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  مطهري و الهيات جديد

  *اكبر احمدي علي

 چكيده
رأي مطهـري   نخسـت . پـردازد  مقالة حاضر به تحليل مطهري از الهيات جديد مـي 

مقـام   آن مطهـري  بر اسـاس ديدگاهي كه  .دهم الهيات را مختصراً شرح مي باب  در
  عبـارت  بـه  .كه مستقيماً در اشيا مداخله نكند داند اين ميمقتضي را قدسي خداوند 

توضيح  ،سپس. نظام علّي است ريقاز ط صرفاًخلقت ، او بر اين باور است كه ديگر
در الهيات جديد، تحت تأثير نگـرش يهـودي و    مطهري يكه مطابق با آرا دهم مي

 و خصوصـاً  ،ر اسـت كـه بالواسـطه اشـيا    چون نيرويي كر و كـو  مسيحي، خدا هم
 .گيرد تحت نفوذ خود مي ،سرنوشت بشري را

 .ـ مسيحي مطهري، الهيات جديد، نگرش يهودي :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

. پـردازم  در اين نوشتار، مختصراً، به تحليل و ارزيابي مرتضي مطهري از الهيات جديـد مـي  
سـت كـه از قـرن هفـدهم بـه بعـد در       »خـدا «هـايي از   منظور از الهيات جديد طـرز تلقـي  

  .ورزي غربيان راه يافته و رايج شده است فلسفه
هـاي نـويني در    مسـئله  هاي ديني، علمي، فلسـفي، و اجتمـاعي از قـرن هفـدهم     جنبش

هـاي سـنتي    خوانـدن چهـارچوب   مـد ادنبال آن برخي بـا ناكار  و به ندخداشناسي پديد آورد
تدريج با تكوين آثـار متفكرانـي    گويي به آن مسائل برگزيدند و به هاي جديدي در پاسخ راه

براي نمونه . هاي جديدي در الهيات شكل گرفت چون دكارت، هيوم، كانت، و هگل نظريه
كـردن قـول    سازگار تجربي و الهيات وآن شدند كه براي رفع تعارض ميان علوم  اي بر هعد
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آورنـد كـه سـاعت     در نظـر سـازي   خدا را چون سـاعت  ارادة الهي،مندي جهان با  به قانون
شـدن   ي نيازمنـد كـوك  چند، اما هر از كند يم كار قاعده بهدر اكثر مواقع ) جهان(اش  آفريده
يا ساعتي با چنـان اسـتواري و دقـت سـاخته     ) ساز ناشي چون ساعت خدا هم(است  مجدد

   1).يديتبع ساز ساعت چون خدا هم(گاه نيازمند وارسي مجدد نيست  است كه هيچ
و پس از چندي به اين مسئله منجر شد كـه در جهـان،    داشت دراز سر رشته نيا البته و

د و روابط علـت و  ده قوانين علمي متقن روي مي بر طبقجامعه، و تاريخي كه حوادث آن 
بودن آدمي سخن گفت و او را  توان از مختار ها حاكم است، چگونه مي معلولي آهنيني بر آن

 الهيـات كـه   خالصـه آن ... . مسئول اعمال خود و حاكم بر سرنوشت خويش قلمـداد كـرد   
جهان، تاريخ، جامعه، و با  اجديد محصول تأمل در چنين مسائلي است و از نسبت ميان خد

  .كند مي پرسشانسان، در چنين فضايي، 
  

  الهيات مطهري. 2
ضروري است  نخستالهيات جديد،  در خصوصبراي بازخواني و تشخيص آراي مطهري 

بپـردازيم، دريـافتي كـه مبنـاي     » خدا«خبر گيريم و به دريافت او از » الهيات مطهري«كه از 
  .تحليل و ارزيابي او از الهيات جديد است

نقشـي  » مسـائل مربـوط بـه خـدا    «و » الهيـات «نكتة اول آن است كه مطهري براي  1.2
تـرين و شـورانگيزترين    اثبـات و انكـار خـدا قطعـاً حسـاس     «او  نظر  به. اساسي قائل است

» دارد ه و مـي ها را به خـود مشـغول داشـت    موضوعي است كه، از فجر تاريخ تاكنون، انديشه
 :و اين بدان دليل است كه ،)440: 1373مطهري، (

ايش هـ  بيني او و ارزيابي اش و در جهان موضع انسان در اين مسئله، در تمامي ابعاد انديشه
. كننـده دارد  اش تـأثير و نقـش تعيـين    هاي اخالقي و اجتماعي گيري از مسائل و در جهت

هر فردي كه اندكي با . آور باشد اي به اندازة اين انديشه دغدغه رود هيچ انديشه گمان نمي
اي از عمـر خـويش را بـا ايـن دغدغـه       تفكر و انديشه سروكار داشته اسـت الاقـل دوره  

  .)همان(گذرانده است 

توجه ديگر آن است كه، بنابر مكتوبات مطهري، خـود او از نوجـواني     درخورنكتة  2.2
دهيد اجازه . خدا پيدا كرده بوده است دغدغه و حساسيت زيادي نسبت به مسائل مربوط به

 :نويسد جاكه مي او بازگو كنم، آنمطلب را از زبان خود 
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سالگي ايـن دغدغـه    از سن سيزدهجاكه من از تحوالت روحي خودم به ياد دارم،  تا آن
. در من پيدا شد و حساسيت عجيبي نسبت به مسائل مربوط به خـدا پيـدا كـرده بـودم    

ام هجوم  ها، البته متناسب با سطح فكري آن دوره، يكي پس از ديگري به انديشه پرسش
  ).همان(آورد  مي

خوانده اسـت   افزايد كه از همان آغاز طلبگي كه در مشهد مقدمات عربي مي مطهري مي
تـر از سـاير علمـا و دانشـمندان و      تر و فخيم فيلسوفان، عارفان، و متكلمان در نظرش عظيم

هـا   ها را قهرمانان صـحنة ايـن انديشـه    تنها به اين دليل كه آن«. اند مخترعان و مكتشفان بوده
  ).441: همان(» دانستم مي

كـه در نظـرش    مشـهد، آن و از ميان آن همه علما و فضال و مدرسين حـوزة علميـة   
اش بنگـرد و در مجلسـش    داشته است كـه بـه چهـره    كرده و دوست مي بزرگ جلوه مي

كرده اسـت كـه روزي بـه پـاي      بنشيند و قيافه و حركاتش را زير نظر بگيرد و آرزو مي
 مرحوم آقا ميرزا مهدي شهيدي رضويدرسش بنشيند، مدرس فلسفة الهي در آن حوزه، 

  ).همان(بوده است 
  :نويسد او مي. قة مطهري به مسائل مربوط به خدا پس از مهاجرت به قم تداوم يافتعال

هاي اول مهاجرت به قم كه هنوز از مقدمات عربي فارغ نشده بودم، چنان در ايـن   در سال
حجـره را   وجـود هـم  . در من پديد آمده بود» تنهايي«ها غرق بودم كه شديداً ميل به  انديشه

مانند تبديل كردم كه تنهـا بـا     اي دخمه حجره فوقاني عالي را به نيم كردم، حجرة تحمل نمي
خواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه،  در آن وقت نمي. سر برم هاي خودم به انديشه

كـه   واقـع انديشـه در هـر موضـوع ديگـر را پـيش از آن       به موضوع ديگري بينديشـم و در 
مقـدمات عربـي و يـا    . شمردم اتالف وقت مي مشكالتم در اين مسائل حل گردد، بيهوده و

آمـوختم كـه تـدريجاً آمـادة بررسـي انديشـة        جهت مـي   آن فقهي و اصولي و منطقي را از
  ).همان(فيلسوفان بزرگ در اين مسئله شوم 

و حكمـت  ) همان(تحصيل رسمي علوم عقلي را آغاز كرد  1323 حال مطهري از هر به
تـرين   الهيات اسـالمي را واقعـاً چشـيده و عميـق    «الهي اسالمي را نزد استادي آموخت كه 

؛ و )124: همـان (» كرد ها را بازگو مي ترين بيان آن هاي آن را دريافته بود و با شيرين انديشه
وازده سال آموختن از محضر آن استاد اش طي د بخش مهمي از شخصيت فكري و روحي

تـر   مهمنزد او ؛ و حتي )441: همان(، انعقاد يافت »راستي روح قدس الهي بود به«الهي، كه 
اي جامع بـراي حـل مشـكالت الهيـاتي خـود       بيني كه به طرحي اساسي و جهان از آن بود
  .بددست يا



  مطهري و الهيات جديد   4

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،حكمت معاصر

طور مشخص بـا كـدام معضـل الهيـاتي بـين       البته مطهري توضيح نداده است كه به 3.2
رو بوده است، اما  ، روبهاش يسالگ سهو ستيب ،1323سالگي، تا بعد از  ، سيزده1313هاي  سال

اش پي  اش ناميده است به مسئلة ذهني چه او پاسخ مشكالت فكري آن بر حسبشايد بتوان 
  :برد؛ او نوشته است كه

طور كه يك حكيم درك  را آن منه اال الواحد صدري ال الواحدقاعدة معروف ...  2آن روزهادر 
، نظام قطعي و اليتخلف جهـان را بـا ديـدة    )الاقل به خيال خودم(بودم   كند درك كرده مي

مرتبـه نقـش بـر آب     چراهايم يك   و   كردم كه چگونه سؤاالتم و چون ديدم، فكر مي عقل مي
دهد  م كه ميان اين قاعدة قطعي كه اشيا را در يك نظام قطعي قرار مييدفهم شد؟ چگونه مي

ها را در كنار هم و در آغوش هـم   ، آنيستمنافاتي ن اهللا اال الوجود يف موثر الو ميان اصل 
و ميان دو قسمت اين  فعلنا هو و اهللا فعل الفعلفهميدم كه  م، معني اين جمله را ميادد جا مي

بيان خاص صـدرالمتألهين در  . ، امر بين االمرين برايم حل شده بودديدم جمله تناقضي نمي
 ال الواحد ةقاعدنحوة ارتباط معلول با علت و مخصوصاً استفاده از همين مطلب براي اثبات 

خالصـه يـك   . مرا تحت تأثير قرار داده و به وجد آورده بود العاده فوق الواحد اال منه صدري
بينـي گسـترده    طرح اساسي در فكرم ريخته شده بود كه زمينة حل مشكالتم در يك جهان

در اثر درك اين مطلب و يك سلسله مطالب ديگر از ايـن قبيـل، بـه اصـالت معـارف      . بود
اي از احاديـث و   و پـاره  البالغه جنهو  قرآناسالمي اعتقاد پيدا كرده بودم، معارف توحيدي 

  ).125: همان(كردم  ادعية پيغمبر اكرم و اهل بيت اطهار را در يك اوج عالي احساس مي

را بـا  منه اال الواحـد   صدريال  الواحدتوان اصل  چگونه مي: پس مسئله اين بوده است كه
را بـا   الوجـود اال اهللا ال موثر في نظام قطعي و اليتخلف جهان سازگار كرد؟ و چگونه اصـل  

 و اهللا فعل الفعلداشتن اشيا هماهنگ ديد و چگونه ميان دو قسمت اين جمله كـه   نظام قطعي
  تناقضي نيست؟ فعلنا هو

چراهـاي    و   سـؤاالت و چـون  «كـه  » بيني گسترده جهان«و آن » طرح اساسي«اما آن  4.2
كه نقل گرديـد و ديگـر    توان حسب همين فقره را هم مي» مطهري را نقش بر آب كرده بود

  :فقرات پيدا كرد
و » الوجـود و غنـي بالـذات    واجـب «اسـت و  » نقـص  وجود محض و كامل و بي«(خدا كه 

، فقط با يك اراده و آن هم با يك )است» چيز االطالق و مبدأ اولي و خالق همه فياض علي«
وجود آورده است  م، بههمة جهان را، از آغاز تا انجا) هاي جدا جدا و نه با اراده(ارادة بسيط 

لذا آفرينش  و) 50 -  49: قمر( 3»بالصبركلمح  واحدة اال امرنابقدر و ما  هخلقنا ءيش كل انا«كه 
او نظام و قانون و ترتيب معين دارد و ارادة واحد و بسيط او به وجود اشـيا، عـين اراده بـه    

  ).127: همان(نظام در پيدايش امور است 
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و درجات و مراتب وجود ) همان(علت و معلول و يا نظام اسباب و مسببات  پس قانون
و خالصه ايـن حقيقـت كـه     4داشتن هر درجة آن و موقعيت ثابت و مشخص) 138: همان(
) 127: همان(» كيفيت صدور موجودات از ذات باري«، مأخوذ از )همان(» جهان قانون دارد«

علـو ذات پروردگـار و   «؛ يعنـي  )138: همـان (يـافتن اشياسـت    و منتزع از چگونگي هستي
ديگـر   اقتضا دارد كه موجودات رتبه به رتبه و پشـت سـر يـك   ] و وحدانيتش[قدوسيت او 

نسبت به او قرار داشته باشند، صادر اولي باشد، صادر دومي باشـد، صـادر سـومي باشـد و     
). 128: همـان ( 5»كدام معلول ماقبل خود باشنديكي پس از ديگري ايجاد شوند و هرهكذا، 

حدوث هر  بر  مقدمو در جهان طبيعت هم وجود شرايط مادي و اعدادي ) نظام طولي اشيا(
  ).132: همان( 6)نظام عرضي اشيا(اي باشد  پديده

خداي متعال آفـرينش را بـا   «: پس خالصة نظرية اساسي مطهري در الهيات آن است كه
و اين بدان معناسـت كـه    ).128: همان(» كند نظام خاص و ترتيب مشخص اراده و اجرا مي

 ديـ آ وجـود  بـه  هرچيـزي از  هرچيـزي شود يا  هرچيزيتواند منشأ ايجاد  هر موجودي نمي
  ).130: همان(

جا آن است كه مطهري ايـن نظريـه را در مـوارد متعـدد      توجه در اين  درخورنكتة  5.2
 جايي اشاره كرده است كـه آن او در . آورد دست مي بندد و نتايج متعددي از آن به كار مي به

تحصـيل در مـدارس دينـي     از طريقتنها چيزي بوده است كه جز  جشينتا همراه  بهنظريه 
  ).125: همان(توانسته بدان دست يابد  نمي

كنـد ايـن    اش استنتاج مي مهمي كه مطهري از آن نظرية الهياتي 7جمله نتايج حال، از هر به
و سنخيت علت و معلـولي پنـداري نيسـت و جريـان سـببي و       علت و ضرورت: است كه

حقيقت نبوده است و يك پردة ظـاهري و يـك نمـايش پنـداري      مسببي امري ظاهري و بي
سـاير عوامـل و مجـزا از سـاير      در عرضالهي عاملي نه  و ارادة) 394، 382: همان(نيست 

  ).393: همان(هاست  آن در طولعوامل، بلكه 
اش و  مسـئلة اساسـي   اي بـراي حـل   ري از اين مطلب مقدمهمطه نكتة مهم آن است كه

  .سازد مي الفعل فعل اهللا و هو فعلنا ميان) ظاهري(كردن تناقض  برطرف
داشتن ارادة الهي بـا   نبودن رابطة عليت و نسبت طولي ديگر، مطهري از پنداري عبارت  به

افعال و اعمال آدمي را به ارادة خود او نسبت دهيم و  يمتوان گيرد كه مي علل واسط نتيجه مي
يعنـي چنـين   . رابطة علت و معلولي را حقيقي، و نه ظاهري و پنـداري، بـدانيم   حال  درعين

نيست كه افعال آدمي مستقيماً و بدون واسطه از ناحية ارادة خداوندي پديد آينـد و انسـان،   
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كند  لذا با رأي اشاعره در اين باب مخالفت مي. شمار آيد صرفاً، معلولِ بالواسطة آن علت به
  :مطابق با رأي اشاعره: نويسد ميو 

وجـود   تر بيشبايد چنين بپنداريم كه در همة عالم و جهان هستي يك علت و يك فاعل 
ندارد و آن ذات حق است، همة حوادث و موجودات مسـتقيماً و بالواسـطه از او صـادر    

وادث اسـت، ايـن افعـال و اعمـال را مسـتقيماً و      شوند و اعمال بشـر يكـي از آن حـ    مي
آورد و امـا خـود بشـر و قـوه و      وجود مي بالواسطه، قضا و قدر يعني علم و ارادة الهي به

ها صرفاً يـك پـردة ظـاهري و يـك نمـايش پنـداري        نيروي او دخالتي در كار ندارد، اين
  ).382: همان(هستند 

  :مطهري نظر  به كه حالي  در
انكـاري كـه در ايـن زمينـه از شـخص        قابـل  چنين روايات زيـاد و غيـر   و هم قرآن كريم

چيز  گويد همه رسيده است با كمال صراحت، هم مي) ع(  يا ائمة اهل بيت) ص(  اكرم  رسول
به قضا و قدر الهي است و هم انسان را عامل مؤثر در سرنوشت خود و مسـئول اعمـال و   

  ).415: همان(كند  افعال خود معرفي مي

چنـين بـين    بـودن انسـان، و هـم    اي بين عموميت تقدير و مجبور گونه مالزمه هيچ« يعني
، هـدايت و ضـاللت،   كريم قرآنكه  جا مثالً آن«). همان(» اختيار او و نفي تقدير وجود ندارد
و حتي حسنات و سيئات را به مشيت و تقدير الهي مستند  ،عزت و قدرت، رزق و سالمت

  : ليماين تع) همان(» كند مي
بنابراين، بين اين آيات و آياتي كه صريحاً . طبيعي نيست مستلزم نفي دخالت علل و اسباب

دخالت خود بشر را در هدايت و ضاللت، يا در عزت و قدرت يا در رزق و سالمت، يا در 
  ).416: همان(كند، منافاتي نيست  حسنات و سيئات تأييد مي

  :عدم تعارض ميان اين دو مطلب و سرِّ
 در طـول اين است كه قضا و قدر و مشيت و اراده و علم و عنايت حق تعالي علتـي اسـت   

، متكي و منبعث است علل و اسباب يتناهيالمنظم  نظامتمام . ها آنعرض  علل طبيعي، نه در
تأثير و عليت اين علل و اسباب از نظري عين تأثير . از اراده و مشيت حق و قضا و قدر الهي

چيز فعل خداسـت   رو، اين تقسيم غلط است كه بگوييم چه اين از. قدر استو عليت قضا و 
كه اگر چيزي و فعلي به خدا نسبت داده شد، بگـوييم پـس    يا آن. چيز فعل خدا نيست و چه

آن چيز فعل مخلوق نيست، و اگر به مخلوقات نسبت داده شد، بگوييم پـس آن چيـز فعـل    
 چيـز در  همـه . مخلوق تقسيم كار غلط اسـت  ميان خالق و. مخلوق است و فعل خدا نيست

 ).همان(نزديك خود است فعل خداوند هم هست  كه فعل فاعل و سبب عين اين
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كننـده   مطهري اين آموزة اسالمي بسيار حائز اهميت است و قبول يا رد آن تعيين نظر  به
به الهيـاتي  آن است كه اعتقاد به جبر درواقع رد اين آموزة اسالمي است و باور  او بر. است

هـا در   عـرض آن  وفق آن خداوند مستقيماً و نه از مجراي علل طبيعي، بلكه در است كه بر
  .كند ن دخالت ميسرنوشت انسا

خواند و از اين رأي آنـان انتقـاد    مشركان را جبري مي قرآنمطهري  نظر  بهكه  تر آن مهم
  :كه كند ياشاره م سيسورة  47 ةيبه آ خصوصاين  او در . كند مي

 اهللا شـاء ي لـو  مـن  انطعـم  آمنـوا  نيللذكفروا  نيلهم انفقوا مما رزقكم اهللا قال الذ ليق اذا و
، ديـ كن انفـاق  داده شـما  بـه  خداونـد  كه ييها يروز از شود گفته ها آنهرگاه به : اطعمه
كـرد   ها را سير مـي  خواست خودش آن گويند آيا كساني را سير كنيم كه خدا اگر مي مي

  ).47: يس(

هـاي دارا   دست انسان مثالً به(مشركان معتقدند كه خداوند مستقيماً و بدون واسطه يعني 
  .كند شكم گرسنگان را سير مي) مند و توان
خداي . كه آوردم از نظر مطهري اين تلقي از خدا موهوم و دروغين است هرروي چنان به

ند و همراه با م حقيقي چنان است كه علو ذات، قدوسيت، و وحدانيتش مقتضي خلقت نظام
» خـدابودن خـدا  «تعبير ديگـر مطهـري آن اسـت كـه     ). 128: همان(وسائط و اسباب است 

  .باشد) طولي و عرضي(وفق نظام علت و معلولي  مقتضي آن است كه خلقتش بر
قـوم   يانعمها عل نعمة رايمغ كي لم اهللا بان ذلك«: انفـال  ةسور 53 مطهري در توضيح آية

آن بدان جهت بود كه خداوند چنين نيست كـه نعمتـي را كـه بـه      ؛»ما بانفسهم روايغي يحت
عوض كنند؛ و ] را[ها هرچه مربوط به خودشان است  كه آن قومي داده، عوض كند مگر آن

مـا چنـين نيسـتيم كـه رسـول       ؛»رسـوال  نبعـث  يحت نيمعذب كنا ما و«: سورة اسـراء  15آية 
 لـم  نشده، بشر را معذب كنيم، آورده است كه اين آيات با تأكيـد بـر   نفرستاده، حجت تمام

 را يالهـ  تدهند و يـك سـن   دوم از شخصيت الهي خبر مي ةدر آي اكن مادر آية اول و  كي
ـ  ةو الزم ياله تيشخص ةالزم يعني سازند؛ يم برمال در  اًايـن اسـت كـه مسـتقيم     اهللا يِالله

كنـد كـه از    ايجـاب مـي  » خـدايي خـدا  «عبارت ديگر،  به. كند سرنوشت مردم دخالت نمي
  ).223: 1378مطهري، (اسباب و مسببات استفاده كند 

آيات مربوط به مشيت  قرآندهد كه در  جاي ديگر توضيح مي ترتيب مطهري در همين به
گـاه فقـط    ؛شده است انيبه دو صورت ب) خداست تچيز به مشي كه همه و اين(مطلقة الهي 

  :»خداست تيمش به زيچ همه«گفته شده است كه 
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 و  تشاء من تعز و تشاء ممن الملك تنزع و تشاء من الملك يتؤت الملك مالك اللهم قل
 .فرمايى بگو بار خدايا تويى كه فرمان :ريقد ءيكل ش يانك عل ريالخ دكيمن تشاء ب تذل
روايى را بازستانى  روايى بخشى و از هركه خواهى فرمان خواهى فرمانكس را كه  آن هر

دست  ها به خوبي ةهم .كه را خواهى عزت بخشى و هركه را خواهى خوار گردانى و هر
  ).26: آل عمران( توست و تو بر هر چيز توانايى

بيـان   سورة انفال كه در آن 53آية  ذكر شده است، مانند» مشيت الهيكيفيت جريان «و گاه 
، بلكه مشيت او »چيز ديگر نباشد چيز شرط هيچ هيچ«شود مشيت الهي چنين نيست كه  مي

  ).901 -  899/ 4 :1374 ،يمطهر(ي جريان دارد همواره طبق قانون و نظم علّ
دانـد كـه    ترتيب است كه مطهري انسان را سوار بر سرنوشت خود و فـاعلي مـي   بدين

موجـب قضـا و     سرنوشت را هم به را تغيير دهد و البته اين تغيير تواند سرنوشت خود مي
ترين شكل تسـلط انسـان    عالي«او حتي از ). 389: 1373مطهري، (كند  قدر الهي لحاظ مي

اراده و خواسـت و عمـل   «: كـه  گويد كه عبارت است از ايـن  خود سخن مي» بر سرنوشت
). 390: همـان (» يراتـي در آن بشـود  تواند عالم علوي را تكان بدهد و سـبب تغي  انسان مي

هـايي در   اراده و افعال و اعمال انساني را سبب تغييراتي در محو و اثبـات «عبارت ديگر،  به
  ).389: همان( 8»عالم علوي و برخي الواح تقديري و كتب ملكوتي بدانيم

باب الهيات مطهري سـخن بگـويم    توانم بيش از اين در من در اين نوشتة مختصر نمي
چنين منظري، الهيات جديد غربي را  بر اساسكوشم تا توضيح دهم مطهري  و درادامه مي
  9.دهد دست مي بيند و چه تحليلي از آن به چگونه مي

  
  الهيات جديد از منظر مطهري. 3

عدم وقوف ابتدا به اشاره و اختصار بگويم كه از نظر مطهري طرز تفكر اشعري در الهيات و 
طولي و عرضـي اراده و   ينش را با ترتيب مشخص و نظام خاصكه خداي متعال آفر به اين

ميان خداونـد و رخـدادها و نشـاندن خـدا در      كند و نفي هرگونه وسائط و وسايل اجرا مي
كه خداوند مستقيماً و بالواسـطه   ها و قول به اين عرض آن رديف علل طبيعي و مادي و در

كنـد، در   جمله سرنوشت آدمي و عزت و ذلت او دخالـت مـي    آن مور و ازدر خلق و امر ا
او الهيات يهـودي و مسـيحي هـم در     نظر  بهاي برخوردار است و  ميان غربيان هم از سابقه

  10.طي طريق كرده است )گري اشعري(همان وادي 
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تر آن است كه از نظر مطهري، حتي الهيات جديد هم نتوانسته است خود را  اما نكتة مهم
تلقي فيلسوفان جديد از خدا نيـز، حتـي   . خدا رها سازد در باباز تصور يهودي و مسيحي 

اي اسـت كـه    كوشـند، تلقـي   پردازند يا در تأييد وجودش مي  جاكه به رد وجود او مي آن در
  .راستين فاصله دارد غايت از خداشناسي به

ها از نظر مطهري تلقي يهـودي   هايي ارائه دهم كه در آن ها و نمونه دهيد ابتدا مثالاجازه 
اي از آن موارد  چون نتيجه هم ،مالحظه است و سپس به مطلب فوق  و مسيحي از خدا قابل

  .بپردازم ،ها و نمونه
  
  اول مثال 1.3

ي از جهان و عاملي ئچيزي مانند جز«كند كه  مياز نظر مطهري اگوست كنت خدايي را رد 
اين خدا كه ). 483: همان(» عرض ساير عوامل جهان، ولي عاملي مجهول و مرموز است در
جاي  شد و هر از چندي به محسوب مي» ي از عالمئدر رديف يكي از موجودات عالم و جز«

تدريج، با رشد علم تجربـي   آمد، به ميان مي اي از او حرفي به علت مجهول و ناشناختة پديده
؛ و البته چنين )همان(و شناخت علل مجهول اشيا، پست خدايي خود را رها كرد و طرد شد 

  ).484: همان(شد  خدايي بايد هم طرد مي
  :نويسد مطهري مي
اين طرز تفكر از نظر تعليمات اسالمي صد درصـد غلـط اسـت، خـدا از نظـر معـارف       ... 

يست كه ما بگوييم اين موجـود خـارجي را خـدا درسـت     اسالمي در رديف علل طبيعي ن
معناست، ميان خدا و علل طبيعي ترديـد و   اين ترديد غلط و بي. كرده يا فالن علت طبيعي

اين نحو تفكـر، تفكـر ضـد خـدايي     . گونه مطرح كنيم شود تا سؤال را بدين تخلل نمي» يا«
 ).485: همان... (است 

  
  دوم مثال 2.3

: همـان (كه فرض تكامل عقالً و منطقاً با مسئلة خدا ناسـازگار اسـت   اند  برخي فرض كرده
  :آنان نظر  بهچراكه ) 516

علت و پديدآورنده اسـت و اگـر     بودن جهان است كه جهان نيازمند به الوجود تنها با دفعي
الوجود باشد، علل و عوامل تدريجي طبيعت بـراي توجيـه    جهان يا نوعي از انواع تدريجي

  ).518: همان(است ها كافي  آن
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  :ديگر عبارت  به
وجود آيند، زيرا  وجود آمده باشند، الزم است آناً و دفعتاً به اگر اشيا با اراده و مشيت ازلي به

الزمة ارادة مطلق و بالمانع و غيرمشروط . ارادة خداوند مطلق و بالمانع و غيرمشروط است
لهـذا در كتـب   . وجـود آيـد   را كه بخواهد بدون يك لحظه فاصله به هرچيزياين است كه 

امر الهي چنان است كه چون چيزي را بخواهد و بگويد باش، بالفاصله : مذهبي آمده است
وسـيلة اراده و مشـيت الهـي     پس اگر جهان و موجودات جهـان بـه  . يابد آن چيز وجود مي

نهايت امـر بايـد    شكل و هر وضعي كه درآيد كه جهان به هر  د الزم مينوجود آمده باش به
  ).519: همان(موجود گردد از همان اول موجود گردد 

قبـول علـم ازلـي و     ةاز نظر مطهري چنين استلزامي در كار نيسـت و الزمـ   كه حالي  در
شود، ايـن نيسـت كـه     مشيت ازلي، كه چون به چيزي تعلق بگيرد و بگويد باش موجود مي

  ).همان(لل و عوامل تدريجي طبيعت نفي شود واسطة ع خلقت تدريجي و به
 يشكل به و خواهد يم او كه  چنان هم يزيهرچ كه است نيا مطلقه ارادة و تيمش الزمة

 ءيشـ  و او ارادة انيـ م يفصـل  چيه و ديآ وجود به يرادع و مانع چيه بدون خواهد يم او كه
 يعنـ ي د؛يـ آ وجـود  به دفعتاً كند يم اراده كه يزيهرچ كه نيا نه باشد، نداشته وجود شده اراده
  ).522: همان( باشد الوجود يدفع

كه ارادة الهي مطلق است اين است كه او هرچه بخواهـد بـه همـان نحـو كـه       معني اين
اش متوقف بـر امـري مـاوراي خـودش باشـد، انجـام        كه اجراي اراده خواهد، بدون اين مي
صورت آني و دفعي  بخواهد، آن چيز بهشكل دفعي  پس، اگر او وجود چيزي را به. گيرد مي
صـورت   صـورت تـدريجي بخواهـد، آن چيـز بـه      آيد و اگر وجود چيزي را به وجود مي به

كه ذات احديت وجود  بستگي به نحوة وجودي آن چيز دارد و اين. آيد وجود مي تدريجي به
گرفتـه   اگر اراده و مشيت و حكمـت الهـي تعلـق   . آن چيز را به چه شكلي اراده كرده باشد

طول ميلياردها سال متسلسل شـوند، طبعـاً موجـودات بـه      ان تدريجاً و دردار جاناست كه 
  ).523: همان... (يابند  همان نحو وجود مي

  
  سوم مثال 3.3

 خـود  فلسفة در چون چراكه، گرفتارند مسئله نيا وپنج شش در سارتر پل ژانچون  افرادي
پـل   ژان. بـول كننـد  خواهند خدا را ق اند نمي كردهكيد أي تو آزاد اريمسئلة انتخاب و اخت بر

  :گويد سارتر مي
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توانم به خدا ايمان و اعتقاد داشته باشـم، زيـرا اگـر     چون به آزادي ايمان و اعتقاد دارم نمي
قضا و قدر را بپذيرم و اگر قضا و قدر را بپذيرم، آزادي فـرد را  ] بايد[خدا را بپذيرم ناچار 

خواهم آزادي را نپذيرم و به آزادي عالقه و ايمان دارم، پس به  نميتوانم بپذيرم و چون  نمي
  ).526: همان(خدا ايمان ندارم 

تـوان بـراي    مطهري سارتر گمان كرده است كه با قبول خدا نمي نظر  بهديگر،   عبارت به
، تصـور ايـن ناسـازگاري    كـه  حالي  در). 527: همان(ارادة انسان نقش فعال و آزاد قائل شد 

عرض ارادة انسـاني قلمـداد    خيزد كه ارادة الهي را در جا برمي موهومي است و از آن تصور
. كنيم و مردد باشـيم كـه افعـال آدمـي را بـه ارادة خـود او يـا ارادة الهـي منسـوب بـدانيم          

طول هر علت طبيعي و مادي و نيـز   نظر مطهري ارادة الهي در كه گفتيم از ، چنانكه   حالي در
ميان ارادة » يا«و اظهار كلمه » ترديد«پس فرض . عرض آن انساني است نه درطول ارادة  در

  .معنايي است الهي و يك علت طبيعي يا ارادة انساني فرض بي
  

  چهارم مثال 4.3
تنها از ارادة الهـي رهـا    مطهري تصور غربي از اختيار و آزادي انساني آن است كه نه نظر  به

و محيط خود نيز قطـع شـود    خيتار با و حاضر، گذشته، با اراده رابطةبايد باشد، بلكه حتي 
ها ميان قبول قانون عليت و قبول آزادي انسان نيز ناسازگاري  روست كه آن اين ؛ و از)همان(

برد كه قبول آزادي و اختيار انساني را  او براي نمونه از برتراند راسل نام مي). همان(اند  قائل
). 528: همـان (داند  و موجبيت علي و معلولي مي ضرورتمستلزم رهايي از قانون عليت و 

  :او نظر  بهكند كه  راسل نقل مي بيني علمي جهانمطهري با نظر به كتاب 
حال ميلي هـم بـه    اين پذيرفت، با تا اين اواخر، اگرچه حكمت كاتوليكي اصل اختيار را مي

مـورد   فقـط در ] نظر آناندر [داد و اين اصل  قبول قوانين طبيعي در جهان هستي نشان مي
يكـي از مراحـل رشـد    ... يافـت   پـذيرفت و انـدكي تعـديل مـي     قبول معجزات استثنا مـي 

گران مذهبي حاصل شده، تالشي است بـراي   توجهي كه اخيراً در شيوة عمل پژوهش    قابل
  ).همان(ها دارند  ياري جهلي كه نسبت به طرز سلوك اتم دست  نجات اختيار به

دان معروف قرن بيستم، براي تأييـد   ن مذهبي نظير آرتور ادينگتون، فيزيكگرا يعني پژوهش
  :كهاند  اختيار به اين اصل متوسل شده

در حـال حاضـر   ... تواند يك مرتبه از حالتي به حالت ديگر جهـش كنـد و    يك اتم مي... 
قانوني وجود ندارد تا معلوم كند كه در فالن موقعيت خاص كدام جهش روي خواهـد داد  
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گيـرد، امـا داراي    اي قرار نمـي  شود كه اتم تحت هيچ نظم و قاعده و از اين لحاظ گفته مي
ادينگتـون در كتـاب   . خاصيتي است كه از نظر مشابهت، شايد بتوان به اختيـار تعبيـر كـرد   

  ).همان(با همين امكان صحنة بزرگي آراسته است  ماهيت جهان فيزيكي

  :دهد كه مطهري سپس توضيح مي
هـا ارائـه    بودن حركات اتـم  قانون اي بر بي كننده كه هيچ دليل قانع اسل را دائر بر اينما نظر ر

كنيم و بلكه مدعي هستيم، محال است چنين دليلي وجود داشته باشد يـا در   نشده تأييد مي
كه اگر قانون عليت در كار نباشد و جهـان   چنين نظر وي را دربارة اين آينده پيدا شود و هم

هاي ما دربارة جهان و دربارة خدا و دربارة هرچيز ديگر نقـش   شد، همة استنباطقانون با بي
تـوانيم از اظهـار تعجـب     جا نمـي  ولي، در اين... دانيم  بر آب خواهد بود، كامالً صحيح مي

اند  الهي، خواسته] متفكر[كه گروهي، به اصطالح  يكي اين: دربارة دو مطلب خودداري كنيم
قول خودشان از راه اختيار و از راه نفي ضرورت علـي و معلـولي و    از راه نفي عليت و به

وجود خداوند را ) آورد ود ميوج علت معين، معلول معين به(انكار سنخيت علت و معلول 
  ).530: همان... (اثبات كنند 

بحث  نيو در ا( عتيكه بر طب رديپذ ينم راسلآن است كه  يحرف مطهر حال هر به
در ذهـن او   امـا رفتار مختارانة انسان حاكم است،  هيشب يو رفتار ينظم يب) ها جهان اتم

 تيـ آزاد و رها از قـانون عل  يرفتار مختارانة انسان رفتار«: فرض وجود دارد كه نيا زين
  ).528: همان(» است
  
  پنجم مثال 5.3
بينـد،   مسيحي را بر سر هگل هم مستولي مي ـ   عالوه، مطهري ساية سنگين الهيات يهودي به
  .گويد سخن مي» جبر تاريخ«گاه كه هگل از  آن

  :نظرية جبر تاريخ آن است كه يمحتوتوضيحات او بر  بنا
گردانـد و   كند و نيروهايي در كار اسـت كـه آن را مـي    سرگذشت بشر جرياني طي مي... 

دستي يا يك كارخانـه بـا نيـروي دسـت يـا بخـار        كه يك چرخ  چنان نمايد، هم اداره مي
پـس جبـر   . رود زند و باال مي گردد و دور مي گردد، تاريخ نيز با عوامل و نيروهايي مي مي

اگر گفتيم حركت تـاريخ جبـري   . ناپذيري سرگذشت بشر تاريخ؛ يعني حتميت و اجتناب
رات قطعـي و  است، به معني اين است كه عوامـل مـؤثر در زنـدگي اجتمـاعي بشـر تـأثي      

ناپـذير اسـت    بخشيدن اين عوامل ضروري و حتمـي و اجتنـاب   تخلف دارند، اثر   قابل  غير
  ).180: ب 1374مطهري، (
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يابـد كـه در آن    اما مطهري در اين نظريه هم مضموني از الهيات يهودي و مسـيحي مـي  
يـا  دوبـاره اح معنـاي مـذموم آن    شود و قضا و قدر بـه  ارادة انساني مي گزين جايارادة الهي 

  :نويسد او درادامه مي. شود مي
در عصر ما ارزش و اعتبار فراواني يافته است، اين كلمه در حال حاضـر  » جبر تاريخ«كلمة 

سرپوشـي اسـت بـراي    : كند كه كلمة قضا و قدر بازي كرده اسـت  همان نقشي را بازي مي
  .مقابل حوادث و عذري است براي تقصيرها شدن در تسليم

قضا «اي نيست در گذشته  اي كه در برابرش جز تسليم و رضا چاره خواره خونآن شير 
  ).181: همان(بود و در زمان حاضر جبر تاريخ است » و قدر

  
  ششم مثال 6.3

او در فلسـفة مـاركس    نظـر   بـه . ماند فلسفة ماركس نيز از نقادي الهياتي مطهري مصون نمي
گيرد و ازسوي ديگر وجود چيزي شبيه بـه خـداي    ازسويي وجود خدا مورد انكار قرار مي

ابـزار  «شود و آن عبارت اسـت از   يهودي و مسيحي و حاكم بر سرنوشت انسان پذيرفته مي
كنـد همـان نقـش     در فلسفة ماركس بازي مـي » ابزار توليد«مطهري نقشي كه  نظر  به. »توليد
  .مند خود كرده است هاي قدرت و مسيحي است كه آدمي را مقهور پنجه  يهودي خداي

  : گويد مطهري در شرح فلسفة ماركس مي
ترين  اساسي) يافته و اجتماعي انسان است كه همان كار تجسم(از ديدگاه ماركس ابزار توليد 

قســمت ســاخت جامعــه اســت و وضــعيت و درجــة رشــد آن اســت كــه كليــة روابــط  
برد  ها نام مي عنوان روبناي آن روابط، از آن چه ماركس، به اقتصادي و نيز همة آن   ـ   اجتماعي

  ).394: الف 1374مطهري، (دهد  را شكل مي

كه ابزار توليـد در ذات خـود    مطهري نكتة مهم در فلسفة ماركس اين است نظر  بهاما 
كس از ابـزار توليـد   برداشت مار). 397: همان(و رشديابنده است ) همان(ر و متكامل متغي

خود و كوركورانـه و خـارج     به  است كه خود دار جاناين است كه گويي يك موجود زندة 
يابـد و   كنـد و تكامـل مـي    از تصميم و ارادة افـراد انسـاني، جبـراً و ضـرورتاً، رشـد مـي      

دنبال  ها را تحت نفوذ جبري و قهري خود قرار داده و به حال، انديشه و ارادة انسان   درعين
  ).401: همان(كشاند  خود مي
سيطره و تسلط ابزار توليد بر آگاهي و شعور و « در خصوصهرحال، ديدگاه ماركس  به

چيزي بيرون از وجود انسـان قـرار دارد كـه    «ماركس  نظر  بهكه  و اين) همان(» ارادة انساني
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رد توجـه و  ار مـو بسـي ) 402: همان(» دهد تدريج و ناآگاهانه شكل مي شعور و ارادة او را به
  .اعجاب مطهري است

ديگـر  ) همـان (» جريـان كـوري  «مطهري قول به چنين  نظر  بهنكتة مهم همين است كه 
گـذارد و حـداكثر نقـش علـم و      آفريني انسان در سرنوشت خود باقي نمي جايي براي نقش

كمك آن بتواند خود را با مسير رشد جبـري و    شود كه آدمي به آگاهي و ارادة انسان آن مي
  .ضروري ابزار توليد تطبيق دهد

  
  گيري نتيجه. 4

از نظر مطهري تصوري كه در دورة جديد از خدا در ميان نهاده شده است، فاصلة چنداني با 
در هـر  . تصوير محرَّف از خدا در قرون گذشته و در فضاي فكري يهودي و مسيحي ندارد

كـه بالواسـطه و مسـتقيم در امـور و از آن جملـه در       اند كرده تصوردو دوره خدا را چنان 
كند و نيرويي است كه در سطح علل طبيعي و مادي و در سطح  سرنوشت آدمي مداخله مي
شان، خود، آثار و زدن نقش و خاصيت ها و پس شود و با طرد آن عقل و ارادة انساني نازل مي

دليل و منطق فالن حادثه را  زند و كوركورانه و بي خواهد، رقم مي كه مي ها را، چنان افعال آن
توان گفت از  روست كه مي اين  از. كند سرنوشت را نصيب اين و آن مي مانه آورده وپديد 

  .»نمايد، چندان هم جديد نيست چه مي جديد برخالف آن الهيات«: نظر مطهري
 
   نوشت يپ

 

  .4تا  1هاي  فصل :1362 ،باربور ←مثالً . 1
مطهـري،  (» آموخـت  آن را نزد استادي الهي مـي «و » تازه با حكمت الهي اسالمي آشنا شده بود«. 2

 ).441: همان( 1323؛ يعني در آغاز تحصيل رسمي علوم عقلي در سال )124: 1373
چـون   ايـم و كـار مـا جـز يكـي نيسـت، هـم        چيز را با اندازه و قـدر مشـخص آفريـده    ما همه .3

 .زدن هم بر چشم
محال است كه علتي موقعيت خاص خود را به ديگري بسپارد و يا معلولي از جاي خـود  «يعني . 4

هـر موجـودي عـين ذات     مرتبـة «عبارت ديگر،  و به) 138: 1373 مطهري،(» ...نقل مكان كند و 
 ).131: همان(» ناپذير است، درست مانند مراتب اعداد اوست و تخلف

جا زمان مطرح نيسـت، خـود    در آن: بودن زماني نيست بودن و سوم بودن و دوم البته مقصود اول«. 5
 ).128: 1373مطهري، (» زمان يكي از مخلوقات است
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ـ گو يم ياسالم فلسفة يشناس حاصطال با مطابق »يطول« نظام حيتوض در يمطهر. 6  مقصـود «: دي
 تيـ در فاعل بيـ ترتاصطالح  بهو  اياش خلق و دنيآفر در بيترت معلول و علت يِطول نظام از

نظـام   حي؛ و در توضـ )128: 1373 ،يمطهـر (» از اوسـت  ايو صـدور اشـ   ايخدا نسبت به اشـ 
و  تيـ موجـودات را از لحـاظ فاعل   بيكه ترت يبر، نظام طول عالوه«: آورده است كه »يعرض«

 طيحاكم است كه شرا عتيطب جهان خصوص بر يگريد نظام كند، يم نيمع جاديو ا تيخالق
 دهيـ نام يعرضـ  نظـام  نظـام،  نيا. دينما يم نييتع را دهيپد كي آمدن وجود به يو اعداد يماد
 هـر . كند يم دايپ يمشخص و يقطع وضع جهان خيتار كه است نظام نيا موجب به و شود يم

 حوادث ظرف ،يخاص مكان و خاص زمان هر و ديآ يم ديپد يخاص زمان و مكان در حادثه
پـدر و   تيـ مثـل عل  ،يو زمـان  يعلل ماد«: كه دهد ياو ادامه م ،)132: همان( »گردد يم نيمع

 هـا،  تيـ عل گونه نياز نظر فالسفه ا اه،يگ يآب و هوا و حرارت برا تيفرزند و عل يمادر برا
 حكـم  بلكـه  سـتند، ين معلوالت آن وجودآورندة ها به علت نيا. يجاديو نه ا اند ياعداد تيعل

 فاعل و خالق ةيناح از را وجود امكان شرايط و آمدن وجود به ةنيزم تنها و دارند عبور يمجرا
وجـود در عـرض معلـوالت     ةعلل را كه از لحـاظ مرتبـ   نيفالسفه ا. كنند يفراهم م يجاديا

هرچند از  رند،يگ يتر از علل خود قرار م و كامل تر يعال يا معلوالت در درجه اناًيو اح ندخود
را كه از نظر مرتبه وجود  موجِدهو اما علل  »يعلل عرض«نظر زمان متأخر از علل خود باشند 

 نامنـد  يمـ  »يطـول  علـل «] را[ انـد  عالم يو مسلط برا طيقرار دارند و مح تر يعال يا در درجه
 ).يپاورق: همان(

). 1389( اكبـر  يعلـ  ،ياحمـد  ← رديـ گ ياصل م نياز ا يكه مطهر يجينتا يليشرح تفص يبرا. 7
 يآموزشـ  و يپژوهشـ  معاونت: تهران ،يمطهر يمرتض يشناس اسالم در يجستار دوران، و نيد

  .ياسالم غاتيتبل سازمان
ـ  يبـرا  ميكر قرآنو شامخ بدأ كه  يهمان مسئلة عال«مطلب را  نيا يمطهر. 8  خيدر تـار  بـار  نياول

  ).390: 1373 ،يمطهر( كند يقلمداد م» كرده است ادياز آن  يمعارف بشر
 مييبگـو  كـه  اسـت  آن درسـت  بلكه ست،ين دهيا نيا در منحصر يمطهر اتياله كه است مسلم. 9
  .دارد يمهم اريبس گاهيجا او اتياله در هينظر نيا
بـراي  . دهـم  حيرا توضـ  يمطلب در آثـار مطهـر   نيبسط ا ستهيشا طور به توانم ينم جا نيا در. 10

  .يمطهر ديشه آثار مجموعه 13در جلد  »تكامل و ديتوح« مقالة ←نمونه 
  

  منابع
  .كريم قرآن

  .يدانشگاه نشرمركز : تهران ،يخرمشاه نيبهاءالد ترجمة ،نيد و علم). 1362. (جي انيا باربور،
 



  مطهري و الهيات جديد   16

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،حكمت معاصر

 

  .صدرا: تهران، 1 ج ،يمطهر ديشهآثار  مجموعه). 1373( يمرتض ،يمطهر
  .صدرا: تهران، 2ج  ،يمطهر ديشه آثار مجموعه). الف 1374( يمرتض ،يمطهر
  .صدرا: ، تهران3ج  ،يمطهر ديشه آثار مجموعه). ب 1374( يمرتض ،يمطهر
  .صدرا: تهران، 4 ج ،يمطهر ديشه آثار مجموعه). ج 1374( يمرتض ،يمطهر
 .صدرا: تهران، 17 ج ،يمطهر ديشهآثار  مجموعه). 1378( يمرتض ،يمطهر


