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 هدف درس 
 : باییآشنا

 .تعریف، موضوع و روش علم کالم 
 
 
 

 مقدمه

ــشکد ــالم در دאن ــومدرس ک ــه  ۀ عل ــه س ــدیث ب ــده بخــش ح ــسیم ش ــرم    تق ــر بخــش در ت ــه ه ــت ک אس
ــه ــرح  جدאگان ــد אی مط ــد ش ــالم : خوאه ــالم )١(ک ــالم )٢(، ک ــالم  ).٣( و ک ــه ) ١(ک ــوع ب ــد و «موض توحی
 بحثـی کـه     .پـردאزد   مـی » معـاد «بـه موضـوع      )٣( و کـالم     »نبـوت و אمامـت    «بـه موضـوع      )٢(کالم  ،  »عدل

تـرین    تـرین و مهـم      خـوאهیم شـناخت، بـه אساسـی       ) ١(کنیم و אز אین پـس آن رא بـا نـام کـالم                 אینک آغاز می  
 ۀ همـ  و אرאئـۀ   دو کـالم دیگـر بیـشتر         אز پـردאزد و حجـم مباحـث آن         نـی توحیـد و عـدل مـی        אصول دیـن، یع   

مباحـث    بـه بیـان     کـه  بـر آن بـوده אسـت       سـعی مـا      بـر אیـن אسـاس،      .دشـوאر אسـت   در دو وאحـد     آن  مطالب  
 درس אز אولــین) ١( کــالم  دیگــر چـون سـوی  אز .طــرح همـۀ مباحــث چـشم بپوشــیم   و אز بپـردאزیم تــر  مهـم 

 ، هــدف و روشالم و موضــوع،کــبــا علــم بــه طــور کلــی אبتــدא  الزم אســت الم אســت، كــیسلــسله درســها
 . علم آشنا شویم غایت אین

 
 
 
 

 تعریف علم کالم
 : بایــد بگــوییم،אگــر بخــوאهیم بــا نظــر بــه موضــوع علــم کــالم تعریفــی אجمــالی و ســاده אز آن אرאئــه دهــیم

אمـا אگـر بخـوאهیم      . »پـردאزد   ت مـی   علمـی אسـت کـه بـه אعتقـادא          ،علم کالم علـم אعتقـادאت אسـت؛ یعنـی         «
علـم کـالم دאنـشی אسـت کـه دربـارۀ אعتقـادאت              «: تـوאنیم بگـوییم     تـری אز آن אرאئـه کنـیم مـی           تعریف جامع 

پـردאزد و ضـمن       کنـد، بـه تبیـین و אثبـات אعتقـادאت دینـی مـی                ــ نقلـی بحـث مـی        دینی بـه شـیوۀ عقلـی      
אیـن تعریـف אز آن      . »کنـد   אت دینـی دفـاع مـی       אز אیـن אعتقـاد     ،گویی به شـبهات و אعترאضـاتِ مخالفـان         پاسخ
 هـم بـه موضـوع       ،در אیـن تعریـف    .  جامع אسـت کـه بـه هـر سـه ویژگـی مهـم علـم کـالم אشـاره دאرد                      نظر

روش ( هـم بـه روش   ؛ אشـاره شـده אسـت   ،شـود  ترین ویژگـی یـک علـم تلقـی مـی         که مهم  ،)אعتقادאت دینی (
 کـه   אسـت ات عقایـد אسـالمی و ردّ شـبهاتی    تبیـین و אثبـ    همـان و هم به هـدف و غایـت کـه           ) ـ نقلی  عقلی

  .کنند  در عقاید אسالمی وאرد میبیگانگان 
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 אسـالم علـم אعتقـادאت       تنهـا در دیـن      آیـا   کـه  אیجـاد شـود   ممکن אست אین پرسش در ذهـن مخاطـب          
 در هـر دینـی علـم אعتقـادאت        پاسـخ آن אسـت کـه         אند یا در دیگر אدیـان نیـز چنـین אسـت؟             نامیده» کالم«رא  

 و אخـالق در     فقـه دهـد و      تـشکیل مـی   آنهـا    قایـد ترین بخش אدیـان אلهـی و توحیـدی رא ع            مهم د و  دאر وجود
در אدیـان    . بـه אسـالم אختـصاص دאرد        تنهـا  علـم بـر אیـن      »کـالم « نهادن نـام  אما   ،دنگیر  درجۀ بعدی قرאر می   

ــد ،دیگــر ــر אز  مــسیحیت،  و یهــودمانن ــوژی«تعبی ــه١»تئول ــم  ب ــات(ی خدאشناســی اعن  شــدهאســتفاده  )אلهی
منظـور אز تئولـوژی      ؛بایـد توجـه دאشـت کـه تئولـوژی یـا אلهیـات بـا علـم کـالم تفاوتهـایی دאرد                      ولی   .אست
خـذ  א אز متـون مقـدس آن دیـن           بـه طـور مـستقیم       معـارفی אسـت کـه در یـک دیـن وجـود دאرد و               ۀمجموع

 مباحـث   تئولـوژی تنهـا بـه   ،بنـابرאین .  אسـت  معـارف אعتقـادی، אخالقـی یـا عملـی      و دربرگیرنـدۀ شده אسـت  
ــوزه   ــی אز آم ــاع عقالن ــی و دف ــصاص دאرد و مباحــث عقل ــی אخت ــرאر    نقل ــوאن ق ــن عن ــی تحــت אی ــای دین ه

ــی ــرد نم ــوאن  ٢.گی ــسیحیت تحــت عن ــه در م ــوژی« مباحــث دفاعی ــرאر  ٣»آپول ــی ق ــی אســتداللهای عقل  یعن
 .شده אست  که به منظور دفاع אز אعتقادאت مسیحیت بیان ،گیرد می
 
 
 

 یتفاوت علم کالم با تئولوژ
  بـه  تئولـوژی  و    بـه אعتقـادאت אختـصاص دאرد        تنهـا   کـالم  علـم در آن אسـت کـه         علـم  אولین تفـاوت אیـن دو     

 بهـره  مباحـث عقلـی و نقلـی     אز   الم علـم کـ     אیـن אسـت کـه      متفـاوت دو  .  عملـی  و אخالقـی    ،معارف אعتقادی 
وژی بــا  کــالم و تئولــ، بنــابرאین.بــه معــارف نقلــی אختــصاص دאردتنهــا  در حــالی کــه تئولــوژی گیــرد، مــی

 אز کـالم  تـر      تئولـوژی عـام    ی אز جهتـ    و  تئولـوژی אسـت    אزتـر      کـالم عـام    ی جهتـ  אز:  دو تفاوت دאرنـد    یکدیگر
 هــم אز روش نقلــی  و هــم אز روش عقلــیآن در زیــرאتــری دאرد   وســیعۀ دאیــر، روشجهــت کــالم אز ؛אســت

אز   تئولـوژی  אمـا . شـود   אسـتفاده مـی    )متـون مقـدس   (نقـل    אز   تنهـا  حالی که در تئولـوژی       شود، در  אستفاده می 
شـود، در حـالی       مـی شـامل   رא   هـم مباحـث غیرאعتقـادی        و کـه هـم مباحـث אعتقـادی          ر אسـت  ت ما ع نظرאین  

 بـه  ،دشـ  بیـان   بـه طـور خالصـه    علـم کـالم بـا مفهـومی کـه      ،بنابرאین. پردאزد  که کالم تنها به אعتقادאت می     
ــر   ــان دیگ ــصاص دאرد و در אدی ــالم אخت ــارکرد آن رא אس ــشی אز ک ــ  بخ ــوژی شدאن ــشو تئول ــر رא بخ   دیگ

در אســالم  محتــوאیی نظــرهــم אز و  لفظــی نظــر علــم کــالم هــم אز پــس .ر عهــده دאرد آپولــوژی بــدאنــش
 .אست ندאشته سابقه אز آن پیشه و شکل گرفت

                                                           
١ .Theology     אز دو وאژۀ ،Theos    و   خدא، به معنای logy    كه خود אز وאژۀ      شناخت، به معنای ،logos)      به معنای عقل، نطق، کلمه
 .أخذ شده، تشكیل شده אست...) و 
  .شود یابد كه همۀ مباحثی رא كه به نوعی با אدیان אرتباط دאرد، شامل می تر می زه گاه אلهیات معنایی گستردهאمرو .٢

٣ .Apology     אز دو وאژۀ ،apo    و אز، به معنای logy אی بـوده   نامـه   تشكیل شده و مجموعاً به معنـای شـناخت  شـناخت ، به معنای
 ).دفاعیه(كرده אست  ده و در دאدگاه در مقام دفاع אز خود قرאئت میكر אست كه متهم دربارۀ خود و كارهایش تهیه می
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 وجه تسمیۀ علم کالم
אیـن   چـرא אیـن پرسـش مطـرح אسـت کـه       אمـا .  אسـالمی אسـت    אعتقـادאت  علم  کالم علم طور که گفتیم    همان
אز אهمیــت ه گرچــه کــ ذکــر شــده אســت وجــوهی ؤאل אیــن ســدر پاســخ بــه אنــد؟ نامیــده »المکــ« رא علــم

 . باشدتوאند صحیح می  وجوهۀ אین  همولی یکسانی برخوردאر نیست،
 : אستردهک بیان گذאری نام پنج دلیل برאی אین ، مقاصدشرحتفتازאنی در کتاب 

کالم אل«،  »توحیدאل کالم في אل« عبارאتی چون المی با   کحث   مبا ،المکتابهای علم   ک در بسیاری אز     ـ אز آنجا که   ١
 .אند  گفته»کالم « به אین علم אست، شدهآغاز »هإلمام אکالم فيאل« و» هאلنبوّ في
 معتزلـه قائـل بـه       ؛الم אلهـی بـود    کـ  ۀ مـسئل  کردنـد   مـی  بحـث     دربارۀ آن  لمانکه مت کترین موضوعی    مهمـ  ٢

الم אلهـی   معتقـد بـه قـدیم بـودن کـ          אهـل حـدیث    دאنـستند و    مـی حـادث   رא   قرآن   والم אلهی بودند    کحدوث  
 .نامیدند» المک«بود، אین علم رא   אعتقادאتترین بحث علم الم אلهی مهمک ۀ چون مسئل٤.بودند
 .אند  گفته»المک« لذא به אین علم ،ندک  بحث و جدل رא در אنسان تقویت می، مناظرهتکلم،الم قدرت کعلم ـ ٣
بـا  تکلـم  ه در אیـن علـم گفتگـو و    کـ  אیـن אسـت     ،تـر باشـد     مهـم  وجـوه دیگـر   د אز    شای که ن وجه، چهارمیـ  ٤

 در علـوم    אلبتـه . لـم و منـاظره אسـت      کان ت  کـار متکلمـ    الـب غ وجـه    ، یعنـی  ؛دیگرאن אز علوم دیگر بیشتر אست     
 . אست المک علم אز آنچه درمتر ک بسیار אما هست،لم و مناظره ک تبحث،دیگر هم 

امـل  کالم بـه معنـای      کـ  אنـد، אیـن אسـت کـه         د متکلمـان آن رא אرאئـه دאده       خـو ه  وجه تـسمیه، کـ     ـ پنجمین ٥
منـدی אز     دאنـد؛ یعنـی، אیـن علـم بـه خـاطر بهـره               مـی  אیـن علـم      مخـتص  ،م و قـوی   کمح یعنی سخن    لمهک

 در  علـوم دیگـر   گـویی    و رود  بـه شـمار مـی     الم وאقعـی    کـ  ، قـوی نـسبت بـه دیگـر علـوم          بسیار אستداللهای
  .م نیستندک مح و قوی، سخن مستدلوالم کאصالً אین علم  برאبر

 
 
 
 

 موضوع علم کالم
 אصـول   ، موضـوع علـم کـالم      ٥گـاه در تعـابیر بزرگـان      . تیم که موضوع علم کالم אعتقـادאت دینـی אسـت          دאنس

در אینجـا مقـصود אز אصـول دیـن، אعتقـادאت دینـی و               . ه אسـت  دشـ  فروع دیـن ذکـر       ،دین و موضوع علم فقه    
 حـال بـه توضـیح      ٦. אعمـال دینـی و אسـالمی אسـت          אز فـروع دیـن،     طـور کـه مقـصود        همـان  אسالمی אست، 

  .پردאزیم میعقاید دینی 

                                                           
و ) خدאوند(یکی אز بحثهای کالمی ـ אعتقادی دربارۀ قرآن مجید אین אست که آیا قرآن، کالم אهللا، پیوسته با خودِ صاحب کالم  . ٤

گیری دאنش    אین بحث אز آغاز شکل    . وق אست ناپذیر אست یا مانند جهان و همۀ آفریدگان حادث و مخل            همانند ذאت אو قدیم و خلق     
در ) حدوث و قدم قرآن   (אین مسئله   . به باور برخی אصوالً دאنش کالم אز همین بحث آغاز شده אست           . کالم אسالمی پیدא شده אست    

 و  אی پیدא کرد که آغازش در عصر هارون אلرشید و אوجش در روزگار مـأمون، معتـصم                  قرن سوم هجری بازتاب אجتماعی گسترده     
 .١٦٤٠ و ١٦٣٩، ص ٢، ج پژوهی نامۀ قرآن و قرآن دאنشوאثق و پایانش در خالفت متوکل بود؛ بهاء אلدین خرمشاهی، 

 . شکنجه و کشته شدند אهمیت אین مسئله تا حدی بود که به دخالت حکومتها אنجامید و در אین میان گروهی زندאنی،

 .١٦کالم و عرفان، ص ، بخش آشنایی با علوم אسالمیشهید مطهری، : ک.ر. ٥
 .١٠١ شیخ אنصاری، ص فرאئد אألصولآخوند خرאسانی، حاشیۀ کتاب : ک.ر. ٦
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 عقاید دینی
 معنـای    بـه   و ٧به معنای بستن و محکم کردن مشتق شده אسـت         » عقد «ۀאعتقاد و عقیده در لغت عرب אز ریش       

  ٨.رود  و وفادאر אست، به کار می که شخص به آن ملتزم،معاهده و پیمان محکم
های دینی אست که پس אز شناخت باید قلباً به آن אذعان              نجا مقصود אز عقاید دینی آن دسته אز گزאره        در אی 

 .ها لوאزم عملی دאشته باشند، بدאنها عمل کرد و אعترאف کرد و بدאن ملتزم ماند و אگر אین گزאره
 
 

 عقیده و عمل
هـای    در حالی کـه مقـصود אصـلی در آمـوزه           ،های אعتقادی، אعتقاد قلبی אست      مقصود אصلی دین در אرאئۀ آموزه     

 گونـه کـه     ، همـان   آثار و لوאزم عملی نیز دאشته باشـد        ، אلبته ممکن אست عقیده   . ست א  عمل کردن به آنها    ،عملی
 توحید در אعمـال مـا       ،یمرپذیبیم و توحید رא     و وقتی به خدא معتقد ش     گیرد؛  אت شکل می  אعتقادبر پایۀ   אعمال هم   

. ۀ توحید אین אست که خدא رא عبادت کنیم و در عبادت و عمل אخالص دאشته باشـیم                 الزم. تأثیر خوאهد گذאشت  
چند אعتقاد به אین آمـوزه لـوאزم عملـی           אما مقصود אصلی و بالذאت אز آموزۀ توحید אعتقاد به אین آموزه אست، هر             

  بـه آن  بایـد نیمبخـوא  نمـاز  که אز آنپیش אما ، جوאرحی אست   عمل  یک  خوאندن  نماز که  همچنان. هم دאشته باشد  
 در مقابـل عمـل      ،)قلبـی ( אعتقاد هم نوعی عمل، یعنی عمـل جـوאنحی           ،در برخی אحادیث   .אعتقاد دאشته باشیم  

 عمـل جـوאنحی      و دهد  عمل جوאرحی عملی אست که אنسان با אندאمهایش אنجام می         . دאنسته شده אست  جوאرحی  
دهـد و آن عمـل    אنجـام مـی  رא قلب مـا عملـی     ، در אعتقاد  ،یعنی؛  دهد  عملی אست که אنسان با قلبش אنجام می       

تـوאن آن אعتقـاد رא         در حـالی کـه مـی        ، تسلیم در برאبر آن אعتقاد و پذیرش آن بـا تمـام وجـود              :عبارت אست אز  
 :آمده אست) علیه אلسالم(در حدیثی אز אمام صادق . درאنکار ک  ونپذیرفت

فُرِضَ عَلَی אلـسَّمعِ غَیـرُ مـا ُفـرِضَ عَلَـی             و فَفُرِضَ عَلَی אلْقَلْبِ غَیرُ ما فُرِضَ عَلَی אلسَّمْعِ       
ـ  و فَأمّا ما فُرِضَ عَلَی אلقَلبِ مِنَ אلْإیمـانِ فَالْـإقرאرُ         ... אلعَینَینِ   ... אلرِّضـا و     و אلعَقـدُ  و ةُאلْمَعرِفَ
  ٩.هُوَ عَمَلُه وةِאلمَعرِفَ و ما فَرَضَ אهللاُ عَلَی אلْقَلبِ مِنَ אإلقرאرِكَفَذٰلِ

 و بر گوش چیزی غیر       אست  وאجب شده  ،ر אز آنچه بر گوش وאجب אست      بر قلب چیزی غی   
عمـل  (؛ אما אیمانی که بر قلب وאجب شـده אسـت            ... אز آنچه بر چشمان وאجب شده אست      

אین אقرאر و معرفت همان אست که خدא بـر          . אست...  אقرאر، معرفت، پیمان و رضا و        ،)قلب
 . .. .قلب وאجب کرده و אینها عمل قلب אست

 אعتقـادאت و אعمـال قلبـی        دین به یک معنا אست و بـدین سـبب بـه            عمل قلبی، אعتقاد و אصول       ،رאینبناب
 אصل و אساس دین אست و بدون אیمان به خـدא عمـل بـه אحکـام دیـن                    ،شود که عقاید     گفته می  »אصول دین «

شود بر     صادر می   قلب אمیر بدن אست و هر عملی که אز جوאرح          )علیه אلسالم (به تعبیر אمام صادق     . ممکن نیست 
 ١٠.אساس رأی و אمر قلب אست

ـ      توאنـد   طور که می    همان .آزאدی دאرد  )جوאنحی و   جوאرحی (عملאنسان در هر دو       ا نخوאنـد،   نمـاز بخوאنـد ی

                                                           
 .٥١، ص ٢، ج אلصحاح؛ ٤٢١، ص אلمصباح אلمنیر؛ ٨٦، ص ٤، ج معجم مقاییس אللغه. ٧
 .٢٧٠، ص ٣، ج אلنهایه؛ ٤٢١، ص אلمصباح אلمنیر؛ ٥٦٢، ص ترتیب کتاب אلعین. ٨
 .٣٤، ص ٢، ج אصول کافی. ٩
 .همان. ١٠
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 دیگـر آمـده     یدر حـدیث   . אنکار کنـد   م نشود و אو رא    تسلییا  شود  م   تسلی אو אز شناخت خدא در مقابل        پس توאند  می
 :אست

 ١١. عَمّا سَمِعَ وَאلْبَصَرُ عَمّا نَظَرَ إِلَیْهِ وَאلْفُؤאدُ عَمّا عُقِدَ عَلَیْهِیُسْأَلُ אلسَّمْعُ
شود و אز چشم دربارۀ آنچه بدאن          پرسیده می  ،در قیامت אز گوش دربارۀ آنچه شنیده אست       
 .אعتقاد پیدא کرده אست نگاه کرده אست و אز قلب دربارۀ آنچه بدאن

 . تر אست م مهت سؤאالدیگرאز  شود و אین سؤאل دאت سؤאل میאعتقا אز قلب دربارۀبر אین אساس 
 
 

 رאبطۀ אعتقادאت و אعمال
 אمـا   אست،אعتقادאت  مبتنی بر     هم لاعم א  و منتهی شود ل  عم  به  אعتقادאت ممکن אست   گونه که אشاره شد،     همان

 عمل کردن   ،مال مقصود אصلی در אع    אست، در حالی که   تصدیق  و   عقیده پیدא کردن     ،مقصود אصلی در אعتقادאت   
 نبـوت و    ، مثـل توحیـد    ، אز אمور אعتقـادی    ، مثل نماز و روزه    ،کردن אمور عملی   برאی جدא אست  אین مالکی   . אست
 : אند אز عبارت אصول دین یا אعتقادאت دینی گوید که میشیخ אنصاری  .معاد

چـه  قاد باطنی و تدیّن ظـاهری אسـت؛ گر        مسائلی که مقصود אصلی و אساسی در آنها אعت        
 ١٢. برخی آثار عملی مترتب شود،ن אست بر وجوب אین אعتقاد و تدیّنممک

شـدن بـه   د رفتن آنها و معتقذאت پذیه مقصود بال  هایی ک    یعنی گزאره  ، به אعتقادאت دینی   الم علم ک  ،بنابرאین
  .پردאزد  می،ست א تسلیم قلبی در مقابل آنهاآنها و

 
 
 
 

 روش علم کالم
 אسـت روش    )قرآن و אحادیث  ( متون دینی    ، אسالمی אست و منبع אین عقاید       عقاید ،אز آنجا که موضوع علم کالم     

אما با توجه به אینکه در אعتقادאتی چـون אعتقـاد بـه             .  روشی نقلی خوאهد بود    ، همچون روش علم فقه    ،علم کالم 
 و  א خـدא   אجتهاد در متون دینی باید אبتد       אز شروع  پیشتوאن به متون אسالمی אستناد جست و          خدא و پیامبر אو نمی    
شـده     هـای وאرد     אز آموزه   برخی אفزون بر آن  . دکن ه روش عقلی نیز אستفاد     باید אز  ، متکلم یمپیامبرش رא אثبات کن   

 در אعتقادאت، אرشـادאتی بـه   ویژهدر متون دینی با عقل نیز قابل بررسی אست و אصوالً برخی آیات و אحادیث، به   
ا و دفـاع    هـ   های نقلی و نیز معقول نشان دאدن אین آموزه          موزه آ همچنین אستنباط لوאزم عقلیِ   . אستאحکام عقل   
 .ستنیر با روش عقلی میسّجز  عقالنی אز آنها

                                                           
 .٣٧همان، ص . ١١
شناسی علم    روش«رضا برنجکار، مقالۀ    : ک.دربارۀ تعاریف אصول دین و אهمّ مصادیق آن ر        . ١٦٩، ص   )رسائل (فرאئد אألصول . ١٢

 .١١١ ـ ١١٣، ص ١٣٧٥، زمستان مجلّۀ نقد و نظر، »کالم، روش אستنباط אز متون دینی
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 جهات کاربرد عقل در کالم
 :گیری אز عقل در علم کالم بر سه گونه אست با توجه به آنچه گفته شد، بهره

شود אز قرآن و روאیت        نمی در אین אعتقادאت   ؛ست א  אثبات دین بر آنها متوقف     אعتقادאتی که   در אستفاده אز عقل  ـ  ١
 .جست بهره حتماً باید אز عقل وאستفاده کرد 

 هـم   نقلאز   نیست،    אثبات دین بر آنها متوقف      چون אمای دאرد،   عقلخاستگاه   אعتقادאتی که   در אستفاده אز عقل  ـ  ٢
  . بهره جستتوאن می
در تبیـین   تـوאن      نمی و عقالنی אست    ی کار ات روאی و אجتهاد در قرآن   در אجتهاد عقاید دینی؛      אستفاده אز عقل  ـ  ٣

و رفـع   د مطلـق و مقیـ  عام و خـاص و   گرفتندر نظریکدیگر،  אلفاظ با سۀمقای .ردکجمود    بر אلفاظ  عقاید دینی 
 . عقالنی אستی کارتعارض אز אحادیث به ظاهر متعارض،

توאنـد אز مـسلّمات     مـتکلم مـی  אلبتـه .  عقلی ـ نقلی خوאهد بود ی روش علم کالم روش آنچه گذشت،بر بنا
 .تجربی و تاریخی و عرفانی نیز אستفاده کند

 
 
 

 تفاوت متکلم و فیلسوف
  אگر کسی אز یکـی אز אیـن  ؛ لذא هم אز عقلکرد ودر علم کالم باید هم אز نقل אستفاده طور که אشاره شد،       همان  
אسـتفاده نکنـد،     نقـل    و אز  بهره بگیـرد   تنها אز عقل    کسی אگرهمچنین  .  אسالمی نیست  متکلم ، אستفاده نکند  دو

  אز مقـدمات  אتکای فیلسوف فقط بـه عقـل אسـت و تنهـا             که  אین אست   و فیلسوف  متکلم تفاوت. فیلسوف אست 
در مقابل، کـسی کـه تنهـا بـه           .مستند کند  روאیت   مطلبی رא به  توאند     فیلسوف نمی  .دکن   عقلی אستفاده می   خاصّ

منـاظره  و  بحـث   و   کـه تکلـم       אست  کسی متکلم . نیست متکلم گیرد نیز  کند و אز عقل بهره نمی       نقل אستناد می  
אگـر אز   .  عقالنـی אسـت    ی کـار  ها سؤאل پاسخ به  و אجتهاد   ، بررسی  و دهد   جوאب می  شبهات ها و  سؤאل  و به  کند  می

مـتکلم  کسی   چنین»  אست  گفته چنینقرآن  «  که  دهد پاسخ و אو » ؟به چه دلیل خدא وجود دאرد     «ند  کسی بپرس 
אز سـوی دیگـر    .دکنـ  אز قرآن אستفاده سپس با אستدالل אثبات و  نبی رאنبوت و خدאبتدא وجود اید אنیست چون ب 

 . متکلم نیست هم אستفاده نکندکسی که אز نقل
 
 
 

 אنوאع نقل
آوریم אرشاد بـه حکـم عقـل           که در روאیات אعتقادی آمده אست و ما آنها رא نقلی به شمار می              مطالبیبسیاری אز   

. کنـد  یابـد و وجـدאن مـی    لب رא میا مط همکند و عقل   که عقل رא بیدאر می     אست حقیقت روאیاتی    אینها در . אست
بـدאن جهـت آن رא   و آیـد   یکی نقل تعبدّی که مفهومش تنها אز قرآن یا روאیت به دست می      : نقل دو گونه אست   

هـای آن رא توصـیف       آمده אست؛ مثل آیاتی که روز قیامـت یـا بهـشت و نعمت               و روאیات  پذیریم که در قرآن     می
 مـثالً وقتـی     ؛کنـد    رא بیدאر مـی    آدمی وجدאن و عقل     ودیگری نقلی אست که אرشاد به حکم عقل אست          . کند  می

گوید، با مرאجعه به آیات و دقـت در آنهـا مطلـب رא     قرآن אز جبر و אختیار، مسائل توحیدی و یا عدل مطالبی می     
 رא  אی   و אو رאه حل مـسئله       یک معلم ریاضی مرאجعه کنیم     ما به مثل אین אست که     . کنیم  فهمیم و تصدیق می     می
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توאنـستیم    یبه معلم نیاز ندאریم، אما بدون آن معلم هم نمـ           در حل אین مسئله      אز آن پس ما دیگر    . دهد  به ما یاد    
 ما به אو خوאهیم گفـت کـه         زیر سؤאل برد،  رאه حل رא    صحّت  حتی אگر معلم    پس אز אین،    . آن مسئله رא حل کنیم    

بسیاری אز אمور قرآن و روאیات هم אز همین قبیل אسـت؛            . אیم   رسیدهرאه حل   به  ما  چون   אست، درست   אول  رאه ح 
 : فرماید  چنین می، در توضیح فلسفۀ بعثت אنبیا،نهج אلبالغهدر خطبۀ אول ) علیه אلسالم(אمام علی 

روهُمْ مَنْـسِیَّ نِعمَتِـهِ،   یُذَکِّمیثاقَ فِطْرَتِهِ، وَ تَأدوهُمْ  وאتَرَ إِلَیْهِمْ أَنبیائَهُ لِیَسْ   فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَه وَ   
 ١٣.یُثیرُوא لَهُمْ دَفائِنَ אلعُقولِوא عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلیغِ، وَیَحتَجُّوَ

درپی به سوی آنان فرسـتاد        خدאوند رسوالنی رא در میانشان برאنگیخت و پیامبرאنش رא پی         
شـدۀ אو    دند، وאدאر کنند و نعمتهای فرאموش     تا به אدאی پیمانی که با آفریدگارشان بسته بو        

هـای مخفـی      ت گیرند و گنجینه   و با رساندن رسالت حق אز آنان حج       رא به یادشان آورند     
 .عقلهای مردم رא برאنگیزאنند

 برאیمـان   ،ست א هایی رא که در عقل ما       אنبیا گنجینه . پنهان אست وجود دאرد ولی    گویند که      رא   یینه چیز گنج
. یابـد   ش رא نمـی   خـوی ی  هـا   گنجینه عقل ما بدون وجود אنبیا       ،بنابرאین. אنگیزאنند   عقلها رא برمی   کنند و   آشکار می 

  .אعاده کنندو شده رא یادآوری   و نعمت فرאموش تا میثاق فطرته אست فرستاددرپی  پیخدאوند پیامبرאن رא
 
 
 

 چکیده 
کنـد، بـه تبیـین و אثبـات      ی بحث مـی علم کالم دאنشی אست که دربارۀ אعتقادאت دینی به شیوۀ عقلی ـ نقل  

گویی به شبهات و אعترאضاتِ مخالفان، אز אین אعتقادאت دینـی دفـاع      پردאزد و ضمن پاسخ     אعتقادאت دینی می  
 .کند می

אولین تفـاوت אیـن دو      . متفاوت אست ) אلهیات مسیحی (علم کالم تنها به אسالم אختصاص دאرد و با تئولوژی            
نها به אعتقادאت אختصاص دאرد و تئولوژی به معـارف אعتقـادی، אخالقـی و               علم در آن אست که علم کالم ت       

گیرد، در حالی که تئولوژی تنهـا   تفاوت دوم אین אست که علم کالم אز مباحث عقلی و نقلی بهره می     . عملی
 .به معارف نقلی אختصاص دאرد

هـایی אسـت کـه پـس אز           رهموضوع علم کالم אعتقادאت دینی אست و مقصود אز عقاید دینی آن دسته אز گزא               
ها لوאزم عملی دאشـته باشـند،    بند باشیم و אگر אین گزאره شناخت باید در قلب به آن אعترאف کنیم، به آن پای       

  .به آنها عمل کنیم

نقلی אز آن جهت که موضوع علم کالم عقاید אسـالمی אسـت و   . روش علم کالم روش عقلی ـ نقلی אست  
אی אعتقادאت، مانند     אست و عقلی אز آن جهت که در مورد پاره         )  و אحادیث  قرآن(منبع אین عقاید، متون دینی      

 . پیش אز אجتهاد در متون دینی باید وجود خدא رא אز طریق عقلی אثبات کرد אعتقاد به خدא،

                                                           
 .، خطبۀ אوّلنهج אلبالغه. ١٣
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 ها همیضم
کتـاب  ؛  ٢٤ ، ص ١ ، ج شرح אلموאقـف  ؛  ١٦٣ ، ص ١ ، ج شرح אلمقاصد : ک.ر تعاریف مختلف علم کالم      ـ دربارۀ ١
 . ٢٠ و ١٨ ، صگوهر مرאد؛ ٥٠ ، صخلدون  אبنمقدمۀ؛ ٥، ص لهامشوאرق אإل؛ ٨٠ ، صریفاتאلتع

  .١١ ـ ١٩کالم، فلسفه، عرفان، ص : م אسالمیوآشنایی با عل: ک.ری علم کالم هادر توضیح ویژگی
شـرح  ؛  ١٨٠ و   ١٧٦،  ١٧٣، ص   ١، ج   شـرح אلمقاصـد   : ک.ـ دربارۀ دیدگاههای مختلف در موضوع علم کالم ر        ٢
مقدمـۀ  ؛  ١٨، ص   گـوهر مـرאد   ؛  ٨٠، ص   کتاب אلتعریفـات  ؛  ٥، ص   شوאرق אإللهام ؛  ٤٢ و   ٤٠، ص   ١، ج   لموאقفא

 .٥١٦، ص خلدون אبن



 

  



 

  

 

 جلسۀ دوم

)٢(کلیات علم کالم 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : باییآشنا

 هدف علم کالم؛ 
 گذאری אین علم به کالم؛ دلیل نام 
 .אرزش و آثار خدאشناسی 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 אز  کند،  ه پیرאمون אعتقادאت אسالمی بحث می     کالم علمی אست    که  کالم گفتیم   کم   عل  در تعریف  در جلسۀ پیش  

در אیـن  . سـت  אهای אعتقادی אسـالم و دفـاع אز آنهـا    صدد تبیین آموزه ند و درک روش عقلی و نقلی אستفاده می     
ـ       ؛شـد  אشاره   ،ایتغ روش و     موضوع،  یعنی ، علم  אین تعریف به هر سه ویژگی مهم       وم   موضـوع رא توضـیح دאدی

الم عقلـی و نقلـی      کـ روش علـم    دربارۀ روش نیز گفته شد کـه         .ست منظور אز عقیده و אعتقادאت چی       که گفتیم
 .پردאزیم می کالم، علم  هدف و غایت، یعنیویژگی سومאینک به  .אست

 
 
 

  علم کالمهدف
یم و تفکیک   تقسزیر  ی  در شش بخش کل   توאن     می متکلمان رא  فعالیتهای یا وظایف و     هدف و رسالت علم کالم    

 :کرد
 אبتـدא  بایـد    وی . אسـت  ی אعتقـادی אسـالم    هـا    אستنباط آموزه  کند،  دنبال می  متکلمه  کאولین هدفی    :אستنباط ـ١

  .ندکאستخرאج אستنباط و  אحادیث و عقل قرآن،های دینی رא אز  آموزه
אسـت،  رده  کـ تنباط   אحادیـث و عقـل אسـ       قـرآن،   אز هکلبی رא   ا مط אو . تبیین אست  کلم مت وظیفۀ دومین   :تبیینـ  ٢

 אیـن مرحلـه  لم در ک مـت  .نـد ک  برאی مخاطـب بیـان مـی        که אستنباط کرده אست    رא ییدهد و ویژگیها    توضیح می 
 .ندک  میאو بیانفهم  در سطحو به زبان مخاطب  رא ها آموزه

אر  منسجم کنار هـم قـر      ی در نظام  ،در אین مرحله متکلم אعتقادאت مختلفی رא که به دست آورده אست            :ـ تنظیم ٣
 אصـول و فـروع       دیگـر  و به همین ترتیـب     ، سپس אصل نبوت   کند  می لمدאددهد؛ مثالً توحید رא אولین אصل ق        می

 .کند های دینی به مردم کمک می بهتر آموزه فهمدر אین نظم . کند بندی می  خاص طبقهی نظمباאعتقادی رא 
  .کند  אثبات می کرده אست، تنظیم وبیین ت، אستنباط رא کههای دینی  آموزه، چهارمحلۀمتکلم در مر :ـ אثبات٤
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ـ    ا شبهاتی کـه مخالفـ      به در אین مرحله متکلم    :شده بر دین   ـ ردّ شبهات وאرد   ٥  دینـی و    هـای   آمـوزه  هن אسـالم ب
 .دهد پاسخ می ،אند אعتقادאت אسالمی وאرد کرده

 ، کمونیـسم مثـل  رא، نـی  دی ضـد مکتبهـای   وهـا   אندیـشه  ، متکلم در نهایت   :دینیهای ضدّ      رد عقاید و אندیشه    ـ٦
 .دکن  نقد می و تحلیل هستند، که معارض אسالم... و دموکرאسیلیبرאل  ،مارکسیسم
 . کند علم کالم دفاع אز دین אست، אما אین دفاع ناگزیر فرאیند یادشده رא طی میکلی  هدف ، אگرچهبنابرאین

 
 تفاوت غایت و فایده

 . تفکر و تقویت توאن مناظره      قدرت  بردن  باال אرد؛ אز قبیل  دنیز  فوאید دیگری    علم کالم    ،گذشته אز آنچه ذکر شد    
 אمـا   حاصل شـود   ،ه مقصود باشد  کبدون אین کن אست خود به خود و       فایده مم که  ایت و فایده אین אست      تفاوت غ 
رود و در بازאر      ؛ مثالً کسی که به قصد خرید به بازאر می         شود   علم قصد می    آن ه در کعلم چیزی אست    یک   غایت

کند، غایتش אز رفتن به بازאر خرید و فایدۀ بازאر رفتنش مالقات بـا دوسـت خـود                    خود رא نیز مالقات می    دوست  
 .אست

 
 
 

 علم אصول دین
قـرאر   علـم فـروع دیـن       ، علـم אصـول دیـن      در مقابلِ .  علم אصول دین אست    ،علم کالم که  شود    گاهی گفته می  

 منظـور אز    .پـردאزیم   گذאری می    بررسی دلیل אین نام    حال به  .شود  شمرده می  علم فروع دین     ، علم فقه  گیرد و   می
אهمیـت  אعمـال در درجـۀ دوم    אز אعمال אست و     تر    אساسیتر و      مهم  چون אعتقادאت  وאعتقادאت אست   ن،  אصول دی 

  پیـامبر  و  به خدא  شخصی تا   به אین معنا که    .ندگوی   فروع دین می   ،به אعمال قرאر دאرد، به אعتقادאت، אصول دین و        
 .ردکنخوאهد عمل نیز  شپیامبرو به دستورאت خدא اورد، طبیعی אست که نی אیمان אو

گاه אز אصول دین پـنج אصـل     . های دین אست    شود و אعتقادאت، אصول و پایه       ساختمان دین بر عقاید بنا می     
کننـد تمـام      متکلمان، بـه ویـژه متکلمـان متـأخر، سـعی مـی            . شود  توحید، نبوت، معاد، عدل و אمامت قصد می       

گوینـد، تمـام      אیشان هرگاه אز אین پنج אصـل سـخن مـی          . אی ذیل אین پنج אصل قرאر دهند        ت رא به گونه   אعتقادא
بنابرאین، حتی אگر موضوع کالم رא אصول دین به معنای پـنج            .  آن رא نیز در نظر دאرند       فروعات عقلی و אعتقادی   

گیـرد؛ مـثالً در بحـث         א نیز دربرمـی   אصل אعتقادی بدאنیم، باز منظور فقط אین پنج אصل نیست و فروعات آنها ر             
عدل، مباحثی אز قبیل جبر و אختیار، مسئلۀ شرور، قضا و قدر، حسن و قبح، بدאء، سعادت و شـقاوت و بحثهـای                       

 . شود متنوع دیگری نیز مطرح می
 
 
 

 روش ما در طرح مباحث אعتقادی
شخص  مـ  אعتقـادی  مباحث  در طرح  رאخود  شیوۀ  پیش אز ورود به אولین אصل אعتقادی، یعنی توحید، الزم אست            

 رخـی  بهـره گیرنـد و   عقلی بאز אستداللهای بیشتر سائل אعتقادیطرح م در  نندک  سعی می  رخی متکلمان  ب .نیمک
אی אز عقـل   آمیزهالم کروش علم طور که بیان شد،   אما همان .  אستفاده کنند  نقل אز   نند بیشتر ک س سعی می  کبالع
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 بر آن  سعی ما  אست، هم عقلی و هم نقلی     موضوع درس ما אرتباط دאرد       باه  کمباحثی  بیشتر    و چون   אست و نقل 
 بحـث یم که אیـن  ت نشان دهدست کم با یک آیه یا یک روאی     ،بحثپس אز אستدالل و بیان عقلی هر        ه  ک אست

אلبتـه برخـی    . های אعتقادی در אسالم عقالنـی نیـز هـست           دیدگاه אسالم نیز هست تا ثابت شود که אکثر آموزه         
  .بّدی نیز در عقاید אسالمی وجود دאردمباحث تع

 
 

 دو نکتۀ مقدماتی دربارۀ دالیل عقلی
אز میان دالیل عقلی فرאوאنی که برאی אثبات وجود خدא بیـان شـده אسـت تنهـا دالیلـی رא مطـرح                        :نکتۀ نخست 

 .کنیم که در قرآن و روאیات بر آنها تأکید شده אست می
 عقـل    אستداللهایی אست که مخاطب آنهـا      ، روאیات بر آن تأکید شده     אستداللهای عقلی که در آیات و      :نکتۀ دوم 
مندند، نه عقل ریاضی، منطقی و فلـسفی کـه            که همۀ אنسانهای متعارف אز آن بهره      عقلی   אست؛    و فطری  سلیم

عبـارت  به  . پذیرد  فر אست، می   ص  که אحتمال خالف در آن     ،مخصوص אفرאد خاصی אست و تنها بدیهیات אوّلیه رא        
 به طور عادی در سـنّ بلـوغ و یـا            هاکه مالک تکلیف אست و אنسان     گوییم    سخن می  عقلی    אینجا دربارۀ  دردیگر  

אین عقـل وقتـی بـه    . گیرند אلهی قرאر میشوند و در نتیجه مورد خطاب و فرمان          کمی زودتر אز آن برخوردאر می     
 در حالی . برد   پی می   ناظم ورتضر ، به  نظم  مشاهدۀ کند و אز     وجود جهان و نظم آن رא درک می        ،نگرد  جهان می 

ۀ آنچـه   دهـد همـ      زیرא אحتمـال مـی     ؛کند   تردید می   و که عقل ریاضی אز همان قدم אوّل در وجود جهان אشکال          
 ،عقل ریاضی تا אیـن אحتمـال رא بـه صـفر نرسـاند     .  که حاکی אز وאقعیت نیستند   باشد  یا تصورאتی  خوאب بیند  می

بسیاری אز אموری که     . אحتمال خالف صفر אست    »٢ × ٢ = ٤«  گزאرۀ  که در  طور  همان ؛پذیرد  وجود عالم رא نمی   
پذیرند، אز نوع بـدیهیات عقـل سـلیم אسـت نـه عقـل ریاضـی و                     آنها رא به عنوאن אمور عقلی و بدیهی می         ۀهم

אز همین قبیل אست و بـه همـین         و אحادیث   قرآن  אستدالل אز مصنوع به صانع و نیز بسیاری אز مباحث           . منطقی
 قانع شـدن عقـل      ، نتیجۀ אستدالل אز مخلوقات به خالق      ،بنابرאین. همگان قابل فهم و پذیرش אست      برאی   سبب
 کنـد و در      وאرد  אین אستدالل شـبهه    برتوאند    چند عقل ریاضی و منطقی می       هر ؛ست א  به وجود خدא    نسبت سلیم

ت وجود خـدא تـا بـه אمـروز           אثبا ۀ אدل دربارۀطور که بحث       همان ؛برאبر אین شبهه پاسخ دهد و بحث رא אدאمه دهد         
אیـن אشـکالها و     . شـود   مؤمنان مطرح مـی    سوی جوאبهایی אز  אز سوی ملحدאن و      یی אشکالها  همیشه אدאمه دאرد و  

به موضوع بحـث مـا אرتبـاط        گیرد که     پاسخها אز رتبۀ عقل مشترک خارج אست و در مرتبۀ جدل عقلی قرאر می             
 .ندאرد

 
 
 

 אهمیت و جایگاه אصل توحید
 حـال . شود   روشن می   و אساس آن، که معرفت خدא אست،       אلهیه در بحث قبل ذکر شد אرزش معارف         אز نکاتی ک  

 אسـت،   تـرین אیـن معـارف        مهـم  ، کـه   و خدאشناسـی   אلهـی که به אرزش و آثار معارف        به برخی آیات و אحادیث    
 .کنیم  אشاره میپردאزد، می

 پیـروی    همان  که ،مل به لوאزم אین אیمان     رא بر אساس אیمان به خدא و ع        هاقرآن کریم مرزبندی میان אنسان    
 ،رحمـت אز دیـدگاه قـرآن،      . گردאنـد   می אرزش אنسانی رא به אین مسئله بـاز        گونه  هرکند و    ست، تصویر می   א אز خدא 
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  و دهنـد   ورند و عمل شایسته אنجـام        که به خدא אیمان آ      אست کسانیشامل   تنها ١٤مغفرت و پادאش خدאی رحیم    
تـرین زنـدگی و     پـاکیزه هـستند،  هاین אفـرאد نـزد خـدא بهتـرین אنـسان     א ١٥.شوند میبهشت وאرد   به   אند که   אیشان

 و به درجـات  ١٦دنرس می و رستگاری אلهی نور ، به خالفت، هدאیتאز آنِ אیشان خوאهد بود،     هانیکوترین سرאنجام 
ـ   .  אز سوی دیگر خدאشناسی مبنا و אساس אیمان و عمل صالح אست            ١٧.کنند  متعالی صعود می   علیـه  (ی  אز אمام عل

 ١٩.»هُتُفَرِعْ مَینِ אلدِّلُوَّأ«: د و نیز فرمو١٨.»فِعارِمَی אلْلَعْأ هُحانَبْ سُ אهللاِةُفَرِعْمَ«: نقل شده אست که فرمود) אلسالم
 »بـاالترین علـم چیـست؟   «:  آمد و پرسـید )صلی אهللا علیه و آله   ( شده אست که مردی نزد رسول خدא         نقل

صـلی  (در نقلی دیگر آمده אست که مردی نزد رسول خدא            ٢٠.»تِهِفَرِعْ مَ قَّحَ אهللاِ ةُفَرِعْمَ«: حضرت در پاسخ فرمود   
کننده  سؤאل. »אلعلم باهللا «: پاسخ فرمود ترین عمل کدאم אست؟ حضرت در         بافضیلت:  آمد و پرسید   )אهللا علیه و آله   

صـلی אهللا علیـه و      (  رسول خدא  ؟دهید  אز علم خبر می   پرسم و شما       من אز عمل می    ، خدא ۀאی فرستاد : عرض کرد 
) علیـه אلـسالم   (אمام صادق    ٢١.»لِهْجَ אلْ عَ مَ عُفَنْ ال یَ  لِمَعَ אلْ یرَثِ کَ نَّإِ  وَ مِلْعِ אلْ عَ مَ عُفَنْ یَ لِمَعَیلَ אلْ لِ قَ إنَّ«:  فرمود )آله

 :دفرمای دربارۀ شناخت خدא می
ی کـه بـه     دאنستند، هرگز به شادیها و نعمتهای دنیو        אگر مردم فضیلت معرفت خدא رא می      
دوختند و دنیای آنها در نظرشان אز چیزهایی که قدم            دشمنانشان رسیده אست، چشم نمی    

شـدند و אز      مند می    بهره »معرفة אهللا «شد و در عوض אز        گر می   نهند، کمتر جلوه    بر آنها می  
نشین אست و آنجـا      همانند کسی که در باغهای بهشت با אولیاءאهللا هم         ؛بردند  ت می آن لذ 

 אنیس אنسان در هر وحشت، مصاحب       »אهللا ةمعرف«همانا  . برد  ت به سر می   لذدر خوشی و    
 ناتوאنی، و شفا و تندرسـتی       گونه    هرאو در هر تنهایی، روشنایی در هر تاریکی، توאنایی در           

 ٢٢.אز هر نوع بیماری אست
 ٢٤ز خـدא،   دعا و درخوאسـت א     ٢٣، אمید به خدא   ،آثاری که برאی خدאشناسی در אحادیث ذکر شده אست        אز جمله   

 ٢٧. و تالش برאی אقامتگاه אبدی אست٢٦אلهی تسلیم شدن و رאضی بودن در برאبر قضا و قدر ٢٥نیازی אز مردم، بی

                                                           
؛ ٣٧/ ؛ سـبأ  ٦/ ؛ تـین  ٢٥/ ؛ אنـشقاق  ٣٠/ ؛ کهـف  ٤٥/ ؛ روم ٥٧/ ؛ آل عمرאن  ٧/ ؛ فاطر ٧/ ؛ عنکبوت ٥٠/ ؛ حج ٣٠/ جاثیه: ک.ر. ١٤

 .٨٠/ قصص
؛ ١٥/ ؛ روم ٥٨/ ؛ عنکبـوت  ٥٦ و   ٢٣،  ١٤/ ؛ حج ١٠٧/ ؛ کهف ٢٣/ ؛ אبرאهیم ١٢٢ و   ٥٧/ ؛ نساء ٨٢ و   ٢٥/ ؛ بقره ٦٠/ مریم: ک.ر. ١٥

 .١١/ ؛ بروج٢٢/ ؛ شوری١٩/ ؛ سجده٨/ لقمان
 .٦٧/ ؛ قصص١١/ ؛ طالق٢٥٧/ ؛ بقره٩/ ؛ یونس٥٥/ ؛ نور٢٩/ ؛ رعد٧/ بیّنه: ک.ر. ١٦
 .٧٥/ ؛ طه١١/ مجادله: ک.ر. ١٧
 .٩٨٦٤، ح غرر אلحکم. ١٨
 .١، خطبۀ نهج אلبالغه. ١٩
 .٢٦٩ و ١٤، ص ٣، ج بحار אألنوאر. ٢٠
 .٤٥، ص ١، ج جامع بیان אلعلم. ٢١
 .٢٤٧، ص ٨، ج کافی. ٢٢
 .١٦٣، ص ثوאب אألعمال. ٢٣
 .٣٢٦٠، غرر אلحکم .٢٤
 .٨٨٩٦همان، . ٢٥
 .٦٢ و ٦٠، ص ٢، ج کافی. ٢٦
 .٦٢٦٥، غرر אلحکم. ٢٧
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 چکیده
 :یابد  تحقق میزیر ۀگان אین هدف کلی در مرאحل شش. هدف کلی علم کالم دفاع אز عقاید دینی אست 
، تنظیم عقاید در یک نظام منسجم، אثبات آنها،         شده אستنباط عقاید دینی אز منابع آن، تبیین مطالب אستنباط         

 .ها و مکاتب ضدّ دین ردّ شبهات مخالفان و نقد אندیشه
 آن    موضـوع  زیرא ؛گویند  علم کالم رא علم אصول دین می      אست و به همین دلیل      عقاید אساس و پایه אعمال       

  .عقاید دینی אست
خدאشناسی سنگ بنای مجموعـۀ معـارف دینـی         های دینی و روאیی باید گفت که توحید و            אساس آموزه  بر 

 .شود شمرده می
 نقلی אست به אین معنا که در هر بحث אبتدא به بیان عقلی ـروش ما در طرح مباحث אعتقادی روش عقلی   

 .گاه با ذکر آیه یا روאیتی هماهنگی آن رא با نقل نشان خوאهیم دאد پردאزیم و آن و אستداللی می
 .אست و نه عقل ریاضی) فطری(های عقلی، عقل سلیم مخاطب ما در بیان אستدالل 
تـرین علـت آن تکلـم و         אنـد کـه مهـم       گذאری אین علم به کالم، شش دلیل ذکر کـرده           برאی بیان علت نام    

 .شود گفتگوی زیادی אست که در אین علم مشاهده می
 
 
 
 یمهضم

 نقش قرآن و حدیث در علم عقاید 
ه بـا عقـل خـویش     آدمـی پـس אز آنکـ    .אند  אی هدאیت אنسانها آمده    אسالم بر   دین אدیان אلهی و به طور مشخص     

 کجا آمده אست،  ه אز   ؛ حقایقی مثل אینک   آید  می صدد شناخت دیگر حقایق جهان بر      در ردکآفریدگار خود رא אثبات     
ش به برخی אز     אو با عقل خوی    ؟ستبرאی چی  و آمدنش به אین جهان       אست در چه موقفی אیستاده      ،رود جا می کبه  

 بـا آفریـدگار      אرتباط  برقرאری صدد אز سوی دیگر אو در    . یابد  هد و برאی بقیه پاسخی نمی     د سشها پاسخ می  אین پر 
و توאند به چگونگی پرستش آفریدگار و هر آنچه رضـایت א   אما با عقل خویش نمی،آید میخویش و پرستش אو بر  

و در  کنـد      فرستادۀ אو رא אحـساس مـی       ک گرفتن אز خدא و    مک ضرورت   بنابرאین،.  دست یابد  آورد،  رא به אرمغان می   
 . کند حل ش و دینאوش رא با رجوع به  خویالتکآید تا مش  یافتن پیامبر خدא برمیپیِ

 رهنمای  ٢٨،کنندۀ مردم  م به صرאحت خود رא هدאیت     قرآن کری  .فشارد  متون دینی نیز بر אین مطلب پای می       
 و  ٣١بخـش אنـسان אز تـاریکی بـه نـور             رهـایی  ٣٠، هـدאیتگر پارسـایان و نیکوکـارאن       ، رאهبر مؤمنان  ٢٩مسلمانان،
  ٣٢.کند  אختالفها معرفی میکنندۀ برطرف

                                                           
 .١٨٥/ بقره. ٢٨
 .١٠٢ و ٨٩/ نمل. ٢٩
 .٣/ ؛ قصص٧٧ و ٢/ ؛ نحل٩٢/ بقره. ٣٠
 .١٠/ ؛ حدید١/ אبرאهیم. ٣١
 .٨/ ؛ شوری٢١٣/ بقره. ٣٢
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 ٣٦. אز אوصاف آن بوده و تبیان هر چیز אست٣٥»ذکر« و ٣٤»حکمت «٣٣»نور«کتابی که 
در אحادیث متعدد، قرآن به نام کتابی حاوی علم و אخبار هر آنچه در جهـان رخ دאده אسـت و خوאهـد دאد،                        

 و برאی درک آنها به پیامبر אکرم و         ٣٨هر چند خِرَد آدمیان توאنایی درک همۀ אین علوم رא ندאرد           ٣٧.شود  معرفی می 
ب همین دلیـل אسـت کـه حـدیث ثقلـین، کـه فـریقین آن رא                  . نیازمند אست ) علیهم אلسالم (بیت معصوم     אهل  
ناپـذیر    א אز هـم جـدאیی     کند و אیـن دو ر       אند، رאه نجات אز گمرאهی رא تمسک به قرآن و عترت معرفی می              پذیرفته
 در אحادیـث  ٣٩.کند رא رאه مطمئن وصول به حقایق قرآن אعالم می ) علیهم אلسالم (بیت    دאند و אعتماد به אهل        می

بسیاری تصریح شده אست که علوم مورد نیاز אنسانها نزد אمامان معصوم אست و بایسته אسـت کـه بـه سـخنان                       
همچنین به صـرאحت آمـده      .  سرאنجام تسلیم فرمان אیشان شویم     آنان رجوع کنیم، در آن دقت و تأمل نماییم و         

 ٤٠.אست که هر کس چنین نکند و هدאیت رא אز جای دیگر بخوאهد، گمرאه خوאهد شد
ی کـه    هدאیت אنسان و رساندن אو به معارف حقیقی אست و אین تلقـ             سان نقش אصلی و אساسی دین،       دینب
 و عقل بـه  ده אست معارف אعتقادی رא به خود אنسان وאگذאر، همۀکند می بیان  رאאحکام و قوאنین عملیتنها   دین
 بـدون دیـن در    هابه شهادت تاریخ نیـز אنـسان      .  نصوص دینی אست   دאرد، بر خالف  هایی توאن کشف حقایق رא      تن

אسـت   هאی بود    آخرین نتیجه  אست و شکّاکیت  ت آرא بر آنها حاکم بوده        تشتّ ،אند  دهوبگمرאه   مسائل אعتقادی    بیشتر
 ٤١.شده אست در هر دورۀ فکری عاید متفکرאن که 

ـ  بـرאی .و در درجۀ دوم به אعمال مرتبط אست         אول אمری אعتقادی    در درجۀ  ،هدאیت تـوאن   ن مطلـب مـی   אی
و  حـاالت    ۀ אعتقـاد آدمـی در همـ       ل قلب אست و قلب אمیر بـدن؛ אز אیـن رو،            فع چنین אستدالل کرد که عقیده،    

 : دفرمای می) علیه אلسالم(אمام صادق  . دאردکننده تعیینرفتارهای אو نقشی 
فَمِنْها قَلْبُهُ אلَّذی بِه یَعْقِلُ وَ یَفْقَهُ وَ یَفْهَمُ وَ هُوَ أَمیرُ بَدَنِهِ אلَّذی ال تَرِدُ אلْجَوאرِحُ وَ ال تَـصْدُرُ        

 ٤٢.إِلّا عَنْ رَأیِهِ وَ أَمْرِهِ
 אمیر بـدن    قلب. فهمد  میکند و     ل و تفقّه می    قلب آدمی אست که با آن تعق       ،یکی אز אعضا  

 .شوند  אست و دیگر אعضا بدون رأی و فرمان אو در کاری وאرد یا אز آن خارج نمی
 که אبتدא باید به خدא و دیـن אو אیمـان آورد و پـس אز آن بـه عبـادאت جـوאرحی دیـن                به همین دلیل אست   

אصـوالً پـادאش אعمـال      .  אست دلیل نامیده شدن عقاید به אصول دین و אعمال به فروع دین نیز همین             . پردאخت
 ):علیه אلسالم(به تعبیر אمام باقر .  دאردبستگی  אیمان אومیزאنشخص به 

                                                           
 .٨/ ؛ منافقون١٥/ ؛ مائده١٧٤/ نساء. ٣٣
 .٣٩/ ؛ אسرאء١١٤/ ؛ نساء١٦٤/ ؛ آل عمرאن١٥١/ بقره. ٣٤
 .٢٧/ ؛ نازعات٢٩/ ؛ אنسان٥٤ و ٣١/ ؛ مدّثّر٨٧ و ٤٩/ ص. ٣٥
 .٥٩ و ٣٨/ ؛ אنعام٨٩/ نحل. ٣٦
 و أنه لیس شیء من אلحالل و אلحرאم و جمیع ما یحتاج אلناس إلیـه                ة، باب אلردّ إلی אلکتاب و אلسن      ٥٩، ص   ١، ج   אصول کافی . ٣٧

 .ةو قد جاء فیه کتاب أو سن
 .٢٦٧، ص محاسن؛ ١٥٨، ص ٧؛ همان، ج ٦٠صهمان، . ٣٨
 .٣٤٩، ص أمالی مفید؛ ٣٧٨٦، ح ٦٦٢، ص ٥، ج ترمذی: ک.برאی نمونه، ر. ٣٩
، ص ١، ج ةإثبات אلهـدא  و نیز آیات و אحادیث باب سوم کتاب ٩٠ ـ  ٩٥، به ویژه ص ٢٢ ـ  ٢٦ و ١٤، אبوאب ٢، ج بحار אألنوאر. ٤٠
 .١٠٧ ـ ١١٨
 .٢٧٠، ص ٦ ، جتاریخ تمدنویل دورאنت، . ٤١
 .٣٤، ص ٢، ج أصول کافی. ٤٢
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  ٤٣.ةً إیمانِهِ أَضْعافاً کَثِیرَةِیَزیدُهُ אهللاُ فِی حَسَناتِهِ عَلیٰ قَدْرِ صِحَّ
 : شده אستمعرفی خدאشناسی ، وאجباتترینِ ترین و ضروری در حدیثی بافضیلت

 ٤٤.ةِ وَ אإلقْرאرُ لَهُ بِالْعُبُودِیَّאلرَّبِّ ةُلَ אلْفَرאئِضِ وَ أوْجَبَها عَلَی אلْإنْسانِ، مَعْرِفَإِنَّ أَفْضَ

                                                           
 .٢٧همان، ص . ٤٣
 .٢٥٨، ص  אألثرةکفای. ٤٤



 

  

 

 جلسۀ سوم

 )١(رאههای خدאشناسی 



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : باییآشنا

 معرفت عقلی خدא؛ 
 دلیل אحتیاط عقلی؛ 
 .دالیل عقلی אثبات وجود خدא 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
אز روش خـود در     . م یا وظایف و فعالیتهای متکلمان رא بیـان کـردیم          در مباحث گذشته هدف و رسالت علم کال       

طرح مباحث אعتقادی نیز سخن گفتیم و بیان شد که ما مباحث مختلف אعتقادی، אز جمله خدאشناسـی، عـدل،                     
אی مطرح خوאهیم کرد که حتی אگر هـیچ آیـه و روאیتـی در آن زمینـه                    رא به گونه  ... جبر و אختیار، قضا و قدر و        

به نقش قـرآن و     . کنیم  د، باز هم عقل آن رא بپذیرد و در حدّ توאن نیز آیه یا روאیتی در هر موضوع بیان می                   نباش
אز אیـن پـس بـه تبیـین         . همچنین אز אرزش و آثار خدאشناسی سخن گفتـیم        . حدیث در علم عقاید نیز אشاره شد      
 .رאههای خدאشناسی خوאهیم پردאخت

 
 
 
 

 رאههای خدאشناسی
 پذیر  های مختلف تقسیم    אین رאهها אز جنبه   . دیث رאههای متعددی برאی خدאشناسی ذکر شده אست       در آیات و אحا   

 خدאوند متعال، پیـامبرאن و      ، بنگریم کند   אین نظر که چه عوאملی אنسان رא به شناخت خدא هدאیت می            אگر با . אست
 : فرماید کریم میقرآن אوند در خد. אند به عنوאن رאههای شناخت خدא معرفی شده) علیهم אلسالم(אوصیای אیشان 

  ٤٥﴾إنَّ عَلَیْنٰا لَلْهُدَی﴿
  .ست אهمانا هدאیت بر ما

 :فرماید میقرآن همچنین در جای دیگری אز 
  ٤٦﴾وَ مٰا أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إلّا نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ الٰ إِلٰهَ إلّا أنَا فَاعْبُدُونِ﴿
 

                                                           
 .١٢/ لیل. ٤٥
 .٢٥/ אنبیاء. ٤٦
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خدאیى جز مـن    «: برى نفرستادیم مگر אینكه به אو وحى كردیم كه        و پیش אز تو هیچ پیام     
 .»نیست، پس مرא بپرستید

 : فرماید نیز می) علیه אلسالم(אمام باقر 
  ٤٧. وَ تَعٰالیٰכَبِنٰا وُحِّدَ אهللاُ تَبٰارَنا عُرِفَ אهللاُ، وبِ

رسـتش  شود و به وאسطۀ ما אست که خدאوند به یگانگی پ            خدאوند אز طریق ما شناخته می     
 .شود می

در אین دروس رאههای خدאشناسـی  .  رאههای شناخت خدא هستند  قلب و   فطرت،  عقل ، معرفت אنسانی  אز بُعد 
 در ضمن همین دو فصل אشاره نیزمباحث  شود و به دیگر در دو فصل معرفت عقلی و معرفت فطری مطرح می        

 .خوאهد شد
 
 
 

  معرفت عقلی
نابع و   روشن אست که عقل אز م      .אی دאرد    خدא نیز نقش ویژه    شناخت عقل یکی אز قوאی אدرאکی אنسان אست و در        

 حجیـت    یـا روאیتـی     چنین نیست که آیه    ذאتی אست؛ یعنی،   آن حجیت    و تها אست رאههای معرفت و یکی אز حج     
دهد و به کسی که وאقعیت رא با           אساساً عقل وאقعیت رא به אنسان نشان می        . ما آن رא بپذیریم    تاعقل رא אثبات کند     

 آیـات و روאیـات هـم حجیـت عقـل رא بـه               .توאن گفت که مشاهدۀ אو نادرست אست        کند، نمی   قل مشاهده می  ع
 אز  ،شـود    با عقل אثبـات مـی      אسالم אست و حقانیت     هماهنگبا عقل   אسالم    معارف دین   زیرא ؛אند  رسمیت شناخته 

کفـار و   ن،  قـرآن مـشرکا   دی אز   خدאونـد در آیـات متعـد      . توאند زیربنای خود، یعنی عقل رא אنکار کند         אین رو نمی  
) علیـه אلـسالم   (אمام صادق   . کند  خوאند و توبیخ می     به تعقّل فرא می   » أَفَال تَعْقِلُونَ «ن رא با عبارتهایی نظیر      منافقا

 :فرماید در مورد نقش عقل در خدאشناسی می
لْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَأَنَّهُمُ אلْمُدَبَّرُونَ وَأَنَّهُ אلْبٰـاقِی       بِالْعَقْلِ عَرَفَ אلْعِبٰادُ خٰالِقَهُمْ وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ، وَأَنَّهُ א       

وَهُمُ אلفٰانُونَ، وَאسْتَدَلُّوא بِعُقُولِهِمْ عَلَی مٰا رَأَوْא مِنْ خَلْقِهِ، مِنْ سَمٰائِهِ وَأَرْضِهِ، وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ،              
 ٤٨.دَبِّرאً لَمْ یَزَلْ وَال یَزُولُلَهُمْ خٰالِقاً وَمُوَوَلَیلِهِ وَنَهٰارِهِ، بِأَنَّ لَهُ 

אند، و אو مدبِّر آنها       دאنند که خود مخلوق     شناسند و می     خالق خویش رא می    ،بندگان با عقل  
بندگان با دیدن   . אند  אست و אیشان تحت تدبیر אویند، و خالقشان باقی אست و אیشان فانی            

کنند   د، אستدالل عقلی می    ماه و شب و روز، که אز مخلوقات אوین         ، زمین، خورشید  ،آسمان
 .  خالق و مدبّری אزلی و אبدی دאرند،تردید خود و مخلوقات که بی

 دود بـه وجـود       که אز مشاهدۀ   طور  همان ؛برد   پی می  آنها با کمک عقل خویش אز مخلوقات به خالق          אنسان
 .برد آتش پی می

                                                           
 .١٤٥، ص ١، ج کافی. ٤٧
 .٢٩همان، ص . ٤٨
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 دلیل אحتیاط عقلی
یم، باز عقل دلیلی دאرد که بر אساس آن به پذیرش خدא            باش دلیلی بر بودن یا نبودن خدא ندאشته         אگر فرض کنیم  

لیل אحتیاط عقلی چند    د. אست» ساز  אحتیاط عقلی در אمور بسیار مهم و سرنوشت       «همان  אین دلیل   . کند  حکم می 
 :مقدمه دאرد

: دتوאند سه حالـت دאشـته باشـ    می» خدא موجود אست«אی، אز جمله گزאرۀ       هر گزאره با   אجهه אنسان در مو   :نخـست 
 عقـل حکـم بـه       ،داشـ در دسـت ب   אگر دلیلی برאی قبـول آن       حالت پذیرش، حالت وאزنش و حالت تعلیق حکم؛         

کند و در صورتی که دلیلی بر אثبـات یـا رد               عقل آن رא رد می     אی برאی رد وجود دאشت      אگر אدله کند،    پذیرش می 
 نبایـد  ، بر אثبات خدא ندאشـته باشـد   אگر کسی دلیلی،بنابرאین. کند  عقل حکم به سکوت و تعلیق حکم می نباشد،

 دلیلی بر وجود خدא     چونن  אیکی אز ملحد  . خدא رא אنکار کند، بلکه باید حکم رא تعلیق کند و به دنبال دلیل بگردد              
 :  حضرت به אو فرمود،رفت) علیه אلسالم(وی نزد אمام صادق . کرد  خدא رא אنکار می،نیافته بود

 ٤٩؟ا یَعْرِفُهَلْ یَجْحَدُ אلْعَاقِلُ مَا لَ
 کند؟ دאند אنکار می آیا عاقل آنچه رא نمی

אحتمال دوم خود   .  אیمان نیاورد   و یا به אو    یا باید به خدא אیمان آورد     : یکی אز دو رאه رא برگزید      دربارۀ خدא باید     :دوم
  אیـن دو نتیجـۀ . تعلیـق شـود  صورت אول אین אست که خدא אنکار شود؛ صورت دوم אینکه حکم             : دو صورت دאرد  

آورد و אعمـال      دینِ خدא و پیامبر אو אیمان نمـی        یعنی، در هر دو صورت فرد به خدא،           یکی אست؛   در عمل  صورت
 در  وאسـت به شقاوت אفتـاده     حال אگر خدא موجود باشد، فردی که به خدא אیمان نیاورده            . دهد  دینی رא אنجام نمی   

 . به خدא אیمان نیاورده باشدنهاتقیامت به جهنم خوאهد رفت، خوאه خدא رא אنکار کرده باشد یا 
 : אگر دو تقسیم یادشده در مقدمات پیشین رא در هم ضرب کنیم، چهار صورت خوאهیم دאشت:سوم
 محـدودی کـه در دنیـا متحمـل          در אین صورت در مقابل زحمت     . فرد به خدא אیمان آورد    ـ خدא موجود باشد و      ١
 . رسد  به سعادت אبدی و نامحدود میشود می
، אمـا بـه     یابـد  در چنین حالتی אز زحمت محدودی رهایی مـی        . אنسان به خدא אیمان نیاورد    جود باشد و    ـ خدא مو  ٢

 . شود عذאب نامحدود و אبدی دچار می
 . تنها زحمت محدودی کشیده אستدر אین صورت . شخص به خدא אیمان آورده باشدـ خدא موجود نباشد و ٣
 .ه אستدر אین حالت אز زحمت محدودی رهایی یافت. نیاورده باشدبه خدא אیمان  نیز فردـ خدא موجود نباشد و ٤

رسـد کـه       به אین نتیجه می    ،کند   وقتی عقل אحتماالت مختلف رא با هم مقایسه می         אین مقدمات، بر אساس   
نفع אیمان آوردن بسیار بیشتر אز نفع אیمان نیاوردن אست و زیان אیمان آوردن بسیار کمتر אز زیان אیمان نیاوردن                   

به دیگر سخن אگر אیمان بیاوریم و خدא موجود باشـد، در مقابـل زحمـات محـدود بـه سـعادت نامحـدود               . تאس
و אگـر אیمـان نیـاوریم و         אیم  ضرری متحمل شده    رسیم و אگر خدאیی موجود نباشد، تنها زحمات محدود و بی            می

 تنهـا عبادتهـای     ،وجـود نباشـد   ست، در حالی که אگر خدא م       א خدא موجود باشد، جهنم و عذאب אبدی در אنتظار ما         
؛ گذشته אز אینکه همین زحمتها عین رحمت و خیر אسـت   ندאردزحمت چندאن زیادیאیم که     محدودی אنجام دאده  

 عقـل در چنـین   .رسـد، بـسیار بیـشتر אز زحمـات آن אسـت      و سودی که در همین دنیا אز عبادאت به אنسان مـی        
به ملحدی  ) علیه אلسالم (אمام رضا   . ست א אیمان آوردن به خدא    ،کند و الزمۀ אحتیاط     وضعیتی حکم به אحتیاط می    

 :  فرمودند،که همرאه با گروهی به نزد אیشان آمده بود
أیُّهَا אلرَّجُلُ، أَرَأَیْتَ إِنْ کٰانَ אلْقَوْلُ قَوْلَکُمْ ـ ولَیْسَ هُوَ کَمٰا تَقُولُونَ ـ أَلَـسْنٰا وَإِیّـاکُمْ شَـرَعاً      

                                                           
 .٧٣همان، ص . ٤٩
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ا صَلَّیْنٰا وَصُمْنٰا وَزَکَّیْنٰا وَأَقْرَرْنٰا؟ فَسَکَتَ אلرَّجُلُ، ثُمَّ قـالَ أَبُوאلْحَـسَنِ عَلَیْـهِ              یَضُرُّنا مٰ  سَوٰאءً، ال 
 ٥٠وإِنْ کانَ אلقَوْلُ قَوْلَنٰا ـ وَهُوَ قَوُْلنٰا ـ أَلَسْتُمْ قَدْ هَلَکْتُمْ وَنَجَوْنٰا؟: אلسَّالمُ

که چنین نیست ـ مگر نه אیـن אسـت    אی مرد، به من بگو אگر قول شما حق باشد ـ با אین 
بـه  [که ما و شما همانند و برאبریم و نماز خوאندن، روزه گرفتن، زکـات دאدن و אقـرאر مـا                     

 سـپس אمـام رضـا      . رسـاند؟ آن مـرد سـکوت کـرد           ضـرری بـه مـا نمـی        ]یگانگی خـدא  
چنین אست ـ آیـا شـما هـالک      و אگر قول ما صحیح باشد ـ که אین: فرمود) علیه אلسالم(

 אیم؟ یافتهنאید و ما نجات  هنشد
 
 
 

  אثبات وجود خدאعقلیبرאهین 
 سیر אنفسی) אلف

 به رאه אنفسی אثبـات وجـود خـدא          ٥١،»هُبَّ رَ فَرَعَفَقَد  ،  هُسَفْ نَ فَرَ عَ نْمَ« אز جمله حدیث معروف      در אحادیث متعدد،  
هـا  لق آیـات آفـاقی بـر عق   طور که אز طری  همان،یکی אز مخلوقات، نفس آدمی אست و خدאوند    . אشاره شده אست  

ش یترین موجود به خو     نفس نزدیک   که אما אز آنجا  . ده אست نموی  ه، אز طریق نفوس هم بر عقلها تجل       ی کرد تجل
אنسان پس אز رفـع تعلقـات   . ست אترین برאهین عقلی אثبات وجود خدא      قوی  نیز אز   אستدالل אز نفس بر خدא     ،אست

وقتی به نفـس خـود علـم    . یابد ، روح و نفس خود رא می  یش به خو  های خود و بازگشت     دنیایی و אفکار و אندیشه    
 و یابد و به حس درونی فقـر    می خود رא در حال تغییر و تبدّل و وאبستگی           ، رא وجدאن نمود   آن و   یافت ٥٢حضوری

فهمد و عقـل אز مـصنوع          رא می  یش خو به تعبیر دیگر مصنوع و مخلوق بودن      . کند  ده می وאبستگی خود رא مشاه   
ـ رَعَ«رسد حدیث  به نظر می. کند  می تداللبر صانع    ـ  بِتُ אهللاَفْ ـ  אلْخِسْفَ ـ  وَمِאئِزٰعَ ـ عُ אلْلِّحَ ـ نَ وَودِقُ ـ هِ אلْضِقْ و  ٥٣»مِمَ

 در אیـن אحادیـث אشـاره        )علیـه אلـسالم   (אمام علـی    .  به همین تفسیر אز سیر אنفسی אشاره دאرد        ٥٤אحادیث مشابه 
، پـس دאنـستم کـه       داאفتـ   میان من و قصدم فاصله      و دش  شتم אما عزمم شکسته     د که گاه عزم کاری رא دא      کن می
 ، אز تحوالت نفس و فقر و אحتیاج آن، به صانع و مدبّر نفـس، کـه خـدא                  بنابرאین. تکننده کس دیگری אس   تدبیر
 .بریم ست، پی میא

 אین אست که در سـیر אنفـسی، مـصنوعیت رא بـا علـم           دیگر رאههای אثبات وجود خدא    تفاوت سیر אنفسی با     
کنـد بـا      کنیم؛ אز אین رو، کسی که אز אین طریق بر خـدא אسـتدالل مـی                  با شدت بیشتری وجدאن می     حضوری و 

 .نماید شدت بیشتری به وجود خدא אعترאف می

                                                           
 .٧٨همان، ص . ٥٠
 .٤٦٣٧، ح  غرر אلحکم؛٣٢ ص ،٢ ج بحار אألنوאر، ی، مجلسهعالم. ٥١
میـان عـالم و    אگـر   . شود که یک تقسیم عقلی אست حصولی و علم حضوری تقسیم می  ه علم بندی ب   علم در نخستین تقسیم    .٥٢

אی نباشـد، آن رא       گویند و אگر چنین وאسـطه       אی وجود دאشته باشد که با آن آگاهی حاصل شود آن رא علم حصولی می                معلوم وאسطه 
آشـنایی بـا   نند علم אنسان به خودش؛ رضا برنجکـار،  در علم حضوری، خود معلوم نزد عالم حضور دאرد، ما      . نامند  علم حضوری می  
 .  ١١٤، ص کالم، فلسفه، عرفان: علوم אسالمی

 .٢٥٠، حکمت نهج אلبالغهها و شکسته شدن همّتها شناختم؛   شدن گره ها، گشوده خدאوند رא با אز میان رفتن אرאده. ٥٣
 .٢٨٨، ص توحید صدوق: ک.برאی نمونه، ر. ٥٤
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 سیر آفاقی ) ب
هـای گونـاگون جهـان     ، غالبـاً پدیـده  آیـد   خدא به میان می ها و دالیل وجود  وقتی سخن אز نشانهکریمقرآن  در  

 : אی אز אین حقیقت אست نمونه یر آیۀ ز.شود مطرح می
 ٥٥﴾ אلْأَلْبٰابِي خَلْقِ אلسَّمٰوٰאتِ وَאلْأَرْضِ وَאخْتِالفِ אللّیْلِ وَאلنَّهٰارِ لَآیٰاتٍ لِّأُولِيإِنَّ فِ﴿

 شب و روز، بـرאى خردمنـدאن        مسلّماً در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یكدیگر آمدنِ          
 .אست] كننده قانع[هایى  نشانه

و  אستدالل به آیات تکـوینی معرفـی کـرده           ، در خدאشناسی   رא هیشیوۀ پیامبرאن אل  ) علیه אلسالم (ی  אمام عل 
 :فرموده אست

 سُئِلَتِ אلْأنْبِیٰاءُ عَنْهُ، فَلَمْ تَـصِفْهُ بِحَـدٍّ وَال بِـبَعْضٍ، بَـلْ وَصَـفْتَهُ بِفِعٰالِـهِ وَدُلَّـتْ عَلَیْـهِ            يאلَّذِ
 ٥٦.بِآیٰاتِهِ

 אیشان به אندאزه یا مقـدאر جزئـی אز אو توصـیفش             ،אو سؤאل شد  بارۀ   در که אز אنبیا  ) ییخدא(
 .هایش نشان دאدند نکردند، بلکه אو رא با אفعالش توصیف کردند و با آیات و نشانه

 :فرموده אستو نیز 
 ٥٧. مِنْ غَیْرِ جٰانٍةٌهَلْ یَکُونُ بِنٰاءٌ مِنْ غَیْرِ بٰانٍ أَوْ جِنٰایَ
 ن بنّا یا جنایتی بدون جانی باشد؟آیا ممکن אست ساختمانی بدو

 :فرماید  می)علیه אلسالم(אمام صادق 
 إِذٰא نَظَرْتَ إِلیٰ بِنٰاءٍ مُشَیَّدٍ مَبْنِیٍّ،       كَوُجُودُ אألَفٰاعِیلِ دَلَّتْ عَلَی أَنَّ صٰانِعاً صَنَعَهٰا، أَال تَرَیٰ أَنَّ         

 ٥٨.بٰانِیَ وَلَمْ تُشٰاهِدْهُعَلِمْتَ أَنَّ لَهُ بٰانِیاً، وَإِنْ کُنْتَ لَمْ تَرَ אلْ
بینـی کـه      آیـا نمـی   . אی آنها رא ساخته אست      ها بر אین داللت دאرد که سازنده        وجود ساخته 

ی دאشته אست؟   یاکنی که سازنده و بنّ       یقین می  ،وقتی ساختمان אفرאشته و אستوאری ببینی     
 .  ا رא ندیده و مشاهده نکرده باشیאگرچه تو آن بنّ

. برد   אساس אستدالل به آیات تکوینی אین אست که عقل אز مصنوع به صانع پی می               د،یبین  طور که می    همان
 ؛کنـد   نگرد که در آن عالئم مصنوعیت وجود دאرد، صانع رא אثبات می             אی می   به دیگر سخن عقل وقتی به پدیده      

چـه אو رא    ، אگر  אست אی آن رא ساخته     یابد که سازنده    مینگرد، در     یک بنای بلند و رفیع می     طور که وقتی به       همان
 که جهان بسان    یابد  در می نگرد    های موجود در آن می      دیدهسان عقل وقتی به جهان و پ        بدین. کند  مشاهده نمی 
 .  سازنده אستאی אست که محتاج شده بنای ساخته

هـا رא  تـوאن אیـن ویژگی   کنـد و مـی   میداللت  وعیت  های مختلفی وجود دאرد که بر مصن      אما در جهان ویژگی   
نهـا אز همـه     آهـا و نظـم         دو ویژگی حدوث پدیـده     ،هاان אین ویژگی  אز می .  خدא قرאر دאد   وجودغاز אستدالل   نقطۀ آ 
 .ها رא نیز به همین دو ویژگی אساسی بازگردאند אست و شاید بتوאن سایر ویژگیتر مهم

 
 حدوثـ برهان ١

 ،نگـریم   های آن مـی     جهان و پدیده  وقتی به   . آورنده אست نیازمند مُحْدِث و پدید    ،شده אز نظر عقلی    موجود حادث 
                                                           

 .١٩٠/ آل عمرאن. ٥٥
 .١٤١، ص ١، ج افیک. ٥٦
 .١٨٥، خطبۀ نهج אلبالغه. ٥٧
 .٨١، ص ١، ج کافی. ٥٨
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אی אست کـه خـود قـدیم אسـت و در              آورنده؛ بنابرאین، جهان نیازمند پدید    یابیم  آثار و عالئم حدوث رא در آن می       
 .نتیجه نیازمند پدیدآورنده نیست

 وجود خویش و نیـز قـدیم بـودنش رא           خدאوند با پدید آوردن مخلوقاتش    ) علیه אلسالم (אز دیدگاه אمام علی     
 :دهد ن مینشا

 ٥٩.אلدّאلُّ عَلَی قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَی وُجُودِهِ
با حدوث و آفرینش مخلوقات، אزلی و قدیم بـودن خـود رא ثابـت کـرده، و بـا آفـرینش                      

 . مخلوقات بر وجودش دلیل آورده אست
 در پاسخ بـه  )علیه אلسالم(مام رضا  א؟های حدوث چیست   مهم در برهان حدوث אین אست که نشانه       مسئلۀ  

 : فرمودند،شخصی که همین سؤאل رא אز אیشان پرسید
  ٦٠.אَنْتَ لَمْ تَکُنْ، ثُمَّ کُنْتَ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّکَ لَمْ تُکَوِّنْ نَفْسَکَ وَ ال کَوَّنَکَ مَنْ هُوَ مِثْلُکَ

ود خـویش رא بـه وجـود    دאنی نه خ تو אبتدא نبودی، سپس به وجود آمدی، در حالی که می   
 .  אی و نه کسی که مثل تو אست تو رא به وجود آورده אست آورده

 :ستאوده فرم باره  در אین نیز )علیه אلسالم(و אمام باقر 
  ٦١. فَهُوَ مَخْلُوقٌ دאلٌّ عَلَی خٰالِقٍ لَهُةِ وَאلْکَثْرَةِکلُّ مُتَجَزَّئٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ بِالْقِلَّ

جزیه باشد یا کمی و زیادی نسبت به אو تصور شود، مخلوقی אسـت              هر چیزی که قابل ت    
 .کند که بر خالقش داللت می

 خوאهیم دید که تجزیه و تحلیـل، کـم و زیـاد شـدن،               ، به هر یک אز موجودאت جهان که بنگریم        در نتیجه 
دی نیازمنـد   موجـو بـه    مخلوق و خاضع بـوده و         و چنین موجودی حادث،    تغییر و تبدّل و نیستی در آن رאه دאرد        

 ٦٢.אست که آن رא به وجود آورد و حفظ و تدبیرش رא بر عهده گیرد
 
 نظمـ برهان ٢

 بیـشتر مختـصات   . ظـم אسـت    ن ،کنـد    که بر مصنوعیت و مخلوقیـت آن داللـت مـی           ،های جهان یکی אز ویژگی  
 به نظـم و     ،المهای ع   ل در پدیده  אنسان با دقت و تعقّ    . توאن به نظم و هماهنگی بازگردאند       موجودאت جهان رא می   

توאنـد خـود بـه خـود و           شـگفتی نمـی   یابد که چنین همـاهنگی        میبرد و در      پیوستگی אجزאی آن پی می    به هم   
در حقیقـت،  . برد  می پیت عقل به وجود صانعی در نهایت علم و قدرت و حکم       بنابرאین،. تصادفی رخ دאده باشد   

 :فرماید  می)علیه אلسالم(که אمام علی  چنان
 ٦٣. خَلْقِهِ مِنْ عَالمٰاتِ אلتَّدْبیرِيلْعُقُولِ بِمٰا یُرَیٰ فِ אيظَهَرَ فِ
 .شود، بر عقلها آشکار شده אست های تدبیر، که در آفریدگانش دیده می با نشانه

 :دفرمای و می ددאن وجود خدא می אین אستدالل عقل رא نخستین دلیل) علیه אلسالم( אمام صادق
 هٰذَא אلْعٰالَمِ وَتَألِیفُ أَجْزٰאئِهِ وَنَظْمُهٰا عَلَی مٰـا         ةُ، جَلَّ قُدْسُهُ، تَهیئَ   يعَلَی אلْبٰارِ  ةِأَوَّلُ אلْعِبَرِ وَאلْأَدِلَّ  

                                                           
 .١٨٥، خطبۀ نهج אلبالغه. ٥٩
 .١٣٤، ص ١، ج )علیه אلسالم(عیون أخبار אلرضا . ٦٠
 .١١٦، ص ١، ج کافی. ٦١
 .٧٩، ص ٢، ج אحتجاج؛ طبرسی، ٧٧همان، ص : ک.ر. ٦٢
 .١٨٢، خطبۀ نهج אلبالغه؛ ١٤١، ص ١، ج کافی. ٦٣
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 ٦٤. عَلَیْهِيهِ
אیـن عـالم و پیونـد دאدن      ) پدیـد آوردن  (אولین دلیل و نشانه بر وجود خدא، آمـاده کـردن            

 .אجزאی آن و منظم کردن آن به صورت کنونی אست
 ،حاصل אستداللهای عقلی بر وجود خدא     . رسد   مفید به نظر می    אی   ذکر نکته  ،معرفت عقلی در پایان بحث אز     

که در حـدیث אمـام       چنان אین، با وجود . אثبات آفریدگار جهان با אوصاف علم، حکمت، قدرت و قدیم بودن אست           
کند و توفیق آشنایی  ی سیر آفاقی دیدیم، אنسان در אین رאه آفریدگار رא مشاهده نم           در بحثِ  )علیه אلسالم (صادق  

 با دیدن ساختمانی بلند و      هر فردی . دهد   به وی دست نمی    شسمستقیم با شخص خدא و حضور در محضر مقدّ        
 آن معمـار خـود رא   طـیّ  که  وאسطه در مصاحبت و گفتگوی بی، אما برد  به وجود معماری ماهر و توאنا پی می        زیبا

گونه که אز چشمها پنهان شـده         رتیب خدאوند همان   بدین ت  .دیاب   دست نمی   به شناخت مستقیم אو    ،کند میمعرفی  
 :ها نیز پنهان אستאز عقل

 ٦٥.إِنَّ אهللاَ אحْتَجَبَ عَنِ אلْعُقُولِ کَمَا אحْتَجَبَ عَنِ אلْأَبْصٰارِ
 .گونه که אز دیدگان پوشیده אست خدאوند אز خردها نهان אست، همان

مـستقیم אو    ۀار خدא نیستیم و אز سوی دیگر توאن مشاهد         אز سویی قادر به אنک     ، چنین وضعیتی که در آن     در
مسئله ی אز   تهادهد که ج     حیرت در جایی رخ می     ؛ زیرא شود  رא ندאریم، حیرت و وَلَه در ذאت אقدس خدא حاصل می          

 .אز همۀ جهات دאنای جاهل אست و نه به طور کلّنه  در موردی که אنسان ،روشن אست و جهاتی مبهم؛ یعنی
یابد؛ زیرא بـا      فزونی می  بلکهشود،    های جهان אین حیرت نه تنها کاسته نمی         قل بیشتر در پدیده   با تدبّر و تع   

  وع دאرאی رنگ، بـو، אنـدאزه، کیفیـت         אگر مصن  .یابیم که صانع نباید نظیر مصنوع باشد        میدقت در مصنوعات در     
 ؛ زیـرא  ی شبیه مخلوق نیـست    که خالق در هیچ صفت    کوتاه سخن آن  . אست، صانع אز אین صفتها به دور אست        ... و

 .در غیر אین صورت خالق نیز مخلوق خوאهد بود، چون دאرאی صفات مخلوق אست
 و تبـاین    شـود   شده אست، אز آفریدگار سلب می      خصایص آفریدگان که برאی אنسان شناخته        ۀسان هم   بدین

 אمـام رضـا   . درسـ   صـفات، میـان خـالق و مخلـوق بـه אثبـات مـی       ۀصفتی، یعنی تباین و تفاوت ذאتـی در همـ       
 :دفرمای می) علیه אلسالم(

 ٦٦. خٰالِقِهِ وَکُلُّ مٰا یُمْکِنُ فِیهِ یَمْتَنِعُ مِنْ صٰانِعِهِي אلْخَلْقِ ال یُوجَدُ فِيفَکُلُّ مٰا فِ
هـا   آنچـه در مـورد آفریـده    شود و هر  אش یافت نمی هرچه در مخلوقات אست در آفریننده    

 .  نسبت به خالقش ممتنع אست،ممکن אست
 :دفرمای می) علیه אلسالم(אمام علی 

  ٦٧. אلصِّفٰاتِيمُبٰایِنٌ لِجَمِیعِ مٰا أَحْدَثَ فِ
 .در ویژگیها با همۀ آنچه آفریده متفاوت אست

 :دفرمای می) علیه אلسالم(אمام باقر 
 ٦٨.هُوَ خِالفُ مٰا یُعْقَلُوَ

                                                           
 .٦١، ص ٣، ج ألنوאربحار א. ٦٤
 .٢٤٥، ص تحف אلعقول. ٦٥
 .٤٠، ص توحید صدوق. ٦٦
 .٦٩همان، ص . ٦٧
 .٨٢، ص ١، ج کافی. ٦٨
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 .אو برخالف هر چیزی אست که تعقّل شود و در خاطر نقش بندد
 :دفرمای و نیز می

 ٦٩.كَ אلْمَخْلُوقِ، وَلَیْسَ אهللاُ کَذٰلِةِإِنَّمٰا یُعْقَلُ مٰا کٰانَ لِصِفَ
 .شود و خدאوند چنین نیست ل می تعقّ، چیزی که صفات مخلوقات رא دאشته باشد،تنها

אز آن یـاد    » אخرאج אز حدّین  « با אصطالح    )علیهم אلسالم (مطالب باال همان אست که در سخنان معصومان         
  آن،  אز نتـایج    یکـی   و مرאد אز آن خارج کردن خدא אز نفی و تشبیه אست که نهایت رאه عقلـی אسـت و                    ٧٠ودش  می

 ،אین نوع شناخت رא در بحث بعـدی       . خالق אست وאسطه و قلبی     אت خدא و אحساس نیاز به شناخت بی       حیرت در ذ  
 . کردخوאهیم ، بیان یعنی معرفت فطری

 
 
 

 چکیده 
 .در قرآن و روאیات به بسیاری אز آنها אشاره شده אسترאههای خدאشناسی متعددند و  
تـوאن رאههـای       بر همـین مبنـا مـی       و) فطرت(عقل و قلب    : אند אز    عبارت منابع معرفتی هدאیت کنندۀ אنسان     

 )فطری(رאههای عقلی و رאههای قلبی  :تقسیم کرد دو دسته بهخدאشناسی رא 
کند، אحتیاط عقلی یا      ی אیمان آوردن به خدא رא אثبات م        لزوم ، هیچ دلیلی  نאولین دلیل عقلی که با فرض نبود       

 .شود بندی نامیده می برهان شرط
 אگـر خـدאیی وجـود ندאشـته         زیرאورد  بیاکند که אنسان به خدא אیمان         عقل حکم می   ،بنابر دلیل אحتیاط عقلی    

 کفر و אنکـار   ه باشد،ولی אگر خدא وجود دאشت باشد אیمان و אعمال عبادی אو ضرر چندאنی به אو نخوאهد رساند          
 . خوאهد شد فرد منجر هالکت و خسرאن אبدی بهאو 

  . سیر אنفسیـ٢ ؛ سیر آفاقیـ١: شود دא در دو دستۀ کلی بررسی میبرאهین عقلی אثبات وجود خ 
 .برد  به وجود خدא پی میکند  مشاهده می وجود خودهایی که در نشانه אنسان با تأمل در ،در سیر אنفسی 
 .کند ی، آدمی با تدبر و تعقل در آفاق و مخلوقات خارج אز وجود خویش وجود خدא رא אثبات میدر سیر آفاق 
تر و     אز سیر آفاقی قوی    دאرد علم حضوری     אست و فرد نسبت به آن       مقدمۀ אثبات وجود خدא    چون אنفسیسیر   

 .مؤثرتر אست
 
 
 

 ضمیمۀ درس
 تعارض ظاهری

کنیم که אز یک سو بـه توאنـایی            مشاهده می  ،نگریم  אشناسی می وقتی به آیات و אحادیث مربوط به هدאیت و خد         
توאن   برאی مورد אول می   . وندعقل در شناخت خدא אشاره شده אست و אز سوی دیگر به אنحصار هدאیتگری در خدא               

                                                           
 .١٠٨همان، ص . ٦٩
 .٨٥ و ٨٤، ٨٢همان، ص : ک.ر. ٧٠
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 و حـدیث    ٧٢﴾هُـدیٰ إِنَّ عَلَیْنٰـا لَلْ   ﴿ אشاره کرد و برאی مورد دوم به آیۀ          ٧١»بِالْعقْلِ عَرَفَ אلعِبٰادُ خٰالِقَهُمْ   «به حدیث   
 ٧٣.»اهللاِ אهللاِ إِلّا بِةُال تُدْرَکُ مَعْرِفَ«

 אحتمال אول אینکه آیـات و אحادیـث   :در جمع میان אین دو دسته آیات و אحادیث دو אحتمال قابل ذکر אست      
אحتمـال دوم  .  و אحادیث مورد אول به شناخت عقلی خدא     قلبی و אعطایی אشاره دאرند     ،مورد دوم به معرفت فطری    

ـ  ، אست אما خدאونـد אز طریـق مخلوقـات   ییم هر چند معرفت عقلی، کار عقل     ن אست که بگو   אی  عقـل  ه خـود رא ب
 بـه    عقـل نیـز    ده אسـت و   هـای خـود قـرאر دא        به دیگر سخن، خدאوند مخلوقات رא آیات و نشانه        . کند  معرفی می 

ان رא به سوی تذکر و وجـدאن  کند و אنس אی אست که با مشاهدۀ آیات و مخلوقات به آفریدگار خود אقرאر می             گونه
 :فرماید باره می در אین) علیه אلسالم(אمام علی . دهد پروردگار سوق می

  ٧٤.بِهٰا تَجَلّیٰ صٰانِعُهٰا لِلْعُقُولِ
 .ی کرده אسته آفریدگانش بر عقول אنسانها تجلخدאوند אز رא

 حدیث هم به هدאیتگری خـدא و        در אین . توאند אز مخلوقات به وجود خالق אستدالل کند         אز אین رو، عقل می    
 .هم به معرفت عقلی אشاره شده אست

                                                           
 .٢٩شناسند؛ همان، ص  بندگان با عقل خالق خویش رא می. ٧١
 .١٢/ لیل ؛ست אهمانا هدאیت بر ما. ٧٢

 .١٤٣، ص توحید صدوق. ٧٣
 .١٠٨، خطبۀ هج אلبالغهن. ٧٤



 

  

 )٢ (رאههای خدאشناسی

 جلسۀ چهارم



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : باییآشنا

 ضرورت معرفت فطری خدא؛ 
 معنای فطرت در قرآن و روאیات؛ 
 .یکسان بودن معرفت فطری و معرفت قلبی 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
توאن به دو      رא می  אثبات وجود خدא   که رאههای    در جلسات گذشته אز رאههای خدאشناسی سخن گفتیم و بیان شد          

 . دوم رאه قلبیۀ دستۀ אول رאههای عقلی و دست:دسته تقسیم کرد
در سـیر אنفـسی אز خودمـان شـروع          . سیر آفـاقی و سـیر אنفـسی       : پذیر אست   رאه عقلی به دو صورت אمکان     

 ،رسیم؛ بنـابرאین    کنیم و به خدא می      یرسیم و در سیر آفاقی אز مخلوقات دیگر آغاز م           کنیم و به אثبات خدא می       می
 .رسیم در هر دو قسم یادشده אز مخلوق به خالق یا אز فعل אلهی به فاعل و یا אز معلول به علت می

 
 
 

 تفاوت אساسی معرفت عقلی با معرفت قلبی
 אز  معرفتهای عقلی همیشه به אین صورت אست که אصل وجود خدא به طور کلّی، و در موאردی همرאه با برخـی                     

 مثـال وقتـی אز      برאی .شود   با خدא אیجاد نمی    یشود ولی אرتباط مستقیم     صفات مانند عالم و قادر بودن، אثبات می       
אی بـرאی     در אیـن مثـال دود وسـیله و وאسـطه          . بریم  کنیم אز آن به وجود آتش پی می         دور دودی رא مشاهده می    

همچنین بـا مـشاهدۀ یـک سـاختمان پـی           . אیم   مشاهده نکرده  به طور مستقیم  شناخت آتش אست و ما آتش رא        
 بـا   خدא عقلیאثبات ،بنابرאین. אیم بریم که بنایی با אین نظم به بنّا نیاز دאرد؛ אین در حالی אست که بنّا رא ندیده                 می

 بـه آن   אدאمـه  نیز وجود دאرد که همان معرفت قلبـی אسـت و در              אی  وאسطه  معرفت بی  אما   .گیرد   می אنجاموאسطه  
 .خوאهیم پردאخت

 
 
 

 منع تشبیه به مخلوقات
شـود کـه آیـا    حال אیـن سـؤאل مطـرح مـی     . که گذشت ما به وאسطۀ مخلوقات، وجود خدא رא אثبات کردیم            چنان
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توאن با مشاهدۀ صفات و ویژگیهای مخلوقات، وجـود همـان ویژگیهـا و صـفات رא در خـدא نتیجـه گرفـت؛                 می
خلوقات حکم کنیم که خدא هم چنـین ویژگیهـایی دאرد؟    که مثالً با مشاهدۀ طول، عرض و אندאزۀ م   ترتیب  بدین

کند، چرא که אگر خدא هم شـکل و אنـدאزه دאشـته و                אی حکم می    پاسخ آن אست که عقل به خالف چنین فرضیه        
تـوאنیم صـفات و     نمـی ،بنـابرאین . آیـد  توאند خالق باشد و خود نیز مخلوق بـه شـمار مـی             حادث باشد، دیگر نمی   
 .بیه אو به مخلوقات نتیجه بگیریمویژگیهای خدא رא אز تش

 :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام رضا 
 ٧٥. خٰالِقِهِ وَکُلُّ مٰا یُمْکِنُ فِیهِ یَمْتَنِعُ مِنْ صٰانِعِهِي אلْخَلْقِ ال یُوجَدُ فيفَکُلُّ مٰا فِ

 ،هرچه در مخلوقات אست در خالق آنها وجود ندאرد و هرچه برאی مخلوقـات אمکـان دאرد                
 .خدא غیرممکن אستنسبت به 

 :فرمایند  نیز می)علیه אلسالم(אمام علی 
 ٧٦. אلصِفاتيمُباینٌ لِجَمِیعِ ما أحْدَثَ فِ

 .صفات خدא با صفات جمیع مخلوقات متفاوت אست
 
 
 

 تحیّر عقل در شناخت خدא
 ولـی در    ،دکنـ    رא אثبات مـی    ...و   قادر   ،چون ناظم، عالم  هم ؛ ویژگیهای אو   אز  אصل وجود خدא و برخی     אگرچهعقل  

  رنـگ   توאند شـکل، אنـدאزه، وزن، بـو،         می ن  هست، אما خدא    خدא فهمد که   عقل می  .ماند  شناخت ذאت אو متحیر می    
 .توאند صفات مخلوقات رא دאشته باشد مخلوقات אست و خدא نمیویژۀ  אین صفات ؛ زیرאدאشته باشد... و 

کند ولی در شناخت کیفیـت        א אثبات می   چرא که אصل وجود خدא ر      ؛شود  در אین شرאیط عقل دچار حیرت می      
دهد که אنسان چیزی رא אز جهتی بشناسد و אز جهتـی دیگـر بـه آن جهـل                     رخ می نگامی  حیرت ه . ماند  یم אو در 

 . چون هیچ شـناختی אز آن نـدאریم        کنیم،  نمی   آن حیرت  אز ، هیچ معرفتی ندאشته باشیم    אز شیئی אگر  . دאشته باشد 
دهد که אصل وجود چیزی رא אثبات     رخ می  وقتی حیرت   .شد نخوאهیم   زده   حیرت یز ن  چیزی رא کامالً بشناسیم    אگر

 .کنیم و برאی شناخت بیشتر آن درمانده شویم
با مشاهدۀ مستقیم آتش     و   کنیم  می آن حیرت    אزیم  ن دود، وجود آتش رא אثبات ک      رאه وقتی אز    ،تشآدر مثال   

نسبت  تحیّر ما    ،ایی که ساختمان رא ساخته אست      بنّ رو شدن با  ه  ب  رو پس אز  همچنین .شود  طرف می حیرت ما بر  
  خدא چه باید کرد؟אز برאی رفع تحیّر אکنون ببینیم. شود طرف میبه אو بر

خـود  که   باید אز خدא بخوאهیم      .ست א وאسطه و مشاهدۀ مستقیم אو       شناخت بی  ، خدא بارۀتنها رאه رفع تحیّر در    
 .رא به ما بشناساند

 .كَسَאللّهُمَّ عَرِّفْنی نَفْ
 .خدאیا، خود رא به من بشناسان

چنـین  . خوאهد به طور مـستقیم אو رא شـهود کنـد            فهمد که خدא هست، ولی می       אنسان با شناخت عقلی می    
 .کنند گیرد که אز آن به معرفت فطری یا قلبی تعبیر می شناخت و شهودی با قلب صورت می

                                                           
 .٤٠، ص  توحید صدوق.٧٥
  .٦٩همان، ص  .٧٦
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אز طریـق مخلوقـات بـه خـالق آنهـا پـی        در بحث אز معرفت عقلی گفته شد که אنسان با אستدالل عقلـی              
אستدالل عقلـی و    ده אست و    کر بر قلب و روح אنسان אفاضه        وندگوییم که خدא     معرفتی سخن می   אزحال  . برد  می

 معرفت یا رؤیت قلبـی یـا فطـری          ،تیبه چنین شناخ  در آیات و אحادیث     .  در پیدאیش آن نقشی ندאرند     مخلوقات
آیـا پروردگـارت رא هنگـام پرسـتش         « :پرسـد   در پاسخ کسی که مـی      )المعلیه אلس (  مؤمنان  אمیر .شود  گفته می 
 :فرماید  می»؟אی دیده

 .مٰا کُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ
 .کنم  عبادت نمی،אم خدאیی رא که ندیده

 :دفرمای می» אی؟ چگونه אو رא دیده« که در پاسخ به אین سؤאلو 
 ٧٧.لْأَْبصٰارِ وَلٰکِنْ رَأَتْهُ אلْقُلُوبُ بِحَقٰائِقِ אلْإِیمٰانِ אةِ مُشٰاهَدَي فال تُدرِکُهُ אلْعُیُونُ

 .کنند کنند، ولی قلبها אو رא با حقیقت אیمان درک می چشمها אو رא با مشاهده درک نمی
 
 
 

 رؤیت خدא 
 مـستقیم و بـدون وאسـطه אسـت و در رؤیـت نیـز                ، معرفت قلبی  אست؛ زیرא معرفت قلبی به رؤیت تعبیر شده       אز  
وאسطه به آتش تنهـا بـا مـشاهده و      که معرفت مستقیم و بی      چنان .شود  وאسطه حاصل می     مستقیم و بی   ،تمعرف
 الزمـۀ آن  زیـرא  ، אلبته باید توجه دאشت که رؤیت خدא با چـشم ممکـن نیـست         .پذیر אست  یی با آن אمکان   رویارو

 :فرماید  می)علیه אلسالم( אمام باقر.  خدא منتفی אستدربارۀ شکل و אندאزه دאشتن אست که ،جسمانی بودن
 ٧٨.فَطَرَهُمْ عَلیٰ مَعْرِفَتِهِ أَنَّّهُ رَبَّهُمْ
 .אش آفریده אست خدא آنها رא با معرفت به خدאیی

 : ده אستفرمو در دعای عرفه )علیه אلسالم(אمام حسین 
 ٧٩.كَرِفَتَ مَعْي بِأََنْ أَلْهَمْتَنِكَأَوجَبْتَ عَلَیَّ حُجَّتَ

 . به من، حجت خود رא بر من تمام کردیبا אلهام معرفت خویش
 
 
 

  معرفت فطری
در قرآن کریم آمده  .گویند  چرא به אین معرفت، معرفت فطری یا معرفت قلبی می        אنست که قبل אز هر چیز باید د     

 :אست
ـ    ا ال تَبْدِیلَ لِ    فَطَرَ אلنَّاسَ عَلَیهٰ   ي لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ אهللاِ אلَّتِ     كَفَأَقِمْ وَجْهَ ﴿  كخَلْـقِ אهللاِ ذلِ

 ٨٠﴾אلدِّینُ אلْقَیمُ

                                                           
 .١٧٩، خطبۀ نهج אلبالغه: ک.؛ ر٩٨، ص ١، ج أصول کافی. ٧٧
 .٢٤١، ص ١، ج אلمحاسن. ٧٨
 .٣٤٠، ص إقبال אألعمال. ٧٩
 .٣٠/ روم. ٨٠
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 با همـان سرشـتى کـه        .، به سوى אین دین کن     ش تمام به حق   پس روى خود رא با گرאی     
אین אست همـان دیـن      . آفرینش خدאى تغییرپذیر نیست   . خدא مردم رא بر آن سرشته אست      

 .پایدאر
دאرد کـه     کند و بیـان مـی        می مطرح»  אهللا ةفطر «با نام אین آیۀ شریف به سوی دین حنیف دعوت و آن رא            

نیست و دین قـیّم و אسـتوאر همـین دیـن            شدنی    و تبدیل پذیر     فطرت تغییر  نیزאنسان بر آن سرشته شده אست و        
  .فطری אست

 و برאی کسی بـه کـار        »رאه رאست «به معنای   » حنیف«به معنای متمایل شدن به سویی אست و         » حنف«
 . אست کجی אعرאض کردهیا אز دینِده تمایل شرود که به سوی دین مستقیم م می

 ؛رود  نیز بـه کـار مـی      » خلق«در אصل به معنای آغاز و شروع אست و به همین مناسبت به معنای               » فطر«
 . وجود و تحقق شیء אست چیزی به معنای אیجاد آن چیز و شروعِچون خلقِ
حیـرאن بـودم و معنـای     ٨١﴾ضِאألرْ وَאتِوٰمٰ אلـسَّ رِاطِ فٰهِلّ لِدُمْحَلْאَ﴿ ۀ شریفدر معنای آی  : گوید  عباس می  אبن

ـ «:  یکـی אز آن دو گفـت       .کردنـد   مـی که بر سر چاهی نـزאع       رא دیدم   که دو نفر    فهمیدم تا אین    میرא ن » فاطر« ا أنَ
به معنـای آغـاز و      » فطر «، بنابرאین ٨٢؛» אز همه و برאی نخستین بار حفر چاه رא آغاز کردم           پیشمن  « ؛»ارْتُهٰطَفَ

 אز آنجا که معرفـت قلبـی و אعطـایی خـدא             .به معنای حالت خاصّی אز شروع و آغاز אست         »فطرت«אبتدא אست و    
ست و در هنگام تولد و قبل אز هر شناختی با אنسان همرאه אسـت بـه آن                   א نخستین معرفت אنسان نسبت به خدא     

اسد و معرفتـی    شن  گونه אست که خدא رא قلباً می        אنسان بدین  حقیقت خلقت אولیّۀ  در  . شود  معرفت فطری گفته می   
 ،در روאیـات  . ست א  فطری  و همین معرفت אولیّه   אز خدא در نهاد אو قرאر دאرد و مبدأ معرفتهای قلبی אنسان به خدא             

 :به فطرت و معرفت فطری خدא تفسیر شده אست »حنیفیت«
 ٨٣.هِאلْخَلْقَ عَلی مَعْرِفَتِ فَطََرَ אلنّاسَ عَلَیْهٰا، فَطَرَ אهللاُ يت אلَّةُُ אلْفِطْرَيهِ: مَا אلْحَنِیفِیَّةُ؟ قالَ

. همان فطرتی אست که بندگان رא بر آن سرشته אسـت          : ست؟ فرمود  א حنیفیت به چه معنا   
 .آفریده אست] خویش [خدאوند بندگان رא بر معرفت

 אمـام   .رد سؤאل کـ   ﴾ فَطَرَ אلنّاسَ عَلَیْهٰا   ي אهللاِ אلَّتِ  ةَفِطْرَ﴿دربارۀ تفسیر آیۀ    ) علیه אلسالم (زرאره אز אمام صادق     
 :در پاسخ فرمود

 ٨٤. أَنَّهُ رَبََّهُمْةِفَطَرَهُمْ عَلَی אلتَّوْحِیدِ عِنْدَ אلْمیثٰاقِ عَلیٰ مَعْرِفَ
 . بندگان رא بر אساس توحید و با معرفت به ربوبیت خویش آفریده אست،خدאوند در میثاق

 :ستאوده فرم  در تفسیر آیۀ فطرت نیز) علیه אلسالم(אمام باقر 
ـ    أَنَّهُ رَبَّهُمْ، وَلَوْ   رِفَتِهِ مَعْ مْ عَلی فَطَرَهُ  لَـمْ یَعْلَمُـوא، إِذٰא سُـئِلُوא، مَـنْ رَبََّهُـمْ وَال مَـْن               كال ذٰلِ
 ٨٥.رٰאزِقَهُمْ

 ،شد  آنها رא با معرفت به ربوبیت خویش آفرید و אگر چنین نبود، وقتی אز אیشان سؤאل می                
 .دאنستند خدא و رאزقشان کیست نمی

                                                           
 .١/ فاطر. ٨١
 .٥٦، ص ٥ ج ،لسان אلعرب؛ ٤٥٧، ص ٣، ج אلنهایه؛ ٥١٠، ص ٤، ج همعجم مقاییس אللغ: ک.ر. ٨٢
 .٢٤١، ص ١، ج אلمحاسن. ٨٣
 .٣٣٠، ص توحید صدوق. ٨٤
 .٢٤١، ص ١، ج אلمحاسن. ٨٥
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 معرفـت   ،در אبتدאی خلقت  شده  عطاא  אست که معرفت    אین شود   می אین روאیت אستفاده  که אز   אز جمله نکاتی    
 אز   کـه   אین معرفت  .دورآ  ر و سیر آفاقی و אنفسی به دست می        کبا تف رא  ه אنسان معرفت عقلی     ؛ چرא ک  عقلی نیست 

 ، אهـدאیی نبـود    فتِ معر  אین  אگر  که ندک ید می ک تأ  نیز روאیت. همان معرفت فطری אست    شده،   אعطاאوند  جانب خد 
  אنـسانها بـدون    گوید  ه می ک بل کند،  نفی نمی אثبات خدא رא     روאیتאین  یست؟ אلبته   کدאنستند خدאیشان     אنسانها نمی 

ی  خدא کنند، ولی   می אصل وجود خدא رא אثبات       یابند كه محتاج به غیر خود هستند و          אگرچه در می   معرفت فطری 
 .دאرند مستقیم نمعرفت شهودی وشناسند و به אو  نمیخویش رא 
ر خدא אین معرفـت رא در       ه قبل אز אین عالم و در عالم ذَ        ک شود   می  گفته» فطری« به אین معرفت     سبب  بدאن

 به معنای خلقت אولیه     »رَطَفَ«ه  ک چرא   ؛ ما با אین معرفت عجین شده אست        و روح ما قرאر دאده و خلقت אولیۀ        ذאت
 .אست

 
 
 

 قلبیمعرفت 
 روح و   آن بلکـه مـرאد אز       ،مقصود אز قلب، قلب صنوبری و مادی نیست       » قلبی خدא معرفت  «شود    وقتی گفته می  
 .جان آدمی אست

 رאه عقـل خـویش و אز        یـاری  بـه در معرفت عقلی אنـسان      . قرאر دאرد معرفت قلبی در مقابل معرفت عقلی       
 معرفتـی אز  ت، بـه ی، روح، بدون وאسطۀ عقل و مخلوقادر معرفت قلب  אما   ،پردאزد  مخلوقات به אثبات آفریدگار می    

ی فكـر قلب بدون فعالیت    آن    طیّ  معرفتی אست که   مقصود אز معرفت قلبی،   دیگر  عبارت  به  . یابد  می ستخدא د 
ـ أَرَ «אز تعبیـر ) علیه אلسالم(مؤمنان    אمیر منظور   .کند  ه آن علم حضوری پیدא می     کند و ب     رא شهود می   یموجود  هُتْ

  אیـشان  شود، بلکـه مقـصود       אثبات می  ا تفکر در آفریدگان و אستدالل      ب آفریدگاروجود   אین نیست که     » ...وبُلُقُאلْ
 کـه معرفـت      تفاوت معرفت قلبی با معرفت عقلی אیـن אسـت          ،بر אین אساس  .  قلب و روح אست    باشهود خدאوند   

 خـالق عـالم رא      ،تفاوت دیگر אین אست که عقـل      . آید   پدید می  אستدالل به مخلوقات   تعقل و    قلبی بدون وאسطۀ  
 در حـالی کـه در معرفـت قلبـی           شود؛ موאجه    به طور مستقیم    شخص خالق   با دشو  نمی אما موفق    ،کند  אثبات می 

و نـه   ) أرٰאهُـمْ نَفْـسَهُ   (ود  شـ    مـی   و شناسـایی    رؤیـت  ، خـدא  خـود  )علیه אلسالم ( و به تعبیر אمام باقر       ،شخص خدא 
 ، אز אیـن نکـات  .كنـد  آیـات مـی  ق و صانع  אما در معرفت عقلی، عقل، عاقل رא ملزم به پذیرش خال های אو   نشانه

 .شود  معرفت عقلی روشن میدر برאبربرتری معرفت قلبی 
 
 
 

  .ست אمعرفت فطری صنع خدא
 برאی مثـال در قـرآن آمـده         ؛ هدאیت و معرفت خدא صنع و فعل خدא شمرده شده אست           ،در برخی آیات و אحادیث    

 : אست
 ٨٦﴾هْدِی مَنْ یشاءُكِنَّ אهللاَ یَلٰ مَنْ أَحْبَبْتَ وَ ال تَهْدِیكإِنَّ﴿

ست كه هركـه     א توאنى رאهنمایى كنى، لیكن خدא      در حقیقت تو هركه رא دوست دאرى نمی       
                                                           

 .٥٦/ قصص. ٨٦
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 .كند رא بخوאهد رאهنمایى می
 :دفرمای می) علیه אلسالم(אمام صادق 

א عَـرَّفَهُمْ   لَى אلْخَلْـقِ إِذٰ   لِلَّهِ عَ  وَ لِلْخَلْقِ عَلَى אللَّهِ أَنْ یعَرِّفَهُمْ    عْرِفُوא وَ هِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ ی    لَّلَیسَ لِ 
 ٨٧.أَنْ یقْبَلُوא

ست كه خود رא به      א حق خدא بر بندگان نیست كه אو رא بشناسند، بلكه حق بندگان بر خدא             
 .حق خدא بر بندگان אین אست كه وقتی خودش رא به آنها شناساند، بپذیرند. آنها بشناساند

 :دوفرمحضرت در پاسخ » گونه پروردگارت رא شناختی؟چ« :پرسیدند) علیه אلسالم(مؤمنان  وقتی אز אمیر
 ٨٨. نَفْسَهُيبِما عَرَّفَنِ

 .با آن شناختی که خود رא به من شناساند
ر  من با تـدبّ     که فرمود   حضرت در جوאب سؤאل می     ،ه אگر معرفت عقلی بود    ک چرא   ؛אین معرفت عقلی نیست   

 پیرאمـون آن     نیـز  ه در جلسات گذشته   ک   چنان ؛بردمدر آسمان و زمین و با سیر آفاقی و אنفسی به وجود خدא پی               
: وده אسـت   فرمـ  אز אین رو    و  شناخت قلبی و مستقیم بوده     ،)علیه אلسالم  (، علی مؤمنان אمیر منظور. سخن گفتیم 

 نـه   ، رא به مـن شناسـاند      وند، خود ه خدא ک با همان شناخت و معرفتی خدא رא شناختم          ، یعنی ؛»ه نفسَ ينفَبما عرّ «
 .عقلی به وجود אو پی برده باشمر که با تفکאین

 »تعـارض ظـاهری   «در مباحـث گذشـته و ذیـل عنـوאن           سازگاری אین آیات و אحادیث رא با معرفت عقلی          
אسـت کـه   در אین معرفـت   . ست א  معرفت قلبی و فطری خدא     ، אین آیات و אحادیث    فهوم دقیق توضیح دאدیم אما م   

 نـه   ، ظـرف معرفـت אسـت      کنـد و قلـب אنـسان تنهـا          خدאوند خود رא بدون وאسطه به قلوب אنسانها معرفی مـی          
دهـد و   دهد אین אست که خدאوند خود رא به قلب אنسان نـشان مـی   آنچه در معرفت قلبی رخ می     . آن  אیجادکنندۀ

 :אلبته باید توجه دאشت که. کند آدمی با قلب خویش خدא رא رؤیت و مشاهده می
 ٨٩.الْعَیْنِ بِةِ بِالْقَلْبِ کَالرُّؤْیَةُلَیْسَت אلرُّؤْیَ

 .رؤیت با قلب مانند مشاهده با چشم نیست
 
 
 

 چکیده 
 .رאههای عقلی אثبات وجود خدא، غیر مستقیم و با وאسطه אست 
 .رאه معرفت مستقیم خدא مرאجعۀ مستقیم به خدאوند و معرفت شهودی و قلبی אو אست 
אست که خدאوند אنسانها رא     توאن گفت که دین حنیف و حقیقی همان فطرت אلهی             با توجه به آیۀ فطرت می      

 .بر אساس آن آفریده אست
دهد که مقصود אز فطـرتْ دیـن حنیـف، توحیـد و معرفـت                 نشان می ) علیهم אلسالم (توجه به روאیات אئمه      

 .خدאوند אست

                                                           
 .١٦٣، ص ١، ج אصول کافی. ٨٧
 .٨٦همان، ص . ٨٨
 .١١٧، ص توحید صدوق. ٨٩
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 אنسان خدאوند    دلیل אین نامگذאری آن אست که در אین معرفت،        . نامند  معرفت فطری رא معرفت قلبی نیز می       
 .کند مشاهده می) روح و نفس(تقیم و אز طریق قلب رא به طور مس

توאند آدمی رא در موאجهۀ مستقیم با خدאی خـود   دلیل نیاز به معرفت فطری آن אست که معرفت عقلی نمی        
 .قرאر دهد و خدא رא به طور مستقیم به אو بشناساند



 

  

)٣(رאههای خدאشناسی 

 جلسۀ پنجم



 

 

 
  
  
  
 

 אهدאف درس 
 : باییآشنا

 ؛ی معرفت فطریزمان و مكان אعطا 
 ؛ی معرفت فطریویژگیها 
 .ی متذکر شدن به معرفت فطریهارאه 

 
 
 

 ینشی بر مباحث پیمرور
رسـی معنـای لغـوی فطـرت و          و بـا بر    یمدکـر مطـرح   خـدא    گذشته مباحثی پیرאمون معرفت فطـری        ۀجلس در

 تنهـا معرفتـی قلبـی     ،אینکه معرفت فطری   אز جمله    یم؛دور به دست آ    رא های آن در قرآن و روאیات نکاتی      کاربرد
 معرفـت فطـری     سـویی  אز   .شود  با شهود مستقیم حاصل می      بدون وאسطه و   ،های عقلی  بر خالف معرفت    و אست

رو אسـتداللهای عقلـی در        אز אیـن   ؛دشـو   مـی  אعطاجانب خدא به بندگان      ست و به صورت موهبتی אز      א صنع خدא 
 .کسب آن نقشی ندאرند

 
 
 

 ی معرفت فطری אعطاموقف
 بـه چنـین   ، کی و کجـا  هگون نخستین بار چ   ،طری אین אست که אنسان    های مهم دربارۀ معرفت ف     یکی אز پرسش  

אگر نتوאنیم به אین پرسش پاسخ دهیم، אصل אین معرفت دچار مـشکل نخوאهـد               אلبته  . شناختی دست یافته אست   
کـه   אین.شـود متـذکر  آن بـه   אین אست که آدمـی    همم معرفتی وجدאنی و شهودی אست و        ، زیرא אین معرفت   ؛شد

ود آیـات و אحادیـث فرאوאنـی در         با אین وج  . ست، در درجۀ دوم אهمیت قرאر دאرد       א  معرفت کجا  موقف אعطای אین  
 :فرماید میباره  قرآن کریم در אین. ستא باره وجود دאرد که به تعیین موقف معرفت فطری پردאخته אین

 أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ    هُمْ عَلىٰ أَشْهَدَتَهُمْ وَ  آدَمَ مِْن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّ    ي مِنْ بَنِ  كوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ   ﴿
 ٩٠﴾افِلِینَא غٰذٰامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰوْمَ אلْقِیٰا أَنْ تَقُولُوא یَ شَهِدْنٰالُوא بَلىٰقٰ

ـ و هنگامى كه پروردگارت אز پشت فرزنـدאن آدم ذرّ          آنـان رא برگرفـت و אیـشان رא بـر     ۀی
 گـوאهى دאدیـم تـا       .»چـرא « : گفتند »؟ نیستم آیا پروردگار شما  «خودشان گوאه ساخت كه     
 .»غافل بودیم] אمر[ما אز אین « :مبادא روز قیامت بگویید

 
                                                           

 .١٧٣ و ١٧٢/ אعرאف. ٩٠
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  کـه در آن پروردگـار אز فرزنـدאن آدم بـه ربوبیـت              אشـاره دאرد  אی אز وجود אنسانها        مرحله به شریف   ۀآیאین  
 אز   کـه  وز قیامت نتوאننـد بگوینـد     خویش אقرאر گرفت و אین אقرאر بدאن جهت گرفته شد که کفار و مشرکان در ر               

 .אند ه مشرک شد آنها نیزندא ه مشرک بودناش و یا چون پدرאنאند هخدא غافل بود
آدم رא جمـع کـرده و معرفـت           شود که پروردگار متعال در موقفی خـاص همـۀ بنـی             אز אین آیه אستفاده می    

 شـهادت  אو ییو אنـسانها نیـز بـه خـدא    אسـت  خویش رא به آنها بخشیده و אز همۀ آنان به ربوبیتش אقرאر گرفتـه     
ست و بـه حـدّی روشـن و قـوی אسـت کـه شـرאیط         א حجت بالفعلهاאین شناخت و אقرאر بر همۀ אنسان . אند  دאده

א در روز قیامـت بـر    خـد  אز אیـن رو ؛ادر به אز بین بردن کامـل آن نیـست  د אجتماعی قلوخانوאدگی و محیط کفرآ   
 ٩١. غفلت آنان یا مشرک بودن پدرאنشان رא نخوאهد پذیرفتکرد و عذرخوאهد  אحتجاج مشرکان و کفار

گیریم که آن فطرت همین معرفت و          نتیجه می  ، אضافه کنیم  ، که قبالً گذشت   ،אگر אین آیه رא به آیۀ فطرت      
 به ودیعه گذאشته و خمیرمایـۀ  ش رא در نهاد بشری خدא معرفت خو، آیۀ فطرتبر אساس چرא که ؛شناخت خدאست 

 رخ دאده   رعـالم ذَ  توאن گفت אین معرفـت قلبـی کـه در             رو می   אز אین  .ده אست کرشناخت عجین   با אین   رא  آدمی  
 . با آن عجین شده אستهمان معرفت فطری אست که نهاد بشر

 : پاسخ فرمودאیشان.  میثاق سؤאل کردمۀ دربارۀ آی)علیه אلسالم(אز אمام باقر : گوید  میهزرאر
ال  لَوْرِّ فَعَرَّفَهُمْ وَأَرَאهُمْ نَفْسَهُ وَ    وْمِ אلْقِیامَةِ فَخَرَجُوא كَالذَّ   تَهُ إِلَى یَ  رِّیَّقَالَ أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُ     

 ٩٢. لَمْ یعْرِفْ أَحَدٌ رَبَّهُكلِذٰ
 خارج شـدند؛ پـس    یهای  אش رא تا روز قیامت خارج كرد و آنها مانند ذره            אز پشت آدم ذریه   

كــس خــدאیش رא   אگـر چنــین نبــود هـیچ  خـودش رא بــه آنهـا نــشان دאد و شناســاند، و  
 .شناخت  ینم

 
 
 

 رفرאموشی عالم ذَعلت 
رא بـه  אیم و چنـین عـالمی    چرא ما אین عالم رא فرאموش کردهאست، شاید سؤאل شود که אگر عالم ذر وجود دאشته      

 م؟یآور یاد نمی
ـ  که یک هفته قبـل אنجـام دאده    رא   ی אعمال حتیدر אبتدא باید گفت که ممکن אست ما           ؛کنـیم فرאمـوش   م،אی

ولـی روאیـات     . فرאموش کردن عالمی که معلوم نیست چندین هزאر سال پیش بوده אمری طبیعی אست              ،بنابرאین
 :دفرمای می) علیه אلسالم(که אمام صادق   چنان؛אند پاسخ دیگری هم به אین سؤאل دאده

ـ  دٌّحَ أَ رِدْ یَ مْ لَ كلِال ذٰ  وْلَ، وَ  مٰا وماً یَ هُونَرُکُْذیَ سَ ،فَقِوْمَوא אلْ سُنَ وَ قُلُوبِهِمْي   فِ ةُفَرِعْمَ אلْ تتَبَثَ  نْ مَ
 ٩٣.هُقُ رאزِنْال مَ وَهُقُخالِ

 آن رא   ی جایگاه آن رא فرאموش كردنـد؛ روز       یمعرفت و شناخت در دل آنها ثابت ماند، ول        
دאنــست کــه آفریننــده و  ی نمــیو אگــر چنــین نبــود هــیچ كــس. بــه یــاد خوאهنــد آورد

 .אش كیست دهنده یروز

                                                           
 .٤٧، ص خدא אز دیدگاه قرآن אهللا بهشتی،   تآی: ک.ر. ٩١
 .١٣، ص ٢، ج אصول کافی. ٩٢
 .٢٤١، ص ١، ج אلمحاسن. ٩٣
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  :فرمودحضرت همچنین در توضیح آیۀ میثاق آن 
ـ ، مٰكَلِو ال ذٰلَ، وَمْهِورِدُ صُ ي ف رאرَقْإِ אلْ تَبَثْأَ وَ ةَنَایَعٰمُ אلْ مُاهُسٰنْأَ فَ  אهللاِ ةَنَایَعٰ مُ كَلِ ذٰ کانَ  فَرَا عَ
 ٩٤.﴾قُولُنَّ אللَّهُقَهُمْ لَیَ مَّنْ خَلَوَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴿ : אهللاِلُوْ قَوَهُ وَهُقَאزِال رٰ وَهُقَالِ خٰدٌحَأَ

سپس آن مشاهده رא אز یاد آنها بـرد و אقـرאر و אعتـرאف     . مشاهدۀ خدא بود  ) به صورت (آن  
كـس آفریننـده و      به אین مشاهده رא در دلهای آنان ثبت كرد، و אگـر چنـین نبـود هـیچ                 

نـان  و אگـر אز آ « :فرماید شناخت و אین אست معنی سخن خدא كه می  رسانش رא نمی    روزی
 .»خدא:  خوאهند گفتماً مسلّ،بپرسى چه كسى آنان رא خلق كرده

אلبتـه  .  خـدא :گوینـد   می، کیستنخالقشاده شود אگر אز کفار پرسی ه אست،دآمات قرآن یآبر אساس آنچه در     
 در   چرא که אیـن معرفـت      ؛کنند   ولی قلباً خدא رא قبول می      ،کنند   خدא رא אنکار می    ،باید توجه دאشت که کفار با زبان      

 . وجود دאردنیزقلب آنها 
 شـدت  دهـد کـه    ه אست؛ אیـن تعبیـر نـشان مـی         ردک אستفاده» ةَنَایَعٰمُم אلْ اهُسٰنْأَفَ« تعبیر    אز אز طرفی روאیت  

توאنستیم به زندگی مادی در אین عـالم אدאمـه             نمی هرگز ما   ، چرא که אگر آن شدت بود      ه אست؛ معرفت אز بین رفت   
 . ما وجود دאرد و در אین دنیا هم به آن متذکر خوאهیم شد ولی אصل آن معرفت در قلب،دهیم

 
 
 

 ی معرفت فطریهاویژگی
 : אز جملهکرد؛ אستنباط  رא نکات متعددیتوאن ، می نقل شد אز آنها نیزخیر که ب، میثاق و אحادیث ذیلشۀ آیאز
ن بار در عالمی پیش     ی برאی نخست  هاگردد و אنسان    می و قلبی به پیش אز جهان کنونی بر        ـ سابقۀ معرفت فطری   ١

 .אند  خدאوند رא قلبًا مشاهده و وجدאن کردهאز אین جهان
 تعابیر رؤیت و معاینه     با אز آن    یی که جا تا   ،ت و وضوح بوده אست     در نهایت شد   ،لین موقف ـ شناخت خدא در אو    ٢

 .نام برده شده אست
ند و خدאوند אین معرفت رא אز یـاد         א  ت אین معرفت رא فرאموش کرده     ها موقف و محل رؤیت خدא و نیز شد        ـ אنسان ٣
 در  אنـسان אیـن معرفـت رא      .  אصل معرفت و אقرאر به خدא در روح و جان آدمی باقی אست             هر چند  برده אست،    آنها

 ؛دکنـ  در نهایت وضوح وجـدאن        رא  و حتی ممکن אست عین آن      دورآ   با درجات متفاوت به یاد می       و همین جهان 
علیـه  (אز אمـام صـادق      . یافتند   و گاه مؤمنان به چنین توفیقی دست می        )علیهم אلسالم (طور که معصومان      همان
 و ؛بلـه «:  فرمود)علیه אلسالم( م אما »آیا مؤمنان در روز قیامت خدא رא مشاهده خوאهند کرد؟         «:  سؤאل شد  )אلسالم

 :پاسخ دאد אمام »در چه زمانی؟«: سؤאل شد. »אند قبل אز روز قیامت هم אو رא مشاهده کرده
 هَُنوْرَیَ لَ نینَؤمِمُ אلْ نَّإِوَ:  قالَ مَّةً، ثُ اعَ سٰ تَکَ سَ مَّثُ. ﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوא بَلىٰ   ﴿: مْهُ لَ الَ قٰ حینَ
 ٩٥.نِیْعَالْ بِةِیَؤْالرُّ کَبِلْقَالْ بِةُیَؤْت אلرُّسَیْلَوَ...  ةِامَیٰقِ אلْمِوْ یَلَبْا قَنیٰ אلدُّيفِ

گـاه لحظـاتی     آن. » چـرא  : گفتنـد  ؟ردگار شـما نیـستم    آیا پرو «هنگامی كه به آنها فرمود      
) אلبتـه (و ...  بینند ن در אین دنیا و قبل אز قیامت אو رא می اقطعاً مؤمن : سكوت كرد و فرمود   

 . مشاهدۀ قلبی مانند رؤیت با چشم نیست

                                                           
 .همان. ٩٤
 .١١٧، ص توحید صدوق. ٩٥
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عرفـت در   אند، אما אیـن م       معرفت فطری و معاینه رא فرאموش کرده       ، אنسانها در هنگام تولد    هر چند  سان  بدین
 سنت خدאوند بـر אیـن       .نها باقی אست و پایه و אساس معرفتهای قلبی אین جهان نسبت به خدאست             آروح و جان    

 نه تنها در ساحت عقل، بلکـه  ،آورد و حجت خود رא قرאر گرفته אست که همان معرفت رא بارها به یاد אنسانها می     
کنـد    ، אز جمله بالیا و سختیها، אنسان رא متذکر می          خدאوند אز رאههای مختلف    .رساند  در ساحت قلب به אتمام می     

 .آورد  رא به یاد אو میفطری معرفتو 
 אیـن بـود کـه       آنان  گرفتن אز  و گوאهی به אنسانها    معرفت فطری    عطایدر آیۀ مورد بحث دیدیم که دلیل א       

شرک بودنـد مـا نیـز        ما אز خدא غافل بودیم و چون پـدرאن مـا مـ              که  بگویند ند و بهانه آور  نتوאنند در روز قیامت   
 شـرאیط   ؛ אز אیـن رو    سـت  א  بر אنسانها  אوکند که معرفت قلبی خدא حجت         بدین ترتیب آیه بیان می    . مشرک شدیم 

  . قادر به אز بین بردن آن نیستخانوאدگی و אجتماعی
 آدم אست و    سخن אز بنی   یادشده ۀدر آی . شود   شامل می   رא  אنسانها ۀـ معرفت فطری و قلبی عمومی אست و هم        ٤

تـصریح  אیـن حقیقـت       بـر   אحادیـث فرאوאنـی    و نیـز   شریف   ۀظاهر آی  .خورد  به چشم نمی  هیچ تخصیصی در آن     
ـ  أَ فْرِعْ یَ مْ لَ كَلِ ال ذٰ  وْلَ« אحادیثی که در آنها تعبیر       کند؛  می ـ  رَ دٌحَ  .אز آن جملـه אسـت      ، אسـت  بـه کـار رفتـه     » هُبَّ

داللت بر فطـرت אلهـی אنـسان دאرد؛          که    אست  شده  نقل )صلی אهللا علیه و آله    ( אز پیامبر אکرم     ی אحادیث همچنین
 :فرمایند برאی مثال می

وَ لَـئِنْ   ﴿ قَوْلُـهُ    كَلِجَلَّ خَالِقُهُ كَذٰ   عَزَّ وَ  هللاَ بِأَنَّ א   یعْنِی אلْمَعْرِفَةُ  ،ولَدُ عَلَى אلْفِطْرَةِ   مَوْلُودٍ یُ  كُلُّ
 ٩٦.﴾هللاُ אאلْأَرْضَ لَیقُولُنَّאتِ وَاوٰسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ אلسَّمٰ

هر مولودی بر אساس فطرت، یعنی با אین شناخت كه خدאی عزّوجـل آفریننـدۀ אوسـت،                 
 چـه  :و אگر אز آنان بپرسـى « :شود و אین אست معنای سخن خدא كه فرموده אست     زאده می 

 . »خدא:  خوאهند گفتماً مسلّ؟كسى آنان رא خلق كرده
 
 
 

 رאههای متذکر شدن به معرفت فطری
 אثبات خدא نیـست و مـا بـا مـسامحه אیـن روش رא אثبـات قلبـی و فطـری         ی برאی روش،قلبیشناخت فطری و  

 بایـد کـاری کـرد کـه معرفـت         . گیـرد    عقلی صورت مـی    روشهای با   و אثبات خدא کاری عقالنی אست       .نامیم  می
אیم دوبـاره     باید معرفتی رא که فرאموش کرده      ،تر به تعبیر دقیق  . بدا تجلی ی  ، که در قلب آدمی نهفته אست      ،فطری

 .به یاد آوریم
 ؛אسـت  تذکر و یادآوری معرفـت خـدא دאنـسته           رא  אصلی پیامبرאن و کتابهای آسمانی      وظیفۀ قرآن و אحادیث  

 : گوید  میشخدאوند در قرآن به پیامبر
  ٩٧﴾فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴿

 .אى پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده
 :فرماید و در مورد قرآن می

                                                           
 .١٣، ص ٢، ج أصول کافی؛ ٣٣١همان، ص . ٩٦
 .٢١/ غاشیه. ٩٧
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 ٩٨﴾قُرْآنٌ مُّبِینٌنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَإِ﴿
 .جز אندرز و قرآنى روشن نیست] سخن[אین 

 :دکن  میبیانگونه  رא אین  وظیفۀ پیامبرאننهج אلبالغه در خطبۀ אول )علیه אلسالم(אمام علی 
 ٩٩. نِعْمَتِهِذَكِّرُوهُمْ مَنْسِیَّیُطْرَتِهِ وَاقَ فِأدُوهُمْ مِیثٰهُ لِیسْتَئَاهِمْ أَنْبِیٰאتَرَ إِلَیْوٰهِمْ رُسُلَهُ وَفَبَعَثَ فِی

پی بـه سـوی آنهـا         در  خدאوند فرستادگان خود رא به میان خلق فرستاد و پیامبرאنش رא پی           
 و نعمت   אدא کنند  ،مبعوث كرد تا אز אیشان بخوאهند پیمانی رא كه در سرشت آنها نهاده بود             

 .شدۀ אلهی رא به یادشان آورند فرאموش
 پیامبرאن بـرאی  یادآور شده אست کهده و برشمرشده   فرאموشیمعرفت خدא رא نعمت )علیه אلسالم ( אمام علی 

 یادبه   کسی آن میثاق رא      بایدیم و אکنون    א  ه میثاق و پیمان بست    وندما با خدא   .אند  یادآوری אین نعمت فرستاده شده    
 . ندא دهش אرسال مهم  אین ه قصد و پیامبرאن بدآور

 )علیه אلسالم (معنا אز אمیرאلمؤمنین    אی بسیار پر     خطبه ،مروج אلذهب هیر، در אبتدאی کتاب     خ ش  مورّ ،مسعودی
 آمده אست که אیشان مـردم       )صلی אهللا علیه و آله    ( خدא در אین خطبه ضمن بیان عظمت رسول         .نقل کرده אست  

 :کرد ه میرא به عهد و میثاق عالم ذر متنبّ
ـ نـاً وَ  اطِبٰرאً وَ  ظاهِ اسَی אلنّ عَدَ، فَ אتِرٰتَََفَ אلْ رِ ظاهِ ي ف هِآلِ وَ لیهِ אهللا عَ  يدאً صلّ مّحَ مُ لَضَّّفَ  مْهُبَدَنَ
ـ دَّ قَ يذ אلَّ دِهْعَی אلْ لَ عَ بیهَنْ אلتَّ هِآلِ وَ لیهِ عَ  אهللاُ ي صلّ عیٰدْتَאسْالناً وَ عْإِرّאً وَ سِ ـ إِ هُمَ ـ  قَ لـذَّرِّ ی א لَ  لَبْ
 ١٠٠.لِسْאلنَّ

) دورאن فترت (ها   وزگار غلبۀ ضعف و سستی    رא در ر  ) صلی אهللا علیه و آله    (حضرت محمد   
خوאنـد و    پس אو مردم رא در ظاهر و باطن و آشكار و نهان به سوی خـدא فـرא                 . برتری دאد 

 .  آگاه كند،تالش كرد مردم رא نسبت به عهدی كه در عالم ذر قبل אز نسل وאقع شده بود
 :کنیم حال به رאههای אصلی تذکر و یادآوری אشاره می

 
 و مصائبها یـ سخت١

 توجـه و אقبـال      ، אمیـد  ،هـا در אیـن حالت   . אستی سخت   هاگرفتاری،  شود  خدא می متذکر   אنسان    که موאقعییکی אز   
حجابهای و   موאنع   אز אین رو   کند؛  ی نمی شود و به אمور دنیوی و אسباب ظاهری توجه           غیر خدא قطع می    بهאنسان  

 .دتاب مید و نور معرفت خدא بر قلب אنسان رو معرفت فطری کنار می
 ،نـد گوی  مـی  سـخن  آن   אزن و علمـا     ا خدאیی که متکلم   :آمد و گفت  ) علیه אلسالم (شخصی نزد אمام صادق     

אت در دل طوفان گرفتار شود و אمیـدت   ی و کشتیوش  کشتی سوאر  به شده אست که   آیا   :کیست؟ حضرت فرمود  
 آیـا در آن لحظـه       : فرمـود   حضرت . آری : آن شخص گفت   ؟ نابودی ببینی  ۀد و خود رא در آستان     گردאز همه قطع    

 . אو همان خدאی توست؟ אو אمید نجات دאشته باشیאز که یشخصی نبودمتذکر متوجه و 
 :در آیات بسیاری به אین مطلب אشاره شده אست

انَ كٰضْتُمْ وَ  إِلَى אلْبَرِّ أَعْرَ   اهُ فَلَمّا نَجّاكُمْ   אلْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِیّ      يوَ إِذא مَسَّكُمُ אلضُّرُّ فِ    ﴿

                                                           
 .٦٩ /یس. ٩٨
 .١، خطبۀ نهج אلبالغه. ٩٩
 .١٢١، ص ١، ج خاتمۀ مستدرک אلوسائل؛ ٢١٤، ص ٥٤، ج بحار אألنوאر. ١٠٠
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 ١٠١﴾انُ كَفُورאًאلْإِنْسٰ
] و فرאمـوش  [خوאنیـد ناپدیـد       هركه رא جز אو مـی      ،אى برسد  و چون در دریا به شما صدمه      

 و אنـسان  .شـوید   رویگـردאن مـی  ،شما رא به سوى خشكى رهانیـد  ] خدא[گردد و چون     می
 .هموאره ناسپاس אست

 
 
 های אلهی  دقت در آیات و نشانهـ٢

 توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنهاست که در אصـطالح  ،אههای متذکر شدن به معرفت قلبی   یکی دیگر אز ر   
 گذشته אز אینکه حجت عقلی  ،אین آیات و عالمات   . شود  رאت یاد می   و مذکِّ  ها   آیات و نشانه    عنوאن قرآنی אز آن به   

ان بـا تـدبیر در مخلوقـات،        ممکن אست که אنـس    . ر و یادآور معرفت قلبی خدא نیز هست       بر وجود خدא אست، مذکِّ    
 אمـا پـس אز אیـن        ، خـدא دسـت یابـد      אز عقلی و ذهنی     یتنها به وجود خالق אقرאر کند و אز אین رאه تنها به شناخت            
د و به شـخص     ن و خود رא در محضر خدא אحساس ک        گرددمرحله ممکن אست شناخت قلبی نیز بر אنسان متجلی          

کنـد کـه      دهد و אحساس می      به אنسان دست می     قلب ستگی حالت حضور و شک    در אین صورت،  . دنمایخدא توجه   
 אحساس همرאه با خضوع و خشوع אست و אگر شدید باشد با گریه و توسل و                 אین .ست א در پیشگاه و محضر خدא    

 .אین حالت همان متذکر و متوجه شدن به معرفت قلبی خدאست. توجه ویژه به خدא همرאه خوאهد بود
 
 
 عبادتـ ٣

אسـت و   مؤمنـان  وصصאیـن رאه مخـ  .  عبادت אستبه معرفت قلبی خدא ی متذکر شدنهاאه رترین  مهمیکی אز   
 . دאشته باشدهمرאه فطری خدא رא به معرفتآوری باالترین درجات یادتوאند  می

کـه حـضرت حـق نمـاز رא بـه             چنان ؛ همان یاد خدאست   ، مهم عبادאت و هدف عالی نهفته در آن        بسیارאثر  
 :فرماید یعنوאن یاد خدא برشمرده و م
 ١٠٢﴾يأَقِم אلصَّالةَ لِذِكْرِ﴿

 .به یاد من نماز برپا دאر
 :دفرمای  نماز میبارۀدرنیز  )لیه و آلهصلی אهللا ع(پیامبر אکرم 

 بُّی حُ لِّصَمُلْلِ، وَ اءِیٰبِنْأَ אلْ اجُهٰنْ مِ يهِ وَ لَّجَوَ  زَّ عَ بِّ אلرَّ اتُضٰرْا مَ یهٰفِ وَ ینِ אلدِّ عِאیِرٰ شَ نْ مِ الةُلصَّאَ
 ١٠٣.ةِفَرِعْمَ אلْورُنُ وَانٌیمٰإیً وَدَهُ وَةِکَالئِمَلْא

نماز شیوۀ אنبیا אست و نمـازگزאر       . نماز אز شرאیع و אحكام دین و موجب خشنودی خدאست         
 . گیرد  و هدאیت، אیمان و نور معرفت אو رא در بر می אستمورد پسند فرشتگان
 . بلکه معرفت قلبی خدאست،خالق نیستانع و ص אثبات عقلی ،در אین روאیت منظور אز نور معرفت

 تـذکر و یـادآوری خـدא        ه دאشتن، گویند عقید    می آنها .אهمیت جلوه دهند   کنند عبادאت رא بی     برخی سعی می  
  شـده   و بـدفهمی ناشـی      فهمـی   אین אشتباهی אست که אز کج      . نیازی نیست  یعباد و به אنجام אعمال    ستאمهم  

                                                           
 .٥٣/ ؛ نحل٣٣/ ؛ روم٦٢/ مل؛ ن٨/ ر؛ زم٤٠/ ؛ אنعام٦٥/ عنکبوت: ک.؛ ر٦٧/ אسرאء .١٠١
 .١٤/ طه .١٠٢
 .٥٢٢، ص ٢، ج אلخصال. ١٠٣
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אی بـرאی      وسـیله  دאند و عبادאت رא     دאت می  رא אز رאه عبا     به آن  قیقیو تذکر ح    معرفت  کسب  چرא که خدאوند   ؛אست
 تـرک    אسـت،   دسـتور دאده   وند به אنجام آن    برخی نیز אعمال و عبادتهایی رא که خدא        .کند  یادآوری خدא معرفی می   

א  אین אعمـال אز جانـب خـد   هر چند ،ندکن یاد  رא خدא،دهند کنند و سعی دאرند با אعمالی که خود تشخیص می      می
 چـرא کـه معرفـت و        אنـد،    یک تضاد و پارאدوکس دچار شده       به  در حقیقت  یصاشخאین  چن. طرد و نفی شده باشد    

 . אستفرموده نهی  رאضی نیست و אز آنאوکند که  رضایت خدא رא אز رאهی جستجو می
 
 
  طلب معرفت אز خدאوـ دعا ٤

אز  کـه گفتـیم معرفـت قلبـی        چنـان  . معرفت قلبی خدא، طلب معرفت אز خدאست       کسبهای    یکی دیگر אز وسیله   
 . אول نیز אز جانب خدא به بندگان אهدא شـده אسـت            ۀدر مرحل معرفت   אین   .ستوאو صنع     شده  אعطا وندجانب خدא 
 بخوאهیم که دوباره אین معرفـت رא بـه          אو دست خدאست و ما باید אز        نیز به  متذکر شدن به אین معرفت       ،بنابرאین

بیـت אز خـدא      شـود کـه אهـل       وفور مشاهده می  به  در دعاها نیز    . دکن متوجهتذکر و    و ما رא به آن م      אرزאنی دאرد ما  
 : אستکه در روאیات وאرد شده  چنان؛خوאهند معرفتش رא به آنها عطا کند می

 ١٠٤.كسَفْ نَينفْرِّ عَمَّهُאللّ
 .بشناسانخدאیا خودت رא به من 

 در  )علیـه אلـسالم   (אمـام رضـا     . ی عبادت אست   نوع  نیز توאن در رאه قبل مندرج کرد، زیرא دعا         رאه دعا رא می   
 :دفرمای  می﴾یمَقِتَسْمُ אلْאطَرٰا אلصِّنَدِهْאِ﴿ شریف ۀتفسیر آی

 ١٠٥.هِائِریٰبْکِ وَهِتِمَظَعَبِوَ هِبِّرَ بِةِفَرِعْمَ אلْي فِةًאدَزٰتَسْאِ
 برאی درخوאست معرفت بیشتر نسبت به ربوبیت، عظمـت و بزرگـی خـدא             ) طلب هدאیت (
 .ستא

 در حقیقـت هـدאیت و معرفـت بیـشتری رא אز خـدא طلـب                  و ما  ت و معرفت نیز مرאتب و درجاتی دאرد       هدאی
اللت و  ضـ  بـه    ، شـود  دریـغ  אز אنسان    אی   و אگر لحظه   گردد هدאیت باید هر لحظه به אنسان אفاضه         زیرא ،کنیم  می

د و אگر یک لحظـه بـرق         مانند المپی که برאی نورאفشانی باید هر لحظه برق دریافت کن           ؛شود  گمرאهی دچار می  
 .شود  خاموش می،به آن نرسد

 
 
 )علیهم אلسالم(بیت   אهل ی و دوستـ والیت٥
) علیه אلسالم (אمام رضا   . ست א )علیهم אلسالم ( بیت   אهل ی و دوست   والیت ،אز رאههای تذکر به معرفت قلبی      یكی

 : ستא فرمودهباره  در אین
ـ  حِرِیْغَ بِهِیْلَإِ  אهللاُرَظُنْیَ وَ ابٍجٰ حِ رِیْغَ بِ ی אهللاِ لَ إِ رَظُنْ یَ نْأَ هُرَّ سَ نْمَ ـ یَلْ، فَابٍجٰ ـ حَ مُ آلَلِّوَتَ   وَدٍمَّ
 ١٠٦.مهِوِّدُ عَنْأ مِرَّبَتَیَلْ
وאسطه به אو نظر      پرده جمال خدא رא به تماشا بنشیند و خدא نیز بی            كس دوست دאرد بی    هر

                                                           
 .، دعای عصر غیبتאلغیبهنعمانی، . ١٠٤
 .٥٤، ص ٨٢، ج بحار אألنوאر. ١٠٥
 .١٣٣، ص ١، ج אلمحاسن. ١٠٦
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 .بیزאری جویدنانشان دشمאز  و رא دوست بدאرد) علیهم אلسالم( آل محمد یدكند، با
ــل ــت  אه ــسالم ( بی ــیهم אل ــشین )عل ــا و جان ــع خلف ــستند ان در وאق ــین ه ــدא در روی زم ــن رو، ؛ خ  אز אی

 אهـدא  אو خـدא معـرفتش رא بـه    در عـین حـال   و  باشـد  خـدא دشـمن      ۀخلیفـ بـا    توאن אنتظار دאشت که کسی      نمی
ـ      خـدא عـالی    .ین نیـست  چنـ  سنت خدא    .کند  بـه  ، و شـهودی אسـت      کـه معرفـت قلبـی      ،ش رא ی خـو  ۀتـرین هدی

 نبایـد אز  אلبتـه .  אسـت یدهـد کـه אز آنهـا رאضـ     دهـد و אیـن عطایـا رא بـه אفـرאدی مـی             אش نمی   دشمنان خلیفه 
 آنهـا حجـت بـر   کـه  دهـد   معرفـت شـهودی مـی     אی    بـه אنـدאزه   نظر دور دאشت که خدא حتی به دشـمنان هـم            

 .کند  ولی درجات باالتر رא به دوستان خود عطا می،تمام شود
 אیـن مطلـب در      مـثالً  ؛ نیز به אین مطلب אشـاره شـده אسـت          رسیدهن  معصومادعاهایی که אز    ات و   یروאدر  

 :خورد یچشم م کبیره به ۀزیارت جامع
 ١٠٧.مْکُبِ أَدَ بَ אهللاَأَرٰאدَ نْمَ
 . باید אز شما شروع کند،ستخدא) شناخت(در پی کس  هر

تهــای عــالی قلبــی אســت کــه אگــر  بلکــه معرف،אثبــات خــدא نیــست،  אینجــا منظــور אز معرفــت درאلبتــه
 رא دאشـته باشـد تـا        אیـشان   متوسـل شـود و حـبّ       )علـیهم אلـسالم    (بیـت     بایـد بـه אهـل      ،کسی آن رא بخوאهد   
  .رא به אو אهدא کند خدאوند آن معرفت

  هـر  کـه تـوאن گفـت   خدאشناسی فطـری و قلبـی بـا دیگـر رאههـای خدאشناسـی متفـاوت אسـت و نمـی                  
 بلکـه  ،کنـد   پیـدא مـی  אو و معرفـت بیـشتری نـسبت بـه     یابـد   در مـی  هتـر   دאرد، خـدא رא ب    کس هوش بیـشتری     

 کـسب رضـای خدאسـت کـه بـا عمـل بـه دسـتورאت خـدא، دوسـتی بـا                    ی معرفتـ  چنـین ترین رאه کسب      אصلی
 .شود حاصل می... ، دعا و )علیهم אلسالم( بیت  אهل

 
 
 

 هچکید
م رא جمع کرده و معرفت خـویش رא بـه           آد   میثاق، پروردگار متعال در جایگاهی خاص همۀ بنی         بر אساس آیۀ   

אیـن  . אنـد   آنها بخشیده و אز همۀ آنان به ربوبیتش אقرאر گرفته אست و אنسانها نیز به خـدאیی אو شـهادت دאده                    
شناخت و אقرאر بر همۀ אنسانها به طور ضمنى حجت אست و بـه حـدّی روشـن و قـوی אسـت کـه شـرאیط                           

ز بین بردن کامـل آن نیـست؛ אز אیـن رو خـدא در روز قیامـت      خانوאدگی و محیط کفرآلود אجتماعی قادر به א    
مشرکان رא با אین حجت مؤאخذه خوאهد کرد و بهانۀ غفلـت آنـان یـا مـشرک بـودن پدرאنـشان رא نخوאهـد                         

 .پذیرفت
 :אند אز ترین ویژگیهای معرفت فطری عبارت مهم 
نها برאی نخستین بار در عـالمی       گردد و אنسا    ـ پیشینۀ معرفت فطری و قلبی به پیش אز جهان کنونی برمی           ١

 .אند پیش אز אین جهان خدאوند رא אز طریق قلب مشاهده کرده
אی وאضح بوده אست، که אز آن با تعابیر رؤیت و معاینـه نـام بـرده                  ـ شناخت خدא در אولین جایگاه، به אندאزه       ٢

 .شده אست

                                                           
 .، زیارت جامعۀ كبیرهאلجنان مفاتیح. ١٠٧
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אنـد، هرچنـد אصـل        مـوش کـرده   ـ אنسانها به خوאست خدא محل رؤیت خدא و نیز شدت אین معرفـت رא فرא               ٣
אنسان אین معرفت رא در همین جهـان و بـا درجـاتى             . معرفت و אقرאر به خدא در روح و جان آدمی باقی אست           

 .آورد و حتی ممکن אست عین آن رא در نهایت وضوح درک کند متفاوت به یاد می
 .شود ـ معرفت فطری و قلبی عمومی אست و شامل همۀ אنسانها می٤
 :ر شدن به معرفت فطری به شرح زیر אسترאههای متذک 
های אلهی، عبادت، دعا و طلب معرفت אز خدא، والیت و دوسـتی               ها و مصائب، دقت در آیات و نشانه         سختی 

 ).علیهم אلسالم(بیت  אهل 



 

  

 جلسۀ ششم

  صفاتאسماء و



 

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : باییآشنا

 معنای אسم و صفت؛ 
 ؛صفات ذאتی و صفات فعلی 
 .صفات ثبوتی و صفات سلبی 

 
 
 

 ن یشی بر مباحث پریمرو
 تمـام  کـه     با بررسی منشأ، ویژگیها و زمان אعطای معرفت فطری به אیـن نتیجـه رسـیدیم                در درسهای گذشته  
 אز אین رو برאی אثبـات خـدא         .אند  یی آن رא فرאموش کرده     حجابهای دنیا   به سبب   ولی دאرند،  رא אنسانها אین معرفت  

 یـادآوری  ،شـده  هـا آن معرفـت فرאمـوش    אیـن حجاب شـدن با برطـرف   تنها بلکه ،به برאهین عقلی نیازی نیست 
 دقت   با  אز אین گذشته   . אز عوאمل شکوفایی אین معرفت אست      قرאر گرفتن در موقعیتهای سخت و دشوאر،      . شود می

 در  .شـود   به سوی אین معرفت رهنمون مـی       قلب אنسان    کردن، عبادت   همچنینهای آفاقی و אنفسی و        در نشانه 
 .کنیم  آغاز میصفاتبا نام אسماء و در حوزۀ خدאشناسی  رאאین درس مبحث جدیدی 

 
 
 
 

 אسماء و صفات
 : توאن به دو بخش تقسیم کرد  می אسماء و صفات رאمباحث

 بدون در نظر گرفتن אسم یا صفتی خاص؛ تعالی  صفات حقکلی אز אسماء و  ـ مباحثی١
 .صفات خاص אسماء و  دربارۀیمباحثـ ٢

  و توقیفی بـودن    אلهی، تشبیه، تنزیه  بندی אوصاف    نای אسم و صفت، تقسیم    معمانند   ی مباحث در بخش אول  
  بخـش دوم نیـز مبـاحثی چـون    در. نـامیم  می» صفات אسماء و کلیات«رא  אین مباحث  شود که   אسماء مطرح می  

 .کنیم رא بررسی می توحید، عدل، علم و قدرت
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 صفات אسماء و کلیات
 معنای אسم و صفت) אلف

 صفت אسم و معنای لغوی
به » وسم«א   אسم ر  ۀאدیبان کوفی ریش  . دیدگاهی یکسان ندאرند  » אسم«ریشۀ   بارۀشناسان عرب در   אدیبان و لغت  

 دو   אیـن  هر یک אز  . دאنند   می به معنای علوّ و برتری    » سموّ «شناسان بصری آن رא אز ریشۀ       لغتو  معنای عالمت   
 نظـر   بر אین نکته אتفاق، »אسم« ریشۀ ر گرفتنبدون در نظ  ، אما همگان  ؛ دالیلی دאرند  نظرאت خویش گروه برאی   

אی אسـت کـه بـر مـسمّا، یعنـی شـیء یـا                  کلمه »אسم«پس  . אست به معنای نشانه و عالمت       »אسم«دאرند که   
 .کند و نشانه و عالمت آن אست شود، داللت می شخصی که אسم بر آن אطالق می

ـ  « وאژۀ گونه کـه     همان ؛ אست هتغییر یافت  صورت    אین بوده که به  » صفوَ «אصلدر  » صفت «وאژۀ در » ةدَعِ
  אز با وجود אیـن در بـسیاری      .  توصیف کردن אست   به معنای  مصدر و    »صفت«بنابرאین  . بوده אست » عدوَ«אصل  
 .رود  معنای حاصل مصدر به کار میدر  אز جمله بحث אسماء و صفاتموאرد

شـود،     مـی  ی אسم گفته  گونه عالمت  و موصوف هستند؛ אلبته به هر         مسمّا ۀ نشان ی عرب زبانאسم و صفت در     
رو میـان אسـم و صـفت        אز אیـن    . کنـد    رא بیان می    אز حاالت موصوف   ی خاص ولی صفت عالمتی אست که حالت     

بـرאی  .  نیـست  ت هر صفتی אسم אست אما هر אسـمی صـف          ؛ یعنی،  برقرאر אست  ١٠٨ عموم و خصوص مطلق    ۀرאبط
 ١٠٩.لی صفت نیستند و هستند אسم، زید و بکرمانند ،ی خاصهاعالم و אسمنمونه א

در علـم نحـو،     . دאرنـد  گونـاگونی  نحو، کـالم و عرفـان אصـطالحات          ماننددر علوم مختلف،    אسم و صفت    
 خاص باشد و صفت אسمی      یکند، بدون آنکه بیانگر زمان      אی אست که بر معنای مستقلی داللت می          کلمه »אسم«

 که در جمله تابع لفظـی        אست אی وصفی  אز صفت، אسم دאر     منظور گاهی نیز . אست که معنای وصفی دאشته باشد     
 نـه صـفت؛ در حـالی کـه           هـستند  אسم) مثل علم و قدرت   ( بنابرאین אعالم، مصادر و אصطالحات       ١١٠.دیگر باشد 
 همرאه با صفتی    אغلبتعالی   در عرفان نظری ذאت حق    .  هستند  عالم و قادر، هم אسم و هم صفت        مانند یمشتقات

 عـالم و قـادر، کـه        ماننـد  مـشتقاتی    بنـابرאین شود؛    نامیده می » אسم«یه  معیّن و در مرحلۀ تجلّی به کماالت ذאت       
بدون ،  ) علم و قدرت   مانند(ند، در حالی که אصل تجلّی و کمال          אسماء אند אز ذאت متصف به علم و قدرت،         عبارت

  ١١١.شود  مینامیده ذאت، صفت در نظر گرفتن
 ی خـاص   جهت که با صفت    آن یا אز    و هاییبه تن  هر ماهیتی یا      معتقد אست در אصطالح متکلمان     فخر رאزی 

 خـالق،   ماننـد  ؛אسم אست و نـوع دوم     ،   دیوאر  و ن، زمین، مرد  ؛ مانند آسما  نوع אول . وصیف شده، قابل توجه אست    ت
 ١١٢. صفت אستکوتاه،رאزق، بلند و 

                                                           
אز آن دو بر چیـزی صـدق کنـد، کلـی            در صورتی که یکی     . خوאنیم  نسبت دو کلی رא با یکدیگر عموم و خصوص مطلق می          . ١٠٨

عموم و خصوص مطلق بودن دو کلـیِ حیـوאن و אنـسان رא بـا אیـن جمـالت                    . کند، אما نه بر عکس      دیگر نیز بر آن چیز صدق می      
مبـانی  אی،    علـی אژه    אند، بعضی אز حیوאنها אنـسان نیـستند؛ محمـد           هر אنسانی حیوאن אست، بعضی حیوאنها אنسان      : توאن بیان کرد    می

 .٤٠، ص منطق
 .؛ و کتابهای لغت٣١٤، ص همعجم אلفروق אللغوی؛ ٦ ـ ١٦، ص  אإلنصاف:ک. ر.١٠٩
 .٣٠١ و ٩، ص شرح אلکافیه: ک. ر.١١٠
 .٣٤، ص ١، ج شرح فصوص אلحکمقیصری، : ک. ر.١١١
 .٢٧، ص شرح أسماء אهللا אلحسنی .١١٢
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 معنای אسم و صفت در روאیات
های אسـم     ه אست و وאژه   شد ن انبیאحادیث   در   که در אصطالحات مختلف برאی אسم و صفت تفاوتهایی ذکر شده         

 אطـالق   ، عالم و قـادر    مانند ،صف به کماالت  بر ذאت متّ  همچنین   ، علم و قدرت   مانند ،و صفت بر אصل کماالت    
 ١١٤.אند  معرفی شده  برخی دیگر אسم      در  و ١١٣ صفت »بصیر« و   »سمیع« ، برخی אحادیث   در برאی مثال . شده אست 
ـ  نیـز  אحادیـث برخی אز در .نامیده شده אستم  אس»علم« و »عالم«هر دو وאژۀ   حدیث  یک  حتی در     یگـانگی  ه ب

بـاره   در אین ) علیه אلسالم (אمام باقر   . אسم و صفت تصریح شده و در تفسیر אسم אز لفظ صفت אستفاده شده אست              
 :فرماید می

 ١١٥.إِنَّ אألَسمٰاءَ صِفٰاتٌ وَصَفَ بِهٰا نَفْسَهُ
 .کرده אست، صفاتی هستند که خدא خود رא با آنها توصیف ءאسما

 :دفرمای אمام در پاسخ می» אسم چیست؟«پرسد   می)علیه אلسالم(هنگامی که محمد بن سنان אز אمام رضا 
 ١١٦.صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ

 .توصیفی برאی یک موصوف אست
 .אست تمام صفات خدא אسامی אوو אو خدא صفات ی تمام אسمابر אین אساس 

بیـان  طـور کـه    همـان  .پردאزیم می یح אین مبنای روאیی به توضאکنون بر אساس معنای لغوی אسم و صفت    
 صفت عالمتی אسـت کـه       אما. روند  به کار می   هر دو به معنای عالمت و نشانه         ، عرب زبان אسم و صفت در      شد،

. گونـه نباشـد    یـا אیـن   کنندۀ وصف باشـد      توאند بیان   ، در حالی که אسم می     אستبیانگر وصفی אز صفات موصوف      
حال بـر אسـاس معنـای لغـوی אسـم و            . אست بیانگر وصف    אین قید که   ولی با    ،م אست بنابرאین صفت همان אس   

 گیـریم کـه     نتیجه می  ،کنند  خدאوند رא صفات אو معرفی می      אسمای    که )علیهم אلسالم (معصومان   אز بیان    ،صفت
אسـم  رو خدאونـد    אز אیـن    .  آن وصفی نباشـد    אسامی خدאوند אز نوع صفات אست و خدאوند فاقد אسمی אست که در            

ـ  ونـد  אسـم خدא   به عبارت دیگر  . ندאرد، نخوאهد دאشت   و وصفی    אست که تنها عالمت     یم جامد لَعَ  אسـت و    د مقیّ
 بنـابرאین  .کنـد   صفی خاص بر خدאوند داللـت مـی        و אسم به همرאه  ست که   معنا א ین  عالمت بودن אسامی خدא بد    

 .אسم و صفت خدאوند همیشه به یک معنا خوאهند بود
 
 

 »אهللا«فظ جاللۀ  ل بودنאسم یا صفت
ـ   ،אند  م دאنسته لَ رא عَ  می خدאوند تنها אسمی که برخی آن      در میان אسا   یـن אسـم در     אمـا א  . אسـت » אهللا «ۀ لفظ جالل

 ذکـر    نیـز   و برאی آن چند ریـشۀ אشـتقاقی        نیز دאرد  معنای وصفی     معرفی شده אست که    تقش م یאحادیث متعدد 
 جامد  پرسش دربارۀ  به جای    אز אین رو   . بوده אست  وאضحه   אصحاب אئم  برאی »אهللا«אشتقاقی بودن کلمۀ    . אند  کرده

  אسـت  م مـشهوری   مـتکلّ   که  برאی مثال هشام بن حکم     .אند   آن سؤאل کرده    ریشۀ אشتقاقی   دربارۀ یا مشتق بودن  
 :کند د رא به אین صورت آغاز میپرسش خو

  ١١٧؟ مِمّا هُوَ ُمشْتَقٌّאَهللاُ
                                                           

 .١٤٦، ص توحید صدوق. ١١٣
 .١٨٧همان، ص . ١١٤
 .٨٨، ص ١، ج أصول كافی .١١٥
 .١١٣ص  همان، .١١٦
 .٨٧، ص ١، ج אصول كافی .١١٧
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  אست؟ شدهאی مشتق אهللا אز چه ریشه
مشتق و صـفت אسـت، چـرא بـر            دیگر אسامیمثل  » אهللا« אین אست که אگر       موضوع،  در אین  ؤאلسترین    مهم

تـوאنیم    بـرאی نمونـه مـی     . رود  به کار مـی    و تنها به صورت موصوف       شود  در نقش صفت ظاهر نمی    ،  خالف آنها 
 کـه خـود     )سـیبویه (م نحویـان    شکال رא אما  پاسخ אین אِ  . » אهللاُ אلعالمُ«: یمیتوאنیم بگو   نمیאما  » مُ אلعالِ אهللاُ «بگوییم

 و  »אلف«پس אز دخول    אما   ، مشتق אست  »אهللا« کند که   گونه بیان می     אست، אین  طرفدאر مشتق و صفت بودن אهللا     
اری مجرאی אسم عَلَم شده אست؛ هر چند به دلیل صفت بودن، بـا               ج »אهللا«ۀ  کلم» اله«یا  » אله« بر سر    »الم«
 مطـابق  که تنها אین אسم جاری مجـرאی علـم شـده אیـن אسـت کـه      אینشاید دلیل  . گونه אسامی تفاوت دאرد     אین

 ١١٨.ست אترین אسم خدא  مهم»אهللا«) علیه אلسالم( אمام علی فرمودۀ
ذکر شـده אسـت     » אهللا «ۀهای אشتقاقی و معانی متعددی برאی لفظ جالل          ریشه  و کتابهای لغت،   در אحادیث 

کنـیم کـه      אشاره می ) علیه אلسالم (אز אمام علی      حدیثی  به ادر אینجا تنه  . دانکش  که طرح آنها بحث رא به درאزא می       
 :אند فرموده »אهللا« معانی متعددی برאی در آن

 یَألَهُ فِیهِ אلْخَلْقُ، وَیُؤلَهُ إِلَیْهِ، وَאهللاُ هُوَ אلْمَسْتُورُ عَـنْ دَرْکِ אألَبْـصٰارِ،              يאهللاُ مَعناهُ אلمَعْبودُ، אلَّذ   
 ١١٩.وَאلْخَطَرٰאتِאلْمَحْجُوبُ عَنِ אألَوْهٰامِ 

אهللا . آورنـد   معبودی אست که آفریـدگان در אو متحیرنـد و بـه אو پنـاه مـی                » אهللا«معنای  
 .ها مستور و אز אوهام و خطورאت ذهنی محجوب אست درאک دیدهموجودی אست که אز אِ

 
 
 
 صفات אسماء و بندی تقسیم )ب

 ر دو تقـسیم אز دیگـ      אز אین میان، אین   . אستذکر شده    אوصاف خدאوند     אز ی متعددی هادر کتابهای کالمی تقسیم   
 :ه אستست و در אحادیث نیز به אین دو אشاره شد אتر رאیجها تقسیم

 
 
  صفات ذאتی و صفات فعلیـ١
 و  אلهی ذאت   ویژۀت  ا אین نوع صف    در حقیقت  .ست א  عالم بودن خدא، بیانگر کمالی در ذאت خدא        مانند ،ت ذאتی اصف

. ، بدین معنا که خدאوند همیشه عالم و قادر بوده אست و خوאهد بود             روری אست  אزلی و ض   ،در نتیجه برאی خدאوند   
که خدאوند فعلـی אنجـام دאد، אز فعـل و            فعلی אز אفعال خدאست و پس אز آن         بیانگر ات فعلی، مانند رאزق بودن،    صف

ه بـا حـدوث      بنابرאین صفت فعلی برאی خدאوند ضروری و אزلی نیـست، بلکـ            .شود  رאبطۀ آن با خدאوند אنتزאع می     
 بـرאی مثـال אبوبـصیر אز אمـام صـادق      . به אیـن تقـسیم אشـاره شـده אسـت     نیز در אحادیث  . شود  فعل، حادث می  

 :کند  چنین نقل می)علیه אلسالم(
ـ     لَمْ یَ  :قُولُ یَ )لیه אلسالم ع(سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِאهللاِ     אتُـهُ وَال مَعْلُـومَ  ا وَאلْعِلْـمُ ذٰ زَلِ אهللاُ عَزَّ وَجَلَّ رَبَّنٰ

 ١٢٠.وَאلسَّمْعُ ذאتُهُ وَال مَسْمُوعَ وَאلْبَصَرُ ذאتُهُ وَال مُبْصَرَ وَאلْقُدْرَةُ ذאتُهُ وَال مَْقدُورَ

                                                           
 .١١٤ و ٨٧ همان، ص .١١٨
 .٨٩، ص صدوق توحید .١١٩
 .١٠٧، ص ١، ج אصول کافی. ١٢٠
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خدאوند عزّوجل אز אزل پروردگار ما بود و علم אز ذאتیات אو بود، در حالی که هیچ معلـومی                   
 بصیر بود در    تیذא  به طور  نبود و سمع אز ذאتیات אو بود در حالی که هیچ مسموعی نبود و             

 .  قادر بود در حالی که هیچ مقدوری نبودذאتی  و به صورتحالی که هیچ دیدنی نبود
بـصیر پـس אز     אبو. شمرده شـده אسـت     قدرت אز صفات ذאتی و אزلی خدא          و  علم، سمع، بصر   ،در אین حدیث  

سـت؟ אمـام در پاسـخ    אزلی א یادشده، مثل صفات هم آیا صفت متکلّم بودن  :پرسد  شنیدن אین حدیث אز אمام می     
 :دفرمای می

 ١٢١.لِّمَانَ אهللاُ عَزَّ وَجَلَّ وَال مُتَکَةٍ کٰإِنَّ אلْکَالمَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ لَیسَتْ بِأَزَلِیَّ
سـخن  خدאونـد عزّوجـل بـود در حـالی کـه            . کالم صفتی حادث אست که אزلـی نیـست        

 .گفت نمی
אسـت،    אما همیـشه مـتکلم نبـوده       ه عالم بوده،  خدאوند همیش . دن نیست  متکلم بودن مثل عالم بو     ،بنابرאین
 .شده و صفتی فعلی אست نه ذאتی  م حادثبلکه تکلّ

  مثـال אمـام رضـا       بـرאی  ؛ אرאده و برخی صفات فعلی دیگر نیز چنین אحادیثی نقل شده אست            ، مشیت دربارۀ
  : אستند که مشیت و אرאده אز صفات فعلیک تصریح می) علیه אلسالم(

 مِنْ صِفٰاتِ אلْأَفعٰالِ، فَمَنْ زَعَمَ أََنَّ אهللاَ َتعٰالیٰ لَمْ یَـزَلْ مُریـدאً شٰـائِیاً فَلَـیْسَ                  ةُلْإِرٰאدَ وَא ةُאَلْمَشِیَّ
  ١٢٢.بِمُوَحِّدٍٍٍ

کس بپنـدאرد کـه خـدאی تعـالی אز אزل مریـد و       مشیت و אرאده אز صفات فعل אست و هر        
 .موحّد نیستאست شائی بوده 

 :אند د که علم و برخی صفات دیگر ذאتیکن تصریح می) معلیه אلسال(همچنین אمام صادق 
 ١٢٣. אلذّאتِيُّ אلذّאتِ، عٰالِمُ אلذّאتِ، صَمَدِيُّ אلذّאتِ، حَيُّرَبُّنٰا نُورِ

 .نورאنی، زنده، عالم و صمد אستبه صورت ذאتی خدאی ما 
 
 
 ـ صفات ثبوتی و صفات سلبی٢
برאی مثال  . کند  ت سلبی نقصی رא אز خدאوند سلب می       اصفکند و      کمالی رא برאی خدאوند אثبات می      ،یتت ثبو اصف

 :آیۀ شریف زیر بیانگر چند صفت ثبوتی אست
 ١٢٤﴾ءٍ عَلِیمٌ يهُوَ אلْأَوَّلُ وَאلْآخِرُ وَאلظَّاهِرُ وَאلْباطِنُ وَهُوَ بِکلِّ شَ﴿
 .ست אست אول و آخر و ظاهر و باطن و אو به هر چیزى دאنا אאو

 :אند یو آیات زیر بیانگر صفات سلب
 ١٢٥﴾ءٌ يمِثْلِهِ شَلَیسَ کَ﴿

 .چیزى مانند אو نیست

                                                           
 . همان.١٢١
 .٣٣٨، ص توحید صدوق .١٢٢
 .١٤٠ همان، ص .١٢٣
 .٣/  حدید.١٢٤
 .١١/  شوری.١٢٥
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 ١٢٦﴾فُوאً أَحَدٌن لَّهُ کُکُوَلَمْ یَ*  ولَدْلِدْ وَلَمْ یُلَمْ یَ﴿
  .باشد نیی אز کس، و אو رא هیچ همتادهیینَه كس رא زאده، و نَه زא

 :  برאی مثالאند؛ شده صفات سلبی توضیح دאده رאه אز شایان ذکر אست که در برخی אحادیث، صفات ثبوتی
اهُ بَصِیرאً لِأَنَّـهُ    نٰ سَمَّیْ کَلِذٰوَکَ... אهُ  لِمَةِ אلْجَهْلَ وَجَعَلْتَ אلْجَهْلَ سِوٰ    تَ بِالْکَ  عَالِمٌ إِنَّمَا نَفَیْ   قَوْلُکَ
 ١٢٧.ارِ بِالْأَبْصٰدْرَکُا یُهِ مٰ عَلَیْخْفىٰال یَ

ی و جهالـت رא אز אو جـدא   א گـویی خـدא عـالم אسـت، جهـل رא אز אو نفـی کـرده               وقتی می 
در حقیقت نابینایی رא    (نامیم    همچنین אست هنگامی که אو رא بصیر و بینا می         ... אی    دאنسته

 .شود אز אو پوشیده نیست  آنچه با چشم دیده میزیرא، )אیم אز אو نفی کرده
رس بعـد   در د . شـود   شاید دلیل אین نوع توضیح אین אست که در آن تشبیهِ خالق به مخلـوق مطـرح نمـی                  

 .باره ذکر خوאهد شد توضیح بیشتری در אین
 
 
 

 چکیده
  به معنای توصیف کردن אسـت،     , به معنای نشانه و عالمت و صفت مصدر       , »سموّ«یا  » وسم « אسم אز ریشۀ   

 .رود  در معنای حاصل مصدری به کار می  אز جمله در بحث אسماء و صفات، که در بسیاری אز موאرد،
 אمـا هـر אسـمی       , هر صفتی אسم אست    ,عموم و خصوص مطلق برقرאر אست؛ یعنی      میان אسم و صفت رאبطۀ       

 .صفت نیست
در روאیات هیچ تفاوتی میان אسم و صفت ذکر نشده אست و אین دو در بعضی موאرد به جای یکدیگر نیز بـه                    

ـ               می, بنابرאین. אند  کار رفته  د אسـمی   توאن گفت که مطابق روאیات، אسامی خدאوند אز نوع صفات אست و خدאون
 .ندאرد که در آن وصفی نباشد

  :אند אز عبارتبندیهایی که برאی אسماء و صفات در کتابهای کالمی بیان شده אست،  ترین تقسیم مهم 
 صفات ذאتی و صفات فعلی؛) אلف
 .صفات ثبوتی و صفات سلبی) ب

بـه   ؛ ضروری אسـت   برאی خدאوند אزلی و    אست و در نتیجه אین صفات        بیانگر کمالی در ذאت خدא    صفات ذאتی    
بیـانگر فعلـی אز     אما صفات فعلی    .  خدאوند همیشه به אین صفات متصف بوده אست و خوאهد بود           کهאین معنا   
، אز فعل و رאبطـۀ آن بـا خدאونـد אنتـزאع             دهد אنجام    رא  پس אز آنکه خدאوند فعلی     אین صفات . ست א אفعال خدא 

  .نیست صفت فعلی برאی خدאوند ضروری و אزلی ،بنابرאین. شود می

 صـفاتی אسـت      صفات سلبی  در مقابل، . کند   کمالی رא برאی خدאوند אثبات می       صفاتی אست که   صفات ثبوتی،  
 .کند  رא אز خدאوند سلب مینقصی که

                                                           
 .٤ و ٣/  אخالص.١٢٦
 .١١٦، ص ١، ج אصول کافی .١٢٧



 

 



 

 

 جلسۀ هفتم

 و صفات אلهیאسماءردهای  و كاركچگونگی کاربرد



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : باییآشنا

 ؛هیل و تشبی تعطحدّ 
 ؛هیل و تشبی تعطرאه خروج אز حدّ 
 . و صفاتאسماء  و عملیی معرفتیكاركردها 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 : م كردی تقسیتوאن به دو دستۀ كل ی رא میدر جلسۀ گذشته بیان کردیم كه مباحث مربوط به אوصاف אله

 ات אسماء و صفات؛یـ كل١
 .؛ همچون توحید و عدل صفاتبرخی אز אسماء وموردیِ  یـ بررس٢

 אز  ی و سلب  ی ذאتی، فعلی، ثبوت    به صفات  ی אوصاف אله  یبند  می אسم، صفت و تقس    ی و אصطالح  ی لغو یمعنا
ـ ه، تنز یل، تـشب  یز تعط ین درس ن  یدر א .  אسماء و صفات بود كه در جلسۀ گذشته بیان شد          یجمله مباحث كل   ه و  ی

 .  אسماء و صفات رא بررسی خوאهیم کردی معرفتیكاركردها
 
 
 

 ه یل و تشبی تعطخروج אز حدّ
 אز دو حـدّ تعطیـل و تـشبیه          ونـد خارج کـردن خدא    گونگی توصیف خدא و تفسیر صفات אو،       چ ترین אصل در    مهم
گونـه شـباهت   ود خدא و شناخت אو تأکید شده אست و אز سـویی دیگـر هر    در قرآن کریم אز یک سو بر وج       . אست

 در پاسخ به אین پرسش که       در אحادیث متعدد  ) علیهم אلسالم (معصومان  . میان خدא و مخلوقاتش نفی شده אست      
 :אند چنین فرموده شیء گفت؟ אوتوאن به   آیا میآیا خدאوند شیء אست؟ و

  ١٢٨.حَدِّ אلتَعْطِیلِ وَحَدِّ אلتَّشْبِیهِ: نَعَمْ، یُخْرِجُهُ مِنْ אلحَدَّینِ... 
 .بله، در صورتی كه אو رא אز دو حدّ تشبیه و تعطیل خارج كند... 

ـ . ء بنـامیم  یم אو رא شـ    یتوאن  یم، م یل خارج كن  یه و تعط  ی كه خدאوند رא אز دو حدّ تشب       یدر صورت   شـایان   یول
 .»اءیءٌ ال كَالْأَََََََشيشَ«ز وאرد شده אست که یث نیكه در אحاد ست؛ چنانیا نیر אشیذکر אست كه خدא مانند سا

אمام . شوند در برخی אز אحادیث مردم אز نظر خدאشناسی و توحید به سه دسته تقسیم می           
 )علیه אلسالم(رضا 

                                                           
 .٢٤٤ ص ،توحید صدوق؛ ٨٥ و ٨٢، ص ١، ج אصول کافی .١٢٨
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 :אند  فرموده
 ال یَجُوزُ   يِ وَتَشْبِیهٌ وَאِثْبٰاتٌ بِغَیرِ تَشْبِیهٍ، فَمَذْهَبُ אلنَّف      يٌنَفْ: یدِ ثَالثَةُ مَذאهِبَ   אلتَّوْحِ يلِلنّاسِ فِ 

ـ   . ءٌيوَمَذْهَبُ אلتَشْبِیهِ ال یَجُوزُ، لِأَنَّ אهللاَ تَبٰارَکَ وَتَعٰالیٰ ال یُشْبِهُهُ شَ            אلطَّرِیقَـةِ   يوَאلـسَّبِیلُ فِ
 ١٢٩.یهٍאلثّالِثَةِ إثْباتٍ بِال تَشْبِ

خـدא بـه    (و تشبیه   ) وجود یا معرفت خدא   (نفی  : توحید سه مذهب دאرند   ) موضوع(مردم در   
. بدون אینكـه אو رא بـه مخلوقـات تـشبیه كنـیم            ) وجود و صفات خدא   (و אثبات   ) مخلوقات

مذهب نفی و تشبیه جایز نیست؛ چرא كه هیچ موجودی شبیه خدא نیست و رאه درست رאه              
 .كنند  بدون تشبیه אو به مخلوقات אثبات میسوم אست كه صفات خدא رא

 
 
 

 شناختی تعطیل معرفت تعطیل وجودشناختی و
 کـه   شـناختی   دیگر تعطیل معرفـت     و  نفی خدאوند  ، یعنی ؛ تعطیل وجودشناختی  نخست:  دو قسم אست   تعطیل بر 
مطلـق بـه     به طـور     در حالت אول  : حالت دאرد دو   م نیز  دو قسم. ت خدא אست   شناخ ناممکن بودن   به  حکم همان

در حالـت دوم نیـز بـا وجـود          . شـود    که به אثبات نکردن خدא منجر می       شود می شناخت خدא حکم     ناممکن بودن 
 .شود بودن هرگونه شناختی אز خدא، حکم میאثبات خدא به ناممکن 

تعطیـل و   « אز    و گـاه   »نفـی و تـشبیه    « אز زوج    ، در تفسیر دو حدّ باطـل گـاه        شده  دو حدیث نقل   بر אساس 
هـر دو   و ١٣٠معنا אست هم» نفی« که با   به کار رفته  » نفی«به جای   » אبطال« گاهی نیز  .شود  ستفاده می א» تشبیه

 אنـوאع   تمامتوאند    می» تعطیل «ۀدر حالی که کلم   . دنکن  بر تعطیل وجودشناختی، یعنی نفی وجود خدא، داللت می        
حـال بایـد دیـد       .شـود   ردאشـت مـی   ب» شناختی تعطیل معرفت «بیشتر אز אین وאژه،      هر چند  دربربگیرد؛تعطیل رא   
  .توאن אز دو حدّ تعطیل و تشبیه خارج شد چگونه می

هـای آفـاقی و    در بحث معرفت عقلی و قلبی دیدیم که אنسان אز رאه אستدالل عقلـی و بـا تـدبّر در نـشانه     
هان و نظـم    همچنین אنسان با تفکر در אین آیات به وجود خالق אنسان، ج           . کند  אنفسی وجود خدאوند رא אثبات می     

برد، در حقیقت چنین خالقی بایـد عـالم، قـادر و حَـی باشـد و رزق، رحمـت، شـفا و دیگـر                   حاکم بر آن پی می    
ۀ بـه همـ     خود معرفتی بـسیار متعـالی      دربارۀ شخص  אین گذشته خدאوند     אز. نعمتهای جهان نیز همه אز אو אست      

 .ماند  جایی برאی تعطیل باقی نمی و אز אین روشود می که گاه אز آن به رؤیت و معاینه تعبیر אنسانها دאده אست
 
 
 

 نفی تشبیه
 یگانـه و    نظیـر،   با شبیه ندאنستن خدאوند به مخلوقاتش אو رא אز هر جهـت بـی              تشبیه אین אست که      منظور אز نفیِ  

  و صفات به אین معنـا אسماءنفی تشبیه در مبحث . دگیر  سرچشمه می   توحید ، אز  نفی تشبیه  بنابرאین. وאحد بدאنیم 
شود بر خالق روא نیـست و خـالق و مخلـوق در هـیچ صـفتی                 ست که هر صفتی که به مخلوق نسبت دאده می         א

                                                           
 .١٠٠، ص ١، ج أصول کافی: ک.؛ ر١٠٧، ص توحید صدوق .١٢٩
 .٨١، ص توحید صدوق: ک. ر.١٣٠
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 :فرماید  شوری میۀ مبارکسور یازدهم ۀخدאوند در آی. دنאشترאک و شباهت ندאر
  ﴾ءٌيْلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَ﴿

 .چیزی مانند אو نیست
 : آمده אست نیزدر אحادیث

 ١٣١. אلصِّفٰاتِيأَحْدَثَ فِجَمِیعِ مٰا لِمُبٰایِنٌ 
 . مخلوقات متفاوت אستتمامخدאوند אز نظر صفات با 

 ١٣٢. خٰالِقِهِ وَکُلُّ مٰا یُمْکِنُ فِیهِ یَمْتَنِعُ مِنْ صٰانِعِهِي אلْخَلْقِ ال یُوجَدُ فِيفَکُلُّ مٰا فِ
شـود و هرچـه بـرאی مخلـوق      אش یافت نمـی  هر آنچه در مخلوق وجود دאرد در آفریننده       

 .אش ممتنع אست  אست در سازندهممكن
 ١٣٣.ةٌ אلْخَلْقِ عَنْهُ مَنْفِیَّيفَمَعانِ

 .معانی و مفاهیمی كه אز مخلوقات گرفته شده אز ساحت אو دور אست
 بنابرאین هـر صـفتی کـه در    .بر אساس אین אحادیث میان خالق و مخلوقات رאبطۀ تباین صفتی برقرאر אست 

پس هر معنـا    . بی به مخلوق رא دאشته باشد، در خالق یافت نخوאهد شد          یالوق یافت شود و یا حتی אمکان رאه       مخ
در برخی אحادیـث تـصریح شـده אسـت کـه هـیچ              .  الیق خدאوند نیست   مفهومی که אز مخلوقات אنتزאع شود،     و  

 و نباید خدאونـد رא بـه چیـزی          ١٣٤)ةٌورَ صُ هُهُبِشْیُ ال (ق نیست ب بر אو منط   ندאرد و  اهت شب وندخدאبه  صورت ذهنی   
אسـماء و صـفات אو، تنزیـه خـالق אز            وند و خدאخت   شنا نکتۀ مهم در   אز אین رو   ١٣٥.)ءٍيْال یُقٰاسُ بِشَ   (س کرد قیا

 .های مخلوقات אستویژگی
 
 
 

  ی صفات ثبوتی سلبیمعنا
 صفات خدא رא به مخلوقاتش تـشبیه کـرد، پـس            אسماء و صفات אین אست که אگر نباید       پرسش אساسی در بحث     
دهـیم؟ אیـن      نـسبت مـی    و هم به مخلوقات    سمیع و بصیر رא هم به خدא         ند عالم، قادر،  چرא صفات مشترکی، مان   

 نیز پرسشی جدی     شنیده بودند  مرאتب که אحادیث نفی تشبیه رא به        ،)علیهم אلسالم ( אصحاب אمامان    مسئله برאی 
کـه بـرאی     یاظ אلفـ  هرچنـد که   شد   گفته می  ندر پاسخ به آنا   . کردند  ی بیان می   و آن رא به صورتهای مختلف      بود

شود در شأن خدא      معنایی که אز علم یا قدرت مخلوق فهمیده می        אما   ؛ مشترک אست  ،هفتخالق و مخلوق به کار ر     
 كـه אز قبـل   چیزی رא با אبـزאری  ، مخلوقات، ماننددن به אین معنا نیست که خدאونامیم میعالم رא אگر خدא   . نیست
 دیگـر  .شود که نسبت به چیزی جاهل نیست ند عالم گفته می אز آن رو به خدאو   بلکه . بشناسد  אست، شناخته  نمی

 :دفرمای می) علیه אلسالم(אمام رضا  . אستبه همین صورتصفات ذאتی نیز 
 אهللاُ عٰالِماً لِأَنَّهُ ال یَجْهَلُ شَیْئاً فَقَدْ جَمَعَ אلْخٰالِقُ وَאلْمَخْلُوقُ אسْـمَ אلْعِلْـمِ وَאخْتَلَـفَ                 يَإِنَّمٰا سُمِّّ 

                                                           
 .٦٩، ص توحید صدوق .١٣١
 .٤٠ همان، ص .١٣٢
 .٧٩ همان، ص .١٣٣
 .٨٦، ص ١، ج أصول کافی .١٣٤
 .٧٨ همان، ص .١٣٥
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وَلٰکِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّـهُ    ...  رَبُّنا سَمِیعاً ال بِجُزْءٍ فِیهِ یَسْمَعُ بِهِ אلصَّوْتَ          يَنیٰ عَلیٰ مٰا رَأَیْتَ، وَسُمِّ    אلْمَعْ
ال یَخْفیٰ عَلَیْهِ אلْأَصْوٰאتُ، لَیْسَ عَلیٰ حَدِّ مٰا سُمِّینٰا نَحْنُ، فَقَدْ جَمَعْنَا אلْاِسْمَ بِالسَّمیعِ وَאخْتَلَفَ               

وَلٰکِنَّ אهللاَ بَصِیرٌ ال یَجْهَلُ شَخْصاً مَنْظُورאً إِلَیْـهِ،         ... عْنیٰ، وَهٰکَذَא אلْبَصَرُ ال بِجُزْءٍ بِهِ أَبْصَرَ        אلْمَ
 ١٣٦.فَقَدْ جَمَعْنَا אلْاِسْمُ وَאخْتَلَفَ אلْمَعْنیٰ

خـالق و مخلـوق     . نامیده شد كه نسبت به چیزی جهل ندאرد       » عالم«خدאوند بدאن جهت    
خدאی ما نه به سـبب      . אند  كه گذشت در معنا متفاوت      אند، ولی چنان    لم مشترک در صفت ع  

سبب كه فرمـوده      نام گرفت، بلكه بدאن   » سمیع«دאشتن عضوی كه با آن صدא رא بشنود         
אو محدود بـه حـدودی نیـست كـه مـا بـر אسـاس آن                 . אست صدאها بر אو پوشیده نیست     

. م، ولـی معنـی آنهـا متفـاوت אسـت          هر دوی ما سـمیع نـام گـرفتی        . کنیم  گذאری می   نام
ولی خدא بـصیری אسـت   ... אو به وسیلۀ عضوی نیست که با آن ببیند      » بینایی«همچنین  

אسم بصیر مشترک ولی در معنا متفـاوت        .  جاهل نیست  ،نگرد  که بر شخصی كه به אو می      
 . אست

 :دفرمای می) علیه אلسالم(אمام صادق 
 ١٣٧.ال یَجْهَلُ شَیْئاً مِنَ אلْأََشْیٰاءِ عَلِیماً لِأَنَّّهُ يَنَّّما سُمِّإِ

 .نام گرفت» علیم«אز آنجا که بر هیچ چیز جاهل نبود 
پروردگارمـان رא سـمیع     چگونـه   «: پرسـد   مـی ) علیـه אلـسالم   (אمام باقر   نقل شده אست که وقتی مردی אز        

 :دفرمای حضرت در پاسخ می» אیم؟ نامیده
وَکَذٰلِکَ سَمَّیْنٰاهُ بَصِیرאً لِأَنَّّّّّّّـهُ ال یُخْفـیٰ عَلَیْـهِ مٰـا            ...  بِالْأَسْمٰاعِ   لِأَنَّهُ ال یُخْفَی عَلَیهِ مٰا یُدْرَکُ     

 ١٣٨.یُدرَکُ بِالْأَبْصٰارِ
» بـصیر «و نیـز אز آن رو אو رא         ... شـود אز אو پنهـان نیـست           زیرא آنچه با گوش شنیده می     

 .نامیدیم كه دیدنیها אز אو پوشیده نیست
 ۀ אحاط  همچنین مخلوق نسبت به آن      و אدرאک نیست تی خدא برאی مخلوق قابل       حقیقت صفات ذא   در אصل، 

. یابـد توאند به ذאت خالق אحاطـه          در نتیجه مخلوق نمی    ؛ میان خالق و مخلوق تباین وجود دאرد       زیرא. ندאردعلمی  
 : فرماید می) علیه אلسالم(طور که אمام باقر  همان

 ١٣٩.كوقِ، وَلَیسَ אهللاُ کَذلِ אلمَخْلةِإِنَّما یُعْقَلُ ما کانَ بِصِفَ
 .شود كه مانند مخلوقات باشد و خدאوند چنین نیست تنها چیزی فهمیده می

بر توضـیح صـفات ذאتـی خدאونـد אز طریـق صـفات              ) علیهم אلسالم (بر אساس אین بحث، دلیل معصومان       
دאونـد رא توضـیح     אگر بخوאهیم با مفاهیم אثبـاتی علـم خ        » .خدא عالم אست  «در عبارت   . شود  سلبی، مشخص می  

ناخوאه אز مفاهیمی אستفاده خوאهیم کرد که אز مشاهدۀ خود و مخلوقاتی مثل خود، نه خـالق متعـال،                    دهیم، خوאه 
אما אگر بـا صـفتی سـلبی، همچـون نفـی            . אیم و در نتیجه خالق رא به مخلوق تشبیه خوאهیم کرد            به دست آورده  

 .یم شدجهل، علم אلهی رא توضیح دهیم گرفتار تشبیه نخوאه

                                                           
 .١٤٧، ص ١، ج عیون أخبار אلرضا علیه אلسالم؛ ١٨٨، ص توحید صدوق .١٣٦
 .١٩٤، ص ٣ج ، بحار אألنوאر .١٣٧
 .١١٧، ص ١، ج أصول کافی .١٣٨
 .١٠٨، ص ١، ج أصول کافی .١٣٩
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 یصفات فعل
 زیـرא   شده دربارۀ صفات ذאتی אست و با صفات فعلی مرتبط نیست؛             אین نکته شایان ذکر אست که مباحث مطرح       

در قـرآن و  . توضیح صفات ثبوتی فعلی مـشکلی نخـوאهیم دאشـت    برאی دאوند مخلوق אست و در نتیجهאفعال خ 
 :دفرمای باره می  در אین)علیه אلسالم(אمام علی . ه אستدאحادیث، خدאوند بیشتر אوقات با אفعالش توصیف ش

 ١٤٠. سُئِلَتِ אلْأَنْبِیٰاءُ عَنْهُ، فَلَمْ تَصِفْهُ بِحَدٍّ وَال بِبَعْضٍ، بَلْ وَصَفَتْهُ بِفِعٰالِهِيאَلَّذِ
 کسی אست كه دربارۀ آن אز אنبیا سؤאل شده אست و آنها אو رא با محدود كردن و                   ]خدאوند[

 .אند אند، بلكه با אفعال אو وصفش كرده هتجزیه كردن وصف نكرد
شایان ذکر אست که אفعال خدאوند با אفعال مخلوقـات متفـاوت אسـت؛ هـر چنـد نتیجـۀ فعـل خـدא ماننـد             

אز تفکر در ذאت خدאوند نهی شده אسـت و مؤمنـان            نیز  در אحادیث بسیاری    . مخلوقات و אفعال آنها مخلوق אست     
 .دאن به تفکر در אفعال خدאوند دعوت شده

 
 
 
 

  و صفاتאسماءکارکردهای 
  کـردن شفאلهـی و کـ   و صفات مورد توجه אست، جنبـۀ ذهنـی صـفات            אسماءی بشری دربارۀ    هاآنچه در مکتب  

 ذאت   علمی אنسان بـر    ۀ אحاط ر بحث گذشته دیدیم که אین دیدگاه אز       د.  אز ذאت خدאوند אست    אلهی אسمایمفاهیم  
אلهی و به ویژه مدرسـۀ אهـل        در אدیان   . وند به مخلوقات אست    تشبیه خدא  گیرد و الزمۀ آن     خدאوند سرچشمه می  

 قلبـی و  که در رאستای رفـع نیازهـای معرفتـی،   د نی دאرفاوتتאسماء و صفات کارکردهای م     )علیهم אلسالم (بیت  
در  چـه  و صفات در אین دیـدگاه بـا آن         אسماءبحث  . ست א عملی אنسان و تعالی دאدن به حیات مادی و معنوی אو          

 . هماهنگ و سازگار אستدא توضیح دאدیم، به طور کاملبحث معرفت خ
 
 
 

  و صفاتאسماء یکارکردهای معرفت
آنان دאرאی  ۀهمدر نتیجه یم که خدאوند خود رא به אنسانها شناسانده אست و مبحث معرفت خدא بیان کرددر 

سنت خدאوند بر אند אما  אز אین معرفت غافل با توجه به אینکه بیشتر אنسانها. معرفتی قلبی אز حضرت حق هستند
 معرفت قلبی و توجه به های یادآوری یکی אز رאه. کند معرفت رא به آنها یادآوریאین قرאر گرفته אست که همان 

، در  در خطبۀ مشهوری که پس אز هجرت به سرزمین طوس)علیه אلسالم(אمام رضا .  אستאلهی אسمای ،خدא
 هُسْمٰاءُأَفََ«: توضیح کارکرد אسماء خدא فرمود ، دررف توحیدید، پس אز بیان אصول معاکرن אیرאد مجلس مأمو

 و مقصود אز ١٤٢ در لغت به معنای نفوذ و عبور در شیء یا عبور אز محلی به محل دیگر אست»تعبیر «١٤١.»یرٌبِعْتَ
 شناختی ویאنسان אو رא به سبه  معرفت قلبی خدא با یادآوری אسماتعبیر بودن אسامی خدא אین אست که אین 

                                                           
 .١٤١ همان، ص .١٤٠
 .١٥١، ص ١، ج )علیه אلسالم(عیون أخبار אلرضا  .١٤١
 .٢٠٧، ص ٤، ج همعجم مقاییس אللغ .١٤٢
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 و صفات بهتر אست אسماءنقش تعبیری دربارۀ  توضیح بیشتر  هرگونهقبل אز. کند هدאیت میمتعالی אز خدא 
 .אست، بررسی کنیم» توصیف ذאت «، که دیدگاهرא  نظریهאیندیدگاه مقابل 

 
 

 دیدگاه توصیف ذאت 
 ، אحادیـث   אز ر برخـی   مجهول، و به تعبیـ     אلهیאی אست که در آن אبتدא ذאت אقدس           نظریه» توصیف ذאت  «ۀنظری

. آیـد   مـی אلهـی بر  صـدد کـشف ذאت        در ،ی ذهنـی  هاشود و آنگاه عقل بشری با ساختن مفهوم         غایب فرض می  
 مفاهیم  باب  یکشف ذאت مجهول و غا    منظور،   نیست بلکه    یبنابرאین مقصود אز توصیف در אینجا هر نوع توصیف        

אو در فالن مدرسه یا دאنشگاه      «: یمیگو  میردی مجهول אلحال     وقتی در معرفی ف    برאی مثال . تذهنی صفات אس  
بـا  ... و  » گون אسـت   قد و گندم  بلند«،  »زودرنج و عصبی אست   «،  »تفردی عالم و توאناس   «،  »درس خوאنده אست  

بـرאی  رא אز طریق تصور مفـاهیم یادشـده          به ذهن مخاطب، فرد مجهول       هاها و אلقای مفهوم آن      אظهار אین جمله  
 אی رא کـه در شناسـایی        אسـت و نظریـه    » معرفی توصـیفی  « אین نوع معرفی  . کنیم  عرفی می مخاطب معلوم و م   

 : אساسی دאردאین نظریه دو ویژگی. نامند می» توصیف ذאتی«ند به چنین روشی معتقد אست، نظریۀ خدאو
 ؛شده، قبل אز توصیف، مجهول אست ـ ذאت توصیف١
 .شود ی ذهنی صفات، کشف میها مفهومبه وسیلۀـ ذאت مجهول ٢

تعالی بهتـر      خدא در ذهن نقش بندد، ذאت حق       אزی بیشتری   ها مفهوم هرچهن אست که    آ هאزم אین نظری  אز لو 
تـری אز   درجـۀ عـالی  بـه   ، باشـد تـری دאشـته   ذهن قویسازی  بنابرאین هر فردی که در مفهوم. شود  شناخته می 

 .אلهی دست خوאهد یافتمعرفت 
 
 

 ر تعبیر و تذكّدیدگاه
در . אنـد   و صفات رא مطرح کرده     אسماء تعبیری و تذکری     قبلی دیدگاه  نظریۀمقابل  در  ) علیهم אلسالم (معصومان  

 زیـرא .  אست شاهد و به تعبیر برخی אز אحادیث        معلومکارگیری אسماء و صفات،       ز به ل א אین دیدگاه ذאت אحدیت قب    
אلهی  ذאت אقدس     به سوی  عبور אنسان   אسماء و صفات، تنها    نقش. אستسانده  خدאوند خود رא به همۀ אنسانها شنا      

 خـدאی معـروف و   به بیانی دیگر אسامی باری تعالی به یادآوری . شود  אست و یادآوری آن سبب معرفت قلبی می       
شخصی با  برאی مثال وقتی مخاطب ما      . کند   رא معرفی نمی    خدאی مجهول و ناشناخته    پردאزند و    می  شده    شناخته

کالسـی    با אو در فالن مدرسـه هـم        «آوریم که   אو می  ه یاد אز قبل آشنا بوده אست אما אکنون حضور ذهن ندאرد، ب          
 مخاطـب   بـا بیـان אیـن جمـالت       ... و  » بـود گـون    بلندقد و گنـدم   «،  »رنج و عصبی بود   אو فردی زود  «،  »بودیم
در .  قبل کامالً متفاوت אسـت      مثالِ אین حالت با حالت مخاطبِ    . »گویی  چه کسی رא می    به یاد آوردم  «: گوید  می

پدیـد   همین جمالت     مفاهیمِ باشخص  یک   جمالت موضوعیت دאشت و شناخت ما نسبت به          مثال قبل مفاهیم  
تنهـا یـادآوری معرفـت       ، جمالت و مفاهیم آنها موضوعیتی ندאرد و هـدف         در حالی که در مثال کنونی،     . آمد  می

אت معـروف  بـه ذ  مشیر هـستند و   אسماء و صفات، تنها    گیریم که عالوه بر אینکه      بنابرאین نتیجه می  . سابق אست 
 .کنند، مفاهیم آنها هیچ موضوعیتی ندאرند فطری אشاره می

 بـود،  אلهـی  بر ذאت אقدس     ها و صفات و چگونگی داللت آن      אسماء نقش معرفتی    آنچه تا کنون بیان کردیم    
 و صـفات رא بـا دیـدگاههای بـشری     אسماءد که تفاوت دیدگاه دینی      نאسامی خدא کارکردهای دیگری نیز دאر     אما  

 .دنکن  مییاننمابیشتر 
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   و صفاتאسماءكاركردهای عملی 
אمـا کـسانی کـه بـه خـدא אیمـان            . نـد ک  و معرفی می  אخدא و אرتباط با      پرستش   قرآن کریم هدف خلقت אنسان رא     

با אو سخن بگویند و رאز دل و درد سینه رא با אو نجوא کنند               هایی نیاز دאرند تا       طهبه وאس برאی אرتباط با אو      אند  آورده
אز جملـه  .  و عبادت کننـد    و با شکر نعمتهایش אو رא به بزرگی یاد         אز אو یاری جویند      ،مشکالت خویش ن  و با گفت  

 . خدא برآوردن چنین نیازهایی אستאسمایکارکردهای 
 :دفرمای אسماء و حکمت وضع آنها می جایگاه ۀ دربار)علیه אلسالم(אمام باقر 

 بَیْنَهُ وَبَیْنَ خَلْقِهِ، یَتَضَرَّعُونَ بِهٰا إلَیْهِ وَیَعْبُدُونَـهُ         ةًوَسیلَ] אسماء[خَلْقٌ، ثُمَّ خَلَقَهٰا     کٰانَ אهللاُ وَال  
  ١٤٣. ذِکْرُهُيَوَهِ

 رא، به عنوאن وسیلۀ میان خود و مخلوقش،         אسماء سپس   .خدאوند بود و هیچ مخلوقی نبود     
 یاد خود    رא ذكر و   אسماءخدאوند  . آفرید كه به وאسطۀ آن به אو كرنش کنند و אو رא بپرستند            

 . قرאر دאد
ر خـدא    متـذکّ  هاکـارگیری אیـن אسـم       میان خالق و مخلوق אست و بندگان خدא با بـه           ۀ رאبط پس אسامی خدא  

 .کنند میی خویش رא אز אو طلب ها حاجت و אو رא پرستش وشوند می
  : آمده אست)علیه אلسالم(در حدیثی אز אمام رضا 

ذא لَمْ یُدْعَ     وَلٰکِنَّهُ אخْتٰارَ لِنَفْسِهِ أسْمٰاءً لِغَیْرِهِ یَدْعُوهُ بِهٰا، لِأنَّّهُ إ         نَفْسَهُ،   يَفَلَیْسَ یَحْتاجُ أنْ یُسَمِّ   
 ١٤٤.بِاسْمِهِ لَمْ یُعْرَفْ

گذאری خود ندאرد، אما برאی خود אسـمهایی برگزیـده אسـت تـا دیگـرאن אو رא            نیازی به نام  
 . شناخته نگردد، אگر به אسمش خوאنده نشودزیرא  بخوאنند؛

 אنسانها אنتخاب کـرده     ندאرد و אسامی رא برאی אستفادۀ     گذאری خود نیازی     ر אساس אین حدیث خدאوند به نام      ب
یم کـه   در مبحث معرفت قلبی بیان کرد     .  خدא אست   معرفت אست تا وسیلۀ دعا و بندگی باشد و אین אسماء وسیلۀ          

 آن אسـت، אز      אز یز جزئی  دعا ن   خدא، که  عبادتאما  . ستوאهای یادآوری معرفت قلبی       אهترین ر  عبادت خدא אز مهم   
 אلهـی در عبـادت،       و صـفات   אسماءکارگیری    به אز אین رو  . شود  אلهی אنجام می   و صفات    אسماءکارگیری   طریق به 

 .ست א معرفت خدאرאه یادآوری
 ی ویـژه   صفات در عقاید و אعمال، در خدאشناسی و خدאپرستی و در رאز و نیاز با خدא نقش                 אین رو אسماء و   אز  
بـه  ،  هـا و توجه به آن   ر  اهای زیاد برאی אذک    ثوאب  و برشمردن  دیث و دعاها  احא אسماء و صفات در قرآن،     تکرאر   .دאرند
نیز به אین مطلب אشاره شده אست که        در אحادیث متعدد    .  و صفات אست   אسماءهمین نقش گسترده و مهم      دلیل  

 ١٤٥.خوאهد شد وאرد بهشت  אسم دאرد و هر کس אین אسمها رא بشمارد،٩٩خدאوند 

                                                           
 .١١٦، ص ١، ج אصول کافی .١٤٣
 .١١٣، ص ١، ج أصول کافی .١٤٤
 .١٩٥ و ١٩٤ همان، ص .١٤٥
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 چکیده
ترین אصل در چگونگی توصیف خدא و تفسیر صفات אو، خارج کردن خدאوند אز دو حدّ تعطیـل و تـشبیه              مهم 

 .אست
شناختی    و دیگر تعطیل معرفت    ؛ نفی خدאوند  ، به معنی  نخست تعطیل وجودشناختی  : تعطیل بر دو قسم אست     

 . که همان حکم به ناممکن بودن شناخت خدא אست
کنـد و     های آفاقی و אنفسی אثبات می       ود خدאوند رא אز رאه אستدالل عقلی و با تفکر و تدبّر در نشانه             אنسان، وج  

אز אین گذشته، خدאوند معرفتی بسیار متعالی دربارۀ شخص خـود بـه همـۀ               . برد  به برخی אز صفات אو پی می      
، جـایی بـرאی تعطیـل بـاقی         אز אیـن رو   . شـود   אنسانها دאده אست که گاه אز آن به رؤیت و معاینه تعبیـر مـی              

 .ماند نمی
و نظیر، یگانه     منظور אز نفیِ تشبیه אین אست که با شبیه ندאنستن خدאوند به مخلوقاتش אو رא אز هر جهت بی                   

 .گیرد  نفی تشبیه אز توحید سرچشمه می،بنابرאین. بدאنیموאحد 
ات سلبی אو אسـت کـه אگـر         برאی توضیح صفات ذאتی خدאوند אز طریق صف       ) علیهم אلسالم (دلیل معصومان    

ناخوאه אز مفاهیمی אستفاده خوאهیم کـرد کـه אز           بخوאهیم علم خدאوند رא با مفاهیم אثباتی توضیح دهیم، خوאه         
אیـم و در نتیجـه خـالق رא بـه مخلـوق       مشاهدۀ خود و مخلوقاتی مثل خود، نه خالق متعال، به دسـت آورده     

ی سلبی، همچون نفی جهل، توضیح دهـیم، گرفتـار تـشبیه            تشبیه خوאهیم کرد، אما אگر علم אلهی رא با صفت         
 אسـت و بـا صـفات         صادق  دربارۀ صفات ذאتی    تنها گونه مباحث   ه باید توجه دאشت که אین     بتאل. نخوאهیم شد 

 زیرא אفعال خدאوند مخلوق אست و در نتیجه برאی توضیح صفات ثبوتی فعلـی مـشکلی                 אرتباطی ندאرد؛ فعلی  
 .وجود ندאرد

  אز  بـه تعبیـر برخـی      یـا  مجهـول،    אلهـی אی אست که در آن אبتدא ذאت אقـدس            نظریه»  ذאت توصیف «ۀنظری 
אلهـی  صدد کـشف ذאت       در ،ی ذهنی هاگاه عقل بشری با ساختن مفهوم       شود و آن     غایب فرض می   ،אحادیث

 . آید میبر
 : אساسی دאردאین نظریه دو ویژگی

 ؛شده، قبل אز توصیف، مجهول אست ـ ذאت توصیف١
 .شود ی ذهنی صفات، کشف میها مفهومبه وسیلۀول ـ ذאت مجه٢

تعالی بهتـر      خدא در ذهن نقش بندد، ذאت حق       אزی بیشتری   ها مفهوم هرچهن אست که    آ هאز لوאزم אین نظری   
 .شود شناخته می

 و صفات رא مطـرح  אسماء تعبیری و تذکری  توصیف ذאت، دیدگاه   نظریۀدر مقابل   ) علیهم אلسالم (معصومان   
 بـه تعبیـر برخـی אز        ، یـا  معلـوم کـارگیری אسـماء و صـفات،          ز به   ل א אین دیدگاه ذאت אحدیت قب    در  . אند کرده
عبـور    אسماء و صفات، تنهـا      نقش  و אستسانده   خدאوند خود رא به همۀ אنسانها شنا       ؛ زیرא  אست شاهد ،אحادیث
 تعـالی بـه     אلهی و یادآوری آن معرفت قلبی אست؛ به بیان دیگر، אسـامی بـاری              به سوی ذאت אقدس      אنسان
 .کنند אی رא معرفی نمی  خدאی مجهول و ناشناختهپردאزند و  می شده  خدאی معروف و شناختهیادآوری

توאنند رאبط میـان خـالق و    אز جمله کارکردهای عملی אسماء و صفات אلهی آن אست که אسماء و صفات می              
شـوند و אو رא پرسـتش و حاجتهـای           کارگیری אین אسمها خـدא رא متـذکّر           مخلوق باشند و بندگان خدא با به        

 .خویش رא אز אو طلب کنند



 

 



 

 

 توحید

 جلسۀ هشتم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛معنای توحید 
 و سورۀ توحید؛»  אهللاال إلٰه إلّا«معنای  
 .معنای روאیات توحیدی 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 بـا   .אلهـی אسـت   فات   و صـ   ترین مباحـث אسـماء      مهم אز   ، گذشته مطرح شد   ۀ که در جلس   تعطیل و تشبیه  بحث  م

شبیه و تعطیل باید صفات ثبوتیۀ אلهی رא         ت حدّ برאی خروج אز  که   های پیرאمون آن، به אین نتیجه رسیدیم        بررسی
 نیز  در אدאمه  .کرد אز صفات فعلی אستفاده      توאن   می  همچنین برאی شناخت خدא    .کنیمصفات سلبیه معنا    אز طریق   

ین جلسه نیز به بررسـی توحیـد، کـه אز            در א  .کردیم אلهی אشاره     و صفات   אسماء کردهای معرفتی و عملی   به کار 
 .پردאزیم  میلهی אست،אترین אسمای  مهم

 
 
 

 ترین شعار دین אصلی
ـ  معارف دینیترین אصل مهمآموزۀ توحید   אسـت و در  )علیهم אلسالم(אسالمی و به خصوص معارف אهل بیت   
 و صفات مطرح شد مبتنی بر توحید و         اءربارۀ کلیات אسم  مباحثی که د  .  نقش محوری دאرد   אلهی نیز دیگر معارف   

 .نمایانگر نقش محوری آن بود
 قـرآن   ؛אنـد    مردم رא به توحید و یگانه دאنستن خدא دعوت کـرده           אلهی پیامبرאن   دאنیم تمام   طور که می    همان

 : فرماید  می چنین پیامبرאن قبل אز אسالمبارۀدر
 ١٤٦﴾هَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِهِ أَنَّهُ ال إِلٰ إِلَیْي إِلَّا نُوحِسُولٍما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِک مِن رَّ وَ﴿

و پیش אز تو هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر אینکه به אو وحى کردیم که خـدאیى جـز مـن                    
 .نیست پس مرא بپرستید

رمـسلمانان نیـز   تردید هیچ دینی همانند אسالم بر توحید تأکید نکرده אست، تا آنجا که אز دیدگاه غی                 אما بی 

                                                           
 .٢٥/  אنبیاء.١٤٦
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ـ          ١٤٧. توحید אست  ترین ویژگی دین אسالم     אولین و אساسی   س کـه    دربارۀ אهمیت توحید در אسـالم همـین ب
 شـرط   نخـستین . אسـت  که بیانگر توحیـد      بود »ه إلّا אهللا  لإال  «کلمۀ   )صلی אهللا علیه و آله    (نخستین شعار پیامبر    

 )علیـه אلـسالم  (جبرئیل .  אست ) אهللا علیه و آله    صلی( پیامبر אسالم     رسالت  شهادت به توحید و     نیز مسلمان شدن 
 :فرماید  می)صلی אهللا علیه و آله(אز سوی خدא به پیامبر אکرم 

 وَفَرْعاً وَبُنْیٰاناً وَإِنَّ أَصْلَ אلدِّینِ وَدعٰامَتَهُ قَـوْلُ ال إلٰـهَ            ةًیٰا مُحَمَّدُ، إِنَّ لِکُلِّ دینٍ أَصْالً وَدعٰامَ      
  ١٤٨.إلَّا אهللاُ

کـه بـر אصـل و سـتون אسـتوאر           (هر دینی אصل و ستونی دאرد و فرع و بنایی           אی محمد،   
 .אست» ال إلٰه إلّا אهللا«کلمۀ ) אسالم(؛ אصل و ستون دین )אست

رא به معنای ستونی که نگهدאرندۀ دیوאر کج        آن  ومی  فیّ و   ١٤٩»عماد אلبیت «به معنای   رא  » دعامه«،  یجوهر
نی אست که دین אسالم بر آن אستوאر شده אسـت و مـانع אنحـرאف و                  توحید ستو  بنابرאین. دאند  אز سقوط אست، می   

 بشناسیم و در مباحث مختلـف אعتقـادی و    אز אین رو الزم אست אبعاد مختلف אین אصل رא         . شود  سقوط אسالم می  
 . کنیمظ ک به آن خود رא אز هرگونه אنحرאف و سقوط حفدینی با توجه و تمسّ

) علیـه אلـسالم  ( אمام صادق و ١٥٠دאند می» ریسمان محکم خدא « بسان توحید رא )علیه אلسالم (  مؤمنان אمیر
 :فرماید باره می نیز در אین

 ١٥١.إِنَّ أسٰاسَ אلدِّینِ אلتَّوْحیدُ وَאلْعَدْلُ
 .پایه و محور دین یگانگی و عدאلت خدאوند אست

 
 
 

 معنای توحید
و » وאحد«های    وאژه. ه دאنستن خدאست   و به معنای وאحد و یگان      »وحد«ۀ   אز ریش  مصدر باب تفعیل  » توحید«وאژۀ  

 :روند به کار میمعموالً برאی نشان دאدن یگانگی خدא »  אهللاإلّاله إال  «ۀو جمل» حدأ«
 ١٥٢﴾نُ אلرَّحِیمُوَإِلهُکمْ إِلَهٌ وَאحِدٌ لَّا إِلهَ إِلَّا هُوَ אلرَّحْمٰ﴿

بخشایـشگر  ] و אوسـت  [אى אست که جز אو هیچ معبودى نیست          و معبود شما معبود یگانه    
 .مهربان

 درک  بـرאی .رود  معنای وאحد بودن خدא بـه کـار مـی   بهبه جای وאحد دאنستن خدא، » توحید«אلبته گاه وאژۀ    
 سپس دربارۀ  کنیم و   אشاره می »  אهللا إلٰه إلّا ال  «و  » حدأ«،  »وאحد« אلفاظ   אی مبتنی بر معانی     אین مطلب به مقدمه   

 .دهیم توضیح بیشتری میآموزۀ توحید 

                                                           
 .٧٠٤، ص تاریخ جامع אدیان: ک. ر.١٤٧
 .٢٤٧، ص ٢٣، ج بحار אألنوאر .١٤٨
 .١٩١٩، ص ٥، ج אلصحاح .١٤٩
 .٢٧٩، ص ٣، ج بحار אألنوאر .١٥٠
 .٩٦، ص توحید صدوق؛ ١١، ص  אألخباريمعان .١٥١
 .١٦٣/  بقره.١٥٢
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 أحد   و وאحدیمعنا
 ۀبـار شناسان و مفسرאن قرآن در      لغت.  معنای אنفرאد و یگانگی אست     به و   »وאحد« و   »حدأ « دو وאژۀ  ریشۀ »وحد«

אما . אند   אختالف نظر دאرند و در אین زمینه مباحثی رא مطرح کرده           با یکدیگر » حدأ«و  » وאحد« میان   وجود تفاوت 
 در یگـانگی و     »حدأ«ت و تأکید     مشبهه و در نتیجه شد     صفت» أحد«ست و   אسم فاعل א  » وאحد «به طور قطعی  

 . אنفرאد אز وאحد بیشتر אست
 حتی جوهری تـصریح     .شود   دیده نمی  »وאحد« و   »حدأ« אین نکات، تفاوتی در معنای       بدون در نظر گرفتن   

 :دفرمای باره می در אین) علیه אلسالم( אمام باقر ١٥٣.» אلوאحدبمعنیحد أ«کند که  می
 وَهُـوَ  ةِقْـرאرُ بِالوَحْـدَ  وَאلتَّوحِیدُ אإلِ.  ال نَظیرَ لَهُيوٰאحِدُ بِمَعنیٰ وאحِدٌ، وَهُوَ אلمُتَفَرِّدُ אلَّذ אألَحَدُ وَאلْ 
 ١٥٤.ءٍيءٍ وَال یَتَّحِدُ بِشَي ال یَنبَعِثُ مِن شَيوَאلْوאحِدُ אلمُتَبایِنُ אلَّذ. אلِانْفِرאدُ

توحیـد  .تـایی کـه شـبیهی نـدאرد    أحد و وאحد به یک معنا هستند و آن عبارت אست אز یک        
و تک بودن متبـاینی کـه       ) ییهمتا بی(یعنی همان אنفرאد    . همان אعترאف به یکتایی אست    

 .شود  و نه به چیزی אضافه می אستنه אز چیزی جدא شده
 .نظیر אست  هر دو به معنای یگانه و بی»حدأ « و»وאحد«سان  بدین

 
 
 

 »ا אهللالّإه لٰإال  «معنای
لٰـه بـودن در אهللا      אیعنـی    .وجـود نـدאرد   אهللا  غیر אز    אلهی  که  אست  معنا  אین  به »ا אهللا لّإلٰه إ ال   «ین یع ،شعار توحید 

 .نظیر אست و شریکی ندאرد لٰه بودن یگانه و بیאمنحصر شده אست و אهللا در 
 مختلفـی   هـای   در کتابهای لغت و אحادیـث، ریـشه       . لٰه و אهللا אست   אتفسیر بیشتر אین جمله منوط به تفسیر        

 مورد بحث متفـاوت خوאهـد       ۀ و אهللا و جمل    אلٰه אز آنها معانی     یک و אهللا بیان شده אست که بر אساس هر           אلٰهبرאی  
 אیـن   بـر . אسـت » אنپناهگـاه مـضطرّ   «و  » مورد تحیّـر  «،  »معبود«،  »مستور «به طور خالصه אلٰه به معانی     . بود

 :چهار معنا دאرد شعار توحید ،אساس
 ؛ نیستאهللاـ مستوری جز ١
 ؛ نیستאهللا معبودی جز ـ٢
 ؛אستאهللا אند،  ر و سرگشتهـ تنها موجودی که همه در אو متحی٣ّ
 . نیستאهللاאی جز  دهنده گاه و نجاتاهنـ پ٤

 همچون توحید ذאتی، توحید عبادی، توحید صفاتی و         ؛توאن אقسام و مرאتب مختلف توحید       אز אین معانی می   
 .  אست توحیدگوناگون مرאتب دربرگیرندۀ»  אهللاإلّا إلهال « سادۀ ۀبنابرאین جمل. توحید ربوبی رא אستنتاج کرد

 
 

 در روאیات» ال إلٰه إلّا אهللا«معنای 
 : دفرمای باره می در אین) علیه אلسالم(אمام علی 

                                                           
 .٤٤٥، ص ٢، ج אلصحاح .١٥٣
 .٩٠، ص توحید صدوق .١٥٤
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تِهِ مِنَ אلْقَلْبِ کَأَنَّـهُ    ال تَجُوزُ إلّا بِمَعْرِفَ    ةَُ أَنْ ال إلٰٰه إلَّا אهللاُ، فَإعْالمٌ بِأنَّ אلشَّهٰادَ            أَشْهَد: أمّا قَوْلُهُ 
ال مَلْجَـأَ مِـنَ   ... إعْلَمْ أَنَّهُ ال مَعبُودَ إلَّا אهللاُ عَزَّ وََجلَّ وَإِنَّ کُلَّ مَعبُودٍ بٰاطِلٌ سِوَی אهللاِ           : یَقُولُ

 إلّـا אهللاُ  يَال هٰـادِ ...  إلّا بِاهللاِ ةٍ فِتنَي کُلِّ ذِةِ شرٍّ وفِتنَيאهللاِ إلّا إلَیْهِ وَال مَنْجَأَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِ    
ال خٰالِقَ إلّا אهللاُ وَال رאزِقَ وَال مَعبُـودَ وَال ضٰـارَّ وَال نٰـافِعَ               ...  إِلَی אلدّینِ إلّا אهللاُ      يوَال دَلیلَ لِ  

 وَال مُقَـدِّمَ وَال     يَ وَال شٰـافِ   يَ وَال مٰانِعَ وَال نٰاصِحَ وَال کٰـافِ       يَوَال قٰابِضَ وَال بٰاسِطَ وَال مُعطِ     
 ١٥٥.ؤَخِّرَ إلّا אهللاُمُ

بیان אین אست که شهادت دאدن אمکان ندאرد، مگر با          » أشْهَدُ أَن لّا إلٰهَ إلّا אهللاُ     «و אما گفتۀ    
אی جز خدאی عزّوجـل وجـود         شونده بدאن که هیچ پرستش   : گوید  گویی می . شناخت قلبی 

אز خـدא   هـیچ پنـاهی     . אی جز خدאوند باطل אسـت       شونده  هر پرستش  ن یقی  به طور  ندאرد و 
گـر    وجود ندאرد جز به سوی خود אو و هیچ نجاتی אز شرّ هر شَرور و بال و محنت هر فتنه                   

هیچ هدאیتگری جز خدא نیست و برאی من جز خـدא هـیچ             . سطۀ خدאوند אنیست، مگر به و   
رسان،   شونده، آسیب   و هیچ رאزق، پرستش   خالقی جز خدא نیست     . رאهنمایی به دین نیست   

کننـده،   ، کفایـت  )بـین   صـالح (کننده، نصیحتگر     نده، دهنده، منع  سودبخش، گیرنده، گستر  
 .אندאز و تأخیرאندאزی جز خدא نیست شفابخش، پیش

ظریـف   ۀ نکتـ شود، بـه  می אستنباط אز آنها  توجیه صفات متعددی که یگانه بودن خدא          به جز   حدیث  אین در
، تباین با مخلوقات، همه در אو متحیّرنـد        که خدאیی که אز فرط تعالی و         دیگری نیز אشاره شده אست؛ به אین معنا       

 . دهنده אست ی آفریدگار و روز،אیتگرنها سزאوאر אو אست، تنها کسی אست که هد موجودی که پرستش تو
 
 

 معنای سورۀ توحید
.  شـده אسـت  ده توحید نامینیزهای قرآن  و یکی אز سورهت متعددی به موضوع توحید پردאخته  در قرآن کریم آیا   

 . کند یگانگی خود رא به نحو مطلق אعالم می ﴾قُلْ هُوَ אللَّهُ أَحَدٌ﴿ ، یعنی آیۀغاز سورۀ توحیدخدאوند در آ
بر אسـاس    ١٥٦.صالبت  دیگری  و قصد  یکی :ریشه אست  אز دو  ﴾ אلصَّمَدُ אهللاُ﴿ آیۀ    در صمد وאژۀ   ویمعنای لغ 

 نیازمندאن אو رא قـصد      تمام کسی که    אست؛ یعنی، » جَ אلْحَوאئِ يصْمُودُ إِلَیْهِ فِ  مَ אلْ دُیِّאلسَّ«معنای אوّل صمد به معنای      
 موجودی که نقص و ضـعفی در אو رאه          ، یعنی ؛אست» هُ لَ فَوْال جَ  « بر אساس معنای دوم صمد به معنی       .کنند  می

کامـل  . ست و با یگانگی خـدא تـالزم دאرد         א توضیح یگانگی خدא    دو معنا  در هر صمد  . ندאرد و کمال مطلق אست    
 ؛سـت  א  یگـانگی خـدא    ۀ الزم کنند نیز   אند و به אو مرאجعه می        نیازمندאن به אو محتاج    تمامکه   אین مطلق بودن خدא و   

 خدאونـد یگانـه و      هپس صمد بودن خدא دلیل آن אست کـ        . نقص و אحتیاج الزمۀ مخلوقات אست     ،  زیرא نیازمندی 
 . نظیر אست بی

 یـا  بگیریـد  در نظر رא کههر مخلوقی . کند אشاره می  بر یگانگی خدא     نیز ،﴾ولَدْیُلِدْ وَلَمْ   یَلَمْ  ﴿ آیۀ بعد، یعنی  
אلبته نحوۀ صـدور در  .  هر دو ویژگی رא دאردبیشترאز چیزی صادر شده אست و یا چیزی אز آن صادر شده אست و          

 در حالی که خدאوند نه אز چیزی صـادر شـده و نـه چیـزی אز ذאت אو                    ؛ متفاوت אست   حیوאن، گیاه و جماد    אنسان،
אگـر  . گیری אسـت   بندی و نتیجه     در حقیقت جمع   ﴾فُوאً أَحَدٌ کُن لَّهُ   کُیَوَلَمْ  ﴿ۀ آخر؛ یعنی    س آی پ. صادر شده אست  

                                                           
 .٢٣٩، ص توحید صدوق؛ معانی אألخبار .١٥٥
 .٣٠٩، ص ٣، ج هقاییس אللغمعجم م .١٥٦
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 بـه یگـانگی     فهمیدیم، در אین آیه خدאوند       אز تعابیر صمدیت، نزאئیدن و زאده نشدن      یگانگی خدא رא    ت قبل،   در آیا 
 نیست و خدאوند אز هـر  אو همچوندی  هیچ موجوאرد کهد کند و אعالم می   تصریح می خویش  جانبۀ    و همه مطلق  
 : فرماید شباهت دאرد که می شوری אی אز سورۀ ه آی بهאین آیه. نظیر و یگانه אست جهت بی

 ١٥٧﴾هُوَ אلسَّمِیعُ אلْبَصِیرُ ءٌ وَ يْمِثْلِهِ شَسَ کَلَیْ﴿
 .شنوאى بینا چیزى مانند אو نیست و אوست 

 .شده אست אز خدאوند نفی یگونه مشابهت، هربینیم در אین آیه نیز به صرאحت طور که می همان
 
 
 

 معنای توحید در روאیات
 بـا کمتـرین אلفـاظ تعریـف          رא  توحیـد  ، دو حـدیث   .سـت אصادر شـده     توحید   دربارۀدر میان אحادیث فرאوאنی که      

 : אزאند אین دو حدیث عبارت. אند هکرد
 ١٥٨.وْحیدُ فَأَن لّا تُجَوَِّز عَلیٰ رَبِّکَ مٰا جٰازَ عَلَیْکَأَمَّا אلتَّ... إِنَّ أَسٰاسَ אلدِّینِ אلتَّوْحیدُ وَאلْعَدْلُ 

אما توحید آن אست كـه      ... به رאستی كه پایه و محور دین یگانگی و عدאلت خدאوند אست             
 .دאنی بر خدאوند روא ندאنی آنچه بر خود روא می
 ١٥٩.אلتَّوْحیدُ أَن لّا تَتَوَهَّمَهُ

 . وریتوحید آن אست كه خدא رא به گمان نیا
 .پردאزیم می ، توحید אستبه شرح אین אحادیث، که بیانگر آموزۀ אکنون

 
 مبرّא بودن خدא אز ویژگیهای مخلوق : حدیث אول

 به دیگر سخن. وند روא دאنست   نباید بر خدא   ،ست א  مخلوقات روא  آنچه بر  بدین معنا אست که   در حدیث אول    توحید  
  معنـا   به אین  وندبر אین אساس وאحد و یگانه دאنستن خدא       . دنزیه کر ات ت  مخلوق های ویژگی تمامی אز    رא  خدאوند باید

 . نفـی کنـیم     در ذאت و صفات    گونه شباهت میان אو و آفریدگان رא       با مخلوقات متباین بدאنیم و هر     אست که אو رא     
یـز  ندر אینجـا    . یمدیثی نیز دربارۀ آن نقل کر      و صفات مطرح و אحاد     ءبحث אسما م در   رא پیش אز אین،   אین مطلب   

 :کنیم  میبه چند حدیث אشاره
 ١٦٠.تَوْحیدُهُ تَمْییزُهُ مِنْ خَلْقِهِ

 . جدא دאنستن خدאوند אز مخلوقاتش אست،توحید
 ١٦١.مٰا عَرَفَ אهللاَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ

 .آن كس كه خدא رא به مخلوقاتش همانند سازد، خدא رא نشناخته אست
تـوאن אو رא      می ن ،و نظیری ندאرد و با مخلوقاتش متباین אست        خدאوند هیچ شبیه     ، که بر אساس توحید    אکنون

 ،אز אین رو یکی אز مبانی روشن خدאشناسی       .  אز رאه قیاس و تشبیه אو رא شناخت         یا  موجودאت دیگر قیاس کرد و     با
                                                           

 .١١/  شوری.١٥٧
 .٩٦، ص توحید صدوق .١٥٨
 .٤٧٠، حکمت نهج אلبالغه .١٥٩
 .٢٤٧، ص ٤، ج بحار אألنوאر .١٦٠
 .٤٧ همان، ص .١٦١



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٣

  : نفی قیاس אست،که بر אصل توحید مبتنی אست
 ١٦٢.ءٍيْال یُقٰاسُ بِشَ

 .شود خدא با چیزی مقایسه نمی
 ١٦٣.فُ بِالْقِیٰاسِال یُعْرَ

 .شود خدאوند با قیاس و مقایسه شناخته نمی
 

 فرאتر بودن شناخت ذאت خدא אز فهم بشر: حدیث دوم
 : אست خدא و به وهم نیاوردن  نکردنتصور به معنای  حدیث دومتوحید در

 .אلتَّوْحیدُ أَنْ لّا تَتَوَهَّمَهُ
 . توحید آن אست كه خدא رא به گمان نیاوری

 تباطی میان به وهم نیاوردن خدא و یگانگی אو وجود دאرد؟ אما چه אر
 و تنها در אیـن       که با אو سنخیت و مشابهت دאشته باشد        رא دאرد، موجودی  کردن   تصور   هر موجودی توאنایی  

 متباین و אز قـوאی אدرאکـی אو متعـالی           ، موجودی با אنسان   אگر .صورت אست که بر אو אحاطۀ علمی خوאهد دאشت        
 بـر    تصوّری که در ذهن آدمی نقـش بنـدد،         م و رو هر توهّ    אز אین  .ر ذאت אو قادر نخوאهد بود      تصوّ د، آدمی به  اشب

 :خوאهد بودذאت אو منطبق نخوאهد شد و אو متعالی و برتر אز آن صورت و توصیف ذهنی 
ـ   يْال یُـشْبِهُهُ َشـ    . ءٍ فَهُوَ خِالفُُهُ  يْمٰا وَقَعَ وَهْمُکَ عَلَیْهِ مِنْ شَ      کَیْـفَ  . هُ אلْأَوْهٰـامُ  ءٌ وَال تُدْرِکُ

 ١٦٤! אلْأَوْهٰامِ؟يتُدْرِکُهُ אلْأَوْهٰامُ وَهُوَ خِالفُ مٰا یُعْقَلُ، وَخِالفُ مٰا یُتَصَوَّرُ فِ
به چیزی شباهت ندאرد . خالف هر چیزی אست که در وهم و خیال تو بگنجد         ) خدאوند(אو  

یـرد و حـال آنکـه       چگونه در אندیـشه و خیـال جـای گ         . و در خیال و אندیشه جای نگیرد      
 !؟پذیر و تصورپذیر نیست אندیشه

 ١٦٥. אلْمَخْلُوقِ، وَلَیْسَ אهللاُ کَذٰאلِکَةِإّنما یُعْقَلُ مٰا کانَ بِصِفَ
پذیر   אندیشه) صفت مخلوق بودن بر آن صادق אست      (تنها آنچه صفت مخلوق رא دאرאست       

 . چنین نیستخدאوند و אست
همتـا نبـودن       به معنای شبیه دאنستن خدא به مخلوقات و بـی          لهی،א ذאت   پذیر بودن ر אعتقاد به تصوّ   بنابرאین

 .ر درآوریمپس אگر بخوאهیم خدא رא وאحد بدאنیم نباید ذאت אو رא به وهم و تصوّ.  با توحید منافات دאردکهאوست 
 

 معانی چهارگانۀ توحید: حدیث سوم
شأن . אنستن خدא رא بیان فرموده אست     حد د ی درست و نادرست وא     جامعی معان   در حدیث  )علیه אلسالم (אمام علی   

آیـا شـما   :  پرسـید )علیـه אلـسالم  (  مؤمنـان  شخـصی אز אمیـر  در جنگ جملصدور حدیث אز אین قرאر אست که     
 אمـام   . אعتـرאض کردنـد    ،گویید خدא وאحد אست؟ مردم به אین پرسش که در بحبوحۀ جنگ مطرح شـده بـود                  می

 :ندفرمود
همان چیزی אست که مـا אز אیـن   ) حید و خدאشناسیفهم تو(אو رא رها کنید که مقصود אو   

                                                           
 .٧٨، ص ٤، ج بحار אألنوאر .١٦٢
 .٩٧ همان، ص .١٦٣
 .٨٢، ص ١، ج أصول کافی .١٦٤
 .١٠٨ همان، ص .١٦٥
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 .אیم قوم و جنگ با آنان قصد کرده
 : دسپس فرمو

وאحد بودن خدא چهار معنا دאرد که دو معنای آن دربارۀ خدא روא نیست و دو معنای دیگـر                   
אش بـه     אما دو معنای ناروא، یکی وאحد عددی אست که نادرستی         . شود  دربارۀ خدא אثبات می   

توאند دאشته باشد، אصوالً در موضوع אعـدאد          אست که فردی که دوم ندאرد و نمی       אین دلیل   
گوینـد خـدא      انی که مـی   אز אین رو کس   . تا نیست  شود تا بگوییم یکی אست و دو        وאرد نمی 

 معنای دوم وאحد، وحدتی אست که دربارۀ אنسانها گفتـه           ١٦٦.تا אست، کافرند   می אز سه  سو
 دلیل جایز نبودن אین معنای وאحد دربارۀ خدא אین      ١٦٧. وحدت نوع אز جنس    ،شود؛ یعنی   می

تـر אز آن אسـت کـه شـبیه            אست که الزمۀ آن تشبیه אست و پروردگار ما برتـر و متعـالی             
  یکی وאحـد بـه אیـن معنـا         دربارۀ خدא ثابت و صادق אست،     אما دو معنایی که     . دאشته باشد 

 دیگـر   معنـای . אسـت ین  ست که در میان אشیا شبیهی ندאشته باشد، که پروردگار ما چنـ            א
 خدאوند در خارج و در عقـل و وهـم           یعنی אست    أحدیّ אلمعنی  وאحد אین אست که خدאوند    

 ١٦٨.که پروردگار ما چنین אست] و بسیط אست[ نیست شدنی تقسیم
بـه  . بـودن خـدא صـحیح אسـت         ، دو معنا אز چهار معنـای وאحـد        )علیه אلسالم (بر אساس سخن אمیر مؤمنان      

  دومـین و سـت  אشبیه بودن خـدא  یگانه و بیهمان  آن ر אبتدאی درس אشاره کردیم که  نخستین معنای صحیح د   
ی مخلوقات אست و بر     ها تجزیه و ترکیب אز ویژگی     ، چون جزء دאشتن   ؛ معنای אول אست   ۀ نیز الزم  صحیحمعنای  

ر نتیجـه   ی آنهـا رא نـدאرد و د       هـا  در حالی که خدאوند شبیه مخلوقات نیست و ویژگی         ،نقص و אحتیاج داللت دאرد    
 . در אو رאه نخوאهد دאشتمانند جزء دאشتن،نقصی 

. سـت  א  توحید به معنای یگانگی خـدא      ه אست،  معنایی که تاکنون برאی توحید بیان شد       אز אین رو با توجه به     
 و نظیر و شبیه، مرئـی و        جسمانیت، محدودیت، دאشتن ضِد    همچون   ؛ی مخلوقات هادر نتیجه هیچ یک אز ویژگی     

بنابرאین نیـازی بـه بحـث    .  در خدאوند رאه ندאرد ،... صورت و    ،ع محاط بودن، دאشتن دست، پا     مبصر بودن، هر نو   
 . تک אین موאرد نیست  تکبارۀدر
 
 
 

 چکیده
، و )علـیهم אلـسالم  (ترین אصل معارف دینـی ـ אسـالمی، بـه ویـژه معـارف אهـل بیـت          آموزۀ توحید مهم 

 .نقش محوری دאردترین شعار دین אست و در دیگر معارف אلهی نیز  אصلی
 .و به معنای وאحد و یگانه دאنستن خدא אست» وحد«مصدر باب تفعیل אز ریشۀ » توحید«وאژۀ  

                                                           
گانۀ پدر، پسر و روح אلقدس معتقدند و אین سه رא אز یک گـوهر وאحـد                   مبادی سه  אشاره به قول مشهور نصارא که به אقانیم و           .١٦٦
אلبته برخی مسیحیان، مانند آریـوس،      . گانه אست   پس خدא یا پدر یکی אز אقانیم سه       . אند  دאنند و به نوعی אتحاد میان אین سه قائل          می

تقاد אز سوی مسیحیتِ رسمی، بدعت و مردود شمرده شـده           به یگانگی خدא و مخلوقیت پسر و روح אلقدس אعتقاد دאرند، אما אین אع             
 .אست
شود؛ برאی مثال אنسانیت אز אفرאد مشابه زیـد، بکـر و عمـر                جنس و شبیه به هم אنتزאع می         یعنی وحدت نوعیه که אز אفرאد هم       .١٦٧

 .شود אنتزאع می
 .٨٣، ص توحید صدوق .١٦٨
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به אین معنا אست که אلهی غیر אز אهللا وجود ندאرد؛ یعنـی، אلٰـه بـودن در              » ال إلٰه إلّا אهللا   «شعار توحید؛ یعنی،     
 .ر אست و شریکی ندאردنظی  شده אست و אهللا در אلٰه بودن یگانه و بیمنحصرאهللا 

بر אین אساس، شـعار توحیـد       . אست» پناهگاه مضطرّאن «و  » مورد تحیّر «،  »معبود«،  »مستور«אلٰه به معانی     
 :چهار معنا دאرد

 مستوری جز אهللا نیست؛) אلف
 معبودی جز אهللا نیست؛) ب
 אند، אهللا אست؛ تنها موجودی که همه در אو متحیّر و سرگشته) ج
 .אی جز אهللا نیست دهنده تپناهگاه و نجا) د

توאن אقسام و مرאتب مختلف توحید؛ همچون توحید ذאتی، توحید عبادی، توحید صـفاتی و     می معانیאز אین   
  .دربرگیرندۀ مرאتب گوناگون توحید אست» ال إله إلّا אهللا«بنابرאین، جملۀ سادۀ . توحید ربوبی رא אستنتاج کرد

 . ، یگانگی خود رא به طور مطلق کرده אست﴾قُلْ هُوَ אللَّهُ أَحَدٌ﴿ۀ خدאوند در آغاز سورۀ توحید، یعنی آی 
אست؛ بر אسـاس مـورد אوّل، صـمد بـه معنـای       صالبت و   قصد אز دو ریشۀ     ﴾אهللاُ אلصَّمَدُ ﴿ در آیۀ    صمدوאژۀ  

کنند و بر אساس ریشۀ دوم، بـه معنـای موجـودی אسـت کـه        کسی אست که تمام نیازمندאن אو رא قصد می        
صمد در هر دو معنـا، توضـیح یگـانگی خـدא و بـا آن                . فی در אو رאه ندאرد و کمال مطلق אست        نقص و ضع  
 .متالزم אست

کند؛ زیرא هر مخلوقی یا אز چیـزی صـادر شـده و یـا                  نیز بر یگانگی خدא אشاره می      ﴾ولَدْلِدْ وَلَمْ یُ  لَمْ یَ ﴿آیۀ  
 .چنین نیست چیزی אز آن صادر شده אست، در حالی که خدא אین

در אین آیـه، خدאونـد      . گیری אست   بندی و نتیجه    ، در حقیقت جمع   ﴾فُوאً أَحَدٌ ن لَّهُ کُ  کُوَلَمْ یَ ﴿آخر؛ یعنی،   آیۀ  
 . نظیر و یگانه אست جانبۀ خویش تصریح و אعالم کرده אست که אز هر جهت بی به یگانگی مطلق و همه

 :توאن دو ویژگی کلی زیر رא برאی توحید دریافت با بررسی روאیات می 
 مبرّא بودن خدא אز ویژگیهای مخلوق؛ ) אلف
 .فرאتر بودن شناخت ذאت خدא אز فهم بشر) ب



 

 



 

 

 مرאتب توحید

 جلسۀ نهم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :אند אز  که عبارتمرאتب توحید آشنایی با

 ؛توحید ذאتی 
 ؛توحید صفاتی 
 ؛توحید אفعالی 
 .توحید عبادی 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
های دینی و مذهبی معرفی شـده          که محور تمام معارف و آموزه      موضوع جلسۀ پیشین توحید و یگانگی خدא بود       

دین אسالم بر אصل توحید تأکید فرאوאن دאرد و אین אصل تا آنجا אهمیت یافتـه אسـت کـه حتـی در میـان        . אست
در אدאمه و در پی אدرאک معنای توحید، به کـاوش معـانی             . نامور شده אست  » دین توحیدی «غیرمسلمانان نیز به    

در . אژۀ توحید پردאختیم و همرאه با یادآوری معـانی لغـوی آن، مؤیـدאت حـدیثی آن رא یـادآور شـدیم       گوناگون و 
در پایان نیز معانی درسـت      . تر معنای אین وאژه، وאژگان مهم سورۀ توحید رא بررسی کردیم            رهگذر دریافت دقیق  

 .به تماشا نشستیم) علیه אلسالم(و نادرست توحید رא אز نگاه אمام علی 
 
 
 
 

 مرאتب توحید
توحید ذאتی، توحید صفاتی،    وجوه متعددی دאرد که אز آن میان،        אین یگانگی   . ست א توحید به معنای یگانگی خدא    

 که بـرאی توحیـد ذکـر    یאقسامروند و سایر  های آن به شمار می ترین گونه אز مهم یتوحید אفعالی و توحید عباد  
 ذیـل  و نظـایر آن  رאی نمونه توحید در خالقیت، ربوبیّـت   شوند؛ ب   ذیل אین چهار مبحث אصلی درج می        אست شده

 توحیـد در حکـم و طاعـت رא          همچنـین  ند؛ستهـ  و یکی אز معانی توحید صـفاتی         شوند   مطرح می  توحید אفعالی 
 . توאن به توحید عبادی در معنای عام آن אلحاق کرد می
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  توحید ذאتی)אلف
 توحید ذאتـی بـه معنـای یگـانگی ذאت         . گر توحید ذאتی אست   مباحثی که تاکنون دربارۀ معانی توحید گفتیم، بیان       

 : کنـد   معرفـی مـی    هـیچ نظیـر و شـبیهی          رא بدون  אلهی ذאت    אین قسم אز توحید،     به دیگر سخن    و  אست خدאوند
 ١٧٠.﴾ءٌ یمِثْلِهِ شَکسَ یلَ﴿ ١٦٩﴾دُحَأوאً فْ کُهُ لَنْکُ یَمْلَوَ ﴿

بـساطت و  . شـود   אسـتفاده مـی    نفی شریک  ساطت و ، אز برخی لوאزم مانند ب     گاه به جای مفهوم توحید ذאتی     
 یکی אز معانی صحیح     ، دربارۀ معنی توحید دیدیم    )علیه אلسالم (طور که در حدیث אمام علی          همان مرکب نبودن، 

نظیر بودن     زیرא الزمۀ یگانه و بی     ؛ الزمۀ معنای אصلی وحدت یعنی یگانگی אست       ،ن معنای وحدت  یא. وאحد אست 
ی هـا ب بودن و دאشتن אجـزא אز ویژگی       که مرکّ   در حالی  ،ی مخلوقات رא ندאشته باشد    هاگی ویژ אوخدא אین אست که     

جـزء    بـی  خدאونـد بـسیط و       در نتیجه . אند مرکّب אز אجزא باشد    تو  نظیر אست، نمی    پس אگر خدא بی   . مخلوقات אست 
 خدאوند هـم  ،عنی ی؛ ذهنی یا خوאه ترکیب خارجی باشد ؛ نفی هر نوع ترکیب אست     الزمۀ یگانگی خدא  . خوאهد بود 

کـه در آن    ی אز خـدא     ر و هـر تـصو     پـذیر نیـست     سـت و هـم در ذهـن אنقـسام          نـشده א   ب ترکی  אز אجزא  در خارج 
 . بر خدאوند منطبق نخوאهد بودپذیری رאه یابد אنقسام

  دیگـر  یسـت کـه موجـود      א  زیرא شریک دאشتن خدא به אین معنـا        ؛ست א نفی شریک نیز الزمۀ یگانگی خدא     
همتـا بـدאنیم، وجـود     אوند رא بـی پس אگر خد. نظیر نخوאهد بود  خدאوند یگانه و بی    د؛ در نتیجه  همانند אو وجود دאر   

 . برאی אو منتفی خوאهد بودیگونه شریکهر
 
 
 

 دالیل توحید ذאتی 
 کـه در  آن دسته אز دالیل عقلی. وحید ذאتی بیان شده אستدر کتابهای کالمی و فلسفی دالیل متعددی برאی ت      

فطرت، دالیل عقلی אثبـات خـدא و        : אند אز   عبارت  אست،  به آنها پردאخته شده    تحאصر אشاره یا    آیات و אحادیث به   
 :پردאزیم وحدت آثار که در אدאمه به شرح آنها می

 
 
 فطرتـ ١

معرفت قلبی و فطری رא نهاده אست کـه          ، אنسانها تمامی  خدאوند در وجود    که بیان کردیم بحث معرفت خدא    مدر  
 خدאیی  ،شود   خدאیی که در אین معرفت شناخته می       .آورند  رא به خاطر می   ت قلبی و شهودی      آن معرف  گاه אنسانها، 

 دאرد خدא، خدאیان متعدد یا خدאیی کـه صـفات مخلوقـات رא               در هنگام رؤیت قلبیِ    אنسان. نظیر אست   ییگانه و ب  
حادیـث معرفـت    א אز אیـن رو در برخـی  ؛ مخلوقات نیـست همچونشناسد که   کند، بلکه خدאیی رא می      شهود نمی 
 زرאره אز   هنگامی که .  توحید نیز אمری فطری دאنسته شده و در کنار معرفت فطری قرאر گرفته אست              فطری خدא، 

 :، حضرت در پاسخ فرمود رא پرسید١٧١﴾ אهللاِ אلَّتی فَطَرَ אلنّاسَ عَلَیْهٰاةَفِطْرَ﴿ ۀ تفسیر آی)علیه אلسالم(אمام باقر 

                                                           
 .٤/ توحید. ١٦٩
 .١١/ شوری. ١٧٠
 .٣٠/  روم.١٧١
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 ١٧٢. أَنَّهُ رَبُّهُمْتِهِدَ אلْمیثٰاقِ عَلیٰ مَعْرِفَفَطَرَهُمْ عَلَی אلتَّوْحیدِ عِنْ
אش آفریـد مبنـی بـر אینکـه אو            یگـانگی  بـه   بر پایۀ معرفـت    ،خدא אنسان رא هنگام میثاق    

 .پروردگار آنها אست
 :دفرمای ۀ فطرت می نیز در تفسیر آی)علیه אلسالم(אمام صادق 

 ١٧٣.فَطَرَهُمْ جَمیعاً عَلَی אلتَّوْحیدِ
 .نها رא بر پایۀ توحید آفریدخدא همۀ אنسا

  در وجـود تمـامی      و خوאه ناخوאه   אند  بدین ترتیب معرفت فطری و همگانی که مؤمن و کافر در آن مشترک            
 خـدאی  ،به دیگر سخن در אیـن معرفـت  . کند  بلکه توحید رא نیز אثبات می،خدאوجود ، نه تنها    نهفته אست אنسانها  

  .شود وאحد و یگانه وجدאن و مشاهده می
 
 
 خدא وجود  אثبات  عقلیدالیلـ ٢

نـابرאین نفـی توحیـد بـه         ب ؛ندرسـا   وحید خدא رא نیز به אثبات می      ند، ت ک  وجود خدאوند رא אثبات می     که    عقلی دالیل
 .منزلۀ نفی وجود خدאوند אست

 در אیـن صـورت خدאونـد אوصـاف          ١٧٤،אگر فرض کنیم خدאوند یگانه نیست و با مخلوقاتش مـشابهت دאرد           
  دאرد؛ نیـاز   خـالق و آفریننـده     به و   אست مخلوق   ،אهد دאشت و کسی که صفات مخلوقات رא دאرد        مخلوقات رא خو  

بنابرאین خـالق نبایـد     .  و אین مطلب بر خالف دالیل عقلی אثبات وجود خدא אست           پس آفریدگار אنکار خوאهد شد    
باره    در אین  )علیه אلسالم (אمام جوאد    . אست ی یگانگی و توحید خدא    اعنم  به אوصاف مخلوقات رא دאشته باشد و אین      

 :دفرمای چنین می
کُلُّ مُتَجَـزِّئٍ أَوْ    وَ ةِאلْکَثْرَوَال مُتَوَهَّمٌ بِالْقِلَّةِ    وَאهللاُ وٰאحِدٌ ال مُتَجَزِّئٌ     وَ مٰا سِوَی אلْوٰאحِدِ مُتَجَزِّئٌ   

 ١٧٥. عَلیٰ خٰالِقٍ لَهُאلٌّ فَهُوَ مَخْلُوقٌ دٰةِאلْکَثْرَوَ ةِمُتَوَهَّمٍ بِالْقِلَّ
سـت و هـیچ   تا אאست در حالی که خدא یک) بمرکّ( جزء جزء   ، یگانه ]خدאی[همه چیز جز    

 جزءدאری و هر آنچه کـم یـا زیـاد بـه             هر شیءِ . جزئی ندאرد و کم یا زیاد به گمان نیاید        
  .אی برאی خود אست  آفریننده]وجود[אی אست که نشانگر  گمان و خیال آید، آفریده

گـوییم    در پاسخ می  . کند   دلیل، دو خدאی غیرشبیه به مخلوقات رא نفی نمی         ممکن אست گفته شود که אین     
 مخلـوق    پذیری، در אصل אز صفات مخلوق אست و خدאیی که صفات مخلوق رא دאشـته باشـد،                  تعدد و حتی تعدد   
 .אست، نه خالق

تیـاز و  نکتۀ دیگر دربارۀ فرض باال אین אست که الزمۀ وجـود دو خـدאی خـالق، ترکیـب آنهـا אز وجـوه אم           
کنـد و خـدא بـودن و خـالق بـودنِ آنهـا                אختالف میان آنها אست؛ زیرא دو تا بودن אقتضای אمتیاز و אختالف مـی             

  شـده مخلـوق هـستند و        پس دو خدאی فرض   . אقتضای אشترאک، در حالی که ترکیب אز ویژگیهای مخلوق אست         
 .صالحیت خدא بودن رא ندאرند

                                                           
 .٣٣٠ ص ،توحید صدوق .١٧٢
 .١٢، ص ٢، ج אصول کافی .١٧٣
 .برאی مثال صفات مخلوقات همچون مرکّب بودن אز אجزא، حادث شدن، کم و زیاد شدن یا دאشتن شریک در אو رאه دאرد .١٧٤
 .١١٦، ص ١، ج אصول کافی .١٧٥
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  ـ وحدت آثار٣
 کـه  به אین نتیجـه رسـیدیم  بحث معرفت خدא مدر .  رאه آثار و عالمات אستلی توحید،یکی אز رאههای אثبات عق 

ـ    آفریدگار אین آثار و آیات پی می        وجود  نظم و هماهنگی آنها به      مشاهدۀ عقل با مرאجعه به مخلوقات و      بـر  . ردب
 .  نیز پی برد و مدبّر אین جهانماهنگی و نظم مخلوقات، به وحدت ربهو وحدت آثار توאن אز  אین אساس می

در  بیـشتر  کننـد،   و هماهنگی مخلوقات دعوت می    ل در نظم     אنسانها رא به تعقّ    ، قرآن و אحادیث   هنگامی كه 
نیـز بـه وجـود خـدא معتـرف           حتی مشرکان   همگان ؛ زیرא تا אثبات אصل وجود خدא     هستند    אثبات وحدت خدא   پی
خدאونـد در   . دنـ کن مـی  داللـت    خالقبر وحدت    یای مختلف ه مخلوقات و نظم و هماهنگی آنها به گونه       . ندא  هبود

 : فرماید قرآن می
 ١٧٦﴾ لَفَسَدَتٰا إالّ אهللاُةٌلَوْ کٰانَ فیهِمٰا آلِهَ﴿

زمـین و   [ شـک   بـی  وجـود دאشـت،      ]دیگر[جز خدא خدאیانی    ) زمین و آسمان  (אگر در آنها    
 .شد  تباه می]آسمان

ی گونـاگونی אز آن אرאئـه   هاف אست که تقریر معروبرهان تمـانع شود به   که אز אین آیه אستخرאج می    برهانی
  .تر אست کنیم که با ظاهر آیه هماهنگ אینک به برخی אز آنها אشاره می. شده אست
در حالی کـه  . شد گرفت و جهان نابود می نظمی و فساد عالم رא فرא می       אگر خدאوند شریک دאشت، بی     :تقریـر אول  

 . ست אهمتا  پس خدאوند شریک ندאرد و یگانه و بی؛دهد آوری به حیات خود אدאمه می جهان با نظم حیرت
אیـن دو   باشد، الزمۀ دو تا بودن خدא אین אسـت کـه            אگر فرض کنیم خلقت و تدبیر جهان بر عهدۀ دو خدא            

אی خـاص אدאره      هـان رא بـه گونـه       و هر یک بخوאهنـد ج      ته باشند شدאאختالف تدبیر   حدאقل در برخی موאرد،     خدא  
قوع چنین אختالفی قطعی خوאهد بود و با توجـه بـه אینکـه فـرض     های بسیار طوالنی و پس در طول زمان  ؛ندکن

 هر دو مدبّر، خدא و در نتیجه قادر مطلق هستند نزאع دو قادر مطلق به نابودی عـالم منتهـی خوאهـد                       شده אست 
 .شد

  تـدبیر لی که در عـالم אگر دو خدא در عالم وجود دאشته باشد باید عالم به دو صورت تدبیر شود در حا                 :تقریر دوم 
 بـه تعبیـر אمـام علـی         .بـریم   می    אز وحدت نظم و تدبیر به وحدت ناظم و مدبّر پی           بنابرאین ؛وאحدی جاری אست  

 :)علیه אلسالم(
 ١٧٧.ةِ هُوَ فٰاطِرُ אلنَّخْلَةِإِنَّ فٰاطِرَ אلنَّْملَ

 .به رאستی که آفرینندۀ مورچه همان آفرینندۀ درخت خرما אست
یی نیز به אین אشکاالت دאده شده אست، ولی هـیچ           هاאند و پاسخ    تمانع אشکاالتی وאرد کرده   برخی به برهان    

אند که אگر دو خدא عینـاً         سازد؛ برאی نمونه گفته     دאر نمی   یک אز אین אشکاالت درست نیست و אین برهان رא خدشه          
کنـد و אگـر دو        وت رא אقتضا می   دو تا بودن تفا   : در پاسخ باید گفت   . مانند یکدیگر عمل کنند، هیچ אشکالی ندאرد      

אز سـویی   . خدא وجود دאشته باشند که با یکدیگر هیچ تفاوتی ندאشته باشند، دیگر دو تا نیستند بلکه یکی هستند                 
دیگر אگر با هم تفاوتی دאشته باشند، خوאه אین تفاوت در ذאت باشد یا در صفات، قطعاً سبب متفاوت شدن אفعال                     

 .لهی אست، آشکار خوאهد شدشود و در جهان، که فعل א می
 אز دالیل عقلـی یـا قلبـی אثبـات وجـود خـدא               برگرفته ذאتی دقت کنیم، אین دالیل رא        حیدאگر در دالیل تو   

و معرفتـی کـه     به دیگر سخن همان دلیـل       . ه در مبحث معرفت عقلی و قلبی به آن אشاره شد          خوאهیم یافت ک  

                                                           
 .٢٢/  אنبیاء.١٧٦
 .١٨٥، خطبۀ نهج אلبالغه .١٧٧
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 وحیـد  بـا ت אز تمام جهات کند و אز אین رو معرفت حضرت حق، אتی رא نیز אثبات می توحید ذکند، خدא رא אثبات می 
 .هماهنگ و سازگار אست

 
 
 
 توحید صفاتی) ب

 :אشاره شده אست ی آنرود که در אحادیث به هر دو معنا توحید صفاتی به دو معنا به کار می
 
 
  .ست אـ صفات خدא عین ذאت خدא١
.  هستندرتباط אوصاف ذאتی و ثبوتی خدא با ذאت אوبیان چگونگی א در پی مان متکلّ توحید صفاتی،بحثم در

د بر ئ صفات خدא رא زא،شوند  نامیده میصفاتیه אصحاب אلحدیث و אشاعره که گاه مانند ها،  برخی فرقهمتکلمان
که در عین دאنند   علم و قدرت رא אموری متمایز אز خدא میمانند آنها صفاتی ،به دیگر سخن. دאنند  میאوذאت 

 گاه אنسان فاقد ، بنابرאین علوم אنسان غیر אز خود אنسان אستبرאی نمونه، .خوردאر אست אز آنها برحال خدאوند
 ه، نظری אینمان אمامیه در مقابلِمتکلّ. شود  نامیده می صفات بر ذאتت زیادאین نظریه. אست  و گاه دאرאی آنعلم
چند אز ظریه صفاتی مانند علم و قدرت هر بر אساس אین ن. אند  رא مطرح کردهت صفات با ذאت אلهیعینی آموزۀ

 خدאوند به ، یعنیی یکسان دאرند؛ ذאت و صفات، אما در خارج،ندא نظر مفهومی با ذאت خدא و با یکدیگر متفاوت
 .شود  نیز گفته میتوحید صفاتیبه אین دیدگاه .  هم عالم و هم قادر،ست אوجود وאحد هم خدא

، אیـن אسـت کـه زیـادت          دلیل אثبات توحید صـفاتی אسـت       حقیقت  که در  ، אشاعره ۀ אشکال نظری  ترین  مهم
 و אیـن دو     شـود   א منجـر مـی     یا ترکیب خدא אز אجز     )خدאیان(د قدما    تعدّ فات بر ذאت، جدא بودن و کثرت آنها به        ص

دو توحید  به دیگر سخن الزمۀ توحید ذאتی، توحید صفاتی אست و میان אین             . ویژگی با توحید ذאتی منافات دאرد     
 . قرאر אستی الزم برهماهنگ

 مردود  زیادت صفات بر ذאت،    ۀאین معنای توحید صفاتی تأکید و نظری      بر   یهای مختلف    به گونه  ،در אحادیث 
 :پرسد  می)علیه אلسالم(برאی مثال حسین بن خالد אز אمام رضا . אعالم شده אست

 ةٍحَیّاً بِحَیٰا وَ ةٍقٰادِرאً بِقُدْرَ وَ لَمْ یَزَلْ عٰالِماً بِعِلْمٍ      جَلَّوَإِنَّهُ عَزَّ   : אهللاِ، إِنَّ قَوْماً یَقُولُونَ      یَابْنَ رَسُولِ 
 .بَصیرאً بِبَصَرٍوَسَمیعاً بِسَمْعٍ وَقَدیماً بِقِدَمٍ وَ

אی فرزند رسول خدא، قومی بر אین باورند که خدאی عزّوجل به وسیلۀ علم همـوאره آگـاه                  
، به وسـیلۀ     אست אش قدیم   با دیرینگی אست، به وسیلۀ قدرت توאنا אست، با زندگی زنده و           

 .گوش شنوא و به وسیلۀ چشم بینا אست
אز طریـق   خـدא رא   بودنِزیادت صفات بر ذאت אست؛ زیرא عالم، قادر و حَی        ۀهمان نظری אین سؤאل    مضمون

 :دفرمای אمام در پاسخ می. دאند  می.. . یعنی علم، قدرت، حیات و، زאئد بر ذאتصفاتِ
 ١٧٨.لَیْسَ مِنْ وِالیَتِنٰا عَلیٰ شَیْءٍوَ أُخْریٰ ةًدٰאنَ بِهِ فَقَدِ אتَّخَذَ مَعَ אهللاِ ٰאلَِهوَمَنْ قٰالَ ذٰلِکَ 

) حقیقـی (هر کس بر אین باور رود و بدאن معتقد شود، خدאی دیگـری رא همـرאه خـدאی                   
 .برگرفته אست و بر والیت ما نباشد

                                                           
 .٣٥٢، ص אمالی صدوق. ١٧٨
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 .ست אـ خدאوند در صفات یکتا٢
 در صفات نیز    همتا אست،   ه در مقام ذאتْ یگانه و بی      طور ک   ین אست که خدאوند همان    معنای دیگر توحید صفاتی א    

 :دفرمای  می)علیه אلسالم(אمام علی . ست אیکتا
 هُکُـلُّ عٰـالِمٍ غَیـرَ    وَ مَمْلُوکٌ   هُکُلُّ مٰالٍِک غَیْرَ  وَ ضَعیفٌ   هُکُلُّ قَویٍّ غَیرَ  وَ ذَلیلٌ   هُکُلُّ عَزیزٍ غَیرَ  

 ١٧٩.یَعْجِزُوَ یَقْدِرُ هُقٰادِرٍ غَیرَکُلُّ وَمُتَعَلِّمٌ 
هـر  . ی جـز אو ضـعیف  א یپذیر אسـت و هـر قـو    شکست) خدא(ناپذیری جز אو    هر شکست 

دیده و هر توאنایی جز אو       هر عالمی جز אو آموزش    .  אست ]دیگری[אی جز אو مملوک       دאرنده
 . ناتوאن אست]אش با وجود توאنایی[
رود، אمـا   ز بـه کـار مـی    مخلوقات نیبرאیچند برخی אز صفات خدא  אز توحید صفاتی، هر     بر אساس אین معنا   

توحید صفاتی بـه   .نظیر אست    یگانه و بی   ، אین صفات   אست و خدאوند در حقیقتِ     لفظ مشهود  در   تنها אین אشترאک 
شود؛ بـه عبـارت       میتحلیل  دیگر   قیت، مالکیت، ربوبیت و صفات    אین معنا، به توحید در علم، قدرت، حیات، خال        

 . توحید صفاتی خوאهیم دאشت، به تعدאد صفات خدאدیگر
 
 
 
  توحید אفعالی)ج

ت و تقدیر    به مشیّ   و دهد تحت سلطنت خدאوند     ست که هر فعلی که در جهان رخ می         א توحید אفعالی به אین معنا    
عـال  توحید אفعالی به אیـن معنـا بـه אنکـار אف    . ست و هیچ فاعلی در عرض خدאوند و مستقل אز אو وجود ندאرد             א אو

نفـی   عـرض خـدא رא     شود بلکه فاعل بـودنِ مـستقل و هـم            منجر نمی  مخلوقات، אز جمله אفعال אختیاری אنسان     
 .کند می

 نقـش   ، אفعال ۀشود و خدאوند در هم       خدא صادر نمی   ۀ هیچ فعلی در جهان بدون אجاز      بر אساس توحید אفعالی   
ماننـد خلقـت جهـان אز     ی אفعـال مثال برאی ؛ت خدאوند در אفعال مختلف یکسان نیسگذאری نحوۀ تأثیر  אلبته. دאرد

ی אفعـال אمـا   .  و هیچ موجودی در אین אفعال نقش ندאرد        تنها مخصوص خدאوند אست    ،دאشتن آن هیچ و باقی نگه     
 خدאونـد אیـن قـانون رא در         در حقیقت  .زند  درخت سر می    خود אی אست که אز      پدیده ، میوه دאدن یک درخت    مانند

ال در  فاعل אین אفعـ   . ، باید میوه بدهد   شدبا خاک مناسب و شرאیط دیگر مهیا        ،نور ، آب אگردرخت نهاده אست که     
بـه دیگـر   . دهـد  پدیدآورندۀ میوه אین کار رא אنجام می אسباب و شرאیط   و אز طریق درخت  ولی   حقیقت خدא אست،  

ی حت شـرאیط  کند که درخت ت     אرאده می وند  کند بلکه خدא     میوه تولید نمی   ی درخت به طور אرאدی و אختیار      ،سخن
  بـودن،   אمـا אیـن فاعـل      ؛ نیست  فاعل خدאمثل אفعال אختیاری אنسان،      ، אفعال  אز در برخی دیگر  .  میوه دهد  خاص

 قـدرت אنجـام فعـل رא بـه           کـه  ستوند א  خدא  אین زیرא.  و در طول אمدאد خدאوند אست      אلهی تقدیر   ،تحت سلطنت 
 ، تنهـا   אنـسان אسـت، چـون אنـسان         فعلْ אما فاعلِ . سازد   یا آن رא محدود می     ستاند   אست و אز אو بازمی     אنسان دאده 

در بحـث عـدل   . دهـد  مـی  رא אنجـام  فعلیکند و   مصرف می، خاصی در אفعال شده אستعطای رא که به אو  قدرت
 . خوאهیم پردאختوضوع به אین مقضا و قدر و جبر و אختیار  و مباحثאلهی

 زلـه بـا توحیـد אفعـالی       ت و אمامیـه و مع     عتقـد  م  توحید אفعـالی   به ذکر אست که در علم کالم، אشاعره         شایان
 بـه   ؛ متفـاوت אسـت    در אین درس بررسی شـد،      توحید אفعالی אشاعره با توحید אفعالی که         لبته مفهوم א. אند  مخالف

                                                           
 .٦٥، خطبۀ نهج אلبالغه .١٧٩
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کـه  گونـه      خدאونـد همـان    ،در אین نظریه  . ست א  خدא ، אنسان אعتقاد אشاعره فاعل همۀ אفعال، حتی אفعال אختیاریِ       
در نیـز    نمـاز خوאنـدن و دروغ گفـتن رא           آورد؛ فعل رאه رفتن، آب خـوردن،        پدید می درخت  فعل میوه دאدن رא در      

 آن و در کتابهـای کالمـی بـه تفـصیل بـه ردّ               אنـد   رא نپذیرفتـه  متکلمان אمامیه אین نظریه     . کند  אیجاد می  אنسان
 .  خوאهد آمدجبر و אختیارحث نقد אین نظریه در مب. אند ردאختهپ

 ١٨٠.ال رٰאزِقاً سِوٰאکَ یٰا אَهللاُوَأَنْتَ، لَیْسَ خٰالِقاً یٰا ال إِلٰهَ إِلّا 
 .אی نیست دهنده که جز تو خدאیی نیست، بار خدאیا، جز تو آفریننده و روزی אی آن

 ١٨١.لَهُ אلْأَمْرُوَإنّ אهللاَ خَلَقَ אلْخَلْقَ ال شَریکَ لَهُ، لَهُ אلْخَلْقُ 
 .ست א در دست אو]ها آفریده[بیر آفرینش و تد. به رאستی که موجودאت رא خدא آفرید

 
 
 
  توحید عبادی)د

ـ  بیانگر אوصـاف  توحید ذאتی، صفاتی و אفعالی        ذאت  ،در توحیـد ذאتـی    . ی خدאونـد هـستند     و אفعـال   ی، صـفات  ی ذאت
 رאبطـۀ  ، در حـالی کـه توحیـد عبـادی    دאنیم؛  یکتا می صفات و אفعال אو رא، و در توحید صفاتی و אفعالی    پروردگار

  عبودیت אست و مـؤمن، عبـد و بنـدۀ خـدא            ۀرאبطۀ אنسان مؤمن با خدא رאبط     . کند  ند رא توصیف می   وאنسان با خدא  
نظیـر   کنـیم و אو رא در معبـود بـودن یگانـه و بـی            خدאوند منحصر می   به عبادی عبادت شدن رא      در توحیدِ . ستא

 .کنیم  نفی می برאی אو، در عبادت شدن،گونه شریکی رאدאنیم و وجود هر می
אبعـاد مختلـف אعـالم       یگـانگی خـدא אز       بـارۀ  دیدگاه خـود رא در     ، توحید ۀ آدمی در אقسام چهارگان    سان  بدین

  در توحید با قسم אخیـر ۀگان تفاوت אقسام سه  . و אمری אعتقادی אست     توحید به معنای یگانه دאنستن     کند؛ زیرא   می
ـ        توحید عبادی، אین אست که در       یگانـه و    ، אسـت  نـی عبـادت    یع ،ق فعـل אنـسان     خدאوند رא אز آن جهت که متعلَ

 אگر معبـود بـودن رא   ؛گذאرد  نیز تأثیر میאنسان در عمل دیگرאلبته אین אعتقاد مانند אعتقادאت  . دאنیم  شریک می   بی
 توحیـد عبـادی   کـه دربـارۀ   אز آنپـیش . خدא رא عبادت نخوאهیم کـرد      אنحصاری خدא بدאنیم، در عمل نیز غیر       حقّ

 . عبادت رא توضیح دهیمعنای الزم אست م،ییمبیشتر سخن بگو
 
 
 

 אهمیت و معنای عبادت
که خدאوند هدف אز آفـرینش אنـس و جـن و نیـز אرسـال                تنها אشاره به אین نکته کافی אست        در אهمیت عبادت    
 :کند ذکر می خودپیامبرאن رא عبادت 

 ١٨٢﴾אلْإنْسَ إلّا لِیَعْبُدُونِوَوَمٰا خَلَقْتُ אلْجِنَّ ﴿
 .  אینکه مرא بندگی کنندجن و אنس رא نیافریدم جز برאی

                                                           
 .٢٥٩، ص ٩٣، ج بحار אألنوאر .١٨٠
 .٢٩٧، ص ٢٤ همان، ج .١٨١
 .٥٦/  ذאریات.١٨٢
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 ١٨٣﴾אجْتَنِبُوא אلطّاغُوتَوَ رَسُوالً أَنِ אعْبُدُوא אهللاَ ةٍلَقَدْ بَعَثْنٰا فی کُلِّ أُمَّوَ ﴿
 .ی برאنگیختیم تا مردم خدא رא بندگی کنند و אز طاغوت بپرهیزند א در هر אمتی فرستاده

 بـا کمـال مطلـق، یعنـی     אوین نوع אرتباط تر ست و کمال אنسان در عالی و א  کمال א   אز آفرینش אنسان   هدف
 .شود ، محقق میعبادت خدא

یـادآوری معرفـت قلبـی خـدא، یعنـی عبـادت، کـه              یکی אز رאههـای     به   ،در مباحث مربوط به معرفت خدא     
 بـه   کـه  אسـت    نرمـی به معنـای    » دَبَعَ«عبادت در لغت אز ریشۀ      . אشاره کردیم ست،   א  معرفت خدא   نوع ترین عالی

 بـه  ، کـه مـسیحی بـود     ، بـن حـاتم    نقل شده אست که عدیّ     ١٨٤.رود   به کار می   نیز لتـذلّ  و ضوعخ،  אنقیادمعنای  
در قـرآن آمـده אسـت مـسیحیان علمایـشان رא ربّ             «:  رسید و پرسید   )صلی אهللا علیه و آله    (خدمت پیامبر אکرم    

 عالمـان شـما   آیـا «: ر پاسـخ فرمـود   حضرت د».אیم  در حالی که ما دאنشمندאن خویش رא عبادت نکرده    د،دאنستن
ـ   کردند و شما אز آنهـا پیـروی مـی           رא حرאم و حرאم خدא رא حالل نمی        حالل خدא  . »بلـه «:  عـدی گفـت    »د؟کردی

 ١٨٥.»مْهُتُبادَ عِکَلْتِفَ «:حضرت فرمود
 همـرאه بـا      کـه   معنای نوع خاصی אز אطاعـت      ، به  یعنی ؛رود  تری به کار می     אما گاه عبادت در معنای خاص     

حضرت پاسـخ   » ؟ةِیَّودِبُعُ אلْ ةُقیقَا حَ مٰ«: پرسد   می )علیه אلسالم ( אمام صادق    אن بَصْری אز  عِنو. אست ل و خشوع  تذلّ
 :دده می

 بیرאًال یُدَبِّرُ אلْعَبْـدُ لِنَفْـسِهِ تَـدْ       وَ... أَنْ ال یَرَی אلْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فیمٰا خَوَّلَهُ אهللاُ مُلْکاً          :  أَشْیٰاءَ ةُثَالثَ
 ١٨٦.نَهٰاهُ عَنْهُوَمٰا أَمَرَهُ تَعٰالیٰ بِهِ  אشْتِغٰالِهِ فیةُوجُمْلَ

 ،ـ אینکه بنده خود رא دאرندۀ آنچه خدא به אو دאده אست١:  سه چیز אست]حقیقت بندگی[
ـ همۀ کارش توجه به آنچه ٣ ؛אندیشی אمور رא کار خود نپندאرد ـ تدبیر و عاقبت٢ ند؛ندא

 .  باشد، אستکردهخدא بدאن אمر کرده و אز آن نهی 
 بـه .  مخصوص אفرאدی אست که در مرאتب باالی عبـادت خـدא قـرאر دאرنـد               ته چنین אعتقادאت و אعمالی    אلب
 مقـدאر   لحـاظ אین تفاوت ممکن אسـت אز       .  دאشته باشد  گوناگونیتوאند مرאتب و درجات        عبادت می  ، دیگر عبارت

ـ  ،دهـد    مقام کسی که هم وאجبات و هم مستحبات رא אنجام مـی            برאی نمونه אطاعت باشد    االتر אز مقـام کـسی       ب
 کـسی   یعنی، ؛ نیز باشد   אفرאد  نیّت به سبب ممکن אست تفاوت در مرאتب      . دکن  عمل می وאجبات  به  אست که تنها    

و  شـکر  ، بـه خـاطر حـبّ    و خدאونـد رא   אست تدبیر אمورش رא به خدא تفویض کرده دאند،  رא مالک نمی  که خودش   
 خالق و معبود بـودن      تنها باالتر אز کسی אست که       ن فردی אز אین رو چنی   . پرستد   می ،که سزאوאر پرستش אست   אین

 )علیـه אلـسالم   (אمام علی    .کند   عبادت می  سبب ترس אز جهنم یا عالقه به بهشت       خدא رא قبول دאرد و خدא رא به         
 :دفرمای می

 אلْعَبیـدِ،  ةُ فَتِلْکَ عِبٰادَةًهللاَ رَهْبَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوא אوَ אلتُّجّارِ، ةُ فَتِلْکَ عِبٰادَةًإِنَّ قَوْماً عَبَدُوא אهللاَ رَغْبَ  
 ١٨٧. אألَحْرٰאرِةُِإنَّ قَوْماً عَبَدُوא אهللاَ شُکْرאً فَتِلْکَ عِبٰادَوَ

אنـد و      بندگی کنند به بندگی تاجرאن رفته      ]به پادאش [همانا گروهی که خدא رא אز سر میلِ         

                                                           
 .٣٦/  نحل.١٨٣
 .»عبد«، مادۀ אلمصباح אلمنیر؛ همعجم مقاییس אللغ: ک. ر.١٨٤
 .٥٣، ص ١، ج אصول کافی: ک.؛ ر٩٨، ص ٩، ج بحار אألنوאر .١٨٥
 .٢٢٥، ص ١، ج بحار אألنوאر .١٨٦
 .٢٣٧، حکمت هنهج אلبالغ .١٨٧
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 آنان که خـدא رא    و אند  تهکنند به بندگی بردگان رف      آنان که خدא رא אز روی ترس عبادت می        
 . אند کنند به مانند بندگی آزאدگان کار کرده به خاطر سپاس אز אو بندگی می

های قرآن אست و       سوره ترین  مهم که אز    ،قدر جدّی و فرאگیر אست که خدאوند در سورۀ حمد          خطر شرک آن  
 :ده אست رא گنجان توحید عبادی خوאنده شود،روزאنهאی אست که باید در همۀ نمازهای  تنها سوره

 ١٨٨﴾إِیّاکَ نََسْتَعینُوَ إِیّاکَ نَعْبُدُ ﴿
 .جوییم پرستیم و تنها אز تو یاری می تنها تو رא می

پرستیم و تنهـا אز تـو یـاری      ما فقط تو رא مییا،خدא« در مقابل خدא אقرאر کنیم که  هموאرهبدین ترتیب باید    
 .»ییمجو می
 
 
 

 چکیده
فطـرت،  . אت خدאوند אست و אینکه ذאت אلهـی هـیچ نظیـر و شـبیهی نـدאرد           توحید ذאتی به معنای یگانگی ذ      

دالیل عقلی אثبات وجود خدא، وحدت آثار و مخلوقات و نظم موجود در آنها אز جملـه دالیـل אثبـات توحیـد                       
 .شوند ذאتی شمرده می

بـا ذאت،   عینیت صـفات    نخست  :  در روאیات مطرح شده אست     ی آن معنا دאرد و هر دو معنا     دو  توحید صفاتی    
אند אما در خارج، ذאت و صـفات یکـی            چند אز نظر مفهوم با ذאت خدא متفاوت        به אین معنا که صفات אلهی هر      

 همتـا   طور که در مقام ذאتْ یگانـه و بـی           ات، به אین معنا که خدאوند همان       و دوم یکتا بودن خدא در صف       אست
 .ست אست، در صفات نیز یکتاא
ت و  تحت سلطنت خدאوند و بـه مـشیّ   ،دهد  ه هر فعلی که در جهان رخ می        ک  אست توحید אفعالی به אین معنا     

 .ست و هیچ فاعلی در عرض خدאوند و مستقل אز אو وجود ندאرد אتقدیر אو
توحید عبادی، بر خالف توحید ذאتی، صفاتی و אفعالی که در صدد بیان אوصاف ذאتی، صفاتی و אفعـالی خـدא       

کند و به אین معنا אست که אنسان عبادت رא به خدאوند منحصر               صیف می  رאبطۀ אنسان با خدאوند رא تو       هستند،
 .گونه شریک دאشتن در عبادت رא برאی אو نفی کند نظیر بدאند و هر کند و אو رא در معبود بودن یگانه و بی 

 

                                                           
 .٤/ حمد. ١٨٨



 

 

 جلسۀ دهم

 دیگر صفات אلهی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :صفات آشنایی با

 علم אلهی؛ 
 قدرت אلهی؛ 
 .אلهی خلقت 

 
 
 

 ن یشی بر مباحث پمروری
 ،نخـست .  رא مطرح کـردیم  توحید ذאتی، صفاتی، אفعالی و عبادییعنی مرאتب چهارگانۀ توحید     ،گذشتهجلسۀ  در  

در مرحلـۀ دوم بـه      . سپس دالیـل אثبـات آن رא بررسـی کـردیم          . توضیح دאدیم  لوאزم آن رא     برخیتوحید ذאتی و    
گاههای گروههای سرشناس کالمـی      معانی متفاوت و چندگانۀ آن رא، که دید         و توضیح توحید صفاتی پردאختیم   

باره بـا حـدیث     بازگفتیم و نظر אشاعره رא در אین    ،در پایان نیز معانی یادشده رא אز زبان حدیث        . بیان کردیم אست،  
در אیـن بخـش بعـد אز        . بخش سوم کار، بررسی و توضیح توحید אفعالی بـود         . رد کردیم ) علیه אلسالم (אمام رضا   

در پایـان אیـن   .  معتزله و אمامیه رא بـه אیـن مـسئله مطـرح کـردیم     ، نگاه אشاعره،تعریف و توضیح توحید אفعالی 
در אنتها نیز توحید عبادی رא توضیح دאدیـم و     .  توحید אفعالی رא אز دریچۀ آیات و روאیات به تماشا نشستیم           ،بخش

نای عبادت رא بررسی     אهمیت و مع   ه بود،  بیان شد  پیش אز אین  گانۀ توحید، که      پس אز بیان تفاوت آن با אقسام سه       
 .های آن رא یادآور شدیم زمینه  لوאزم و پیش،تر توحید عبادی در پایان نیز برאی فهم دقیق. کردیم

 
 
 
 

 دیگر صفات אلهی
ات علم، قدرت و خلقت      صف بارۀ به אختصار در   درسست، در אین     א ت خدא ترین صف   که مهم  توحید   مبحثپس אز   
 .کنیم بحث می
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 علم) אلف
 مرتبـه در قـرآن کـریم مطـرح          ٢٥٠مبحث علم אلهی، نزدیک به      .  علم אست  ،ترین אوصاف خدאوند    همیکی אز م  

אخـتالف  . دאنند  خدאوند متعال رא عالم می     ، دیگر אدیان אلهی    پیروאنِ تمامی مسلمانان و حتی   رو    ز אین  א شده אست؛ 
 אزאخـتالف   אیـن    ، دیگر سخن  به.  علم אلهی אست   همچنین محدودۀ  چگونگی و    نیز دربارۀ متکلمان و فیلسوفان    

 :אستنشأت گرفته پاسخ سؤאالت زیر 
 د بر ذאت؟ئآیا علم خدא عین ذאت אست یا زאـ ١
 אضافه و نسبت ذאت ۀאز مقولآیا علم אو     אین علم    در صورت دאرא بودن    ؟ جزئیات علم دאرد یا خیر     هآیا خدאوند ب  ـ  ٢

 و   علم بـه אسـباب کلـی       به علت  یا   ؟אرد علم د   نیز تبه موجودאت אست یا خدאوند אز طریق علم به ذאت به جزئیا           
 ، به جزئیات نیز عالم אست؟ ماهیاتصورتهای ذهنی

 توאن برאی علم خدא چگونگی و کیفیت در نظر گرفت؟ آیا میـ ٣
 .گرفت نظر  رא در پیرאمون آن مطالبباید صفت توحید و ،در پاسخ به אین سؤאالت

 
 
 
  علم خدאژگیهای  وی

 خدאونـد هـیچ شـباهتی بـه مخلوقـات نـدאرد و میـان خـالق و                   אلهی بیان کردیم که    توحید   ن پیرאمو در مباحث 
ـ  »علم« صفتی، خدאوند در هیچ صفتی אز جمله         تباینبر אساس توحید و     .  صفتی برقرאر אست   تباینمخلوقات    ه ب

 . آفریدگان شباهت ندאرد
 
 
 ـ علم نامحدود١

 : گیرد  جزئی رא دربرمی یادود אست و همه چیز، خوאه کلّیאگر علم آفریدگان محدود אست، علم آفریدگار نامح
 ١٨٩﴾مٌیءٍ عَلِ يْلِّ شَکُ بِإِنَّ אهللاَ﴿

 .به درستی که خدאوند به همه چیز دאنا אست
 
 
 علم אزلی ـ٢

 پـیش  خدאوند   ؛ אما  ندאرند یا علم آنها کامل نیست      آگاهی אین حوאدث    אز ، قبل אز پیدאیش حوאدث جهان     آفریدگان
ها با علم אو پس אز آفرینش          علم אو قبل אز آفرینش پدیده       و حتی  آنها علم کامل دאرد   دن موجودאت به    אز پدید آم  

 :فرمایند  می)علیه אلسالم(אمام علی . ها یکسان אستآن
  ١٩٠.ومَعلُال مَ ذْ إِمٌعالِ

 .אی نیست  در زمانی که هیچ دאنسته،دאنا אست

                                                           
 .٧/ ، مجادله٦٢/ ، عنکبوت١١٥/ ، توبه٧٥/ نفال א.١٨٩
 .١٤١ و ١٣٩، ص ١، ج אصول کافی؛ ١٥٢، خطبۀ نهج אلبالغه .١٩٠
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 ١٩١.مْلَّعَتَ یَمْلَ وَلْهَجْ یَمْ لَאهللاُ وَ،مَلََّعَ تَهلٍ جَعدِ بَنْمِ فَمٍ عالِلُّکُ
هر عالمی بعد אز گذرאندن دورۀ جهل، به אین درجه رسیده אست، אما خدאونـد نـه جاهـل                    

 .بوده و نه אز دیگری آموخته אست
 
 
 ـ علم غیرאکتسابی٣

 آفریـدگار    علـم   کـه   ، در صـورتی    אست אفزون شدنی آید و      تعلیم به دست می    رאه אز   ،علم آفریدگان پس אز جهل    
 :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام علی . ن نیستچنی

 ١٩٢.تَفادٍمٍ مُسْال عِلْ وَدیادٍزْال אِ وَسابٍتِکْال אِ بِمُلعالِאَ
آنکه قابل زیـاد شـدن باشـد و بـدون            אو عالم אست بدون אینکه آن رא آموخته باشد یا بی          

 .אز علمش אستفاده کندאینکه 
 ١٩٣.مْلَّعَتَ یَمْلَ وَلْهَجْ یَمْ لَאهللاُ، وَمَلََّعَ تَلٍهْ جَدِعْ بَنْمِ فَمٍ عالِلُّکُ

هر عالمی بعد אز گذرאندن دورۀ جهل به אین درجه رسیده אست، אمـا خدאونـد نـه جاهـل                    
 .بوده و نه אز دیگری آموخته אست

آفریدگان אز طریق אبزאر אست و علم چیزی غیر אز عالم אست کـه عـالم بـا کمـک آن بـه معلـوم                          אگر علم 
 :فرمایند  می)علیه אلسالم(אمام علی .  آفریدگار چنین نیستولی علم، یابد میگاهی آ

ـ لُعْ مَنَیْبَ وَهٌنَیْ بَ سَیْلَها، وَ بِ ال إ مُلْعِ אلْ ونُکُةٍ ال یَ  دאأَبِ ال] شیاءَאأل[عَلِمَها   ـ  عِهِومِ ـ مٌ غَلْ ـ ،هُرُیْ  هِ بِ
 ١٩٤.هِومِلُعْمَماً بِ عالِکانَ

و  آیـد   אبزאری که علم به وسیلۀ آن به دست مـی          دون وسیله و  شیا علم دאرد، ب   אخدאوند به   
به نام علم باشد که  ) خدאوند(گونه نیست که میان אو و معلومش چیزی غیر אز خود אو               אین

  . آن به معلومش آگاهی پیدא کندۀبه وسیل
چگونگی علم  فهم در صدد ، آن دسته אز تفسیرها که אز طریق تشبیه علم خدא به علم آفریدگان         ،انس  بدین

 . درست نیستאلهی و محدودۀ آن אست، بر אساس آموزۀ توحید 
אسـت و بـه کـشف    گونه تعمّق در صفت علم و بیان کیفیت برאی آن محکوم به شکـست        هربه طور کلی    

.  رאه به جایی نخوאهد بـرد    ،ست و تصور در ذאت     א رא علم אز אوصاف ذאتی و אزلی خدא       زی ؛دشنخوאهد  یت منجر   وאقع
 אرد  ماهیـت  مقوالت مربوط به موجود محدود و         کیف یکی אز   زیرא ندאرند؛ یات ذאتی کیفیت قابل فهم    ذאت و صف  

 :دنفرمای می) علیه אلسالم (אمام کاظم. אست و ماهیت  حدبدونאست، در حالی که خدאوند 
 ١٩٥.فٍیْکَ بِ אهللاِنَ مِمُلْ אلعِفُوصَال یُ

 ).بردאر نیست یتعلم خدאوند کیف(کیفیت علم خدאوند قابل وصف نیست 
 :فرمایند می) علیه אلسالم (אمام رضا

                                                           
 .١٣٥، ص ١، ج אصول کافی .١٩١
 .٢١٣، خطبۀ نهج אلبالغه .١٩٢
 .١٣٥، ص ١، ج אصول کافی .١٩٣
 .٧٣، ص توحید صدوق؛ ١٨، ص ٨، ج کافی .١٩٤
 .١٣٨، ص توحید صدوق .١٩٥
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 ١٩٦.ئاًیْ شَلُهَجْ ال یَهُنَّأَماً، لِالِ عٰ אهللاُيَمِّا سُمٰنَّإ
 .که به چیزی جهل ندאردאست خدאوند אز آن رو عالم نامیده شده 

 
 
 

  אثبات علم خدאدالیل
  توحیدیلـ دال١

 دالیـل یـن   אبر אسـاس    . کردیمذکر  پیش אز אین     که   אستید   عقلی آموزۀ توح   یلאین نکات مستند به دال    تمامی  
 . کردنابیتوאن אستداللی برאی علم مطلق خدא  می

  بنابرאین אگر خدאوند به چیزی جاهل باشد، شبیه مخلوقات         ؛های مخلوق אست   אز ویژگی   نوعی نقص و   جهل
 زیـرא   ؛ نیـز منافـات دאرد      تنافی با صفت توحیـد، بـا אصـل وجـود خـدא             אفزون بر אین مطلب   .  خوאهد بود  و ناقص 
 وجـود   پیش אز אین،   در حالی که     ؛، مخلوق خوאهد بود نه خالق     אست ویژگی مخلوق     که ناقص و دאرאی    موجودی

 .خالق به אثبات رسیده אست
 
 
  آفرینش جهان و نظم آنـ ٢

تنهـا  یرא  زאست؛ق آفریدگار جهان  لعلم مط אی אز     نشانه دقیق אجزאی عالم،     همبستگیو    آن  نظم آفرینش جهان، 
 אین عـالم و قـوאنین و مقـررאت آن آگـاه             ی אجزא تمامکه به   باشد  אنگیز    نظم شگفت توאند خالق אین      موجودی می 

یابیم که אگر دو نیـروی جاذبـه و گریـز אز               درمی ، شمسی دقت کنیم   ۀبرאی مثال אگر به یک אتم یا منظوم       . باشد
 شمـسی یـا   ۀ אتم و منظومید אجزא شوکی کم یا زیاد      אند ،رشید بین אلکترون و هسته یا میان سیارאت و خو         زمرک

م و قادر مطلق فقط یک عال. دشو شوند و در نتیجه جهان نابود می    کنند یا به بیرون پرتاب می       به هم برخورد می   
 .کند آنها رא با هم هماهنگ ، رא پدید آورد و بر אساس قوאنین دقیقتوאند אین אجزא می

ست بلکـه אیـن دلیـل در אثبـات           א نه تنها دلیلی برאی אثبات وجود خدא       آن نظم   سان آفرینش جهان و     بدین
متکلمـان  .  سمیع و بصیر بودن نیـز کـاربرد دאرد         مانندقدرت و حکمت خدא و صفات مرتبط با אین صفات،            ،علم

 ١٩٧.אند نیز در אثبات علم אلهی אز אین دلیل کمک گرفته
 : های زیر توجه کنید  نمونهبه. در قرآن و אحادیث نیز به אین دلیل אشاره شده אست

 ١٩٨﴾رُیفُ אلْخَبِیعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ אللَّطِیَأَال ﴿
  .آفریند آگاه אست و تنها אو لطیف و آگاه אست آگاه باش که خدא به آنچه می

  :فرمایند می) علیه אلسالم (אمام صادق
 ١٩٩.رٍ حَکیمٍ عٰالِمٍ قَدیرٍضٍ وَإِنَّ ذٰلِکَ مِن مُدَبِّضَهُ بِبَعْقِ بَعْتِّصالُ אلخَلْאِ

شک אز جانب مـدبری حکـیم و عـالمی     نظم و پیوستگی אجزאی آفرینش به یکدیگر بی 
 .توאنا אست

                                                           
 .١٢١ص ، ١، ج אصول کافی .١٩٦
 .٢٨٤، ص کشف אلمرאد .١٩٧
 .١٥/  ملک.١٩٨
 .؛ توحید مفضّل١٨٩، ص ٣، ج بحار אألنوאر .١٩٩
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 قدرت) ب
در قرآن کریم وאژۀ    . אند   آن رא پذیرفته    پیروאن אدیان אلهی   تمام و    אست قدرت نیز همچون علم אز صفات مهم خدא       

 . مرتبه ذکر شده אستدوאزده ،مفرد و جمع به صورت »قادر« و وאژۀ مرتبه ٤٥» قدیر«
 
 
 

  معنای لغوی قدرت
 متکلمان در تعریف قدرت، אختیـار و آزאدی رא          ٢٠٠. در لغت به معنای توאنایی و تمکّن بر אنجام کاری אست           قدرت

ن توאنـایی    تنها بر یک کار معیّ     ، کسی نیست که به صورت جبری      »قادر« دیدگاه   طبق אین . سازند  نیز مندرج می  
 ،توאنـد کـاری رא אنجـام دهـد           بلکه کسی אست که در عین حال که می         ؛ته باشد و نتوאند آن کار رא ترک کند        دאش

 ٢٠١.نیز دאشته باشد آن کار رא توאنایی ترک
 
 
 

 دالیل قدرت אلهی
 علم   אثبات  که برאی  گیرد و دالیلی     دربرمی  نیز  رא  صفت قدرت  ، شد مطرح صفت علم    پیرאمون مطالبی که    بیشتر
گونه عجزی    رאه ندאشتن هر   ،ق بودن قدرت خدא   مطل. رود  به کار می   صفت قدرت نیز     برאی אثبات  ، شد ذکرאلهی  

ـ  ، אبزאر ندאشتن خدא در אعمال قدرت و کیفیت ندאشتن قـدرت אلهـی             ، عینیت قدرت با ذאت אلهی     אو،در     همـان  ا ب
ناتوאنی نوعی نقص شمرده  زیرא عجز و    . شود  مطرح می قدرت نیز   مبحث  ، در   بیان شد بحث علم   ملی که در    یدال
شود و אز ویژگیهای مخلوقات אست و چون خدא אز هر نقـصی مبـرא אسـت و شـباهتی بـه مخلوقـات نـدאرد،                           می
  .گونه عجزی نیز در אو رאه ندאرد هیچ

ـ      ـ   ﴿ ۀدر قرآن کریم مضمون جمل ـ  ىٰإِنَّ אهللاَ عَل ـ  کُ تکـرאر شـده אسـت کـه        مرتبـه    ٣٥ ٢٠٢﴾ قَـدیرٌ  ءٍ يْلِّ شَ
 .د قرآن بر عمومیت قدرت אلهی אستدهندۀ تأکی نشان

 : دنفرمای  عینیت قدرت با ذאت אلهی و نیز אبزאر ندאشتن خدא میبارۀدر) علیه אلسالم (אمام رضا
ـ أَکَ، فَ ةِدرَالقُ بِ اءَشیٰخَلَقَ אلْأ : لتَא قُ ذٰ إِ کَنَّأَ، لِ ةِالقُدرَ بِ اءِشیٰقُ אألَ لْ خَ ونَکُ یَ  أنْ وزُجُال یَ  ـ  کَنَّ  دْ قَ
ـ وَ אألَشْـیٰاءَ    قَلَا خَ هٰ بِ هُةً لَ ا آلَ هٰتَلْعَجَ وَ هُرَیْئاً غَ یْ شَ ةَدرَلقُتَ א لْعَجَ ـ  هٰ لٰکِـنْ َلـیْسَ هُـوَ       وَ کٌرْذא شِ

 ٢٠٣.ةِرَدْالقُ ال بِهِذאتِ لِرٌادِ قٰهُانَحٰبْ سُوَ هُلْ بَهِرِیْ غَلیٰ إِاجٍتٰحْال مُوَبِضَعیفٍ وَعٰاجِزٍ 
  رא  زیرא אگـر چنـین باشـد قـدرت         ؛صور شود روא نیست که آفرینش אشیا به وسیلۀ قدرت ت        

אی    رא وسیلۀ خلق אشیا فرض کـرده       آن אی و   دهکرشیئی متفاوت و جدאی אز خدאوند تصور        
  אسـت   אشیا رא بدون قدرت آفریده     ،شی که خدאوند  باکه אین شرک אست و אگر بر אین باور          

  ولـق کـرده אسـت   خאی که אشیا رא با אقتدאر و אحاطـه بـر آنهـا               گونه فرض کرده    אو رא אین  

                                                           
 .٧٨٦، ص ٢، ج אلصحاح؛ ٤٩٢، ص אلمصباح אلمنیر. ٢٠٠
 .٢٤٨، ص کشف אلمرאد .٢٠١
 .١٢/ ؛ طالق١/ ؛ فاطر٢٠/ ؛ عنکبوت٤٥/ ؛ نور٧٧/ ؛ نحل١٦٥/ ؛ آل عمرאن٢٥٩ و ١٤٨، ١٠٩، ٢٠/  بقره.٢٠٢
 .١١٧، ص ١، ج )علیه אلسالم(ر אلرضا عیون أخبا .٢٠٣
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אز אیـن    [ضعف و ناتوאنی و نیازمنـدی بـه دیگـری در אو رאه نـدאرد بلکـه فرאتـر אز آن אو                     
ست نه אینکه به وאسـطۀ قـدرت توאنـا           א  توאنا  خویش ذאتدر  אست و     پاک و منزه   ]אوصاف
 .باشد

ذکر  وندرت خدא  قد ی بر ها رא دلیل  آن ،های آفرینش بیان شگفتی  بال  در توحید مفضّ  ) علیه אلسالم  (אمام صادق 
 ٢٠٤.کند می

 عمومیت قدرت خدא گفته شد      پیرאمون و آنچه    گیرد  رא دربرنمی باید توجه دאشت که قدرت אلهی אمور محال         
ت قدرت  אین مطلب به قدرت خدא אختصاص ندאرد بلکه ذא        .  אست پذیر  אز نظر عقلی אمکان    کارهایی بود که     بارۀدر

 یـک   نـاتوאنی توאنـایی یـا     کـه دربـارۀ       هنگامی،  برאی مثال . ودش   محاالت مطرح نمی   بارۀאی אست که در     به گونه 
 .پـذیر باشـند   کنیم که אز نظر عقلی אمکـان    گوییم، تنها به کارهایی توجه می       می کاری سخن    برאی אنجام موجود  

آیـا  : دنپرسـید ) علیـه אلـسالم    (نامؤمنـ  אز אمیـر  .  אز موضوع قدرت خارج אست     אمور محال به طور کلی    بنابرאین،  
 אمـام   ؟مرغ بـزرگ شـود     که دنیا کوچک شود یا تخم      قرאر دهد بدون אین    یمرغ تخمر قادر אست دنیا رא در       پروردگا
 : فرمودند

 ٢٠٥.ونُکُ ال یَينتَلْأَ سَيذ وאلَّزِجْلی אلعَ إِبُسَنْی ال یُعالَتَ وَکَبارَ تَنّ אهللاَإِ
، پرسـیدی ز من   که تو א   آن چیزی  ناتوאنی نسبتی ندאرد و    خدאوند تبارک و تعالی با عجز و      

 . شدنی نیست
 چون شرط کوچـک     پرسیده شد و  ) علیه אلسالم  ( אز אمام رضا   ، سؤאلی با همین مضمون     دیگر یا در حدیث  אمّ

طـور کـه آسـمان و      همـان ،توאند אین کار رא بکند   د می خدאون: ، حضرت فرمودند  رא مطرح نکرده بودند   نشدن دنیا   
 ٢٠٦.نگرد  به آسمان و زمین میوکه א گامیهندهد،  زمین رא در مردمک چشم אنسان قرאر می

 אمـا خدאونـد    جـای بگیـرد  مرغ  محال אست در تخم  جهان به همین صورت موجود فرض شود      بنابرאین אگر   
 . مرغ نیز قرאر گیرد تر אز تخم אی کوچک کند که در چیزی کوچک توאند با تصرف در جهان آن رא به گونه می
 
 
 
 خلقت) ج

معنـای  . کنـد  رא بیان مـی  نحوۀ אرتباط خدאوند با دیگر موجودאت    ار مهم אست و   صفات فعلی بسی  صفت خلقت אز    
 خلقـت، אیجـاد      دیگر اینمع. אی معین   عنی אیجاد یک چیز بر אساس تقدیر و אندאزه        ی ، تقدیر אست  »خلقت« لغوی

ذאت  ۀبـار  אیـن معنـا تنهـا در       ٢٠٧.אی معین אست     بر אساس אندאزه   ،چیزی بدون سابقه و بدون مادۀ אز پیش موجود        
 :در قرآن کریم آمده אست. نظیر אست  و خدאوند در אین صفت یگانه و بیرود אقدس אلهی به کار می

 ٢٠٨﴾هُوَ אلْوَאحِدُ אلْقَهَّارُ ءٍ وَ يلِّ شَکُ خَالِقُ قُلِ אهللاُ﴿
 . ست یگانۀ قهّار אبگو خدא آفرینندۀ هر چیزی אست و אو

                                                           
 .١٠٨، ص ٣، ج بحار אألنوאر .٢٠٤
 .١٣٠، صتوحید صدوق .٢٠٥
 . همان.٢٠٦
 .»خلق«، مادۀ ٨٥، ص ١٠، ج لسان אلعرب .٢٠٧
 .٦٢/ ؛ غافر٦٢/ ؛ زمر١٠٢/ أنعام: ک.؛ ر١٦/  رعد.٢٠٨
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 ٢٠٩﴾رُ אهللاِیْهَلْ مِنْ خالِقٍ غَ﴿
  .אی غیر אز خدא هست هآیا آفرینند

 خدאونـد رא بـا      ،در وאقع אین دالیل   . کنند  אثبات می نیز   صفت خلقت رא     ،دالیل عقلی אثبات وجود خدא    تمامی  
  بـه مبـدأ אیـن موجـودאت     خـویش  אز موجـودאت پـیش روی   אین دالیـل،  زیرא در    ؛کنند  صفت خالقیت אثبات می   

אدאمۀ אین مطالب باید بررسـی شـود،         آنچه در    .ستאکلمه   عامّعنای   خلقت به م   أ بودن  مبد  فهمیدیم ردیم و پی ب 
 .אست و ویژگیهای خلقت أ بودنچگونگی אین مبد

 
 
 

  خلقتیویژگیها
אز אین میان، دو مبدأ نخست رא بررسـی کـردیم و دو مبـدأ               אز مبادی خلقت هستند که       قدرو  قضا   و علم و قدرت  

 بررسـی   پیش אز אین   چند ویژگی مهم خلقت که        به  بخش در אین . دیگر در مبحث عدل אلهی مطرح خوאهد شد       
 :پردאزیم میאست، نشده 
.  جهان رא אز مادۀ אز قبل موجود نیافریده אست         ، אین אست که خدאوند    خلقت אلهی ی  ویژگیهاترین   ـ یکی אز مهم   ١

م در پاسـخ    אمـا » ؟ءآفریند یا אز الشی      شیء رא אز شیء می     آیا خدאوند «: پرسیدند) علیه אلسالم  (وقتی אز אمام باقر   
 : فرمایند می

 ٢١٠.هُلَبْ قَ کانَءٍيْ شَنْءَ ال مِيْ אلشَّخَلَقَ
 .نه אز چیزی که قبل אز آن وجود دאشته باشد) אما( رא آفریده אست یخدאوند شیئ

 :در אین پرسش و پاسخ، سه فرض برאی خلقت نخستین مطرح شده אست
 ؛ و אزلی אز قبل موجودۀ אز مادۀ אوّلییعنی »ن شیءمِ« آفرینش )אلف
  ؛ وجود شده אستمْ عدیعنی» یءش ن المِ« آفرینش )ب
 . بدون مادۀ אوّلیه و אزلییعنی »ءیال من ش« آفرینش )ج

 در میـان  אین نوع آفـرینش  . ساختن میز אز چوبانند م دیگر אست؛ چیزچیزی אز ساختن  ،آفرینش نوع אول  
 وجود شود، אجتمـاع نقیـضین    زیرא אگر عدمْ؛آفرینش نوع دوم، אمری محال אست .شود مشاهده میمخلوقات نیز   

.  عـدم   یـا   وجود باشـد   ،شود، خوאه אین مادۀ قبلی       هر نوع مادۀ قبلی אنکار می      ،در آفرینش نوع سوم   . آید  پیش می 
 :فرمایند می) علیه אلسالم ( אمام رضا.وند אختصاص دאرددאتنها به خ ،אین نوع آفرینش

ـ   صَـنَعَ  وَ ، خَلَـقَ  لیـلُ جَ אلْ طیـفُ  אللَّ قُخالِ אلْ אهللاُ وَ عَنَ صَ ءٍيْ شَ نْمِ فَ ءٍيْ شَ عِ صانِ لَّ کُ نَّإِ  نْ ال مِ
 ٢١١.ءٍيْشَ

سـازد، در حـالی کـه خدאونـدِ            دیگـر مـی    یبه درستی که سازندۀ چیـزی، آن رא אز چیـز          
  . دیگری אما نه אز شیئخت؛سا  وآفریدلطیف و جلیل، ، آفریننده

، »ءیال من ش«آفرینش چیزی   : אست אوند אختصاص دאده  سه گونه فعل رא به خد     ) علیه אلسالم  (אمام صادق 
 :ء موجودیتبدیل جوهری به جوهر دیگر و نابود کردن ش

                                                           
 .٣/  فاطر.٢٠٩
 .٦٧، ص توحید صدوق .٢١٠
 .١٣٥، ص ١، ج אصول کافی: ک.؛ ر٦٣ همان، ص .٢١١
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 الّ אهللاُ  إ رَ آخَ رٍوهَلی جَ ه إ تِریّوهَن جَ  مِ ءَي אلش لُنقُال یَ  وَ لّا אهللاُ  إ ءٍين شَ  ال مِ  ءَي אلش نُکوِّال یُ 
 ٢١٢. אهللاُالّإ مِدَعَی אلْلَ إجودِن אلوُ مِ ءَي אلشَّلُنقُال یَو

 رא אز جـوهریتش بـه       ی کسی جز خدא، شیئ    ،کند  جز خدא کسی چیزی رא אز عدم אیجاد نمی        
 . برد کسی جز خدא چیزی رא אز وجود به عدم نمی کند و جوهر دیگر منتقل نمی

 آفـرینش و    ۀمـادۀ אوّلیـ     نفی وجود موجودאت אزلی بـه عنـوאن        مانند ، دאرد فرאوאنی آثار   אین ویژگی آفرینش  
 : دنفرمای می) علیه אلسالم (نامؤمن אمیر. هان و אنحصار صفت قدیم در خدאوندحدوث ج

 ٢١٣.ةٍیَّلِزَ أولٍصُأُ نْ مِیاءَشْ אألَقِلُخْ یَمْلَ
 .خدאوند אشیا رא אز אصولی نیافرید که אزلی باشد

 :فرماید می) علیه אلسالم (و אمام موسی کاظم
 ٢١٤.ثٌدَ مُحْلوقٌ مخْوאهُ وما سِدیمُقَو אلْهُ
 .مخلوق و حادث شده אست دאوند قدیم אست و غیر אز אوخ

ۀ نیستی  پیشین אست و هر موجودی غیر אز אو         یگانهمعنای حدوث عالم אین אست که خدאوند در قدیم بودن           
 :فرمایند می) علیه אلسالم (אمام رضا. دאرد و قدیم نیست

ـ   وَ هُلَبْ قَ ءَيْ ال شَ  نّهُ أَ لیٰ عَ تْلَّی دَ ت אلَّ هُفتُ صِ مُدَقِ وאلْ دیمٌ قَ عالَیتَ وَ کَبارَ تَ  אهللاَ نَّإِ ـ  مَ ءَيْال شَ  هُعَ
 ٢١٥.هِتِیَّومِیمُ دَيف

ست که   א همان صفت خدא   قدیم بودن  تعالی قدیم אست و    به درستی که خدאوند تبارک و     
ی بـودن   ئم هیچ چیز در دא     و دهد هیچ چیز قبل אز خدא وجود ندאشت         به خردمند نشان می   

 .شریک نیست با خدא همرאه و
 :حدوث جهان فرمودندبارۀ  در)صلی אهللا علیه و آله(پیامبر אکرم 

 ٢١٦.هُرُیْ غَءٌيْ شَنْکُ یَمْلَ وَ אهللاُکانَ
 .چیزی همرאه אو نبود خدאوند موجود بود و

 : فرمایند  می)علیه אلسالم (نامؤمن و אمیر
ـ  ، کَ هُعَ مَ ءَيْ ال شَ  هُدَحْا وَ نی אلدُّ ناءِ فَ دَعْ بَ ودُعُ یَ هُحانَبْ سُ  אهللاَ نَّإِ ـ ان قَ ما کٰ ـ  هٰبتـدאئِ א لَبْ  لکَذٰا، کَ
 ٢١٧.اهٰائِنٰ فَدَعْ بَونُکُیَ

به درستی که بعد אز فنای دنیا، بار دیگر خدאوند تنها خوאهد شـد و چیـزی بـا אو موجـود                      
پـس אز فنـای جهـان نیـز بـه           . گونه بود  که قبل אز آفرینش جهان אین      خوאهد بود، چنان  ن

 .همین صورت خوאهد بود
صـورتِ אز پـیش      کـه خـدאی متعـال بـدون          ژگی بعدی خلقت אلهی بدون אلگو بودن آن אست، بدین معنا          ویـ  ٢

  مثـال و אلگـوی אزلـی       یـا ة אلموאد אزلـی و      مادرא  آفرینش  توאن پیشینۀ      ترتیب، نمی   بدین. موجود، جهان رא آفرید   

                                                           
 .٦٨، ص توحید صدوق .٢١٢
 .١٦٣، خطبۀ نهج אلبالغه .٢١٣
 .٧٦، ص توحید صدوق .٢١٤
 .١٢٠، ص ١، ج אصول کافی .٢١٥
 .١٠٧، ص ١، ج אصول کافی: ک.؛ ر٣٠١٩، ح ١١٦٦، ص ٣، ج صحیح بخاری .٢١٦
 .١٨٦، خطبۀ نهج אلبالغه .٢١٧
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 אمـام بـاقر  .  و جدیـد אسـت   بدیع، آفرینش אلهی هم אز لحاظ ماده و هم אز لحاظ صورت،به دیگر سخن . دאنست
 :فرمایند  می٢١٨﴾ضِאألرْ  وَوאتِمٰ אلسَّدیعُبَ﴿در تفسیر آیۀ شریفۀ ) علیه אلسالم(

 ٢١٩.ثالٍ سَبَقٍ مِلیٰال عَ وَءٍيْ شَنْدאءً ال مِتِ، אبْهِمِلْعِما بِهُئُشِمُنْما وَهُعُدِبْ مُيْأ
دیگر بیافرینـد   چیزی  رא אز    نه אینکه آنها     ،آسمانها رא אیجاد کرد    یعنی אو با علمش زمین و     

 .]تا אز آن کمک بگیرد[باشد موجود אلگویی אز پیش   مثال ویاو 
 :فرمایند  می)علیها אلسالم(حضرت زهرא 

 .هالَثَتَمْאِ ةٍلَثِ أمْدאءِتِقْאال أها بِشَأنْها وَلَبْ قَ کانَءٍيْ شَنْ ال مِ אألشیاءَعَدَبتَאِ
آنها رא پدیـد آورد، بـدون         که قبالً موجود باشد و     نه אز شیئی   אشیا کرد، ) آفرینش(آغاز به   

  ٢٢٠.אلگو گرفته باشد אقتدא به مثالهایی که אز آنها سرمشق و
 ٢٢١».אی ندאرد گونه سابقه  یعنی אحدאث چیزی که אز هر جهت אول אست و هیچبدع«: گوید یخلیل نحوی م

אز . دهـد  تغییری در ذאت אلهـی رخ نمـی   گونه    אین אست که در فرאیند خلقت، هیچ       ی آفرینش ویژگیهاـ אز دیگر    ٣
دیرباز در ذهن فیلسوفان אلهی אین مشکل مطرح بوده אسـت کـه چگونـه خدאونـد در אفعـالش متحمّـل تغییـر                        

 ٢٢٢.گونه فعل و אیجاد مستقیم אز سوی خدא شد رسطو به دلیل همین مشکل، منکر هرא. شود نمی
نـد،  کن  هنگام عمل تغییر مـی     آنجا که مخلوقات  ز   و א  אست مخلوقاتش   ا خدאوند ب  مقایسۀ ،אین مشکل منشأ  

אما بر אساس آموزۀ توحید که الزمۀ آن        .  خدאوند نیز عملی אنجام دهد، تغییر خوאهد کرد        رنتیجه گرفته شد که אگ    
 אگـر   .نظیـر אسـت     یگانه و بی  אز جمله در אفعال،      ،یشویژگیهانفی قیاس خالق به مخلوق אست، خدאوند در همۀ          

) علیـه אلـسالم    (اظره با אمام رضا   نعمرאن صابی در م   . کنند، خدאوند چنین نیست     ل تغییر می  عم آفریدگان هنگام 
 :دنفرمای در پاسخ می) علیه אلسالم (אمام» آیا خدא با آفرینش مخلوقات تغییر نخوאهد کرد؟«: گوید می

 ٢٢٣.هِییرِغْتَبِ رُیَّغَتَ یَقَلْخَ אلْنَّ ولکِقِلْخَ אلْقِلْخَ بِلَّجَ وَ عزََّرْیَّغَتَ یَمْلَ
אو شود אمـا موجـودאت بـا تغییـر دאدن             خدאوند عزّوجل با آفریدن موجودאت، دگرگون نمی      

 . شوند دگرگون می
 :فرمایند  دیگر مییآن אمام همام در جای
 ٢٢٤.دودِحْمَ אلْدیدِحْتَبِدُ دَّحَتَما ال یَ، کَوقِلُخْمَ אلْغیارِنْا بِ אهللاُرُیَّغَتَال یَ

 گونه که با محدود کـردن محـدودאت        کند، همان   مخلوقات تغییر نمی  خدאوند با دگرگونی    
 .شود محدود نمی) موجودאت(

                                                           
 .١٠١/  أنعام.٢١٨
 .٢٥٦، ص ١، ج אصول کافی: ک.؛ ر٥٣١، ص ٤، ج مجمع אلبیان .٢١٩
 .٥٠، ص توحید صدوق: ک.؛ ر٢٥٥، ص ١، ج אالحتجاج .٢٢٠
 .»بدع«، مادۀ کتاب אلعین .٢٢١
 .٧، فصل ١٢، کتاب متافیزیک אرسطو، .٢٢٢
 .١٧١، ص ١، ج )علیه אلسالم(عیون أخبار אلرضا  .٢٢٣
 .٣٧، ص توحید صدوق .٢٢٤
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 چکیده
 مرتبه در ٢٥٠مبحث علم אلهی، نزدیک به . אلهی هستندאز صفات سه صفت مهم  علم، قدرت و خلقت 

خدאوند متعال رא ،  دیگر אدیان אلهی پیروאنِتمامی مسلمانان و حتی ،אز אین رو. قرآن کریم مطرح شده אست
بر .  علم אلهی אستهمچنین محدودۀ چگونگی و نیز دربارۀאختالف متکلمان و فیلسوفان . دאنند عالم می

علم אلهی .  آفریدگان شباهت ندאرده ب»علم« صفتی، خدאوند در هیچ صفتی אز جمله تباینאساس توحید و 
 برهان آفرینش جهان و ، توحیدیلدال با خدאعلم . غیرאکتسابی و אزلی، نامحدودنیز چنین אست؛ یعنی علمی 

 . شود  مینظم آن אثبات

אز دیـدگاه    .אنـد    آن رא پذیرفتـه     پیروאن אدیـان אلهـی      تمام وאست  قدرت نیز همچون علم אز صفات مهم خدא          
باشـد و نتوאنـد آن       تنها بر یک کار معین توאنایی دאشته         ، کسی نیست که به صورت جبری      »قادر«متکلمان  
توאنایی تـرک آن رא نیـز        ،توאند کاری رא אنجام دهد       بلکه کسی אست که در عین حال که می         ک کند کار رא تر  

شـود و אز ویژگیهـای    אست؛ زیرא عجـز و نـاتوאنی نـوعی نقـص شـمرده مـی            ق  مطلقدرت خدא   . دאشته باشد 
یز در אو   گونه عجزی ن    مخلوقات אست و چون خدא אز هر نقصی مبرא אست و شباهتی به مخلوقات ندאرد، هیچ               

אز  کـه  אسـت  کارهـایی  دربـارۀ شود و عمومیت قدرت خدא  قدرت אلهی شامل אمور محال نمیאلبته  .رאه ندאرد 
 . پذیر אست لحاظ عقلی אمکان

بر . کند رא بیان می نحوۀ אرتباط خدאوند با دیگر موجودאت قت אز صفات فعلی بسیار مهم אست وصفت خل 
 خدאوند بدین معنا که.  بدیع و جدید אست،هم אز لحاظ صورتده و آفرینش אلهی هم אز لحاظ ماאین אساس، 

صورتِ אز پیش موجود، جهان رא خدאی متعال بدون אلگو و . جهان رא אز مادۀ אز قبل موجود نیافریده אست
 .دهد گونه تغییری در ذאت אلهی رخ نمی در فرאیند خلقت، هیچ و آفرید



 

 

 



 

 

 جلسۀ یازدهم

عدل אلهی



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
 .ف متعدد آنیو تعارعدل אلهی  آشنایی با 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
ـ  علم، قدرت و خلقـت אختـصاص دאد        مانند خدאوند   ی صفات ذאت  رخی ب یادآورین رא به    یشی پ جلسۀ   در آغـاز،   .می

 در بخش دوم، یکی   . سپس אین ویژگیها رא به אثبات رساندیم       بیان کردیم، ث  ی علم خدא رא אز زبان אحاد      ویژگیهای
مانند بخشهای پیـشین، نخـست      ز  ین قسمت ن  یدر א . مکردی معرفیאوند به نام قدرت رא       خد یگر אز صفات ذאت   ید
ـ یبا همـان دال گاه  ، آنمאدید شانرא ن  یئت قدرت אله  یث، ساختار و ه   ی אحاد کمک به ه علـم خـدא رא ثابـت    کـ  یل
 کمـ  بـه ک   یم و  درس، صفت خلقت خدאوند رא بـازگفت       یانیبخش پا در  . میز به אثبات رساند   یم قدرت אو رא ن    یردک

 .می ساختایانات آن رא نمیها و جزئیژگی، ویثאحاد
 
 
 
 

 عدل אلهی
تـرین    אهمیت آن تا حدی אست کـه در کنـار مهـم            رود و   صفات مهم حضرت حق به شمار می       یکی אز  »عدل«

 . یکی אز אصول دین معرفی شده אست، معتزله אست و در کالم אمامیه و قرאر گرفتهصفت خدאوند، یعنی توحید،
ته אست و عدل سـفارش و   به کار رف  مرتبه سیصد بیش אز    »ظلم«و  » عدل« مشتقات مادۀ    ،آن کریم در قر 
مرتبه  یک    مرتبه אز خدאی سبحان نفی شده و       ٤١ ،در אین آیات   ظلم. ه אست شد و ظلم نهی و سرزنش       ستایش
 :  عدل توصیف شده אستنام فعل خدא با نیز

 ٢٢٥﴾الًعَدْوَ صِدْقاً کَلِمَةُ رَبِّکَوَتَمَّتْ ﴿
 .عدل سرאنجام گرفته אست الم پروردگارت با صدق وک

در ) علیـه אلـسالم   ( אمام صـادق     .های دین مطرح شده אست      אز پایه  یکی   ودر אحادیث، عدل در کنار توحید       
 :ندא ه فرمودباره چنین אین

 ٢٢٦.لُدْعَאلْوَوحیدُ ینِ אلتَّإِنَّ أساسَ אلدّ
 .به درستی که אساس دین، توحید و عدل אست

                                                           
 .١١٥/  אنعام.٢٢٥
 .١١، ص معانی אألخبار .٢٢٦
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  بـه خـصوص אهـل بیـت پیـامبر           مـسلمانان،   אعتقـادאت   عـدل در   فـرאوאن  אهمیت   دهندۀ  نشان باال   مطالب
، نکـاتی ذکـر     شـود   شمرده مـی   یکی אز אصول دین      دربارۀ دلیل אهمیت عدل و אینکه چرא      . אست )אلسالم  علیهم  (

 : شده אست، אز جمله
 بـسیاری אز    ،אیـن אصـل پذیرفتـه نـشود        و אگـر     ٢٢٧ عدل אلهی אسـت    ۀ زیرمجموع ،ـ بسیاری אز عقاید אسالمی    ١

 . یستند نشدنی  توجیه، نبوت، معاد، אختیار אنسان و تکلیفمانندهای אسالمی  آموزه
دیگـر   אختالف شدیدی دאشتند، در حالی کـه در          هی، عدل אل  بارۀـ אمامیه و معتزله با אهل אلحدیث و אشاعره در         ٢

یـا  » عدلیه«אز אین رو به אمامیه و معتزله،        . دی ندאشته אست   یا אگر بوده אهمیت زیا     صفات אلهی یا אختالفی نبوده    
 ٢٢٨.شود گفته می» אصحاب אلعدل و אلتوحید«
 
 
 

 معنای عدل خدא 
 :تر אست تر و رאیج  مهمی آن که سه معناگوناگونی دאرد معانی ،در لغت و אصطالحعدل 

 
 
  ـ معنای رאیج١

 حـقٍ  ي אلحقوق وإعطاء کـل ذ ةیرعا« ٢٢٩شود تبادر می که بیش אز دیگر معانی به ذهن ممعنای عدل ترین    رאیج
در مقابل אین معنای عدل، ظلم و جور قرאر دאرد که به معنای پایمال کردن حقوق دیگرאن و تجاوز                   . אست» حقَّه

 :گوید شیخ مفید می. ست אو تصرف در آنها
  و خدאی  אست منع حقوق    »ظلم« و   ، به مقدאر אستحقاق    جزא دאدن در مقابل عمل     »عدل«

 عادل، کریم، جوאد، متفضّل و رحیم אست و پادאش אعمال و جبرאن درد و رنجها رא                 متعالْ
 ٢٣٠.ضمانت کرده אست و غیر אز אینها تفضل رא אز باب بخشش אضافی وعده دאده אست

 אز حق، حق تـشریعی אسـت کـه بـا عقـل              نظور و م  یی صادق אست که حقی در میان باشد       אین معنا در جا   
، رא در نظـر بگیـریم       حـق  مאگر معنـای دو   . قل نظری אست   حق تکوینی که مربوط به ع       نه شود  میعملی درک   

رعایـت אسـتحقاق در אفاضـۀ وجـود و دאدن     « که عدل رא אست فالسفه  אز تعریف برخی همچون شده  یادتعریف  
 ٢٣١.دאنند می» کماالت به אندאزۀ אستعدאد ماهیت و عین ثابت

 آن حق رא رعایت کند، عدل تحقق یافته אست و אگر حـق  ی در میان باشد و شخصبر אین אساس، אگر حق 
فرد خیری به دیگـری برسـاند،       אما אگر حقی در میان نباشد و با وجود אین،           .  ظلم وאقع شده אست    ،مرאعات نشود 

 .گیرند  ظلم و فضل قرאر می تحت سه نام عدل،بر אساس אین تعریف، אفعالْ. جود تحقق یافته אست فضل و
ی در میـان هـست و یـا         یرא در تعامل دو نفر با هم یا حق         ز ؛، تقسیمی عقلی אست   گونهه  تقسیم אفعال به س   

 »عـدل «شود کـه אیـن کـار          ی بر دیگری دאرد، یا حق אو אدא می        در صورت نخست که شخص حق     . ین نیست چن
                                                           

 .١٦٦، ص ١، ج رسائل אلشریف אلمرتضیאلهدی،   علم.٢٢٧
 .٥٦، ص عدل אلهی مطهری، .٢٢٨
 .٨٢، ص אصول عقایدمکارم شیرאزی، : ک.  ر.٢٢٩
 .٨٣، ص ٩، ج لسان אلعرب؛ ١١٥٤، ص ٢، ج کتاب אلعین: ک. ؛ ر٨٣، ص تصحیح אالعتقاد مفید، .٢٣٠
 .١٧٢، ص شرح אألسماء؛ سبزوאری، ٥٠، ص عدل אلهی: ک.  ر.٢٣١
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ز یـا   در صـورت دوم نیـ     .  تحقـق یافتـه אسـت      »ظلـم « حالتشود که در אین       شود و یا حق אو אدא نمی        نامیده می 
ل فضل و אحسان    در حالت אو  . کند  اند یا چنین نمی   رس   به دیگری خیری می    شخصی که حقی بر گردنش نیست     

شـوند کـه    بر אساس אین تقسیم عقلی، אفعال به چهار قسم تقسیم می. یافته אست تحقق   م عدאلت و در حالت دو   
 . گیرد ضل قرאر می ف عنوאنتحتآن  ظلم و قسم دیگر  عنوאن عدل، یک قسم تحت عنوאندو قسم آن تحت
 : در قرآن کریم آمده אست.  مبنای قرآنی و حدیثی نیز دאرد،ی بودنن گذشته אز عقال، אفعالۀگان تقسیم سه

  ٢٣٢﴾אلْإِحْسانِ وَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ی إِنَّ אهللاَ﴿
 .ندک یه خدאوند به عدאلت و אحسان אمر می کبه درست

  به دو قسم عـدل و אحـسان تقـسیم شـده אسـت و            کند  אمر می مثبتی که خدאوند به آنها       ل אفعا ،در אین آیه  
در دعاهـا نیـز    ٢٣٣. אین مطلب تصریح شده אست  نیز به  که در אحادیث     گونه  منظور אز אحسان، تفضّل אست؛ همان     

 :خوאنیم می
 ٢٣٤.لِکَتَ فَبِعَدْ عَذَّبْنْ وإِلِکَتَ فَبِفَضْوْفَ عَنْ إِيهإلٰ
 به عدאلتت عـذאب     کنی و אگر مرא عذאب      ستو א ت  به فضل  ی من، אگر مرא ببخش    ی خدא یא
 . یא دهکر
 عَلَـی   لِکَ ِبعَـدْ  ينـ مِلْحْ وال تَ  فَـضُّلِ  عَلَی אلتَّ   بِکَرَمِکَ ينمِلْאحْوَ آلِهِوَدٍ  مّحَ مُ للّهُمَّ فَصَلِّ علیٰ  א
 ٢٣٥.اقِقٰستِحْאال
رمت بـا مـن رفتـار       کفضلت، با    بر אساس    و خاندאنش درود فرست      من بر محمد و    یخدא
 .نکאستحقاقم، با عدאلتت با من رفتار ن אساس  بروکن 
 :  تصریح شده که عدل برאی אقامۀ حق אست،در برخی אحادیث

 ٢٣٦.حَقِّ אلْةِقامَإِ لِنَصَبَهُوَقِ خَلْ אلْي فِ وَضَعَهُيذ אلَّ،حاَنهُبْلَ میزאنُ אهللاِ سُإنَّ אلعَدْ
 بـرאی אقامـۀ حـق       ه و آن رא   شت مخلوقات گذא  میانعدل، میزאن خدאوند سبحان אست که       

 .قرאر دאده אست
 ٢٣٧.حَقِّالْ بِمْضاهُقِ أقْخَلْدَلُ אلْأعْ
 .ترین خلق کسی אست که بیشتر به حق حکم کند دلاع

چند ممکن אسـت گـاهی بـه        ات و אحادیث אست، هر     عدل در عرف عام و نیز آی       ترین معنای    رאیج אین معنا، 
 . تر به کار رود معنایی عام

 
 
 ـ تناسب و تعادل٢
 تناسـب و تعـادل אز   شهید مطهری با نام موزون بـودن،    . אست» هِعِضِوْ مَ ي ف ءٍيْ شَ لِّ کُ عُضْوَ«ی دیگر عدل    معنا

                                                           
 .٩٠/  نحل.٢٣٢
 .٢٣١الح، حکمت ، تصحیح صبحی صنهج אلبالغه .٢٣٣
 .٣١٧، ص אلبلد אألمین  کفعمی،.٢٣٤
 .١٣، دعای ٥٨، ص صحیفۀ سجادیه .٢٣٥
 .٣٤٦٤، ح غرر אلحکم .٢٣٦
 .٣٠١٤ همان، ح .٢٣٧
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، خـوאه  گیـرد   دربرمیترین معنای عدل אست و تمام صفات فعلی خدא رא             אین معنا، عام   ٢٣٨.אند  אین تعریف یاد کرده   
 خوאه صفاتی که جنبۀ אرزشی و אخالقـی        ، حکیم  خالق و  مانند دنصفاتی که به جنبۀ تکوینی و وجودی אشاره دאر        

 .د، مثل صادق و کریمندאر
و گونـۀ عادالنـه و ظالمانـه تقـسیم          یکی אز אشکاالت تعریف باال אین אست که بر אساس آن، אفعـال بـه د               

در غیـر אیـن     ، عـدل و     جایگاه خـویش   زیرא فعل در     ؛ماند   جایی برאی فضل و אحسان باقی نمی        دیگر و دنشو   می
 میز کارش رא در جای مناسبی אز אتاق قـرאر دهـد یـا آب رא در                  یبرאی مثال אگر شخص   . ظلم خوאهد بود  صورت،  

 در غیـر אیـن صـورت،       و   אسـت  قرאر دهد عملش مصدאق عـدل        ،جای مناسب سفره که دست همه به آن برسد        
ر به متـون אسـالمی      אز لحاظ عقلی و با نظ     مطابق با مباحث پیشین، فعل      در حالی که    . אستعادالنه و ظالمانه    نا

 .  که به تفصیل، بیان شدشود به سه قسم تقسیم می
ـ تعریف אین אست که عدل و ظلم به جنبۀ تشریعی و אرزشی אفعال אشـاره دאر               אین  شکال دیگر   א د و مـردم    ن

  بلکـه تنهـا فعـل אو رא بـر خـالف حکمـت              دאنند   ظالم نمی  ،کسی رא که آب رא در جای مناسب سفره قرאر ندهد          
 :نویسد شهید مطهری در نقد אین تعریف می .در وאقع אین تعریف، تعریف حکمت אست نه عدل. نندک معرفی می

 אز نظر کل و مجموع نظام عالم אست؛       تناسبی،    بحث عدل به معنای تناسب، در مقابل بی       
در .  אسـت  مجزא  دیگر یولی بحث عدل، در مقابل ظلم، אز نظر هر فرد و هر جزء אز אجزא              

 حق فـرد    ۀ مصلحت کل مطرح אست و در عدل به مفهوم دوم مسئل           ،عدل به مفهوم אول   
 مـن منکـر אصـل تناسـب در کـلّ          : گوید  گردد و می    کننده برمی  لهذא אشکال . مطرح אست 

 برخـی تبعیـضها     گویم رعایت אین تناسـب خـوאه نـاخوאه مـستلزم            جهان نیستم ولی می   
 ٢٣٩.تאسא ست و אز نظر جزء نارو אها אز نظر کل روאشود، آن تبعیض می

 مصدאقی אز حکمت    ،אلبته باید به אین نکته توجه دאشت که عدאلت به معنای دאدن حق هر کس به خودش                
کـه آن رא بـه دאرنـدۀ حـق            مناسب حق אین אست    אز אین رو، جایگاه   . و قرאر دאدن هر چیز در جای خودش אست        

 : همین مطلب אست بیانگر  جود وعدل دربارۀ )علیه אلسالم(شده אز אمام علی  حدیث نقل. بدهیم
  ٢٤٠. جِهَتِهارِجُها مِنْودُ یُخْجُאلْوَ مورَ مَوאضِعَهالُ یَضَعُ אألُدْعَلْאَ

 . ندک یر خود خارج میارها رא אز مسکبخشش   ونهد ی میش خویارها رא در جاکعدאلت 
 معرفـی  بهتـر אز جـود       ، سیاسـت و تـدبیر عمـومی       بـرאی   عدאلت رא  )علیه אلسالم (در אین حدیث אمام علی      

 .  در مسائل شخصی بهتر אز عدل باشد جودچند ممکن אستکنند؛ هر می
د و حاکم بر אساس حقـوق אفـرאد   ده خویش قرאر می چیزی رא در جای عدل به אین دلیل بهتر אست که هر       

گیـرد، در حـالی کـه بـه دلیـل             ود، حقوق אفرאد مالک و محور قرאر نمـی         در ج  ولی .کند  جامعه با آنها تعامل می    
אسـاس حقـوقی کـه قـانون        قـسیم آن بایـد بـر         ت ، אفرאد جامعـه در آن     تمام  سهیم بودن   و אلمال      بیتمحدودیت  

 بدون چنین میزאنی، کار به هرج و مرج و در نهایت تبعیض و تضییع حقـوق     زیرא.  אنجام پذیرد  ،کند  مشخص می 
 . אنجامد برخی אفرאد جامعه می

אگر مقـصود   .  آن  تعریف  אست، نه  های عدאلت ز ویژگی ی در جای خویش، یکی א      هر چیز  بنابرאین، قرאر دאدن  
 .»אَلْعَدْلُ وَضْعُ אألمُورِ مَوאضِعَها«: فرمودند  می تعریف عدل بود باید،حضرت

                                                           
 .٤٦، ص عدل אلهی .٢٣٨
 .٤٧ همان، ص .٢٣٩
 .٨٣، ص شرح جمل אلعلم و אلعمل شیخ طوسی، .٢٤٠
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 )عدلیه(ـ تعریف متکلمان אمامیه و معتزله ٣
م معنای دوتر אز   تر אز معنای אول و خاص        عام אند،  برאی عدل مطرح کرده   تکلمان אمامیه و معتزله     אصطالحی که م  

تمامی صفات אرزشـی و مثبـت رא        گیرند که     ترین صفت فعلی אرزشی در نظر می        آنان صفت عدل رא جامع    . אست
سخن دربارۀ عدل، سخن دربارۀ تنزیه خدאوند אز کار زشـت و تـرک کـار                «: گوید  سید مرتضی می  . گیرد  دربرمی

 ه همـۀ کارهـای خـدא نیکـو        سخن در عدل، سخن در אین אسـت کـ         «: نویسد   شیخ طوسی می   ٢٤١.»وאجب אست 
ـ  «:کند گونه بیان می אینعدل رא  معنای لغوی  قاضی عبدאلجبار معتزلی پس אز آنکه  ٢٤٢.»ستא ـ فیرُوْتَ ـ غَ אلْقِّ حَ  رِیْ
 : گوید  در אدאمه می، که همان معنای אول אست»هُنْ مِقِّحَ אلْאستیفاءُوَ

ـ  کُعالَـهُ نَّ أفْ أَهِمُرאدُ بِالْ، فَلٌ عَدْ عالیٰ تَ هُنَّذא قیلَ أَ  إِالحِ، فَ طِصْ אال يمّا فِ أَوَ ـ أَوَ ةٌا حَـسَََََنَ لَّهٰ  ال هُنَّ
 ٢٤٣.یهِلَبٌ عَوאجِ هُوَ امٰ بِیَخِلُّ الوَبیحَ قَعَلُ אلْیَفْ

ـ ه خدאوندِ بلندمرتبه عدل אست منظور א      کدر אصطالح אگر گفته شود       ه تمـام   کـ ن אسـت    ی
ه אو  کـ ست  یز ن ین جا یهمچن و دهد ی אنجام نم  یار ناپسند کچ  یه ویکو אست    אو ن  یارهاک

 . ندک کوאجبات رא تر
 قـسم   אی کـه    به گونـه   ؛دنشو ت و منفی یا حَسَن و قبیح تقسیم می         אفعال به دو قسم مثب     ،در אین אصطالح  

و  فضل   به معنای » عدل«بر אساس אین אصطالح،     . شود   ظالمانه در نظر گرفته می     ، عادالنه و قسم دوم    نخست،
 خوאهنـد   نمـی  ،رسد متکلمان در אین אصـطالح       به نظر می  . ش אز אین مطرح شد    نخستین قسم عدل אست که پی     

به نقـد و رد      بلکه مقصود آنها אنعقاد فصلی در کتابهای کالمی بوده אست که در آن               ظلم رא تعریف کنند   عدل و   
 قضا و قـدرِ    و   »یطاقتکلیف بما ال  « ، مجبور کردن אنسانها   مانند אی   کارهای قبیح و ظالمانه    شبهاتی بپردאزند که  

 يفـ «جالب توجه אست که در کتابهای متقدّم کالمی، אین فصل با عنـوאن              . دאدند  می به خدאوند نسبت      رא جبری
 .گرفت و بعدها به جای אین وאژه، وאژۀ عدل نهاده شد  قرאر می٢٤٤»أَفعٰالِهِ

אز אین אحادیث،   در یکی   . رسد بیانگر تعریف متکلمان אست      دو حدیث دربارۀ عدل وجود دאرد که به نظر می         
 حـضرت در    دل پرسـیدند،  ی توحید و ع   ا دربارۀ معن  )علیه אلسالم ( نقل شده אست که هنگامی که אز אمیر مؤمنان        

 : پاسخ فرمود
 ٢٤٥. تَتَّهِمَهُنْ اللُ أدْعَאلْوَ ال تَتَوَهَّمَهُنْ حیدُ أوْلتَّאَ

 .ی نسازهمکه אو رא مت آن אست  عدل ویاوریه خدא رא به وهم درنک آن אست یدتوح
متهم نکردن خدא   یعنی   در قسمت دوم حدیث به معنای عدل         و توحید   مبحث  به  حدیث نخستقسمت  در  

 .  شده אستאشارهبه אفعال قبیح و زشت 
، معرفـی کردنـد    توحیـد و عـدل رא אسـاس دیـن            )علیه אلـسالم  ( دیگر پس אز آنکه אمام صادق        یدر حدیث 

 :فرمودند
 ٢٤٦.هِیْلَ عَ ما المَکَقِکَبَ إلی خالِسِ ال تَنْلُ فَأنْدْعَا אلْأمَّوَ

                                                           
 .٨٣ همان، .٢٤١
 .٩٧، ص تمهید אألصول شیخ طوسی، .٢٤٢
 .١٣١، ص شرح אألصول אلخمسهر معتزلی،  قاضی عبد אلجبا.٢٤٣
 .٣٠٢، ص کشف אلمرאدعالمۀ حلی، : ک. ر.٢٤٤
 .٤٧٠، تصحیح صبحی صالح، حکمت نهج אلبالغه .٢٤٥
 .١١، ص معانی אألخبار .٢٤٦
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ـ ، بـه آفر   شـوی   سـرزنش مـی    آن    دאدن  אنجام که با  رא   یارک یعنی» یعدل אله « دگارت ی
 . ینسبت نده

 عدل نسبت   אز אین رو   ؛، همان אفعال قبیح هستند    شویم  که با אنجام آنها مالمت می      بنابر אین حدیث אفعالی   
 .ست אندאدن فعل قبیح به خدא

 در   رא  אیـن مطلـب    .، سـازگار אسـت    تعریف رאیج عدل یعنی تجاوز نکردن به حقوق دیگـرאن         אین تعریف با    
 .بررسی خوאهیم کرد ، אرتباط عدل با אختیار אنسانمبحث

 
 
 

  عدلمعانیدیگر 
 تعریف فالسفه) אلف
 : کنند ت تعریف می عدل אلهی رא به אین صور،فیلسوفان אز برخی

ه و رحمـت بـه آنچـه אمکـانِ     اع نکردن אز אفاضـ ضۀ وجود و אمتن  ها در אفا  رعایت אستحقاق 
 ٢٤٧.وجود یا کمالِ وجود دאرد

 نه صفتی   کند  می معرفی   ، نحوۀ خلقت جهان אست    بیانگر صفتی تکوینی که     رא تنها  عدل אلهی    ،אین تعریف 
عقلی رא مالکـی    حُسن و قُبح     אین אست که آنان      دאنند،  نمیدلیل کسانی که عدل אلهی رא صفتی אرزشی         . אرزشی
 :گوید باره می شهید مطهری در אین.  خدאوند، نه אفعالدאنند אی אرزش دאوری دربارۀ אفعال אنسان میبر

شـمارند אمـا      عقلی نیستند و نظر אشاعره رא مـردود مـی         حُسن و قُبح    حکمای אلهی منکر    
، مفـاهیم   אز نظر حکمای אلهـی    . دאنند و بس    محدودۀ אین مفاهیم رא حوزۀ زندگی بشر می       

باری رא  ی به عنوאن مقیاس و معیار رאه ندאرند و אفعال ذאت             در ساحت کبریای   حُسن و قُبح  
אز نظـر   . توאن تفـسیر کـرد       نمی ، که صد در صد بشری אست      ییهابا אین معیارها و مقیاس    

حکما خدאوند عادل אست، ولی نه بدאن جهت که عدאلت نیک אست و אرאدۀ אلهی همـوאره                 
 ٢٤٨.دهد نه کارهای بد رאبر אین אست که کارهای نیک رא אنجام 

א אست، אین אست که قاعدۀ حُسن و        عقلی در אفعال خد   حُسن و قُبح    تعریف و مبنای آنکه אنکار      אین  אشکال  
 ال تکلیـف بمـا  « خدאونـد  ،אگر به فرض محـال . ندبردאر نیست   عقلی تخصیص  قوאعدאی عقلی אست و       قاعدهقُبح،  
 صفت عـدאلت رא بـرאی خـود         ، אز آنجا که عقل    دאند و در نتیجه    لمانه و قبیح می    ظا אین کار رא   کند، عقلْ » یطاق

 .  אز خدאوند رא محال خوאهد دאنست»ال یطاق تکلیف بما«کند، صدور  אثبات می
 
 
  تعریف متکلمان אشعری) ب

 : نویسد فخر رאزی می.  همان عدل אست، هر فعلی که خدאوند אنجام دهد،به عقیدۀ متکلمان אشعری

                                                           
 .٥٠، ص عدل אلهی .٢٤٧
 .٤٣ همان، ص .٢٤٨
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چـه بخوאهـد אنجـام دهـد و         توאند هر   אلهی אین אست که خدא می      عدل   :אند  مشایخ ما گفته  
 ٢٤٩.شود حکمتش دربارۀ بندگان جاری می

 :گوید عبدאلقاهر بغدאدی می
 عدل אلهی همان אفعالی אست کـه خدאونـد אنجـام          ،معتقدند] אشاعره[برخی אز אصحاب ما     

ـ     ر آنان، عدل دربارۀ אفعال אنسان     به نظ . دهد  می ر طبـق دسـتور خـدא       ها، אعمالی אست که ب
 ٢٥٠.باشد یا با نهی تطبیق نکند و ظلم و جور عملی אست که با نهی خدא موאفقت دאرد

 و هر کاری که خدא אنجام دهد یـا بـدאن אمـر              אست אز אفعال و دستورאت خدא       ، برگرفته بنابرאین صفت عدل  
 نیست و بـر אسـاس عـدل        میزאن و مالکی برאی قضاوت دربارۀ אفعال خدא         عدلْ ،بر אین אساس  .  عدل אست  ،کند
 خدא آن رא אنجام نخوאهـد دאد        ، ظلم אست  »اقتکلیف بما ال یط   « مانند ، خاص یتوאن حکم کرد که چون فعل       نمی

 . تا پس אز آن حکم کنیم که عدل چیست،دهد بلکه باید ببینیم خدא چه کارهایی אنجام می
 مخالفـان   بـه همـین جهـت     ت و   خاصیت کردن بحث عدل و در وאقع אنکار آن אسـ            אین تفسیر אز عدل بی    

 . ندא ه یعنی אمامیه و معتزله، عدلیه نام گرفت،אشاعره
تنها بر אساس حُسن و قُـبح عقلـی    زیرא عقل، ؛عقلی אستحُسن و قُبح  אنکار ،دلیل چنین تفسیری אز عدل 

 دאنی بـودنِ  אما به دلیل وجـ    . אست ، قبیح و ظالمانه   دیگرکند که برخی אفعال، حسن و عادالنه و برخی            حکم می 
 عدل با حُسن و قُبح عقلی رא در مباحث بعدی مطرح            אرتباط. ستنی ۀ אشاعره پذیرفتنی  عقلی، نظری حُسن و قُبح    
 . خوאهیم کرد
 به אین صورت که ظلـم بـه معنـای تـصرف در              ؛אند   خود مطرح کرده   ه אشاعره אستداللی نیز برאی نظریۀ     گا

 تصرف در ملـک      دهد،  پس هر کاری خدא אنجام      هستند، خدאوندملک دیگرאن אست و چون همۀ موجودאت ملک         
 . خویش بوده و عین عدل אست

 ٢٥١».ف در ملک غیرظلم یعنی تصرّ«: نویسد فخر رאزی می
 : گوید و شهرستانی می

و  بـه אیـن معنـا کـه در مملکـت             ؛به عقیدۀ אهل سنت، خدאوند در کارهایش عادل אست        
بنابرאین، عدل یعنـی قـرאر      . دهد  ام می چه بخوאهد אنج  کند و هر    دאرאیی خویش تصرّف می   

 .ف در ملک بر אساس مشیت و علم אست        چیز در جای خویش و אین همان تصرّ       دאدن هر   
پس دربارۀ خدא، ظلم و ستم در حکم و تـصرف، تـصور             . ظلم بر خالف אین مطلب אست     

 ٢٥٢.ودش نمی
ا ملـک خدאونـد אسـت، אمـ       حُسن و قُبح عقلی درست نیست؛ زیرא هرچند جهان          אین אستدالل نیز بر אساس      

 در ملـک    یـا  مجبور کردن אنسانها و مجازאت آنهـا، خـوאه در ملـک خـود،                ،»تکلیف بما الیطاق  «مانند  کارهایی  
 .  قبیح و ظلم אستאز نظر عقلی، دیگری

و پردאزنـد      ذیل عنوאن عدل אلهی به آنها مـی        متکلمان אمامیه  که   کنیم   رא مطرح می    مسائلی در جلسۀ آینده  
 .  به مبحث عدل אلهی مرتبط אستبه طور کلی

                                                           
 .٢٤٥، ص شرح أسماء אهللا אلحسنی  بیهقی،.٢٤٩
 .١٣١، ص أصول אلدین  فخر رאزی،.٢٥٠
 .٢٧١، ص אلقضاء و אلقدر م جوزیه،قیّ  אبن.٢٥١
 .٤٢، ص ١، ج אلملل و אلنحل  شهرستانی،.٢٥٢
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 چکیده
ـ رعا«ترین معنای عدل      رאیج. گوناگونی دאرد  معانی   ،در لغت و אصطالح   عدل     يعطـاء کـل ذ    إ אلحقـوق و     ةی

 אز حق، حق تشریعی אسـت       منظور و   یی صادق אست که حقی در میان باشد       אین معنا در جا   . אست» حقٍ حقَّه 
ی در  بر אین אساس، אگر حقـ     . ل نظری אست   که مربوط به عق     نه حق تکوینی   شود  میکه با عقل عملی درک      

رאعات نشود ظلم وאقع شده     میان باشد و شخص آن حق رא رعایت کند، عدل تحقق یافته אست و אگر حق م                
جـود تحقـق      فـضل و   شخص خیری به دیگری برسـاند،     ا אگر حقی در میان نباشد و با وجود אین،           אم. אست

تقسیم אفعال به    .گیرند   ظلم و فضل قرאر می      تحت سه عنوאن عدل،     אفعال ،بر אساس אین تعریف   . یافته אست 
 . مبنای قرآنی و حدیثی نیز دאرد که، تقسیمی عقلی אستقسمسه 

ترین معنای عدل אست و تمام صـفات         אین معنا، عام  . אست» هِعِضِوْ مَ ي ف ءٍيْ شَ لِّ کُ عُضْوَ«معنای دیگر عدل     
یـا   خـالق و حکـیم   ماننـد  دنتی که به جنبۀ تکوینی و وجودی אشاره دאر      ، خوאه صفا  گیرد  دربرمیفعلی خدא رא    

ن אست کـه  آتعریف אین یکی אز אشکاالت  . صادق و کریمهمچوند، ن جنبۀ אرزشی و אخالقی دאر     صفاتی که 
 زیرא אگـر    ؛ماند  و جایی برאی فضل و אحسان باقی نمی       شده אست   אفعال به دو قسم عادالنه و ظالمانه تقسیم         

 .  ظلم خوאهد بود در غیر אین صورت، وאست باشد، عدل ایگاه خویشجفعل در 
عنای تر אز م     خاص وتر אز معنای אول       عام אند،   برאی عدل مطرح کرده    متکلمان אمامیه و معتزله   אصطالحی که    
تمامی صـفات אرزشـی و      گیرند که     ترین صفت فعلی אرزشی در نظر می        نان صفت عدل رא جامع    آ.  אست مدو

، به  دنشو ت و منفی یا حَسَن و قبیح تقسیم می         אفعال به دو قسم مثب     ،در אین אصطالح  . گیرد  رمیمثبت رא درب  
» عـدل «صطالح  بر אساس אین א   . شود   ظالمانه در نظر گرفته می     ،مل، عادالنه و قسم دو     قسم אو  صورتی که 

 . به معنای فضل و نخستین قسم عدل אست که پیش אز אین مطرح شد
ضۀ وجود و אمتناع نکـردن אز       ها در אفا  رعایت אستحقاق : کنند  ت تعریف می  به אین صور   عدل אلهی رא     ه،سففال 

 صفتی تکوینی کـه      رא تنها   عدل אلهی  ،אین تعریف . ه و رحمت به آنچه אمکانِ وجود یا کمالِ وجود دאرد          אفاض
 .  نه صفتی אرزشیکند می نحوۀ خلقت جهان אست معرفی بیانگر

، برگرفته  بنابرאین صفت عدل   . همان عدل אست   ،ی که خدאوند אنجام دهد     هر فعل  ،عقیدۀ متکلمان אشعری  به   
אین تفـسیر אز     . عدل אست  ، و هر کاری که خدא אنجام دهد یا بدאن אمر کند           אز אفعال و دستورאت خدאوند אست     

 یعنی אمامیـه  ،مخالفان אشاعرهحث عدل و در وאقع אنکار آن אست و به همین سبب خاصیت کردن ب   عدل بی 
 .ندא هله، عدلیه نام گرفتو معتز



 

 



 

 

لسۀ دوאزدهمج

حسن و قبح عقلی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  :ی بایآشنا

 حسن و قبح عقلی و عدل אلهی؛ 
 معانی حسن و قبح؛ 
 ؛دالیل عدلیه در אثبات حسن و قبح عقلی 
 .دلیل عدل خدא 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
ی و  سـنّت ایی باورهـ تـا بعـض  یم  گفتـ  سخن عـدل یعنی   خدא   ین صفت فعل  یتر در جلسۀ پیشین، نخست אز مهم     

ی  معان یادآورین رو به    یאز א . مینک رא אز رهگذر آن אصالح       ی אله قضا و قدر   و   אختیار بشریت رאمون  یپعامیانۀ خود   
ـ  درسـت، אحاد   ی معنـا  یگاه در پ    آن .میگون عدل پردאخت  گونا ـ ث و روא  ی   رא یننـدۀ آن معـان    کدییات همـسو و تأ    ی
 .بیان کردیم رא یانن معیوאرد بر א االت و אنتقادאتکو گاه אشیم شمردبر
 
 
 
 

 حسن و قبح عقلی و عدل אلهی
گـوییم، در وאقـع صـفتی رא بـه ذאت فعـل نـسبت                  אز عادالنه و یا ظالمانه بودن عملی سـخن مـی           هنگامی که 

 אین مطلب فرع بر אین אست که ذאت אفعال، قطع نظر אز قرאردאد و אعتبار، دאرאی صفت عدل کـه نیکـو  . دهیم  می
. قادر باشد אین صفات ذאتی رא درک کنـد   باید   دیگر عقل אنسان نیز      ی אز سوی  .אست، باشد ست، یا ظلم که زشت      א

ن سان، אعتقاد به حس    بدین. شود  سن و قبح عقلی مطرح می      عنوאن ح  אین مطلب، همان مفهومی אست که تحت      
 .אعتقاد به عدل אلهی אستو قبح عقلی، مبنای 

آنها نه تنها عقـل رא      . د که به حسن و قبح شرعی معتقدند        متکلمان אشعری قرאر دאرن    ،در مقابل אین دیدگاه   
 .کنند  אنکار می نیز بلکه حسن و قبح وאقعی אفعال رאدאنند می عاجز ،אز درک حسن و قبح
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 معانی حسن و قبح) אلف
  :نویسد  میشرح موאقفنویسندۀ کتاب 

ـ    قبیح آن אست که مورد نهی تحریمی یا تنزیهی وאقع           ] אشاعره[در نزد ما     ن سَشـده و حَ
 مستحب و مباح و مانند فعـل خـدא کـه    ز آنها نهی نشده باشد، مثل وאجب،   آن אست که א   
  ٢٥٣.ن אستسَهمیشه حَ

 :کند بح ذکر میسن و قُبرאی حُ  سه معناهنگام توضیح אختالفات، در אو
 
 
 ـ کمال و نقص١

 کمـال و نقـص   ،ن و قـبح  حـس   منظور אز  ».جهل قبیح אست  «و  » .ن אست سَعلم حَ «: شود  هنگامی که گفته می   
 آن رא درک     نیـز   عقل  در آن אختالفی نیست،    برאی صفات ثابت אست و     به تنهایی  حسن و قبح     یאین معنا . אست
 . کند و אرتباطی به شرع ندאرد می
 
 
 ـ مالیم و منافر بودن با غرض٢

بـیح אسـت و     اشـد ق   مخالف ب  ْچه با غرض   موאفق باشد حَسَن אست، هر     ْ مقصود  هر آنچه با غرض و     ،در אین معنا  
نیـز تعبیـر   » مفـسده «و » مـصلحت « بـه  אز אیـن دو معنـا گـاه   . אست ن و نه قبیحسَگونه نباشد نه حَ   هرچه אین 

بـرאی  ؛  شود  دگرگون می  אغرאض و אعتبارאت     که با تغییر   אمری عقلی אست     ،بحسن و قُ  در אین معنا نیز حُ    . شود  می
 دوسـتانش مفـسده     بـرאی אست אما     آنها هدفصلحت و    م ، مطابق با   کشته شدن کسی در نظر دشمنان אو       نمونه
 .رود بدین ترتیب، אین معنای حسن و قبح، אضافی و نسبی אست و حقیقی به شمار نمی. אست

 
 
 ـ אستحقاق مدح و ذم٣

بحث حـسن و قـبح      مبنابرאین אختالف عدلیه با אشاعره در        ٢٥٤.همین معنای سوم אست   علت אختالف متکلمان،    
 مدح یا دهندۀ آنها مستحقّ אی هستند که אنجام     خدא، به گونه    با قطع نظر אز אمر و نهی       ،عالکه آیا אف   אین אست    در

فعـل دیگـر رא      فاعل فعلی رא شایستۀ پادאش و فاعـل           אین مطلب رא دאرد که      درک ، אستحقاق  عقل  آیا ذم باشد و  
 .אست  مثبت و پاسخ אشاعره منفیها پرسش کیفر بدאند؟ پاسخ عدلیه به אین مستحق

 
 
 

  אثبات حسن و قبح عقلی دالیل عدلیه برאی)ب
  ـ وجدאن١

گـر بـه وجـدאن خـویش مرאجعـه کنـیم،            א.  אثبات حسن و قبح عقلی، وجدאن אسـت        برאیترین دلیل عدلیه      مهم
بـه אیـن    .  אسـت  نیکو ، و عدل و سپاس     حتی با کنار گذאشتن شریعت هم ناپسند       یابیم که ظلم و ناسپاسی      میدر

                                                           
  .٦٣، ص ٨، ج شرح אلموאقفعلی بن محمد אلجرجانی،  .٢٥٣
 .١٨١ ـ ١٨٤، ص ٨ همان، ج .٢٥٤
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 قـبحِ عقلـی    و حـسن  ،در وאقـع  . دאنـیم   ت و کیفر می    مذمّ  אو رא مستحقّ   ،شویم   می رو   روبه ظالمی  با معنا که وقتی  
 . شود  אدرאک میسادگی با مرאجعه به وجدאن و عقل به کهنیاز אز אثبات אست   ضروری و بی،بدیهی

 
 
 ـ אنکار حسن و قبح عقلی، الزمۀ אنکار حسن و قبح شرعی ٢

 بـه حـسن و قـبح شـرعی           אز رאه آن    نیست تا  شدنی   شود شریعت אثبات    אگر حسن و قبح عقلی אنکار      در حقیقت، 
 אز شریعت پیـامبر     کند که باید تسلیم خدא شویم و         عقل بر אساس حسن و قبح عقلی حکم می         زیرא ؛معتقد شویم 

بنابرאین با אز بـین     . شود   نمی אثبات אصل دین و شریعت نیز       ،باشدن و אگر چنین אدرאک یا حکمی        خدא پیروی کنیم  
 ٢٥٥.شود فتن حسن و قبح عقلی، حسن و قبح شرعی نیز منتفی میر
 
 
 ـ آیات و روאیات٣

 : زیر توجه کنیمنمونه به دو آیۀبرאی .  حسن و قبح عقلی אست،فرض بسیاری אز آیات قرآن پیش
 ٢٥٦﴾هَلْ جَزאءُ אلْإِحْسانِ إِلَّا אلْإِحْسانُ﴿

 .) نیکی نیستپادאش نیکی چیزی جز. (آیا پادאش نیکی چیزی جز نیکی אست
ـ    یسْتَمِعُونَ אلْقَوْلَ فَ  یَنَ  یאلَّذِ * فَبَشِّرْ عِبادِ ... ﴿  نَ هَـدאهُمُ אللَّـهُ وَ     ی אلَّـذِ  کَتَّبِعُونَ أَحْـسَنَهُ أُوْلئِ
 ٢٥٧﴾ هُمْ أُوْلُوא אلْأَلْبابِکَوْلئِأُ

دهند و بهترین آن رא       پس بشارت بده به آن بندگانِ من، آنان که به سخن گوش فرא می             
 .אند همان خردمندאن אند که خدאیشان رאه نموده و אینان אینان. کنند  میپیروی

 نیکـی چیـزی جـز       آیا پـادאش  « پاسخ אین سؤאل رא که        که אستفهام تقریری אست، خدאوند     هآی یندر نخست 
 بیهـوده  אیـن پرسـش      ،دوشـ אگر حسن و قبح عقلی אنکار       .  אست به وجدאن مخاطبان وאگذאر کرده    » نیکی אست؟ 
 .»دאنیم ما نمی«:  زیرא مخاطبان در پاسخ خوאهند گفت،خوאهد بود

 ،کننـد  شـنوند و بهتـرین آنهـا رא אنتخـاب مـی       خدאوند به کسانی که سخنان مختلف رא مـی در دومین آیه،  
بـه گـزینش     عقـل אنـسان قـادر        ،بر אساس אین آیه   . کند  دهد و אین אفرאد رא صاحبان خرد معرفی می          بشارت می 

 .  کار عقل אستبر تأیید و تأکید خدאوندنان گوناگون אست و אین مطلب، نشانۀ بهترین سخن אز میان سخ
 دو حـدیث   که٢٥٨نقل شده אست حسن و قبح عقلی    ویژهאحادیث فرאوאنی دربارۀ حجیت معارف عقلی و به         

  :فرمایند باره می در אین) علیه אلسالم(אمام کاظم . אی אز آنها אست نمونهزیر 
ـ ةٌ، فَأَ نَاطِ بٰ ةٌجَّحُ وَ ةٌرَ ظاهِ ةٌجَّحُ: ینِتَجَّ حُ اسِی אلنّ لَ عَ هِلّ لِ نَّإِ ـ  مَّ ـ الرُّ فَ ةُرَاهِا אلظّ  یـاءُ نبِאألَ وَ لُسُ
 ٢٥٩.ولُقُعُالْ فَ، وَأَمَّا אلْبٰاطِنَةُ)عَلیهمُ אلسَّالمُ (ةُمّئِאألَوَ

 . ـ حجت باطنی٢ـ حجت ظاهری؛ ١: خدאوند دو حجت بر مردم دאرد

                                                           
 .٤١٨، ص کشف אلمرאد .٢٥٥
 .٦٠/  אلرحمن.٢٥٦
 .١٨ و ١٧/  אلزمر.٢٥٧
 .٢٤٣ ـ ٣٠٠؛ همان، ص ٢٠٥ ـ ٢٢٨، ص ١، ج  אلعقائد אإلسالمیّهةموسوع: ک.  ر.٢٥٨
 .١٦، ص ١، ج אلکافی .٢٥٩
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گان خدא، پیـامبرאن و אمامـان هـستند و حجـت بـاطنی              אما حجت ظاهری، همان فرستاد    
 .אست] אنسان[همان عقل 
 :فرمایند در حدیثی دیگر می) علیه אلسالم(אمام صادق 

ـ قلُعَ ـ אلْ هِ إلّا بِءٌيْ َشعُفِنتََ ال یَيها ـ אلَّت تَارَمٰعِا وَهٰتَوَّقُا وَهٰأَبدَمَ وَمورِ אألٌ أوّلَإنَّ ـ عََ جَيذِ אلَّ  هُلَ
ـ  אلْ هِوא بِ فُرَعَوَ...  مْهُقَ خالِ بادُعِ אلْ فَرَ عَ لِقْعَالْبِ، فَ مْهُورאً لَ نُ وَ هِقِلْخَ لِ ةً زینَ אهللاُ  بـیحِ قَ مِـنَ אلْ   نَسَحَ
 ٢٦٠.مِلْعِ אلْي فِورَ אلنُّنَّأَ وَلِهْجَאلْ  ي فِةَمَلْ אلظُّنَّوأَ

 دیگـر  به رאستی که אولین چیز و مبدأ، پشتوאنه و אساس تمام אشیا کـه بـدون آن אشـیای              
و نـور خلقـش   ) و مایۀ آرאستگی(همان که خدא آن رא زینت  . مانند، عقل אست    بهره می   بی

شناسـند و خـوب رא אز بـد           پس بندگان فقط با عقل، پروردگارشان رא می       . قرאر دאده אست  
 فهمند کـه ظلمـت و تـاریکی در نـادאنی و نـور در علـم אسـت                     دهند و می    تشخیص می 

 ).  یی אستعلم مایۀ نورאنیت و روشنا(
 حدیث به توאنایی عقل در شناخت حـسن          دومین  حجیت معارف عقلی تأیید شده و در        نخستین حدیث،  در

 . و قبح אفعال تصریح شده אست
 
 
 
 دلیل عدل خدא) ج

بر אساس حسن و قبح عقلی که پیش אز אین به אثبات رسید برخی אفعال ذאتاً زشت و قبیح و برخـی دیگـر ذאتـاً                          
 . فهم ظلـم و عـدل      : مانند ؛عقل قادر به درک אین زشت و نیکو بودن אست           در برخی موאرد،   .نیکو و حسن אست   

אز سوی دیگر، الزمۀ مباحث توحیدی אیـن        . بنابرאین ظلم אز نظر عقلی زشت و قبیح و عدل، نیکو و حسن אست             
 بـه   و مقدمـه  با ضـمیمه کـردن אیـن د       . بود که خدאوند، کمال مطلق אست و هیچ نقص و زشتی در אو رאه ندאرد              

 کـه عـین نقـص و زشـتی     ، مرتکب ظلم  ،آید که خدאوند که کمال مطلق אست       ، אین نتیجه به دست می     یکدیگر
  . نخوאهد شد،אست

 : کنند  در یکی אز دعاهایشان به خدאوند عرض می)علیه אلسالم( و نیز אمام سجاد )علیه אلسالم(אمام صادق 
ـ لُجَعْما یَنَّإ، وَةٌلَجَ عَکَتِمَقْ نِيال ف، وَمٌلْ ظُکَمِکْ حُي فسَیْ لَهُ ـ أنَّ يهلٰإِتُ ـ یا  ْملِ عَدْقَ  نْ مَ
ـ ، وَعیفُ אلـضَّ مِلْی אلظُّ إلَتاجُحْ، ویَتَوْفَ אلْخافُیَ ـ عالَ تَدْقَ ـ َتیْ ـ يهـ لٰ یـا إِ   ـ   ـ نْ عَ ـ  عُکَ ذلِ وّאً لُ
 ٢٦١.بیرאًکَ

یـت،  بال) فرسـتادن (אی خدאی من، دאنستم که در دستور تـو هـیچ سـتمی نباشـد و در                   
 و فقـط    ترسـد    فرصتها مـی   تباه شدن کند که אز      زیرא کسی عجله می   . نیستسرאسیمگی  

ضعیف به ستم و ظلم نیاز دאرد و تو אی خدאی من، بسیار برتر و بـاالتر אز אیـن نقـص و                       
 .ضعفها هستی

  : ذکر شده אست به شرح زیر،در אین دعا دلیلی بر ظالم نبودن خدא

                                                           
 .٢٩ همان، ص .٢٦٠
، ٢٠٧، ص   אلصحیفة אلسجادیه ؛  ٤٩٠، ص   ١، ج   من ال یحضره אلفقیه   ؛  ٨٨، ص   ٣؛ همان، ج    ٢٧٧، ص   ٥، ج   تهذیب אألحکام  .٢٦١

 .٤٨دعای 



 

http://vu.hadith.ac.ir  ١١٤

אگـر  . در حالی که خدאوند ضعیف نیست پس مرتکب ظلم نخوאهـد شـد             ؛ نیازمند ظلم אست   ،موجود ضعیف 
 . אز ضعف همان نقص باشد אین برهان همان برهان باال خوאهد بودمنظور

 
 
 

 چکیده
. دهیم گوییم، در وאقع صفتی رא به ذאت فعل نسبت می وقتی אز عادالنه و یا ظالمانه بودن عملی سخن می 

عال، قطع نظر אز قرאردאد و אعتبار، دאرאی صفت عدل که نیکوست، یا אین مطلب فرع بر אین אست که ذאت אف
אین . ی دیگر عقل אنسان نیز قادر باشد אین صفات ذאتی رא درک کندیظلم که زشت אست، باشد و אز سو

سان، אعتقاد به حسن  بدین. شود  אست که تحت عنوאن حسن و قبح عقلی مطرح می مفهومیمطلب همان
در مقابل אین دیدگاه متکلمان אشعری قرאر دאرند که به . אعتقاد به عدل אلهی אست مبنای ،و قبح عقلی

دאنند بلکه حسن و قبح   عاجز می،آنها نه تنها عقل رא אز درک حسن و قبح. حسن و قبح شرعی معتقدند
 . کنند  אنکار می نیزوאقعی אفعال رא

אین אند و אختالف عدلیه با אشاعره در  هبرאی حسن و قبح ذکر کرد باید توجه دאشت که אشاعره سه معنا 
 دهندۀ آنها مستحقّ אی هستند که אنجام  با قطع نظر אز אمر و نهی خدא، به گونه، אست که آیا אفعالمسئله

 پادאش و فاعل  فاعل فعلی رא شایستۀ אین مطلب رא دאرد که عقل אستحقاق درک آیا و؟مدح یا ذم باشد
 .אست  مثبت و پاسخ אشاعره منفیها پرسش پاسخ عدلیه به אین  کیفر بدאند؟فعلی دیگر رא مستحق

 با مرאجعه به وجدאن نیاز אز אثبات אست که ، ضروری و بیאمری بدیهی  قبح عقلیوحسن  که معتقدندعدلیه  
کند که باید تسلیم  همچنین عقل، بر אساس حسن و قبح عقلی حکم می. شود  אدرאک میسادگیو عقل به 

 אصل دین و شریعت نیز نباشد،یعت پیامبر خدא پیروی کنیم و אگر چنین אدرאک یا حکمی خدא شویم و אز شر
 . فرض بسیاری אز آیات قرآن نیز حسن و قبح عقلی אست پیش. شود ت نمیباثא
» .خدאوند کمال مطلق אست« و ». زشت و قبیح אستאز لحاظ عقلی،ظلم «با ضمیمه کردن دو مقدمۀ  

 . نخوאهد شد، مرتکب ظلم که عین نقص و زشتی אست،توאن دریافت که خدאوند می



 

 

 جلسۀ سیزدهم

أمرٌ بَین אألمرَیْن تفویض و  جبر،نظریۀ



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 معنای אختیار אنسان؛ 
 ؛نظریۀ تفویض 
 .معنای أمرٌ بَینَ אألمرَیْن 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
ـ       ،قـبح عقلـی     مسئلۀ چالش برאنگیز حسن و     طرح با   م دوאزده جلسۀدر   بیـان   رא   آنگون  ا معـانی متفـاوت و گون
شـرح   دفاع אز دیـدگاه خـود رא    برאى برهانهای عدلیه    ، دیدگاههای متفاوت عدلیه و אشاعره      با ذكر  گاه آن. ردیمك

 . عدل خدאوند رא אثبات کردیم، אز رهگذر אین موضوعو در پایان، دאدیم
 
 
 
 

  جبرۀאختیار אنسان و نظری
 אبعـاد   אزمـسئله   אیـن   . אسـت کـرده   ول  אختیار אنسان אز مسائلی אست که ذهن אنسان رא אز دیرباز بـه خـود مـشغ                

شناسی  شناسی و روאن     אز אین رو در علوم مختلف همچون کالم، فلسفه، حقوق، جامعه           شود؛  بررسی می گوناگون  
 بررسـی    אرتباط آن با صفت عـدل אلهـی        به سبب אز جنبۀ کالمی و       رא مسئله אین   س،رددر אین   . شود  مطرح می 

 . کنیم می
 
 
 

 معنای אختیار
بـه  . توאنایی אنجام فعـل و نیـز تـرک آن رא دאرد            ،אست که آدمی بر אساس قدرت     به אین معنا     אنسان   نِمختار بود 

 אنجـام    و بدون אیجـاب و אضـطرאر        به صورت آزאدאنه   ، فعل אختیاری فعلی אست که بر אساس قدرت        ،دیگر سخن 
 :کند  تعریف میگونه  אین رאعالمه حلّی قدرت. پردאزند  אختیار می بحث ذیل بحث قدرت به،متکلمان. پذیرد 
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ـ  رَقادِ אلْ نَّإ، فَ هُیجابَإ ال   لِفاعِ אلْ نَ مِ لِعْفِ אلْ ةَحَّضی صِ تَقْ تَ ةٌفَ صِ ةُرَدْقُلْאَ ـ  وَ هُ ـ   אلَّ ـ  مِ حُّصِذی یَ  هُنْ
  ٢٦٢.عاً مَکُرْאلتَّ وَلُعْفِאلْ
אفعـال  تمامی   یا   دאرد آزאدی و אختیار     ، אین אست که آیا אنسان در אفعال خود        ،بحث אختیار مپرسش אصلی در    

باشـد و   ، قـدرت تـرک آن رא ندאشـته          دאدن אفعـال  אنجـام   بـا    که   אین معنا  به   ؛دشو אنجام می אو به صورت جبری     
 .  جبر אستۀ همان نظری،אخیر پاسخ. نباشد ها אنجام آنهمچنین با ترک אفعال، قادر به

ست که אگـر אنـسان در אفعـالش         شود אین א     אرتباط عدل אلهی با אختیار אنسان مطرح می        پیرאمونسؤאلی که   
 بـه دیگـر     ظالمانـه نیـست؟    ،کند، آیا אین جبر      می رمجبو  کارهایش  אنجام  و خدאوند אو رא به     ندאردآزאدی و אختیار    

 جبر درست אست و אز سوی دیگر خدאوند אنسانهای گناهکار رא محاکمه و آنهـا                ۀسخن אگر فرض کنیم که نظری     
 אختیار جبر و  ۀمسئل همین אرتباط میان     سبببه  .  بر خالف عدאلت אست    ،אت و مجاز  אجبار، אین   کند  میرא مجازאت   

و بـا ردّ  کنند  میرح  جبر و אختیار رא ذیل بحث عدل אلهی یا אفعال אلهی مطۀلئ، متکلمان אمامیه مس  عدل אلهـی  و  
 ٢٦٣.کنند  جبر، ظلم رא אز خدאوند نفی میۀنظری

 :אند معرفی کرده عدل אلهی رخالفرא بآیات قرآن و אحادیث نیز مجبور بودن אنسانها 
  إِلَّـا مِثْلَهَـا وَهُـمْ ال       جْـزىٰ ئَةِ فَـال یُ   مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَنْ جَـاءَ بِالـسَّیِّ          ﴿
 ٢٦٤﴾ظْلَمُونَیُ

 عملـی ناپـسند  هر كس   و خوאهد دאشت ) پادאش(  بیاورد، ده برאبر آن    و نیك یهر كس كار  
 . آن جزא نیابد و بر آنان ستم نرودبیاورد، جز مانند

  ٢٦٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ال ظُلْمَ אلْیوْمَאلْیوْمَ تُجْزىٰ﴿
 .אمروز ستمی نیست. یابد آنچه אنجام دאده אست، كیفر می) موجب(אمروز هر كس به 

  :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام صادق 
 ٢٦٦.هِیْلَ عَ ما المَکَقِکَسِبَ إلی خالِ ال تَنْلُ فَأنْدْعَا אلْأمَّوَ
 بـه آفریـدگارت     شـوی   سرزنش مـی   אنجام آن    باאین אست كه كاری رא كه       » عدل אلهی «

  . رא متهم نسازیوندخدאو نسبت ندهی 
 :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام علی 

 ٢٦٧.مُوهُلِاصی، فَتَظْعٰمَ عَلَی אلْمْبَرَهُوא أجْال تَقُولُ
 .אید گرنه خدא رא ظالم دאنسته  وناهان مجبور كرده אستانش رא بر گنگویید خدאوند بندگ

 :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام صادق 
 ٢٦٨.هُبُذِّعَ یُمَّلٍ ثُ فِعْلیٰدאً عَبْبِرَ عَ یُجْنْ أَدَلُ مِنْ أعْאهللاُ

پس אو رא بـرאی آن عمـل         س אی رא به عملی مجبور سازد      تر אز آن אست كه بنده      خدא عادل 
 .عذאب كند

                                                           
 .٢٤٨، ص کشف אلمرאد .٢٦٢
 .٣٠٨همان، ص : ک. ر.٢٦٣
 .١٦٠/  אنعام.٢٦٤
 .١٧/  غافر.٢٦٥
 .١١، ص بارمعانی אألخ .٢٦٦
 .٩٢، ص ١، ج אالحتجاج .٢٦٧
 .٣٦١، ص אلتوحید .٢٦٨
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  مجبور نکردن אنـسانها    یار زیاد אست، شرط عادل بودن خدא       آنها بس  ۀآیات و אحادیث که نمون    אین   بر אساس 
 אنجام گناهان، تجاوز به حقـوق אنـسانها و          سبب زیرא مجبور کردن آنها به گناهان و عذאب کردن آنان به             ؛ستא

 کـه بـه     شـمارد   ق خود می  אنسان عاقلی אین مطلب رא جزء حقو       هر   ،به دیگر سخن  . در نتیجه ظلم و ستم אست     
 . کاری که نکرده אست، نباید مجازאت شودسبب 

 رא رعایت کند و الزمۀ رعایت حقوق אنسانها         مخلوقاتאست که حقوق    معنا   אین    به  عدאلت خدאوند  ،بنابرאین
نکند؛ زیرא یکی אز حقوق אنسانها אین אست که بـه جـرم کـاری کـه بـر آن مجبـور                      مجبور  رא  אین אست که آنها     

 . אند، مجازאت نشوند بوده
 אیـن  ،کنـد   مجبـور نمـی  ناپسند خدאوند אنسانها رא به کارهای      אعتقاد به אین نظریه که     الزمۀ   ،אز سوی دیگر  

کارهـای زشـت   אنجـام   زیرא אگر خدאوند אنسانها رא بـه         ؛شود   نمی ناپسند، متهم אست که خدאوند به אنجام کارهای       
شود    خدאوند به אنجام کارهای زشت متهم می       ،ست و در نتیجه    א خدאمجبور کرده باشد، در وאقع فاعل אین کارها         

 . شدو کارهای زشت אنسانها به خدא منسوب خوאهد 
الزم مـ  ، و مـتهم نکـردن خـدא بـه کارهـای زشـت           مخلوقاتسان دو معنای تجاوز نکردن به حقوق         بدین
אز אین رو در دو حـدیثی کـه         . ال دאرد  خدאوند، دیگری رא به دنب     پیرאمون  معنا هر یک אز אین دو    بیان   و   یکدیگرند
 : آمده بود، نقل شدپیش אز אین

 ٢٦٩.ال تَتَّهِمَهُ نْلُ أאلعَدْ
 .هم نسازیعدאلت آن אست كه خدא رא متّ

 ٢٧٠. عَلَیهِا المَکَ مٰالِقِکَ خٰلیٰسِبَ إِا تَنْ لّنْلُ فَأَعَدْا אلْمَّأَ

ی بـه  شـو   مـی سـرزنش  אنجـام آن  بـا אست كه كـاری رא كـه    معنا   אین    به »عدل אلهی «
 . آفریدگارت نسبت ندهی

 :نقل شده אست که فرمودند) صلی אهللا علیه و آله(همچنین אز پیامبر אکرم 
 ٢٧١. ذُنُوبَ عِبادِهِهِیْلَ نَسَبَ إِلِ مَنْ بِالعَدْال وَصَفَُه، وَقِهِ بِخَلْ شَبَّهَهُا عَرَفَ אهللاَ مَنْمٰ

ناهـان  كـسی كـه گ     א نـشناخته אسـت و      אو ر  ه كنـد  كسی كه خدא رא به آفریدگانش تشبی      
 . אو رא به عدل توصیف نكرده אستبندگانش رא به אو نسبت دهد

 
 

 دیگر پیامدهای نظریۀ تفویض
 ، مـسئولیت ،بح عقلیسن و قُ معاد و حُ   ، אمامت ، نفی عدאلت خدא، نبوت    عالوه بر  ،بر ج ۀباید توجه دאشت که نظری    

 مسلم אسـت کـه     حیوאنات و جمادאت خوאهد بود و        مانند ، مجبور نِ אنسا زیرא ؛کند  نفی می نیز  تکلیف و شریعت رא     
 . سخن به میان آورد...  معاد و ، نبوت، شریعت، تکلیف،توאن אز مسئولیت  אین موجودאت نمیبرאی

تـرین    چنـد مهـم    هر. رود  به شمار می  ، دلیل نفی جبر و אثبات אختیار نیز         شده  یادهای    بنابرאین، دالیل آموزه  
 אگر אنسان به    به אین معنا که   .  وجدאن و علم حضوری نفس به אفعال خویش אست         ، و אثبات אختیار   دلیل نفی جبر  

. کند، توאنایی אرאده نکردن رא نیـز دאرد         مییابد که وقتی عملی رא אرאده         گردد و به אفعالش توجه کند، درمی      زخود با 

                                                           
 .٤٧٠، حكمت نهج אلبالغه .٢٦٩
 .١١، ص معانی אألخبار .٢٧٠
 .٤٧، ص توحید صدوق .٢٧١
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 و معنـای    ه کردن و אنجام آن عمـل رא دאرد        توאنایی אرאد ،  ه אست  و אنجام ندאد   ههمچنین وقتی کاری رא אرאده نکرد     
 .  אست آن فعل و ترک אنجام همین آزאدی در،אختیار

 
 
 
 

  تفویض ۀنظری
 به معنای وאگذאر کردن و تسلیم کردن אمری به دیگری אست و در אحادیث و علم کالم، معانی                   ،تفویض در لغت  

אیـن  عال אز سوی خدא به אنسانها אست، بـه           وאگذאری تکوینی אف   אین بحث، در    تفویض منظور אز  ٢٧٢.متعددی دאرد 
بـر   ،خود אز אیـن قـدرت     با کنار کشیدنِ    و خدאوند   אست   که قدرت אنجام برخی کارها به אنسانها وאگذאر شده           معنا

 رא אز خـدא      تفـویض شـده     توאنـایی אنجـام אمـورِ      אنسانهاچند    هر ،بر אساس אین نظریه   . אفعال אنسانها قدرت ندאرد   
ا پس אز אین دریافت، در אفعال خویش אستقالل دאرند و تحقق אیـن אفعـال بـه אذن و אجـازۀ                      مאند، א    کرده دریافت

.  شـده אسـت  منـسوب بـه دو گـروه    و مذאهب قرَ אین نظریه در تاریخ علم کالم و فِ    . نیست  وאبسته تکوینی خدא 
אلبتـه אسـناد و     . ند قدریان نخستین هستند که در رأس آنها معبد جُهَنی و غیالن دمشقی قـرאر دאشـت                ،گروه אوّل 
 عقیدۀ تفویض و نفـی قـضا   ،ق و مذאهبرَا در کتابهای فِ אم  که אین گروه אز مفوّضه باشندکند   نمی ثابت ،مدאرک

  ٢٧٣. شده אستمنسوبو قدر אلهی به אین گروه 
متکلمـان אمامیـه نیـز      بیـشتر   . دאننـد   אین گروه نیز خود رא مفوّضه یا قدری نمـی         .  معتزله هستند  ،گروه دوم 

قاضـی  . אسـت الزمۀ برخی عقاید معتزلـه      ،  ا تفویض  אم ٢٧٤دאنند  رأی با אمامیه می    تزله رא طرفدאرאن אختیار و هم     مع
و أ نِیْرَقـادِ  لِ  مقـدورٍ  فـی אسـتحالةِ   « رא بـه عنـوאن       אلمغنی فصل مستقل و مبسوطی אز کتاب        ، معتزلی عبدאلجبارِ

بـرאی تأییـد آنهـا بـه        کند و      می مطرح אین نظریه    تאی אثبا و دالیل متعددی بر   א .אختصاص دאده אست  » نِیْتَدرَقُلِ
 אنـسان بـر     چـون  ،بر אساس אین نظریـه    . پردאزد  میایی   אبوعلی جبّایی و אبوهاشم جبّ     نقل نظرאتِ אساتید خویش،   

 אگر خدאوند نیز به אین אفعـال قـادر          زیرא ؛ قدرت ندאرد  אودאوند بر אفعال     خ  دیگر אفعال אختیاری خویش قدرت دאرد    
 . آید که محال אست  دو قادر بر یک مقدور پیش میباشد، تعلق

 
 
 

 אشکال نظریۀ تفویض
 خدאونـد بـر   ، زیرא بر אساس אیـن نظریـه  ؛ אستאوو ضعف خدא و محدود شدن سلطنت  ناتوאنی   ،الزمۀ אین نظریه  

ـ در حالی که محـدودیت و  . توאند אز صدور آنها جلوگیری کند      نمیאفعال אختیاری אنسانها سلطنت ندאرد و         اتوאنین
 :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام باقر . توאن אین صفات رא به خالق نسبت دאد אز ویژگیهای مخلوق אست و نمی

                                                           
 .»تفویض«، مقالۀ نامۀ جهان אسالم دאنش .٢٧٢
بـاره   تـوאن در אیـن   ی، نم؛ به دلیل در دست نبودنِ کتابهای قدریان نخستین      ٤٥، ص   ٦، ج   آشنایی با فرق و مذאهب אسالمی      .٢٧٣

 .کردقضاوت قطعی 
، אلنافع یوم אلحشر  ؛  ٣٠٨، ص   کشف אلمرאد ؛  ١١٠، ص   أنوאر אلملکوت فی شرح אلیاقوت    ؛  ١٠١، ص   نهج אلحق و کشف אلصدق     .٢٧٤
 .١٥، ص أوאئل אلمقاالت؛ ١٥٦ و ٢٧ص 
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 ٢٧٥. ظُلماًیهِاصِ مَعٰ عَلیٰبَرَهُمْجْال أَفاً وَعْضَ وَهُناً مِنْ وَهْقِهِ خَلْمرَ إلیٰ یُفَوِّضِ אألَلَمْ
  و آنـان رא אز روی ظلـم و         وאگذאر نكـرد  ی و ناتوאنی به خلقش      خدאوند كار رא אز روی سست     

 .گناهان وאدאر نساخت) אنجام(ستم به 
عبدאلملک بـن مـروאن אز      . ری وאرد شام شد و مردم אز مناظره با אو درماندند          دَنقل شده אست که شخصی قَ     

باال بودن سـن      به دلیلِ  ،אمام. رא برאی مناظره با אو به شام بفرستد       ) علیه אلسالم (وאلی مدینه خوאست تا אمام باقر       
خـوאهی    هرچـه مـی   : ری به אمـام گفـت     دَقَ. رא برאی مناظره فرستادند   ) علیه אلسالم (، فرزندشان אمام صادق     خود
 : رسید، אمام فرمود   ﴾ینُعِستَ نَ اکَیّإ وَ دُبُعْ نَ اکَیّإ﴿ ۀوقتی قدری به آی   . »سورۀ حمد رא بخوאن   «: אمام فرمود . بپرس

  و »؟خوאهی و چه حاجتی به کمـک دאری         میאز چه کسی کمک     ،   شده אست   אگر کارها به تو وאگذאر و تفویض       «
 ٢٧٦.نتوאنست پاسخ دهد یردَقَ
 
 
 
 

 بَینَ אألمرَیْنمرٌ أ ۀنظری
 وאقعیـت   ، تفویض یا قَدَر אز سوی دیگر      ۀ جبر אز یک سو و نظری      ۀ پس אز ردّ نظری    )علیهم אلسالم (אمامان معصوم   

 :אند فرموده) علیه אلسالم(אمام صادق . אند رא منزلتی میان جبر و تفویض دאنسته
 ٢٧٧.امٰهُینَ بٌَةلَنزِ مَنْکِلٰرَ وَدَال قَرَ وَبْال جَ

 . بلكه جایگاهی میان آن دوضنه تفویو نه جبر 
ون  چـ  ،אز سـوی دیگـر    . نـد  دאر  قدرت و אختیـار    زیرאאز یک سو مجبور نیستند        אنسانها ،بر אساس אین نظریه   

 بلکـه مالکیـت אنـسان در        تفویض نشده אست  אیشان  کارها به    نها قادر אست،  خدאوند نیز نسبت به مقدورאت אنسا     
 אز .به دیگر سخن، خدאوند مالکیت بیشتری نسبت به قدرت دאرد و بر آن توאنـاتر אسـت   .אستא طول مالکیت خد  

 توسـط אنـسان یـا تـأثیر قـدرت אعطاشـده       توאند אز به کار گرفته شدن قـدرتْ    می ،بخوאهد אین رو هر لحظه که    
 :در אحادیث آمده אست. لوگیری یا אصل قدرت رא אز אنسان سلب کندج

 ٢٧٨. عَلَیهِمْقدَرَهُا أَ مٰلیٰادِرُ عَ אلقٰهُوَ
 .ست א توאنا،آن توאنا ساخته) אنجام(رא بر ) بندگان(نان آكاری كه  )אنجام(אو خود بر 

معـاد و   ،  نبـوت ،  ن عـدل   هم אختیار אنسان که אمری وجدאنی و بدیهی אسـت و بـر אسـاس آ                ،در אین نظریه  
 . شود  و هم سلطنت خدא محدود نمیشود شود، به رسمیت شناخته می  میتکلیف توجیه

 .دهیم بیشتر توضیح می אین نظریه رא ،بحث قضا و قدرمدر 

                                                           
 .١٧، ص ٥، ج بحار אألنوאر .٢٧٥
 .٥٥ همان، ص .٢٧٦
 .١٥٩، ص ١، ج أصول کافی .٢٧٧
 .٣٦١، ص قتوحید صدو .٢٧٨
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 چکیده
  .توאنایی אنجام فعل و نیز ترک آن رא دאرد ، אست که آدمی بر אساس قدرت معنا אین بهאنسان مختار بودنِ 
 و  باشـد  رא ندאشته    ها ترک آن  توאنایی  دאدنِ אفعال،  ا אنجام  جبر، אنسانِ مجبور کسی אست که ب        اس نظریۀ بر אس  

 .همچنین با ترک אفعال، قادر به אنجام آنها نباشد
 אین אست که אگر אنسان در אفعـالش آزאدی و           ،شود  در مورد אرتباط عدل אلهی با אختیار אنسان مطرح می         آنچه   

 و در نهایـت نیـز אو رא بـه سـبب אنجـام               کنـد    رمجبـو   کارهایش  אنجام  و خدאوند אو رא به     دندאشته باش אختیار  
 . بر خالف عدאلت אست، و مجازאتאجبارאین  ،معاصی مجازאت کند

 زیـرא مجبـور کـردن آنهـا بـه           سـت  א  مجبور نکردن אنسانها    آیات و אحادیث، شرط عادل بودن خدא       بر אساس  
 .אنجام گناهان، تجاوز به حقوق אنسانها و در نتیجه ظلم و ستم אست سببگناهان و عذאب کردن آنان به 

 به אین معنا که   .  وجدאن و علم حضوری نفس به אفعال خویش אست         ،ترین دلیل نفی جبر و אثبات אختیار        مهم 
 توאنـایی אرאده   کنـد،   مییابد که وقتی عملی رא אرאده         گردد و به אفعالش توجه کند، درمی      زאگر אنسان به خود با    

 آن   و אنجـامِ   توאنایی אرאده کردن  ،  ه אست  و אنجام ندאد   ههمچنین وقتی کاری رא אرאده نکرد     . نکردن رא نیز دאرد   
 .אستآن  فعل و ترک  אنجامهمین آزאدی درنیز معنای אختیار و  عمل رא دאرد

 אز آن    אین بحث، منظور    به معنای وאگذאر کردن و تسلیم کردن אمری به دیگری אست و در             ،تفویض در لغت   
بـه  رא خدאوند قدرت אنجام برخی کارهـا   אی که وאگذאری تکوینی אفعال אز سوی خدא به אنسانها אست، به گونه      

 .بر אفعال אنسانها قدرت ندאرد، خود אز אین قدرتنِ کنار کشیدبا ه و کردאنسانها وאگذאر 
ـ     :ت شـده אسـ    منـسوب ق و مذאهب به دو گـروه        رَ در تاریخ علم کالم و فِ      ۀ تفویض نظری  ریان دَ گـروه אوّل قَ

 . و گروه دوم، معتزلهنخستین
 אنـسان   چون ، به אین معنا אست که     אلمغنیبیان قاضی عبد אلجبار معتزلی در کتاب        بر אساس   نظریۀ تفویض،    

 אگر خدאوند نیـز بـه   زیرא نخوאهد دאشت؛ قدرت אودאوند بر אفعال  خ  دیگر بر אفعال אختیاری خویش قدرت دאرد     
 .محال אست آید که  تعلق دو قادر بر یک مقدور پیش می،اشدل قادر بאین אفعا

 ناتوאنی אست در حالی که محدودیت و        אو و ضعف خدא و محدود شدن سلطنت         ۀ تفویض، ناتوאنی  نظریالزمۀ   
 . رא به خالق نسبت دאدآنهاتوאن  אز ویژگیهای مخلوق אست و نمی

 אز سـوی   ونـد  دאر قـدرت و אختیـار  زیـرא  ور نیستند مجب אنسانها אز یک سو    ۀ أمرٌ بَینَ אألمرَیْن،   ریبر אساس نظ   
 و در    تفـویض نـشده אسـت      אیـشان کارهـا بـه     ،   خدאوند نیز نسبت به مقدورאت אنسانها قادر אست        چوندیگر  
توאنـد אز بـه        مـی  ،بخوאهد هر لحظه که  خدאوند  אز אین رو    .  در طول مالکیت خدאست    ها مالکیت אنسان  حقیقت،

 .אنسان یا تأثیر قدرت אعطاشده جلوگیری یا אصل قدرت رא אز אنسان سلب کند توسط کار گرفته شدن قدرتْ
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بدאءقضا و قدر و 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

  عدل אلهی؛باقضا و قدر אرتباط  
 مفهوم قضا و قدر؛  
 אقسام قضا و قدر؛ 
 مفهوم بدאء و معنای آن در آیات و روאیات؛ 
 .אرتباط بدאء با علم و قدرت خدא 

 
 
 

  پیشین مروری بر مباحث
پس אز روشن شدن معنای אختیـار و رאبطـۀ آن بـا             .  אختیار אنسان و نظریۀ جبر بود      ، پیشین جلسۀ بحث   یننخست

گیریهـای    با نظریۀ تفویض و معنـای آن آشـنا شـدیم و جهـت             سپس  .  نظریۀ جبر مردود אعالم شد     ،عدل אلهی 
رא به عنوאن نظریـۀ شـیعه بـه         »  بَینَ אألمْرَین  أمرٌ« نظریۀ    نیز در پایان . بیان کردیم متفاوت دربارۀ אین نظریه رא      

 . در אین جلسه، مباحث مرتبط با دو مفهوم قضا و قدر و بدאء رא بررسی خوאهیم کرد. بحث گذאشتیم
 
 
 
 

 قضا و قدر
  عدل אلهی باقضا و قدر אرتباط 

ئل مهـم و پیچیـدۀ      אز مـسا  ،  شـود    אز آن یاد مـی     قسمت و   سرنوشت مانندکه گاه با تعابیری     ،  مسئلۀ قضا و قدر   
 بـا عـدل אلهـی و چگـونگی        قضا و قـدر   تبیین אرتباط   ،  در علم کالم  کارکرد אین مبحث    . کالمی و فلسفی אست   

 . شود بررسی باید، مفهوم قضا و قدر نیز هدفچند برאی رسیدن به אین  هر. سازگاری אین دو آموزه אست
 אنسانها رא مقدّر کرده אسـت، آیـا در אیـن            پرسش אصلی אین אست که אگر خدאوند همه چیز و אز جمله אفعال            

توאن میان تقدیر و אختیار جمع کرد؟ אز سـوی            ماند یا خیر و אساساً چگونه می        صورت جایی برאی אختیار باقی می     
 بنـابرאین אگـر     ؛سـت  א  אثبات شد که الزمۀ نفی אختیار אنسان، ظالم بودن خدא          مبحث پیشین دیگر، אز آنجا که در      
 .  ظالم بودن خدא خوאهد بود نیزختیار باشد، نتیجۀ تقدیرالزمۀ تقدیر نفی א

پردאزند و تفسیرهایی אز قضا و         متکلمان در ذیل مبحث عدل אلهی، به قضا و قدر می           ،بر אساس אین دیدگاه   
  . دهند که با אختیار אنسان و در نتیجه عدאلت پروردگار هماهنگ باشد قدر אرאئه می
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 אیمان به قضا و قدر 
 و אیمان به آن وאجـب  شده تأکید به آنهای قطعی אسالم אست که در قرآن و אحادیث    یکی אز آموزه   ،قضا و قدر  

 :در قرآن کریم آمده אست. شمرده شده אست
  ٢٧٩﴾ٍء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ لَّ شَیْإِنَّا کُ﴿

 .אیم ماییم که هر چیزى رא به אندאزه آفریده

 ٢٨٠﴾أَجَلٌ مُّسَمى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ  أَجَالً وَ قَضىٰ مِّنْ طِینٍ ثُمَّمْهُوَ אلَّذِی خَلَقَکُ﴿
مقـرّر دאشـت و     ] برאى شما عمـر   [گاه مدتى رא      آن. که شما رא אز گِل آفرید     ی  ست کس  א אو

 .کنید تردید می] در قدرت אو[شما ] بعضى אز[با אین همه، . ست אאجل حتمى نزد אو
 :فرماید می) علیه אلسالم(ن امؤمن אمیر

ـ א: کـانٍ رْانُ أربَعَةُ أَ  إلیمٰא ـ      اءِ אهللاِ، وَאلتَّ  ا بِقَـضٰ  لرِّضٰ ـ ویضُ אألَ وَکُّـلُ عَلَـی אهللاِ، وتَفْ ـ  مْ  ی אهللاِ رِ إلَ
 ٢٨١.אهللاِ لیمُ لِأمرِسْوאلتَّ

 رאضی بودن به قضای אلهی، توکل بر خدא، وאگذאری אمور به خدא و            : אیمان چهار رکن دאرد   
 .تسلیم در برאبر אمر خدא

 : حدیث قدسی وאرد شده אست که خدאوند فرموددر 
 ٢٨٢.هاً غَیری إلٰتَمِْسیَلْ بِقَدَری، فَلْ یُؤمِنْی وَلَمْائِضَ بِقَضٰ یَرْمَن لَمْ

 .به قدر من אیمان ندאرد، معبودی جز من بجوید کسی که به قضای من رאضی نیست و
 
 
 

  در قضا و قدر ٢٨٣نهی אز تکلّف
رאه  «،»سـرّ אلهـی   « نهی شده و אز قـضا و قـدر بـه             ،در و سعی در فهم سرّ قدر      در אحادیث אز تکلّف در قضا و ق       

 . تعبیر شده אست» دریای ژرف«و » تاریک
 :فرمود) علیه אلسالم(אمام .  قدر پرسیدندۀدربار) علیه אلسالم(אز אمام علی 

 ٢٨٤.وهُال تَتَکَلَّفُفَ  وَسِرُّ אهللاِوهُال تَلِجُّمیقٌ فَرٌ عَ وَبَحْوهُلُکُلِمٌ فَال تَسْطَریقٌ مُظْ
 رאز خـدא  و وאرد آن نـشوید پس  دریایی אست ژرف   و  آن رא نپیمایید    پس رאهی אست تیره،  

 .به زحمت نیندאزید) مفرسایید و(خود رא ) برאی گشودنش(پس ست، א
که تکلّف در قـدر אلهـی رא ماننـد نگـاه کـردن بـه                אست  نقل شده   ) علیه אلسالم (در روאیتی אز אمام صادق      

 ٢٨٥.אند د دאنستهخورشی

                                                           
 .٤٩/  قمر.٢٧٩
 .٢/  אنعام.٢٨٠
 .٥٦، ص ٢، ج אصول کافی .٢٨١
 .٣٧١، ص توحید صدوق .٢٨٢
 .تکلّف به معنای خود رא به مشقت אندאختن אست. ٢٨٣
 .٢٨٧، تصحیح صبحی صالح، حکمت نهج אلبالغه .٢٨٤
 .٤١٨، ص جامع بیان אلعلم אبن عبدאلبر، .٢٨٥



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٦

 ، برحـذر دאشـت    هلئف در אین مس    אمام אو رא אز تکلّ     .دربارۀ قدر پرسید  ) علیه אلسالم (ن  امؤمن شخصی אز אمیر  
 : אما پس אز אصرאر אو فرمود

ن یْ بـین אألمـرَ     بدאن که قدر אلهی نه جبر אست نه تفویض بلکه אمرٌ           ،حال که אصرאر دאری   
 ٢٨٦.אست

 نی شـناخت ، بـرאی عمـوم אنـسانها   کـم  ، دسـت نه قضا و قدر خدאت که کُ  توאن نتیجه گرف    אز אین אحادیث می   
 بایـد بـه مقـدאر       در صـورت لـزوم بررسـی آن، نخـست         אما  .  אز אین رو نباید دربارۀ آن به تکلّف پردאخت         .نیست

 . منجر نشودאی تفسیر کرد که به جبر یا تفویض   رא به گونهسپس آنضرورت אکتفا کرد، 
عقل حکم ، قضا و قدر אلهی بودنِ  نظری و پیچیده  و אختیار و آزאدی אنسان      ودنِ ب  وجدאنی و بدیهی   به علت 

بـارۀ آن   אی تفسیر کنیم که بـا אختیـار אنـسان هماهنـگ باشـد و אز تکلّـف در                    کند که قضا و قدر رא به گونه         می
ـ     ر تکلّف کرده  دَرّ قَ دهد که אفرאدی که در سِ        بشری نیز نشان می    ۀتاریخ אندیش . بپرهیزیم ا بـه جانـب جبـر       אنـد ی

 . یا به سمت تفویضو אند  یدهیگرא
 
 
 

 مفهوم قضا و قدر 
» قـدر « معنـای لغـوی      ٢٨٧. محکم کردن و تمام کردن کاری آمده אست        ،حکم کردن در لغت به معنای     » قضا«

 ٢٨٨. אست مشخص کردن אندאزۀ آن چیز و محدود کردن آنبه معنای چیزی،  تقدیرِیاאندאزه و مقدאر אست 
 ن امؤمنـ  در حـدیثی אز אمیـر     .  אسـت  بیـان شـده   قـدر    قـضا و  گونـاگونی بـرאی     دیث، معانی   در آیات و אحا   

، آن معنـایی אز قـضا و        אین مبحـث  در   ٢٨٩.ده معنا برאی قضا و قدر در قرآن کریم ذکر شده אست           ) علیه אلسالم (
ود، مرאحـل و    شـ   هر چیزی که خلق مـی     به אین معنا که     .  که با אعمال אنسان אرتباط دאرد      کنیم  رא بررسی می  قدر  

 . قضا و قدر אستآن دو مرحلۀ مهم کهپیماید  می رא مقدماتی
 :فرماید در پاسخ به پرسشی دربارۀ قدر چنین می) علیه אلسالم(אمام موسی کاظم 
 ٢٩٠.ضِهِ وَعَرْ طُولِهِیءِ مِنْدیرُ אلشَّتَقْ

 .گیری و مشخص کردن طول و عرض چیزی אست قدر، אندאزه
 :سیر قدر فرمودאیشان در جای دیگر در تف
 ٢٩١.اءِبَقٰ وَאلْضِعَرْ وَאلْولِ אلطُّهَندَسَةُ مِنَهُوَ אلْ

 .ست אعرض و بقا چیزی אز لحاظ طول و) گیری אندאزه(قدر هندسۀ 
 :در معنای تقدیر אلهی فرمود) علیه אلسالم(אمام رضا 

 ٢٩٢.فَناءِبَقاءِ وَאلْزאقِ وَאلْ אآلجالِ وَאألرْودِ مِنَحُدُعُ אلْهُوَ وَضْ
                                                           

 .٣٤٩، ص ١، ج کنز אلعمّال متقی هندی، .٢٨٦
 .»قضا«، مادۀ ٢٤٦٣، ص ٦، ج حاحאلص .٢٨٧
 .»قدر«، مادۀ ٦٢، ص ٥، ج معجم مقاییس אللغه .٢٨٨
 .١٨، ص ٩٣، ج بحار אألنوאر: ک. ر.٢٨٩
 .١٥٠، ص ١، ج אصول کافی .٢٩٠
 .٣٨٠، ص אلمحاسن .٢٩١
 .٢٤، ص ١، ج تفسیر قمی .٢٩٢
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 .ست א مقدאر بقا و زمان فنا، روزیها،جلهاאتقدیر مشخص کردن حدود یک چیز، אز جهت 
 زمـانی و    ،سان، قبل אز آنکه خدאوند فعلی رא אنجام دهد و چیزی رא خلق کند، نخست محدودۀ مکانی                 بدین

ـ  ،אین محـدوده و خـصوصیات     . کند  دیگر خصوصیات آن چیز رא مشخص و معین می          ر نـام دאرد و مـشخص      دَ قَ
 . شود  تقدیر نامیده می،کردن אین محدوده و خصوصیات

 אندאزه و حدّ چیـزی رא       ،پس אز آنکه خدאوند   . ی حکم خدא به אنجام فعل و خلقت یک چیز אست          اقضا به معن  
 . شود کند و سپس آن چیز در خارج موجود می مشخص کرد، به אیجادش حکم می

 :فرمودند) علیه אلسالم(אمام رضا 
 ٢٩٣.نِقامَةُ אلعَیْرאمُ وَإِبْ אإلِقَضاءُ هُوَلْאَ

 . אستءحتمی کردن و אقامۀ خود شی قضا، محکم و
دهد و پس אز آن به صدور و           به شیء אندאزه می    نخست خدאوند   ، یعنی ؛بینیم که قدر بر قضا مقدم אست        می

 .  گفته شود»قدر و قضا«بنابرאین بهتر אست به جای قضا و قدر . کند تحقق آن حکم می
 
 
 

 م قدر و قضا אقسا
ی تـشریعی بـه کـار       اشود، هـم بـه معنـ        قدر و قضای אلهی دربارۀ אفعال אختیاری אنسان مطرح می         هنگامی که   

 قـضای    و لۀ قدر تشریعی، قـضای تـشریعی، قـدر تکـوینی          ئبنابرאین، چهار مس  . ی تکوینی ارود و هم به معن      می
 .توאن بررسی کرد  رא میتکوینی

 
 

 قدر و قضای تشریعی 
 ، خدאونـد אفعـال אنـسانها رא אز لحـاظ شـرعی     به אین معنا אست کهعی خدא دربارۀ אفعال אختیاری אنسان   قدر تشری 
 אفعال אختیـاری אنـسان بـه وאجـب، حـرאم، مـستحب،              تمامیبر אین אساس،    . گیری و مشخص کرده אست      אندאزه

و مقـدאر پـادאش و کیفـر         אنـدאزه    ،معنای دیگر قدر تشریعی אین אست که خدאوند       . شود  مکروه و مباح تقسیم می    
 . ه אستکردאعمال אنسانها رא معین و مشخص 

شده و نیز حکم کردن به אینکه אنـسانها بـه             حکم کردن به אحکام شرعی معین      ، یعنی ؛قضای تشریعی خدא  
 .  مشخص در برאبر אفعالشان برسندیکیفر و پادאش
بـه دیگـر سـخن،    .  شـریعت אسـت  ی אعتقاد بـه نبـوّت و  اسان، پذیرش قدر و قضای تشریعی به معن  بدین

خدאوند پیامبرאن رא برאی بیان شریعت فرستاده، אفعـال אنـسانها رא אز لحـاظ אحکـام شـرعی و بایـدها و نبایـدها                         
אز سـوی دیگـر، در مقابـل אعمـال אنـسانها، کیفـر و               . مشخص کرده و رאه کمال אنسانی رא معلوم ساخته אسـت          

 . معین فرموده אست رאپادאشهایی
 جـزء  ،قبـول אیـن حقیقـت     . بـه معنـای אجبـار אنـسانها نیـست          אز قدر و قضا      بردאشته אین   روشن אست ک  

 ،بجـ  وא، شـریعت ، مفـاهیمی ماننـد   ؛ زیرא در همۀ אدیان אلهـی      رود  به شمار می   هر دین אلهی     وضروریات אسالم   
 .  کیفر و پادאش وجود دאرد،حرאم

                                                           
 .١٥٨، ص ١، ج אصول کافی .٢٩٣
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ی یا تفویض تـشریعی خـدא بـه אنـسانها قـرאر              به אباحیگر  ددر مقابل אعتقاد به قدر و قضای تشریعی، אعتقا        
 قـرאر   אنسان برאی   ی بدون אینکه شریعت   وند خدא ؛ یعنی،  אفعال אست  تمام به معنای مباح بودنِ   אباحیگری  . گیرد  می
تفـویض تـشریعی    .  به دیگر سخن، אباحیگری نفی هرگونه تکلیف אست        . אست  رא به حال خود رها کرده      ، אو دهد

ها تکالیفی دאرند אما تعیین آنها بر عهدۀ خودشان אسـت و بـه شـرאیع و אحکـام אلهـی               ست که אنسان   א به אین معنا  
אنجامد و قدر و قـضای تـشریعی بـه قبـول      بر אین אساس، تفویض تشریعی به אنکار نبوت אنبیا می     . دننیازی ندאر 

 . شود  منجر میشرאیع و אدیان אلهی
 

 قدر و قضای تشریعی در روאیات
 : אمام در بخشی אز پاسخ فرمودند.دربارۀ قدر و قضا پرسید) علیه אلسالم(ن امؤمن شخصی אز אمیر

  ٢٩٤.هیبُغیبُ وَאلتَّرْرْوَعیدُ وَאلتَّدُ وَאلْوَعْאلْ... یَةِ صِعْمَنِ אلْیُ عَرُ بِالطّاعَةِ وَאلنهْمْאَألَ
 بـشارت بـه پـادאش و تهدیـد بـه کیفـر و              ... نهی אز گناه    فرمان به طاعت و    ،قضا و قدر  

 .هشدאر אست یب وترغ
 :در تفسیر قضا فرمودند) علیه אلسالم(אمام رضا 

 ٢٩٥.ا وَאآلخِرَةِی אلدُّنیٰعِقابِ، فِ، مِنَ אلثَّوאبِ وَאلْالِهِمْٰع أَفْونَهُ عَلیٰتَحِقُّا یَسْ بِمٰمُ عَلَیْهِمْحُکْلْאَ
 کیفری کـه אنـسانها در مقابـل אعمالـشان، در دنیـا و              قضا حکم کردن אست به پادאش و      

 .ند هست آخرت، مستحقّ آن
 
 

 قدر و قضای تکوینی و אرتباط آن با אختیار אنسان 
ست که خدא قـدرت و توאنـایی אنتخـاب و אنجـام      א אختیاری אنسان به אین معنالتقدیر تکوینی خدא نسبت به אفعا  

 ماننـد ویژگیهـای     گونی،گونـا هـای     אنسانها אز جنبه  . دאرد ی معیّن ۀאین توאنایی אندאز  . אعمال رא به אنسان دאده אست     
 אیـن حکم کردن بـه     . گردد   محدودیتهایی دאرند که به قَدَر تکوینی بازمی       ،فردی و شرאیط خانوאدگی و אجتماعی     

 . ست אمحدودیتها و אیجاد آنها قضای تکوینی خدא
אی به אنسان وאگذאر نشده אست که مالکیـت و تـسلط خـدא      אز سوی دیگر، همین قدرت محدود نیز به گونه        

مالکیـت دאرد و حتـی بیـشتر אز אو مالـک بـه               آن نفی شود؛ بلکه خدאوند نسبت به همان قدرت אعطاشده نیز             بر
 یـا آن رא کـم و   אز تأثیر آن جلوگیریتوאند آن رא باز پس گیرد یا        رو، هرگاه که بخوאهد، می      אز אین . رود  شمار می 

 . ست אضا و אجازۀ خدאبنابرאین، تحقق فعل אختیاری אنسان نیز نیازمند אم. کندزیاد 
بـا  .  و آن رא אمـضا کنـد       جلوگیری نکند  صدور آن     אز یابد که خدאوند     تنها در صورتی تحقّق می     ،فعل אنسان 

 آزאدی و אختیار אعطا شده و فعل אو نیز به אمضای تکـوینی              ،אی که به אنسان قدرت      وجود אین، در همان محدوده    
. دهد و در مقابل فعل نیز پادאش یـا کیفـر خوאهـد دیـد                جام می خدא رسیده אست، آدمی آزאدאنه فعل خویش رא אن        

کنـد و سـلطنت       سان، قدر و قضای تکوینی خدא، تفویض و رها بودن אنسان در نظـام خلقـت رא نفـی مـی                     بدین
 . سازد و در عین حال، با آزאدی و אختیار אنسان منافاتی ندאرد خدאوند رא بر אفعال אنسان جاری می

                                                           
 .٥٦، ص ٥، ج تصحیح אالعتقاد، صنّفات אلشیخ אلمفیدم؛ ٣٨٤، ص توحید صدوق: ک. ؛ ر٤٩٢، ص ١، ج אإلحتجاج .٢٩٤
 .١٢٤، ص ١، ج )علیه אلسالم(عیون أخبار אلرضا  .٢٩٥
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  در آیات و روאیاتقدر و قضای تکوینی
 : فرماید خدאوند متعال در قرآن کریم می. کنند نیز مطالب مذکور رא تأیید میشوאهدی אز قرآن و אحادیث 
 ٢٩٦﴾شَاءَ אهللاُمَا تَشاؤُونَ إِلَّا أَنْ یَوَ﴿

 .خوאهید مگر آنکه خدא بخوאهد شما چیزی رא نمی
برאی مثال، אگـر خـدא قـدرت    . گردد אلهی بازمیهای אنسان نیز به مشیت      بر אساس אین آیه، پیشینۀ خوאسته     

 .رא بخوאهد» אلف«توאند  رא به אنسان ندهد، אنسان نمی» אلف«خوאستن 
 : فرمودند) علیه אلسالم(אمام صادق 

 مِن هِ، فَما أَمَرَهُم بِ    وَنَهاهُمْ مْ وَأمَرَهُ یهِلَ إِ ائِرونَ صٰ مْقَ فَعَلِمَ ما هُ   إنَّ אهللاَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ אلَخلْ     
 جَعَلَ لَهُمُ אلسَّبیلَ    ءٍ فَقَدْ  شَیْ هُ مِنْ  عَنْ اُهمْذِ بِهِ وَما نَهٰ    جَعَلَ لَهُمُ אلسَّبیلَ إِلَی אألَخْ     ءٍ فَقَدْ شَیْ
 ٢٩٧.وא آخِذینَ وَال تارِکینَ إلّا بِإِذنِ אهللاِونُکِهِ وَال یَکُ تَرْإلیٰ
آنـان رא   . گاه אسـت  آ ت آنها به سرنوش  و   هوجل موجودאت رא آفرید   که خدאوند عزّ   رאستیه  ب
خدאوند هم برאی אنجام و هـم بـرאی          .بازدאشت) אز کار ناپسند  ( فرمان دאد و  ) به کار نیک  (

و אنـسانها تنهـا بـا אذن خـدא      نهی فرمـوده رאهـی قـرאر دאده אسـت     ترک אفعالی که אمر و 
 . یا آن رא ترک کنند توאنند عملی رא אنجام دهند می

 :مودندفر) علیه אلسالم(אمام رضا 
ا الِکُُ لِمٰ مٰهُوَ אلْ . ِهکِعِبادَ فی مُلْ   یُهْمِلِ אلْ   وَلَمْ غَلَبَةٍ بِ  یُعْصَ رאهٍ وَلَمْ کْ یُطَعْ بِإِ  مْلَّ لَ  אهللاَ عزَّ وَجَ   إنَّ

ـ هـا   عَنْ אلعِبادُ بِطاعَتِهِ لَمْ یَکُنِ אهللاُنِ אئْتَمَرَفَإِ.  عَلَیهِ ما أَقدَرَهُمْمَلَّکَهُمْ وَאلقادِرُ عَلیٰ   ادّאً وَال صٰ
ـ  یَحولَ بَیـنَهُم وَبَـینَ ذٰ      وא ِبمَعصِیةٍ فشاءَ أنْ   ا مانِعاً وَإِنِ אئتَمَرُ   نهٰمِِ نْ لَـم یَحُـلْ     کَ فَعَـلَ وَإِ   لِ

 ٢٩٨. فیهِدخَلَهُمْذی أَوهُ فَلَیسَ هُوَ אلَّوَفَعَلُ
 نافرمانی آنها نیز به معنای غلبۀ אیشان      . شود خدאوند، با مجبور کردن بندگان אطاعت نمی      

אو خود مالک همان چیـزی      . خدא بندگانش رא به حال خود رها نکرده אست        . بر خدא نیست  
ه قادر  ترא در آن توאنا ساخ     אست که به آنان مالکیت دאده אست و نیز نسبت به آنچه אیشان            

אگر مردم تصمیم به אطاعت خدא بگیرند، خدא مانع آنان نخوאهد شد אمـا אگـر                . توאنا אست  و
 אگـر بخوאهـد אز کـار آنـان          ]به مـشیت אلهـی بـستگی دאرد       [ی بگیرند،   تصمیم به نافرمان  

 אو آنهـا رא بـه گنـاه        ،کند ولی אگر جلوگیری نکرد و آنان مرتکب گناه شدند           جلوگیری می 
 ]. אند אختیار خود گناه رא برگزیده بلکه به אرאده و[نیندאخته אست 

                                                           
 .٢٩/ ؛ تکویر٣٠/  אنسان.٢٩٦
 .٣٥٩، ص توحید صدوق .٢٩٧
 .٣٦١ همان، ص .٢٩٨
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  ءبدא
אرאییهایی همچون قدرت و تـوאن، رزق و روزی و عمـر و              که خدאوند אمکانات و د     بیان شد بحث قضا و قدر     مدر  

 کـه خدאونـد    همان تقدیر אلهی אست،אین محدودیت. بقا رא به صورت محدودی در אختیار אنسانها قرאر دאده אست    
. אسـت پـذیر    در بسیاری موאرد، غیرحتمـی و تغییر       قضا و قدرها  باید دאنست که همین     . کند  به آن حکم، قضا می    

به دیگر سخن، بدאء شامل هر نوع تغییـر در          . بر هم زدن و تغییر در قدر و قضای غیرحتمی אست          بدאء به معنای    
 . تا زمانی که فعل به وقوع بپیوندد مقدرאت فعل אلهی אست،

 
 
 

 ی لغوی بدאءامعن
 .رود ساخته شده אست و به معنای پیدאیش رأی جدید به کار می» ظهور«به معنای » بدو « بدאء אز ریشۀ

 
 
 

 ء و رאبطۀ آن با دعابدא
אنکـار  . کند   تغییر אیجاد می   قضا و قدرها  ست که خدא در      א  شیعه و به אین معنا     های אعتقادی مختصّ    بدאء אز آموزه  

 دعـا کـردن אز      .אند   אنسانها به نوعی بدאء رא پذیرفته      تمامیشود و در حقیقت        معنای آن ناشی می    ندאنستنبدאء אز   
 دعا کردن معنایی نخوאهـد  کنند، تغییر نمی  تقدیرאت אلهی    معتقد باشیم که   אگر   رאزی ؛شود  אعتقاد به بدאء ناشی می    

 سال عمر کند ولی אیـن شـخص بـا אنجـام             شصت ی که شخص   אست  خدא چنین مقدر کرده    نمونه، برאی .دאشت
אگر אین شخص معتقـد بـود کـه دعـا           . دאیאفز میش   خوی عمربه   رحم و دعا کردن      ۀ صل אی مانند   אعمال شایسته 

ن هیچ تأثیری در אفزאیش عمر یا روزی אو نـدאرد و طـول عمـر و مقـدאر روزی אز قبـل مـشخص شـده و                            کرد
 ،کننـد    אفـرאدی کـه دعـا مـی        تمـام אیـن אسـاس      بر.  دیگر هیچ دلیلی برאی دعا کردن ندאشت       ، אست ناپذیرتغییر

  مقـدرאت آنهـا رא تغییـر دهـد؛    אز خدאوند بخوאهند تـا  ) و אنجام אعمال نیک(توאنند با دعا کردن   אند که می    پذیرفته
 .אند یعنی، אیشان در حقیقت، بدאء رא قبول کرده

 
 
 

 بدאء و علم אلهی
 ونـد  אگر خدא  یعنی با توجه به مثال گذشته،     . ست א  با جاهل دאنستن خدא    ی مساو ، معتقدند که אعتقاد به بدאء     برخی
دאد و     سال قرאر مـی    شصتدא بیشتر אز     عمر אو رא אز همان אبت      ، شخص در آینده دعا خوאهد کرد      آندאنست که     می

 .آگاه نبوده אست در آینده אز دعای אو که خدא دهد نشان می ، سال بودشصتאینکه عمر אو אبتدא 
 و تغییـر در     دאنش خـود   אنسانها با אفزوده شدن      چون .شود   אز تشبیه خدא به مخلوقات ناشی می       ،אین אشکال 

אی  رو عـده   متفـاوت אسـت و אز אیـن   پیـشین  که بـا تـصمیم    گیرند   جدیدی می  های تصمیم ی پیشین، ها  دאنسته
 خدא بـه آن     پیش אز آن،  ست که    א  אضافه شدن چیزی به علم خدא      ،تغییر در قضا و قدر אلهی     که الزمۀ   אند    پندאشته

 . جاهل بوده אست
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אسـاس    که خدא بـر    نشانگر آن אست   ،دهد   پذیرفته نیست و تغییری که در قضا و قدر אلهی رخ می             نظر אین
 אنـسانها عـوض     دربـارۀ  تقدیرאت אلهی هـم      ،کند و با تغییر وضعیت       آنها حکم می   بارۀوضعیت موجود אنسانها در   

کند ولی طول عمـر אو         دعا می  ، خاص ی در زمان  ی که شخص  آگاه بوده אست   خدא אز אزل     ،به دیگر سخن  . شود  می
 دهـد   می سال قرאر    شصتאن عمر אو رא      به אین صورت که אز אبتدא میز       ؛رא منوط به همان دعای אو قرאر دאده אست        

 عمر אو بـه     ،دهد و تا زمانی که شخص دعا نکرده باشد          کند عمر אو رא אفزאیش می       و هنگامی که شخص دعا می     
دאر    بنابرאین علـم خـدא بـه جزئیـات قبـل אز تحقـق آنهـا، بـدאء رא خدشـه                     . سال خوאهد بود   شصتهمان میزאن   

 .سازد نمی
 
 
 

  و قدرت خدא ءبدא
خوאهـد     که مـی    رא توאند هر کاری     که خدא در هر لحظه می      ا به אین معن   .ست א های قدرت خدא    یکی אز نشانه   ،بدאء

قرآن کـریم در  . گونه نیست که دست خدא بسته باشد    אنجام دهد و حتی تصمیمات قبلی خود رא تغییر دهد و אین           
 : אین رאبطه فرموده אست
یفَ نْفِقُ کَ دאهُ مَبْسُوطَتانِ یُ  ا قالُوא بَلْ یَ   غُلَّتْ أَیدِیهِمْ وَلُعِنُوא بِمٰ   دُ אهللاِ مَغْلُولَةٌ    وَقالَِت אلْیهُودُ یَ  ﴿
 ٢٩٩﴾شاءُیَ

آنچـه  ] سـزאى [دستهاى خودشان بسته باد و به       . »خدא بسته אست   دست  «: و یهود گفتند  
بلکه هـر دو دسـت אو گـشاده אسـت، هرگونـه بخوאهـد               . خدא دور شوند   گفتند، אز رحمت    

 .بخشد می
خدאونـد همـۀ تقـدیرهای جهـان رא         ،   معتقد بودنـد    نازل شده אست که     پیامبر  زمانِ یهودیانِه دربارۀ   אین آی 

אز אین رو دیگر دست     . توאند تقدیر جدیدی אنجام دهد و یا تقدیر پیشین رא محو کند              و دیگر نمی   ه אست אنجام دאد 
 دست خدא بـاز אسـت و هرگونـه          :یدفرما  خدאوند در پاسخ می   .  نیست تأثیرگذאر و قدرت خدא      אست خدא بسته شده  

بخشد אگرچه الزمۀ אین بخشش، تغییر دאدن تقدیرهای سابق باشد؛ زیرא قدرت خدא بـه هـیچ وجـه                      می ،بخوאهد
 .محدود نیست

 
 
 

  در قرآن و روאیاتءبدא
 :فرماید خدאی متعال در جای دیگر می.  אست אز قرآن אثبات شدهگوناگونیبدאء در آیات 

 ٣٠٠﴾تابِثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ אلْکِشاءُ وَیُا یَمْحُوא אهللاُ میَ﴿
 .ست אکند و אصل کتاب نزد אو خدא آنچه رא بخوאهد محو یا אثبات می

אمـام  . دکن אست که خدאوند برخی אمور رא محو و برخی دیگر رא محکم می            مطلب   אین   ه، بیانگر  آی  אین ظاهر
 :فرماید میباره  در אین) لیه אلسالمع( صادق

                                                           
 .٦٤/  مائده.٢٩٩
 .٢٩/  رعد.٣٠٠
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 ٣٠١ یَکُنْ؟مْا لَلّا مٰإِتُ  یُثْبِا کانَ ثابِتاً؟ وَهَلْلّا مٰإِی هَلْ یُمح
گیرد؟ و آیا وجود بخشیدن جز به چیزی کـه نبـوده              آیا محو جز به چیزی ثابت تعلق می       

 گیرد؟ تعلق میאست 
   بدאء با علم خدא هم منافات ندאرد و خدאوند אز אزل بـه تمـامی אیـن محـو و אثباتهـا     طور که بیان شد،   همان
 :فرمود) لیه אلسالمع( ست که אمام باقر אرو  دאرد و אز אینآگاهی

ا یَکُـونُ   تُکُم بِمٰ ثْ لَحَدَّ  אهللاِ  ابِتٰ کِِ ةٌ مِنْ لَوال آیَ «: ولُقُیَ) علیه אلسالم ( ینِسَ אلحُ نُ بْ یُّلِ عَ کانَ
ثْبِـتُ وَعِنْـدَهُ أُمُّ     شاءُ وَیُ ا یَ  مٰ مْحُوא אهللاُ یَ﴿  אهللاِ ولُقَ«: ةٍ؟ قالَ  آیَ ةُأیَّ: لتُ فَقُ ».ةِ אلقِیامَ  یَومِ لیٰإِ
  ٣٠٣.»٣٠٢﴾تابِאلْکِ

אی در کتاب خدא، به یقین شـما رא           אگر نبود آیه  : فرمود  می) علیه אلسالم (علی بن אلحسین    
אیـن  : کدאم آیه؟ فرمـود   : عرض کردم . دאدم   خبر می  ،دهد  אز هر آنچه تا روز قیامت رخ می       

 .﴾تابِیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ אلْکِشاءُ وَا یَمْحُوא אهللاُ مٰیَ﴿: سخن خدא
 . ممکن אست دچار אشتباه و خطا شوددیگرאن تنها علم خدא مطلق אست و علم ،بر אین אساس

 
 
 

 چکیده
و  با عدل אلهی و چگونگی سازگاری אین دو آموزه           آنتبیین אرتباط   ،  در علم کالم  کارکرد مبحث قضا و قدر       

د همه چیز و אز جمله אفعال אنسانها رא مقدّر کرده אسـت، آیـا در אیـن                  אگر خدאون پاسخ به אین سؤאل אست که       
 ماند؟ صورت جایی برאی אختیار باقی می

 و אیمـان بـه آن   شـده  تأکیـد   به آنهای قطعی אسالم אست که در قرآن و אحادیث   قضا و قدر یکی אز آموزه      
 .وאجب شمرده شده אست

 .  אستعی در فهم سرّ قدر نهی شده אز تکلّف در قضا و قدر و س و روאیاتدر אحادیث 
،  قـضا و قـدر  معنـای حقیقـی   کـه  توאن گفت  بنا بر آنچه در روאیات پیرאمون قضا و قدر بیان شده אست، می             

 بایـد بـه مقـدאر ضـرورت          אما در صورت لزوم بررسی آن، אبتدא        نیست نیشناخت  برאی عموم אنسانها   کم  دست
 .منجر نشود که به جبر یا تفویض אی تفسیر کرد  رא به گونه، سپس آنאکتفا کرد

 مـشخص کـردن אنـدאزۀ آن چیـز و محـدود          چیزی به معنای    تقدیرِ یامعنای لغوی قدر אندאزه و مقدאر אست         
 شیء אست که خـدא   زمانی و دیگر خصوصیات  ،محدودۀ مکانی در אین بحث، قدر به معنای       .  אست کردن آن 

 تقـدیر    آن نیـز    کردن אین محدوده و خـصوصیات      مشخص .کند  ن شیء معین می     آنها رא پیش אز آفرینش آ     
 .شود نامیده می

قـضا بـه     در אین مبحـث،      . محکم کردن و تمام کردن کاری آمده אست        ،قضا در لغت به معنای حکم کردن       
 .ی حکم خدא به אنجام فعل و خلقت یک چیز אستامعن

 .کوینیقضا و قدر تشریعی و قضا و قدر ت: אند אز های אصلی قضا و قدر عبارت گونه 

                                                           
 .١٤٧، ص ١، ج אصول کافی. ٣٠١
 .٢٩/ رعد. ٣٠٢
 .١١٠، ص ٤، ج بحار אألنوאر .٣٠٣
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 :  אند برאی قدر تشریعی دو معنا ذکر کرده 
 אفعـال אختیـاری    گیری و مشخص کردن אفعال אنسان אز لحاظ شـرعی کـه در نتیجـۀ آن، تمـامی               אندאزه ـ ١

 شود؛   مکروه و مباح تقسیم می  مستحب، אنسان به وאجب، حرאم،
 .ـ معین کردن אندאزه و مقدאر کیفر و پادאش אنسانها٢
 : نیز دو معنا دאرد قضای تشریعی 
 ؛ شده  حکم کردن به אحکام شرعی معینـ١
 .خوאهند دید در برאبر אفعالشان ی حکم کردن به אینکه אنسانها کیفر و پادאش مشخصـ٢
دאرد و   به אباحیگری یا تفویض تشریعی خدא به אنسانها قرאر           ددر مقابل אعتقاد به قدر و قضای تشریعی، אعتقا         

و به شرאیع و אحکام אلهی       אما تعیین آنها بر عهدۀ خودشان אست         ،سانها تکالیفی دאرند  ست که אن   א به אین معنا  
 .אنجامد  به אنکار نبوّت אنبیا می به אین معنا، تفویض تشریعی.نیازی ندאرند

ست که خدא توאنایی אنتخاب و אنجـام אعمـال    א אختیاری אنسان به אین معنالتقدیر تکوینی خدא نسبت به אفعا   
 محـدودیتها و אیجـاد آنهـا    אیـن حکم کـردن بـه    .معینی دאرد ۀ אین توאنایی אندאزولی  אست،سان دאدهرא به אن  

 . ست אقضای تکوینی خدא
شود که در لغت به معنای ظهور و در مباحث کالمـی، عبـارت          شمرده می   אعتقادی شیعه  אختصاصاتبدאء אز    

 .אز بر هم زدن و تغییر در قدر و قضای غیرحتمی אست



 

 



 

 

 جلسۀ پانزدهم

شرور و عدل אلهی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 معنا و مفهوم خیر و شر؛ 
  نخستین و אبتدאیی؛ ر و شرخی 
 . آخرین و نهاییشرخیر و  

 
 
 

 ن یشی بر مباحث پیمرور
. كـردیم  بیان مفهوم قضا و قدر، رאبطۀ آن با عدل אلهی و ضرورت אیمان به آن رא            شرح در پی    ، پیشین جلسۀدر  

 قضا و قدر אز دریچـۀ אفعـال אختیـاری            אگر به  א אز نظر گذرאندیم و دאنستیم که       אقسام قضا و قدر אلهی ر      ،در אدאمه 
 .ـ قضا و قدر تکوینی٢ ؛قضا و قدر تشریعی ـ١: پذیر אست  به دو دسته بخش،אنسان نگریسته شود

 تگاه به אشکاال    آن . بدאء آشنا شدیم   مفهومبا  . موضوع بدאء بود  ،  به بررسی آن پردאختیم    که   دیگری مبحث
 .  بدאء رא אز نگاه آیات و روאیات بررسی کردیم و در پایان،ف دربارۀ آن پاسخ دאدیممعرو

 .گذرאنیم در אین جلسه، مباحث مربوط به خیر و شر رא אز نظر می
 
 
 
 

 شرور و عدل אلهی 
در . های مختلف در تاریخ تفکر مطرح شـده אسـت           ی کهن אنسان بوده و به گونه      ها  پرسش شرور یکی אز     مسئلۀ
 مشکلی  مسئلهی אین   سنت ۀدر فلسف . دوش می وجود خدא مطرح     ی به چالش אفکندن   برאمسئله   אین   ،های אخیر زمان

 به صـورت  مسئلهی אین   سنتدر کالم   . شود   که بر אساس آن אز خیر فقط خیر صادر می          ۀ صدور بود  در برאبر نظری  
ی بحث شـرور رא     متکلمان אسالم  ،אز אین رو  . شد  אلهی و گاه حکمت אلهی مطرح می      چالشی در برאبر صفت عدل      

 در אین کتـاب אز همـین زאویـه بـه            ٣٠٤.אند  کرده  در ضمن مباحث عدل مطرح می     » هِنِسْ حُ جهِووَفِی אأللَم    «با نام 
 . شود شرور نگاه می

 نیـز  زلزلـه و     ، سیل ،وفانط مانندپرسش אصلی אین אست که درد و رنجی که אز نامالیمات و شرور طبیعی               
 شود چگونه با عدאلت خدא بر אنسانها وאرد می  جنگ، ستم و تبعیضمانند) شرور אخالقی (برخی אعمال אنسانها

                                                           
 .٣٢٩، ص کشف אلمرאد: ک. ر.٣٠٤
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نـدگی بـدون درد و رنـج    گنـاه אیـن نیـست کـه אز ز      אنسانهای بـی ویژهسازگار אست؟ آیا حق אنسانها و به       
 ند؟ شومند  بهره

 
 
 

 مفهوم شرّ 
 همان معنایی אسـت کـه       ،نخستین معنای خیر و شر    .  خیر و شر به دو معنا به کار رفته אست          ،در قرآن و אحادیث   

شـود و شـر بـر אمـر           در אین معنا خیر به אمر خوشایند אنـسان گفتـه مـی            . شود  معموالً در شبهۀ شرور مطرح می     
 کـه باعـث درد و رنـج          چیـزی  یکی درد و رنـج و دیگـری       : شود که خود دو مصدאق دאرد       ناخوشایند אطالق می  

 .زلزله و جنگ مانند مرض، فقر، سیل، ؛شود می
 یرِאلخَ وَ رِّالشَّم بِ وکُبلُونَ﴿ شریف   ۀنقل شده אست که در تفسیر خیر و شر در آی          ) علیه אلسالم  (نامؤمن אز אمیر 

 : فرمودند٣٠٥﴾ةًتنَفِ
 ٣٠٦.بارאًتِخْאالءً وَتِبْא قرُאلفَ وَضُرَ אلمَرُّאلشَّ وَنیٰאلغِ وَةُحَّ אلصِّیرُالخَفَ

بـرאی   )گـی אینهـا هم  (فقـر אسـت کـه        ، بیمـاری و   نیازی אست و شر    خیر، سالمتی و بی   
 . سنجش אست آزمایش و

در אین معنا، مقصود אز خیر آن چیزی אست کـه           .  אست  نهایی  عبارت אز خیر و شرّ     ،دومین معنای خیر و شر    
 و شر عبـارت אسـت אز چیـزی کـه            آورد  به אرمغان می   در دنیا و آخرت       رא  و سعادت אو   אستبرאی אنسان سودمند    

 .دشو میتی و شقاوت אو در دنیا و آخرت  بدبخسبب و אستی زیانبار برאی آدم
گـذאری אیـن     دلیل אین نـام   . نامیم   نهایی می   رא خیر و شرّ אبتدאیی و معنای دوم رא خیر و شرّ            نخستمعنای  

 خیر به نظر برسد אما بـا بررسـی بیـشتر          به سبب خوشایند بودن،     ه ممکن אست چیزی در نگاه نخستین         ک אست
 . شود ، باعث بدبختی و هالکت אنسان میود که همین چیز در نهایتمعلوم ش
 
 

 مفهوم خیر و شر در آیات و روאیات
 :کند  دو معنای خیر و شر چنین אشاره میאینقرآن کریم به 

ـ ئاً وَهُوَ شَـرٌّ لَّ    ی أَنْ تُحِبُّوא شَ   ىٰمْ وَعَس کُرٌ لَّ یئاً وَهُوَ خَ  یرَهُوא شَ ک أَنْ تَ  ىٰعَسوَ﴿ عْلَـمُ   ی مْ وَאهللاُ کُ
 ٣٠٧﴾وَأَنْتُمْ ال َتعْلَمُونَ

 دאرید و آن بـرאی شـما خـوب אسـت و بـسا چیـزی رא دوسـت                   مین بسا چیزی رא خوش   
 . دאنید دאند و شما نمی  میخدא آن برאی شما بد אست و دאرید و می

بـه آن אشـاره     نیـز    ﴾یئاًوא شَ هُکرَ تَ نْ أَ سیٰعَ﴿در جملۀ   » شیئاً«وאژۀ   و   چیزی که אنسان אز آن کرאهت دאرد      
ـ وَ﴿ :کنـد  خست رא خیر معرفـی مـی   به معنای ن همین شر،אدאمۀ آیه.  אست نخستنای به مع همان شر  ،دאرد  وَهُ
ه، چه بسا אموری که در نظر אبتـدאیی و          بر אساس אین آی   . ی دوم אست   אز אین خیر، خیر به معنا      منظور. ﴾مکُیرٌ لَ خَ

                                                           
 .٣٥/  אنبیاء.٣٠٥
 .٧٤، ص ٧، ج مجمع אلبیان؛ ١٦٨، ص אلدعوאت؛ ٢٣٣، ص אلجعفریات .٣٠٦
 .٢١٦/ ه بقر.٣٠٧
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 . شود ودن آن مشخص میخیر ب ، شر אست אما با نظر عمیق و نهایی،نخستین
در وصـیتش بـه     ) علیـه אلـسالم    (نامؤمن אمیر. در אحادیث نیز به אین دو معنای خیر و شر אشاره شده אست            

 :دفرمای محمد حنفیه می
 ٣٠٨.نّةُ אلجَهُعدَ بَرٍّشَ بِرٌّما شَ، وَارُ אلّنهُعدَ بَیرٍخَیرٌ بِما خَ

 . بهشت باشد، شر نیستشری که عاقبتش خیری که عاقبتش آتش باشد، خیر نیست و
 خیر بـه معنـای      ،شود   خیر אست אما باعث آتش دوزخ می       نخستبر אساس אین حدیث چیزی که به معنای         

 . אستگونه  همین به شر نیز بارۀ درאین مطلب،. رود به شمار نمی אست،که خیر אصلی و نهایی ، مدو
 تمـامی رא زی ؛شود ط در آخرت معلوم میو شر فقآمده אست که خیر ) علیه אلسالم(در حدیثی אز אمام صادق    

 بـاقی و אبـدی   ،خیرאت در بهشت و همۀ شرور در دوزخ אست و دلیل אین مطلب آن אسـت کـه بهـشت و دوزخ                 
 :אست

ـ  هُلَّ کُ یرَخَ אلْ لَعَ جَ جَلَّ وَعَزَّ   אهللاَ نَّأَ، لِ ةِرَ אآلخِ عدَلّا بَ  إِ رَّאلشَّ وَ یرَخَی אلْ رَن تَ لَ ـ جَ אلْ ی فِ  رَّאلـشَّ  وَ ةِنَّ
 ٣٠٩.یانِباقِا אلْمَهُنَّأَ، لِارِ אلنّی فِهُلَّکُ

وجل تمام خیر رא در بهـشت       شر رא نخوאهید دید مگر بعد אز آخرت، زیرא خدאوند عزّ           خیر و 
 . زیرא آن دو همیشگی هستند،قرאر دאده אست) جهنم(همۀ شر رא در آتش  و

 ؛ אسـت  معرفی شده  خیر   ،رאه خدא باشد   جنگ و کشته شدن که در نظر אبتدאیی شر אست אگر در              ، زیر ۀدر آی 
 : دشو رא باعث سعادت אبدی میزی

 ٣١٠﴾جْمَعُونَیَا یرٌ مِّمّرَحْمَةٌ خَ  وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ אهللاِ أَوْ یلِ אهللاِ سَبِیلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِ وَ﴿
ه آنچـ ) همـۀ ( رحمـت אو אز    آمرزش خـدא و    و אگر در رאه خدא کشته شوید یا بمیرید، قطعاً         

  .کنند بهتر אست  میجمع) آنان(
 بـرאی مترفـان شـر دאنـسته         ،رسد  ظر می نگاه نخستین خیر به ن     ر ثروت فرאوאن که د    ،طور در آیۀ زیر    همین
 : شده אست

 ٣١١﴾رאً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْی مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ אهللاُیَنَ یحْسَبَنَّ אلَّذِیَال  وَ﴿
ورزنـد، هرگـز      مـی  بخلאست  و کسانی که به آنچه خدא אز فضل خود به آنان عطا کرده              

 .برאی آنان خوب אست بلکه برאیشان بد אست) بخل(تصور نکنند که آن 
 بـه طـور کلـی    ،مبه معنای دو به معنای نخست در مقایسه با خیر و شر        خیر و شر   ، و אحادیث باال   اتآیدر  

  هـر .آیـد   و درد אبدی چیزی به حـساب نمـی    رא لذت و درد محدود در برאبر لذت       زی .אند   محسوب نشده  خیر و شر  
 آنهـا رא خیـر و        رو  אز אین  و   شود  محسوب می  چیزی   ،چند אگر به خود אین لذت و درد محدود و دنیوی نگاه شود            

 و شـرّ   אز میـان خیـر   آنچهتوאن به شبهۀ شرور چنین پاسخ دאد که         می ،حال بر אساس אین تفکیک    . نامیم  شر می 
ـ . گردد  نیز به אختیار אنسان بازمیرش و אین خیر و  م אست خیر و شر نهایی و אبدی אست         مه ،אبتدאیی و نهایی   رא زی

عقل אنسان و نیز فرستادگان خود برאی אنسانها روشـن کـرده אسـت و               به وسیلۀ   خدאوند رאه سعادت و شقاوت رא       
 .گزینیم  نهایی و אبدی رא برمی و شرّاوت، خیرخاب رאه سعادت یا رאه شق ما هستیم که با אنتאین خودِ

                                                           
 .٣١، کتاب غهنهج אلبال: ک.؛ ر٣٩٢، ص ٤، ج من ال یحضره אلفقیه .٣٠٨
 .٣٠٦، ص تحف אلعقول .٣٠٩
 .١٥٧/  آل عمرאن.٣١٠
 .١٨٠/  همان.٣١١
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 אنسانها نرسد و     אز  به برخی  )علیهم אلسالم (ممکن אست هدאیت پیامبرאن     آیا   شود که مطرح  אشکال  אین  אگر  
گیـری آنـان    سعادت אین אفرאد بر אساس موضع: توאن گفت  می در پاسخ    ؟در نتیجه رאه سعادت بر آنان بسته باشد       

 ،کنـد   ی هر کس بر אساس نوع برخورد با حقایقی که درک می           شود و به طور کل       تعیین می  ر برאبر معارف عقلی   د
رسـد و אگـر    د به خیر نهایی میشو تسلیم ،شده אگر در برאبر حقایق درک. کند سعادت و شقاوت خود رא تعیین می 

 . خوאهد شدمخالفت و عناد ورزد به شرّ نهایی مبتال 
رא خدאوند شـرور     که چ  مطرح אست  هنوز אین پرسش     زیرא ؛وאهیم پردאخت به شرور אبتدאیی خ    آینده   جلسۀدر  

 .אبتدאیی رא آفرید
 
 
 

 چکیده
درد و رنجی که אز نامالیمات و شـرور     پرسش אصلی دربارۀ رאبطۀ مسئلۀ شرور با عدل אلهی آن אست که آیا               

  با موאزین عدאلت خدאوندی مطابقت دאرد یا خیر؟شود بر אنسانها وאرد می طبیعی
شود که خود دو مصدאق        گفته می   אو خیر به אمر خوشایند אنسان و شر بر אمر ناخوشایند          ،خیر و شرّ אبتدאیی   ر  د 

 . مانند مرض، فقر، سیل، زلزله و جنگ؛شود  که باعث درد و رنج می چیزییکی درد و رنج و دیگری: دאرد
 و سـعادت אو در دنیـا و         אسـت د   אز خیر آن چیزی אست که برאی אنـسان سـودمن           ، منظور نهایی خیر و شرّ  در   

 بـدبختی و  سـبب  و אسـت و شر عبارت אز چیزی אست که بـرאی آدمـی زیانبـار    آورد   رא به אرمغان می   آخرت  
 .دشو میشقاوت אو در دنیا و آخرت 

نهـایی بـه طـور        در مقایسه با خیر و شـرّ       אبتدאییخیر و شر    بر אساس تقسیم خیر و شر به אبتدאیی و نهایی،            
 بـه حـساب     ناچیز אست و   لذت و درد محدود در برאبر لذت و درد אبدی            زیرא آید؛  به شمار نمی    خیر و شر   کلی
 .آید نمی

אز میان خیر و شرّ אبتدאیی و نهایی مهم אسـت خیـر و    آنچه  که  توאن چنین گفت      در پاسخ به شبهۀ شرور می      
بـه  رאه سـعادت و شـقاوت رא         خدאونـد    چـون  .گردد   نیز به אختیار אنسان بازمی     که آن  نهایی و אبدی אست      شرّ

 با אنتخاب رאه سـعادت یـا        توאنند  آنها می عقل و نیز فرستادگان خود برאی אنسانها روشن کرده אست و            وسیلۀ  
 .گزینند نهایی و אبدی رא بررאه شقاوت، خیر و شرّ



 

  



 

 

 جلسۀ شانزدهم

حکمت شرور



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 حکمت شرور؛ 
 شرور کیفری؛ 
 .شرور غیرکیفری 

 
 
 

  پیشین مروری بر مباحث
پیرאمون אرتبـاط  رא هایی    پرسش» مفهوم شر «و  » شرور و عدل אلهی    «مانندموضوعاتی  بیان   با   گذشته جلسۀدر  

در  جلـسه در אین . پردאختیم بخشهای گوناگون خیر و شر      به بررسی   در אدאمه  کردیم و مطرح   شرور و عدل אلهی   
 .هستیم  خیر و شردربارۀشده  مطرح یها پرسشپی پاسخ به 

 
 
 
 

 حکمت شرور
بـه  بخش אعظم شرور אبتدאیی نیـز       . ست א  معلول אختیار نادرست אنسانها    ، پیشین گفتیم که شرور نهایی     جلسۀدر  

. نامیم  אین شرور رא شرور کیفری می     . ست א  אین شرور אز آثار کردאر ناشایست אنسانها       بیشترאست و   همین صورت   
אیـن شـرور رא شـرور غیرکیفـری      . אنـد    وضـع شـده    ها شروری هستند که برאی تکامل אنسان      ،در مقابل אین شرور   

 .نامیم می
 
 
 

 شرور کیفری
 .ست א אنسانهاان نتیجۀ گناه،شرورِ کیفریتمامی  ، قرآن کریمدیدگاهאز 

  ٣١٢﴾صِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ وَیَعْفُوא عَنْ کَثِیرٍوَما أَصَابَکُم مِن مُ﴿
אز بـسیاری   ) خـدא (ست و    א ستاورد خود شما  مصیبتی به شما برسد به سبب د      ) گونه(و هر   
 .گذرد درمی

                                                           
 .٣٠/  شوری.٣١٢
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  ٣١٣﴾سَبَتْ أَیدِی אلنَّاسِظَهَرَ אلْفَسادُ فِی אلْبَرِّ وَאلْبَحْرِ بِما کَ﴿
 . فساد در خشکی و دریا نمودאر شده אست،به سبب آنچه دستهای مردم فرאهم آورده

دهنـد و   ی אست که אنسانها אنجام مـی  گناهانسبب شرور طبیعی همچون قحطی، سیل و زلزله به         ،بنابرאین
 . برکات אلهی אز آسمان و زمین آنها رא فرא خوאهد گرفت،אگر آنان مرتکب کارهای زشت نشوند

 ٣١٤﴾وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ אلْقُرَى آمَنُوא وَאتَّقَوْא لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِّنَ אلسَّماءِ وَאلْأَرْضِ﴿
 و به تقوא گرאییده بودند، قطعاً برکاتی אز آسـمان و زمـین              و אگر مردم شهرها אیمان آورده     

 .گشودیم برאیشان می
 
 

 אقسام مبتالیان به شرور کیفری

بـر آنـان     گروه نخست، אفـرאدی هـستند کـه خدאونـد         . אند   دو دسته  ،شوند  אفرאدی که به אین نوع شرور مبتال می       
 אقوאمی   مانند .کند  ن אست، با آنها رفتار می     و אو بر אساس عدل خویش که مقتضی کیفر بدکارא          کرده אست غضب  

 قرآن کریم پس אز نقل سرگذشت برخی אز אیـن אقـوאم   .אند که در طول تاریخ به عذאبهای سخت אلهی دچار شده   
 :فرماید می

یحَةُ وَمِـنْهُم مَّـنْ      مَّنْ أَخَذَتْهُ אلصَّ   اصِباً وَمِنْهُمْ  مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَیهِ حٰ    لّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ   فَکُ﴿
ـ  مَّـنْ أَغْرَقْنَـا وَمَـا کـانَ אهللاُ لِـیَ         خَسَفْنَا بِـهِ אلْـأَرْضَ وَمِـنْهُمْ       ـ ظْلِمَهُمْ وَلکِ انُوא أَنْفُـسَهُمْ  نْ کٰ

 ٣١٥﴾ظْلِمُونَیَ
  אز آنان کسانی بودنـد کـه بـر         .کردیم) عذאب(رא به گناهش گرفتار     ) אز אیشان ( و هر یک  

) مرگبـار ( و אز آنان کسانی بودند که فریـاد    شِن فرو فرستادیم  אیشان بادی همرאه با     ) سر(
) אین( و بعضی رא غرق کردیم    و آنان رא فرو گرفت و برخی אز آنان رא در زمین فرو بردیم            

 . کردند  بلکه خودشان بر خود ستم می،خدא نبود که بر אیشان ستم کرد
 لطـف و کـرم و       روی کـه خدאونـد אز        کـسانی هـستند    ،شـوند   گروه دیگری که به شرور کیفری مبتال می       

بـا   وند و کنـد تـا אدب شـ        نها نازل مـی   آ نامالیمات رא بر     ،جلوگیری אز مبتال شدن آنها به شقاوت و شرور نهایی         
 خدא به رאه رאست بازگردند؛ یا אینکه با مبتال شدن به אین نامالیمات روح آنها تطهیر شود و با روح پاک                      یادآوری
 :فرماید باره می قرآن کریم در אین. ندوش بهشت وאرد  بهبتوאنند

ذِیقَهُمْ بَعْضَ אلَّذِی عَمِلُـوא لَعَلَّهُـمْ       سَبَتْ أَیدِی אلنَّاسِ لِیُ   ا کَ ظَهَرَ אلْفَسادُ فِی אلْبَرِّ وَאلْبَحْرِ بِمٰ     ﴿
 ٣١٦﴾رْجِعُونَیَ

 به سبب آنچه دستهای مردم فرאهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودאر شده אسـت تـا                 
 .باشد که بازگردند אند به آنان بچشاند، بعضی אز آنچه رא کرده) سزאیِ(

 .  بازگشت אنسانها به رאه رאست ذکر شده אست، حکمت شرور طبیعی،در אین آیه

                                                           
 .٤١/  روم.٣١٣
 .٩٦/ אعرאف .٣١٤
 .٤٠/  عنکبوت.٣١٥
 .٤١/  روم.٣١٦
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 حکمت شرور کیفری در روאیات
 .کند حکمت بال رא تأدیب ظالم ذکر می) علیه אلسالم(אمام علی 

 ٣١٧.المِ أدَبٌلظّلبَالءُ لِא
 .אدب אست) مایۀ(م بال برאی ظال

 :فرماید  دربارۀ نقش تربیتی مشکالت زندگی می،آن אمام همام
ـ   اتِ وَإِ مَرאتِ وَحَبسِ אلبَرَکٰ  قصِ אلثَّ ةِ بِنَ یِّئَالِ אلسَّ عمٰ عِندَ אألَ  نَّ אهللاَ یَبتَلی عِبادَهُ   إِ نِ زאئِغـالقِ خَ
  ٣١٨.ذَکِّرٌ وَیَزدَجِرَ مُزدَجِرٌ مُتَبٌ وَیُقلِعَ مُقلِعٌ وَیَتَذَکَّرَیرאتِ، لِیَتُوبَ تائِאلخَ

کم شدن برکتهـا و بـستن         و روزی اهش ک  به  کنند گناههمانا خدאوند بندگانش رא وقتی      
خودشـان رא אز  ( بـه یـاد آورنـد و    ،برگردند، کند تا توبه کنند  های خیرאت دچار می    گنجینه
 .بازدאرند) نهاآאنجام 

 باشـد،    توبـه و بازگـشت     یـادآوری، אمکـان   جودشـان   در و بنابرאین، حکمتِ شرور کیفری برאی کسانی که        
 نه همچون گروه אوّل אز بـاب عـدل و      ،به دیگر سخن، خدאوند אز باب فضل و رحمت        . ست א  آنها ۀو توب یادآوری  
دهد تا אز گرفتار شدن به شرور نهایی و عذאب אبـدی نجـات                ان قرאر می  ش شرور אبتدאیی رא پیش روی אی      ،غضب
 .یابند

 :فرماید باره می در אین) אلسالمعلیه (אمام صادق 
 ٣١٩.غفارَتِاسْ אلِمَةٍ وَیُذَکِّرُهُ بِنِقْتبَعَهُ أَ،نَبَ ذَنباًذْأَیرאً فَبدٍ خَرאدَ بِعَذא أَنَّ אهللاَ إِإِ
אی که گناهی کرده خیری بخوאهد، در پـی گنـاهش            که خدאوند אگر برאی بنده     درستیه  ب

 ). تا אستغفار کند( کند  אو خاطرنشان میکند و אستغفار رא به אو رא دچار گرفتاری می
אز .  تطهیر آنان אز گناهان ذکر شده אست       ،شود   حکمت بالهایی که بر مؤمنان وאرد می       ،در אحادیث بسیاری  

  :که فرمودندאست  نقل شده )صلی אهللا علیه و آله (پیامبر אکرم
 مِن  هِ بِ  إلّا کُفِّرَ  مُّهُهُ یَ هَمَّنٍ حَتَّی אلْ  زْمٍ وَال حُ  قْ مِن وَصَبٍ وَال نَصَبٍ وَال سُ      مُؤمِنَا یُصیبُ אلْ  مٰ
 ٣٢٠.هِئاتِیِّسَ

غمی به مؤمن نرسد جز آنکه گناهانش بـه         حتی   אندوه و     بیماری، هیچ سختی، گرفتاری،  
 .پاک شود وسیلۀ آنها

  :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام باقر 
ـ  إِ فَ ،مِالسُّقْ بِ تَالهُْبא ،بٌ ذَنْ بدאً وَلَهُ  عَ مَ یُکرِ نْ أَ رِهِمْذא کانَ مِن أَ    אهللاَ عَزَّ وَجَلَّ إِ    إنَّ  م یَفعَـلْ  ن لَ
 ٣٢١.نبِ אلذَّکَلِذٰ بِهِیَافِتَ لِیُکٰوْمَ אلْیهِلَ شَدَّدَ عَکَلِ ذٰهِ بِم یَفعَلْن لَّإِاجَةِ، فَحٰ بِالْتَالهُبْא هُ لَکَلِذٰ
رא אکرאم کند אو رא بـه       אی گنهکار    که چون אمر خدאوند بر אین قرאر گیرد که بنده          رאستیه  ب

سازد و אگر چنـین نکنـد         کند و אگر چنین نکند אو رא نیازمند و محتاج می            بیماری دچار می  
 .گناهانش مجازאت شودبه خاطر گردאند تا  مرگ رא بر אو سخت می

                                                           
 .١٩٨، ص ٨١، ج بحار אألنوאر .٣١٧
 .١٤٣، خطبۀ نهج אلبالغه .٣١٨
 .٤٥٢، ص ٢، ج אصول کافی .٣١٩
 .٣٨، ص تحف אلعقول: ک. ؛ ر١٩٩٣، ص ٤، ج صحیح مسلم .٣٢٠
 .٤٤٤، ص ٢، ج אصول کافی .٣٢١
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 عقایـد و    سـبب کنـد تـا در روز قیامـت بـه              مشکالت و سختیها مؤمنان رא אز گناهان پاک مـی          ،سان بدین
 :فرمایند می) علیه אلسالم(אمام علی . نیکشان وאرد بهشت شوندکارهای 

م ا طاعـاتُهُ  م بِهٰ لَمَ لَهُ  لِتَسْ ،مْا بِمَِحنِهِ یٰنْی אلدُّ ا فِ نٰتِیعَوبِ شِ نُذی جَعَلَ تَمحیصَ ذُ    אلَّ لِلّهِ لحَمدُא
 ٣٢٢.אبَهاوٰا ثَیهٰلَوא عَوَیَستَحِقُّ
رא وسیلۀ  ) شیعیان( ریهای آنان دشوא ستایش مخصوص خدאیی אست که سختیها و       حمد و 

  قرאر دאد تا طاعات آنهـا بـدین وسـیله بـرאی آنهـا بـاقی بمانـد و                   شانپاک کردن گناهان  
 .ندشوشایستۀ پادאش אین عبادאت 

 
 
 

 شرور غیرکیفری 
یـابیم کـه آنـان بـیش אز دیگـرאن گرفتـار سـختیها و          درمـی ،אگر به زندگی پیامبرאن و אولیای אلهی نگاه کنـیم      

توאند کیفر گناهـان و تطهیـر آنهـا אز        אند و با توجه به معصوم بودن אین گروه، حکمت شرور نمی             ات بوده نامالیم
 شود که حکمت شرور غیرکیفری چیست؟   אین پرسش مطرح می،رو אز אین. باشد آلودگیها

ام علـی بـن رئـاب אز אمـ        . تر ذکر شده אست    تکامل و رسیدن به درجات باال      ،شرور  حکمت אین  ،در אحادیث 
 پرسـد و אینکـه        مـی  ﴾بَکُم مِن مُّصِیبَةٍ فَبِمَـا کَـسَبَتْ أَیْـدِیکُمْ        امَآ أَص  وَ﴿ ۀ شریف ۀ آی بارۀدر) علیه אلسالم (صادق  
  אمـام   ؟توאننـد مـصدאق אیـن آیـه باشـند            چگونـه مـی    ،ندא   که معصوم  )علیهم אلسالم ( אهل بیت אو      و نامؤمن אمیر

صـلی אهللا   (رא پیامبر אکرم    زی ؛ نیست )علیهم אلسالم ( معصومان   بارۀه در آی  אین :فرمایند  در پاسخ می  ) علیه אلسالم (
 :فرمایند کرد در حالی که گناهی مرتکب نشده بود و در אدאمه می  در شبانه روز صد بار אستغفار می)علیه و آله

 ٣٢٣. ذَنبٍ غَیرِا مِنْیهٰلَ عَمْأجُرَهُبِ لِیَصائِمَ بِالْیاءَهُولِإنَّ אهللاَ یَختَصُّ أَ
سازد تا آنان رא      رא به مصیبتهایی دچار می    ) بندگان مقرّب (ش  ی אولیا ،درستی که خدאوند  ه  ب

 .پادאش دهدبدین وسیله بدون گناه 
 : فرمایند می) علیه אلسالم(אمام صادق 

 ٣٢٤.الءِ فی جََسدِهِتِبدٌ إلّا بِاالبْا عَةِ مَنزِالً ال یَبلُغُهٰجَنَّی אلْنَّ فِإِ
یگاهی אست که بنده بدאن نرسد مگر אینکـه بـه مـشکلی در              به درستی که در بهشت جا     

 .بدنش دچار شود
אی    وسـیله و مقدمـه     ، אنـدک  אین شـرورِ   رאزی ؛رسد  گونه شرور אز باب فضل و رحمت به אولیای אلهی می           אین

تر باشـند بیـشتر بـه شـرور غیرکیفـری مبـتال                هرچه אفرאد نزد خدא محبوب     ،رو אز אین . برאی خیرאت אبدی אست   
 :فرمایند می) علیه אلسالم( אمام صادق .هند بودخوא

 ٣٢٥.لُثَمْلُ فَاألَثَ ثُمَّ אألمْ،ونُهم یَلُذینَیاءُ ثُمَّ אلَّنبِاسِ بَالءً אألَإنَّ أشَدَّ אلنّ

                                                           
 .٢٣٢، ص ٦٧، ج بحار אألنوאر .٣٢٢
 .٤٤٩ ـ ٤٥٠، ص ٢، ج אصول کافی .٣٢٣
 .٢٥٥ص   همان،.٣٢٤
 .٢٥٢، ص ٢، ج אصول کافی .٣٢٥
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 אز کـه    کـسانی  سـپس    ،אند  ترین مردم אز نظر بال و مصیبت پیامبرאن         به درستی که سخت   
 .]آنها[ ترאنِ دیکترאن و نز  و سپس نزدیککنند پیروی میآنان 

 :و در حدیث دیگر آمده אست
 ٣٢٦.دَهُنْ عِمْرِ مَنازِلِهِ قَدْلیٰ َعبادَهُ عِالیٰی אهللاُ تَبارَکَ وَتَعٰلِا یَبتَمٰإنَّ

 .سازد گرفتار می  منزلت آنها نزد خودمیزאن هخدאوند تبارک و تعالی بندگانش رא فقط ب
 غیرمعصوم אگر در برאبر شـرور אبتـدאیی و نامالیمـات             خوאه  معصوم و  خوאه ذکر אست که هر אنسانی       شایان

 نامحـدود و אبـدی بـرאی אو تبـدیل            محدود بـه خیـرאتِ      אین شرورِ  دאشته باشد،   درستی گیری   و موضع  کندصبر  
تفاوت معصوم و غیرمعصوم    .  نیست )علیهم אلسالم ( شرور غیرکیفری منحصر به معصومان       ،بنابرאین. خوאهد شد 

 شرور غیرکیفری אست אما شروری که بـه         ،رسد   می )علیهم אلسالم (ی که به معصومان      شرور تمامאین אست که    
 . אز نوع شرور غیرکیفری باشدیا ممکن אست אز نوع شرور کیفری ،رسد دیگرאن می

گنجد یا در طبقۀ فـضل        شود که אین شرور یا در طبقۀ عدאلت می           روشن می  ،با دقت در אنوאع شرور אبتدאیی     
 ، آن دسته אز   سم دوم  אست و مصدאق قِ    شده   شرور کیفری نسبت به אفرאد غضب      ،سم نخست مصدאق قِ . و אحسان 

 هیچ یک אز شرور در طبقۀ ظلـم         ، بنابرאین .دشو  می یادآوریب و   یدتأکه باعث   אست    و غیرکیفری  شرور کیفری 
ز شـرور    هـر یـک א     ،אز سـوی دیگـر    .  به حقوق אنسانها تجاوز نشده אسـت       ، زیرא در هیچ یک אز شرور      ؛گنجد  نمی

 . بنابرאین آفرینش شرور با حکمت אلهی ناسازگار نیست. دאردحکمت و فلسفۀ خاصی 
 بـه  ممکـن אسـت  گیـری אنـسان     شرور אین אست که همۀ شرور אبتدאیی بر אساس موضـع  دربارۀنکتۀ مهم   

 کندخاذ  ی אت تو موضع درس  کند  אگر آدمی در برאبر شرور محدود صبر        . خیرאت یا شرور نهایی و אبدی تبدیل شود       
 אصلی و אبـدی   خیر و شرّ،بنابرאین در تحلیل نهایی.  دچار شرّ אبدی خوאهد شد   گرنهیابد و   به خیر אبدی دست می    

 . گزیند  אبدی خود رא برمیبه אرאده و אختیار אنسان وאگذאر شده אست و آدمی خود خیر و شرّ
 
 

 پاسخ به یک شبهه
کنند و وجود شرور رא با אین تعریف אز           אه محض معرفی می    خدא رא قادر مطلق و خیرخو      ٣٢٧،برخی ملحدאن معاصر  

 همین یک شر دلیل آن אست کـه         ،  ان معتقدند אگر در عالم یک شر وجود دאشته باشد         شאی. بینند  خدא ناسازگار می  
 . در حالی که تعریف خدא عبارت אز قادر خیرخوאه אست.  אستناتوאنیا خدא خیرخوאه نیست یا 

 وجود شـر بـا خیرخـوאهی خـدא          ـ١:  پاسخ אین شبهه روشن אست     ،طرح شد منون  بر אساس مباحثی که تاک    
 به אین معنـا     ،خیرخوאهی محض ـ  ٢ ؛توאنند مقدمۀ خیرאت نامحدود باشند       چون شرور محدود می    ؛ناسازگار نیست 

ن ممکـ  . نه ممکن אست و نـه وאجـب        אین אمر .  رא برאی אنسانها אیجاد کند     ها  خوشیکه خدאوند باید همۀ لذتها و       
 زیرא  ؛ ممکن אست  نیز بیشتر אز آن      אز لحاظ عقلی    لذت و خوشی אیجاد شود،     אندאزه که  هر   سو  چون אز یک   ؛نیست

אز سـویی   .  باز بیشتر אز آن ممکن خوאهـد بـود         ، حدّی ندאرند و هر مقدאر و عددی که ذکر شود          ها  خوشیلذتها و   
مندی אز لذتها جزء حقـوق        بهره. د نه عدאلت  گیر   در طبقۀ فضل و אحسان جای می       ها  خوشی אیجاد لذتها و     دیگر،

 فـضل و אحـسانی אسـت کـه خدאونـد بـر بنـدگانش روא                 ،وאجب אنسانها بر خدא نیست بلکه אیجاد لذت و خوشی         

                                                           
 .٢٤، ص אمالی مفید .٣٢٦
 .٥، ص ٣نژאد، مجلۀ کیان، شمارۀ  ، ترجمۀ محمدرضا صالح»شر و قدرت مطلق«مکی در مقالۀ . אل. جی: ک. ر.٣٢٧
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چرא لذتهای دیگر برאی مـا      : אری کنند، نه אینکه بگویند    زگ دאرد و آدمیان در مقابل فضل و אحسان باید سپاس           می
 ه אست؟فرאهم نشد

 همچون  ، عوאمل طبیعی  ۀ خوאه אین شرور אز ناحی     .شود  رא شامل می   אنوאع شرور    تمام ، مطرح شد  مباحثی که 
 .باشد) شرور אخالقی ( אز ناحیۀ ظلم و ستم אنسانها بر یکدیگریا پدید آید ،سیل و زلزله

 
 
 

 چکیده
ـ          شرور کیفری عبارت  . شوند  شرور به دو قسم کیفری و غیرکیفری تقسیم می          ه سـبب   אنـد אز شـروری کـه ب

 بـرאی تکامـل אنـسانها     شود و شرور غیرکیفری، شروری אست که          کردאر ناشایست אنسانها بر אیشان وאرد می      
 .وضع شده אست

 هـستند    خدאوند شدۀ  گروه نخست אفرאدی که غضب    . אند  شوند دو دسته     مبتال می   کیفری  که به شرور   אفرאدی 
گروه دوم کـسانی هـستند      . کند  نها رفتار می  و אو بر אساس عدل خویش که مقتضی کیفر بدکارאن אست، با آ            

نامالیمـات رא بـر     ،   لطف و کرم و جلوگیری אز مبتال شدن آنها به شقاوت و شرور نهـایی               رویکه خدאوند אز    
 روح آنها   ، خدא به رאه رאست بازگردند یا אینکه با مبتال شدن به אین نامالیمات             با یادآوری کند تا     نها نازل می  آ

 .ندشو بهشت وאرد  بهح پاک و با رویابدتطهیر 
 )علـیهم אلـسالم   (منحصر به معـصومان     אما  رسد    شرور غیرکیفری אز باب فضل و رحمت به אولیای אلهی می           

 ،رسـد   مـی )علیهم אلـسالم ( شروری که به معصومان     تمامتفاوت معصوم و غیرمعصوم אین אست که        . نیست
 אز نـوع  یـا  אست אز نوع شرور کیفری باشد    ممکن ،رسد  شرور غیرکیفری אست אما شروری که به دیگرאن می        

 .شرور غیرکیفری
 شرور کیفری   ،سم نخست مصدאق قِ . دنگنج   یا در طبقۀ فضل و אحسان می        و یا در طبقۀ عدאلت   אقسام شرور    

که باعـث  אست   و غیرکیفری شرور کیفری، آن دسته אزسم دوم אست و مصدאق قِشده   غضب نسبت به אفرאدِ  
 بـه  آنهـا  زیرא در هیچ یک אز      ؛گنجد   هیچ یک אز شرور در طبقۀ ظلم نمی        ، بنابرאین .شود  یادآوری می ب و   یدتأ

  .حقوق אنسانها تجاوز نشده אست


