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درس ششم

برهان نظم (١) ــ تقرير برهان
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ با استفاده از قرآن و سنت، نسبت نظم جهان خلقت و مبدأ هستی را تبيين 
کند.

٢ــ ساختار برهان نظم را با استفاده از پديده های منظم توضيح دهد.
٣ــ تعريف نظم و شبهات پيرامون آن را ارائه دهد.

٤ــ تقريرهای مختلف برهان  نظم را شرح دهد و تفاوت ميان آن ها را بازگو کند.

مقدمه
برهان نظم، يکی از رايج ترين براهينی است که بر وجود خدا اقامه شده است. اين برهان تاريخ 
و عمری به بلندای عمر انسان دارد. آدميان از ديرباز با مشاهده ی پديده های منظم و هماهنگ، با اين 
پرسش روبه رو بوده اند که نظم و هماهنگی موجودات معلول چيست؟ آيا خود اجزا با همکاری يکديگر 

آن را پديد آورده اند يا اين که ناظمی حکيم و با تدبير اين اجزا را با چنان دقتی، منظم کرده است؟
اين درس واکاوی اين پرسش ها و ارائه ی پاسخ مناسب به آن ها را برعهده دارد. 

قرآن کريم و نظم جهان خلقت
قرآن مجيد که معتبرترين کتاب آسمانی است، بر برهان نظم تأکيد بسيار دارد؛ به طوری که انسان ها 
را دعوت می کند که در خلقت پيچيده ی موجودات، آسمان ها، زمين و کوه ها تفکر کنند و همچنين داللت 
نظم بر ناظم را بديهی می داند؛ يعنی، انسان ها با کم ترين توجهی، اگر بخواهند، می توانند دست توانای 

خداوند عليم و حکيم را در ورای پديده های منظم مشاهده کنند. چنان که در قرآن می  خوانيم:
ماء کَْيَف ُرِفَعْت َو ِإلَی الِْجبَاِل کَْيَف  «َأفَالَ يَنظُُروَن إلَی اْإلِبِل کَْيَف ُخِلَقْت َو ِإلَی السَّ
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ََّما َأنَت ُمَذکٌِّر لَْسَت َعلَْيِهم ِبُمَصْيِطر؛١  َْرِض کَْيَف ُسِطَحْت فََذکِّْر ِإن نُِصبَْت َو ِإلَی أالْ
آيا به شتر نمی نگريد که چگونه آفريده شده و به آسمان چگونه برافراشته شده و به  

کوه ها چگونه نشانده شده و به زمين چگونه گسترده شده است. يادآوری کن، تو فقط 
يادآوری و بر آن ها مسلط نيستی.»

هم چنين، در آيه ی ديگر می خوانيم:
ة آيَاٌت  ـَّ ٔ َْرِض الَيَات ِللُْمؤِْمنيَن َو ِفی َخلِْقکُْم َو َما يَبُثُّ ِمن َداب ماواِت َواْال «إِنَّ فی السَّ
ٔ َْرض  ماِء ِمن رْزق فَأَْحَيا ِبِه اْال ِلَقْوم يُوِقنُوَن َو اْخِتالََف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َو َما َأنَزَل اللَُّه ِمَن السَّ
يَاِح آيَاٌت ِلقٌْوم يَْعِقلُوَن ِتلَْک آيَاُت اللَِّه نَْتلَُوَها َعلَْيَک ِبالَْحقِّ فَِبأَیِّ  بَْعَد َمْوِتَها َو تَْصِريِف الرِّ

َحِديِث بَْعَد اللَِّه َو آيَاِتِه يُؤِْمنُوَن؛٢ 
به راستی در آسمان ها و زمين برای مؤمنان نشانه هايی است و در آفرينش خودتان 
و آن چه از انواع جنبنده ها پراکنده می گرداند برای مردمی که يقين دارند، نشانه هايی است 
و نيز پياپی آمدن شب و روز و آن چه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به وسيله ی 
آن، زمين را پس از مرگش زنده گردانيده است و [هم چنين در] گردش بادها [بر هر سو] 
برای مردمی که می انديشند، نشانه هايی است. اين [ها] است آيات خدا که به حق آن را بر 

تو می خوانيم؛ پس، بعد از خدا و نشانه های او به کدام سخن خواهيد گرويد.»

نظم خلقت در برخی از روايات
ـ در بيانات خود، بسيار بر برهان نظم تأکيد می کنند؛ به  طوری  ـ عليه السالمـ  اميرالمؤمنين علیـ 
که به بسياری از موجودات منظم از جمله مورچه، طاووس و … اشاره می کنند و ظرافت های خلقت 
آن ها را برمی شمرند و در واقع به آدميان توجه می دهند که با تأمل و تفکر در خلقت موجودات منظم، 

می توان به خداوند حکيم و با تدبير پی برد.
ايشان به روشنی در تعابيری می فرمايند:

١ــ «عجبُت ِلَمْن َشکَّ فی اللّٰه و هو يَری َخلَْق اللّٰه؛٣ 
من تعجب می کنم از کسانی که مخلوقات الهی را می بينند و در وجود خدا ترديد 

می کنند.»
١ــ غاشيه (٨٨)، آيه های ٢٢ــ ١٧           ٢ــ جاثيه (٤٥)، آيه های ٦ــ ٣                  ٣ــ نهج البالغه، حکمت ١٢٦



٥٠

٢ــ «بَْل ظََهر ِللُعُقول بما َأرانا ِمْن عالماِت الَتْدبير؛١ 
عقل ها  بر  می شود،  ديده  آفريدگانش  در  که  تدبير  نشانه های  با  که  خداست  اين 

آشکار شده است.»
٣ــ «کَفی ِبإِتْقاِن الُصنع لها آية؛٢ 

در اتقان صنع (که همان نظم در مخلوقات است) نشانه ی کافی بر خداوند است.»
امام صادق ــ عليه السالم ــ نيز در باب نظم در جهان خلقت می فرمايند:٣

حتی قرآن مجيد در آيه ای می فرمايد:
ٔ َْرِض ؛٤  ماَواِت َو اْال «َأِفی اللَِّه َشٌکّ فَاِطِر السَّ

مگر درباره ی خداــ پديد آ ورنده ی آسمان ها و زمين ــ ترديدی هست.»
از مجموع اين بيانات روشن می شود که تفکر در ساختار  منظم و پيچيده ی موجودات اين عالم، 

موجب می شود که انسان به ناظم حکيم و عليمی اذعان کند.

ساختار مشترک برهان نظم
مشترک  هسته ی  يک  آن ها،  تمام  که  کرد  مطرح  مختلفی  صورت های  به  می توان  را  نظم  برهان 

دارند؛ از جمله:
وجود  منظم  پديده های  عالم  در  که  اين  يا  است  منظم  پديده ای  طبيعت،  عالم  اّول:  مقدمه ی 

دارد.
مقدمه ی دوم: هر نظمی براساس بداهت عقلی از ناظمی حکيم و با شعوری ناشی شده است که 

١ــ همان، خطبه ی ١٨٢                     ٢ــ همان، خطبه ی ٩١ 
٣ــ العجب من مخلوق يزعم أن اللَّٰه يخفی علی عبادِه و هَُو يَری اثَر الُصنِْع فی نفسه بترکيب يَبَهُر عقله و تأليف يبطُل حجته لعمری لَو 
تفکروا فی هذه االُمور العظام لعاينوا من َامِر الَترکيب البيَِّن، و لطف التدبير الظاهِر و وجود االشياِء مخلوَقة بعد أن لم تکن ثم تّحولها من طبيعة 
الی طبيعة، و َضيعة بعد ضيعة، ما يدلهم ذلک علی الصانع فانه ال يخلو شیءٌ منها من أن يکون فيه اثر تدبير و ترکيب يدل علی أن له خاِلقاً ُمدبرًا، 

و تأليف بتدبير يَهدی الی واحد حکيم 
«عجيب است از آفريده ای که می پندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است! در حالی که آثار صنع او را در ترکيب محيرالعقول و 
تأليف قاطع خلقت خود می بيند. به جانم سوگند، اگر در اين امر بزرگ مانند ترکيب آشکار جهان و لطافت تدبير ظاهر در آن، پيدايش مخلوقات 
از عدم و تحول آن ها از طبيعتی به طبيعت ديگر و از نقشی به نقش ديگر بينديشند، داليل وجود صانع را مشاهده خواهند کرد؛ زيرا هيچ پديده ای 
نيست، مگر اين که در آن، اثر تدبير و ترکيب که داللت بر خالق مدبر می  کند، وجود دارد و تأليف مدبرانه ی آن انسان را به خدای واحد حکيم 

رهنمون می سازد.» (محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج ٣، ص ٥٢).
٤ــ ابراهيم (١٤)، آيه ی ١٠
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از روی علم و آگاهی خويش، اجزای پديده ای منظم را با هماهنگی و آرايشی خاص و برای وصول به 
هدف مشخصی در کنار هم نهاده است.

بنابراين، عالم طبيعت بر اثر طرح و تدبير ناظم با شعوری پديد آمده است.
اّما قبل از اين که به تقريرهای مختلف برهان نظم اشاره کنيم، به تعريف مفهوم نظم می پردازيم.

تعريف مفهوم نظم
آشفتگی  و  مرج  و  هرج  مقابل  در  و  است  واضح  و  روشن  آن  معنای  که  است  مفاهيمی  از  نظم 
مجموع،  دارند که در  ارتباط  مجموعه ای است که اجزای آن به گونه ای با هم  منظم،  پديده ی  است. 
هدف مشخصی را تعقيب می کنند. يا اين که نظم، گرد آمدن اجزای متفاوت با کيفيت و کميت ويژه ای 

در يک مجموعه است؛ به گونه ای که همکاری و هماهنگی آن ها، يک هدف معين را تأمين کند.
از اين رو، نظم از سنخ معقوالت ثانيه ی فلسفی است که ما به ازای مستقلی در خارج  ندارد ولی 
منشأ انتزاع دارد. راه ديگر تعريف نظم، ارائه ی  مصاديق آن است؛ يعنی، اگر مصاديق نظم را برشماريم، 

معنای نظم روشن می شود. در اين جا به چند نمونه از مصاديق آن اشاره می کنيم:
١ــ نظم زيبا شناختی؛ مانند: تابلوی نقاشی. آدمی با ديدن برخی از پديده های منظم مبهوت 
و متحير می ماند و از مشاهده ی آن ها لذت می برد. اين پديده های منظم می تواند، مانند برخی از تابلوهای 

نقاشی، مصنوع انسانی باشد يا مثل برخی موجودات طبيعی، مانند طاووس، مصنوع انسان نباشد.
٢ــ نظم غايی؛ مانند: ساختار موجودات زنده  يا مصنوعات بشری. نظم غايی در آن جاست 

که ساختارها برای ايجاد يک نتيجه ی مشخص و با ارزش هماهنگ شده اند.١
نظم  مفهوم  اصلی  سازنده ی  عنصر،  سه  که  می بينيم  کنيم،  دقت  منظم  مجموعه های  در  اگر 

است.
الف) طراحی و برنامه ريزی دقيق

ب) سازماندهی حساب شده
پ) هدف داشتن.

اگر مجموعه ای فاقد يکی از عناصر باشد، آن مجموعه منظم نخواهد بود.

١ــ پل ادواردز، همان، ص ٧٥  
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نقد و نظر
کرده  وارد  اشکالی  نظم،  مفهوم  درباره ی  نظم،  برهان  منتقدان  از  جان  ها سپرز، 

است؛ او می گويد:
ندارند.  آن  از  يکسانی  برداشت  انسان ها  و  نيست  روشنی  مفهوم  نظم،  مفهوم 
پديده ای که برای کسی منظم به نظر می رسد، برای ديگری غير از آن است؛ برای مثال، 
جلوه  بی نظم  ديگری  برای  می رسد،  به نظر  منظم  مشاهده کننده ای،  برای  که  تابلويی 
می کند  ١ يا لکه های جوهری که برای کسی منظم به نظر می رسد، برای ديگری منظم به 

نظر نمی رسد.٢
آيا اشکال ارائه شده وارد است؟ چرا؟

تقريرهای مختلف برهان نظم
برهان نظم را می توان به سه صورت مطرح کرد: ١ــ برهان هدفمندی ، ٢ــ برهان نظم از موارد 

جزئی، ٣ــ برهان هماهنگی در کّل عالم.
١ــ برهان هدفمندی

در اين برهان بر جنبه ی هدفداری موجودات منظم تأکيد شده است.
ما مشاهده می کنيم که پديده های منظمی را که همواره به سمت غايتی در حرکت اند و از سويی، 
آن چه فاقد علم و آگاهی است نمی تواند به سوی غايتی حرکت کند مگر اين که موجودی برخوردار از 
علم و هوش و تدبير آن را هدايت کند. موجودات منظم، خود فاقد علم و آگاهی اند؛ بنابراين موجودی 
آگاه و با تدبير، آن ها را به سمت غايتشان هدايت می کند. مصداق اين موجودات منظم می توانند، هم 

حيوانات و هم گياهان، باشند.
قرآن مجيد در آياتی به اين تقرير از برهان نظم اشاره می فرمايد و می گويد که اين، خداست که با 

هدايت خويش چنان تدبير می کند که گياهان همواره، ميوه های زيبا و گوارا توليد کنند.
ماِء َماًء  فَأَْخَرْجَنا ِبِه نَبَاَت کُلِّ َشْیء فَأَْخَرْجَنا ِمنُْه َخِضرًا  «َو هَُو الَّذی َأنَزَل ِمَن السَّ
يُْتوَن  َوالزَّ َأْعَناب  ِمن  َجنَّات  َو  َداِنَيٌة  َقنَْواٌن  طَلِْعَها  ِمن  النَّْخِل  ِمَن  َو  ُمَتَراِکباً  َحبّاً  ِمنُْه  نُْخِرُج 

John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, P.459  ــ١

David, Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion, P.168  ــ٢
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ِلَقْوم  الَيَات  ذِلکُْم  ِفی  ِإنَّ  َويَنِْعِه  َأثَْمَر  ِإَذا  ثََمِرِه  ِإلَی  انْظُُروا  ُمَتَشاِبه  َغْيَر  َو  ُمْشَتِبهاً  َماَن  الرُّ َو 
يُؤِْمنُوَن؛١ 

و اوست کسی که از آسمان، آبی فرود آورد، پس به وسيله ی آن از هر گونه گياهی 
برآورديم و از آن جوانه سبزی خارج ساختيم که از آن ها دانه های متراکمی بر می آوريم 
و از شکوفه ی درخت خرما خوشه هايی است نزديک به هم و باغ هايی از انگور و زيتون 
به [طرز]  دهد و  ثمر  وقتی  آن،  ميوه ی  به  کرديم.  خارج  ــ  همانند  غير  همانند و  انارــ  و 

رسيدن اش بنگريد. قطعًا در اين ها برای مؤمنان نشانه هايی است.»
هم چنين امير مؤمنان علی ــ عليه السالم ــ در تعابيری به اين تقرير اشاره کرده اند: 

ُة و ِاليَک َمْصيُر کُِل نََسَمُة؛٢ ـَّ «ِبَيِدَک ناِصَيُة کَلِّ داب
زمام هر جنبده ای به دست توست و بازگشت هر آفريده ای به سوی توست.»

از اين بيانات به خوبی برمی آيد که هدايتگر حکيم و عالمی در پس موجودات اين عالم وجود دارد 
که آن ها را به سوی هدفشان رهنمون می کند.

نقد و نظر
هدايت  هدفشان  به سوی  را  ناآگاه  موجودات  آن چه  که  شود  گفته  اين جا  در  اگر 

می کند قوانين علمی حاکم بر آن هاست نه خدا، چه پاسخی می توان داد؟

٢ــ برهان نظم از موارد جزئی
در اين تقرير، از موارد جزئی نظم به ناظم حکيم پی برده می شود. هنگامی که به موجودات اين 
عالم نگاه می کنيم، سازماندهی حساب شده و برنامه ريزی دقيق را در آن موجود، احساس می کنيم اما 
چنين نظمی به طور خود به خودی رخ نمی دهد؛ بنابراين، در ورای چنين موجودات منظمی، ناظم حکيم 

و عليمی وجود دارد که از سر حکمت و آگاهی چنين موجودات منظمی را پديد آورده است.
با پيشرفت علوم تجربی و کشفيات رموز عالم هستی، برهان نظم جلوه و عظمت بيش تری پيدا 

کرده است.
برای نمونه ويليام پالی، فيلسوف قرن هيجدهم، در کتاب «الهيات طبيعی» به موارد زيادی از 
مصاديق نظم اشاره می کند؛ برای مثال، در مورد ساختار چشم به شيوه هايی تأکيد ورزيده که در آن ها 

١ ــ انعام (٦)، آيه ی ٩٩                             ٢ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٠٩
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اجزای مختلف چشم برای بينايی به روش پيچيده ای همکاری می کنند. او چنين استدالل می کند که 
فقط در صورت فرض يک ناظم و مدبر فرا طبيعی است که سازگاری اجزا در جهت هدف معين تبيين 
می شود. اين ادعا که سازگاری فقط با فرض وجود ناظم می تواند تبيين شود، حاق و جان برهان نظم 
است. پالی چشم را با يک ساعت، مقايسه و چنين استدالل می کند: اگر شخصی که در يک جزيره ی 
دور افتاده زندگی می کند ساعتی را بيابد، او اين فرض را که اين ساعت را موجود هوشمندی ساخته 
است، تصديق می کند؛ به همين دليل، انسان محق است که با بررسی چشم خود، اين نتيجه را بگيرد 
وقت  دادن  نشان  برای  ساعت  اجزای  که  همان طور  يعنی،  است؛  ساخته  هوشمندی  موجود  را  آن  که 
هماهنگ شده اند و می فهميم که اين هماهنگی از فعاليت خالق يک سازنده ناشی شده است، به همين 
ترتيب، در موارد طبيعی سازگاری که منشأ آن ها روشن نيست تنها طريقی که آن ها را معقول می سازد 
اين است که فرض کنيم آن ها از ناظم با شعوری ناشی شده اند. از آن جا که ما هيچ ناظم و طراحی را 
مطرح  هم چنين  و  کنيم  فرض  صحنه  اين  پشت  در  را  نامرئی  طراح  و  ناظم  يک  بايد  نمی کنيم  مشاهده 

می کند که نظم بايد ناظم داشته باشد و ناظم بايد شخص باشد و آن شخص خداست.١ 
پالی هم چنين خاطر نشان می کند که ما نبايد عملکرد هر جزء يا عملکرد يک ساختار  را بفهميم تا 
ببينيم که آن، محصول نظم است. توانايی موجود برای توليد مجدد خودش يک عالمتی از نظم خالق 
و کامًال ماهرانه است و موارد نقص و بی نظمی در يک ساختار مانع از آن نيست که آن ساختار منظم 

باشد.٢
قرآن و ائمه ی معصومين ــ عليها السالم ــ بر تفکر بر مصاديق نظم بسيار تأکيد کرده اند.

قرآن مجيد در اين باره می فرمايد:
ٔ َْرِض الَيَات ِللُْمؤِْمنيَن؛٣ ماَواِت َو اْال «ِإنَّ ِفی السَّ

به راستی در آسمان ها و زمين ، برای مؤمنان نشانه هايی است.»
اميرمؤمنان علی ــ عليه السالم ــ به مصاديق زيادی از نظم از جمله طاووس، مورچه، ملخ 

و    … اشاره می فرمايند و آن ها را نشانه ای برای خداوند حکيم و عليم می دانند:
فی  ألوانه  نَّضَد  و  تَْعديل  أْحَکِم  فی  أقاَمه  الذی  الطاووُس  خلقاً  أعجبها  من  «و 
أحسن تنضيد بجناح أشرج قصبُه و ذنب أطال َمسحبُه. إذا درج إلی أالنْثَی نََشَرُه من طَيِِّه 
John, Hick, Philosophy of Religion, P.23  ــ١

David, Pailin, Groundwork of Philosophy of Religion, P.166  ــ٢

٣ــ جاثيه (٤٥)، آيه ی ٣       
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و َسما به مطلّـاً علی رأسه کَاّنُه قلع داریِّ عنجه نوتيه. يختاُل بألوانِه و يَميُس بريفانه …؛١
و شگفت انگيزترين پرندگان در آفرينش، طاووس است که آن را در استوارترين 
نای  که  پری  با  ساخت.  مرتب  ترتيب  نيکو ترين  به  را  آن  رنگ های  و  پرداخت  هيئت 
استخوان های آن را به هم در آورد، و ُدمی که کشش آن را دراز کرد. چون به سوی ماده 
پيش رود، آن دم درهم پيچيده را وا سازد و بر سر خود بر افرازد، که گويی بادبانی است 
برافراشته و کشتيبان زمام آن را بداشته به رنگ های خود می  نازد و خرامان خرامان ُدم 

خود را بدين سو و آن سو می برد و سوی ماده می تازد …  .» 
اگر آن را همانندی کنی بدان چه زمين رويانيده، گويی گل های بهاره است و از اين 
سوی و آن سوی چيده و اگر به پوشيدنی اش همانندسازی، هم چون حله هاست نگارين 
و فريبا، پا چون برد يمانی زيبا و اگر به زيورش همانند کنی، نگين  هاست رنگارنگ، در 

سيم ها نشانده خوش نما چون نقش ارژنگ.
دارد،  نام  خدا  که  عليم  و  حکيم  ناظمی  به  را  ما  نظم  جزئی،  موارد  در  تفکر  و  تأمل  بنابراين 

می رساند.
٣ــ برهان هماهنگی در کّل عالم

اين تقرير از برهان نظم بر هماهنگی و نظم کّل عالم تأکيد دارد تا ناظم حکيم را برای کّل عالم 
اثبات کند. چنين هماهنگی را می توان از ارتباط و سازواری اجزای عالم با همديگر به اثبات رساند.

پيشرفت در علوم تجربی اين نکته را به اثبات رسانده است که اجزای اين عالم آن چنان سازوار 
تنظيم شده اند که زندگی را در اين عالم ممکن ساخته است. اگر فاصله ی خورشيد از حدی که برای 
آن تنظيم شده است کم تر يا بيش تر شود، ديگر ادامه ی حيات ميسر نيست. قرآن مجيد و بيانات ائمه ی 

معصومين گويای اين مطلب است؛ برای نمونه، اميرمؤمنان علی ــ عليه السالم ــ می فرمايند:
١ــ «ثم انشأ الَخلَْق إنشاء … و الم بين مختلفاتها؛٢

خداوند آفرينش را آغاز کرد … و اجزای مخالف را با هم سازوار ساخت.»
ماً لسا کنها و َاخرج اليها أهلَها  ٢ــ «و فسَح بين الجوِّ و بينها و ُاِعدَّ الهواء متنسَّ
التجد  و  روابيها  عن  العيون  مياُه  تَْقُصر  الّتی  االرض  ُجُرز  يَدْع  لَْم  ثمَّ  مرافقها  تمام  علی 
تستخرُج  و  مواتها  تحيی  سحاب  ناشئة  لها  أنشأ  هی  بلوغها  الی  ذريعة  االنهار  جداول 

نباتَها؛٣
    ١ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٦٥                      ٢ــ نهج البالغه، خطبه ی ١                    ٣ــ همان، خطبه ی ٩١



٥٦

نفس  برای  را  هوا  و  ساخت  فراخ  را  آسمان  و  زمين  ميان  فضای  خدای،  پس 
و  می بود؛  آنان  بايسته  آن چه  با  فرمود،  ساکن  آن  در  را  زمين  اهل  و  بپرداخت  کشيدن 
زمين های خشک را که آب چشمه ها نتوانست خود را به راستی و بلندی های آن رساند 
و جوی های خرد و بزرگ در رسيدن بدان زمين ها درماَند وانگذاشت. ابرهايی آفريده و 

بر آن زمين ها بگماشت تا مرده آن را زنده گرداند و گياه آن را بروياند.»
امام صادق ــ عليه  السالم ــ نيز در اين باره می فرمايند:

تأليف  و  العالم  هذا  تهيئُة  قدسه  جلَّ  الباری  علی  االدلّة  و  العبر  اّول  مفضل،  «يا 
نّـَک ِاذا تأمَّلت العالم بفکرک و ميّزتَُه بعقِلَک و جدتُه  َاجزاِئه و نظْمها َعلی ما هی َعليه فاِ
قف، و االرض  کالْبيت المبنیَّ المعدَّ فيه جميع ما يحتاج  اليه عباده فالسماء مرفوعة کالسَّ
ممدودة کالبساط و النجوم منضودة کالمصابيح، و الجواهر مخزونة کالذخاير و کٌل شیِء 
ل جميع ما فيه، و ضروب النبات  ، واالنسان کالمملک ذلک البيت و المخوَّ فيها لشأنه معدَّ
مهيأة لمآربه، و صنوف الحيوان و مصروفة فی مصالحه و منافعه ففی هذا داللة واضحة 
علی أنَّ العالم مخلوق بتقدير و حکمة و نظام و مالئمة و أّن الخالق لَُه واحد الذی ألَّفُه و 

نظَّمُه بعضاً الی بعض؛١
اين  به  بخشيدن  هيئت  عال،  و  جل  خالق  بر  دليل  و  عبرت  نخستين  مفضل،  ای 
در  خرد  و  انديشه  با  اگر  رو،  اين  از  است؛  آن  در  آفرينی  نظم  و  اجزا  گردآوری  و  عالم 
تمام  که  می يابی  سرايی  و  خانه  چون  را  آن  آينه  هر  کنی،  تأمل  عميق  و  نيک  عالم،  کار 
نيازهای بندگان خدا در آن آماده و گرد آمده است. آسمان، همانند سقف، بلند گردانيده 
شده، زمين به سان فرش گسترانيده شده، ستارگان چون چراغ هايی چيده شده و گوهرها 
همانند ذخيره های در آن نهفته شده و همه چيز در جای شايسته ی خود چيده شده است. 
آدمی نيز چون کسی است که اين خانه را به او داده اند و همه چيز آن را در اختيارش 
نهاده اند. همه نوع گياه و حيوان برای رفع نياز و صرف در مصالح او در آن مهياست. 
اين ها همه دليل آن است که جهان هستی با اندازه گيری دقيق و حکيمانه و نظم، تناسب و 
هماهنگی آفريده شده است. آفريننده آن يکی است و او همان شکل دهنده، نظم آفرين و 

هماهنگ کننده ی اجزای آن است.»
از اين بيانات به خوبی بر می آيد که جهان يک مجموعه ی هماهنگ است که از سر حکمت و علم 

١ــ محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج ٣، ص ٦١
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و تدبير آراسته شده است و اين هماهنگ کننده و نظم دهنده ی اين مجموعه، کسی جز خدا نيست و اگر 
خدايی جز خدای يگانه وجود داشت، عالم تباه می شد.

چنان چه در قرآن آمده است:
«لَْو کَاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه لََفَسَدتَا؛١

اگر در آسمان و زمين، خدايانی جز اللّٰه وجود داشت، تباه می شدند.»

پرسش ها
١ــ برهان نظم را به طور مختصر بيان کنيد.

٢ــ مفهوم نظم را تعريف کنيد.
٣ــ برهان هدفمندی را به اختصار توضيح دهيد.

٤ــ برهان نظم را از موارد جزئی توضيح دهيد.
٥  ــ برهان هماهنگی در کل عالم را توضيح دهيد.

فعاليت خارج از کالس
با بررسی کتاب های دينی دوره ی راهنمايی و متوسطه، گزارشی از نحوه ی استفاده 
نظم  برهان  تقريرهای  از  يک  کدام  بر  مذکور  کتاب های  در  کنيد.  ارائه  را  نظم  برهان  از 

تأکيد شده است؟

١ــ انبياء (٢١)، آيه ی ٢٢
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برهان نظم (٢) ــ اشکاالت و شبهات

اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:
١ــ اشکاالت بر برهان نظم و پاسخ های مناسب هر يک از آن ها را ارائه کند.

٢ــ ناقدان برهان نظم را نام ببرد و منشأ نقد ارائه شده توسط آنان را تشخيص 
دهد.

٣ــ نسبت ميان نظريه ی تکاملی داروين و برهان نظم را تبيين کند.
٤ــ محدوده ی برهان نظم را مشخص کند.

٥  ــ با مقايسه ی برهان امکان و وجوب و برهان نظم، تفاوت های آن دو را تشخيص 
دهد.

مقدمه
در درس قبل، از رهگذر آيات قرآن کريم و سّنت معصومين ــ عليهم السالم ــ به جهان خلقت 
به عنوان آيه ای که تبيين کننده ی رابطه ی خدا و هستی است، پرداختيم و با يکی از رايج ترين براهين 
اثبات وجود خدا، يعنی برهان نظم و تقريرهای سه گانه ی آن، برهان هدفمندی، برهان نظم از موارد جزئی 

و برهان هماهنگی در کل عالم آشنا شديم. اکنون در پی آن هستيم که بدانيم:
آيا درباره ی برهان نظم، اشکال يا اشکاالتی مطرح شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين 
اشکاالت کدام اند؟ از سوی چه کسانی مطرح شده اند؟ بر کدام يک از بخش های برهان اشکال وارد شده 

است؟ آيا اشکاالت مطرح شده وارد هستند يا خير؟ و … . 

درس هفتم
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١ــ هيوم و اشکاالت برهان نظم
هيوم در کتاب «محاوراتی درباره ی دين طبيعی» اشکاالتی به برهان نظم وارد می کند اين اشکاالت 

عبارت اند از:
چون  که  بگيريم  نتيجه  تا  ندارد  وجود  طبيعی  آثار  و  انسانی  مصنوعات  بين  زيادی  شباهت  ١ــ 
مصنوعات انسانی از روی فکر و انديشه ساخته شده اند پس آثار طبيعی هم از روی فکر و انديشه ساخته 
شده اند. ما از تجربه آموخته ايم که مصنوعات انسانی نتيجه ی طرح و تدبير است ولی چنين تجربه ای از 

موجودات طبيعی نداريم و نمی دانيم آن ها چگونه به وجود آمده اند.١و٢

نقد و نظر
آيا نقد ارائه شده توسط هيوم وارد است؟ برای پاسخ به اين سؤال می توانيد از 

مبحث «سنخيت عّلت و معلول» استفاده کنيد.
توليد مثل  اثر  بر  موجودات  ايجاد  از  معقول تر  ذاتًا  انسانی  طراحی  با  مصنوعات  ايجاد  ٢ــ 
بيولوژيکی نيست و می پرسد که چرا ما اّولی ــ نه دومی ــ را به عنوان مدل خلقت جهان اخذ می کنيم؟ 
حتی اگر ما بپذيريم که جهان نمايانگر نظم است، به چه دليل اين فرض که جهان توسط يک موجود 
ذی شعور و طراح خلق شده است، موّجه تر از اين فرض است که بگوييم جهان مولود اتحاد جنسی دو 

جهان ديگر که هم چون پدر و مادر اين جهان اند، است.٣
در جواب هيوم می توان گفت که خلقت بر خالف توليد نسل تبيين کامل تر و قانع کننده تری عرضه 
می کند؛ زيرا توليد نسل عبارت است از تکثير فرد ديگری از همان نوع؛ بنابراين، پای موجود ديگری از 
همان نوع به ميان می آيد که در مورد آن دقيقًا همان سؤال مطر ح می شود. اگر ما در ابتدا سؤال کنيم که 
«چرا خرگوش اندامی دارد که مناسب با برآورده کردن نيازهايش است؟»، اين پاسخ که آن خرگوش از 
خرگوش ديگری با همان تناسب بدنی ناشی شده است، قانع کننده نيست؛ اّما اگر بتوانيم بپذيريم که اين 
خرگوش به طور ارادی آن چنان ساخته شده است که بتواند نيازهايش را برآورده سازد يا بر اثر طراحی 
و تدبير ناظم حکيم اين گونه ساخته شده است، پاسخ مناسبی داده ايم.٤ هم چنين، فرضيه های ديگر نيز 
کامل و قانع کننده نيستند؛ مثًال اين فرضيه که تمام موجودات اين عالم بر اثر بر خورد تصادفی عناصر 

Popkin and Stroll, Philosophy Made Simple, P.146  ــ١

٢ــ پاپکين و استرول، کليات فلسفه، ترجمه ی جالل الدين مجتبوی، ص ٢١٢
٣ــ همان، ص ٢١٣                                       ٤ــ پل ادواردز، همان، ص ٧٩
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امتناع  پذيرش آن  از  انسان  ضمير  ذهن و  است که  فرضيه ای  آمده اند،  به وجود  هم  به  متحرک  اّوليه ی 
می ورزد و مخالف قواعد عقلی و بديهی است؛ بنابراين، اين فرضيه که نظم در عالم، محصول طراحی 

ناظم حکيم و عالم جهان است، معقول ترين و قانع کننده ترين فرضيه است.
٣ــ اگر نظم در جهان با ذهن الهی تبيين شود، ذهن الهی نيز مصداقی از نظم است که به اندازه ی 
نظم جهان نيازمند تبيين است. اگر بگوييد نظم در ذهن الهی ذاتی است، چرا نگوييم که نظم در جهان 

ذاتی است.
دنبال  به  را  مشکالتی  تبيين  اين  شما  نظر  به  چند  هر  که  گفت  می توان  انتقاد  اين  مقابل  در 
دنبال  به  تازه ای  مشکالت  که  را  تبيينی  هر  ما  اگر  و  نيست  قبلی  مشکل  مشکل،  اين  اّما  دارد 
نيست.  صحيح  اشکال  اصل  عالوه،  به  بگذاريم.١  کنار  را  علوم  همه ی  بايد  کنيم،  رد  دارد 
نحو  به  يا  دارد  وجود  ممکن  نحو  به  يا  کمال  يا  صفت  هر  که  است  رسيده  اثبات  به  خود  در  جای 
يا  موجودی اند  هر  از  مستقل  و  «واجب الوجود»  يا  قسم اند:  دو  موجودات  عبارتی،  به  واجب. 
«ممکن الوجود» و وابسته به موجود ديگری اند و هر کدام از اين دو قسم، ويژگی های خاص خود را دارند؛ 
ويژگی های خاصی است که  دارای  باشد،  موجودی  بخواهد ذاتی  نظم  کنونی اگر  مثال، در بحث  برای 
عناصر مادی اين جهان نمی توانند اين ويژگی ها را دارا باشند؛ يعنی عالم، قادر و زنده باشند؛ پس به اجبار 
بايد بگوييم نظم نمی تواند ذاتی اين جهان باشد؛ پس نظم، ذاتی موجود ديگری است که خصيصه ی مادی 

بودن را دارا نيست.
٤ــ در عالم شّر وجود دارد؛ پس نمی توان صفات اخالقی را از طريق برهان نظم به ناظم الهی 

نسبت داد.
در پاسخ به اين انتقاد هيوم می گوييم: ما با برهان نظم فقط می خواهيم علم، شعور و آگاهی را 
برای ناظم اين جهان اثبات کنيم. صفات ديگر اين ناظم الهی را از راه ها و استدالل های ديگر به اثبات 
می رسانيم و حتی اگر گفته شود، با وجود شرور در عالم نمی توان علم نامتناهی را به ناظم الهی نسبت 
داد. در جواب می گوييم: اّوًال راه حل هايی برای مسئله ی شرور مطرح شده است و در ضمن، ما در 
پی آن نيستيم که علم نامتناهی را برای خدا اثبات کنيم بلکه فقط اين که ناظم از علم و آگاهی برخوردار 
است و از طرف ديگر، هر صفت کماليه ای که برای خدا ثابت شود، ذات الهی به نحوی است که هر 
کمال را بايد به نحو نامتناهی واجد باشد که اين، استدالل ديگری است؛ پس، اثبات نامتناهی بودن علم 

از راه برهان نظم نيست.
١ــ همان، ص ٧٩
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موجودات زنده و جهان با وجود مسئله ی شّر باز می توانند حاکی از علم و آگاهی ناظم باشند؛ 
و  نيکو  طرز  به  که  دارد  متعددی  فصل های  کنيم،  مشاهده  را  دقيقی  علمی  کتاب  ما  اگر  مثال،  برای 
ماهرانه ای نوشته شده است ولی در اين کتاب، بنا به فرض، بعضی عبارت های نامفهوم وجود دارد. آيا 

باز ما از اين امر دست می کشيم که اين کتاب توسط مؤلف توانايی نگاشته شده است؟ هرگز.
بنابراين، ما حتی اگر بنا به فرض به وجود شرور در جهان اعتراف کنيم، باز در مجموع، برهان 

نظم از وظيفه ای که بر عهده دارد به خوبی بر می آيد.
٥  ــ برهان نظم نمی تواند بعضی از نتايج کالمی ــ برای مثال مسير آينده ی طبيعت و سعادت دنيا و 
آخرت انسان ها و نيز زندگی بعد از مرگ ــ را اثبات کند. در پاسخ باز بايد گفت: اين اشکال ناشی از 
عدم شناخت توانايی برهان نظم است. برهان نظم وظيفه ی خاصی به عهده دارد که از انجام آن به  خوبی 
اين  چون  و  برساند  اثبات  به  را  مرگ  از  بعد  زندگی  خصوصيات  نظم  برهان  که  نيست  الزم  و  برمی آيد 

مسائل را اثبات نمی کند، پس نتيجه بگيريم که برهان نظم برهانی نارساست.١

١ــ جی. ال. مکی، يکی از منتقدان معاصر در کتاب معجزه ی خداگرايی، بخشی از اشکاالت هيوم بر برهان نظم را ارائه کرده است 
که مختصرًا به آن ها اشاره می کنيم.

الف) با برهان نظم نمی توان خدای واحد را اثبات کرد؛ زيرا حداکثر نتيجه ای که از آن حاصل می شود اين است که هر موردی از نظم، 
ناشی از فعاليت يک ناظم و طراح هوشمندی است و ديگر اثبات نمی کند که همه ی موارد صرفًا فعل يک ناظم است.

در جواب اين اشکال مطرح می کنيم که ما با برهان نظم فقط می خواهيم علم و آگاهی را در ناظم اثبات کنيم نه چيز ديگری را.وحدت 
ناظم را می توان با برهان ديگری به اثبات رساند يا در يک مرحله بنا به فرض، ناظم های متعدد را، و در مرحله ی بعد اثبات کنيم که اين ناظم های 
متعدد که خود از مصاديق نظم اند، از يک ناظم الهی سرچشمه گرفته اند؛ بنابراين، اين اشکال نقضی به برهان نظم نيست و ما انتظار نداريم که 

همه ی ويژگی ها و خصايص ناظم الهی را با برهان نظم اثبات کنيم.
ب) هيوم اشکال ديگری بدين صورت مطرح کرده است: اگر به فرض اين جهان محصول کاملی باشد، باز هم نامعلوم و غير يقينی 
است که همه خوبی های آن اثر را بتوان به حق به سازنده ی آن نسبت داد؛ اگر ما يک کشتی رابررسی کنيم، البته انديشه ی عالی و بلندی درباره ی 
هوشمندی سازنده ی چنين ماشين پيچيده و سودمند و زيبايی پيدا خواهيم کرد اّما وقتی دانستيم که آن مکانيک کودنی است که به ديگران تأسی 
کرده و از صنعتی تقليد کرده که طّی ادوار و اعصار متوالی پس از آزمايش ها، اشتباهات، تصحيح ها، سنجش ها و گفت  و گوها، به تدريج اصالح 

شده و پيشرفت کرده است، آيا باز نسبت به او اين احساس را خواهيم داشت.
پيش از آن که نظام موجود رقم زده شود، ممکن است عوالم بسيار در سراسر ازل سر هم بندی شده باشد و پيشرفت و بهبود آهسته ی 
امر مداوم در طی ادوار و اعصار نامتناهی صنعت ساخت جهان را پيش برده باشد. در چنين مسائلی چه کسی می تواند تعيين کند که حقيقت 
چيست و حتی چه کسی می تواند حدس بزند که در ميان بسی فرض ها که ممکن است پيشنهاد يا تصور شود، کدام فرض بيش تر احتمال وقوع 

دارد؟ ٭٠
در جواب هيوم می توان گفت: وظيفه ی برهان نظم اين است که اثبات کنيم ناظم اين جهان دارای علم و آگاهی است و همان طور که 

←از ضمن سخنان هيوم برمی آيد، برهان نظم اين مقدار را می تواند اثبات کند.
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گفت و گو
هر يک از گزاره های زير به کدام يک از انتقادات هيوم پرداخته است؟ توضيح 

دهيد.
تضعيف  را  توحيدی  فرضيه ی  است  ممکن  گوناگونی،  بديل  فرضيه های  ١ــ 

کنند.
زندگی  بشر  يا  جهان  مورد  در  را  خاصی  ويژگی های  نمی تواند  فرضيه  اين  ٢ــ 

مشخص کند.
ناظم  اخالقی  صفاِت  منکر  است،  متضاد  صفات  از  تلفيقی  که  واقع  جهان  ٣ــ 

الهی است.
٤ــ ذهن الهی را که آن فرضيه فرض می گيرد، حداقل به اندازه ی نظم در جهان به 

تبيين نياز دارد و اين فرضيه تبيين رضايت بخشی از آن ارائه نمی کند.
٥    ــ تشبيه و تمثيل بين جهان طبيعی و مصنوعات بشری آن قدر کافی نيست که 

خداگرايی توحيدی را تبيين معتبری برای نظم طبيعی بسازد.

٢ــ انتقادات کانت به برهان نظم
کانت در کتاب «نقد عقل نظری» سه اشکال به برهان نظم وارد می کند که عبارت اند از:

الف) برهان نظم فقط می تواند امکان و حدوث صورت جهان را اثبات کند نه ماده ی جهان را و 
برای اثبات امکان ماده ی جهان الزم است که دوباره اثبات شود که همه اشيای جهان در ذاتشان عاجز از 
ايجاد اين نظم و هماهنگی اند يا اين که اثبات شود که آن ها هم به لحاظ جوهر خود معلول علت متعاليه اند 

که اين امر نيازمند دليل ديگری غير از اين برهان است؛ يعنی، نيازمند برهان جهان شناختی است.

و اّما  اين نکته که اين ناظم چگونه اين علم و آگاهی را به دست آورده، بحث ديگری است که بايد جدای از برهان نظم مورد بحث و 
گفت و گو قرار گيرد. آيا تغيير و تبدل در ناظم الهی رواست يا نه؟ آيا نقص و فقر در او رواست يا نه؟ اين ها مسائلی است که بايد جداگانه مورد 
بحث قرار گيرد. اّما اجماًال اشاره می کنم که چون ناظم اين جهان نمی تواند مادی باشد و بايد از خصايص ماده مبرا باشد، پس تغيير و نقص 
در او روا نيست و چون زمانمند نيست، نمی تواند کمالی را در طول زمان به دست آورد و اگر ناقص باشد، ممکن الوجود است که خود احتياج 
به واجب الوجود دارد که در آن صورت، او مخلوق موجودی برتر خواهد شد و در واقع، ناظم و طراح اصلی آن موجود برتر خواهد بود نه 

موجود ناقص و متغير.
٭ ــ پاپکين و استرول، همان، ص ٢١٧

→
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ب) اين برهان نظم حداکثر می تواند وجود معمار جهان را اثبات کند نه خالق جهان را. ناظم به 
دليل قابليتی که مصالح دارد می تواند صورتی را به جهان بدهد، در صورتی که ما می خواهيم وجود 
موجود قائم بالذات را اثبات کنيم و اگر بخواهيم امکان ماده ی جهان را اثبات کنيم، بايد به اصل عليت 

متوسل شويم که در اين برهان می خواستيم از آن پرهيز کنيم.
را  ما  معلول  و  علت  بين  تناسب  جهت  به  برهان  اين  پس  است،  محدود  ما  تجربه ی  چون  پ) 
منتهی به اين امر می کند که خدای صورت دهنده عالم واجد عقل زيادی است نه اين که عقل نامتناهی 

دارد.١و٢
پاسخ به اشکاالت کانت: اشکال عمده به کانت اين است که او فکر می کند بايد با برهان نظم 
تمام صفات خدا را اثبات کرد، در صورتی که ما از هر برهانی انتظار خاصی داريم؛ با يک استدالل، 
فقط  نظم  برهان  از  و ...  خدا  علم  بودن  نامتناهی  اثبات  ديگر،  استدالل  با  و  خدا  بودن  خالق  اثبات 
نه  و  است  حکمت  و  علم  دارای  يعنی،  است؛  شعور  با  جهان  مبدأ  کند  ثابت  که  داريم  را  انتظار  اين 
مانند ماده ی بی شعور که عاری از علم و حکمت است و نمی تواند اين ماده ی عاری از علم و حکمت 

پديد آورنده ی اين همه نظم و پيچيدگی های شگفت آور است.
پس با اين برهان نمی خواهيم عقل و حکمت نامتناهی خدا را ثابت کنيم تا اشکال شود که اين 
برهان عاجز از اثبات آن است؛ زيرا نامتناهی بودن علم خدا مسئله ی ديگری است که با استدالل ديگری 
اثبات می شود؛ پس، هدف برهان نظم اين است که ما را به مرز ماورای طبيعت بکشاند و برهان نظم توانا 
از برآوردن اين هدف است و براين اساس مبتنی بر هيچ برهانی نيست؛ از اين رو، از انتقادات مذکور 
نتيجه می گيريم که اگر از اّول توانايی و محدوده ی برهان نظم روشن می شد، ديگر اين همه انتقادات وارد 
نبود؛ بنابراين، ما می توانيم از نظم و پيچيدگی های جهان خلقت به علم و آگاهی مبدأ پی ببريم و به تعبيری 

از عالم ماده فراتر برويم و در نهايت، به ناظمی حکيم و عليم که همان خداست، برسيم.٣

٣ــ اشکال برخاسته از نظريه ی داروين
آيا نظريه ی تکاملی داروين جايگزينی برای تبيين توحيدی برهان نظم است؟

محض از  طبيعی  فرايند  يک  اثر  بر  امروزی،  زنده ی  موجودات  ساختارهای  نظريه،  اين  مطابق 

Kant, Critique of Pure Reason, P.189  ــ١

٢ــ يوسف کرم، همان، ص ٨٢
٣ــ محمد محمدرضايی، جستارهايی در کالم جديد، ص ٢٦
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موجودات ساده تر ناشی شده اند. در اين نظريه، همان طور که از زمان داروين مطرح شده است، دو عامل 
نقش اساسی دارند:

١ــ جهش ها (موتاسيون ها)
٢ــ ازدياد نسل.

يک جهش يا موتاسيون هنگامی اتفاق می افتد که بچه از والدينش چنان متفاوت باشد که بتواند 
اين دگرگونی را به نسل های بعد انتقال دهد و آن ها هم به نسل های بعد و ... اگر ما به گذشته برگرديم و 
اجداد سگ را بررسی کنيم، به سگ هايی بر می خوريم که گوش های آن ها رو به جلو نبوده است. اکنون 
فرض می کنيم که جهشی اتفاق افتاده است؛ بدين صورت که يک گوش مقداری از حّد متعارف جلوتر 
اين صورت  در  می کنند،  توليدمثل  محيط  ظرفيت  از  بيش  موجودات  که  بپذيريم  اگر  حال  است.  آمده 
برای ذخيره ی غذای موجود، رقابت شديدی در می گيرد و بنابراين، هر نوع موجودی که در تأمين غذا 
از هم نوعان خود قوی تر باشد يا ديگر موجودات نتوانند او را شکار کنند، برای ادامه ی حيات شانس 
بيش تری دارد و خصوصيات خود را به نسل خود منتقل می کند؛ بدين ترتيب، در شماری از نسل های 
بعد، سگ هايی که گوش های آن ها رو به جلوست، می توانند جايگزين سگ های ديگر شوند و فقط آن ها 
باقی می مانند. از آن جا که جهش ها (موتاسيون ها) گاه به گاه رخ می دهند و از آن جا که بعضی از آن ها 
سودمندند، ما مجموعه ای از عوامل طبيعی محض خواهيم داشت که با عملکرد آن ها، جهان زنده، مدام 

در جهت سازگاری بيش تر و بيش تر متحول می شود.١
نظريه ی داروين نمی تواند تبيين کاملی از وجود نظام غايی در جهان ارائه دهد بلکه صرفًا بيانگر 
اين است که چگونه بعضی از موجودات يعنی موجودات زنده پيچيده تر از بعضی ديگر، يعنی موجودات 
زنده ی ساده تر، حاصل شده اند و درباره ی منشأ ساده ترين موجودات چيزی نمی گويد؛ بنابراين به تنهايی 

نمی تواند جای گزين تبيين توحيدی بشود.
مسئله ی ديگر اين است که آيا مسائل و نظريات علمی موضع فلسفی خاصی را القا می کنند يا 

آن ها نسبت به مسائل فلسفی بی طرف اند.
در جواب می توان گفت: دانشمندان فقط رابطه و تأثير بين دو پديده ی تجربه پذير را می توانند 
مورد بحث قرار دهند و در حوزه ی ورای حوزه ی تجربه به علت تجربه ناپذير بودن به عنوان دانشمند 
دانشمندان  که  چيزی  نهايت  داروين،  نظريه ی  همين  مورد  در  مثال،  برای  ندارند؛  نظر  اظهار  حق 
می توانند  بگويند (البته در صورت صحت نظريه ی داروين، و حال آن که شواهد مخالف نظريه ی داروين 

١ــ پل ادواردز، همان، ص ٧٩ و ٨٠
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بسيار است و کم کم زيست شناسان از آن روی بر می تابند) اين است که ما مشاهده می کنيم که موجودات 
زنده ی پيچيده تر، از موجودات زنده ی ساده تر به وجود آمده اند. بدون اين که بگويند تنها توجيه و تبيين 

همين است.
زنده  ی   موجودات  آمدن  به وجود  تبيين  و  توجيه  تنها  بگويد  ديگری  کس  هر  و  دانشمندان  اگر 
پيچيده تر همين است يا اين فرضيه بهترين فرضيه است، يک نظريه و ديدگاه فلسفی را بيان کرده اند که 
از حوزه ی علوم تجربی خارج شده است؛ يعنی اين که اعتقاد دارد که فقط جهان قابل تصور همين 
حوزه ی تجربه است و هيچ عامل ديگر، غير تجربی دخيل در اين مسئله نيست و اين مسئله ای نيست 
که بتوان به سهولت از نظريه ی داروين يا هر نظريه ی علمی ديگر استخراج کرد پس، نظريه ی داروين در 
مورد اثبات و انکار حوزه ی غير تجربی حق اظهار نظر ندارد و اين که اين روند تکامل به ناظم نياز دارد 
يا نه، امر ديگری است که بايد جداگانه مورد بحث قرار داد و نيز در صورت صحت نظريه ی داروين، 

اين نظريه مبطل نظريه ی ناظم الهی نيست. 
طرفداران نظريه ی ناظم الهی تاکنون عقيده داشتند که ناظم الهی طرح های آنی و کوتاه مدت را 
اجرا می کند، حال می توانند بگويند که ناظم الهی برای خلق جهان و موجودات پيچده تر طرح بلند مدتی 
را برگزيده است و اين طور نيست که با کم و زياد شدن زمان اصل نياز به ناظم از بين برود، برای مثال، 
اگر يک طرح و پروژه ی ساختمانی و يک دايرة المعارف بزرگ در مدت کوتاهی نوشته شود، بگوييم 
بگوييم ديگر به طراح و  متعارف طول بکشد،  نويسنده نياز دارد ولی اگر بيش از سال های  به طراح و 

نويسنده نيازی ندارد؛ پس، کم و زياد شدن زمان، اصل نياز به وجود ناظم را برطرف نمی سازد.
باز از اين نظريه فراتر برويم و مانند فرضيه ی فيلسوف يونان باستان اپيکوروس بگوييم که علت 
حوادث و موجودات منظم در عالم چيزی جز حرکات کورکورانه وبی اراده ی اتم های صلب و مادی 
نيست که در فضا در حرکت اند و تصادفًا بدون طرح و نقشه يا دليلی به يکديگر برخورد می کنند و چنين 

پديده های منظمی را شکل می دهند يا فرضيه هايی شبيه اين. 
در جواب می گوييم آری اين يک فرضيه است ولی فرضيه ای است که هيچ عقل سليمی آن را 
نمی پذيرد و برای توجيه پديده ها، صرف ارائه ی فرضيه، هر چند سست و بی بنيان، کافی نيست بلکه بايد 

از استحکام و اقناع عقلی نيز برخوردار باشد.
بنابراين، در نهايت نتيجه می گيريم که متقن ترين و بهترين فرضيه برای تبيين نظم عالم نياز به ناظم 

الهی است که با دست توانای خود اين چنين آن ها را تدبير کرده است.
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پرسش ها
١ــ براساس اصل «سنخيت علت و معلول» چگونه می توان از نظم به ناظم الهی 

پی برد؟
اتم های  به  را  طبيعت  در  شگفتی  و  نظم  همه  اين  علت  نمی توان  دليل  چه  به  ٢ــ 

مادی نسبت داد؟
٣ــ فرضيه های رقيب ناظم الهی را بيان کنيد، سپس مورد نقد قرار دهيد.

٤ــ انتظار ما از برهان نظم چيست؟ آن را بيان کنيد.
٥  ــ آيا برهان نظم می تواند عقل نامتناهی ناظم را اثبات کند؟ توضيح دهيد.

٦  ــ اشکاالت نظريه ی داروين را بيان کنيد.
٧ــ اصوًال آيا نظريات و فرضيه های علمی می توانند در مورد امور ماورای تجربی 

به اظهار نظر بپردازند؟ توضيح دهيد.

فعاليت خارج از کالس
با مراجعه به راهنمای برنامه ی درسی تعليم و تربيت دينی (بخش ويژه ی دوره ی 
دوره ی  جهان)  و  جهان  (خدای  اسالمی  معارف  کتاب  اّول  بخش  و  پيش دانشگاهی) 

مذکور، پاسخ اين پرسش ها را بيابيد.
١ــ آموزش کدام يک از برهان ها مورد نظر بوده است؟

٢ــ هدف از آموزش اين برهان ها چه بوده است؟
٣ــ آيا نحوه ی طرح آن ها، می تواند اهداف مطلوب و مورد نظر را تحقق بخشد؟
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درس هشتم

برهان فطرت (١) ــ خداشناسی فطری
اهداف رفتاری:  در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ خداشناسی فطری را با تکيه بر مستندات نقلی و عقلی اثبات کند.
٢ــ امور فطری و غيرفطری را از هم باز شناسد.

٣ــ راه های شکوفايی فطرت را تبيين کند.
٤ــ ويژگی های امور فطری را برشمارد.

خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی «فصلت»، آيه ی ٥٣ می فرمايد:
«سنريهم آياتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حّتٰی يتبين لهم انه الحق»١؛

پريشان  دل هايشان  در  و  [گوناگون]  افق های  در  را  خود  نشانه های  به زودی 
خواهيم نمود تا برايشان روشن شود که او خود حق است.

خداوند متعال در اين آيه دو راه بر اثبات وجود خويش ارائه کرده است: اّول، سير در آفاق و 
دوم، سير در انفس.

شد،  تبيين  خدا  وجود  اثبات  برای  قبل  درس های  در  که  نظم  برهان  و  وجوب  و  امکان  برهان 
مصاديقی از همان راه سير در آفاق اند؛ چرا که در اين دو برهان از راه مشاهده ی مخلوقات و تدبر در 
حدوث و امکان و نظم پديده ها به وجود خالق و مدبر دانا و توانا استدالل می شود. در اين درس برآنيم 

که بدانيم:
ــ راه انفس چيست و چگونه راهی است؟

ــ آيا وديعه ای الهی در درون انسان وجود دارد که بتواند وجود خدا را اثبات کند؟
ــ مستندات عقلی و نقلی اين راه چيست؟

١ــ فصلت (٤١)، آيه ی ٥٣

درس هشتم
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راه انفس يا فطرت
هنگامی که انسان در خود تأمل می کند، می يابد که شناخت قبلی بی واسطه نسبت به خدا دارد 
و در برابر چنين خدايی که کمال مطلق است، سر به تعظيم فرود می آورد. اين راه را راه انفس يا راه 

فطرت می نامند.
قرآن می فرمايد:

اللَِّه  ِلَخلِْق  تَبِْديَل  َال  َعلَْيَها  النَّاس  فَطََر  الَِّتی  اللَِّه  ِفطَْرَة  َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َوْجَهَک  «فأَِقْم 
يُن الَْقيُِّم َولَِکنَّ َأکْثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن؛ َذِلَک الدِّ

پس روی خود را با گرايش تمام به حق، به سوی اين دين کن، با همان سرشتی که 
خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خدای تغييرپذير نيست. اين است همان دين 

پايدار، ولی بيش تر مردم نمی دانند.»
امام علی ــ عليه السالم ــ نيز در کلماتی به راه فطرت اشاره می فرمايد:

«فبعث فيهم رسله، و واتر اليهم أنبيائه لَيسَتأدوهم ميثاق فطرته، و يذکروهم منسی 
نعمته، و يحتّجوا عليهم بالتبليغ. و يثيروا لهم دفائن العقول؛١ 

آنان  از  تا  فرستاد  پياپی  را  پيامبرانش  و  گمارد  ميانشان  در  را  رسوالنش  پس 
بخواهند حق ميثاق فطرت را بگذارند و نعمتی را که فراموش شان شده به يادشان آرند 
و با رساندن حکم خدای جای عذری برايشان نگذارند و گنجينه های خرد را برايشان 

بگشايند.»
«الحمدللّٰه الملهم عباده حمده، و فاطر هم علی معرفة ربوبيته؛٢

حمد و سپاس مخصوص خدايی است که حمد خود را به بندگان الهام کرده است 
و سرشت آن ها را با معرفت ربوبّيت خويش خلق کرده است.»

«ان افصل ما توسل به المتوسلون الی اللّٰه سبحانه و تعالی االيمان به و برسوله و 
الجهاد فی سبيله، فأنه ذروة االسالم، و کلمة االخالص، فانها الفطرة…؛٣ 

می جويند  توسل  بدان  سبحان  خدای  به  خواهان  نزديکی  که  چيز  بهترين  همانا، 
ايمان به خدا، پيامبر و جهاد در راه خداست که موجب بلندی کلمه ی مسلمانی و يکتا 

١ــ نهج البالغه، خطبه ی ١            ٢ــ اصول کافی، ج ١،    ص ١٣٩،   ح ٥                    ٣ــ نهج البالغه، خطبه ی ١١٠   
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دانستن پروردگار که مقتضای فطرت انسانی بوده، است.»
«اللهم خلقَت القلوَب علی ارادِتک، و فطرَت العقول علی معِرفِتک؛١ 

معرفت  با  را  عقل ها  و  کرده ای  خلق  خود  محبت  و  ارادت  با  را  قلب ها  خدايا، 
خود سرشته ای.»

«فأنی َولدُت علی الفطرة؛٢ 
من بر فطرت مسلمانی زاده شده ام.»

فطرت  بر  را  انسان  خداوند  که  برمی آيد  خوبی  به  ــ  عليه السالم  ــ  علی  امام  و  قرآن  بيانات  از 
خداشناسی و خداجويی خلق کرده است. در اين جا پيش از هر چيز بايد معنای فطرت روشن شود.

معنای  دليل به  همين  شروع است و به  آغاز و  معنای  در اصل به  فطر  ماده ی  فطرت:  معنای 
خلق نيز به کار می رود، چون خلق چيزی، به معنای ايجاد آن چيز، آغاز و شروع وجود و تحقق آن 

شیء است.
ابن عباس می گويد: «در معنای آيه ی شريفه ی «الحمدللّٰه فاطر السماوات و االرض»، حيران 
بودم و معنای فاطر را در نمی يافتم تا اين که دو نفر، که بر سر چاهی نزاع داشتند نزد من آمدند و يکی از 

آن دو گفت: «أنا فطرتها»؛ يعنی من پيش از همه و برای نخستين بار حفر چاه را آغاز کردم … .٣
بنابراين، َفَطَر به معنای آغاز و ابتداست و ِفْطَرْت، به معنای حالت خاصی از شروع و آغاز است؛ 
يعنی، نوعی از آفرينش است. اموری را می توان فطری دانست که آفرينش موجود، اقتضای آن ها را 

دارد. امری را که آفرينش موجود، اقتضای آن را داشته باشد، دارای سه ويژگی است:
١ــ امور فطری در همه ی افراد آن نوع يافت می شود، هر چند کيفيت آن از نظر شّدت و ضعف 

متفاوت باشد.
٢ــ امور فطری همواره در طول تاريخ، ثابت است چنان نيست که در برهه ای از تاريخ اقتضای 

خاصی داشته باشد و در برهه ی ديگر اقتضايی ديگر. چنان چه قرآن می فرمايد:
«ِفطَْرَة اللَِّه الَِّتی فَطََر النَّاَس َعلَْيَها َال تَبْدِيَل ِلَخلِْق اللَِّه؛٤ 

نياز  تعّلم  و  تعليم  به  است،  موجود  آفرينش  مقتضای  و  فطری  که  حيث  آن  از  فطری  امور  ٣ــ 
ندارد، هر چند تقويت و يادآوری و جهت دادن آن ها بی نياز از آموزش نيست.

فطريات انسان را می توان به دو دسته تقسيم کرد:
١ــ بحاراالنوار، ج ٩٥، ص ٤٠٣، ح ٣٤                                        ٢ــ نهج البالغه، خطبه ی ٥٧  

٣  ــ معجم مقاييس اللغة، ج ٤، ص ٥١٠                                         ٤ــ روم (٣٠):آيه ی٣٠
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١ــ شناخت های فطری که هر انسانی بدون نياز به آموزش، از آن ها برخوردار است.
٢ــ ميل ها و گرايش های فطری که مقتضای آفرينش هر فردی است.

بنابراين، اگر نوعی شناخت خدا برای هر فردی ثابت باشد که به آموزش و فراگيری نيازی نداشته 
باشد، می توان آن را «خداشناسی فطری» ناميد و اگر نوعی گرايش به سوی خدا و پرستش او در هر 
انسانی يافت شود، می توان آن را «خداپرستی فطری» ناميد؛ اما نه خداشناسی و نه خداپرستی، آن گونه 
پيامبران بی نياز  آگاهانه نيست که افراد عادی از تالش عقالنی برای شناخت خدای متعال يا از تذکر 

باشند.

فطری بودن خداشناسی
برای فطری بودن خداشناسی، هم دليل نقلی ارائه شده و هم دليل عقلی و فلسفی که به نمونه هايی 

از آ ن اشاره می کنيم:
دليل نقلی بر فطری بودن خداشناسی

معرفتی  و  شناخت  قبًال  ما  است؛  فطری  خداشناسی،  که  برمی  آيد  خوبی  به  روايات  و  آيات  از 
نسبت به خداوند داشته ايم ولی آن را فراموش کرده ايم و انبيای الهی آمده اند تا ما را به تأمل در آفاق و 
انفس دعوت کنند که به اين شناخت فطری آگاهی پيدا کنيم؛ به تعبيری، انبيای الهی نيامده اند، بگويند 
خدا  می دانيد  که  بدانيد  مردم،  بگويند «ای  آمده اند،  بلکه  دارد.»  وجود  خدا  که  بدانيد  مردم،  که «ای 
ََّما أنَْت ُمَذکُِّر؛١ پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده ای.»  وجود دارد». چنان چه قرآن می فرمايد: «فََذکِّْر إِن

هم چنين به تعبير امام علی ــ عليه السالم ــ: «ليستأدوهم ميثاق فطرته …».٢
هنگامی که از اميرمؤمنان علی ــ عليه السالم ــ سؤال می شود که «آيا پروردگارت را هنگام 
پرستش ديده ای؟»، می فرمايد: «ما کنت أعبد ربا لم أره؛ من عبادت نمی کنم پروردگاری را که نديده ام.» 
االبصار  مشاهدة  فی  العيون  تدرکه  می فرمايد: «ال  ديده ای؟»  چگونه  را  می پرسند: «او  که  هنگامی  و 
ولکن رأته القلوب بحقائق االيمان؛٣ چشم ها و ديدگان، هنگام نظر افکندن او را درک نکنند بلکه دل ها 

وقلب ها با حقايق ايمان او را می بينند.»
از بيانات فوق به خوبی بر می آيد که معرفت و شناخت خدا با سرشت انسان عجين شده است 
با  يعنی،  رؤيت قلبی می کنم.»  روايت فوق می فرمايد: «من خدا را  در  عليه السالم ــ  علی ــ  امام  و 

١ــ غاشيه (٨٨): آيه ی٢١                            ٢ــ نهج البالغه، خطبه ی ١       
٣ــ اصول کافی، ج ١، ص ٩٨؛ نهج البالغه، خطبه ی ١٧٩
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حقيقت ايمان خدا را می بينند. حال جای اين سؤال است که چه زمانی انسان به اين شناخت و رؤيت 
نايل شده است. آيا شناخت و رؤيت خدا اختصاص به برخی انسان ها دارد يا همه ی انسان ها از چنين 

معرفتی برخوردارند؟
آيه ی ميثاق در قرآن بر آن است که زمانی پروردگار از پشت بنی آدم فرزندانش را بيرون آورد و 
آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسيد: «آيا پروردگارتان نيستم؟» گفتند: «چرا گواهی داديم تا مبادا 

روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم.»
َتُهْم َوَأْشَهَدهُْم َعلَی َأنُفِسِهْم َألَْسُت  ـَّ ي َُّک ِمْن بَـِنی آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ُذرِّ «َو ِإْذ َأَخَذ َرب

َّا کُـنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن.»١ ِّکُْم َقالُوا بَلَی َشِهْدنَا َأْن تَُقولُوا يَْوَم الِْقَياَمة ِإن ِبَرب
بنابراين، از اين آيه به خوبی استنباط می شود که گفت  و گويی ميان خدا و همه ی انسان ها صورت 
گرفته که در آن، همه ی انسان ها در برابر خدا قرار گرفته و با او در گفت و گو بوده اند و در اين گفت و گو 
تا  داده اند  شهادت  و  کرده  اعتراف  است،  هستی  پروردگار  او  که  اين  و  خدا  خداوندی  به  آنان  همه ی 

بهانه ای برای آنان در روز قيامت نباشد.
در روايتی درباره ی ميثاق از امام صادق ــ عليه السالم ــ آمده است:

«ثبتت المعرفة فی قلوبهم و نسوا الموقف، و سيذکرونه يوماً ولوال ذلک، لم يدر 
أحٌد من خالقه و ال من رازقه؛٢

شناخت خدا در قلب ها ثابت ماند، آنان موقف ميثاق را فراموش کردند و روزی 
به يادشان خواهد آمد و اگر اين مسئله نبود، کسی نمی دانست آفريننده و روزی رسانش 

کيست.»
هم چنين، امام صادق ــ عليه السالم ــ درباره ی معرفت قلبی می فرمايد:

«کان ذلک معاينة اللّٰه فأنساهم المعاينة و أثبت االقرار فی صدورهم…؛٣
اين مطلب [که در آيه ی ميثاق آمده است] معاينه ی خدا بود. پس از آن، خداوند 

معاينه را از ياد آنان برد و اقرار را در قلب هايشان ثابت و استوار ساخت.»
از تعابير ديگر امام علی ــ عليه السالم ــ بر می آيد که معرفت خدا با سرشت انسان عجين شده 
می فرمايد:  چنان چه  است.  بوده  انسان  مالزم  معرفتی  چنين  انسان،  خلقت  آغاز  از  بنابراين،  است؛ 

١ــ اعراف (٧): آيه ی١٧٢                            ٢ــ برقی، المحاسن، ج ١، ص ٣٧٦        
٣ــ همان، ص ٤٣٨
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«اللهم … فطرت العقول علی معرفتک»١ يا می فرمايد: «فاطرهم علی معرفة ربوبيته»٢.
بنابراين، ويژگی های معرفت فطری خدا چنين است:

از  خدا  که  ذر»  «عالم  يعنی،  می گردد؛  بر  کنونی  جهان  از  پيش  به  فطری  معرفت  سابقه ی  ١ــ 
انسان ها عهد و پيمان گرفته است.

٢ــ در ابتدا شناخت خدا در نهايت شّدت بوده است؛ به طوری که از آن به مشاهده و معاينه تعبير 
شده است.

٣ــ انسان موقف اين ميثاق و شّدت اين شناخت را فراموش کرده است؛ اما اصل معرفت خدا 
و اقرار به آن در جان و روح آدمی باقی است و در همين جهان با درجات متفاوت به ياد انسان می آيد و 

حتی ممکن است عين آن و در نهايت وضوح به ياد بيايد.
از امام صادق ــ عليه السالم ــ سؤال شد: «آيا مؤمنان در روز قيامت خدا را مشاهده خواهند 
کرد؟» امام ــ عليه السالم ــ فرمودند: «آری و پيش از روز قيامت هم او را مشاهده کرده اند.» سؤال 
شد: «در چه زمانی؟» امام فرمودند: «وقتی که به آنان گفته شد:”الست بربکم قالوا بلی.“ » آن گاه مدتی 
سکوت کرد و سپس فرمودند: «همانا مؤمنان در دنيا و قبل از قيامت نيز خدا را مشاهده می کنند. آيا 

اآلن خدا  را مشاهده نمی کنی؟ … همانا مشاهده ی قلبی نظير مشاهده با چشم نيست.»٣
که  است  ــ  عليه السالم  ــ  علی  امام  بيان  همان  ــ  عليه السالم  ــ  صادق  امام  بيان  اين 

می فرمايند:
«من پروردگاری را که نديده ام، نمی پرستم؛ ولی با حقايق ايمان او را می بينم نه با 

چشم محسوس.»٤
اّوليه ،  موقف  در  متعال  خداوند  بلکه  ندارد  اختصاص  ويژه ای  گروه  به  خدا،  قلبی  معرفت  ٤ــ 

خويش را به همه ی انسان ها شناسانده و از همه ی آنان در اين باره اقرار گرفته است. 
چنان چه امام علی ــ عليه السالم ــ نيز می فرمايند:

«فطرت العقول علی معرفتک.»
پيامبر گرامی اسالم ــ صلی الله عليه و آله ــ نيز در اين باره می فرمايند:

«کل مولود يولد علی الفطرة يعنی علی المعرفة بأن اللّٰه عزوجل خالقه فذلک قوله: 

١ــ محمد باقر مجلسی،بحار االنوار، ج ٩٥، ص ٤٠٣، ح٣٤           ٢ــ کلينی، اصول کافی، ج١، ص ١٣٩، ح ٥  
٣ــ شيخ صدوق،توحيد صدوق، ص ١١٧                           ٤ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٧٩؛کلينی، اصول کافی، ج ١، ص ٩٧
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”ولئن سألتهم من خلق السماوات و االرض و سخر الشمس و القمر ليقولن اللّٰه“؛١
هر مولودی بر فطرت متولد می شود و مراد از فطرت، معرفت به اين امر است که 
خدا خالق اوست؛ و اين آيه نيز به همين مطلب اشاره دارد: ”اگر از آنان بپرسی که چه 

کسی آسمان ها و زمين را آفريده است؟ خواهند گفت: خدا.“»
به تعبيری می توان گفت که معرفت خدا با سرشت انسان عجين شده است.

بنابراين، همه ی انسان ها حتی فرزندان مشرکان نيز هنگام تولد، معرفت خدا را به همراه دارند و با 
فطرت الهی متولد می شوند؛ يعنی، اصل معرفت خدا را به همراه دارند و با فطرت الهی متولد می شوند؛ 
به عبارتی، اصل معرفت خدا در روح و جان آدمی باقی است و به درجات مختلف در جهان کنونی به 
ياد انسان می آيد و همه ی راه های عقلی خداشناسی در واقع تنّبه و يادآوری اين رؤيت فطری خدا در 

موقف الست است.
راه های تذکر و يادآوری فطرت

راه های شکوفايی فطرت عبارت اند از:
١ــ هنگام سختی و نياز: انسان ها در مواقعی که از همه جا قطع اميد می کنند، به خدا رو  می آورند.

قرآن در اين باره می فرمايد:
ْضُتْم  اکُْم ِإلَی الْبَـرِّ َأْعَرَ ا نَجَّ َّاُه  فَلَمَّ رُّ ِفی الْبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن ِإالَّ ِإي کُُم الضُّ «َو ِإذا َمسَّ

نَْساُن کَُفوًرا.»٢ َوکَاَن اْإلِ
در اين مورد احاديثی نيز وجود دارد که برای نمونه به يکی از آن ها اشاره می کنيم:

مردی به امام صادق ــ عليه السالم ــ عرض کرد: «ای فرزند رسول خدا، مرا به 
ـ  عليه  السالم   ــ  سوی خدا راهنمايی کن که مجادله های زياد مرا متحّير ساخته است.» امامـ 
فرمود: «ای بنده  ی خدا، آيا سوار کشتی شده ای؟» گفت: «آری.» فرمود:«آيا اتفاق افتاده 
که کشتی شکسته شود و کشتی ديگری نباشد که تو را نجات دهد و شنا کردن ندانی که تو 
را بی نياز کند؟» گفت: «بلی.» فرمود: «آيا در آن حال قلبًا دريافته ای که چيزی هست که 
می تواند تو را از مهلکه نجات دهد؟ گفت: «آری.» فرمود:« آن چيز، همان خدايی است که 

بر نجات دادن قادر است در جايی که نجات دهنده ای نيست.»٣
٢ــ توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آن ها، که از آن ها به عنوان آيات، نشانه ها و مذکرات ياد 

١ــ کلينی، اصول کافی، ج ٢، ص١٣              ٢ــ اسراِء (٧):آيه ی٦٧              ٣ــ شيخ صدوق ، توحيد صدوق، ص ٣٣١



٧٤

می کنند. چنان چه قرآن می فرمايد:
َماِء کَْيَف ُرِفَعْت َو ِإلَی الِْجبَاِل کَْيَف  «َأفََال يَنْظُُروَن ِإلَی اْإلِبِل کَْيَف ُخِلَقْت َو ِإلَی السَّ

ََّما أنَْت ُمَذکٌِّر؛١ نُِصبَْت َو إِلَی اْال ْٔرِض کَْيَف ُسِطَحْت فََذکِّْر إِن
آيا به شتر نمی نگرند که چگونه آفريده شده است؟ و به آسمان که چگونه برافراشته 
شده است؟ و به زمين که چگونه گسترده شده است؟ و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده؟ 

پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای.»
ـ راه حصول  ـ صلی الله عليه و آلهـ  ـ و پيامبر اکرمـ  ـ عليهم السالمـ  ٣ــ در احاديث، اهل بيتـ 
معرفت خدا معرفی شده است. امام علی ــ عليه السالم ــ در تفسير آيه ی شريفه ی «َو َعلَی اْالَْعَراِف 

ا ِبِسيَماهُْم»٢ می فرمايند: ِرَجاٌل يَْعِرفُوَن کُلـ
«نحن االعراف الذی ال يعرف اللّٰه عّزوجّل اال بسبيل معرفتنا … ان اللّٰه تبارک و 
تعالی لوشاء لعرف العباد نفسه و لکن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذی يؤتی 

منه؛٣
منظور از اعراف، ما هستيم که خدای عزوجل از غير ما (معرفت ما) شناخته نشود 
… خدای تبارک و تعالی اگر می خواست خودش را [بی واسطه] به بندگان می شناساند، 
ولی ما را درها و صراط و راه خويش و وجه و جهتی که از آن به حضور او می رسند، 

قرار داد.»
تقرير عقلی بر فطری بودن خداشناسی

در اين جا به يک تقرير عقلی اشاره می کنيم:
انسان چنان آفريده شده است که در اعماق قلبش يک رابطه ی وجودی با خدا دارد. اگر قلب 
و دل خود را درست بکاود و به اعماق قلب خود راه پيدا کند، اين رابطه را می يابد و به تعبيری، خدا 
را شهود می کند؛ زيرا در فلسفه به اثبات رسيده است که معلولی که دارای مرتبه ای از تجرد است، 
خدا،  که  آن جا  از  داشت.  خواهد  را  خود  بخش  هستی  علت  به  نسبت  حضوری  علم  از  درجه ای 
دارای  که  انسانی  نفس  رو،  اين  از  است؛  انسانی  نفس  جمله  از  مخلوقات  تمام  خالق  و  علت العلل 

١ــ غاشيه (٨٨): ٢١ــ ١٧  
٢ــ اعراف (٧)،: ٤٦. به اعراف مردانی اند که هر يک  [از آن دو دسته] را از سيمايشان می شناسند.

٣ــ کلينی، اصول کافی، ج١، ص ١٨٤     
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علم  اين  هرچند  دارد،  نيز  را  خداوند  به  نسبت  حضوری  علم  از  مرتبه ای  است،  تجرد  از  مرتبه ای 
حضوری ناآگاهانه يا نيمه آگاهانه باشد و در اثر ضعيف بودن، قابل تفسيرهای مختلف و نادرست باشد؛ 
بنابراين، نفس انسانی، نسبت به علت حقيقی خود که خداوند است، علم حضوری دارد و می توان اين 

امر را نوعی معرفت فطری به خدا دانست.١
در واقع، اين تقرير می تواند توجيه فلسفی برای فطری بودن اعتقاد به خدا باشد يا به تعبيری، 

چنين اعتقادی با داليل عقلی و فلسفی سازگاری دارد.

پرسش ها
بيان  می کنند،  خداشناسی  بودن  فطری  بر  داللت  که  روايت  يک  و  آيه  يک  ١ــ 

کنيد.
٢ــ معنای فطرت را توضيح دهيد.

٣ــ ويژگی های امور فطری را توضيح دهيد.
٤ــ انسان ها چه هنگام معرفت فطری به خدا داشته اند؟

٥  ــ راه هايی که موجب تذکر و يادآوری فطرت می شود، بيان کنيد.
٦  ــ يک دليل عقلی بر فطری بودن خداشناسی بيان کنيد.

فعاليت خارج از کالس
با پی جويی در آيات قرآن کريم، عواملی را که سبب می شود فطرت خداشناسی 

انسان از مسير طبيعی خود خارج شود، ارائه کنيد.

١  ــ محمدحسين طباطبايی ، نهاية الحکمة ، ص ٢٣٥، محمد محمد رضايی ، خدا از نگاه امام علی(ع) ، ص ٣١  


