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  اهللا مطهري بررسي تبيين عقالنيِ برهان نظم در ديدگاه آيت
  
  

  1اله قربانيقدرت  04/12/1392: تاريخ دريافت
    1393//17: تاريخ تأييد

  
  چكيده

تأكيد مهمّ او اين است كه تنها با نظر . شهيد مطهري ديدگاه دقيقي دربارة برهان نظم دارد
توان از نظمِ موجود در جهان و حتي عليتِ جاري در آن، به هستيِ خدا  به عليت فاعلي، نمي

واقعي، هم ناشي از علت غايي و هم علت فاعلي است و با صرف  آگاهي يافت، زيرا نظم به معناي
او با بيان مسائل مهمي در اين باره، تالش . تحقق علت فاعلي، نظم تحقق كامل نخواهد يافت

و  كند تقريري قابل قبول از اين برهان ارائه دهد، تا امكان طرح آن به صورت برهاني علمي  مي
در . آملي نيز نظريات مناسبي در تكميل برهان نظم دارد دياهللا جوا آيت. عقلي به وجود آيد

شود و سپس با  مقالة حاضر، ابتدا ابعاد ديدگاه مطهري در تبيين عقالني برهان نظم بيان مي
اهللا جوادي، تالش خواهد شد تا به برخي انتقادات وارد بر اين  ارائه مواردي از نظريات آيت

  .دبرهان، از اين رويكرد پاسخ داده شو
  

  واژگان كليدي
  .عليت، علت فاعلي، علت غايي، هدايت، نظم، تصادف

  
   

                                                      
  .دانشگاه خوارزمي، تهران استاديار فلسفه. 1

 
 

  تحقيقات كالمي
  فصلنامه علمي پژوهشي
  انجمن كالم اسالمي حوزه

1393پاييز،ششم، شماره دومسال 

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 
An Academic Quarterly 

Vol.2, No.6, Autumn 2014 

 
 

04



 

 

يز 
 پاي
شم،

ه ش
مار

، ش
دوم

ال 
، س

مي
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
93

  

46

  مقدمه
دهد كه  هاي عقالنيِ براهين اثبات وجود خدا، اين امكان را نشان مي تأمل در ويژگي

توانند مورد پذيرش اكثريت عقال قرار بگيرند؛ يعني خصوصيات  مزبور تا چه حدي مي هاي برهان
هاي فكري، فلسفي و دينِي  دهندة امكان بسط آن براي سنت ي، نشانعقالنيِ براهين خداشناس

هاي  از اين رو، تأمل در ويژگي. بيشتري است هاي متفاوت و پذيرش وسيع آن از سوي گروه
پسند را فراهم  ها و تقريرهاي مشترك و تقريباً همه يابي به تبيين ها، امكان دست عقالنيِ برهان

از براهيني است كه » برهان نظم«در اين ميان، . ز از استدالل استنيا سازد كه ارزش آن، بي مي
رسد هم امكان ارائه تبييني عقالني از آن هست و هم قابليت پذيرش آن از سوي  به نظر مي

با اين ديدگاه، در اين مقاله ابعاد گوناگون اين برهان با . هاي فكري مختلف وجود دارد سنت
  .شود اهللا مطهري بررسي مي تقرير آيت

ترين براهين اثبات وجود خداست كه در  دهد كه آن از مهم تاريخچة برهان نظم نشان مي
اي  غربي و اسالمي، و حتي ميان دانشمندان و فيلسوفان، جايگاه ويژه  هاي فلسفي و كالميِ سنت
وجود پديدارهاي تجربي، حسي و مشهود در جهان به منظور تمهيد مقدمات اين برهان، . دارد

سنت  به آن افزايش يابد؛ از اين رو، تاريخ تأمالت فلسفي و كالميِ  شد تا اقبال عمومي  موجب
دار و گاهي منتقد برهان نظم است؛ ضمن  هاي متنوعِ طرف گر ديدگاه و غربي، بيان  اسالمي

گراييِ فلسفي از  كه تحوالت دنياي جديد، يعني رشد علوم تجربي از سويي، و گسترش شك اين
آور جهان را هويدا ساخته و هم از منظر  هم ابعاد جديدي از نظم و هماهنگيِ شگفت سوي ديگر،

ها و ترديدهاي جديدي را بر اين برهان فراهم  هاي تجربي، امكان طرح شك شناسي معرفت
هاي مهمّ آن، اشكاالت هيوم و كانت بر تقريرها و مبانيِ اين برهان است، كه  نمونه. ساخته است

  .ت موافق و مخالف جديدي در جهان غرب و اسالم شده استموجب طرح نظريا
ايران معاصر، كه به طرق گوناگون طي دو قرن گذشته در معرض  در جامعة اسالمي 

هاي اثبات  هاي فلسفيِ غربي بوده و هنوز نيز قرار دارد، مباحث الهياتي، از جمله برهان انديشه
در اين ميان، برهان . چرا قرار گرفته استوجود خدا، از طرق متكثري مورد چالش و چون و 
تا  اسالمي  جا كه در سنت فلسفي و كالمي  نظم به داليل گوناگوني اهميت بيشتري دارد و از آن

شود كه بايد تقريري  عصر حاضر، توجه كمتري به اين برهان شده است، اين نياز احساس مي
هاي فلسفي  انتقادات مطرح در انديشهجديد و عقالني از اين برهان به عمل آيد تا در مقابل 

  .به طرزي معقول دفاع گردد غربي، تاب مقاومت داشته و از انديشة ديني و كالمي 
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اهللا مطهري از متفكراني بود كه تالش كرد تا ضمن آشكار كردن نكات ضعف  شهيد آيت
د تا هم حدود تري از اين برهان ارائه ده تر و عقالني انتقادات فيلسوفان غربي، تبيين مناسب

كاركردهاي برهان نظم مشخص شود و هم ميزان انتظارات ما از آن تصحيح شود، زيرا 
ها از اين  دهد، يكي از علل مهمّ انتقادات آن هاي فيلسوفان غربي نشان مي شناسيِ ديدگاه آسيب

 برهان، بررسي آن از منظري نادرست و غيرواقعي بود و در نتيجه انتظاري كه از آن دارند،
  . آمدني نيست دست به

مطهري در برخي آثار خود، با تفكيك قلمرو تجربه از قلمرو عقل، و نگرش تجربي از عقالني، 
او در تحليل آن به چند مسئله مهم توجه دارد كه . ديدگاه دقيقي دربارة برهان نظم دارد

غايي، نه علت  مساوي بودن تصادف با نفي علت. 2تالزم عليتِ فاعلي و غايي؛ . 1: عبارتند از
بخش  نقش جهان هستي و موجودات آن به عنوان معلول در حكايت از علتِ هستي. 3فاعلي؛ 

تأكيد مهم . ها تفاوت ميان اصل نظم و هدايت در برهان نظم و لزوم پيوستگيِ طوليِ آن. 4خود؛ 
حتي عليت توان از نظم موجود در جهان و  مطهري آن است كه تنها با نظر به عليت فاعلي، نمي

جاري در آن به هستي خدا آگاهي يافت، زيرا نظم به معناي واقعي، هم ناشي از علت غايي و هم 
مطهري با بيان . از علت فاعلي است و با صرف تحقق علت فاعلي، نظم تحقق كامل نخواهد يافت

آن به  كند تا تقريري قابل قبول از اين برهان ارائه دهد و امكان طرح موارد مزبور، تالش مي
  .و عقليِ مقبول، به وجود آيد صورت برهان علمي

شود و سپس  در اين مقاله، ابتدا ابعاد ديدگاه مطهري در تبيين عقالني برهان نظم بيان مي
كه در تكميل نظريات مطهري است، تالش  آملي اهللا جوادي با ارائه مواردي از نظريات آيت

در واقع، فرضية . ن، از اين رويكرد پاسخ داده شودخواهد شد تا برخي انتقادت وارد بر اين برها
دهد كه هم آن را از انتقادات رايج  پژوهش اين است كه مطهري تبييني از برهان نظم ارائه مي

سازد  اي مشخص مي فيلسوفان غربي مصون داشته و هم حدود كاركردهاي برهان نظم را به گونه
  . كه انتظارات ما از آن اصالح شود

  تقريرات مطهري هاي ويژگي
در اين . بيان شده است توحيداهللا مطهري دربارة برهان نظم در كتاب  بحث گستردة آيت

راه فلسفي . 2راه دل يا فطرت؛ . 1: كتاب، او پس از تقسيم براهين اثبات وجود خدا، به سه قسم
علمي، هاي  فلسفي، برهان نظم را از قسم سوم، يعني راه و روش و شبه هاي علمي  راه. 3و 

گونه براهين هم به مقدمات  ، زيرا در اين)57: 1374مطهري، (داند  فلسفي مي عقالني و شبه

ـــــــــــ
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كند تا معناي نظم و  سپس تالش مي. و تجربي نياز داريم و هم مقدمات فلسفي و عقالني علمي 
 مطهري نظم و منظم بودن را با داشتن. كه منظم بودن عالم چه معنايي دارد را بيان كند اين

 داند كه علت غايي اي مي علت فاعلي در ارتباط مستقيم دانسته، مجموعة تصادفي را مجموعه
نداشته باشد، و اعتقاد دارد كه ماديون نيز نظم به معناي وجود علت فاعلي را پذيرفته و تصادف 

 ).63ـ62: 1374مطهري، (به معناي نداشتن علت فاعلي را منكرند 

  برهان نظم تالزم عليت فاعلي و غايي در

اهميت قابل توجه ديدگاه مطهري در برقراري رابطة طولي ميان علت فاعلي و علت غايي در 
توان از نظم موجود در جهان و حتي  برهان نظم است؛ يعني تنها با نظر به عليت فاعلي نمي

 عليت جاري در آن به هستي خدا وقوف يافت، زيرا نظم به معناي واقعي، هم ناشي از علت غايي
سخن او . و هم علت فاعلي است و با صرف تحقق علت فاعلي، نظم تحقق كامل نخواهد يافت

اين است كه تنها فرض علت فاعلي براي به وجود آمدن شيء كافي نيست، حتماً بايد فرض علت 
غايي بشود؛ يعني بايد فرض كرد كه فاعل داراي قوة شعور، به معناي فهم و درك اين كار و 

: 1374مطهري، (كرده است  بوده است، به طوري كه نيروي خودش را اداره ميحكمت و تدبير 
64 .(  

ها از  داند كه آن گراها، متكلمان و فيلسوفان را اين مي او سپس مشكل اساسي ديدگاه مادي
اند كه  اند و تنها به علت فاعلي توجه كردهنقش و اهميت علت غايي در برهان نظم غافل بوده

هاي اصلي دورة مدرن است كه از اهميت و نقش غايت و علت غايي غفلت  گياين امر، از ويژ
نيز نظر دارد و بر آن است كه از  هاي علمي مطهري در اين باره به اهميت پيشرفت. اند كرده

هاي علم تجربي و آزمايشي اين است كه ما را در فهم نظامات داخلي اشيا و در  جمله كمك
رود،  گويد علم وقتي كه پيش مي او مي. كند كمك فراواني مي ها واقع، فهم ساختار غايي آن
كند؛ نظاماتي كه از وجود انتخاب، اختيار، تدبير و ارادة بيشتر حكايت  نظامات بيشتري كشف مي

نكتة ديگر شهيد مطهري، بيان تفاوت اين دو، يعني نظمِ ناشي از ). 66: 1374مطهري، (كند  مي
گر اين است كه هر  نظمِ ناشي از علت فاعلي بيان. غايي است علت فاعلي و نظمِ ناشي از علت

كند كه در  معلول و اثري، مؤثر و فاعلي دارد، در حالي كه نظمِ ناشي از علت غايي حكايت مي
ناحية علت انتخاب وجود داشته؛ يعني اين علتي كه اين معلول را به وجود آورده، در وضع و 

در ميان . ست اين معلول را به شكلي ديگر به وجود آوردتوانسته ا حالتي قرار داشته كه مي
خصوصي از ناحية  هاي مختلفي كه امكان داشته اين معلول وجود پيدا كند، شكل معينِ به شكل

جا، اين است  اهميت اصل عليتِ غايي در اين). 81ـ80: 1374مطهري، (علت انتخاب شده است 
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آن علتي كه اين معلول را به وجود آورده است، كه در جايي ممكن است واقع گردد كه يا خودِ 
كه اگر فرضاً داراي شعور، ادراك و اراده نيست، تحت  داراي شعور، ادراك و اراده باشد يا آن

كشاند؛  كند، او را مي تسخير، تدبير و ارادة فاعل باالتري باشد كه آن فاعل باالتر، او را تدبير مي
مطهري، (اي است  ري را دارد كه در دست او، اختيار و ارادهكه خود اين فاعل، حكم ابزا مثل اين

  ). 24ـ19: 1361؛ مطهري، 80: 1374
شهيد مطهري با اين وصف و با لحاظ اين ويژگيِ عليت غايي، تصادف را مساوي با نفي علت 

گرا نيز تصادف را به  داند، نه نفي علت فاعلي، و تأكيد دارد كه معموالً غربيانِ مادي غايي مي
از اين . كنند، بلكه از آن، نفيِ علت غايي مورد نظرشان است معناي نفي علت فاعلي لحاظ نمي

رو، مطهري با اعتقاد به علت غايي در طبيعت، امكان هرگونه تصادف، حتي در معناي نسبيِ آن 
به جا كه نظام عالم، نظامي غايي است كه در آن و در طبيعت، اشيا  كند، زيرا از آن را نيز رد مي

كنند، اگرچه امكان برخي موارد تصادفي جزئي  سوي هدف، غايت و انتخاب خودشان حركت مي
گونه تصادفات، ظاهري و از نظر ما تصادف است، نه در واقعيتِ آن، چراكه اگر  است، در واقع اين
  ). 84: 1374مطهري، (تر نگاه كنيم، هيچ چيز تصادف نيست  ما با ديدي كلي

  ها علولگري م ويژگيِ حكايت

جا بر آن تأكيد دارد، اهميت و نقش موجودات  نكتة مهم ديگري كه شهيد مطهري در اين
مطهري با استفاده از اين . هستي به عنوان معلول، در حكايت و مرآتيت از علت خودشان است

كند، يعني  كه از اصل وجود علت حكايت مي گونه كند كه معلول، همان خصوصيت بيان مي
كند؛  كه من علتي دارم، از صفات و خصوصيات علت هم تا حدودي حكايت مي كند حكايت مي
نيست كه معلول فقط حكايت كند كه من علتي دارم، نه؛ تا حدودي صفاتِ علت  گونه يعني اين

: 1374مطهري، (دهد؛ مثالً عظمت معلول، دليل بر عظمت علت است  خودش را هم نشان مي
تواند گوياي آن باشد، علمِ علت  ي مهم علت، كه معلول ميها از اين رو، يكي از ويژگي). 85

هاي  ترين راه پس از اساسي. آيداست؛ يعني علم علت در آيينة هستيِ معلول، به تجلي درمي
هاي وجودي آن براي رسيدن به علت  ها، آغاز شناسايي و پرسش از معلول و ويژگي شناخت علت

 .اشاره شده است» بينه«و » آيه«ه همين ويژگي است كه در قرآن از آن ب. است

  اصل هدايت در تكميل برهان نظم 

نيز ناميده است، » برهان هدايت«با طرح اصل هدايت، كه او آن را  توحيدمطهري در كتاب 
بر آن است كه اين اصل يا برهان، چيزي غير از برهان نظم است، زيرا در برهان نظم، سخن در 
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حالي كه در برهان هدايت، بحث در نحوة كار و فعاليت  ساختار و نحوة هستيِ اشياست، در
هاست؛ از اين رو، نظم و هدايت دو مقولة جدا در راهبري ذهن ما به خالق هستند، هرچند  آن

توان  رسد اگرچه مي جا به نظر مي در اين). 89ـ88: 1374مطهري، (ارتباط دقيقي با هم دارند 
ها و حتي  هم در نظر گرفت، رابطة ذاتي آناصل نظم و اصل هدايت موجودات را جدا از 

ها در  دوشيِ آن گر معيت و هم وابستگيِ دروني هدايت به خلقت و تأخر آن از نظم، بيان
  . دهيِ ما به خالق هستي است آگاهي

مطهري بر آن است كه تأكيد بر اصل هدايت در كنار نظم، براي اولين بار در قرآن انجام 
در  jاز زبان حضرت موسي» طه«سورة  50دي، از جمله در آية قرآن در آيات چن. شده است

ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء «: ، موسي گفت»من ربكما يا موسي«: پاسخ به پرسش فرعون كه پرسيد
اول، خلقت و سپس : در اين آيه، بر دو نكتة مهم و اساسي تأكيد شده است. »خَلْقَه ثُم هدى

كه اين همان برهان هدايت است؛ يعني براي رسيدن به هستيِ خالق از طريق هدايت موجودات، 
ها  برهان نظم، صرف مالحظة خلقت منظم موجودات و استنباط يا ادراك نظم عقالني و كلي آن

كافي نيست، بلكه بايد به چگونگي هستي و نحوة كاركرد موجودات كه ناشي از اصل هدايت 
طرح اين مطلب، بر آن است كه اصل هدايت، نتيجة جبري  مطهري با. هاست، توجه داشت آن

ها را  ها نهاده است كه آن ساختار اشيا نيست، بلكه خالق هستي گرايش و كششي دروني در آن
شهيد مطهري تأكيد دارد كه ). 90: 1374مطهري، (كند  به جهت خاصي هدايت و رهبري مي

گرفته است و در جهان اسالم، تنها فخر اين ويژگي را پس از قرآن، كسي از متفكران جدّي ن
مطهري، (آن را به كار برده است » اعلي«رازي است كه در تفسير آيات اول تا سوم سورة 

1374 :105 .(  
با وجود اين، مطهري توجه خاصي به اين برهان دارد و توجه به اصل هدايت را در تكميل و 

خواهيم ادعا كنيم كه دو نوع مطالعه  مي: ويدگ داند؛ لذا مي حتي راهبري مستقيم به خدا الزم مي
ها  رساند؛ يكي مطالعة خود ساختمان اشيا و ديگر مطالعة طرز كار آن ما را به خداشناسي مي

او با . راه و برهان هدايت است ، كه اولي همان راه و برهان نظم، و دومي )104: 1374مطهري، (
بر آن است كه در اين آيه، اصل انتظام از  »شَيء خَلْقَه ثُم هدى ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ«: اشاره به آيه

گر اصل هدايت  عامل اين جدايي و بيان» ثم«اند كه واژة  اصل هدايت و رهبري كامالً جدا شده
گر آنند كه خداوند تنها خالق  اين آيه و آيات ديگر با مضامين نزديك به اين، نشان. است

  . ها نيز در برنامة خالقيت او وجود دارد هدايت آن موجودات نيست، بلكه
هاي خداوندي را در موجودات  كند تا شواهد فراواني از هدايت مطهري سپس تالش مي

ها نشان دهد؛ لذا ضمن توجه به اصول انطباق با محيط  هستي، اعم از جمادات، گياهان و انسان
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ها، اين امر را تشريح  ت و نيز انساندر حيوانات و ترميم ساختمان و كشش غريزي در حيوانا
كوشد تا با بيان موارد فراوان، اصل  ؛ بنابراين، مطهري مي)111: 1374مطهري، : ك.ر(كند  مي

  . هدايت را با اصل عليت غايي پيوند دهد
داران و  گذاري مشخص ميان جان هاي او، تفاوت در اين رويكرد، يكي ديگر از ديدگاه

گرايان را در  بدين منظور، او ابتدا نگرش مادي. ه انتخاب و ابتكار استجان در مسئل موجودات بي
اساساً اصل علت غايي در كار : گويند به تعبير مطهري، ماديون مي. كند نفي عليت غايي نقد مي

هم نه به  عالم دخالت ندارد؛ اصل علت غايي مربوط به كارهاي انسان يا حيوانات است و بس؛ آن
بلكه قسمتي از كارهاي انسان، و تعميم دادن آن به همة عالم، كار نادرستي  همة كارهاي انسان،

جان، يعني  مطهري در نقد ماديون، بر تفاوت اساسي موجودات بي). 122: 1374مطهري، (است 
كند؛ بر اين اساس كه  دار، تأكيد مي اند و موجودات جان موجوداتي كه از صرف ماده آفريده شده

حيات، ابتكار و انتخاب  ر و انتخاب وجود ندارد، در حالي كه در موجودات ذيدر مادة صرف، ابتكا
تواند دليل بر وجود غايت در  هاست و مي وجود دارد كه همين امر، وجه فارق و مميز ميان آن

او به ديدگاه كريسين موريسون، دانشمند امريكايي توجه دارد كه در . ها باشد افعال و رفتار آن
ماده جز بر طبق قوانين و انتظامات خود، عملي انجام : گفته است ش انسانراز آفرينكتاب 
دهد؛ يك سلسله قوانين و نظامات بالفعل حاضر دارد و اجباراً همان قوانين و نظامات را  نمي

ها، تابع قوانين مربرط به قوة جاذبة زمين، فعل و انفعاالت شيميايي و  ذرات اتم. دهد انجام مي
ماده از خود قوة ابتكار ندارد و فقط حيات است و هر لحظه . كتريسيته هستندتأثيرات مواد ال

بدون وجود حيات، عرصة پهناور زمين، . آورد هاي تازه و موجودات بديع به عرصة ظهور مي نقش
). 126: 1374مطهري، (شود  اي مي فايده يزرع و درياي مردة بي عبارت از بياباني فقير و لم

كند تا نشان دهد اصل هدايت  هاي وجودي انسان را ذكر مي از پيچيدگيمطهري سپس مواردي 
هاي بارز اين امر  را از نمونه  او الهامات و اشراقات علمي. كند چگونه در هستيِ او ايفاي نقش مي

ها چيزهايي است كه تنها از راه تفكر و استدالل  داند و دربارة اشراقات بر آن است كه اين مي
اين عامل . ند، بلكه عامل ديگري در كار است كه غير از استدالل و تفكر استشدني نيست حاصل

ها  هاي گذشته نيست، بلكه بدون دخالت آن چيزي است كه مثل تفكر استداللي، معلول فرايند
كند تا اين اشراق يا الهام در او محقق گردد  آيد و ذهن انسان تنها آمادگي پيدا مي به وجود مي

و غربي چون  او در اين باره، به سخنان برخي متفكران اسالمي ). 138: 1374مطهري، (
گذاري  ضمن تفاوت نامة عاليي دانشو  اشارات بوعلي در. سينا و اينشتين نيز توجه دارد بوعلي

گويد كه او كساني را سراغ دارد كه بدون مطالعة چيزي، تنها از  ها در قوة حدس مي بين انسان

ـــــــــــ
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هاي روشن آن هستند  اند كه خود بوعلي و انبيا از نمونه را آموخته طريق حدس و الهام، دانش
مطهري به اين سخن اينشتين نيز توجه دارد كه تجارب، مولد ). 141: 1374مطهري، (

هاي  كشانند و فرضيه ها نيستند، بلكه فرضيات هستند كه تجارب را به دنبال خود مي فرضيه
مرتبه به ذهن دانشمند القا و الهام شده است  ي يكهايي هستند كه در حالت بزرگ دنيا، همان

  ). 139: 1374مطهري، (
آيد، آن است كه نظم موجود در  شدة مطهري به دست مي اي كه از مطالب بيان نتيجه

در واقع سازمان و . جان جهان، هم نظم فاعلي و هم نظم غايي است دار و بي موجودات جان
ها را نشان  ت كه نه تنها انسجام و روابط دقيق ميان آناي اس هماهنگي موجودات هستي به گونه

گر اين واقعيت است كه اين نظم از علتي باشعور و آگاه سرچشمه گرفته و به  دهد، بلكه بيان مي
اين واقعيت در مشاهدة حركات تكاملي موجودات، . سوي غايتي مشخص و عالي در حركت است

گر  ها نشان يرا قدرت اختيار، انتخاب و گزينش در انسانشود، ز ها، بيشتر آشكار مي ويژه انسان به
هايي داراي اين كماالت در مراتب باالتري است،  اين است كه نه تنها علت فاعليِ چنين معلول

هاي اختياري خود، رو به سوي غايات برتري دارند؛ بنابراين، واقعيت  ها با گزينش بلكه اين معلول
ن در نهاد موجودات هستي است كه ما را به وجود ناظم و نظم و هدايت، دو واقعيت بنيادي

  .ها رهنمون هستند گر اصيل آن هدايت
توان  هاي گوناگون برهان نظم، مي بنابراين، با توجه به تبيين شهيد مطهري از ويژگي

  :بندي منطقيِ آن را به شكل زير بيان كرد صورت
 .ستي استاصل نظم، واقعيتي مسلّم و انكارناپذير در جهان ه. 1
گر اصل عليت فاعلي و هم عليت غايي  هاي هستي، هم حكايت نظم موجود ميان واقعيت. 2

است؛ يعني مجموعة هستي از فاعلي حقيقي نشئت يافته و به سوي غايتي مشخص در حركت 
 .دهد گري را نيز نشان مي است، كه اين امر اصل هدايت

ز مبدائي الهي نشئت يافته است كه تنها انگيز جهان، ا فاعل و غايت حقيقيِ نظم شگفت. 3
  .خدا شايستة چنين عنواني است

  هاي هيوم نقد ديدگاه
هاي اثبات وجود خدا در جهان غرب و  در نقد برهان» هيوم«هاي  تأثيرات گستردة ديدگاه

يابيِ مباني و نحوة نگرش هيوم به اين  گريِ ملل شرقي، مطهري را به ريشه هاي روشن جريان
 گري علل گرايش به ماديدهد؛ از اين رو، او در كتاب  ويژه برهان نظم، سوق مي ها، به برهان
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هاي فلسفي كه به  ضمن تأكيد بر نارساييِ مفاهيم فلسفيِ غرب در انتقال درست انديشه
فان غربي از عليت، تأكيد گرايي در آن سرزمين منجر شده است، بر تلقي فيلسو گسترش مادي

مطهري در ابتدا . دهد خاصي دارد و فهم فيلسوفاني چون هيوم را مورد نقدهاي جدي قرار مي
هاي اثبات وجود خداست و به  ترين برهان ترين و عمومي تأكيد دارد كه اين برهان از ساده

كه در غرب، الهيون به  ضمن اين. را دارد واسطة ويژگي تجربيِ آن، قابليت فهم و استفادة عمومي 
بسته بودند كه با انتقادات هيوم و كانت تا حدودي اميد  اين برهان بيشتر از براهين ديگر دل

گوهايي دربارة دين و گفتبه گفتة مطهري، هيوم در كتاب . ها به يأس تبديل شده است آن
كند نشان  تالش مي» فيلون«و » كلئانتس«، با در نظر گرفتن دو شخص خيالي به نام طبيعي

: 1373مطهري، (دهد، ادلة الهيون براي اثبات وجود خدا از طريق نظم، اتقان و استحكام ندارد 
  ). 138ـ136

هيوم، . گردد جا، موارد عمدة انتقادات هيوم از برهان نظم، از كتاب خود او بيان مي در اين
او در نقد نخستِ . كند ميهاي انتقاديِ خود از اين برهان را، از زبان فيلون شكاك ذكر  ديدگاه

كند كه طراح آن نيز  كه در طبيعت طرح و تدبيري وجود دارد، استدالل مي خود، با پذيرش اين
شود، بايد متناسب  بايد متناسب با آن طرح و تدبير باشد؛ پس خدايي كه از برهان نظم ناشي مي

كامل، متكثر، مرد يا زن و هاي آن بايد محدود، نا با مصنوعات بشري و محدود باشد، زيرا معلول
در واقع، هيوم با . هاي او نيز اعضايي چون چشم و گوش دارند شبيه انسان باشند، زيرا معلول

. هاي طبيعي، بر شباهت تامّ علت و معلول تأكيد دارد فرض وجود علت مشخص براي معلول
گونه  ن نظم را اين، تبيين مبتني بر تمثيل برهاگوهايي دربارة دين طبيعيو گفتهيوم در كتاب 

  : كند بيان مي
به اطراف جهان بنگريد؛ به كل جهان و هر جزئي از آن بينديشيد، آن را 

تري را فراتر از  چيزي جز دستگاهي بزرگ نخواهيد يافت كه تقسيمات جزئي
همة اين . پذيرد توانند توضيح دهند، مي چيزي كه حواس و قواي انسان مي

اند كه  ها، با دقت با يكديگر هماهنگ شده ين آنهاي متعدد، حتي ريزتر دستگاه
تناسب . سازد زده مي اند، شگفت هايي را كه تاكنون به آن انديشيده همة انسان

ها با اهداف، در سراسر طبيعت، دقيقاً شبيه و حتي فراتر از  انگيز وسيله شگفت
 بنابراين، چون. محصول طرح، فكر و هوش انسان است محصول خالقيت انساني،

ها شبيه يكديگرند، از طريق قواعد تمثيل به سوي اين استنتاج هدايت  معلول
شويم كه علل نيز شبيه هم هستند و پديدآورندة طبيعت، چيزي شبيه ذهن  مي

ـــــــــــ
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تر، كه مطابق با شكوه و عظمت كاري  انسان است؛ هرچند داراي قواي بسيار عظيم
و با اين استدالل به  با اين استدالل پسيني. است كه او تحقق بخشيده است

توانيم وجود پروردگار و شباهتش با ذهن و هوش انساني را ثابت  تنهايي، آيا مي
  ؟ )Hume, 1980: 15(كنيم 

  :واقع، استدالل تمثيليِ هيوم بدين صورت، قابل تقرير است در
 .جهان شبيه دستگاه است. 1
 .كنند هاي مشابه را ثابت مي هاي مشابه، علت معلول. 2
 .ها، شبيه يكديگرند هاي جهان و دستگاه بنابراين، علت. 3
تر از ذهن  اي شبيه و بلكه بزرگ پس پديدآورندة طبيعت داراي صفاتي است كه به گونه. 4

 ).61: 1388كالرك، (انسان است 
هاي گوناگوني، چنين تقريرهايي از برهان نظم را مورد اشكال  پس از اين تقرير، هيوم از راه

: ، به طور خالصه چنين استگوهايي دربارة دين طبيعيو گفتايرادات او در كتاب . دهد قرار مي
گردد كه نتوان از آن به استنباطات  اشكال نخست، به ويژگي تجربي بودن برهان نظم مربوط مي

كاررفته در برهان نظم، خيلي ضعيف است و  يقيني و خطاناپذير دست يافت، زيرا تمثيلِ به
بر اين اساس، هيوم . شده و كل جهان هستي را معلوم كند ين امورِ تجربهتواند شباهت ب نمي
سازد كه تعيين كند جهان چه نوع  گويد كه آگاهي انسان از مشهودات، او را قادر نمي مي

تواند  يك از آن چيزهايي كه او درك نكرده است، نمي وضعيتي بايد داشته باشد، چون هيچ
اي يا علت جهان را تعيين  ر تجربه، محال است علت حادثهچنين مقدم ب محال تلقي گردد؛ هم

  ). Hume, 1980: 34(كرد 
چه اشكالي دارد كه : گويد اشكال دوم هيوم، به نظم ذاتيِ عالم ماده ارتباط دارد؛ لذا او مي

ماده ممكن است . نظم مشهود در جهان را به ذات ماده نسبت دهيم، نه به ناظم خارج از ذاتشان
داراي منبع يا منشأ نظم باشد؛ نظم ناشي از علت ناشناختة دروني ممكن است به  در ذات خود

توان نظم ناشي از ذهن انسان را، كه بخش كوچكي از جهان  نمي. ترين نوع نظم منجر شود عالي
است، به نظم كل جهان هستي تعميم داد كه نظم جهان هم از منبع، هوش و ذهني سرچشمه 

قانوني را كه براي بخش كوچكي از جهان هستي ثابت است، براي كل  توان چگونه مي. گيرد مي
  جهان هستي تعميم داد؟ 

اين اشكال نوعي . كند انگاري اين برهان تأكيد مي اشكال سوم هيوم، بر نظرية تشبيه و انسان
استدالل تمثيلي، مستلزم : گويد هيوم مي. نتيجة اشكاالت پيشين دربارة اصل تمثيل است
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شود، چون علت بايد با معلول سنخيت داشته باشد و معلول تا  ن صفات خدا ميمتناهي بود
اين استدالل، : گويد هيوم در اشكال چهارم خود مي. فهميم، نامحدود نيست جايي كه ما مي

چنين استدالل  او هم. تواند خطاناپذيريِ او را اثبات كند ناتوان از اثبات كماالت خداست و نمي
كه  و نهايتاً اين. تواند وحدت و يگانگي خدا را اثبات نمايد بتني بر تمثيل نميكند كه برهان م مي

وار است، زيرا از طريق تعميم صفات انساني ايجاد گرديده است  آن، مستلزم اثبات خداي انسان
)Hume, 1980: 35-45108ـ105: 1389يزداني، : ك.؛ و ر.(  

  : داند شهيد مطهري نتيجة انتقادات هيوم را به قرار زير مي
، بلكه برهاني تجربي  برهان نظم، برهان تعقليِ محض بر اساس بديهيات اوليه نيست) الف

  .تجربي باشد  است و مولود تجربة طبيعت است و بايد واجد شرايط براهين
كامل ميان طبيعت و   شباهت،  اين برهان مدعي است كه از تجارب ممتد دربارة طبيعت) ب

گردد كه جهان از  آيد و روشن مي دست مي  مصنوعات انسان، از قبيل ماشين، كشتي و خانه به
نظر رابطة اجزايش با يكديگر و از نظر تطابق ميان ساختمان جهان و آثار و نتايجي كه بر آن 

 . شود، عيناً مانند ماشيني بزرگ است مترتب مي
گيرد، شباهت معلوالت  كه در براهين تجربي مورد استفاده قرار مي به حكم قاعدة كلي) ج

كه معلومات و مصنوعات انسان از روح، عقل و انديشه  دليل بر شباهت علل است و نظر به اين
مطهري، (بزرگ ناشي شده است  اي ناشي شده است، پس جهان نيز از روح، عقل و انديشه

1373 :142( .  
از ديد هيوم، اساس اين برهان بر شباهت ميان مصنوعات : كند مطهري سپس بيان مي

خانه   انسان است؛ به اين صورت كه جهان از نظر تركيب و تأليف اجزا، مانند  طبيعت و مصنوعات
ها را براي دست يافتن به يك  شعور، يعني عقل و روح، آن يا ماشين است كه قوة بيرونيِ ذي

اما اين شباهت كامل نيست؛ يعني قطعي . د داده استها به يكديگر پيون ها و غرض سلسله هدف
گاه  و يقيني نيست، بلكه ظني و احتمالي است؛ عالوه بر اين، از ديد هيوم، اين برهان آن

هايي  توانست ويژگي برهان تجربي را داشته باشد كه مكرر تجربه شده بود؛ يعني مكرر جهان مي
مĤب صادر شده بود و ما با تجربه، رابطة  و انسانبه همين شكل، وضع و نظام، از موجوداتي شاعر 

  مĤب احساس كرده بوديم؛ پس از آن، با ديدن جهاني شبيه چنين معلولي را با علتي انسان
مĤب  انسان  ها، علتي كرديم كه اين جهان نيز مانند آن جهان شده، حكم مي هاي تجربه جهان

تعالي را اثبات  خواهد وجود باري برهان مياز سوي ديگر، اين  .دارد؛ در صورتي كه چنين نيست
كند كه مساوي است با حكمت بالغه، قدرت نامتناهي و كمال مطلق؛ به فرض، اگر ثابت شود كه 
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گاه براي اثبات ذات  اين برهان آن. مدعا كافي نيست  گونه است، براي مبدأ جهان موجودي انسان
ترين جهان ممكن و منطبق  ، كامل اين جهان ما به تجربه دريافته باشيم كه  باري كافي بود كه

بر حكمت بالغه است؛ در صورتي كه براي ما كه تنها با همين جهان سر و كار داشته و داريم و 
مقايسه كنيم، غيرممكن است كه بتوانيم   ها و اين جهان ايم تا ميان آن جهاني ديگر نديده

عني بهترين جهان ممكن است بالغه ساخته شده؛ ي  بفهميم اين جهان بر اساس حكمت
  ).145ـ143: 1373مطهري، (

دهد، او از ابتدا رويكرد تجربي و  مالحظة انتقادات هيوم به برهان نظم نشان مي
بندي به الزامات معرفت تجربي تالش  پديدارشناسانه به جهان و نظم موجود آن دارد؛ لذا با پاي

ادي است، نفي كند؛ يعني مطابق شناخت كند، امكان وجود خدايي را كه غيرتجربي و غيرم مي
گونه كه هيوم گفته،  آيد نيز تجربي است؛ و همان تجربي دربارة عالم مادي، هرچه به دست مي

هاي منظم ديگر را به طور مكرر شناسايي كرد، تا از  توان امكان وجود جهان به طريق تجربي نمي
  . ها براي وجود خدا برهان اقامه كرد نظم آن

كند، اشتباه بنيادي هيوم اين است كه با نگاه صرفاً  ه كه شهيد مطهري نيز بيان ميگون همان
كند تا دربارة ماوراي طبيعت قضاوت كند، كه اين عدول از  تجربي به جهان طبيعت تالش مي

مطهري اعتبار براهين تجربي را تا . الزامات شناخت تجربي و مغالطة آشكار در استدالل است
ه از امري تجربي و طبيعي به پديدار تجربي ديگر استنتاج و استدالل كنيم، در داند ك جا مي آن

حالي كه حتي هيوم در اين امر دچار مغالطه شده و خدا را كه موجودي غيرمادي و غيرتجربي 
است، يا مادي در نظر گرفته يا اگر هم غيرمادي لحاظ كرده باشد، تالش كرده تا به طريق 

مادي را با اين موجود غيرمادي مخدوش سازد؛ در حالي كه امور تجربي، رابطة موجودات 
كنند و  ها را تصديق مي وجود آن ها جز خدا وجود دارند كه عموم انسان غيرمادي فراواني، به

هاست؛ از اين رو،  تصديقشان به طريق شناخت تجربي نيست، بلكه از روي آثار گوناگون آن
ها  داند كه شناخت تجربيِ آن هايي مي ه را از واقعيتمطهري اموري مانند عقل، هوش و انديش

از اين رو، هيچ «: گويد ها وجود ندارد؛ لذا مي رسي تجربي به آن پذير نيست، زيرا دست امكان
ها  رس تجربة ما نيست كه بتوانيم با آزمايش، رابطة اثري را با آن اي در دست عقل و انديشه

اي جز عقل و انديشة خودمان  وجود عقل و انديشهادراك كنيم، بلكه از نظر تجربي، از 
گونه امكاني براي برقراري  پس برخالف گفتة هيوم، هيچ). 147: 1373مطهري، (» خبريم بي

هاي  شناخت تجربي بين دو موجود تجربي و فراتجربي وجود ندارد، بلكه همواره بايد از شناخت
غير اين صورت، امتناع برقراري  غيرتجربي، مثل فلسفي، شهودي و وحياني كمك گرفت؛ در

  .شود چنين رابطة معرفتي، منجر به نفي موجودات فراتجربي چون خدا مي
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بندي او به صرف معرفت تجربي،  به گفتة مطهري، مشكل ديگر نظريات هيوم به واسطة پاي
اين است كه او فكر كرده كه الهيون اعتقاد دارند بين مصنوعات انساني و خدا، شباهتي كامل 

اي بين نحوة خالقيت انسان و خدا وجود  كننده هاي بزرگ و خيره وجود دارد، در حالي كه تفاوت
دارد، زيرا خدا نه تنها موجودي مجرد است، بلكه در خالقيت خود كامالً مستقل و عليت او با 
جهان و مخلوقاتش عليتي حقيقي و فلسفي است، ولي انسان، به واسطة وابستگي به خدا، در 

به گفتة . گاه فاعل مستقل نيست و فاعليت و عليتش حقيقي نيست مصنوعاتش هيچ ايجاد
. و تكامل» شدن«كه جزئي از طبيعت است، موجودي است در حال  مطهري، انسان به حكم اين

كه  و نيز به حكم اين .همة تالشش اين است كه خود را از قوه به فعل و از نقص به كمال برساند
است نه خالق طبيعت، تصرف او در طبيعت به شكل برقرار كردن رابطة  جزئي از اجزاي طبيعت

يك سلسله : هاي انسان عبارت است از ساخته. طبيعت است  ميان اجزاي) غيرطبيعي(مصنوعي 
كه آن هدف و غايت، هدفِ سازنده   موادّ طبيعي كه با ارتباطي مصنوعي به خاطر هدف و غايتي

خواهد به وسيلة اين ارتباط مصنوعي، به هدف و غرضي  ه مي، و سازند شده است نه هدف ساخته
پيوند اجزاي ) الف :پس مقوم صنع بشري دو چيز است. اند نايل آيد، با يكديگر پيوند يافته

هدف و غرضي كه در اين صنع به كار رفته، هدف ) ب ، پيوند مصنوعي است و نه طبيعي؛ مصنوع
رساند، از خود  با اين مصنوع، خود را به هدفي ميو غرضِ صانع است؛ يعني اين صانع است كه 

  ).152ـ151: 1373مطهري، (رساند  كند و به نوعي خود را از قوه به فعليت مي رفع نقص مي
هاي نقدهاي هيوم را به برهان  فرض كند تا مباني و پيش بنابراين، شهيد مطهري تالش مي

اين مباني، انتقادات وارد بر اين برهان را نظم در نظر گرفته و با نشان دادن ضعف و ناكارآمديِ 
هاي  ترين ديدگاه از مهم. با استفاده از اين مباني، ناقص، ناكارآمد و اشتباه در استدالل نشان دهد

گرايانة هيوم، باعث  مطهري در اين زمينه، تأكيد بر اين واقعيت است كه رويكرد صرف تجربه
ها  موجودات مادي در نظر گرفته و لذا براي آنهاي هستي را همچون  شده تا او همة واقعيت

كه آن  چنين تلقيِ تجربي هيوم از عليت، و اين صفات و خصوصيات مادي در نظر بگيرد؛ هم
توان براي آن  تصوري ساختة ذهن براي برقراري روابط خاصي ميان اشياي مادي است كه نمي

فكرانش به طور كلي، از منظر  و هم بنيادي وراي ذهن و تداعي نفساني يافت، باعث شده تا هيوم
جا كه از  و از آن. گرايانه و شناخت پديدارهاي مادي دربارة همة موجودات نظر دهند تجربه

توان به روش تجربي به وجود موجودي غيرمادي چون خدا  مالحظة تجربي جهان طبيعت، نمي
  .اده استاستدالل كرد، او هستيِ چنين موجودي را مورد ترديد و انكار قرار د
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تواند  هاي مطهري، روش تجربي، تنها در حدود عالم تجربه اعتبار دارد و نمي براساس ديدگاه
دربارة وراي آن، نظري سلبي يا ايجابي ارائه دهد و اين خطايي است كه هيوم بارها دچار آن 

يعني هاي بسيار مهمّ برهان نظم اين است كه مقدمة دوم آن،  شده است، در حالي كه از ويژگي
  .اي كامالً غيرتجربي است ، مقدمه»مدبر دارد  هر نظمي، ناظمي«

  اهللا جوادي  ديدگاه آيت
اهللا  آملي نيز از متكلمان و فيلسوفان معاصرند كه در ادامة نگرش آيت اهللا جوادي آيت 

عمدة مباحث ايشان در كتاب . اند هاي دقيقي را در ابعاد برهان نظم انجام داده مطهري، بررسي
آملي، بررسي  اهميت ديدگاه آقاي جوادي. بيان شده است تبيين براهين اثبات وجود خدا

هاي  تواند برخي ابهامات و ترديد تر و آشكار كردن حدود كاركرد برهان نظم است كه مي فلسفي
  . فلسفي را برطرف سازد

  در تعريف نظم، آن او. آملي، ابتدا بررسي ابعاد گوناگون نظم را مورد نظر دارد اهللا جوادي آيت
داند و هماهنگي را در مقابل هرج و مرج قرار  را ناظر به هماهنگي بين چند عنصر و يا عضو مي

هماهنگي همواره بين چند امر در ارتباط با يك هدف و غرض است و به «به گفتة او . دهد مي
گز بر مدار يك حدوث، حركت و امكان، هر: همين دليل، برهان نظم برخالف براهين ديگر، نظير

يابد و اقامة آن نيازمند به چند شيء است كه در قياس با يكديگر و در  موجود، سازمان نمي
  ).337: تا آملي، بي جوادي(» شوند ارتباط با يك غرض در نظر گرفته مي

او برهان نظم را هم بر مدار نظام فاعلي و غايي و هم بر مدار هماهنگي در عناصر مختلف يك 
در مورد اول، سلسله علل فاعلي با استعانت از امكان ماهوي يا امكان فقري و يا . داند مجموعه مي

العلل، كه همان علت حقيقي و  شود و علت العلل ختم مي به كمك استحالة تسلسل در علل، به علت
نيازي عين ذات آن  مند است و غنا و بي عنوان موجودي كه از ضرورت ازلي بهره  بالذات است، به

و نيز سلسله علل غايي در نهايت به غايت بالذات ختم خواهد شد . ، همان ذات واجب استاست
كند و آن نيز در  الوجود است؛ در اين صورت، علت غايي فاعليت فاعل را تأمين مي كه عين واجب

: تا آملي، بي جوادي(شود  نهايت به علت فاعلي بازگشت كرده و بلكه سرسلسلة علل فاعلي مي
ا اگر شقّ دوم اختيار شود، يعني هماهنگي عناصر گوناگون يك مجموعه در نظر باشد، ام). 229

برد و  برهان حاصل از آن در صورت تماميت به غايت بالذات، كه همان فاعل نخست است، راه نمي
دار هماهنگي معين بوده و نسبت به آن آگاه است و  كند كه عهده فقط مبدأ و علتي را اثبات مي

مجموع  تواند امري ممكن، حادث و يا متحرك باشد؛ حتي اگر نظم عمومي  ي ميچنين فاعل
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تواند موجودي مجرد عالم و قدير كه خارج از  هستي، مدار استدالل قرار گيرد، ناظم آن مي
گاه براي تتميم برهان نظم و اثبات  مجموعة هماهنگ است، باشد و در عين حال واجب نباشد؛ آن

  ).230: تا آملي، بي جوادي(مكان استفاده كرد واجب بايد از برهان ا
ها مورد نظر باشد، اين  پس اگر در بررسي برهان نظم، صرف هماهنگي و روابط منظم پديده

تواند ناظمي مجرد و باشعور را به اثبات برساند و براي اثبات خداي  برهان در نهايت مي
  .تالوجود، نيازمند برهاني ديگر چون امكان و وجوب اس واجب

مندانه به  اهللا جوادي نيز همچون شهيد مطهري، به اهميت نگرش غايت رسد آيت به نظر مي
داند؛ از اين رو، او بر آن است كه در  برهان نظم توجه دارد و آن را منتج به نتيجة بهتري مي

هاي  توان تقرير كرد تا از آسيب رويكرد غايي، دو مقدمة برهان را با تحليل عقلي طوري مي
الوجود  مالي در امان مانده و به واسطة در بر داشتن ويژگي فاعليت نيز امكان اثبات واجباحت

كه  هر فعل عالوه بر آن: توان صغراي قياس را چنين بيان كرد كه در اين صورت مي. فراهم آيد
باشد و به عبارت ديگر، هر فعل را غايتي  نيازمند به علت فاعلي است، محتاج به غايت نيز مي

دليل ذاتيِ كبري اين . غايتِ هر فعل بالفعل موجود است: كبراي قياس نيز اين است كه. است
توان گفت، غايتي كه  است كه پيوند و رابطة وجودي غايت و فعل، ذاتي است كه در نتيجه مي

شود، اگر غايت بالذات نبوده و وجود فعلي باشد كه داراي  بدين ترتيب براي فعلي اثبات مي
است، حتماً سلسلة غايات به غايت بالذات ختم خواهد شد، زيرا تا غايت بالذات غايتي ديگر 

كه  بالفعل موجود نباشد، ديگر غايات كه در ربط با او هستند، فعليت نخواهند يافت و حال آن
  ). 242ـ241: تا آملي، بي جوادي(ديگر غايات و از جمله فعل مورد نظر، بالفعل موجود است 

آملي، برهان نظم داراي دو مقدمه، يك مقدمة تجربي و  ر آقاي جواديبه طور كلي در نظ
كند كه نظم، امري تجربي و طبيعي است و  مقدمة تجربي بيان مي. يك مقدمة عقلي است

عقلي و فلسفي  اي نيازمند ناظم است كه اين، مقدمه مقدمة دومِ اين قضيه است كه هر نظمي 
را در حد برهاني محدود نگه  اول اين برهان، آن  است؛ به همين دليل، تجربي بودن مقدمة

اي است  اثبات نظم در مجموعة هستي، مسئله«رو، آقاي جوادي بر آن است كه  از اين . دارد مي
با برهان لم، يعني تنها از طريق نظر به مبادي عاليه و به . كه جز با برهان عقلي ممكن نيست

توان  وان نظم طبيعت و يا نظم كلي عالم، بلكه ميت  وساطت اوصاف و اسماي الهي، نه تنها مي
  ).233: تا آملي، بي جوادي(» احسن بودن نظام موجود را نيز اثبات كرد

آملي با نگرش كساني  اهللا جوادي هاي تجربي و عقليِ آن، آيت با اين نگرش به نظم و ويژگي
. كند ند، مخالفت ميتر كن خواهند برهان نظم را استداللي كه از طريق حساب احتماالت مي
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ها، قريب به عدد صفر است؛  داران حساب احتماالت بر آنند كه احتمال وقوع تصادفيِ پديده طرف
. ها نيست ها و روابط موجود در جهان، منظم بوده و احتمال تصادف در آن رو، مجموعه از اين 

  :داليل مخدوش بودن اين نگرش به قرار زير است
احتمال وقوع تصادفي و اتفاقيِ يك مجموعه را گرچه به سوي صفر حساب احتماالت، . 1

  .آور نيست رساند؛ لذا يقين دهد، هرگز به صفر نمي ميل مي
اي عقلي اثبات نشده باشد و احتمال وقوع  كه وجود مدبّري حكيم به شيوه در صورتي . 2

، با احتمال وقوع تصادفي هيئت موجود برود، بين احتمال وقوع نظام موجود و يا نظام احسن
ترين مجموعه،  هاي ممكن يا متصور و از جمله با احتمال وقوع بدترين و زشت هريك از حالت

هاي متصور با يكديگر سنجيده شود، از  تفاوتي نخواهد بود؛ در اين صورت، چون يكايك شكل
  .ها با ديگري نيست يك از آن جهت احتمال امتيازي بين هيچ

چ حالتي، حتي دربارة پديدة خاصي در نظر گرفته شود، ناظر به حساب احتماالت در هي. 3
اوصاف حقيقي و واقعيِ آن پديده نيست، بلكه از اعتبارهاي ذهني و عمليِ انسان است و اگر 
حكايتي براي آن باشد، تنها در قياس با مقدار و انتظار انسان بوده و كشف حقيقي از جهان 

  ).234: تا آملي، بي جوادي(خارج ندارد 

  گيري  نتيجه
تواند گوياي تبيين عقالنيِ او از اين برهان باشد، زيرا  اهميت نگاه مطهري به برهان نظم، مي

در اين زمينه، او ابتدا به گستره و . دهد مطهري برهان را از ابعاد گوناگوني مورد تأمل قرار مي
اي از مردم و  ردهانسان، سپس امكان تتبع گروه گست كاربرد اين برهان در زندگي عمومي 

دانشمندان و ملموس بودن آن براي همگان توجه دارد؛ از اين رو، متوجه است كه ناتوانيِ اين 
لذا . تواند تأثيرات منفيِ بسياري بر نگرش دينيِ مردم داشته باشد برهان در اثبات وجود خدا مي

ان غربي را در دستور گويي به انتقادات متفكر شناس انديشة ديني، پاسخ مطهري، در مقام آسيب
بدين منظور، . ها متأثر است فكري ايران نيز از آن دهد، زيرا جامعة روشن كار خود قرار مي

مطهري در قدم نخست تأكيد دارد كه برهان نظم از براهين علمي ـ فلسفي است؛ يعني برهاني 
ژگي عقالني و و تجربي، و مقدمة ديگر آن داراي وي  است كه يك مقدمة آن داراي ويژگي علمي

اهميت اين واقعيت در ارتباط برهان نظم با دو قلمرو عالم تجربه و وراي تجربه . فلسفي است
و فلسفي، باعث عقيم ماندن برهان  كه غفلت از يكي از اين دو قلمرو يا ويژگي علمي  است و اين

خصوص  به هاي مطهري به منتقدان برهان، است كه در پاسخ اين نكتة بسيار مهمي . گردد مي
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عالوه بر اين، رابطة مجموعة منظم با ناظم در برهان نظم، عيناً مانند . هيوم مورد تأكيد است
هاي طبيعي نيست، زيرا يك سوي برهان، يعني خدا، غيرتجربي است؛ در نتيجه  مجموعه

ار ها با جهان و خدا برقر هاي عالم مادي و فاعالن آن توان رابطة مشابهتي را ميان مجموعه نمي
 . ساخت

اي است و  گويي، تقريرِ خاص مطهري از برهان نيز داراي امتياز ويژه اما عالوه بر پاسخ
دهد، زيرا او بر پيوند علت غايي و علت فاعلي در تبيين  اهميت تبيين عقالنيِ او را نشان مي

اين  .گرايان و منتقدان برهان بوده است كند كه مورد غفلت تجربه درست برهان نظم تأكيد مي
هاي طبيعي، ناظر به هدفي مشخص است و در  دهد، نظم موجود در مجموعه پيوند نشان مي

دارد؛ افزون بر اين،  را مقرر مي واقع، تصور قبليِ غايات و اهداف است كه چنين نظم محكمي 
اشارات مطهري بر دو اصل خلقت و هدايت، چهرة جديدي از اسرار نظم جهان هستي را نشان 

شود كه درون موجودات و مجموعة منظم هستي،  ني اين واقعيت را متذكر ميدهد؛ يع مي
اصل «توان از آن به  گرايشي براي سير به سوي غايت و هدف خاصي نهاده شده است كه مي

داران، به طرز  كه، اين واقعيت در موجودات زنده در مقايسه با غيرجان ضمن اين. نام برد» هدايت
گري مجموعة منظم از ناظم خود را  توان ويژگي حكايت جا مي ر هميند. تري وجود دارد پيچيده

نيز در نظر داشت، زيرا پيوند ذاتيِ نظم و ناظم، در عليت فاعلي و غايي، خلقت و هدايت، به طور 
  . دهد گري را نيز نشان مي طبيعي اصل حكايت

داشته، بر اين اساس  آملي نيز ويژگي عقالني و تجربيِ برهان نظم را در نظر اهللا جوادي آيت
كند تا نشان دهد تنها زماني اين برهان، كاركرد يك برهان مناسب را دارد كه هريك  تالش مي

از مقدمات آن داراي منشأ خاص تجربي و عقلي خود باشند و رابطة عليت فاعلي و غايي نيز در 
  .ها رعايت شده باشد آن

آملي به برهان نظم،  اهللا جوادي آيت اهللا مطهري و بنابراين، با مالحظة نحوة نگرش آيت
ها به اين برهان، داراي خصوصيات عقالني و فلسفي  توان مشخص ساخت كه ديدگاه آن مي

  :تواند صفات زير را داشته باشد است، زيرا مي
تجربي و  ها مقدم بر ورود به تبيين برهان، با نگاهي پيشيني، آن را از زمرة براهين نيمه آن. 1
شود كه نگرش صرف تجربي، مانع از فهم  در واقع مشخص مي. گيرند ر نظر ميد  علمي نيمه

اين نگاهِ . درست جايگاه برهان نظم است، و بايد نگرشي علمي ـ فلسفي به اين برهان داشت
هاي برهان نظم آشكار شود و حدود  ها و هم محدوديت شود، هم توانمندي بينانه موجب مي واقع

  .، تصحيح گرددحق ما از آن انتظارات به
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مالحظة پيوند ذاتي عليت فاعي و غايي و سرايت دادن آن به هردو عالم مادي و . 2
كند تا از تفسير تجربي و پديدارشناسانة عليت فراتر رفته، به  غيرمادي، اين امكان را ايجاد مي

 .فهم وجودي آن و ابعاد متافيزيكي آن دست يابند
هاي  در موجودات، ما را به پيچيدگي» هدايت«و » خلقت«مالحظة دو صفت مهم . 3

ها ادراك  سازد كه تنها با نگاه ظاهري حسّي، عمق آن اسرارآميز هستيِ منظم جهان رهنمون مي
هاي منظم نيز معناي  گريِ مجموعه در همين زمينه است كه مرآتيت و حكايت. گردد نمي

 .يابد خاصي مي
دهند؛ اين  در امور انساني و الهي به خوبي نشان ميها تفاوت نوع رابطة فاعل و فعل را  آن. 4

انگاري فاعليت عليت الهي با عليت بشري و تشبيه مصنوعات بشري به  امر، مانع از شبيه
 .شود مخلوقات الهي مي
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