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)90 -59صفحات ) ( ع(بررسي براهين خداشناسي در كالم امام علي   

 

 )ع(براهين خداشناسى در كالم امام على  بررسى  

 *دكتر اقدس يزدی  

 **سيده مريم حسينى  

 چكيده  

اثبات وجود مبدأ هستى از اصيل ترين دغدغه های فلسفى تفكر بشری بوده اسـت 

سـرلوحۀ ) ع(از نظر امام علـى . رود ترين مباحث فلسفى به شمار مى و يكى از مهم

دين شناخت خداوند است؛ زيرا ساير مبانى اعتقادی انسان بر بنای شناخت توحيدی 

او استوار مى گردد و اگر انسان در اين مسئله شناخت درستى داشته باشد، مى تواند 

. در ساير مراحل كمالى گام های درست و محكمى در مسير سعادت غـايى بـردارد

اند،  تبۀ شناخت را نسبت به خدای متعال داشتهكه خود عالى ترين مر) ع(امام على 

در اين نوشتار . در اين مسئله كلمات گران بهائى را برای ما به يادگار گذاشته است

مورد بررسى ) ع( على سعى بر اين است تا براهين اثبات وجود خداوند را از منظر امام

ات و چگونگى سـاختار ايشان در عباراتى ما را به توجه و تدبّر در مخلوق. قرار دهيم

وجودی آن ها رهنمون مى شوند تا بتوانيم از نظم و هماهنگى و تغيير و حدوث آن 

ها پى به وجود خالقى عالم، دانا و حكيم ببريم كه خـود از حركـت و حـدوث مبـّرا 

وجـود ... هم چنين امام در براهين ديگری مثل امكان و وجوب و صديقين و. باشد

سيط، مطلق و بـى نيـازی را معرفـى مـى كننـد كـه همـۀ خداوند واجب الوجود، ب

 .موجودات به او وابسته و نيازمند هستند  

 ).ع(على عقل، برهان، خداشناسى، امام  :كلمات كليدی  

                                                 
 .استاديارگروه فلسفه دانشگاه قم *

 .فلسفه و كالم دانشگاه قم دانشجوی كارشناسى ارشد **
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 مقدمه  

ترين مسائل فكری انسان است و اعتقاد يا عدم  دار مسئله وجود خداوند يكى از مهم ترين و سابقه

پـس بـر هـر . اعتقاد به وجود خداوند نقش بسيار مهمى را در سعادت يا شقاوت انسـان هـا دارد

مسئله باشد كه آيا در واقع خدايى وجود دارد يا اين كـه  انسانى الزم است كه در پى شناخت اين

شـناختن خداونـد ) ع(عالم به خودی خود به وجود آمده است؟ به همين دليل از منظر امام علـى 

متعال، برترين معرفت معرفى شده است و چه بهتر است كه انسان خدای متعال را از منظر فردی 

مـن «: ررسى قرار دهد چرا كه خـود حضـرت فرمودنـدكه خداوند را به خوبى مى شناسد مورد ب

، و اين نشان دهندۀ شناخت عـالى )179نهج البالغه، خ (» خدايى را كه نشناسم عبادت نمى كنم

 .از خداوند مى باشد) ع(امام على   

 برهان پذير بودن مسئله اثبات وجود خداوند  

يقينيات اولى باشـد كـه عبـارت برهان قياسى است كه از مقدمات يقينى فراهم آمده باشد، خواه 

: گويد ابن سينا مى. است از ضروريات و خواه يقينى به واسطه اوليّات، كه عبارت است از نظريات

  ).193، ص1366جميل صبا، (» برهان قياسى است مركب از يقينيات برای كسب نتيجۀ يقينى«

صـدر المتـألهين . ه انـدبرخى امكان اقامۀ برهان براثبات وجود خدا را مـورد ترديـد قـرار داد

واجـب . انّـى و لّمـى: احتجاج منحصر در دو نـوع اسـت: استدالل آنان را اين گونه نقل مى كند

پس هر استداللى كه بر اثبـات خـدا اقامـه شـود، لّمـى . تعالى، به هيچ وجه معلول چيزی نيست

، 1410لمتـألهين، صـدر ا(نخواهد بود، بلكه دليل انّى است و دليل انّى هم كه مفيد يقين نيسـت 

در پاسخ مى توان گفت كه مراد حكما از نفى استدالل عقلى بر اثبات خدا، نفى اقامۀ ) 27، ص6ج

و انّـى ) سير از علت به معلـول(در منطق، برهان به لّمى . برهان لّمى است نه نفى هرگونه برهان

. تقسـيم مـى شـود) لـتاز معلول بـه ع(و دليل ) سير از يك مالزم به مالزم ديگر(به انّى مطلق 

برهان اّن مطلق كه از آن به برهان شبه لّم هم تعبير شده است، نزد منطق دانان و فالسفه اعتبار 

چنان كه از ظاهر سخنان ابن سينا به دست مى آيد كه اوًال اقامـۀ دليـل . دارد و مفيد يقين است

فاالول ليس عليه «. طلق استقطعى بر اثبات وجود خدا ممكن است و ثانيًا آن دليل از نوع اّن م

برهاٌن محض النه ال سبب له بل كان قياسا شبيهًا بالبرهان، النّه استدالل من حـال الوجـود انّـه 

  ).33، ص1363ابن سينا، (» يقتضى واجبا و ان ذلك الواجب كيف يجب ان يكون
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  :صدر المتالهين نيز برای إثبات عقلى وجود خدا از برهان شبه لِّم خبر مى دهد

صدر (» إن الواجب ال برهان عليه بالذات بل بالعرض و هناك برهان شبيه بالّمى«

  )29 - 28، ص6المتالهين، همان،ج 

عالمه طباطبايى، اصوًال براهين كارآمد در فلسفه و إثبات خدا را، از نـوع بـراهين إن مطلـق مـى 

وجوده تعالى كثيرًة متكاثرًة و أوثقهـا  البراهين الدالة على«. داند كه يقين آمور و مورد إعتماد است

و هو كما ستقف عليه برهان إنـى ... و أمتنها هم البرهان المتضمن للسلوك إليه من ناحية الوجود 

  ).268،ص 1414طباطبائى، (» لسلوك فيه من الزٍم من لوازم الوجود إلى الزم آخر

كه بر اساس تالزم عقلى بـين براهين فلسفى «: استاد مصباح يزدی، در اين باره مى فرمايند

حدود برهان إقامه مى شود، خواه برهان لّمى ناميده شود يا برهان إنّـى، از ارزش منطقـى كـافى 

برخوردار است و إنى ناميدن آن ضرری به اعتبار و ارزش آن نمى زند، بلكه مى توان گفـت، هـر 

إنفكـاك معلـول از علـت  برهان لّمى متضمن يك برهان إنّى است، كه كبرای آن را محال بودن

 ).362، ص2،ج 1383مصباح يزدی، (» دهد تامه تشكيل مى  

نكتۀ قابل ذكر اين است كه مى توان با برهان انّى نيز، وجود خدا را به طور يقينى اثبات كرد؛ 

مثًال از مشاهدۀ ممكنات، به وجود . فرايند برهان انّى، مشاهدۀ معلول و رسيدن به يك علت است

را بـا ... اوصاف ديگر اين علت مانند واحـديت، نامتنـاهى و . واجب الوجود مى رسيم علتى به نام

براهينى ). 203، ص 1380عسكری سليمانى، ،(براهين ديگر از جمله داليل توحيد ثابت مى كنيم 

كننـد و  مثل حركت، نظم و حدوث از جملۀ براهين انّى هستند كه صرف وجـود خـدا را ثابـت مى

قين، امكان و وجوب، و امكان فقری از جملۀ براهين شبه لّم هستند كـه مفيـد براهينى مثل صدي

 .اند يقين  

 )ع(در كالم امام على  براهين خداشناسىبررسى   

استدالل بر وجود خداوند را به طور مستقل كمتر مشـاهده مـى كنـيم؛ يعنـى ) ع(در سخنان امام 

 )ع(را مخاطبـان اميرالمـؤمنين عنوانى تحت براهين اثبات وجـود خـدا مشـاهده نمـى شـود؛ زيـ

اشخاصى بودند كه به وجود خدا اعتقاد داشتند و در وجود خدا كمتر شك و شـبهه مـى كردنـد و 

تنها الزم بود كه اعتقادات آن ها تصحيح شود و به همين خاطر است كه مى بينيم كـه حضـرت 
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خود به برخى از داليـل بيشتر در مورد صفات خداوند بحث مى كردند و ما در اين جا در حد توان 

 . اثبات وجود خدا پرداخته ايم

  برهان حركت. 1

وجه تسميۀ اين برهان . يكى از براهين جهان شناختى در اثبات وجود خداوند برهان حركت است

به برهان حركت اين است كه در آن وجود حركت در عالم بديهى دانسـته شـده و بـا اسـتفاده از 

ال بودن سلسلۀ نامتناهى محّركات و متحّركات وجود محّرك نا نيازمندی حركت به محّرك و مح

اين برهان در ابتدا در آثار افالطون و ارسطو و پس از آن در آثار حكمای . متحّرك اثبات مى شود

همـانطور كـه مـى دانـيم متحـرك، ). 169، ص1378جوادی آملى، (اسالمى استفاده شده است 

است ومتحرك، قابل؛ وفاعل، حيثيت وجـدان دارد و موجب حركت نمى شود؛ زيرا محرك، فاعل 

بـه . يعنى محرك، حركت مى دهد و متحرك مى خواهد حركـت را بپـذيرد. قابل، حيثيت فقدان

آن . پس متحرك، احتياج بـه محّركـى غيـر از خـود دارد. تعبيری فاقد شئ معطى شئ نمى شود

لسله محّرك ها بايد ناگزير به س. محرك، اگر خود متحرك باشد، باز نياز به محرك ديگری است

محّركى ختم شود كه ديگر خود متحرك نباشد؛ در غير اين صورت گرفتـار دور يـا تسلسـل مـى 

مـال . شويم و چون دور و تسلسل باطل است؛ پس بالضروره به محرك غير متحرك مى رسـيم 

ه نـدارد و از قـوت اين محرك به دليل اينكه تغييـر ودگرگـونى در او را: فرمايد صدرا در ادامه مى

  ).43و 42صدر المتالهين، همان، (وحدوث مبّرا مى باشد واجب الوجود است 

صدر المتألهين خود بر اساس حركت جوهری اثبات كرده است كه كل عالم ماده در حال حركـت 

و دگرگونى مى باشد و اين حركت، ذاتى عالم ماده است كه جلوه های آن را به صورت حركت در 

او مطرح مى كند كه نخستين كسى كه حركت در جوهر را مطرح كرده اسـت، .بينيماعراض مى 

كوه ها را مى بينى وآنها را جامد وساكن مى پنداری، در حالى «: فرمايد خداوند حكيم است كه مى

 ).88/نمل(» كه مانند ابر در حركتند  

نـداريم كـه در موجـودی  ميان موجـودات طبيعـى در): ع(بررسى برهان در كالم امام على 

به تعبير ابن سينا موجودات عالم، نـزد متفكـران . قلمرو حركت نبوده، وحركت بر آن حاكم نباشد

واگر چيزی ماده وحركت نداشت، فاقد هسـتى » كل موجود مادیّ «مادی منحصر در ماده اند كه 

را  بر همين اساس، ماركسيسـتها بحـث دربـاره خـدا و متافيزيـك ).5ابن سينا، همان، ص(است؛

به عبـارت ديگـر . پندارند بحثى بيهوده مى دانند، آنها انديشه های انديشمندان الهى را خرافى مى
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هر موجودی مادی است و قهرًا هر موجودی در حال حركت و دگرگـونى اسـت و : آنها مى گويند

كت موجود تغيير ناپذير نداريم؛ پس بحث را پيرامون خدا و ساير مسائل متافيزيكى كه محكوم حر

  .نيست و تفسير و تحويل مادی در آن راه ندارد را بيهوده و ره آورد آن را خرافى مى شمرند

 :در خطبه ای بلند و توحيدی مى فرمايند) ع(اميرالمومنين  

خدا محكوم حركت نيست، نه با حركت كار مى كند و نه حركت در ذات واجب راه «

 ).186نهج البالغه، خ (» نيستدارد، عليت و فاعليت او نيز، با حركت همراه   

 :در اين بيان حضرت سه مطلب است  

  .هستى خدا منزه از حركت است. 1

  .عليت خدا، فاعليت و تأثيرش از حركت منزه است. 2

كار خدا، يعنى آنچه به نام فعل خدا مطرح است و آنچه را خدا آفريده، بخشـى از آنهـا . 3

هم كه مادی اند محكـوم حركـت و  كه مجردند، مصون از حركت و تغييرند و بخشى

 .مشمول تحول و دگرگونى هستند  

 :بار ديگر حضرت در جمله ای مى فرمايند  

  ).همان(» بر خداوند سكون و حركت جاری نمى شود«

خدا نه متحرك است و نه ساكن؛ زيرا سكون و حركت مقابل يكديگرند و تقابلشان هـم بـه نظـر 

ومصداق اين دو، موجود مادی و بـالقوه اسـت كـه . استصدرالمتألهين، تقابل ملكه و عدم ملكه 

، واگـر بالفعـل تحـول در آن راه يافـت مـى گوينـد »ساكن«اگر بالفعل دگرگون نشد مى گويند 

. چيزی كه ماّده ندارد و خالق جسم و ماده است، ثابت است نه ساكن و نه متحـرك. »متحرك«

 .صفت موجود مادی استاو ثبات دارد نه سكون، سكون در مقابل حركت است كه   

خداوند حركت پذير و سكون پذير نيسـت، تحـّول و جمـود و : از اين رو حضرت مى فرمايند

سكون در او راه ندارد؛ زيرا حركت را او آفريده و اعطا كرده است؛ چيزی كه آفريده خداست بر او 

 .حكومت نخواهد كرد  

شود، و آنچه كه خود ايجاد چگونه چيزی كه او خود، آن را جاری ساخته، بر او جاری «

كرده، به او برگردد، و آنچه كه خود آن را پديد آورده، در او پديدار شود؟ اگر چنين بود، 

ذات او گوناگون مى گشت و كنهش پراكندگى مى پذيرفت و ديگر حقيقت او از ازلى 

 ).همان(» ورزيد بودن امتناع مى  
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هد بود، ونيز بسيط ومجرد هـم نخواهـد يعنى موجودی كه محكوم حركت است ازلى وابدی نخوا

 :بود تا آن جا كه باز حضرت مى فرمايند  

از اينكه چيزی كه در غير او تأثير مى گذارد، در او  ،)عدم امكان(امتناع او به قدرت «

 ).همان(» اثر بگذارد، بيرون است، هيچ دگرگونى، غروب و زوالى در خدا نيست  

در جهان طبيعت، هـم حركـت در . و نه در صفات ذاتى او حركت نه در ذات واجب تعالى راه دارد

جوهر و ذات موجودات راه دارد و هم تحول در اوصاف آنها، ولى در خداوند، هـم ذاتـش منـّزه از 

 ).64-61، ص1389جوادی آملى، (دگرگونى است و هم صفاتش كه عين ذات اوست   

حال است كه آثـار وی بـر او حركت و سكون از جمله آثار حق تعالى در اجسام مى باشد، و م

اين كه حركت آثار خداوند در اجسام است، امری روشن اسـت و نيـاز بـه اسـتدالل . عارض شود

 :ندارد، اّما محال بودن وقوع حركت در ذات الهى به چند دليل است  

محال است كه وجود اثر بر مؤثر مقدم شود؛ زيـرا ايـن اثـر اگـر شـرط كمـال خداونـد باشـد، . 1

نقصان در ذات الهى است و اين امر با واجب الوجود بودن سازگاری نـدارد و اگـر از اش  الزمه

صفات كمال نباشد؛ بلكه خداوند بدون آن دارای كمال باشد، در اين صـورت اثبـات آن بـرای 

وی نقص به حساب مى آيد؛ زيرا آن چه زائد بر كمال مطلق باشد نقص است و نقـص نيـز از 

 .خداوند محال است  

حركت در ذات الهى عارض شود الزمه اش تغيير و دگرگونى در ذات الهى است و تغيير و  اگر. 2

 .دگرگونى در ذات واجب راه ندارد  

اگر حركت و سكون از صفات خداوند باشد، تجزيه و تركيب در ذات وی الزم مى آيـد، امـا از . 3

سـكون از ويژگـى  آن جا كه تالى باطل است پس، مقدم نيز باطل خواهد بود؛ زيـرا حركـت و

های جسم است و اگر بر خدا عارض شود الزمه اش جسم بودن او خواهـد بـود وجسـم هـم، 

مركب و قابل تجزيه و نيازمند به أجزاء خود خواهد بود، در نتيجه الزم مى آيد واجب، ممكـن 

 .شود و اين امری محال است  

شد؛ زيرا خداوند بـه دليـل اگر خداوند متصف به حركت و سكون شود ازليت وی باطل خواهد . 4

اما ممكن كـه در ذات خـود نـه تقاضـای وجـود و نـه . واجب الوجود بودن ازلى نيز مى باشد

پـس، . تقاضای عدم دارد، شايستگى ازليّت را هم ندارد؛ بلكه هر چه دارد از ناحيۀ علّتش است

باشـد و اگر خداوند معروض حركت و سكون باشد، الزم مى آيد جسم و در ذات خـود ممكـن 
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پس الزم مى آيد كه ذات خداونـد حـادث و غيـر ازلـى . هر چه چنين باشد ذاتش حادث است

 .باشد و اين هم باطل است  

اگر خداوند متصف به حركت شود الزمه اش آن است كه پشت سر و جلو رو داشته باشد؛ زيـرا . 5

يفان اسـت، متحّرك پيوسته به سويى منتقل مى شود و چون جلو رو يكى از دو طـرف متضـا

طرف ديگر را هم كه پشت سر است الزم دارد و اين حالت بر خداوند محال است؛ زيرا هر چه 

 .دو جهت داشته باشد تقسيم پذير است و آن چه تقسيم پذير باشد ممكن خواهد بود، نه واجب  

وقوع حركت و سكون در خداوند دليل بر مصنوع و مخلوق بودن او مى باشـد؛ زيـرا قـدرت و . 6

انايى بر اين دو امر را يا خودش آفريده، يا ديگری بـه او داده اسـت و هـر دو فـرض باطـل تو

است؛ زيرا در صورت اّول قدرت بر حركت و سكون را كه خودش آفريده، بـه واسـطه قـدرتى 

است كه پيش از آن داشته و اگر اين فرض را تا بى نهايت ادامه دهيم تسلسل الزم مى آيـد، 

ورد توّقف كنيم الزمه اش آن است كه خداوند، پيش از آن كه قـدرت بـر ولى اگر در همين م

حركت و سكون پيدا كند قادر بوده باشد، و اين تحصيل حاصل است، اما در صـورت دوم كـه 

توانايى بر اين دو امر را از ديگری گرفته باشد، احتياج و نياز در ذات وی الزم مى آيـد و ايـن 

يری او مى باشد، و اين بر خالف واجب الوجود بودن حـق تعـالى پذ نشانه مصنوع بودن و تأثير

 ).161، ص4، ج1375بحرانى، (است 

توجه به اين نكته ضروری است كه نتيجه برهان حركت اثبات يـك محـِرك نـامتحّرك اسـت و 

 .حضرت از اين مطلب به عنوان يكى از اوصاف سلبى خداوند در موارد زيادی سخن گفته اند  

  برهان حدوث. 2

. يكى ديگر از براهينى كه با آن بر اثبات وجود خالق هستى استدالل مى شود برهان حدوث است

. اين برهان نزد متكلمان مشهور است و تقرير آن متوقف بـر تعريـف حـدوث و اقسـام آن اسـت

   :البته حدوث بر دو قسم است. حدوث، صفتى برای وجود به اعتبار مسبوق بودن آن به عدم است

عبارت است از مسبوق بودن وجود شئ به عـدم زمـانى، مثـل مسـبوق : زمانىحدوث  .1

  .بودن امروز به عدم در ديروز و حدوث مورد نظر متكلمين همين است

عبارت است از مسبوق بودن وجود شئ به عدم در ذات خود، مثـل همـه : حدوث ذاتى. 2

آن هـا برايشـان موجودات امكانى كه وجود برای آن ها، به سبب علتى خـارج از ذات 
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، ص 1416طباطبـائى، (حاصل است و درماهيت و ذات خود چيزی جز عـدم نيسـتند 

115.(   

 تقرير برهان حدوث  

  ١.حادث است) آسمان و زمين و آن چه در آن ها و بين آن ها است(عالم  :صغری

 .هر حادثى احتياج به محدث دارد :كبری  

 ).9 ، ص1375حلّى، (عالم احتياج به محدث دارد  :نتيجه  

 :اثبات صغری  

 وجود حركت در اجزاء عالم. 1  

و چون عالم خالى از حركت وسـكون نيسـت . متن عالم جسمانى همواره در حركت و تغيير است

هر جسمى بايد مكانى داشته باشـد و در آن مكـان، يـا سـاكن . پس، خالى از حوادث نخواهد بود

ث هستند و اين كه هـر چيـزی كـه خواهد بود و يا متحّرك؛ و حركت و سكون هر دو امری حاد

محل حوادث است امری حادث خواهد بود اين است كه، اگر چنين موجودی حـادث نباشـد بايـد 

قديم باشد و در اين صورت همراه با اين موجود قديم يا از آن حوادث چيزی وجود خواهد داشت، 

در شـئ واحـد الزم در صورت اول اجتماع حدوث و قدم . و يا اين كه چيزی وجود نخواهد داشت

در صورت دّوم هم الزم مى آيد كه جسم هم زمان از حركـت و . مى آيد و اين امری محال است

  ).13 -12ق، ص 1418تجليل، (سكون خالى باشد و اين هم محال است 

 يافته هاي علوم تجربي. 2  

ايـن علم جديد تا كنون بيش از يكصد و دو عنصر برای عالم كشف كرده و بـا دقـت بيشـتر بـه 

 .تر تر و برخى كند اند كه تمام عناصر در مسير زوال هستند ليكن برخى سريع نتيجه رسيده  

حيات در عالم ماده امر حادثى است كه ابتدا وآغازی دارد، زيرا اگر از ازل موجود بـود بنابراين 

و آغازی نداشت مى بايست مدتها قبل از اين، انرژی های ماده مسـتهلك شـده و پديـده حيـات 

 ).40ق، ص 1417ربانى گلپايگانى، (ادی از بين رفته باشد م  

                                                 
در . هر متغيّری حـادث اسـت. اين مقدمه خود مبتنى بر برهان ديگری است و آن اين است كه عالم متغيّر است.  ١

 .عالم، حادث استنتيجه 
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 اثبات كبری  

شيئى كه سابقه نيستى دارد، اگر بخواهد به وجود آيد، يا خود، علت است يا موجود ديگـری آن را 

اگر خود، علت خود باشد، تناقض پيش مى آيد، زيرا از آن نظر كه علـت اسـت . به وجود مى آورد

و از آن نظر كه معلول است؛ بايد بعد از علت باشد؛ يعنى يك چيز هم بايـد بايد قبل از خود باشد 

تناقض خواهد بود و اگـر موجـود ديگـری علـت شـئ چنين امری . قبل از خود باشد و هم نباشد

. حادث باشد، اگر آن علت، حادث زمانى باشد دوباره همين سؤاالت دربـارة آن مطـرح مـى شـود

 .نامند مى» خدا«برسيم كه خود ديگر حادث نباشد كه همگان آن را  بنابراين، ما بايد به ُمحِدثى  

اگر از اين نتيجه اجتناب كنيم، يا بايد گرفتار تناقض شويم و يا بايد به تسلسـل علـل فـاعلى 

تن در دهيم؛ چون تناقض و تسلسل هر دو باطل است به ناچار بايد به موجودی برسيم كه ديگـر 

 ).113، ص 1389رضايى،  محمد(سابقۀ عدم نداشته باشد   

در جمالت زيادی از حضرت به اين برهان اشاره شـده  ):ع(بررسى برهان در كالم امام على 

است و حضرت وجود حوادث در ممكنات را دليل بر قدمت و تعالى خالق آن ها از حدوث دانسـته 

  .است و به اين ترتيب بر وجود خداوند استدالل فرموده اند

  ).1نهج البالغه، خ(» كائٌن ال عن َحَدث، موجوٌد ال عن َعدم] اّهللاٰ تعالى[«

و كان در لغت بـه سـه صـورت اسـتعمال شـده  است» كان«در عبارت فوق اسم فاعل » كائن«

 :است  

به صورت فعل ماضى افادۀ حدث و زمان مـى كنـد و در ايـن صـورت بـه آن » كان«. 1

  .مى گويند» كان تاّمه«

 تـامى كند و برای داللت بر حدث نيازمنـد خبـری اسـت  تنها بر زمان داللت» كان«. 2

 .مى گويند» كان ناقصه«صورت به آن گردد، و در اين  معنای آن كامل  

 .از داللت بر حدوث و يا زمان باشد خالى» كان«. 3  

چيزی گفته مى شـود كـه  ، به»كائن«نتيجه گرفت كه پس از بيان اين معانى مى شود اين گونه 

، ذات مقّدس حق تعالى مى باشد و ذات حق منّزه از فته است و چون آن شئنبوده سپس وجود يا

داللـت كننـده بـر ) ع(در عبارت امـام » كائن«زمان است، بنابراين محال است كه كه مقصود از 

داللت كننده » كون«محال است كه » كائن ال عن حدث«زمان باشد و چون حضرت فرموده اند 

به بطالن اين كه، وجود خداوند مستلزم  بر حدث كه همان مسبوقيت به عدم است، باشد با توجه
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. بنابراين كائن جز بر وجود خالى از زمان و حدث داللت نمـى كنـد. زمان و مسبوق به عدم باشد

، مقصودشان ايـن اسـت كـه »موجود ال عن عدم«: اما اين كه حضرت در جمله دوم مى فرمايند

موجـود اسـت، يـا وجـودش موجود از آن جهـت كـه : توضيح آن كه. ستنيوجود خداوند حادث 

مى گويند، يـا مسـبوق » حادث«مسبوق به عدم و حاصل از عدم مى باشد، كه چنين موجودی را 

اثبـات ايـن حقيقـت كـه . مى گويند» قديم«به عدم وحاصل از آن نيست، كه چنين موجودی را 

اهد اگر خداوند حادث باشد، ممكن خو: وجود خداوند مسبوق به عدم نيست بدين صورت است كه

بود و اگر ممكن باشد واجب الوجود نيست، در نتيجه اگر خداوند حادث باشد، واجب الوجود نيست؛ 

كـائن ال «از جملـه ) ع(نتيجه اين كه مراد امام . اما خداوند واجب الوجود است، پس حادث نيست

موجـود ال عـن «، نفى حدوث ذاتى يا اعم از ذاتى و زمانى اسـت و مقصـود از جملـه »عن حدث

  ).280-278، ص1بحرانى، همان، ج(، نفى حدوث زمانى است »عدم

  :هم چنين حضرت نفى حدوث از خداوند را طى كلمات ديگری چنين بيان مى فرمايند

نهج البالغه، (» خداوند حدوث أشياء را بر ازليت خويش گواه وشاهد گرفته است«

  ؛) 185خ

د خويش و بر أزليتش داللت و خدايى كه با ايجاد آفريدگان و با حدوث خلقش بر وجو«

  ؛) همان(» هدايت فرموده است

سپاس خدای را كه با خلق خويش بر وجود خود داللت نمود و با حدوث آن به ازليت «

  ؛)152همان، خ(» خود راهنمايى فرموده است

حضرت در اين بيانات به يكى ازصفات مخلوقين كه حدوث است اشاره مـى فرمايـد و حـدوث را 

دی بر وجود و ازليت خداوند مى داند و خداوند را به نحوی معرفى مى كند كـه هـيچ دليل و شاه

يك از خصوصيات حادث بودن را ندارد؛ يعنى خدا كه علت حـدوث أشياسـت خـود نبايـد حـادث 

اش اين است كه خودش را هم به وجود آورده باشد و چنين امری  زيرا اگر چنين باشد الزمه. باشد

حضرت در كالم ديگری عدم تغيير و حدوث در خداوند را چنين بيـان مـى  .بالضروره باطل است

  :فرمايند

خداوند كسى است كه دگرگونى و تحول و زوال و فنا نمى پذيرد، مثل ندارد تا خود «

 ).186همان، خ(» هم متولد باشد ومتولد نيست تا محدود بشود
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صوصياتى مثل تغييـر و تحـول، در واقع اين بيان حضرت از يك سو نشان مى دهد كه خداوند خ

حركت و سكون را كه از ويژگى های موجودات حادث است را ندارد و از سويى ديگربا ايـن بيـان 

خداوند شبيه هيچ يك از حوادث عالم نيست در نتيجه ثابت كنند كه مى خواهند » مثل ندارد«كه 

نين نباشد تسلسـل الزم چون اگر چ در عالم هستى خداوند هستندو قديم تنها موجود غير حادث 

   .مى آيد و تسلسل هم محال است

  برهان فطرت. 3

گشـودن و ابـراز ) 350ص  ،7ج  ق،1414تاج العروس،(به معنای شكافتن، » فطر«فطرت از ماده 

و . آمده اسـت) 396صبى تا، مفردات راغب، (آن، ابتداء و اختراع، شكافتن از طول، ايجاد و ابداع 

لقت الهى انسان؛ به منزله شكافتن پرده تاريـك عـدم و اظهـار هسـتى از آن جا كه آفرينش و خ

امكانى است، يكى از معانى اين كلمه آفرينش و خلقت است، البته آفرينشى كه ابداعى و اختراعى 

  .باشد

امور فطری يعنى آنچه كه نوع خلقت و آفرينش انسان اقتضای آن را داشته و مشترك بين همـة 

كـل «: چنان كه در حديث نبوی نيز آمده اسـت). 24، ص ج1384آملى، جوادی (انسان ها باشد 

، يعنى همـه انسـان هـا و حتـى فرزنـدان )13، ص2ق، ج1407كلينى، (» مولود يولد على الفطرة

مشركان هم به هنگام تولد، معرفت خدا را به همراه دارند و با فطرت الهى متولد مى شوند؛ يعنى 

مى باقى است و به درجات مختلف در جهـان كنـونى بـه يـاد اصل معرفت خدا در روح و جان آد

آيد و حقيقت فطرت در انسان همان واقعيـت هسـتى اوسـت؛ نـه چيـزی جـدای از او  انسان مى

  ).143، ص 1382جوادی آملى، (

  انواع امور فطری

  :فطريات انسان را به دو دسته مى توان تقسيم كرد

 .به آموزش از آن ها برخوردار است شناخت های فطری كه هر انسانى بدون نياز. 1
مانند گـرايش بـه . ميل ها و گرايش های فطری كه مقتضای آفرينش هر فردی است. 2

  ).64، ص 1389زدی، يمصباح (حق، حقيقت، كمال و توحيد 
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البته نه خداشناسى و نه خدا پرستى آن گونه آگاهانه نيست كه افراد عادی از تالش برای شناخت 

  .يا از تذكر پيامبران بى نياز باشندخدای متعال و 

در قرآن نيـز خـود . فطرت انسان از كلمات تام و ثابت الهى است كه دگرگونى در آن را ندارد

  :خداوند مى فرمايد

» ...فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة اّهللاٰ التى فطرالناس عليها التبديل لخلق اّهللاٰ «

  ).64/يونس(» تبديل لكلمات اّهللاٰ ال«: و يا در كالم ديگری فرموده اند) 30/روم(

  )دليل عقلى بر خداشناسى فطری(اثبات وجود خداوند از راه فطرت 

. مبدأ تعالى، يعنى كمال محض كه هر خيری از اوست و هـر وجـودی ناشـى از حضـرتش اسـت

هرگاه در انسان كشش به كمال نامحدود پيدا شد واشتياق بـه كمـال محـض را در خـود يافـت، 

ش شهودی، اگر خواست آن را با بحث های عقلى تبيين كند، تحليـل آن از چنـد صرف نظراز بين

  :راه ميسوراست

 تضايف مفهومى بين عاشق ومعشوق. 1

هرموردی كـه مفهـوم . بين عاشق ومعشوق به مانند عالم ومعلوم، تضايف و در نتيجه تالزم است

داشـت، پـس اگـر فـردی عاشق، مصداق بالفعل داشت، مفهوم معشوق نيزمصداق بالفعل خواهد 

بالفعل مشتاق و عاشق كمال محض و نامحدود باشد، مشتاق اليه ومعشوق او نيز بالفعـل موجـود 

خواهد بود و ممكن نيست كه عاشق بالفعل موجود باشد و معشوق اصًال موجود نباشد، يـا بـالقوه 

  ). 312، صج1384جوادی آملى، (موجود باشد 

  علت خود علم حضوری معلول مجرد نسبت به. 2

درفلسفه به . انسان، آن چنان آفريده شده است كه در اعماق قلبش يك رابطة وجودی با خدا دارد

اثبات رسيده است كه معلولى كه دارای مرتبه ای از تجرد است، درجه ای از علم حضوری نسبت 

علل از آنجا كه خدا، عله ال). 235ق، ص1414طباطبائى، (به علت هستى بخش خود خواهد داشت 

وخالق تمام مخلوقات از جمله نفس انسانى است، و نفس انسانى هم كه دارای مرتبه ای از تجرد 

است، مرتبه ای از علم حضوری نسبت به خداوند را دارا است، هـر چنـد ايـن علـم حضـوری نـا 

  .به خدا دانست» معرفت فطری«مى توان اين امر را نوعى و  آگاهانه يا نيمه آگاهانه باشد
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  »خدا وجود دارد«بديهى بودن گزاره . 3

يك گزاره بديهى است؛ يعنى صرف تصـور موضـوع و محمـول موجـب » خدا وجود دارد«گزاره 

يكى از گزاره های بديهى، گزاره ای است كه حمـل اولـى ذاتـى باشـد؛ . تصديق به آن مى شود

يـك » ناطق اسـتانسان «يعنى محمول، همان موضوع و يا مندرج در موضوع باشد؛ مثًال گزاره 

ذات و از آن رو كـه  در مورد خداوندو  گزاره بديهى است؛ چون ناطق، مندرج در ذات انسان است

يـك » خـدا وجـود دارد«گزاره  در نتيجه باشد وجودش يكى است يعنى خداوند عين وجودش مى

ه گزاره بديهى است، اما ممكن است يك گزاره فى نفسه بديهى باشد ولى مـا از آن غفلـت داشـت

افرادی ممكن است با بررسى مخلوقات و استدالل، متوجه اين قضيه شوند و بعضى ديگـر . باشيم

و محمـد  30، ص1، ج1377سـعيدی مهـر، (ممكن است بى واسطه متوجه ايـن بـداهت شـوند 

  ).32، ص 1389رضايى، 

چگونه است كه برخى افراد كـافر و ملحـد هسـتند بـا ايـن كـه  البته ممكن است سؤال شود

جويى و خداشناسى از امور فطری هستند؟ پاسخ اين است كه معرفت خداونـد سـابقه فطـری خدا

دارد اما كافران در اثر آلودگى به طبيعت و جهان ماّدی و يا در اثر تلقينات و تربيت محيطى آن را 

فراموش كرده اند و زنگار غفلت و فراموشى بر دل هايشان نشسته است و منطق آن ها طبق آيه 

زندگى ما جز دنيا نيست و مى ميريم و زنده مى شـويم و مـا را جـز روزگـار «اين است كه قرآن 

) 19/حشـر(» َنسـوا اّهللاٰ فأنسـيُهم أنُفَسـهم«هم چنـين از عبـارت ). 24/جاثيه(» هالك نمى كند

استفاده مى شود كه گرايش به خداوند و عالم ابد در نهاد هر آدمى آرميده است اّما برخـى انسـان 

  .ا فراموش كرده اند و به بيراهه رفته اندها آن ر

از آيات و روايات به خوبى بر مى آيد كه خداشناسـى و  ):ع(بررسى برهان در كالم امام على 

ما از پيش شناخت و معرفتى نسبت بـه خداونـد داشـته ايـم ولـى آن را . خدا جويى، فطری است

مل در آفاق و انفس دعوت كنند تـا بـه ايـن فراموش كرده ايم و انبياء الهى آمده اند تا ما را به تأ

) 21/غاشـيه(» فٌذكر انّما انت مذكّر«: چنان كه قرآن مى فرمايد. شناخت فطری آگاهى پيدا كنيم

). 1نهج البالغه، خ(» ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم منسّى نعمته«): ع(يا به تعبير امام على 

مادی اين شناخت فطری كه به صورت نيمـه آگاهانـه يعنى در اثر مشغول شدن انسان ها با امور 

شوند و  ها كامال بيگانه با اين معرفت مى شود و در مراتب شديدتر انسان است مورد غفلت واقع مى

از اين رو است كه خداوند پيامبران را نازل كرده تا اين امر فطـری را شـكوفا سـازند و در مسـير 

  .صحيح خود هدايت كنند
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كه از حضرت در اين باره آمده است در مى يابيم كه معرفت خدا بـا سرشـت  از تعابير ديگری

چنانچه در يكى از . انسان عجين شده است و از آغاز خلقتش، چنين معرفتى مالزم با او بوده است

  ).57، خ1414صبحى صالح، (» فإنّى ُولِدُت َعلى الِفطَره«: خطبه های خود مى فرمايند

انسان را بـر معرفـت ربـوبيتش «: بوبيت خداوند فرموده استحضرت دربارۀ شناخت فطری ر

  ؛)56ق، ص 1398ابن بابويه، (» سرشت

  :حضرت در عبارات ديگری فطری بودن خداشناسى و خداجويى را اين گونه بيان فرموده اند

حمد و سپاس مخصوص خدايى است كه حمد خود را بر بندگان الهام نمود و عقول «

  ؛)139كلينى، همان، ص(» گاری اش سرشتآنان را بر شناخت پرورد

همانا بهترين چيزی كه متوسالن به خدای پاك، بدان متوسل مى شوند، ايمان به «

خدا و پيامبر و جهاد در راه خداست كه موجب بلندی كلمه مسلمانى است و يكتا 

  ).110نهج البالغه، خ(» دانستن پروردگار كه مقتضای فطرت انسانى است

  :نيايش ها اين گونه مى فرمايند حضرت در يكى از

» خدايا قلب ها را بر اراده خود آفريدی وعقل ها را بر شناخت خودت سرشتى«

همه اين بيانات حضرت بيان كننده اين است كه ). 403، ص95ق، ج1403مجلسى، (

خداجويى و خدا شناسى فطری با خلقت انسان ها همراه است و هيچ گاه زوال نمى 

های عقلى خداشناسى در واقع  ممكن است ضعيف شود و همة راهپذيرد هر چند كه 

بنابراين راه فطرت از آن رو كه يك نوع  .تنبه و ياد آوری اين امر فطری در انسان است

شناخت حضوری و بى واسطه است از بهترين راه های شناخت خداوند است و هركسى 

  .اگر بخواهد مى تواند حضور خداوند را دريابد

  نظمبرهان . 4

يكى از روشن ترين و درعين حال همگانى ترين براهين بـرای اثبـات تعلـق جهـان طبيعـت بـه 

، برهان نظم است كه درآن از اثر پى به مؤثر مى برند و الهيّون از زمانهای ديرينه »ماورای ماّده«

هـای يعنى انسان ها همواره با ديدن پديـده ). 72، ص1، ج1357سبحانى، (بر آن تأكيد كرده اند 

، اين نظم را بـه وجـود آورده عالم عالم و نظم حاكم بر آنها در اين فكر بوده اند كه آيا خود اجزاء

  اند يا ناظمى حكيم و با تدبير دارند؟ 
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انگيز  در قرآن كريم نيز، موارد متعددی از ترغيب و تأكيد بر تفكر بر ساختار دقيق، منظم و شگفت

  :طبيعت آمده است

آل (» اِت واَالرض و اِختِالِف اللّيِل والنّهار َآليات ألولى البابإن فى خلق الّسمو«

  ؛)190/عمران

  ؛) 3/جاثيه(» للمومنين إّن فى الّسموات و االرض آليات«

با اين حال طرح برهان نظم به عنوان يك روش عقلى محض برای اثبات وجود خداوند، از سوی 

يعنـى ). 44، ص1376ديلمى،(زم نبوده است بسياری از فالسفه و متكلمان مسلمان مورد توجه ال

فالسفه اسالمى در حكمت اشراق، مشاء يا متعاليه از برهان نظم برای اثبات ذات واجب اسـتفاده 

در باب وحـدت وعلـم و ديگـر اوصـاف است نكرده اند و در بعضى تعبيرات كه به آن اشاره شده 

  ).227، ص1378جوادی آملى، (الهى مى باشد 

  تعريف نظم

در . م در لغت به معنای تأليف كردن، ضميمه نمودن و ايجاد مقارنه بين أشـياء مختلـف اسـتنظ

نظم، يك نوع رابطه هماهنگ ميان اجزاء يك : اصطالح علم كالم، نظم را چنين تعريف كرده اند

مجموعه، برای تحقق يافتن هدف مشخصى است؛ به گونه ای كه هر جزئـى از افـراد مجموعـه، 

ده و فقدان هر يك سبب شود كه مجموعه، هدف خاص واثر مطلوب را از دست مكمل ديگری بو

به عبارت ديگر نظم امری قياسى و نسبى است، يعنى از سنجش ). 157، ص1405الهادی، (بدهد 

-23جوادی آملى، همان،ص ( .دو يا چند چيز با هم در شرائط خاص، مفهوم نظم انتزاع مى شود

24.(  

  برهان نظمتقرير 

  .ظم مبتنى بر دو مقدمه است، يكى مقدمه حسى و ديگری مقدمه ای عقلىبرهان ن

و آن عبارت است از وجود نظم و اتقان در عالم طبيعت، كه تبيين . مقدمه نخست حّسى است

. مقدمـه دوم عقلـى اسـت ).73سبحانى، همـان، ص(آن بر عهده دانش های علوم طبيعى است 

  .عالِم) ناظم(ين نظم موجود و نيازمندی آن به فاعِل يعنى حكم برهانى عقل به وجود مالزمه، ب

  :شكل منطقى برهان به اين شكل مى باشد

  .در اين عالم نظم وجود دارد :صغری
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  .هر نظمى نياز به ناظم دارد :كبری

  .عالم نياز به ناظم دارد :نتيجه

مشاهده حسى تبيين مقدمات به اين صورت است كه ما در جهانى هستيم كه در آن يا به واسطه 

و يا از طريق تجربى و علمى نظمى را مى يابيم كه در عالم ساری و جاری است كه نمـى توانـد 

تصادفى و به خودی خود باشند؛ بلكه اين منظومات شاهدی هستند بر واقعيت وجـود هوشـمند و 

 اين وجود به عنوان خـدا شـناخته مـى. متعالى، كه علت وجود نظم موجود در ساختار جهان است

بنابراين تصور مفهوم نظم و اين كه مالزم محاسبه و علم است در تصديق به اين كه نظـم . شود

پـس بـا اسـتفاده از برهـان نظـم عـالوه . كند از وجود ناظم عالم و دانا جدا نمى باشد كفايت مى

  .شود براثبات وجود خداوند برخى از صفات او مثل علم، قدرت و حكمت او نيز ثابت مى

همان گونه كه در توضـيح بـراهين فلسـفى ذكـر شـد، ): ع(ان در كالم امام على برهبررسى 

دراينجـا .برهان نظم از دو مقدمه تشكيل يافته است كه يكى حسى وديگری عقلى ومنطقى است

نخست به تقرير مقدمه حسى در كالم حضرت مى پردازيم و سپس مقدمه عقلـى آن را از منظـر 

  .تبيين مى كنيم) ع(امام 

مشـاهدات عينـى و كـاوش هـای علمـى،از نظـم هدفـدار و : و غايتمند و نظم هدفدارجهان 

دهند، چيزی كه هست روشن ترين و بارز ترين جلوه هـای  غايتمند موجودات طبيعى گزارش مى

نظم برای بشر در عالم نباتات و حيوانات و به ويژه انسان نمودار است و در حقيقـت هـر يـك از 

بررسى كيفيت اين مجموعه هاست كه با هماهنگى خاصى، اهـداف و رشته های علوم در خدمت 

  .غايات ويژه ای را در پى دارند

  :در اين مجال به نمونه های بسيار روشن كه دركالم حضرت آمده است اشاره مى كنيم

بدون در آويختن، قسمت های باز آسمان را نظم داد، و شكاف های گشـوده «: آفرينش آسمان.1

  ).91نهج البالغه، خ(» رد، و بين آن ها وهمگون های آن ها را پيوند داداش را به هم آو

از جمله گواهان بر خلقت او، آفرينش آسمان های پا برجای بدون ستون و بر پای «

ستارگان آسمان را نشانه هايى قرار داد تا گم گشتگان، در رفت ... بدون تكيه گاه است

  )182همان، خ (» و آمد در وادی ها، بدانها راه جويند

! بنگريد... پس به خورشيد و ماه گياه و درخت و آب وسنگ و گردش شب و روز و«

همان،خ (» پس وای بر آنكه ايجاد كننده را انكار كرده، به نظم آورنده را باور ندارد

185.(  
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زمين را ايجاد كرد، و آن را بدون مشغول شدن نگه داشـت، و بـدون پايگـاه، «: آفرينش زمين. 2

ميخ هـايش را اسـتوار كـرد، و كـوه هـايش را . استوار ساخت، واز افتادن و گسستن باز داشت

  ).186همان، خ (» برقرار نمود، و چشمه هايش را به جريان انداخت

و از نشانه های توانمندی قدرت و ظرافت های بديع آفرينشش اين است كه از آب «

» ...د و از آن، اليه ها ايجاد كرد ودريای مّواج و متراكم و موج در موج، خشكى آفري

  ).211همان، خ (

ای آفريدۀ راست قامت، و ايجاد شده و پرورش يافته در تاريكى رحم ها پرده «: آفرينش انسان. 3

از عصاره ای از گل آغاز شدی، و در قرارگاه امن، تا زمان معلوم و مـدت عمـر ! های روی هم

ای خوردن غذا از پستان مادر، راهنمايى كرد؟ و بـه چه كسى تو را بر...قسمت شده، قرارگرفتى

  ).163همان، خ (» هنگام نيازمندی، به آنچه درخواست كردی و اراده نمودی، آشنايت كرد؟

حضرت در جمالت بسياری، به چگـونگى آفـرينش پرنـدگان و حشـرات، از : آفرينش حيوانات. 4

كه در اين مجال تنها به برخـى از  طاووس، خفاش، مورچه و ملخ اشاره مى فرمايند جمله آنان

   :كنيم آنان اشاره مى

از جانداران و بى جانان ، وساكنان و جنبندگان، آفريده هايى شگفت ايجاد كرد، و از «

وعظمت قدرتش چيزهايى را بر پا داشت كه  گواهان روشن بر لطف ساخته هايش

  ).165همان، خ (» ...خردها از روی تسليم، سر به فرمان او شدند

و از شگفت ترين آنها در آفرينش، طاووس است كه آن را در استوار ترين تناسب، «

كم تر رنگى است كه ... پرداخته است، و رنگ هايش را در نيكو ترين نظم، چيده است 

از آن بهره ای نبرده باشد، و صافى، درخشش، جذابيت جامه و جلوه گری آن در اوج 

  ). 165، خهمان(» است

ه ظرافت های صنعت و شگفتى های آفرينش او، حكمت های نهفته در اين از جمل«

خفاش هاست كه به ما نشان داده است؛ خفاش هايى كه نور، ديده آنها را مى بندد، و 

و دو بال دارند كه نه آنقدر نازك اند كه بشكنند و ...تاريكى شب ديده آنها را باز مى كند

ر حالى كه بچه شان به آنها چسبيده و پناه د. نه آنقدر سخت اند كه سنگين باشند

بچه خفاش، زمانى كه مادرش بنشيند، مى نشيند، و زمانى كه . آورده، پرواز مى كنند

مادرش پرواز كند، پرواز مى كند، واز او جدا نمى شود تا آنكه استخوان بندی اش 

  ).155همان، خ (» ...محكم شود و
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ند كه چگونه آفرينشش را استوار ساخته و آيا به كوچك چيزی كه آفريده، نمى نگر«

تركيبش را مستحكم كرده و برای او گوش وچشم نهاده و بدو استخوان و پوست داده 

نگاه كنيد چگونه در روی زمين راه مى رود و به جانب روزی خود راه مى يابد، ... است

ستان برای كند، درتاب دانه را به النه خود مى برد و درجايگاه مناسب نگه داريش مى

زمستان و درهنگام تمكن و قدرت، برای زمانى كه امكان جنب وجوش ندارد آذوقة 

  ).185همان، خ (» ...خود را ذخيره مى كند

و منّزه است آن كه در آفرينش، اركان بدن مورچه ها و پشه ها و بزرگتر از آنها را «

  )165همان، خ (» تا ماهيان و فيل ها، استوار ساخت

. همه اين موارد پديده های منظمى همواره به سمت غايت و هدفى در حركت هستند بنابراين در

بـا  در حقيقت، هماهنگى و نظم موجود در عالم را مـى تـوان از ارتبـاط و سـازواری أجـزاء عـالم

  .يكديگر به اثبات رساند

همه چيز را در زنجير زمان به نظم كشيد و اجزاء ... خداوند آفرينش را آغاز كرد«

  ).1همان، خ (» لف را با هم سازوار ساختمخت

برای هر چه آفريد، اندازه و مقداری معين كرد و آن را نيك استوار نمود و به لطف «

» خويش منظم ساخت و به سوی كمال وجودش متوجه نمود تا از حد خود تجاوز نكند

  ).91همان، خ (

شوند تا  ى و هدفمندی متذكّر مىدر اين نمونه های عينى به وجود هماهنگ) ع(درحقيقت امام على

تواند به سوی غايتى حركت كند  موجودی كه خود فاقد شعور است نمى: اين نتيجه بدست آيد كه

  .مگر اينكه توسط موجودی كه برخوردار از علم وآگاهى است تدبير شود

» زمام هر جنبنده ای به دست توست و بازگشت هر آفريده ای به سوی تو است«

  ).109همان، خ (

  ارتباط منطقى نظم با دخالت شعور

ويـا »نظـم ودخالـت عقـل «عقل وخرد به روشنى درك مى كند كه نوعى رابطه منطقـى ميـان 

وجـود دارد و هرگـز معقـول نيسـت كـه بخـش » هدفداری وشعور«ونيز » هماهنگى و آگاهى«

  .نخست هر يك از اين سه معادله بدون دومى پديد آيد
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، 13، ج1358، هعمنهاج البرا(» بُِصنِع ااّهللاٰ يستّدُل عليه«: ى فرماينددراين باره م) ع(امام على 

و يا در بيان ديگری . ، يعنى به واسطه آفريده های خداوند بر وجودش استدالل مى شود)225ص

بـر  آثار شتر بر شتر داللت مى كند، و آثار درازگـوش بـر دراز گـوش، و آثـار قـدم«: مى فرمايند

آسمانى با اين لطافت و مركز زمينى با اين غلظت، چگونه داللت بـر لطيـف پس ساختار . رهگذر

 :در جمـالت ديگـری مـى فرماينـد ؛ و نيـز)66، ص 1371فيض كاشـانى، (» خبير و آگاه نكند؟

خداوند سبحان با عالمات تدبير محكم، كه به ما ارائـه مـى كنـد بـر عقـول مـا ظـاهر و آشـكار 

   .)128نهج البالغه، خ (» شود مى

) تدبير حاكم بر عالم، نشان دهنده وجود خداوند است(دليل های خداوند به تدبير او گويايند «

  ).91نهج البالغه، خ(» واين تدبير بر وجود آفريننده آن داللتى استوار است

خرد انسان مى گويد ساختمان هر يك از اين پديده هاحاكى از يـك نـوع محاسـبه و انـدازه 

وت پديده ها را از نظر كمى و كيفى متناسب ساخته اسـت و در ميـان گيری است كه أجزای متفا

آنها همكاری وهماهنگى برقرار نموده است تا سرانجام هدف تحقق پـذيرد و هرگـز نمـى تـوان 

چنين كاری را معلول هر نوع عامل نا آگاه دانست؛ زيرا محاسبه و اندازه گيری كه اساس نظـم را 

اهى است و تنها از عامل دانا و توانا ساخته است و از عامـل نـا تشكيل مى دهد، زاييده علم و آگ

آثـار حكمـت «). 76-75سبحانى، همان، ص (آگاه ساخته نيست و اين عامل دانا همان خداست 

نهـج (» خدا در آفريده های بديعش هويداست و آن چه آفريده حجت و دليلـى بـر وجـود اوسـت

و مقدمه برهـان در فرمايشـات حضـرت وجـود دارد بـه بنابراين از آن جا كه هر د. )91البالغه، خ

روشنى در مى يابيم كه حضرت پديده های عالم را به عنوان گواه روشنى بر وجـود خـالق دانـا و 

  . مدبر مى دانند و همه انسان ها را نيز دعوت بر تدبر در اين نشاته های آشكار كرده اند

  قينبرهان صّدي. 5

وجود خداوند اين است كه از خود خدا بر وجود او شـاهد و دليـل يكى ديگر از راه های اثبات 

. بياوريم و به تعبيری ديگر از خود ذات حق تعالى به ذات حق استدالل كنيم؛ نه از طريق واسـطه

اين راه اختصاص به عموم انسان ها ندارد، بلكه راهى است كه به قول بعضى از فالسفه مختص 

، 1375ابن سينا، (» ديقين الذی يستشهدون به ـ تعالى ـ عليهو هو سبيل الص«: به صديقين است

  ).66، ص3ج
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در بين فيلسوفان مسلمان بهترين تقرير اين برهان را صدر المتألهين ارائه كرده است و پس از او 

از منظر عالمه طباطبايى، ايـن برهـان بـر  .نيز اتباعش تقريرهای متعدد و متنّوعى ارائه كرده اند

توان آن را اولين مسئله فلسـفى قـرار داد،  از مسائل فلسفى توقف ندارد، بلكه مى هيچ مقدمه ای

يعنى به مجرد پذيرفتن اصل واقعيت خارجى كه همان موضوع فلسفه الهى است و چيزی در برابر 

آن جز سفسطه كه انكار واقعيت است نيست، مى شود مسئله اثبات واجـب الوجـود را بـا برهـان 

صدر المتألهين برهـان صـديقين را بـا ). 362،ص3، جب1384وادی آملى، ج(صديقين طرح كرد 

اصالت وجود، بساطت وجود، وحـدت : كند تكيه بر چهار اصل بنيادين در حكمت متعاليه تبيين مى

  ).16-12صدرالمتالهين، همان، (وجود و تشكيك حقيقت وجود 

  تقرير صدرالمتألهين از برهان صّديقين

يل است و بنابراين واقعيت وتحقـق، مـال همـين حقيقـت اسـت، نـه حقيقت وجود، امری اص. 1

  .ماهيات

باشـد كـه اختالفشـان تنهـا در شـدت و  حقيقت وجود واحد است و دارای مراتب متعددی مى. 2

  .ضعف است

  .حقيقت وجود صرف و بسيط است وهيچ گونه خليط و همراهى ندارد. 3

صـرف الشـئ ال يتثنـى و «راه نمـى يابـد  صرف الشئ، تعدد بردار نيست وهرگز كثرت در آن. 4

  .»يتكّرر ال

حقيقت صرف و مطلق وجود، واجب الوجود است؛ زيرا ثبوت شئ برای خودش ضـروری اسـت . 5

پـس حقيقـت . هر چيزی خودش بر خودش حمل مى شود و خودش برای خودش ثابت است

  .وجود خودش، خودش است

بالغير؛ زيرا وجوب بالغير در صـورتى اسـت  وجوِب حقيقت وجود، وجوب بالذات است نه وجوب. 6

كه واقعيتى عالوه برحقيقت وجود، تحقق داشته باشد تـا بـه آن حقيقـت، وجـوب و ضـرورت 

بدهد، در حالى كه هيچ واقعيت ديگر و هيچ فرد دّومى بـرای حقيقـت وجـود نيسـت، آن چـه 

داشـته باشـد  هست تنها يك حقيقت بسيط و يگانه است و اگر اين حقيقت، وجوب و ضرورت

وجوبش بالذات مـى باشـد بنـابراين، حقيقـت وجـود، واجـب الوجـود بالـذات اسـت ) كه دارد(

  ). 269و طباطبائى، همان، ص 14صدرالمتالهين، همان، ص(
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راه شناخت خداوند به خوِد خداوند، يكى ديگـر از راه هـای ): ع(برهان در كالم امام على بررسى 

  :فرمايند حضرت در اين باره مى. آمده است) ع(امير  خداشناسى است كه در بيانات حضرت

، 1الكافى، همان، ج(» خداوند را به خداوند بشناسيد و فرستاده او را به رسالتش«

  ).85ص

سى، لمج(» نشان دهنده و دليل او، آيات اوست و هستى او همان اثبات اوست«

  ).253، ص3همان، 

ذاتش داللت بر ذاتش مى  ای خدايى كه«: حضرت در دعای صباح مى فرمايند

  ).35ابن بابويه، همان، ص(» كند

نياز  خدای سبحان هم در ثبوت ذات خود از بى نياز از خالقى ديگر است و هم در اثبات خويش بى

تميمـى ). 82، صالف 1384 جوادی آملى،(از دليلى ديگر است؛ زيرا خود او دليل بر خويش است 

و المظاهر و الداّل  هو الوجود المجّرد عن المجالى«: ددر توضيح اين كالم حضرت مى گوي آمدی

  ).236، ص1، ج1381حسن زاده آملى، (» و المدلول فيه واحدٌ 

  :معرفت به دو گونه است

معروف حاضر باشد؛ در اين صورت انسان ابتدا وجـود او را مـى شناسـد و پـس از آن  .1

  .صفاتش را

شناخته مى شود و سپس بـه ذات او  معروف غايب باشد؛ در اين صورت اول صفات او. 2

  .پى برده مى شود

چون خداوند حاضر است، انسان ابتدا او را مى شناسد و سپس خود را نيز به او مى شناسد، مثـالى 

اسـت، ) ع(كه برای معرفت حاضر مى تـوان بـدان تمسـك جسـت، شناسـايى حضـرت يوسـف 

و » أنـت«: و بعد گفتنـد» أنّك«: فتندبرادرانش به او نگفتند كه آيا تو يوسف هستى؟ بلكه اول گ

، يعنى گفتند تو يوسفى نه اين كه ابتدا يوسفى را از راه تفكـر و اسـتدالل »يوسف«: سپس گفتند

پس، آن ها يوسـف را بـه خـود او شـناختند . بشناسند و بعد آن را با مخاطب حاضر تطبيق دهند

  ).345، ص3، ج1387دی آملى، جوا(بدون آن كه از غير او در اين مسئله كمك گرفته باشند 

بنابراين، همان گونه كه خورشيد، روشنى بخش همه چيزهاست و به وسيله نور خورشيد است 

كه همه امور تاريك را مشاهده مى كنيم حتـى خـود خورشـيد را، همـين طـور خـدا را هـم كـه 

بخش همه چيزهاست، با روشنى خداست كـه خـدا را مـى شناسـيم و ايـن اسـت معنـای  روشنى



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  تان (   ۶٢دوم،   )١٣٩٣ز

80 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

در نتيجه شايد تك تك مقـدمات برهـان بـه صـورت تفصـيلى و  .شناخت خدا از طريق خود خدا

كه البته ممكنست به اين خاطر باشد كه مخاطـب امـام همـه افـراد (مستقل در كالم امام نباشد 

جامعه بوده اند و اينگونه نبوده است كه امام بخواهند فقط برای دانشمندان و فرهيختگان جامعـه 

، اما نتيجه برهان كه همان شناخت بى واسطه خداوند و استدالل از ذات واجب بـر )ندسخن بگوي

يعنى برای پى بردن به وجود واجب . مشهود است) ع(وجود واجب تعالى، به روشنى در كالم امام 

 . از مخلوقات نيست تعالى نياز به استفادة هيچ يك

  برهان عليت. 6

خداوند به عنوان علة العلل اثبات مـى شـود برهـان عليـت يكى از براهين مهمى كه با آن وجود 

اصل عليت عبارت است ازقضيه ای كه داللت برنيازمندی معلول به علـت دارد والزمـه اش .است

اصل عليت يـك ). 28، ص2، ج1383مصباح يزدی، (آن است كه معلول بدون علت تحقق نيابد 

حضـرت در . ا يك اصل بديهى مى دانندنيز آن ر) ع(اصل بديهى است همان گونه كه امام على 

و يـا در ) 542ق، ص 1410تميمـى آمـدی، (» برای هر چيزی سببى است«: كالمى مى فرمايند

تعجب مى كنم از كسى كه مخلوقات خدا را مى بيند ولى باز در خـدا «جمله ديگری مى فرمايند 

لت را، امـری بـديهى يعنى ايشان داللت مخلوق و به تعبيری معلول بر خالق و ع» شك مى كنم

  .مى دانند

  :شكل منطقى برهان به اين صورت است

  .عالم هستى، معلول است: صغری

  .هر معلولى نيازمند به علت است: كبری

  .عالم نيازمند به علت است كه آن علت يا خداست يا منتهى به خدا مى شود :نتيجه

به علت فاعلى هستند و  هر يك از موجوداتى كه ممكن الوجود و معلونند نيازمند :توضيح

محال است كه سلسله علل تا بى نهايت پيش رود و يا رابطه دوری ميان آن ها برقرار 

پس ناچار سلسله علل از جهت آغار به علتى منتهـى خواهـد شـد كـه خـودش . باشد

  ).369مصباح يزدی، همان، ص.(نيازمند علت نباشد يعنى واجب الوجود باشد
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  )ع(على  بررسى برهان در كالم امام

حضرت در جمالت زيادی مقدمات و نتيجه برهان را بيان فرموده اند در برخى از جمالت ماسوای 

خداوند را معلول و نيازمند معرفى مـى كننـد و در برخـى ديگـر از جمـالت خداونـد را از داشـتن 

فـى  كل موجود«: ايشان در جمله ای مى فرمايند. هرگونه صفات و نقايص امكانى مبرا مى دانند

كه در اين جمله مقصود حضرت روشـن اسـت و ). 62، ص1363ابن شعبه حرانى، (» سواه معلول

هـر «در بيان ديگر حضرت آمده است كـه . تبيين مى كند كه همه موجودات عالم معلول هستند

معلول هميشه از نظـر وابسـتگى و احتيـاج بـه ). 109نهج البالغه، خطبه (» شيئى به او قيام دارد

يك وجود ربطى دارد كه قائم به علت خود است و مراد حضرت ايـن اسـت كـه چـون علت خود 

ايـن كـه عـالم معلـول . تمام ماسواّهللاٰ معلول و عين الربط به خداوند هستند پس قيام به او دارند

ضغف مرتبه وجودی، آثـار و . است را مى توانيم از فقر وجودی و ضعف وجودی موجودات بفهميم

به وسيله آن ها مى توان معلوليت موجودی را شـناخت از جملـه محـدوديت نشانه هايى دارد كه 

موجودی كه تغيير مى پذيرد حتما فقر وجـودی . زمانى، مكانى، تغيير پذيری و حركت و فنا شدن

دارد و در نتيجه معلول است از همين رو حضرت طى جمالتى به محدوديت عالم اشاره مى كنند 

    .ن صفات مى دانندو ذات خداوند را مبرای از اي

هر امری كه به نفس ذات خود شناخته شود، مصنوع و آفريده است و هر امری كه بـه غيـر «

علت ايـن كـه هـر معلـوم  ).186نهج البالغه، خ(» خود قائم باشد، معلول است و دارای آفريننده 

هرچه  الحقيقه ای مصنوع مى باشد آن است كه حقيقت هر چيزی به اجزايش شناخته مى شود و

چيـزی كـه بـه نفـس ذات . دارد أجزا دارد مركب است و هر مركبى نياز به تركيب كننده و صانع

خود در ظرف ذهن انسان قرار مى گيرد، واقعيت و هستى نمى تواند عين ذاتش باشـد، در نتيجـه 

 و البته هر چه كه در هستى اش به غير قائم باشد. واقعيت و وجودش ساخته و پرداخته غير اوست

كه ممكن به او وابسته بـوده و احتيـاج ممكـن را برطـرف » غير«از سوی ديگر آن . معلول است

ازد، هرگز ممكن نمى تواند باشد؛ زيرا ممكن نسبتش به وجود و عدم متساوی است و امری س مى

پس آن غير كه عهده .كه خودش چنين است، نمى تواند ممكن ديگری را از حد استواء خارج كند

   ).147-146 ص،1378جوادی آملى، (است هرگز امر ماهوی نيست  دار ايجاد

، ذات »الوجوُد المحُض ال يتّصُف بشٍئ من النقـائِص و األعـدام«حضرت طبق قاعده فلسفى 

ويژگـى هـايى مثـل . داند الهى را از هر ويژگى كه با واجب بودن ايشان در تناقض باشد منّزه مى
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مندی، احتياج به ابزار و جابجايى  مكان مندی و زمان ماهيت داشتن، حركت و سكون، جسمانيت،

نهـج (در هنگام فاعليت، محدوديت و ده ها صفت ديگری كـه مخصـوص ممكنـات مـى باشـد 

گـذر زمـان او را تغييـر نمـى «:فرماينـد به عنوان نمونـه حضـرت در كالمـى مى). البالغه، همان

سكون و «، )186نهج البالغه، خطبه( »حالت او تغيير نمى كند«، )178نهج البالغه، خطبه (»دهد

ستايش خدايى را كـه از «، )همان(» افول و زوال بر او راه ندارد«، »حركت بر او عارض نمى شود

جـدای از همـه اوصـافى ....چيزی آفريده نشده است و آفريده های خود را از چيزی نيافريده است

هـر آن چـه در آفريـده «، ) 37ق، ص1398ابن بابويه، (» است كه در مخلوق خويش نهاده است

هاآآا وجود دارد در خالق آن ها يافت نمى شود و هر آن چه درباره مخلوق ها امكان پـذير اسـت 

درباره صانع آن ها محال است مانند حركت كه درباره خداونـد صـادق نيسـت و او تجزيـه پـذير 

  ).67ابن شعبه حرانى، همان، ص(نيست و نيز پيوند و اتصال نمى يابد 

بر زمان ها پيشى گرفته است و هستى او بر عدم، و ازليّت او بر ابتدا ] خداوند[وجود او«

  ).همان(» مقّدم است

رابطه ممكنات با وجود و عدم يكسان مى باشد در حالى كه طبق بيان حضرت وجود خداونـد بـر 

همه چيز حتى زمان هم مقدم است و هيچ گاه معدوم نبوده است كه بخواهد موجود شـود و ايـن 

نيازمنـد علتـى ) هسـتى(از سويى ديگر هر ممكنـى بـرای موجـود شـدن . بر خالف امكان است

نيازمندی را از خداوند نفى مى كنند كه اين داللت بر واجب الوجود بـودن  باشد و حضرت اين مى

  .خداوند مى كندو علة العلل بودن 

ای اميرمؤمنان پروردگار ما از چه زمانى بـوده «: حضرت در جواب به مردی يهودی كه پرسيد

ه به راستى در باره چيزی كـه نبـوده اسـت و سـپس موجـود شـد! ای يهودی«: فرمودند» است؟

موجـود (= و خداوند موجود است اما او بدون كينونيّـت . توان پرسيد كه از چه زمان بوده است مى

  ).175همان، ص(» )ويژگى های امكانى(=موجود است و بدون كيفيّت ) شدن در زمان

بنابراين حضرت در اين فرمايشات همه عالم و ماسواه را معلول خداوند و ذات باريتعالى را بـه 

در علو برهر چيزی سبقت دارد «العلل همه آن ها معرفى مى كند و با اين جمالت كه  عنوان علة

خدا اولى است كـه هـيچ چيـزی قبـل از آن «و يا » پس هيچ چيزی باالتر از خداوند وجود ندارد

، عدم تسلسل در سلسله علل را بيان مى كنند چون مى فرمايند كه قبل از خداوند چيزی »نيست 

  .خداوند علت نخستين استنبده در نتيجه 
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درباره اين مسئله كه مالك احتياج معلول بـه  ):ع(مالك احتياج معلول به علت از منظر امام 

متكلمان مالك احتياج را حدوث زمانى مى داننـد، . علت چيست؟ ديدگاه های مختلفى وجود دارد

احتيـاج را فقـر برخى از فالسفه معتقدند كه مالك احتياج، امكان اسـت و برخـى ديگـر مـالك 

آن چه از فرمايشات حضرت بدست مى آيد نشان مى دهد كه . وجودی و وابستگى ذاتى مى دانند

مالك احتياج اشياء به خداوند ضعف و فقر وجودی آن هاست چنان چه مى ) ع(از منظر امام على 

    :فرمايد

وه ی هر چيزی خاشع و قائم به خداست، خدا غنای هر فقيری و عزت هر ذليلى و ق«

  ).109نهج البالغه،خ(» هر ضعيفى است

ابن ابى (» خدا از هر چيزی بى نياز است و هيچ چيزی بى نياز از خدا نيست«

نهج (» هر قوی غير از خداوند ضعيف است«؛ ) 997، حكمت20ق، ج1337الحديد، 

  ).همان(» هر مالكى غير خداوند مملوك است«؛ ) 65البالغه، خ

به وجود غنى و بى نياز خداوند است  اه، تعلق و وابستگى ما سوبودن بيانگر عين ربط جمالتاين 

  . به گونه ای كه اگر خداوند لحظه ای به آن ها توجه نكند، هستى موجودات از هم مى پاشد

  :مشابه اين كالم در مناجات مسجد كوفه حضرت نيز آمده است

مفـاتيح نـوين، (» الفقيَر إّال الغنـىموالَی يا موالی، أنَت الغنّى و أنا الفقير، و َهل يرحُم «

  ؛) 340، ص1389

عيُف، و هل َيرَحُم الضعيَف إّال الَقوی« ؛)همان(» موالَی يا موالی، أنَت القوّی و أنا الض  

  ).همان(»المالِكُ  ، و هل َيرحُم المملوَك إّال ملوكالميا موالی، أنَت المالُك و أنا  موالیَ «

طبق بيان حضرت تمام موجودات به خدا قيام دارند پس، هيچ موجودی به خـودش تكيـه نـدارد؛ 

زيرا هستيش عين ذاتش نيست و هر چيزی كه هستى او عين ذاتش نباشد قائم بالـذات نيسـت، 

بلكه قائم به غير و نيازمند به كسى است كه هستى بخش بوده و هستى وی عـين ذاتـش باشـد 

واضـح اسـت كـه اگـر قـدرت و عزتـى دارد از . خود را از خدا مى گيرد پس هر موجودی حقيقت

خداست؛ زيرا عزت و قدرت ساير موجودات همانند هستى آن ها عين ذاتشان نخواهد بود، چيزی 

كه وجود يا صفات وجوديش ذاتى او نبود نيازمند به غير است و هستى آن غير بايد عـين ذاتـش 

بنابراين موجودات فقيـر ). 74، ص1389جوادی آملى، . (است باشد و اين نشانۀ موجوديت خداوند
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در . و نيازمند برای اينكه دچار دور و تسلسل نشوند بايد به موجود غنى و مسـتقل منتهـى شـوند

  .نتيجه، جهان امكان، صرف ربط به واجب بوده و تنها مستقل و غنى بالذات واجب الوجود است

  برهان فسخ عزائم. 7

باشـد كـه  يكى از راه های اثبات وجود خداوند برهـان فسـخ و نقـض مى) ع(لى از ديدگاه امام ع

  .عالوه بر اثبات اصل وجود خداوند، ربوبيت او را هم ثابت مى كند

: حضرت فرمودنـد» به چه چيز پروردگارت را شناختى؟«:سؤال كرد) ع(مردی از امير مومنان 

تم؛ چون قصد و نيت كاری را كـردم و من پروردگارم را به فسخ عزم و شكسته شدن نيت شناخ«

مانعى بين من و تصميم و نيّتم پيدا شد و چون عزم آن كردم، قضا با عزم من مخالفـت كـرد، در 

  ).284، ص19، ج1358هاشمى خوئى، (» آن صورت دانستم كه مدبّر، غير من است

  :در روايتى ديگر حضرت مى فرمايند

» مشكالت وشكسته شدن نيّت ها، شناختممن خدا را به فسخ تصميم ها و بازگشايى «

  ).250نهج البالغه، حكمت(

  .»چه دليلى بر اثبات صانع وجود دارد؟«و نيز در جايى ديگر از حضرت سؤال شد كه 

دگرگونى حال و ضعف اركان و قوا و شكسته شدن : به سه چيز«: حضرت فرمودند

  ).28ابن محمد شعيری، بى تا، ص(» نيّت

رت اين است كه انسان گاهى تصميم بر انجام كاری مى گيرد و عزم خـود را منظور از تعابير حض

كند كه عملى را انجام دهد، ولى ناگهان مـانعى در درون و يـا بيـرون از انسـان حاصـل  جزم مى

  .شود و او را از انجام آن تصميم باز مى دارد مى

يق، شوق، اراده و حركـت تصّور، تصد: صدور كارها از آدمى وابسته به تحّقق مراحل چند گانة

در تبيين و نيز چينش اين مراحل، كنكاش های عقلى فراوانى شده است، امـا آن . جسمانى است

دو مرحلة متمايز از يكديگر در مراحل تحّقـق » همّ «و » عزم«چه الزم به ذكر است آن است كه 

شـايد » هـمّ «و  كه همان اراده است مرحلۀ پس از علم است» عزم«افعال و اعمال انسان است، 

مرتبۀ بعد از اراده و نزديك ترين حالت درونى انسان به مرحلۀ حركت جسمانى و صدور فعل باشد 

و » عـزم«و شايد مرحله ای پيش از اراده كه همان قصد و خواست قلبى است،ولى به هر تقـدير 

و تغييـر در  دو كيفيّت نفسانى انسان پيش از صدور فعل از اوست كه به دليل وجود تبديل» همّ «
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ايـن دليـل از . شود آن ها بدون دخالت انسان، زمينۀ استدالل برای اثبات وجود خداوند فراهم مى

  :است كه قياس پنهان در آن بر پايۀ دو مقدمه استوار است» جدال احسن«گونۀ 

ضـروری و (تغيير و تبّدل در تصميم گيری و ارادۀ آدمى امری وجـدانى و شـهودی  :اّول

  .است) بديهى

  ).73، ص 2، ج1388خرميان، (تغيير و تبّدل در اراده و عزم آدمى دارای علّت است  :دّوم

از كالم حضرت به خوبى بر مى آيد كه اين مانع را بايد به امری خارج از انسان، يعنى عالم غيـب 

در حقيقت اين فرمايش نشان مى دهد كه ما انسانها مالـك بـاطن و طـراح . و خداوند نسبت داد

بگـو مـن بـرای خـودم مالـك نفـع و «فرمود ) ص(ه خود نيستيم، و اين كه خداوند به پيامبرآيند

برای آن است كـه درون هـر موجـود ممكـن، مثـل » ضرری نيستم مگر آنچه را كه خدا بخواهد

  ).139ص ج، 1384جوادی آملى، (بيرون او در حيطه قدرت بيكران خداوند است 

تصميم به خداوند، تبيين های مختلفى مطرح شده است كـه درباره چگونگى اسناد مانع فسخ 

  :به آنها اشاره مى كنيم

مانعى كه باعث فسخ تصميم مى شود، موجودی ممكن الوجود است، يعنى وجود آن ضـروری . 1

بنابراين ايـن . نيست؛ پس اين مانع مى تواند با وجود علت واقع شود و با نبود علت واقع نشود

داشته باشد و اگر علتش ممكـن باشـد، دوبـاره خـود آن علـت، نيازمنـد علـت مانع بايد علتى 

ديگری است و چون تسلسل تا بى نهايت محال است؛ پس در نتيجه بايد به علتى برسيم كـه 

  .ديگر خود معلول نيست و چنين علتى را واجب الوجود يا خدا مى ناميم 

شدن پشيمان مى شود و پس از اعتقاد  منظور از فسخ عزائم اين است كه انسان پس از مصمم. 2

  .از اين تغيير در امور نفسانى، خدا شناخته مى شود. به امری دوباره از آن بر مى گردد

زيرا اگـر قـائم بـه . اين رويدادهای نفسانى نه قائم به ذات خود هستند و نه قائم به نفس انسانى

ن را نمـى پذيرفتنـد؛ در حـالى ذات خود بودند متصف به وصف وجوب مى شدند و حاالت گوناگو

اگر قائم به نفس انسانى بودند از نفس جدا نمى شدند، و چون از .كه گاهى هستند و گاهى نيستند

بنابراين، اين رويدادهای نفسانى . نفس جدا مى شوند، معلوم مى شود همواره قائم به نفس نيستند

به تعبيری ديگر، علوم بايد به ذاتى ختم ها خداست؛  بايد آفريننده ای داشته باشند كه آفريننده آن

كـل مـا «اين مسئله را طبق قاعـده عقلـى و بـديهى . شوند كه علم، ذاتى و قائم به ذات او باشد

فالسـفه هـم معتقدنـد تمـام علـت هـای . نيز مى توان تقرير كرد» بالعرض ينتهى الى ما بالذات
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ــل ــالم فاع ــاعلى ع ــخيری«ف ــلطه» تس ــخير و س ــت تس ــرا تح ــتند؛ زي ــال  هس ــدای متع خ

َ َيحـوُل «هم چنين عّالمه طباطبائى در تفسير آيـۀ ). 19ق، ص1416طباطبائى، (باشند مى إّن اّهللاٰ

. در آيه همان نفس مدركه انسان است» قلب«مراد از : ، مى فرمايند)24/انفال(» بيَن المرِء و قلبِهِ 

ت سـبب شـده كـه يعنى مالكيت خداوند نسبت به بندگانش مالكيت حقيقى است و همين مالكيـ

خداوند متعال به هر نحوی كه بخواهد مى تواند در اعمال و نيات بندگانش تصّرف كند بدون اين 

  ).44، ص2، ج1374همو، (كه دافع و مانعى داشته باشد 

مسئله فسخ تصميم ها را مى توان به اين صورت تقرير كرد كه در هنگام فسخ تصـميم هـا و . 3

عى تجربه درونى برای انسان پيش مى آيد كه در ايـن تجربـه باز شدن گره ها ومشكالت، نو

البته اين شهود شخص تجربه كننده، برای خود او يقـين آور اسـت . توان شهود كرد خدا را مى

نه برای ديگری وديگران بر اثر اعتمادی كه بـه شـخص تجربـه كننـده دارنـد بـه سـخن او 

  ).75، ص1378و ربانى گلپايگانى،  120-117محمد رضائى، همان، ص(اطمينان پيدا كنند 

  گيری نتيجه

از آن جايى كه خداوند، . برای اثبات وجود خداوند مى توان از براهين فلسفى و عقلى استفاده كرد

كه يقينـى اسـت ) سير از علت به معلول(متعالى از داشتن علت است برای اثبات او از برهان لّمى 

تعبيـر » شـبه لـم«انى نيز مفيد يقين است كه از آن به  نمى توان استفاده كرد اما نوعى از برهان

مى شود و در آن از يك مالزم به مالزم ديگر مى رسيم براهينى مثل صديقين، امكان و وجوب و 

در مورد فطری بودن معرفت خداوند، حضرت اشاره دارند كه نوعى شناخت خداونداست . صديقين

در حقيقـت تنبـه و بيـداری همـين فطـرت  نبيـاءكـار ا وكه در وجود همه انسان ها نهفته است 

راه ديگر توجه به مخلوقات است كـه از يـك سـو حركـت وحـدوث در آن هـا . خداشناسى است

موجود است و از سوی ديگر نظمى دقيق، عالمانه و هدفمند در آن ها به وضوح مشاهده مى شود 

در مواردی ديگـر امـام علـى . اردكه داللت بر خالقى قديم، نا متحّرك، عالم، دانا و محاسبه گر د

به بيان اوصاف و ويژگى های خدايى كه در برهان های صديقين و عليت اثبات مى شود، مى ) ع(

خـالق واجـب الوجـود،  كه خداوند، اين. پردازند، بدون اين كه تصريح به اصل برهان داشته باشند

ق به اويند و در هستى خود مستقل، بى نياز و غنى مطلق است كه همۀ موجودات عين ربط و تعل

توان به  و اين وجود عالى را هم چنين در برهان فسخ عزائم مى. وابستگى تام و كاملى به او دارند
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وضوح در يافت كرد آن زمانى كه انسان تصميم قاطعى بر كاری دارد؛ اما يك وجود برتر مـانع از 

  .ستشود و آن وجود متعالى همان خدا انجام و بروز اين تصميم مى

 فهرست منابع  

  محى الدين مهدی الهى قمشه ای: ترجمه  .قرآن كريم .١

 ٢٠كتاب خانه آية اّهللاٰ مرعشى، ج: قم ،شرح نهج البالغه، ١٣٣٧ابن ابى الحديد، .  .٢

حوزه علميـۀ،  جامعه مدرسـين: ، قمالتوحيد، ق١٣٩٨، )شيخ صدوق( ابن بابويه، محمد بن على .٣

 .اول

  .1جهان، ج: الجوردی، اول، تهران: ، محققعيون اخبار الرضا، 1378، ________ .4

 . جامعه مدرسين، دوم: ، قم١٣٦٣، العقول تحفابن شعبه حرانى، حسن ابن على،  .٥

 اول دارالذخائر: ، قممنهج الدعوات و منهج العباداتق، ١٤١١ابن طاووس، على بن موسى؛ .٦

 ٣ج نشر بالغت، اول،: قم ،االشارات و التنبيهات، ١٣٧٥ابو على سينا،  .٧

  .مؤسسه مطالعات اسالمى، اول: ، ، تهرانالمبدأ و المعاد، ١٣٦٣، ______ .٨

قربان على محمـدی، اول، : ، مترجمالبالغه نهج شرح ترجمة، ق1375ميثم؛  بن بحرانى، على .9

  .بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی: مشهد

 .بى جا: ، قمبراهين اصول المعارف االلهيه، 1418تجليل، ابوطالب؛ .10

 . دارالكتب اسالمى، دوم: ق، قم1410تميمى آمدی، غررالحكم و دررالكلم،  .11

 حكمت، اول: ، تهرانفرهنگ فلسفي، 1366جميل صبا، منوچهر صانعى در بيدی؛  .12

؛  .١٣   .اسراء، سوم: قم ،تبيين براهين اثبات خدا، ١٣٧٨جوادی آملى، عبداّهللاٰ

اسراء، اول، : رسانيا، قمحميد پا: ، محققتحرير تمهيد القواعد، 1387؛ ____________ .14

 .3ج

: محمد حسين الهى زاده، قم: ، محقق، تفسيرانسان به انسان1384، ____________ .15

 .اسراء، اول

حسين شفيعى، : ، محققحكمت نظري و عملي در نهج البالغه، 1389، ___________ .16

 .اسراء، هفتم: قم
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: عيـاس رحيميـان محقـق، قـم: محقـق ،سرچشمه انديشه، ١٣٨٤، ____________ .١٧

  .٣ج  اسراء، دوم،

 اسـراء،: محمد رضا مصطفى پور، قـم: ، محققفطرت در قرآن، 1384، ___________ .18

 .دوم

  .اسراء، دوم: على زمانى قمشه ای، قم: ، محققمعاد در قرآن، 1382، ____________ .19

 .دوم، 1المى، جدفتر تبليغات اس: ، قمكلمه هزارويك، 1381حسن زاده آملى، حسن،  .20

علـى : محقـق تاج العروس من جواهر القـاموس،  ق،1414، حسينى زبيدی، محمد مرتضى .21

  .هاللى، بيروت، اول

مؤسسـه امـام : قـم، كشف المراد في شرح تجريد االعتقـاد ، 1375حلى، حسن بن يوسف،  .22

  .صادق، اول

سـهروردی، اول، دفتـر نشـر : ، تهـرانقواعد عقلي در قلمرو روايـات ، 1387، خرميان، جواد .23

 .2و1ج

 .دارالحكمه، اول: ، قمترجمه نهج البالغه، 1379دشتى، محمد،  .24

 .انشارات معارف، اول: ، قمطبيعت وحكمت، 1376ديلمى، احمد؛  .25

 .بى جا، دارالكاتب العربى، معجم مفردات الفاظ القرآنراغب االصفهانى، بى تا،  .26

 .لوح محفوظ، اول: تهران ،)ع( بيت االلهيات في مدرسة أهل ،1378گلپايگانى، على،  ربانى .27

 .موسسه نشر اسالمى، چهارم: ، قممحاضرات فى االلهيات، ١٤١٧، ___________ .٢٨

نديشـه، دوم،  پژوهشگاه فرهنـگ و ا: تهران ،)ع(دانشنامه امام على  ،١٣٨٢رشاد، على اكبر؛  .٢٩

 .٢و١ج 

صـادق، اول، مؤسسـه امـام : ، قـممدخل مسائل جديد در علم كالم، ١٣٥٧سبحانى، جعفر،  .٣٠

 .٣و٢و١ج

  .١مؤسسه فرهنگى طه، اول، ج: ، قمآموزش كالم اسالمى، ١٣٧٧سعيدی مهر، محمد،  .٣١

 .حيدريه، اول: ، نجفجامع االخبار، شعيری، محمد بن محمد؛ بى تا .32

  .دارالهجره: ، قمنهج البالغه، 1414حسين؛  بن صبحى صالح، محمد .33

: ، چهـارم، بيـروتاالسفار العقلية االربعـهالحكمه المتعاليه فى ، ١٤١٠صدر الدين شيرازی؛  .٣٤

  . ٦و١داراحياء العلوم، ج 
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 .موسسه نشر اسالمى، چهاردهم: ، قمبدايه الحكمة، 1416طباطبايى، سيد محمد حسين ،  .35

دفتر : ، قمترجمۀ تفسيرالميزان فى تفسيرالقرآن، ١٣٧٤، _________________.  .٣٦

  .٢انتشارات اسالمى، پنجم، ج

 .جامعه مدرسين، نهم: ، قمنهايه الحكمة، 1414، __________________ .37

 .بوستان كتاب، اول: ، قم ،نقد برهان ناپذيري وجود خدا، 1380عسكری سليمانى اميری،  .38

موسسـه : ، تهراننوادر االخبار في ما يتعلق باصول الدين، 1371كاشانى، مال محسن،  فيض .39

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى

دارالكتـب : علـى اكبـر غفـاری، تهـران: ، مصـححالكـافي ، ١٤٠٧كلينى، محمد بن يعقوب،  .٤٠

  .٢و ١االسالميه، چهارم، ج 

 .دار احياء التراث العربى، دوم: بيروت ،بحار االنوار، 1403مجلسى، محمد باقر،  .41

 .بوستان كتاب، اول: قم الهيات فلسفي،، 1391رضايى، محمد،  محمد .42

سازمان مطالعه و تـدوين : ، تهرانجديدجستارهايى در كالم ، 1381ــــــــــــــــــــ،  .43

 .كتب علوم انسانى، اول

  .كتاب، سوم بوستان: قم ،)ع(خدا از نگاه امام على ، 1389، ___________ .44

نشر بين الملل وابسته به انتشـارات : ، تهرانآموزش فلسفه، 1383مصباح يزدی، محمدتقى،  .45

 .2و  1امير كبير، چهارم، ج 

مؤسسـۀ امـام : رضـا اشـرفى، قـم: ، ويراسـتناسىخداش، 1389، _____________ .46

 .خمينى، اول

 .صدرا: ، تهرانآثار مجموعه ،١٣٧٥، __________ .٤٧

نشر امام على ابـن ابـى طالـب، : قم، نوين مفاتيح، ١٣٨٩مكارم شيرازی، ناصر، وهمكاران،  .٤٨

  .بيست و نهم

  .اولمؤسسه علميۀ سيد الشهداء، : ، قمالكون خالقاّهللاٰ ، ١٤٠٥الهادی، جعفر،  .٤٩

٥٠.  ، سـيد : ، مصـححمنهاج البراعه فـى شـرح نهـج البالغـه، ١٣٥٨هاشمى خويى، حبيب اّهللاٰ

  .مكتبة االسالميه، چهارم: ابراهيم ميانجى، تهران

 



 

 


