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جایگاه یقین در برهان نظم
علی ربانی گلپایگانی
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چکیده
یکی از راه های فکری خدا شناا نی که برای عموم انسان ها قابل فهم ا ت ،تفکر
در پندینده های عالم طبیعت ا نننت که از تهاو اونااون وثد  ،ثرکت )...
می تواند راهگشنای انسنان در شااخت ففریداار تهان باشد .یکی از برتسته ترین
نمناینان ترین فنها ،نظم اتقان ثاکم بر تهان ا نننت .از برهان نظم ،تقریرهای
مختلفی ارائه شنده ا نت که تقریر فن بر پایه قانون اثتماالو ،از فن تمله ا ت.
ا تاد شهید مطهری در فثار خود به تبیین این تقریر از برهان نظم پرداخته ا ت؛
چاانکه فن را بر ا ننناا قانون ننناخیت علی معلولی نیز تقریر تبیین کرده
ا نت .یقین ثاصل از برهان نظم بر پایه قانون اثتماالو ،یقین معرفت شااختی
ماطقی ا ننت ،نه یقین ر انشننااختی که فاقد اررش ماطقی معرفتشننااختی
ا نننت .البتنه ،یقین مزبور ،یقین بنالمعای االخص که در ا لیاو فطریاو تود
دارد نمی باشننند ،بلکه یقیای ا نننت در تراز یقین موتود در متواتراو ،تجربیاو
ثد نیاو .اما یقین ثاصنل از برهان نظم بر ا اا اصل اخیت ،یقین بالمعای
االخص همپایه یقین در ا لیاو فطریاو ماطقی ا نننت .در این نوشنننتار ،د
تقریر مزبور از برهان ،تبیین برر نی شنده به اشکاالتی که بر تقریر برهان نظم
بر ا اا قانون اثتماالو ارد شده ،پا خ داده شده ا ت.
واژههای کلیدی :برهان نظم ،قانون اثتماالو ،اصننل نناخیت ،یقین ماطقی،
یقین معرفت شااختی ،نظم غایی ،نظم صوری ،نظم فاعلی.

 .1استاد حوزه علمیه قم.

مقدمه

راههای فکری و استتاللی خ الا ا ت استتخ استتکار استتل تا یر اله اار ا کا ،
الستتتال فهستتتیتا ا خ و الکنیاب ی خ اکاب اتتتله استتتل کخ ا راه ها ی فکری
الاات استخ تا ارای ویلا ااستابها قاال ف م و هضتم اسل ،ایکر یر پل لههای وا م
ابکعل ،اوم ا ک خ و آستیااخ و ااالار و اخ ااب استل تا اا ل والی الی ااساب
اکز خاااتل و اطتحهًاا ا آا ا اا آ ا آفاقخ و اایستخ اعبکر خالی ا آاجا تا ایکر
یر یاهکم و ستا ل ااالزاوخ و اا سسل ارای تسااخ تا ا ور لگخ فکری و حقخ
ارالریار اکستال ل -و اتثر ل افرای ا ن گلاا اال -یکن اکسل ،پکیلیب راه ایکر فنسیخ
یر ک ا الاات استخ ،ارای اتثر ل افرای اشر یکن اخلاهل الی ،ا ا پکیلیب راه ایکر
یر ا اب ابکعل تا ااستتاب ا ار م شتتاهله ًستتخ آب را یر خ ت ل ،ارای آااب
یکن استل ال ن ا ل استل تا پکا براب ا خ ارای هلا ل ااستاب ها یر سکر الا
ا ت استتخ ،اکشتتالر ا ا ن راه ا ره گرفالااال ا کرا یل کن پس ا اکاب ا ن حنب تا
پکا براب ا خ ا لر ل یااتتال ل اا وقله ااستتاب ها را ارااگکزال اا راه الااتت استتخ را
اپکیا ل ،ایآور اتتله استتل تا آااب اشتتاااهای قلر الاوال را اا ااستتابها اشتتاب
خیایال ،ع خ ا آستتیاب ارافرااتتالا ار اایی ستتر آااب ،کن گستتالریه ر پای آااب،
وستا ل عکشل و الگخ ،رگ و ف ا و رالایهای پخیرپخ یر وا م ابکعل ،اشاااهای
ا خ را اا آااب گلازی ختریال (ا ج ا بهغا ،احبا اوه)
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ایکر و اعقل یر ا اب ابکعل ،ا ا با ها ی گلااگلب خ الاال راه یای اشتتتر یر
ستکر الاات استتخ اااتل ا ا ن ا ل تا پل لههای وا م ابکعل ًایثاال ،و ا اظر
وقل آاچا ًایث استتل ،اکا ل سلث استتل و اا ی کل ا ال ات استتنستتل ،لالیا
ًایث اا ل اا لالی قل م ال خ و الکخ ااات ل« ،ارهاب ًلوث» اتکل گرفالا اسل
تا ار م شتت لر الکنیاب استته خ الیه استتل و ا آب ا ل تا یر ا اب ابکعل،
پتل تله ًرتل والی یاری و اا ًکم وقلً ،رتل ،سر خ الاهل و اا ی کل ا ال ات
ال خ اتتتلال« ،ارهاب
استتتنستتتل ،اا ل سر ها ی السر اا سر غکر السر
ًرتل» اکل گرفالا اسل تا ارسحل و ایعخ ا ًکیای ا خ الاب ایسک اسالا اال
و ا آب اتا تتا وا م ابکعل اا ی کل ا کا یر عرت ایککر و اسله ،واه و ف استتتل،
والیش ا الیش اکستل ،انکا وا لار غکر الی خ اااتل ،پس اا ل لالیی ااال تا

ااقاب طتتت  ،ارهاب غا ل اتتت ااالخ ،ارهاب ونل غا خ ،ارهاب ًکیل و الاکر و
ارهتاب و تا ل ،ااا ها ی ی گر ارهاب اظم استتتل (پاپککن902 ،5731 ،؛ ار شتتتاهخ،
00 ،5730؛ اتتارالر91 :5739 ،؛ ح ری30 -44 :5737 ،؛ پالرستتتلب519 ،5733 ،؛
طافخ گنپا گااخ)25 :5701 ،
ارای ارهتاب اظم یو گلاتا ابککن و اقر ر ارا تا اتتتله استتتل؛ کخ ار پا ا قاالب
اًالیای  -تا قاالاخ ر اضتتخ استتل -استتاللار استتل ،و ی گری ،ار اطتتل ست خکل -تا
اطتنخ فنستیخ استل -بال خ خ باشد .از انجاااه ازتدداشاشد .اهرد  ،ز اپ شگاهانا
زرزئ ازیناشواتق ی از ارهاب اظم -اا و ژه یر کاب فکنستلفاب و الکنیاب اسه خ -اسل،
یر ا ن الاتتتالار ،اقر ر ا شتتتاب را سلر قرار یایه ،اا ابککن و اررستتتخ آب خ پریا م
حنب یخ تا یر ا ن پژوهش ،اررستتخ الاهکم تری ،قکن ًاطتتل ا ارهاب اظم ار
پا ا یو اقر ر آب استتل ،تا آ ا قکن حقخ استتل تا ار ش و اوالبار عرفلشددخا دیا
شزرش ،یاایق ناروزنشخااالخ اسل تا فاقل ار ش و اوالبار عرفلشخا دیازتت

 .1-1تعریف نظم

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

 .1تعریف و اقسام نظم

اظم ،یر یتل اا «اأ کف» ،اعر ف اتتتله و اا ا تشتتتکلب یااا ها ی روار ل ،ا
صتتای م آب اا اتتیار آ له استتل (الهری5104 :9 ،5475 ،؛ فکرو آاایی:4 ،5451 ،
511؛ اان ظلر924 :54 ،؛ اان فار  )447 :1 ،5404 ،اظم ،یر اطتتحها ایاخ وبار
استتل ا اأ کف تنیا و ایه اا روا ل اراکب عااخ و ال استتب اا یی ل ها خ تا
قالضتای وقل اسل و اظم ابکعخ یر اطحها حم ،وبار اسل ا ااالقاه ا لضلت
حنلب اتا ًل وستتتال ،و ا ًل وستتتال اا سیله حنلب ،اا االکجا اا یستتتل آ ل،

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

والیش ا الیش الیه و وا تلار غکر الی ابااتتتل« ،ارهاب ا کاب و والب» اتتتکل
گرفالا استل ،تا ا بالا اقر رهای گلااگلاخ یاری و آاچا لری ااتاره واق ال سایه ار ن
اقر ر آب استل ار ا ن اسا تا ا اب ابکعل ا اظم و ااقاب اگرفخ ارالریار اسل-
اظم و ااقااخ تا وا یاب ابکعل ،گلاتا ها و انله ها خ ا آب را تشف تریه و هیچ اب
خ تلاتتت تل اتا اا انله ها ی ی گری ا آب پخ ابرال -و اا اککا ار ا ن ًکم وقنخ تا
اسقم چ کن اظم و ااقتاب اتتتگرفخ الوب ا کا پل لآوراله آب ا یراا اای خ ا ونم،
قلر و ًکیل ارالریار ااال ،ساه اسل« ،ارهاب اظم» سا اب افالا اسل

00

چ ابتا یر اکل اوه قکا
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اقالرااخ ا ن گلاا اسل (اراااخ)533 :5452 ،

برای نظم در الهیاو در باب برهان نظم ،تعریفهایی ارائه شده ا ت:
 .1اار بگوییم ار هی از عااصنر به نحو خاصی ماظم شده اند ،به این معاا ا ت که
چاان با هم ربط متقابل دارند که انگاره یا الگوی معیای را می ننازند .این الگوی معین،
اونه ها ی متفا تی می تواند داشنته باشند .هاگامی که عااصر مختلف ،الگویی می ازند
که از درک فن لذو میبریم ،میتوانیم از نظم زیبایی شننااختی یا ا ننتحسننانی ننخن
بگوییم ،هاگنامی کنه در نحوه رخنداد بععنننی عاناصنننر در مجنا رو زمانی -مکانی،
انتظامهای مشنخینی باشند ،میتوانیم از نظم علّی خن بگوییم .مشخیه عمده نظام
هندفماند وغنایی) این ا نننت که مفهوم ر ندها ننناختارهایی را که به نحوی با هم
تاا ن یافتهاند که نتیجه خاصی را به بار میف رند ،پیش میکشد وخرمشاهی:1731 ،
.)01 -37
 .2معاای نظمی که میاوییم در خلقت هسننت ،یعای این عالم از ر ی تینناد به
تود نیامده ا نت .تیناد  ،یعای بی علت ،اما بی علت ،ااهی به معاای نداشتن علت
فاعلی ا ت ااهی به معاای نداشتن علت غایی ومطهری.)11 :1737 ،
 .7نظم ،ناظر به هماهاگی بین چاد عاینر یا ععنو ا ت هماهاگی که در مقابل
هرج مرج ا نننت ،مفهومی فشنننکار دارد .هماهاگی همواره بین چاد امر در ارتباط با
یک هد غرض ا ت وتوادی فملی.)222 :1772 ،
 .4نظم ،ینک نو رابطنه همناهانا مینان اتزای ینک مجموعه برای تحقن یافتن
هد مشنخینی ا ت؛ به اونه ای که هر تزئی از اتزای مجموعه ،مکمل دیگری بوده
فقدان هر یک ب می شود که مجموعه ،هد خاص اثر مطلوب را از د ت بدهد
و بحانی.)37 :1 ،1731 ،
تعریف برگزیده

تعدد ،هماهاگی علیت ،مفاهیم موثر دخیل در پدیده نظم می باشننناد .باابراین
در تعریف نظم می توان افت« :نظم عبارو ا نننت از ارتباط هماهاا میان د یا چاد
چیز بر پایه اصنل علیت» .این ارتباط ،ااهی میان اتزای یک پدیده مرک ا ت ،ماناد
ارتباط میان اتزای تشنکیل دهاده یک اعت یا ماشین در میاوعاو بشری ،اتزای
تشنکیل دهاده بدن انسنان یا یک درخت ،یا اتزای تشکیل دهاده یکی از اععای بدن
انسنان یا ثیوان ،ماناد د تگاه بیاایی یا شاوایی غیره ،در پدیدههای طبیعی؛ ااهی

میان د موضننو یا موتود تدااانه ا ننت ،ماناد ارتباط میان بخشها یا د ننتگاههای
یک کارااه یا کارخانه در مینناوعاو بشننری ،یا ارتباط میان بخشها د ننتگاههای
مختلف ینک فرد از انسنننان ینا ثیوان ینا ارتباط میان هوا ،خاک ،فب نور در فراهم
شدن زمیاه برای ر یش رشد یک ایاه ،یا ارتباط میان تاین مادر ،نظایر فن.

در تحقن پدیده نظم ،علتهای چهاراانه مادی ،صننوری ،فاعلی غایی نقش دارند.
علت مادی نظم ،عااصننر یا اتزای یا اشننیائی ا ننت که قابل پذیرای ارتباط هماهاا
ونظم) میباشناد .علت صوری نظم ،ضعیت یژهای ا ت که از ارتباط هماهاا عااصر
یا اتزای یا اشنیای مختلف با یکدیگر ،ثاصنل می شود .علت فاعلی نظم ،موتودی ا ت
که عامل پیدایش ارتباط هماهاا میان عااصننر ،اتزا یا اشننیای مختلف ا ننت .علت
غایی نظم ،فایده نتیجه ای ا نننت که بر پدیده یا ضنننعیت ثاصنننل از نظم مترت
میشود.
از نظم بنه لحناف فناعل فن ،به «نظم فاعلی یا علّی» ،به لحاف غایت فن ،به «نظم
غایی» تعبیر شنده ا ت؛ چاانکه میتوان با توته به علت صوری فن ،از «نظم صوری»
نیز خن افت .ر شن ا ت که نظم ها ی ه اانه مزبور ،تهاو مختلف یک اقعیت اند
ما بازای مسنننتقل ندارند ،بلکه دارای ماشنننن انتزا تدااانه اند؛ چرا که هم نظم هم
علینت از مفاهیم فلسنننفی اند که ما بازای مسنننتقل ندارند ،اما از اقعیت خارتی انتزا
میشوند.

 .2نظم مورد نظر در برهان نظم

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

 .2-1نظم صوری و غایی

از دیندااه الهیون ،عالم طبیعت هم نظم صنننوری دارد هم نظم غایی ،این د از
هم تدا نیسننتاد ،لی در مقام ا ننتدالل بر تود یا صننفاو خدا ند ،میتوان هر یک از
فن د را تدااانه مورد توته قرار داد .در فیاو ر ایاو نیز کلماو عالمان ا ن ن می،
بر تود صنفاو خدا ند از د طرین ا نتدالل شنده ا ت ،اما ا تدالل از طرین نظم
غایی ،بیشنتر از ا نتدالل از طرین نظم صوری ا ت .نکته مهم این ا ت که در داللت
فعنل بر فاناهی ،اراده انتخناب فاعل ،میان د فرض مزبور تفا تی تود ندارد ،زیرا از

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

 .1-2اقسام نظم

01

نظر عقل نلیم ،هم توازن تاا اتزای تشکیل دهاده یک پدیده مرک  ،بر دانایی،
اراده انتخاباری فاعل فن داللت میکاد هم فایده معقول مطلوب داشتن فن.
البته ،هرااه فعلی دارای هر د یژای باشنند ،داللتش بر دانایی ،اراده انتخاباری
فاعل فشننکار تر خواهد بود .از این ر  ،می توان برهان نظم را د اونه تقریر کرد :یکی بر
ا ننناا غنایتماندی موتوداو عالم طبیعت ونظم غایی) ،دیگری با توته به توازن
تاا ن اتزای تشننکیل دهاده موتوداو؛ هر چاد از فایده معقول فنها فااهی نداشننته
باشننیم .از باب ملال ما نمیدانیم که ف ن کهکشننان یا ف ن ننتاره یا ننیاره در ف ن
کهکشنان چه فایده معقولی برای انسان یا دیگر موتوداو زنده دارد ،اما نظم ترتی
قنانون ثناکم بر فنهنا را می دانیم .نظم قنانونماندی فنهنا برای دا ری خرد بنه ایاکه
پدیدف رندهای دانا ،توانا مختار دارند ،کافی ا ت.
در کتاب «خدا در فلسنفه» در این باره فمده ا نت« :بععی برهانهای اثباو تود
خدا هستاد که بر انوا دیگری از نظم -تز نظم هدفماد– باا شدهاند .ااه ادعا می شود
که ما برای تبیین نظم انتظامی که در عملکرد ماظومه شننمسی هست ،باید به تود
ینک ففریاانده هوشنننماد قائل شنننویم .در این مورد ،پای نظم علّی در میان ا نننت.
برهانها یی نظیر ایاها ،از برهانهای مبای بر نظم هدفماد ،غالبا تمایز ر شننای ندارند»
وخرمشاهی.)02 :1731 ،
 .2-2نظم صوری در منابع وحیانی و آثار کالمی
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در فیناو قرفن ،ر ایاو تعابیر عالمان ا ن ن می ،نمونه ها یی از ا نننتدالل به نظم
صنوری بر تود یا صنفاو خدا ند یافت می شود .قرفن کریم از نظم ثاکم بر خورشید،
ماه ،ر ز ش  ،به عاوان نشانههایی از تود یا علم قدرو خدا ند یاد کرده ا ت:
الشََّّم تجری لِمسََّّترر لها ذلِك تردیر العزی ِز الع ِ
و ْ
لیم .و الرمر ق ْدرناه منا ِزل حتْى عاد
كالعرج ِ
ون الر ِ
دیم .ل ْ
الشََّّم ینبغى لها أن تد ِرك الرمر و ل الل ْیل سََّّاق ِ النْها ِر و كل فى فلك
یسَّبُون و نوره ی  ،فیه [ :)41-70از نشانه ها ی خدا] خورشید ا ت که پیو ته به
نننوی قراراناهش در ثرکنت ا نننت ،این تقدیر خدا ند دانا توانا نننت .برای ماه
مازلهایی قرار دادیم وهاگامی که این ماازل را طی کرد) ننرانجام به صننورو شنناخه
کهاه وقوا شننکل زرد رنا) خرما در میفید .نه خورشننید را ننزا ا ننت که به ماه
ر د نه ش بر ر ز پیشی ایرد همگی در مسیر خود شاا رند

در این فیاو ،از نظم ثاکم بر ثرکت خورشنید ماه اردش ش ر ز ،به عاوان
نشنننانه ها یی از قدرو دانایی خدا ند یاد شنننده ا نننت ،از ایاکه چه فوایدی بر فنها
مترت میاردد ،خای به میان نیامده ا ت.

عمد ترونها ورعد )2 :الهام ارفته شده ناظر به نظم صوری ثاکم بر ف مانها ت.

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

امام صنناد  ،در اثتجاج با یکی از زنادقه فرمودهاند« :فیا نمیبیای که خورشننید
ماه شن ر ز هر یک تایگاه یژهای دارد ...ف ننمان ،برافراشننته زمین ،اسننترده
ا ننت ،نه ف ننمان بر زمین فر می افتد نه زمین بر باالی ف ننمان ها می ر د .فنها در
تایگاه نظمی که دارند مجبورند ،نمی تواناد از فن نننر باز زناد ،پ قدرتی برتر از
فنها چاین نظمی را بر فنها ثاکم کرده ا ت» وصد  ،بی تا271 :؛ مجلسی:7 ،1771 ،
.)12 -11
از هشنام بن ثکم وال شد :پر رداارو را به چه چیز شااختی؟ ا در پا خ افت:
به خودم که نزدیک ترین چیزها به من ا نننت ،زیرا من خود را دارای ابعاض مجتمع
اتزای بهم پیو نته با ترکی فشنکار ناختی ا توار مییابم که دارای اونههایی از
تیننویر طرا ا ننت ...از نظر عقل ،تنلیف بد ن مؤلف ،صننورو بد ن صننورو ار،
محال ا نت ،پ برای تود من ففریااده صورواری تود دارد که صفاتی مخالف
با صنفاو انسان وترکی  ،تغییر  )...دارد وصد  ،بی تا207 :؛ مجلسی-47 :7 ،1771 ،
.)11
شننیخ صنند نیز از تود نظم اتقان عالم بر تود خدا ا ننتدالل کرده افته
ا ننت« :اار تایز باشنند که عالم با چاین اتقانی که دارد بد ن پدید ف رنده ،پدید فمده
باشنند ،پیدایش چیزی که از نظر نظم اتقان در ننطن نازل تری قرار دارد بد ن پدید
ف رنده به طرین ا لی تایز خواهد بود .پ تود کتاب بد ن نویسننناده ننناختمان
بد ن ننازنده صننورتی محکم بودن صننوروار تایز خواهد بود ،در ثالی که چاین
فرضننی از نظر عقل باطل ا ننت ،پ پیدایش نظم اتقان تهان نیز بد ن پدید ف رنده
[ای دانا توانا] باطل ا ت وصد  ،بیتا.)277 :

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

امیرالموماین فرموده ا نننت« :یکی از شنننواهند خلن بر تود خنالن متعننال،
ففریاش ف نمانها نت که بد ن داشنتن تون تکیه ااه ،ا توار برقرار میباشاد»
السَّماوا ِ قِغی ِر
ونهج الب غه ،خطبه  .)102این ک م ثکیمانه از فیه کریمه َّ الل ال ْذی رفع ْ

01

ع مه طباطبایی افته ا نت« :غریزه اقع بیای انسان ،هراز نمیپذیرد که در نظام
هسنتی ،این همه اشنیای ،خود به خود از راه اتفا به تود فمده باشد نظامی که در
هسنتی ا نت نر نری بد ن ثساب پیدا شده باشد ،در صورتی که تدان انسان،
چاین اتفناقی را در چاند فتر پاره ای که به طور ماظم ر ی هم چیده شنننده باشننند
نمیپذیرد» وطباطبایی.)11 -14 :1730 ،
 .2-3نادرستی استدالل به نظم فاعلی

ال بیست نهم ،شماره صند

یزده
01

از طرین نظم فاعلی وفاعل طبیعی) ،نمی توان بر تود فاعل دانا ،توانا مختار برای
تهان طبیعت ا نتدالل کرد ،زیرا معاای نظم فاعلی این ا ت که پدیده طبیعی ،فاعل
طبیعی دارد ،چون در فاعل طبیعی ،تسننلسننل محال نیسننت ،می توان ننلسننله ای
نامتااهی از فاعل ها ی طبیعی را فرض کرد که علل پیدایش پدیده ای طبیعی بوده اند.
شهید مطهری در این باره افته ا ت:
«نظمی که در برهان نظم به کار می ر د ،نظم ناشنننی از علت غایی ا نننت نه نظم
ناشننی از علت فاعلی .نظم ناشننی از علت فاعلی تز این نیسننت که هر معلول اثری،
فاعل موثر ،الزم دارد .این نظم ،دلیل بر تود خدا نیسنننت ،لی نظم ناشنننی از علت
غنایی به این معاا ا نننت که ضنننعی در معلول تود دارد که ثکایت می کاد که در
ناثیه علت ،انتخاب تود داشننته ا ننت ،یعای علت می توانسننته ا ننت معلول را به
شنکل ها ی مختلفی پدید ف رد ،لی تاها یک شنکل از نوی علت انتخاب شنده ا ت،
زیرا این شننکل خاص ،مقیننود ا را تامین می کرده ا ننت .پ ناچار باید علت ،دارای
فااهی اراده بوده باشنند؛ یعای هد را می دانسننته تحقن فن هد را از طرین این
ضننع اراده کرده ا ننت .ثال ،یا ایاکه خود علت دارای چاین علم اراده ای بوده یا
تحت تسخیر علتی دانا مرید قرار داشته ا ت» ومطهری.)01 – 37 :1737 ،
ایشننان ،در تایی دیگر افته ا ننت :مادیون ،ماکر نظم علی معلولی نیسننتاد
نمی اویاد عالم خود به خود یعای بد ن علت بوتود فمده ا ننت ،فنان به اصننل علیت
معتقندند .اما فنهه ماکر فناد ،نظم ناشنننی از علت غایی ا نننت .فنان علت غایی نظم
ناشنی از فن را ماکرند قتی از تیناد خن می اویاد ،مقیودشان انکار نظم غایی
ا نننت ،یعای انکنار ایاکنه نظم ماتهی بنه غایت نتیجه خاص ،فااهانه بوده انتخاب
شنننده ا نننت ،اما از نظر الهی ،بد ن در نظر ارفتن نظم مربوط به علت غایی [ ،تود
فااهی انتخاب در علت فاعلی] تهان ،تفسننیر معقولی نخواهد داشننت .کمک علم به

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری
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خداشناا ی نیز از همین راه ا ت ،زیرا علم از تود نظامهایی طبیعی پرده بر میدارد،
عقنل این نظام ها را تحلیل کرده بر این ا ننناا که نظم غایی محینننول فااهی
انتخاب ا ت ،تود خدا را اثباو میکاد ور.ک :مطهری.)11 -11 :1737 ،
خندمناو علوم به توثید از این راه بود که علوم ،تا ثد د زیادی در دل طبیعت راه
یافت بیش از پیش ،به نظم دقین ناختمان اشنیای رابطه تشکی و داخلی اشیای با
یک نننلسنننله هد ها ی پیشبیای شنننده پی برد .به عبارو دیگر ،علوم هر اندازه که
بیشنتر به راز در نی اشیای پی برد ،بیشتر به مسخر بودن طبیعت برخود ااذار نبودن
فن اذعنان کرد .هند قرفن هم از دعوو بنه مطنالعه ثسنننی تجربی طبیعت از نظر
خداشنناا ننی این ا ننت که به مخلو مسننخر بودن طبیعت ایاکه قوهای ما فو
طبیعی ،طبیعنت قوای فن را اداره تندبیر می کاند ،پی ببریم ایمننان پیندا کایم»
ومطهری.)27 :1 ،1711 ،
اار بخواهیم بر ا نناا نظام فاعلی در باب علیت بر تود خدا ند ا ننتدالل کایم،
باید مراد ،علت فاعلی در اصننط ا فلسننفه باشنند که به معاای اعطا کااده تود معلول
ا نت ،نه علت فاعلی در اصنط ا علم تجربی طبیعی که به معاای شرط مُعِدّ برای
پیدایش معلول ا ت:
«نظام فاعلى علت معلول مىتواند در مسنائل توثید مورد ا تفاده قرار ایرد لى
به مفهوم فلسننفى علت معلول ،نه به مفهوم علمى فن .مفهوم علمى علت معلول
عبارو ا ننت از رابطه پیو ننتگى تودى ثواد زمانى که متوالیا یکدیگر را تعقی
مىکااد در متن زمان پشنت نر یکدیگر قرار ارفتهاند .اما مفهوم فلسفى فن ،از یک
تحلیل عقلى نرچشمه مىایرد که هر ثادثه به دلیل ع ئم امکان« ،ممکن» شااخته
مىشننود به دلیل نیاز ذاتى ممکن به علت ثد ثا بقائا ،تود علتى مقارن همزمان
محیط بر ا کشننف مىشننود ،ننپ فن علت مقارن ،در میان د فرض «ممکن»
« ات » قرار مى ایرد باا بر فرض ممکن بودن ،به دلیل امتاا تسننلسننل در علل
مقارنه ،تود ات در رأا نلسنله اثباو مىاردد .از نظر فلسفه ،عللى که علوم فنها
را «علل» مى شنناا نناد ،معدّاتاد نه علل ،به عبارو دیگر مجرا مىباشنناد نه ایجاد
کااده ففریااده .در این اونه علل ،تسننلسننل -یعاى رشننته بىنهایت -به هیچ ته
امتاا ندارد [ .لذا از طرین نظم علّی معلولی در باب علت فاعلی به اصنننط ا علمی
فن ،نمیتوان تود خدا را اثباو کرد]» وهمان.)71 -71 :

01

ر شننن ا ننت که اثباو تود خدا از طرین علت فاعلی به اصننط ا فلسننفی فن،
برهنان دیگری غیر از برهنان نظم ا نننت .بانابراین ،در برهان نظم باید بر نظم غایی یا
صوری تکیه کرد از تود نظم غایی یا صوری در عالم طبیعت ،تود فاعل فراطبیعی
برای تهان را اثباو کرد.

 .3قانون احتماالت و برهان نظم
 .3-1تبیین قانون احتماالت و تقریر برهان نظم

ال بیست نهم ،شماره صند

یزده
01

یکی از قوانین مربوط به ثسنناب اثتماالو این ا ننت که اثتمال قو هر ثادثه،
یک عدد کسننری ا ننت که صننورو فن ،تعداد موفقیت وثادثه مطلوب) مخرج فن،
تعداد امکان وثواد ممکن) را نشنان می دهد ،مل اار در کیسنه ای هفت الوله باشد
که نه الوله فید چهار الوله یاه ا ت این الوله ها از نظر اندازه شکل ایر
خینوصیاو یکسان باشاد ،به اونهای که به طور یکسان لم شوند با چشمان بسته
د نننت خود را ارد کیسنننه کایم یک الوله را بیر ن ف ریم ،اثتمال ایاکه فن الوله
نفید باشند ،ه هفتم اثتمال ایاکه یاه باشد ،چهار هفتم ا ت .اار تمام الوله ها
نفید باشاد ،اثتمال ایاکه الولهای که بیر ن میف ریم ،فید باشد هفت هفتم ،یعای
مسننا ی با یک ا ننت ،از فن تا که در بین الوله ها ی مزبور ،الوله قرمز تود ندارد،
اثتمال ایاکه الولهای که بیر ن میف ریم قرمز باشنند ،صننفر هفتم ،یعای صننفر ا ننت.
باابراین ،اثتمال قو ثواد قطعی الوقو  ،یک اثتمال ثواد ممتاع الوقو  ،صفر
اثتمال ثواد ممکن الوقو ما بین یک صننفر ا ننت ،یعای از یک کمتر از صننفر
بیشتر ا ت ومطهری.)32 :1737 ،
در مورد ایاکنه اثتمنال قو ثواد ممکن به نننوی عدد یک ارایش دارد یا به
نوی صنفر ،به نسبت ثواد مطلوب به ثواد ممکن ونسبت صورو کسر به مخرج
فن) بسنتگی دارد .به عاوان ملال ،اار مجمو الولهها صد عدد باشد تعداد الولههای
نفید  11الوله ها ی نیاه  71باشد ،ما بخواهیم در هر بار که د ت خود را داخل
کیسنه میبریم الوله نفید بیر ن بیاید ،ده صندم ،مسنا ی با یک دهم ا ت .لی اار
بخواهیم الولهای که بیر ن میفید ننیاه باشنند ،نود صنندم ،مسننا ی با نه دهم ا ننت.
باابراین ،اثتمال بیر ن فمدن الولهای ننفید به ننوی صننفر ارایش بیشننتری دارد
اثتمال بیر ن فمدن الولهای یاه عک فن ا ت.

اثتمال ایاکه ثر «ب» را بزند پشننت ننر فن ثر «ن» را بزند،
تقریبا

1

1

32

×

1

 ،یعای

32

 ،ا نت 1 ،یعای اثتمال خیلی ضنعیف ا ت اثتمال ایاکه پشت ر فن

1000

1

1

1

1

ا ننت .اثتمال ایاکه
د  ،ثر «ی» را بزند ، × × ،یعای تقریبا
32000
32
32
32
این فدم بی واد همان طوری که ر ی ماشین تحریر انگشت میزند شعر:
«بای فدم اععننننای یکنندیگرننند
کننه در ففریاش ز یننک اوهرننند»

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

را تایپ کاد ،به قدری ضنعیف ا ت که عقل عرفی فن را محال می داند ،لی از نظر
عقل ریاضنی ،محال نیست ،اما عدد اثتمالی فن به مت صفر میل کرده ا ت .مسلما
اثتمال ایاکه فرد بی ننواد مزبور با فشننار دادن دکمه ها ی ماشننین تایپ ،السننتان
نعدی را تایپ کاد ،عقل عرفی ،امتاا فن را بدیهی می داند ،لیکن از نظر عقل ریاضی
باز هم به صننفر نمی ر نند ،لی ارایش فن به ننوی صننفر خیلی بیشننتر خواهد بود
ومطهری.)37 :1737 ،
اکاون اار بنه تهان طبیعت باگریم در پدیده ها ی فن تنمل کایم ،خواهیم یافت
که نظم ثاکم بر فن در همه عرصنننه ها وتماداو ،نباتاو ،ثیواناو انسنننان ها) خیره
کااده شننگفت ف ر ا ننت کلرو شننرایط پیهیدای نظم فثار مهم فن به قدری
شننگفت ف ر ا ننت که اثتمال پیدایش فن از ر ی تینناد اتفا به مرات از اثتمال
تنلیف کتاب السننتان یا بو ننتان ننعدی تو ننط انسننانی بی ننواد ،ضننعیفتر با ر
نکردنی تر ا ت .پدیده ثیاو یکی از شگفت انگیزترین پدیده ها ی طبیعت ا ت« .برای
به تود فمدن ثیاو در ر ی کره زمین فن قدر ا ضنا اثوال مسنناعد الزم ا ت که

 .1یکى از قوانین احتمال این است كه وقوع دو حادثه قه صور پى در پى ،حاصل ضرب عدد احتمالى آنها است.

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

اار پندینده ای کنه قو اثتمالی فن مورد نظر ا نننت ،دارای اتزای اندک بوده
کیفیت ترکی هم نناده باشنند اثری که بر فن مترت می اردد هم اهمیت چادانی
نداشنته باشند ،اثتمال قو تیادفی بودن فن به وی عدد یک ارایش دارد ،لی اار
اتزای فن بسننیار کیفیت ترکی  ،پیهیده اثر مترت بر فن هم مهم باشنند ،اثتمال
قو تینادفی فن به وی صفر ارایش خواهد داشت .از باب ملال :اار کسی که واد
ندارد ثر الفبا را نمیشنناا نند پشننت یک ماشننین تحریر باشننیاد ،اثتمال ایاکه
ثر «ب» را ابتندا بزنند ،ینک نننی د م ا نننت ویک ثر از  72ثر الفبا) .اما
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محال ا ننت تیننور نمود این ا ضننا اثوال بر ننبیل تینناد اتفا با یکدیگر تور
فمنده باشننناد ناازیر باید معتقد بود که قوه مدرکه خارتی تود دارد که در تریان
این امور نظارو میکاد» وکر ی.)11 :1710 ،
اار با ثسناب اثتماالو ،تینادفاو را برای ثیول یک عمل طبیعی ،مل پیدایش
یک ذره پر تئین از عااصننر ا لیهاش در نظر بگیریم عمر زمین را ننه بیلیون ننال
فرض کایم ،خواهیم دیند که این زمان برای ثینننول این عمل کافی نیسنننت .فقط با
قبول ینک نیر ی هدایت کااده که با اراده مشنننیت عمل می کاد می توانیم کیفیت
ثیول هماهاگی را از تیاد عدم انتظام بفهمیم ومونسما.)103 :1711 ،
ننه عایننر اصننلی ،یعای هیدر ژن ،اکسننیژن کربن ،مواد ا لیه اتسننام زنده را
تشننکیل میدهاد مقداری ازو کمی از عااصننر دیگر نیز با ننه عایننر فو ترکی
یافتهاند .در تسنم نادهترین کوچکترین ثیواناو ،میلیونها از اتمهای عااصر مزبور
تود دارد که به نسننبت ها اشننکال خاصننی با هم ترکی یافته اند اار با ثسنناب
اثتماالو ،امکان تیناد ترکی این عااصنر را ثساب کایم ،خواهیم دید که نتیجه
به قدری کوچک ا نت که میتوان افت صفر ا ت .ثال ،عالیترین ثیواناو را در نظر
بگیریم ،یعای ثیوانی کنه می خواهند قوانین طبیعی را عوض کاند یا در فنها مداخله
نماید ،فیا ممکن ا ننت که این موتود تیننادفا از ترکی خود به خود عااصننر به تود
فمده باشد؟ وهمان.)137 :
 .3-2یقین حاصل از برهان نظم بر پایه قانون احتماالت
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ا نتدالل ا تاتاج در برهان نظم ،تو ط عقل فطری انجام می ایرد .عقل فطری،
قوه ادراک شنااخت ثقاین ا ننت که عموم انسننانهای ننالم از فن برخوردارند بد ن
ایاکه از اصنط ثاو قواعد فای علمی معرفت فااه باشاد ،به کمک فن می تواناد در
ثوزه تیننور تینندین به معرفت یقیای د ننت یازند .عقل فطری ،هرااه با پدیده ای
نظام ماد دارای اتقان اثکام ر بر شنننود ،بی درنا ،به دخالت علم ،قدرو انتخاب
در تحقن فن ،ثکم می کاد ،ثال یا علت مسننتقیم فن پدیده دارای چاین یژای هایی
ا نننت ،ینا ایاکه فن پدیده علت فن تحت تدبیر تسنننخیر علّتی قرار دارد که دارای
ا صنا یادشنده ا نت .بدین تهت ا نت که ف نفه متکلمان ا می ،داللت فعل
دارای اتقان نظم بر فااهی علت فن را بدیهی دانسنننته اند ،که نمونه هایی از نننخاان
فنان را بازمیاوییم:

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

 .7-2-1عقل صنرین ،اواه این ا ت که قو چیزی با یژای اتقان اثکام ،تز به
تدبیر فاعل ثکیم عالم نخواهد بود ورازی.)277 :1 ،1413 ،
 .7-2-2این نننخن که هر ک فعل محکمی انجام می دهد ،عالم ا نننت ،بدیهی
ا ت ومحقن طو ی.)201 :1411 ،
 .7-2-7علم به ایاکه فعل محکم ،مسننتلزم فااهی ا ننت ،بدیهی ا ننت وبحرانی،
.)01 :1411
 .7-2-4عقل بدیهی ،ثاکم به این ا ننت که املال این افعال وافعال محکم متقن)
تز از کسننی که عالم ا ننت ،صننادر نمیشننود ،اار صننادر شننود ،تکرار نخواهد شنند
و یوری177 -170 :1422 ،؛ همو.)171 -171 :1411 ،
 .7-2-1علم بننه ایاکننه چاین افعننالی وافعنال محکم متقن) تز از عننالم صنننادر
نمی شنود ،به یژه اار تکرار شنود ،بدیهی ا نت ،پاهان بودن چیزی که بدیهی ا ت
برای برخی از عق ی وبه خاطر موانع ذهای یا ر ثی) ممکن ا ننت وتفتازانی:4 ،1417 ،
.)111
 .7-2-1در داللنت فعنل محکم بر علم صنننانع فن ،شنننکی تود ندارد وترتانی،
.)11 -11 :0 ،1412
 .7-2-3نننبن فناعلی بندن ثیوان ،ینا علم ادراک نندارد ،مناناد طبیعت های
تسنمانی ،یا دارای علم ادراک ا نت .فرض ا ل محال ا ننت ،زیرا هر فطرو لیمی
اواهی می دهد که محال ا نت فاعل چاین ترتی شگفت ف ر نظم ا تواری ،ناشی از
قوهای فاقد شعور باشد وشیرازی ،بیتا.)110 :0 ،
 .7-2-0ثیننول علم از م ثظه اتقان اِثکام مینناو بر علم صننانع ،نزدیک به
ضر ری ا ت والهیجی.)210 :1732 ،
یقین ثاصل از برهان نظم ،بر پایه ثساب اثتماالو ،یقین عقلی معرفت شااختی
ا نت ،نه یقین ر انشااختی .مقیود از عقل در ایاجا ،عقل فطری عمومی بشر ا ت
که در قعنا وهای معرفتی خود ،به اثتمال بسیار ضعیف اعتاا نمی کاد ،نه عقل نازک
اندیش ریاضنی فلسفی که از هیچ اونه اثتمال مخالفی نمی اذرد تا اثتمال خ
به صنننفر نر ننند ،ثکم قطعی نخواهد کرد .در باب اعتقاداو دیای نیز ،یقیای بیش از
یقین ثاصنل برای عقل فطری عمومی الزم نیست .می توان این امر را با یقین ثاصل
از متواتراو مقایسنه کرد ،زیرا در متواتراو از نظر عقل فلسننفی ،اثتمال خ به صفر
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نمیر نند ،لی فن اثتمال به قدری ضننعیف ا ننت که مورد اعتاای عق ی بشننر اقع
نمیشود:
«از نظر فلسنفی ،کسنی نمی تواند اثتمال تیناد را رد کاد ،لی کسی هم که از
نظر فلسننفی این اثتمال را می دهد ،یقین دارد که مطل از این قرار نیسننت .یقین در
این مسناله را می توان با یقین در خبر متواتر مقایسه کرد .در خبر یک نفر– بد ن هیچ
اوننه قریاه ای – اثتمال در غ اشنننتباه تود دارد .قتی یک نفر دیگر هماناد ا نیز
همان خبر را بدهد ،اثتمال کمتر می شنود ،هر اندازه تعداد خبر دهاداان بیشتر شود،
اثتمال کاهش مییابد ،لی به صنفر نمی ر د ،لی اثتمال به وی صفر میل می کاد
عق به فن اعتاایی ندارند .در برهان نظم هم همین اونه ا نننت ،یعای اثتمال ایاکه
علتِ معلولی که دارای نظم پیهیدای ا نننت ،فاقد شنننعور فااهی ا نننت ،به کلی
ماتفی نیسنت ،اما به قدری ضعیف ا ت که به فن اعتاا نمی شود .به خ فن یقین
ثاصنل می شنود .از باب ملال اار کسنی بگوید پدید ف رنده السنتان عدی فردی بی
نواد بوده ثرکاو نافااهانه د نت ا ب پیدایش فن شده ،به کلی ماتفی نیست،
لی به قدری ضننعیف ا ننت که کسننی به فن اعتاا نمیکاد به خ فن یقین دارد»
ومطهری.)31 -34 :1737 ،
«اثتمال تیننناد در این اونه موارد به شنننکل یک کسننر از عددهایى که ما
مىشنناا ننیم از قبیل یکصنندم ،یکهزارم ،یک میلیونم ،یک میلیاردم غیره نیس نت،
بلکه به صننورو کسننر از یک عددى ا ننت که در هم ما نمىااجد ،ملل ایاکه فرض
کایم عدد  1را ر ننم کایم در طر را ننت فن فنقدر صننفر بگذاریم که به کره ماه
بر نند ،اثتمال تینناد در این اونه موارد از قبیل یک اثتمال در مقابل این عدد غیر
قابل تیور از اثتماالو ا ت ،لى به هر ثال همین اندازه اثتمال هست ...ما این اونه
اثتماالو را که فقط با یک نیر ى عظیم ریاضننى مىتوانیم تود فنها را کشننف کایم،
ننه ایاکه در تدان خود چاین اثتماالتى را اثسننناا نماییم ،درباره هر مؤلف
نویسنادهاى مىتوانیم بدهیم ...کسنانى که بشنر را به خدا شناا ى از راه مطالعه کتاب
خلقت و دادهاند ،خوا تهاند بشر همان اندازه به علم ثکمت صانع متعال مطمئن
شنود که از ر ى فثار عدى بوعلى صاث تواهر به مقاماو ادبى فلسفى فقهى
فنها مطمئن مىشود» ومطهری.)12 -11 :1 ،1711 ،

 .3-3پاسخ یک اشکال

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

از مطال پیشننین ،پا ننخ اشننکالی که بر تقریر برهان نظم بر پایه قانون اثتماالو
ارد شنده ا نت ،ر شنن اردید .اشکال چاین ا ت« :ثساب اثتماالو ،اثتمال قو
تیننادفی اتفاقی یک مجموعه را ارچه به ننوی صننفر میل میدهد لیکن هراز به
صننفر نمی ر نناند به همین دلیل ،تاها برای اطمیاان عرفی یقین ر ان شننااختی
مفید ا ت هیچ ااه یقین علمی به همراه نمیف رد» وتوادی فملی.)274 :1772 ،
پا نخ این ا نت که اار چه از نظر عقل فلسنفی ریاضننی ،اثتمال قو تیادفی
نظم صنوری غایی ومیناوعی که دارای اثکام اتقان ا ت) به صفر نمی ر د ،لی از
نظر عقل فطری همگانی به صنفر می ر د قو تیادفی فن محال به شمار می ر د.
این یقین ریشننه عقلی داشننته ارزش علمی دارد ،همان اونه که اثکام عقل تجربی با
ایاکه به مرز یقین فلسننفی نمی ر نند ،ارزش علمی دارد .فیت اهلل توادی ،که اشننکال
یادشننده را بر برهان نظم ارد کرده ا ننت ،در اینباره افته ا ننت« :مقیننود از عقل در
این نلسنله مباث[ [عقل دین] خیوص عقل تجریدی محک که در فلسفه ک م
براهین نظری خود را نشننان میدهد ،نیسننت ،بلکه اسننتره فن «عقل تجربی» را که در
علوم تجربی انسننانی ظهور می یابد« ،عقل نیمه تجریدی» را که عهده دار ریاضننیاو
ا ننت «عقل ناب» را که از عهده عرفان نظری برمیفید نیز در بر میایرد ...محیننول
معرفتی عقل ،در نناثت ها ی مختلف دانش تجربی ریاضننی ک می فلسننفی
عرفانی ،در صنورتی به ثریم بح[ ثاضنر ارد می شود که یا از اخ قطع یقین باشد
ینا مفیند طمننیاه اطمیاان عق یی باشننند ...بر این پایه ،ماظور از عقل همانا علم
طمننیاه علمی ا ننت که از برهان تجربی محک یا تجریدی صننر یا تلفیقی از تجربی
تجریدی ثاصل شده باشد» وتوادی فملی.)21 -21 :1703 ،
نکته دیگر این ا نت که یقین ،مقول به تشنکیک ا ت شدو ضعف می پذیرد،
ماناد شننهود که مرات درتاو متفا تی دارد ،مل تزم یقیای که در ریاضننیاو به
د نت میفید در علوم تجربی ثاصل نمیشود .در علوم تجربی اار ا تقرای مشاهداو
در یک قیاا خفی با مقدمه ای عقلی به این معننمون که «امر اتفاقی نمی تواند دائمی
اکلری باشند» ضنمیمه شد ،بدل به امری یقیای از اخ مجرباو می شود ،اما قوو
شنندو این یقین ،هراز به ننر ثد یقین فراهم فمده از یک برهان فلسننفی یا ریاضننی
نمیر د وهمان.)23 –21 :
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از نننوی دیگر ،یقین معتبر در عقناید دیای ،همانا یقین عق یی ثاصنننل از عقل
نلیم عادی همگانی ا نت درتاو باالی فن ،شنرط کمال اعتقاد ایمان ا ت ،نه
شننرط در ننتی قبول ،زیرا فیاو ر ایاتی که بشننر را به پیر ی از علم یقین دعوو
می کاد از پیر ی از ظن امان بر ثذر می دارد ،عموم عق ی بشنننر مکلفان را مد
نظر دارند به خواص وف فه ریاضیدانان املال فنان) اختیاص ندارد.
ع مه طباطبایی ،در تفسننیر فیه ول ترف ما لی لك ق ِ ِه عِلم وا ننرای )71 :افته
ا نت« :این فیه ،مقتعننای فطرو انسننان را امعنا کرده فن ایاکه انسننان به مقتعننای
فطرو خود ،در مسننیر زندای اعتقادی عملی ،طال اقع نف االمر ا ننت ،این
معلوم ا ننت که میتوان افت همان اقع نف االمر ا ننت ،نه مظاون مشننکوک
موهوم ...باابراین ،انسننان در مسننیر زندای خود ،از علم تخطی نمی کاد ،لیکن فنهه را
که نف ی به فن ثو  ،قلبش به فن اطمیاان دارد ،علم میشننمارد ،هر چاد یقیای
که در صنااعت برهان ماطن ،علم نامیده می شود ،نباشد وطباطبایی-72 :17 ،1777 ،
.)77
 .3-4اشکال :برابری احتمال در حالتهای ممکن و متصور

در صنورتی که تود مدبری ثکیم ،به شنیوه ای عقلی اثباو نشده باشد اثتمال
قو تینننادفی هینو موتود بر د ،بین اثتمال قو نظام موتود یا نظام اثسنننن با
اثتمنال قو هر ینک از ثنالنت ها ی ممکن یا متینننور ،از تمله با اثتمال قو
بندترین زشنننت ترین مجموعنه ،تفا تی نخواهد بود از تهت اثتمال ،امتیازی بین
هیچ یک از فنها با دیگری نیست وتوادی فملی.)274 :1772 ،
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پاسخ
برابری اثتمال قو هر یک از ثالت ها ی ممکن ،در صورتی ا ت که فقط از تابه
کمّی مورد نظر باشننند ،لی اار کیفیت را در نظر بگیریم ،قطعا میان اثتماالو ،تفا و
ر شننای تود خواهد داشننت .در این صننورو ،اثتمال قو تیننادفی بدترین هینو،
بسننیار بیشننتر از اثتمال قو تیننادفی بهترین هینو ونظام اثسننن) خواهد بود به
اونه ای که اثتمال قو تیننادفی بدترین هینو ترکی  ،قری به یک وتقریبا قطعی
الوقو ) اثتمال قو تینننادفی بهترین هینو ،نزدیک به صنننفر ،از نظر عقل فطری
همگانی محال ا ت.

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

 .3-5اشکال :عدم کاشفیت احتمال از واقعیت خارجی

ثساب اثتمال ها ،ناظر به ا صا ثقیقی اقعی پدیده نیست ،بلکه از اعتبار ها ی
ذهای عملی ا ننت اار ثکایتی برای فن باشنند ،تاها در قیاا با مقدار امید انتظار

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

ر شنن ا ت که عایر کیفیت در برهان نظم نقش ا ا ی دارد ،باابراین ،نمی توان
فن را نادیده ارفت ،صننرفا به ارزش کمّی اثتمال توته کرد .این مطل را می توان با
ملال این اونه توضین داد:
اار در کیسنهای ده مهره باشند که با شمارههای یک تا ده شماره اذاری شدهاند
بخواهیم به صنورو تیادفی فنها را بیر ن ف ریم ،از نظر کمّی ،اثتمال ایاکه هر بار یکی
از مهرهها بیر ن فید ،نسنبت به همه فنها برابر ا ننت ،لی اار به کیفیت هم توته کایم
مقیننود این باشنند که در نوبت ا ل ،شننماره یک در نوبت د م ،شننماره د همین
طور تمام ده شنننماره ،به ترتی بیر ن فید ،یک در برابر ده میلیارد ا نننت وکر نننی،
 ،)11 :1710در ثالی که اار ترتی شماره ها مقیود نباشد ،اثتمال بیر ن فمدن تمام
ده شنننماره بسنننیار زیاد خواهد بود .باابراین ،با در نظر ارفتن کیفیت ترکی ترتی
میان اتزای ،هراز اثتمال قو تیادفی صوروهای ممکن ،برابر نخواهد بود.
از مطال یاد شنده ،پا خ یکی از اشکاالو هیوم بر برهان نظم نیز ر شن شد فن
ایاکه« :اار کسنی چادین هزار قطعه کوچک فهن را به هوا پرتاب کاد ،ایاها در قوط
خود نوعی شنننکل یا طرا را نشنننان می دهاد که ما نمی اوییم مربوط به اصنننل نظم
دهادهای ا نت ،بلکه فن را بیشتر ابسته به اتفا تیاد میدانیم .به عقیده هیوم ما
نمیتوانیم مطمئن باشننیم که تهانی که به تهان ننازمان یافته مو ننوم ا ننت ،نتیجه
اتفا ثادثهای کورکورانه بی اراده در عالم نباشد» وپاپکین.)222 :1731 ،
پا نخ این ا نت که از نظر عقل ،اثتمال قو تیادفی شکل یا طرثی که کیفیت
خاصنی در فن ملحوف نباشند ،بسنیار زیاد ،اثتمال قو تیادفی شکل یا طرثی که
کیفیت خاصنی در فن ملحوف باشند ،بسنیار ضنعیف ا ت مقایسه این د با یکدیگر،
در ننت نیسننت .شننکل طرثی که از ننقوط قطعههای فهن ثاصننل میشننود ،فاقد
ارتباط یژه میان اتزای فن ا نت به ایجاد میناوعی دقین ثسنناب شده که غایت
یژهای را به دنبال دارد ،نمیانجامد؛ بر خ شننکل یا طرثی که ارتباط خاصننی میان
اتزای برقرار ا ننت به غایت خاصننی می انجامد ،قو تیننادفی چاین طرثی از نظر
عقل لیم بشری محال ا ت.
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انسنان بوده کشفی ثقیقی نسبت به تهان خارج ندارد .در مسائل فلسفی الهی که
متفکر در تسنننت توی ثقیقنت ،بنه تفکر تنمل می پردازد به کمتر از یقین دل
نمیبادد ،ا تفاده از فن خطا ا ت وتوادی فملی.)271 :1772 ،
توضنین اشکال :اثتمال ،پدیده ای ذهای ر انی ا ت ثکایت ار اقعیت خارتی
نیسنننت ،بلکنه ثکناینتاریاش مربوط به ثالت ر انی در نی دیگری ،یعای امید
انتظار ا ننت .از باب ملال ،قتی انسننان اثتمال قوی می دهد که چیزی که مطلوب ا
ا ننت رخ خواهد داد ،انتظار ا در مورد قوعش ،قوی خواهد بود ،اار اثتمال قوعش
ضننعیف باشنند ،انتظار ا نیز ضننعیف خواهد بود ،باابراین ،نقش اثتمال مربوط به عمل
انسان ا ت ،نقش معرفتشااختی ثکایتاری نسبت به ثقاین عالم ندارد.

پاسخ
اثتمال ،اارچه پدیدهای ذهای ر انی ا ننت ،لی هماناد علم ،نقش ثکایت اری
معرفت شنااختی دارد ،هرچاد ضنعیف تر از فن ا نت .در اقع ،اثتمال عاوانی ا ت
که بر ظن ،شنک هم ماطبن می شود .اثتمال در ثد پاجاه درصد ،شک ،کمتر از
فن ،هم بیشنتر از فن ظن ا نت هر یک از ظن هم نیز دارای درتاتی می باشد.
در پا نخ اشنکال ا ل یادف ر شدیم که اثتمال قو تیادفی نظم صوری غایی وفعل
دارای اثکنام اتقنان) از نظر عقل فطری همگانی محال ا نننت ،یعای عقل فطری به
یقین می ر ند ضنر رو عدم وامتاا ) فن را کشف می کاد .فری ،برای عقل فلسفی
ریاضنی ،چاین یقیای ثاصنل نخواهد شند ،لی این یقین شرط کمال در خداشاا ی
ا ت نه شرط الزم؛ توضین فن در پا خ اشکال ا ل بیان شد.

 .4قانون سنخیت و برهان نظم
ال بیست نهم ،شماره صند

یزده
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 .4-1تبیین برهان نظم بر پایه اصل سنخیت

یکی از قواعد فلسننفی در باب علیت این ا ننت که میان علت معلول ،نناخیت
تودی ذاتی برقرار ا نت ،یعای تود علت دارای خینوصنیتی ذاتی ا ت که ماشن
علت بودنش برای معلول خاص می باشننند ،معلول نیز خینننوصنننیتی ذاتی دارد که
تودش صننادر از علت خاص ا ننت .اار چاین خیننوصننیت ذاتی میان علت معلول
برقرار نمی بود ،هر چیزی علننت هر چیزی هر چیزی معلول هر چیزی می بود ،کننه
نادر ننتی فن بدیهی ا ننت ور.ک :طباطبایی111 :1411 ،؛ همو03 :1414 ،؛ مطهری،
.)217 :7 ،1711

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری
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میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

شننهید مطهری ،پ از تبیین برهان نظم بر پایه ثسنناب اثتماالو ،به تقریر فن بر
پایه اصل اخیت پرداخته افته ا ت:
به ثکم ناخیتی که الزم ا ت میان اثر موثر بوده باشد ،امکان ندارد که از فاقد
علم ،نخاان علمی ،یا از کسی که فقط فقیه ا ت خاان ماظم فلسفی ریاضی
ادبی ،یا از کسنی که فقط ثکیم ا نت ،فثار فقهی یا ریاضی صادر شود .ما [بر ا اا
اصننل نناخیت] شننخص معیّن را عالم می دانیم ،زیرا فثار افتاری نوشننتاری ا را
دیدهایم .ما یکی را فقیه دیگری را ثکیم ،ننومی را ریاضننی دادن چهارمی را ادی
می دانیم ،برای ایاکنه از ا لی ،نننخاان نوشنننته ها ی فقهی از د می ،نننخاان
نوشننتههای ثِکمی از ننومی ،ریاضننی از چهارمی ادبی شننایده دیدهایم ور.ک:
مطهری.)41 -41 :1 ،1711 ،
ایشننان ،در تایی دیگر افته ا ننت« :ر ى اصننولى که علماى قدیم بیان مىکااد،
طور دیگرى مىشننود این مطل را ذکر کرد فن این ا ننت :معلول همان طورى که از
اصننل تود علت ثکایت مىکاد ویعاى ثکایت مىکاد که من علتى دارم) ،از صننفاو
خینوصنیاو علت هم تا ثد دى ثکایت مىکاد ،مل معلول ،عظمت علت را نشان
مى دهد؛ عظمت معلول ،دلیل بر عظمت علت ا نننت ،چون علت کوچک ثقیر
ناتوان ضننعیف نمىتواند معلول عظیم به تود ف رد .یکى از شننؤ ن علت که معلول،
فیت تلوه ا مىشننود ،علم علت ا ننت؛ بشننر چه دلیلی دارد بر ایاکه ثیوان ادراک
اثسنناا دارد؟ ادراک اثسنناا ثیوان که برای ما محسننوا مشننهود نیسننت ،تز
ایاکه ما فقط یک فثاری میبیایم ،یعاى از اثر معلول ،به شنننن علت که علم درک
اثسنناا این ثیوان باشنند پى مىبریم .این خودش نوعى ایمان به غی ا ننت .همین
افرادى که مى اویاد ما تز به محسننو نناو ایمان نمى ف ریم ،اار در ننت مدرکاو
خودشننان را تحلیل کااد ،مىبیااد نیمى از علمها اط عاو فنها ایمان به غی نهان
ا ت .ما از همین ظاهر از همین شهادو ،به فن غی ایمان مىف ریم.
درباره انسانها هم همین طور ا ت؛ من خودم را مستقیما درک مىکام به خودم
علم ثعننورى دارم ،اما از کجا که رفیقم هم تان داشننته باشنند؟ شنناید رفیقم ماشننین
بسنیار دقیقى ا ت قتى من ثرفى مىزنم ا بد ن ایاکه درک کاد ،توابى مىدهد.
باز هم تز ایاکه ما از همین فثار تود ،به این ثالت معاوى ا صننفت ا علم داریم،
چیز دیگرى در کار نیسننت .صننفاو دیگرى هم هسننت که این اونه ا ننت ،ملل ایاکه
مىاوییم ف ن ک فدم مهربانى ا ننت ،ف ن ک فدم با ایمانى ا ننت ،ف ن ک فدم
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خوبى ا نت ،ف ن ک فدم قسنىّ القلبى ا نت؛ ایاها همه صنفاو شؤ ن ا ت ما
ایاها را از راه همین فثار درک مىکایم.
باابراین ،معلولهاى عالَم مىتواناد صننفت علت خودشننان را نشننان بدهاد؛ عظمت
علت را نشننان بدهاد ،علم علت را نشننان بدهاد .تعبیر «فیاو» ونشننانهها ،فییاهها) هم
کنه در قرفن کریم فمده ا نننت ،همین ا نننت؛ مى خواهد بفرماید ،مخلوقاو فییاه
پر رداارند؛ نه فقط فییاه تودش ،بلکه فییاه صنننفاو پر رداار هم هسنننتاد ،فیاه
ثکمت قدرو علم پر رداار» ومطهری.)03 – 01 :1737 ،
 .4-2بررسی و تحلیل

ال بیست نهم ،شماره صند

یزده
11

برای پندینده ای که از نظم اتقان وبه یژه نظم غایی) برخوردار ا نننت ،د ثالت
متینور ا نت ،یکی ایاکه فن پدیده دارای علم فااهی نیست ،یعای به کارهای ماظم
غایتمادی که انجام میدهد ،فااهی ندارد .ثالت د م این ا ننت که از کار ماظم خود
فثار فن فااه ا ننت .فرض د م نیز د اونه ا ننت ،یکی ایاکه به شننعور فااهی خود
علم ندارد ،دیگری ایاکه به شعور فااهی خود ،عالم ا ت.
در فرض ا ل ،قانون نناخیت علی معلولی ،راهگشننا نخواهد بود ،زیرا معاای این
قانون فن ا ننت که علت پدیدف رنده یک پدیده ،کماالو تودی فن پدیده وفعل) را به
ته کامل تر دارا می باشننند .فرض این ا نننت که فعل ،فاقد علم فااهی ا نننت ،لذا
نمی توان با ا نتااد به قانون اخیت ،عالم بودن علت فاعلی فن را اثباو کرد .بلکه باید
بر قانون اثتماالو عقل فطری تکیه نمود ،که صننند ر فعل دارای نظم اتقان از علت
فاقد علم فااهی را ناممکن میداند ،چاان که در مباث[ قبل بیان اردید.
ممکن ا نننت افته شنننود :به تای ایاکه بگوییم نظم شنننعورماد همراه با علم،
بگوییم نظم شنعورمادانه عالمانه .در این صورو ،مقتعای اصل اخیت فن ا ت که
چاین نظمی دارای ناظم عالم ا ت.
پنا نننخ این ا نننت که در مورد نظم عالمانه د فرض تود دارد :یکی ایاکه نظم
خاص ،ناشننی از علم ناظم به عبارو دیگر ،دارای ناظم عالم ا ننت ،دیگر ایاکه نظم
خاص ،مشننابه نظمهایی ا ننت که دارای ناظم عالم میباشنناد .در فرض ا ل ،ا ننتدالل
د ری باطل ا ننت ،در فرض د م ،ا ننتدالل از باب تملیل ظای ا ننت .از طرین
تاقین مااط الغای خیننوصننیت نیز ،یقین فلسننفی ویقین بالمعای االخص) به د ننت

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

یر هر ًاه ،قک خ تا ا اقر ر ارهاب اظم ار پا ا اطتل ست خکل اا یسل خنی،.
یق ناهخرقیابدامعنخیازخ ازتدددتاواب ایق نا دا ددد از اارهاب اظماب اپای اااجونا
ز دعاختاب ت اشزرش ،ی زاب اپای از د اتددخ ت ،دد.وراهنلوااز اتلتار اهندداج اباا
نن ،ز اهخظ اتق افلندییاهاااازتت ،شرا امیاکازتداام ا .وراپ.ی.هاشزرز اجظماز ا
تلتافاا.اشدددنوراوانراهی ،ار استتتا قاالب اًالیای  ،ا ظر وقل اظری و هیگااخ
استل قکن ًاطل ا ارهاب اظم ار اسا قاوله س خکل ونخ و عنل خ ،ا قبکل قکن
یر او کتا و فحر ا حقخ استتتل ،و قکن ًاطتتتل ا ارهاب اظم ار استتتا قاالب
اًالیای  ،ا قبکل قکن یر اللاارا ا اجراکا و ًلسکا حقخ اسل

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

نمی فید ،بلکه نتیجه فن ،یقین عقلی فطری متعار بشنری ا ت که در تقریر پیشین
بیان اردید.
باابراین در فرض ا ل از فرض های ه اانه ای که بیان اردید ،قانون اخیت تاری
نیسننت ،اما در د فرض دیگر ،قانون نناخیت علی معلولی ،راهگشننا میباشنند ،زیرا
فرض این ا ننت که فعل یا معلول از یژای علم شننعور برخوردار ا ننت ،به ثکم
ناخیت علی معمولی ،فاعل علت فن نیز دارای علم شعور ا ت .با این تفا و که
در فرض ا ل از این د فرض ،علم شنعوری برای فاعل اثباو می شود که بتواند موتد
علم شننعوری ناخودفااه وغریزی ثیوانی) باشنند ،لی در فرض د م ،علم شننعوری
اثباو می شننود که بتواند موتد علم شننعور فااهانه ،فن هم علم شننعور عق نی در
طن برترین متفکران انسانی باشد.
ا بالا ،یر ا ن یو فرت اکز اظم یر استتتاللیه یاا الخ الاری ،را استتتاللیه ار پا ا
اطتتل ونکل و س ت خکل استتاللار استتل ،ع خ والی پل له ونم یر ا اب ار والی ونل
پل ل آوراله ونم یی ل خ هخ ،.وزهاجظماوجوشاشزشدد اباشد.ایااوجوشاج.زشد اباش ،.وا
شراف ضاوجوشاجظم ،وزهاهورشاتوجد اا زرار شایددااجگ ش ابخدداب زین ،شراه چایددااز ا
ف ضهای ستاراج ای تا یر الن ذتر اتله اسل ،اطل س خکل یر ارهاب اظم یاا ل
الاری ،و استتاللیه ا والی ونم ار والی آفر لگار وا م ،استتاللیه ستتالقنخ استتل و
خ الاب آب را ارهتااخ ستتتالقتل یر ره ارهاب های اثبا والی الای العاه (ارهاب
ونم) قنیلای تری
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هاروب ،قم ،کالب اإلوها اإلسه خ

 1اان ظلر ،سیل ان کرا2222 ،ا ،لسان العرب ،اکرو  ،یار طایر

 1اارالر ،ا اب1132 ،ش ،علم و دین ،ارایا ا اء ا ل ن ار شتتتاهخ ،ا راب ،رتز اشتتتر
یااشگاهخ

 5اسرااخ ،اان کثم1123 ،ق ،قواعد المرام فی علم الکالم ،قم ،تالااخااا آ ة لهال روشخ
اجیخ

 3پاپککن ،ر چاری -اسالروه ،آوروا1135 ،ش ،کلیات فلسفه ،ارایا اهه ا ل ن جالبلی،
ا راب ،ااالشارا ًکیل

 3پالرسلب ،ا کل و هیکاراب1133 ،ش ،عقل و اعتقاد دینی ،ارایا اًیل اراقخ -ااراهکم
سنحااخ ،ا راب ،ارا ال

 8ایالا ااخ ،سعل ا ل ن1121 ،ق ،شرح المقاصد ،قم ،شلرا ا شر ف ا رضخ
 1اراااخ ،سکل ار ف 1112ق ،شرح المواقف ،قم ،شلرا ا شر ف ا رضخ
 12اراااخ ،سکل ار ف ونخ ان سیل1111 ،ق ،التعریفات ،اکرو  ،یارا یکر

ال بیست نهم ،شماره صند

یزده
11

 11الایی آ نخ1112 ،ش ،تبیین براهین اثبات خدا ،قم ،رتز اشر اسراء
له
وبلال1183 ،ش ،ز ل وقل یر ه لستتا عرفل ی خ ،قم ،رتز اشتتر
 12الایی آ نخ،
اسراء

الصحاح المسمّی تاج اللّغة و صحاح العربیة،
ًیای1111 ،قّ ،
 11الهری ،استیاوکل ان ل
اکرو  ،یار ا یکر

 11را ی ،فخرا ل ن1123 ،ق ،المطالب العالیة فی العلم اإللهی ،اکرو  ،یار ا کالب ا عراخ

 15ستتبسااخ ،اعیر1135 ،ش ،مدخل مسااایل جدید در علم کالم ،قم ،ؤستتستتا ا اا

طایق

 13ستکلری ،فاضتل قلای1125 ،ق ،ارشااد الطالبین فی شرح نهج المسترشدین ،قم،
کالبة آ ة لهال ا یروشخ

 13سکلری ،فاضل قلای1122 ،ق ،اللوامع اإللهیة ،اسقکم و اعنکم :ا کل سکل سیل ونخ

قاضخ اباابا خ ،قم ،ااالشارا یفالر ابنکیا اسه خ

 18اتکرا ی ،طتلرا ل ن سیل ،اخ اا ،الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،قم،
کالبة ا یصحیلی

 11طتافخ گنپا گااخ ،حف لهال1185 ،ش ،الهیات در نهج البالغه ،ؤستسا السالاب تالاب،
 22طلوق ،سیل ان ونخ ان ا سسن ،اخاا ،التوحید ،اکرو  ،یار ا یعرفة

 21اباابا خ ،ستتکل سیل ًستتکن1138 ،ش ،تعالیم اسااالم ،اا تلاتتش ستتکل هایی
اسروااهخ ،قم ،السالاب تالاب

 22اباابا خ ،ستکل سیل ًستکن1111 ،ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،اکرو  ،ؤسسة
األونیخ

 21اباابا خ ،ستکل سیل ًستکن1111 ،ق ،بدایة الحکمة ،قم ،ااالشارا اا عا لرسکن
ًل ه ونیکا قم

 21اباابا خ ،ستکل سیل ًستکن1113 ،ق ،نهایة الحکمة ،قم ،ااالشارا اا عا لرسکن
ًل ه ونیکا قم

 25فکرو آاایی ،سیل ان عقلب1115 ،ق ،القاموس المحیط ،اکرو  ،یار ا کالب ا عنیکة

 23ترسخ ،لر سن1158 ،ش ،راز آفرینش انسان ،ارایا سیل سعکلی ،اخاا ،ااالشارا
ا یالع

 23یهکجخ ،وبلا ر اق1132 ،ش ،گوهر مراد ،ا راب ،و ار فره گ و اراای اسه خ
 28جنسخ ،سیل ااقر1112 ،ق ،بحار االنوار ،ا راب ،ا یکالبة ایسه کة

 21سقم السخ ،الااا اصکر ا ل ن1125 ،ق ،تلخیص المحصل ،اکرو  ،یار األضلاء
 12ح ری ،راضخ1152 ،ش ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،قم ،یار ا عنم
 11ح ری ،راضخ1131 ،ش ،توحید ،ا راب ،ااالشارا طلرا
ارایا اًیل آراا و ی گراب ،ا راب ،ااالشارا ًقکقل

 /هادی صادقی -محمد ثسین مختاری

 12لاستتیا ،ااب تنلور1155 ،ش ،اثبات وجود خدا به قلم چهل تن از دانشاامندان،
 11هاستپر  ،ااب1132 ،ش ،خدا در فلسافه (ارهابهای فنسیخ اثبا ااری) ،ارایا ا اء
ا ل ن ار شاهخ ،ا راب ،ؤسسا حا عا و اسقکقا فره گخ

برهان نظم /
ابنگاه یقی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشهجای
میمونن در
عشریه – دا
یهودی  /ا
علی ربانی
ماعیلی –
الپایگانیری

قم
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