الهیات طبیعی
رادنی هولدر (مترجم :فرح رامین ،دانشیار دانشگاه قم)

چکیده

الهیات طبیعی صرفنظر از هرگونه وحی خاص ،به دانستههای محض انسان در باب خدا و به اندیشۀ ما در بارۀ جهان میپردازد و اغلب از علم،
نشأت میگیرد .اعتبار این رشته ،به عنوان شاخهای از الهیات ،در قرن بیستم به شدت مورد تردید قرار گرفت .هرچندد اگدر در انلیدل الهیدات
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طبیعی باشد ،ظاهراً مشروعیت آن تأمین میگردد.

در زمرۀ موعوعات مربوط به دین نیستند؛ بلکه تصور میشود پدیشفدر
درباره نویسنده
کشیش دکتر رادنی هولدر  FIMA FRASدبیر سابق
مؤسسه علم و دین فارادی از کالج سنت ادموند
کمبریج است که اکنون همکاری بازنشسته است .پیش
از انتصاب در آنجا ،در فیزیک نجوم تحقیق کرده و
مشاور اجرایی این تحقیقات بود .کتابهایش عبارتند از:
«انفجار بزرگ ،خدای بزرگ :جهان منظوم در جهت
حیات؟» (لیون هودسون )3112،و «آسمانها فریاد می-
زنند :الهیات طبیعی و میراث کارل بارت» (تمپلتون،
.)3113

آن میباشند .بنابراین ،آثار خداوند میتوانند در اثبات وجود او مددد نمایندد؛
گرچه به ما کمکی نمیکنند تا کامالً درک کنیم ذات خدا چیست».
پ

4

به عقیدۀ آکویناس میتوانیم وجود خدا را ادراک کنیم ،امدا چیسدتی او

را نمیفهمیم؛ مگر اینکه خودش به مدا بفهماندد .وحدی مسدیحی بده مدا
میگوید که خدا سه گانه است :پدر ،پسر و روح القدس.
جان کالوین در زمان اصالحات ،تبییندی مشدابه ارائده داد .هدر انسدانی در
درون خود چی ی به نام «ح

الوهیت» دارد .هرچند برای وی نید مانندد

اریخچهای مختصر از الهیات طبیعی

ت

آکویناس ،شناخت خدا بسیار مهمتر و سادهتر از درک این است که خدالقی

جان مک کواری تعریفی متعارف از الهیات طبیعی ارائه داده است« :الهیات

وجود داشته باشد که به طور ویژه در مسیحیت نمایان شده است؛ زیرا خددا

طبیعی یعنی شناخت خدا (و نید شداید شدناخت موعدوعات مدرتبل م دل

را به عنوان یک منلی که عامل نلات ما است ،باید شناخت.

جاودانگی روح) که در دسترس تمام انسانهای عاقلی اسدت کده بدا منبد

شناخت طبیعی خدا را میتوان اثر مستقیم و بالواساله وجود خداوند ،قدرت

وحی ویژه یا ماوراء طبیعی ارتباط ندارند» 3.الهیات طبیعی ،عرصه تحقید ،

و عُلُوّ او دانست که به سادگی با خیدره شددن بده هیبدت آسدمانهدا درک

تفحص و تفکر با پیشینهای بلند (اگر چه شاید با ابهامات بسیار) اسدت کده

میشود .اما الهیات طبیعی در متون علمی دربارۀ دالیل و براهین بداور بده

حداقل به عصر تفکر یونان کالسدیک بداز مدیگدردد .اصدالالح «الهیدات

خداوند است .براهین سنتی جهان شناختی ونظم نمونههایی ازآنها هستند.

طبیعی» در الهیات مسیحی به نظر میرسد ابتدا از سوی آگوستین قددی

برهان جهان شناختی بیان میکند که هر چی ی که موجود است ،وجودش

در تفسیر دیدگاههای فالسفه به کار رفته است.
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علتی دارد؛ پ
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وجود جهان علتی دارد .برهان نظم به ساختار منظم جهان

برای م ال سنت توماس آکویناس عقیده داشت انسان مدیتواندد از طرید

که نیازمند تبیین است ،متوسل میشود .تواناییهای أشدکال مختلد ایدن

عقل خویش ،وجود خداوند را ادراک کند:

برهانها قرنها موعوع مباحث فلسفی بوده است.

دربارۀ خدا میگوید بدا توانداییهدای طبیعدی

از آکویناس تا ویلیام پالی در قرن نوزده ،تحولی شگرف در الهیات طبیعدی

«حقایقی را که پول

قدی

عقالنی خودمان میتوانیم بفهمیم د برای م ال ،اینکه خدا وجدود دارد د و

رخ داد .براهین آکویناس کلی بود .اما انقالب علمی به برهانهدای مبتندی

بر ج ئیات پرداخت .پالی در کتاب اثرگذارش «الهیدات طبیعدی یدا شدواهد

 .1تبیین کاملتری از موعوع ارائه شده در:
Rodney D .Holder, The Heavens Declare: Natural Theology and the
Legacy of Karl Barth (West Conshohocken: Templeton Press, 2012).

2 John Macquarrie in Alister MacGrath (ed), The Blackwell
Encyclopedia of Modern Christian Thought (Oxford: Blackwell,
1993), p. 402.
3 St Augustine, The City of God, Book VIII.

وجود و صفات خدا ،گرد آمده از ظواهر طبیعدت» ( ،)1081م دالی مشدهور

4 St Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Ia. 2, 2.
5 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Book II.
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میزند :ساعتی در بیابان پیدا میشود .ساعتی با ظرافت بسدیار کده آشدکارا

از وحی خداوندی به عیسی مسید ،وجدود دارد» .ونید « ،بده عندوان مفداد

طراحی شده است؛ اما چشمی که آن را مدیبیندد چقددرظرافت بدیشتدری

اعالم(کلیسددا) و الهیددات اص دالً جایگدداهی ندددارد .فقددل مددیتددوانیم آن را

دارد؟ این استدالل که ماهیتی متفاوت با استدالل آکویناس دارد ،عمومداً از

غیرموجود بدانیم .پ
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سوی داروین بیاهمیت تلقی شده اسدت .وی نشدان مدیدهدد کده چشدم

بارت مینویسد« :منال این مسئله میطلبد که اگر حتی ما تنها به الهیات

چگونه میتواند در اصل از فرایندهای طبیعی ریشه بگیدرد .امدروزه شدکل

طبیعی اشارهای کوتاه کنیم ،عرورتا باید وحی خداوندی به عیسی مسید را

در این معنا ،باید بی هیچ ترحمدی آن را رد کدرد».

8

عامتری از الهیات طبیعی مالرح است؛ برای م ال ،به خصوص در راباله بدا

انکار کنیم».

تنظیم ظری جهان در فی یک نلدوم6.هددف مقالده حاعدر پدرداختن بده

الهیات طبیعی و انجیل

ویژگیهای یکایک این براهین نیست؛ بلکه بحدث در ایدن اسدت کده آیدا

بارت به ح میگوید که وحی که در آن خداوند خودش را به مسید نشان

اصوال الهیات طبیعی ارزش پیگیری در مسیحیت را دارد؟

داد د همانطور که در کتاب مقدس آمدده اسدت د وحدی نخسدتین اسدت.

از نظر آکویناس و دیگران ،الهیات طبیعی مقدمهای برای الهیدات وحیدانی

محوریت مالل شخص عیسی مسید برای بارت عمیقداً اثرگدذار اسدت .در

است .در این سنت ،وظیفۀ الهیات طبیعی رف مواند بداور و فدراهم آوردن

بحرانی که در آلمان عصر نازی برای کلیساها رخ داد ،شاید فقل یک ندوع

براهین خوب برای اعتقاد به خدا است .الهیات طبیعی زمینهای فراهم می-

الهیات مسیدمحور به روشنی تاثیر گذار بود .هرچندد ،بدارت فراتدر رفتده و

آورد برای باوری خاصتر و مهمتر بده مسدید در مقدام رب و منلدی .امدا

ادعا میکند چنین چی ی در الهیات طبیعی وجود ندارد .خدا در مقام خدال ،

برخی گفتهاند که تقسیم بنددی بدین الهیدات طبیعدی و وحیدانی تدا حددی

نشانههای وجود خویش را در جهان طبیعی نهاده است .کتاب مقددس نید

مصنوعی است؛ به این دلیل که اثبات الهیدات وحیدانی نیازمندد توجیهدات

این امر را تایید میکند و اگر نوعی الهیات طبیعی در کتاب مقدس باشد به

پیشین است.

نظر میرسد استدالل بارت را از کارآیی میانددازد .جیمد بدار پدژوهشگدر

طرد الهیات طبیعی :کارل بارت

انلیل در کتابش «ایمان انلیلی و الهیات طبیعی» بیشدترین تدالش را در

در قرن بیستم ،این نظر که ما باید هر ندوع معرفتدی را از الهیدات طبیعدی

اثبات این امر کرده است.

کسب کنیم ،از سوی کارل بارت متکلم ب رگ سوئیسی به چدالش کشدیده

همانگونه که بار خاطر نشان میسازد ،این سدخن بدارت کده «رسدتگاری

شد .وی در آلمان قبل از جنگ جهانی اول ،الهیات را آموخدت و در دهده-

انسان و کلیسا تنها در کالم خدا ،و از طری وحدی وی بده عیسدی مسدید

هددای  1218و  ،1298در آنجددا مناصددب دانشددگاهی داشددت .او از ارکددان

صورت میپذیرد و کتاب مقدس این را تایید میکند ،»9تلویحا بده معندای

کلیسای کانفسینگ بود که در برابر رژیدم ندازی مقاومدت کدرد و پدیش از

انکار کل الهیات طبیعی است 11.بار در پاسخ مینویسدد« :امدا اگدر انلیدل

در  ،1291به خاطر امتناع از سوگند بیعت بدا هیتلدر ،از

الهیات طبیعی را تلویحاً یا آشکارا پذیرفته باشد ایدن اسدتدالل دارای چندد

کرسی خویش در دانشگاه ُبن عد ل شدد .متکلمدان جدیدد چدون تومداس

بخش خواهد بود :کالم خدا به تصدی کتب مقددس بایدد حداوی الهیدات

و جان وبستر ،بارت را در زمرۀ یکدی از ب رگتدرین متکلمدان تمدام

طبیعی به عنوان ج یی از وحی یا پیش زمینه و یا از لدوازم آن باشدد و یدا

بازگشت به سوئی
توران

اعصار میدانند .توران

او را همشأن آتاناسیوس ،آگوستین ،لوتر و کدالوین

روشی باشد که از طری آن با وحی ارتباط مییابد».
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در فرمان  11موعظهای از آریوپاگوس در آتن را نقدل مدیکندد کده

برمیشمارد.

پول

بارت از تمایل به انکار همه معارف در باب خداوند به ج وحی الهی که بده

گفته شده است بارزترین نمونه الهیات طبیعی در تمام کتاب مقدس اسدت.

لال وعنایت خویش بر مسید نازل شد و ما از طری کتاب مقددس بدا آن
آشنا هستیم ،آغاز کرد .ما تنها مدیتدوانیم بدا لالد الهدی ،ونده از طرید
تالشهایمان او را بشناسیم .این مکاشفه و وحی الهی یک معلد ه اسدت.
برعک « ،الهیات طبیعی ،آموزهی وحدت انسان با خدایی است که بیدرون

 6رجوع شود به:
Rodney D. Holder, “Is the Universe Designed” ,Faraday Paper
no. 10, 2007.

7 Karl Barth, Church Dogmatics, II/I (Edinburgh: T & T Clark,
1957), 170.
8 Ibid.,173.
9 Karl Barth, The Knowledge of God and the Service of God
according to the Teaching of Reformation, Gifford Lectures
Delivered in 1937 and 1938 (Eugene, OR: Wipf & Stock,
2005), 8-9.
10 James Barr, Biblical Faith and Natural Theology: The
Gifford Lectures for 1991 Delivered in the University of
Edinburgh (Oxford: Clarendon Press, 1993), 19-20.
11 Ibid., 20.

او ابتدا شنوندگانش را میستاید و حتی از «خدایی ناشناخته» (آیده )19ندام
میبرد که آنها همراه با خداوندی که پول

اعالم میدارد ،مدیپرسدتند.

در آیه  10ذکر شدهاند) و سایر فلسفهها به پایان خود رسیدهاندد» آنگونده
که بارت مدعی است 15 ،چرا پول

در این بداب ابددا چید ی نمدیگویدد؟

به طور قال «خدای فالسفه» «خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقدوب » اسدت.

بنابراین ،بار دالیل بارت را «کامال نامعتبر میخواند ،چون هیچ تفسدیری از

او میگوید «از یک اصل واحد ،تمامی نوع بشدر را بیافریدد تدا بدر سراسدر

سخنان آریوپاگوس ندارند :آنها مالالبی را برگ یدهاند که ظداهراً بده سدود

زمین ساکن شوند ،اگر زمانهای معین و حددود مسداکن آدمیدان را مقدرر

شرایل ج م اندیشانه بارتی باشد و به سادگی از مفداد و تمامیدت اسدتدالل

داشت ،از آن روی بود تا ای د را بلویند و اگر بتوانند کورمال به سدویش ره

غافل شدهاند».
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بپویند و او را بیابندد »(آیدات  11-16نسدخه جدیدد اصدالح شدده کتداب

پول

مقدس) .وی به شکل چشمگیری در تایید سخنان خدود از اشدعار شداعران

دانست ،بهر آنان عیان است :زیرا خدا آن را بر ایشان عیان ساخته است .از

یونانی نقل میکند .اپیمنیدس از کرت  «:چده در اوسدت کده مدا حیدات و

زمان آفرینش جهان ،امور نادیدنی خدا ،به میانلی اعمال و قدرت جداودان

حرکت وهستی داریم»(آیه  )10و آراتوس از سیلیسدیا« :چده مدا از سدالله

و الوهیت او برخرد نمایان است ».او در نامده بده رومیدان  1:11مدیگویدد:

استدالل خود را بر اسداس شدناخت

«امتهای محروم از شریعت ،آنگاه که أحکام شریعت را به طرز طبیعی به

یونانیان از خدا و نی تفکرات ،تأمالت و تلدارب فلسدفی آنهدا بندا نهداده

جا میآورند ،بیآنکه شریعت داشته باشدند ،در خدویش ،جدای شدریعت را

است.

میگیرند.».

یکی از مشهورترین مناظرات در الهیات در سال  1291بین بارت و همکدار

بار دیدگاهی را که نامه به رومیان  1و  1حداوی الهیدات طبیعدی هسدتند،

سابقش امیل برونر رخ داد .برونر مقالهای به نام «طبیعت و فیض» نگاشت

تأیید میکند؛ اگر چه در مورد رساله آریوپاگوس آن را چندان آشکار نمدی-

و بیان نمود در طبیعت انسان «نقاله تماس» به فیض خداوندد وجدود دارد.

داند ..شارحینی چون کرانفیلد و بارت استدالل میکنند که نکته اصلی نامه

پاسخ بارت ساده بود« :خیر!»؛ فرمان  11آشکارا میگوید که نقالده اتصدال

به رومیان « 1داوری خدا» است و مردم بهانهای ندارند .آنها میتوانسدتند

شنوندگان یونانی را به توبه فرا مدیخواندد ،چدون

خدا را بشناسند؛ اما به بتها و انحرافات روی آوردند .قالعداً بهاندهای وجدود

بدین وسیله خداوندد از کفدر کده ریشده در درک اشدتباه از ذات خددا دارد

ندارد و پول

به وعوح آشکار میسدازد کده وحدی خددا بده مسدید بدرای

«چشمپوشی» میکند (آیه .)98شناخت طبیعی آنها از خدا برای رستگاری

رستگاری عروری است .هرچند خدا خودش را در جهان خلقت نشان می-

و فالح کافی نیست؛ بلکه تنها اشارهای به خداوند دارد.

دهد و در نتیله ،وجود یک معرفت طبیعی حداقلی از خدا  ،عرورتا از ایدن

اوییم»(ایه  .)10به نظر میرسد پول

انلیل است .البته پول

بار از مواعظ آریوپاگوس نتیله میگیرد که «دیدگاه پول

کده در فدرامین

در نامه به رومیان  1 :12-18تأکیدد دارد« :آنچده مدیتدوان از خددا

متن استنتاج میشود.

13

بار مشابهتهایی را بین فرامین 11د که قالعا حاوی الهیات طبیعی اسدت د

به عالوه« ،بیتردید به نوعی الهیات طبیعی وابسته اسدت و از آن حمایدت

و نامه به رومیان 1-1ذکر میکند .فرامین به طریقدی فراتدر رفتده و بیدان

نقل شده است ،کامالً مخال دیدگاههای نشأت گرفته از بدارت اسدت».
کرده و با آن همراه است».
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میکند خدا راهنمای امتها اسدت تدا «بده دنبدالش رفتده و او را بیابندد»

بارت در تفسیر فرمان  11به جهالت آتنیها تأکید میکند و هرگونه تدداوم

(آیه )11و پول

شناخت پیشین آنها را رد میکند« :اکنون اگر یکی از آنها خدا را آنگونه

رومیان به روشی روشنتر این امر را بیان میکند :مد الً در بیدان آنچده از

به آنها گفته است ،بشناسد ،قالعا با آنچه که وی از قبل مدی-

خداوند قابل شناخت است د و در واق «آنها خدا را شناختهاندد»(نامده بده

که پول

شناخت یکسان نیست .شاید به عنوان عضوی از فرقهای باشد کده خددای

به نقل از شعرای یونان این را تأیید میکند .امدا نامده بده

رومیان )1:11د و در کاربرد کلمۀ بسیار پرمعنای «طبیعت».

در نامه به رومیان بسیار شبیه برهدان حکمدت سدلیمان در

ناشناخته را میپرستند ویا خواننده اشعار آراتوس باشد و این معرفتی کدامال

استدالل پول

جدید از جهل کامل گذشتهاش میباشد 14.».هرچند ،به نظر مدیرسدد کده

کتب اپوکریفا(کتابهای فراموش شده یا پنهدان)اسدت کده آشدکارا ندوعی

استدالل خدویش

احتمداالً در اینلدا از حکمدت اقتبداس

تفسیر روشنتر از این عبارت این است که بگوئیم پول

الهیات طبیعی است .در واق پول

را بر معرفت آنها بنا نهاده است و اگر «فلسفههای رواقی و اپیکوری (کده

میکند .زیرا در حکمت  19: 1-2با تمسک به یافتههدای علدوم یوندان ،از

12 Ibid. 24.
13 Ibid, 25.
14 Barth, Church Dogmatics, II/I, 123.

15 Ibid., 123.
16 Barr, Biblical Faith and Natural Theology, 24.

خلقت به معرفت خال استدالل میکند « :زیبایی و عظمت مخلوقدات بده

« :126اگر اربابی به چشم یکی از اشراف آسیب ب ند باید چشمش را آسیب

ادراک متقابل از خال آنها رهنمون میسدازد .....اگدرآنهدا آنقددر قددرت

زد :120[».اگر چشم رعیت باشد ،یک سکه نقره باید پرداخت کندد :122 ،

شناخت داشتند تا جهان را بکاوند آیا در شدناخت و کشد پروردگدار ایدن

اگر چشم برده باشد ،نیم ارزش را بپردازد].

مخلوقات ناکام میماندند؟» (آیات 1و .) 2به یقین ،یافتدههدای علمدی بده

« :188اگر اربابی به دندان اشرافی هممرتبه خودش عربه ب ند باید همدان

ویژه گستره جهان خلقت ،ادراک ما را از شکوه و جالل خداونددی کداهش

عربه به دندانش ب نند :181[».اگر دندان رعیت باشد ،یکسوم سکه نقدره

نداده ،بلکه میاف اید .و استدالل پول

که میگوید به جای پرسدتش خددا

پرداخت کند].

بتها را میپرستیدند و اینکه به فساد اخالقی رسدیدند در حکمدت از پدیش

با عهد عتی مقایسه کنید:

خبر داده شده است (به عنوان م ال ،حکمت  11-12و .)11:11

سفر خروج« 11:11کسی که پدر یا مادرش را کتک ب ند ،باید بمیرد».

عهد عتی نی جهان طبیعی را به عنوان نشدانه جدالل خداونددی معرفدی

سفر الویان« - 11:12 :کسی که کسی را معیوب کند ،باید همان عیب بدر

میکند .برای م ال ،در م مور 12:1میخوانیم« :آسمانها جدالل خداوندد را

او وارد شود :شکستگی در مقابل شکستگی ،چشم در مقابل چشم  ،دنددان

فریاد میزنند ،و افالک بر صن او داللت دارند» .به عالوه ،ارتبداط فراگیدر

در مقابل دندان» [سفر خروج11و 11 :16برای چشم یا دندان بردهاش ،باید

جالل و شکوه الهی در سراسر عالم خلقت مشهود است « :روز سخن می-

برده را آزاد کند].

راند تا روز و شب معرفت را اعالن میکند تاشب ،سخنی نیست و کالمدی

این همسانی دستورات الهی بده بندیاسدرائیل در اسدفار پنلگانده و چشدم

نیست و آواز آنها شنیده نمیشود ،گستره صدایشان از کدل زمدین بیدرون

اندازهای اخالقی که احتماالً از طبیعت گردآوری شده است ،به نظدر مدی-

رفت وکالم آنها به انتهدای جهدان رسدید(».م امیدر .) 12 :1- 1aنشدانه

رسد در دنیای غیر مسیحی با دیدگاه بارت مغایر باشد« :زمانی کده شدواهد

خداوندی در خلقت با وحی او در شریعت به کمال رسید و م مور آن را این

در عهد عتی به خدایی که عامل این نشانهها است رهنمون میشود  ....به

چنددین مددیسددتاید« :شددریعت پروردگددار کامددل اسددت و جددان را احیدداء

خدایی تمسک نمیجوید که انتظار رود با انسان ،به روش دیگدری غیدر از

میکند(»...م مور.) 12 :1 ff

خود تاریخ بنی اسرائیل سخن گوید 19».البته با خدایی که از طرید تداریخ

بارت بیان میکند که الزم است تا به م مور 12در ارتباط بدا فحدوای کلدی

بنی اسرائیل و طبیعت سخن میراند ،یکسان است.

حتی تصدی اینکده م مدور حداوی الهیدات طبیعدی

نمونههای بیشتر الهیات طبیعی را میتدوان در کتداب جامعده در اپوکریفدا

انلیل نگریست .پ

است با تأکید انلیل بر وحی سرکوب میشود 17.هرچند همانطور کده بدار

(م الً فصل  90در جایی که خددا پ شدکان و دارو عالدا مدیکندد« :کده او

نمیگوید در انلیل فقل الهیدات طبیعدی وجدود

ممکن است در آثارشگفت انگی ش جلوه نمایدد») و در مکتوبدات حکمدت

دارد یا ادعا نمیشود که الهیات طبیعی ،اصل است .عالوه بر ایدن ،حدداقل

قانونی یافت .به نمونهای مختصر در اینجا بسنده مدیکندیم ،ایدن فرمدان:

برخی از ابعاد شریعت موسی با عقل قابل ادراک است؛ زیرا با اصدول سدایر

«ای آدمهای تنبل ،زندگی مورچهها را مشاهده کنید وعبرت بگیرید»(سدفر

شرای کهن اشتراک دارد .به ویژه ،اشتراکات بین شریعت موسی بدا اصدول

االم ال )6:6 :نشانهی این است که با مشاهده طبیعت میتدوان بده پنددی

شرای کهن حمورابی بسیار است.

اخالقی دست یافت .این پند ،با تمسک به شریعت موسی که در کوه سدینا

حمورابی ششمین پادشاه عامری بابل قدیم بود که از  1121تا  1118قبدل

بر او مکشوف شد نیست؛ بلکه حکمتی است که در دسترس همگان است.

از میالد حکومت کرد .وی قانون معروف خودش را در اوایل سلالنت اعالم

کتاب جامعه بسیار شبیه فلسفه است و قالعاً مشترکاتی بدا عناصدر مکاتدب

متذکر شده است هیچک

کرد و آن قانون حاوی بندهایی بود .مانند:

18

« :121اگر پسر پدر را ب ند باید دستش قال شود».

فلسفی یونان م ل رواقیون و اپیکوریان دارد .بنابراین ،در اینلا ،دوبداره بده
تلربه کلی و اشتراکهای با دیگر سنتهای دیندی ،متوسدل شدده اسدت.
جان جی .کالین (استاد عهد عتی مدرسه الهیات یال) که به ویژه مکتوبدات
حکمت را تفسیر میکند ،این نکته را به خوبی بیان کرده است:
«ابعاد بنیادین ویژهای در رویکرد حکیمانه بده واقعیدت وجدود دارد کده بدا

17 Barth, Church Dogmatics, II.I, 101.
18 James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to
the Old Testament (Princeton: Princeton University Press,
1969), 163-180.

الهیات طبیعی در تمام اعصار مشترک است .به ویژه حکمتهدایی هسدتند
19 Barth, Church Dogmatics, II/I, 100.

که تالش کردهاند جنبههای دینی مشترک و تلارب عام انسدانی را بددون

«در فی یک ،این مسأله بدین معنا است که هندسه نمیتواند به عنوان یک

توسل به وحی خاص یا تلربه منحصر بفردی از یدک فدرد ،درک نمایندد.

دانش اکسیوماتیک قیاسی ،منفدک از معرفدت واقعدی فراینددهای فی کدی

این جنبه دینی با سنت خاص بنیاسرائیل راباله دارد؛ اما تداب آن نیسدت.

لحاظ گردد یا به عنوان علمی مستقل و مقدم بر فی یک بسدل یابدد ،بلکده

تاریخ و شریعت بنیاسرائیل جایگ ین حکمت عام نمیشود؛ بلکه حکمتها

باید در وحدت پایدار با فی یک در نظر گرفته شود.....در الهیات ،این مسدأله

ادعا دارند ،آن را تکمیل و تبیین مینمایند».

31

در اینلا ،به نظر میرسد که در دیدگاه بدارت تعداز

بدین معناست که الهیات طبیعی نمیتواند ،منفدک از معرفدت حقیقدی بده
دروندی وجدود دارد.

خدای حی ،به عنوان یدک نظدام مفهدومی پیشدین نسدبت بده آن لحداظ

تللی (خود آشکاری) خداوند در کتاب مقدس ،تمام چی ی است که اهمیت

گردد.....بلکه باید در وحدتی کامل با الهیات محق (وحیانی) لحاظ شود کده
32

دارد .اما خودِ کتاب مقدس تایید میکند که از طبیعت مشاهدهپذیر میتوان

نقشی بیبدیل در پژوهش و فهم ما از خداوند ایفا میکند».

به شناخت خدا نائل شد

تشبیه به فی یک ،به یقین کاربردی تخیلدی اسدت .جدای دادن هندسده در

آنچه ما از طبیعت میآموزیم ،به یقین تنها تصویری ناقص و ناکافی از خدا

درون علم فی یک که با نسبیت عام شکل گرفت ،تم یلی است برای جدای

به ما عرعه میکند .با این وجود ،الهیات طبیعی در وهلۀ اول ما را نه تنهدا

دادن الهیات طبیعی در چارچوب اصول اعتقادی پیشین .به عقیده تدوران ،

به خال  ،بلکده بده خدالقی بدا صدفات خداص د مانندد متعدالی و قدرتمندد

الهیات طبیعی تنها چی ی دربارۀ خدا میگوید که ما از قبل مدیدانسدتیم و

د31رهنمون میسازد صفاتی که به خدای انلیلی ،وابسته هسدتند .مسدلما،

بر الهیات وحیانی مقدم نیست.

کلیت قوانین طبیعت  -یعنی کاربرد آنها در همه زمانهدا و مکدانهدا -و

هرچند ،اشکالی در این تشبیه هست کده بدا کداربرد یدک تم یدل دیگدر از

نی به گفته سوئین برن ،تمسک به سادگی آنها ،انسان را به این که تنهدا

دنیای ریاعیات ،قابل تبیین است .من معلم ریاعی هستم و مدیداندم کده

یک خدا وجود دارد ،رهنمون میسازد 33.این دیدگاه باید با شناخت انلیلی

قضیه فی اغورث درست است .اما شاگردانم این را نمیدانندد و مدن انتظدار

ما از خدا تکمیل و تقویت شود د م ل اینکه خدا امری شخصی است و بدا

هم ندارم بدانند .یک م لث قائمال اویه و بر روی سه عل آن ،با چند خدل

جهان به عنوان خدای سه گانه ،ارتباط دارد و تنها محرکی نخسدتین از راه

بیشتر ،مرب هایی را رسم میکنم .از طری اصول هندسده اقلیدسدی و بدر

دور نیست د اما دیدگاه الهیات طبیعی فی نفسه اشتباه نیست.

طب دانستههای کل کالس در باب م لث متسداوی االعدالع و محاسدبه

پس از بارت

مساحت م لثها و مستالیلها ،قضیه فی اغورث را اثبات میکنم .نکته ایدن

کارل بارت بر الهیات جدید بسیار تاثیرگذار است .تومداس تدوران

مدتکلم

اسکاتلندی که قبالً از او یاد کدردیم ،از پیدروان پرشدور او اسدت .هرچندد،

است که این قضیه ،نه تنها برای من ،برای هر کسی درست است .کسدانی
که پیش از این درس ،این قضیه را نمیدانسدتند ،بدا فدر

ایدنکده تداب

در باب الهیات طبیعی ،به گونهای دیگر میاندیشد و میگوید ایدن

منال هستند ،اکنون به آن معرفت دارند و کسانی که آن را از قبدل مدی-

شیوه تفکر را بارت در هنگام مرگ به او گفته و بر آن مهر تأیید زده است.

دانستند ،شاید با مشاهده چند م ال و نبود م ال نقدض ،بدا دالیدل محکدم،

الهیات طبیعی او با الهیات سنتی بسیار متفاوت است؛ اما طرفداران زیدادی

اعتقادشان به آن تقویت شود.

دارد.

استداللها در الهیات طبیعی معموالً استقرایی است و نده مانندد ریاعدیات

توران

جایگاه هندسه را در فی یک بده م ابده جایگداه الهیدات طبیعدی در

قیاسی؛ یعنی آنها از طری شواهد مورد مالحظه بده بهتدرین یدا احتمداال

توران

راباله با الهیات وحیانی میداند .مانند اینشتین که با نسبیت عمومی هندسه

بهترین تبیین برای آن شواهد دست مییابند و هدف آنها برهدان اثبداتی

را وارد فی یک کرد ،الهیدات طبیعدی بایدد وارد الهیدات وحیدانی شدود .وی

نیست؛ اگرچه آنها نی از دالیل عقالنی بهره میجویند .یک مسدیحی بده

مینویسد:

نتیله این دلیل باور دارد ،به این خاطر که خدود ایدن دلیدل و یدا احتمداال
دالیل خوب دیگری (م ال از طری مکاشفه و یا تلربه دیندی خدودش) را

20 John J. Collins, “The Biblical Precedent for Natural
Theology,” Journal of the American Academy of Religion 45,
no. 1 (1977), B: 35-67. Quoted in Barr, op. cit., 91-92.
 11برای مقالۀ مفید بنگرید:
David Bentley Hart, “We need to talk about God,” Church
Times, no, 7978, 12 February 2016, 19-20.
22 Richard Swinburne, The Existence of God, 2 nd ed. (Oxford:
Oxford University Press, 2004), 145-47.

23 Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation
(Edinburgh: T & T Clark, 1997), 69-70.
همچنین برای مالالعه دقی تر رجوع شود:
Thomas F. Torrance, The Ground and Grammar of Theology
(Belfast: Christian Journals, 1980), chap. 4. “The Transformation
”of Natural Theology,
وی در آنجا از قول بارت میگوید که الهیات طبیعی را در درون الهیات وحیانی میپذیرد.

میشناسد .غیرمسیحیان به نتیلۀ برهان از قبل اعتقاد ندارندد؛ امدا ممکدن

د ادراکی که به طور عام قابل دسترس است .استداللهای تنظیم ظری و

است به شنیدن آن ترغیب شدوند .در ایدن صدورت ،همدواره راهدی بدرای

شبیه آن میتوانند این درک حضوری را تقویت نمایند ،یدا دلیلدی بدر ایدن

اجتناب از نتیله یک اسدتدالل احتمداالتی یدا اسدتقرایی وجدود دارد .ایدن

باشند که چرا چنین درکی معتبر است .آنها ممکن است راهی را برای فرد

استداللها هرگ ماللقا ال امی نیستند .انسدان شدکاک ممکدن اسدت خدود

مهیا سازند تا پیش رود و دعاوی ج ئیتر مسدیحیت را بررسدی نمایدد .بده

استدالل را انکار کند و یا دالیل دیگری برای انکار نتیله نامرتبل بدا ایدن

عبارت دیگر ،وحی عام پیش از وحی خاص و نوعی آماده سازی بدرای آن

استدالل داشته باشدد .اسدتدالل متدافی یکی سسدتتدر از برهدان منالقدی

محسوب میشود.

ریاعیاتی است ،حتی اگر مقایسهای معتبر ارائه شود.

دانشمند در باب دالیل قابلیت فهم جهان میاندیشد و کار علمی را ممکدن

استداللهای متافی یکی پیچیدهی جدید ،مانند برهان تنظیم ظری کیهان

میسازد تا شاید بهترین تببین را در چارچوب خداباوری بیابدد .یدک ذهدن

شناختی ،به یقین انسان را به فراتر از الهیات طبیعی انلیل هدایت میکند.

خالق در وراء جهان ،به یقین استنتاجی عقالنی از وجود و هوشمندیاش

الهیات طبیعی انلیل بیشتر یک درک حضوری است که باید خددایی وراء

میباشد.

جهان وجود داشته باشد د «آسمانها جالل و شکوه خدا را فریاد میزنندد»
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