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انسان به عنوان موجودی که دارای قدرت عاقله است ،همواره در تالش برای کشف
حقیقت هستی بوده است .یکی از اصلیترین پرسشهایی که در پی پاسخ به آن بوده
است ،یافت منشأ هستی و چگونگی پیدایش آن استت .در ایتن میتان ادیتان الهتی و
پیامبران در پی پاسخ به این مسئله مبتادی توحیتد را تبیتین کردنتد .پت یرش وجتود
واجب به عنوان اصل مشترک همه ادیان الهی و فیلسوفان الهتی استت امتا همتواره
بعضی از متفکران وجود واجب را متناقضنما میدانند به طوری که بته عقیتده آنهتا
نمیتوان وجود خدا را اثبات کرد .یکی از این متفکران ملحد ،ژان پتل ستارتر استت
که در مهمترین اثر فلسفی خودش به عنوان هستی و نیستی ،دو دلیل اصلی بترای رد
واجبالوجود ذکر کرده است .این دو دلیل که درحقیقت نقد دیدگاههتای دکتارت و
الیبنیتس درباره واجب هستند ،یکی به دنبال اثبتات متنتاقضبتودن وجتود واجتب
است و دیگری ضرورت منطقی واجبالوجود را رد میکند .او همچنین وجود ختدا
را به عنوان یک موجود لغیره مانع تحقق آزادی انسانی میبینتد .ستارتر آزادی را بته
وجود انسان بر میگرداند و انسان را از هر گونه قید و بند رها میداند و بته همتین
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دلیل در نگاه او هر چیزی که مانع تحقق این آزادی ذاتی شتود ،نمتیتوانتد موجتود
باشد و انسان برای فرار از این آزادی و مسئولیت خود مفهوم خدا را ستاخته استت.
این پژوهش بر آن است با تبیین ایتن دالیتل ،بتا مبتانی حکمتت الهتی متعالیته کته
واجبالوجود در آن نقشی اساسی دارد ،به نقد آنها بپردازد.

واژگان کلیدی :الحاد ،اگزیستانسیالیستم الحتادی ،ستارتر ،حکمتت متعالیته،
دکارت ،الیب نیتس.
مقدمه

نیاز بشر به اظهار نیاز به سوی یک حقیقت متعالی ،چه به عنتوان ختالق چته بته
عنوان یک قدرت برتر ،همواره در طول تاریخ زندگی این موجود پر از رمز و راز
نمود خاصی داشته است به صورتی که نمیتوان تاریخ زندگی بشتری را منهتای
اعتقاد او به معبود لحاظ کرد .در این میان همواره بین موحدان که قایتل بته یتک
خدای واحد بودهاند و ارباب اعتقادات شرکی اختالف بوده است .پیتامبران الهتی
به عنوان هادیان بشر در تالش برای ریشهکنکردن شرک و کفر از ساحت جامعه
بشری بودهاند .اما مسئله خداباوری یا عدم باور به ختدا وقتتی جنبته عقالنتی و
فلسفی به خود میگیرد ،مدافعان هر کدام از این دو اعتقاد با بیان دالیتل ختود در
راستای اثبات حقانیت خود تالش می کنند .در این میان فالسفه مسیحی حتی برای
اثبات و توجیه عقلی گزارههای عقلستیز مسیحیت دستت بته توجیهتات عقالنتی
می زنند و برای دفاع از اعتقادات خود برهان میآورنتد از ستوی دیگتر متفکتران
الحادی سعی می کنند نظرات خود را اثبات و آنها را به صواب نزدیک کنند.
ژان پل سارتر را میتوان به عنوان متفکری نام برد که نته تنهتا ابتایی از بیتان
الحاد خود ندارد ،بلکه وجود واجتبالوجتود را بته عنتوان متانعی متیبینتد کته
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دستاوردهای فلسفهاش را در خطر قرار میدهد .وی مبانی تفکر خود را بر الحتاد
میچیند  .میتوان الحاد را سنگ بنای نگاه سارتری دانست به طوری کته بیشتتر
اصول فلسفی او بر الحاد تکیه دارد و اگر این بنا از میان برداشته شود ،این اصول
هم سست و بیپایه خواهند بود .او در یک مصاحبه وقتی مصاحبهگر از او درباره
دو قسمت از کتاب «کلمات» که درباره خدا نوشته است ،سؤال میکنتد ،جتواب
میدهد که این نوشتهها بیشتر جنبه استهزا داشتته استت یتا اینکته در بیتان نمتود
خدایی است که در آموزش و پرورش او را به آن معتقد ستاخته بودنتد .خداونتد از
کودکی دیگر برای او وجود ندارد و دیگر برایش مسئله وجتود ختدا مطترش نشتده
است (سارتر .)43 :8431 ،او در تقسیمی که برای اگزیستانسیالیستها انجام میدهد،
خود و هایدگر را به عنوان اگزیستانسیالیست الحادی مطرش متیکنتد (همو :8411 ،

 . )52این اندیشمند شهیر فرانسوی توانست با چاپ کتابهتای ادبتی و فلستفی نتام
خود را در کنار بزرگان اندیشه در قرن بیستم ثبت کند .وی بیشتتر متتأثر از هایتدگر
بود و پدیدارشناسی را به عنوان روش فلسفی خود برگزید .اگرچه نقدهای اساستی
را به هوسرل ،بنیان گ ار این روش وارد می دانست .معروفترین اثر فلستفی او کته
پرفروش ترین کتاب قرن بیستم در فرانسه لقب گرفت ،هستی و نیستی نام دارد.

در مقابل در حکمت متعالیته واجتبالوجتود بته عنتوان یتک اصتل مستلم و
پ یرفتهشده نه تنها قابل اثبات است ،بلکه اساسیترین برهتانهتا را بترای اثبتات
ذات و صفات الهی به کار میگیرد .در حکمت متعالیه وجتود واجتب بته عنتوان
اصل اساسی است که تکیهگاه نظتام فلستفی مالصدراستت .بتا تکیته بتر فلستفه
صدرایی میتوان به استداللهای سارتر پاسخی منطقی ارائه نمود.
قبل از بیتان ایتن استتدالل هتا و نقتد آنهتا در ایتن پتژوهش ،متا زمینتههتای
ختتداناباوری ستتارتر را بررستتی ختتواهیم کتترد و ستتپس دالیتتل او بتترای رد
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واجبالوجود را به نقد خواهیم نشست .در این زمینه پژوهشهایی انجتام گرفتته
است که رویکردی انتقادی دارند ولی بررسی این استداللها بتر اساستی مبتانی
حکمت متعالیه گامی نو محسوب میشود .بررسی این استداللها بر اساس مبانی
حکمت متعالیه میتواند برای پاسخ به شبهات ملحدان که عموماً دالیلی شبیه بته
هم دارند ،مفید و راهگشا باشد.
 .1زمینههای خداناباوری در سارتر

هر متفکری را باید در زمان و شرایطی که در آن حضور داشته است ،سنجید و افکتار
او را درک کرد .رد واجبالوجود را نیز میتوان در زندگی ستارتر ریشتهیتابی نمتود.
اساس الحاد در وی به ایام کودکی و دوازدهسالگی او بر میگردد .این الحاد به یکباره
یگیرد ،بلکه نمود و ظهور آن به صورت دفعی استت ،و االّ بتهتتدری
در او شکل نم 
صورت گرفته است و ریشه در اعتقتادات ختانوادهاش دارد .وی در کتتاب «کلمتات»
ازهمگسیختگی م هبی را که در خانوادهاش بوده است  ،این گونه به تصویر میکشد:

من هم کاتولیک و هم پروتستان بودم .از یک سو انتقاد میکردم و از سوو
دیگر مطیع میگشتم .بیقید و بی اعتنایی اجداد من در اموور موبه ی بویز از
اختالف عقاید دینی مرا به گمراهی میکشانید و با این وضع هنوز در زوایا دل
خود نور از ایمان داشتم :بدون استثنا هر روز در بستر خود بوا پیوراهن خووا
میچس اندم و دعا میخواندم؛ ولی همیشوه خودا
زانو میزدم ،دستها را ]به هم[ 
را یاد نمیکردم (همو.)441 :4411 ،

پدربزرگ پروتستان و مادربزرگ کاتولیک ،جروبحثهای بر سر دین که میتان
این دو نفر رخ متیدهتد و همته حترف و حتدیثهتایی کته انزجتار وی را بتر
میانگیزد .این اختالف نظرها باعث میشود سارتر به این نتیجه برسد هیچ کتدام
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از آنها ایمان راستین ندارند و دین فقط به عنوان ابزاری است تا طبقه سترمایهدار
برای اعمال مقاصد خویش بر آن تکیه کنند .نمونههای بسیاری برای این زمینههتا
را میتوان در «کلمات» ،زندگینامه خود نوشت او ،یافت.
 .2جایگاه الحاد در تفکر سارتر

در روند هر تفکر بعضی نتای هستند که بر اثر استدالل حاصتل متیشتوند و در
غایت تفکر قرار میگیرند اما بعضی مفروضات و پیشفرضها هستند که قبل از
اینکه فرد وارد استدالل و انتاج بشود ،این پیشفرضها را بته همتراه ختود دارد.
حال باید بررسی شود که اصل الحاد در نتیجه سیستم فکری سارتر قترار دارد یتا
اینکه به عنوان یک اصل موضوعی مطرش است .بنا بتر آنچته ختودش در کتتاب
ستالگیاش بتر متیگتردد و در آن

«کلمات» بیان میدارد ریشه الحاد او به دوازده
زمان او با یک رهیافت شهودی به الحاد میرسد و از آن دست نمیکشد.
در سال  4141در شهر روشل ( )Rochelleیک روز ص ح انتظار رفقایم را
که قرار بود با هم به دبیرستان برویم ،میکشیدم .این انتظار طوالنی شد و بورا
رهایی از تنهایی تصمیم گرفتم به قدرت ما فوق قدرتها بیندیشم؛ ولی به مجرد
اینکه این فکر در مغزم جا گرفت ،از هوا پایین آمد و ناپدید گشوت بویآنکوه
دلیل آن را به من بگوید .وقتی متوجه شدم با یک تردید آمیخته به ترس از خود
سؤال کردم که [او] وجود دارد و سپس گمان کردم که کار خاتمه یافته .از یوک
طرف واقعاً کار تمام شده بود؛ زیورا از آن پوس هرگوز انودو وسوسوها بورا
آشنایی دوباره در من پیدا نشد (همان.)444-443 :

پس الحاد درنتیجه فلسفه او نیست ،بلکه اساس کتار اوستت« .الحتاد ستارتر
نتیجه استدالل و برهان فلسفی نیست ،بلکته مقتدم بتر آن و مبتنتی بتر شتهودی
ناگهانی است» (عل یتبار.)13 :8438 ،
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البته اینکه ما درباره یک اندیشمند در همان رهیافت کودکی یتا نوجتوانی وی
متوقف بمانیم و نسبت به کل تفکر او حکم کنیم ،دور از انصاف است چون هتر
اندیشهای در سیر تکاملی قرار دارد و این خاصیت علم بشتری استت کته تغییتر
میکند و به تکامل میرسد (جعفری تبریزی )8433 ،اما درباره سارتر و با توجه بته
آنچه از کتاب «کلمات» نقل شد و با نظر به اینکه این کتاب یکتی از آثتار متتأخر
سارتر محسوب میشود ،به نظر میآید وی کماکان بر ایتن شتهود کتودکی ختود
باقی مانده بود .اگرچه طی مصاحبهای که در اواخر عمر ختود انجتام داده استت،
بیان میدارد که نمیتواند تصادفی و اتفاقیبودن جهتان را قبتول کنتد و آمتادگی

خود را برای پ یرش یک خالق اعالم میدارد ()National review, 1982: 677
ولی در هیچ یک از آثار او نمیتوان اشارهای به ایتن مطلتب یافتت و الحتاد بته
عنوان اصل موضوعی و سنگ بنای تفکر او در همه آثارش نمود دارد .ما فتارغ از
اینکه آیا سارتر از نظریات الحتادی ختود بازگشتته استت یتا خیتر ،بته بررستی
استداللهای او برای اثبات اصل موضوعیاش میپردازیم تا به هدف ختود نایتل
میکنیم.
شویم و آن مسئله را به پژوهشی مستقل واگ ار 
 .3استداللهای سارتر برای رد واجبالوجود

اصل الحاد برای سارتر یک اصل مفروض به شمار میرود امتا وی بترای اثبتات
این مدعا دست به استدالل نیز زده است .البته گاهی اوقات وجود ختدا را منتافی
نتای فلسفه خود میبیند و گاهی نیز بر اصل رد واجب استدالل میکند که ما در
این بخش در مقام بیان استداللهای رد واجب از نظر سارتر و نقد آنها بر مبنتای
حکمت متعالیه هستیم.
استداللهایی که سارتر در این مورد بیان میکند ،بر سه بختش عمتده استتوار
است .در استدالل اول به صتورت نقتد بته دکتارت استت کته دکتارت ختدا را
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موجودی میداند که خود بهوجودآورنده خود استت و در استتدالل دوم بته نقتد
الیبنیتس میپردازد که ضرورت منطقتی وجتود ختدا را بیتان متیکنتد .وی در
استدالل سوم به صورت مستقیم به استحاله وجود خدا نمیپردازد امتا در نتیجته
حرف او قرار میگیرد .وی قبول خدا را متالزم با عدم آزادی انسان میدانتد و از
این تالزم به عدم وجود خدا میرسد.
الف) استدالل اول ،استحاله وجود خدا به عنوان مخلوق خود

برای ورود به بحث الزم است به طور مختصر توضیحاتی در باب نگاه سارتر
به هستی بیان کنیم .وی هستی را به دو ساحت فی تفسه و لنفسه تقسیم میکند.
وی بر اساس مبنای پدیدارشناختی خود از وجتودی محتض و بتدون خلتل نتام
میبرد که پدیدار است امتا نته پدیتدار بتر آگتاهی بلکته دارای استتقالل استت
(سارتر  )45 :8433 ،و نام این ساحت از هستی را هستی لنفسه مینامد .در مقابتل
نوع دیگری از هستی قرار دارد که اساس هستی خود نیست .این وجود آگاهی یا
همان وجود انسان است ( .)Howells,1995:16نام این قسم از هستی ،فی نفسته
است (همان .)33 :این دوگانگی در تقسیم وجود اساس فلسفه ستارتر را تشتکیل
میدهد ( .)Cox, 2008: 30سارتر در بحث وجود لنفسه در پی آنکه بیان میکنتد
وجود لنفسه اساس هستی خود نیست ،گریزی به بحث واجب می زند که اساستاً
هیچ هستی نمیتواند اساس هستی خود باشد:
هر گونه کوششی برا طراحی فکور هسوتیا کوه اسواس هسوتی خوود باشود،
خواهناخواه به ایجاد فکر خواهد انجامید که در عین ممکنبودن بوه عنووان هسوتی-

در -خود اساس نیستی خود خواهد بود .فعل علیت که به موجو آن خودا علوت ات
خود است ،مانند هر گونه تکرار خود توسط خوود ،دقیقواً از آن رو کوه رابطوه اولیوه
وجو  ،بازگشتی به خویز و نوعی انعکاس به شومار مویرود ،فعلوی نیسوتکننوده
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است و این وجو اصلی نیز بر اساس وجود ممکن پدیدار مویشوود ،یعنوی دقیقواً
وجود که هست تا علت خود باشد (سارتر.)411-4411:411 ،

اساس این استدالل را میتوان در این مطلب خالصه کرد که به نظر سارتر در
آگاهی یک خودآگاهی نیز نهفته است .وقتی انسان به یک ابژه آگاهی پیدا میکند،
در درون همین یک خودآگاهی نیز وجود دارد .درواقع آگاهی ،آگاهی به خود نیز
هست اما همین آگاهی ،گاهی خودش را مورد تأمل قترار متیدهتد کته در ایتن
حالت که آگاهی به عنوان یک تأملکننده در عین حال مورد تأمل نیز هستت کته
در آن حال آگاهی وجود خود را باز مییابد و با توجه به آنچته قتبال در توضتی
عمل آگاهی به عنوان یک نیستسازی گفتتیم ،در ایتن حتال آگتاهی ختودش را
نیست میکند تا خودش را بازیابد .این معنای حرف سارتر است که انسان اساس
نیستی خود است اما اساس هستی خود نیست چون برای اینکه استاس هستتی
خود باشد ،باید آن آگاهی تأملکننده در یک عمل انعکاسی به خودش باز گتردد
ولی این محال است چون به این معناست که آنچه بازیابی میشود ،بهنوعی قبالً
موجود بوده است و به قول حکمای اسالمی تحصیل حاصل استت .ایتن اشتکال
همان اشکال عمده است که به مفهوم دکارتی خدا گرفته میشود .البته ستارتر در
این بیان آگاهی خداوند را هماننتد آگتاهی بشتری قترار داده استت و چتون در آن
موقعیت تحت عنوان هستی لنفسه قرار میگیرد ،به عنوان یک ممکن مطرش میشود.
سارتر استدالل خود را این گونه مقدمهچینی کترده استت :اول اینکته او ایتن
گونه قلمداد میکند اصل خلقت مستلزم ماهیتت پیشتین داشتتن استت .ماهیتت
پیشین داشتن به معنای این است مخلوق قبل از خلقت در ذهن خالق یک نحتوه
وجود مشخص و معین و شکلدادهشده داشته باشد مثل چاقوستاز کته پتیش از
ساختن چاقو ،شکل و اندازه چاقو را در ذهن خود دارد و اینکته وجتود واجتب
یعنی وجودی که خودش علت خود است .دوم اینکه واجبالوجود به معنای این
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است که خودش ،خودش را به وجود آورده است.
استدالل سارتر در مقام نقد برهان دکارت بر اثبات وجود خداوند بیتان شتده
است  .دکارت از وجود مفهوم خدا در ذهن انسان استفاده متیکنتد کته خداونتد
خود به وجود آورندهی این مفهوم در ذهن انسا ن است  .چون علت باید در بتر
دارنده تمامی کماالت معلول باشد و مفهوم بی نهایت که در ذهن انسان موجتود
است تنها می تواند معلول یک موجود بی نهایت باشد و آن خداست (مجتبتو،،
ص 999و).)William.H.Berner, P.P 31.41
اساس این استدالل را میتوان در این مطلب خالصه کرد که به نظر سارتر در
آگاهی یک خود آگاهی نیز نهفته است  .وقتی انسان نسبت به یتک ابتژه آگتاهی
پیدا میکند در درون همین یتک خودآگتاهی نیتز وجتود دارد .در واقتع آگتاهی،
آگاهی به خود نیز هست .اما همین آگتاهی گتاهی ختودش را متورد تامتل قترار
میدهد که در این حالت که آگاهی به عنوان یک تامل کننده در عین حتال متورد
تامل نیز هست که در آن حال آگاهی وجود خود را باز می یابد .با توجّه به تبیین
سارتر در رابطه با آگاهی ،این عمل یک جهش و تعالی به سمت ابژه است که در
این فرایند فاعل شناسا خودش را نیست میکند تا خودش را بازیابد .بته عبتارت
دیگر در هنگام شناسایی فاعل شناسا هویتی خاص غیر از همان تعالی بته ستمت
ابژه ندارد و هستی او همان ادراک است .این معنی حرف سارتر است کته انستان
اساس نیستی خود است اما اساس هستی خود نیست .چون برای این کته استاس
هستی خود باشد باید آن آگاهی تامل کننده در یک عمل انعکاسی به خودش بتاز
گردد ولی این محال است چون به این معناست که آن چه بازیابی متی شتود بته
نوعی قبال موجود بوده است .بدین معنا که آگاهی نمیتواند خود را به عنوان یک
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هویّت ابژه قرار دهد .زیرا در این حال هم باید ثابت باشد و هم تعالی و حرکتت
داشته باشد و نتیجه حرکت همان باشد که قبال موجود بوده است و این تحصیل
حاصل است .این اشکال همان اشکال عمده است کته بته مفهتوم دکتارتی ختدا
گرفته می شود .البته سارتر در این بیان آگاهی خداوند را هماننتد آگتاهی بشتری
قرار داده است وچون در آن موقعیت تحت عنوان هستی لنفسه قرار میگیترد بته
عنوان یک ممکن مطرش می شود .با این توضتی ستارتر ،اصتل خلقتت مستتلزم
ماهیت پیشین داشتن است .ماهیت پیشین داشتن به معنای این است مخلوق قبتل
از خلقت در ذهن خالق یک نحوه وجتود مشتخص و معتین و شتکل داده شتده
داشته باشد ،مثل چاقو ساز که پیش از ساختن چاقو ،شکل و انتدازه چتاقو را در
ذهن خود دارد .در فرض چاقو تناقضی پیش نمی آید زیرا ماهیّت چاقو مقتدّم بتر
وجودش می باشد و متعلّق آگاهی قرار می گیرد که در حوزه وجود فی نفسه است.
امّا در مورد خداوند به عنوان به وجود آورنده خودش از آن جهت که ماهیّتش را
قبل وجودش تصوّر کرده است در حوزه وجود لنفسه قرار می گیرد و آن جهتت کته
خودش آگاهی است و فاعل شناساست به عنوان یک وجود لنفسه تبیین میگردد.
با این توضیحات میتوان بیان وی را با این مقدمات بیان کرد:

اولًا هرگونه خلقتی مستلزم تصور و آگاهی قبلی به ماهیت شتی استت .ثانیتاً
خداوند خود را به وجود آورده است پس قبل از به وجود آوردن ماهیّت ختود را
اندیشیده است .ثالثاً هر چیزی که متاهیتش قبتل از وجتودش بته آگتاهی درآیتد
موجود فی نفسه است و دارای آگاهی نیست پس خداوند موجود فی نفسه است.
رابعاً خدا در فرض خلقت ماهیت خودش را قبل از خلقتش تصتور کترده استت
پس آگاهی دارد و موجود لنفسه است .نتیجتاً آن که خداوند در عین آن که لنفسه
است باید فی نفسه هم باشد در صورتی کته ثابتت شتد ایتن دو ناحیته متفتاوت
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وجودند و نمیتوانند جمع شوند به عبارت دیگر خدا دو ویژگتی دارد آگتاهی
دارد و خود را مورد شناسایی قرار می دهد ،که ویژگی لنفسه است ،دوم ایتن کته
ثبات و تعین دارد و مورد شناسایی قرار می گیرد که ویژگی فی نفسه استت .و از
آن جاییکه در نگاه او این دو نوع ویژگی هر کدام برای قسمت خاصی از وجود
هستند و با یکدیگر قابل جمع نیستند وجتود ختدا را امتری متنتاقض متی دانتد.
(عل ی تبار ،8411 ،ص )82و در یک کالم واجب برای این که علت خود باشد باید
ماهیت خودش را طرش کند و این همان تناقض است.
ب) نقد

اساس این استدالل بر مبنای نقدی است که سارتر بر دکارت بیان میدارد .متا
بر مبنای حکمت متعالیه بیان میداریم که این نقد را ما هم قبول داریم .خدا علت
خود نیست .خدا خود را نمیسازد و وجوب وجود به این معنا نیستت کته ختدا
خود را ساخته است ،بلکه به این معناست که ذاتش واجب است و فترض عتدم
در آن راه ندارد .آن تعبیراتی را که سارتر در باب هستی فی نفسه میگوید که آن
هستی محض است ،عدم در آن معنا ندارد ،توپر است و هیچ گسستی نتدارد .متا
همین تعبیرات را درباره ذات واجب میگوییم که هستتی محتض استت و هتیچ
گسستی ندارد .تعبیرات سارتر در باب هستی فی نفسه بسیار به تعبیرات حکمتت
متعالیه در باب واجبالوجود نزدیک است برای مثتال مالصتدرا در بتاب تبیتین
ذات واجب بیان میدارد که واجب آن نیست که از نبودش محال الزم آید ،بلکته
واجب یعنی عدمش محال است« .انّ مفهوم الواجب لیس ما یلزم من عدمه محاا،
بل هو نفس عدمه محا( »...،صدرالدین شیرازی.)13 /8 :8318 ،
پس ما با سارتر در نقد دیدگاه دکارت اشتراک نظر داریم اما نتیجتهای کته از
این نقد گرفته میشود ،متفاوت است و آن ناشی از فهم نادرست معنای وجتوب
وجود است .سارتر با این درک نادرست از وجوب ،اثبتات متیکنتد کته استاس
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خودبودن محال است و هیچ موجودی نمیتواند اساس وجود ختود باشتد ،پتس
خدا هم نمیتواند اساس وجود خود باشد ،پس اگتر هتم ختدایی باشتد ،ممکتن
خواهد بود نه واجب اما حکیم متأله از همین مقدمات این گونه نتیجه متیگیترد
که خدا نمیتواند اساس وجود خود باشد ،پس خدا استاس نتدارد .ختدا هستتی
محض است و فرض نبود در آن راه ندارد.
نقد دیگری که در این باره میتوان بر ستارتر وارد کترد ،ایتن استت کته نتزد
سارتر آگاهی منحاز از آگاهی بشری وجود ندارد ل ا بترای اثبتات اینکته وجتود
خدا نمیتواند اساس وجود خود باشد ،از آگاهی کمک میگیرد که بیتان گردیتد
در صورتی که آگاهی یا به تعبیری علم واجب بهسان علم حضوری است کته در
بیان مالصدرا به صورت اجمالی بالتفصیل است (همان )578-572 /1 :و این نتوع
نگاه به علم واجب البته آن نتایجی را که سارتر به دنبال آن است ،در پی نخواهد
داشت و نمیتوان از طریق علم الهی بیتان داشتت کته واجتب نمتیتوانتد ختود
بهوجودآورنده خود باشد ولی همان گونه که بیان شد ،میتوان گفت این حترف
سبب دور و تحصیل حاصل است.
شهید مطهری (ره) با تبیین دو مسئله «اصالت وجود» و «مناط احتیاج بته علتت»
این استدالل را به نقد میکشد (مطهری ،مرتضو 8413 ،،الو )333-331 /8 ::بته ایتن
صورت که اوالً مطابق با اصالت وجتود آنچته حقیقتت موجتودات را تشتکیل داده
است ،وجود آنهاست پس وجود آنهاست که از علت صادر شده است ،نته ماهیتت
آنها و همین طور باید ذکر کرد که هستی به خودی خود طارد عدم است و اقتضتای
آن بودن است همان طور که سارتر در تبیین هستی فی نفسه اشاره دارد کته هستتی
هست و نیاز به علت ندارد .پس وجود واجب از همان حیث که وجود محض است

سال دوازدهم ،زمستان  ،9911شماره مسلسل 64

88

(صدرالدین شیرازی ،)11 /8 :8318 ،اقتضای معلولبودن ندارد امتا موجتودات دیگتر
ساحت وجودشان محدود است ،یعنی از همان حیث وجودشان عین فقتر و وابستته
به دیگر موجودات هستند (هم  ،)537 /8 :8414 ،نیازمند علت هستند.
پس مناط احتیاج به علت در حکمت متعالیه وجود فقتری و نیتاز بته علتت
است که از آن به امکان فقری نیز یاد میشود .به بیان دیگر اوالً و بالت ات وجتود
است که جعل میشود و ماهیت ثانیاً و بالعرض از آن انتزاع متیگتردد .وانگهتی
وجود واجب یک وجود مطلق است و ماهیت ندارد .از سوی دیگتر آن وجتودی
نیاز به علت دارد که وجودش عین نیاز و فقر به علت باشد نه وجودی که غنتای
مطلق و بینیازی محض است اوست که حقیقت همته غیتر از ختود را تشتکیل
میدهد مؤثر اوست و همه عالم اثری بیش نیستند (همو .)99 :9989 ،با این بیان
فساد مقدمات و نتیجهای که سارتر از آنها میگیرد ،روشن میشود.
ج) استدالل دوم ،نقد استدالل بر وجود واجب از امکان او

استدالل دوم برای رد ضترورت منطقتی وجتود ختدا ،در قالتب رد استتدالل
الیبنیتس بیان گردیده است .ابتدا وی امکتان وجتود ختدا را ایتن گونته اثبتات
میکند :یک مفهوم در صورتی موجود است که ممکن باشد و برای ممکنبتودن
باید دارای تناقض نباشد و تناقض به صورت سلب و ایجاب است و از آنجا کته
مفهوم خداوند فقط مشتمل بر محمولهای ایجابی است ،این مفهوم طارد هر گونه
نفی است پس هیچ تناقضی در ذاتش محقق نخواهد شد پس خداوند ممکن است.
مقدمه بعدی استدالل وی این است که امکان وجود خداوند ،ضرورت وجود وی را
در پی دارد بدین صورت که با توجه به معنای امکتان در نگتاه الیتبنیتتس چتون
مفهوم خدا مشتمل بر تمامی محمولهتای ایجتابی استت و وجودداشتتن هتم یتک
مفهوم ایجابی است ،پس خداوند وجود دارد (الیبنیتس.)841-847 :8472 ،
این استدالل بر آن مقدمهای از استدالل الیبنیتس خلل وارد میکند که بیتان
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میکند امکان واجب وجودش را ایجاب میکند .اگر بته شتکل منطقتی بختواهیم
بیان کنیم ،استدالل الیبنیتس بدین صورت است :اوالً مفهوم وجود ختدا امکتان
دارد ثانیاً این مفهوم به نحوی است که امکانداشتنش وجودش را اقتضا میکنتد،
پس خدا موجود است.
سارتر امکان را به امکان خارج هستی و امکان مربوط به هستی تقسیم میکند.
در مثالی سارتر به توپی اشاره میکند که روی سط صافی که روی آن پارچتهای
چینخورده پهن شده است ،در حال غلطیدن است .امکان دارد این توپ در مسیر
خود در اثر برخورد با این چینها منحرف بشود .امکتان انحتراف تتوپ ،امکتان
توپ نیست ،بلکه ناشی از یک جهل به آینده و ناشی از آگاهی است که جهلتش
به واقعیت را به شکل یک امکان نمودار میکند .درحقیقت اینکه آیتا امکتان دارد
توپ طی مسیر منحرف شود ،شکل دیگر این مطلب است که من نمیدانم تتوپ
در مسیر منحرف میشود یا خیر .این امکان مربوط بته هستتی نیستت و بیرونتی
است .درحقیقت این امکان مربوط به جهت قضیه است.
اما امکان دیگری قابل تصور است که مربوط به هستی است .این امکان که ختود
این توپ ممکن بود نباشد ،بودش هیچ ضرورتی ندارد .ایتن نتوع امکتان همیشته بتا
هستی همراه بوده و از آن جدا نخواهد شد .این امکان نمیتواند حالت پیشینی نسبت
به یک هستی واجب داشته باشد « .هستی امکانات هستتی را حفتم متیکننتد .هستتی
اساس این امکانات است .بنابراین وجوب هستی نمیتواند از امکان خود رهایی یابد.
در یک کلمه اگر خدایی هست ممکنالوجود است» (سارتر.)832 :8413 ،
حال با توضی دو قسم امکان مطلب واض میشود .ادعا این است که امکتان
واجب وجودش را ایجاب میکند .سارتر میگوید یا این امکتان امتری ختارجی
برای واجب است که در این صورت اصالً امکان واجب نیست و امتری بیرونتی
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است .پس این امکان نمیتوان وجود خدا را ایجتاب کنتد امتا اگتر گفتته شتود
مقصود از امکان ،همان امکان هستی است ،در آن صورت میگوییم که این امکان
هم نمیتواند وجود را واجب کند چون این امکان همان هستی ممکن است کته
از هستی جدا نمیشود .پس خدایی هم اگر باشد ممکنالوجود است.
مقدمات این استدالل را میتوان این گونه بیان کرد:
اوالً الیبنیتس میگوید امکان واجب وجودش را ایجاب میکند .ثانیاً امکتان
یا امکان هستی است یا خارج هستی .ثالثاً اگر امکان خارج هستی باشد ،نمیتواند
هستی را به وجوب برساند .رابعاً اگر امکان مربتوط بته هستتی باشتد ،از هستتی
جداناپ یر است .پس اگر مقصود الیبنیتس امکان خارج هستتی باشتد ،واجتب
موجود نیست و اگر امکان هستی باشد ،در آن صورت هم واجب موجود نیستت
و اگر خدایی فرض شود ،ممکن خواهد بود.
د) نقد

این استدالل نیز همانند استدالل اول نقدی نسبتاً درست به استدالل الیبنیتس بته
همراه دارد اما نتیجهای که از آن اخ شده است ،درست نیست .این نقتد کته امکتان
خدا وجودش را ایجاب میکند ،مقدمه ای نادرست است ،نقدی درست است اما این
نتیجه را گرفتن که خدایی هم اگر باشد ،ممکنالوجود است ،یک فهم نادرست است.
آنچه در این تبیین بر مبنای حکمت متعالیه باید بیان کنتیم ،ایتن استت کته ذات
واجب به هیچ عنوان وجوبش را از امکان دریافت نمیکند .رهیافت به وجود واجب
از طریق فرض امکان وجودش نیست ،بلکه در طریق صدیقین وجود واجتب امتری
ابتدایی در نتیجه است ،بدون آنکه در مقدمات حرفی از امکان واجب به میتان آیتد.
حتی به عقیده عالمه طباطبایی (ره) ذات واجب تعالی نیازی به اثبات ندارد و امتری
بدیهی است و اگر برهان اقامه میشود ،به جهت تنبیه است نه اثبات.
ایشان برای اثبات این ادعا از یک گزاره بتدیهی استتفاده متیکنتد کته «واقعیتتی
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هست» (صدرالدین شویرازی /1 :8318 ،ص ،82-83تعلیقو عممو اباابوای .)،حتال در
مرحله بعد برای این اصل وا قعیتت کته وجتود دارد و بایتد مصتداق داشتته باشتد،
میگوید هر موجودی نمیتواند مصداق این واقعیت باشد چون هر موجودی فرض
نبودش به تناقض نمیانجامد مثالً این میز اگر موجود نباشتد ،اصتل کلتی واقعیتتی
هست ،خدشهدار نمی شود .حتی همه انسان ها یا موجودات زنتده جهتان هتم اگتر
نباشند ،باز هم خدشهای به این اصل وارد نمیشود .اما آنجا خدشه وارد میشود که
بگوییم هیچ موجودی در این جهان نیست که اقتضای وجتود نداشتته باشتد یعنتی
هیچ موجودی نیست که نتوان عدمش را فرض کرد .در آن صورت این اصل بدیهی
مورد خدشه واقع میشود .پس از این قضیه بدیهی «واقعیتی هست» استفاده میکنیم
که اصل واقعیت ضروری ،ازلی و واجب بال ات است (عب دیت.)812 :8435 ،
درواقع در این طریق هم امکانداشتن واجب امری مفروغ نزد ستارتر استت
در صورتی که قبالً بیان شد امکان یکتی از لتوازم ماهیتات استت و ذات واجتب
ماهیت ندارد .با توجه به این مبنا میتوان بیان کرد که طبق مبانی حکمت متعالیته
این استدالل سارتر هم بسیار بیپایه و اساس است چون مبنای آن امکان واجتب
است در صورتی که بیان شد برای واجب به هیچ عنوان نمتیتتوان امکتان قایتل
شد .البته امکان معانی مختلفی دارد که آنچه مقصود سارتر است ،همتان استتوای
نسبت به وجود و عدم یا امکان ماهوی است .اما به نظتر متیرستد متیتتوان بته
نحوی از جانب الیبنیتس به سارتر پاسخ داد :اینکه امکان یک معنای عامتری از
استوای نسبت دارد و آن عدم استحاله است .ظاهراً در کالم الیبنیتس امکان بته
همین معنای عام اخ شتده استت و در ایتن صتورت اشتکال ستارتر متوجته او
نمیشود چون میتواند شامل واجبالوجود هتم بشتود .اگتر بتا ادبیتات ستارتر
بخواهیم پاسخ دهیم ،باید بگوییم این امکان مربوط به خود هستتی استت و ایتن
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هستی واجب است و ممکن هم هست به این معنا که وجودش محال نیست.
عالوه بر همه این نقدها میتوان گفت دلیل سارتر بسیار اختص از مدعاستت.
وی با بیان این مطالب به دنبال اثبات استحاله وجود واجب است در صورتی که به
فرض صحت ،او یک استدالل مخدوش از استداللها بر وجود واجب را رد کرده
است و این ضرری بر استداللهای محکمی مانند براهین صدیقین نخواهد زد.
هـ) استدالل سوم :خدا مانع تحقق آزادی

سارتر ساحتی از وجود را به عنوان وجود لغیره مطرش میکند کته اصتل ایتن
اصطالش را از هگل وام گرفته است (دسوتییب .)542 :8423 ،وجتود لغیتره همتان
وجود دیگران است .بیان شد که سارتر وجود انسان را با آگاهی تبیین متیکنتد و
آن را همواره متغیر میداند .این آگاهی متعلقی دارد که آن همواره امری فی نفسه
است .فی نفسه عین ثبات است .حتال فترض کنیتد یتک موجتود دارای آگتاهی
موجود آگاه دیگری را مورد آگاهی خود قرار دهد ،در آن حتال آن ابتژه (متعلتق
آگاهی) دیگر لنفسه نیست پس آزاد هتم نمتیتوانتد باشتد چتون آزادبتودن بتا
فینفسهبودن سازگاری ندارد .این وجود لنفسه که ما را مورد شناخت خود قترار
میدهد ،همان لغیره در ادبیات سارتر است .وی وجود دیگری را به عنوان اینکه
مانع آزادی است ،مطرش میکند و به این منظور از تعبیر نگتاه استتفاده متیکنتد.
دیگری دائماً انسان را به عنوان ابژه میسازد و در آن حال دیگر انستان بته مثابته
یک لنفسه نیست چون ابژه اوست و آزادی ندارد .تنها کاری که انسان متیتوانتد
در این هنگام انجام دهد ،این است که او نیز دیگری را ابژه خود قرار دهد .وجود
دیگری در نگاه سارتر عالوه بتر اینکته باعتث عت اب استت ،بته طتوری کته از
نمایشنامه خلوتگتاه او چنتین بتر متیآیتد (سوارتر ،)841 :8417 ،در عتین حتال
تعیندهنده وجود او نیز هست .انسان به عنوان یک لنفسه نمیتواند خود را تأمتل
کند و مورد آگاهی قرار دهد و با نگاه دیگری و از دید او میتواند به خود تعتین
دهد و ماهیت خود را بازشناسی کند.
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خدا در نگاه سارتر به عنوان دیگری است که دائمتاً انستان را متیبینتد ولتی
انسان توان دیدن او را ندارد ،به همین علت است که انسان نمیتوانتد او را ابتژه
خود کند .قبول وجود خدا به معنای قبول یک محدودیت دائمی است که با نگاه
خود آزادی را از انسان سلب میکند ولی انسان نمتیتوانتد متقتابالً ایتن کتار را
انجام دهد و در این انکار به حدی پیش رفته است که انکار خدا را الزمه منطقتی
رسیدن به حریت و آزادی میداند (مصباح یوزدی )537 /8 :8411 ،و چتون آزادی
به عنوان ذات انسان معرفی میشود ،انکار خدا ضروری است.
سخنگفتن از آزاد انسان در ارت اطز با خدا بیمعناسوت؛ زیورا انسوان در

برابر خدا یک شیء محض است و مانند دیگر اشیا فاقد هور گونوه آزاد اسوت.
نگاه خدا به وجود انسان معنا میدهد و انسان خود را آن گونه میبیند که خدا او
را دیده است .انسانی که از چشم خدا به خود مینگورد ،بوا خوود راسوتینز کوه
ع ارت از سوبجکتیویته است ،بیگانه میگردد؛ بنابراین میتوانیم ع ارت معروف
نمایشنامه دربسته یعنی «دوزخ انسانها دیگر هسوتند» را در موورد خودا بیوان
کنیم و بگوییم «دوزخ خداست» (علو ت ار.)41 :4431 ،

به شکل منطقی میتوان استدالل سارتر را این گونه بیان کرد :اوالً آزادی ذاتی
انسان است ثانیاً سلب ذاتی از شی محال است ثالثاً قبول ختدا موجتب ستلب
آزدی انسان است پس قبول خدا محال است.
و) نقد

در نقد این دیدگاه باید گفت طبق انسانشناسی حکمت متعالیته نفتس انستان
درحقیقت یک ربط و تعلق الهی دارد .خداوند از رگ گردن به انسان نزدیتکتتر
است اما نه به عنوان یک بیگانه ،بلکه بته عنتوان حقیقتت اصتلی انستان .شتهید
مطهری این گونه به تبیین این دیدگاه پرداخته است:
تعلق یک موجود به غایت و کمال نهایى خودش بر خالف نظر آقاى سوارتر
«ازخودبیگانهشدن» نیست؛ بیشتر در خود فرو رفتن اسوت؛ یعنوى بیشوتر «خوود،
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خودشدن» است .آزادى اگر به این مرحله برسد که انسان حتى از غایت و کموال
خودش آزاد باشد ،یعنى حتوى از خوودش آزاد باشود ،ایون نوود آزادى از خوود
بیگانگى مىآورد .این نود آزادى است که بر ضد کمال انسانى است .آزادى اگر
بخواهد شامل کمال موجود هم باشد ،یعنى شامل چیوزى کوه مرحلوه تکواملى آن
موجود است ،به این معنا کوه مون حتوى از مرحلوه تکواملى خوودم آزاد هسوتم،
مفهومز این است که من از «خودِ» کاملترم آزادم و «خود» نواق تور مون از
«خود» کاملتر من آزاد است .این آزادى ،بیشتر انسان را از خودش دور مىکند
تا این وابستگى (مطهر .)444 /34 : 4431 ،

با توجه به این تبیین مشخص می شود که بر خالف تفکر سارتر وجود خدا نه تنها
مانع آزادی انسان نیست ،بلکه بر عکس اینکه انسان خود را از مبدأ حقیقی خود قطع
کند ،درواقع خود را از خودش بیگانه کرده است .نگاه خدا بته انستان و معیتت او بتا
انسان باعث توقف انسان نیست ،بلکه این معیت یک معیت قیومیته استت کته باعتث
رشد و تعالی انسان خواهد شد و هر چقدر انسان نسبت به آن ملتفت باشتد ،استتفاده
بیشتری از این تکیه گاه الیزال خواهد برد .آنچه با مطالعه آثار سارتر و امثال آن بترای
انسان مشهود میشود ،این است که عدم در ک صحی از ختالق و عتدم ارتبتاط بتا او
می تواند تفکر فرد را به جایی بکشاند که نگاه خدا را به عنوان یک نگاه ستنگین روی
خود احساس کند اما عارف در این نگاه ذوب شده ،با او عشق بازی میکند.
نقد دیگر بر مقدمه استدالل است که آزادی را ذاتی انسان میداند .معنایی کته
سارتر از آزادی به کار میبرد ،آزادی به معنای استقالل وجودی است البته سارتر
از این آزادی به معنای استقالل وجودی ،آزادی اجتماعی را نتیجهگیری میکند و
نوعی تالزم بین این دو قایل است .در بیان حکمت متعالیه آزادی بته معنتای اول
کامالً از انسان نفی میشود (مصباح یزدی .)841 :8411 ،انسان عین ربط به علت و
عین تعلق است و دقیقاً در مقابل آزادی قرار دارد ولی تالزم بین آزادی تکتوینی
و آزادی اجتماعی و فردی هم مورد قبول واقع نمیشود .انستان در ضتمن اینکته
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عین تعلق و وابستگی به علت خود است ،مختار هم هست ،بلکه شتهید مطهتری
در تالش است در گامی دیگر تحقق آزادی فردی و اجتماعی به معنای واقعتی را
به تحقق آزادی معنوی یعنی همان اطاعت از خالق منوط کنتد (مطهوری8413 ،ب:

 .)338 /54آزادی ذاتی یعنی استقالل وجودی برای انسان به هتیچ عنتوان محقتق
نیست ولی این امر مالزمهای با جبر مطلق بشری نتدارد .انستان در عتین اینکته
تعلق و وابستگی به خالق دارد ،اختیار نیز دارد.
نتیجه

گویی انکار خداوند یک اصل موضوعی برای ستارتر بتوده استت کته ریشته در
دوران کودکی او دارد .وی اصل وجود خدا را متناقض میداند با این تعبیتر کته
اگر خدا خودش را به وجود آورده باشد ،باید قبل از ختودش موجتود باشتد تتا
خودش را به وجود بیاورد .این استدالل این گونه رد میشود که واجبالوجود به
معنای وجودی نیست که خودش علت خودش است ،بلکه بته معنتای وجتودی
است که ذاتش اقتضای وجود دارد و نیاز به علت ندارد اما استدالل دیگر سارتر
که میگوید امکان خدا مستلزم وجودش نیست ،این گونه پاسخ داده میشود کته
امکان در وجود خدا راه ندارد .وجود خدا ضروری است و اگتر امکتانی دربتاره
خدا مطرش شود ،امکان به معنای اعم است که مقصود از آن عدم استحاله استت.
سارتر خدا را دیگری میداند که در صورت وجود ،انسان همواره خود را تحتت
نگاه او میبیند و نمیتواند از او رهایی یابتد .در نگتاه او در فترض قبتول ختدا،
آزادی برای انسان معنایی ندارد .از نگاه حکمت متعالیه که انسان را مظهری از آن
حقیقت متعالی و نمودی از آن متیدانتد ،غیریتت و ثنتویتی بتین انستان و ختدا
نمیماند و این نگاه دیگری در او راهی ندارد .انسان همواره خود را در محضر او
میبیند و این با آزادی انسان منافاتی ندارد.
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