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خدای تأثرپذیر و خدای ّ
تغیرناپذیر:
*
سازگاری یا ناساز گاری؟

چکیــده

بنابر دیدگاه اهلیات سنیت ،خداوند دارای و یژگیهایی منحصر بهفرد است که در  مخ لوقاتش وجود ندارد .در این
موجود کامل حداکثری است .از مجلۀ این کماالت ،میتوان به ّ
تغیرناپذیری اشاره کرد که بر اساس
سنت ،خداوند
ِ

آن کماالت خدا نه افزوده و نه کاسته میشود .از سوی دیگر خداوند ،تأثرناپذیر نیز معریف میشود؛ که بر اساس
آن خداوند از رنجهای انسان دچار اندوه منیگردد ،ز یرا این امر با ّ
کمال حداکثری خدا ،که مستلزم
تغیرناپذیری و ِ
برخورداری از سعادت الیتغیر است ،منافات دارد .بنابراین ّ
تغیرناپذیری خدا ،خداباوران را از پذیرش تأثرپذیر بودن

خداوند منع میکند.
ً

در این نوشتار سعی بر آن است با حمور یت قرار دادن علم مطلق ،این دعاوی اثبات شود که :اوال علم مطلق
ً
ثانیا ماهیت علم مطلق مانع از « قبول ّ
تغیرپذیری خدا به وابستۀ
خدا ،میتواند شاهدی بر تأثرپذیریاش باشد و
تأثر پذیری خواهد بود» ،ز یرا کمال حداکثری خدا مستلزم آن است که علم او ،ذایت و شامل متام گزارههای صادق،
از ازل تا ابد باشد .در نتیجه آ گاهی و اندوهگیین او از رنج آدمی ،مستلزم تغییر در خداوند خنواهد بود .به عبارت
دیگر خدا به جهت علم مطلقش از ازل به رنج آدمی آ گاهی دارد ،پس قبول اندوه خدا از رنجها و شرارتهای
ایاد مناید .قبول این دیدگاه نه تهنا یکی از مسائل خداناباران را حل میکند ،بلکه
آدمی نباید تغییری در او تعایل ج
در تقو یت و ترو یج خداباوری نیز مؤثر است ،ز یرا خدایی که با مؤمنان در غم و شادیها شریک است ،شایستگی

بیشتری برای پرستش دارد تا خدایی که ساکن و یبتفاوت نظارهگر رنجهای آدمیست.

واژ گان کلیدی :خدا ،کمال حداکثریّ ،
تغیرناپذیری ،تأثرپذیری ،سعادت ابدی ،علم مطلق.

* تار یخ در یافت1396/02/01 :

تار یخ پذیرش1397/04/20 :

 -1دانشآموختۀ دکتری فلسفۀ اخالق دانشگاه قمmolaeemeisam@gmail.com      .
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مقدمه
تار یخ حیات انسان از گذشتههای دور تا اکنون ،پر از حوادث تلخ و شیر ین است .حوادث تلخ تار یخ حیات
آدمی ،گاهی در شروری ر یشه دارند که در جهان رخ میمنایند .برخی از این شرور ،شامل حوادث طبیعی مانند
سیل ،زلزله ،سونامی ،قحطی و غیره هستند و برخی دیگر ارتباطی مستقمی با افعال انساین مانند جنگ ،قتل و
غارت ،فحشا ،نسلکیش و غیره دارندکه از آنها با عنوان شرور اخالیق یاد میشود
رنی را بر آدمی حتمیل میکنند .منونهای از شرور اخالیق را میتوان در
هر یک از این شرور به نوبۀ خود ،درد و ج
ن
چنی ظلمی بر او وارد شده باشد ،دچار
گزارش نسلکیش مسلمانان در میامنار مشاهده کرد 1.بدون شک هر کس
رنج و اندوه خواهد شد؛ بهو یژه اگر در این ماجرا مهه یا برخی از عز یزان خود را از دست داده باشد ،این رنج
شدیدتر خواهد بود .از سوی دیگر ،آموزههای سنیت اهلیات مبتین بر ادیان ابراهیمی (اسالم ،مسیحیت و هیودیت)
تأ کید دارند که خداوند ،از هیچ چیز متأثر منیشود و مهواره در سعادت ابدی خود بهسر میبرد .بنابراین خدا نباید
از اتفاقایت که در میامنار رخ داده است ،متأثر گردد.

از میان دالییل که بر تأثرناپذیری خدا اقامه میشود ،میتوان به تالزم میان ّ
تغیرناپذیری و تأثرناپذیری خدا اشاره
کرد .بر اساس تالزم اشاره شده ،قبول آموزۀ ّ
تغیرناپذیری ما را از قبول تأثر پذیری خدا باز میدارد .این مسئله
اینگونه بیان میشود:
( )P1اگر خدا ّ
تغیرناپذیر باشد آنگاه تأثرناپذیر خواهد.
( )P2خدا ّ
تغیرناپذیر است.
∴ خدا تأثرناپذیر است.
ن
قائلی به تأثر پذیری خدا هر یک با رد یکی از  P1یا ،P2تأثرناپذیری خدا را مردود دانستهاند .عدهای با قبولP1
و رد P2معتقد هستند  از آنجا که خدا ّ
تغیر پذیر است ،الجرم تأثر پذیر خواهد بود .در مقابل برخی دیگر P1را رد

ن
چنی تقر یر
کردهاند .این گروه اخیر اعتقاد دارند تالزم بیان شده در  ،P1صحیح نیست .دلیل ایشان در ردP1
عی ّ
تغیرناپذیری خدا مستلزم تأثرناپذیری او نیست .بر اساس این نگاه خداوند در ن
میشود که ّ
تغیرناپذیری،
میتواند تأثر پذیر باشد.
نوشتار حاضر ،برریس ادعای گروه دوم است .ادعا این است که تالزم یاد شده در  ،P1قابل مناقشه میباشد و
به بیاین دیگر میتوان خدا را تأثر پذیر دانست بدون آنکه در ّ
تغیرناپذیری او خلیل وارد شود .برای این منظور،
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پیش از هر چیز الزم است که بدانمی چه معنایی از ّ
تغیرناپذیری و تأثرناپذیری در اینجا مورد نظر است.

 -1مفهوم آموزۀ تأثرناپذیری الوهی
در اهلیات مبتین بر تصور سنیت از خدا ،اعتقاد بر این است که:
( )DIPخدا ،تأثرناپذیر است.
گزارۀ باال ،بیان کنندۀ مفاد آموزهای است که از آن با عنوان «آموزۀ تأثرناپذیری الوهی » یاد میشود .برای سهولت از
ن ّ
تبیی کلیت این آموزه آوردهاند که:
این پس به تأثرناپذیری الوهی با عالمت اختصاری «  » DIPاشاره میکنمی .در

خداباوران معتقد هستند خدا ،تأثرناپذیر است .خدا ،خالق ،نگهدارنده و حا کم جهان است( .بنابراین) جهان در
ّ
وجود و ویژگیهایاش وابسته به خداوند است .اما هیچ چیزی ،تأثر عل بر خدا منیگذارد .در حایل که جهان از
خدا متأثر میشود و خدا از آن متأثر منیشود( ...به سخن دیگر) مطابق نظر یۀ تأثرناپذیری ،خدا از خملوقاتاش،
متأثر منیشود .هر چیزی غیر از خدا در وجود و ویژگیهایاش وابسته به او است( ،بنابراین) خدا به هیچ چیزی
وابسته نیست)Wainwright, 2010, 1: 62-63( .

ن
تبیی فوق از  DIPرا میتوان شرح و بسط «آموزۀ ضرورت ذایت خدا» تلیق کرد .بر اساس آموزۀ ضرورت ذایت
خدا ،مقتضای ذات خدا این است که در وجود و کماالت وجودیاش وابسته به هیچ چیزی نباشد (مالصدرا،
ّ
 ،1981جزءاول ،مسلکاول ،مرحلۀ اول ،فصل .)4بنابراین خدا از غیر خودش تأثرعل منیپذیرد.
امروزه معنای دیگری از تأثرناپذیری خداوند مدنظر است .این معنا از تأثرناپذیری بر درد و رنج تأ کید دارد .به
عبارت دیگر ،زماین که کیس  DIPرا بهکار میبرد ،منظورش این است که «خدا دچار رنج و اندوه منیشود»
(.)Owen, 2006, 4: 110
با تمیع هر دو معنای اخیر از  ،DIPمفاد آن دربردارندۀ شرایط ذیل هستند:
ج

أ .خدا به غیر خودش وابسته نیست و

ب .خدا دچار غم و اندوه منیشود.
ن
چنی خواهد بود:
بنابراین منظور از DIP

«خدا ،تأثرناپذیر است =تع بالضرورت منطیق هیچ عامیل( خواه خارج از ذات خدا و خواه داخل در ذات خدا) منجر

به غم و اندوه در خدا منیشود».
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 -2مفهوم آموزۀ تغییرناپذیری الوهی
در باب معنای تغییرناپذیری تا حدودی وحدت نظر وجود دارد؛ به این معنا که مهگان تا این حد اتفاقنظر دارند
که «حقیقت تغییرناپذیر ،حقیقیت است که دگرگون منیشود» .فرض کنید که  t1زماین قبل از  t2و  t3زماین پس
از  t2است .حاال این حقیقت را در نظر بگیر ید که در جهان ممکن بالفعل:
( )1آملان آغازگر جنگ جهاین ّدوم بود،
اگر  t1را اول سپتامبر  1939در نظر بگیرمی آنگاه  1در  t2و  t3تغییرناپذیر است .زیرا مفاد  1بیانکنندۀ حقیقیت دربارۀ
گذشته است و حقایق گذشته تغییرناپذیر هستند .اما معنایی شدیدتر هم برای تغییرناپذیری قابلبیان است .برخی
ً
معتقد هستند که «حقیقت تغییرناپذیر ،حقیقیت است که دگرگوین برایش منطقا حمال است» ( .)Creel, 2010: 322در
این معنا ،حقیقت تغیرناپذیر ،حقیقیت است که در متام زمانها و متام جهانهای ممکن ،ثابت خواهد بود .برای
منونه ،این حقیقت که:
)2( 2+2=4
را در معنای اخیر میتوان حقیقیت تغییرناپذیر نامید .بر عکس  ،2حقیقت  1را منیتوان در معنای اخیر ،تغیرناپذیر
قلمداد کرد .ز یرا میتوان جهان ممکن و زمان دیگری را تصور کرد که  ،1در آن زمان و جهان صادق نباشد.
در مورد خدا هم گفته میشود:

( )3اگر خدا« ،عامل مطلق»« ،قادر مطلق»« ،خیرخواه حمض» و غیره باشد آنگاه ّ
تغیرناپذیر است،
منظور از  ،3بر اساس دو تلیق اخیر از معنای ّ
تغیرناپذیری میتواند به این معنا باشد که:
آ) بالضرورت در جهان ممکن  Wو در زمان  t2و  3 ، t3کاذب نیست و یا

ب) در متام جهانها و زمانهای ممکن 3 ،کاذب نیست (یا بالضرورت منطیق  3کاذب نیست).
ن
گرفت آ و ب ،گزارۀ  3را به دو معنا میتوان حتو یل برد:
به عبارت دیگر ،با در نظر
(` )3در جهان ممکن  Wو در زمان  t2و  ، t3خدا بدون دگرگوین عامل مطلق ،قادر مطلق و خیرخواه حمض است.
(`` )3در متام جهانها و زمانهای ممکن ،خدا بدون دگرگوین عامل مطلق ،قادر مطلق و خیرخواه حمض است.
مهی راستا ،تصور ّ
تغیرناپذیری در ` 3مهانند  1است و کاربرد آن در `` 3مهانند  .2در ن
کاربرد ّ
سنیت از خدا 3 ،را
در معنای `` 3میپذیرد و خداباوری در رو یکردهای نو ین  3را در معنای ` ،3بهکار میبرد.
در قرآن نیز مانند عهدین ،بهطور مستقمی به ّ
تغیرناپذیری خدا اشاره نشده است ویل بیانایت وجود دارد که از آن
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حکایت دارد .برای منونه در سورۀ یونس میخوانمی « :در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان (دوستان خدا)
است .وعدههای خدا را تبدییل نیست» ( )64 :10و یا  « :پس روی خود را با گرایش متام به ّ
حق ،به سوی این
دین کن ،با مهان سرشیت که خدا مردم را بر آن سرشته است .آفر ینش خدای تغییر پذیر نیست .این است مهان
مهچنی  ...« :هرگز برای ّ
ن
سنت خدا تبدییل منییایب و هرگز برای
دین پایدار ،ویل بیشتر مردم منیدانند» ( )30:30و
ّ
سنت خدا دگرگوین خنواهی یافت» (.)43 : 35

ّ
دال بر آموزۀ ّ
تغیرناپذیری،
در آموزههای هیودی ـ مسیحی ،جز در یک مورد ( مال کی ،) 6 :3،گفتهای بهطور مستقمی ِ
تکنندۀ اعتقاد به تغییرناپذیری است .برای منونه در
ذکر نگردیده است ،اما بیانایت وجود دارد که لوازم آن تقو ی 
اعداد آمده است  « :او [ خدا ] مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد ،آیا تاکنون وعدهای داده است که به آن
عمل نکرده باشد؟ » (اعداد )19 :23،یا در اول مسوئیل میخوانمی « :خدا  . . .دروغ منیگو ید و قصدش را عوض
منیکند ،چون او انسان نیست که فکرش را تغییر دهد» (اولمسوئیل .)29 :15 ،بنابراین خدا در مسحیت و هیودیت
تغییرناپذیر است ز یرا که خدا موجودی تصور شده است که افکارش تغییری منییابد و از غیر در اموری چون
علماش متأثر و متحرک منیگردد تا گفته شود که دچار تغییر در علم ،قدرت و یا خیرخواهیاش شده است.
اگر این ّ
آنه در `` 3بکار رفته است ،مدنظر قرار دهمی ،آنگاه زماین که  3را بکار میبرمی ،در
تغیرناپذیری را بنابر چ

واقع بیان کردهامی:

« خدا؛ تغییرناپذیر است =تع بالضرورت منطیق ،تغییر برای خدا حمال است »
تغیرناپذیری مشخص شد ،الزم است دالیل پذیرش ّ
حال که منظور از تأثرناپذیری و ّ
تغیرناپذیری خدا را مورد
قائلی به  ،P1قبول ّ
ن
تغیرناپذیری خدا مستلزم قبول تأثرناپذیری
دقت قرار دهمی .چرا که بر اساس ادعای

خداست؛ بنابراین پیشفرض ایشان این خواهد بود که پذیرش تأثر پذیر بودن خدا ،نیفکنندۀ آموزههایی است
که ّ
تغیرناپذیری را تأیید میکنند .پس اگر بتوان نشان داد که قبول تأثر پذیری نیف کنندۀ آموزههای پشتیبان قبول
ّ
تغیرناپذیری خدا نیست ،میتوان از امکان رد تالزم حاضر در گزارۀ P1هم سخن گفت.

 -3دالیل ّ
تغیرناپذیری خدا در الهیات سنتی
امروزه شایعتر ین دلیل پذیرش آموزۀ ّ
تغیرناپذیری الوهی ،بر تصور از خدا به عنوان «موجود کامل حداکثری» مبتین 
است .بر اساس این تصور ،خدا موجودی است که «عظمیتر از او قابلتصور نیست» (آنسلم :1386،فصل.)2
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موجود کامل حداکثری ،موجودی است که به ضرورت منطیق متامی کماال تش را در شدیدتر ین مرتبه ممکن
داراست ،از اینرو فرض تغییر در ذاتش ،حمال میمناید .دلیل شایع دیگر بر «آموزۀ ضرورت بالذات خدا» مبتین
آنا که خدا بالضرورت بالذات موجود است باید از متام جهات کامل باشد در نتیجه امکان
است .بنابر این آموزه ،از ج
ن
چنی حالیت را در گذشته نداشته باشد (ابنسینا :1385 ،مقالهدوم،
ندارد دارای حالت حادیث شود بهحنوی که
فصلبیستودوم ،بند  .)128فالسفه دالیل دیگری نیز بر ّ
تغیرناپذیری خدا اقامه کردهاند.
ر یشههای اعتقاد ارسطو به ّ
تغیرناپذیری را باید در برهان حرکت او جستجو کرد .براساس دیدگاه ارسطو حرکت

ّ
نامتغیر
مهواره وجود داشته و خواهد داشت و از سوی دیگر هر حرکیت نیازمند حمرکی است ،پس باید حمرکی بالفعل و
ً
ّ
نامتغیر بودن حمرک اول این است که در نظر ارسطو ،اوال تغییر مستلزم
این حرکت سرمدی را فعلیت ببخشد .دلیل
ً
ماده است و ثانیا فعلیت نسبت به ماده تقدم ذایت دارد (نک :ارسطو 1069 a،b 1050 :1378 ،و .)1072 aحمرک اول
ً
ارسطو «چیزی است که اصال فاقد توانایی حرکت است» (مهان.)26 : 1068b ،
آنا که بسیط است ،خن ن
ن
ستی
بنابر دیدگاه
افلوطی ،تغییرناپذیری خدا یا احد ،متوقف بر بساطت او است و از ج
ن
افلوطی715 :1366 ،ـ ،)717بنابراین علت
است و در ذات خو یش « ساکن و آرام و ثابت » خواهد بود (
ستی برای هر چیزی است «ز یرا مهه چیز از اوست :حرکت خن ن
خن ن
ستی از اوست» (مهان.)733 :
در نگاه مبتکرانۀ مؤسس حمکتمتعالیه ـ مالصدرای شیرازی ـ دلیل بر تغییرناپذیری خدا بسیط احلقیقه بودن
وی است که براساس آن الزم خواهد بود خدا متام اشیاء یا متام موجودات باشد (مالصدرا 20 :1/3 ،1384 ،ـ)21
آنا که محل متام اشیاء بر بسیطاحلقیقه ،محل حقیقت و رقیقت است ،معنای متام اشیاء بودن خدا این است
و از ج

که ذات وی متام کماالت و جنبههای وجودی امر رقیقت ـ یعین اشیاء غیر خود ـ را شامل میشود ،به عبارت دیگر
آنا
خدا برخوردار از متام کماالت موجودات در باال تر ین مرتبۀ وجودی است (هبشیت  .)58 :1386 ،بنابراین از ج
که خدا دارای متام کماالت غیر خود است ،فرض ّ
تغیر برای وی منتیف خواهد بود.
برخی از متکلمان مسلمان برای اثبات معقولیت تغییرناپذیری خدا ،بر اساس اینکه در خدا هیچ قوهای راه ندارد،
دلیل اقامه کردهاند( .الهیجی :1372 :باباول ،فصل چهارم) .از دیدگاه غزایل نیز خدا به جهت کمال حداکثریاش
یادت استمکال» از هر نوع ّ
تغیر و حلول حوادث مبراست (غزایل :1384 ،فصلاول ،بند.)2
یا « استغنا در ز ِ
در سنت اهلیات هیودی و از دیدگاه ابنمیمون ،فرض تغییر پذیری خدا لوازمی دارد که منیتوان آنها را در مورد
خداوند پذیرفت ،از مجله اینکه  :الف) فاعل بودن غیر در خدا و ب) نقص و عدم کمایل در خدا« .الف» از
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این جهت الزم میآید که اگر در خدا تغییری روی دهد و وی منفعل شود آنگاه باید علیت به عنوان علت فاعیل
و ّ
حمرک وجود داشته باشد تا تغییر مفروض معلول آن قرار گیرد .این امر با این فرض قوت مییابد که هر حرکت

و تغییری نیازمند ّ
حمرکی به عنوان علت فاعیل است .اما «ب» از آنجا الزم میآید که هر تغییری مستلزم قوه 

و قوه مقارن با عدم است ،ابنمیمون تغییر خدا را مستلزم نقص و عدم چیزی در ذات او میداند در حایل که
ضرورت ،نیفکنندۀ هر گونه عدم است ( ابنمیمون،1972 ،جزءاول ،فصل.)55
ن
گوستی بیشترین توجه و التفات را به این موضوع داشته است.
در حوزۀ سنت اهلیات مسیحی ،بدون شک قدیس آ

ّ
ن
بودن خدا دارد
بنابر دیدگاه آ گوستی قبول تغیرناپذیری خدا ،ر یشه در اعتقاد به کمال حداکثری و حقییق ِ
ن
گوستی 199 :1387 ،ـ .) 215
(آ
آنه ّ
در اندیشۀ آنسلم ّ
متغیر است «دیگری است و او به
تغیرناپذیری ،ر یشه در بساطت خدا دارد .از نظر او چ
آنه هست ،نیست» ( آنسلم :1386 ،فصل  .) 22از سوی دیگر آنسلم اذعان میکند در ّ
تغیر پذیر بودن
متامی چ
و یژگیهای عریض نقش کلیدی را بازی میکنند ،در حایل که فرض اوصاف عریض با آموزۀ بساطت در تضاد

قرار دارد ( .)Anselm, 1910: Mo: XXV
ّ
از نظر آ کو یناس فرض ّ
تغیر پذیری خدا سه الزمه دارد که عبارتند از  :برخورداری از قوه ،ترکب از اجزاء و فقدان؛
که مهۀ آنها در مورد خدا منتیف است (.)Aquinans, ,l,Q: 9, A :1
در تأمل سوم از کتاب تأمالت ،دکارت در تعر یف خدا میگو ید « :خدا جوهری است نامتناهی [ سرمدی،
ّ
تغیرناپذیر ] ،مستقل ،مههدان ،مههتوان  )Descartes, 1996: Med :III( ». . .بر اساس این طرز فکر میتوان
ن
ر یشههای اعتقاد به ّ
مهی فهم از ماهیت خدا دانست .دکارت در جای دیگر ـ اصول علم
تغیرناپذیری ،را در
انسان ـ در تأیید ن
مهی نگاه معتقد است به وضوح هیچگونه حمدودییت که خاستگاه آن نقص باشد در خدا راه

آنا که خدا دارای
ندارد و خدا برخوردار از کمال و خیری نامتناهی است  ( )Descartes, 2002: XXIIاز نظر او از ج
ن
چنی کمال نامتناهی است ،الجرم حمال است بر کماالت او چیزی افزوده شود  (.)Descartes, 1996: Med :III

بنابراین خدا جوهری ّ
تغیرناپذیر است.
تغیرناپذیری خدا را نتیجه میگیرد :خدا و مهۀ صفات او ّ
اسپینوزا در کتاب اخالق ّ
تغیرناپذیرند ،که اگر از حیث
متغیر شوند یعین که از حق بودن به باطل بودن ّ
تغیر پذیرند ،الزم آید که از حیث ذاتاشان نیز ّ
وجودشان ّ
تغیر
یابند ،که نامعقول است (اسپینوزا :1388 ،اخالق ،خبشاول ،قضیه.) 20
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در نظر الیبنیتس «هر موجود مخ لوق [ . . .در] معرض ّ
تغیر است» ( الیبنیتس :1375 ،بند  ،) 10از سو یی دیگر
خدا در نظر او منبع هسیت است (مهان ،بند 43و  )47بنابراین موجودی مخ لوق نیست که ّ
تغیر یابد.

 -4تبیین تالزم میان ّ
تغیرناپذیری و تأثرناپذیری خدا
پیش از این ،مفاد تالزم میان ّ
تغیرناپذیری خدا با  DIPرا اینگونه صورتبندی کردمی:
( )P1اگر خدا ّ
تغیرناپذیر باشد ،آنگاه تأثرناپذیر خواهد بود.

ن
قائلی به ،P1در تأیید آن به دو روش میتواند به اقامۀ برهان بپردازند :روش مستقمی (برهان مستقمی) و یا روش

غیر مستقمی (برهان خلف) .در روش مستقمی ،ایشان باید نشان دهند که تأثرناپذیری که مجله لوازم ضروری
ّ
تغیرناپذیری است .اما در روش غیرمستقمی ،که حبث اصیل این نوشتار برریس آن است ،وظیفۀ معتقدان به P1این
است که نشان دهند تأثرپذیری و ّتغیرناپذیری در تناقض با یکدیگر هستند .به عبارت دیگر ،ایشان باید صحت
این ادعا را  نشان دهندکه:
چنی نیست که خدا هم ّ
ن
تغیرناپذیر باشد و هم تأثر پذیر.
()4
ً
و این دقیقا مهانجایی است که مدعیان مجع میان تأثر پذیری و ّ
تغیرناپذیری ،آن را به چالش میکشند.
آنه در ابتدا از وقایع اتفاق افتاده در میامنار پیرامون نسلکیش مسلمانان ذکر شد ،صحیح است بگو یمی:
بر اساس چ

( s )5یکی از مسلمانان میامنار است ،که بر اثر خشونتهای دیین ،دچار رنج و اندوه شده است.
ن
قائلی به  ،DIPواقعیت  5بنابر شواهد  P1و  4مستلزم رنج و اندوه در خدا نیست .دلیل ایشان در
از دیدگاه

تأیید  4از این قرار است که قبول تأثر خدا از واقعیت ّ ،5
تغیرناپذیری خدا را با مشکل مواجه میکند .عمده
تبیی چگونگی تغییر در خدا بدین شرح است که از دیدگاه اهلیات ّ
دلیل ایشان در ن
سنیت ،برای منونه بوئتیوس،
آنا که خیر کامل
«هیچ چیزی نیکوتر از خدا متصور نیست»؛ بنابراین ،خدا را خیر کامل معریف میکند و از ج
ن
ن
راستی خواهد بود (بوئتیوس:1385 ،دفترسوم،
راستی است ،الجرم خدا برخوردار از سعادت
مهانا سعادت
ن
راستی کیسست که هیچ اندوهی در او رسوخ خنواهد کرد (مهان ،فصلهنم )؛ اما اگر خدا
فصلدهم)؛ سعادمتند
از  5متأثر شود آنگاه از سعادت ناب به سوی غم و اندوه دچار تغییر شده است .اگر این تغییر روی دهد آنگاه
بنظر میرسد کمال حداکثری او هم خدشهدار شده باشد .کلیت این دیدگاه را فان هوگل 3اینگونه ترسمی میکند:
ّ
[خدا توصیف میشود به  ]:عشق کامل ،شادی ناب و لذت حمض  [ . . .بنابراین ] ما [خداباوران] وجود هیچ
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شر ی را ،خواه این ّ
ّ
شر گناه باشد یا حیت فقط اندوه و خواه بالفعل باشد و یا حیت فقط بالقوه ،در خدا خنواهمی
پذیرفت .او [خدا] کیس است که متام خیرهای حقیر آدمی و خویشهای زمیین [این جهاین] در مقابل قداست
کامل و سعادت حمضاش ،ناچیز است (فان هوگل ،به نقل از .)Wainwright, 2010, 1: 66

قائلی به عدم تأثر پذیری خدا در مفاد P1هنفته است .بر اساسّ ،P1
ن
تغیرناپذیری خدا
بنابراین کلیت اشکال
مستلزم تأثرناپذیری اوست ،ز یرا مجع میان ّ
تغیرناپذیری و تأثرناپذیری خدا ناممکن است .این عدم مجع بدان
جهت است که اگر خدا تأثر پذیر باشد ،الجرم دچار غم و اندوه خواهد شد و اندوه با سعادت ناب خدا ،که
نشأت گرفته از کمال حداکثری اوست ،منافات دارد و عامیل برای تغییر سعادت ناب خدا بهسوی غم و اندوه
خواهد بود.

 -5آیا جمع میان ّ
تغیرناپذیری و تأثرپذیری ممکن است؟

4

پاسخی که در اینجا برای رد  ،4و در نتیجه امکان مجع میان ّ
تغیرناپذیری و تأثر پذیری ،ارایه میشود مبتین بر

گزاره ز یر است :
( )6اگر خدا موجود است آنگاه  )A :خیرخواه حمض است و  )Bعامل مطلق است.
در  ،6هر یک از موارد  Aو  Bخود میتوانند شاهدی بر این باشند که خدا رنج و اندوه را حس میکند .با این
تفاوت که  ،Aمتعلق اندوه خدا را بر آمده از رنج و اندوه مخ لوقات نشان میدهد ،اما  Bتهنا ن
تبیی میکند که خدا

باید رنج و اندوه را حس کند .از سوی دیگر حلقه اصیل در چگونگی تصور مجع میان ّ
تغیرناپذیری و تأثر پذیری
بر ب ّمتکی است.
بر اساس  ،Aر یشۀ خیرخواهی خدا را میتوان از دو جنبه مورد برریس قرار داد  :از یک سو میتوان خیرخواهی
خدا را جنبهای از و یژگی او در نظر گرفت ( )Helm, 2010: 263و از سوی دیگر میتوان آن را به حمبت و عشق او
به مخ لوقاتاش گره زد .در اینجا بیشتر جنبۀ عاطیف این خیرخواهی مورد نظر است .این دیدگاه در کتب مقدس
اینگونه بیان میشود :او خبشنده و مهربان است(محد )1 /و یا در عهد جدید« :خدا ،حمبت است» (اول یوحنا،

 .)8 :4از سوی دیگر بر اساس تعالمی عرفاین و اهلیایت ،عشق و حمبت ،ذایت خداوند است (غزایل)46 :1385،
و خداوند متعال برتر ین عاشق و معشوق است ز یرا[«  :خدا] در غایت کمال و مجال و ز یبایی است ،ذات
خود را با ن
مهی غایت و ز یبایی و مجال ،و با تعقل کامل . . . ،تعقل میکند[ .بنابراین] ذات او خود به خود...
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عظمیتر ین لذت خبش و لذت برنده است » ( ابنسینا :1390 ،مقالههشمت ،فصلهشمت ،بندّ .) 2
حب مستلزم
آنا که هر حمىب مهه متعلقات حمبوب خود را نيز دوست
تعلق و ارتباط وجودی میان حمب و حمبوب است و از ج
ميدارد (طباطبایی620 :1 ،1374،ـ ، )621عشق خدا به ذات خود ،عشق و حمبت خدا به بندگاناش را به مهراه

دارد (مالصدرا.)295 :1390 ،

از سوی دیگر شفقت و حمبت مستلزم مهدردی است؛ آنسلم این ارتباط را ن
چنی توصیف میکند « :اما تو چگونه

در آن واحد هم تأثرناپذیری و هم رحمی؟ چه اگر تو تأثرناپذیر بایش ،شفقت نیاوری؛ و اگر شفقت نیاوری ،قلبت
خ
شوربتان برانگیخته خنواهد شد؛ چه( ،شفقت) خود ن
عی رمحانیت است » (آنسلم:1386 ،
به مهدردی با
فصل ،) 8بنابراین:
مهدردی مستلزم آن است که خدا از رنج بندگانش به رنج آید ،زیرا عشق و حمبت تعلیق وجودی میان حمب و
ً
ن
اندوهگی میشود اما این اندوه را جمازا به خدا اسناد دهمی ،آنگاه باید
حمبوب است .حیت ا گر بپذیر می خداوند
ً
ً
حمبت و عشق را نیز جمازا به خدا اسناد دهمی ،زیرا چگونه میتوان امری را حقیقتا به موضوعی اسناد داد ویل لوازم
ً
آن را جمازا؟ بنابراین ا گر خدا خیرخواه حمض باشد الجرم عشق و حمبت به بندگانش دارد و ا گر نسبت به بندگان

ن
عشق و حمبت دارد الجرم از رنج  [ ...توصیف شده در  ،] 5که حمصول ّ
اندوهگی میشود
شر ی اخالیق است،
ِ
(موالیی و دیگران.) 583 :1394 ،

ن
چنی تفسیری از عشق الوهی منایف با ابهتاج ناب است .در پاسخ باید
از سوی دیگر ممکن است گفته شود
َ
ابهتاج خداوند ،ذات خو یش است که آن را در هنایت کمال و مجال درک میکند (مالصدرا،
گفت که متعلق
ِ
 .)280 :1 ،1390بنابراین خدا میتواند در ن
عی حال که از ابهتاج نسبت به ذات خو یش بهسر میبرد از رنج
ن
اندوهگی شود.5
مخ لوقاتاش
اما مورد  ،Bقبول آن لوازمی را در یپ دارد:
( )Bاگر خدا عامل مطلق باشد آنگاه  )B1 :به صدق هر گزارۀ صادق ،علم دارد و  )B2علم او ذایت است.
بر اساس  ،B1خدا باید به هر گزارۀ صادیق علم داشته باشد ،بنابراین خدا به  5علم دارد .اما پیشزمینۀ علم به
ً
ً
هر گزارهای اوال معناداری آن و ثانیا فهم آن از سوی فاعل شناسایی است .چگونه میتوان گفت فاعل شناسا به
گزارهای علم دارد که نه معنادار است و نه برای او قابل فهم و درک؟! اگر پیشفرضهای معرفیت سابق صحیح
باشند ،الجرم خداوند زماین به  5علم دارد که  5معنادار باشد و او آن را درک کند .اینکه  5معنادار است برای
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مهگان در حد بدهییات است اما مسئله اینجاست که خداوند چگونه میتواند درکی از آن داشته باشد در حایل
هیچ تربهای از غم و اندوه نداشته است؟ به عبارت دیگر اگر خداوند هیچگاه
که ،بر مبنای اهلیات سنیت،
ج
ن
اندوهگی نشده است چطور میخواهد بفهمد منظور از غم و اندوه چیست یا حاال یت که در نظر ما در ش بروز
مستلزم تربه او از اندوه است .ز یرا
یافته است ،دال بر غم و اندوه است؟ بنابراین بنظر میرسد علم خدا به 5
ج

به تربهای دروین است.
اندوه و رنج و درک آن وابسته ج
خ
 B2دربردارندۀ این معنا است که علم خداوند ،اکتسایب نیست ،بنابراین در علمش وابسته به غیر نواهد بود.
ن
پیشی 7خدا بنا بر دیدگاه
این دیدگاه مستلزم آن است که خداوند از پیش به هر چیزی علم داشته باشد .علم
6

گوستی ،اینگونه ن
ن
تبیی میشود:
آ

ً
علم خدا گونا گون نیست و علم او به چیزهایی که هنوز وجود ندارند یا وجود دارند و یا قبال وجود داشتهاند ،به
شیوههای خمتلف [و در بستر زمان] تعلق منیگیرد  ...او مهۀ اینها را در حضور مستقر و ابدی خودش درک میکند

ن
آنه بوده است یا خواهد بود ،تفاوت منیکند [ ...پس ] به مهۀ زمانها با
...
مهچنی علم حضوری وی نسبت به چ
علمی که زمان منیتواند آن را بسنجد ،علم دارد :1391( .کتابیازدهم ،فصل.)21

بنابراین ،بر اساس  B1خداوند به  5علم دارد و از سوی دیگر  B2مدعی این است که علم خدا به  ،5علمی
ن
ن
گرفت این نکات باید  Bرا اینگونه فهمید که:
پیشی است .با در نظر
ذایت و الجرم
( )*Bاگر خدا عامل مطلق است آنگاه :خداوند از پیش به صدق گزارۀ« :ش یکی از مسلمانان میامنار است ،که
بر اثر خشونتهای دیین ،دچار رنج و اندوه شده است» ،علم دارد.
با جایگذاری  *Bدر  6خواهمی داشت:
(* )6اگر خدا موجود است آنگاه  )A :خدا خیرخواه حمض است و  )*Bخداوند از پیش به صدق گزارۀ  s« :یکی
از مسلمانان میامنار است ،که بر اثر خشونتهای دیین ،دچار رنج و اندوه شده است» ،علم دارد.
ن
گرفت مطالب اخیر:
با در نظر

( )7خیرخواهی خدا معلول عشق و حمبت او به مخ لوقاتش بهطور عام و به انسان بهطور خاص است (نتیجه:
)A

( )8عشق به چیزی مستلزم مهدردی و شفقت نسبت به آن است.
( )9عشق خدا به انسان مستلزم مهدردی و شفقت خدا نسبت به انسان است( .نتیجه 7 :و )8
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ن
اندوهگی
سعادت ` ،sشاد و از رنجهای او
( )10حس مهدردی و شفقت  sنسبت به` sمستلزم آن است که  sاز
ِ

گردد.

سعادت انسان ،شاد و از
( )11حس مهدردی و شفقت خدا نسبت به انسان مستلزم آن است که خدا از
ِ
ن
اندوهگی گردد ( .نتیجه9 :و )10
رنجهای او
( )12سعادت ناب خداوند منافایت با حس مهدردی او با غیر ندارد.
( )13خدا از پیش به رنجها و اندوههای آدمی علم دارد( .نتیجه)B :
( )14اگر  12 ،11و  13صادق باشد آنگاه اندوهگیین خدا از رنجهای آدمی ،بهخصوص رنجهای حاصل از شرور
اخالیق ،مستلزم تغییر در خدا نیست.
ّ
ایاد منود .در توضیح  12هم گفته شد که
بعید بهنظر میرسد جز در  ،12بتوان چالش جدی در برابر مقدمات فوق ج
تبیی است .از سوی دیگر سعادمتندی واقعی بدون در نظر ن
سعادت ناب خدا نسبت به ذات او قابل ن
گرفت رنجهای
کنوین ،بیشتر سعادیت مکانیکی و متکبرانه است ،و این از ساحت ّ
مقدس ربویب دور باد ،تا سعادیت اخالیق.
ن
تبیی  14هم باید گفت که اگر خدا از رنجهای حاصل از شرور اخالیق ،تأثر میپذیرد ،الجرم آ گاهی و علم
در

آنا که علم خداوند ،علم ذایت است ،او از پیش به متام
او در این تأثر دخیل است .از سوی دیگر بیان شد از ج

آنه روی میدهد آ گاهی تام دارد .بنابراین او از پیش به متام رنجهای آدمی آ گاهی دارد .بنابراین او در حضور
چ
خ
ایاد نواهد کرد.
سرمدی خود ،تأثر پذیرفته است .اگر اینگونه باشد رنجهای زمامنند آدمی ،تغییری در خدا ج
اینگونه تأثر پذیری که با ّ
تغیرناپذیری قابلمجع است را میتوان « تأثر پذیری سرمدی» نامید .نتیجه آنکه:

∴  ( )15اندوهگیین خدا از رنجهای آدمی ،بهو یژه رنجهای حاصل از شرور اخالیق ،مستلزم تغییر در خدا نیست.
چنی نیست که خدا هم ّ
اگر  15صحیح باشد الجرم  ،4که در آن ادعا شد « :ن
تغیرناپذیر باشد و هم تأثر پذیر»،

کاذب خواهد بود؛ و اگر  4کاذب باشد =( P1،اگر خدا ّ
تغیرناپذیر باشد آنگاه تأثرناپذیر خواهد بود ) هم صحیح
خنواهد بود .در نتیجه ّ
تغیرناپذیری خدا مستلزم تأثرناپذیری او خنواهد بود.
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نتیجهگیری
با عنایت به برریسهای صورت گرفته در این نوشتار ،این ادعا که «قبول تأثر پذیری خدا نامعقول است»
تغیرناپذیری خدا مستلزم تأثرناپذیری است» ،قابلپذیرش نیست .ادعای تالزم میان ّ
ز یرا « ّ
تغیرناپذیری و
تأثرناپذیری ،مبتین بر این پیشفرض است که مجع میان ّ
تغیرناپذیری و تأثر پذیری ناممکن است .از این رو با قبول
ّ
تغیرناپذیری خدا ،الجرم رأی به تأثرناپذیری او داده میشود .در مقابل ،اگر استدال لهای این نوشتار صحیح
باشد ،میتوان نشان داد هیچ دلییل وجود ندارد که بپذیرمی میان ّ
تغیرناپذیری و تأثرناپذیری تالزمی حتمی وجود
عی محایت از ّ
دارد ،چرا که میتوان با استناد به علم مطلق در ن
تغیرناپذیری ،تأثر پذیری خدا از غیر را پذیرفت.
از سوی دیگر تأثر پذیری خود یک کمال اخالیق در نظر گرفته میشود و اگر به واقع آنگونه که اینجا نشان داده
شده کماالت دیگر خدا ،از مجله ّ
تغیرناپذیری ،را با چالش مواجه نکند پذیرش آن از سوی خداباوران باید با
ن
ماشیواری
رویی گشاده صورت گیرد .بدون شک خدایی که در غم و شادیها در کنار آدمی است از خدای

که تهنا مراقب است که جهان به حیات مادی خود ادامه دهد ،بیشتر شایستۀ پرستش و بندگی است .از سوی
دیگر تربههای دیین هم میتوانند تأییدی بر این تأثر باشند .قبول این تأثر پذیری بدون شک بر غنای امیان دیین
ج
مؤمنان خواهد افزود و امید ایشان را برای آیندهای روشنتر بیش از پیش خواهد منود.
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پینوشتها
 .1تا زمان انتشار این گزارش (  8آبان  )2012 29 October / 1391بر اساس اعالم تلو یز یون رمسی میامنار ،در
درگیریهای میان مسلمانان و بوداییهای (افراطی) ایالت اراکان تاکنون  84تن (از مسلمانان) جان خود را از
دست داده و سه هزار منزل مسکوین و یران شده است؛ این در حایل است که سازمانها و مجعیتهای حقویق
ن
مهچنی بر
معتقد هستند تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از تعداد اعالم شده از سوی دولت میامنار است...

اساس آمار منتشر شده از سوی سازمانهای حقویق ن
بیامللیل 26500 ...تن از ساکنان مناطق درگیر برای فرار از
خشونتها ،حمل سکونت خود را ترک کردند ...و تاکنون  4000تن منازل خود را از دست دادهاند و بیشتر آنها
در چادرهایی که در برابر منازل سوخته خود بر پا کردهاند ،زندگی میکنند .منبع خبر به آدرس:
httP: //www.taghribnews.com/vdcbwfb8srhb80p.uiur.htm1
2. The Doctrine of Divine Impassibility
3. Von Hugel.

 .4من ایدۀ اصیل راهحیل که در ادامه خواهد آمد را از برایان لفتو گرفتهام اما صورتبندی آن از خود من است
ن
چنی صورتبندی کند.
یا حداقل ندیدهام که وی این ایده را
 .5برای برریس بیشتر در این مورد نگاه کنید به :موالیی و دیگران 586  :1394 ،ـ .584
 .6برای برریس بیشتر در این مورد نگاه کنید به :موالیی و دیگران 579 :1394 ،ـ .576
7. Foreknowledge
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