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تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری
از منظر انسانشناسی صدرایی

تاريخ دريافت4991/9/82 :

تاريخ تأييد4991/48/41 :

جواد نظری *

*

هادی ملکزاده **

*

تحلیل رایج کالمی توبه ،آن را مسئلهای استحقاقی(ارزشی) عنوان میکند و
در نهایت ،آن را چشمپوشی موال از تعذیب عب میدان  .حقیقدت آن اسدت کده
این تحلیل ،حتی اگر صحیح باش  ،نارسا و ناقص است و تنها بخشی از حقیقت
توبه را نشان میده  .آیا میتوان ،بهجای تحلیل کالمی و رایج ،تحلیلی وجودی
و فلسفی از این مسئله ارائه داد؟ تحلیلی که توبه را طلب وجودی ج ی و قبول
آن را افاضه آن از موجود برتر ب ان ؟ چنین تحلیلی عالوه بر اینکه با متون دیندی
همخوانی بیشتری دارد ،عقالنیتر و دلنشینتدر اسدت .در ایدن تحلیدل ،پدیش از
اینکه قبول توبه مسئلهای الزم و اخالقی باشد  ،نادام وجدودی و علدی معلدولی
جهان مع آن است .قبول توبه از این منار ،رسی ن عب است به مرحلهای که در
آن مستع جوهر پسین است و در حقیقت ،قبول توبه از همین تب ل وجدودی و

* دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه ایالم.
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جوهری انتزاع میشود .بهنار میرس مسئله توبه جز با حرکت جدوهری نفد
قابل تبیین نیست و یا ح اقل ،حرکت جدوهری اشدت ادی نفد  ،بهتدرین تبیدین
فلسفی موجود بهشمار میرود .این نوشتار درص د است جوهر توبده را بده مد د
حرکت جوهری و غنای فلسفه ص رایی در مقوله انسانشناسی تحلیدل و تبیدین
کن و به نارسایی تحلیل کالمی و فلسفه غیرص رایی اشاره داشته باش .

واژگان کلیدی :توبده ،حرکدت جدوهری ،حرکدت جدوهری انسدان ،اختیدار،
مالص را.
مقدمه

توبه در لغت یعنی مطلق برگشتن ،یا برگشتن از معصیت به طاعدت .البتده چدون
درباره خ ا نیز بهکار می رود بهتر است در لغت آن را مطلق برگشتن ب انیم .چون
معصیت معنای محصلی در باب خ ا ن ارد که برگشتن تحصدل و تعدین معندایی
پی ا کن  1.توبه در اصطالح شرعی چنین تعریف ش ه است :ترک گناه و پشیمانی
از آن به دلیل قبح آن و عزم بر ع م عود و حتیالمق ور ت ارک آنچه فدو

شد ه

است (المفردات فی غریب القرآن،لسان العرب ،مجمع البحرین ،توبه) .در کلما

نورانی

امیرالمؤمنین

آم ه است :توبه ن امت قلبی ،استغفار با زبان ،ترک با جدوارح و

نیت ع م عود است (آمدی.)111 :1111 ،
دیدگاه متکلمان درباره توبه

دغ غه اصلی متکلمان بع از اجماع بر وجوب توبه آن است که آیا پ

از توبده

عب  ،پذیرش آن و اسقاط عقاب بر موال الزم است؟ اگر عب توبده تدام کند  ،امدا
 .1إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( .بقره.)45 :
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خ ا نپذیرد و عقاب کن  ،آیا خ ا ظلم کرده است که در این صور

عقدال قبدیح

خواه بود؟ البته شرعا مشخص است که خ ا توبه را میپذیرد و امت اسالمی بر
آن اتفاق دارن (تفتازانی -111/5 ،1111 ،شبر .)545/4 ،1141،معتزله قائلان عقال بر
خ اون واجب است عقاب گناهکار را با توبه بردارد ،اما مرجئه گفتهان  :خ اون
تفضال عقاب را از گناهکار بر میدارد و بخشش بر او واجب نیست (حلیی:1115،

 .)145اشاعره و امامیه گفتهان در لسان شرع اگر توبه با شرایط باش حتمدا قبدول
خواه ش (غزالی-111 :1111 ،شیخ طوسی-415 :1111 ،شبر .)545/4 :1141،اشاعره
بر این باورن که پذیرش توبه عقال بر خ ا واجب نیست .شیخ طوسدی و عالمده
حلی به دی گاه اشاعره تمایل دارن  .محقق طوسی در تجری االعتقاد توقف کدرده
است .ادله وجوب عقلی بخشش بر خ ا مخ وش است (حسنزاده آملدی،1231،
 .)273/1اصوال امامیه وجوب عقلی را نمیپذیرن و آن را تفضل و رحمت خد ا
میدانن (شیخ مفید-11 :1115،سبحانی.)551/1 :1114،
روشن است اگر بحث از این جهت مطرح شود ،جنبههدای انسدانشدناختی و
وجودی مسئله توبه مغفول میمان  .بهعبار

دیگر ،متکلمان تنها بحث را از منار

فاعلی و اخالقی مطرح میکنن  ،به این معنا که میپرسدن آیدا پدذیرش توبده بدر
خ ای متعال بهعنوان فاعل مختار از منار ارزششناختی عقال واجب است و عب
مستحق مغفر

است؟ اما از منار وجودشناختی میتوان پرسی  :آیدا قبدول توبده

عب  ،اصوال مسئلهای اعتباری است -به این معنا کده مالئکده ،مانند قراردادهدای
اجتماعی و حقوقی گناه انسان را از روی لوح ملکوتی پاک کنند یدا خ اوند از
عذاب کردن انسان مانن قاضی دادگاه دست بردارد  -و یا مسئلهای حقیقی است
 -به این معنا که شخص گناهکار ،حقیقتا و وجودا استع اد عوض شد ن را دارد،
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و می توان از وجود مبتذل بطالنی به هستی متعالی حقانی سلوک و صیرو

کن

و تقاضای توبه ،در حقیقت تقاضای افاضه وجود ج ی از حقیقت مطلق به زبدان
استع اد وجودی است؟ -یعنی مسئله صرفا تشریعی نیست ،بلکه از امور تکوینی
بهشمار میرود و نه تنها به «بای » فاعلی مربوط میشود بلکه به متن «بود» قدابلی
نیز نفوذ ذاتا ضروری دارد.
البته این تحول وجودشناختی تهافتی با آن بای ارزششناختی ن ارد .متکلمان
«بای » را دی ه ان اما از «بود» بیخبر مان ه ان  .به دیگر سخن فاعل مفیض و ام اد
آسمانی را فهمی هان  ،اما از قابل مع و اع اد زمینی غفلدت ورزید هاند  .قابلیدت
قابل شرط تحقق افاضه و فاعلیت فاعل است .مانن امکان ذاتی انسان کده شدرط
تکون انسان است و اگر انسان ممتنع بود ،فاعلیت فاعل نیز فعلیت نمییافت .البته
از منار وجودی نیز ،مسئله را به دو نحو میتوان طرح کرد :اگر توبده را گوندهای
از تغییر ت ریجی وجودی ب انیم ،آیا این تغییر از سنخ تغییر در عدرض اسدت یدا
جوهر؟
تفاوت نگاه کالمی و نگاه فلسفی

متکلمان در مباحث خ اشناسی بیشتر بدا روش فلسدفی مدیان یشدن و اسدت الل
میکنن ؛ اما پ

از اثبا

خ ا و صفا

او ،در مباحث مربوط بده نبدو  ،معداد و

انسانشناسی از اسلوبهای کالمی بهره میبرن ؛ یعنی بیشدتر بدر تواندایی فداعلی
خالق تکیه میکنن تا بر علیت اع ادی اشیاء و مخلوقا ؛ بدر احکدام و عدوارض
فاعلیت فاعل انگشت تأکی مینهن و از قواع نفد االمدری حداکم بدر قابلیدت
قوابل غفلت میورزن  .برای توضیح این مطلب بهتر است به مسدئله معداد اشداره
کنیم؛ معاد را دو گونه میتوان اثبا

کرد:
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1د نابودی انسان و بی جزا مان ن رفتارهدای او اخالقدا قبدیح اسدت و خد ای
متعال قبیح انجام نمیده  ،پ

معاد واجب است.

3د انسان مجرد است و امر مجرد اقتضای دوام دارد و بلکه عدروض فسداد و
نابودی بر آن امکان ن ارد (مالصدرا.)551/5 ،1151 ،
همانطورکه مالحاه میشود ،برهان نخسدت ،فقدط بدر فاعلیدت فاعدل تکیده
می کن  ،اما برهان دوم بر خود پ ی ه و اوصاف ذاتی آن تأکی دارد و البته این بده
معنای بی اعتنایی به علت فاعلی نیست .تحلیل کالمدی مدیتواند دقیدق و معتبدر
باش  ،اما تحلیل فلسفی ،دقیقتر و عقلپذیرتر است؛ زیرا اوال اثبا

یک موضدوع

از طریق علت فاعلی فرع آن است که خود آن موضوع فینفسه ممکن باش و در
تحلیل فلسفی نه تنها بر امکان موضوع که بر مع بدودن آن بدرای حالدت بعد ی
تأکی میکن  .ثانیا در استنتاج وجودی ،ناام اخالقی عالم و کیفیت إع ادی آن بدا
یک یگر هماهنگ هستن  ،اما در استنتاج اخالقی ایدن موضدوع تعریدف و اثبدا
نمیشود .ثالثا در رویکرد کالمی علم اجمالی در زمینه ایمانی بهدسدت مدیآید و
کمی بوی تعب می ده  ،اما در رویکرد فلسفی علم تفصیلی ب ون چاشدنی ایمدان
تحصیل می شود و تابش تحقیق ،شاخص خرد را تحقق میبخشد و طعدم تعبد
شامه خرد را نمیآزارد.
در رویکرد متکلمان به مسئله توبه ،اراده خ اون مورد بحث قرار میگیرد و نه
خود توبه به مثابه امری وجودی .دقیقا مشخص نیست پیش از توبه و پ

از آن،

انسان وجودا تغییر کرده است و اگر آری ،این تغییر جوهری است یا خیر؟ قبدول
توبه بر این اساس چه توجیهی مییاب ؟
نخست مق ما

تحلیل فلسفی توبده را بدر اسداس حکمدت متعالیده پیگیدری
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می کنیم و به فقر ناام های رقیب در تحلیل مسئله توبه اشاره خواهیم کدرد .ابتد ا
بحث توبه در انسان را بیان می کنیم تا به فهم ،تحلیدل و اثبدا

مق ما

مقصدود

نائل شویم.
حرکت جوهری عالم ماده

طبق نار مالص را عالم ماده با همه جواهر و اعراضش در حرکت اسدت و هدی
ثباتی بر آن حکمفرما نیست .عالم از نار او سیال ،اما ثابتنماسدت .ایدن دید گاه
مبتنی بر اصالت و تشکیک وجود است و ماهیا

و تعینا

شدئونا

و تطدورا

وجودن :
پس عالم با همه آنچه در آن است ،در هر آنی جلوه دیگر از آن پدیدار میی-
شود ،معدوم میشود و مشابه آن در آنی دیگر به وجود میآید .و چون این امثال
ممتد متعاقباً و از پی هم میآیند و بدلهایی شبیه بیه همنید،امان مییشیود هیه
اشخاص باقیاند و حال آنکه چنین نیست (مالصدرا.)193 :3131 ،

مالص را بر این امر براهین متع دی اقامه کرده است .شدای مهدمتدرین آنهدا،
اثبا

حرکت جوهری بر اساس حرکت در اعراض است .در این اسدت الل گفتده

میشود حرکت در عرض ب ون حرکت در جوهر امکان پذیر نیست ،زیرا اعراض
شئون جواهرن و به وجود واح موجودن  .و ازآنجاکه هر موجود مادی حد اقل
در برخی اعراضش متحرک اسدت ،پد

همده عدالم مدادی بدا همده اعدراض و

جواهرش در حرکت هستن (مالصدرا.)51/5، 1151،
تقسیم حرکت به اشتدادی و غیراشتدادی

حرکت از جهت مقایسه حالت سابق و الحقش بده چهدار ندوع قابدل تقسدیم
است ،زیرا حالت سابق و الحق حرکت یا:
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 )1کامالً به یکدیگر شباهت دارند ،مانند رنگ کاغذ در دو زمان.
و یا غیر مشابهاند که در این صورت یا:
 )2حالت سابق و الحق گرچه شبیه هم نیستند ،اما نسبت به یکدیگر کامل و
ناقص هم نیستند.
و یا کام و ناقص هستند که در این حالت یا:
 ) 3حالت سابق ناقصتر از حادث است ،مانند نطفه و جنین.
 )4یا حالت سابق کام تر از ناقص است ،مانند درخلت و چلود در فراینلد
تبدی درخت به چود.
صدرالمتألهین از نوع سوم به «لبس بعد الللبس» و «حرکلت اشلتداد » تعبیلر
میکند (عبودیت.)441/5 ،1511،
حرکت جوهری اشتدادی

حرکت جوهری اشت ادی یعنی واقعیتی که ماهیتی جوهری دارد ،برای مثال نطفه
از هنگام تکوّن تا تب یل ش نش به انسان در طول چهار ماه ،واقعیتی است که کل
آن در یک «آن» موجود نیست ،بلکه کل آن در طول تمام چهار ماه موجود اسدت
و در هر مقطعی که یافت میشود با اینکه غیر از مقطعی است کده معد وم شد ه،
همه آن کماال

و ویژگی هایی را که زایل داشته ،به عالوه کماال

دیگری که در زائل یافدت نمدیشد  ،دارد (پیشیین .)441:پد

و ویژگی هدای

حرکدت جدوهری

اشت ادی عبارتست از« :تحول یک جوهر به جوهری کاملتر و برتدر بدهصدور
متصل و پیوسته».
حرکت جوهری انسان

اگر عالم ماده سراسر سیالن و بیثباتی اسدت ،تکلیدف انسدان در ایدن میدان چده
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می شود؟ انسان که موجودی ملکی دد ملکوتی است ،در این عالم به حکدم عدالم
ماده محکوم است یا به حکم عالم مجردا ؟ بر طبق اصول فلسدفه مشداء پاسدخ
روشن است؛ زیدرا از نادر آنهدا پرسدش منتفدی اسدت ،زیدرا حرکدت جدوهری
ممتنع الوجود است .بنابراین حرکت جوهری امری مجرد مانند انسدان هدم غیدر
ممکن خواه بود .اما مالص را نه تنها امکان آن را میپذیرد ،بلکه از منکدران آن
بهویژه از ابنسینا در شگفت میمان :
و تعجب از شیخ است هه اعتقاد دارد هه نفس انسیانی از وقتیی هیه در هیر
ادراهی – حتی ادراک حسی و خیالی – بالقوه است (یعنی در مرتبه عقل هیوالنی
است) ،تا وقتی هه به مرتبه عقل بالفعیل در اهثیر معقیوالت بلکیه در همیه آن یا
میرسد ،تغییری نمی هند هه بر ذات آن چیزی صادق باشد هه در اوائیل خلقیت
برآن صادق نبوده باشد (یعنی درذات آن هیچ تغییری رخ نمیدهید) ،بیه اونیهای
هه ذوات پیامبران و دیوانگان و اطفال بلکه جنینهایی هه در شیکم مادراننید ،از
حیث ذات و انسان بودن در یک درجیهانید و اخیتال آن یا صیر اً در اعیرا
غریبی است هه به وجود آن

ا ملحق میشود (مالصدرا.)959 /1 ،3311،

مالص را وجود انسان را از آغاز وجودی مجرد نمیدان  ،بلکه بهنار او ،انسان
در آغاز ،موجودی کامال مادی است و فقط حیا
نباتا

نبداتی دارد .فدرق او بدا سدایر

در این است که وجود نباتی انسان البشرط و مستع انسانیت است؛ یعندی

می توان به انسان بالفعل تب یل شود ،اما سایر گیاهان چنین نیستن  .سپ
تول  ،حیا

حیوانی مییاب و سپ

در ب و

بهت ریج به نازلترین مرحله تعقل میرس و

بهت ریج در همین مسیر رش میکن :
هنگامی هه طفل از شکم مادرش خارج شود ،نفس

در درجه نفوس حییوانی

قرار می ایرد تا هنگام بلوغ جسمانی و ظیاهری ،شیخد در ایین هنگیام حییوان
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بشری بالفعل است و انسان نفسانی بالقوه ،سپس نفس

قدرت مییابد هه اشییا

را بیییا کیییر و ترمیییل ادراک هیییرده و عقیییل عملیییی را بیییههیییار اییییرد
(مالصدرا.)393/3311،1،
تقسیم حرکت جوهری به اختیاری و غیر اختیاری

قابل دفاع بر اساس مبانی مالص را که میتدوان بدرای حرکدت

یکی از تقسیما

جوهری ذکر کرد ،انقسام آن به اختیاری و غیراختیاری است .توضیح مطلب آنکه
در بحث جبر و اختیار ،بحث بر سر آن است که فعل انسان بهعنوان یک عدرض،
آیا معلول خود انسان است یا بر آم ه از امری خارج از اراده او؟ مالص را در این
بحث از اختیار و امربیناالمرین دفاع میکن ؛ بهنار او ،انسان در رفتارهای خدود،
مختار است (مالصدرا541-415/1 ،1515،؛ و همو ،بی تا.)511-541/5،
از طرف دیگر ،مالص را انسانها را در ب و حیا

دنیوی ،فاق همه کمداال

و از نار نوعی برابر میدان  .بهنار او ،انسانها در مرحله بقا به اندواع گونداگونی
تب یل میشون :
نفوس انسانی به حسب طرت و خلقت نخستینشان ،در نوع اتحاد دارند ،امیا
به حسب ملکاتی هه آن ا را از قوه به عل میرساند و بیه حسیب خلقیی هیه از
تکرار اعمال برای آن ا حاصل میشود ،هثرت نوعی پیدا میهنند ،هه هیر نیوعی
از آن

ا با نوعی از ملکات و اخالق ،مناسبت پیدا میهند( ...مالصدرا ،بیتا.)55/5 ،

مالص را مینگارد:
 ...هر نفسی از نفوس انسانی ،روز قیامت تحت یکی از اجناس اربعیه داخیل
است (سبعیه ،ب یمیه ،شیطانیه ،ملکیه)  ...پس نفوس انسانی روز قیامت در اجناس
چ اراانهای قرار میایرند و برای هر جنس انواع راوانی است و برای هر نوعی
ا رادی غیر محصور (همان.)951:
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طبق فلسفه مالص را انسانها از چهار قوه برخوردارن :
 .1قوه غضبیه؛
 .3قوه شهویه؛
 .2قوه وهمیه؛
 .2قوه عاقله.
دو قوه نخست ،مربوط به بع تحریکی انسانان و دو قوه بع ی ،مر بدوط بده
بع ادراکی او.
اینکه انسانها در مرحله ح وث ،نوع واح ی هستن  ،بهدلیدل فعلیدت نیدافتن
هی یک از این قواست .اما در مرحله بقا ،هر ک ام از انسانها با اعمال جدوارحی
و جوانحی خود ،مب ل به نوع ویژهای میشون  .هر ک ام از قوای انسان که فعلیت
یاب و بر قوای دیگر سیطره یاب  ،جن

و نوع ویژهای متناسب بدا آن قدوه شدکل

میگیرد .اگر قوه غضبیه در انسان سیطره یاب  ،انسان مب ل به درن ه میشود ،اگدر
قوه شهویه برتری پی ا کن  ،انسان به چارپا تب یل میشود .اگر قوه وهمیه یدا قدوه
عاقله که مربوط به بع ناری انسانن  ،سیطره یابن  ،انسدان مبد ل بده شدیطان یدا
فرشته میشود .ازاینرو ،برخی مسیر فرشتهخویی را پیش میگیرند و برخدی در
راه شیطان ش ن گام بر میدارن و به شیطانهای گوناگون تب یل میشون  ،کسانی
نیز درن هخویی پیشه میکنن و به درن گان گوناگون مب ل میشون و برخی نیدز
با لذ جویی و استمتاع نفسانی به چارپا تبد یل مدیشدون (فیاضیی.)115 :1511،

علت تب یل انسانها به انواع گوناگون ،افعال جوارحی و جدوانحی آنهاسدت کده
بهت ریج ،تب یل به ملکه می شود و هرانسانی را به ندوعی ویدژه تبد یل مدیکند .
بنابراین انسان خود جوهر خویش را بر میگزین .
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میتوان این است الل را اینگونه توضیح داد:
 .1انسان در رفتارهای جوارحی وجوانحی خود مختار است.
 .3رفتارهای جوارحی و جوانحی انسان ،بهت ریج جوهر او را شکل میدهند
و او را تحت نوع خاصی من رج میکنن .
 .2پ

برخی حرکتهای جوهری انسان ،اختیاریان .

هنگامی که این اصول را کنار هم مینهیم ،به مترقیترین بخش انسدانشناسدی
ص رایی میرسیم؛ بر اساس فلسفه مالص را اختیار بهمثابه انتخداب ندوع و بلکده
جن

تقرر معنایی می یاب  .در فلسفه مشائی انسان تنها میتوانست تغییر صنفی و

عرضی ب ه  ،اما در فلسفه ص رایی انسان میتوان تغییر نوعی و جوهری و حتی
تغییر جنسی و جوهری داشته باش  .البته نه فقط در جدن
جن

متوسط و بعی  .زیرا انسانی که تا دیروز سبع بود به فرشته تب یل میشود و

هی ک ام از انواع سبع نیست؛ یعنی جن
جن

قریدب کده حتدی در

تعویض میشود نه فقط ندوع ،آن هدم

غیر قریب.
البته بای دانست که مراد از حرکت جوهری اختیاری ،این نیسدت کده انسدان،

جوهری ج ی را ایجاد میکن  ،زیرا چنین امری محال اسدت .اینکده موجدودی،
جوهری ج ی برای خود ایجاد کن مستلزم آن است که جزء پیشین حرکت کده
مع وم ش ه است ،جزء بع ی حرکت را ایجاد کند کده و در اسدتحاله ایدن امدر
شکی نیست؛ اجزاء پیشین حرکت ،نسبت به اجزاء پسین آن فقدط نقدش قابلیدت
اع ادی دارن نه فاعلیت ایجادی .مراد از حرکت جدوهری اختیداری انسدان ایدن
است که انسان با رفتارهای خود ،زمینه را فدراهم مدیکند کده خ اوند او را بده
جوهر ج ی ی مب ل کن ؛ یعنی خ ای متعال در ادامه حرکت ،جوهری مترقدی و
متعالی را ب یل جوهری منحط و مبتذل میگردان نه جوهری مماثدل ،منحدرف و
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منسلخ از فطر

الهی انسان .در تحول ناشی از توبه ،جوهری ملکی و سفلی کده

حیوانی شهو پرست یا شیطانی حیلهگرست ،به جوهری علدوی و ملکدوتی کده
فرشته ای خ اپرست است تب ل مییاب  .پ

علت اختیاری نامید ن ایدن سدنخ از

حرکت ،آن است که اگر رفتارهای اختیاری انسان نبود ،هرگز جوهر ج ی شکل
نمیگرفت.
به عبار

دیگر ،انسان نسبت به جوهر پسین خود ،مع است ،بدهگوندهای کده

اگر رفتارهای اختیاری پیشین انسان نباش  ،خ اون جوهر پسین را بده او افاضده
نمی کن  .بنابراین آن حرکدت جدوهری را اختیداری مدیخدوانیم ،زیدرا مسدتن و
مشروط به اختیار انسان است؛ یعنی قبلیت قابلی انسانی ،مق مده بعد یت فداعلی
ربانی میشود.
پ

حرکت جوهری بر دو قسم است:

 .1حرکت جوهری اختیاری؛ مانن تب یل به هر یک از اندواع و بلکده اجنداس
چهارگانه (فرشته ،چارپا ،درن ه و شیطان).
 .3حرکت جوهری غیر اختیاری؛ مانند حرکدت جدوهری عدالم طبیعدت ،یدا
حرکت جوهری انسان از مرحله نباتی به حیوانی.
البته حرکت عرضی نیز به همین دو قسم قابل تقسیم است؛ یعندی حرکدت در
عرض گاهی غیراختیاری است ،مانن عوض ش ن رنگ سیب و گداهی اختیداری
است مانن حرکت در مقوله علم (البته بر فرض عرض بودن علم و فقط در علوم
اکتسابی) یا حرکت در مقوله اراده.
انسان و مسئله تغییر اختیاری خود

از نار مالص را ،انسان نه تنها نوع خود را بر میگزین  ،بلکه پ

از برگزی ن نوع
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دیگر انسان حتی پ

خود ،توان عوض کردن آن را نیز دارد .به عبار

از متعدین

ش ن توسط رفتارهای جوارحی و جوانحی خویش ،بداز هدم مدیتواند خدود را
جنسدی او بسدته نیسدت .اگدر

عوض کن و باب اختیار و تنوع ندوعی و تجدن

انسان ،نخست جوهر شیطانی ،درند های و چارپدایی را بپدذیرد و سدپ

جدوهر

فرشتگی را انتخاب کن  ،این تغییر و تحول بنیادین توبه نامی ه میشود که آتشدی
جوهرسوز است و در اعماق ذا

زبانه میکش و ذا

توبه روی ادی ذا سوز و ذا ساز است .ذا

را ذوب میکن  .بندابراین

منحط را میسوزان و ذا

متعالی

را می رویان  .توبه در انسان هرگز رخ ادی سطحی و لقلقه زبان نیست و با گفتن
«اسددتغفر اه» تولد و تکددون نمددییابد  .بنددابراین توبدده ،کدداری سددنگین ،عمیددق،
طاقتفرسا و سهمگین است و آسان بهدست نمیآی  1.توبه تول ی دوباره است و
هی تول ی خالی از تعب و لهب نیست .خیال خام و سفیهانه است اگدر بگدوییم
فعال گناه کنیم و لذ

ببریم ،بع ا توبه خواهیم کرد .توبه توفیق سنگین میطلب .

چنانکه پیش از این اشاره کردیم ،در باب توبه میان متکلمان مسلمان اختالف
نار وجود دارد .معتزله معتق ن واجب است خ اون عقاب گناهکدار را بدا توبده
بردارد ،اما مرجئه ،اشاعره و حتی امامیده گفتدهاند  :خ اوند تفضدال عقداب را از
گناهکار بر میدارد و بخشش بر او واجب نیست.
مالص را بحث وجوب قبول توبه بر خ ا و ع م آن را ،بحثی بیمعنا میدان و
معتق است مسئله قبول توبه امری طبیعی و ضروری است؛ قبول توبه مانن ایدن
است که شخص تشنهای آب بخورد و سیراب شود .همانگونه که سیراب ش ن با
 .1اميرالمؤمنين

به شخصی که به زبان میگفت« :استغفراهلل» ،فرموو ::موا :ب بوه یتا وت

بنشيند ،آ ا می:انی استغفا عنی چه؟ استغفا  :جه یليين است (اميرالمومنين

.)445 :1515،
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آب امری طبیعی است ،قبول توبه نیز امری طبیعی است و بحث از وجوب آن بر
خ ا بیمعنی است (مالصدرا ،بیتا .)111/5 ،یعنی اگر کسدی بدهراسدتی توبده کند
هرگز خ ا دست رد به سینه او نمی زن  .خ وان یا به کسی توفیق توبه نمیدهد
یا حتما او را میآمرزد« .مَنْ أُیْطِیَ التَّوْبَه لَمْ ُحْرَمِ الْقَبُولَ وَ مَنْ أُیْطِیَ الِاسْوتِغْفَا َ لَومْ
ُحْرَمِ الْمَغْفِرَه» (امیر المؤمنین

.)111 :1111،

بنابراین مسئله توبده و قبدول آن ،از نادر مالصد را صدرفا مسدئلهای اخالقدی
اعتباری نیست ،بلکه خود ساختار ذاتی و علی -معلولی حقیقی عالم نیز اقتضدای
آن را دارد و خ اون فاعل موج است .یعنی مشیت الهدی بده گوندهای بده نادام
فعلی عالم شکل داده است که توبه در آن رد ش نی نیست ،نه اینکه خد ا اختیدار
ن اشته باش .
بهنار می رس  ،مسئله توبه جز با حرکت جوهری نفد

قابدل تبیدین دقیدق و

عقلپسن نیست .توضیح آنکه قطعا فرق میان انسان پدیش از توبده و پد

از آن،

اعتباری نیست ،بلکه تفاوتی حقیقی است .این امدر مسدئلهای بد یهی و وجد انی
بهشمار میرود که قابل انکار نیست .بهعالوه ،منوط کردن اراده و ثواب و عقداب
الهی به امری که کامال اعتباری باش  ،پذیرفتنی نیست و شدامه خدرد را مدیآزارد.
بهعبار

دیگر اگر انسان پیش از توبه و پ

تفاوتی ن ارد ،پ

از آن به لحدا وجودشناسدی هدی

عقاب انسان عقال قبیح است؛ چون گنداه از ایدن منادر ،تدأثیر

وجودی ن ارد .البته متون دینی نیز بر این مقوله داللت دارن کده بده آنهدا اشداره
خواه ش .
بنابراین قبول توبه ،به معنای اضافه ش ن کمال به نف
کماال

خود ،اتحاد وجودی دارد ،پ

است و چون نف

بدا

خروج از حالت نخست به حالت بعد ی،
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جز با حرکت جوهری اشت ادی ،قابل توضدیح نیسدت؛ زیدرا اگدر همده شدئون و
اعراض انسان ،موجود به وجود واح باشن  ،پ
در ذا

تغییر یک عرض ،مستلزم تغییر

خواه بود.

بهعبار

دیگر ،برای توبه ،چن تبیین وجود دارد:

1د قبول توبه ،امری اعتباری است .این تبیدین قابدل قبدول نیسدت و تصدوری
عامیانه و نسبتا متکلمانه است.
3د قبول توبه از قبیل تغییر در أعراض اسدت و جدوهر انسدان در آن متحدول
نمی شود ،این نگاه هرچن فیلسوفانه ،مطابق با فلسفه مشدائی اسدت کده بهتدر از
درک متکلمانه است ،اما تحلیل دقیق و عمیقی نیست و در سطوح اولیه واقعیدت
توقف میکن و به الیههای زیرین نف االمر نفوذ نمییاب  .این تبیدین نیدز باطدل
میشود ،زیرا حرکت در عرض ،منطقا مستلزم حرکت در جوهر است.
2د توبه عبار

از کون و فساد است .این تبیین نیز قابل قبول نیست ،زیدرا در

کون و فساد با تغیر غیرزمانی روبهرو هستیم ،درحالیکه توبده امدری تد ریجی و
زمانمن است ،نه دفعی و آنی و خارج از ظرف زمدان و در طدرف آن .از طرفدی
اصالت وجود مالص را جایی برای هیوال که در ناام ارسطویی حافظ وحد

در

کون و فساد است ،باقی نمیگذارد .در فلسفه ص رایی امت اد و اتصدال وجدودی
حافظ وح

شخصی اشخاص و اشیاء است ،نه ماده اولی و هیوالی ماهوی.

 .2حرکت جوهری :قبول توبه ،عبار

از افاضه جدوهر ج ید توسدط مبد أ

اعلی است و یک نف االمر عمیق علی -معلولی و فلسفی دارد؛ صرفا این نیست
که مالئکه ،گناه انسان را از روی لوحی پاک کنن و یا خ اوند از عدذاب کدردن
انسان دست بردارد .مانن م یر م رسه که از اخدراج داندش آمدوزان خطاکدار در
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میگذرد و در کارنامه کاغذی آنان مطالب مثبتی مینگارد.
البته اضافه جوهر ج ی به دو نحو است:
 .1شخص گناهکار که مص اق یکی از انواع اجناس سهگانده شدیطان ،سدبع و
بهیمه بهشمار میآی  ،قص دارد از جوهر پیشین خود دست بردارد و تحدت ندوع
فرشته قرار گیرد .در این صور  ،توبه او با اضافه جوهری ج ی و مباین با ندوع
گذشته همراه است .یعنی نوعی مغایر با نوع پیشین بهصدور

پیوسدته و متصدل

داده میشود.
 .3شخص گناهکار تحت نوع فرشته قراردارد -یا حتی تحت سایر اندواع – و
میخواه از گناه خاصی توبه کن  ،در این صور

توبه او باز هم با افاضه جوهر

ج ی ی همراه است ،زیرا حرکت در عرض مستلزم حرکت در جوهر اسدت .امدا
جوهر ج ی با جوهر پیشین تباین نوعی ن ارد و فقط در عوارض بدا آن تفداو
دارد.
بنابراین پذیرش توبه ،قسمی از حرکت جوهری اشت ادی بدهشدمار مدیآید .
توبه چیزی نیست جز طلب و پذیرش جوهر ج ی ؛ البته آن هم چیزی جز افاضه
جوهر ج ی به ق ر استع ادی که شخص مهیدا کدرده نیسدت .بدهعبدار

بهتدر،

شخص توبهکنن ه مستع جوهر پسین است ،اما افاضه این جدوهر از مبد أ اعلدی
متوقف بر ایجاد مع اتی است که تحت اراده شخص قرار دارن و چون مقد ما
این افاضه ،اختیاری است پ

خود آن هم امری اختیاری خواه بود.

البته توبه مراتبی دارد که باالترین یا یکدی از بداالترین مراتدب آن در روایدت
منسددوب بدده حضددر
(امیرالمؤمنین

امیرالمددؤمنین

 .)551 :1111،تفاو

مددورد اشدداره قددرار گرفتدده اسددت

مراتب توبده بده همدت اشدخاص در ایجداد
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را مهیا کن  ،جوهر پسین

نیز اقوی و اش خواه بود و این امری کامال اختیاری است.
نگاهی کوتاه به متون دینی

گفتیم که ناریه حرکت جوهری مالص را میتوان بهترین تبیین عقالنی از مسئله
توبه باش  .البته متون دینی لسان فلسفی ن ارن  ،اما شواه ی داریم که با حرکدت
جوهری همخوان تر هستن و با تحول جوهری بهتر تبیین مدیشدون  .از خاند ان
عصمت و حکمت روایت ش ه است:
اذا أذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سوداء فإن تداب إنمحدت و إن زاد زاد
حتی تغلب علی قلبه فالیفلح بع ها اب ا (مجلسی .)541/1 ،1115 ،مَا مِنْ یَبْود إِلَّوا وَ
فِی قَلْبِهِ نُكْتَه بَيْضَاءُ ،فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً ،خَرَجَ فِی النُّكْتَه نُكْتَه سَوَْ:اءُ؛ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذلِكَ
السَّوَا ،ُ:وَ إِنْ تَمَا:ى فِی الذُّنُوبِ زَا َ:ذلِكَ السَّوَا ُ:حَتّو

ُغَطِّویَ الْبَيَواََ ،فَوإِذَا طُطِّویَ

الْبَيَاَُ لَمْ رْجِعْ صَاحِبُهُ إِل خَيْرٍ أَبَداً ،وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ یَتَّ وَ جَلَّ« :کَلَّا بَولْ انَ یَلو
قُلُوبِهِمْ ما کانُوا َكْسِبُونَ» (کلینی .)111/5 :1141،مَا مِنْ شَیْء أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَه؛
إِنَّ الْقَلْبَ لَيُوَاقِعُ الْخَطِيئَه ،فَمَا تَتَالُ بِهِ حَتّ تَغْلِبَ یَلَيْهِ ،فَيُصَيَّرَ أَیْلَاهُ أَسْوفَلَهُ» (کلینیی،

 .)111/5 :1141إِنَّ أَوَّلَ مَا تَغْلِبُونَ یَلَيْهِ مِنَ الْجِهَا ِ:جِهَا ٌ:بِأَ ْودِ كُمْ ُُومَّ بِأَلْسِونَتِكُمْ ُُومَّ
ل َأ ْیلَوا ُه
جعِو َ
ب بِو ِه َف ُ
ن لَو ْم َعْو ِر ْ ِب َق ْلبِو ِه َم ْعرُوفو ًا َو لَو ْم ُ ْنكِو ْر ُم ْنكَور ًا ُقلِو َ
ِب ُقلُو ِب ُك ْم َف َم ْ
أَسْفَلَهُ(امیرالمؤمنین

 .)514 ،1111،التوبۀ تطهر القلووب و تغسول الوذنوب .بالتوبوۀ

تمحص السيئاب بالتوبۀ تكفر الذنوب .ما اهدم التوبۀ لعظيم الجرم .مسو نفسه بالتوبۀ
من هجوم االجل یل ایظم الخطر .ال  :ن لمسو بتوبتۀ (خوانسیاری.)11/1 :1511،
إِنَّ الرَّجُلَ ُذْنِبُ الذَّنْبَ ،فَيُحْرَمُ صَلَاه اللَّيْلِ ،وَ إِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعُ فِی صَواحِبِهِ مِونَ
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السِّكِّينِ فِی اللَّحْمِ» (کلینی .)115/5 :1141،لَا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الوذُّنُوبِ (همیان:

 )114وَ قَالَ ع لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ َُكِلَتْكَ أُمُّوكَ أَ تَودْ ِ مَوا الِاسْوتِغْفَا ُ
الِاسْ تِغْفَا ُ َ َ:جَه الْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ یَلَ سِتَّه مَعَانٍ أَوَّلُهَا النَّدَمُ یَلَو مَوا مَضَو وَ
الثَّانِی الْعَتْمُ یَلَ تَرْكِ الْعَوْ ِ:إِلَيْهِ أَبَداً وَ الثَّالِثُ أَنْ تُؤَ َ ِّ:إِلَ الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّو
تَلْقَ اللَّهَ [یَتَّ وَ جَلَ] أَمْلَسَ لَيْسَ یَلَيْكَ تَبِعَه وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَ کُلِّ فَرِ ضَه یَلَيْكَ
ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَ َ ِّ:حَقَّهَا وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَ اللَّحْمِ الَّذِ نَبَتَ یَلَو السُّوحْتِ فَتُذِ بَوهُ
بِالْأَحْتَانِ حَتَّ تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ َنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْومٌ جَدِ ودٌ وَ السَّواِ:أُ أَنْ تُوذِ قَ
الْجِسْومَ أَلَومَ الطَّایَووه کَمَووا أَذَقْتَوهُ حَلَوواوَه الْمَعْصِويَه فَعِنْودَ ذَلِوكَ تَقُووولُ أَسْوتَغْفِرُ اللَّووه
(امیرالمؤمنین

.)551 :1111،

وقتی عب مرتکب گناهی شود ،در قلب او نقطه سیاهی پ ی ار میشدود ،پد
اگر توبه کرد آن نقطه محو میشود و اگر بداز هدم مرتکدب شد  ،آن نقطده زیداد
میشود تا سیاهی ها همه سفی ی قلب را فرا گیدرد و پد

از آن هرگدز رسدتگار

نخواه ش  .هی چیز برای قلب ویران کنن هتر از گناه نیست .قلب دائما مرتکب
خطا می شود تا اینکه گناه بر قلب چیره می شود .پ
میگردان  .هر ک

قلب را زیر و رو و وارونده

جهاد ی ی و لسانی و حتی جهاد قلبی ن اشته باش و با قلبش

هم معروف را معروف نبیند و منکدر را منکدر تشدخیص ن هد  ،قلدبش منقلدب
می شود و اعلی و اسفل آن معکوس میشود و حقایق را وارونه میبیند  .حدق را
باطل و باطل را حق میبین  .توبه قلبها را تطهیر و گناهان را تمحیص و تکفیدر
می کن  .توبه برای گناهان بزرگ منه م کنن ه است .تأخیر و تسویف توبده انسدان
را با خطر بزرگی مواجه میکن  .آنکه توبه را به تأخیر میان ازد ،هی دینی ن ارد.
گناه آدم را از نماز شبی محروم میکن که ثوابش را جز خ ا نمیدان  .گناه زودتر
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از چاقو در گوشت گناهکار اثر میگذارد .مرضی دردناکتر از گناه برای قلدبهدا
نیست .استغفار درجه علیین است و با شش چیز واقع میشود :ن امت ،عزم عد م
عود ،ادای حقوق مردم ،ت ارک فرائض ،ذوب کردن گوشت حرام بد ن بدا غدم و
چشان ن رنج و درد طاعت به جسم چنانکه لدذ
سپ

معصدیت را چشدی ه اسدت و

گفتن استغفراه.
حامالن علم الهی در احادیث ،اوصاف حیر انگیزی برای توبه برشدمردهاند

که آشکارا نشان می دهن گنداه امدری وجدودی اسدت و واقعدا انسدان را عدوض
میکن  ،بهگونه ای که اگر گناه فزونی یاب دیگر برگشت متعسر یا متعذر میگردد.
بنابراین توبه امری وجودی  -و نه اعتباری  -خواه بود ،چنانکه باز هدم بده آن
تصریح ش ه است .مقصود از قلب یقیندا قلدب جسدمانی نیسدت ،بلکده مقصدود
ساحت ایمانی ،باوری ،معرفتی و حقیقدت وجدود انسدان اسدت .پد

هدم گنداه

نحوهای حرکت است و هم توبه.
روایت تصریح نکرده است که توبه همیشه یا مالزم است با حرکت جوهری
یا عینا بر آن منطبق است ،اما اوصاف توبه مد ارک معتبدری بدرای اثبدا

تحدول

بنیادین در توبه و گناه ارائه می ده  .توبه چنانکه گذشت ،یا بازگشدت از اند راج
تحت یکی از انواع منحط است و یا برگشت از یک گناه است؛ در مورد نخست،
پذیرش توبه چیزی جز حرکت جوهری نیست ،اما در مورد دوم توبه همان تغییر
در ساحت عرضی انسان است .اما چون حرکدت در عدرض مسدتلزم حرکدت در
جوهر است ،بنابراین توبه مالزم با حرکت جوهری خواه بود و اساسا ب ون آن
امکان تحقق نخواه داشت .هرچن ممکن است حرکت جوهری گداه خفیدف و
ضعیف باش و گاه قوی و ش ی .
بنابر منابع آسمانی و روایی ،توبه تغییری ج ی و عمیق در سداحا

وجدودی
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انسان است ،اما اینکه این تغییر در چه مقوله فلسفی میگنج  ،بای از تبیین عقلی
مم جست .برای فهم این مطلب ،در قسم اول توبه ،میتدوان از ادلده عقالندی و
مؤی ا

وحیانی کمک گرفت .مقصود از مؤی ا

وحیدانی ،شدواه ی اسدت کده

داللت بر تباین نوعی کفار و مؤمنین دارد .بنابراین توبه کدافر ،مسدتلزم تغییدر در
جوهر است .اما مالزم بودن حرکت جوهری با حرکت عرضی در قسم دوم توبده
(توبه از چن گناه) ،هرچن از ادله دینی با اطالق اوصاف توبه قابل استفاده است،
اما برای تبیین ،تحکیم و تأیی این داللت دینی بای از ادله عقلدی کمدک گرفدت.
یعنی اگر اصول فلسفه ص رایی نبود ،تحلیل توبه چنین تجلی و تلقدی عقالندی و
دلنشین ن اشت و شای هرگز متوجه عمق عقالنی داللت متون دینی نمیش یم.
بنابراین تبیین مسئله توبه با ام ادرسانی ناام صد رایی ،دقیدقتدرین تبیدین تدا
امروز است؛ زیرا بر اسداس آراء پیشاصد رایی ،حرکدت جدوهری محدال اسدت،
درحالیکه دانستیم توبه ،یا حرکت جوهری و یا مالزم آن است .ناامهای رقیدب،
کارآم ی فلسفی الزم را در این مسئله را ن ارن  .این مطلدب اسدتع اد آن را دارد
که دلیلی موجه بر غنای فلسفه ص رایی نسبت به علم کالم و فلسفههای مشائی و
اشراقی تلقی شود.

1

 .1البته  :فلسفه طرب ،فالسفه ا ونی ،هراکليتووأ (کاللسوتون  ،1835خ -45/1834،1، :1
 )45و اگت ستانسياليسم (کاللستون ،1835،ج: )585-525 :5م از تحليل هوا بوهنوویی مشوابه
حرکت جوهر مالصد ا می زنند ،اما از فقر فلسفی نج موی برنود و اصوول فلسوفی الزم بورا
تحليل و تبيين مسئله ا ندا ند .اگت ستانسياليست ها تحول بنيا :ن ا منحصر  :انسان می :انند و
انسان ا بدون ماهيت می خوانند که خو:ش خالق شاکله ،شخصيت و ماهيت خوو:ش اسوت .اموا
موجو:اب  :گر ا چنين تحليل نمی کنند .هراکليتوأ نيت مسئله ا اُبواب نمویکنود .اموا حرکوت
جوهر مالصد ا مربوط به جهان طبيعی ،مستدل و منسجم است و اصول فلسفی الزم ا :ا .:
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برتدری آن بدر سدایر نادامهدای

فلسفی اسالمی ،این نیست که فلسفه ص رایی بینقص است و یا ناامهای رقیب
ماالمال از عیب .حقیقت آن است که فلسفه مالص را از جهدا

فدراوان ،مد یون

میراث غنی گذشتگان است .فلسفه ص رایی هم نارسداییهدایی دارد کده نیازمند
اصالح یا تأسی

ناام ج ی است 1.اما نمیتوان منکر ایدن نکتده شد کده نادام

ص رایی در توضیح و تبیین عقالنی انسان ،جهان و وحدی از نادامهدای فلسدفی
دیگر غنیتر و ق رتمن تر است و شای راه هر فلسفه دیگری برای طراحدی نادام
ج ی  ،از مسیر نقل و نق میگذرد.
تفسیر متفاوت مالصدرا از توبه

البته مالص را از توبه تفسیری غنیتر و لطیفتر دارد؛ انسان بای همیشه از مرتبه-
ای که در آن است ،به مرتبه بع ی ارتقاء یاب و به هی درجهای از سعاد

قدانع

نباش  .در این تفسیر ،گناه انسان همان مرتبهای است که در آن قرار دارد .قناعدت
به ایستایی و توقف در یک مرحله ،خود گناه بهشمار میرود ،زیرا عدالم ،هدویتی
سیال ،متکامل و مترقی دارد و مان ن در یدک مرتبده معصدیت و خدالف جریدان
جهان است .به نار مالص را ،انسان همواره باید از وجدود خدویش توبده کند و
وجود دیگری را از خ ا بخواه :
 .1تحليل توبه با تفسير که مالصد ا از اصالت وجو :و ایتبا ت ماهيت :ا  ،:کامل نيست.
اما تفسير که ما از اصالت وجو: :ا م و ماهيت و جوهر ا موجو :واقعوی موی:انويم -و ماننود
مالصد ا آن ا حكا ت وجو :نمیشما م -توبه و حرکت جوهر
ملك زا:ه.)1852،

ا بهتر تبيين میکند (فياضی و
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هیچ درجهای از خیر و سعادت برای انسان حاصل نمیشود مگر آنکه شایسته
است هه با تحصیل درجهای برتر ،از آن توبه هند (و روی ارداند)؛ زییرا انسیان
متجددالذات است (و ذاتی سیال و متحرک و قابل ارتقا دارد) ...پس واجب اسیت
در هر وقتی از اناه وجودش توبه و از حجیا

خیودش اسیتغفار هنید (مالصیدرا،

بیتا.)355/1،

گناه در این نگرش ،غیر از گناه مصطلح و فقهی است و معنای عمیقتری دارد
و میتوان با آن گناهان منسوب به پیامبران و امامان و توبه آنان را نیز توضیح داد.
توضیح آنکه در آیا
مطهر شیعه

فراوانی نسبت گناه به برخی انبیاء داده میشدود و ائمده

در ادعیه ،بسیار به گناه اعتراف کردهان  .حمدل ایدن کلمدا

گناهان فقهی ،خالف مسلما

شیعی است و در توضدیح آن توجیهدا

بدر

فراواندی

آوردهان که یکی از آنها حمل گناه بر معنای اعم است و مالصد را بده آن اشداره
میکن .
در واقع ،مرحلهای که انسان درآن قرار دارد ،حجاب میان او و جدوهر بعد ی
است .پ

انسان بای از خود روی گردان و حالت الحق خویش را برگزین  .بدر

همین اساس ،حتی توبه انسان از مکروها

و ترک مستحبا

و بلکده هدر گونده

اصالح اخالقی ،با حرکت جوهری قابل تبیین و توضیح است.
عمیقترین بخش انسان شناسی ص رایی ،تأکی او بدر امکدان پویدایی و تغییدر
انسان در هر لحاه و تا مرگ است .از نار او ،هر انسانی که به سکون و انجمداد
رضایت ده  ،شکست خورده و به انسانیت خویش خیانت کرده است.
نتیجهگیری

توبه بازگشت از باطل و رذیلت به فضیلت بر مد ار حقیقدت در فرایند تحدولی
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بنیادین است .توبه ترک توهم و روی آوردن به تفهم است .توبه تول ی دوبداره و
تجوهر به جوهری ج ی شمرده میشود و هرگز آسان نیسدت و توفیدق سدنگین
میطلب  .نهال معرفت بر زمین وجود میروی و توبه ،وجود را تج ی میکند و
حیوان و شیطان ،فرشته میشون و فرشته ضعیف ،فرشته قوی میشدود؛ بندابراین
ادراک عوض می شود و توهم جای خود را به تعقل مدیدهد  .وحشدی ،اهلدی و
عاصیف عب میشود.
متکلمان و فیلسوفان غیرص رایی به اصول فلسفی کافی برای تبیین دقیق توبه
تفطن نیافتن و میان ذوا

اطفال ،مجانین ،پیامبران و نوابغ تفاوتی قائل نیستن  ،و

با نگاه عامیانه (و نه عالمانه) همه را یکسان مینگرن  .اما حکمت متعالیه تحدولی
شگرف آفری و از انسان و جهان تفسدیری عمیدق ،متعدالی و مطلدوب ارائده داد.
ح اقل مق ما

فلسفی الزم برای تبیین فلسفی توبه ،به قرار زیر است:

اصالت وجود ،تشکیک وجود ،حرکت جوهری ،حرکدت جدوهری اشدت ادی،
حرکت جوهری اختیاری و نوع نمان ن انسان.
گویا هی فیلسدوفی پدیش از مالصد را همده ایدن اصدول را بده صدراحت و
رویهمرفته نپذیرفته است .بنابراین بهنار میرسد دقیدقتدرین تبیدین فلسدفی از
مسئله توبه تا امروز ،فقط بر اساس مبانی معقول مالصد را قابدل عرضده و دفداع
است .عمیقترین بخش انسان شناسی ص رایی ،تأکی او بر امکان پویایی و تغییدر
انسان در هر لحاه و تا مرگ و مسدئولیت سدنگین سداختن شداکله و شخصدیت
انسان در پرتو اختیار و اراده آزاد است .از نار او ،هدر انسدانی کده بده سدکون و
انجماد رضایت ده  ،شکست خورده ،خسران دی ه و به انسانیت خویش خیانت
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کرده است و با سقوط از رده انسان و مالئکه به جرگده شدیاطین ،سدبع و انعدام،
از انسانیت استعفا داده است .بنابراین تمام متکلمان بر وجدوب توبده اتفداق نادر
دارن .
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