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مسئلة شر همواره يك شبهاعتقاد است .هويتشناسي شر و ارتباط آن با رنج ،مسبوق به ارائة رهيافت

اين معضل اعتقادي است .قرآن پديدة شر را در آيات گوناگون مطرح ميكند .با تحليل ميدانهاي معنايي

مختلفي دارد كه ميدانهاي معنايي روش بديعي براي اين منظور است .اگرچه راهحلهاي گوناگوني براي
اين مسئله بيان شده است ،اما بازطرح اين موضوع به عنوان يك شبهة جدي و جديد اعتقادي ،نگاهي

نو و دقتي عميق در اين مسئله نياز است .تحقيق پيش رو با تأكيد بر واژگان همنشين شر ،در صدد تبيين

سرشت شر و تحليل جهانبيني قرآن دربارة شر و ارتباط آن با دشواريهاست .آيات قرآن برخي

پديدههاي دشوار را خير ميداند و برخي ملايمات را شر معرفي ميكند؛ ازاينرو از منظر قرآن ميان

دشواري و شر رابطة تساوي نيست .در نگاه قرآن خيربودن يا شربودن پديدهاي ،به آثار و نتايج آن پديده
مرتبط است .قرآن امتحان را يكي از حكمتهاي وجودي شر معرفي ميكند .جهل موجب ميشود انسان

خيري را شر يا شري را خير تلقي كند.

واژگان كليدي :شر ،معناشناسي ،ميدانهاي معنايي ،روابط همنشيني.
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هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

واژگان همنشين شر در قرآن ،ميتوان به هستيشناسي شر در قرآن رسيد .تحليل واژگان قرآن راههاي

مقدمه

مراد از هستيشناسي شر در اين تحقيق عبارت است از :فهم چيستي و ماهيت شر و

بررسي رابطة ميان دشواريها و شرور .ارتباطسنجي شر و رنج محور مهم بحث
هستيشناسي شر در اين تحقيق است .آنگاه كه منبع مطالعاتي متن قرآن قرار ميگيرد و

تحليل واژگان همنشين به عنوان روش كار مد نظر قرار گيرد ،هستيشناسي شر در آيات
١٥٦

قرآن با تأكيد بر واژگان همنشين سامان مييابد.

همواره مسئلة شر حوزة باورهاي ديني را مخدوش ميكند؛ ازاينرو انديشهوران

همواره در صدد برونرفت از اين معضل اعتقادي بودهاند .آنها پيش از آنكه چيستي شر
زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦رحمان عشريه ،حسن رضايي هفتادر ،سيدمهدي ميرزابابايي

را تبيين كنند ،به دنبال برونرفت از اين معضل اعتقادي بشر بودهاند )ر.ك :ابنسينا،١٤٠٤ ،
ص /٢٩٥صدرالدين شيرازي ،١٣٦٦ ،ج ،٣ص /٢٧٧قطبالدين الرازى ،١٣٨١ ،ص /٤٠٦فخر

الرازى ،١٤٠٤ ،ج ،٢ص(٧٩؛ بنابراين عليرغم تلاشهاي خوب و باارزشي كه در اين زمينه
انجام گرفته ،هنوز شبهة شر به عنوان معضل اعتقادي مطرح است .از اين رهگذر ،اين
تحقيق در صدد تبيين چيستي و سرشت شر ميباشد.

برخي خير را كمال وجودي و شر را عدم آن معنا ميكنند )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص/٧٢

فارابي ،١٤١٣ ،ص ،(٣٦٢برخي ديگر امكان و عدم را منبع شر ميدانند و معتقدند شر جز
عدم كمال نيست و خود ،ذات ندارد )سهروردي ،١٣٥٤ ،ج ،٤ص .(٨علامه حلّي نظرية
»اعواض« را برترين پاسخ به شبهة شرور ميداند )حلي ،١٤١٣ ،ص .(١٢٤جهانبيني قرآن

دربارة هستي شر با تبيين فيلسوفان از اين بحث متفاوت است.
روش بحث در اين تحقيق بخشي از معناشناسي ميدانهاي معنايي است .ميدانهاي

معنايي ،يكي از شاخههاي معناشناسي است .معناشناسي ) (Semanticsمطالعة علمي معنا

به دور از پيشداوري است )صفوي ،١٣٩٠ ،ص .(٢٨برخي از قرآنپژوهان معاصر براي

كشف مفاهيم قرآني از روش ميدانهاي معنايي بهره بردهاند .در اين روش ،مفسر با توجه
به واژگان همنشين ،جانشين و مقابل و تحليل روابط موجود ميان آنها ،معناي متن را

كشف ميكند )سجودي ،١٣٩٠ ،ص .(١٣-١٢منظور از واژگان همنشين ،واژگاني است كه

در يك زنجيرة زباني قرار دارند و ارزش معنايي آنها بر پاية تعامل با ديگر عناصر واژگاني
اين زنجيره است )ركعي ،١٣٩٦ ،ص .(١٢٩ناديدهگرفتن واژههاي همنشين ،سبب تغيير

مفهوم و معناي واژگان موجود و سرانجام برداشت غيردقيق از متن ميشود )صفوي،

 ،١٣٩٠ص .(٢٤٧تحقيق پيش رو با استفاده از تحليل واژگان همنشين شر و بررسي ارتباط
ميان آنها ،در صدد بيان هستيشناسي شر در قرآن است .اگرچه دربارة شر مكتوبات

فراواني وجود دارد ،اما چنين تحليلي از شر كاري جديد است .در اين پژوهش به

پرسشهاي بنيادين دربارة مسئلة شر پاسخي قرآني ارائه ميشود؛ پرسشهايي از قبيل
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چيستي شر ،ارتباط ميان شر و رنج ،دنيوي يا اخرويبودن شر ،اقسام شر و سرانجام ،راه

الف( ميدان معنايي واژگان همنشين شر در آيات قرآن

واژگان متعددي در قرآن با واژة شر همنشين ميشوند .قرآن با توجه به اين واژگان ابعاد
گوناگوني از شر را مفهومسازي ميكند .يكي از اين ابعاد ،هستيشناسي شر است .شكل

زير واژگاني كه هستيشناسي شر را مفهومسازي كردهاند ،به تصوير ميكشد .با توجه به
چشمانداز پژوهش پيش رو ،برخي از روابط موجود ميان اين واژگان بررسي ميشود.
شكل ) (١واژگان همنشين شر در ميدان معنايي هستيشناسي
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هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

برونرفت از شرور چيست؟

ب( هستيشناسي شر با توجه به واژگان همنشين
هستيشناسي »شر« نخستين بحث مطرحشده در اين پژوهش است .پيش از تحليل و
بررسي رهيافتهاي پيراموني ،لازم است رابطة شر با دشواريها و مشقات روشن شود.

آيا مشقات بهطوركلي شر هستند؟ قلمروي شر تا كجاست؟ آيا شر منحصر به عالم
١٥٨

دنياست يا در آخرت نيز وجود دارد؟ آيا شر تنها به حوزة ماديات تعلق ميگيرد يا متعلق
به امور معنوي نيز است؟

 .١همنشيني واژة شر با واژة تحبوا
رخدادهاي عالم يكي از چهار حالت را دارند :برخي از آنها همراه با شدايد و سختي
زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦رحمان عشريه ،حسن رضايي هفتادر ،سيدمهدي ميرزابابايي

ب
هستند و ناخرسندي به دنبال دارند ،درحاليكه شر نيستند .خداوند ميفرمايد» :كُ ِت َ

خيْ ٌر َلكُم« )بقره (٢١٦ :اما در برخي
سى أَنْ تَ ْك َرهُوا شَيْئ ًا َو ُه َو َ
عَلَيْ ُك ُم الْقِتَا ُل َو ُه َو ُك ْر ٌه لَكُ ْم َو َع َ
ديگر از رخدادها ،شر و ناخرسندي بهطورهمزمان وجود دارد» :إِ َذا َمسَّ ُه الشَّ ُّر جَزُوع ًا؛

هنگامى كه بدى به او رسد ،بيتابى مىكند« )معارج .(٢٠ :در بعضي ديگر از پديدههاي

عالم خرسندي وجود دارد و حال آنكه آن پديده ،شر است» :عَسى أَ ْن ُتحِ ّبُوا شَيْئ ًا َو ُه َو

شَرٌّ لَكُم«؛ در مقابل ،برخي ديگر از پديدهها خرسندي و خير را بهطورتوأمان دارند» :وَ ِإذَا
س َرحْمَ ًة َفرِحُوا ِبهَا؛ و هنگامى كه رحمتى به مردم بچشانيم ،از آن خوشحال
أَذَ ْقنَا النَّا َ
مىشوند« )روم (٣٦ :بيماري كه تن به تيغ جراحي ميدهد ،اگرچه ناخرسند است ،اما آن

را خير ميداند؛ ولي درد ناشي از اعتياد به مواد افيوني درواقع شر به شمار ميآيد .از
سويي آرامش مر ِد مسئوليتگريز ،در قبال كمبودهاي خانواده ،شر و سختيهاي وارده بر

مردي دلسوز براي رفع نيازهاي خانواده ،عين خير و سعادت خواهد بود.

جهاد در راه خدا ،بر شما مقرّر شد؛ درحالىكه برايتان ناخوشايند است .چهبسا چيزى

را خوش نداشته باشيد ،حال آنكه خي ِر شما در آن است يا چيزى را دوست داشته باشيد،

حال آنكه ش ِّر شما در آن است .از همنشيني واژگان »تحبوا« با »شر« و »تكرهوا« با »خير«
و با توجه به تقابل واژگان »تحبوا« با »تكرهوا« و تقابل دو واژة خير و شر ،رابطة عموم

و خصوص منوجه ميان خرسندي و ناخرسندي با خير و شر وجود دارد .چهبسا پديدهاي

ماية خرسندي شما باشد ،حال آنكه ش ِّر شما در آن قرار دارد و چهبسا دشوارياي كه
عليرغم ناخرسندي ،خير باشد »عَسى أَ ْن تَ ْك َرهُوا شَيْئاً َو ُه َو خَ ْي ٌر« )بقره .(٢١٦ :البته مواردي

ت
هم وجود دارد كه در يك پديده ،ناخرسندي و شر با هم جمع ميشوند ،ازاينرو نسب ِ

ميان ناخرسندي و شر ،عموم و خصوص منوجه است.

در جهانبيني قرآن ،ناملايمات و شر يكي نيستند؛ همانگونهكه ملايمات بهطورحتم

خير نيستند .البته گاهي ناهمواريها شر هستند و همواريها خير ميباشند .قرآن ،جنگ

را با وجود دشواريهاي خاص خود ،به دليل امري خارج از ذات آن ،خير ميشمرد.
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مفسران به اين امور اشاره كردهاند .شيخ طوسي مصالح و منافع مسلمانان را دليل خيربودن

دشمن )ابنعجيبه ،١٤١٩ ،ص (٢٤٢يا اعلاي كلمه حق و ثواب آخرت )مراغي] ،بيتا[ ،ج،٢

ص (١٣٢را ادلة غيرذاتي خيربودن جنگ ميدانند.
گاهي پديدهها فينفسه ملاحظه ميشوند .به بيان ديگر ،يك پديده بدون در نظر

گرفتن چيز ديگري سنجيده ميشود ،ولي گاهي پديدهها با توجه به رابطهاي كه با اشياي
ديگر دارند ،ملاحظه ميشوند .اين دو حالت را براي پديدههاي عالم ميتوان تصور كرد
و هر كدام از اين دو اعتبار ملاك نامگذاري پديدهها به خير و شر هستند .پديدههاي عالم

با اين رويكرد كه وجود دارند و خود را از محدودة معدومات خارج نمودهاند ،خير تلقي

ميشوند ،اما وقتي ماية ناخرسندي براي چيزي ميشوند ،عنوان شر ميگيرند .مار سمي
بهخوديخود چون وجود دارد ،خير است؛ حتي به خاطر سودرساني به بچههاي خود

خير خوانده ميشود ،اما همين مار وقتي انساني را به مشقت مياندازد ،شر ناميده ميشود.
اين تحليل از شر ،بيانگر نسبيت در شر است.
خلاصه اينكه قرآن ملايمات را بهطورحتم خير نميداند ،همانگونهكه ناملايمات را

همان شرور نميشمارد .جنگ يكي از پديدههايي است كه با طبع انسان ملايمت ندارد.
انسان مخالف پيدايش جنگ است و از صلح استقبال ميكند ،اما قرآن خرسندي و
ناخرسندي انسان را ملاك دقيقي براي تلقي خيربودن و شربودن پديدههاي عالم نميداند.

هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

جنگ معرفي ميكند )طوسي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص .(٢٠٣برخي ديگر ذلت مسلمانان و ظهور

از همنشيني »تحبوا« با واژة شر ،معلوم ميشود برخي پديدهها كه طبع انسان آن را ماية
خرسندي ميداند ،شر هستند و با همنشيني واژة خير با مشتقات واژة »كره« ،مشخص
ميشود گاهي ناخرسندي ماية خير است.

 .٢همنشيني شر با »لكم«

آيا »شر« هويتي مطلق دارد يا امري نسبي است؟ به بيان ديگر ،آيا شربودنِ رخدادها ذاتي

١٦٠

آنها بوده و تنها با درنظرگرفتن ذات آنها حكم به شربودن يا خيربودن آنها ميشود يا خير
و شر بدون پديدهها ،بستگي به امر ديگري دارد؟

شهيد مطهري بديهاي عالم را به دو دسته تقسيم ميكند؛ دستهاي از آنها ذات ًا امور

زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦رحمان عشريه ،حسن رضايي هفتادر ،سيدمهدي ميرزابابايي

وجودي هستند و ذاتشان براي حكمكردن دربارة هويتشان كافي است .دستة ديگر نه
به دليل ذات و سرشت ذاتي ،بلكه چون به امور عدمي ميانجامند ،ذيل عنوان »شرور«
جاي ميگيرند .او اعتقاد دارد شرور در ذات خود بد نيستند ،اما ازآنجاكه براي اشياي
ديگر شرآفريناند ،از آنها تلقي شر ميشود )مطهري] ،بيتا[ ،ج ،١ص.(١٥٥

ل
حسَبُو ُه شَ ّرًا لَكُ ْم َب ْ
قرآن واژة »خير« و »شر« را با كلمة »لكم« همنشين مينمايد »لَا َت ْ

خيْ ٌر َل ُ
ُه َو َ
كمْ :گمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است ،بلكه خير شما در آن است« )نور:

 .(١١ازآنجاكه خير و شر در تضاد با يكديگر هستند ،نبودن يكي وجود ديگري را در پي
خواهد داشت؛ ازاينرو در صورتي كه يك رخداد براي افرادي خير بود ،آن رخداد براي

افراد مقابل شر به شمار ميآيد .به علاوه ،خيربودن و شربودن پديدهاي در ذات آن نهفته
نيست ،بلكه با توجه به مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي ،آن پديده به خير يا شر توصيف
ميشود.

از زاوية ديد برخي ،جنگ اسباب رنج و زحمت را فراهم مينمايد .اگرچه انواع
ويرانيها ،فقرها و جداييها ثمرات حتمي مبارزه و مقاتله به شمار ميآيد ،اما اين تمام
نتيجه يك جنگ نيست؛ در ساية مشقت همين ويرانيها و خرابيها به سربلندي و عزتي
همگاني ميتوان دست يافت كه جز با عبور از دهليز مشقات امكانپذير نيست؛ بنابراين
قرآن عليرغم توجه به دشواريهاي جهاد ،آن را در برخي موارد بر مسلمانان واجب

ب عَلَيْكُ ُم ا ْلقِتَا ُل َو ُه َو ُكرْ ٌه َلكُ ْم َوعَسى أَنْ تَ ْك َرهُوا شَيْئ ًا َو ُه َو
كرده است و ميفرمايدُ » :كتِ َ
خَيْ ٌر َل ُكمْ :جهاد در راه خدا ،بر شما مقرّر شد ،درحالىكه برايتان ناخوشايند است .چهبسا

چيزى را خوش نداشته باشيد ،حال آنكه خي ِر شما در آن است« )بقره .(٢١٦ :مفسران به
برخي از منافع »قتال« اشاره كردهاند .مصالح و منافع مسلمانان )طوسي] ،بيتا[ ،ج،٢

ص (٢٠٣يا ذلت مسلمانان و ظهور دشمن )ابنعجيبه ،١٤١٩ ،ص (٢٤٢يا اعتلاي كلمة حق

و صواب آخرت )مراغي] ،بيتا[ ،ج ،٢ص (١٣٢ادلة غيرذاتي هستند كه قرآن قتال را خير

تلقي ميكند.

١٦١

 .٣همنشيني واژة شر با واژگان علم و حسب

واژة شر با علم ،جهل انسان به حقيقت رخدادهاي عالم ،مفهومسازي شده است .انسان
با تكيه بر علم محدود خويش ،ملايمات و ناملايمات را خير و شر مينامد ،درحاليكه
قرآن ،نداشتن علم و آگاهي از حقايق پديدهها را دليل چنين تصوري از خير و شر ميداند.
خيْ ٌر
ل ُه َو َ
حسَبُو ُه شَرًّا َل ُكمْ َب ْ
ص َب ٌة مِنْ ُك ْم َلا تَ ْ
ن جا ُؤ بِالْ ِإفْ ِ
خداوند ميفرمايد» :إِ َّن ا ّلَذي َ
ك ُع ْ

ب عَظي ٌم :همانا آن
ن ا ْلإِثْ ِم وَا ّلَذي تَ َو ّلَى كِ ْب َر ُه مِ ْنهُ ْم لَ ُه عَذا ٌ
ب مِ َ
س َ
ئ مِ ْن ُه ْم مَا اكْ َت َ
لَ ُكمْ لِ ُكلِّ امْ ِر ٍ
گروه منافقان كه به شما مسلمانان بهتان بستند ،مىپنداريد ضررى به آبروى شما مىرسد،
بلكه خير و ثواب نيز خواهيد يافت و هر يك از آنها به عقاب اعمال خود خواهند رسيد

و آن كس از منافقان كه رأس و منشأ اين بهتان بزرگ گشت هم او به عذابى سخت
معذب خواهد شد« )نور .(١١ :اتهامزدن منافقان موجب آزردهشدن و ناخرسندي مسلمانان

شد .خداوند ميفرمايد نپنداريد اين اتهامزني براي شما شر است ،بلكه اين براي شما خير
خواهد بود .نكتة دقيق اينكه خداوند خرسندي و ناخرسندي را خير و شر نميداند ،بلكه

ك«؛ يعني اين پديدة اتهامزني
به اصل ماجرا و پديده توجه كرده و ميفرمايد» :جا ُؤ بِالْ ِإفْ ِ
براي شما خير است ،آن را شر نپنداريد.

برخي با افترا زدن به يكي از زنان پيامبر ،باعث رنجيدن حضرت شدند .اين جريان

از سويي موجب رنج پيامبر شده بود و از سوي ديگر نشر اكاذيب به اين راحتي در

هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

قرآن واژة شر را با برخي از واژگان حوزه معرفتشناسي همنشين كرده است .در همنشيني

جامعة اسلامي كاري ناروا شمرده ميشد؛ ازاينرو مسلمانان اين جريان را شر ميدانستند.
ل ُه َو خَيْ ٌر لَ ُكمْ
حسَبُو ُه َشرًّا لَ ُك ْم َب ْ
صبَ ٌة مِنْ ُك ْم لَا تَ ْ
ن جا ُؤ بِا ْلإِ ْف ِ
خداوند ميفرمايد» :إِنَّ ا ّلَذي َ
ك ُع ْ
مسلّم ًا :كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند ،گروهى )متشكّل و توطئهگر( از شما

بودند؛ اما گمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است ،بلكه خير شما در آن است« )نور:

 .(١١از همنشيني واژگان »لا تحسبوه« و »شر« در اين آيه ،برداشت ميشود گاهي پديدهاي

١٦٢

شر تلقي ميشود و حال آنكه درواقع شر نيست؛ گويا كلام الهي توجه ميدهد كه يك
پديده را بايد تا نتيجه دنبال نمود .نتيجة هر پديده نيز جزئي از آن پديده به شمار ميآيد؛
بنابراين خير و شر بودن پديدهها را بايد با نتيجة آنها محاسبه كرد.
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ن
ن الَّذي َ
حسَ َب َّ
قرآن محاسبات بخيل را ناقص ميداند و اينگونه بيان ميدارد» :وَلَا يَ ْ

ض ِلهِ ُه َو خَيْراً َلهُ ْم َبلْ ُه َو شَرٌّ لَ ُه ْم سَيُ َطوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ َي ْومَ
ن فَ ْ
يَبْخَلُو َن بِمَا آتَا ُهمُ اللَّ ُه ِم ْ

ا ْلقِيا َمةِ :كسانى كه بخل مىورزند و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده ،انفاق
نمىكنند ،گمان نكنند اين كار به سود آنهاست ،بلكه براى آنها شر است و بهزودى در
روز قيامت آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند ،همانند طوقى به گردنشان مىافكنند«

)آلعمران .(١٨٠ :قرآن آنچه را نتيجة بخل است ،در راستاي بخل ميبيند و نتيجه را با

مقدمه ،يك رويداد محاسبه مينمايد؛ درحاليكه فرد بخيل تنها با توجه به مقدمه ،خير و

شر را تفسير ميكرد.

همچنين خداي متعال در آية  ٢١٦سورة بقره پس از آنكه به خير و شر پنداري اذعان

ميكند ،ميفرمايد» :وَاللَّ ُه َيعْ َل ُم وَأَنْ ُت ْم لَا تَ ْعلَمُو َن :و خدا مىداند و شما نمىدانيد« .انسان
تنها ظاهر جنگ را ميبيند ،حقيقت و كنة آن را توجه ندارد؛ ازاينرو چون جنگ با
دشواري همراه است ،آن را شر تلقي ميكند .خدا ميفرمايد اين از جهل انسان است.
خداوند كه علم به حقايق اشيا دارد ،جنگ را اگرچه سخت است ،اما خير ميداند .قرآن

سختبودن جنگ را مردود نميداند ،بلكه شربودن آن را منكر است .به عبارتي ،از آنجايي

كه خداوند عالم به هر چيز است ،گاهي ضمن اذعان به وجود سختي در برخي پديدهها،
باز آن پديده را خير مفهومسازي ميكند.

هيچ انسان عاقلي خواهان شر نيست؛ اما قرآن انسان را عجول ميداند ،بنابراين گاهي
ش ِّر ُدعَا َء ُه بِا ْلخَ ْي ِر
شر را مطالبه ميكند؛ همانگونهكه خير را طلب مينمايد »وَيَ ْد ُع ا ْلإِ ْنسَا ُن بِال َّ

وَكَا َن ا ْلإِ ْنسَا ُن عَجُولاً :انسان]بر اثر شتابزدگى[ ،ديها را طلب مىكند ،آنگونه كه نيكيها

را مىطلبد و انسان هميشه عجول بوده است« )اسراء .(١١ :برخي از تفاسير ادبي »شر« را
در اين آيه ،مفعولبه دانستهاند» .مفعولبه« اسمي است كه فعل بر آن واقع ميشود .مانند

»كسر التلميذ قلم ًا« ،قلم در اين عبارت مفعول است؛ چون فعل انكسار بر آن واقع شده

است )شرتوني ،١٣٦٨ ،ص(٦٩-٦٤؛ ازاينرو در اين آيه فعل تعجيل بر روي شر واقع

١٦٣

ميشود .به بيان ديگر ،فرض تعجيل بر روي شر واقع ميشود .اگر انسان شتابزده طالب

چيزي را خير ميداند و چون خواهان خير است ،براي جلب از خداوند درخواست
مينمايد.
.٤همنشيني واژة شر با واژگان بلا و فتنه

ل
قرآن امتحان را يكي از حكمتهاي وجود شر معرفي ميكند .خداوند ميفرمايدُ » :ك ُّ

ش ِّر وَالْخَ ْي ِر ِفتْ َن ًة :هر انسانى طعم مرگ را مىچشد! و شما را
ت وَنَبْلُوكُ ْم بِال َّ
س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِ
نَفْ ٍ
با بديها و خوبيها آزمايش مىكنيم و سرانجام به سوى ما بازگردانده مىشويد!« )انبياء:

(٣٥؛ شما را با بديها و خوبيها آزمايش مىكنيم .آيه »ابتلاء« را به »كم« كه ضمير جمع

است ،اضافه ميكند؛ لذا سنت امتحان دربارة همة بندگان ،مؤمن و كافر ،پيامبر و افراد
امت جاري ميشود.

ت:
در برخي موارد وسيلة امتحان براي ما ناشناخته است» :وَ ِإ ِذ ابْتَلى إِبْرَاهي َم رَبُّ ُه بِكَلِمَا ِ

هنگامى كه خداوند ،ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود« )بقره .(١٢٤ :منظور از اين
كلمات براي ما روشن نيست؛ اما در معمو ِل موارد به نحوي مواد امتحاني براي ما مشخص

است ،به گونهاي كه ميتوان آنها را به چهار گروه خير و شر ،ملايمات و ناملايمات تقسيم
خيْ ِر« )أنبياء (٣٥ :و آنجا كه
كرد .آنجا كه خير و شر است ،ميفرمايد» :نَبْ ُل َوكُمْ بِالشَّرِّ وَا ْل َ

وسيلة امتحان ملايمات است ،ميفرمايدَ » :ف َأمَّا الْ ِإنْسَا ُن ِإذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ ُه َفأَكْ َرمَ ُه وَنَ َّعمَه :امّا

هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

شر ميشود ،نه از اين باب كه ميداند شر است و مطالبه ميكند ،بلكه از آن روست كه

انسان هنگامى كه پروردگارش او را براى آزمايش اكرام مىكند و نعمت مىبخشد،
مىگويد :پروردگارم مرا گرامى داشته است« )فجر .(١٥ :قرآن ناملايمات را نيز وسيلة

ن ا ْلأَمْوَا ِل وَا ْلأَنْ ُفسِ
ص ِم َ
ف وَالْجُو ِع َونَقْ ٍ
ن ا ْلخَوْ ِ
شيْءٍ ِم َ
امتحان بيان كرده استَ » :ولَنَبْ ُل َو َّنكُ ْم ِب َ

ت :بهطورقطع همة شما را با چيزى از ترس ،گرسنگى و كاهش در مالها ،جانها
وَال َّثمَرَا ِ
و ميوهها آزمايش مىكنيم« )بقره.(١٥٥ :

١٦٤

با توجه به آيات بيانشده ،در اين بخش نيز مشخص است رابطة ميان خير و شر و

ملايمات و ناملايمات ،برابر نيست .ابزار امتحان ميتواند خير و شر يا ملايمات و ناملايمات
باشد .گاهي آزمونها دشوارند ،اما خيرند و گاهي ماية راحتي هستند ،ولي شر تلقي
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ميشوند؛ اينگونه نيست كه ناملايمات حتم ًا شر و ملايمات حتماً خير باشند.

مراد از شر و خير در اين آيه شر و خير دنيوي است؛ زيرا واژة »شر« با واژة »نبلوكم«
همنشين شده و از آنجايي كه دنيا سراي امتحان است ،مراد از شر در اين مورد ،شر دنيوي
خواهد بود .آنچه از امتحانات انجام ميگيرد ،همگي در دنيا محقق ميشود و اگر شري

نيز در آخرت انجام گرفت ،در قالب عذاب خواهد بود ،نه امتحان؛ زيرا آنجا سراي جزا
و پاداش است ،نه سراي امتحان.
.٥همنشيني واژة شر با واژة غاسق

علامه طباطبائي معتقد است؛ ازآنجاكه شر اشرار در تاريكي شب بهتر به انسان ميرسد
و بشر براي دفع شر در شب ناتوانتر و عاجزتر است ،پناهبردن به خداوند از شر شبانگاهي

ضروريتر از پناهبردن به او از شر روز خواهد بود )طباطبائي ،١٤١٧ ،ج ،٢٠ص.(٣٩٣-٣٩٢
ق ِإذَا وَقَب :و از ش ّر هر موجود شرور ،هنگامى كه شبانه
ن َشرِّ غَا ِس ٍ
خداوند ميفرمايدِ » :م ْ
وارد مىشود« )فلق .(٣ :با توجه به واژگان موجود در متن ،اين خود تاريكي به عنوان شر
مطرح ميشود ،نه شري كه در تاريكي شب واقع ميشود ،ازاينرو خود تاريكي شب شر
معرفي ميشود ،نه شري كه در تاريكي شب به انسان ميرسد.

اين آيات در صدد بيان چند مطلب خواهد بود؛ يكي وجوديبودن شر ،بر خلاف

آنچه برخي شر را امري عدمي ميپندارند )هيك ،١٣٨١ ،ص(١٠٣-١٠٢؛ اما قرآن ميفرمايد:

ق إِذا وَقَب :از شر هر
ن َشرِّ غاسِ ٍ
ن شَ ِّر ما خَلَق :از شر آنچه آفريده شده« )فلقَ » ،(٢ :و ِم ْ
»مِ ْ
شب تاريك ،آنگاه كه درآيد و فراگيرد« )فلق .(٣ :مطلب ديگري كه اين آيات در صدد

بيان آن هستند ،شيوة مواجهه با اين سختيهاست كه انسان بايد به دنبال مأمني باشد تا از
شر آنها به آنجا پناه ببرد.

ن َش ِّر
خداوند به پيامبر فرمان ميدهد از شر زنان جادوگر به خدا پناه ببرد »وَ ِم ْ

ال َّنفَّاثاتِ فِي الْ ُعقَد :و از شر زنان )جادوگر( دمنده در گرهها« )فلق» .(٤ :نفث« در لغت به
معناي چيزي كمتر از »التفل« آمده است )ابندريد ،١٩٨٨ ،ج ،١ص (٤٢٩و »التفل« به معناي

١٦٥

پرتابكردن آب دهان آورده شده است )فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج ،٨ص» .(١٢٣نفاثات في العقد«
سدَ :از
همچنين خداوند به پيامبر امر ميفرمايد تا بگويدَ » :و ِمنْ َشرِّ حَاسِدٍ ِإ َذا حَ َ
شر حسود ،هنگامي كه حسادت خود را اظهار ميدارد ،به خدا پناه ميبرم« )فلق.(٥ :
حسود تا حسد خويش را اظهار نكند ،تنها خويش را آزار ميدهد و چنانچه آن حسادت

را اظهار كند ،ديگران را به زحمت مياندازد )مازندرانى ،١٣٨٢ ،ج ،١٠ص .(٣٦٦ازاينرو
ميفرمايد :از شر حسود آنگاه كه حسادت خويش را اظهار كند ،به خداوند پناه ميبرم.

در سورة انسان ،ضمن معرفي خداوند به عنوان رهيافتي مطمئن در برابر شرور ،واژة

»ذلك اليوم« نيز با شر همنشين ميشود؛ بنابراين منظور از شر ،در اين سوره »شر« اخروي

ك الْ َي ْو ِم« )انسان ،(١١ :اما آية سورة فلق تنها خداوند را پناهگاه
است » َفوَقا ُه ُم ال َّل ُه َش َّر ذَ ِل َ
و رهيافتي براي وجود شر معرفي ميكند و به جنس و مكان شر نگاه عامي دارد.

.٦همنشيني واژة شر با واژگان نفاثات و حاسد
قرآن دشواريهاي دنيوي را بهطورمطلق خير يا شر معرفي نميكند؛ برخي ناملايمات
خيرند ،همانگونهكه برخي ملايمات شر هستند؛ اما وقتي از پديدههايي صحبت ميشود
كه از سوي برخي انسانها به انسانهاي ديگر وارد ميشود ،قرآن بهطورمطلق از واژة شر

استفاده ميكند .به عبارتي ،در مفهومسازي قرآن ،مشقتهايي كه از سوي برخي انسانها
بر برخي ديگر وارد ميشود ،شر تعبير شده است.

هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

سواحر ،نيز معنا شده است )همان ،ج ،٢ص.(٢٣٠

ت فِي ا ْلعُقَد«
در قرآن واژه شر با واژه نفاثات همنشين شده استَ » ،و ِمنْ شَ ِّر النَّفَّاثا ِ
)فلق .(٤ :برخي مفسران مراد از »النفاثات« را زنان ساحر دانستهاند )مكارم شيرازي،١٤٢١ ،

ج ،٢٠ص» .(٥٧٠نفاثات« مبالغه در »نفث« معنا ميدهد .اينها زناني هستند كه وِرد

ميخوانند ،در گرهها ميدمند و از اين طريق سحر ميكنند .قولي هم هست كه منظور

زنانياند كه در گوش مردان خويش زمزمه ميكنند و مردان را در تصميمهايشان سست
١٦٦

مينمايند )طيب ،١٣٧٨ ،ج ،١٤ص .(٢٧٢قولي هم نقل شده كه »نفاثات« نفوس شريري

هستند كه وسوسهانگيزي ميكنند تا ارادههاي جمعي را سست نمايند )مكارم شيرازي،

 ،١٤٢١ج ،٢٠ص .(٥٧٠البته ميان اين اقوال ميتوان جمع نمود :مراد كساني هستند كه با
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نمامي و سخنچيني بنيان محبت را بين افراد نابود ميكنند )همان(.

سدَ :و از ش ّر
ح َ
قرآن در جاي ديگر به پيامبر فرمان ميدهد تا از »شَ ِّر حَاسِ ٍد ِإ َذا َ
هر حسودى ،هنگامى كه حسد مىورزد« )فلق ،(٥ :به او پناه ببرد .حسود تا حسد خويش
را اظهار نكند ،تنها خويش را آزار ميدهد و چنانچه آن حسادت را اظهار كند ،ديگران را
به زحمت مياندازد )مازندرانى ،١٣٨٢ ،ج ،١٠ص .(٣٦٦ازاينرو ميفرمايد :از شر حسود
آنگاه كه حسادت خويش را اظهار كند ،به خداوند پناه ميبرم.

اين دو آيه چهرة ديگري از شر را رونمايي ميكنند كه ازجمله رخدادها و پديدههاي

عالم نيست ،بلكه برخاسته از سيرت خبيث برخي انسانهاست؛ لذا شر تنها هويت
رخدادي ندارد و آن را نبايد تنها يك پديدة مشقتآفرين دانست ،بلكه شر ميتواند نتيجة

شرارت افراد شرور باشد.

 .٧همنشيني واژة شر با وسواس خناس
س :از شر وسواس
خداوند گاهي منشأ شر را انسان معرفي ميكند» :مِنْ شَ ِّر ا ْل َوسْواسِ الْخَ ّنَا ِ
خناس« )ناس .(٤ :فراهيدي »وسوس« را حديثالنفس و »وسواس« را صداي مخفيانه معنا
كرده است )فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج ،٧ص .(٣٣٥راغب وسوسه را انديشة زشت و ناروا ميداند

و وسواس را صداى روشن و آهنگ خفى و آرام معنا كرده است )راغب ،١٤١٢ ،ص.(٨٦٩
س« كسى است كه عادتش دور شدن ]در برابر ذكر خدا[ است ،واژة »خنّاس« از
»ا ْلخَ ّنَا ِ

خنس گرفته شده است ،به معناى انقباض و احتفا آمده است )صاحب ،اسماعيل بن عباد،

 ،١٣٧٦ج ،٤ص .(٢٦٤طبرسي »خناس« را دورشدن و عقبرفتن معنا مينمايد و روايتي را

از انس بن مالك از پيامبر روايت ميكند» :شيطان بينى خود را بر روى قلب انسان
ميگذارد ،هرگاه انسان خدا را ياد كند ،شيطان دور مىشود و چنانچه خدا را فراموش

كند ،شيطان بر قلب او مسلط ميشود« )طبرسي ،١٣٧٧ ،ج ،٤ص.(٥٦٦

س
صدُو ِر ال ّنَا ِ
قرآن اين وسواس خناس را چنين توضيح ميدهد» :الَّذِي ُيوَ ْس ِوسُ فِي ُ
ن ا ْلجِ َّنةِ وَالنَّاسِ :همان كسى كه در سينههاى انسانها وسوسه مىكند؛ وسوسهگرانى از
مِ َ

١٦٧

س« ،صفت براي وسواس
صدُو ِر ال ّنَا ِ
جن يا از انسان« )ناس» .(٦-٥ :ا َّلذِي ُي َو ْس ِوسُ فِي ُ

مفهومسازي كرده است .علامه طباطبائي معتقد است» :چنانكه معروف است ،قلب محل

ادراك و شعور انسان است؛ لذا محل وسوسة شياطين قرار ميگيرد« )طباطبائي،١٤١٧ ،

ج ،٢٠ص .(٣٩٧اين وسوسهكنندگان گاهي اجنه هستند و گاهي انسانها .آية »مِ َ
جنَّ ِة
ن ا ْل ِ
س« بيانكنندة اين مطلب است كه برخي از مردم به دليل شدت انحرفات و كجرويها،
وَال ّنَا ِ
خود شيطانى شدهاند ،به گونهاي كه قرآن آنها را با شياطين جني همنشين كرده است.

.٨همنشيني شر با ذلك اليوم )قيامت(

اگرچه قرآن به ماهيت اينجهاني ِشر تصريح ندارد ،اما شر دنيوي را تنها مصداق شر بيان
ض َر ًة َو ُسرُور ًا :خداوند
نميكند .خداوند ميفرمايدَ » :فوَقا ُه ُم اللَّ ُه َش َّر ذ ِل َ
ك الْيَ ْومِ َولَقَّا ُه ْم َن ْ
آنان را از ش ّر آن روز نگه مىدارد و آنها را مىپذيرد؛ درحالىكه غرق شادى و سرورند«
)انسان .(١١ :از همنشيني واژة »شر« با »ذلك اليوم« روشن ميشود كه خداوند صحبت از

روزي ميكند كه در آن روز شر واقع ميشود .مراد از شر و ذلك اليوم چيست؟

»ذلك« در »ذلك اليوم« اسم اشاره است و مشاراليه آن در آيه قبل ذكر شده است » ِإنَّا

ف ِمنْ رَبِّنا يَوْم ًا عَبُوس ًا َقمْطَريرا :ما از پروردگارمان خائفيم ،در آن روزى كه عبوس و
نَخَا ُ
سخت است« )انسان ،(١٠ :بهحق كه ما از پروردگارمان در روزى كه گرفته و بهشدت
سخت و هولناك است ،مىترسيم» .العبوس« ترشرويي و چهره درهمكشيدن به دليل
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خناس است كه در آية قبل ذكر شده است .قرآن محل وسوسة شيطان را قلب انسانها

دلتنگي و گرفتگي خاطر معنا شده است )راغب اصفهاني ،١٤١٢ ،ص» .(٥٥٤يوم عبوس« را

روز شديد معنا كردهاند )فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج ،١ص .(٣٤٣فراهيدي »غضوب« را كثيرالغضب
معنا نموده و واژة »غضوب« را با عبوس هممعنا ميگيرد )همان ،ج ،٤ص» .(٣٦٩القمطرير«

را نيز به معناي شديد و غليظ گرفتهاند )ازهري ،١٤٢١ ،ج ،٩ص(٣٠٣؛ ازاينرو » َيوْم ًا عَبُوس ًا

قَمْطَريرا« ،روزي است كه سختي آن شديد و بلاي آن طولاني باشد )طريحي ،١٣٧٥ ،ج،٣

١٦٨

ص .(٤٦٢خداوند تصريح ميفرمايد افرادي را از شر آن روز نگه ميدارد؛ لذا در آن روز

شر وجود خواهد داشت.

ن
س َب َّ
قرآن شر روز قيامت را در برخي آيات ديگر مفهومسازي كرده است »وَلَا يَحْ َ
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ل ُه َو شَرٌّ َلهُ ْم سَيُ َط َّوقُو َن مَا بَخِلُوا بِ ِه
ن يَبْخَلُو َن بِمَا آتَا ُه ُم اللَّ ُه ِمنْ فَضْلِ ِه ُهوَ خَيْر ًا لَ ُه ْم بَ ْ
ا ّلَذي َ
يَ ْو َم الْقِيا َمةِ :كسانى كه بخل مىورزند و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده است،

انفاق نمىكنند ،گمان نكنند اين كار به سود آنان خواهد بود ،بلكه براى آنان شر به شمار
ميآيد .بهزودى در روز قيامت ،آنچه را به آن بخل ورزيدند ،همانند طوقى به گردنشان

مىافكنند« )آلعمران .(١٨٠ :اين آيه روز قيامت را زمان وقوع شري ميداند كه در دنيا
اسباب آن محقق شده است.

نكتة درخور توجه اينكه قرآن فشارها و دشواريهاي قيامت را از سختيهاي دنيا

شديدتر و دردآورتر مفهومسازي كرده است؛ ازاينرو واژة »مس« را همنشين شر دنيوي

جانِبِ ِه وَإِ َذا َمسَّ ُه الشَّ ُّر كَا َن يَؤُساً :هنگامى كه
ض وَنَأى بِ َ
ميكند » َوإِذا َأنْ َعمْنا َعلَى ا ْلإِنْسا ِن أَ ْعرَ َ

به انسان نعمت مىبخشيم] ،از حق[ روى مىگرداند و متكبرانه دور مىشود و هنگامى كه

)كمترين( بدى به او مىرسد] ،از همه چيز[ مأيوس مىشود« )اسراء(٨٣ :؛ اما دربارة
س َسقَ َر :آن
سحَبُونَ فِي النَّا ِر عَلى ُوجُو ِههِمْ ذُوقُوا مَ َّ
مشقتهاي اخروي ميفرمايد» :يَ ْومَ ُي ْ
روزى كه در ميان آتش به رو كشيده شوند ،بچشيد درد محسوس دوزخ را« )قمر.(٤٨ :

ميان دو واژة »مس« و »ذوق« تفاوت وجود دارد .با توجه به تفاوت اين دو واژه ،شدت

دشواريهاي قيامت نسبت به سختيهاي دنيا ،بهتر درك ميشود .طبرسي اين قول را شبيه
س الحمّى وذاق طعم الضّرب :شدت حرارت
قول اعراب ميداند كه ميگويند» :وجد م ّ

آتش به او رسيد؛ مثل اينكه آن را مس نموده باشد و طعم زدن را چشيد« )طبرسي،١٣٧٧ ،

ج ،٤ص(٢١٥؛ لذا دركي كه انسان از ذوق دارد ،از درك با مس عميقتر است؛ زيرا اول

واژة »ذوق« را آورده و سپس واژة »مس« را .ميفرمايد بچشيد مس سقر را .آيه چون در
مقام بيان عذاب دوزخيان است ،در صدد بيان شدت عذاب خواهد بود؛ ازاينرو وقتي

ميگويد بچشيد مس آتش را؛ يعني چشيدن شدت بيشتري نسبت به مس دارد .شيخ

طوسي بر اين باور است »الذوق« تناول چيزي با دهان است تا طعم آن بهتر درك شود
)طوسي] ،بيتا[ ،ج ،٥ص.(٣٥٨

١٦٩

.٩همنشيني واژة شر با ما خلق

است« )فلق .(٢ :در اين آيه واژة »شر« با واژگان »ما خلق« همنشين شده است» .ما«ي
موصوله به معناي هر چيزي است؛ لذا اين آيه فاعل شر را عام گرفته تا استعداد شر را در
همة آفريدهها بيان كند» .شر« به »ما خلق« اضافه شده و اين دو كلمه همانگونهكه مفسران

)دعاس ،١٤٢٥ ،ج ،٣ص /٤٧٦درويش ،١٤١٥ ،ج ،١٠ص (٦٢٣اذعان دارند ،مضاف و
مضافاليه هستند.

برخي »ذيشر« را در تقدير ميگيرند؛ يعني »من شر ذي شر ما خلق :از شر هر

صاحب شري« )طنطاوي ،١٤١٣ ،ج ،١٥ص /٥٤٥ثعالبي ،١٤١٨ ،ج ،٥ص .(٦٤٠اين تفسير

خالي از اشكال نيست؛ زيرا در تقديرگرفتن واژهاي در قرآن دليل ميخواهد و اين نياز به
قرينه دارد و ما قرينهاي براي آن نداريم.
.١٠همنشيني واژة شر با اعوذ
ازآنجاكه دشواري و مشقت در جهانبيني قرآن ،برابر با شر نيست ،راهحل برونرفت از

دشواريها نيز غير از راهحل نجات از شر مفهومسازي ميشود .راه برونرفت از
دشواريها بحثي است كه بايد در مقولة واژگان جانشين شر دنبال شود؛ لذا در اين مقاله
به آنها پرداخته نميشود.

ب الْفَلَق؛ پناه
خداوند به پيامبر فرمان ميدهد از شرور به او پناه ببرد» :أَعُو ُذ بِ َر ِّ
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ن شَ ِّر ما خَلَق :از شر تمام آنچه آفريده
هر آنچه خلق شده است ،ميتواند منشأ شر باشد » ِم ْ

ب الْناس :پناه مىبرم به پروردگار
مىبرم به پروردگار سپيدة صبح« )فلق (١ :يا »أَعُو ُذ بِرَ ِّ
مردم« )ناس ،(١ :از شر تمام آنچه آفريده است .در اين آيه واژة »شر« با »خلق« همنشين
شده است.

»اعوذ« در لغت به معناي پناهبردن به غير آمده )راغب اصفهاني ،١٤١٢ ،ص (٥٩٤و

»اعوذ بالله« به معناي »ألجأ الي الله« است ،يعني پناهبردن به خدا )فراهيدي ،١٤٠٩ ،ج،٢

١٧٠

ص .(٢٢٩پناهبردن در جايي معنا دارد كه خطري در كار باشد؛ ازاينرو هر جا سخن از

»اعوذ« باشد ،شري نيز خواهد بود.

در قرآن »شر« با واژة »اعوذ« همنشين ميشود و اين پناهگاه را پروردگار معرفي
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ميكند .ميان عرب جاهلي مرسوم بوده از وحشت امري ،به چيزي استعاذه ميكردند:
ن فَزادُو ُه ْم َرهَقاً :و مردانى از انس به
ج ِّ
ن الْ ِ
س َيعُوذُو َن ِب ِرجَا ٍل ِم َ
ن ا ْلإِ ْن ِ
»وَأَنَّ ُه كَا َن ِرجَا ٌل ِم َ
مردانى از جن پناه مىبردند ،پس آنها )اجنّه( بر گناه و طغيان و ذلت اينان )انسانها(

مىافزودند« )جن» .(٦ :رهق« به معناي جهالت و خفت عقل در انسان است )فراهيدى،

 ،١٤٠٩ج ،٣ص .(٣٦٦برخي از مفسران در تفسير اين آيه بيان نمودهاند اگر عربي در

جاهليت به بياباني بيآبوعلف ميرسيد ،ميگفت» :أعوذ بعزيز هذا الوادي من ش ّر سفهاء
قومه« )سبزوارى نجفي ،١٤٠٦ ،ج ،٧ص .(٢٤٧پناه ميبرم به عزيز اين بيابان از شر سفيهان

قومش .قرآن خداوند را پناهگاه مطمئن براي مصونماندن از شرور معرفي ميكند و

بهطوركلي پناهبردن به غيرخدا را جهالت و ناداني ميداند.

جهانبيني قرآن افزون بر اذعان به ضعف انسان در برابر شرور ،بر خلاف جهانبيني

جاهليت ،پناهگاه انسان از شرور را خداوند معرفي مينمايد .از آنجايي كه پيامبر نيز
يك انسان است ،ممكن است مورد تهاجم انواع شرور قرار گيرد .با نگاهي توحيدي،
تنها خالق عالم ميتواند بشر را از هجمة شرور محافظت كند و خود ،مغلوب هيچ شري
نشود .قرآن جهانبيني خويش را دربارة استعاذه از شرور ،با همنشيني واژة شر با واژگان

اعوذ و رب ،مفهومسازي كرده است.
ل إِنَّما أَنَا بَشَ ٌر مِ ْث ُلكُم :بگو من فقط انسانى مثل شما هستم« )فصلت(٦ :
»قُ ْ

نتيجهگيري
مسئلة شر در جهانبيني قرآن متفاوت از نگاه دينپژوهان مطرح ميشود .با تحليل واژگان
همنشين شر و بررسي ارتباط ميان آنها ،مشخص ميشود ميان شر و ناملايمات ،رابطة

تساوي برقرار نيست ،بلكه بين شر و مشقات عموم و خصوص منوجه است .برخي از
رخدادهاي سخت ،خير تلقي ميشوند؛ همانگونه كه برخي از پديدههايي كه باعث

انبساط خاطر ميشوند ،شر به شمار ميآيند؛ ازاينرو سرشت شر و رنج حتم ًا يكسان
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نيست .به بيان ديگر ،رنج ضرورت ًا شر نيست .همچنين ماهيت شر در قرآن به گونهاي

تبيين ميشود كه با حوزة معرفتشناسي در ارتباط است؛ به اين معنا كه گاهي انسان به
عالم را با تأثيرات و نتايج آنها ملاحظه ميكند .گاهي پديدهاي سخت داراي نتيجهاي مفيد
است؛ ازاينرو عليرغم وجود مشقت در آن پديده ،قرآن آن را خير لحاظ ميكند و گاهي
رخدادي شاديبخش را به دليل نتيجه سوء آن ،شر تلقي ميكند.

در قرآن امتحان يكي از حكمتهاي وجودي شرور معرفي ميشود .قرآن به دشواري-

هايي كه انسانها براي يكديگر پديد ميآورند ،توجه نموده است و آنها را شر تلقي
ميكند .مشقات وارده از قبل انسانها ،حتي اگر نتايج خوبي نيز داشته باشد ،باز قرآن آنها

را شر ميداند .آيات قرآن ضمن توجه به شرور دنيوي ،به شرور اخروي نيز توجه كردهاند.
قرآن پناهبردن به خداوند را رهيافتي براي حل مسئلة شر عنوان ميكند.

هستيشناسي شر در قرآن با تأكيد بر ميدان معنايي واژگان همنشين

دليل نداشتن علم كافي پديدههاي عالم را خير يا شر ميداند ،درحاليكه قرآن پديدههاي

منابع و مآخذ
* قرآن مجيد

* نهج البلاغة؛ قم :هجرت١٤١٤ ،ق.
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بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم
بر رأي او پيرامون منشأ دين
سيامك

عبداللهي

چكيده
هيوم در ارائة رأي خود دربارة منشأ باور ديني ،از معرفتشناسي تجربهگرايانهاش بهره ميبرد؛ اما پارهاي

تعارضات دروني آن را نحيف ميكند و نظرية طبيعتگرايانة هيوم دربارة خاستگاه دين را از انسجام و
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استحكام تهي ميسازد .بر اين اساس ،در اين جستار ابتدا رأي هيوم دربارة منشأ دين بيان ميشود و پس

بهطورعمده بر ناسازواري اين گزارة فلسفه ديني هيوم با آراي معرفتشناختي او متمركز است .پس از
مشخص شدنِ تأثير حداكثري معرفتشناسي هيوم بر نظر او در مورد منشأ دين ،اين نتيجه به دست آمد

كه اول ًا بهترين نقدها بر نظر هيوم دربارة منشأ دين ،نقدهايي هستند كه عمدتاً بر مباني معرفتشناختي او
متمركز شده است؛ ثاني ًا رأي هيوم در اين مورد استحكام لازم را نداشته است و در اين ميان ،نداشتن
انسجام دروني ،نقش عمدهاي در تضعيف نظرية هيوم دارد.

واژگان كليدي :هيوم ،منشأ دين ،تاريخيانگاري ،معرفتشناسي ،طبيعتگرايي ،تعارضات دروني.
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بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

از بررسي ميزان تأثير معرفتشناسي هيوم بر گزارة فلسفة ديني او ،نقدهايي بر هيوم وارد ميكنيم كه

مقدمه
هيوم چند ماه پيش از مرگش ،به جيمز بوسوِل مينويسد كه پس از مطالعة آثار لاك و
كلارك ،ديگر هيچوقت اعتقادي به دين پيدا نكرد )احتمال ًا به اين دليل كه براهين آنها را

براي دفاع عقلاني از دين ،بسيار سطحي و سست ميدانست( ).(Noxon, 1995, p.3
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درست است كه عقيدة او در مورد خدا با تلقي مسيحيان از خدا ،كامل ًا متفاوت است و

همة اديان را نيز تجليات خرافات ميشمرد ،ولي نسبت به مفاهيم الحاديِ روزگارش نيز
به ديدة شك مينگريست و حجم نوشتههاي او دربارة دين نيز بيش از هر موضوع ديگري

است و اين نشا ِ
ن دغدغة ديني اوست ).(Gaskin, 1988, p.1
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ي هيوم دربارة مسئلة تصور خدا و دين بسيار دشوار مينمايد و آنچه
ن نظر ايجاب ِ
يافت ِ

ايشان گفته است ،بيشتر يا در رد آراي ديگران است -مانند آنچه در نقد امكان اثبات
عقلاني وجود خدا و خطاب به الهيات طبيعي بيان داشته است -يا در مورد منشأ تصور
خدا و دين نزد باورمندان است و ازاينرو رسيدن به نظر خود او بسيار دشوار است .وي

اثبات وجود خدايي را كه در الهيات طبيعي بيان ميشود ،از نگاه عقلي ناممكن ميداند و
براي اين كار در بخش ده ِ
م كتاب پژوهش در باب فهم آدمي )An Enquiry ) (١٧٥١

) ،(Concerning Human Understandingبرهان( معجزه را به چالش ميكشد و در
كتاب گفتوگوهايي در باب دين طبيعي ) ،(١٧٥٢براهين اثبات وجود خدا را نقد

ميكند .او سرانجام در واپسين فصل تاريخ طبيعي دين ) Natural History of

) (Religionفصل پانزدهم( ،نظم در جهان را گواهي كافي بر وجود عللي براي جهان
ميشمارد ) (Hume, 2011, p.53و همچنين در آخرين صفحات گفتوگوها اشارهوار
وجود علت يا عللي را براي نظم در طبيعت ميپذيرد و ميگويد» :علت يا علتهاي نظم

در گيتي احتمال ًا شباهت اندكي با عقل و هوش ) (Intelligenceآدمي دارند؛ اما وراي
اين ،ما راهي براي بسط و تعميم اين دليل به منظور اثبات خصوصيات و ويژگيهاي اين
علت يا علل نداريم« ).(Idem, 2007c, pp.101-102
اما حال كه اعتقاد به چنان خدايي عقلگريز است ،چرا برخي مردم )مؤمنان( به آن

باور دارند؟ هيوم به اين پرسش در كتاب تاريخ طبيعي دين ) (١٧٥٧پاسخ ميدهد .از

نظر هيوم منشأ دين ) (Origin of Religionو تصور خدا را بايد در انفعالات بشري
همچون ترس از بلايا و اميد به بهبود آينده يافت كه در طول زمان انسانها كوشيدهاند

رنگ و بويي ديني -عقلاني به آن ببخشند .دين و مدعيات آن همواره براي هيوم اهميت
شاياني دارد و وي همواره تلاش ميكند در تبيين نظرياتش دربارة دين ،آن را ريشهيابي

كند تا بتواند اين مقوله را بهتر مطالعه و پژوهش نمايد .نظر هيوم در مورد منشأ و چيستي
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دين در كتاب تاريخ طبيعي بهطورمبسوط تقرير شده است.

با در نظر گرفتن مجموع آراي هيوم دربارة منشأ دين ،به نظر ميرسد كه او با تكيه

آن است كه مشخص كند آيا هيوم متأثر از معرفتشناسياش ،نظرش را در مورد منشأ

دين بيان ميدارد يا خير و اگر چنين است ،اين تأثير چه ميزان است؟ از سويي نقدهايي

كه بر وي ميشود ،كدام يك مؤثرترند و اگر اين نقدها نظرية هيوم را تضعيف ميكنند،
دليل اصلي ضعف اين نظريه را بايد از كجا دانست؟

در اين نوشتار ،بيشترين نقدي كه بر هيوم وارد ميآوريم ،نقد دروني است .منظور ما
از نقد دروني ،نقدي است كه بر تعارضاتي متمركز است كه درون يك نظريه ،ميان
پيشفرضهاي آن نظريه با گزارههاي مورد ادعايش وجود دارد .نقدي كه در اينجا استفاده
ميشود بر ناسازواري ميان مباني معرفتي هيوم با رأي او دربارة منشأ دين ،به همراه مشكل
روششناختي آن متمركز است .پايگاه نقادي ما نيز ،بهطورعمده متافيزيكي است؛ نقدهايي

كه تمركزشان پيرامون رويكرد كلي هيوم دربارة منشأ دين است .اين نكته نيز شايان ذكر
ط هيوم ،براي دستيابي به
است كه هرچند در اين مقاله سعي شده است از همة آثار مرتب ِ

زيستجهان فكري او بهره برد ،اما به دليل موضوع مقاله ،منبع اصلي ما براي يافتن رأي
هيوم در باب منشأ دين ،كتاب تاريخ طبيعي دين خود هيوم است كه به تناوب از ترجمة
 در مقابل نقد بيروني كه پيشفرض قراردادنِ يك معيار نقادي محقق ميشود.
 اين كتاب مهمترين اثري است كه هيوم پيرامون منشأ دين نوشته است.

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

بر اصالت تجربهاش ،دين را به انفعالات و عواطف تحويل و تحليل ميبرد .قصد نگارنده

دكتر عنايت يا متن اصلي استفاده نمودهايم .يافتن اين پرسشها و پيشفرضها ،به همراه

نقد نظر هيوم دربارة منشأ دين ،چارچوب اصلي نوشتار پيشرو را تشكيل خواهد داد.

الف( روش تجربهگرايانة هيوم در يافتن منشأ دين
پيش از تبيين نظر هيوم دربارة خاستگاه دين ،شايسته است در مورد روشي كه هيوم به
١٧٨

وسيلة آن به دنبال يافتن منشأ دين است ،اندكي سخن بگوييم .سؤال مهمي كه در اينجا

مطرح ميشود آن است كه هيوم ريشهيابي علل گرايش به دين را در حيطة قلمرو چه

علمي ميداند و قصد دارد با چه روشي به دنبال علل پيدايش دين بگردد و چرا اين روش

را انتخاب ميكند؟
زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦سيامك عبداللهي

تأكيد هيوم در جايجاي آثارش بر استفاده از استنتاج تجربي ،به عنوان روشي سودمند

و كارآمد براي رسيدن به منشأ باور ديني در طبيعت انسان ،آشكار است ) Idem, 2007a,

 .(pp.4 & 117/ 2007c, pp.23 & 41هيوم اين روشِ كلان را به دو روش جزئي

تحليل ميكند و ميگويد بايد دو قلمرو و دو علم را بهخوبي كاويد تا با تأمين مشاهدات
كافي بتوان خاستگاه پيدايش دين را در سرشت آدمي يافت:

 .١حوزة روانشناسي كه افعال و عادات آدميان كنوني و انسانهاي گذشته را بررسي

ميكند.

 .٢قلمرو علم تاريخ كه مدارك و اسناد معتبر تاريخي را در مورد آدميان پيشين مد
نظر دارد:
همگان پذيرفتهاند كه يكساني و يكنواختي عظيمي ميان اعمال آدميان همة ملل

در همة اعصار برقرار است و طبيعت آدمي در اصول و افعالش همواره بر حال
واحدي است .آدميان در همة زمانها و زمينها اغلب چنان مشابه هماند كه تاريخ


عنوان فرعي رساله نيز اهميت نگاه تجربي براي هيوم را مشخص ميسازد» :تلاشي براي استفاده از

روش تجربي در راستاي استدلال براي مسائل اخلاقي«

(Being An Attempt to introduce the experimental Method of Reasoning into
Moral Subjects).

چيز تازه و غريبي در اين باره به ما نميآموزد .فايدة اصلي تاريخ صرفاً نماياندن
اصول هميشگي و همگاني طبيعت انساني از طريق نشاندادن آدميان در اوضاع
و احوال متفاوت و تهية موادي است كه بتوانيم مشاهدات خود را بر روي آنها

انجام دهيم تا با سرچشمههاي معمول عمل و رفتار آدمي آشنا شويم؛ چراكه در

انگيزهها و اعمال آدمي يكنواختي برقرار است .ازاينرو فايدة تجربة حاصل از
عمر طولاني و دادوستد و انواع تعامل با انسانها اين است كه اصول طبيعت

انسان را به ما ميآموزد و انديشه و عمل ما را تنظيم ميكند .به وسيلة اين

١٧٩

راهنماست كه از طريق اعمال و اظهارات و حتي حالتهاي آدميان ،تمايلات و

اعمال آنها ميپردازيم ).(Hume, 2007b, pp.60-61

بنابراين روش هيوم براي يافتن خاستگاه دين ،استنتاج مبتني بر دادههاي

روانشناسانه -تاريخي است و همانگونه كه در پژوهش تأكيد ميكند ،اين روش
ي انسان است،
ميتواند ما را به طبيعت مشترك بشري رهنمون كند تا با فهم آنچه ذات ِ

بدانيم آيا دين از طبيعت اصيل انسان سرچشمه گرفته يا امري فرع بر سرشت و طبيعت

اوست.

ب( رأي هيوم دربارة منشأ دين
هيوم در كتاب تاريخ طبيعي دين ميگويد كه دين اصلي و نخستين بشر ،شرك
)چندگانهپرستي( ) (Polytheismيا بتپرستي بوده است:

انسانهاي بدوي در برخورد با هر حادثهاي ،آن حادثه را معلول علتي ميپنداشتند؛
از سوي ديگر ،ازآنجاكه بسياري از اين حوادث و رويدادها در تعارض و تضاد
با يكديگر واقع ميشدند ،آنان به اين مطلب رسيدند كه آن پديدهها علت واحدي
ندارند و به وجود علل متعددي براي آن حوادث معتقد گرديدند و به اين دليل

كه سطح اندكي از تعقل داشتند ،توانايي شناختن آن علل را نداشتند و آنها را
 نام كامل اين كتاب پژوهشي پيرامون فهم آدمي است كه در اين مقاله به دليل ارجاعات فراوان ،آن را

پژوهش ميناميم.

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

انگيزههاي ايشان را ميشناسيم و پس از شناخت انگيزهها و تمايلاتشان ،به تفسير

ناشناخته و پنهان تلقي ميكردند )هيوم ،١٣٨٧ ،ص.(٣٨

وي معتقد است هرچند مشاهدة نظام طبيعت ميتواند ذهن را به سوي اصو ِل توحيد
)يگانهپرستي( ) (Monotheismرهنمود كند ،اما نميتواند عامل نخستين انديشههاي بشر
دربارة دين باشد؛ زيرا اگر اين مشاهده سبب پيدايش دين ميشد ،هرگز بشر به شرك )و

چندگانهپرستي( گرايش نمييافت؛ بلكه يگانهپرستي دين نخستين انسان ميشد .حال
١٨٠

آنكه شرك در جوامع بشري بوده و هنوز هم ميتوان رگههاي آن را يافت ،بنابراين شرك
ن نخستين و كهن بشر است ).(Hume, 2011, pp.15-17
و چندگانهپرستي ،دي ِ

هيوم معتقد است از آنجايي كه باور به يك علت واحد ،از نظر معرفتي بالاتر و والاتر
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از اعتقاد به چندين خداست و انسان با غلبه بر تضاد ميان خدايان گوناگون ،به اين نتيجه
رسيده است كه خدايي يگانه ،ولي با صفات مختلف بر جهان حكمراني ميكند و اين

فرايند به تدقيق و تأمل نياز دارد؛ بنابراين پذيرش اين مطلب كه مردمان نخستين با سطح

نازلي از انديشه بتوانند به چنين اعتقادي دست يابند ،همانند آن است كه بگوييم هندسه
پيش از كشاورزي نزد آدميان رواج داشته است يا بگوييم انسانها پيش از آنكه در كلبهها
زندگي كنند ،در كاخها مسكن داشتهاند .اگر انسانها در همان آغاز با استفاده از نظام
طبيعت به ذاتي متعالي عقيده پيدا ميكردند ،ديگر هرگز نميتوانستند آن عقيده را رها

كنند و به شرك متمايل شوند؛ زيرا همان عقلي كه در آغاز ،چنين عقيدهاي را ميان آنها
رواج داده بود ،ميتوانست آن را آسانتر ميان ايشان پايدار نگه دارد .بنيادنمودن هر آييني
ن آن )هيوم ،١٣٨٧ ،ص .(٣٤هيوم با زيركي
بسيار دشوارتر است از تأثيرمند كردن و نگهداشت ِ

از اصطلاح » «Primaryدر منشأيابي گرايش به دين استفاده ميكند؛ زيرا اين اصطلاح
نه تنها بر اوليبودن شرك اشاره دارد ،بلكه اصليبودن را نيز در خود دارد و نشاندهندة
آن است كه در تاريخ بشريت آنچه طبيعي و برخاسته از سرشت انسان است ،چندخدايي
و شرك است.
 نام بخش اول كتاب تاريخي طبيعي دين » That Polytheism Was The Primary Religion Of

 «Menاست.

ب تاريخ طبيعي دين )بنياد
هيوم در ادامة يافتن منشأ نخستين دين ،در بخش دوم كتا ِ
شرك( ،ميگويد سير رويدادهاي زندگي چندان گوناگون است كه ما را به سوي اين

ل تدبير چندين آفريدگار است:
انديشه پيش ميبرد كه اين حوادث حاص ِ

در ميان همة ملتهايي كه مشرك بودهاند ،نخستين عقايد ديني نه از ژرفبيني

در آثار طبيعت ،بلكه از نگراني دربارة رويدادهاي زندگي و از بيم و اميدهايي
كه انديشة آدمي را به تكاپو ميانگيزد ،سرچشمه گرفته است .مطلب ديگر آنكه
مردمان نخستين قدرت پيشبيني اين حوادث و رويدادها را نداشتند و نيز

١٨١

نميتوانستند از بلايا و مصيبتهايي كه اين حوادث بر آنها تحميل ميكرد،
ل
و ناخوشي در حركت بودند .با توجه به نكات يادشده ،انسانِ اوليه اين عل ِ

ناشناخته را ماية اميدها و بيمهاي خود ميدانست و با انجام آيينها و مراسم
خاص و قرباني ،سعي در جلب رضايت آن علل و جلوگيري از غضب و خشم
آنها ميكرد؛ زيرا آن علل را همانند خود داراي احساسات ،عواطف ،خشم و

غضب و حتي داراي اندامهايي مانند خود ميپنداشت .سيهروزي در آينده و
ترس از مرگ ،انسانها را برميانگيخت تا با كنجكاويِ هراسانگيزي ،نخستين

نشانههاي مبهم الوهيت را مشاهده كنند ).(Hume, 2011, pp.18-19

از ديدگاه هيوم منشأ دين در سرشت انساني ) (Human Natureبه بيمها و اميدهايي

بر ميگردد كه رويدادهاي گوناگون زندگي در بشر ايجاد ميكنند .او در پي يافتن خاستگاه

اين بيم و اميدها بر ميآيد و در اين باره ميگويد علتهايي كه براي ما ناشناختهاند ،سبب
ميشوند ذهن ما تصوراتي هراسانگيز از آنها بسازد و همين تصورات سبب نگراني ما

نسبت به رويدادهاي زندگي ميشود .عواطف ما بر اثر انتظار هراسآميز رويدادها ،همواره
پربيم و برانگيخته است و ذهن ما نيز از نيروهايي كه بدينگونه گرفتارشان هستيم ،پي-
درپي تصوراتي ميسازد )(Ibid, p.31؛ تصوراتي كه بر مبناي آن ،هر كدام از علتهاي

ناشناخته ،خدايي تصور شوند كه از گستراندن نفوذ خود به موقعيتهاي ديگر ناتواناند؛

ازاينروست كه شرك )و چندخدايي( پديد ميآيد:

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

جلوگيري كنند و ازاينرو همواره ميان مرگ و زندگي ،بيماري و سلامتي ،خوشي

ناملايمات و فراز و نشيبهاي زندگي ،انديشة وجود قواي متفاوت فراواني را به
ذهن ميآورد كه بر زندگي انساني اثر ميگذارد و تضاد و تزاحم موجود در

طبيعت ،براي انسان بدوي ،دالِّ بر وجود چندين خدا بوده است كه هر يك بر
قسمتي و بر قومي حكمفرمايي ميكردند .فاصلة چنين خداياني با انسانهاي

برجسته و قهرمان چندان زياد نيست .آنان نيرويي برتر از انسان دارند ،ولي

١٨٢

نيرويي نامتناهي و بعيد از نيروي انسانهايِ برجسته ندارند )مانند خدايان يونان
باستان( .همين محدوديت نيرو و ضعف خدايان است كه تزاحم و تعارض را
در جهان پديد ميآورد ).(Ibid, pp.27-29

هيوم تا اينجا توانسته است زمينة مناسبي فراهم كند تا سخن اصلياش را مطرح كند؛
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اينكه »توحيد ،محصول و شكل تكامليافتة شرك است« .وي در بخش ششم تاريخ
طبيعي )پيدايي توحيد از شرك( ،دليل پيدايش يگانهپرستي از چندخدايي را بيان ميكند
و ميگويد افراد قومي كه به چندين خدا باور دارند ،به عبادت يك خدا روي ميآورند؛

زيرا »آنان ميپندارند در تقسيم قدرت و ملك ميان خدايان ،قومشان به زير فرمان خدايي

خاص در آمدهاند« )هيوم ،١٣٨٧ ،ص .(٦٥از منظر هيوم دليل پيدايش توحيد و يگانهپرستي

از شرك و چندخدايي ،پندار افراد يك قوم مبني بر حكومت يكي از خدايان بر آنهاست.
هيوم پس از آنكه هر دو ديدگاه ديني متقدم )شرك( و متأخر )توحيد( را بيان ميكند،

به مقايسة آنها ميپردازد و در اين مورد ميگويد يگانهپرستي نسبت به شرك از نظر

اخلاقي تنزل يافته است .يگانهپرستي بهطورطبيعي به تعصب و ناشكيبايي تمايل دارد و
ي بشر و ويژگيهاي راهبصفتانه را تشويق ميكند و بنابراين به
مسائلي از قبيل پَست ِ

خطري براي جامعه تبديل ميشود؛ زيرا اين ديدگاه منشئي براي خشونت و مسبب
بياخلاقي است .در مقابل ،شرك )يا چندگانهپرستي( در برابر گوناگونيها و تفاوتها

شكيباست و خصوصيات حقيقي و درست را كه سبب اصلاح جامعة بشري ميشود،

 براي مطالعة بيشتر دربارة شرك )چندگانهپرستي() ،ر.ك.(Werblowsky, 2005 :

تقويت ميكند .مشركان بهطورطبيعي مشاركت خدايان ملل ديگر را در الوهيت ميپذيرند
و تساهل و رواداري در ميان ايشان رايجتر از مؤمنان به اديان توحيدي است .مؤيّد اين

ادعا مشاهدات تاريخي و حتي مدرني است كه در تاريخ مسيحيت نيز آشكار است.
همچنين چون خدايان مشركان به قهرمانان انساني نزديك هستند ،ماية تشجيع و دليري

آدمها هستند ،ولي اديان توحيدي ،به سبب فاصله بيپايان خدا با بندگانش ،سبب خواري
و زبوني آنان خواهند شد .بنابراين به نظر هيوم شرك بر توحيد و چندخدايي بر
يگانهپرستي برتري دارد ).(Norton, 1999, p.403

١٨٣

حال كه دليل و منشأ بيم و اميدهايي كه خود علت پيدايش دين هستند ،مشخص

خ هيوم دعا و نذورات است و در تاريخ طبيعي دراينباره ميگويد:
پاس ِ

چون انسان قصد آن دارد كه آيندهاش را عاري از هر گونه بيم و نگراني ببيند،

به هر شيوهاي دست مييازد تا علتهاي ناشناخته را كه سبب هراس او از آينده
شدهاند ،آرام و خشنود نگه دارد و بدين سبب آنها را عبادت و دعا ميكند و

برايشان نذورات ميدهد )هيوم ،١٣٨٧ ،ص.(٦٥

ج( تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين
به اعتقاد هيوم با ريشهيابي علل اعتقاد به دين و خدا به اين نتيجه ميرسيم كه »تصور

خدا كه مفهوم آن موجودي بينهايت عاقل ،حكيم و خيرخواه است ،برآمده از تأمل
) (Reflectingدربارة اعمال ذهن خودمان و افزايشدادن اين صفات به درجة نامتناهي

است« .از نظر او ،ما اين صفات را در خودمان ميبينيم و با فرافكني ،آنها را بر بينهايت
اطلاق برده و به موجودي كه خدا ميناميم ،نسبت ميدهيم .اين موضوع به طبيعت و

جها ِن ذهني مربوط ميشود و به جهان خارج ربطي ندارد.

اما چرا انسان اين كار را انجام ميدهد و براي خود ،خدايي ميسازد؟ هيوم پاسخ را

در ترسها و رنجهاي حال و اميد به بهبود اوضاع در آينده ميبيند و معتقد است انسانها
 هيوم در اينجا از نوعي »پلوراليسم )تكثرگرايي( اعتقادي« سخن به ميان ميآورد.

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

شد ،جاي اين پرسش است كه انسان براي آنكه اين نگرانيها را از بين ببرد ،چه ميكند؟

براي آنكه براي خود آرامشي دستوپا كنند ،در ذهنشان به خل ِ
ق خدا ميپردازند ) Hume,
.(2007a, p.14

بنابراين رأي هيوم دربارة خاستگاه دين ،تأثيرپذيرفته از »طبيعتگرايي«

ش سرشت انسان و ذهن او ،به سراغ
) (Naturalismاوست .هيوم با توجهدادن به نق ِ
يافتن منشأ دين ميرود و بنيانِ هدفش در جستوجوي خاستگاه دين نزد انسان را

١٨٤

طبيعتگرايي قرار ميدهد .او بر اساس مباني شكاكيتش و اينكه آنچه انسان حقيقت
ميپندارد ،درواقع حقيقت نيست ،بلكه ناشي از توهم اوست و حذّي از واقعيت ندارد،

به روانشناسي تجربي رسيده است .همچنين با مبنا قراردادن طبيعت بشر ،به سوي
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ت احساسات و انفعالات انسان ،در ريشهيابي اعمال ذهن او گرايش
روانشناسي و اهمي ِ
يافته است ).(Norton, 1999, p.403

از منظر هيوم تصور قدرتي نامرئي و ذيشعور ،از اصول طبيعت بشري بر ميخيزد

)طبيعتگرايي( و اينكه آدمي ترسهاي برخاسته از وقايع طبيعي را به اين قدرتهاي

نامرئي )يا خدايان( نسبت ميدهد ،با توجه به كاركرد ذهن انسان قابل بررسي است
)روانشناسي(؛ بنابراين از نظر هيوم خاستگاه دين و اعتقاد به خدا ،در طبيعت و سرشت

ت ذهن خود ،بيم و اميدهاي زندگانياش را
انساني است و آدمي از طريق مخيله و قدر ِ
به خدا )يا خدايان( نسبت ميدهد ).(Proudfoot, 2005, p.7125

اين ترس و بيم و اميدها و چگونگي رويارويي با آنها ،در طبيعت انسان -البته در

طبيعت ذهن او -ريشه دارند و به همين دليل است كه گفته ميشود ،هيوم در جستوجو

براي يافتن خاستگاه دين بر مبناي شكاكيتش از طبيعتگرايي به روانشناسي تجربي

رسيده است .بنابراين رأي هيوم دربارة منشأ دين »تحويلگرايانه )) (Reductionisticيا
فروكاهشي(« است؛ زيرا تبييني كه هيوم از دين به دست ميدهد ،بر اساس مفاهيم

دانشهاي ديگري همچون روانشناسي است .پذيرفتن تحويلگرايي در دين ،به اين
معناست كه دين متغير مستقلي نيست ،بلكه معلول امور ديگري است كه براي تبيين دين،

بايد از آن علل بهره گرفت(Bolle, 2005, p.36) ؛ ازاينرو تبيين وي از خاستگاه و
منشأ دين ،افزون بر اينكه طبيعتگرايانه است ،تحويلگرايانه و فروكاهشي نيز هست.

از نظر هيوم دين )و عقايد ديني( از يك غريزه و ميل اصلي )(Original instinct

ن طبيعت و
يا انطباعي آغازين ) (Primary Impressionو از مبادي عمومي و بنيادي ِ

سرشت ما ) (Universal and Fundamental principle of our natureسرچشمه

نميگيرد ،بلكه منشأ آن به دليل ويژگيهاي طبيعت انساني است كه عملكرد آن بهآساني
ميتواند تحت تأثير علل و عوامل گوناگون از مسير اصلياش خارج شود .ايشان معتقد

١٨٥

است بهرغم پردامنگيِ باورهاي ديني ،چنين اعتقادي چندان همهگير و ثابت و بياستثنا
نميتوان در شمار غرايزي همچون حب نفس ،جفتدوستي ،فرزندخواهي ،حقشناسي
و خشم قرار داد ،بلكه آن را بايد امري فرعي كه برخاسته از بنيادهاي سرشت آدميان

است ،به شمار آورد ).(Hume, 2011, p.14

بنابراين به اعتقاد هيوم ،اولاً منشأ پيدايش دين به عواملي برميگردد كه عملكرد

طبيعت و ذهن بشر را از مسير اصلي خودش منحرف كردهاند؛ ثانياً :دين حاصل عملكرد
ي طبيعت انساني نيست؛ بلكه علل و عوامل ناشناختة طبيعت ،سبب ايجاد
اصيل و اصل ِ

ترس و نگراني در انسان و فرافكني ) (Projectionتوسط او ميشوند .انسان اين عوامل
طبيعي را به صورت خدا يا خدايان قدرتمندي ميبيند كه ميتوانند اين بيم و اميدها را

افزايش يا كاهش دهند .اين تحليل ،تأكيد هيوم بر انحرافيبودن دين را از مسير و عملكرد

ن سرشت و طبيعت بشر نشان ميدهد .البته ناگفته پيداست كه هيوم در روند كشف
بنيادي ِ

خاستگاه دين در طبيعت انساني ،مفاهيم مورد پژوهش -يعني دين و طبيعت بشري -را

 تحويلگرايي دين ،در مقابل »پديدارشناسي دين« قرار دارد كه مطابق آن ،دين موضوع مستقلي است و
نميتوان آن را به امور ديگر تحويل كرد ،بلكه ذات و اصلي دارد كه دين و حواشي منتسب به آن را بايد

بر اساس آن ذات و بنيان تبيين كرد .از طرفداران پديدارشناسي دين ميتوان به ميرچا الياده و رودولف
اوتو اشاره كرد )براي مطالعه آثارشان ،ر.ك.(Otto, 1931/ Eliade, 1957:

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

در ميان آدميان نيست كه بتوان آن را امري طبيعي و غريزي شمرد .پديدهاي مانند دين را

ي مربوط به آغاز گرايش به دين ،برونيابي ) (Extrapolatingكرده است
از شواهد تاريخ ِ
و اين موضوع در كتاب تاريخ طبيعي او به وضوح پيداست ) & Norton, 2009, pp.6

.(29-30

اكنون ميتوان مباحث هيوم را دربارة منشأ دين اينگونه خلاصه كرد:

الف( دين )چه شرك باشد چه توحيد( ،اعتقاد به علت )يا علل( ناشناختة وقايع و
١٨٦

بلاياي طبيعي است كه موجب ايجاد ترس و نگراني در انسان ميشوند و انسان اين علل


ناشناخته يا خدايان را موجوداتي )يا صفاتي( كموبيش انساني تلقي ميكند.

ب( تصوري كه انسانِ خداباور از خدا دارد ،برخاسته از تأمل و انديشة ما در مورد
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ش صفات مذكور ،به درجة بينهايت است.
اعمال ذهن خودمان و افزاي ِ

ل هيوم دربارة خاستگاه دين،
در توضيح قسمت )الف( بايد گفت ،اين قسمت از تحلي ِ

بر اساس شكاكيت او و روانشناسانه است؛ زيرا از ديد هيوم انسان خدايان را عوامل

ايجاد وقايع و بلاياي طبيعي و بنابراين علل بيم و اميدهايش مييابد و به دليل همين ترس
و نگراني ،به وجود خدا معتقد ميشود .اين تبيين ،نشاندهندة ديدگاه تحويلگرايانه است؛

زيرا در تبيين دين ،آن را به روانشناسي تحويل برده است.

تحليلي كه هيوم در قسمت )ب( ارائه ميدهد ،هم بر مبناي اصالت تجربي بودنش و

هم بر اساس طبيعتگرايي و روانشناسي تجربي اوست .اينكه براي تصور خدا به دنبال
انطباعي ميگردد ،بر مبناي تجربيگرايي محض اوست و اينكه خود اين انطباع را برخاسته
از عمل ذهن انسان و درواقع نوعي فراكني ميداند ،بر اساس طبيعتگرايي و روانشناسي
تجربي هيوم است.

ب روانشناسي
ل تركي ِ
پاسخ هيوم در مورد منشأ دين بر مبناي شكاكيت او و حاص ِ

تجربي ،انسانشناسي )) (Anthropologyيافتههاي مردمشناسان ميان قبايل بدوي( و
 هيوم و فرويد منشأ دين را به ترس انسان بر ميگردانند؛ بهويژه ترس از عوامل ناشناختهاي كه زندگي
انسان را با خطرهاي جدي روبهرو ميكند )براي مطالعهي رأي فرويد دربارة منشأ دين ،ر.ك :توكلي،

.(Bowker, 1995/ Freud, 1989 /١٣٧٨

تاريخيگرايي )ادله مسلّم منابع تاريخي( است كه كامل ًا طبيعتگرايانه )(Naturalistic

ي اعمال ذهن بشري
ن مبان ِ
هستند .روانشناسي هيوم بر نقش احساسات و انفعالات در يافت ِ

تكيه و تأكيد ميكند و بنابراين از حسگرايي و تجربهگرايي هيوم منشعب شده است.
تاريخگرايي او نيز كه بر اساس تجربيات بشر در طول تاريخ و شواهد و گواهي

انسانهاست ،بهنوعي به تجربهگرايي او بر ميگردد و طبيعتگرايي او هم ،خود نوعي
ي هيوم سرچشمه
تجربهگرايي است .بنابراين هر كدام از اين مباني به نوعي از تجربهگراي ِ
ميگيرند؛ ازاينرو ميتوان گفت» :نظر هيوم دربارة منشأ دين ،با تأثيرپذيري حداكثري از

١٨٧

ي او ارائه شده است«.
آراي معرفتشناخت ِ

انتقادهاي فراواني را ميتوان بر مبناي ناسازواري دروني ميان آراي معرفتشناختي هيوم
با يكديگر يا ناسازواري آراي معرفتشناختي هيوم با ديدگاه ايشان دربارة منشأ دين
يافت .ازجمله نقدهاي اينچنيني» ،مسئلة استقرا« و »نقد روششناختي هيوم« است.

بخشهاي ديگر مقالة پيش رو بهطورعمده به همين مباحث اختصاص دارد.
 .١استقرا
هيوم در كتاب تاريخ طبيعي ،براي آنكه خواننده را با خود همراه كند كه دينِ نخستين
بشر شرك است ،نه توحيد ،از مثالهاي فراواني استفاده ميكند .به كار بردن مثال و

مصداق در آثار هيوم از ويژگيهاي اصلي روش تحرير اوست؛ چنانكه در پژوهش،
گفتوگوها و تاريخ طبيعي بارها با آن روبهرو هستيم .از ذكر مثال در مورد معجزات

اباپاريس ) (Abbe Parisو وسپاسين و داستان شاهزادة هندي ) Hume, 2007b,

 (pp.109-110تا آوردن مصداق در گفتوگوها و بهويژه در فصول دهم و يازدهم آن،
كه مربوط به مسئلة شر است و سراسر آن ذكر مصيبتهايي واقعي در زندگي بشر و ديگر

موجودات ميباشد ) .(Idem, 2007c, pp.68-70تاريخ طبيعي هم كه يافتن علل گرايش

به دين را مد نظر دارد ،از اين قاعده مستثني نيست و هيوم از ابتدا با استناد به اسناد و

مدارك تاريخي ،مثالها و مصاديقي ذكر ميكند كه از آثار شرك دلالت ميكنند يا با

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

د( نقد نظر هيوم در بارة منشأ دين

نشاندادن قبايلي چندگانهپرست و غيرموحد در آسيا ،آفريقا و آمريكا ،ميخواهد نشان

دهد كه شرك از آغاز تاريخ بشر وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد .درواقع هيوم
در همة نوشتههايش ازجمله در تاريخ طبيعي از اصل خود در مورد ناكارآمدي استقرا
) (Inductionعدول كرده و خلاف آنچه خود گفته و استقرا را فاقد وجاهت معرفتي لازم

براي دستيابي انسان به معرفت معرفي ميكند ،گام برداشته است.
١٨٨

به باور هيوم ما هر تعداد قوي سپيد ببينيم ،اين مشاهده و استقرا ما را به اين نتيجه

نميرساند كه همة قوها سپيد هستند ،بلكه تنها ميتوانيم حكم كنيم همة قوهايي كه من

تاكنون ديدهام ،سپيد هستند .درواقع از اين هستها )يا امور واقع( به يك بايد و قانون
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كلي )دربارة آينده( نميتوان دست يافت؛ زيرا ما نه »تمامي« قوها را ديدهايم ،بلكه چنين

امكاني اصل ًا وجود ندارد كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم .بنابراين از نظر هيوم استقراي

ناقص معرفتزا به معناي استيفاد يك قانون كلي نيست و استقراي كامل هم دستنيافتني

است .ازاينرو استفاده از استقرا براي اثبات يك مدعا نادرست است ) Idem, 1999,

(p.313؛ اما هيوم كه با چنين آب و تابي بر استقرا ميتازد ،چگونه خود در استفاده از آن،
از هيچ كوششي فروگذار نكرده است؛ به گونهاي كه شايد نتوان فصلي از فصول آثار او

را يافت كه خالي از استقرا باشد.

 .٢نقد روششناختي
ازآنجاكه هيوم ميخواهد روشي نو در تحليل موضوعات انساني دراندازد و با روش

استدلال تجربي و آزمايشگاهي ،مسائل اخلاقي و انساني را تبيين كند ،نقد روششناسي
ايشان ميتواند بسيار مفيد باشد؛ زيرا با اين كار ،نقاط قوت و ضعف اين روش ابداعي
مشخص و قدرت تبييني آن آشكار ميشود .ما در اينجا به دو نوع از اينگونه نقدها بسنده

ميكنيم :يكي »نقد روش تاريخي« و ديگري »نقد استنتاج علّي«.
 .٢-١نقد روش تاريخي هيوم

هيوم در تاريخ طبيعي همان هدفي را دنبال ميكند كه بنيانهاي فلسفي آن را در رساله
ي استدلال در موضوعات انساني )عنوان
پايهريزي كرده است؛ يعني واردكردنِ روش تجرب ِ

فرعي رساله همين است( .وي بر خلاف وسواسي كه در پذيرش اخبار مربوط به كرامات

و معجزات از خود نشان ميداد و موشكافانه در پذيرفتني بودن آنها ترديد ميكند ،با
بيتوجهي و تسامح ،اخبار گوناگون از منابع شرقي و غربي را كنار هم ميچيند و خواننده

را مرعوب تنوع اطلاعات تاريخي و ديني خود ميكند و بيهيچ ترديدي دربارة درستي
اين اخبار ،به استنتاج از آنها ميپردازد.

البته برخي اين بيتوجهي را توجيه كردهاند و گفتهاند هدف هيوم تاريخنگاري و ثبت

١٨٩

وقايع نيست ،بلكه ميخواهد آنها را دستماية نگاهي جامع و فراگير به انسان قرار دهد
تا از اين رهگذر به شناختي همهجانبه از طبيعت انساني برسد و در ساية اين شناخت،
يك از اين سخنان نميتواند سهلانگاري وي را توجيه كند؛ زيرا براي مثال اگر آزمايشگاه

فيزيكدان و شيميدان يا زيستشناس آكنده از مواد فاسد باشد ،به ناچار آزمايشهاي او
بر آن مواد ،گياهان و جانوران نميتواند طبيعت آنها را درست نشان دهد؛ اما چگونه است

كه وقايع و گزارشهاي فاسد و تحريفشده نميتوانند مانعي در درك و دريافت فيلسوف

اخلاقي و عالم علوم انساني ايجاد كنند؟ چگونه ميتوان با مشاهدات مستقيم از انسان در
يك مقطع زماني ،دربارة پهنه گستردهاي از زمان و اعمال و حوادث جاري در آن قضاوت

كرد؟ داوريهاي تاريخي از اين دست كه به جاي بهرهگيري از اسناد معتبر ،بر مبناي
چنين دادههاي غيرمعتبري انجام ميشوند ،وجاهت كافي براي استناد و ارجاع و استفاده
نخواهند داشت )فتحعليخاني ،١٣٩٠ ،ص.(٢٩٤-٢٩٣

از سويي هيوم با برگزيدن روش تجربي در ريشهيابي اعتقادات ديني ،از ابتدا راه را

بر منشئي فراطبيعي براي دين بسته است؛ زيرا روش او منحصر در طبيعت انسان است و
به گونهاي است كه به نحوي از همان آغاز فرض كرده علتي فراطبيعي براي دين وجود

 براي بررسي اين موضوع ،به بخش دهم پژوهش رجوع شود:
Hume, 2007b, Part X (of Miracles).

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

منشأ دين در سرشت انسان را بشناسد ) ،(Cabrera, 1995, p.77اما به هيچ روي هيچ-

ندارد و حال كه چنين علتي نيست ،با روش مذكور به دنبال ريشهيابي آن برويم .بنابراين

هيوم با نوعي مصادره به مطلوب از همان ابتدا به بررسي منشأ دين ميپردازد .البته هيوم
ميتواند به اين نقد چنين پاسخ دهد كه وجود يا نبود علل ماورايي براي باور به دين را

ما در مجال ديگري بحث كردهايم )سراسر گفتوگوها و بخشهايي از پژوهش( و در
اينجا -يعني تاريخ طبيعي -قصد داريم بررسي كنيم اكنون كه علت يا علل وجود جهان

١٩٠

از نظر عقلي اثباتشدني نيست ،چرا بشر داراي اعتقادات ديني است و اغلب ميكوشد
آن را با فلسفهورزي و استدلالآوري اثبات كند؟ بنابراين بحث هيوم در اينجا فرع بر
خ نگارش آثارش نيز اين موضوع را تأييد ميكند.
بحث قبلي و مبتني بر آن است و تاري ِ
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استدلال تاريخي هيوم اشكال ديگري نيز دارد .هيوم معتقد است بر اساس اسناد

تاريخي ،شرك قديميتر از توحيد است و گفتن اينكه توحيد قديميتر از شرك است،
مانند آن است كه بگوييم آدميان پيش از زندگي در كلبهها ،در كاخها ميزيستند يا هندسه

را پيش از كشاورزي ميدانستند .در اينجا دو استدلال از هيوم مطرح شد.

 .١هيوم پذيرفته است كه آنچه بشر به عنوان مدارك و شواهد تاريخي از دورههاي

قديم دارد ،به اولين و ابتداييترين زمانهاي تاريخ مربوط است ،حال آنكه حتي براي
تاريخشناسان و متخصصان اين علم نيز پذيرفته شده است كه قديميترين اسناد تاريخي
كه در دست ماست ،مربوط به قديميترين دورة حيات آدمي نيست؛ يعني دورههايي از

حيات آدمي وجود دارد كه اسنادي از آن دورهها دربارة مشرك يا موحد بودن انسانها به
دست ما نرسيده است.

 .٢خود هيوم اذعان دارد كه شرك و توحيد در طول زمان جايشان را به يكديگر

دادهاند .با مبنا قراردادن چنين انديشهاي ،هيچ اشكالي وجود ندارد كه قديميترين اسنادي
ن توحيدي مربوط باشند .درواقع اگر
كه هماكنون موجودند ،به دورة تحريفشدهاي از دي ِ

چنين است كه شرك و توحيد بهطورمتناوب در حال جايگزيني با يكديگرند و خود هيوم
نيز به اين نكته اشاره دارد )هيوم ،١٣٨٧ ،ص ،(٣٢آنچه ما اكنون به عنوان مدارك و شواهدي

ل دگرگونشدة توحيد است كه
دا ّل بر وجود شرك در دورة باستان مييابيم ،درواقع شك ِ

بدين صورت به جاي مانده است.
 .٢-٢نقد استنتاج ع ّلي

به نظر برخي منتقدانِ هيوم ،از مهمترين انتقادهاي واردشده بر تاريخ طبيعي دين هيوم،

نوع استفادة وي از روش »استنتاج علّي« است؛ زيرا يكي از معيارهاي استنتاج علّي ،وجود
ت كامل ميان موارد مشاهدة مورد استفاده در استنتاج براي دستيابي به مباني تداعي
شباه ِ
طبيعي در ذهن انسان است .حال آنكه با توجه به سير تاريخ طبيعي ،جاي اين سؤال باقي

١٩١

ي اقوام بدوي روزگار
ميماند كه آيا ميان اديان پيشرفتة توحيدي و اديان شركآلود و خراف ِ

باستان يا اقوام وحشي مشاهدهشده در تحقيقات مردمشناسي ،آن مقدار شباهت كافي
نام »دين« و ارائة تعريفي بسيار اجمالي از آن ،انبوهي از امور ناسازگار را ذيل يك عنوان
قرار داد و اين اشتراك در عنوان را دستاويز تبييني علّي قرار داد؟

اگر چنين است ،پس چرا هيوم در نقد برهان نظم ،قرارگرفتن نظمهاي صناعي و

طبيعي را تحت عنوان مشترك »امر داراي نظم« نميپذيرد و شباهت ميان نظمي صناعي

و نظمي طبيعي را براي انجام يك استدلال علّي كافي نميداند ،ولي در اينجا با اتّكا بر

اسناد تاريخي غيرمتيقّن ،خرافهها و مناسك غيراخلاقي و غيربشري برخي نحلههاي
مشرك را با اديان توحيدي الهي همانند ميشمارد و آن را براي ترتيبدادن استنتاجي علّي

كافي ميداند .يا چرا هنگام نقد معجزه با شكاكيتي تمامعيار ،امكان پذيرش اخبار معجزه

را ناممكن يا در سرح ّد محال ميداند و قويترين گواهيها از موثقترين شاهدان را براي
غلبه بر ترديد نسبت به وقو ِع معجزات ،ناكافي ميشمرد .آيا اين سهلانگاري با آن وسواس
جمعشدني است؟ به نظر ميرسد هيوم با امور گوناگون ،با يك روش يكسان و ثابت

برخورد نميكند؛ در جايي در استفاده از روش استنتاج علّي وسواس به خرج ميدهد و

در جايي ديگر چندان به لوازم آن مقيد نمانده است و ازاينرو چالشهاي او در برابر
منشأ باورهاي ديني ،آنچنان كه بايد ،داراي انسجام و استحكام كافي نيست.

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

برقرار است كه بتوان همگي را در يك ظرف گنجاند؟ آيا ميتوان با جعل عنوان عامي به

 .٣متناقضگويي هيوم

نقد ديگري كه بر هيوم وارد است ،به يكي از تناقضات مهم در انديشههاي او بر ميگردد.

وي در تقرير تاريخ طبيعي دستكم دچار يك تناقض بنيادين شده است؛ آنجا كه در
مورد طبيعيبودن باور به خدا در آغاز و پايان كتاب ،به دو گونة متفاوت سخن ميگويد.

هيوم در آغاز كتاب گفته است باورداشتن به نيرويي ناديدني و هوشيار و به بيان ديگر،
١٩٢

ب نفس و
دينباوري را نميتوان يكي از اصول طبيعت آدمي ،همچون غرايز ح ّ

جفتدوستي و امثال آن دانست؛ زيرا بهرغم پردامنهبودن چنين باوري در همة سرزمينها
و همة زمانها ،نه آنچنان عام بوده است كه هيچ استثنايي نپذيرد و نه بههيچروي در
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انديشهها به يكسان رخ نموده است )همان ،ص .(٢٩-٢٨بنابراين هيوم يكي از دلايل

اصلينبودن گرايش به دينباوري را همگانينبودن دينباوري ميداند .ضمن تحليل

استدلال هيوم تناقض مذكور را آشكار ميسازيم:

الف( استدلال هيوم كه »همگانينبودن دينباوري نشان از اصلينبودن گرايش به

دينباوري در طبيعت انساني دارد« ،ادعايي دربارة امور واقع است؛ زيرا مطابق
معرفتشناسي هيوم و اصالت تجربة او ،بايد اين استدلال را در مقام پاسخ به اين پرسش

قرار دهيم كه »آيا اين استدلال به كميت و عدد مربوط است؟« بدون شك خير .پس بايد
به سراغ پرسش معرفتشناختي دوم هيوم برويم» :آيا اين موضوع استدلالي تجربي در
مورد امور واقع است؟« براي پاسخ به اين پرسش ،لازم است هيوم را در مقام پاسخ به

پرسش ديگري قرار دهيم» :ادعايي كه هيوم دربارة امور واقع كرده است ،چگونه از سوي

او به تجربه درآمده است؟« آيا ميتوان همة انسانها را تجربه كرد كه هيوم از همگان
سخن گفته است؟

اجازه دهيد بازگشتي كوتاه به يكي از معروفترين جملههاي قصار هيوم داشته باشيم:
هنگامي كه كتابخانهها را بررسي مينماييم ،بر اساس اين اصول ،چه ويراني

]عظيمي[ بايد ايجاد كنيم .اگر كتابي در باب الهيات و مابعدالطبيعه مَدرسي يافتيد،

اجازه دهيد بپرسيم :آيا استدلالي مجرد )انتزاعي( مربوط به كميّت و عدد در بر
دارد ؟ نه .آيا استدلالي تجربي مربوط به امور واقع و هستي ،در آن هست؟ نه.

پس آن را به آتش بيندازيد؛ چراكه جز سفسطه و توهم چيزي در بر ندارد
).(Hume, 2007b, p.120

ل هيوم ،بايد استدلال او را دربارة طبيعي و اصيلنبودن منشأ
با مبنا قراردادن همين اص ِ

باور به دين نيز به آتش بيندازيم و وقعي به آن ننهيم.

ب( هيوم در پايان تاريخ طبيعي ،خلاف استدلال مذكور را بيان داشته و گفته است:

»گرايش همگان را به باور ،به نيرويي ناديدني و هوشيار كه اگر غريزهاي ازلي نباشد،

دستكم همواره ملازم منش آدمي است ،ميتوان نشان يا مُهري دانست كه صنع الهي

١٩٣

برساخته خويش زده است« )هيوم ،١٣٨٧ ،ص .(١٢٥-١٢٤اين عبارت با عباراتي كه در

بودنِ آن( تأكيد ميكند ،در تناقض است؛ بنابراين در انديشههاي هيوم با نوعي دوگانه-
گويي و تشويش روبهرو هستيم كه او را در مقام اتهامي جدي دربارة انسجام و پيوستگي

ديدگاهش قرار ميدهد.

ج( هيوم در پژوهش ،در عين عقيده به طبيعتي مشترك و ثابت ميان آدميان ،وجود

ويژگيهاي شخصي و تنوع را ميپذيرد و ميگويد» :نبايد انتظار داشت كه همة مردم در
شرايط مشابه ،همواره دقيق ًا يكسان رفتار كنند و جايي براي اختلاف شخصيتها و آرا و
عقايد باقي نماند .چنين يكنواختي را در همة جزئيات ،در هيچ جاي طبيعت نميتوان
يافت« ) .(Hume, 2007a, p.61خود هيوم هم به اين نكته اشاره دارد كه اگر در انتخاب

امري به عنوان اصلي از طبيعت و سرشت انساني ،ملاك را عدم تنوع بگذاريم ،درواقع
هيچ يك از امور بديهي را نيز جزو امور طبيعي نخواهيم يافت؛ زيرا در تمام رفتارها،
خلقيات و اعمال بشري تنوع و تكثر وجود دارد و از آن گريزي نيست و ازاينرو براي
يكساني كامل و بروز نيافتن ظهورات مختلف در يك امر ،نميتواند معيار مناسبي براي

پذيرش آن به عنوان امري طبيعي و اصيل باشد .بنابراين دين نيز از اين قاعده مستثنا
نخواهد بود و وجود تنوع در گرايشها و باورهاي ديني ،نميتواند دليلي بر اصيل نبودن
آن در طبيعت آدمي باشد.

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

ابتداي كتاب از آن ياد ميكند و به صورت قوي بر اصيلنبودنِ دين )به دليل غيرهمگاني

نتيجهگيري
بنا بر تصريح هيوم ،روش او براي يافتن منشأ دين ،استنتاج مبتني بر دادههاي

روانشناسانه -تاريخي است .از اين منظر ،منشأ دين در سرشت انساني ،به علتهايي
مربوط ميشوند كه براي ما ناشناختهاند و سبب ميشوند ذهن ما تصوراتي هراسانگيز

١٩٤

از آنها بسازد؛ تصوراتي كه بر مبناي آن ،هر كدام از علتهاي ناشناخته ،خدايي تصور
ميگردند كه از گستراندن نفوذ خود به موقعيتهاي ديگر ،ناتواناند؛ ازاينرو شرك )و

ن نخستين بشر شرك است ،نه
چندخدايي( پديد ميآيد .هيوم تأكيد و تصريح دارد كه دي ِ

توحيد؛ زيرا اگر انسان در ابتدا توحيد را دين خود قرار ميداد ،به دليل آنكه به لحاظ
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معرفتي از شرك بالاتر است ،شرك هيچگاه به وجود نميآمد .توحيد ،محصول و شكل

تكامليافتة شرك است و دليل پيدايش آن ،پندار افراد يك قوم مبني بر حكومت يكي از
خدايان بر آنهاست.

در اين پژوهش مشخص شد كه رأي هيوم دربارة خاستگاه دين ،از »طبيعتگرايي«

ش سرشت انسان و ذهن او ،به سراغ يافتن منشأ
او متأثر است .ايشان با توجهدادن به نق ِ

دين ميرود و بنيا ِن هدفش را در جستوجوي خاستگاه دين نزد انسان ،طبيعتگرايي
قرار ميدهد .هيوم بر اساس شكاكيت خود ،معتقد است آنچه انسان حقيقت ميپندارد،
درواقع حقيقت نيست ،بلكه ناشي از توهم اوست و حذّي از واقعيت ندارد و از اين

طريق به روانشناسي تجربي رسيده است .همچنين با مبنا قراردادن طبيعت بشر ،به سوي

روانشناسي و اهميتِ احساسات و انفعالات انسان ،در ريشهيابي اعمال ذهن او گرايش
يافته است؛ بنابراين رأي هيوم دربارة منشأ دين ،تحويلگرايانه است .بهطور خلاصه
ميتوان گفت ،از نظر هيوم:

منشأ دين سرشت انسان و ذهن اوست
علت و منشأ اعتقاد به خدا و دين  ترس و بيم و اميدهاي انسان )از حوادث
ي تجربي هيوم«.
طبيعي( است» روانشناس ِ
»طبيعتگرايي هيوم«.

ب
ل تركي ِ
بنابراين رأي هيوم در مورد منشأ دين ،بر مبناي شكاكيت او و حاص ِ

روانشناسي تجربي ،انسانشناسي )يافتههاي مردمشناسان ميان قبايل بدوي( و
تاريخيگرايي )ادله مسلّم منابع تاريخي( است كه همگي كامل ًا طبيعيانگارانه و

ي
ن مبان ِ
تجربهگرايانه هستند .روانشناسي هيوم بر نقش احساسات و انفعالات در يافت ِ

اعمال ذهن بشري تكيه و تأكيد ميكند و بنابراين از حسگرايي و تجربهگرايي هيوم
منشعب شده است؛ تاريخيگرايي او نيز كه بر اساس تجربيات بشر در طول تاريخ و
شواهد و شهادت انسانهاست ،به نوعي به تجربهگرايي او برميگردد و طبيعيگرايي او

هم ،خود نوعي تجربهگرايي است؛ بنابراين هر كدام از اين مباني ،خود به نوعي برخاسته

١٩٥

ي تجربهگرايانة هيوم است.
از معرفتشناس ِ

تجربهانگار خود پايبند بماند و با توجه به تحليلي كه در طول اين نوشتار ارائه شد ،به
نظر ميرسد اين تبيين با اتّكاي كامل و حداكثري بر معرفتشناسي وي بيان شده است.

در مجموع بايد گفت تبيين و تحليل هيوم از منشأ باور ديني ،ما را به سوي يك تجربه-

گرايي تام و تمام سوق ميدهد؛ تجربهگرايياي كه خود را به صورت طبيعيگرايي،
روانشناسي تجربي ،تاريخيگرايي و ...نشان ميدهد.

چنانكه ذكرش آمد ،ما با تكيه بر نتايج بخش اول اين پژوهش -يعني تأثير حداكثري

معرفتشناسي هيوم بر رأي او دربارة منشأ دين -نقدي بر اين رأي او وارد آورديم كه

ناسازواري دروني آراي او را هدف قرار داده بود .بر اين اساس ،هيوم بر خلاف معرفت-

شناسي خود كه استقرا را غيرمعرفتزا ميداند ،همواره از آن بهره ميبرد و در تأليفات

گوناگونش )پژوهش ،گفتوگوها و تاريخ طبيعي( بارها از اين شيوة استدلال استفاده

ميكند .نقد ديگر به روش تاريخي هيوم بر ميگردد كه شامل دو مورد است :نقد اول

دربارة بيدقتي و نداشتن وسواس علمي هيوم در استفاده از وقايع و منابع تاريخي است؛

نقد دوم آن است كه هيوم اعتقاد دارد شرك قديميتر از توحيد است ،اما تاريخشناسان
معتقدند دورههايي از حيات آدمي وجود دارد كه سندي از آنها در دست نداريم و

نميتوانيم در مورد مشرك يا موحّد بودن انسانها در آن دوران با دقت سخن بگوييم .از

بررسي و نقد تأثير معرفتشناسي هيوم بر رأي او پيرامون منشأ دين

ي
ازاينرو ميتوان گفت كه هيوم در تبيين منشأ باور ديني سعي كرده است بر معرفتشناس ِ

سويي خود هيوم نيز ميپذيرد كه بهطورمتناوب شرك و توحيد جايشان را با يكديگر
عوض كردهاند و ازاينرو سخن هيوم در مورد نخستين بودن شرك ،دقت علمي كافي را

ندارد .از سوي ديگر ،هيوم با امور مختلف ،با روش يكسان برخورد نكرده است و در

جايي در به كار بردن روش استنتاج علّي ،وسواس به خرج ميدهد -مانند بحث معجزه
و برهان نظم -و در جايي ديگر چندان به لوازم اين وسواس مقيد نميماند و تمام و كمال
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از اين روش بهره ميبرد؛ مانند استفاده از استنتاج علّي در مورد نحلههاي ديني كه گاه
كمترين شباهتي با يكديگر ندارند .ازاينرو رأي هيوم در موضوعِ منشأ باورهاي ديني،
آنچنان كه بايد ،داراي انسجام و استحكام نيست .با توجه به جملة معروف هيوم كه
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آثاري را كه در مورد رياضيات و امور واقع نباشند ،بايد در آتش انداخت ،بايد بسياري

از استدلالهاي خود هيوم را دربارة منشأ دين -مانند اصيلنبود ّن دينباوري به دليل
همگانينبود ِن آن -نيز در آتش انداخت .همچنين هيوم در آغاز تاريخ طبيعي به صورت
قوي بر اصيلنبودنِ دين -به دليل همگانينبود ِن آن -تأكيد ميكند؛ ولي در پايان كتاب،

در تناقضي آشكار ،گرايش به دين را براي انسان هميشگي ميداند .همچنين با توجه به

رأي هيوم مبني بر اينكه يكنواختي كامل و بيتفاوتي ،هيچگاه در ميان آراي مردم مختلف
محقق نميشود و اگر ملاك را عدم تنوع بگذاريم ،هيچ يك از امور بديهي را نيز جزو

امور طبيعي نخواهيم يافت ،اول ًا رأي خود هيوم پيرامون اصيلنبود ِن دين -به دليل
همگانينبودن -زير سؤال ميرود؛ زيرا ممكن است بروز و ظهوراتي كه ما دين ميخوانيم،

در جايي واقع نشود؛ ثاني ًا وجود تنوع در گرايشها و باورهاي ديني ،دليلي بر اصيلنبودن
ي
آن در طبيعت آدمي نيست .مجموعة اين تناقضها و دوگانهگوييها ،به انسجام و پيوستگ ِ
آراي هيوم بهشدت آسيب ميزند .با در نظر گرفتن مجموع نقدهايي كه در اين جستار بر

رأي هيوم دربارة منشأ دين وارد گرديد ،مشخص شد كه اين رأي داراي ناسازواري دروني
است و هيوم در تبيين آن از اصول معرفتي خود -مانند غيرمعرفتزا بودن استقرا -سر
باز زد و ساختار روشي درستي نيز در پيش نگرفته است .اين نقدها موجب شدهاند نظرية

هيوم دربارة منشأ دين ،استحكام و انسجام لازم را نداشته باشد.
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