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  فهرست مطالب 
      

   6دیباچه، ص 
                              9، ص نظم در همه چیز و همه جا                           7، ص هاي خداشناسیراه

                    16ص ، همکاري و هماهنگی موجودات                           11ص م جهان هستی، ظن 
             22، ص موجودات بازگوکنده جمال و جالل               20 ص  تر شدن برهان نظم،روشن

                     28ص ص  موجودات، ۀکامل بودن هم   26ص ،  در بهترین جاگرفتن هر چیزقرار
                  34ص نواختی،   یکعینتنوع عجیب در                    30 نظم و قانون، ص ۀلوم نشانع

  42، ص  پیدایش جهان کنونی ۀفرضی              36، ص برهان نظم در قرآن مجید
  48، ص برهان هدف        46، ص ممنظّ ۀجموعهاي یک مویژگی

                        49ص  موجودات،  ۀیت همهدا                                48، ص یابیهدایت و راه
                             52ص ، هدایت در حیوانات                             50ص هدایت در جمادات، 

  60، ص  حیاتۀقرآن کریم و مسئل                                  55ص هدایت در انسان، 
     62، ص ولپیدایش موجودات زنده از یک سلّ

                                75 ص  حیات و تسلّط آن بر ماده،
             76واجد حیات شدن ماده در سیر تکاملی، ص                                  75حیات چیست؟ ص 

  80خدا خالق حیات، ص                               79پیچیدگی حیات، ص 
  83 ص حول و تکامل انواع؟ثبات انواع یا ت

  89ص انتخاب و بقاي اصلح،                                     84ص تحول و تکامل انواع، 
  90، ص منافات نداشتن تکامل انواع با وجود خدا                             89ص اثبات نشدن  تکامل انواع، 

   96، ص هاي برهان نظمویژگی                                      95، ص انحاء مختلف نظم
   106، گواهی دانشمندان بر ناظم دانا                    102، ص  برهان نظمۀمقدمات و نتیج

   110، ص تصادف و حساب احتماالت
  121ص فرق نقشه و تصادف،                                  113 ص حساب احتماالت،

  125، ص هااشکاالتی بر برهان احتماالت و پاسخ آن    123ص ایش پروتئین، حساب احتماالت و پید
  135، ص فطري بودن نیاز نظم به ناظم دانا        127، ص نظم حکیمانه ناظمی حکیم دارد

   141، ص شرّ خیر و                       137، ص نظم گواه بر ناظم آگاه
  145ص تزاحم،  دنیا دار                                         143ص  ،ماهیت شر

  146، ص  خیرات بر شرورۀغلب        145ص نظم،  بردن به پیۀها وسیلنظمیبی



 

 ٤

   148، ص فواید شرور
   148 زیبابودن هر چیزي با سایر امور،              148ص ، بعضی امورعدم اطّالع از فواید 

  149ص دیگران،  و مفید براي ايعدهمضرّ براي                                  149ص ، هاي غلطبرداشت
  151ص  ،در نظر داشتن بعد معنوي انسان     150ص  ،هاها در کنار زیباییلزوم وجود زشتی
  153 ص  نامالیمات و شکوفایی استعدادها،        152ص  ،هایسخت شرور و ۀعلم و تمدن نتیج

  155ص  جهل و گناه، ةشرور زایید            155ص ،  نقص شر ون تکامل با نبودننبود
   157، ص تفاوت هست نه تبعیض

  159، ص حکمت و فوائد بعضی از امور به ظاهر شرّ
  160 ص ،اه و بالهاسختی تحکم                      159ص  ،حکمت حوادث ناگوار

  168ص  ،لت و فراموشی غفتحکم                    164ص  ،ها راحتیۀها مقدمسختی
  171ص  ، کودكۀحکمت گری                                  169ص  ،حکمت خواب

  173ص  ،حکمت میکرب                   172ص ، حکمت اعضاي زاید بدن
  174ص  ،هاحکمت مریضی                                     173ص  ،حکمت درد

  180ص ،  آفرینش شیطانۀفلسف                       176ص  ، و فواید مرگتحکم
  182، ص حکمت وجود جهنّم
   183، جهانو نظم وسعت و عظمت 

   187اتمسفر، ص (                                           جو زمین 185، ص زمین
   189ها، ص                                           کوه188خاك، ص 

   191ص ، خورشید                                   190 باد و باران، ص
   195ص  شمسی، ۀسایر سیارات منظوم                                            192ص ماه، 

   199ص  ،تعداد و عظمت اجرام آسمانی             198، ص مرگ ستارگان پیدایش و
                              200ص  ، عمومیۀجاذب                         200حرکت ستارگان، ص 

   205، ص شناخت جهانخداشناسی از  ۀنتیج                                           202ص اتم، 
   207، ص نظم و حکمت در جانداران

   208، ص ییجانوران کوچک مر              207 ص  غریزه عامل حیات،
   210ص  ،خفّاش                   208 ص ،] ماالریاۀ پشّ،پشّه[ 

   217ص مورچه،                             211ص ، زنبور عسل



 

 ٥

   218ص  ،)ع( علمی از امام رضاةیک معجز                                 218موریانه، ص 
  220ص   ،هاویروس             219ص ، هاها و میکربباکتري

   222، ص  جاندارانۀ خداشناسی از مطالعۀنتیج                                  221، ص سلّول
   223، ص نظم و حکمت در بدن انسان

  226ردش خون، ص دستگاه گ                           223ص  ،دستگاه گوارش
                                   232پوست بدن، ص          230ص  ،ندهی بدن دستگاه فرما یامغز

                                            234نطفه، ص                233ص ،  بینی وآب چشم، دهان
           236ص  دانا و آگاه، نظم نشان ناظمی                    235 حفاظتی بدن، ص سیستم

  236  ص،ٰ◌عالیو مظهر حقّ تهمه چیز آیت 
   238، ص هانهایی بر برهان نظم و پاسخ آاشکال
  254، ص نامهکتاب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٦

  ديباچه
ّبـسم اهللا الـرحمن الـرحيم ّ محمـد و آلـه الطـاهرين، ٰلـيّ و صـلي اهللا عالعـالمينّه رب ّلحمـد للـا. ّ ّ

ٰ والسالم علينا و علي عالمين اهللا في الّبقيةّسيما    .ّ عباد اهللا الصالحينّ
 فطـري  بـه طـور      ار انـسان او ر     یعنـی آفریـدگا    ،ي بـشر اسـت    شناسی فطـر  چند خدا  هر  

بر وجـود   علمی فراوانی هاي فلسفی و چند استدالل   و هر  ،پرست آفریده و خدا  خداشناس
تـرین و  تردیـد سـاده    ولـی بـی    ر حکیم و دانا و تواناي جهان هـست؛        آفریدگار و پروردگا  

   .انگیز عالم استیب شگفتترت  استدالل از نظم و،ها بر وجود خداترین استداللعمومی
 مطلق، ازلی و ابـدي اسـت و در هـیچ جـاي     ،چند نامحسوس  هر ،آفرین جهان دخداون  

 مظـاهرش تجـسم    ،تدر تمـام محـسوسا    عـالم طبیعـت و      جـاي    همهدر  اما   ؛خاصی نیست 
هـاي  اش در هر نقطـه از جهـان هـستی نمـودار و متجلّـی اسـت و پدیـده               عینی دارد، اراده  

جهـان مـاده و طبیعـت بـه عنـوان یـک واحـد             .  آن نیرو و ذات آگـاه اسـت        طبیعت بیانگر 
تـرین برهـان   تـرین و همگـانی     بهتـرین و روشـن     ،مصنوع براي شناسایی آفریـدگار جهـان      

 ة خـود بهتـرین نمایـشگر اراد   ، بـه کمـال  تحـوالت عـالم مـاده از نقـص       . خداشناسی است 
 جـاودانی اوسـت کـه       ۀایـن اشـع    کـه    کننـد  و ثابت مـی      ازلی است  آفریدگار آن   ۀحکیمان

  .گیرند کائنات وجود خود را از او میۀو جمل بخشدموجودات را مدد و حیات می
 اسـتفاده  ٰ◌هاي استدالل براي اثبات بـاري تعـالی   راهۀ گرچه از هم   ،در قرآن مجید هم     

 از آفـرینش  ،پروردگـار جهـان   تردید براي توجه مردم به آفریـدگار و      ؛ ولی بی  شده است 
  ، آفـاق و انفـس  ۀ و تـشویق مـردم بـه مطالعـ    هاسـت م و تـدبیري کـه در آن     قات و نظ  مخلو

آیـات مربـوط بـه برهـان نظـم در      : توان گفـت به طوري که می .عنایت بیشتري شده است   
  . الشّعاع قرار داده استقدر زیاد است که سایر براهین را تحتقرآن کریم آن

هـایی از  شـود و بـه گوشـه   اوند بیان مـی شمار خددر این کتاب آیاتی چند از آیات بی       
هـا بـر وجـود    هایی که در این جهان عظـیم و پهنـاور وجـود دارد و داللـت آن    نظم و نظام  

باشـد کـه سـهم نـاچیزي در     . آفریدگار و پروردگار دانـا و توانایـشان، اشـاره شـده اسـت             
  . کردن ایمانشان داشته باشدبیداري فطرت خداشناسی خوانندگان آن و تازه


