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  اثبات خدا در قرآن كريم
  محمدحسن قدردان قراملكي

  چكيده
پژوهي است كه از ظهور دين تا  بحث اثبات وجود خداوند از مباحث مهم دين

اين مقاله اثبات وجود خدا را از موضع قرآن كريم پي . امروز مطرح بوده و خواهد بود
 استدالل .3 مستقل و صريح؛ استدالل. 2عدم استدالل؛ . 1(گيرد و در آن سه ديدگاه  مي

دهد به اين  را بررسي كرده، ديدگاه دوم و سوم را ترجيح مي) تلويحي و غيرمستقيم
و برخي ديگر ) نه به شكل منطقي(صورت مستقل و صريح  معنا كه بعضي آيات به

بخش ديگر . صورت تلويحي مسأله خداشناسي را مطرح و به اثبات آن پرداخته است به
برهان امكان، صديقين، حدوث، حركت، ( ده برهان عقلي خداشناسي مقاله با طرح

آياتي را كه ) فطرت، نفس، نظم، هدايت، دفع خطر محتمل، وقوع حوادث خاص
  .كند كند تحليل و تقرير مي صورت مستقل يا تلويحي بر اين براهين داللت مي به

  .قل و تلويحي قرآن، براهين خداشناسي، اثبات خدا، استدالل مست:واژگان كليدي

                                                                 
 استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.  

  25/6/85: تاريخ تاييد        10/12/84تاريخ دريافت 
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آيا وجود خداوند با دليل و برهان در قرآن مجيد اثبـات شـده يـا قـرآن، مـسأله وجـود                      
خداوند را اصل مسلّم و به اصطالح پيشفرض گرفته و اصالً در اين مقام برنيامده اسـت يـا                   

صورت مستقل يا به صورت ضمني به اثبات وجود خداونـد پرداختـه؟               كه قرآن مجيد به     اين
نكتـه قابـل توضـيح     . شـود   ن سه سؤال، سه ديدگاه نيز وجود دارد كه اشاره مـي           در پاسخ اي  

و اعتقـاد بـه     ) اثبات خدا در قرآن اعم از مستقل يا تلـويحي         (كه بين ديدگاه دوم و سوم         اين
انگاري وجود خدا تعارضي نيست؛ چرا كه ممكن اسـت امـر بـديهي بـراي                  بداهت و مسلّم  

  .ج به استدالل تبديل شده باشدبرخي به عللي به امر نظري و محتا

  عدم استدالل: ديدگاه اول
مشركان ) ص(يك ديدگاه بر اين باور است كه چون مخاطبان قرآن كريم و پيامبر اسالم             

شبه جزيره عربستان بودند، آنان نيز به اصل مبـدأ و خداونـد در جايگـاه آفريـدگار جهـان                    
زي نبـود؛ امـا آنـان در اداره جهـان بـه             اعتقاد داشتند و به استدالل براي اثبات خداونـد نيـا          

  .پردازند خدايان ديگري قائل بودند كه آن خدايان با قدرت اهللا آفريدگار، به تدبير جهان مي
 كبوتعن ( يؤْفَكُونَ ولَئن سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات والْأَرض وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ لَيقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى

  .)63 ، و نيز همان61 ):29(
آيه پيشين با صراحت بر اعتقاد مشركان بر خداوند در جايگـاه آفريـدگار جهـان تأكيـد                  

پرداختنـد و آن      از سوي ديگر، همين مردم در عـصر جـاهلي بـه عبـادت غيـراهللا مـي                 . دارد
  .پنداشتند خدايان را پيش اهللا، شفيع و ميانجي مي

  ).18 ):10 (يونس (لَّه ما الَ يضُرُّهم والَ ينفَعهم ويقُولُونَ هؤُالَء شُفَعاؤُنَا عند اللَّهويعبدونَ من دونِ ال
بر اين اساس، قرآن بيشترين اهتمام خود را بر تبيين اسما و صـفات حـق تعـالي ماننـد                    

  :برخي نوشتند. توحيد افعالي و ربوبي معطوف ساخته است
ر كتب آسماني سه دين بزرگ توحيدي و ابراهيمي، يعني يهوديت و در اديان، مخصوصاً د

مسيحيت و اسالم، دليلي از نوع براهين معهود فلسفي و منطقي بر اثبات وجود خداوند اقامه نشده 
. در كتب آسماني به وجود خداوند استدالل و براي اثبات آن احتجاج نشده است. ... است

  )5 و 3ص : 1370خرمشاهي، (
  :نويسد جوادي آملي مياستاد 

 و ا حسنيتمامي مباحثي كه در قرآن كريم درباره خداوند سبحان مطرح شده است، درباره أسما
  ؛)136 ص :1374جوادي آملي، (صفات علياي حضرت حق است 
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 بـه   ، و در آثار بعدي خود كه در متن خواهـد آمـد            173 تا 8صفحه  در همين كتاب،    اما  
  .رداخته استمسأله شك و انكار مبدأ نيز پ

: تـا   ملكيـان، بـي   (برخي، ديگر ضمن ترديد در امكان وجود برهان بـر وجـود خداونـد               
  .كنند سيره پيامبران را عدم ارائه برهان خداشناسي وصف مي) 11ص

اند؛ بلكه مدعا را ذكر كرده و ما را به خودمان رجوع  آورده به نظر بنده، انبيا برهان و استدالل نمي
بينيم؛ اما در  آورد؛ بلكه در آثار ائمه، احتجاجاتي را مي پذيرفت، ايمان مي ن را ميهر كس آ. دادند مي

  ).16 و 15 ص:همان. (شود گفت برهاني آمده است؛ بلكه يك سلسله مدعياتي گفته شده است قرآن نمي

  استدالل مستقل و صريح: ديدگاه دوم
بـه صـورت    ) چند اندك هر  (ديدگاه ديگر بر اين باور است كه خداوند در برخي آيات            

مستقل و استدالل مستقيم به اثبات مبدأ پرداخته است؛ البته اين بدان معنا نيست كـه قـرآن،                  
هاي قرآن با بيان ساده مطـابق درك          هاي پيچيده بياورد؛ بلكه استدالل      قوانين منطقي استدالل  
  :نويسد استاد جوادي آملي در اين باره مي. مردم اما متقن است
صل مبدأ در بسياري از آيات قرآني، مفروغ عنه و مسلّم گرفته شده، لكن چنين گرچه هستي ا

نيست كه قرآن هيچ گاه به آن نپرداخته باشد؛ بلكه در برخي از آيات به اين اصل توجه شده است؛ 
 27: 1379جوادي آملي، (بنابراين، در قرآن كمتر به طور مستقيم به مسأله اثبات صانع پرداخته شده 

  ).126ص : تا بي؛ 28و 
  :نويسد درباره جامعيت قرآن مي) ره(امام خميني

يكي ديگر از مطالب اين صحيفه االهيه، كيفيت احتجاجات و براهيني است كه ذات مقدس 
تعالي، يا خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حقه و معارف االهيه، مثل احتجاج بر اثبات حق و  حق

  ).191ص : 1372خميني، (يگر اوصاف كماليه توحيد و تنزيه و علم و قدرت و د
فخـر  ) 65 ـ  9ص : تـا  بي رشد، ابن(رشد،  وران و فيلسوفان متقدم مانند ابن بيشتر انديشه

اند و اسامي بعـضي       از اين ديدگاه جانبداري كرده    ) 139، ص   32ج  : ق1415رازي،  (رازي،  
  .ديگر در صفحات آينده خواهد آمد

  :شود تناد اين ديدگاه اشاره ميجا به بعضي آيات مورد اس اين
 أَفي اللَّه شَك فَاطرِ :قَالَت رسلُهم وقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِما أُرسلْتُم بِه وإِنَّا لَفي شَك مما تَدعونَنَا إِلَيه مرِيبٍ. 1

  ).11 ـ 9): 14(ابراهيم (لُنَا تُرِيدونَ أَن تَصدونَا عما كَانَ يعبد آباؤُنَاقَالُوا إِنْ أَنتُم إِلَّا بشَرٌمثْ... السماوات والْأَرضِ 
نـوح، عـاد، ثمـود و       (وگو و احتجاج مردم معاصـر پيـامبران پيـشين             آيه پيشين از گفت   

كند كه مردم به پيامبرشان به صورت شفاف گفتند كه ما به             گزارش مي ) پيامبران بعد از ثمود   
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پيامبرانشان نيز در مقام تحليل و اثبات       . ر آن فرستاده شديد، كافر و شاك هستيم       آنچه شما ب  
هـا و     ورزيد كه فاطر و آفريننده آسمان       برآمدند و استدالل كردند كه آيا درباره خدا شك مي         

  .زمين است
گفته در اصل مبدأ و خـدا         پيروان ديدگاه پيشين بر اين باورند كه معاصران پيامبران پيش         

هـا و      شك داشتند و پيامبران با يادآوري اين كه خداوند فاطر يعني آفريدگار آسـمان              كفر يا 
  .زمين است، به اثبات خدا بدون نام بردن از برهان حدوث پرداختند

  :نويسد ، مي»فاطر«و واژه » أفي اهللا شك«شهيد بهشتي با اشاره به طرح پرسش 
پديد :  به خصوص با افزودن اين صفتاين تعبير خود به خود به شك در اصل هستي خدا است؛

؛ زيرا پديد  يعني پديدآورنده استفاده شده است» فاطر«ها و زمين كه در آن از كلمه  آورنده آسمان
با استدالل بر اصل وجود صانع، سازگارتر است تا » هست شدن«، »نيستي«آمدن يعني به دنبال 

  ).41ص : 1374بهشتي، (استدالل به وحدت 
داند   ميگرايي مردم را دليل بر آن وسيله پيامبران در نقد شك  به»الـسموات و االرض فاطر«وي ذكر   

  :كم قرآن در نقد شك به بداهت خدا بسنده نكرده و به استدالل روي آورده است كه دست
 شك در يك امر بديهي شمرده ،اين استنباط كه قرآن در اين آيه، شك در وجود خدا را در حقيقت

در حقيقت » فاطرالسموات و االرض« زيرا در خود آيه با آوردن تعبير ؛ نيستاست، چندان موجه
نياز  روي دليل معروف اثبات صانع انگشت گذارده شده است، نه روي بديهي بودن هستي او و بي

  ).2ص : همان(بودن اين مسأله از دليل، 
فيلسوفان ماننـد   نكته قابل ذكر در استدالل بر اين آيه شريفه اين كه برخي از مفسران و                

: ق1408ســيدقطب، ) (148، 1ج: ق1413غزالــي، (؛ )396، ص6 و 5ج: ق1412(طبرســي، 
) 70: 1378و صــدرالمتألهين، ) ، ذيــل آيــه13ج: ق1417عالمــه طباطبــايي (و ) 2101، 4ج

عالمـه در اثبـات   . كننـد  احتجاج پيامبران را نه در اصل مبدأ بل در اصل توحيد وصـف مـي   
شود كه اگر اهتمام قرآن و پيامبران بر اثبات اصل مبـدأ بـود، مناسـب                 ينظريه خود يادآور م   

كـار    شد؛ اما چون كلمه فـاطر بـه         استفاده مي » السموات  خالق«از واژه   » فاطر«بود كه به جاي     
آيد كه مردم عصرهاي پيشين مانند مردم جاهليـت بـه اصـل خـدا معتقـد            رفته، از آن بر مي    

  ).طباطبايي، همان(اند  هبوده، و فقط در توحيد شك ورزيد
، معناي پديدآوردن »فاطر«كند كه كلمه  شهيد بهشتي در نقد اين استدالل عالمه تأكيد مي     

  ).42ص : همان(رساند  و حتي بيش از آن را مي
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2 .رِ شَينْ غَيقُوا مخُل قُونَ أَمالْخَال مه أَم ل الَ × ءب ضالْأَرو اتماوخَلَقُوا الس نُونَأَموقرُ  ×  يغَي إِله ملَه أَم
  .)43 و 36 و 35 ):52 (طور( اللَّه سبحانَ اللَّه عما يشْرِكُونَ

پيشين، يكي ديگر از آيات دال بر وجود استدالل به صورت مستقيم در قرآن              آيه شريفه   
 آفـرينش   كـه   هاي گوناگون از جريان آفرينش، مبني بـر ايـن           اين آيات با طرح پرسش    . است

 مـادي نيـز      و از سوي ديگر انسان يـا هـر علـت            تواند بدون علت باشد،       انسان و جهان نمي   
توانايي خلقت جهان و انسان را ندارد، پس بايد آفريدگار و مبـدأ وجـود داشـته باشـد، بـه             

  .وجود خداوند استدالل كرده است
  :نويسد گفته مي استاد جوادي آملي در تقرير استدالل با آيه پيش

كند كه انسان و جهان خود به خود  رسد آياتي كه ذكر شده، نخست اين شبهه را طرح مي به نظر مي
گاه براي حل اين شبهه با قرار  آن! ها نقش نداشته است اند و مبدئي در پيدايش آن به وجود آمده

دقت در اين انگيزد تا وي با  دادن انسان در برابر چند سؤال هشداردهنده، منطق فطري او را بر مي
شود  آيا مي: پرسد ترتيب كه مي ها، پاسخ الزم را بر اساس رهنمود وحي به دست آورد بدين سؤال

  اي به وجود آمده باشد؟ آيا ممكن است انسان پديد آورنده خويش باشد؟ انسان بدون هيچ پديدآورنده
است؛ ثانياً از شبهات پس در آيات فوق، اوالً شك در اصل وجود مبدأ جهان امكان طرح گرديده ... 

 از انسان متفكر، به وجود داشتن مبدأ نظام هستي  ثالثاً. هاي ممكن جواب داده شده است و فرض
  ).28 و 27: 1379جوادي، (اعتراف شده 

رسـد تقريـر      گفته كه به نظر مي      هاي آيات پيش    شهيد بهشتي نيز با تفكيك و تبيين سؤال       
د، به توضيح چگونگي داللت آيه بر مدعا پرداختـه و           ور اخير از آن اقتباس شده باش        انديشه

كنـد    روش اين آيات و به تعبير دقيق روش پيامبران پيـشين را روش سـقراطي وصـف مـي                  
  ).44 و 43همان، ص (

  ).222: 1359گرامي، (اند  برخي ديگر از معاصران به اين آيه شريفه استدالل كرده
3 .ففَاقِ وĤْي النَا فاتآي نُرِيهِمتَّىسح هِمقُّ ي أَنفُسالْح أَنَّه منَ لَهيتَب53 ):41 (فصلت ( ي.(  

هـاي    عرصـه (هـاي خـود را در آفـاق           اين آيه تصريح دارد كه ما در آينده نزديك نشانه         
آيد كـه قـرآن وجـود      از آن بر مي   . ارائه خواهيم داد  ) جان و روان  (و انفس   ) طبيعي و حسي  

  .كند يرفته، آن را به آفاق و انفسي تقسيم مياستدالل بر وجود خدا را پذ
در تبيـين برهـان     ) 14، ص   6ج  : 1368(و صـدرالمتألهين    ) 66ص  : 1375(سـينا     بوعلي

  .صديقين به اين آيه اشاره داشتند
  ).53): 41(فصلت  (ء شَهِيد  كُلِّ شَي أَولَم يكْف بِرَبك أَنَّه علَى. 4
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ظر است كـه تفـصيل آن در مبحـث تقريـر دليـل صـديقين         اين آيه به برهان صديقين نا     
 و ديگران آن را بر )14ص  : 6، ج   1368 ( و صدرا    )66ص  : 1375(سينا    بوعلي. خواهد آمد 

  .دانند اين برهان تفسير و منطبق مي
وما أَنَا منَ مسلماً نيفاً وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ السماوات والْأَرض ح إنِّيالاحب اآلفلين ِإِنِّي : قال. 5

  ).76): 6(انعام . (الْمشْرِكينَ
هــاي گونــاگون از جملــه ســتارگان، مــاه و خورشــيد را  مــردم عــصر ابــراهيم كــه بــت

پرستديدند، و آن حضرت براي شناسايي واثبات مبدأ متعالي و اثبـات آن، بـه ظـاهر بـه                     مي
كـرد و آن      ها، استدالل خود آغـاز مـي          و آن عبادت ستارگان و ماه پرداخت؛ اما با افول و مح         

اين بود كه معبود من نبايد متغير و افول داشته باشد؛ چرا كه افول و تغييـر از وجـود علـت           
به تعبير فني، اين استدالل حضرت ابراهيم، از نـوع برهـان حركـت و               . دهد  ديگري خبر مي  

وجـود محـرك مجـرد و       تغيير فيلسوفان است كه هر حركتي به محركـي نيـاز دارد تـا بـه                 
  .ها و زمين است نخستين منتهي شود كه آن فاطر و خالق آسمان

صدرالمتألهين به نقل آيه پيشين در ضـمن برهـان حركـت فيلـسوفان طبيعـي، توضـيح                  
. شـود  دهد كه استدالل حضرت ابراهيم بـا نظريـه حركـت جـوهري تمـام و كامـل مـي                     مي

و باطن عالم ماده بـه عـالم ربوبيـت سـفر      حضرت ابراهيم با توجه به حركت و تغيير ظاهر          
  ).44، ص 6ج : 1368(كرد 

  :اند كه برخي از معاصران بر اين استدالل جرح وارد كرده و متذكر شده
در ظاهر، احتجاج به صورت مستقيم در زمينه اثبات صانع نيست، و بر مسأله توحيد در تدبير و 

  ).28ص: 1379دي آملي، جوا(كارگرداني جهان و توحيد در عبادت تأكيد دارد 
اين كه استدالل بر وجـود مبـدأ از آيـه پيـشين از طريـق برهـان                  : در اين باره بايد گفت    

توان به انكار آن پرداخت؛ اما نكته بحث در كيفيـت آن         شود نمي   حركت و تغيير استنباط مي    
  .است كه آيا به صورت مستقيم و صريح يا به صورت تلويحي و ضمني است

توانـد مـورد      رساند كه شيء متغير و متحرك نمي        اين نكته را مي   » اآلفلين«دقت در واژه    
حب و پرستش انسان قرار گيرد و اين عين استدالل بر وجود خدا از طريق حركت و تغيير                  
عالم ماده است؛ اما اين كه معاصران حضرت ابراهيم به اصل مبدأ معتقد، اما مشرك بودنـد،                 

  .كند رحي وارد نميبه اصل استدالل حضرت ابراهيم ج
ي (قسمت دوم آيـه     . گفته نيز با اثبات مبدأ قابل جمع است         استفاده توحيد از آيه پيش      ِإنـِّ
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  . به مسأله توحيد پرداخته است)وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ السماوات والْأَرض حنيفاً وما أَنَا منَ الْمشْرِكينَ
6 . لُّوهتَدالقرآن[اس[ كُمبلَى ر214ـ122ص: 1359گرامي، : ك.؛ ر175االسالم، خطبه  البالغه، فيض نهج. (ع.(  

خواهد كه از قرآن كـريم بـراي خداونـد            در اين كالم خويش از مؤمنان مي      ) ع(امام علي 
روشن است كه اين بر وجود اصل دليل و استدالل در قـرآن وابـسته اسـت؛                 . استدالل كنند 

كـه اسـتدالل در       يابد؛ اما اين    آن، توصيه حضرت معنا و مفهوم نمي      چرا كه در صورت عدم      
  .آيد قرآن به صورت مستقيم و منطقي يا به شكل تلويحي است، از آن بر نمي

  استدالل تلويحي و ضمني: ديدگاه سوم
جا كه اصل مبدأ از نگاه قرآن كريم اصـل مـسلّم فـرض                از آن : ديدگاه سوم معتقد است   

 و مستقل براي اثبات خداوند وجود ندارد؛ امـا الزمـه برخـي آيـات،                شده، استدالل مستقيم  
توان اشاره كرد كه تفـصيل        براي اين ديدگاه به آيات گوناگوني مي      . اثبات مبدأ متعالي است   

  .هاي آينده خواهد آمد ها در فصل آن
خـدا  كند كه هر چند اصل        اهللا سبحاني با انتقاد از ديدگاه اول تأكيد مي          از معاصران، آيت  

در قرآن بديهي و مسلّم انگاشته شده، مانع استدالل قـرآن هرچنـد بـه صـورت تلـويحي و                     
  :شود الي آيات نمي البه

عنايت به اثبات ] انگاري اصل خدا مشرك بودن مخاطبان قرآن و بديهي[= به خاطر اين دو جهت 
ل، آن چنان نيست كه صانع به مراتب كمتر از عنايت به اثبات صفات او بوده است؛ ولي در عين حا

براهين وارد در قرآن هر چند به صورت صغرا و . الي آيات، برهاني بر اثبات آن اقامه نشود در البه
دهنده آن، مبدأ برهان گنجانيده شده كه اين امر و با تدبير در آيات  كبرا نيست، اما در تعبيرات تكان

  ).20ص: 1375سبحاني، (گردد  آن روشن مي
؛ 10 ):14 (؛ ابراهيم 15 ):35 (فاطر: ك.ر(مدعاي خويش به آيات متعدد      وي براي اثبات    

ها به مـسأله صـفات         استشهاد كرده و حصر داللت آن      )36 و   35 ):52 (؛ طور 164 ):2 (بقره
  .تابد االهي را برنمي

  :گويد استاد مصباح يزدي نيز مي
 باشد يا به اين جهت كه ممكن است قرآن كريم مستقيماً در صدد اثبات وجود خداوند بر نيامده

نيازي از استدالل دانسته، يا به اين جهت كه با منكر قابل  وجود خدا را قريب به بديهي و بي
توجهي مواجه نبوده و طرح آن را كه ممكن است موجب وسوسه شود، خالف حكمت دانسته 

ست آورد و حتي بعيد د توان از بيانات قرآن، استداللي را براي اين مطلب به هرحال مي است؛ ولي به
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  ).27 و 24: 1373مصباح، (نيست كه خود قرآن هم به طور غيرمستقيم به اين استدالالت توجه داشته باشد 
 را كه مورد استناد ديـدگاه دوم بـود، در           ء أَم هم الْخَالقُونَ    أَم خُلقُوا منْ غَيرِ شَي    وي، آيه شريفه    

توان ضمناً برهاني از آن براي اثبات         معتقد است كه مي   داند؛ ولي     مقام اثبات وجود خدا نمي    
  ).همان(خدا استنباط كرد 

  تحليل و ارزيابي
اگر مقصود، عدم طرح استدالل مبـدأ و آفريـدگار و عـدم توجـه بـه شـبهه شـكّاكان و                    

اين امر در چند آيه مورد اهتمام و تأكيد قرار گرفته           : ، بايد گفت  )ديدگاه اول (ملحدان باشد   
  .به بعضي اشاره شد و تفصيل آن در صفحات آينده خواهد آمداست كه 

كه طرح شبهه شـكاكان و ملحـدان و پاسـخ آن، بـه صـورت مـستقل و مـستقيم            در اين 
الزم است مقـصود خـود      : بوده، بايد گفت  ) ديدگاه سوم (يا ضمني و تلويحي     ) ديدگاه دوم (

مستقل و مستقيم، ارائـه     اگر مقصود از صورت     . را از صورت مستقيم و تلويحي روشن كرد       
هاي رايج در منطـق و آثـار          شبهه و نقد آن و همچنين ارائه برهان براي اثبات مبدأ به روش            

هيچ لزومي براي اين كار براي مخاطبان قرآن وجود نـدارد؛ هـر             : كالسيك باشد، بايد گفت   
 ديـده  هاي ديني مانند اثبات توحيد چنين روشـي         چند در برخي آيات در تبيين برخي آموزه       

  ).21): 21(انبياء  (»لو كان فيهما آلهة اال اهللا لفسدتا«شود؛ مانند  مي
اگر مقصود طرح مسأله و نقد آن و همچنين اقامه برهان براي اثبـات مبـدأ بـه صـورت                    

آيـات  : هاي رايج در منطق باشد، بايـد گفـت   مستقل در يك يا چند آيه با قطع نظر از روش  
  .شاهد هستند و به بعضي آيات ديگر نيز اشاره خواهد شدگفته بر اين مدعا دليل و  پيش

  .تواند مطرح باشد كه چهار ديدگاه درباره اثبات وجود خدا در قرآن مي حاصل آن
  اثبات مستقل و به شيوه منطقي و كالسيك؛. أ

  هاي كالسيك؛ اثبات مستقل و مستقيم بدون رعايت شيوه. ب
  اثبات تلويحي؛. ج
  .عدم اثبات. د

بر نظريه اول طرفداري نيافت و مقصود طرفداران نظريه اثبـات خـدا در قـرآن،        نگارنده  
  .است» ج«يا » ب«نظريه 

ثابـت  » ج«و  » ب«شـود، ديـدگاه       با نگاهي به آيات پيشين و همچنين آياتي كه ذكر مـي           
  .خواهد شد
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  نگاه اجمالي به انواع براهين خداشناسي در قرآن
ات وجود خدا به تـدوين و تنـسيق انـواع بـراهين           متكلمان، فيلسوفان و عارفان براي اثب     

گنجد و نگارنده در تحقيقي       ها در اين مجال نمي      اثبات خدا پرداختند كه توضيح تفصيلي آن      
، به تفصيل بـه آن پرداختـه        )دفتر خداشناسي (» اصطياد معارف عقلي از نصوص ديني     «نام    به

اوين آيـات بـا توضـيح مختـصر     جا براي تأييد ديدگاه اخير فقط به اجمـال و عنـ       اين. است
  .پردازيم مي

  برهان امكان. 1
» واجـب «و  » امكـان «اين برهان از براهين معروف فيلسوفان است كه با تقسيم وجود به             

الوجـود باشـد،      بينيم، اگر واجـب     طبق آن، هر وجودي كه ما مي      . پردازد  به اثبات خداوند مي   
 نيز هـست، بـه علـت مـاوراي خـود            الوجود باشد كه چنين     همان خدا است؛ اما اگر ممكن     

الوجود خـتم شـود؛       اي به واجب    نيازمند است و آن بايد در نقطه      ) حسب ذات امكاني خود   (
  .آيات قرآن نيز به طور تلويحي به اين برهان اشاره دارند. آيد وگرنه تسلسل الزم مي

  ).88): 28(قصص  (ء هالك إِلَّا وجهه ىوالَ تَدع مع اللَّه إِلهاً آخَرَ الَ إِله إِلَّا هو كُلُّ شَ. 1
كند و آن      آيه شريفه به هالك و باطل بودن همه وجودها غير از خداوند تصريح مي              ذيل

  .به امكان و نياز ذاتي همه اشيا داللت دارد
  ).27 و 26): 55(حمن الر ( وجه ربك ذُو الْجالَلِ والْإِكْرَامِ ويبقَى كُلُّ منْ علَيها فَانٍ. 2
  ).96): 16(نحل  (ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ. 3

  .كند سه آيه اخير از راه فنا و امكان اشيا به وجود خدا استدالل مي
4 .يدمالْح يالْغَن وه اللَّهو إِلَى اللَّه الْفُقَرَاء أَنتُم ا النَّاسها أَي15): 35(فاطر  (ي.(  

و حصر غناي ذاتي بـه  ) امكان ذاتي(ها و كل جهان       اين آيه شريفه از راه فقر ذاتي انسان       
  .پردازد اهللا به اثبات خدا مي

5 .ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه الَ إِله 255): 2(بقره  (اللَّه.(  
6 .ومالْقَي يالح وإِلَّا ه الَ إِله 2: )3(عمران  آل (اللَّه.(  
  ).111): 20(طه  (وعنَت الْوجوه للْحي الْقَيومِ. 7

كند و از مفهوم و الزمـه         اين سه آيه وجود خدا را وجود قيوم و قائم به ذات وصف مي             
  .شود آن، امكان ديگر اشيا استفاده مي
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  برهان صديقين. 2
در ايـن برهـان،     . ردبرهان امكان، برهان عقلي و فلسفي بوده كه كارايي قابـل قبـولي دا             

شود؛ امـا     همچنين براهين ديگر، وجود خداوند از تأمل در معاليل يعني عالم امكان ثابت مي             
. برهان صديقين مدعي است كه خداوند را نـه از معلـول، بلكـه از خـودش بايـد شـناخت                    

يابد و بين افـراد       حاصل آن اين است كه وجود، حقيقت واحده دارد كه در آن عدم راه نمي              
غايت كمـال آن وجـود كـاملي        .  اختالفي نيست، مگر در كمال و نقص، شدت و ضعف          آن

بــر ايــن اســاس، هــر وجــودي يــا موجــود تــام و كامــل  . اســت كــه از آن بــاالتر نباشــد
است يا ناقص و وجود ضعيفي كه آن نيز در واقع پرتو و شعاعي از وجـود               » الوجود  واجب«

: 1368صـدرالمتألهين،   (به وجود كامل برسـيم      توانيم    كامل است كه با شناخت اين پرتو مي       
  ).12، ص6؛ ج46، ص1ج

داننـد    طرفداران برهان صديقين براي تأييد مدعاي خود، آياتي را ناظر به اين برهان مـي              
  :شود كه اشاره مي

  ).53): 41(فصلت  (ء شَهِيد  كُلِّ شَي أَولَم يكْف بِرَبك أَنَّه علَى
 مطابق آن، وجـود      .است» مشهود«به معناي اسم مفعول     » شهيد «وجه استدالل در معناي   

  .خداوند پيش از هر چيزي، نخست در همه اشيا مشهود و محسوس است
بِكُلِّ شَي أَالَ إِنَّه هِمبر قَاءن لةٍ مرْيي مف ميطٌ أَالَ إِنَّهحم 54): 41(فصلت  (ء.(  

 وصف شده، و روشن است كـه شـناخت شـيء            در اين آيه، خداوند محيط بر همه اشيا       
  .محاط، بدون محيط ممكن نخواهد بود
  ).3): 57(حديد  (هو الْأَولُ والĤْخرُ والظَّاهرُ والْباطنُ

اين آيه شريفه همه وجود و هستي را اعم از مبدأ و منتهـي، ظـاهر و بـاطن بـه وجـود                       
داند كـه سـاير       اطن را خداوند مي   كم وجودهاي ظاهر و ب      دست. خداوند منحصر كرده است   
  .يابد وجودها در پرتو آن معنا مي

  ).35): 24(نور (اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ
. است» مظهر لغيره «و  » ظاهر بذاته «مقصود از وصف خدا به نور، دو خاصيت نور يعني           

بـه تعبيـري،      . شود   مي اوال وجود خدا آشكار است و ثانياً ساير وجودها با نور االهي آشكار            
  .شود شناخت ديگر اشيا نخست با شناخت نور االهي ميسر مي

  ).115): 2(بقره  (أَينََما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه
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داند، نه به معناي صرف عالمـت و نـشانه؛              آيه، همه جهات را صورت و وجه االهي مي        
  .بلكه به معناي تجلي و ظهور جلوه االهي

  حدوثبرهان . 3
انگاري همه وجود جهان هستي، بـه ضـرورت وجـود علـت هـستي                 متكلمان با حادث  
كنند؛ چرا كه عقل، به وجود آفريدگار و علت هستي بخش هر وجود               بخش آن استدالل مي   

  .اين برهان در آيات ذيل مورد توجه قرار گرفته است. كند حادثي حكم مي
  ).10): 14(ابراهيم  (موات والْأَرضِفاطر السَّاَفي اهللا شك 

  .تفصيل استدالل به آيه، در صفحات پيشين گذشت
  ).29): 42(؛ شوري 22): 30(روم  (ومنْ آياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ

  ).164): 2(بقره  (يعقلُونَ  لĤَيات لقَومٍ... إِنَّ في خَلْقِ السماوات والْأَرضِ
  ).190 ):3(عمران  آل (اوات والْأَرضِ واخْتالَف اللَّيلِ والنَّهارِ آليات لَأُولي الْأَلْبابِإِنَّ في خَلْقِ السم

هاي خداوند به صورت مطلق       ها و زمين از آيات و نشانه        در اين سه آيه، آفرينش آسمان     
ته، و بـا آن،     در اين آيات، نياز خلق به خالق مسلّم انگاش        . يا براي خردورزان ذكر شده است     

  .شود بر وجود خداوند در جايگاه آفريدگار استدالل مي
  ).56): 21(انبياء  (قَالَ بل ربكُم رب السماوات والْأَرضِ الَّذي فَطَرَهنَّ

پرستان، خداي واقعـي را خـداي آفريننـده           حضرت ابراهيم در آيه پيشين خطاب به بت       
  .كند آسمان و زمين وصف مي

  ).19): 29(عنكبوت  (م يرَوا كَيف يبدئُ اللَّه الْخَلْقَأَولَ
پرسـتان از راه آغـاز آفـرينش جهـان و نيـاز آن بـه                  اين آيه در سـرزنش كـافران و بـت         

  .آفريدگار، به ابطال ديدگاه كافران و ملحدان پرداخته است
  ).60): 16(نحل  (خَلَقَ السموات والْأَرضمن 

ها و زمين درصدد سوق دادن كافران به          ه با طرح پرسش از آفريننده آسمان      اين آيه شريف  
سوي خداي واقعي است به اين معنا كه كسي جز خـداي واقعـي صـالحيت خلـق جهـان                    

  .هستي را ندارد

  برهان حركت. 4
اين برهان، يكي از براهين طبيعي اسـت كـه در فلـسفه نيـز مطـرح شـده و ارسـطو از                       
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هاي طبيعي و مادي به محرك و         طبق آن، حركت  . آيد  شمار مي   ن به طرفداران جدي و قديم آ    
توانـد    اين محرك و فاعل نمـي     . بخش حركت نيازمند است     تر مفيض و هستي     به تعبير دقيق  

وجـود  «چون آن نيز از حركت خالي نيست؛ پس به محـرك فراطبيعـي                خود طبيعت باشد؛    
  .احتياج دارد» مجرد

  ).76): 6(انعام  ( كَوكَباً قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ الَأُحب اآلفلينَ يلُ رأىفَلَما جنَّ علَيه اللَّ
در اين آيه، حضرت ابراهيم نفس حركت و افول را كه با تغيير مـالزم اسـت، بـر عـدم                     

  .آورد ها دليل مي صالحيت رب بودن بت
  ).258 ):2(بقره  (مسِ منَ الْمشْرِقِ فَأْت بِها منَ الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَرَاللَّه يأْتي بِالشَّ قَالَ إِبرَاهيم فَإِنَ

حضرت ابراهيم حركت خورشيد و نياز آن به محرك را مسلّم گرفته و فاعل و حركـت                 
  .پردازد كند و از اين طريق به اثبات خداوند در مقابل نمرود مي بخش آن را خداوند ذكر مي

متعددي در باب حركت از قبيل نسبت دادن حركت باد، ابـر، خورشـيد، مـاه وارد      آيات  
افـزون بـر حركـت عرضـي، در قـرآن بـه             . شده كه از سنخ حركت عرضي و فيزيكي است        

حركت جوهري نيز اشاره شده است؛ براي مثال، در آياتي به تبدل و تحول خاك به گيـاه و         
): 16(؛ انعام   64): 56(واقعه  (صريح شده است    ت) نفس(از آن به نطفه بشري و وجود مجرد         

  ).14 و 12): 23(؛ مؤمنون 5): 22(؛ حج 95

  حركت غايي
. پرداخـت   آيات پيشين از طريق نياز حركت به فاعل و محرك، بـه اثبـات خداونـد مـي                 

راهكار ديگر قرآن در برهان حركت، وجود غايت براي حركت است؛ چرا كـه در صـورت                 
  .حركت لغو، بلكه قابل تحقق نخواهد بودفقدان غايت حركت، اصل 

هيدعي أُ الْخَلْقَ ثُمدبي قّاً إِنَّهح اللَّه دعيعاً ومج كُمرْجِعم ه؛ 3): 64(تغابن :  و نيز4): 10(يونس  (إِلَي
  ).8): 96(؛ علق 4): 11(؛ هود 156): 2(بقره 

  برهان فطرت. 5
كنـد و     م حضوري، وجود خداوند را حس مـي       انسان در فطرت و سرشت خويش با عل       

اين برهان در قرآن با چهار تقريـر مـورد          . متكلمان و فيلسوفان به تبيين اين برهان پرداختند       
  .توجه قرار گرفته است

  آيه ذيل ساختار و شـالوده آفـرينش انـسان را بـر فطـرت               :خلق بر فطرت توحيدي   . 1
  .كند كه خاصيت ذاتي است خداشناسي وصف مي
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قم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذلك الدينُ الْقَيم فَأَ
  ).30؛ )30(روم  (ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يعلَمونَ

ن بـه صـبغه و رنـگ     آيه ديگر از سرشت و خميرمايه خداشناسي انـسا        :صبغه االهي . 2
گويـا خداونـد وجـود انـسان را بـا اصـل توحيـد در كـوره آفـرينش                    . كنـد    تعبير مي  االهي
  .آميزي كرده است رنگ

  ).138، )2(بقره  (صبغَةَ اللَّه ومنْ أَحسنُ منَ اللَّه صبغَةً ونَحنُ لَه عابِدونَ
 حق را گوينـد؛  حنيف در لغت، مايل به. كند  مي آيه ديگر از فطرت انسان به حنفيت تعبير :حنفيت. 3

در روايات از حنفيت به فطرت تفسير شده اسـت          . مقابل جنف كه بر ضاللت متمايل است      
  ).276، ص 3ج : 1362مجلسي (

سازند كـه انـسان در صـورت بريـدن از              برخي آيات خاطرنشان مي    :رجوع به نفس  . 4
رت را پوشانده اسـت، و بازگـشت بـه          هاي ذهني خويش كه فط       دنيايي و پيشفرض   تعلقات

؛ احقاق 64): 21(انبياء (نفس خود، اعتقاد به خداوند يكتا را در ضمير خويش خواهد يافت 
  ).48): 43(؛ زخرف 27): 46(

  ).، خداشناسي فطري1384نگارنده، قبسات، تابستان : ك.براي اطالع بيشتر، ر(

  برهان نفس. 6
. رد، مجمع صـفات گونـاگون انـسان اسـت         در جاي خود ثابت شده كه نفس وجود مج        

  .برد انسان با تأمل در زواياي مختلف آن به وجود خداوند پي مي
  :شود در قرآن كريم، ابعاد گوناگون نفس انساني مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است كه اشاره مي

 قرآن كريم، شناخت خدا براي نفس انساني ):عالم ذر(شناخت خدا شناخت پيشين . 1
دهد؛ بلكه معتقد است كه خداوند، در جهان پيش از ماده به نام   اين دنيا اختصاص نميا بهر

كـه آيـه ذيـل     ها فراهم آورده اسـت؛ چنـان   عالم ذر، زمينه و بستر خداشناسي را براي انسان     
خداوند، خودش را بر نفس و ارواح فرزندان آدم در عالم پيـشين بـه مرحلـه                 : كند  تأكيد مي 

 رساند و از آنان خواست به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا من خـداي شـما                  گواهي و ظهور  
  .همگي آنان نيز به اين پرسش، پاسخ مثبت دادند. نيستم

   أَنْفُسهِم أَلَست بِرَبكُم قَالُوا بلَى وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى
  .)172 :)7(اعراف  (هِدنَاشَ
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كند كه اين مهـر و        اين آيه شريفه، بر اصل فطرت و سرشت خداشناسي انسان تأكيد مي           
سرشت بر جان و نفس انسان در عالم عقول و پيش از دنيا بر تار و پود انسان زده شده؛ اما                     

  .ارآلود شودهاي مادي، اين سرشت پاك، مكدر و غب ممكن است در عالم دنيا و ماده با حجاب
 كنـد؛   قرآن كريم به خداشناسي فطري در عالم ذر بسنده نمـي          :هاي خدا در نفس     ارائه نشان . 2

 خـداجويي را در  هـاي خداشناسـي و   سازد كه خداوند در دنيا، آيات و نـشانه   بلكه خاطرنشان مي  
  .ها نشان و ارائه خواهد داد تا حقيقت االهي بر آنان روشن شود ضمير و جان انسان

تَّىسح هِمي أَنفُسففَاقِ وĤْي النَا فاتآي قُّ نُرِيهِمالْح أَنَّه منَ لَهيتَب53): 41(فصلت  ( ي.(  
صورت مستقل،    گاه به   هاي يقين به خداوند را در پهناي زمين وصف؛ آن           آيه ديگر، نشان  

  :كند هاي انساني را نيز بستر آيات االهي ذكر مي نفس
  .)21 ):51 (ذاريات (وفي أَنفُسكُم  آيات للْموقنينَوفي الْأَرضِ

جا كه بستر خداشناسي با تقريرهاي پيشين در نفس            از آن  :توبيخ عدم تأمل در نفس    . 3
تواند انسان را خداشناس و موحد بـار          ها وجود دارد، مطالعه و تفكر در آن مي           جان انسان  و

ه و تأمل در نفس نيز حقيقت و ياد خـدا را بـه              ترك مطالع . عكس آن نيز صادق است    . آورد
هـا خطـاب    رو قرآن بيشتر با زبان عتاب و تـوبيخ بـه انـسان            سپارد؛ از اين    بوته فراموشي مي  

  كنيد؟ كند كه چرا در انفس و جان خودتان تفكر و تأمل نمي مي
  .)8 :)30(روم  (أَولَم يتَفَكَّرُوا في أَنفُسهِم

  ).64 :)21(انبياء  (سهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنتُم الظَّالمونَ أَنفُ فَرَجعوا إِلَى
. ها جز بـت بـزرگ اشـاره دارد    آيه اخير بر داستان حضرت ابراهيم در شكستن همه بت       

ها را شكستي، حضرت در پاسخ        پرستان از حضرت ابراهيم پرسيدند كه آيا تو بت          وقتي بت 
پرسـتان در همـين       بـت . ده و شما از او بپرسـيد      بت بزرگ چنين كاري را مرتكب ش      : فرمود

لحظه با رجوع به نفس خويش به تأمل فرو رفتند و جرقه خداشناسي حقيقي در نفس آنان                 
روشن شد كه رهاورد آن نسبت ظلم بـه خودشـان بـود؛ امـا دوبـاره ضـمير پـاك خـود را                

  .فراموش كردند

  چگونگي داللت نفس بر وجود خدا
هاي ذيـل دربـاره چگـونگي      ناظر بر نفس، نكات و ديدگاه     بعد از گزارش مختصر آيات    

  :داللت آن بر خداشناسي قابل توجه است
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 گفته از راه فطرت و سرشت خداشناسي درصدد    برخي معتقدند كه آيات پيش     :فطرت. أ
  .اثبات وجود خدا هستند

 گردد كه در فلسفه مبـرهن شـده       تقرير ديگر به وجود مجرد نفس برمي       :تجرد نفس . ب
انسان با تأمـل و تفكـر در برابـر چنـين وجـود مجـردي بالـضروره دنبـال علـت آن                    . تاس

انـسان در     جا كه علت وجود مجرد، خود بايد مجـرد و اقـوا از آن باشـد،                 گردد و از آن     برمي
  .شود پرتو آن به عالم غيب و خداوند منتهي مي

ي اسـت كـه      نفس انسان مظهر وجود االهـ      :تفكر در حقيقت، حاالت و افعال نفس      . ج
انسان با تأمل در ابعاد و زوايـاي گونـاگون آن و            . اي دارد   العاده   پيچيده و قدرت فوق    وجود

  .تواند به آفريننده آن پي ببرد گيرهايش مي نوع تصميم
  ديدگاهي معتقد است كه انسان با تأمل در نفس خود، به وجـود فقـر               :علم حضوري . د

يابد و بـا ايـن علـم ارتبـاط      علم حضوري مي الوجود    ذاتي خويش و وابستگي تام به واجب      
  .كند خود را با خداوند به نحو اعال برقرار مي

 ديدگاه ديگر مدعي است كه مطالعه نفس، ما را به وجود رابط و              :نفس وجود رابط  .   ه
را » اليـه  مربـوط «كند و انسان پيش از شناخت وجـود رابـط، بايـد      رابطي آن رهنمون مي نه

ها و صاحبان آن را نگارنده در اثـري بـه             تفصيل ديدگاه (داوند است   بشناسد و آن وجود خ    
در آينـده نزديـك تقـديم    » نام اصطياد معارف عقلي از نـصوص دينـي ـ دفتـر خداشناسـي     

  ).خوانندگان فاضل خواهد كرد

  برهان نظم. 7
پسند، وجود نظم در جهان است كه بر وجود ناظم هوشمند داللـت               يكي از براهين عامه   

. شـود   تقسيم مـي  » غايي«و  » علّي و معلولي  «كه نظم به دو قسم         نكته قابل توجه اين    .كند  مي
اي است كه از وجـود علـت و نـاظم آن خبـر                مرتبط و هماهنگ مجموعه     قسم اول، اجزاي    

كند كـه     قسم دوم بر ضرورت وجود غايت و هدف براي مجموعه منظم داللت مي            . دهد  مي
  .آن نيز از ناظم هوشمند و حكيم است

به دليل فراواني و روشني آيـات برهـان نظـم از            . هر دو قسم در قرآن مطرح شده است       
اما درباره ارزش معرفتي اين برهـان بـه ايـن نكتـه اشـاره                 شود؛    اشاره آن نيز صرف نظر مي     

كنيم كه قرآن كريم بعد از يادآوري نظم در جهان هستي از آن با تعابير معرفتـي وصـف                     مي
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برخي آيات از نظم به     . ده عنايت قرآن به ارزش معرفتي اين برهان است        دهن    كند كه نشان    مي
آيات ديگـر، نظـم     ) 2): 13(؛ رعد   20): 51(ذاريات  (كند    ياد مي » توقنون«،  »آيات للموقنين «

كنـد    وصـف مـي   » لعلكـم تعقلـون   «،  »االلبـاب   أولي«،  »لقوم يعقلون «را براي تعقل و عاقالن،      
  ).90): 3(عمران  ؛ آل164): 2(؛ بقره 5): 45(جاثيه (

) 21): 30(؛ روم   69 و   11): 16(؛ نحل   3): 13(رعد  (آيات ديگر نظم را براي اهل تفكر        
  .سازد خاطرنشان مي

فلـسفي، علمـي و     (هـاي گونـاگوني       در تفسير چگونگي داللت نظم بر نـاظم، رهيافـت         
  .طلبد ري ميها مجال ديگ وجود دارد كه تبيين آن) تجربي، فطري، استدالل جدلي و عرفاني

  برهان هدايت و عنايت. 8
كـرد كـه در      برهان نظم فقط بر وجود نظم و هماهنگي بين اجزاي مجموعه داللـت مـي              

صورت ثابت و يكنواخت باقي مانده است؛ اما اشيا بعد از آفـرينش و تكميـل                  وجود اشيا به  
دايت ها از حيث نظاممند بودن، يك ويژگي نيـز دارنـد و آن سـير، حركـت و هـ                  خلقت آن 

سوي هدف خاصي است كه ايـن سـير و حركـت رو بـه رشـد و تكامـل بـوده ، چنـين                           به
ها، هـدايت و      نمايد كه آفريدگار، افزون بر خلقت و اعطاي نظم به ساختمان وجودي آن              مي

ها به سوي كمال ثانوي را نيز به عهده دارد و به نوعي مراقب است كه هدايت و                    حركت آن 
استاد مطهري معتقد است كه اين برهان نخـست در قـرآن مطـرح              . تكامل اشيا منقطع نشود   

  ).109، ص 4ج : 1374مطهري، (اند  وران از آن الهام گرفته شده و انديشه
  :آيات ذيل به اين برهان ناظر است

  ).50): 20(طه  (ء خَلْقَه ثُم هدى  كُلَّ شَي قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى
ني اعطاي خلقت و اصل هدايت هر شيء اشاره و تفكيك قائـل             اين آيه به دو مرحله يع     

بعد از خلقت نيز به هـدايتگري نيازمنـد           شود كه مرحله هدايت اشيا        شده است و معلوم مي    
  ).همان(است كه آن خدا است 
  ).3): 87(اعلي  ( والَّذي قَدر فَهدى الَّذي خَلَقَ فَسوى

مرحله هـدايت،   . كند  تأكيد مي ) ويه، تقدير و هدايت   خلقت، تس (اين آيه به چهار مرحله      
  .واپسين مرحله است كه در مخلوقات بوده و به خدا نسبت داده شده است

  ).78): 26(شعراء  (الَّذي خَلَقَني فَهو يهدينِ
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اين آيه شريفه نيز بين خلقت و هدايت تفاوت قائل شده و هادي انسان در مـسير خـود    
  .كند را خداوند وصف مي

  .كاربرد بيشتر اين برهان در نباتات، حيوانات و در حد باالتر در انسان است
 ؛ علـق  73 ):21 (؛ انبيـاء  12 ):32 ( سـجده  ؛68 ):16 (نحـل (برخي از معاصران، به آيات      

  ).77ص: 1361؛ صافي گلپايگاني، 72ص: 1359گرامي، . (اند ؛ تمسك كرده)5 ـ 1 ):96(

  برهان وقوع حوادث خاص. 9
گيرد و معناي آن اين است كه هـر            نظام طبيعت براساس اصل عليت صورت مي       گردش

دهـد كـه بـا شـناخت          اي با علت خاص و متناسب خود كه نوعاً مادي است، رخ مي              پديده
بيني كرد؛ امـا گـاهي در چرخـه طبيعـت حـوادث خـاص رخ                  توان معلول را پيش     علت مي 

 نيست؛ چرا كه وقوع چنين حوادثي نظام        دهد كه با نظام طبيعت شناخته شده قابل تبيين          مي
  .كند طبيعت را خرق، و از وجود فاعل و علت فرامادي حكايت مي

اين برهان در فلسفه و كالم اسالمي فاقد پيشينه است؛ امـا در مغـرب زمـين در رديـف                   
تـوان بـراي آن در قـرآن پيـشينه            با تأمل در آيات مـي     . يكي از براهين خداشناسي قرار دارد     

  :شود  اشاره مييافت كه
 قرآن از جهات گوناگون مثل بالغت و فـصاحت، اتقـان و همـاهنگي،               :اعجاز قرآن . 1
صدور چنين كتابي از پيامبر امي بـر ارتبـاط وي بـا             . العاده است    از غيب، كتابي خارق    اخبار

  . غيب و خداوند داللت دارد
  ).82): 4(نساء (» يرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتالَفاً كَثيراًأَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو كَانَ منْ عند غَ«

 سـال بـر     23كـه در طـول        كند و با وجود اين      آيه پيشين به عدم اختالف قرآن اشاره مي       
گونه اختالف و تهافتي در آن راه ندارد؛ در حالي كه كتاب عـادي                پيامبر امي نازل شده، هيچ    

انگـاري اعجـاز      فـرض   ف پر است؛ پس اين آيه شريفه با پـيش         در زمان كمتر از آن از اختال      
العاده بودن  به ديگر سخن، نفس خارق. انگارد قرآن، آن را دليل بر نزول از سوي خداوند مي

كند؛ پس با توسل بـه وجـوه          كتاب، بر وجود خداوند و ارتباط آورنده آن با خدا داللت مي           
  . در جايگاه صاحب اصلي كتاب استدالل كردتوان به وجود خداوند گوناگون اعجاز قرآن مي

  :كند كه با قرآن به خداوند استدالل كنيد  نيز تأكيد ميامام علي
  .)175البالغه، خطبه  نهج (و استدلوه علي ربكم
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 قـرآن، نخـست اهـل     .  عبارت از درخواست عذاب آسماني براي رقيب است        :مباهله. 2
خواند و در صـورت عـدم         اوند و اسالم فرامي   كتاب و ديگران را با برهان و استدالل به خد         

. كنـد   ايمان، راهكار آخر را اجتماع مدعيان و منكران در محلي و درخواست عذاب ذكر مي              
  .كند دعاوي هر طرف قبول شود و عذاب رقيب را در بر گيرد، آن بر حقانيت طرف داللت مي

نو كُمنَاءأَبنَا ونَاءأَب عا نَدالَوفَقُلْ تَعنَةَ اللَّهلْ لَععتَهِل فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو كُماءسننَا واءلَى  سع
  ).61): 3(عمران  آل (الْكَاذبِينَ

العاده است، دليل و اصل مسلّم بـراي          آيه شريفه، نزول عذاب و نفرين را كه عمل خارق         
ه شأن نـزول آيـه يعنـي مناقـشه مـسيحيان            با توجه ب  . انگارد  تشخيص آيين حق از باطل مي     

توان گفت كه آيه، داللت عمـل         مي) ص(نجران درباره اصل توحيد و نبوت حضرت محمد       
در تأييد اين داللـت   . العاده مباهله بر اثبات توحيد و نبوت را به رسميت شمرده است             خارق

  ).514ص : 1365كليني، . (رواياتي نيز وارد شده

  )ع خطر محتملدف(برهان معقوليت . 10
كند كه انسان مدعايي را نخست با استدالل و برهان بپـذيرد؛ امـا                عقل و منطق حكم مي    

در هر صورت، اگر با برهان و استدالل يقيني به مطلبي نائل نشود، در مرحله بعد مـصالح و         
مفاسد را در نظر بگيرد؛ براي مثال، انساني اگر در حد ضعيف احتمال دهد در مـسير خـود                   

در مسأله خداشناسي نيز انسان     . پردازد  انديشي مي    درنده يا بمبي وجود دارد، به چاره       حيوان
بايد با برهان به حقانيت خداوند و دين ايمان بياورد؛ اما در فرض عدم حـصول آن، مـسأله                   

  .عذاب آخرت را مالحظه كند و براي در امان ماندن از آن به خداوند روي آورد
ن شرط پاسكال معروف است؛ اما چهارده قـرن پـيش در دو             اين برهان در غرب به برها     

  :آيه ذيل در قرآن مطرح شده است
يدعقَاقٍ بي شف ونْ همنْ أَضَلُّ مم كَفَرْتُم بِه ثُم اللَّه ندنْ عإِن كَانَ م تُمأَي52): 41(فصلت  (قُلْ أَر.(  

باشد و شما به آن كافر شويد، چه كسي بگو به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خداوند 
  !تر خواهد بود از كسي كه در مخالفت شديدي قرار دارد؟ گمراه

گويـد و خاطرنـشان       اين آيه شريفه به نوعي با زبان تهديد و ارعاب با كافران سخن مي             
سازد كه اگر قرآن به واقع از سوي خداوند باشد كه هست، به شما كافران جز گمراهـي                    مي

آيه صورت اول برهان يعني نجات از عذاب در صـورت  (شود  اي عايد نمي    نتيجه و بدبختي 
  ).اش مطرح نكرده است ايمان را به دليل روشني
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ابوالفتوح رازي، آيه را طريقه جدل براي اثبات قرآن و معاد از باب احتياط و فخر رازي                 
  .اند و عالمه طباطبايي نيز آن را از باب وجوب دفع عقاب محتمل وصف كرده
  ).28 ):67(ملك  (قُلْ أَرأَيتُم إِنْ أَهلَكَني اللَّه ومن معي أَو رحمنَا فَمن يجِيرُ الْكَافرِينَ منْ عذَابٍ أَليمٍ

بگو به من خبر دهيد اگر خداوند مرا و تمام كساني را كه با من هستند هالك كند، يا مورد ترحم 
  !دهد؟  از عذاب دردناك پناه ميقرار دهد، چه كسي كافران را

) ص(كم احتمال نجات و سعادت پيامبر اسـالم      آيه شريفه در صدد القاي نجات يا دست       
آيـه بـا ايـن    . و پيروان وي در آخرت است، برعكس كافران كه هيچ جايي نخواهند داشـت  

د كنـ   بيني مي   را پيش ) سعادت براي مؤمنان و عذاب براي كافران      (بيان دوسرنوشت متفاوت    
خواهد از باب احتياط و محاسبه سودآوري هم كه شده بـه              صورت تلويحي از كفار مي      و به 

  .نجات دهند) گرچه محتمل(خدا و اسالم ايمان آورده، خود را از عذاب آينده 
انگاري خداشناسـي در بعـض        كه قرآن كريم با وجود قول به بداهت و فطري           حاصل آن 

صـورت تلـويحي بـه اثبـات خداونـد            ات ديگر به  صورت صريح و مستقيم و در آي        آيات به 
انگيز برخي از براهين عقلـي        صورت اعجاب   پرداخته؛ بلكه بعض آيات چهارده سده پيش به       

هاي متمادي، فيلسوفان نامي چون       خداشناسي را مورد اهتمام قرار داده است كه بعد از سده          
سيق بـراهين فلـسفي اثبـات خـدا     ها به تدوين و تن سينا و صدرالمتألهين با الهام از آن     بوعلي

مانند برهان صديقين و امكان پرداختند و نيز برخي براهين عقلي خداشناسـي ماننـد برهـان               
  .هاي قرآن كريم است هدايت از ويژگي
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