دوفصلنامه علمی «پژوهشـنامه کالم»
سال هفتم /شماره دوازدهم /بهار و تابستان 2933
209-289

Biannual journal of Theology journal
Vol.7, No.12, Spring & Summer 2020
103-123

رسالت «برهان نظم»؛ اثبات وجود یا صفات
خداوند
فرح رامین





چکیده
کثیری از خداباوران غربی ،برهان نظم را بر اثبات وجود خدا کارامد میدانند ،اما اکثر فالسفه
و متکلمان اسالمی ،در اثبات وجود باریتعالی از آن بهره نگرفته و رسالت آن را تنها اثبات
برخی صفات خداوند ذکر کردهاند .این نوشتار ،به کنکاش درباره برخى مناقشات درباره رسالت
برهان نظم پرداخته است و سعی دارد به این سؤالها پاسخ گوید که آیا برهان نظم عهدهدار
اثبات وجود خداوند است یا عهدهدار اثبات برخى صفات خداوند؟ یا اینکه تنها دلیلى اقناعى است
که سهم عمده در تعمیق ایمان مؤمنان دارد؟ در حوزه اثبات وجود خدا آیا این برهان یقینآور
است؟ میزان کارایى برهان در حوزه اثبات برخى صفات چگونه است؟ یافتههای پژوهش نشان
میدهد که گرچه متفکران اسالمی ،غالباً از طریق این استدالل ،برخی صفات خدا را اثبات
مینمایند و حتی برخی از منتقدان غربی آن ،چنین کارایی را نیز بر نمیتابند ،تقریرهای استقرایی
این استدالل ،کارایی اثبات وجود خداوند را دارا هستند و گرچه مفید یقین منطقى نیستند،
مىتوانند یقین موضوعى را به ارمغان آورند.
کلید واژهها :برهان نظم ،وجود خداوند ،صفات خداوند ،حساب احتماالت  ،تقریرهای
استقرایی.
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مقدمه
تاریخ گواهى مىدهد که برای اثبات وجود خداوند ،خاص و عام ،به دلیل نظم روى
آوردهاند ـ خواه آن را برهان به معناى دقیق کلمه بدانیم و خواه آن را دلیل اقناعى یا
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استداللى جدلى به شمار آوریم ـ و به رغم انتقادىهاى ظریف و موشکافانه منتقدانی
چون هیوم و کانت ،هیچگاه از گستردگى حضور این دلیل در صحنه تأمالت خداشناسانه
کاسته نشده است .با گذرى بر تاریخچه این استدالل ،به خوبى روشن مىشود که
فیلسوفان یا متکلمان درباره ماهیت(چیستی و اقسام نظم و نظم مورد نظر در برهان)،
مبادى ،مقدمات(نظم عالم طبیعت به مثابه یک کل یا نظم مشهود در برخی بخشهای
طبیعت) و نتایج این برهان(اثبات وجود یا صفات خداوند یا جنبه تنبیهی بودن این
استدالل) اتفاق نظرى نداشتهاند؛ گروهى اصوالً برهان نظم را «برهان» به معناى حقیقى
کلمه ،نمىدانند،،بلکه معتقدند مضمون آن بیشتر جنبه تذکر و تنبیه دارد ،حضور تدبیر
الهى را در عالم طبیعت یادآور مىگردد و وجدانهاى خفته را براى درک غایتمندى
ماوراى طبیعى جهان بیدار مىسازد(دیلمی ،)651 :6731 ،اما در مقابل ،کسانى به خصلت
برهانى آن ایمان دارند و مىکوشند اشکاالت وارد شده بر آن را به نیکوترین وجه پاسخ
گویند(.شهید صدر6041 ،ق)047-067 :

401

جماعت دیگرى نیز تنها کاربرد برهان نظم را در برانگیختن احساسات دینى مردم
مىدانند و بر این باورند که شواهد ناچیزى بر صحت دعاوى متألهان ارائه مىکند .درباره
رسالت برهان نظم ،دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد؛ گروهى آن را دلیلى براى اثبات وجود
خدا به شمار مىآورند و نزد عدهاى دیگر ،این برهان در صورتى که به برهان دیگرى
ضمیمه نگردد ،تنها به کار اثبات برخى اوصاف الهى ،همچون حکمت و علم
مىآید(.جوادی آملی)06 :6735 ،
برخى از حکیمان نیز ثمره برهان نظم را چیزى بیش از این نمىدانند که نشان مىدهد
جهان بر اساس طرح ماوراى طبیعى و از سوى یک مبدأ ذىشعور هدایت
مىشود(.مطهری)695-691 :6735 ،
با توجه به تقریرهاى گوناگونى که از این برهان شده ،آیا به راستى دقیقتر آن نیست
که آن را نه استداللى واحد که مجموعهاى از دالیل بدانیم؟ دیدگاههاى مختلفى درباره
نتیجه و تعیین رسالت برهان نظم وجود دارد .در پژوهش حاضر ،سعی کردهایم این آراء

را دستهبندی نموده و مورد ارزیابی قرار دهیم و در نهایت نظر مختار خویش را بیان
نماییم.
 .1رسالت برهان نظم ،اثبات وجود خداوند
اندک شماری از متفکران اسالمی از برهان نظم برای اثبات وجود خدا بهره جستهاند
)31-91 :6795
در این میان بسیارى از فالسفه و متکلمان مسلمان ،برهان نظم را روشى عقلى و
برهانى براى اثبات وجود خداوند نمىدانند .گروهى اصوالً آن را «برهان» به معناى
منطقی ،نمىدانند و از آن به «دلیل نظم» یاد مىکنند .به نظر میرسد چون در کارکرد
این برهان ،به مثابه برهانی کامل و معتبر بر وجود مبدأ هستی نکات مبهمی وجود دارد،
فیلسوفان مشهوری چون مالصدرا و ابن سینا ،به این استدالل کمتر توجه کردهاند .برخی
اندیشمندان معاصر اسالمی معتقدند این استدالل براى اثبات وجود خداوند باید به براهین
دیگر تکیه کند ،زیرا بر فرض تمامیت همه شرایط و ارکان این استدالل ،در نهایت ناظمى
هوشمند و حکیم را اثبات مىنماید و از اثبات خالق و وجود واجب عاجز است:
اگر مطلوب از برهان نظم ،اثبات واجب باشد ،نتیجه برهان مزبور ،مطابق با مطلوب
نخواهد بود ،مگر با تتمیم آن به برهان صدیقین یا برهان امکان و وجوب ،و اگر
مطلوب از آن ،اثبات وصف علم و قدرت واجب بعد از فراغ از اصل تحقق ذات
واجب باشد ،برهان یاد شده تا حدودى آن را کفایت مىکند(.جوادی آملی:6735 ،
)06

برخى از منتقدان غربى نیز بر این عقیدهاند که برهان نظم ،استداللى تام نیست و در
اثبات وجود خدا باید به برهان هستىشناختى ضمیمه گردد .کانت در کتاب نقد عقل
محض مىگوید:
هر چند ما ضد عقالنیت و سودمندى این روش هیچ اعتراضى نداریم ،بلکه
برعکس ،مایلیم این برهان را توصیه و تقویت نماییم ،با وجود این ،نمىتوانیم این
گونه دعاوى برهان را با یقینى قاطع و تحسینى بر پایه خود ،بىنیاز از هر گونه
پشتیبانى بیگانه تأیید کنیم ...بر این اساس ،من حکم مىکنم برهان گیتى طبیعى،
کالمى هرگز به تنهایى نمىتواند هستى یک موجود متعالى را اثبات نماید ،بلکه
برعکس ،این برهان همواره باید این امر را بر عهده برهان هستىشناختى(که تنها
براى آن نوعى مقدمه است) واگذارد تا این کمبود خود را کامل کند .ازاینروى،
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که میتوان به فالسفه نامداری مانند کندی ،فارابی ،غزالی و تفتازانی اشاره نمود(.رامین،
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این برهان هستىشناختى است که همواره یگانه مبناى برهانى ممکن را (به فرض
که اصالً گونهاى برهان تفکرآمیز ممکن باشد) در خود جاى مىدهد که هیچ فرد
انسانى از آن نمىتواند بگذرد)Kant,1929: 520-521(.
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برخى از اندیشمندان غربى معاصر نیز این استدالل را افزودهاى بر برهان
کیهانشناختى مىدانند:
اگر برهان غایتشناختى را نه برهانى مستقل که دنباله یا افزودهاى بر برهان
کیهانشناختى تلقى کنیم ،در آن صورت به اعتبار این تبیین افزوده مىشود .اگر
بتوانیم به نحوى معتبر از برهان کیهانشناختى ،وجودى واجب را استنتاج کنیم ،در
این صورت معقول است که ادعا کنیم برهان غایتشناختى خصیصه مهم دیگرى
از آن موجود را به دست مىدهد(.پترسون و دیگران)611 :6731 ،

عدم استفاده حکماى اسالمى و برخى از متکلمان غربى از برهان نظم براى اثبات
وجود خداوند ،به دلیل محدودیتهایى است که ادعا مىشود این برهان در ذات خود دارد:
 .6برهان نظم در صورت موفقیت ،هستى موجود ضرورى یا علت اولى و یا حتى خلق
جهان از عدم را اثبات نمىکند ،بلکه حداکثر مىتواند از طرح و تدبیر برآمدنِ جهان را
بنماید که به موجودى داراى هوش و قدرت کافى نیازمند است .بنابراین ،نام خدا نهادن
بر طراح و ناظم(در صورت وجود داشتن) تأمل مىطلبد(.هاسپرز)91 :6736 ،

401

کانت تأکید میکند این برهان حداکثر مىتواند معمار 6جهان را اثبات کند که به
واسطه قابلیت مصالحى که از طریق آن عمل مىکند ،همواره باید عمل وی بسیار محدود
باشد ،ولى نه یک جهانآفرین را که همه چیز تابع اراده او باشد و این امر به هیچ روى
برای هدف خدا باوران براثبات وجود نخست موجودى بىنیاز  1،کافى
نیست(Kant,1929: 522(.

 .1این برهان در نهایتِ توانایى ،موجودى مجرد را مىتواند اثبات کند که در عین
حال ،موجودى واجب نیست .آیت اهلل جوادی آملی معتقد است استداللی که با استفاده
از هماهنگى عناصر یک نظام شکل مىگیرد ،در صورت تمامیت ،به وجود خداوند ،راه
نمىبرد و فقط مبدأ و علتى را اثبات مىکند که عهدهدار هماهنگى ویژه بوده و نسبت به
آن آگاه است ،و چنین فاعلى مىتواند یک امر ممکن ،حادث و یا متحرک باشد ،حتى
2 . architect.
2 . all - sufficient.

اگر نظم عمومى مجموع هستى مدار استدالل قرار گیرد ،ناظم آن مىتواند یک موجود
مجرد عالم و قدیم که خارج از مجموع هماهنگ است ،باشد و در عین حال واجب نباشد.
آن گاه براى تتمیم برهان نظم و اثبات واجب باید از برهان امکان استفاده شود(.جوادی
آملی)174 :6735 ،
 .7برهان نظم با یک مقدمه حسى و تجربى ،مىخواهد از عالم طبیعت براى رسیدن
طبیعت ،موضع «الادرى» است ،یعنى بر اساس حسّ و تجربه نمىتوان در مورد بود و
نبود خدا و جهان ماوراء طبیعت ،موضع مثبت یا منفى اتخاذ کرد ،زیرا این امور از قلمرو
حاکمیت حس و تجربه بیرون است(.جمعی از نویسندگان)04 :6711 ،
 .0این برهان براى اثبات موجودى فراحسّى و هوشند ،در تقریرات جدید ،مبتنى بر
استقراء و حساب احتماالت است و اگرچه حساب احتماالت وقوع تصادفى یک مجموعه
را ممکن است به سوى صفر میل دهد ،ولى هرگز به صفر نمىرساند .به همین دلیل،
اطمینان عرفى و یقین روانشناختى ،ثمره برهان نظم است و هیچگاه یقین منطقى را
که از برهان منطقى برمىآید ،براى اثبات وجود خداوند به ارمغان نمىآورد .یقین

رسالت برهان نظم؛ اثبات وجود یا صفات خداوند /فرح رامین

به جهان ماوراى طبیعت استفاده نماید ،اما موضع حسّ و تجربه در مقابل مسائل ماوراء

روانشناختى که گاهى بر اثر عادت و زمانى از راه سنت و مانند آن پدیدار مىآید سودمند
است و از این راه کمک شایانى به ایمان مىرساند ،اما ضابط فکرى و عقلى ندارد و
نمىتوان آن را با دیگران در میان نهاد(.جوادی آملی)170 :6735 ،
 .1 .1بررسى و ارزیابى کارایی برهان نظم در اثبات وجود خداوند

در بررسى این رویکرد به برهان نظم ،نمىتوان به جزم ادعا نمود که برهان نظم
مىتواند وجود واجب تعالى را اثبات کند و یقین روانشناختی فراهم آمده از آن ،اثبات
قطعیت وجود خداوند را در پى دارد ،امّا با قضاوتى منصفانه ،به نکاتى تأملپذیر برخواهیم
خورد:
 .6هر برهانى با توجه به ماهیت مقدمات خود ،خداوند را با وصفى متناسب با محور و
مالک اصلى خود اثبات مىنماید و اصوالً همه براهین اثبات خدا ،از طریق مقدمات خود،
موجودى فرا حسّى را با تکیه بر وصفى خاص ،اثبات مىنمایند .براى نمونه ،در برهان
وجوب و امکان« ،واجب» ،در برهان حدوث« ،قدیم» ،در برهان حرکت« ،محرک
الیتحرک» اثبات مىگردد .در برهان نظم نیز وجود خداوند با وصف ناظم ،صانع ،مدبر،

401

عالم و حکیم اثبات مىشود؛ ناظم و صانعى که هنگام خلق نظم مىبخشد و صورت
مىآفریند.
اشکال از آنجا سرچشمه مىگیرد که نظم در آفرینش را تدبیرى در نظر مىگیرند که
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مدبرى در مقام صنعت و تألیف ،پس از خلقت ،ایجاد کرده است .آنگاه نظم را مجعول
به جعل مرکب برمىشمرند و خالق را با ناظم متفاوت یاد مىکنند ،اما اگر نظم در آفرینش
توأم با آفرینش طبایع و مجعول به جعل بسیط باشد ،با اثبات نظم و ناظم در جهان
طبیعت ،خالقى فراحسّى نیز اثبات خواهد شد و در اثبات این امر ،به برهان امکان و
وجوب یا برهان هستىشناختى و یا کیهانشناختى نیازى نیست .البته این امر که آن
خالق ،واجب است یا ممکن ،قدیم است یا حادث ،از حوزه رسالت این برهان خارج است.
شهید مطهرى دراینباره مىگوید:
ارزش این برهان تنها در این حد است که ما را تا مرز ماوراء طبیعت سوق دهد.
این برهان ،فقط ثابت مىکند که طبیعت ماورائى دارد و مسخر آن ماوراء است و
آن ماوراء مستشعر به ذات و مستشعر به افعال خود است .،اما اینکه آن ماوراء واجب
است یا ممکن ،حادث است یا قدیم ،واحد است یا کثیر ،محدود است یا نامحدود،
علم و قدرتش متناهى است یا نامتناهى ،از حدود این برهان خارج است و با براهین
دیگر ثابت مىشود(.مطهری)695-691 :6735 ،

بنابراین ،آشکار است که از برهان نظم انتظار نمیرود که خداوند را با اوصافی چون
واجب الوجود یا قدیم ذاتی اثبات نماید.
 .1صغراى این استدالل تجربى است ،اما تجربى بودن هرگز به معناى حسى بودن
نیست .اعتبار علمی این مقدمه تجربی به قیاس خفی است .بنابراین مقدمات برهان
نظم(بدون واسطه یا با واسطه) عقلى هستند .در حقیقت میتوان گقت که شناخت در
تمام علوم طبیعت ،بر مبنای استنباط از روی آثار است و ما هیچ کدام از قوانین فیزیکی
یا شیمیایی را به طور مستقیم از تجربه به دست نیاورده و در واقع آنها را بر مبنای
استنتاجات عقلی کسب میکنیم ،حتی خود ماده را نیز از همین طریق میشناسیم ،زیرا
آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی فقط خواص و عوارض ماده را به ما مینمایند .اکثر
علمای طبیعی عصر حاضر این دیدگاه را تأیید نمیکنند ،اما به قول اینشتین بهتر است
به سخن علمای فیزیک گوش ندهیم ،بلکه به عمل آنها نظر افکنیم(.گلشنی:6735 ،

 )006بنابراین ،با اطمینان مدعی هستیم که برهان نظم مىتواند طبیعت و ماوراء طبیعت
را به هم پیوند زند.
 .7میپذیریم که احتمال وقوع تصادفی یک مجموعه منظم به صفر نمیرسد و برهان
نظم مفید یقین منطقی نیست ،اما ظن بسیارقوی که شاید بتوان ادعا نمود که در حکم
یقین است افاده میکند ،ظنی که از نظر علمی و عقلی نیز بسیار با اهمیت است .در

شود که واجد ارزش بسیار نزدیک به صفر است ،فیزیکدانان به دالیلى فرض مىکنند
که ارزش آن دقیقاً صفر است .مثالً از آنجا که تفاوت مشخصى بین بارهاى الکتریکى
که توسط الکترونهاى مختلف حمل مىشود وجود ندارد ،فرض مىشود این بارها دقیقاً
یکساناند ،یعنى اختالف آنان صفر فرض مىشود .مثال دیگر اینکه قانونى در فیزیک
وجود دارد که همه اشیائى که یکدیگر را مىرانند ـ در فقدان مقاومت هوا ـ در نهایت با
یکدیگر برخورد مىکنند .در این حالت اختالف زمان ورودشان صفر فرض
مىشود)Davies,1983: 181(.

حال در مورد حاضر،آیا نمىتوان به لحاظ علمى پذیرفت که اگر احتمال وقوع تصادفى
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فیزیک اصلى وجود دارد به نام «اصل نهان»؛ 1طبق این اصل ،زمانى که کمیتى یافت

یک مجموعه بسیار به سمت صفر میل کند مىتوان آن را معادل صفر فرض نمود؟!
 .0به رغم آنکه برهان نظم ،در روایت استقرائى ،یقین منطقى برهانى ایجاد نمىکند،
زیرا هر چند احتمال خالف در نهایت ضعیف گردد باز مانع از به دست آوردن یقینى عقلی
مىگردد ،اما همانگونه که شهید صدر اذعان دارد ،احتمال خالف از به دست آوردن یقین
منطقى باز مىدارد ،اما براى رسیدن به یقین موضوعى مانعى نمىآورد .ایشان در تبیین
یقین آفرینی استداللهای استقرایی ،نظریه جدید توالد ذاتی معرفت را بیان کرده و سعی
دارد یقین حاصل از برهان نظم را از یقین ذاتی به یقین موضوعی رشد دهد .وی سه نوع
یقین را از یکدیگر تفکیک میکند؛ یقین ذاتی ،موضوعی و منطقی.
یقین منطقی ،دو تصدیق را در بردارد؛ تصدیق به قضیه یا رابطهای خاص و تصدیق
به اینکه نقیض آن قضیه صحیح نیست .این چنین یقینی در استلزامات و استنتاجات
منطقی و ریاضی چهره مینماید .یقین ذاتی ،جزم و قطع ذهنی و روانی به امری از امور
و تعلق خاطر و اطمینانی راسخ به یک قضیه است ،مانند وقتی کسی با دیدن نوشتهای
principle.

2.hidden
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یقین پیدا میکند که نوشته دوست اوست و یا به صحت گفته کسی اطمینان قطعی پیدا
میکند .یقین موضوعی ،یعنی یقین موجّه و مدلّل که بر قرائن و شواهد خارجی مبتنی
است .چنین یقینی خصلتی عینی دارد و مستقل از حالت نفسانی و محتوای روانشناختی
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این یا آن انسان است.
یقین ذاتی ،باالترین درجه تصدیق است ،اعم از اینکه شواهد خارجی برای آن تصدیق
باشد یا نباشد ،ولی یقین موضوعی ،باالترین تصدیق است به شرط آنکه این درجه تصدیق
با درجه تصدیقی مطابق باشد که قرائن و مجوزهای عینی ایجاب میکند .در واقع،
تصدیق موضوعی ،از طریق دالیل خارجی به مرحله جزم میرسد(.صدر6041 ،ق)71 :
شهید صدر ،بعد از پذیرش این اصل که برخى از درجات تصدیق موضوعى بدیهى
هستند ،به دنبال حالتى است که در آن احتمال فزاینده به جزم تبدیل گردد .ایشان ،در
مرحله توالد ذاتی معرفت ،اندیشه و خرد را تحلیل مىکند و مىکوشد تا ضابطه صحیحى
براى پیدایش یقین از ظن در حال رشد بیابد .ازاینرو ،همانگونه که منطق کالسیک با
کنکاش تفکر ،تالش مىکند شرایط دستیابى به یک نتیجه تازه از معلومات گذشته را
تبیین نماید ،منطق استقراء نیز با بررسى خود اندیشه و ذات خرد ،درصدد تبیین شرایطى
است که ذهن از احتمال فزاینده به جزم مىگراید .همانگونه که منطق کالسیک ،راههاى
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تحصیل یقین منطقى را مورد بحث قرار مىدهد ،منطق استقراء راههاى دستیابى به یقین
موضوعى را مىکاود .همانگونه که منطق کالسیک ،مصونیت اندیشه را از خطا تضمین
نمىکند و آن را در گرو رعایت شرایط خاصى در هیئت فکر و بهرهورى از ماده صحیح
مىداند ،منطق استقراء نیز صحت گرویدن از ظن رو به فزونى را به جزم و یقین ،در گرو
رعایت شروطى مىداند و مدعى نیست که تنها این شرایط براى صحت انتقال ،بسنده
است.
آیا به راستى معرفت بشرى همواره تنها در چارچوب و قالب منطق کالسیک و با
ترازوى «یقین منطقى» پذیرفتنى خواهد بود؟ مگر ذهن بشر قسمت اعظم معرفت یقینى
خود را از مقدماتى استنتاج نمىکند که رابطه آنها با نتایج ،رابطه مقدمات یک قیاس
برهانى با نتیجهاش نیست! به راستى ،نباید منطق را در منطق کالسیک منحصر دانست!
اگر منطق« ،معرفت دقیق به نحوه ارتباط اندیشهها با یکدیگر است»(سروش)66 :6713،
و اگر منطق ابزارى است که ذهن را از خطا مصون مىدارد ،این تعاریف بر «منطق
استقراء» مانند «منطق کالسیک» صادق است .دانشهاى نو ،تنها با تشکیل قیاس و

استنباط به شکل کالسیک پیدا نشدند ،بلکه «استقراء» نیز در شرایطى خاص ،مىتواند
علمى تازه را با خود به ارمغان آورد.
یقین به صحت تعمیمات استقرائى ،به هر روى در عمق اذهان و روان آدمیان است.
بىتردید ،اگر شکاک نباشیم ،یقین خواهیم داشت که اگر سنگى به هوا پرتاب مىشود،
ناگزیر به زمین بازمىگردد و اگر سر کسى را ببرند ،ناچار مىمیرد و اگر نمک را در آب
بارى ،چنین تعمیمات استقرایى ،یقینى است ،اما این یقین را از قیاسى منطقى
برنمىگیریم ،زیرا اصوالً راهحل قیاسى براى مشکل استقراء وجود ندارد ،بلکه ساختمان
ذهنى بشر چنان است که در شرایط خاصى و در مقایسه میان ارزشهاى احتمالى نظریات
رقیب ،یکى را بر دیگرى رجحان مىدهد و ظن خود را به مرتبه یقین مىرساند .ناچار
باید پذیرفت که انسانها در مدت کوتاه زندگى ،باید مبنایى را برگزینند و بر اساس آن
زندگى کنند .به گفته سوین برن گردآوردن شواهدى که مىتوان درباره آنها تحقیق
نمود و نتیجههایى حتى غیریقینى اما اعتمادپذیر و عمل کردنى دارند ،بهترین روش براى
این کار است ،از همین رو ،در رویارویى با نظم هستى نیز ،با توجه به مجموعه شواهد
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بریزند ،بىگمان حل مىشود.

بحث و بررسى شده ،بهترین تبیین محتمل را وجود خالقى هوشمند خواهیم
دانست(Swinburne,1979: 298-299 (.

 .2رسالت برهان نظم ،اثبات صفات خداوند
اکثر متکلمان و فالسفه مسلمان از برهان نظم براى اثبات علم و حکمت بارى تعالى
سود جستهاند و رسالت برهان نظم را نه اثبات وجود ،بلکه اثبات برخى صفات خداوند
دانسته اند؛ با فرض اثبات مخلوق بودن عالم و خالقیت خداوند از طریق براهین دیگر،
برهان نظم مىتواند صفاتى چون علم یا حکمت را براى خالق جهان اثبات نماید .انتظام
و هدفمندى عالم هستى ،گواهى مىدهد که خالق جهان ،پیش از آفریدن آن ،به تمام
پدیدهها و روابط بین آنها آگاه بوده است ،زیرا بنابر حکم عقل ،امکان ندارد که خالق
پدیدههاى منظم و هدفمند ،جاهالنه و ناآگاهانه آفریده باشد .محقق طوسى در
تجریداالعتقاد مىگوید« :واإلحکام دلیلُ العلم»؛ استوارى و حکمت موجود در جهان،
دلیلى بر علم الهى به اشیاء است(.نصیرالدین طوسی6043 ،ق )697 :ازاینرو،
سامانبخش و پدیدآورنده نظم ضرورتاً باید به خواص اجزای سازهها ،تعداد ،چگونگى
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ترکیب و رابطه آنا با هدف آگاه باشد ،زیرا ایجاد پدیده منظم بدون علم به اجزاء
ترکیبدهنده آن ،نامعقول است و قرآن کریم درباره آن با استفهام انکارى مىفرماید:
أَال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیر (.ملک)60 :
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شیخ طوسی ،عالمه حلی و الهیجی نیز در اثبات علم خداوند از این استدالل بهره
بردهاند(.رامین )97-91 :6795 ،مالصدرا در کتاب «مبدأ و معاد» نظم موجود در جهان
را از آثار عنایت و حکمت الهی میداند و با اشاره بر حسن تدبیر و لطف خداوند در نظم
عالم و تألیف اجزای آن بر نیکوترین و محکمترین وجه ،عالم هستی را در غایت و نهایت
نظم میداندکه اشرف از آن ممکن نیست(.شیرازی)159-116 :6711 ،
در این میان ،برخی مخالفان غربىِ برهان نظم ،به رغم اتفاقنظر حکماى اسالمى
در توانایى برهان نظم براى اثبات برخى از صفات ،از آن رو که این برهان تنها صفاتى
شبیه صفات انسان را اثبات و نمىتواند خداى ادیان را اثبات نماید ،این استدالل را در
توانایى اثبات برخى از صفات نیز نارسا برمىشمرند .هیوم در این باره مىگوید:
وقتى علت به خصوصى را از یک معلول استنتاج مىکنیم ،باید بین یکى با دیگرى
مناسبت برقرار کنیم و هرگز اجازه نداریم هر گونه خصوصیت و ویژگى را به علت
نسبت دهیم ،بلکه آن کیفیاتى را که دقیقاً براى ایجاد معلول کافى است ،باید به
علت نسبت دهیم ...اکنون اگر نظم نیاز به تبیین دارد ،پس آن را تبیین کنید ،امّا
تنها با استناد به موجودى که نظم را ایجاد مىکند .گفتن اینکه این موجود خداست
فراتر رفتن از شواهد حاکى از نظم است .حتى اگر فرضاً بتوانیم به مدبرى الهى
براى عالم یقین حاصل کنیم ،هنوز حق نداریم خدایى حکیم ،قدیر و خبیر را مطابق
سنت یهودى ،مسیحى مسلّم فرض کنیم .از یک معلول خاص تنها مىتوانیم علتى
را که قادر به ایجاد آن معلول است ،استنتاج کنیم .بنابراین ،از یک جهان محدود
و متناهى هرگز نمىتوانیم به آفرینندهاى نامحدود و نامتناهى راه بریم .با صرف
استناد به طبیعت نمىتوانیم وجود خداى واحد را اثبات و خدایان متعدد را انکار
کنیم ،زیرا جهان مملو از تنوع و تکثر است .همچنین نمىتوانیم وجود خدایى را که
منشأ خیر محض است ،اثبات کنیم ،زیرا در جهان شر نیز وجود
دارد(Hume,1999: 190-191(.

کانت نیز در ادامه اشکاالتش بر برهان طبیعى ،کالمى(برهان نظم) مىگوید:

از نظر کانت ،گام نهادن به تمامیت مطلق از راه تجربى ناممکن است ،ولى با این
همه این گامى است که در برهان طبیعى ،کالمى برداشته مىشود .پس انسان به کدام
وسیله دست یازد تا از شکافى چنین فراخ بگذرد؟
الوین پالنتینگا نیز برهان نظم را در اثبات صفات باری تعالی ناکارآمد میداند:
برهان نظم ،حتى اگر خالى از اشکال باشد ،صرفاً شواهدى بر بخش اندکى از
مجموعه اعتقادات خداشناسانه ارائه مىکند و نسبت به سایر عناصر خداشناسى
ساکت است .برهان نظم ،به ویژه در روایت تمثیلی ،حتى اگر در نشان دادن تدبیر
الهى موفق باشد ،مىتواند به رد برخى اعتقادات دیگر دینى در باب اوصاف الهى،
مانند اعتقاد به تجرد و استقالل وجودى خداوند منجر گردد(.پالنتینگا)116 :6731 ،

 .3بررسى و ارزیابى کارایی برهان نظم در اثبات برخی صفات
خداوند
به نظر مىرسد اساس این اشکاالت ،برخاسته از اتخاذ شیوه تمثیلى در اثبات کبراى
برهان نظم باشد که بر اساس شباهت موجود بین مصنوعات بشرى و جهان طبیعى ،به
تسرى بعضى از خصوصیات موجودِ در انسان و افعال او به خداوند مىانجامد .به عبارت

2 . arrangement.
8 . determinate.
9 . wisdom.
4 . excellence.
5 . very great.
6 . astounding.
7 . immeasurable.
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بنابراین ،این استدالل از نظم و هدفمندى که در سراسر جهان مشاهدهشدنى
است ،همچون سامانى 6کامالً تصادفى ،وجود علتى را که با آن تناسب داشته باشد،
نتیجه مىگیرد ،اما مفهوم این علت باید ما را قادر سازد تا چیزى کامالً معین 1را
درباره آن بدانیم .ازاینرو ،این مفهوم چیزى نیست ،مگر مفهوم موجودى که هر
گونه قدرت ،حکمت ...7و در یک کلمه هر گونه کمال را همچون یک موجود
بىنیاز داراست .محمولهاى قدرت و عُلّوى 0که سخت بزرگ  5،شگر ف 1و
اندازهناپذی ر 3باشند ،هیچگونه مفهوم معینى را عرضه نمىدارند و به راستى
نمىگویند که شىء مورد بحث در ذات خویش چیست؟()Kant,1929:522
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دیگر ،خداوندى انسانگونه را ثابت مىکند ،نه خدایى با ماهیت مافوق بشرى ،چنان که
مورد انتظار ادیان است.
 .6در ترسیم و تثبیت کبراى برهان نظم میتوان بیان نمود که تمثیل در کبرا در سه
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مقام بررسىشدنى است؛ :تعریف ،تأیید ،حجت و استدالل .در مقام تعریف برای شناساندن
چگونگی داللت نظم طبیعت بر ناظم ،به تمثیل متوسل میشوند تا چگونگی داللت نظم
طبیعت بر ناظم را با بیان نمونههایی از نظاممندی در مصنوعات بشری توضیح دهند.
این کاربرد تمثیل ،تنها برای تقریب به ذهن متعلم است(.جوادی آملی)19 :6735 ،
در مقام تأیید مصنوعات بشری ،مصداقی از معلول منظم یاد میشوند .به حکم قاعده
سنخیت ،معلول منظم ناشی از علت حکیم و عالم است .در طبیعت نیز نظم وجود دارد و
به حکم این قاعده ،باید علت آن حکیم و عالم باشد و بنابر این مصنوعات بشری و علم
طبیعت ،هر یک مصداقی برای قاعده سنخیت هستند و اساس شباهت آنها تشبیه و
تمثیل است.
سوئین برن روایتهای تمثیلی این برهان را به عنوان شواهدی تأییدی بر شمرده
است)Swinburne,1988: 210(.

در مقام استدالل ،از تمثیل در جهت قیاسی تمثیلی بهره برده میشود که از نظر
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منطقی ،مفید یقین نیست .روایتهای تمثیلى برهان نظم اگر به عنوان استداللى براى
اثبات صانع به کار رود ،مفید علم و یقین نیست و اعتبارى بیش از ظنّ و گمان ندارد و
لذا تمسک به آن در مقام اثبات کبرا ،حتى با فرض تمامیت ارکان تمثیل ،جایز نیست.
بسیاری از منتقدان غربی که حتی این برهان را درجهت اثبات صفات خداوند نیز کارا
نمیدانند ،در همین مقام است.
 .1بشری بودن ،دخالتی در منظوم بودن یک فعل ندارد .از این جهت فرقی بین
پدیدههای طبیعی و مصنوعات بشری نیست و اصوالً نیازی به تمثیل و مقایسه در این
مقام وجود ندارد و اگر بین طبیعت و انسان ،مقایسهای نیز رخ میدهد برای تقریب به
ذهن است و کاربرد تعلیمی و آموزشی دارد.
 .7همانگونه که در بخش قبل بیان شد ،ناظم ،در نظم مصنوعات ،خالق نیست ،اما
با اثبات ناظم ،در نظم طبیعت خالقیت او را نیز مىتوان اثبات نمود .در مصنوعات بشرى،
مواد و ابزارى در اختیار انسان قرار داده شده تا او تنها به آنها چینش و آرایش دهد ،در

حالىکه ناظمیت خداوند براى جهان ،به سان نظم بخشیدن بشر به مصنوعات نیست و
این اشتباهی است که برخی متفکران غربی چون کانت مرتکب شدهاند:

کانت گمان کرده است که ناظمِ پدیدههاى منظم در طبیعت ،مانند بشر افعال مدبّرانه
خود را مباشرتى انجام مىدهد و با جعل مرکب ،به طبیعت نظم مىبخشد ،در حالىکه
خداوند به اعتقاد حکیمان مسلمان به جعل بسیط ،نظم را در وجود طبایع عالم قرار داده
است .او طبیعت را نظمدار آفریده ،نه اینکه اشیاء را آفریده و آنگاه به آنها نظم بخشیده
باشد.
در واقع ،خداوند در عالم دو کار انجام نمىدهد که یک بار مواد را بیافریند و بعد آنها
را بهگونه قسرى سامان دهد ،زیرا طبق قاعده فلسفىِ «القسر ال یدوم» ،امر قسرى نه
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برهان نظم فقط مىتواند امکان و حدوث صورت جهان را اثبات کند و نه ماده
جهان را و براى اثبات ماده جهان الزم است اثبات شود که همه اشیای جهان در
ذات خویش عاجز از ایجاد نظم و هماهنگى هستند ،و یا اینکه اثبات شود آنها هم
در جوهر خود معلول علت متعالیه هستند که این به استداللى دیگر ،غیر از این
برهان ،نیازمند است .برهان نظم حداکثر مىتواند وجود معمار جهان را اثبات کند
و نه خالق آن را)Kant,1929: 522(.

دوام دارد و نه کثرت ،در حالىکه نظم عالم به اعتقاد ما هم دوام دارد و هم اکثرى
است).دینانی ،6714 ،ج)001-056 :1
در حقیقت باید گفت قسر براى طبیعت بىمعناست ،زیرا هر چیزى با هر ترکیبى ،اثر
خاصى از خود بروز مىدهد و همان ترکیب ،طبیعت او مىگردد .در واقع ،طبیعت اول و
ثانى نداریم ،طبیعت ،طبیعت است .آن نیرویى که سبب ترکیب دو یا چند عنصر مىشود
نیز طبیعت است .در اینصورت ،نظم در اجزای طبیعت نمىتواند خاصیتى قسرى باشد
که صفت ثانوى و عاریتى تحمیل شده بر اجزاء باشد.
باید توجه داشت که مفهوم نظم ،معقول ثانی فلسفی است .نظم در خارج ،با وجود
منشأ انتزاع آن و به عین وجود منظوم و منتظم موجود است(.جوادی آملی-71 :6735 ،
 )11در این صورت ،این مفهوم ،از نحوه وجود حکایت میکند؛ به بیان دیگر ،نظم کیفیت
ایجاد است و از ایجاد جدا نیست .بنابراین ،نظم بخشیدن موجودات ،همان ایجاد منظم
آنها است .چنین نیست که موجودات اول خلق شوند و بعد نظم داده شوند ،بلکه ایجاد
و تنظیم دو مفهوماند که از یک فعل انتزاع میشوند.
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 .0نظم در طبیعت ،به عنوان یک پدیده ،معلول علتی است و طبق اصل علیت ،به
طور بدیهی نیازمند به علت فاعلی است .هیچ شکى در وجود مبدأ فاعلى براى پدیدهها
نیست ،زیرا نفى آن مرادف با نفى قانون علیت است(.مطهری )16-17 :6730 ،حال این
دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه کالم» /سال هفتم /بهار و تابستان 9911

مبدأ مىتواند مادهاى با صفات و خواص مادى باشد و مىتواند خالقى فرا حسّى با صفات
قدرت ،حکمت یا علم نامتناهى .بنابراین ،هر نظمی به علت نظم نیازمند است ،حال
ممکن است ،علت نظم تصادف باشد یا یک ناظم بیشعور و یا ،...اما نظم غایی که محور
اصلی برهان نظم است ،عالوه بر علیت بر تدبیر هوشمندانه داللت میکند .در واقع ،در
برهان نظم به دنبال اثبات ناظمی هستیم که علیت آن نسبت به نظم تدبیری است.
بنابراین ،عامل نظم باید مدبری هوشمند و عالم باشد .به طور کلی ،از هر برهانى انتظار
خاصى مى رود؛ با استداللى ،قادر بودن و با استدالل دیگر نامتناهى بودن علم و با دلیل
دیگر واجب بودن اثبات مىشود .از برهان نظم ،تنها انتظار مىرود که اثبات کند مبدأ
جهان با شعور ،یعنى داراى علم و حکمت است .ازاینرو ،با این برهان نمىخواهیم علم
و حکمت نامتناهى خدا را ثابت کنیم تا اشکال گردد این برهان از اثبات آن ناتوان است،
زیرا نامتناهى بودن علم یا حکمت خدا با استداللى دیگر باید اثبات گردد .هدف برهان
نظم ،سوق دادن انسانها به مرز ماوراء طبیعت و اثبات مبدئى هوشمند است و در این
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کار تواناست.
 .4داوری نهایی در باب رسالت برهان نظم
درباره تعیین رسالت برهان نظم همچون بیشتر متفکران اسالمى ،حوزه این برهان را
اثبات صفاتى چون علم و حکمت مىدانیم ،اما با برگرفتن دو مبنا ،این استدالل را داراى
حدّنصاب الزم و مورد انتظار از یک برهان براى اثبات وجود خداوند ،برمىشمریم:
.6در باب حقیقت صفات الهى و رابطه آن با ذات خداوند در میان فرق اسالمى آرای
متفاوتى وجود دارد .دیدگاهى که با نظر عموم متکلمان امامیه و نیز برخى از
معتزلیان(سبحانی6066 ،ق ،ج )13 :1مطابق است و ادله عقلى و روایات امامان شیعه نیز
آن را تأیید مىکند ،عینیت اوصاف ذاتى با ذات خداوند و تغایر مفهومى آنها است .صفات
ذاتى بارىتعالى مانند علم ،حکمت و قدرت از ذات الهى انتزاع مىگردد و بر آن حمل
مىشود .به تعبیر دیگر ،بین ذات و صفات الهى از یکسو و بین صفات الهى با یکدیگر
از سوى دیگر ،تغایر مفهومى و وحدت خارجى برقرار است .ذات الهى با اوصاف ذاتى

تغایر مفهومى دارد ،ولى همگى در خارج به وجودى واحد موجودند که همان وجود مطلق
غیرمتناهى است؛ بین ذات و هر یک از اوصاف ذاتى ،وحدت و عینیت خارجى و وجودى
برقرار است .با توجه به این امر ،بین موصوف و صفت ،جز در لحاظ و اعتبار ذهن ،هیچ
جدایى و دوگانگى وجود ندارد و تنها ذهن آنها را تحلیل و از هم تفکیک مىنماید ،یعنى
ذهن وصف قائم به موضوع را که واقعا با آن یکى است ،برمىگیرد و سپس به صورت
بارىتعالى و از اطوار و شئون اوست و خود ،هیچ استقاللى را دارا نیست ،بلکه اصالً
خودى ندارد و تنها با تحلیل از ذات بارى انتزاع مىگردد .ازاینرو ،حتى اگر رسالت برهان
نظم اثبات صفات بارىتعالى باشد ،از آنجا که صفات ذاتى با یکدیگر و با ذات الهى
عینیت دارند و به وجود واحدى موجودند ،هر چند به لحاظ مفهومى و در ذهن بین آنها
تغایر است ،با اثبات علم در واقع خود ذات بارىتعالى و در نتیجه وجود او نیز اثبات
مىگردد.
 .1بسیارى از عالمان و مفسران ،معتقدند قرآن کریم در رویارویى با مبدأ هستى روشى
توصیفى را ارائه مىدهد و نه اثباتى.
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متمایز از آن ،بر آن حمل مىکند .بنابراین ،وصف ،حالت ،جلوه و ظهور خود ذات

مفسران بزرگى چون عالمه طباطبایى( ،6797ج ،)15-11 :61مرحوم طبرسى(بیتا،
ج )146-141 :0و سید قطب(6041ق ،ج )1494 :0ذیل آیه شریفه قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی
اللّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض (ابراهیم )64 :اصل وجود خداوند را بدیهى دانستهاند
و همه آیات الهى در باب خداشناسى را ناظر به اثبات توحید و یا نفى شرک و معرفى
صفات خداوند برشمردهاند .عالمه طباطبایى

دیدگاه خود را چنین تأیید مىکند که در

قرآن بعد از عبارت «أَفِی اللّهِ شَکٌّ» ،فرموده شده« :فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض» و نه
«خالق السموات و االرض» ،اگر خالق آمده بود بر اثبات اصل وجود صانع مناسب بود،
ولى از آنجا که بتپرستان منکر وجود آفریدگار عالم نیستند و تنها منکر یگانگى پروردگار
و یگانهپرستى هستند ،فاطر گفته شده است تا با مسئله توحید مناسب باشد .البته از ظاهر
کلمات عالمه ذیل آیاتی که به تفکر و تدبر در آیات تکوینی الهی فرامیخوانند ،چنین
برمیآید که آیات مذکور میتواند در صدد تبیین مقدماتی باشد که اگر با قواعد و اصول
کلی عقلی دیگر ضمیمه شوند ،میتوانند انسان را به وجود خداوند رهنمون
باشد(.طباطبایی ،6797 ،ج)650 :61
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برخی از نویسندگان با نظر ایشان مخالفت کردهاند و معتقدند حتی آیه شریفه أَ فِی
اللّهِ شَکٌّ میتواند به اصل مسئله اثبات وجود خدا نیز نظر داشته باشد و آیاتی چون
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال یُوقِنُون (طور:
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 )75میتوانند نشاندهنده نوعی استدالل عقلی بر وجود خداوند باشد(.حسینی بهشتی،
بیتا)11-54 :
در این بین برخی از محققان ،در جمع بین دو رأی ،راه میانهای را برگزیدهاند و معتقدند
ممکن است قرآن کریم مستقیماً درصدد اثبات وجود خداوند برنیامده باشد ،یا وجود
خداوند را قریب به بدیهی و بینیاز از استدالل میدانسته و یا با انکار کننده مهمی مواجه
نبوده است و طرح چیزی را که ممکن بود موجب وسوسه شود ،خالف حکمت دانسته
است .ولی به هر حال ،میتوان از قرآن استداللهایی برای این مطلب به دست آورد،
حتی بعید نیست خود قرآن هم به طور غیرمستقیم به این استداللها توجه داشته باشد.
برای مثال ،منافاتی ندارد که آیهای مستقیماً درصدد اثبات یگانگی خدا باشد ،ولی به طور
غیرمستقیم اصل وجود خدا را هم ثابت کند ،یا آیهای در مقام احتجاج با مشرکان یا
منکران نبوت پیغمبر اسالم

باشد ،ولی ضمناً مطلبی را بیان کند که مثبت وجود خدا

هم باشد(.مصباح یزدی)10 :6737 ،
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عالمه طباطبایی همچنین در ذیل آیه شریفه وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِالّ هُوَ الرَّحْمنُ
الرَّحِیم (بقره ،)617 :میفرماید:
علی أنّ القرآن الشریف بعد اصل وجوده تبارک و تعالی بدیهیا الیتوقف فی التصدیق
العقلی به ،و انّما یعنی عنایته باثبات الصفات ،كالوحدة والفاطریة ،والعلم والقدرة،
وغیر ذلک(.طباطبایی ،6797 ،ج)795 :6

آیات بسیار دیگرى در قرآن کریم داللت مىکنند که مخاطبان رسول اکرم

اصل

وجود مبدأ را پذیرفته بودند که براى نمونه به بعضى از آنها اشاره مىکنیم:
ـ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ
فَأَنّى یُؤفَکُون (.عنکبوت)16 :
ـ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَیَقُولُنَّ اللّهُ
قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُون (.عنکبوت)17 :

ـ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیم (.زخرف:
)9
ازاینرو ،برخى معتقدند گرچه کتب فلسفه و کالم با مسئله اثبات خداوند آغاز
مىگردند ،در کتاب وحى مسئلهاى با این عنوان و با این آهنگ مطرح نیست .نه تنها در
قرآن کریم که در عهد جدید و عهد عتیق نیز امر به این گونه است .آربرى6مىگوید:
یونان در عصر افالطون ،منبع روایاتى بود که طبق آنها وجود خدا باید به کمک
دلیل و برهان اثبات شود .در مغرب زمین این اولینبار بود که بشر درصدد جستجوى
آفریدگار خویش برآمد .هیچ یک از نویسندگان عهد عتیق با «هستى خدا» به
صورت مطلب پیچیده که جاى تردید و سؤال باشد ،روبهرو نشدهاند ،زیرا روحیه
مردم سامىنژاد خدا را در خود وحى مىیافت .این مطلب که درباره عهد عتیق
گفتیم ،با کمى تفاوت در مورد عهد جدید نیز صدق مىکند (.حسینی بهشتی ،بیتا:
)11
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درباره اوستا نیز چنین ادعایى مطرح است:
بررسى آن قسمت از اوستا که به دست ما رسیده ،نشان مىدهد که مسلّم شناختن
اصل هستى خدا ،مخصوص اقوام سامى و کتب دینى آنها نبوده و در این کتاب
دینى آریایى هم ،اصل هستى خدا امرى مسلّم شمرده شده که نیازى به دلیل و
اثبات ندارد (.همان)19 :

مخصوص به متون مقدس بدانیم و همنوا با برخى ادعا کنیم که محیط نزول و مخاطبان
پیامبران کسانى بودند که اصل وجود خالق را مسلّم مىدانسته و ذات واجب را انکار
نمىکردند و طرح مسئله اثبات وجود خدا ممکن بود موجب شکاکیت و وسوسه گردد ،اما
همه ادوار تاریخ مانند قوم عاد و ثمود و اقوام گذشته سادهاندیش نبودهاند و در تفکرى
پیچیده به شکاکیت در اصل وجود خداوند پرداختهاند .ازاینرو ،فیلسوفان و متکلمان در
پى براهینى براى اثبات وجود خداوند برآمدهاند؟! به نظر مىرسد الزمه چنین دیدگاهى
این است که متون مقدس و به طور خاص قرآن کریم را تنها باید مربوط به زمان نزول
و مخاطبان خاص انبیا بدانیم و آن را عهدهدار هدایت انسانها در طول تاریخ و همه
زمانها نپنداریم!

2 . A. J. Arberry.

فیلسوفا ن و متکلمان نیز با پیروى از شیوه توصیفى متون مقدس براى اثبات وجود
خداوند ،در حقیقت در پى اثبات صفاتى خاص براى مبدئى بودهاند که واجب(برهان وجوب
و امکان) ،قدیم(برهان حدوث) ،محرک الیتحرک(برهان حرکت) و ...به شمار مىرود.
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بنابراین ،کارکرد برهان نظم در این جهت اگر بیشتر از سایر استداللها نباشد ،قطعا کمتر
نیست ،زیرا برخى از صفاتى را که برهانهاى دیگر اصوالً ثابت نمىکنند و یا با چند
واسطه اثبات مىکنند ،این برهان مستقیما و با واسطههاى کمترى ثابت مىنماید ،به
گونهای که برخى از دانشوران این را یکى از امتیازات برهان نظم دانستهاند(.مصباح
یزدی ،6734 ،ج6و )11 :1به همین دلیل براى اثبات صفات دیگرى غیر از علم و اراده
و تدبیر که مورد تأکید این برهان است گفتهاند:
چون علم و اراده در فاعل هست ،پس قدرت هم هست ،زیرا قدرت جز این نیست
که فاعل هر گاه بخواهد فعل خود را انجام مىدهد و به همین دلیل داراى حیات
هم هست ،زیرا حیات نیز جز اینکه موجود درّاک فعال باشد ،نیست(.مطهری،
 ،6754ج)671 : 5

نتیجهگیری
برهان نظم سرنوشت پر افت و خیزى را در راه چالش با اشکالهای متعدد ،پشت سر
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گذاشته است ،به گونهاى که شاید هیچ برهانى چنین وضعى را نداشته باشد ،اما ویژگىها
و امتیازات خاص این برهان ما را بر آن داشت که از آن به عنوان سرمایهاى ارزشمند
دفاع کنیم .همان گونه که بیان شد ،بسیاری از فیلسوفان و متکلمان مسلمان و برخی
متفکران غربی ،برهان نظم را روشی عقلی بر اثبات وجود خداوند ،نمیدانند .برخی بیان
کردند که این استدالل ،برای رسیدن به چنین رسالتی باید بر براهین دیگر تکیه کند و
حداکثر میتواند از طرح و تدبیر برآمدن جهان را بنماید و نام خدا نهادن بر طراح و ناظم
تأمل میطلبد .نهایت کاربرد این دلیل بر فرض تمامیت ،اثبات برخی صفات باریتعالی
است .در پاسخ بیان نمودیم که برهان نظم ،مانند سایر براهین اثبات وجود خدا ،ذات
باری را با وصف ناظم ،عالم و حکیم اثبات مینماید .ناظم و صانعی که هنگام خلق ،نظم
میبخشد و صورت میآفریند .مقدمات این استدالل بی واسطه یا با واسطه عقلی هستند
و بنا براین توان پیوند زدن میان طبیعت و ماورای طبیعت را دارد .برهان نظم ،عالوه بر
اینکه در اثبات برخی صفات خداوند کارایی دارد ،از طریق یقین آفرینی موضوعی و نه

یقین منطقی یا ذاتی ،به عنوان بهترین تبیین ،رسالت اثبات وجود خداوند متعال را نیز به
دوش میکشد.
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