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بررسی مبانی و ابعادی از الهیات ایدئالیستی جوسایا رویس
علی

سنایی

چکیده
در این نوش تار با رجوع به مبانی اندیش ه روی  ،الهيات او تبيين و تحليل میش ود .روی تحت
تأ ير ایدئاليس م ش خصگرا ،انس ان را بخش ی از فرایند کيهانی میداند که اهدافِ حقيقتِ زنده و عينی
(خداوند) را محقق میس ازد .به نظر او ایدئاليس م قابليت این را دارد که تفس يری نوین از الهيات
مس يحی ارائه دهد به طوری که با زندگی پویای انس ان مداص ر همخوانی داش ته باش د .در فلس فه
روی امکان ارائه الگویی برای تدامل علم و دین هس ت ،زیرا او با تمایز گذاردن ميان تتربه حس ی
روزمره و تترب ه س ازم ان ی افت ه علمی ،تم ام تت ار ممکن و ب الفد ل را ابژهه ای رهن مطلق الهی
میداند و تالش علمی بش ر در زمينه اختراعات و اکتشافات را موجب عينيت بخشيدن امکانات نهفته
در علم الهی میداند .روی حتی تدهد وفادارانه دانش مندان و ص احبان مش اذل به جامده بش ری را
نوعی از تتربه دینی (در مدنای موسّع) میداند و تصویر جدیدی از کليسای نامرئی ارائه میدهد.
واژگان کلیدی :جوسایا روی  ،ایدئاليسم شخصگرا ،پراگماتيسم ،الهيات ،کليسای نامرئی ،وفاداری.

 استادیار ادیان و عرفان ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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[تاریخ دریافت 1397/11/07 :تاریخ تأیید]1398/03/01 :
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مقدمه
روی () )1916-1855فيلس وف آمریکائی( با بهرهگيری از ایدئاليس م ش خصگرایانه
و پراگماتيس م ،خوانش ی نو از الهيات مس يحی ارائه میدهد .با اینکه ض لع ایدئاليس تی
اندیش ه او متأ ر از فالس فهای مثل افالطون ،آگوس تين ،هگل و هرمان لوتس ه اس ت و از
نظر پراگماتيس تی هم با پيرس ،جيمز و دیوئی (که مداص رین وی هس تند) وجه اش تراک
دارد ولی این تأ يرپذیری یا وجوه ش باهت ،چيزی از اص الت فلس فه او نمیکاهد .یکی از
دلمش غولیهای اص لی روی  ،تبيين الهيات مس يحی به گونهای اس ت که با اقتض ائات
جامده نوین همخوانی داش ته باش د .روی وفاداری و تدهد به جامده را منبع اص لی بينش
دینی میداند و ميان الهيات و اهداف پراگماتيس تی س ازگاری ایتاد میکند .در این نوش تار
ابتدا دیدگاه هس تیش ناس انه روی با تحليلی که او از تتربه دارد ،بيان میش ود .در مرحله
بدد به لوازم تفس ير وی از تتربه یدنی وحدت رهن -عين و پراگماتيس م اش اره میگردد.
در نهایت مدرفت ش ناس ی الهياتی روی که قرابت زیادی با دیدگاه آگوس تين دارد تحليل
میشود.
 -1هستیشناسی رویس از منظر تحلیل تجربه

برای تبيين الهيات روی باید ابتدا به مدانی مختل تتربه در فلس فه او اش اره کنيم.
او هس تیش ناس ی را در گرو تحليل مدانی تتربه میداند زیرا مدتقد اس ت که هس تی در
تالزم با تتربه به عنوان ایدههای رهنی اس ت .بنابراین هر گاه که در فلس فه روی بحث
هس تی (خواه برای خداوند و خواه برای س ایر موجودات) مطرح میش ود ،باید به جایگاه و
مدنای تتربه پرداخت .در بخش بدد این نوش تار دیده میش ود که روی چگونه از رهگذر
مدرفتش ناس ی به ا بات وجود خداوند دس ت میزند .به نظر روی برای ا بات خدا باید از
ایدة رهنی یا تتربة انس انی از خداوند آذاز کرد بنابراین نقطه اتص ال مدرفتش ناس ی و
وجودشناسی ،تتار رهنی انسان است .در ادامه با تحليل وجوه مختل تتربه در اندیشه
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روی ب ه دو نتيت ه مهم یدنی "وح دت رهن -عين زمين های برای پراگم اتيس م
ایدئاليس تی" و "هویت ارتباطی 1اگو" دس ت مییابيم .البته نتایج فوقالذکر تلویحاً در
تحليل تتربه بيان میش ود ولی برای ارائه طرح نس بتاً کاملتری از الهيات روی  ،بهتر
اس ت که این دو نتيته متمایز و بزرگنمایی ش وند .مونس من 2در مقاله خود ،مدانی مختل
تتربه از نظر روی را با تأکيد بر کتا جهان و فرد به صورت زیر دستهبندی میکند:
روی مدتق د اس ت ک ه فلس ف ه ،مط الد ة انتق ادی مدن ای تترب ه اس ت .او مدن ای
دوازدهگانه زیر را برای تتربه بر میش مرد )1 :مدنای نخس ت تتربه ،ایدههای محض
اس ت .ای ده محض حي ث ارج اعی ن دارد و درب اره چيزی نيس ت )2 .تترب ه ب ه مدن ای
عبیواس طگی .3اس ت .روی دادههای حس ی ،عواط و بهطور کلی حيات درونی را به
عنوان واقديت خام 4در نظر میگيرد که در یک تتربه بیواس طه برای س وژه حض ور
مییابد .وقتی که نور ایده بر خائوس 5بیواس طگی میتابد ،تتربه ایدئال ش ده 6حاص ل
میش ود )3.مدنای س وم تتربه ،فکر 7یا اندیش ه اس ت .وقتی که یک یا چند ایده نمیتواند
بر خائوس بیواس طگی تتربه فائق بياید ،رهن به دنبال ایدههای جدید خواهد بود و از
روابطی که ميان ایدهها برقرار میشود ،فکر تحقق مییابد .بنابراین فکر به متموعهای از
10
ایدهها ،عادات ،جهتگيریها و بينش 8اطالق میش ود )4 .تتربه ارجاعی :9عارتباط.
که عامل وحدتبخش ایدهها در فکر اس ت ،ما را به تتربه ارجاعی یا تتربه ش خص ی
اس تدالیافته 11س وق میدهد .تتربه اس تدالیافته ایدهای اس ت که مطابق با یک فاکت
باش د )5 .تتربه واقداً مدنادار ،12یک تتربه ایدئال شده است که اوالً حيث ارجاعی درست
دارد و انياً در جس تتوی تحقق هدف اس ت )6 .حيث ذایتانگارانه 13تتربه ایدئال ش ده:
ایدهها ذایتانگارانه هس تند زیرا آنچه ما تتربه میکنيم به نوعی ارادة ما اس ت که تحت
فشار فاکتها قرار گرفته است .هر ایده ابژه خود را از ميان ابژههای متنوع انتخا میکند
و این امر با گزینش هدفمند اراده حاصل میشود )7 .تتربه ایدئال شده به عنوان فرایند
ارادی :ای ده یک فراین د ارادی اس ت ک ه ه دف خود را دنب ال میکن د و ابژه نيز تتس م
14
ارادهای اس ت که آگاهانه رویدادی را طراحی میکند )8 .مدنای دیگر تتربه ،تفس ير
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اس ت .تفس ير به مدنای انتقال از یک ایده به ایده دیگر برای رس يدن به بينش اس ت.
تفسير ،فهم مدنای حقيقی یا کامل از سيستم نمادها است بهطوری که کل مدنادار تتربه
در یک حض ور بیواس طه درک ش ود )9 .تتربه به مدنای عمل :15عمل ،بيان یا ظهور یک
ایده اس ت .ایدهها ص رفاً بازنمود یا تص ویر اش ياء نيس تند بلکه ابزاری برای تحقق هدف
محسو میشوند )10 .تتربه به عنوان فرایند تکرارشونده 16تفکر :در اهداف یا طرحهای
عمل ،واحد و کثير به یگانگی میرس ند .در فرایند تکرارش وندة تفکر با کثرتی از ایدهها
مواجه میش ویم که در وحدت با یکدیگر هس تند .روی با اس تفاده از س يس تم اعداد ،یک
طرح انتزاعی برای فهم ماهيت عخود .ارائه میدهد .هر عدد بر اس اس الگوی توالی و
تداقب ،بازنمای عدد بدد اس ت و اعداد متموعاً یک س يس تم خود-تنظيمبخش را تش کيل
میدهند .اندیش ه نيز در یک فرایند تکرار ش ونده ،عخود .را به عنوان یک س يس تم خود-
18
بازنمایی کننده 17تحقق میبخش د .البته عخود .یک داده نيس ت بلکه ایدئال تماميت
است که فرایند تکرارشونده اندیشه در پی رسيدن به آن است )11 .مدنای یازدهم تتربه،
حي ث اخالقی دارد .عخود .ب ه عنوان ای دئ ال تم امي ت ،ی ک طرح –زن دگی 19اس ت .این
سيستم تمایل اخالقی برای رسيدن به زندگی خو و سدادتمندانه را دارد .روی رویکرد
اتميستی به خودهای بشری ندارد بلکه تحقق آرمان تماميت را با وفاداری به جامده خو
و ش رکت جس تن در حيات مطلق ممکن میداند )12 .آخرین مدنای تتربه ،تتربه دینی و
عرفانی اس ت .این تتربه به مدنای ش رکت جس تن در امر الهی یا وجود ابدی اس ت
بهطوری که فرد با حيات کل متحد میشود (.)Monsman, 1940: 331-340
فاکتها ابژههای توجه ممکن هس تند و س وژه با توجه خود ،اش ياء را دس تهبندی و
وجوه ش باهت و تفاوت آنها را بيان میکند ( .)Royce, 1904: 98بنابراین ش باهت و
تفاوت (به عنوان مهمترین مقوالت تتربه) بر حس ب توجه ارادی س وژه قابل تبيين اس ت.
روی ی ک تفس ير ذ ای تانگ اران ه از واقدي ت ارائ ه میده د زیرا ف اک ته ا را ای دهه ای
تحققیافته میداند ) .(Ibid: 59این دیدگاه برخالف نگرش روانش ناختی اس ت که
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فرایندهای ش ناختی را واکنش به محيط میداند .به نظر او با تحليل اص ول تتربه در
مییابيم که جهان عينی مقدم بر واکنشهای ش ناختی ما نيس ت .وقتی که من واقديتی را
تص دیق میکنم ،آن واقديت در رابطه با عمل جزئی من مدنا مییابد .محدودیتی که من
در تتربه خود احس اس میکنم به خاطر داده ش دن محتویات بیواس طة آگاهی نيس ت .هر
چ ه عم ل من ک ام لتر ب اش د ،محتوی ات تترب هام بيش تر خواه د بود و هر چ ه اراده من
ناقصتر ظهور یابد ،احس اس نابس ندگی بيش تری خواهم داش ت .آن نوع هنتاریتی که در
اعمال اخالقی هس ت ،در تتار من نيز حض ور دارد و ریش ه در اتونومی یا اس تقالل اراده
دارد ( .)Ibid: 32-30من در هر لحظ ه ب ه تد داد کمی از ابژهه ا توج ه میکنم و جهلم
نس بت به س ایر بخشهای جهان به خاطر محدودیت یا نقص ظهور ارادهام اس ت .جهان
در تماميتش تتس م یک اراده کامل اس ت و در هر لحظه بخشهای محدودی از آن اراده
در آگاهی انسانی تتسم مییابد (.)Ibid: 61
 -1-1وحدت ذهن و عین زمینهساز پراگماتیسم ایدئالیستی
با توجه به مدانی فوقالذکر تتربه مش خص ش د که ایده ظهور ارادهای اس ت که
میخواهد جهان را به نفع خود تغيير دهد .بنابراین کاملترین نوع تتربه ،ایدهای اس ت که
ب ا فد الي ت عملی ظهور میی اب د .در این تلقی از تترب ه میتوان وح دت رهن و عين را
مالحظ ه کرد .روی ب ا انتق اد از نگرش یکس وی هنگران ه عق لگرای ان و تترب هگرای ان ،از
زاویهای دیگر هم به وحدت رهن و عين میرسد.
به نظر روی اکثر فالس فة عقلگرا و تتربهگرا مثل افالطون ،دکارت ،کانت و راس ل
بين ح  20و مفهوم 21فرق گذاشتهاند .به عقيدة او ما در تتار متداول و روزمرة خود نه
ادراک حسی محض داریم و نه مفهوم محض بلکه این دو را در یک فرایند شناختی واحد
تتربه میکنيم .البته انس ان میتواند در ش رایط ایدئال ادراک حس ی را جدای از تفکر
مفهومی لحاظ کند یا با قطع نظر از تمام موض وعات حس ی ،فقط به کليات یا مفاهيم
محض بپردازد ولی در زندگی واقدی با وحدت ح و مفهوم روبرو است .بهترین موضدی
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که این دو حالت از ش ناخت به وحدت میرس ند ،عمل 22اس ت (Royce, 1913: 277-
) .23280از آنجا که روی وحدت ح و مفهوم را در عمل میبيند ،نوعی پراگماتيس م
ایدئاليس تی را ارائه میدهد که یکی از محورهای اص لی الهيات او محس و میش ود.
روی از پراگماتيس م ،خوانش ایدئاليس تی ارائه میدهد .او در دهه  1870در دانش گاه
گوتينگن ش اگرد هرمان لوتس ه- )1881-1817 ( 24ایدئاليس ت آلمانی -بوده اس ت و تحت
تأ ير او ایدئاليسم شخصگرایانه را دنبال میکند ( .)Long, 2000: 35درواقع او یک
تفس ير آمریکائی از س نت ایدئاليس تی آلمان ارائه میدهد ( .)Anderson, 2004: 28
درس مهم روی از پراگم اتيس م این بود ک ه م ا جه ان را ب ه واس ط ة ای دهه ای خود
میش ناس يم و واقديت خارجی موض وع تتربه و عمل اس ت .بنابراین دوگانهانگاری س وژه و
ابژه مدنا ندارد زیرا جهان ،جهان تتربه اس ت و در بطن تمام گزارهها میتوان حض ور اراده
را به عنوان عامل فدال دید (.)Royce, 1908: 362
 -2-1ماهیت ارتباطی اگو
همانطور که گفتيم عخود .در فرایند تفکر که محص ول ارتباط ميان ایدهها اس ت،
ش کل می گيرد .عخود .هویتی اس ت که تدریتاً و با فرایند مس تمر تفکر ش کل میگيرد و
همانطور که عدد نامتناهی بالقوه اس ت و رش د فزاینده دارد ،عخود .نيز با تفکر بيش تر و
جذ ایدههای بيش تر به ایدئال تماميت نزدیک میش ود ولی این مس ير حد یقفی ندارد
( .)Royce,1904:106روی مدتق د اس ت ک ه عخود .محص ول روابط اجتم اعی و
زمينههای فرهنگی اس ت .به عبارت دیگر او برای عخود .ش أن ارتباطی قائل میش ود و
هویت آن را محصول بافت و زمينه فرهنگی و اجتماعی میداند .از این جهت دیدگاه او با
مدرفتشناسی اتميستی افالطونی -دکارتی تفاوت دارد.
دکارت مدتقد بود که ویژگی اص لی و ض روری عخود .یا رهن ،آگاهی اس ت که
هيچگاه از آن منفک نمیشود .به نظر دکارت رهن یک جوهر ذير مادی است که خصلت
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س وبژکتيو دارد .بدین ترتيب دکارت هویت رهن را بر اس اس روابط اجتم اعی و بافت
فرهنگی تدری نمیکند بلکه آن را هویتی مطلقاً تقس يمناپذیر میداند (س تویک:1388 ،
 .)39حال این س ؤال مطرح میش ود که چگونه میتوان از یکس و مانند روی رویکرد
جوهرانگارانه درباره رهن را نفی کرد و از س وی دیگر به بينش ایدئاليس تی درباره آگاهی
ملزم بود؟ از آنجا که مدموالً ایدئاليس م در بس تر س نت افالطونی ش کل میگيرد ،به نظر
میرس د ک ه روی هم ب ه عنوان یک ای دئ اليس ت ب ای د ب ه جوهریت رهن و فردگرایی
متافيزیکی آن پایبند باش د .ولی عمالً میبينيم که او همچون فالس فه پس امدرن ،عخود.
را آميزهای از عناص ر فرهنگی و اجتماعی میداند و آن را در پرتو عوامل بيرونی تدری
میکند .در ادامه نش ان میدهيم که روی چگونه از همين هویت ارتباطی اگو به بينش
مدنوی و الهياتی میرس د و البته همين امر وجه اختالف او با برخی فالس فه پس امدرن نيز
هس ت .درواقع اندیش ه روی را میتوان نقطة اتص ال بين "رویکرد پس امدرن درباره اگو"
و "خوانش ایدئاليستی -الهياتی از ماهيت ارتباطی اگو" دانست.25
 -2معرفتشناسی الهیاتی
ش اید بتوان متقارن با مبحث انتوتئولوژی (وجودش ناس ی الهياتی) 26که در تاری فلس فه
س ابقه طوالنی دارد ،از پيوند مدرفتش ناس ی و الهيات نيز س خن گفت .نگارنده این س طور
با بررس ی روش ی که روی در ا بات وجود خدا اتخار میکند ،اص طالح اپيس تمه-تئولوژی
(مدرفت ش ناس ی الهياتی) را پيش نهاد میدهد .منظور از این اص طالح بررس ی وجوه
مدرفتش ناختی باور به خدا نيس ت بلکه ا بات وجود خدا با تحليل مدرفت یا آگاهی بش ر
اس ت .در ادامه با رجوع به آ ار روی که در رأس آنها کتا مفهوم خدا اس ت ،دیدگاه
روی را تبيين و تحليل می کنيم .البته روش فوق در اندیش ه آگوس تين نيز س ابقه داش ته
اس ت زیرا این الهيدان قرون وس طی با تحليل مدرفت بش ری ،به ا بات وجود خدا دس ت
مییازد ولی روی با بررس ی روش علم تتربی ،نگرش نوینی در این زمينه دارد که در
قياس با سایر متفکران ،حاوی نکات جدید و قابل تأملی است.
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روی در ابتدا این س ؤال را مطرح میکند که آیا خداوند یک ایدة محض اس ت یا
وجود واقدی نيز دارد؟ به نظر او قبل از اینکه وجود انض مامی خدا را بررس ی کنيم ،باید
ایدة او را به عنوان یکی از مهمترین داراییهای رهنی خود تحليل کنيم .بر همين اس اس
این س ؤال را مطرح میکند :مهمترین ص فتی که به خداوند نس بت میدهيم چيس ت؟ به
نظر روی بس ياری از الهيدانها و فالس فه مهمترین ص فت خدا را آگاهی یا علم مطلق
میدانند .از آنتا که مفهوم خدا در آگاهی بشری مطرح میشود ،الزم است که ابتدا دربارة
وجوه مختل مدرفت انسان و نهایتاً در مقایسه مدرفت بشری با علم خدا نکاتی بيان شود
( .27)Royce, 1898: 7روی مدتقد اس ت که با تحليل مدرفت بش ری و حتی جهل
انسان ،افق نوینی در خداشناسی به روی ما گشوده میشود.
اینکه انس ان درباره اش ياء و رویدادها میپرس د ،به خاطر فاص لهای اس ت که ميان
ایدههای رهنی و فاکتها وجود دارد .به دیگر س خن ،جدایی ایده و فاکت الزمه مدرفت
بش ری اس ت و اگر بين این دو انش قاقی نبود ،امکان پرس ش گری فراهم نمیش د .پ هر
دانش ی محص ول دو عامل اس ت )1 :فاکت یا چيزی که تتربه میش ود  )2ایدة محض
دربارة تتربه بالفدل یا ممکن .در خداوند به عنوان عالِم مطلق ،جدایی و انفص ال بين ایده
و فاکت وجود ندارد بلکه این دو در وحدت کامل هس تند ) .(Ibid: 9-10پيش از این
گفتيم که اولين مدنای تتربه ،ایدههای رهنی است و زمانی که ایدهها بر فاکتها منطبق
ش ود ،با عتتربه تحقق یافته .مواجه میش ویم .ایدهای که در قالب یک تتربه تحقق
یابد ،تتربهای کامل خواهد بود زیرا هم حيث ارجاعی دارد و هم اینکه در کنش یا عمل
ظهور مییاب د .به نظر روی با توجه به وح دت ایدهها و فاکتها در علم الهی ،نمیتوان
خدا را موجودی بيرون از جهان که صرفاً به نظارهگری مشغول است ،دانست بلکه خداوند
حقيقت مطلق یا متموعه ایدههای ممکن و بالفدل اس ت .برای انس انها فاکتها از هم
گس س ته هس تند و تدریتاً از طریق علم ميان آنها هماهنگی برقرار میش ود ولی در علم
الهی ایدهها همان فاکتهای تحقق یافته هس تند زیرا خدا یک تتربه مطلقاً س ازمانیافته
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و س يس تم واحدی از ایدهها اس ت که نياز به اص الح و تکميل ندارد .حال این س ؤال مطرح
میش ود که آیا عالِم مطلق وجود خارجی و انض مامی دارد؟ روی برای پاس به این
پرسش ،تحليلی از جهل بشری ارائه میدهد.
به نظر او درک انس ان از جهان فيزیکی به واس طه ش رایط فيزیولوژیکی و زیس تی
است .درواقع انسان از طریق مراکز دیداری و شنيداری مغز به رویدادهای فيزیکی واکنش
نش ان میدهد و هر تغييری در س ازمان ادراکی موجب تغيير در کيفيت ش ناخت میش ود.
بنابراین تتار حس ی نمیتواند واقديت مطلق را نش ان دهد و تنها موجب دس ترس ی به
واقديت پدیداری اشياء میشود .روی بين دو نوع تتربه فرق میگذارد )1 :تتربه حسی
که زودگذر ،28تدریتی و پاره پاره 29است و صرفاً واقديت پدیداری جهان را نشان میدهد.
این تتربه با اینکه درک مس تقيم و بیواس طه از واقديت را به ما میدهد ولی تغييرپذیر و
مملو از خطا اس ت )2 .تتربه س ازمانیافته 30که از طریق علم حاص ل میش ود .با علم
تدریتاً ش بکه گس تردهای از روابط ميان اش ياء را درک میکنيم و به تتربهای منظم و
قابل تکرار از واقديت میرسيم .علم از طریق ابزارهای آزمایشگاهی به طور ذيرمستقيم با
واقديت مرتبط میش ود و از ظواهر پدیداری و زودگذر اش ياء فراروی میکند (ibid: 19-
 .)22تتار حسی تودهای از امور پراکنده و جزئی است ولی علم درصدد ذلبه بر کائوس
حيات حس ی اس ت و نظم مس تتر در جهان را با تدابير ماهرانه خود آش کار میکند .تفاوت
ميان تتربه حس ی و ش ناخت علمی تمایز بين عبه نظر رس يدن .و عواقديت .اس ت .برای
مثال در رویکرد روزمره و عرفی میگوئيم که خورش يد طلوع و ذرو میکند ولی علم به
ما نش ان میدهد که ش ب و روز نتيته گردش زمين حول محور خودش اس ت ( ibid:
.)30-31
روی مفاهيم علمی را با ایدههای افالطونی مقایس ه میکند .به نظر او همانطور که
دانش مندان امروز با ابژههای علمی مثل اتم ،ادوار زمين ش ناختی ،فرایند تکامل زیس تی و
فرمولهای ریاض ی توص ي دقيقی از روابط ميان اش ياء ارائه میدهند ،افالطون هم با
طرح ع الم مث ل حقيق ت را در قلمرویی فراتر از جه ان پ دی داری و ن اپ ای دار حواس دنب ال
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میکند ( .)ibid: 23علم تصویری از یک جهان دلبخواهی 31ارائه نمیدهد بلکه ایدههای
خود را با فاکتها تأئيد میکند ولی ایدههای افالطونی در قلمرویی کامالً متدال و جدای
از عالم مادی قرار دارن د .به نظر او واقديت مطلق ،متموعهای از تت ار ممکن و بالفدل
اس ت .واقديت و عتتربه س ازمانیافته .اص طالحات همبس ته هس تند بهطوری که اگر
تتربه س ازمانیافته را ص رفاً امری ممکن بدانيم ،واقديت نيز در حد امکان باقی میماند.
روی برای توض يح این مطلب از تمایز منطقی بين دو نوع گزاره اس تفاده میکند)1 :
گزاره فرضی یا شرطی  )2گزاره مقولی .هر گزاره فرضی که با (اگر) آذاز میشود مستلزم
یک گزارة وجودی اس ت .به عبارت دیگر اگر تتربة بالفدل وجود نداش ته باش د ،امکان
محض مدنایی نخواهد داشت.32
هر گزارة فرض ی که بيانگر نوعی رابطه ممکن ميان اش ياء اس ت ،باید مطابق با یک
واقديت باش د .هر گزارة فرض ی ظهور محدودی از تتربه مطلق اس ت .اگر بگوئيم که
تتربة س ازمان یافته یک فاکت انض مامی نيس ت و ص رفاً ایدهای اس ت که میتوان بدان
امي دوار بود ،پ تم ام تت ار اره ان متن اهی در طول ت اری ب ه خي االت واهی تقلي ل
مییابد .هر انس ان متناهی به محدودیت تتار خود علم دارد ولی نمیتواند بگوید که
وحدتی فراس وی تتار پراکندهاش نيس ت .فقط یک تتربهگر مطلق میتواند اعا کند که
فراس وی جهان من هيچ تتربه بالفدلی وجود ندارد .هر تفس ير مدقول از تتربه مس تلزم
این اس ت که کل س ازمانیافتهای از تتربه باش د که آن تتربه جزئی ،وحدت ارگانيک با
تتربة ایدئال داش ته باش د .)Ibid: 37-42( .تتربة نهایی واقديتی همة ش مول و حياتی
واحد است که با چيزی فراسوی خودش تدين نيافته است و تحقق کامل ایدههای خودش
است.
تتربة س ازمانیافته که در علم متبلور میش ود ،محص ول تتار انباش ته ش دة بش ری
در طول تاری است .بنابراین هر فرد انسانی نقشی را در حيات کل ایفا میکند و تتربهای
بر تتار بش ریت میافزاید .در ایدئاليس م مطلق هگل فرد تا جایی اهميت دارد که به
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کل خدمت میکند ولی روی برای ش خص به ماهو ش خص اهميت قائل میش ود .به
عبارت دیگر روی فرد را در پيش گاه مطلق قربانی نمیکند زیرا مدتقد اس ت که تاری با
فداليت یکایک انس انها س اخته میش ود بنابراین هر انس انی به نوبه خود ارزش مند اس ت .به
نظر روی هر ش خص اس تد دادهای منحص ر به فردی دارد که در کل تاری تکرار
نمیش ود بنابراین هر ک به فراخور تواناییهای خود میتواند به تحقق تتربه ایدئال یا
مدرفت س ازمانیافتة بش ری کمک کند .بر همين اس اس روی وفاداری به جامده را یکی
از مهمترین من ابع برای بينش دینی 33میدان د و از حي ات اجتم اعی تحلي ل ای دئ اليس تی-
الهياتی ارائه میدهد.
 -3وفاداری به عنوان اصلیترین سرچشمۀ بینش دینی
از آنجا که ما در حيات کل س کنی گزیدهایم و هدف نيز حقيقتی زنده و عينی اس ت،
پ اگر برای تحقق اهداف جزئی خود وفادارانه و ص ادقانه عمل کنيم ،درواقع به آگاهی
ک ل خ دم ت کردهایم .از آنج ا ک ه فرد وف ادار ب ا هر عم ل خود وح دت ک ل را مفروض
میگيرد ،در یک عمل دینی یا ایمانی ش رکت میجوید (.)Royce, 1912: 272-274
به عب ارت دیگر اگر وفاداری 34را اراده به آش ک ار کردن امر ابدی از طریق اعم ال فردی
خود بدانيم ،میتوان آن را عالیترین س رچش مه بينش دینی دانس ت .اهميتی که روی
برای وف اداری ب ه عنوان منبع بينش دینی ق ائ ل اس ت در اص طالح عدین وف اداری.35
بازتا مییابد .در ادامه او این دیدگاه را با الهيات مسيحی تطبيق میدهد.
به نظر روی در س نت پولس ی زمينه برای وحدت انس انها با ش رکت جس تن در
جامده الهی فراهم میش ود .پول در نامه به کولُس يان و اِفسُ س يان میگوید که کليس ا
همچون بدن مسيح و پيروان او همچون اعضا و جوارح آن هستند .روی در این استداره
طرحی از جامدة الهی به عنوان کل انداموار مییابد:
به نظر رس ول هم همس ایه و هم دوس تدار همس ایه  ...اعض ای بدن
مس يح هس تند و ارزش هر انس ان به عنوان فرد با عض ویت او در آن بدن و

148

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،59پایيز 1398

ب ا عش ق ب ه ج امد ه ،پيون د میخورد ...در حک ای ات[کت ا مق دس] درب ارة
عش ق خداوند به همس ایه ،میتوان دليلی بر ارزش نامتناهی فرد یافت.
پول در عش ق مس يح به کليس ا دليلی بر این مدعا مییابد که هم جامده
و هم فرد موض وعات دلمش غولی نامتناهی هس تند بهطوری که [کليس ا]
هر دو را شکوه میبخشد و یگانه میسازد .هر عضو رستگاری خود را تنها
در وحدت با کليس ا مییابد .عض و بدون روح الهی و جامده میميرد ...در
متموع عش ق مس يح ص ورتی از وفاداری را به خود میگيرد ( Royce,
.)1913: 97-98
این رویکرد ارگانيستی ،جامده را در قالب یک موجود زنده به تصویر میکشد بهطوری
که هر فرد با ش رکت جس تن در آن ،به حيات کل خدمت میکند .روی با بهرهبرداری از
ایدئاليسم ،خوانشی از سنت پولسی ارائه میدهد که به نوعی در تقابل با الهيات فردگرایانه
اگزیس تانس ياليس تی اس ت .او با بررس ی قرون اوليه مس يحی نش ان میدهد که فداليت
نتاتبخش مس يح ماهيت اجتماعی دارد .با اینکه پول التزام ص رف به ش ریدت یهود را
برای نتات کافی نمیداند و بر وجه عاش قانة دین تأکي د میکند ولی همچنان س نت
مس يحی را در تداوم با ميثاق بنیاس رائيل میداند .به نظر پول این ميثاق ریش ه در
عملکرد حض رت ابراهيم دارد و س پ در ش ریدت یهود تدام مییابد و نهایتاً در رس تاخيز
مسيح و انکشاف الهی به اوج خود میرسد .به نظر پول فرد با عضویت در کليسا (جامدة
مؤمنان) رس تگار میش ود .او مدتقد اس ت که رش د مس يحيت در مدت زمان کوتاه به خاطر
روحية اجتماعی آن بود زیرا امکان یگانگی همة انس انها با التزام به مس يح را مطرح
میکند و افراد را فارغ از اینکه متدلق به کدام طبقة اجتماعی هس تند ،در س اختن یک
جهان مش ترک ش رکت میدهد ( .)Doterer, 1986: 149- 159همانطور که پول
حص ول رس تگاری را در گرو حض ور در کليس ا میداند ،روی هم بر وجه اجتماعی نتات
تأکيد میکن د .از نظر روی گناه حقيقی آن اس ت که انس ان خودش را از جامده جدا
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بيانگارد و رویکردی ذير متدهدانه نسبت به دیگران اتخار نماید .در چنين شرایطی نه تنها
فرد به کاميابی حقيقی نمیرس د بلکه جامده نيز در س طح کالن روی س دادت را نخواهد
دید (.)Royce, 1885: 56

 -4نظریۀ تفسیر :الگویی برای مفاهمه انسانها و تقرب به جامعه الهی
با توجه به مطالبی که دربارة ماهيت ارتباطی اگو ،وحدت رهن -عين ،مدرفت شناسی
الهياتی و وفاداری گفته شد ،یکی دیگر از زوایای اندیشه روی تحت عنوان تفسيرگرایی
آشکار میشود که در ادامه به آن میپردازیم.
روی نظریة تفس ير را از مدرفتش ناس ی پيرس اقتباس میکند و از آن تحليل
ش هودی ارائه میدهد .تحليل متافيزیکی او از نظریه تفس ير ،به تبيين هویت فردی و
الگویی برای مف اهم ه -همراه ب ا قيود اخالقی میانت ام د .ب ه نظر روی م ا ب ه واقدي ت
فینفسه دسترسی نداریم بلکه در مواجهه با واقديت ،ایدهها یا نشانههایی را وضع میکنيم
که نيازمند تفس ير در یک فرایند بیوقفه هس تند .ش ناخت حس ی محدود به اش ياء بيرونی
اس ت و رهن هم برای س اختن ص ور کلی اش ياء با موض وعات بيرونی محدود میش ود ولی
تفس ير به عنوان فداليت اجتماعی حد یقفی ندارد .از آنتا که تفس ير نوعی عمل محس و
میش ود و در عم ل ،ح و مفهوم ب ه وح دت میرس ن د بن ابراین تفس ير مس تلزم
دوگانهانگاری رهن و عين نيس ت ( .)Royce, 1913, V2: 149-151در تفس ير هيچ
مدلول قطدی و مدينی وجود ندارد بلکه فهم محص ول تالقی چش ماندازهای فکری اس ت.
به نوعی دیدگاه او با نظریه امتزاج افقها در هرمنوتيک گادامر قابل تطبيق اس ت .روی
مالک ارزی ابی هر مک الم ه محلی 36را ج امد ة ای دئ ال میدان د .هرچن د ک ه ج امد ة ای دئ ال
کامالً محقق نمیشود ولی به هر ميزان که درجه وفاداری و تدهد افراد به حيات اجتماعی
بيشتر باشد ،تقرّ به جامدة ایدئال بيشتر میشود .روی برای دانش بشری قيود اخالقی
لحاظ میکند .به نظر او مفسّ ر باید تا جایی که میتواند از خودمحوری فاص له بگيرد تا
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دیگری را چنانکه هست ببيند ( .)Cady, 1988: 153- 157
روی با اس تخراج داللتهای الهياتی از نظریة تفس ير ،دیدگاهی دربارة ش ئون حلولی
و متدالی خدا ارائه میدهد .تمایل به خود-وحدت بخش ی 37که الزمة هویت فردی اس ت،
در س طوح زیس تی و اجتماعی هم حض ور دارد .به نظر روی نيروهای وحدتبخش
عخود ،.جامده و طبيدت نيروهای الهی 38هس تند .موفقيت هر ایده یا نش انه (که برای
تفس ير واقديت اس تفاده میش ود) با ایتاد افق گس تردهتر برای وحدت انس انها س نتيده
میش ود .هر گاه انس انها با عش ق ،وفاداری و تدهد با یکدیگر برخورد کنند ،آنجا میتوان
تبلور نيروهای وحدتبخش الهی را دید .خدا برای روی روح خالق ،آشتیدهنده و مفسّر
اس ت که حيات اجتماعی را عمق میبخش د و گس ترش میدهد (.)Nuyen, 1991: 72
او از یکس و برای خدا جنبة حلولی در نظر میگيرد زیرا مدتقد اس ت که در هر رابطة
متدهدانه نس بت به جامده ،خدا در ميان ما حض ور مییابد و از س وی دیگر خداوند را
حقيقتی متدال میداند که ذایت نهایی این فرایند محس و میش ود .با دقت در نظریة
تفس ير روی مش خص میش ود که او برای ارتباطات انس انی و جامده ارزش الوهی قائل
میش ود .روی یکی از منابع اص لی بينش دینی را وفاداری میداند .در ادامه ض من تبيين
این موض وع ،خوانش الهياتی روی از جامده را در ریل مبحث انواع کليس ا تحليل می
کنيم.
 -5کلیسای مرئی

39

و نامرئی

40

به نظر روی انسان باید عزم جدی و مسئوالنه برای خدمت به جامده داشته باشد .با
کدام اصل از حيات میتوان به چنين عزم مسئوالنهای دست یافت؟ او برای پاس به این
س ؤال ابت دا نمون هه ایی از زن دگی افراد ف داک ار را مطرح میکن د ک ه در راه خ دم ت ب ه
همنوعان خویش تا پای جان رفت هان د .نگهب ان ف انوس دریایی ،آتشنش انهای بیباک،
وطنپرس تان ،ش هيد ،پدر و مادری که خدمتگزار فرزندان خود هس تند ،عاش ق حقيقی،

بررسی مبانی و ابعادی از الهیات ایدئالیستی جوسایا ( ...علی سنایی)

151

دانش مندان و تمام ص احبان مش اذل که پاس دار اخالق هس تند و منفدت عمومی را
میجوین د ،همگی در روح 41زن دگی میکنن د ( .)Royce, 1912: 189-195اخوت
مدنوی که با خدمت افراد وفادار حاص ل میش ود ،جلوهای از آگاهی ابدی به عنوان هدف
گمش ده 42اس ت ( .)Ibid: 272در همين رابطه ،روی بين کليس ای مرئی و کليس ای
نامرئی فرق میگذارد .منظور از کليسای مرئی ،التزام به یک دین سازمانیافته با متموعه
ای از اعتقادنامههای رس می اس ت که در فرایند تاریخی ش کل میگيرد .افرادی که زندگی
خودش ان را با کليس ای مرئی تدری میکنند ،خودش ان را به یک نهاد دینی خاص محدود
کردهان د .اما افراد وفادار که در روح زن دگی میکنن د ،حتی اگر تص ریح کنن د که بیدین
هس تند اعض ای کليس ای نامرئی محس و میش وند .به نظر روی مس يحيت از س نتهای
پيش ين مثل اندیش ههای یونانیمآ بهره برده اس ت بنابراین به لحاظ تاریخی آميزهای از
انگيزهه ای مدنوی مختل اس ت ( .)Ibid: 276-278ب ا اله ام از نگ اه ت اریخی هگ ل
میتوان گفت که برخی حوزههای فلس فی مثل رواقی ،افالطونی متوس ط ،نوفيثاذوری و
نوافالطونی ،زمينه را برای شکلگيری الهيات مسيحی فراهم میکنند (کاپلستون:1396 ،
 .)579-575روی در ادامه حتی سقراط ،افالطون و سوفوکل را مدلمان دینی بشریت
مینامد ( .)Royce, 1912: 279نهایتاً هدف او این اس ت که نگاه متدص بانه اعض ای
کليسای مرئی را به نفع یک دیدگاه مدنوی جهانشمول کنار بگذارد .کليسای نامرئی یک
نهاد ص رفاً بش ری یا س کوالر نيس ت بلکه تتس م واقديت فراانس انی اس ت که در
وفاداریهای شخصی ما ظهور مییابد (.)Ibid: 281
 -6اعتقادنامه دین مطلق از نظر رویس
به نظر روی ما با وفاداریهای جزئی خود به یک هدف گمش ده فراانس انی خدمت
میکنيم .با مطالده متون مقدس در ادیان متوجه میش ویم که همة آنها دو مؤلفة اص لی
دارند :ذم 43و تخيل .44در ادیان امر فراانس انی در قالب اش تياق ،ذص ه و تخيالت بيان
میش ود .امر ابدی به ما نزدیک اس ت زیرا وجد ما مش تمل در اوس ت و ارزش مندی تمام
اهداف ما وابس ته به آن اس ت .در عين حال امر ابدی از ما بس يار دور اس ت زیرا تتار
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ض دي و پراکندة بش ری موجب میش ود که درک کاملی از او نداش ته باش يم .برای اینکه
ما رابطة خودمان را با حقيقت به ص ورت تتربهای زنده درک کنيم ،باید به نمادهایی که
محص ول تخي ل اس ت ،رجوع کنيم .علم تتربی جزئي ات جه ان را به ما میآموزد ولی
نمیتواند بينش ی دربارة وحدت حيات به ما بدهد .درواقع تخيل نحوة ارتباط ما با حيات
کل را نش ان میدهد و از این طریق ذص ههایمان را کاهش میدهد .پ با علوم تتربی
نمیتوان به بينش واحدی از جهان به مثابه یک کل زنده دس ت یافت .اعتقادنامة دین
وفاداری به صورت زیر قابل تلخيص است:
 )1اعتقاد به وحدت عقالنی و خير بودن جهان
 )2اعتقاد به حقيقت عينی و نزدیک بودن آن به ما عليرذم جهل و ضد بشری
 )3کامل بودن مدنای آن حقيقت در عين بینظمی تتار کنونی ما
 )4عالقه امر ابدی به سرنوشت ما به عنوان موجوات اخالقی
 )5یقين به اینکه از طریق وفاداری ص ادقانه و واقدی میتوان با جهان-زندگی
مث ل یک دوس ت ارتب اط برقرار کرد هم انطور ک ه موس ی ب ا یهوه س خن گفت
()Royce, 1908: 388-390
 -7مالحظات نهایی
 1-7به نظر میرسد که روی با نفی دوگانهانگاری بين سوژه و ابژه راهکار مدتنابهی
برای یافتن مدنای زندگی ارائه میدهد .در خوانش پراگماتيس تی او از ش ناخت میتوان
نفی دوگانگی س وژه و ابژه را دید .احس اس بیمدنایی زمانی بروز میکند که بين آگاهی
انسان و جهان خارج فاصله و شکاف پرنشدنی ایتاد شود و انسان به این نتيته برسد که
باید خودش به تنهایی مس ئوليت مدنادار کردن جهان را برعهده بگيرد .45به نظر روی
جهان ،جهان تتربه ما اس ت و فهم جنبه عملی دارد .فهم به عنوان یک عمل یا کنش،
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انس ان را در جریان زندگی ذوطهور میس ازد و بين او و دیگری (جامده یا طبيدت) فاص له
نمیاندازد و همين مبنای مدنادارش دن حيات اس ت .با توجه به وجوه ایدئاليس تی در
پراگماتيس م روی  ،مش خص میش ود که او ص رفاً به تالش بش ری برای یافتن طرح
منس تم و مدنادار از تتار بس نده نمیکند ،بلکه تمام اعمال بش ری را بخش ی از آگاهی
اب دی میدان د .درواقع ب ه نظر روی جه ان مح ل ظهور نيروه ای وح دتبخش مدنوی
اس ت و وظيفة انس ان کش مدنا و نه جدل آن اس ت .به تدبير اروین یالوم اگر انس ان از
منظر کيهانی به امور بنگرد و تص ور کند که تمام رنجها و دس تاوردهای بش ری طی یک
حاد ه عظيم کيهانی بالمرّه نابود میش ود ،احس اس پوچی عميقی وجود او را فرا میگيرد
ولی اگر بگوی د ک ه هيچ ی ک از فد الي ته ای انس ان در دني ا از بين نمیرود و هر تترب ه
بش ری نقش ی در تکميل حيات بش ری ایفا میکند ،زندگی را مدنادار خواهد یافت .به نظر
روی تمام دس تاوردهای بش ری به عنوان بخش ی از حيات کل ،حفظ میش ود و هر ک
با توجه به وظيفة متدهدانه خود میتواند بر ذنای آن بيافزاید .اندیش ة روی زمينة خوبی
برای نفی رویکردهای ش کاکانه اس ت و راهکار عمده برای برونرفت از احس اس پوچی را
فداليت متدهدانه و مسئوالنه میداند.
 2-7آنچه روی دربارة ارتباط مدرفتشناسی و الهيات میگوید ،در اندیشة آگوستين
س ابقه داش ته اس ت .آگوس تين از طریق تحليلهای مدرفتش ناختی ،وجود خدا را ا بات
میکن د و روی نيز در آ ار خود ب اره ا ب ه افالطون و آگوس تين و ت أ يراتی ک ه از این دو
متفکر پذیرفته اس ت اش اره مینماید .در این متال ابتدا به دیدگاه آگوس تين میپردازیم تا
زمينههای فکری روی را در اسالفش نشان دهيم.
آگوس تين مدتقد اس ت که ما مفاهيم را با فداليت انتزاعی رهن کس ب میکنيم .او در
این موضع دقيقاً تحتتأ ير سنت ارسطویی است که مفاهيم کلی را محصول فرایند ح ،
خيال و عقل میداند .از سوی دیگر واحد شناخت علمی ،گزاره یا قضيه است زیرا هر چند
مؤلفههای قض يه ،مفاهيم کلی هس تند ولی آنچه دانش ما را ش کل میدهد درک روابط
کلی و ض روری ميان اش ياء اس ت .به نظر آگوس تين درک کليت و ض رورت ناش ی از اش راق
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الهی اس ت زیرا کليت و ض رورت در ميان اش ياء جزئی و متناهی و فناپذیر یافت نمیش ود.
در متموع علم بش ری نتيته فداليت رهن انتزاعی و روابطی اس ت که به واس طه عقل
الهی یا لوگوس اش راق میگردد .بر همين اس اس حقایق ابت و ازلی و تغييرناپذیر (که
موض وع علم حقيقی اس ت) در حيات مادی قابل جس تتو نيس ت .از آنجا که محس وس ات
همواره در مدرض تغيير هس تند ،پ حقایق ابت در عقل ازلی خداوند یا لوگوس حض ور
دارند .به نظر او ش ناخت علمی ،دليلی بر وجود امر مطلق یا خداوند اس ت و اگر خدا وجود
نداش ته باش د اس اس اً هيچ مدرفت حقيقی ممکن نخواهد بود .آگوس تين به پيروی از
افالطون ،موض وع ش ناخت حس ی را اش ياء مادی و موض وع ش ناخت علمی یا حقيقی را
ایدههای افالطونی میداند .البته آگوس تين به پيروی از متفکران پيش از خود (همچون
یوس تينوس ،اریگن و کلمن اس کندارنی) مُثُل افالطونی را در عقل الهی یا لوگوس قرار
میده د و موض وع علم حقيقی را مث اله ای الهی میدان د .از نظر او علم حقيقی ،در
محدوده اش ياء جزئی باقی نمیماند بلکه با قلمرو ش هود عقالنی یا مثالهای الهی مرتبط
میشود.
روی نيز در کتا مفهوم خدا با الهام از س نت آگوس تينی ،رابطه مدرفتش ناس ی و
الهيات را تحليل میکند .به نظر او تتربه س ازمان یافته بش ری ،وجود رهن مطلق الهی را
مفروض میگيرد زیرا واقديت به عنوان متموعهای نظاممند از روابط باید در تماميت خود
موض وع آگاهی بيکران باش د وگرنه در ورطه بیمدنایی و تخيالت واهی فرو میرود .از
آنت ا ک ه روی  ،نظ ام افالطونی را از منظر علم تتربی مد اص ر میبين د ،ب التبع
مدرفتش ناس ی الهياتی او نيز تفاوتهایی با دیدگاه آگوس تين دارد .درواقع اگر س ير فکری
افالطون و آگوس تين و روی را در یک فرایند دیالکتيکی ببينيم ،اندیش ه روی س نتز یا
وض ع متامع فلس فه افالطون و آگوس تين خواهد بود .از آنتا که گرایش دینی روی در
کنار مدرفتش ناس ی او (که مأخور از علم تتربی اس ت) تکميل میش ود ،پ وض ع متامع
او در این دیالکتيک ،متضمن سه عنصر افالطونی و الهيات مسيحی و علم تتربی خواهد
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بود.
 3-7س الها قبل یکی از دانش تویان از نگارنده این س طور س ؤالی درباره نظریه مُثُل
افالطونی پرس يد بدین مض مون که آیا مُثُل هواپيما و ماش ين هم وجود دارد؟ در آن زمان
با رجوع به یکی از ا ار افالطون چنين پاس دادم که فقط مثل اشياء طبيدی وجود دارد نه
امور مصنوع .ولی امروز با مطالدة اندیشههای روی پاس جدیدی برای آن یافتم .در این
متال از فلس فه افالطون که مُثُل را به اش ياء طبيدی محدود میکرد فراتر میرویم و با
الهام از اندیش ههای روی  ،نظریة مُثُل افالطونی را توسّع میبخش يم بهطوری که ش امل
مصنوعات بشری هم بشود.
تمام پيش رفتهایی که امروزه در زمينه اختراعات بش ری میبينيم ،نتيته گزارههای
ش رطی خالف واقع یا آزمونهای فکری 46اس ت .برای مثال انس ان روزی در آرزوی پرواز
طرحی برای س اختن هواپيما داش ت که اکنون به ص ورت یک تتربه بدیهی و بالفدل
درآمده اس ت .ایدة س اختن هواپيما برای گذش تگان یک تتربة ممکن بود ولی اگر متناظر
با این تتربة ممکن ،واقديت بالفدلی نبود این ایده هرگز تحقق نمییافت .به عبارت دیگر
تتار بالفدل و ممکن نزد رهن مطلق حض ور دارد و تتار بش ری ظهور تاریخمند و
تدریتی ایدههایی اس ت که برای خداوند عفاکتهای تحققیافته .هس تند .همانطور که
گفتيم ب ه نظر روی نيروه ای وح دت بخش عخود ،.طبيد ت و ج امد ه نيروه ای الهی
هستند .بنابراین عقل بشری که دادههای مختل را با هم تألي میکند و روابط ضروری
و کلی مي ان اش ي اء را در ق ال ب گزارهه ای علمی درک میکن د ،ملهم از رهن مطلق ی ا
آگاهی بيکران الهی است .این نگرش قابليت سازگاری ایدههای افالطونی با علم جدید را
نشان میدهد.
 4-7در ادامه میتوان مق ایس های بين دی دگاه کانت و روی انت ام داد .با انتق ادات
ک ان ت بر الهي ات طبيدی ،مت افيزی ک ب ا چ الش ج دی مواج ه ش د ولی روی از الهي ات
متافيزیکی 47دفاع میکند و از این جهت در تقابل با کانت قرار میگيرد .مقایس ه اندیش ة
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روی و ک انت زمين ه را فراهم میکن د ت ا نقش مت افيزیک برای ایت اد وح دت مي ان علم و
دین آشکار شود.
به نظر کانت مفاهيم محض فاهمه فقط در محدودة پدیدارهای جزئی کاربرد دارد و
جهان ،ایدة عبيش ترین وحدت ممکن ميان پدیده ها .اس ت که علم اميد تقرّ به آن را
دارد .ولی ب ه نظر روی کلي ت تت ار ممکن و ب الفد ل اوالً حقيق ت 48اس ت و اني اً این
حقيق ت وجود زن ده و انض م امی دارد .اینک ه چرا روی کلي ت تت ار را ب ا خ دا یکی
میگيرد ،ب هخ اطر تحليلی اس ت ک ه از درهم تني دگی هس تی و تترب ه دارد .ب ه نظر او
فاکتها ،تتار تحقق یافته یک س وژه هس تند .همانطور که هس تتندههای جزئی،
موض وع ش ناخت و تتربه رهنهای متناهی هس تند پ کليت این جهان نيز محتویات
تتربه رهن مطلق خواهد بود .کانت بين س وژه و ابژه فاص له میاندازد و وجود را قانون
فاهم ه میداند ولی به نظر روی فاکتها ،ایدههای تحقق یافت ه هس تن د بن ابراین هيچ
دوگانگی بين س وژه و ابژه وجود ندارد .البته در رهن محدود بش ری به خاطر جدایی بين
فاکت و ایدهها ،امکان پرس ش گری و تحقيق فراهم میش ود و وحدت این دو با پيش رفت
ت اریخمن د علم اتف اق میافت د .تنه ا در خ داون د اس ت ک ه ای ده ه ای (ممکن و ب الفد ل) و
فاکتها در وحدت کامل هس تن د .اینکه چرا روی برخالف کانت ،عکليت فاکتها .را
امری انض مامی میداند ،بهخاطر این اس ت که تالش علمی بش ر بدون واقديت تتربه
ایدئال ،امری موهوم خواهد بود.
فلس فه روی میتواند الگویی برای تدامل علم و دین باش د زیرا تالش بش ر برای
رس يدن به تتربة س ازمانیافته را یک تالش الهياتی میداند .اینکه بش ر با دس تاوردهای
علمی خود میخواهد نظم مس تتر در واقديت را کش کند و ایدههایش را تحقق ببخش د،
فیالواقع یک عمل دینی محس و میش ود زیرا نهایتاً در جس تتوی حقيقت مطلق یا خدا
اس ت .با این تلقی میتوان گفت که علم هم اس اس و مبنای متافيزیکی دارد و هم بدون
اعتقاد مض مر به وجود خدا (حقيقت مطلق) امکانپذیر نمیش ود .کانت میخواس ت ش رایط
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استدالیی مدرفت درگرو بينش الهياتی است.
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نتیجهگیری
روی عناص ر مختل مثل پراگماتيس م ،ایدئاليس م ،اليهات و جامدهش ناس ی را به نحو
منس تمی در کنار هم قرار میدهد .او تتربه دینی را یک تتربه خارقالداده و اس تثنایی
نمیدان د ک ه فقط برای عرف ا ی ا دینداران خ اص رخ ده د بلک ه این تترب ه برای هم ه
انس انهای متدهد و وفادار به جامده که هدف اص لیش ان خدمت به جامده انس انی اس ت،
قابل حص ول میباش د .به همين خاطر با تلقی ویليام جيمز از تتربه دینی که آن را امری
اس تثنایی میدانس ت ،مخالفت میکند .روی تحت تأ ير نگرش ایدئاليس تی ادعا میکند
که برای فهم هس تی ابتدا باید مقوالت تتربه را بررس ی کرد زیرا وقتی که وجود را به
چيزی نس بت میدهيم ،آن ش یء در مدرض تتربة ما واقع ش ده اس ت .بر همين اس اس
فاکتها را تتربة تحققیافته میداند که با توجه ارادی فاعلش ناس ایی تحقق مییابند.
نتيتة چنين نگرش ی وحدت رهن و عين اس ت که به نظر روی بس ياری از فالس فة
عق لگرا و تترب هگرا از آن ذفل ت کردهان د .او بين تترب ه روزمره (ک ه مس تقيم و زودگذر
اس ت) و تتربة س ازمانیافته علمی (که نتيته تحقيقات آزمایش گاهی با ابزارهای پيچيده
اس ت) فرق میگذارد .به نظر روی تتربة س ازمانیافته علمی که انباش ت دانش بش ری
در طول تاری اس ت ،فهم نس بتاً جامدی از روابط علّی و مدلولی ميان پدیدهها در اختيار ما
میگذارد .روی با اس تفاده از روش اس تدالل ذيرمس تقيم ،از تتار عادی زندگی بش ر
فراروی و به امر فراتتربی اش اره میکند .به نظر او اگر متناظر با این تتربة س ازمانیافته
یک حقيقت زنده و عينی وجود نداش ته باش د ،تمام تتار بالفدل و ممکن بش ر بیمدنا
خواهد ش د .روی خدا را به عنوان ارادهای کامل و مطلق میداند و واقديت را تتس م
ارادة خ دا میانگ ارد .ب ه نظر او انس ان ب ا در نظر گرفتن تت ار ممکن و تالش علمی-
عملی برای تحقق آن ،به نوعی در دانش مطلق الهی شرکت میجوید زیرا آگاهی بيکران
الهی بالمرّه تمام تتار بالفدل و ممکن را در خودش دارد .این دیدگاه با مدرفتش ناس ی
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اگوس تين و نظری ة مُثُ ل افالطونی ق اب ل تطبيق اس ت .روی مدتق د اس ت ک ه تم ام
انس انهایی که تدهد وفادارانه به جامده دارند و به بش ریت خدمت میکنند ،در راس تای
اهداف الهی گام بر میدارند و ش هروندان کليس ای نامرئی محس و میش وند .بنابراین
روی تتربة دینی را به نحو موسّ ع در نظر میگيرد و آن را در گس تره تتار علمی،
اخالقی و زیباییش ناختی هم بهکار میبرد .او مثل متفکران پس امدرن ،برای خود ماهيت
ارتباطی قائل میش ود .به عبارت دیگر او خود انس انی را یک جوهر پایدار و قائم بالذات
نمیدان د بلک ه تدين ت دریتی و زم انمن د آن را منوط ب ه زمين هه ای فرهنگی و اجتم اعی
میانگارد .این ماهيت اجتماعی یا ارتباطی عخود .کامالً با آنچه روی دربارة اص لیترین
منبع بينش دینی یدنی وفاداری و تدهد به جامده میگوید ،سازگار است.
پینوشتها
1. relational
2. Monsman
3. immediacy
4. Brute fact
5. chaos
6. Idealized experience
7. thought
8. Insight
9. Referential experience
10. linkage
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11. personal experience transcended
12. truly meaningful experience
13. Teleological
14. nterpretation
15. Action
16. recurrence
17. Self representative
18. Ideal of Totality
19. Plan-life
20. sensation
21. conception
22. Action

 .23مش کل اص لی کانت این اس ت که عالوه بر حس اس يت و فاهمه ،از عملکرد عقل
محض س خن میگوی د .به نظر روی عق ل محض هم ان فاهم های اس ت که در
انتزاعیترین حالت ممکن ،ایدههایی را وض ع میکند که از ش هود حس ی بيش ترین
فاصله را دارد.
 .24هرمان لوتس ه در الیپزیگ پزش کی و فلس فه خواند .او عالوه بر فيزیولوژی ،پزش کی و
روانش ناس ی ،آ ار فلس فی فراوانی نوش ت .او که به واس طه مطالداتش در زمينه
زیستشناسی و پزشکی ابتدا یک برداشت مکانيکی از عالم داشت ،تحت تأ ير جریان
ایدئاليس م آلمانی به این نتيته رس يد که جهان یک کل ارگانيک اس ت که همه اجزاء
آن در پيوند با یکدیگرند .او طبيدت را با روان انس ان قياس میکند یدنی همانطور
که همة اطالعات و دادهها در روان انس ان به یگانگی میرس د و بهص ورت یکپارچه
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ظاهر میش ود ،طبيدت نيز با پيروی از قوانين خود به وحدت میرس د .هدف اص لی
جه ان ظهور واالترین خير ی ا ارزش اس ت ک ه ب ا عملکرد فرد فرد انس انه ا تحقق
مییابد .لوتس ه نيز مثل فيش ته خدا را کرد و کار بيکران اخالقی میداند که از طریق
انس انهای جزئی ،هدف خود را تحقق میبخش د .اهميتی که او برای عملکرد اخالقی
ش خص در تحقق ذایت روح بيکران الهی قائل بود ،زمينهس از طرح ایدئاليس م
شخصگرایانه در اندیشه روی میشود (کاپلستون .)372-368 :1375 ،در ایدئاليسم
مطلق ،فرد ت ا ج ایی اهمي ت دارد ک ه ب ه مطلق خ دم ت میکن د ولی در ای دئ اليس م
ش خص گرا ،فرد به ما هو فرد ارزش مند اس ت زیرا اگر اس تددادهای یگانه و تکرارناپذیر
آدميان ش کوفا نش ود ،اهداف کل نيز محقق نمیگردد .البته ش کوفایی هر فرد در گرو
این است که با کل هماهنگی داشته باشد و در جهت آگاهی مطلق گام بردارد .روی
مدتقد اس ت که این تلقی از ایدئاليس م هم حافظ ارزشهای فردی اس ت و هم برای
سامان بخشيدن به جامده مفيد خواهد بود.
 .25برخالف ادبيات رایج که یکی از لوازم پس امدرنيس م را س اختارش کنی میدانند ،در
اندیش ه روی با قبول برخی از انگارههای پس امدرنيس م ،میتوان از س اختارش کنی
صرف نظر کرد( .)Nuyen, 1991: 72, 76هر چند که روی هویت فردی انسان
را ارتب اطی و ن ه جوهری میدان د ولی ع ام ل وح دت خ اطرات و تت ار را در عملکرد
الهی جس تتو میکند .بدین ترتيب جهان را متموعهای از واقديتهای زنده میداند
که یک آگاهی فراگير فراانس انی آن را دربرگرفته اس ت .به نوعی در بطن رویکرد
ذيرجوهری او به نف که منتر به نوعی س اختارش کنی میش ود ،این ش هود نهفته
است که ضامن احساس وحدت و استمرار من به عنوان اندیشنده ،یک آگاهی ابدی و
جهان شمول است که تمام فاکتها و تتار زنده جهان را یکجا در خودش دارد.
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 .26این اص طالح را برای اولين بار هایدگر در س ال  1957در یک س خنرانی به کار برد.
برای مطالده بيشتر نک به.)Heidegger, 1969: 57-58 ( :
 .27این رفرن از کتا ) Conception of God (1898گرفته ش ده اس ت که
عالوه بر روی دو نویس ن ده دیگر یدنی  Conteو  Howisonهم دارد .مطل ب
مربوطه از فصل اول کتا به قلم روی است.
28. Momentary
29. Fragmentary
30. Organaized experience
31. Arbitrary

 .32روی مثال زیر را مطرح میکند :مردی ،دختری را از پدرش خواس تگاری میکند و
پدر این ش رط را میگذارد که اگر توانس تی به افالک دس ترس ی پيدا کنی ،به این
ازدواج رض ایت میدهم .درواقع پدر قص د یا تمایل تتربه ش ده خود را در قالب یک
گزاره ش رطی بي ان میکن د .آنچ ه را ک ه پ در ب ا اراده لتوج خود بي ان میکن د ،ی ک
واقديت تتربه ش ده اس ت که با گزاره ش رطی بيان میش ود .پ این گزاره ش رطی و
مفروض درس ت اس ت هر چند که خواس تگار نمیتواند افالک را لم کند .بنابراین ما
نمیتوانيم ص دق یک پيشفرض را باور کنيم مگر اینکه به یک فاکت انض مامی
بالفدل باور داش ته باش يم .آنچه روی در این خص وص میگوید همان گزاره ش رطی
خالف واقع اس ت .یدنی گزارهای که در عين عدم انطباق با واقديت بالفدل ،ص ادق
میباشد.
33. Religious insight
34. loyalty
35. Religion of Loyalty
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36. Local conversation
37. Self-unifying
38. Divine powers
39. Visible church
40. Invisible church
41. spirit
42. Lost purpose
43. sorrow
44. imagination

 .45این دقيقاً وض ديتی اس ت که ژان پل س ارتر با جدایی آگاهی نفی نفس ه و لنفس ه در
رساله تهوع مطرح میکند.
46. Thought experiment

 .47روی در ابتدای کتا جهان و فرد موض ع خود را در خص وص متافيزیک تديين
میکند .به نظر او فلس فه برای اینکه یک فهم انض مامی و واقعبينانه از هس تی و خدا
داش ته باش د باید به عالیق مش ترک انس انها توجه کند .او جملهای از امرس ون را
مطرح میکند بدین مض مون که فلس فه باید خداوند را در طبيدت ،بازار و خيابانهای
پرجمديت بيابد و به کارکردهای عملی دین توجه داشته باشد(.)Royce, 1904: 4
48. Truth
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