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Abstract 
The existence of God is one of the most significant concerns that human 

beings have addressed throughout history. It has been an important 
philosophical and theological question. Thus, the way God argues His 
presence to human beings is significant in the Qur'an. The purpose of this 
study is to introduce the way God’s existence is discussed in the Qur'an. 
Allameh Tabataba'i is one of the commentators who have noted that the 
Qur'an does not attempt to prove God's existence. His viewpoints have been 
challenged. In this research, Allameh's point of view has been confirmed 
using a descriptive-analytical technique, and also the criticism to his views 
has been answered. Therefore, the Qur'an's approach to the Almighty's 
existence has and implications and conclusions, some of which are 
described in the article. 
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  چكيده
ترين مسائلي است كه بشر از گذشته تا كنون با آن مواجه بوده است. اين مسئله وجود خدا يكي از مهم

مهم فلسفي و كالمي بوده است. در اين ميان نحوه مواجهه قرآن با اين موضوع از  موضوع يكي از مباحث
كند، حائز اهميت است. اين پژوهش بر آن جهت كه خداوند چگونه در مورد وجود خود با بشر احتجاج مي

ي شناسايي نحوه مواجهه قرآن با مسئله اثبات وجود خدا، متمركز است. عالمه طباطبايي از جمله مفسران
است كه به صورت اشاره وار ادعا كرده است كه در قرآن به مسئله اثبات وجود خداوند پرداخته نشده است. 

تحليلي ضمن تأييد و تقويت -بر ديدگاه ايشان نقدهايي مطرح شده است. در اين پژوهش با روش توصيفي
ه است. در اين صورت هاي وارد شده به ديدگاه ايشان جواب داده شدديدگاه عالمه، اشكاالت و نقض

  شود.ها و نتايجي است كه به برخي از آنها اشاره ميرويكرد قرآن به مسئله وجود حق تعالي داراي داللت
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  مقدمه -١

است. بر اين اساس، قرآن كريم برنامه جامع هدايت انسان به سوي كمال از ناحيه خداوند حكيم 
خصوصيات مبدأ و معاد و رسالت، مورد توجه خاص قرآن است. مثالً در بحث نفي شرك و براي اثبات 

بيان شده است. مطابق اين بيان، چند خدايي   )٢٢(انبياء/  »إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا  فِيهِما آلِهَةٌ   لَوْ كانَ«توحيد آيه 
دهد و خداوند در پاسخ به منكرين معاد آنها را به خلقت اوليه ارجاع ميشود. همچنين سبب فساد عالم مي

. در بحث )٧٩ يس/(تواند انسان را زنده كند فرمايد همان كسي كه اولين بار آنها را خلق كرده است ميمي
؛ ٢٤كند (نك: فاطر/ ضرورت وجود انبيا و رسوالن الهي، خداوند در بيانات متعددي از اين موضوع دفاع مي

). بنابراين قرآن در مورد مسائل بنيادين مربوط به انسان به طور مكرر (و نه به صورت ١٦٥؛ نساء/ ٦انعام/ 
شود كه آيا ها و بيانات مختلفي به آن پرداخته است. اكنون اين سوال مطرح ميمحدود و كم) با استدالل

ديني -در مورد وجود خدا، از ديدگاه درون در اين مقالهدر قرآن به مسئله وجود خداوند پرداخته شده است؟ 
چه رويكردي  -ترين منبع معرفتي مسلمانانبه عنوان مهم-پرداخته شده است. سؤال آن است كه در قرآن 

را نسبت به اصل وجود خدا دارد؟ آيا خداوند اصل وجود خود را چگونه در كتابش (قرآن) معرفي و اثبات 
هاي متفاوتي را براي انديشمندان اسالمي و غير اسالمي دارد. كرده است؟ جواب به اين پرسش آورده

خدا پرداخته نشده و هر ذات در قرآن به مسئله اثبات  معتقد است كه زانيالم ريدر تفس ييطباطبا عالمه
بر اساس . )١٣، ١ج :١٤١٧ ،ييطباطبا( است يصفات حق تعالاسماء و در قرآن آمده است مربوط به  آنچه

اي براي اثبات آن ذكر نشده است و جود خداوند در قرآن بديهي و فطري تلقي شده و آيهاين ديدگاه، و
شود مربوط به صفات اوست. مشركين زمان نزول قرآن، گرچه آنچه در آيات قرآن در مورد خداوند ديده مي

دادند، لكن در اصل وجود خدا شكي براي خدا در ربوبيت شريك قائل بودند و عبادت غير خدا انجام مي
 خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئِنْ «نداشتند؛ حتي در اينكه خداوند خالق آسمان و زمين است نيز ترديدي نداشتند: 

هاي قرآني در زمينه ) با توجه به اين نكته، اساس استدالل٣٨(زمر/  »اللَّهُ  لَيَقُولُنَّ  و الْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ
ر محور توحيد در ربوبيت و عبوديت و اطاعت شكل گرفته است و اصل وجود خداوند به عنوان توحيد، ب

اصل فطري كه سرشت پاك بشر بدان اذعان دارد و به سوي او گرايش دارد، مفروض گرفته شده است. 
ي شود كه گرچه وجود خدا فطري و بديهي است، ولي در قرآن داليلاز ديدگاه برخي معاصرين برداشت مي

رسد در اين مسئله حق با بر وجود خداوند اقامه شده است و قرآن در اين زمينه ساكت نيست. به نظر مي
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  شود.عالمه طباطبائي است. براي تبيين اين ديدگاه نياز به مباحثي است كه بدان پرداخته مي
د خواهد بود. طرح اين بحث براي انديشمندان غير مسلمان كه به حجيت قرآن باور ندارند نيز سودمن

توانند ديدگاه قرآن را در مورد وجود خدا دريابند و به عنوان آنان با مراجعه به متون مقدس مسلمانان مي
هاي دين خود بسنجند و با اين رويكرد يك احتمال (نه يك اصل قطعي) ديدگاه قرآن را با عقل و يافته

  هاي جديدي دست پيدا كنند. تطبيقي به يافته
ري بودن وجود خداوند و اثبات يا عدم اثبات وجود خدا در قرآن، مقاالت گوناگوني نگارش در زمينه فط

» بررسي و تحليل رويكردهاي فلسفي، عرفاني و قرآني براهين اثبات وجود خدا«يافته است. مقاالت 
ي هاي صريح عقلاستدالل) «١٣٨٥(قدردان قراملكي، » اثبات خدا در قرآن كريم) «١٣٩٣(بهشتي مهر، 

» بررسي نظريه برهان پذيري وجود خدا در قرآن) «١٣٩٦(دلبري و عارفي، » بر وجود خدا در قرآن كريم
) ١٣٩١(نصيري، » چگونگي انعكاس براهين اثبات وجود خداوند در قرآن) «١٣٩٣(خوانين زاده و همكاران، 

طباطبايي  اتخاذ شده است.  و... از اين قبيل است كه در آنها عمدتاً رويكردي انتقادي بر ديدگاه عالمه
عالمه طباطبايي معتقد به فطري بودن وجود خدا در قرآن و عدم ذكر دليل بر اين موضوع شده است. در 

شود. همچنين، رويكرد قرآن به مسئله وجود حق تعالي داراي اين مقاله ديدگاه عالمه تأييد و تقويت مي
  شود. از آنها اشاره مي ها و نتايجي است كه در اين مقاله به برخيداللت
  

 به وجود خداوند اعتقادچيستي فطرت و  -٢

به معناي شكافتن چيزي از جانب طول آن و اشاره به نوع » فعله«واژه فطرت از ماده فطر بر وزن 
به ). راغب اصفهاني فطرت را به معناي خلق و ابداع ٤٧٣، ٧: ج ١٤٠٩خاصي از آفرينش دارد (فراهيدي، 

ها و مشتقات متعددي در قرآن واژه فطرت با صيغه). ٣٩٦: ١٣٨٩ راغب،( داندبدون سابقه ميمفهوم ابداع 
و...) مشهورترين آيه در اين زمينه  ٧٢، فطرنا: طه/ ٥١، فطركم، اسراء/ ٣٠: روم/ فطرةبه كار رفته است (

 لِخَلْقِ  تَبْدِيلَ  لَا عَلَيْهَا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِي اللَّهِ  فِطْرَتَ   حَنِيفًا لِلدِّينِ  وَجْهَكَ فَأَقِمْ «سوره روم است:  ٣٠آيه 

). فطرت نيرويي در درون انسان است كه شخص به وسيله آن به خدا ايمان دارد. همان ٣٠(روم/  »اللَّه
(طباطبايي،  »اللَّهلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ  َو«فرمايد: چيزي است كه در قرآن مي

ها هستند: الف) تحميلي از ديد برخي انديشمندان، امور فطري داراي اين ويژگي). ٣١٠، ١٠: ج ١٤١٧
آيند، بلكه شهودي نيستند، يعني در نهاد انسان تعبيه شده اند؛ از اين رو از طريق علم حصولي به دست نمي



  
  
  
  
  

 ٧٩   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

اند؛ د) تبديل ناپذيرند، يعني از الي و كمال انساناند؛ ب) فراگير و همگاني هستند؛ ج) مالك تعو حضوري
). امور فطري ٢٧الف:   ١٣٨٦رود. (جوادي آملي، آنجا كه فطرت وديعه الهي است هيچ گاه از بين نمي

ممكن است دچار ضعف و كاستي و غفلت شوند، اما زوال پذير نيستد. فطرت در برابر دو مسير كمال و 
ب شكوفايي فطرت، و برخي سبب تضعيف و غبار بر روي فطرت انسان ضعف قرار دارد؛ برخي امور سب

شود. تقوا و گناه دو عامل شدت و ضعف فطرت انسان است. از آنجا كه فطرت ناظر و مشرف بر ساير مي
جويي، زيبايي مصاديق امور فطري متعددند. حقيقت ابعاد است، مخدوم و ساير ابعاد انساني خادم است.

ترين ير و خوبي و ميل به جاودانگي از جمله مصاديق امور فطري است. يكي از بنياديطلبي، گرايش به خ
ها است كه از اين ميل به خداجويي، حس پرستش موجود امور فطري، باور به وجود خداوند در انسان

همان  ها باور به خالق واحد و كامل براي عالم وجود دارد.شود. در نهاد همه انسانمقدس و ... تعبير مي
 ج :١٤٠٣(طباطبايي،  گونه كه معرفت به خداوند متعال فطري است، داليل وجود خدا نيز فطري هستند

بر اساس  . چنانكه داليل نيازمندي معلول به علت، مخلوق به خالق، نظم به ناظم بديهي است.)٢٣٦، ١٥
هاي خاصي را اقتضا و گرايش هااي آفريده است كه ذات او شناختديدگاه فطرت، خداوند انسان را به گونه

ها و كند و اگر عوامل بيروني دخالت نكند و تاثير منفي نگذارند، سير وجودي انسان به سمت آن بينشمي
شود و اين پدر و مادر او هستند كه هر مولودي بر اساس فطرت زاييده مي«هاست. حديث مشهور گرايش

)، شاهدي بر فطري بودن دين ١٨٧، ٥٨، بي تا: ج (مجلسي» كننداو را يهودي و نصراني و مجوسي مي
ها است. اين حديث بيانگر سير وجودي انسان به سمت خاصي است. جامعه و محيط نامطلوب در همه انسان

  ).٢٤ب: ١٣٦٨كند (جوادي آملي، و نيز افكار ناصحيح، انسان را از آن مسير منحرف مي
  

  شواهد ديني فطري بودن اعتقاد به خداوند -٣
هاي دين اسالم است كه عالوه بر آيات فطري بودن اعتقاد به خدواند متعال، يكي از مسلمات آموزه

هاي روائي زيادي نيز ناظر به اين رويكرد هستند. در اينجا اشاراتي به برخي از آيات و روايات قرآن، آموزه
  شود:در اين موضوع مي

 ٣٠طري بودن اعتقاد به خداوند است. بر اساس آيه ترين آيات داللت بر فآيه فطرت يكي از رايجالف) 
 الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ  حَنِيفا لِلدِّينِ  وَجْهَكَ  فَأَقِمْ «ها است. سوره روم، دين الهي امري فطري در درون انسان

گويد كه الهي سخن مي). اين آيه از فطري بودن دين ٣٠ (روم/ »اللَّه لِخَلْقِ  تَبْدِيلَ  لَا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ 
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ترين شئون فطري شود. در حقيقت يكي از اساسيشامل اموري نظير اعتقاد به حق تعالي و نبوت نيز مي
گويد: ديني بودن دين الهي، فطري بودن اعتقاد به حق تعالي است. عالمه طباطبايي در تفسير اين آيه مي

طرت الهي (فطرتي كه تبديل پذير نيست) كه اقامه وجه به سوي آن واجب است همان ديني است كه ف
: ج ١٤١٧رساند (طباطبائي، كند؛ زيرا دين راهي است كه انسان را به سعادت ميبه سوي آن هدايت مي

٢٦٨-٢٦٧، ١٦.(  
-١: شده اند يبند ميگونه تقس نيبدكه  انسان دارد يديداللت بر فطرت توح زين يگريد اتيآب) 

 انيكه به نس ،انينس اتيآ -٢) ٢١ /هي(غاش» مُذَكِّرٌ  أَنْتَ إِنَّمَا فَذَكِّرْ«داند: يرا مذكر م امبريكه پ ،تذكره اتيآ
 كه بر ،ثاقيم اتيآ -٣) ١٩ /(حشر» أَنْفُسَهُمْ فَأَنْسَاهُمْ اللَّهَ نَسُوا«كند: يبشر اشاره م ياز سو يعهد اله

 عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ  بَنِي مِنْ رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ«خدا با انسان اشاره دارد:  يازل ثاقيم

) ١٧٢ /(اعراف »غَافِلِينَ  هَذَا عَنْ  كُنَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَقُولُوا أَنْ  شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا  بِرَبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ 
-٢١٥ :١٣٨٩ رشاد،( دارد اضطرار طيشرا در خدا يسو به انسان بردن پناه بر داللت كه ء،التجا اتيآ -٤

 »يُشرِكونَ هُم إِذا البَرِّ إِلَى نَجّاهُم فَلَمّا الدّينَ لَهُ  مُخلِصينَ اللَّهَ دَعَوُا الُفلكِ فِي رَِكبوا فَإِذا«:  )٢١٣
  .)٦٥ /(عنكبوت

مطابق اين احاديث، معرفت انسان به خدا احاديث گوناگوني بر فطري بودن اعتقاد به خدا داللت دارد. 
 ها قرار داده و آنها را با آن آشنا كرده است.و توحيد امري فطري است كه خداوند در سرشت همه انسان

است.  دهيشده، كه خداوند بندگان را بر آن فطرت آفر يتلق يفطر يمعرفت ياز دعا، معرفت ربوب ياهدر فقر
بندگانش حمد و سپاس آموخت و فطرت آنها را با ربوبيت خويش  مخصوص خدائي است كه به ستايش«

  برخي از اين روايات عبارت است از:  ١.)٥٦: ١٣٩٨(صدوق، » سرشته است
آمده است كه به احاديث مربوط به  »فِطْرَِة الْخَلِْق عََلى التَّوْحِيد«در كتاب كافي بابي با عنوان ج) 

از زراره نقل شده است كه از امام باقر عليه السّالم تفسير قول خدا  فطرت توحيدي بشر اشاره شده است.
را پرسيدم؟ فرمود: حنيف بودن همان فطرتى است كه خدا مردم را » حنفاء للّه غير مشركين به«عزّ و جلّ 

بدان سرشته و آفرينش خدا دگرگونى ندارد. آنها را بر شناسائى سرشته است. زراره گفت: پرسيدمش از قول 
فرمود نژاد آدم را تا روز رستاخيز از پشت او در » هاو چون برگرفت پروردگارت از آدميزاده«خدا عز و جل 

شناخت، آورد و چون مورچه در آمدند و خود را بدانها شناساند و اگر چنين نبود كسى پروردگارش را نمي
شناسد خدا عزّ و جلّ زاده شود كه ميفرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده: هر نوزاد بر فطرت 



  
  
  
  
  

 ٨١   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

گويند البته مي» و اگرشان بپرسى چه كسي آفريده آسمانها و زمين را«كه خدا فرموده آفريننده است چنان
كسى كه بر فطرت توحيد همچنين در حديث ديگري در كافي آمده است:   )١٣، ٢ : ج١٣٦٢خدا. (كليني، 

 .)٤٠٠ ،٢ ج ،همان( گز بخير باز نگردد.دنيا آيد و در باره خدا شك كند هره ب
وجود دارد كه  »التوحيد على الخلق جل و عز اهللا فطرة« با عنوان يصدوق باب ديكتاب توح درد) 

 عبد ابو از . در يكي از روايات آمده است:بشر ذكر شده است يديفطرت توح نهيدر زم يگوناگون ثياحاد
 »است آفريده سرشت آن بر را مردم كه الهى سرشت«: گويدمى كه خداوند كالم: پرسيدم(ع)  صادق اللَّه

 .است آفريده اللَّه يكتاشناسى و توحيد سرشت بر سراسر را مردم همه يعنى: گفت اللَّه عبد ابو چه؟ يعنى
  )٣٢٩  :١٣٩٨(صدوق، 

 ايهر نوزادى بر اساس فطرت به دن«نقل شده است كه اسالم  امبريپدر حديث مشهور ديگري از ه) 
  . )١٨٧ ،٥٨ جمجلسي، بي تا: ( »و پدر و مادرش او را يهودى و ترسا و گبر كنند ديآيم

چـگـونـه بر وجود «هايي از دعاي عرفه نيز شاهد آشكاري بر ظهور خدا براي عالميان است. بخشو) 
ه در اسـت. آيـا براى غير تو ظهورى هست كبه تو محتاج ، موجود به چيزى كه خود آناستدالل شود تو 

ي اى تا محتاج به دليلتـو كى پـنـهان شدهاي خداي متعال د؟ شوظهور تو  موجود سبب تو نباشد تا آن
(مجلسي، بي تا: ج » برساند؟، ما را به تو هاي تونشانهتا  ايبودهو چه وقت دور داللت كند؟ كه به تو  باشد
بر اساس اين فقرات، ظهور و آشكارگي ذاتا مربوط به حق تعالي است و ديگران اگر ظهور و  ٢)٢٢٦ ،٩٨

هستند. بر اين اساس كسي كه وجود و ظهورش از اوست آيا تعجب ندارد  وجودي دارند پرتوي از ظهور او
ياج به دليل فرمايد خداوند غايب نيست كه احتكه وجود او را انكار كند؟ در اين فقره از دعا، حضرت مي

داشته باشد. غيبت از حواس ما، ناشي از جسماني نبود حق تعالي است و غيبت او در دل و عقل ما نيز ناشي 
از حجاب ما است؛ مانند نابينايي كه اشيا از او غايب هستند، در اين فرد اشيا معدوم نيستند بلكه نقصان 

  باصره سبب عدم رويت اشيا شده است. 
  

  ه عالمه طباطبايي و پاسخ به آنها مخالفان ديدگا -٤
ديدگاه عالمه طباطبايي و برخي ديگر از علما مبني بر بديهي بودن و عدم اثبات وجود خدا در       

اي معتقدند قرآن به صراحت وجود خدا را اثبات كرده است قرآن، مورد مناقشه قرار گرفته است. عده
حو تلويحي و ضمني وجود خداوند را اثبات كرده است ) و برخي معتقدند قرآن به ن٤٣: ١٣٩٦(بهشتي، 
  گيرد. ). در اينجا ادعا و ادله آنها مورد نقد قرار مي٢٤، ١: ج ١٣٧٣؛ مصباح يزدي، ٢٠: ١٣٧٥(سبحاني، 



  

  

  

  

  هاي آن (با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي)اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و داللت   ▪   ٨٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  اقامه برهان بر وجود خدا دليل بر بديهي نبودن وجود خداست. -١-٤
ر آن براي تصديقش كافي باشد، ارائه برهان برخي معتقدند اگر وجود خدا بديهي بوده و صرف تصو     

كاري لغو خواهد بود. بر همين اساس، عالمه طباطبايي رهيافت برهان بر وجود خداوند در قرآن را از اساس 
اند كه اگر وجود خدا بديهي باشد چرا در طول تاريخ انكار نموده است. سپس بر اين ديدگاه ايراد گرفته

: ١٣٩١اند (نصيري، اند و نيز ائمه در برابر ملحدين اقامه برهان كردها انكار كردهاند كه خدا رملحداني بوده
هاي خود بر اثبات وجود خدا برهان اقامه كرده است. همه ). همچنين عالمه طباطبايي نيز در كتاب١١٦

و خداوند  اين موارد نشان دهنده اين است كه وجود خدا بديهي نيست و بايد بر وجود او برهان اقامه كرد
  ).١١٧در قرآن اين كار را انجام داده است (همان، 

در جواب بايد گفت بين بديهي دانستن وجود خدا و عدم اثبات او، تالزمي وجود ندارد. اينگونه نيست 
توان خدا را اثبات كرد. از اين اش اين باشد كه نميكه اگر كسي معتقد باشد وجود خدا بديهي است، الزمه

اند كه امور بديهي به داليل گوناگون ممكن است مورد غفلت ان در بحث بديهيات بيان كردهدانرو منطق
اي قرار بگيرد و اقامه دليل بر امور بديهي ممكن است. از اين رو عالمه طباطبايي با اينكه معتقد و انكار عده

ن كرده است. در واقع، هاي فلسفي خود بر وجود او اقامه برهااست وجود خدا بديهي است، ولي در كتاب
اي كه براي اثبات وجود خدا ذكر اگر فطري بودن گرايش به مبدأ آفرينش را در قرآن بپذيريم، طبعًا ادله

). همچنين امور فطري دو ٣٢ب: ١٣٨٦شود جنبه تبيين، تنبيه و تذكره دارد و نه تعليل. (جوادي آملي، مي
اين صورت امور فطري به معناي امور بديهي است و  بخش دارد. بخشي از آن به دانشها مربوط است، در

) پس با اينكه قضايايي مانند خدا وجود ٣٢-٣٣الف:  ١٣٨٦امور بديهي برهان بردار است. (جوادي آملي، 
نياز از دليل نيست؛ بلكه در مقام اثبات بايد آن را با برهان اثبات دارد فطري انسان است، در مقام اثبات، بي

. در واقع امور بديهي در عين بي نيازي از دليل تأسيسي، در جهت برطرف نمودن غفلت، )٣٨كرد (همان، 
اگر وجود خدا بديهي بوده، صرف تصور «ها وجود دارد. همچنين گزاره امكان اقامه دليل تنبيهي براي آن

يرش ) قابل پذ١١٦: ١٣٩١(نصيري، » آن براي تصديقش كافي باشد، ارائه برهان كاري لغو خواهد بود
نيست؛ چون اوالً، بديهي اولي يكي از اقسام بديهيات است و آنچه عالمه طباطبايي بدان اذعان كرده است 

) نه اينكه اعتقاد به وجود خداوند جزو بديهيات اوليه ٣٩٥، ١: ج ١٤١٧بداهت وجود خداوند است (طباطبائي، 
اي دنش برايش آشكار نباشد و يا شبههاست. ثانياً، اقامه برهان بر امور بديهي براي كسي كه بديهي بو

  داشته باشد لغو نخواهد بود.
  



  
  
  
  
  

 ٨٣   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  وجود منكران خدا در زمان نزول قرآن  -٢-٤
به باور معتقدان به عدم اثبات وجود خدا در قرآن (مانند عالمه طباطبايي) از آنجا كه در زمان         

اف آنها در زمينه شرك بوده است، قرآن به اند و انحرنزول وحي، مخاطبان قرآن، وجود خدا را قبول داشته
اند كه عدم بحث اثبات وجود خدا نپرداخته است. مخالفان ديدگاه عالمه طباطبايي بر اين سخن ايراد گرفته

 وَقَالُوا«وجود منكران خدا در ميان مخاطبان قرآن امر مسلمي نيست، زيرا ادعاي دهريان در قرآن طبق آيه 

) انعكاس يافته است. اين آيه در ٢٤(جاثيه/  »الَدّهْرُ إِلَّا يُهْلِكُنَا وَ مَا وَ نَحْيَا نَمُوتُ الدُّنْيَا نَاحَيَاتُ  إِلَّا هِيَ مَا
) بنابراين در ١٤٧: ١٣٩٦اند. (دلبري و عارفي، پاسخ به مدعيات دهريان بوده كه وجود خدا را منكر بوده

بوده اند مطرح بوده و قرآن نيز به اين ديدگاه واكنش زمان نزول وحي، ديدگاه دهريان كه منكر وجود خدا 
نشان داده است. همچنين مناظراتي ميان ائمه (ع) و برخي از ملحدين (مانند ابن ابي العوجاء) صورت گرفته 

  كه نشان دهنده وجود ملحدين در آن زمان بوده است.
انكار » و ما يهلكنا اال الدهر«در پاسخ بايد گفت گرچه از ديد برخي مفسران مقصود از اين سخن كه 

)، بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايي مقصود انكار معاد ١١٨، ٩: ج ١٣٧٢وجود خدا بوده است (طبرسي، 
بوده است؛ زيرا سياق آيه احتجاج عليه وثني مذهبان است كه صانع را قبول دارند ولي منكر معادند؛ بنابراين 

نكر معادند نه دهريون كه هم مبدا را منكرند و هم معاد را؛ زيرا آيه در جواب به ديدگاه مشركين است كه م
در آيات قبل سخني از دهريان به ميان نيامده است تا بگوييم آيه مربوطه در پاسخ به آنان است. (طباطبائي، 

دانند ) همچنين تفاسيري مانند مجمع البيان كه اين آيه را در زمينه انكار صانع مي٢٦٥،  ١٨: ج ١٤١٧
  اند. يلي بر ديدگاه خود ارائه ندادهدل

در پاسخ به اشكال وجود مناظرات بين ائمه و ملحدين، بايد گفت كه گسترش الحاد در جامعه اسالمي 
هاي بيشتر در زمان خلفاي عباسي و ورود افكار انحرافي در شبه جزيره عربستان بوده است و به تدريج گروه

هاي قابل توجهي از )؛ ولي در زمان نزول قرآن، گروه٤٧٤،  ١ ا: جاند. (مطهرى، بي تالحادي شكل گرفته
خورد و پيامبر اسالم بيشتر با اهل كتاب و مشركين كه همه آنها خدا را قبول داشتند ملحدين به چشم نمي

است. اند و نيازي به ذكر آنان در قرآن نبوده اند بسيار اندك بودهمواجه بوده است. اگر هم افراد ملحدي بوده
شود كه اصل وجود آفريدگار در محيط نزول قرآن مورد قبول همگان بوده از آيات قرآن چنين استفاده مي

اند؛ ). ملحدين در زمان اهل بيت (مانند ابن ابي العوجا و...) در اقليت بوده٢٥ب: ١٣٨٦است (جوادي آملي، 
  :١٣٩٥به جزيره عربستان (جوادي آملي، هاي گوناگون به شدليل اين امر نيز بيشتر ورود افكار و انديشه



  

  

  

  

  هاي آن (با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي)اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و داللت   ▪   ٨٤

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

) به خصوص در زمان خلفاي بني عباس بوده است. ولي قبل از آن و بخصوص در زمان پيامبر، ٢٤٧
گروهي به نام منكران وجود خداوند و ملحدين وجود نداشته است. در واقع در زمان نزول قرآن، پيامبر با 

ها را به عنوان شفيع و به خداي واحد اعتقاد داشتند ولي بت وثنيون: كه -١چندين گروه مواجه بوده است: 
اهل كتاب: كه بيشتر يهوديان  -٢پرداختند. دانستند و به عبادت آنها ميواسطه در تدبير جهان مؤثر مي

ها را دهريون: كه معتقد بودند دهر آن-٣مدينه و مسيحياني كه در شبه جزيره عربستان سكني داشتند.
  معادي وجود ندارد. (همانجا)  كند وهالك مي

  
  جاودانگي قرآن و فرازماني و فرامكاني بودن آن -٣-٤
توان گفت قرآن صرفاَ براي اعراب زمان پيامبر نازل شده است؛ بلكه قرآن طبق اين دليل نمي       

در ميان  توان گفت قرآن در برابر چالش اعتقاد به عدم وجود خداكتابي فرازماني و فرامكاني است و نمي
پيروان به تفكر الحادي، با بي اعتنايي گذشته باشد. به تعبير ديگر، حتي اگر فرض كنيم در زمان نزول وحي 
گروهي به نام ملحدين وجود نداشته اند، ولي از آنجا كه قرآن پاسخگوي نيازهاي هدايتي بشر است و 

كند و قطعاَ به اين مسئله سكوت نمي مسئله الحاد براي بشر مطرح بوده و هست. بنابراين قرآن نسبت به
 ).١٢٠: ١٣٩٦اين امر مهم نيز توجه داشته است (دلبري و عارفي، 

در جواب بايد گفت عدم اثبات وجود خدا در قرآن به معناي سكوت در اين زمينه نيست؛ بلكه خداوند 
ت و فطرت بشر كند كه دين (كه بخش مهم آن توحيد است) امر فطري اسدر آيات گوناگون گوشزد مي

بر اساس نگاه توحيدي سرشته شده است. در واقع، اصل وجود خدا آشكار و بديهي است و نيازي به 
يابد. بنابراين عدم استدالل و جدل ندارد. اگر بشر به فطرت توحيدي خود رجوع كند اصل وجود خدا را مي

ند نيست؛ بلكه شاهد بر بديهي استدالل بر وجود خدا، دليل بر بي توجهي و سكوت نسبت به وجود خداو
انگاشتن وجود اوست. به عبارت ديگر، عدم پرداختن قرآن به مسئله اثبات وجود خدا بيانگر آن است كه 

كند؛ همانگونه كه عرفا خداوند را وجود خداوند بديهي است و با اندك توجهي انسان بدان اعتراف مي 
رسد در بين اند. به نظر ميد خدا در كتب خود نپرداختهدانند و به مسئله اثبات وجوظاهرترين اشياء مي

هاي علوم اسالمي (كالم، فلسفه و عرفان)، عرفا با الگو قرار دادن قرآن، بيش از سايرين اصل عالمان شاخه
توان بر كساني كه به بحث اند. البته نمياند و وارد مباحث اثبات وجود خدا نشدهوجود خدا را بديهي انگاشته

اند، ايراد گرفت؛ زيرا اقتضاي وجود داليل ملحدين اين ت وجود خدا و دفع شبهات منكرين او پرداختهاثبا
ها پاسخ داده شود و داليل گوناگوني بر اثبات وجود خدا اقامه شود؛ ولي براي كساني كه است كه بدان



  
  
  
  
  

 ٨٥   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

اي شناخت و گرايش اي ندارند اثبات اصل وجود خدا چندان نيازي نيست و فطرت توحيدي بشر برشبهه
  به مبدا هستي كافي است.

در واقع رسالت پيامبر اسالم جهاني است؛ همچنين پيامبر مذكّر است و شعاع مذكّر بودن ايشان        
به گستره شعاع رسالت ايشان است و تنها مخصوص مؤمنان يا اهل كتاب نيست. همگان نسبت به اصول 

ي براي شكوفايي آن معارف آمده است. از اين رو، روح تعليمات كلي دين سابقه آشنايي دارند و وحي اله
شود (جوادي الهي درباره اصول دين توجه دادن به فطرت انساني است و اين شامل حال همه انسانها مي

). خالصه آنكه قرآن براي همگان نازل شده است و به عنوان تذكر و يادآوري براي ٧١-٧٣: ١٣٦٦آملي، 
هاي خدايي دارند و به معارف كلي دين سابقه ها و گرايشمگان در نهاد خويش بينشباشد؛ پس ههمه مي

  ).٧٣آشنايي دارند (همان، 
  

  وجود براهين اثبات خدا در قرآن -٤-٤
يكي ديگر از داليل معتقدان به اثبات وجود خدا در قرآن اين است كه آيات متعددي در قرآن       

) ١٠(ابراهيم/ » وَ الْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فَاطِرِ  شَكٌّ  اللَّهِ  أَفِي«؛ مانند آيه داللت بر اثبات وجود خداوند دارد

)  و... حتي برخي از نويسندگان معتقدند خداوند در ٣٥(طور/ » الْخَالِقُونَ  هُمُ  أَمْ شَيْءٍ  غَيْرِ  مِنْ خُلِقُوا أَمْ «
حركت، برهان صديقين، برهان فطرت قرآن به برهان نظم، برهان وجوب و امكان، برهان حدوث، برهان 

  ).٦٧: ١٣٩١و... به نحو صريح و يا ضمني اشاره كرده است (نصيري، 
مربوط به شك در  »َو الْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ شَكٌّ  اللَّهِ أَفِي«شهيد بهشتي معتقد است آيه      

ت اين آيه در جواب بت پرستان اصل هستي خداست. ايشان در جواب مرحوم عالمه طباطبايي كه معتقد اس
گويد بر فرض فايده خواهد بود، مياست كه وجود خدا را قبول دارند، بنابراين اثبات وجود خدا در اين آيه بي

كه اين مطلب (اعتقاد به وجود خدا توسط بت پرستان) در مورد همه بت پرستان عربستان در عصر پيامبر 
رد همه بت پرستان در همه ادوار تاريخ نيز قابل اثبات هست تا بتوانيم اسالم قابل اثبات باشد ولي آيا در مو

  )٤٤: ١٣٩٦در فهم اين آيه كه به عاد و ثمود و اقوام گذشته ديگر مربوط است بدان استناد كنيم؟ (بهشتي، 
در جواب به ايراد شهيد بهشتي بايد گفت كه همانگونه كه عالمه طباطبايي بيان كرده است سياق آيه 

) و بت ٩(ابراهيم/  »مُرِيبٍ  إِلَيْهِ  تَدْعُونَنَا مِمَّا شَكٍّ لَفِي إِنَّا«گفتند جواب به انكار بت پرستان است كه در 



  

  

  

  

  هاي آن (با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي)اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و داللت   ▪   ٨٦

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

ه پرستان اصل وجود خدا را قبول داشتند و در توحيد ربوبي و... مشرك بودند. عالمه طباطبايي ذيل آي

) معتقد است آيه در صدد اثبات وجود خدا يا ١٠(ابراهيم/ » ضِ و الْأَرْ  السَّمَاوَاتِ  فَاطِرِ  شَكٌّ  اللَّهِ  أَفِي«
كند؛ زيرا بت پرستان وجود خالق را منكر نيستند اثبات وجود خالق نيست، بلكه توحيد ربوبيت را اثبات مي

ايي اي ندارد. از ديد عالمه طباطببلكه توحيد ربوبي را منكرند و اثبات خالق در برابر منكر توحيد ربوبي، فايده
در پاسخ به كالم  »و الْأَرِْض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم السَّمَاوَاتِ افي اهللا شك فَاطِرِ«آيه 

 »مُرِيبٍ إِلَيْهِ  تَدْعُونَنَا مِمَّا شَكٍّ لَفِي وَ إِنَّا بِهِ  أُرْسِلْتُمْ بِمَا كَفَرْنَا إِنَّا«:مشركين بوده كه معتقد بودند
اند نخست رسالت انبيا، و ديگري توحيد ربوبي. ) مشركين در اين عبارت دو چيز را منكر بوده٩(ابراهيم/ 

برهان بر اثبات » افي اهللا شك«جواب قرآن نيز در پاسخ به اين دو انكار است بدين صورت كه جمله 
) برهان بر اثبات رسالت انبيا ١٠(ابراهيم/  »ذُنُوبِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  لِيَغْفِرَ  يَدْعُوكُمْ «توحيد ربوبي است و جمله 

، ١٢: ج ١٤١٧براي اين است كه شك در ربوبيت را از بين ببرد (طباطبايي، » فاطر«است. همچنين وصف 
يعني » شَكٌّ اللَّهِ أَفِي«). از طرف ديگر خداوند در اين آيه استداللي ذكر نكرده است بلكه فرموده است: ٢٦

توان در مورد بت است كه هيچ شكي در آن نيست. اما اينكه اين سخن را نمياي وضوح مطلب به گونه
پرستان زمان قوم نوح و عاد و ثمود و... سرايت داد، بايد در جواب گفت كه از سياق ساير آيات قرآن بر 

د پرستان در مورد اثبات اصل وجود خدا نبوده است، بلكه در مورد توحيآيد كه دعواي پيامبران با بتمي
ربوبي، توحيد اطاعت، توحيد در عبادت و... بوده است. مثالَ با نگاهي به آيات سوره هود بخصوص آيات 

توان دريافت كه بيشتر بحث انبيا با قوم خود در مورد عبادت خدا و نه اثبات اصل وجود خدا به بعد مي ٢٥
رفت كه بت پرستان زمان انبياء توان نتيجه گبوده است. بنابراين با جستجويي كه در آيات قرآن شد مي

 ٣٦اند، و محاجّه انبيا با آنان در اين زمينه نبوده است. مطابق آيه گذشته نيز اصل وجود خدا را قبول داشته
قَالُوا «كنند. پذيرند، اما ارسال رسل از ناحيه خداوند متعال را انكار ميسوره يس، آنها اصل وجود خدا را مي

  ).٣٦ /س(ي »تَكْذِبُونَ  إِلَّا أَنْتُمْ إِنْ  شَيْءٍ  مِنْ  نُ شَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَ
را ناظر به شك احتمالي انسان در مورد اصل » ام خلقوا من غير شيء«همچنين شهيد بهشتي آيه 

سوره طور نخست اين شبهه را طرح  ٣٦و  ٣٥). از ديد ايشان آيات ٤٥: ١٣٩٦داند (بهشتي، وجود خدا مي
اند، آنگاه كرده است كه در پيدايش جهان و انسان آفريدگاري دخالت نداشته و اينها خود به خود خلق شده

مه اينها كار كند كه هبراي جواب به اين اشكاالت قرآن با سؤاالت گوناگوني فطرت انسان را بيدار مي



  
  
  
  
  

 ٨٧   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

)؛ ٤٥-٤٧خداست. پس طرح مسئله شك در اصل هستي خدا از اين آيات به خوبي نمايان است (همان، 
اما سياق آيات سوره طور نشان دهنده پاسخ به مشركين است كه با نبوت پيامبر و دعوت او مخالفت 

عذر تكذيب كنندگان است  دانستند. بنابراين سياق آيات نفيورزيدند و او را شاعر و ساحر و... ميمي
 بلكه«: است چنين» الْخالِقُون هُمُ  أَمْ  ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ  خُلِقُوا أَمْ« آيه معناى و )١٩، ١٩: ج ١٤١٧(طباطبايي، 

 اند؟شده خلق اند،شده آفريده آن از بشر افراد ساير كه چيزى آن غير از كنندگان تكذيب اين آيا: پرسيممى
 سوى به رسوالن آن و بفرستد سويشان به رسوالنى خدا كه دارند صالحيت بشر افراد ساير نتيجه در و

 به كنندگان تكذيب اين اما و برسند خود مطلوب كمال به خدا عبوديت با ايشان و بكنند دعوتشان حق
 ثواب و شودنمى متوجهشان نهيى و امر و ندارند، تكليفى اصالَ  است ديگر چيزى از خلقتشان اينكه خاطر

) گرچه ممكن است آيات قرآن الهام بخش براهيني براي اثبات ٢٠(همان، » نيست؟ كارشان در عقابى و
 أَوَلَمْ الْحَقُّ أَنَّهُ  لَهُمْ يَتَبَيَّنَ  حَتَّى أَنْفُسِهِمْ َو فِي الْآفَاقِ فِي آيَاتِنَا سَنُرِيهِمْ«مانند آيه  -وجود خداوند باشد 

) كه ارائه دهندگان برهان صديقين اين آيه را الهام ٥٣(فصلت/  »شَهِيدٌ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى أَنَّهُ بِرَبِّكَ  يَكْفِ 
اما بين ارائه برهان بر اثبات وجود خدا در قرآن و الهام بخش بودن قرآن  -دانندبخش برهان صديقين مي

صفات خدا و... روشي را در زمينه ارائه براهين، تفاوت هست. در واقع قرآن در طرح مسائلي مانند شناخت 
  ).٢٩ب:   ١٣٨٦آيد (جوادي آملي، انتخاب كرده كه در اثبات وجود خدا نيز به كار مي

 
  علت عدم التفات قرآن به مسئله اثبات خدا  -٥

پس از طرح ادله موافقان اثبات خدا در قرآن و پاسخ دادن به آنها، الزم است تبيين شود كه چرا        
اثبات نشده است. روشن است كه كتاب شريف قرآن، كه الفاظ و معاني آن از سوي در قرآن وجود خدا 

ها، مسائل، اهداف و كميت و كيفيت مباحث در آن از روي حكمت بالغه الهي خداوند متعال است، گزاره
تنظيم شده است. طرح مباحث فرعي فقهي در قرآن، حكايت از جامعيت اين كتاب دارد. بنابراين، پرداختن 

ترين ا نپرداختن قرآن به موضوعي از روي حكمت است. با اين حال مسئله اثبات خداوند يكي از بنياديي
موضوعات است كه ساير مسائل دين بر آن مبتني است. از اين رو در نگاه اول پرداختن به اين موضوع 

. در صورتي كه بپذيريم در شودنمايد، به ويژه اينكه با انكار آن، ساير مسائل دين نيز منتفي ميضروري مي
برخي از آيات به آن پرداخته شده باشد (كه اصل آن مورد ترديد است) ميزان آن بسيار محدود و با 

شود كه چرا قرآن به موضوعي هاي التزامي و غير مستقيم است. در اين صورت اين سؤال مطرح ميداللت



  

  

  

  

  هاي آن (با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي)اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و داللت   ▪   ٨٨

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

ر). يا آآنكه اگر پرداخته شده چرا بسيار محدود، يا با اين اهميت باال نپرداخته است (بر اساس ديدگاه مختا
اي بوده است؟ با توجه به اينكه به طور طبيعي اقليتي منكر وجود خداوند هستند و طبيعي است كه اشاره

اي كه ركن دين خداوند در قرآن براي اين موضوع بايد حجت را بر اين افراد تمام كند؛ خصوصاَ در مسئله
زوال حجيت دين و رسل الهي مي شود؛ از طرف ديگر شيوه قرآن اين نيست كه  است و فقدان آن سبب

در مورد هر مسئله فطري به آن نپردازد؛ مسئله توحيد و نفي شرك در ربوبيت نيز امري فطري است كه 
هاي خاصي است رسد اين موضوع داراي ويژگيپردازد. بنابراين به نظر ميقرآن فراوان به اين موضوع مي

  ر اينجا بدان پرداخته شده است:كه د
  

  بداهت عقلي مسئله وجود خدا در سطح عالي آن:   -١-٥
هاي جهان آفرينش به وجود ذهن هر انسان عاقلي از وجود نظم در عالم به ناظم و از وجود شگفتي

هيج برد و اين موضوع با كمتر تأملي براي هر فرد قابل اثبات است. همانطور كه خالق براي آن پي مي
پذيرد، ساختمان با عظمت جهان آفرينش نيز از اين انسان عاقلي وجود ساختمان كوچك بدون بنا را نمي

خصوصيت مستثني نيست. مراد از سطح عالي اين مسئله امري نيست كه مشكوك، ضعيف يا اختالفي 
  : انددا سخن گفتهبرخي از دانشمندان نيز بر بداهت وجود خباشد، بلكه با اندك تأمل قابل اثبات است. 

وجود حق تعالي امري بديهي است كه سزاوار نيست مؤمنان به صورت نفي و اثبات و نه به صورت «
سلبي و نه ايجابي از آن بحث كنند. از آن جا كه اين بحث از قضاياي مسلم و اموري فطري است، در بين 

د]... لذا معروف است كه دين اسالم، انمباحث ديني جايگاهي ندارد[مباحث ديني به اين موضوع نپرداخته
براي اثبات خداوند ارسال نشده بلكه براي اثبات توحيد آمده است. قرآن از بداهت وجود خداوند حتي در 

چه كسي «و اگر از آنها بپرسي: فرمايد: نزد افرادي كه عقائد باطلي دارند سخن گفته است. آنجا كه مي
) اين افراد با اينكه مشرك و منحرف ٣٨(زمر/ » خدا«گويند: تماً ميح» ؟خلق كرده استآسمانها و زمين را 

  )١٥، ٤ : ج١٩٩٢(تفتازاني، » دانسته اند.اند، ولي او را خالق ميدر عقيده ايمان به توحيد خداوند بوده
  

  فطري بودن مسئله وجود خدا در سطح عالي آن:  -٢-٥    
داند، به لحاظ فطري نيز در ر براي عالم را ضروري ميهمانطور كه انسان به لحاظ عقلي وجود آفريدگا

هاي فطري، شدت و ها گرايشي به حق تعالي وجود دارد. اين گرايش در مقابل ساير گرايشدرون انسان
  قوتش بيشتر است.



  
  
  
  
  

 ٨٩   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

بر اساس اين دو مطلب انكار خدا جايگاهي ندارد. از آنجا كه هر عقل سليمي كه مطابق اصول اولي  
پذيرد و با تمام وجود به آن گرايش دارد، در د به صورت فطري وجود خداوند در عالم را ميعقل حركت كن

كنند. جهان را انكار مي كنند، در حقيقت آشكار ترين واقعيتاين صورت كساني كه خداوند متعال را انكار مي
اند؛ چون خود مبارزه كردهكنند. اين افراد با حكم صريح عقلي و فطري گويا كه روشني خورشيد را انكار مي

مسئله وجود حق تعالي، بداهت عقلي و گرايش فطري آن بيشتر است، شدت انكار آن نيز آثار منفي بيشتري 
دارد. براي اين افراد، غالباَ دليل آوردن تأثيري ندارد؛ بلكه عوامل ديگري سبب شده است كه آنها وجود حق 

رأي و نظر آنها بايد آن عوامل را بررسي كرد. بنابراين به نظر  تعالي را در عالم انكار كنند. براي اصالح
رسد دليل اين مسئله از ناحيه حق تعالي شدت آشكار بودن آن است؛ همان طور كه هيچ انسان عاقلي مي

تر است؛ زيرا كند، بحث وجود خدا براي عالم از روشني خورشيد نيز روشنبراي روشني روز دليل ذكر نمي
شود و حس نيز ني خوشيد به وسيله حس است و وجود خدا با عقل و فطرت درك مياين حكم روش

  كند. مقدمات تأييد آن را فراهم مي
  

  هاي معرفتي مسئله عدم اثبات وجود خدا در قرآنداللت -٦
اعتقاد به عدم اثبات وجود خدا در قرآن نتايجي خواهد داشت. يكي از آنها، توجه به تأثير عوامل  -١-٦

هاي علمي و معرفتي در الحاد است. به ديگر سخن، معرفت و باورهاي انسان گاه حاصل مجاهدتغير 
كند. اما گاه پيروي از استدالل است و با ترتيب دادن براهين و شواهد به سمت يك نظريه گرايش پيدا مي

 شهير ،كرديور نيبر اساس ابرخاسته از يك عامل غير معرفتي است. عوامل غير معرفتي متعدد هستند. 
عوامل غير دارد.  يمعرفت ريامور غ در شهيراز قصور فهم و وجود شبهه باشد،  يناش نكهياز ا شيانكار خدا ب

توانند در جهت، محتوا، معرفتي آن دسته از عواملي هستند كه از جنس معرفت و انديشه نيستند؛ اما مي
ها ر معرفتي در روند شكل گيري باورها، انديشهساختار و نظريات علمي تأثيرگذار باشند. بحث از عوامل غي

تواند درك ما را از معرفت و عوامل آن و علوم كه امروزه شواهد زيادي بر اين موضوع اقامه شده است، مي
هاي ناشي از اين موضوع بكاهد. پيوند دادن انديشه با مسائلي نظير: تعصب، تقليد، تعميق بخشد و از آسيب

هاي طرح مسائل ديگري را فراهم كند. در تواند زمينهثار و لوازم مهمي در بر دارد كه ميمزاج، تغذيه و ... آ
غرب اين مباحث جايگاه مهمي دارد؛ اگر چه در جامعه ما هنوز چنين مباحثي به شايستگي شكل نگرفته 

ست كه باورها است. ويليام جيمز از جمله دانشمنداني است كه به اين مسئله التفات خاصي داشته و معتقد ا
هاي ما بيش از آنكه تابع عمليات فكري و عقالني باشد، تا حد زيادي متاثر از اموري نظير تلقين، و بينش



  

  

  

  

  هاي آن (با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي)اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و داللت   ▪   ٩٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

بر همين اساس، در روايات  )James, 2006: 55-56القائات، عشق، نفرت، منفعت فردي و گروهي است. (
هاي عملي است ده است. گناه از مقولهمطابق روايات ارتكاب گناهان عامل انكار واليت و توحيد ذكر ش
همانا شود. به فرموده پيامبر گرامي اسالم كه انجام آن سبب پيدايش باورها و گرايشات منفي در انسان مي

و امامت وصى رسول خدا و  تيجا كه او را به رد والتا آن دينمايگناهان، گمراهى را بر گنهكار مسلط م
  ٣)٣٣٧ ،١١ ج :١٤٠٨(نوري،  .گردانديخدا، آلوده م نيخدا و الحاد و كفر در د ىيكتانيز ي امبريانكار نبوت پ

 ل ذكر كرده استشرط پذيرش آيات الهي را سالمت نفس و تعقّ  ،تعداد قابل توجهي از آيات قرآن 
از نگاه قرآن انكار خدا و معاد بيش از آنكه حاصل شبهه علمي و . )١٩٠ /آل عمران، ١٦٤ /، بقره٦ /(يونس

اگر . عالمه طباطبايي معتقد است )٥ /جهل معرفتي باشد، نتيجه طغيان و عصيان انسان است (قيامت
انسان با نهادي پاك و دلي آرام نگاهي به جهان هستي نمايد، در هر گوشه و كنار آن آثار و داليل وجود 

 واهي خواهد شنيد.پاك آفريدگار را مشاهده خواهد كرد، و از هر در و ديواري به ثبوت اين حقيقت گ
   )١٢، ١ ج :١٣٧٩(طباطبائي، 

  
هاي توان نتيجه گرفت انكار آنها عمدتاَ از مسائل عملي و بحرانبا مراجعه به ملحدان تاريخ مي -٢-٦

بعضي از افراد، زندگي ناشي شده است، نه آنكه مسئله علمي داشته باشند. به اعتقاد يكي از محققان غربي 
اثبات و استدالل  آنها اي بپردازند كه هدفنظريه شرحمانند ماركس، نيچه، سارتر و كامو، پيش از آنكه به 

ريشه  ١٩تر يكي از فيلسوفان ملحد قرن رسا   ).Bonansea, 1979: 60(  اند.هملحد بود بر الحاد باشد قبال
هيچ كفر و الحادي نيست كه در نهايت نتوان كليدش «: داندهاي اجتماعي ميها و بحرانالحاد را نابساني

من مسئله را در دوازده گويد بر همين اساس او مي )٢٩٧ :١٣٥٤(سارتر،  »را در نابساماني اجتماعي يافت
اين افراد  ).Sartre, 1984: 71( كردمهاي الحادي را مطالعه استدالل بعدهاحل كردم.  براي خودسالگي 

هاي ديني و عملكرد نامناسب كشيشان هاي اجتماعي و يا نارساييها و نابسامانيدر زندگي شخصي بحران
  اند و اين امور زمينه الحاد آنها شده است.  و متوليان ديني را ديده

 
تقدم روش ساده بر پيچيده: در وصول به حق تعالي در فرايند تبديل علم حضوري انسان به  -٣-٦

گيرد و هر چه از اين علم حضوري فاصله گرفته شود خداوند به علم حصولي، ابتدا براهين ساده شكل مي
شود. در احاديث نيز به اين مطلب اشاره تر ميتأمالت در زمينه علم حصولي بيشتر و براهين نيز پيچيده

). كسي كه در ٨٢، ٩٥(مجلسي، بي تا: ج ٤ به سوي تو مسافتش نزديك است مسافرشده است كه 



  
  
  
  
  

 ٩١   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

جستجوي خداست نياز به مسافت طوالني و براهين فلسفي پيچيده ندارد. براهين ساده بيشترين سنخيت 
به صرف  را با علم حضوري به خداوند دارند. انساني كه فطرت پاكش همچنان بي آاليش باقي مانده است

كند. شود و به وجود آن حقيقت برتر اذعان ميتذكر، تنبه و دليل ساده متوجه علم حضوري خود به خدا مي
هاي پيچيده فلسفي عالوه بر دشواري فهم آنها در بسياري براي اثبات خداوند متعال براي افراد استدالل
هاي پيچيده مقدم ها و استداللبر روشهاي ساده و فطري از موارد تأثير گذار نيست، در اين ميان روش

  است.
 

  گيرينتيجه -٧
  توان گفت: بر اساس مطالب اين مقاله مي

اي است كه وجود حق تعالي امري فطري است. امور فطري يعني اينكه آفرينش انسان به گونه -١
 طلبد.سرشت او اقتضائات خاصي را مي

در قرآن براي وجود خداوند استدالل نشده است و ادعاي كساني كه معتقدند برخي ادله وجود دارد،  -٢
 به لحاظ محتوايي مورد اشكال است. 

تواند مواردي از اين قبيل باشد: شدت وضوح، علت عدم التفات قرآن به بحث اثبات وجود خدا مي -٣
 لجاجت و عناد و...

رين هميشه اقامه برهان مفيد نيست، چه اينكه ممكن است انكار وي در بحث اثبات خدا براي منك -٤
هاي هاي ديگري نظير توجه به عوامل غير معرفتي، ارتباط با انسانناشي از لجاجت باشد؛ بلكه بايد از روش

  متعالي و ...استفاده كرد.

   



  

  

  

  

  هاي آن (با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي)اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و داللت   ▪   ٩٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

 
  هانوشتپي

  »فَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ الْحَمْدَ وَ « -١

كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَيْكَ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ َلكَ « -٢

مَتى بَعُدَْت حَّتى تَكُونَ  ليْكَ وَ حَتّى يَكُوَن هَُو الْمُظْهَِر لََك مَتى غِبَْت حَتّى تَْحتاَج اِلى دَليلٍ يَدُلُّ عَ 

  »الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ الْحَمَْد وَ فَاطِرِهِمْ عَلَى َمعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِ  .االْثارُ هَِى الَّتى تُوصِلُ اِلَيْكَ 

مَعَاصِي َو التَّهَاوَُن فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ يَا عِبَاَد اللَّهِ احْذَرُوا الِانْهِمَاَك فِي الْ )ص(قَاَل رَسُولُ اللَِّه « -٣

َو رَفِْع نُبُوَِّة نَبِيِّ  )ص(يَسْتَوِْلي بِهَا الْخِذْلَاُن عََلى صَاحِبِهَا حَتَّى تُوقِعَهُ ِفي رَدِّ وَلَايَِة وَصِيِّ رَسُوِل اللَِّه 

  »وْحِيدِ اللَّهِ وَ الْإِلْحَادِ فِي دِينِ اللَّهبِذَلِكَ حَتَّى تُوقِعَهُ فِي دَفْعِ تَ  اللَّهِ وَ لَا يَزَالُ أَيْضاً

  »ان الراحل اليك قريب المسافة« -٤

  

   



  
  
  
  
  

 ٩٣   ▪ گلي احسان كردي اردكاني/ احمد شه
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