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Pre-conceptual understanding of God: The comparison of Karl Rahner and Mulla
Sadra’views
Ali Sanaee
Abdollah Salavati

Abstract
In this article, the views of Karl Rahner and Mulla Sadra on the pre-conceptual understanding
of God are compared. Although these two thinkers belong to different historical and
intellectual traditions, there are some ways in which they can be compared. With the
adaptation of the concept of Transcendental Thomism from Joseph Marshall's thought and the
use of Heidegger's ontology, Rahner presents a new interpretation of onto-theology. Rahner
says that Heidegger's ontology ultimately leads to nihilism, since Heidegger interprets Being
in terms of nothingness. Rahner believes that ontology should determine its orientation regard
God, either as atheistic or theological approach, but the Heidegger’s ontology is silent about
God and does not speak positively or negatively about Him. The most important feature of
Dasein in Heidegger's thought is to ask of being, and this asking shows that Dasein has preconceptual or a-priori understanding of God. According to Rahner, Dasein’s asking of Being
indicates that he or she has pre-conceptual understanding of absolute Being or God. Rahner
takes the idea of ‘pre-conception’(Vorgriff) from Heidegger's philosophy and uses it in
direction of his theological purposes. Like Marshall and some of the French spiritualists such
as Maurice Blondel, Rahner emphasizes on dynamic nature of reason, and believes that
Dasein's permanent quest for understanding of Being and his or her active presence in the
world is impossible without a-priori understanding of reality. Although Dasein is aware of his
finitude and knows that the death will end up all of his possibilities but still has an
uninterrupted effort to outline new plans for future and understanding the universe. Referring
to Thomas Aquinas' philosophy, Rahnee poses a new interpretation of the process of mental
abstraction. In his opinion, the process of abstraction can be analyzed in three moments:
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comparison, negation, and transedence. The human mind first compares objects and looks at
their differences and similarities, and then rejects the particularity of objects and extract the
universal concepts that are applicable to many things. The negation of the particularity of
objects and transcending them to universal concepts depends on the fact that man has preconceptual understanding of absolute Being (God). Therefore, any knowledge that man finds
from the world cannot be realized without pre-conceptual understanding of God. In fact, the
transcendental horizons of human comprehension can not filled with the finitude and and
particulaity of objects, and this leads to dynamics of human intellect for acquiring the science.
On the other hand, endless activity of Dasein is not possible without understanding his own
finitude and going beyond of present situation, and this requires a pre-conceptual
understanding of Absolute Being. Of course, pre-conceptual understanding of God does not
mean a-priori understanding in terms of epistemological approach, but in existential one’s. On
this basis, Rahner joins the existential attitude of the universe with Aquinas' doctrine of
theology, thus allowing the possibility of dialogue between contemporary ontology and
theology. The fruit of such combination can be seen in onto-theology or ontology that based
on theology.
Also, Mulla Sadra on the basis of ontological attitude and explaining the universe as
manifestation of God, speaks of the pre-conceptual encounter of human with God. This
confrontation is universal and infallible. According to this confrontation, God is familiar for every
ignorance man, and the people are intrinsically know Him. Also, Mulla Sadra speaks of preconceptual encounter of human in the realm of prenatal world according to arc of ascent and arc
of descent. In Sadra’s view on Abstraction, It can be outlined three epistemological moment:
impossibility of acquired knowledge to God, intuitional understanding of God, demonstration for
applying the concept of Being to God. Sadra maintains that God is the foundation of being and
phenomenon in relation to God, are pure connection. Therefore, knowledge of everything requires
knowledge of God. Analyzing of this theory is based on some views in Sadra’s doctrine such as:
ontological attitude (fundamentality of existence), universe as manifestation of God, arcs of ascent
and descent, the being of God as beyond of infinite. Therefore it can be claimed: in terms of this
fact that in Sadra’s philosophy the being of God is the origin of universe, then pre-conceptual
confrontation of human with God is prerequisite for every cognition. Although, Mulla Sadra
discusses the pre-conceptual understanding of God in prenatal world and in this case his position
is dissimilar to Rahner’s one.
Keywords: Onto-theology, Mulla Sadra, Karl Rahner, Heidegger, Pre-conceptual
Understanding, Transcendental Thomism
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ادراک پیشامفهومی از خداوند :مقایسۀ دیدگاه کارل رانر و مالصدرا


علی سنائی -عبداهلل صلواتی
چکیده

موضوع پایان متافیزیک در اندیشۀ برخی متفکران پسامدرن مثل هیدگر این شائبه را ایجاد میکند که فلسفههای سنتی برای بشرِ
امروز رهآوردی ندارد؛ ولی رانر با اقتباس تومیسم استعالیی از جوزف مارشال و آمیختن آن با وجودشناسی هیدگر ،خوانشی
جدید از الهیات تومیستی را ارائه و امکان متافیزیک را نشان میدهد .رانر با ارائۀ تحلیل پدیدارشناسانه از فعالیت انتزاعی ذهن،
سه عنصر مقایسه ،نفی و استعال را استخراج و ادعا میکند تمام جهتگیریهای معرفتی بشر مسبوق به درک پیشاتأملی و
فرامقولی از خداوند است .به نظر رانر ،ماحصل یگانگی «علم به وجود عام» و «علم به خدا» انتوتئولوژی است که طبق آن ،انسان
در هر شناخت خود از جهان مادی ،گویی به سوی خدا در حرکت است .مالصدرا نیز بر پایۀ نگرش وجودی و اثبات عالَم به
مثابۀ تجلی از مواجهۀ پیشامفهومی انسان با خدا سخن میگوید .این مواجهه بسیط ،همگانی و خطاناپذیر است .بر حسب این
مواجهه ،خدا معروف ،نزد هر جاهلی است و نفوس ،مجبول بر معرفت حقاند .در فقرة انتزاع مفهوم وجود از خدا نیز به سه گام
معرفتی در فلسفۀ صدرا اشاره میشود :امتناع دریافت حصولی خدا ،دریافت شهودی از خدا و داللت برهان به اطالق مفهوم
وجود بر خدا؛ بنابراین ،هر گونه معرفت حصولی به خدا ریشه در مواجهه پیشامفهومی با خدا دارد.
واژههای کلیدی
انتوتئولوژی ،مالصدرا ،کارل رانر ،هیدگر ،درک پیشامفهومی ،تومیسم استعالیی
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 -1طرح مسئله

«ادراک پیشامفهومی از خدا» ،الزم است نسوبت اندیشوۀ او

قبل از ورود به اصل مسئله ،الزم است قاعده و بنیاد روش

با فلسفۀ موریس بلوندل ،جوزف مارشال و مارتین هیدگر

تطبیقی خود در مقایسۀ اندیشۀ رانر و مالصدرا بیان شوود.

نشان داده شود .قبل از رانور ،مووریس بلونودل و جووزف

هرچند این دو متفکر به سونت و فرهنوم متفواوتی تعلوق

مارشال به نوعی این موضوع را مطمو نظور قورار داده انود؛

انتوتئولووژی

بنابراین طر دیدگاه آنها خالی از فایوده نیسوت .رانور بوا

جسوتجوپذیر اسووت .بووا توجووه بووه اینکووه رانوور ،فیلسوووف

اقتباس مفهووم «تومیسوم اسوتعالیی» از فلسوفۀ مارشوال و

نوتومیسووت ،متووأثر از فلسووفۀ ارسووطویی اسووت و اندیشووۀ

بسووط ایوون مضوومون در بسووتر وجودشناسووی هیوودگر ،از

صدرایی نیز به دالیلی در مواجهه با سونت مشوائی شوکل

زاویه ای نو به «ادراک پیشامفهومی از خودا» موی نگورد .بوا

میگیرد ،امکان همسخنی میان رانر و مالصدرا وجود دارد؛

توجه به اینکه فلسفۀ استعالیی مارشال بوه نووعی متوأثر از

بنابراین پارادایم مشترک یا حلقۀ واسط بین اندیشۀ رانور و

موریس بلوندل است ،الزم میآید به دیودگاه بلونودل هوم

دارند ،بنیاد یوا دالیول ایون تطبیوق در بحو

3

مالصدرا ،مابعدالطبیعه ارسوطویی اسوت .از سووی دیگور،

اشاره شود  .در اداموه بورای نشوان دادن وجووه اشوتراک و

انتوتئولوژی و «درک پیشامفهومی از خدا» موضوعی اسوت

اخووتالف دیوودگاه رانوور بووا ایوون سووه متفکوور و همچنووین،

که چارچوب مشترک یا چتر ارجاع 1میوان اندیشوۀ رانور و

نشاندادن وجه نوآورانۀ اندیشۀ رانر ،خالصوۀ دیودگاههای
آنها در تعامل با یکدیگر مطر میشود.

مالصدرا دارد.
2

به نظر بلوندل ،زمانی باید بوه تحقوق فلسوفۀ مسویحی

برای بیان روشن مسئلۀ اصولی کوارل رانور در طور

امیدوار بود که فلسفه از حی
11

منظور از چتر ارجاع ،بستری است که محقق در آن دو متفکر را

همسنجی و قیاس میکند .این چارچوب همچون چتری پوششدهنده

عملوی و نظوری مسوتقل از

الهیات مطر شود؛ یعنی فلسفهای که متکی بور فعالیوت و
کوشش ارادی فاعل انسوانی باشود؛ البتوه او وجوود عینوی

برای تفسیر اطالعات مربوط به طرفین مقایسه ،عمل میکند .چارچوب

خداوند را انکوار نمویکنود ،بلکوه معتقود اسوت بوا روش

ارجاع ایده ،موضوع ،بنمایه یا تئوری است .بر اساس همین چتر ارجاع،

حلول گرایانه یا بررسوی فعالیوت درونوی رو انسوان ،بوه

زمینهها یا دالیل بنیادی تطبیق بیان میشوند تا محقق چرایی انتخاب
طرفین قیاس را بیان کند (پیراوی ونک.)7-6 :1395 ،
02کارل رانر ( ،)1984-1904فیلسوف و الهیدان کاتولیک ،در

ویژگی استعالیی معرفت بشری و درک ضمنی از خداونود
پی برده می شود .به دیگر سخن ،تمام فعالیت شوناختی در

فرایبورگ آلمان متولد شد .او در دوران اولیۀ تحصیل خود به جامعۀ

گرو معرفت تلویحی است که آدمی از خدا دارد؛ بنوابراین

نوآموزان یسوعی پیوست .در ابتدا به شدت متأثر از معنویت

خدا شرط استعالیی هر نوع معرفوت محسووب موی شوود

ایگناتیوس لویوالیی  -بنیانگذار مذهب یسوعی  -بود و بعد به

( .)Blanchette 2010: 78بلوندل با اجتنواب از الهیوات

آموختن فلسفۀ مدرسی کاتولیک عالقهمند شد و از اندیشههای دو

طبیعی آکویناس و همچنین اهل مابعدالطبیعه سنتی کوه بوا

تومیست مشهور  -جوزف مارشال و پیر روسولت ( Pierre
 - )Rousselotتأثیر گرفت .او دکترای خود را در دانشگاه

عقل نظری سعی در اثبات وجود خدا دارنود ،بور عمول و

اینسبورک اخذ کرد و موضوع رسالهاش ،تفسیری بر الهیات توماس

فعالیت ارادة آزاد تأکید می کند و به درک فرامقولی از خدا

آکویناس ،بعداً در قالب کتاب رو در جهان به چاپ رسید .رانر در

بهعنوان واقعیت حیّ و زنده میرسد.

تفسیر خود بر معرفتشناسی آکویناس از نظریۀ تومیسم استعالیی
مارشال و وجودشناسی بنیادین مارتین هیدگر تأثیر پذیرفت .از آثارش

( )Foundations of christian faithو کلمات ایمان ( Words

به موارد زیر اشاره میشود :تحقیقات الهیاتی ( Theological

.)of faith

 ،)investigationsرو

در جهان (،)Spirit in the world

مستمعان کلمه ( ،)Hearers of the Wordبنیادهای ایمان مسیحی

3

 .دربارة تأثیرپذیری جوزف مارشال از مذهب «اصالت اراده» بلوندل

ر.ک به (کاپلستون.)317 :1384 ،
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در ادامووه ،جوووزف مارشووال ( ،)1944-1878متفکوور

وجودشناسی بنیادین مطر می شود و ارتباطی با تصورات

یسوووعی بلژیکووی ،بوورای نخسووتین بووار تعبیوور «تومیسووم

فطری ندارد .در اداموه ،کوارل رانور گشوودگی دازایون بوه

استعالیی» را به کار برد .با وجود مخالفت بلوندل با فلسفۀ

هستی را با الهیات تومیستی مرتبط می کند .رانر با اسوتفاده

آکوئینوواس ،مارشووال از تأکیوودی بلونوودل بوور پویووایی ارادة

از مفهوم تومیسم استعالیی  -که از اندیشه جوزف مارشال

انسان ،اسوتفاده و ادعوا کورد بوا بسوط پویوایی مضومر در

اخوذ کوورده بوود  -یووک قوودم از هیودگر فراتوور مویرود و

عقالنیت تومیسوتی مویتووان روش نووینی بورای دفواع از

گشودگی انسان به هستی را به منزلۀ گشودگی و اسوتعالی

باورهای دینی مسیحیت ارائه کرد .از سوی دیگر ،مارشوال

به خداوند می داند .به نظر رانر ،گشوودگی پیشوینی انسوان

در عین اتخاذ رویکرد انتقادی به کانت ،از روش استعالیی

نسبت به وجود ،همان درک پیشامفهومی از خدا است .اگر

کانت برای دفاع از الهیات تومیستی بهوره بورد ( Knasas

انسان درک ماقبل تأملی از تمامیت جهان نداشت ،درصدد

)2003: 21؛ البتووه او بوورخالف کانووت ،خوودا را اصوول

نفی محدودیت اشیا و برکشیدن اشویا بوه سواحت مفواهیم

موضوعۀ عقل عملی ندانست؛ بلکه معتقد بود خودا شورط

کلی برنمی آمد؛ بنوابراین تحلیول ماهیوت پویوای عقول در

پیشینی هر گونه شناخت عینوی اسوت .بوه نظور مارشوال،

فلسفۀ توماس آکویناس نشان میدهد فعالیت انتزاعی ذهن

مشکل کانت این بود که عقل را در محدودة زمان و مکوان

بشر برای فهم جهان ،فعالیت استعالیی است و مسبوق بوه

تجربی محدود می کرد و توجهی به ماهیوت پویوا و فعوال

درک پیشامقولی از خداوند است.
مالصووودرا در نظوووام وحووودت شخصوووی وجوووود و

عقل نداشت .اینکه عقل بشری از محدودة شناخت جزئوی
اشیا فراروی می کند و در حوزة علم ،احکام عینوی و کلوی

یکی انگاشتن وجود با خدا ،خدا را موضوع فلسوفه مطور

صادر می کند ،به دلیل تجربۀ پیشینی است که از خداوند یا

کرد (مالصدرا ،1379 ،ج)260 :1؛3البته بوا تحلیول بیشوتر

امر مطلق دارد .درواقع خدا غایت قصووای عقول اسوت و

مشخص میشود خداوند به عنووان «موضووع متافیزیوک»،

همین امر ،عقل را به حرکتی پویا برای شناخت جهوان بور

سخن نهایی مالصدرا نیست و در این زمینوه داللوتهوای

می انگیزد .بدین ترتیب هر حکم یا قضاوتی صورت گرفتوه

عمیقتری از فلسفۀ او استخراجپذیر است.

از ناحیۀ عقل ،به واسوطۀ درک پیشوینی انسوان از خداونود

در نظوور مالصوودرا خداونوود بنووا بوور خصیصووۀ فوووق

ممکن میشود و در هر شناخت جزئی از عالم ،وجود خدا

نامتناهی اش ،افزون بر مقوام ذات ،در مقوام فوی

و فعول

به نحو ضمنی یا تلویحی تصدیق مویشوود؛ البتوه خداونود

حضور دارد (مالصودرا ،1383 ،ج111 :3؛ ج)751 :5؛ بوه

واقعیوت اسوتعالیی اسوت کوه موضووع مسوتقیم شووناخت

همین دلیل ،مالصدرا در فلسفهاش از خدا به ابعود اقورب،

نیست؛ بلکه شورط امکوان هور شوناخت عینوی محسووب

اعالی ،ادنی و اخفای اجلی یواد کورده اسوت (مالصودرا،

میشود (.)Hoppal 2004: 453

)64-65 :1381؛ البته کیفیت حضور خدای بسیط نامتناهی

درنهایت ،کارل رانر با الهوام از وجودشناسوی هیودگر،

در عالم به نحو بساطت است (جووادی آملوی ،1386 ،ج2؛

معرفت بشری را مسبوق به ادراک پیشامفهومی از خداوند
دانست .به نظر هیدگر ،گشودگی انسان به هستی ،بوه ایون

3

.

دو شاهد دیگر برای مؤید «خدا بهمثابۀ موضوع فلسفۀ صدرا» در

معنا است که دازاین درک پیشاتأملی 1یوا پیشوامفهومی 2از

نظام وحدت شخصی ،به قرار زیرند )1 :مالصدرا اثر بزرگ فلسفی

وجووود دارد و ایوون درک پیشووینی از وجووود ،در بسووتر

خویش ،اسفار اربعه را یکسره در باب الهیات میداند (مالصدرا،

Pre-reflective
Pre -conceptual

1
2

 1382الف ،ج)1130 :2؛  )2مالصدرا در کتاب تفسیر قرآن ،تصری
میکند خدا اصل وجود است؛ بنابراین ،فلسفه که گفتگو دربارة وجود
است ،باید از خدا سخن گوید (مالصدرا ،1379 ،ج.) 260 :1
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بخش  .)581 :4بنابراین ،خدای فوق نامتناهی بهنحو بسیط

وجودشناسی هیدگر را تحلیل انتقادی میکند؛ بنابراین قبل

در آدم و عالَم حضور دارد و خدا بوه هور شویت حتوی از

از مواجهۀ انتقادی رانر با وجودشناسی هیدگر ،الزم اسوت

خود آن شیت نزدیک تر است .همچنین با حضور خودا در

ابتوودا تحلیوول اسووتعالیی رانووز از انتووزاع ،سوو س جایگوواه

هر شیت ،همۀ اسما و صفات الهی در آن حضور مییابند.

انتوتئولوژی مطر شود.

بنابراین میتووان ادعوا کورد هموانطوور کوه در فلسوفۀ

در وهلووۀ نخسووت ،شوواید بووه نظوور برسوود در فلسووفۀ

مالصدرا وجود خدا منشأ عالَم و پدیودههوای عوالَم اسوت،

آکویناس ،امکان طر الهیات متافیزیکی وجود ندارد؛ زیرا

مواجهۀ پیشامفهومی ما بوا خودا شورط هور گونوه شوناخت

او به دلیل مشرب ارسطویی خود ،عملکرد اصولی عقول را

مفهومی است .در این جستار سعی میشود سازوکار ارتبواط

تبدیل دادههای حسی به صور خیالی میداند و عقول را در

پیشامفهومی از خدا نزد رانر و مالصودرا واکواوی شوود .در

مرزهای استمرار زمانی – مکانی محدود می سازد .به دیگر

ادامه با مقایسۀ دیدگاه مالصدرا و رانر نشان داده شده اسوت

سخن ،اگر امکان شهود موضوعات فراموادی بورای انسوان

که جایگاه خداوند در متافیزیک صودرایی ،وجوه اواهری و

وجود نداشته باشود ،عقول فقوط در شورایط حسوی عمول

بوواطنی دارد .وجووه اوواهری ایوون اسووت کووه خوودا موضوووع

خواهد کرد و ازاین رو ،الهیات متافیزیکی ناممکن می شود.

متافیزیک دانسته شود و در وجه بواطنی آن ،خداونود شورط

به نظر رانر ،با ارائۀ تحلیل استعالیی از متافیزیک ارسطویی

امکان متافیزیک مطر میشود نه موضوع آن.

– آکویناسی ،هم شرایط امکان متافیزیک کشف میشوود و
هم مبنای الهیاتی متافیزیوک مشوخص موی شوود .درواقوع

 -2تبییییم مبنییای اتهیییاتی مکا یحی ی  :ترلی ی رانییر و

شرایط امکان متافیزیک ریشوه در جهوت گیوری اسوتعالیی

مالصدرا از انکحاع

رو بشوور دارد و از ایوون نظوور ،الهیووات مبنووا و اسوواس

دلیل اینکه چرا در میان تمام فیلسوفان اسوتعالیی ،هیودگر

شکلگیری متافیزیک خواهد بود .همانطور کوه ذکور شود

در نظر کارل رانر جلوهای خاص مییابود ،ایون اسوت کوه

بلوندل منتقد فلسفۀ آکوینواس بوود و در مقابول ،معرفوت

یکوووی از محورهوووای اصووولی در الهیوووات تومیسوووتی،

اشراقی آگوستین را برای توجیه جهتگیری فطری و الهی

وجودشناسی است .به نظور مویرسود اندیشوۀ رانور نقطوۀ

رو انسان مناسب می دید؛ ولی رانر معتقد است حتوی در

تالقی آکویناس و هیدگر است تا امکوان هوم سوخنی بوین

معرفت انتزاعی آکویناس که صوبۀۀ ارسوطویی دارد ،میول

اگزیستانسیالیسم معاصر بوا وجودشناسوی مدرسوی فوراهم

استعالیی رو بشری نسبت به خداوند دیده میشود.

شود و تفسیری نوین از فلسفۀ آکویناس ارائه شود.
مواجهۀ انتقادی رانر با وجودشناسی هیدگر را بایود در
خوانش تومیسوتی او دنبوال کورد .رانور نسوبت الهیوات و

براساس نگرش مدرسی بوه معرفوت ،فاعولشناسوایی،
جهان است و درنهایت ،علت فرجامین و هستیبخش عالم را در خدا
جستجو میکند .در نگرش اهل قرون وسطی که شامل فلسفۀ

متافیزیک را با ارائۀ تحلیول اسوتعالیی از فعالیوت انتزاعوی

آکویناس هم میشود ،رویکرد موجودانگار نسبت به اشیا و همچنین

ذهن بیان میکند .او بعد از تحلیل استعالیی انتزاع ،جایگاه

خدا اتخاذ میشود و علیّت ،اصل متافیزیکی در رأس تبیینهای

انتوتئولوووژی 1را مشووخص موویسووازد و از ایوون منظوور،

وجودشناختی قرار میگیرد .با توجه به اینکه هیدگر رویکرد
موجودانگار یا اُنتیک را برخالف نگرش پویا و غیرشیئی نسبت به
هستی میدانست و درصدد فهم پدیدارشناسانه و غیرمتافیزیکی از

 1هیدگر اصطال  Onto-theologyیا وجودشناسی الهیاتی را برای

هستی بود ،وجودشناسی مدرسیون را نمیپذیرفت و آن را برخالف

نخستین بار در سخنرانی در سال  1957به کار برد .او معتقد بود

اقتضائات هستیشناسی بنیادین خود میدانست ( Heidegger

وجودشناسی مدرسیون قرون وسطی ،به دنبال تبیین علّی و معلولی از

.)1969: 57-58
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مفهوم کلی را از اشیا جزئی انتزاع مویکنود .رانور تحلیلوی

تشابه 6در فلسفۀ توماس بهره می برد؛ به این معنا که درجۀ

وجودشناسانه از فعول انتوزاع ارائوه مویدهود :در فعالیوت

حضور هر موجود برای خودش متفاوت از موجوود دیگور

انتزاعی ذهن سه مرحله یوا دمم 1بوا نوام مقایسوه ،2نفوی 3و

است؛ زیرا نحوه و میزان بهرهمندی هور موجوود از وجوود

فراروی 4وجود دارد .ذهن ابتدا بوا مقایسوهکوردن اشویا بوه

مطلق متفاوت از دیگری است (.)Ibid: 468

وجوه شباهت و تفاوت آنها پی میبورد و سو س بوا نفوی

مالصدرا نیوز در فقورة انتوزاع مفهووم وجوود از خودا،

تفاوتها و فراروی از جزئیت آنها به مفاهیم کلی میرسد.

مطالبی را در مواضع گوناگون بیان میکند که نگارنودگان،

عقل در انتزاع دادههای حسی ابتدا به ساحت صور خیوالی

آن مطالب را در قالب سه گام بیان میکنند:

و درنهایت ،به ساحت مفاهیم کلی استعال مییابد؛ بنابراین

گام نخست :خدا به ذهون نمویآیود و مفهووم وجوود

با انتزاع کردن ،محدودیت و مرزهای شویت جزئوی نفوی و

نتیجۀ معرفت حصولی از خدا نیست؛ یعنی اینگونه نیست

س س امر جزئی به ساحت مفهوم  -که قابلیت اطوالق بور

که وجود خدا یا ماهیت مقولی او به ذهن ما بیاید و از این

کثیرین را دارد  -برکشیده میشود .درواقوع توا زموانی کوه

طریق مفهوم وجود یا مفاهیمی چوون وجووب و علوت و

جزئیت5شیت نفی نشود ،امکان ارتفاع آن بوه سواحت بوی

تشخص و وحدت از او انتزاع شوند .وجود خدا بوه ذهون

موورزِ مفهووومِ کلووی فووراهم نم ویشووود .تشووخیص موورز و

نمیآید؛ زیرا وجود خدا نامتناهی است و ذهن موا متنواهی

محدودیت شیت جزئی که موضوع ادراک حسی است ،بوه

و حصول نامتنواهی بورای متنواهی ،مسوتلزم متنواهیشودن

این منوط است که انسان ،فهم پیشینی از امر مطلوق داشوته

نامتناهی است .افزون بر آن ،وجود خارجی ،خواه نامتناهی

باشد .اینکه انسان به دنبال شناخت اشیا است ،به دلیل افق

باشد خواه متنواهی ،مقووّمی بوا نوام خارجیوت و حصوول

استعالیی معرفت اوست .افق استعالیی معرفت بشوری بوا

وجود خارجی در ذهن دارد؛ یعنی از دسوت دادن مقووّمی

تناهی اشیا پر نمی شوود؛ بوه هموین دلیول ،عقول درصودد

به نام خارجیت و این امر مستلزم انقالب است و انقوالب،

عینیتبخشیدن به اشیا با استعالی آنها از سواحت جزئیوت

محال است .ماهیت مقولی خدا نیز به ذهن نمیآید؛ چوون

به قلمرو کلیت است (.)Rahner 1968: 53-57

خوودا ماهیووت مقووولی نوودارد (رک :مالصوودرا ،1383 ،ج:1

بووه نظوور رانوور ،بووا تحلیوول حکووم م ویتوووان بووه درک

364 -362؛ 607-606؛ همان.)56-55 :1381 ،

پیشامفهومی انسان از وجود پی برد .انسان با صدور حکم،

گام دوم :ما دریافت شهودی و بسیط از خودا داریوم و

اُبژهای را میشناسود و ایون کوار را بوا اسوناد محموول بوه

انتزاع مفهوم وجود از خدا معرفت شوهودی اسوت؛ یعنوی

موضوع انجام میدهد .نخستین نکتۀ استخراجپذیر از عمل

دریافوت پیشوامفهومی (رک :مالصوودرا ،1383 ،ج-136 :1

حکمکردن این است که انسان خودش را فاعلشناسایی در

138؛ جوادی آملی.)369 :1375 ،
گام سوم :پس از دریافت شوهودی وجوود ،برهوان در

برابر اُبژه بیرونی وضع می کنود .بوه عبوارت دیگور ،انسوان
برای خود حضور دارد ،ولی این خوود  -اهووری ،مطلوق
نیست؛ زیرا انسان موجودی متناهی اسوت .رانور از مفهووم

6

در بح

شناخت اوصاف الهی در فلسفۀ آکویناس ،بح

( (Analogyمطر

تشابه

میشود .او برای اینکه در شناخت انسان از

اوصاف خداوند به نظریۀ تعطیل معرفت و تشبیه گرایش نیابد ،از
1

روش تشابه یا آنالوژی بهره میبرد .با توجه به اینکه هر صفتی که در

2

مخلوق هست ،باید به طریق اولی در خالق آن باشد .پس میتوان تمام

Moment
comparison
3
negation
4
Exess
5
Particularity

صفات انسانی را بر وجه اتم و اکمل و با رفع نواقص آن به خدا
نسبت داد (.)Aquinas 1947, S1, Q13,a2, 4,5
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مقام علم حصولی ،ما را به این امر رهنمون میکنود کوه مفهووم

شود ،حکم صادر نمیشود؛ مثالً بهطورکلی گفته مویشوود

وجود ،مصداقی به نام خودا دارد؛ مصوداقی کوه مطوابمق حکوم

«مهمان ضروریاالکرام است» ،ولی مویتووان ایون قیود را

موجودیووت اسووت .بووه دیگوور سووخن ،در ممکنووات بووه دلیوول

اضووافه کوورد کووه اگوور «آن مهمووان کووافر باشوود ،دیگوور

ماهیتداشتن آنها ،نخست ،ماهیات انتوزاع مویشووند و پوس از

ضروریاالکرام نیست» .برای طرد قید فوق گفته مویشوود

ایون ماهیوت ،معوانی مصودری مثول وجوود و وحودت انتووزاع

«مهمان ضروریاالکرام است ،هرچند کافر باشد».

میشود؛ اما در رابطه با خدا ،نخست ،مفهووم وجوود را داریوم،

.4

غیربتیه :موضووع بوه حود نصواب نرسویده و در

س س برهان به ما میگوید این مفهوم وجوود ،مبودأیی دارد کوه

محوودودة ذات ،نیازمنوود قیوودی اسووت .بووه دیگوور سووخن،

اگر به ذهن آید ،آنگاه این مفهوم از آن انتزاع میشود ،اموا خودا

قضایایی کوه بورای صودور حکوم نیازمنود فور

تحقوق

به ذهن نمیآید «...و التعقل انّما یتعلق بما فی عالم االمر ،فمواهو

موضوعاند ،قضایای غیربتیه نوام دارنود (مالصودرا،1383 ،

فوق الخلق و االمر یکون محتجباً عن الحس و العقل ،بل العقول

ج364-363 :1؛ همان254-253 :1387 ،؛ جووادی آملوی،

یتصور مفهوم الوجود و یحکم بسوبب البرهوان انّ لوه مبودأ لوو

.)260-258 :1375

ارتسم فی العقل ینتزع منه لذاتوه هوذا المفهووم ،لکون یمتنوع أن

مالصدرا بورای قضوایای غیربتیوه دو سونخ مثوال ذکور

یرتسم .ففی الماهیات یُعقل اوّالً المنتزع منه ،ثومّ ینتوزع المعوانی

میکند؛ یکی ،مثال ممتنع و دیگری ،مثال واجوب .توضوی

المصدریۀ الذاتیۀ و هناک یعقول مفهووم الوجوود االنتزاعوی ،ثومّ

اینکه قضایای غیربتیه در موضعی مطر مویشوود کوه یوا

یُحکم بأنّ له مبدأ منتزعاً منه بالذات» (مالصدرا.)56 :1381 ،

موضوع متحصل و محققی در خوارج وجوود نودارد؛ مثول

مالصدرا برای توضی بیشترِ گوام نخسوت ،از تحلیول
قضیۀ غیربتیه کمک میگیرد:

جایی که موضوع ممتنع است (= شوریک البواری ،اجتمواع
نقیضین ،مجهول مطلق و  )...یوا اینکوه موضووع در ذهون

قضایا به دو دستۀ شرطی و حملی تقسویم مویشووند.

محقق نیست؛ مثالً در جایی که خدا موضوع حکوم اسوت

قضایای شرطی مشتمل بر دو قضیۀ متعاند یا متالزم اسوت

«ان القضایا التی حکم فیها علوی االشویا الممتنعوه الوجوود

و چهار ضولع دارد؛ یعنوی دو موضووع و دو محموول .در

حملیات غیر بتیۀ و هی التی حکم فیها باالتحاد بین طرفیها

قضایای حملی ،ثبووت محموول بورای موضووع یوا سولب

بالفعل على تقدیر انطباق طبیعۀ العنوان على فرد فإن للعقل

محمول از موضوع مطر است؛ بنابراین قضویۀ حملوی دو

أن یتصور مفهوم النقیضین و شریک الباری و الجوهر الفرد

جزت ضروری با نام موضوع و محمول دارد.

 ....و من هذا القبیل األحکام الجاریۀ على مفهووم الواجوب

قضیۀ حملی از جهتی به سه شکل تصورپذیر است:
.1

بتیه :برای صدور حکم ،موضوع یا محمول نیواز

به قید و شرطی ندارد؛ مثل :حسن ایستاده است.
.2

الوجود بالذات کقولنا واجب الوجود و تشخصه عین ذاتوه
و وحدته مۀایرة لما یفهم من الوحودة فوإن الحکوم بعینیوۀ
التشخص من حی

کونه حکما من األحکوام یتوجوه ىلوى

مشروطه :موضوع به حد نصاب رسیده است؛ اما

مفهوم واجب الوجود -لکن عینیۀ التشوخص غیور متوجوه

در بیرون از محدودة ذات ،نیازمند قیدی است؛ مثل :علوی

ىلیه بل ىلى ما یؤدی ىلیه البرهوان أنوه بإزائوه و هوو الحوی

در صورتی کوه انگشوتان دسوتش حرکوت کنود ،نویسونده

القیوم جل ذکره و ىن تقدس عن أن یتمثل فوی ذهون مون

است.

األذهان ...فعلم أن هذه القضایا و نظائرها حملیات غیر بتیۀ
مفروضه :برای صدور حکم ،موضوع یا محموول

و هی و ىن کانت مساوقۀللشرطیۀ لکنها غیور راجعوۀ ىلیهوا

.3

بووه قیوود و شوورط نیوواز نوودارد؛ امووا برخووی قیووود رهووزن،

کما یظن فإن الحکم فیها على الموأخوذ بتقودیر موا  -بوأن

تصورپذیرند .وقتی که موضوع با برخی از این قیود هموراه

لوم یکون

یکون التقدیر من تتمۀ فور

الموضووع حیو
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طبیعۀ متحصلۀ أصال أو فی الذهن ال بأن یکوون الموضووع

اولی5می نامد که امروزه با نام انتوتئولوژی مطر می شوود.

و تم فرضه فی نفسه ثم خصص الحکم علیه

در وهلۀ نخست ،به نظر مویرسود متافیزیوک دو موضووع

بالتقدیر المذکور حتى یکون الموضووع مون قبیول الطبیعوۀ

دارد :یکی ،وجود عام که میوان تموام موجوودات مشوترک

مما قد فر

الموقتۀ أو المقیدة لیلزم کون القضیۀ مشروطۀ فی المعنوى»
(مالصدرا ،1383 ،ج364 -362 :1؛ همان.)253 :1387 ،

در عین التزام به تعریف اسطویی از مابعدالطبیعه ،به هستیشناسی

مالصدرا در موضع باال تصوری دارد احکوامی کوه بور

آکویناس هم پایبند است .به عبارت دیگر ،او هستی به ما هوهستی

خدا حمل میشود ،از دستۀ حملیۀ غیربتیوه اسوت .حکویم

را در وهلۀ نخست ،موجود غیرمادی یا خدا میداند؛ بنابراین او نیز

سبزواری نیز در تعلیقهاش بر موضع یادشده بوه ایون مهوم
چنین اشاره میکند «أی القضایا المنعقدة فی الممتنعوات و
فی الواجب جمیعا بقرینۀ قوله قدس سره حیو

همچون آکویناس متافیزیک عام و خاص را یکی می انگارد .از سوی
دیگر ،سوارز مثل آکوئیناس موجود را مفهوم تشابهی میداند؛ یعنی
موجود به یکسان بر خدا و مخلوق اطالق نمیشود.

لوم تکون

از سوی دیگر ،ژیلسون صراحتاً نفی انتوتئولوژی در فلسفۀ وولف را

طبیعۀ متحصلۀ أصوال أی کالممتنعوات أو فوی الوذهن أی

الزمۀ منطقی اندیشۀ سوارز میداند .در این تفسیر گفته میشود سوارز

کالواجب تعالى» (مالصدرا ،1383 ،ج.)606 :1

افعال هر شیت را تابع ماهیت و نه وجود آن میداند .در فلسفۀ سوارز
هستی ،امکان و شیت مترادف با هم به کار میروند؛ زیرا وقتی هستی

 -3انکوتئوتوژی در اندیشۀ رانر و مالصدرا

به شیت نسبت داده میشود ،درواقع ممکن یا (عاری از تناق

)

برای کسانی کوه متافیزیوک عوام و خواص را تفکیوک

دانسته می شود .به عبارت دیگر ،موجودیت یک چیز در گروه ذاتیات

نمی کنند ،مسئلۀ همیشگی ،متافیزیک وحدت وجودشناسی

یا مؤلفههای درونی آن است .وقتی ریشۀ اصلی وجود در امکان

و الهیات است .در فلسفۀ غرب ،زمینۀ تاریخی تموایز بوین

جستجو شود ،نخستین چیز دریافتهشده از هستی ماهیت آن است و

3

ماهیت مبدات تمام افعال یک شیت خواهد بود .از سوی دیگر ،آنچه به

متافیزیک عوام 1و متافیزیوک خواص 2در فلسوفۀ سووارز

جستجوپذیر است .4آکویناس متافیزیک را علم بوه وجوود
1

ماهیت ممکن ،وجود بالفعل میدهد ،امری خارج از آن هستی خواهد
بود .وجود بهمنزلۀ فعالیت ،نه در زمره ذاتیات هستی نه در شمار
صفات آن خواهد بود؛ بلکه حالت یا متمم آن محسوب میشود .به

General metaphysics
Special metaphysics
3
Francisco suárez
مابعدالطبیعی ( )Metaphysical disputationsاثر

دنبال شود .علومی مثل فیزیک ،روانشناسی و کیهانشناسی مرجع

سوارز ،سرآغاز روش جدید بود؛ زیرا او رسالههای مستقلی در

نهایی دالیل کافی برای تعینات اشیا میشود و این موجب فراموشی

مابعدالطبیعه نوشت .تا قبل از سوارز ،اگر کتابی در زمینۀ مابعدالطبیعه

وجودشناسی اصیل تومیستی است که مبدات فعالیت هر چیز را خدا یا

2

 4کتاب مباح

نوشته میشد ،تفسیری بر متافیزیک ارسطو بود .در کتاب مباح

نظر ژیلسون ،نتیجۀ مابعدالطبیعه سوارز و وولف این است که دلیل
کافی تعینات بالفعل در هستی متناهی ،در علمی غیر از وجودشناسی

فعل مح

وجود میدانست (ژیلسون.)238-231 ،

مابعدالطبیعی دو بخش وجود دارد )1 :متافیزیک عام که به هستی،

طر

اشتراک لفظی یا معنوی وجود ،ماهیت هستی و تفاوت وجود واقعی و

تقسیمبندی سوارز  -وولف متفاوت است .همانطور که گفته شد

عقالنی میپردازد )2 .متافیزیک خاص که موضوعاتی مثل کلیت،

مابعدالطبیعه عام از نظر سوارز  -وولف صرفاً به هستی به ما هوهستی

تفرد ،نسبتها ،علیت ،نیروها و درنهایت وجود خدا بررسی میشوند.

و مابعدالطبیعه خاص به موضوعاتی مثل علیت و نسبتها و خداوند

کریستین وولف نیز به پیروی از سوارز بین مابعدالطبیعه عام و

و  ...میپردازد؛ ولی حکمای مسلمان الهیات اعم را به مباحثی چون

مابعدالطبیعه خاص تمایز میگذارد .در اندیشۀ وولف ،منظور از

هستی و علیت و  ...اختصاص میدهند و الهیات اخص را مساوی و

مابعدالطبیعه عام ،هستیشناسی است که هستی را به ماهوهستی

مساوق با خداشناسی میدانند .درواقع تقسیمبندی فالسفۀ مسلمان

بررسی میکند و مراد از متافیزیک خاص ،رشتههایی علم النفس،

بیشتر تابع متافیزیک ارسطویی است؛ ولی کتاب مباح

مابعدالطبیعی

کیهانشناسی ،الهیات عقالنی است که او در ادامۀ کار سوارز ،برای هر

سوارز زمینه را برای ارائۀ طرحی مستقل از متافیزیک ارسطو فراهم

کدام رسالۀ مستقلی تحریر کرد .برخی محققان مثل کاپلستون رویکرد

کرد و این جریان درنهایت در فلسفۀ وولف به ثمر نشست.

محتاطانهای نسبت به سوارز اتخاذ میکنند .به نظر کاپلستون ،سوارز

حکمای مسلمان از مابعدالطبیعه به معنای اعم و اخص با

scientia primi enti
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است و دیگری ،وجود اولی و متعالی؛ ولی برای آکوینواس

می پردازند؛ بلکه مراد او این است که انسوان ذاتواً موجوود

علم به وجود عام با علم به وجود اولی ،یکوی اسوت 1.بوه

متووافیزیکی اسووت و تمایوول بووه وحوودت و تمامیووت دارد

نظر توماس ،خدا موضوع متافیزیک نیست ،بلکه اسواس و

( .)Rahner 1968: 58به همین دلیل ،علم به وجود عوام

اصل2موجودات است .اگر موضوع اصلی متافیزیک ،وجود

و علم به خدا در او به یگانگی موی رسود کوه ماحصول آن

عام است و اگر وجود عام با اصول اولیۀ منودرج در عقول

انتوتئولوژی است .ارفیت دوسوویۀ انسوان ایون گونوه بوه

بشری شناخته می شود ،شناخت انسوان از امور متوافیزیکی

وحدت میرسد که در هر شناخت خوود از جهوان موادی،

به منزلۀ شناخت خودش خواهود بوود .درواقوع متافیزیوک

گویی به سوی خدا در حرکت است .متافیزیک خاص معنا

شرحی از مبنا و اساس شناخت انسوان دانسوته موی شوود؛

ندارد؛ زیرا انسان در زندگی دنیوی فقط با شهودات حسی

بهطووریکوه ایون مبنوا در هور فعالیوت شوناختی تصودیق

سروکار پیدا میکند و تصوری از امور ماورای حس ندارد؛

می شود .به نظر رانر ،انسانْ متافیزیک زنده است که در هر

ولی با تأمول در هموان متافیزیوک عوام موی تووان بوه ایون

فعل معرفتی خود تلویحاً وجود مطلق را شرط امکوان هور

شناخت از انسان رسید که هر فهم او از جهان ماده مسبوق

شوناخت ممکون از اشویا تصودیق مویکنود ( (Sheehan

به درک پیشینی از مبدات موجودات یعنوی خودا اسوت .در

 .1987: 272-27قلمرو متافیزیکی خودش را با نور عقول

ادامه ،وجودشناسی هیدگر در پرتو جایگاه انتوتئولوژی در

آشکار میکند .رانر ،انتوتئولوژی را در ماهیت سوژه دنبوال

فلسفۀ رانر تحلیل شده است.

می کند که خواه ناخواه به متافیزیک اشتۀال دارد .منظوور او

رانر معتقد است متافیزیک یا عمیقاً باید موذهبی باشود

از اشتۀال به متافیزیک این نیست که فقط افراد مشۀول بوه

یا طریقی ملحدانه پیش گیرد و چون هیودگر نفیواً و اثباتواً

خوانوودن و آموووختن متووون متووافیزیکی ،بووه انتوتئولوووژی

دربارة وجود خدا سخن نموی گویود ،بوه انتولووژی کامول
رهنمون نمیشود .درواقع فلسفۀ هیدگر انتولووژی نیسوت،

1ازنظر تاریخی ،انتوتئولوژی ریشه در فلسفۀ ارسطو دارد .ارسطو از

بلکه زمانشناسوی وجوود 3اسوت؛ زیورا وجوود را در افوق

یکسو موضوع اصلی فلسفۀ اولی را موجود و از سوی دیگر ،خدا را

ساختار زمانی دازاین  -موجودی که ذاتاً رو به سوی مرگ

شریفترین موضوع مابعدالطبیعه میداند .بر حسب این رویکرد،

دارد  -میفهمد و درنهایت نشان مویدهود معنوای وجوود

خداوند در رأس همۀ موجودات قرار دارد و موضوع اصلی فلسفۀ

چیزی جز عدم نیست ( .)Ibid: 136-137این فلسوفه بوه

اولی ،خداوند خواهد بود .فالسفۀ مسلمان با تأثیر از این تفکر ،مابعد
الطبیعه را معادل با دو نوع الهیات  -الهیات به معنای اعم و الهیات به
معنای اخص  -دانستند و انتوتئولوژی برخاسته از فلسفۀ ارسطویی را

الحاد و نهیلیسم منجر می شوود؛ زیورا حورف آخور چنوین
انتولوژی ،عدم است .با وجود ایون ،انتولووژی زمینوه سواز

شر و بسط دادند .درواقع همانطور که ارسطو علم الهی را در صدر

بینش عمیقاً مذهبی است؛ مشروط به اینکوه تنواهی مطلوق

همۀ دانشها قرار داد و سایر دانشها را فصلی از آن دانست ،حکمای

دازاین را که نقطۀ پایان تحلیل هیدگر است ،نقطۀ عزیمت

مسلمان نیز هر دو نوع الهیات را در ذیل مابعدالطبیعه گنجاندند

تحلیل خود بدانیم .به نظر رانر ،درک دازاین از تناهی خود

(داوری اردکانی)57-56 :1383 ،؛ مثالً برای ابن سینا ماهیت و ذات
اشیا مستقل از وجود الهی مطر

نمیشود؛ زیرا خدا علتالعلل و

غایت همۀ موجودات است و اگر او موجود نباشد ،هیچ چیز قدم به
عرصۀ هستی نمیگذارد (همان .)76 :هرچند ابن سینا و همفکران او
وجود خدا را پس از طر مباح

عامۀ فلسفی اثبات میکنند ،عمالً

مسبوق به فهم پیشینی او از وجود مطلوق یوا خودا اسوت؛
البته به نظر او ،درک پیشینی انسان از خدا جنبوۀ نظوری و
منطقی نودارد؛ بلکوه حیو

اگزیستانسویال پیودا موی کنود.

پیشینیبودن فهم انسان از وجود مطلوق (در اندیشوۀ رانور)

بدون التفات انتوتئولوژیک به خدا ،دربارة اقسام وجود و علل و
اعرا

ذاتی آن سخن نمیگویند (همان.)72-71 :
principium

2

Ontochronic

3
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با گشودگی و درک پیشامفهومی دازاین از عوالم و هسوتی

هم به حسب ذات و هم به حسوب صوفاتش فووق نامتنواهی

(در فلسفۀ هیدگر) مقایسهپذیر است.

است (مالصدرا170 ،51 :1382 ،؛ جوادی آملوی ،1389 ،ج:3

در متافیزیک گفته می شود مفهوم وجود با عمل انتزاع
حاصل می شود؛ زیرا ذهن ویژگی های مشترک موجوودات

158 ،124؛ همان ،1386 ،ج .)581 :2فوق نامتناهی بودن خدا
در اندیشۀ صدرایی را به دو وجه تفسیر میشود:

را بازنموایی مویکنود و بووا حفوا مووارد مشوابه و حووذف

 .1در اندیشووۀ صوودرایی ،وجووود مفارقووات ،نامتنوواهی

اختالفات به مفاهیم کلی موی رسود؛ ولوی رانور ،انتوزاع را

است .در این حالت ،اگر خدا هم نامتنواهی باشود ،تشوبیه

فعالیت استعالیی می نگرد .با توجه به اینکه استعالی نهفته

پیش میآید و خداوند منزّه از تشوبیه اسوت .بوا توجوه بوه

در فعالیت انتزاعی ذهن ،موجب برکشویده شودن انسوان از

اینکه خدا منشأ وجود نامتناهی مفارقات است و وجوود و

محدودیت ها و تناهی اشیا میشود و این اسوتعال در بسوتر

عدم تناهی مفارقات از جانب خداست؛ به این اعتبار ،خدا

درک پیشینی از وجود مطلق صوورت موی گیورد ،بوه نظور

فوق نامتناهی است.

می رسد رانر هم مثل هیدگر درصدد گوذر از قالوب تنوم

 .2نامتناهی و به تعبیری اطالق در وجود مفارقات ،قید

متافیزیک است .توضی اینکه فهم پیشوینی از خودا هموان

آنهاست؛ اما در خدا« ،نامتناهی» قید نیست ،بلکه خدا منزّه

درک ماقبل تأملی یا غیرمقولی از خداسوت و هموین درک

از هرگونه قیدی ازجمله قید نامتناهی است .به این اعتبوار،

ماقبل مفهومی است که متافیزیک را ممکن میسازد.

خدا فوق نامتناهی است.

از نگاه مالصدرا نیوز انسوان مواجهوۀ وجوودی ،یعنوی

مالصدرا در شر اصول کافی تصری مویکنود «خودا

مواجهۀ پیشامفهومی از خدا دارد .تحلیل ایون مواجهوه در

معروف نزد هر جاهلی اسوت» و در تفسویر ایون عبوارت،

فلسفۀ مالصدرا مبتنی بر برخی نظریههای صدرایی اسوت:

ااهار میدارد «نفوس مجبوول بور معرفوت حوقانود؛ البتوه

نگرش وجودی (= اصالت وجود) ،عالَم بوه مثابوۀ تجلوی،

معرفت به وجه و تصدیق به وجود خداست» .او در اثبات

قوس نزول و صعود ،وجود خدا بهمثابۀ فوق نامتنواهی .در

این ادعا مینویسد :به دلیل انبساط نور خدا و سعۀ رحمت

ادامه با بهرهگیری از موارد یادشوده مواجهوۀ پیشوامفهومی

و فی

وجوود خودا هموه او را مویشناسوند (مالصودرا،

خدا در فلسفه مالصدرا تحلیل شده است.

 .)245 :1391نگارندگان این مواجهۀ وجوودی بوا خودا را

تا پیش از مالصدرا ،بدون آنکه متناهی و نامتناهی ،حکوم
و حووال وجووود تلقووی شووود ،ایوون دو را وصووف موجووودات

مواجهۀ پیشا تأملی یا پیشامفهومی میدانند .بورای توضوی
این مواجهه ،اقوال دیگر مالصدرا بررسی میشوند.

میدانستند و از سه گونۀ نامتناهی سخن مویگفتنود :نامتنواهی

مالصدرا در اسوفار ،نحووة آگواهی انسوان بوه خودا را

مدّی در زمان و نامتناهی عدّی در کم (ابن سینا)224 :1404 ،

تحلیل میکند .او آگاهی را همانند نادانی به دو قسم بسیط

و نامتناهی شدّی در فعلیت خدا (جوادی آملوی ،1386 ،ج 2؛

و مرکب دستهبندی میکند .به نظر مالصدرا ،آگاهی بسیط

بخش)858 :4؛ اما در فلسفۀ صدرایی با طر اصالت وجود و

به خدا به نحو فطری برای هور کسوی در دسوترس اسوت.

اینکه موضوع بالذات بیشوینۀ احکوام فلسوفی ،وجوود اسوت،

فیلسوف شیرازی بورای اثبوات ایون ادعوا مطوالبی را بیوان

تناهی و عدم تنواهی بوه وجوود نسوبت داده مویشوود .بورای

میکند .در ادامه ،استدالل او به مدد مبانی دیگور مالصودرا

مالصدرا سه قسم از وجود مطر است :متنواهی ،نامتنواهی و

به شکل زیر صورتبندی میشود:

فوق نامتناهی .وجود طبیعی (ازجمله انسوان) متنواهی ،وجوود
مفارق ،نامتناهی و خدا ،تنهوا وجوود فووق نامتنواهی در عوالَم
حضور است (مالصدرا .)11 :1382 ،خدا در فلسفۀ مالصودرا

.1

وجود اصیل است و منشأ بالذات آثار (مالصدرا،

 ،1383ج.)47 :1
.2

وجوود اقسووامی دارد کووه عبوارتانوود از :وجووود
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با توجه سخنان مالصدرا دربارة «فوق نامتناهی بوودن»

حسی ،وجود خیالی ،وجود عقلی.
.3

بنابر مقدمۀ دوم ،متعلَّوق شناسوایی در سوه قسوم

حسی ،خیالی ،و عقلی دستهبندی میشود.

و همچنین «فرامقوولی بوودن» حقیقوت وجوود (خداونود)،
تحلیل جدیدی از جایگواه خودا در اندیشوه او بوه دسوت

متعلَّق شناسایی گاهی مستقیم و گاهی بهواسوطۀ

می آید .شاید در معنای محدود کلمه و به صرف یکی بودن

صورت علمی به آگاهی ما در میآید که بهترتیب از آن به

خدا با حقیقت وجود ،در وهلۀ نخسوت خودا را موضووع

علم حضوری و حصولی یاد میشود.

متافیزیک دانست؛ ولی با نظر به محدودیت های متافیزیک،

.4

آنچه بالذات به ادراک در میآید ،وجوود اسوت؛

باید از این منظور گوذر کورد و گفوت خودا بوا متافیزیوک

بنابراین ،متعلَّق بالذات شناسوایی نحووة وجوود هور شویت

فراچنم نمی آید و موضوع متافیزیک نیست .پس بوه طوور

است؛ اعم از اینکه آن شیت حسی ،خیالی یا عقلوی باشود

خالصه باید گفت در فلسوفۀ صودرایی )1 :خودا موضووع

یا حضوری یا حصولی.

متافیزیک است؛ به این معنا که وجود همان خداست .ایون

.5

.6

وجود هر شیت از مراتب تجلیات ذات الهوی و

عین الربط به خداست (همان ،ج.)138-136 :1
.7

وجود خدا به دلیل انبسواط و سوعه بورای هموه

حضور دارد (همان.)245 :1391 ،
.8

علم یعنی حضور معلووم نوزد عوالم (مالصودرا،

 ،1379ج.)379 :6
پس آگاهی به هر شیت مالحظۀ شیت است؛ به نحووی
که مرتبط با خداست .به دیگر سخن ،آگاهی به هور شویت
آگاهی به خداست؛ چنانکه امام علی علیهالسالم فرمودنود:
مووا رأیووت شوویئا ىال و رأیووت ا قبلووه و روی معووه و فیووه
(مالصدرا ،1383 ،ج.)138-136 :1

1

مالصدرا آگاهی در «آگواهی از هور شویت ،آگواهی از
خداست» را آگواهی بسویط و آگواهی همگوانی و آگواهی
خطاناپذیر میداندة اما او از نوع دیگری از آگواهی بوا نوام
«آگاهی از آگاهی» یا «آگواهی مرکوب» یواد مویکنود .ایون
آگاهی ،هم بهنحو شهودی و مسوتقیم دردسوترس اسوت و
هم از راه علم استداللی .ازنظر مالصودرا ،آگواهی مرکوب
مالک کفر و ایمان ،تکلیوف و رسوالت و خطوا و صوواب
است (همان ،ج.)117 -118 :1

رویکرد ترکیبی از مابعدالطبیعوه ارسوطویی و انتوتئولووژی
است )2 .خدا موضوع متافیزیک نیست ،بلکه شرط امکوان
متافیزیک است؛ زیرا اگر آدمی درک پیشوامفهومی از خودا
نداشت ،اساساً متافیزیک یوا تکواپوی معرفتوی بورای درک
حقیقت ،حاصل نمیشد .با استمداد از تومیسوم اسوتعالیی
رانر ،آنچه شرط تحقق یک قلمرو از دانش است ،موضووع
آن نیست .به عبارت دیگر ،خدا امر استعالیی است کوه از
چنم متافیزیک میگریزد؛ البته این دو قول با هم ناسازگار
نیست؛ بلکه دو زاویۀ مختلف در انتوتئولوژی صودرایی را
نشان میدهد.
آنچه توا اینجوا مطور شود بوهنووعی مواجهوۀ وجوودی
مالصدرا با خداست .این مواجهه در دنیوا و پویش از مواجهوۀ
معرفتی و آگاهانه (به علم حصولی) است .خواجه نصویرالدین
طوسی از نوعی مواجهۀ وجودی قبل دنیا و پویش از مواجهوۀ
تأملی و مفهومی به خدا سخن میگوید «بدان کوه راه آخورت
ااهر است و راهبوران معتمود و نشوانهوا راه ،مکشووف و
سلوکش آسان ،و لیکن مردم از آن معرضند،
؛ اموا
سبب آسانى سلوک آنست که این راه همانسوت کوه موردم از
آنجا آمدهاند .پس آنچه دیدنی است ،یک بوار دیوده اسوت و
آنچه شنیدنی است ،یک بوار شونیده و لویکن فرامووش کورده

1

 .فإذن ىدراک کل شیت لیس ىال مالحظۀ ذلک الشیت  -على الوجه

الذی یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذی هو وجوده و موجودیته و
هذا ال یمکن ىال بإدراک ذات الحق تعالى.

است،
در این دقیقه میگویود:

؛و
 .و در
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فراموشى از آن جهت بمانده است که چشمى که به آن چشوم

ریشه در مواجهه پیشامفهومی با خدا دارد و میتووان ادعوا

دیده است و گوشى که به آن گوش شنیده است ،باز نمىکنود

کرد ازنظر مالصدرا همانطور که وجود خدا منشأ عوالَم و

تا حالش بوه آن رسویده اسوت؛

پدیده های عالَم است ،مواجهۀ پیشامفهومی ما با خدا شرط
هر گونه شناخت مفهومی است .شناخت ما از پدیودههوای
.و

عالم جدا از شناخت خدا نیست؛ بلکه شناخت ما از جهان

اگر بدید  ،دیده اول بشناختى؛ «من نظور اعتبور و مون اعتبور

مادی صورت نمی گیرد ،مگر در پرتوو شوناخت خودا .بوه

عوورف و اول الوودین معرفتووه» (نصوویرالدین طوسووى،1374 ،

عبارت دیگر ،آگاهی به هر شیت مالحظۀ شیت اسوت؛ بوه

ص .)5مالصدرا نیز به تأسی از نصیرالدین طوسی مویگویود

نحوی که مرتبط با خداست .به دیگر سخن ،آگاهی به هور

«بدان طریق آخرت آسوان اسوت نوه دشووار و نفووس آدموی

شیت آگاهی از خداست.

مجبول به سلوک بر راه آخرت است؛ زیرا این نفوس یک بوار
از آنجا (آخرت) به دنیا آمدهاند» (مالصدرا.)175 :1360 ،

سوووم .بووه نظوور رانوور ،اگوور انسووان درک پیشوواتأملی از
تمامیت هستی یا مطلق نداشت ،نخست ،به تناهی خود پی
نم ویبوورد و دوم ،درصوودد اسووتعالی خووودش و اشوویا بوور

نکیجه

نمی آمد .رانر ارفیت دازاین برای گوش س ردن بوه هسوتی

نخست :هستۀ اصلی تومیسم استعالیی رانر ،ارائوۀ تحلیول

را با قابلیت انسان برای شنیدن کالم خدا مقایسه می کند و

وجودشناسانه از فعالیت انتزاعی ذهن است .به نظور رانور،

انسان را بالقوه شوندة لوگوس یا انکشاف الهوی موی دانود.

عقل در مابعدالطبیعه آکوینواس ،مواهیتی پویوا دارد و ایون

بدین ترتیب رانر متافیزیک و الهیات را عمیقاً در پیونود بوا

پویایی با مراحل مقایسه ،نفی و اسوتعال در فعالیوت انتوزاع

هم می بیند؛ زیرا متافیزیک به دنبال مبنا و اساس کلی برای

مفهوم وجود نشان داده مویشوود .در فقورة انتوزاع مفهووم

وجود اشیا است و الهیات نیز وجود مطلق یا خدا را علت

وجود از خدا از دیدگاه مالصدرا نیز به سه گام معرفتی او

نهایی پدیدههوا مویدانود .مالصودرا نیوز بور پایوۀ نگورش

اشاره میشوود :امتنواع دریافوت حصوولی خودا ،دریافوت

وجووودی و اثبووات عووالَم بووه مثابووۀ تجلووی ،از مواجهووۀ

شهودی از خدا و داللت برهان به اطالق مفهوم وجود بور

پیشامفهومی انسان با خدا سخن میگویود و ایون مواجهوه

خدا .مالصدرا برای تحلیل مالصدرا برای توضوی بیشوترِ

بسیط ،همگانی و خطاناپذیر است .بر اساس این مواجهوه،

گام نخست از تحلیل قضیۀ غیربتیه کمک میگیرد.

خدا معروف نزد هر جواهلی اسوت و نفووس مجبوول بور

دوم :رانر مفهوم پیشامفهوم ( )vorgriftرا بوا توأثیر از

معرفت حق اند .تحلیل ایون مواجهوه در فلسوفۀ مالصودرا

هیدگر در تومیسم استعالیی خود مطر میسوازد .هیودگر

مبتنی بر برخی نظریه های صدرایی است؛ هماننود نگورش

از این مفهوم بورای بیوان درک پیشوینی دازایون از تفواوت

وجودی (= اصالت وجود) ،عالَم بوه مثابوۀ تجلوی ،قووس

انتولوژیکال استفاده می کند و رانر از آن برای درک ماقبول

نزول و صعود؛ وجود خدا بهمثابۀ فوق نامتناهی.

تأملی انسان از وجود مطلق (خدا) بهره می برد .ازنظر رانر،

چهارم .رانر معتقد اسوت بورای آکوینواس ،متافیزیوک

پویایی عقل برای فراروی از جزئیت اشیا و برکشیدن آنهوا

همان انتوتئولوژی محسوب میشود .بر حسب این تفسویر

به ساحت مفاهیم کلی ،زمانی میسر می شود که عقل ،درک

خووودا ،موضووووع متافیزیوووک نیسوووت ،بلکوووه اسووواس و

پیشامفهومی از وجود مطلق یوا خودا داشوته باشود .ازنظور

1

اصل موجودات است و انسان نیز ذاتاً موجوود متوافیزیکی

مالصدرا نیز ،انتزاع مفهوم وجود مستلزم دریافت شوهودی
از خداست؛ بنابراین ،هر گونه معرفوت حصوولی بوه خودا

principium

1
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است که تمایل به وحدت و تمامیت دارد .به همین دلیول،

صص .1-10

علم به وجود عام و علم به خودا در تومیسوم بوه یگوانگی

 -3جووادی آملووی ،عبوودا  ،)1389( ،تسوونیم ج ،3تحقیووق

می رسد که ماحصل آن انتوتئولوژی اسوت .بوه نظور رانور،

احمد قدسی ،قم ،اسرا ،تابستان ،چاپ پنجم.

ارفیت دوسویه انسان این گونه به وحدت می رسد کوه در

 ،)1375( ،------------ -4رحیووق مختوووم ،تحقیووق

هر شناخت خود از جهان مادی ،گویی بوه سووی خودا در

حمید پارسانیا ،قم ،اسرا ،چاپ اول.

حرکت است .مالصدرا در کتاب تفسیر قرآن خود ،تصری

 ،)1386( ،----------- -5رحیق مختوم ،تحقیق حمید

می کند خدا اصل وجود است .در وهلوۀ نخسوت بوه نظور

پارسانیا ،قم ،اسرا ،تیرماه ،چاپ سوم.

میرسد چون مالصودرا خودا را اصول وجوود مویدانود و

 -6داوری اردکانی ،رضا ،)1383( ،فلسفۀ تطبیقی چیست،

موضوع فلسفه هم وجود است ،خودا موضووع متافیزیوک

تهران ،نشر ساقی.

است؛ البته در مقایسۀ مالصدرا با تومیسم اسوتعالیی رانور

 -7ژیلسون ،اتین ،)1385( ،هستی در اندیشوۀ فیلسووفان،

مشخص میشود «خدا بهعنوان موضوع فلسفه» حرف آخر

ترجمۀ سیدحمید طالبزاده با همکواری دکتور محمدرضوا

مالصدرا نیست .بوا توجوه بوه اینکوه مالصودرا بوه «فووق

شمشیری ،تهران ،انتشارات حکمت.

نامتنوواهی بووودن خوودا"» قائوول اسووت و همچنووین معرفووت

 -8کاپلسووتون ،فردریووک ،)1384( ،توواریخ فلسووفه از موون

حصووولی را مسووبوق بووه ادراک پیشووامفهومی از خداونوود

دوبیران توا سوارتر ،ج  ،9ترجموۀ عبدالحسوین آذرنوم و

می داند ،او نیز درنهایت خدا را شرط امکوان هور معرفتوی

سیدمحمود یوسف ثانی ،تهران ،انتشارات علموی فرهنگوی

ازجمله متافیزیک میداند .بر اساس این تفسیر ،خداوند که

و سروش.

شرط امکان متافیزیک محسووب مویشوود ،بوه منزلوۀ امور

 -9مالصدرا ،)1360( ،اسرار اآلیوات ،تحقیوق خواجوو ،

استعالیی از متافیزیک فراروی میکند .هموانطوور کوه بوه

تهران ،انجمن و حکمت ایران.

تعبیر هیدگر ،پرسوش از هسوتی مسوتلزم درک پیشوینی از

1382( ،------ -10الف) ،تعلیقوه علوی الهیوات الشوفا،

هستی است و به تعبیر رانر و مالصدرا ،شرط هر معرفتوی

تصحی  ،تحقیق و مقدموۀ نجفقلوی حبیبوی ،تهوران ،بنیواد

ازجملووه متافیزیووک ،درک پیشووامفهومی از خوودا اسووت؛

حکمت اسالمی صدرا .

بنابراین خداوند از وجهی موضوع متافیزیوک هسوت و از

 ،)1379( ،------ -11تفسووووویر القووووورآن الکوووووریم

وجهی نیست .خداوند از این نظر موضوع متافیزیک اسوت

(آیهالکرسی) ،تصحی محمود خواجووی ،قوم ،انتشوارات

که آدمی را به تأمل بر مویانگیوزد و از ایون نظور موضووع

بیدار.

متافیزیک نیست که شرط امکان متافیزیوک نموی توانود بوا

 ،)1383( ،----- -12الحکمووۀ المتعالیووه فووی االسووفار

مقولهبندیهای متافیزیکی مشروط و محدود شود.

االربعووه ،ج ،1تصووحی و تحقیووق غالمرضووا اعوووانی و بووه
اشراف آیت ا سیدمحمد خامنهای ،تهران ،بنیواد حکموت

منابع

اسالمی صدرا.

 -1ابن سوینا ،)1404( ،الشوفا؛ طبیعیوات ،تصوحی سوعید

1382( ،------ -13ب) ،الشوووواهدالربوبیه ،تصوووحی ،

زاید ،قم ،مکتبه آیۀا المرعشی.

تحقیق و مقدموۀ سیدمصوطفی محقوق دامواد ،بوه اشوراف

 -2پیراوی ونک ،مرضویه« ،)1395( ،معرفوی معیوار بورای

آیتا سیدمحمد خامنهای ،تهران ،بنیاد حکموت اسوالمی

تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیودگاه کوری واک» ،دو فصولنامۀ

صدرا.

علمیپژوهشی مطالعات تطبیقی هنر ،سوال  ،6شوماره ،15

 ،)1387( ،------ -14سووه رسووالۀ فلسووفى :متشووابهات
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