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خدا درالهیات پویشی
آلفردنورث وایتهد ،1چارلزهارتسـهورن 2و دیویـدگریفین 3مشـهورترین متفکـران
الهیات پویشی 4هستند .درتفکر پویشی ،خداوند ویژگیهایی دارد که با ویژگـیهـای
ِ
رحـالشـدن
سنتی خدا در ادیان توحیدی متفاوت اسـت .آنهـا واقعیـت را بـهکلـی د
میدانند تا بودن .موضوع اساسی در تفکر این نحله ،تغییر ،تکامل و تحـول خداونـد و
مخلوقات متناهی اوست .مخلوقات ،هستههـایی آگـاه و سـراپا متحـول از فعالیـت و
تجربهاند (پترسفو))751 7811،؛ درواقع موضوع اساسی الهیات پویشی این است که پـویش
عامل اصـلی در تشـکیل همـۀ واقعیـتهـا اعـم از جهـان وخداسـت (.)Harris,1992:41
هارتسهورن معتقد است مسیحیت سنتی در تمجید از دوام بهجای تحول و از بودن بـه
جای شدن ،از خودکفایی بهجای وابستگی ،کمال یکبعدی را به خداوند نسبت میداد
(باربور .)441 7817،بنمایۀ اساسی در الهیات پویشی ،مفهوم تغییر ،تحول و تکامل ،چـه در
ساحت مخلوقات و چه دربارۀ خداست .مخلوقات بـهجـایاینکـه جوهرهـای نسـبتاً
ســاکنی باشــند ،آگاهانــه درحــالتغییــر همیشــگیاند و در مرکــز تجربــه قراردارنــد
(پترسو))738 7814،؛ درواقع ،از دیدگاه آنها خداوند در تطور است؛ چون او نباید همهون
سرایدار مدرسه باشد که سی سال در مدرسه است و شاگردان بسیاری میآیند ،تحصیل
میکنند و میروند؛ ولی او هنوز بیسواد است.خدا نباید اینگونه باشد ،بلکـه بایـد در
سیالن و تکامل باشد .از دیدگاه آنها درست همانگونهکه فرد انسانی ازراه واکنش بـه
محیطش تکامل مییابد،خدا نیز اینگونه تکامل مییابـد (آو).)712 7835،آنهـا معتقدنـد
ایدۀ تغییر در باور دینی به خدای متشخص ،ذاتی است (.)Sia,2004:28
ـــــــــــــــــــــــــــ
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خداوند از رویدادهای جهان متأثر میشود .خداوند موجودی زمانمند است؛ یعنـی
تجربــۀ الــوهی در دریافــت از جهــان و در ایفــای نقــش در آن دســتخوش تحــول
میشود.اهداف و صفات خداوند جاودانه است؛ اما معرفت خداوند از رویـدادها طـی
رخ دادن آنها تحول مییابد.خداوند بر مخلوقات تأثیر مینهد .این تأثیر ازایـنطریـق
است که وی بخشی ازدادههایی قرار میگیرد کـه مخلوقـات بـه آنهـا واکـنش نشـان
میدهند .چون خدا تغییر جهان را دربردارد ،تغییرپذیر است؛ یعنی تحتتـأثیر اعمـالی
قرار میگیرد که در جهان رخ میدهد.
خداوند با تکمیل دستاوردهای جهان با مشاهدۀ آنها در پرتـو بـیپایـان صـورت
نشان میدهد (باربور .)543 7817،وایتهد بر حلول خداوند تأکید میکند و تنزه و تعالی او را
نیز از یاد نمیبرد .بین خداوند و جهان تعامل ،همبستگی و حلول متقابل اصیل وجـود
دارد؛ ولی این دوسویگی بههیچوجه متقارن نیست؛ زیـرا جهـان خیلـی جـدیتـر بـه
خداوند تکیه دارد تا خداوند به جهان (باربور.)417 7814،
الهیات پویشی معتقد است این صفت تغییر باعث میشـود مـا خـدا را موجـودی
بدانیم که رابطۀ واقعی با مخلوقات دارد؛ بهعبارتدیگر ،موجودی کـه ازلحـاظ دینـی
برای مخلوقاتش ،موجود (در دسترس) است (.)surin,1982:17
بهنظر وایتهد نیز قادر مطلق انگاشتن خداوند موجب شـده اسـت خداونـد چنـان
تعالی و استقاللی پیدا کند که مصون و برکنار از هرگونه تأثیرپـذیری از جهـان باشـد.
گویی ارتباط خدا با جهان ارتباطی یکجانبه است ،نه دوجانبه .او مدعی عرضـۀ نظـام
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بالقوه و متعاقباً با اعمال تأثیر خا ،و درخور بر جهان ،حساسیت بسیاری را به جهان

جهانشناسانهای است که در آن خداوند و جهان در تعامل همهجانبهاند .طبق نظـر او،
جهان و خداوند بر یکدیگر تأثیر میگذارند .همانطورکه درست اسـت بگـوییم خـدا
جهــان را آفریــده اســت ،درســت اســت بگــوییم جهــان خــدا را آفریــده اســت
( .)whithead,1978:348الهیدانان پویشی معتقدند تصور ما از خداونـد در تجربـۀ واقعیـت
ریشه دارد؛ زیرا در تفکر آنان همۀ واقعیت همیشه در تغییر است (.)Sia, 2004:36
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صفات خدا در الهیات پویشی
صفات خداوند در الهیات پویشی ،تفاوت آشکاری با دیدگاه سنتی دارد.
.1کمال خدا

در خداباوری سنتی ،کمال خداوند 1بهمعنای غیرنسبی بودن و نداشتن هر رابطه یـا
تغییر یا افزایش است و این ویژگیها را الزمـۀ خیـر بـودن خداونـد میداننـد (چـون
خداوند تغییرناپذیراست ،خیراست) .بهاعتقاد هارتسهورن ،سخن گفتن از خیرخواهی
همیشگی خداوند ،این نتیجۀ کلی را توجیه نمیکند که خداونـد تغییرناپـذیر و مطلـق
است .برای تقویت این دیدگاه ،او یـادآوری مـیکنـد کـه دیـن (مسـیحیت) بـر ذات
اجتماعی و شخصی خداوند تأکید میکند .بعد اجتماعی خدا چیزی است که از عنص ِر
پویش ارگانیکی واقعیت نتیجه میشود .از دیدگاه فلسـفۀ پویشـی ،واقعیـت همهـون
ِ
پویش ارگانیک یا انداموار اسـت؛ ازایـنرو ،وایتهـد گـاه متافیزیـک خـود را «فلسـفۀ
انداموارگی» یا «فلسفۀ ارگانیسم» میخواند؛ بـرایناسـاس ،تحـوالتی کـه در جهـان و
اجزای جهان رخ میدهد ،هرگز جدا از یکدیگر نیستند ،بلکه جهـان ماننـد ارگانیسـم
ال مـرتبط بـا
(موجود زنده) است که تحوالت اجزای آن در پیونـد ناگسسـتنی و کـام ً
یکدیگرند ،نه مانند ماشین که اجزایش جدا از یکدیگرند .چون خـدا نیـز کنـار سـایر
اعیان این جهان درحال تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از اعیان و رخدادهای دیگر است ،در
این پویش ارگانیک شراکت دارد؛ بهاینترتیب ،یک ِ
کل اجتماعوار در کنـار هـم قـرار
میگیرند .اصطالح «درونبودی» 2که ایان باربور آن را بحثانگیزترین درونمایۀ فلسفۀ
پویشی میداند) ،(Barbour,2002:33اشاره بـه همـین نکتـۀ بـس مهـم دارد و براسـاس آن،
عناصر و اجزای جهان نهتنها درحالصیرورتاند ،بلکه در فرایند صیرورت با اعضـای
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ـــــــــــــــــــــــــــ
. God Perfection
. interiority

دیگر و نیز با کل درهم آمیختهاند؛ برهمیناساس ،هر عضوی از اعضای جهان هـم بـه
کل یاری میرساند و هم از آن تعدیل مییابد؛ درنتیجه ،اعضـای جهـان تـأثیر و تـأثر
متقابل با یکدیگر دارند  .ایـان بـاربور بهتـرین تسـمیه بـرای ایـن تغییـر را «برداشـت
اجتماعوار از واقعیت» میداند؛ زیرا در اجتماع هـم وحـدت اسـت و هـم همکـاری،
بیآنکه فردیت اعضای جامعه ازمیان بـرود؛ ازایـنرو ،وایتهـد از کثرتـی طـرفداری
ِ
یگانی هر رخداد محفوظ است( .باربور.)757 7814،
میکند که در آن
اما بعد شخصی بودن خدا ،باتوجهبه این نکته روشن میشود که در دین ،خداونـد
عالیترین قانونگذار ،حاکم و نیکوکاری است که میداند ،دوست میدارد ،به انسانها
شخصی با ما دارد؛ دیدگاهی که سبب میشود هارتسهورن در فهم سنتی از پرسـتیدنی
بودن خدا در قالب کمال مطلق تردید کند .طبق نظر او ،فالسفه و متکلمان تمایل دارند
پرســتیدنی بــودن خــدا را بــا صــفات معینــی ،مانن ـد نامتنــاهی ازلــی ،علــتالعلــل،
واجبالوجود ،مطلق و مستقل مرتبط کنند .با چنین توصیفی ازخدا ،آنها قصد دارنـد
نبود تقارن بنیادی را در رابطۀ خدا و پرستندگان نشان دهند؛ زیرا همۀ این صفات فقط
برای خدا بهکار میرود .کمال خدا بهاینمعنا فهمیده شـده اسـت کـه خـدا تغییرپـذیر
نیســت .هارتســهورن اســتدالل میکنــد پرســتیدنی بــودن خداونــد فقــط بــهمعنــای
برتریناپذیری 1اوست تااینکه بهمعنای نامتناهی یا مطلق بـودن اوباشـد (آو))711 7835،؛
یعنی طبق دیدگاه او ،درعینحال که خداوند کمال مطلق و نامتناهی نیست ،همـینکـه
موجودی بر او در این صفت برتری ندارد ،شایسـتۀ پرسـتش اسـت .ازآنجاکـه دیگـر
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کمک میکند و در شادیها با آنها سهیم است .همۀ اینها نشان میدهـد خـدا رابطـۀ

موجودات اعم از موجودات بالفعل وبالقوه (تصورپذیر) ،بر خداونـد برتـری ندارنـد،
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کافی است تا متعلق عبادت واقع شود (.)Sia ,1985:36
ـــــــــــــــــــــــــــ
. unsurpassable

دلیــل هارتســهورن مبنــیبراینکــه هنگــام ســخن گفــتن از کمــال خــدا ،عبـ ِ
ـارت
«برتریناپذیری بر دیگران» را ترجیح میدهد (مطرح میکند) این است که این عبارت
برای تمایز حقیقت الوهی از موجودات غیرالوهی بدون کنار آمدن با ذات اجتماعی او

1

کافی است؛ یعنی برتری و تعالی خداوند منحصربهفـرد اسـت و ایـن ویژگـی او را از
دیگر موجودات متمـایز مـیکنـد .هارتسـهورن هنگـام سـخن گفـتن از کمـال خـدا
(برتریناپذیر) ،آن را نه با تغییرناپذیر یا مطلق بودن ،بلکه با یکتایی (منحصربهفـرد) او
ِ
صـفات خیرخـواهی ،قـدرت و علـم،
برابر میدانـد )(Hartshorne,1941:21-22؛ زیـرا او در
برتریناپذیر است (.)Sia,2004:29
برایاینکه خداوند پرستیدنی باشد ،نباید برتری دیگران بر او ممکـن و تصـورپذیر
باشد .او از همۀ جهات در رابطه با دیگران ،برتریناپذیر اسـت .هارتسـهورن از خـدا
همهون موجود برتریپذیری بر خود یاد میکند:
«اگرچه دیگران نمیتوانند بر خدا برتری یابند ،او میتوانـد از بعضـی جهـات بـر
خودش برتری یابد .درحالیکه هیچ تغییری در موقعیت برتر خداوند نمیتواند ایجـاد
شود ،میتواند در خداوند تغییر ایجاد شود .او میتواند بر خودش برتری جویـد ،اگـر
چه نه بهاینمعناکه او میتواند خداییتر شود ،بلکه یعنی میتواند از چیزی متأثر شـود
که دیگران انجام میدهند)Ibid:31( ».

هارتسهورن تأکید میکند که «کامـل در همـۀ صـفات» خودمتنـاقض اسـت؛ زیـرا
ارزشهای ناسازگار وجود دارند .این باور که خدا در همۀ صفات کامل است ،مرادف
است با «خداوند همۀ ارزشها را بالفعل دارد»؛ اما او استدالل میکنـد کـه نمـیتوانـد
اینگونه باشد؛ زیرا بعضی ارزشها مانع یکدیگر میشوند (خارج از یکدیگرند)؛ برای
61

مثال ،خداوند نمیتواند به من درحالیکه مینویسم و در همان لحظه درحالیکه بـرای
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیدگاه پویشی ازآنروکه کثرت مراکز فعالیت را تصویر میکند ،دیدگاهی اجتماعی است.

قدم زدن میروم ،علم داشته باشد .هردو از ارزشهای محقق هستند .اگـر مـن اکنـون
درحالنوشتن هستم ،پس خداوند در آن لحظه به من علم دارد؛ اما در علم داشتن به من
در آن حالت ،ارزشهای دیگر (قدم زدن) خارج ار محتوای معرفتی خداوند هستند .او
نمیتواند به من در حالی علم داشته باشد کـه دو کـار را بـاهم در یـک لحظـه انجـام
میدهم؛ زیرا نمیتوانند باهم وجود داشته باشند ).(Hartshorne,1970:35

درواقع خداوند در بعضی صفات کامل است ،البته بدینمعنا نیست کـه در بعضـی
صفات ،دیگران بر خدا برتری یافتهاند ،بلکه یعنی دیگران در هیچ ویژگی بر او برتری
ندارند و او میتواند بر خودش برتری یابد .او میتواند در کمال و معرفت رشد کند .او
بر خداوند برتری نمییابند ،شایستۀ پرستش است؛ اما همیشه در معرفت خـودش بـر
خودش برتری مییابد (.)S,Barcelona,2007:105
 .2علم خداوند

1

در الهیات پویشی ،علم خداوند بهمعنای سنتی نفی شده است .خداوند و جهان در
فرایند شدن هستند تا بودن؛ خداوند از تجارب موجودات تعلیم میپذیرد و همیشه در
علم و فهم درحالرشد است (.)Meister,2009:192علم اوبه رویدادها همپـای شـکوفایی و
سیر آنها تغییر مییابد و تجربۀ او متکی بر سیر رویدادهاست.
آنهه درالهیات پویشی نیز بحثبرانگیز است ،علم خداوند به حوادث آینده اسـت.
الهیدانان سنتی معتقدند خداوند از ازل به همۀ حوادث آینده علم دارند (علم پـیش از
ایجاد)؛ اما آنها منکر این هستند .حوادث آینده بهنظـر هارتسـهورن نـامعین هسـتند.
تفصیل هریک از رویدادهای آینده کموبیش نقشۀ مبهمی هستند؛ بهطوریکـه درواقـع
ال معلـوم (روشـن)
میتوانند دو دسته شوند :ممکن است باشند یا نباشند؛ یعنـی کـام ً
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Knowledge of God

بررسی و نقد مسئلۀ شر ازنظر الهیات پویشی با تأکید بر اندیشۀ هارتسهورن

وضعیتهای بالقوهای دارد .او تاابد صاحب تجربههای جدیدی میشود .چون دیگران
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نیستند ( .)Sia,1985:62او میگوید خداوند به سراسر واقعیت ،عالم مطلق است ،هرچنـد
این علـم مطلـق ،بـه آینـدهای نامشـخص و ذاتـاً معرفـتناپـذیر تعلـق نمـیگیـرد
).(Hartshorne,1948:90

اگر آینده تاحدی نامعین است ،پس خداوند آن را همینگونه میداند ،نـه همهـون
ال معین شده باشد .اعت ِ
قاد «خداوند حوادث آینده را ازلی میداند»،
چیزی که از ازل کام ً
متناقض اسـت؛ زیـرا آنهـه از ازل واقعـی (بالفعـل) نشـده اسـت ،نمـیتوانـد از ازل
واقعی(بالفعل) دانسته شود(.)Ibid:64خداوند به حوادث آینده فقط تاجایی علم دارد کـه
بههرنحو وجود دارند .هارتسهورن میپرسد چگونه خداوند میتواند از ازل به ما علـم
داشته باشد ،هنگامیکه هنوز متعلقات علمش وجود ندارند؟حوادث آینده برای خدا و
ما واقعاً آینده هستند؛ یعنی منتظر شناسایی (آشکار شدن) و واقعیت کامل آنها هستیم.
البته خداوند همۀ آنهه برای دانستن وجود دارد ،میداند؛ اما معرفت خداوند به جهـان
زیاد میشود؛ همانطورکه فرایند جهان آشکار میشود.هیچ آفـرینش کـاملی بـرای او
ال به آن علم داشته باشد؛ زیـرا جهـان همـواره بـا
وجود ندارد؛ عملی که درنهایت کام ً
اعمال آزادانه زیادی که در آن رخ میدهد،توسعه پیدا مـیکنـد؛همانطورکـه واقعیـت
آشکار میشود (پدیدار میشود) علم خداوند زیاد میشود ) .)Ibid:64

هارتسهورن میگوید علم کامل خداوند به همۀ موجودات ،فقط به وقایع گذشته و
حال مربوط میشـود ،نـه آینـده .او علـم کامـل خداونـد را بـه آینـده ،بـهقطع انکـار
میکند.بهنظر او خداوند به موجودات معین از آنجا علم دارد که معـین هستند.گذشـته
ال به آنها آنگونه علم دارد که
وحال معین و معلوم هستند؛بنابراین خداوند دقیقاً و کام ً
معلوماند
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(.(Barcelona,2007:110

تصور هارتسهورن از علم خدا با تصور سنتی از علم مطلق خدا مغایر است.تصـور
سنتی علم خدا را کامل میداند؛ یعنی خداوند یکباره به هرچیزی علم دارد و معرفت
او افزایش پیدا نمیکند .او باجرأت میگوید اینگونه نیست .تجرب ْه این فرض نادرست
را اصالح میکند؛ زیرا جهان مانند دیروز یا لحظۀ پیش نیست .خداونـد مـا را تجربـه

میکند و ما آفرینش او را تجربه میکنیم .تجربه منحصر به انسـان نیسـت .مـا ممکـن
است تجربه متفاوتی داشته باشیم که به ادراک ما از واقعیتهای اطراف بسـتگی دارد؛
اما حقیقت دربارۀ هر تجربهای یکسان است؛ یعنی هر تجربهای فرایند یـادگیری دارد.
ما ممکن است به تجربـۀ خـا ،خـدا دسترسـی نداشـته باشـیم؛ امـا هـر تجربـهای
منحصربهفرد و تکرارناپذیر است .شکاف عمیقی میان تجربه خـدا و علـم مطلـق او و
تجربۀ متناهی و فناپذیر ما وجود دارد؛ اما خداوند از تجربۀ خدایی او تعلیم مییابـد و
ما از تجربۀ خودمان فرامیگیریم (.)Ibid,109-110
 .3قدرت خداوند

1

آنها این مفهوم نارسا و بسیار خطاآمیز است که قدرت در انحصار خداوند یا قـدرت
وی نامحدود است.مخلوقات متناهی نیز هستههایی از قـدرت هسـتند؛پس میتواننـد
وضعیتهای نوینی پدید آورند .هریک از مخلوقات (اعم از انسان و غیرانسان ،یعنـی
آفرینش درکل) این قدرت ذاتی را دارد که خود را تعیین ببخشد (پترسو) .)753 7811،آنها
مفهوم کالسیک قدرت مطلق را بهدلیل انحصارگرایانه و استبدادی بودن مردود اعـالم
میکنند (پترسو).)732 7814 ،
ما میتوانیم از خداوندی سخن بگوییم که عمل میکند؛ اما عمل او همواره همراه و
توسط دیگر موجودات انجام میشود ،نه اینکه بهتنهایی و همهون جانشین افعال آنها
عمل کند (باربور .)528 7817،خداوند قدرت را در انحصار ندارد و نمیتواند داشته باشـد؛
بنابراین نمیتواند حوادث جهان را یکجانبه تعین بخشد؛ زیرا مخلوقات برای فعلیت
بخشیدن به خود و تأثیر گذاشتن بر دیگران ،قدرت خالق ذاتی دارنـد و ایـن قـدرت
پایمالشدنی نیست (گریفین.)741 7837،
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Power of God

بررسی و نقد مسئلۀ شر ازنظر الهیات پویشی با تأکید بر اندیشۀ هارتسهورن

مسأله مهم در نظریۀ الهیدانان پویشی ،انکار مفهوم سنتی قدرت الهی است .بهنظر
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وایتهد نیز به شدت عامل سرکوبگرانهای را طرد می کند که در خـداباوری سـنتی
مییابد .بهنظر می رسد این طرد تاحدودی بر مبانی اخالقی متکی است؛ زیرا اجبـار
در مقایسه با اقناع ،در سطح اخالقی نازلتری قرار میگیرد و تااندازهای نیز بر مبانی
متافیزیکی استوار است؛ زیـرا ایجـاب الهـی بـا اختیـار مخلوقـات سـازگار نیسـت
(باربور7817،

.)527

بهتعبیری میتوان گفت آنها به دو دلیل قدرت مطلقه الهی را رد میکننـد.دلیل اول
اینکه اساساً انگیختن کسی به کاری از وادار کردن او به آن کار ،پذیرفتنیتراسـت.وادار
کردن کسی به کاری،کار نازل و پستی است .همانطورکه در ما انسانها ،وادار کردن به
کاری برخالف شئون اخالقی است ،خداوند هم باید چنین وضعی داشته باشد و نباید
گریبان موجودات را بگیرد و به جهـتهـای خاصـی بکشـاند.خداوند درعـیناینکـه
متصدی نظم است،حتی برای رعایت نظم از جبر استفاده نمیکند.خداوند مسئول همۀ
ابتکارات جهان است؛ زیرا جبر ایجاد نکرده است که همه را مساعد نوآوری کند .اگـر
چنین بود این نوآوری گرفته میشد؛ اما خداوند چون جبری ایجاد نکرده است ،همـۀ
موجودات میتوانند ابتکار داشته باشند؛ درواقع همۀ موجودات از قدرت سهم دارنـد.
در فلسفۀ پویشی،یکی از چیزهایی که با وجود مساوقت دارد،خالقیت است؛یعنی هـر
موجــودی ازآنروکــه موجــود اســت،خالقیت دارد و همهنــین قــدرت خداونــد بــا
موجودات دیگر شریک است .دلیل دوم اینکه اگر خداوند بخواهد آن تصوری کـه در
ادیان حاکم است ،یعنی حاکم علیاالطالق باشد ،الزمهاش این اسـت کـه خودسـرانه
عمل کند؛ یعنی هرچه خود میخواهد عمل کند و هیچ مانع و رادعی بـرای او وجـود
نداشته باشد .این رفتار بهمقتضـای عقـل و منطـق ناسـازگار اسـت.هر موجـودی کـه
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بخواهد کـار خردمندانـهای بکنـد،حاکم علـیاالطـالق نیسـت؛چون حکیمانـه عمـل
کردن،یعنی مصالح و مفاسـد را درنظـر گرفتن،کـه بـا حـاکم علـیاالطـالق خداونـد
نمیسازد .حاکم علیاالطالق با حکیم علیاالطالق جمع نمیشـود .کسـی کـه حـاکم
علیاالطالق است،هیچچیزی را درنظر نمیگیرد؛ولی کسی کـه حکـیم علـیاالطـالق

است ،باید مصالح و مفاسد را درنظر بگیرد.خداوند باید حکیم علیاالطالق باشـد نـه
حاکم علیاالطالق .بهاصطالح در الهیات پویشی ،قدرت مطلـق ،عزیـزی نیسـت کـه
ازدست رفته است ،ذلیلی است که باید میرفت .قدرت مطلق مطلـوب نیسـت؛ زیـرا
طبق دیدگاه آنها باعث سلب آزادی میشود.
هارتسهورن از جنبۀ دیگر به نقد قدرت مطلق خداوند میپردازد .او پیشنهاد میکند
که قدرت خداوند ،قدرت برتریناپذیری نسبت به همۀ موجودات باشـد .ایـن طـرح
جدید از این آموزه فقط میگوید قدرت خداوند مقدار بیشتری از قـدرت سـازگار بـا
ال بیشترین حد است (بـزرگتـرین
قدرتهای واقعی متعدد است .قدرت خداوند کام ً
بههرحال ،تنها قدرت نیست ) .(Hartshorne,1948:138هـیچ موجـودی نمـیتوانـد قـدرت
انحصاری و کنترل یکجانبهای داشته باشد (.)Barbour, 2002:112
ارتباط صفات خداوند با بحث اصلی در این نوشته ،یعنی مسئلۀ شر ،این است کـه
خداباوران پویشی برای حل این مسئله ،صفات مـذکور بـهویـژه قـدرت مطلـق او را
تعدیل و محدود میکنند و با محدود و مقید انگاشتن آنها سـعی در تبیـین و توجیـه
مسئلۀ شر دارند.
دیدگاه الهیات پویشی در حل مسئلۀ شر
دیدگاه الهیدانان پویشی این است که مسئلۀ شر 1از تناقض آشکار خیـر و قـدرت
ادعایی خداوند ازیکسو و واقعیات ملموس شر ازسویدیگـر تـألیف یافتـه اسـت و
شرور اعم از کوچک و بزرگ (وحشتناک) ،گرسنگی میلیونها انسان ،نابودی جـان و
مال با توفانها و زمینلرزهها ،وجود ویروسهایی که مرگ تـدریجی ،طاقـتفرسـا و
پرعذاب را بهبار میآورند که جهان ما را احاطه کرده است ،با آموزه خیر محض و قادر
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Problem of Evil

بررسی و نقد مسئلۀ شر ازنظر الهیات پویشی با تأکید بر اندیشۀ هارتسهورن

قدرت یا قدرت عظیم)؛ اما این بزرگترین قدرت ،قدرتی درمیان دیگر قدرتهاست؛
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مطلق سازگار نیست .قادر مطلق معموالً ناظر بر این است که خداوند اساساً همهتـوان
باشد (گریفین.)778 7837،
گریفین ،یکی از الهیدانان پویشی ،میگوید خداوند یکجانبه میتواند هرحالتی از
اشیاء را پدید آورد؛ مادامیکه هیچ تناقض ذاتی درمیان نباشد .اگرچه او نمیتواند مربع
دایرهای را بیافریند ،میتواند جهانی عاری ازگرسنگی ،بیمـار و  ...پدیـد آورد .همـین
تصور ازخداوند به این اعتقاد رایج منجر شد که وجود خداوند با شر موجود در جهان
در تعارض است (هما) .)772
مسئلۀ شر از زمان اپیکور و بعدها دیوید هیوم چنـین مطـرح شـده اسـت .۱ :اگـر
خداوند قادر مطلق است ،میتواند از شـر جلـوگیری کنـد؛  .۱اگرخداونـد خیرخـواه
محض است ،میخواهد مانع شر شود؛  .۵شرور موجودند؛ پس خـدا یـا قـادر مطلـق
نیست یا خیرخواه محض نیست یا هردو صفت را ندارد (.)Hume,1980:63
خداباوران پویشی برای حل مسئلۀ شر،برخالف غالب دیدگاههـا بـرای توجیـه ایـن
مسئله ،قدرت مطلق خداوند را انکار میکنند .البته آنها مطلق بودن همۀ صفات خـدا را
انکار میکنند؛ اما برای حل مسئلۀ شر،تأکیدشان بر نفی قدرت مطلق است.بهنظر میرسد
ال خیر و همهتوان تناقض دارد .تعدیل مفهوم قـدرت
شرور جهان با وجود آفریدگار کام ً
خداوند ،مبنایی برای حل این معضل اسـت.جهانی کـه در آن همـۀ موجـودات قـدرت
خودتعیینکنندگی و قدرت تأثیر بر دیگران ،چه خوب و چه بد دارند ،جهانی اسـت کـه
در آن امکان بروز شر ضروری است .خداوند نمیتواند جهـانی بیافرینـد کـه درآن ایـن
امکان درمیان نباشد (گریفین.)741 7837،متافیزیک پویشی در تحلیل مفهـوم قـدرت ،فضـای
مساعدی را برای شرور واقعاً بیدلیل فراهم میآورد .شروری وجود دارند که بـهاعتقـاد
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آنها خداوند نه آنها را مقدر کرده است ،نه کنترل میکند و نه میتوانـد آنهـا راجبـران
کند (پترسفو))733 7814 ،؛ درواقع آنها برای مبرا شدن از مسئولیت شـر ،قـدرت خداونـد را
محدود میکنند ( .)Peterson,1992:247هارتسهورن در مواجهه با تراژدیهای جهـان ،معتقـد
است نباید قدرت خداوند را مطلق دانست (.)Sia , 2004 56خداوند در قدرت محدود است.

طبق این نظر ،مشکلی در تفسیر شر وجود نـدارد؛ زیـرا خـدا قـدرت محـدودی دارد و
نمیتواند از شر جلوگیری کند .او باید روی پدیدههایی کار کند که کنترل کامل بر آنهـا
ندارد (هاسپرز ،بی تا .)771
ِ
ِ
خالقیت فراگیر (الهیات پویشی) ،وجود آشـفتگی و شـرور هـیچ
ازدیدگاه الهیات
جای شگفتی ندارد .باوجود کثرت مراکز قدرت خالق ،توقع این شرور میرود؛ یعنـی
چون همۀ موجودات جهان قدرت و خالقیت دارند ،شرور نیز ناشـی از ایـن ویژگـی
آنهاست .مسئلۀ شر همیشه ازاینحیث مشکلی برای خداباوران بوده است که بر قادر
مطلق و خیر کامل بودن خداوند تأکید میکنند .هنگامیکه بر قدرت خداوند آفریننـده
دشوارتر میشود .اگر انسانها هیچ قدرت درونی جز از قدرت خداوند نداشته باشـند
که با آن بتوانند دربرابر خواست خداوند مقاومـت کننـد ،چگونـه گنـاه میکننـد؟ یـا
دستکم چرا خداوند به گناه آنها اجازه میدهد که باعث چنـان نکبتـی بـرای سـایر
انسانها شود؟ حتی اگر با دفاع مبتنی بر اختیار بتوان این مشکالت را حل کرد ،هنـوز
شروری که با حوادث طبیعی همهون زلزله لیسبون بهوجود میآیند ،تبیینناشده بـاقی
میمانند (گفریفین .)33 7837،البته الهیدانان پویشی جداگانه بـه شـرور طبیعـی و اخالقـی
نمیپردازند؛ زیرا از دیدگاه آنها خالقیت و اختیار (آزادی) فقط ویژگی انسان نیسـت
تا بحث شر اخالقی مطرح شود ،بلکه به همۀ مخلوقـات ،اعـم از انسـان و غیرانسـان
مربوط است.
گریفین استدالل می کند که خداوند درخور مالمـت اخالقـی نیسـت و درقبـال
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پافشاری و قدرت درونی خلقت را بهصراحت انکـار میکننـد ،مشـکل شـر جـدی و

شرور خاصی که از تواناییهای مخلوقات ناشی می شود ،مسئولیت مستقیمی ندارد.
جهان هرگز مظهر کامل ارادۀ خداوند نیست که فقط به خیر محض تعلق می گیرد.
تنها با خودداری از آفرینش می توان از شر و رنج اجتنـاب کـرد کـه ایـن خـالف
سرشت الهـی اسـت؛ یعنـی خداونـد درنهایـت ،درقبـال شـر مسـئول اسـت؛ امـا
فرصت هـای مناسـب بـه خطرهایشـان می ارزنـد (بفاربور . )553 7817،بـدون آزادی و
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خطرهایش ،خیر و شر وجود ندارد (.)Sia, 2004:56
خداوند تأثیری درحد انگیزانندگی و نه وادارندگی در جهان هستی دارد؛ یعنـی او
هیچ حادثهای را نمیتواند ملزم کند که پدید آید؛ اما میتواند ترغیب ،تشویق یا تطمیع
کند که این واقعه رخ دهد .بهتعبیر فلسفی ،خداوند علـت اقتضـایی اسـت ،نـه علـت
ایجایی .قدرت خداوند نمیتواند نامحـدود باشـد؛ امـا در فرآینـد عـالم مـؤثر اسـت
(هیک .)775 7837،خداوند تمام قدرتی را دارد که موجودی قادر به داشـتن آن اسـت ،نـه
تمام قدرت ممکن (پترسفو) .)732 7814،گریفین میگوید خداوند فقط چون بـرایش بهتـر
است از ترغیب استفاده کند ،از کنتـرل موجـودت خـودداری نمـیکنـد ،بلکـه چـون
ال مخلوقات را کنترل کند()Griffin,1976:276؛ یعنی حتی اگـر موجـودات را
نمیتواند کام ً
ترغیب نکند ،باز بهنظر میرسد قدرت ندارد مانع شرور شود.
او برای به نتیجه رسیدن مسئلۀ شر ،استدالل میکند که از وایتهد پیروی میکنیم .او
تأکید میکند که قدرت خداوند متقاعدکننده است ،نه کنتـرلکننـده و اجبـاری .آزادی
خالقانه واقعی است و خداوند نه مسیر وقایع را کنترل میکنـد و نـه آنهـه را کـه رخ
میدهد ،تعقیب میکند .بهنظر وایتهد ،قدرت خالقیت در همۀ اشیا ذاتـی اسـت .ایـن
اصل ،اصلی متافیزیکی است و از تصمیم اختیاری خداوند نیسـت .اصـول متـافیزیکی
ماورای تصمیم خداونـد وجـود دارنـد؛ بنـابراین حتـی توسـط خداونـد رفـعشـدنی
نیستند(.)Ibid:297طبق این دیدگاه ،برای مجاز شمردن شر الزم نیست عمـل خداونـد را
توجیه کنیم؛ زیرا جلوگیری از آن در حیطۀ قدرت خداوند نیسـت (هیفک.)772 7837،هـر
واقعیتی در جهان ،مقداری قدرت خالق و آزادی دارد و وقتـی خالقیتشـان را اِعمـال
میکنند ،نتیجۀ آن میتواند خیر یا شر باشد (.)Sia,2004:54
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خداباوران پویشی میگویند خداوند نمیتواند یکجانبه مانع شر شود .او نمیتواند
بههرطریقی و در هر زمانی این ممانعت راتضمین کند ،اگرچه میتواند انسان را در آن
مسیر ترغیب کند ( .)keller,2001:191او درواقع مشغول ترغیب مخلوقات بهسـوی جهـان
بهتر است .این عقیده آنها را امیدوار میکند جهان بهتدریج بهتر شـود( .)Ibid:148همـۀ

موجودات ازجمله خدا به گشایش و تحول ادامه میدهند و امیدوارند سرانجام شـرور
ازبین روند ( .)Meister,2009:142خداوند مداوم آفرینش را بهسوی خیر هـدایت مـیکنـد
()Peterson,1992:257؛بهتعبیری،خدا کارگری همردیف انسانهاست که همـواره بـرای بـه
حداقل رساندن شر در جهان تالش میکند (هاسپرز،بی تا )771؛ درواقع همه قـائالن تأکیـد
میکنند قدرت خداوند مطلق نیست ،بلکه قدرتی است درمیان سایر قدرتها.
ادعای هارتسهورن این است که خداوند خیر است و لزومـاً ایـن توجیـه را بـرای
اعتقاد به عشق بیچونوچرای خداوند به ما فراهم میکند؛ بااینحال ،واقعیت شـر کـه
ال عادل و عشق کـه
در هر جایی وجود دارد ،چنین باوری را متزلزل میکند .خدای کام ً
شروجود دارد؟ هارتسهورن نمیخواهد خدا را سپر بال معرفی کند .او تأکید میکند که
شر بهدلیل خالقیت دیگران رخ میدهد .این خالقیت که شرط هر فرصتی بـرای خیـر
است ،همهنین مسئول شر در جهان است .شر در جهـان وجـود دارد؛ زیـرا خالقیـت
فراگیر وجود دارد .طبق دیدگاه او بیمعناست بپرسیم چـرا خداونـد جهـان را طـوری
کنترل نمیکند که در آن شررخ ندهد .چنین سؤالی درصورتی پیشمیآید که خداونـد
را تصمیمگیرندۀ انحصاری بدانیم .او درواقع اینگونه ازعهدۀ مسئلۀ شر برمیآیـد کـه
ال تعینبخش باشد .بهوجـود آوردن جهـان فقـط
حاکمیت خدا بر جهان نمیتواند کام ً
عمل خدا نیست ،بلکه ائتالف خداوند و افعال کمقدرتتر است .همـه در ائتالفشـان،
خودتعین ،خالق یا آزادند .جهان با همۀ جزئیاتش از خدا صـادر نشـده اسـت ،بلکـه
حاصل تصمیمهای خدا بهعـالوۀ تصـمیمهـای خالقانـۀ بـیشـماری اسـت .قـدرت
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درحداعال قدرتمند است ،نمیخواهد درد و رنج رخ دهد؛ بنابراین چرا
نیز علیالفرض
ل

انحصارگرایانه که میتواند هماهنگی جهان را تضمین کند ،تصور نادرستی از قـدرت
خداوند است و الحاد را اثبات میکند؛ زیرا اگر همهچیز را خداوند تنظیم کرده اسـت،
چرا شر نهتنها در زندگی انسان ،بلکه در کل زندگی وجود دارد؟ ).(Hartshorne,1970:6
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هارتسهورن در مقایسه با عالمان الهیات سنتی ،قیومیـت خداونـد 1را بـر طبیعـت
تعدیل میکند .خداوند در خودآفرینی دیگر موجودات شرکت مـیکنـد؛ امـا آنهـا از
قدرت کارآمد نیز بهرهمندند؛ درعینحال ،خداوند برای همۀ نیازها کفایت میکند .خدا
برای تأثیر نهادن بر جهان ،بهطوریکه بهبهترینشکل با اهداف الهـی هماهنـگ باشـد،
قدرت کافی دارد .خطرهای شر شاید با حذف اختیار (خالقیت) کاهش مییافت؛ امـا
فرصتهای مفید برای ارزشهای اخالقی ازدست میرفت .خداوند خطرهایی را کـه
گریزناپذیر به آن فرصتها پیوند خوردهاند ،میپذیرد ( .)Hartshorne,1948:90در اینجا او به
قدرت ترغیبی خداوند ،نه قدرت جبری و قهری او صحه مینهد.
درواقع دیدگاه هارتسهورن دربارۀ مسئلۀ شر این است که شـبهمسـئلهای ناشـی از
مفهوم جعلی قدرت مطلق یا قدرت خداوند است .شر از آزادی خالقانه ناشی میشود
و بدون چنین آزادی ،جهان بههیچوجه وجود ندارد .آزادی خالقانه مستعد ایجـاد شـر
است؛ دستکم بهصورت رنج برای آفرینش فراگیر اسـت و بـه انسـان یـا موجـودات
عقالنی یا حتی حیوانات محدود نمیشود ( .)Ibid:101از دیدگاه او« ،چرا خداوند جهـان
را طوری کنترل نمیکند که در آن شر رخ ندهد؟» بیمعنی است .چنین پرسشی وقتـی
پیشمیآید که خداوند را همهون کسی بفهمیم که تصمیمگیرنـدۀ انحصـاری اسـت.
)(Armour,1975:13

هرگاه فعالیتهای متناهی مخلوقات در همراهـی بـا غایـات الهـی ناکـام بمانـد و
مادامیکه این همراهی نباشد ،شر در جهان وجود دارد ()whitehead,1926 6؛ درواقع معیار
شر بههماناندازهای است که موجودات با خدا مخالفت میکنند .در هر زمانی که کـل
جهان هستی را درنظـر بگیریـد ،میـزان شـر جهـان هسـتی مسـاوی اسـت بـا میـزان
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مخالفتهای موجودات با خدا .قدرت خداوند بر هر موقعیت و برای جهـت دادن بـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
. God Sovereignty

آن ضرورتاً محدود است و واقعیت داشتن شر در عالم ،مالک اندازهای است که بـا آن
ارادۀ خداوند خنثی میشود .خداوند مدام بهترین امکان را دراختیـار هـر موقعیـت در
زمانی قرار میدهد که آن را میآفریند؛ اما موقعیتهای متوالی آزادند که با تدبیر الهـی
هماهنگی نشان ندهند (هیفک)775 7837،؛ درواقع ،او بسیاری از اشخا ،و موجـودات را
برمیانگیزاند که برای رفع شر فعالیت کنند؛ زیرا رفع شر به تالش آنها بستگی دارد و
همین میتواند سبب اختالف شود.
بهنظر وایتهد ،آموزۀ سنتی خدا با تأکید بر قدرت و خیرخواهی مطلق او هنگامیکه

که مسئول هرچیزی است که رخ میدهد .هیچ راهی برای اجتناب از این نتیجه وجـود
ندارد که خدا مسئول همۀ چیزهایی است که رخ میدهد؛ ازجمله شر .راهحـل وایتهـد
بهآسانی برای مسئلۀ منطقی شر است .خدا قادر مطلق نیست .اجزای متنـاهی سـازندۀ
جهان مقدار متنوعی از آزادی دارند؛ بنابراین انکار این قضیه که خدا قادرمطلق اسـت،
استدالل مسئلۀ منطقی شر را منحل میکند ( .)Woell and Howe,2008:980این در حال اسـت
که کسانی مانند آلوین پالنتینگا1معتقدند که بین خدای قادر مطلق و وجـود شـر هـیچ
گونه تناقضی نیست (تورانی و عامری.)785-772 7817 ،
البته هارتسهورن معتقد است این اعتقاد که قدرت های واقعی زیادی وجـود دارد،
باعث تنزل مقام بیهمتای خداوند نمیشود .خداوند قادر بر محافظت از جهان اسـت.
قدرت او برای حفظ جامعۀ جهـانی کـافی اسـت () Hartshorne,1948:138؛زیـرا قـدرت او
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با واقعیت شر مواجه میشود ،مسئلۀ الینحلی ایجاد میکند که آموزۀ او از آن دور است.
این مسئله ناشی از مفهوم قدرت مطلق است .اِشکال قدرت مطلق (نامحدود) این است

برتریناپذیر است.
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تأکید بر صفت خیرخواهی خداوند در بررسی مسئلۀ شر
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Alvin Carl Plantinga

ال خیرخواه 1و مهربان است .خیرخـواهی
طبق نظر خداباوران پویشی ،خداوند کام ً
او در ترغیب مداوم برای فرصت جدیدی بهسوی بهترین نتیجۀ ممکن برای خودش و
آیندۀ مناسب خودش نشان داده شده است .مهربانْ اگرچه خیرخواه بودن از آن استنتاج
میشود ،مستلزم ویژگیهای بیشتری است؛ مستلزم علم و مواظبت بر آن فردی اسـت
که دوست دارد؛ برای مثال ،اگر بهۀ مـن بـه عمـل جراحـی نیـاز دارد ،ممکـن اسـت
خیرخواهی را با فراهم آوردن اتاق جراحی و مراقبتهـای حمـایتی نشـان دهـم؛ امـا
موجود مهربان ،عالوهبراین ،باید مواظب احساس بهه نیز باشد؛ وگرنه تردیدآمیز است
که من صادقانه بهه را دوست داشته باشم .در خداباوری پویشی ،علـم خـدا تضـمین
ال هرچیزی را بداند کـه مخلـوقش احسـاس مـیکنـد؛ بـهاصـطالح،
میکند که او کام ً
خداوند تجربۀ مخلوقش را تجربه میکند (.)Keller, 2001:162
وایتهد خدا را رفیق اعال و شـریک رنجهـای انسـانها میدانـد (.)Whithead,1978:351
بهنظر میرسد چون خیرخواهی و مهربان بودن مسـتلزم انفعـالپـذیری اسـت ،آنهـا
خداوند را عالوهبر فعال بودن ،منفعل نیز میدانند .او در غم جهان شریک اسـت و بـا
جهان رنج میبرد ( .)Mccartny, 2005:4خداوند میتوانـد در تمـام تجربـهها ،شـادیهـا و
اندوههای مـا بـهصـمیمانهترینشـکل مشـارکت کنـد (پترسفو) .)775 7811،هارتسـهورن
مینویسد خداوند هیچگاه نباید خود را از هیچ اندوه یا لذتی پنهان کند ،بلکه بایـد در
راحتی و سختی عالم سهیم باشد (سف .)453 7831،،هارتسورن «خداونـد عشـق اسـت» را
بهاینمعنا میگیرد که در شـادیهـای مـا شـاد و در غـمهـای مـا غمگـین مـیشـود
.»Hartshorne,1948:48

آنها همهنین معتقدند خدای شایستۀ پرستش ،باید خیـر کامـل باشـد و اسـتدالل
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میکنند که فقط خدای پویشی میتواند چنین نیازی را بـرآورده کنـد .آنهـا تصـدیق
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Omnibenevolent

میکنند که خدای مستقل و قادر در خداباوری سنتی مسیحی را باید برآورندۀ آرزوهـا
دانست؛ اما چنین موجودی نمیتوان را بهنحوموجهی دوست مهربان و شایستۀ عشق و
محبت نگریست؛ افزونبراین؛ آنها میگویند با فرض میزان شر غیرضروری در جهان،
فقط خدایی که قـادر بـه دفـع آن نیسـت ،ازحیـث اخالقـی شایسـتۀ پرسـتش اسـت
»Basinger,1998:6896؛ چون میخواهد و نیکخواه است و برای برآورده شدن نیازهای ما و
رفع شرور میکوشد .بهنظر گریفین خدا باید ارزش پرستش و سرسپردگی غایی داشته
باشد .خدا نباید به شر بههرمعنا یا به آنهه در جهان رخ میدهد ،اخالقاً بیاعتنا باشـد.
ال خیر ،ارزش پرستش دارد
فقط خدای کام ً

(Griffin, 1991:11).

معتقد باشیم که او رنجها و شرور ما را دارد .این عبارت با ذات خداوند در همـدردی
کردن با این شیوه مطابق است؛ اما شر بهمعنای بدخواهی و شرارت بههیچوجه ویژگی
خدا نیست؛ زیرا همۀ مخلوقات را دوست دارد؛ بهطوریکه ممکن است او را همنشین
آرمانی همۀ غمها و خوشیها تلقی کنند .»Hartshorne,1962:254بنابر نظر هارتسهورن،
بهنظر ناسازگار میآید که بگوییم خدایی شیطان صفت وجود دارد که هم مسئول همـه
موجودات است و هم درعینحال مخالف آنها است:
ال متحد است و هم بهطرزوحشیانهای با آنها
«کسی که هم با آنهه ساخته است کام ً
معارض است ،کسی که آنقدر دوستدار جهان است که آن را میآفریند و سـپس آن را
نگهمیدارد ،صرفاً بهاینجهتکـه از آن نفـرت دارد .خالصـه آنکـه دگـرآزار کیهـانی
موجودی نیست که شایستۀ نام خدا باشد( ».گیسلر.)447 7817،
اگر خداوند عمداً علت رنج در ما بشود آزارطلب و آزارگر است؛ اما او ایـنگونـه
نیست؛ زیرا هیچ شر واقعی ازجانب خدا معین نشده است؛ اعم از اینکـه مجـازات یـا
پرورش روح یا هر هدف دیگری باشد .خداوند هیچ شیوۀ دیگری را برای مخلوقـات
یا جهان محقق نکرده است .خطرات آزادی از آزادی و ارزش فرصتهای (برکات) آن
الینفک است .»Hartshorne,1962:254گریفین تأکید میکند خداوند مستقیماً درگیـر (اقـدام
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طبق این دیدگاه ،نظر به اینکه خداوند از رنجهای ما آگاه است ،میتوانیم صـادقانه
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جسورانه) آفرینش است؛ زیرا کیفیت تجربۀ الهـی تاحـدی بـر چگـونگی تجربـههای
مخلوقات مبتنی است .در شادی بشری ما شریک است؛ امـا همهنـین در درد و رنـج
مادون انسانی نیز شرکت دارد (هیفک7837،

 .)778او خدای حکمت و شفقت است که در

رنج جهـان شـریک اسـت و تـأثیری دگرگـونسـاز بـر آن دارد ،هرچنـد همـهتـوان
نیست(هیک7814،

.)415

وایتهد میگوید« :اگر بگوییم خدا قادر مطلق است ،بهناچار او را بهجای مهربانی و
نیکی برحسب قدرت مطلق ،و بهجای عشق ،ترس را واکنش مناسب دربرابر او در نظر
میگیریم )Whthead,1926:75( ».همهنین میگوید خدایی که هم قادر مطلـق اسـت و هـم
خیرخواه ،نمیتواند خالق جهان مشتمل بر شر باشد ( .)Ibidهارتسهورن میگوید خدای
خودبسنده و بدونتغیی ِر خداباوری سنتی نمیتواند ویژگی عشق را داشـته باشـد .اگـر
خدا عشق است باید موجودی اجتماعی باشد.او باید از متعلقات عشق خـویش متـأثر
شود و با واکنش خویش به آنها ازحیث شخصیت رشد کند .او باید دراثر درد و رنـج
آنها دردمند شود و با کامیابی و توفیق آنها خرسند شود .اگر او برای تکامـل وجـود
خــود بــه مخلوقــات بشــری نیــاز نداشــت ،هــیچ دلیلــی بــرای آفریــدن آنهــا
نداشت()Hartshorne,1971:40؛ درواقع آنها قائلاند که نفی خیرخواهی خداوند منـافی بـا
پرستش خداست .برای مثال ،اگر کودکی به بیماری صعبالعالج دچـار شـده باشـد و
پدرش هرچه پول داشته ،خرج بیمـاری او کـرده اسـت ،ولـی پـول کـم آورده اسـت؛
هیچکسی این پدر را سرزنش نخواهد کرد؛ ولی اگر پدر پول داشته باشد (قدرت) ولی
نخواهد (خیرخواه نبودن) آن را درمان کند ،حکم به ظالم بودن این پدر میدهند .طبق
دیدگاه آنها ،برایاینکه خدا را بپرستیم ،به قدرت مطلق نیاز نـداریم ،بلکـه قـدرت او
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بهاندازهای باشد که بتواند نیازهای ما را رفع کند؛ اما خیرخواهی باید بینهایت باشـد؛
زیرا اگر بذرهای خیرخواه نباشد ،بدخواهی در او خلجان کرده است.
نقد
ابتدا به نقد نظرگاه الهیات پویشی درباره خدا و صفات او میپردازیم.

ِ
ِ
خداباوری سنتی از همین
محوری مخالفت طرفداران الهیات پویشی با
 .۱نقطۀ
جا (پویش و درحال تکامل بودن خدا) ریشه می گیرد؛ زیرا ازنظر خـداباوری سـنتی،
خدا «فعلیت محض» است و برخالف جهان مخلوق که همواره درحالتحول اسـت،
هیچ تح ول و تغییری در آن راه ندارد؛ ازاین رو ،تکامل دربارۀ خدا تصورناپذیر است؛
اما در الهیات پویشی ،پویش و صیرورت هم دربارۀ جهان و هم دربارۀ خـدا عنصـر
اساسی است؛ براین اساس ،کمال مطلق ،فعلیت محض و سایر صفات برآمده از کمال
مطلق را از خدا سلب میکنند .البته آنها با عقیده بـه دوگانـه بـودن ذات خـدا ایـن
پویش و تعامل و تحول را در ذات تبعی خدا جاری می دانند تـا از پیامـد روبـهزوال
روشن است که دوذاتانگاری برای خدا مستلزم ترکیب در ذات خدا خواهد بـود
و باعث متناهی شدن خدا و درنتیجه نیازمندی اوست .پویش و تغییر مستلزم آن است
ال در او بالقوه بوده است،
که قوهای تبدیل به فعلیت شود؛ یعنی برخی از حاالتی که قب ً
االن بالفعل میشود و بعضی از حاالتی که در او بالفعل بوده است ،میخواهد از بالفعل
بودن بیافتد .حرکت همیشه با نوعی نقـص همـراه اسـت؛ چـه در سـیر صـعودی کـه
متحرک ،کمالی را بهدست میآورد و چه در سیر نزولی که متحرک کمـالی را ازدسـت
میدهد؛ زیرا در هردو خدا نیازمند است .ثانیاً هر حرکتی مستلزم حامل و وجود مـاده
است؛ درحالیکه ذات خدا مجرد از ماده است .تغییرپذیری و انفعالپذیری خداونـد از
مخلوقات ،موجب تغییر در ذات او از قوه بـه فعـل رسـیدن و حالـت منتظـره داشـتن
اوست؛ درحالیکه خداوند واجبالوجود بالذات و طبعاً فعلیت بالذات اسـت و هـیج
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بودن خدا جلوگیری کنند.

جهت امکانی و فقدانی (قوهای) در او وجود ندارد.
نادرست بودن پویش و تغییرپذیری خدا را میتوان با استناد به کتـاب مقـدس نیـز
نشان داد؛ زیرا چنانکه برخی گفتهاند ،بهنظر میرسد تغییرناپذیری خداوند بـا تعـالیم
کتاب مقدس ناسازگار است؛ زیرا مستلزم این است که خداوند بر چیزی متکی باشـد
( .)Sia,2004:17او خدایی است تغییرناپذیر و دچار تحـول و دگرگـونی نمـیشـود« :مـن
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خدایی هستم که از ابتدا تغییر نکردهام( ».مالکی5،8/؛ اعداد)1،78/

 .۱طبق دیدگاه الهیات سنتی ،خداوند انفعالناپذیر است .بایـد توجـه کـرد وقتـی خـدا
تغییرناپذیر باشد؛ بهطریقاولی انفعالناپذیر نیز است؛ یعنی چون خدا نه ازقِبل عامل درونـی
و نه بیرونی تغییر قبول نمیکند ،انفعالپذیر (تغییر ازقبل عامـل بیرونـی) نیسـت .آکوینـاس
استدالل کرد که خدا غیرمنفعل است و از جهان متأثر نمیشود .عشق ورزیـدن خـدا فقـط
ال
یعنی کارهای خیر را برای انجام میدهد ،بیآنکه دچار اشتیاق شود .وجود خداونـد کـام ً
خودکفا و مستقل از جهان است و هیچچیز را از جهان دریافت نمیکند .ازآنجاکه خداونـد
همۀ رویدادها را ازپیش میداند و تمام جزئیات را کنترل میکنـد ،معرفـت الهـی نـامتحول
است و دربارۀ او هیچ عنصری از واکنشگری وجود ندارد ).(Aquinas,1981:1.4.22 art

دلیل دیگر بر انفعال ناپذیری خدا این است کـه شـیء تـا زمانمنـد نباشـد ،انفعـال
نمیپذیرد و چون خدا زمانمند نیست ،انفعالپذیر هم نیست .شیء اگر بخواهد منفعل
شود ،باید زمانی باشد تا در لحظهای حالی داشته باشد و در لحظۀ دیگر حـال دیگـری
داشته باشد .ای ال ماسکال 1معتقد است خدا بیزمان است و به سرتاسر زمان یـکجـا
بصیر است .او میگوید ما نمـیتـوانیم چیـزی را بـر کمـال ابـدی خداونـد بیـافزاییم
(باربور .)515 7817،خداوند بههیچوجه منفعل نمیشود ،اگرچه او به نیازهای جهان پاسـخ
میگوید؛ اما با چنین پاسخی در ذات خود متحـول نمـیشـود (آو) .)715 7835،ریهـارد
کریل 2استدالل میکند که خداوند در ذات ،اراده ،ادراک محسوسات و علم به چیزهای
بالقوه ،دستخوش تحول نمیشود .جهـان بـرای وجـود خداونـد هـیچ نقـش و تـأثیر
ضروری ایفا نمیکند .بهجت و حیات باطنی خـدا از جهـان تـأثیر نمـیگیـرد و او از
انتخاب های ما غمگین نمیشود (باربور.)515 7817،همهنـین بـهنظـر میرسـد بعضـی از
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انفعاالت معلول یکی از چهار علت زیر باشد و هیچکدام از اینها در خداونـد نیسـت؛
ـــــــــــــــــــــــــــ
. E.L.Mascall
. Richard creel

یعنی هروقت ما دستخوش انفعال و درد و رنج میشویم ،یا معلول بیمـاری جسـمانی
هستند و خدا جسم ندارد تا دچار بیماری و طبعـاً دسـتخوش درد و رنـج شـود .دوم
انفعاالتی که معروض گناه هستند .خیلی از انفعاالت ما بهایندلیل است کـه احسـاس
میکنیم کاری را که نباید انجام میدادیم ،انجام دادهایـم و بـرعکس؛ ولـی خـدا گنـاه
نمیکند .دستهای از انفعالت ما ناشی از تنهایی است .انسـان وقتـی احسـاس تنهـایی
میکند ،معروض انفعاالت قرار میگیرد؛ ولی خدا احساس تنهایی نمیکنـد .همهنـین
انفعاالتی که معلول ترس ما انسانها هستند؛ ولی خدا ترسان نیست.
ِ
گفتن «خداوند میتواند
 .۵سانتیاگو سیا 1یکی از شارحان دیدگاه هارتسهورن ،میگوید
رشد کند .اگر اینگونه باشد ،پس خداوند نمیتواند کامل باشد (.)Sia, 1985:37

 .۰دربارۀ علم خداوند ،آنها به محدودیت آن هم در زمان حال و هم آینـده معتقـد
بودند .اینجا مهمترین اشکال این است که علم محدود (مانند قدرت محدود) مسـتلزم
پذیرش این پیامد ناگوار است که خدا نیازمند است .اگر خدا متناهی باشد ،محـدود و
درنتیجه نیازمند خواهد بود .این نیازمندی او را بـه موجـودی کنـار سـایر موجـودات
تبدیل میکند و باعث میشود خدا از واجبالوجود بودن به ممکنالوجود بودن تبدیل
ِ
شایستگی پرستش خارج شود.
شود؛ درنتیجه ،از
اگر خداوند هماکنون پابهپای موجودات در علم و فهم درحالرشد است ،حـوادث
آینده برای او نامعین و مبهماند و از ازل به آنها علم ندارد ،مستلزم وجود حاالت بالقوه
در خداوند و زمانمند بودن علم او مانند انسان است؛ بهعبارتدیگر ،دیدگاه آنها ایـن
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بر خودش برتری یابد و تغییر کند» مرادف با گفتن این است که خداوند میتواند در کمـال

آموزۀ کالمی و فلسفی را نفی میکند که خداوند از ازل تا ابد به موجودات علم پیشینی
و ماورای زمانی دارد؛ درواقع الهیدانان پویشی علم خداوند را به جهان هماننـد علـم
ـــــــــــــــــــــــــــ
. .satiago sia
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انسانها میدانند ،بدون درنظر گرفتن اینکه خداوند از منظر متعالی خودش بـه جهـان
علم دارد و علم او زمانمند نیست؛ برای مثال ،قلمرو نگاه انسانی که در جـای خاصـی
(محدودی) نشسته است و شهر بزرگی را نظـاره مـیکنـد ،بـا کسـی کـه از بـاال و از
چشمانداز بزرگتری جهان را میبیند ،تفاوت دارد.
 .۷دربارۀ دیدگاه آنها دربـارۀ قـدرت خداونـد ،اسـتفان ت .دیـویس 1مـیگویـد
خداباوران پویشی بر این باورند که خداوند نمیتواند قدرت انحصاری داشته باشـد و
هر جهان بالفعلی و مخلوقات آن قدرتی علیه خداوند دارند؛ امـا بعضـی از مسـیحیان
درواقع به آموزههایی اعتقاد دارند مبنیبراینکه خداوند علت کـافی (مـؤثر) هرچیـزی
است که رخ میدهد(.)Davis,1979:21خدای فلسفۀ پویشی فاقد مشخصه قدرت و تعـالی
کتاب مقدس است و چنین خدای ضعیفی حس تـرحم را در مـا میانگیزد،نـه حـس
پرستش (.)Barboure,1990:314بهنظر بازینجر 2برخی تفکر پویشی را ازآنحیث رد میکنند
که معتقدند این نظام الهیاتی با آموزههای سنتی مسیحیت ناسازگار اسـت؛ بـرای مثـال
پینونک 3استدالل میکند که خداباوری پویشی را باید ازآنرو رد کـرد کـه خـداباوران
آنها تعالی کامل خداوند و ریشههای ماوراء طبیعـی کتـاب مقـدس را نمـیپذیرنـد.
خدایی که آنها به محدودیتهایش اذعان میکنند ،ضعیفتر از آن است کـه شایسـتۀ
پرستش باشد ()Basinger,1998:6898؛درحالیکه الهیدانان قدرت خداونـد را انحصـاری و
مستلزم حاکمیت مطلق بر تعین همۀ وقایع میدانند ( .)Meister, 2009:143در نظـر فالسـفۀ
پویشی ،خداوند سلطۀ قیومانه کتاب مقدس را نـدارد و در مقایسـه بـا خـدای کتـاب
مقدس ،قدرت عملش محدود است .او همواره عـاملی درمیـان عوامـل بسـیار اسـت
(باربور .)415-412 7814،همهنین شاید خداوند قدرت کامـل را بـرای کنتـرل کـردن همـۀ
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حوادث و اشیا داشـته باشـد؛ امـا آن را بـهکـار نبـرد(.)Davis,2001:136همـانطورکـه در
راهحلهای دیگر مسئلۀ شر بیان میگویند خداوند به دالیل مصلحتاندیشـانه قـدرت
خود را اعمال نمیکند.
مایکــل پترســون 1میگویــد خ ـداباوران پویشــی معتقدنــد قــدرت مطلــق ،آزادی
مخلوقات (آنها برای همۀ مخلوقات ،خالقیت و قدرت قائلاند) را سلب میکنـد .مـا
موافقیم که اگر خدا آزادی مخلوقات را سلب کند ،اخالقـاً نفـرتانگیـز اسـت؛ ولـی
شرایطی وجود دارد که در آن مقدار معینی از قـدرت اجبـاری اخالقـاً الزم اسـت .مـا
نمیتوانیم با خداباور پویشی موافق باشـیم ،وقتـی میگویـد تنهـا قـدرت موجـود در
ترغیب تبرئه نمیشود ،بلکه اجبار او برای بازداشتن بههاش از این کارها اخالقـاً الزم
است؛ ازطرفدیگر ،مسلماً مادری هم که دائماً جبر اعمال میکنـد ،شخصـیت بهـه را
تخریب میکند؛ تخریب بهمعنایی که قدرتش بر او اعمال میکند .البته او بهدلیل اعمال
مداوم اجبار عاقل نیست؛ درعوض ،آمیزهای از اجبار و ترغیب بـرای شـرایط خـا،
معقول است؛ درنتیجه ،کافی نیست که نشان دهیم این یا آن شـر خـا ،در جهـان بـا
قدرت ترغیبی خداوند برای ایجاد خیر سازگار است .اگر شرایطی وجود نداشته باشد
که در آن فقط قدرت ترغیبی مناسب باشد ،باید از خدا بپرسیم چـرا مقـداری جبـر را
بهکار نمیبرد (.)Peterson, 1992:269
بهنظر پترسون ممکن است الگوی پویشی قدرت ،بر برداشت نادرسـتی از مفهـوم
«صاحب قدرت بودن» مبتنی باشد .مالکیت اموال یا اشیا میتواند انحصاری باشد؛ امـا
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خداوند ،قدرت ترغیبی است .مادری بهدلیل عادتهای شرورانۀ بهـهاش ،بـا صـرف

مالکیت قدرت یا عمل انحصاری نیست؛ بنابراین کسی ممکن است قدرت بلند کردن
مداد را از روی میز داشته باشد؛ اما دیگران و خداوند نیز آن قـدرت را داشـته باشـند.
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Micheal L.Peterson
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بسیاری از دینداران سنتی ،دیدی انحصارطلبانه به قدرت خداونـد نداشـتهانـد ،بلکـه
برای مخلوقات متناهی خداوند نیز حظی از قدرت قائل بودهاند (پترسو).)775 7811،
.۱باتوجهبه دیدگاه الهیدانان پویشی دربارۀ صفات خداوند ،بهویژه قدرت ،مسـئلۀ
شر نیز حل نمیشود .آنها معتقدند خداونـد بـا ترغیـب موجـودات در تـالش بـرای
ریشهکن کردن شر و ایجاد جهان بهتر است؛ اما بـهنظـر میرسـد خـدای آنهـا بـرای
ریشهکن کردن شرور در جهان ناتوان است؛ بهطوریکه خداوند قدرت ندارد بـه ایـن
مسئله توجه کند؛ عالوهبراین ،بسیاری از شرور و درد و رنجها را در جهان میبینیم که
وخیمتر و بدتر میشوند ،نه بهتر؛ درحالیکه خداوند طبـق دیـدگاه پویشـی ،همیشـه
بهترین را انجام میدهد .بهنظر نمیرسد او علیه کثـرت شـرور کـاری کـرده باشـد و
توانایی های او باعث به وجود آمدن یک جهان بهتر نمـی شـود (.)Meister,2009:144اگـر
خداوند حوادث واقعی را کامل کنترل نمیکند ،مشکل است بفهمیم چگونـه ضـمانت
واقعی برای غلبۀ نهایی خیر است (.)Peterson,1992:248همهنین چگونه قدرت کافی برای
بقا و تدبیر جهان دارد که هارتسهورن به آن است.
استفان دیویس در نقد دیدگاه آنها که معتقدند هدف ،خواسـت و عمـل خداونـد
غلبه بر شر است ،میگوید باید بپرسیم آیا خداوند قـدرت و توانـایی بـرای موفقیـت
ال بر شر غلبه نکرده اسـت.
اهدافش دارد .اگر دارد ،ما حق داریم تعجب کنیم چرا او قب ً
اگر ندارد ،بهنظر میرسد خداوند ارزش پرستش ندارد .او موجود خیرخواهی است که
سعی میکند بهترین باشد .مسلماً ما میتوانیم با او همدردی و شاید حتی با او ترحم و
دلسوزی کنیم .او موجودات را برای جنگ در کنار خودش علیه شر انتخاب میکنـد و
همۀ ما میتوانیم امیدوار باشیم که او سرانجام پیروز شود؛ اما دلیلی بـرای پرسـتش او
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وجود ندارد (.)Davis,1979:22
 .۵بهنظر میرسد معیاری که باید در موجودی برای معبود واقع شدن وجود داشـته
باشد ،شامل قدرت نیز میشود .خیر و قدرت دو معیار اصلی هستند کـه بایـد وجـود
داشته باشند .فرض کنید شیطان بدخواه وجود داشته باشد که برمبنای خداباوری سنتی

قادر مطلق باشد .آیا ما تمایل به پرستش این موجود داریم؟ البته نه .ممکن اسـت از او
ال اخالقـی وجـود
بترسیم؛ اما او را پرستش نمیکنیم .اکنون فرض کنید قدیسـی کـام ً
داشته باشد که قدرت زیادی ندارد ،آیا ما تمایل به پرستش او داریم؟ البته نـه .ممکـن
است به او احترام بگذاریم و حتی او را دوست داشته باشـیم؛ امـا او را نمـیپرسـتیم؛
بنابراین خیر و قدرت ،معیار شایستگی پرستشاند.
خدای کالم پویشی نهتنها قدرت مطلق ندارد ،بلکه قدرت تأثیرگذاری بر کارهـای
انسانی را هم ندارد؛ زیرا مطابق الهیات پویشی ،وجود شرور بهایندلیل است که خـدا
قدرت برطرف کردن آنها را ندارد؛ درحالیک ه یکی از نیازهای مـا ریشـهکـن کـردن
برطرف کردن بیماری کودک را ندارد .طبـق نظـر نحلـۀ پویشـی ،خداونـد خیرخـواه
علیاالطالق است و با وجود شر ناسازگاری ندارد؛ اما خیرخواه مطلـق تالشـی بـرای
برطرف کردن شر نمیکند (بهنظر میآید تالشی برای ازالۀ شرور نمیکند)؛ چون اگـر
حد ماست .ما هرچه برای رفع سـرطان تـالش مـیکنیم،
تالش کند ،واقعاً قدرتش در ل
نمیتوانیم .این خدا به لیل خیرخواهی مطلقش دائماً برای رفع آن تالش میکند؛ ولـی
قدرت و تالشش نتیجهای ندارد .بعد از اتمام این مباحـث ،خیرخـواهی مطلـق بـرای
خداوند باقی میماند؛ ولی قدرت این خدا مثل خود ما انسانهاست .آیا مـا حاضـریم
انسان خیرخواه مطلق را بهجای خدا بپرستیم؟
بهنظر میرسد دیدگاه آنها با وحدانیت خداوند ناسـازگار اسـت .هاسـپرز معتقـد
است مشکل این نظریه آن است که اگر جز یک خدا وجود ندارد ،پس چه کسی یا چه
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شرور است؛ ولی خدا قدرت رفع نیازهای ما را هم ندارد .او هم مانند انسـان توانـایی

چیزی مانند رقیب میتواند قدرت او را محدود کند؟ (هاسپرز،بی تا .)785
ایان باربور 1معتقد است که دین قائل به قیومیت الهی بر طبیعت بهاکیـدترینوجـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
. Ian Barbour
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است .خداوند بالشرط و بالمنازع بر همۀ حـوادث حکمفرمـایی میکنـد .طبیعـت در
خدمت او و وسیلۀ برآوردن اهداف اوست .قوانین طبیعی سدی و حدی دربرابر قدرت
مطلق او نیست .هرگونه تعین بخشیدن در عالم آفرینش ،کامل در ید قدرت او اسـت.
مخلوق به راه خود میرود؛ ولی درواقع همیشه راه خـود را در راه خداونـد مـییابـد
(بفاربور .)427 7814،در کتاب مقدس آمده اسـت« :مـیدانم بـر همـهچیـز توانـا هسـتی و
نمیتوان مانع قصد تو شد( ».ایوب.)47،7/

گذشته از اشکاالت باال ،بهنظر میرسد نظرگاه آنها نشان از علمزدگیشان اسـت؛
زیرا آنها براساس قوانین علمی حکم کردهاند کـه جهـان طبیعـت در تغییـر و پـویش
است؛ ولی این حکم را برای خدای تغییرناپذیر هم جاری کردهاند .موضوع علم فقـط
جهان طبیعت و قوانینش است .همهنین دیدگاهشان مبنی بر کاستن از تعالی خداوند و
در دسترس بودن او نیز ناشی از همان علمزدگیشان است؛ زیـرا علـم بـا موجـودات
زمینی و در دسترس سروکار دارد.

نتیجهگیری
خداوند و صفات او در الهیات پویشی تفاوتی بنیادین با خدا و صفات او از دیدگاه
سنتی و متفکران حامی این تفکر دارد .آنها جنبۀ تعالی خداوند را کـاهش میدهنـد و
صفات او را مقید و متغیر میدانند .آنها در بررسی مسئلۀ شر ،با انکـار قـدرت مطلـق
الهی ،شیوۀ نوینی برای حل شبهۀ دیرپای شر مطرح کردهاند .دلیل آنهـا ایـن بـود کـه
خداوند یکجانبه نمیتواند شر را ریشهکن کند؛ زیرا خداوند قدرت انحصاری ندارد
و مخلوقات قدرت خالق و آفرینشگر دارند و برای جلوگیری از ایجـاد شـرور ،تنهـا
عامل مؤثر خدا نیست ،بلکه موجودات نیز عاملاند و هماهنگی آنهاسـت کـه باعـث
81

تحقق این هدف و غلبه بر شر میشود .البته آنها بر صفت خیرخواهی خداوند تأکیـد
میکنند .مطلوب خداوند این اسـت کـه موجـودات متحمـل درد و رنـج نشـوند و از
شرایط نامطلوب انسانی و موجودات آگاه است و در درد و رنجهای آنها سهیم است.
البته دیدگاه آنها ناکارآمد است؛ زیرا خداوند فعلیت محض است و در همـۀ صـفات

ازجمله علم ،قدرت و خیرخواهی ،مطلق و نامحدود است .علم او فرازمـانی اسـت و
قدرت او به همۀ موجودات ممکن تعلق میگیرد و همۀ وقایع را او تعیـین میبخشـد.
اگر موجودات بهرهای از قدرت دارند ،این قدرت درطول قدرت مطلق الهـی اسـت و
اوست که قدرت را به آنها اعطا میکند .الهیدانـان پویشـی بـرای حـل مسـئلۀ شـر،
ازطرفی قدرت خداوند را محدود میکنند و ازطرفدیگر ،معتقدنـد خداونـد قـدرت
کافی برای تدبیر جهان و ازبین بردن شرور دارد؛ درحـالیکـه هنـوز شـاهد شـرور در
جهانیم و تأثیری از او نمیبینیم.
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