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انسان بوده است .مالحظه وجهی عام و فراگیر در ساختار

واژه «فطرت» کلمهای عربی از ماده (فطر) است که به دو

روحی -روانی نوع بشر به مسلمانان اختصاص ندارد؛

معنای «شكافتن در طول» و «آفريدن و ايجاد اولیه» و

بلكه ديگر انديشمندان نیز کوشیدهاند با تكیه بر همین

بدون سابقه است (ابن منظور ،بی تا .)55/5 :اما فطرت در

ويژگیهای مشترک در مقام دفاع از خداباوری و

اصطالح به معنای کیفیت خاص خلقت است؛ يعنی

خداپرستی برآيند .در جهان غرب برهانی که به برهان

ويژگیهايی که خداوند در خلقت انسان لحاظ کرد

فطرت نزديک است ،برهان اجماع عام نام دارد .در واقع،

(مطهری )91 :9361 ،و برای همین به بینشها و

برخی از فالسفه و متكلمان غربی نیز به توافق عمومی

گرايشهای خدادادی و غیراکتسابی گفته میشود که در

انسان ها به عنوان تايیدی برای برخی از نظريات ،تمسک

انسان قرار داده شدهاند (موسوی فراز .)32 :9389 ،با تأمل

يافتهاند؛ مثال «ريچارد هوکر» ( )Richard Hookerبه

در تعريف مرحوم مطهری در میبابیم که انسان به حسب

اين توافق عمومی انسانها در توجیه نظر خود مبنی بر

ساختمان خاص روحی خود متمايل و خواهان خدا،

اينكه خصیصه الزامی بعضی از اصول اخالقی به نحو بی

آفريده شده است.

واسطهای بديهی است ،تمسک جسته است .رايج ترين

 -2واژه فطرت در قرآن كریم

نتايجی که از اين طريق به دست میآيند ،وجود خدا و

مشتقات واژه فطرت به هر دو معنای لغوی در قرآن

فناناپذيری نفس انسانی هستند (ادواردز.)933 :9339 ،

آمدهاند:

به هر حال ،در هر يک از اين دو برهان فالسفه و
متكلمان کوشیدهاند توافق عمومی انسان ها را به عنوان

 «اَفیِ اللّهِ شکٌ فاطرِ السّموات و االرض» (ابراهیم/ )91به معنای آفريدن؛

تايیدی برای وجود خدا در نظر بگیرند و حاالت و ويژگی

ـ «اذا السماءُ انفطرت» (انفطار )9/به معنای شكافتن.

های درونی و مشترک در همه نوع بشر را در اثبات وجود

اما معنای اصطالحی فطرت در قرآن کريم به چهار

حق تعالی به کار برند .البته بین نظريه فطرت در عالم

شكل مورد توجه قرار گرفته است:

اسالم و برهان اجماع عام در غرب تفاوتهايی وجود

 .9خلق بر فطرت توحیدی :آيه ذيل ساختار و

دارد که به آنها اشاره خواهد شد .ما در اين جستار در پی

شالوده آفرينش انسان را ذاتی و بر فطرت خداشناسی

بررسی تطبیقی برخی از مهمترين تقريرهايی هستیم که در

توصیف میکند« .فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِينِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَهِ

فلسفه اسالمی از برهان فطرت و در فلسفه غرب از برهان

الَتِی فَطَرَ النَاسَ عَلَیْهَا الَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَهِ ذلِکَ الدِينُ الْقَیِمُ

اجماع عام شده است .به نظر میرسد در بین فالسفه

وَلكِنَ أَکْثَرَ النَاسِ الَيَعْلَمُونَ» «پس روى خود را با گرايش

مسلمان ،از میان متقدمان ،مالصدرا و از میان متاخران ،عالمه

تمام به حقّ ،به سوى اين دين کن ،با همان سرشتى که

طباطبايی ،مرحوم امام خمینی ،استاد جوادی آملی و مرحوم

خدا مردم را بر آن سرشته است .آفرينش خدا تغییرپذير

مطهری؛ توجه بیشتری به اين برهان داشتهاند .از میان

نیست .اين است همان دين پايدار ،ولى بیشتر مردم

دانشمندان غربی نیز ويلیام جیمز ،چارلز هاج ،جیمز جويس،

نمىدانند» (روم.)31/

پل تیلیخ و سنكا اظهارنظرهای مستقیمتری درباره اين برهان

 .2صبغه االهی :آيه ديگر از سرشت و خمیرمايه

کردهاند .جان الک نیز نسبت به اين برهان موضع مخالف

خداشناسی انسان به صبغه و رنگ االهی تعبیر میکند.

دارد .برای همین در اين مقاله به اهمّ آرای اين دانشمندان

گويا خداوند وجود انسان را با اصل توحید در کوره

پرداخته شده است.

آفرينش رنگآمیزی کرده است« .صِبْغَةَ اللَهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ

 -9واژه شناسی فطرت

مِنَ اللَهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» «اين است نگارگرى
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الهى و کیست خوشنگارتر از خدا؟ و ما او را
پرستندگانیم» (بقره.)938/

برخی آيه اخیر را که میفرمايد« :مگر در باره خدا-
پديد آورنده آسمانها و زمین -ترديدى هست؟ او شما را

 .3حنفیت :آيه ديگر از فطرت انسان به حنفیت

دعوت مىکند تا پارهاى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و

تعبیر میکند (مطهری .)28-23 :9361 ،حنیف در لغت،

تا زمان معینى شما را مهلت دهد» مبنی بر بديهی بودن

مايل به حق را گويند« :وَ قالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى

وجود خدا دانستهاند؛ اما در مقابل برخی معتقدند مشكوک

تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکِین»

نبودن چیزی ،اعم است از اين که بديهی باشد يا نظری.

«و [اهل کتاب] گفتند« :يهودى يا مسیحى باشید ،تا هدايت

مرحوم بهشتی معتقد است مشكوک نبودن؛ يعنی يقینی

يابید» بگو« :نه ،بلكه [بر] آيین ابراهیم حقگرا [هستم] و

بودن .ممكن است يقینی بودن چیزی بالذات باشد يا به

وى از مشرکان نبود» (بقره )935/و البته ،آيات مشابهی

کمک دلیل .در حقیقت ،استفهام در آيه شريفه ،استفهام

چون :نحل 923/و آل عمران 63/و  15و نساء 925/و

انكاری است و نه استفهام حقیقی .پیامبران میخواستند با

انعام 969/و  ...برخی روايات و به تبع برخی از مفسران

استناد به ادلّه و براهین موجود ،از وجود خداوند يا حق

حنفیت را به فطرت تعبیر کردهاند (خانی و رياضی،

مطلق ،نفی شک کنند .وانگهی در خود آيه ،برای خدا

 .)268/2 :9332على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر

وصفی آورده که خود بهترين دلیل است بر وجود او .مگر

از ابن اذينة از زراره از ابى جعفر (ع) روايت کرده که

ممكن است که آسمانها و زمین که تغیر و پويايی آنها

گفت :من از آن حضرت از معناى جمله" حنفاء غیر

خبر از حدوث و امكان آنها میدهد ،بینیاز از فاطر و

مشرکین" سؤال کردم ،فرمود" :حنفیت" از فطرتى است

آفريننده باشند؟! (بهشتی.)25 :9331 ،

که خداوند بشر را بر آن فطرت سرشته است ،و در خلقت

بنابراين ،از نگاه قرآن انسانها بر فطرت الهی سرشته

خدا تبديل نیست ،و سپس فرمود :خداوند بشر را بر

شدهاند و اگر برخی هم اکنون خداباور نیستند به خاطر

فطرت معرفت خود سرشته است (شیخ کلینی:9362 ،

فراموشی آن فطرت الهی است .به نظر قرآن اين فطرت در

 92/2؛ شیخ صدوق.)331 :9318 ،

لحظه های حساس زندگی او را به ياد خدا میاندازد.

 .1رجوع به نفس :برخی آيات خاطر نشان

قرآن میفرمايد« :او کسى است که شما را در خشكى و

میسازند که انسان در صورت بريدن از تعلقات دنیايی و

دريا مىگرداند ،تا وقتى که در کشتیها باشید و آنها با

پیش فرضهای ذهنی خويش که فطرت را پوشانده و با

بادى خوش ،آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند.

بازگشت به نفس خود ،اعتقاد به خداوند يكتا را در ضمیر

[بناگاه] بادى سخت بر آنها وَزَد و موج از هر طرف بر

خويش خواهد يافت« .فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَكُمْ

ايشان تازد و يقین کنند که در محاصره افتادهاند ،در آن

أَنْتُمُ الظَالِمُونَ» «پس به خود آمده و [به يكديگر] گفتند:

حال خدا را پاکدالنه مىخوانند که :اگر ما را از اين

«در حقیقت ،شما ستمكاريد» (انبیاء( )61 /قدردان

[ورطه] برهانى ،قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد».

قراملكی .)39 :9385 ،يا آنكه میفرمايد« :أفِی اللَهِ شَکٌ

(يونس )22/يا آنكه می فرمايد« :و هنگامى که بر کشتى

فاطِرِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ

سوار مىشوند ،خدا را پاکدالنه مىخوانند ،و[لى] چون به

يُؤَخِرَکُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًى» «مگر در باره خدا -پديد آورنده

سوى خشكى رساند و نجاتشان داد ،بناگاه شرک

آسمانها و زمین -ترديدى هست؟ او شما را دعوت مىکند

مىورزند» (عنكبوت.)65/

تا پارهاى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و تا زمان معینى

-3برهان فطرت

شما را مهلت دهد» (ابراهیم.)91 /
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برهان فطرت يک برهان هستی شناختی بر اثبات خدا به

قدرت و نظاير اينها حقايق و صفات دارای اضافه هستند

شمار میرود .البته ،برهانی که مسیر انفسی سیر به خدا را

و بنابراين ،هر يک از اين صفات متعلقی میطلبد و هرگز

میپیمايد .مسألهای که در اينجا مطرح میشود اين است

بدون تعلق وجود پیدا نمیکند .تفاوت اين دلیل با دلیل

که آيا طريق فطرت ،تنها يک مسلک عرفانی و راه قلبی و

قبلی در آن است که در مورد پیشین بر تضايف و معیت

در نتیجه راه شخصی است يا میتوان شناخت فطری را

مفهومی وجود عاشق و معشوق تكیه شده بود؛ ولی در

هم برهانی نمود و آن را در قالب استدالل منطقی،

اين دلیل بر تعلق عشق به معشوق و اينكه محبّ محبوب

چهرهای فلسفی بخشید .به عبارت ديگر ،آيا اينكه انسان

را میطلبد ،استدالل شده است .تضايف در متضايفین

فطرتا خدا آشناست ،بدين معناست که به خداوند علم

يكسان و همسنگ و امری دوسويه است؛ اما تعلق معنايی

حضوری دارد؟ اما آيا عالوه بر اين ،فطرت می تواند

يک سويه دارد و طرفینی نیست.

دلیلی بر وجود خداوند باشد؟ آيا می توانیم به وسیله

ج) صیانت فطرت از اشتباه :در تقرير سوم گفته میشود

فطرت ،وجود خداوند را اثبات کنیم؟ البته ،می دانیم که

فطرت ما مشتاق کمال محض و دوستدار محبوب

خداشناسی حضوری به وسیله دلیل و برهان قابل انتقال

نامحدود است و از سويی فطرت انسان هرگز اشتباه

نیست؛ يعنی نمیتوان برای کسی ،علم حضوری به

نمیکند و آنچه می گويد موجود است ،بنابراين ،کمال

خداوند را ايجاد کرد .مقصود از داللت فطرت بر وجود

محض و نامحدود موجود است .در اين تقرير ،عالوه

خداوند اين است که دلیلی اقامه شود که خداشناسی

برآنكه بايد وجود عشق و میل به خدا را در همه انسانها

فطری يكی از مقدّمات آن و علم حصولی به خداوند

تعمیم داد ،بايد صیانت فطرت از خیانت و عصمت از

نتیجه آن باشد.

اشتباه را نیز اثبات کرد.

اگر چه هر دو نظر طرفدرانی دارد؛ اما در اينجا بر آنیم

 -4تقریرهای برهان فطرت

بنا به موضوع تحقیق خود سخن قائالن به برهان بودن

در اين بخش در نظر داريم برخی از مهمترين تقريرهايی

فطرت را مدّ نظر قرار دهیم .گروهی از فالسفه و متكلمان

را که فالسفه و متكلمان مسلمان برای اثبات وجود خدا،

که قائل به برهان بودن فطرت هستند ،سه تقرير کلی از آن

با استفاده از فطرت آدمی ارائه کرده اند ،بیان کنیم.

بیان می کنند:

 .4-1تقریر مالصدرا

الف) تضايف مفهومی بین عاشق و معشوق :دو مفهوم

از ديدگاه مالصدرا شناخت واجب الوجود با علم

عاشق و معشوق ،تقابل تضايف دارند ،همانگونه که عالم

حضوری ،به اندازه قابلیت و ظرفیت آدمیان ،بهترين نوع

و معلوم ،خالق و مخلوق ،علت و معلول نیز اين چنیناند.

شناخت است؛ هرچند اين ظرفیتها در انسانها متفاوت

شكل منطقی اين استدالل در قالب قیاس استثنايی به گونه

است .به طور کلی ،علم حضوری سه قسم است :اول،

زير است :اگر انسان بالفعل عاشق خدا باشد ،آنگاه خدا

علم حضوری شیء به خودش مانند علم نفس به ذاتش

بالفعل موجود است .میدانیم که انسان بالفعل عاشق

که مساوی با وی است ،يا علم خداوند به حقیقتش که

خداست ،پس خدا بالفعل موجود است .اوصاف و حاالتی

عین ذات اوست .دوم علم حضوری علت به معلول .علم

که در برهان فطرت حدّ وسط قرار میگیرند ،اوصاف

خداوند به موجودات که بر آنها احاطه وجودی کامل و

اضافی مختلفی میتوانند باشند؛ مانند محبت و يا امید.

تام دارد ،از اين قبیل است .سوم ،علم حضوری معلول به

ب) ذات اضافه بودن حقیقت عشق :برخی برای تبیین

علتش که ضعیفترين علم حضوری نسبت به دو قسم

فلسفی برهان فطرت گفتهاند :محبت ،اراده ،عشق ،علم،

پیشین است .بر اين اساس ،انسان چون شأنی از شئون
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واجب الوجود است که از سوی خالق خود ،بارقهای از

مسبب االسباب و آنكه دشواریها را آسان میسـازد ،روی

علم حضوری را به اندازه ظرفیت و قابلیت خويش دارد.

می آورد؛ هر چند به اين گـرايش فطـری و غريـزی خـود

اين علم همراه وجودش افاضه شده است .همیشه میان

توجه نداشته باشد .برای همین ،بیشتر عرفا بـه حـالتی کـه

مفیض و مفاض يک نوع تضايف و ارتباط وجودی برقرار

انسان در لحظه های خطر مانند غـرقشـدن و سـوختن در

است .هرگاه مفاض ذات خود را شهود کند ،همزمان با

خود احساس مـیکنـد ،بـر اثبـات وجـود خـدا اسـتدالل

آن ،وابستگی و ارتباط خود را با مفیض شهود می کند.

میکنند و در کالم الهی نیز به اين نكته اشـاره شـدهاسـت

پس علم حضوری معلول به علت (مفاض به مفیض) از

(صــدرالمتالهین .)23 :9351 ،در واقــع ،مالصــدرا در ايــن

سوی فیاض علی االطالق ،همراه با آفرينش وی افاضه

تقرير بر احساس نیاز انسان هـا بـه منبـع مـاورايی تاکیـد

شده است .هر چند آدمیان به دلیل شدت نور آن از ادراک

میکندو فطری بودن خداپرستی را يادآور شـده اسـت کـه

کامل آن ناتوان هستند ،اما به اندازه توانايی های خود

با فطری بودن خداشناسی تفاوت دارد.

معرفت دارند .بنابراين ،انسان معلول خداست و هر

مرحــوم بهشــتی در کتــاب خــدا در قــرآن مــینويســد:

معلولی به علت خود علم حضوری دارد .در نتیجه ،انسان

«مالصدرا در اين بحث از آياتی چنـد از قـرآن کـريم يـاد

علم حضوری به خدا دارد و اين علم و مشاهده خدا به

میکند که در آنها از گرايش به خدا و پناه بـردن بـه او در

صورت فطری در نهاد او قرار دارد (صدر المتالهین،

وقت بیچارگی صحبت شده است .در ايـن آيـات بـه ايـن

.)38-33 /9 :9189

مسأله اشاره شده است که همه انسان ها حتی مشرکان نیـز

مالصدرا میگويد اين مطلب در عبارت اسحاق کندی

در لحظات حسّاس و در زمانی که بـا حـوادث سـهمگین

نیز وجود دارد« :إذا کانت العلة األولى متصلة بنا لفیضه

برخورد می کننـد ،دسـت دعـا را فقـط بـه سـوی خـدای

علینا و کنا غیر متصلین به إال من جهته فقد يمكن فینا

آفريدگار بر میدارند» (حسینی بهشتی.)52 :9381 ،

مالحظته على قدر ما يمكن للمفاض علیه أن يالحظ

 .4-2تقریر عالمه طباطبایی(ره)

المفیض فیجب أن الينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر

مرحوم عالمه طباطبايی در تفسیر آيه  53سوره نحل

مالحظتنا له ألنها أغزر و أوفر و أشد استغراقا» (همو،

برهان فطرت را بر اساس احساس نیاز و اينكه نیاز امری

 , 995-991 /9 :9189همو 9 :9351 ،و « )31از آنجا که

است دارای اضافه ،تقرير میکند« :انسان هر چند دين

علت اولی به ما متصل است ،زيرا بر ما افاضه می کند و ما

نداشته و به خداى سبحان ايمان نیاورده باشد ،با وجود

به او متصل نیستیم ،جز از سوی [خود] او ،لذا برای ما

اين ،هنگام هجوم شدايد اگر به وجدان خود مراجعه

امكان مشاهده او به اندازهای که مفاض میتواند مفیض را

نمايد ،مىيابد که امیدش قطع نشده و هنوز به جايى دل

شهود کند وجود دارد ،پس نبايد میزان احاطه او بر ما را

بسته است ،و ممكن نیست امیدى بدون امیدوار کنندهاى

به اندازهای که می توانیم او را شهود کنیم ،نسبت دهیم؛

تحقق يابد ،پس همین وجود امید دلیل است بر وجود

چرا که احاطه او نیكوتر ،فراوانتر و فراگیرتر است».

کسى که به او امید برده میشود ،همچنانكه تحقق هر

صدرالمتالّهین در کتاب مبدا و معاد ،فطری بودن وجـود

حالتى در انسان که معناى تعلق در آن باشد ،مانند حبّ و

خدا را يادآور شده و گفته است« :وجـود واجـب تعـالی ـ

بغض و اراده و کراهت و جذب و نظاير آن بدون طرف

چنانكه بیان شده است ـ امری فطری است؛ چراکه انسـان

تعلقش در خارج ممكن نیست .پس اگر در خارج مراد و

هنگام مواجه شدن با شرايط هولنـاک بـه طبیعـت خلقـت

مطلوب و جاذبهاى نباشد ،ممكن نیست اراده و طلب و

(فطرت) خود به خدا توکل کـرده و بـه طـور غريـزی بـه

 / 931الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال پنجم ،شماره يازدهم ،بهار و تابستان 9313

جذبى تحقق پیدا کند و اين ،وضع تمامى اموری است که

بحث از آفريدگار جهان فطری است ،زيرا بشر ،جهان را

خالى از نسبت نیستند.

درحال اجتماع ديده ،يک واحد مشاهده مینمايد و

پس همین که در هنگام شدايد ،در نهاد آدمى چیزى به

میخواهد بفهمد که آيا علتی که با غريزه فطری خود در

نام رجا و امید هست ،با اينكه اسباب ظاهرى همه و همه

مورد هر پديدهای از پديدههای جهانی اثبات میکند ،در

قطع شده است ،خود دلیل بر اين است که ما فوق اين

مورد مجموعه جهان نیز ثابت میباشد» (طباطبايی:9331 ،

سببهاى قطع شده سببى است که حوادث بزرگ

 .)11-38/5در اين تقرير عالمه طباطبايی اعتقاد فطری

نمىتواند آن را قطع کند ،و آدمى به هیچ وجه از آن بريده

انسان ها به اصل علیت را به وسیله اصل تضايف،

نیست ،و سببى است که زوال و فنا و سهو و نسیان

وسیلهای برای اثبات علت العلل قرار داده است.

نمىپذيرد .اين حقیقتى است که انسان در ذات خود آن را

 .4-3تقریر امام خمینی (ره)

می يابد و فطرتش بدان حكم مىکند؛ هر چند که اشتغال

امام خمینی فطرت را الزمه وجود انسان میداند که در آن

به اسباب ظاهرى او را غافل ساخته و يا زخارف مادى و

خطا و غلط راه ندارد (امام خمینی 9338 ،ب )913 :از

محسوس او را به خود جلب و جذب کرده باشد»

نگاه ايشان نیز فطرت و امور فطری اثبات کننده وجود

(طباطبايی.)232 /92 :9193 ،

باریتعالی است .ايشان معتقد است عشق به کمال مطلق

ايشان در تقرير خود با اين مقدمات به نتیجه رسیده
است:

از امور فطریای است که همه انسانها دارند و عشق
فعلی ،معشوق فعلی میخواهد و نمیتواند موهوم و

الف) انسانها در سختیهای شديد که سبب قطع امید

خیالی باشد؛ چون موهوم ناقص است و فطرت متوجه به

از اسباب ظاهری میشود ،به طور فطری خدا را

کامل و نامحدود است .از نگاه امام ،همه انسان ها معبودی

میخوانند.

دارند که با آن عشق بازی میکنند و معتقدند آن کامل

ب) الزمه امید ،وجود متعلّق امید است (زيرا تحقق

است .جمله امام در ادامه چنین است ...« :هیچ يک از آنها

خارجی مفاهیمی که معنای تعلّق و نسبت دارند ،مانند

عشقشان و محبتشان راجع به آنچه گمان کردند نیست و

محبت ،دشمنی و اراده ،بدون تحقق متعلّقشان ممكن

معشوق آنها و کعبه آمال آنها آنچه را توهم کردند،

نیست).

نمیباشد؛ زيرا هر کس به فطرت خود رجوع کند ،میيابد

پس) متعلق امید که امری فراتر از اسباب ظاهری است،
در خارج وجود دارد.
عالمه طباطبايی در اصول فلسفه و روش رئالیسم برهان
فطرت را در قالب برهان علیت اينگونه بیان کرده است:

که قلبش به هر چه متوجه است ،اگر مرتبه باالتری از آن
بیابد ،فورا قلب از اولی منصرف شود و به ديگری که
کاملتر است ،متوجه گردد و وقتی به آن کاملتر رسید،
به اکمل متوجه گردد( »...امام خمینی.)983-982 :9333 ،

«آنچه مسلم است ،اين است که از روزی که تاريخ نقلی

ايشان در پايان نتیجه میگیرد که« :پس اين عشق فعلی

نشان میدهد و يا با کنجكاوی های علمی از روزگارهای

شما معشوق فعلی خواهد و نتواند اين موهوم و متخیل

ماقبل التاريخ بهدست میآيد بشر از اولین روزهای

باشد ،زيرا که هر موهوم ناقص است و فطرت متوجه به

پیدايش خود هرگز در اين موضوع آرام نگرفته و پیوسته

کامل است .پس عاشق فعلی و عشق فعلی بی معشوق

به جستجو و کنجكاوی از آن پرداخته و همیشه مبارزه

نشود و جز ذات کامل معشوقی نیست که متوجه الیه

اثبات و نفی در اين باب به پا بوده است .اگر اثبات اين

فطرت باشد ،پس الزمه عشق به کامل مطلق وجود کامل

موضوع را فطری بشر ندانیم (بااينكه فطری است) اصل

مطلق است» (همان .)981 :در اينجا ايشان از تقرير دارای
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اضافه بودن حقیقت عشق در اثبات باری تعالی بهره برده

علتها بوده است و همین جستجوی از علتها او را به

است .استدالل ايشان با مضمر گرفتن آن اصل از مقدمات

علت العلل رسانده است .اگر در انسان اين انگیزه نبود که

زير تشكیل شده است:

علتها را کشف کند و به سرچشمه همه علتها برسد،

الف) همه انسان ها با فطرت عشق به کمال مطلق
سرشته شدهاند.

وقتی با پديده های خارجی مواجه میشد ،بی تفاوت
بود؛ اما بحث اين است که وقتی انسان يک پديده خارجی

ب) موهوم ناقص است.

را میبیند ،آنچه او را وادار میکند به جستجوی علت آن

ج) فطرت متوجه کامل مطلق و نامحدود است.

بپردازد ،چیست؟ مگر نه اين است که آن پديده خودش را

پس) کامل مطلق نمیتواند موهوم باشد.

بر حیوان هم عرضه میکند ،ولی آن چیزی که بعد از

امام خمینی (ره) در کتاب ديگر از طريق تضايف وارد

ديدن اين پديدههای خارجی ،انسان را وادار میکند که در

شده ،مینويسد :عاشق و معشوق متضايفین هستند و

جستجوی علتها برآيد ،اين است که چنین حسی در

متضايفین در قوّه و فعل متكافئین هستند .پس بايد

انسان هست که هر پديدهای نیازمند به علت است و قهرا

معشوقهای فطرت ،بالفعل باشند .جمله ايشان چنین

آن علت هم اگر مانند اين پديده ،خود پديدهای باشد و

است ...« :معلوم است که عشق فعلی و عاشق فعلی

نیازمند به علت ،اين فكر در بشر پیدا میشود که آيا همه

معشوق فعلی الزم دارد؛ چه متضايفین متكافئین در قوّه و

علتها يک سرچشمه دارد ،سرچشمهای که آن ،علتی

فعل هستند .پس بايد معشوقهای فطرت ،بالفعل باشد تا

باشد که خود پديده نباشد؟ و اين عین معنی فطری بودن

فطرت به آنها متوجه باشد» (همو.)913 :9338 ،

است (مطهری .)61-68 :9361 ،ايشان مینويسد« :بشر از

در اينجا نیز استدالل مرحوم امام به شكل زير است:

قديمترين ايام به مفهوم علیت و معلولیت پی برده است ،و

الف) عاشق و معشوق متضايفین هستند.

همین کافی است که او را متوجه مبدأ کل کند و الاقل اين

ب) متضايفین در قوّه و فعل متكافئین هستند.

پرسش را برای او به وجود آورد که آيا همه موجودات و

ج) انسان به طور فطری عاشق خداست.

پديدهها از يک مبدأ آفرينش به وجود آمده اند يا نه؟»

پس :معشوق فطری بايد بالفعل باشد.

(طباطبايی)31 /5 :9331 ،

شايان ذکر است اين برهان را مرحوم آيت اهلل محمد

استاد مطهری گذشته از توجه فطری انسان به اصل

علی شاه آبادی ،استاد عرفان و اخالق امام خمینی در

علیت ،اصل ديگری را نیز در تفسیر فطری بودن

بحث «انسان و فطرت» خود آورده و از طريق تضايف به

خداجويی بشر يادآور شده وآن عبارت است از درک

اثبات خدا پرداخته که به دلیل مشابهت با نظر امام ،از ذکر

فطری انسان نسبت به وجود نظم دهنده برای هر واحد يا

مجدد آن خودداری میشود (نک :شاه آبادی:9338 ،

مجموعهای از نظم طبیعی« :به عالوه ،بشر از قديمترين

 , 219-211همو.)911-918 :9381 ،

ايام نظامات حیرت آور جهان را میديده است ،وجود

 .4-4تقریر مرتضی مطهری (ره)

خود را با تشكیالت منظم و دقیق مشاهده میکرده و

شهید مطهری در مورد برهان فطرت و توجه فطری انسان

همین کافی بوده است که اين فكر را در او به وجود آورد

به خدا دو تقرير بیان نموده است :در تقرير اول ايشان

که اين تشكیالت منظم و اين حرکات مرتب همه از مبدأ

اصل علیت را شاهد گرفته ،معتقد است اگر بشر در

و منشايی مدبّر و دانا و خودآگاه ناشی میشود يا نه؟»

جستجوی خدا بر آمده است ،به اين علت بوده است که

(همو)11-31 /5 :9331 ،

«اصل علیت» بر روحش حاکم بوده؛ يعنی در جستجوی
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البته ،فطری بودن يک تمايل و گرايش در انسان،

علیهالسالم -را نیز قبول میکند و مینويسد :حضرت

مستلزم اين نیست که در همه انسان ها و در همه شرايط

ابراهیم علیهالسالم -با اين احتجاج ،از محبوب نبودن امور

به طور يكسان فعال باشد و آثار عینی آن نمايان گردد.

غیر ابدی و غیر ازلی و امور محدود ،بر نفی الوهیت ماه و

نقش فطرت نسبت به ترتب آثار عملی آن درحدّ مقتضی

ستارگان و خورشید استدالل میکند و از محبت و عشقی

و زمینه است ،نه علت تامّه .بر اين اساس ،شرايط مختلف

که دارد ،بر وجود خداوند بیزوال ،دلیل میآورد.

زندگی در قوت و ضعف و افزايش و کاهش آن مؤثر

استاد جوادی آملی دو برهان فطری برای اثبات خداوند

است .بديهی است در شرايطی که آسايش خاطر فراهم و

ارائه می دهد که هر دو تقرير آن مبتنی بر رابطه تضايف

شرايط الزم برای کاوشهای علمی در زمینههای گوناگون

میان دو شیء است .هر گاه دو شیء با همديگر تضايف

موجود باشد ،حسّ راستی و فطرت علم دوستی انسان

داشته باشند ،در وجود و عدم و يا قوّه و فعل متكافیء و

فعالتر از زمانی است که چنین شرايطی فراهم نیست ،و

يكسان خواهند بود؛ مانند بااليی و پايینی .بر اين اساس،

چه بسا در شرايط بحرانی زندگی ،اين نیروی درونی به

محبت به کمال مطلق در انسان وجود دارد ،پس محبوب

کلی از فعالیت باز میايستد ،ولی هرگز چنین نوسانی دلیل

که کمال مطلق است ،بايد وجود داشته باشد؛ چون میان

بر فطری نبودن دانش دوستی انسان نیست (همو:9331 ،

محبّ و محبوب تضايف برقرار است« :حدّ وسط برهان

 .)12-19 /5بنابراين ،تقريرهای دوگانه شهید مطهری از

فطرت ،وصف محبت نیز می تواند باشد؛ زيرا محبت

برهان فطرت در قالب برهان علیت و برهان نظم جای

وصفی وجودی است و بدون محبوب نمیتواند موجود

میگیرد.

باشد ....نفس محبت و دلدادگی ...در جاذبه آن مجذوب

 .4.4تقریر آیت اهلل جوادی آملی

است و اين جاذبه عملی را بدون ترديد ،جاذبی واقعی

آيت اهلل جوادی آملی به تفصیل ،به بحث فطرت

است ...قوام برهان فطرت به اين است که محبوب حقیقی

پرداخته و برای تعلیل عقلی برهان فطرت برای اثبات

انسان ،هیچ يک از کمال های دنیوی[ ...نباشد] بلكه انسان

خداوند ،سه راه ارائه میکند:

دوستدار حقیقت مطلق و نامحدود باشد» (همو:9331 ،

الف) تضايف مفهومی بین عاشق و معشوق؛
ب) حقیقت دارای اضافه بودن محبت و عشق؛
ج) صیانت فطرت از اشتباه (جوادیآملی:9332 ،
.)993-991

)286-281
ايشان تقرير ديگری نیز دارد که با تقرير اول کمی
متفاوت است .اين تقرير نیز مبتنی بر تضايف طرفین
است .هر دو تقرير ريشه قرآنی ،روايی و حتی ريشه

ايشان راه سوم را قبول نمیکند و معتقد است عصمتِ

تاريخی در آثار مالصدرا دارد (محمدرضايی و الیاسی،

فطرت از آلودگی ،بديهی محض نیست و توسّل به چند

 )69 :9381که در بخش نقد برهان فطرت به آن اشاره

مثال مبنی بر اينکه پاسخ فطريات و احتیاجات انسان در

خواهد شد .امید در هنگام سختیها ،رنجها و حوادث

عالم واقع وجود دارد؛ پس کمال نامحدود هم واقعیت

مرگبار وجود دارد .امیدوار در چنین شرايطی خواسته يا

دارد ،تمثیل و استقرا ناقص است و چیزی را اثبات

ناخواسته چشم امیدی به امید دهنده و نجات دهندهای که

نمیکند؛ چرا که از نگاه ايشان تمثیل اثر قیاس را ندارد

توانای مطلق است ،دارد .پس امید دهنده مطلق ،امر فطری

(همو .)396-392 /92 :9386 ،ايشان در کتاب تبیین

در همه انسانهاست و بايد چنین امید دهندهای وجود

براهین اثبات خدا ،بر تقرير اول و دوم برهان فطرت تأکید

داشته باشد .ايشان میگويد« :انسان طوفان زدهای که

مینمايد و تعلیل عقلی بودن احتجاج حضرت ابراهیم-

کشتی او گرفتار امواج سهمگین دريا شده و در هم

بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا 933 /

شكسته است ،در حالیکه همه اسبات و علل ظاهری و

علم حضوری درک میکند و چون واقعیت آنها دارای

طبیعی از دسترس او بیرون است و امیدی به استفاده از

اضافه است ،بدون متعلق امكان پذير نیست ،چنانكه

هیچ امر طبیعی و مادی ندارد ...،در متن واقعیت و وجود

واقعیت علم بدون واقعیت معلوم ،محال است (همان:

خود همچنان امیدی به کمک را احساس می کند  . ...اين

.)911

امید که با دعا و درخواست او همراه است ،يک حقیقت

آيت اهلل جوادی آملی در مقام دفاع از برهان تضايف

اضافی است و ناگزير برای آن طرف ديگری است که امید

نوشته است« :پاسخ اشكال اين است که استدالل به فطرت

متوجه آن است ....آن حقیقت مطلق که قدرت و اقتدار او

مبتنی بر گمان و دانش حصولی افراد و يا پاسخی که

به هیچ قیدی مقید نیست ،واقعیتی جز ذات خداوند نمی

اشخاص ،خود نسبت به طرف امید و يا محبت خود

تواند باشد( ».جوادی آملی)281 :9331 ،

میدهند ،نیست .در مورد اول سخن از فردی است که

 .4برهان فطرت در بوته نقد

امید خود را نسبت به همة علل محدود و مقید از دست

همانگونه که بیان شد ،استداللهای اثبات وجود خداوند

داده است و در متن حادثه هیچ مفهوم و تصوری را نیز

از طريق فطرت به سه شكل کلی تقرير يافتهاند .اين سه

همراه ندارد ،ولی واقعیت امید را به عنوان حقیقتی که در

شكل به اجمال عبارتند از :الف) اصل تضايف مفهومی؛

متن وجود اوست ،درمیيابد و آن امید به دلیل اين که يک

ب) اصل حقیقت دارای اضافه بودن فطرت خداپرستی؛

واقعیت خارجی مضاف است ،نیازمند دو طرفی است که

ج) صیانت فطرت از خطا و اشتباه.

در خارج محقق باشد و طرف آن بدون شک هیچ يک از

بر هر يک از اين استداللها مناقشاتی وارد شده است؛
از جمله اشكالهايی که بر تقرير تضايف در کتاب «فطرت

امور مقید و محدودی نیست که شخص مزبور ناامیدی
خود را نسبت به آنها در میيابد.

و دين» وارد شده ،اين است که حقیقت دارای اضافه بودن

در مورد محبت نیز ،استدالل مزبور مبتنی بر پاسخی

محبت ،ارادت و عشق بیش از اين اثبات نمیکند که

نیست که افراد در ذهن و فكر خود نسبت به محبوب و

تحقق اين حاالت بدون متعلق نیست ،ولی بايد توجه

مطلوب میدهند .محبتی که در متن هستی افراد و عین

داشت که متعلق بالذات در همه اين احوال همان معلوم

واقعیت آنها و منشا اثر است و تالش و کوشش پیگیر

بالذات است که خارج از حوزه نفس نیست و آن معلوم

زندگی را تأمین میکند ،به يک صورت ذهنی تعلق

بالذات  -يعنی صورت علمی  -اگر حق و صدق باشد،

نمیگیرد ،بلكه متعلق آن ،واقعیتی است که صورت ذهنی

صرف نظر از برهان فطرت وجود خداوند اثبات می شود

انسان در جهت شناخت و کشف آن بسیج میشود. ...

و اگر پنداری و بافته خیال باشد ،نشانه تحقق متعلق در

برای تقريب به ذهن میتوان جريان تالزم بین وجود

خارج نخواهد بود (ربانی گلپايگانی.)918 :9381 ،

عطش انسان و وجود آب در متن واقع را مطرح کرد؛ زيرا

برخی در مقام دفاع ،معتقدند اين اشكال بر برهان فوق

عطش يک واقعیت خارجی است .گرچه موطن آن ،درون

وارد نیست؛ زيرا بحث در تصور کمال مطلق يا قدرت

انسان است ،ولی رابطة عینی بین عطش و آب خارجی

برتر نیست ،تا گفته شود آنچه بالذات متعلق محبت ،عشق

برقرار است و اگر تشنهای به سراب دل بست و به دنبال

و امید است ،معلوم بالذات؛ يعنی صورت علمی کمال و

آن حرکت کرد ،از باب خطا در تطبیق است و هرگز باطل

قدرت برتر است ،و وجود مفهوم اعم از تحقق مصداق

بودن پندار کسی که سراب را به جای آب ادراک می کند،

است؛ بلكه بحث در وجود محبت و امید به عنوان دو

نقضی بر تالزم بین وجود عطش و وجود آب در متن

احساس و تمايل روحی است که انسان آنها را به صورت

خارج نخواهد بود» (جوادی آملی.)211-281 :9331 ،
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به نظر نگارنده اشكال بر سر جای خود باقی است ،زيرا

خدا در وجود خود شود ،اين استدالل برای او تمام

محبت و امید را هرچند در وجود خود و به صورت

نیست .به عبارت ديگر ،اين استدالل مفید علم و يقین

بالفعل احساس می کنیم ،ولی ممكن است اين حالت

شخصی است و نه همگانی و بنابراين ،قابل تعلیم و انتقال

توسط مكانیزم های بدنی يا روانی در ما ايجاد شده باشد

به ديگران نیست .در پاسخ ،ممكن است گفته شود؛ اين

و يا حتی ما خود آن را ساخته باشیم ،که البته متعلق خود

استدالل بعد از فرض اصل وجود عشق به خدا در همه

را دارد ،ولی نمیتوان گفت متعلق آن خارج از نفس است

انسانهاست؛ يعنی پس از اينكه با علم حضوری اصل

و آنِ خداست .آری شايد انسان در طريق شناخت آن

وجود عشق الهی را يافتیم ،میتوانیم اين يافت حضوری

متعلق خطا کند و به جای متعلق عشق و امید کامل به

را در قالب مفاهیمی حصولی؛ تبیین فلسفی کنیم و نتیجه

سوی بت و سنگ برود ،اما تنها وقتی میتوان گفت متعلق

آن را علمی همگانی و قابل انتقال و تعلیم بدانیم .اشكال

آن خدای کامل است که از پیش خدا را شناخته يا به

عمده در اين پاسخ و نظاير آن همان تعمیم يافت

شكل ديگری اثبات کرده باشیم .از ديگر سو ،اگر هم

حضوری و همگانی دانستن آن است .تمثیل صرف همانند

متعلقی برای محبت ،عشق و امید اثبات شود ،امری کامال

استقرای ناقص هرگز به يقین منجر نمیشود و در فلسفه

ذهنی خواهد بود که تنها برای شخص ادراک کننده قابل

و علوم عقلی نمی توان آن را پذيرفت.

پذيرش است؛ بدان معنا که شخصی که از وجود عشق

درباره تقرير سوم بايد گفت؛ مبرّا از خطا بودن فطرت

درون خود به معشوق میرسد ،اين معشوق برای او اثبات

انسانها يک استقرای ناقص است و همانگونه که پیشتر

شده و تجربه شخص اوست.

نیز بیان شد ،استاد جوادی آملی هم راه سوم را قبول

نگارنده معتقد است در مورد پاسخ استاد جوادی نیز

نمیکند؛ و معتقد است صیانتِ فطرت از خطا نه بیّن است

همین مسأله تكرار میشود .فرض کنید کسی احساس

و نه مبیّن ،و توسّل به چند مثال مبنی بر اينکه پاسخ

عطش کند ،ولی تاکنون آبی نديده باشد که بفهمد اين

فطريات و احتیاجات انسان در عالم واقع وجود دارد ،پس

احساس با آن رفع میشود .اين اثبات کننده آب خارجی

کمال نامحدود هم واقعیت دارد ،تمثیل و استقرای ناقص

نیست؛ مگر آنكه از پیش حقیقت آب را شناخته باشد .تنها

است و چیزی را اثبات نمیکند (همو281-282 :9331 ،؛

چیزی که می توان در اينجا اثبات نمود ،اين است که او

 993 :9332و .)396-392 /92 :9386

عطش را به طور حضوری درک می کند.

در اينجا اشكاالت کلی ديگری هم وجود دارد :اينكه

همچنین ،میتوان گفت اشكال ديگری که به تقرير اصل

گفته می شود چون همه میلها موضوعها و متعلقات خود

تضايف وارد میشود ،اين است که به فرض اينكه با اين

را دارند ،پس اين میل نیز بايد موضوع و متعلق خود را

تقرير بتوان معشوق حقیقی را اثبات کرد ،اين اثبات کننده

داشته باشد ،صحیح نیست؛ زيرا بعضی از امیال انسان از

خدای متعالی و کامل مطلق نیست .اين تقرير در نهايت

جنسی ديگر است؛ مثل ترس و خشم .در اين نوع امیال

میتواند متعلق خارجی برای امید ،نیاز ،عشق و  ...اثبات

حقايقی بیرونی باعث می شود که ما بترسیم يا دچار خشم

کند.

شويم .اگر میل به پرستش(خدا) از اين نوع امیال باشد ،آن

اما تأمل در تقرير دوم (دارای اضافه بودن حقیقت

وقت حقیقتی بیرونی باعث شده است انسانها میل به

عشق) نشان می دهد که اين استدالل وقتی تمام است که

پرستیدن (خدا) پیدا کنند که آن حقیقت ،ممكن است طبق

وجود عشق بالفعل نسبت به خداوند در همه انسانها

نظر بعضی از روانشناسان ،تنهايی انسان در مواجهه با

اثبات شود؛ در غیر اين صورت ،اگر کسی منكر عشق به

طبیعت و ترس و وحشت از آن باشد ،نه وجود خدا .نكته

بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا 931 /

ديگر اينكه وقتی میگويیم برای همه امیال ما به جز يكی،

خود باز میگردد و سرگرم مالقات خويشاوندان و

موضوع و متعلق مناسب وجود دارد؛ اين نكته را اثبات

گردشهای دسته جمعی و غیره میشود ،عالقه علمیاش

نمیکند که برای آن يكی هم بايد موضوع و متعلق مناسب

کاهش میيابد ،تا جايی که در خود رغبتی به فكر و

وجود داشته باشد؛ مگر اينكه وجود خدايی را که در

مطالعه نمیيابد ،با اينكه عالقه به تحقیق و کاوش يک

آفرينش غرايز ما را مطابق با عالم حقیقی آفريده باشد؛ به

عالقه فطری و ذاتی است در بشر» (طباطبايی:9331 ،

عنوان پیش فرض مسلّم گرفته باشیم.

.)12-19/5

ممكن است بر برهان فطرت با تقرير صیانت فطرت از

اما اشكاالتی که به نظر میرسد به تقريرهای جديد

خطا اشكال شود که اگر خداجويی در فطرت و ضمیر

مؤلف کتاب خدا از نگاه امام علی(ع) وارد است .به نظر

انسان ريشه میداشت ،همه انسانها در همه شرايط به

میرسد تقرير اول ايشان عالوه بر اشكاالت کلی طرح

مباحث مربوط به الهیات و خداشناسی رغبت نشان

شده ،با چند اشكال ديگر نیز روبهروست :اشكال اول

میدادند ،درحالی که جريان زندگی انسانها چنین رغبت

اينكه در اين تقرير اصل وجود خدا پیشفرض گرفته شده

همگانی را بازگو نمیکند .جان الک مینويسد« :دريا

است و لذا با دور مواجه است .اشكال ديگر اينكه گزاره

نوردان کشف کردهاند ملتهايی هستند که معلوم شده

«خدا وجود دارد» نمیتواند يک گزاره بديهی باشد؛ چه

است درمیان آنها تصور وجود خدا هم وجود ندارد .يا

اينكه اگر بديهی بود ،بايد همگان يا حداقل همه عقال به

اينكه وقتی افرادی نابینا که هم کور و هم گنگ بودهاند،

آن اذعان داشته باشند و ديگر معنا نداشت بر وجود خدا

مطالعه شدهاند ،معلوم شده است که چنین انديشهای به

برهان اقامه شود .اشكال سوم اينكه در يكی از مقدمات

خاطر آنها خطور نكرده است» (ادواردز 936 :9339 ،و

آمده است...« :اگر ما به ذات خداوند علم داشته باشیم»...

.)938

مقدم اين جمله شرطی اثبات نشده است تا بتوانیم از آن

استاد مطهری به اين اشكالِ جان الک اينگونه پاسخ

اثبات تالی را نتیجه بگیريم (در مقدمه قیاس نبايد جمله

داده است« :اوال :الزمه فطری بودن يک بحث اين نیست

شرطی فاقد تالی به کار برود؛ بلكه مثال بايد گفته شود «ما

که همه اوقات افراد را بگیرد؛ همچنانكه هیچ عالقه طبیعی

به ذات خداوند علم داريم .پس .)»...اصال ما نمیتوانیم به

ديگر نیز چنین نیست .عالقه به هنر و زيبايی يک عالقه

ذات خدا علم پیدا کنیم ،ما خدا را تنها از صفات ذاتی و

فطری است؛ اما چنان نیست که يگانه سرگرمی بشر

فعلی اش می شناسیم.

محسوب شود .بلی ،در مورد هر عالقه فطری عمومی

تقرير دوم ايشان نیز با پیش فرضگرفتن وجود خدا دچار

همیشه افراد خاصی پیدا میشوند که عالقه و ذوق

دور است .اشكال ديگر اينكه خداجو بودن انسان دلیل بر

شديدتری نسبت به آن دارند و آن را به عنوان رشته

وجود خدا در خارج نیست.

تخصصی خود انتخاب می کنند.

 .6نتیجه بحث برهان فطرت

ثانیا :چون امور مورد عالقه فطری بشر متعدد است،

اگر چه اصل تضايف مفهومی و اصل دارای اضافه بودن

طبعا سرگرمی به بعضی از عاليق ،از عاليق ديگر میکاهد

برخی از حقايق ،اصولی مسلماند ،ولی اينها بیش از اين را

و احیانا آنها را به بوته فراموشی می سپارد .يک نفر دانش-

اثبات نمیکنند که برای عشق و امید متعلقی وجود دارد؛

آموز تا وقتی که در محیط دانش است ،با عالقه وافر و

اما نمیتوان گفت اين متعلق بايد خدای کامل باشد؛ مگر

عشق کامل به تحقیقات علمی میپردازد و از آنها لذت

اينكه خدا را از قبل توسط برهان يا براهین ديگری اثبات

میبرد ،اما همین که محیط دانش را رها میکند و به وطن

کرده باشیم .نگارنده معتقد است تنها در صورتی که برهان
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فطرت را به اصل علیت يا به فقر وجودی (احساس نیاز

بر اين اساس ،نگارنده معتقد است اگر با اتكا به هر يک

وجودی) انسانها ضمیمه کنیم ،میتوانیم علت العلل را

از اصول تضايف يا دارای اضافه بودن برخی از حقايق

اثبات کنیم .در شكل اول ،برهان فطرت به برهان علیت

بگويیم :هر امید ،عشق و احساس نیازی متعلقی دارد ،اين

تكیه میزند و در آن گفته میشود :از آنجا که علت و

درست است ،ولی نمی توان گفت اين متعلق قطعا امری

معلول متضايفین و در نتیجه در قوّه و فعل متكافئ هستند

حقیقی ،خارجی و کامل است؛ اما با اتكا به همان دو اصل

و از طرفی ما معلول بالفعل بودن خود را با علم حضوری

اگر بگويیم :هر معلولی علتی دارد و آن علت به علتی

درک میکنیم ،بنابراين ،علتی بالفعل برای ما موجود است

منتهی میشود که به خود قوام دارد ،و يا اينكه بگويیم:

که البته برای رسیدن به علت العلل بايد به استحاله دور و

همه موجودات فقر وجودی دارند و از لحاظ وجودی به

تسلسل نیز پناه برد.

يک غنی و بینیاز مطلق وابستهاند؛ در اين دو صورت

البته ،ما بدين مسأله اذعان داريم که شكل دوم؛ يعنی

برهان فطرت میتواند اثبات کننده وجود خدا باشد .ولی

تقريرهايی که بر فقر وجودی انسانها اتكا دارند ،میتوانند

در تقريرهای ديگر بايد اصل وجود خدا را از پیشفرض

خدا را اثبات کنند؛ زيرا در اين جا گفته میشود انسانها

گرفت .بنابراين ،تقريرهای مالصدرا ،عالمه طباطبايی و

به طور بالفعل و وجودی درک میکنند که ناقص و فقیر

شهید مطهری از استحكام بیشتری برای اثبات خدا

هستند و اين فقر متعلقی دارد .متعلقش نمیتواند درونی

برخوردارند.

باشد؛ چه اينكه او نقص و فقر درونی را حضورا درک

البته ،ناگفته نماند با تأمل دقیقتر در همین دو تقرير ارائه

کرده است ،پس بايد متعلقش امری خارجی باشد .آن

شده اخیر در میيابیم که اين دو تقرير نیز يكی بر برهان

متعلق نمیتواند فقیر باشد؛ چراکه از ضمیمه فقیر به فقیر

علیت استوار است و ديگری بر برهان صدرايی در اثبات

جز فقر چیز ی حاصل نمیشود ،پس بايد اين فقیر به يک

واجب الوجود؛ يعنی در واقع ما با اين دو تقرير از تعريف

غنی بالذات متكی باشد؛ زيرا هر فقیر به يک غنی وابسته

برهان فطرت فاصله میگیريم و به براهین ديگر پناهنده

است و مجموعه فقرا ،غنی نمیسازند؛ و اين غنی بالذات

میشويم .اين مشكل در تقريرهای مالصدرا ،عالمه

همان خداوند است .اين تقرير از تأمل در آيه «يا أَيُهَا

طباطبايی و مرحوم مطهری نیز وجود دارد .در برهان

النَاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَهِ وَ اللَهُ هُوَ الْغَنِیُ الْحَمیدُ»

فطرت قرار است عشق و امید الهی که در ساختار و

(فاطر« )95/اى مردم ،شما به خدا نیازمنديد ،و خداست

سرشت آدمی تعبیه شده است و از آن به فطرت تعبیر

که بىنیازِ ستوده است» نیز به دست می آيد.

میشود ،واسطه اثبات خداوند قرار گیرد؛ در حالی که در

به نظر میرسد تفاوت اين دو تقرير در اين است که در

تقريرهای اخیر به اصل علیت و اصل فقر وجودی رسیده

تقرير دوم معلول طبق نظر صدرا عین فقر و نیاز به علت

و از معنای واقعی برهان فطرت فاصله گرفتهايم .لذا در

هستی بخش خود دانسته شده است ،ولی در تقرير اول

پايان سخن بايد اذعان نمود «برهان فطرت» نمی تواند به

علت و معلول به عنوان دو موجود متضايف (طبق نظر

تنهايی اثباتگر وجود خداوند باشد ،جز آنكه براهین ديگر

مشاء) در نظر گرفته شده اند .دلیل برتری اين دو تقرير آن

را به مدد گیرد و از اينرو ،اين برهان جنبه اقناعی دارد که

است که معلول بودن يا نیازمند و ناقص بودن از اموری

ارزش خود را در کنار براهین ديگر اثبات وجود خدا

هستند که وقتی حضورا درک میشوند ،نمی توان گفت

میيابد؛ يعنی وقتی اصل تضايف برهان فطرت را در قالب

شايد پای وهم در کار باشد .ممكن است انسان امید و

علّیت و فقر وجودی به کار میبريم ،در واقع همان برهان

عشق به وجود مطلقی را تنها در ذهن داشته باشد (تحت

علیت و فقر وجودی را اقامه کرده و از سرشت الهی

تاثیر هر عاملی) ،ولی اينكه او ناقص و فقیر است را با

انسان در اين برهان غافل شدهايم .پس «برهان فطرت» به

علم حضوری می يابد.

تنهايی شايسته نام برهان نیست.

بررسی تطبیقی برهان فطرت و برهان اجماع عام در اثبات وجود خدا 989 /

 .7برهان اجماع عام

حقیقت در آن هست .رودولف آيسلر در کتاب خود به نام

همانگونه که بیان شد ،در جهان غرب نیز از حس و

فرهنگ مفاهیم فلسفی اين برهان را در میان داليل معروف

ويژگی مشترک انسانها در همه زمانها و همه مكانها به

وجود خدا ،در رديف پنجم اهمیت قرار داده است« .پل

منظور اثبات خدا بهره گرفته شده است و مانند برهان

ادواردز» میگويد به نظر میرسد که اين ارزيابی صحیحی

فطرت برهانی به نام «برهان اجماع عام» ( Common

از جايگاه اين برهان در تاريخ فلسفه باشد« .جان استوارت

 )argument for the existence of Godبر وجود

میل» بر آن بود که اين برهان در تودة انسانها تأثیر

خدا با تقريرهای متفاوتی ارائه شده است .بر اساس

بیشتری نسبت به براهینی که منطقاً کمتر انتقادپذيرند ،دارد

گزارش دايره المعارف پل ادواردز ،برنارد بويدر

(ادواردز .)931-933 :9339 ،به طور کلی ،بايد گفت

( )Bernard Beodderدر کتاب الهیات طبیعی برهان

برهانهايی را که فالسفه غرب در اين باره مطرح

اجماع عام را برهانی که فینفسه ارزش مطلق دارد ،لحاظ

ساختهاند می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

کرده است و میگويد« :اجماع عام ملل در قبول خدا را

يک :براهینی که در آنها عمومیت اعتقاد به خدا يا

بايد ندای عقل عام فرض کرد که دلیل قانعکنندهای در

نشان دهنده اين است که اين عقیده فی نفسه غريزی

باره حقیقت ارائه میدهد»؛ اما او بعداً اعالم کرد که اين

است يا تابع نیازها و اشتیاقهايی است که غريزیاند.

برهان قطعیت مطلق ندارد؛ مگر هنگامی که به برهان علت

آنگاه نتیجه گیری میشود که اين عقیده بايد راست و

اولی ضمیمه شود .البته ،برخی از طرفداران اين برهان

درست باشد .به اين نوع براهین« ،تفسیر های زيست

ادعای کمتری دارند؛ مثال «رابرت فیلنت» متكلم قرن

شناختی» میگويند.

نوزدهم نوشته است« :به هیچ وجه نبايد برهان اجماع عام

دو :براهینی که عمومیت اعتقاد به خدا به انضمام

به عنوان يک برهان اصلی لحاظ شود؛ اين برهان شاهدی

اين ادعا که معتقدان برای رسیدن به اين عقیده از عقل

است که داليل مستقیمی وجود دارند و هنگامی که اين

بهره گرفتهاند ،به عنوان دلیلی بر وجود خدا محسوب

برهان جايگاه مناسب خويش را بیابد ،ارزشمند خواهد

میشود .اين نوع براهین را ،قیاسهای «ذوحدّين ضد

بود؛ ولی اين برهان نمیتواند به عنوان برهان مستقل و

شكّاکیت» نامیدهاند (همان.)935 :

اصلی لحاظ شود« ».کاردينال مرسیه» نیز به همین نحو اين

 .1.7تقریرهای زیست شناختی

برهان را به عنوان يک برهان «غیرمستقیم خارجی» لحاظ

براهین دسته اول يا «صورت زيست شناختی برهان» به

کرده است؛ ولی جويس که يكی از کاملترين و واضحترين

دو صورت تقرير شده است .9 :اعتقاد غريزی به خدا؛ .2

قرائتها را از اين برهان دارد ،بسیار خوشبینتر است و

اشتیاق فطری به خدا.

ادعای بیشتری دارد .او اين برهان را بدون هیچ شرطی

 .1.1.7تقریر سنکا

«يک دلیل معتبر بر وجود خدا» محسوب کرده و به نظر

نخستین بار سِنِكا ( )senecaفیلسوف رومی سده اول

می رسد که اين نتیجه را با «قطعیت کامل» لحاظ کرده

میالدی عمومیت اعتقاد به خدا را مطرح کرد و نتیجه

است (ادواردز .)931 :9339 ،کروفورد در کتاب مثلث
خدا ،جهان و انسان می نويسد« :تنها در فطرت و ذهن

گرفت که اين عمومیت نشانه و دلیل فطری بودن عقیده
به وجود خداست .او تقرير خود را چنین بیان میکند که

نوع بشر اين انرژی معنوی وجود دارد» ( Crawford,

ما عادت داريم برای اعتقاد عمومی انسانها ،اهمیت

 .)2000: 16افرادی چون سیسرون ،سنكا ،کلمنت

فراوانی قائل شويم و اين را يک برهان قانعکننده

اسكندرانی ،هربرت اهل چربری ،افالطونیان کیمبريج،

میانگاريم .ما از احساساتی که در ضمیر انسان قرار دارد،

گاسندی و گروتیوس از جمله طرفداران اين برهانند.

استنباط میکنیم که خدايانی وجود دارند و هیچ قوم و

هگل اين برهان را نپذيرفت؛ ولی بر آن بود که بهرهای از

ملتی نبوده که وجود آنها را انكار کند؛ و همچنین ،انكار
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آنها نقض چارچوب قانون و تمدن است (همان.)936 :
شكل منطقی اين برهان به اين صورت است که:
الف) اعتقاد به اينكه «خدا وجود دارد» فطری و
غريزی است.
ب) هر اعتقادی که فطری باشد ،درست و مطابق با
واقع است.
نتیجه :بنابراين ،باور به اينكه «خدا وجود دارد» صادق و
مطابق با واقع است.

نتیجه :بنابراين ،متعلق اشتیاق فطری انسان به خدا در
خارج وجود دارد و او خداست (ادواردز-911 :9339 ،
.)919
 .3.1.7تقریر ویلیام جیمز
از ديدگاه ويلیام جیمز ( )William Jamesانسانها به
دلیل عیوب و نقايصی که در آنهاست همیشه در رنج بوده
و آن را ناخوش دارند؛ ولی از آنجا که فكر انسانها امری
است کاملتر ،اين فكر آنها را به متوسل شدن به حقايق

واژه «احساسات» که در بیان سنكا وجود دارد ،توضیح

برتر وامیدارد .اين روند تا آنجا ادامه می يابد که بشر در

داده نشده است؛ اما دو تفسیر برای آن ذکر شده است:

میيابد که با يک موجودی فراتر از همه اين آالم و رنجها

برخی آن را به فطرت تفسیر کردهاند و معتقدند چنین

در ارتباط است؛ حقیقتی که از او جدا نیست و همواره از

عقیده يا تصوری در هنگام تولد در ذهن و ضمیر انسان به

خارج در او تاثیر مثبت می گذارد و او را ياری رسانده ،به

صورت استعداد حاضر است و هنگام مواجهه با او ،اين

عنوان نجات دهنده او به شمار میرود.

استعداد خود را به صورت يک اعتقاد به خدا آشكار

اين که بشر میگويد« :اين کنم يا آن کنم» ،اين

میکند .اگر چنین توجه و مواجههای صورت بگیرد،

تالشهای درونی و اينكه مرکز نیرو و فعالیت خود را از

آدمیان چارهای جز ايمان آوردن ندارند .بر اين اساس ،آنان

قسمت پايین به باال منتقل میکند و جزء پايین را ترک

نیازمند آموزش دادن وجود خدا نخواهند بود ....برخی

میگويد ،اينها همه نشان میدهد که آن نیروی کمککار

ديگر احساسات را امری غريزی دانستهاند؛ يعنی آدمیان را

خارج از اوست و و در عین حال ،در درون انسان نیز

دارای استعدادی میدانند که نیازمند تلقین و آموزش به

رسوخ دارد.

داشتن چنین اعتقادی نیستند (محمدرضايی و الیاسی،

وی اين موضوع را به شیوه معمول در روانشناسی

.)66 :9381

مورد بحث قرار داده و سرانجام نتیجه گرفته است که

 .2.1.7تقریر چارلز هاج

مبنای مذهب ،دل و جاذبههای روانی و اشراقاتی است که

تقرير ديگر برهان زيست شناختی را هاج ()Hodge

از ضمیر ناخودآگاه انسان مايه میگیرد .بخشی از

مطرح میکند .به نظر او همة قوا و احساسهای ذهنی و

استدالالت او بدين شرح است:

بدنی ما ،متعلقات مناسب خود را دارند .وجود اين قوا،

 .9ما يک قاعدة خوبی در روانشناسی داريم و آن

وجود آن متعلقات را ايجاب میکند .بنابراين ،چشم با

اين است که هرگاه بخواهیم يک عضوی را بشناسیم،

ساختاری که دارد ،ايجاب میکند که نوری باشد تا ديده

جستجو و مطالعه میکنیم که کار و عمل خصوصی آن

شود ،و گوش بدون وجود صدا ،تبیین و درک نخواهد

عضو کدام است؛ يعنی آن عضو چه عمل و کاری انجام

شد .به همین طريق ،احساس و میل مذهبی ما ،وجود خدا

میدهد که عضوهای ديگر آن کار را انجام نمیدهند.

را ايجاب میکند .شكل منطقی برهان به اين صورت

مطمئناً اين روش در اين کار ما نیز مفید خواهد بود.

است:

خصوصیات آزمايشهای مذهبی؛ يعنی آن چیزی که از
الف) انسان ها اشتیاق فطری به خدا دارند؛

روی آن میتوان آزمايشهای مذهبی را از ديگر

ب) هر اشتیاق فطری در انسان ،متعلّق خاص خود

رويدادهای زندگی جدا ساخت ،عوامل و خصوصیاتی

را در خارج دارد؛

هستند که آنها را جز در آزمايشهای مذهبی نمیتوان
يافت و البته ،يک چنین خصوصیاتی را ما میتوانیم در
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آزمايشهای مذهبی ،حالتهای شديد آن را بررسی کرده

میکنیم ،ما را دگرگون میکند .ما آدم نويی میشويم؛ مثل

و تحت مطالعه قرار دهیم (جیمز.)23 :9363 ،

اينكه روح نويی در ما دمیده باشند .اعمال و رفتار ما کامالً

 .2ماية اولیه مفهومهای مذهبی از اعتقادات قلبی

عوضمیشود .پس به چه دلیل بعضی از فالسفه اين عالم

سرچشمه میگیرد و سپس فلسفه و استداللهای تعقلی،

را عالم غیر واقعی و غیرحقیقی میدانند .آيا يک امر

آن مفهومها را تحت نظم و فرمول در میآورند .آنچه در

غیرحقیقی و غیرواقعی میتواند در عالمواقعی و حقیقی

اين ساختمان استحكام و اطمینان میدهد ،از قلب بیرون

مؤثر باشد؟ در اين جا من فقط اعتقادات قلبی و فطری

میآيد و آنچه سر و صورت به آن میبخشد ،کار مهندس

نوع بشر را بیان میکنم و آن ايناست که :خداوند وجود

عقل و منطق است .فطرت و قلب جلو میرود و عقل به

دارد؛ چرا که او در زندگی ما اثر واقعی و حقیقیدارد

دنبال او همراهی میکند .او در ادامه میگويد :فراموش

(همان.)219-211 :

نفرمايید که من هیچ وقت نمیگويم در قلمرو مذهب،

 .2.7تقریرهای ذوحدّین ضد شکّاكیت

قلب و باطن بايد پیشرو باشد .آنچه میخواهم بگويم ،اين

 .1.2.7تقریر جیمز جویس

است که عمالً اين گونه است؛ نه آنكه بايد و بهتر است

در مورد براهین دسته دوم؛ يعنی تقريرهای «ذوحدّين

که اينگونه باشد (همان.)53 :

ضد شكاکیت» که از آن به «تنگناهای شكاکیت» نیز تعبیر

 .3در بیان سوم ،ويلیام جیمز مینويسد« :ما حس

میشود ،يكی از دقیقترين بیان های اين صورت برهان در

میکنیم که در وجود ما عیب و نقصی هست که مايه

کتاب الهیات طبیعی جويس ( )G. H. Joyceآمده است.

ناآرامی ماست ،و نیز حس میکنیم که هرگاه با قدرتی

از نگاه جويس انسانها شیفته آزادی عملند و از هر

مافوق خود ارتباط حاصل کنیم ،میتوانیم خود را از اين

موجودی با قدرت برتر متنفرند .اگر تقريبا همه انسانها

ناآرامی نجات دهیم .از آنجا که بشر از آن عیب و نقصی

نسبت به مدبّر مطلق خود يقین کامل دارند ،اين فقط به

که در او هست ،رنج میبرد و آن را محكوم میکند ،از

خاطر ندای عقل است که بسیار روشن و قطعی است.

لحاظ فكر کاملتر از اين نقصان است ،و همین امر برای او

همه انسانها چه متمدّن و چه غیر متمدّن ،بهطور يكسان

کافی است که به يک حقیقت عالیتر متوسل شود .آدمی به

در اين اعتقاد مشترکند که حقايق طبیعت و ندای وجدان،

اين جا که می رسد ،میيابد که آن خودی از او که باالی

ما را وامیدارد که وجود خدا را به عنوان حقیقت قطعی

اين ناراحتیها و ناآرامیهاست ،با حقیقت عالیتری که از

تصديق کنیم .اگر تمامی انسانها در اين نوع اعتقاد در

او جدا نیست ،مرتبط است .اين حقیقت عالیتر در

اشتباه باشند ،مستلزم آن است که عقلْ نقصی دارد و اين

هستیهای خارج از او تصرف داشته و ممكن است

که جست و جوی حقیقت برای انسان بیهوده است ،در آن

مددکار او باشد ،و هنگامی که وجود نازل او به گرداب و

صورت ،شكاکیت محض تنها راه چاره خواهد بود؛ ولی

غرقاب است ،پناهگاه و کشتی نجات او خواهد بود»

همه ما بر اين امر مصرّيم که عقل انسان اساسا معتبر

(همان.)911-913 :

است .از آنجا که عقل اساسا قابل وثوق است ،شكاکیت

 .1به نظر من هرگاه ضمیر آگاه خود را دنبال کنیم،

عمومی يک راه بديل جدّی برای پذيرش حكم وجود خدا

به ماورای اين جهان محسوس و عقالنی ـ که بُعد ديگری

نیست .بنابراين ،اعتقاد به وجود خدا درست است

از هستی ماست ـ میرسیم .نام آن را هرچه میخواهید

(ادواردز .)913 :9339 ،در اين تقرير از برهان سه مرحله

بگذاريد :ماورای طبیعت يا عالم غیب و اسرار .اين عالم

مشاهده می شود:

غیب اسرارآمیز که مورد بحث ماست ،يک عالم خیالی و

 .9چنانكه در صورت زيست شناختی برهان نیز

وهمی نیست؛ زيرا چنانكه میبینیم ،در اين دنیای

آمد ،همه پذيرفتهاند که تقريبا همه انسانها را در گذشته و

محسوس اثر و عمل دارد .وقتی ما با آن عالم ارتباط پیدا

حال ،می توان معتقد به خدا به شمار آورد .و از سوی
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ديگر ،انسانها شیفته آزادی عمل هستند و اقتدار مرجع

است که در آنها يک مفهوم يا يک اعتقاد ممكن است

عالیتر را خوش ندارند (اعتقاد به وجود خدا ،مانع آزادی

گفته شود که فطری يا غريزی است .ممكن است معنای

عمل آن هاست) .بنابراين ،اگر تقريبا همه انسانها «کامال

چنین سخنی اين باشد که اين ايده يا اين اعتقاد در ذهن

مطمئن» هستند که «مرجع و مرشد مطلقی» وجود دارد،

انسان در بدو تولد به عنوان يک تصور يا صورت هر

اين فقط از آن جهت است که «ندای عقل» روشن و قطعی

محتوای واقعی ديگری حاضر باشد؛ يا به گونه معتدلتری

است (نتیجه اينكه سائق انسان بهسوی اعتقاد به خدا ،عقل

ادعا کنیم که چنین مفاهیمی به صورت بالقوه در ذهن

و انديشه اوست؛ نه تمايالت او؛ جون اين اعتقاد بر

حضور دارند و هنگامی که انسان به اشیای خاصی يا به

خالف تمايل اولیه اوست.

خود توجه می کند ،به اين اعتقاد می رسد.

 .2اگر کل بشريت در چنین استنتاجی بر خطا بود،

داروين از اينكه افكار عمومی در مقابل برخی از

از آن چنین برداشت میشد که عقل انسان نقصی دارد و

فرايندهای کامال ناشناخته از واژه «آفريدگار (خالق)»

جستجوی انسان در طلب حقیقت امری عبث است و در

استفاده میکنند ،افسوس میخورد و در کتاب هبوط انسان

اين صورت تنها شقّ ممدوح و پذيرفتنی شكاکیت مفرط

( )Descent of Manکه در سال  9839منتشر شد،

است.

نوشت :هیچ مدرکی وجود ندارد که باور به وجود خدا در
 .3به هر حال ،همه ما اگر نخواهیم تباه و بیراه

انسان نهاده شده باشد .برخی از نژادها هیچ تصوری از

باشیم ،در میيابیم که عقل انسان اساساً قابل وثوق است و

خدای واحد يا خدايان ندارند و بنابراين ،نمیتوان گفت

از آنجا که عقل قابل وثوق است؛ شكاکیت مفرط همگانی

که باوری عمومی به خالق ،يا عوامل نامرئی و روحانی

جانشین يا بديل جدّی در برابر وجود خدا از سوی تمام

وجود دارد (.)Crawford, 2000: 19

انسانها نیست (به عبارت ديگر بايد يا گزاره «خدا وجود

مدافعان اين برهان معموال برای اجتناب از اتهام جزئی-

دارد» را صادق دانست يا در همه گزارهها ترديد کرد و

نگری و پرداختن به امور بیاهمیت ،اصرار می کنند که به

چون نمیتوانیم در همه گزارهها ترديد کنیم ،بايد بپذيريم

دلیل اين تمايل (بالقوه بودن) است که به تعلیم و آموزش

که گزاره «خدا وجود دارد» صادق است (محمدرضايی و

نیازی نیست .از اين رو« ،چارلز هاج» که تصريح کرده

الیاسی.)63 :9381 ،

است حامی عقیده فطريت باور به خدا در معنای بالقوه

 .8برهان اجماع عام در بوته نقد

بودن آن است ،اضافه میکند که انسان برای دانستن اينكه

به طور کلی ،بر برهان اجماع عام انتقادات زيادی وارد

خدا وجود دارد ،نیاز به آموزش ندارد ،همانگونه که نیاز

شده است که بیشتر آنها با انتقادات مربوط به برهان

به آموزش ندارد که چیزی به عنوان گناه وجود دارد .او

فطرت مشترک است و بنابراين ،در اينجا ضمن اشاره

همچنین مینويسد آدم در همان لحظه که خلق شده ،به

کوتاه ،از تفصیل آنها خودداری کرده ،انتقادات خاص بر

خدا باور داشته؛ درست به همان دلیلی که او به جهان

برهان اجماع عام را مرور میکنیم .چنانكه پیشتر ذکر شد،

خارجی معتقد شده است .طبیعت بیحجاب و پاکدينی

الک در ضمن انتقادات خود علیه نظريه مفاهیم فطری،

او ،خداوند را با همان اطمینانی درک میکند که احساس

مقدمات اولیه برهان سنكا را به عنوان خطای آشكار رد

او جهان خارج را درک میکند (ادواردز.)933 :9339 ،

کرده است .او بیان کرده که در میان پیشینیان ملحدانی

جويس به اين اعتراضها که بیاعتقادانی در زمان

وجود داشتهاند و همچنین امروزه نیز اقوامی بدوی کشف

حاضر وجود دارند و اينكه تاريخ کشورهای غربی

شدهاند که در میان آنها حتی تصور وجود خدا هم وجود

نمونههايی از نامعتقدان ديگر را گزارش داده است ،اين-

ندارد .گذشته از مسأله شیوع و يا حتی وجود بی اعتقادی،

گونه پاسخ میدهد که اينها در مقايسه با تعداد معتقدان

جواب عادی به اين نوع انتقادات تمايز بین دو معنايی

چنان اندک هستند که آنها نمیتوانند «اجماع اخالقی نوع
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انسان» را بر هم بزنند .او اضافه میکند که هرگز قصد

عام» هستند نیز ممكن است رخ بدهند که آنها به آسانی

چنین ادعايی را ندارد که هر کسی که زندگی میکند،

قابل دفع و رفع نیستند (همان.)916 :

وجود خدا را به طور جدی تصديق کرده باشد .اشكال

اکنون به سراغ هاج میرويم .به تقرير هاج از برهان

ديگر به اين بخش از تقرير جويس که انسانها از نظر

اجماع عام نیز اين انتقادات را مطرح کردهاند که اوال :به

روانی اقتدار مرجع باالتر را خوش ندارند ،اينكه برخی از

نظر میرسد که در اين مورد استثنائاتی باشد؛ مثال مردمانی

روانشناسان بر اين باورند که تنهايی و درماندگی انسان و

باشند که نه تنها اعتقادی به خدا ندارند؛ بلكه همچنین

همچنین ،تمايالت جانمندانگارانه ،او را بر آن میدارد که

تهی از هر اشتیاقی به خدا باشند .به عالوه ،حتی اگر اين

به نیروهای کیهانی حمايتگر يا متخاصم اعتقاد پیدا کند.

اشتیاق عمومی هم باشد ،احتمال دارد آن را بر اساس

جويس به اين اعتراض که مردمان نخستین معتقد به

ديگری غیر از فطريت تبیین کرد؛ به عبارت ديگر ،قبل از

خدا و يا حداقل خدای واحد نبودهاند ،پاسخ میدهد که

اينكه کسی نتیجه بگیرد که اين مسأله فطری است ،بايد

در واقع هیچ نژادی نبودهاند که بدون دين باشند و حتی

اثبات کند که تفسیرهای ديگر نارساست .به طور جدّیتر

در آنجايی که اعتقاد به چند خدايی وجود دارد ،همواره

و صرفنظر از چنین اعتراضاتی در مورد تمثیل بین

چنین بوده است که دين به طور کلی يک خدای متعالی

اشتیاق دينی و گرسنگی فیزيكی و يا داشتن اعضايی مانند

معرفی کرده است که حاکم و برتر از خدايان و انسان

چشم و گوش ،بیاندازه در مورد آن شک و ترديد وجود

است .جويس اذعان دارد که خدای متعالی اديان بدوی،

دارد .اظهاراتی به اين معنا به علت اين که نور در جهان

اغلب بعضی از صفاتی را که به خدای يهوديت و

وجود دارد ،ما چشمانی داريم ،به چندين جهت مورد

مسیحیت نسبت میدهند ،فاقد است؛ اما اين نكته بر برهان

اشكال است .نه واقعیت های مشهور و نه نظريه زيست

تاثیری نمیگذارد؛ زيرا ايده خدا به جهت اين که

شناختی معاصر چنین ادعايی را تضمین نمیکنند .ما تنها

نارساست ،شايستگی آن نام را از دست نمیدهد (همان:

محق هستیم که بگويیم :ما چشم داريم و اينكه نور در

 .)911تقرير جويس مورد اعتراض های ديگری نیز واقع

جهان خارج هم وجود دارد و اينكه چشمان ما به خاطر

شده است :يكی اينكه اين برهان مستلزم آن است که همه

اينكه نور وجود دارد ،مفید هستند.

يا اکثر معتقدان به خدا به وسیله عقل و برهان به اين باور

در واقع ،مدافعان اين برهان به استدالل دوری متهم

رسیدهاند و اگر چنین نباشد ،بنابراين ،برهان عقیم خواهد

هستند .بنابراين ،اشكال «استوارت میل» بر آنها وارد است.

بود .اين در حالی است که برخی معتقدند شواهد نشان

اگر وجود خداوند بخشنده مستقال اثبات گردد ،گرفتار

می دهند که اکثريت انسانها به مدد القا و تلقین سنتی ،به

استدالل دوری نخواهیم شد (همان .)912 :در واقع ،اين

وجود خدا اعتقاد پیدا کرده اند .اشكال ديگری که به

اشكال معتقد است که بايد خدا را از طريق براهین ديگری

برهان جويس گرفتهاند ،اين است که حتی اگر بتوان

اثبات کرد ،نه برهانی که مبتنی بر اجماع عام باشد .سارتر

پذيرفت که همه انسانها به وسیله عقل به باور به خدا

معتقد بود اصال خدايی وجود ندارد که تصوری از او در

میرسند ،باز برهان او دارای اشكال است؛ زيرا اگر

انسان مشاهده شود (.)Scruton, 2002: 262

«شكاکیت عام» عبارت از اين نظر باشد که ما هرگز پاسخ

توضیح اينكه در بیان انتقاد برهان اجماع عام گفتهاند:

صحیحی برای هیچ پرسشی نمیيابیم ،در اين صورت

همانطور که از نام اين برهان بر میآيد ،اين برهان بر پايه

نمیتوان گفت که با انكار اعتقاد همگانی انسانها به خدا،

اعتقاد عموم انسانها در طول تاريخ بشريت و اجماع آنها

به دامان شكاکیت عام در غلتیدهايم .عالوه بر «وثوق

بر وجود خدا ،وجود خداوند را اثبات می کند (حال چه

ناپذيری اساسی» عقل بشر ،تبیینهايی که متكی بر «خطای

به صورت زيست شناختانه ،چه به صورت ذوحدين ضد
شكاکیت) و از همین جهت ،اين برهان به برهان فطرت
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در فلسفه اسالمی نزديک میشود ،زيرا در صورت قبول

عمال خروج يا استثنای هر انسانی از دايره شمول آن

چنین اجماعی ،بايد به يک فطرت خداجو در همه

ناممكن باشد و طبق اين تعريف وسیع ،همگان يا معتقد

انسانها معتقد باشیم .مسأله و يا به عبارت دقیقتر ،نقدی

به شمار میآيند يا ديندار .در عصر ما اين گونه محققان

که در اينجا مطرح می شود ،اين است که وجود نامعتقدان

غالبا پیرو تعريف های پل تیلیخ هستند و ملحد را کسی

به خدا در طول تاريخ با توجه به اين برهان چگونه

میدانند که معتقد است زندگی سطحی است؛ يا انسان

سازگار است؟ برخی از جنبههای اين اشكال را در ضمن

المذهب را کسی میدانند که هدفی و غايت القصوايی

انتقادات مربوط به برهان فطرت بررسی کرديم؛ اما پل

ندارد (ادواردز .)951 :9339 ،پل تیلیخ معتقد است همه

ادواردز در مورد اعتقاد برخی از روانشناسان و فیلسوفان

انسانها به چیزی نهايت دلبستگی را دارند که او از آن به

بر اين باور است که اينان به هیچ وجه منكر اين نیستند که

«دلبستگی نهايی» ( )Ultimate Concernتعبیر میکند.

به آشكارترين معنا جهان پر از انسانهای بیاعتقاد به

از نگاه او همه جانداران دلبستگی دارند؛ مثال به غذا ،ولی

خداست؛ ولی برآنند که عده عظیمی از اين بیاعتقادان،

انسان در دلبستگی خود اين گونه از ساير جانداران مجزا

احساس روانی شديد به پرستش چیزی يا کسی میکنند و

میشود که او میتواند به اموری معنوی چون زيبايی نیز

لذا انواع و اقسام «خداگونه های جانشین» برای خود

دلبستگی داشته باشد .نهايی بودن اين دلبستگی نیز به اين

میتراشند ....اين يک قانون بنیادين است که هر روح

معناست که شخص را به طور کامل سر سپرده و تسلیم

متناهی يا به خدا اعتقاد دارد يا به بت .اين بت ها بسیار

خود نموده و به او وعده «تكامل تام» میدهد .او مدعی

گوناگونند ،آنهايی که به اصطالح بی اعتقادند ،چه بسا

است که اگر چیزی متعلق اين دلبستگی قرار گیرد،

دولت ،يا زن ،يا هنر يا علم يا تعدادی از چیزهای ديگر را

شخص را بر آن میدارد که حاضر شود تمام ديگر تعلقات

همچون خدا تلقی میکنند .به اعتقاد اونامونو ،آنهايی که

خود را نیز به پای آن فدا کند .وعده تكامل تام نیز لزوما

به خدا معتقد نیستند يا اعتقاد دارند که به خدا اعتقاد

نبايد به امری معین باشد؛ بلكه اين وعده میتواند به امری

ندارند؛ با وجئد اين ،معتقد به خدای جیبی و يا حتی

نامعین باشد؛ مثال عظمت يک ملت که شخص حاضر

شیطان خود هستند (همان .)958 :کروفورد معتقد است:

است حتی برايش بمیرد ( .)Tillich, 1957: 1-4عدهای

«سنتهای دينی بیان میکنند که عبادت يا مراقبه ،راهی

ديگر چون گاسندی اين ملحدان را «عجیب الخلقههای

است برای برقراری ارتباط با خدا .انسان تنها حیوانی

فكری» يا «کژ طبع» میدانند .در دوره جديدتر يكی از

است که چنین اعمالی را به کار می گیرد» ( Crawford,

متكلمان برجسته پروتستان قرن نوزدهم ،از همین شیوه

)2000: 110

استفاده کرد .او «ا .ه .استرونگ» نام داشت .در متنی که در

همچنین ،متفكران و فیلسوفان غربی در پاسخ به اين

حوزههای علمیه پروتستان رايج بود ،چنین نوشته بود که

انتقاد تالش زيادی کردهاند و پاسخهای مختلفی مطرح

همانطور که بلوط را با فالن درخت بی گل و بی بار و

کردهاند که خالی از اشكال نیست و علت آن اين مسأله

عجیب و غريب قطبی نبايد سنجید ،همانطور در قضاوت

است که نگاه آنها به انسانها نگاه مصداقی است؛ به اين

در باب طبیعت بشری نبايد نامعتقدان را به حساب آورد

صورت که تک تک انسانها بايد اين اعتقاد به خدا را در

(ادواردز.)959 :9339 ،

زندگی خود نشان بدهند ،در حالیکه چنین چیزی را

بنابراين ،همانطور که مشاهده میشود ،پاسخهای مطرح

مشاهده نمیکنیم؛ بنابراين برای حل اين تناقض بايد راه

شده توسط متفكران جهان غرب ناظر به نحوه نگرش

حلی انديشید.

آنهاست که توجه به مصداق انسانها در جهان خارج

عدهای مانند برخی محققان پروتستان «اعتقاد به خدا» يا
«دين» يا هر دو را با چنان وسعتی تعريف میکنند که

دارند و به همین دلیل نتوانستهاند به نتیجه روشن و
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صحیحی دست يابند .به عالوه ،اينكه انتقادات وارد بر

برهان فطرت صیانت فطرت از خطا را لحاظ میکند و

برهان فطرت نیز بر اين برهان وارد است.

برهان اجماع عام با تقرير ذوحدّين ضدّ شكاکیت

 .9نتیجه نهایی

(جويس) عقل انسانها را معتبر و مبرّا از نقص میداند.

هنگامی که تقريرهای متفاوت برهان فطرت و برهان

بنابراين ،سؤال ديگری نیز در اينجا مشاهده میشود و آن

اجماع عام را در کنار هم مینشانیم ،به يک اصل کلی که

اينكه آيا فطرت اسالمی معادل همان چیزی است که

به عنوان پايه هر دو برهان است ،آگاه می شويم؛ يعنی

جیمز جويس از عقل مدّ نظر دارد؟ قطعا اين طور نیست

وجود يک حسّ مشترک در همه انسانها در گستره تاريخ

(رشاد )93-91 :9381 ،و بر اين اساس ،تفاوت اصلی در

و جغرافیا .به عبارت ديگر ،هر دو برهان بر اين اساس

اينجا آن است که فطرت در انديشه اسالمی خلقت ويژه

استوارند که درون آدمی تمايلی وجود دارد که او را به

انسانی است که امری االهی ،درونی و بالفعل است؛ ولی

سوی امری برتر سوق می دهد و اين تمايل در همه زمان-

عقل اگر چه در درون انسان باشد ،بايد برای جستجوی

ها و همه مكانها وجود داشته است؛ اما وقتی تک تک

خدا هر يک از بیرون يا درون را بجويد .به عبارت ديگر،

نظريهها را مورد دقت قرار میدهیم ،به اختالفها و

عقل حكم ابزاری دارد که میکوشد خدا را بیابد؛ اما

اشتراکهای جزئیتری رهنمون میگرديم.

فطرت بیانگر نیاز وجودی انسان به خداست؛ و اين به

به نظر میرسد تقريرهای زيست شناختی نوع دوم به

ندای درونی انسان را به سوی خدا میکشد .در راه فطرت

دو تقرير تضايف و ذات اضافه بودن برهان فطرت نزديک

به شهود و علم حضوری نیاز میافتد؛ ولی در راه عقل به

است .منظور تقريرهايی است که عمومیت اعتقاد به خدا

کاوش ،تأمل و تعقل نیاز داريم.

را نشاندهنده عقیده فی نفسه و اشتیاق فطری به خدا

منابع

میدانند :نوع اول که نیازها و اشتیاق به خدا را بیشتر جنبه

 .9قرآن کريم ،ترجمه محمد مهدی فوالدوند.

غريزی میبخشد ،نمیتوان با فطرت يكی دانست؛ چه
اينكه فطرت يک نوع خلقت ويژه انسان است .البته ،بايد

 .2ابن منظور ،محمد بن مكرم( .بی تا) .لسان
العرب ،قاهره :نشر دارالمعارف.
 .3ادواردز ،پل .)9339( .خدا در فلسفه ،ترجمه

اجماع عام برای انسانها قايل است ،امری است استعدادی

بهاءالدين خرمشاهی ،تهران :نشر مؤسسه

که بايد آن را به فعلیت رساند ،ولی فطرت در انديشه

مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،چاپ دوم.

اسالمی ،بالفعل در وجود هر کسی قرار دارد؛ اگرچه مورد

 .1امامخمینی .)9333( .شرح چهل حديث (اربعین

در اين نكته نیز دقت کرد که معموال فطرتی که برهان

غفلت واقع شود.
درباره تقريرهای ذوحدّين ضدّ شكاکیت نیز بايد گفت

حديث) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (ره) ،چاپ هجدهم.

که اين تقرير يک پیشفرض مقدماتی دارد و آن اينكه همه

 .5ــــــــــ  .)9338( .شرح حديث جنود عقل و

انسانهايی که به خدا باور دارند ،عاقالنه وجود او را

جهل ،تهران :نشر ستاد بزرگداشت يكصدمین

پذيرفتهاند؛ مخصوصا اينكه جیمز جويس که منادی اصلی

سال تولد امام خمینی (ره) ،چاپ پنجم.

اين تقرير است ،معتقد است اگر همه انسانها نسبت به

 .6بهشتی ،احمد« .)9331( .نفی برهان از واجب

مدبّر خود يقین کامل دارند ،اين فقط به خاطر ندای بسیار

الوجود» ،مجله کالم اسالمی ،ش( ،33از ص 21

روشن و قطعی عقل است .از اين رو ،به نظر میرسد که

تا .)33

اين تقرير از برهان اجماع عام به شكل سوم از برهان
فطرت شبیه است؛ چون در هر دو صیانت و خطاناپذيری
حسّ درونی انسان مدّ نظر واقع شدهاند؛ با اين تفاوت که

 .3جوادی آملی ،عبداهلل .)9332( .ده مقاله پیرامون
مبدأ و معاد ،قم :انتشارات الزهراء ،چاپ سوم.
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 .8ـــــــــــــــــــ .)9331( .تبیین براهین
اثبات خدا ،قم :نشر اسراء.
 .1ــــــــــــــــ .)9386( .تفسیر موضوعی
قرآن کريم ،قم :مرکز نشر فرهنگی رجاء ،چاپ
چهارم.
 .91جیمز ،ويلیام .)9363( .دين و روان ،ترجمه
مهدی قائنی ،قم :انتشارات دارالفكر ،چاپ دوم.

 .99حسینی بهشتی ،محمد .)9381( .خدا از ديدگاه
قرآن ،تهران :انتشارات بقعه ،چاپ دوم.
 .92خانى ،رضا و حشمت اهلل رياضی.)9332( .
ترجمه بيان السعادة فى مقامات العباده ،تهران:
مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیامنور.

 .29طباطبايی ،سید محمد حسین .)9331( .اصول
فلسفه و روش رئالیسم ،مقدمه و پاورقی
مرتضی مطهری ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ
هفتم.

 .22ــــــــــــــــــــــــــــ9193(.هق).المیزان
فی تفسیر القرآن ،قم :نشر دفتر انتشارات
اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه ،چاپ
پنجم.
 .23قدردان قراملكی ،محمد حسن« .)9385( .اثبات
خدا در قرآن کريم» ،مجله قبسات ،ش  ،19ص
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