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 دهيچك
هاي تجربي، با مزايايي چون سادگي و قابل فهم بودن براي عموم، از جمله براهيني هستند كه در كنـار بـراهين    استدالل

اند. تحقيق حاضـر بـه بررسـي ايـن نـوع بـراهين نـزد عالمـه          عقلي و شهودي براي اثبات وجود خدا به كار گرفته شده
مغرب زمين پرداخته و ضمن ارزيابي غناي هر يك، وجوه تمايز و اشـتراك آنهـا را دنبـال     طباطبايي و تفكر سده بيست

هايي در دامنـه   نموده است. برهان نظم، حدوث، و برهان مبتني بر رويكرد تكاملي از براهين مشترك آنان، البته با تفاوت
هـا بايـد    اند. در مسئله مصـاديق تفـاوت   شود. به عالوه، هر كدام داليلي مخصوص به خود نيز داشته ، محسوب مي بحث

گفت برهان حدوث نزد غربيان تنها در معناي حدوث زماني و صرفاً درباره عالم به كار رفته است، در حالي كـه عالمـه   
طباطبايي از حدوث علّي نيز در سه حوزه عالم، نفس، و اجسام بحث كرده است. خصلت انتزاعي فيزيك قرن بيسـتم و  

 .، به ترتيب از داليل خاص مورد تمسك الهيات قرن بيستم و عالمه بوده استنيز برهان حركت
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 مقدمه
ه وجود خدا صورت گرفته است. هم در مغرب زمين و هاي زيادي در مسئل از ديرباز، بحث

ها به نحو  شماري از استدالل هم در جهان اسالم، فيلسوفان، عارفان، و دانشمندان با انواع بي
 اند. عقالني، شهودي، و تجربي بر وجود خدا احتجاج كرده

توجه به دانيم، افراد بسياري هستند كه به دليل غرق شدن در  طور كه مي از طرفي، همان
هاي صرفاً عقالنـي، از وجـود خـدا غفلـت      امور مادي و تجربي يا عدم توان درك استدالل

اند. براي اين گروه و همچنين قشرهاي ديگر، براهين تجربي  داشته و بعضاً آن را انكار كرده
تواننـد بـه    كننـد، مـي   عقلي، از يك مقدمه مبتني بر تجربه نيز استفاده مي  كه عالوه بر مقدمه

 عنوان شواهدي سودمند محسوب شوند.
عالمه طباطبايي، متفكر و مفسر بزرگ، از جمله كساني كه در جهان اسالم در اين زمينه 

هاي عقالني و عرفاني خويش از براهين تجربي وجـود   نظر است. او در خالل بحث صاحب
هـاي   ه سدهخدا نيز مستقالً سخن گفته است. در مغرب زمين نيز، در قرن بيستم كه از جمل

باشد، براهين تجربي متعدد و متنوعي بـراي اثبـات وجـود خـدا      موسوم به دوران جديد مي
 طرح شده است. 

هـاي ايـن دو    اي اين قسم از اسـتدالل  حاضر تالش شده است به نحو مقايسه  در مقاله،
 بررسي و وجوه اشتراك و افتراق براهين ايشان روشن گردد. 

 طباطبايي و سده بيستمبراهين تجربي مشترك عالمه 
شود، تبيين وجوه اشتراك براهين تجربي عالمـه طباطبـايي و    آنچه در اين قسمت دنباي مي

هـا و   باشد. عالوه بر ذكر اجمالي آراي هر كـدام در ايـن بـاره، تفـاوت     تفكر قرن بيستم مي
 اختالفات موجود در آراء و نظرات ايشان در اين زمينه ارزيابي خواهد شد.

 ظم برهان ن
شده از عوارض ذاتي طبيعي نظير وجود طـرح و تـدبير و نظـم، يكـي از      هاي استنباط نابره

آيد. چرا كه ايشـان در   انواع براهين تجربي مورد تمسك دانشمندان سده بيستم به شمار مي
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نهايـت دقيـق نيروهـاي     قـرار گرفتنـد كـه از نظـم بـي     » اصل آنتروپي«اين قرن، تحت تأثير 
دهد جهان از  ميگويد و نشان  دي و عدم احتمال آماري در آنها سخن ميچهارگانه جهان ما
اي  ) به بيان ديگر، روايت تـازه 194، ص1384،  ريزي شده است. (همتي آغاز براي ما برنامه

از برهان علت غايي در اين قرن مطرح شده است كـه شـواهدي از وجـود اتقـان صـنع در      
اري از طرح و تدبير در كل نظـام قـوانين و شـرايطي كـه     خميره جهان را ارائه كرده و بر آث

در آن به هم رسيده است و هماهنگي سطوح مختلف وجـود را   1حيات و هوش و تشخص
شود كه اگرچـه نظـام    كند. در نهايت، از اين برهان چنين استناج مي دهد استناد مي نشان مي

رود كامل اسـت،   ه از علم ميدهد كه بر وفق انتظاراتي ك قوانين علمي توصيفي به دست مي
 )163، ص1362باشد. (باربور،  ولي نيازمند يك توجيه نهايي متافيزيكي مي

انـد،   هاي مجموعه منظمي كه دانشمندان اين سده ارائه داده در خصوص برخي از نمونه
توان به مواردي چون وفاق بين ذهـن و سـاختمان منطقـي و عقالنـي جهـان و حضـور        مي

اشاره كرد. اين دانشـمندان همچنـين اذعـان دارنـد كـه حتـي در سـطوح         جايي زيبايي همه
جـور درآمـدن بسـياري از خـواص تركيبـي دارد و در       و شيميايي، حيات بستگي بـه جفـت  

هاي ظاهراً مسـتقل نيازمنـد اسـت.     سطوح باالترش به همكنشي و همياري بسياري از مؤلفه
 )422، ص1362(باربور، 

چه نظم يا سامانمندي مشهود در هر يك يا بعضـي از ايـن   الزم به ذكر است كه كه اگر
شـود، لـيكن    صور از سوي متفكران سده بيستم دليلي بر وجود يك صانع مدبر گرفتـه مـي  

ناپـذيري بـر وجـود     واقع امر چنين است كه در اين قرن، اين استدالل به عنوان دليل نقـض 
دالل شواهد قابل تـوجهي بـه   شود كه اين است شود؛ بلكه چنين تلقي مي صانع محسوب نمي

تـرين فـرض مقبـول و     الصـدق  دهد كه قبول وجود خداوند را به عنـوان محتمـل   دست مي
هـاي   گردد كه بـر خـالف تفكـر سـده     دهد. اين بدان باز مي متناسب با آن شواهد نتيجه مي

شـد   محسـوب مـي  » باز نمود حقيقت واقعيت«هاي علمي در آنها به عنوان  پيشين كه نظريه
لت خام)، بسياري از فالسفه علم معاصر به معارضه بـا ايـن برداشـت برخاسـته و، در     (اصا

                                                           
1 Personality 
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هاي  ها و نظريه اند كه مفاهيم و مدل هاي قرن بيستمي فيزيك، تأكيد ورزيده پرتوي پيشرفت
 ) 163و  61، ص1362علمي خصلت كنايي و سمبوليك دارند. (باربور، 
رضي از نظريات علمي است كه برخـي از  ف كوتاه سخن آنكه به دليل داشتن چنين پيش

از وجـود  » تـرين فـرض مقبـول    الصدق محتمل«آنها نه با قطعيت تام، بلكه با عناويني چون 
 اند.  خدا سخن گفته

آيد. به  اما استدالل مبتني بر نظم در زمره براهين تجربي عالمه طباطبايي نيز به شمار مي
هاي جهـان، چـون    يرهاي متنوع بسياري از نظمطور كلي، در اين زمينه بايد گفت عالمه تقر

هـاي جزئـي و حتـي     هاي ثابت يا متغير رو به كمال جهان، پديده هاي موجود در پديده نظم
يابي موجود در خلقت موجودات ارائه داده و سپس بـا اسـتناد    نظام كلي عالم، هدايت و راه

ادف، محال بودن استناد به علت به مقدمه عقلي نياز نظم به ناظم، با تأكيد بر محال بودن تص
بودن خود موجود منظم يا استناد آن به چند علت، همه را شواهدي بر وجود طرح و تـدبير  

كند. در اينجا با  خوانده و بدين طريق در نهايت بر وجود خدا به عنوان مدبر آن احتجاج مي
 شويم: برخي از نمونه تقريرهاي او در اين برهان آشنا مي

گفته شد، يكي از تقريرهاي عالمه مبتني بر نظم موجود در تغيير و تبـديل   طور كه همان
اجزاي جهان و مسير آنها به سوي كمال است. در اين باره، او در يك نمونه جزئي به سـير  

هرگز بوته سبز گنـدم كـه از   «گويد :  مشخص در هر يك از انواع آفرينش اشاره كرده و مي
رسد؛ حتي اگر نقصي در تركيب اعضا يا در نحـل   فيل نمي دانه شروع نموده، به گوسفند يا

» باشـد.  كنيم كه به يـك آفـت و سـبب مخـالف مـي      طبيعي نوزادي پيدا شود، ما ترديد نمي
 )117، ص1387(طباطبايي، 

هـاي   هاي خصوصي، يعني نظام او همچنين در برخي از آثار خود به مرتبه باالتر از نظام
در جريان  پيوندد و هاي جزئي را به هم مي اني جهان كه نظامتر و باالخره نظام همگ عمومي

دارد، اسـتناد كـرده اسـت. (طباطبـايي،      پذيرد و اختالل بر نمـي  نمي مداوم خود هرگز استثنا
 )104و  103، ص1387

در اين زمينه بايد گفت، در نگاه عالمه، اين نظام عمـومي و دائـم تحـت قـانوني ثابـت      
ه قوانين حركـت عمـومي در عـالم جسـماني را محكـوم بـه       است و حتي قانون نسبيت، ك
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تواند از اعتراف به اين كـه خـودش محكـوم قـانون ديگـري اسـت        داند، نمي دگرگوني مي
خودداري كند. اختالف شب و روز، وزش بادها و حركت ابرها و ريزش باران از مصـاديق  

 598و  597، ص1، ج1386شوند. (طباطبـايي،   اين تقرير عالمه در برهان نظم محسوب مي
 )39، ص5تا، ج بيو 

كند  هايي كه عالمه به عنوان شاهدي مبني بر نظم واقع در عالم معرفي مي از ديگر نمونه
اي اسـت كـه در خلقـت     يـابي  شمارد هدايت و راه و آن را برگرفته از راه مطالعه طبيعت مي

راد عالمـه هـدايت و   موجودات وجود دارد. دربارة اين تقرير بايد گفـت كـه، در اينجـا، مـ    
اي كه الزمه جبري سازمان يك دستگاه منظم است نيست، بلكـه از رابطـه مرمـوزي     يابي راه

اش و از عليت غايي، يعنـي نـوعي عالقـه و توجـه بـه غايـت و هـدف،         ميان شيء و آينده
را نشانه هدايت اخيـر دانسـته و خـود در    » ابداع و ابتكار«كند. ايشان دو عنصر  حكايت مي

شود، دليل بر وجـود هـدايت نـوع     هرجا كه نوعي ابتكار ديده مي«گويد :  خصوص مياين 
بيني شده است؛  دوم است. چراكه الزمه جبري ساختمان منظم مادي اشياء، كار منظم و پيش

» شـده باشـد.   بينـي  تواند محصـول سـازمان مـادي و حركـات پـيش      ولي ابداع و ابتكار نمي
 )51-48، ص5تا، ج (طباطبايي، بي

شود كه برهان نظم به طور جدي در قرن بيستم جريان داشته و  بدين ترتيب، دانسته مي
هاي تجربي خويش بهره جسته است؛ ليكن در مقايسـه بـراهين    عالمه نيز از آن در استدالل

اين دو، بايد بگوييم نگاهي عميق بر مطالب به دست آمده فوق روشن كننـده آن اسـت كـه    
خـورد   ر تقريرهاي متفاوتي كه در برهان نظم عالمـه بـه چشـم مـي    هاي آنها بعضاَ د تفاوت

ترين تقريرهاي برهان نظـم   تر شدن اين مسئله آشنايي اجمالي با برخي از مهم است. روشن
طلبد تا معلوم گردد تقريرهاي عالمه و متفكران سده بيست در زمره كدام يك از آنهـا   را مي

 گيرد. جاي مي
و  54، ص1380نـد از : (محمدرضـايي،   ا برهان نظم عبـارت به طور كلي سه تقرير مهم 

 ) 311و  310، ص1383؛ پيلين، 55
هـاي منظمـي كـه     الف) برهان هدفمندي: اين تقرير بيانگر آن است كه مشـاهده پديـده  

تواند به  ند، از آنجا كه (اوالً) آنچه فاقد آگاهي است نميا همواره به سمت غايتي در حركت



 15، شماره پياپي نيفلسفه د�٦٤

تد، مگر اينكه موجودي عليم و هوشـمند او را هـدايت كنـد و (ثانيـاً)     سوي غايتي به راه اف
اند؛ بنابراين موجودي آگاه بايـد آنهـا را بـه سـمت      خود موجودات منظم فاقد علم و آگاهي

غايت هدايت كند. ب) برهان مصاديق نظم : در اين تقرير، از موارد جزئـي نظـم بـه نـاظم     
اگرچه اغلب اين برهان همان برهـان نظـم تلقـي     شود. ج) برهان غايي : حكيم پي برده مي

رسد كه بهتر است آن را برهان مستقلي بـه حسـاب آوريـم؛ چراكـه      شود، اما به نظر مي مي
تأكيد برهان غايي بر هماهنگي و نظم كل عالم است و از اين راه ناظم حكيم را بـراي كـل   

 كند.   عالم اثبات مي
نظـم سـده بيسـتم از طرفـي و تقريرهـاي       سيري كلي در بيانات مطرح شده در برهـان 

شده در  رساند كه اعتراف كنيم تقريرهاي استفاده گانه فوق از سوي ديگر، ما را بدانجا مي سه
اين سده، از آنجا كه بيشتر هماهنگي و نظم كل عالم نظر دارند، غالباً از نـوع برهـان غـايي    

دان قرن بيستمي، اشـاره كـرد كـه     شيمي زيست 1توان به هندرسون، باشند. براي نمونه مي مي
انديشانه از كل طبيعت را با برداشت مكانيستي از عملكرد تفصيلي روندهاي  برداشتي غايت

را كـه حيـات بـر آن       آن توأم ساخت. بدين نحو كه او خواص مختلف شيميايي و فيزيكي
ي حيـات  مبتني است، تشريح كرد و متقاعد شد كه در وجود اين اندازه شرايط مناسب بـرا 

انعكاس هدف و جهت مشهود است. وي همچنين بر آن بود كه قائل شدن بـه يـك هـدف    
) 423، ص1362جامع متخذ از مالحظه ماجراي كل است تا كـاركرد اجـزاي آن. (بـاربور،    

شود كه برهان به كار رفته از سوي هندرسون مبتني بر نظـم كلـي    بدين ترتيب، مشاهده مي
 موجود در روند طبيعت است.

الزم به ذكر است كه در سده مذكور از انواع ديگر تقريرها، يعني برهان نظم و معدودي 
 شده است.   هم از برهان هدفمندي، بهره برده

شـود، از همـه انـواع     طور كه در مصاديق احتجاجات وي مشـاهده مـي   عالمه نيز، همان
ن اسـتفاده وي از  تقريرهاي برهان نظم استفاده كرده است، لـيكن تفـاوت چنـداني در ميـزا    

شـود، جـز از ايـن حيـث كـه وي، بـر        برهان غايي نسبت به تفكر قرن بيستم مشاهده نمي
 خالف تفكر قرن بيستم، جهان را فراتر از جهان مادي مي بيند.

                                                           
1. L.J.Henderson 



 �٦٥...و تحليلي بر براهين تجربي عالمه طباطبايي  

همچنين تفاوت كلي ديگري كه برهان نظم عالمه با برهان مطرح شـده در قـرن بيسـتم    
از آنجا كه وي آن را در جايگاه يك فيلسوف مطرح يابد در آن است كه استدالل عالمه،  مي
 اي فلسفي منطقي يافته و در قالب مقدمات و نتايج مطرح شده است. كند، غالباً وجهه مي

 برهان حدوث 
يكي ديگر از براهين تجربي مشـترك عالمـه طباطبـايي و متفكـران قـرن بيسـتم از نـوع        

وضـيح آنكـه عالمـه و متفكـران قـرن      باشـد. ت  هاي آفرينش مي هاي مبتني بر نظريه برهان
بيستم، با توجه به نتايج تحقيقات علمي، از حدوث عالم سخن گفته و طي آن وجود خدا 

 اند. را اثبات كرده
نخست راجع به تفكر سده بيستم در مغرب زمين بايد بگوييم برهـان حـدوث در ايـن    

هـاي ديگـري    و با نامباشد  مي 2كه منسوب به گاموف 1سده تحت عنوان نظريه آفرينش آني
يا مهبانگ نيز مطرح شده، در اثبات خدا به كار گرفتـه   3چون خلقت بالمدت، انفجار بزرگ

 شده است.
هـا   نظريه فوق بيانگر آن است كه جهان در آغاز يك غلظت متراكم متشـكل از نـوترون  

بسيار عظـيم كـه بـر اثـر انفجـاري بـزرگ بـه صـورت         » هسته اوليه«بوده است، يعني يك 
هاي بسيار پديد آورده و منشأ گسترش ماده موجود كنوني شده  اديواكتيو تبديل يافته و اتمر

هاي سحابي كه ميلياردها سـتاره در بردارنـد، از منظـر     ها، يعني اين توده است. مثالً كهكشان
 اند. اين نظريه، بر اثر فشار همين انفجار اوليه از يكديگر دور شده

ارائـه  » هسته اوليـه «اي براي منشأ آن  ود گاموف هيچ نظريهنكته مهم در اينجاست كه خ
؛ 39، ص1362كنـد. (بـاربور،    رفتـار مـي  » دادة معلـوم «دهد، بلكه با آن به صورت يك  نمي

 ) Gamow, 1952, mentor PB; Milton, 1957, p.111؛ 21-19، ص1370گيتون، 
ناد به اين نظريـه، نتيجـه   بدين ترتيب، گروهي از اخترشناسان قرن بيستم، با قبول و است

گرفتند كه آن از آنجا كه داللت بر متناهي بودن عمر جهان يا، به تعبير ديگر، حدوث زماني 
 دهد. آن دارد، بر وجود خدا به عنوان آفريننده گواهي مي

                                                           
1. Instantaneous creation 
2. George Gamow 
3. Big Bang 
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قابل توجه است كه يك تبيين الهياتي ديگر نيز از طرف قائلين به نظريـه آفـرينش آنـي    
رسد بيشتر بر برهان نظم انطباق دارد، چراكه از نظم موجود در ايـن   مي بيان شده كه به نظر

بايسـت بـا    گويد. طبق آن تقرير، انرژي جنبشي اوليه مهبانـگ مـي   فرآيند آفرينش سخن مي
دقتي بيش از يك قسمت در ميليون ميليون با جرم مادي منطبق باشد تا جهان همچنـان كـه   

اينكه كيهان به غناي مواد شيميايي متنوعي كه براي  هست عمر طوالني داشته باشد. يا براي
هـا نسـبت    اي و الكترونيكـي اتـم   بايست نيروهاي هسته حيات ما الزم است دست يابد، مي

 مناسبي داشته باشند.  
ها از اين نظريه منجر به آن شد كه بسياري از دانشـمندان   و خالصه آنكه اين گونه تبيين

 1كـم ماننـد برخـي، همچـون فـريمن دايسـون       ند يا دسـت اين سده به وجود خدا اذعان كن
 مستقيم چنين به وجود او اعتراف كنند: فيزيكدان برجسته اين سده به طور غير

گيـريم كـه كيهـان بـراي آنكـه مـا        از وجود اين حوادث فيزيكي و نجـومي نتيجـه مـي   
كـه بـا   مخلوقات زنده آن را به خانه خود مبدل سازيم، به طرزي شگفت مناسب است؛ من 

كـنم كـه معمـاري     ام، ادعا نمـي  آموزش ديده 18عادات فكري و زبان قرن بيستم و نه قرن 
كنم كه ايـن معمـاري بـا ايـن فرضـيه       كند، بلكه فقط ادعا مي كيهان وجود خدا را اثبات مي

؛ 82-80، ص1385كند. (حقيري،  سازگار است كه ذهن در كاركرد آن نقش اساسي ايفا مي
Dyson, 1979, p.251 ،196و  195، ص 1384؛ همتي( 

هاي خود به حدوث زماني داشتن جهان طبيعت اشاره داشـته اسـت.    عالمه نيز در بحث
دانـد، در بـاب توجيـه     او كه حدوث زماني را مسبوق بودن وجود چيزي به عدم زماني مـي 

 حدوث زماني عالم بر اين باور است كه هر قطعه از پيكره زماني كه گهواره جهان طبيعـت 
شود نسبت به قطعه پيشين خود حدوث زماني دارد و همچنين مقدم بودن قطعـه   شمرده مي

پس همين امكان نسبت به عليت نـامبرده   باشد. پيشين نيز مستند به همين امكان نامبرده مي
چنانكه تقدم زماني دارد، قدم زماني نيز دارد و فعليت نامبرده نسبت به همين امكـان تـأخر   

 )268و  267، ص4تا، ج ماني دارد. (طباطبايي، بيزماني و حدوث ز

                                                           
1. Freeman Dyson 



 �٦٧...و تحليلي بر براهين تجربي عالمه طباطبايي  

شـود كـه مسـئله حـدوث زمـاني عـالم هـم مـورد توجـه برخـي از            تا اينجا روشن مي
دانشمندان سده بيستم بوده و هم عالمه از آن سخن گفته اسـت. البتـه الزم بـه ذكـر اسـت      

اني داشتن جهان خالف متفكران سده بيستم، آن اندازه كه دبارة مسئله حدوث زم عالمه، بر
بحث فلسفي داشته، بر جنبه كالمي اين نظريه و اثبـات خـدا از ايـن طريـق تأكيـد نداشـته       
است. او از جنبه ديگر حدوث جهان، يعني حدوث علّي (كه در ادامـه توضـيح آن خواهـد    

 آمد) بر وجود خدا احتجاج كرده است.
خورد كـه   نيز به چشم مي هاي اين دو در برهان حدوث اختالفاتي اما در بررسي ديدگاه

توان آنها را بر دو قسم دانست: يكي آنكه عالمه در حوزه عـالم، عـالوه بـر     به طور كلي مي
حدوث زماني، از نوع ديگري از حدوث به نام حدوث علّي نيز سخن گفته اسـت؛ ايـن در   
حالي است كه در ميان متفكران قرن بيستم محدوده بحـث صـرفاً حـدوث زمـاني و آغـاز      

 ني عالم است. زما
نظر عالمه راجع به حدوث علّي عالم چنين است كه همه جهـان مـاده، در عـين اينكـه     
كثرتي به حسب اجزاء دارد، يك واحد حقيقي است و چون عين حركت و تغيير و تحـول  

گيرد؛ زيرا ذات و هويتش با بود و نبـود   باشد، ناچار هستي آن از خودش سرچشمه نمي مي
اتفاقي نيز در كار نيسـت. پـس ناچـار علتـي جـز خـود دارد كـه وجـود         پذيرد و  تغيير مي

دهد و هستي ضروري علت تامه مقدم بر  ضروري وي وجود ضروري جهان را پيدايش مي
 ) 267، ص4تا، ج وجود ضروري معلول است. (طباطبايي، بي

آن، بهـره كالمـي     بدين ترتيب، عالمه از اين جنبه از حدوث عالم، يعني حـدوث علّـي  
 رساند.   برده و وجود خدا را به عنوان قديم علّي به اثبات مي

وجه اختالف ديگر ايشان آن است كه، بر خالف حوزه بحث متفكران سده بيسـتم كـه   
شود، عالمه از حدوث دو حوزه ديگر به نـام نفـس انسـاني و     مي» عالم«محدود به حدوث 

 فته است.جسم نيز سخن گفته و با اثبات آن وجود خدا را نتيجه گر
به طور كلي علت حادث بودن نفس انسان، كه به اعتقاد او در مرحله ذات مجرد از ماده 

باشد: نفس اگر بخواهد قديم باشد، يا بايد قبل از حدوث بـدن، بـدون    نيز هست، چنين مي
آنكه به بدني تعلق داشته باشد، موجود باشد كه در اين صـورت تمـايز نفـوس از يكـديگر     
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د؛ يا بايد متعلق به يك بدن غير از بدني كه هم اكنون به آن تعلق دارد باشد محال خواهد بو
كه اين نيز تناسخ است و تناسخ چون مستلزم محذوراتي از قبيل رجوع از فعليـت بـه قـوه    

 )455، ص1387؛ تدين، 28و  285، ص2ج، 1367طباطبايي، باشد. ( است محال مي
شود  ، نفس حادث است و چنانكه مشاهده ميشود كه، در نگاه عالمه بنابراين روشن مي

دهد كه اگـر غيـر از ايـن     رساند؛ يعني نشان مي او اين را از طريق برهان خلف به اثبات مي
باشد، يعني اگر نفس قديم باشد، مستلزم امر محالي است. پس مدعا، يعنـي حـدوث نفـس    

 آيد. ه دست ميشود. به اين صورت مقدمه اول برهان حدوث عالمه ب انساني، ثابت مي
در تبيين مقدمه دوم استدالل او بايد گفت كـه وي بـا برگردانـدن حـدوث بـه امكـان،       

چون حدوث نشـان  «دارد كه:  نيازمندي آن امر حادث را به علت به اثبات رسانده و بيان مي
گيريم كه نفس انساني ممكن اسـت و در هسـتي    امكان و نيازمندي به علت است، نتيجه مي

 ) 286، ص2، ج1367طباطبايي، (» باشد. علت مي خود نيازمند
تواند  الزم به ذكر است كه عالمه در اينجا (اوالً) بر آن است كه علت حدوث نفس نمي
دانـيم   جسم باشد؛ زيرا در اين صورت هر جسمي داراي نفس خواهد بود، در حالي كه مـي 

باشـد؛ زيـرا اثرگـذاري آن     تواند علّـت  چنين نيست. (ثانياً) امر جسماني نيز از نظر وي نمي
، طباطبـايي مشروط به وضع خواهد بود، در حالي كه نفس چون مجرد است وضع نـدارد. ( 

 )456، ص1387؛ تدين، 286، ص2، ج1367
آيد آن است كه علت به وجـود آورنـده نفـس     اي كه از اين مقدمات به دست مي نتيجه

يا واجب تعالي است و يا موجـودي   امري است برتر از عالم طبيعت و آن، به اعتقاد عالمه،
 رسد. است كه در سلسله علل خود به او مي

طور كه گفته شد، حدوث اجسام حوزه ديگري است كه عالمه آن را به اثبـات   اما همان
جويد. او در ايـن برهـان، كـه آن را بـه      رسانده و به وسيله آن نيز بر وجود خدا تمسك مي

كند: اجسام از حركت و سكون خالي نيستند و  اج ميمتكلمان نسبت داده است، چنين احتج
باشد. در  اند و آنچه خالي از حوادث نيست خودش حادث مي حركت و سكون امور حادث

 اند. نتيجه، همه اجسام حادث



 �٦٩...و تحليلي بر براهين تجربي عالمه طباطبايي  

عالمه با توجه به مقدمه فوق و همچنين اين اصل عقلي كه هر حادثي نيازمنـد محـدث   
ث جسم و يا امـر جسـماني باشـد، خـودش نيازمنـد      باشد، بر آن است كه اگر اين محد مي

محدث خواهد بود و نقل كالم به همان محدث هم به همين ترتيب ادامـه خواهـد داشـت.    
كشاند كه بگويد محدث اجسـام امـري    بنابراين، پرهيز از دور و تسلسل عالمه را بدانجا مي

، 1367، طباطبـايي ( همان واجب تعالي اسـت.   است كه نه جسم است و نه جسماني، و آن
 )457و  456، ص1387؛ تدين، 287و  286، ص2ج

اي كه در اينجا الزم است ذكر شود آن است كه عالمه اين استدالل را بـدين شـيوه    نكته
اي كـه در ايـن    داند؛ چراكـه بـه اعتقـاد او مقدمـه     كه منسوب به متكلمان خوانده ناتمام مي

نه بديهي است و نه دليلـي  » باشد ت حادث ميآنچه از حوادث خالي نيس«گويد  استدالل مي
اي است كه خود متكلمان نيز آن را در جاي ديگر نقـض   بر آن اقامه شده است و اين قاعده

شوند دگرگـوني اعـراض بـا دگرگـوني جـوهر كـه موضـوع آن         كنند، آنجا كه بر آن مي مي
 باشد.   اعراض است مالزم نمي

دارد  ي تصحيح اين استدالل ارائه داده و بيـان مـي  البته عالمه خود در اينجا راه حلي برا
اگر حركت جوهري را بپذيريم و برهان حدوث را براساس آن بنـا كنـيم، آن مقدمـه    «كه : 

 )457، ص 1387تمام و استدالل مورد نظر نتيجه بخش خواهد بود (تدين، 
دالل مسئله مهم ديگري كه در اينجا الزم است بيان گردد آن اسـت كـه عـالوه بـر اسـت     

البتـه بـا    -مبتني بر حدوث كه هم در ميان متفكران قرن بيستم و هم نزد عالمـه طباطبـايي   
شـود، نظريـه مشـترك     برهاني بر اثبات وجود خدا محسوب مـي  -هايي كه ذكر شد  تفاوت

ديگري با مضمون آفرينش مداوم خدا نزد هر دو مطرح شده و هر دو بـا توجـه بـه نظريـه     
 اند.  وند استدالل كردهاخير نيز بر وجود خدا

يا حالت يكنواخت  1»آفرينش مداوم«توضيح آنكه در مغرب زمين اين نظريه تحت عنوان 
شود. براسـاس ايـن ديـدگاه،     است مطرح مي 2كه منسوب به اخترشناس اين سده به نام هويل

بوده ماده همواره به صورتي يكنواخت در حال به وجود آمدن در دامنه زمان و مكان اليتناهي 
                                                           
1. Continuous  cregtion  
2. Fredrick  Hoyle  
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، ساخت جهان از هر نقطه زمـاني يـا مكـاني كـه     »مداوم و يكنواخت«است. در اين وضعيت 
تر در سراسر جهان به همين نحو به  شود يكسان است و ماده به آهستگي هر چه تمام ديده مي

 ,Hoyle, 1960؛ 399و  398، ص1362؛ باربور، 502و  501، ص1384آيد. (همتي،  وجود مي

elican PB در نظريـه  » هسـته اوليـه  «نيز به مانند گاموف، كه هيچ تبييني براي منشأ آن ) هويل
هاي هيدروژن دليلي ذكـر كنـد. اينجـا     مهبانگ نداشت، نتوانسته است براي آفرينش مداوم اتم

 است كه تفسير الهياتي در اين نظريه جاي خود را باز كرده است.
شود كه خـدا در تكامـل    ه، بر آن مياز طرفداران اين ديدگا 1براي نمونه، شوبرت آگدن،

 ) 503، ص1384؛ به نقل از همتي، 1966جويد. (آگدن،  خالق مستمر جهان مشاركت مي
همچنين، دربارة عالمه بايد گفت ايشان در آثار خود، در تقريرهـايي كـه از حـدوث در    

خـالف نظـر متكلمـان، اذعـان داشـته كـه تمـام         هاي گوناگون ارائـه داده اسـت، بـر    حوزه
، 1386موجودات عالوه بر حدوث، در بقاء نيز محتاج خـداي تعـالي هسـتند. (طباطبـايي،     

دهنده آن است كه او هم به فعاليت مـداوم و مسـتمر خـدا در     ) اين نكته نشان416، ص7ج
 پنداشته است. جهان قائل بوده و آن را صرفاً منوط به لحظه حدوث نمي

تيجه گرفت كه عالمه و متفكران سده بيستم رسد از مطالب فوق بتوان چنين ن به نظر مي
كه نه تنها از حدوث بلكه از آفرينش و فعاليت دائمي خدا در عالم سخن گفته و از آن نيـز  

وابسـتگي  «اند، گويا هر دو مـالك اصـلي در نيـاز بـه علـت را همـان        برداشت كالمي كرده
حـدوث و هـم خلـق مـدام      اند. اين معيار از آنجا كه هم با نظريه گرفته» موجودات به خدا

 شود.   گويي براي آنها نمي سازگار است، مستلزم هيچ تناقض
 برهان مبتني بر رويكرد تكاملي

توسـط چـارلز دارويـن مطـرح شـد و       19دانـيم، نظريـه تكامـل در قـرن      طور كه مي همان
تفسيرهاي الهياتي و الحادي زيادي از آن صورت گرفت. نكته قابل توجه آنكه ايـن نظريـه   

از استدالل تجربـي    د عالمه و تفكر غالب متفكران قرن بيستم به عنوان دستاويزي بر آمدهنز
 در اثبات وجود خدا گرديده است. 

آيد  دار به شمار مي در رويكرد متفكران قرن بيستم، تكامل خود يك روند منظم و جهت
                                                           
1. Schoubert  Ogden  
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ز طريق آن به وقوع و به عنوان دليلي بر وجود طرح و تدبير در كل نظام قوانيني كه تكامل ا
تـر   رسد تلقي شده است و بر وجود يك قوه خالقه در طبيعت كه رهنمون به صور عالي مي

 دهد. است گواهي مي
توان گفت اكثر قريب به اتفاق دانشمندان اين قرن، كساني چون تيالرد  در اين زمينه مي

جسته كاتوليـك)، و  (گياه شناس بر 2شناس و پويشگر فرانسوي)، فادرگيل (ديرينه 1و شاردن
اند. بـراي مثـال، در    شناس)، در نظريات خود از اين نوع استدالل بهره برده (زيست 3سينات

داري موجود در روند تكامل تبيين ناپذير است، مگر اينكه به وجود يـك   نگاه تيالرد، جهت
در بـه  كند و قـا  كننده و شعور فعال معتقد باشيم كه درون اين فرايند عمل مي نيروي هدايت

هايي از طريق جهش در انواع پديد آمـده و نيـز شـناخت شـقوق بـديل و       شناخت فرصت
 ) 144، ص1384گزينش ميان آنها است. (همتي، 

هاي قرن بيستمي در زمينه تكامـل معتقدنـد كـه روح، بـه عنـوان يـك        همچنين، كاتوليك
گيـرد. بـه    رت مـي جوهر مجرد، مستقيماً آفريده خدا است كه در مورد هر فردي جداگانه صو

بيان ديگر، نخستين منشور پاپي كه به مسئله تكامل پرداخته است منشأ تكاملي بـدن انسـان را   
 )406و  164، ص1362داند، ولي بر خلقت خاص روح انسان اصرار دارد. (باربور،  مجاز مي

عالمه طباطبايي نيز تفسير الحادي از اين ديدگاه، يعني تفسـيري كـه براسـاس آن اصـول     
اروينيسم براي توجيه خلقت تصادفي جانداران كـافي اسـت، را نقـد كـرده و معتقـد اسـت       د

اند، به تنهايي، به هيچ وجه براي توجيه  شناسي براي تكامل ذكر كرده  اصولي كه علماي زيست
داري در طبيعت بتوان  خلقت كافي نيست و محال است كه با عدم دخالت دادن قصد و هدف

اسـت، اينكـه   » انتخاب طبيعي و بقاي اصلح«گاه داروينيسم  چراكه تكيهخلقت را توجيه كرد؛ 
گيرد و آن جاندار كـه بـه نـوعي بـا شـرايط حيـات        در حيات نوعي غربال طبيعي صورت مي

هـايي كـه بـراي     تر است قابليت بيشتر براي بقا دارد. به اعتقاد عالمه، در اينجـا آن چيـز   منطبق
نـه)     ماند يا مي (تا بعد معلوم شود در غربال طبيعت باقي  حيات موجود زنده مفيد و الزم است

                                                           
1. Pierre Thilhardde Chardin  
2.  Fothergill  
3.  Edmund Sinnott  
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و، بنـابراين، مطالعـه در احـوال موجـودات       وجود آمده باشند توانند به صورت تصادفي به نمي
كه آنها  آورد وجود مي هدفدار وضعي در اندام جانوران به  و  دهد كه يك نيروي مرموز نشان مي

 )46و  45، ص5تا، ج د. (طباطبايي، بينماي را متناسب با شرايط محيط 
بدن موجودات زنده پيـدا    همه تغييراتي كه در اين زمينه بر آن است اگر  او همچنين در 

الي  هـا بـود، ممكـن بـود بگـوييم تصـادفاً در       شود از نوع پرده الي انگشتان بعضي مرغ مي
و بعـد    يد واقـع شـد  انگشت يك مرغ پرده پيدا شده و اين پرده براي شناوري او در آب مف

و الزم جانداران كه به صورت  هاي مفيد  به وراثت به اعقاب او منتقل شد؛ ولي بعضي اندام
درپيچ است، تنها هنگامي قابل استفاده است كـه تمـام     تو و پيچ بر  دستگاهي بسيار عظيم تو

 )46تا، ج ، ص (طباطبايي، بي». دستگاه باصره«باشد، مثل   وجود آمده  دستگاه به
تنهـا مانعـة    نـه    كه حتي قبول نظريه تكامل با تفسير الهياتي دهد بدين ترتيب، عالمه نشان مي

گر بسياري از اصـول ايـن نظريـه     الجمع با اعتقاد به خدا نيست، بلكه وجود خدا به عنوان توجيه
 عقب بيندازد. ها چند گام به هر چند كه استناد به او را در تبيين پديده 1باشد؛  و ضروري مي  الزم

فيزيك قرن بيستم: برهان تجربي خاص متفكـران سـده    و رياضي  خصلت انتزاعي 
 بيستم

و رياضي بوده است. براي مثـال، در    هاي انتزاعي تفكر سده بيست داراي ويژگي فيزيك در 
وار) انگاشـته   (و نـه ذرات تيلـه    هـاي مـوجي معـادالت ديفرانسـيل     ها انگـاره  اين تفكر، اتم

به اينكـه    به عنوان مؤيدي بر مينوگروي يا ايدئاليسم فلسفي، يعني قول  د. اين اعتقادشدن مي
كـه    گـان بيـان داشـتند    واقعيت اساساً ذهني است، گرفته شده است. چنانكه برخي پژوهنـد 

كند.  حمايت مي» برداشت روحاني از جهان«فيزيك نوين از ايدئاليسم متافيزيكي يا حتي از 
توان گـامي از ناحيـه فيزيـك     ) بنابراين، اين عامل را نيز مي322و  164ص، 1362(باربور، 

 تر از طبيعت دانست. اين دوره براي نزديك شدن به سوي برداشتي الهياتي

                                                           
حادي اين برهان كه عـالم را مخلـوق تصـادف مـي دانـد، مخالفـت       عالمه ضمن قبول برهان تكامل، با تفسير ال. 1

كند. و بر آن است محال است بدون دخالت دادن قصد و هدف، خلقت را توجيه كرد؛ لذا ايشـان اصـل برهـان     مي
 تكاملي را با رويكرد غايت شناسانه مي پذيرد.
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 برهان حركت: برهان خاص عالمه طباطبايي
كه او  هاي تجربي مورد استناد عالمه در اثبات وجود خدا برهان حركت است  يكي از استدالل

جهـان خـارج، وجـود     اعتقاد خويش راجع به وجود حركت جوهري در   ن، با تمسك بهدر آ
دانيم، اين برهـان در اصـل ارسـطويي اسـت و ايـن       گيرد. البته، چنانكه مي واجب را نتيجه مي

اي است كه خود عالمه هم بر آن اذعان دارد بر آن است كـه ارسـطو در ايـن برهـان از      مسئله
 )60، ص5تا، ج فيلسوف الهي، بحث كرده است. (طباطبايي، بي وجهه يك عالم طبيعي، نه

طور كه عالمه آن را بيان كرده است، به اختصار بايـد   اكنون در بيان شرح اين برهان، آن
در جهان خارج، وجود حركـت و تحـول   «گفت مقدمه نخست بر اين مطلب اشاره دارد كه 

او، تغيير و تبدل را به عنوان يكـي از   عالمه وجود حركت و، به تعبير» غيرقابل انكار است.
دانـد و در ايـن خصـوص قائـل بـه حركـت        ترين حقايق اين جهان مي ترين و مسلم واضح

الدوام، متحرك و  جوهر جهان مادي علي«گويد:  جوهري در عالم است. وي در اين باره مي
هرند، بـه تبـع   الوجود است و اعراض نيز كه تابع وجود جوا  گوهر ذاتش، در هر آني، سيال

 )47، ص1364(طباطبايي، » متحرك هستند.
خالصه آنكه، به اعتقاد او، وجود حركت جوهري امري غير قابل ترديد بوده و به سبب 

شـوند و اشـياء از حـالي بـه حـال ديگـر و از        هاي جهان عوض مـي  اين نوع حركت پديده
الت طبيعي بر اساس قـانون  آيند. البته، به گفته عالمه، اين تحو وضعي به وضع ديگر در مي

 شود. اي هر صورتي حاصل نمي است، يعني از هر ماده
هر حركـت  «سپس عالمه در باره مقدمه دوم اين برهان، كه بيانگر اين مقدمه عقلي است كه 

، بر آن است كه چون محرِّك (علت فاعلي حركـت) در هـر حركتـي غيـر از     »خواهد محرِّك مي
گـاه عـين جهـت كُـنش      راكه جهت پذيرش (قابليـت) هـيچ  متحرِّك (موضوع حركت) است، چ

شود، بنابراين هر متحرِّكي محرِّكـي مغـاير بـا خـود دارد. حـال، بـه اعتقـاد او، آن         (فاعليت) نمي
باشد و، بـه ناچـار، بـراي     محرِّك اگر خودش نيز متحرِّك باشد، نيازمند محرِّكي مغاير با خود مي

 زنجيره بايد به محرّكي كه خود متحرِّك نباشد منتهي گردد. آن كه دور يا تسلسل الزم نيايد، اين
متحرِّك از آنجا كه ساحت وجودش از مـاده و قـوه مبـرا     از نظر عالمه، اين محرِّك غير

اش از ثبـات برخـوردار اسـت،     بوده و دگرگـوني و تحـول در آن راه نـدارد، بلكـه هسـتي     
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الوجـود   لل خود سـرانجام بـه واجـب   باشد و يا اينكه در سلسله ع الوجود بالذات مي واجب
 ) 152، ص4تا، ج ؛ طباطبايي، بي285، ص2، ج1367، طباطباييرسد. ( بالذات مي

شود، اين برهان نيز، مانند حدوث، از براهيني است كه بر امتناع دور  چنانكه مشاهده مي
 و تسلسل مبتني شده است.

 نتيجه
تفكـران سـده بيسـتم در اثبـات خـدا      وجوه اشتراك بسياري ميان براهين تجربي عالمـه و م 

باشد، برهاني كه با تقريرهـاي نسـبتاً مشـابهي از     وجود دارد كه برهان نظم از جمله آنها مي
 سوي آن دو مطرح گريده است. 

شود. برهان حدوث نيز  هاي تجربي اين دو به برهان نظم ختم نمي اما وجه تشابه برهان
شود؛ بـا ايـن تفـاوت كـه ايـن برهـان نـزد         مياز ديگر نقاط مشترك براهين آنان محسوب 

غريبان، با عنوان نظريه انفجار بزرگ يا مهبانگ، تنها در معناي حـدوث زمـاني و صـرفاً در    
مورد عالم به كار رفته است، در حالي كه كه عالمه از دو قسم حدوث زماني و علّي در سه 

تري از اين برهان در اثبات  حوزه عالم، نفس انساني، و اجسام سخن گفته و به نحو گسترده
هاي عالمه، از آنجا كـه از سـوي يـك فيلسـوف      خدا استفاده كرده است. همچنين، استدالل

هاي سده بيست قالب اسـتدالل بـه خـود يافتـه و      اند، بيشتر از استدالل دانشمند مطرح شده
 .  اند منطقي گرفته-اي فلسفي وجهه

از نظريه تكامل برداشتي الهياتي داشته و  از ديگر وجوه تشابه ايشان آن است كه هر دو
انـد. البتـه عالمـه از مـدافعان نظريـه       استداللي تجربي له خداوند را بر اين نظريه شكل داده

شناختي خـود بـر اثبـات خداونـد      تكامل با تفسير الحادي نبوده و بيشتر بنا بر تفسير غايت
 كند. استدالل مي

تجربـي خـاص     ستم مغرب زمين و عالمه استداللبا اين حال، از سوي الهيدانان سده بي
توان به استدالل برگرفته از خصلت انتزاعي و  به ايشان نيز عرضه شده است. براي نمونه مي

در غرب و برهان  -كه برداشتن روحاني از جهان را ميسر كرد  -رياضي فيزيك قرن بيستم 
  حركت از عالمه اشاره كرد.
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