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کتابخانه کالس
آیا خداوند ماهیت دارد؟
کتـاب «آیـا خداونـد ماهیـت دارد؟» عنـوان کتابـی از الویـن پلنتینگاسـت کـه توسـط مهـدی
فرجیپـاک ،عضـو هیاتعلمـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد دزفـول ترجمـه و از سـوی انتشـارات
این دانشـگاه منتشـر شـده اسـت .در پیشگفتار این کتـاب آمده اسـت« :الویـن پلنتینـگا بیتردید
یکـی از بزرگتریـن فیلسـوفان دیـن غربـی در دهههای اخیر اسـت کـه اندیشـههای فلسـفی خود
را در حـوزه فلسـفه تحلیلـی معاصر سـامان داده اسـت .او افـزون بر نـگارش آثـاری ثیرگـذار در حوزه
فلسـفه دین ،در دیگر شـاخههای فلسـفه تحلیلی معاصـر نیز از جملـه متافیزیک ،معرفتشناسـی و
فلسـفه ذهن صاحب آثار ارزشـمند و بااهمیتی اسـت .در میـان انبـوه دیدگاههای بدیـع و نظریههای
عمیق پلنتینـگا در حوزههـای مختلف فلسـفی ،میتـوان به دفـاع اختیارگرایانه در پاسـخ به مسـاله
منطقی شـر و تحلیل برهان وجودشـناختی (در حوزه فلسـفه دیـن) ،تعمیـق و ارائه روایتـی جدید از
معرفتشناسـی اصلاح شـده (در حـوزه معرفتشناسـی و معرفتشناسـی دینـی) ،طـرح مباحث
جدیـد در بـاب ذاتگرایـی و ضـرورت و رابطـه میـان ضـرورت شـیئی و ضـرورت وصفـی و دفـاع از
بالفعلگرایـی جـدی در حـوزه متافیزیـک و راهحـل تمثیلی مسـاله اذهـان دیگـر (در حوزه فلسـفه
ذهن) اشـاره کرد .پلنتینـگا در آخرین کتـاب خود که در سـال  ۲۰۱۱انتشـار یافته ،کوشـیده اسـت
بر پایـه نظریه تکامل ،اسـتداللی را علیـه طبیعتگرایـی صورتبندی کنـد .او برای سـالیان متمادی
اسـتاد دانشـگاه نوتـردام بـوده و پـس از بازنشسـتگی در سـال  ۲۰۱۰بـه کالـج کالـون رفتـه اسـت.
کتـاب «آیا خداونـد ماهیـت دارد؟» یکـی از آثـار قابـل توجه پلنتینگاسـت کـه بهرغم حجـم اندک،
حـاوی مطالـب بدیـع و در خـور توجهـی اسـت .ایـن کتـاب حاصـل سـخنرانی او در سـال ۱۹۸۰در
قالب سلسله سخنرانیهای سـاالنهای اسـت که در دانشـگاه مارکت در بزرگداشـت توماس آکوئینی
یکی از سرشـناسترین اندیشـمندان مسـیحی در سـدههای میانه برگزار میشـود .همانگونه که از
عنوان کتاب پیداسـت محور اصلـی کتاب را بحثـی در باب الهیات فلسـفی
تشـکیل میدهـد و بـه تعبیـر دیگر مسـاله اصلـی کتـاب ،مسـالهای در
حـوزه فلسـفه دین اسـت .نکته مهمـی که نبایـد از دیـد خواننـده کتاب
پنهـان بمانـد ایـن اسـت کـه نویسـنده کتـاب بهعنـوان یک فیلسـوف
تحلیلـی قـرن بیسـتمی وارد بحـث شـده و از ایـن رو چارچوب کلـی اثر
در فضای فلسـفه تحلیلی شـکل گرفتـه اسـت .بنابراین ،بخشـی از اصول
متافیزیکی و فلسـفیای کـه کمابیش مـورد پذیرش فیلسـوفان تحلیلی
معاصر اسـت ،مفـروض مباحـث پلنتینگاسـت .همچنین مقدمـه کتاب
بـا طـرح چنـد پرسـش شـکل میگیـرد کـه همگـی بـا هـم مرتبطاند و
نهایتا در یـک پرسـش بنیادین گـرد هـم میآینـد .میدانیم کـه خداوند
(دسـتکم خدای مـورد قبـول ادیـان ابراهیـم) از صفاتی چـون حاکمیت
و اقتـدار مطلـق و قـدرت نامحـدود برخـوردار اسـت .با ایـن حـال ،در نگاه
نخسـت ممکـن اسـت برخـی حقایق بـا ایـن صفـات ناهمخـوان بـه نظر
آیند .یکـی از ایـن حقایـق ،وجود اشـیا یا هویـات انتزاعـی اسـت .در اینجا
رویکرد تحلیلی پلنتینگا کامال مشـهود اسـت .امـروزه گـروه قابل توجهی
از فیلسـوفان تحلیلـی از وجـود اشـیای انتزاعـی طرفـداری میکننـد .در
نظـر اینـان امـوری چـون صفـات ،وضعیتهـای گزارههـا و اعـداد ،هویاتی
انتزاعیانـد .ویژگی مشـترک ایـن هویـات ،در مقابل اشـیای عینـی و محقق ،آن اسـت که
اوال ازلـی و ابدیانـد ،دومـا از وجـود ضـروری برخوردارنـد ،سـوما بـه هیچوجـه در روابـط علـى واقع
نمیشـوند؛ یعنـی نـه علـت چیزیانـد و نـه معلـول چیـزی .همانگونه کـه مالحظـه میشـود این
دیـدگاه کامال مخالـف دیدگاه نظامهای سـنتی ،فلسـفی از جمله فلسـفه اسلامی اسـت کـه عموما
تروریسم از دیدگاه ادیان الهی
«کتـاب تروریسـم از دیـدگاه ادیـان الهـی» عنوان اثـری اسـت کـه مولفـان آن احمدرضـا خزائی عضو
هیاتعلمـی واحدتهـران مرکـزی و مـژگان صفـری هسـتند .در مقدمـه کتـاب آمـده اسـت« :احیای
فعالیتهـای تروریسـتی بـرای حمایـت از مقاصـد و اهـداف مذهبـی ،یکـی از چشـمگیرترین و
غیرمنتظرهتریـن رخدادهـای دهههـای گذشـته تاکنـون بـه حسـاب میآیـد ».در ادبیات دینـی ،این
پدیده با عناوینی چون تروریسـم مقدس یا مذهبی توجیه شـده اسـت .در هندوسـتان تروریسـتهای
سـیک از سـالها پیش در تالش بـرای ایجاد یـک حکومت مسـتقل بودهاند .در سـرزمینهای اشـغالی،
موعودبـاوران یهـودی ،فعالیتـی را با عنـوان طرح «معبـد حضرت سـلیمان» سـازماندهی کردنـد .این
طـرح در واقـع توطئهای بـود بـرای تخریـب زیارتگاههای مقـدس مسـلمانان که بـر بقایای معبـد دوم،
یعنـی مقدسترین مـکان یهودیان ،سـاخته شـده اسـت .عامالن ایـن طـرح امیـدوار بودند پـس از آن
بتواننـد معبد سـوم را نیز بنـا کنند ،بـه عقیده آنهـا ایـن کار ،ظهور ناجـی موعود بنیاسـرائیل را شـتاب
میبخشـد .دیگر گروههای معتقـد یهودی نیـز ویژگی سـکوالر حکومـت صهیونیسـتها را بارها مورد
حمله قـرار دادهاند؛ حتـی در آمریـکا کـه میـدان فعالیتهای تروریسـتی در دهـه اخیر کاهش نسـبی
داشـته و عناصر تروریسـم مذهبی همچنان فعال هسـتند .عوامل بمبگـذاری در کلینیکهای سـقط
جنین همـواره به کتـاب مقدس اسـتناد میکنند .تاکنـون ،چندین گـروه تروریسـتی با الهـام از موعود
بـاوری کتاب مقدس ،اعلام موجودیـت کردهاند .موارد مشـهور این گروههـا عبارتند از :میثاق شمشـیر
دسـت خدا و انجمـن دینـی؛ هر چنـد ایـن پدیـده از سـوی بسـیاری از عموم مـورد توجـه قـرار گرفته
اسـت ،تا بـه حـال هیچکـس درصـدد متمایـز کـردن ویژگیهـای تروریسـم مقـدس از انواع سیاسـی

دامنه موجـودات ضـروری را به یـک موجـود واحد یعنـی خداونـد منحصر میداننـد .الزمـه دیدگاه
فیلسـوفان تحلیلـی در اینجـا ،کـه بسـا در نظر کسـانی که بـا فلسـفههای سـنتی مأنوسانـد ،کامال
غریـب و نامتعـارف باشـد ،آن اسـت کـه بیشـمار ،شـیء واقعـی (البتـه بـه صـورت شـیء انتزاعی)
داشـته باشـیم کـه در تحقق خود وابسـته بـه خدا نیسـتند؛ چـون نـه معلولانـد و نـه ممکنالوجود.
بنابرایـن در صـورت توافق با فیلسـوفان تحلیلی در پذیرش اشـیای انتزاعـی ،عدم وابسـتگی این امور
به خداونـد بهعنوان چالشـی در برابر صفـت حاکمیت و اقتـدار او رخ مینماید .از سـوی دیگر پرسـش
مشـابهی را میتوان دربـاره صفات خـدا و خصوصیـات آنهـا در انداخت .آیـا این حقیقت کـه خداوند
عا ِلم اسـت و علـم او از ویژگی نامحـدود بودن برخوردار اسـت؛ تحت حاکمیت خداسـت؟ بـه این معنا
که مثلا او بتوانـد کاری کند که دیگـر عال ِم نباشـد یا آنکـه علمش علمی نامحدود نباشـد؟ سـرانجام
پرسشـی اساسـیتر مطرح میشـود :آیا اگـر خداوند ماهیتی داشـته باشـد ،نفـس داشـتن ماهیت با
حاکمیت مطلـق او متعارض نیسـت؟ در اینجـا نیز توجـه به اصطالحشناسـی خاص پلنتینـگا امری
بایسـته اسـت ،چراکه مراد او از ماهیت با معنای سـنتی ایـن اصطالح متفاوت اسـت .همـان گونه که
او در آثـار دیگر خـود متذکر شـده و در ضمن یـک پانوشـت در مقدمـه اثر حاضـر نیز اشـاره میکند،
مقصـود او از ماهیـت یـا ذات ،مجمـوع تمام صفـات ذاتی یک شـیء اسـت؛ و مقصـود از صفـات ذاتی
نیز صفاتی ضروری اسـت کـه انفـکاک آن از موصـوف ممکن نیسـت .به ایـن معنا که اگر شـیئی یک
صفت ذاتی خـود را از دسـت بدهد ،دیگـر همان شـیء نخواهد بـود .با ایـن تعبیر ،مسـاله پیش گفته
به صـورت آشـکارتری بـروز میکنـد :اگـر بـرای خداونـد ماهیتی بـه معنـای بـاال در نظـر بگیریم از
آنجا که داشـتن چنیـن ماهیتی بـرای او ضـروری خواهد بـود ،پس گویـا خداوند هیچ گونه تسـلطی
بر ماهیـت خـود نـدارد و این بـار دیگر بـه معنای محـدود شـدن صفـت حاکمیـت و اقتـدار مطلق او
خواهد بـود .بـه ایـن ترتیـب ،پلنتینـگا در ایـن اثـر بـا پرسـشهایی از این
دسـت روبهرو اسـت :آیـا خداونـد ماهیـت دارد؟ و اگـر او ماهیتـی دارد آیا
بیـن حاکمیـت مطلـق و ماهیـت داشـتن او تعارضـی وجـود دارد؟ اما در
فصل نخسـت ایـن کتـاب ،پلنتینـگا به اثبـات ایـن مدعـا میپـردازد که
پرسـشهایی از ایـن دسـت پرسـشهایی معنـادار و قابـل طرحانـد .او در
ایـن بخـش بـه نقـد دیدگاههایـی از جملـه دیـدگاه کانـت میپـردازد که
مدعیانـد ما انسـانها به هیـچ وجـه نمیتوانیم مفاهیـم ذهنی خـود را بر
خداونـد اطلاق کنیم و بـر این اسـاس نمیتـوان به این سـوال کـه آیا خدا
ماهیـت دارد ،پاسـخ داد .در فصـل دوم ،او به بررسـی این مسـاله میپردازد
کـه «خداونـد ماهیـت دارد ولـی ماهیتـش عیـن اوسـت» .ایـن دیـدگاه
متعلق به فلسـفه سـنتی اسـت که مـورد قبـول بسـیاری از اندیشـمندان
دوران مدرسـی از جملـه تومـاس آکوئینـی اسـت و بـا نظـر فیلسـوفان
مسـلمان مبنیبر اینکـه ماهیت خـدا عین وجـود اوسـت ،مشـابهت دارد.
همچنیـن در فصـل سـوم ،نامگرایـی بهعنـوان پاسـخ دیگـری بـه مسـاله
مـورد بحـث ،مـورد بررسـی واقع میشـود .امـا مولـف در فصـل چهـارم به
بررسـی پاسـخ دیگـری به مسـاله مـورد نظـر میپـردازد .ایـن پاسـخ که بر
دیـدگاه دکارت اسـتوار اسـت «امـکان گـروی» نامیده میشـود .بر اسـاس
امکان گـروی ،هیچ حقیقت یـا گـزاره ضـروریای  -بـه تعبیـر دکارت ،گزاره
ازلـی -در بین نیسـت ،بلکه تمـام حقایـق ،حقایقـی ممکناند .بدیهی اسـت که
در ایـن صـورت ،حاکمیت خداونـد نمیتوانـد از سـوی حقایق ضـروری به خطـر افتد؛ چراکه اساسـا
چنیـن حقایقـی وجـود ندارند.
یـا سـکوالر آن برنیامـده اسـت .از یـک
دهه پیـش تاکنـون ،بسـیاری از مـردم از
مشـاهده اینکـه هرکـس کـه بـا مقاصـد
مذهبـی درصـدد کشـتن دیگـران بـر
آمـده ،بیـزار شـدهاند؛ شـاید بـه همیـن
علـت اسـت کـه مفهـوم تروریسـم
مذهبـی کمتـر مـورد بحـث و توجـه قرار
میگیـرد .امـا فصـل اول کتـاب مرکـب
از سـه مبحـث در قالـب کلیـات اسـت .در
فصـل دوم تروریسـم از دیـدگاه اسلام در
سـه مبحث تنظیـم شـده و در فصل سـوم
تروریسـم از دیـدگاه مسـیحیت را در قالب
دو فصل مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
در فصـل چهـارم ایـن اثر هـم تروریسـم از
دیـدگاه آییـن یهـود مـورد بررسـی قـرار
گرفته اسـت .ناشـر این کتـاب دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد تهـران مرکـزی اسـت.

