تقریری از خداشناسی استداللی در جهان اسالم و سیر تطورات آن
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دکتر محمدجعفر رضایی
استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن کالم حوزه

چکیده
دکتر رضایی در این گفتار نظریههای برهان بنیاد شناخت خدا را مورد بررسی قرار داده است .در جهان اسالم
فالسفه و متکلمان بیشتر بر استدالل عقلی در شناخت خداوند تأکید کردهاند؛ و متکلمان به وجوب استدالل
عقلی قائل ه ستند .درمقابل محدثان و عرفا چندان به ا ستدالل عقلی بها نمیدهند و این دو گروه معرفت اهلل
را باهلل میدانند .ادلهای که فالسفففه و متکلمان برای اثتاو وجود خداوند اقامه کردهاند به یک شففکل نتوده؛ و
برخی از آنها ریشفففو روایی یا قرآن دارد .ریشفففه های برهان نظم ،برهان از فعل بر فاعل و به نوعی برهان
حدوث و قدم را میتوان در روایاو مشفففاهده کرد .التته این اسفففتدالل ها در طول تاریخ تطور داشفففته و
ری شههایی در خارج از جهان ا سالم نیز دارد؛ به عنوان مثال برخی از تقاریر برهان حدوث و قدم ری شههایی
در فلسفففه یونان دارد .دو تقریر از برهان حدوث و قدم در روایاو وجود دارد .در برخی از روایاو از متریر
بودن عالم شروع می شود و از آنجا که هر متریری حادث ا ست و هر حادثی محدث میخواهد نتیجه گرفته
می شود که عالم محدثی دارد .در بع ضی روایاو نیز نقطو شروع مرکب بودن عالم ا ست و از این راه عالم
نیازمند محدث شمرده میشود.
کلیدواژگان :شناخت خدا ،نظریههای برهان بنیاد شناخت خدا ،استدالل عقلی در شناخت خداوند ،ریشههای
برهان نظم ،ریشههای برهان حدوث و قدم.
****
ابتدا مقدمهای عرض میکنم و بعد تقریری مخت صر از آنچه در خدا شنا سی ا ستداللی در جهان ا سالم اتفاق
افتاده ارائه داده و سفففیر تطوراو آن را بیان میکنم .پس از آن وارد مجموعه ای از تحلیل ها دربارۀ متانی
معرفتشناسی و هستیشناسی جریانهای مختلف خواهی شد.
میان جریانهای فکری در جهان اسالم ،بهطور خاص میتوانیم ادعا کنیم فالسفه و متکلمان بیشتر بر استدالل
عقلی در خداشناسی تأکید دارند .التته تفاوتی نیز میان دو گروه وجود دارد با این بیان که متکلمان به وجوب
نظر یا به عتارتی وجوب ا ستدالل عقلی در حوزۀ معارف قائل ه ستند ،در حالی ا ست که فال سفه به وجوب

 .1این گفتار توسط حجتاالسالم حسین رفیعی استناددهی شده است .برای آشنایی با سخنران (دکتر جعفر رضایی) ر.ک :پایان
نشست.
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قائل نی ستند ،یعنی حداقل علیالمتنا نمیتوانند به وجوب قائل با شند ،اگر هم جایی از ضرورو و مانند آن
بحث شده ،اصال به معنای وجوب نیست .ولی دو جریان دیگر نیز در جهان اسالم وجود دارند که آنها نیز به
دالیلی دیگر معتقد ه ستند عقل نمیتواند وارد حوزۀ معرفت شود؛ از اینرو به خدا شنا سی ا ستداللی چندان
بها نمیدهند .نخ ست ،جریان محدثان اعم از محدثان امامیه و اهل سنت ه ستند که به دالیلی مختلف به نفی
خداشناسی استداللی قائل هستند .مثال میتوانیم بگوییم برخی از آنها به خداشناسی تحقیقی قائل هستند به
این معنی که ما میتوانیم از وحی استفاده کنیم و خدا را بشناسیم و اشکالی هم بهوجود نمیآید .این دیدگاه
در جهان تشیع هم طرفدارانی دارد که معتقد هستند ما میتوانیم بهنحو تقلیدی خداوند را بشناسیم .از جمله
میتوانیم به آقا جمال خوانسففاری اشففاره کنیم  -فیلسففوفی که نظریاو فلسفففی -کالمی زیادی نیز دارد -که
معتقد اسفففت ما از طریق تقلید از انتیا نیز میتوانیم خدا را بشفففناسفففیم .التته این دیدگاه که براسفففا

آن

خداشناسی تقلیدی در نظام اعتقادی ما اشکالی وارد نمیکند ،بیشتر میان اهل سنت طرفدار دارد.
اما چرا میان امامیه چنین دیدگاهی وجود دارد؟ امامیه به نظریو فطرو معتقد هسفففتند که براسفففا

آن ما از

طریق فطرو ،خدا را میشففناسففیم و معرفت اهلل اعطایی از سففوی خداوند اسففت و ما خودمان فاعل معرفت
نی ستیم؛ در نتیجه اگر ا ستدالل میکنیم تنها به عنوان تهیو مقدماو این متاحث ا ست وگرنه معرفت از سوی
خداوند به ما اعطا میشففود .نکتو بعدی این اسففت که محدثان شففیعه ،در عین اعتقاد به تمام این مطالب ،به
حجیّت عقل قائل ه ستند یعنی میگویند ما در عین حال که معتقد ه ستیم خدا شنا سی ،فطری ا ست ولی این
خدا شنا سی باید در مح ضر عقل با شد و عقل آن را ت صدیق کند یا حداقل مخالف با عقل نتا شد .این دیدگاه
دقیقا در مقابل دیدگاه اهل حدیث قرار دارد که به چنیین حجیّتی قائل نی ستند و تا حدّی میتوان گفت مقابل
جریان عرفا ه ستند .التته باید این نکته را خاطرن شان سازم که که عرفا هم حرف واحدی نزدهاند و یک نفر
هم نیسفتند ،بلکه دیدگاههایی مختلف نیز میان آنان مطرح شفده اسفت ،ولی حداقل میتوان گفت که ناتوانی
عقل در شناخت خداوند ،در منابع عارفان ب سیار نقل شده ا ست .این مطلب از کتابهای قدیمی صوفیه تا
کتابهای دوران معا صر نقل شده ا ست .در حقیقت اینان معتقد ه ستند عقل ،محدَث ا ست .عقل ،مخلوق
ا ست و مخلوق ،توانایی شناخت خداوند را ندارد و نمیتواند به خدا بر سد .نهایت چیزی که اتفاق میافتد
این است که خدا خود ،معرفت را اعطا کند .برای رسیدن به این مطلب کافی است در منابع صوفیه جستجو
کن ید ،مثال در ک تاب التعرّف در ب حث معر فواهلل آ مده اسفففت که «اَجمَعوا علی ان ا لدل یل علی اهلل هو اهلل»:
خدا ست که دلیل شناخت خدا ست« .و ستیل العقل عندهم ستیل العاقل فی حاجته الی الدلیل النه محدث و
المحدث ال یدل اال علی مثله»؛ یعنی فقط بر مثل خودش داللت میکند و نمیتواند بر فراتر از خود داللت
داشته باشد .این را فقط به عنوان مثال بیان کردم.
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نکتو دیگر این اسفففت که عارفان و محدثان ما هر دو معرفت اهلل را (قائم) به اهلل میدانسفففتند که میان منابع
روایی امامیه حداقل این بحث بیشتر به معرفت اعطایی در عالم فطرو و عالم ذر تأویل برده شده است .علما
بیشففتر بر بحث شففهود تأکید میکنند و این که ما باید خدا را از طریق شففهود بشففناسففیم .این سففیر تاریخی
مختصری از جریانهای فکری در این بحث بود.
ولی در بحث ادلو اثتاو خدا در جهان ا سالم ،آن دو گروهی–متکلمان و فال سفه -نیز که به دنتال ا ستدالل
عقلی بر خداوند هسففتند ،یک شففکل نتودند .از همان ابتدای شففکلگیری این دو گروه دیدگاههای مختلف و
تطوراتی وجود دا شته ا ست .بع ضی از این دیدگاهها زمینههایی در آیاو قرآن هم دارد ،هر چند ما نمیتوانیم
ادعا کنیم ،میتوانیم در قرآن یک خداشناسی استداللی بیابیم .در قرآن بیشتر بر تعقل و تأمل در آیاو تکوینی
و ت شریعی خداوند تأکید شده ا ست .گویی معرفت اهلل و شناخت خدا را م سلم فرض گرفته ا ست ولی اگر
روی همان آیاو تکوینی و ت شریعی تأمل نماییم ،متوجه می شویم بیانگر نگاهی عام ه ستند که هم میتواند
شناخت استداللی خدا و هم ابعاد ایمانی و احساسی ما دربرگیرد و افزون براین ناظر بر عمل هم باشد یعنی
ما نمیتوانیم تعقل در آیاو قرآن را در تعقل کالمی منحصفففر کنیم .از اینرو تعقلی که در آیاو قرآن گفته
شده است ،اعم از این مورد یعنی بُعد نظر ،بُعد احساساو و عواطف و هیجاناو شخصی میباشد که میتوان
هم ایمان و هم بحث عمل را در آن گنجاند .یعنی قرآن وقتی از این موارد سفففخن میگوید تعقل را در نظر
دارد؛ از اینرو نمیتوانیم ادعا کنیم در قرآن الهیاو اسففتداللی خاصففی شففتیه آنچه در متون کالمی مییابیم،
وجود دارد .در حقیقت متکلمان بعدها این نگاه تعقلی در قرآن را به یک بُعد منحصففر کردند و این میتواند
تا حدودی اگر به ابعاد دیگر آن توجهی نشود ،یک نقطو انحراف ار بحثهای قرآنی هم باشد.
در بحث ریشههای روایی ،اگر ادلو اثتاو خدا را بررسی کنیم ،متوجه میشویم که خداشناسی استداللی بیشتر
در روایاو وجود دارد که در ادامه از آن بحث خواهیم کرد و در مورد برهانهایی که در روایاو مطرح شده،
توضففیخ خواهیم داد .اکثر این براهین به «برهان نظم» یا «اسففتدالل از فعل بر فاعل» یا به نوعی «اسففتدالل بر
حدوث و قدم» بازمیگردد .التته برخی تالش کردهاند دالیلی دیگر را از روایاو به دسفففت آورند که اگر
فر صت شود دراین باره نیز بحث خواهیم کرد که این گونه بهرهگیری از روایاو ،ا ستفادههای ناق صی ا ست
که از جمله میتوان به برهان «امکان و وجود» یا «برهان صدیقین» اشاره کرد.
اما آیا متکلمان ما تنها به همین ب سنده کردهاند ،یعنی ا ستداللهای شان فقط برگرفته از آیاو و روایاو بود؟
قطعا چنین نتوده اسففت؛ یعنی ریشففههای ادلو فلسفففی و کالمی ما به خارج از جهان اسففالم نیز بازمیگردد.
بهعنوان مثال مقدماو برهان حدوث و قدم بیشفففتر برگرفته از برخی تقریرهای یونانی اسفففت .بهطور خاص
یحیی نحوی تقریرهای م شابهی در اثتاو حدوث عالم دارد که م سلمانها از آن ا ستفاده کردهاند یا از برهان
حرکت ار سطو با ترییراتی بهره گرفتهاند .بنابراین قطعا نمیتوان ادعا کرد آن چه در تفکر جهان ا سالم اتفاق
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افتاده است بهطور خالص خداشناسی وحیانی و روایی است ،بلکه عناصری برگرفته از مصادیق غیراسالمی
نیز در آن وجود دارد ،هر چند متکلمان کو شیدهاند ترییراتی در آنها ایجاد کنند .در ادامه از تاریخچو این دو
برهان مهم بحث میکنیم.
در کتابهای کالمی بهطور عمده از سه برهان بحث می شود :برهان طتیعیون که همان برهان حرکت ا ست،
برهان حدوث و قدم که برهان متکلمان میباشففد و برهان صففدیقین یا امکان و وجوب 2با تفاووهایی میان
این دو ،چون برخی معتقدند برهان امکان و وجوب با برهان صدیقین تفاوو دارد که آن را توضیخ میدهم.
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این سه برهان اصلیترین براهینی هستند که مطرح شده است .التته این براهین به این شکل نتودهاند ،بلکه در
طول تاریخ تکامل یافتهاند؛ از اینرو ابتدا تاریخچو آنها و سپس متانیشان را مطرح مینماییم.
اگر تأ مل در آیاو را بپذیریم یا به عتارتی دیدن آن چه در عالم تکوین اتفاق می افتد و گذر از آن برای
رسففیدن به خداوند را به یک معنا به عنوان اسففتدالل بپذیریم میتوان گفت برهان حدوث و قدم تا حدودی
اسففتداللی اسففت که در قرآن مطرح میباشففد که متکلمان هم از آن اسففتفاده کردهاند .یعنی متکلمان از شففیوۀ
ا ستداللی قرآن -به این معنا که با نگاه کردن به آنچه در اطراف شان وجود دارد ،بر آن چه نمیبینند ،ا ستدالل
کنند  -اسففتفاده کردهاند .به تعتیر دیگر به نوعی از این راه بهره گرفتند و با اسففتفاده از آن منطق سففاختند و
منطق شفففان را بر ه مان پا یه اسفففتوار کرد ند که در ادا مه نیز کمی در بارۀ منطق متکل مان و تأثیرش در
اسففتداللهایشففان صففحتت خواهیم کرد .بنابراین میتوانیم در قرآن کلیاتی را دربارۀ برهان برهان حدوث و
قدم پیدا کنیم ،ولی بیشتر از آنچه در قرآن یافت میشود ،شواهد و مستنداو در روایاو وجود دارد.
روایاو ما برهان حدوث و قدم را با یکی دو مقدمو متفاوو در اثتاو حدوث عالم مطرح کردهاند .گاه در
روایاو ،به دو نوع مختلف بحث شده است؛ در حالت اول بحث از ترییر است ،یعنی عالم متریر است و هر
متریری حادث میباشد و هر حادثی نیازمند محدثی است .در حالت دوم از ترکیب بحث میشود یعنی عالم،
مرکب است و باالخره در هر مرکتی ترییراتی به وجود میآید که این ترییراو متتنی بر حدوث آن است،
بنابراین نیازمند یک محدث است .این نوع استداللها در روایاو ما وجود دارد .اما روایاو ما بیشتر از این
پیش نمیروند ،فقط در همین حد بیان میکنند که زیاده و نقصان در ما بر حدوث ما داللت میکند و از این
طریق کوشیدهاند خداوند را اثتاو کنند .اینها نشان میدهد که روایاو ما بر استدالل از صنع بر صانع تأکید
زیادی داشتهاند .موارد دیگری نیز وجود دارد که برخی از آن استفاده کردهاند مانند این روایت امیرالمؤمنین7

 . 2برای مشاهده نمونهای از برهان امکان و وجوب و برهان حدوث و قدم ر.ک عالمه حلی ،کشف المراد ،ص.282
 . 3برای مشاهده این سه برهان و برخی براهین دیگر ر.ک .محمدجواد انواری« ،براهین اثتاو باری» در دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی،
ج.11
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که میفرمایند« :کل قائم فی سواه معلول» ،4که این بخش از روایت را به نوعی دال بر برهان امکان و وجوب
دانستهاند یعنی در اینجا دلیل نیازمندی احتیاج میباشد نه حدوث 5.در برخی از استداللها حد وسط ،حدوث
قرار میگیرد و برخی خواستهاند با توجه به این عتارو امام دلیل نیازمندی را احتیاج بدانند .التته این نیاز به
توضیحی دارد به این بیان که این تعابیر در استداللها برای اثتاو خدا نیامده است؛ یعنی اگر امیرالمومنین 7
فرمودهاند« :کل قائم فی سواه معلول» ،بحث از این است که ما راهی به شناخت صفاو نداریم و این که ما به
شناخت خدا دسترسی نداریم .چرا؟ چون اگر صورتی از آن در ما شکل بگیرد و اگر خدا در ما حلول کند و
به ما قیام پیدا کند ،مثال معلول می شود .حاال خواستهاند از این تعتیر کلی استدالل کنند .التته ما میتوانیم همین
تعتیر «کل قائم فی سواه» را هم حادث بگیریم و هم دلیل فاعلیت را بر آن بار کنیم و بگوییم چون خداوند
فاعل این عالم است ،نمیتواند یا مواردی دیگر که فالسفه بیان کردهاند .متکلمین از همین روایاو استفاده
کردند و استداللهایی را ساختند .نخستین تقریر از این استداللها ،استدالل هشام بنحکم است که از ترکیب
شروع کرده و یا استفاده از همان عتارو روایاو کوشیده است انسان را با توجه به حد وسط ترکیب ،محتاج
به خالق نشان دهد .همچنین اثتاو خدا را به همین روش انجام میدهد .شیخ مفید هم از همین طریق استفاده
کرده است ،در این استداللها هنوز نسخههای یونانی وارد نشدهاند و پس از ورود تقریرهای یونانی،
استداللهای مزبور چهرهای متفاوو مییابند .التته شیخ مفید تا حدودی (از این تقریرها) استفاده کرده است،
ولی در تقریر برهان حدوث کامال تقریر روایی میآورد 6.ایشان میگوید« :عالم ،متریر است و هر متریری،
حادث است ،پس عالم حادث است ».این مطلب چند نکته دارد .1 :این که هر حادثی نیازمند به محدث است،
قضیهای فطری میباشد و ما بهنحو فطری به آن باور داریم و از اینرو به به استدالل نیاز نیست؛  .2این که
دلیل حدوث را ترییر قرار داد و آن را از این طریق اثتاو کرد ،اما جلوتر که میرویم کسانی مانند ابوالهذیل
در میان معتزله چه میکنند و بعد در تفکراو شیعی چه تأثیری دارند؟ ابوالهذیل از عتاراتی که در فلسفو یونان
مطرح شده بود ،استفاده کرد بهویژه یحیی نحوی که نظریو «اکوان» را مطرح کرد و سعی کرد از آن طریق ،خدا
را اثتاو کند (که التته جای بحث دارد ).اینها معتقد بودند هر چیزی در عالم ،اکوانی دارد .اکوان چیست؟
یعنی یا متحرک یا ساکن یا مجتمع و یا مفترق است و حالتهای متعددی دارد که این حالتها را اکوان
مینامیدند .بعد پرسیدند این اکوان متتنی بر چیست؟ یک سری معانی هستند ،یعنی حرکت کردن متتنی بر یک
معنا یا عرضی درون این است و این عرض ،چون ثابت نیست و متریر است و این شیئ همواره با این
متریرهاست؛ از اینرو خودش هم حادث است .بنابراین چند مرحله وجود داشت :اجسام خالی از اکوان
نیستند؛ یا متحرک یا ساکن هستند .اکوان به دلیل معانی ،در جسم قرار دارند؛ این معانی حادث میباشند و به
 . 4نهج التالغه ،خطته  ،186ص272
 . 5برای مشاهده یک نمونه از استفاده فیلسوفان از این روایت ر.ک .میرداماد ،القتساو ،ص.142
 .6ر.ک .شیخ مفید ،النکت فی مقدماو االصول32-31 ،
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تتع آنها اجسام نیز حادث هستند .این اولین مورد بود .تحول دوم کجا اتفاق افتاد؟ اینکه چرا حادث نیازمند
محدث است؟ گفتند ما از طریق قیا

شاهد علیالرائب بهدست می آورریم .من هر بنایی را دیدم به بانی آن

پی بردم .این دیگر از فطریاو ما نیست و از نظریاو ضروری عقلی هم نیست ،بلکه ما از قیا

شاهد

علیالرائب استفاده میکنیم .این شروع نوعی معرفتشناسی در حوزۀ توحید و خداشناسی بود که بعدها بسیار
گسترش یافت و در اشاعره به حالت افراطی درآمده و به تشتیه خالق و مخلوق منجر شد .حتی مثال در جایی
اگر شما علم را برای خدا اثتاو میکنید ،معتقد هستید که علم خدا ذائد بر ذاتش میباشد چون ما زائد بر ذاو
خدا هستیم .این آغاز مجموعهای از انحرافاو در تقریر برهان بود .اصطالحا این را نظریه و طریقو معانی
مینامند .آیا در امامیه هم این اتفاق افتاد؟ بله سید مرتضی و شاگردانش دقیقا همین استدالل را اقامه کردند و
بهطور کلی آنچه در خداشناسی سید مرتضی و شاگردانش بهوجود آمد ،همین استداللی بود که (همانطور
که عرض کردم) توسط ابوالهذیل معتزلی بنیان گذاشته شده بود که بعدها گسترش یافت و در تفکر امامیه هم
مطرح شد .اما برخی از معتزلیان و همچنین امامیه بر این نظریه اشکاالتی وارد کردهاند .یکی از اشکاالو
مربوط به همان قیا

شاهد علیالرائب بود که گفتند اصال الزم نیست که از طریق قیا

بفهمیم که هر حادثی

به یک محدث نیازمند است .از طریق چه باید بفهمیم؟ موجودی که حادث شده ،آیا جایز بوده که حادث شود
یا حدوثش همراه با وجوب بوده است؟ حدوث نمیتواند همراه با وجوب باشد ،یعنی اگر وجود یک شئ
ضروری باشد ،حدوث دیگر معنایی ندارد .از اینرو گفتند حدوثش امکانی است و وقتی حدوثش جایز است
از نظر عقلی نیازمند کسی است که به او وجود دهد .بنابراین پرسیدند چرا حادث ،نیازمند محدث است؟ به
یک دلیل عقلی روشن و آن اینکه جسم حادث نیازمند غیر است .حدوث جسم حادث ،امکانی است .این به
یک معنا بهرهمندی از تفکر فالسفه هم بود ،یعنی نقطو شروع عناوین و مفاهیم وجوب و امکان این جا قرار
دارد .دقیقا از نظر تاریخی ،ابوالحسین بصری معتزلی در قرن پنجم و شاگردان او و نیز در میان امامیه سدیدالدین
حمصی رازی ،نخستین افرادی هستند که این کار را انجام دادند و معتقد شدند که حدوث ،حدوث امکانی
است و از اینرو شئ ،نیازمند غیر است .ممکن است چنین به نظر برسد که در اینجا دلیل نیازمندی روی
امکان برده شده است و از اینرو در واقع به نوعی تقریر برهان امکان و وجوب است .اما این چنین نیست.
آنها بر روی مقدمو اول که عالم حادث است ،اصرار دارند .چرا؟ چون نکتهای در ذهن متکلم ما وجود دارد
متنی بر اینکه خدا نتاید مجتور باشد ،خدا فاعل مختار است .از اینرو و برای جلوگیری از این مشکل (مجتور
شدن خداوند) حدوث را نگاه میدارند و همچنان به حدوث عالم معتقدند .نکتو دوم این که از نظر متکلم ما
هر آنچه در عالم بیرون قرار دارد ،حادث است ،یعنی ما چیزی فراتر از اجسام حادث اطراف خود نمیبینیم.
این به نوعی انکار نظریو تجرد هم بود .چرا فالسفه بحث امکان را طرح میکردند؟ چون میخواستند به نوعی
بگویند موجوداو ممکن است غیرحادث هم باشند ،که هستند از جمله موجوداو مجرد که ما برای اثتاو
نیازمندی آنها به خدا باید حد وسط را بر روی امکان و نیازمندی قرار دهیم .ولی متکلمان ما همچنان معتقدند
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که موجود مجرد فراتر از آنچه که ما میبینیم و این اجسام ،چیزی نیست ،به جز خدا که غیر از این اجسام
است و تنها موجود مجرد خداست ،بقیو موجوداو همه مادی هستند .آنچه گفتیم طریقو احوال بود که تقریتا
ترکیتی از همان حرفهای قتلی است که فقط دو ترییر در آن دیده میشود .ترییر نخست انکار معنا بود ،یعنی
میگفتند ما این حاالو را قتول داریم ولی این دلیل بر آن نیست که معنایی در آن وجود دارد ،ما دلیلی بر این
نداریم که اعراضی داشته باشد .ترییر دوم نیز انکار قیا

شاهد علیالرائب بود.

آنچه عرض کردم تقریتا سیر تطور برهان حدوث و قدم در کالم ما ست .یعنی از ابتدا در کالم ما سه تقریر
متفاوو از برهان حدوث و قدم ارائه شففده اسففت .برهان حدوث و قدم سففاده ،وحیانی و روایی که از ترییر
اسففتفاده میکند و بعد در سففنت معتزله ،بصففری یا قدمای معتزله مانند ابوالهذیل ،از طریقو المعانی اسففتفاده
میکنند و در نهایت معتزلو متأخر و امامیو متأخر ،حلیّان ما (التته متقدمان حله) مانند سففدیدالدین حمصففی،
طریقو االحوال را به کار گرفتند که تقریتا با ورود مفهوم امکان و وجوب مصففادف بود .التته توضففیخ میدهم
که امکان و وجوبی مدنظر ای شان در این دوره ،ا ستحاله شده بود یعنی اینطور نی ست که اگر ک سی مفهوم
امکان یا وجوب را در این دوره آورده ،به تمام لوازمش پایتند با شد .از اینرو از نگاه اینها ممکن م ساوی با
حادث و قدیم مسففاوی با واجب اسففت ،یعنی ما قدیم غیرواجب نداریم .از اینرو باید به این اسففتحالههای
معنایی توجه کنیم .در این دوره صرفا بحث از این بود که موجودِ نیازمند ممکن می شود و موجود بینیاز در
وجودِ خود واجب میشففود .بر خالف فلسفففه ،این وجوب در بینیازی دلیلی بر ایجاب صففدور ندارد .وقتی
شفففما در فلسففففه ،به وجوب قائل میشفففوید ،باید به ایجاب صفففدور هم پایتند باشفففید .یعنی خداوند من
جمیعالجهاو واجب ا ست که در نتیجه پیو سته فعل هم از او صادر می شود؛ این نظریو صدور می شود و
امثال آن .این در حالی اسففت که گروه مخالف این وجوب را قتول می کنند و در عین حال به نظریو فاعلیت
و خالقیت و حدوث عالم قائل ه ستند و هیچ م شکلی نیز با اینها ندارند ،چرا؟ چون مفهوم امکان و وجوب
نزد ایشففان اسففتحاله یافته اسففت؛ یعنی تنها نیازمندی و بینیازی را از آن مفهوم فلسفففی گرفتهاند و اسففتفاده
کردهاند.
اما برهان دوم ،برهان صدیقین است که من تا حدودی میکوشم تفاووهای متنایی در این حوزه را بیان کنم.
برهان صدیقین نخ ستین بار تو سط ابن سینا مطرح شد 7.در ابتدا تفاوو برهان صدیقین با برهان امکان و
وجوب را بیان کنم .در برهان امکان و وجوب ،شفففما همچنان نگاه خلقی دارید ،یعنی میخواهید از خلق به
خالق بر سید و میگویید «العالم مکمن و کل ممکن یحتاج الی العلو» و در نهایت به واجب بر سید .ولی در
این نگاه ،برهان صدیقین ،از عالم شروع نمیکند ،یعنی نمیگویید« :العالم ممکن» .برخی گفتهاند برهان امکان

 . 7ابنسینا ،االشاراو و التنتیهاو ،ج ،3ص66
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و وجوب ،یک برهان خلقی است که در آن به یک معنا از مخلوقاو شروع میکنیم تا به خدا برسیم و از این
منظر به تعتیر متکلمان ما بسیار نزدیک میشود چون آنها هم در آخر از افعال الهی استفاده میکردند.
در تفکر ا سالمی به خ صوص شیعی و عرفانی چند آموزه وجود دا شت که در روایاو ما مطرح می شد؛ از
جمله معرفو اهلل باهلل ،یعنی خدا را با خدا بشفففناسفففیم .همین آموزه در عرفان هم طرح شفففده بود و عرفا به
روایاو هم استناد میکردند.
نکتو بعدی عجز عقل از اسففتدالل برای اثتاو خداسففت که هم در منابع روایی ما و هم در منابع عرفا وجود
دا شته ا ست .از این معرفو اهلل باهلل دو تقریر در روایاو ارائه شده ا ست .نخ ست اینکه ما برای ر سیدن به
معرفو اهلل ابزاری نداریم .از اینرو معرفت باید اعطایی با شد همچنان که امثال شیخ صدوق 8یا امثال کلینی
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معتقد بودند معرفو اهلل باهلل یعنی معرفت خدا بدون تشفففتیه خدا به غیر خداوند؛ به عتارتی دیگر معرفت
تنزیهی خدا نه معرفت ت شتیهی خدا .از اینرو وقتی معرفت خدا را تو ضیخ می دهد می گوید ما باید خدا را
بشناسیم بدون تشتیه خدا به اشخاص ،اعیان ،جواهر و. ...
دوم این که ابنسینا یا با بهرهگیری از تفکراتی که در عرفان مطرح شده بود یا با استفاده از این میراث روایی،
نظریه ای را مطرح کرد ،گفت :ما در شناخت خدا اگر بخواهیم از طریق افعال الهی به خدا بر سیم ،م ستلزم
این اسفففت که برهان ما برهان انیی یعنی از معلول به علت باشفففد ،چون از فعل به فاعل میرسفففیم .ولی این
برهان ،یقینی نیست و تکیو آن بیشتر بر همین معرفت اهلل باهلل است نه معرفت اهلل از طریق آثار و افعال الهی.
این دیدگاه تقریر دیگری است که ادعا میکند عقل میتواند خدا را باهلل بشناسد .تا پیش از این عرفا میگفتند
عقل نمیتواند خدا را باهلل بشناسد و معرفت اهلل باهلل معرفتی غیرعقالنی است ،التته نه این که ضد عقل باشد.
اما ابنسینا ادعا میکند معرفت اهلل باهلل عقلی هم داریم و از طریق عقل نیز میتوانیم خدا را بشناسیم .نخستین
مقدمهای که برای تتیین این موضوع مطرح کرد این بود :ضرورتا موجودی هست –این مقدمه در رد سفسطه
و ک سانی ا ست که معتقد بودند هیچ چیزی نی ست – در مقدمو بعدی می گوید :موجود یا واجب ا ست یا
یحتاج الی العلو .بنابراین ابنسففینا دیگر از ممکن به واجب نمیرسففد و واسففطهای درنظر نمیگیرد ،بلکه از
موجود شروع میکند تا به خدا بر سد .در حقیقت تمایز برهان ابن سینا با برهان قتلی از دیدگاه خودش این
ا ست که این برهان انیی و لمّی نی ست ،بلکه شته لمی میبا شد– اگر چه در برخی موارد میگوید لمی ا ست
ولی در بسففیاری از مواضففع آن را شففته لمی میداند -و این معرفت در حقیقت معرفت اهلل باهلل اسففت .خود
ابن سینا بر این مو ضوع ب سیار تأکید میکند و همانطور که میدانید هم عرفا و هم فال سفو بعدی به او ایراد
گرفتند که این تقریر مدعای شما را اثتاو نمیکند .شما معرفت اهلل باهلل پیدا نکرده اید ،بلکه از گذر موجود
 . 8صدوق ،التوحید414 ،
 . 9کلینی ،الکافی (ط  -اإلسالمیو) ،ج ،1ص163
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ممکن به خدا میرسفففید ،بنابراین مفهوم امکان در این میان واسفففطه اسفففت و این برخالف دعوی ابتدایی
شما ست .عرفایی مانند ابنعربی و شت ستری هم این ا شکال را گرفتهاند .فال سفو بعدی ه مانند مال صدرا هم
این ایراد را وارد دان سته و گفتهاند شما از طریق مفهوم امکان به این مو ضوع ر سیدهاید و در ست ا ست که
برهان انی کامل نیسففت ،ولی شففته لمی هم نیسففت و مهمتر از همه اینکه معرفت اهلل باهلل نیسففت ،در نتیجه
ادعای شما اثتاو نمی شود .بنابراین فیل سوف عقلگرای ما میخواهد آموزۀ معرفت اهلل باهلل را عقلی کند ،اما
موفق نی ست .بعد از آن چه اتفاقی میافتد؟ پس از ای شان تقریرهای دیگری از برهان صدیقین ارائه می شود
که ما را باز به معرفت اهلل باهلل عقلی نزدیک کند و بگوید عقل میتواند این کار انجام دهد .ولی در نهایت به
نظر می رسففد در تمام این تقریرها -اگر ما کامال عقلی رفتار کنیم – به نتیجه نمیرسففیم و اگر به طور کامل
گرایشهای عرفانی را مدنظر قرار دهیم ،میتوانیم به این تقریر نزدیک شویم .به بیان دیگر معرفت اهلل باهلل از
گذر نظریاو عرفانی و از گذر تعالیم شفففیعی روایی ممکن اسفففت ،ولی معرفت اهلل باهلل از گذر عقل ممکن
نیست و عقل نمیتواند به آن دست یابد.
تقریر بعدی تو سط مال صدرا ارائه شده ا ست .مال صدرا بیش از قتل و فال سفهای همچون ابن سینا به عرفان
نزدیک شده ا ست و قاعدتا تقریرش از برهان صدیقین هم بی شتر به معرفت اهلل باهلل نزدیک می شود .برهان
ایشان چند مقدمه دارد .نخست بحث اصالت وجود است .دوم بحث تشکیک که براسا

آن مرتتو پایین دال

بر آن اسففت که مرتتو باالتری وجود دارد .وجود هم که اصففیل اسففت و آنچه در عالم اسففت وجود اسففت.
موجوداو فقیر نیز دال بر وجود (مرتتو) عالی هسففتند .به عتارتی ایشففان میخواهد بگوید وجودی هسففت و
این وجود یا فقیر ا ست یا غنی! و ما میخواهیم از گذر این موجوداو فقیر به موجود غنی بر سیم 12.در ست
ا ست که مال صدرا مفهوم امکان را برمیدارد ولی در نهایت تقریر ای شان هم چند م شکل دارد .1 .مقدماتی
دارد که جداگانه باید اثتاو شوند و تا اثتاو نشوند این برهان اصال فایده ندارد .2 .مقدمو تشکیک ،دور است
و (دور) باید اثتاو شود .پس دیگر آن معرف اهلل باهلل نخواهد بود و ما از گذر بسیاری از استداللهای عقلی
به خدا میرسففیم که همه واسففطو در این راه هسففتند .مگر این که ما موجوداو فقیر را برداریم و تنها به این
ب سنده کنیم که یک ا صالت وجود و یک ت شکیک در وجود داریم که می بای ست قتال اثتاو شوند ،در این
صورو دیگر برهان نخواهد بود .بنابراین اگر حد وسط یعنی موجود فقیر را برداریم ،مشکالو ما تا حدودی
برطرف میشود ،ولی باز هم در نهایت باید مقدماو آن را باید در جای دیگر اثتاو کنیم.
آخرین تقریر و شففاید بتوانم بگویم کاملترین تقریر از برهان صففدیقین ،برهانی اسففت که عالمه طتاطتایی
مطرح کردهاند .ای شان در تقریر خود از وجود و ا صالت وجود و ...هم ا ستفاده نمی کنند و همو وا سطهها را
حذف میکنند .عالمه طتاطتایی از واقعیت آغاز میکند و میگوید ضرورتا واقعیتی ه ست (که در نقد همان
 .12برای مشاهده تقریری از برهان صدیقین مالصدرا ر.ک .عتدالرسول عتودیت ،تقریری از برهان صدیقین صدرایی
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شکاکیت است) .حتی کسی که می گوید واقعیت نیست ،به یک معنا مقر به این است که واقعیتی وجود دارد،
در نتیجه ضرورتا واقعیتی هست .بنابراین واقعیت ،عدمناپذیر است و آن چه عدمناپذیر است ،واجبالوجود
میبا شد .واقعیت واجبالوجود ا ست .دقت کنید که در اینجا چه اتفاقی میافتد .اگر شما از واقعیت شروع
کنید و در مقدمو اول بگویید ضرورتا واقعیتی هست و در مقدمو دوم بگویید این واقعیت عدمناپذیر ا ست –
این واقعیت اعم از واجبالوجود بالریر و واجبالوجود بالذاو میباشد -این برهان در صورتی درست است
که شما قائل به وحدو وجود با شید و ای شان هم به این م سئله قائل ه ستند .عرض بنده این ا ست که این
تقریر در نهایت زمانی درست و کامل خواهد بود که شما به تقریر عرفانی و نیز وحدو وجود قائل باشید که
التته این وحدو وجود نیاز به اثتاو دارد که آن هم دوباره از گذر اثتاو یک آموزۀ اعتقادی است .ضمن این
که بحثهای بسیاری وجود دارد که آیا وجود در آن جا اصال (وجودِ) صرف است؟ یا نه وجود در قالب این
موجوداو در عالم خارج هست .ما به وجود صرف اصال نمی توانیم برسیم چون جای آن تنها عقل است که
این خود بحث دیگری میطلتد .بنابراین اگر ما به نظریو وحدو وجود قائل شففویم مشففکل حل میشففود و
برهان نتیجهبخش خواهد بود.
اما نتیجهای که بنده میخواهم بگیرم این اسففت که تالشهای فلسفففی برای اقامو برهان صففدیقین ،در نهایت
ناموفق بوده ا ست .همو این تالشها یا از گذر مفاهیم امکانی و یا از گذر موجوداو امکانی بودهاند؛ بنابراین
نتیجو به دست آمده برابر با مدعا نتود .نهایت چیزی که متوان اثتاو کرد این است که عقل در بهترین حالت
تنها میتواند از آثار به صاحب آثار پی بترد .راه عقل هم همین ا ست؛ اقرار به وجود خداوند و پس از اقرار
بقیو موارد از طریق دیگری حاصل میشود.
اما آنچه در تشففریخ و تتیین این دو برهان و تاریخچو آنها بیان کردم ،دربردارندۀ برخی متانی اسففت که در
پایان بحث خود و پیش از معبندی بهطور مختصر آنها را تحلیل میکنم.
در اقامو این براهین متانی معرفتشناسی وجود دارد که بدون دانستن آنها ،نمیتوانیم بفهمیم چرا اینگونه و
به این شکل ا ستدالل میکنند .نقطو ا شتراک فال سفه و متکلمان در بحث معرفت شنا سی این ا ست که عقل،
امکان شناخت خدا را دارد و معرفت ،اکت سابی ا ست .از اینرو متکلمان منکر آموزههای فطرو یا شهود و
همو اینها هسففتند و شففما نمیتوانید شففهود را در عتاروهایشففان بیابید .التته منظورم از متکلمان ،متکلمان
پیش از خواجه اسففت .خواجه به عنوان کسففی که وابسففتگیهای عرفانی ،فلسفففی و کالمی داشففت ،معرفت
شففهودی را پذیرفته بود – التته شففاگردانش در این موضففوع متفاوو هسففتند -ولی پیش از خواجه در تفکر
امامیه معرفت ،در معرفت اکتسابی عقلی منحصر است و از نظر متکلمان این دوره معرفت اهلل صرفا از طریق
عقل بهدست میآید ،فرد مسلمان هم بهعنوان کسی که خدا را می شناسد فقط و فقط باید استدالل کند و اگر
این کار را نکند ،کوتاهی کرده است.
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پرسش :منظورتان مدرسو برداد به این سو است؟
ا ستاد ر ضایی :بله کامال در ست ا ست ،منظورم پیش از برداد ا ست .یعنی ما در بحث خود ناظر به متکلمان
مدر سو کوفه و قم و مدینه حرفی نزدهایم .به عتارو دیگر از دورۀ اعتزالگرایی در کالم امامیه -که میتوانیم
بگوییم دوران برداد هست -از شیخ مفید به بعد ،هر آن چه در تفکر امامیه بحث شده است ،انحصار معرفت
در معرفت اکتسابی عقلی است .از این منظر عقل میتواند به خدا برسد و راه دیگری برای شناخت خدا جز
عقل نداریم .اما فال سفهای مانند ابن سینا معتقد ه ستند که معرفت شهودی هم ممکن ا ست .خواجه نیز در
عین حال که معرفت اکتسابی عقلی را قتول دارد ،شهود را هم میپذرد.
نکتو بعدی در حوزۀ تفاوو متنایی اینها در بحث معرفت ،تعریف شان از علم است .تعریف این دو گروه از
علم ،در بحثشفففان تأثیر جدی دارد .متکلمان علم را چه میدانند؟ نخسفففت این نکته را بگوییم که تعاریف
متکلمان متتنی بر حقیقت یک شففئ نیسففت ،بلکه متتنی بر تمایز اشففیا اسففت .یعنی متکلم وقتی میخواهد
چیزی را تعریف کند ،برای آن جنس و فصففل معین نمیکند ،بلکه تمایزاو آنها از یکدیگر را بیان میکند.
در واقع چون از نظر متکلمان ما به حقیقت اشیا دسترسی نداریم و از اینرو باید اشیا را متتنی بر تمایزاو
تعریف کنیم .با در نظر داشتن این نکته متکلمان در تعریف علم میگویند علم «اعتقاد الشئ علی ما هو به مع
السکون النفس» است .دو قید آوردهاند؛ نخست اعتقاد« :علی ما هو به»؛ به این معنا که با واقع مطابقت داشته
باشد .و دوم« :مع السکون النفس» که این قید را برای بیرون کردن شک و نیز جهل مرکب افزودهاند ،چون ما
میتوانیم اعتقاد جاهالنه هم دا شته با شیم .بعد در پا سخ این ا شکال که این تعریف ،تعریف خوبی نی ست،
میگویند بله ،علم عرض است و در یک محل حلول میکند ،ولی ما نمی دانیم چیست! بنابراین ما نمیتوانیم
خودِ علم را تعریف کنیم .آن چه ما در تعریف علم بیان میکنیم ترکیب یک قید روانشفففناسفففانه و یک قید
معرفت شنا سانه ا ست که مطابقت با واقع دا شته با شد و سکون نفس هم بیاورد .در عین حال معتقد ه ستیم
علم یک عرض است.
اما متکلم دربارۀ علم به خداوند چه میگوید؟ متکلم میگوید من این ا شیا را میبینم و از این طریق معتقد
میشففوم و علم پیدا میکنم که خدایی هسففت .از نگاه متکلم علم ما یا به امور محسففو

تعلق میگیرد یا از

سنخ امور ضروری و علوم اضطراری است که خدا در نهاد ما قرار داده است؛ مانند علم به برخی گزارههای
اولیه همچون حادث نیازمند محدث است و علم به امور پنهان از حوا  ،یعنی آنچه که جلوی من نیست و
من آن را نمیبینم .راه رسفففیدن به این امور پنهانی ،فقط و فقط اسفففتدالل از آثار به مؤثر اسفففت و هیچ راه
دیگری وجود ندارد .التته این متتنی بر یک نظریو ان سان شنا سی هم بوده ا ست .متکلمان به روح مجرد قائل
نتودند؛ از اینرو امکان اتحاد ما با امر پنهانی وجود نداشفففت و نیز گذر از این عالم ماده هم ممکن نتود؛ از
اینرو ادعای ایشففان متتنی بر نظریو انسففانشففناسففی آنها (که روح را بهعنوان امری مجرد قتول ندارد) نیز
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میباشففد .این نظریه چنین مطرح میشففد که به آنچه غایب اسففت فقط و فقط از طریق عقل میتوان دسففت
یافت .اما عقل چی ست؟ عقل هم مجرد نی ست ،بلکه مجموعهای از دادهها ست« :العقل هو العلم الذی یمکن
به االسفففتدالل بالشفففاهد علی الرائب»؛ گفتهاند عقل مجموعهای از علومی اسفففت که ما با آن علوم میتوانیم
به امور غائب برسیم .یعنی عقل هم فراتر از این علوم

استدالل کنیم و با عتور از این امور شاهد و محسو

نی ست که شما بگویید عقل مجردی ه ست و من میتوانم بو سیلو آن ،موجود مجرد را دریابم و به آن علم
پیدا کنم و ماهیت آن را بشناسم و با آن اتحاد یابم و...
پرسش :عذر میخواهم ادعا این است که همو متکلمان برداد منکر روح مجرد بودهاند؟
پاسخ استاد رضایی :بله.
پرسش :اما شیخ مفید منکر نتوده است ،ظاهرا تنها شیخ مرتضی منکر روح مجرد بوده است.
ا ستاد ر ضایی :بله در ست میفرمایید شیخ مفید منکر نتوده ا ست ،ولی بزرگانی مانند شیخ مرت ضی ،شیخ
طوسی ،ابوالصالح حلتی ،همه منکر بودهاند .بنابراین شیخ مفید و نیز کراجکی استثنا بودهاند.
پرسش :آیا شیخ طوسی بر روح مجرد تصریخ دارد؟
استاد رضایی :بله ،شیخ طوسی در االقتصاد دربارۀ این مسئله بحث میکند .ابتدا بحث روح را مطرح میکند
و بعد ادلو اثتاو روح را رد میکند و میگوید امکان ندارد روح (بهعنوان امری مجرد) وجود داشففته باشففد.
روح در نهایت عرضی است که حلول کرده است .یعنی روح ،جوهر بسیط و جوهر مجزا نیست! این مطلب
را بقیه معتزله هم قتول داشتند.
پر سش :باید بحث بی شتری شود .ولی حتما باید اوال میان نقد ادله و نقد مدعا و ثانیا میان انکار جوهریّت و
انکار تجرد نیز تفکیک شود.
اسففتاد رضففایی :این نکته را نیز باید بگویم که در بحث روح چند نظر وجود دارد .1 .عموم معتزله و بیشففتر
متکلمان برداد به جز شیخ مفید و کراجکی معتقد ه ستند که روح ،عرض ا ست .شیخ مفید اعتقاد دارد روح،
جوهر بسیط است که در واقع نظر ایشان ،نزدیک به قول فالسفه میباشد ،ولی در آخر وقتی ویژگیهای این
روح را برمیشمارد ،با نظریو فالسفه تفاوو مییابد ،یعنی در آخر وقتی جوهر بسیط را مطرح میکند ،جوهر
ب سیط فل سفی نی ست .طتق نظر شیخ مفید ،این روح میتواند مکان و زمان دا شته و محدود با شد .بنابراین
میتوانم ادعا کنم که این طور نیست که نظریو شیخ مفید کامال فلسفی باشد.
پرسش :فکر کنم اگر بگوییم نظریو شیخ مفید سینوی نیست ،دقیقتر باشد ،چون به هر حال از لحاظ فلسفی
دامنو گسترده دارد .خود حکما نیز حرف واحدی ندارند.
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استاد رضایی :بله این حرف درست است ،یعنی منظور ،بیشتر آن تقریر تجرد سینوی است که بعدا در صدرا
و امثال او ادامه مییابد ،التته میان صدرا و ابنسینا هم تفاوو است.
پرسفففش :ولی به هر حال این ادعا که« :علم را چنین تعریف میکردند چون انسفففانشفففناسفففی آنها در واقع
فیزیکالی ستی بود» مناق شهانگیز ا ست ،چون در واقع یک عده مانند شیخ مفید با این که قائل به تجرد نفس
هستند ،این را تعریف میکنند.
ا ستاد ر ضایی :پس یک بحث ،بحث تعریف علم ا ست و بعد ارتتاط آن با ان سان شنا سی آنها به این معنا که
نظریو انسان شناسی ایشان تا چه حد در دیدگاه شان دربارۀ علم تأثیر دارد .بحث دوم ماهیت عقل بود که بیان
کردم ماهیت عقل از نگاه اینها ،یک عقل مجزای مجرد نی ست .بله شیخ مفید به این م سئله قائل ا ست که
عقل ،قوه اسففت و آن را به عنوان یک قوۀ انسففانی به نام عرض قتول میکند و اسففمش را معنا قرار میدهد.
ولی سید مرتضی و شاگردانش همه قائل هستند که عقل ،همین علوم است و چیز دیگری غیر از آن نیست و
ما وقتی همو این علوم را کنار هم قرار میدهیم ،میتوانیم استدالل کنیم.
پر سش :بهتر نی ست بگوییم جریان ابوالح سین ب صری در امامیه این حرف را میزند؟ چون این تعریفی که
بیان کردید« :العقل هو العلم» ،حرف ابوالحسین بصری است.
استاد رضایی :نه ،به هیچ عنوان ،این تعریف را من از شیخ طوسی آوردهام.
پرسش :این تعریف در المعتمد آمده است.
استاد رضایی :همو معتزلیان قائل هستند که عقل ،علم است 11.مگر شما معتزلیای می شناسید که عقل را غیر
از علم بداند؟ ا صال قا ضی عتدالجتار میگوید عقل چهارده گزاره ا ست و میگوید مجموع این چهارده علم،
عقل است و هر کس آنها را داشته باشد ،عاقل است.
پرسش :شما همو اینها را در یک ردیف قرار میدهید؟ یعنی همو معتزله از ابوالهذیل عالف تا...
اسففتاد رضففایی :در بحث ماهیت عقل ،بله ،چون همه معتقد هسففتند که عقل ،علم اسففت .شففیخ مفید عقل را
عرض میداند و من قولی از بلخی بردادی در اینباره ندیدم که عقل عرض هست یا نه؟! این را بنده تصریخ
میکنم چون شیخ مفید اکثرا از آرا بردادیان پیروی میکند .شاید این شاهدی با شد بر این که بردادیها
معتقدند عقل ،عرض است .ولی براسا

آن چه که بنده –با تفحص ناقصم -یافتم ،بخشی از زیدیها و شیخ

مفید و کراجکی معتقدند عقل ،عرض ا ست که آن هم بی شتر ناظر بر روایاو ما ست .شیخ مفید هم به این
مطلب تصریخ میکند .روایاو ما عقل را به این معنا بیان میکنند که عقل ،قوه ا ست .اما شاگردان شیخ مفید
 . 11نمونهای از این تعریف« :کمال العقل هو العلم بجمل األعیان ،و األوصاف ،و األحکام( ».قاضی عتدالجتار ،المرنی فی ابواب التوحید و
العدل ،ج ،15ص)25
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و اغلب معتزله عقل را علم یا مجموعهای از علوم می دانند .بعدها در امامیه و از خواجه به بعد ،این تفاوو
حادث شد.
پرسش :مطالتی که شما توضیخ میدهید دربارۀ استدالل عقلی است .االن مراد از عقل در آن جا ما به التعقل
یا تعقل اسففت؟ ممکن اسففت بگوییم التعقل هو العلم الذی فالن .بعد فیلسففوفان به گفتو خودتان گفتهاند :نه!
این تمثیل تعقل به تعلیم اسفففت .پس در این تعریف ما بهالتعقل منظور نمی باشفففد یا به عتارتی این مطالب
(چنین چیزی) نشان نمیدهد.
استاد رضایی :من عین عتاروها را هم از قاضی عتدالجتار و هم از شیخ طوسی (در االقتصاد) میآورم .اینها
میگویند ا صال عقل چیز مجزایی نی ست .عقل ،همین علوم ا ست و حتی برای این مطلب دلیل میآورند .ما
می توانیم بگوییم که این مطالب چند مرحله دارد .در روایاو ما عقل بهعنوان موجودی مسفففتقل که خلقتی
دارد و ...پذیرفته شففده اسففت .یک گام پایینتر ،شففیخ مفید و برخی از زیدیه با تأثر از همان روایاو گفتند:
عقل ،عرض است و جوهر مجزا نیست و بعد گفتند :آن جوهر مجزایی که در روایاو نقل شده است از باب
تمثیل بوده و ا سطورهای ا ست .در واقع این مطلب را صرفا برای این گفتند که ن شان دهند عقل چیز مهمی
اسففت( .که این قول کراجکی میباشففد ).یک گام بعدتر که از همو اینها پایینتر میآید ،سففید مرتضففی و
بسیاری از معتزله به این قائل هستند که عقل ،علم است .گام بعد که با تأثر از تفکر فلسفی در امامیه با ظهور
خواجه اتفاق میافتد .خواجه میگوید عقل ،یک غریزه اسففت .ادعای این دوره با حرف شففیخ مفید تفاوو
دارد .یعنی عقل در تفکر خواجه دوباره به سمت تجرد نزدیک می شود و میتواند مفاهیم مجرد را درک کند.
بعد خواجه همان عقولی را که ابنسفففینا مطرح کرده بود ،بیان میکند .تأثیر این مطلب در خداشفففناسفففی
کجاست؟ تأثیرش در فهم مفاهیم مجرد است که به طور خاص میتوانیم آن را اینجا پیگیری کنیم.
اما اجازه دهید متانی جهانشفففناسفففی را هم بیان کنم .بتینید از نگاه متکلم ما عالم به معنای ماسفففوی اهلل،
دربردارندۀ اج سام و اعراض ا ست یعنی هیچ چیزی به جز اج سام و اعراض در عالم نی ست .متکلمان وقتی
برهان حدوث را مطرح میکنند ،برای شان مهم نی ست موجود مجردی ه ست یا نه ،چون ا صال موجود مجرد
نیسففت؛ از اینرو هر چه هسففت ،حادث میباشففد .بنابراین از طریق برهان حدوث جلو میآیند ،مجرداو را
انکار میکنند و در مقابل فالسفه میایستند ،در آخر هم حاضر نمیشوند یک قدم جلوتر بیایند و مجرداو را
بپذیرند.
اما نکتو دوم تعریفی اسفففت که متکلمان از وجوب و امکان و حدوث و قدم ارائه میکنند .حتی برخی از
متکلمان فلسفففهگرای ما مانند خواجه و حتی عالمه حلی ،وقتی برهان امکان و وجوب را بیان میکنند ،ترییر
و تحوالتی را در آن بهوجود میآورند .چرا؟ برای این که به حدوث عالم قائل باشند و آن را کنار نزنند؛ زیرا
اگر حدوث عالم را کنار بزنند ،کل نظام ترییر پیدا میکند و یک نظام فلسففففی به وجود میآید ،در حالی که
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اینها نمیخواهند از این مرحله عتور کنند ،همچنین قتال اثتاو کرده بودند که اجسففام ،حادث هسففتند و از
اینرو نمیخواهند از این گذر کنند.
نکتو بعدی این ا ست که ای شان در نظریو جهان شنا سی خود به نظریو فاعلیت باور دارند نه صدور ،که این
باور در براهین اثتاوشان تأثیر دارد.
پرسش :امکان دارد در مورد تقلید هم توضیحی دهید؟
اسففتاد رضففایی :از نگاه متکلمان ،ما میتوانیم خدا را بشففناسففیم ،یعنی امکان معرفت وجود دارد .تقلید جایز
نیست ،چون در تقلید کافر و تقلید مؤمن ترجیحی نیست .ما باید مُرجحی داشته باشیم که از چه کسی تقلید
کنیم .نکتو دیگر این که اگر کسی بگوید قتل از این که خدا را قتول داشته باشم ،واجب و حرام از کجا بیرون
میآید ،این هم متتنی بر نظریو ح سن و قتخ متکلمان ا ست که فال سفه آن را قتول ندا شتند و به این معنا به
ح سن و قتخ قائل نتودند .حُ سن و قتخ ،عقلی ا ست و احکامی دارد .شرع میتواند حکم کند ،وجوب بیاورد
و من با توجه به آن ملزم به کاری شوم .در نهایت از دیدگاه فالسفه حُ سن و قتخ ،عقالیی است ،اما در گروه
متکلمان چون به حسفففن و قتخ عقلی قائل بودند و حُسفففن و قتخ را در مقدماو اسفففتداللهای خود قرار
میدادند؛ از اینرو معتقد بودند که ما با توجه به این که خوفِ ضرر محتمل برایمان ایجاد می شود و اینکه
مثال ما شکر منعم را بهجا نیاوریم و اینها همه گزارههای عقلی ا ست ،برای ما واجب می شود که یک کاری
را انجام دهیم .لذا از نگاه متکلم اگر هیچ نتیای نیاید و ما و سط بیابانی با شیم و هادیای ندا شته با شیم ،بر
شما واجب ا ست خدا را ب شنا سید ،در غیر این صورو عقاب می شوید .اینها نتایج تتعاو معرفت شنا سی
است.
اجازه دهید در پایان بحث مجموع مطالب را جمعبندی کنم .عقل صرفا از طریق افعال به خدا میر سد و راه
دیگری ندارد .هر راه دیگری هم که ادعا شفففده ،راه عقلی نیسفففت یا حداقل میتوان گفت آمیخته با متاحث
غیرعقلی اسفففت؛ مگر این که به راه عرفان رو بیاوریم و به حوزهای فراتر از عقل برویم در این صفففورو
میتوانیم معرفت اهلل باهلل را از طریق شهود بهد ست بیاوریم .از سوی دیگر میتوانیم از طریق منظومو روایی
امامیه نظامی بچینیم و براسا

آن تتیین کنیم که عقل ،فقط و فقط میتواند اقرار کند .اقرار به صانع ،کار عقل

اسفففت .ما اداتی به معرفت نداریم .در واقع خداوند معرفت به خودش را پیش از این عالم در وجود همو
ان سانها قرار داده ا ست و بر این متنا ان سانها فطرتا خدا را می شنا سند و در این دنیا آنچه اتفاق میافتد،
بازیابی آن معرفت فطری ا ست که این معرفت ،معرفت اهلل باهلل ا ست .سنخش چی ست؟ نمیدانیم .ماهیتش
چیست؟ نمیدانیم.
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اما در مورد براهین صدیقین هم که ادعا شده ارزش معرفت شنا سی باالتری از براهین خلق دارند ،همانطور
که گفتیم ادعایی است که اثتاتش دشوار است.
پرسش و پاسخ:
پر سش :برهان صدیقین عالمه به این شکل ا ست که «همو ما شکی نداریم که واقعیتی ه ست .واقعیت هیچ
گاه الواقعیت نمی شود یعنی این واقعیت ،انکارناپذیر است .انکارناپذیر است یعنی چه؟ یعنی این واقعیت در
هر شفرایطی صفادق اسفت و ابطال نمیشفود .معنی این سفخن چیسفت؟ این اسفت که واقعیتی که هسفت،
ضرورو ازلی دارد ،یعنی اعم از واجب بالذاو و بالریر نی ست .واجب بالریر ضرورو ازلی ندارد .آنچه که
ضرورو ازلی دارد ،واجب بالذاو ا ست .نیازی هم به وحدو وجود نداریم .یعنی همین صرف ت صور این
که واقعیتی ه ست و این واقعیت انکارناپذیر ا ست ،ن شان میدهد این ق ضیه بال ضرورۀ االزلیو و بدون هیچ
وا سطهای صادق ا ست .به اینکه آیا این ا ستدالل ا شکال دیگری دارد یا نه ،کاری ندارم ،ولی از و سایل و
و سائط دیگر ا ستفاده نمیکند و ن شان میدهد که در برهان صدیقین به هیچ ا صل دیگری جز ا صل بدیهی
امتناع اجتماع نقیضین نیاز نداریم .و در نهایت نتیجه میگیریم این که واقعیتی هست ،واجبالوجود است.
استاد رضایی :مدعای من این بود که ایشان از آن ضرورو گزارهای ،ضرورو وجودی را اثتاو کردهاند.
پرسش :ضرورو گزارهای یعنی چه؟ یعنی این که این گزاره ،احتمال کذب ندارد و مفادش را ثابت میکند!
استاد رضایی :نه! این اعم از امکانی و...
پرسففش :نه دیگر امکانی نمیتواند باشففد .این که ضففرورتش ازلی اسففت یعنی واجببالریر .اما امکان اینکه
واجببالریر نتا شد ،ه ست .مهم این ا ست که وقتی میگوید واقعیتی ه ست ،اثتاو میکند که واقعیتِ واجتی
هسففت و واجبالوجود بالذاو اسففت .از کجا این را آوردهام؟ از اینجا که احتمال کذب این قضففیه محال
است.
مجری :شاید ادعا این ا ست که به تعتیر قرون و سطاییها بحث بین ضرورو دئره و ددیکتو 12خلط شده
ا ست این که ضرورتا واقعیتی ه ست ،غیر از این ه ست که واقعیتی ضروری ه ست .عالمه میخواهند نتیجه
بگیرند که واقعیتی ضروری ه ست و بعد میگویند این واقعیت ضروری ،ضرورتش هم ازلی ا ست ولی پایو
اسففتداللشففان این اسففت که ضففرورتا واقعیت هسففت .بله ضففرورتا واقعیتی هسففت و چه بسففا این واقعیت،
واقعیتهایی است .مثال این استکان هست ،محتوای آن هست ،عینک هست و ...ضرورتا همو این واقعیاو
وجود دارند .چیزی هست ،ولی بحث بر سر آن است که این استکان واجب الوجود است یا میکروفون است

 . 12ضرورو شی ( )de reو ضرورو جمله ()de dicto
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یا چیز دیگر؟ عالمه خیلی صففریخ از این که ضففرورتا واقعیتی هسففت به اینجا پل میزنند که پس واقعیتی
ضروری ،آن هم به ضروروِ ازلی هست ،این یک مرالطه است .ادعا این است.
پر سش :عرض بنده این ا ست که من خودم این ا ستدالل را نمیپذیرم ولی میخواهم بگویم که این ا شکال
وارد نیسففت .این که اعم از واجب بالریر اسففت یا نه یا این که ایشففان از وحدو وجود اسففتفاده میکنند،
میگویند نه! استفاده نمیکنند.
ا ستاد رضایی :ای شان ا ستفاده نمیکند ،ولی اگر بخواهند برهان شان نتیجهبخش با شد ،باید حداقل یک مقدمه
دیگر به آن اضافه کنند.
پرسش :شما نیازی به وحدو وجود ندارید .الزم نیست ممکنالوجودها را نفی کنید .آنها هم باشند.
استاد رضایی :خب اگر نفی نکنیم به همان برهان مالصدرا تتدیل میشود ،یعنی از فقیر به غنی رسیدن.
پرسش :آقای جوادی آملی همین اشکالی را به برهان مالصدرا و ابنسینا میگیرد.
پرسفففش :عالمه تالش میکند پای ممکن را به میان نیاورد .ایشفففان میگوید ما از همان ابتدا سفففراا واجب
میرویم ،یعنی آن واقعیتی که ک شف میکنیم ،واقعیت وجوبی ا ست ،نه این که یا وجوبی و امکانی ا ست و
اگر امکانی باشد...
ا ستاد ر ضایی :بله ا شکال هم این ا ست که در اینجا بدون دلیل از مقدمو اول به مقدمو دوم منتقل شدهایم،
یعنی مقدماو دیگری نیز نیاز است تا به مقدمو دوم برسیم.
پرسش :نکتو دومی که میخواهم عرض کنم در باب معرفتاهلل است که آیا ممکن است به خداوند شناخت
پیدا کنیم یا ممکن نی ست که در روایاو ما نیز ه ست .التته این ا شکال بر شما نی ست بلکه تفکیکی ا ست که
باید میان هستی و چیستی خداوند قائل شویم .نکتهای که در این بحث وجود دارد این است که میان ه ستی
خدا و چیستی خدا چه فرقی وجود دارد؟ روایاو ما وقتی میگویند معرفت اهلل ممکن نیست یا دشوار است
و ...منظور شان چی ستی خدا ست ،نه این که دان ستن وجود خدا ممکن نتا شد .بهویژه ای م سئله در روایاو و
قرآن آشکار است که وجود خدا را مفروض و بدیهی میدانند .در هستی خدا جای تردید نیست .این بحث
در میزان معرفت اهلل در واقع در باب شناخت کنه و حقیقت و اسما خدا یا به تعتیر ساده تر شناخت چیستی
خدا ست .د ستیابی به این چی ستی را د شوار یا ا صال محال دان ستهاند .عمده بحثها بر سر همین ا ست .در
بسیاری از موارد ،التته نه همه جا ،وقتی بحث دشواری معرفت اهلل بیان می شود ،مراد ،اثتاو اصل وجود خدا
نیست ،بلکه مراد ،چیستی وجود خداوند است.
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نکتو دیگر که گفتید متکلمان قائلند نظر در باب خداوند واجب ا ست ،حتی اگر دین هم نگفته با شد وجوب
عقلی دارد و ما اگر این واجب را امتثال نکنیم ،عقاب میشفففویم .وقتی هنوز وجود خدایی معلوم نیسفففت،
قیامت و عقاب هم معلوم نیست .احتمال عقاب وجود دارد .حداکثر چیزی که میتوانیم بگوییم این است که
اگر خدایی و قیامتی باشد و ما در پی تحقیق در باب خدا نرویم ،ممکن است که عقاب شویم .نه این که اگر
در وجود خدا شففک داشففتیم و تحقیق هم نکردیم ،عقاب میشففویم .چه کسففی ما را عقاب کند؟ خداوند که
اصال وجودش هنوز برای من معلوم نی ست و قیامت هم هنوز اثتاو ن شده ا ست .فقط نکتو توضیحی بود که
منظور میتواند بحث احتمال عقاب باشد.
مجری :خب این مربوط به بحث دفع ضرر محتمل است که عقال واجب است .یعنی مستحب نیست.
ا ستاد ر ضایی :من دربارۀ کنه معرفت مقداری عرض کنم .ورود بحث کنه معرفت در ادبیاو علمی ما بی شتر
از بحثهای علمی و فل سفی ن شأو گرفته ا ست .در میان بحثهای متکلمان ،ما یک معرفت بی شتر نداریم.
متکلم میگوید :معرفت ،کنه ندارد .اگر بگوییم خدا را میتوان شناخت ،خدا ماهیت ندارد که من او را بتوانم
بشففناسففم .اما بحث کنه معرفت ،این که مثال معرفت من از صفففاو خدا میتواند الیه الیه باشففد ،متتنی بر
نظریاو خواجه در عرفان است که در جای خود اثتاو شده که خواجه این دیدگاهها را از عرفان گرفته است
و بعد آنها را در کالم خود پیاده می کند .شاهدش کجا ست؟ آن جا که فا ضل مقداد در شرح این عتارو،
خالصه رسالو اوصاف االشراف ایشان را میآورد .یعنی از نظر فاضل مقداد که شاگرد ایشان است ،توشیخ و
تشریخ این که معرفت فراتری داریم ،همان کتاب اوصاف االشراف است و این کتاب سیر مقاماو عرفانی را
از نگاه خواجه توضیخ میدهد که اینها متتنی بر ادبیاو عرفانی است.
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