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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

مسئله وجود خدا يكي از مهمترين مسائلي است كه بشر از گذشته تا كنون با آن مواجه بوده است .اين
موضوع يكي از مباحث مهم فلسفي و كﻼمي بوده است .در اين ميان نحوه مواجهه قرآن با اين موضوع از
آن جهت كه خداوند چگونه در مورد وجود خود با بشر احتجاج ميكند ،حائز اهميت است .اين پژوهش بر
شناسايي نحوه مواجهه قرآن با مسئله اثبات وجود خدا ،متمركز است .عﻼمه طباطبايي از جمله مفسراني
است كه به صورت اشاره وار ادعا كرده است كه در قرآن به مسئله اثبات وجود خداوند پرداخته نشده است.
بر ديدگاه ايشان نقدهايي مطرح شده است .در اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي ضمن تأييد و تقويت
ديدگاه عﻼمه ،اشكاﻻت و نقضهاي وارد شده به ديدگاه ايشان جواب داده شده است .در اين صورت
رويكرد قرآن به مسئله وجود حق تعالي داراي دﻻلتها و نتايجي است كه به برخي از آنها اشاره ميشود.
واژگان كليدي :منكرين خداوند ،وجود خداوند ،فطرت ،ادله اثبات.
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 . ١استاديار فلسفه تطبيقي ،دانشگاه اردكان) ،نويسنده مسئول(
 . ٢استاديار فلسفه و كﻼم اسﻼمي ،موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ،تهران
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 -١مﻘدمه

قرآن كريم برنامه جامع هدايت انسان به سوي كمال از ناحيه خداوند حكيم است .بر اين اساس،
خصوصيات مبدأ و معاد و رسالت ،مورد توجه خاص قرآن است .مثﻼً در بحث نفي شرك و براي اثبات
توحيد آيه » َل ْو كانَ فِيهِما آ ِل َه ٌة إِ َلّا ال َّل ُه لَ َفسَدَتا« )انبياء (٢٢ /بيان شده است .مطابق اين بيان ،چند خدايي
سبب فساد عالم ميشود .همچنين خداوند در پاسخ به منكرين معاد آنها را به خلقت اوليه ارجاع ميدهد و
ميفرمايد همان كسي كه اولين بار آنها را خلق كرده است ميتواند انسان را زنده كند )يس .(٧٩ /در بحث
ضرورت وجود انبيا و رسوﻻن الهي ،خداوند در بيانات متعددي از اين موضوع دفاع ميكند )نك :فاطر٢٤ /؛
انعام٦ /؛ نساء .(١٦٥ /بنابراين قرآن در مورد مسائل بنيادين مربوط به انسان به طور مكرر )و نه به صورت
محدود و كم( با استدﻻلها و بيانات مختلفي به آن پرداخته است .اكنون اين سوال مطرح ميشود كه آيا
در قرآن به مسئله وجود خداوند پرداخته شده است؟ در اين مقاله در مورد وجود خدا ،از ديدگاه درون-ديني
پرداخته شده است .سؤال آن است كه در قرآن -به عنوان مهمترين منبع معرفتي مسلمانان -چه رويكردي
را نسبت به اصل وجود خدا دارد؟ آيا خداوند اصل وجود خود را چگونه در كتابش )قرآن( معرفي و اثبات
كرده است؟ جواب به اين پرسش آوردههاي متفاوتي را براي انديشمندان اسﻼمي و غير اسﻼمي دارد.
عﻼمه طباطبايي در تفسير الميزان معتقد است كه در قرآن به مسئله اثبات ذات خدا پرداخته نشده و هر
آنچه در قرآن آمده است مربوط به اسماء و صفات حق تعالي است )طباطبايي :١٤١٧ ،ج .(١٣ ،١بر اساس
اين ديدگاه ،وجود خداوند در قرآن بديهي و فطري تلقي شده و آيهاي براي اثبات آن ذكر نشده است و
آنچه در آيات قرآن در مورد خداوند ديده ميشود مربوط به صفات اوست .مشركين زمان نزول قرآن ،گرچه
براي خدا در ربوبيت شريك قائل بودند و عبادت غير خدا انجام ميدادند ،لكن در اصل وجود خدا شكي
ﻖ
ن َﺧلَ َ
ن ﺳَﺄَ ْل َﺘ ُه ْﻢ َﻣ ْ
نداشتند؛ حتي در اينكه خداوند خالق آسمان و زمين است نيز ترديدي نداشتند» :وَ َل ِئ ْ
ن ال َّل ُه« )زمر (٣٨ /با توجه به اين نكته ،اساس استدﻻلهاي قرآني در زمينه
سمَاوَاتِ و الْﺄَ ْرضَ لَيَقُو ُل َّ
ال َّ
توحيد ،بر محور توحيد در ربوبيت و عبوديت و اطاعت شكل گرفته است و اصل وجود خداوند به عنوان
اصل فطري كه سرشت پاك بشر بدان اذعان دارد و به سوي او گرايش دارد ،مفروض گرفته شده است.
از ديدگاه برخي معاصرين برداشت ميشود كه گرچه وجود خدا فطري و بديهي است ،ولي در قرآن دﻻيلي
بر وجود خداوند اقامه شده است و قرآن در اين زمينه ساكت نيست .به نظر ميرسد در اين مسئله حق با
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩

 ▪ ٧٨اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

عﻼمه طباطبائي است .براي تبيين اين ديدگاه نياز به مباحثي است كه بدان پرداخته ميشود.
طرح اين بحث براي انديشمندان غير مسلمان كه به حجيت قرآن باور ندارند نيز سودمند خواهد بود.
آنان با مراجعه به متون مقدس مسلمانان ميتوانند ديدگاه قرآن را در مورد وجود خدا دريابند و به عنوان
يك احتمال )نه يك اصل قطعي( ديدگاه قرآن را با عقل و يافتههاي دين خود بسنجند و با اين رويكرد
تطبيقي به يافتههاي جديدي دست پيدا كنند.
در زمينه فطري بودن وجود خداوند و اثبات يا عدم اثبات وجود خدا در قرآن ،مقاﻻت گوناگوني نگارش
يافته است .مقاﻻت »بررسي و تحليل رويكردهاي فلسفي ،عرفاني و قرآني براهين اثبات وجود خدا«
)بهشتي مهر» (١٣٩٣ ،اثبات خدا در قرآن كريم« )قدردان قراملكي» (١٣٨٥ ،استدﻻلهاي صريح عقلي
بر وجود خدا در قرآن كريم« )دلبري و عارفي» (١٣٩٦ ،بررسي نظريه برهان پذيري وجود خدا در قرآن«
)خوانين زاده و همكاران» (١٣٩٣ ،چگونگي انعكاس براهين اثبات وجود خداوند در قرآن« )نصيري(١٣٩١ ،
و ...از اين قبيل است كه در آنها عمدتاً رويكردي انتقادي بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي اتخاذ شده است.
عﻼمه طباطبايي معتقد به فطري بودن وجود خدا در قرآن و عدم ذكر دليل بر اين موضوع شده است .در
اين مقاله ديدگاه عﻼمه تأييد و تقويت ميشود .همچنين ،رويكرد قرآن به مسئله وجود حق تعالي داراي
دﻻلتها و نتايجي است كه در اين مقاله به برخي از آنها اشاره ميشود.
 -٢چيستي فطرت و اعتﻘاد به وجود خداوند

واژه فطرت از ماده فطر بر وزن »فعله« به معناي شكافتن چيزي از جانب طول آن و اشاره به نوع
خاصي از آفرينش دارد )فراهيدي :١٤٠٩ ،ج  .(٤٧٣ ،٧راغب اصفهاني فطرت را به معناي خلق و ابداع به
مفهوم ابداع بدون سابقه ميداند )راغب .(٣٩٦ :١٣٨٩ ،در قرآن واژه فطرت با صيغهها و مشتقات متعددي
به كار رفته است )فطرة :روم ،٣٠ /فطركم ،اسراء ،٥١ /فطرنا :طه ٧٢ /و (...مشهورترين آيه در اين زمينه
ﻖ
ل ِل َﺨلْ ِ
س َعلَ ْيهَا لَا َت ْبدِي َ
ت ال َّل ِه الَّﺘِي َف َط َر النَّا َ
ن حَنِيفًا ِف ْط َر َ
آيه  ٣٠سوره روم است» :فَﺄَ ِﻗ ْﻢ وَ ْج َهكَ لِل ِدّي ِ

ال َلّه« )روم .(٣٠ /فطرت نيرويي در درون انسان است كه شخص به وسيله آن به خدا ايمان دارد .همان
ت وَالْﺄَ ْرضَ َليَقُو ُلنَّ ال َلّه« )طباطبايي،
ن ﺳَ َﺄلْ َﺘ ُه ْﻢ َﻣنْ ﺧَ َلﻖَ السَّمَاوَا ِ
چيزي است كه در قرآن ميفرمايد» :و َ َلئِ ْ

 :١٤١٧ج  .(٣١٠ ،١٠از ديد برخي انديشمندان ،امور فطري داراي اين ويژگيها هستند :الف( تحميلي
نيستند ،يعني در نهاد انسان تعبيه شده اند؛ از اين رو از طريق علم حصولي به دست نميآيند ،بلكه شهودي
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و حضورياند؛ ب( فراگير و همگاني هستند؛ ج( مﻼك تعالي و كمال انساناند؛ د( تبديل ناپذيرند ،يعني از
آنجا كه فطرت وديعه الهي است هيچ گاه از بين نميرود) .جوادي آملي ١٣٨٦ ،الف .(٢٧ :امور فطري
ممكن است دچار ضعف و كاستي و غفلت شوند ،اما زوال پذير نيستد .فطرت در برابر دو مسير كمال و
ضعف قرار دارد؛ برخي امور سبب شكوفايي فطرت ،و برخي سبب تضعيف و غبار بر روي فطرت انسان
ميشود .تقوا و گناه دو عامل شدت و ضعف فطرت انسان است .از آنجا كه فطرت ناظر و مشرف بر ساير
ابعاد است ،مخدوم و ساير ابعاد انساني خادم است .مصاديق امور فطري متعددند .حقيقتجويي ،زيبايي
طلبي ،گرايش به خير و خوبي و ميل به جاودانگي از جمله مصاديق امور فطري است .يكي از بنياديترين
امور فطري ،باور به وجود خداوند در انسانها است كه از اين ميل به خداجويي ،حس پرستش موجود
مقدس و  ...تعبير ميشود .در نهاد همه انسانها باور به خالق واحد و كامل براي عالم وجود دارد .همان
گونه كه معرفت به خداوند متعال فطري است ،دﻻيل وجود خدا نيز فطري هستند )طباطبايي :١٤٠٣ ،ج
 .(٢٣٦ ،١٥چنانكه دﻻيل نيازمندي معلول به علت ،مخلوق به خالق ،نظم به ناظم بديهي است .بر اساس
ديدگاه فطرت ،خداوند انسان را به گونهاي آفريده است كه ذات او شناختها و گرايشهاي خاصي را اقتضا
ميكند و اگر عوامل بيروني دخالت نكند و تاثير منفي نگذارند ،سير وجودي انسان به سمت آن بينشها و
گرايشهاست .حديث مشهور »هر مولودي بر اساس فطرت زاييده ميشود و اين پدر و مادر او هستند كه
او را يهودي و نصراني و مجوسي ميكنند« )مجلسي ،بي تا :ج  ،(١٨٧ ،٥٨شاهدي بر فطري بودن دين
در همه انسانها است .اين حديث بيانگر سير وجودي انسان به سمت خاصي است .جامعه و محيط نامطلوب
و نيز افكار ناصحيح ،انسان را از آن مسير منحرف ميكند )جوادي آملي١٣٦٨ ،ب.(٢٤ :
 -٣شواهد ديني فطري بودن اعتﻘاد به خداوند

فطري بودن اعتقاد به خدواند متعال ،يكي از مسلمات آموزههاي دين اسﻼم است كه عﻼوه بر آيات
قرآن ،آموزههاي روائي زيادي نيز ناظر به اين رويكرد هستند .در اينجا اشاراتي به برخي از آيات و روايات
در اين موضوع ميشود:
الف( آيه فطرت يكي از رايجترين آيات دﻻلت بر فطري بودن اعتقاد به خداوند است .بر اساس آيه ٣٠
ن َحنِيفا ِف ْطرَتَ ال َّلهِ ا َّلﺘِي
ك لِل ِدّي ِ
سوره روم ،دين الهي امري فطري در درون انسانها است» .فَ َﺄﻗِ ْﻢ وَ ْجهَ َ
ﻖ ال َلّه« )روم .(٣٠ /اين آيه از فطري بودن دين الهي سخن ميگويد كه
ل ِل َﺨلْ ِ
فَ َط َر ال َنّاسَ َعلَ ْيهَا لَا تَ ْبدِي َ
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩

 ▪ ٨٠اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

شامل اموري نظير اعتقاد به حق تعالي و نبوت نيز ميشود .در حقيقت يكي از اساسيترين شئون فطري
بودن دين الهي ،فطري بودن اعتقاد به حق تعالي است .عﻼمه طباطبايي در تفسير اين آيه ميگويد :ديني
كه اقامه وجه به سوي آن واجب است همان ديني است كه فطرت الهي )فطرتي كه تبديل پذير نيست(
به سوي آن هدايت ميكند؛ زيرا دين راهي است كه انسان را به سعادت ميرساند )طباطبائي :١٤١٧ ،ج
.(٢٦٧-٢٦٨ ،١٦
ب( آيات ديگري نيز دﻻلت بر فطرت توحيدي انسان دارد كه بدين گونه تقسيم بندي شده اند-١ :
آيات تذكره ،كه پيامبر را مذكر ميداندَ » :ف َذكِّرْ إِ َّنمَا أَ ْنتَ ُم َذكِّ ٌر« )غاشيه -٢ (٢١ /آيات نسيان ،كه به نسيان
عهد الهي از سوي بشر اشاره ميكند» :نَسُوا اللَّهَ فَ َأنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ« )حشر -٣ (١٩ /آيات ميثاق ،كه بر
ك ِﻣنْ َبنِي آدَ َم ِﻣنْ ُظهُورِ ِهﻢْ ُذ ِّر َّي َﺘهُﻢْ َو َأ ْش َهدَ ُهﻢْ عَلَﻰ
ميثاق ازلي خدا با انسان اشاره دارد» :وَإِذْ َأﺧَ َذ َربُّ َ
ن« )اعراف(١٧٢ /
ن َهذَا غَا ِفلِي َ
ت ِبرَ ِّبكُ ْﻢ ﻗَالُوا َبلَﻰ َش ِهدْنَا أَ ْن تَقُولُوا َي ْو َم الْقِيَا َﻣ ِة ِإنَّا ُكنَّا َع ْ
س ُ
س ِه ْﻢ أَلَ ْ
أَ ْنفُ ِ

 -٤آيات التجاء ،كه دﻻلت بر پناه بردن انسان به سوي خدا در شرايط اضطرار دارد )رشاد-٢١٥ :١٣٨٩ ،
» :(٢١٣فَإِذا رَكِبوا فِي الفُلكِ دَ َعوُا ال ﱠلهَ ﻣُﺨلِصينَ َل ُه الدّينَ َف َلمّا نَﺠّاهُﻢ إِلَﻰ ال َبرﱢ إِذا هُﻢ يُشرِكونَ«

)عنكبوت.(٦٥ /
احاديث گوناگوني بر فطري بودن اعتقاد به خدا دﻻلت دارد .مطابق اين احاديث ،معرفت انسان به خدا
و توحيد امري فطري است كه خداوند در سرشت همه انسانها قرار داده و آنها را با آن آشنا كرده است.
در فقرهاي از دعا ،معرفت ربوبي معرفتي فطري تلقي شده ،كه خداوند بندگان را بر آن فطرت آفريده است.
»ستايش مخصوص خدائي است كه به بندگانش حمد و سپاس آموخت و فطرت آنها را با ربوبيت خويش
سرشته است« )صدوق ١.(٥٦ :١٣٩٨ ،برخي از اين روايات عبارت است از:
ﻖ عَلَﻰ ال ﱠﺘ ْوحِيد« آمده است كه به احاديث مربوط به
ج( در كتاب كافي بابي با عنوان » ِف ْط َر ِة ا ْل َﺨلْ ِ

فطرت توحيدي بشر اشاره شده است .از زراره نقل شده است كه از امام باقر عليه السّﻼم تفسير قول خدا
عزّ و جلّ »حنفاء للّه غير مشركين به« را پرسيدم؟ فرمود :حنيف بودن همان فطرتى است كه خدا مردم را
بدان سرشته و آفرينش خدا دگرگونى ندارد .آنها را بر شناسائى سرشته است .زراره گفت :پرسيدمش از قول
خدا عز و جل »و چون برگرفت پروردگارت از آدميزادهها« فرمود نژاد آدم را تا روز رستاخيز از پشت او در
آورد و چون مورچه در آمدند و خود را بدانها شناساند و اگر چنين نبود كسى پروردگارش را نميشناخت،
فرمود :رسول خدا صلّى اللﱠه عليه و آله فرموده :هر نوزاد بر فطرت زاده شود كه ميشناسد خدا عزّ و جلّ
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آفريننده است چنانكه خدا فرموده »و اگرشان بپرسى چه كسي آفريده آسمانها و زمين را« البته ميگويند
خدا) .كليني :١٣٦٢ ،ج  (١٣ ،٢همچنين در حديث ديگري در كافي آمده است :كسى كه بر فطرت توحيد
به دنيا آيد و در باره خدا شك كند هرگز بخير باز نگردد) .همان ،ج .(٤٠٠ ،٢
د( در كتاب توحيد صدوق بابي با عنوان »فطرة اﷲ عز و جل الخلق على التوحيد« وجود دارد كه
احاديث گوناگوني در زمينه فطرت توحيدي بشر ذكر شده است .در يكي از روايات آمده است :از ابو عبد
اللﱠه صادق )ع( پرسيدم :كﻼم خداوند كه مىگويد» :سرشت الهى كه مردم را بر آن سرشت آفريده است«
يعنى چه؟ ابو عبد اللﱠه گفت :يعنى همه مردم را سراسر بر سرشت توحيد و يكتاشناسى اللﱠه آفريده است.
)صدوق(٣٢٩ :١٣٩٨ ،
ه( در حديث مشهور ديگري از پيامبر اسﻼم نقل شده است كه »هر نوزادى بر اساس فطرت به دنيا
ميآيد و پدر و مادرش او را يهودى و ترسا و گبر كنند« )مجلسي ،بي تا :ج .(١٨٧ ،٥٨
و( بخشهايي از دعاي عرفه نيز شاهد آشكاري بر ظهور خدا براي عالميان است» .چـگـونـه بر وجود
تو استدﻻل شود به چيزى كه خود آن موجود ،به تو محتاج اسـت .آيـا براى غير تو ظهورى هست كه در
تو نباشد تا آن موجود سبب ظهور تو شود؟ اي خداي متعال تـو كى پـنـهان شدهاى تا محتاج به دليلي
باشد كه به تو دﻻلت كند؟ و چه وقت دور بودهاي تا نشانههاي تو ،ما را به تو برساند؟« )مجلسي ،بي تا :ج
 ٢(٢٢٦ ،٩٨بر اساس اين فقرات ،ظهور و آشكارگي ذاتا مربوط به حق تعالي است و ديگران اگر ظهور و
وجودي دارند پرتوي از ظهور او هستند .بر اين اساس كسي كه وجود و ظهورش از اوست آيا تعجب ندارد
كه وجود او را انكار كند؟ در اين فقره از دعا ،حضرت ميفرمايد خداوند غايب نيست كه احتياج به دليل
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.
 -٤مخالفان ديدگاه عﻼمه طباطبايي و پاسخ به آنها

ديدگاه عﻼمه طباطبايي و برخي ديگر از علما مبني بر بديهي بودن و عدم اثبات وجود خدا در
قرآن ،مورد مناقشه قرار گرفته است .عدهاي معتقدند قرآن به صراحت وجود خدا را اثبات كرده است
)بهشتي (٤٣ :١٣٩٦ ،و برخي معتقدند قرآن به نحو تلويحي و ضمني وجود خداوند را اثبات كرده است
)سبحاني٢٠ :١٣٧٥ ،؛ مصباح يزدي :١٣٧٣ ،ج  .(٢٤ ،١در اينجا ادعا و ادله آنها مورد نقد قرار ميگيرد.
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 ▪ ٨٢اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

 -٤-١اقامه برهان بر وجود خدا دليل بر بديهي نبودن وجود خداست.

برخي معتقدند اگر وجود خدا بديهي بوده و صرف تصور آن براي تصديقش كافي باشد ،ارائه برهان
كاري لغو خواهد بود .بر همين اساس ،عﻼمه طباطبايي رهيافت برهان بر وجود خداوند در قرآن را از اساس
انكار نموده است .سپس بر اين ديدگاه ايراد گرفتهاند كه اگر وجود خدا بديهي باشد چرا در طول تاريخ
ملحداني بودهاند كه خدا را انكار كردهاند و نيز ائمه در برابر ملحدين اقامه برهان كردهاند )نصيري:١٣٩١ ،
 .(١١٦همچنين عﻼمه طباطبايي نيز در كتابهاي خود بر اثبات وجود خدا برهان اقامه كرده است .همه
اين موارد نشان دهنده اين است كه وجود خدا بديهي نيست و بايد بر وجود او برهان اقامه كرد و خداوند
در قرآن اين كار را انجام داده است )همان.(١١٧ ،
در جواب بايد گفت بين بديهي دانستن وجود خدا و عدم اثبات او ،تﻼزمي وجود ندارد .اينگونه نيست
كه اگر كسي معتقد باشد وجود خدا بديهي است ،ﻻزمهاش اين باشد كه نميتوان خدا را اثبات كرد .از اين
رو منطقدانان در بحث بديهيات بيان كردهاند كه امور بديهي به دﻻيل گوناگون ممكن است مورد غفلت
و انكار عدهاي قرار بگيرد و اقامه دليل بر امور بديهي ممكن است .از اين رو عﻼمه طباطبايي با اينكه معتقد
است وجود خدا بديهي است ،ولي در كتابهاي فلسفي خود بر وجود او اقامه برهان كرده است .در واقع،
اگر فطري بودن گرايش به مبدأ آفرينش را در قرآن بپذيريم ،طبع ًا ادلهاي كه براي اثبات وجود خدا ذكر
ميشود جنبه تبيين ،تنبيه و تذكره دارد و نه تعليل) .جوادي آملي١٣٨٦ ،ب .(٣٢ :همچنين امور فطري دو
بخش دارد .بخشي از آن به دانشها مربوط است ،در اين صورت امور فطري به معناي امور بديهي است و
امور بديهي برهان بردار است) .جوادي آملي ١٣٨٦ ،الف (٣٢-٣٣ :پس با اينكه قضايايي مانند خدا وجود
دارد فطري انسان است ،در مقام اثبات ،بينياز از دليل نيست؛ بلكه در مقام اثبات بايد آن را با برهان اثبات
كرد )همان .(٣٨ ،در واقع امور بديهي در عين بي نيازي از دليل تأسيسي ،در جهت برطرف نمودن غفلت،
امكان اقامه دليل تنبيهي براي آنها وجود دارد .همچنين گزاره »اگر وجود خدا بديهي بوده ،صرف تصور
آن براي تصديقش كافي باشد ،ارائه برهان كاري لغو خواهد بود« )نصيري (١١٦ :١٣٩١ ،قابل پذيرش
نيست؛ چون اوﻻً ،بديهي اولي يكي از اقسام بديهيات است و آنچه عﻼمه طباطبايي بدان اذعان كرده است
بداهت وجود خداوند است )طباطبائي :١٤١٧ ،ج  (٣٩٥ ،١نه اينكه اعتقاد به وجود خداوند جزو بديهيات اوليه
است .ثانياً ،اقامه برهان بر امور بديهي براي كسي كه بديهي بودنش برايش آشكار نباشد و يا شبههاي
داشته باشد لغو نخواهد بود.
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 -٤-٢وجود منكران خدا در زمان نزول قرآن

به باور معتقدان به عدم اثبات وجود خدا در قرآن )مانند عﻼمه طباطبايي( از آنجا كه در زمان
نزول وحي ،مخاطبان قرآن ،وجود خدا را قبول داشتهاند و انحراف آنها در زمينه شرك بوده است ،قرآن به
بحث اثبات وجود خدا نپرداخته است .مخالفان ديدگاه عﻼمه طباطبايي بر اين سخن ايراد گرفتهاند كه عدم
وجود منكران خدا در ميان مخاطبان قرآن امر مسلمي نيست ،زيرا ادعاي دهريان در قرآن طبق آيه »وَﻗَالُوا
ﻣَا ِهيَ ِإلَّا حَيَا ُتنَا الدُّنْيَا َنمُوتُ َو َنحْيَا وَ ﻣَا ُي ْه ِلكُنَا إِ َلّا ال َّد ْهرُ« )جاثيه (٢٤ /انعكاس يافته است .اين آيه در

پاسخ به مدعيات دهريان بوده كه وجود خدا را منكر بودهاند) .دلبري و عارفي (١٤٧ :١٣٩٦ ،بنابراين در
زمان نزول وحي ،ديدگاه دهريان كه منكر وجود خدا بوده اند مطرح بوده و قرآن نيز به اين ديدگاه واكنش
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.
در پاسخ بايد گفت گرچه از ديد برخي مفسران مقصود از اين سخن كه »و ما يهلكنا اﻻ الدهر« انكار
وجود خدا بوده است )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  ،(١١٨ ،٩بر اساس ديدگاه عﻼمه طباطبايي مقصود انكار معاد
بوده است؛ زيرا سياق آيه احتجاج عليه وثني مذهبان است كه صانع را قبول دارند ولي منكر معادند؛ بنابراين
آيه در جواب به ديدگاه مشركين است كه منكر معادند نه دهريون كه هم مبدا را منكرند و هم معاد را؛ زيرا
در آيات قبل سخني از دهريان به ميان نيامده است تا بگوييم آيه مربوطه در پاسخ به آنان است) .طباطبائي،
 :١٤١٧ج  (٢٦٥ ، ١٨همچنين تفاسيري مانند مجمع البيان كه اين آيه را در زمينه انكار صانع ميدانند
دليلي بر ديدگاه خود ارائه ندادهاند.
در پاسخ به اشكال وجود مناظرات بين ائمه و ملحدين ،بايد گفت كه گسترش الحاد در جامعه اسﻼمي
بيشتر در زمان خلفاي عباسي و ورود افكار انحرافي در شبه جزيره عربستان بوده است و به تدريج گروههاي
الحادي شكل گرفتهاند) .مطهرى ،بي تا :ج (٤٧٤ ،١؛ ولي در زمان نزول قرآن ،گروههاي قابل توجهي از
ملحدين به چشم نميخورد و پيامبر اسﻼم بيشتر با اهل كتاب و مشركين كه همه آنها خدا را قبول داشتند
مواجه بوده است .اگر هم افراد ملحدي بودهاند بسيار اندك بودهاند و نيازي به ذكر آنان در قرآن نبوده است.
از آيات قرآن چنين استفاده ميشود كه اصل وجود آفريدگار در محيط نزول قرآن مورد قبول همگان بوده
است )جوادي آملي١٣٨٦ ،ب .(٢٥ :ملحدين در زمان اهل بيت )مانند ابن ابي العوجا و (...در اقليت بودهاند؛
دليل اين امر نيز بيشتر ورود افكار و انديشههاي گوناگون به شبه جزيره عربستان )جوادي آملي:١٣٩٥ ،
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 ▪ ٨٤اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

 (٢٤٧به خصوص در زمان خلفاي بني عباس بوده است .ولي قبل از آن و بخصوص در زمان پيامبر،
گروهي به نام منكران وجود خداوند و ملحدين وجود نداشته است .در واقع در زمان نزول قرآن ،پيامبر با
چندين گروه مواجه بوده است -١ :وثنيون :كه به خداي واحد اعتقاد داشتند ولي بتها را به عنوان شفيع و
واسطه در تدبير جهان مؤثر ميدانستند و به عبادت آنها ميپرداختند -٢ .اهل كتاب :كه بيشتر يهوديان
مدينه و مسيحياني كه در شبه جزيره عربستان سكني داشتند-٣.دهريون :كه معتقد بودند دهر آنها را
هﻼك ميكند و معادي وجود ندارد) .همانجا(
 -٤-٣جاودانگي قرآن و فرازماني و فرامكاني بودن آن

طبق اين دليل نميتوان گفت قرآن صرفاَ براي اعراب زمان پيامبر نازل شده است؛ بلكه قرآن
كتابي فرازماني و فرامكاني است و نميتوان گفت قرآن در برابر چالش اعتقاد به عدم وجود خدا در ميان
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
مسئله الحاد براي بشر مطرح بوده و هست .بنابراين قرآن نسبت به اين مسئله سكوت نميكند و قطعاَ به
اين امر مهم نيز توجه داشته است )دلبري و عارفي.(١٢٠ :١٣٩٦ ،
در جواب بايد گفت عدم اثبات وجود خدا در قرآن به معناي سكوت در اين زمينه نيست؛ بلكه خداوند
در آيات گوناگون گوشزد ميكند كه دين )كه بخش مهم آن توحيد است( امر فطري است و فطرت بشر
بر اساس نگاه توحيدي سرشته شده است .در واقع ،اصل وجود خدا آشكار و بديهي است و نيازي به
استدﻻل و جدل ندارد .اگر بشر به فطرت توحيدي خود رجوع كند اصل وجود خدا را مييابد .بنابراين عدم
استدﻻل بر وجود خدا ،دليل بر بي توجهي و سكوت نسبت به وجود خداوند نيست؛ بلكه شاهد بر بديهي
انگاشتن وجود اوست .به عبارت ديگر ،عدم پرداختن قرآن به مسئله اثبات وجود خدا بيانگر آن است كه
وجود خداوند بديهي است و با اندك توجهي انسان بدان اعتراف مي كند؛ همانگونه كه عرفا خداوند را
ظاهرترين اشياء ميدانند و به مسئله اثبات وجود خدا در كتب خود نپرداختهاند .به نظر ميرسد در بين
عالمان شاخههاي علوم اسﻼمي )كﻼم ،فلسفه و عرفان( ،عرفا با الگو قرار دادن قرآن ،بيش از سايرين اصل
وجود خدا را بديهي انگاشتهاند و وارد مباحث اثبات وجود خدا نشدهاند .البته نميتوان بر كساني كه به بحث
اثبات وجود خدا و دفع شبهات منكرين او پرداختهاند ،ايراد گرفت؛ زيرا اقتضاي وجود دﻻيل ملحدين اين
است كه بدانها پاسخ داده شود و دﻻيل گوناگوني بر اثبات وجود خدا اقامه شود؛ ولي براي كساني كه
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )بائيز و زمستان (٩٩
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شبههاي ندارند اثبات اصل وجود خدا چندان نيازي نيست و فطرت توحيدي بشر براي شناخت و گرايش
به مبدا هستي كافي است.
در واقع رسالت پيامبر اسﻼم 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
كلي دين سابقه آشنايي دارند و وحي الهي براي شكوفايي آن معارف آمده است .از اين رو ،روح تعليمات
الهي درباره اصول دين توجه دادن به فطرت انساني است و اين شامل حال همه انسانها ميشود )جوادي
آملي .(٧١-٧٣ :١٣٦٦ ،خﻼصه آنكه قرآن براي همگان نازل شده است و به عنوان تذكر و يادآوري براي
همه ميباشد؛ پس همگان در نهاد خويش بينشها و گرايشهاي خدايي دارند و به معارف كلي دين سابقه
آشنايي دارند )همان.(٧٣ ،
 -٤-٤وجود براهين اثبات خدا در قرآن

يكي ديگر از دﻻيل معتقدان به اثبات وجود خدا در قرآن اين است كه آيات متعددي در قرآن
ض« )ابراهيﻢ(١٠ /
ت وَ ا ْلﺄَرْ ِ
ك فَا ِﻃ ِر السَّمَاوَا ِ
دﻻلت بر اثبات وجود خداوند دارد؛ مانند آيه »أَفِي ال َّل ِه شَ ٌّ

» َأ ْم ُﺧلِقُوا ِﻣنْ غَ ْي ِر َشيْ ٍء َأمْ ُه ُﻢ ا ْلﺨَالِقُو َن« )طور (٣٥ /و ...حتي برخي از نويسندگان معتقدند خداوند در

قرآن به برهان نظم ،برهان وجوب و امكان ،برهان حدوث ،برهان حركت ،برهان صديقين ،برهان فطرت
و ...به نحو صريح و يا ضمني اشاره كرده است )نصيري.(٦٧ :١٣٩١ ،
سمَاوَاتِ َو ا ْلﺄَ ْرضِ« مربوط به شك در
ك فَا ِﻃرِ ال َّ
شهيد بهشتي معتقد است آيه »أَفِي ال َّلهِ شَ ٌّ
اصل هستي خداست .ايشان در جواب مرحوم عﻼمه طباطبايي كه معتقد است اين آيه در جواب بت پرستان
است كه وجود خدا را قبول دارند ،بنابراين اثبات وجود خدا در اين آيه بيفايده خواهد بود ،ميگويد بر فرض
كه اين مطلب )اعتقاد به وجود خدا توسط بت پرستان( در مورد همه بت پرستان عربستان در عصر پيامبر
اسﻼم قابل اثبات باشد ولي آيا در مورد همه بت پرستان در همه ادوار تاريخ نيز قابل اثبات هست تا بتوانيم
در فهم اين آيه كه به عاد و ثمود و اقوام گذشته ديگر مربوط است بدان استناد كنيم؟ )بهشتي(٤٤ :١٣٩٦ ،
در جواب به ايراد شهيد بهشتي بايد گفت كه همانگونه كه عﻼمه طباطبايي بيان كرده است سياق آيه
ب« )ابراهيم (٩ /و بت
در جواب به انكار بت پرستان است كه ﮔفﺘند » ِإنَّا لَفِي شَكٍّ ﻣِ َمّا َتدْعُونَنَا ِإلَيْ ِه ُﻣرِي ٍ
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩

 ▪ ٨٦اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

پرستان اصل وجود خدا را قبول داشتند و در توحيد ربوبي و ...مشرك بودند .عﻼمه طباطبايي ذيل آيه

ض« )ابراهيم (١٠ /معتقد است آيه در صدد اثبات وجود خدا يا
ت و الْ َﺄ ْر ِ
سمَاوَا ِ
ك فَا ِﻃ ِر ال َّ
» َأفِي ال َّل ِه َش ٌّ
اثبات وجود خالق نيست ،بلكه توحيد ربوبيت را اثبات ميكند؛ زيرا بت پرستان وجود خالق را منكر نيستند
بلكه توحيد ربوبي را منكرند و اثبات خالق در برابر منكر توحيد ربوبي ،فايدهاي ندارد .از ديد عﻼمه طباطبايي
ض يدعوكﻢ ليغفر لكﻢ ﻣن ذنوبكﻢ« در پاسخ به كﻼم
آيه »افي اﷲ شك فَا ِﻃرِ السَّمَاوَاتِ و ا ْل َﺄرْ ِ

مشركين بوده كه معتقد بودند»:إِنَّا كَ َفرْنَا بِمَا ُأ ْرﺳِ ْل ُﺘﻢْ ِب ِه وَ إِنَّا لَفِي َشكٍّ ﻣِ َمّا َت ْدعُو َننَا إِلَ ْي ِه ُﻣرِيبٍ«

)ابراهيم (٩ /مشركين در اين عبارت دو چيز را منكر بودهاند نخست رسالت انبيا ،و ديگري توحيد ربوبي.
جواب قرآن نيز در پاسخ به اين دو انكار است بدين صورت كه جمله »افي اﷲ شك« برهان بر اثبات
ن ذُنُوبِ ُك ْﻢ« )ابراهيم (١٠ /برهان بر اثبات رسالت انبيا
توحيد ربوبي است و جمله » َيدْعُو ُك ْﻢ لِ َيغْ ِف َر َلكُ ْﻢ ِﻣ ْ

است .همچنين وصف »فاطر« براي اين است كه شك در ربوبيت را از بين ببرد )طباطبايي :١٤١٧ ،ج ،١٢
 .(٢٦از طرف ديگر خداوند در اين آيه استدﻻلي ذكر نكرده است بلكه فرموده استَ » :أفِي اللَّهِ شَكٌّ« يعني
وضوح مطلب به گونهاي است كه هيچ شكي در آن نيست .اما اينكه اين سخن را نميتوان در مورد بت
پرستان زمان قوم نوح و عاد و ثمود و ...سرايت داد ،بايد در جواب گفت كه از سياق ساير آيات قرآن بر
ميآيد كه دعواي پيامبران با بتپرستان در مورد اثبات اصل وجود خدا نبوده است ،بلكه در مورد توحيد
ربوبي ،توحيد اطاعت ،توحيد در عبادت و ...بوده است .مثﻼَ با نگاهي به آيات سوره هود بخصوص آيات
 ٢٥به بعد ميتوان دريافت كه بيشتر بحث انبيا با قوم خود در مورد عبادت خدا و نه اثبات اصل وجود خدا
بوده است .بنابراين با جستجويي كه در آيات قرآن شد ميتوان نتيجه گرفت كه بت پرستان زمان انبياء
گذشته نيز اصل وجود خدا را قبول داشتهاند ،و محاجّه انبيا با آنان در اين زمينه نبوده است .مطابق آيه ٣٦
سوره يس ،آنها اصل وجود خدا را ميپذيرند ،اما ارسال رسل از ناحيه خداوند متعال را انكار ميكنند» .ﻗَالُوا

ن شَيْ ٍء إِ ْن أَ ْن ُﺘﻢْ إِلَّا تَ ْك ِذبُو َن« )يس.(٣٦ /
ن ِﻣ ْ
ش ٌر ﻣِ ْث ُلنَا َوﻣَا َأنْزَ َل ال َّرحْ َم ُ
ﻣَا َأ ْنﺘُﻢْ إِ َلّا بَ َ

همچنين شهيد بهشتي آيه »ام خلقوا من غير شيء« را ناظر به شك احتمالي انسان در مورد اصل
وجود خدا ميداند )بهشتي .(٤٥ :١٣٩٦ ،از ديد ايشان آيات  ٣٥و  ٣٦سوره طور نخست اين شبهه را طرح
كرده است كه در پيدايش جهان و انسان آفريدگاري دخالت نداشته و اينها خود به خود خلق شدهاند ،آنگاه
براي جواب به اين اشكاﻻت قرآن با سؤاﻻت گوناگوني فطرت انسان را بيدار ميكند كه همه اينها كار
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خداست .پس طرح مسئله شك در اصل هستي خدا از اين آيات به خوبي نمايان است )همان(٤٥-٤٧ ،؛
اما سياق آيات سوره طور نشان دهنده پاسخ به مشركين است كه با نبوت پيامبر و دعوت او مخالفت
ميورزيدند و او را شاعر و ساحر و ...ميدانستند .بنابراين سياق آيات نفي عذر تكذيب كنندگان است
ن َغيْرِ َشيْءٍ أَ ْم هُ ُم الْخا ِلقُون« چنين است» :بلكه
)طباطبايي :١٤١٧ ،ج  (١٩ ،١٩و معناى آيه » َأمْ خُ ِلقُوا مِ ْ
مىپرسيم :آيا اين تكذيب كنندگان از غير آن چيزى كه ساير افراد بشر از آن آفريده شدهاند ،خلق شدهاند؟
و در نتيجه ساير افراد بشر صﻼحيت دارند كه خدا رسوﻻنى به سويشان بفرستد و آن رسوﻻن به سوى
حق دعوتشان بكنند و ايشان با عبوديت خدا به كمال مطلوب خود برسند و اما اين تكذيب كنندگان به
ﻼ تكليفى ندارند ،و امر و نهيى متوجهشان نمىشود و ثواب
خاطر اينكه خلقتشان از چيزى ديگر است اص َ
و عقابى در كارشان نيست؟« )همان (٢٠ ،گرچه ممكن است آيات قرآن الهام بخش براهيني براي اثبات
ن َل ُهﻢْ أَ َّن ُه ا ْل َحﻖُّ َأوَ َلﻢْ
س ِهﻢْ َح َﺘّﻰ َيﺘَ َبيَّ َ
وجود خداوند باشد  -مانند آيه »ﺳَ ُنرِي ِهﻢْ آيَا ِتنَا فِي الْآفَاقِ َو فِي أَ ْنفُ ِ
ل َشيْ ٍء َشهِيدٌ« )فصلت (٥٣ /كه ارائه دهندگان برهان صديقين اين آيه را الهام
ك َأ َّنهُ َعلَﻰ كُ ِّ
ف ِب َربِّ َ
َيكْ ِ

بخش برهان صديقين ميدانند -اما بين ارائه برهان بر اثبات وجود خدا در قرآن و الهام بخش بودن قرآن
در زمينه ارائه براهين ،تفاوت هست .در واقع قرآن در طرح مسائلي مانند شناخت صفات خدا و ...روشي را
انتخاب كرده كه در اثبات وجود خدا نيز به كار ميآيد )جوادي آملي ١٣٨٦ ،ب.(٢٩ :
 -٥علت عدم التفات قرآن به مسئله اثبات خدا

پس از طرح ادله موافقان اثبات خدا در قرآن و پاسخ دادن به آنها ،ﻻزم است تبيين شود كه چرا
در قرآن وجود خدا اثبات نشده است .روشن است كه كتاب شريف قرآن ،كه الفاظ و معاني آن از سوي
خداوند متعال است ،گزارهها ،مسائل ،اهداف و كميت و كيفيت مباحث در آن از روي حكمت بالغه الهي
تنظيم شده است .طرح مباحث فرعي فقهي در قرآن ،حكايت از جامعيت اين كتاب دارد .بنابراين ،پرداختن
يا نپرداختن قرآن به موضوعي از روي حكمت است .با اين حال مسئله اثبات خداوند يكي از بنياديترين
موضوعات است كه ساير مسائل دين بر آن مبتني است .از اين رو در نگاه اول پرداختن به اين موضوع
ضروري مينمايد ،به ويژه اينكه با انكار آن ،ساير مسائل دين نيز منتفي ميشود .در صورتي كه بپذيريم در
برخي از آيات به آن پرداخته شده باشد )كه اصل آن مورد ترديد است( ميزان آن بسيار محدود و با
دﻻلتهاي التزامي و غير مستقيم است .در اين صورت اين سؤال مطرح ميشود كه چرا قرآن به موضوعي
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩

 ▪ ٨٨اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

با اين اهميت باﻻ نپرداخته است )بر اساس ديدگاه مختار( .يا آآنكه اگر پرداخته شده چرا بسيار محدود ،يا
اشارهاي بوده است؟ با توجه به اينكه به طور طبيعي اقليتي منكر وجود خداوند هستند و طبيعي است كه
خداوند در قرآن براي اين موضوع بايد حجت را بر اين افراد تمام كند؛ خصوصاَ در مسئلهاي كه ركن دين
است و فقدان آن سبب زوال حجيت دين و رسل الهي مي شود؛ از طرف ديگر شيوه قرآن اين نيست كه
در مورد هر مسئله فطري به آن نپردازد؛ مسئله توحيد و نفي شرك در ربوبيت نيز امري فطري است كه
قرآن فراوان به اين موضوع ميپردازد .بنابراين به نظر ميرسد اين موضوع داراي ويژگيهاي خاصي است
كه در اينجا بدان پرداخته شده است:
 -٥-١بداهت عقلي مسئله وجود خدا در سطح عالي آن:

ذهن هر انسان عاقلي از وجود نظم در عالم به ناظم و از وجود شگفتيهاي جهان آفرينش به وجود
خالق براي آن پي ميبرد و اين موضوع با كمتر تأملي براي هر فرد قابل اثبات است .همانطور كه هيج
انسان عاقلي وجود ساختمان كوچك بدون بنا را نميپذيرد ،ساختمان با عظمت جهان آفرينش نيز از اين
خصوصيت مستثني نيست .مراد از سطح عالي اين مسئله امري نيست كه مشكوك ،ضعيف يا اختﻼفي
باشد ،بلكه با اندك تأمل قابل اثبات است .برخي از دانشمندان نيز بر بداهت وجود خدا سخن گفتهاند:
»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
مباحث ديني جايگاهي ندارد]مباحث ديني به اين موضوع نپرداختهاند[ ...لذا معروف است كه دين اسﻼم،
براي اثبات خداوند ارسال نشده بلكه براي اثبات توحيد آمده است .قرآن از بداهت وجود خداوند حتي در
نزد افرادي كه عقائد باطلي دارند سخن گفته است .آنجا كه ميفرمايد :و اگر از آنها بپرسي» :چه كسي
آسمانها و زمين را خلق كرده است؟« حتماً ميگويند» :خدا« )زمر (٣٨ /اين افراد با اينكه مشرك و منحرف
در عقيده ايمان به توحيد خداوند بودهاند ،ولي او را خالق ميدانسته اند) «.تفتازاني :١٩٩٢ ،ج (١٥ ،٤
 -٥-٢فطري بودن مسئله وجود خدا در سطح عالي آن:

همانطور كه انسان به لحاظ عقلي وجود آفريدگار براي عالم را ضروري ميداند ،به لحاظ فطري نيز در
درون انسانها گرايشي به حق تعالي وجود دارد .اين گرايش در مقابل ساير گرايشهاي فطري ،شدت و
قوتش بيشتر است.
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بر اساس اين دو مطلب انكار خدا جايگاهي ندارد .از آنجا كه هر عقل سليمي كه مطابق اصول اولي
عقل حركت كند به صورت فطري وجود خداوند در عالم را ميپذيرد و با تمام وجود به آن گرايش دارد ،در
اين صورت كساني كه خداوند متعال را انكار ميكنند ،در حقيقت آشكار ترين واقعيت جهان را انكار ميكنند.
گويا كه روشني خورشيد را انكار ميكنند .اين افراد با حكم صريح عقلي و فطري خود مبارزه كردهاند؛ چون
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
تعالي را در عالم انكار كنند .براي اصﻼح رأي و نظر آنها بايد آن عوامل را بررسي كرد .بنابراين به نظر
ميرسد دليل اين مسئله از ناحيه حق تعالي شدت آشكار بودن آن است؛ همان طور كه هيچ انسان عاقلي
براي روشني روز دليل ذكر نميكند ،بحث وجود خدا براي عالم از روشني خورشيد نيز روشنتر است؛ زيرا
اين حكم روشني خوشيد به وسيله حس است و وجود خدا با عقل و فطرت درك ميشود و حس نيز
مقدمات تأييد آن را فراهم ميكند.
 -٦دﻻلتهاي معرفتي مسئله عدم اثبات وجود خدا در قرآن

 -٦-١اعتقاد به عدم اثبات وجود خدا در قرآن نتايجي خواهد داشت .يكي از آنها ،توجه به تأثير عوامل
غير معرفتي در الحاد است .به ديگر سخن ،معرفت و باورهاي انسان گاه حاصل مجاهدتهاي علمي و
پيروي از استدﻻل است و با ترتيب دادن براهين و شواهد به سمت يك نظريه گرايش پيدا ميكند .اما گاه
برخاسته از يك عامل غير معرفتي است .عوامل غير معرفتي متعدد هستند .بر اساس اين رويكرد ،ريشه
انكار خدا بيش از اينكه ناشي از قصور فهم و وجود شبهه باشد ،ريشه در امور غير معرفتي دارد .عوامل غير
معرفتي آن دسته از عواملي هستند كه از جنس معرفت و انديشه نيستند؛ اما ميتوانند در جهت ،محتوا،
ساختار و نظريات علمي تأثيرگذار باشند .بحث از عوامل غير معرفتي در روند شكل گيري باورها ،انديشهها
و علوم كه امروزه شواهد زيادي بر اين موضوع اقامه شده است ،ميتواند درك ما را از معرفت و عوامل آن
تعميق بخشد و از آسيبهاي ناشي از اين موضوع بكاهد .پيوند دادن انديشه با مسائلي نظير :تعصب ،تقليد،
مزاج ،تغذيه و  ...آثار و لوازم مهمي در بر دارد كه ميتواند زمينههاي طرح مسائل ديگري را فراهم كند .در
غرب اين مباحث جايگاه مهمي دارد؛ اگر چه در جامعه ما هنوز چنين مباحثي به شايستگي شكل نگرفته
است .ويليام جيمز از جمله دانشمنداني است كه به اين مسئله التفات خاصي داشته و معتقد است كه باورها
و بينشهاي ما بيش از آنكه تابع عمليات فكري و عقﻼني باشد ،تا حد زيادي متاثر از اموري نظير تلقين،
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 ▪ ٩٠اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

القائات ،عشق ،نفرت ،منفعت فردي و گروهي است (James, 2006: 55-56) .بر همين اساس ،در روايات
مطابق روايات ارتكاب گناهان عامل انكار وﻻيت و توحيد ذكر شده است .گناه از مقولههاي عملي است
كه انجام آن سبب پيدايش باورها و گرايشات منفي در انسان ميشود .به فرموده پيامبر گرامي اسﻼم همانا
گناهان ،گمراهى را بر گنهكار مسلط مينمايد تا آنجا كه او را به رد وﻻيت و امامت وصى رسول خدا و
انكار نبوت پيامبر نيز يكتايى خدا و الحاد و كفر در دين خدا ،آلوده ميگرداند) .نوري :١٤٠٨ ،ج ٣(٣٣٧ ،١١
تعداد قابل توجهي از آيات قرآن ،شرط پذيرش آيات الهي را سﻼمت نفس و تع ّقل ذكر كرده است
)يونس ،٦ /بقره ،١٦٤ /آل عمران .(١٩٠ /از نگاه قرآن انكار خدا و معاد بيش از آنكه حاصل شبهه علمي و
جهل معرفتي باشد ،نتيجه طغيان و عصيان انسان است )قيامت .(٥ /عﻼمه طباطبايي معتقد است اگر
انسان با نهادي پاك و دلي آرام نگاهي به جهان هستي نمايد ،در هر گوشه و كنار آن آثار و دﻻيل وجود
پاك آفريدگار را مشاهده خواهد كرد ،و از هر در و ديواري به ثبوت اين حقيقت گواهي خواهد شنيد.
)طباطبائي :١٣٧٩ ،ج (١٢ ،١
 -٦-٢با مراجعه به ملحدان تاريخ ميتوان نتيجه گرفت انكار آنها عمدتاَ از مسائل عملي و بحرانهاي
زندگي ناشي شده است ،نه آنكه مسئله علمي داشته باشند .به اعتقاد يكي از محققان غربي بعضي از افراد،
مانند ماركس ،نيچه ،سارتر و كامو ،پيش از آنكه به شرح نظريهاي بپردازند كه هدف آنها اثبات و استدﻻل
بر الحاد باشد قبﻼ ملحد بودهاند .(Bonansea, 1979: 60) .سارتر يكي از فيلسوفان ملحد قرن  ١٩ريشه
الحاد را نابسانيها و بحرانهاي اجتماعي ميداند» :هيچ كفر و الحادي نيست كه در نهايت نتوان كليدش
را در نابساماني اجتماعي يافت« )سارتر (٢٩٧ :١٣٥٤ ،بر همين اساس او ميگويد من مسئله را در دوازده
سالگي براي خود حل كردم .بعدها استدﻻلهاي الحادي را مطالعه كردم ) .(71 Sartre, 1984:اين افراد
در زندگي شخصي بحرانها و نابسامانيهاي اجتماعي و يا نارساييهاي ديني و عملكرد نامناسب كشيشان
و متوليان ديني را ديدهاند و اين امور زمينه الحاد آنها شده است.
 -٦-٣تقدم روش ساده بر پيچيده :در وصول به حق تعالي در فرايند تبديل علم حضوري انسان به
خداوند به علم حصولي ،ابتدا براهين ساده شكل ميگيرد و هر چه از اين علم حضوري فاصله گرفته شود
تأمﻼت در زمينه علم حصولي بيشتر و براهين نيز پيچيدهتر ميشود .در احاديث نيز به اين مطلب اشاره
شده است كه مسافر به سوي تو مسافتش نزديك است )٤مجلسي ،بي تا :ج  .(٨٢ ،٩٥كسي كه در
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جستجوي خداست نياز به مسافت طوﻻني و براهين فلسفي پيچيده ندارد .براهين ساده بيشترين سنخيت
را با علم حضوري به خداوند دارند .انساني كه فطرت پاكش همچنان بي آﻻيش باقي مانده است به صرف
تذكر ،تنبه و دليل ساده متوجه علم حضوري خود به خدا ميشود و به وجود آن حقيقت برتر اذعان ميكند.
براي اثبات خداوند متعال براي افراد استدﻻلهاي پيچيده فلسفي عﻼوه بر دشواري فهم آنها در بسياري
از موارد تأثير گذار نيست ،در اين ميان روشهاي ساده و فطري بر روشها و استدﻻلهاي پيچيده مقدم
است.
 -٧نتيجهگيري

بر اساس مطالب اين مقاله ميتوان گفت:
 -١وجود حق تعالي امري فطري است .امور فطري يعني اينكه آفرينش انسان به گونهاي است كه
سرشت او اقتضائات خاصي را ميطلبد.
 -٢در قرآن براي وجود خداوند استدﻻل نشده است و ادعاي كساني كه معتقدند برخي ادله وجود دارد،
به لحاظ محتوايي مورد اشكال است.
 -٣علت عدم التفات قرآن به بحث اثبات وجود خدا ميتواند مواردي از اين قبيل باشد :شدت وضوح،
لجاجت و عناد و...
 -٤در بحث اثبات خدا براي منكرين هميشه اقامه برهان مفيد نيست ،چه اينكه ممكن است انكار وي
ناشي از لجاجت باشد؛ بلكه بايد از روشهاي ديگري نظير توجه به عوامل غير معرفتي ،ارتباط با انسانهاي
متعالي و ...استفاده كرد.
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پينوشتها

» -١الْ َحمْدُ ِل ﱠل ِه الْ ُم ْلهِ ِﻢ عِبَادَهُ الْ َح ْمدَ َو فَا ِﻃرِ ِهﻢْ َعلَﻰ ﻣَ ْعرِ َف ِة رُبُوبِ ﱠي ِﺘهِ«

ك
» -٢كَ ْيفَ يُسْ َﺘدَ ﱡل َعلَ ْيكَ بِما ُهوَ فﻰ ُوجُو ِد ِه ُﻣ ْفﺘَ ِقرٌ اِلَ ْيكَ َا َيكُونُ ِلغَ ْي ِركَ ِﻣنَ الظﱡهُورِ ﻣا َل ْيسَ َل َ

ت َحﺘّﻰ تَكُونَ
ج اِلﻰ دَليلٍ َيدُ ﱡل َعل ْيكَ َو ﻣَﺘﻰ بَعُدْ َ
ت َحﺘّﻰ َتحْﺘا َ
ك ﻣَﺘﻰ ِغ ْب َ
َحﺘّﻰ َيكُو َن ُه َو ا ْلمُ ْظ ِه َر لَ َ

ك .ا ْل َح ْمدُ ِل ﱠلهِ ا ْلمُ ْل ِه ِﻢ ِعبَا َد ُه ا ْل َحمْ َد َو فَا ِﻃرِ ِهﻢْ عَلَﻰ َﻣ ْعرِ َفةِ ُربُوبِ ﱠي ِﺘ ِه«
ﻰ الﱠﺘﻰ تُوصِلُ اِ َليْ َ
اﻻْثا ُر هِ َ

ي
ص َ
ك فِي الْمَعَاصِي َو ال ﱠﺘهَاوُ َن َفإِنﱠ ا ْلمَعَا ِ
» -٣ﻗَا َل رَﺳُولُ ال ﱠل ِه )ص( يَا ِعبَا َد ال ﱠلهِ ا ْح َذرُوا الِا ْنهِمَا َ

ي
ي رَﺳُو ِل ال ﱠل ِه )ص( َو رَ ْف ِع نُ ُب ﱠو ِة َنبِ ﱢ
ص ﱢ
س َﺘوْلِي ِبهَا ا ْل ِﺨذْلَا ُن عَلَﻰ صَا ِح ِبهَا َحﺘﱠﻰ تُوﻗِ َع ُه فِي رَ ﱢد َولَا َي ِة َو ِ
يَ ْ
ك حَﺘﱠﻰ تُو ِﻗعَ ُه فِي َد ْفعِ َت ْوحِي ِد ال ﱠل ِه َو الْإِ ْلحَا ِد فِي دِينِ اللﱠه«
ال ﱠلهِ َو لَا يَزَا ُل َأيْضاً بِذَ ِل َ
» -٤ان الراحل اليك ﻗريب المسافة«
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منابﻊ

ﻗرآن كريﻢ

 -١بهشتي مهر" ،(١٣٩٣) ،بررسي و تحليل رويكردهاي فلسفي ،عرفاني و قرآني براهين اثبات وجود
خدا" ،فصلناﻣه انديشه نوين ديني ،دوره  ،١٠شماره .١٥٣-١٦٨ ،٣٨

 -٢بهشتي ،محمد ،(١٣٩٦) ،ﺧدا از ديدﮔاه ﻗرآن ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات روزنه.

 -٣تفتازاني ،سعد الدين١٩٩٢) ،م( ،شرح المقاصد ،ج ،٤چاپ سوم ،بيروت ،دارالمشرق.

 -٤جوادي آملي ،عبداﷲ ،(١٣٦٦) ،ده ﻣقاله پيراﻣون ﻣبدأ و ﻣعاد ،چاپ سوم ،تهران ،الزهراء.
(١٣٨٦) ،____________________ -٥الف ،فطرت در ﻗرآن ،چاپ چهارم ،قم ،اسرا.
(١٣٨٦) ،____________________ -٦ب ،توحيد در ﻗرآن ،چاپ سوم ،قم ،اسرا.

 ،(١٣٩٥) ،____________________ -٧تبيين براهين اثبات ﺧدا ،چاپ نهم ،قم ،اسرا.

 -٨خوانين زاده و همكاران" ،(١٣٩٣) ،بررسي نظريه برهان پذيري وجود خدا در قرآن" ،پژوهشناﻣه
ﻣعارف ﻗرآني ،دوره  ،٥شماره  ،١٩ﺻﺺ .٥٣-٦٩

 -٩دلبري ،سيد علي؛ عارفي ،محمد اسحاق" ،(١٣٩٦) ،استدﻻلهاي ﺻريح عقلي بر وجود خدا در
قرآن كريم" ،آﻣوزههاي ﻗرآني ،دوره  ،١٤شماره  ،٢٥ﺻﺺ.١٤١-١٥٦

-١٠رشاد ،علي اكبر ،(١٣٨٩) ،ﻣنطﻖ فهﻢ دين ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسﻼمي.
 -١١سارتر ،ژان پل ،(١٣٥٤) ،آنچه ﻣن هسﺘﻢ ،مترجم :مصطفي رحيمي ،تهران ،آگاه.

-١٢سبحاني ،جعفر ،(١٣٧٥) ،ﻣدﺧل ﻣسائل جديد كﻼﻣي ،قم ،موسسه امام ﺻادق)ع(.
-١٣شيخ ﺻدوق ،(١٣٩٨) ،الﺘوحيد ،چاپ اول ،قم ،جامعه مدرسين.

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

 ▪ ٩٤اثبات وجود خدا از ديدگاه قرآن كريم و دﻻلتهاي آن )با تأكيد بر ديدگاه عﻼمه طباطبايي(

-١٤شيخ كلينى ،(١٣٦٢) ،الكافي ،چاپ دوم ،تهران ،اسﻼميه.

-١٥طباطبايى ،محمد حسين١٤١٧) ،ق( ،الميزان في تفسير القر آن ،ج١و١٢و١٦و١٨و ،١٩چاپ پنجم،
قم ،جامعه مدرسين.

 ،(١٣٧٩) ،______________________-١٦آﻣوزش دين يا تعاليﻢ اﺳﻼم ،تهران ،جهان آرا.

-١٧طبرسي ،فضل بن حسن ،(١٣٧٢) ،ﻣﺠمع البيان فﻰ تفسير القرآن ،چاپ سوم ،تهران ،ناﺻر خسرو.
-١٨فراهيدي ،خليل بن احمد١٤٠٩) ،ق( ،كﺘاب العين ،ج  ،٧چاپ دوم ،قم ،نشر هجرت.

-١٩قدردان قراملكي ،محمدحسن" ،(١٣٨٥) ،اثبات خدا در قرآن كريم" ،فصلناﻣه ﻗبسات ،سال ،١١
شماره  ،٤١ﺻﺺ .٥٩-٧٨

-٢٠مجلسى ،محمد باقر) ،بي تا(  ،بحار اﻷنوار الﺠاﻣعة لدرر أﺧبار اﻷئمة اﻷﻃهار ،تهران ،اسﻼميه.
-٢١مصباح يزدي ،محمد تقي ،(١٣٧٣) ،ﻣعارف ﻗرآن ،تهران ،موسسه در راه حق.

-٢٢مطهرى ،مرتضي)بي تا( ،ﻣﺠموعه آثار :علل ﮔرايش به ﻣاديگرى ،ج  ،١تهران ،انتشارات ﺻدرا.

-٢٣نصيري ،علي" ،(١٣٩١) ،چگونگي انعكاس براهين اثبات وجود خداوند در قرآن" ،فصلناﻣه
ﻣطالعات تفسيري ،دوره  ،٣شماره .١٠٥-١٣٠ ،٩
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