع را در ذهن ترور کنـیم؛ پـس چگونـه
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است که نتوانیم یک جزیره کامـل ممکـن را در ذهـن تجسـم کنـیم؛ بنـابراین نبایـد ایـن
با فرز یک موجود ضـرور،الوجود قابـل درک اسـت؛ درحالیکـه ذهـن انسـان قـادر
نیست موجود ،را فرز کند که همواره موجود است و در وجود آن ضـرورتی را بیابـد
که در قضیه « »0+0=4مییابد ).(Oppy, 2013, pp. 22-23
2ـ3ـ .1معناشناسی صفات نامتناهی خداوند

میدانیم که الهیات مسیحی و اسـلامی ،صـفات حدتعـالی را نامتنـاهی میداننـد .اسـدینوزا
خداوند را اینگونه تعریف میکند« :موجـود مبلـد نامتنـاهی و جـوهر ،کـه متقـدم بـه
صفات نامتناهی است و هریک از صفاتش مبین ذات سرمد ،و نامتناهی است» .از منظـر
اسدینوزا دو نوع نامتناهی وجود دارد :نامتناهی «در نوع خود» و نامتناهی «مبلد» .نامتنـاهی
«در نوع خود» ،از دیگر اشیا و افراد نوع خود برتر است و بر آنها فائد است؛ درعینحـال
سنجشپذیر است و صفات و ویژگیها ،آن متناهی است .نامتناهی «مبلد» اصولا نوعی
ندارد تا با دیگر انواع مقایسه گردد؛ بلکه ذاتی است منفـرد و مسـتجمع جمیـع صـفات و
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تعریف را تنها به موجودات ضرور،الوجود نسبت داد .باید دقت کردکه این برهان ،تنها

منزه از هرگونه نفی و سلب و متعالی از هرگونه تحدید و تعیّن .هر تعیّن و تحدید ،نفـی
است و با مفهوم نامتناهی مبلد تنـافی دارد .صـفات خداونـد ،نامتنـاهی مبلـد بـه معنـا،
یادشده هستند (اسدینوزا ،0979 ،صص .)7-9
اتین ژیلسون نیز در توصـیف الهیـات مسـیحی ،عـدم تنـاهی را یکـی از اساسـیترین
صفات برا ،خدا ،مسیحی معرفـی میکنـد و بـه نقـل از دونـس اسـکوتوس میگویـد:
«اثبات وجود خدا با اثبات وجود لایتناهی هردو یکسان است؛ بدین معنا کـه تـا وجـود،
لایتناهی اثبات نشود ،وجود خدا به اثبات نمیرسد» (ژیلسون ،0999 ،ص .)80
در تفکر اسلامی ،دربار مفهوم و معناشناسی نامتناهی و اطلـاق آن بـر ذات و صـفات
خداوند ،تفسیرها ،متعدد ،وجود دارد .گاه دربار اوصاف الهی ،از اصبلاح «نامتنـاهی
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شد »،بهره برده شده است و بر کمالی اطلاق میشود کـه کامـلتر از آن مترـور نباشـد
ّ
(رحیمی و بنیاد ،0917 ،،ص  .)09علم ذاتی خداوند نامتناهی است؛ بـدین معناسـت کـه علمـی
فراتر از آن مترور نیست .عدم تناهی صفات فعل الهـی بـه معنـا« ،امتنـاع از رسـیدن بـه

سال بیست و پنجم ،شماره اول (پیاپی  ،)79بهار 9977

غایت» و یا «کمالی که کاملتر از آن مترور نیسـت» میباشـد .نامتنـاهیبودن حیـات بـه
معنا« ،حیات مستمر و دایم» و یا به معنا« ،نداشتن ابتدا و انتهـا» اسـت .قـدرت لایتنـاهی
خداوند نیز «توانایی بر انجامدادن هر عملی اسـت کـه فیحـد ذاتـه ممکـن اسـت» .عـدم
تناهی وجـود ،بـه معنـا« ،عـدم محـدودیت در ذات الهـی» اسـت (رحیمـی و بنیـاد،0917 ،،

ص)00؛ بنابراین باید توجه داشت که همواره نمیتوان خداوند را بـه یـک معنـا و در همـۀ
صفات نامتناهی دانست .انتقادها ،اپی بر نامتناهیبودن صفات الهی ،ناشـی از بیتـوجهی
و ،به تفاوت میان تعاریف و برداشتها ،اشتباه از معناشناسی واژه نامتناهی است.
نتیجهگیری
تبیین و ارزیابی صورتبند،ها و انتقادها ،گراهام اپی بر برهانها ،اثبات وجـود خـدا،
هریک میتواند موضوعی بـرا ،نگـارش مقالـها ،باشـد .یکـی از ایـن برهانهـا و شـاید
مهمترین برهان در تاریخ فلسفه ،برهان وجودشناسی است .همانگونه که بیـان شـد ،اپـی
تمام انواع برهانها ،وجود ،را در هشت گروه ،ردهبند ،کرده و بر هرکدام انتقادهایی

را مبــرح میکنـد .و ،برخــی قرائــتهــا را فاقــد ارزش معرفتــی میشــمارد (برهانهــا،
تعریفی و مفهومی) و میگوید برخی از آنها شرایط اولیه برهان وجودشناختی را ندارنـد؛
زیرا اساسا پیشینی نیستند (استدلال تجربی ،استدلال مرتبه بالا و برهانها ،جز شـناختی و
حتی برهانها ،تعریفی و مفهومی) .نیز در برخی از قرائتها ،هشـتگانـه ،یـا نتیجـه از
مقدمات حاصل نمیشود و یا نتیجه در ذیل مقدمات مندرج است .برخی از تقریرها نیـز،
ادعاها ،بدون دلیل از مقدمات استدلال هستند و مهمترین انتقـاد مشـترک بـه ایـنگونـه
استدلالها آن است که مغالبۀ مرادره به مبلوب در آنها وجود دارد و ادعا ،ابتنـا ،بـه
ارتفاع نقیضان در اثبات صحت آنها منتفی اسـت .بـه نظـر میرسـد بـا وجـود آنکـه اپـی
خداناباور ،سرسخت است و ترور نادرستی از وجود و صـفات خداونـد دارد ،بسـیار،
از انتقادها ،و ،به برهانها ،وجود ،وارد است و در پـژوهش حاضـر بـا بهرهمنـد ،از
آموزهها ،فلسفه اسلامی ،کوشیدهایم برخی از انتقادها ،و ،را تأیید کنیم.
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باید اذعان داشت که برخی صورتبند،ها ،برهان وجـود ،ماننـد برهـان وجهـی و
بررسی آنها را به فرصتی دیگر وا میگذاریم .برا ،انجـام پژوهشهـا ،دیگـر ،در ایـن
راستا ،پیشنهاد میشود میان برهان وجـود ،و برهـان صـدیقین مقایسـها ،انجـام گیـرد و
تباعد یا تناار این دو استدلال بر مبنا ،صورتبند،ها ،اپی بررسی گردد .1البته نبایـد از
نظر دور داشت که برهان وجود ،بر اصالت ایده (مفهوم) و برهان صـدیقین بـر اصـالت
وجود مبتنی است و این امر مقایسه دو برهان را با چالش جد ،مواجه میکند.

 .1نگارنده در این موضوع مقاله ا ،با عنوان «برهان وجود ،آنسلم (بر اساس تقریـر گراهـام اپـی) و مقایسـه آن بـا
برهان صدیقین ابنسینا» نگاشته است که در شماره پاییز( 0911پیاپی  )11همین مجله منتشر خواهد شد.
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Abstract
This paper considers and examines Griffin’s view of God’s power. I deploy a
descriptive-analytic method to consider his view in terms of his process theology:
God’s power is limited, inciting, and motivating, encouraging creatures to move
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toward initial and ideal goals. To substantiate his claim, Griffin makes recourse to
beings enjoy intrinsic power and God cannot have unilateral control over them.
Instead, He can influence them with His power to incite. There are foundational
and marginal objections to Griffin’s view—critics have challenged his framework
and presumptions. First: his view is vague; second: he has an exclusivist view of
having power; third: he takes the control of creatures to be merely physical;
fourth: in addition to internal inconsistency in the view, he treats God’s power to
be equivalent to creatures.
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metaphysical necessity and the meaning of real entities. He concludes that all

بررسی و نقد دیدگاه دیو یدگر یفین در باره قدرت خداوند
یداله رستمی
تاریخ دریافت8201/91/82 :

*

تاریخ پذیرش8201/88/29 :

کلیدواژهها
الهیات پویشـی ،دیویـد گـریفین ،قـدرت مبلـد خداونـد ،علیـت فـاعلی ترغیـبکننـده ،علیـت فـاعلی
اجبارکننده ،جهان واقعی.

* دکتر ،فلسفه دین و مربی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

rostami17@yahoo.com

رستمی ،یدالل ّه .)0911( .بررسی و نقد دیدگاه دیویدگریفین درباره قدرت خداوند .فرلنامه نقدونظر،)17(00 ،
Doi: 10.22081/jpt.2020.68577
صص .091-007

111

بررسی و نقد دیدگاه دیویدگریفین درباره قدرت خداوند

چکیده
مسئله مورد بررسی این نوشته ،بررسی و نقد دیدگاه گریفین درباره قدرت خداوند است .مقاله حاضر با
روش توصیفی ـ تحلیلی در ِ
پی بررسی دیدگاه گـریفین دربـاره قـدرت خداونـد در چـارچوب الهیـات
پویشی اوست .اینکه قـدرت خداونـد ،محـدود ،ترغیبـی و انگیزاننـده اسـت و موجـودات را در جهـت
اهداف اولیه و آرمانی تبمیع میکند و آنها را برمیانگیزاند .او برا ،این ادعا ،به ضرورت متـافیزیکی و
مداقه درباره معنا ،موجودات واقعی متوسل میشـود و بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه همـه موجـودات از
قدرت ذاتی برخوردارند و خدا نمیتواند بر آنها کنتـرل یـکجانبـه داشـته باشـد ،بلکـه تنهـا بـا قـدرت
ترغیبی است که بر آنها تأثیر میگذارد .انتقادها ،وارد بر دیـدگاه گـریفین ،اشـکالات مبنـایی و بنـایی
است و منتقدان چارچوب و پیشفرزها ،گریفین را مورد نقد قرار دادهاند .اینکـه اولـا در دیـدگاه او
ابهام وجود دارد؛ ثانیا او مالکیت قـدرت را انحرـار ،دانسـته اسـت؛ ثالثـا کنتـرل موجـودات را صـرفا
فیزیکی دانسته است؛ رابعا افزون بر اینکه دیدگاهش ناسازگار ،درونی دارد ،قدرت خـدا را در سـب
موجودات تلقی کرده است.

مقدمه
الهیــات پویشــی بــر پایـۀ فلســفه پویشــی اســت کــه وایتهــد ( )Whiteheadو هارتســهورن
) (Hartshorneمبرح کردهاند .این الهیات میان مبنا ،دینـی و جهـتگیـر ،فلسـفی قـرار
دارد؛ یعنی بر اساس دیـدگاه مسـیحیت و از سـو ،دیگـر بـر بسـتر متـافیزیکی در فلسـفه
پویشی و مفهوم خدا در آن عمل میکند؛ درحـالیکـه الهیـات پویشـی مفهـوم «خـدا» را
حفظ میکند ،ترور و محتوا ،سنتی و کلامی آن را کنار میگذارد و درواقـع بـا ترـور
خدا در سـنت متـافیزیکی و کلـامی رایـج مغـایر اسـت .تفـاوت اصـلی ایـن رویکـرد بـا
رویکردها ،دیگر در نوع ترور آنها از قدرت خداوند است .الهیدانـان پویشـی قـدرت
خدا را محدود و کرانمند دانسته و راببه خـدا بـا موجـودات را انگیزاننـده و نـه اجبـار،
میدانند ،ولی بیشتر فیلسوفان به مبلد و نامحدود بودن ایـن صـفات معتقـد هسـتند .آنهـا
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قدرت موجودات را تابع قدرت خداونـد مـیداننـد و اگـر بـرا ،آنهـا میزانـی از قـدرت
قائلاند ،آن را ناشی از قدرت خدا میدانند و موجـودات را فاقـد هرگونـه قـدرت ذاتـی
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میشناسند؛ اما دیوید گریفین ) (David Griffinقدرت خدا را محدود میدانـد و بنـابراین
و ،نمیتواند قدرت کنترلکننده و اجبار ،بر موجـودات اِعمـال کنـد؛ زیـرا بـر اسـاس
دیدگاه الهیاتیاش همه موجودات واقعی ،قدرت خودتعی ّنبخشی و تأثیرگذار ،دارنـد و
میتوانند مانع قدرت خدا شوند و خدا نمیتواند آنها را بهطور یـکجانبـه مجبـور کنـد؛

بلکه صرفا آنها را در جهت اهداف مبلوب خود برمیانگیزاند .دیویـد گـریفین دیـدگاه
ِ
واقعـی
سنتی درباره قدرت خدا را ناسازگار و آرمانی میدانـد؛ زیـرا از سـویی ،موجـود
فاقد قدرت را که کاملا متعین شود ،ناممکن میداند و از سـو ،دیگـر معتقـد اسـت تنهـا
تجربها ،که ما از چنین فرایند ،داریم ،مهار موجودات تخیلی و ذهنی است .بـه بـاور او
ِ
جهان موجود آفرینشی واقعی و نه صرفا یک طرح پیچیده در ذهن خداست ،قدرت
اگر
مبلد به معنا ،تمامیت قـدرت نیسـت؛ بلکـه تعـداد زیـاد ،از موجـودات دارا ،قـدرت
وجود دارند .طبد این دیدگاه ،خدا نتیجـۀ رویـدادها را تعیـین و یـا خـودآفرینی آنهـا را
نقض میکند .او تنها علت یک رویداد یا موجود نیست ،بلکه علتی اسـت کـه همـراه بـا
علل دیگر تأثیر مینهد .در این مقاله ،به بررسی دیـدگاه گـریفین دربـار قـدرت خـدا و
لوازم آن و نقد نظریۀ او میپردازیم.

 .1تببین مفهوم قدرت خدا از دیدگاه گریفین
1ـ .1تصور خدا در الهیات پویشی

در الهیات پویشی ترور خداوند با سنت کلامی مسیحی تببین متفـاوتی دارد .از ایـن منظـر،
خداوند خارج از نظام طبیعت به تدبیر آن نمیپردازد؛ بلکه او بخشی از نظام طبیعـت اسـت
و در جریان تأثیر و تأثر مستقیم آن قرار دارد ( .)Mesle, 1993, p. 8چنین ترور ،از خـدا ،او را
ملزم به قوانین طبیعت و رعایـت آن میکنـد .خداونـد نمـیتوانـد قـوانین کلـی و ضـرور،
طبیعت را نادیده بگیرد و کارها ،خارق العادها ،انجام دهد که تبیین آنها با قـوانین طبیعـی
امکانپذیر نیست (.)Griffin, 2001, p. 293
الهیات پویشی گریفین بیان متشخص و انسانوار برا ،خدا به کار میبرد؛ درحالیکه
این امر را نادیده میگیرد که خدا به عنـوان پـویش وجـود دارد ،نـه شـخص .گـریفین و
متفکران پویشی بهرغم ترور ناانسانوار آنها از خدا ،اغلب خدا را دارا ،صفات انسـانی
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میدانند .آنان از خدا به عنوان دوست ،همنشین و همدرد نام میبرند ،ولـی شـیوه گفتـار
ندارد که به آفرینش بیاعتنا باشد و بهعنوان «دیگر )other( »،بـا آن راببـه برقـرار کنـد.
خدا یک اصل است ،نه شـخص ( .)Ford, 1971, p. 252درواقـع گـریفین اصـل «خـدا» را در
تلاش برا ،ارتباط با خداباور ،سنتی تشخص میدهد؛ اما این امر ،ماهیـت نامتشـخص و
ناانسانوار این پویش را که جهان را به سمت حالتها ،برتر ،تحریک و ترغیب میکند
و همه تجربهها را بدون هرگونه خودآگاهی مستقلی بخشی از ماهیت خود میکند ،نفـی
نمیکند؛ زیرا کل جهان با همه تجربههایش ،وجود خدا را تشـکیل میدهـد؛ بـه عبـارت
دیگر ،بیشتر خداباوران پویشی قائلاند که کل جهـان بـدن خداونـد اسـت و موجـودات
مانند سلولهایی در بدن خدا هستند (.)Griffin, 2004, p. 8
1ـ .2قدرت ترغیبی خداوند

از دیدگاه گریفین ،قدرت خداوند ترغیبی و برانگیزاننده است؛ به این معنـا کـه خداونـد
موجــودات را مجبــور نمــیکنــد ،بلک ـه از طریــد بــرانگیختن و ترغیــب ،آنهــا را جهــت
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انسانوارشان مستلزم شخصوارگی خدا نیست .به نظر آنها ،خدا آگـاهی فـرد ،عقلـانی

میبخشد .بعضی از خداباوران سـنتی ماننـد جـان هیـک )Hick

 (Johnبـراین باورنـد کـه

قدرت خداوند ،در ارتباط با بعضی از موجودات (انسانها) ترغیبی است ،امـا آنهـا بـرا،
این دیدگاه ،توجیه اخلاقی قائلانـد ،نـه متـافیزیکی ()Hick, 1966, p. 370؛ امـا بنـابر دیـدگاه
گریفین ،دلیل این مسئله ،متافیزیکی است .خداوند به این دلیل که ترغیـب بـرایش مبلـوب
است از کنترل موجودات خوددار ،نمیکند ،بلکه قدرت ترغیبی او ،به این دلیـل اسـت
که نمیتواند به صورت کامل موجودات را کنتـرل و مهـار کنـد ) .(Griffin, 2004, p. 216در
الهیات پویشی ،قدرت ترغیبی خداوند ،به جا ،قدرت مبلـد او صـفت اساسـی خداونـد
به شمار میآید .خداوند جهـان آفـرینش را بـه سـو ،بهتـرین حالـت و اوضـاع ممکـن،
تحریک و تبمیع میکند .درواقع خداوند جهان را به نوعی هدایت میکند ،نه اینکـه آن
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را تعی ّن ببخشد ).(Griffin and Cobb, 1976, p. 139
خداوند همواره اهـداف مبلـوب خـود را در جهـت تحقـد بهتـرین امکانهـایی کـه
موجودات پذیرا ،آن هستند ،نشان میدهد .این اهداف اولیه ،لبف ازلی خـدا بـه شـمار
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میآیند .البته این امکانها در موجودات مختلف با هم تفاوت دارند؛ بـرا ،مثـال بهتـرین
امکانهایی که انسانها پذیرا ،آن هستند ،با بهترین امکانها ،مربـوط بـه الکترونهـا یـا
موشها تفاوت اساسـی دارنـد .همچنـین بهتـرین امکانهـا بـرا ،یـک انسـان ابتـدایی بـا
امکانهایی که پذیرا ،انسان روزگار کنونی است ،تفاوت زیـاد ،دارد .درواقـع ماهیـت
اهداف و لبف ازلی خداوند برا ،افراد مختلف متفاوت اسـت ()Griffin, 2017, p. 11؛ زیـرا
قدرت در موجودات واقعی ذومراتب اسـت و بـر اسـاس آن ،در معـرز امکانهـا قـرار
میگیرند .انسانها امکانها ،واقعی بسیار زیاد ،در مقایسـه بـا موجـودات پـایینتـر کـه
مستعد آنها هستند ،دارند.
خداوند به تمام واقعیتها ،از جمله انسانها یک هدف اولیه میدهد کـه بایـد تلـاش
کنند تا در شرایط خاص خود آن را محقد سازند .ازآنجاکه ترغیب هرگز مستلزم اجبـار
نیســت ،خداونــد مــا را بــه تســلیم در برابــر غــرز مبلــوب خــود وادار نمیکنــد و البتــه
نمیتواند این کار را انجام دهد؛ به عبارت دیگر خداوند در پی روشی برا ،ترغیـب هـر
موقعیتی در جهت تحقد امکانی است که برا ،او بهترین امر خواهد بود؛ اما او نمیتواند

خودشکوفایی این موقعیت را مهار کند .به باور وایتهـد همـۀ امکانهـا ،محـض در ذات
ازلی خداوند قرار دارند و هدف او تحقد برتر این امکانها در جهان اسـت .بـرا ،انجـام
این امر ،خداوند با اعمال علیت فـاعلی بـر موجـودات واقعـی ،در جهـت آن هـدف ،بـه
تأثیرگذار ،بر جهان متعهـد میشـود .هـر موقعیـت بـالفعلی از طریـد ادراک خداونـد و
ترغیب او برا ،تحقد امکانها ،آغاز میشود؛ بـه بیـان دیگـر ،هـر مـوقعیتی یـک هـدف
آرمانی یا اولیه را برا ،تحقد بهتـرین امـر از خـدا دریافـت میکنـد

(Griffin, 2004, p. 280,

).Whitehead, 1960, p. 152
هر موجود واقعی ،هدف الهی را که به صورت تأثیر علت فـاعلی اسـت ،در خـودش
ادغام میکند .اکنون نکته مهم قابل ذکر این اسـت کـه چـون هـر موجـود واقعـی نـوعی
قدرت خودتعی ّنبخشی دارد ،آنها هرگـز بـهطورکامـل متعـین نمیشـوند

(Griffin, 2004, p.

)218؛ ازاینرو میتوانند هدف آرمانی خداوند را بدذیرند یا رد کنند .هدف خداوند بسـته
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به چگونگی واکنش هر موجود واقعی به آن ،تحقد مییابد یا بینتیجـه میشـود .وایتهـد
خودعلتی موجود واقعـی بسـتگی دارد ) .(Whitehead, 1978, p. 373در ایـن صـورت ،قـدرت
ِ
مبلـد نیسـت .خداونـد یگانـه موجـود ،کـه دارا،
خداوند بر موجودات واقعی ،قدرت
قدرت یکجانبه برا ،مهار همه موجـودات و وضـع امـور باشـد ،نیسـت .وایتهـد تأکیـد
میکند که فاعلیت الهی در جهان را باید به عنوان فاعلیت ترغیبی و نـه فاعلیـت اجبـار،
تلقی کرد ).(Whitehead, 1967, p. 213
گفتیم که از منظر الهیات پویشی ،قدرت خداوند انگیزاننده است ،نه مهارکننـده و خـدا
بر همه حوادث متناهی تأثیر میگذارد؛ اما اینکه هر موجود ،چگونه خلاقیت خودش و بـه
واســبه آن قــدرت دوبخشــیاش را در جهــت اعمــال خــودتعی ّنی و تــأثیر علّــی اجــرا کنــد
بهنحوکامل در اختیار خداوند نیست .حتی موجودات کوچکتر نیـز دارا ،چنـین ویژگـی
هستند؛ سلولها ،زنده ،ویروسها ،باکتر،ها ،درشت مولکولهـا ،مولکولهـا ،معمـولی،
اتمها ،ذرات ریز اتمی و کوارکها نیز قدرت دوگانه (دوبخشـی) دارنـد کـه میتواننـد بـه
نحو خودانگیخته واکنش نشان دهند و بر چیزها ،دیگر تأثیر بگذارند.
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ااهار میدارد که «مرحله اولیـه هـدف ،بـر ماهیـت خداونـد مبتنـی اسـت و اتمـام آن بـه

1ـ .3قدرت مطلق الهی و تأملات متافیزیکی

خداباور ،سنتی و خداباور ،پویشی قـدرت خداونـد را میپذیرنـد .گـریفین بـا آنسـلم
موافد است که خدا را به عنوان واقعیتی که دارا ،قدرت کامل اسـت ،تعریـف میکنـد.
او اصبلاح کامل را مترادف با بزرآترین امر قابل ترور تلقی میکند ،اما قدرت کامـل
یا بزرآترین قدرت ممکن به چه معناست؟ گریفین سه نوع قدرت را ذکر میکنـد)0( :
قدرت بر همۀ موجودات داشتن؛ ( )0دارا ،تمام قدرت بـودن؛ ( )9داشـتن تمـام قـدرتی
که یـک موجـود ممکـن اسـت داشـته باشـد ) .(Griffin, 1991, p. 55گـریفین قـدرت مبلـد
خداوند را به معنا )9( ،یعنی بزرآترین قدرت قابل ترور (ممکن) برا ،یـک موجـود
تلقی میکند ) .(Griffin, 2004, p. 268اما او معتقد است که خداباوران سـنتی ،قـدرت مبلـد
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خداوند را به معنا )0( ،تلقی میکنند؛ یعنـی خداونـد همـه قـدرت را بـهطورکامـل دارد
) (Griffin, 1991, p. 56و اینکه آنها بر این باورند که خداوند در صورت تمایـل میتوانـد بـه
طور یکجانبه قدرت را بر جهان اِعمال کند.
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گریفین استدلال میکند کـه دیـدگاه الهیـات سـنتی دربـاره قـدرت مبلـد خداونـد،
ناسازگار و نامنسجم است .و ،این دیدگاه را اینگونه بیان میکند :الـف) یـک موجـود
قادر مبلد میتواند به طور یکجانبه هر وضعی را که به لحاظ منبقی ایجاد آن بـه طـور
یکجانبه ممکن باشد ،ایجاد کند؛ ب) جهانی با موجودات واقعی یک وضع امور منبقـا
ممکن است؛ ج) بنابراین یک موجود قادر مبلد میتوانـد بـه طـور یکجانبـه بـر چنـین
جهانی تأثیر بگذارد ) .(Griffin, 2004, p. 264به باور گریفین این استدلال که «اگر یک وضع
خاص ذاتا ممکن باشد ،یک موجود قادر مبلد میتواند (به طور یکجانبه) آن را ایجـاد
کند» ،ارتکاب نوعی مغالبه به نـام مغالبـه قـدرت مبلـد ) (omnipotence fallacyاسـت.
چنین استدلالی ،به دلیل نوسان میان یک وضع ممکن و یـک عمـل ممکـن ،مغالبـهآمیز
است ) .(see: Griffin, 1991, p. 56; 2004, p. 263عبارت «یک وضع امور منبقا ممکن اسـت ،بـا
عبارت «منبقا ممکن است چیز ،متمایز از وضع امور باشد که بتواند بـه طـور یکجانبـه
آن وضع را ایجاد کند» معادل نیست ).(Griffin, 2004, p. 262
گریفین قائل است برا ،ارتباط میان عمل منبقا ممکن و وضع امور منبقا ممکن ،بـه

مقدمه دیگر ،نیاز داریم :د) اگر یک وضع امور که مشتمل بر موجودها ،واقعی متکثـر
است ،منبقا ممکن باشد ،یک موجود میتواند به طور یکجانبه آن وضع را ایجاد کنـد
) .(Griffin, 1991, p. 264او درحالیکه این مقدمه را بـه بسـیار ،از خـداباوران سـنتی نسـبت
میدهد ،در تلاش برا ،کشف علت نقب از مقدمه اول به مقدمه دوم است؛ یعنی چگونه
از این ادعا که «یک وضع امور مشتمل بر موجـودات واقعـی متکثـر ،ذاتـا ممکـن اسـت»
میتوان نتیجه گرفت که «موجود ،بتواند بـه طـور یکجانبـه بـر ایـن وضـع امـور تـأثیر
بگذارد» .او بر این باور است که برا ،این فرایند به این مقدمه هم نیاز اسـت :ه) چـه بسـا
وضعیت موجود واقعی بهگونـها ،باشـد کـه توسـط یـک موجـود یـا موجـودات واقعـی
دیگر ،غیر از خود ،بهطورکامل تعین پیدا کند ) .(Griffin, 1991, p. 264او این مقدمـه را نیـز
به خداباوران سنتی نسبت میدهد .گریفین برا ،تبیین مقدمه (د) و (ه) ،به بررسی ماهیت
متافیزیکی معنا ،موجود واقعی و راببه عل ّی میان موجودات میپردازد.

148

1ـ .4امکانناپذیری موجود واقعی فاقد قدرت

سنتی ،ازآنجا که خداوند میتواند وضعیت یـک موجـود واقعـی را کاملـا تعـی ّن ببخشـد
(مقدمه ه) ،این موجود باید کاملا فاقد هرگونه قدرت اعـم از قـدرت خودتعیینبخشـی و
قدرت تعی ّنبخشیدن به دیگران باشد؛ اما گریفین معتقد است این عقیده که یک موجـود
واقعــی فاقــد هرگونــه قــدرت باشــد ،از لحــاظ متــافیزیکی نــاممکن اســت .طبــد نظریــه
متــافیزیکی پویشــی گــریفین ،هــر جهــان واقعــی شــامل موجــودات متکثــر بــا ضــرورت
متافیزیکی است ) .(Griffin, 2004, p. 265قدرت در چنین جهانی ،به ضرورت میان همه آنهـا
تقسیم شده است و همه آنها در قدرتداشـتن شـریک هسـتند؛ زیـرا لازمـۀ واقعـیبـودن
داشتن قدرت است .یک موجود واقعی هم قدرت خودتعیّنبخشی و هـم قـدرت اعمـال
تأثیر عل ّی بر دیگران دارد ) .(Griffin, 1991, p. 57از آن جایی که لازمه واقعیبـودن ،حـداقل
داشتن قدرت خودتعیین بخشی اسـت ،از لحـاظ متـافیزیکی نـاممکن اسـت کـه موجـود
واقعی فاقد هرگونه قدرت باشد و در واقع مقدمه (ه) و (د) بیمعنا و فاقد مرداق هستند.

بررسی و نقد دیدگاه دیویدگریفین درباره قدرت خداوند

آیا موجود واقعی که کاملا فاقد قدرت باشـد ،امکـانپـذیر اسـت؟ بنـابر نظـر خـداباور،

در فلسفه پویشی یکی از چیزهایی که با وجود مسـاوقت دارد ،خلاقیـت (قـدرت) اسـت؛
یعنــی هــر موجــود ،از آن رو کــه موجــود اســت خلاقیــت دارد .همچنــین خداونــد و
موجودات دیگر در قدرت سهیم هستند.
1ـ .5امکانناپذیری علیت فاعلی میان موجودات واقعی

از لحاظ متافیزیکی ،معنا ،موجود واقعی ،نقش مهمی در نـوع علیـت آن موجـود ،حتـی
خداوند نسبت به دیگـران دارد .قـدرت عل ّـی کـه مقدمـه (د) و (ه) بـه آن اشـاره دارنـد،
قدرت فاعلی اجبارکننده است؛ یعنی بـرا ،اینکـه خداونـد ،وضـعیت موجـودات واقعـی
دیگــر را بــهطورکامل تعــیّن ببخشــد (مقدمــه ه) و بــه طــور یکجانبــه اوضــاعی را کــه
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دربردارند موجودات متکثـر اسـت ایجـاد کنـد (مقدمـه د) ،بایـد قـدرت اجبـار ،را بـر
موجودات واقعی اعمال کند .گریفین معتقد است که ماهیـت متـافیزیکی قـدرت فـاعلی
اجبارکننده و موجود واقعی ،دال بر این است که اِعمال علیت فـاعلی اجبارکننـده ،حتـی
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خداوند بر هر موجود واقعی دیگر ،ناممکن است.
برا ،فهم استدلال گریفین که چرا علیت فاعلی اجبارکننـده میـان موجـودات واقعـی
ناممکن است ،لازم است که اولا به مفهوم دو نوع علیت ،ثانیا دو نوع علیت فاعلی و ثالثـا
دو قسم موجود واقع ،توجه شود.
در آغاز گریفین بر اساس متافیزیک پویشی به دو نوع علیت میپردازد :علیت فـاعلی
و علیت غایی .طبـد دیـدگاه او ،علیـت غـایی نـوعی از علیـت اسـت کـه در درون یـک
موجود واقعی رخ میدهد .نوعی خودعلتی ،یعنی اِعمال علیـت یـک موجـود واقعـی بـر
خود که به لحاظ غایت نوعی خودتعیّنبخشی است .در مقابـل ،علیـت فـاعلی ،قسـمی از
علیت است که میان دو موجود واقعی رخ میدهد .درواقع تأثیر عل ّی یک موجود واقعـی
بر دیگر ،است .علیت غایی ،ترمیمی است که فرد برا ،خود ایجاد میکند که وایتهـد
آن را هدف ذهنی (انفسی) مینامد .در مقابل ،علیت فاعلی ،ترمیمی است که فرد بـرا،
تأثیر بر موجودات دیگر اخذ میکند .یا همانگونه که گریفین قائل است ،علیت فـاعلی،
زمانی اتفاق میافتد که فرد (روح او) بر دستها ،خودش تأثیرگذار باشد یا دسـتها،

او ،سبب تغییراتی در جهـان فراتـر از جسـمش شـود .بـر ایـن اسـاس ،تـأثیر خداونـد بـر
موجودات واقعی دیگر ،بهطبع نمونها ،از علیت فاعلی است ) .(Griffin, 2004, p. 5این بـدان
معناست که هر نوع تأثیر ،که خداوند بر جهان و موجودات واقعی میگذارد ،بهواسـبۀ
علیت فاعلی است.
در مرحله دوم باید به آنچه که گریفین به عنوان دو نوع علیت فـاعلی تلقـی میکنـد،
توجــه کــرد .علیــت فــاعلی اجبارکننــده و علیــت فــاعلی ترغیــبکننــده .علیــت فــاعلی
اجبارکننده ،زمانی اتفاق میافتد که معلول به طور یکجانبه توسط علت اِعمـالشـده بـر
آن متعین شود .معلول نیز کاملا فاقـد قـدرت خودتعیّنبخشـی اسـت؛ ماننـد هنگـامی کـه
توپ بیلیارد به توپ دیگر ،ضربه میزند که توپ دوم هی واکـنش خودانگیختـها ،بـه
علیــت اعمالشــده بــر آن نــدارد .امــا در علیــت فــاعلی ترغیبکننــده معلــول قــدرت
خودتعی ّنبخشی دارد و بهطورکامل توسط علیت فـاعلی مربـوط بـه آن متعـین نمیشـود؛
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زیرا تا حدود ،خود تعیّنبخش و خود انگیخته است ).(Griffin, 2004, p. 5
راببه عل ّی یا ترغیبی است یا اجبار،؛ زیرا موجود ،که بر آن علیت فاعلی اعمـال میشـود یـا
حداقل مقدار ،قدرت خودتعیّنبخشی دارد یا نـدارد .در صـورت اول ،از لحـاظ متـافیزیکی،
راببه عل ّی ترغیبی اسـت و در صـورت دوم ،راببـه عل ّـی اجبـار ،اسـت ) .(Griffin, 2004, p. 5بـا
توجه به تمایز و ضرورت متافیزیکی میان علیت فاعلی اجبارکننده و ترغیبکننـده ،موجـود،
که نوعی قدرت خودتعیّنبخشی داشته باشد ،نمیتواند مجبور شود.
در مرحله سوم ،برا ،فهم نکته پیشگفته ،باید به تمـایز گـریفین میـان جمـع متـراکم
(انبوهها) و افراد حقیقی ،توجه کرد که با این تمایز موجوداتی که میتوانند علیت فـاعلی
اجبارکننده یا ترغیبکننده را اعمال کنند یا این علیتها بر آنهـا اعمـال شـود ،مشـخص
میشوند .مبابد دیدگاه گریفین ،جمع متراکم افراد ،جمعی از افراد پایدار است که فاقد
نفس یا تجربه و ازاینرو فاقد هرگونه قدرت خودتعیّنبخشی اسـت ).(Griffin, 1991, p. 102
موجودات معدنی مانند سنگها یا موجودات آلی مانند درختان موارد ،از جمع متـراکم
(انبوههها) هستند؛ زیرا درحالیکـه آنهـا جمـع متراکمـی شـامل میلیاردهـا جـز پایـدار،

بررسی و نقد دیدگاه دیویدگریفین درباره قدرت خداوند

به باور گریفین ،تمایز میـان ترغیـب و اجبـار ،متـافیزیکی اسـت ) .(Griffin, 1991, p. 104یـک

ملکولها و سلولها هستند ،فاقد عضو برجسته و غالبی برا ،ایجاد تجربه و استعداد بـرا،
واکنش به افراد یا موجـودات دیگـر هسـتند ) .(Griffin, 2004, p. 9در مقابـل افـراد حقیقـی،
موجوداتی هستند که دارا ،نفس ،تجربه و قدرت خودتعیّنبخشی هستند و گریفین آنهـا
را نیز موجودات واقعی (بالفعل) مینامد ).(Griffin, 1991, p. 110
افراد حقیقی به دو نوع تقسیم میشوند :اول ،آنچه گریفین بـه پیـرو ،از هارتسـهورن
آنها را فرد مرکب مینامد که جمع متشکل از افراد پایدار مانند افراد متراکم هستند؛ دوم
فرد مرکبی که دارا ،یک عضو غالب و حاکم اسـت .تفـاوت اساسـی میـان یـک جمـع
متراکم صرف و یک فرد مرکب در ساختار آنهاست که میتواند بـه ایجـاد یـک عضـو
مسلط و غالب منجر شود یا خیر .اگر یک عضو غالب را ایجاد نکند ،یک جمع متـراکم
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خواهد بود و در غیر این صورت ،یک فرد مرکب خواهد بـود .انسـانها و حیوانـات کـه
دارا ،سیستم عربی هستند ،افراد مرکب هستند؛ برا ،مثال ،انسـانها از میلیاردهـا سـلول
تشکیل شدهاند ،ولی طبد دیدگاه گـریفین ،ایـن سـلولها ،موجـود در بـدن ،بهگونـها،
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ســازماندهی شــدهاند کـه موجــب اجتمــاع منظمــی از موقعیتهــا ،تجربــه ســب بالــاتر
میشوند که ما آنها را ذهن یا روح مینامیم ) .(Griffin, 2001b, p. 120نفس بـه عنـوان عضـو
برتر آن اجتماع بر موقعیتها ،تجربه حاکم است و آنها را یکدارچـه میسـازد .خداونـد
نیز فرد حقیقی است .او مانند افـراد مرکـب دارا ،روح اسـت ،ولـی برخلـاف آنهـا بـدن
(جســم) نــدارد؛ خداونــد فاقــد بــدن اختراصــی و متمرکـز ،اســت کــه میـان روح او و
موجودات دیگر موجود باشد ).(Griffin, 2004, p. 8
1ـ .6امکانناپذیری اجبار بر موجودات واقعی

با توجه به تمایز سهگانه فوق ،اکنون میتوان فهمید که چرا گریفین بر این باور است کـه
یک موجود واقعی یعنی افراد حقیقی ،بهطورکامـل توسـط موجـود واقعـی دیگـر متعـین
نمیشوند و اینکه چرا قدرت خداوند ضرورتا ترغیبی اسـت ،نـه اجبـار .،یـک موجـود
واقعی نه میتواند اجبار کند و نه مجبور شود .طبد دیدگاه متـافیزیکی پویشـی گـریفین،
اجبار زمانی رخ میدهد که معلول بهطورکامل توسط علت فاعلی تعـیّن شـود و ایـن امـر

در صورتی ممکن است که معلول فاقد هرگونه نفـس یـا قـدرت خودتعیّنبخشـی باشـد.
اجبار تنها بر جمع متراکم اِعمال میشـود و از لحـاظ متـافیزیکی غیـرممکن اسـت افـراد
حقیقی که دارا ،قدرت خودتعیّنبخشی هستند ،بهطورکامل توسط موجود دیگـر متعـیّن
شوند .حتی گریفین بر این باور است که بدن فرد گرسنه دربار نوع واکـنش بـه غـذا بـر
ذهن یا نفس او امر نمیکند .فرد میتواند گرسنگی را انتخاب کند تا بـه مـرآ او منجـر
شود ).(Griffin, 1991, p. 103
گریفین حتی تأثیر نفس بر بدن را اجبار ،نمیداند .چه بسا این عقیده که تأثیر نفـس
ما بر بدنمان ترغیبی و نه اجبـار ،اسـت ،کاملـا برخلـاف شـهود مـا باشـد؛ ولـی بـه بـاور
گریفین اینکه ما معمولا گمان میکنیم راببه عل ّی میان نفس و بدن اجبار ،اسـت ،بـدین
سبب است که قسمی از ِ
بدن انسان ،یعنی سیسـتم عضـلانی حرکتـی بـه خواسـتههایش در
شرایط عاد ،بسیار حساس است ) .(Griffin, 2004, p. 7ما با تأمل مـیفهمیم کـه راببـه عل ّـی
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نفس و بدن ،اجبار ،نیست ،بلکه ترغیبی است .او برا ،تأیید دیدگاهش ،بـه سـه مبلـب
حرکتیاش ،در نظر میگیرد و میپرسد ،آیا نفس قدرت اجبار ،بر بدن دارد ،آیا صـرفا
با تفکر و اراده ،میتوانیم میزان ضربان قلب ،فشارخون ،سرعت رشد ناخنها ،سرخشدن
چهره بر اثر شرم یا سرطانیبودن سلولها ،بدن را تعیین کنیم؟ چه بسا بتوانیم بر اعضـا،
بدن تأثیر بگذاریم ،ولی درواقع نمیتوانیم بهآسانی موجب هرگونه تـأثیر اراد ،بشـویم؛
دوم اینکه گریفین ادعا میکند که حتی راببه میان نفس و سیستم عضلانی حرکتی ،یک
راببه عل ّی به معنا ،دقید نیست .وقتی بدن خسته است ،به احتمال دارو مررف کـرده یـا
آسیبدیده است .در چنین موقعیتهایی ،هی میزانی از تلاش عل ِّی نفس تفـاوت زیـاد،
ایجاد نمیکند .راببۀ غیراجبار ،میان نفس و سیسـتم عضـلانی حرکتـی ،زمـانی مشـاهده
میشــود کـه مــا ایــن واقعیــت را کـه بعضــی افــراد بیشــتر از دیگــران هماهنــگ هســتند،
درمییابیم .اگر بدن کاملا توسط نفس متعین میشد ،همـه مـا بـه یـک انـدازه هماهنـگ
بودیم؛ سوم اینکه گریفین به این واقعیت که سیسـتم عضـلانی ـ حرکتـی بسـیار حسـاس
انسان ،از طرید یک فرایند تکاملی در طی میلیونها سال ساخته شده اسـت و اینکـه ایـن
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مرتبط اشاره میکند :اول اینکه راببۀ نفس را با بقیه اجزا ،بدن جـدا از سیسـتم عضـلانی

سیستم در فرد ،بهواسبۀ سالها ورزش و تمرین رشد میکند ،اشاره میکند .میـزان زیـاد
واکنشپذیر ،در سیستم عضلانی حرکتی ،یک ویژگی اکتسـابی اسـت؛ نـه اینکـه یـک
خروصیت در ذات موجودات باشد ).(Griffin, 2004, p. 7
با توجه به این سه مبلب ،گریفین معتقـد اسـت کـه نفـس هرگـز نمیتوانـد بـه طـور
مستقیم قدرت اجبار ،را بر هر بخشی از جهان اعمال کند .در مثال بازیکن بیلیارد ،نفس
علیت مستقیم بر دست فـرد دارد و ایـن نـوعی علیـت فـاعلی ترغیبکننـده اسـت .نفـس
انسان ،سیستم عضلانی حرکتیاش را ترغیب میکنـد ،سـدس بـدن علیـت اجبـار ،را بـه
معنا ،متافیزیکی بر توپ اعمال میکند که باعث حرکت توپ میشود .دسـت و تـوپ،
جمع متراکم (انبوهه) هستند .به نظر میرسد تـأثیر نفـس بـر بـدن از نـوع علیـت ترغیبـی
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است؛ زیرا مثلا اینکه من نمیتوانم سرطانیبودن سلولها ،بدنم را تعیین کنم ،قابـل فهـم
نیست.
1ـ .7امکانناپذیری اجبار از سوی خداوند
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به اعتقاد گریفین قدرت خداوند در جهان ترغیبی است ،نه اجبار ،و اعمال علیت فاعلی
یکجانبه بر موجودات واقعی نـاممکن اسـت؛ زیـرا اجبـار بـه معنـا ،متـافیزیکی ،صـرفا
توسط انبوههها بر انبوههها امکانپذیر اسـت .بـرا ،برخـی افـراد حقیقـی ماننـد انسـانها،
امکان مجبورکردن یا مجبورشدن وجود ندارد و راببه عل ّی صرفا ترغیبی است؛ بنـابراین
هر علت فاعلی که بر افراد واقعی مانند انسانها تأثیر مـیگـذارد ،بایـد ترغیبـی باشـد؛ بـه
همین ترتیب ،هر علت فاعلی که افراد واقعی اعمال میکنند نیز باید علیتی ترغیبی باشـد.
گریفین بر این بـاور اسـت کـه خداونـد درگیـر علیـت فـاعلی اجبارکننـده نیسـت؛ زیـرا
ِ
حقیقی دارا ،تجربۀ واحد و مشخص و قـدرت خودتعی ّنبخشـی و فاقـد هـر
خداوند فرد
نوع بدن اختراصی اسـت .بـه بـاور گـریفین خداونـد هرگـز بـدنی نـدارد کـه بـین او و
موجودات واسبۀ اجبار آنها باشد و حتی هی بدیل دیگر ،وجود ندارد که از طرید آن
بتواند به معنا ،متافیزیکی ،اجبار کند .به معنا ،دقید ،خداوند زمانی میتواند جبـر را بـر
جهان اعمال کند که غیرمستقیم یعنی به واسبه بدن افراد حقیقی عمل کنـد؛ ماننـد یـک

انسان که اجبار را بر اشیا ،فاقد قدرت خودتعیّنبخش اعمال میکند.
گریفین معتقد است که خدا میتوانـد غیرمسـتقیم اجبـار را از طریـد انسـانها اعمـال
کند ،اما برا ،انجام این کار ،او باید نفس آنها را در جهـت اسـتفاده از بـدن بـرا ،انجـام
دادن یک کار خاص ترغیب کند ) .(Griffin, 2004, p. 8گفتیم که برخـی موجـودات دارا،
تجربه و نفس نیستند .آنها انبوهه و تراکم صرف هستند .اشیا ،بیجانی مانند سنگ ،آب
و سیارهها موارد ،از این قبیل هستند .آنها از آن جهت که انبوههانـد فاقـد بخـش غالـب
یعنی نفس هستند؛ بنابراین ببور مسـتقیم تحـت تـأثیر خـدا قـرار نمـیگیرنـد .ازآنجاکـه
خداوند از طرید ترغیب افراد حقیقی عمل میکند و در موارد فوق ،هـی فـرد ،وجـود
ندارد که بر دیگر اعضا ،یک انبوهه غالب باشد ،خدا نمیتوانـد آن انبوهـه را بـه انجـام
دادن کار ،ملزم کند .خدا میتواند بدن انسان زنده را با ترغیب نفسش به حرکت سـوق
دهد ،اما اینگونه نیست که خدا مسـتقیم مثلـا سـنگی را حرکـت دهـد یـا باعـث توقـف
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حرکت آن به طرف پایین شیب شود .هی راهی وجود نـدارد کـه خـدا بتوانـد از وقـوع

 .2نقد دیدگاه گریفین
2ـ .1ابهام در قدرت ترغیبی

منظور خداباوران پویشی از اینکه خداوند هرگز قدرت اجبارکننده نـدارد چیسـت؟ چـه
بسا منظور آنها این باشد که خدا هرگز بـه طـور یکجانبـه هـی وضـع امـور ،را ایجـاد
نمیکند ) ،(Whitney, 1979, pp. 133-141اما اینگونـه نیسـت .مبـابد تفکـر پویشـی ،اغـوا یـا
ترغیب خداوند به معنا ،تجربه شناختی و تجربه عـاطفی اسـت .تجربـه شـناختی بـه ایـن
معناست که اغوا (تبمیع) خداوند هر لحظه ما را بـا فهـم و شـناخت او دربـاره آنچـه کـه
تحقد آن برا ،مـا بهتـر اسـت ،آمـاده و مجهـز مـیکنـد ) (Ford, 1971, pp. 291-295و چنـین
ترغیبی به این معنا عاطفی است کـه نـوعی معرفـت محسـوس اسـت ،نـه ترـور و انتـزاع
)(Williams, 1985, p. 113؛ یعنی نوعی رانه و انگیزه است که ما را بـه سـمت حالـت ایـدئالی
میکشد که در تنش با خواستهها و تمایلها ،شدید دیگر ماست ) .(Cobb, 1969, p. 91البتـه
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تندباد ،سیل ،زلزله جلوگیر ،کند.

واض نیست که میزان اعتقاد خداباوران پویشی به وجود تجربه شـناختی یـا عـاطفی چـه
میزان است ،ولی آنها همنظرند کـه چنـین ترغیـب الهـی بیتـأثیر نیسـت؛ بـه بیـان دیگـر
اگرچه ممکن است آگاهی و گشودگی موجودات نسبت به ترغیب الهی متفاوت باشـد،
هی موجود ،نمیتواند از چنین ترغیبی اجتناب کند .هر کسی ناخودآگاه در هر لحظه،
از هدف اولیه خداوند آگاه میشود و انگیـزه و میـل شـدید ،بـرا ،تحقـد آن احسـاس
میکند ،اما اینکه خدا به طـور یکجانبـه باعـث شـود کـه موجـودات چنـین تجربـهها،
شناختی و عاطفی داشته باشند ،مانند این است که خدا به طور یکجانبه وضع امـور ،را
ایجاد کند .در نتیجه خدا ،پویشی ،به این معنا اجبارکننده است ).(Basinger, 1988, p. 28
شـدت
به چه معنایی خدا ،انسان را مجبور نمیکند؟ پاسخ به ایـن پرسـش بـا تـأثیر و ّ
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تبمیع و ترغیب خداوند مرتبط است .به نظر آنها اینگونه نیست که خـدا یکجانبـه هـر
موجود ،را تبمیع کند؛ بلکه تحقد یکجانبه چنین ترغیبی است ،اما خداباوران پویشـی
این نکته را نیز انکار میکنند .گریفین و جانکاب بر این باورند که این امر ممکن اسـت
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انتخابی برا ،تحقد هدف اولیه خدا باشد ،ولی چـه بسـا امکانهـا ،واقعـی دیگـر ،نیـز
انتخاب شود ) .(Griffin and Cobb, 1976, p. 53درواقع آنچه گریفین انکار میکند ،ایـن اسـت
که خدا هرگز نمیتواند به طور یکجانبه باعث شـود کـه موجـودات مبـابد بـا اراده او
عمل کنند .عدم اجبار از سو ،خداوند و قدرت محدود او به سبب ترمیم او نیسـت کـه
بتوان آن را لغو کرد ) .(Griffin, 2004, p. 281گریفین معتقد اسـت اذعـان بـه اینکـه خداونـد
میتواند موجودات دیگر را مجبور کند ،برابر با این است که یک موجـود واقعـی کاملـا
توسـط موجـود یـا موجـودات دیگـر غیـر از خـود ،متعـین شـود ) .(Griffin, 2004, p. 266او
ِ
قدرت خودتعیّنبخشـی و قـدرت
همچنین معتقد است موجودات واقعی که فاقد هرگونه
تعیّنبخشیدن به دیگران باشند ،بهطورکامل متعین و مجبور مـیشـوند ).(Griffin, 2004, p. 26
اما به نظر گریفین ،سخنگفـتن از چنـین موجـودات و واقعیتهـایی بیمعنـا اسـت؛ زیـرا
نمیتوان با هی مبنا ،تجربی آن را نشان داد .واقعیتداشـتن مسـتلزم قـدرت اسـت و مـا
هی شناخت دقیقی از موجود فاقد قدرت نداریم .نتیجه اینکـه ضـرورتا وضـعیتی وجـود
دارد که هی موجود ،از جمله خداوند نتواند یکجانبه موجودات دیگر را کنترل کند.

2ـ .2انحصارینبودن مالکیت قدرت

گریفین معتقد است که دارا بودن قدرت مانند داشتن شی ماد ،است و مالکیت قـدرت
منحرر به فرد است .نلسون پایک ( )Nelson Pikeاین دیدگاه را رد مـیکنـد .او بـر ایـن
باور است که مالکیت اشیا ،مـاد ،انحرـار ،اسـت .اگـر مـن صـاحب آن باشـم ،شـما
بهطبع آن را ندارید ،ولی دربار قدرت اینگونه روشن نیست .سهیمبودن قدرت در میان
بسیار ،از موجودات ممکن است؛ بدین معنا که بعضی از انواع قدرت ،چـه بسـا بـیش از
یک موجود آن را داشته باشد .پایک آن را در قالب مثالی توضی میدهد :مـن و پسـرم
قدرت شکستن لیوانی را که رو ،میز قـرار دارد ،داریـم و میتـوان گفـت موجـود قـادر
مبلد ،نیز قدرت شکستن آن را دارد ).(see: Pike, 1982, p. 148 & pp. 154-161
پایک دو مثـال دیگـر مـیآورد کـه در آن فعالیتهـا ،یـک موجـود ) (Bکاملـا توسـط
موجود دیگـر ) (Aتعیـین میشـوند و بـا وجـود ایـن ،آن موجـود ) (Bقـدرت خـود را حفـظ

تعیّنبخشیدن به فعالیتها ،خود حفظ میکند؛ مثلا پدر ) (Aبـه دختـرش ) (Bاجـازه میدهـد
دســتها ،خــودش را درحــالیکــه قــدرت بــرا ،بازداشــتن آن از جانــب پــدر وجــود دارد،
حرکت دهد؛ ( )0فرز کنید  Bقدرت تعـیّنبخشـیدن بـه فعالیتهـا ،خـود را دارد ،امـا ایـن
قدرت را اِعمال نمیکند .در اینجا قدرت  Aبـرا ،تعـیّنبخشـیدن بـه فعالیتهـا B ،محفـوظ
است ( Aقدرت تعیّنبخشیدن به فعالیتها B ،را دارد)؛ مثلا پـدر ) (Bبـه دختـرش ) (Aاجـازه
میدهد کـه دسـتش را حرکـت دهـد؛ هرچنـد او (پـدر) ایـن قـدرت را دارد کـه دسـتها،
خودش را حرکت دهد ) .(Pike, p. 157با توجـه بـه ایـن مثالهـا B ،قابـل تعیـین اسـت ،امـا فاقـد
قدرت نیست .درواقع پایک معتقـد اسـت از ایـن ادعـا کـه فعالیتهـا ،یـک موجـود ،کاملـا
توسط موجود دیگر تعیین شوند ،برنمیآید که آن موجود فاقد قدرت باشد .هنگامیکه  Bبـه
 Aاجازه میدهد که دستش را حرکت دهد ،او قـدرت دارد ،ولـی آن را اِعمـال نمیکنـد .بـه
هر حال ،این دو مثال پایک بیانگر آن است که موجودات واقعی ممکـن اسـت کاملـا توسـط
موجود دیگر غیر از خود متعین شوند ،بدون اینکه آن موجودات فاقد قدرت باشند.
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میکند )0( :فرز کنید  Aکاملا فعالیتها B ،را تعیّن ببخشد ،امادرحالیکـه  Aقـدرت مهـار
فعالیتهــا B ،را دارد ،نمیخواهــد قــدرتش را اِعمــال کنــد و  Bقــدرت خــود را بــرا،
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گریفین بـا ایـن ارزیـابی مخالفـت میکنـد .او بـر اسـاس آنچـه کـه بـه عنـوان ماهیـت
متافیزیکی موجودات واقعی (بهویژه انسانها) میفهمد ،معتقد اسـت کـه قـدرت نمیتوانـد
مشترک باشد و داشتن قدرت از اِعمال آن جدا نیست .بنابر الهیات پویشی گـریفین ،انسـان
به عنوان یک موجود زنـده روانتنـی ،یـک مجموعـه بسـیار پیچیـدها ،از میلیاردهـا ذرات
مجزاست )(Griffin, 1991, p. 127؛ افزون بر میلیاردها الکتـرون ،پروتـون ،نـوترون و سـلول و...
که ذهن یا نفس عضو برجسته و غالب آن است .این همان چیـز ،اسـت کـه وایتهـد آن را
یک مجموعه سازمانیافته با یک عضو غالب به نـام نفـس مینامـد ) .(Griffin, 1982, p. 173بـه
باور گریفین یک موجود واقعی ،یک موقعیت واحـد دارا ،تجربـه اسـت و او نفـس را بـه
صورت یک مجموعه زمانمند از موقعیتها ،تجربه میداند که در هر لحظه یک موجـود
184

واقعی است ،اما بعد ماد ،انسان فینفسه نمیتوانـد بـه عنـوان یـک فـرد تلقـی شـود؛ زیـرا
اجزا ،مرکبی هستند که گریفین آن را انبوهـها( ،تـودها )،از موجـودات واقعـی مینامـد
) .(Griffin, 1991, p. 127دست انسان در اینکه شبیه سنگها و گیاهان است ،فاقد تجربه است و
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نمیتواند به عنوان یک موجود واقعی تلقی شود .انسان به علت وجود نفس به عنـوان یـک
عضو غالب ،یک موجود واقعـی محسـوب میشـود )(Griffin, 1982, p. 174؛ بنـابراین گـریفین
مدعی است که دو مثال پایک ،به عنـوان مـوارد ،از موجـودات واقعـی کـه کاملـا توسـط
موجود دیگر ،متعین شدهاند ،تلقی نمیشوند؛ زیرا دختر در حرکـتدادن دسـت پـدرش،
کاملا فعالیتها ،یک موجود واقعی را تعی ّن نمیبخشد .دست ،انبوهها ،از افراد اسـت کـه
فاقد قدرت خودتعیّنبخشی است .او بر این باور است که اگر دختر انتخابهـا ،پـدرش را
کنترل کند ،در آن صورت یک موجود واقعی فعالیتها ،واقعیت دیگـر ،را بـهطورکامل
تعیّن بخشیده است ).(Griffin, 1982, p. 175
گــریفین دربــار راببــه میــان واقعیــت ،قــدرت و فعالیــت از دیــدگاه خــداباور ،ســنتی
میگوید اینکه فعالیتها ،یک فرد کاملا توسـط موجـود دیگـر ،مهـار شـود و ایـن فـرد
همچنان یک واقعیت دارا ،قدرت باشد که ممکـن اسـت آن را اعمـال کنـد یـا نکنـد ،در
اینجا قدرت به معنا ،قوه (استعداد) است .اما از دیدگاه پویشـی ،هـی تمـایز ،میـان یـک
موجود دارا ،قدرت و اِعمال آن [قدرت وجود ندارد .یک فرد حقیقی ،همان فعـالیتش و

فعالیت همان قدرتش است ) .(Griffin, 1982, pp. 176-177به نظر او ،لازمه موجود واقعی ،اعمـال
قدرتش است .این عقیده کـه همـه فعالیتهـا B ،توسـط  Aمتعـین شـوند ،انکـار هـر نـوع
قدرت خودتعیّنبخشی برا B ،است و این بدان معناست که آن فرد ،موجود واقعی نیسـت.
از دیدگاه گریفین ،این عقیده که یک موجود فعالیت موجود دیگر ،را بـهطورکامل مهـار
کند و با این وجود قدرت خودتعیّنبخشی آن حفظ شود ،ناسازگار است.
همانگونه که گذشت ،گریفین بر این باور بـود کـه موجـودات واقعـی نـه میتواننـد
مجبور کنند و نه مجبور میشوند .حتـی خداونـد نمیتوانـد اوضـاعی را کـه دربردارنـد
موجودات واقعی زیاد ،است ایجاد کند .دیوید بازینجر )Basinger

 (Davidبر ایـن بـاور

است که موجودات واقعی میتوانند مجبور شوند .او مثالی میزند مبنی بر اینکـه والـدین
پس از تلاش ناموفد در متقاعدکردن بچه برا ،رفـتن بـه رختخـواب ،بـهناچـار او را بغـل
میکنند و به اتاق خواب میبرند .در اینجا بچه را به لحاظ فیزیکی بهاجبار در بسـتر قـرار
دادهاند .بازینجر معتقد است که این مورد ،از اِعمال قدرت یکجانبـه بـر یـک موجـود
گریفین مثال بـازینجر را نمیپـذیرد و میگویـد ایـن مثـال نشـان نمیدهـد کـه یـک
موجود واقعی توسط موجود دیگر بهطورکامل مهار یا مجبور میشـود؛ زیـرا بچـه کاملـا
فاقد قدرت نیست و نمیتوان گفت که وضعیت بچه بهگونـها ،اسـت کـه کاملـا توسـط
والدین متعین شده است .طبد دیدگاه گریفین ،ممکن است بچه از لحـاظ متـافیزیکی بـه
اجبار حرکت کنـد ،ولـی هنـوز میتوانـد احسـاس نـاراحتی و رنجیـدگی کنـد .درواقـع
نمیتوان نگرش بچـه را مهـار کـرد و توسـط موجـود دیگـر ،متعـیّن سـاخت؛ بنـابراین
گریفین معتقد اسـت کـه والـدین و هـر فـرد دیگـر ،،حتـی یـک موجـود قـادر مبلـد،
نمیتواند علیت فاعلی اجبار ،را بر بچه اِعمال کند .در واقع بازینجر ،میان افـراد حقیقـی
(نفس انسانی) و انبوههها تفاوتی قائل نشده است .مثال یادشده بیانگر اجبار جسـم بچـه و
نه اجبار روح او است؛ زیرا اجبار تنها میان انبوههها رخ میدهد.
همانگونه که گذشت اجبار جسم فرد امکانپذیر است .فرد ،که قو،تر از من اسـت،
میتواند به لحاظ فیزیکی مرا از اتاق بیرون کند ،اما انجامدادن چنین کار ،،ارتباط بدنی بـا
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واقعی است.
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بدن دیگر نه نفسی با نفس دیگر است .تـا جـایی کـه راببـه او بـا مـن بـه روش دوم اسـت،
نمیتواند مرا به بیرونرفتن از اتاق مجبور کند .او تنها میتواند مرا ترغیب کنـد تـا بـه طـور
اراد ،اتاق را ترک کنم؛ بنابراین این واقعیت که فرد بتواند قـدرت اجبـار ،بـر جسـم مـن
اِعمال کند ،مستلزم این نیست که خدا میتواند این کار را انجام دهد.
خــدا عــاملی نامتنــاهی و جهانشــمول اســت ،نــه متنــاهی و موضــعی(دارا ،مکــان)؛
ازایــنرو دارا ،ب ـدن متنــاهی و متمرک ـز نیســت ک ـه بــه واســبۀ آن مــا را مجبــور کنــد.
نسبتدادن علیت اجبار ،به او بیانگر این است که خـدا موجـود ،متنـاهی و دارا ،بـدن
است ) .(Griffin, 2004, p. 9همچنین قدرت اجبار ،خداوند ،بیـانگر ایـن اسـت کـه او یـک
موجود مرکب است؛ درحالیکه این امر برخلاف آموزه بساطت الهی است؛ زیرا مستلزم
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آن است که خدا دارا ،بدنی متمایز از جهان است که توسط آن میتواند بهاجبـار عمـل
کند .به هر حال اینکه خداوند به معنا ،متافیزیکی قدرت اجبارکننده نـدارد ،مسـتلزم آن
است که خدا عاملی جهانشمول و همه جا حاضر است ،نه عاملی متنـاهی و موضـعی در
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میان عاملها ،دیگر ).(Griffin, 2004, p. 10
2ـ .3انحصارناپذیری قدرت اجباری به قدرت اجباری فیزیکی

بازینجر در پاسخ گریفین دربار انکـار اجبـار بـهواسـبۀ نفـس ااهـار مـیدارد کـه مهـار
یکجانبه انسانها در استفاده از نیرو ،فیزیکی منحرر نیست .فرز کنیـد پـدر میدانـد
شدت مایل است قهرمان ورزشـی شـود .در ایـن صـورت ،پـدر بچـهاش را
که بچهاش به ّ
متقاعد میسازد که او در زمانی میتواند ایـن رؤیـا را محقـد کنـد کـه بـه انـدازه کـافی
استراحت کند؛ بنابراین کودک هر زمانی کـه پـدرش بـه او میگویـد بخوابـد ،مشـتاقانه
میخوابد .در این مورد ،کودک مجبور نشده است که برخلاف ارادهاش عمـل کنـد ،ولـی
فن اجبار روانی ،باعـث شـده اسـت
این امر ،از مهار واقعی کمتر نیست .پدر با استفاده از ّ
که کودک تمایل شدید داشته باشد که طبد خواستهاش عمل کنـد ).(Basinger, 1988, p. 32
چه بسا در پاسخ گفته شود که در این مورد ،مهار یکطرفه نیست؛ زیرا کـودک قـدرت
سرپیچی از پدر را دارد .به یک معنا ،این موضوع درسـت اسـت .اجبـار روانـی برخلـاف

اجبار فیزیکی ،توانایی فرد را برا ،خوددار ،از عمل مبابد میل عامـل از میـان نمیبـرد،
اما با توجه به نظام ارزشی مورد نظر ورزشکار مشتاق ،نخوابیدن او قبعی نیسـت .درواقـع
به اعتقاد بازینجر اینگونه نیست که افراد حقیقـی همـواره بتواننـد در برابـر اجبـار روانـی
مقاومت کنند و اجبار روانی در برخی موارد به مهـار رفتـار ،یکجانبـه منجـر میشـود.
اگر ما انسانها گاهی بتوانیم به طور یکجانبه رفتار انسانها ،دیگر را بـدون اسـتفاده از
اجبار فیزیکی مهار کنیم ،چرا خداوند نتوانـد ایـن کـار را انجـام دهـد .حتـی خـداباوران
پویشی بر این باورند که خدا این توانایی را دارد کـه هـر لحظـه مـا را از دیـدگاه الـوهی
آگاه سازد تا اجبار در عمل طبد اراده الهی را احساس کنیم ).(Basinger, 1988, p. 33
گریفین دیدگاه بازینجر در اینباره را که خدا میتواند به معنا ،روانشناختی مجبـور
کند نمیپذیرد و میگوید که این اقناع و ترغیب است ،نـه اجبـار؛ زیـرا ممکـن اسـت از
جانب فرد پذیرفته نشود .همچنین چه بسا خداوند همواره به این روش انسانها را ترغیب
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نماید و در اذهان و عقایدشان تغییر ایجاد کند ).(see: Griffin,1991, pp. 114-116

گریفین معتقد است که خداونـد میتوانـد بـه طـور غیرمسـتقیم ،یعنـی از طریـد انسـانها
مجبور کند ،امـا بـرا ،انجـام ایـن کـار خداونـد بایـد نفـوس مـا را در جهـت اسـتفاده از
بدنهایمان برا ،انجام دادن یک کار خاص ترغیـب کنـد ) .(Griffin, 2004, p. 8درواقـع بـه
همان شیوها ،که ما بدنمان را برا ،انجام دادن عملـی ترغیـب مـیکنـیم ،او نیـز ترغیـب
میکند؛ اما ترغیب ما برا ،این کار مؤثرتر است .از طرید قدرت ترغیبـی ،مـن میتـوانم
دســتم را بــرا ،انجــام دادن کارهــا ،زیــاد ،مجبــور ک ـنم؛ چــرا خداونــد نمیتوانــد بــه
همانسان اجسام ما را بهگونها ،مؤثر ترغیب کند؟ آیا قدرت ترغیبی که نفس من اِعمال
میکند ،از قدرت ترغیبی خداوند بر جسم من بزرآتر است؟ اگر چنین اسـت ،بـه نظـر
میرسد انسانها قدرت بیشتر ،از خداوند دارند؛ درحالیکه گریفین قـدرت خداونـد را
به عنوان بزرآترین قدرت قابل ترور تعریف میکرد .او قائل بود که مـا کنتـرل کامـل
بر بدنمان نداریم و این قدرت مهار به صـورت تـدریجی در طـول میلیونهـا سـال پدیـد
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2ـ .4بزرگتربودن قدرت انسان نسبت به قدرت خدای گریفین

آمده است ،اما در الهیات پویشی گریفین ،خداوند زمان بسیار طولـانیتر ،داشـته اسـت.
چرا خداوند به قدرت ترغیبکننده ،کارآمد و مؤثر دست نیافته است

)(Sovik, 2011, p. 225

گریفین بر این باور است که خداونـد یـک روح کلـی اسـت کـه کـل جهـان بـدن او را
تشکیل میدهد؛ درحالیکه ما موجوداتی محدود (متناهی) با بدنها ،خـاص هسـتیم .در
این صورت ما میتوانیم قسمتهایی از بدنمان را مجبـور کنـیم .چـرا خداونـد نمیتوانـد
قسمتهایی از بـدنش (جهـان) را مجبـور کنـد؟ چـرا خداونـد انبوهـها ،ماننـد جسـم را
ترغیب نکرده است که از قدرت انگیزانندهاش اطاعت کند؟
افزون بر این ،گریفین به دورجنبانی ) (telekinesisاعتقـاد دارد؛ یعنـی اینکـه انسـانها
میتواننـد اجسـام را از فاصـله دور بـه حرکـت درآورنـد ) .(Griffin, 2000, pp. 224-227اگـر
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انسانها میتوانند انبوههها را برا ،حرکتدادن از راه دور ترغیب کنند ،خداوند نیز بایـد
به انجامدادن این کار قادر باشد .استدلال گریفین مبنی بر اینکـه ذراتـی ماننـد الکترونهـا
ترغیب نمیشوند ،زیرا آنها کار ،را که همواره انجام دادهاند ،انجام میدهنـد و الگـو،
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رفتار ،یکسانی تکـرار مـیکننـد ) ،(Griffin, 2000, p. 39قابـل دفـاع نیسـت؛ چـون انسـانها
بهگونها ،مؤثر چنین ذراتی را درحالیکه اجزا ،انبوههها هستند ـ اعـم از اینکـه در بـدن
ما باشد یا از طرید دورجنبانی ـ ترغیب میکنند .درواقع ما انسانها بـا اسـتفاده از قـدرت
ترغیبکننده ،کار ،را انجام میدهیم که خداوند از عهده آن برنیامده است و ایـن بـدان
معناست که خداوند فاقد بزرآترین قدرت قابل ترور است .هی دلیلـی وجـود نـدارد
که چرا خداوند نباید یک انبوهه را در جهت اِعمال قدرت اجبار ،ترغیب کند.
همچنین درست است اِعمال و تأثیر قـدرت ترغیبـی در بسـیار ،از مـوارد مبلـوب و

ارزشمند است ،ولی کدامیک از این دو نوع قدرت فینفسه نسبت به دیگر ،برتر است:
موجود ،که تنها قدرت ترغیبی دارد بزرآتر است یا موجـود ،کـه افـزون بـر قـدرت
ترغیبی ،قدرت اجبار ،نیز دارد؟ چه بسا در موارد ،،قدرت اجبار ،اثراتی داشـته باشـد
که قدرت ترغیبی صرف ،فاقد آن اثر باشد .آیا بهتر نیست بدذیریم که داشتن هر دو قسم
قدرت بهتر است؟ به نظر میرسد در مورد انسان اینگونه باشد .فرد ،را در نظر بگیریـد
که خودش از لحاظ جسمی قادر نیست ببـر ،آب را بلنـد کنـد و بایـد فـرد دیگـر ،را

ترغیب کند که به او کمک کند .فرد دیگر ،را در نظر بگیرید که علاوه بر اینکه قدرت
ترغیب فرد دیگر را دارد که ببر ،را تکان دهد ،خودش هم قدرت انجامدادن این کـار
را دارد .آیا ما دومی را بهتر از اولی در نظر نمیگیریم؟ همینطور چه بسا موجـود ،کـه
قادر به اِعمال قدرت ترغیبی و قدرت اجبار ،است (خدا) ،نسبت بـه موجـود ،کـه تنهـا

قدرت ترغیبی را اِعمال میکند ،برتر باشد.
نتیجهگیری

از آنچه گذشت بر میآید که گریفین همه موجودات جهان را دارا ،نوعی قدرت ذاتی
منحرر به فرد میداند .این امر باعث میشود که قدرت خداوند مبلد و نامحدود نباشد؛
زیرا واقعیت و قدرت موجودات دیگر مانع اطلاق این صفت بر خداوند میشود .خدا در
راببهاش با جهان ،تنها موجودات را در جهت اهـداف خـود ترغیـب و تبمیـع مـیکنـد،
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ولی نمیتواند آنها را یکسویه مهار کند.
انگیزاننده و نه اجبار ،است ،پذیرفتنی است ،اما دلیلی قو ،بر ایـن نظریـه وجـود نـدارد
که چرا قدرت خدا باید فقط انگیزنده باشد .همچنین در زمینـههایی کـه قـدرت ترغیبـی
مناسب است ،گریفین نشان نداده است که میزان تأثیرگذار ،قدرت انگیزنـده و ترغیبـی
خدا چه قدر است؛ به بیان دیگر چرا باید بدذیریم که قدرت خـدا فقـط اجبـار ،یـا فقـط
انگیزاننده است و چرا باید آنها را مانعة الجمع بدانیم؟ اگرچه میپذیریم که اجبار کامـل
موجودات از سو ،خدا به لحاظ اخلاقی شایسته نیست ،ممکن است موقعیتها ،زیـاد،
باشد که اعمـال قـدرت اجبـار ،از سـو ،خـدا ،از لحـاظ اخلـاقی لـازم اسـت .همچنـین
گریفین پیامد قدرت ترغیبی خدا را نادیده گرفته است؛ زیرا درصد بالـایی از موجـودات
انگیخته نشده باقی ماندهاند و این امر ،اِعمال قدرت انگیزنده خـدا را نـاممکن یـا بـیاثـر
میسازد.
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بنا به دلایل متافیزکی و اخلاقی ،این نظریه که قـدرت خـدا تـا حـدود ،و از جهـاتی
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Abstract
There is an argument for God’s existence from consciousness. The argument was
initially formulated by Swinburne in contemporary Western philosophy. He
claims that no one has preceded him in formulating the argument, except John
Locke who had a vague reference to it. The argument considers the existence of
mental phenomena, such as feelings, emotions, intentions, and thoughts—which
are scientifically unexplainable and merely admit of subjective explanations—as
evidence for God’s existence. Swinburne provides an inductive versions of the
argument, which confirms and reinforces the probability of God’s existence. A
survey of arguments for God’s existence in Islamic philosophical tradition reveals
that Mullā Ṣadra was the first philosopher who argued for God’s existence from
rational consciousness. His argument is syllogistic and certainty-conferring. This
paper deploys a descriptive-analytic method to consider the two versions of the
argument from consciousness for God’s existence in Western and Islamic
philosophical traditions, comparing their agreements, distinctions, weaknesses,
and strengths.
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چکیده
یکی از استدلالها بر وجود خداوند استدلال از طرید آگاهی اسـت .ایـن اسـتدلال در فلسـفۀ معاصـر غربـی
تدوین شده است و برا ،اولینبار سوئینبرن آن را صورتبند ،کرده است .به ادعا ،او پـیش از و ،کسـی
این استدلال را تقریر نکرده است ،جز آنکه جان لاک اشارها ،مبهم بـه آن داشـته اسـت .در ایـن اسـتدلال،
وجود پدیدهها ،ذهنی مانند احساسات ،عواطف ،نیّات و اندیشهها که از نظر علمـی تبیـینناپذیرنـد و تنهـا
تبیین ناار به شخص را قبول میکنند ،دال بر وجود خدا شمرده میشوند .تقریـر سـوئینبرن از ایـن اسـتدلال
تقریر ،استقرایی است و احتمال وجود خدا را تأییـد و تقویـت میکنـد .بـا بررسـی اسـتدلالهـا بـر وجـود
خداوند در سنّت فلسفه اسلامی ،درمییابیم برا ،نخستینبار ملاصدرا نیز از طریـد آگـاهی عقلـی بـر وجـود
خدا استدلال کرده است .استدلال ملاصدرا از طرید آگاهی بر وجـود خـدا اسـتدلالی قیاسـی و مفیـد یقـین
است .در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی این دو تقریر از برهان از طرید آگاهی بـر وجـود خداونـد در
قـوت و ضـعف آنهـا بـا هـم
دو سنت فلسفی غربی و اسلامی بررسی میگردد و نقـاط اشـتراک ،افتـراق و ّ
مقایسه میشوند.
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مقدمه
فیلسوفان و متکلمان در طول تـاریخ اندیشـه اسـتدلالها ،متنـوعی بـر وجـود خـدا اقامـه
کردهاند و به روشها ،گوناگون کوشیدهاند از خـدا بـاور ،دفـاع کننـد .در سـنّتها،
فکر ،مختلف دستهبند،ها ،گوناگونی از این ادله ارائه شده است کـه در اینجـا مجـال
پرداختن به آنها نیست .آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم برهـانی اسـت کـه در
آن از طرید «وجود آگاهی» بر وجود خدا استدلال شده است .در این برهـان بـا تکیـه بـر
آگاهی در انسان (و چه بسا در حیوان) وجود خدا اثبات شده است؛ یعنی آگـاهی ،نشـانه
و دلیلی بر وجود خدا اخذ شده است .چنین برهانی با عنوان شناختهشد «برهان آگـاهی»
( )The argument from consciousnessدر مغرب زمین مبرح شـده اسـت و الهـیدانـانی
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مانند سوئینبرن و مورلند از آن سخن گفتهانـد .بنـا بـه ادعـا ،سـوئینبرن بجـز جـان لـاک
پیشتر کسی به این استدلال توجهی نکرده و لاک نیز تقریر ،از آن ارائه نداده است.
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به ااهر توجه به برهان آگاهی در مغرب زمین در دوره معاصر و پس از شکلگیـر،
فلسفه ذهن معاصر رخ داده اسـت و مباحـث و مسـائ ِل فلسـفه ذهـن نقـش برجسـتها ،در
التفات به برهان آگاهی برا ،اثبات وجود خدا داشـتهاند .مسـائلی ماننـد چیسـتی ذهـن و
پدیدهها و حالات و کیفیات ذهنی و روابط آنها با مغز و اعرـاب و پدیـدهها ،فیزیکـی،
بسیار ،از فیلسوفان را درگیر خود کرده است و نزاعها و مشاجرهها ،دامنهدار ،دربـار
آنها میان این فیلسـوفان درگرفتـه اسـت .نـاتوانی ایـن فیلسـوفان در دسـتیابی بـه راهحلـی
قانعکننده در تبیین علمی چگونگی راببه بین پدیـدهها ،ذهنـی و پدیـدهها ،فیزیکـی و
مغز ،،موجب شده است عدها ،به تبیینها ،خداباورانـه رهنمـون شـوند و مسـئلها ،در
مقدمها ،برا ،اثبـات وجـود
فلسفه ذهن را که به یک معما ،حلناشده تبدیل شده بودّ ،
خدا قرار دهند و از آن وجود خدا را استنتاج کنند.
به ااهر در سنّت فلسفه اسلامی برهانی با این عنوان شناخته شده نیست .مسئله ایـن مقالـه
آن است که آیا به واقع در سنّت قدیمی فلسفه اسـلامی کسـی از طریـد آگـاهی بـر وجـود
خدا استدلال نکرده است یا آنکه میتوان در سنّت فلسفه اسـلامی نیـز برهـانی را یافـت کـه
مانند برهان آگاهی با تکیه بر وجود آگاهی در جهان ،وجود خدا را اثبات کند؛ هرچنـد بـا

نام برهان آگاهی مبرح نشده باشد؟ و اگر چنین برهانی وجود دارد چگونه تقریـر میشـود
قـوت و ضـعف آن چیسـت و
و چه تفاوتهایی با تقریرها ،غربی ایـن برهـان دارد .نقـاط ّ
بالأخره چگونه ارزیابی میشود؟ با بررسی برهانهـا ،اقامـهشـده بـر وجـود خـدا در سـنّت
فلسفه اسلامی میبینیم آنها نیز به چنین برهانی هرچند با تقریر ،متفاوت توجه کردهانـد .در
ادامه نخست گـزارش فشـردها ،از برهـان آگـاهی در فلسـفه غـرب و تقریرهـا ،آن ارائـه
میدهیم ،سدس برهانی را که در فلسفه اسلامی از طرید آگاهی بـر وجـود خـدا اقامـه شـده
است تقریر میکنیم و در پایان به مقایسه آن دو میپردازیم.
 .1تقریر سوئینبرن از برهان آگاهی
به باور سوئینبرن هی یک از فیلسوفان سنّتی بر اسـاس آگـاهی بـر وجـود خـدا اسـتدلال
نکرده است (سوئینبرن ،0917 ،ص  )000و بدین ترتیب ،او خود را نخستین کسی مـیدانـد کـه
تقریر ،از این برهان را ارائه داده است .البتـه او معتقـد اسـت جـان لـاک
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(John Locke,

برا ،ایجاد تفکر ،بیانی ارائه داده است که تکمیل آن را میتوان برهان آگـاهی دانسـت.
در نظر لاک تنها یک موجود متفکر میتواند تفکر ایجـاد کنـد و اگـر اشـیا دارا ،عل ّـت
متعالی جاودان باشند ،آن عل ّت لزوما بایـد موجـود ،اندیشـنده و آگـاه باشـد کـه چنـین
موجود ،همان خداست .لاک پس از آنکـه بـه ایـن نکتـه توجـه داده اسـت کـه لاشـی
محض و عدم نمیتواند مبدأ هستی باشد و برا ،همه مخلوقات چیز ،را ضرور ،دانسـته
است که ازلی و ابد ،است ،در صدد برمیآیـد چگـونگی وجـود آن امـر ازلـی را بیـان
کند .او نخست موجودات عالم را به دو قسم کـرده اسـت :الـف) موجـودات آگـاه و بـا
شعور؛ ب) موجودات ناآگاه و بیشعور .آنگاه کوشید اثبات کنـد موجـود بـیشـعور و
ناآگاه نمیتواند مبدأ موجودات عالم باشد؛ چون بخشـی از موجـودات عـالم آگاهنـد و
موجود ناآگاه نمیتواند موجود آگاه پدید آورد:
اگر قبول داریم که ناچار باید یک موجود ازلی بوده باشـد  ...در برابـر عقـل پـر
واض است که چنـان موجـود ،لابـد بایـد ذ،شـعور باشـد؛ زیـرا محـال اسـت
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مـاده
مـاده و نـاتوانی ّ
) 1632-1704با توجهیافتن به ویژگی تفکر در انسان و تفاوت آن با ّ

شخص ترور کند یـک مـاده بـیشـعور محـض یـک موجـود متفکـر هوشـمند
بهوجود آورد؛ چنانکه لاشی هم نمیتواند ماده بـهوجـود آورد ...مـاده را آنچـه
میتوانید به اجزا ،هرچه ریزتر تجزیه کنید ...نیـز فـرز کنیـد ،آنچـه بخـواهیم
شکل یا حرکت آن اجزا را تغییـر دهـیم ...ایـن ذرات کوچـک در اجسـام نظیـر
خود ...تأثیر ،نخواهند داشـت؛ آنهـا هـم ماننـد اجسـام بـزرآتـر بـه همـدیگر
برمیخورند ،همدیگر را تکان میدهند یا مقاومت نشان میدهند و تمـام کـار،
که از دست آنها ساخته است همین است و بس (جان لاک ،0985 ،صص .)919-910

لــاک در اینجــا بــه ایــن نکتــه واقــف شــده اســت کــه انسـان ویژگــیا ،دارد کــه بــا
ماد ،او مانند حرکت و اجزا ،بدن ،رنگ آن و ...کاملا متفاوت است .ایـن
ویژگیهاّ ،
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ویژگی همان ویژگی آگاهی یا اندیشه است و نمیتوان خاستگاه آن را جسـمی دانسـت
که غیر از اندیشه و بیبهره از آن است .اما او چندان به این حقیقت ندرداختـه اسـت و بـه
حد یک دلیل مبهم بـر وجـود خـدا بـاقی مانـده اسـت .سـوئینبرن
گفتۀ سوئینبرن تنها در ّ
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مدعی است این استدلال را میتوان در قالب یک استدلال قو ،ارائه کـرد کـه فیلسـوفان
ّ
تاکنون به قدر کافی به آن توجه نکردهاند .و ،برا ،تقریر استدلال ،نخسـت توضـیحاتی
دربار دادهها ،ذهنی ارائه میدهد و امور ،مانند صـورتها ،حسـی برـر ،،دردهـا و
هیجانات ،باورها ،تفکرات و احساسها را پدیدهها ،ذهنی محـض مـیشـمرد و برتمـایز
آنهــا از پدیــدهها ،مغــز ،و جســمانی تأکیــد مــیکنــد( 1ســوئینبرن ،0917 ،ص  .)004دردهــا،
تخیلات ،اندیشهها و مقاصد ذهنی امور ،ورا ،پدیـدهها ،مغـز ،هسـتند ،همانطورکـه
متمایز از رفتارهاییاند که نوعا موجب آنها میشوند؛ اما درعینحال نمیتوان انکار کـرد
ِ
معلـول پدیـدهها ،مغز،انـد و آن پدیـدهها ،ذهنـی نیـز
که بسیار ،از پدیدهها ،ذهنی
خود ناشی از پدیدهها ،جسمانی دیگر ،هستند .البته برخی از پدیـدهها ،ذهنـی نیـز تـا
اندازها ،معلول پدیدهها ،ذهنی دیگر ،هستند (سوئینبرن ،0917 ،ص  .)004پدیدهها ،ذهنـی
غیرانفعالی ،مانند نیّتها ،ما نیز عل ّت پدیدهها ،مغز ،هستند که این پدیدهها خود عل ّت
 .1برا ،مبالعه بیشتر درباره پدیدهها و حالات ذهنی نکMoreland, 2008, pp. 38-39 :

پدیدهها ،جسمانی دیگر ،هستند (سـوئینبرن ،0917 ،ص  .)000سـوئینبرن داشـتن احساسـات،
نیّات و اندیشههایی مانند آن را زندگی ذهنی مینامد و انسانها را به سبب ایـن توانـایی،
جوهر ذهنی مینامد (سوئینبرن ،0917 ،صص  )001 ،009و از طرید همین زندگی ذهنی (صفات
ماد ،را نتیجه میگیرد:
و حالات ذهنی) وجود نفس غیر ّ
مادها ،که بدن و مغز من از آن ساخته شـده ،وجـود
در نتیجه باید چیز ،افزون بر ّ
غیرماد ،ضرور ،دیگر ،که تداوم وجودش ،مغـز ،را (و نیـز
داشته باشد؛ بخش
ّ
بدنی را) میسازد که با آن ،مغز من (و نیز بـدن مـن) مـرتبط اسـت و بـه ایـن چیـز

دیگر نام سنّتی نفس میدهم (سوئینبرن ،0917 ،ص .)008
با پذیرش وجود نفس و قبول اصل تأثیر و تأثر میان نفس و بدن ،مشکل قابـل طـرح آن
مـاد ،،مـا بـا
است که روابط میان نفس و بدن تبیینناپذیر میشود .با قبول نظریه روحـی ـ ّ
مـاد ،ماننـد:
امور متفاوت و قیاسناپذیر ،مواجه هستیم .از یـک سـو بـدن و ویژگیهـاّ ،
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ماد ،را داریم که با معیارهـا ،خـاص خـود
جرم ،سرعت ،حرکت ،رنگ و دیگر اوصاف ّ
ســو ،دیگــر ذهــن و احساســات ،اندیشــهها و ارادههــا را داریــم کــه از حیــث مقیاسهــا و
مـاد ،از تفکـر دیگـر
ماد ،تفاوتی بـا هـم ندارنـد یـک تفکـر از حیـث مقیـاس ّ
معیارهاّ ،
بزرآتر یا کوچکتر نیست ،حتـی از احسـاس دیگـر متفـاوت هـم نیسـت .آنچـه کـه بـر
اندیشها ،صدق میکند ،بر پدیدهها ،ذهنی غیراندیشها ،نیز صدق میکند .تمایز گرایش
کمی (مثلا دو برابربودن گـرایش بـه کبـاب نسـبت بـه
به کباب از گرایش به شکلات تمایز ّ
ماد ،تفـاوتی
گرایش به شکلات) نیست؛ بنابراین پدیدهها ،ذهنی با آنکه از نظر معیارهاّ ،
با هم ندارند ،موجب پیدایش پدیدهها ،مغز ،و بدنیا ،میشوند که با هم متفاوتاند .نیز
در ایــن ســو بــدنها و مغزهــا ،متفــاوت موجــب پیــدایش نفــوس متفــاوتی میشــوند کــه
تفاوتها ،آنها با معیار تفاوتها ،مغزها و بدنها سنجیده نمیشوند .سوئینبرن بـا تکیـه بـر
این تأملات نتیجه میگیرد نفوس و زندگی ذهنی آنها از نظر علمی تبیینناپذیرند:
مــن نتیجــه مــیگیــرم کــه وجــود جدیــدترین و جــذابترین ابعــاد حیوانــات و
مخروصا انسانها (زندگی آگاهانه آنها از احساس ،انتخـاب و عقـل کـه سـبب
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مـاد ،از همـدیگر متمـایز و متفـاوت میشـوند؛ از
قابل اندازهگیر،اند و با همین معیارهاّ ،

ارتباط به بدنهایشان شده است) ،ااهرا به صـورت کامـل بایـد فراتـر از گسـتره
تبیین علمی موفد قرار گیرد» (سوئینبرن ،0917 ،ص .)095

سوئینبرن در ادامه میکوشد با استفاده از مبالب پیشگفتـه بـر وجـود خـدا اسـتدلال
کند .استدلال او به شرح ذیل است:
 .0روابط عل ّی منظمی میان ذهن و حالات ذهنی و مغـز و ویژگیهـا ،جسـمانی
وجود دارد؛
 .0نظر به آنکه روابط عل ّی میان انواع فعل و انفعالات مغز ،و انـواع پدیـدهها،
مفرل و روشن هستند ،باید تبیینی داشته باشند؛
ذهنی ،رواببی کاملا ّ
 .9در جا ،خود ثابت شده است تبیین یـا تبیـین علمـی اسـت یـا تبیـین نـاار بـه
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شخص؛
 .4پس تبیین مورد نیاز در اینجا یا تبیین علمی است یا تبیین ناار به شخص؛
مـاد ،،تبیـین علمـی
 .0روابط عل ّی بین پدیدهها ،ذهنی و پدیـدهها ،مغـز ،و ّ
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نیست (زیرا علم از توضی و تبیین پدیدهها ،ذهنی ناتوان است)؛
 .9پس تبیین مورد نیاز در اینجا تبیین ناار به شخص است؛
 .7آن شخری که چنین رواببی را میان پدیدهها ،ذهنی و پدیدهها ،مغـز ،و
پدیدهها ،ذهنی برقرار کرده است ،همان خداست.
سوئینبرن پیش از تقریر برهان آگاهی ،تبیین ناار به شخص (یا مبتنـی بـر شـخص) را
توضی داده است:
در تبیین مبتنی بر شخص ،وقوع یـک پدیـده ایـنگونـه تبیـین مـیگـردد کـه فـاعلی
ذ،شعور با فعلی که به صورت اراد ،انجام داده است ،عل ّت این پدیـده اسـت .مرـداق
مهم این تبیین جایی است که فاعل به صورت اراد ،سبب پدیده شده است ،یعنی وقتـی
میگوییم یک فاعل سبب ایجاد پدیدها ،شده اسـت ،بـدان معناسـت کـه او چنـین اراده
کرده است (سوئینبرن ،0917 ،صص .)91-98
وقتی گفته میشود تبیین روابط عل ّی میان پدیدهها ،مغز ،و پدیـدهها ،ذهنـی نـاار
به شخص است ،بدان معناست که این روابط به وسیله فاعل آگاه و توانا ،مبلقی شـکل

گرفته است .خداوند که قادر مبلد است ،میتوانـد ارواح و نفـوس را بـه بـدنها مـرتبط
کند و عل ّت روابط پدیدهها ،ذهنی و مغز ،خاصی باشد ،که وجود دارند .وقتـی جنـین
در فرایند ،طبیعی شکل گرفت و دارا ،پدیدهها ،مغز ،خاصی شد ،و این پدیـدهها،
مغز ،ذهنی را طلب میکنند که با آن مغز مرتبط باشد .ایـن خداسـت کـه اولـا اذهـان و
ارواح را میتواند ایجاد کند؛ ثانیا انتخاب میکند که کدام ذهن و روح را با کدام مغز و
بدن مرتبط کند.
هر فعلی که انسان بـا اختیـار خـود انجـام مـیدهـد ناشـی از روابـط پیچیـدها ،میـان
پدیدهها ،ذهنی و پدیدهها ،مغز ،و بدنی است :دو شیئی که در مقابـل دیـدگان یـک
شـخص قـرار مــیگیرنـد ،انــدام برـر ،و مغـز و اعرــاب او را بـه نحــو ،از انحـا متــأثر
میسـازند و بـه دنبـال ایـن تـأثرات مغـز ،و عرـبی ،ادراک حسـی آن دو شـی در آن
شخص به وجود میآید ،اما این تـأثرات بهگونـها ،هسـتند کـه آن شـخص دو احسـاس
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متفاوت نسبت به آنها پیدا میکند :اولا آن دو را از یکدیگر متمـایز مـیکنـد و بـه یکـی
رفتارها ،بدنی متفاوتی را در او ایجاد میکنند و همینطور این روابط پیچیـده مـیتوانـد
ادامه یابد .سوئینبرن برآن است که خداوند برا ،ایجاد همه روابط متنوع و پیچیدها ،کـه
میان پدیدهها ،ذهنی و پدیدهها ،مغز ،و بدنی وجود دارد ،دلیـل دارد .او بـرا ،آنکـه
این حالت مغز ،در شخص را عل ّت احساس رنگ قرمز قرار دهد و آن حالـت مغـز ،را
عل ّت احساس رنگ آبی قرار دهد و نه به عکس دلیل دارد .جان کلام آنکه چون ارتبـاط
فعل و انفعالات مغز ،با نفس بر اساس هی یک از نظریهها و قوانین علمی موجـود قابـل
تبیین نیستند ،باید گفت این روابط ،روابط عل ّی متفـاوتی هسـتند کـه از مجموعـه قـوانین
ماد ،مستقلاند .وجود نفس همراه با پدیـدهها ،ذهنـی
علمی حاکم بر پدیدهها ،جهان ّ
آن و رواببی که با پدیـدهها ،مغـز ،دارنـد ،تنهـا بـا خـداباور ،سـازگار اسـت ،امـا بـا
خداناباور ،معمایی مبهم و تبیـینناپـذیر بـاقی مـیمانـد و امکـان آن بسـیار پـایین اسـت
(سوئینبرن ،0917 ،صص  .)090-095مورلند نیز کوشیده است تقریر ،از این برهان ارائه دهد .او
هم مانند سوئینبرن پدیدهها ،ذهنی و روابط میان آنها و پدیـدهها ،فیزیکـی و مغـز ،را
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مایل میشود و از دیگر ،متنف ّر یا بیمیل میگردد و این احساسـات و عواطـف متفـاوت

نیازمند تبیین دانسته است .او پس از تفکیک میـان تبیـین علمـی طبیعـی و تبیـین نـاار بـه
شخص ،تبیین علمی طبیعی آگاهی (همان پدیدهها ،ذهنی) و روابط آنهـا بـا پدیـدهها،
فیزیکی را نفی کرده است و تبیین آنها را تنها تبیین ناار به شخص دانسته است که تبیـین
خداباورانه است (مورلند ،0910 ،ص  .)040بدین ترتیب میبینیم بر اساس برهان آگاهی ،برا،
تبیین درست آگاهی چارها ،جز پذیرفتن خدا نیست و بدون قبـول وجـود خـدا ذهـن و
آگاهی بدون تبیین باقی میماند.
دقت و تأمل در این برهان نکاتی را در پـی دارد )0( :در ایـن برهـان ،وجـود نفـس و
ذهن پذیرفته میشود و ارتباط حالات نفسانی و پدیدهها ،ذهنـی بـا بـدن و ویژگیهـا،
فیزیکی نیازمند تبیین شـمرده مـیشـود؛ ( )0در ایـن برهـان ارتبـاط پدیـدهها ،ذهنـی بـا
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پدیدهها ،فیزیکی و دقیقا چگونگی بروز و اهور احساسـات ،عواطـف ،اندیشـهها و در
تجسدیافته پرسش میشـود .آنگـاه نظـر بـه اینکـه چگـونگی
یک کلام آگاهی از انسان ّ
راببه نفس با بدن نیز مسئلها ،است و تبیینها ،علمی از توضی این ارتبـاط نـاتوانانـد،
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لازم دانسته میشود که این ارتباط به شخری با توانایی و دانایی مبلد ،یعنـی خـدا اسـناد
داده شود تا بدین ترتیب وجود خدا ،قاد ِر عالم مبلد اثبات شود.
 .2برهان آگاهی در فلسفه اسلامی
با بررسی برهانها ،مختلفی که در سنّت فلسـفه اسـلامی بـر وجـود خداونـد اقامـه شـده
است ،نزدیکترین برهانها به برهان آگـاهی ،برهـان نفـس اسـت و در میـان تقریرهـا،
مختلف برهان نفس ،در تقریر ملاصدرا با تکیه بر تعق ّل وجود خدا اثبات میشـود؛ یعنـی
دراین برهان نه از مبلد پدیدهها ،ذهنی و نه از مبلد آگـاهی ،بلکـه از آگـاهی خـاص،
یعنی آگاهی عقلی انسان بر وجود خدا استدلال میشود.
همانگونهکه پدیدهها ،ذهنی برا ،بشر غربـی معاصـر بـه لحـاظ علمـی پدیـدههایی
ماد،گرایان نتوانسـتهاند تبیـین قـانعکننـدها ،از آن ارائـه
سؤالبرانگیز و تبیینناپذیرند و ّ
معمــا را حــل کنــد ،ولــی
دهنــد و امیدوارنــد پیشــرفتها ،علمــی بشــر در آینــده ایــن ّ
روحباوران (دوگانهانگـاران جـوهر ،در زمینـه حقیقـت انسـان) ،از طریـد آن راهـی بـه

خداباور ،میجوینـد ،در سـنّت فلسـفه اسـلامی آن خروصـیتی از انسـان کـه بـا بـدن و
ویژگیها ،جسمانی توضی ناپذیر تلقی شده است ،ادراک عقلی اوست .در این سنّت با
تکیه برآثار حیاتیا ،مانند ادراک حسی ،حرکت اراد ،و تعق ّل اصل وجود نفس اثبات
شده است (نک :ابنسینا0407 ،ق ،ص 0؛ ابنسینا 0401 ،ق ،صص  ،099-090فخز راز0401 ،،ق ،ج ،0صـص

090-090؛ ملاصدرا ،بیتا ،ج ،8ص  )1و فیلسوفانی مانند فارابی ،ابن سینا و ملاصدرا با تمسک بـه
غیرماد،بـودن نفـس انسـان را اثبـات کردهانـد (نـک :فـارابی ،0940 ،ص 7؛
ادراک عقلی هم
ّ
ابنسینا0185 ،م ،ص 44؛ ابنسینا0401 ،ق ،ص 047؛ ملاصـدرا ،0910 ،صـص 007-009؛ ملاصـدرا0408 ،ق ،ج،0

تـام
ماده پرداخته ،وجود عقـول مفـارق ّ
صص  )410-410و هم از طرید آن به اثبات ماوراّ ،
را نتیجه گرفتهاند (نک :فارابی ،0940 ،ص 9؛ ابنسینا ،0971 ،صـص 910-914؛ ابـنسـینا0407 ،ق ،ص 058؛
ابنسینا0185 ،م ،صص 44-49؛ ابنسینا0401 ،ق ،ص .)049
دیگر حکیمان مسلمان نیز ایـن شـیوه را ادامـه دادنـد تـا آنکـه ملاصـدرا گـام نهـایی را
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برداشت و از طرید آن به اثبات خدا پرداخت .انسان در آغاز فاقد ادراک عقلی اسـت ،امـا

به ادراک عقلی برسد؛ چون آنچه که نسـبت بـه یـک کمـال بـالقوه اسـت ،ممکـن نیسـت
خودش را از قوه خارج کـرده و بـه فعلیـت نسـبت بـه آن کمـال برسـاند؛ زیـرا فاقـد شـی
نمیتواند معبی شی باشد ،وگرنه اتحاد فاعل و قابل لازم میآید؛ ازایـنرو نیازمنـد امـر،
است که او را از عاقل بالقوهبودن خارج کرده به مرتبه عاقل بالفعل برساند؛ به دیگـر سـخن
لازم است با دخالت امر ،دیگـر دارا ،ادراک عقلـی گـردد .امـا آنچـه کـه عامـل فعلیـت
مبـرا باشـد،
ادراک عقلی در انسان است ،خود باید عقل بالفعل باشـد و از هرگونـه ّ
قـوهاّ ،

وگرنه نیازمند عامل دیگر ،اسـت کـه سـبب فعلیـتیـافتن تعق ّـل در آن شـود و آن عامـل
قوه نباشـد ،نیازمنـد عامـل متقـدم دیگـر ،خواهـد بـود؛
دیگر ،اگر عقل بالفعل و عار ،از ّ
بدینترتیب تسلسل لازم میآید و چون تسلسل نامتناهی علل محال است ،دست آخـر بایـد
مجـرد و
امر ،وجود داشته باشد که عقل بالفعل محض است و حالت
بـالقوه نـدارد؛ یعنـی ّ
ّ
مفارق است و چنین نیست که نخست بالقوه عاقل باشد و سدس عاقل بالفعل گردد.
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قوه و امکان ادراک عقلی را دارد و برا ،آنکه ادراک عقلـی داشـته باشـد و عاقـل بالفعـل
ّ
ِ
گردد؛ لازم است مراحلی را طی کند .انسان فاقد ادراک عقلی نمیتواند خودش بـهتنهـایی

مجـرد
قـوه بـوده ،بالفعـل عقـل
با توجه به اینکه عامل حرول ادراک عقلی بایـد فاقـد ّ
ّ

باشد ،روشن است که این عامل جسم و امرجسمانی نیست؛ چون جسم و جسـمانی فعلیـت
بالقوهاند و هی بهـرها ،از ادراک عقلـی ندارنـد ،چـه رسـد بـه آنکـه
محض نیستند و امور ّ
مجرداتی مانند نفوس انسانی که خود نسـبت بـه ادراک
فاعل ادراک عقلی در انسان باشندّ .

بالقوهاند نیز نمیتوانند این عامل باشند؛ چون خودشان نیازمند عامل دیگر ،هستند تا
عقلی ّ
مجرد ،وجود دارد که سـبب
به فعلیت تعق ّل برسند .با این بیان میتوان نتیجه گرفت جوهر ّ

قوه تعقل به فعلیـت تعقـل ،یعنـی حرـول ادراک عقلـی بـرا ،انسـان
خروج نفس انسان از ّ
است .ملاصدرا با افزودن مقدماتی دیگر وجود خدا (واجب الوجود) را اثبات میکنـد .ایـن
مجرد که فاعل معرفت عقلی انسان است یـا واجـب بالـذات اسـت یـا ممکـن .اگـر
موجود ّ
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واجب بالذات باشد ،مبلوب حاصل است و خدا موجود است و اگر ممکن بالـذات باشـد،

بر اساس اصل علیت و نیازمنـد ،هـر ممکنـی بـه عل ّـت ،بـه وجـود واجـب بالـذات منتهـی
میشود؛ پس باز هم مبلوب حاصل است و وجود خدا اثبات میشود.
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بالقوة ثم یریر عقلـا
فلأن النفس لکونها فی مبدأ الفبرة خالی ٌة عن العلوم وهی عقل ّ
معلمـه ان لـم
مکمل آخر ،اذ الشی لایسـتکمل ذاتـه عـن ذاتـه و ّ
بالفعل ،فلها معل ّم ّ
یکن عقلا بالفعل فی اصل الفبرة ،فیحتاج الی معلم آخر و هکذا فیتسلسل ،فمعلمـه
عقلی ،کما قال تعالی «عل ّمـه شـدید القـو( »،نجـم )0 :و وجـود
کامل
جوهر
لامحالة
ٌّ
ٌ
ٌ
ِ
وجود المبدأ الأول تعـالی ،کمـا علمـت (ملاصـدرا،
دلیل علی
الجوهر الکامل العقلی ٌ
 ،0989ج ،0ص 459؛ نک :ملاصدرا ،0910 ،ص  ،90سبزوار ،0985 ،،ج ،9ص .)051

میتوان استدلال یادشده را با افراز مقدمات آن به شرح ذیل بازساز ،کرد:
 .0انسان در آغاز ادراک عقلی ندارد و متعق ّل بالقوه است و سدس بالفعل متعقل
میشود؛
قوه تعقل به فعلیت تعقل ،متوقف بـر
 .0پیدایش ادراک عقلی و خروج انسان از ّ
عامل است؛
 .9عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان یا خود انسان و یـا امـر دیگـر ،غیـر از
خود انسان است؛

 .4عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان ،خود انسـان نیسـت؛ چـون فاقـد شـی
معبی شی نمیتواند باشد؛
 .0پس عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان امر ،غیر از انسان است؛
مجـرد
 .9عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان یا جسـم و جسـمانی و یـا عقـل
ّ
است؛

 .7عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان جسم و جسمانی نیسـت؛ زیـرا جسـم و
جسمانی فاقد ادراک عقلی است و فاقد شی معبی شی نمیتواند باشد؛
مجرد است؛
 .8پس عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان عقل ّ

 .1عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان یا عقل محض است یـا عقـل بـالقوها،
که با عامل دیگر ،به فعلیت تعقل میرسد؛
 .05اگ ر عامل پیدایش ادراک عقلی در انسان عقل بالقوه باشـد ،نیازمنـد عامـل
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دیگر ،است که سبب فعلیت تعقل او شود؛
محض و وجود مفارق تام است؛
مجرد وجود دارد؛
 .00پس عقل محض و موجود ّ

مجرد مفروز یا واجب بالذات و یا ممکن بالذات است؛
 .09موجود ّ

مجرد مفروز واجب بالذات باشـد ،مبلـوب حاصـل اسـت و
 .04اگر موجود ّ
خدا موجود است؛

 .00اگر موجود مجرد مفروز ممکن الوجود باشد ،بنابر اصـل علیـت و امتنـاع
دور و تسلسل ،به واجب الوجود بالذات منتهـی مـیشـود؛ بنـابراین بـاز هـم
واجب بالذات موجود است.
نتیجه آنکه درهرحال واجب بالذات (خدا) موجود است.
نظر به اینکه در این برهان از وجـود یکـی از ممکنـات ،یعنـی ادراک عقلـی ،وجـود
خدا ،واجب الوجود بالذات نتیجه گرفتـه شـده اسـت ،ایـن برهـان را مـیتـوان یکـی از
مرادید برهان امکان و وجوب دانست ،ولی ازآنجاکه نقبۀ آغاز این برهـان و تکیـهگـاه
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 .00ازآنجاکه دور و تسلسل در علل محال است ،عـاملی وجـود دارد کـه عقـل

اصلی آن وجود آگاهی عقلی انسان است ،میتوان آن را برهان آگاهی نامید .این برهـان
گرچه ماننـد برهـان آگـاهی در فلسـفۀ دیـن غربـی و تقریـر سـوئینبرن بـر وجـود مبلـد
پدیدهها ،ذهنی شامل احساسات ،عواطف ،ارادهها ،نیّات و تفک ّر تکیه ندارد ،بر یکی از
مهمترین و برجستهترین مرادید پدیدهها ،ذهنی یعنی ادراک عقلی تکیه میکنـد و بـه
نحو ،تبیین آن را زیر سؤال میبرد .آنگاه به دلیل تبیـینناپـذیر ،آن بـه واسـبۀ جسـم،
مجرد محـض و تـام
امور جسمانی و حتی
ّ
مجردات غیرتام ،برا ،تبیین آن وجود موجود ّ

و سرانجام وجود خدا را لازم میشمارد .ازاینرو باید گفت در سنّت فلسفه اسلامی نیز از
طرید آگاهی بر وجود خدا اسـتدلال شـده اسـت و وجـود او نتیجـه گرفتـه شـده اسـت؛
ادعا ،سوئینبرن درست نیست که پیش از او تنها جان لاک به نحو مبهم اشارها،
بنابراین ّ
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به این استدلال کرده است و تقریر کامل آن را خود او برا ،نخستینبار ارائه کرده است؛
چون همانگونهکـه ملاحظـه شـد در سـنّت فلسـفه اسـلامی فیلسـوفانی ماننـد ملاصـدرا و
سبزوار ،نیز از این طرید وجود خدا را اثبات کردهاند.
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 .3بررسی تطبیقی
اکنون که با صورتبند ،برهان مورد بحـث در دو سـنّت فلسـفی غربـی و اسـلامی آشـنا
شدیم ،میکوشیم با بررسی تببیقی این دو تقریر ،افتراقها و اشـتراکها ،آنهـا را نشـان
قوت و ضعف آن دو را بررسی کنیم.
دهیم و نقاط ّ
نقبه اشتراک اصلی هر دو برهان ،قبول اصل آگـاهی (و قـدر مشـترک دقیـد آن دو
آگاهی عقلی) به عنوان نقبۀ آغاز برهـان اسـت .افـزون بـر ایـن ،هـر دو اسـتدلال وجـود
جوهر نفس در انسان را میپذیرند و بر دوگانهانگـار ،جـوهر ،در بـاب حقیقـت انسـان
مبتنی هستند .هر دو استدلال بر تبیـینناپـذیر ،آگـاهی بـر اسـاس تبیـین علمـی و قـوانین
طبیعی ابتنا دارند .ولی نقاط افتراق این دو تقریـر چشـمگیرترند :نخسـتین تفـاوت برهـان
آگاهی در دو سنّت غربی و شرقی آن است که مـراد از آگـاهی در سـنّت غربـی معنـا،
عامی است که شامل احساسات ،عواطف ،ارادهها ،نیّات و اندیشهها میشـود ،ولـی مـراد
از آگاهی در استدلال ملاصدرا و پیروان او تنها آگاهی عقلی اسـت( ،همـانگونـهکـه در

بالقوه و عقل بالفعل استفاده شده است) .به نظـر مـیرسـد از
استدلال از واژ تعق ّل و عقل ّ
این حیث هی یک از تقریرها مشکلی ندارند و بهواقع آگاهی به معنا ،عـام (کـه شـامل
معنا ،خاص آن ،یعنی تعق ّل نیز میشود) امر ،شگفتانگیز در عالم طبیعـت اسـت و بـا
معیارها و موازین طبیعی و علمی توجیهپذیر نیست و بدون تردید اثر ،ممتـاز از مـاورا،
طبیعت در عالم طبیعت است و اندیشمندان را به ماورا ،طبیعت هدایت مـیکنـد و دلیـل
مناسبی برا ،خداباور ،است .البته سبب تمرکز فیلسـوفان مسـلمان بـر ادراک عقلـی در
میان آگاهیها ،مختلف آن است که در سنّت فلسفی اسلامی مشّ ایی تنهـا ادراک عقلـی
ماد ،توجیهناپذیر است و به گمان آنها ادراکـات حسـی ،خیـالی و
است که با معیارهاّ ،
ـاد ،هســتند (نــک :ابــن ســینا ،0971 ،صــص  )909-941و بنــابر قاعــده بــا
وهمــی ادراکهــایی مـ ّ
ماد ،تبیینپـذیر خواهنـد بـود؛ بـه همـین دلیـل آنهـا از دریچـۀ ادراک عقلـی
معیارهاّ ،
کوشیدهاند به عالم عقول مجرده راه یابنـد .ملاصـدرا نیـز کـه خواسـت از ایـن طریـد بـر
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وجود خدا استدلال کند ،راه آنها را ادامـه داد و همـان مسـیر ،را کـه آنهـا بـرا ،اثبـات
تجرد مثالی) اسـت و ازایـنرو بـا معیارهـا،
مجرد (دستکم به ّ
ملاصدرا هر نوع ادراکی ّ

ماد ،تبیینناپذیر خواهد بود و ما را به عالم الوهی هدایت خواهد کرد.
ّ

تفاوت دیگر ،که تقریر سوئینبرن از برهان آگاهی با تقریر صـدرایی دارد آن اسـت
که در تقریر سوئینبرن از این برهان ،تنها آگاهی انسان مراد نیست ،بلکه مراد از آگـاهی،
آگاهی حیوانات را نیز شامل میشود ،ولی مراد از آگاهی در استدلال فیلسـوفان مسـلمان
تنها آگاهی عقلی است که در انسانها یافت میشود.
تفاوت دیگر این دو صورتبند ،آن است کـه تقریـر فیلسـوفان دیـن غربـی از ایـن
ِ
اسـلامی آنکـه اسـتدلالی قیاسـی اسـت.
برهان ،صورت اسـتقرایی دارد ،برخلـاف تقریـر
توضی آنکه هر استدلالی که با فرز صدق مقدمات آن ،نتیجهاش لزوما صادق باشـد و
کذب نتیجه مستلزم تناقض باشد ،استدلال قیاسـی اسـت ،امـا اگـر اسـتدلال شـرایط یـک
استدلال قیاسی معتبر را نداشـته باشـد ،ولـی نتیجـه را حمایـت یـا تأییـد یـا تقویـت کنـد،
اســتدلال اســتقرایی خوانــده مــیشــود (ســوئینبرن ،0917 ،ص  0و اکاشــا ،0978 ،صــص .)00-04
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عقول پیموده بودند ،ادامه داد تـا بـه اثبـات وجـود خـدا برسـد؛ وگرنـه بـر اسـاس مبـانی

همانگونهکه سوئینبرن ترری میکند ،برهان او از طرید آگاهی ،یـک دلیـل اسـتقرایی
بر وجود خداوند است؛ یعنی احتمال وجـود خـدا را خیلـی بالـا مـیبـرد و آن را تأییـد و
تقویت میکند (سوئینبرن ،0917 ،ص  ،)090نه آنکه یک دلیل قیاسی باشد که وجـود خداونـد
را به نحو ضرور ،نتیجه دهد؛ اما استدلال فیلسوفان مسلمان بر وجود خدا از طرید وجود
آگاهی عقلی ،یک استدلال قیاسی است که نتیجۀ آن (بر فرز درستی مقدمات) وجـود
ضرور ،خداست.
تفاوت دیگر ،که در پی این تفاوت ااهر میشود ،به پیامد این برهـان برمـیگـردد.
تقریر فیلسوفان مسلمان از این استدلال ،به سبب قیاسیبـودن آن مفیـد یقـین اسـت ،ولـی
اـن اسـت نـه یقـین؛ ازایـنرو
تقریر سوئینبرن از آن ،به سبب اسـتقراییبـودن آن ،مفیـد ّ
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عامۀ مردم خواهند بود ،اما مخاطب تقریـر صـدرایی از
مخاطب تقریر غربی از این برهان ّ
این برهان در درجۀ نخست فیلسوفاناند که در جستوجو ،یقین بهمعنا ،أخص هستند.
نکته مهم دیگر اینکه تقریر اسـتقرایی برهـان آگـاهی مفیـد یقـین نیسـت ،ولـی مفیـد
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اطمینان خاطر و ان است و بهویژه بـرا ،اذهـان سـاده کـه چنـدان بـا شـبههها ،پیچیـد
ملحدان آشنایی ندارند و توانایی ذهنی چنـدانی نیـز بـرا ،دسـتیابی بـه برهانهـا ،دقیـد
فلسفی قیاسی ندارند ،مناسب است .بهویژه در دنیا ،علمزد امـروز کـه بـهشـدت تحـت
تأثیر پیشرفتها ،علمی ،منبد و روش تجربی و استقرایی را ارج مینهد و ذائقۀ بشـر بـا
علم تجربی مأنوس شده است ،این استدلال میتواند کارآمد باشد .نیز بهطور خاص اگـر
با برهانها ،استقرایی دیگر ،مانند برهان غایتشناختی ،در قالب انباشـت برهـان همـراه
شود به کار خواهد آمد ( ِ
خود سوئینبرن نیز به این نکته توجه کرده اسـت) (نـک :سـوئینبرن،
 ،0917صص  .)971 ،00درواقع سوئینبرن با توجه به شرایط دنیا ،مدرن و ذائقۀ بشـر جدیـد و
در فضــایی کــه زمزمــهها ،آزاردهنــد الحــاد بیشــتر بــه گــوش میرســد ،و مخاطبــان
استدلالها ،قیاسی کم شدهاند ،کوشید راه خداباور ،را هموارتر کند.
اما در مقابل ،برهان آگاهی با صورتبند ،صدرایی برهانی قیاسی است و میکوشـد
با رعایت همۀ شرایط یک برهان عقلی معتبر وجود خدا را اثبات کند .این تقریـر خـدا را
به نحو ضرور ،همراه با یقین بهمعنا ،أخص ثابت مـیکنـد .اشـکالی کـه افـراد ،ماننـد

سوئینبرن بر اینگونه برهانها ،قیاسی وارد میکنند آن است که «ایـن ادلـه از مقـدماتی
بهره میگیرد که فاقد مقبولیت عمومی هسـتند» (سـوئینبرن ،0917 ،ص )00؛ ولـی اشـکال ایـن
سخن نیز در آن است که مقبولیت عمومی نداشتن غیـر از درسـتنبـودن اسـت .چـه بسـا
مقدماتی که در استدلال قیاسـی اسـتفاده میشـوند مقبولیـت عمـومی نداشـته باشـند ،امـا
ارزش معرفتشناختی مثبت دارند و ازایـنرو موجـب اعتبـار آن قیـاس مـیشـوند .نبایـد
مقبولیت یا عدم مقبولیت عمومی را معیار ارزش معرفتی ادعاها قرار داد.
رد استدلالها ،اقامهشـده بـر وجـود خـدا
افزون بر این ،معمولا فیلسوفان ملحد به نقد و ّ
میپردازنــد و منکــر مقــدمات ایــن اســتدلالها میشــوند و عمــوم مــردم بــهنــدرت وارد
بررســیها ،دقیــد دربــار ایــن اســتدلالها و مقدمــهها ،آنهــا میشــوند .فیلســوفان ملحــد
همانگونهکه مقدمات استدلالها ،قیاسی را نمیپذیرند ،بـهراحتـی مقـدمات اسـتدلالها،
استقرایی و ارتباط آنها با نتایج (خداباور )،را نیز انکار میکنند؛ همانند شیو کسانی ماننـد
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جی.ال.مکی که به نقد استدلال سوئینبرن پرداختهاند (نک.)Mackie, 1982, pp. 123-127 :
به آن معترف است ،برهان استقرایی مفیـد یقـین نیسـت و تنهـا احتمـال درسـتی نتیجـه را
تقویت میکند؛ ازاینرو برهان آگاهی با تقریر استقرایی آن به معنا ،دقید کلمـه برهـان
نیست و برهـان نامیـدن آن از رو ،مسـامحه اسـت و ایـن ادعـا کـه گرچـه ایـن اسـتدلال
بهتنهایی استدلال معتبر و قو،ا ،نیست ،در کنار دیگر استدلالها بـه صـورت انباشـتی در
مجموع استدلال معتبر ،بر وجود خداونـد خواهنـد بـود ،بـرا ،اذهـان سـاده و مخاطبـان
عمومی کار آمد است ،ولی هم فـینفسـه ارزش معرفتـی نـدارد و هـم بـهراحتـی بـا نقـد
منتقدان و مخالفان سستی و بیاعتبار ،آنها آشکار خواهد شد .با کنار هم قراردادن چنـد
استدلال ضعیف و نامعتبر هرگز به یک برهـان معتبـر نخـواهیم رسـید .در اینجـا اعتبـار و
قوت و ضعف توان جسمی اشخاص تشـبیه شـده اسـت،
قوت معرفتشناختی برهانها به ّ
ّ
ولی این تشبیه درست نیست؛ چون با کنار هم قرار گرفتن چنـد نیـرو ،فیزیکـی انـدک،
میتوان به نیرو ،فیزیکی افزونتر ،رسید ،ولی با کنـار هـم قـرار گـرفتن چنـد اسـتدلال
نامعتبر و ضعیف ،یک استدلال قو ،و معتبر بهدست نمیآید.
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بنابر آنچه گذشت همانطورکه اقتضا ،یک استدلال استقرایی است و سـوئینبرن نیـز

نیرو ،فیزیکی مانند مقاومت یک سب در مقابل فشار جسم دیگـر بـا نیـرو ،فیزیکـی
دیگر ،که به آن افزوده میشود (مثلا سب دیگر ،رو ،سب قبلـی قـرار گیـرد) افـزوده
ان و یقـین چنـین معادلـها ،را برنمـیتابـد ،گرچـه ممکـن
میگردد ،اما صدق و کذب یا ّ
است انتظار فاعل معرفت را تغییر دهد ،ولـی عوامـل غیرمعرفـتزا ،هرچنـد بـه کمـک هـم
آیند ،همچنان غیرمعرفتزا بـاقی میماننـد و بـه آسـتانه معرفـتزایـی نمـیرسـند .درواقـع
سوئینبرن در اینجا بین احکام پدیدهها ،فیزیکـی و احکـام پدیـدهها ،ذهنـی خلـط کـرده
قوت و ضـعف اسـتدلال ماننـد خـود اسـتدلال،
است :صدق و کذب ،اعتبار و عدم اعتبار و ّ
پدیدههایی ذهنیاند؛ ازاینرو معیارها و احکامی ماننـد افـزایش و کـاهش کمـیا ،کـه در
ماد ،جریان دارد ،در آنهـا جریـان نـدارد و نمـیتـوان گفـت دو اسـتدلال ضـعیف و
امور ّ
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نامعتبر با همافزایی یک استدلال معتبر تشکیل میدهند و مقدار اعتبار انـدک یـک اسـتدلال
وقتی که به مقدار اعتبار اندک استدلال دیگر افزوده شود ،اعتبار بیشتر ،برا ،اسـتدلال (یـا
نتیجۀ استدلال) به دست میآید .چنین مغالبها ،را میتوان مغالبۀ «خلط ذهـن و مـاده» نـام
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گذاشت .گرچه ممکن است فیزیکالیستها چنین امر ،را مغالبه ندانند ،اما دوگانهانگـار،
ـاد ،قابــل انــدازهگیــر ،هســتند؛ بنــابراین
ماننــد ســوئینبرن آن را روا نمــیدانــد« :صــفات مـ ّ
پدیدهها ،مغز ،از حیث عناصر شیمیایی دخیل در آنها (کـه بـه نوبـۀ خـود در روشهـا،
اندازهگیر ،با یکدیگر متفاوتاند) و سرعت و جهت انتقال بارها ،الکتریکـی ،متفـاوت از
یکدیگرند .اما اندیشهها از حیث این مقیاسها تفاوتی بـا هـم ندارنـد .یـک تفکـر از حیـث
مفهوم ،دو برابر مقدار دیگر ،نیست» (سوئینبرن ،0917 ،ص .)000
قوت انباشتی ادله درواقع دیدگاه خود دربار
بدین ترتیب سوئینبرن با رو،آوردن به ّ
تفاوت پدیدهها ،ذهنی و پدیدهها ،مغز ،را نقض کرده است.
نتیجهگیری
با بررسی برهان آگاهی با تقریر سوئینبرن و مقایسـۀ آن بـا برهـانی از ملاصـدرا بـر اثبـات
وجود خدا با تکیه بر ادراک عقلی ،نکات ذیل به دست میآید:
ادعا که نخستینبار سوئینبرن بود که بر پایۀ اشار انـدک جـان لـاک تقریـر،
 .0این ّ

کامل از «برهان آگاهی بر وجود خدا» اقامه کـرده و پـیش از او چنـین اسـتدلالی مبـرح
ادعا ،دقیقی نیست؛ زیـرا در فلسـفه اسـلامی اسـتدلال بـر وجـود خداونـد از
نبوده استّ ،
طرید آگاهی (ادراک عقلی) اقامه شده است.
 .0استدلال اقامهشده در فلسفه اسلامی از طرید آگاهی ،گرچه تفاوتهایی با استدلال
سوئینبرن دارد ،مانند آن از طرید آگاهی وجود خدا را اثبات میکند و بـر وجـود نفـس
ماد ،استوار است.
تجرد نفس با ویژگیهاّ ،
ّ
غیرماد ،و تبیینناپذیرّ ،

 .9تقریر استدلال از طرید آگاهی بر وجود خدا در سـنّت غربـی اسـتدلالی اسـتقرایی

ان است و تنها احتمال وجود خدا را تقویت ،تأیید و پشتیبانی میکنـد،
است؛ یعنی مفید ّ
اما تقریر این استدلال در سنّت فلسفی اسلامی ،استدلالی قیاسی و مفید یقین است.
 .4بر اساس نکته قبلی برهاننامیدن تقریر استقرایی این استدلال به معنـایی متفـاوت از
برهان در اصبلاح سنت فلسفی اسلامی است و در چارچوب اصبلاحها ،فلسفه و منبـد
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اسلامی برهاننامیدن آن از رو ،مسامحه است.
احساسات ،عواطف ،ارادهها ،نی ّتها و اندیشهها ،چه در انسان و چـه در حیوانـات اسـت،
ولی مراد از آگاهی در برهان آگاهی بر وجود خدا در فلسفه اسلامی ،تنها آگاهی عقلـی
است که فقط در انسان جریان دارد.
 .9استدلال از طرید آگاهی با تقریر آن در سـنّت فلسـفی غـرب گرچـه یـک برهـان
مفید یقین نیست ،برا ،اذهان ساده که با شبههها ،پیچیده درگیر نیسـتند ،مناسـب اسـت،
ولــی بــرا ،فیلســوفان دیــن و ملحــدانی کــه بســیار ،از مقدمــهها ،یقینــی و عقلــی را
نمیپذیرند ،کارآمد نیست؛ بر خلاف تقریر آن در فلسفه اسلامی.
 .7کوشش سوئینبرن برا ،تأمین اعتبار این استدلال از طریـد انباشـت ادلـه و افـزودن
چند استدلال دیگر استقرایی در کنار آن ،بیفرجام است و ناقض دیدگاه خود او دربـار
ماد ،و امور ذهنی است.
تفاوت بنیادین میان ویژگیها ،احکام و معیارها ،امور ّ
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 .0مراد از آگاهی در برهان آگاهی در سنّت غربـی ،آگـاهی بـه معنـا ،اعـم ،شـامل
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Abstract
There is adequate transmitted evidence for the legitimizing role of election.
Opponents of the view suggest that the relevant evidence should not be taken at
face value, but such argument is circular. Moreover, their objections to the
validity of chains of transmitters of such evidence are unfounded. Their insistence
on irrelevance of public allegiance (bay‘a) to actualization of the rule (wilāya) is
based on taking wilāya to amount to the obligation of obedience—taking the
unqualified evidence for obligation of obedience to ground an unconditional rule.
The reason why they make a distinction between Infallible (ma‘ṣūm) and nonInfallible rulers vis-à-vis political legitimacy—that is, the enforcement of
manipulations and forbiddance of subversion—is that they have confused divine
appointment to wilāya with an independent legislation of a declaratory (waḍ‘ī)
law. This will no longer seem odd if we take the appointment to wilāya as a
defining (taklīfī) law assigning the supervision of people to the ruler; thus, the
obligation of his obedience. For we can draw a distinction between essential
forbiddance and accidental forbiddance of electing a fallible ruler. In this paper, I
deploy the logical analytic method to formulate arguments against the
legitimizing role of election.
Keywords
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دالیل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب
حسین واله
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چکیده
دلایل نقلی کافی برا ،مشروعیتبخشی انتخاب وجود دارد .رویکرد مخالفان ایـن دیـدگاه در نفـی دلالـت
این ادله از طرید حمل آنها بر معنا ،خلاف اـاهر ،متضـمن اسـتدلال دور ،اسـت .اشـکال آنـان بـه اعتبـار
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سند ،روایتها ،باب مربوط نیز وارد نیست .دلیل اینکه آنها اصـرار کردهانـد بیعـت مـدخلیتی در فعلیـت
ولی غیرمعروم از نظـر مشـروعیت سیاسـی بـه معنـا،
ولی معروم و ّ
اطلاق ولایت دانستهاند .راز اینکه میان ّ
نفوذ تررفات و حرمت برانداز ،فرق میگذارند ،آن است که نرب الهـی بـه ولایـت را بـه معنـا ،جعـل
استقلالی حکم وضعی میدانند .اگر نرب به ولایت را به معنا ،جعل حکم تکلیفی به واگذار ،سرپرسـتی
ولی و در نتیجه وجوب طاعت از او بدانیم ،این استغراب از میان میرود؛ زیرا میـان حرمـت بالـذات
امت به ّ

و حرمت بالعرز انتخاب غیرمعروم میتوان فرق نهاد .در این مقاله به روش تحلیل منبقی دلایـل منکـران
مشروعیتبخشی انتخاب شرح و نقد میگردد و علت رویکرد آنان تبیین میشود.

کلیدواژهها
انتخاب ،بیعت ،مشروعیتبخشی ،ولایت.
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ولایت ندارد آن است که ولایت را مترادف با وجوب طاعت گرفتهاند و اطلاق ادلۀ وجوب طاعت را مثبت

مقدمه
مــراد از مشــروعیت ،نفــوذ ترــرفات حکومــت و حرمــت برانــداز ،آن اســت و مــراد از
«مشروعیتبخشی» نیز آن است که با چشمپوشی از هـر دلیـل دیگـر ،بـرا ،جـواز و یـا
حدود تررف حاکمانه ،انتخـاب اکثریـت مجـوز ترـرف حاکمانـه و سـبب نفـوذ آن و
حرمت برانداز ،باشد.
در پاسخ به مسئلۀ مشروعیتبخشی انتخاب ،بابها ،مختلفـی را در سـه دانـش فقـه،
اصول و کلام میتوان جستوجو کرد .در ایـن زمینـه دلایـل عقلـی ـ کلـامی و فقهـی و
دلایل نقلی مختلفی مورد استناد قرار گرفته است .در ادبیات موضوع ،بیش از هشت دلیل
برا ،مشروعیتبخشی انتخاب آوردهاند .1در این مقاله تنها به دلایل نقلی و از میـان آنهـا
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به ادلۀ بیعت میپردازیم.
اصبلاح «انتخاب» به دوران جدید تعلد دارد ،ولی کارکرد آن معادل کارکرد مفهوم
«بیعت» در سنت اسلامی است .آنچه سبب میشود بتوان با نظر بـه منـابع نقلـی دربـار دو
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مفهــوم بیعــت و انتخــاب ترــمیم گرفــت ،جــوهر یکســان مشــترک میــان مرــداقها،
آنهاست 2.این جوهره عبارت است از ترمیم جماعتی خاص دربـار موضـوعی سیاسـی
که ترمیم اکثریت را نمایندگی میکند و بر همگان لازم الاتبـاع تلقـی میشـود .اکنـون
مســئله بــه ایــن پرســش فروکاســته میشــود کــه آیــا ادلــۀ نقلــی مربــوط بــه بیعــت،
مشروعیتبخشی بیعت و انتخاب را ثابت میکند؟
آرا ،فقیهان شیعی معاصر دربار نسبت میان انتخاب و مشروعیت مختلف اسـت؛ بـرا،
نمونه در اینجا تنها از چند دیدگاه یاد میکنیم .آیت الل ّه محمـد مـؤمن بیعـت و انتخـاب را
ـی
ـی معرــوم و چــه ولـ ّ
فاقــد هرگونــه ت ـأثیر ،در مشــروعیت میدانــد؛ چــه در مــورد ولـ ّ
 .1نک :منتظر0451 ،،ق ،ج ،0صص 000-419؛ در این اثر  1دلیـل در ضـمن  09بنـد ارائـه شـده اسـت؛ منتظـر،،
بیتا ،صص  077-099که  8دلیل آمده است.
« .2فسموا معاهده الولاه  ...بیعه ... .کأ ّن کل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعباه خالره نفسه وطاعتـه ودخیلـه
أمره» (صلاحات ،0980 ،ص )90؛ نیز «البیعه والمبایعه :المعاهدة علی التسلیم والباعة لمن ترـد ،للولایـة و إدارة
الأمه( »...سرور0401 ،ق ،ج ،0ص .)70

غیرمعروم .از نظر او تأثیر بیعت منحرر در این است که حاکم منرـوب از سـو ،خداونـد
را قادر به اعمال ولایت میسازد (مـؤمن0400 ،ق ،ص  .)099آیـت الل ّـه کـاام حـائر ،نیـز تـأثیر
ولی معروم
بیعت را در مشروعیت ّ

ولـی منتفـی میدانـد ،امـا در مـورد
یا تعیین شـخص ّ

ولی غیرمعروم ،تنها بیعت را تعیّنبخش میداند؛ یعنی در فرز تعدد منروبان بـه ولایـت،
ّ
تعیین یک شخص خاص تنها از طرید انتخاب مشروع اسـت (حـائر0499 ،،ق ،ص  .)019آیـت

ولی (معروم یا غیرمعروم) نمـیدانـد ،امـا
الل ّه جعفر سبحانی انتخاب را مشروعیتبخش به ّ
مـولی علـیهم را (کـه معمولـا از راه انتخـاب حاصـل
ولی غیرمعروم پذیرش و رضایت
ّ
در ّ

میشـود) شـرط جــواز ترـد ،حکومــت میدانـد (سـبحانی ،0980 ،صــص  .1)055-00آیـت الل ّــه
ـولی علــیهم را شــرط مشــروعیت ولایــت غیرمعرــوم
مرــباح یــزد ،پــذیرش و رضــایت مـ ّ

میداند ،اما آن را مشروعیتبخش نمیداند؛ تنها عامل مشروعیتبخش به قـدرت سیاسـی،
اذن الهی است (مرباح ،0985 ،ج ،0صص  .)45-00آیت الل ّه جواد ،آملی معتقد اسـت ولایـت بـا
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انتخاب فعلیت مییابد و بدون آن بالقوه میماند .او بیعـت و انتخـاب را علامـت و نـه علـت
مشروعیت آن نیست .تا اینجا و ،بـه اـاهر اثـر بیعـت را هـم بـر ولایـت معرـوم

و هـم

ولایت غیرمعروم در نظر دارد .انتخاب اکثریت از نظـر ایشـان اثـر دیگـر ،هـم دارد و آن
تعیین تکلیف در جایی است که میان فقها و صاحبنظران اختلـافنظـر بـروز کنـد (جـواد،

آملی ،0989 ،صص.)408 ،404 ،401 ،457 ،450 ،10 ،89
آیت الل ّه منتظر ،میان معروم

و غیرمعروم فرق میگذارد .در معروم

بیعـت

منشأ مضاعف برا ،مشروعیت قدرت سیاسی است و حتی بدون آن مشروعیت از طریـد
نص ثابت است .برا ،غیرمعروم ،انتخاب اکثریـت مشـروعیتبخش بـه قـدرت سیاسـی
است (منتظر ،،بیتا ،ص  .)077به باور آیت الل ّه شمس الدین ولایـت منرـوص بـه معرـومان
... « .1هر دولتی  ...باید مورد انتخاب و گزینش و یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد تا با قـانون عـدم تسـلط بـر مـال و
جان افراد سازگار باشد .از این دلایل نتیجه میگیریم که سرچشـمه قـدرت در تشـکیل حکومـت ،خـود ملـت و
اراده و خواست آنان است» (سبحانی ،0980 ،ص .)88

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

ولی بر اعمال قدرت سیاسی میشود ،ولی منشـأ
حاکمیت مشروع میداند که سبب توانایی ّ

اختراص دارد و ولایت آنان ناشی از نرـب اسـت و مقیـد بـه انتخـاب نیسـت .در عرـر
غیبت ،ولایت به امت تعلد دارد که از طرید انتخاب و مراجعـه بـه آرا ،عمـومی اعمـال
میشود .منشأ مشـروعیت قـدرت سیاسـی و دولـت حـداقلی 1تنهـا ولایـت جامعـه اسـت
(شمسالدین0100 ،م ،صص  .)448 ،051آیت الل ّه محمدباقر صدر معتقد اسـت جامعـه انسـانی از
باب خلافت الهی بر خود ولایت دارد ،اما در دور انقلاب علیه ستم و تبعیض بـه زعامـت
دو وایفـۀ تعلـیم دیـن و زعامـت

سیاسی یکدارچه نیازمند اسـت .بـا حضـور معرـوم

سیاسی به نرب الهی برعهد اوست .در همین حال ،بیعت نماد ،از خلافت الهی اسـت و
بیعت با امام معروم

از باب ایفا ،وایفۀ خلافت الهی واجب است .در غیاب معروم،

تا زمانی که جامعه زیر سلبۀ ستمگران قرار دارد و به ایفا ،وایفۀ ولایت بر خویش قـادر
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نیســت ،بــر جانشــینان معرــوم

در تعلــیم دیــن و زعامــت جامعــه واجــب اســت بــرا،

آزادساز ،جامعه و اعاد حد ولایت به آن بکوشند .پس از آزاد ،جامعه ،حد ولایت بـه
آن تعلد خواهد داشت که از طرید شورا اعمال میکند «و از اینجا اعتبار شورا و انتخاب
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اکثریت نتیجه میشود» (صدر0459 ،ق ،صص .)090-000

2

 .1دلایل نقلی انتخاب
الف) آیات بیعت

در برخی آیات قرآنـی بـه موضـوع بیعـت و انتخـاب اشـاره شـده اسـت .در ایـن آیـات
میخوانیم:
 .1مراد از دولت حداقلی این است که دامنۀ اختیارات حکومت به قدر متیق ّن محدود اسـت؛ چـون خـروج از اصـل
اولی «لاولایة» به اندازها ،رواست که ادلۀ ولایت اقتضا کند.
« .2فالنبوة ااهرة ربانیة تمثل رسالة ثوریة  ...للجماعه لکی تستأنف دورهـا الرـال وتفـرز ضـرورة هـذه الثـورة ان
یتسلم شخص النبی الرسول الخلافة العامـه لکـی یحقـد للثـورة اهـدافها فـی القضـا علـی الجاهلیـه والاسـتغلال ...
والمرجع الشهید معین من قبل اله تعالی بالرفات والخرائص  ...ومعین من قبل الأمه بالشخص اذ تقـع علـی الامـة
مسئولیة الاختیار الواعی له ...و تمارس الامة دورها فی الخلافة فی الاطار التشـریعی للقاعـدتین القـرآنیتین التـالیتین:
«وامرهم شور ،بینهم» و «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولی ببعض »...و ینتج عن ذلـک الاخـذ بمبـدأ الشـور ،و
برأ ،الأکثریة عند الإختلاف» (صدر0459 ،ق ،صص .)090-000

ِ
ون الل ّ َه؛ در حقیقت کسانی که با تو بیعت میکننـد جـز
ک ِإنَّ َما یبَایع َ
ین یبَایعونَ َ
« ِإ َّن الَّذ َ
ک
ک المؤمِنَات یبَایعنَ َ
یها النَّبِی ِإذَا َجا َ َ
این نیست که با خدا بیعت میکنند» (فت )05 ،؛ «یا َأ َ
 ...فَبَایعه َّن؛ ا ،پیامبر چون زنان با ایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند  ...با آنان بیعـت
ِِ
ِ
الش َج َره؛ بهراسـتی خـدا
ت َّ
ک تَح َ
ین ِإذ یبَایعونَ َ
کن» (ممتحنه)00 ،؛ «لَقَد َرضی الل ّه َع ِن المؤمن َ
هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت میکردند از آنان خشنود شد» (فت .)08 ،
ِ
مشـروعیت
اعلام رضایت الهی از بیعت و وعید نسبت به نقض آن در آیات یادشـده،
بیعــت و وجــوب وفــا ،بــه آن را ثابــت میکنــد ،امــا تــا تمــامشــدن دلالــت آن بــر
مشروعیتبخشی بیعت ،دو گام دیگر لازم است )0( :پاسخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا ایـن
آیات نهاد سیاسی 1بیعت را به منزلۀ سیر عقلایی بهطور عام امضا میکنـد یـا فقـط نشـان
میدهد در جایی که بیعت با معروم منرـوص انجـام شـود ،آن بیعـت معتبـر اسـت)0( .
پاسخ به اینکه آیا بیعتها ،مورد اشاره تنها اعلام وفادار ،بیعتکنندگان است یا مشتمل
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بر تعیین تکلیف همۀ امت اعم از حاضران و غایبان بوده است.
مراجعه کرد که نشان میدهد بیعت بهمنزلۀ یک نهـاد سیاسـی و وسـیلۀ ایجـاد حاکمیـت
امضا شده است؛ ازاینرو اعتبار بیعت اختراص به حالتی ندارد که با معر ِ
وم منروص به
ولایت انجام شود.
ب) روایتهای بیعت

« .0أیها الناس إن ّکم بایعتمونی علی ما بویع علیه من کان قبلی ،وإنّما الخیار للناس قبـل أن
یبایعوا ،فإذا بایعوا فلا خیار لهم؛ مردم ،شما با من بر همان اساس بیعت کردید که پیشینیان
من بیعت گرفتند؛ تنها پیش از بیعت است که مردمان مختاراند [بیعت کنند یا نکننـد امـا
پس از بیعت ،دیگر اختیار ،ندارند( »...سید رضی ،0979 ،خ ،40ص .)405
 .1اعمال مستمر هنجارها ،انتظامبخش به اهور نهادها ،اجتماعی میانجامد که ارکان جامعه را میسازد .برخـی از
این نهادها به امور اقتراد ،و برخی به امور فرهنگی و برخی به مناسبات قدرت مرتبط است .ایـن دسـته سـوم را
«نهاد سیاسی» مینامند.

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

برا ،پاسخ به این دو پرسش ،باید به روایتها ،بیعت و سـنت عملـی معرـومان

ممن أرادنی وبایعنی ... ،وإ ّن دفعکما هذا الأمر من قبـل أن تـدخلا فیـه کـان
« .0أن ّکما ّ
أوسع علیکما من خروجکما منه بعد إقرار کما به...؛ شما از جمله کسانی بودید که سـراغ
من آمدید و با من بیعت کردید ...گناه بیعتنکردن شما از آغاز کمتر از نقض بیعـتتـان
است( »...سید رضی0404 ،ق ،ن ،04ص .)440

« .9إ ّن بیعتی وأنا بالمدینه لزمتک و انت بالشام؛ بیعت مـن در مدینـه بـرا ،تـو کـه در
شام هستی نیز الزامآور است» (سید رضی :0979 ،ن« .)01ولَ َعمـر ،لـئن کانـت الإمامـة لاتنعقـد
حتی یحضرها عامه الناس فما الـی ذلـک سـبیل ولکـن اهلهـا یحکمـون علـی مـن غـاب
عنها...؛ اگر انعقاد امامت مشروط به حضور همگان باشد ،امامـت هرگـز منعقـد نخواهـد
شد.ترمیم اهل بیعت بر غایبان بیعت نافذ است( »...سید رضی0404 ،ق ،خ ،079ص .)048
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ثـم
 ...« .4وإنّی عند انقضا خببتـی أدعـوکم إلـی مرـافقتی علـی بیعتـه والـإقرار بـه ّ
مرافقته بعد...،؛ در پایان خببهام دعوت میکنم که با مـن در بـار بیعـت بـا او و قبـول
ولایت او بیعت کنید و سدس با او بیعت کنید( »...مجلسی0459 ،ق ،ج ،97ص .)099
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« .0مع أنّی قد عرضت علیهما قبل أن یبایعانی إذا أحبّـا بایعـت لأحـدهما ...؛ بـا آنکـه
پیش از بیعت آن دو با من ،پیشنهاد کردم که اگر آنها بخواهند من حاضرم با یکـی از آن
دو بیعت کنم( »...مفید ،0970 ،ص .)095
« .9وأما عل ّه ما وقع من الغیبه :فان الل ّه یقول( :یا أیها الذین آمنوا لا تسألوا عـن اشـیا إن
ٍ
لأحد من آبائی إلا وقد وقعت فـی عنقـه بیعـه لباغیـه زمانـه،
تبد لکم تسؤکم) إنّه لم یکن
وإنّی أخرج حین أخرج ولا بیعه لأحـد مـن البواغیـت فـی عنقـی...؛ و امـا در بـاب علـت
غیبت ،خداوند میفرماید (ا ،مؤمنان ندرسید از چیزهایی که اگـر بـر شـما آشـکار شـود
ناراحت میشوید) همۀ پدران من گرفتار بیعت طاغی زمانـۀ خـود بودنـد .مـن بـه هنگـام
خروج بیعت هی طاغوتی را بر گردن نخواهم داشت( »...مجلسی0459 ،ق ،ج ،00ص .)01
مجموع این روایتها دلالت دارند بر اینکه بیعت اکثریت با کسـی بـرا ،حکمرانـی،
حکمرانـــی او را مشـــروع میســـازد؛ یعنـــی ترـــرفات او نافـــذ میگـــردد و برانـــداز،
آن حکومــت از ایــن جهــت حــرام میشــود و حکــم او بــر اقلیــت نیــز نفــوذ خواهــد

داشت 1.در حدیث ( )0ترری شده اسـت کـه پـیش از بیعـت شـخص حـد دارد بیعـت
نکند ،اما پس از آن حد ندارد نقض کند .پیداست کـه اگـر مشـروعیت بیعـت در نفـس
الامر به بیعت با معروم منحرر باشد ،تجویز بیعتنکردن جا ندارد؛ زیرا بیعت با معرـوم
واجب متعی ّن است .پس لاجرم ،بیعت برا ،تأسیس حاکمیت ،مشروع است؛ چه بیعت بـا
معروم باشد و چه با غیرمعروم.
در حدیث ( )0ترری شده است که نقض بیعت دو گناه دارد؛ اما بیعتنکـردن تنهـا
یک گناه دارد .لازم میآید که بیعت بهطور مستقل در نفوذ تررفات و حرمت برانـداز،
حکومت تأثیر داشته باشد .اگر بیعت هی تأثیر ،در مشروعیت حکومـت نداشـته باشـد،
نقض بیعت معادل ترک ابتدایی آن است؛ در حدیث ( )9ترری شـده اسـت کـه بـرا،
الزامآور ،بیعت بر همگان ،شرط نیست که همگان بیعت کنند و این ثابـت میکنـد کـه
بیعت اکثریت بر اقلیت نافذ است .در حدیث ( )4نیز ترری شده که وجوب بیعت مردم
با امام علی

حکم الهی است و پیامبر

مأمور به ابلاغ آن است و برا ،تتمـیم وایفـۀ

الهی دارد که از مردم برا ،جانشینی امام علی

مأموریـت

هم بیعت بگیرد؛ بنابراین پیـامبر

دو

بیعت از مردم در غدیر گرفته است :نخست بیعت با خودش بر قبول فرمان الهی بـه بیعـت
برا ،جانشینی و دیگر ،بیعت بـا علـی

بـرا ،جانشـینی پیـامبر

پـس از

رحلت ایشان .اگر بیعت خاستگاهی مستقل برا ،مشروعیت قدرت سیاسی نداشته باشـد،
اصرار بر بیعت مردم با علی

پس از بیعت آنان با خود پیـامبر

بـر قبـول ایـن فرمـان

الهی لغو میشود.
 .1لازمۀ این مبلب آن نیست که بیعت مردم یا ترـد ،حکومـت توسـط شخرـی خـاص ،از هـی جهـت دیگـر،
محظور نباشد؛ برا ،مثال اگر بیعت با الف متضمن نقض ناروا ،بیعت پیشین یا عریان امر الهی خاصی باشـد ،از
آن جهت محظور خواهد بود .اگر مفضولی بر فاضل منروب منروص تقدم جوید ،معریت کرده و تـک تـک
تررفات او حرام است؛ ازایـنرو اعتـراز بنـی هاشـم بـه سـقیفه ،نهـی ازمنکـر ،نقـض بیعـت غـدیر و بیعـت بـا
غیرمعروم با وجود معروم بوده است .این حرمت با اثر وضعی آن بیعت منافاتی ندارد؛ از جملـه در الـزامآور،
برا ،این ناهیان که متخلف از بیعت بودهاند؛ مانند حرمت بیع در وقت نماز جمعه.
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ابلاغ ،باید از مردم در این خروص هم بیعت بگیرد .افزون بر ایـن ،پیـامبر

با علی
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در روایت ( )0امام علی

میفرماید« :پیش از بیعت طلحه و زبیر ،من به آنهـا پیشـنهاد

کردم که با هر کدام که بخواهد ،بیعـت کـنم» .ایـن بیـان اهـور در ایـن دارد کـه بیعـت بـا
غیرمعروم حرمت ذاتی ندارد؛ هرچند ممکن است حرمت بـالعرز داشـته باشـد .حرمـت
بالعرز از این لحاظ که مانع بیعت با معروم شود .در مورد بیعت امام

بـا دیگـران ،ایـن

حرمت بالعرز از دو جهت منتفی است :یکم ـ امام بـا خـودش بیعـت نمـیکنـد؛ ازایـنرو
بیعتش با دیگر ،متضمن بیعتنکردن با خود نیست تا معروز حرمت بـالعرز شـود؛ دوم
ـ بیعت امام با غیرمعروم به عنوان ثانو ،واجب میشود؛ زیـرا بـهعنوان اولـی همـه مکلفـان
بایـد بـا معرـوم بیعـت کننـد ،ولـی در شــرایط خـاص ضـرورت اقتضـا میکنـد کـه خــود
معروم

هم با کس دیگر ،بیعت کند .در نتیجه بیعت اشخاص با غیرمعرـوم در فـرز

وجود معروم حرمت بالعرز دارد .در فرز فقـدان معرـوم ،ایـن حرمـت بـالعرز رفـع
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میشود؛ ازاینرو این حدیث بهتنهایی امضا ،بیعت را بـه عنـوان سـیر عقلـا بـرا ،تأسـیس
1

حکومت چه با حاکم معروم و چه غیرمعروم ثابت میکند .فقرها ،از توقیع شـریف کـه
در حدیث ( )9آوردیم ،ااهر است در اینکه بیعت اکثریت برا ،اقلیت هم الـزامآور اسـت.
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امامــان معرــوم

همــه بجــز امــام عرــر

گرفتــار بیعــت خلفــا ،جــور بودهانــد؛ زیــرا

بهضرورت مذهب میدانیم که بیعت آنان اکراهی بوده و عقد و ایقاع اکراهی بیاثر اسـت؛
لاجرم باید وقوع بیعت بر گرد ایشان را ناشی از بیعـت اکثریـت امـت بـدانیم .نتیجـه اینکـه
بیعت اگر نافذ باشد ،بر متخلفان از بیعت هم نافذ است.

2

 .1احتمال جدلیبودن این بیان منتفی است؛ زیرا امام نقل میفرماید که در زمان بیعت چنان پیشـنهاد ،دادهانـد.
اگر بیعت با غیرمعروم حرمت ذاتی داشته باشد ،عمل امام العیاذ بالل ّه اغرا به جهل و تقریر باطل است .هی وجـه
تقیه هم مترور نیست؛ زیرا عموم مردم هجوم آوردهاند برا ،بیعت« :حتی وطئ الحسنان».
 .2در سند این توقیع خدشههایی کردهاند؛ از جمله نقلنشدن آن در ارفی و مجهولبـودن اسـحد بـن یعقـوب .ولـی
رجالیان قدیم و معاصر این خدشه را مردود شمردهاند؛ چون کلینی در ارفی توقیعها را نقل نکرده و اگـر وثاقـت
اسحد را محرز نمیدانست و متن مکتوب را نمیدید ،آن را نقل نمیکرد .متن توقیع نیـز از جلالـت قـدر اسـحد
حکایت دارد .تقیه شیعه در دوران غیبت کبر ،سبب اتخاذ اسم مستعار بوده است؛ لذا مجهولبودن اسحد خللی
ِ
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ج) سنت معصومان

در حیات سیاسی پیامبر

 ،امام علی

 ،امام حسن

 ،امـام حسـین

و امـام رضـا

رفتارهایی دیده میشود که بیانگر نتایج زیر است .0 :تندادن به سیر بیعت؛  .0احتجـاج بـر
دیگران به بیعت؛  .9واگذار ،حکومت با بیعت و ترتیب اثر بـه آن بیعـت در عمـل 1.حتـی
اگر نرب در گرو بیعت نباشد و برا ،فعلیت ولایت کفایت کند ،باز هم باید بیعت را منشـأ
مستقلی برا ،مشروعیت حکمرانی بهشمار آورد تا بتوان رفتار معرومان
را توضی داد .همکار ،امام علی

با خلفا و اذن به شـیعیان در ورود بـه دسـتگاه خلافـت

متضمن نافذدانستن تررفات دستگاه خلافت است .سکوت امام حسـین
شهادت امام مجتبی

با ولـات جـور
در فتـرت میـان

و مـرآ معاویـه و خـروج بیدرنـگ بـر یزیـد پـس از آن ،دلالـت

واضحی دارد بر مشروعیت زعامت معاویـه بـه سـبب بیعـت و صـل امـام مجتبـی

 .اگـر

بیعــت ،قــدرت سیاســی غاصــبان خلافــت را مشــروع (بــه معنــا ،نفــوذ ترــرفات و حرمــت
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برانداز )،سازد ،بیعت در فرز فقدان معروم به طرید اولی مشروعیتبخش خواهـد بـود؛
زیرا حرمت بالعرز از باب تقدیم غیرمعروم بر معروم را ندارد.
بیعت در آیـات را روشـن میسـازد و بـرا ،دلالـت بـر مشروعیتبخشـی انتخـاب کفایـت
میکنـد« .بیعـت شــجره»« ،بیعـت رضــوان» و «بیعـت پــس از فـت مکــه» واگـذار ،طــوعی
حاکمیت را به پیامبر

ایفاد کرده و خداوند در قرآن بر آن صحه نهاده است.

 .2اشکالها بر مشروعیتبخشی بیعت
مخالفان مشروعیتبخشی بیعت بـرا ،مـدللسـاز ،موضـع خـویش ،دو راهبـرد درپـیش
میگیرند :نخست به دلایلی نقلی استناد میکنند که به نظر آنان ثابت میکند حد ولایـت
به بیعت مقید نیست و در نتیجه ،بیعـت اثـر مشروعیتبخشـی نـدارد؛ دوم ،دلـایلی را کـه
برا ،مشروعیتبخشی بیعت اقامه شده اسـت ،رد میکننـد .در ادامـه ایـن دو رویکـرد را
بررسی میکنیم.
 .1نک :ابن هشام ،بیتا ،ج ،0ص 440؛ ابن اثیر0190 ،م ،ج ،9صص  095-009و صص .457-454

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

انضمام سنت عملی معرومان و روایتها ،پیشگفته به آیات بیعت ،موضـوع حقیقـی

الف) دلایل لفظی خاص بر مدخلیتنداشتن بیعت در فعلیت ولایت

 .0در روایتها ،زیاد ،از راز خوددار ،امام از نبـرد بـرا ،بـازپسگیـر ،حـد ولایـت
سخن رفته است 1.این سخنان نشان میدهد که ولایت ایشان با چشمپوشی از بیعت مستقر
بوده و بیعت با دیگران غرب حد امام بوده اسـت؛ چـون بـه فـرز مـدخلیت بیعـت در
فعلیت ولایت ،با توجه به اینکه امت با ایشان بیعت نکرده است ،اساسا نبـرد و خـوددار،
از نبرد برا ،احقاق حد به ولایت معنا ندارد.

2

پاسخ

اگر در روایتها از غدیر و نکث بیعت غدیر یاد ،نشده بود استدلال تمام بود ،اما در
روایتها ،فراوانی امام از بیعت امت در غدیر و سدس نکث بیعت غـدیر یـاد میکننـد و
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ناقضان را گناهکار میشمارند .در یکی از این روایتها ،امام یازده مرتبـه بـهصـراحت و
بهتلوی به بیعت اشاره میکنند که هشت مرتبه آن به بیعت غدیر مسـتند اسـت .در یکـی
از این موارد میفرماید« :عرب ٌة قد بایعونی ثانیة بعد بیعتهم الأولی فی حیوة النبی؛ گروهی
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که پس از بیعت نخستین با من در دوران حیات پیامبر دوباره با من بیعت کردنـد» کـه در
رخداد بیعت امت در غدیر صراحت دارد3؛ ازاینرو احتمال دارد حـد ولایـت و اقتضـا،
 .1برا ،نمونه در روایتی میخوانیم« :حتّی رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام یدعون إلـی محـد دیـن الل ّـه...
فخشیت إن أنا قعدت  ...أن أر ،فیه ثلما أو هدما تکون المریبه به علی أعظم( »...سید رضـی0404 ،ق ،ن ،90ص
.)400
سر عدم قتال أمیر المؤمنین  ...من غرـب حق ّـه ...إل ّـا
« .2و هکذا فهل یکون معنی للروایات
ّ
المتعدده الوارده فی بیان ّ
الامه الإسلامیه فغربوا حق ّه وهو لم یقاتلهم للجهات المذکوره فی هـذه الروایـات؟
أنّه کان له ّ
حد الولایه علی ّ
الامه له لم یشترط فیه بیعه ( »...مؤمن0400 ،ق ،ج ،0ص .)009
فلا محاله ثبوت ّ
حد الولایه علی ّ
 .3برا ،نمونه« :فإ ّن رسول الل ّه ّأمرنی فی حیاته علی جمیـع ّامتـه وأخـذ علـی جمیـع مـن حضـر مـنهم البمعی والسـمع
وجهه مع اسـامه
ثم أمر رسول الل ّه  ..بتوجیه الجیش ال ّذّ ،
والباعه لأمر ،،وأمرهم أن یبل ّغ الشاهد الغائب ذلکّ ... ،
بن زید عند ال ّذ ،أحدث الل ّه به من المرز ال ّذ ،توف ّاه فیه ،فلم یدع النبی أحدا من أفنا العرب و لا مـن الـأوس و
وجهه فی ذلک الجیش…لترـفو قلـوب
ممن یخاف علی ظقض و منازعته … إل ّا ّ
الخزرج و غیرهم من سائر الناس ّ
مما أکرهه ...واستقاله لما فی اعناقهم مـن بمعتیی  ...مـن اخـذ حقـی و
شیئا
قائل
من یبقی معی بحضرته ،ولئل ّا یقول
ّ
ظقض بمعتی ...لیؤدوا الی بذلک بمعتی فی اونرقه  ...والبمع المتقهم فی اعناقهم  ...وتأکید ما أکده من البمعیة لیی فیی
اعناقهم...حملوها علی الوفا ببمعته لی ...ابوه بالأمس اول من سلم علی بـأمره المـؤمنین  ...یجـدد لـی بمعتی کلمـا
اتانی ...ثم توجه الی ناکثا علینا  ...والدخول فیما فیه الناس معی( »...صدوق ،0979 ،ج ،0صص .)049-090

نبرد برا ،احقاق حد از ناحیۀ بیعت غدیر باشد .درنتیجه آن روایتها بـر اسـتقلال ولایـت
از بیعت دلالتی ندارد.
 .0توضی امام علی

دربار حد خود به ولایت بر امت و منزلتی که خداوند بـرا،

ایشان منظور کرده؛ دلیل روشنی است بر اینکه این حد الهی بـه جعـل شـارع اسـت و بـه
بیعت مردمان مشروط نیست .در این توضی میفرماید« :خداوند حقی برا ،مـن بـر شـما
جعل فرموده است به سبب ولایت امر شما و جایگاهی که بـرا ،مـن در میـان شـما قـرار
داده است.1»...
پاسخ

در این فقره از خببه ،امام علی

میفرماید :در حکومت ،حد والی و رعیت متقابل

است و این حقوق متقابل را خداوند وضع کرده اسـت .از ایـن فقـره دو خـوانش ممکـن
است:

118

الف) چون من از میان شما به عنوان حاکم برگزیده شدم ،حالا خداوند حقـوق متقـابلی
ولی عملکردن به آن دشوار است .هی حقی نیست که تنها به سود کسی جریان یابـد ،امـا
به زیان او جریان نیابد یا به زیان کسی جریان یابد ،ولی به سود او جریان نیابد.
ب) خداوند مرا حاکم شما قرار داد و حقوق متقابلی میان من و شما برقرار ساخت.
در خوانش اول این امکان وجود ندارد که فرز کنیم امام

منشأ ولایت خود را بیـان

میکنند و در این بیان دخالت خواست مردم را در آن نفـی میکننـد .امـا در خـوانش دوم،
این امر ممکن است .اگر بفرماید« :خدا مرا حاکم شما قرار داد» شاید مفهوم مخالفش مـراد
باشد؛ یعنی شما مرا حاکم قرار ندادهاید و شما در حد حکومت من دخالتی ندارید .بهاـاهر
آیت الل ّه مؤمن به این خوانش گرایش دارد و ازهمینرو نتیجـه میگیـرد« :حـد امـام حقـی
الهی است؛ چنانکه منزلت ویژ امام هم موهبتی الهی است» (مؤمن0400 ،ق ،ص .)009
الحد له فقـال ... :فقـد جعـل الل ّـه
سر ثبوت هذا
ّ
ّ « .1
ثم إنّه علیه ّ
السلام أوض فی کلامه هذا قبل هذه الفقره برفحتین ّ
سبحانه لی علیکم حق ّا بولایتی أمرکم( »...مؤمن0400 ،ق ،ج ،0ص .)009

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

میان من و شما جعل فرموده است .حد ذاتا متقابل اسـت .سـخنگفـتن دربـار حـد آسـان،

اما خوانش دوم نادرست است .امام نفرمود« :ان الل ّه تعالی جعل ولایتی علیکم»؛ بلکـه
فرمود« :جعل لی حقا علیکم بسبب ولایتی علیکم و بسـبب المنزلـة التـی لـی مـن بیـنکم».
جعل حد متقابل کار خداوند است و تعلـد آن حـد بـه امـام

بـه سـبب ولایـت ایشـان

است .منزلت ایشان در میان مردم نیز همان ولایت امام است .ایـن سـخن نمـیگویـد کـه
ولایت امام چگونه استقرار یافته است؛ آیا با بیعت فعلیت یافته است یـا بـدون آن؟ اساسـا
در مقام بیان این جهت نیست؛ ازاینرو نمیتوان نتیجه گرفت که منزلت و ولایت امام بـه
جعل الهی است و هی عامل دیگر ،در آن دخالت ندارد.
وانگهی این سخن صراحت دارد در اینکه حقـوق متقابـل والـی و رعیـت بـر فعلیـت
ولایت متفرع است .اگر فرز کنیم سخن امام دربار فعلیت ولایت است (ونه پیامـدها،
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آن) ،آنگاه باید به دلیل سـیاق نتیجـه بگیـریم کـه خداونـد دو دسـته جعـل دارد :جعـل
ولایت امام و جعل حقوق مردم بر امام .امام دو چیز را به خداونـد نسـبت میدهـد :جعـل
ولایت اختراصی خود و جعل حقوق متقابل؛ زیـرا در ذیـل کلـام میفرمایـد :شـما مثـل
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همان حقی را بر من دارید که من بر شما دارم .اگر حد ولایت از سو ،خدا به والی اعبا
شده ،همانند آن به مردم هم اعبا شده است؛ ازاینرو لازم میآید که مردم هـم بـر والـی
ولایت داشته باشند .جعـل مسـتقیم ایـن دو ولایـت جعـل دو امـر متضـاد اسـت؛ زیـرا در
ولایت ،والی بر مولی علیه اعمال اراده میکند .اگر مولی علیه هـم بـر والـی اعمـال اراده
کند ،درواقع ولایتی جعل نشده است .چنین جعلی از حکیم قبی است.
 .9امام علی

در خببۀ شقشقیه دربار انگیز قبول خلافت میفرماید« :لولـا حضـور

الحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناصر و ما أخذ الل ّه علی العلما ان لایقاروا علی کظـة اـالم
و لاسغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها( »...سید رضی0404 ،ق ،ص  .)05خلاصه سـخن امـام
این است که تکلیف الهی بر عهد عالمان (که معرومان در صدر آنها قرار دارند) مقـرر
میدارد که در برابر ستم قیام کننـد .ایـن تکلیـف بـا اهـور نشـانهها ،توانـایی بـر انجـام
تکلیف منجز میشود .امام

بدین سبب ولایت امت را بر عهده گرفتهاند .نتیجـه اینکـه

تکلیف رفع ستم همراه با وجود عده و عد کافی ،ولایت را فعلیـت میبخشـد .در نتیجـه

شرط دیگر( ،از جمله بیعت) برا ،فعلیت و تنجز ولایـت و وجـوب طاعـت بـر مردمـان
وجود ندارد.
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در این استدلال فرز گرفتهاند که عبـف «قیـام الحجـة بوجـود الناصـر» بـه «حضـور
الحاضر» مبلبی توضیحی است و تکرار یک مبلب است .در نتیجه «حضور حاضـران» را
عنوان مشیر به وجود قدرت دانستهاند؛ ولی دلایل کافی بر رد این احتمال داریم .احتمـال
بدیل این است که عبف توضیحی نباشد؛ بلکه امام در جملـۀ اول بـه بیعـت اهـل مدینـه
اشاره دارد و در جملۀ دوم به احتمال بالا ،قدرت بر تحقدبخشی به مفـاد آن و در جملـۀ
سوم به خاستگاه آن یعنی تکلیفی که همواره بر دوش همگان بوده و هست .در نتیجـه در
پاسخ اینکه چرا خلافت را پذیرفتم؟ پاسخ این میشود که چون مردم با من بیعت کردنـد
و اطمینان به توانایی داشتم ،پذیرفتم؛ زیرا هر کـس بدانـد سـتم و تبعیضـی جریـان دارد،
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باید علیه آن قیام کند .اشاره به وجود قـدرت از ایـن بـاب اسـت کـه گرچـه شـام بیعـت
تکلیف منجز شده بود .جملۀ آخر به گواهی ذیل عبارت و نیـز اشـارهها ،تکـرار ،امـام
در مجالها ،دیگر 2،برا ،آگاهسـاز ،بـه تفـاوت ایشـان بـا دیگرانـی اسـت کـه در پـی
اغراز و مبامع دنیایی مترد ،حکومت میشوند.
خوانش مستدل به دلایل زیر مردود است )0( :اصـل در عبـف ایـن اسـت کـه مفیـد
مبلب زاید باشد و عدول از این اهور به دلیـل محکـم سـیاقی یـا مقـامی نیـاز دارد؛ ()0
سیاق خببه نشان میدهد که حضور حاضران ،یعنی بیعت مردمان؛ زیرا با حذف بیعت به
عنوان یکی از علل پذیرش خلافت از بیان امام

 ،لازم میآید کـه تنهـا بـه دو موضـوع

اشاره کند .تکلیف مبارزه با ستم و توانایی بر انجام دادن آن .در این صـورت ،جـا نـدارد
 ...« .1هذا هو مقتضی دلالة تلک الأدل ّة الکثیرة القبعیة ،فلیست البیعة لا شرطا فی فعلیـة ولایـة المعرـومین ولـا دخیلـا
فی وجوب طاعة الناس عنهم( »...مؤمن0400 ،ق ،ص .)094
 .2برا ،نمونه «لم تکن بیعتکم ایا ،فلته و لیس امر ،و امرکم واحـدا انـی اریـدکم لل ّـه و انـتم تریـدونی لأنفسـکم»
(سید رضی :0979 ،ص.)405
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نکرد ،شواهد کافی برا ،تحقـد ولایـت وجـود داشـت؛ ازایـنرو ولایـت فعلیـت یافتـه و

امام در همین خببـه از سـه دسـتۀ ناکـث ،مـارق و فاسـد انتقـاد کننـد .علـت اینکـه ایـن
معریتکاران به س گروه تقسیم میشوند این اسـت کـه امـام

حکومـت را بـا بیعـت

عهدهدار شدهاند و در این سخنرانی به همین نکته اشاره دارند .اگر امـام بـه بیعـت اشـاره
نداشته باشد ،آنگاه ناکثان و فاسقان عین هم میشوند .همه در برابر ستم خنثـی ماندهانـد
و بهسبب دنیاطلبی مانع از توانایی امام بر بسط عدالت شدهاند؛ ازاینرو باید معارضـان بـه
دو دسته تقسیم میشدند :مارقان و فاسقان و دسته دیگر ناکثـان بودنـد .معلـوم اسـت کـه
امام به بیعت با خود نظر دارند .در این خببه تنها عبارت «حضور الحاضر» میتواند اشـاره
به بیعت مردم با امام باشد؛ ( )9امام

بارها به بیعت استناد کردهاند و معارضان را از این

حیث سرزنش کرده و به پیـرو ،از خـود مکلـف دانسـتهاند .آن سـخنان قرینـۀ محکمـی
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است بر اینکه در این خببه مراد از «حضور حاضر» بیعت مردم با امام است.
ب) اشکالها به دلایل مشروعیتبخشی بیعت
 .1ضعف دلالی ادلۀ بیعت
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منکران ولایتبخشی بیعت معتقدند که تأثیر بیعت در ولایت معرـومان تنهـا قادرسـاختن
آنان بر اعمال ولایت است؛ 1ازاینرو بیعت در فعلیت ولایت هی دخالتی نـدارد .بـه نظـر
آنان ،دلایل مثبت ولایت از حیث شرط بیعت اطلاق دارد و ازهمـینرو فعلیـت ولایـت بـه
بیعت بستگی ندارد؛ 2ولی روایتها ،دیگر ،هم هسـتند کـه مـوهم مـدخلیت بیعـت در
فعلیت ولایت است 3.این روایتها را باید توجیه کرد .دوگونه توجیه مترور اسـت :تقیـه
و استدلال جدلی .بهااهر شرایط دوران صدور روایتها گونها ،رقم خورده بود که امام
 « .1یبقی للبیعة أثر آخر  ...و بالحقیقة تکون البیعة ذات أثر فی حرول القـدرة العادیـة لـولی الـأمر (مـؤمن0400 ،ق،
ج ،0ص .)099
ولکـل
الامة من الل ّه تعالی للنبی
ّ « .2
ّ
فعد ٌة کثیرة من الییات والروایات ...تد ّل بالرراحة علی ثبوت منرب الولایة علی ّ
الحد أو إناطه فعلیته لهـم بـدخل واحـد أو
هذا
ثبوت
إناطه
م
لتوه
مجال
فلا
حینئذ
و
...
المعرومین
ة
الأئم
من
واحد
ّ
ّ
ّ
جمع من الناس» (مؤمن0400 ،ق ،ج ،0ص .)009
وف علی انتخاب جمع  ...و علی أ ،حال فهو خلـاف مـا اسـتفدناه
« .3فحاصل هذه الکلمات :أ ّن انعقاد الولایة  ...موق ٌ
من تلک الییات والروایات الکثیرة» (مؤمن0400 ،ق ،ج ،0ص .)004

نمیتوانست حد را در باب اطلاق ولایت خود از بیعت مردمان بیان کند؛ ازاینرو از بـاب
تقیه ولایت را به بیعت اسناد داد .میتوان ترـور کـرد کـه بـرا ،اثبـات ولایـت خـود بـه
مسلمات مخاطب خود استناد فرموده است؛ هرچند در حقیقت نادرست باشد؛ زیـرا پـس
از رحلت پیامبر

استقرار و انتقال خلافت با بیعت رخ داد و در اذهان مسلمانان ارتکـاز

یافت .پس از بیعت آنان با امام علی

ایشان به همین ارتکـاز اسـتناد جسـتند .در نتیجـه

بیان امام در این روایتها فاقد اراده جد ،است؛ ازاینرو این روایتها برا ،اثبات تعلید
ولایت بر بیعت کفایت ندارند.

1

پاسخ

این اشکال سه جواب دارد.
یکم ـ استناد به اطلاق ادلۀ نرـب بـرا ،حمـل ادلـۀ بیعـت برخلـاف اـاهر ،اسـتدلالی
دور ،است .اگر بهخاطر ادلۀ لفظی یا عقلی دیگر ،ادلۀ بیعـت را برخلـاف اـاهر حمـل
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میکردند ،آنگاه این اشکال میتوانست وارد باشد .باید میدیدیم دلایل َصـرف کفایـت
است و دیگر ،تنها نرب به ولایت را افاده میکند؛ بدون اینکه ذکر ،از بیعت بهعنـوان
شرط فعلیت ولایت بکند یا به مقیّدنبودن ولایت به بیعت ترـری کنـد ،آنگـاه مقتضـا،
جمع دو دلیل تنها حمل مبلد بر مقید است ،نه َصرف مقید از اهور خود .چون اصل بـر
عدم ولایت است و دو دسته دلیل بر ثبوت ولایت داریم که یک دسـته مبلـد و دیگـر،
مبین قید ،برا ،آن ثبوت است ،باید مبلد را بر مقید حمل کنیم ،حتی اگر لسان هـر دو
دسته دلیل ایجابی باشد؛ به بیان دیگر با وجود دلیل مقید هرگز دلالتی برا ،ادلۀ نرب بـر
عدم اشتراط بیعت منعقد نمیشود تا بتوان این ادله را معارز با ادلۀ تقیید دانسـت .توجـه
به نص «قبل از بیعت مردم حد دارند بیعت کنند یا نکننـد ،امـا پـس از بیعـت دیگـر حـد
« .1أحدهما :أ ّن کیفیة انتخاب الولی بین المسلمین بعد النبـی الـأعظم ...أوجـب ارتکـاز أذهـان النـاس  ...علـی أ ّن ...
الحـد ...الثـانی :أن
البیعة  ...هو البرید الإسلامی الوحید لتعیین ولی أمر المسلمین ...فلذلک فلا یمکن  ...بیان ما هو
ّ
عامه الناس ،و ثانیهمـا هـو الاسـتناد إلـی
یقال :إ ّن لإثبات ولایتة الحق ّة طریقین :أحدهما جدلی علی مبنی ما یعتقده ّ
الییات والسن ّة الدال ّة علیها ،و کلا البریقین یثبت المبلوب» (مؤمن0400 ،ق ،ج ،0ص .)095

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

دارند یا نه؛ اما چون دو دسته دلیل لفظی داریم که یکی مفید قید ،بـرا ،فعلیـت ولایـت

ندارند از آن سرباز زنند» 1برا ،احراز تقدم ادلۀ بیعت نسبت به اطلـاق ادلـۀ نرـب کـافی
است.
به بیان دیگر ،برا ،اینکه بتوان روایتها ،بیعت را برخلاف اـاهر حمـل کـرد ،بایـد
روایتها ،معارضی داشته باشیم کـه نـافی شـرط بیعـت باشـند .روایتهـا ،نرـب تنهـا
زمانی معارز روایتها ،بیعت میشوند که نافی شرط بیعـت باشـند؛ ولـی روایتهـا،
نرب زمانی نافی شرط بیعت میشوند که روایتها ،بیعت برخلاف ااهر حمـل شـوند.
حمل برخلاف ااهر بر دلالت روایتها ،نرب متوقف است و دلالت روایتها ،نرـب
بر حمل برخلاف ااهر متوقف است و این دور مررح است.
دوم ـ چنانکه آیت الل ّه حائر ،در مورد دلالت ادلۀ بیعت بر منشأیت آن برا ،ولایـت
گفتهاند 2،وجود ارتکاز یادشده نزد مخاطب تنها تا این مقدار سـبب َصـرف بیـان از اراده
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جد ،میشود که افاده کند بیعت منهم منحصر ب فیرد فعلیت ولایـت اسـت .از ضـرورت
مذهب میدانیم که بیعت تنها منشأ ولایت نیست؛ ازایـنرو بیانـات امـام از ایـن جهـت بـه
یقین فاقـد اراد جـد ،اسـت ،ولـی بـیش از ایـن بـر جـار،نبودن اصـالت الجـد در ایـن
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روایتها دلیلی نداریم؛ ازاینرو اگر ادعا کنیم که بیان امام حتی از نظر افاد اینکه بیعـت
یکی از خاستگاهها ،ولایت است ،فاقد اراد جد ،است ،آنگاه بایـد دلیلـی بـرا ،ایـن
ادعا بیاوریم و چنان دلیلی وجود ندارد.

3

سوم ـ راز اینکه از ادلۀ نرب استفاده کردهاند که ولایت از طرید جعل الهی و بـدون
مدخلیت بیعـت فعلیـت مییابـد آن اسـت کـه مفهـوم ولایـت را معـادل وجـوب طاعـت
میگیرند و تشریع آنرا به معنا ،جعل حکم وضـعی میداننـد و مفهـوم بیعـت را معـادل
تعهد به حمایت میشمارند؛ ازاینرو وقتی به دلیل نقلی ثابت شد که ولایـت الـف جعـل
« .1انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا فاذا بایعوا فلاخیار لهم (سیدرضی ،0979 ،ص .)405
 ،حال علی کبر ،أن البیعة ایضا سبب لخلد الولایـة بغـض النظـر عـن الـنص
« .2لکن تلک الاحتجاجات تد ّل علی أ ّ
وحملها علی الاحتجاج الجدلی البحـت حتـی بلحـاظ هـذه الکبـر ،بحاجـة الـی دلیـل مفقـود» (مـؤمن0400 ،ق،
ص.)087
« .3البته آیت الل ّه حائر ،در نهایت نمیپذیرد که بیعت منشأ ولایـت باشـد ،ولـی نـه از بـاب خدشـه در دلالـت ادلـۀ
بیعت ،بلکه از راه تشکیک در سند» (مؤمن0400 ،ق ،ص .)088

شده است؛ یعنی وجوب طاعت او به عنوان حکم تکلیفی مقرر شده است .گویـا پـس از
آن ،دیگر جا ندارد شرط و قید ،جز وجود شخص والی و وجـود مـول ّی علـیهم در نظـر
بگیریم .بهطبع چه اشخاص تعهد به حمایـت و اطاعـت بدهنـد و چـه ندهنـد ،تغییـر ،در
فعلیت ولایت رخ نمیدهد؛ زیرا بنابهفرز وجوب طاعت جعل شده است.
اما این ترور درست نیست .مفهوم «ولایت» چیز ،بیش از وجـوب طاعـت را در خـود
دارد و مفهوم «بیعت» بیش از تعهد به حمایت است .در مفهوم «ولایـت» افـزون بـر وجـوب
ولی گنجانده شده است .در بیعـت بـا حاکمـان
طاعت مول ّی علیه ،حد تررف و امر و نهی ّ

بیعتکنندگان افزون بر تعهد به اطاعت از حـاکم ،بـه او حـد ترـرف میدهنـد؛ 1ازایـنرو
ولایت مشتمل بر دو عنرر است :حد ترـرف والـی و تکلیـف اطاعـت مـول ّی علیـه؛ بـدین
سبب اطلاق در ناحیۀ وجوب طاعت متضمن اطلاق در ناحیه جـواز ترـرف نیسـت .هرگـاه
«الف» حد امر و نهی مبلد به «ب» داشته باشد ،بر «ب» واجب است بـهطورمبلد از «الـف»
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اطاعت کند ،ولی عکس مبلب همیشه صادق نیست؛ زیرا چه بسا اطاعـت مبلـد از «الـف»
بهطورمبلد واجب است ،اما از نظر معتزله و امامیه ،این وجوب نتیجه نمیدهـد کـه خـدا و
رسول بهطورمبلد حد امر ونهی دارند؛ مثلا حد دارند به الم و فحشا امر کنند یا از عـدل و
احسان نهی کنند.
با آشکارشدن شکاف میان دو مؤلفۀ مفهوم ولایت ،اکنون میتوان بهسادگی دریافت
که چه اشتباهی رخ داده است .از آنجا که اطاعت از پیامبر

بهطورمبلد واجب است،

نتیجه گرفتهاند که حد تررف ولایی او نیز مبلد است؛ ازاینرو ناچار شدهاند ادلۀ مقیـد
اعمال ولایت را برخلاف ااهر حمل کنند؛ مثلا ادلۀ شورا را بر این حمل کننـد کـه والـی
برا ،مقاصد ،همچون تعلیم جامعه مشورت میکند و هی تقید ،به نتیجۀ شـورا نـدارد.
 ...« .1فسموا معاهدة الولاة  ..بیعة ...أ ،المعاقده علیه و المعاهـدة ،کـأ ّن کـل واحـد منهمـا بـاع مـا عنـده مـن صـاحبه
وأعباه خالره نفسه وطاعته ودخیله أمره ...کما یقول ابن خلدون« :العهد علـی الباعـة کـأ ّن المبـایع یعاهـد أمیـره
علی أن یسل ّم له النظر فی أمر نفسه و أمور المسلمین لا ینازعه فی شی من ذلک ویبیعه فیما یکلفـه بـه مـن الـأمر
علی المنشط و المکره» (صلاحات :0980 ،ص.)01

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

واجب باشد اما «الف» حد امر و نهی مبلد نداشته باشد؛ برا ،مثال اطاعت از خدا و رسـول

یا اینکه بیعت در فعلیت ولایت دخالتی ندارد؛ بلکه والـی را تنهـا قـادر بـه اعمـال ولایـت
میسازد .ولی با نظر به شکاف یادشده ،اطلـاق وجـوب طاعـت مسـتلزم اطلـاق در ناحیـۀ
تررف والی نیست؛ ازاینرو دلیلی ندارد که آیه شورا یا ادلۀ بیعت را از ااهر آن َصرف
ولی
ولی معروم بهطور مبلد واجب است ،اما حد تررف ّ
نماییم .نتیجه اینکه اطاعت از ّ
مشروط به شروطی ،از جمله بیعت و شوراسـت .ناگفتـه پیداسـت در غیـر امـر حکومـت
(یعنی در امر شرعی محض) شورا و بیعت جا ندارد؛ زیرا نهتنها دلیلی برآن نداریم ،بلکـه
حتی برخلاف آن دلیل داریم.

1

 .2ضعف سندی ادلۀ بیعت

روایتها ،بیعت از نظر سند ،قو ،نیستند ،اما آیت الل ّه منتظـر ،ادعـا ،تـواتر اجمـالی
186

کرده است 2.و این ادعا را آیت الل ّه حائر ،به چالش کشیده است .تواتر هنگامی حاصل
میشود که تعدد روایتها به حد ،برسد که احتمال توافد همه راویان بر جعل روایتها
بسیار ناچیز باشد؛ یعنی اقتضا کند که بهطـور ترـادفی همی راویـان یـک دروغ را گفتـه
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باشند؛ به بیان دیگر بـر سـر دو راهـی باشـیم کـه یـا ایـن حـد از کثـرت نقـل را ناشـی از
راستبودن نقل بدانیم یا ناشی از توافد ترادفی همه راویان بر دروغگویی .پیداست کـه
توافد بیعلت بسیار نامحتملتر است از توافـد ناشـی از گـزارش حقیقـت .بـدین سـبب،
تواتر معتبر است .این تواتر حاصل نمیشود؛ اگر احتمال بـرود کـه انگیـز یکسـانی نـزد
اکثر راویان وجود دارد که آنرا جعل کنند .در این صورت ،توافد همه راویان را تنها بر
اساس گزارش حقیقت نمیتوان توضی داد ،بلکه توضی بدیلی هم وجود دارد :انگیـز
یکسان راویان بر گزارش یک دروغ خاص .در روایتها ،بیعـت ،ایـن وضـعیت برقـرار
است .احتمال میرود همه یا اکثر راویان تحـت فشـار یـا اغـرا حاکمـان جـور بـه جعـل
 ...« .1وان لا اطو ،دونکم امرا الا فی حکم ...؛ و اینکه در هی موضوعی جز احکـام الهـی بـدون مشـورت بـا شـما
ترمیم نگیرم( »...سیدرضی0404 ،ق ،ن ،05ص .)404
« .2واعلم انه لیس الغرز هو الاستدلال بکل واحد واحد مـن هـذه الاخبـار المتفرقـه حتـی ینـاقش فـی سـندها ...بـل
المقرود انه یستفاد من خلال مجموع هذه الاخبار الموثوق بردور بعضها اجمالا کون انتخـاب الامـة ایضـا طریقـا
عقلائیا لانعقاد الامامة و الولایة( »...منتظر0451 ،،ق ،ج ،0ص .)000

عمد ،این روایتها دست زده باشند تا برا ،حکومت جائر مبنـایی در شـریعت بسـازند؛
ازاینرو کثرت عدد ،روایتها به حد تواتر نمیرسد.

1

پاسخ

به این اشکال دو پاسخ مسـتقل میتـوان داد :یکـم ـ احتمـال کـذب عمـد ،راویـان
احادیث بیعت در صورتی وارد است که مفاد این احادیث متضمن تخبئـه خلافـت جـائر
نباشد .در این صورت ،مترور است که وعاظ السلاطین این احادیث را جعل کرده باشند
تا برا ،حاکمان جائر مبنا ،شرعی دست و پا کنند .امـا اگـر ایـن روایتهـا دربردارنـد
مذمت خلفا ،جائر باشد ،آنگاه محتمل نیسـت کـه جعـل وعـاظ السـلاطین باشـد .اکثـر
روایتهایی که مستند بحث قرار گرفتهاند از این سنخ هستند؛ ازاینرو آن احتمال منتفـی
است.
از دوازده روایت مورد استناد که آیت الل ّه حـائر ،دلالـت آنهـا را تمـام میدانـد ،نـه
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مورد بهترری یا تلوی دربردارند رد خلافت غاصب و جائر است .نامه امـام حسـن
الباطل...؛ دست از ادامه سر کشی بردار( »...مجلسی0459 ،ق ،ج ،44ص  .)4روایـت محمـد بـن
حنفیه دربردارند طعن بر سقیفه است .نقل ابن اثیـر در الکرمیل ،متضـمن طعـن در رفتـار
خلیفه سوم است .دو نامه به معاویه متضمن طعـن در رفتارهـا ،اوسـت .مکاتبـهها ،امـام
حسین

با اهل کوفه در موضـوع قیـام علیـه یزیـد اسـت(حـائر0499 ،،ق ،صـص .)090-090

خببۀ شقشقیه سراسر نقد رفتار خلفا ،جور است .وعاظ السلاطین چنـین احـادیثی جعـل
نمیکنند؛ ازاینرو این احتمال که انگیز واحد( ،مشروعیتتراشی بـرا ،خلفـا ،جـور)
منشأ جعل ایـن روایتهـا ،متعـدد اسـت منتفـی اسـت .در نتیجـه ادعـا ،تـواتر اجمـالی
پذیرفتنی مینماید.
« .1ان العدد الکافی فی حرول التواتر ...علی اساس اسـتبعاد التوافـد فـی الکـذب صـدفه لـایکفی فـی مـا اذا کانـت
هناک نکته مشترکه احتملنا خلقها لداعی الکذب المشترک فی نفوس اکثریه النـاقلین فخـرج فـرز التوافـد فـی
الکذب عن کونه مجرد صدفه مستبعده .وما نحن فیه من هذا القبیل ...یتبرق احتمال تعمد الکذب فـی اکثـر هـذه
الروایات و کونها مخلوقه لوعاظ السلاطین» (حائر0499 ،،ق ،ص .)091

دلایل نقلی مشروعیتبخشی انتخاب

به معاویه شامل بر توبیخ معاویه به سبب سرکشی و گردنکشـی اسـت« :دع التمـاد ،فـی

دوم ،حتی اگر اشکال به تواتر اجمالی وارد باشد ،مشکل زیاد ،ایجاد نمیشود؛ زیرا
در میان روایتها ،بیعت ،توقیع اسحاق بن یعقوب وجود دارد که فقیهان ازجملـه آیـت
الل ّه حائر ،آن را به لحاظ سـند ،ترـحی کـرده و بـه آن فتـوا داده اسـت 1.ایـن توقیـع
بهتنهایی مشروعیتبخشبودن بیعت را ثابت میکند.
نتیجهگیری
هر دو رویکرد منکران مشروعیتبخشی انتخاب عقیم است .دلایل ایجابی آنان بر ادعـا،
خود ،بر این پیشفرز نادرست مبتنی است که اطلاق ادلۀ جعل ولایت از حیـث اشـتراط
بیعت مفید این است که انتخاب مشروعیتبخش نیست؛ ازاینرو ادلۀ لفظیه ناار به بیعـت
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را باید برخلاف ااهر حمل کرد .اولا میان این دو دسته ادله تعارضی نیسـت تـا نوبـت بـه
تأویل یک دسته برسد؛ و ثانیا اگر تعارضی باشد ،قواعد اقتضا میکند مبلـد را بـر مقیـد
حمــل کنــیم .دلایــل ســلبی آنــان نیــز ناتمــام اســت؛ زیــرا دلایــل لفظیــه بــرا ،اثبــات
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مشروعیتبخشی انتخاب ،یعنی نافذساختن تررفات و حرمت خروج برحکومت ،هـم از
نظر دلالت تمام است و هم از نظر سند ،مشکلی نـدارد .اسـتدلال منکـران بـرا ،ضـعف
دلالت این ادله نیز دور ،است .دلیل اتخاذ آن رویکرد پیشفرضـی اسـت کـه میگویـد
مفهوم ولایت معادل وجوب طاعت است و ادلۀ نرب مفید وضع ولایت اسـت .یـا اینکـه
افزون بر حکم تکلیفی مفید حکم وضعی هم عرز نیز هست و هر دو بـه هـی قیـد ،از
جمله بیعت مقید نیست؛ درحالیکه ولایت افزون بر وجوب طاعت ،متضمن جواز و نفوذ
تررف والی نیز هست .بر این اساس ،وجوب طاعت مبلد از «الف» با تقید جواز و نفـوذ
تررف او به قید ،خاص قابل جمع است؛ ازاینرو حکـم وضـعی ولایـت نتیجـۀ احکـام
تکلیفی زیاد ،است؛ از جمله وجوب بیعت بر مردم و وجوب مشـورت بـر والـی .نتیجـۀ
دیگر اینکه ضرورت ندارد ادلۀ شورا که بر جـواز مشـورت والـی منرـوب منرـوص بـا
شهروندان نص است ،بر معناها ،خلاف ااهر حمل شود؛ زیرا وجوب مبلـد اطاعـت از
« .1و سند الحدیث یشبه أن یکون قبعیا  ...لأن الشیخ یرویه عن جماعه فیهم المفید ( »...حائر0499 ،،ق ،ص.)050

آنان بر شهروندان با تقید جواز تررف آنان به مشـورت ،منافـاتی نـدارد .مسـتفاد از ادلـۀ
نرب حداکثر حرمت بیعت با غیرمعروم منروص در فرز وجود اوسـت؛ از ایـن بـاب
که عریان امر الهی به بیعت با معروم

و مانع از فعلی ّت ولایت معروم میشود .دلالت

این ادله بر حرمت بالذات بیعت با غیرمعروم تمام نیست؛ چنانکه بر اطلاق حد و جواز و
نفوذ تررف والـی از شـرطهایی ماننـد بیعـت و رضـایت شـهروندان و ماننـد آن دلـالتی
ندارد.
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