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 ٣ گریفین٢هیات پویشی در دیدگاه ال١خطای تحویلی نگری
 

 ٢، احد فرامرز قراملکی*١سعیده سیاری
 استاد فلسفه دانشگاه تهران٢کارشناس ارشد فلسفه اسالمی دانشگاه تهران، ١

 )٢٦/٧/١٣٨٩: ـ تاریخ پذیرش نهایي٥/٧/١٣٨٨:تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 ایـن . مدرن رواج یافـت ت که در دوران پست الهیات پویشی یکی از نظامهای الهیاتی اس      

دیوید ری گریفین یکـی     . کوشد که به نظام معنوی حیات دوباره ببخشد       نوع الهیات می  
 ماقبل  بینیاو با انتقاد از دو جهان     . دانان پویشی و دارای پژوهشهای فراوان است      از الهی 

 الهیات که از فلـسفه  کوشد عناصری از هر دو نظام را برای ارائه نوعی      می مدرن و مدرن  
های مهم الهیات پویشی، همـه   برخی آموزه . گیردکارپویشی وایتهد الهام گرفته است، به     

گـرای  کیـد بـر آمـوزه غیـر حـس         أگرا، ت گرایی، نسخه وایتهدی خداباوری طبیعت    تجربه
تـرین  شناختی و اخالقی با عمومی    وایتهد از ادراک و یکپارچگی شهودات دینی، زیبایی       

این مقاله با رصد کردن مواضـع تحـویلی         . های علوم در یک دیدگاه منسجم است      آموزه
تحویلی نگری در تفسیر او از      . پردازدنگری به نقد نظرات گریفین در الهیات پویشی می        

قدرت و خالقیت خداوند و تنزل آن در حد موجودات آفریده او بدون تبیین منطقـی و                 
 اختیار در انسان،    مسأله شر و    مسألهتی مانند    برای حل برخی معضالت الهیات سن      صرفًا
 . های گریفین استنگری در اندیشه از تحویلیای نمونه

 
 . گریفین ـ خالقیت ـ تفکر پویشی ـگرایانه خداباوری طبیعت ـتحویلی نگری هاکلید واژه

 
  مسألهطرح ـ ١
هیئت مدیره  ثر و عضو    ؤلهان م أ او یکی از مت    :ـ معرفی اجمالی دیوید ری گریفین     ١ـ١

دان جهـانی یـاد شـده در کتـاب     وی یکـی از شـصت الهـی       . مرکز مطالعات پویشی است   

                                           
1. reductionism 
2. process theology 
3. David Ray Griffin 

  :٠٢١saidehsaiary@yahoo.com   Emailـ٨٨٧٥٦٠١٩ :فاکسـ  ٠٢١ـ٣٣٤٣٩٨٢٩ :تلفن: نویسنده مسئول. * 



 
   ٨١٣٨تان پاییز و زمس ،١شماره ، ادیان و عرفان مجله        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

٩٤ 

در کارنامه عملی او جایزه کتاب شبکه پزشکی و علمـی           . ١مسیحی است الهیات  راهنمای  
 در سال   ٢سسه هلیوز ؤ، جایزه م  "گرایی علمی کتاب دین و طبیعت   " برای   ٢٠٠٠در سال   
 در  ٣"سـانی " و سـردبیر مجموعـه       " سـپتامبر  ١١ون  گزارش کمیسی " برای کتاب    ٢٠٠٦

 مجلد از آن منتشر شد و نیز سردبیری         ٣١که  ) ٢٠٠٤ـ١٩٨٧(تفکر پست مدرن سازنده     
ـ ١٨٨ کتـاب و  ١٩او نویـسنده  . گردهمایی مطالعات پویشی وجود دارد در زمینـه   ه مقال

 ١٩و نیز    کتاب مشارکت دارد     ١٣همچنین در تدوین    . الهیات و نیز مسائل سیاسی است     
 تـا   ١٩٦٨او از سـال     .  کتاب در دسـت چـاپ دارد       ٧نقد بر کتب گوناگون نوشته است و        

 استادیار الهیات دانشگاه دیتون بوده و اکنون استاد فلسفه دین در مدرسه الهیات              ١٩٧٣
او همچنـین مـدیر اجرایـی مرکـز پویـشی  و بنیانگـذار کـانون جهـان                   .  است ٤کلرمونت

او از توسعه دهندگان الهیاتی است که خـود را          . ای کالیفرنیاست پسامدرن در سانتا باربار   
گریفین اگر چه یک فیلسوف دین است امـا در عرصـه            . داندوارث وایتهد و هارتشون می    
 .ای داردسیاست هم فعالیت گسترده
مدرن گرایی نوین پستسیس نظام الهیاتی است که نه به پوچأدیوید گریفین در پی ت

او با در نظر گـرفتن      . رسدگرایی محافظه کار ماقبل مدرن می     به سنت شود و نه    ختم می 
 دهـد کـه آمـوزه هـای آن در معنویـت       دست می ه  عقالنیت مدرن، تفسیری از معنویت ب     

گریفین معتقد اسـت کـه الهیـات ماقبـل          ). ١٣٨١ گریفین،(شوند  ماقبل مدرن یافت می   
ا تفاسیری از کتـاب مقـدس،       این الهیات ب  . مدرن یا قرون وسطی دچار معضل بوده است       

گریفین معتقـد اسـت     . داشت که علم آنها را رد کرده است       احکامی درباره جهان ابراز می    
 همه جـا    »سوپرمن«دهد آن را مانند یک       در تعاریفی که از خدا ارائه می       این الهیات مثالً  

دا  شر که بحثهای زیادی برانگیخت و در دوران مدرن به حـذف خـ        مسأله. داندحاضر می 
دارد سپس گریفین اظهار می  . انجامید، یکی از تبعات آن نوع از تفسیر خدا و جهان است           

که دو الهیات ماقبل مدرن و مدرن غیر قابل اعتنا هستند و چون تصور عامـه از الهیـات                   
گـریفین  .  چنین است که فی نفسه الهیات قابـل اعتنـا نیـست            ،یکی از این دو نوع است     

مدرن و بویژه الهیات پویـشی را بـه عنـوان الهیـاتی مطـرح               سپس رویکرد الهیات پست     
 .کند که معضالت دو نظام الهیاتی قبل را نداردمی

                                           
1. Handbook of Christian theology, 1996 
2. Helios Foundation 
3. Suny 
4. Claremont school of theology 
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این نوع الهیات هنوز توسـعه و گـسترش کـافی پیـدا نکـرده اسـت بـه ویـژه اینکـه                       
بنیادگرایان مسیحی که در غرب حضور فعال دارند یکی از موانع توسعه این نوع الهیـات                

گـذارد  ز سوی دیگر چون دنیای غرب، مدرنیته و الحاد آن را پشت سـر مـی          اما ا . هستند
. اند دریچه امیدی استبرای کسانی که از پوچی و بی معنایی زندگی مدرن به تنگ آمده

آثار الهیات پویـشی مـشاهده      ناظر به    یهاشود که نقد  به ویژه این نکته زمانی آشکار می      
تری که نـسبت بـه غـرب         جو مذهبی  یان و اصوالً  در مشرق زمین به دلیل تعدد اد      . گردد

بنـابراین گـسترش آن در      . شودمعنایی مدرنیته چندان احساس نمی     بی ءوجود دارد خال  
بـاره ترجمـه یـا      در کشور ما تعداد کتبی که در این       . شرق چندان قابل توجه نبوده است     

در جهـان پـست   خـدا و دیـن   «کتاب . اند شاید به اندازه انگشتان دست نرسد  لیف شده أت
 . ١گریفین در ایران ترجمه شده است »مدرن
 ابتدا در حوزه فلسفه با عنوان ٢ واژه پویشی:ـ مفهوم فلسفه و الهیات پویشی٢ـ١

 گرفـت و الهیـات پویـشی        تـأثیر فلسفه پویشی پدید آمد و سپس جنبش الهیـاتی از آن            
ریـشه   ٤رلز هارتـشورن   و چـا   ٣های آلفرد نورث وایتهد   فلسفه پویشی از اندیشه   . پدید آمد 

و بـه   معتقد به تغییر در هـستی        پویشی در معنای عام و وسیع به جریان          هفلسف. (گرفت
 کـسانی چـون    بـا شـروع و   که با وایتهـد شود اطالق میایمعنای خاص به مکتب فکری   

محور اصلی این مکتب این دیدگاه اسـت کـه جهـان عبارتـست از               . هارتشورن دنبال شد  
. آیـد ر لحظه در حال نو شدن است و به شکلی کـامالً تـازه در مـی                فرآیندی خالق که ه   

خالق بودن این فرآیند به معنای خودجوشی و علیت درونی است؛ یعنی فرآیند تحول را               
 واژه  ).کنـد عاملی خارجی ایجاد نکرده است بلکه جهان ذاتـاً ایـن فرآینـد را دنبـال مـی                 

 گریفین،(کند  جنبش ایستابودن را رد می    این  . پویشی اشاره به پویایی تمام واقعیت دارد      
الهیاتی که در قـرون  .  الهیات پویشی در دوران پست مدرن گسترش یافت      ).١٢٣ ،١٩٦٧

ایـن امـر بـه نـوعی        . وسطی ملکه علوم بود در دوران مدرن جایگاه خود را از دسـت داد             
ج در دوران پـست مـدرن بتـدری       . گرایی دوران مدرن منجر شـد     بحران معنوی یعنی پوچ   

نوعی بازگشت به نظام معنوی پدیدار شد که گاهی به طور کامل به دنیای ماقبل مـدرن                 
 .گرفتنظر داشت و گاهی نوعی پوچ باوری پست مدرن را در پیش

                                           
 .١٣٨١ حمیدرضا آیت الهی،. ١

2. process 
3. A.N.Whitehead.(1861-1947) 
4. Charles Hartshorne.(1897-2000) 
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برخـی متفکـران معتقدنـد کـه        . الهیات پویشی مختص به دوران پست مدرن نیست       
او به واقعیت بـر حـسب       .  دارد ١الهیات پویشی ریشه در فلسفه یونان به ویژه هراکلیتوس        

 به اعتقاد او اساس واقعیت تغییر و تحول همیشگی است         . شدن نظر داشت به جای بودن     
به دیگر سخن هراکلیتوس واقعیت هستی را به عنوان امری در جریان و در حال               ). زئول(

 فیلـسوف دیگـر     ٢دسنیپارامنظر  مقابل  نظر  این  . متغیردید نه امری ثابت و غیر     شدن می 
تر وجود دارد که دائمی ن دوران است که معتقد بود تحت هر تغییر، واقعیتی بنیادی   در آ 

در آغاز قرن بیستم آلفرد نورث وایتهد نظر های هراکلیتوس را حیات            ). ٤٨ ،همان(است  
 شبیه به افالطون پدید آورد که بـا عنـوان           ایفلسفی نظر آلیستی  نظام  او  . دوباره بخشید 
بعد از وایتهد، چارلز هـارت شـون مفـاهیم الهیـاتی            . شده است  شناخته   ٣فلسفه سازواره 

تفکر وایتهد را گسترش داد و به عنوان کاتالیزوری برای جنبش الهیات پژوهـشی عمـل                
بعد از او افراد دیگری مانند جان کوب، نورمن پیتنگر، برنارد میلند، دیوید گـریفین               . کرد

 .  و دیگران به توسعه الهیات پویشی پرداختند
نگری را مهمترین معضل روش شناختی در آغاز سده  تحویلی:ـ تحویلی نگری  ٣ـ١

نگری ذهنیت فرد، مغـایر بـا جهـان و واقعیـات آن             در تحویلی . اندبیستم شناسایی کرده  
جذب یک حوزه از موضوعات و علوم در حوزه دیگر یا حذف آن بـه  ). ١٢ الروش،( است

شکل ساده ایـن مـسئله      ). ٢٥٤ کیم،(ی است   نگرنفع حوزه دیگر بیان دیگری از تحویلی      
). ٢٨٩ قراملکـی، (مسلمان با عنوان مغالطه کنه و وجه مـشهور اسـت            متفکران  در میان   

 آنهـا تحلیـل     يتحویلی نگری پدیدارها و مفاهیم را به یکی از زیر مجموعه ها و یا اجـزا               
 و نادیـده    هـا مزیر سیست به یکی از    نظام  تحلیل بردن تمام    ). ١پل کینگ هورن،    (برد  می

به ). ١ یام ، (  تعاریف الگوی تحویلی نگری است     ها از دیگر  بین زیر سیستم  گرفتن ارتباط   
توان گفت تعریف و تبیین یک پدیده صـرفا بـر مبنـای یکـی از عناصـر،      طور خالصه می  

 که  استمبانی، لوازم و آثار آن پدیده، کاهش و تحلیل آن پدیده به یکی از امور یاد شده
 ).١٣٨٤،١٠٢، ؛ همو١٣، ١٣٨٥سیاری، ( نگری از این از نظر انواع مختلفی دارد تحویلی

است که کـل طبیعـت همـان       عقیده  نگری به عنوان الگوی کالن، باور به این         تحویلی
ای وجود دارد که با آن قـوانین سـاده          است که هست به این دلیل که قوانین علمی ساده         

                                           
1. Heraclitus 
2  . Parmenides 
3. Philosophy of organism 



 
 

 خطای تحویلی نگری در دیدگاه الهیات پویشی گریفین
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٩٧

). ١واینبـرگ، ص (ه یک معنـا تحویـل شـوند    کلی همه قوانین علمی دیگر ممکن است ب   
 و امور همـان اسـت کـه آنهـا           ءتحویلی نگری خرد اذعان به این نظر است که روش اشیا          

  الماس مثالً. کنند سازنده شان عمل می    يبدان روش در طبیعت به دلیل ویژگیهای اجزا       
د بـه   تواننعنصری سخت است زیرا اتمهای کربنی که الماس از آن ساخته شده است می             

 ). ٢همان، (گیرند طور منظم در کنار یکدیگر قرار
رسد تحویلی نگری در مطالعات دین پژوهی از نوع تحـویلی نگـری کـالن               به نظر می  

به همین دلیل شناسایی و تحلیل      . گرددها نسبت به موضوع دین بر می      است و به دیدگاه   
 .کندیپژوهی جلوگیری مها در حوزه دینآن از بسیاری از یکسونگری

هـای الهیـات پویـشی      کوشد تا به بررسـی اندیـشه      این مقاله می  : مسألهـ طرح   ٤ـ١
آیا دیدگاه گـریفین    . نزد دیوید گریفین بپردازد و برخی معضالت آن را ردیابی کند           بویژه

برد؟ آیا الهیات پویشی توانسته است بـر        نگری رنج می  و الهیات پویشی از معضل تحویلی     
نگر آنها فائق آید و آیا خود دچار ایـن   دیدگاه تحویلیلی و احتماالًمعضالت دو الهیات قب   

 الهیـات پـست مـدرن و خـصوصاً          معضل نشده است؟ برای مسائلی مانند شر که عمومـاً         
الهیات پویشی درگیر آن است، الهیات پویشی چه پیشنهادی دارد؟ آیا این پیشنهاد خود 

 نگری نشده است؟گرفتار تحویلی
پویـشی و بـویژه گـریفین از    متفکـران  هـای   اگرچه دیـدگاه  : حقیقـ پیشینه ت  ٥ـ١

منظرهای گوناگون مورد نقد و بررسی پژوهشگران گستره دین قـرار گرفتـه اسـت مثـل                 
 مـسأله  بر الهیات پویشی، اما تاکنون از منظر روش شناختی،           ١روبرخی انتقادات ایان بارب   

بررسی نشده اسـت و اولـین بـار        تحویلی نگری در دیدگاه الهیاتی گریفین به طور خاص          
 .کند را در باورهای گریفین جستجو میمسألهاین مقاله به طور اختصاصی این 

 
    ـ تحلیل زمینه های معرفتی اندیشه گریفین   ٢
 فهـم جهـان بینـی قـرون وسـطا در            :ـ برخی معضالت جهان بینی قرون وسطا      ١ـ٢

تی خـود را بـا رفـع نـواقص و حـل              گریفین اهمیت دارد زیرا او نظـام الهیـا         یتحلیل آرا 
                                           

1. Ian Barbour: "Religion in an age of science"  
او معتقد است . گوید خدای فلسفه پویشی فاقد قدرت و تعالی خدای انجیل است       می "ین در  عصر علمی    د"ر در کتاب    وایان بارب 

 .  همچنین فرمول بندی الهیات پویشی از الهیات کالسیک دور است. این خدا بیشتر شایسته ترحم است تا پرستش
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به عقیده گریفین جهـان بینـی قـرون وسـطا و            . دهدمعضالت آن جهان بینی سامان می     
بینـی بـر حـول      اول آنکه ایـن جهـان     . تلقی سنتی از دین سه جنبه تعیین کننده داشت        

 ءاش باعث پدید آمـدن اشـیا      گرفت که ویژگی شخصی    شکل می  ١ متشخص یمحور خدای 
هـای   گریفین همچنین معتقـد اسـت ویژگـی        .رت نهایی عالم بوده است    او قد . شده است 

 دارند و اینهـا ازلـی، نخـستین و          هاهایی هستند که انسان   شخصی این خدا همان ویژگی    
 ).٢٣٤ ،١٣٨١ گریفین،(اند زیر بنایی

مخلوقات  وسطا نقش انسان به عنوان موجود ممتاز و اشرف        ویژگی دیگر الهیات قرون   
تـر از فرشـتگان   گریفین معتقد است این مقام فقط کمی پایین       .  بوده است  ءدر نظام اشیا  

 در عین حال که این انسان متعلق به زمین بوده اسـت بـه نـوعی شـبیه خداونـد        و است
 .خلق شده است

 .سومین جنبه مهم الهیات قرون وسطا اعتقاد به زندگی پس از مرگ جسمانی است
کننـد  هان بینـی قـرون وسـطا زنـدگی مـی          به اعتقاد گریفین مردمی که در بستر ج       

گیر بودند که در ترس و اضطراب مداوم از تنبیه به           همانند فرزندان والدینی بسیار سخت    
 ).جاهمان(گذراندند خاطر رفتار ناشایست روزگار می

گـریفین  . جنبه اول جهان بینی قرون وسـطی دربـاره وجـود خـدای متـشخص بـود            
هـای بـسیار    از خداوند موجبات پدیـد آمـدن بحـث        دهد که چگونه این تلقی      توضیح می 

مسئله شر از تناقض آشکار میان خیر و قـدرت ادعـایی            «. مسئله شر در جهان شد    درباره  
لیف یافته است و نه تنها شرور       أخداوند از یک سو و واقعیات ملموس شر از سوی دیگر ت           
 که جهان ما را هایی از این دستکوچک بلکه شرور بزرگ و وحشتناک و به یقین ویژگی

 قـادر مطلـق معمـوالً     . احاطه کرده است با آموزه خیر محض و قادر مطلق سازگار نیست           
مخلوق هـر قـدرتی هـم کـه داشـته         . ناظر بر این است که خداوند اساساً همه توان باشد         

باشد این قدرت ذاتی این جهان نیست بلکه از بخشش ارادی خداوند مشتق شده  اسـت                 
بر ایـن خداونـد     بنا. تواند پس گرفته شود   داده شود دلخواهانه هم می    و هر چه دلخواهانه     

 معلولی در میان مخلوقات گسست ایجـاد کنـد و آنهـا را زیـر پـا                  واند در روابط علیّ   تمی
از سوی دیگر آنچه با مفهوم قـدرت مطلـق الهـی ارتبـاط              . بگذارد هر زمان که اراده کند     

یعنی خداوند، جهـان مـا را از        . ده شده است  نزدیک دارد این است که جهان از عدم آفری        
                                           

1 . personal  
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ای از قبل موجود که قدرتی از آن خود داشته باشد خلق نکرده است و چون جهـان                  ماده
از عدم مطلق خلق شده است هیچ قدرت ذاتی نـدارد تـا بـا آن در مقاصـد الهـی خلـل                       

تواند هـر   میجانبه   پس خداوند به طور یک    . بیفکند یا آنها را از راه اصلی خود به درکند         
توانـد  اگر چه نمی. حالتی از اشیا را پدید آورد مادام که هیچ تناقضی ذاتی در میان نیاید            

. »پدید آورد ... تواند جهانی خالی از گرسنگی، بیماری و        ای را خلق کند اما می     مربع دایره 
 ).١٢٤ ،١٣٨١گریفین ،(

ــ  ١. له باید بررسی شـود    چهار مسئ  ابتدا    ،ه اعتقاد گریفین درباره همین مسئله شر      ب
 ـ اگر خدا خیـر محـض اسـت        ٢تواند از شر جلوگیری کند       است می  ١گر خدا قادر مطلق   ا

 پـس خـدا یـا خیـر محـض           -٤ـ شرها موجودند    ٣تواند از همه شرور جلوگیری کند       می
دهد کـه چـرا     به تفصیل توضیح می   او سپس   ). ١٦(نیست یا قادر مطلق نیست یا هر دو         

ای شده است؛ برای این مورد بایـد         قرون وسطا منجر به چنین نتیجه      این دیدگاه الهیات  
ـ برای خدا بودن باید ١هایی باید داشته باشد؛     ببینیم که خدای الهیات سنتی چه ویژگی      

ـ       موجود قادر مطلق باشد که این قادر مطلق تعریف می          ه شود به کسی که قدرتش برای ب
-است اگر چه خدا امور غیر منطقـی نمـی         خواهد انجام دهد ذاتی     وجود آوردن آنچه می   

 ؛تواند یک جانبه جهانی خارج از شر واقعی پدید آورد         ـ قادر مطلق می   ٢ ؛تواند انجام دهد  
ــ یـک موجـود بـه        ٤ ؛ـ برای خدا بودن یک موجود، باید به لحاظ اخالقی کامل باشـد            ٣

 خـدا وجـود     ـ اگـر  ٥ ؛تواند جهانی خارج از شر واقعی پدید آورد       لحاظ اخالقی کامل، می   
ــ  ٧ ؛ـ  شر واقعی در جهان وجـود دارد        ٦؛داشته باشد باید هیچ شر واقعی موجود نباشد         

 ).٥، همان(پس خدا موجود نیست 
 ؛ در مقدمـه اول اسـت      ٢اول واژه ذاتـی   . اما چند اصطالح در این مقدمات وجـود دارد        

تواند انجام  ا نمی پس خدا ذاتاً قدرت بر انجام همه امور را دارد اگر چه امور غیر منطقی ر               
بعد الهیات سنتی وقتی با مسئله شرور روبرو شد به این امر متوسل شد که خداوند  . دهد

کند و در اینجا    کند و به نوعی عقب نشینی می      داوطلبانه بخشی از قدرت خود را رها می       
شـود کـه     منجر بـه ایـن نتیجـه مـی         ٣جانبه از مقدمه دوم واژه یک    . آیندشرور پدید می  

                                           
1.Omnipotent/All-Powerful 
2. essential 
3. unilaterally 
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توانسته جهانی خالی از شر پدید آورد اما نیاورده و         د قادر مطلق کسی است که می      خداون
 ).٨ ،همان(مستحق سرزنش است 

اندیشه گریفین راه حل این معضل را در تغییر دکترین الهیات قرون وسطا و بازسازی             
یعنی به جای اینکه موجودات را به حدی محـدود          . کندخداوند جستجو می  درباره  دینی  

به مومهایی در دست خداوند تحویل شوند و سرانجام خداوند را هم محکوم  م تا عمالًکنی
کنیم، باید حلقه تنگ اختیارات موجودات را اندکی گسترده کنیم و اهمیت موجود بودن     

کار الهیات قـرون وسـطا ایـن        . و اهمیت انسان بودن را به موجودات و انسانها بازگردانیم         
تا بدین وسیله بتواند حوزه قدرت      فروبکاهد  ترین حد ممکن    یینبود که موجودات را تا پا     

اما نهایتاً چیزی که به دست آمد .  سازدو کمال خداوند را هر چه بیشتر گسترده و مطلق
تفکـر مـا قبـل مـدرن     « :گویـد چنانچه ژیلسون در این باره می. یا نفی خدا یا عجز او بود     

 برای حفظ مقام خداوند کل آفرینش را        کند و حیات دینی را به تسلیم محض تحویل می       
 ).٤٦ ژیلسون،( »کشد و نهایتاً مقام خداوندی هم پاس داشته نمی شودبه زوال می

اختیـار کیهـان    . دهـد گریفین سه جنبه از اختیارات را در انسان مورد توجه قرار می           
ینهـا  او معتقد است اگر بـین ا      . شناختی، اختیار یزدان شناختی و اختیار ارزش شناختی       

ه در قرون وسطا اتفاق افتاد، یا قدرت و  کخلط شود یا یکی به دیگری تحویل شود چنان 
اختیار کیهان شناختی   . رود یا جهان محکوم به جبر می شود       ال می ؤوجود خداوند زیر س   

عبارت است از آزادی و اختیـار نفـس انـسان در برابـر موجـودات متنـاهی دیگـر مثـل                      
اختیار کیهان شناختی قائل به این اسـت        . شتگان و مانند آن   انسانهای دیگر، سیارات، فر   

ن بخـشی در برابـر همـه نیروهـای          که نفس یا ذهن انسان دست کم از قدرت خود تعـیّ           
ای که حتی مجموعه آنها هم      متناهی اعمال شده بر او در کیهان برخوردار است، به گونه          

ختیار یزدان شناختی اختیـار و  ا. های نفس او را به طور کامل تعین بخشند      نتوانند حالت 
ای که در ارتباط با قدرت الهی انسان به         آزادی نفس انسان در برابر خداوند است به گونه        
 .نوعی از قدرت خودتعیین بخشی برخوردار است

اختیار ارزش شناختی عبارت است از توانایی نفس انسان برای فعلیـت بخـشیدن بـه       
پس زمـانی بـه ایـن       . خواستار فعلیت دادن به آنهاست    ها یا ارزشهایی که آگاهانه      آلهاید

 بر طبق اراده الهـی      توانیم آگاهانه تصمیم بگیریم کامالً    معنی آزادیم که معتقد باشیم می     
تـوانیم ایـن تـصمیم را محقـق سـازیم           زندگی کنیم و مـی    ) فهمیمتا آنجا که آن را می     (
  .)٥٦، ١٣٨١گریفین، (
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ر از سنت به تفکر مدرن را از حیث از دسـت      گریفین عبو  :جهان بینی مدرن  ) ٢-٢
کند که  جهان بینی مدرن از نظر وی چیزی را استوار می         . کندرفتن نظام معنوی نقد می    

جهان بینی مدرن اهمیت نظام معنـوی را        .  معنویت ستیز نام نهاد    توان معنویتِ آن را می  
ید در خصوص نظام    س شد أاین جهان بینی بستری برای ایجاد ی      . کندیکسره بی پایه می   

 بینـی در دوران مدرن به ویژه مرحله پایانی آن الحاد و ماده بـاوری جهـان              . معنوی است 
های معنوی جملگـی غیـر      الب بوده است و واقعیات آگوستینی مثل خدا، نفس و ارزش          غ

نـد کـه بـه مـا        افضایل معنویت مدرن اموری نظیر رقابت و حـرص        . شوندواقعی تلقی می  
 و مهـار    یـم تا جایی که ممکن است ماده را بـه مالکیـت خـود در آور              کنند که   کمک می 

شوند و آنچه کـه از راه حـواس درک          واقعیت تنها از راه حواس فیزیکی ادراک می       . کنیم
دوگانه انگاری نفس و بدن در پایـان مدرنیتـه          .  مادی و فیزیکی است    یرامشود فقط   می

جهان بینی مدرن به ویژه در اواخر       . به حل شدن و در واقع تحویل نفس به ماده انجامید          
جبـر  . کردگونه خالقیـت و در نتیجـه آزادی را انکـار       دوران مدرن با انکار نفس و روح هر       

  .)٥٨ ،همان(  نتایج دیگر آن بود ازطبیعت و رد غایتمندی
 برای بحث درباره اعتقاد به خدا در جهان مدرن باید خدا و جهان مدرن به خوبی تعریف                

نامید، توان مدرنیسم های برجسته آن را می    ن برای تفکر جهان مدرن که ویژگی      گریفی. شوند
از یک سو پای التزام صوری مدرنیسم بـه آزادی در میـان        «شمارد؛  دو نشانه قابل تمایز برمی    

-این التزام مستلزم رد همه باورهایی است که به ظـاهر آزادی انـسان را متوقـف مـی                  . است
از سوی دیگر اندیشه مدرن با      . عقل بر مرجعیت استوار بوده است     ساخته یا به جای تجربه و       

قبول نگرش خاصی به جهان مشخص می شد که بر طبق آن واحدهای اساسی طبیعـت بـه                  
شد و نیز اندیشه مدرن با نگرش خاصی به تجربه بشری           طریق مکانیستی محض فهمیده می    

 ؛ به ادراک حسی محدود است     یافت که بر طبق آن ادراک جهان فراسوی خویشتن،        تمایز می 
 ). ١٢٣ ،١٣٨١ گریفین،( »توان مبادی ماهوی مدرنیسم خوانداین دو تصور را می

گریفین نیز مانند استاد مطهری به تبیین عوامل گـرایش بـه مـادیگری و بـه تعبیـر                   
اگرچه تعبیـر   . پردازدتر وی، تبیین فروکش کردن اعتقاد به خدا در دوره مدرن می           دقیق

به عبارت  . خواند علت بدانیم  دالیل است اما دقیقتر آن است که آنچه او دلیل می          او بیان   
بـه  ). بیـان دالیـل   (٢اسـت و نـه توجیـه      ) بیان عوامل  (١کند تبیین دیگر آنچه او طرح می    

                                           
1. explanation 
2. justification 
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بینی مدرن هیچ جایگـاه طبیعـی بـرای         اعتقاد او یکی از این دالیل این بود که در جهان          
بینی مدرن که همان ماده باوری اسـت گفتـه          یج جهان در شکل را  . خداوند وجود نداشت  

نـدارد بلکـه محـصول فرعـی یـا          ) مستقل( شود که ذهن انسان واقعیت نفس االمری      می
پس ذهن انسان هیچ گونـه مبنـای        . وجهی محض از مغز است خالی از قدرت یا فاعلیت         

 نیـست   دهد و معقـول   تمثیلی برای اندیشیدن به یک عامل معنوی انسانی به دست نمی          
که فکر کنیم فاعلی متشخص و هدفمند و روحانی بتواند بنا بر مقدرات خـود در جهـان                  

یکی دیگر از دالیل رد خدا در جهان بینی مـدرن ایـن بـود کـه      . سراسر مادی عمل کند   
هستی شناسی معرفت شناسانه جهان بینی مدرن واجد ایـن    . امکان تجربه خدا انکار شد    

اکی از جهان باید از اندام های حسی ناشی شود و به ایـن              آموزه است که همه تجربه ادر     
شـود و یکـی از      ترتیب هر آنچه که از طریق ادراک حسی غیر قابل درک است انکار مـی              

 ).١٣٣ ،همان(های مهم جهان مدرن همین تحویل ادراک به ادراک حسی است تحویل
 

  دیدگاه پست مدرن و الهیات پویشی از نظر دیوید ری گریفینـ٣
تمـام دیـدگاه پـست مـدرن لزومـاً          . اندهای پست مدرن، بسیار متنوع و گوناگون      یدگاهد

شـود و    در دیدگاههای پست مدرن دیده می      ١حتی نوعی دیدگاه پوچ باور    . پویشی نیست 
 متضمن هیچ داستانی دربـاره عـالم        ٢پست مدرن پوچ باوری   « .کندگریفین آنها را رد می    

-این پست مدرن پوچ باور فقـط مقدمـه  . داندیی نمینیست و چیزی را دارای اهمیت نها   
نتایجی کـه   . های بنیادی فلسفه جهان بینی مدرن را به نتایج منطقی شان رسانده است            

یک قرن پیش نیچه و حتی یک قرن جلوتر از آن دیوید هیوم پیـشاپیش مطـرح کـرده                   
درن به چه کند که واکنش نسبت به جهان مسپس گریفین بیان می). ٦٧ همان،( »بودند
ترین واکنش علیـه ایـن      از دیدگاه او متداول   . هایی ممکن است وجود داشته باشد     صورت

جهان بینی بازگشت به شکلی از جهان بینی ماقبل مدرن اسـت کـه معمـوالً صـورتی از              
اما پست مدرنیسم پوچ باور هم نوع دیگری از رویکردها نـسبت            . سنت گروی دینی است   

دهد که رویکرد سومی وجـود دارد       سپس گریفین توضیح می   . به جهان بینی مدرن است    
این رویکـرد همـراه بـا       . هایی از دو رویکرد قبلی با هم ترکیب شده است         که در آن جنبه   

دانـد امـا    پست مدرن پوچ باور هر گونه بازگشت به دیدگاهی ماقبل مدرن را ناممکن می             

                                           
1. nihilistic 
2. nihilisim postmoernism 
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رویکرد سوم، نیاز به یک جهـان       این  . بر این باور است که باید به ورای مدرنیسم گذرکرد         
دیدگاهی فراگیـر   . داندبیند و در واقع ناگزیر بودن از آن را جدی می          بینی را ضروری می   

بنـابراین  . درباره حاق واقعیت که بر طبق آن جایگاه خودمان را در شاکله اشیاء بفهمـیم              
نـی  این دیدگاه کـل جهـان بی      ). ٦٨ ،همان( وجود جهان بینی پست مدرن ضروری است      

 نهد بلکه عناصری از آن مثل توجه به عقـل و عقالنیـت را کـامالً               مدرن را به کناری نمی    
 ).Choate 2008 ،12,( دهدمورد توجه قرار می

گوید اوالً این رویکرد به جای آنکه از پـیش          گریفین در ادامه تشریح دیدگاه خود می      
ی آنها را نتیجه بگیرد     های بنیادی جهان بینی مدرن نتایج منطقی و ضد جهان بین          فرض

 بـر   کنـد و ثانیـاً    های بنیادی تردید و در آنها تجدید نظر مـی         در برخی از آن پیش فرض     
-های ماقبل مدرن میهای جهان بینیاساس این مبانی جدید بسیاری از حقایق و ارزش

 البته هیچ بازگشت بسیطی به جهان بینی مدرن مد نظر نیست          . تواند دوباره مطرح شود   
 ). ٤٥، ١٣٨١ ین،گریف(

شمارد که برخی از مهمترین     دیوید گریفین ده آموزه مهم را برای تفکر پویشی بر می          
تـرین  ـ یکپارچگی شهود دینی، زیبایی شناختی و اخالقـی بـا عمـومی    ١«آنها عبارتند از    

های علوم در یک دیدگاه خود منسجم به عنوان یـک وظیفـه محـوری در تفکـر و                   آموزه
گرای وایتهد از ادراک که بـر طبـق آن ادراک حـسی          ـ آموزه غیر حس   ٢ ؛فلسفه زمان ما  

ــ  ٣ ؛تر مشتق شـده اسـت     حالت دومی از ادراک است که از یک دریافت غیر حسی پایه           
 با ثنویت سازمانی که بـر طبـق آن همـه اشـخاص حقیقـی حـداقل                  ١همه تجربه گرایی  

 آمـوزه کـه همـه اشـخاص         ـ ایـن  ٤ ؛باشندمقداری از خود انگیختگی و تجربه را دارا می        
ـ نسخه وایتهدی خدا بـاوری      ٥ ؛پایدار، جوامع منظمی از فرصتهای موقتی تجربه هستند       

کند اما هرگز ماورا    گرا که بر طبق آن یک واقعیت الهی به نحو متغیری عمل می            طبیعت
ـ خدا باوری دو قطبی مضاعف که بر طبق آن واقعیت           ٦ ؛کندطبیعی در جهان عمل نمی    

ـ تهیه پشتیبانی کیهان شناختی به وسیله تمـدن معاصـر           ٧ ؛جنبه یا قطب دارد   الهی دو   
» هایی که به عنوان یکـی از اهـداف عمـده فلـسفه در زمـان مـا نیـاز اسـت                     آلایدهبرای  

بینـی   فلسفه عبارتست از ارائه جهان      این  وظیفه به عبارت دیگر  ). ٣٤٥،  ٢٠٠١گریفین،  (

                                           
1. Panexperientialism 
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اعتقـاد   ،همه تجربه انگاری   ،در خود بگنجاند  همه شمول که تمام طرق کسب معرفت را         
دخالت دادن شهود در معرفت به عنـوان مطمـئن تـرین            ،به وحدت و تعامل نفس و بدن      

تالش برای سازگاری مجدد میان علم و دیـن یـا بـه عبـارت دیگـر                  ،روش کسب معرفت  
 .وجود آمده بوده پرکردن شکافی که در طی دوران مدرن میان علم و دین ب

ترین اهداف تفکـر پویـشی از نظـر گـریفین             یکی از مهم    :اک غیر حسی  ـ ادر ١ـ٣
های مهم تفکر مدرن و تفکـر       یکی از تفاوت  . جمع کردن حقایق علم با حقایق دین است       

های وایتهد و گریفین از منظر معرفت شـناختی و تفـاوت           پست مدرن به ویژه در اندیشه     
دراک را بر اساس ادراک حسی تلقی       بر خالف تفکر مدرن که همه ا      . در نوع  ادراک است    

-گریفین در ایـن مـورد مـی       . کرد تفکر پست مدرن مبتنی بر ادراک غیر حسی است         می
گوید این نوع ادراک غیر حسی هم محقق است و هم حالت بنیادین ارتبـاط بـا محـیط                   

گیرد ایـن ادراک غیـر      ت می أاین حالتی است که ادراک حسی از آن نش        . اطرافمان است 
ایـن  . دهـد کند و آن را بـسط مـی       گرایی رادیکال را تقویت می    مدرن، تجربه حسی پست   

ایـن تجربـه    . تجربه گرایی اعم از تجربه گرایی کانت و فیلسوفان انگلیسی قبل از اوسـت             
در توضـیح ایـن   . پذیرد حتی مواردی مثل تلـه پـاتی  گرایی انواع بسیاری از ادراک را می      

 خواه اندام حسی داشته باشد یا نه محیط خود          شود که هر فرد   مطلب گریفین متذکر می   
 حـسی   حتی تجربه ما اصوالً   . شودثر می أ دیگر مت  ءکند به این معنا که از اشیا      را درک می  

ها تا نفوس حیوانی همـواره از ادراک غیـر حـسی            ما و همه افراد دیگر از الکترون      . نیست
 ).٢٥٥ ،١٣٨١ گریفین،(برخورداریم 

گرایی است کـه    هم در ارتباط با الهیات پویشی همه تجربه       یکی دیگر از اصطالحات م    
بر اساس نظریه همه تجربه گرایـی،  . این موضوع با توضیح ادراک غیر حسی مرتبط است       

. نامیم انبـوهی از اجزاسـت     آنچه ماده می  . اندعالم از اجزایی تشکیل شده است که تجربه       
بیرون بنگریم ماده است ولـی از درون        ای از   اندیشیم اگر آن را توده    وقتی درباره ماده می   

این نکته به تمـامی     . ون تجربه هستم  رمن از بیرون فقط ماده هستم اما از د        . تجربه است 
سپس گریفین  . ها و ذرات بنیادی   ها، آمیب ها، تمساح موجودات قابل تعمیم است میمون    

ای هـر تجربـه   . های آنـی اسـت    ای از تجربه  به نقل از وایتهد معتقد است نفس ما زنجیره        
 دیگـر را  ءبه یک معنا هر تجربه ای همه آن اشیا        . لیفی از روابط خود با امور دیگر است       أت

با این فرض مـن بـا محـیطم رقابـت           . در خود دارد که خود را از طریق آنها ساخته است          
برای این که من خودم باشم نیازی به سپر گـرفتن در برابـر محـیط نـدارم بـه            . کنمنمی
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یشتر بتوانم از محیط در خود جذب کنم تجربه من با ازآن خود کردن آن عکس هر چه ب
کنـیم،  اما اگر محیط فقط ابدان ما، اموری که با حواس خود تجربـه مـی              . شودتر می غنی

برگرفته از کتابها و مردم دیگر باشد، در ایـن صـورت مختـار نیـستیم بلکـه بـه                    مفاهیم  
بق نیرویی که با آن خود را به ما تحمیل          هایی هستیم که مطا   سادگی محکوم جذب داده   

امـا  . در این حالت محیط ما فقط محدود به فعلیت است       . اندکنند سر راه ما سبز شده     می
های ما ها و امکاناتی است که دادهشود و آن استعدادمحیط ما شامل چیز دیگری هم می      

 ).٢٦٦ ،همان(سازد را می
یکی دیگر از بخـشهای دیـدگاه پـست         : ـ تصویر خداوند در الهیات پویشی     ٢ـ٣

بـر طبـق نظـر گـریفین عـالم دوبـاره مخلـوق              . مدرن تصویرسازی آن از خداونـد اسـت       
اما این همان خدای قرون وسـطا نیـست کـه عـالم را از عـدم                . خداوندی متشخص است  

 آفریده بود عالمی که قبل از آفرینش هیچ قدرت ذاتـی نداشـت و خداونـد قـادر                   ١مطلق
 تمامی قدرت را واجد بود جهان را تمام آفرید و مسئول هر چه که در عالم مطلق که ذاتاً

ایـن تـصور از خـدا بـا         . توانست با اراده خود در عالم مداخله کند       افتد بود و می   اتفاق می 
 .مشکل شرور در دوران مدرن به تدریج به الحاد انجامید

 ٢ا مانند یک صنعتگر   داستان شر، به تعبیر گریفین، چنین است؛ الهیات سنتی خدا ر          
. داند که موادی را در اختیار دارد که این مواد کامال به خواست او شکل پذیر نیستند                می

 خارج از   ءکند و برای ساختن اشیا    گر را مواجه با عناصری از ضرورت می       این مواد صنعت  
 هـا در  سازد به دلیل وجود همین ضـرورت      کند و بنابراین جهانی که می     نظمی کار می  بی

گوید ایـن الهـی دانـان کـه قـدرت           گریفین می . چارچوب محدودی تا حدی خوب است     
 خدا امور غیر ممکن را نمی تواند انجـام          کنند معتقدند که منطقاً   مطلق خدا را اثبات می    

از سوی دیگـر چـون جهـانی کـه بـه          . کننددهد در این صورت قدرت خدا را محدود می        
ودی تا حد ممکن خـوب اسـت از وجـود           دست خدا ساخته شده است در چارچوب محد       

در اینجا دو دیدگاه در الهیـات سـنتی وجـود           ). ٢٥ ،١٩٨١گریفین،  (شرور خالی نیست    
بر این مبنا   . ت گرفته است  أدارد که یکی مربوط می شود به دیدگاهی که از افالطون نش           

                                           
1. e x-nihilo 
2. craftsman 
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ند که این عناصر    اای در کار بوده   اند و جواهر و مواد اولیه      از عدم پدید نیامده    ءامور و اشیا  
اند که قدرت خدا را در پدید آوردن یک جهان بدون شر محدود             هایی بوده دارای ضرورت 

 .اندکردهمی
شود جهان از عدم    بر مبنای دیدگاه دوم که کتاب مقدس هم بر اساس آن تفسیر می            

سپس ایـن الهیـات بـا       . جانبه آن را پدید آورده است      پدید آمده است و خدا به طور یک       
جانبـه پدیـد    اگر خدا همه چیز را از عدم بـه طـور یـک           . شدکال وجود شر مواجه می    اش

آیا خدا خیر مطلق نبـوده اسـت یـا قـادر مطلـق       . آورده پس چرا شر را پدید آورده است       
نبوده است یا خیر مطلق و قادر مطلق بوده اما شر را به وجـود آورده اسـت کـه در ایـن                       

. ندارد که این بـا مـشاهدات مـا تنـاقض دارد           صورت مستحق سرزنش است یا شر وجود        
-کنـد و مـی   ساده برخورد مـی گوید الهیات سنتی با این امر به صورت کامالً    گریفین می 

گوید اما شر واقعی است و راه حل این است          گریفین در پاسخ می    .نداریمگوید شر واقعی    
د کثیری از واقعیات در این باره باید گفت تعدا. که باید دکترین الهیات سنتی عوض شود

ـ قدرت بـرای    ٢ن خود و    ـ قدرت برای تعیّ   ١موجودند که قدرتی دوگانه برای خود دارند        
 ).٢٣ ،همان( بر دیگران تأثیر

-از نظر گریفین همچنین غیر از خداوند هم موجودات مثل خداوند در قدرت شریک             
ایی، غیر اشـتقاقی،    گوید قدرت خدا ابتد   او برای آنکه قدرت خداوند محدود نشود می       . اند

اما الزم نیست به معنایی که در الهیات سنتی آمـده اسـت قـادر               . ثرترین است ؤکافی و م  
ــ عامـل    ١گوید ما دو نوع عامل داریـم        گریفین در توضیح دقیق مطلب می     . مطلق باشد 

گریفین معتقد است چون خدا بـه       . ـ عامل کلی و فراگیر و غیر محلی       ٢محلی و شخصی    
یـک  . دارد پس مسئله شر دربـاره آفـرینش خـدا منتفـی اسـت             روا نمی موجودات اجبار   

 کند امـا یـک شـخص    تأثیرتواند بر مجموعه دیگر اثر کند و به اجبار در آن       مجموعه می 
اگر کسی دربـاره نفـس و بـدن ادعـای           . تواند مجموعه را مجبور به انجام کاری کند       نمی

ـ      گوید این یک رابطه تعقیبی ا     اجبار کرد گریفین می    ــ معلـولی     یست نه یک رابطـه علّ
کنـد پـس انتخـاب      سپس گریفین معتقد است چون خدا موجودات را مجبور نمی         . دقیق

کنـد ایـن اسـت کـه     آنها ممکن است موجب ایجاد شر شود و علت اینکه خدا اجبار نمی         
 کنـد  تـأثیر جانبه بر موجودات  خدایی که یک واحد شخصی است نمی تواند به طور یک 

 ).٦ ،١٩٩١ گریفین،(
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 مسئله قابل بحث دیگر در الهیـات        :ـ حیات پس از مرگ در الهیات پویشی       ٣ـ٣
الهیات پست مدرن حیـات     . پویشی و از دیدگاه گریفین مسئله حیات پس از مرگ است          

-کند اما آن را حیات مـاورا طبیعـی نمـی    یید می أپس از مرگ را برخالف دوران مدرن ت       
ها و نفوس دیگر را هم      راک مستقیم بدن خود، بدن    به طور طبیعی نفس عالوه بر اد      . داند

از آنجا که بر اساس تفکر پویشی ادراک جهان از سوی نفس تنها  . کند درک می  مستقیماً
شـواهد  . توانـد ادراک کنـد    نفس بدون بدن فیزیکی خود هنوز مـی       . ادراک حسی نیست  

سی اعیـان یـا     ادراک غیـر حـ    ( تجربی بر این امر در دست است؛ تله پاتی و نهـان بینـی             
اگر نفس بتواند جدا از بدن فیزیکی وجـود داشـته           . انداز آن نمونه  ) های فیزیکی وضعیت

از سوی دیگـر قابلیـت نفـس بـه ادراک           . تواند جدا از آن درک کند و عمل کند        باشد می 
وجـود داشـتن همـان      . بدون بدن و قابلیت آن به وجود بدون بدن به یـک معنـی اسـت               

هـا و مـشارکت    تأثیر این   های دیگر و پاسخ خود فعلیت بخش به       ههای تجرب تأثیردریافت  
ای از تـاریخ    هر واحد آنی تجربه خواه لحظـه      . های بعدی است  گذاری روی تجربه  تأثیردر  

حیات یک نفس بشری باشد و یا یک سلول زنده یا یک مولکول، یک وجه فیزیکـی دارد                  
ز واحـدهای مختلـف تجربـه       هـا ا  تأثیروجه فیزیکی آن همان پذیرش      . و یک وجه ذهنی   

است و وجه ذهنی آن همان پاسخ خود خواسته آن به وجه فیزیکـی اش اسـت و چـون                    
دارد ) اراده آزاد انسانی( آزاد ١ای از تجربه انسانی قابلیت بیشتری از خود خواستگیلحظه

تا یک لحظه از تجربه مولکولی و سلولی، پس از نفسانیت بیشتری هم برخوردار است اما                
سپس در توضیح چگونگی این حیـات غیـر مـاوراطبیعی، گـریفین             . الً نفسانی نیست  کام
 به لحـاظ وجـود شـناختی هـیچ فرقـی بـا مغـز یعنـی بـا          گوید از آنجا که نفس نوعاً  می

سلولهای تشکیل دهنده مغز ندارد تمایز عددی میان مغـز و نفـس معـضل حـل ناپـذیر                   
 ).١٧٨ ،١٣٨١ یفین،گر(آورد تعامل بین نفس و بدن را به وجود نمی

 دیگـر در الهیـات      مـسأله  :ـ خالقیت در الهیات پویشی از دیدگاه گریفین       ٤ـ٣
بر طبق دیدگاه ماورای طبیعی ماقبل مدرن خداونـد قـادر           .  است ٢پویشی بحث خالقیت  

بر این مبنا قدرت خالق جهان برای   .  بود که تنها آفریننده هستی   شد  انگاشته می مطلقی  

                                           
1. self-determination 
2. creativity 
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از آنجا که در ایـن      .  خداوند است  د و خالقیت تنها از آنِ     وش می یخلقت به طور صریح نف    
شد انسانها بـا تمایلـشان بـه    الهیات خداوند ابتدا به عنوان قدرت مطلق خالق ترسیم می      

که نه تنها معنویت خالقیت نیست      رسیدند  تقلید از الوهیت به بسط و رشد معنویتی می        
به اعتقاد او   . پردازد به دوران مدرن می    سپس گریفین . بلکه معنویت تسلط و تخریب بود     

بینی مدرن با انکار نفس و روح به انکار خداوند رسید و سرانجام به جبـر طبیعـت                  جهان
گوید همه اینها سپس گریفین در پاسخ به اینکه چرا مدرنیته به اینجا رسید می. ی دادأر

 . القیت استشد که ذرات بنیادی عالم فیزیکی عاری از خاز این فرض ناشی می
اکنون پست مدرنیسم با نگاه به ذرات عالم به عنوان موقعیتهای خالق درصدد اسـت               

بر اساس دیدگاه پست مدرن همه اشیاء . تا معضالت ماقبل مدرن و مدرن را برطرف کند  
به . خالقیت از دیدگاه گریفین یک واقعیت واپسین است       . هایی از خالقیت هستند   تجسم

ک واقعه دو طرف دارد؛ از یک طرف رخـداد، خـود را بـه واسـطه       عبارت دیگر خالقیت ی   
لحظه اول خود رخداد به     : این طرف خود آفریننده دو لحظه دارد      . آفریندپیشینیانش می 

ایـن قطـب    . کندگیرد و آنها را تکرار می     ات را از گذشته می    تأثیرعنوان گیرنده است که     
شی رخداد، همان پاسخ او به امکانها       لحظه دوم خالقیت خود آفرین    . فیزیکی رخداد است  

آفریند همچنان که به واسطه     در نتیجه رخداد خود را به واسطه قوه و استعداد می          . است
چون این سو پاسخ بـه معنویـت        . این طرف رخداد قطب نفسانی است     . آفریندفعلیت می 

قتـی  و.  خالقش بر آینده اسـت     تأثیرطرف دیگر خالقیت رخداد     . است نه مادیت فیزیکی   
  بـر تـأثیر رخداد فعالیت خود آفریننـده اش را تکمیـل کـرد مـسیر خـود را بـه صـورت             

گونه که رخدادهای پیشین را به عنوان غذای خود         کند و همان  رخدادهای آتی شروع می   
 .شودبه کار گرفت اکنون غذای رخدادهای بعدتر می

 اجـزای زیـر      خالقیـت  خالقیت درباره اتم صرفاً   . خالقیت دارای سطوح مختلف است    
همـانطور یـک مولکـول      .  خالقیت خاص خود را دارد     ،اتم به عنوان یک کل    . اتمی نیست 

 آن سطح خاص خالقیت     ،واجد سطح فعالیت خالق خویش است و روح حیوان پرسلولی         
اینکـه  . گـذارد  مـی  تـأثیر آفریند و سپس بر دیگـران       خویش را دارد که با آن خود را می        

یزی است اگر با دیدگاه مثبـت ارتبـاط بـین خالقیـت و              خالقیت واقعیت غایی در هر چ     
یعنی واقعیت الوهی نه    . تواند به یکی شدن کامل آنها منجر شود       الوهیت ترکیب شود می   

بـه عبـارت دیگـر خالقیـت        . ستلکه انرژی خالق جاری درهمه چیزها     موجودی متمایز ب  
یزترین موجود در خداوند نیست بلکه خالقیت همان واقعیت غایی است که خداوند و ناچ      
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مقایسه دیدگاه گـریفین بـا      ( )٢٨٩ ،همان( هایی از آن هستند   دورترین فضا هر دو نمونه    
 ). سودمند است و محتاج پژوهش مستقل دیگری استمسألهمالصدرای شیرازی در این 

منتهـی ایـن خالقیـت دربـاره        . بنابراین هم خدا و هم جهان واجد خالقیـت هـستند          
.  متناهی و درباره خداوند به صورت تجسم فراگیر وجود استهایجهان به صورت تجسم 

های قبلـی اسـت و نیـز قـدرت           خالق همه موقعیت   تأثیراز آنجا که هر موقعیت بالفعلی       
. تواند علت تـام هـر رخـداد باشـد         ذاتی خود را برای خودآفرینی دارد خداوند هرگز نمی        

ها خالق هیچ یک از آنها نیست ی خالق بر همه رخدادها ست اما هیچگاه تنتأثیرخداوند 
در عین حال خداوند بـه      .  زیرا هر یک به طور جزئی مخلوق جهان گذشته و خود اوست           

 جهانی که در آن خداوند تنها تجسم خالقیتی اسـت کـه             ؛تنهایی آفریننده جهان ماست   
هم همیشگی است و هم همه جا حاضر و از طریق ترغیب پیوسته اوست که نظـم از دل    

شکل تحت لطف قرار گرفته است و صور برتر وجود که صـور اندیـشمندی را                یهیوالی ب 
 مسئول جزئیات جهان است و نـه        سازد، حادث شده است اما خداوند نه کامالً       ممکن می 

 ).٢٣٨ ،همان( توانسته است چنین باشدمی
ین خالقیت، ذاتی جهان است و تنها به خدا تعلق ندارد که از روی بخشش او سـایر                  ا
اینکه ما مرتبه باالیی از اختیار را داریـم هدیـه           . دات واجد این خالقیت شده باشند     موجو

ای از اختیار را دارند به علت انتخاب الهی         الهی است اما اینکه مخلوقات این جهان درجه       
همچنین به علت انتخاب الهی نیست که مخلوقات برتر که ظرفیت ). ٢٤٤ همان،(نیست 

گـذاری بـر    تأثیرقـدرت بیـشتری بـرای خـودآفرینی و           ،رنـد صور برتـر ارزشـمندی را دا      
پس جهانی با مخلوقات ارزشمندتر ضرورتاً جهانی خطرناک . مخلوقات دیگر داشته باشند  

یب الهی که   غتوانند به طور بنیادی تر از تر      تر است هم به این علت که مخلوقات برتر می         
توانـد  جهت که این انحراف مـی     برای آنها در نظر گرفته شده منحرف شوند و هم به این             

بدین ترتیـب در عـین حـال کـه     . تر ایجاد کندویرانی بیشتری از انحراف مخلوقات پست  
شـرور  . خداوند کمال خیر است این واقعیت که جهان واجـد شـرور اسـت صـادق اسـت                 

گریفین معتقد است با این تصویر از       . هولناکی که به علت حضور انسانها پدید آمده است        
 ). ٢٤٦ ،همان(توان نظم غایتمند جهان را تبیین کرد میخداوند 
 یکی دیگر از موضوعات الهیـات       :ـ خداباوری طبیعت گرا از دیدگاه گریفین      ٥ـ٣

 بـا   ی طبیعت گرایانه است که ایـن بحـث مـستقیماً          رپویشی به ویژه نزد گریفین، خداباو     
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لت ماورای طبیعت بر به اعتقاد گریفین مکتب اصا. بحث قبلی یعنی خالقیت ارتباط دارد   
 همه قدرت را در واقعیت در کـف دارد و جهـان را بـا قـدرت                  آن است که خداوند اساساً    

رابطه میان خدا و جهان  همچون عقد اختیاری از . خاص خود از عدم مطلق آفریده است
آنگاه بسیاری مـسائل    . تواند آن را نقض کند    جانب خداوند است که خود بنا به اقتضا می        

درحالی کـه در خـداباوری طبیعـت گرایانـه     .  همان مسئله معروف شر پدید آمد    از جمله 
خوذ در طبیعت امـور     أ طبیعی و م   ای رابطه ،عقیده این است که رابطه میان خدا با جهان        

آنچـه  . جهان به معنای قلمرو موجودات متناهی چندان واجب است که وجود خدا           . است
ـ       خدا جان . وجود ازلی دارد خدا و جهان است       ی بـین خـدا و       عالم است و چون رابطه علّ

ای طبیعی است و ضروری، نه از سوی خدا و نه از سوی هیچ مخلوقی               امور متناهی رابطه  
-پس خداونـد نمـی    . تواند ماوراطبیعی باشد  پذیر نیست و سبب سازی الهی نمی      گسست

قیـت هـم    جانبه باعث رویدادی در جهان شود و رویدادها بر بنیـاد خال            تواند به طور یک   
بر اساس این نگرش جهان به وضوح در طـی فرآینـد            . افتدخدا و هم مخلوقات اتفاق می     

ها به وجود آمده است و خداوند تنها به         تکاملی طوالنی و آهسته و پر از نقصان و تاریکی         
آفرینش بایـد مرحلـه بـه مرحلـه باشـد و امـور              . توانسته جهان را بیافریند   این طریق می  
 ).٣٥٦ ،همان(سته است به یکباره آفریده شود توانپیچیده نمی

 
 ـ نقد و تحلیل٤

بخشد و از آن برای     تجربه انسانی نقطه شروعی است که تفکر پویشی آن را عمومیت می           
خـود خـالق بـودن بخـش حـضور      . بردای از مقوالت متافیزیکی بهره می توسعه مجموعه 

شی مـشکلی در پاسـخگویی بـه        بر این مبنا الهیات پوی    . ای هر ذات یا هستی است     لحظه
-زادی و عدالت فـرا مـی  خدا ما را به عشق، آ. آزادی انسان در ارتباط با خدا و علل ندارد     

شوند زیرا در این شـرایط اسـت کـه اراده خـدا             تاریخ و طبیعت تصدیق می     ،زمان. خواند
امـوری  در زندگی انسانی و غیر انسانی دیگر رنجها مجازاتی برای گناه یا             . شودمنتقل می 

ظرفیـت بـرای رنـج و درد مـالزم اجتنـاب ناپـذیر              . قاعده و غیر قابل توضیح نیـستند      بی
تفکر پویشی حضور خالق خداوند را در تمام        . تر و شدت تجربه است    های گسترده آگاهی

تفکر پویشی از فعل مستمر خداونـد در جهـان     . کندنقاط در طبیعت و تاریخ تصدیق می      
از دیـد الهیـات     . کنـد راه را برای دیالوگ بین ادیان بـاز مـی         این چارچوب   . کنددفاع می 

تکامل فرایندی خالق   . پویشی هستی کامل نیست و آن به آن در حال کامل شدن است            
های پیچیـده بـر     واقعیت چند الیه است و الیه     . بینی نیست است که نتایج آن قابل پیش     
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گـر اسـت    ودی خالق، آزاد و تجربه    در این دیدگاه انسان موج    . تر قرار دارند  های ساده الیه
از این دیدگاه دیگر انسان موجود محکوم       . که در فرایند تکامل هستی نقش بسزایی دارد       

 . به سرنوشت و گناهکار صرف نیست که کارش فقط به زوال کشاندن هستی باشد
علی رغم نقاط بسیار قوی و قابل مالحظه دیـدگاه پویـشی و بـویژه الهیـات پویـشی                   

دیدگاه دیگری برخی معضالت در الهیات پویشی وجود دارند که اکنون  آنها را              مانند هر   
 .  دهیمتوضیح می

 اندیشه الهیاتی گریفین از جهـات مختلفـی ماننـد مبـانی معرفـت شـناختی، لـوازم                 
در اینجا به نقـد آن از حیـث رخنـه           . منطقی، سازگاری نظریه و مانند آن قابل نقد است        

 .پردازیمنگری مییلیروش شناختی مهم یعنی تحو
یکی از تفاوتهای تفکر پست مدرن با تفکـر         : ـ تحویل ادراک به ادراک حسی     ١ـ٤

-دوران مدرن ادراک را به ادراک حسی تحویل می. مدرن اهمیت ادراک غیر حسی است
در عـین حـال     . کنـد دوران پست مدرن ادراک را به ادراک غیرحـسی تحویـل مـی            . کرد

به نحو دقیق روشن نیست آیا نـوعی شـهود اسـت؟ قـرائن              ماهیت این ادراک غیر حسی      
اما این شـهود از  . گذاردبدست آمده از آثار گریفین بر شهودی بودن این ادراک صحه می 

چه نوع است؟ چنانکه بیان شد الهیـات پویـشی و الهیـات پـست مـدرن بـه خـداباوری                     
. ی معتقـد اسـت     طبیعـ  ءطبیعت گرایانه و حیات پس از مرگ از نوع طبیعی و نـه مـاورا              

امـا  .  طبیعـی باشـد    ءتواند شهود ماورا  بنابراین، شهود بر اساس نظام این نوع الهیات نمی        
از سـوی دیگـر ادراک حـسی در بـسیاری از     . شهود طبیعی بودن آن با ابهام همراه است   

 . ک درجه دوم تحویل کرداها نقش اساسی دارد و نمی توان آن را به ادرزمینه
 مـسأله راه حل پست مدرن بـرای      :  در تلقی از قدرت الهی    ـ تحویلی نگری    ٢ـ٤

به طـوری کـه گـریفین       . شر، اثبات قدرتی همسنگ قدرت خداوند برای موجودات است        
کند غیر از خداوند هم موجودات مثل او در قدرت شریکند اما وقتی قدرت خدا تاکید می

ن، غیـر اشـتقاقی     کند مثـل ابتـدایی بـود      بیند چند ویژگی مطرح می    را محدود شده می   
نکته این است که گریفین هنگام برشمردن صـفات         . ثرترین بودن ؤبودن، کافی بودن و م    

خدا مثل کمال مطلق، خوبی مطلق، علم و خرد کامل، حـضور کلـی و فراگیـر، جـاودان                   
بودن، منبع نهایی ارزشهای اخالقی بودن و ضمانت نهایی معنای زندگی بـودن، خداونـد               

را بـه   اما فقط در بحث قدرت کلمه احتمـاالً       . داندرد مطلق و کامل می    را در تمام این موا    
 ).٢٣ ،٢٠٠١ گریفین،( بردکار می
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دلیل منطقی وجود ندارد که خدایی که در تمام موارد کامل است در قـدرت نـسبی                 
فقط به این دلیل که وجود شرور در عالم اثبات شده است و نیز وجـود اختیـار در                   . باشد

عالوه بر این، این امر خالف نص صریح کتـب آسـمانی در ادیـان               . بات شود انسان باید اث  
در ادیان توحیـدی    . دانندوند را قادر مطلق و قدرت او را کامل می         اتوحیدی است که خد   

 . قدرت موجودات در طول قدرت خداوند است
 در سطح موجودات نیست که نتوانـد در مجموعـه           از سوی دیگر وجود خداوند دقیقاً     

اگر خدا را موجودی در کنار موجودات دیگر فرض کنیم این رابطـه درسـت               . گذارد تأثیر
حتی در انواعی که مظاهر طبیعت و موجـودات         ( دینیهای  اما تقریبا در تمام نحله    . است

 عنصر بنیادی الوهیت بـا موجـودات زمینـی یکـی          ) پرستنددیگر را به عنوان خداوند می     
داند پس از این جنبه خداونـد       شبیه روح جهان می   از طرف دیگر گریفین خدا را       . نیست

تـوان بـه ایـن      البتـه مـی   .  کنـد  تأثیرتواند در مجموعه    امری کلی و فراگیر است پس می      
مسئله این جواب را هم داد که درست به این علت که خدا از جهـان جـدا نیـست و هـر            

اجباری در جهان   یک از اجزا و موجودات جهان نمودی از اوست او اختیار و توان دخالت               
کند زیرا خواست او عمل آزادانه موجودات اسـت اگـر چـه بـه               را دارد اما این کار را نمی      

 .بهای وجود اندکی شر باشد
درباره حیـات پـس از مـرگ بـه          : ـ تحویل حیات اخروی به زندگی طبیعی      ٣ـ٤

ـ          . رسیمچند نکته می   ه اول اینکه تمایز عددی بین مغز و نفس تنهـا تفـاوت آنهاسـت و ب
این امر مبنایی است برای اثبات حیات پـس از مـرگ            . دنلحاظ وجودی هیچ تفاوتی ندار    

زیرا الهیات پست مدرن و الهیـات پویـشی حـوزه           . به صورت طبیعی و نه ماورای طبیعی      
ناچـار بـرای اثبـات حیـات     . ماورا طبیعی را به کلی از جهان بینی خود حذف کرده است   

امـا ایـن نفـس      . شـود های مغـز مـی     نفس و سلول   پس از مرگ متوسل به اتحاد وجودی      
 کجاسـت؟ هنگـام مـرگ       متعلق به کدام عالم است؟ اگر بگوییم عالم ماده، آنگـاه دقیقـاً            

 بر اساس الهیات پـست مـدرن ایـن نفـس            مغزی وضعیت این نفس چگونه است؟ مسلماً      
 . متعلق به ماورای ماده هم نیست

تـا  .  یکدیگر بودن خدا و جهان است   درباره بحث خالقیت نکته حائز اهمیت در عرض       
جایی که اثبات کنیم که موجودات جهان واجد خالقیت هستند حتی با تعریفـی کـه در                 

امـا هـم عـرض قـرار دادن         . توان با الهیات پویشی همگام شـد      های پیش آمد می   قسمت
به ویژه بـا ایـن عبـارت کـه          . مل است أای قابل ت  خالقیت الهی و خالقیت موجودات نکته     
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هـای عرفـان    اگر چه برخی حوزه   . قیت ذاتی موجودات است نه عطای خداوند به آنها        خال
توانند این جمله را به نحو سازگار با کتب مقدس ادیان تفسیر کننـد امـا ظـاهر ایـن                    می

به ویژه اینکه اختیار موجودات دیگـر بـه         . کتب مقدس اجازه این برداشت را نخواهد داد       
بـه نظـر    . ی اختیار انسان موهبیت وی شمرده شده اسـت        انتخاب الهی نبوده و فقط برتر     

رسد الهیات پست مدرن هر جا که نیاز بـوده مـسئله شـرور را حـل و فـصل کنـد از                       می
گریفین . استکرده  کماالت خداوند هزینه کرده است و قدرت او و خالقیت او را تحویل              

یزترین موجـود   شود که خالقیت همان واقعیت غایی است که خدا و ناچ          سپس ملتزم می  
توان این عبارت را با وجود در معنـای صـدرایی     البته می  ؛هایی از آن هستند   هر دو نمونه  

آن مقایسه کرد با این تفاوت که بین ناچیز ترین وجود و شدیدترین وجود فاصله زیادی                
اما از آنجا که به این تفاوت درجات بین دو نقطه از خالقیـت، خالقیـت در خـدا و                    . است

 در پست ترین موجود، تفاوتی قائل نیست و خدا را هرگز علت تـام هـر رخـداد                   خالقیت
الهیات پویشی علیت تام خدا را تـا حـد یـک            . شمرد با کتب مقدس در تناقض است      نمی

منظور از این ترغیب کمک به علت در علیت است نه تمـام             . دهدثر کاهش می  ؤترغیب م 
 .   حتمی داشتنتأثیرکنندگی و 

آخـرین  : ١رتباط خدا، انسان و هستی به رابطه طبیعـی صـرف          ـ تحویل ا  ٤ـ٤
باز هم الهیات   . بحثی که از الهیات پویشی گزارش کردیم خداباوری طبیعت گرایانه است          
ه بـا امـوری     هـ پویشی با توجه به مشکلی که الهیات ماوراطبیعی و الحاد مـدرن در مواج             

نظـر گـریفین رابطـه بـین خـدا و      به . زندمانند شرور روبرو بوده اند، دست به تحویل می 
 ماورای طبیعی نیست پس رابطه بـین خـدا و           از آنجا که خدا اصوالً    . جهان طبیعی است  

-اما این رابطه، رابطه. تواند طبیعی باشد و از خود طبیعت گرفته شده باشدموجودات می
 .کدام قادر به گسـست آن نیـستند        ای ضروری و طبیعی است که موجودات و خدا هیچ         

 بلکه بـر بنیـاد خالقیـت        ،گیردجانبه صورت نمی   بر این هیچ فعل خداوند به طور یک       بنا
رسـد و ایـن تنهـا    پس فرآیند تکامل طوالنی به انجام می   . افتدخدا و موجودات اتفاق می    

توانـسته اسـت    توانسته عالم را بیافریند زیرا امور پیچیده نمی       روشی است که خداوند می    
دخلیت خداوند در امور و رویدادها در حد مـدخلیت موجـودات            م. به یک باره ایجاد شود    

                                           
1. naturalistic theism 
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ای که خدا بدون اجازه موجودات قادر به فعل نیست که این امـور               به گونه  ؛شودتصور می 
اگرچه خدا این قدرت را     ( است )کن فیکون ( صریح کتب آسمانی     های آموزه  خالف کامالً

رای تبیین خلقت تکـاملی و بـرای        ب). دارد اما به طور منطقی و عملی اعمال نکرده است         
 .ها در الهیات پویشی صورت گرفته استاثبات خدای غیر ماورای طبیعی این تحویل

از سوی دیگر در بحث ارتباط خدا، انسان و هستی، نوعی سـردرگمی یـا تنـاقض در                  
آید این است کـه خـدایی کـه الهیـات           الی که پیش می   ؤس. شودالهیات پویشی دیده می   

هـایی  یعنی خـدایی بـا ویژگـی      . کند شبیه خدای ماورای طبیعی است      می پویشی تصویر 
مثل علم کامل و فراگیر، جاودانگی، کمال مطلق، حضور کامل و فراگیر و منبع ارزشهای               

تواننـد بـه عـالمی متنـاهی و         های مطلق چگونه می   پرسیم این ویژگی  اکنون می . اخالقی
اشد و نه ماورا طبیعی، پس چگونه واجد        اگر خداوند خود طبیعی ب    . طبیعی مربوط باشند  

. های نامتناهی است مگر آنکه عالم طبیعت را نامتناهی و کامـل تلقـی کنـیم               این ویژگی 
اگر خداوند ماورا طبیعی باشد چرا رابطه او با انسان و موجودات دیگر فقط رابطه طبیعی                

ا بـا هـستی و   به هر حال این ابهـام و تحویـل رابطـه خـد    . و ماخوذ از خود طبیعت است 
 .ای فقط طبیعی در الهیات پویشی وجود داردانسان به رابطه

 
 نتیجه

تعـدیل الهیـات قـرون وسـطی و         به منظور   الهیات پویشی در نظر گریفین عکس العملی        
ای که راه را برای به دست آوردن مقام، جایگاه و اصـالت             جهان بینی مدرن است به گونه     

سازد و از سوی    به همراه زیست الهی انسان هموار می      وجود انسانی و نیز سایر موجودات       
در . کنددیگر خدا و معنویت از دست رفته دوران مدرن را در دوران پست مدرن احیا می         

های الهیاتی دیگر درگیـر چـالش   عین حال این نوع نگرش الهیاتی مانند بسیاری از نظام    
نوع الهیـات بـه جـای حـذف     شود و از این جهت این     شر، اختیار آدمی و قدرت الهی می      

کوشـد  ای مانند راه حل الهیـات سـنتی، مـی         قدرت و اختیار انسان یا ارائه راه حل ساده        
های مطلق خداوند بکاهد و او را تا حدی نزدیک موجودات پایین آورد و              اندکی از ویژگی  

هـا  تر موجودات را ذاتی آن    برخی صفات او را در عرض آنها قرار دهد و صفات برتر و کامل             
دیدگاه گریفین حداقل بر چهار تحویلی نگری عمده استوار         . و نه بخشش الهی تلقی کند     

است؛ تحویل ادراک به ادراک حسی، تحویلی نگری در تلقی از قـدرت خداونـد، تحویـل                 
زندگی پس از مرگ به یک زندگی طبیعی و تحویل رابطه خدا با انسان و هستی به یـک    

 .رابطه طبیعی صرف
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