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Examining the Proof of the Existence of God from Etienne Gilson 

 

Abstract 

Arguments for proving God are arguments for proving the existence of God in a 

rational way. Belief in the existence of God is the most important religious belief 

among the followers of the divine religions. This research aims to provide a clear 

horizon of proofs of the existence of God. There have been different views on the 

existence of God for a long time. Some see the existence of God as obvious and 

needless to argue, because there is nothing clearer than God to come to know God 

through it. Others have argued for the existence of God. In this research, the author 

has studied the proofs of the existence of God from the point of view of Etienne 

Gilson with a descriptive-analytical method. This article has been compiled in a 

library method using written texts, publications and internet search. The research 

method is descriptive analytical. The results of the research prove the existence of 

God with the presented reasons. 
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 چکیده  

با روش عقلی هستتال.دا اعالقاد بو وجود خدا   خدا هایی برای اثبات وجوداستتالد   های اثبات خدابرهان     

این پژوهش بر آن است  اا اق  روشت.ی اب براهین   آیداالهی بو شتمار می ادیان مهمالرین عقیده دی.ی نزد پیروان

شتالو است ا  های مالفاوای وجود دااثبات وجود خدا بو دست  دهدا در با  وجود خدا اب دیرباب اا ن.ون دیدااه

ار اب خدا وجود ندارد اا اب طری   دان.د  بیرا چیزی روشتننیاب اب استالد   میبرخی وجود خدا را بدیهی و بی

انتدا نبتارنتده در این پژوهش بتا روش  آن بتو ختدا پی ببرنتدا برخی دیبر بر وجود ختدا استتتالتد   اهتامتو نرده

 ااه ااین ژیلسون پرداخالو اس ااحلیلی بو بررسی براهین اثبات وجود خدا اب دید-اوصیفی

 نلیدواژه ها: براهین  ژیلسون  وجود خدا  قالسفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 com.gmail@arefkhani دانشجوی دکتری گروه فلسفه دین )کالم(،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،ایران  1
 Gohari_a@yahoo.comنویسنده مسئول( دانشیارگروه فلسفه دین )کالم(،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،ایران )  2
 bayatmokhtari@neyshabur.ac.iدانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه نیشابور،نیشابور،ایران    3

 05/1400/ 01تاریخ دریافت :

 03/06/1401تاریخ پذیرش: 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:Gohari_a@yahoo.com


 

 

1890 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1401

 
 مقدمه  

های م.فی ایریهای اونااونی درباره خدا موضت ر میان دانشتم.دان مرر  بمین هستال.د نستانی نو بو شتیوهد

دان.د لذا در صدد داشالو و دارندا برخی اب آنها دلیل این امر را عدم وجود د یل ناقی در اثبات وجود خدا می

او  و برخی دیبر اب م.ظری دیبر مستللو خدا اند وجود خدا را اثبات نشتده بدان.د  مان.د راستل و املا  برآمده

اند  مان.د دورنیم در حوبه جامعهشتت.اخالی و قروید در حوبه روانکاوی  با این  را وجهو هم  خود هرار داده

اند نو  قرق نو آنچو مورد اوجو اروه دوم هرار ارقالو استت   این استت  نو ااهراد اندیشتتم.دان بر این عقیده

های دین داری آدمیان بو  اند برای یاقالن ریشتوات نیستال.د اب این رو  در صتدد بر آمدههای دی.ی هابل اثبازاره

مالرجمان  نادر ستتا ر 1394های روانی  اجالماعی ببردند صتتور ب.یانی حیات دی.ی  امیل دورنیم   دنبا  انبیزه

 (ا66باده و خدا مراد قو دی  دانشباه عالمو طباطبایی ص

اوان بو ستو دستالو اقستیم نرد: دستالو  موضتعبیریشتان در باره اثبات وجود خدا را میقیلستوقان دین را اب حی   

دان.دا و دستالو ستوم نیز وجود  دان.دا دستالو دوم وجود خدا را اثبات نشتده میاو  وجود خدا را اثبات شتده می

النی ارایو  بایستالی دست  نم ید دلیل عقدان.دا اارنستی بو هو  او  هالل شتد میخدا را غیر هابل اثبات می

نماید نو هم اب لحاظ م.ط  صتوری اب حی  شتکل ااهری هیاو واستالد   و هم اب لحاظ م.ط  مادعی ع.اصتر  

بایستتالی امام بو نار رقالو در استتالد   عاری اب اشتتکا  و خدشتتو باشتتدا اما بر عکن  هایلین بو هو  دوم  می

کا  ستابد و ضتعآ آنهارانشتان دهدااهو  های ارایو شتده در اثبات وجود خدا را  مورد خدشتو و اشت استالد  

خودرابو نرستتی ب.شتتان.دا اما هایلین بو هو  ستتوم  راه دیبری پیش رو دارندا این اروه حداهل دو راه را طی 

 اند:نرده

الآ: هایل شتدن بو محدودی  ادرانی   ای.ان بر این باور هستال.د نو هوای ادرانی بشتر محدودی  داردا اب این  

موجودی نو علیالفرض نا محدود استت  احاطو علمی داشتتالو باشتتدا ب.ابراین اا قرض بر این  اواند بر رو نمی

 اس  نو عقل بشری محدود و وجود خدا نامحدود اس   وجود خدا اثبات نشدنی خواهد ماندا 

   ای دیبر معالقدند نو مفهوم خدا مال.اقر ا جزا است  و چ.ین مفهومی : مال.اقر ا جزا بودن مفهوم خدا: دستالو

هایی اب هبیل علم  اوی.د خدای ادیان  دارای ویژایپارهای اب اجزایش با یکدیبر در ا.اهض هستال.دا ای.ان می

ها  مفهوم خدا را مفهوم  مطل   هدرت مطل   ابلی وابدی و وجود  یال.اهی وااا استت  و این مفاهیم و ویژای

ا.اهض اس  و بو همین خاطر غیرهابل اثبات   اوی.د مفهوم خدا مشالمل برمال.اقر ا جزا ساخالو اس ا و لذا می

اند چ.ین نیست  نو  ای نو اوجو بو آن  بم است   این است  نو  نستانی نو بو هو  دوم رقالونیز هست ا نکالو

باشت.د چرا نو ممکن است  نستی معالقد بو وجود خد باشتد و در عین حا  بر این  ضترورااد م.کر وجود خدا می

  عقلی اثبات شتدنی نیست  و یا اان.ون اب طری  عقل اثبات نشتده است ا بو  باور باشتد نو وجود خدا اب طری

ع.وان نمونو  آهای نییرنبور قیلسوف عارف مسلد مسیحی در عین ای.کو بو خدا ایمان دارد  معالقد اس  نو  

وجود خدا عقالد اثبات نشتده است ا اما اار نستی اف  وجود خدا اثبات ناشتدنی است  چون مفهومی مال.اقر  

 زا اس  در این صورت بین این هو  وانکار وجود خدا مالبمو خواهد بودا  ا ج

ده.ده روح شماردا اعالقاد و ایمان بو خدا اب نظر قردی  آرامشاسالم  ایمان بو خدا را جزء  ی.فد بندای می

در و روان و پشتالوانو قاتالل اخالهی است  و اب نظر اجالماعی  ضتامن هدرت هانون و عدال  و حقوق اقراد  

هتای هتای قراوان و اونتااونی وجود دارد نتو در نالتا برابر یکتدیبر استتت ا برای شتتت.تاخالن ختدای مالعتا  راه

ها اشتاره شتده است ا  های آستمانی بو آنمخاللآ قلستفی و نالمی و بیانات پیشتوایان دی.ی و نیز در مالن نالا 
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اب چو راه و بو چو دلیل باید   شتهید مطهری رره( در خوتوص براهین اثبات وجود خدا و پاستی این ستکا  نو:

های بشتر برای خداشت.استی ستو نوت است : رشتهید  وجود خدا را هبو  ن.یم؟ معالقد است  نو بو طور اجما  راه

   انالشارات صدرا(ا890ص  6وج 382ص  16ج 1361مطهری  مجموعو آثار 

اه او  ذهن انستان مستالقیماد  های مخاللآ خداشت.استی  در ر: اب میان راهالآ( خداشت.استی اب راه د  یا راه قطرت

ن.دا این ادرا  اب نوت  و بالواستتطو  بدون آنکو شتتیءیا اصتتلی را پایو هرار دهد  وجود خداوند را ادار  می

ی است  رید حن مرموب باط.ی( نو بو نحو شتهودی حاصتل می شتودا خداشت.استی قطرت هر ادرانات حستع

شت.استد  بدون ای.کو  لی روحی خود  خدا را میآدمی است ا یع.ی هر آدمی بو مقالاتای خلق  و ستاخالمان اصت 

بو انالستا  و احوتیل علوم مقدماای نیابی داشتالو باشتدا غریزه خداخواهی و خداجویی نوعی جاذبو مع.وی  

میان نانون د  و احستاستات انستان اب ید طرف و نانون هستالی  یع.ی مبدل اعلی و نما  مطل  اب طرف دیبر  

د  اح  اأثیر این نیروی مرموب هرار داردا اویی غیر این »من«  ید »من« است  و انستان بدون ای.کو خود بدان

ای نو راه اهل عرقان را اب راه  دیبر نیز در وجود او مستتالالر استت  نو اب خود  نوا و آوابی داردا نقطو اصتتلی

  در ن.د  همین مستتللو استت ا اب آنجا نو عرقا بو نیروی عشتت  قطری  ایمان و اعالقاد دارندقالستتفو جدا می

نوشتت.د و معالقدند نو باید نانون احستتاستتات عالی الهی را اقوی  نرد و موان  رشتتد و  اقوی  این نیرو می

اوستعو آن را اب میان برد و بو اصتطالح باید هلر را اوتفیو نرد و آنباه با مرنر نیروم.د و راهوار و ستبکبا   

 عش   بو سوی خدا پرواب نمودا  

: راه دوم راه شتت.استتایی با واستتطو استت  نو در آن  آثار و  و در خلق   ( خداشتت.استتی اب راه حن و مطالع

ایرندا هرآن نریم با اصتترار و اأنید نامد  واستتطو اثبات هرار میها را »آیات« میمخلوهات نو هرآن نریم آن

ن.دا  قراوان اقراد بشتر را بو مطالعو در خلق  و ستاخالمان موجودات بو م.ظور شت.اخ  خداوند راه.مایی می

ای داردا مستلماد برای عامو مردم این امر در ستیره پیشتوایان دین و احالجاجات المو اطهار رت( اهمی  قوهالعاده

 بهالرین راه ش.اساندن خداوند اب همین راه و مسیر اس ا  

: راه ستوم نو راه عقلی و قلستفی محض است   راهی است  نو اب مطالعو ج( خداشت.استی اب راه عقل و قلستفو

نوشتد  ن.د و میشتودا در این راه قیلستوف ید محاستبو نلی روی وجود و موجود مید طی میوجود و موجو 

ار انجام دهدا قالستفو در محاستبو نلی خود بو این  ار و احلیلیاا این محاستبو را اا آنجا نو ممکن است   دهی 

هیچ چیز نبود و چون   اند نو وجود واجبالوجود ضتروری است   بو این مع.ی نو اار لوجود نبود نالیجو رستیده

- 14  ص6ق  ج1386چیز بلکو چیزهایی هست   پن واجبالوجود نیز هست  رصتدرالدین شتیرابی  ا ستفار   

 (ا2-9  ص1ش  ج1380؛غفاری  قره.گ اصطالحات آثار شیی اشراق 13

هتا  انتد نتو اب مهمالرین آنمالکلمین و قالستتتفتو برای اثبتات وجود ختدا اب براهین مخاللفی ستتتخن بتو میتان آورده

 اوان بو موارد بیر اشاره نردا  می

ب.ابراین ما در این پژوهش بر آنیم نو بو بررسی دیدااه ااین ژیلسون درباره براهین اثبات وجود خدا اب جملو:  

برهتان حرنت   برهتان وجو  و امکتان  برهتان درجتات نمتا   برهتان علیت  قتاعلی و برهتان غتایالم.تدی بتو طور  

 مسال.د و مسالد  بپردابیما

 

 براهین اثبات خدا اب دیدااه ژیلسون -2

آیدا بو همین دلیل اندیشتتم.دان اعالقاد بو وجود خدا  مهمالرین عقیده دی.ی نزد پیروان ادیان الهی بو شتتمار می
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ها  های اثبات خدا ارالو ن..دا نالیجو این االشب.دی هابل هبولی برای استتتالد  اند اا صتتتورتدر االش بوده

ها نو  های مخاللآ قکری است ا برخی اب این برهانپدید آمدن براهین مالعدد برای اثبات وجود خدا در ست.  

ن: حدوث  حرن   وجو  و امکان   اند شتامل  براهیدر ست.  نالمی و قلستفی استالم مورد اوجو هرار ارقالو

 باش.دا صدیقین  و نظم می

های اونااونی ارالو  همانطور نو ذنر شتد در مورد هستالی خدا و اثبات ای.کو خدایی وجود دارد نظرات و راه

اردیده اس ا برخی اعالقاد دارند نو معرق  بو خدا بو طور قطری در همو انسانها نهاده شده اس  و بو همین 

خدا نیابی بو اثبات ندارد چون شت.اخ  این حقیق  ذاای ذهن انستان است  و اار هر انستانی با  جه  وجود  

این شتت.اخ  قطری نو خدا وجود دارد بو دنیا بیاید این حقیق  دیبر هابل بح  و استتالد   نخواهد بود اما  

یهی نیست ا بو  ژیلستون معالقد است  نو ارچو هاتیو »خدا وجود دارد« قی نفستو بدیهی است  ولی برای ما بد

همین جهت  بتایتد بتو اثبتات آن پرداخت ا بتو نظر وی وایفتو اهتامتو دلیتل برای این مطلتر نتو آیتا ختدا وجود دارد 

یا نو نو؟ ققط بو عهده نستانی نیست  نو بو خدا اعالقاد دارندا بلکو نستانی هم نو م.کر خدا هستال.د باید برای  

 این ادعای خود دلیل بیاورندا 

نی قلستفو مستیحی « هبل اب بیان براهین اثبات خدا و خوتوصتی  آنها ابالدا در بمی.و  ژیلستون در نالا  »مبا

ادعای قطری بودن معرق  بو خدا صتتحب  نموده استت  نو ذنر این مطلر اا حدودی دیدااه او را در مورد  

ری ستابدا او معالقد است  نو اار وجود خدا برای ما بدیهی بود و امری قطمستللو اثبات وجود خدا روشتن می

هایی هسال.د نو وجود  های پیچیده و اثبات خدا نبودا ولی در واه  انسانشتد دیبر نیابی بو بح  محستو  می

اویتد: نتو ختدایی ن..تدا همتانبونتو نتو در نالتا  »مزامیر« بیتان شتتتده نتو احم  در د  خود میختدا را انکتار می

نهاده شتتده بود چ.ین حماهالی   ایرد  نو اار شتت.اخ  وجود خدا قطرت در همونیستت ؟ ژیلستتون نالیجو می

ممکن نبود در نالیجو وجود خدا بو مع.ایی نو ان.ون اعریآ شتد بدیهی نیست ااا و نیابم.د استالد   و برهان  

 (ا75ش  ص1375باشد رژیلسون  مبانی قلسفو مسیحی   می

ها  انستتاندهد نو اار معرق  و شتت.اخ  بو خدا در او در نالا  خود بو ید اشتتکا  در این بمی.و پاستتی می

های او بو این پرستش آن اس  نو اعلیم و ای دارند؟ یکی اب پاستیای چ.ین عقیدهقطری نیست   پن چرا عده

های او  بندای نودنان در مورد آنها اعما  شتده است  باع  هبو  این مفهوم شتده  اربی  دی.ی نو اب ستا 

ن ااه در ید نود  عادت اب قطرت اس ا بعای دیبر اوی.د نو عادت موجر هبو  این مفهوم اردیدها چو 

دانستالو اواند بمانی را بو خاطر آورد نو نمیشتود نمیغیرهابل امیز است ا بو همین خاطر انستان وهالی بالم می

ن..دا  خدایی وجود داردا برخی نیز امستد بو علم استاطیری و عملکردهای استاطیری و خیالی ذهن انستان می

های  اوید: نو این احستتاو چیزی جز بقایای استتطورهرایجی نو می ولی ژیلستتون اعالقاد دارد نو  اعالراض

باشتتتد ید اعالراض خیلی هوی نیستتت  رهمالی  معرقی نالا   ابالدایی در ما یا اربی  اولیو مذهبی چیزی نمی

 (ا  79ش  ص1366قلسفو هرون وسطی ااین هانری ژیلسون   

اند ولی هیچ انبیزه  نی اربی  دی.ی داشتتالودارد نو  هستتال.د نستتانی نو اربی  ضتتددی.ی یا حالی بمااو بیان می

جدی برای اندیشتیدن در مورد مستللو خدا ندارندا پن اربی  اولیو دی.ی ابیین نارآمدی برای روشتن شتدن 

های ابالدایی نیز بو عقیده او »صترقاد ید موتادره بو مطلو  است «ا لذا این مستللو نیست  و امستد بو استطوره

شتود آنها هراب چ.دااهی  ها مشتهود است  نو موجر میی در اغلر انستانبو عقیده او ید ارایش شتبو غریز

آمیز نوهستالان  اوید نو: »وهالی در مقابل وستع  اهیانوو با صتفای ستکوندر حیرت و هیب  قرو روندا او می
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شتودا ولی بو نظر او  یا حیات استرارآمیز آستمان پرستالاره نیمو اابستالان هرار میبیریم حاتور خداوند ادرا  می

ن.دا یع.ی آنها دلیل اثبات چیزی نیستال.د بلکو اموری واهعی هستال.د  ن احستاو مطلقاد هیچ چیز را اثبات نمیای

هایی دهی  در مورد امکان وجود خدا ن..د  ن..د اا اب خود ستکا نو قرصت  م.استبی را برای قالستفو ایجاد می

 (ا76ش  ص1375رژیلسون  مبانی قلسفو مسیحی    

ن..د اما بو هرحا  چ.ین  یلستتون وجود چ.ین احستتاستتاای مطلقاد هیچ چیز را اثبات نمیبا این وجود اب نظر ژ

احستاستاای وجود دارند و ستکا  در مورد عل  وجود چ.ین احستاستی ه.وب بو جای خود باهی است ا وی  

هیچ   اند  بیرا در خال  هرنها  انسان بدونها مفهوم خاصی اب خدا داشالواوید: حقیق  امر این اس  نو انسان

قره.گ عقلی بو طور مبهم اما نیروم.دانو معالقد بوده استت  نو نام »خدا« اشتتاره بو ید موجود بالفعل داردا و  

حالی امروبه هم اقراد بیشتماری صترقاد بر استاو اجربو شتخوتی خود بو چ.ین اعالقاد و باوری رستیده اندا اما  

ن.دا چون اجربو عرقانی غیرهابل  نمیژیلستون اعالقاد دارد نو این اجار  شتخوتی است  و چیزی را اثبات  

اواند ابدیل بو ید اجربو عی.ی بشتود رااریی قلستفو در هرون  افالن و غیرهابل انالقا  است ا بو همین دلیل نمی

ن.د نو ما هادر بو نستر  (ا با این حا  ژیلستون بیان می62و عقل و وحی درهرون وستطی  ص 37وستطی  ص

ایرد نو اار  شت.استدا و اب ای.جا نالیجو میخدا  خود را بو نحو نامل می شت.اخالی نامل درباره خدا نیستالیما ققط

دانیم استال.الاج شتود  حالی اب معرق  ما بو وجود خدا بالواند بو صتورت »مااقعدم« اب آنچو درباره ذات خدا می

»مااقعدم  یابیما پن براهین وجود خدا در نظر او »مااأخعر و انعی« هستتتال.د و اب طری   وجود خدا هم اطالت نمی

اوان بو وجود او پی برد چون »چیزی وجود ندارد نو بالواند در مقام عل  برای خدا واه  شتتود و  ولمعی« نمی

 (ا82ش  ص1375عل  اس ا« رژیلسون  مبانی قلسفو مسیحی    خداوند نامالد بی

شتود اب ستون باباو میالبالو هابل ذنر است  نو د للی نو در ای.جا بو ع.وان براهین اثبات خدا اب دیدااه ژیل 

احلیلی نتو او اب براهین اثبتات ختدا اب نظر اومتاو آنولی.وو نموده استتت  و نتامبتذاری د لتل نیز بتو همتان  

صتتورت انجام اردیده استت ا دلیل این نو ما نیز این د لل را اب جانر ژیلستتون نیز هابل هبو  دانستتالهایم بو  

و روح   26  ص1375ن شتده است  رمبانی قلستفو مستحی   دلیل اأییداای نو اب طرف او در احلیل این براهی

 (ا                   218و 69  ص1393قلسفو در هرون وسطی  

باشتدا البالو با هماه.بی با استالاد محالرم راه.ما و استالاد  براهین اثبات خدا اب دیدااه ژیلستون بو شترح ذیل می

  غ.ای رستالو نظرات مالکلعمان  استالمی نیز محالرم مشتاور بهجه  بررستی بیشتالر اوتمیم براین شتد نو در جه

 لحاظ شودا 

 الآ: برهان حرن  

  1اندا یکی اب این طرق برهان حرن اندیشتتتم.دان الهی هر ید اب طریقی بو وجود خداوند استتتالد   نموده

ده  ارددا اندیشتم.دان استالمی نیز اب این برهان استالفااست ا ریشتو این برهان بو آثار اقالطون و ارستطو بر می

اندا نکالو مهم  اند و آن را  بو حارت ابراهیم رت( نسب  دادهاندا و یکی اب د یل وجود خداوند برشمردهنرده

اواند اثبات  این اس  نو نباید اب برهان حرن  آنچو بیش اب اوان اوس  انالظار داش ا آنچو برهان حرن  می

چون عالم طبیع  خالی اب حرن  نیستت    ن.د این استت  نو رهر مالحرنی بو محر  غیرمالحر  نیاب دارد و 

 
1

.ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از افق مشرق می آوردتو خورشید را از مغرب  بیاور، آن مرد کافر مبهوت و وامانده  1
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پن موجودی قراار اب طبیع  وجود دارد نو عل  همو این حرنالهاستت ا( در واه  اوان برهان حرن  بیش  

اواند برای ما اثبات ن.د نو چ.ین موجودی ممکن استتت  یا واجر  محدود استتت  یا  اب این نیستتت   و نمی

ایتد این مطتالتر را بتا براهین دیبری ملتل »برهتان وجو  و  نتامال.تاهی وااا اب اوان این برهتان ختارج استتت  و بت 

 (ا157  ص 1سبحانی   ج 1382امکان« اثبات نرد رمدخل مسالل جدید در علم نالم  

های دیبر اثبات خدا آشکارار اس  این اس  نو »در جهان  نقطو شروت این برهان نو طب  بیان ژیلسون اب راه

مفهوم علمی اب حرن  مدنظر نیستتت  و بو آغاب بمانی حرن  نیز   اشتتتیایی در حا  حرنال.د«و در ای.جا هیچ

دهد نو در جهان حرن  است ا حا  ستکا  استاستی این است   شتودا بلکو شتواهد حستی اواهی میای نمیاشتاره

نو چرا در جهان حرن  وجود دارد؟ البالو بو نظر ژیلستتون  حرن  قی نفستتو و بذااو وجود نداردا حرن    

ا موجودی است  نو بالفعل در حا  حرن  است  واهعی  عی.ی حرن  خود شتیلی  وضت  و حال  شتیلی و ی

اواند مالحر  باشد  مبر ای.کو هوه حرن  بو سوی غای  خود  مالحر  است ا حا  مستلم اس  نو چیزی نمی

آید را داشتتالو باشتتدا و مالحرنی نو هوه حرن  را دارد بو واستتطو چیزی نو قعلی  دارد اب هوه بو قعل در می

اواند باشتتتد در نالیجو چیزی نو بالفعل هستتت   چیز جز اب آن حی  نو بالفعل استتت  محر  نمی پن هیچ

اواند مالحرنی را نو دارای هوه حرن  استتت  بو قعلی  نزدید ستتتابدا اما شتتتیء واحد اب جه  واحد  می

اواند هم بالقوه باشتد هم بالفعل و محا  است  نو ید شتیء اب ید جه  هم محر  باشتد هم مالحر ا  نمی

پن هر مالحرنی احالیاج بو محرنی خارج اب خود دارد و این مطلر بو نظر ژیلستون یکی اب مطالر استاستی  

است  نو در »برهان حرن «  استاو نار هرار ارقالو است ا چون برای رخداد حرن  باید موجودی باشتد نو  

بودن« نامیده    مستتالعد پذیرش قعلیالی بیشتتالر اب آنچو نو هستت  باشتتدا نو این همان چیزی استت  نو »بالقوه

شتودا هوه همان قعلی  ناهوتی است  نو مستالعد نستر حال  ناملالری اب قعلی  است ا بدیهی است  نو  می

خواهد بشتود نیست ا و اار شتیء  اواند عل  ارییر خودش باشتد بیرا ه.وب آن چیزی نو میموجود مالریر نمی

ع.ای آن این خواهد بود نو آن شیء اب واحد اب جه  واحد و در بمان واحد هم بالقوه باشد و هم بالفعلااا م

 جه  واحد و در بمان واحد هم باشد و هم نباشدا                                              

این مطلر بر حستر اصتل ا.اهض باطل است ا پن هر حرن  یا ارییری معلو  امر بالفعلی است  نو موضتوت  

مالحر  باشتتد بو محر  دیبری احالیاج دارد و این امر   خواهد آن بشتتودا ولی اار این محر  نیزحرن  می

باشتد این است  نو ما استالد   خود را اا  یابدا مطلر دومی نو ژیلستون معالقد است  استاو برهان میادامو می

اوانیم ادامو بدهیم« چون درستت  استت  نو هر مالحرنی را شتتیء دیبری بو حرن  در آورده  بی نهای  نمی

ات ممکن است  بیاد باشتد ولی بو نظر ژیلستون »همو عللی نو بو طور همزمان در است  ولی اعداد این موجود

پدید آوردن ید ارییر واحد در بمان واحد دخیل هستتال.دا اعدادشتتان هر چو باشتتد  واهعاد عل  واحدی را 

و روش شتت.استتی  صتتدر المالالهین   238ش  ص1397ده.د رمجالهدی  قلستتفو در هرون وستتطی   اشتتکیل می

 (ا73و74ص 1392

این مطلر ه.بامی صتادق است  نو اعداد آنها مال.اهی باشتد بیرا اار مال.اهی نباشتد با قرض این نو همو عللی  

نو در این جهان استت  در بمان واحد هم محر  هم مالحرن.د  ه.وب هیچ عل  واحدی برای ابیین مجموعو  

نخواهد داشت  نو بو نحو این ستاخالار اشتیای مالحعر  وجود نخواهد داشت ا بو عبارت دیبر هیچ علالی وجود  

مقالاتی و بدون هیچ هید و شترطی بالوان اف  نو عل  حرنات مورد نظر است ا بلکو باید در ید ستلستلو اب 

اشتیایی نو هر ندام اب آنها هم محر  و هم مالحر  هستال.د اا بی.های  پیش رویما در آن صتورت هیچ »عل   



 

 

1895 
ون 

لس
 ژی

ین
ه ات

گا
ید

ز د
دا ا

 خ
ود

وج
ت 

ثبا
ن ا

اهی
 بر

سی
رر

ب
 

 

اوان.د محر  باشت.د و اصتالد ای بعدی« هم نمینخستالی.ی« برای حرن  نخواهد بود و خود           »محرنه

حرنالی وجود نخواهد داشت  ب.ابراین محر  نخستالی.ی وجود داردا یع.ی ید محرنی نو مطلقاد او  است  و  

آیدا آورد ولی خود او اوستط هیچ چیز دیبری بو حرن  در نمیهمو مالحرنهای دیبر را او بو حرن  در می

بو این مرحلو برای استالد   یع.ی ای.کو »محر  نخستالی.ی وجود دارد« اثبات  ژیلستون اعالقاد دارد نو با رستیدن  

اوان ادوین نردا خالصو ای.کو نو محر  نخسالین همان چیزی اس   شود و باهی هیاو را در دو هایو میمی

بات  شتتود و برای ای.کو محر  او  در اثمیشتتوندا ب.ابراین برهان »خدا وجود دارد« اثبات نامیده می نو خدا

آید نو محر  او  حالمتا بو مع.ی خال  ارقالتو شتتتود رژیلستتتون  مبتانی قلستتتفتو  خلقت  نفتای  ن.تد   بم می

 (ا121و ص 104  102  103  107ش  ص1375مسیحی    

  : برهان علعی  قاعلی

علی  و نیاب هر معلو  بو عل  امری  قطری و بدیهی است   انستان با مشتاهده جهان بو ع.وان ید معلو  بو  

عل  آن بو ع.وان آقری..ده آن حکم می ن.دا نو اب این طری  بو اثبات خدا نو نوااهالرین راه خدا شت.استی نیز 

 (ا186هس  اشاره دارد رنهج البالغو  خطبو

آید  نیاب بو موجودی دارد نو آن را بو وجودآوردا  در این  ای نو بو وجود میبر اساو برهان علی   هر پدیده

شتود را عل   و رابطو را معلو  و موجود دوم نو باع  بو وجود آمدن موجود دیبری میرابطو  موجود او  

 نام.دا میان این دو را  علعی   می

در نظر ژیلستون عل  قاعلی جهان جز بو مع.ی خال  آن نیست ا در این برهان و ستایر براهی.ی نو برای اثبات  

ای نو در این برهان معدنظر است  آن است   اولین نکالوشتود مفهوم خالقی  م.درج است ا اما وجود خدا بیان می

شتوند و ما در جهان  شتوند لحاظ مینو علل قاعلی در ای.جا بو ع.وان حقایقی نو در اجربو حستی عرضتو می

 یابیما  اشیای محسوو نظامی اب علل قاعلی را می

ن.یم در ذهن قیلستتتوقتان جتدیتد  ژیلستتتون ااهتار می دارد این مطلتر نتو متا علیت  قتاعلی را بتا حن در  می

اوی.د نو علی  مالعل  استتالد   استت  و اب ای.کو » « بو دنبا  »الآ« اعالراضتتاای را ایجاد نرده و آنان می

دهد نو »اعالراض  د جوا  میاوانیم نالیجو ببیریم نو »الآ« عل  قاعلی » « اس ا ژیلسون خو آید ما نمیمی

آنها بو این مع.ا صتحی  و معالبر است ا بیرا علی  »الآ« نستب  بو » « بو این خاطر نیست  نو وجود » « 

مالبم وجود »الآ« استت  بلکو مالبم  وجود » « با وجود »الآ« بو این خاطر استت  نو »الآ« عل  » « 

این خاطر استت  نو »الآ« عل  » « استت  بو بیان  استت  بو بیان نوااهالر رابطو عل  قاعلی وجود »الآ« بو 

 شودا  نوااهالر رابطو عل  قاعلی بو نحو اجربی در اجربو حسی عرضو می

اوان.د باشتت.دا چون  ولی در این نظام قاعلی اب لحاظ عقالنی هیچکدام اب آنها بو ا.هایی عل  قاعلی خود نمی

اش این است  نو نستب  بو خودش  لو   بمواار چیزی عل  قاعلی خودش باشتد طب  اهل اقدم عل  بر مع

اقدم داشتالو باشتد در این ستلسلو عل  نخسالین  عل  عل  واسطو اس  و واسطو  عل  عل  اخیر هس  چو 

عل  واستطو یکی باشتد و چو مالعدد و »اار ما در ستلستلو علل پیش برویم اب آنجا نو استلستل علل باطل است   

و مبدل علعی نل ستلستلو یع.ی عل  اولین معلو  است « چون رق  عل   باید نهایالاد بو عل  اولیو هالل بشتویم ن 

همانا رق  معلو  است ا پن اار عل  اولی در میان این ستلستلو علل قاعلی نباشتد عل  اخیر و عل  واستطو  

نخواه.د بود یع.ی »ه.بامی نو این مستللو در این ستط  و ستاح  اب مابعدالطبیعو مطرح شتود ققط شتامل دو  

د در یتد طرف امتامی علتل قتاعلی هرار دارنتد نتو خود  معلو  علتل قتاعلی دیبری هستتتال.تد نتو  حعتد خواهتد بو 
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علی  آنها نیابم.د بو ابیین است ا و در طرف دیبر عل  قاعلی غیر معلو  است  نو عل  بقیو علل است  و  

ی نام چون علل قاعلی هستال.د پن عل  قاعلی نخستالی.ی وجود دارد« و اار چ.ین علالی باشتد م.درج در مع.ا

 (ا117-116ش  ص1375خداس   در نالیجو خداوند وجود دارد رژیلسون  مبانی قلسفو مسیحی    

 ج: برهان وجو  و امکان

ارین برهان در آثار اوان آنرا مهمنو بیشتالر در میان قالستفو طرقدار داشتالو است  و می 2برهان وجو  و امکان

و امکان( اکیو داردا بر استتتاو این دو مفهوم    اب.ستتتی.ا اا بمان مالصتتتدرا دانستتت   بر دو مفهوم روجو 

شتوندا موجود  ب.دی نلی بو دو دستالو رممکن الوجود و واجر الوجود( اقستیم میموجودات  در ید اقستیم

ممکن موجودی است  نو وهالی بو ا.هایی و بدون علالش آن را در نظر ببیریم  نو بودن برایش واجر است  و  

ی خود  نو  بم است  نو باشتد و نو  بم است  نو نباشتدا در مقابل  واجر  نو نبودنا یع.ی این موجود بو خود

ایریم  حالماد باید باشتتتد و اب نظر عقلی  اصتتتالد الوجود  موجودی استتت  نو وهالی آنرا بو ا.هایی در نظر می

 (ا83اوان اوور نرد نو نباشد رشارات و والال.بیهات  صنمی

ه  برهان وجو  و امکان می اوید: این برهان برخالف  برهان  در نالتا  رخدا درقلستتتفو(  دربار پل ادواردب 

وجودی  ستعی نمی ن.د  نو وجود خدا را اب احلیل ذات ماهوی  او اثبات ن.د  یا اب جلوه های  خاص نظم  

یا طرح و ادبیر  مشتهود  در ستاخالار  جهان  بلکو اب طری   استالد   نیز  این نار را نمیک.دا همین ناقی است   

وجود داردا پی بردن بو امکان اشتیاء رححدوث( در جهان   جرم  بو اذعان موجودی نو وجود آن   نو جهانی

واجر است   میانجامدا این مبداء نامشترو) رح بشتر)( و واجر  وجود جهان با خدایی    –انحوتاراد و غیر  –

ر قلستتتفتو   نتو در اوحیتد دی.ی اب او ستتتخن می اویتد  یکستتتان ویبتانتو استتت  نتو ختدا نتام دارد رختدا د

 (ا57و58ص1384

اوید نو ما در بو نظر ژیلستتون مفهوم نلیدی در این برهان مفهوم »امکان« در نظام هستتالی استت ا برهان می

اوان.د بی.یم نو ممکن است  باشت.د یا نباشت.دا چون در معرض نون و قستادند و آنها نمیطبیع  اشتیایی را می

اش مستاوی باشتد در حقیق  موجود  وجود و عدم رابطو همواره وجود داشتالو باشت.د چون آنچو نو نستب  بو

نیست ا حا  در طیید بمان مال.اهی ولو طو نی نامالد احالما  دارد نو ید شتیء ممکن صترف مالحق  نشتودا  

ولی در ید دوره نامال.اهی اب بمان اار آن شتیء مالحق  نشتود اصتال ممکن نخواهد بود پن اار شتیء اب اب  

ای قرا رستتیده باشتتد نو آن شتتیء در آن بمان معدوم اردیده و این در اید لحظوصتترقاد ممکن بوده اا بحا  ب

مورد همو اشتیاءصترقاد ممکن صتادق است  چو م.فرد باشت.د چو مجالم  پن باید بمانی باشتد نو اار قرض  

اند در آن ارف اب بمان هیچ چیزی موجود نباشتتد و چون آنچو نو نیستت   نشتتود همو اشتتیاء معدوم شتتده

ود بو خود موجود شتتود پن باید حا  هم چیزی موجود نباشتتد و این نالیجو هابل هبو  نیستت ا  اواند خنمی

ن.یم و در ضتمن ما نیز باید باشتیم اا این  چون در حا  حاضتر اشتیایی هستال.د نو ما اب عل  اولی آنها ستکا  می

بوده باشتدا ستکا  را مطرح ن.یم پن محا  است  نو همو موجودات ممکن باشت.د و باید موجودی ضتروری 

اواند در بمان واحدی هم باشتد و هم نباشتدا پن هرچو هست  مادامی نو هست   چون ید موجود واحد نمی

شتودا بو عقیده او اار  ن.د ضترورت است ا این ضترورت  »ضترورت بالریر« نامیده میو علالش آن را ابقا می

اوان  ر این صتتورت نمیهمو موجوداای نو بالفعل هستتال.د ضتتروراشتتان اب جانر موجود دیبری باشتتد د

ضرورای را نو در جهان هس  اوضی  دادا پن »ما باید وجود موجودی را نو بالذات ضروری اس  بپذیریم 
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نام.دا این برهان احلیلی است  نو ژیلستون  می ها آن را خدانو عل  ضترورت موجودات دیبر است « و انستان

 (ا120ش  ص1375فو مسیحی    بر نظریات اوماو آنولی.وو نرده اس  رژیلسون  مبانی قلس

 د: برهان درجات نما 

های اثبات وجود خداستت  نو بو قیلستتوف و مالکلم مستتیحی    یکی اب برهان3برهان درجو یا درجات نما 

شتود  بیرا این برهان  برهان چهارم او در اثبات وجود خدا بودا این  هدین اوماو آنولی.وو نستب  داده می

ار  یکی عالم و  د هرااه دو چیز با هم مقایستو شتود نو یکی نامل و یکی ناملاویطور خالصتو میبرهان بو

ار  وااا باشتد  در این موارد باید ید شتیء مطلقی رخدا( وجود داشتالو باشتد اا آن دو  نستب  بو آن یکی عالم

ع.ی اب ن.دا یشتی مطل   مورد مقایستو هرار ایرندا بو نظر ژیلستون راه چهارم نیز اب اجربو حستی شتروت می

شتتودا او اعالقاد دارد نو این مطلر ید ادرا  حستتی خام نیستت ا بلکو ید  درجاای نو در اشتتیاء یاق  می

ن.د نو در میان موجوداای نو  باشتدا این برهان بیان میواهعی  هابل مشتاهده است  نو مستالقیم هابل بیان می

و وا اری هستال.د و بعاتی خیر    شتوند بعاتی اب بعاتی دیبر دارای خیر و حقیق  و شترف بیشتالرمشتاهده می

 (ا121-122ش  ص1375باش.د رژیلسون  مبانی قلسفو مسیحی    و حقیق  و شرف نمالری را دارا می

شتتود طریقو برهان مبال.ی  خوانده می 4برهان اثبات وجود خدا بر مب.ای درجات نما   ااه ربرهان ه.ولوژید(

ار و خالصتو ار  نجیر بعاتی چیزها خوبالر  راستالینشتودا  بر درجات اشتکیکی است  نو در اشتیاء مشتاهده می

ارین و  ارین و خو رستد و بعاتی نمالر  پن موجودی هست  نو واهعیبیشتالر واجد ید صتف  بو نظر می

 15نامیم رمجلو قلسفو دین  سا  ارین نو اامالوجودارین موجودات اس  نو ما آن را خدا مینجیر و شریآ

و مجلو قلستفو دین  45 - 88  ص1387نظر نان   رضتا بخشتایشتی     و علی  اب1ا 2شتماره    97اابستالان  

 (ا1390بهار   9شماره   -پردین هم دانشباه اهران 

اب نظر ژیلستون اعابیر حقیق   شتراق  و مان.د آن بر حقیق  و صتدق احکام حقیقی  یا بر شتراقالی نو اوستط  

شتود  نیست  بلکو در ای.جا خیر    داده میشتود بو اشتیاء خاصتی نستبآنچو نو ان.ون »احکام اربشتی« نامیده می

اب آن جه  نو خیر است  همان هستالی است  و این استال.اد نمالر و یا بیشتالر اشتیاء بو خیر و حقیق  و شتراق   

بر حستر شتباهالی است  نو آنها بو طرق مخاللآ بو چیزی نو حداعلی است  دارند بو ید شتی ه.بامی ارمالر  

و نو ارمالرین است  داشتالو باشتد پن آاش نو حد اعالی ارمی را شتود نو شتباه  نزدیکالری بو آنچافالو می

 دارد عل  همو اشیای ارم اس ا  

ارچو ژیلستون معالقد است  نو »اب دیدااه قیزید ملکولی چ.ین هاتایایی  نظیر این نو آاش یکی اب ع.اصتر  

مع.استت «ا و بو همین خاطر این ملا  را بو نظر او خیلی  چهاراانو یا این نو آاش حد اعالی ارمی استت  بی

ر هر ید اب انحاء هستالی نم و  اوان ن.ار نهادا چون م.ظور اب آن ققط باباولی این مطلر است  نو دآستان می

شودا اب ای.رو حداعلی در بیش  بو اشتیاء بر حسر شباه  بیشالر و یا نمالر آنها بو هسالی مطل  نسب  داده می

هر ج.ستی عل  بقیو اقراد آن ج.ن است  و البالو آن چیزی نو قی حد ذااو مطل  است  آن چیزی است  نو  

ار و نظایر آن هستال.د یا نمالر چ.ین هستال.د   ار یا شتریآقیبذااو هست ا ولی دلیل ای.کو اشتیایی خوبالر  حقی

م.د هستتال.د و چون حقیقی بودن  خیر بودن و  این استت  نو آنها نم و بیش اب خیر و حقیق  و شتتراق  بهره
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شتریآ بودن اعابیر مخاللفی اب هستالی است  پن آن اشتیایی نو نم و بیش این نما ت را دارند اب همین روی  

م.د هستال.د نم و بیش هستال.دا لذا بو نظر ون آنها بو این دلیل نو نم و بیش اب وجود بهرهنم و بیش هستال.دا چ

ای باشتد نو عل  هستالی هر موجودی است  و خالصتو ای.کو این  ژیلستون  باید ضترورااد ید موجود مالعالی

ارین  عمی نامیما ب.ابراین خدایی وجود داردو بو نظر ژیلستتون این برهان   می همان چیزی استت  نو ما خدا

 (ا124ش  ص1375برهان اس  رژیلسون  مبانی قلسفو مسیحی    

 ه: برهان غایالم.دی

نقطو شتروت برهان پ.جم نیز امستد بو شتواهد حستی است  نو اب ادرا  حستی خام قراار است  و آن برهان  

نو   استت ا در این برهان بر هدقم.دی  موجودات  م.ظم  اأنید شتتده استت ا ما مشتتاهده میک.یم  5غایالم.دی

پتدیتدههتا م.ظمی  همواره بتو ستتتوی غتایالی در حرنت  انتد  و اب طرقی میتدانیم نتو آنچتو علم و آاتاهی نتدارد  

نمیالواند بو ستتوی غایالی حرن  ن.د مبر آنکو موجودی عالم  و هوشتتم.د و مدبرع آن را راه.مایی و هدای   

اویی در پی رستتیدن بو غای   ن..د نو  ن.دا نیروی محرنو استتالد   آن  این استت  نو اشتتیاء طوری عمل می

رهدف( خاصتتی هستتال.دا هرآن نریم میفرماید: خدا استت  نو با هدای  خویش  چ.ان ادبیر میک.د نو ایاهان  

( امتام علی رت( در نهج البالغتو میفرمتایتد: بمتام هر ج.ب.تدهتای بتو 99همواره میوههتای اوارا اولیتد ن..تدا رانعتام  

 (ا109وس ا رخطبو  دس  اوس  و باباش  هر آقریدهای بو سوی ا

پردابد استالد   هابل هبولی است  و  اب نظر ژیلستون استالد لی نو با امستد بو غای  بو اثبات وجود خدا می

»برای این نو بالوان چ.ین دلیلی آورد ناقی است  نو ساخالمان طبیعی و حیاای اشیاء و طرب عمل آنها نو مان.د 

البالو او معالقد است  نو این امر نامالد روشتن و بدیهی است   شتود مالوجو بو جهاای باشتدا اجزاء ماشتین القی می

ن..د و بو همین ارایر نامالد واضتت  استت  نو آنها بو خاطر  نو موجودات طبیعی اب نظام خاصتتی پیروی می

 ن..دا  اهداف خاصی عمل می

ها  انستان ژیلستون ااهار میدارد ارچو اعالراضتاای بو نما  نظم موجود در جهان وارد شتده است   اما همی.کو

ن.دا و استالل.الات اوتادقی  پذیر است  این نظم را ااتمین مییاب.د نو در آن حیات امکانخود را در جهانی می

ن.تد نو ما در جهان مالحظو ناهدا ب.تابراین برهان اب ای.جتا شتتتروت میناشتتتی اب اافتاق  اب اعالبتار این نظم نمی

ن..د و این مطلر اب آنجا طبیعی برای هدقی قعالی  مین.یم نو اشتیایی نو قاهد علم هستال.د مان.د اجستام  می

اردد نو آنها همیشتتو یا اقریباد همیشتتو بو ستتبد واحدی بو خاطر رستتیدن بو بهالرین نالیجو عمل  روشتتن می

 ن..دا  می

ن..دا یع.ی اب دیدااه  آشتکار است  نو آنها غای  خود را اب روی برنامو و طرح  نو بو طور اوتادقی دنبا  می

»همان طور نو استالد   بر وجود خدا در مقام محر  او  بدین مع.ی نیست  نو او را محر  مرنزی  ژیلستون  

ماشین طبیع  بی.باریم اثبات وجود او در مقام عل  غالی نیز بدین مع.ی نیس  نو او را سر مه.دو این نار  

علت  وجود آن  دشتتتوار په.تاور بشتتتمتاریم بلکتو مورد بحت  ما بو ده  این استتت  نو اار نظمی وجود دارد

ن.د نو  هر جا نظمی موجود است  باید علالی برای اقاده وجود بو آن باشتدا و بو  چیست ؟« و آن ااه بیان می

همین ختاطر بتو نظر او همین مقتدار نتاقی استتت  نتو نظمی در جهتان موجود بتاشتتتد و خود این نظم داع  بر  

ی  نک.د و خواه واجر باشتد و بو  وجودی است  حا  چو این وجود ممکن باشتدا در ابیین وجود خود نفا

آید ابیین ن.د و جهالی برای وجود آن ممکن باشد  جه  انالفاء بو ذات خود بالواند ممک.ی را نو اب بوجود می
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ده.ده آن استت  نو  ن..د  نشتتاناما بهرحا  همین نو اشتتیایی نو قاهد علم هستتال.د بو ستتوی غای  حرن  می

ر درون خود این موجودات نیستتت  پن بتایتد در ورای این علت  این نظم و غتایالم.تدی موجود در جهتان د

موجودات موجودی باشتد نو دارای علم و هوش است  و بوستیلو او این موجودات بو ستوی غای  هدای   

ش   1370شتتود رژیلستتون  روح قلستتفو هرون وستتطی  نامیده می (شتتوند و این موجود هوشتتم.د رخدامی

 (ا122ص
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 نالیجو ایری -3

ااین ژیلستون معالقد است  نو وجود خداوند امری بدیهی است  نو اب لحاظ قلستفی هابل اثبات است ا بو اعالقاد  

ژیلستون وجود خدا قی نفستو بدیهی است  ولی چون برای ما بدیهی نیست  نیاب بو اثبات آن است ا ژیلستون راه  

طور نلی راه  ¬های دی.ی و بوی و دریاق  های عرقانداند و اجربوخداشتت.استتی را م.حوتتر بو عقل و وحی می

دانتد در واه  ارایش عقالنی متذهتر نتااولیتد  نتو مالتأثر اب مکالتر مشتتتالی اومتاو  اعالبتار مید  و قطرت را بی

اونو اجار  در ایمان و حیات دی.ی بابماندا نظر ¬آنولی.ی استتت   ستتتبر شتتتده نو او اب در  اهمی  این

جوی.د و اعالقاد دارند نو عقل یارای شت.اخ  و اثبات  خدا را در د  میژیلستون در مورد نستانی نو یقین بو 

اند نو البالو نمی اب ¬ها در اعالقادات دی.ی خود دچار شد و اردید شده¬دارد این اس  نو آنوجود خدا نمی

باشتدا ژیلستون هبو  مالاقیزید و پذیرش قلستفو وجودی را  بمو شت.اخ  و رهایی انستان  ¬انوتاف بو دور می

داندا او ریشتتو قلستتفو و قره.گ مادی را در بریدن اب مابعدالطبیعو و  اشتتی.یزم و مکاار قاستتد امروب میاب م

داندا امام براهین اثبات خدا اب نظر ژیلستتون »مااأخروانی«  جداستتابی حکم  قلستتفی اب حکم  الهی می

یما نقطو آغاب امام براهین او اب  اوانیم بو هستالی خدا پی ببرهستال.د اب نظر او بوستیلو آثار خدا و بررستی آنها می

قاتل ابن شتاذان    ¬شتوندا اب آنجایی نو دیدااهشتود نو در اجربو حستی بو ما عرضتو میچیزهایی شتروت می

های دین مقدو ¬ای نامالد استالمی و ناشتی اب آموبه¬نستب  بو براهین اثبات خدا بو قلستفو مشتاء نو قلستفو

اوند اب نظر او اماماد »مااأخر و انعی« نیستال.د  بلکو برهان »مااقعدم  استالم است  مشتابو است  لذا براهین اثبات خد

ارددا در این برهان بدون آنکو خل  و آثار خداوند در نظر ارقالو شتوند اب اأمل در خود  و لمعی« محستو  می

 اوان بو اثبات او پرداخ ا  وجود و ذات خداوند می

ارین راه برای اثبات خدا نام برده است   برهان  ¬ان روشتناب دیبر براهین اثبات خدا نو ژیلستون ابآن بو ع.و 

شتودا البالو شتایان ذنر است  نو  ¬باشتدا این برهان در دیدااه در دیدااه قاتل ابن شتاذان نیز دیده میحرن  می

بو عقیده برخی اندیشتم.دان استالمی این راه هراز هدرت و اوان »برهان وجو  و امکان« را نداردا چون بعد 

اواند وجو  آن را اثبات ن.دا در مجموت  این برهان در نظر ژیلستتتون  حر  غیرمالحعر  هراز نمیاب اثبات م

آن است  نو  جهان حاوی حرن  است  و هر مالحعرنی نیاب بو محرنی غیر اب خود داردا اب نظر هر دو مالحر   

ی در نهای  برهان با  با محر  یکی نیستت ا چرا نو امر بالفعل و بالقوه هابل جم  با یکدیبر نیستتال.دا اب طرق

رستدا ژیلستون اعالقاد دارد اثبات ای.کو استلستل نامال.اهی محرنها محا  است   بو ید محر  غیرمالحر  می

برای ای.کتو محر  او  در اثبتات خلقت  نفتایت  ن.تد  بم استتت  نتو محر  او  بتو ع.وان ختال  در نظر ارقالتو  

 شودا  

باشتدا این برهان نیز اب جملو براهی.ی است  نو اب  لی« مییکی دیبر اب براهین اثبات خداوند برهان »علی  قاع

جانر ژیلستون پذیرقالو شتده است ا او اعالقاد دارد نو ستلستلو علل قاعلی هر چ.د هم بیاد باشت.د مال.اهی بوده و  

اندا بو نظر ژیلستون  اردند نو ستلستلو وجود خود را اب آن ارقالودر نهای  بو ید عل  قاعلی نخستالین خالم می

ی عرضتتو میعلل قاعل اردندا البالو ژیلستتون  شتتوند لحاظ میی در ای.جا  بو ع.وان حقایقی نو در اجربو حستتع

ن.تد نتو مفتاهیم انالزاعی اب علت  و معلو  همراه این هطعیت  عقلی نتو هر عقیتده خود را ای.بونتو بتاباو می

م در ای.جا معدنظر واستطو علی  است ا یع.ی اجربو خاارییری ناشتی اب عل  قاعلی است   ناشتی اب اجربو بی
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واستتطو اب علی   نیستت ا بلکو برای انالزات این مفهوم نو این ارییر نیابم.د علی  قاعلی استت  باید اجربو بی

 داش ا  

برهان »وجو  و امکان« در دیدااه ژیلسون بر مفهوم نلیدی »امکان« ب.ا نهاده شده اس ا در دیدااه او پن اب  

شتودا ژیلستون اعالقاد دارد نو بین برهان »وجو  و  یجو ارقالو میابیین ضترورت وجود ممکن  وجود واجر نال

امکان« مالکلمین و برهان »وجو  و امکان« او ید افاوت استتتاستتتی هستتت  و آن ای.کو در برهان مالکلمین  

 »ضرورت بذااو« عل  »ضرورت بریره« اس  و در برهان او »وجود بذااو« عل  »وجود بریره« اس ا  

ود خداوند براهی.ی را ذنر نرده اس ا اب نظر ژیلسون در اشیاء درجات مالفاوای اب ژیلسون در بمی.و اثبات وج

ها  بو خاطر  ¬شتتود و انالستتا  نمالر یا بیشتتالر دارابودن این صتتفات بو آنخیر و حقیق  و شتتراق  دیده می

شتتباه  نم و بیادی استت  نو آنها بو حد اعالی شتتراق  و حقیق  و خیر نو خداوند استت  دارندا چون  

ده.ده آن است  نو  الی هر ج.ستی عل  بقیو اقراد آن ج.ن است  پن وجود این اشتیاء مالفاوت نشتانحداع

 ارین راه اس ا  موجود مالعالی هس  نو عل  هسالی هر موجودی اس ا در نظر ژیلسون این راه  عمی 

بتاشتتتد نتو  می  برهتان »راه غتایالم.تدی« یتا بتو عبتارای برهتان »هتدقتداری« در جهتان اب دیبر براهین اثبتات ختداونتد

ژیلستون نیز بو آن پرداخالو است ا او اب ای.کو موجودات  حالی موجودات غیر مدر   بو ستبد واحدی  نو بو  

ایرد نو موجود باشتتتعوری خارج اب  ن..تد  نالیجتو میطور اوتتتادقی برای رستتتیتدن بو بهالرین نالیجتو عمتل می

 دهدا مجموعو هس  نو این برنامو و ادبیر را انجام می
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 قهرس  م.اب  و ماخذ:

ش  قلستفو اخالق  اب دایره المعارف قلستفو  ارجمو انشتاءاح رحمالی  اهران موستستو  1378ادواردب  پل   -

 انالشاراای ابیانا

 ارجمتو بهتاءالتدین 1384ادواردب  پتل   ختدا درقلستتتفتو ربرهتانهتای قلستتتفی اثبتات وجود بتاری اعتالی(    -

 ی و مطالعات قره.بیخرمشاهی   ناشر   پژوهشباه علوم انسان

 م  اسحاق بن ح.ین  مقدمو عبد الرحمن بدوی  هاهره  مکالر ال.هاو الموریوا1954ارسطو  قی ال.فن   -

 

ش  اوتتحی   محمد باهر ستتبزواری  اهران  انالشتتارات 1361رابی  قخر الدین  البراهین در علم نالم    -

 دانشباه اهرانا

 جم   علی داودی   ناشر  انالشارات علمی و قره.بی  ژیلسون   مالر1393روح قلسفو در هرون وسطی    -

روش شت.استی   صتدرالمالألهین   استال.با) معارف عقلی اب نوتوص دی.ی   غالمرضتا می.اار   اهران نشتر   -

 پژوهشباه  قره.گ و  اندیشو اسالمی 

 ق  احقی  علی شیری  بیروت  دارالفکرا1414ببیدی  محمد مراای  ااج العروو من جواهر القاموو    -

ش  اوتحی  جال  الدین آشالیانی چا  دوم  اهران  موسسو مطالعات  1361بنوبی  عبداح  لمعات الهیو  -

 و احقیقات قره.بی انجمن اسالمی حکم  و قلسفو ایرانا

ش  مالرجم علی مراد داودی  چتا  دوم   1370ژیلستتتون  ااین هتانری  روح قلستتتفتو هرون وستتتطی     -

 انالشارات علمی قره.بیا

ش  مالرجم شتتتهرام پابونی  چا  او   1371ژیلستتتون  ااین هانری  عقل و وحی در هرون وستتتطی   -

 مکسسو مطالعات و احقیقات قره.بیا

ش  مالرجم محمد محمدرضتتایی  ستتید محمود 1375ژیلستتون  ااین هانری  مبانی قلستتفی مستتیحی     -

 موسوی  چا  او   مرنز انالشارات دقالر ابلیرات اسالمیا

شت.استی علوم   مجلو روش106ش  مالرجم شتهرام پابونی  شتماره  1375ژیلستون  ااین  خدا و قلستفو   -

 انسانیا

 امیرنبیراش  انالشارات 1375سجادی  سید جعفر  قره.گ علوم قلسفی و نالمی   -

  ارجمو   عباو بریا  خویی  اهران   انالشتارات 1373ویل دوران       -ااریی قلستفو   ویلیام  جیمز   -

 علمی و قره.بی

قردرید ناپلستتالون  ارجمو   ستتید جال  الدین  مجالبوی  اهران  1393ااریی قلستتفو ر یونان وروم(      -

 ناشر علمی و قره.بی

  مالرجم   رضتا ا.دمی نوترآبادی   ناشتر  ستابمان مطالعو  1378   ااریی قلستفو مستیحی  در هرون وستطی -

 و ادوین نالر علوم انسانی رسم (

   ارجمو   محمدمحمد رضایی    نشر مرنز مطالعات اسالمی 1370جان هاسپرب   قلسفو دین    -

 ش  هم  م.شورات الشریآ الرضیا1325جرجانی  سید شریآ  شرح المواهآ    -

ش  جلد ستوم  انالشتارات 1368رح حکم  مالعالیو در استفار اربعو مالصتدرا   جوادی آملی  عبداح  شت  -

 الزهراا
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  هم  نشر  اسراء  1386جوادی   آملی  عبد اح    ابیین براهین اثبات خدا   -

   ناشر  مکسسو ا.ظیم و نشر آثار امام خمی.ی1376چهل حدی  راربعین حدی (  امام خمی.ی    -

ش  ارجمو بین العابدین ناامی خلخالی  چا  ستوم  1380الست.یی   حرعاملی  محمد بن حستن  جواهر   -

 اهران  انالشارات دهقانا

  259-271ش  صت  138ارا   الل عو  علی  اب دیدااه قیلستوقان مستلمان و قیلستوقان اجربوخادمی  عین -

 ا1380بوسالان نالا   هم  چا  او   

حستن ه.بری  هم  انالشتارات   دانشتباه    هانن نونگ   مالرجم   1389خدا دراندیشتو قیلستوقان غر     -

 3و 2و 1ادیان و مذاهر   ج

   ژیلسون  ااین هانری  ش  مالرجم شهرام پابونی  چا  او   انالشارات حقیق  1374خدا و قلسفو     -

   بیات مخالاری   مهدی  قاتل ابن شتاذان نیشتابوری هم  ناشتر  1392خورشتید شترق در  ستدو ستوم    -

 اسی شیعوانالشارات   موسسو نالا  ش.

  ارجمو   ملیحو صتابری نجآ آبادی   ستابمان مطالعو و 1389درآمدی بر قلستفو دین   برایان دیوین   -

 ادوین نالر علوم انسانی رسم (

  مهتدی بیتات مخالتاری   نقتدی بر معرقتی الحتدیت    مشتتتهتد  ب.یتاد پژوهش هتای 1390دیتدار بتاقاتتتل     -

 اسالمی 

ش  اوتتحی   محمد باهر ستتبزواری  اهران  انالشتتارات 1361   رابی  قخر الدین  البراهین در علم نالم -

 دانشباه اهرانا

   ژیلسون   مالرجم   علی داودی   ناشر  انالشارات علمی و قره.بی1393روح قلسفو در هرون وسطی    -

  استتال.با) معارف عقلی اب نوتتوص دی.ی   غالمرضتتا می.اار   1379روش شتت.استتی   صتتدرالمالألهین   -

 ه  قره.گ و  اندیشو اسالمیاهران نشر  پژوهشبا

-   

 


