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درآمد

ن
نخستی بار در «شهر مقدس
ویروس کرونا ،در ایران برای
قم» شناسای شد و از این شهر به شاش ایران ر
گستش
ی
یافت .جایگاه مقدیس که دهههاست جمهوری اسالیم و
ر
بخش از روحانیت شیعه برای شهر قم ساخته بود ،در یک
لحظه به سالیح در دست مخالفان تبدیل شد و در
رسانههای اجتمایع ،یپرواتر از همیشه ،اعتقادات مؤمنان
به چالش کشیده و گاه به سخره گرفته شد.
قم قرنطینه نشد و کار از هر سو باال گرفت .زخم کهنهی
نقش روحانیت شیعه و مسئولیت و جایگاه ن
دین و سیایس
آن در جمهوری اسالیم هم ش باز کرد و کرونا پرچمدار
سکوالریزم شییع شد .کمکم پای خدا و مسئله ر
«ش» هم
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ر
چالش برای
بهمیان آمد و دیگر این بیماری مرگبار به
ر
زیست مؤمنانه ن
لحظای
نت تبدیل شد؛ آنهم در رشایط و
که بیماران ،مصیبتدیدگان و بازماندگان بیش از همیشه به
ن
تسکی و پناه و امید
جایگاه و کارکرد معنوی دین برای
نیازمند بودند.
روحانیت و منادیان دینداری ر
روبروی با این
سنن برای این
ِ
ی
های کهنه ،تکراری و غالبا
وضعیت و این سواالت پاسخ ی
کلیشهای دارند و این پاسخها ر
کمت کش جز خود آنان و
پتوانشان را قانع یمکند .دستکم یمتوان گفت دستگاه
ر
سنن ،هاضمهی جذب سواالت و انتقادات نسل
دین
جدید در این روزهای پر درد را ندارد .به ن
همی خاطر برای
مواجهه با این سواالت روشنفکران و نواندیشان ن
دین را
انتخاب کردم؛ نحلهای که دهههاست تالش یمکند
خوانش جدیدی از دین و مسائل ن
دین بهدست دهد و به
زعم خود برای سواالت کهنه پاسخهای نو دارد و درصدد
ر
آشن دادن دین و دنیاست اما ر
ر
الهیای
کمت به مباحث
پرداخته است.
ن
نخستی گفتوگو شاغ عبدالکریم شوش رفتم .او با
در
ن
اتکا به «الهیات عرفای» از مسئلهی رش عبور کرد و به
بالیای الیه خوشآمد و مرحبا گفت و مدیع شد که خدا
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بههر دردی نمخورد .گفتوگوی دوم با محسن کدیور
انجام شد و او به پشتوانهی حکمای اسالیم چون مالصدرا،
راه برونرفت از مسئلهی رش را به روایت «الهیات
کالسیک» اسالیم تقریر کرد و از ن ن
سی الیه و قانونمندی
مبدامادی از
خدا گفت .در گفتوگوی سوم ،یاش ر
«الهیات گشوده» بهره گرفت تا هزینهی کوچک کردن
توانای خدا را ربتدازد و شانجام از غیبت و
دانای و
ی
دایرهی ی
سکوت خدا یاد کرد .در گفتگوی چهارم حسن یوسف
اشکوری پای « الهیات سلن» را هم برای ُک ر
برهان
شن با
ِ
رش به میان آورد و گفت انتظاری از خدا ندارد .گفتوگوی
ر
پنجم با شوش دباغ انجام شد و او ن
سینوی-
الهیای
نت
ی
ی
مشای را به راهحلهای نواندیشانه برای مواجهه با برهان
ر
حسی کمایل در
وگوی متفاوت هم با
ر
ش اضافه کرد .گفت ی
میانهی راه متوقف شد و به انتشار نرسید.
ر
این گفتوگوها اگر اکنون انجام یمشد شکل دیگر و بهتی
یمیافت .نواندیشان و متفکران دیگری را برای مواجهه با
این سواالت مد نظر داشتم که هنوز امکان گفتوگو با آنان
میرس نشده است .امیدوارم در ر
دفت دوم بهانجام برسد .
طاها پارسا
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«خدا» به هر دردی نیمخورد
پاندیم کرونا و طرح «مسئله ش» در گفتوگو با عبدالکریم
شوش

طاهاپارسا :آقای ی
دکب ،ضمن سپاس از ی
وقن که در اختیار
ما گذاشتید ،مستحضید که ویروس کرونا مشکالت
متعددی را برای اغلب کشورهای دنیا ایجاد کرده و
ی
بهداشن و اقتصادی آنها را به چالش
سیستمهای
نخستی بار در
کشیده است .در ایران ،اما ،این ویروس
ر
شناسات شد و لذا افزون بر این مشکالت روزمره و
قم
ی
ی
معرفن و اعتقادی را هم دامن زده
مادی ،چالشهای
است .مردم در شبکههای اجتمایع یمپرسند چرا
دروازههای دوزخ از شهری باز شد که بنا به برخ روایات
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نزدیک به نییم از دروازههای بهشت از آن گشوده
یمشوند .چرا حریم که بنا بود دارالشفا باشد و شهری که
در بالیا باید به آن پناه یمبردیم ،منبع ویروس و بال
شدهاند .از طرف دیگر ،قرنطینه نشدن شهر قم ،سبب
شد که این ویروس خییل شی ــع به شهرهای دیگر ایران
تجهبات
کشیده شود و فرصت استفاده از امکانات و
ر
ی
بگبد .این موضوع رنب اسباب
بهداشن و پزشیک را از مردم ر
ی
اعباض و انتقاد است و گفته یمشود اگر نفوذ روحانیان
و اعتقاد و ارصار آنان به مقدس بودن قم و حرم نبود،
همیجا شوع
چه بسا این اتفاق نیمافتاد .بگذارید از ر
کنیم .به نظر شما چرا قم قرنطینه نشد؟
ر
فرصن که در
عبدالکریم شوش :بنده هم ممنونم از
اختیار من گذاشتید .در نسبت با آخرین بخش سوال و
مقدمه شما که چرا قم قرنطینه نشد ،بدییه است که در
ّ
آنجا زور روحانیان و مداحان بر سیاستمداران و بر
مسئوالن بهداشت کشور چربید و متاسفانه اینان
نتوانستند قم را از چنگال اداره و تدبت آنها بتون بکشند و
در دست خود بگتند ولذا فاجعه افزونتر و انبوهتر شد.
گفتهاند که هیچ مغازهداری بهاختیار دکان خود را تعطیل
ن
چنیاند.
نمکند .مداحان و روحانیان مداح صفت هم
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امروز قم بدست مداحها افتاده است و من در مقاله «پای
ن
نعلی روحانیان» ظهور این فاجعه را آوردم و
مداحان در
خت دادم.
ّ
مسم به مقدس به هیچ وجه از جان آدمیان
این اماکن
مقدس تر نیستند .اوال که سابقهای در اسالم ندارند ،ثانیا
ما هیچ دلیل عقیل و نقیل معتتی نداریم که این خفتگان در
زیر خاک ،خواه امام باشند خواه خواهر امام خواه برادر
امام ،صدای زائران را یمشنوند و به آنها پاسخ یمدهند و یا
اساسا قدرت برآوردن حاجات آنها را دارند .آنان در زمان
حیات خود برای درمان دردهاشان به ّ
طب زمانه و طبیبان
دوران مراجعه یمکردند .اینان که امروزه اینهمه از
طبالرضا و ّ
ّ
طبالصادق دم یمزنند نمدانند که این همان
طن بود که امامان بدان عمل یمکردند و بههبچ وجه جنبه
ن
آسمای نداشت؟ کجا در حکایات و روایات رشیع
الیه و
آمده است که مردم بر در خانه پیامت یا امامان صف
یمکشیدند تا امراضشان را شفا دهند؟ ابن خلدون یمگوید
پیامت هنگام بیماری به طبیبان راه ن
نشی حجاز مراجعه
یمکرد و از آنان داروهای گیایه یمگرفت .ر
وقن امام عیل را
نضبت زدند ّ
جرایح یهودی را بر بالینش آوردند تا او را عالج
ن
حسی هیچکدام دست به
کند .نه عیل نه حسن و نه
معجزه نتدند بلکه شفای ّ
عیل را از یک یهودی خواستند.
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من مشکیل ندارم با اینکه آدمیان به بزرگان خود ر
احتام
حن به قبور آنها ر
بگذارند ،ر
احتام بگذارند .اما قصهی
حرمت نهادن و ستایش کردن ن
چتی است و قصهی حاجت
خواسی ن
رن
رن
چت دیگری است .اینها را از یکدیگر
خواسی و شفا
باید جدا کرد .دیریست که در تاری خ اسالم قصهی ر ن
رفی به
های
مزارها اهمیت و قداست پیدا کرده ،این مزارات شقفیل ی
ن
گردانندگای هم دارد که کرامات و معجزات
پیدا کرده و
مجعوله بسیاری نقل یمکنند و در میان مردم یمپراکنند و
از این طریق دل خالیق را یمربایند و در هنگام ناامیدیها و
ن
تلقی یمکنند که روا شدن حاجتشان و
دشواریها به آنان
برطرف شدن بالیا را از این مزارات طلب کنند در
ر
صوریکه هیچ حجت عقیل و نقیل معتتی بر صحت این
رفتارها نداریم.
ن
همی چند دهه اخت یک مسجد
شما نظر کنید در
ر
متوکهی ناشناختهای به نام جمکران را به چه مرتبه و
نن
مت رلن رساندهاند که ر
حن اینک تقدسش از تقدس حرم
ن
حضت معصومه در قم افزونتر شده و جمعیت بیشتری
را به آنجا جذب یمکند و مردم به آنجا یم روند و نذورات
یمکنند و نامهها و عریضهها یمنویسند .در آنجا دو چاه
نهادهاند ییک برای زنان و ییک برای مردان تا هر کدام عرایض
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خود را جداگانه در آن چاه بیاندازند تا بهدست امام غائب
برسد .امثال اینها متاسفانه جزو عوارض یا عناض جدی
دینداری عوامانه است .شما یمدانید که من سه نوع
دینداری را از یک تفکیک کردهام؛ دینداری عوامانه یا
دینداری معیشتاندیش ،دینداری معرفتاندیش و
دینداری تجربتاندیش .در دینداری معیشتاندیش که
همان دینداری عوامانه باشد ،اینگونه امور و ن
آییها به
ن
روحانیای که پیشوایان عوام هستند و
وفور یافت یمشود و
خودشان هم عوام و عوام زده هستند اینگونه امور را
تشویق و تبلیغ یمکنند .و برای آنها چه ر
بهت از اینکه
روزگاری فرا برسد که مردم تصور کنند از دست طب و
پزشیک کاری بر نمآید و هجوم به سوی این مزارات متتکه
بتند.
در این میان دستهای دیگر از روحانیان هم بهپا خاستند و
فکر کردند که این حادثه یمتواند موجب تقویت پارهای از
ن
پیشی شیعیان بشود .گفتند که
معتقدات و منقوالت
روایات بسیار داریم که قبل از ظهور امام غایب مرگ سفید
آدمیان را از پا خواهد انداخت و آنگاه ّ
تمسک جستند به
ن
کسای که در اثر ابتال به کرونا
تصاویر پرتونگاری ریههای
ریههاشان سفید شده است .گفتند که این همان مرگ
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سفید است و لذا ظهور امام غایب نزدیک است .ر
حن پا را
فراتر نهادند و ن
بعض از آنها که ییکشان در بحرین و چند
تا در قم و جاهای دیگر هستند رسما اعالم کردند که ظهور
ن
سفیای که قبل از ظهور امام
امام غایب نزدیک است و
همی آقای اردوغان رییسجمهورکنوین
ن
ظاهر خواهد شد
های از این دست فراوان گفتند و غافل
ترکیه است! یاوه ی
همی روایات آمده است که ر
ن
وقن این
بودند از اینکه در
بالیا به شتان آمد به قم پناهنده شوید و اکنون یمبینیم که
نقیض آن رخ داده و قم خود کانون و شچشمه این بیماری
ن
کنگبی صفرا فزود!
مرگبار شده است .از قضا ش
با این علما هنوز مردم
از رونق ملک ناامیدند
ن
همیجا
به هر حال این مایهی تاسف بسیار است .من در
مایلم این نکته را اظهار کنم که از دست ر ن
رفی هموطنان و
همنوعان ما در اثر این اپیدیم مرگبار هم مایهی اندوه وهم
مایهی تنبه است .و یمخواهم به هموطنانم بگویم که فقط
ر
کفاین و ناکارامدی حکومت گله نکنند .آنها به جای
از ی
خود؛ ویل بهجای این گلهها و افزون بر آنها ،دست به
احسان و شفقت بتند .امروز روزی است که همه ما باید
یعلت و ی رشوت و یمنت به کمک یکدیگر بشتابیم.
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کارگران بسیاری ش کار نمروند .مغازهداران بسیاری
مغازهشان بسته شده .بدهکاران بسیاری قادر به پرداخت
ن
بدیههای خود نیستند.
زندانیای که اکنون از زندان موقتا
های که درمانده
بتون آمدهاند و کاری ندارند و خانواده ی
شدهاند .همهی اینها در انتظار کمک و احسان و دستگتی
ن
کسای هستند که بانواترند و یمتوانند کمک کنند و رنج و
مرارت شان را تقلیل دهند .امروز روزی است که ما به ن ن
متله
یک ملت یمتوانیم و یم باید همبستیکمان را نسبت به
یکدیگر نشان دهیم و اجرا کنیم  .به جای حرف زدن عمل
کنیم و بنگریم که به قول پیشینیان ،دنیا چهقدر یوفاست.
چه ناگهان آدیم را از پا دریم اورد .چه ناگهان ثروتها
وقدرت ها و ن ن
متلتها و آرزوها بر باد یمروند.
بهقول حافظ:
نف الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاین کارخانه ایست که تغیت یم کنند
لذا تا یمتوانیم هرچه را که داریم با دیگران قسمت کنیم.
ن
میهن است
این هم وظیفه رشیع است هم وظیفه میل و
ن
وجدای است .امیدوارم که همهی ما ،همهی
هم وظیفه
ن
ن
میهن ،پتوز
مردم دراین امتحان بزرگ و دشوار تاریخ و
شویم و ظفرمند بتون بیاییم و امیدوارم دورهی این اپیدیم
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ستی شود و این روزگار تلختر از
ضد آدیم هر چه زودتر ر
زهر بگذرد و بار دگر روزگار چون شکر آید .باز از حافظ
شتاز بشنویم که:
ای صاحب کرامت شکرانه سالمت
روزی تفقدی کن درویش ینوا را
ّ
لنبلونکم ی
بشن من الخوف و الجوع و….
قرآن که گفت :و
( ما شمارا با مرگ و مت و تلف شدن اموال و اثمار امتحان
ن
ن
همی روزهاست .صحنه
همیجا و
یم کنیم )  ،مصداقش
 ،صحنه امتحان است تا که قبول افتد و که در نظر آید.
آقای ی
دکب ،شاید اگر کرونا از شهر دیگری از ایران شوع
یمشد این سوال رتمعن بود و البته این اپیدیم هم در
ایران که چندان ارتباطات ی
گسبدهای با جهان خارج ندارد
ی
گسبش پیدا نیمکرد .سوال این
به این شعت و شدت
است آیا قرنطینه نشدن قم به خاطر این نبود که مبادا
اتوریتهی دین ،مذهب یا روحانیون زیر سوال برود یا
اصال این رفتار یا جنبهی سیایس داشت؟
گفتم جنبهی سیایس داشت .البته پارهای از روحانیان ما
خطا کردند و جهل خود را به نمایش گذاشتند و با ر ن
بسی
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ن
نادای و
حرم یا منع زیارت مخالفت کردند .این از ش
کاسبکاری آنها بود و فکر نمکنم که جنبهی دیگری
داشته باشد .فکر یمکردند که این اپیدیم چندان جدی
نیست و بهزودی از میان خواهد رفت و بهتر است این
زیارتگاهها باز باشد که به قول خودشان دارالشفا است و
ن
تسکی بیابند و شفا بگتند .ویل به تدری ج
مردم بیایند و
خود روحانیان متوجه سوءتدبتشان شدند و لذا سخنان
اولیه را که از آقای سعیدی ،امام جمعه قم ،شنیده
شد ،گرچه انکار نکردند ،تایید هم نکردند .و بعد سخنان
دیگری گفتند که معادل ننف سخنان او بود .همه یمدانیم
ر
گوی دست بسیاری را از
این امام جمعه نا-محتم در یاوه ی
ن
همی آقا بود که گفت
پشت بسته است .چند سال پیش
ر
وقن آقای خامنهای از شکم مادر بهدنیا آمد ناگهان ذکر یا
عیل گفت .آن وقت او را برکنار یا ر
حن توبیخ نکردند ،و در
ن
پیشیاش
سمت خود ماند تا این نوبت بیاید و بر آن یاوه
یاوه تازهای بیافزاید .من خشنودم که دیگر علمای قم
مخصوصا مراجع بزرگ و روحانیان ارشد ری این حرفها را
نگرفتند و بلکه فتوا به وجوب حفظ جان دادند و از این
جهت قدری آرامش در کار حاصل شد و مردم راه خودشان
را دانستند…
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ببینید نضبالمثیل هست یمگوید آخوندها اگر گوشت
هم را بخورند ،استخوان هم را دور نماندازند .ن
یعن در
مقام رعایت مسائل ن
صنف بهندرت پیش میاد که آشکارا در
مقابل هم بایستند .من حدس یمزنم که در پشت پرده
پیغامهای رد و بدل شده و ن
بعض از روحانیان شاید او را
ی
مورد عتاب و خطای قرار داده باشند اما آشکارا این را
نمگویند .من قبول دارم این را کش نگفت و ح رن چنانکه
شما هم [پیش از گفتوگو] اشاره کردید ییک از روحانیان
گفته بود که روشنفکران ن
ن
چنی ایایم لهله یمزنند
دین برای
تا به مردم بگویند دین از سیاست جداست یا دنبال علم
بروید و دنبال دین نروید .در حایلکه خود این مرتجعان دین
ن
ستت با یکدیگر برده اند .روشنفکران ن
دین
و علم را به
ن
معی بوده و انتظارات
سخنانشان همیشه روشن و
ن
تعیی کرده اند.
متفاوت از دین و علم را به نییک تعریف و
ن
مرتجعی نه تنها در فکر تسویهحساب
خالصه بگویم که آن
با علم بودند بلکه در ی تسویهحساب با روشنفکران ن
دین
ر
هم بودند و از این نمد کالیه برای خودشان دوختند .اینجا
چتی که مطرح نبود جان آدمیان بود .ن
ن
چتی که مطرح نبود
حرمت دیانت بود .ن
چتی که مطرح نبود قوت اندیشه بود.
ن
روحای ! ما یمدانیم در صندوق شما ن
چتی
خب آقای عالم
جز آیات و روایات نیست ،لذا دست کم یمتوانیم از شما
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ر
رواین نقل یمکنید بکوشید و
انتظار داشته باشیم که اگر
معتتترین را نقل کنید .الی یک کتاب مجهول یا مغلوط را
باز نکنید تا روایت ی ش و تیه را برای مردم بیاورید و آن
ن
معرف کنید .ما در تشیع
را به صورت یک رکن از ارکان دین
ن
صحیحی بخاری و مسلم نداریم که بگوییم
کتن چون
ن
بریح
همه روایاتشان درست است .گرچه امروزه
روشنفکران ن
دین عرب و اهل سنت هم در یخطا بودن
ن
صحیحی اشکالهای جدی کرده و یمکنند .آیتهللا
ّ
ن
محسن محدث شییع افغان با تحقیق در روایات بحار
االنوار توانست  ۱۱۰جلد آنرا به  ۳جلد تقلیل دهد و بقیه
را ضعیف بشمارد .مداحصفتان یمگویند این حرفها را به
عوام نگویید چون ایمانشان تضعیف یمشود .راست
یمگویند .ایمانشان به مداحان تضعیف یمشود .اغلب
ر
روایای که مربوط به امام غایب یمشود ،مجعول است و
ر
منقوالی است که بههیچوجه بر آن ها اعتماد نمشود
کرد .این روایات ساختهی دورهها و زمانهای مختلف است
و با اهداف سیایس خایص ساخته شده است.
طب اسالیم یک مورد دیگر است .حاال خوشبختانه بعد از
آن کتابسوزی نفرت ن
انگتی که آن شخص عایم به نام
تتیزیان کرد(،کش که گفته بود خانم مدیر ییک از
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آزمایشگاههای طن هلند از او خواسته که به هلند برود و
ر
بگستاند و ضمنا
بساط تحقیقات طب اسالیم خود را آنجا
از آقای تتیزیان خواستگاری هم کرده بود!) ،اینجا و آنجا
صداهای ر
ر
شباهن
اعتاض برخاست .چرا؟ بهخاطر اینکه
داشت به کار کرسوی .کرسوی هم دیوان حافظ سوزانده
بود ،دیوان مولوی سوزانده بود و روحانیت نمخواست
ن
چنان داغ ر
ن
همی سبب زود
پیشای او نهاده شود .به
زشن بر
با او مقابله کردند .بهعالوه او در ردهی روحانیان ارشد هم
نبود و مقابلهی با او آسان بود .ضمنا او یک آدم سیایس
هم نبود .اگر از مقام رهتی تمجیدها کرده بود ،آنگاه مقابله
با او مشکلتر یمشد.
در اخبار این چند روزه شنیدیم که دو نفر ییک آقای
مخالدین حائزی شتازی و دیگری آقای محمود شاهرودی
به دلیل عمل کردن به طب مسم به اسالیم و ر ن
نرفی به
شاغ درمانهای جدید ،جانشان را از دست دادند .به عالوه
ییک از روحانیان که رییس مرکز طب اسالیم در رشت بود او
هم به سبب بیماری کرونا جان خود را از دست داد.
اینها ر
بهتین نشانه است که راه را غلط رفتهایم و ضدیت با
حن نیکویها و ر
غرب باعث شده است که ر
پیرسفتهای
ی
ن
تمدی غرب را هم پس بزنیم و نادیده بگتیم و
علم و
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جاهالنه مورد انکار قرار دهیم .من در اینجا باز یک نقن
ن
همی مسئله غربزدگ .غربزدگ که متاسفانه
بزنم به
مفهوم بسیار زیانباری بود و در جوف خود اندیشههای
جتی و ارتجایع بسیار داشت ،در میان مردم در دهههای
قبل از انقالب و در یک دهه بعد از انقالب شیوع پیدا کرد.
ر
حن توسط بسیاری از روحانیون هم مورد توجه قرار
گرفت .گمان یمکردند که منظور از غربزدگ مبتال شدن
به بدیها و فسادهای غریهاست در حایل که آنها که
ن
چنی اندیشهای نداشتند
واضع این مفهوم بودند هرگز
بلکه خودشان اغلب مبتال به همان مفاسد بودند مثل
احمد فردید و شاگردانش ایل زماننا هذا .آنها نظریهای
جتانگارانه را مطرح کردند که ایران و همهی کشورهای غت
غری ،جتا و اضطرارا به راه غرب خواهند رفت .و به راه
غرب رفتنشان هم غت قابل بازگشت و غت قابل عالج
است .در مقابل آن باید دستبسته نشست تا بیاید و مثل
یک طوفان از ش ما بگذرد .تا ببینیم که بعدا تاری خ در حق
همی آتش غربزدگ ،توسط ن
ن
بریح
ما چه خواهد کرد .باری
از افراد نادان پس از انقالب دامن زده شد و همه ن
چت غری
چتی را ر
را دوباره از غربال انکار گذراندند و هیچ ن
باف
ن
انسای غری را و حاال طب غری را .ما
نگذاشتند؛ علوم
داریم لطمههای آن مفهومسازیهای نامسئوالنه جت
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ن
ستتانه را یمخوریم .و عجیب نیست که
انگارانه غرب
همان فیلسوف نورچشم که از کاسبان این مفهوم است،
ن
همی قصهی کرونا نتیجهای به نفع فکر
اختا دوباره از
باطل خود گرفته و آن را مصادره به مطلوب کرده و دوباره
بر طبل ضدیت با تکنولوژی کوبیده و گفته است که بیل
تکنولوژی در مصاف با بیماریها و رشور طبییع تواناتر بود
اما در مقابل رشور خودساخته ناتوان است .در حایل که
اینها همه ،سخنان یدلیل و یاعتباری است و او در فرار از
طوالی دارد.
دلیل ید
ی
اوال این بیماری یا این اپیدیم را تکنولوژی نساخته .ثانیا دیر
ن
زمای از این اپیدیم نگذشته که ببینیم تکنولوژی طن
ن
همی مدت
یمتواند با او هماوردی کند یا نکند .ثالثا در
کوتاه هم هماوردیها نسبتا موفق بوده به طوری که گفته
یمشود ن
چی تا حدود زیادی این اپیدیم را ک رنتل کرده و
های یمکنند و واکسن
جاهای دیگر هم دارند کوشش ی
یمسازند .این آقای نورچشم ( که اگر دستش به رسانه ها
نمرسید قابل اشارت هم نبود) همان کشست که
ُ
سالها پیش در کشور جهاد پوپرک رش راه انداخت و در
ستایش والیت فقیه گفت افالطون هم به والیت معتقد
بوده است و مقامات و منصبها گرفت .حاال ببینید که
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یک فلسفه جتگرایانه همراه با یک دیانت معیشتاندیش
عوامانه همراه با یک روحانیت خرافهگرا چگونه بر آتش
این اپیدیم دامن زدند و یمزنند .از همه بدتر اینکه
سیاستمداران و مدیران امور هم تسلیم آنها شدند و
نتوانستند دامن خود را چنانکه باید از این ورطه بتون
بکشند .امیدواریم که موجب تنبه و بیداری بشود و از این
پس مردم برای عالج کار خودشان به کارشناس مربوطه
ن
کار عمران را به مهندس و کار بیماریها
مراجعه کنند .یعن ِ
را به طبیب بسپارند و دستورالعمل عبادات را از فقیهان
بگتند و بر این قیاس همهی امورات و کارهای دیگر.
اگر درست متوجه منظور شما شده باشم ،شما در حال
تفسبی از دین هستید که با دین رایج روحانیت
ارائهی
ر
در این وضعیت بحرات تفاوت داشته باشد ،یعن درصدد
مواجههی انتقادی با دین نیستید .اما آنچه از سوی
مردم در رسانههای اجتمایع و شبکههای موباییل به
چشم یمخورد فراتر از روحانیت و فقه هم یمرود و گاه
انتقاد را متوجه اصل دین هم یمکند .من متن را برای
شما یمخوانم که اینروزها به شوخ و جدی و البته
بارغبت از سوی مردم دستبه دست و همرسان یمشود.
ی
می یمگوید« :الکل آزاد شده ،نماز جمعهها تعطیل
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شده ،مراسم ی
اعباف کنسل شده ،یمگویند چند تا
روحات هم در قم فوت شدهاند ،دیگه کمکم دارد از این
بگبیم،
کرونا خوشم میاد .».اگر این بند آخر را فاکتور ر
ی
ماجرا فراتر از فرد و روحانیت و منتقدان غربزدگ است.
اشارات این طب نشان از به چالشکشیدهشدن دین از
سوی یک ویروس است که ی
حن جان آدمیان را هم
گبد .بحث فقط فقه و روحانیت نیست .ی
حن بحث
یم ر
گایه این است که دین کارکرد معنوی خودش را هم در
وضعیت فعیل از دست داده است.
ن
کسای که این سخنان را یمگویند با کلیت دین و دیانت
مخالفت دارند .روی سخن من با آنها نیست .شما موضع
ر
خدمای که دیانت یمتواند
من را یمدانید .من با کلیت دین و
معن ر
به آرامش آدمیان ،ن
رن
وکوفی
بخش به زندگشان ،به فر
تکت و نخوت ر
ذایشان ،بکند مخالف نیستم .بلکه از این
حیث خود از مروجان دینم؛ دینداری تجربتاندیش و یا
دینداری معرفت اندیش .ن
یعن نویع از دینداری که ما را به
تفکر در جهان و انسان و آغاز و انجام و به تجربه های
عمیق خودشناسانه رویح یمخواند ،منکه با اینها
مخالفت ندارم اما به قول حافظ:
کردار اهل صومعهام کرد بت پرست
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این دود ن
بی که نامهی من شد سیاه از او
ن
کسای که به نام دین سخن یمگویند
واقعیت این است که
و خرافه یمپراکنند و مرید جمع یمکنند و به شکوب
اندیشهها یمپردازند و با علم یم ن
ستتند و دیانت را ابزار
ن
همی روحانیان باشند ،بیل ما
قدرت و ثروت کردهاند؛ که
آبمان با اینها در یک جو نمرود .اپیدیم کرونا یک حادثه
است در این عالم؛ حادثهی تلخ .ما نمتوانیم از دین انتظار
داشته باشیم که در مقابل این حوادث تلخ یک پروژهی
ن
ن
چنی ن
ن
چتی وظیفه دین
آسمای ویژهای ارائه بکند،
درمای
ن
ادعای را پیشوایان دین نکردهاند ،اینها
چنی
نبوده و
ی
های است که به تدری ج بر دیانت افزوده شده
حرف ی
است .روزگاری بود ( اگر بخواهیم بحث را دقیقتر کنیم)،
که همه ن
چت جامعه با همدیگر در توازن و تعادل بود .ن
یعن
طب جامعه ،با اقتصادش با سیاستش با دیانتش با تجارتش
ن
توازی و اختالیط داشت ،لذا
با معماریش همآهنیک و
پارهای از وظایف طب ،به دوش دین افتاده بود .همانطور
که پارهای از امور دیگر به دوش دین افتاده بود .به دوش
یعن به دوش حامالن دین ،ن
دین ،ن
یعن روحانیون .آنها هم
ن
تاریخ
ادعاهای بزرگ یمکردند .خوب به تدری ج که آن نزاع
میان علم و دین در اروپا رخ داد ،هم دین و هم علم هر دو
از غرورشان کاسته شد و رفتهرفته تقسیم کار به نحو ر
بهتی
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صورت گرفت .ن
ستدند وکار علم
یعن کار دین را به دینداران ر
ن
های که قبال تحت تکفل دین
را به عالمان ر
ستدند .و چت ی
بود ،از زیر ر
چت و عبای دین بتون آمد و بدست صاحبان
اصلیش افتاد و این همان معنای سکوالریزاسیون است .در
ایران هنوز این سکوالریزاسیون به معنای صحیح خودش
یعن هنوز خییل ن
اتفاق نیافتاده .ن
چتها که نباید زیر سلطهی
دین باشد ،همچنان هست و لذا روحانیون به خودشان
اجازهی فضویل یمدهند .ن
یعن فکر یمکنند حق دارند در
این امور دخالت کنند .چرا؟ به دلیل اینکه چند تا
روایت مجعول در پارهای کتب نامعتت یافتهاند که به آنها
جرات و جسارت داده است در امور عالم دخالت کنند.
ییک از این روحانیان عایم را دیدم بر منت در ایران ،یمگفت
روایت داریم که در آخرالزمان در دو شهر ن
زمی و خانه بسیار
ن
مستمعی را
گران یمشود ،ییک در کوفه و ییک در قم .و بعد
ن
همی حاال بروید در قم و یا در کوفه
تشویق یمکرد که از
خانه بخرید ،چون بعدا نرخش باال یمرود .پیداست که
سازندگان این احادیث چه منافیع در ش داشتند و اهل کجا
بودند.
این روزها ما متاسفانه ختهای شوم دیگری را یم شنویم.
ن
یعن باز کسان دیگری در تنور تبعیض و اختالف میدمند.
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ن
اربعی ،نماز جعفر
بازار خواندن زیارت عاشورا ،زیارت
طیار ،عمل امداوود بسیار داغ شده است .قصه بسیار
عجین را شبکهی سوم صدا و سیمای جمهوری اسالیم
پخش کرد ،از چهار تن ،به چهار بیان ،و آن قصه این بود
وبای
که در زمان متزای شتازی ،از مراجع شیعه در نجف ،ی
آمد و ایشان پیغام داد گفت من مجتهدم من نیکخواهم و
سخن از ش گزافه نمگویم .شیعیان بروند و زیارت عاشورا
بخوانند تا ر ّ
ش وبا کاسته شود .شیعیان رفتند و زیارت
عاشورا خواندند و پس از آن شیعیان از وبا مصون ماندند،
اما اهل سنت ییک پس از دیگری قالب تیه یمکردند و جان
ستدند .من کاری به راست و دروغ این حادثه ندارم،
یم ر
قطعا دروغ است ویل دروغ داریم تا دروغ .این دروغ
ن
تفرقهافکن است.
درویعست که به ما یمگوید خداوند
بیشت از نّ
ر
ر
خداپرسن
سنها دوست دارد .یک
شیعیان را
بسیار خودخواهانه و قبیلهگرایانهای درون این قصه نهفته
است که گویا بندگان خدا برای او فرق دارند .به کمک این
ییک یمرود ویل به کمک آن ییک نمرود ،وهلل این گونه
دینداری ،دینداری قابل تاییدی نیست و من از موضع
ن
کسای که
روشنفکران دیندار به همهی دوستان و همهی
سخن من را یمشنوند ،یمگویم که اینها نه جزء ذات دین
است نه جزء اعراض دین .اینها با کمال
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تاسف زبالههایست که وارد اندیشهی ن
دین شده است و
ی
یک عده هم نگاهبانان این مزبله شدهاند و این یاوهها را در
ر
تبلیغای یمدمند و دینداران را رشمنده یمکنند .دین
بوقهای
اگر جوهری پاک و سالم و مفید و حق در خود نداشت در
طول تاری خ اینهمه ایستادگ نمکرد و دوام نمآورد .از
هر طرف بر علیه دین ،مخصوصا در دوران جدید تت
ستهای محافظ محکم داشته .ویل اگر
افکندهاند ویل دین ر
ن
همی یاوهها بود که شما از زبان روحانیان
همهی دیانت
یمشنوید ،بدانید که عمر دین ،هر ن
دین ،بسیار زودتر از این
به پایان رسیده بود و به مرگ طبییع و اجل محتوم خود از
میان رفته بود.
شبازی که
اشاره فرمودید به
مبزای ر
همی موضوع ر
ر
یمگوید زیارت عاشورا را بخوانید که از زبان این چهار نفر
در شبکه سه منتش شد و تاکید داشتید که این دروغ
است .این دروغ را دستکم یمتوان در دو سطح دید .در
سطیح یمشود گفت راویان دروغ یمگویند یا اصل این
مبها دروغ است و در سطیح دیگر یمشود
قصه مرگ و ر
شبازی از مردم خواسته است
مبزای ر
گفت آنچه ر
رتاعتبار بوده .واضح است سطح دوم ارزش و اعتبار
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معرفتشناسانه هم دارد و نه فقط تارییح .منظور شما
کدام مورد است؟
ن
همی موضوع ،منقوالت هم با همدیگر تعارض دارد.
در
ن
محض آقای شتازی این را
ییک یمگوید آیتهللا فشارگ در
گفت ،ییک دیگر یمگوید متزای شتازی این را گفت و
فشارگ در آنجا ن
حاض بود .خود این تعارض منقوالت هم
آدیم را به تردید یمافکند ویل من فرض را بر این یمگذارم
چنی ن
ن
چتی را گفته باشد ،که بعید
که واقعا آقای شتازی
هم نیست .اما این تفستهای بعدی که شیعیان از این وبا
نجات پیدا کردند ،نّ
سنها نکردند و بعدها سنیان یم آمدند
از شیعیان سوال یم کردند که چرا شما سالمید و ما چرا
بیماریم ،این ها دیگروهللا افزونهها ییست که قطعا نمتوان
باور کرد و ذهن عایم خرافهپرستان آن را به این حادثه
افروده است.
ممنونم از توضیح .گفتید سکوالریزاسیون در ایران جا
نیافتاده آقای ی
دکب! بهنظر شما با توجه به این حوایس
ی
عبارت
مذهن یا به
ایحاد شده ،ویروس کرونا ،رنسانس
ر
ی
خدمن
سکوالریزم شییع را تشی ــع یمکند؟ اصوال
خواهد کرد به سکوالریزم؟
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من این حادثه را چندان بزرگ نمدانم .البته هیاهوی بسیار
برانگیخته ،اما نه در حدی که رنسانس ایجاد کند ،نه در
حد اینکه یک الهیات تازه به وجود بیاورد ،ببینید رنسانس
ن
دین شبیه آنچه که در اثر اقدامات لوتر رخ داد ،دو تا مولفه
داشت .یک مولفهاش قیام بر علیه دستگاه «پاپ»ی و
مذهن بود و دویم یک اصالح خییل جدی در الهیات
مسیخ بود .این دو کار را لوتر با هم کرد که خصوصا آن
ر
الهیای بسیار مهم است .حادثهی اصالح که در
اصالح
قرن شانزدهم رخ داد با بسیاری از حوادث دیگر ارتباط
داشت و فقط این نبود که در کلیسا این اتفاق بیافتند .من
عرض کردم برای شما که در عالم گذشته شئون جامعه با
هم توازن داشت .امروزه هم در میان ما این توازن به وجود
آمده است ،ن
یعن علم و سایر شوون فرهنگ و اجتماع ما
با دینداری عوامانه یک جوری کنار آمدهاند .به رسانههای
ایران نگاه کنید و ببینید چگونه دانشگاهیش یمکوشد دل
ن
ن
روحای یمکوشد دل
روحای را بهدست آورد و چگونه
دانشگایه را بهدست آورد .از ین روحانیت و حکومت
انتظار رنسانس نمتوان داشت .مگر روشنفکران ن
دین
ر
دسن به شعبده برآورند ،اگر بگذارند .بهقول حافظ:
چون صوفیان به حالت رقصند مقتدا
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ما ن
ر
دسن براوریم
نت هم به شعبده
و به ن
همی سبب من گمان یم کنم چالش کرونا بهصورت یک
حادثه زودگذر یمآید و عبور یمکند و آقایان روحانیون هم
ر
تبلیغای آن را پوشش ایدئولوژیک یمدهند و
با قدرت
هرکدام هم از این خرمن خوشهای یمچینند و به
فر ر
ستده خواهد شد.
امویس ر
اعتنات دارد .االن
اما توسل در الهیات شییع جایگاه قابل
ی
حرمها و رصیـ ــح ها را یمروند با الکل ضدعفوت یمکنند.
این نمود عین سکوالریزم نیست؟
نه! ببینید ،برای آنهای که اعتقادات آن ن
چنای دارند ّ
توسل
ی
ن
برجا یمماند .در گذشته قرامطه آمدند حرم امام حسی را
تخریب کردند .یا ر
حن قرامطه به خانه کعبه حمله کردند و
حجراالسود را دزدیدند و بردند تا سالها بعد به جایگاه
خودش برگشت .در ن
عی حال مکهی معظمه همچنان
ن
حسی برای شیعیان بسیار مقدس
مقدس است یا حرم امام
است .این حوادث رخ داد و از قداست آنها کاسته نشد و
در الهیات شیعه هم هیچ تغیتی داده نشد .اینها
نمتواند بنیان ستتی را تکان بدهد .من تنها امیدی که دارم
رّ
ن
«ش» در
ضعیف هم هست ،این است که مساله
که امید
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الهیات اسالیم بهطور کیل و در ایران جدی گرفته بشود.
چون فلسفه ی اسالیم به مسالهی ر ّ
ش کما هو
حقه رنتداخته است .االن ما از رنسانس اروپا سخن گفتیم،
ییک از مهمترین مولفه ها در رنسانس اروپا قصهی رشور
بود و اینکه ما باید از نو ارتباط خود را با خدا تعریف بکنیم.
حادثهی لیسبون ،ن
یعن آن زلزله که در پایتخت پرتغال رخ
داد ،خییل وجدان مردم را تکان داد .و یمدانید که کتاب
کاندید ر
ولت هم در این زمینه نوشته شد و ن
چتهای دیگر.
مساله ی رشور در الهیات مسیخ از آن بهبعد بسیار جدی
گرفته شد .فیلسوفان ما چنانکه باید و شاید به رشور
ر
حداکت سخنشان این بود که ر ّ
شیک امر
رنتداختند و
سلنست ،ن
ن
همی و
یعن نقصان و فقدان یک کمال است،
بس .ن
چتی فراتر از این نگفته اند .اگر ما بتوانیم از این
حادثهی تلخ یک میوه ی شتین بتون بکشیم این است که
بحث رشور را خییل جدی بگتیم و آنرا وارد عالم معرفت
شنایس ن
دین کنیم .یادم یم آید آقای جوادی آمیل که رفته
بود به دیدار گورباچف  ،همان ایام زلزلهای در شوروی رخ
داده بود و یس هزار نفر زیر آوار کشته شده بودند .آقای
جوادی آمیل ر
وقن که بر یمگشت ،ییک از همراهان رویس
ایشان ،که البد از ر
متجمان بوده ،از اقای جوادی آمیل
پرسیده بود که خداوند چرا زلزله فرستاد که یس هزار نفر
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ن
بینوا و یگناه این ن
پاسخ
چنی کشته بشوند؟ واقعا ایشان
برای این پرسش نداشت .ن
یعن معلوم بود که فکر این
حرفها را نکرده است .تازه این ییک از روحانیان ارشد
است و فیلسوف ست .دیگران که جای خود دارند.
بد نیست من اینجا قصهای را برای شما بگویم .چون واقعا
وجدان من را گزیده است .این قصه از آن جهت برای من
مهم است که راویانش همه معتتند .راویان قصه آقایان
ن
حسی تهر نای که صاحب کتابهای بسیار
سیدمحمد
است در معادشنایس ،امام شنایس و غته .و از شاگردان
طباطبای هم
طباطبای بوده است .عالمه
مرحوم عالمه
ی
ی
راوی دوم این قصه است که دیگر حاجت به تعریف و
ن
معرف ندارد و نفر سوم هم مرحوم آقا سید عیل ن
قایص که
طباطبای او را بسیار
طباطبای بوده و آقای
استاد عالمه
ی
ی
تحلیل و تمجید یمکرد و یمگفت من هرچه دارم از ایشان
دارم .این سه نفر راویان این قصهاند .ن
یعن سند آن بسیار
معتت و محکم است .اصل قصه را هم آقای سید محمد
ن
حسی تهر نای در جلد سوم کتاب معاد شنایس صفحه
۱۱۰خودشان آوردهاند .در آنجا ایشان یمگویند که آقای
طباطبای برای من نقل کرد که آقای سیدعیل ن
قایص برای
ی
او نقل کرده و گفته بود در نجف در همساییک ما تعدادی
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عثمای نّ
ن
سن زندگ یمکردهاند .خانم از این خانوادهی
ترکان
ترک ن
سن از دنیا رفت .او را در گورستان برای دفن بردند.
ر
دخت این خانم بسیار بسیار پریشان حال بود و به هیچوجه
نمگذاشت که او را از مادر جدا کنند .انقدر گریه و زاری و
تضع کرد که باالخره اطرافیان رضایت دادند که این ر
ن
دخت
همان شب در قت با مادرش بخوابد .او را شب در قت با
مادرش خواباندند و بهجای خاک روی قت برگ و
شاخههای درخت ریختند برای اینکه راه تنفش باز باشد و
رفتند .و صبح فردا آمدند ببینند چه رخ داده .ر
دخت زنده از
قت بتون آمد اما با موهای سفید و پریشان حال .به او
گفتند بر تو چه گذشت؟ گفت دیشب دو نفر آمدند به
شاغ مادر من و مشغول پرسیدن شدند .از مادر من
پرسیدند خدای توکیست و مادر من جواب داد .آنها قبول
کردند .گفتند پیغمت تو کیست؟ مادر من جواب داد و آنها
قبول کردند .و آنگاه گفتند امام تو کیست؟ ناگهان نفر
سویم که پشت ش این دو نفر ایستاده بود ،آمد جلو گفت:
ویل من امام او نیستم .گویا آن شخص ن
حضت عیل بوده.
ن
همی که گفت من امام او نیستم آن دو نفر مالئکه،
ن
آتشی خود را باال بردند و به ش و روی مادر من
گرزهای
کوفتند و در اثر دیدن آن حادثه وحشتناک موهای من
سفید شد .آقای ن
قایص نقل کرده بود که بعد از آن واقعه
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تعداد زیادی از آن ترکان ن
سن ،شیعه شدند .یمخواهم
طباطبای ،آقای
اینجا بگویم که من واقعا به الهیات آقای
ی
ّ
تهر نای ،آقای ن
قایص شک جدی کردم .من نم فهمم اینها
خدای را یمپرستیدند .به عقلشان هم تردید جدی
چه
ی
ن
ن
چنی حادثه شاپا خراف را باور کردند .من نمدانم
کردم که
خدایست که منتظر
خدای که اینها یمپرستیدند چه
که
ی
ی
است خانم را که در زندگیش البد مسلمان معتقد
ر
مترسیع بوده و دشمن اهل بیت هم نبوده ،و عیل را خلیفه
پیغمت یمدانسته ،فقط مثل شیعیان قایل به امامت عیل
نبوده ،در گوشهی قت گت بیاورند و آنگونه بمباران و
گرزباران بکنند و هیچ عمل صالح دیگر او را به حساب
طباطبای با آن همه
نیاورند .با خود یمگفتم که پس آقای
ی
فلسفه ن
دای یا سید عیل ن
قایص ،استاد ایشان که اهل عرفان
بود ،اهل عبادت بود ،از او کرامات عجیب نقل یمکنند،
هم الهیات سست و قبیلگ و انسانواری داشته اند.
امیدوارم این گونه ّ
الهیات تنقیح شود و حوزه قم رایه به
جلو بگشاید .ببینید که تعلقات فرقه ای با فیلسوف چه
میکند چه جای نافیلسوفان .در حادثه کرونا هم ما باید بار
خدای را
دیگر ربتسیم خدا درین میان کجاست و ما چه
ی
یمپرستیم.
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پاسخ شما ما را عمال به موضوع اصیل گفتوگو هم
رساند .صحنههای دردنایک این روزها در ایران اتفاق
یمافتد .مردم ی
حن امکان وداع با جنازههای عزیزانشان و
برگزاری مراسم ختم را نیمیابند و رتپناهتر از همیشه
یمپرسند میان این همه بال و ش ،خدا کجاست؟
عرض کردم .ببینید ،اینکه «خدا کجاست » سوایل است
که از خییل پیش آغاز شده ،در همان ر
وقن که لیسبون دچار
آن زلزلهی مرگبار شد ،سوال اینکه خدا کجاست ،مطرح
کشن تایتانیک ر
ر
وقن که در میان
شد .بعدا درغرقشدن
اقیانوس به یک صخره ن
یخ خورد و شکست و در آن شب
تاریک و شد هزاران نفر در کام دریا فرو رفتند باز این سوال
ر
وقن که
پدید آمد که خدا کجاست .در هولوکاست
هیتلریان ،یهودیان را یمسوزاندند و یمکشتند این سوال
پدید آمد که خدا کجا بود .و اتفاقا این سوال در یهودیت
تاثت بسیار کرد .در یهودیت چنانکه در نوشتههای خود
ن
ناپذیرفتن از خدا به میان آمد.
آوردهام تفستهای عجیب و
ییک از االیهدانان یهودی ضیحا نوشت که خداوند در اثر
خلقت جهان و آدمیان انرژی خود را از دست داده بود و
لذا ر
وقن که حادثهی هولوکاست رخ یمداد ،خداوند
ناتوانتر از آن بود که دخالت کند و مانع از سوزاندن
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یهودیان بشود .خوب تفستهای دیگری هم شد .تفست
دیگر این بود که خداوند که در شش روز جهانیان را آفرید
و در روز هفتم ر
استاحت کرد معنایش این بود که خداوند
کار جهان را به جهانیان وا نهاد و گفت که از این پس تا ابد
روز هفتم است .ن
یعن کار خودتان را خودتان بکنید ،من
ر
دخالن نمکنم .تفستهای بسیار در این باب شد .در
الهیات اسالیم ،نه فقط الهیات شییع ،فیلسوفان در
مساله رشور چنانکه گفتم خوب به میدان نیامدند و ماجرا
را چنانکه باید و شاید حل و فصل نکردند .امیدواریم که از
این حیث تحویل رخ بدهد و راه نوی پیموده بشود .عالمه
طباطبای را یمبینم ،از او چه انتظاری میتوانم داشته
ی
ُ
خدای راکه تبعیضگر و ضعیفکش است،
باشم؟ او خود
ی
یمپرستد .خدا کند آن نقل دروغ باشد ویل آخر قول که را
تکذیب کنیم ؟ تهر نای یا طباطبای یا ن
قایص را؟ فیلسوف
ی
آینده ما باید از این فرقهگر یایها فاصله بگتد ،این منقوالت
را کنار بگذارد و به دید انتقادی در مسایل نظر کند ،بلکه
بتواند الهیات تازهای ارائه بدهد.
طباطبات روشن است ،خدای
تکلیف با خدای عالمه
ی
عبدالکریم شوش این روزها کجاست؟
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ن
ن
سخنای که
همی
وهللا خدای عبدالکریم شوش از البالی
گفتم ش وکلهاش پیدا یمشود.
خدایست که راز و نازست،
ی
موضوع تامالت حکیمانه است ،معشوق ُمطاع ُمحتشم
ر
عاشف دعوت یمکند تا ما را به مرتبه
است ،ما را به
ر
خدای که ظالم و تبعیض گر نیست ،ابزار
معشوف برساند،
ی
قدرت و ثروت به نام دین به دست ما نمدهد .ر
وقن که
ر
عاشف در میان آمد مسالهی رشور هم حل خواهد شد.
منتیه بنده االن در مقام بسط و تفست این معنا نیستم.
ی
ی
یادداشن نوشته بودند ناظر به این
خانم فاطمه صادف
ی
وضعین
جات از یادداشت گفته بودند که ما با
ماجرا .ی
عی حضور خداوند
گوت غیبت خدا ر
مواجه هستیم که ی
خدات
شده ،و بعد منطقا یمپرسد که آیا در این حالت با -ی
خدات ییک نیست؟
و رت -ی
ن
همی است که ما از خدا چه انتظاری داریم؟
ببینید ،مساله
ن
اولی بار در ایران بحث انتظار از دین را مطرح کردم،
من
گفتم ما از دین چه انتظاری داریم؟ آیا از او علم سیاست
یمخواهیم؟ از او حکومت یمخواهیم؟ از او علم اقتصاد
یمخواهیم؟ و امثال ذالک که .اگر این انتظارات برنیامد ،او
را متهم به کمکاری و نقصان بکنیم؟ یا نه .ما باید این
انتظارات را عوض کنیم و از دین انتظار نجات و سعادت
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اخروی داشته باشیم و بس .من ن
عی این سوال را در باب
خدا دارم .ما از خدای پیامتان چه انتظاری داریم؟ من
انتظار ندارم که در خدمت من باشد یا همهی دعاهای مرا
مستجاب کند .من به اجابت دعا اعتقاد دارم و خود
بسیار دعا یمکنم .بهخاطر اینکه پیامت دعا یمکرد .بیل
حکیمان الیه نتوانستند مساله دعا را حل کنند ،ویل من
ضفا به دلیل این که پیامتان دعا یمکردند و پیامت اسالم
هم دعا یمکرد ،دعا را قبول دارم .ویل در ن
عی حال این را
ن
تضمی نداده
هم یمگویم و خود رشایع هم گفتهاند خداوند
است ،همهی دعاها را مستجاب کند و نگفته است که برای
حل مشکالت زندگیتان به دعا ربتدازید .من در مقدمه کتاب
قمار عاشقانه نوشتم که دعا ابراز بندگ ست نه ابزار زندگ.
ن
معرف یمکند ،در
دینداری معیشتاندیش آن را ابزار زندگ
حایل که ابراز بندگست .اصل در دعا کردن معاشقه کردن
با خداوند به مثابه یک دوست مهربان است .حاجت
ن
رن
تضمین.
خواسی درجهی چندم است آن هم بدون هیچ
ن
همی سبب من از خدا انتظار ندارم که به دعای من
به
ن
همی که اجازه یمدهد با او سخن
همیشه گوش بدهد .ویل
ن
همی دیدگاه دعوت
بگویم خرسندم .و دیگران را هم به
یمکنم .خداوند به ما عقل هم داده است ،ن
یعن از ما
یمخواهد عقل و تجربه را هم بکار بریم نه اینکه برای شفای
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امراض به دعا متوسل شویم .خدا را نباید تبدیل به یک ابزار
ر
دوسن برگتیم ،خییل فرق است
کنیم ،بلکه باید او را به
ن
بی این دو  .شما اگر تمام انتظارتان از دوستتان این باشد
ر
دوسن ،اما اگر
که کارتان را راه بیندازد ،به این نمگویند
ر
دوسن که دارید فقط دوستش دارید و هر کس از شما
ربتسید که نقش این دوست شما در زندگ شما چیست
ر
ن
دوسن
چنی
بگویید هیچ! زندگ من تیه نیست ،چون یک
ن
ن
دارم.
چنیست .خال زندگ ما را
همی و بس .خدا در اصل
پر یمکند .من خدا را برنگرفتم که توقعات من را برآورده
کند و هر جا کار من لنگ شد کار من را راه بیاندازد .به مردم
چنی ن
ن
چتی را نمگویم.
هم من
«خدا»ت که از او یمخواهم فقط به من گوش
تصور
ی
بدهد و توقیع از او ندارم ،راحت نیست .یعن درک
غب خدا ،ویل برایم قابل
یمکنم این مفهوم را بهعنوان ر
چب دیگری را یمتوان
دفاع نیست در جایگاه
خدات .هر ر
ی
ی
جای این خدا نشاند .این خدا بود و نبودش چه فرف یم
کند؟
ببینید ،آن خدای دین معیشتاندیش که خالءهای
زندگشان را پر یمکرد ،آن خدا اکنون غایب است .آن خدا
حاض نبوده است .فکر یمکردند ن
هیچوقت ن
حاض است.
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حاض بوده است و هر ر
فقط در خیال آنها ن
اتفاف که یم افتاد
یمگفتند خداوند کرده است .یمگفت خدا به من یک ر
دخت
داده ،خدا جان من را حفظ کرده .البته در این که
علتالعلل خداوند است ر
بحن و شیک نداریم اما این که در
هر حادثهی خایص شما پای خداوند را به میان بیاورید و آن
را در عرض علل طبییع بنشانید ،خطاست .آن خدا که
نقش را به عهده اش نهاده بودند هیچ وقت ن
چنان ر
حاض
نبوده است که ما امروز بگوییم غایب است .بیل در خیال
ن
دینداری بود که با دیگر اجزا
حاض بود .و آن
عامیان
ی
زندگشان توازن و تعادل داشت .اما اینکه بود و نبود این
خدا برای شما چه ر
فرف یمکند ،من جواب سوال شما را
دادم .مگر خدا کفش و کاله است که بگوییم به من یمخورد
یا نه و به چه درد من خورد؟ سوال این است که درد شما
تنهایهای روح
چیست؟ خدا به هر دردی نمخورد .به درد ی
ر
عاشف یمخورد .بهدرد پرستش و ستایش
یمخورد .به درد
یمخورد و همه ما عمیقا به این نقشها احتیاج داریم.
خداوند العیاذ باهلل کارگر خانه نیست که اگر لولهی
آب ترکید تعمت بکند .ما چون از خداوند این انتظارات را
داریم ،بعد یمگوییم چرا آن کارگر نیامد .خوب این اشتباه
است .عرفای ما یمگفتند:
ما ز دوست غت از دوست مقصدی نم خواهیم
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حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارز نای
منتیه این خدا در حاشیه بود .اکنون برای توازن با زندگ
مدرن باید خدای را که قبال در حاشیه بود به ر ن
می بیاوریم.
ی
آنگاه حضورش با غیبتاش تفاوت بسیار پیدا خواهد کرد.
آن خدای انسانواری که فکر یمکردیم ن
حاض بوده و اکنون
غایب شده است ،هیچگاه ن
خدای
حاض نبوده است .و این
ی
که همیشه ن
حاض ،لکن در حاشیه بوده است ،اکنون باید
می ن
در ر ن
حاض بشود .آنگاه ما با خداوند بطور کامل رابطهی
دیگری پیدا خواهیم کرد و متون ن
دین را هم به طور دیگری
خواهیم فهمید.
بالت کز«تو»
و به عنوان سوال آخر :و آیا هنوز هم هر ی
ی
رحمن است؟
آید
بالی که از جانب معشوق بیاید رحمت است.
بیل .هر ی
«بالی کز حبیب آمد هزارش مرحبا گفتیم».
ی
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«خدا» وجودی قانونمند است
پاندیم کرونا و طرح «مسئله رش» در گفتوگو با محسن کدیور

طاها پارسا :آقای ی
دکب ،ضمن تشکر از ی
وقن که در اختیار
ما قرار دادید ،مستحضید که ویروس کرونا مشکالت
متعددی را برای اغلب کشورهای دنیا ایجاد کرده و
ی
بهداشن و اقتصادی آنها را به چالش
سیستمهای
نخستی بار در
کشیده است .در ایران ،اما ،این ویروس
ر
شناسات شد و لذا افزون بر این مشکالت روزمره و
قم
ی
ی
معرفن و اعتقادی را هم دامن زده
مادی ،چالشهای
است .مردم در شبکههای اجتمایع یمپرسند چرا
دروازههای دوزخ از شهری باز شد که بنا به برخ روایات
نزدیک به نییم از دروازههای بهشت از آن گشوده
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یمشوند .چرا حریم که بنا بود دارالشفا باشد و شهری که
در بالیا باید به آن پناه یمبردیم ،منبع ویروس و بال
شدهاند .از طرف دیگر ،قرنطینه نشدن شهر قم ،سبب
شد که این ویروس خییل شی ــع به شهرهای دیگر ایران
تجهبات
کشیده شود و فرصت استفاده از امکانات و
ر
ی
بگبد .این موضوع رنب اسباب
بهداشن و پزشیک را از مردم ر
اع یباض و انتقاد است و گفته یمشود اگر نفوذ روحانیان
و اعتقاد و ارصار آنان به «مقدس بودن قم» و حرم نبود،
همیجا شوع
چه بسا این اتفاق نیمافتاد .بگذارید از ر
کنیم .آیا شهر قم مقدس است؟ چرا قم قرنطینه نشد؟
فرصن که برای پاسخگوی به ن
ر
بریح
ضمن تشکر از
ی
پرسشهای مطرح در مورد ارتباط بیماری کووید  ۱۹یا
کروناویروس با دینداری در اختیار گذاشتید .بیماری مذکور
بحر نای ن
بیالملیل است .انسان قرن بیست و یکم بیش از
پیش خود را در برابر ویروس بسیارریزی بهشدت ناتوان
یافته ،ویرویس که با سالحهای هستهای و موشک نمتوان
به جنگش رفت .این ویروس مرز ،نژاد ،ملیت ،دین،
مذهب ،فقت و ن
غن ،زن و مرد نمشناسد .یرحمانه بهپیش
ن
انسای را تحتالشعاع خود قرار
یمرود و همه مناسبات
داده است.
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ایران بدون کرونا هم بدترین سال حداقل نیم قرن اخت خود
سته ن
را پشت شگذاشت .گل بود به ن
نت آراسته شد! کرونا
هم به مجموعه مصائب ایر نای افزوده شد .یشعوری،
ندانمکاری ،و جهالت مفرط زمامداران در کنار وقاحت و
اعتنای به قواعد علم در اداره
پرمدعای ،سوءتدبت و ی
ی
ی
ر
اجوی در منطقه و زدن
گوی ،ماجر ی
کشور ،یاخالف و دروغ ی
بیالملیل ،نادیده ر ن
ساز مخالف در مناسبات ن
گرفی نهادینه
«منافع میل» ،فساد ساختاری ،اختالس ،دزدی و
رانتخواری ،فقدان حاکمیت قانون ،یکهساالری و استبداد
بلکه خودکامیک ،و همه اینها در کنار «استفاده ابزاری از
دین و مذهب» روایت روز تار ما ایرانیان است .با ورود
کرونا تمام مفاسد ،نقایص و بحرانهای پیشگفته تشدید
و تعمیق شد.
ن
(یعن دقیقا از اوایل
حداقل یک ماه قبل از اعالم رسم
بهمن  ،)۹۸ویروس کرونا با هواپیمای ماهان از ن
چی به ایران
ی
آمد .یا در ابتدا شناخته نشد ،یا شناخته اما متاسفانه –
برای توهم بنام مصلحت حفظ نظام – کتمان شد .مطابق
ن
نخستی ناقالن کرونا در ایران طالب و کارگران
اعالم رسم
ن
چین در قم بودهاند .به دلیل عدم قرنطینه قم ،ویروس به
شعت به همه نقاط ایران و بسیاری کشورهای همسایه و
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منطقه صادر شد .پرسش شما دو قسمت دارد .پاسخ
اجمایل و شفاف من به دو پرسش شما این است :آیا شهر
قم مقدس است :مطلقا خت! چرا قم قرنطینه نشد؟ به
دلیل ندانمکاری ،جهالت مذهن ،و نفهم سیایس
همچنانکه هیچ شهر دیگر کشور هم تا حداقل  ۸فروردین
قرنطینه نشده است .پاسخ تفصییل و ر
مرسوح به رشح زیر
است:
الف .اما نیمه اول پرسش ،در منابر مذهن فراوان درباره
قداست قم و مصونیت آن از تمام بالیا داد سخن داده شده
ّ
است .در واقع مداحان ،نوحهخوانها و روضهخوانها مبلغ
ن
سیمای از قم بودهاند .اما منشأ این سیمای
چنی
و مروج
ی
معصوم قم چیست؟ ن
بریح روایات .این روایات را باید به
لحاظ داللت و سند به دقت مورد برریس قرار داد .محمد
باقر مجلش ( )۱۰۳۷-۱۱۱۱محدث بزرگ عض صفوی
ی
روای خود بحاراالنوار در بخش کتاب
در دائره المعارف
ر
السماء والعالم (به عباری کیهانشنایس و جهانشنایس
بحار) بای منعقد کرده به نام «شهرهای ممدوح و مذموم
ر
و غرائب آنها».
بیشتین روایات این باب در مدح شهر قم
ر
بیشتین ارتباط به مسئله اخت
است! من هشت روایت که
دارد و دربرگتنده کلیه نسبتهای مورد بحث است را
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انتخاب کردهام و از هر یک تنها عبارت مرتبط را عینا به
ن
معرف خواهم
فاریس نقل یمکنم .منبع ترجمه هم در دنبال
کرد .شماره حدیث در پر ر ن
انت شماره حدیث در باب ۳۶
مذکور در بحاراالنوار (جلد  ۵۷یا  ۶۰در دو چاپ مختلف
آن) است:
ْ
« )۱در همه اوقات و ساعات بال از قم و اهل قم
سن و ر ر
مدفوعست … .و به در ر
اسن که فرشتگان همیشه
بال [را] از اهل قم دفع یم گردانند( ».حدیث )۲۳
« )۲چون همه شهرها پر فتنه و بال کردند ،و آشوب و
اضطراب در جهان عام شود ،بر شما باد که پناه با قم دهید،
و با حوایل و نوایح آن .بال از قم مدفوع و مضوفست».
(حدیث  ۲۶و )۴۴
« )۳چون مفقود شود امن در بالد … بگریزید و سخت
بگریزید … با کوفه و ِکرد بر ِکرد آن ،و با زم ن
ی قم و حوایل
آن ،که از این هر دو شهر بال مدفوع و مضوفست».
(حدیث )۲۹
« )۴قم آشیانه آل محمد علیهم السالم است و ماوی و
جای شیعت ایشان … حق ّ
جل و عال بال [را] از ایشان دفع
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کرده است ،به سبب ن
بتار شدن ایشان از دشمنان و
ن
همچنی هر بدی را( ».حدیث )۳۱
عنای و ی
« )۵داهیه و ی
بالی که به شما رسد ،بر شما باد که
به قم وطن کنید ،که قم مأوای فاطمیان و راحتجای
مؤمنانست( ».حدیث )۳۲
« )۶حق سبحانه و تعایل فرشته ای آفریده است و او را بر
قم موکل گردانیده تا بالهای خود را به ش ایشان فروگذاشته
ر
گردنکش
است و یم افشاند و یم جنباند تا هیچ جباری و
بدیشان قصد نکند به بدی ،اال آن که حق سبحانه و تعایل
ن
ناچت کند».
او را همچون نمک در آب گداخته گرداند و
(حدیث )۴۶
َ
« )۷خاک قم ن
پاکته و مقدسه است ،و اهل قم از مااند و
ّ
مضطر و عاجز شده
ما از ایشانیم ،و چون ییک از ایشان
باشد و به بالی مبتال شده چون حق سبحانه و تعایل را
بخواند البته او را اجابت کند …؛ شهر قم شهر ما و شهر
شیعه ماست ،شهری است ن
پاکته و مقدسه و مطهره… ،
پس ش مبارک سوی آسمان کرد و فرمود که“ :اللهم
اعصمهم من کل فتنه ّ
ونجهم من کل هلکه” ن
یعن خداوندا
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پاکا ن نّ
متها ،اهل قم را از هر فتنه و بال نگاه دار و ایشان را از
هالک رستگاری ِده و ِب َرهان( ».حدیث )۴۹
« )۸در حق زکریای آدم بن عبدهللا سعد اشعری فرموده
است که :حق سبحانه و تعایل بال از اهل قم بگردانیده
است به سبب وجود زکریا بن آدم ،چنانچه بال از اهل
بغداد به قت مویس بن جعفر (ع) بگردانید( ».حدیث )۴۵
آن اهل قم راست،
« )۹بهشت را هشت در است ،ییک در از ِ
پس فرمود :فطوی لهم ،ثم طوی لهم ،ثم طوی لهم [خوشا
به حالشان ،پس خوشا به حالشان ،پس خوشا به
حالشان]( ».حدیث ) ۳۳
کلیه این روایات از امام جعفر صادق (ع) نقل شده ،اال
روایت چهارم که از امام کاظم مویس بن جعفر (ع) و دو
روایت اخت که از امام عیل بن مویس الرضا (ع) نقل شده
است .ن
یعن حداقل هفت روایت نخست قبل از دفن
ن
حضت معصومه در قم صادر شدهاند .مطابق این روایات
اوال (خصوصا روایت هفتم) قم شهر مقدیس است .ثانیا
ُ
بالی در همه اوقات و
مطابق هر نه روایت قم از هر ی
ساعات مصون و محفوظ است ،چرا که آشیانه اهل بیت
ر
دخت امام کاظم) و مرکز
است (اشاره به حرم معصومه
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شیعیان مدافع اهل بیت است .امام صادق (ص) ن
نت برای
بالی دعا کرده است،
مصونیت قم و اهایل آن از هر فتنه و ی
و ائمه مستجابالدعوه بودهاند .ثالثا مطابق روایت اخت
همه مردم جهان از ییک از هفت در وارد بهشت یمشوند،
در مخصوص خود به بهشت دارند (تبعیض
اال اهایل قم که ِ
ر
ن
سنن قم از
همی دلیل قتستانهای
مقدس!) .به
پرطرفدارین قتستانهای شاش ایران است ،با این باور که
فرد مدفون در آنها از همان در مستقیما به بهشت یمرود.
پس داللت این روایات در اثبات مقصود مداحان و نوحه
خوانها تمام است و این طایفه یمدرک حرف نزدهاند!
متس است! برای نمونه ر
حن
ب .اما سند این روایات مگو و ر
یک روایت با سند معتت در مدح شهر قم یافت نم شود.
ر
روایای را که نقل کردم بدون استثنا به
به شکل مشخص
لحاظ سندی کامال یاعتبار هستند ،ن
یعن تمام طبقات
روات یا حداقل ییک از راویان و خصوصا راوی ر
مباش افراد
ن
کسای هستند که بزرگان علم رجال
ناشناخته و مجهول یا
بر عدم وثاقت آنها شهادت دادهاند .خالصه بر اساس
موازین متفق علیه رجال در شیعه جعفری این احادیث
قابل انتساب به ائمه اهل بیت (ع) نیستند .به عبارت
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ضی حتر ائمه شیعه هرگز مفاد این روایات را بر زبان
نراندهاند.
ر
روایای که نقل کردم بدون استثنا از
جالب اینجاست که کلیه
یک کتاب نقل شدهاند :کتاب «تاری خ قم» تالیف حسن بن
محمد حسن قم در سال  .۳۷۸ر ن
می این کتاب به زبان عری به
درخواست صاحب بن عباد اسماعیل ن
کاف الکفاه در عض
فخرالدوله دیلم ظاهرا در بیست باب نوشته شده است .اما
رن
می این کتاب حداقل از قرن نهم به بعد مفقود است و درباره
ر
قضاوی نمتوان کرد .در سالهای  ۸۰۵-۸۰۶فردی
آن هیچ
بنام حسن بن عیل بن حسن بن عبدالملک قم پنج باب اول
کتاب مذکور را به فاریس ترجمه کرده است .اینکه ترجمه چه
ر
نسبن با ر ن
می مفقود دارد ،یا بر ش پانزده باب احتمایل دیگر چه
ن
ن
همی ترجمه فاریس پنج
(یعن
آمده هیچ نمدانیم .تاری خ قم
باب موجود) حدود دوازده نسخه خیط در کتابخانههای
ن
طباطبای همه
حسی مدریس
کشور دارد .مطابق تحقیق
ی
نسخههای خیط به دو نسخه منتیه یمشوند که این دو نسخه
خیط هم در موارد مهم با هم هم ن
خوای ندارند( .پایان نقل
قول) قدیمترین نسخه مورخ  ۸۳۷متعلق به فرزند ر
متجم
است که البته کاملترین نسخه هم نیست .از این ترجمه فاریس
ر
منترس شده ییک قبل از انقالب توسط جالل الدین
دو تصحیح
طهر نای بر اساس تک نسخه مورخ  ۱۰۰۱و دیگری بعد از
انقالب توسط محمدرضا انصاری قم بر اساس دو نسخه
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سابق الذکر .کتاب همچنان نیازمند یک تصحیح انتقادی
است.
این سوال ر
باف است که ن
متان اصالت روایات منقول در نسخ
خیط این کتاب چقدر است؟ و به چه ن
متان قابل انتساب به
نویسنده و ر
متجم است و افزوده کاتبان نسخ خیط نیست؟ در
هر صورت مجلش روایات این کتاب را از فاریس به عری ترجمه
عی ر ن
کرده و در بحاراالنوار درج کرده است .من روایات را از ن
می
ر
فاریس قم نامه نقل کردم .ن
روایای که نقل کردم از تنها
یعن از
اثری است که از قمنامه در اختیار داریم :ترجمه حسن بن عیل
بن حسن بن عبدالملک قم در قرن نهم .قبل از مجلش ،ن
قایص
ر
ن
المؤمنی
شوشتی ( )۹۵۶-۱۰۱۹در کتاب مجالس
نورهللا
روایت دوم را نقل کرده بدون سند و بدون اشاره به تاری خ قم.
روایت آخر هم در این کتاب باز بدون سند و بدون اشاره به
تاری خ قم نقل شده ،اما سهم اهایل قم از درهای بهشت از یک
در به سه در افزایش یافته است ن
یعن از هشت در بهشت سه
در اختصاص به اهل قم دارد!
ر
روایای که متنشان را نقل کردم بر اساس
بنابراین یم توان گفت
ن
نخستی بار در قرن نهم در ترجمه
مدارک موجود اوال برای
تاری خ قم آمده ،سپس دو روایت آن به رشیح که گذشت در
قرن یازدهم به عری به شکل مرسل نقل شده ،و باالخره توسط
مجلش به زبان عری ترجمه و از هر دو منبع مذکور در بحار
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ُ
ر
رواین در مدح
نقل شده است .ثانیا این نه روایت بلکه هیچ
شهر قم در کتب اربعه شیعه نقل نشده است .ثالثا تا قرن
ُ
یازدهم این نه روایت که اهم روایات در مدح قم است در هیچ
روای شیعه به جز سه کتاب مذکور نقل نشده است.
کتاب ی
رابعا همچنانکه گذشت روایات منقول یا مرسل (فاقد سند)
است یا با سندی ضعیف که قابل انتساب به ائمه نیست.
قاطعانه یمتوان گفت کلیه این روایات بدون ر
کمتین تردیدی
جعیل هستند و ترجمان رؤیاهای ناقالن آنها یا بر اساس
ن
انگتههای سیایس (حدیث – قدرت) یمباشند .آیا این روایات
جعیل منحض به شهر قم است؟ خت .آیا احادیث جعیل در
مدح و ذم شهرها اختصایص به شیعه دارد؟ خت .روایات جعیل
در مدح و ذم بالد در منابع اهل سنت چند ده برابر مجعوالت
شییع است .به عنوان نمونه به این اظهار نظر ضی ح دو عالم
اهل سنت ابن قیم جوزیه ( )۶۹۱-۷۵۱در کتاب
«المنار المنیف نف الصحیح والضعیف» و مال عیل قاری
ن
(متوف  )۱۰۱۴در کتاب
(نورالدین عیل بن محمد بن سلطان)
«االشار المرفوعه نف االخبارالموضوعه (الموضوعه الکتی)»
ر
احادین که در مدح و ذم بغداد ،بضه ،کوفه،
توجه کنید« :تمام
ن
نصیبی و انطاکیه نقل شده
مرو ،قزوین ،عسقالن ،اسکندریه،
ر
ن
حدین که یم گوید فالن شهر از
همیطور هر
دروغ است و
شهرهای بهشت و جهنم است .به عنوان نمونه به دو روایت
نبوی از منابع اهل سنت در مدح شهر قزوین – که البته مثل
روایات قم همیک جعیل است – از کتاب «التدوین نف اخبار
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قزوین» رافیع اشاره یمکنم« :برای جهاد به قزوین بروید که این
شهر از ر
بهتین درهای بهشت است ».و«قزوین دری از درهای
بهشت است ».اگر تعداد درهای بهشت هر شهر را در منابع
شییع شماره کنیم دو رقم است .مطابق روایات اهل سنت
تعداد درهای بهشت به ازای هر شهر چند صد در است .در هر
کتاب احادیث جعیل در منابع اهل سنت بای به احادیث جعیل
در مدح و ذم بالد اختصاص دارد.
ر
رواین در مدح یا مذمت
به صورت قاعده یمتوان گفت هر
شهری نقل شده باشد جعیل است ،مگر خالف آن اثبات شود.
ر
حن اگر قم مقدس هم بود – که نیست – قداستش مانع از
ن
انسای نم شود .مطالعه تاری خ
ابتال به فتنه و بالی طبییع و
نشان یمدهد که قم مثل هر شهر دیگری نه از بالیای طبییع از
ن
انسای از
قبیل زلزله و سیل و قحیط مصون بوده نه از بالیای
قبیل حمله ،غارت ،کشتار و بمباران .لذا ابتال به ویروس کرونا
فریص ندارد .دو شهر مقدس قر ن
ر
ر
منافای با قداست ن
آی
کمتین
مکه (ال اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد) و ناحیه بیت
المقدس (االرض ر
الن بارکنا فیها ،الواد األیمن نف بقعه مبارکه،
ن
االمی) هستند .هیچ
بلده طیبه ،الواد المقدس الطوی ،البلد
ن
تاریخ و ن
دین برای عدم ابتالی این دو شهر به بالهای
دلیل
ن
ن
طبییع و انسای در دست نیست.
همیکه در زمان ما
ر
بیتالمقدس در سیطره صهیونیسم است بهتین دلیل این
است که قداست شهر مانع از نزول بال و فتنه نیست .حرم امام
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ن
حسی در کربال که به اعتقاد شیعیان مقدس است چندین بار
در طول تاری خ با خاک یکسان شده است .ائمه بقیع از زمان
سلطه وهابیون هنوز با خاک یکسان و ی نام و نشان هستند.
ر
قداسن برای حرم ائمه فرض شود – که جای مناقشه
اگر فرضا
ر
قداسن ندارند .قبور مومنان صالح
دارد  ،-حرم امام زادگان هیچ
یم تواند ر
محتم باشد .مسلمانان برای مرقد پیامت ،شیعیان به
عالوه برای قبور ائمه ،و صوفیان برای قبور اقطاب خود شأن
خایص قائلند .آنها مجازند به بزرگان خود ر
احتام بگذارند اما
اینکه این قبور – چه برسد شهری که قت در آن قرار دارد – از
همه بالیا مصون است افسانهای بیش نیست و مطمئنا در زمره
خرافات مذهن است .قداست هم امری کشدار است .هر
مسجدی یا به شکل عام هر عبادتگایه برای مومنان آن معبد
مقدس است .هیچ دلیل معتتی نداریم که مسجد الحرام،
مسجد االقض ،مسجد النن یا مسجد کوفه از بالیا مصون
ن
چنی امری را تایید یم کند
بوده باشند .نه تاری خ به شکل تجری
نه متون معتت ن
دین.
ذکر روایات موجود در کتابها بدون تحقیق در اعتبار کتابها
ر
مهمت از آن بدون اطمینان از اعتبار سندی آنها نشانه
و
یخردی است .حداقل بیش از سه چهارم روایات در منابع ن
سن
و شیعه به لحاظ سندی ی اعتبار هستند و قابل انتساب به
ر
روایای که مطابق موازین ر
پیامت یا ائمه نیستند .ر
سنن علم
حن
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رجال صحیحه یا معتته محسوب یم شوند با تحقیقات مجدد
مشخص شده که بخش قابل توجیه از آنها صحیح یا معتت
ن
األلبای (۱۹۱۴-
نیستند .تحقیقات محمد نصتالدین
(
سنت
اهل
روایات
مورد
 )۱۹۹۹در
سلسله االحادیث الضعیفه والموضوعه
کتاب
ن
ّ
واثرها الشء ف االمه در  ۱۴جلد) – که شامل صحاح هم یم
شود – یک نمونه است .روایات موجود در کتب اربعه شیعه
معادل معتت بودن یا صحیح بودن روایات آنها نیست.
تحقیقات محمد باقر بهبودی ( )۱۳۰۷-۱۳۹۳نشان یم دهد
که از هشت جلد کتاب ن
کاف سه جلد ،از چهار جلد کتاب من
ن
الیحضه الفقیه یک جلد ،و از ده جلد کتاب تهذیب االحکام
یعن ر
پنج جلد صحت سندی دارند ن
کمت از  .۴۱٪مشکل جدی
در ایران این است که حاکمیت پشتیبان مذهب خر ناف است و
از طریق صدا و سیما و مطبوعات و رسانههای وابسته ،خطبه
های نمازهای جمعه و تبلیغات رسم ن
دین و مذهن مروج
خرافات و مطالب ضعیف و یپایه است .مراجع تقلید ظاهرا یا
با این مذهب خر ناف مشکیل ندارند ،یا اگر هم موافق نیستند
غالبا مبارزه ن
علن و جدی با آن را مصلحت نمدانند .به عبارت
دیگر تفکری عوامانه و خر ناف قلدرمآبانه نبض جلسات و
تریبونهای مذهن را در اختیار دارد .هرچه هموطنان
ن
چنی مذهب خر ناف دورترند.
تحصیلکردهتر باشند از
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ج .اما بخش دوم پرسش چرا قم قرنطینه نشد؟ اطالعات من
ن
کاف نیست .ابتدا نماینده رهتی و تولیت ن
حضت معصومه
رن
در حرم مخالفت کرد .من
حرم را دارالشفا خواند و با بسی ِ
اطالیع ندارم که مراجع تقلید در این زمینه دخیل بوده باشند یا
ر
حن اگر دخیل بوده باشند با توجه به یمحیل که حکومت در
قضیه گران کردن ن ن
ر
حکومن کرد نظر
بتین در آبان  ۹۸به مراجع
آنها محیل از إعراب داشته باشد .هیچ احتمایل اقوی از این
ن
چنی امری موافق نبوده
نیست که رهت جمهوری اسالیم با
باشد .مدرک باالتری که در دست است ستاد عایل مبارزه با
کروناست که باالترین مرجع تصمیم گت در مورد قرنطینه کل
رن
در اماکن مذهن بوده است.
کشور از جمله قم خصوصا بسی ِ
وزیر بهداشت افشا کرد که موافق قرنطینه این اماکن بوده اما
رای ر
اکتیت این ستاد ن
چت دیگری بوده است .اعضای این ستاد
ن
معرف نشدهاند .اما واضح است که منصوبان ویلفقیه هستند.
هیچ تصمیم ن
کالی در جمهوری اسالیم گرفته نمشود مگر با
ن
ن
اولی
ضمن والیت مطلقه .مطابق این تحلیل
فرمان ضی ح یا
متهم مخالفت با قرنطینه قم شخص رهت جمهوری اسالیم
است .هر یک از مراجع تقلید یا رئیس جمهور یا فرماندهان
ن
مدرسی که در
نهادهای از قبیل جامعه
سپاه یا ائمه جمعه یا
ی
این تصمیم نادرست دخیل بوده باشند آنها ن
نت مسئولند .هر
روحای که با توهم قداست قم و یا خر ر
ن
ن
افای از
روحای یا غت
فرد
دانسی حرم ن
رن
حضت معصومه مانع قرنطینه
قبیل دارالشفا
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ن
قانوی در محکمه صالحه
شدن قم شده باشد قابل پیگرد
است.
ی
پیشب ییک از نمایندگان مجلس از «حکم روحات و عالیم»
پیشگبیها و
سخن گفت که «مقاومت کرد و نگذاشت
ر
محدودیتها برای اماکن عمویم زودتر شوع شود» و ی
حن
ی
خواهان رسیدگ از سوی قوهی قضائیه شده بود .در چند
روز گذشته هم اگرچه حرمهای قم و مشهد تعطیل شدند اما
ی
وقن امام جمعه قم ،آقای سعیدی ،گفت که این کار به
استناد فتوای سهتن از مراجع انجام شده ،از سوی دفاتر
همی آقای سعیدی ی
مراجع بالفاصله تکذیب شد.
وقن از
ر
تجمع در حرم دفاع کرد و آنرا «دارالشفاء» خواند ،مراجع
سکوت کردند .اگر کیس مدیع شود مراجع تقلید ،ساختار
ی
گسبش این بیماری
مذهن و یا اتوریتهی دین در شعت
ر
مرگبار و ستاندن جان مردمان نقش داشته و یا مقض بوده،
چه پاسیح یمتوان به او داد؟
همانگونه که در انتهای پاسخ به پرسش قبل اشاره کردم،
اطالعات من در این مورد ن
کاف نیست و محدود به اطالعات
ر
منترسشده در رسانههای عمویم است .در پاسخ به پرسش قبل،
آنچه رشط بالغ بود عرض شد .وکیل مدافع مراجع تقلید
نیستم .یم توانید این پرسش را با نمایندگان آنها در میان
بگذارید .هر کش در هر مقام ن
دین یا سیایس اگر مانع
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قرنطینهشدن اماکن عمویم مذهن شده باشد بدون هیچ
استثنای از جمله مقام رهتی یا مراجع تقلید یا غت ایشان قابل
ی
ن
.
پیگرد قانوی در محکمه صالحه است قم ،مشهد و حرم اما
رضا و امامزادگان در شاش کشور باید در ابتدای اعالم رسم
ورود ویروس کرونا قرنطینه یمشدند .من به شکل شفاف و
ضی ح نظر ن
دین و فقیه خود را در این یادداشت اعالم کرده
زدای و عتتهای ویروس کرونا(  ۱۲اسفند .)۱۳۹۸
ام :خرافه ی
اما کو گوش شنوا؟!
ی
هات که از مراجع تقلید در خصوص
آقای دکب! این روزها ر
خب ی
ی
شباهن به
مواجهه مردم با این بیماری یمشنویم هیچ
شببی زنجات،
دستورات فقیه و دین رایج ندارد .مثال :آقای ر
رعایت ضوابط پزشیک را بر همگان الزم دانست .مکارم
شبازی ،مردم را به رعایت بهداشت و رپبوی از دستورات
ر
ی
بهداشن دعوت کرد .جعفر سبحات قول پزشکان را حجت
دانسته و مردم را دعوت به رعایت توصیه های پزشکان کرد.
صانیع پذیرش توصیه های پزشیک را بر همگان الزم عقیل و
شیع دانست و… یعن مراجع تقلید و روحانیان ،زبان
پزشکان و پرستاران را برگرفتهاند و بهجای آنکه مردم را به
معنویات و توسل به امامان فرا بخوانند از رصورت رعایت
مسائل بهداشت و پزشیک یمگویند .مخصوصا توسل که در
اعتنات دارد .از طرف دیگر االن
الهیات شییع جایگاه قابل
ی
حرمها و رصیـ ــح ها را یمروند با الکل ضدعفوت یمکنند .آیا
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ویروس کرونا ،دارد سکوالریزم شییع را تشیـ ــع یمکند؟ اصوال
ی
خدمن خواهد کرد به سکوالریزم؟
عی دستورات ن
آنچه از مراجع تقلید معاض نقل کردهاید ن
دین و
فقیه از صدر اسالم تا کنون است و فقهای مذکور هیچ حرف
تازهای نزدهاند .رسول خدا (ص) در زمان بیماری به طبیب
ن
همی منوال .در آن زمان غالب
مراجعه یمکرد و امت مؤمنان بر
اطبا هم غتمسلمان بودند .مراجع و فقها هم ر
وقن بیمار
یمشوند مثل بقیه مردم به پزشک مراجعه یمکنند .دلیل آن هم
در فقه شیعه بسیار واضح است« :قاعده حجیت قول اهل
خته» یا نظر متخصصان هر رشته است .این یک قاعده ن
عرف
عقالی است که در همه زمانها و جوامع به خته و متخصص
و
ی
ر
هر رشته ای رجوع یمشود بدون اینکه نیه و نظر متفاوی از
شارع رسیده باشد .
در فقه اسالیم حفظ جان واجب است و ن
اضار به خود و
دیگران حرام .علم طب از مقدمات الزم حفظ جان – که از
اوجب واجبات است – یمباشد .در روزه واجب ماه رمضان،
اگر پزشک روزه را به حال بیمار ن
مض بداند مکلف موظف است
مطابق نظر پزشک روزه نگتد .در زمان حج اگر در مکه و مدینه
یا در راه سفر بیماری (خصوصا بیماری واگت) رایج باشد فتوای
ن
چنی رشاییط ساقط است.
اجمایع فقهاست که حج واجب در
احکایم که برشمردم مورد اتفاق فقهای شیعه است .به عنوان
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خوی ( )۱۲۷۸-۱۳۷۱استاد بسیاری
نمونه نظر سید ابوالقاسم ی
از فقهای معاض را عینا نقل یم کنم:
«اگر پزشک حاذقموثق تشخیص داد که روزه نضر دارد تبیع
ت از او [ رشعا] واجب است ،به دلیل سته عقال بر رجوع بها
ر
الوثف ،کتاب
هل خته در هر رشته ای( ».مستند العروه
الصوم)
بنابراین اعتبار خته از حیث ختویت و تخصص اوست به دلیل
عقالی رجوع به متخصص هر رشته .این از امور
ارتکاز
ی
ر
ّ
مستحدثه و اختاعات روزهای اخت نیست .قوت آن هم در
حدی است که نیازی به امضای شارع هم ندارد ،ر
عقالی
رویس
ی
است در طول تاری خ و خصوصا در زمان پیامت و ائمه که هیچ
نیهای از جانب آنها نرسیده است و با اطمینان یمتوان گفت
که این روش مقبول پیامت و ائمه بوده است .ر
آیای از قبیل
«فاسألوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون» ( ۱۶:۴۳و  ،۲۱:۷اگر
نمدانید از آگاهان ربتسید) ن
ن
عقالی است.
همی سته
نت مؤید
ی
محقق خوی دلیل حجیت قول مجتهد برای مقلدانش را ن
نت
ی
ن
ر
ر
ن
همی قاعده دانسته است( .التنقیح ف شح العروه الوثف،
کتاب التقلید) بر این مبنا اعتبار تشخیص پزشکان در حوزه
تخصصیشان به شکل کامل در فقه شیعه به رسمیت شناخته
شده است.
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به بیان دیگر ،احکام فقیه بر دو دسته است :احکام مولوی و
احکام ارشادی .احکام مولوی احکایم است که شارع (خدا یا
رسول) صادر کرده است و اعتبار قول به دستور شارع است.
احکام ارشادی ناظر به حکم عقل است .ن
یعن صدور این احکام
ن
پشتیبای حکم عقل است .تمام آر یای را که از مراجع
در تایید و
معاض نقل کرده اید «احکام ارشادی» است .در فقه بسیاری
از احکام باب معامالت ارشادی هستند .اتفاقا باید از مراجع
چنی احکام ر
ن
مت رف صادر کردهاند تقدیر کرد.
فقهای که
تقلید و
ی
فقاهت در مواجهه با مباحث پزشیک موظف به تشویق مردم
ر
بهداشن است .این تشویق
به رعایت دستورالعملهای پزشیک و
هرگز جای بخش دیگر وظیفه عالمان دین ،ن
یعن تشویق به دعا
و توکل به خداوند و صت در مقام بال را نمگتد.
سیمای که از فقه شیعه در پرسش ترسیم شده ر
نایس از ی
ی
اطالیع مفرط است .دعوت به دعا و معنویات از نظر هیچ
فقییه هرگز جای معالجه پزشک را نمگتد .توسل حاشیه ای
ر
بیشت .ر
بر ر ن
تلف مطرح شده از توسل یم تواند
می توکل است نه
با باورهای شیعه غایل سازگار باشد اما نمتوان آن را خصیصه
ن
معرف کرد .درباره توسل جای دیگر
الهیات شیعه به قول مطلق
ر
بحث کردهام ،تکرار نمکنم :تامالی درباره توسل ( ۲۴شهریور
ن
 .)۱۳۹۵ر
شیعیای که به توسل هم اعتقاد دارند اینگونه
حن
نیست که به جای مراجعه به پزشک بنشینند و دعای توسل
بخوانند! این گز ر
اریس خالف واقع و غتمنصفانه ر
حن از این
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دسته از شیعیان است .در شاش فقه شیعه از ابتدا تا کنون –
اعم از اصولیون و ر
حن اخباریون – احدی فتوا نداده که شیعیان
در زمان بیماری «به جای مراجعه به طبیب» باید ضفا به
پیامت یا ائمه متوسل شوند .در طرح سوال ،فقه با حرفه
ن
دعاخوای اشتباه گرفته شده است!
ن
ضدعفوی کردن مسجدالحرام ،مسجد النن ،حرم ائمه،
اما
نضی ح امامزادهها با الکل و دیگر پاککنندهها امری یسابقه
نیست .واضح است که به دلیل شیوع بیماری واگت شدت
دین که پیامتش نظافت را ی
ر
بیشتی یافته باشد .ن
جزی از ایمان
ر
بهداشن امر عجیب یا تازه ای نیست.
اعالم کرده ،رعایت امور
اگر منظورتان نجاست الکل است ،باید دانست در فقه شیعه
صنعن نجس نیست ،ثانیا به نظر ن
ر
بریح فقهای شیعه
اوال الکل
ّ
مطلق الکل نجس نیست هرچند نوشیدنش حر ِام مؤکد است.
ن
ضدعفوی کردن اماکن ن
ن
دین
همی است؛ لذا
نظر فقیه من هم
و مذهن با الکل چه مشکل رشیع دارد؟ مطلقا هیچ! استنتاج
ر
مقدمای ن
مبتن بود که ناتمایم
سکوالریسم شییع در پرسش بر
ر
ن
چنی
نادرسن تک تک آنها با دلیل و مدرک اثبات شد .لذا
و
نتیجهای از این وقایع به دست نمآید .واضح است که مراد از
ن
ن
فلسف یا
ذهن یا
سکوالریسم در پرسش سکوالریسم
ر
خداناباوری یا الحاد است .از منظر دیگر ویروس کرونا تلفهای
خر ناف از هر دین و مذهن را برباد یمدهد چه تشیع خر ناف ،چه
نن
تسی خرا نف ،چه مسیحیت و یهودیت خر ناف و غت آن .موازی
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خر ر
افای که شیعیان غایل به آن معتقدند در میان مسیحیان
انجییل ،یهودیان ارتدوکس و هندوهای ر
ن
همی دوران
سنن در
کرونای عینا قابل مشاهده است .چند سال قبل ر
دکت عیل
ی
ر
جمعه مفن عام کشور مض (از  ۲۰۰۳تا  )۲۰۱۳در کتاب
«الفتاوی العضیه الیومیه» و مجالس متعدد به طهارت
پیشاب رسول خدا و ثبوت جواز نوشیدن آن توسط صحابه به
قصد تتک فتوا داد و مستندات روای خود را ن
نت ارائه کرد .هاشم
ی
ن
بطحای نماینده ختگان هم یمپنداشت با تربت حسین بیماری
ی
کرونایش شفا پیدا یمکند .خرافات اختصایص به مذهب و دین
چنی خر ر
ن
افای را برباد
خایص ندارد .یشک وقاییع امثال کرونا
یمدهد ،و چه ر
بهت! در یادداشت کرونا و ن
دین که افیون توده
هاست ( ۲۸اسفند  )۱۳۹۸این نکته را شکافتهام .اما برباد ر ن
رفی
چنی ر
ن
تلفهای خر ناف چه ربیط به «سکوالریسم شییع» دارد؟!
بطحای یم
هیچ .مگر توهم شود که همه شیعیان مثل هاشم
ی
اندیشند و همه اهل سنت مثل عیل جمعه – که فارغ از این
فتوا فقییه روشن بوده  ،-و هر دو توهم خالف واقع و
غتمنصفانه است.
شما در پاسخ به سوال دوم یمفرمایید در خصوص مواضع
مراجع تقلید و سکوت آنها در خصوص دارالشفا خواندن
حرم و تکذیبیهی معنادار آنها در قبال تعطییل حرم ،باید به
خودشان مراجعه کرد و از آنان پرسید .اما در پاسخ سوال
سوم ،بهنظر یمرسد در حال دفاع از مواضع فقیه آنان یا
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دست کم برخورد فقه با این ماجرا هستید ،مخصوصا آنجا
که یمگویید «دعوت به دعا و معنویات از نظر هیچ فقییه
گبد .توسل حاشیه ای بر
هرگز جای معالجه پزشک را نیم ر
ی
ی
بیشب»  .لذا من یمخواهم سوال دوم و
می توکل است نه
سوم را به شکیل دیگر هم رببسم .اگر بناست فقها در مسائل
پزشیک همان نظر پزشکان را داشته باشند ،دیگر این تداخل
چه رص ی
ورت دارد؟ البته اگر نویع موازیکاری در این میان
هات بود که مثال
مشاهده نیمشود و رصفا توصیه ی
سیاستمداران هم برای مراجعه به پزشک و متخصص
یمکنند ،اشکایل نداشت .اما ی
وقن در مقابل سخنان سعیدی
هات نشان داده یمشود ،فراتر از موازیکاری
چنان واکنش ی
ی
حن نویع رقابت و انحراف از مراجعه به متخصص و پزشک
هم اتفاق یمافتد .موضوع از آنجا با اهمیتتر یمشود ( و
حن پای شعت ی
ی
یافی سکوالریزم را به میان یمکشاند و
گبی دین/فقه به نفع علم) که فقها در موضوعات
کناره ر
دیگری هم از جمله موضوع اقتصاد و سیاست و مسائیل
ی
رقابن با
چنی تداخل و بلکه
چون ربا و خمس و زکات هم ر
متخصصان امور دارند.
الف .من در حد اطالعاتم سخن یمگویم .آنچه که نوشتهاید
حقیقتا بر من اثبات نشده و از آن یختم .در پرسش دوم نام
ن
«روحای و عالم» که متهم است ذکر نشده ،من هم متاسفانه
علم غیب ندارم .آیا احتمال نمدهید مرجع ضمت محمد یزدی
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ن
مدرسی باشد که قدرتش به پشتوانه حکومت
رئیس جامعه
بیش از مراجع است؟! اما در پرسش سوم قول چهار مرجع
تقلید با ذکر نامشان نقل شده است .بنابراین آنچه در پاسخ
این دو پرسش آمده ناظر به هم نیست و تعارض مطرح در
پرسش در پاسخهای من واقع نشده است .من از ابتدای این
اظهارنظرهای خالف رشع و قانون تولیت ن
حضت معصومه به
او و مراجع تقلیدی – که در قبال این اظهارنظرهای نسنجیده
سکوت کردند – با ضاحت و شفافیت ر
اعتاض کردهام .به دلیل
ر
عدم توجه به آن در پرسش ،ن
عباری که سه هفته قبل
عی
ر
منترس کردهام اینجا یم آورم:
ن
کسای که بر باز بودن این اماکن [مذهن] پافشاری یم کنند
«
ن
ر
جاهالی بیشت نیستند .باعث تاسفاست که وزیر بهداشت
ن
ن
جاهالی شده است .دغدغه روحانیون
چنی
گوی
تسلیم زور ی
ر
ن
ر
ن
در امامزادهها دغدغه دین
سنن یا حکومتیدر بازنگاه داشی ِ
نیست ،دغدغه کسب است! در حقیقت منابر ر
سنن وحکوم
ر
ن
ن
در حرم
ت دین با چنی خرافای ارتزاق کرده اند و اکنون اگر ِ
را ببندند دروغ بودن منابرشانتمال یم شود .ویروس کرونا خرا
فه دارالشفا بودن ن
حضت معصومه و دیگر امامزاده ها را برم
ال کرد ….تعلل جمهوری اسالیم در ر ن
بسی اماکن مذهن و مش
خصا امام زاده ها و تاخت در تعطیل کردن موقتنمازهای جمع
ه در رشایط خطت شیوع بیماری در قم و دیگر شهرها غتق
ابل اغماض است .مراجع تقلیدکه به شفافیت و وضوح نه از
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جواز بلکه از وجوب تعطیل همه تجمعات مذهن در اجرای
ر
بهداشن دفاع نکرده اند رشعا مسئولند .قبل ا
فرامینمسئوالن
ز همه این وظیفه رهت جمهوری اسالیم بودهکه این اماکن و
تجمعات را تا عادی شدن رشایط تعطیل کند .اما نمایندگان و
دین (ازقبیل حرم ن
ی در نهادهای ن
حضت معصومه) و نهادها
ر
ر
امنین و نظایم عضو ستاد میل مبارزه با شیوعکر
تبلیغای،
ی
ر
ر
بهداشن کش
مهمتین مانع اجرای نظر مسئوالن پزشیک و
ونا
ور در تعطیل این اماکن و تجمعاتبوده اند .مقاومت در بازنگاه
ّ
رن
داشی این اماکن دینداری نیست ،جهالت و نفهم مسلم اس
ت( ».خرافه ی
زدای و عتتهای ویروس کرونا ۱۲ ،اسفند )۱۳۹۸
به ضاحت عرض یمکنم از قول حق هر کس – بدون اینکه
قائلش که باشد – دفاع یم کنم و چون آراء منقول از مراجع
تقلید به نظرم حق بوده از این اقوال دفاع کرده ام و ن
حاضم
تاوان آن را ن
نت ربتدازم! در شتاش دنیا حکومتها از عالمان ن
دین
که نفوذ کالیم در میان متدینان دارند دعوت یمکنند تا در
های از این قبیل پتوانشان را به رعایت بهداشت دعوت
بحران ی
کنند .به ر ر
ن
همی
احن یمتوان پیام رهتان یهودی و مسیخ را با
مضامی مشاهده کرد .ر ر
ن
اسن آیا فقیهان و مفتیان اهل سنت –
چه در ایران چه درکشورهای دیگر – جز این یمکنند؟! بار دیگر
تکرار یمکنم این احکام ارشادی است و در مقام تشویق متدینان
بهداشن از منظر ن
ر
دین است .این رای فقیه
به رعایت موازین
امری قابل دفاع و پسندیده است .هرکه نمپسندد اقامه دلیل
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کند .فقه در قلمرو خود مثل هر علم دیگری قابل ر
احتام و مفید
است .رای یادشده «در دفاع از بهداشت عمویم و عمل به نظر
کارشناسان پزشیک» مطلقا خروج از قلمرو فقه نیست.
اظهار نظر در أمور پزشیک دو گونه است :ییک دستورالعملها و
تجویزهای پزشیک ،دیگری توصیه به پتوی نظر پزشکان و
ر
بهداشن مورد نظر پزشکان .گونه اول منحضا
رعایت موازین
در اختیار جامعه پزشیک است و دخالت هر فرد غتمتخصض
ن
قانوی است .گونه دوم
در آن – از جمله فقیهان – قابل پیگرد
اختصایص به جامعه پزشیک ندارد ،و در زمره حقوق عمویم
است ،شبیه امر به معروف و نیه از منکر .سیاستمداران و
ر
حکومن از یک سو و فقیهان و عالمان مذهن
متصدیان أمور
ن
از سوی دیگر نه تنها مجازند بلکه «موظفند» در پشتیبای از
ر
بهداشن و پتوی از
جامعه پزشیک مردم را به رعایت موازین
فر ن
امی پزشکان دعوت کنند .متصدیان حکومت از طریق
قوانی و مقررات ،و عالمان ن
ن
دین از طریق
تصویب و اجرای
ر
ن
چنی یمکنند .جامعه پزشیک در
اخالف و رشیع
توصیههای
شاش عالم نه تنها از این قبیل اقدامات عالمان ن
دین استقبال
یمکند بلکه موکدا از آنها درخواست هم یمکند .در ایران از
طرف روحانیون به هر دو گونه فوق اظهار نظر شده است.
اظهار نظرهای عباس تتیزیان از گونه اول است ن
یعن دخالت
غتمتخصص در أمور پزشیک وکامال مردود است.
اظهارنظرهای
ی
که در پرسش قبل نقل کردید از گونه دوم و قابل دفاع است و
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جای
هرگز به معنای دخالت در أمور پزشیک نیست .بنابراین ی
برای پرسش شما ر
باف نم ماند .اظهارات محمد سعیدی امام
جمعه قم و تولیت حرم ن
حضت معصومه – که حرم را دارالشفا
در حرم بود – از گونه اول
خوانده بود و مخالف بسته شدن ِ
است نه دوم.
ب .اما در پاسخ به قسمت اخت پرسشتان ن
ارشادی
بی احکام
ِ
ر
بهداشن و
لزوم تبعیت از دستورات پزشیک و رعایت موازین
مواردی که اشاره کردهاید ،تفاوت است .اقتصاد و سیاست
ن
خمین
وظیفه فقیهان نیست .البته در نظریه والیت فقیه آقای
همه این أمور تحت والیت مطلقه فقیه است .اما نظریه
یادشده در فقه شیعه نظریه «اقلیت مطلق» است .ر
اکتیت
فقهای شیعه به این تفکیک مبارک قائل هستند .به ییک از اینها
ن
ن
اصفهای معروف
حسی غروی
به اختصار اشاره یم کنم ،محمد
ن
کمپای (۱۲۹۶-۱۳۶۴ق) فقیه ،حکیم و از استوانه های
به
أصول فقه شیعه یک قرن قبل نوشته است:
«فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط ،اهل نظر محسو
ب مىشود نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها ،حفظ مر
ن
زها ،اداره امور جهادى و دفایع و امثال آن.
پسمعن ندارد ،ا
ینگونه امور [امور سیایس ] را به فقیه به واسطه فقیه بودن
ش موکول کنیم( ».حاشیه کتاب المکاسب) دو شاگرد تراز اول
ی
ر
الوثف،
خوی (در التنقیح نف رشح العروه
وی سید ابوالقاسم
ن
طباطبای
حسی
کتاب االجتهاد والتقلید) و سید محمد
ی
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ن
(المتان ،در تفست آیات سوره نساء) دقیقا به راه استادشان
رفته اند .من بیش از دو دهه قبل این آراء را در کتاب حکومت
ن
اصفهای بر
والی نقل و تحلیل کرده ام( .استدالل بدیع غروی
ی
عدم والیت سیایس فقها ۲۲ ،آذر  )۱۳۹۶اما سه مثایل که زده
یعن ربا ،خمس و زکات ،اما خمس و زکات مالیاتهای ن
اید ن
دین
هستند و با مالیات ن
عرف فرق یمکنند .شورای منتخب متدینان
هر مسجد و منطقه بر گرداوری و هزینه کردن انها در أمور
پیش ن
بین شده رشیع نظارت یم کند .دولتها مجاز به دخالت
های از قبیل نظام والیت مطلقه
در آن نیستند( .البته تئوکرایس ی
فقیه در هر کاری دخالت یمکنند) در کشورهای دموکراتیک
سکوالر مانند آمریکا پتوان هر یک از ادیان مالیاتهای ن
دین
خود را به مرکز ن
دینشان پرداخت یمکنند نه دولت .برای
تشویق أمور ختیه اگر قبض رسم پرداخت به کلیسا به دولت
ارائه شود از مالیات شهروند کرس یمشود.
اما ربا در ادیان ابراهیم حرام و ممنوع است البته با اختالف در
حدود و ثغور آن .فقیهان و عالمان هر دین فتوای خود را در
مورد معامالت ربوی به متدینان اعالم یم کنند .اگر عالمان دین
بتوانند نظر خود را از طریق عقالنیت عمویم ( public
تبیی و ر
ن
اکت شهروندان را قانع کنند با تصویب
)reasoning
ن
مجلس قانونگذاری به «قانون عرف» تبدیل یم شود .اگر هم
موفق نشدند قانون ن
عرف کشور به راه خود یم رود ،حکم رشیع
هم به راه خود .در اغلب کشورهای مسلمان که با حکومت
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دین اداره نم شوند ن
ن
ن
همی
(یعن بیش از پنجاه کشور) دقیقا به
روش عمل یمشود .ر
اکتیت قاطع این کشورها هم اهل سنت
هستند .در چهار کشوری که به اصطالح حکومت اسالیم دارند
حکومن محسوب یمشود – ن
ر
یعن پادشایه
و احکام رشع قانون
عربستان سعودی ،و سه به اصطالح جمهوری اسالیم ن
یعن
ن
موریتای و ایران – در این کشورها نیاز به تحقیق
پاکستان،
ن
میدای موردی است .اجماال وضعیت ایران مشخص است و
ایص! ییک از ر
اتفاقا ر
اکت مراجع هم از آن نار ن
ر
مباحن که
بهتین
درباره ربا در دوران مدرن نوشته شده مقاالت فضل الرحمن
( )۱۹۱۹-۱۹۸۸متفکر اهل سنت و استاد فقید دانشکاه شیکاگو
است .مسئله بسیار پیچیدهتر از آن است که در پرسش مطرح
شده است.آنچه در این چهار پرسش توهم شده است با یک
چوب راندن همه فقهاست ،نویع عکسالعمل تفرییط نسبت
ر
ر
حکومن در چهار دهه اخت.
ازدسن افرایط روحانیون
به در
ر
حکومن» از «سنتگرایان حوزوی» و
حساب «بنیادگرایان
«نواندیشان دانشگایه» جداست .در این پرسشها دو گروه
نخست ییک فرض شده و مواضع گروه اول بر دیگران تعمیم
ْ
تعمیم ی پایه و خطرناک است.
داده شده است .این
سنتگرایان هم أصناف مختلف دارند ،آنچنان که نواندیشان
مسلمان هم همیک در مسائل اسایس مثل هم فکر نم کنند.
تکتها را باید شناخت و ر
این تنوعها و ر
احتام کرد .قرار نیست با
تسطیح فکری مدینه فاضله ساخت .نفرت و عشق هر دو
ن
بدبین و حساسیت
شناخت واقع بینانه است .برخالف
راهزن
ِ
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ْ
ن
انسای نگایه منصفانه و
افرایط به فقاهت من به این معرفت
ن
انسای دارم .خوف آن دارم که
عادالنه همچون دیگر معارف
این برخوردهای عکسالعمیل افرایط به «سکوالریسم
ن
ستتهگر» منجر شود از نوع الئیسیته فرانسوی.
ر
بیشت نیست :مناسک (نماز ،روزه،
انتظار از فقه چهار حوزه
ن
ن
حج و زکات) ،شبه مناسک (احکام ن
امیدی
خوردی ها ،آش
دین
ها و روابط جنش) ،شخط ن
بریح معامالت (از قبیل حرمت ربا)
ر
دروغگوی و وجوب
اخالف (از قبیل حرمت
و ضمانت مسائل
ی
امانتداری) .این مباحث را اینجاها توضیح داده ام :انتظار از دین
ر
نواندیش ن
دین ( ۲مرداد  )۱۳۹۶و نسبت فقه و حقوق (۱۵
و
ن
ر
مهر  .)۱۳۹۷نکای را که اشاره کردم برای کسای قابل قبول
است که همچنان به موازین کتاب و سنت معتت پابند هستند،
ن
کسای که در عمل از متون اصیل اسالیم گذشتهاند و از دین
اما
(نه فقط تشیع و اسالم) تنها باور به خدا برایشان مانده ،آن هم
خارج از چارچوب ادیان ابراهیم ()deist؛ یا از آن هم گذشته،
ر
معنوین اعم قائلند ()spiritualist؛ یا باالتر از آن ،در نظر
به
ن
و عمل «سکوالر ن
فلسف» شده اند ،واضح است که
ذهن یا
ر
ن
مباحن ندارند و آنها را اتالف وقت یمدانند .در
چنی
نیازی به
ن
چنی افرادی البته سکوالریسم مطرح در سؤال
میان
موضوعیت دارد .قرار نیست همه مثل هم فکر کنند.
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ی
معرفن عمیقتر و شاید اصیلتری را هم
ویروس کرونا چالش
در ایران دامن زده است .صحنههای دردنایک این روزها در
شاش کشور اتفاق یمافتد .مردم ی
حن امکان وداع با
جنازههای عزیزانشان و برگزاری مراسم ختم را نیمیابند و
رتپناهتر از همیشه یمپرسند میان این همه بال و ش ،خدا
ی
ادیکالب این است :چه دلییل وجود دارد
کجاست؟ پرسش ر
ی
مسئولین خدا» را «رحمت و حکمت» او
که این«غیبت یا رت
بدانیم؟
ن
انسای به دلیل بیماری کرونا متاسفم و خصوصا
از درگذشت هر
به هموطنان مصیبت دیده تسلیت عرض کرده برایشان رحمت
خداوند و برای بازماندگان صت مسئلت دارم .در زمان وقوع هر
ن
ن
های مطرح یمشود یا امکان
حادثه تلخ و غمانگتی چنی پرسش ی
مطرح شدن دارد .پاسخ سادهاندیشانه یمتواند این باشد که
مسبب همه این رشور و بالیا خود خداست که با غیبت و
ر
جای برای باور به رحمت و حکمت خدا هم
یمسئولین دیگر ی
نیست .اگر خدا از فجایع این ویروس و طریق جلوگتی از آن
ی اطالع است ،دیگر علم مطلقهاش ی ن
معن است .مگر خدا
نمتوانست جلوی این ویروس منحوس را بگتد؟ اگر
نمتوانست که دیگر قدرت مطلقه ندارد ،و اگر یمتوانسته و
اقدایم ،نکرده حکمت و رحمتش زیر سوال است .این همان
«برهان رش» مشهور است که البته نتیجه آن به ننف صفات
جالل و جمال خداوند منحض نمماند ،و اصل وجود خدا را
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ننف یمکند .ن
خدای که علم و قدرت و حکمت و رحمت
[یعن]
ی
ن
انسای ندارد اصال نیست ،خالص!
مقابله با بالیای طبییع و
آتشفشان ،زلزله ،سیل ،توفان ،قحیط و بیماریهای واگت
بسیاری از انسانهای مظلوم و یگناه را کشته و یمکشد .در
ر
اقدامای از قبیل تجاوز ،شکنجه ،زندان ،حض و
جنگها ،و
ن
انسای ،افراد یگنایه رنج دیده،
دیگر اقدامات جنایتکارانه
ن
ن
قربای شده و مبتال به صدمات بدی و رویح جتانناپذیر و ر
حن
ن
انسای افراد
مرگ شده و یمشوند .در اقدامات غتعمدی
یگنایه رنج دیده ،لطمات رویح و جسم جتان ناپذیری دیده
و ر
ن
همی دوران ما در جریان
حن جان خود را از دست دادهاند .در
نسل ر
روهینگیای در میانمار توسط
کش چند صد هزار مسلمان
ی
دولت بودای متعصب ،بمباران منجر به کشتار هزاران ن
یمن
ی
یگناه از جمله کودکان معصوم توسط عربستان سعودی و
افریقای ،آوارگ
همپیمانانش ،گرسنیک مفرط در چندین کشور
ی
چند میلیون شهروندان سوریه تحت دیکتاتوری بشار اسد،
هولوکاست (فاجعه کشتار یهودیان توسط هیتلر) ،آوارگ و رنج
ن
فلسطی توسط دولت غاصب اشائیل خصوصا
مداوم اهایل
فشاری که بر اهایل مظلوم غزه یمآید ،کشتهشدن جمیع از
هموطنان یگناه در سیل فروردین سال گذشته ،کشتار
زندانیان یگناه در زندانهای ایران در دهه شصت خصوصا
تابستان  ،۱۳۶۷شکوب تظاهرات ر
معتضان ایر نای و به خاک و
خون کشیدن آن توسط ماموران جمهوری اسالیم در آبان ۹۸
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که تا کنون ر
حن جرأت اعالم رسم آمارهای آن را پیدا نکردهاند،
کشته شدن  ۱۷۶انسان یگناه در هواپیمای اوکر ن
این چند
دقیقه بعد از پرواز در تهران ،و باالخره کشته شده بیش از دو
هزار و پانصد نفر در ایران مطابق آمار رسم (و بیش از پانزده
هزار نفر تا اول فروردین مطابق پژوهش نوید غفارزادگان و هژیر
رحمانداد) و بیش از بیست و هفت هزار نفر انسان یگناه در
ر
فهرسن از جنایات رشور
دنیا به واسطه ویروس کرونا تا کنون،
ن
انسای است.
طبییع یا
ن
انسای را به خدا
کش که تلفات این رشور اعم از طبییع و
نسبت یمدهد ،انتظارات خایص از خدا دارد به رشح زیر:
الف .آفرینش دنیا بدون ن
بریح پدیدههای طبییع (آتشفشان،
زلزله ،سیل ،توفان ،قحیط و بیماریهای واگت) امری ممکن و
مطلوب است.
ب .بر فرض ناگزیری از پدیدههای طبییع پیشگفته ،بر خدا
الزم بوده برای پیشگتی از حداقل تلفات این پدیدهها اقدام
یمکرد.
ن
انسای ،بر خدا الزم بوده از رنج آالم ،تجاوز،
ج .در رشور
شکنجه ،زندان ،حض و قتل انسانهای یگناه جلوگتی کند.
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ن
انسای هیچکس با رشور طبییع
در دنیای خایل از رشور طبییع و
نممتد یا مجروح نمشود و به اموال و دار یایهایش آسیب وارد
ن
دنیای از جنگ و انواع خشونتها و
چنی
نمشود .در
ی
های که ستمگران برای مردم یگناه ایجاد یمکنند،
محدودیت ی
ختی نیست؛ نه کش به زندان و حض یمافتد ،نه شکنجه
یمشود یا مورد تجاوز قرار یمگتد ،نه در جنگ یا تصادف کشته
و مجروح یمشود ،نه از گرسنیک و قحیط و تحریم یممتد یا رنج
ن
چنی دنیای خایل از رشوری یمتوان به رحمت،
یمکشد .تنها در
حکمت ،علم و قدرت خداوند ایمان داشت .حال آن که دنیای
فعیل آکنده از انواع رشور نهتنها ر
«بهتین دنیای ممکن» نیست،
ن
چنی رشوری بههیچوجه نمتوان دم از چهار
بلکه با وجود
صفت پیش گفته خدا زد .پس باید گفت یا خدا در دنیای رش
زده غایب است یا ناتوان از مقابله با رشور است.
این تصویر خیایل از دنیای بدون رشور البته جذاب است ،اما
متاسفانه امری غتممکن و نامطلوب است .غتممکن است زیرا
آنچه رشور طبییع نامیده یم شوند الزمه الینفک دنیای مادی
جهالت
هستند .تمایم این امور علل طبییع دارند .در دوران
ِ
آدیم از اسباب و علل طبییع ،این پدیدهها به خشم خداوند و
نتیجه گناهان و معایص مردم آن مناطق نسبت داده یمشد.
اکنون با اطالع نسن از عوامل علم آن پدیدهها در مواردی این
پدیدهها را قبل از وقوع پیش ن
بین یمشود (توفان و سیل) ،و در
ن
رن
ساخی مسیل
بریح موارد با مقاوم کردن خانهها (زلزله)،
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(توفان) ،ساخت واکسن (در مورد بسیاری بیماریهای
خطرناک که در گذشته عامل کشتار جمیع بود) و ن
نت رعایت
بهداشن و پیشگتی (در مورد دیگر بیماریها) از ن
ر
متان
موازین
تلفات این پدیدهها به شدت کاسته شده است.
این پدیدهها که الزمه الینفک نظم طبییع جهان است ،باعث
برس عقل خداداد خود را بهکار بیندازد و با ر
شده که ر
پیرسفت
دانش خود راههای کارشناسنانه پیشگتی و کاهش تلفات را
پیدا کند .ژاپن که کشوری زلزله ن
خت است ،امروز در مقابل
ر
زلزلههای ر
ن
همی قضیه
ریشتی تلفات نمدهد .در
حن هشت
کرونا کره جنوی توانست با اتخاذ تصمیمهای سنجیده و
کارشناسانه تلفات بیماری را به خوی مهار کند .در ایران باالخره
قرار شده از نهم فروردین با حداقل شش هفته تاخت قرنطینه
شهری (منع رفت و آمد ن
بی شهرها) اعمال شود ،خسته
نباشند! برای کتمان آلودگ به کرونا ،تاخت در اعالم عمویم ،و
تاخت شش هفتهای در قرنطینه نیم بند چه کش مقض است؟
خدا؟ اسالم؟ الهیات شیعه؟ یا یشعوری و ندانمکاری نهادینه
ن
انسای از طریق
مسئوالن جمهوری اسالیم؟! اما حذف رشور
دخالت خداوند در حذف ستمگران یا ی اثر کردن ظلمشان در
ن
مظلومی غتممکن ،غتمفید و نامطلوب است.
دنیای
دفاع از
ی
ن
ن
که در آن ارتکاب رش انسای ممکن نباشد ،مناف اختیار آدیم
است .کرامت انسان در آزادی اراده او ،اختیار آگاهانه و
مختارانه خت است .با توهم ورود خداوند به نضر این
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ن
انسای رش از جوامع رخت بریم بندد اما با نبود رش
فاعلهای
ن
خت ی ن
معن و ی قیمت یم شود .جامعه انسای با مواجهه با
خت و رشی که آزادانه توسط انسانها اختیار شدهاند ن
معن دارد.
در بسیاری از مجادالت و نزاعها آنچه را خت یم پنداشتیم ،بعدا
کشف یمشود که اشتباه بوده است .گاه هر دو طرف بر خطا
هستند .ر ر
اسن خداوند اقدامات کدام طرف دعوا را ی اثر کند؟
ن
طرف که واقعا بر حق است ،در این صورت
اگر گفته شود
ن
چتی از قبیل داستان ن
انسای ن
خض و مویس (سوره ،۱۸
جوامع
ن
چنی
آیات  )۶۰-۸۲یم شود که قابل تعمیم نیست .زندگ در
ر
ر
ن
زدای
شایط غتطبییع چقدر مفید است؟ در چنی جامعه ش ی
شده توسط خداوند درستکار و ستمگر از هم قابل تفکیک
نیست ،چرا که بدکاران توان اعمال نیت سوء خود را
ن
انسای است.
ندارند .جهان مادی یا دنیا آکنده از رشور طبییع و
عالم مجردات و آخرت خت محض هستند و در آنها رش راه
ندارد .ما همیک جهان ی رشور را تجربه خواهیم کرد .اما کوشش
ر
ن
بهشن است که قرار
چنی عالم از قبیل
برای به دنیا آوردن
بود زمامداران جمهوری اسالیم برای ایرانیان بسازند و جهنم از
ن
انسایاش دنیاست.
آب درآمد .دنیا با پدیدههای طبییع و رشور
خداوند و پیامتانش به ما آموختهاند دنیا دار ابتالست و آخرت
شای دیدن نتیجه عمل .در مواجهه با رشور دنیوی خداوند
عقل داده است تا با تدبت و راهکارهای علم رنج و آسیب و
تلفات را به حداقل برسانیم ،و اگر نتوانیم از پس رش برآئیم صت
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ن
انسای وسایل ابتال و آزمایش
پیشه کنیم .رشور طبییع و
هستند.
ن
ر
ر
معرفن
انسای هندسه
زدای از طبیعت و جامعه
با توهم ش ی
ادیان ابراهیم خصوصا اسالم بر هم یمخورد .نسبت دنیا و
آخرت و جهان مادی و مجردات برهم یمخورد .تعالیم معتت
ر
دین توکل و صت و رجا ی ن
ن
بیشت عرفان
معن یمشود .از آن
ر
ذوف و باطنگرایانه اسالم است،
اسالیم که تعبت
ر
شکوهمندانهترین مواجههها را با مقوله رش و مقامای از قبیل
ن
تبیی
رضا ،صت ،توکل و رجا دارد .کوشش حکیمان مسلمان در
ن
غن ن
عقالی پدیده رش قابل توجه است .با این ادبیات ن
دین،
ن
ن
ن
انسای در هاضمه
عرفای رش اعم از طبییع و
فلسف و
مذهن،
تفکر اسالیم به ر ر
احن قابل هضم بوده و هست.

محتم ر
اینکه دانشمند ر
دکت عبدالکریم شوش گفته الهیات یا
فلسفه اسالیم در مسئله رشور قوی برخورده نکرده است و
الهیات یهودی و مسیخ این امر را جدی گرفته است ،چه
خوب است اگر ایشان در مقالهای ،رسالهای یا کتای به شکل
مستند و متهن مشخص کنند درباره مقدمات سهگانهای که در
ابتدای این پاسخ در ن
تبیی انتساب رش به خداوند صورت بندی
نقدهای بر دعاوی امثال
شد چگونه یماندیشد؟ مشخصا چه
ی
ن
طباطبای
حسی
مالصدرا (در جلد هفتم اسفار) یا سید محمد
ی
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(در نهایه الحکمه) درباره رشور دارد؟ و متالهان یهودی و
مسیخ کدام راه حل منصوری بر برهان رش (البته غت از تسلیم
مطلق شدن!) ارائه کردهاند که ایشان مشوق اخذ و اقتباس آن
ر
تطبیف مستند
هستند .یشک تضارب عالمانه آراء و بحث
ِ
باعث ارتقای سطح حکمت ،عرفان و الهیات اسالیم در این
مسئله خواهد بود.
ن
ن
عرفای ،ن
دین و مذهن ما از ویروس کرونا و امثال
فلسف،
تفکر
آن نه تنها آسین نمبیند ،بلکه قویتر پیش خواهد رفت .آنچه
آسیب یمبیند و باید ببیند ،خرافات ن
دین و مذهن است .شیوع
تشیع غالیانه را نقش برآب کرد.
کرونا از قم بسیاری از خرافات
ِ
همچنانکه فاجعه هولوکاست ی پایه بودن افسانه قوم برگزیده
بودن یهودیان در دوران ما را اثبات کرد .امروز کش قوم برگزیده
خداوند نیست .نه یهودیان ،نه مسلمانان (به طور عام و
شیعیان به طور خاص) ،و نه هیچ کس دیگر .هیچ شهری از
ن
مستثن نیست .آنچه مایه تقرب به خداوند
سنتهای الیه
است ایمان و عمل صالح است نه ن
چت دیگرکه آثارش در آخرت
بروز یمکند .در این دنیا همه ر
دستنج عمل خود را یمخوریم و
رهی اعمال خود هستیم .خدا همه جا ن
ن
حاض و ناظر است .اما
«سنت الیه» در طول تاری خ هرگز بر دخالت مستقیم در امور
ن
انسای نبوده است.
طبییع و
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چنی استنباط یمشود که
پیشی
از پاسخ شما به سوال
ر
ر
جنابعایل به معاد جسمات اعتقاد ندارید و عالم دیگر را عالم
مجردات یمدانید .اگر مطابق نظر شما بپذیریم «جهان مادی
یا دنیا آکنده از شور طبییع و انسات است .عالم مجردات و
خب محض هستند و در آنها ش راه ندارد» سوال این
آخرت ر
است چرا باید خداوند باید عالیم را بیافریند که در آن ش و
درد و رنج آدمها وجود داشته باشد و یا از همان آغاز به همان
عالم مجردات اکتفا نکند؟ مگر نه اینکه عدم درد و رنج آدمها
اصالت دارد؟
الف .استنباط مذکور نادرست است .عالم مجردات امری
متفاوت با عالم آخرت است .معطوف و معطوف علیه با واو
عطف لزوما ر
ن
مت ْ ن
همی دنیا حداقل دو عالم
ادفی نیستند .در
ن
همی عالم
داریم :عالم مادی و عالم مجردات .عالم مادی
محسوس است .عالم مجردات عالم نامحسوس و مجرد از ماده
َ
است .در زبان ن
دین عالم به غیب و شهادت تقسیم یمشود.
ن
همی عالم مادی محسوس و ناسوت ،و مقصود
مراد از شهادت
از غیب عالم ملکوت و جتوت است که بر مجردات
نامحسوس تطبیق یمشود .خداوند و مالئک یا کروبیان از جمله
نشی غیب هستند ،ویح ن
جتئیل یا روحالقدس پرده ن
نت از انباء
غیب است .واضح است که خداوند و مالئک از دنیا غایب
َ
ن
همی دنیا آکنده از ایشان است .عال ِم پس از دنیا
نیستند بلکه
َ
َ
برزخ یا عالم قت است ،و بعد از آن عالم آخرت یا قیامت است.
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ن
مخف هستند ،در آخرت دوره آشکاری
در این دنیا ضمائر ما
ن
ن
ن
پنهایهاست .اما معاد روحای و جسمای همانند معراج
همه
ن
ن
روحای و جسمای مورد بحث متکلمان و فیلسوفان بوده است.
ن
جسمای را برشمرده اند و به
حکیمان مسلمان اشکاالت معاد
دنبال تاویل ظواهر آیات و روایات مرتبط بودهاند .شهابالدین
ن
جسمای را با بدن مثایل ممکن شمرد.
سهروردی معاد
متغیاثالدین منصور دشتیک متکلم-فیلسوف بزرگ مکتب
ن
ن
ن
فلسف
تبیی
نخستی قدم را در زمینه
عقیل شتاز در قرن دهم
جسمای برداشت و مالصدرای شتازی با تمسک به ن
ن
مبای
معاد
ن
ن
فلسف بر معاد
نخستی برهان
ابتکاریش در حکمت متعالیه
جسمای را اقامه کرد .دو قرن و نیم بعد آقا عیل مدرس طهراین
ن
ضمن پذیرش أصول صدر یای نظر مالصدرا را ناتمام دانست و
ن
ن
جسمای ارائه کرد .به نظر وی
فلسف معاد
ر یای تازه بر اثبات
ن
هیچیک از حکمای الیه منکر معاد جسمای نبودهاند ،تنها
گرویه مانند ابن سینا از ارائه برهان عقیل بر آن اظهار عجز
ن
کردهاند اما همو ن
جسمای را منوط به
نت خاضعانه پذیرش معاد
َ
مصدق ن
ن
(یعن رسول خدا) کرده است.
نخستی
تصدیق صادق
ن
ن
جسمای را
حکیمای که رویکرد آقا عیل مدرس در معاد
ن
اصفهای سابق الذکر
پذیرفتهاند شیخ محمد حسن غروی
ن
فلسف تحفه الحکیم ،و متزا ابوالحسن رفییع
صاحب منظومه
ن
ن
جسمای توسط استاد
قزوین هستند .آراء آقا عیل درباره معاد
ن
محتم ر
ر
ن
دینای در کتاب مستقیل
غالمحسی ابراهیم
دکت
ر
ن
نخستی بار تصحیح
ترسی ح شده است .اینجانب برای
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انتقادی رساله آقا عیل تحت عنوان «سبیل الرشاد نف اثبات
ن
جسمای در
المعاد» همراه با مقدمه تحلییل در ریشهیای معاد
فلسفه اسالیم را در سال  ۱۳۷۵در قم و سپس در سال ۱۳۷۹
در جلد دوم مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا عیل مدرس
ر
منترس کردهام .با توجه به سوابق فوق نسبت
طهر نای در تهران
ن
جسمای به اینجانب باعث تعجب است.
انکار معاد
اینکه رشور طبییع و انسا نی مختص دنیاست و در عوالم
مجردات و آخرت (که برای عدم اشتباه تاکید یمشود دو عالم
متفاوت هستند) رش راه ندارد ،تنها نظر من نیست ،نظر ر
اتفاف
اهل الهیات شیعه ،و حکمت و عرفان اسالیم است .اگر کش
در پذیرش آن مشکل دارد چارهاش مراجعه به سه دانش یادشده
ن
و نقد مستدل و متهن ن
ن
مبای ن
عرفای آن است.
فلسف و
دین،

ب .اما چرا باید خداوند عالم بیافریند که در آن رش و رنج آدمها
وجود داشته باشد؟ چرا نباید از همان آغاز به عالم مجردات
چنی ن
ن
چتی ممکن نبوده است.
اکتفا کند؟ پاسخ اجمایل :زیرا
عالم مادی عالم تزاحم و تضاد است .رش امری نسن است.
آنچه برای ن
بی ر ن
بریح انسانها عامل تلفات یا از ن
رفی منافع و در
نتیجه رنج است ،الزمه طبیعت است .جهان مادی بدون
پدیدهای طبییع از قبیل آتشفشان ،زلزله ،سیل ،توفان و
بیماری (و به اصطالح رشور طبییع) دنیای غتممکن است .ن
کاف
ی
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ن
زمی شناسان ،اقلیم شناسان ،هواشناسان ،زیست
است به
شناسان ،جانورشناسان و دیگر متخصصان علوم تجری مرتبط
مراجعه شود.
ن
انسای چارهای جز مسلوب االختیار کردن
اما برای حذف رشور
ن
انسانها در انتخاب رش نیست ،ن
انسای نتواند رش
یعن هیچ
اراده و انجام دهد .الزمه آن تبدیل انسان به فرشته است.
فرشتهها جز خت نمخواهند و نمکنند .به عبارت دیگر الزمه
دنیای بدون رش قلب ماهیت انسان از موجود مختار به موجود
ن
مجبور است.
چنی موجودی البته رنج و درد ندارد اما شت نین
اختیار و چشیدن ابتال و صت و ارتقا به مقامات عالیه کمال
ن
انسای را هم از دست یمدهد .به عبارت دیگر الزمه طبیعت
انسان مختار آزاد أوال وجود رش ا ر
خالف ،و ثانیا امکان انتخاب
ر
اخالف
آن است .بدون تحقق این دو امر انتخاب خت ارزش
ندارد و به لحاظ ن
دین هم شایسته پاداش و مجازات نیست.
اکتفا به عالم مجردات (از قبیل فرشتگان) که خطا و معصیت
َ
ن
انسای است که
نم کنند معنایش محرومیت عالم وجود از
شایستیک خالفت خداوند و سجده فرشتگان داشته است .اما
اختیار و آزادی گیل است که بدون خار رنج و درد و ابتال هرگز
نم روید.
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ج .قسمت آخر پرسش :مگر نه اینکه عدم درد و رنج آدمها
ْ
ر
ن
چنی
اومانیسن و انسان محور ،قبل از
اصالت دارد؟ در تفکر
ن
انسای خایل از مطلق درد و
سوایل ،آیا امکان جهان طبییع و
ِ
ن
ن
چنی عالم بر فرض
انسای اثبات شده است؟ آیا اصوال
رنج
ن
ممکن بودن مفید است؟ پاسخ من منف است .ممکن نیست،
ن
زیبای و کرامت
به ادله فلسف که گذشت .مطلوب نیست ،زیرا ی
ن
انسای است .اگر
آدیم در تحمل درد و رنج برای رسیدن به کمال
بیماری نباشد قدر سالمت مجهول است و اگر دنیا شاش
ن
آکنده از ر ر
انسای که در تنور بال تفتیده
احن باشد عظمت روح
ن
یم شود حاصل نم شود .متون ن
عرفای ما اقیانویس از
دین و
معارف ارزشمند در این باره است.
در پاسخ شما برخ شور تقلیل یافتهاند و از آنان به «ابتال»
و «آزمایش» یاد یمشود .من هم گایه فرزندم را تنبیه و
خبخواه او هستم .اما اگر راه دیگری
آزمایش یمکنم ،اگرچه ر
همی اندازه تنبیه را هم نیمکردم.
داشتم یا قادر مطلق بودم ر
همی
اگر خدا ر
خبخواه تمام باشد و قادر مطلق ،چرا باید ر
همی
شور تقلیلیافته هم وجود داشته باشند؟ یعن وجود ر
خبخوایه او.
«شور» هم یا از قادر بودن خدا یمکاهد یا ر
باالخره ی
وقن «ش»ی ولو موقت و تقلیل یافته ،وجود دارد،
جات موجود زندهای دارد زجر یمکشد و درد یمبیند
یعن در ی
(درد و زجری که همهی ما برای کاهش آن ی
حن در دیگران
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خبخواه» بودن خدا را با
تالش یمکنیم) .أیا این این «تماما ر
تردید روبرو نیمکند؟
ابتال و آزمایش معنایش مجازات و عذاب نیست .جهان مادی
شای تزاحم و تضاد است ،و انسان مختار آزاد باید با رشی
ن
انسای
مواجه باشد تا آزادانه و اگاهانه خت را برگزیند و به کمال
های هم به خطا
برسد و الزمه الینفک آزادی است که انسان ی
رش را انتخاب کنند و آسایش کاذب خود را در رنج و درد دیگر
انسانها تعریف کنند .نتد خت و رش تاری خ زندگ آدیم در
دنیاست .برای ن
معنداری خت و آزادی و اختیار ،چارهای جز
وجود و امکان انتخاب و اقدام رشورانه نیست .اشکال – اگر
اشکایل باشد – از فاعلیت فاعل (خداوند) نیست ،از قابلیت
ْ ر
ن
ذای
قابل (انسان و طبیعت) است .به این معن که نقصان ِ
انسان مختار است.
جهان مادی و
ِ

خداوند ختخواه مطلق است و اراده حکیمانه او به أمور ممکن
تعلق یم گتد نه أمور ممتنع و محال .دو دو تا پنج تا نمشود.
نم توان خدا را متهم کرد که چرا دو دو تا را پنج تا نم تواند
بکند .اینکه دو دو تا پنج تا نم شود ربیط به قدرت یا خت
مطلقه خداوند ندارد .برای اثبات مدعای خود اول «امکان»
ن
چنی امری را اثبات کنید بعد خدا را متهم کنید .خواسته شما
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ن
فلسف ن
چتی در حد دو دو تا را پنج تا کردن است.
به لحاظ
ر
ش قلیل الزمه جهان مادی
حرف اول و آخر من این استِ :
است ،و عقال حذف آن ممتنع است .تحمل این رش قلیل انسان
را به خت کثت یم رساند .وجود رش قلیل الزمه عالم مادی ،و
طبیعت یا ماهیت انسان مختار آزاد است .دنیای بدون درد و
رنج افسانهای غتممکن است .عدم امکان آن اشکایل به خداوند
ن
ن
چنی مطالبهای را مرور کنید به
فلسف
نیست .اگر مقدمات
نادرست بودن این مطالبه اذعان خواهید کرد.
بهعنوان سوال آخر؛ شما هم در شور طبییع و هم در شور
ی
تعببی اخالف) به نقش انسان در کاهش و
انسات (یا به
ر
تفسب آنان اشاره کردهاید .کیس منکر اختیار انسان
تنظیم و
ر
ی
در ایجاد و کاهش شور مخصوصا شور اخالف نیست .اما
سوال اینجاست که خدا در این حال و مخصوصا در شور
ی
دکب شوش در
طبییع کجاست و چه یمکند؟ آقای
خدات که از او
همی مناسبت معتقد بود که
وگوت به ر
ی
گفت ی
انتظار دخالت در جهان را داشته باشیم همیشه غایب بوده
است (یعن خدا هست و دخالت را جایز نیمداند) و بهجای
خدات که باید عاشقش بود
آن از خدای خودش سخن گفت؛
ی
ی
و از او انتظاری نداشت .سوال این است :خدای آقای دکب
کدیور در اینحال کجاست؟ اگر چنانچه گفتهاید «خداوند
دخالت مستقیم در امور طبییع و انسات دخالت مستقیم»
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پیامبان در کار جهان
نداشته ،چرا این خدا با فرستادن
ر
دخالت یمکند؟
نقش خدا بسیار جدیتر و عمیقتر از آن است که در این پرسش
آمده است .جهان در شاش وجودش نیازمند خداوند است .در
مورد موجودات مادی (طبیعت و انسان) این نیاز ضفا در زمان
تولد و موجود شدن نیست ،در لحظهلحظه حیات نیازمندند.
نیاز به خداوند بیش از نیاز موجود زنده به هواست .در مورد
ن
امکایشان همواره نیازمند موجود
موجودات مجرد هم وجود
ن
یبای وجود غتخداوند اعم از
غن مطلق است .مالصدرا به ز ی
مادی و مجرد را «وجود فقری» تعریف کرده است ،موجودی
ر
هسن است .این فقر و
که در ذات خود فقت و نیازمند به مبدأ
ن
امکای ما جدا نم شود .هر غتخداوند
نیازمندی هرگز از وجود
فقت مطلق است و تنها ن
غن مطلق ذات ربوی است .هر دو
عالم مجرد و مادی پر از وجود خداوند است ،به این ن
معن که
هیچکس و هیچجا خایل از علم و قدرت و رحمت و حکمت او
نیست .او ن
حاض مطلق است .همهجا هست .البته دیدنش
چشم بصتت یمخواهد .به قول عیل بن ایطالب کور باد
چشم که تو را نمبیند .کوردل است آنکه خدا را با چشم
دلش نمبیند و حضور او را لمس نمکند .قرآن و عرفان ما
داستان این رؤیت با عظمت است .خدای غایب یا الهیات
ر
پوزیتویسن به خداوند است.
غیبت نگاه

85

نن
«سی الیه» اداره
خدا جهان را چگونه اداره یم کند؟ جهان با
ن
یمشود .از منظر فرد موحد این ن ن
قوانین هستند که
سی همان
بهتدری ج توسط دانشمدان در علوم تجری و تاری خ و علوم
قوانین که ن
ن
اجتمایع کشف یمشوند.
فتیکدانان ،شیمدانان،
ن
زمیشناسان ،جانورشناسان ،گیاهشناسان ،آسمانشناسان،
اقلیمشناسان و غت آنها در طبیعت کشف کردهاند ،ر
بخش از
ن
نن
سی الیه در طبیعت است.
قوانین که زیستشناسان،
پزشکان ،روانپزشکان و متخصصان مغز و اعصاب در بدن
ن
انسان پیدا کردهاند ،بخش دیگری از ن ن
سی الیه است.
قوانین
که مورخان ،جامعهشناسان ،و مردمشناسان ،فیلسوفان حقوق
و سیاست ارائه کردهاند ر
بخش از ن ن
سی الیه در تاری خ و جوامع
ن
قوانین که متکلمان از متون ن
ن
انسای است.
دین استخراج
کردهاند ،یا فیلسوفان در کوششهای عقیل خود به دست
آوردهاند ،یا عارفان با مشاهدات ر
ذوف خود فراچنگ آوردهاند،
در زمره بزرگترین ن ن
سی الیه در معنای زندگ و مبدأ و معاد
است.
سی خود را به شدت ر
خدا «وجودی قانونمند» است و ن ن
محتم
یمدارد و از آن تخیط نمکند .عدم دخالت ن
یعن عدم نقض
این ن ن
سی الیه .معنایش غیبت از طبیعت یا تاری خ یا جامعه
نیست .خداوند ناظری است که مثقال ذرهای از علم او ن
مخف
نیست و تمام جهان مادی و مجرد تحت قدرت مطلق اوست.
أفعال او شاش حکمت و ن
عی رحمت است .اما بنای او هرگز
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گرفی این ن ن
نادیده ر ن
سی و ورود مستقیم در معرکه به نفع کش یا
چتی یا برعلیه کس و ن
ن
چتی در دنیا نیست .این ن ن
سی ناقص
نیست تا هر لحظه نیازمند به تبضه و دخالت برای تکمیل و
جتان نقص داشته باشد .دخالت ن
زمای الزم است که ن ن
سی الیه
ناکارآمد و ناقص باشد ،به بیان دیگر ر
وقن که جهان موجود
ر
بهتین جهان ممکن نباشد[ .قبال] اثبات شد که جهان مادی
حاوی رش قلیل برای وصول به خت کثت است و این رش قلیل
ن
ناشدی است .نه اینکه حذفش ممکن است و خدا
حذف
نمداند یا نمتواند یا نمخواهد .دقت کنید.
زلزله ،آتشفشان ،سیل ،توفان ،قحیط و بیماری بخشها یی
ن
ناشدی از جهان مادی است .این أمور به خودی خود رش
حذف
نیستند .همچنانکه موجودات گزنده ر
بخش از چرخه طبیعت
و نافع هستند .انسان در مقابل این پدیدههای طبییع با عقل
خداداد بهتدری ج توانسته بر آسیبهای طبیعت فائق آید و
تلفات و آسیبهایش را به حداقل برساند .انسان معاض از
پدیدههای یادشده درد و رنج ر
کمتی یمکشد و تلفات و درد و
رنجش منحض به بخشهای شده که توان پیش ن
بین و شناخت
ی
علم نداشته است .بهزودی خواهیم دید که کروناویروس با
های از
کشف واکسن و داروهای معالجه به صف بیماری چ ی
قبیل آنفلونزا ،آبوال ،ماالریا ،طاعون و وبا ملحق خواهد شد.
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در زمان وقوع این پدیدههای طبییع خدا کجاست؟ خدا ن
حاض
و ناظر است .آنچه آدیم در مقابله با آسیبهای این پدیدههای
طبییع به کار گرفته از عقل ،قوای ن
بدی ،هوش ،استعداد،
ر
سالمن ،و ابتکار ،همه خداداد است .ما مانند مایه از برکت
آی که در آن زندگ یم کنیم غافلیم و اینکه همه ن
چت از این آب
امت ر
ر
یسن
زنده است را فراموش کردهایم .اگر با نگاه
پوزیتویسن و ر
خدای نیست .اما نهایت افق این
و مادی به قضیه بنگریم
ی
ن
ن
پشتی ارزش
متافتیک
منظرها جهان ماده است و حکم آنها در
ندارد .فلسفهای که «برهان رش» برایش تمام است ن
نت خدا را
غایب ،بلکه مرده یمداند .اما فلسفه الیه از قبیل حکمت
متعالیه حضور نافذ خدا را با قوت اثبات یمکند .عارفان از قبیل
ی
ر
مایست
سنای ،مولوی ،عطار ،و سید حیدر آمیل یا
ابن عری،
اکهارت ن
نت خدا و حضور او را مشاهده یمکنند و از این مشاهده
ن
محض
به وجد یمآیند .آنها شخوشاند از اینکه این ابتال در
جان جانان رخ یمدهد.
اما جنگ ،شکنجه ،تجاوز ،زندان ،حض ،شکوب ،فشار،
خشونت ،تحمیل ،سلب آزادیها ،و دیگر محدودیتهای
ر
ن
انسای ،الزمه آزادی و اختیار انسان است .این امور
ضداخالف
ر
های این رشور را برای سود
بدون تردید ش هستند ،انسان ی
شخض مرتکب یمشوند و دیگر انسانها را به رنج و درد مبتال
ن
ن
ن
یمکنند.
انسای حذف
منتف و از جوامع
زمای این رشور
یمشوند که اختیار نوع انسان و آزادی انتخاب او ن
بی خت و رش
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از او گرفته شود و انسان موجودی شود که تنها از او خت صادر
ن
یمشود .ن
انسای به مراتب بیش
مضات سلب اختیار و آزادی نوع
ن
انسای است .همانگونه که مکررا گذشت این
از رشور موجود
رشور الزمه الینفک نوع انسان است و حذف ن
شدی نیستند ،مگر
اینکه انسان دیگر انسان نباشد و مثل فرشتگان امکان اختیار رش
نداشته باشد.
ر
ن
انسای ن ن
سی الیه
اخالف و
انتظار اینکه خدا در زمان وقوع رشور
را نقض کند و مستقیما وارد معرکه شود ،معنایش این است که
ر ّ
ن
حسین کشته نشود ،و خدا جلوی شمر،
شی رخ ندهد .امام
ن
همی قیاس همه
یزید ،هرمله ،ابن زیاد و ابن سعد را بگتد و بر
ن
تراژدیهای تاری خ سالبه به انتفای موضوع شوند.
چنی
جامعهای که رش در آن امکان وقوع ندارد و در نتیجه ن
بی انسان
ر
تفاوی نمماند ،چقدر مطلوب یا
درستکار و انسان ستمکار
ممکن است؟ واقعا هیچ! خدا أوال به انسان عقل ،وجدان
ر
اخالف و فطرت خداجو و حقطلب داده است ،ثانیا برای
رن
زیسی را
هدایت انسانها پیامت نای فرستاده است تا راه درست
ر
به انسانها بیاموزند و آنها را از ر
پلشن برحذر دارند .اما
زشن و
خداوند انسانها را در شنیدن صدای عقل و فطرت و وجدان و
پتوی از تعالیم پیامتانش در دنیا کامال آزاد گذاشته است ،و به
آنها خت داده که در آخرت به کارنامه آنها رسیدگ یم کند و
پاداش درستکاران وکیفر ستمکاران را در شای دیگر خواهد داد.
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ر
مدافعان برهان رش دنیای ن
اخالف
پاکته از رشور قلیل طبییع و
ی
ر
یمخواهند و مطالبه آن دارند که بایسن خدا عالوه بر اینکه
«اراده ر
ترسییع»اش بر علیه رش و به نفع خت است« ،اراده
تکوین»اش ن
ن
نت بر حذف کامل رش و تحقق کامل خت در دنیا
تعلق گتد .به این ن
اهنمای انجام خت
معن که به جای تشویق و ر
ی
و نیه از ارتکاب رش ،أصال اجازه ندهد هیچ رش طبییع و رش
ر
اخالف در دنیا واقع شود و دنیا به عالم مجردات یا عالم آخرت
ن
– که هر دو خایل از هر دو نوع رش هستند – تبدیل شود.
چنی
انتظاری أوال غتممکن (خالف موازین عالم طبییع و ششت
نوع انسان که بر آزادی و اختیار نهاده شده است) ،ثانیا به نضر
ن
جهای خت ی ن
ن
معن ،آخرت عبث ،و
چنی
نوع انسان است .در
کمال انسان ناممکن یمشود.
دنیای هستند که با
مدافعان برهان رش در حقیقت به دنبال
ی
«اراده ت ن
کوین» یا «اجبار الیه» رش حذف شود .در دیکتاتوری
صالح یا استبداد منور هم حکومت با سلب آزادیهای مردم
آنها را اجبارا به سوی ارتکاب منویات خود که به زعم حکومت
ر
ن
حکومن این است
چنی
برحق هستند سوق یم دهد .استدالل
که اگر مردم آزاد گذاشته شوند گناه یمکنند .ما با زور امکان
ارتکاب گناه در فضای عمویم را از آنها یم گتیم .در حقیقت
حکومت به جای مردم تصمیم یم گتد و یم خواهد همه را با
زنجت به بهشت بتد .منتقدان این حکومتها معتقدند
90

جامعهای که آزادی گناه نداشته باشد هرگز به بلوغ نمرسد و
اقلین گناه کنند و ر
ر
اکتی رن با اختیار و آزادی گناه نکنند به
اینکه
مراتب ارزشش بیش از این که امکان ارتکاب گناه ر
(ش) را با زور
سلب کنیم .ر ر
اسن استدالل مدافعان برهان رش در الهیات چه
ر
فرف با توجیه دیکتاتوری های صالح در سلب آزادی های مردم
دارد؟ هیچ! در یک کالم آزادی و اختیار مردم بعد از عقل
گتین نعمت خداداد است .سلب آن به هر دلییل بزر ر
بزر ر
گتین
رش ممکن است ،رشی به مراتب بزرگتر از رشور قلیل طبییع و
ر
اخالف .و این جان کالم من در نقد برهان رش است.
اما در مورد مقایسهای که ن
بی خدای دوست دانشمند جناب
ر
دکت شوش و خدای من کردهاید ،اگر به زبان ن
فن اهل حکمت
«خدای قانونمدار» است.
و فلسفه سخن بگوئیم خدای من
ی
ن
«سی الیه» است و او با این ن
قانون او ن ن
سی درکار جهان و انسان
دائما ن
حاض و ناظر و فعال است .خدای کدیور در باالترین حد
ن
انسای را پاس یمدارد .در زمان رخ دادن
متصور آزادی و اختیار
رشور قلیل طبییع متاسف است که چرا انسان در مقابل این
پدیدههای طبییع خود را مسلح نکرده ،و در زمان وقوع رشور
ن
انسای از آدمیان ستمگری که در حق دیگر بندگانش ظلم روا
یم دارند به شدت ناخشنود است و از اینکه بندگان مظلومش
ن
غمگی است .اما با توجه به
متحمل رنج و درد یمشوند ،عمیقا
ن
انسای کیفر ستمکار و پاداش ستمدیده
خت کث ِت آزادی و اختیار
را به آخرت موکول کرده است .افراد عجول و آنها که افق
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دیدشان در حد دنیای مادی است (یا یمگویند آخرت را چه
کش دیده!) یمخواهند با حذف رشور قلیل دنیوی بهشت
نی ر
همی دنیا بیاید ،فارغ از اینکه آنها با چ ن
ن
تلف دنیا
اخروی به
حافظ آزادی و
خدای
را به جهنم تبدیل یم کنند .کدیور این
ِ
ِ
اختیار انسان که حکمت و رحمتش را با تمام وجود لمس یم کند
عاشقانه دوست دارد .در زمان دشواری و بال یاد او بزرگترین
مایه آرامش ،و دعا به درگاه او به روح آدیم چنان ر
قوی یمدهد
ن
کردی است.
که هر نامالیم تحمل
در پایان از صت و حوصله شما و خوانندگان ر
محتم تشکر یم
کنم .به پرسشها که هرکدام حاوی چندین پرسش ریزتر بود به
مرسوح پاسخ دادم .با توجه به اینکه ن
شکل ر
بریح پرسشها –
خصوصا در چهار پرسش اخت – چندین بار به انحاء مختلف
همی قیاس پاسخها ن
ن
نت از تکرار – که امیدوارم
تکرار شده ،بر
مالمتبار نبوده باشد – در امان نمانده است .این تکرارها
حداقل یم تواند این فایده را داشته باشد که بحث از وضوح و
ر
بیشتی برخوردار شود .نکات دیگری درباره رش ،ن ن
سی
شفافیت
الیه ،رحمت و حکمت الیه هست که ر
ترسی ح آنها را به زمان
دیگر موکول یمکنم .برای شما و خوانندگان ر
ر
تندرسن و
محتم
ن
شادمای آرزومندم.
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غیبت «خدا» ممکن است
پاندیم کرونا و طرح «مسئله رش» در گفتوگو با یاش
مبدامادی
ر

ی
مبدامادی! ضمن سپاس از ی
وقن که
طاها پارسا :جناب دکب ر
در اختیار ما قرار دادید .پیش از آنکه به محور اصیل
گفتوگو رببدازیم ،اجازه دهید سوایل را ناظر به ییک از
یادداشتهای شما در رت رتیس فاریس رببسم( اینجا ).در
ی
گسبش کرونا در ایران ،غالمرضا
آغازین
همان روزهای
ِ
حیدری ،نماینده تهران در مجلس ،در گفتگو با اعتماد
انالین گفت «شیوع کرونا از قم شوع شد و باید از قوه
قضاییه مطالبه شود که حکم کیس که مقاومت کرد و
گبیها و محدودیتها برای اماکن عمویم
نگذاشت پیش ر
زودتر شوع شود چیست؟» به اعتبار سخن او «گرویه از
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علما و مراجع ،برخ مناسک را تابو کرده بودند» و «انگار که
کفر یمشود» .بعدها اگرچه حرمهای قم و مشهد تعطیل
شدند اما ی
وقن امام جمعه قم ،آقای سعیدی ،گفت که این
کار به استناد فتوای سهتن از مراجع انجام شده ،از سوی
همی آقای سعیدی
دفاتر مراجع «بالفاصله» تکذیب شد .ر
ی
ی
داشی حرم دفاع کرد و آنرا «دارالشفاء»
وقن از باز نگه
خبها
خواند ،مراجع سکوت کردند .اگر کیس به استناد این ر
مذهن و یا
(فکتها) مدیع شود مراجع تقلید ،ساختار
ر
اتوریتهی دین در شعت ی
گسبش این بیماری مرگبار و ستاندن
ی
بیشبی از مردمان نقش داشته و یا مقض بوده ،چه
جان
پاسیح یمتوان به او داد؟
–برداشت من از رصد جزءبهجزء ماجرا از ابتدا تا کنون این بوده
است که قرنطینه نشدن قم و ن
نت بسته شدن دیرهنگام حرم
ر
بیشت دالیل سیایس -ر
امنین
فاطمه معصومه و حرم امام رضا
ً
داشت تا مذهن ِضف .حاکمیت به دالییل که هنوز دقیقا
اهپیمای
مشخص نیست (اما یمشود حدس زد که به ر
ی
بیستودوم بهمن و ن
نت انتخابات ربط داشت و یا به کندی نظام
تصمیمگتی کشور و یا به ترکین از این عوامل و عوامیل دیگر)
خییل دیر به بحران کرونا واکنش نشان داد و در این میان احتمال
پنهانکاری بسیار باال است.
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ر
مخالفن با قرنطینه
در هر صورت ،هیچکدام از مراجع تقلید قم
و رن
بسی اماکن مقدس مذهن نشان ندادند .بله آنها مایل
نبودند که ر ن
بسی حرم به اسم آنها تمام شود (و آن تکذیب
ر
مخالفن هم بروز ندادند.
شی ع هم از این رو بود به نظرم) اما
ّ
برداشت من این است که مراجع تقلید مایل بودند مسؤولیت
بسی حرم را خود حکومت به عهده بگتد نه اینکه ر
رن
وقن
ّ
حاکمیت وظیفه خودش را ،به هر دلیل یا ر
علن ،درست انجام
ن
الپوشای مسؤولیتنشنایس خود توجیه مذهن
نمدهد برای
ِ
بیاورد و بگوید «حرم دارالشفاء است» و ر
وقن هم تصمیم
ّ
مسؤولیت قبول نکند و از
دیرهنگام یمگتد که حرمها را ببندد،
کیسهی آبروی مراجع تقلید خرج کند .آن تکذیب به نظرم پیام
مراجع تقلید به حکومت بود که مسؤولیت کاری را که کرده
بپذیرد و با جایگاه مراجع تقلید بازی نکند.
با اینحال ،در فضای رسانهای موضوع طوری تصویر شد که
گوی نزایع میان دین و بهداشت برقرار است .این درست است
ی
که در گذشته گایه نزایع میان دین و بهداشت وجود داشته
است .اما بعد از نزاع موسوم به «جنبش خزینه» در اوایل هزار
و سیصد خورشیدی این نزاع دیگر پایان یافت و اکنون فقیهان
ً
ر
بهداشن عموما تابع نظر پزشکاناند.
در امور
حن اکنون هم خر ر
افای ن
بله ،ر
دین در گوشه و کنار کشور شکل
گرفته است ،که در قصهی «روغن بنفشه» یا «ادرار ر
شت» به
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اوج خود رسید .اما بدنهی اصیل حوزه از تتیزیان و امثال او
فاصله گرفت (گرچه از پیش هم چندان نزدیک نبود) و او را
چنان طرد کرد که تتیزیان تهدید کرد به نجف هجرت یمکند.
در کل ،برداشت من از رصد اوضاع این است که بدنهی اصیل
متدینان و ن
بهداشن ر
ر
حن
نت حوزویان مشکیل با رعایت اصول
در قالب ر ن
بسی اماکن مقدس مذهن نداشتند و عدم مقاومت
رن
بسی دیرهنگام این اماکن مذهن هم از
مذهن در مقابل
نشانههای این امر است (مگر مخالفت چند جوان که خییل زود
ساکت و نادم شدند).
مبدامادی ،موضوع در اینجا کنشها و واکنشهای
جناب ر
متولیان رسیم دین عامهی مردم است نه رفتار حکومت .اگر
بحث مسئولیتشنایس است که مراجع تقلید هم حداقل در
برابر مقلدانشان باید مسئوالنه و شفاف عمل کنند؛ مقلدات
چنی
که غالبا از عامهی مردم هستند و بعید است بتوانند ر
تحلیل سیایس و پیچیدهای-با فرض درست بودن -از
ی
مذهن داشته باشند .تکلیف آنان
حکومن و
مناسبات
ر
چیست؟
–مراجع تقلید معموال رویکرد محافظهکارانه دارند ،که در
های نکو است و در موقعیتهای دیگر نکوهیده .مثال
موقعیت ی
ن
ن
همی رویکرد محافظهکارانه تاکنون
آیتهللا سیستای با
توانسته بارها جلوی خونریزی را در عراق بگتد .این مصداق
محافظهکاری نکو است .اما از مصادیق نکوهیدهی این رویکرد
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ن
همی داستان کرونا و تعطییل حرمها بود که مراجع تقلید قم به
ضاحت این موضع اصویل را نگرفتند که :اگر ر ن
بسی اماکن
ِ
ر
بهداشن «فاصلهگذاری
مقدس مذهن برای رعایت اصل
ِ
ن
اجتمایع» هنگام شیوع بیماری واگتدار همهگت ضوری باشد،
رن
بسی این اماکن بال اشکال و بلکه واجب است .احتماال از این
ّ
ن
چنی موضیع نگرفتند که مالحظهی معدودی خشکمقدس
رو
ن
همیرو
را کردند .با این حال مراجع تقلید منع هم نکردند؛ از
است که یمگویم محافظهکارانه عمل کردند .موافقم که در این
نکوی در کار نکردند اما اگر
مورد ،مراجع تقلید محافظهکاری
ی
حکومت بهموقع به بحران واکنش نشان داده بود،
محافظهکاری نکوهیده مراجع تقلید مانیع هم ایجاد نمکرد.

کرونا (کوید  )١٩در ایران از قم ظهور کرد و این بالی طبییع
را بیش از پیش در ایران با امر مقدس پیوند داد و پای «برهان
ش» را هم برای انکار خدا و چالش با دین به میان کشید .من
برای طرح سوال در اینباره از صورتبندی شما از این برهان
گبم (اینجا) و ابتدا شاغ «دانای
در نوشتههایتان بهره یم ر
خالق کرونا« ،نیمدانست» که این
مطلق» یمروم .آیا
ِ
ویروس روزی اینگونه باعث رنج و درد انسانها خواهد شد؟
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–پیش از پاسخ به پرسش شما بگذارید مسألهی ر ّ
ش را در اینجا
نت صورتبندی (تقریر) کنم و ،در ادامه ،دورنمای ّ
ن
حل آن را از
دیدگاه خودم پیشنهاد کنم .صورتبندیای از مسألهی ر ّ
ش ،یا
همان استدالل ر ّ
ن
چنی است:
ش علیه خداباوری،
استدالل ر ّ
«ش» علیه خداباوری:
.1

.2
.3

.4

ر
اخالف (مانند قتل ،استبداد و غارت) و
در عالم ،رشور
رشور طبییع (مانند سیل ،زلزله و آتشفشان) وجود
دارند.
این رشور بیهوده به نظر یمرسند.
اگر خدا قادر مطلق است یمتواند رشور بیهوده را از
عالم مطلق است یمداند رشور
میان بردارد ،اگر خدا ِ
بیهوده وجود دارند و اگر خدا ختخواه محض است
یمخواهد رشور بیهوده را از میان بردارد.
از آنجا که رشور بیهودهای در عالم وجود دارند پس
خدا وجود ندارد (نسخهی قیایس مسألهی ر ّ
ش) و یا
ن
پایی است (نسخهی
احتمال وجود خدا بسیار
ر
احتماالی مسألهی ر ّ
ش).

ّ ّ
ش را یمتوان ّ
به نظرم مسألهی ر ّ
حل جدی این مسأله
حل کرد اما
مستلزم پرداخت هزینهی نظری است؛ به این معنا که نمشود
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حل کرد اما ر
ش را ّ
مسألهی ر ّ
تلف کالسیک از خداباوری را شاش
دست نخورده ر
باف گذاشت .حال پرسش این است که چه
مقدار هزینه برای ّ
حل مسألهی ر ّ
ش باید پرداخت کرد؟ من در
ادامه نشان یمدهم که به نظرم چه مقدار هزینه برای بازنگری
در ر
تلف کالسیک از خداوند جهت ّ
حل مسألهی ر ّ
ش الزم است.
ً
ّ
مقدمتا بگویم که ر
حن در درون سنت ادیان توحیدی (چه رسد
ن
متناقض از خدا
بتون از آن) برداشتهای متفاوت و بلکه
ّ
تلفهای ّ
حن سیاههای از این ر
وجود دارد .قصد ندارم ر
متنوع به
ً
ر
رواین جامع و نسبتا اخت از مدلهای مختلف
دست دهم .برای
خداباوری ،بنگرید به کتاب مهم «مدلهای خدا و واقعیتهای
بدیل»(استینگر.)۲۰۱۳ ،
غای
ر
ی
ییک از مدلهای خداباوری که به پرسش شما مرتبط است
«خداباوری گشوده» ) (open theismیا به طور ّ
عام «الهیات
گشوده» ) (open theologyاست .خداباوران گشوده
معتقدند که افعال اختیاری ا ن
مکای ) (contingentآدمها در
ِ
آینده به گونهای است که ر
حن خدا نمتواند هر دوی این کارها
را همزمان با هم انجام دهد .۱ :به آدیم اختیار بدهد ،و در ن
عی
ن
امکایای
حال  .۲از پیش بداند که آدیم با اختیار خود چه کار
خواهد کرد .پس اگر خدا به آدیم اختیار داده است نمتواند
ن
ن
امکای آدمها در آینده داشته
پیشین به افعال اختیاری
علم
باشد .البته خدا یمتواند به آدیم اختیار ندهد اما اگر اختیار داد
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ن
ر
امکای آدمها
معرفن نمتواند از پیش به کنش اختیاری
از نظر
در آینده علم داشته باشد.
رن
نتوانسی آن رو است که اگر خدا از پیش بداند که ،مثال،
این
ن
من امروز با شما گفتوگو خواهم کرد (که ر
امکای است)
کنش
ّ
ً
از آنجا که علم خدا نضورتا صادق و در نتیجه تخلفناپذیر
ن
(ضوری) است ،آنگاه من رایه ندارم جز اینکه با شما
مصاحبه کنم .اما اگر من رایه ندارم جز اینکه با شما مصاحبه
کنم دیگر این کار را از ش اراده و اختیار خود انجام ندادهام بلکه
کار من جتی خواهد شد ،زیرا گزینهی دیگری پیش روی من
ّ
نبوده است .به تعبت نّ
فن کار من «از نظر ِعیل بسته»
ّ
) ،(causally closeن
مقدر و ّ ن
متعی ،خواهد شد.
یعن از پیش
پس خدا برای اینکه من اختیار داشته باشم و یا ،به تعبت نّ
فن،
ّ
کارم «از نظر ِعیل گشوده» ) (causally openباشد ،یا به
ّ
ّ ن
متعی نباشد ،از علم به افعال
تعبت دیگر از پیش مقدر و
ن
امکای من در آینده چشم یمپوشد تا اختیار من را ممکن
اختیاری
ن
امکای
سازد .مشابه این را در مورد تمام افعال ارادی و اختیاری
ر
آی تمام انسانها یمتوان گفت .حال ببینیم که خداباوری
حل خواهد کرد .بگذارید این ّ
ش را ّ
گشوده چگونه مسألهی ر ّ
حل
را با تمرکز بر بحران کرونا نشان دهم :فرض کنید منشاء بحران
کرونا همانطوری باشد که در رسانهها گزارش شد :ویروس
کرونا از خفاش به گونهی نادری از مورچهخوار پولکدار منتقل
ن
شده و کش/
گوشت مورچهخوار
کسای با اراده و اختیار خود
ِ
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پولکدار را خورده و از این طریق مبتال به ویروس کرونا شده و
بهداشن عالم ر
ر
گست
این ویروس پخش شد و موجب بحران
ن
کنوی شده است.
با این حساب ،منشاء این بحران ،کنش ارادی آدمها است و از
این رو این بحر نای شاش طبییع مثل سیل و زلزله نیست .پس
جای که شکلگتی این
بر اساس مدل خداباوری گشوده ،تا ی
بحران به کنش ارادی و اختیاری آدمها بازیمگردد خدا از پیش
به این بحران علم نداشته است زیرا برای ممکنسازی آزادی
ن
امکایشان خدا نخواسته به
اراده و اختیار آدمها در کنشهای
ر
اخالف حلّ
آن از پیش علم پیدا کند .بدین شیوه مسألهی ر ّ
ش
ّ
یمشود؛ ن
مسؤولیت رشوری که پای اراده و اختیار انسان در
یعن
تولید آنها در میان است ،با خدا نخواهد بود .در این باب از
ن
فلسف از
جمله بنگرید به این مقالهی مختض «:دفاع
خداباوری گشوده» (فیلوسوفیا.)۲۰۰۷ :
همی «خدا ِی کوچکشدهی خداباوری گشوده» رنب به
ر
گبیم که خدا به
صدق و کذب گزارهها
«علم مطلق» دارد .ر
ِ
انتخاب این فرد آگاه نبود (خداباوری گشوده) آیا ی
حن بعد از
ورود ویروس کوید  ۱۹به بدن او ،خدا «نیمدانست» که
چنی شی در پیش است؟ اگر بناست دانستنهای خدا
ر
پابهپای دانش بشی افزایش یابد و یا رفتار او تا این اندازه
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«خدات» آیا شایسته
چنی
متاثر از رفتار انسانها باشد ،ر
ی
پرستش است؟
ّ
«قادریت مطلق» خداوند خدشه وارد
–خداباوری گشوده به
های علم دارد که علم به آنها
نمکند .زیرا خدا تنها به گزاره ی
ً
ن
پیشین خدا به افعال ارادی و
اساسا ممکن است .اما علم
ً
ً
اختیاری ا ن
مکای آدمها در آینده اساسا ممکن نیست .مضافا خدا
یمتواند آدمیان مختار نیافریند اما اراده کرده که آدمیان مختار
بیافریند احتماال از آن رو که رسیدن به مراتب واالی سعادت
جز با اعطای اختیار وسیع به انسانها ممکن نیست .پس خدا
ّ
قاهریت خدا ناسازگار
مختارانه خودش را محدود کرده و این با
نیست .البته که این اختیار وسیع انسان ر ّ
شآفرین است .اما گویا
در طرح الیه در نهایت خت این اختیار به ر ّ
ش آن یمچربد .البته
در مدل خداباوری گشوده ،که آن را تقریر کردم ،خداوند با
آفریدن انسانهای مختار و اعطای اختیار به آنها تا حدودی
خطر کرده است زیرا ر
حن خدا هم تمام جزئیات کنش ارادی و
ن
امکای انسانها را از پیش نمداند .خداباوری گشوده
اختیاری
ّ
تنها در «عال ّ
میت مطلق» خدا و ن
«مشیت مطلق» الیه و
نت
ِ
ّ
ّ
ن
همچنی «قاهریت مطلق» الیه تجدیدنظر حداقیل یمکند
.این درست است که در مدل خداباوری گشوده خدا با آفرینش
ّ
انسان خطرکرده اما آیا این خطر در حدی است که ،به تعبتی،
ر
هسن از دست خدا در برود و خدا دیگر قادر مطلق و قاهر
کار
ّ
ر
هسن نباشد و در نتیجه شایستهی
و مسیطر و صاحب مشیت
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ن
چنی نیست .اوال خدا هر لحظه اراده
پرستش نباشد؟ به نظرم
کند یمتواند در جهان دخالت کند گرچه دأب الیه ،به گواه
روایات اسالیم ،این است که هر لحظه در کار جهان دخالت
ن
استثنای
قانوی حاکم کرده و دخالت الیه
نمکند بلکه بر جهان
ی
است گرچه به گواه کتابهای مقدس گایه این دخالت در
گذشته ،در قالب عذاب یا ویح یا صورتهای دیگر ،رخ داده و
هنوز هم ممکن است در آینده رخ دهد .ثانیا نقشهی الیه ،به
ویژه پتوزی نهای خت بر ر ّ
ش با وجود اختیار پیش ن
بینناپذیر
ی
ر
انسان در ّ
جزئیات همچنان یمتواند دستنخورده باف بماند.
وانگیه ،این خطر کردن الیه نشان یمدهد که آفرینش انسان
مختار و رابطه برقرار کردن خداوند با او در طرح الیه چنان
محوری بوده که خدا ن
حاض شده خطر ر ّ
ش ن
آفرین اختیار انسان
ن
را به جان بخرد و موجودی مختار شبیه خود بیافریند.
چنی
کاری اهمیت آزادی انسان را در طرح الیه نشان یمدهد .این
ر
الهیای به مؤمنان کمک یمکند که در الهیات سیایس
برداشت
نت هیچ ن
خودشان ن
چتی را باالتر از آزادی انسان حرمت ننهند؛
نت چنان آزادی انسان را واال دانسته که ن
زیرا خدا ن
حاض شده به
آفریدن انسان مختار خطر کند و خود را مختارانه محدود سازد
خدای که آزادی را چنان حرمت یمنهد که خودش را مختارانه
 .ی
محدود یمکند و خطر آفرینش انسان مختار را به جان یمخرد
خدای است
نه تنها از شایستیک پرستش نمافتد بلکه به عکس
ی
آزادیخواه که شایستهی پرستش ویژه است .این است ییک از
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تفستهای احتمایل آن آیات قرآن که ر
وقن فرشتگان به خدا
ر
اعتاض کردند (توجه کنید :فرشتگان به خود حق دادند که به
خدا ر
اعتاض کنند!) که چرا انسان ر ّ
شآفرین خلق یم ن
کن؟
نرسد که ر
خداوند در پاسخ نگفت که شما را ن
اعتاض کنید بلکه
تنها به فرشتگان گفت که او در مقام خدای ن
چتی یمداند که
ی
فرشتگان با علم محدودشان نمدانند (بقره ۳۰ :تا  .)۳۲چه
بسا آن ن
ن
همی ارزش
چتی که خدا به گفتهی قرآن یمدانست،
واالی آزادی انسان بود که ،در نهایت ،خت آن بر ر ّ
ش آن
یمچربد.
قبول دارم که تصویر خداوند در خداباوری گشوده ،قدری
ّ
متفاوت از تصویر کالسیک از خداباوری در سنت ادیان
ابراهیم است اما هزینهای که برای ّ
حل مسألهی ر ّ
ش در این
تصویر داده یمشود اندک است و فاصلهای که از تصویر رایج
از خداباوری یمگتیم زیاد نیست و اگر این تصویر ،مسألهی ر ّ
ش
حل کند و راه ر
بهتی برای ّ
را ّ
حل آن نباشد ،پرداخت این هزینه
َُ
الی به نظر یمرسد.
عق ی
من پاسخ سوالم را نگرفتم .آیا پس از آنکه ویروس کرونا وارد
بدن آن فردی شد که گوشت مورچهخوار را خورد ،خداوند
به مرگبار بودن و رنجآفرین بودن این ویروس علم داشت؟
ی
ی
نادرسن گزارهی «کوید  ۱۹برای انسان
درسن و
چون علم به
ویرویس مرگبار بودن و رنجآفرین است» ممکن است.
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–بر اساس خداباوری گشوده ،خداوند پیش از رخدادی که
ن
امکای انسان در آینده است یمتواند آن
حاصل کنش اختیاری
را حدس بزند و ن
نت هنگام رخداد (و نه پیش از آن) بدان علم
دارد .اما چرا خداوند جلوی کنش ر ّ
شآلود اختیاری آدمها را
نمگتد؟ زیرا خداوند ،به گواه روایات اسالیم ،دأب این را ندارد
ر
حداکتی در کار جهان کند؛ احتماال از آن رو که
که دخالت
ر
حداکتی خدا در کار جهان ،این دنیا را از «دار ابتالء»
دخالت
ً
ن
جهای که دائما خدا برای رفع خطاکاری ر
یماندازد.
برس در آن
رن
گرفی و آزمایش آدمیان
جای برای درس
دخالت یمکند ،ی
نخواهد بود .تجربیات ارزشمندی که نسل ر
برس در یط قرون
آموخته حاصل درگت شدن با دشواریها بوده؛ به قول منسوب
به ّ
خیام «از رنج کشیدن آدیم ّ
حر گردد» .اگر دشواریها با
دخالت خداوند به طور دائم از جلوی پای ر
برس برداشته شود،
درسآموزی از تجربهها رخ نخواهد داد و ر
برس به پختیک نخواهد
ّ
مسؤولیتپذیر نخواهد شد.
رسید و
بهنظر یمرسد پاسخ شما ناظر به توانا یت یا خواست خداوند
است ،اما سوال ناظر به دانا یت یا همان علم مطلق خداوند.
تجرت
سوال این است که همان خدای گشوده آیا به گزارهی
ر
و قابل حصول «کوید  ۱۹برای انسان مرگبار و رنجآفرین
است» آگاه بود؟
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–بله آگاه بود .اما خداوند به پیامدهای اختیار انسان هم ر
احتام
یمگذارد .اگر بپذیریم که منشاء شیوع ویروس کرونا قاچاق
حیوانات نادر (مثل مورچهخوار پولکدار) و خوردن گوشت
آنها بوده آنگاه این فاجعه حاصل سوء استفادهی ر
برس از اراده
و اختیار خدادادی است .خدا البته یمتواند هر کجا که اختیار
ر
برس به خطا رفت ،دخالت کند و آن را تصحیح کند .حاصل این
کار اما نازپرورده کردن ر
برس خواهد بود و جهان ،دیگر ،محل
ن
تاریخ و جمیع
آزمایش و آزمون و خطا نخواهد بود .درسگتی
ر
صوری رخ یمدهد که ر
برس بتواند خطا کند و با پیامدهای
در
خطای خود دستوپنجه نرم کند و در نهایت بر این خطاها
فائق آید و از خطاهای خود بیاموزد و پخته شود.
پس اگر خدا به آثار مرگبار و رنجآفرین ویروس کرونا آگاه بود
و دست روی دست گذاشت تا این ویروس ی
گسبش یابد پس
«خبخوایه مطلق» خداوند را باید فراموش
بهنظر یمرسد
ر
کنیم .چون اوال معلوم نیست فردی که آن مورچهخوار را
خورده ،از اختیارش واقعا «سوءاستفاده» کرده باشد .ی
حن با
فرض مسلمان بودن هم ،در شاییط یمتوان با قاعدهی
گبیم که آن فرد سوء استفاده
اضطرار او را رتبی کرد .ثانیا ر
هم کرده باشد ،چرا ش این ویروس باید دامن فالن طفل/فرد
(رنیح که آن فرد یمکشد
بگبد؟ ر
رتگناه را در جای دیگری ر
«ش» است و این امکان وجود داشت که آن ش وجود
نداشته باشد یا ی
کمب باشد!)
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ن
جهای
ختخوایه خدا مستلزم آن نیست که از همان ابتدا
بهشتگونه بیافریند و آدمیان را ی آزمون و خطا در آن قرار
ن
دهد و ّ
کنوی ما با همهی شور و ر ّ
شش البته
تنعم بخشد .جهان
ر
سخن و فراز و فرود
زیبای کم ندارد اما
جهنم نیست و خت و ی
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ا
هم بسیار دارد تا به تعبت قرآن «لیبلوکم أیکم أحسن عمًل» :تا
شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید (ملک .)۲ :فراموش
نکنیم که در مدل خدای گشوده ،که از آن سخن گفتم ،ر
حن
خدا هم با تمام جز ّئیات نمداند نتیجهی این آزمون در مورد
ن
تضمی کرده است
انسانهای مختار چه خواهد بود .خدا تنها
ّ
که خت بر رش غلبهی نها یی خواهد یافت.
جزئیات این طرح بر
ن
امکای آدمها در
خدا هم مکشوف نیست زیرا پای اراده و اختیار
میان است .تمثییل که الیهدانان قائل به خداباوری گشوده برای
ترسیم رابطهی خدا با انسانهای دارای اراده و اختیار در
کنشهای ر
آی به کار یمبرند این است که خداوند مثل رهت
ار ر
ر
موسیف را نوشته و اجرای آن را به
کستی است که قطعهای
گرویه از نوازندگان ماهر واگذار کرده است .اما اینکه این
ر
مهاری اجرا شود بسته به اجرای نوازندگان
قطعه با چه دقت و
ً
است .اگر در ن
حی اجرا نوازندهای اصطالحا فالش اجرا کند
رهت ار ر
توانای خود استفاده یمکند که اجرا را
کست از مهارت و
ی
به پیش بتد تا خلیل ایجاد نشود .با این حال ،چون اجرای قطعه
ن
جزئیات از پیش
تضمین نیست که تمام
با نوازندگان است هیچ
ِ
ن
تعییشده ی هیچ عیب و نقض اجرا شود .اما مهارت و تسلط
رهت ار ر
کست موجب یمشود که اطمینان داشته باشیم ر
حن اگر
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جزی هم رخ دهد اجرا در نهایت با آبرو پیش خواهد رفت
خلیل ی
(این تمثیل را از این مقاله برگرفتم« :برریس و نقد آموزه
«گشودگ» در حل تعارض علم االیه و اختیار
ر
برسی»،جستارهای فلسفه دین . ۱۳۹۷ :ن
گفتن است این مقاله
از معدود آثاری است که در فاریس در باب خداباوری گشوده
نوشته شده است و در نیمهی دوم مقاله نویسندگان
های میان آموزهی شییع «بداء» با
کوشیدهاند شباهت ی
خداباوری گشوده بیابند).
اما در باب اینکه یمگویید خوردن گوشت از ش اضطرار بوده،
ن
اعیای در ن
چی
گویا مورچهخوار پولکدار در زمرهی غذاهای
باالی دارد .لذا مضف آن
است و چون قاچاق یمشود قیمت ی
ن
چی است و خوردن آن از ش
مخصوص طبقهی ثروتمند
اضطرار نبوده است .اگر روایت رایج از منشاء ویروس کرونا
ن
قربای حرص و
درست باشد ،آنگاه یمتوان گفت ما
طمع تجملگرایانهی طبقهی ثروتمند ن
چی شدیم .اما در باب
ن
پاسخ که به
رشوری که به ی گناهان و به ویژه کودکان یمرسد،
ویژه ن
بریح متکلمان مسلمان یمدهند این است که این رشور را
خداوند در عالم آخرت جتان خواهد کرد و به آن یگناه
ن
چنی باشد
بزرگسال یا کودک خت فراوان خواهد بخشید .اگر
ختخوایه خداوند محفوظ یمماند.
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چبی از مسئولیت خدا در قبال ایجاد ش
جبان کردن ر
اما ر
کم نیمکند ،شی که یمتوانست وجود نداشته باشد و آدیم
در آن نقیس ندارد .از طرف دیگر شاید فالن طفل معلول،
جبان کردن ،خواهان اجرای عدالت هم باشد و
فراتر از ر
ی
بخواهد خداوند را در وضعین رنجآور و ناتوان مشابه خودش
قرار دهد.
بله ر ّ
ش یمتوانست وجود نداشته باشد اما در آن صورت انسان
مختار هم وجود نمداشتِ .ضف وجود ر ّ
ش کش را که
ً
مستقیم یا غت مستقیم ر ّ
ش را آفریده لزوما از ختخوایه
ّ
نماندازد .مثال ّ
جرایح موف رف را در نظر بگتید که ،الجرم،
ن
ن
سنگین را به بیمار تحمیل یمکند .این نقاهت
طوالی و
نقاهت
ن
سنگی ر ّ
ن
ش است اما چون اجتنابناپذیر است و
طوالی و
مقدمهی خت بزرگ است که بهبودی بیمار باشد ،آنگاه پزشک
در مواجهه با این ر ّ
ش از ختخوایه نمافتد ،گرچه پزشک خود
این ر ّ
ش را ناخواسته پدید آورده است اما آن را اراده نکرده بوده
بلکه تنها بهبودی بیمار را اراده کرده بود.
اما «جنایت» به خودی خود بد و «ش» است ،فارغ از
عواقب و نتایج آن .اگر در مقام دفاع از خواست و تصمیم
گبی تارییح و جمیع در
خدا و حسب فرمایش شما «درس ر
ی
صورت رخ یمدهد که بش بتواند خطا کند»؛ مگر بش از
جنایات هیتلر هم درس نگرفت؟ آیا با این استدالل از هیتلر
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ُ
دات نیمشود و چهبسا هر از گایه
و نفس«جنایت» هم شز ی
«الزم» هم نیمشود؟
–آدمها در مقابل سوء استفاده از اختیار خود مسؤول اند و
ً
پیامدهای احیانا نیک کارهای بدشان آنها را در مقابل کارهای
ّ
بدشان تتئه نمکند؛ زیرا آدمها را اوال و بالذات با ّنیتهایشان
یمسنجند .پس اگر کش ّنیت کار بدی داشت ،ر
حن اگر کار او
ناخواسته پیامد نییک داشت ،باز هم شایستهی مالمت است و
اگر کش ّنیت کار نییک داشت ،اما پیامد کار او ناخواسته بد از
کار در آمد و جاهل ّ
مقض هم نبود ،شایستهی مالمت نیست.
درست است! اما سوال اینجاست که چرا خداوند مشمول
این قاعده نیمشود؟
ش رحمت واسعهاش آدیم را آفریده
خداوند ختخواه است و از ِ
ر
و به او اختیار داده است .این اختیار البته الزمهی ذایاش این
است که آدیم توانا بر ر ّ
ش ن
آفرین هم باشد .اما خداوند این
آفرین را اراده نکرده بلکه این ر ّ
ر ّ
ش ن
پیامد ناخواسته ویل
ش تنها
ِ
الجرم خت است .در طرح الیه ،خت آزادی آدیم بر ر ّ
ش آن
ِ
یمچربد .امروزه که ایدههای لیتال در ادارهی اجتمایع به حقّ
رایج شده (منظورم از ایدههای لیتال ،لیتالیسم سیایس است
ً
نه لزوما لیتالیسم اقتصادی) ما با این ایده همدلایم که آزادی
گرچه رشوری هم پدید یمآورد و شاش خت نیست اما خت آن
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بر ر ّ
ش آن یمچربد .لذا طرح الیه با فهم لیتایل از آزادی یمخواند
و خداوند به خاطر آزادیخوایهاش شایستهی ستایش است و
نه مالمت.
اگر خدا به آثار مرگبار و رنجآفرین ویروس کرونا آگاه باشد
ی
حن «قدرت مطلق» خداوند هم زیر سوال یمرود .آیا
خداوند مثال نیمتوانست فقط فرد گناهکار را در مقابل
سوءاستفاده احتمایل از انتخابش ،تنبیه یا مجازات کند و یا با
ش ی
کمبی (تا به امروز بیش از صدهزارنفر فوت شدهاند)
ماجرا را تمام کند؟
ما دو نوع محدود کردن قدرت الیه داریم :محدود کردن از
ّ
محدودیت بت ن
وی ن
چتی
بتون ،محدود کردن از درون .در
ّ
مستقل از ارادهی الیه خدا را محدود یمکند .این نوع
محدودیت در مورد خدا صادق نیست زیرا خداوند قادر مطلق
ً
است ،ن
یعن همه کاری یمتواند انجام دهد مگر امور ذاتا محال.
ّ
قادریت مطلق الیه به این معنا است که تمام
به تعبت دیگر،
ً
ً
امور ذاتا ممکن را خدا یمتواند انجام دهد .اما انجام امور ذاتا
محال ر
حن برای خدا هم محال است ،چون به خودی خود
محال است .مثال خداوند نمتواند دایرهی مرب ع بیافریند ،یا
مثل خودش بیافریند و یا نمتواند به آدمها اراده و اختیار بدهد
و در ن
عی حال از پیش بداند که آدمها مختارانه چه خواهند
کرد ،زیرا در این صورت دیگر آدمها اراده و اختیار نخواهند
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ً
داشت و در افعال خود مجبور خواهند بود .اینها امور ذاتا
محال اند که انجام آن از عهدهی ر
حن خدا هم برنمآید ،ی
آنکه نقض بر قدرت مطلق الیه باشد ،زیرا قدرت مطلق الیه
در دایرهی ممکنات است نه محاالت .اما نوع دیگری از
ّ
ّ
ن
دروی است؛ به این معنا که خداوند
محدودیت
محدودیتها
ّ
محدودی رن بر خود بار کند ،به تعبت قرآن
اراده کرده است
ََ َ ََٰ َْ
َّ َ
رن
خویشی
الر ْح َمه»[« :خداوند] رحمت را بر
یل نف ِس ِه
«کتب ع
واجب کرده است» (انعام .)۲ :آفرینش انسان ،رحمت الیه
است اما خدا یمتوانسته آدمیان مختار نیافریند اما اراده کرده
که بیافریند چون رحمت را بر خود واجب کرده است .لذا
ّ
محدودیتهای ر
ّ
خاص از آفرینش را هم مختارانه
ذای این نوع
پذیرفته است .اگر خدا مجبور بود آدمیان مختار بیافریند در
ّ
محدودی رن بر قدرت مطلق الیه از بتون بار شده
این صورت
بود .اما خدا خودش مختارانه اراده کرده آدمیان مختار بیافریند
و لوازم ر
ذای این نوع خاص از آفرینش را هم پذیرفته و مختارانه
علم خود را محدود ساخته تا جا برای اختیار آدمیان باز شود.

اما چرا خداوند اختیار محدودتری به آدمیان نداد تا نتوانند رش
وسیع بیافرینند بلکه تنها ر ّ
ش محدود بیافرینند؟ احتماال از این
رو که اختیار محدود ،رستگاری محدود به دنبال یمآورد.
خداوند برای اینکه آدیم را به رستگاری وسیع برساند باید به
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آدیم اختیار وسیع بدهد و اختیار وسیع هم الجرم سوء
استفادهی وسیع از اختیار به دنبال یمآورد .اما خداوند سوء
استفادهی آدمیان از اختیارشان را اراده نکرده بلکه تنها سعادت
آنها را اراده کرده و به لوازم آن سعادت تن در داده است .بر
این اساس ،با وجود رشوری که در عالم رخ داده است خدا تنها
ارادهی خت کرده است.
تعبب در انواع محدود کردن قدرت الیه را یمشود
این
ر
جداگانه نقد کرد و پرسید این محدودیت از چه زمات آغاز
خدات بوده است ( پیش از
شده و خدای پیش از آن چگونه
ی
آنکه خود را محدود کند و آدیم مختار را بیافریند(؟ اما در
اینجا موضوع سوال امور ذاتا محال نیست .سوال از اموری
ی
داشی) ی
حن از عهده انسان هم
است که (در صورت اطالع
بر یمآید .یعن اگر چنانچه فرمودید خدا به موضوع آگاه
بود ،چرا کاری نکرد که دستکم آدمیان ی
کمبی از این ویروس
کرونا رنج بکشند؟
چون به گواه روایات اسالیم ،خداوند قصد مداخلهی مستقیم
ر
حداکتی در امور عالم را ندارد .این حدیث از امام صادق
مشهور است که« :ای هللا ان یجری االشیاء اال باالسباب»
خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز از طریق اسباب فراهم آورد
ن
کاف ن
کلین
(این حدیث هم در بصائر
ِ
الدرجات صفار و هم در ِ
استثنای ،خداوند در امور عالم
آمده است) .به جز موارد
ی
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ن
قوانی خودش پیش
مداخلهی مستقیم نمکند و امور جهان با
ن
تضمی کرده است که کار جهان به
یمرود .با این حال ،خداوند
گونهای پیش برود که ،در نهایت ،خت بر ر ّ
ش پتوز شود.
به بخیس دیگر از پاسخ شما برگردیم .شما یمگویید «خدا
یمتواند هر کجا که اختیار بش به خطا رفت ،دخالت کند و
آن را تصحیح کند .این اما نازپرورده کردن بش است و جهان،
دیگر محل آزمایش و آزمون و خطا نخواهد بود ».این
استدالل (که در خداباوری کالسیک هم رایج است و
«نسن» از وجود ش در عالم دفاع کند) از
یمکوشد به شکل
ر
آیندهای نامعلوم یا ممکن (احتمایل) مدد یمگ ربد تا وجود ش
را توجیه کند اما بهنظر یمرسد حامل نویع یا انوایع از
مغالطه است  .سوال این است :چه دلییل وجود دارد که بش
از ش فعیل موجود و حارص بیاموزد ،آزموده شود یا این ش
حارص منجر به خب و جهات ی
بهب شود؟ آیا رصف این امکان
ر
(مغالطه توسل به یک امکان  )Appeal to Probabilityو
یا اینکه ما در آن موقعیت آینده قرار نداریم (مغالطه ی
بسی
راه استدالل  )Argumentum ad lapidemو یا از آن
خبیم (مغالطه توسل به جهل argumentum ad
رت ر
 )ignorantiamوجود خ ربی را ثابت یمکند که ما ش فعیل
-مثال کرونا ویروس -را از خداوند بپذیریم؟
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ن
ر
ن
ادی
تضمین وجود ندارد (حن تضمین الیه) که کنشهای ار ِ
ن
ّ
جزئیاتاش ختم به خت شود .بر اساس
امکای انسانها در تمام
حن خدا ن
خداباوری گشوده ر
نت در مواجهه با جز ّئیات کنشهای
ن
ن
جهای که حاوی
انسای تا حدودی خطر یمکند .آفرینش
ارادی
انسانهای مختار و دارای اراده است نویع خطرکردن برای خدا
است و خدا این خطر کردن را بر خود هموار کرده است .اما از
ن
ایمای ،خداوند غلبهی نهای و کالن خت بر ر ّ
ن
تضمی
ش را
دیدگاه
ی
کرده است .استداللهای ناظر به آینده گرچه همیشه
ر
ّ
قطعیت نمتوان سخن گفت اما ایمان به
احتماالیاند و از
یعن ایمان به غلبهی نهای و کالن خت بر ر ّ
خداوند ن
ش به دست
ی
خداوند.

خب بر ش غلبه
رصف
امکان (احتمال) آیندهای که در آن ر
ِ
بگبیم و بر مبنای
یمکند ،به ما اجازه نیمدهد که آن را مسلم ر
آن استدالل کنیم و شهای موجود را توجیه کنیم (مغالطه
خب
توسل به امکان) .از طرف با این توضیح که در آیندهای ر
بر ش غلبه خواهد کرد رصفا راه استدالل دربارهی شهای
ی
(بسی راه
موجود واقع شده را بر ما یمبندد
استدالل) .افزون بر اینها خطر کردن (ریسک کردن) به
ی
وضعین است که در آن تسلط کامل به
خودی خود بیانگر
خدات که خطر یمکند یمتواند قادر
امور وجود ندارد .آیا
ی
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خب بر ش» هم
هات ر
مطلق باشد؟ از کجا معلوم «غلبهی ن ی
نگبد؟ ی
خب هم بر ش
حن در نهایت اگر ر
ذیل این خطر قرار ر
هات که در واقع رخ دادهاند و مسئولیت ( یا
غلبه کند ،ش ی
خبخوایه مطلق ) خداوند چه یمشود؟
تعببی ر
به ر
بگذارید مشابه استدالل شما را بر موضوع سنجش انواع
حکومتها پیاده کنیم و از این مقایسه بصت ری برای بحث خود
به دست آوریم .در دفاع از مدل حکومت لیتال گفته یمشود
ن
انسای بر ر ّ
ش آن یمچربد لذا
که ،در مجموع ،خت آزادی
ر
ر
حکومن که آزادی شهروندان را رعایت یمکند بهت (به معنای
ر
ّ
تمامیتخواه خواهد بود .اما
اخالفتر) از حکومت
کارآمدتر و
کش ممکن است در نقد حکومت لیتال و در دفاع از حکومت
ّ
«ضف امکان آیندهای که
تمامیتخواه بگوید که ،به قول شماِ ،
در آن خت بر رش غلبه یمکند ،به ما اجازه نمدهد که آن را
مسلم بگتیم و بر مبنای آن استدالل کنیم و رشهای موجود را
توجیه کنیم».
ر
صوری این نقد شما روا است که انسانشنایس
به نظرم تنها در
ّ
تارییک اتخاذ کنیم و بر اساس آن معتقد باشیم که در انسان میل
ً
ن
چنی انسانشنایس
به بدی ذاتا بیش از میل به خوی است .اگر
ّ
تمامیتخواه بر
تارییک داشته باشیم چه بسا هم حکومت
حکومت لیتال ترجیح یابد و هم ر
اعتاض فرشتگان به خداوند
به خاطر آفرینش انسان خونریز ر
اعتاض واردی شود .اما اگر
ِ
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ن
چنی انسانشنایس تارییک نداشته باشیم ،که بنده ندارم ،آنگاه
اعطای آزادی به آدمها هم در عرصهی ر
گین قابل دفاع خواهد
اکنون ما است) و هم در عرصهی سیایس (که از
بود (که بحث
ِ
تمثیل آن برای بحث اکنونمان استفاده کردیم) .اما در باب
خطر کردن و نسبت آن با کمال الیهِ :ضف خطر کردن،
خداوند را از کمال نماندازد .خداوند اراده کرده است که به
سبب رحمت واسعهاش وارد رابطهی بینا-شخض
ن
چنی رابطهای
) (interpersonalبا آدمیان شود .الزمهی
آزادی انسانها است و خداوند به لوازم این آزادی ،که محدود
شدن مختارانهی علم مطلق الیه است ،تن یمدهد .این درست
ر
ن
عاشف است که اختیار خود را تسلیم عشق یمکند.
چنی
مثل
کاری از قدرت مطلق الیه نمکاهد ،زیرا خداوند آن را مختارانه
انجام داده است ،بلکه کمال الیه را نشان یمدهد که ن
حاض شده
است به خاطر عشق به انسان به انسان نزدیک شود.
اما ناظر به بخش سوم پرسشتان :ایمان به خداوند از جمله
مستلزم ایمان به این نکته است که در نهایت ،خت آزادی انسان
بر ر ّ
ش آن یمچربد .این ایمان عجین نیست زیرا درست شبیه
ن
ایمای است که پشت اعتقاد امروزین ما به ر
بهت بودن نظامهای
های سیایس بسته قرار دارد .اگر خت آزادی
سیایس باز بر نظام ِ
ِ
ر
ّ
ر
انسان بر ش آن بچربد ،آنگاه شور عالم دامن ختخوایه خدا
را نخواهد گرفت.
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مبدامادی! اما ظاهرا مشابهسازی این دو استدالل
جناب ر
ی
درست نیست چون تفاوت بنیادی و فاحش وجود دارد .ی
وقن
لیبال گفته یمشود «در مجموع،
در دفاع از یک حکومت ر
خب آزادی بر ّ
علیم
ش آن یمچربد »با یک گزاره
ر
ِ
ی
تجربهشدهی ابطالپذیر مواجهیم که دانش سیاست درسن
ی
(حن اگر بعدها معلوم شود
آن را از نظر علیم نشان داده
نادرست است) .این یک «امکان» نیست و لذا با یک مغالطه
مواجه نیستیم .شما ی
بهب یمدانید که ما اگر روزی به عکس
این گزاره هم برسیم باز هم کاری علیم کردهایم و بازهم با یک
تجرت مواجهیم و به علم سیاست و مبات
علیم
گزارهی
ر
ِ
گبی ما هیچ خدشهای وارد نشده است
استدالل و تصمیم ر
بلکه تقویت هم شده .اما گزارهی مورد ادعای شما در
غبعلیم است ،هم رصفا «یک امکان»
خب خدا هم ر
خصوص ر
ی
است و مغالطهساز و هم در صورت که به خالفش برسیم،
تمام دستگاه ایمات و دین ما فرو یمریزد! (و چون استدالل بر
مبنای یک «امکان» است و البد مشمول همان مغالطه
توسل به یک امکان)!
گزارهی «در مجموع ،خت آزادی انسان بر ر ّ
ش آن یمچربد» ،به
ً
خالف برداشت شما ،نهایتا گزارهای مربوط به علوم طبییع-
ً
ن
فلسف است و خصوصا به
تجری نیست بلکه گزارهای
ن
فلسف بازیمگردد .اگر بتوان شواهدی تجری هم
انسانشنایس
ر
شناخن اقامه کرد باز هم این دیدگاه
به سود این دیدگاه انسان
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ً
ضفا بر شواهد تجری بنا نشده است بلکه ،در نهایت ،دیدگایه
ن
ن
ر
شناخن،
فلسف انسان
فلسف است .بر این اساس ،این دیدگاه
ً
که نگایه خوشبینانه به ششت ر
برس دارد ،ضفا یک «امکان»
ر
ن
الهیای و احیانا تجری) به سود آن
(فلسف-
نیست بلکه دالییل
اقامه یمشود و ن
نت انسانشنایسهای بدیل را ،که نگاه تارییک به
ششت ر
برس دارند ،نقد یمکند .جای بحث در باب این نگاه
ن
ر
فلسف در اینجا نیست اما تأکید یمکنم که ما با
شناخن
انسان
ن
ر
شناخن طرفیم نه با یک امکان ِضف
فلسف انسان
یک دیدگاه
و اگر با امکان ضف طرف نباشیم ،که نیستیم ،مغالطهی
ّ
«توسل ِضف به امکان» رخ نداده است.
ی
دکب ،تا بهاینحا اغلب اشارات شما در دقاع از
آقای
گبیم این
خداباوری گشوده ناظر به شور انسات است  .ر
خداباوری و در شکل وسیعتر الهیات گشوده
ی
) (Open Theologyبرای توجیه وجود ش اخالف-انسات به
کار بیاید .این الهیات چه پاسیح برای شهای طبییع ،که
انسان در آن نقیس ندارد ،خواهد داشت؟ (کما اینکه بهنظر
چنی شده) .سوال
جات به بعد ر
یمرسد پاندیم کرونا رنب از ی
دیگر اینکه بهنظر یمرسد خداباوری گشوده ،چنان روی
گوت
اختیار انسان و آزادی اراده حساب بازکرده است که ی
«جهان با وجود ارادهی آزاد با تمام شهایش ،ی
بهبین جهان
ممکن است» .این پیشفرض از کجا آمده است؟
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ن
جهای که قرار است آدیم در آن آزمون و خطا کند و از خطاهای
خود بیاموزد و نسبت به کردههای خود آزمایش شود و
ن
ن
جهای نمتواند کامل باشد .در جهان
چنی
مسؤولیت بپذیرد،
کامل با انسانهای کامل ش و کار داریم و انسانهای کامل خطا
ر
«بهتین
نمکنند و از خطاهای خود هم نمآموزند .جهان ما
ر
جهان ممکن» نیست و خداوند ن
«بهتین
نت موظف نیست
ر
ر
«بهتین جهان
حن اگر آفرینش
جهان ممکن» بیافریند
ممکن» ممکن باشد که محل مناقشه است و در پاسخ به
ر
«بهتین جهان
پرسش بعدی به آن یمپردازم .وانگیه ،آفرینش
ممکن» (به فرض امکان) مساوی آفرینش جهان کامل و ی نقص
نیست ،زیرا آفریدن جهان کامل و ی نقص اصوال ر
حن برای خدا
هم ّ
میرس نیست ،زیرا فقط خود خدا کامل و ی نقص است و
خدا نمتواند مانند خودش بیافریند؛ این است معنای توحید.
محدودین ر
ر
ذای بر خداوند بار یمکند اما این محدودیت
توحید،
ن
نقص خداوند نیست بلکه کمال او است مثل نابغهای ریایص که
یایص را شی ع ّ
نمتواند معادلهی پیچیدهی ر ن
حل نکند .این
رن
نتوانسی نقص او نیست بلکه کمال او است .پس در باب خدا
هم یمتوان گفت هر آنچه خدا یمآفریند ناقص است زیرا
آفرینش گرچه «از» خدا است و به مقداری که «از» خدا
همی رو نقص ر
ن
است خت است اما ن
ذای
عی خدا نیست و از
دارد و نقص ر
ذای جهان مادی هم رشوری طبییع مثل سیل،
زلزله و بیماریهای واگتدار به دنبال یمآورد.
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نکتهی دیگر اینکه ،بله برداشت شما درست است که در مدل
واالی به اراده و اختیار انسان داده
خداباوری گشوده ارزش
ی
ن
واالی برای آزادی انسان قائل شدن نه
یمشود .اما چنی ارزش ی
ّ
رن
ساخی آن هم چندان دشوار
تنها عجیب نیست بلکه مدلل
ن
نیست :هیچ ر
کنش ،هر چقدر هم به خودی خود مثبت یا منف
باشد ،بدون فرض اراده و اختیار برای کنشگر ،شایستهی
ستایش یا نکوهش نیست .مثال نضبان قلب یک انسان ،غت
ّ
اختیاری است و در نتیجه ،در حالت عادی ،صاحب قلب به
خاطر نضبان طبییع قلباش شایستهی ستایش یا نکوهش
نیست .اما اگر پزشیک جلوی ایست قلن بیماری را بگتد و
ّ
نضبان منظم قلباش را به او بازگرداند این پزشک شایستهی
ستایش است ،حال آنکه اگر قاتیل تتی به قلب ی گنایه بزند
و قلب او را از نضبان باز دارد ،شایستهی نکوهش است.
انسان کامل  ،موجودی «کامال انسان» باشد
اگر مراد ما از
ِ
گبم) پس انسان کامل هم
(از
تعبب خرمشایه کمک یم ر
ر
یمتواند گرسنه شود و خطا کند چون «انسان» است .آنکه
نیمتواند خطا کند «خدا» است چون در تمام اجزای خود
جهان کامل (یا طبیعت
تعبب مراد از
همی ر
کامل است .به ر
ِ
چب کامل باشد .مثال
کامل) الزاما جهات نیست که در همه ر
کامل بودن یک فیل به معنای آن نیست که بتواند پرواز کند
یا پایش را روی النهی مورچهها نگذارد .لذا بهنظر یمرسد
انسان کامل به رصف طبییع و انسات
مفاهیم جهان یا
ِ
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َ
گبند و خلقشان از
بودنشان در برابر خدای کامل قرار نیم ر
ی
منطف ندارد .اما مفهوم خدا،
مانع
سوی خدای کامل
ِ
دستکم در الهیات اسالیم ،به نویع است که همه نوع کمایل
ی
ساخی جهات بدون ش
را در خود دارد و از او منطقا توقع
هم یمرود چنانچه هماو وعدهاش را هم در جهات دیگر داده
است .سوایل هم که اینجا پیش یمآید این است که چرا از
«جهان دیگر» ساخته نشد؟
همی
همان ابتدا ر
ِ
تعبتی که از جناب خرمشایه آوردید در وصف حافظ است.
ایشان یمگوید حافظ «انسان کامل» نیست اما «کامال انسان»
زیبای در وصف حافظ است .اما چه یمتوان
است .تعبت بجا و ی
ن
گفت در باب «انسان کامل» در معنای عرفایاش؟ مطابق این
ن
انسای است که هیچ نقض ندارد و تمام
معنا «انسان کامل»
کماالت را در حد اعیل دارا است .این پرسش ،از دیدگاه
ن
ن
ن
انسای اصال
چنی
فلسف ،گشوده است که آیا
انسانشنایس
دیگر انسان است؟ به تعبت دیگر ،آیا «انسان کامل» ممکن
است؟ من تردید دارم که ممکن باشد .اما اکنون وارد استدالل
به سود دیدگاه خود نمشوم.
ن
همی پرسش را ناظر به «جهان کامل» هم یمتوان طرح
مشابه
ن
کرد« .جهان کامل» ،به معنای جهای که هیچ نقض در آن راه
ندارد و محال است کاملتر از آن را در همهی جهات تصور کرد،
آیا اصال ممکن است؟ به تعبت دیگر ،آیا ر
«بهتین جهان ممکن»
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ن
ن
جهای ممکن نباشد پس خدا هم
چنی
ممکن است؟ اگر
ّ
نمتواند آن را بیافریند ،زیرا قدرت خدا تنها به ممکنات تعلق
ر
رن
«بهتین جهان
گرفی ممکن بودن
یمگتد .گویا شما با فرض
ً
ممکن» تلویحا استدالل دیگری علیه وجود خدا اقامه کردهاید
ش است .در مسألهی ر ّ
که متفاوت از مسألهی ر ّ
ش به رشور عالم
ارجاع داده یمشود و از این طریق علیه خداباوری دلیل اقامه
یمشود .اما در این استدالل جدید تنها به این ارجاع داده یمشود
ر
ر
«بهتین جهان
«بهتین جهان ممکن» نیست و
که جهان ما
ممکن» هم ممکن است و از این طریق دلییل علیه وجود خدا
اقامه یمشود .نظر به اهمیت این استدالل جدید بگذارید ابتدا
آن را صورتبندی و سپس نقدش کنم.
ر
«بهتین جهان ممکن» علیه خداباوری:
استدالل
.1
.2

.3
.4

ن
ن
جهای ر
کنوی ) (actuall worldممکن
بهت از جهان
است.
ن
ن
ر
اگر جهای بهت از جهان کنوی ممکن باشد ،آنگاه
ن
ر
«بهتین جهان ممکن»
کنوی
جهان
) (the best of all possible worldsنخواهد
بود.
ن
کنوی ،آفریدهی خدا (قادر مطلق) باشد
اما اگر جهان
ر
«بهتین جهان ممکن» خواهد بود.
ن
ن
کنوی آفریدهی خدا نیست.
جهای
پس
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ن
کنوی آفریدهی
 .5اما اگر خدا وجود داشته باشد جهان
خدا خواهد بود.
 .6پس خدا وجود ندارد.
)در صورتبندی بخش عمدهی این استدالل از این مقاله بهره
ر
سینت ِ ن
رس.)۲۰۰۵ :
بردهام:
ین تمام جهانهای ممکن»،
«بهت
ِ
ِ
ً
گزارههای  ۱و  ۲صادق به نظر یمرسند و گزارهی  ۵هم ضفا
ر
داشی ن
رن
فریص خدا است .گزارههای
صادف از لوازم وجود
گزارش
 ۴و  ۶هم که ازگزارههای دیگر نتیجه شدهاند .پس این استدالل
اگر صادق نباشد گزارهی محل شبهه در آن گزارهی  ۳خواهد
بود .من در ادامه استدالل یمکنم که گزارهی  ۳کاذب است .اگر
اینگونه باشد آنگاه این استدالل گرچه از نظر شکیل معتت
) (validاست اما متقن ) (soundنخواهد بود زیرا ییک از
مقدمات آن کاذب است.
ر
«بهتین
مقدمهی  ۳از آن رو کاذب است که بر ممکن بودن
ر
«بهتین جهان ممکن» ممکن
جهان ممکن» بنا شده است .اما
نیست پس مقدمهی  ۳کاذب است و در نتیجه استدالل به
رن
نداشی خدا است نمرسد.
نتیجهی مطلوباش که وجود
ر
«بهتین جهان ممکن» را یمتوان به این صورت فهم کرد
ایدهی
«بهتین جهان ممکن» عبارت است از ر
ر
بهتین جهان در میان
که
تمام جهانهای ممکن .ن
یعن اگر  Nمقدار جهان ممکن داشته
هتین جهان ممکن» از تمام آنها ر
باشیم« ،ب ر
ن
چنی
بهت است .اما
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ن
جهای محال است زیرا درست مانند اینکه «باالترین عدد
ر
«بهتین جهان ممکن» هم محال است.
صحیح» محال است،
محال بودن «باالترین عدد صحیح» را یمتوان با فرض ممکن
بودن آن و ابطالاش نشان داد .فرض کنید که  Lباالترین عدد
یعن ن
صحیح باشد ،اما  L+1ممکن است ،ن
کاف است یک عدد
به «باالترین عدد صحیح» بیفزاییم تا عدد باالتری به دست
آوریم اما  L+1هم «باالترین عدد صحیح» نیست زیرا باز
یمتوانیم  L+1+1داشته باشیم اما دیگر بار این هم باالترین عدد
صحیح نیست ،زیرا باز یمتوان به آن عددی افزود و این افزودن
را یمتوان تا ی نهایت ادامه داد ی آنکه «باالترین عدد صحیح»
به دست آید .پس «باالترین عدد صحیح» تناقض در تعبت
ن
چنی عددی ممکن نیست.
است و وجود
ر
«بهتین جهان
حال ،مشابه این استدالل را یمتوان در باب
ممکن» تصور کرد .فرض کنید که  Lر
بهتین جهان ممکن باشد،
اما همچنان یمتوان جهان ر
بهتی را تصور کرد .فرض کنید که
ر
«بهتین جهان ممکن» آن است که ستارگان
ییک از خویهای
ر
نهاین در آن وجود دارند اما همیشه یمتوان جهان
بسیار یا ی
ر
ر
بهتی را تصور کرد که ستارگان بیشتی در آن وجود دارند .پس
ر
«بهتین جهان ممکن» نیست
خواهیم داشت  L+1اما این هم
ن
جهای ر
بهت از آن را تصور کرد و این را یمتوان
زیرا باز هم یمتوان
ر
تا ی نهایت ادامه داد ی آنکه به «بهتین جهان ممکن» برسیم.
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ر
«بهتین جهان ممکن» تناقض در تعبت است و
بر این اساس،
ن
ر
ن
چنی جهای ممکن نیست و و اگر «بهتین جهان ممکن»
وجود
ممکن نباشد خدا موظف نیست آن را بیافریند زیرا ر
حن خدا
هم نمتواند امری را که ممکن نباشد بیافریند و هیچ کس ،ر
حن
خدا ،موظف به انجام کار ناممکن نیست.
شما در ییک از نوشتههایتان به «غیبت مسئله ش در اسالم»
ی
فرصن نیست که
گب کرونا،
اشاره کردهاید .آیا تراژدی جهان ر
الهیات اسالیم به مسئله ش رببدازد؟ افزون بر آن آیا این
پاندیم یمتواند روند سکوالریزم در جهان اسالم و مخصوصا
ایران را تشیـ ــع کند؟
من در چند تا از نوشتههای خود به غیبت مسألهی ر ّ
ش در
اسالم ،به ویژه در الهیات معاض اسالیم ،پرداختهام .از جمله
در کل این مقاله و ن
نت در بخش دوم این مقاله .اکنون قصد
ندارم ر
ر
پیشت در این مقاالت آوردهام تکرار کنم .این
نکای را که
قدر هست که به نظرم اگر الهیات معاض اسالیم مسألهی ر ّ
ش
ّ
را جدی بگتد بعید است به این نتیجه برسد که این مسأله را
یمتوان بدون هزینهی نظری ّ
حل کرد ،ن
یعن بدون تجدیدنظر
ّ
جزی یا کیل در تصویر کالسیک از خدای ادیان ابراهیم .اینکه
ی
هزینهی نظریای که باید پرداخت چقدر است و دقیقا در کدام
نقطه باید تجدیدنظرکرد البته یمتواند محل بحث و نظر باشد.
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من در این گفتوگو استدالل کردم که ّ
حل مسألهی ر ّ
ش نیازمند
هزینهی نظری است و این هزینه از نظر من این بود که دستکم
عالمیت مطلق الیه و ّ
در ر
ّ
مشیت مطلق الیه باید
تلف رایج از
تجدید نظرکردّ .
متأسفانه الهیات معاض اسالیم هنوزکموبیش
ر
در حالوهوای حلّ ی هزینهی مسألهی ر ّ
تحوالی
ش است و از
ن
فلسف و فلسفهی دین
که به ویژه در نیم قرن اخت در الهیات
(تحلییل یا ّ
قارهای) پتامون مسألهی ر ّ
ش گذشته کموبیش ی خت
ر
مقاالی به ویژه در فاریس و عری در باب مسألهی
است .البته
ّ
منترس یمشود اما ر
ر
اکت
رش از دیدگاه فیلسوفان و متألهان غری
آنها تنها گز ر
اریس از رأی این فیلسوفان است و ر
وقن به نقد و
راه ّ
حل یمرسد ،ن
چت بدییع در چنته ندارد .به نظرم بحران کرونا
فرصن است که الهیات معاض اسالیم به مسألهی ر ّ
ر
ش به
ّ
صورت جدی ربتدازد.
ن
همی حاال هم
اما در باب کرونا و سکوالریسم؛ کرونا به نویع
ر
سکوالریسم ن
موقن برقرار کرده است :تمام مکانهای
عین
مذهن بسته شده و مراسم ن
آیین تعطیل شده است .این البته
ر
موقن خواهد بود اما اگر متدینان به انجام فردی ن
آییها در این
ایام عادت کنند ،بازگشت آنها به جمعهای مذهن و اماکن
ّ
مقدس دیگر به سادگ گذشته نخواهد بود .اما از سکوالریسم
ذهن ،ن
عین که بگذریم آیا کرونا سکوالریسم ن
ن
یعن خداناباوری
و ندانمانگاری یا شکاکیت مذهن را هم ر
گستش خواهد داد؟
پاسخ به این پرسش نیازمند نظرسنخ و آمار است .اما با رصد
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ن
همی حاال هم
شخض فضای مجازی هم یمتوان دید که کرونا
افکن در میان افکنده که ر
پرسشهای بنیانبر ن
بخش از آنها در
سؤالهای شما ن
نت بازتاب داشت .با این حال ،کرونا ممکن است
ر
مثبن هم بر دین داری بگذارد .کرونا ما را به وضعیت
اثر
ر
ن
جسی معنا برای مرگ نزدیکان یا مرگ
مرگآگایه کشانده و
ن
محتمل الوقوع خودمان چتی است که ممکن است بسیاری را
ن
متافتیک ن
دین بکشاند .با این حال ،داوری
به سمت دینداری یا
ّ
در باب تأثتات مثبت یا ن
منف درازمدت کرونا بر دینداری (خود
ن
چنی تأثتی در میان باشد) هنوز بسیار زود است .
اگر
بهعنوان سوال آخر؛ یمخواهم شاغ خدای شخیص شما
ی
بروم آقای ی
پیشب دراین باره با
وگوهات که
دکب !در گفت
ی
خدات گفتند که
آقایان شوش و کدیور داشتم ،هر کدام از
ی
ی
در هنگامهی وجود شور طبییع یمشناسند .دکب شوش
گفت که انتظاری از خدایش ندارد و ی
دکب کدیور از خدای
قانونمندی یمگفت که سی الیه را نقض نیمکند .خدای
مبدامادی در هنگامهی تجیل شور طبییع کجاست و
یاش ر
چه یمکند؟
خدای به دل باشد
– صاحب این صفحهکلید را اگر
ی
کلهگوشهاش به آفتاب خواهد رسید ،اما «آسانآسان به
ن
[مؤمن] نتوان رفت» و یا به تعبت مولوی «چو تو پنهان شوی
از من همه تارییک و کفرم  /چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم به
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جان تو» .اما از جنبهی شخض مسأله که بگذریم و به فهممان
از خدای ابراهیم ،مویس ،عیش و ّ
محمد که بازگردیم ،بگذارید
پرسش شما را به پیش بتم و به نهایت خودش برسانم :بیایید
فرض کنیم که در میانهی بحر نای مثل هولوکاست یا کرونا
ً
ً
حضور خدا مطلقا حس نشود ،آیا این لزوما دلییل علیه اصل
ً
ن
مهربای خدا است؟ به نظرم نه لزوما؛
وجود خدا و یا دستکم
ن
تبییهای دیگری هم از سکوت یا غیبت خداوند
به این دلیل که
ممکن است.
ن
مارتی بوبر ( ۱۹۶۵-۱۸۷۸میالدی) فیلسوف و الیهدان
مثال
ر
اتریشتبار،که با سکوت و غیبت الیه در بحران
یهودی
ر
هولوکاست درگت بود ،معتقد بود خدا حرفهایاش را پیشت با
ر
برس زده است و حاال به انتظار نشسته تا عمل آدیم را نظاره
کند؛ و یا کالونیموس شاپتو ( ۱۹۴۳-۱۸۸۹میالدی) ،ری
اعظم گتوی ورشو ،که خود شآخر به دست نازیها در کمپ
های از ادبیات تلمودی
مرگ اعدام شد ،بر اساس تفست بخش ی
معتقد بود که خداوند ن
نت از مصائب خودساختهی ر
برس رنج
یمکشد اما ما اثری از اشک و رنج الیه نمبینیم ،زیرا خداوند
هسن تاب ر
ر
ر
حن ذرهای از رنج
هسن پنهان یمکند چون
آن را از
ر
الیه را ندارد و اگر ر
هسن آشکار
حن گوشهای از رنج خداوند بر
شود جهان از هم خواهد پاشید (در باب رأی شاپتو در این
ر
بیشت توضیح دادهام).
مقاله
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انتظاری از «خدا» ندارم
ن
یوسف
پاندیم کرونا و طرح «مسئله رش» در گفتوگو با حسن
اشکوری

طاها پارسا :جناب یوسفاشکوری! ضمن سپاس از ی
وقن که
در اختیار ما قرار دادید .پاندیم کرونا ( کوید  )۱۹در ایران از
قم آغاز شد و به خاطر جایگاه دین این شهر در نزد شیعیان،
ی
الهیات و دین را رنب دامن زد .بسیاری از مردم ،با
بحثهای
ادبیات گوناگون ،در شبکههای اجتمایع پرسیدند ،خدا
بالت است که بر آنان نازل کرده و چرا در
کجاست؟ این چه ی
هنگامهی این مصیبت به داد بندگانش نیمرسد؟ ظاهرا
ی
دستکم در مسئله ش
سنن
ایج منادیان دین
ِ
پاسخهای ر ِ
ی
قانعکننده نبوده و کمب مورد عنایت و پذیرش نسل امروزی
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قرار دارد .گرویه بر این باورند که در الهیات اسالیم،
فیلسوفان چنانچه باید و شاید به مسئله ش رنبداختهاند.
آیا بهر ی
چنی است؟ این دست سواالت و برهان ش چه
اسن ر
سابقهای در اسالم دارند ؟
اگر به تاری خ برگردیم گزاف نیست که بگوییم هیچ حادثهن
آدمتاد
تازهای رخ نداده است .تاری خ مکتوب نشان یمدهد که
نخستی ورود به تاری خ ر
ن
(حن در پیشاتاری خ و در
از روزهای
ن
غارنشین و پارینه سنیک) به موجودی و یا به مفهویم به
عض
ر
هسن باور داشته و به
نام «خدا» یه مثابه صانع و مدیر مدبر
ر
نت ر ن
منطف و گاه توهم آن ن
ملتم بوده است؛ مانند باور
الزامات
به فرشتگان و نتوهای غین و ماوراءطبییع و در ن
عی حال
اثرگذار در نیک و بد این جهان و در خت و رش زیست آدیم.

بر این بنیاد آدیم خود را همواره در پناه امن خداوندی یمدیده
و از این رو انتظار رای از او داشته است .ییک از این انتظارات
دوری از هر نوع بدی و رش بوده و در صورت وقوع رش انتظار
داشته حداقل از مؤمن دفع رش و حمایت بشود.
خدای (اصطالحا رشک) و تک-
اگر دینها را به دو نوع چند -ی
خدای (اصطالحا توحید) تقسیم کنیم ،دو خواسته عدم وقوع
ی
ن
ر
رش در زیست جهان آدیم و نت دفع ش از خلق خدا و یا خدایان،
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ن
چنی انتظار رای در دینهای
در هر دو جریان وجود داشته ویل
ر
توحیدی و یکتانگر و یکتاپرست به مراتب بیشت و جدیتر
است؛ بهطور مشخص در یهودیت ،مسیحیت و اسالم .زیرا در
خدای توجیه دوگانه خت و رش تا حدودی هموارتر
دینهای چند
ی
خدای تصور کرد
است و یمتوان برای هر پدیدهای در جهان
ی
(مانند خدایان المپ) و ششت و شنوشت هر پدیدهای را در
ارتباط با خدای ویژهاش تفست کرد و از اینرو برای دوگانه
ی
منشای در نظر گرفت اما در
بدی/خوی و خت /رش توجییه و
ر
ن
هسن متصور است و تنها اوست که
دین که فقط یک خدا در
آفریدگار و مدیر و مدبر عالم و آدم است و هیچ رقیب و به تعبت
قرآن «ند»ی ندارد و از همه مهمتر خت مطلق و ختخواه مطلق
است و حکیم و علیم و عادل و رؤف بر بندگان ،منطقا پاسخ
دوگانه خت و رش در زیست جهان انسان توجیه موحدانه
ن
ن
آدمتاد در طول تاری خ هر بار
همی دلیل است که
یمطلبد .به
که روند عادی زندگ اش آسیب دیده و غم و رنج و مصیبت
طبییع و غت طبییع به شاغ رفته ،ش بر آسمان کرده و از
ن
پاسخ نگرفته پرسیده است :خدایا
خدایش یاری خواسته و اگر
کجای؟ آیا رنج و بال و رش را تو آفریدهای؟ چرا دفع رش نم ن
کن؟
ی
اصوال آیا این بال را تو بر من نازل کردهای؟ چرا به یاری بندگانت
ن
زمی دو رویداد مهم به قدر
نم یآی؟ در این زمینه در مغرب
کفایت شهرهاند :زلزله بزرگ لیسبون به سال  ۱۷۵۵و فاجعه
هولناک هولوکاست به دست نازیها در آلمان قرن بیستم.
ن
بریح این نوع رشور را دلییل بر عدم وجود خداوند در جهان
133

دانسته اند (برهان رش) و ن
بعض هم از تعابتی چون خسوف و
غیبت خداوند یاد کردهاند.
اگر منابع ما در شناخت اسالم قرآن باشد و سنت و سته و
ن
روشن یم بینیم که دوگانهای به نام «خت/
تاری خ آغازین ،به
ُ
ر
ر
رش» و یا عنوان عام «شور» یا به تعبتی «تئودیسه ش»
وجود ندارد .اگر آیات متعدد قرآن در این مورد را بکاویم،
یمبینیم که از واژگان خت و رش استفاده شده ویل کانتکس آیات
ر
بیشت
و کاربرد کلمات و اصطالحات نشان یمدهد که این تعابت
ر
اخالف و دو نوع جهتگتی در
برای بیان دو نوع رفتار و منش
زندگ آدمیان به کار رفته و از این رو مفهوم عام و تئولوژیک و
ایدئولوژیک ر
«شور» مطرح نبوده است .به عبارت دیگر ،آدیم
دوگانه خوی/بدی را ساخته و در قرآن ن
نت از همان مفاهیم و
نشانهها استفاده شده است .مثال گاه در قرآن رش با پسوند به
ن
ش ّ
کار رفته (مانند ر ّ
کسای که
الدواب در آیات  ۲۲و  ۵۵انفال)
جای دیگر (آیه
که تعقل نمکنند و یا کافران نامؤمناند .یا در ی
«شمکان» یاد شده است .در سنت و سته ن
 ۷۷یوسف) از ر ّ
نت
ن
همی گونه است .از این رو موضویع که اکنون تحت عنوان
ر
«ش طبییع» یاد یمشود در قرآن و سنت ن
دین ما دیده نمشود.
گزیده مدعا آن است که بر اساس اسناد موجود و مهمتر در
قرآن ،در قرن نخست نه مفهوم عام ر
«شور» در ذهن و زبان
مؤمنان به مثابه یک پدیده جهان شنایس و انسان شنایس وجود
داشته و نه هنوز نظریه پرداز نای به نام متکلم و یا فیلسوف و
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ر
شناخن و
مفرس پیدا شده بودند که در این باب نظریات جهان
ن
فلسف و دین شنایس معرفت محور تدارک ببینند و مثال برای
پدیده رشور در جهان و یا تعارض پدیده رش در زیست جهان
آدیم با ایمان به علم و حکمت و رحمانیت و رحیمیت خداوند
ن
چنی یم نماید که مؤمنان بسیط و
تفستی ارائه دهند .شواهد
یم توان گفت فطری آغازین از خت و رش و یا دعوت به خت و
دوری از رش ،همان را یم فهمیدند که عرف زمانه یم فهمید:
ن
همی!
دعوت به خوی و دوری از بدی،

ن
تمدی و فرهنیک مسلمانان نشان یم دهد که این
روند تحوالت
ن
ر
نوع پرسش ها زمای رخ داد که پس از فتوحات و گستش قلمرو
خالفت عری–اسالیم ،افکار و اندیشه های ملل مغلوب وارد
ر
های تازه و نوظهور
حوزه معرفن و فکری مسلمانان شد و چالش ی
ر
بیشتین اثر را در
پدید آمد .در این میان سه حوزه فکری
تحوالت فکری مسلمانان ایجاد کرد :ایران ،یونان و هند .نه
مسلمانان پیش از قرن دوم با این افکار و اندیشهها و سنتها
آشنای جدی داشتند و نه اعراب حجاز از این افکار چندان با
ی
گستش تمدین
ر
ن
ر
خت بودند .از این رو وقن به ضورت
پرسشهای تازه پیدا شد ،متفکران مسلمان تحت عنوان متکلم
و یا مفرس و بعدتر فیلسوف ناگزیر به نظریهپردازی شدند و در
میدان عمل در همان چهارچهارچوبهای معرفتشناسانه راه
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یافته در قلمرو اندیشه ر
سنن مسلمانان به ارائه نظر و تحلیل
دست زدند .کالم اصوال دو وظیفه ر
بیرس ندارد :دفاع استدالیل و
معقول از آموزهها و گزارههای ن
دین برای مؤمنان و دیگر پاسخ
به پرسشها و یا شبهات مطرح شده از سوی منکران و مخالفان.
متفکران مسلمان از قرن سوم به بعد بهطور جدی وارد این
کارزار شدند .در حد اطالع من ،عالمان اسالیم بیش از همه
ُ
تحت تأثت اندیشههای ایر نای و به تعبت خودشان «قوم فرس»
قرار داشتند .زیرا اوال ،از ادوار پیش از اسالم افکار و سنتهای
ایران بیش از جاهای دیگر در نقاط مختلف عری و حجاز نفوذ
پیدا کرده و افکار اعراب را تحت تأثت قرار داده بود؛ و ثانیا،
گسته ایران بزرگ زودتر از اقوام دیگر گشوده شد و ر
ر
کمت از یک
دهه از مرگ نن اسالم نگذشته بود که تمایم ایران مرکزی ی
جزی
امتاتوری عری-اسالیم شد .با توجه به این مالحظات،
از ر
ن
ن
عالمان دین در مقام نظریهپردازی برای اسالم و اندیشه دین،
بیش از همه تحت تأثت افکار ایر نای قرار گرفتند .به ویژه جریان
اسالم شییع از قرن اول بیش از همه از آموزههای ایر نای اثر
ن
عناوین چون «حکمت
پذیرفت .از این نوع اندیشهها تحت
ن
خرسوای» و یا «حکمت خالده» یاد یم شود .اندیشه
شهابالدین سهرودی نمونهای از آن است.
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ن
کانوی ایر نای حول دین زرتشت (حداقل از
یمدانیم که اندیشه
ن
ساسای) دوگانه خت /رش و یا نور/ظلمت بوده و این
روزگار
ُ
دوگانه با خدای دو ب نن اهورامزدا/اهریمن توجیه یمشده و از
قضا ایر نای/هندی ن
نت بوده است .البته گفته شده است دیدگاه
ُز ن
ر
کوشش بوده است برای ایجاد وحدت ن
بی دوگانهی
روای
ر
ذایانگار مزدا و اهریمن (هرچند در باب زورانیسم و مفهوم و
نقش واقیع آن احتالف کم نیست) .البته بگویم این که
زرتشتیان به جد به دو خدای مستقل به عنوان آفریدگار باور
داشتند یا نه ،محل اختالف است و حداقل زرتشتیان متأخر
ن
مسلمای) خود را
(شاید به نضورت سازگاری با فضای
ر
حداکت
یکتاپرست یمدانند و در نزد آنان اهریمن مفهویم و
پدیدهای مانند «شیطان» در ادب قر ن
آی و اسالیم است و به
گمانم ن
ر
ن
یکتاپرسن کامال
چنی است .حداقل درگاهان زرتشت
نت
ن
ن
ر
ساسای
زرتشن عض
دوآلتم
مشهود است .ویل هرچه هست،
بیش از همه اندیشههای مسلمانان را تحت تأثت قرار داد .ی
وقن که در قرون میانه پتایشگران و یا بنیادگر ن
دلیل نبود ر
ایای
چون ابنتیمیه پیدا شدند ،بیش از همه از خطر نفوذ افکار
مجوس در ر ن
می اسالم و به طور خاص در جریان تشیع گفتند و
تالش کردند به زعم خود اسالم را از این انحراف نجات دهند.
ن
تاریخ کوتاه آن است که در قرآن و سنت
نتیجه این گزارش
اصوال نه خدا دوگانه و چندگانه بود و نه پدیده ها چندگانه
بودند و از این رو مفهویم به نام رش و رشور به مثابه پدیده ای
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متضاد و متعارض در آفرینش مطرح نبوده است .این مفاهیم
تئولوژیک از اواخر قرن سوم جدی شده و در قالب آرای کالیم
رن
(معتله ،اشاعره ،فرقه های مختلف
نحله های مختلف اسالیم
ن
شییع و ( . . .بازسازی شد .با توجه به این روند تاریخ بوده
ر
است که اقبال و به تبع آن رش ر
هسن سخن گفته
یعن از توحید
ن
یونای مسلمانان را در فهم اسالم
و اقبال تضی ح کرد دوگانه
دچار بدفهم کرد (نقل به مضمون(.
ن
تبیی مسئله یمتوان گفت که عموم مؤمنان یهودی و
در
ر
الهیای ملل
مسیخ و مسلمان (احتماال تحت تأثت ذهنیتهای
ر
الهیای شکل دادند که در آن چهارچوب ارتباط عالم و
دیگر)
آدم با خدایش به گونهای تفست و تحلیل شد که هم تصور و
ر
مخدویس از خالق به دست داده شد و هم مهمتر ن
تبیین
تصویر
از نوع ارتباط عالم و آدم با خداوند ارائه شد که در نهایت
های چون
حکمت و عدالت الیه به چالش کشیده شد و پرسش ی
چگونیک و چر یای رشور در جهان و به ویژه پرسش از چر یای عدم
حمایت او از بندگانش مطرح شد و این داستان همچنان ادامه
دارد .از این رو من با طرح مسئله به گونهای که رایج است
موافق نیستم و معتقدم باید خداشنایس دیگری ارائه داد تا
احیانا رایه مناسب دیگر گشوده شود .از این نظر به گمانم
متکلمان و یا فیلسوفان مسلمان ن
نت به حل مسئله کمک فیصله
ر
بخش نکردهاند.
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چنی در یمیابم که مسئلهی ش اصالتا در
من از پاسخ شما ر
ی
اهمین نداشته/نیافته و اتفاق خایص هم
اسالم چندان
نیافتاده تا نظر مسلمانان را به این موضوع جلب کند بلکه از
اساس وجود شور ارتباط یا دستکم ارتباط معناداری با
خدای (اسالم) ندارد .اگر این برداشت درست است ،بهنظر
یمرسد پاندیم مرگبار کرونا که تا به امروز جان صدها هزار
ی
فرصن برای طرح این موضوع فراهم کرده
نفر را گرفته،
است .اجازه دهید یک مرحله عقبتر برویم و پیش از هر
ی
اتفاقات طبییع از جمله زلزله و سیل و
چب رببسم آیا شما
ر
اگبی چون کرونا را مصداق وجود «ش» (ش
بیماریهای فر ر
طبییع) یمدانید؟
ر
فرصن فراهم آورده تا این موضوع
اینکه یمگویید اکنون کرونابیش از پیش مطرح شود ،درست است .اما با دو توضیح.
نخست اینکه اصل موضوع در گذشتههای دورتر ن
نت مطرح
بوده و در قرن اخت به دلیل نفوذ و رسوخ فلسفههای غری در
جوامع اسالیم و از جمله در ایران به مراتب جدیتر شده و به
ویژه عمدتا از سوی منتقدان رادیکال اسالم به عنوان معضیل
در خداشنایس و الهیات اسالیم همواره بازگو یمشود؛ و دوم این
که ،نمدانم این رخداد تازه چه اندازه اثرگذار است و در واقع،
ر
الهیای اسالیم و شییع ما نقش
چه اندازه در دگردیش اندیشه
یمآفریند .بعید یمدانم که تحویل ماندگار و جدی ایجاد کند.
باید منتظر ماند و دید .اما در مورد پرسش اصیل شما ،پاسخ
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یک کلمه ای من «خت» است .توضیح کوتاه آن است که اساسا
خت /رش دوگانه ای است که آدمیان وفق «منطق موقعیت» به
نضورت برساختهاند تا پدیدهها را تفست کنند و بشناسند و این
هیچ ربیط به خدا (با فرض وجود) ندارد .ما آدمیان ر
افف به
جهان نگاه یم کنیم و نه عمودی و از این رو جهان را در کل و به
ویژه در اجزاء گونهگون یم بینیم و تازه این گونیک ن
نت پیوسته در
حال تغیت است .خداباوران ن
نت خدای واحدی ندارند ،اگر
مبالغه نباشد ،به تعداد خداباوران خدا وجود دارد .این که
شهرت یافته به عدد نفوس خالیق رایه به سوی خدا هست،
ن
همی معناست .واقعیت این است که خدای مسلمان،
دقیقا به
مسلمان است؛ خدای مسیخ ،مسیخ ،خدای شیعه ،شییع؛
ّ
هلم ّ
جرا .یمتوان پرسید :رشور
خدای پروتستان ،پروتستان و
ر
اخالف) در جهان با کدام تصور و تصویر از خدا
(طبییع و یا
سازگار نیست؟
ر
ر
هسن نگاه کنیم ،رشی در
هسن) به
اما اگر عمودی (از بام
هسن وجود ندارد .رش ن
ر
یعن ریح؟ طبیعت بر اساس قواعدی
کار یمکند (خدا آن قواعد را لحاظ کرده یا هر نتوی دیگری و
یا تصادفا)؛ آنچه واقعیت دارد این است که در این نظام فعل
و انفعاالت ،زلزله و سیل و ویروس کرونا و وبا و طاعون و . . .
پدید یمآیند و چرا رشاند و برای گ رش اند؟ بله ،برای آدیم رش
ن
همی
است و جای انکار ندارد چرا که به او آسیب یمزند و به
دلیل رش و در مقابل آن خت سود یمرساند .اما این دو،
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ن
ن
چنی نایم به آنها داده است و
انسایاند و انسان
پدیدههای
هیچ ربیط به خالق و عالم خلق ندارد .سخن روشن آن است
که خداوند نه خت را در جهان آفریده و نه رش را؛ این دوگانه
ن
آدمتاد است و به مقتضای اراده و قدرت
برساخته ذهن و زبان
انتخاب و اختیار آدیم است برای افاده مقاصد خاص .البته از
منظر مؤمنان خلقت اساسا خت است ویل این دعوی از منظر
استدالل عقیل محض به ویژه برای خداناباوران قابل اثبات
نیست.
جالب است ن
بریح «شیطان» را به «نتوی رشآفرین» ترجمه و
ن
همی دلیل
یا تأویل کرده اند که به گمانم درست یم نماید .به
است که اگر خدا را از جهان برداریم ،باز هرکش که به دوگانه
خت  /رش در زیست جهان انسان باور دارد ،ناگزیر باید برای این
وجود دوگانه تفستی و تحلییل ارائه داد ،از این رو اگر هم
ر
چالش باشد ،ضفا برای خداباوران نیست و به ویژه اقامه
برهان رش برای ن نف خداوند به کیل ی وحه یم نماید .این استدال
که چون رش هست ،پس خدا نیست ،بنیادی ندارد.
وانگیه ،معیار خت و رش چیست؟ تشخیصدهنده کیست و
کجاست و معیار اجمایع برای ن
تمت خت و رش کدام است؟ اگر
عمودی نگاه کنیم ،ممکن است همان دعوی قرآن درست باشد
که «و عش ان تکرهوا شیئا فهو خت لکم و عش ان تحبوا شیئا
فهو رش لکم» (بقره  .)۲۱۶ /داستان ن
خض و مویس در سوره
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ن
اخالف و نه
کهف قرآن (البته از باب قصه مذهن به قصد تنبه
رویدادی تاری خ) ن
ن
همی دیدگاه است.
نت مؤید
ن
همیجا بیفزایم ،پرسش از عدم سازگاری رش با عدالت
در
خداوندی ن
ن
همی قاعده است .دوگانه عدل و ظلم،
نت مشمول
برساخته ذهن و زبان انسان است و ربیط به خدا ندارد.
ن
عین و خاریح آن ن
مصادیق ن
آدمتاد
نت ضفا در زیست جهان
معنای محصیل دارد و از این رو همواره در تعریف و مصداق
چتی در ن
عدل و ظلم تغیت یمکند؛ تا آنجا که ممکن است ن
زمای
ن
عدل باشد و در ن
مکای دیگر ظلم ر
زمای دیگر و ر
تلف
حن
گردد .حال برای توضیح این نظریه الزم است به نوع ارتباط و
تعامل خداوند و انسان (مثال خدای ن ن
تتی یه و یا تشبیه) در
ر
چهارچوب نگرش قر ن
ن
تبیی کامل
اشاری بشود تا توضیح و
آی
شود.
عنایت دارید که مسئله ش از این باب طرح شده است که
همی سبب
عدم وجود خدا را یا خداناباوری را موجه کند و به ر
به برهان ش هم مشهور شده است .یعن مدعیان برهان ش
گبی از برساخته های ذهن آدمیان (و مگر راه دیگری
با بهره ر
داریم) یمخواهند نشان دهند که خداباوری دارای ناسازگاری
ی
وضعین اطالق یمشود که
دروت است .در اینجا «ش»به
در آن درد و رنج و جنایت و ویرات مشهود است (چنانچه
ی
هسن گفته یمشود) .این درد و رنج به
خدا هم به خالق
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ی
خالف/عامیل دارد و پدیدهای
خودی خود «اصالت» دارد و
ذهن نیست و البته اختصایص به آدمیان هم ندارد .مدعیان
برهان ش یمگویند این حجم از شور نیمتواند محصول کار
خبخواه و قادر و دانا باشد و با استناد به
خداوندی ر
ناسازگاری این سه ،خداناباوری را موجه یمکنند .آیا وجود
چنی «شوری» در عالم را یمشود انکار کرد یا نادیده گرفت
ر
خبخواه و قادر و دانای مطلق سخن گفت؟
و از خدای ر
وجود رش در زیست جهان انسان واقعیت دارد و جای انکار ندارد
و هدف ن
نت پاک کردن صورت مسئله نیست بلکه مسئله مهم
ن
تبیی و منشاء رشور در عالم است .من
و اختالف نظر در
ن
مدیعام که ما مغلوب گفتمای شده ایم که به گمانم اساسا
نادرست طرح شده است.
ن
چنی
حال اندگ در برهان رش تأمل کنیم .این برهان را یمتوان
تقریر کرد:
ر
الف) .وفق جهان ن
خالف باشد
بین خداباوران موحد( جهان را
خدا نام.
ب .این خداوند یگانه حکیم است و علیم و عادل و خبت و
ختخواه ر
برس و اصوال آفرینش جهان خت مطلق است.
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ج .در این جهان هم رش طبییع هست (مانند سیل و زلزله و
ر
اخالف و ر
برسی (مانند فقر و جنگ و
بیماری و  ). . .و هم رش
.) . . .
ر
ر
ن
مقدمای این است که خدا نمتواند وجود
چنی
منطف
نتیجه
داشته باشد .زیرا اگر خدا با اوصاف و ر
نقش که برای او ادعا
ن
چنی رشوری نمبایست وجود داشته
یمشود هست ،دیگر
باشد و ر
حن اگر ،به هر دلییل ،رشی پدید آید ،بر خداوند است
ن
چنی
که مانع شود و از عالم و آدم دفع رش کند .حال که
نیست ،باید نتیجه گرفت که پس خدا نیست.
اما همانگونه که پیش از این گفتم ،مهم نقطه عزیمت مبحث
خداشنایس و نوع الهیات ماست؛ در تعریف و تفست متعارف و
ن
همی برهان
به تعبتی تصور و تصویر عامیانه ما از خداوند،
ر
منطف یمنماید ویل اگر تصوری دیگر از خداوند و
معقول و
ن
ن
برهای یمتواند یبنیاد باشد و
چنی
اوصاف او داشته باشیم،
ر
ن
سنن و تشبییه رایج ،البته برای گریز از
ناپذیرفتن .در کالم
های چون
معضل و دفاع از عقاید خداباورانه ،به استدالل ی
عدیم بودن رش و یا رش قلیل در ازای خت کثت و مانند آنها
متوسل شده اند که به گمانم هیچکدام چندان معقول نیستند
و حداقل با پرسشهای زیادی مواجهاند و نه اصوال نضوری
ن
ن
ارهای متمسک شویم.
همی طور نیازی
دارد که به چنی ابز ی
ندارد که از تعبت نه چندان قابل دفایع چون «هزینه دادن»
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برای نقض و ننف برهان رش کمک بگتیم (تعبتی که دوست
عزیزمان آقایاش متدامادی به کار برده اند) .وفق الهیات من
ر
صفای چون ختخوایه و علم و حکمت و .،.است
خداوند واجد
ن
ن
(هرچند صفات متالئم با الهیات تتی یه) ویل از نگاه عمودی
ر
هسن
(بخوانید نگاه الیه و ربوی) اساسا مفهویم به نام رش در
وجود ندارد و نم تواند وجود داشته باشد .زیرا دوگانه خت /رش
برآمده از ذهنیت دوگانهساز آدیم است و آن هم محصول
ر
منطف آزادی ،اراده ،اختیار و قدرت انتخابگری انسان است.
ر
ن
خصوصیای که یم شناسیم در
انسای با
فرض کنید اساسا
طبیعت وجود نداشت ،آیا باز هم دوگانه خت و رش مطرح بود؟
هر دو گانهای در گفتمانهای مختلف ادب ر
برسی ،لزوما برآمده
های لغو و
از ذهن و زبان مختارانه آدیم است وگرنه دوگانه ی
بالموضوع خواهند بود .اگر از این دوگانه پر مناقشه بگذریم ،از
دوگانه خوی/بدی یاد کنیم؛ آیا منفک از انسان ،خوی و بدی
معنای محصیل دارد و یمتوانست خلق شود؟ خت و رش و یا نور
و ظلمت (البته نه به معنای ن
فتییک آن) و مفاهیم از این دست
زیر مجموعه مفهوم عام خوی و بدی هستند.
ن
انسای خلق
حال ممکن است کش بگوید خداوند یم توانست
کند که قادر به خلق رشی نباشد و یکرسه بر خت عمل کند؛ این
البته مدعای دیگری است ویل حداقل ن
چتی که یم توان گفت
آن است که در آن صورت دیگر انسان ممتازی که اکنون
یمشناسیم و بدان افتخار یمکنیم ،وجود نمداشت.
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بدین ترتیب سه مقدمه برهان درستاند و معقول و مقبول و
ر
نتیجهگتی آن در چهارچوب الهیات مرسوم ن
منطف یمنماید
نت
ویل در خداشنایس من نادرست است .چرا که در قلمرو رش
ر
هسن را آفریده و آنچه او آفریده خت
طبییع ،صانع جهان و
ر
ر
است ویل از نگاه عمودی خداوند شی ذای و طبییع وجود
ر
اخالف ن
نت صورت مسئله روشن تر است.
ندارد .در مورد رشور
ن
چنی رشوری کامال برآمده از اراده و قدرت انتخاب انسان
زیرا
است و ر
کمتین ربیط به خالق ندارد .ی گمان فاجعهبارترین
رخداد در زیست جهان جنگ است اما ر ر
اسن این همه جنگ و
خونریزی و ویر نای و فاجعه ،چه ربیط به خدا دارد؟ مثال چرا
باید در هولوکاست بگوییم خدا کجاست؟ امروز تخریب محیط
زیست موضوع بسیار مهم است .آیا خداوند مسئول آن
است؟ در هرحال تکرار یم کنم که این دوگانه سازی کامال
مخلوق ذهنیت انسان است و ن
بالضوره تولید شده است .یک
بار دوستمان جناب ر
دکت نیکفر پرسیده بود :مسئولیت این خدا
با کیست؟ پاسخ من آن است که مسئولیت او با خود اوست
ویل باید دید حوزه اراده و مشیت او کجاست تا پاسخ دانسته
ی
شن قدیر» به معنای نقض قواعد
شود .آیا مفهوم «عیل کل
حاکم برحهان است؟ فتأمل! در هرحال در مقوله دوگانه خت و
ر
مسئولین متوجه خداوند حکیم و علیم و قادر مطلق
رش هیچ
نیست .در رشور طبییع اساسا اصطالح رش بالموضوع است و
برس آسیب یم زند و یا از آن ر ن
چون به ر
ایص نیست برای او رش
ر
اخالف ن
نت یکرسه با مسئولیت
است و در قلمرو رش هنجاری و
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با مخلوق رشآفرین مختار است .همانگونه که گفته شد ،مهم
ن
تبیی کنیم
آن است که نوع رابطه خالق و مخلوق را تعریف و
ر
سسن برهان رش روشن تر شود .به دیگر سخن ،بحث را باید
تا
از تصور و تصویرمان از خداوند آغاز کرد تا به تفست دقیقتر و
سازگار با آن دست یافت.
جناب یوسفاشکوری! بهنظر یمرسد شما در حال تقریر
ی
متفاوت از «خدا» هستید تا متناسب با آن مفهوم ش و
مسئله ش را بازخوات ،حل یا ی
بهب بگویم برهان ش را منحل
کنید .به توضیحات شما در این پرسش بازخواهیم گشت،
اما پیش از آن اجازه دهید یکبار تقریر شما را از
ی
نسبن با خدای
«خدا»بشنویم .این خدا کدام است و چه
ایجات آمده
رایج در باور عامهی مسلمانان و الهیات
ر
در وبرآمده از کتاب مقدس دارد؟ منظور شما از «اراده» و
گبد؟
«مشیت الیه» چیست و بهکدام امور تعلق نیم ر
ُ
عد ایجای
الهیات من اساسا سلن است و نه ایجای و در واقع ب ِ
فرع بر سلن است و در حول آن تفست و تعلیل یمشود .در
ادامه یمکوشم در حد ن
واف به مقصود آنرا تقریر کنم.
یمدانید که ازگذشته در باب «تشبیه» و ن ن
«تتیه» خداوند بحث
سخن بوده و آرای مختلف و ر
ر
حن نحلههای کالیم
و جدالهای
ر
گستدهای پدید آمده است .متکلمان البته کوشیدهاند به نویع
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آن دو را با هم متالئم کنند و از این رو دو عنوان «صفات
ر
صفای که
ثبوتیه» و «صفات سلبیه» برساختهاند .در سلبیه از
ر
صفای که خداوند دارد
خداوند ندارد یاد یمشود و در ثبوتیه از
سخن یمرود .واقعیت این است که در قرآن از هردو نوع بینش
الهیای ر
ر
آیای دیده یمشود .از این دو تحت عنوان «خدای
نت یاد یمشود و ن
متشخص» و «خدای غت متشخص» ن
نت
«خدای ی-صورت» و «خدای با-صورت» .در خطبه اول نهج
شخصای و ر
ن
البالغه ن
ثبوی و یا ایجای از ذات
نت هر نوع صفات
ر
درسن استدالل یمکند که هر
باری دور یمشود و امام عیل به
ر
ن
توصیف از خداوند او را محدود یمکند .عیل
صفای و
نوع
ر
هسن خارج است اما نه آنگونه که از
یمگوید خداوند از
پدیدهها جدا باشد و با اشیاء است نه آنگونه که با آنها ییک و
چنی یمنماید که اگر هر دو تعبت را واقیع و ن
ن
ممزوج باشد.
عین
ن
نقیضی را نشاید».
بدانیم ،تناقض پیدا شده و طبعا «جمع
در این میان من بر این نظرم که خداوند اساسا با امور سلن
شناخته یمشود ن
یعن ذات باری را نمتوان با هیچ قیدی محدود
و مقید کرد و این همان الهیات ن ن
تتی یه است .شاید این مضع
موالنا به نحو بلیغ گویا باشد« :آنچه در اندیشه ناید آن
خداست»! این بیت فردویس هم به قدر کفایت روشنگر است:
ر
ر
توی».
توی/ندانم چه ای هرچه هسن ی
«جهان را بلندی و پسن ی
سالها پیش جملهای در آغاز ییک از آثار مهندس جالل الدین
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ن
نام
نام ی ِ
آشتیای دیدم که به خوی ضمت مرا بیان یمکند« :به ِ
پر نشان».
چنی است در باره اغلب آیات قرآن و در جهان ن
ن
بین اسالیم،
اگر
ن
شخصای وکمابیش انسانوارکه قادر مطلق
خدای تصویر شده
ی
است و یمشنود و یمبیند و مهر یمورزد و خشم یمگتد و در
امور عالم هر لحظه که بخواهد دخالت یم کند و… ،چه یمتوان
گفت؟ این گونه آیات و به تعبت ن
دین «نصوص» را چگونه
ن
یمتوان با ن ن
شخصای و
تتیه الیه جمع کرد؟ اگر این نوع صفات
انتساب آنها به ذات باری واقیع باشد ،با پرسشها و چالشهای
پرشماری مواجه خواهیم شد که در نهایت راه گریزی نیست و
دوگانه سلبیه و ثبوتیه ناساز خواهد ماند.
ن
تبیی مدعای خود از بینش تحلییل اقبال کمک یمگتم.
برای
تفصیل آن را باید در کتاب «بازسازی اندیشه اسالیم» او دید.
ر
مناسبن گفته
جای و به
او چهار گزاره دارد که البته هر یک را در ی
ر
ر
الهیای تحلیل یمکنم:
معرفن و
ویل من آنها را در یک منظومه
جهان خیط است در حال کشیده شدن.ّ
حیات خدا در تجیل اوست.ّ
تجیل خدا در طبیعت است.-و طبیعت رفتار خداست.
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ّ
متعی آغازی دارد اما ن
ر
ن
پایای ندارد و اقبال
هسن
در این تل رف،
حن خدواند ن
تضی ح یمکند که ر
نت از پایان این خط و نقطه
ن
معنای
فرجامی آن خت ندارد (در این صورت حادث و قدیم
ی
متفاوت پیدا یمکند) .شاید مفهوم «صتورت» و «ایل هللا
ن
همی معنا
المصت» (آیه  ۲۸سوره بقره) به معنای شدن به
باشد .اما اگر سه گزاره بعدی را معقول و مقبول بشماریم،
منطقا خداوند نه در خارج از جهان (مثال جای در ن
مکای به نام
ی
عرش و یا فراز آسمان) چون پادشایه خودمختار نشسته و هر
گونه که بخواهد اعمال اراده یم کند ،بلکه ،حیات الیه در
تجلیات اوست و تجلیات او ن
نت در طبیعت است و الجرم
قوانی حاکم بر طبیعت ن
طبیعت ن
ن
یعن عالم و آدم همان
یعن
مشیت و اراده و خواست و به عبارت دیگر صفات و افعال
خداوند است .شاید این دیدگاه نویع وحدت وجود و یا همه-
ن
چنی
خدای را تدایع کند اما با توجه به اندیشههای دیگر اقبال
ی
جای رابطه انسان با
شبههای بالموضوع خواهد بود .اقبال در ی
ر
خداوند را رابطه صدف و دریا یمداند و نه قطره و دریا .در تلف
وحدت وجودی (به ویژه از نوع افرایط و رادیکال آن) ،رابطه
عالم و عالم با خداوند رابطه ظل و ذی ظل (سایه و صاحب
ر
سایه) است ن
موجودین
یعن ماسویهللا به واقع هیچاند و
عاریهای و وهم دارند و در واقع چون قطره از جنس آب و به
محض پیوند با دریا کامال در آن مستهلک یمشود و به اصطالح
به «فناء نف هللا» یمرسد .اما در تمثیل و استعاره صدف و دریا،
هرچند صدف از دریاست و محصول فیضان الیه ،اما در
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شخصین مستقل است .آزادی و اختیار ن
ر
نت با این
نهایت ،دارای
اندشیه مالزمه دارد .بیفزایم اندیشه وحدت وجودی گرچه
جذاب است و به ویژه در ذهن و عاطفه مؤمنان و موحدان
ر
منطف آن
عارف مسلک خوش یمنشیند ،ویل اگر به الزامات
توجه کنیم ،در فرجام اندیشهای خطرناک است چرا که به
انحالل انسانیت با تمام مؤلفههای آن خواهد انجامید .از جمله
اراده آزاد ،قدرت انتخاب ،مسئولیت و آزادی به معنای دقیق و
ن
منتف خواهد بود .آزادی و اختیار چنان در
جامع آن
یعن ن
انسانشنایس اقبال (و البه رش ر
نت) برجسته است که اصوال
انسانیت آدیم با «عصیان» در اسطوره آفرینش در قرآن (آیات
ن
متعی یمشود و دیگر مقام «احسن
 ۳۰تا  ۳۸سوره بقره)
الخالقی» (آیه  ۱۴سوره مؤمنون) برای خداوند ن
ن
نت بالموضوع
خواهد شد.
ر
ثبوی به خداوند متناقض
ظاهرا نسبتدادن این همه صفات
ن
چنی تقریر
یمنماید .اما این تناقض قابل حل است .یم توان
کرد:
نخست باید مشخص کنیم که الهیات ما سلن است و یا
ایجای؟ اگر این دو را ناسازه بدانیم ،ناگزیر باید ییک را اصل و
مبنا بگتیم و دیگری را حول آن تفست کنیم .الهیات من سلن
است و از این رو گزارههای ایجای ن
یعن آیات پر شمار قرآن که
ن
روشن از خدای متشخص یاد یمکنند ،اصالت ندارند و
به
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ن
بالضوره برای تفهیم و مفاهمه ما آدمیان به این ادبیات نازل
شده اند .تحلیل و استدالل ن
کاف در این مجال نمگنجد ویل به
اختصار یمگویم که اصوال آدمیان امور ر ن
انتایع محض را مطلقا
درک نمکنند و از این رو همواره مفاهیم ر ن
انتایع به شکل
انضمایم به ر
برس القاء و تفهیم یمشود .این قاعده مطلق است
و تاری خ اندیشه و ادب ر
ن
چنی شکل گرفته و به
برسی همواره
فرهنگسازی و تمدنسازی متحولشده و یمشود .اساطت و
ن
انسای در این روند و
قصههای متنوع در تمام موضوعات
ن
بالضوره پدید آمدهاند« .ییک بود ،ییک نبود ،غت از خدا ،هیچ
کس نبود» مطلع اغلب قصههای کهن است و این از ش ن ن
تفی
گفته نشده است .یمتوان اینگونه ن
نت استدالل کرد که «عالم
ن
آدمتاد نامفهوم
معقول» بدون «عالم محسوس» مطلقا برای
ن
است .از این رو همیشه برای فهم ّ
حس نای و شخصای مفاهیم
انتایع از بیان ّ
معقول و یا ر ن
حس نای و قابل فهم و درک و تفست
استفاده یمکنیم .مثال عشق را چگونه یمتوان فهمپذیر کرد؟
ن
ر
دشمن و عذاب و ثواب و
دوسن و
خشم و کینه و نفرت و
عقاب و… ن
ن
چنیاند .مجازات و تمثیلها و استعارهها ،که
نت
ی
جدایناپذیر از فلسفه و شعر و ادبیات و به نویع در کل
جزی
ی
چنی نیازی و نض ر
معارف ر
ن
وری پدید
برسیاند ،برای پاسخ به
آمدهاند .اما تمایم این رخدادها زیرمجموعه انسان و تاری خ و
فرهنگ آدیم شکل گرفته و یمگتد نه در ماورای آن.
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دین ن
دین و ادبیات ن
نت کامال تابع این قاعده است .اگر الهیات
خاص خداباوران و یا دینداران را نادیده بگتیم و دین را ضفا
ن
ر
شناخن بدانیم ،باز
تاریخ و جامعه
یک پدیده کامال مادی و
ادبیات ن
ن
همی قاعده است .اما اگر ضفا به سند نقیل
دین تابع
یعن قرآن رجوع کنیم و از منظر خالص ن
اسالم ن
دین به صفات
ایجای خداوند تکیه کنیم ،باز صورت مسئله تغیت نم کند .تنها
ن
تاریخ و مادی و
تفاوت این است که در نگاه ضفا
دین برآمده از الزامات ن
شناخن ،ادبیات ن
ر
زبای (بازی های
جامعه
ن
زبای) است و هیچ منشاء دیگری ندارد ویل در بینش ن
دین و
مذهن این خداوند است که همان قاعده را جاری یمکند و
ن
بالضوره پیام (ویح) خود را با استفاده از ادبیات انضایم رایج
ر
برسی از طریق «القاء» پیام به شخض به نام «نن» آن را به
ر
برس منتقل یم کند تا فهمپذیر و جای حش شود .سه کلیدواژه
بنیادین و به هم پیوسته «القاء»« ،ویح» و «نبوت» در
دینهای ابراهیم ،اینگونه زاده شده و معنای مشخص و قابل
فهم پیدا یمکنند .حال این خدا چگونه پذیرفته یمشود و اینکه
این خداوند چگونه پیغام خود را به نن و او به دیگران منتقل
جای
یمکند ،صد البته داستان دیگری است و الجرم باید در ی
دیگر به بحث گذاشت و در آن چون و چرا کرد.
هرچند مدعای ما در این گفتار و استدالل اساسا عقیل و
ن
پیشادین است ویل اگر بخواهیم به قرآن ارجاع دهیم و ضفا
ادله نقیل برای ما حجت باشد ،یمتوان از دو نص استفاده کرد.
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«تتیل» است و دیگر ن ن
نن
تتیل به «لسان
ییک کلیدواژه
قوم» .واقعیت این است که ویح و نبوت و زبان قرآن و ادبیات
اسالیم بدون اصطالح و مفهوم بنیادین ن ن
«تتبل» قابل فهم
تتیل به کوتایه عبارت است از ن نّ
تتل ّ
نیست .ن ن
مکرر و چند الیه
پیام برخاسته از اراده و مشیت الیه و انتقال آن در سطح مادی
ن
آدمتاد .در این روند چند مرحله یط یمشود:
و زیرین به
مشیت ،القاء به قلب نن ،شکلگتی ن
زبای در زبان نن و در
فرجام القای آن بر آدمیان (قرائت ویح) .ما البته هنوز از
مکانیسم یط مراحل مشیت و القای پیام به نن ن
چتی معقول
ن
ایمای اثبات
و علم نمدانیم (و به هم دلیل فعال در محدوده
ناپذیر یمماند) اما بر اساس قاعده مهم ن ن
ین
مطمی هستیم
تتیل،
که عالم معقول الیه از چند مرحله (بخوانید ر
فیلت) گذشته و
بر زبان نن جاری شده و به ماها منتقل شده است .زبان و
ر
ن
حقوف ،علم و
فلسف،
ادبیات قرآن البته متنوع است (ادی،
…) ویل در تمایم موضوعات از زبان استعاری و ایجای استفاده
یعن «مقاصد ر
شده تا پیام ن
الرسیعه» برای ما آدمیان که ناگزیر
در تخته بند زبان و زمان و ر
حن مکان هستیم ،معقول و مقبول
باشد .جز این رایه برای افاده مقصود وجود نداشتته و ندارد.
احکام ن
ر
نت به اعتبار «علل ر
«مقاصدالرسیعه» معقول
الرسایع» و
است و هیچ اصالت موضویع ندارند.
کلیدواژه دیگر «لسان قوم» است که در آیه  ۴سوره ابراهیم
بدان تضی ح شده است .این سخن بدان معناست که زبان ویح
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ر
اصالن ندارد بلکه برای افاده مقصود بوده و
بهخودیخود
هست .نن اسالم در حجاز قرن هفتم میالدی عرب زبان
یمزیسته و ویح او ن
نت ناگزیر عری بوده است( .من سالها قبل
در نوشتاری با عنوان« تاری خمندی ویح و نبوت – قرآن به مثابه
ن
تاریخ » -در این باب سخن گفتهام) .
یک رخداد
چنی نتیجه یمشود که ر
ن
وقن خداوند
از مجموع این توضیحات
از تعابتی چون دست و عرش و خشم و عذلب و قیامت و
ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و دوری و نزدیک و دهها تعبت
ن
شخصای سخن یمگوید ،ضفا بدان معناست که
مشابه و
ر
مفاهیم ن
انتایع به صورت انضمایم برای هاضمه ن
ذهن آدمیان
در تختهبند زمان و مکان و زبان و فرهنگ مفهوم باشد و الغت.
این تعابت را نباید به معنای واقیع خود حمل کرد .چون که با
کودک ش وکارت فتاد  /پس زبان کودگ باید گشاد .از این منظر
فلسف مشهور ر
ن
«کتت در ن
عی
شاید بتوان با استفاده از تعبت
بی ن ن
وحدت و بالعکس» ن
تتیه و تشبیه جمع کرد .عموم متون
ن
های از تورات و اوپانیشادها و
دین (به ویژه انجیل و بخش ی
ن
همی گونهاند.
اوستا)
بدین ترتیب پاسخ پرسش از ر
آیای که در قرآن و متون ن
دین
ن
شخصای و الهیات ایجای (حداقل از منظر
مرسوم از خدای
من) سخن یمگوید روشن یمشود .از این منظر تمایم گزاره های
ایجای در باب مقام اولویه َمجاز است و استعاره و تمثیل و
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ضفا برای افاده مقصود به کار رفتهاند .بودا جمله ای دارد که
بسیار بلیغ است :با انگشت به ماه اشاره کن ،ابلهان به جای
ن
همی
آن که ماه را ببیننند ،انگشت تورا یم بینند .فکر یم کنم به
دلیل بوده است که عارفان ما در قدیم برای اشاره به خداوند از
کلمه «او» استفاده کرده اند .زیرا جز این این هرچه چه باشد،
نارساتر از یک ضمت اشاره است .حال اگر برگردیم به موضوع
محوری این گفتوگو ن
یعن مسئله رشور در عالم ،همان مدعای
اصیل را تکرار یمکنم که انتساب هر فعیل به خداوند به دلیل
محدودیت ن
زبای و به مقتضای رعایت فرهنگ و ادب زمانه
است و هیچ اعتبار ر
ذای ندارد .در باب جت و اختیار در قرآن دو
صدای متفاوت شنیده یم شود .در یک سلسله آیات از اراده
آزاد و این که هر فرد انسان مسئولیت نییک و بدی خود است
(از جمله آیه  ۷سوره اشاء) و در آیات پرشمار دیگر همه امور
و ر
حن اعمایل چون تتاندازی (آیه  ۱۷سوره انفال) را به خداوند
نسبت یم دهد .ظاهرا این دو نوع آیات ناسازهاند ویل در
چهارچوب الهیات سلن ،در واقع خداوند کش را به هیچ فعیل
مجبور نمکند و اصوال نییک و بدی و آزادی و اختیار برآمده از
ذهنیت دوگانه ساز انسان است و ن
بالضوره خلق کرده و خداوند
ن
ن
ن
انسای آفریده و بدان افتخار هم کرده است (آیه ۱۴
چنی
نت
ن
آدمتاد در این
مؤمنون) و این هر دو مخلوق اراده و مشیت
ن
طبیعت یکرانه است .شاید نظریه «امر ن
چنی
بی االمرین»
ن
انسای هیچ ربیط به
تفستی داشته باشد .بدین ترتیب ،رشور
خداوند ندارد .رشور طبییع که از این هم روشنتر است .به
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تعبت قرآن «عالم امر» بر «عالم خلق» قواعدی نهاده است و
فعل و انفعاالت جهان تابع همان قواعد است و «وال تجد لسنه
هللا تبدیال» (آیه  ۶۲احزاب) .اگر جهان به قاعده است ،پس
راست است که «آی هللا ان یجری االمور اال باسبابها» .در این
ن
چنی اقتضا کرده
دیدگاه ،رشی رخ نداده بلکه تطور اجزای عالم
و یم کند .اگر ربتسیم خداوند چرا جهان را به گونهای نیافرید که
مثال زلزله نباشد و سیل نیاید و بیماری و…وجود نداشته باشد،
ن
پاسخ در خور ندارم .اما ،هرچه هست ،فعال از موضوع بحث
ن
همی است که هست .اما این که چرا
ما خارج است و جهان
خداوتد این گونه امور را گاه به خود نسبت یم دهد؟ به گمانم
دو دلیل محتمل است .ییک این که (البته اگر برهان علیت را
ر
هسن و
معتت بدانیم) یمتوان گفت مراد یادآوری علتالعلل
توانای مطلق (عیل کل ی
شن قدیر) خالق است و این بدان
بیان
ی
معنا نیست که خداوند مثال دست شما را یمگتد و تتاندازی تو
از آن خداوند است .تمثیل است و مجاز و داستان ،همان تمثیل
ماه و انگشت بودا ست .دلیل دیگر (که به گمانم مهمتر و
پذیرفتنتر یمنماید) آن است که او یمخواهد به ر
ن
برس هشدار
دهد که درست است آدیم در محدوده قواعد جاری اختیار رای
دارد ویل در نهایت «خدای هرچ آن ترا به وهم و به حس /
محاط و مدرک و معلوم و مبض است و ُمشار» .یمدانیم که
ن
هدف غای پیامتان در ادب قر ن
روحای» و تحکیم و
آی« ،تعایل
ی
ر
ر
تتمیم «اخالق حسنه» (فضایل اخالف در برابر رذائل اخالف)
است و برآن است که نفس شکش (نفس اماره که همواره به
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بدی ها و رشور فرمان یم دهد – آیه  ۵۳سوره یوسف )-آدیم
را ر
کنتل و مهار کند و در این صورت انذارها و عذابها و
وعدههای بهشت و جهنم جملگ بدین منظور است و نه لزوما
عین آنها در جای در ن
به معنای تحقق ن
فتیک این جهان مادی.
ی
این که خداوند خلق رش را به خود نسبت یمدهد (آیه  ۲سوره
فلق) و یا یمگوید ما آدیم را در رنج آفریدیم (آیه  ۴سوره بلد)،
معنای جز این ندارد وگرنه یمدانیم که نه رش مخلوق الیه است
ی
و نه اینکه خداوند از رنج بردن بندگان خرسند خواهد بود.
های هستند که به دالیل گفته شده به
تمایم اینها بیان واقعیت ی
خداوند نسبت داده شدهاند تا مقام اولویه از یاد و خطر
مؤمنان نرود.
در پایان برای تکمیل مبحث الزم است بیفزایم که این همه بدان
ر
هسن منعزل است و عالم و به ویژه آدم
معنا نیست که خالق
را به حال خود وانهاده است (تفویض) .وفق دیدگاه اقبال خدا
ر
هسن نیست (گ بودهای نهان که پیدا کنم
جدای از طبیعت و
ترا) .خدای ساعتساز هم نیست و ر
حن خدای فالسفه هم
ِ
نیست ،او به تعبت مولوی «جان جهان است» و« چشم بینای
ر
هسن» و هر لحظه در کار «خلق مدام» (آیه  ۲۹سوره
الرحمان) و در واقع مناسبترین بیان همان است که قرآن (آیه
 ۳سوره حدید) یمگوید« :هواالول واالخر والظاهر والباطن».
ن
ن
قوانی خود
چنی تصور شود ،خداوند قانونگذار خود بر
اگر
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رن
ملتم است و در این صورت محدودیت علم و اراده و قدرت
مقام اولویه معقول و مقبول و ر
حن طبییع یمنماید.
اکنون به پاسخ شما بر یمگردیم .شما یمگویید که «وجود
ش در زیست جهان انسان واقعیت دارد و جای انکار ندارد».
همی گزاره ،در اینجا یمشود از برهات/استدالیل
بر مبنای ر
سخن گفت که یمکوشد دستکم خداناباوری را موجه سازد
ی
درسن استدالل (برهان ش) را از سوی انسان
 .یعن چنانچه
ی
بپذیریم ،خداناباوری او موجه یمشود و دیگر سخن گفی از
خب منحل یمشود.
خدا ،اراده و ماهیت او و نگاه او به ش و ر
سوال این است شما برای فردی که با مشاهدهی شور (نه
الزاما برای انسان بلکه ی
حن برای حیوانات) ،خداناباور
ی
عبارت دیگر چگونه یمتوانید
یمشود ،چه توضییح دارید؟ به
او را قانع کنید که آنچه او «ش» یمنامد ،الزاما ش» نیست
خدات وجود
و یا استداللش در برهان ش نادرست است (و
ی
دارد)؟
اگر توجه کرده باشید من اصوال در مقام دفاع از گزاره «خدا
وجود دارد» و یا ارائه استدالل و اقامه برهان به سود خداباوری
نبوده و نیستم ،بلکه در مقام تحریر محل نزاع هستم و
یمخواهم بگویم برهان معروف رش نمتواند وجود خدا را
حداقل به طور مطلق نقض و ننف کند .در نهایت ،برهان رش با
نویع از الهیات متناقض است و نه با هر نوع خداباوری.
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ر
حداکت یمبایست ن
بی انواع خداباوری
مدافعان برهان رش
تفکیک قابل شوند.
ر
ن
چنی گفت که اثبات وقوع و وجود
بیشت یمتوان
برای تدقیق
رش در جهان (به عنوان امری وجودی و ایجای نه عدیم) با نویع
الهیات در تعارض است و در این صورت باید پذیرفت که تحقق
ن
عین انواع رش (به ویژه رش طبییع) ناقض خدای قادر علیم و
حکیم و ختخواه است و این تحلیل به سود خداناباواران
ن
نقیضی
خواهد بود و یک خداباور ناگزیر باید ییک از دو سوی
را انتخاب کند .اما الهیات مختار من به گونهای دیگر است.
ر
هسنشنایس من رشور در عالم
ناگزیر باید تکرار کنم که در
ن
وجود دارند ویل دوگانه خت /رش امری انسای است و هیچ
واقعیت ر
ذای در خارج از انسان و انسانیت ندارد تا بتوان از آن
برای ننف و نقض خدای خالق سود جست .برای تقریب ذهن
عرض یم کنم اگر مفهویم و یا وجودی به نام خدا (یهوه،
ر
هسن برداریم (به گونهای که
اهورامزدا ،هللا و…) را مطلقا از
منکران مدیعاند) ،در آن صورت رش وجود ندارد؟ اگر دارد (که
ن
تبیین در چر یای این رشور داریم؟ به ویژه اگر به
قطعا دارد) ،چه
هر دلیل جهان و طبیعت را «معنادار» و «هدفدار» و
«قاعدهمند» بدانیم ،چگونیک و چرای رشور چه تفست و ن
تبیین
ی
ر
خواهد داشت؟ در این صورت ،باز برای پدیده ش یمبایست
ن
تعیی
تفست و تعلییل ارائه شود .یم خواهم بگویم پرسش از
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منشاء رش در عالم ،مختص خداباوران نیست .دیدگاه من همان
است که پیش از این به تفصیل گفته شد.
در خصوص ذهن بودن یا انسانساز بودن مفهوم ش اجازه
پرهب از تشابه لفیط و سوءتفاهم احتمایل بهجای
دهید برای ر
بگبیم که
آن از ییک از مصادیق ش یعن «درد و رنج» کمک ر
به خودیخود اصالت دارد و پدیدهای ذهن نیست .اصال پای
بگبید که کور و کر
انسان را رببون بکشیم .حیوات را در نظر ر
زمی
به دنیا یمآید و نصیبش از بدو تولد تا پایات کوتاه ،فقط ر
خوردن و زخیم شدن و درد و رنج کشیدن است .اگر جهان
ی
خبخواه و توانای مطلق بدانیم ،بهنظر
را دارای خالف دانا و ر
رنیح برای این مخلوق نباید وجود داشته
چنی درد و ر
یمرسد ر
ی
چنی خالف ممکن نیست (برهان
باشد وگرنه باید وجود ر
ی
ش) .اگر وجودی بهنام خدا را از هسن برداریم -با مشاهدهی
این حیوان -سخن ی
«خالق ش» رتمعن یمشود و درد
گفی از
ِ
و رنجش رصفا تبیین علیم و طبییع خواهد داشت .یعن
تبیی پدیده ش و مواجهه با آن ندارد و
خداناباور مشکیل با ر
ی
هسنشنایساش خدشهدار نیمشود .مشکل
شبکهی باور و
خدات وجود دارد
باور فرد،
ی
ی
جات رخ یمدهد که در شبکهی ِ
که به خاطر صفات سهگانه ویژهاش قابل پرستش یمشود و
ی
هسنشنایس را دجار ناسازکاری یمکند.
نظام
این پدیده این
ِ
پس برهان ش رصفا خدا را نشانه رفته است و خداناباوری را
تقویت و موجه یمکند و علیه آن نیست .یعن فردخداناباوار
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چنی پدیدهای ،شاهدی بر خداناباوری خود یمیابد
با دیدن ر
چنی پدیدهای در خداباوری
و فرد خداباور با دیدن
ر
غب از این است؟
خود دجار تردید/تناقض یمشود .آیا ر
حقیقت این است که من آنچه الزم بود و به ذهنم یمرسید در
ن
تبیی نظریه و برداشتم گفتهام و حال اگر قانعکننده
مقام
نمنماید ،گریزی جز رها کردن بحث نیست .شاید به تکافؤ ادله
رسیدهایم.
ن
حرف اسایس من این است که برهان مشهور رش ناف خداباوری
نیست .حدا ر
کت این است که این به اصطالح برهان نویع از
خداباوری را نقض یمکند .از این رو اطالق آن منصفانه و
معقول نیست .ن
یعن گزاره «چون رش وجود دارد پس :خداوند
وجود ندارد» اطالق ندارد .باورمندان به برهان رش یمتوانند به
صورت رشیط بگویند :خدای که ن
بریح ادعا یمکنند ،با وجود
ی
رشور در جهان ،نمتواند وجود داشته باشد .اصوال دعوی
جای ندارد .به ویژه که از گذشته
بطالن وجود خدا امروز دیگر ی
ن
تا کنون متکلمان یهودی و مسیخ و مسلمان بر ن
مختلف
اهی
برای مدلل و موجهکردن گزاره «خدا وجود دارد» ارائه دادهاند
و البته طرف مقابل ن
نت به مواجهه برخاسته و ادلهای به نضر
ر
درسن گفته
رقیب اقامه کرده است .چنان که کارل پوپر به
ر
حداکت باید ندانم انگار (الادری) بود .اگر وجود خداوند
است،
از نظر علم قابل اثبات نیست ،بطالن آن ن
نت قابل اثبات
نیست.
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اما اینکه یمگویید این برهان آسین به خداناباوری نمرسد ،به
ن
چنی نیست .زیرا ،اگر به حیات معقول قایل باشیم،
گمانم
ن
ر
خداناباوران نت باید برای منشاء شور طبییع توجییه معقول
داشته باشند .در واقع ،برهان رش شمشت دو لبه است .از آن
ر
ن
چنی
واقعین به نام رنج و رش،
گذشته ،به رغم اذعان به
های چون خت /رش؛ حق/باطل؛ زشت /زیبا؛
یمپندارم که دوگانه ی
ر
نییک/بدی؛ عدل/ظلم و… هیچ یک امری ذای نیست و خدا
آنها را نیافریده بلکه اموریاند اعتباری و برساخته ذهنیت
آدیم است و معلول قاعدهمندی جهان است و ن
نت معلول اراده
و قدرت آدیم .اگر هم در ادبیات ن
دین ،هر امری به خداوند
مستقیما ارجاع داده یمشود ،به دالییل است که قبال گفتهام.
اشتباه نشود ،رنج ن
ن
تبیی آن معلول
ذهن نیست ،بلکه عنوان و
زبان و بازیهای ن
زبای ر
برس است .از این رو نه به خدا ربط پیدا
یمکند و نه به طبیعت و نه به هیچ منشاء بتون از انسان.
ن
ادیای چون هندوئیسم و
بگذریم که اصوال مفهوم «رنج» در
ن
ن
فلسف و
داستای است پیچیده و دارای ابعاد و اضالع
بودیسم،
تئولوژیک مهم است.
ن
چنی یمنماید که
اما در باره تمثیل حیوان فقط یمتوانم بگویم
برهان رش بر پیشفرض بنیادین ذات ثابت برای عالم و آدم
استوار شده است .اما به نظر یم رسد که اساسا ذات گر یای
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ارسطوی دیری است که اعتبار خود را از دست داده داست .در
ی
عالم فرض و تخیل برگردیم به ملیونها سال قبل و در روزگار
ماقبل ظهور انسان در ن
زمی ،آیا یمتوان از مفهویم به عنوان رش
ن
حیوای که درد
تصور و تصویری داشت؟ در آن زمان هم البته
یمکشد و یا در تمثیل دیگر در جنگل آتش گرفته یمسوزد و نابود
یمشود ،درد و رنج یمکشد ،اما آیا در آن زمان تعبت رش و یا ظلم
و مانند آنهت برای آن حیوان وجود داشت و یمتوانست وجود
داشته باشد؟
به الهیات و خداباوری شما رببدازیم چون در رویکرد شما به
مسئله ش موثر است .شما مثال با استناد به نهجالبالغه
ی
صفات و توصیف از خداوند او را محدود
یمگویید «هر نوع
ی
پیامبان و می کتاب مقدس
یم کند» ،آیا این خالف میس
ر
نیست؟ و سئوال دوم (و بنیادیتر) :فرض کنید من در
موضویع با فرزندم اختالف نظر داشته باشم و من به او
بگویم باید «پدر شوی تا حرفهای من را بفهیم» فارغ از
ی
ی
نادرسن ،در اینجا من امکان استدالل را از او
درسن یا
ی
«بسی
گرفتهام چون او در آنلحظه نیمتواند پدر شود و این
راه استدالل» است که مغالطهی شناخته شده در علم
منطق است .و حال بهنظر یمرسد مؤمنات مانند شما هرگاه
گبند
تعاببی کمک یم ر
به نقد مفهوم/وجود خدا یمرسند ،از ر
که راه استدالل را بر ناقد یمبندد .مثال شما به نقل
همدالنهای از مولوی یمگویید «آنچه در اندیشه ناید آن
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خداست» به نظر شما این مدل خداباوری و اینگونه ی
بسی
راه اندیشیدن ،امکان مواجههی اقنایع با مدعیان برهان ش
ی
منطف است و محصول اندیشه؟
را دارد که استدالیل ظاهرا
در مورد پرسش نخست شما ناگزیر به همان توضیحات قبیل
ارجاع یم دهم .گفتم باید نظریه مختار را در الهیات سلن و
ایجای مشخص کنیم و هر نوعش را که انتخاب کردیم ،ناگزیر
باید به پرسشها و ابهامات و احیانا تناقضات مطرح در سوی
مقابل پاسخ دهیم .نظریه مختار من اساسا خدای ن ن
تتی یه است
و گرنه خدواند تشبییه و انسانوار برایم قابل فهم و در نتیجه
قابل قبول نیست .اما در برابر انبوه ر
آیای که در قرآن از خدای
ن
چنی تصویری از خداوند از
تشبییه سخن یمگوید ،گفتم که
ن
باب ن ن
«تتیل» و «لسان قوم» و محدودیتهای زبای ر
برسی
است .همانگونه که به نضورت زبان اسطوره برای بیان حقایق
بنیادین زیست جهان ر
برسی خلق شده است .در واقع ،همان
جمله قر ن
آی «و تلک االمثال ن
نضب ها للناس و مایعقلها
االالعالمون» (آیه  ۴۳سوره عنکبوت) درست است و گریزی از
آن نبوده و نیست .البته باید در باره زبان قرآن بیندیشیم که آیا
زبان علم است یا نه .بگذارید شفاف بگویم اگر قرار بر باور به
واقعیت علم و ن
عین (ماوقع در عالم خارج) در قصص قرآن
(مانند زاییدن عیش از مادر باکره و یا سخن ر ن
گفی نوزاد در
ن
ن
جعلن نبیا» و
«آتای الکتاب و
گاهواره و به ویژه این دعوی که
ن
داستای در سوره مریم  )-باشد ،حداقل ن
چتی که یمتوانم
…–
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گفت این است که برای من قابل فهم نیست و هیچ توجیه
سنن به معجزات ن
ر
نت در
علم برای آنها نمشناسم .توسل
ن
ر
بهتین حالت یمتواند نویع باور ایمای باشد و از منظر عقیل و
علم گریه نمگشاید .اما در مورد دوم .واقعیت این است که
در نیافتم چرا مغالطه است .من راه استدالل را نبستهام و فقط
ر
سسن استداللهای طرف مقابل را عیان
کوشیدهام در حدی
کنم و در مقابل موجهات خودم را برای نظریه مختارم ارائه
دهم .فکر نمکنم استدالل های من مصداق تمثیل شما و
مغالطه باشد .در هرحال چنان که گفتهاند ،هر نظریهای منطقا
باید شش ویژگ داشته باشد -۱ :مدعا و یا مدعیاتش روشن
باشد -۲ ،ن
مبای خود را بگوید -۳ ،برای اثبات مدعیاتش ادله
(عقیل و یا در صورت لزوم نقیل) ارائه کند (تناسب مدعا با
ن
دروی باشد -۵ ،ادله رقیب
دلیل) -۴ ،دارای سازگاری و انسجام
را به چالش بکشد و در صورت لزوم بطالنشان را عیان کند و
 -۶در آخر به پرسشها و تناقضات احتمایل پاسخ دهد.
ن
چنی کنم و حال بر
من البته ،نه چندان منظم ،کوشیدهام
منتقدان است که به تعبت قدما خلل و فرج ادله و استداللهای
مرا روشن کنند و بگویند کدام یک از این شش قاعده غایب و یا
باطل است .بیفزایم مدیع نیستم که اندیشههایم چونوچرا بر
نمدارند .به هرحال الهیات اسالیم (مانند الهیات دیگر) بسیار
پیچیده و مبهم است و کوششهای علم و فکری بایستهای
الزم است و من فقط تمرین اندیشیدن یمکنم .به ویژه آگاهم
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که در مقام اقامه دلیل و برهان برای دعاوی سلن ،ناگزیرگرفتار
محدودیتهای ن
زبای یمشویم و در نهایت از ن
چتی که از آن
یمگریزیم ن
یعن ادبیات و تعابت ایجای استفاده یمکنیم و این بر
ابهامات یم افزاید .خداوند اندر وهم و خیال آدیم در نمآید و
از این رو در مقام مفهومسازی ناچار خداوند در قالب الفاظ در
یمآید.
ی
سلن و نسبتا رادیکایل بهمیان یمآید
در نظریه شما پای الهیات ر
که بهنظر دارای «ناسازگاری دروت» است .مثال ی
وقن به نقل
از مولوی گفته یمشود «آنچه در اندیشه ناید آن خداست»،
در حال طرح اندیشهای دربارهی خدا هستید (و البته چون
گبید)
یمگویید در اندیشه ناید ،امکان استدالل را از رقیب یم ر
با این پارادکس چه یمشود کرد؟ عالوه بر این ،با این
الهیات در عبادت روزانه او را بارها رحمان ،رحیم  ،صاحب
روز قیامت ،صاحب نعمت و صاحب غضب یمخوانید ،آیا
این نوع عبادت و الفاظ نویع فقدان «ناکارآمدی» نظریه شما
خدات که به شکل
را نشان نیمدهد؟ افزون بر اینها اصوال به
ی
ایجات نتوان از او سخن گفت ،چه «امید»ی یمتوان بست؟
ر
سه پرسش مطرح کردهاید .به هریک جداگانه پاسخ یمدهم.
مشکل اسایس در همان مفهوم و یا معنای «الهیات سلن»
است .ر
وقن گفته یمشود «آنچه در اندیشه ناید» ،چگونه قابل
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ن
تبیی است؟ زیرا از نداشتهها صحبت یمشود و
توضیح و
ر
ن
تبیی نیستند .فرف هم نمکند
نداشتهها منطقا و با الفاظ قابل
در باره خدا باشد و یا هر ن
«گنگ
چت دیگری .در واقع داستان
ِ
خوابدیده» است .با این حال پارادوکس این است که همان
نداشتهها وجود دارند لذا از همانها با عنوان «صفات» یاد
یمشود .این دعوی غت از حرف قدماست که یمگفتند رش امری
عدیم است پس وجود ندارد و فقط یمتوان گفت عدم خت (از
بینای است و امر وجودی نیست).
باب تمثیل کوری فقط عدم ی
با این همه (همانگونه که گفته شد) ما درباره خداوند (مانند
هر امر سلن دیگر) با صفات و افعال ایجای سخن یمگوییم و
خدای ایجای و انتساب صفات ثبوتیه به خداوند از ان روست.
اما این که فرمودهاید این نظریه امکان استدالل را از طرف
یمگتد ،باید دید مراد از استدالل چیست؟ یم دانیم که انوایع
از استدالل داریم و ییک از آنها«استدالل تمثییل» است که
عبارت است از اقامه استدالیل در برابر استدالل دیگر .حداقل
آن است که من در برابر استدالل الهیات ایجای با توسل به
ن
مبای مشخص استدالل دیگری به مثابه بدیل ارائه دادهام .در
هرحال بر منتقدان است که جدای از قوت و ضعف
استداللهای رقیب ،ن
مبای و مقدمات و استنتاجهای مرا نقد و
رد کنند .مهمترین پرسش شما البته مسئله دعا و ویح و مانند
آنهاست .در مباحث قبیل بدانها پرداختهام .اجماال یمتوان
گفت :اگر در الهیات ما اصل خدای ن ن
تتی یه باشد (اصیل که در
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قرآن ن
نت بر آن اضار یمرود) ،منطقا باید گزارههای تشبییه بر
آن قاعده تفست شوند و این قاعدهای است که در تمام امور
ن
چنی کنیم ،ناگزیر (حداقل در فهم من)
انجام یمدهیم .اگر
ر
صفای چون قادر و سمیع و علم و خبت و مانند آنها
اتصاف
حساین
تبیی ّ
ن
مجاز است و برای تقریب ذهن و معقولسازی و
امور ر ن
انتایع است .فکر نمکنم کش منکر باشد که خداوند به
نحو ّ
حش و واقیع سخن نمگوید ،نمشنود ،نمبیند ،عذاب
نمکند ،و دارای جا و مکان نیست .در این صورت «عیل العرش
االستوی» (آیه  ۵سوره طه) و «یدهللا فوق ایدهم» (آیه ۱۱
معنای دارد؟ جز این است که این نسبتها
سوره فتح) چه
ی
ن
همیجا بگویم قیامت به
مجازی و استعاری است؟ بگذارید در
ن
صورت ن
جسمای گفته یم شود (به رغم
عین که بدان معاد
وجود نصوص قر ن
آی) با ابهامات و پرسشها جدی مواجه است
و برای من تا این لحظه مفهوم و معقول نبوده و بر اساس
قاعدهای که گفته شد ،به پتوی از ن
بریح متفکران (از جمله
اقبال و رش ر
یعن) ،قیامت را به معنای «حالت» در درون آدیم
ن
یمدانم و نه در جای در ن
جسمای و نه ر
حن
فتیک این جهان و نه
ی
ن
روحای .اجرای عدالت و جزای اعمال نیک و بد کامال درست
است ویل در حالت ما رخ یمدهد و نه در زمان و مکان دیگری.
ر
مت و معیار من هم همان حمل بیان استعاری ایجای است بر
الهیات سلن.
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ر
هسن» و
با این حال خداوند را «جان جهان» و «چشم بیدار
«گوش شنوای عالم» یم دانم و بر این گمانم که یمبیند و
ن
جسمای و انسانوار .باور
یمشنود؛ هرچند نه با چشم و گوش
دارم که او اول و آخر و ظاهر و باطن است و به تعبت مجازی
ر
نزدیکت است (آیه  ۱۶سوره ق) ،از این
قرآن از رگ گردن به من
رو در عالم و طبیعت نقش دارد و در واقع طبیعت رفتار
خداست .او «رفیق اعیل» است و هیچ لحظه از آدیم جدا
تبیی آن ن
ن
نیست.
نت قبال در دیدگاه اقبال آمده است .به این
بین توحیدی ما (شاید ر
نکته مهم ن
نت اشاره کنم که در جهان ن
بهت
باشد بگویم من) ویح و نبوت و ر
حن دعا مصداق «خلق مدام»
ّ
و مصداق سخن صدرای شتازی «ال ّ
تکرر نف التجیل» است و
بنابراین تداوم گریزناپذیر پروژه خلقت حکیمانه است و نه
دخالت در کار عالم و آدم.
به یک نکته دیگر هم اشاره کنم .دعا و نیایش سخن ر ن
گفی
ن
ن
انسای است از ن
چنی مکالمهای به
پایی به باالست و محتوای
تعبت درست رش ر
یعن بهانهای است برای «حرف زدن» و
ن
روحای به طرف «او» .از
«حرفها را زدن» و صتورت و یس
این رو نباید تصوری عامیانه از دعا داشت .استجابت دعا و
دیگر مفاهمیم مرتبط ن
نت منطقا یمبایست تفستی متناسب
پیدا کنند.
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ی
پیشب دراین باره با
وگوهات که
و اما سوال آخر؛ در گفت
ی
خدات
آقایان شوش وکدیور و م ربدامادی داشتم ،هرکدام از
ی
گفتند که در هنگامهی وجود شور طبییع یمشناسند.
عبدالکریم شوش گفت که خدا به هر دردی نیمخورد و
محسن کدیور از خدای قانونمندی یمگفت که سی الیه را
مبدامادی هم به سکوت و غیبت
نقض نیمکند .یاش ر
خداوند اشاره کرد .با توجه به توضیحات و توصیفات شما
ی
الزم است این سوال را از شما مصدافتر رببسم .آنگاه که
کودک معلول مادرزادی دارد رنج یمکشد و درد یمبرد و
مادرش با دیدن این صحنه دارد خداناباور یمشود ،خدای
یوسف اشکوری کجاست؟
ن
ن
عنوای
معرف کردهام و شما یمتوانید
خدای خود را اجماال
ر
مناسب برای آن انتخاب کنید .چون ،به شیح که آمد ،معتقدم
هر حادثهای در جهان معلول قواعد و قانونمندی خاص
است .من با مضمون سخن ر
ر
مخالفن ندارم ویل
دکت شوش
تعبتش را چندان مناسب نمدانم ،سخن ر
دکت کدیور مناسب
است و یمتوانم آن را تکرار کنم و بیفزایم انتظاری از خدا ندارم.
اما با تعبت ر
ر
موافقن ندارم .اما درباره آن
دکت متدامادی هیج
کودک و مادر مفروض ،فقط یمتوانم به آن مادر بگویم که
آنچه یمبینید و تجربه یمکنید ،ی تردید زحمت است ویل با
تغیت منظر ،با حذف یک نقطه ،یمتوانید آن را تبدیل را تبدیل
ّ
به رحمت کنید .اال ان نف ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها.
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ضمنا من سالهاست که در باره وجود و عدم وجود خدا با کش
بحث نمکنم .چرا که معتقدم ادله خداباوران (اعم از عالمان
جدید و متکلمان قدیم) حداقل به طور مقنع نمتوانند خدا را
کردی و اثبات ن
اثبات کنند که به گمانم خدا اثبات ن
شدی نیست و
ن
ر
دیدی و شهودی است و نه لزوما
بیشت
درک و «ایمان» به او
عقیل و علم .خدای پیامتان با خدای عالمان و فقیهان و
فیلسوفان و متکلمان ییک نیستند.
خدا-دان با خدا-خوان فرق دارد
که حیوان تا به انسان فرق دارد
مت پیش لب او غنچه را نام
که خندان تا به خندان فرق دارد
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یمشود به شاغ «خدا» رفت
پاندیم کرونا و طرح «مسئله رش» در گفتوگو با شوش دباغ

طاها پارسا :جناب ی
دکب دباغ  ،ضمن سپاس از ی
وقن که در
اختیار ما قرار دادید .چنانچه یمدانید پاندیم کرونا کوید ۱۹
در ایران از قم آغاز شد و به خاطر جایگاه دین این شهر در
ی
الهیات و دین را رنب دامن زد .بسیاری
نزد شیعیان ،بحثهای
از مردم ،با ادبیات گوناگون ،در شبکه های اجتمایع
بالت است که بر آنان نازل
پرسیدند ،خدا کجاست؟ این چه ی
کرده و چرا در هنگامهی این مصیبت به داد بندگانش
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نیمرسد؟ ظاهرا پاسخهای رایج منادیان دین ی
دستکم
سنن
ِ
ِ
ی
در مسئله ش برای خییلها قانعکننده نبوده و کمب مورد
عنایت و پذیرش نسل امروزی قرار دارد .شما در مقام ییک از
فعاالن و پژوهشگران در عرصهی نواندییس دین ،چه
پاسیح به این سوال یا سواالت دارید؟
سالم عرض یمکنم خدمت شما و سپاسگزارم از ر
وقن که
سایت «زیتون» در اختیار من قرار داده تا به مساله و بلیهای که
امروزه کثتی از مردم جهان رو به خود مشغول کرده و با آن
ر
مصدافست از مساله ی رشور
دست و پنجه نرم یمکنند و
ر
هسن ،ربتدازیم.
همانطور که اشاره کردید در کشور ما از شهر قم این مساله
آغاز شد و به کثتی از مباحث دامن زد .به نظر یمرسد از ری
این حوادث ،عدهای در درگ که از «شفا» به معنای شفای
بیماریهای رایج از امکنهی مقدس داشتند ،تجدیدنظر کردند؛
شهرهای مثل قم و مشهد در داخل
های که در
ی
از زیارتگاه ی
کشور وجود دارد .در مطلن که چندی پیش در سایت «
زیتون» ر
منترس شد ،توضیح دادم که ما ر
حن در قرآن هم نداریم
جای که به مزار پیامت که محوریترین شخصیت ن
دینست
ی
استناد شده و مقدس خوانده شده باشد .در سورهی «اشا»
هم که راجع به شفا سخن رفته و پارهای دیگر از موارد و ر
آیای
ر
پلشن ها و
از این دست در قرآن مراد ،شفای امراض رویح و
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ر
گت و گرفتهای ن
اخالف است ،نه بحث از شفا بیماری
روای و
های جسم .در قرآن هیچ اشارهای به مقتهی پیامت نرفته چه
رسد به مقتهی امامان و امامزادگان .گفته نشده که مقته ایشان
شفابخش است و بروید ش مزار پیامت جهت رفع مشکالت
ن
جسمای خود ،چه رسد به دیگر اماکن .من مشکیل با زیارتگاهها
ِ
ندارم و روزگاری که ایران بودم هر از گایه مشهد یمرفتم .تصور
ر
بخش از یک «بازی-
یم کنم ،این عمل به تعبت ویتگنشتاین
زبای» است؛ «بازی ن
ن
زبای دین» و یم شود فهمید اعمال و
ِ
ن
جای که عده ای جمع
مناسک دین چه محیل از اعراب دارند و ی
یم شوند و دعا یم کنند ،این امر ،چگونه به زندگ ایشان معنا
یمبخشد .این پدیده ،اختصایص به اسالم ندارد و در مسیحیت
و در یهودیت هم مشاهده یمشود  .در ن
عی حال باید انتظار
خود از این امور را تصحیح کرد و سامان بخشید؛ انتظار
رن
رن
داشی،
داشی یک مقوله است و انتظارات گزاف
واقعبینانه
ن
«نازنین تو ویل در حد خویش».
امری دیگر .به تعبت مولوی:
متاسفانه خرافه ر
گستی و خرافهپر ن
اکن در این میان کم نبوده ،از
تولیت آستان حرم معصومه بگتید که اضار یمکرد زیارتگاهها
نباید بسته شود ،که ما شفای تمایم بیماریهایمان را از آنها
یمگتیم تا ن
بریح دیگر از افراد .اما مشکالت کرونا آنقدر پر رنگ
و ملموس بود که ن
حضات عقب ن
نشین کردند و دیگر از این
سخنان نامتعارف و باطل و ره زن نگفتند .این از توضیح مسله
که اشاره کردید به زمینه و زمانهی آن در کشور ما.
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و اما در باب این که خدا کجاست بهقول شما .این همان
مسالهای ست که ذیل «مسالهی رش» صورتبندی یمشود.
مسئله ر ّ
ش اختصایص به این حادثه ندارد و سدههاست انسانها
با این پرسش مهیب دست و پنجه نرم یمکنند .از ماجرای
زلزلهی دلخراش لیسبون در سدهی هجدهم بگتید تا رفتار
ن
جهای دوم ،فاجعه
ارتش نازی با یهودیان یط جنگ
هولوکاست ،قصهی انفجار برجهای دو قلوی نیویورک و
دریای موسوم به سونایم .یمخواهم این سخن شما را
فاجعهی ی
پر رنگ کنم و به یادتان بیاورم این سخن اسقف کلیسای
ر
ر
دریای رخ داد؛
کانتبری در سال  ۲۰۰۴را ،وقن حادثهی سونایم ی
ر
ن
حوادی گایه من در وجود خدا شک
چنی
که گفت« :با وقوع
یمکنم».
در ابتدا به دو نوع ر ّ
ش ،مطابق آنچه در ادبیات فلسفهی دین به
بحث گذاشته شده ،اشاره یمکنم و بعد به داستان کرونا و
ر
الهیای یمپردازیم .مالحظه کنید.
سویههای مختلف آن از منظر
ما رشور طبییع داریم؛ ن
یعن رشوری که انسانساخت نیستند.
بی ر ن
مثل زلزله و سونایم و سیل ،که متضمن از ن
رفی و
یخانمانشدن هزاران انسان و موجودات یپناه یمشوند .از
ن
انسای داریم ،ن
یعن رشوری که انسانساخت
حیث دیگری رشور
هستند .جنگ ییک از آنهاست ،نسل ر
کش هم مصداق دیگری
است .حاال در باب این که پدیدهی کرونا جز کدامیک از
اینهاست هر دو احتمال را یمتوان داد .قضاوت نمکنم فقط
خواستم این امر را متذکر شوم .از چه جهت یمگویم؟ چون
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ن
حیوای خفاش
عدهای گفتهاند به نحو طبییع بر اثر خوردن
توسط ن
چینها این ویروس از حیوان به انسان منتقل شده است
و پخش شده است .قول دیگری هم هست که ساختهشدن و
ر
نرس این ویروس ،محصول جنگ بیولوژیک است .بسته به این
که اویل باشد یا دویم باشد ،این ر ّ
ش مجسم یا در زمرهی رشور
ن
انسای .جهت توضیح
طبییع قرار یمگتد و یا در زمره ی رشور
ر
ن
الهیای این امر ،اجازه دهید از ییک از مفاهیم لودویگ
فلسف
ویتگنشتاین استفاده کنم ،فیلسوف مشهور قرن بیستم.
پزوهشگران متعددی ،آراء او را در حوزهی دین بسط
دادهاند .ییک از مفاهیم محوری وی عبارت است از مفهوم
language-gameیا «بازی ن
زبای» .ویتگنشتاین معتقد است
ما با بازیهای ن
ن
مختلف مواجه هستیم و در آن کاربران زبان
زبای
وقن در حوزههای سیاست ،ن
نفالمثل ر
هت و علم وارد یمشوند،
رن
کاربسی واژگان در سیاقهای
با اشتغال به عمل ورزیدن و به
ن
مختلف ،معناداری و مناسبات انسای را شکل یمدهند و پیش
زبای دین ییک از بازیهای ن
همی اساس ،بازی ن
ن
زبای
یمبرند .بر
بیشت بحث  ،خوب است «بازی ن
ر
زبای
است .جهت بسط
فلسفه» و «بازی ن
زبای الهیات» را هم از یکدیگر جدا کنیم .دی
ن
ویتگنشتاین که چند سال پیش
زی فیلیپس ،از فیلسوفان دین
از دنیا رفت ،مقالهای دارد تحت عنوان «دین در آیینه
ویتگنشتاین»  .مایلم نقل قویل از این مقاله بخوانم که به بحث
ما کمیک یم کند .یمگوید«:بهیاد دارم بیوه ن
زی پا به سن گذاشته
از من پرسید که چرا خدا دو پرس او را قبل از خودش از دنیا برده
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است .پس از این پرسش ،پاسخ خود را ارایه کرد و گفت که اگر
خودش برای چیدن گل به باغچهای یمرفت علفهای هرز را
انتخاب نمکرد بلکه ر
بهتین گلها را بر یمگزید؛ خدا هم پرسان
او را به پیش خود برده و با این کار ر
بهتین گلها را چیده است.
ر
بیشت زندگ
آیا الزمهی این تصویر این است که آدیم هر چه
کند در نظر خدا یمقدارتر است؟ واضح است که نه .آن پتزن
تصویر مذکور را به این سمت و سو نمکشاند .پرسان خود را
ن
ن
تعییکننده است و لزوما
همی و بس .عمل او
حرمت یمنهاد
آشفته و یا خرافه ن
آمت نیست.
در ادامه ،فیلیپس نکتهی حکیمانهای یمگوید« :از سوی دیگر
من این تصویر را چندان سودمند نم بینم .او را زنده یمداشت
اما من را زنده نمدارد .در اینجا او و من باید از طرف خودمان
سخن بگوییم» .فیلیپس اینجا چه یمگوید؟ در واقع سخنش
من فیلسوف با توضیخ که این زن داد در باب این
این است که ِ
که چرا دو فرزند خود پیش از او از دنیا رفتند ،قانع نمشوم .اما
او یک استدالل تمثییل کرد ،ن
یعن گفت من اگر خودم باشم و
برای چیدن گل به باغچهای بروم علفهای هرز را انتخاب
نمکنم بلکه ر
بهتین گلها را بریمگزینم ؛ استدالیل که برای آن
ن
زی قانعکننده بود ،اما برای فیلیپس مقنع نبود.
زبای دین» داریم ،یک «بازی ن
پس ما یک «بازی ن
زبای کالم» و
«یک بازی ن
زبای فلسفه» .االن که ما با هم گفتگو یم کنیم ،چه
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ن
کسای که از این
در ایران چه در اقض نقاط دنیا ،کم نیستند
جنس استداللهای این زن داغدار را یمپذیرند و معتقدند
حکمت الیه اقتضا کرد و حتما ن
چتی بوده و ما باید صبوری
پیشه کنیم و امیدمان را از دست ندهیم .نمگویم همه اینگونه
فکر یمکنند ،اصال و ابدا .اما عدهای هستند که این ن
چنی به
همی ن
ن
زی که دو فرزند خود را از دست
مساله نگاه یمکنند مثل
داده بود.
فیلیپس یمگوید من را قانع نمکند و من هم با فیلیپس
همداستان هستم که این ن
متان کفایت نمکند .در ن
عی حال
یمخواهم بگویم در «بازی ن
ن
همیگونه
زبای دین» برای عدهای
های که این زن داده بود به فیلیپس ،قانعکننده است .چه
پاسخ ی
در باب سوگ فرزند باشد ،چه قصهی کرونا باشد و امثالهم ،و
مشخصا مسالهی رش را اینگونه پاسخ یمدهند .خاطرهای نقل
کنم .ییک از بستگان ما فرزندی داشت که معلول بود .آن فرزند
همچنان در قید حیات است و چهل و اندی سال دارد ،اما رشد
جسم و عقیل او به اندازهی بچهی ده ساله است .مادر این
ن
فالی ،متخصص مغز و اعصای در
فرزند به من یمگفت که
تهران نیست که نرفته باشم و او را ندیده باشم به امید این که
فرزندم که در دوران طفولیت دچار بیماری ن ر
منتیت شد ،بهبود
حاصل کند ،اما نشده تا االن .به من یمگفت خدا من را
اینجوری دارد امتحان یمکند و یمدانم که قسمت من این بوده،
بخش از بازی ن
ر
زبای
این را از صمیم قلب یمگفت .این همان
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دین است که به مسئله رشور اینگونه پاسخ یمدهد .اما برای
متکلمی و فیلسوفان این ن
ن
ن
همیجاست
متان مقنع نیست و از
که ما وارد بازی ن
زبای کالم و فلسفه یمشویم .این که شما گفتید
ر
سنن قانعکننده نبوده ،خواستم
ایج علمای دین
پاسخهای ر ِ
ن
بگویم برای عدهای قانعکننده بوده است .برای کسای که در
ن
دین متعارف گام یمزنند و به نزد ایشان ،دین از جنس
بازی زبای ِ
نحوهی زیست ) (form of lifeاست ،مسئله را این ن
چنی
صورتبندی یمکنند .اما البته من بهعنوان عضوی از خانوادهی
دین به اقتفای فیلیپس به این ن
ر
نواندیش ن
متان بسنده نمکنم.
دیگر نواندیشان ن
دین و اهایل فلسفه و کالم هم مساله را به نحو
زبای کالم و بازی ن
دیگری نگاه یمکنند و وارد بازی ن
زبای فلسفه
وقن وارد بازی ن
یمشوند .در ادامه یمخواهم بگویم ما ر
زبای کالم
و فلسفه یمشویم ،قصه از لون دیگری یمشود .مثایل بزنم از
ر
بحن که در این باب میان دو فیلسوف معاض رخ داد .یح ال
میک مقالهای نوشت و استدالیل اقامه یمکرد در نقد وجود
خدای ادیان ،ن
خدای که ادیان
مبتن بر مسالهی رش .به نزد او،
ی
ن
معرف یمکنند وجود ندارد ،به سبب مسالهی رشور.
ابراهیم
به این خاطرکه خدای ادیان قرار است علم عیلاالطالق داشته
باشد و قدرت عیلاالطالق و خت عیلاالطالق .در باب رشور
طبییع خانمانسوزی که رخ یمدهد ،یا قدرت جلوگتی از آنها
ِ
را ندارد و یا اگر قدرتش را دارد و این کار را نمکند ،واجد وصف
بودن به این صفات
خت عیلاالطالق نیست .بههرحال قائل
ِ
برای خداوند و جمع آن با مسالهی رشور منطقا متصور نیست.
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آمریکای معاض به او پاسخ داد وکوشید
الوین پلتینگا ،فیلسوف
ی
ر
منطف مسئله ر ّ
ش را پاسخ دهد .به نزد وی ،یمشود به
اشکال
این امر قائل بود که خداوندی باشد واجد این اوصاف و
همچنان وجود رشور در این دنیارا پذیرفت .نمخواهم میان
این دو رای داوری بکنم و از منظر دیگری در ادامه به بحث خود
خواهیم پرداخت .مرادم این بود که بگویم این هم سطح دیگری
از بحث است که در بازی ن
زبای الهیات یا فلسفه دنبال یمشود.
ر
الهیای ،کاری است که
تصور من این است که بازسازی نظام
ن
ر
نواندیش ن
پاسخ
دین یمکند و یمتواند کمک کند به اینکه
پاسخ که گت و گرفت ر
ن
کمتی داشته
قانعکننده و یا دست کم
باشد در قیاس با پاسخهای ر
سنن ،عرضه شود.
قبل از اتمام پاسخ به این پرسش بگویم که شخصا ن
بریح از
پاسخهای ر
سنن را درباره مسئله رشور که فیلسوفان مسلمان
داده اند ،قانعکننده نم یابم .ییک از آنها ،عدیمخواندن مسئله
ر ّ
چنی تمسک ر ن
ش است .هم ن
جسی به تفاوت میان «خت کثت و
ن
تبیی مسئله رشور .در ادامهی گفتگو یمکوشم
رش قلیل» برای
زبای االهیات و به تعبت دقیقتر بازی ن
در دل بازی ن
زبای االهیات
ِ
ن
ن
فلسف ،مسئله را صورتبندی کنم و بدان ربتدازم؛ پاسخ که
ن
تبیین
بهنظرم قدرت
) (explanatory powerو قدرت اقنایع و توجیهکنندگاش
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) (justificatory powerدر قیاس با نظریههای بدیل ،بیشتر
باشد و یا گت و گرفتش کمترباشد.
تعبب شما را بپذیریم که دین بازی زبات
جناب دباغ! اگر
ر
مستقل از کالم و الهیات و فلسفه است و از ادله و شواهد
تعبب
الزم برای اثبات این مدعا بگذریم ،اجازه دهید به ر
خودتان گفتوگو را در بازی زبات کالم و الهیات پیش رببیم و
هبیم .حال اگر در این بازی زبات ،قدرت
از ورود به بقیه ربب ر
اقنایع خود را ،مانند دو مثایل که شما آورید ،به یک
«استدالل تمثییل» تخفیف دهیم ،همان اندازه که راه برای
تأیید خدا و صفات سهگانهی او باز یمشود ،راه را برای انکار
همی تمثیل بیوهزن پا به سن
او هم باز کردهایم! مثال در ر
بگبد و
گذاشته ،فرد دیگری یمتواند نتیجهای کامال مخالف ر
خدا را بهخاطر تبعیض میان آدمیان ( تمثیل گلها و گیاهان)
خبخوایه یا ی
حن وجود او را رنب انکار
به ظلم متهم کند و ر
استدالل تمثییل ،تضمین برای
کند .اصوال در اینگونه
ِ
درست بودن نتیجه وجود ندارد ،ی
مبسد این
حن به نظر ر
ی
مثبن هم ندارند و
نمونهها در مجموع قدرت توصیف
یمتوانند مغالطهساز هم باشند (مغالطهی تمثیل ،مغالطه
تعمیم ناروا و…) اما ظاهرا مواجهه با برهان ش و تفکیک
ی
بیشبی نیاز
تعبب خودتان به قدرت اقنایع
بازی زبات دین به ر
دارد .لذا به سوال رببدازیم و آنرا به نحو دیگری تکرار کنیم.
چه ی
تلف از خدا و امر متعایل نزد نواندییس یا نواندیشان دین
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وجود دارد یا یمتواند وجود داشته باشد که بتواند پاسخگوی
مسئلهی ش باشد؟
عنایت دارم به نکتهای که اشاره کردید ،نکته مهم و قابل تامیل
است و در عرایض بنده هم بود ،خواستم سطوح بحث را ابتدا
زبای دین ،بازی ن
بی بازی ن
از یکدیگر تفکیک کنم و تفاوت ن
زبای
فلسفه و بازی ن
زبای کالم را که متخذ از آرای ویتگنشتاین متاخر
ر
تبیی کنم .در ن
ن
بیشت یمپردازم
عی حال اول به یک نکته
است،
که در پرسش شما توجه ن
مکف به آن نشده ،تا بعد برسم به
ر
جماعن از
پاسخ خودم .یمخواستم این را توضیح بدهم که
دینداران هستند که با این پاسخها واقعا قانع یمشوند ،ن
یعن این
نیست که فکر کنند قانع شدند یا تعارف یمکنند .دینداران
زیادی با وام کردن مفهوم حکمت و حکمت باری این امر را
توضیح یمدهند.
خواستم این را بگویم از این جهت که به مثابه یک امر واقع
اجتمایع ) (social factاین بخش از دینداران را نادیده نگتیم.
ر
شناخن نمکنم ،کارم هم جامعهشنایس
من البته بحث جامعه
ر
شنایس
بیشت دلمشغول کالم و فلسفه و دین
نیست ،بلکه
ِ
عی حال ،دیدم که ن
هنجاری ) (normativeام .در ن
بریح
یمگویند که ر
ست انداختند و
وقن کرونا آمد ،کثتی از دینداران ر
ن
چنی رشوری دیگر نمشود خدا را پرستید .پاسخم این
با وجود
ن
است که نه.
همی االن در ماه رمضان قرار داریم و به رغم همه
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ر
ن
های رو مقنع
این شور ،عده زیادی روزه یمگتند .و چنی پاسخ ی
ن
یمیابند.
سخن که از دی زی فلیپس نقل کردم به نظرم،
حکیمانه و تاملبر ن
انگت است .یمگوید من از پاسخهای آن
بیوهزن قانع نشدم اما من و او از طرف خودمان سخن یمگوییم.
ن
کسای ،شأن دیگری
توجهدارم که استدالل تمثییل آن زن ،برای
ر
داشته باشد و همانطور که فیلیپس را قانع نکرد ،جماعن را
قانع نکند؛ اما برای عدهای کار یمکند و مقنع است .این نکته
ست انداختهاند .بخش معتنابیع از
مهم است .نه اینکه همه ر
دینداران  ،به تعبت عبدالکریم شوش دینداران معیشتاندیش،
با وامکردن مفهوم «حکمت باری» ،که به نحوی در داستان
بیوهزن و خاطرهای که نقل کردم ریزش کرده ،باورهایشان را
معقول) ) rationalizeیمکنند .توجه داریم که در
ر
درسن سخن بر ش اثبات )(proof
معرفتشنایس جدید ،به
ر
مدعیات در میان نیست ،مدتهاست تشت این نگاه حداکتی
از بام برافتاده و به جای آن معقولسازی و موجهکردن
رن
ساخی هم
)(justificationمحوریت یافته است؛ البته موجه
ر
مراتن دارد .پس ،به نزد دینداران معیشتاندیش ،به رواین که
ن
فیلیپس آورده  ،مسئله ر ّ
پاسخ دارد .اما بله ،برای ن
من که در
ش
ر
نواندیش ن
دین کار یمکنم ،همانطور که در پاسخ به
حوزه
پیشی آوردم ،این ن
ن
متان کفایت نمکند و باید توضیح
پرسش
ر
بیشتی داد .به اختصار تامالت خود در این باب را عرض
یمکنم.
سالها پیش مقاله ای نوشتم تحت عنوان «الهیات روشنفکری
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دین ،معرفت ن
دین :نسبت سنخ میان تجربه ن
ن
دین و کنش
ن
ن
مبتن بر آرای
دین» .در آنجاکوشیدم مدیل به دست بدهم
ن
ن
تبیی ربط و نسبت میان
بریح فیلسوفان دین معاض جهت
مولفهها و مقومات گوناگون دین و به دست دادن مدیل برای
مبتن بر آرای نواندیشان ن
دینشنایس ،ن
دین متاخر یط دو -سه
ر
الهیای که آنجا اختیار کردم ،عبارت
دهه اخت .موضع مختار
تتی یه» .الهیات ن ن
بود از «الهیات ن ن
تتی یه در سنت ما هم
خدای که
سابقهای دارد .عرفا هم دربارهی آن سخن گفتند،
ی
ر
خدای ن ن
سلب سلب
مایست اکهارت»،
تتی یه است و به گفته
ِ
است و نمشود به نحو ایجای راجع به آن سخن محصیل گفت
بگوی متضمن محدودیت است ،به قول مولوی:
چون هر چه
ی
هسن ن
ر
ر
داشن
زبای
کاشیک
ر
برداشن
تا ز هستان پرده ها
ر
هسن از آن
گوی ای دم
هر چه ی
پرده ای دیگر بر او ر
بسن بدان

اگر از تعابت متاله دین معاض ،جان هیک ،بخواهم استفاده
مقوله»
فوق
«حقیقت
متعایل،
امر
کنم
استtrans categorial reality :؛ ن
یعن فوق مقوله یمگنجد
و ما فقط «به نحو اشاری» یمتوانیم به آن ربتدازیم .این رکن
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الهیات سلن یا ن ن
تتی یه است و ن
ن
همی نگاه ،امر متعایل
مبتن بر
ن
زبای تجارب ن
ن
دین ریزش یمکند.
در تجارب دین و صورتبندی ِ
حاال شما از من یمپرسید که به عنوان عضوی از خانواده
دین که یمخواهد در بازی ن
ر
نواندیش ن
زبای کالم و فلسفه به
مقوله رشور بتدازد ،از چه مبادی و ن
مبایای حرکت یمکند .به
ر
ن
ن
نظرم الهیات تتی یه مسئله را به نویع یمتواند توضیح دهد،
بدین معنا که به خداوند ارتفاع یمبخشد .در باب خداوند
ن
انسای از
معنای که در عالم
اوصاف ایجای به کار نمبریم ،به
ی
آن استفاده یمکنیم .اگر از علم خدا ،از قدرت خدا و ختیت
خدا سخن یمگوییم اینها را نباید به معنای متعارف در عالم
ن
معنای که با
انسای بفهمیم ،بلکه به معنای اشاری باید فهمید؛
ی
ی ن
«سلب سلب» و « حتت
تعین و یکرانیک و یرنیک و
ِ
ر
ن
الهیای
عجی است .این یک نوع مواجهه و یک مبنای
محض»
ر
است .اما به نظرم مسئله پیش روی این مبنای الهیای این است
می مقدس و خصوصا اوصاف ایجای که در ر ن
که با ر ن
می آمده
چه باید کرد؛ چرا که خداوند دارای اوصاف متعددی است،
همانهای که شما اشاره کردید در پرسش تان ،ن
خدای که
یعن
ی
ی
ختخواه است و قدرتمند و عالم.
الهیات سلن به نظرم یمتواند از تصویری از خدا به ما خت یا
یایاش ننشیند گردی .به تعبتی
توضیح بدهد که بر دامن کت ی
که در «سفر خروج» در «عهد عتیق» آمده« :نام خداوند را
بیهوده بر زبان میاور» .این سخن متضمن بصتت ن
ژرف است
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و آن را یمتوان اینگونه فهمید که به خداوند ارتفاع ببخش،
خدای که گو یی بر باالی پشت بامها و ابر نیست ،موجود
ی
ر
ر
آنتپومورفیک و انسانواری که دم دسن باشد ،ی خودی آن را
چتی نکن .افزون بر «عهد عتیق» ،ر
خرج هر ن
آیای در قران مانند
«لیس کمثله ریس» ،یا «هو اول و االخر الظاهر و الباطن» ،با
این تصویر از الهیات ن ن
تتی یه تناسب دارد که به نحو سلن و
اشاری یمتوان از آن سخن گفت .اما چنانکه گفتم با فقر رای از
رن
می مقدس ناسازگار است ،ناسازگاری عبارت خوی نیست ،در
واقع نمشود بخشهای دیگری از ر ن
می مقدس را (مشخصا
تبیی کرد .البته مسئله ر
ن
مشتکالورود است و پیش روی
قرآن)
ن
همی سبب فکر یمکنم،
همه ادیان ابراهیم قرار دارد .به
ن
متضمن بصتت های ژرف است ،درباره مسئله
الهیات سلن که
ِ
رشور ،پاسخ جامع االطراف و مقنیع نمدهد.
های که
بیاییم شاغ الهیات ایجای .در الهیات ایجای و بحث ی
متکلمان و فیلسوفان در این باب کردند چه در سنت خودمان و
چه در مسیحیت ،چون پرسیدید که به کدام تصویر از خداوند
نزدیکتم ،خدای فالسفه مشاء را ر
ر
بهت میبینم و
و امر متعایل
خدای که فالسفه
استفاده از الهیات ایجای که تناسب دارد با
ی
مشاء از آن سخن گفتهاند.
اشاره کردم به رای ن
بریح از فیلسوفان مسلمان درباره عدیم بودن
ر ّ
ش ،که به گمان من ،مقنع و موجه نیست به این دلیل که عدیم
بودن رشور با شهودهای متعارف و تجربه زیسته ما سازگار
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نیست .مثال مشهوری در ادبیات فلسفه دین هست درباره
آهوی که در جنگیل گرفتار شده و در حال س ر ن
وخی است و
ی
ّ
.
مفری ندارد این کجا امر عدیم است؟ یا نوزادی که با مشکل
تنفش جدی به دنیا یم آید ،کجا رنج و ر ّ
شی که گریبانگت او
شده ،امر عدیم است؟ بلکه کامال ملموس و انضمایم و ن
عین
رن ر
ن
جای
است .به همی خاطر عدیم انگاشی ش رایه به ی
نمگشاید.
رّ
ّ
«ش قلیل و خت کثت» که مد نظر
افزون بر این ،در باب راهکار
ن
بریح از حکمای مسلمان بوده ،تصور یمکنم مشکل اینجا است
که مالک و محیک برای آن به دست داده نشده .ن
یعن معلوم
نیست محک ما برای اینکه آنچه در این جهان رخ یمدهد ر ّ
ش
ن
قلیل است یا ر ّ
جهای اول
ش کثت چیست .مثال اگر در دو جنگ
و دوم ۵۰میلیون نفر کشته یمشوند یا در آشوویتس زندهزنده
سوزانده یمشوند یا سونایم رخ یمدهد و عده زیادی زیر آب
یمروند ،یا در زلزله لیسبون کشته یمشوند ،این حجم از
خسارت و درد و رنج چرا باید قلیل باشد؟ با چه محیک؟ در
قیاس با چه خت کثتی که نمدانیم چیست؟
ن
عقالی به دست داده شود باید محیک
اگر قرار است توضیخ
برای اینکه قلیل را ازکثت تفکیک کنیم ارائه شود .چون نمدانم
محک ر ّ
ش قلیل و خت کثت چیست ،نمتوانم بفهمم
مالک و
ِ
چرا کشته شدن  ۵۰میلیون انسان در دو جنگ ر ّ
ش قلییل است،
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ن
همی سبب با این استدالل که در
در برابر کدام خت کثت؟ به
ن
میان فیلسوفان مسلمان قائالی دارد ،بر ش مهر نیستم.
از اینها که درگذریم ،به نظرم نگاه امثال بوعیل که در فلسفه
ن
متضمن برکشیدن تصویر
قائالی دارد و
«پسا-رنسانش» هم
ِ
خدای خالق است و واضع قواعد؛ قواعدی که بر یکدیگر تاثت
و تاثر دارند و حوادث عالم را رقم یمزنند ،در مجموع در اینجا
رهگشاتر است .این نسبت از رابطه خداوند و عالم ،ر
بهت
یمتواند مسئله رشور را توضیح بدهد.
ن
دیدهام ن
کسای که به مسئله رشور پرداخته اند ،تاکید
بریح از
«انگاشی» ن
کردهاند که مسئله رش و ر ّ
رن
بریح از پدیدهها برای
ش
انسان مدرن طرح شده و اال روزگاری بود که موجود دوپا هنوز
های مثل زلزله و
بر روی این کره خایک ظهور نکرده بود و پدیده ی
بوران و سیل رخ یمداد و کش آنها را « ر ّ
ش» نمانگاشت .به
ر
دقیقت کش نبود که آنها را ر ّ
ش بینگارد .داروین برای اینکه
تعبت
نظریه خود را موجه کند ،قدمت ۳۰۰میلیون سال برای کره
ن
ن
زمی
زمی یمخواست .تتبعات بعدی نشان داد که عمر کره
بش بیش از این است و ۴میلیارد سال قدمت دارد .عمر انسان
ن
زمی چند ده هزار سال است و نه
هموسا پینس بر روی کره
ر
بیشت .پس روزگاری بر این کره خایک گذشته که باد و باران و رعد
و برق و زلزله بوده و چون ما نبودیم ،هموساپیانس نبوده ،این
امور ر ّ
ر
هسن موج یم
ش بهحساب نمآمده .اموری بوده که در
زده ،اما از ر
وقن که انسان ش و کله اش پیدا شده ،آنها را رش
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ن
ن
عرفایّ ،
یمانگارد.
اعم از عرفان
کسای با وام کردن نگاه و نگرش
ر
بودیسن ،مسئله را این ن
چنی تقریر یمکنند و تاکید
اسالیم و
چنی مسئله ر ّ
یمکنند که این ن
ش را صورتبندی کردن ،از مواریث
مدرنیته و برکشیده شدن انسانمحوری و «خود ن
آیین» است.
به رغم اینکه زمینه طرح این سخن را یمفهمم ،در ن
عی حال به
نظرم گریز و گزیری از آن نداریم .بله مسئله رشور برای ما
ر
پررنگت است؛ برای انسان پسا چ-
انسانهای قرن بیست و یکم
رنسانش پررنگتر است .اما چه کنیم؟ ما تختبند زمان و
مکانیم و از این منظر به امور نگاه یمکنیم ،برای ما سیل ،ر ّ
ش
است و آن را رش یمانگاریم ،کرونا ر ّ
ش است .گریز و گزیری هم از
ن
دین ن
ر
نواندیش ن
ن
انسای نداریم.
همی رشور
نت با
رشور طبییع و
انضمایم که برای انسان رش انگاشته شده ،نه برای موقعیت
ن
ن
آدمیای هم نبودند و سیل و صاعقه
فریص که کره خایکای بود و
و زلزله رش به حساب نمآمد ،ش و کار دارد و باید بدان ربتدازد.
ن
های از آن دست ،مقنع نیست و نمتواند
به همی خاطر پاسخ ی
ر
ن
تبیی کند.
درسن
مسئله رشور را به
ر
بیشتی خواهم داد ،به نظرم بر ر ن
گرفی
چنانکه در ادامه بسط
ِ
خدای که
تصویری که فالسفه مشاء ما از امر متعایل داشتند؛
ی
واضع قواعد است نه واضع پدیدهها ،خدای  ،rulesنه
events؛ در این میان موجهتر و رهگشاتر است.
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پیش از اتمام پاسخ به این پرسش ،مایلم دو نکته را ذکر کنم.
بی نظریات بدیل باید انتخاب کنیم ،ن
اوال اینکه ما اینجا ن
یعن
اینگونه نیست که یک نگرش بالمره صادق و موجه باشد و
ر
شناخن
دیگری بالمره باطل؛ بلکه باید ببینم کدام ارزش معرفت
ن
تبیین )(explanatory value
) (epistemic valueو ارزش
و ّ
ر
بیشتی دارد .دوم اینکه گریز و گزیری از دخل و
مزیت نسن
ر
تضف در الهیات ر
الهیای
سنن نداریم؛ محوریترین مفهوم نظام
عبارت است از تصویر و ر
تلف ما از خداوند .در اینجاست که
ر
الهیای بدییل برسیم که درک ما را از امر
یمتوانیم به یک نظام
متعایل و نسبت ما را با آن منقحتر کند .از این منظر ،به نظرم
ر
بیشتی به ما یمکند و گت و گرفت
خدای فالسفه مشاء کمک
کمتری دارد و معقولتر به نظر یمآید.
شما از سویههای جامعهشناسانه و اقنایع ماجرا گفتید و
مشخصا بر معقولسازی ) (rationalizeباورها مثال به کمک
تمثیلهای یاد شده .از قوت و ضعف تمثیلها و روشها هم
که بگذریم ،مغلطه ی
حن اگر مخاطب را هم قانع کند از
مغلطهبودن نیمافتد و باوری که معقول هم بشود الزاما
ی
نیست.
منطف
اما
)(What Is Rational Is Not Always Logical
ی
منطف است و من هنوز
مستحضید که برهان ش یک برهان
ی
منطف ) ( logicalاز شما نگرفتم .رصف این ادعا کیل
پاسیح
هم که «خدای فالسفهی مشاء به ما کمک یمکند» به نظر
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نیمرسد کمیک به حل مسئله بکند .به ناچار سوال را ناظر به
ی
وضعین که بالی
خبخوایه خدا در
برهان ش تکرار یمکنم :ر
جهانگبی چون کرونا بندگانش را به زحمت و رنج انداخته
ر
بالخب این ویروس
است ،کجاست؟ آیا اصال خداوند به آثار
ر
آگاه بود؟
ر
منطف
پیش از بحث از «آگایه» ،درباره توضیخ درباره پاسخ
مدعای موجه
)(logicalو پاسخ موجه ) ( justifiedبدهم .اگر
ی
ر
معرفن
باشد ،معرفتبخش است و ارزش
همی ن
ن
متان کفایت یمکند.
) (epistemic valueدارد و
ر
منطف و پاسخ موجه را در نمیابم .چنانکه
تفکیک میان پاسخ
ر
پیشت آوردم ،با آموزههای معرفتشنایس جدید عمیقا همدلم
دری « اثبات» دعاوی در حوزههای گوناگون
و سالهاست ر
ن
دلمشغول موجه بودن
نیستم؛ بلکه بیش از هر چت
ِ
) (justificationآنها هستم .از تعبت« برهان» هم که به
تعبت قدما ،با کلیت و نضورت و دوام گره خورده ،استفاده
نمکنم و بجای آن از «استدالل» و «اقامه استدالل» بهره
ر
نگریس که به نظرم رهگشاتر است .عنایت دارم به
یمبرم،
پرسش شما و توضیخ که در باب مفهوم آگایه از من
یمخواهید .اما به تعبت منطقیون این به اصطالح یک مسالهی
ر
مشتکالورود است؛ ن
یعن اختصایص به قصهی آگایه ندارد.
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بگذارید من از محوریترین مفهوم ن
دین آغاز کنم که خدا باشد.
من ر
وقن به شما بگویم خداوند یک امر متعایل است شما
یمتوانید از من ربتسید کدام خدا؟ من به شما یمگویم تا از چه
کش بتسید .در بازی ن
زبای دین و از دینداران معیشتاندیش و
ر
متعارف ربتسید یک درگ از خدا دارند؛ از فیلسوفان ربتسید
درک دیگری از خداوند دارد؛ از عرفا ربتسید درک دیگری از خدا
دارند .در اینجا ما به نویع به تعبت ویتگنشتاین با «شباهت
یعن ر
خانوادگ» مواجه هستیم .از خدای ادیان ابراهیم ،ن
تلف
ن
فلسف،
رایج از خدای ادیان به  theismتعبت یمشود ،به خدای
 deismگفته یمشود و از خدای وحدت وجودی عرفا هم به
 panentheismتعبت یمشود .همهی اینها خدا هستند .شما
وقن از من بتسید خدا ،بسته به اینکه در دل کدام بازی ن
ر
زبای
ر
باشید؛ مدلول واژه خدا مشخص یمشود .تعبت موالنا در
«مثنوی» را بهخاطر بیاورید:
کافر و مومن خدا گویند لیک
در میان هر دو ر
فرف هست نیک
آن گدا گوید خدا از بهر نان
ر
متف گوید خدا از ن
عی جان
گدا یا مستمندی خدا یمگوید ،ر
متف هم خدا را یاد یمکند.
فیلسوف از امر تعایل یاد یمکند؛ سالک ر
سنن و سالک مدرن و
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دیندار متعارف هم خدا یمگویند .میان این تصورات از خدا،
ر
شباهن از جنس تفاوت و شباهت میان اعضای یک
تفاوت و
خانواده برقرار است .در باب آگایه هم همینطور است .تا شما
از چه کش بتسید؟ اگر در دل بازی ن
زبای دین و از یک دیندار
ر
متعارف ربتسید آگایه خدا ریح هست؟ یمگوید خداوند موجود
قدرتمند و مهین است که بر عرش نشسته است و پادشایه
یمکند و بدان معنا آگاه است .اما ر
وقن که از یک فیلسوف مشاء
یمپرسید ،به نحو دیگری از واژهی آگایه استفاده یمکند .این
امر نف نفسه اشکایل ندارد؛ اگر ابهایم است به خاطر شباهت
مصادیق مفاهیم آگایه ،خدا و دیگر مفاهیم
خانوادگ میان
ِ
برساخته اجتمایع
) (socially-constructed conceptsاست؛ ن
یعن مفاهیم
ن
های که ما در زبان با
برخاسته از دل مناسبات انسای و دیالوگ ی
یکدیگر انجام یمدهیم .بدین معنا من منطقا مشکیل نمبینم
خدای که خدای
خدای که مسبباالسباب است،
که بگوییم
ی
ی
قواعد است به توضیخ که با وامکردن آموزههای فلسفهی
مشاء آوردم ،آگاه است نسبت به آنچه که در جهان یمگذرد.
بسته به اینکه در کدام بازی ن
زبای گام یمزنیم و سخن یمگوییم؛
ن
تعیی مراد کنیم و به نحو
یمتوانیم از مفهوم « آگایه»
معناداری آنرا بهکار بتیم .درک فیلسوفانه از آگایه خداوند با
درک دینداران متعارف از آگایه خداوند متفاوت است .مطابق
ن
فلسف ،خداوند نسبت به قواعدی که خلق کرده،
با این تصویر
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آگاه است .از جمله این قواعد ن
نت« ،اختیاری» بوده که برای
آدمیان وضع کرده است.
البته دربارهی بازی زبات که در دل آن داریم گفتوگو را پیش
یمبریم توافق داریم .شما یمگویید« «منطقا» مشکیل
خدات
خدات که مسبب االسباب است،
نیمبینم که بگوییم
ی
ی
که خدای قواعد است به توضییح که با وام کردن آموزه های
فلسفه ی مشاء آوردم ،آگاه است نسبت به آنچه که در
جهان یم گذرد» .اما جناب دباغ! مادایم که له یا علیه آن
«استدالیل» نیمکنید مخاطب چرا بپذیرد که این دیدگاه شما
ی
همی بازی زبات که شما
«منطف» است؟ افزون بر آن در ر
تعبب «آگایه» « ،خدا» و «آگایه خداوند» استفاده
دارید از ر
تعبب ،سوال این است که آیا خداوند
همی ر
یمکنید و ناظر به ر
باالخره به نتیجهی کار خود را در خلقت عالم اگاه بود یا
نبود؟
ر
تلف از خداوند در پرسش به پاسخ قبیل توضیح
درباره تنوع ِ
دادم .حال در باب آگایه ن
ن
همیطور است .تا شما از چه کش
نت
بتسید .اگر از بازی ن
زبای دین ربتسید از یک دیندار که آگایه
ر
خداوند چیست .به احتمال قوی از منظر انسانگرایانه پاسخ
دهد و فکر یمکند که خداوند موجودی قدرتمند است بر عرش
نشسته و پادشایه یمکند؛ و بدان معنا آگاه هست .اما ن
زمای که
از یک فیلسوف مشا یمپرسید ،او هم مانند دینداران از واژه
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آگایه استفاده یمکند ،اما به نحو دیگری در رابطه با آگایه
سخن یمگوید .این موضوع نف نفسه اشکایل ندارد .بدین معنا
خداوند مسبب االسباب
من منطقا مشکیل نمبینم که بگوییم
ِ
و خدای قواعد ،نسبت به آنچه که در جهان یمگذرد ،آگاه
است .پس یمشود از آگایه خداوند سخن گفت ،آگایه خدای
علتالعلل؛ این آگایه با درک متعارف از آگایه یک موجود
انسانوار ،متفاوت است .به تعبت دیگری بخواهم بگویم،
مطابق آنچه در پایان پرسش شما آمده ،اگر مراد از اینکه خدا
یمدانست ،ن
آگایه خداوند ،بهسان یک موجود
یعن به معنای
ِ
انسانوار ،از آن نوع آگایه سخن نمگویم .من از خداوندی یاد
یمکنم که آگاه است بدین معنا که نتیجهی کار خودش را از
طریق وضع قواعد در این دنیا یمدانست .این معنای از آگایه،
معنای از آگایه که در مکالمات روزمره خود بکار یمبریم،
با
ی
ر
ن
«دانسی» و « آگایه» در باب
اطالق
متفاوت است .پس
ِ
خدای که واضع قواعد
سینوی کلمه،
مشای-
خداوند در معنای
ِ
ی
ی
است ،با معنای متعارف آن تفاوت دارد.
شما اطالق کلمهی «آگایه» بر خداوند را نویع ایجاد
(سلن) هم
محدودیت برای او یمدانید ،که با الهیات تبیــیه
ر
همخوات دارد .آیا نظر شما درست دریافتهام؟
اگر مرادتان از اطالق کلمهی آگایه بر خداوند به معنای کاربرد
آگایه برای ما آدمیان است ن
معنای که من یمدانم و
یعن به آن
ی
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آگاهم که نفالمثل «ناپلون در جنگ واترلو شکست خورد» و یا
ر
اکستن تشکیل
«یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن ویک اتم
شده است» ،برای خدا بکار نمبرم .در ن
عی حال ،اگر بخواهم
ایجای متخذ از فلسفه مشاء توضیح بدهم.
از الهیات
ِ
ن
چنی گفت که علم خداوند برمحاالت تعلق نمگتد ،و
یمتوان
این نویع محدودیت است .افزون بر این ،آنچنانکه بوعیل
یمگفت ،علم خداوند یواسطه به جزییات تعلق نمگتد .اگر
مرادتان این امور است و آنها را از جنس محدودیت یمانگارید؛
رن
نگرفی
بدین معنا با آن همداستان هستم و معتقدم که تعلق
ِ
علم خداوند و یا به تعبت شما آگایه خداوند بر محاالت ،نویع
محدودیت است .دکارت یم گفت خدا نمتواند دایرهای
ن
همی سیاق
بیافریند که شعاعهایش با هم برابر نباشد .بر
یمتوان ر
تلف خود از آگایه خداوند را ن
مبتن بر آراء فیلسوفان
کرد.
بازتعریف
و
تنقیح
مشاء
به تعبت دیگر ،اگر بخواهم از مفهوم شباهت خانوادگ که در
ن
پیشی آوردم استفاده کنم ،یمتوان گفت ما
پاسخ به پرسش
معنای درباره
«آگایهها» داریم ،همانطور که «خداها» .به
ی
آگایه آدمیان سخن یمگوییم که شامل جزییات هم یمشود؛ به
آگایه امر متعایل ( خدای مشاء) سخن
معنای هم درباره
ی
ِ
متعارف آگایه متفاوت است و اوال و
یمگوییم که با معنای
ِ
ّ
بالذات ،به کلیات تعلق یمگتد.
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گبد»
این
تعبب که «قدرت خداوند بر محاالت تعلق نیم ر
ر
تعبب «علم خداوند بر محاالت
رایج و غالبا پذیرفتن است اما ر
ی
گبد» را در نیافتم و احتماال توضیح بیشبی
تعلق نیم ر
یمطلبد ،اما اجازه دهید از این موضوع بگذریم و به صورت
ی
مصداف و از زاویه ای دیگر به مسئله ش رببدازیم .مادری را
بگبید که فرزندان معلول دوقلویش از بدو تولد با
در نظر ر
گبند و ییک از آنها پس از چند روز و
بیمارهای رنج آور در ر
دیگری پس از چند ماه دریمگذرد .ما در اینجا با سه نوع درد
رنیح که فرزند اول یمبرد  ،رنج فرزند دوم و
و رنج مواجهیم .ر
رنج مادر .قائالن به برهان ش یمگویند دستکم ییک از این سه
خبخواه
رنج اجتنابپذیرند ،پس خالق آنان یا نیمتواند ر
پرهب از این
توانات یاآکایه کاف برای
مطلق باشد و یا فاقد
ر
ی
ی
چنی خالف یمتواند موجه
شور است  ،پس ناباوری به ر
باشد .کجای این استدالل معیوب است؟
این پرسش در دل بازی ن
زبای الهیات و فلسفه طرح یمشود .ابتدا
در پاسخ به این پرسش اوال باید مساله اگزیستنسیل و وجودی
ر
ر
منطف ر ّ
ش تفکیک کرد .ر
الهیای
حن اگر پاسخهای
را از مساله
ِ
ِ
اگزیستنسیل
مقنیع عرضه شود ،آن توضیح نمتواند جنبهی
ِ
ر
مسئله ر ّ
ش ،ن
عمیف را که افراد تجربه یم کنند،
یعن درد و رنج
پاسخ دهد .آن مقوله دیگری است ،که در جای خود البته مهم
است .دعا کردن و به شاغ «مشاور روانشنایس» ر ن
رفی ،از جمله
راهکارهای رهگشا برای مواجهه با این امراست .افزون بر این،
199

به تعبتی که در ن
بریح از سخنان و نوشتههای اخت خود
ر
آوردهام؛ فرد یمتواند در این میان از ن ن
االهیای» هم استفاده
«طت
کند .ن ن
طت را در معنای فرویدی کلمه بهکار یم برم ،ییک از
کاسی از ن
رن
متان تالطمها
«مکانیسم های دفایع بالغانه» ،برای
ِ
پاشایهای ن
ن
ن
روای .این امر در سنت ما ،در مواجهه
وپریشایها و
با مسئله رشور مسبوق به سابقه است .عطار در « منطق
ر
حکاین یمگوید:
الطت» ،در
خاست اندر مض قحیط ناگهان
خلق یممردند و یمگفتند نان
خلق یممردند و نامد نان پدید
از قضا دیوانهای چون آن بدید
گفت ای دارندهی دنیا و دین
چون نداری رزق ر
کمت آفرین
ن
قطخ ییک از مصادیق مسئله رشور است.
مجنوی که به روایت
عطار با معضل قحیط مواجه شده بود؛ طنازانه به شوقت
خداوند و «دارنده دنیا و دین » یم رود و با او سخن یمگوید .بر
ن
همی سیاق است بیت مشهور حافظ ،که به روایت من باید
ر
ر
مصداف از ن ن
االهیای» بهحساب آورد:
«طت
آنرا
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پت ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
ر
خطاپویس
پت ما ،که یم تواند نظایم یا غزایل باشد؛ چه نظر پاک
ن
دارد! این همه خطاها بر قلم آفرینش را یمبیند و چتی
نمگوید .در دوران معاض ،فقر رای از شعر «عصیان بندگ»،
در ر
دفت « عصیان» ،شوده فروغ فرخزاد ،مصداق دیگری از
ر
نن
االهیای است .سخن از نیایش و دعا رفت ،مایلم نکتهای
طت
را ذکر کنم .اختا در کتاب «یادداشت ها» ،نوشته ویتگنشتاین
خواندم که تامل در باب معنای زندگ همان دعا است؛ ن
یعن
چنی نیایش کند .مطابق با ر
یک فیلسوف یمتواند این ن
بحن که
در باب شباهت خانوادگ کردیم ،این یمتواند نیایش یک
عی حال کش هم که متعلق به بازی ن
فیلسوف باشد؛ در ن
زبای
دین است و دیندار معیشتاندیش و متعارف بهحساب یمآید،
به نحو دیگری دعا کند.
ر
منطف ،مثال شما را یمتوان اینگونه
از سوی دیگر ،به لحاظ
ن
تبیی کرد که خداوند واضع قواعد است و علم او به امور از
ر
هسن
طریق قواعد تحقق یمیابد .خداوند یک شی قواعد در
وضع کرده ،آنچه در عالم محقق یمشود ،نتیجه تاثت و تاثرات
ن
ماحصل
قوانی بر روی یکدیگر است .در مواردی ،البته
این
ِ
تاثت و تاثر قواعد بر روی یکدیگر ،پدید آمدن رنجها در عالم
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ن
انسای است؛ در مواردی هم این رنجها پدید نمآیند .اگر
این ن
چنی باشد ،وقوع رشور در عالم پتامون ،مشخصا رشور
ر
الهیای ایجای مختار من که متاثر و
طبییع ،خلیل در نگرش
ِ
متخذ از فلسفهی مشاء است و خداوند را واضع قواعد کیل
یمداند و آگایه او را اوال و بالذات ناظر به کلیات یمانگارد ،پدید
نمآید .به مسئله اگزیستانسیل ر ّ
ش هم ،چنانکه آوردم ،در
جای خود باید پرداخت.
نکتهی دیگری را هم به اختصار بگویم .در باب «خت کثت و رش
ن
عرفای طرح شده،
قلیل» ،چنانکه در سنت صدر یای و
مالحظات انتقادی خود را به ایجاز آوردم .در ن
عی حال این را
ر
ن
قوانین که
الهیای من ،قواعد و
بگویم که در تصویر و مدل
ی
مشای وضع کرده ،در مجموع ختاند؛ ن
ن
قوانی
یعن این
خدای
ِ
ر
ر
ن
قوانی
هسن ،بودنش بهت از نبودنش است؛
جاری و ساری در
ّ
ّ
ر
صلب و سخت در کل هسن ،اعم از عالم طبیعت و ماوراء
طبیعت جریان دارند..
ّ
در ن
عی حال ،خداوند ،قدرت ی حد و حض ،بدین معنا که هر
کاری که بخواهد بکند ،ندارد؛ قدرت خداوند به محاالت تعلق
نمگتد ،ن
یعن خداوند نمتواند دایرهای بیافریند که مرب ع
ر
الهیای ،قدرت خداوند به هر امری تعلق
باشد .پس در این مدل
ر
نمگتد .خداوند مالحظای دارد و قدرتش به هر امری تعلق
نمگتد از جمله به محاالت عقیل .با این قیدی که یمزنیم
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منطقا آن اشکایل که شما یمگویید رفع یمشود .به لحاظ
ر
الهیای ،این نگاه به آراء الیهدانان ر ن
معتیل نزدیک یمشود و با
نگرش اشعری که خداوند را بر انجام هر امری قادر یمداند،
فاصله یمگتد.
الهیای که با مدل الهیایر
ر
خالصه کنم .در این مدل
آگایه خداوند به کلیات
راستکیشانه فاصله دارد ،اوال بر علم و
ِ
قوانی کیل تاکید یمرود .هم ن
ن
چنی ،قدرت خداوند به
و قواعد و
هر امری تعلق نمگتد؛ شبیه آنچه الیبنیتس ،فیلسوف
ن
ر
متضمن قید
نگریس که
آلمای درباره قدرت خداوند یمگفت؛
ِ
ر
الهیای ،وقوع
زدن به قدرت خداوند است .مطابق با این نگرش
رشور طبییع در عالم پتامون ،منطقا با وجود خداوند منافایر
ن
مقتضیات «مختار» بودن و
انسای هم از
ندارد .وقوع رشور
ِ
ّ
رن
داشی آدمیان است و منطقا با مد نظر قرار دادن این
اراده
ِ
ر
ر
موضع االهیای منافای ندارد.
آقای ی
دکب! سوال و موضوع اینجا سویههای اگزیستانسیل و
تسکین ماجرا نیست مخصوصا در مورد نوزاد معلول چند
روزهای که سوال در این مورد احتماال رتمعن بنماید .سوال
چنی کودگ باید به دنیا بیاید و درد بکشد
این است که چرا ر
در حایل که ی
تقصب و نقیس در آن ندارد .آیا خالق این
کمبین
ر
خبخواه این کودک یمتواند باشد یا نه؟ از طرف دیگر
ش ،ر
ی
چنی بر یمآید
از توضیح «منطف» شما در بخیس از جواب ر
که گویا «متولد نشدن کودک معلول» را امری محال یمدانید
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شبیه «دایره ی مربــع» و لذا قدرت خداوند به او تعلق
ی
عبارت دیگر شما دارید یمگویید که خداوند
گبد .به
نیم ر
قدرت خلق یک کودک سالم را ندارد! آیا این نتیجه قدری
عجیب نیست؟
یوی که
اوال به نظرم قصه ی اگزیستینسل مهم است .در سنار ی
شما طرح کردید برای مادری که فرزندان دوقلوی معلول دارد،
قصه اگزیستنسیل و رنخ که یمبرد مهم است .یمتوان از ن
متان
این رنج از طریق ر ن
رفی به نزد مشاور ،به توضیخ که آمد ،و
هم ن
چنی دعاکردن کاست .باز هم تاکید یمکنم ،بسته به اینکه
فرد خود را در دل کدام بازی ن
زبای ببیند و بهحساب آورد ،نگاه
ن
همی مادر ممکن است با
و پاسخ او شکل یمگتد .مشخصا
اکتفا و استناد کردن به مشیت و حکمت باری ،به رنجهایش
رن
ن
روانتشک و روان درمانگر مشهور
معن بدهد .ویکتور فرانکل،
ن
تحسی شده «در
معاض ،از نجاتیافتگان آشویتس ،که کتاب
جستجوی معنا» را نوشته؛ مبدع مکتن است به نام «معنا
ن
درمای»  .او توضیح یمدهد چگونه یمتوان به زندگ معنا
بخشید .ییک از راههای معنابخشیدن به زندگ عبارتست از
نحوه مواجهشدن با درد و رنجها .فرانکل ،از «ارزشهای
خالقانه» و « ارزشهای تجری» ،به مثابه دیگر راهکارهای
ن
درمای» خویش یاد کرده
معنابخش به زندگ در مکتب «معنا
است .مرادم این است که سویه اگزیستانسیل ماجرا ،در جای
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خود مهم است و مادری که در سوگ نشسته ،یمتواند به زندگ
خود معنا ببخشد ،هر چند کار سادهای نیست..
افزون بر این ،تصور نمکنم در بازی ن
ن
فلسف به
زبای الهیات
ر
ر
منافای داشته
رواین که آمد ،با آنچه در سوال شما آمده،
ّ
ن
باشد.
قوانی است
خدای که مد نظر من است ،خداوند واضع
ی
و آگایهاش به امور جهان پت ن
اموی ،از طریق کلیات صورت
یمگتد ،ن
یعن از طریق قواعدی که وضع کرده و نتیجهی تاثت و
ن
قوانی بر روی همدیگر .تعجب یمکنم که شما یمگویید
تأثر این
متولد نشدن کودک معلول ن
چتی است مثل دایرهی مرب ع .نه!
دایرهی مرب ع محال است و قدرت خداوند به آن تعلق نمگتد،
ر
ن
هسن
قوانی صلب و سخت و الیتخلف
چون به سبب قواعد و
است که نمشود دایرهای مرب ع باشد و یا یک دایرهای که
شعاعهایش برابر نباشند و یا در عالم طبیعت ،جاذبه از سمت
ن
ن
پایی به باال .اینها
پایی است و نه بالعکس از سمت
باال به
اموری هستند که قدرت خداوند به آنها تعلق نمگتد .ن
یعن
ر
هسن که وجود دارند .اینکه فرزند یا کودگ
قواعد الیتخلف
سالم نباشد و معلول باشد امر نامتصوری نیست و در دایرهی
محاالت قرار نم گتد ،کما اینکه کودکان ناسالم دیگری هستند؛
همچنان که کودکان سالم فر ن
اوای هم هستند .این امر از
ر
ن
هسن است .امروزه
قوانی الیتخلف
اقتضائات اعمال قواعد و
ِ
ما یمتوانیم به کمک علم تجری جدید توضیح دهیم که ن
بریح
ر
اتفاقای ژنتییک
های که رخ یمدهد و
از مواقع ،بهواسطهی جهش ی
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که پدید یمآید ،متاسفانه کودگ ناقصالخلقه و معلول یمشود.
ر
منافای ندارد .علم خداوند اوال
این امر با آنچه که توضیح دادم
به کلیات تعلق یمگتد و از طریق قواعد کیل و یا اگر بخواهم به
زبان فالسفه مشاء صحبت بکنم ،یمگویم بدین نحو که از دار
مجردات ن
پایی یمآید و به دار طبیعت یمرسد .این قواعد و تاثت
و تاثر آنها بر روی یکدیگر است که حوادث گوناگون را رقم
یمزند .ن
بریح از این حوادث هم برای من و شما رش به حساب
ر
پیشت آوردم ،قدرت خداوند ،به محاالت تعلق
یمآید .چنانکه
نمگتد ،اما زاده شدن کودک ناقص الخلقه در زمرهی محاالت
ر
هسن نیست و من این
نیست .در زمرهی قواعد تخیط ناپذیر
نتیجه را نگرفتم .منطقا خداوند قدرت خلق یک کودک سالم را
البته که دارد .این همه کودک سالم! از طریق قواعدی که در
ر
ر
هسن کار
هسن قرار داده و وضع کرده و اسباب و علیل که در
یم کنند.
خدای که قواعدی وضع کرده و اسباب و علیل که در
ی
ر
هسن جاری و ساری است و نتیجهی تاثت و تاثرات این قواعد
ر
هسن را هم یم بینیم .باران یمبینیم سیل یم بینیم،
در پهنهی
لقاح گیاهان و حیوانات را داریم و … همهی اینها بر اساس
ر
هسناند و زاده شدن یک کودک ناسالم
قواعد تخیط ناپذیر
هم در زمرهی اینها است.
ر
الهیای ،البته با الهیات راستکیشانه و متعارف
این نگرش
حین با الهیات ن ن
همچنی از ر
ن
تتی یه به توضیخ
متفاوت است،
ن
پیشی آمد ،متفاوت است؛ امر
که در پاسخ به پرسشهای
مشای نامید .در این
سویمست که یم توان آنرا الهیات سینوی-
ی
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ر
الهیای ،علم و قدرت خداوند حدود و ثغوری دارد و این با
نظام
تصور راستکیشانه البته متفاوت است..
ر
خدای
الهیای ،منطقا هیچ مشکیل نم بینم که
در این نگرش
ی
ن
قوانین وضع کرده باشد و
باشد به توضیخ که عرض کردم و
این رشور هم در عالم رخ دهد .باز هم تاکید یمکنم ما اینجا
ر
منطف مسئله داریم سخن یمگوییم ،با تنقیح
راجع به سویه
تلف خود از علم و قدرت خداوند .این یک موضع سوم الهیایر
ر
ِ
است ،نه الهیات ایجای رایج و نه الهیات ن ن
تتی یه ،بلکه الهیات
ن
چنی نوزادی
مشای .چنانکه در یمیابم ،بهدنیا آمدن
سینوی -ی
ر
ر
ن
گرفی چنان تصور و تلف ای از خداوند و نظام
با مفروض
ِ
ر
ی
ر
االهیای مشای -سینوی ناسازگاری و منافای ندارد.
ِ
من البته ادعا نکردم که«متولد نشدن کودک معلول شبیه
دایره ی مربــع است» بلکه سوال این است که برای این
«نتیجهی عجیب» برخاسته از پاسخ شما چه توضییح
ی
عبارت دیگر شما در پاسخ به چر یات تولد و
وجود دارد؟ به
رنج و دردی که کودک معلول یمکشد ،به امر محال حوالت
ّ
یمدهید و یمگویید« :خداوند ،قدرت رت حد و حض ،بدین
معنا که هر کاری که بخواهد بکند ،ندارد؛ قدرت خداوند به
گبد ،یعن خداوند نیمتواند دایرهای
محاالت تعلق نیم ر
ی
بیافریند که مربــع باشد .پس در این مدل الهیات ،قدرت
ی
مالحظات دارد و
گبد .خداوند
خداوند به هر امری تعلق نیم ر
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گبد از جمله به محاالت عقیل.
قدرتش به هر امری تعلق نیم ر
با این قیدی که یمزنیم منطقا آن اشکایل که شما یمگویید رفع
اخب تاکید یمکنید «اینکه کودگ
یمشود» .اما در پاسخ ر
معلول به دنیا نیاید امر ناممکن نیست و در زمرهی محاالت
نیست » .به نظر شما این توضیحات در تضاد با یکدیگر
نیستند؟
همچنان فکر نمکنم ناسازگاریای میان این دو گروه داشته
باشد .ببینید در نگاه من خداوند ن
خدای که خالق و واضع
یعن
ی
ن
قوانی است در وهلهی نخست .اینکه کودگ
قواعد و
ن
ناممکن
ناقصالخلقه به دنیا بیاید این یک امر نامتصور و
نیست .قدرت خدا به محاالت تعلق نمگتد .اشاره کردم به
ر
ن
هسن است.
قوانی تخیطناپذیر
اینکه خداوند ،واضع قواعد و
اگر بخواهم با زبان و ادبیات فیلسوفان مشاء سخن بگویم ،باید
ن
قوانین که ابتدا در دار مجردات هستند و سپس از
بگویم
«تجرد» به «تکاثف» یم رسند ن
یعن از آن عالم مجرد یمآیند و
پای به عالم طبیعت و پت ن
اموی یمنهند .این سلسله مراتب
ن
قوانی کیل هست که تاثت و تاثر شان بر روی یکدیگر
قواعد و
پدیدهها را رقم یمزند .باز هم یمگویم که خلق یک نوزاد
ناقصالخلقه محال نیست .شما چرا یمفرمایید که این محال
ن
چنی حادثهای از سنخ تحقق دایرهی مرب ع
است؟ وقوع
ر ّ
ر
الهیای مد نظر من ،ماده قصور ذای دارد و
نیست .در این مدل
ِ
قدرت خداوند به همه ن
چت تعلق نمگتد؛ اما چرا کودک معلول
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ن
ن
ممکنست؛ ماحصل ِتاثت
ناممکن باشد؟ امر
بهدنیا آمدن ،امر
و تاثر قواعد بر روی یکدیگر است .در موارد بسیاری هم این
ن
ن
امکای رخ نمدهد و کودکان سالم بهدنیا یمآیند.
همی
امر
ن
نشان یمدهد که یک امر ضوری نیست و تحقق آن که ما
حصل ترکیب اسباب و علل با یکدیگر است ،متصور است.
کردن به دنیا آمدن یک
مدلول این سخن این است که قیاس
ِ
کودک ناقصالخلقه ،با دایرهای که شعاعهایش با هم برابر
نیستند ،قیاس معالفارق است .ما یک مورد هم دایره ی مرب ع
ناسالم متعددی دارم .این
نمتوانیم داشته باشیم ،اما کودکان
ِ
ر
نکته را هم اضافه کنم؛ اینکه آوردم خداوند «مالحظای» دارد،
ن
فلسف
تعبت مسامحهای است جهت تقریب به ذهن؛ و مبنای
ر
الهیای ،همان سخن فیلسوفا مشاء است .خالصه
این آموزه
کنم به نظرم این دو توضیح با یکدیگر ناسازگار نیستند و منطقا
قابل جمع هستند .ن
یعن تحقق تولد یک کودک معلول در قیاس
عدم امکان آفرینش یک دایره ی مرب ع.
با ِ
میگبد .مراد
شما تاکید دارید که علم خداوند به کلیات تعلق
ر
از این گزارهی کیل چیست؟ مشخصا بفرمائید منظور از
«کلیات» چیست و این کلیات کداماند و چه دالییل برای
اثبات این مدعا وجود دارد؟ و از طرف دیگر این ادعا را با
ایجات برخاسته
«عالم مطلق» بودن خداوند و البته الهیات
ر
از کتاب مقدس که گاه به علم خداوند در جزتترین موارد
حیات اشاره یمکند ،چگونه یمتوان جمع بست؟
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گفتم علم خداوند به کلیات تعلق یمگتد .مراد از کلیات همان
ر
ن
هسن است که از مجردات آغاز یمشود و از
قوانی
قواعد و
ر
عالم تجرد پای به عالم تکاثف یمگذارد .در این مدل الهیای،
ن
قوانی کیل است.
علم خداوند اوال معطوف به این قواعد و
ن
پایی یمآید و یمرسیم به عالم طبیعت
سپس از دار تجرد
ن
ن
مفروضات متافتییک مشاییون لزوما
(نمخواهم بر تمام مبای و
ِ
صحه بگذارم؛ در مقام توضیح این امرم که از منظر فیلسوفان
ر
هسن تعلق یمگتد) .سپس تاثت
مشاء چگونه علم خداوند به
و تاثر این قواعد بر روی یکدیگر است که امور را در عالم رقم
یمزند .این که گفتید این ادعا را با عالم مطلق بودن خداوند و
الهیات ایجای چگونه یمتوان جمع کرد ،در پاسخ به پرسشهای
ر
ن
بیشتی یمدهم.
پیشی به نحو اجمایل آوردم ،اکنون بسط
مالحظه کنید .چنانکه در یمیابم ،یمتوان از سه نوع الهیات
شاغ گرفت .ییک الهیات ایجای راستکیشانه و ارتدوکس است؛
سنن ما .ایشان در بازی ن
همان تصویر متکلمان ر
زبای الهیات گام
یمزدند ،اما الهیاتشان ،راستکیشانه است .تصویر دیگر الهیات
نن
تتی یه و سلن است که مطمح نظر عرفای ما بوده است .آنچه
ن
ایجای
بینابین است ،نه الهیات
من تقریرکردم ،موضیع سوم و
ِ
سنن است و نه الهیات ن ن
ر
عرفای مثل ابن عری و موالنا
تتی یه که
ی
و اکهارت آن را در آثارشان به کار بردهاند .این موضع ختیت او
را مفروض یمگتد و قدرت و علم خداوند را که دو روی یک
ن
همی
سکه هستند به توضیخ که آوردم ،بازتعریف یمکند به
ایجای متعارف فاصله دارد.
خاطر با الهیات
ِ
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در این نگرش ،قدرت خداوند به محاالت تعلق نمگتد و از این
حیث با آرای مشاییان و ر ن
معتله قرابت قابل تامیل دارد .علم
ن
کیل صلب و سخت
خداوند هم اوال معطوف به قواعد و
ِ
قوانی ِ
ر
هسن است .چنانکه در یمیابم ،یمتوان این نگرش را که در
ر
الهیای سویم قلمداد کرد؛
سنت ما هم سابقهای دارد؛ موضع
ن
موضیع که در قیاس با دو موضع پیشی« ،قدرت توجییه» و
بیشتی و گت و گرفت و نقصان ر
ر
ر
کمتی دارد..
معرفن»
«ارزش
ر
ر
اخالف از
الهیای ،با روایت اگزیستانسیل و
به نظرم این موضع
می مقدس و سنت ن
رن
دین متناسب و سازگار است .در قرآن،
موارد متعددی از ن ن
سی االیه یاد شده  ،نظت سوره «اشاء»« :
َو ََل َتج ُد ِل ُس َّن ِت َنا َت ْحو ایًل» .در سوره «احزاب» ن
نت از ن ن
سی الیه
ِ
ِ
های که تخیطناپذیرند .قابل تامل است در
یاد شده؛ سنت ی
ن
سوره «اشاء» در پاسخ به کسای که از پیامت یمخواهند تا از
زمی چشمهای بجوشاند و یا ن
ن
بایع از درختان انگور و زیتون
نهرهای جاری سازد و یا خانهای از
داشته باشد و از میان آنها
ی
طال داشته باشد و یا به آسمان رود تا به او ایمان بیاورند ،گفته
یمشود« :بگو پاک است پروردگارم و من جز ر
برسى فرستاده
ر
ن
هسن ای صحه نهاده
قوانی
وجود
شده نیستم .در واقع ،بر
ِ
ر
جماعن نقض شود».
یمشود که قرار نیست برای ایمان آوردن
افزون بر این ،در دیگر سور قرآن درباره فرستادن ابر و باد و
ر
مقوالی از این دست توسط خداوند تاکید رفته؛
نزول باران و
ر
ن
هسن به حساب یمآیند و موید
قوانی
اموری که در زمره
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ر
ن
قوانی
مشای است که بر
ایجای سینوی-
االهیای
موضع
ی
ِ
ِ
هسن انگشت تاکید یمنهد .افزون بر این ،آیایر
ر
تخیطناپذیر
نظت «هو اول و آالخر الظاهر و الباطن» و «لیس کمثله شن»،
موید الهیات ن ن
تتی یه است؛ هر چند ،بسامد این آیات در ر ن
می
«ر ُس اًل ُم َب رررس َ
مقدس زیاد نیست .مضافا بر این ،ر
آیای چون ُ
ین
َ ِ
َ َ ه ُ َّ ٌ َ ْ َ ُّ ُ َ َ
َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ
ان ه ُ
اَّلل
اَّلل حجه بعد الرس ِل وک
لن
اس عیل ِ
ومن ِذ ِرین ِلئًل یکون َّ ِل ِ
َ
ُ
َ
َ
یل إ َّما شاک ًرا َوإ َّما کف ً
السب َ
یما» و «إنا َه َد ْین ُاه َّ
َعز ًیزا َحک ً
ورا» در
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
مشای-
االهیای
سوره های « نساء» و «انسان» موید موضع
ی
ِ
ّ
آوری
سینوی است .در این آیات ،هم حق حجت و استدالل ِ
بندگان در مقابل خداوند به رسمیت شناخته یمشود؛ هم
اختیار و اراده انسان برکشیده یمشود ،اراده و اختیاری که
یمتواند او را به راههای مختلف و متضاد سوق دهد .از سوی
دیگر الیهدانان اشعری ،با استشهاد به فقر رای دیگر از قرآن ،در
عمل ،چندان محیل از اعراب برای اختیار و اراده انسان در نظر
نمگتند.
ر
االهیای سوم که موضع مختار من
چنانکه در یمیابم ،موضع
است و متناسب با آراء فالسفه مشاء و متکلمان ر ن
معتیل ،با پیش
داشی ر ن
رن
می مقدس و سنت ایر نای-اسالیم ،با بهدست
چشم
ِ
ر
رواین دیگر از علم و قدرت خداوند؛ هم توضیح
دادن
ِ
معقولتری از اراده و اختیار انسان بدست یمدهد؛ هم رابطه
خداوند با عالم را بازتعریف یم کند؛ هم در قیاس با الهیات
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راستکیشانه و الهیات ن ن
تتی یه ،مسئله رشور طبییع و رشور
ن
بهت و با گت و گرفت ر
انسای را ر
ن
تبیی یم کند.
کمتی
شما از الهیات ّ
تعبب شما در میانهی
سویم یمگویید که به
ر
ایجات و موضع مختار شماست و یمتواند
الهیات تبیــیه و
ر
مسئلهی ش را حل کند .بسیار خوب ،این الهیات برای چر یات
به دنیا آمدن کودک معلویل که پس از چند روز درد و رنج از
خبخوایه خداوند
دنیا یمرود ،چه پاسخ روشن دارد؟ اگر ر
در الهیات شما پیشفرض است ،در این ماجرا نشانه ای از
خبخوایه مطلق را چگونه یمشود یافت؟ مهمتر از این،
این ر
پاسخ شما به فردی که با دیدن این صحنه خداناباور یمشود
یا خداناباوری خود را موجه یمکند (با اتکا به برهان ّ
ش)،
چیست؟
ن
چنی کودک معلویل که یک «رخداد» است
درباره به دنیا آمدن
ر
هسن توسط خداوند وضع
و نسبت آن با «قواعدی» که در
ن
پیشی توضیح دادم و
شده ،به تفصیل در پاسخ به پرسشهای
ر
ن
تبیی کردم .منطقا به دنیا آمدن
االهیای خود را
موضع مختار
ن
ن
االهیات سویم که آنرا توضیح دادم،
مبای
چنی کودگ با
ِ
ِ
ناسازگار نیست.
در باب پاسخ به فردی که با دیدن این صحنه خداناباور یمشود؛
ر
ر
منطف» به
روانشناخن» و «گذر
مایلم از تفکیک میان «گذر
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ن
روایت ر
خواندی «دین و نگرش نوین»
والت استیس در اثر
ِ
چنی حادثه ن
ن
تلخ ،البته آثار و نتایج
استفاده کنم .وقوع
ر
روانشناخنای دارد و فرد را قویا بهم یمریزد؛ اما این
تکاندهنده
ر
روانشناخن است؛ چرا که شقوق
امر ،یک اتفاق و احیانا گذر
بدیل االهیات راستکیشانه در آن واکاوی نشده است .بهخاطر
رن
انگاشی «خداباوری» متعارف و
داشته باشیم؛ ناموجه
ِ
راستکیشانه ،منطقا به «خداناباوری» منتج نمشود؛ چرا که
شقوق دیگری از امرمتعایل- ،چنانکه در مقاله «طرحواره ای از
ن
فلسف»« ،همه
عرفان مدرن» آوردهام -عبارتند از « :خدای
خداانگاری»« ،خدای وحدت وجودی» و «ندانمانگاری» .برای
رسیدن به وادی خداناباوری ،شخص ،باید منطقا ازاین ساحات
هم در گذرد؛ اما در موارد زیادی ،عبور صورت گرفته،
ّ
ر
روانش ر
مستدل و موجه است.
منطف و
ناخن و نه
خدات که فقط قواعد کیل
فعیل»
«تواناتهای
جناب دباغ،
ی
ی
ِ
ی
تفاوت
گبد ،چه
را خلق کرده و علم او فقط به کلیات تعلق یم ر
با یک انسان معمویل دارد؟ چون هر انسات هم یمتواند ادعا
خبخواه مطلقم اما قواعد کیل نظام
کند من هم قادر مطلق و ر
آفرینش اجازه نیمدهند بیش از این کاری بکنم! مثال من هم
تسکی دهم
ادعا یمکنم یمخواهم رنج تمام کودکان سوری را
ر
اما مطابق قواعد کیل فعیل امکانش و توانش را ندارم .اصوال
آیا موجودی که پایبند قواعد فعیل باشد (مراد البته محاالت
ی
خبخواه
منطف و دایرهی مربــع نیست) ،یمتواند قادر یا ر
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«مطلق» باشد یا او هم فقط «نسبتا» در دایره توانش
خبخواه و قادر است مثل همهی موجودات دیگر؟
ر
اینکه شما قیاس یمکنید انسان معمویل را با خداوند ،قیاس
مشای،
معالفارق است .انسان مطابق با آموزههای فلسفه
ی
موجودی ممکنالوجود است ،اما خداوند واجبالوجود است.
جای
انسان تختهبند زمان و مکان است و اصناف قیود او را این ی
ن
ن
نادیدی و خالق
اکنوی کرده است ،اما خداوند طبق تعریف
و
ر
ن
هسن بوده  .پس این قیاس ،از
قوانی و قواعد تخیطناپذیر
پایه به نظرم نادرست و ناموجه است.
ن
همچنی توضیح دادم که
من ختیت خدا را مفروض گرفتم،
درکم از قدرت و علم او چه حدود و ثغوری دارد .اینکه من یا
ادعاهای را که شما گفتید ،بکند؛ امکان یا توانش
انسان دیگری،
ی
ساکن عالم کون و فساد و
را نداریم ،چرا که ممکنالوجودیم و
ِ
روزی روی در نقاب خاک یمکشیم و نمتوانیم قادر مطلق
ن
باشیم.
نادیدی است ،خالق این جهان است ،خالق
خدای که
ی
ن
قوانی کیل است ،واجبالوجود است نه ممکنالوجود .پس
تفاوت ماهوی میان این دو است .خداوند ،علتالعلل و مسبب
االسبای است که دیگر امور و پدیدهها از او صادر و خلق
شدهاند .به قول منطقیون ممکنالوجود و واجبالوجود،
ر
ن
همی
مشتگ با هم ندارند .به
«قسیم» یکدیگرند و فصل
ن
اوصاف که به خداوند نسبت داده یمشود ،اوصاف
خاطر
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ر
نسبن با آنچه بر ممکنالوجود بار یم شود ندارد .در
اوست و
واقع ،اسباب و علل را او در این عالم فراهم کرده ،از طریق وضع
چنی ق ر
ن
ن
دری را نمتوانستیم داشته
قوانی و قواعد کیل ،اما ما
باشیم و نداریم؛ که بخش کوچیک از این عالم هستیم.
ن
قوانی متعددی در عالم کار یم کنند ،موجودات بسیاری
هستند ،ما هم ییک از آنها .من و شما هم یک ممکن الوجود
ر
هسن ش برآورده و خلق
در کنار میلیونها موجودی که در
شدهاند .خالق جملگ خداوند است در این تصویر .او یمتواند
ن
قوانین که وضع کرده و اسباب و علیل که در عالم
از طریق
ر
هسن دخل و تضف کند ،به توضیخ که آمد؛ اما من
نهاده در
و شما نه .دایره اختیار من و شما و دیگر موجودات محدود
ر
هسن جاری
است؛ یمتوانیم دعا کنیم و خواست خود را در
ر
هسن؛ این
کنیم؛ باشد که از طریق اسباب و علل واقع شده در
دعا منتج به نتیجه شود .کامال هم متصور است که نشود؛ چرا
که رابطه عیل-معلویل و نضوری میان دعا کردن و استجابت آن
ن
وجود ندارد و ر
«ادعوی استجب لکم» را نباید
آیای چون
ن
اینچنی خواند و فهمید .من و شما ،دعا یمکنیم و خواست و
ر
هسن روانه
اراده خویش را ،مجدانه و صادقانه و شورمندانه در
علل دیگر ،ممکن
یم سازیم ،این دعا بر اثر تعامل با اسباب و ِ
است مستجاب شود ،ممکن هم هست نشود .از ما انسانهای
ن
«نازنین تو ویل
تختهبند زمان و مکان بیش از این بر نمآید ،که
در حد خویش».
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قیاس مذکور رصفا محدود به موضوع «قدرت» است که هم
انسان دارد و هم خدا و مستحضید معالفارق هنگایم است
چنی
که از شباهت کامل خدا و انسان گفته باشیم که سوال ر
وگوهات
ادعات ندارد .اما ما به سوال آخر رسیدهایم .در گفت
ی
ی
ی
مبدامادی و
که پیشب دراین باره با آقایان شوش و کدیور و ر
خدات گفتند که در
یوسفاشکوری داشتم ،هر کدام از
ی
هنگامهی ظهور شور طبییع دارند و یمشناسند .عبدالکریم
شوش گفت که خدا به هردردی نیمخورد و محسن کدیور
از خدای قانونمندی یمگفت که سی الیه را نقض نیمکند.
مبدامادی هم به سکوت و غیبت خداوند اشاره کرد.
یاش ر
حسن یوسفاشکوری هم که اصوال هیچ انتظاری از خدایش
نداشت .شما بفرمایید :خدای شما ،خدای برخاسته از
الهیات سینویمشات« ،هماکنون» ،در هنگامهی بال ،چه
کاری یمتواند بکند که یک انسان نیمتواند؟
«سفر خروج» آغاز یم کنم
پاسخ پرسش آخر را با این فقره از ِ
که «نام خداوند را بیهوده بر زبان میاور».
خدای که من یمشناسم دراین حوایل و فضای پر تالطم که در
ی
ن
آن زیست یمکنیم ،یمتوانم بگویم آمتهای است از آنچه شما
ن
یوسف اشکوری
از عبدالکریم شوش و محسن کدیور و حسن
ذکرکردید .به این تعبت که اوال این خداوند ن ن
سی خود یا به تعبت
ر
ن
هسن را نقض نمکند .شبیه
قوانی تخیطناپذیر
من قواعد و
به آنچه که از جناب اشکوری آوردید ،نه اینکه انتظاری از
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خداوند نداشته باشم؛ اما انتظارم ،انتظار معقول و واقعبینانه
است ،بدین معنا که یمدانم خدا قدرتش به محاالت تعلق
ر
ن
نمگتد و در ن
هسن را نقض کند.
قوانی
عی حال بنا نیست
تصویرم از علم خدا و قدرت خدا ،منقح شده ،به توضیخ که
همی سبب انتظار متناسب و متوازن با ر
ن
تلف
رشحش آمد .به
که از علم و قدرت خدا دارم ،از او دارم و یسبب نام او را بر
زبان نمآورم .خداوند را در عرض علل طبییع نمنشانم و قصه
اسباب و علل و نحوهی جاری و ساری شدنشان در این عالم را
جدی یمگتم و بدین ن
معن با عبدالکریم شوش همداستانم و
ن
رن
جهای و رفع معضالت و مشکالت،
پرداخی به امور این
برای
رن
جسی
به اسباب و علل رجوع یمکنم .به تعبت دقیقتر ،توسل
به اسباب و علل و ر
ر
ن
رن
هسن در جای خود
قوانی این
شناخی
بهت
مهم است و رهگشا..
ر
رن
پرداخی به امور اگزیستانسیل و جهت
بیشت برای
افزون بر این،
ِ
معنا بخشیدن به زندگ ،به تعبت سپهری به ش وقت خدا
یمروم .نه اینکه خداوند به کارهای دیگری نمآید و به
بهانههای مختلف نباید شاغ خداوند رفت .در سوره بقره
َ ََ َ
َ نر َ نر َ ٌ ُ ُ َ
یب د ْع َو َه
یمخوانیمَ « :و ِإذا َسألک ِع َب ِادی عن ف ِإی ق ِریب أ ِج
َُ
َّ
َ َ َ
ن
همچنی در سوره اشاء داریمَ « :ون ن نرت ُل ِم َن
ان »؛
الد ِاع ِإذا دع ِ
ْال ُق ْرآن َما ُه َو ش َف ٌاء و ََر ْح َم ٌه ل ْل ُم ْؤمن نَ
ی» .این نوع خواندن خداوند
ِ ِ ِ
ِ
ِ
که در قرآن آمده است و مومنان بدان دعوت شدهاند ،هم یم
ن
ر
معیشن
جسمای و
تواند معطوف به مسائل زندگ و مشکالت
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ن
جهای باشد ،هم ناظر به دغدغههای ژرف وجودی؛ اموری
این
که به تعبت اونامونو از جنس «درد جاودانیک» و ششت
ر
هسناند .در ن
عی حال یمدانم رابطه عیل و معلویل
سوگناک
میان خواندن دعا و استجابت آن وجود ندارد .در قرآن آمده که
من دعای شما را مستجاب یمکنم اما رابطه نضوری وجود ندارد
میان دعا و استجابت؛ که انتظارم را از خداوند تصحیح کردهام.
خدای که به زندگ
بدین معنا او را یمخوانم و خدا بهکار یمآید؛
ی
انسان معنا یمبخشد و او را با جهان فراخ ر
آشن یمدهد و جنبه
اگزیستنسیل پررنیک دارد .کارکرد اصیل خدا برای من در این وضع
ِ
و حال از این قرار است..
ر
حداکتی نیست ،انتظارم این نیست که هر کاری
انتظارم از خدا
یمتواند بکند ،چون تصویرم از علم و قدرتش تنقیح شده ،به
توضیخ که آمد .خدای من جایگزین علل طبییع نمشود .به
ر
موجودای ممکنالوجودیم و محدودیت
توضیخ که آوردم ،ما
خدای که
داریم و تختهبند زمان و مکان هستیم؛ ما کجا و
ی
ر
ن
هسن است کجا.
قوانی و قواعد تخیطناپذیر
وضعکنندهی
عالوه بر این ،به روایت من ،یم شود دعا کرد و خدا را خواند؛
ن
ن
زبای االهیات
دین متعارف به نحوی ،در بازی ِ
در بازی زبای ِ
ن
فلسف ،به نحوی دیگر .من به سبک و روایت خود خدا را
ن
خواندی که از آن یمتوان به نیایش و «نجوای سالک
یمخوانم؛
مدرن» تعبت کرد .هر چند این مواجههی با خداوند ،با
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ن
خداخوای دینداران متعارف فاصله دارد؛ در ن
عی حال معطوف
ِ
قدیس.
ساحت
به
است
ر
هسن .در ن
عی حال
دعای من امری است که روانه یمشود در
ر
هسن و من هم
او خدای واجبالوجود است و آفریننده
ن
نحیف که در عداد میلیونها موجود به زندگ خود
الوجود
ممکن
ِ
مشغولم و به ادامه دادن ادامه یمدهم.
چنی است و ن
خدای من این ن
آمتهای است از اینکه بگوییم به
ر
ن
هسن را
قوانی صلب و سخت
هر دردی نمخورد و بگوییم
نقض نمکند .مطابق آنچه از «عهد عتیق» خواندم ،انتظارم
را از او تصحیح کرده و نام او را بیهوده بر زبان جاری نم سازم
ر
ن
هسن نمیکنم و انتظار بیش از حد
قوانی
و خداوند را جایگزین
از او ندارم .در ن
خدای که خالق
عی حال همچنان او خداست ؛
ی
این جهان است به توضیخ که ذکرش رفت و به لحاظ
تنهایهای وجودی نجوا
اگزیستنسیل یمتوانم با او به هنگام
ی
تنهای
کنم .به تعبت سپهری« :آدم اینجا تنهاست /و در این
ی
ن
تنهای
ناروی تا ابدیت جاری است»« ،حیات نشئه
سایه
ی
تنهای من بزرگ است».
است» و «بیا تا برایت بگویم چه اندازه ی
تنهای اگزیستنسیل و «هجوم خایل اطراف» هیچگاه از میان
این ی
رخت بر نم بندد و«ترنم موزون حزن» اش تا به ابد شنیده
خواهد شد .ییک از راه کارهای فائق آمدن بر آن یا به تعبت
ر
دقیقت کنار آمدن با آن به شوقت امر متعایل ر ن
رفی است.
خدای که توصیف کردم ،رفت و از طریق
یمشود به شاغ
ی
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ر
هسن جاری و ساری ست ،با او نجوا کرد
اسباب و علیل که در
و به زندگ خویش ن
معن بخشید و «صدای سفر آینهها» را
«روشن ر ن
ن
اهتاز خلوت اشیاء» را چشید و «دچار گریم
شنید و
ن
گفتار» گشت و امیدوار بود که بریح از دعاها مستجاب شود.

پایان جلد اول
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