
 نظم در آفرینش

در لغت ثِ هعٌبی آراستي، ثزپب داضتي، تزتیت دادى کبر ٍ... ٍ در اصغالح ًظبهی ثِ هعٌبی پیزٍی کبهل اس « ًظن»
دستَرّبی ًظبهی است. اًضجبط ًیش ثِ هعٌبی ًظن ٍ اًتظبم، تزتیت ٍ درستی، عذم ّزج ٍ هزج، سبهبى پذیزی ٍ 

 آراستگی است.

 ًظن در آفزیٌص ●

ثزاسبس ًظن استَار است ٍ در دستگبُ خلقت، ّز پذیذُ ای جبی خبصی دارد ٍ هأهَریت ٍ کبر ٍیژُ ای ثِ آفزیٌص 
عْذُ دارد. کزات آسوبًی در هذار هعیٌّی حزکت هی کٌٌذ، فصَل سبل ٍ گذضت ضت ٍ رٍس ًظن خبصی دارد ٍ خلقت 

 :یذاضیب اس اًذاسُ، حذّ ٍ هیشاى خبصی ثزخَردار است. خذای تعبلی هی فزهب

[ هب ّز چیشی را ثِ اًذاسُ )ٍ رٍی حسبة( آفزیذین. حکوت خذاًٍذی در ّز چیش تجلّی ۴«]إًَِّب کُلَّ ضَیٕ ءٍ خَلَقٌْبُٔ ثِقَذٓرٍ»
یبفتِ ٍ هَجَدات عبلن ًیش رٍی حسبة ٍ ًظن دقیق ٍ ًیش ثزاسبس ّذف هعیٌّی قذم ثِ عزصِ ّستی ًْبدُ اًذ. جْبى 

ّز چیشی ثجبی خَیص ًیکَست ًظن ضگفت ٍ هحیزالعقَلی کِ در ّوِ  چَى خظ ٍخبل ٍ چطن ٍ اثزٍست کِ
هخلَقبت، حزکت سیبّرُ ّب ٍ ستبرگبى، گیبّبى، هَجَدات دریبیی ٍ صحزایی، ثذى اًسبى، گزدش خَى ٍ... ٍجَد دارد، 

 .ّوِ ٍ ّوِ هعلَل تذثیز خذاًٍذ حکین، هذثّزٍ تَاًبست

 اّویت ًظن در سًذگی ●

ًظن را در دستگبُ پٌْبٍر ٍ عظین خلقت قزار دادُ است، ّویي ًظن را در سًذگی اًسبًْب ٍ  خذای تَاًب ٍ حکیوی کِ
رٍاثظ اجتوبعی آًبى هی پسٌذد. اس ایي رٍ، ضبیستِ است کِ اًسبى در سًذگی فزدی ٍ اجتوبعی خَیص، ًظن ٍ تزتیت ٍ 

 :تذثیز در اهَر را هزاعبت کٌذ؛ سیزا ثِ گفتِ رٍاًطبسبى

تزتیت، جشء احتیبجبت اسبسی رٍاًی هحسَة هی گزدد، رًگ ٍ ضکل ٍ خبصی ثِ سًذگی هی دّذ،  احتیبج ثِ ًظن ٍ»
 «افزاد هیل دارًذ سًذگی فزدی ٍ جوعی خَد را تحت ًظن ٍ قبعذُ هطخصی در آٍرًذ.

ضَد ًگبّی گذرا ثِ حجن سیبد کتبثْبی قَاًیي ٍ هقزرات ٍ ثَدجِ ّبی ٌّگفتی کِ صزف قبًًَگذاری ٍ تٌظین آًْب هی 
ٍ اّویتی کِ ّوِ هلل جْبى ثِ آًْب هی دٌّذ ضزٍرت ٍ لشٍم ًظن فزدی ٍ اجتوبعی را در سًذگی ثطز آضکبر هی سبسد. 
اسالم ًیش ثِ عٌَاى دیي جْبًی ٍ کبهل ثِ ًظن ٍ ثزًبهِ ریشی در سًذگی اّویت فزاٍاى دادُ ٍ ثِ پیزٍاى خَیص 

صَرت هٌظن اًجبم دٌّذ ٍ اس ثی ثزًبهگی ثپزّیشًذ. چزا کِ  سفبرش کزدُ کِ توبم کبرّبی خَد را عجق قبًَى ٍ ثِ
توبم احکبم اسالهی؛ ٍاججبت، هستحجبت، هحزّهبت، هکزٍّبت ٍ... در ایي راستب ٍ در جْت ثزًبهِ دقیق ٍ هٌظن دادى ثِ 

 .هسلوبًبى قزار دادُ ضذُ کِ آًبى را تحت ًظن خبصّی در آٍرد

وبّب، سبعبت کبر ادارات ٍ کبرخبًجبت ٍ... رٍی ًظن خبصی ٍ ثب دقیقِ ٍ ثبًیِ در دًیبی کًٌَی ًیش حزکت قغبرّب، َّاپی
سٌجیذُ هی ضَد ٍ ثب ٍرٍد کبهپیَتز در عزصِ سًذگی ًظن ٍ تزتیت دقیقتز ٍ ثْتز صَرت هی گیزد ٍ هی تَاى گفت 

َاّین خَد را اس دایزُ اهزٍسُ هٌظّن سًذگی کزدى جشء ضزٍریبت سًذگی ثطز ضذُ ٍ هَرد پسٌذ عقل ٍ دیي است ٍ اگز ثخ



ًظن کِ اهزٍسُ ّوِ جبهعِ ّب را تب حذّ سیبدی فزا گزفتِ ٍ احبعِ کزدُ، خبرج کٌین، ثب هطکالت سیبدی رٍ ثِ رٍ هی 

 .ضَین

 ًظن در قزآى ●

ثخص عظیوی اس دستَرات ٍ سفبرضبت قزآى کزین در راستبی تٌظین اًذیطِ ٍ اعوبل اًسبى است. اهیزهؤهٌبى ـ علیِ 

 :ـ هی فزهبیذالسالم 

 «اال اىّ فیِ علن هب یأتی ٍ الحذیث عي الوبضی ٍ دٍاء دائکن ٍ ًظن هب ثیٌکن»

 

 

آگبُ ثبضیذ کِ آگبّی اس آیٌذُ، خجز اس گذضتِ، دارٍی درد )ًبداًی ٍ گوزاّی( ٍ ًظن ٍ تزتیت سًذگی رٍسهزُّ ضوب در قزآى 

 :خص تقسین کزد)آهذُ( است. ثیبى قزآى کزین را درثبرُ ًظن هی تَاى ثِ دٍ ث

الف( ًظن در تکَیي: قزآى در ایي ثخص، ًظن حبکن ثز جْبى آفزیٌص را تطزیح کزدُ ٍ ثِ اًسبًْب سفبرش هی کٌذ کِ 
درثبرُ آى ثیٌذیطٌذ. تب ثِ عزّاح سثزدست آى)خذای تعبلی( پی ثجزًذ ٍ در ایي راستب، گبُ اس فزٍد آهذى ثبراى ٍ رٍیص 

وت آسوبى، کَّْب ٍ دریبّب سخي هی گَیذ. سهبًی ضگفتیْبی آفزیٌص هَجَدات ٍ اس گیبّبى یبد هی کٌذ ٍ گبّی اس عظ
جولِ اًسبى را تذکز هی دّذ ٍ در ثسیبری اس هَاقع ًیش آهذ ٍ ضذ ضت ٍ رٍس، فزاٍاًی پذیذُ ّبی ّستی ٍ ثی ضوبری 

ر آى ٍا هی دارد. ثِ عٌَاى ًوًَِ ًعوتْبی الْی را در ال ثِ الی آیبت ثیبى هی کٌذ ٍ اًسبى را ثِ تفکز در ًظن ضگفت آٍ
ّوبًب در آفزیٌص آسوبًْب ٍ « إِىَّ فِی خَلْقِ السَّوبٍاتِ ٍٓ الْأَرٕضِ ٍٓ اخْتاِلفِ اللَّیٕلِ ٍٓ الٌَّْبرِ آلیبتٍ لِأٍُلِی الْأَلْجبةِ»هی فزهبیذ: 

 .سهیي ٍ آهذ ٍ ضذ ٍ ضت ٍ رٍس، ًطبًِ ّبیی ثزای خزدهٌذاى است

آیبتی کِ درثبرُ قَاًیي ٍ هقزرات الْی ًبسل ضذُ، ثزقزار کٌٌذُ ًظن ٍ ثزًبهِ در سًذگی فزدی ٍ ة( ًظن در تطزیع: ّوِ 
اجتوبعی هسلوبًبى است. ثب ایي ثیبى، قزآى ّوَارُ پیزٍاى خَیص را ثِ داضتي یک ثزًبهِ صحیح ٍ هٌظّن دعَت هی 

بی ثٌذ ثَدُ، عجق ثزًبهِ ای کِ خذا ثزای کٌذ ٍ خَاستبر آى است کِ هسلوبًبى در سًذگی ثِ اصَل ٍ هقزرات الْی پ

 :آًبى تٌظین کزدُ، سًذگی کٌٌذ ٍ ّیچ گبُ اس حذٍد الْی گبم فزاتز ًٌٌْذ. چزا کِ

 «هٓيْ یٓتَعٓذَّ حٔذٍٔدٓ اللَِِّ فَأٍُلئِکٓ ّٔنٔ الظَّبلِؤَىَ»

 .آًبى کِ اس حذٍد الْی تجبٍس کٌٌذ، ّوبًبى ستوکبراًٌذ ●

 


