
 

 
 
 

 

  آن قيتطب و ینيتوماس آکوئ منظر از تيعل
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 ))نویسندة مسئول

 یعبدخدائ زهره

 دهدهييچکچک

 "است.  گرفته قرار مشاء یحکما توجه مورد همواره که است يمباحث از تيعل مفهوم
 موضوع نیا به که است يمتفکران ازجمله ،يوسط قرون مشهور لسوفيف ،"ينیآکو توماس

 تا است آن بر نوشتار نیا است. نموده استفاده آن رامونيپ جینتا و مباح  از و داشته تیاعن

 اتینظر رصد با داشته و تيعل موضوع درباب ينیآکو توماس اتینظر رامونيپ یا مطالعه
 ينيآکوئ که یيآنجااز  دهد. انجام یا سهیمقا راستا نیا در "يئطباطبا نيمحمدحس عالمه"
 سهیمقا نیا نمود، ریتقر خدا وجود اثبات نيبراه در را تيعل باب در خود راتنظ عمده طور به

 و يبررس به تا است آن بر يسع .رديگ يم صورت خدا وجود اثبات بر ينيآکوئ ةادل محور حول
 قرن در يبائطباطعالمه و زدهميس قرن در ينيآکوئ توماس اتینظر یمباد رامونيپ پژوهش

 سیقد و عالمه نظرات نيب توان يم ایآ که شد کینزد پرسش نیا پاسخ به و پرداخته حاضر
 طافتی يزبان هم
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 مقدمه

 استدالل و بح  اهل کنيدومن ةاست. فرق يوسط قرون يحيمس کنيدومن لسوفيف ينيآکوئ توماس

 يفلسف شةیاند یها هیپا رو،نیا از داشتند. یادیز التیمات او روانيپ و "ارسطو" ةفلسف به و بوده
 او از پس تيحيمس اتياله در یريچشمگ راتيثثت او ةفلسف و شده نهادهبر تفکرات ارسطو بنا  ينيآکوئ

 از و ندانست لسوفيف چگاهيه را خود او اما داننديم يوسطقرون لسوفيف عنوانبه را او اگرچه گذاشت.
 د،یآيم دستبه يوح پرتو در که را کامل و حيصح عقل فالسفه او، دگاهید از. نموديم انتقاد زين فلسفه
 را او رونیا از ست،ینگر يم يوح به کننده خدمت عنوان به فلسفه به توماس. رنديگيم درنظر زيناچ
 يانيوح مکال اوال؛: معناست دو به ينيآکوئ نزد در کالم .دانست «يفلسف کالم» انگذارانيبن از توانيم

  به. است آن انگريب انسان عقل که يفلسف کالم دوم؛ و است مقدس کتاب از برگرفته مايمستق که
 دنيرس راه در اما د،ینما ليتحل را انسان تیغا و هدف است قادر موارد یاپاره در انسان عقل گریديانيب
 ةفلسف روش1.برد پناه يوح هب است ریناگز انسان گرید است، يعيطب فرا یامر که تیغا نیا تینها به

 ينيو ع گراواقع اساسا او ،آن بر ه عالو است. شده انتزاع محسوس و ملموس ةتجرب از ينيآکوئ توماس
 ذهن سوکی از استدالل در .دینما يم الؤس يهست يچگونگ از و نموده آغاز موجود جهان از او .تاس

 انيم به وجود العللعلت از سخن گریدیسو از و کرده مطعوف او وجود علت و موجود خود به را

 (.300 ص ،8ج ،1326 )کاپلستون، آورد يم
 از او .داند يم موجودات و اءياش نيب یجار و یسار را قانون نیا و داشته اعتقاد تيعل قانون به توماس

 به را قلمست يبحثم ،رونیا از و کند يم استفاده خداوند وجود اثبات یبرا یابزار عنوانبه تيعل قانون

متکلمان  نيب در ت،يعل رامونيپ مستقل بح  از یخوددار يعنی وه،يش نیا .دهد ينم اختصاص آن
 عالمهمقابل،  در باشد. ينيکوئ يکالم ذوق از يحاک تواند يم خود نیا و بوده معمول زين ياسالم

 يفلسف يموضوع دید به را تيعل مبح  عه،يش متکلم و مفسر دان، ياله لسوف،يف يئطباطبا نيمحمدحس
 طور به مبح  نیا رامونيپ نیریسا نظرات و آن اقسام ت،يعل موضوع رامونيپ بح  به و ستهینگر

 طور به خدا، وجود اثبات یها راه از يکی عنوانبه زين شانیا که نماند ناگفته البته است. پرداخته جامع

 آثار در نيهمچن سازد.يم تفرعم یيغا و يفاعل علت العلل،تعل اثبات بر را یبار ذات اثبات عمده

 ة. مقالشود يم گمارده خدمت به صانع وجود اثبات یبرا يشناسجهان برهان که است انینما شانیا
 تيعل موضوع باب در را او اتینظر ينيآکوئ توماس ةپنجگان نيبراه ةمالحظ با تا است آن بر حاضر
 قيتطب موضوع نیا رامونيپ يئطباطبا عالمه اتینظر از یا پاره ةمطالع ضمن در و نموده يبررس

 .ردیپذ صورت

 خدا اثبات یبرا یراه ت؛يعل اي یشناختجهان برهان

 يبرهان وجودشناخت يکی داشته رواج فالسفه نيب میقد از که خدا وجود اثبات یبرا مشهور قیطر دو
 تيعل مبح  ای يشناخت جهان برهان یگرید و (Ontological Argument) وجود مبح  ای
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(Cosmological Argument) يشناخت وجود برهان در که است نیا در برهان دو نیا فرق باشد. يم، 
  اثبات به بشر یماد ملموس یهاتجربه از گرفتن کمک بدون و نموده طرح را مسثله آغاز در لسوفيف

. است يبرتجريغ آن مقدمات و بوده ينيشيپ يوجودشناخت برهان گرید یريتعب به. پردازديم خدا وجود
 اصول از استفاده با و شده آغاز خارج جهان در يکل و روشن يقتيحق از يشناختجهان نيبراه آنکه حال
 ينيپس يبرهان ،يشناخت جهان برهان. پردازديم خدا وجود اثبات به حرکت و تيعل اصل مانند يفلسف
 یبرا تجربه قیطر از که ودهب خارج جهان دربارة يقتيحق به راجع آن مقدمات از يکی الاقل چراکه است؛

 و "افالطون". است «اسيق» ،يشناختجهان برهان در استنتاج یالگو. گردديم مکشوف لسوفيف
 ،یجواد) نمودند ارائه يشناختجهان برهان باب در یيرهایتقر که بودند يلسوفانيف نينخست از "ارسطو"

 توماس شود،يم محسوب تيلع برهان مدافع که یافراد نیمشهورتر از (.188-186 صص ،1328

 رد جامعکتاب  در و ليدل پنج 8 (Summa atheologiae)کالم علم جامعکتاب  در او است. ينيآکوئ
 دهد.يم ارائه خداوند وجود اثبات یبرا ليدل چهار 3 (Summa contra gentiles)کافران

 کتاب در و دهیگرد انيب فشرده و موجز ،يعيمابعدالطب صورتبه اول کتاب در بح  مورد یهااستدالل

 .گردد يم ملموس يعيطب یها مثال با هااستدالل شتريب دوم
  يکل طور به آنچه .داند ينم يکاف را فطرت قیطر از خداوند وجود اثبات ،ينيآکوئ توماس

 يصورتبه ما درون در که خدا وجود دالئل که باورست نیبرا او که است نیا دیآ يم بر شیها نوشته از
 را او زين خدا از یشهود شناخت آن بر. عالوهستين واضح و شفاف است، شده اشتهک يذات
 یامر است، شده نهاده فطرت در که خدا از يعيطب شناخت که دارد ديکثت نکته نیا بر .کند ينم قانع 

  راه از توانينم را خدا يطرف دارد. از انيب در صراحت و حيتوض به ازين نييتب یبرا و بوده مبهم
 یبرا رونیا از ،است دادن شرح و حیتشر از مبرا و ستين ءيش او چراکه ؛نمود ثابت ذاتش و فهومم

 خود یها علت توسط هامعلول که یيآنجا از ،ينيآکوئ منظر گرفت. از کمک او آثار از دیبا خدا اثبات

 یاريبس در است. اما معلول شناخت از ترفهم قابل علت شناخت که است پرواضح ند،یآ يم دیپد
  به يدسترس چراکه شود، يم شناخته علت از بهتر معلول علت، به نسبت ما جهل ليدل به موارد، از

 یيدانا ما ،است بيترتنيهم به هم خلقت جهان مورد در. است تر سهل آن يشناسائ آن تبع به و معلول

کند يم نمونره آن شیدايپ علت سمت به را ما که میدار خود رامونيپ جهان به نسبت یادیز
(Aquinas, 1997 , 5.p). 

 نامحدود به محدود از ريس مشکل

 توان يم چگونه خدا، آثار بودن يمتناه و تیمحدود به توجه با که است مطرح الؤس نیا جانیا در

 است عتيطب جهان که محسوس شناخت از توان يم چگونه يعبارتبه طنمود ثابت را خدا ينامتناه وجود
 يبررس راه از اگرچه ينيآکوئ دگاهید از افتطی دست است، یبار ينامتناه ذات که نامحسوس شناخت به
 اما م،یيآ نائل علت از يکامل و قيدق شناخت به بود مينخواه قادر ما ستند،ين علت نثش در که یآثار

 زا تا ساخت خواهند قادر را ما آثار هستند. يعلت معلول آثار، نیا که برد يپ نکته نیا به توانيم
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 اثبات در ارسطو ةرسال از عمده طوررا به برهان پنج نیا او .میبر يپ ثرؤم و علت وجود به اثر، و معلول

 برهانبوده و  يشناختجهان برهان از يمختلف یرهایتقر برهان پنج نیا اول راه سه. است گرفته وجود

 برهان» ای «يشناستیاغ» برهان پنجم برهان تیو در نها باشديم «کمال»و  «تیغا برهان» چهارم

 :کشديم ریتصو به گونهنیپنج برهان را بد نیاست. او ا «نظم

 حرکت برهان اي اول محرک بالتحرک محرکبرهان  اي حرکتبرهان  اول: برهان

(The Argument of Unmoved Mover) 

 امر نیا است. «حرکت برهان» خدا، وجود اثبات راه 8نیآشکارتر و نياول ،ينيآکوئ توماس منظر از

 او یزيچ دیبا ناچاربه درآمده حرکت به هرچه ،دارد وجود حرکت ما رامونيپ جهان در که است مسلم

 یزيچ چيبالفعل. ه به بالقوه حالت از ءيش خروج :از است عبارت باشد. حرکت درآورده حرکت به را
 تيفعل به است بالفعل اکنون که یزيچ ةواسط به آنکه مگر د؛یدرآ فعل به بالقوه حالت از تواندينم
 بالفعل است، گرم بالقوه که را چوب آتش، رينظ است؛ گرم بالفعل که یزيچ آن نیبنابرا د،باش دهيرس

 کی در بتواند یواحد ءيش که است محال .سازد يم ريمتغ و متحرک را آن بيترتنیبد و کند يم گرم
 از ءيش کی که است محال نیبنابرا .بالفعل باشد هم و بالقوه هم لحاظ کی از و جهت کی از و زمان

 حرکت به یگرید توسط دیبا است متحرک هرچه رو نیا از ،باشد متحرک هم و محرک هم جهت کی

 سلسله نیا طورنيهم و دارد اجياحت یگرید محرک به باشد متحرک زين خود محرک، باشد. اگر درآمده

 باشد، نداشته وجود اول محرک اگر رایز ابد،ی مهادا تینهايب تا تواندينم سلسله نیا اما ابد،یيم ادامه

 علت نیا به تنها یبعد یهامحرک حرکت که چون بود؛ نخواهد هم یگرید محرک چيه جهينت در

 یبرا که است یضرور نیبنابرا ،انددرآمده حرکت به نينخست محرک لةيوس هب هامتحرک آن که است
 نیا ،است اوردهين در حرکت به را آن یرگید محرک که ميبرس نينخست محرک به حرکت نييتب

 را ياستدالل برهان نیا ينيآکوئ  (.166، ص1328 لسون،یژ ني)ات نامند يم «خدا» را نامتحرک محرک
 ارائه آن رامونيپ را یکاملتر و شتريب حيتوض گرید برهان چهار به نسبت و نامد يم «تر واضح برهان»

 اند نموده استفاده خدا اثبات در هم "آلبرتوس سیقد" و "مونيم ابن" برهان نیا از دهد، يم

 (.836ص، 8، ج1326)کاپلستون، 
 حرکت برهان ينوع از حرکت نييتب یبرا ،دوازدهم کتاب ،کیزيمتاف ای عهيمابعدالطبدر کتاب  ارسطو

 شرح گونه نیا ارسطو است. شده گرفته کتاب نیا از «کنامتحر محرک» . مفهومدیگويم سخن

 ریناپذهیتجز و نقص و بيع بدون کامل، یوجود موجودات، محرک علت ای علت نيتنخس که دهد يم
 نیا .نامد يم «فعال قلع» را او ارسطو رونیا از است، نيبکیبار و قيعم ق،يدق یموجود او .است
 توجه مورد اريبس و داشته تيعل نيقوان و يشناسهانيک در شهیر ارسطو یها شهیاند از برگرفته مفهوم 

 و نينخست عنوانبه که را برهان نیا ينيشد. آکوئ واقع ينيآکوئ توماس جمله از يوسط قرون ةسففال
 ای رييتغ از او . منظوردینما يم آغاز جهان در حرکت ای رييتغ مبح  از داند يم خود برهان نیترمهم

 زين زمان و انمک ت،يکم ت،يفيک در رييتغ شامل راتييتغ نیا است. فعل به قوه حالت از خروج حرکت،
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 گردد ثابت دیبا آنکه ؛اول است: یضرور و الزم فرف شيپ دو اثبات برهان، نیا اثبات یبرا .باشند يم

 و محرک اءياش ةسلسل است محال آنکه ؛دوم و درآمده حرکت به یگرید ءيش توسط ءيش کی که
 و نزده یدیجد حرف استار نیا در توماس که دیآ نظربه گونهنیا دی. شاروند شيپ تینها يب تا متحرک
 دوازدهم کتاب و اتيعيطب کتاب هشتم و هفتم یها بخش از یيها قسمت از برگرفته او یها استدالل

 يکیزيمتاف نيبراه برعالوه برهان، نیا به استناد یبرا او آنکه تياهم زئحا ةنکت اما ،است عهيمابعدالطب
 :ددار اشاره نکته چند به برهان نیا است. نموده استفاده زين ارسطو يکیزيف نيبراه از

 چيه است. مشهود کامل طوربه ما یبرا جهان موجودات در حرکت ای رييتغ برهان، نیا اساس بر
 و باشد حرکت تيخصوص یدارا بالقوه اوال آنکه مگر ست؛ين حرکت یدارا جهان نیا در یزيچ

 يستين از پس ،يهست را کتحر ،یيطباطبا عالمه .باشد درآمده حرکت به يمحرک ةواسطبه نيهمچن
 در شانیا .داند يم (یجوهر و يمکان ،ي)وضع يعموم حرکت یدارا را يخارج اجسام ةهم و دانديم

 عالمه. دینمايم اقامه برهان يتعال و تبارک خداوند وجود بر ر،ييتغ و حرکت قیطر از الحکمههینها کتاب
  برهان نیا که است باور نیا بر عالمه. است دهينام خدا اثبات یبرا يعيطب یعلما روش را روش نیا
 از. دینما ثابت را بالذات الوجودواجب آنکه نه د،ینمايم ثابت را یرماديغ مجرد موجود کی وجود یيتنهابه
 نیبرد. آنچه از مقدمات ايبهره م زين «امکان»و  «وجوب»برهان از برهان  نیا ميتتم یبرا شانیا رو،نیا

عالمه وجود حرکت در  نامتحرک،اثبات محرک  يعنیه در قسمت نخست برهان آنک دیآيبرهان برم
 نييتب -است يفاعل و يقيحق علت محرک آن که- راحرکت به محرک  یازمندينموده و ن انيخارج را ب

  برهان، نیا دوم بخش در. رسديم نامتحرکاز بطالن تسلسل به محرک  تی. در نهادینمايم
  چراکه سازد؛يم خاطرنشان را ماده و قوه از موجود نیا مبرابودن و تهپرداخ برهان ليتکم به او
  که کنديم ثابت بيترتنیمتحرک است و بد است، همراه ماده و قوه با وجودش آنچه هر
، 1320 کالهدوزان، ،ي( در )راسخ868-861صص، 1361 ،يئ)طباطبا است الوجودواجب مجرد موجود نیا

 (.111ص
 بدون شانیا فعل، و قوه مبح  در چهارم، جلد ،سميرئال وروش فلسفه اصولب در کتا آن برعالوه
 مقدمات در. کشانديم ماده عالم از خارج يعالم به را نامتحرک محرک حوزة تسلسل امتناع از استفاده
 در حرکت رونیا از است، حرکت یدارا است فعل و قوه یدارا آنچه هر که دارديم انيب گونهنیا برهان

آنکه ارتباط  تیو در نها است ماده عالم در یجوهر حرکت وجود آنکه دوم باشد؛يم مطرح ماده معال
 نیا مقدمات از که یاجهي. نتدهنديم ليواحد پهناور را تشک کیدر کل  عتياجزاء جهان طب یوجود
 جةيتاست. براساس ن آن بودن بالذات متحرکدوم  و جهان يعموم حرکتنخست  د،یآيم دست به برهان
 از خارج به نامتحرک یهامحرک دامنة جهان بالذات و يعموم حرکت اثبات و مقدمات نیا از حاصله
 (. 113-118صص، 1320 کالهدوزان، ،ي)راسخ شوديم دهيکش ماده عالم
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 برون اي درون از حرکت؛ علت

 و تاس يخارج يمحرک حرکت، عامل یريتعب به ایمحرک  نیا ایآ که است مطرح الؤس نیا حال
 آنکه ای و شود يم فعل به قوه از حرکت باع  خارج از یيروين يعبارتبه استط يدرون محرک نکهیا ای

 (دهم)کتاب  نيقوانکالم افالطون در کتاب  درشدط  خواهد ءيش حرکت أمبد ءيش خود درون از یزيچ
  منتقل موجود به گرید موجودات از که يحرکت يکی شود؛يم داده نشان هم از زیمتما حرکت نوع دو
که در آن متحرک خود منشاء و عامل حرکت است. از منظر افالطون، فقط  يحرکت گریو د شوديم

 بالذات حرکت به تینها در دیبا بالعرف حرکت و گردند واقع خود حرکت منشاء تواننديمموجودات زنده 
 اجسام که بود معتقد و،ارسط. گردنديم منتقل نفس به سرانجام حرکات همة ن،یبنابرا. گردد منتقل

 که است يمحرک به ازين آنها درآوردن حرکت به یبرا و بوده واسطه محرک اجسام نيهمچن و متحرک
 صص، 1362 ،یيرضا)محمد است تيفعل و جوهر ،يازل یموجود محرک نیا. نباشد متحرک گرید خود
است.  يرکت چه نوع حرکتمطلب نشده است که منظور او از ح نیبه ا يحیتصر ينيدر کالم آکوئ ،(136
 را آن از خارج يعلت يجسم هر حرکت که باشد معتقد ارسطو مانند زين اوکه  رسدينم نظربه ديبع گرچه

 نداده، ارائه موضوع نیا رامونيپ کامل يحيتوض او است معتقد (_(Keith Ward"وارد  يک". طلبديم

 از يعامل آنکه چه باشد؛ رگذاريثثت تواند يم عامل دو هر ء،يش حرکت و رييتغ یبرا يکل طور به يول

 رييتغ سبب ءيش درون در يعامل آنکه چه و دیدرآ فعل به قوه از شده سبب و نهاده ريثثت او بر خارج
 بر او که است مسلم امر نیا توماس یفکر ساختار به توجه با ن،ينخست محرک مورد در اما ،شود ءيش
 پا هم هنوز حرکت اعمال نیا و نموده اعمال را يحرکت خلقت آغاز در اول محرک که است باور نیا

 است امر نیا برخالف او یرأ قطعا. است اول محرک هم اکنون اول، محرک رساتر یريتعب به. برجاست
 باشد واگذاشته خود حال به را جهان و باشد کرده اعمال خارج از را يحرکت خلقت آغاز در اول محرک که
 دارند به وجود عالم در کنونا که يحرکات پس. باشد نخست حرکت عمالا آن از يناش يکنون حرکت و

 به ،زين امور آن منشاء و ندا حرکت ای ريتغ تيخصوص یدارا درون از خود که است یامور وجود ليدل

 روين آن که ندهست یيروين به يمتک هاحرکت نیا همة تینها در اما باشند،يم گرید یامور خود ةنوب

 را حرکت شانیا د؛یآ يم بر برهان ریتقر از و عالمه کالم یفحوا از آنچه مقابل، در .ستا ريمتغ ريغ
 یامر عنوان به عالم حرکت و برده فراتر یماد امور از را حرکت طةيح عالمه. داند يم یجوهر حرکت

 تمجرا عالم به یماد گسترة از ها متحرک حرکت دامنه قیطر نیا از و برشمرده اجسام جوهر در و يذات
 .است شده دهيکش

  تيسنخ قانون به یااشاره

 نکته نیا او کالم در اما برد، ينم تيسنخ قانون از ينام ميمستق طور به برهان نیا در ينيآکوئ

 یهم بالقوه دارا لحاظ کی از و جهت کی از و زمان کی تواند درينم یواحد ءيش که است مشهود
 همان» ای «جهت کی از»عبارت  از استفاده باشد. تيهمان خصوص یباشد و هم بالفعل دارا يتيخصوص
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 است. معتقد معلول و علت نيب تيسنخ ةرابط به ينييآکوئ که باشد نیا از يحاک دیشا «تيخصوص

 مبح  رامونيپ کامل طور. بهدندار واحد معلول کی جز واحد علت کی عنوان تحت ئيطباطباعالمه

 اشاره مطلب نیا بر گرید يانيب با نيهمچن .دینمايم ديکثت معلول و علت نيب تيسنخ وجود ضرورت

 گردند. جمع توانند، ينم معلول کی در هم از یجدا و مستقل علت دو که دارند

 علل تسلسل بودن محال

 او دارد. گرچه ديکثت علل تسلسل بودن محال اصل بر گرید برهان سه و برهان نیا در ينيآکوئ

 به دیبا متحرک علل ةاو،سلسل منظر از است. جسته بهره آن جیانت از اما ستين اصل نیا اثبات درصدد

 در يئطباطبااست.عالمه ريمتغريغ و متحرکريغ يروئين است؛آنچه حرکت مبداء که شود ختم يمحرک

 یبرا را يلیدال و نموده صحبت تسلسل بودن محال موضوع رامونيپ مفصل طور،بهالحکمههینها کتاب
 ديکثت است. عالمه "نايسابن" «وسط» و «طرف» برهان لیدال نیا ةجمل دهد؛ازيم ارائه تسلسل رد

 شود. متوقف یيجا در دیبا بلکه؛رود شيپ تینهايب تا تواندينم معلول کی ةتام علل ةسلسل که دارد

 نامتحرک توسط حرکت ةشبه

 او یها و نوشته کالم در صراحتبه ديکثت نیا است. نامتحرک اول محرک که دارد ديکثت ينيآکوئ

 از منظور شد اشاره که همانطور باشدط حرکت سبب نامتحرک که است ممکن چگونه اما است. مشهود

 که داده پاسخ گونهنیا الؤس نیا به رشد ابن است. فعل به قوه حالت از حرکت جانیا در حرکت

 او د.باش داشته حرکت به ازين افتنی تيفعل یبرا که ستين قوه او است. محض فعل نينخست محرک

 ري تغ قابل ريغ که است اعتقاد نیا بر ارسطو مانند زين است. توماس رييتغ قابلريغ و بالفعل یموجود
 .است بودنيعيطب ماوراء با یمساو بودن

 محرک به متحرک اتکا

 نينخست محرک اگر و بوده متحرک از انفکاک قابلريمحرک،غ که باور است نیا بر ينيآکوئ توماس
 به يمتک ها متحرک چراکه ،داشت نخواهد وجود زين ها متحرک ریسا آن تبع  هب باشد نداشته وجود

 رابطه نیااستط برقرار متحرک و نينخست محرک نيب يمعلول و يعل ةرابط چگونه اما،هستند محرک
 وجود بر معلول وجود دوام است،اما معلول بر متقدم زمان نظر از علت گاه: شود يم ریتقر صورت دو به

 وجود معلول وجود تداوم یبرا اما است، الزم علت وجود معلول تحقق یبرا يعبارت به. ستين فمتوق علت
 قسم نیا از يمعلول و يعل ةرابط مادرش و پدر و انسان وجود رابطه مثال یراب.ستين الزم علت

 ةادام بر متوقف انسان اتيح ةادام ي،ولاست الزم مادر و پدر وجود انسان آمدن وجود به یاست.برا
 آنان بدون يطوالن يانيسال تا انسان و بروند ايدن از مادر و پدر است .ممکنستين مادرش و پدر وجود

  کند. يزندگ
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 وجود بر متوقف معلول وجود شهيهم یبرا که دارد وجود يمعلول و علت ةرابط از گرید ينوع اما

 ةیپا وجود ليدل به آن مقوا و ستادنیا علت که دیريبگ نظر در را یا مجسمه مثال یبرا است. علت
 يعل ةرابط .افتد يم آن و رود يم نيب از هم مجسمه ستادنیا نباشد، هیپا و ستون اگر است. مجسمه

 زمان در که ستين يعلت خدا او، منظر است. از دوم نوع از کند يم فیتعر اءياش و خدا نيب توماس که

 گونه نیا مثال یبرا .دباش مانده جا بر آن خاص راتيتاث تاکنون که باشد کرده جادیا یروند گذشته

 بدون ماندهيباق آنان آثار و باشند کرده جادیا را ما فرزندان و ما تولد روند ما، اجداد مانند که ستين

 هر در او به راتيتثث نیا که است يراتيتثث علت خدا ،ينيآکوئ کالم در باشند. داشته وجود خودشان آنکه
 ,Davies).  است يمتک هیپا به لحظه هر ستادنیا یبرا که مجسمه مانند هستند، يمتک و وابسته لحظه

1993, p.27)شانیا است. آمده مثال نیا مشابه زين يئطباطباعالمه جمله از ياسالم یحکما کالم در 

 از پس که ستين بنا و بن ا ةرابط مثل موجودات با خداوند  يمعلول و يعل ةرابط که دینمايم ديکثت

 یبرا دارد علت به ازين جادیا یبرا که همانطور موجود بلکه ؛نباشد بن ا وجود به یازين گرید بنا ليتکم
  (861، ص3، جسميرئال روش و فلسفه اصول ،يئ)طباطبا است علت ازمندين زين بقا و دوام

 خدا اي نامتحرک محرک

 در که گونهآن آنکه حال ،دارد وجود یاريبس نامتحرک یهامحرک وجود امکان ارسطو، کالم در

 يحت و پرستان بت یخدا پنجگانه، یها برهان در خدا واژة از او منظور د،یآ يم بر ينيآکوئ یهانوشته
 باشد يم پرستند يم يميابراه انیاد روانيپ آنچه واحد، یخدا اثبات صدد در او باشد، ينم متعدد انیخدا
(Davies,1993, p.35). همان این که دارد کيدثت او رهان،ب هر انتهای در کالم علم جامع کتاب در 

 شد، ذکر که همانطور (Aquinas, 2006, p.22-23). نامد مي خدا را آن کسي هر که است چيزی
 و کند مي ثابت را غيرمادی و مجرد موجود یک وجود تنهایيبه حرکت برهان که باورست این بر عالمه

 وجوب و امکان برهان حرکت، برهان تتميم برای او رواین از نماید، اثبات را بالذات الوجودواجب آنکه نه
 .نمایدمي اضافه نيز را

  کالم حاصل

 برده تيسنخ قانون از ينام ينيآکوئ کالم در اگرچه ،دارند باور را تيعل قانون شمندیاند دو هر

 متفکر دو هر .باشد يم زين قانون نیا به قائل او که دیآ يم بر گونهنیا او کالم یفحوا از اما نشده،

 علت ازمندين معلول، جادیا تنها نه که اعتقادند نیا بر دو هر دانند، يم يدرون يعامل را حرکت عامل

 است، تياهم حائز حرکت برهان نييتب در عالمه نظر دقت .باشد يم علت ازمندين زين آن بقا بلکه است
 نیبرا شانیا چراکه پردازد،يم زين آن بودن مجرد اثبات به نامتحرک محرک اثبات بر عالوه شانیچراکه ا
 کند،ينم ثابت را يتعالیبار ذات و بوده يناکاف آن تجرد اثبات بدون نامتحرک محرک اثبات که باورست
 .داند يم يکی را يفاعل علت و اول محرک شانیا ظاهرا
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 (The Argument of The First Cause) اول  تعل دوم: برهان برهان

 وجود يفاعل علل در بيترت ينوع م،ينيب يم را يفاعل علل از یا سلسله محسوس، اءياش جهان در ما

 داشته وجود خودش از شيپ دیبا صورت آن در چراکه باشد، خود يفاعل علت تواند ينم زيچ چيه دارد.

 صعود گرید طرف از باشد. داشته وجود خود از شيپ خودش یزيچ که است محال یامر نیا و باشد

 ممکن علل ةسلسل و است محال زين تاخر و تقدم یمبنا بر يفاعل علل ةسلسل در يتناهیال سمت به

 و است واسطه علت علت  ن،ينخست علت ،يفاعل علل ةسلسل برود. در شيپ تینهايب تا ستين
 واسطه یها علت هرچند پس باشد. يکی ای و متعدد واسطه علت خواه م،يبرس معلول به تا طورنيهم

 يفاعل علت اگر آنکه جهيبود. نت خواهد هم معلول يفاعل ، علتنينخست ياعلف علت باشند، داشته وجود
 وجود واسطه علت و رياخ علت گرید یريتعب به رفت. خواهد نيب از هم معلول برود، نيب از نينخست

 علت صورت آن رود. در شيپ تینها يب تا يفاعل علل ةسلسل که باشد ممکن اگر اما داشت؛ نخواهد

 علت است الزم ن،یاست. بنابرا باطل آشکارا ها فرف نیا ةهم بود که نخواهد در کار ينينخست يفاعل

 (.116ص ،1328  لسون،ی)ژ دانند يم خدا را آن همگان که میریبپذ را ينينخست يفاعل
 کافران رد در کتاب در توماس. ارسطوست یها شهیاند از برگرفته برهان نیا توماس خود نظر اساس بر
 آنجا در يحت. است  گرفته عهيمابعدالطب در ارسطو دوم کتاب از را مطلب نیا که دارد يم انيب صراحت به

 بوده رممکنيغ يفاعل علل سلسلة در يقهقرائ ريس که است آن بر يمبتن که کند يم نقل ارسطو از يبرهان
 توماس که يمنبع همان به اگر اما م،يبرس نينخست علت گانهی يعنی واحد يفاعل علت کی به دیبا و

 بلکه اورده؛ين انيم به يفاعل علت از يسخن باب نیا در ارسطو که افتی ميخواه م،يکن مراجعه داده ارجاع
 یماد و یصور ،یيغا محرکه، علت يعنی یيارسطو اربعة علل از چکداميه در که کند يم ثابت آنجا در او
 برهان نی. ارديگ ينم جهينت را خدا وجود مبح ، نیا از ارسطو آن بر. عالوهديرس تینها يب به توان يمن

 ارائه خدا وجود اثبات یبرا آلبرتوس سیقد او از پس و نايسابن توسط که است يبرهان هيشب شتريب

 (.113-116صص ،هماناست ) دهیگرد

 نايسابن وسط و طرف برهان کمك به نينخست یفاعل علت اثبات

 نیا است مشهود ظاهرا دارد. آنچه نيتنخس يفاعل علت اثبات بر يسع برهان، نیا در ينيآکوئ
 نينخست يفاعل علت وجود تسلسل، بطالن کمک به و بوده نايسابن وسط و طرف برهان مشابه برهان

 داند، يم يهیبد یامر را موضوع نیا ظاهرا و نکرده اقامه يبرهان تسلسل رد یبرا . اودینما يم ثابت را
 امکان، و وجوب برهان از استفاده با و تسلسل بطالن به توسل نبدو نايس ابن مانند ينيآکوئ چرا نکهیا اما

 را برهان دو نیا او آنکه ليدل به دیشا دارد، سؤال یجا نکرده ثابت را نينخست يفاعل علت وجود

 و دانسته يکاف ياول علت اثبات یبرا را وسط و طرف برهان ؛اوال رو نیا از و افتهیدر هم از مستقل
 نکهیکما ا داند، يم خدا وجود اثبات یبرا گرید يراه مستقال را وجوب و امکان برهان ن،يهمچن

 نايس ناب از خود ةگفت بنابر هم دیشا .کند يم ادی سوم برهان عنوان به آن از آمد خواهد که همانطور
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 تسلسل رد یبرا نايسابن وسط و طرف برهان از يطباطبائعالمه مقابل، در !است نگرفته کمک

 اقسام و کرده ثابت را آن وجود به ازين نموده، فیتعر مستقال را يفاعل علت شانیاست. ا هنمود استفاده

 به اختصاص منحصرا يفاعل علل از يبعض ماتيتقس نیا یراستا است. در کرده انيب آن یبرا یاريبس

 (.886، ص1326 ،يئدارد )طباطبا يتعالیبار ذات

 يیخدا سه مشکل و یبار ذات بودن طيبس

 نیا سؤال. باشد قابل هم و بوده فاعل هم ستين ممکن طيبس ءيش باورست نیا بر يباطبائطعالمه
 ایآ ستين قابل و بوده فاعل آنچه يعبارت به است؛ نينخست فاعل به قائل ينيآکوئ توماس اگر که جاست

 سه سثلةم با چگونه را موضوع نیا او است، نيچن اگر استط طيبس یبار ذات که اعتقادست نیا بر زين او
  کندط يم حل یيخدا

  نیا . درداند ينم ریپذ هیتجز و ندانسته مرکب را او داند، يم طيبس را خداوند وجود ينيآکوئ
  خدا «الف»باشند.  داشته وجود «ب»و  «الف» اگر يعبارتبه ،است يکی منحصرا خدا صورت،
 نجاستیا ،باشد  «الف» همان هم «ب» دیبا ناچار به ،باشد ریناپذ هیتجز و بوده طيبس او ذات و باشد

 خداست همان و بوده الف همان ب نیا که دیگو يم او يطرف . ازخورد يبر م تناقض ينوع به او که

 بگذارد. در باز را بودن یيخدا سه امکان خواهد يم قیطر نیا از و ندا مشترک ياله ذات کی در که

 نمود  ثابت را ]یيخدا سه [یزيچ نيچن توانينم يفلسف نظر از که کند يم اقرار او حال، نيع

.(Eardley, Still, 2010, p.103) 

 حادث اي ميقد عال م؛

 عالم یبرا نينخست يفاعل علت وجود که معتقدست رو،نیا از و دانسته میقد را عالم ارسطو

 يفاعل علت وجود و دانسته میقد را عالم او که است نايس ناب نظر خالفرب دهيعق نیا .معناست يب
 اثبات یبرا نايس ابن نيبراه که است معتقد ينيآکوئ نا،يسو ابن ارسطو مقابل  . درکند يم ثابت را نينخست
 حادث را عالم ينيآکوئ ،مقدس کتاب در موجود شواهد به توجه با ن،یبنابرا ست،ين يکاف عالم بودن میقد
 به او گر،ید يطرف از. باشد يم زين نينخست يفاعل علت وجود به معتقد ارسطو برخالف ينييآکوئ. داند يم

 مورد نیا در نیبنابرا شود، ينم دهید ارسطو کالم در آنچه دارد؛ اعتقاد «عدم از نينخست خلق» یها آموزه
 (.888ص ،8ج ،1326 کاپلستون،) است کرده يم فکر "نوسيآگوست "هيشب شتريب

 نينخست یفاعل علت و نامتحرک محرک برهان تفاوت

 انیبرا" مثال یبرا شود؛يم دهید تناقض گاها زين دیآ يم بر توماس آثار نیرمفس کالم در آنچه

 استفاده متحرک و محرک لفظ از مجددا دهد، يم حيتوض را يفاعل علت برهان که هنگام آن ،"سیوید
 دیشا و دارند هم مشابه یساختار برهان پنج نیا يطورکل به  که است  نیبر ا "لسونیژ" نظر .کند يم
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 است یضرور نکته نیا به توجه اما گرند،یکدی مکمل و داده ليتشک را کل کی يحت که فتگ بتوان

 آغاز هامعلول از يمتفاوت ةسلسل از است. هرکدام يکاف خدا وجود اثبات یبرا یيتنها به زين هرکدام که

 علت ةنزلمبه خدا به را ما ياول یريتعب . بهسازد يم آشکار را ياله تيعل از يمتفاوت ةجنب و کرده

 عنوانبه خدا به يدوم آنکه حال د،ینما يم يمنته اوست به ةوابست هاحرکت ةهم آنچه و يجهان حرکت

 که دارد الؤس یجا موضوع نیا (. اما113-116ص، ص1328 لسون،ی)ژ نگرد يم اءياش ةهم وجود علت

 چرا داند، يم علت کی را دو نیا و است اول علت و اول محرک به قائل نايسابن مانند زين او اگرچه

  کندط يم استفاده خدا وجود اثبات یبرا برهان دو تحت
 که دارد یوجود بر داللت اول برهان که دهد يم حيتوض صورتنیبد را موضوع نیا ،وارد  يک

 اما ،است داشته وجود او در که شود يم یيقوا درآوردن حرکت به سبب محرک و است موجود اکنون

 وجود به را او فاعل نیا و امدهين وجود به هنوز که دارد یوجود دآورندةیپد بر داللت دوم برهان

 در يحت .داند يم يفاعل علت را نينخست محرک شانیا است؛ مشهود عالمه کالم در آنچه آورد، يم

 آورده نظر در محرک همان را يفاعل علت شانیا که شود يم دهید گونهنیا عالمه عبارات از يبعض

 يفاعل علت يعبارتبه باشد، متحرک نيع محرک که است ممتنع يفاعل علت در نهنمو یبرا است.
 گرید یيجا در ای (888، ص3ج سم،يرئال روش و فلسفه اصول، يئباشد )طباطبا يقابل علت نيع

 (.836ص ،همان) «رندیپذيم یو از را حرکت که دارند ماده ماوراء يمحرک و فاعل ...ناچارا»: دیگو يم

  کالم حاصل

 قبل دیبا لزوما که است يفاعل يعلت یدارا يئيش هر که اعتقادند نیا بر دو هر ينيآکوئ و يئطباطبا

 هم ستين ممکن طيبس ءيش و است طيبس يئيش نينخست يفاعل علت .باشد او ةوجودآورند هب و او از
 روش نينخست ي فاعل علت اثبات یبرا مقابل، در. است فاعل تنها او بلکه باشد؛ قابل هم و بوده فاعل

 يفاعل علت همان محرک علت عالمه منظر از نيهمچن .ستين کسانی متفکر دو توسط اتخاذ شده
 دو نیا گرچه که دهد يم توجه نکته نیا به  ينيآکوئ يول ند،يب ينم آن مجدد اثبات یبرا يليدل و بوده

 علت اما داشته جودو قبل از که است یموجود در حرکت جادیا بر دال محرکه علت اما هستند، يکی

 است. نداشته وجود که است یوجود دآورندةیپد يفاعل

 (The Argument of The Contingency) وجوب  و امکان سوم: برهان برهان

 وجود است ممکن که ميابی يم را يائياش عتيطب در . ماشود يم اخذ «وجوب و امکان»از  سوم راه

  که ستين ممکن گریدیسو ند. ازافساد و  کون  فدر معر آنان چراکه نباشند، موجود ای داشته
  چيه دینبا زمان کی در صورت، درآن چراکه ،باشند کسانی عدم و وجود به نسبت اءياش ةهم
 .دیآ وجود هب یزياصال چ که است رممکنيغ گرید صورت، نیا در باشد. پس داشته وجود یزيچ

  لزوما پس. است محال یامر نیا هک بود ينم موجود یزيچ چيه هم اکنون هم يحت نیبنابرا
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  خود ضرورت ای یضرور موجود هر اما باشد، یضرور آن وجود که باشد داشته وجود یموجود دیبا
 محال شده، اثبات يفاعل علل در که همانطور است. اکنون گرفته خود از ای کرده کسب یگرید از را

 باشد. داشته تداوم تینها يب تا دهستن گرید موجودات معلول که یضرور موجودات ةسلسل که است

 گرید به را ضرورت و بوده الوجودیضرور بالذاته یموجود که ستين نیا جز یا چاره ن،یبنابرا

 خوانند شیخدا همه که است همان وجود نیا است. گرانید وجود وجوب علت او ،کند اعطا موجودات

 (.118، ص1328 لسون،ی)ژ
 نیا در .است امکان و وجوب برهان نموده، استفاده خدا وجود تاثبا یبرا ينيآکوئ که يقیطر نيسوم
 و داشته وجود تواند يم آنکه يعنی است حادث ممکن امر آنکه گردد: نخستيم طرح مقدمه دو برهان

 وجود بلکه ؛نداشته بالذات وجود يعنی ندارد، بنفسه وجود ممکن امر آنکه دوم ؛باشد نداشته وجود ای

 يعبارتبه است. نموده عطا وجود او به و آورده دیپد را او که کرده کسب يفاعل علت از را خود
 مسلمان لسوفانيف نزد مطلب نیا . مشابهردیپذ وجود و ذات نيب زیتما ينوع برهان نیا در ينيآکوئ

 نزد را آن رييتغ ياندک با و بوده نايسابن استدالل یمبنا زیتما نيهم است. مشهود "يفاراب " ژهیو هب

 (.113ص ،همانشود ) يم دهید آن مشابه توماس نزد تینها در و ميابیيم مونيم ابن

 یبار ذات در تيماه و وجود بودن یکي

 مطرح لهثمس نیا اکنون ،هستند تيماه و ودوج یدارا موجودات تمام که اعتقادست نیا بر ارسطو

 داند، يم تيماه لوازم از را امکان و باور بوده نيهم بر ارسطو مانند زين ينيآکوئ توماس اگر که است

 یدارا يمتناه موجود هر که است معتقد ينينمودط آکوئ ثابت را خدا بودن الوجودواجب توان يم چگونه
 موجود ضرورتا يعنی پس است؛ وجود بالقوة حالت واقع در تيماه او منظر از. است يتيماه و وجود

 از وجود یيجدا يعبارتبه است. علت زمنداين وجود یبرا ،است تشيماه از ريغ شذات چون و ستين

 و ذات موجودست، ضرورتا که یوجود يعنی يتعالیبار ذات اما ،است بودن معلول یمعنا به تيماه
 وجود یبرا و بوده میقد رونیا از است. تشيماه نيع وجودش که معنا نیا است. به يکی شا تيماه

 ينيآکوئ برهان، نیا در ليدل نيهم به (،881 ، ص8ج ،1326)کاپلستون،  باشد ينم يعلت وجود ازمندين
 .کند يم ادی الوجودواجب عنوانبه خدا از

 عدم . ارسطوباديشیاند يم ترقيدق و ترقيعم ارسطو از او راستا نیا در آنکه تياهم زئحا ةنکت

 وجود نيع خدا ذات که ابدی دست نقطه نیا به نتوانست يمتناه اجسام در تيماه و وجود نيب کيتفک
 خدا از يموس آنجاکه. است برگرفته مقدس کتاب از را مفهوم نیا ،ينيآکوئ(. 881ص ،همان) اوست
 (.18-13: 3 خروج، سفر) «هستم که آنم من»: گفت جواب در خدا. کرد سؤال نامش دربارة

 هاستفاد تيعل اصل اثبات یبرا را عام یمعنا به امکان و وجوب برهان يئطباطباعالمه مقابل، در
 یبرا رونیا از ،است کسانی عدم و وجود به نسبت ذاتش حد در تيماه عالمه، کالم در کند.يم

 موجود وجود سبب که يعامل آن است. يعامل ازمندين عدم ای وجود يعنی طرف دو از يکی رجحان
 نیا از نيهمچن شانی. ادهد يم رجحان را طرف دو از يکی علت يعبارتبه ،دارد نام «علت» ،شوديم
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 دايپ ضرورت تا يخارج دةیپد هر که بيترت نیبد است، نموده استفاده الوجودواجب اثبات یبرا برهان
 ای علت به نسبت معلول هر پس. کند يم عطا او به علت را ضرورت نیا و شد نخواهد موجود نکند،

 معلول انيم اسيلقبا ضرورت که داشت توجه دیبا البته دارد؛ ريبالغ ضرورت ای و داشته اسيبالق ضرورت

 وجود به ممکن وجود يعبارت هاست. ب بالذات ضرورت به يمنته ريبالغ ضرورت هر باشد، يم تامه علت و

 يعلت به است، وابسته آنها به معلول وجود که يعلل ةسلسل گر،ید يانيب به شود، يم يمنته الوجودواجب
 . ستين معلول گرید که گردد يم يمنته

 برهان سه تفاوت

 برهان باايثان و ستطيچ اول برهان با برهان نیا فرق اوال که است مطرح الؤس نیا نجایا در رهدوبا

 دو به يفلسف استعماالت در «امکان»لفظ  که شوديم يناش جانیا از اول اشکال طرح ستطيچ دوم

 و ودوج به انسان تيماه نسبت که است نیا شیمعنا «است ممکن انسان»: میيگويم گاه د؛یآيم معنا
 و بوده قوه یمعنا به لفظ نیا آنکه و شود يم استعمال یگرید یمعنا به گاه اما ،است کسانی او عدم
 فلسفه اصول ،يئ)طباطبا دیآ يم عدم لزوم يمعن به ضرورت یمعنا به نيهمچن و است تيفعل مقابل در

 . طرحباشد يم اول یمعنا او منظور دیآ يم بر توماس عبارات از آنچه (.168ص ،3ج ،سميرئال روش و

 است نموده استفاده يفاعل علت اثبات یبرا برهان نیا از نايسابن که است آن ةواسطبه زين دوم اشکال

  نیا حال د،ینما يم الوجودواجب وجود بر داللت برهان نیا که دیآ يم نظربه گونهنیا کنيل و
 .ميبدان یيغا علت ای دانسته يفاعل علت را الوجودواجب

  ند،رييتغ حال در و موجود اکنون که دارد داللت يموجودات بر اول هانبر وارد، ثيک دگاهيد از

 دوم برهان و رسانديم تيفعل به را عوامل آن دهندهرييتغ آن که هستند بالقوه يعوامل یدارا يعبارتبه

 سوم برهان .ردآو يم وجودبه را آنها فاعل و اند امدهين وجود به هنوز که دارد یيزهايچ بر داللت
 از ندارند. وجود یبرا یاجبار چيه و بوده کسانی عدم و وجود به آنها نسبت که دارد یيزهايچ به اشاره

 رييتغ و است بالفعل و موجود که دارد يذات به اشاره هم همراه به برهان سه نیا وارد  يک  دگاهید
 دروجود او دوم( و )برهان اورديب وجودبه را او که ندارد وجود یزيچ چيه اول(، )برهان کند ينم
 انيم يفیظر فرق که دیآيم نظربه گونه نیا سوم(. باشد )برهان داشته وجود دیبا يعنی است یضرور 

 از گرید برهان دو برخالف حرکت برهان باشد؛ محقق وجوب و امکان و معلول و علت حرکت، برهان سه
  روستنیا از. دیجويم بهره تيعل مفهوم خود از تيعل برهان آنکه حال نموده، استفاده تيعل قیمصاد
  بالتحرک محرک را او حرکت برهان در و  شده يمعرف العللعلت عنوانبه خدا ت،يعل برهان در که
 .خواننديم
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 کالم حاصل

 و برهانوجوب از الوجودواجب ذات اثبات یبرا و الوجودندواجب ذات وجود به قائل متفکر دو هر
 دگاهید از. است تيماه لوازم از امکان که اعتقادند نیا بر دو هر آن برعالوه. ندینما يم هاستفاد امکان

 از ريغ ذاتشان چون ممکنات. ستين موجود ضرورتا يعنی پس است؛ وجود بالقوة حالت تيماه توماس،
 و بوده يکی او تيماه با الوجودواجب ذات اما هستند، علت ازمندين وجود یبرا رو،نیا از است، تشانيماه
  يمنته الوجودواجب وجوب به ممکن وجود  وجوب عالمه، منظر از. است بالذات یضرور رونیا از

 عالمه، اما .است بالذات یضرور او رو،نیا از و بوده يکی او تيماه با الوجودواجب ذات در و.. گردديم

 دیآ يم بر ينيآکوئ یهانوشته از يول د،یانم يم استفاده برهان نیا از عام طوربه تيعل قانون اثبات یبرا
 .رديگ يم بهره برهان نیا از الوجودواجب اثبات یبرا که

 (The Argument from Degree) اءياش در کمال درجات چهارم: برهان برهان

 يبعض موجودات، انيم در دارد. وجود اءياش در شود که يم گرفته يدرجات مراتب از چهارم راه
  و قتيحق ر،يخ یدارا گرید يبعض و واالتر و شتريب شرف و قتيحق ر،يخ یاراد موجودات از 

  به اءياش نیا که است يشباهت ليدل به امور، بودن دارا شتريب ای کمتر اما ،هستند یکمتر شرف
 که شود يم اطالق گرمتر يئيش به مثال دارند. ،است ياعل حد در که یزيچ به گوناگون، یهاروش 

 ةدرج نیبرتر در که دارد وجود یزيچ ن،یدارد. بنابرا است، نیگرمتر که یزيچ با یشتريب شباهت
 آمده ارسطو عهيمابعدالطب در که همانطو ،است وجود یاعال ةمرتب در است. پس شرف و کوين و يقيحق

 آنچه نيداراست. همچن زين را وجود ةمرتب نیبرتر داراست، را قتيحق ةدرج نیبرتر آنچه»است: 
  هست. زين یگرید زيچ هر اريمع و زانيم ، علت شود، يم ذکر یزيچ هر در نیبرتر عنوانبه 

  که باشد یموجود دیبا ن،ی. بنابراباشد يم گرم اءياش ةهم علت است يگرم ياعل حد که آتش مثال
 «خوانند يم خدا همگان را نیا و باشد موجودات ی هيبق در گرید کمال هر ريخ و يهست علت
 (.116ص ،1328 لسون،ی)ژ

 نظرات از یادیز حد تا برهان نیا دارد. اشاره اءياش در کمال و نقص درجات به چهارم قیطر
 نيهمچن و "نيآگوست" و "آنسلم "نظرات با زين یادیز مشابهت و گرفته الهام عهيمابعدالطب در ارسطو
 بالضروره تقيحق کی کمال درجات وجود ينيآکوئ منظر از دارد. افالطون نظرات با یادیز شباهت

 يعبارتبه ،باشد هم یزيهر چ در يکين علت دیبا است، نیکاملتر و نیبرتر يکين در آنچه اما ،است
 يذات زين کماالتشان ست،ين يذات شانیوجود قتيحق همانطورکه الوجودممکن موجودات

 که همانطور ت،اس بالذات الوجودواجب آنچه اما ،دارند افتیدر مطلق کمال از دیبا ناچاربه و نبوده 

 و وجه نیکاملتر در هم کماالتش دیبا است، یيغا عله او و ستين او يذات قتيحق جز یزيچ وجودش
 تيعل مبح  به يچندان ارتباط بح  نیا کهیيآنجا از ،(836، ص8 ، ج1326 باشند )کاپلستون، او يذات

 .ميکن يم بسنده مقدار نيهم به ندارد،
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  (The Teleological Argument) یشناخت تيغا برهان پنجم: برهان

  هستند، علم فاقد که يائياش ميکن يم مشاهده شود. مايم اخذ جهان ريتدب از پنجم راه
  یدارا اء ياش جهان، در .کنند يم تيفعال و عمل ،يهدف به دنيرس یبرا يعيطب اجسام همچون

  و شهيهم بلکه دف،تصا برحسب نه و گهگاه نه آن هم-هم  با یواحد نظم در گوناگون عتيطب
 د،یآرد نظم به جهان نیا او تیدرا پرتو در تا باشد يعاقل وجود دیبا نیبنابرا .گردند يم سازگار -اکثرا

 ةهم که دارد وجود یهوشمند موجود ن،یبنابرا .شود يم تیهدا یراندازيت توسط که یريت همچون
 «خدا» را آن ما که است انهم وجود نیا .کند يم تیهدا تشانیغا سمت به را يعيطب موجودات

 (.116ص ،1328 لسون،ی)ژ مينام يم
 «تیغا» مفهوم است، مشهود ينيآکوئ آن تبع به و ارسطو شةیاند در که یگرید یاديبن مفهوم

 بر داللت و آمده برهان نیا تحت آنچه ؛اوال :ستینگر راستا دو در توانيم را مفهوم نیا .باشد يم

 اءياش برهان، نیا اساس خاص. بر طوربه انسان و خداوند با رابطه در ومد و دارد يآلريغ اءياش تیهدا

 از افتد، يم اتفاق مداوم طوربه امر نیا هستند. يهدف و تیغا سمت به حرکت حال در مدام يآلريغ

 به نسبت نشيب و شناخت یدارا يرآليغ اءياش چون گریدیسو از ،دانست يتصادف را آن توان ينم رونیا
 گرفت. در نظر آنان یبرا را يخاص لیتما و شیگرا توان ينم رو،نیا از ستند،ين خود حرکت ريسم انتخاب

 ،8، ج1326 )کاپلستون، دینما تیهدا را اءياش نیا دیبا يعاقل موجود که گرفت جهينت توان يم پس
 کرده قخل يتیغا یبرا را عقل صاحب موجود يعنی انسان خداوند، عامه، تیهدا نیا بر(. عالوه836ص

 او کالم در خداست. به دنيرس آن که دینما يم فیتعر يعيطب فرا يتیغا يآدم یبرا ينياست. آکوئ

 یهاآموزه ريثثتتحت نگرش نوع نیا است. يآدم تيفعال و شناخت هرگونه یيغا هدف خدا شناخت

ه ب همه از شيب برهان نیا ،لسونيژ دگاهيد از (.861ص همان،است ) گرفته قرار او يحيمس

 است  يحيمس کالم عام يژگیو عالم، ةدهندنظم یخدا شةیاند و بوده ترکینزد «نيمتکلم»
 (.116، ص1328 لسون،ی)ژ

 علت گرچه کرده اثبات عهيمابعدالطب در ارسطو که یيخدا که است آن برهان نیا در تياهم زیحا نکتة
 بر  عالوه است معتقد آن به ينیيآکو توماس که یيخدا ارسطو، برخالف. ستين يفاعل علت اما است، یيغا
 منظر (. از883 ، ص8،ج1326 کاپلستون،) باشديم هم يفاعل علت نينخست است، یيغا علت که آن

 که است العللعلت و ياول علت و بوده تام تيفاعل در که است يفاعل ،يتعالیبار ذات ،يئطباطباعالمه

 هر قتيحق در ،اوست به يمتک علل ةهم و بوده مستقل گردد. اويم يمنته او به هاعلت يتمام

 قتيحق عالمه، دگاهید اوست. از ذات یينها و ياصل تیغا است و حرکت در او سمت به یاندهیجو

 موجود تر ناقص صورت افتاده، تکامل راه در که یزيهرچ وجود کاملتر صورت»از:  است عبارت تیغا

 موجودات (.830، ص 3 ، جسميرئال روش و فلسفه اصول ،يئ)طباطبا «دینما لیتبد یو به را خود

 نی. استين تیغا يخداب فعل پس ،دارند يتیغا آنها از کدام هر هستند، خداوند فعل که رونیا از جهان
 .دگاریآفر ت،یغا نه است نشیآفر ت،یغا يعبارتبه شود؛ يم شمرده تیغا فعل یبرا تیغا
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 نظم برهان اي یختشناتيغا برهان

 نیا مشابه توماس یها نوشته ریسا در اما دارد، اءياش هدف و تیغا بر ديکثت م،پنج برهان چه راگ
 جهان نیا آنکه تینها در و دهيرس آن یهدفمند به جهان نظم از که شده دهید گرید يانيب به برهان

 گرو در فقط جهان در بيترتو نظم و يدگيچيپ که است اعتقاد نیا بر توماس دارد. يطراح و ناظم

 دارند وجود عالم نیا در که یيزهايچ تمام ؛اوال توماس منظر از است. ممکن بزرگ ياحطر وجود

برهان با  نیا که داشت توجه دیبا البته ند.ا تالش در يهدف به دنيرس یبرا و بوده بيترتونظم یدارا
 ؛وماد .رديگ يم کمک جهان يتجرب امور از و نموده ثابت را موضوع نیا «یياستقرا روش» از استفاده
 طراح یفرد و هدف بلکه ؛باشد آمده بوجود يتصادف تواند ينم جهان بيترتونظم  برهان، نیا بنابر

 جهينت پس است. عاقل یفرد حاصل جهان نیا یهدفمند و يطراح ؛سوما است. الزم هدف نیا یبرا

 طراح نیکاملتر و عقل نیواالتر آن که نموده کامل يعقل به اشاره اوست در هرچه و جهان آنکه

 .است

  مفصل طوربه مبارکه ةیآ سه لیذ در و منزل سه در ،زانيالم ريتفس در ،يئطباطباعالمه

 و  نجم ةسور 88 ةیآ ريتفس در شانیدهد. ايم حيتوض نظم، برهان و يختشناتیغا برهان رامونيپ

 ؛گردديم باز خداوند به زيهرچ انیپا و انتها تنهاهن که دارند مطلب نیا به اشاره ،«امِلنِتهی ِرِبِکِ ِالی ِانِِ»

 و ناظم اثبات به آنکه برعالوه برهان نیا در . عالمهابدیيم انتها حق ذات یسوبه زين عالم ريتداب بلکه

 تیعنا زين آن بخشيهست علت و موجد به تيعل برهان قیطر از پردازد، يم هاارتباط نیا دآورندةیپد

 ِعلی ِاِنه وِِ املوتی ُِییی ِاِنهِِ وِِ احلِقِ ِهوِِ اّلِل ِبِانِِ ذلک» حج ةسور شش ةیآ لیذ در زانيالم ريتفس دارد. در

 نظام بودنش حق ةواسط هب و است حق خداوند که دارد مطلب نیا به اشاره عالمه، ،«ِقدیر ء ِشی ِکِلِ

  صفت به يآگاه و حق ذات شناخت قیطر از ن،ی. بنابرادینما يم یجار عالم موجودات نيب را حقه

 .کنديم اشاره -است بودن حق سزاوار که- جهان در نظم وجود به او بودنحق

 و لِِیالل اختالِفِ وِِ االرض وِِ الِسمواِتِ ِخلِقِ یف ِانِِ»بقره  ةسور 168 ةیآ ريتفس در منزل نيسوم

 نیا ريتفس در يئطباطباعالمه و داشته نشیآفر جهان در نظم وجود به اشاره هیآ است. «الِنهار....

 پردازد.يم آن تيوحدان و مدبر و ناظم اثبات به يآل و يرآليغ اءياش نيب حاکم نظم از استفاده با ه،یآ

  کالم حاصل

 انسان ،يرآليغ اءياش و جهان مخلوقات در نظم و یهدفمند به نظر با شمند،یاند دو نظرات براساس

 يطراح و شمندیاند یجودمو ريتدب تحت اوست، در هرچه و جهان که دهد يم سوق سمت نیا به را
 يهدف و بوده زين یيغا علت است، ياول علت که یموجود گرید یسو از شود، يم تیهدا منظم
 .است نموده نييتب او یبرا ،است انسان کمال تیغا که را يعيفراطب
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 خداوند  اراد و انسان ارياخت

 دگاهید از دارند. انتخاب یآزاد نهاآ بلکه ندارند؛ ارياخت هاانسان که است اعتقاد نیا بر ينيآکوئ سیقد

 یبرا ينيآکوئ ند.ا مخلوط هم با ریناپذيجدائ ینحوبه او ارياخت قدرت با بشر ةعاقل و درک ةقو ينيآکوئ
 مقدس کتاب یهاآموزه بر طبق بشر ،او نظر . ازرديگ يم کمک يعقل و ينقل دالئل از خود سخن اثبات

 با ،ساخت مختار دهد، انجام است لیما بدانچه را او و دیآفر ار بشر ،آغاز از است. خدا یآزاد یدارا

 نباشد یآزاد اگر که اعتقادست نیا بر او نياست. همچن «انسان یآزاد» او برداشت متن، نیا به توجه
 ها يکين سمت به ياخالقماتيتعل با مردم که داشت انتظار توان ينم گرید. معناست يب اخالق فلسفة گرید

 بود. خواهد دهیفا يب ها مجازات و رهایتحذ ها، هيتنب ها، قیتشو گریدیسو از ابند،ی شیگرا
 ای ریناپذاجتناب ريتعب تحت تواند ينم رو نیا ازو  است ليدل و عقل ةیبر پا بشر اعمال برآن، عالوه
 ةمه وجود با است. انسان استتنتاج و استدالل ةقو نيهم در وانيح با انسان . فرقرديگ قرار بالضروره

 انجام علت دهد، يم انجام آزادانه و ارياخت یرو از را يعمل انسان يوقت که است معتقد او مطالب، نیا
 انتخاب، یرو از انسان را يافعال که است تصور قابلريغ موضوع نیا»: دیگو يم ينيآکوئ خداست. آن

 ةاجاز موجود به نطورکههما است. زيچ همه علت خدا او، دگاهید دهد. از انجام بخواهد خدا آنکه بدون
 عمل یگرید قدرت هر که اوست قدرت ةواسط هب دهد، يم هم عمل قدرت او به دهد، يم وجود

 .کند يم
  ستطينیارياخت عمل گرید پس خداست، معلول ما اعمال اگر که دیآ يم شيپ الؤس نیا حال
 آن انجام به مجبور را ما ايدن نیا در یزيچ يوقت تا هست ارياخت یرو از ما اعمال معتقد است ينيآکوئ
 «اجبار ضرورت» ،منافاتدارد ارياخت با آنچه او نظر اساس ب .نکند اعمال من بر خدا آنکه نه نکند،

(necessity of Coercion)انجام را کار نیا که کند مجبور مرا خارج از یفرد که معنا نیا به ست.ا 
 از یگرید موجود اجبار ای فشار تحت معناستکه نیا به است مختار انسان که نیا گرید يعبارتدهم. به
 را آنها و بوده انسان خالق خدا که است باور نیا بر او باشد. خدا از مستقل او عمل آنکه نه ،نباشد خارج
 که دینما یکار به مجبور دهیآفر آزاد که را یبشر که ست او ذات يمناف رو،نیا از. است دهیآفر آزاد

 که دهدينم انجام یکار ده،یآفر آزاد را انسان که یيخدا رساتر، یريتعب به. اوست یآزاد و ارياخت برخالف
 .دهد انجام که قادرست گرچه باشد، انسان یآزاد مخل

 انسان یارياخت عمل بر خدا  اراد ريثأت یچگونگ

 وجود علت خدا ينيآکوئ کالم در گذاردط يم ريثثت خدا اراده چطور که است مطرح الؤس نیا حال
 یمعنا به خدا تيعل رونیا موجودست. از درون پس دارد. يبستگ علت نیا به وجود قوام و است

 همان ما عمل و ما وجود ،«خداست عمل» ،جهان وجود يعبارتبه ست،ين کنندهرمجبو يخارج یروين
 نیا به را موضوع نیا عالمه مقابل، در . (Brian Davies, 2002, p.129-138)«خداست عمل»

 افعال به نسبت انسان مثل مختار فاعل که اندپنداشته گونهنیا متفکران يبعض که کنديم طرح صورت
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 اعتقادست نیا بر عالمه اما ،دارد یمساو نسبت ترک و فعل با که است علت حکم در انسان یارياخت
 یابر يعبارتبه است. ناقصه علت بلکه ست؛ين خود افعال ةتام علت مختار فاعل عنوانبه انسان که

 محقق فعل نیا تا باشند هم کنار در امور یسرکی دیبا ست،ين يکاف انسان ةاراد و وجود فعل، تحقق
 ذات دینمايم جابیا را افعال ةهم و بوده تامه علت یيتنهابه که یزيچ تنها عالمه دگاهید از شود.
 .است يتعالیبار

 دهد،يم انجام اراده و علم یرو از که یيکارها به نسبت انسان است معتقد عالمه گر،ید انيب به
 تذکر نیا به است. عالمه علت ةسلسل اجزاء از انسان .ستين مطلق ارياخت نیا البته ،دارد ينیتکو ارياخت
 اواست.  گرفته قرار علل ةسلسل نیا راس در يفاعل علت و تامه علت عنوانبه خداوند که شوديم

 نيهم واسطة به. است کرده خلق او را ارشياخت هم و نانسا هم و کرده خلق مختار یموجود را انسان
 مستحق کند يم کين کار آنکه رو، نیا از. است نموده خلق زين يعیتشر ارياخت خود یبرا او ،ينیتکو ارياخت
 .است «عقاب» مستحق کند، يم بد کار آنکه و «پاداش»

 یريگ جهينت

 در دانياله لسوفيف دو نیا افتراق وجه نیترمهم است، مشهود يخوب به نوشتار نیا در کهرهمانطو
 بر متکلم لسوف يف کی سان به ينيآکوئ توماس است. اهتمام تيعل قانون از یريگبهره و استفاده ةنحو

 د،ینما استفاده خداوند وجود اثبات یبرا -است یبشر ذهن ملموس که- تيعل قانون از که است نیا
 يفلسف اصل کی عنوان به قانون اثبات درصدد لسوف،يف کی عنوانبه يئطباطباعالمه عوف در يول

 با تا است درصدد یريگجهينت. دینما يم استفاده يتعالیبار اثبات یبرا قانون از متکلم عنوانبه و بوده
 يمسائل» عنوان تحت سوم، جلد ،سميرئال روش و فلسفه اصول کتاب در تيعل بخش ةخاتم از استفاده

 يهیگردد. بد کینزد لسوفيف دو نيب افتراقات ای و مشترک نقاط به «دیدگر اثبات مقاله نیا در که
 .نباشد فصل هر يانیپا بخش مشابه گفتار که است آن بر يسع قسمت نیا در که است

 است: شده اشاره آن به صراحت به که متفکر دو نيب مشترک ینظرهانقطه الف(

 با و است علت به ازمندين آمده، وجود هب اکنون و نبوده موجود قبال آنچه هر ،يزمان حادث هر 
 ؛(ينيآکوئ سوم )برهان باشد يم علت به محتاج ممکن هر گر،ید ی ريتعب

 است  معلول عدم علت زين علت عدم است، معلول وجود علت علت، وجود چنانکه 
 ؛(ينيآکوئ اول )برهان

 ؛ناقصه علت و تامه است: علت قسم علت بر دو 

 ( خورد ينم چشمهب يحیتصر دور بودن محال ةدربار ته)الب است محال تسلسل و دور 

 دارد(؛ مطلب نیا بر ديکثت کامال اول برهان )سه

 مشهود اول برهان سه در اصل نی)ا است خرثمت آن از معلول و متقدم خود معلول بر علت 
 ؛است(
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 نآ به ميمستقريطور غهب ينيآکوئ اول )برهان یصور علت ،یماد علت دارد؛ قسم چهار علت 
 پنجم(؛ : برهانیيغا علت ((ينيآکوئ دوم )برهان يفاعل علت دارد(، اشاره

 ؛بود نخواهد يفاعل علت بدون يمعلول چيه 

 بود نخواهد یيغا علت بدون يمعلول چيه. 
 نظرند:هم شمندیاند دو که رسد يم نظربه نيچن اما ،نشده انيب صراحتبه که یيهادگاهید  ب(

 بر ظاهرا اول ندارد )برهان او ريغ زيچ چيه با که دارد یا طهراب خود علت با معلول وجود 

 کند(. داللت تواند يم تيسنخ

 معلول دو جهت، کی از علت کی چنانکه باشد، داشته معلول کی تواند ينم مستقل علت دو 
 رود؛ يم شمار به ياسالم یحکما نزد الواحد قاعده همان  نیا. کرد نخواهد جادیا را مستقل

 خواهديم یصور علت یادم معلول هر. 
 دارد: وجود دهيعق اختالف رسد يم نظربه که یينظرهانقطه ج(

 تياهم نيهمچن و اخالق فلسفة داکردنيپ معنا چون یموارد ازجمله انسان، یبرا "ارياخت" اصل اثبات
 نظر اختالف یيگو شده ارائه فیتعر در اما د،یآ يم نظر به مشابه لسوفيف دو تفکرات در جزاوپاداش افتنی
 اما دانند، يم ناقصه علت را انسان ارياخت متفکر دو هر که رسد يم نظر به گونه نیا گرچه. خورد يم چشم به

 یموجود را انسان خداوند عالمه، منظراز  .ندینمايم قلمداد ينيآکوئ از تر عيوس را ارياخت رةیدا عالمه
 در ما اعمال ،ينيآکوئ نگاه از. است کرده خلق را او ارياخت هم و انسان هم خدا. است کرده خلق مختار

 که ستين معنا نیبد نیا نکند، آن انجام به مجبور را ما یزيچ که زمان آن تا بوده ارياخت یرو از ايدن نیا
 (1گرفت:  جهينت توانيم تيسنخ قانون و تيعل ازقانون آنکه امر تینها .نکند اعمال من بر خدا

 نیا (3 ؛است حاکم ينيمع نظم موجودات نيب ( در8 ؛هستند يوستگيپ و طارتبا یدارا جهان موجودات
 .کند يم اثبات را يمنظم خالق وجود وجوب منظم، نظام

 ها نوشت یپ

1. http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4074 

 کالم آثار نیترهماست که از م  «جامع علم کالم»ناتمام به نام  يکتاب ينياثر آکوئ نیمعروفتر. 8
 دومش اقامت مدت در را کتاب نیرود. او قسمت اعظم ايشمار مبه يعيگذار کالم طبهیپا و غرب يفلسف
 یمتعدد سؤاالت به بخش هر. است شده نوشته بخش سه در و ميحج اريبس کتاب نیا .نوشت ايتالیا در
 مقاله موضوع به راجع گوناگون آراء مقاله هر یابتدا در. است مقاله چند شامل سؤال هر و شده ميتقس
 از انتقاد به و کند يم ابراز مقاله موضوع به راجع را خود نظر آراء نیا انيب از پس توماس. است شده ذکر

. اوست يعقالن اتيح و انسان عتيطب خلقت، ،يخداشناس باب در کتاب نخست بخش. پردازديم آراء نیا
 عام موضوعات دوم قسمت در و انسان تیغا مفهوم اول تقسم در: است قسمت دو در کتاب دوم بخش
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 شده بح  هفتگانه شعائر و حيمس دربارة است، ناتمام که سوم بخش در. است شده  مطرح انسان دربارة
 :به دیبنگر(. طهور المعارفرهیازدا برگرفته) است

http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11456 

 یهانيسرزم در يحيمس مبلغان یبرا که (Summa contra gentiles) انکافر رد در جامع. 3
 ياله قدرت باب در (Quaestiones disputatae) :شده بح  مسائل. نوشت انیهودی نزد و ياسالم

(De potentia Dei)، قتيحق باب در (De veritate)، شر باب در  .(De malo)  عام شدةبح  مسائل 

(quodlibetales Qaestiones)  تيماه و موجود باب دررسالة (De ente et essentia)،  در کتاب بر شرح 
 در ،(causis In Liber de) العلل کتاب شرح ،(In Boethium de Trinitate) وسيبوئت  يتثل باب
 De aeternitate) عالم يزمان قدمت باب در ،(De regimine principium) حکومت اساس باب

mundi)، کالم علم ردةفش ای خالصه .(theologiae Compendium) جمل کتاب بر نيهمچن او 
 المعارفرهیدا از برگرفته) دارد یريتفاس مقدس کتاب رساالت از يبرخ و ارسطو آثار ،لومباردوس پطرس
 :به دیبنگر ،(طهور

http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11456 

 و روشن حواس یبرا وضوحبه شود،يم آغاز آن از برهان نیا که حرکت يعنی تيواقع نیا چراکه. 8
 (. 188ص ،1362 ،یيمحمدرضا) است يهیبد
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