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 آيين حكمت پژوهشی - علمی فصلنامه

 52، شماره مسلسل 4931 زییسال هفتم، پا

 

 بررسی داللت برهان نظم بر صفات الهی

 
 
 

 3/4/93تاريخ تأييد:  62/9/96تاريخ دريافت:  

     *سیدمهدی آقامیرزایی

 **فیروزجائیعلی کرد  یار

باا اساافا ا ا    توان صفات الهی را  پرسش اصلی این تحقیق این است: آیا می

برهان نظم اثبات کر ؟  ربارۀ میزان  اللت برهان نظم بار جواو  اواجناو بایاو     
کنو. افزجن  گفت: این برهان ا  طریق جوو  نظم  ر عالم جوو  ناظم را اثبات می

بر این، این برهان با تمسک به جحوت رجیا  مهاهو   ر سراسار عاالم، توحیاو       
، اما، ا  اثبات کنو را اثبات می ین برهان علم الهیکنو. ا ناظم عالم را نیز اثبات می

علم ذاتی عاوز است،  یرا اثبات صفت علم به جسایل  برهاان نظام ماوبا  بار      
تحقق ماعلق علم  ر اارج اسات کاه  ر آن صاورت، صافت مااکور ا  وملاه       

صفات فعل ج اارج ا  ذات اواهو بو . همچنین، برهان نظام ا  اثباات علام ج    
علت او  اسات ج معلاول  ر     آیین نیز عاوز است، چون معلولبورت ناماناهی 

توانو بر علت  هر حوی ا  عظمت باشو،  ر نهایت، معلول ج محوج  است ج نمی

 ناماناهی او   اللت کنو.
 

برهان نظم، برهان جحوت، نظری  عنایت، برهان تمانع، توحیو،  واژگان کلیدی:

 علم الهی، بورت الهی.

                                                 
  .دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین 

 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم. 
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 مقدمه 

هاای علمای واای     به  لیل سا گی ج انطباق رج افزجن آن با یافااه برهان نظم 

ااصاای  ر ذهاان  انهاامنوان ج عااواز  ار ،  یاارا ظاااهر ایاان برهااان عاااری ا   

های تخصصی ج فلسفی است ج بابلیت ارائه به هم  طبقاات فراری را    پیچیوگی

و بررسی  ار . بنابراین،  ر این مقاله بر آنیم،  اللت این برهان را بر صفات اواجن

 کنیم.

های منظم عالم اارج است ج،  ر صاورت تمامیات،    پویواناظر به این برهان 

الوواو      اللاش  رحوی نیست که باوانو ما را به مبوئی رهنمون شو  که جاوا  

کنو جوو  یک ناظم است. عالجا بر اینره نظم  است؛ آنچه که این برهان اثبات می

کناو، ا    بسیار با ر بو ن ناظمش  اللت مای عالم هسای، هرچنو بر بسیار عالم ج 

اثبات ناماناهی بو ن اج عاوز است ج، برای ایان منظاور، بایاو ا  باراهین  ی ار      

 اسافا ا کر .

بنابراین، آنچه برهان نظم بر آن  اللت  ار  این است که همیهه بین هوفواری 

را معلاول  تاوان آنهاا    ج شعور ج بین هماهن ی ج آگاهی ارتباط جوو   ار  ج نمی

یک یا چنو عامل ناآگاا  انست. بویهی است که این مطل  نیا  به تجربه ج آ مون 

کناو ج   ج تمثیل نوار  ج جابعیای است مسلم که انسان را به سوی او  رهبری می

های طبیعی جوو  نوار ، چون  ر   ر آن هیچ فربی بین مصنوعات بهری ج پویوا

 یابیم. ن ی را میهر  ج حالت، ارتباط بین شعور ج هماه

ارانی: وهان منظم است ج هر چیز منظمی نااظم  ار .  ب.  ر بال  یک بیاس ا1

 پس، وهان ناظم  ار . 

های منظم است، آن اا ناظم  وهان  ارای پویوااگر .  ر بال  بیاس اساثنایی: 2
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 های منظم است. پس، وهان ناظم  ار .  ار ؛ وهان  ارای پویوا

مخالفی مثل تقریر علیت، انسجاز، تعامل ج احامااالت   ا  این برهان، تقریرات

 نیز بیان شوا است که محاوای هر یک، اوماالً ا  عنوانِ آن پیواست.
 

 استدالل به برهان نظم برای اثبات توحید الهی

با این مقومات، به بحث اصالی ااو  یعنای  اللات برهاان نظام بار توحیاو         

فصلی را گهو ا تاا  ر آن پوجههای   پر ا یم. ارسطو  ر کااب ماافیزیک او   می

. عناوانی را کاه   : کتاب دوازده(5831) ر مور  ایر ج بهارین  ر طبع کل انجاز  هو 

توان عبارت  ی ری ا  برهان نظم  انست، چون این ایر  ارسطو اناخاب کر ا می

ایز . نظاز احسانی کاه  ر آن    ج بهارین بو ن طبع کل ا   رجن نظاز احسن برمی

  نی هاوفی   شو  ج با انسجاز ج تعاملی مثال نظمی  یوا نمی ی ج بیگسیخا  ا هم

 کنو. ااص را  نبال می

عنوان ایر، ترتی  منظم )به فاح عین الفعل( ج  پرسو: آیا اواجنو به ارسطو می

های مخال  کائنات جوو   ار ، یعنی به عنوان سااااار بابال    نظم اوزاء ج بخش

و او  نیز وزئی ا  نظم وهان است یاا اینراه   فهم آن. به عبارت  ی ر، آیا اواجن

عنوان چیزی مساقل ج ووای ا  وهان مووو  است؟ حالات اجل مثال    اواجنو به

نظمی است که  ر سپاا جوو   ار  ج حالت  جز مثل نظمی است که فرمانوا سپاا 

کنو. اجلی یعنی  ر منظم باو ن یاک ساپاا مانظم، هما  ساربا ان تا ثیر         ایجا  می

ااور ن   اگر حای یک نفر ا  جظیف  او  سرپیچی کنو، ساب  بارهم   گاارنو ج می

شو  ج  جمی یعنی این فرمانوا سپاا است که با گااشان هر کسی  ر  نظم سپاا می

 انویهو. آجر . ارسطو احاماالً به هر  ج جوه می  جوو می وای او ، آن نظم را به

ن ای ج  گویاو: کاارآیی نیارجی نظاامی تاحاوج ی ماویون نظام و        ارسطو می
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شو ، اما بیهار به فرمانوهان، چون نظم ونگ  تاحوج ی مربوط به فرمانوهش می

منوط به فرمانوا است جلی فرمانوا جابساه به نبر  نیسات. باه عباارت  ی ار، آن     

آیو آن نیز منوط باه فرماناوا    می  ست بخش ا  نظم که ا  کارآیی نیرجی نظامی به

کناو. بار    نوا سپاا ج ناظم عالم با ی میسپاا است ج این یعنی نقش اصلی را فرما

ای با هم منظم کر ا است اما  این اساس، فرمانوا ج ناظم عالم همه چیز را به گونه

 همهنه یرسان ج به یک شیوا، بلره نظامی ساااه ا  رجابط پیچیوا ج منسجم، که 

انو. اج نظم وهاان را   با تعاجن ج همراری یروی ر هوف ااصی را  ر پیش گرفاه

کناو، واایی کاه     ه  ر اوراز آسمانی نیز ظهور  ار  به نظم  رجن منزل تهبیه میک

افرا  آ ا ی  ارنو تا به میل او  عمل کننو ج ضمن رسایون باه هاوف ج تایات     

ااص او ، ایر هم انی را نیز حاصل کننو. ارسطو پس ا  بیان این مقومات، به 

جاری  رجیه ج ارتبااط  نجیارا  کنو ج جحوت  ها به یروی ر اشارا می پیونو این نظاز

 اناو،   که هم  مووو ات با یروی ر  ارنو را محصول انویهاه ج مباوو جاحاو مای    

 چراکه جحوت رجیه با جوو  چنو رب مساقل سا گاری نوار . 

جی، سپس، جضعیت مووو   ر اوراز سماجی ج مووو ات  پست را به طباع  

م تیار ا  آنچاه کاه االن    گویو: هر کاواز ا  ایان  ج بسا     هو ج می آنها نسبت می

رشو  ر شرح بیانات ارسطو این بیان اایار   توانسانو باشنو. وناب ابن هسانو نمی

 اننو، بوین معنا که هرچه  ر این وهان جواو   ار ،   را اشارا به نظریه عنایت می

است که به هر یک کمال الیقش را عطا کر ا است. این عنایت  وا  عنایت آن مبو

ت اواجنو است که شایساه نیست چیازی را باوجن عنایات    ناشی ا  صفت حرم

این چیزهایی که حس  ظاهر عناایای  ر آن  »نویسو:  رها کنو. ارسطو، سپس، می

شو  ]مثل شرجر[ ا  ضرجرت ما ا ج هیولی است ج نقصی بارای علات     یوا نمی
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ارسطو، ا  این طریق، نظری  امپوجکلس را ا که به جواو   ج الها     «. فاعلی نیست

 .(5151)همان، کنو  ر ج شر بایل است ا ر  میای

مالصورا نیز تقریری شبیه تقریر ارسطو آجر ا است که به برهان جحوت عالم 

های اثباات اواجناو نظار ج توواه باه       ا  ومله راا»نویسو:  مههور است. جی می

مجموع عالم است که به سب  ارتباط اوزائش باا یراوی ر  ارای یاک جحاوت     

اه، صفت امران ج حوجث این جاحو شخصای جواو  ما ثر ج    شخصیه است ج الب

ین سپس، ا  جحوتی که  ر عالم جواو   ار   هصورالما ل«  ار . صانعی را ال ز می

الووو   ی ر را منوط به مووو  بو ن  گیر  ج جوو  جاو  جحوت اله را نایجه می

شدرااز،،   )صدراادرن   انو ج لرن اذا انافی الهرط، انافی المهارجط   عالم  ی ری می

گیر  ج  . بنابراین، مالصورا نیز با برهان نظم جحوت اله را نایجه می(5/115: 5831

  انو. الووو  عاوز می آن را ا  اثبات جاو 

آیاا  »پرسو:  کنو. جی می ای  ی ر بیان می همین تقریر را برایان  یویس به گونه

اوای ا یاان باشاو؟ ج   توانو  لیلی برای اثبات  تنهایی می نفسه ج به برهان نظم فی

باشاو، هرچناو    Yعلت جوو ی  X هو: ضرجرتی نوار  که فقط ج فقط  پاسخ می

X ر  علت نظمی باشو که Y      جوو   ار ، چون عقالً ممران اسات چناو عامال

هاای   باشنو. به عبارت  ی ر، هر چنو این برهاان ا  پویاوا   Yماعو  علت جوو  

 ر حوی نیست که باوانو ماا را  منظم عالم اارج سرچهمه گرفاه است،  اللاش 

الووو  ج یرااست ج هام ا  علام ج باورت     به مبوئی رهنمون شو  که هم جاو 

بر ،  یرا عقاًل بعیاو نیسات نااظمی کاه ا  طریاق برهاان نظام         ناماناهی بهرا می

الووو  باشو. بناابراین، بارای ایان منظاور، بایاو ا  باراهین        آیو ممرن می  ست به

« تیا  اجکاامی  » شو  جوو  اصل  اما آنچه مانع این تقریر می ی ری اسافا ا کر . 
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تار   صارفه   هو ج آن را باه  است که جوو  علت جاحوا را بر علل مارثر ترویح می

. بنابراین، ما  لیلی برای نفی مسلم  اشان شاماری  (561: 5831دنونس، )شمار .  می

 ا  علل  اریم.  

 ست ج پنجاه نارز کار ن باا ایان       نظر بو  ج توان با برایان  یویس هم اما نمی

آجر  ا    جواو نمی  اشرال را ا که علت نظم وهان بالضرجرا مووو ات وهان را به 

تهویوی بر ی ان ی اواجنو بوانیم، چون اگر نظام موواو   ارای یاک جحاوت     

طاور کاه بیاان     ناچار، بایو ا  علت جاحوا ناشی شاوا باشاو، هماان    رجیه باشو به

چرا این ااوایان  »گویو:  کنو، آنجا که می باط را ت ییو میبرن نیز همین اسان سویین

 ار  که چناین    ارای این بورت ج توانایی ااص هسانو ج چه چیزی آنها را جامی

 .(566)همان: « جضوح  ارنو. همراری نز یری با یروی ر  اشاه باشنو که به

   ر به این ترتی ، اگر برای اثبات ی ان ی ناظم وهان به جحوت رجی  مهاهو 

عالم هسای اساوالل کنیم،  ی ر وایی برای تمساک باه اصال تیا  اکاامی باابی       

ناچار، بایو ناظم آن را هم ی اناه باوانیم، حاای     مانو، چون   راین صورت، به نمی

 اگر فرضاً ممرن الووو  بو ن آن ناظم اثبات شو .

 کنو: آی  شریفه نیز این تقریر را ت ییو می

إذاً دَذَهَبَ کُلُّ إِدهٍ بِما خَلَدََ وَ دَعَدب بَعهُد َُ یَلدع بَعد        وَ ما کان مَعَهُ مِ  إدهٍ

 (.35سُبحانَ اهللِ یَمَّا نَصِفُون. )مؤمنون: 

هاگز با او خرا و معبود دنگا، نبوده است، وگانه ها خرانع آفانره خدود اا  

جسدتنر. مندزه اسدت خراوندر از آن ده       باد و حتماً باخع با باخع باتا، مدع  مع

 کننر. ان[ توصرف مع]مشاک

افزجن بر آنچه گفاه شو، بنابر فرض صحت تمساک باه اصال تیا  اجکاامی،      

عنوان یک تریه گاا اناخاب کر ،  یرا این اصل یک بیان عرفای   توان آن را به نمی
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ای عقلی محض نیست که موو  اسرات اصم شو . چناان کاه    است ج به گونه

ج ریچار   اجکینز برای اثباات ترثار   برن ا  آن برای اثبات توحیو اواجنو  سویین

 1اوایان بهرا گرفاه است.
 

 بر اثبات توحید« دَو کانَ فر ِما آد ة إالَّ اهللُ دَفَسَرتا»استدالل به آیۀ 

 ر اینره آی  شریفه بر بسمی ا  ابساز توحیو  اللت  ار  بحثی نیسات، بلراه   

ر اسات. بناابراین،   یک ا  ابساز توحیو ناظ سخن  ر این است که  اللاش بر کواز

برای این اساوالل عقلی، توضیح  ج مطلا  ال ز اسات کاه منظاور ا  ایان آیاه       

چیست؟ نفی تعو  االق ج آفرینناوا )توحیاو ذاتای( یاا نفای تعاو  رب معباو         

 )توحیو ربوبی(.

 ر بررسی این آیه شریفه، پس ا   بت  ر تفاسیر  یا ی، ایان نایجاه حاصال    

اهل سنت توحیاو رباوبی را ا  آیا  شاریفه      ج   شیعهشو که تقریباً اکثر مفسران ا

لَو »انو. نمای کلی ا  تقریرات مفسران بوین بیان است که آی  شریف   اسافا ا کر ا

ای است کاه مجماوع مقاوز     مهامل بر بضی  شرطیه« کانَ فیهِما آلهة إالَّ اهللُ لَفَسَدتا

. اما چون اساوالل با یک )تعو  الهه( ج تالی )فسا  عالم( آن  ر این آیه آموا است

بضیه ممرن نیست، ال ز است بضی   ی ری به آن ضمیمه شو  تا به صورت یک 

                                                 
اسدت و هدم در    کاررفتده  . از این ایده در فلسفۀ دین، هم در جهت اثبات وجود خددا بده   1

ر به خددا  کند که باو است از طرفی، ریچارد داوکینز استدالل می شده جود او استفادهوجهت نفی 

کند  تنها چیزی اضافی و زاید است و بنابراین بایدد ذد ش شدود و، از     کمکی به فهم خدا نمی

داند  های م هبی می ترین توضیح برای تجربه برن وجود خدا را ساده طرش دیگر، ریچارد سویین

 (.121: 1731)ر.ک. ملکیان، 
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ای کاه ال ز آن   بیاس کامل  رآیو ج طبق ماوا ین منطقای نایجاه  هاو. آن بضایه     

 بطالن تالی )فسا  عالم( است، این آی  شریفه است:

الررَّممِِ مِرِ تَفراوفت فَراِ ِعِ      الذی خَلقَ سَبعَ  سَماواتٍ طِباقا ما تَری فِی خَلقِ»

 البَصَرَ هَل تَری مِِ فُطُوِ ثُمَّ اِ ِعِ البَصَرَ کَرَّتَیِِ یَنقَلِب إلَیکَ البَصَرُ خاسِئاً وَ هفو مَسِیر

 (.  4د8)ملک: 

تارین   نظمای ج کوچاک   فهمانو که جبای کمارین ناهماهن ی ج بای  این آیه می

هو  ج مجموع  نظااز آفارینش  ارای   الل ج ناسا گاری  ر سراسر گیای یافت ن

همبسا ی ج جابسا ی باشو، بطعاً هیچ نوع تباهی ج فسا ی برای آسمان ج  ماین  

نخواهو بو . با تلفیق  ج آیه، صورت بیاس اساثنائی چنین اواهو بو : اگر تیر ا  

اوا  ر عالم موبران  ی ری بو ا ج باشنو، حامااً عاالم تبااا اواهاو شاو، لران       

 ر عالم نیست. پس، تیر ا  اوا موبر  ی ری برای عالم نیسات.   اهیتبگونه  هیچ

ناچاار بایاو ا  ناوع     ای که  ربیاس اساثنائی بین مقوز ج تالی جوو   ار  باه  رابطه

ضرجری باشو،  یرا اگر ربط بین مقاوز ج تاالی صارف تصاا ف ج اتفااق باشاو،       

 ای نایجه  ائمی ج ضرجری گرفت.  توان ا  چنین بضیه نمی

م  بین مقوز ج تالی جبای  ائمی ج ضرجری است کاه یاا رابطاه علات ج     مال 

معلول بین آنها باشو یا هر  ج معلول یک علت باشنو، با این توضیح که اگر باین  

مقوز ج تالی تال ز منطقی ج پیونو ضرجری باشو، آن ارتباط به یرای ا   ج گوناه   

هار  ج معلاول ج ال ز    اواهو بو : یا تالی ال ز ذاتی مقوز ج معلول آن اسات یاا  

شیء ثالث انو.  ر صورت  جز، هرچنو بین مقاوز ج تاالی تاال ز ذاتای ج پیوناو      

اناو ج هار    ضرجری علت ج معلول نیست، ا  آنجا که هار  ج معلاول یاک علات    

شاو ، بهاراً آن  ج کاه     معلولی مال ز علت او  است ج هرگاز ا  آن واوا نمای   
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شاونو.  ر بضای     ج ا  هم ووا نمی های یک علت انو نیز مال ز یروی رنو معلول

شرطی  مور  بحث )آی  ماکور( هوف این است که پیونو ضرجری ج تال ز منطقی  

( باا  هآلهر بین مقوز ج تالی آشرار شو  که ا  نوع پیونو معلول )مقوز یعنی تعاو   

توان با اثبات انافای معلول  علت )تالی یعنی فسا  عالم( است.  ر این صورت، می

ما تَری ف ی اَلقِ الرَّحمنِ »لت ج مقوز را منافی  انست. ا  طرفی،  ر آی  ج تالی، ع

انافای معلول ثابت شوا اسات. ا  ضام  ج آیاه باه یراوی ر، نایجا        « م ن تَفاجُتٍ

آیو. اثبات عوز فطاور  ر الاق    می  ست پرجر گار است بهتعو  مطلوب که ابطال 

نیم ج باا پیهارفت رج افازجن    بی اواجنو همین تناسبی است که  ر عالم هسای می

 بریم.  ها پی می ها ج تناس   انش بهری بیهار به این هماهن ی

هاای عاالم    با تووه به هماهن ی ج انسجاز انرار ناپایری که بار هما  پویاوا   

هسای حرمفرماست، اگر فرض شو  که پرجر گار آسمان ج  مین بایش ا  یرای   

یان  ج را چناوین ماوبر تاوبیر     است ج گمان شو  که وهان ج انسان ج ربط بین ا

کننو، حاماً بایو اوایان موبر ج ارباب مویر  ر ذات ج جوو  ااو  مسااقل ا     می

یروی ر باشنو، تا با اوا بو ن آنها سا گار باشو، ج نیاز بایاو آنهاا  ر حقیقات ج     

ووهر ذات با هم مافاجت باشنو، چون اگر همه  ارای یک حقیقت باشانو نیاا ی   

عو  شخص نیست، چراکه هر تاوبیری کاه ا  فار   جز سااااه     به تررار فر  ج ت

گویو که به ااوایان   است ا  فر  اجل نیز ساااه است؛ برآن با مهرکانی سخن می

گوناااگون معاقااو بو نااو ج آنااان را ا  لحااا  وااوهر ذات بااا یرااوی ر مافاااجت 

 انسانو. جبای اوایان  ر ووهر ذات ج حقیقت جوو  ا  هام ماماایز باشانو،     می

یو صفات ذاتی آنها نیز مافاجت باشو، چاون صافات ذاتای اواجناو عاین ذات      با

اجست.  ر نایجه، علم ج ارا ۀ هر یک ا  اوایان تیر ا  علم ج ارا ۀ  ی ری است 
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ز ج تاوبیر  ی اری اسات ج شاک     اج نظاز علمی ج مقاز توبیر هر کواز تیر ا  نظ

اسات ج موواو ات    نیست که نظاز عینی تابع نظاز علمای ج ارا ی مباوو فااعلی   

اناو. بناابراین، بایاو باه تعاوا  ااوایان        ااروی معلول علم ج ارا ا فاعل بالااات 

های پراکنوا ج ماباین ج ووامع بهری  های عینی ووا ا  هم ج وهان مفرجض نظاز

ناهماهنگ  ر اارج مووو  باشو،  یرا ا  چنو اوای مساقل ج مافاجت با علام ج  

رج  ج اگار   ی ماباین ج وهان ناهماهنگ اناظار نمای ارا ا مامایز وز چنو نظاز عین

هم  آنها بخواهنو آفریوگار ج پرجر گار یک نظااز مفارجض باشانو، حامااً نظااز      

گر  ،  ر حالی که مجموع  نظاز عالم هماهناگ ج   پاشو ج منهوز می مزبور فرجمی

 شو .  منسجم است ج هیچ تباین ج تفاجتی  ر آن  یوا نمی

شو که فرض تعو  الهه مساجی است با فارض فارجریخان   با این بیان، رجشن 

 نظاز هسای. حاصل آنره:

 . جحوت عالم ج انسجاز وهان مووو  محر  ج مسلم است؛1

. تعو  مبوو تصمیم ج ترثر مصور توبیر مسالزز ومع  ج نقیض اسات،  یارا   2

ا   ج مبوو مافاجت ج  ج مصور ماباین یک اثر منسجم صا ر نخواهو شو ج وهان 

ونی هم جاحو باشو ج هم نباشو ج هم منسجم ج هماهنگ باشاو ج هام نباشاو    کن

 ومع  ج نقیض است ج بطالن آن بویهی است؛

. تعو  اواجنو با جحوت رجیه مسالزز ومع  ج نقیض است،  یارا اجصااف   1

های ماعو  ج مابااین مساالزز اجصااف ماعاو  ج      هر یک عین ذات اجست ج ذات

 ماباین است.

شریف  مور  بحث آله  تیر ا  اوا  ر آسمان ج  مین را باه ایان    بنابراین، آی 

معنا که اواجنو توبیر عالم را که مووو اتی شری  ج مقرب جاگااار کار ا نفای    
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بخش، چون احوی بایل به تعو   الووو  ج هسای کنو، نه به معنای تعو  جاو  می

 اج نیست.

توحیو ربوبی را ا  آنهاا   توان آیات  ی ری نیز بر همین معنا  اللت  ارنو ج می

 اسانباط نمو :

وَ لَئِِ سَألتَهفم مَِ خَلقَ السَّمَواتِ وَ األَِضَ وَ سَخَّرَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ لَیَقُرولَُِّ اهللُ  »و. 

  (65)ینکبوت: .« فأنَّی یفوفَکُونَ

اواجنو  ر این آیه با تمسک به توحیاو ذاتای ج اعااراف گارفان ا  مهارکان      

نه ممرن است با اعاقا  به این بسم ا  توحیو  ر بسم  ی ر یعنای  پرسو: چ و می

 توحیو ربوبی مهرک بو .

  (33د31)شعاا: .« تَاهللِ اِنّا کُنّا دَفِع ظَبلٍ مُبر ٍ اِذ نُسَوَّنکَُ بِابِّ ادعَادَمِر َ»ب. 

 ر این آیه نیز مهرکان با  یون نایجا  اعاقا اتهاان ااو  را  ر ضاالل مباین      

چون  ر عالم آارت تنها چیزی که جوو   ار  ذات کبریایی حق تعاالی  یابنو،  می

 است.

ضَاَبَ دَکَُ مَثَبً مِ  اَنفُسِکَُ هَل دَکَُ مِ  مَا مَلَکَت اَنمَانُکَُ مِد  شَداکا َ فَداَنتَُ فِردهِ سَدوا        »ج. 

 (13)اوم: .« ونَتَخافُونَ َُ کَخِرفَتِکَُ اَنفُسَکَُ کَذدِکَ نُفَصِّلُ اآلناتِ دِقَومٍ نَعقِلُ

فرمایو: آیا تا به حاال پایش آماوا اسات کاه ا  آنچاه        اواجنو  ر این آیه می

طور که ا   ی ر شرکای  ایو اوف  اشاه باشیو، همان او تان به مملوکاان بخهیوا

آ ا  او  ترس  اریو؟ بنابراین، چ ونه ماصور است مووو اتی را که آنهاا را باا   

نو مساقل ا  من عمل کنناو.  ر آیا  بعاو باه ایان      ایم باوان آفریوااو  یو بورت 

 هو که چ ونه مهرکان با ابرار به مالک بو ن اواجنو این سخن  پرسش پاسخ می

فَمَِ یَهدِی مَِ اَضَلَّ اهللُ وَ مَا لَهفرم  علمٍ بَلِ اتَّبَعَ الذیَِ ظَلَمفوا اَهوَاءَهفم بِغَیرِ »انو:  را گفاه
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ها با جوو  اعاراف به اینره هم  عالم هسای مملاوک  بینیو آن ؛ اگر می«مِِ ناصِریَِ

گار ،  لیلی نوار  م ر پیارج ی ا  آنچاه    اواست، چنین افراری ا  ذهن آنها می

 کنو.  هوای نفس آنها حرم می

« هَذا خَلقُ اهللِ فَأِفونِی مَاذا خَلَقَ الذیَِ مِِ دونِهِ بَلِ الظالِمفونَ فِی ضَاللٍ مفبریٍِ  » . 

  (13)دقمان: 

فرمایو: آیاا  ر عاالم    ی  عالم تمسک شوا است ج می ر این آیه، به جحوت رج

بینیو کاه  ر توحیاو رباوبی     شو  ج آثاری ا  اوایان  ی ر می ناهماهن ی  یوا می

ایو؟ اگرچنین چیزی نیست، پس، بوانیو کاه ساخناان ظلام اسات ج      مهرک شوا

فِی اهللِ بِغیررِ عِلرمٍ وَ ال هفردیَ وَ ال    وَ مَِِ النَّاسِ مَِ یفجادِلُ »او تان  رضالل مباین:  

 . (11)دقمان: .« کِتابٍ مفنیرٍ

برهانی که  ر آیات فوق به طور ضمنی ج  رآی  مور  بحث باه طاور صاریح    

 باشو، که تقریر آن به ترتی  ذیل است: مووو  است همان برهان تمانع می

نخواهاو،   مفرجض بخواهو چیزی را بیافریناو ج  ی اری      ج االقا اگر یری

 سه حالت ماصور است:

ا مرا  هر  ج تحقق یابو، که مسالزز اواماع نقیضین است ج بطالن آن رجشان  

 است؛

 یک تحقق نیابو، که مسالزز عجز هر  ج است؛ ا مرا  هیچ

ا یری  ی ری را منع کنو ج فقط ارا ۀ اج پیرج  شو ، کاه  ر ایان صاورت اج    

توان اله ج ااوا  انسات، ج ایان ااالف فارض       با ر مطلق است ج فقط اج را می

 است. بنابراین، فرضِ  ج اله باطل است.
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 استدالل به برهان نظم برای اثبات علم الهی

موضوع اصلی این برهان آن  ساه ا  اجصاف ج احوال است که بصو ج تایت 

تر، الابل بصو ج تایات  اشاان فااعلی اواگوناه،       اشان اوا یا، به بیانی معاول

توان به ایان صاورت تنسایق     سا  . این برهان را می ج مقاور را منعرس میعابل 

کر  که بخهی ا  آن  لیل باشو بر اینره جابعیت عالم بایو مخلوق مووو  عاابلی  

تار ا  آن    هو که اثبات چناین موواو ی معقاول    باشو ج بخش  ی رش نهان می

راار نمااییم،   است که  ر این اصوص الا ری گری پیهه کنیم یا جواو ش را ان 

تار اسات ا  طارف      یرا تبیین عاالم حسا  یاک فاعال عابال ج باا ر محامال       

ای کاه مرکا  اسات ا  باوانین طبیعای، باوجن اینراه هایچ عقال           گرایانه طبیعت

. باه عباارت   (135: 5831)فداو،  گر شااصی  ر پسِ آن جوو   اشاه باشو.  هوایت

صول یک بورت باشعور عالَم بایو مح ، ی ر،  ر صورت حقانیت باجر به اواجنو

ای که ا  تماز ووان  به ساااار این عالم آگااا باشاو؛ اگار     ج عال م باشو، به گونه

بینیم که علم  ر بهریت منه  انواع ایرات است، پس، اکملِ آن بایو  ر  حقیقااً می

اواجنو مووو  باشو. به عبارت  ی ر، مفهوز علم ا  مفاهیمی است که معنای آن 

یری است، هر چنو که ا  نظر مصواق ماعاو  اسات. باه هار       ر جاو  ج ممرن

حال، عالی ترین مرات  آن را بایو  ر اواجناو وسااجو کار  ج جواو  آن را  ر     

 سایر مووو ات بالابع ج بالعرض علم اواجنو  انست. 

 توان تبیین ماینی ا  اثبات علم برای فاعل نظم بیان کر :  ر یک تقریر، می

کنایم باه  ج بسام     عالم هسای  ر اارج مهااهوا مای   افعالی که ا  مووو ات

شونو: بسم اجل افعالی است که ا  رجی طبیعت ج تریزۀ یاک موواو     منقسم می

شو  ج علم هیچ موالیای  ر صوجر آن نوار  ج بسم  ی ر افعالی است  صا ر می

، برای اینره فعلای معلاوز فاعال     ی ر به عبارت ؛شونو که ا  رجی علم صا ر می
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رفاه است، فاعل آن را انجاز  ا ا یا اواهو  ا .  ر چنین موار ی، فاعل به برار گ

 هو ج چون آن را منطباق باا    سب  علمی که  ار  آن معلوز را ا  تیرش تمییز می

 هو. االصه اینره علم بین فعل ج فاعلش جاسطه  بینو، انجامش می کمال او  می

 شو .  می

چه جاوا  باشاو ج چاه ممران ا       چون فاعل علمی، ا  هر سنخی که باشو ا 

 هو م ر اینره کمال جوو ی اج آن را اباضا  اشاه باشو. حال،  کاری را انجاز نمی

این کمال مووو   ر ممرنات ا  سنخ حرکت ا  نقص به سوی کمال اسات ج  ر  

جاو  اباضای کمال اجست، مثل عالمی که اباضای کمالش نهر علام اسات هار    

ا، به عبارت بهار، سو ی را بصو نرار ا باشاو.   چنو که به او ش سو ی نرسو ی

 نو، به این وهت محااج به علم است  بنابراین، هر فعلی که ا  فاعل علمی سر می

بینایم   که فعل ِ موو  کمال را ا  تیر آن تمییز  هو. به همین  لیل است کاه مای  

افعالی مثل ملرات آ می که صورت علمی ماعو ی نوارناو باوجن هایچ معطلای     

شونو. مثاال باار ش هماان ساخن گفاان اسات کاه انساان  ر          صا ر میفرری 

های مور  نظر او  را  کنو ج ومله ترین  مان حرجف مخال  را اناخاب می کوتاا

ا  میان ج سا  . این به االف افعالی است که صورت های علمی ماعو   ارنو  می

 ،ص فاعل علمای آن چنو صورت، یری ا  آنها یا جابعاً یا به سب  اشاباا  ر تهخی

مصواق کمال انسان است ج بقیه مای  کمال اج نیسانو. آنچه گفاه شاو هار گوناه    

شو  که بعضاً  ر مصا یق کمالی آن نیز ممرن اسات اشااباهی    فاعلی را شامل می

کاارببریم کاه ااو  را موصاوف باه       رخ  هو. اما اگر همان را  ر مور  اوایی به

[ کار ا  (1. )سددره:  که هر چه را آفریو نیرو آفریو ]؛همان«  الذِی أمسََِ کُلَّ شَیءٍ»

شو ، هرچناو کاه ایان تقریار نیاز ا        است، به طریق اجلی عال م بو ن اج اثبات می
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 اثبات ناماناهی بو ن آن عاوز است.

ست یا ذاتی؟ پاساخ ایان اسات:    کنو فعلی ا اما علمی که برهان نظم اثبات می

،  ارای بسام  ی اری   ستمقوس اج گرچه ا  صفات ذاتی تعالی ج عین ذاتعلم 

ج آن جباای   سات ا  باشو که  ر آن صورت، ا  صفات فعل ج اارج ا  ذات نیز می

است که ثبوتش موبوف بر تحقق ماعلقی  ر اارج باشو، نظیر نظم، الاق، ر ق،  

 انو بر جوو  منظوز، مخلوق، مر جق، حی ج میت.  احیاء ج اماته، که ماوب 

ج مملوک ج محاط اجینو، پس، بایاو گفات:    ج چون مووو ات هم ی مخلوق

مووو ی که ا  ناوع اصاوات اسات هام سامع ااوا ج هام مساموع اج اسات،          

که مووو ی که ا  مقول  نور ج رنگ است هم بیناایی ااوا اسات ج هام      همچنان

های  ی ری هسانو،  مبصر اج است، ج این  ج مقوله با سایر مووو اتی که ا  مقوله

م معلوز اج؛ این نوع علم ا  صفات فعل اوا اسات کاه   همه، هم علم اواینو ج ه

شو ، نه ببل ا  آن. الباه، این حرف بوان معنا نیست که  با تحقق فعل اج ماحقق می

 ر ذات پرجر گار منزا ا  تغیر تغییری پویو آیو ج  ر حالی فاباو صافای باشاو ج    

ج ر ق ج یعنی امثال الاق  ا  رحال  ی ری جاوو آن شو ،  یرا این گونه صفات  

اناو، ج ا  مقااز  فعال تجااج       اماته ج احیاء ج علم باه مخلوباات ا صافات فعال     

  (.81د13/ 1)طباطبانع، ؟؟؟: انو ج ربطی به مقاز ذات اج نوارنو.  نرر ا

 ر پایان این بحث، مناس  است برای ا  اشراالت مهام فخرالاوین را ی  ر   

 ب وییم: اثبات علم الهی با برهان نظم را مطرح کر ا، پاسخ 

اتقان چیست؟ اگر منظورتان این است  مرا  شما ا  احراز جرا ی گفاه است: 

انو، امری معقول است اما سا ال ایان    مفسوا جابع شوا که اشیاء طبق مصلحت ج

است که این موافقت اومالی است یا تفصیلی؟ اگراومالی است، چرا برای افرا  
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ست ج اگر تفصیلی است، با چه واهل هم گاهی فعل آنها موافق جووا مصلحت ا

 ن لیل ابامه کنو بر ممانع بو  توانو گوییو؟ چه کسی می مسانوی این سخن را می

جضعی بهار ا  آنچه االن هست، با اینره احامااالت نامانااهی جواو   ار  ج چاه     

 همه منافع ج مضار احاطه  ار ؟ کسی عقلش به آن

ن اشارال را مطارح کار ا ج    ای (11/ 3: 5418)ا.ک. اندع، صاح  شرح مواب  

پاسخ گفاه است که به سب  ضعی  بو ن آن ا  ذکرش ااو  اری کار ا، پاساخ    

 کنیم: او  را بیان می

مرا  ما ا  اتقان ج ا حراز این است که کاری  ر نهایت ار جر ی انجاز شاو ؛  

نهایات   یعنی مر ی  که  ر فن او  تبحر ج تخصص  ار  ج آن را با« رول تَق ن»

  هو.  ز می بت انجا

گوییم که موافقت با مصالحت  ر   اما  ر پاسخ موافقت اومالی کار واهل، می

 ج مقاز اثبات ج ثبوت بابل بررسی است: واهال شاایو  ر عاالم اثباات کاارش      

موافق با مصلحت بو ا، اما  ر مقاز ثبوت هیچ آگاهی ا  آن نواشاه اسات، پاس،   

  موافق بو ن کارها  ر هر  ج شو  به کسی عالم ج حریم گفاه شو آنچه سب  می

 مقاز ثبوت ج اثبات با مصلحت است. 

گوییم: اگرچه ما ا  احاماالت  ی ار اباری    اما  ر مور  موافقت تفصیلی، می

نواریم، همین موار ی که جابع شوا ج ا  احراز ج اتقان براور ار است بارای ماا   

رای مثال، همین کافی است که اثبات کنو صانع آنها  ارای علم ج حرمت است. ب

که کسی یک بار مقال  اوبی بنویسو برای اساتیو اج کافی است که ب وینو ایهان 

نویسی را  ار ، هرچنو  ا مقال   ی رش را اراب کناو. باه عباارت     توانایی مقاله

ای   ی ر، برهان نظم نیا  به اثبات نظم  ر سراسر عالم نوار ، بلره  ر هار گوشاه  
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گیاری   نو بقیه برای ما مجهول باشو ا بارای نایجاه   نظمی  بیق که  شو  ا هرچ 

 (.13/ 5: 5831)سبحانع، کافی است: 

 

 بحث فلسفی پیرامون بهترین بودن عالم ممکنات

های نقص به  جر است ج جوو ش )ذاتش( اتم ج افضال   اواجنو ا  هم  گونه

ای ا  جواو  اسات. باه هماین وهات،       مرات  جوو  است ج ماسوای اج رشاحه 

الووو  است ج اج کل جوو  است، چون ذاتاش واز    هر وهای جاو اواجنو ا  

جوو  چیزی نیست ج جوو  محض است. بنابراین، هیچ سببی بارای اج نیسات ج   

هیچ جوو ی ابوز ا  اج نیست؛ نه فاعلی برای اج هسات، چاون سراسار عاالم ا      

 جوو  اج پر است، ج نه ما ا ج صورتی ج نه موضوع ج تایای برای اج هست، بلره

، مُجَوه رالجاواهر ج مهایء االشایاء    مقیقة الحقائقاج تایت الغایات، مبووالمبا ی، 

 است. 

 هو ج ا   بویهی است که هر چیزی که این چنین باشو، هر چه را که انجاز می

ای  ایو بر ذاتش  شو ، بوجن اینره ان یزا شو  ا  حاقّ ذاتش صا ر می اج صا ر می

آفرینو هیچ کرامت، لاات، بهجات ج نفعای ]ناه       اشاه باشو. هر چیزی را که می

ا  ماسوایش تنای  ج حقیقی ج نه ظنی[ برای اج نوار ، چون اج ا  هر نقصی بریء 

است. بنابراین، ذات اج عین همان ذاتی است که فاعلیت  ار  ج ذات اواجناو  ر  

ذات بو نش ج مبوو بو نش ا چه حقیقااً ج چه اعاباراً ا شیء جاحو اسات ج مثال      

های  ی ر نیست که  ج اعابار  اشاه باشو. ماثالً انساان باا ووهریات ااو        لفاع

نویسو که فاعلیاش تیر ا   کنو ج با ملر  کاابت او  می ناطقیت او  را حفظ می

کنو. به همین وهت است کاه انساان    چیزی است که ماهیاش با آن تحقق پیوا می

باه باابلی نیاز نیا مناو      به برای ا  صفات  ایو بر ذات او  نیا منو است، بلراه 
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عنونفساه   است که ت ثیرش را بپایر . اما اواجنو چنین است؛ اواجنو اشیاء را من

الوواو ( هماانی    ابواع کر ا است نه ا  چیز  ی ری به ناز بابل؛ اواجنو )جاوا  

کنو. جبای چناین باشاو،    است که هم  بابل ج مقبول ج ما ا ج صورت را الق می

 ناو جاوا     کنو چون ا  اصل حقیقت الهی سر مای  میپس، هر چیزی که ایجا  

طوری  است که اشرف ممرنات مفرجضه باشو ج اول مجعوالت ماصورا باشو، به

که هیچ افضلی ا  آن نباشو م ر او  اواجنو. جباای  انساایم کاه ذات اواجناو     

ماعال به بهارین جوه علم به ماسوا  ار ، چراکه صورت علمیا  اشایاء عاین ذات    

ست ج برای اشیاء ببل ا  جوو شان  ر عالم هسای صورت های علمیاه  اواجنو ا

 ای هست،  ر نایجه، هر جوو  الهی بایو  ر تایت حسن باشو. الهی ج بوجسی

شاویم کاه  ر بهاارین ج     بینیم، ماووه می جبای هم که جوو  رتبی اشیاء را می

جع شاوا، باه   انو. این ترتی  ا  عقاول فعالاه شار    ها ترتی  یافاه ترین نظاز شری 

 (.515/ 1: 5481)صدراادرن  شدرااز،،   شاو .   ترین نوع ا  انواع جوو  اام مای  پست

 1باعوۀ امران اشرف نیز  ر راساای بیان همین مقصو  جضع شوا است.

گوییو کسی که فعلش مافن است بایو عالم باشاو،   شایو پرسیوا شو : چرا می

به تیر ا  طریق علم بیان کر ،  توان جووا  ی ری را بر اتقان صنع  ر حالی که می

بار باشو ا ا  شخص واهل هام فعال مااقن      هرچنو یکا نزاعی نیست که گاهی  

شو . برای مثال، کسی که واهل به نحوۀ شاعر گفاان اسات گااهی باه       صا ر می

سوا  گاا یاک وملا     گویو یا یک شخص بی صورت اتفابی یک مصراع شعر می

                                                 
د ذق در جدایی کده فعد     عبارت است از اینکه فیاض مطلق و جواقاعدۀ امکان اشرش .  1

زند، بلکه الزمۀ فیاضدیت و اقتادای جدودی ایدن      اشرش ممکن باشد فع  اخس از او سر نمی

 افعال خویش را انجام برساند.« االشرش فاالشرش»است که بر اساس 
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یء  حُرامُ م ثل اه . پاس،    گوییم: حُرمُ الهَّا  ینویسو: جبای این ثابت شو، م اوب می

 نو، بایو حرم امثاالش    جبای ثابت شو عمل بلیل گاهی ا  سوی واهل هم سرمی

 گونه باشو، ج این یعنی فعل ماقن ا  واهل هم وایز است. نیز آن

 ر « حرام شایء حرام ماثلش اسات     »پاسخ این اشرال چنین اسات: اصال:   

 ارای وهت جاحو باشو. اگربخواهیم ایان  ج  انحصاری ج  موار ی است که علت

باوین معناا   « اتاق رجشن اسات »گوییم: ومل   ثالی توضیح  هیم، میمرا  ر بال  

تواناو ا     است که علت انحصاری این رجشنایی نوراست. اماا ایان رجشانایی مای    

اورشیو باشو یا ا  نور المپ ج یاا ا  ناور شامع.  ر چناین ماوار ی اسات کاه        

توان ا  اورشیو یا المپ ج  حرم الهیء حرم مثله، یعنی نور را میتوان گفت:  می

آجر . اماا  ر صاوجر فعال مااقن ا  عاالم ج واهال هایچ علات            ست یا شمع به

انحصاری ج وهت جاحوی جوو  ناوار ، بلراه علام ج وهال  ج امار مابااین ا        

ثال  توان گفت که حال که  ر بعضی موار ، فعل ماقنای م  باشنو ج نمی یروی ر می

یک بیت شعر ا  کسی که واهل به شاعری است سر   ا، پس،  ر بقی  امور هام  

 توانو رخ  هو.  می

عالجا بر اینره اگر ا بر فرض که ا اساقراء تاز هم انجاز  هیم، ماووه اواهیم  

افاو، که آن هام   شو که این اتفابات  ر اکثر موار  فقط  ر  نیای کلمات اتفاق می

یا ی است که ذهن با کلمات  ار . به عبارتی، شایو  ر ایان  به  لیل الفت بسیار  

عالم ما ا بیهارین چیزی که ما با آن ارتباط  اریم کلمات باشاو ج باا ایان الفات     

ذهنی، گاهی یک بیت شعر گفان یا یک ومل  اوب گفان ایلی  جر ا  حقیقت 

لی نباشو. اما آیا تا به حال کسی شنیوا است که شخصی واهل یک ساعت معماو 

گوییم علی مثل شیر است، نه به این معناست کاه   ساااه باشو. بنابراین، جبای می
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اج ا  هم  وهات ماننو شیر است، بلره بوین معناست که اج  ر صافت شاجاعت   

 شو  بر اینره علی هم یال ج کوپال  اشاه باشو. مثل شیر است ج  لیل نمی
 

 استدالل به برهان نظم بر قدرت الهی

ای ناگسسانی باا مفهاوز علام ارتبااط      ر اواجنو ماعال به گونهمفهوز بورت  

 ار  ج صفای است م ثر، بر جفق علم ج ارا ا. به عبارت  ی ر، ایجا  شیء به نحو 

البهرط بر بورت البهرط  اللت  ار  ج شیء مووو  منظم بر بورت باه معناای   

الصاورا  ر  فلسفی  اللت  ار ، یعنی همان پیونو ناگسسانی بین علم ج باورت. م 

 نویسو: این باب می

و اما القدِة التی هی عیِ المشیة التی عیِ العلم بو ه العلم بو ه الخیر و النظرا   

 .)ول  ذکرا( االتم، خاِ ة عِ مدود االمکان بالغة الی مد الو وب کما فی الباِی

(5481 :4 /38) 

ت. مناط با ر بو ن فاعل ارا ی بو ن فعلی است که ا  علام ناشای شاوا اسا    

بنابراین، اگر فعلی ا  رجی ارا ا بو  ج علمی نبو ، بر فاعلش صفت باا ر اطاالق   

شو . به طور کلی،  ر صحت اطالق صفت با ر بر یاک فاعال، بایاو ماالک      نمی

نیز لحا  کر ، چون اواجنوی که به عناوان باا ر مطلاق     راعلمی ج ارا ی بو ن 

ن ی ج نظمای اسات کاه  ر    انوا ۀ همه آفرینش را معین فرمو ا است مبوو همااه 

تمامی القت مههو  است. به عبارت  ی ر، نظم موواو ات ا  باورت اواجناو    

جکااب نیست، بلره با همان مبوو نظم  حساب م اوذ است که این بورت هرگز بی

پیونو ناگسسانی  ار ،  یرا  ر عالم اسماء ج صفات الهی،  رنهایت، هما  اساماء   

 لهی است.یری است ج بورت الهی عین حرمت ا
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بنابراین، بورت، به معنای  رست آن، یری ا  صفات کماالی اواجناو ماعاال    

 است که  ر آیات فراجانی به صورت ثبوتی به اج نسبت  ا ا شوا است.

الحرمه تعبیر مخاصر ج مفیوی  ر این بارا  نهایةعالمه طباطبایی)را(  ر کااب 

  ار :
ایلش بده آن فعدل یلدَ داشدته     بانَ که ف کاامع ...قرات اا دا مواد فعلع به

شدود.   باشر. بناباان ، مبرئرت فوایل طبرعع که شعوا نراانر قرات نامردره نمدع  

اود بلکده فقد     کاانمع حتع قرات دا مواد، که فایل به فعلش یلَ نرز دااد به

اود که یلَ به آن مواد فایل اا به اندام دادنش سوق دهدر.   کاامع دامواد، به

برنرده قدرات اطدبق     ههدا، طبرعرد   رئرت انسدان بداا، فعدل   به ان  تاترب، با مب

شود که فایل برانر کده آن فعدل    شود، بلکه با صروا فعلع قرات اطبق مع نمع

 (.5518/ 4: 5838باا، او خرا است از ان  حرث که فایل است. )طباطبانع، 

آیو که با ر فقط بر فاعل علمای   می  ست به این ترتی ، ا  آنچه که ذکر شو به

کنو، اتام  ج احسانش را    رج، جبای اواجنو چیزی را الق می شو . ا این طالق میا

کنو، چون بورت اج عین علم اجست. کارهای اواجنو، به تعبیری، حاای   الق می

 پایر : افضل ا  علم است ج بر اساس حرمت صورت می

 اِنَّ ادحکمة هع أفهلُ یلٍَ بادمعلومات و اَحکَُ فعلٍ فع ادمصنویات و واجدبُ 

ادوجودِ نَعلَُ مِ  ذاتِه کلَّ شع ٍ مِ  االشرا ِ بعلله و اسبابه و نَفعَلُ ادنظامَ األتَِّ دغانة 

حقرقرةٍ نَلزِمُه. ف و ب ذا ادمعنع حکرَ  فع یلمِده، محکدَ  فدع صُدنعِه و فعلِده، ف دو       

 (855/ 6: 5481ادحکرَُ ادمطلَُ. )صراادرن  شرااز،، 

فعدل نردز    مرتبۀۀ معلومدات اسدت و دا    ایلع از یلدَ بده   مرتبۀهمانا حکمت 

ادوجود با یلَ ذاتع خدود همده زردز اا بدا یلدل و       تان  صنع است. واجب نقص بع

برندرَ بداا، ندک     دانر و به همر  ج ت است که نظام کداملع اا مدع   اسبابش مع
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غانت حقرقع و خراونر به ان  معندا حکدرَ اسدت دا یلمدش و محکدَ اسدت دا       

 کرَ مطلَ است.صنعش و فعلش پس، اوست که ح

 

 گیری نتیجه

های الهیاتی بیهار  ر مقاز اثبات جواو  ااوا باه کاار      برهان نظم  ر پوجهش

های  توان ا  آن  ر وهت اثبات صفات اوا نیز بهرا بر . بررسی گرفاه شو، اما می

ما  ر این مقاله این نایجه را مسج ل کر ا است که این برهاان  ر اثباات توحیاو،    

ممرن است تقریرهای مافااجتی ا  آن ارائاه گار  .    ت، گرچه برهان کارآموی اس

بوست  ا ا شو، م یاو  « دَوْ کانَ فِر ِما آدِ َةٌ إِالَّ ادلَّهُ دَفَسَرَتا  »تفسیرهایی که ا  آی  برآن 

انو. برهان نظم  ر اثبات علم فعلی اوا نیز تاز است، اما  ر اثباات علام    این نراه

الجمله بورت    آن بهرا بر . افزجن بر این گرچه فیذاتی اوا نمی توان مساقیماً ا

 کنو، اما ا  اثبات عوز تناهی علم ج بورت اوا ناتوان است. اوا را اثبات می
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