
چکيـده
عقيدتی  و  فکری  مختلف  نحله های  شکل گيری  و  آراء  تشتت  دوران   رضا امام  عصر 
است. تعامالت وسيع عباسيان با ساير دول، ترجمه متون علمی يونان و فضای نسبتاً باز 
افکار گوناگون را فراهم نموده است. در اين ميان،  با  سياسی، زمينۀ آشنايی مسلمانان 
جلسات بحث پيرامون مسائل عقيدتی، اهميتی خاص دراد؛ بنابراين، امام رضا با حضور 
در مجالس، به احتجاج با سران ديگر اديان و رهبران مکاتب پرداخته و از اين راه به بيان 
معارف ناب اسالم می پردازد. تبيين استدالل های متعدد در زمينه اثبات وجود حضرت حق، 
اختصاص  آن  به  مقاله  اين  که  السالم- است  –عليه  امام رضا  مناظره های  از مهم ترين 
يافته  است. همچنين راه فطرت، معقوليت، برهان نظم، حدوث و حرکت از ديدگاه ايشان 

بررسی شده است.

واژه هاي کليدي: فطرت، حدوث، حرکت، نظم.

براهين اثبات وجود خدا در کالم امام هشتمين

نفيسه احمدوند *

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم *
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مقدمه
هدف از آفرینش انسان، عبودیت و بندگی خداوند متعال است: »ماخلقت الجن و االنس اال 
ليعبدون«، بشر آفریده شد تا عبادت نماید و به کمال نایل آید. ضرورت شناخت و آگاهی 
)هر چند اجمالی( نسبت به مقصد، پيش از شروع در حرکت، بر هيچ رهروی سليمی پوشيده 

نيست: »ال ديانۀ اال بعد معرفته« )شيخ صدوق، 1378ق، ص153؛ همو، 1398ق، ص57(.
محقق  شناخت  و  معرفت  راه  از  که  است  توجهی  معبود،  برابر  در  تسليم  و  خضوع 
1398ق،  شيخ صدوق،  1413ق، ص243؛  مفيد،  )شيخ  معرفته«  اهلل  عباده  »اول  می گردد. 
ص34(، وجود راه هایی را که بشر در جستجوی معبود و آگاهی یافتن از او برآید، الزم 
می نماید. در این باره، راه های گوناگونی، ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره 

می شود، تا زمينه ای برای پرستش معبود و رشد و تعالی انسان شود.
 

الف. برهان فطرت
شناخت خداوند متعال به شيوه های مختلفی ممکن است و اگر انسان با تفکر و تدبر در 
خود، به وجودی برتر و متعالی پی ببرد و در جستجو و طلب او برآید، در راه »فطرت« گام 

نهاده است. قبل از بحث راه فطرت و درون، بيان مقدماتی ضروری به نظر می رسد.
معنای فطرت

»فطرت«، واژه ای از ماده )ف ط ر( است که الَفطر به معنای ابتدا، خلقت ابتدایی و غير 
تقليدی و »الِفطَرۀ« حالت خاصی از آفرینش است )ابن اثير، بی تا، ج3، ص457؛ ابن منظور، 
بی تا، ج10، ص285(. به طور کلی، می توان ویژگی هایی را که در خلقت و سرشت انسان 
نهاده شده و غير اکتسابی است، »فطرت« نام نهاد که گرایش به خدا و طلب او، از جمله این 
ویژگی هاست؛ یعنی »انسان بر طبيعتی خلق شده که آماده پذیرش دین می باشد« )حسينی 

جرجانی، 1421ق، ص169(.
ويژگی های امور فطری

امور فطری در انسان متعدد هستند، اما همه این امور در خصوصياتی مشترک می باشند، 
از جمله اینکه:
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1. امور فطری، فرا حيوانی اند؛ یعنی آنچه را ميان حيوان و انسان مشترک است، فطری 
نمی شماریم؛ بلکه از غرایز است و فطریات، ویژگی های خدادادی مختص انسان است.

2.  امور فطری غير اکتسابی هستند. البته عوامل بيرونی موجب رشد یا رکود آنها می شود 
)جوادی آملی، بی تا/الف، ص(؛ به عبارت دیگر، این امور، در پيدایش به تعليم نيازی 

ندارند؛ اما در پرورش، نيازمند هدایت هستند.
3.  فطریات در ابتدا بالقوه اند و به مرور زمان و بر اثر عوامل گوناگون به فعليت می رسند 

)نصری، بی تا/ب، ص172(.
این  با  انسانی  هر  سرشت  و  خلقت  زیرا  هستند،  فراگير  و  همگانی  فطری،  امور   .4

واقعيات آفریده شده است.
برای امور فطری، ویژگی های فراوانی بيان گردیده که یادآوری همه آنها، در این مقاله 
نمی گنجد. آنچه به عنوان فطریات انسان در نظر گرفته می شود، اموری خير و نيک است 
که در ابتدای خلقت، با بشر همراه است؛ اما این قوا که از دو نوع بينشی و گرایشی ترکيب 
یافته اند، باید به فعليت برسند و شکوفا گردند، زیرا امور فطری انعطاف پذیرند و تحت تأثير 
عواملی مانند محيط اجتماعی، تعليم و تربيت و غيره قرار می گيرند و قابليت ترقی و یا رکود 

را دارند که البته هيچ گاه از بين نمی روند.
از نمونه های امور فطری می توان به حب بقا و جاودانگی، حب کمال، گرایش به خير 
و فضيلت، گرایش به زیبایی و جمال، گرایش به عشق و پرستش، گرایش به لذت، حس 

حقيقت جویی و ده ها مورد دیگر اشاره نمود.
با بيان این مقدمات، منظور از راه فطرت و نقش آن در طلبيدن و شناخت باری تعالی 

مشخص می شود.
سرشت انسان بر اساس خصوصياتی خلق شده که خداجویی، خداطلبی و خداپرستی را 
در عمق وجود خویش به صورت بالقوه دارد و در این راه، به تعلم و اکتساب نيازی ندارد. 
هر چند گاه از فطرت خویش غافل شده و محتاج بيداری و توجه می شود. امام رضا)ع( 
در سخنان ارزشمند خود، فطرت را مورد تأکيد قرار می دهد و انسان را به طور فطری بر 
معرفت الهی می داند: »الحمد هلل الَملهم عباده الحمد و فاطرهم علی معرفۀ ربوبيته« )عطاردی، 
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بندگان  بر  خداوند  حجت  اتمام  باعث  فطری  معرفت  و  شناخت  این  1406ق، ص22(. 
می شود: »بالفطرۀ تثبت حجته« )شيخ مفيد، 1413ق، ص254؛ طبرسی، 1403ق، ص399(. 
نتيجه آنکه، انسان با فطرت خداشناسی خود می تواند به وجود خداوند علم پيدا کند، آن هم 
علمی، نه از نوع  اکتساب و حصول، بلکه از جنس علم حضوری و این شناخت حضوری 
را زمينه ای برای علم حصولی خود به قادر متعال قرار می دهد. در تبيين برهان فطرت و 
توضيح عقلی آن، سخن بسيار آمده و سه روش تضایف مفهومی ميان عاشق و معشوق، 
اضافی بودن حقيقت محبت و عشق و صيانت فطرت از اشتباه، از معروف ترین تبيين های 
موجود است که آیت اهلل جوادی آملی، تقریر اول و دوم را تأیيد می نماید که در این مقاله، 

فرصت تفصيل بحث نيست )رک. جوادی آملی، بی تا/ ب(.
انسان نسبت به  اینکه راه فطرت، نقشی هر چند مختصر در توجه  آنچه مسلم است، 
خداوند متعال و نوعی شناخت اجمالی از او ایفا می نماید؛ اما کاربرد آن به عنوان استدالل 
بر خصم و اثبات وجود خدا چندان راه گشا نيست و شاید بتوان آن را نوعی دليل اقناعی 

برشمرد، تا راه اثباتی.

ب. برهان معقوليت »احتياط عقلی«
از جمله راه های دعوت به سوی خداوند متعال و اعتقاد و پذیرش وجود او در پهنه هستی، 
ضرورت و وجوب عقلی احتياط است. بدان معنا که اعتقاد به وجود خداوند و معبود، در 
واقع نوعی احتياط و دفع ضرر احتمالی از سوی عقل است؛ چرا که در برخورد با وجود 
باری تعالی دو راه در پيش روست که گام برداشتن در هر یک از این دو مسير که به تباین 
کلی متباین هستند، لوازم و نتایجی به دنبال خواهد داشت که شخص سالک از التزام به آن 

ناگزیر است.
انسان بر سر دو راهی اعتقاد و یا عدم اعتقاد به وجود خداوند مختار است؛ اما این اختيار 
زمانی که در کنار عقل سليم قرار می گيرد، به نوعی با قوانين عقلی درآميخته و خود را بر 

سر دو راهی حقيقت و باطل می یابد.
انسان مادی که بر بيراهه عدم پذیرش وجود خداوند قدم نهاده، هيچ قيد و بندی برای 
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و  کمال  خداوند،  به  باور  با  الهی،  انسان  اما  رهاست؛  مطلقًا  و  نمی کند  احساس  خویش 
سعادت خویش را از او طلب می نماید و خود را در دامان دین رها می کند، دینی که خير و 
نيک بختی بشر را تضمين نموده است. در این مسير، اعتقاد الهی شخص، همه زندگی او را 
سامان می دهد و ایمان به وجود خدا، مقدمه و زمينه اعتقاد به معاد و نبوت می گردد. چنين 
انسانی، مکلف به تکاليف الهی است. تکاليفی که خداوند حکيم و لطيف در راستای غرض 

آفرینش بشر که همان عبودیت و معرفت می باشد، برای او معين فرموده است.
اکنون دو راه در برابر انسان قرار دارد و او که به حکم عقلش بر حيوان برتری و تمایز 
یافته، باید به قضاوت و انتخاب بنشيند و دو مسير متناقض با تمام لوازم و نتایج آنها را بسنجد 
تا بداند کدام یک معقول و یا معقول تر است؛ در حالی که وظيفه او، انتخاب راهی است که به 

سالمت نزدیک باشد و دفع ضرر و خطر از او بنماید، هر چند خطر احتمالی باشد.
امام علی بن موسی الرضا -عليه السالم- در گفتگوی خود با مردی از گروه مادیون و 

زنادقه چنين می فرماید:
»أرأيت ان كان القول قولکم ـ و ليس هو كما تقولون ـ ألسنا و إياكم شرعًا سواء و ال 
يضرنا ما صّلينا و صمنا و زكينا و اقررنا؟ و ان لم يکن القول قولنا ـ و هو كما نقول ـ ألستم قد 
هلکتم و نجونا؛ اگر حرف شما صحيح باشد و خدا، دین و آخرتی در کار نباشد، اعتقادات ما 
ضرری به ما نرسانده و ما با خطری رو به رو نخواهيم بود؛ اما اگر سخن و عقيده ما، درست 
باشد، آن گاه شما چه خواهيد کرد؟ شما یقينًا به هالکت افتاده اید و ما نجات یافته ایم؛ در 
حالی که حکم عقل به شما می گوید که باید حتی خطر احتمالی را از خود دفع نمایيد« 

)کلينی، 1362، ص78؛ شيخ صدوق، 1378، ص131(.
اما در هر دو صورت انسان دینی و الهی، خسارتی نخواهد دید؛ بنابراین، معقول قرآن 

است که انسان به وجود خداوند متعال و برنامه او برای آینده و سعادت بشر معتقد گردد.
البته این برهان در فلسفه غرب، با تفاوت هایی در مقدمات به نام »برهان شرط بندی« و 
از سوی پاسکال مطرح شده است. به عقيده وی، عقل نمی تواند در زمينه وجود خدا حکم 
نماید؛ زیرا در عالم هم در تأیيد وجود خدا و هم در رد آن، شواهدی است و بدین نحو، 
الهيات عقلی زیر سؤال می رود. در نتيجه، انسان باید در زندگی بر سر اینکه خدا وجود دارد، 
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شرط ببندد و زندگی خود را بر اساس آن سامان دهد. وی در ادامه می نویسد:
»اگر خدا وجود داشته باشد، به مؤمنان پاداش خواهد داد؛ در حالی که اگر خدایی نباشد، 
چنين ایمانی، ضرری در پی نخواهد داشت. بنابراین بهترین شرط بندی، ایمان به اوست« 

)اسکروتن، 1382، ص86(.
آنچه مهم به نظر می رسد، این است که این روش، به نوعی پاسخ نقضی در برابر منکران 

اوست و در واقع، ذهن را آماده می کند تا وجود خداوند را بپذیرد و به آن معتقد شود.
از  یکی  که  نيکوست  موعظه  روش  همان  زندیق،  مرد  با  امام  گفتن  سخن  گونه  این 
شيوه های سه گانه دعوت به سوی خداوند متعال است که در حکمت عملی مفيد است، لکن 

در حکمت نظری به کار نمی آید.

ج. برهان نظم
با مشاهده پدیده های مختلف جهان هستی  امروز،  به  تا  از روزگاران کهن  اندیشه آدميان 
و هماهنگی و چينش حيرت آور آن، بدین سو رهسپار می شود که آیا این مقارنت خاص 
و ترتيب شگفت آور، خود به خود ایجاد گردیده یا معلول علتی است؟ نتيجه این تفکر و 
تعمق در بيشتر موارد جز این نيست که »ناظمی حکيم و با شعور«، خالق چنين مجموعه های 
منظم و هماهنگی است. البته در اندک مواردی نيز عواملی، مانند »تکامل« )گيسلر، 1384، 
ص161(، پدید آورندۀ زیبایی ها و هماهنگی های مشهود در عالم طبيعت تلقی می شود؛ اما 
مسلک غالب و رایج، به تدریج باعث شکل گيری نوعی از استدالل به نام »برهان نظم« شد 
که به سبب ویژگی هایی، مانند قابليت درک از سوی عامه مردم و خالی بودن از اصطالحات 
پيچيده فلسفی در ردیف عمومی ترین و رایج ترین ادله بر وجود خداوندی ناظم و حکيم 

قرار گرفت.
با وجود این، فالسفه و به خصوص اندیشمندان غير موحد، اقبال چندانی به این برهان، نشان 
ندادند و در مواردی با هجوم انتقادات بسيار در صدد کاستن شکوه و اعتبار برهان در نزد همگان 
برآمدند؛ اما این استدالل، هم اکنون نيز جایگاه خود را به عنوان »راهی به سوی معبود« حفظ 

نموده است. برای ارائه تبيينی صحيح و جامع از برهان نظم، بيان مقدماتی الزم است، از جمله:
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مفهوم نظم
واژه نظم، به معنای گردآوردن، پيوست نمودن و مقارنت دادن ميان اشيای گوناگون 
قرار  رشته خاصی  در  مروارید  دانه های  مثل، چون  در  و  بی تا، ص690(  )زبيدی،  است 
بی تا، ج12،  منظور،  )ابن  می شوند  خوانده  »منظم«  شده اند،  پيوست  یکدیگر  به  و  گرفته 
ص579؛ حسينی جرجانی، 1421ق، ص238( و به آن نخ یا رشته »نظام« گویند )قاموس 
المحيط، بی تا، ص181(. از این رو، برای تحقق نظم وجود اشياء یا اجزای متعدد، عامل 
پيونددهنده و نيز ترتيب و چينش خاص ضروری است. مفهوم نظم، ما به ازای خارجی 
انتزاع  عالم خارج  در  اشيایی  نحوه وجود  از  و  نمی شود  واقع  اشاره حسی  مورد  ندارد، 
می گردد و بنا بر اصول منطقی چنين مفهومی که معقول ثانی فلسفی نام می گيرد، تعریف 
منطقی و حدود رسمی ندارد؛ اما به هر حال، همچون سایر مفاهيم فلسفی می توان تعریفی 
از آن ارائه داد: »نظم، نوعی رابطه هماهنگ ميان اجزای یک مجموعه برای تحقق هدفی 
مشخص است، نه نحوی که نبود هر جزء سبب از دست رفتن آن هدف و محقق نشدن 

اثر مطلوب مجموعه می شود«.
اقسام نظم

اقسام  از  این است که کدام یک  اهميت می یابد،  نظم  برهان  تبيين  در  نکته دومی که 
نظم در این برهان مورد نظر است؟ بنابراین، با اشاره به اقسام متفاوت نظم، مورد مطلوب 

مشخص می شود.
نظم بر اساس وجوه مختلفی تقسيم می شود، مانند غایت و نتيجه عامل پيونددهنده و 
ارتباط دهندۀ مجموعه و غيره. اگر وجه تقسيم، غایت باشد، سه نوع پدید می آید: 1. نظم 

زیبایی شناختی؛ 2. نظم علی و معلولی؛ 3. نظم غایی.
ایجاد  دیگر  قسم  سه  باشد،  مجموعه  مختلف  اشيای  ميان  ارتباط  و  پيوند  مالک،  اگر 
می شود: 1. نظم اعتباری؛ 2. نظم صناعی؛ 3. نظم طبيعی، که مورد سوم خود به سه قسم 
دیگر منتهی می گردد، مانند: 1. نظم ناشی از ارتباط علت فاعلی با معلول؛ 2. نظم ناشی از 
ارتباط علت غایی با معلول؛ 3. نظم ناشی از ارتباط داخلی اجزای یک شیء )به نقل از: 

دیلمی، 1376، ص64-60(.
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با توجه به تعاریف، اقسام مختلف نظم مورد نظر در برهان نظم، از نوع نظم طبيعی و 
تکوینی است و از ميان انواع سه گانه طبيعی نيز، نظم غایی و داخلی مقصود است. بنابراین، 
هر گاه سخن از نظم مورد بحث در برهان باشد، »نظم طبيعی غایی و داخلی« منظور است؛ 

یعنی برهان نظم در مجموعه ای مطرح می شود که:
نه صناعی.  باشد،  تأليفی  پيوندی  اجزاء،  ميان  پيوند   .2 است؛  متعدد  اجزای  دارای   .1
بدین معنا که اجزای مجموعه، در برابر کل هویت مستقلی دارا باشند؛ 3. مجموعه طبيعی 
و تکوینی باشد، نه صناعی و قراردادی؛ 4. ميان اجزاء، نوعی هماهنگی، ترتيب و چينش 
از همان  ناشی  نماید که  باشد؛ 5. مجموعه، هدف و غایت معينی را دنبال  برقرار  خاص 

هماهنگی خاص مجموعه است و اعضاء در پی رسيدن به همان هدف معلوم باشند.
نظم در جهان طبيعت

این برهان نيز، همانند سایر برهان ها از دو مقدمه تشکيل شده است: صغری و کبری. در 
صغرای برهان، با استفاده از حس و تجربه، به نظم موجود در جهان هستی استدالل می شود. 
البته این برهان از جمله براهين عقلی و فلسفی به شمار می رود؛ زیرا ارزش هر استدالل به 

کبرای آن است که کبری در این برهان، عقلی و فلسفی است.
برای بيان صغرای برهان نظم، به بررسی برخی امور منظم عالم خلقت و نتيجه گيری 
نهایی از آنها پرداخته می شود. در بحث از عالم طبيعت، به دو شيوه می توان عمل نمود، 
همچنان که در آیات الهی نيز مطرح شده است. یکی، بررسی جهان طبيعت به عنوان یک 
کل که نظم و انسجام خاصی دارد و هدفمند به سوی غایت خویش رهسپار است و دیگری، 

یادآوری برخی پدیده های طبيعی به عنوان اجزای مجموعه و تأیيد نظم موجود در آنها. 
در این باره در قرآن کریم آمده است: »ان فی خلق السموات و االرض و اختالف الليل و 
النهار آلياٍت الولی االلباب« )آل عمران، 190(؛ »ان لکم فی االنعام لعبرۀ نسقيکم مّما فی بطونها 

و لکم فيها منافع كثيرٍۀ و منها تأكلون و عليها و علی الفلك تحملون« )مؤمنون، 21 و 22(.
همچنين تعداد فراوانی آیات دیگر که گاه به آسمان ها و زمين، کنایه از کل عالم هستی 
اشاره می کند و گاه از کوچک ترین موجودات عالم هستی و زندگی حيوانات و درختان 
به سوی خالق و  اندیشه و راهی  اهل خرد و  برای  نشانه هایی  را  صحبت می کند و همه 
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آفریننده آنها قرار می دهد.
در کلمات نورانی علی بن موسی الرضا -عليه السالم-  نيز چندین بار از پدیده های 
در  است.  بهره گيری شده  متعال،  بر وجود خداوند  استشهاد  و  استدالل  در جهت  طبيعی 
پاسخ پرسش مرد زندیق برای دليل بر وجود خداوند متعال، حضرت می فرماید: »چرخش 
بادها، حرکت ماه، خورشيد و ستارگان و  ابرها، گردش  ایجاد  امر و قدرتش،  به  فلک را 
سایر آیات عجيب و متقن الهی را می بينم و لذا می فهمم که اینها همه تقدیرکننده و ایجاد 

کننده ای دارد«.
و در جای دیگر زندگی درختان را نشانه ای بر وجود  خالق لطيف عالم می داند: »ثم 

نظرنا الی األشجار و حمِلها اطائبها المأكولۀ فقلنا عند ذلك اّن خالقنا لطيٌف«.
در نخستين مجلسی که مأمون پس از والیت عهدی امام -عليه السالم- تشکيل داد تا 
درستی انتخاب ایشان را تأیيد کند، ثامن الحجج -عليهم السالم- ضمن خطبه ای مفصل، 
اجتماع و امتزاج امور متضاد در طبيعت و هماهنگی خاص ميان آنها را نشانه ای بر وجود 
پروردگان عظيم الشأن معرفی می نماید و دخالت خودِ این امور را در ایجاد نظم دقيقشان 
غير ممکن می داند: »ميان نور و ظلمت، آشکاری و پنهانی، خشکی و رطوبت و سرما و 
گرما، ضدیت برقرار کرده و امور نامساعد و دور از هم را به دور هم جمع نموده و امور 
وجود  بر  دليلی  آنها  اجتماع  و  اینها  پراکندگی  و  است  نموده  جدا  یکدیگر  از  را  نزدیک 

پراکنده کننده و گردآورندۀ ایشان است« )شيخ صدوق، 1378ق، ص136(.
همچنين در پاسخ یکی از مادیون در دليل بر وجود خدا با اشاره به ساختمان بدن انسان، 
نظم متحيرکنندۀ آن، پيچيدگی خاص و عدم قدرت انسان بر دخل و تصرف در ساختار 
نی فيه زيادٌۀ و ال نقصان فی  ا نظرُت الی جسدی فلم ُيَمکِّ درونی خویش می فرماید: »انّی لَمَّ
الَعرض و الطول و َدفع الَمکاِرِه عنه و َجّر المنفعۀ اليه، علمُت اَنَّ لهذا الُبنياِن بانيًا فاقررُت به« 

)طبرسی، 1403ق، ص368(. 
در این عبارات و بياناتی شبيه به این که در سخنان امام رضا -عليه السالم- به مناسبت های 
مختلف دیده می شود، امام با اشاره به پدیده هایی از جهان طبيعت، به نظم موجود در هستی 
استناد می نماید و صغرای برهان نظم را با تکيه بر حس و تجربه شکل می دهد و در مواردی 
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بدون اشاره به کبری، نتيجه مطلوب را بيان می کند که برای این امور منظم و هماهنگ، پدید 
آورنده ای وجود دارد.

تقرير برهان
از این برهان، تقریرهای گوناگونی ارائه شده که با وجود اختالف در مقدمات، محتوای 
همه، یک مطلب است و آن اینکه به بداهت عقلی، تصور پدیده هایی این چنين منظم بدون 
آفریدگاری ناظم غير ممکن است. برخی از این تقریرها را می توان در بيانات علی بن موسی 

الرضا -عليه السالم- یافت که در ادامه اشاره می شود.
با  شيوه  دو  به  ایشان  که  می شود  السالم- مالحظه  -عليه  امام رضا  کلمات  بررسی  با 
اینکه، موارد جزئی نظم را مورد توجه قرار داده  اول  پدیده های عالم استدالل می نمایند. 
و با استفاده از آنها به ناظمی حکيم پی می برد، مانند نظم موجود در ساختار بدن انسان، 
هماهنگی شهود در زندگی جانوران، حيات گياهان و غيره. این تقریر را همان »برهان نظم« 
گویند که در نظر عامه مشهور است. حضرت می فرماید: »وقتی به جسدم و پيکرم می نگرم 
و می بينم نمی توانم در طول و عرض چيزی از آن کم کنم یا بر آن بيفزایم و سختی ها را از 
آن دفع نمایم و چيزی به سود آن انجام دهم، می فهمم که این ساختمان بنا کننده ای دارد و 

به او معتقد می شوم« )شيخ صدوق، 1378ق، ص133؛ همو، 1398ق، ص251(.
در این کالم، امام -عليه السالم- از نظام پيچيده و در عين حال، منسجم بدن خود و عجز 
انسان در برابر آن، بالفاصله وجود بانی و خالقی برای آن را نتيجه می گيرد و خلقت خود 
به خودی و یا تصادفی را مردود می نماید، چه اینکه از بدیهيات عقلی، عدم امکان وجود 

ساختمان بدون سازنده است.
ایشان به دوران فلک به امر و قدرت خداوند، شکل گيری ابرها، وزش و گردش بادها، 
حرکت ماه، خورشيد و ستارگان و سایر آیات عجيب و متقن الهی، اشاره نموده و می فرماید: 

ر او منشئًا« )عطاری، 1406ق، ص11(. »َعِلمت انَّ لِهذا مقدِّ
شيوه دیگر در نگرش ثامن الحجج -عليهم السالم- به جهان طبيعت، توجه دادن افراد 
به کل نظام هستی و مشاهده امور متضاد و متباین و در عين حال، هماهنگ و ضروری 
در کنار یکدیگر است. در مجلسی که با حضور عمران صائبی برگزار شده بود، در پاسخ 
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عمران می فرماید: »ثم خلق خلقًا مبتدعًا مختلفًا بأعراٍض و حدوٍد مختلفۀ. فجعل من بعد ذلك 
الخلق ِصفوًۀ و غير صفوٍۀ و اختالفًا و ائتالفًا و ألوانًا و ذوقًا و َطمعَا ال لحاجٍۀ كافت منه الی 
ذلك« )شيخ صدوق، 1398ق، ص432(؛ »ميان نور و ظلمت، آشکاری و گنگی، خشکی 
و تری، سرما و گرما ضدیت برقرار کرده، امور نامساعد و دور از هم را به دور هم جمع 
قها و بتأليفها علی  کرده و امور نزدیک را از هم جدا نموده است«؛ »دالٌَّۀ بتفريقها علی مفرِّ
َعلی  ت  فاعزَّ تباينت  و  ِقها  ُمفرِّ علی  فدلَّت  »افترقت  و  1403، ص400(  )طبرسی،  مؤلِّفها« 

ُمباِينها« )همان(.
و  هم  کنار  در  را  مخالف  و  متضاد  امور  وجود  السالم-  -عليه  امام  سخنان،  این  در 
ميان  بر وجود علتی می داند که  امور را دليل  این  از  لزوم ترکيب و تشکيل نظام هستی 
برای وجود  و  دارد  غایتی  کار خود  این  از  و  کرده  برقرار  هماهنگی  ناهماهنگی ها،  این 
این پدیده های ناسازوار در نزدیکی هم و در ارتباط تنگاتنگ، غایت و نتيجه ای قرارداده 
است. این تقریر، در واقع همان بيان »برهان غایی« است که بر وجود ناظمی حکيم داللت 
متقابل پدید  با تدبير حکيمانه خود ميان بخش های مختلف جهان، هماهنگی  می کند که 

آورده است.
نامتناجس استفاده  امام رضا -عليه السالم- از خلقت و اجتماع امور  نکته دیگری که 
می نماید، اشاره به برخی صفات الهی است. در واقع، ایشان از مشاهده امور منظم در جهان 
هستی، نه تنها ضرورت وجود ناظمی حکيم را اثبات می نمایند؛ بلکه به اثبات برخی صفات 

این خالق و ناظم نيز می پردازند:
»از خلقت حواس توسط او معلوم می شود که خود فاقد این حواّس است و از ایجاد 
عناصر معلوم می گردد که عنصر ندارد. از آنچه که بين اشياء ضدیت برقرار کرده، دانسته 
امور، دریافته می شود که  بين  مقارنه و هماهنگی  ایجاد  با  ندارد و  می شود که خود، ضد 
قرین و هماوردی ندارد... تفاوت آنها دليلی است بر اینکه تفاوت دهندۀ آنها، نقصی ندارد و 
تفاوتی در ذاتش نيست. زمان دار بودن آنها بيان کنندۀ آن است که زمان دهنده به آنان، بدون 

زمان و فراتر از زمان است« )همان(.
بدین ترتيب، شبهه ای که در مورد برهان نظم بيان می شود که این برهان قادر به اثبات 
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صفات ناظم نيست، دفع می گردد و دانسته می شود که اگر تمام صفات را نتوان با استفاده 
صفات  برخی  حداقل  نمی شود(،  نيز  ادعایی  چنين  البته  )که  نمود  اثبات  برهان  این  از 
ميان  در  است.  ادراک  و  دریافت  قابل  هستی،  جهان  پدیده های  اوصاف  از  بهره گيری  با 
اندیشمندان و فالسفه نيز به مواردی برخورد می شود که آنها از برهان نظم در راستای اثبات 
برخی صفات خداوند متعال، بهره برده اند، مانند: خواجه نصير در تجريد االعتقاد که معتقد 
می شود برهان اتقان صنع دال بر علم خداوند است. عالمه حلی نيز از مشاهده آثار و افعال 
متقن و استوار فاعل، بالضرورۀ او را عالم می داند. جناب صدرالمتألهين در المبدأ و المعاد، 
در اثبات حکمت و عنایت الهی از این برهان نيز استفاده می کند و عبدالرزاق الهيجی در 
شوارق االلهام، علم باری بر غير را از راه برهان نظم و در گوهر مراد، تبيين حکمت الهی 

را از این راه تبيين می کند.
نظم« می تواند وجود  »برهان  این مطلب ضروری است که  اشاره  این بحث،  پایان  در 
الوجود در  اثبات واجب  از  نماید، هر چند  اثبات  این عالم  باشعور و دانا را برای  نظامی 
فلسفه و یا خدای ادیان با تمام خصوصيات و صفات کماليه آن عاجز باشد و نيز نمی توان 
به صرِف تجربی بودن صغرای آن، به اعتبارش خدشه وارد کرد؛ چرا که »اعتبار علمی مقدمه 
تجربی به قياس خفی آن است« )جوادی آملی، بی تا/ب، ص231( و در نتيجه، برهان نظم 
از مقدمات عقلی بدون واسطه )کبری( و با واسطه )صغری( بهره می برد و می توان آن را در 

ردیف براهين عقلی به حساب آورد.

د. برهان حدوث
با بررسی  از جمله مهم ترین استدالل ها بر وجود خداوند متعال، برهان حدوث است که 
کلمات ثامن الحجج -عليهم السالم- و در مناظراتی که با افراد مختلف داشته اند، مفاد این 
برهان به وضوح مشاهده می شود. برای دریافت فهمی صحيح و دقيق از این برهان، یادآوری 

مطالبی مقدماتی، ضروری می نماید.
مفهوم حادث و قديم

برای روشن شدن معنای حادث، ابتدا باید مفهوم حدوث توضيح داده شود. حدوث به 
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دو صورت تعریف می شود و در مقابل آن، قدم هم معنا می گردد:
تعریف اول: »مسبوق بودن وجود شیء به عدم خودش« را حدوث گویند و قدم، »عدم 

مسبوقيت وجود شیء به عدم خودش« است.
تعریف دوم: »مسبوق بودن وجود شیء به غير خودش« حدوث ناميده می شود و »عدم 

مسبوقيت وجود شیء به غير خودش«، قدم است )مطهری، 1369، ص11(.
بنابراین، موجود به دو قسم حادث و قدیم تقسيم می شود. چنان که توجه می شود، در 
تعریف حادث و قدیم، واژه عدم آمده شده است که با توجه به معنای عدم، می توان دو قسم 
دیگر در حدوث و قدم فرض نمود؛ زیرا عدم بر دو نوع است: عدمی که با وجود شیء قابل 
جمع است، »عدم مجاسع« و عدمی که با وجود شیء قابل جمع نمی باشد، »عدم مقابل یا 

عدم زمانی« نام دارد )همان، ص13(.
حال با توجه به این دو معنا از عدم، دو نوع حدوث تعریف می شود )حدوث ذاتی و زمانی(.

)طباطبایی،  باشد  زمانی  عدم  به  مسبوق  وجودش  که  است  موجودی  زمانی:  حدوث 
1427، ص143(؛ یعنی وجود شیء به عدمی مسبوق است که این عدم قابليت جمع شدن 
با وجود شیء را ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر شیء سابقه نيستی زمانی را داشته باشد، یعنی 
زمانی باشد که شیء در آن زمان وجود نداشته باشد، آن شیء را »حادث زمانی« گویيم. 
در مقابل آن، »قدیم زمانی« است؛ یعنی وجود شیء به عدم زمانی مسبوق نباشد )همان(، 
به این معنا که شیء سابقه عدم زمانی نداشته باشد و زمانی نتوان تصور نمود که شیء در 
آن زمان وجود نداشته باشد. اما »حدوث ذاتی« آن است که شیء وجودش مسبوق به عدم 
مجامع باشد )همان، ص145؛ مطهری، 1369، ص15( و شیء در مرتبه ذات خودش سابقه 
نيستی و عدم داشته باشد که این نوع از عدم با موجود حادث بالذات قابل جمع است. 
حادث  می باشد،  ذاتشان  از  خارج  علتی  واسطه  به  وجودشان  که  ممکن  موجودات  تمام 
ذاتی اند. »قدیم ذاتی« موجودی است که وجودش مسبوق به عدم در مرتبه ذاتش نباشد و 
از غير نيست« )حسينی جرجانی، 1421ق، ص130(. واجب  به عبارت دیگر، »وجودش 
الوجود بالذات، قدیم ذاتی است، زیرا در وجود خود نيازمندی به غير ندارد و ذاتش با هيچ 

عدمی قابل جمع نيست.



60

فلسفه و کالم اسالمي

تقرير برهان
صورت اجمالی برهان به این صورت است:

صغری: اشياء موجود در جهان حادث هستند.
کبری: هر حادثی به محدث نيازمند است.

نتيجه: اشياء موجود در جهان به محدث نيازمند هستند.
به دليل اینکه دور و تسلسل در علل محال است، محدث خود نباید حادث باشد؛ بلکه 

باید قدیم باشد که محدث قدیم خداست.
تبيين های  معانی مختلف حادث و قدیم می تواند  به  با توجه  اجمالی که  این صورت 

مختلف بيابد.
تقرير اول: در این بيان، حدوث و قدم، به معنای حدوث و قدم زمانی فرض شده و 

اصل برهان به این صورت می شود:
اشياء جهان حادث زمانی اند؛ یعنی زمانی بوده که این اشياء وجود نداشته اند و سپس 
موجود شده اند. این اشياء برای موجود شدن )بر اساس اصل عليت( به علت نياز دارند. اگر 
خود علِت خود باشند، منجر به دور محال خواهد شد؛ زیرا وجود شیء متوقف و مقدم بر 
وجود خود شده و شیء دو مرتبه علت بودن باید مقدم بر معلول باشد که خودش است و 
از سوی دیگر، معلول است و باید بعد از علت قرار گيرد که خودش است. در نتيجه، تناقض 
حاصل می آید که باطل و محال است و اگر علت ایجاد شیء حادث، حادثی دیگر مانند 
خودش باشد، آن علِت حادث هم، به علت نياز دارد و منجر به تسلسل در علل می شود که 
ممتنع است؛ بنابراین، باید در هر دو صورت به علتی برسيم که حادث نبوده و به علت نياز 

نداشته باشد و به عبارت دیگر، قدیم باشد.
با دقت در این تبيين از برهان دریافته می شود که این برهان تنها از حوادث زمانی بحث 
می کند و در مورد سایر موجودات که حادث زمانی نباشد، بحث نمی نماید؛ زیرا عالم شامل 
تمام موجودات غير از خدا می شود و در نتيجه، عقول و مجردات را هم در برمی گيرد و نيز 
از خود زمان هم نمی گوید. زمان از اعضای عالم طبيعت است، آیا سابقه عدم زمانی دارد؟ 
یعنی آیا می توان زمانی را تصور نمود که زمان وجود نداشته باشد و بعداً به وجود آید؟ 
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)صدرالمتألهين، 1386، ص160(.
تقرير دوم: منظور از حدوث، حدوث ذاتی است؛ یعنی شیء در مرتبه ذات خود، سبوق 
به عدم دارد. چنين تعبيری از حادث، با امکان ذاتی سازگار است و می توان گفت: حادث 

ذاتی همان ممکن الوجود است و بدین ترتيب برهان را این گونه تقریر نمود که:
موجودات عالم حادث )ذاتی( هستند و به عبارت دیگر، ممکن الوجودند.

هر حادثی )ذاتی( نيازمند محدث است.
موجودات عالم نيازمند محدث هستند.

یعنی همان گونه که در مورد ممکن الوجود گفته می شود به علت نياز دارد. حادث ذاتی 
نيز علتی می خواهد که با فرض آن دور و تسلسل محال نتيجه نشود.1 در نتيجه، علت باید 
قدیم بالذات باشد؛ زیرا تنها در صورتی می توان از دور و تسلسل رها شد که محدث )علت( 

خارج از دایره موجودات عالم باشد که تمامًا حادث بالذات هستند.
این تقریر از برهان نسبت به تقریر اول، دقيق تر و کامل تر است و چون تمام موجودات عالم به 
امکان ذاتی ممکن  هستند و به حدوث ذاتی حادث می باشند، در دایره شمول برهان قرار می گيرند.

امام رضا -عليه السالم- در تعابير مختلفی به این برهان اشاره می نمایند، از جمله آنجا 
که از ایشان از دليل حدوث عالم سؤال می شود و حضرت پاسخ می دهند.

»انت لم تکن ثم كنت و قد علمت انك لم تُکّون نفسك و الكّونك من هو مثُلك« )شيخ 
صدوق، 1398ق، ص293؛ همو، 1400ق، ص352(.

در قسمت نخست، امام می فرماید: »انت لم تکن ثم كنت؛ یعنی تو نبودی، سپس هست 
شدی« و این اشاره به حدوث انسان و مسبوقيت وجودش بر عدم دارد و در ادامه توجه 
داده می شود، به اینکه حادث برای وجود یافتن به محدث و علت نياز دارد و این علت یا 
محِدث خودِ شیء حادث نمی تواند باشد: »انك لم تکون نفسك«، به دليل امتناع دور و نيز 
شیء دیگری نظير خودِ شیء حادث هم نمی تواند »الكونك من هو مثُلك«، به دليل امتناع 
تسلسل. پس باید چيزی خارج از اینها باشد و چون تمام موجودات عالم، حادث هستند؛ در 
نتيجه، محدث و علت، باید قدیم باشد. بدین ترتيب و با توجه به دو تقریری که از برهان 

1. این تقریر از برهان، همان برهان امکان و وجوب است.
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حدوث ارائه شد و قوت تقریر دوم، می توان گفت برهان حدوث با تبيين حدوث ذاتی در 
سخنان امام رضا -عليه السالم- به روشنی قابل مالحظه است. همچنين ایشان در جاهای 
دیگر، به ازليت خداوند متعال اشاره می نماید و عباراتی نسبی بر عدم حدوث و یا قدیم 

بودن ذات خداوند می آورند:
»كيف يستحق االزل من ال يمتنع من الحدث وكيف ُينشیء االشياء من ال يمتنع من االشياء 
)شيخ مفيد، 1413ق، ص358؛ شيخ صدوق، 1398ق، ص40( الدال علی وجوده بخلقه و 
بحدوث خلقه علی أزله« )همان، ص56( حادث بودن مخلوقات، آیه و نشانه ای بر ازليت و 

قدمت خالق آنهاست؛ چرا که وجود علت پيش از معلول، ضرورت دارد.
در مجلسی دیگر می فرماید: »و شهادِۀ كِل مخلوٍق أّن له خالقًا ليس بمخلوٍق الممتنع من 
الحدث هو القديم فی االزل« )شيخ مفيد، 1413ق، ص254( و چنين ادامه می دهد: »مفارقته 
لهم و ابتداؤه لهم دليٌل علی أن ال ابتداء له لعجز كل مبتدئ  منهم عن ابتداِء مثله« )همان؛ شيخ 

صدوق، 1398ق، ص36(.

ه. برهان حرکت
یکی از برهان های مهم فلسفی که در بحث خداشناسی نيز به کار می آید، برهان حرکت 
است. در تعریف حرکت، آورده اند: »بيرون شدن تدریجی از قوه به فعل« )حسينی جرجانی، 
معنا  همين  به  نيز  1427ق، ص89(  )طباطبایی،  فلسفه  اصطالح  در  که  1421ق، ص59( 
می باشد. در هر حرکتی وجود امور شش گانه الزم و ضروری بوده و تحقق حرکت متوقف 
بر این امور است: 1. المبدأ؛ 2. المنتهی؛ 3. المسافۀ )که در آن حرکت صورت می پذیرد(؛ 4. 
ک(؛ 6. المقدار الذی  الموضوع الذی له الحرکۀ )متحرک(؛ 5. الفاعل الذی به الحرکۀ )المحرِّ

تتقّدر به الحرکۀ )الزمان(.
حقيقت حرکت همان خروج و حدوث تدریجی است؛ اما نه بدان معنا که همواره باید 
بر اساس آن، حکمای گذشته  باشد که حرکت در آن عارض شود.  ثابتی )متحرک(  شیء 
حرکت را فقط در مقوالت عرضی چهارگانه أین، کم، کيف و وضع می پنداشتند؛ بلکه آن چنان 
که حکيم الهی، مالصدرای شيرازی می فرماید که حرکت در مقوله »جوهر« نيز واقع می شود، 
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بدین معنا که ذات و جوهر اشياء پيوسته در حال تغيير و تبدیل است و حقيقت جهان طبيعت، 
حقيقتی متحرک و سيال است و هيچ ثبات و سکونی ندارد. در واقع، این بيان، همان »حرکت 
جوهری« است که از ابتکارات و ابداعات فلسفی جناب آخوند)ره( است که به منزله گشایش 
بابی جدید از ابواب علوم بر روی تشنگان حقيقت است. در تبيين حرکت جوهری آورده 
می شود که وجود متحرک ثابت الزم نيست؛ بلکه این ذات متحرک است که در حرکت بوده و 
حتی عين حرکت است و شاید نتوان ميان متحرک و حرکت، تمایز و دوئيت قائل شد. جالب 
توجه است که در تمام این تغييرات و تحوالت جوهری و دائمی، صورت موجودات حفظ 

می گردد و دگرگونی و چندگانگی وجودات، مشاهده نمی شود.
وجود حرکت در ميان مخلوقات و مباحث مربوط به آن، از جمله مواردی است که در 
مناظره های امام رضا -عليه السالم- به آن اشاره شده و ایشان در موارد متناسب به سخن از آن 

پرداخته است. در گفتگویی که ایشان با عمران صائبی دارد، در پاسخ سؤال او می فرماید:
»فاعلم أن حدود خلقه علی ستۀ انواٍع ملموٍس و... و منها العمل و الحركات التی تصنع 
االشياء و تعملها و تغّيرها من حاٍل الی حاٍل و تزيُدها و نقُصها؛ پس بدان حدود خلق خداوند 
را  اشياء  که  است  آنها عمل و حرکاتی  از  و  غيره  و  ملموس، مذوق  است:  نوع  بر شش 
می سازد و آنها را به عمل می آورد و از حالی به حالی دیگر تغيير داده و زیاد و کم می کند« 

)شيخ صدوق، 1378ق، ص171؛ همو، 1398، ص433(.
به این ترتيب، امام -عليه السالم- وجود حرکت در جهان  هستی را به عنوان یکی از 
مخلوقات الهی یاد می کند که باعث تغيير و دگرگونی در موجودات شده و اثر سازندگی در 
اشياء دارد و تغيير و تبدیل را از جمله اوصاف جاری بر مخلوقات می شمارد که خداوند متعال 
منزه و مبرای از آن است: »كيف َتجتِرُئ ان تصف ربك بالتغير من حاٍل الی حاٍل و انه يجری عليه 

ما يجری علی المخلوقين؟!« )شيخ مفيد، 1413ق، ص257؛ اسرارالتوحيد، بی تا، ص27(.
در حرکت جوهری، حدوث و تغيير تدریجی و لحظه به لحظه موجودات ثابت می شود. 
حدوثی که به حادث و محرک احتياج دارد و این محرک باید غير از موضوع حرکت و 
متحرک باشد. متحرک نمی تواند خود محرک باشد؛ زیرا الزم می آید که شیء واحد در یک 
لحظه هم فاعل و هم قابل باشد؛ یعنی دارای دو حيثيت متناقض وجدان و فقدان باشد و 
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این ممکن نيست و از آنجا که مطابق تبيين جناب صدرا از حرکت جوهری، نه تنها افالک 
و اجسام سماوی، بلکه تمامی موجودات جهان ماده در حرکت هستند، آن هم حرکت ذاتی 
و جوهری و این حرکتشان هم به محرک و عامل حرکت نياز دارد؛ پس محرک باید امری 
غير متحرک باشد که خود دیگر دچار تغيير و تحول نگردد، زیرا اگر محرک هم متحرک 
باشد، خود نياز به محرکی دیگر دارد و الزمه آن دور یا تسلسل محال است. در نتيجه باید 
در این سلسله به محرکی برسيم که دیگر متحرک نباشد )صدرالمتألهين، 1386، ص43-42( 
و اما محرک غير متحرک، باید امری غير مادی باشد؛ زیرا حرکت ذاتی عالم ماده است و 
نمی توان شیء مادی را یافت که متحرک نباشد. بنابراین، محرک غير متحرک که خالی از 
قوه و حدوث باشد، تنها خداوند متعال است )همان( به این ترتيب، وجود خداوند باری 

تعالی از راه برهان حرکت ثابت می شود.
مفاد این برهان در کلمات امام رضا -عليه السالم- به این گونه است:

1. حرکت در جهان هستی وجود دارد و حرکت از جمله مخلوقات خداوندی است.
نياز دارند و حرکت، محرک  به علت  از جمله حرکت،  2. همه معلوالت و پدیده ها، 

می خواهد، که این محرک غير متحرک است: »كلهم اليه محتاج«.
3. خداوند عامل ایجاد تغيير و حرکت در مخلوقات بوده و خود منزه از هر گونه تغيير 
و دگرگونی است: »التجری عليه الحركۀ و السکون« )شيخ مفيد، 1413ق، ص257(؛ »لم 
يتغّير عّزوجّل بخلق الخلق و لکن الخلق يتغّير بتغييره« )شيخ صدوق، 1398، ص433(؛ »پاک 
و منزه است خداوند عّزوجّل که مخلوق زوال پذیر باشد، مانند سایر مخلوقات و محل تغيير 
قرار گيرد و هر کس جز او در دست و در تحت تدبير اوست و همگان به او محتاج و او 

از همه بی نياز است« )طبرسی، 1403، ص408(.
در همه  ذاتی و عمومی  تغيير  و  با طرح حرکت  الحجج  ثامن  ترتيب، حضرت  بدین 
مخلوقات ما سوی اهلل و توجه به اینکه هر حرکتی به محرکی غير متحرک نياز دارد؛ در 
نهایت، به وجود خداوند متعال تصریح می نماید که وجودی به دور از هر گونه تغيير و 
دگرگونی است که سایر مخلوقات به دليل امکان ذاتی و افتقار وجودی خود به او محتاج 

هستند و او از همه بی نياز و غنی است و اوست که محرک نخستين عالم هستی می باشد.
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براهين اثبات وجود خدا در کالم امام هشتمين
13
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 نتيجه گيری
بررسی تمامی برهان ها و راه های اثبات وجود حق تعالی، فرصتي گسترده می طلبد که در این 
مختصر نمی گنجد. این نوشتار بر آن شد تا در جهت تعميق رکن اسالم به توحيد، گام بردارد 
و از آنجا که توحيد حقيقی و کامل، والیت اهل بيت عصمت)ع( است، بخشی از این مهم 
را با کالم گهربار هشتمين علی بن موسی الرضا)ع( به انجام رسانيد. امام رضا)ع(، در بحث 
از صفات کمال خداوند متعال، با نفی صفات زائد بر ذات، معتقدان به چنين اوصافی را، 
متخذان به الهه های دیگری همراه حق تعالی معرفی نموده و می فرمایند که ایشان از والیت 
ما بویی نبرده اند: »فقد اتخذ مع اهلل آلهه آخری و ليس من واليتنا علی شیء« به این ترتيب، 
رابطۀ حقيقی ميان توحيد و والیت را گوشزد می نمایند. باشد که خوانندگان، نيز با معرفت 
حقيقی »توحيد« و تمسک به والیت اهل بيت)ع( در دژ محکم الهی داخل شده و در حرم 

امن الهی ساکن شوند.
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