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معرفت توحید
(معرفت فطری خدا)

پیشگفتار
همانگونه كه از عنوان كتاب برمیآيد ،نوشتار حاضر به توضیح گونهای از شناخت
خدای متعال میپردازد كه به آن «معرفت فطری» میگويند .هرچند معرفت فطری تنها
طريق شناخت نیست ،اما در تعالیم پیامبران الهی از جايگاه بلندی برخوردار است و به
يک اعتبار تنها طريق معرفت حقیقی خداست.

با آنكه در قرآن كريم و روايات اهل بیت ،بر موضوعات اعتقادی تأكید بسیار شده

و معارف بلند و ارجمندی بیان گرديده است ،ولی متأسفانه ما جز با اندكی از آن حقايق
آشنا نیستیم .معرفت فطری از زمرة همین معارف و حقايق است .البته سخن از «فطرت» و
معرفت فطری بسیار گفتهاند ،اما ـ ظاهراً  -آنچه از قرآن و سنت ،در اين باب فهمیده
میشود ،با آنچه بهطور معمول از اين الفاظ قصد میشود ،متفاوت است.

0

در اين مختصر تالشمان بر اين است كه در حد امكان ،با تكیه بر منابع اصیل دينی،
معنای فطرت و معرفت فطری خدای متعال را بازگويیم و بر ويژگیهای بارز آن تأكید
كنیم .در ضمن سعی شده است تا طرح كلی خداشناسی دينی و مراحل و مبانی
معرفةاهلل و ايمان به خدا بیان و عرضه گردد .از جمله سؤاالت و مسائل ديگری كه اين

كتاب در صدد پاسخگويی به آنهاست عبارتند از:
آيا وجود خداوند محتاج كشف و اثبات است يا شناخت خدا امری روشن و بديهی
است؟
درمتنكتاب،ديدگاههايمختلفدراينزمينهرابهنقدوبررسيخواهيمگذاشت .
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معرفةاهلل از چه راهی حاصل میشود و نقش عقل در اين مسأله چیست؟
آيا مناظره و جدال پیرامون عقايد دينی امری پسنديده است يا خیر؟ و چه شرايطی
برای مناظرة دينی وجود دارد؟ نقش اراده و اخالق در معرفت خدا و ايمان به او
چیست؟
ايمان چیست و چه مقدماتی دارد؟
الزم به ذكر است كه قبل از تألیف اين كتاب ،مطالبی پیرامون خداشناسی از سوی
نگارنده منتشر شد 0و در آن ،خداشناسی دينی با خداشناسی فیلسوفان يونان مورد
مقايسه قرار گرفت و تفاوتهای اين دو مكتب بیان گرديد .با انتشار اين مباحث،
پیشنهادات متعددی دربارة آن طرح شد .غالباً درخواست میشد كه مباحث اسالمی
بهطور مستقل و جدا از مباحث فالسفه يونان و با بیانی روشنتر عرضه شود تا افراد
بیشتری بتوانند از آن استفاده كنند و حتی بهعنوان كتاب درسی در پارهای مقاطع
آموزشی تدريس شود ،ضمن آنكه حجم كتاب نیز زياد نباشد.
قضاوت در اينباره كه كتاب حاضر تا چه حد در برآوردن اين نیازها و پیشنهادها
موفق بوده ،بر عهدة خوانندگان محترم و دانشوران و محققان ارجمند است .و نگارنده
انتظار دارد كه از پیشنهادات و انتقادات اين عزيزان باز هم سود جسته و در بیان معارف
اسالمی از آنها استفاده كند.
در پايان الزم است از همة كسانی كه به نحوی در تألیف و نشر كتاب مؤثر بودهاند
تشكر كنم ،از جمله از اساتید خويش ،بخصوص از استاد و فقیه گرانمايه ،مفسر قرآن و

غواص معارف اهل بیت ،حضرت آيتاهلل آقا میرزا محمد باقر ملكی میانجی و

همچنین از ويراستار دانشور و ناشر محترم ،كمال تشكر و سپاسگزاری را دارم.
رضا برنجکار
قم 17-بهمن  1313مطابق با  1رمضان 1411

كيهانانديشه،شمارههاي،04،53،53،53و،04سال

ابتدابهصورتمقاالتيباعنوان«يونانودين»درنشرية

.1
،وسپسدركتابيتحتعنوان«مبانيخداشناسيدرفلسفهيونانواديانالهي» .

1534و1531

مقدمه
در مقدمه ،بهطور اختصار به دو مطلب میپردازيم .ابتدا سیر كلی مباحث كتاب بیان
میشود و سپس اهمیت معرفت خدا و فضیلتها و آثار آن.
 -1سیر کلی مباحث کتاب:
در بخش اول كتاب ،خداشناسی عقلی و اثبات آفريدگار ،از راه توجه به پديدههای

جهان و نظم و پیوستگی میان اجزاء عالم و همچنین از راه سیر انفسی و مراجعه انسان
به نفس خويش طرح میشود .محصول اين مرحله اثبات آفريدگار از يکسو و شبیه
ندانستن او به آفريدگانش از سوی ديگر و در نهايت حیرت انسان در ذات اقدس الهی
و احساس نیاز به معرفت قلبی و فطری اوست .از آنجا كه اين نوع شناخت ،موضوع
اصلی كتاب نیست و صرفاً بهعنوان مدخلی برای ورود به بحث فطرت ،طرح میشود،
لذا به اختصار بیان شده است.
در بخش دوم به معرفت فطری خدا میپردازيم .در مرحلة اول اين بخش ،ابتدا
موقف و مكان اولیهای كه انسان اين معرفت را از خداوند دريافت كرد ،بیان میشود و
سپس به توضیح ويژگیهای فطرت و بیان آثار آن در بحث اسماء و صفات الهی

پرداخته و در نهايت به تقسیم خداشناسی به سه نوع «اثباتی»« ،سلبی» و «فطری»
میرسیم.
مرحلة دوم به راههای يادآوری معرفت فطری اختصاص دارد و در ضمن ،مناظره و
احتجاج و جدال احسن و شرايط آن در خداشناسی ،مورد بحث قرار میگیرد.
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موضوع بحثِ مرحلة سوم ،تسلیم انسان در برابر خداست كه به ايمان منجر میشود.
در فصل اول اين مرحله ،به اموری كه زمینة تسلیم يا عدم تسلیم انسان در برابر خدا را
فراهم میكنند پرداخته میشود و در اين ارتباط ،مباحثی نظیر اراده ،دواعی ،اخالق و
ارتباط آنها با اعتقاد و عمل مورد بحث قرار میگیرد .فصل دوم به حاصل تسلیم
انسان ،يعنی ايمان ،اختصاص دارد و به ويژگیهای آن میپردازد.
در انتهای كتاب به اختصار روش استفاده از آيات و احاديث در خداشناسی فطری،
و حقانیت فطرت بیان میگردد.
ناگفته نماند كه هدف ما در اين كتاب ،تنها بیان ديدگاه كتاب و سنت در موضوع
خداشناسی است و درصدد طرح و نقد انديشههای انديشمندان بشری نیستیم 0و تنها در
معنای فطرت به آرای مختلف در اينباره میپردازيم .نیز سعی بر اين است كه منابع و
مصادر اصلی روايات ارائه شود تا خواننده با مآخذ اولیه دينی آشنا شده و بهطور
مستقیم به آنها مراجعه كند.
 -2فضیلت معرفةاهلل و آثار آن

چنانكه در پیشگفتار گذشت ،كتاب حاضر درصدد توضیح معرفت فطری خداست .از
اينرو مناسب است در مقدمه ،اهمیت معرفت خدا و فضیلتها و آثار آن را از ديدگاه
قرآن و احاديث شريف مرور كنیم:
معرفت خدا ،سرچشمة همه ارزشهاست و در ابعاد مختلف حیات انسان ،نقشی
اساسی دارد .قرآن كريم مرزبندی میان انسانها را بر اساس ايمان و عمل صالح تصوير
میكند و هرگونه ارزش انسانی را به اين مسئله باز میگرداند .از ديدگاه قرآن تنها،
كسانی كه به خدا ايمان آورده و عمل شايسته انجام میدهند ،مورد رحمت و مغفرت و
پاداش 1خدای رحیم قرار گرفته و وارد بهشت میشوند 0.همین افراد در نزد خدا

تاحدوديبهاينموضوعپرداختهايم.

 .0دركتاب«مبانيخداشناسيدرفلسفةيونانواديانالهي»
 .4به ترتيبِ ويژگيهاي مذكور ،مراجعه كنيد به :جاثيه54 /؛ حج ،34 /عنكبوت3 /؛ فاطر3 /؛ آل عمران ،33 /
روم،03/كهف،54/انشقاق،43/تين،3/سبا،53/قصص .34/

معرفت فطری خدا 01

بهترين انسانها بوده و از پاكیزهترين زندگی و نیكوترين سرانجامها برخوردار میشوند
و هم اينان هستند كه به خالفت ،هدايت و نور الهی و رستگاری رسیده 1و به درجات
معرفةاهلل مبنا و اساس ايمان و عمل

متعالی صعود میكنند 7.از سوی ديگر میدانیم كه
صالح است 4.به جهت كثرت آيات قرآن و آشنا بودن خوانندگان محترم با آنها به ذكر
معرفةاهلل را از زبان اهل بیت

مدارک آنها اكتفا كرده و گوشهای از فضیلتهای خاص

پیامبر اكرم بیان میكنیم.

 معرفت خدا اولین قدم در پیمودن طريق دين و تدين و عبوديت خداست.أَّوَلُ الدّینِ مَعرِفَتُه.

1

سرلوحة دین معرفت خداست.
2
أَّوَلُ الدِیانَةِ بِه مَعْرِفَتُه.
اولین قدم تدین و دیانت به خدا ،شناخت اوست.
0
أَّوَلُ عِبادَةِ اهلل مَعْرِفَتُه.
اولین عبادت خدا ،معرفتِ خداست.
معرفةاهلل ،عالیترين معارف و علوم و فضیلتمندترين و برترين واجبات است:

مَعْرِفَةُ اهلل سُبْحانَهُ أعْلَی المَعارِف.

8

شناخت خدای سبحان ،عالی ترين شناختهاست.
اِّنَ أفْضَلَ الْفَرائِضِ ّوَ أَّوْجَبَها عَلَی اإلنْساّنِ ،مَعْرِفَةُ الرَّبِ ّوَ اإلقْرارُ لَهُ بِالْعُبُودِیَة.

3

 .1بنگريد به  :مريم ،34 /بقره 43 /و  ،34نساء 33 /و  ،144ابراهيم ،45 /كهف ،143/حج 10 /و  45و ،33
عنكبوت،33/روم،13/لقمان،3/سجده،11/شوري،44/بروج .11/
بهترتيبر.ك:بيّنه3/؛رعد41/؛نور33/؛يونس1/؛بقره،433/طالق11/؛قصص .33/
 .4
.5ر.ك:مجادله،11/طه .33/
 .4در ويژگی شمارة  2از معرفت فطری در اينباره مطالبی بیان شده است.
 .6نهجالبالغه ،خطبة .0
.3كافي،104/1ح .3

.3توحيدصدوق،ص،50ح4وعيوناخبارالرضا101/1وارشادشيخمفيد،ص .111
.3غررالحكم .1330:
.1كفايةاالثر،ص .433
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همانا ،با فضیلتترین واجبات و واجبترین آنها بر انسان ،معرفت پروردگار و اقرار به
عبودیت اوست.

جاءَ رَجُلٌ إلی رَسُولِ اهلل قالَ :ما رَأْسُ الْعِلْمِ؟ قالَ :معرفةاهلل حَّقَ مَعْرِفَتِهِ.

مردی نزد رسول خدا

0

آمد و پرسید :باالترين علم چیست؟ حضرت در پاسخ

فرمود :شناخت خدا ،آنگونه كه سزاوار اوست.

امام صادق در اهمیت شناخت خدا میفرمايند:
اگر مردم فضیلت معرفت خدا را میدانستند ،هرگز به شاديها و نعمتهای دنیوی كه

به دشمنانشان رسیده ،چشم نمیدوختند و دنیای آنها در نظرشان از چیزهايی كه قدم
معرفةاهلل بهرهمند میشدند و از آن

بر آن مینهند ،كمتر جلوهگر میشد و در عوض ،از
لذت میبردند ،همانند كسی كه در باغهای بهشت با اولیاءاهلل همنشین بوده و در آنجا
معرفةاهلل ،انیس انسان در هر وحشت؛ مصاحب

در خوشی و لذت به سر میبرد .همانا
او در هر تنهايی؛ روشنايی در هر تاريكی؛ توانايی در هرگونه ناتوانی؛ و شفا و تندرستی
از هر نوع بیماری است.

1

مطالب فوق تنها بخشی از فضیلتهايی است كه برای معرفت خدا بیان شده است.
اينک مناسب است به گوشهای از آثار شناخت خدا نیز اشاره شود.
معرفةاهلل ،تسلیم شدن و راضی بودن در برابر قضای الهی است:

از جمله آثار
أَحَّقُ خَلّْقِ اهللِ أَّنْ یُسْلِمَ لِما قَضَی اهللُ عَّزَّوَجَل ،مَنْ عَرَفَ اهللَ عَّزَّوَجَلّ.

7

سزاوارترین آفریدگانِ خدا برای اینکه تسلیمِ قضای الهی شود ،کسی است که خدا را
میشناسد.
4
إّنَ أَعْلَمَ النّاسِ بِاهللِ أَرْضاهُمْ بِقَضاء اهلل عّزَّوَجَل.
داناترین انسانها به خدا ،راضیترین آنها در برابر قضای اوست.

.1بحاراالنوار،10/5ح53وص،431ح .0
.4كافي،403/3ح .503
.5كافي،34/4ح .1
.0كافي،34/4ح .4
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-

امیدواری به خدا از يک سو و خوف از او از سوی ديگر ،از نتايج ديگر

شناخت خداست:
یا رَّبِ ،حَّقٌ لِمَنْ عَرَفَکَ أَّنْ الیَقْطَعَ رَجاءَهُ مِنْکَ.

0

پروردگارا ،سزاوار است کسی که تو را شناخت ،امیدش را از تو قطع نکند.
1
مَنْ عَرَف اهللَ ،خافَ اهلل.
-

کسی که خدا را شناخت ،از خدا میترسد.
از ديگر ثمرات شناخت خدا ،بینیازی از مردم و نیازمندی و درخواست از

خداوند است:
مَنْ سَکَنَ قَلْبَهُ الْعِلْمُ بِاهللِ سَکَنَهُ الغِنی عَنْ خَلّْقِ اهلل.

7

کسی که در قلبش علم به خدا سکونت گزیند ،بینیازی از خلق خدا نیز در او قرار
مییابد.
4
أَعْلَمُ النّاسِ بِاهللِ أَکْثَرُهُمْ لَهُ مَسْأَلَةً.

-

داناترین انسانها نسبت به خدا ،بیشترین سؤال و درخواست را از خداوند خواهد
داشت.
و باالخره كسی كه خدا را شناخت ،برای اقامتگاه ابدیاش تالش خواهد كرد:
عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ رَبَهُ کَیْفَ ال یَسْعَی لِدارِالْبَقاء.

6

تعجب میکنم از کسی که پروردگارش را میشناسد ولی برای جایگاه ابدیاش
تالش نمیکند!

.1ثواباالعمال،ص،135ح .1
.4كافي،33/4ح .0
.5غررالحكم .3313:
.0غررالحكم .5434:
.3غررالحكم .3433:

بخش اول

اثبات آفریدگار ّو نیاز به معرفت فطری

مرحلة اول:
اثبات آفریدگار از راه سیر آفاقی

0

انسان با مشاهدة موجودات عالم و تأمل در پیرامون آن ،در میيابد كه جهان مشاهده
شده ،بسان بنای ساخته شدهای است كه محتاج سازنده است .اين حكم اولیه ،با تدبر و
تعقل در نظم و به هم پیوستگی اجزای عالم ،تأيید و تأكید میشود؛ ضمن اينكه عظمت
و جالل سازندة جهان نیز به اثبات میرسد.
تصديق به وجود پديدآورندة عالم به مقتضای چیزی است كه آن را «عقل»
میخوانیم:
بِالْعُقُولِ یُعتَقَدُ التَصْدِیّْقُ بِاهلل.

1

این حکم عقل است که «چارهای نیست مگر اثبات آفریدگار زیرا آفریدگان
موجودند».
7
فَلَمْ یَکُنْ بُدٌ مِنْ أثْباتِ الصانِعِ لِوُجُودِ المَصْنُوعین.

.1مباحثمربوطبهاينعنوان،مطالبيعقلياستوذكراحاديث،جنبةتعبّديندارد،بلكهنشانگرايناستكهائمة

نيزبههمينشيوه،استداللميكردند .

اطهار
.4توحيدصدوق،ص .04
.5كافي .30/1
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و بدینسان «وجود پدیده بر صانعی که آن را ساخته داللت میکند .آیا اینطور
نیست هنگامیکه در یک بنای بلند دقت میکنی ،در مییابی کسی را که آن را
ساخته است ،گرچه سازندة آن را مشاهده نمیکنی؟!»:
ّوُجُودُ األَفاعِیلِ دَلَتْ عَلی أَّنَ صانعاً صَنَعَها .أال تَری أَنَکَ إذا نَظَرْتَ إلی بِناءٍ مُشیَدٍ
مَبْنِیٍ ،عَلِمْتُ أَّنَ لَهُ بانیاً ّو إّنْ کُنْتَ لَمْتَرَ الْبانیَ ّوَ لَمْ تُشاهِدْهُ؟!1.

از همینجا آدمیدچار حیرت میشود .زیرا از طرفی نمیتواند وجود آفریدگار را انکار
کند و از طرف دیگر او را نمیبیند و شخص او را نمیشناسد و نمیتواند ذات او را
توصیف نماید .زیرا «با تدبر در پدیدهها ،انسان به مدد عقل خویش ،پدیدآورنده را
تنها از این جهت میشناسد که موجب اقرار بهوجود او میشود ،نه از جهت احاطه به
1
توصیف او».
امیرالمؤمنین علی در اينباره میفرمايند:
خداوند خِردها را بر چگونگی صفات خود آگاه نساخته ،اما آنها را از معرفت
الزم و ضروری نیز محجوب نکرده است .پس همانا اوست که نشانههای هستی بر
او گواهی میدهند:
لَمْ یُطْلِعِ العُقُولَ عَلی تَحْدِیدِ صِفَتِهِّ .وَ لَمْ یَحْجُبْها عَنْ ّواجِبِ مَعْرِفَتِهِ .فَهُوَ الَذی تَشْهَدُ لَهُ
7

أَعْالمُ الوُجُودِ.

اين مسأله در قدم بعدی ،جدیتر و حساستر میشود و آنگاه كه برای رفع حیرت
و شناسايی ذات آفريننده ،به تدبر و تعقل بیشتر در پديدهها میپردازيم ،درمیابیم كه:
صانع نبايد نظیر مصنوع باشد .اگر مصنوع حادث است ،صانع نمیتواند حادث باشد .و
اگر مصنوع عاجز و ناقص است ،صانع اينگونه نخواهد بود .و بهطور كلی خالق در
هیچ صفتی نظیر و شبیه مخلوق نخواهد بود .زيرا در غیر اينصورت ،خالق نیز مصنوع
و مخلوق خواهد بود؛ چون دارای صفات مخلوق است.

.1كافي .31/1
بحاراالنوار(103/5توحيدمفضّل) 
 .4
نهجالبالغه،خطبة .01
 .5
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بدينسان در اين مرحله تمام اوصاف مخلوقات كه برای انسان شناخته شده است،
از خالق سلب میشود و تباين صفتی ،يعنی تباين و تفاوت ذاتی در همة صفات ،میان
خالق و مخلوق به اثبات میرسد:
فَکُلُ ما فی الْخَلّْقِ ال یُوجَدُ فی خالِقِهّ .وَ کُلُ ما یُمکِنُ فیه یَمْتَنِعُ مِنْ صانِعِه.

0

پس هرآنچه در مخلوق است در خالق یافت نمیشود[ .بلکه] هرچه در مخلوق ممکن
است یافت شود ،وجود آن در سازندهاش ممتنع و محال است.
1
مُبائِنٌ لِجَمیعِ ما أَحْدَثَ فِی الصِفات.
خداوند در صفاتش مباين با همة حادث شدههاست.
ّوَ هُوَ خِالفُ ما یُعْقَل.

7

إنَما یُعْقَلُ ما کاّنَ بِصِفَةِ المَخْلُوقِّ ،وَ لَیْسَ اهللُ کَذلِک.

4

حديث اخیر ،علت و دلیل حديث قبلی را بیان میكند .ترجمة دو حديث فوق چنین
است:
خدا بر خالف آن چیزی است که مورد تعقل [و تصور عقلی] واقع میشود[ .زیرا] تنها
آنچه صفات مخلوق را داراست ،مورد تعقل واقع میشود ،درحالیکه خداوند اینگونه
نیست.
همانگونه كه میبینیم نتیجة تعقل و تدبرِ بیشتر نیز اثبات صانع از يک سو ،و نفی
شباهت میان صانع و مصنوع از سوی ديگر است 6.و حاصل جمع اين دو نتیجه نیز،
حیرت و وَلَه دربارة آفريدگار جهان است .و اين محصول ،نهايت سیر عقلی در

خداشناسی است كه در روايات اهل بیت

از آن به «تجلی خداوند به عقول» ياد

شده است:

.1توحيدصدوق،ص .04
.4توحيدصدوق،ص .31
.5كافي،34/1ح .1
.0كافي،143/1ح .1

يادميشود،ومنظورازآن،دوحدّتعطيلو

.3دراحاديثمعصومين،ايندومطلبباعنوان«اخراجازحدّين»

تشبيهاست،تعطيليعنياثباتنكردنوجودخداونديانفيآن.وتشبيهيعنيشبيهدانستنخدابهمخلوقات .
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بِها تَجَلی صانِعُها لِلْعُقُول.

0

به آفریدهها ،آفریننده ،بر عقول تجلی میکند.
1
ظَهَرَ فِی الْعُقُولِ بِما یُری فی خَلْقِهِ مِنْ عَالماتِ التَدبیرِ.
با نشانههای تدبیر که به ما نمایاند ،بر خردها آشکار گردید.

نهجالبالغه،خطبة،133ص .435
 .1
ور.ك:نهجالبالغه،خطبة .134

.4كافي،101/1ح3

مرحلة دوم:
اثبات آفریدگار از راه سیر انفسی
محصول نهايی اين راه نیز تجلی خداوند بر عقول است و شرط پیمودن چنین سیری،
رفع تعلقات دنیوی و بازگشت به خود است .منظور از اينگونه تعلقات ،تنها
وابستگیهای بدنی و جسمینیست ،بلكه مراد اصلی وابستگیهای فكری و قلبی است.
گرچه انجام چنین كاری بهطور كامل ،مشكل مینمايد ،اما به همان درجهای كه حاصل
شود ،سیر انفسی ادامه میيابد و نتايج آن بر سالک ظهور مینمايد.
پس از رهايی از هواهای نفسانی و كنار گذاشتن افكار و انديشههای بشری ،انسان
میتواند به خود بازگردد و روح و جان خويش و مصنوعیت و فقر وجودی آن را
وجدان كند .در اين وضعیت روحی ،آدمیخود را در حال تغییر و تبدّل و وابستگی
میيابد و به حس درونی ،درمیيابد كه قائم به غیر است؛ اما درعینحال -نظیر آنچه در
سیر آفاقی بیان شد -تغییردهندة خود را نمیشناسد زيرا ذات مقدسش ،همانگونه كه از
چشمها محجوب است ،از عقول و همة قوای بشری محجوب است:
إِّنَ اهللَ إحْتَجَبَ عَنِ العُقُولِ کَمَا احْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصار.

0

خدا همانگونه که از چشمها پنهان گشته ،از خردها نیز پنهان شده است.
0
ال تُحِیطُ بِه الْأَبْصارُ ّوَ الْقُلُوّب.
تحفالعقول،ص .133
 .1
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دیدهها و دلها ،خدا را فرا نمیگیرند.
مُحَرَمٌ عَلَی الْقُلُوّبِ أَّنْ تُمَثّلَهُّ ،وَ عَلَی الْأَّوْهامِ أَّنْ تَحُدَهُّ ،وَ عَلَی الضَمائِر أَّنْ تُکَوِنَهُ .جَلَ ّوَ
عَّزَ عَنْ أداتِ خَلْقِهِ ّوَ سِماتِ بِرَیَتهِّ .وَ تَعالی عَنْ ذَلِکَ عُلُواً کَبیراً.

1

بر دلها تحریم شده است که تشبیهش کنند و بر اوهام که محدودش سازند و بر
اندیشهها که آن را در خود آورند [و از آن صورتی بسازند] .او از ابزارهای خلقش و
نشانهها و توصیفهای آفریدگانش ،منزه و مبراست .و از آنها برتری بسیار دارد.
بدينترتیب ،در سیر انفسی نیز مانند سیر آفاقی ،از سويی صانع و مغیر اثبات
میشود ،و از سوی ديگر نسبت به ذات او معرفتی حاصل نمیشود .و از همین جاست
كه انسان دچار تحیر شده و از تغییردهندة خويش میخواهد تا خود را به او معرفی
كند.
تفاوتی كه در میان سیر آفاقی و سیر انفسی وجود دارد ،اين است كه در بازگشت به
نفس ،انسان با شدت هرچه تمامتر ،مصنوعیت و فقر وجودی خويش را وجدان میكند
و از اين رو با يقین و اطمینان بیشتری به صانع و قیوم و مدبر خويش اقرار و اعتراف
میكند.
همانگونه كه میبینیم نهايت سیر عقلی در خداشناسی ،اثبات آفريدگار و بیهمتا
بودن او و حیرت در شناسايی اوست و در اين نوع سلوک ،معرفتی از شخص و ذات
آفريدگار به دست نمیآيد .اما در اين موقف سیر خداشناسی به پايان نمیرسد ،بلكه
معرفةاهلل به معنای حقیقی آن از طريق فطرت و قلب ،از همینجا آغاز میشود.

پس از تجلی خدا بر عقول ،اگر انسان خواهان معرفت حقیقی بوده و از آمادگی
روحی نیز برخوردار باشد ،خدای متعال بر قلب او تجلی كرده و به ندای وجدانش
پاسخ میدهد و با معرفت شیرين و گوارای قلبی -و نه ذهنی و مفهومی -او را سیراب
میسازد .اينجاست كه انسان خود را در پیشگاه خدای سبحان احساس كرده و در عین
خضوع و خشوع و تأثر ،با وی سخن میگويد و راز دل و درد سینه را با او نجوا

نهجالبالغه،خطبة .33
 .1
.4كافي،113/1ح .3
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میكند و از همینجا ،علتِ درخواستهای مكرر ائمة اطهار

از خداوند ،دربارة

معرفت خدا ،روشن میشود:
إلهی ،هَبْ لِی کَمالَ االنْقِطاعِ إلَیْکَّ .وَ أَنِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیْکَ؛ حَتَی تَخْرُقَ
أَبْصارُ الْقُلُوّبِ حُجُبَ النُورِ فَتَصِلَ إلی مَعْدِّنِ العَظَمَةِ ّوَ تَصِیرَ أَرّْواحُنَا مُعَلَقَةً بِعِّزِ
قُدْسِکَ...إلهی أَلْحِقْنِی بِنُورِ عِّزِکَ الْاَبْهَجِ فَأَکُوّنَ لَکَ عارِفاً ّوَ عَنْ سِواکَ مُنحَرِفاً.

0

معبودا ،نهایت توجه و انقطاع به سوی خودت را نصیب من گردان .و دیدة قلبهایمان
را به روشنایی نگاه کردن به تو منور گردان؛ تا اینکه چشم قلبها ،حجابهای نور را
شکافته ،به معدن عظمت واصل گردد و ارواح ما به عزت قُدس تو درآویزد ...معبودا،
مرا به نور عزت باشکوهتر خود ،بپیوند تا اینکه عارف تو شوم و از غیر تو روی گردانم.
إلهی تَرَدُدی فِی اآلثارِ یُوجِبُ بُعْدَ الْمَّزارِ فَاجْمَعْنی عَلَیْکَ بِخِدْمَةٍ تُوْصِلُنی
إلَیْکَ...فَاهْدِنی بِنُورِکَ إَلیْک.

1

معبودا ،سرگرم شدنم به آثار و پدیدهها ،موجب دوری تو میشود .پس مرا به کاری
که موجب رسیدن به تو میشود مشغول ساز ...پس مرا بوسیلة نور خودت ،بهسوی
خویش هدایت فرما.
7
إلهی أسْأَلُکَ مَسْأَلَة مَنْ یَعْرِفُکَ کُنْهَ مَعْرِفَتِک...فَأَسْأَلُکَ...أّن تُعَرِفَنی نَفْسَک...
معبودا از تو درخواست میکنم خواستة کسی را که تو را به کنه معرفت [و شناخت
حقیقی] میشناسد ...از تو میخواهم  ...خودت را به من بشناسانی...
آية شريفة «اِهْدِنا الصِراطَ الْمُسْتَقِیْم» كه در سورة حمد قرار دارد و مسلمانان
موظف هستند همهروزه حداقل  01بار در نمازهای يومیه ،آن را تكرار كنند ،بر طبق

تفسیر امام رضا ،درخواست افزوده شدن معرفت بنده است نسبت به پروردگارش
و نیز عظمت و كبريای او:
إسْتِّزادَةٌ فِی الْمَعْرِفَةِ بِرَبِه ّوَ بِعَظَمَتِهِ ّوَ کِبْرِیائِه.

4

مناجاتشعبانيه،اقبالاالعمال،ص .333

.1
قسمتدومدعايعرفه،اقبالاالعمال،ص .503
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گويد:عبارتهاي


فضلبنشاذاندرآخرحديثمي
وعيوناخبارالرضا143/4

عللالشرايع،ص،434ح1
 .0
اينروايترابارهاوبارهاازامامرضا،شنيدم .
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آیة شریفه ،بیانگر درخواست افزوده شدن معرفت پروردگار و عظمت و کبریائیتش
است.

اينگونه شناخت از خداوند ،در تعبیرات قرآن و احاديث معصومین« معرفت

فطری» يا «تجلی بر قلوب» نامیده میشود و مسبوق به معرفی خود او در عوالم پیشین
است كه اثر آن در خمیرماية جان آدمینهفته است و در اين جهان با عنايت الهی ،انسان
به آن معرفت متذكر میشود.
هدف اصلی كتاب حاضر ،توضیح همین معرفت فطری و قلبی و بیان خصوصیات و
شرايط تحقق آن و جايگاهش در خداشناسی و مجموعه دين است از اين رو در اينجا
از توضیح بیشتر آن ،صرف نظر میشود.

بخش دوم

معرفةاهلل ّو مراحل آّن

با مراجعه به منابع اسالمی و تعالیم آن در زمینههای مختلف و بررسی روش عملی
پیامبران ،خصوصاً در خداشناسی و دعوت انسانها به توحید و عبادت خدا ،اين مطلب
معرفةاهلل ،دارای مبانی و مراحل خاصی

بهدست میآيد كه روش انبیا و اديان الهی در
است و از شیوة منحصر به فردی بهره میگیرد كه با روشهای مكاتب بشری
تفاوتهای اساسی دارد.
اگر بخواهیم بهطور مجمل و خالصه مراحل خداشناسی دينی را بیان كنیم بايد
گفت:
انسان پس از عبور از سه مرحلة «تعريف»« ،تذكر» و «تسلیم» به هدايت الهی و
ايمان دينی میرسد:
 «تعریف» يعنی شناساندن؛ و منظور اين است كه خداوند خود را به همة انسانهاشناسانده است .و اين مطلب همان است كه گاهی با واژة «فطرت» از آن ياد میشود.
 «تذکر» يعنی يادآوری .از آنجا كه انسانها در عالم كنونی از معرفت فطری غافلند،خدای متعال برای يادآوری آن معرفت و اتمام حجت ،از راههای مختلف انسانها را
متذكر آن معرفت میسازد و مهمترين وظیفة پیامبران نیز همین تذكر و يادآوری است.
البته پروردگار انسان از طريق ديگری نیز حجت خويش را بر او روشن میسازد،
چنانكه در آيات و روايات ،با مواردی برخورد میكنیم كه سخن از اثبات صانع و
استدالل عقلی است .در اينگونه موارد مقصود يا زمینهسازی و آماده كردن مخاطب
برای متذكر شدن به معروف فطری است و يا احتجاج و جدال احسن و اسكات خصم
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و پاسخگويی به شبهات منحرفین و معاندين .گذشته از اينگونه موارد ،روال معمول
پیامبران ،بديهی دانستن وجود خدا و توحید ،و تذكر به معروف فطری است.
مراد از «تسلیم» آن است كه انسانها پس از آنكه متذكر معرفت الهی شدند ،دربرابرش تسلیم شده و به او ايمان میآورند كه با تأيید خاص الهی همراه است.

مرحلة اول:
معرفت فطری (تعریف خدا)
اصوالً در اديان توحیدی ،شناخت خدا بهصورت يک مسئلة مجهول و مشكوک كه
محتاج كشف و اثبات باشد مطرح نشده است .سر اين مطلب از ديدگاه منابع دينی،
بیش از همه ،در معرفتی از خدا نهفته است كه در قلب و جان انسان به وديعت نهاده
شده است؛ معرفتی كه صُنع خداست و در آيات و روايات با عنوان «فطرت» از آن ياد
میشود.
اين معرفت موهوبی و هدايت نورانی ،اساس اديان الهی بهشمار میرود و همانند
عمود میانی خیمة دين ،مجموعة معارف و احكام عملی و اخالقی بر آن استوار
میگردد؛ تا آنجا كه اگر نبود اين عطای الهی ،انسان را قدرت دريافت معرفت حقیقی
خدای سبحان نمیبود:
بِکَ عَرَفْتُکَ ّوَ أَنْتَ دَلَلْتَنی عَلَیْکَ ّوَ دَعَوْتَنی إِلَیْکَّ .وَ لَوْ ال أَنْتَ لَمْ أَدِْر ما أَنْتَ.

0

تو را به تو شناختم و تو مرا بر خودت داللت و راهنمایی نمودی و به سوی خویش
خواندی .و اگر تو نبودی نمیدانستم کیستی.
بلكه بدون اين تعريف ،حتی معرفتِ مقام رسالت و واليت نیز مقدور كسی
نمیگشت:

الجنان،دعايابوحمزةثمالي .


مفاتيح
.1
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اَللهُمَ عَرِفْنی نَفْسَکَ .فَإَنَکَ إِّنْ لَمْ تُعَرّفنی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَکَ.

0

پروردگارا ،خودت را به من بشناسان ،که در غیر این صورت ،رسولت را نخواهم
شناخت.
اين معرفت فطری تا بدانجا جنبة زيربنايی و اصولی دارد كه حتی اگر برخی عبادات
بهعنوان عمود دين ياد میشوند ،بدين دلیل است كه اين عبادات در انسان حالت رجوع
به خويشتن و يادآوری آن معروف فطری و توجه به خداوند را ايجاد میكنند كه نماز
ذكر خدا و معراج مؤمن است.
مباحثی را كه در كتاب و سنت پیرامون مسأله تعريف آمده است ،میتوان در دو
فصل عمده بیان نمود .فصل اول متضمن مباحثی است كه نشان میدهد معرفت فطری
در چه موقف و جايگاهی به انسان عطا شده و از چه زمانی انسان امانتدار اين وديعة
الهی گرديده است .و فصل دوم دربارة حاصل و نتیجة تعريف الهی و حقیقت و
خصوصیات آن معرفت به بحث میپردازد.

بحاراالنوار،543/13ح .4
 .1

فصل اول:
موقف تعریف
آنچه از ادله و شواهد اسالمیبديهی مینمايد ،اين است كه روح انسان قبل از ورود به
عالم دنیا و تعلق به بدن جسمانی ،عالم بلكه عوالمی را طی كرده ،وقايع و مناظری را
مشاهده نموده و در هر مرحله متحمل معارف و حقايقی گرديده است كه اين همه
نقشی اساسی در زندگی دنیوی و حیات اخروی او دارد.
در برخی از اين مواقف انسانها فقط دارای روح بودهاند؛ مثل «عالم ارواح» .و در

برخی ديگر روح آدمیدارای قالب و جسدی خاص گرديده است؛ چنانكه در «عالم
ذر» اينگونه بوده است.
درهمین عوالم بوده كه همة انسانها در يک فضای مقدس و نورانی ،مورد تفضل و
عنايت حضرت حق قرار گرفتهاند و پس از اعطای اختیار و ارائة معرفت خداوندی،
مورد سؤال قرار گرفتند« :أَلَسْتُ بِرَبِكُم»؟ و همگی در پاسخ گفتند« :بلی»
گرچه با ورود بشر به عالم دنیا ،خصوصیات اين منازل و مراحل ،مورد نسیان و
فراموشی واقع میشود ،اما اصل و اثر آن معارف فطری در نزد انسان حاضر و همیشه با
وجود او عجین و همراه است.
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فَثَبَتَتِ الْمَعْرِفَةُ ّوَ نَسُوا المَوْقِفَ ّوَ سَیَذْکُرُّونَه.

0

پس معرفت خدا در انسانها ثابت شد و موقف و محل دریافت معرفت از یاد آنها
رفت و بعداً متذکر آن خواهند شد.
اين معرفت ثابت و پايدار ،چونان ستونی محكم ،در وجود انسان پايهگذاری شده
است تا در عالم كنونی ،بنای «دين حنیف» بر آن استوار گردد؛ دين قیم و مستحكمیكه
استحكام خويش را بیش از همه و پیش از همه ،مديون عمود پوالدين فطرت است.
حال برخی از آيات و احاديثِ مربوط به اين بحث را نقل میكنیم:
«ّوَ إذْ أخَذَ رَبُکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِیَتَهُمْ ّوَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا أَّنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنا کُنّا عَنْ هذا غافِلین* أَّوْ تَقُولُوا إنَما
أَشْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ ّوَ کُنّا ذُرِیَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُوّن».

1

به خاطر بیاور زمانی را که پروردگار تو از پشت بنی آدم ،فرزندانشان را بیرون آورد و
آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید :آیا من پروردگارتان نیستم؟! گفتند :آری؛
گواهی میدهیم .تا اینکه در روز رستاخیز [نتوانید بهانه آورده] بگویید :ما از این غافل
بودیم! یا بگویید :پدران ما قبل از ما مشرک بودند و ما هم فرزندان بعد از آنها
بودیم .آیا ما را به سبب آنچه باطل گروان انجام دادند .هالک میسازی؟!
آية شريفه از مرحلهای از وجود انسانها سخن میگويد كه در آن ،پروردگار آدم ،از
فرزندانش به ربوبیت خويش اقرار گرفت و اين اقرار بدان جهت گرفته شد كه كفار و
مشركین در روز قیامت نگويند كه ما از خدا غافل بوديم و يا چون پدران ما مشرک
بودند ما نیز مشرک شديم.
از اين آيه استفاده میشود كه پروردگار متعال شناختی دربارة خود به جمیع انسانها
داده است ،به طوری كه همة آدمیان به ربوبیت او شهادت و گواهی دادهاند؛ و اين
شناخت و اقرار حجت بالفعل بر همة انسانهاست و به حدی روشن و قوی است كه
شرايط خانوادگی و محیط كفرآلود اجتماعی ،قادر به از بین بردن كامل آن نیست و از

.1بحاراالنوار .453/3
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اين رو خدا در روز قیامت میتواند بر مشركان و كفار ،احتجاج كرده و عذر غفلت
خود آنها ،و يا مشرک بودن پدرانشان را نپذيرد.
روايات فراوانی در تفسیر و تبیین اين آية شريفه وارد شده كه در ادامه ،برخی از
آنها نقل خواهد شد .در اين احاديث بیان شده كه همة انسانها در عوالم پیشین ،اهلل
تعالی را بالمعاينه مشاهده كردهاند ،بهنحوی كه هیچگونه شک و شبههای در وجود او
نداشتهاند و اگر اين معرفت نمیبود كسی قادر نبود پروردگار خويش را در اين دنیا
بشناسد.
نكتة مهمی كه در اين احاديث به چشم میخورد اين است كه در مورد عوالم
متعددی به اين آيه استدالل شده است .اين نكته نشانگر آن است كه اخذ میثاق در
عوالم متعددی به وقوع پیوسته است .برخی روايات اخذ میثاق را در «عالم ارواح» بیان
كردهاند و برخی ديگر در «عالم ذرّ»؛ يعنی مرحلهای كه روح انسانها با بدن خاصی
همراه بوده است.
از جمله نكاتی كه در اين روايات به چشم میخورد آن است كه پس از اخذ میثاق،
انسانها موقف را فراموش كردهاند ،اما اصل معرفت خدا در قلوبشان ثابت مانده است.
و در برخی ديگر از روايات آمده است كه خداوند معاينه را فراموشاند ،اما اصل اقرار را
در قلوب انسانها ثابت و استوار گردانید.
از اينگونه احاديث معلوم میشود كه خصوصیات موقف و مكان تعريف الهی مورد
فراموشی واقع شده است .و همچنین عین آن معرفت اعطا شده كه از آن تعبیر به
«معاینه» میشود ،در اين عالم در نزد انسانها حاضر نیست ،بلكه تنها اصل شناخت
خدا در نزد انسان حضور دارد .در مباحث بعدی ،دربارة اين مطلب و نحوة متذكر شدن
به معرفت فطری بحث خواهد شد .و اينک ،برای نمونه ،برخی از رواياتی كه مطالب
فوق در آنها بیان شده ،نقل میشود:

زراره میگويد :از امام باقر دربارة آية میثاق سؤال كردم .فرمود:
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أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِیَتَهُ إِلی یَوْمِ القیامَةِ .فَخَرَجُوا کَالذَرِ ،فَعَرَفَهُمْ ّوَ أَراهُم نَفْسَهُّ .وَ لَوْ
ال ذلِکَ ،لَمْ یَعْرِفْ أَحَدٌ رَبَه...

0

خدا فرزندان آدم را تا روز قیامت ،از پشت آدم بیرون آورد .آنها بهصورت ذرات
کوچکی بودند .آنگاه خود را به آنان نمایاند و شناساند .و اگر این واقعه رخ نمیداد،
کسی پروردگارش را نمیشناخت.

زراره گويد از امام صادق در مورد آية میثاق سؤال كردم فرمود:

ثَبَتَتِ الْمَعْرِفَةُ فی قُلُوبِهِمْ ّوَ نَسُوا المَوْقِفَّ .وَ سَیَذکُرُّونَهُ یَوْماًّ .وَ لَوْ ال ذلِکَ ،لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ
مَنْ خالِقُهُ ّوَ ال مَنْ رازِقُه.

1

شناخت خدا در قلبها ثابت ماند و آنها موقف میثاق را فراموش کردند .و روزی آن
به یادشان خواهد آمد .و اگر این مسئله نبود ،کسی نمیدانست آفریننده و روزی
رسانش کیست.

امام صادق دربارة آية میثاق فرمود:

کاّنَ ذلِکَ مُعایَنَة اهلل .فَأَنْساهُمُ الْمُعایَنَةَ ّو أثْبَتَ الْإِقْرارَ فی صُدُّورِهِمّْ .وَ لَوْال ذلِکَ ،ما
عَرَفَ أَحَدٌ خالِقَهُ ّوَ ال رازِقَهّ .وَ هُوَ قَوْلُ اهللّ« :وَ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم لَیَقُولُنَ اهلل».

7

این مطلب معاینة خدا بود .پس از آن ،خداوند ،معاینه را از یاد آنها برد و اقرار را در
قلبهایشان ثابت و استوار ساخت .و اگر این مطلب نبود ،کسی آفریدگار و
روزیرسانش را نمیشناخت .و این آیة شریفه به همین مطلب اشاره دارد« :و اگر از
آنان سؤال کنی که چه کسی آنان را آفرید ،در پاسخ میگویند :خدا».
در آيات و احاديث فراوانی ،از عوالم سابق ،سخن به میان آمده و از وقايع اتفاق
افتاده در آنها ،گزارش شده است .اينگونه احاديث در اكثر موضوعات اعتقادی و حتی
اخالقی و فقهی ،همچون ابواب توحید ،نبوت ،امامت ،معاد ،حج ،دعا ،روح و نفس،
خلقت و غیره ،به چشم میخورد و كمتر بحثی از مباحث اعتقادی را میتوان سراغ
گرفت كه در آن بهنحوی بدين موضوع اشارتی نرفته باشد .نگارنده در جای ديگر
.1كافي .15/4
.4المحاسن،533/1ح .343
.5همانمأخذ،ص،053ح .1413
.0مبانيخداشناسيدرفلسفةيونانواديانالهي،صفحات141ـ .144

4
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مدارک  04آيه و حدود  111روايت را در اينباره ذكر كرده و پیرامون برخی از آنها
توضیحاتی داده است .و در اينجا تنها به سه نقل قول در اينباره اكتفا میكنیم:
 -0مرحوم آقابزرگ تهرانی نقل میكند كه فقیه و مورخ عالیقدر عالمة امینی
صاحب كتاب الغدير ،رسالهای در  061صفحه ،در تفسیر آية میثاق نگاشته و در آن03 ،
آيه و  071حديث دال بر وجود عالم ذر عنوان كرده است .جالبتر اين كه ايشان پس
از بررسی اسناد اين احاديث 41 ،حديث را صحیح اصطالحی -يعنی رواياتی كه سلسله
سند آنها ،همگی عادل و شیعة دوازده امامیهستند -دانسته است.

0

 -1فیلسوف شهیر ،صدرالمتألهین شیرازی ،كه بر اساس مبانی خاص فلسفة
خويش به تفسیر عالم ارواح پرداخته است ،اصل وجود عالم ارواح را از ضروريات
مذهب شیعه دانسته ،تعداد احاديث مربوط به آن را بیشتر از آن میداند كه قابل
شمارش باشد .عین عبارت ايشان چنین است:
لِلنَفْسِ اآلدمیَةِ کَیْنونةٌ سابقةٌ عَلَی البَدَّنِ مِنْ غَیْرِ لّزّومِ التَناسُخّ .و الرِّوایاتٌ فی هذا الْباّبِ
مِنْ طَریّقِ أصحابِنا ال تُحْصی کَثْرَةً؛ حتی أَّنَ کَینُونَةَ األرّواحِ قَبْلَ األجْسادِ کَأنَها کانَتْ
مِنْ ضَرّوریاتِ مَذْهَبِ اإلمامیَةِ رِضْواّنُ اهللِ عَلَیْهِمْ.

1

روح انسان سابق بر بدن ،وجودی داشته است ،بدون آنکه الزمة این سخن تناسخ
باشد .و روایاتی که در اینباره از طریق شیعه نقل شده ،از جهت کثرت ،قابل شمارش
نیست؛ به گونهای که تقدم ارواح بر اجساد ،همچون ضروریات مذهب امامیه رضوان
اهلل علیهم است.
آيةاهلل بهشتی پس از طرح مسألة فطرت به تفسیر آیات میثاق پرداخته و
 -3شهید 
نتیجه میگیرد:
«اين آيهها از گفتگويی میان خدا و همة انسانها ياد میكند كه در آن آدمیزادها در
برابر خدا قرار گرفته و با او در گفتگو بودهاند و در اين گفتگو همة آنها به
خداوندگاری خدا و اين كه او كارگردان هستی است اعتراف كرده و شهادت دادهاند،

.1الذريعه .545/0
.4كتابالعرشيّه،ص،45قاعدة3ازالمشرقالثاني .
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شهادتی كه در روز رستاخیز جلوی هر نوع عذر و بهانه ،عذر آگاه نبودن و خبر نداشتن
و تحتتأثیر گذشتگان قرار گرفتن را میگیرد».
ايشان پس از بیان اين مطالب ،به صحنهای كه پیمان فوق در آن بسته شده است
میپردازد و پس از نقل نظرية منكرين عالم ذرّ يعنی حسن بصری و معتزله و برخی
تفاسیر كه به تعبیر ايشان آهنگ تأويل دارد ،خود وجود عالم ذر را پذيرفته و مینويسد:
«آنچه دربارة مفاد اين آيه میتوان گفت اين است كه در آن اجماالً از يک مرحله از
هستی انسانها ياد میشود كه در آن به خداوندگاری خدا اعتراف داشته اند». ...

.1سيدمحمّدحسينيبهشتي،خداازديدگاهقرآن،ص35ـ .03

0

فصل دوم:
حاصل تعریف (ویژگیهای فطرت)
در اين فصل به خصوصیات اصلی فطرت میپردازيم:
 -1فطرت ،نوعی معرفت و شناخت خداست نه عقیده یا گرایش یا توان
همانگونه كه در بحث از آية میثاق گذشت ،حاصل تعريف خداشناختی متعالی دربارة

ذات اقدس الهی است .در اينجا به برخی آيات و روايات ديگر در اين زمینه
میپردازيم:
«فَأقِمْ ّوَجْهَکَ لِلدِینِ حَنیفاً فِطْرَةَ اهللِ الَتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیْلَ لِخَلّْقِ اهللِ ذلِکَ
الدِّینُ الْقَیِمُ ّوَ لکِنَ أکْثَرَالنّاسِ ال یَعْلَمُوّن».

0

آیة شریفه ،به سوی دین حنیف 1دعوت میکند و آن را بهعنوان فطرة اهلل مطرح
میکند و بیان میدارد که انسان بر آن مفطور و سرشته شده است ،و سپس
.1روم( .54/)54
 .4واژة «حنيفاً»درآية شريفه،ازلحاظادبي،حالاستياازدينياازمأمورومخاطبآية شريفه.دربارة معناي
لغوياينلفظبايدگفت:ريشة«حنيف»يعني«حنف»دراصلبهمعنايميل،تمايلوكجشدنبهسويياست.وبه
گفتهميشود.حنيفبهمعنايراهراستو

كسيكهپايشتمايلوكجيداردوباحالتخاصيراهميرود«أحنَف»

كسيكهبهسويدينمستقيم،ميلپيداكردهياازدينكجياعراضنموده،نيزآمدهاست.بهمسلمانان،حنيفگفته
لشدهاست.دراينبارهمراجعهكنيدبه:معجممقاييساللغه،114/4الصحاح/0

ميشودزيرابهدينمستقيممتماي


 41معرفت توحید و عدل

میفرماید فطرت قابل تغییر و تبدیل نیست و دین قیم و استوار نیز همین دین
فطری است.
0
در رواياتی كه در ذيل آية شريفة «حُنَفآءلِلِه غَیْرَ مُشْرِکینَ بِه» وارد شده ،حنیف
بودن را به فطرت تفسیر و معنا كردهاند:

عَنْ زُرارَةَ قالَ :سَأَلْتُ أبا جَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ اهللِ عَّزَّوَجَلَ« :حُنَفاءَ لِلِه غَیْرَ مُشْرِکینَ بِهِ»
ّوَ قُلْتُ :مَا الْحَنِیفِیَةُ؟ قالَ :هِیَ الْفِطْرَة.

1

مَالْحَنِیْفِیَةُ؟ قالَ :هِیَ الْفِطْرَةُ الَتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها .فَطَرَ اهللُ الْخَلّْقَ عَلی مَعْرِفَتِه.

7

در روايت اخیر و برخی روايات ديگر 4،حنیف بودن به فطرت و فطرت به معرفت
خدا تفسیر شده است .احاديث زيادی ذيل آية فطرت در كتب روايی موجود است.
شیخ حر عاملی ،مؤلف كتاب «ّوسائل الشیعه» ،در كتاب ديگرش« ،اثبات الهداة» بابی
را تحت عنوان «إِّنَ المَعْرِفَةَ الْإجْمالِیَةَ ضَرُّوْرِیَةٌ مَوْهَبِیَةٌ فِطْرِیَةٌ ال کَسْبِیَة» منعقد كرده و 62
حديث در اين باب نقل كرده ،و سپس اضافه میكند :به دلیل اينكه اين احاديث بیش از
حد تواتر است ،ما فقط برخی از آنها را آورديم.

6

عَنْ زُرارَةَ قالَ :قُلْتُ لِأَبی جَعْفَرٍ :أصْلَحَکَ اهللُ؛ قَوْلُ اهللِ عَّزَّوَجَلَ فِی کِتابِهِ« :فِطْرَةَ
اهللِ الَتی فَطَرَالناسَ عَلَیْها"؟ قالَ :فَطَرَهُمْ عَلَی التَوْحِیْدِ عِنْدَ المیْثاقِ عَلی مَعْرِفَتِهِ أَنَهُ

رَبُهُمْ .قُلْتُّ :وَ خاطَبُوه؟ قالَ :فَطَاْطَأَ رَأْسَهُ ثُمَ قالَ :لَوْ ال ذلِکَ ،لَمْ یَعْلَمُوا مَنْ رَبُهُمْ ّوَ ال
مَنْ رازِقُهُمْ.

2

،1503المصباحالمنير،ص130واساسالبالغه،ص.13درروايات«،حنيفيّت»بهفطرتومعرفتواسالمتفسير
شدهاست.درحديثيكهذيلآيةفطرتواردشده،يكيازمصاديقدين،نمازومصداقحنيفبودن،بهچپوراست
توجهنكردنبيانشدهاست.دررواياتديگرمصداقدين،قبلهومصداقحنيفبودن،اخالصدرعبادتودورياز
شركمعرفيشدهاست.ر.ك:البرهان .434/5
.1حج( .51/)44
.4معانياالخبار،ص،534ح .1
.5المحاسن،533/1ح .340
.0كافي،14/4ح .0
.3اثباتالهداة35/1ـ .05
.3توحيدصدوق،ص،554ح3ورجوعشودبهكتابالمحاسن533/1ح340و .343
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امام باقر

دربارة آیة فطرت فرمود :خدا انسانها را ،هنگام میثاق بر معرفت

خویش به اینکه پروردگار انسانهاست ،بر توحید مفطور ساخت .راوی از امام
پرسید :آیا خدا آنها را مورد خطاب قرار داد؟ امام سر مبارک خویش را فرو

افکند و سپس فرمود :اگر این خطاب نبود ،آدمیان پروردگار و روزیرسان خویش را
نمیشناختند.
از اين حديث معلوم میشود كه مراد از كلمة «فطرت» ،همان فطرت توحیدی است
كه هنگام میثاق و پیمان دربارة معرفت خدا ،حاصل گشته و اين میثاق بهصورت مكالمه
انجام يافته است و چنانكه اين معرفت نمیبود كسی پروردگار و روزیرسانش را
نمیشناخت.

امام صادق در مورد آية فطرت فرمود:
فَطَرَهُمْ جَمیعاً عَلَی التَوْحِید.

0

خدا همة مردم را بر توحید مفطور ساخت.
همانگونه که در احادیث فوق مشاهده میشود ،در برخی موارد فطرت به معرفةاهلل
معرفةاهلل با توحید

تفسیرشده و در پارهای موارد به توحید .در توضیح این مسأله باید گفت
یکی است و خداوند خود را متوحداً به انسانها معرفی کرده است.
در روايت زراره نیز كه قبالً نقل شد ،آمده بود:
فَطَرَهُمْ عَلی التَوْحیدِ عِنْدَ الْمِیثاقِ عَلی مَعرِفَتِه ،أَنَه رَبُهُمْ.

معرفةاهلل به اينكه پروردگار انسانهاست ،بر توحید

خدا انسانها را هنگام میثاق بر
مفطور ساخت.
اين مطلب يكی از تفاوتهای معرفت فطری با شناخت فلسفی است .زيرا اكثر
براهین اثبات وجود خدا ،تنها وجود خدا را اثبات میكند و برای اثبات توحید ،به ادله و
براهین ديگری نیاز است.

.1كافي،14/4ح5ورجوعشودبه:كافي،15/4ح3وتوحيدصدوق،ص،541ح3،3والمحاسن،533/1
ح .345
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قابل ذكر است كه در احاديث اهل سنت نیز فطرت به معنای «معرفةاهلل»« ،دین اهلل»
0

و «اسالم» تفسیر شده است.

در آيات قرآن كريم نیز صريحاً آمده است كه در وجود خدا هیچ شک و شبههای
نیست و اگر از انسانها پرسیده شود پديدآورندة آسمانها و زمین كیست ،میگويند
خدا:
"قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اهللِ شَکٌ فاطِرِ السَماّواتِ ّوَ الْأَرْض".

7

" ّوَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَماّواتِ ّوَ الْأَرْضِ لَیَقُولُنَ اهلل".

7

پیامبر اكرم فرمود:

کُلُ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَة یَعْنِی عَلَی الْمَعْرِفَةِ بِأَّنَ اهللَ عَّزَّوَجَلَ خالِقُهُ فَذلِکَ قُولُهّ« :وَ
لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَماّواتِ ّوَ الْأَرْضِ لَیَقُولُنَ اهلل".

4

هر مولودی بر فطرت متولد میشود و مراد از فطرت ،معرفت به این است که خدا
خالق اوست .و این آیه شریفه به همین مطلب اشاره دارد« :اگر از آنها بپرسی :چه
کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت :خدا».
همانطور كه میبینیم آيات و روايات نشان میدهند فطرتی كه اساس اديان الهی
معرفةاهلل

است ،معرفت و شناخت خدا و توحید اوست و حاصل تعريف خداوند،
میباشد.
بنابراين فطرت« ،عقیده» به خدا نیست .زيرا از آنجا كه دنیای كنونی ،موقف امتحان
و ابتالست و شبهات و امیال و اهوای آدمیان نیز كم نیستند و از طرف ديگر انسان
حامل استطاعت و قدرت اراده و اختیار است ،لذا نمیتوان گفت هر انسانی ضرورتاً به
خدا معتقد است؛ گرچه حامل معرفتی متعالی از اهلل تبارک و تعالی است كه با تذكر
مذكرين و تبلیغ مبلغین ،متذكر میشود و در موارد بسیار عقیده و ايمان نیز پیدا میكند.

.1الدّرالمنثور010/3ـ .014
.4ابراهيم( .14)10
.5زخرف(33/)05ور.ك:لقمان(43)51وزمر(53)51وعنكبوت( .35/)41
.0توحيدصدوق،ص،551ح .1
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بر اين اساس ،ديگر جايی برای اين سؤال باقی نمیماند كه چرا برخی ،در اين
جهان خدا را منكرند .زيرا فطرت ،معرفت است و اقرار و انكار به اختیار انسان واگذار
شده است و لذا به حسن و قبح متصف شده و ثواب يا عقاب بدان تعلق میگیرد.
گذشته از اينكه همین فطرت ،به واسطة عوامل ديگر محجوب شده ،نور حقیقت از
انسان پنهان میماند .در بحث «تسلیم و ایمان» اين مطلب مشروحتر بیان خواهد شد.
يكی ديگر از نتايج بحث فوق اين است كه فطرت« ،گرایش» به خدا نیست.
با وجود اين ،از آنجا كه انسان ،با فطرت الهی خويش ،خدای رحمان و رحیم ،كريم
و عطوف و زيبا و دوستداشتنی را ،با تمام وجود میيابد ،لذا نسبت به او گرايش پیدا
كرده و به او محبت میورزد .بنابراين گرايش متأخر از فطرت است.
بدينسان آن كس كه خدای خويش را در نور فطرت با اوصاف جالل و جمال
مشاهده میكند ،دل بدو میسپارد ،و به چیزی به غیر او دل نمیبندد .و اصوالً حبّ
راستین را در محبوب راست میتوان يافت و هرچه در غیر اوست ،میل و هوا و هوس
و خودپرستی است؛ گرچه با الفاظ زيبا بیان شود .و آن كس كه مجاز را قنطرة حقیقت
میداند ،از حقیقت بدور است؛ كه« :أَیَکُوّنُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُهورِ ما لَیْسَ لَکَ »...

0

آری؛ كسی كه اهواء و استكبار و غرور و عناد ،وجودش را پر كرده و سیاهی جايی
برای نور در قلبش باقی نگذاشته ،گرايشی نیز به خدا ندارد ،از اين رو اين سؤال كه
پس چرا برخی انسانها به خدا گرايش و كششی ندارند ،وجهی نخواهد داشت .توضیح
اين مطلب نیز در مرحلة «تسلیم» خواهد آمد.
از ديگر نتايج بحث مذكور اين است كه فطرت «توانِ خداشناسی» نیست.
اصوالً توان خداشناسی هنگامی به انسان داده میشود كه خدای خويش را
نمیشناسد و لذا قدرت و توان اين شناخت به او داده میشود تا با استفاده از آن خدا را
معرفةاهلل در عالیترين درجه در نزد انسان-گرچه به

بشناسد .بنابراين با توجه به اينكه
نحو بسیط و مكنون -حاضر و حاصل است ،جايی برای توان و قدرت باقی نمیماند؛
زيرا نتیجة بكارگیری قدرت ،تحصیل امر حاصل خواهد بود.
،مفاتيحالجنانواقبالاالعمال،ص .503

بخشدومدعايعرفهسيدالشهدا
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آری؛ اگر منظور اين باشد كه آدمیقادر است پس از تذكر مذكرين و عنايت الهی،
اصل معرفت فطری را به ياد آورد.
و يا با مجاهدتهای روحی و عبادات خالصانه ،زمینة توجهات خاص الهی را
فراهم كند تا مراتب عالی معرفت فطری كه در لسان روايات به رؤيت و معاينه تعبیر
میشود ،بر او تجلّی نمايد ،و يا اينكه بر اثبات صانع از طريق آيات آفاقی و انفسی،
احتجاج و استدالل نمايد ،اين مطلب درست است و انسان چنین توانايیها را دارد .اما
اينها به فطرتی كه اساس دين است ،ربطی ندارند و نبايد در تفسیر و توجیه فطرت به
كار گرفته شوند.
 -2معرفت فطری صُنع خداست نه فعل انسان
در آيات زيادی از قرآن كريم ،خدای متعال ،هدايت را فعلی از افعال اختصاصی خويش

كه احدی در آن شريک نیست ،معرفی كرده است .اين آيات هدايت حقیقی را فقط
هدايتی میدانند كه از طرف خدا باشد:
«إّنَ عَلَیْنا لَلْهُدی».

1

همانا ،راهنمایی و هدایت بر ماست.
«إنَکَ ال تَهْدی مَنْ أَحْبَبْتَ ّوَ لکِنَ اهللَ یَهْدی مَنْ یَشاء».

7

تو هر کسی را که بخواهی هدایت نمیکنی؛ خداست که هر که را بخواهد هدایت
میکند.
3
«لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ ّوَ لکِنَ اهللَ یَهْدِی مَنْ یَشاء».
«إّنَ هُدَی اهللِ هُوَ الْهُدَی».

4

هدایتی که از سوی خدا باشد ،هدایت حقیقی است.
1
«إّنَ الْهُدَی هُدَی اهلل».
.1ليل( .14/)14
.4قصص( .33/)43
.5بقره( .434/)4
.0انعام(31/)3وبقره( .144/)4
.3آلعمران( .35/)5
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هدایت ،هدایتِ خداست.
در كتب آسمانی عهد عتیق و جديد نیز به اينگونه معانی در مورد معرفت خدا
برمیخوريم .برای نمونه يک عبارت كوتاه نقل میشود:
خدا خود را شناسانیده است.

1

در دعاها و احاديث فراوانی هم كه در كتابهای مختلف در اينباره وارد شده،
صريحاً معرفت ،بهعنوان صُنع و فعل خدا كه بندگان در آن نقشی ندارند معرفی شده
است.
در اين روايات بیان شده كه خدای متعال هیچ وسیلهای برای رسیدن مردم به
معرفةاهلل نیستند بلكه بر

معرفةاهلل در اختیار آنان قرار نداده است و آنها مكلف به

خداست معرفی خود و بیان آن ،و بر انسانهاست تسلیم در مقابل او و اطاعت از
فرامینش .در روز قیامت نیز خدا بهوسیلة همین معرفت اعطايی بر انسانها احتجاج
خواهد كرد.
اين مطالب در رواياتی كه در زير نقل میشود ،مذكور است:

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاهلل :اَلْمَعْرِفِةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِیَ؟ قال :مِنْ صُنْعِ اهللِ .لَیْسَ لِلْعِبادِ فِیها

صُنْعٌ.

1

راوی میگوید :از امام صادق

پرسیدم :معرفت کار چه کسی است؟ امام (ع)

فرمود :کار خداست نه بندگان.

امام صادق فرمود:

لَیْسَ لِلهِ عَلی خَلْقِه أَّنْ یَعْرِفُواّ .وَ لِلْخَلّْقِ عَلَی اهللِ أَّنْ یُعَرِفَهُمّْ .وَ لِلهِ عَلَی الْخَلّْقِ إذا عَرَفَهُمْ
أَّنْ یَقْبَلُوا.

7

شناختِ خدا بر عهدة انسانها نیست .بر خداست معرفی خود .و بر انسانهاست
پذیرش او پس از تعریف.

قُلْتُ لِأَبی الْحَسَنِ الرِضا لِلنّاسِ فِی الْمَعْرِفَةِ صُنْعٌ؟ قال :ال.
.1عهدعتيق،مزامير،باب،1ص .13
.4كافي .135/1
.5همانمأخذ،ص .130
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از امام رضا سؤال شد :آیا انسانها در معرفت نقشی دارند؟ امام فرمود:
خیر.

امام صادق فرمود:

لَمْ یُکَلِفِ اهللُ العِبادَ الْمَعْرِفَةَ ّوَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إلَیْها سَبِیالً.

1

خداوند انسانها را بر معرفت مکلف نساخته است و راهی هم برای معرفت در
انسانها قرار نداده است.

سُئِلَ أَمِیْرُالْمُؤْمِنینْ :بِمَ عَرَفْتَ رَبَکَ؟ قالَ بِما عَرَفَنِی نَفْسَه.

از امیرالمؤمنین

7

پرسیده شد :چگونه پروردگارت را شناختی؟ فرمود :به معرفیِ

خودش ،او را شناختم.

راوی میگويد :از امام صادق شنیدم كه میفرمود:
إِّنَ أَمْرَاهللِ کُلَهُ عَجِیْبٌ إِال أَنَهُ قَدِاحْتَجَ عَلَیْکُمْ بِما قَدْ عَرَفَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ.

4

همة کارهای خدا عجیب است ،اال اینکه به واسطة معرفی خود بر شما ،بر شما حجت
را تمام کرده است.

قُلْتُ لِأَبی عَبْدِاهلل :أَصْلَحَکَ اهللُ هَلْ جُعِلَ فِی النّاس أَداةٌ یَنالُوّنَ بِهاالْمَعْرِفَة؟ قالَ:
فَقالَ :ال .قُلْتُ :فَهَلْ کُلِفُوا الْمَعْرِفَة؟ قالَ :ال .عَلَی اهللِ الْبَیاّنُ.

6

راوی میگوید :به امام صادق عرض کردم :آیا در مردم ابزاری نهاده شده که
بهوسیلة آن به معرفت برسند؟ امام فرمود :خیر .عرض کردم :آیا به تحصیل معرفت
تکلیف دارند؟ فرمود :خیر .بر خداست که بیان کند.

امیرالمؤمنین فرمود:

اِعْرِفُوا اهللَ بِاهللِّ ،وَ الرَسُولَ بِالرِسالَةِّ ،وَ أُّولِی الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُّوفِ ّوَ الْعَدْلِ ّوَ الْإِحْساّن.

.1بحاراالنوار .441/3
.4المحاسن،513/1ح .340
.5كافي33/1ورجوعكنيدبهص،134ح1وص،130ح .0
.0همانمأخذ .
.3همانمأخذ،ص .135
.3كافي .33/1
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خدا را به خدا بشناسید ،و رسول را به رسالتش ،و صاحبان فرمان را به امر به معروف
و دادگری و نیکوکاری.
0
یا مَنْ دَلَ عَلی ذاتِهِ بِذاتِه.
ای کسی که خودت بر خود ،داللت میکنی.
 -3معرفت فطری ،معرفتی صریح و روشن است نه شناختی مبهم
همانگونه كه در فصل اول گذشت ،خدای متعال در مواقفی پیش از اين عالم ،شناخت

حقیقی خود را به همة انسانها اعطا كرد و سپس از آنان بر ربوبیت خويش اقرار گرفت .در
اين معرفی ،اهلل تعالی در يک فضای مقدس و نورانی شخصِ خويش را به انسانها شناساند.
...أراهم نفسه.

7

و همة انسانها او را با چشم الهی ،مشاهده كردند ،به طوری كه هیچگونه شک و
شبههای در آن نبود .شدت و وضوح اين معرفت به قدری بوده است كه در احاديث با
تعابیر «معاینه» 7و «رؤیت» 4از آن ياد میشود و قطعاً اين معاينه ديدن به چشم سر و يا
تجسم پروردگار نیست.
در عالم كنونی نیز انسانها در حاالت مختلف ،به واسطة عواملی كه خداوند آنها را
وسیلة تذكر و يادآوری معرفت فطری قرار داده ،متذكر آن معرفت میشوند؛ گرچه میزان
متذكر شدن افراد در حاالت مختلف به يک اندازه نیست و معموالً عینِ آن معرفت پیشین
ظاهر نمیشود بلكه جلوههايی از آن بر انسان متجلی میگردد .اين تجلیاتِ معرفتی نیز صنع
خداست و در حین متذكر شدن ،اين خدای كريم است كه مراتبی از معرفت فطری را از
«بساطت» بیرون آورده و به «معرفت ترکیبی» مبدّل میسازد.
بايد توجه داشت كه :گرچه انسان و اختیارش در اصل تركیب معرفت فطری و
توجه به آن نقشی ندارد و ظهور معرفت فطری صنع خداست ،اما اختیار و انتخاب
انسان از جهتی در اين مورد مدخلیت دارد .زيرا اگر شخص بعد از متذكر شدن در
.1دعايصباح،مفاتيحالجنان .
.4كافي .15/4
 .5المحاسن .533/1
.0توحيدصدوق،ص .113

 43معرفت توحید و عدل

دفعات اولیه كه حجت بر او تمام میشود ،تسلیم خدا شده و خود را در مسیر عبوديت
قرار دهد ،خداوند نیز درجات عالیتری از معرفت الهی را بر قلب او متجلی میسازد تا
جايی كه ممكن است عین رؤيت و معاينه عوالم پیشین را در لحظاتی ،بر قلب مؤمنان
و اولیای الهی ظاهر سازد؛ و اين عالیترين درجات عرفان حقیقی و دينی است .بنابراين
ارادة انسان در اصل معرفت و متذكّر شدن به آن مؤثّر نیست ،بلكه «سنةاهلل» بر اين
جاری شده است كه بر اساس نحوة سمتگیری و انتخاب انسان ،او را از درجات
مختلف «معرفةاهلل» بهرهمند میسازد.
اين مسئله نقش اراده و عبادت و اخالق را در معرفت نشان میدهد .بنابراين اگر
«معرفةاهلل» به انسان نسبت داده میشود و در حوزة افعال اختیاری او قرار میگیرد ،از
همین جهت مذكور است .اين مطلب را در مبحث «تسلیم» پی خواهیم گرفت.
 -4معرفت فطری قبل از متذکّر شدن ،بسیط است نه مرکّب
مراد از «بسیط» بودن معرفت اين است كه انسان بدان توجهی ندارد و از آن غافل است.

و مراد از «مرکب» شدن آن ،توجه يافتن آدمیبه معرفت خود میباشد.
اين نیز يكی از حكمتهای الهی است كه آدمی در اثر اشتغال به زندگی روزمرّه،
غالباً از خداوند غفلت مینمايد و توجهی به او ندارد .اصوالً شأن دنیا ،شأن فريبندگی و
غفلت از خداست و اگر اينگونه نبود ،دنیا نمیتوانست وسیلة امتحان و ابتال باشد و
عبادت خدا در دنیا ،آن اهمیت را نداشت كه انسان را به مقام تقرب به خدا و
خلیفةاللهی ،سوق دهد .با اين همه پس از تذكر انبیا و مبلغین الهی ،انسانها متوجه
معرفت الهی میشوند و حجت بر آنها تمام میشود و پس از آن يا تسلیم خدا
میشوند و مسیر عبوديت را انتخاب میكنند و يا مسیر سرپیچی و عصیان و تبعیت از
هوا و هوس را برمیگزينند.
 -5کانون معرفت فطری قلب است نه ذهن
همانگونه كه گذشت ،معرفت فطری صنع خداست و ذهن انسان و تصورات او نقشی

در اين معرفت ندارد .به ديگر سخن ،پروردگار متعال بدون واسطة هرگونه تصور و
فعالیت ذهنی انسان ،خود را به روح و روان او شناسانده است و اين مطلب همان است
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كه در روايات با عنوان «معرفت و رؤيت قلبی» عنوان میشود .در برخی احاديث فصل
اول اين مطلب بیان شده بود كه از تكرار آنها خودداری كرده و به چند حديث ديگر
در اينباره اكتفا میكنیم:
 ...فَقالَ :یا أَمِیرَالْمُؤمِنینَ هَلْ رَأَیْتُ رَبَکَ حِینَ عَبَدْتَه؟ قالَ :فَقالَّ :وَیْلَکَ ،ما کُنْتُ أَعْبُدُ
رَبّاً لَمْ أَرَه ،قالَّ :وَ کَیْفَ رَأَیْتَه؟ قالَّ :وَیْلَکَ ال تُدرِکُهُ الْعُیُوّنُ فی مُشاهَدَةِ الْأَبْصارِ ّوَ لکِنْ
رَأتْهُ القُلُوّبُ بِحَقائِّقِ الْإیماّن.

0

از امیرالمؤمنین پرسیدند :آیا پروردگارت را هنگام پرستش او دیدهای؟ امام
فرمود :وای بر تو! من آن نیستم که پروردگاری را که ندیدهام ،بپرستم .عرض کردند:
چگونه او را دیدهای؟ فرمود :وای بر تو! دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک نکنند
ولی دلها با حقایق ایمان او را میبینند.
فَقالَ لَهُ :یا أَبا جَعْفَر ،أَیَ شَیْ ءٍ تَعْبُد؟ قالَ اهللَ تَعالی .قالَ رَأَیْتَه؟ قالَ :بَلْ لَمْ تَرَهُ الْعُیُوّنُ
بِمُشاهَدَةِ الْأَبْصارِّ ،وَ لکِنْ رأَتْهُ الْقُلُوّبُ بِحَقائِّقِ الْإِیْماّن. ...

1

از امام باقر پرسیدند :چه چیز را میپرستی؟ فرمود :خدای متعال را پرسیدند :آیا
او را دیدهای؟ امام فرمود :دیدگان او را به بینایی چشم نمیبینند ،اما دلها او را به
حقیقت ایمان میبینند.

عَنْ أَبی عَبْدِاهللِ

قالَ :قُلْتُ لَهُ :أَخْبِرْنی عَنِ اهللِ عَّزَّوَجَلَ ،هَلْ یَراهُ الْمُؤْمِنُوّنَ یَوْمِ

الْقِیامَةِ؟ قالَ :نَعَمْ ّوَ قَدْ رَأَّوْهُ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیامَةِ .فَقُلْتُ :مَتی؟ قالَ :حِیْنَ قالَ لَهُمْ« :أَلَسْتُ
بِرَبِکُمْ قالُوا بَلی» .ثُمَ سَکَتَ ساعَةً ثُمَ قالَّ :وَ إّنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیَرَّوْنَهُ فِی الدُنْیا قَبْلَ یَوْمِ
الْقِیامَةِ .أَلَسْتَ تَراه فی ّوَقْتِکَ هذا؟! ّ ...وَ لَیْسَتِ الرُؤْیَةُ بِالْقَلْبِ کَالرؤْیَةِ بِالْعَیْن. ...

3

از امام صادق
امام فرمود :بله؛ و قبل از روز قیامت هم او را مشاهده کردهاند .سؤال شد :در چه
زمانی؟ امام فرمود :وقتی که به آنها گفته شد« :ألست بربکم ،قالوا بلی» .آنگاه
سؤال شد :آیا مؤمنان در روز قیامت خدا را مشاهده خواهند کرد؟

ور.ك:نهجالبالغه،خطبة،131ص .433

.1كافي13/1ح3
.4كافي13/1ح3وتوحيدصدوق،ص .143
.5توحيدصدوق،ص .113
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مدتی سکوت کرد و سپس فرمود :همانا مؤمنان در دنیا و قبل از قیامت نیز خدا را مشاهده
میکنند .آیا اآلن ،خدا را مشاهده نمیکنی...مشاهدة قلبی نظیر مشاهده با چشم نیست.
-6معرفت فطری تنها معرفت حقیقی و پایه و اساس ایمان دینی است

در رواياتی كه در ذيل آية میثاق و آية فطرت نقل شد اين نكته به چشم میخورد كه
اگر معرفت فطری نمیبود ،كسی پروردگار و آفريننده و روزیرسانش را نمیشناخت.
(لَوْ ال ذلِکَ لَمْ یَعْرِف اَحَدٌ رَبَه .لَوْ ال ذلِک لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ مَنْ خالِقُه ّوَ ال مَنْ رازِقُه).
از اينگونه تعابیر معلوم میشود كه فطرت اساس و پاية خداشناسی دينی است و
بدون آن معرفت حقیقی خدا ممكن نخواهد بود.
اصوالً معرفت حقیقی نسبت به يک شیء ،شناخت شخص آن شیء است و
شناختهای عقلی در قالب تصورات كلی ،شناخت حقیقی محسوب نمیشود.

0

در برخی روايات نیز معرفت قلبی ،اساس ايمان دانسته شده است:
اَلْإیماّنُ ،مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ ّوَ إقْرارٌ بِاللِساّنِ ّوَ عَمَلٌ بِالْأًَرْکاّن.

1

ایمان ،شناختن به دل و اقرار به زبان و فرمان بردن با اندامهاست.
7
اَلْمَعْرِفَةُ أَصْلٌ ،فَرْعُهُ الْإیماّن.
أَفْضَلُکُمْ ،أَفْضَلُکُمْ مَعْرِفَةً.

4

.ابوهاللعسكريميگويد:فرقمعرفتوعلمآناستكهمعرفتاخصّازعلماستوبهمعنايعلمبهشخصچيزي

1
استبهطوريكهازاشيايديگرمتمايزباشد(.الفروقاللغوية)34/طبقاينبيانعلمشاملشناختكليوشناختشخصي

حسيميداند.

شود،امامعرفتدراصلفقطبرشناختشخصيومصداقياطالقميگردد.فيومي،معرفتراشناخت


مي
شايدوجهآناينباشدكهشناختحسي،شناختشخصياستنهشناختكليودرآنشخصچيزيادراكميشودنه

تصوركليآن(.المصباحالمنير) 
زكرياميگويد«:عرف»دراصلدومعناداشتهاست؛يكي«پشتسرهمآمدندوچيزوديگري«سكونوآرامش

فارس 
بن

وطمأنينة».وكلماتيمانند«معرفت»و«عرفان»از«عرف»بهمعنايدوممشتقشدهاست(.معجممقاييساللغه).بنابراين،
معرفتوعرفاندرلغتاصيلعرببههرنوععلموشناختياطالقنميشدهاست،بلكهدرموردنوعخاصيازشناختكه

همراهباآرامشروحيباشد،بهكارميرفتهاست.شايد بههمينجهتكلمة «عِرف»،بهمعنايصبرو«عَرف»،بهمعناي

شود(.اساسالبالغهزمخشريوصحاحجوهري) .


بويخوش،استعمالمي
معلوماستكهآرامشروحينسبتبهچيزي،حداقلدردرجاتباالتر،وقتيحاصلميشودكهنسبتبهشخصومصداق

نسبتبهچيزي،آرامشحقيقيرادرانسانايجادنميكند .

آنچيزعلميحاصلميشودوتصوراتكلي

نهجالبالغه،حكمة،443ص .343
 .4
.5بحاراالنوار .10/5
.0همانمأخذ.روشناستكهمرادازمعرفت،همانمعرفتقلبياستكهدررواياتاولتصريحشدهاست .

فصل سوم:
مکتب «توصیف» و «تعبیر» در اسما و صفات الهی
قبل از ورود به اصل بحث ،بايد اين حقیقت يادآوری شود كه در مأثورات دينی،
توصیف عقلی خداوند مورد نهی قرار گرفته است و حتی امكان توصیف ذات الهی و
تصور صفات او نیز نفی شده و هرگونه صورت عقلی از خدا سلب گرديده است.
أَهللُ أَکْبَرُ مِنْ أَّنْ یُوْصَف.

0

1

خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود.
7
ال یَقْدِرُ الْعِبادُ عَلی صِفَتِه.
انسانها قادر به توصیف خدا نیستند.
4
سُبْحانَهُ ّوَ تَعالی عَنِ الصِفات.
خدا از توصیفات ،منزه و متعالی است.
6
فال تُدْرِکُ الْعُقُولُ ّوَ أَّوْهامُها ّوَ الَ الْفِکَرُ ّوَ خَطَراتُها ّو الَ الْأَلْباّب ّوَ أَذْهانُها صِفَتَه.
.1دربارةرواياتيكهپسازايننقلخواهدشد،بايدبهايننكتهتوجهنمودكهكلمة«صفة»دراصل،مصدراستو
باشد،گرچهدرمواردمتعددبهمعنايحاصلمصدرنيزبهكارميرود.رجوع

معنايلغويآن«توصيفكردن» 
مي
العرب،المصباحالمنيرواساسالبالغه .


كنيدبهلسان
.4معانياالخبار،ص،11حديث1و .4
.5توحيدصدوق،ص .113
.0همانمأخذ،ص .31
.3توحيدصدوق،ص .03
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عقلها و تصوراتش ،فکرها و خطوراتش ،خردها و ذهنهایش ،صفت خداوند را درک نمیکنند.
مُحَرَمٌ ...عَلی غَوائِصِ سابِحاتِ النَظَر تَصْوِیْرُه ...مُمْتَنِعٌ...عَنِ الْأَذْهاّنِ أَّنْ تُمَثِلَه...قَدْ ضَلَتِ
الْعُقُولُ فِی أَمْواجِ تَیّارِ إدْراکِه.

0

تصویر کردن خدا بر شناوران غواص [کسانی که در تصور خدا تفکر و خوض
میکنند] حرام است ...مجسم کردن او در ذهنها محال است...عقلها در امواج
پرتالطم ادراکش ،گمراه گشتهاند.
روايات زيادی در اين زمینه در كتب حديث نقل شده است كه برای نمونه
خوانندگان عزيز را به كتاب توحید صدوق ارجاع میدهیم.
در توجیه مطلب فوق بايد به دو مقدمه توجه كرد.
الف) خالق و مخلوق هیچ شباهتی با هم ندارند و از جهت ذات و اوصاف با هم
متباين و متخالفند .زيرا اگر آفريدگار خصوصیات آفريدگان را داشته باشد ،او نیز آفريده
شده خواهد بود نه آفريننده:
«لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْء»

1

چیزی شبیه خداوند نیست.
باّنَ مِنَ الْخَلّْقِ فَال شَیْءَ کَمِثْلِه.
خدا با مخلوقات متباین است پس چیزی شبیه او نیست.
4
مُباینٌ لِجَمیعِ ما أَحْدَثَ فِی الصِفات.
خدا با همه حادثها در صفات متباین است.
6
إّنَ اهلل تَبارکَ ّوَ تَعالی خِلْوٌ مِنْ خَلْقِه ّوَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنهُ.
7

فَکُلُ ما فِی الْخَلّْقِ ال یُوجَدُ فی خالِقِه ّوَ کُلُ ما یُمْکِنُ فیه یَمْتَنِعُ مِن صانِعِه.

2

هرچه در مخلوق باشد در خالق یافت نمیشود .و هرچه در مخلوق ممکن است یافت
شود ،ممتنع است در سازندة آن یافت شود.
.1عيوناخبارالرضا .141/1
.4شوري( .11/)04
.5توحيدصدوق،ص .54
 .0توحيدصدوق،ص 31
.3توحيدصدوق،ص143و .143
.3همانمأخذ،ص04ور.ك:توحيدصدوق،ص .403،35،33،04،01،53،53
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ب -شناخت انسان و دايرة معلوماتش ،دربارة موجوداتی است كه به نحوی با او
سنخیت دارند و دو موجودِ از همه جهت متباين ،محال است نسبت به يكديگر ،معرفت
حقیقی و شناخت مصداقی و شخصی داشته باشند؛ مگر اينكه يكی خالق ديگری باشد
كه در اين صورت ،خالق به مخلوق خويش احاطه و علم دارد و اال نمیتوانست آن را
خلق كند؛ ولی مخلوق فقط از اثر و فعل خالق در خويش و موجودات ديگر ،به وجود
خالق پی میبرد ،بیآنكه نسبت به او معرفت حقیقی را دارا شود.
از دو مقدمة فوق نتیجه میشود كه معرفت حقیقی مخلوق ،با استفاده از آالت ادراكی

خويش ،نسبت به خالق محال است 0.و بنابراين توصیف ذهنی مخلوق نسبت به خالق نیز
ممكن نخواهد بود.
دلیل ديگری كه دربارة عدم امكان توصیف میتوان ارائه كرد اين است كه هرگونه
توصیفی كه در محدودة «خروج از حدین» نگنجد ،در نهايت به نوعی تشبیه میان

آفريننده و آفريده شده میانجامد .زيرا تصورات اثباتی 1انسان در محدودة

آفريدهشدههاست .از طرف ديگر اگر خالق شبیه مخلوق باشد ،ديگر نمیتواند خالق
باشد زيرا خالق و مخلوق ،از لحاظ ذات و صفات ،وجه مشتركی با هم ندارند .از همین
جاست كه در آيات و روايات در بیان اوصاف خدا ،هرگونه شباهت به مخلوقات نفی
شده است حتی در اطالق لفظ «شیء» كه عامترين مفهوم است:

سُئِلَ أَبُوجَعْفَر :أَیَجُوزُ أَّنْ یُقال :إِّنَ اهللَ شِیءٌ؟ قال :نَعَمْ یُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَیْنِ:

حَدِالتَعْطِیلِ ّوَ حَدِالتَشْبِیه.

7

از امام باقر سؤال شد :آیا رواست که به خدا ،شیء گفته شود .پاسخ فرمودند:
بله [به شرط اینکه] 4از دو حد تعطیل و تشبیه بیرون آورده شود.

از داليل فوق ،دو مورد خارج میماند:

طورمكررازخداوندميخواهندتاخودشرابهآنان


هايخود،به

،درمناجات
.1ازهمينجاستكهمعصومين
(بحاراالنوار .)13/10
معرفينمايد«:اَسْئَلُكَمَسْأَلَةَمَنْيَعْرفُكَكُنْهُمَعْرَفَتِكَ...فَأَسْأَلُكَ...أَنْتُعَرِفَنِينَفْسَكَ» .
.4دربارةتصوراتاثباتيوسلبيدرادامهبحثيخواهيمداشت .
.5كافي33/1ور.ك:ص30ـ .34
.0باصطالحتخصُصاًنهتخصيصاً .
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 -0اقرار و اعتقاد به وجود آفريدگار در اثر توجه به آفريدگان كه شناختی عقلی و
كلی است ،و در بحثهای قبلی توضیحش گذشت .در اين نوع شناخت ،عقل مستقیماً
با شخص خالق ارتباط معرفتی برقرار نمیكند ،بلكه به واسطة مخلوقات ،كه آيات و
نشانههای خالق هستند ،به شناخت كلی در محدودة بیرون آوردن ذات حق از تعطیل و
تشبیه ،يعنی اثبات بدون تشبیه دست میيابد .اين نوع شناخت در تحلیل نهايی به تنزيه
از «نفی و تعطیل» و تقديس از «تشبیه» برمیگردد و نام توصیف نمیتوان بر آن نهاد.
زيرا در توصیف ،ذات الهی به واسطة تصورات عقلی توصیف میشود؛ و از آنجا كه
خدای سبحان صفتی زائد بر ذات ندارد ،توصیف صفات نیز به توصیف ذات
برمیگردد .در حالی كه در اين نوع شناخت ،صرفاً به وجود صانع و پروردگار عالم
اقرار میشود و گزارش محتوايی از ذات او ارائه نمیگردد.
 -1تعريف خدا توسط خود او بر قلوب انسانها يا معرفت فطری .گرچه اين تعريف،
معرفتی شخصی و مصداقی است (عَرَفَهُم نَفْسَه) ،اما صُنع خداست نه فعل انسان.
از اين دو مورد كه بگذريم ،آدمیان از هرگونه شناخت واقعی نسبت به خدا ،عاجزند
و هر آنچه در اين ارتباط تصور و توهم شود ،تحت عنوان «توصیف» قرار گرفته ،و از
ساحت قدس الهی منفی است و بايد خدا را از آنها تنزيه و تقديس نمود.
در مكتب «توصیف» ذات الهی توسط مفاهیم و تصورات ذهنی معرفی میشود و

معرفت خدا متأخر از توصیف اوست .به عبارت ديگر ،همانگونه كه در مكتب «اثبات

گروی» 0وجود خدا قبل از اثبات عقلی ،مجهول و منفی شمرده میشود ،در اينجا نیز
خدا قبل از توصیف« ،غایب» محسوب میشود .و لذا برای معرفی و شناخت او بايد به

توصیف عقلی پرداخت و هرچه مفاهیم بیشتری دربارة خدا و اوصاف او نقش بندد،
خداوند بیشتر و بهتر معرفی و شناخته میشود و هر كس بیشتر بتواند او را توصیف
كند ،درجة عالیتری از عرفان الهی نصیبش خواهد شد.

ارسطوميباشد،دركتاب«مبانيخداشناسيدرفلسفةيونانواديانالهي»،

.1اينمكتبكهمصداقبارزآنفلسفة
ازنويسنده،بهتفصيلموردريشهيابيوتحليلقرارگرفتهوروشبكارگيريآندرخداشناسيفالسفة يونانبيان

شدهاست .
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حال سؤالی كه در اينجا مطرح میشود اين است كه بر پاية معرفت فطری ،اسما و
صفات الهی چه نقشی در خداشناسی و معرفی خداوند دارند؟
به كارگیری اسما و صفات بر مبنای «الهیات فطری» به معنای اشاره به ذات مقدس
خداوند است كه قبالً در نور معرفت فطری مشاهده شده است ،و معرفت فطری ،اين به
كارگیری را تصحیح و توجیه میكند .به ديگر سخن اسما و صفات همگی وسیلة تذكر
به خدای متعال بوده و «تعبیر» از ذات اقدس الهی است.
در مكتب «تعبیر» اطالق اسما و صفات متأخر از مرتبة معرفت فطری خداست و
ذات اقدس الهی قبل از «تعبیر»« ،شاهد» است نه «غایب».

امام رضا

در خطبة مشهوری كه پس از هجرت به سرزمین طوس ،در مجلس

مأمون ايراد كردند ،اصول معارف توحیدی را بیان نمودند .اين خطبه شباهت زيادی با
خطبة اول نهجالبالغه دارد و با اين جمالت آغاز میشود:
أَّوَلُ عِبادَةِ اهللِ تَعالی مَعْرِفَتُهُّ ،وَ أَصْلُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِیْدُهّ ،وَ نِظامُ تَوْحِیدِاهللِ تَعالی نَفْیُ
الصِفاتِ عَنْه ...و سپس میفرمايند:
فَأَسْماؤُهُ تَعْبِیْرٌ.

0

در روايت ديگری ،تفاوت مذكور دربارة «توصیف» و «تعبیر» بیان شده است:
ّ ...وَ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ یَعْبُدُ الْمَعْنی بِالصِفَةِ ال بِالْإدْراک ،فَقَدْ أَحالَ عَلی غائِبٍ...قِیْلَ لَهُ :فَکَیْفَ
سَبِیْلُ التَوْحِیْد؟ قَالَ :باّبُ الْبَحْثِ مُمْکِنٌ ّوَ طَلَبُ الْمَخْرَجِ مَوْجُودٌ ،إّنَ مَعْرِفَةَ عَیْنِ الشَاهِدِ
قَبْلَ صِفَتِه ّوَ مَعْرِفَةَ صِفَةِ الْغائِبِ قَبْلَ عَیْنِه...

1

و آن که بگوید معنا را [یعنی ذاتی را که اسما بر او اطالق میشود] با توصیف او
[یعنی بهوسیلة صور ذهنی و وجه مفهومی او] بندگی میکند [و بدان معتقد است] ،نه
به یافتن و وجدان ذات ،به خدای غایب و پنهان دعوت کرده است [یعنی امکان
معرفت حقیقی او را نفی کرده و مطلقاً غایبش دانسته است...].
پرسیدند :پس راه يكتاپرستی چیست؟ فرمود :راه باز است و جستوجوی چاره
ممكن .همانا شخص شاهد و حاضر ،خودش قبل از صفاتش شناخته میشود[ ،اما]
شخص غايب ،صفاتش قبل از خودش شناخته میشود.
.1عيوناخبارالرضا131/1ـ .134
تحفالعقول،ص .543
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ّوَالْأَسْماءُ ّوَ الصِفاتُ مَخْلوقاتٌّ .وَالْمَعْنِیُ بِها هِوَ اهلل.

0

اسما و صفات خلق شدهاند و معنایی که به واسطة آنها قصد میشود ،خداست.
ّ ...وَ مَنْ عَبَدَالْمَعْنی دُّوّْنَ الْاِسْمِ فَذاکَ التَوْحِیْدُ ...أَهلل مَعْنیً یُدَلُ عَلَیْهِ بِهذِهِ الْأَسْماءِ ّوَ کُلُها
غَیْرُهُ .یا هِشام ،أَلْخُبّْزُ اسْمٌ لِلْمَأْکُولِ ّوَ الْماءُ اِسْمٌ لِلْمَشْرُّوّب. ...
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و هر آنکس که معنا را [یعنی معنای اسم که ذات الهی است] بدون اسم ،عبادت کند،
پس همین توحید است ...خدا ،معنایی است که بهوسیلة این اسما بر او داللت میشود
و همة این اسما ،غیر اویند .ای هشام ،نان ،اسم برای آن چیزی است که خورده
میشود و آب ،اسم برای آن چیزی است که نوشیده میشود.
بر پاية اين مطالب ،معانی اسما و صفات الهی ،كه همان ذات اقدس الهی است ،با
معانی متعارف آنها كه بر مخلوقات اطالق میشوند متفاوت است:
فَمَعانِی الْخَلّْقِ عَنْهُ مَنْفِیَة.
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معانیی که دربارة مخلوقات وجود دارد از خدا بدور است.
ّوَ إِنَما سُمِیَاهللُ عالِماًٌ لِأَنَهُ ال یَجْهَلُ شَیْئاً .فَقَدْ جَمَعَ الْخالِّقُ ّوَ الْمَخْلُوقُ اسْمَ الْعِلْمِ ّوَ اخْتَلَفَ
الْمَعْنی ...فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ بِالسَمِیْعِ ّوَاخْتَلَفَ الْمَعْنیّ .وَ هکَذَا الْبَصِیْر.
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خداوند «عالم» نامیده شده ،چون او نسبت به چیزی جاهل نیست .پس همانا خالق و
مخلوق در اسم «علم» مشترکند ولی معنای علم در خالق و مخلوق مختلف است. ...
پس ما در اسم «سمیع» مشترکیم ولی معنا مختلف است .در مورد بصیر نیز مطلب از
این قرار است.
6
سَمِیْعٌ الَ بِمِثْلِ سَمْعِ السّامِعیْنِ.
او شنواست اما نه مانند دیگر شنوایان.
2
مُبائِنٌ لِجَمِیْعِ ما أَحْدَثَ ،فِی الصِفات.
او با همة حادثها در صفات متباین است.

بحاراالنوار .135/0
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فصل چهارم:
الهیات «اثباتی»« ،سلبی» و «فطری»
بر اساس مطالب فوق میتوان به يک تقسیمبندی در الهیات دست يافت:
 -0الهیات اثباتی (مفهومی)
 -1الهیات سلبی (تنزيهی)
 -7الهیات فطری (قلبی)
 -1الهیات اثباتی (مفهومی)
اين نحوه الهیات -كه آن را الهیات بشری نیز میتوان نامید -ظاهراً اولینبار در يونان

مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و ارسطو موفق به كشف و تدوين منطق آن گرديد .در
اين طريق بر قوای ذهنی و فكری بهعنوان تنها منبع و مأخذ شناخت تكیه میشود .از
طرف ديگر عقل فقط قادر به درک مفاهیم ذهنی و كلیات عقلی است.
در اين مكتب شناخت و داوری دربارة هر چیز با ابزار مفاهیم ،انجام میپذيرد و
شناخت و اثبات خداوند نیز از اين قاعدة كلی مستثنا نیست .از اينرو برای شناخت
خدا و اوصاف او ،ابتدا به مالحظة مفاهیم و صور ذهنی پرداخته ،سپس اين مفاهیم را
واسطه در شناخت او قرار میدهیم .و بدينطريق خداوند و اوصاف او مورد تصور قرار
میگیرد .در مراحل پسینتر نیز همین ادراكات و صور ذهنی است كه با ادلة فلسفی به
منصة اثبات و تصديق میرسد.
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مؤدای اين روش يک سلسله تصورات كلی دربارة خداست .اين مشرب فكری را
الهیات مفهومیو اثباتی نام نهاديم ،بدانجهت كه در اين روش ،مفاهیم كلی كه از طريق
سیر و سلوک ذهنی بهدست میآيد ،به خدا نسبت داده میشود و در مورد او به اثبات
میرسد.
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 -2الهیات سلبی (تنزیهی)
در اين طريق تمام مفاهیمیكه در طريق اول به خدا نسبت داده میشود ،مورد سلب

قرار میگیرد ،بدان جهت كه اهلل -تبارکوتعالی -مقدس و منزه از هر وصف و رسمی
تلقی میشود .ذهن محدود بشری توان راهیابی به مقام قُدسش را نداشته و مفاهیم
بشری را يارای دستیابی به حريم ذات و صفاتش نیست .از اينرو ذات مقدسش از
اينگونه مفاهیم ،تنزيه و تقديس میشود.
اين شیوه ،بهطور مشخص ،در انتهای فرهنگ يونان ،توسط «پلوتینوس» (افلوطین)
بیان شد 1و سپس در قرون وسطی ،توسط «ديونوزيوس» ،مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
افلوطین تمام مفاهیم و اوصافی كه قبل از وی توسط فالسفه ،و خصوصاً ارسطو،
بیان شده بود از خداوند سلب كرد و او را از آنها منزه دانست:
«خداوند مطلقاً متعالی است .او واحد (احد) است ،ورای هر فكر و هر وجودی،
توصیفناپذير و غیرقابل درک ،كه دربارهاش سخنی نیست (ناگفتنی) ،كه دربارهاش
دانشی نیست (نادانستنی) آن كه گفته میشود در فراسوی جوهر است ،نه ماهیت و نه
وجود و نه حیات را نمیتوان دربارة واحد حمل كرد ،البته او كمتر از هر يک از اين
چیزهاست ،بلكه به دلیل اينكه برتر از همه است».

7

 .1دربارة نحوة عملكرداينشيوهدرخداشناسي،رجوعشودبهكتاب«مبانيخداشناسيدرفلسفة يونانواديان
الهي»،تأليفنگارنده .
.4نويسندة كتابفلسفة علمكالممعتقداستاولينبار«آلبينوس»اينمطلبرابيانكردهاست:ر.ك:ولفسن،
فلسفةعلمكالم،ص .453
.5فردريككاپلستن،تاريخفلسفه .303/1
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ناگفته نماند كه برخی از متكلمان مسلمان نیز خداشناسی و شناخت اوصاف را در
شكل سلبی و عدمی آن مطرح میكنند .اينان معتقدند كه ما دربارة خداوند و اوصافش
فقط دارای معرفت سلبی هستیم و حتی اوصاف ثبوتی خدا را به اوصاف سلبی
برمیگردانند.

البته از مسلمات روايات اهل بیت

در مبحث صفات و اسما ،همین بیان سلبی

بر جنبة عدمیصفات است 0.اما بايد توجه داشت كه اين تنها بخشی از حقیقت است و
تكیه بر اين جنبه و عدم توجه به آنچه در كتاب و سنت پیرامون معرفت وجدانی و
فطری خداوند متعال مطرح است ،میتواند يک برداشت نادرست از نظرگاه دين ارائه
دهد كه فرسنگها از واقعیت آن بهدور خواهد بود.
 -3الهیات فطری (قلبی)
اين مطلب يكی از خصايص ويژة اديان الهی و از معجزات علمی مكتب وحی و

رسالت است و سابقاً و الحقاً در هیچيک از مكتبهای بشری ،اثری از اين شیوة بديع
و اين حقیقت منیع يافت نمیشود .در اين طريق ،خداوند همه انسانها را مورد تفضل
عمومیقرار داده و معرفت خويش را با اوصافش به انسانها عطا فرموده است و
راههای گوناگونی برای متذكر شدن و يادآوری اين معارف الهی ،وضع نموده است.
بنابراين آدمیان دربارة خداوند و اوصاف او دارای معرفتی قلبی و غیرمفهومی میباشند
و طريق خداشناسی ،يادآوری اين معارف و تشديد آن از طريق عبادت است.
يكی از تفاوتهای اساسی میان اين مشرب و طريقة اثباتی سابقالذكر در اين است
كه :در آنجا مالک و معیار شناخت خدا ،قوة ذهنی و قدرت مفهومسازی شخص است
و هر كس كه قوة تجريد و انتزاعش قويتر باشد ،خدا را بهتر میشناسد .ولی در اين
طريق ،از آنجا كه اصل معرفت و يادآوری و تشديد آن از طرف خداست ،كسانی كه
رضايت او را بیشتر بهدست آورند و در طريق عبادت و اخالص گام نهند ،نور معرفت

.1براينمونهر.ك:توحيدصدوق،ص445ـ،133باباسماءاهللتعاليوص ....11،13،33،34،33
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فطری بیشتر و قويتر بر قلبشان تابیدن گرفته و معرفتشان نسبت به خدا و اسما و
صفات او ،فزونتر میشود.
اين معارف فطری ،حقايقی ثبوتی و قلبی است كه در ظرف الفاظ و كلمات
نمیگنجد و قالب حروف را تاب تحمل اين معانی نیست .از طرف ديگر ذهن
آدمیمترصد يافتن راهی در فهم اين حقايق و معانی است .از اينجاست كه تنها راه برای
توضیح معرفت فطری با زبان عقلی ،بیان سلبی از صفات و اسما است .و بدينسان در
مقام تبیین عقلی معرفت فطری و بیان تمايز آن با مفاهیم ذهنی ،الهیات سلبی نقش
اساسی را بر عهده دارد و بهعنوان مكمل الهیات فطری ،مطرح میشود .و بدينترتیب
است كه تسبیح و تنزيه جايگاه ويژهای در مجموعة معارف دينی میيابد.

0

با اين بیان ،سرّ به كارگیری بیانات سلبی در توضیح اسما و صفات خدای متعال

توسط معصومین نیز آشكار میگردد.

اخباری كه متكفل بیان اين موضوع هستند ،متعدد و از نظر بیان متنوع است 1.برخی
از اين روايات از اين معانی بلند با عنوان «خروج از حدین» (حد تعطیل و حد تشبیه)
پرده برداشتهاند.

7

حد تعطیل و حد تشبیه ،جامع مفاهیمی است كه بايد از اهلل تبارک و تعالی نفی
نمود .و بهواقع اگر خواسته باشیم آن معرفت ظاهر بر قلب را در قالب لفظ اظهار كنیم،
بیانی رساتر از تعبیر به «خروج از حدین» نمیيابیم.
مطلب اصلی و كلید حل مشكل جمع میان الهیات سلبی و الهیات فطری -چنانكه
پیشتر اشاره شد -در اين نكتة اساسی نهفته است كه :از ديدگاه معارف توحیدی مسألة
خروج از حدين و معرفت سلبی تنها در رتبة ذهن و در مقام شناخت نظری مطرح شده
است .و اين درست در پی اصرار و تأكید شديد انبیای الهی بر رجوع به فطرت و
وجدان بهعنوان معرفتی ايجابی و اصیل است.
.1درشرحبابحاديعشرآمدهاست«:وفيالحقيقةالمعقولُلنامنصفاتهليسأالالسُلوبواالضافات.وأماكُنهُ
مقدادبنعبداهللسيوري،النافعيومالحشر،ص .13

ذاتهوصفاته،فمحجوبٌعننظرالعقولواليعلمماهوأالهو».
.4توحيدصدوق،ص11ـ33وص445ـ .133
.5ر.ك:كافي30،34/1و33وتوحيدصدوق،ص،140،144،141،31و .143
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آدمی در حال وجدان و رجوع به فطرت ،خدای واقعی را -و نه خدای مجهول و
مشكوک و نه خدای متصور و مفهوم را -با تمام وجود درمیيابد و او را به اسمای
حُسنايش میخواند ...با وی سخن میگويد و راز دل و درد سینه را با او نجوا میكند....
خدايی را میيابد كه از رگ گردن به او نزديکتر و از خود او بدو مأنوستر است....
خدايی را میيابد كه رفیق است و شفیق 0،مونس است و انیس ،رحیم است و كريم و
 ...نه اينكه اين اوصاف را تصور میكند ،كه با تمام وجود او را طبیب و حبیب خود
میيابد.
هنگامیكه بنده معبود خويش را به معرفت حقیقی -اگرچه در پايینترين درجات
آن باشد -وجدان میكند ،از معروف خود هیچ تصور و تصديقی در ذهن ندارد و لذا
پس از آنكه به خود میآيد و از معروف هیچگونه صورتی در ذهن خويش نمیبیند،
متحیر و واله میشود ،و میيابد كه او شبیه به هیچچیز نیست و با هیچ وهم و خیال و
قیاسی به تصور نمیآيد ...پس سر به سجده میگذارد ،تسبیح میگويد و ذات مقدسش
را تنزيه میكند( .نفی تشبیه).
ذهن انسانی ،وسوسه میكند كه :اگر موهوم و مفهوم نیست ،پس چگونه است؟!
فطرت پا در میان میگذارد و بدون توجه به چگونگی نشان میدهد كه او هست و از
هر پیدايی ،پیداتر است (مَتی غِبْتَ...مَتی بَعُدْتَ) 1.و آنگاه فطرت ،ذهن را هشدار
میدهد كه :اگر چشم مفاهیم تنگ است ،تو را حق استنكاف نیست .ذهن نیز با تبعیت

از وجدان ،وجود او را تصديق میكند( .نفی تعطیل).
با اين بیان روشن میگردد كسانی كه معرفت سلبی و تنزيهی به معنای فوق را همان
«تعطیل» قلمداد میكنند ،تا چه حد از جادة حقیقت به دور افتادهاند .آری؛ كسانی را كه
فقط به جنبة سلبی ذهن توجه نمودهاند و از معرفت واالی فطرت غفلت كردهاند،
میتوان به تعطیل نسبت داد.

دعايمشلول،مفاتيحالجنان .

.1
بخشدومدعايعرفهسيدالشهداء،مفاتيحالجنانواقبالاالعمال،ص .503
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خروج از حدين و معرفت سلبی ،از ديدگاه معارف كتاب و سنت ،راهی است كه
ذهن با اعالم عجز نسبت به حقايق برترين ،راه را برای سلوک قلبی ،و آمادگی فطرت
را برای تفضل الهی باز میگذارد؛ كه« :اَلْعِلمُ نُورٌ یَقذِفُهُ اهللُ فی قَلبِ مَنْ یَشاء».

نکته :در احاديث اهل بیت

گذشته از بیان سلبی صفات ،بیان فعلی صفات نیز

مورد تأيید و تأكید قرار گرفته است .از آنجا كه بیان كامل اين مطلب در قالب اين
كتاب نمیگنجد و محتاج طرح مباحث متعددی است ،تنها به اشارهای مختصر اكتفا
میشود.
بیان فعلی صفات ،يعنی بازگرداندن صفات كمالیة خدا به فعل او و اينكه خدا،
آفريدگار آن كماالت است و به جهت همین خلق و ايجاد ،به صفت خاصی متصف

میشود .در اهمیت اينگونه توصیف همین بس كه امیرالمؤمنین علی

در خطبة

مشهوری كه قبالً برخی فقرات آن نقل شد ،میفرمايند:
أَلَذی سُئِلَتِ الْأَنْبِیاءُ عَنْهُ ،فَلَمْ تَصِفْهُ بِحَدٍ ّوَ ال بِبَعْضٍ ،بَلْ ّوَصَفَتْهُ بِفِعالِهِ.

0

هنگامیکه از انبیاء ،دربارة خدا پرسش میشد ،آنها او را به اندازه و جزء [یعنی
تعریف و تحدید ذات او] توصیف نکردند ،بلکه او را به افعالش ستودند.

در حديث مشهور اهلیلجه وقتی از امام صادق

میخواهند قوت خداوند را

توصیف نمايد ،حضرت در پاسخ میفرمايند« :خدا از آن رو قوی نامیده میشود كه
موجودات قوی و عظیم ،نظیر زمین ،كوهها ،درياها و  ...را آفريده است ».سپس
میفرمايند« :صفت عظیم و كبیر و لطیف نیز همینگونه است».

1

بنابر مطالبی كه بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت اسما و صفات الهی از ديدگاه آيات و
روايات اسالمی ،دارای سه جنبة اساسی هستند :جنبة تعبیری ،سلبی و فعلی .هر يک از
اين سه جنبه دارای مبانی و آثار خاصی هستند كه در اين كتاب برخی از آنها مورد
بحث قرار گرفته است.

.1كافي .101/1
بحاراالنوار113/5ـ.115نيزرجوعشودبهتوحيدصدوق،ص135و434وكافي114/1و .111
 .4

مرحلة دوم:
راههای تذکر و یادآوری معرفت فطری
بر اساس مطالبی كه در مرحلة اول (تعريف) گذشت ،آدمیان حامل معرفتی روشن و
برتر ،از خدای متعال میباشند و اين معرفت را از ذات باری تعالی دريافت كردهاند .اما
از آنجا كه آدمی با ورود به عالم مادی ،از معرفت فطری غفلت نموده و آن را در بوتة
نسیان و فراموشی میسپارد ،خداوند پیامبران را برای يادآوری و تذكر به همان فطرت
الهی ،مبعوث میسازد تا حجت بر او تمام شده و راه كمال و هدايت در مقابلش گشوده
گردد.

امیرالمؤمنین در خطبة اول نهجالبالغه دربارة وظیفة انبیا میفرمايد:
فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ ّوَ ّواتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیاءَهُ ،لِیَسْتَأْدُّوهُمْ مِیثاقَ فِطْرَتِهِ ّوَ یُذَکِرُّوهُمْ مَنْسِیَ
نِعْمَتِه.

پس خدا رسوالن خویش را میان انسانها برانگیخت و انبیا را یکی پس از دیگری
بهسوی آنان گسیل داشت تا وفا به پیمان فطرتش را از آنان بازخواهند و آنها را
متوجه نعمت فراموش شدة او بگردانند.
مورخ شهیر ،مسعودی نیز در ابتدای كتاب «مُرُوجُ الذَهَب» خطبهای بسیار عالی و

پرمعنا از حضرت امیر
رسولاهلل آمده است كه ايشان مردم را متنبه به عهد و میثاق عالم ذرّ مینمود:

نقل كرده است ،در اين خطبه ضمن بیان عظمت
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«فَضَلَ مُحَمَداً فی ظاهِرِ الْفَتَراتِ ،فَدَعَا النّاسَ ظاهِراً ّوَ باطِناً ّوَ نَدَبَهُمْ سِرّاً ّوَ إعْالناً
ّوَ اسْتَدْعی التَنْبِیْهَ عَلی الْعَهدِ الَذی قَدَمَهُ إلی الذَرِ قَبْلَ النَسْل».

آيات فراوانی از قرآن كريم نیز نقش انبیا و كتابهای آسمانی و آيات تكوينی را
تذكر میدانند 0.و همانگونه كه از معاجم لغوی برمیآيد تذكر به معنای يادآوری امر
معقول و فراموش شده میباشد.

1

ذات أقدس الهی ،از راههای متعدد و متنوعی انسانها را متذكر معرفت خويش
مینمايد .مهمترين و عمومیترين اين راهها« ،انقطاع»« ،آیات» و «عبادات» است كه
ذيالً به تشريح آنها میپردازيم.

.1براينمونهرجوعكنيدبهغايشه(،41/)33طه(4/)44و،5فرقان( .34/)43
.4ر.ك:معجممقاييساللغة،533/4الصحاح،333/4المصباحالمنير،ص .441

فصل اول:
انقطاع
انقطاع و بريده شدن از تعلقات مادی ،به گونههای مختلف به وقوع میپیوندد؛ گاهی
بدون اختیار انسان تحقق میپذيرد ،گاهی با اختیار و تالش و مجاهده به ظهور میرسد؛
و بر اساس میزان تحقق آن ،درجات معرفت اعطايی نیز متفاوت است.
تعلقات مادی ،مهمترين عامل غفلت انسان از معرفت فطری است و لذا با رفع آنها،
موانع و حجابهای مادی فطرت زدوده میگردد و نور معرفت فطری تابیدن میكند .و
اين تابش همان اعطای معرفت است كه در قرآن با تعبیر «آتیناهم» بیان شده است.
(نحل 67/و .)64
يكی از حاالتی كه در آن انقطاع بدون اختیار انسان محقق میشود و در آيات و
روايات زيادی از آن ياد شده است ،حالت اضطرار و قطع امید از اسباب و وسائط
دنیوی است كه در شدايد و ابتالئات سخت پديد میآيد.
در اين حاالت نیز معرفی كنندة خداوند و اوصاف او ،خود اوست و يادآور حقیقی

در مقام ثبوت ،خداوند كريم میباشد ،ولی معصومین

در مقام اثبات و توضیح،

آنگاه كه با طالبان حقیقی هدايت و معرفت ،مواجه میشدند ،برای تذكر و يادآوری
معرفةاهلل بر قلوب را يادآور میشدند تا

معرفت مفطور ،همین حاالت و تجلیات
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اشخاص نیز با يادآوری همان حاالت معارفی را كه در آن لحظات دريافت كردهاند به
ياد آورند.
حاصل اين نحوه تذكر در مقام ثبوت و اثبات ،هدايت عامه میباشد.
هدایت عامه و هدایت خاصه
اولین مرتبه از هدايت كه با عنوان« ،هدایت عامه» از آن ياد میكنیم ،مرحلهای است كه

در آن معرفتی از خدا به عموم انسانها داده میشود ،كه در پی آن انسان قلباً قادر به
انكار آن نیست.
اگر آدمیدر اين مرحله به حقیقتی كه دريافته و بر او متجلی شده پشت كند و كفران
ورزد در طريق كمال متوقف میشود و حتی ممكن است از يادآوری همان معرفت
ابتدايی نیز محروم گردد.
ولی در صورت تسلیم انسان در پیشگاه خدای رحمان ،به میزان تسلیم و مجاهده
معرفةاهلل شدت و

جلوههای بیشتری از معرفت فطری و پیشین ،بر قلبش تابش میكند و
نورانیت بیشتری میيابد .اين تشديد معرفت كه دارای مراحل بیشمار میباشد ،بهعنوان
«هدایت خاصه» مطرح میگردد ،زيرا برای عموم افراد بشر رخ نمیدهد ،بلكه مختص
ايمانآورندگان است.
تالش و مجاهدة مؤمنان در رفع تعلقات دنیوی و توجه به خدا و پرستش او را
میتوان «انقطاع اختیاری» نامید .و حاصل آن تذكری بیشتر و شديدتر نسبت به معارف
فطری و الهی میباشد و به مراحل عالیتری از هدايت خاصه منجر میشود.
اينجاست كه وظیفة علم اخالق و اهمیت آن روشن میشود و ارتباط تنگاتنگ
اخالق و عرفان حقیقی با بنیادیترين مسائل اعتقادی در مكتب وحی بهخوبی واضح
میگردد .از اين ديدگاه ،اخالق ،نه بهعنوان مجموعهای از دستورالعملها ،بلكه بهعنوان
مسیری كه انسان را با اصل معرفت و اساس هدايت آشنا نموده ،راه را برای وصول و
عروج به قلههای بندگی و كمال هموار مینمايد ،میباشد.
در ضمن بحث از مرحلة «تسلیم» به اين موضوع بازخواهیم گشت ،گرچه تفصیل
آن از حوصلة اين مباحث خارج است.

فصل دوم:
آیات
يكی از راههايی كه اهلل تعالی خود را معرفی میكند ،از طريق مخلوقات خويش و شئون
متعلق به آنها است كه در اصطالح قرآنی از آنها بهعنوان آیات ،نشانهها و مذکرات،
ياد میشود.

0

از ديدگاه معارف الهی مخلوقات همگی نشانة وجود خدا و عالمت اوصاف اويند
زيرا تدبر و تفكر در آنها موجب متذكر شدن به معرفت فطری خدا میشود.
بیان نكاتی چند در توضیح اين قسمت بحث شايسته است.
نکتة اول :همانگونه كه گذشت در آيات فراوانی ،خداوند هدايت را از افعال
منحصر به خويش ذكر میكند و در روايات نیز از معرفةاهلل بهعنوان صنع خدا كه احدی
در آن شريک نیست ،ياد شده است.
با توجه به اين مطلب بايد گفت كه خداوند نه تنها موجودات جهان را خلق نموده
است ،بلكه آنها را به صورت آيه و نشانه بر وجود و اوصاف خويش ،ابداع كرده
است .بنابراين وجود مخلوقات و نشانه بودن آنها ،هر دو ،از جانب خداست و او با
.1ر.ك:بقره،130/يونس،3/رعد 5/و،0نحل 13،15،14،11/و31ـ،33اسري،33/طه،30/انبياء،54/
شعراء،3/روم43ـ 44و،03لقمان،51/سجده،35/مؤمن 15/و،31فرقان،34/ذاريات 01/و،33واقعه،35/
يونس،5/غاشيه41/ـ،13اعلي14/ـ .1
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مصنوعاتش خود و اوصاف خويش را معرفی میكند .از اينجاست كه در برخی از آيات
قرآن خدا خود را نشان دهندة آيات معرفی میكند:
«سَنُرِیْهُمْ آیاتِنا فی الْآفاقِ ّوَ فی أَنْفُسِهِمْ حَتّی یَتَبَیَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَّقَ».

0

بهزودی نشانههای خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا
برایشان آشکار شود که او حق است.
در جای ديگر بعد از بیان عجايب خلقت میفرمايد:
«ّو یُرِیْکُمْ آیاتِه فأَیَ آیاتِ اهللِ تُنْکِرُّوّن».

1

و آیات خویش را به شما مینمایاند پس کدامیک از آیات خدا را انکار میکنید؟
«أَلَمْتَرَ أَّنَ الْفُلْکَ تَجْری فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اهللِ لِیُرِیَکُمْ مِنْ آیاتِه إّنَ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِ
صَبّارٍ شَکُورٍ».

7

آیا ندیدهای که کشتی به نعمت خدا در دریا روان میشود تا خدا پارهای از آیات خود
را به شما بنمایاند؟ براستی که در این ،برای مردم شکیبایِ سپاسگزار عبرتهاست.
اصوالً در منطق دين ،آدمی بهوسیلة تصورات و تصديقات ساختة خويش ،خدا را
كشف نمیكند ،بلكه خداوند مستقیماً يا بهوسیلة آيات تكوينی ،خود را ظاهر ساخته
است و آدمیفقط اين ظهور را درک كرده و به ياد خدا میافتد و سپس همین ظهور را
در قالب الفاظ ريخته و آن را بیان میكند و احیاناً با آن به استدالل و احتجاج میپردازد.
بر اين اساس معرفتهايی از خدا ،كه بهوسیلة سیر در آفاق و انفس يافت میشود
نیز اعطای خداست 4نه مخلوق انسان .و لذا آدمیدر بیان كنه آن معارف نیز عاجز است
و فقط اذعان میكند كه خدای حكیم و دانا ،قادر و توانا و رؤوف و رحیم را خارج از

.1فصلت( .35/)01
.4غافر( .31/)04
.5لقمان( .51/)51
....0لَيْسَالعلمُبالتعلُم؛اِنَماهونورٌيَقَعُفيقلبِمَنيُريدُاهللتباركوتعاليأنيَهديَه.فانْارَدْتَالعلمَفاطلُبْاوّالًفي
باشد،همانگونهكههدايت

معرفةاهلل» 
مي
ة(....بحاراالنوار.)443/1ازمصاديقبارزاينحديث« 

نفسِكحَقيقةَالعبوديَ
ديگريكهدراينحديثبهچشمميخورد،مقدمبودن

بهنحواوليتواولويت،برمعرفتخداصدقميكند.نكتة 

عبوديتبرايعلموهدايتاستكهدر«طريقسوم»اينمسئلهموردبحثقرارخواهدگرفت .
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حدين (حد تعطیل و تشبیه) و بدون هرگونه تشبیه به مخلوقات -در ذات و صفات-
در میيابد.
نکتة دوم :مسئلة مهمیكه در مورد تذكر به مخلوقات وجود دارد ،اين است كه ياد
خدا در اين طريق ،از راه تفكر ،تدبر و تعقل ممكن است و اين مسئله فرق اساسی اين
طريق با طريق اولِ تذكر ( انقطاع) میباشد.
توضیح اينكه :در طريق اول با حصول انقطاع ،معرفت فطری بر قلب انسان متجلی
میشود و آدمی بدون هرگونه تفكری و بعضاً بدون اختیار و حتی علی رغم میل باطنی
خويش ،متوجه خدا و اوصافش میشود؛ ولی در طريق دوم ،متذكر شدن بعد از دقت و
تفكر در مخلوقات و نظم آنها و دريافت مصنوعیت آنها رخ میدهد.
نکتة سوم :نظر در مخلوقات و آيات تكوينی ،عالوه بر اينكه طريقی است برای
تذكر و يادآوری معرفةاهلل ،برای محاجّه و جدل با مخالفین و معاندين نیز كاربرد دارد.
همچنین كسانی كه دارای موانع و مشكالتی در طريق هدايتند و يا طالب استدالل و
بیان عقلی دربارة خدا هستند میتوانند از اين طريق بهره گیرند.
به ديگر سخن :آيات تكوينی و استدالل به آنها ،به جهت تفاوت ظرفیت و آمادگی
افراد و مخاطبین ،دارای آثار و نتايج متفاوتی است .در صورتی كه مخاطب ،طالب
هدايت بوده و آمادگی پذيرش حقیقت را داشته باشد ،با تفكر وتدبر در آيات تكوينی،
متذكر معرفت فطری خدا میشود و تفكر در مخلوقات برای او باعث رفع حجاب و
توجه به معرفت مفطور خواهد شد .و اگر مخاطب خواهان دلیل عقلی بر وجود خدا
باشد ،به وسیلة استدالل به مصنوعیت موجودات و نظم آنها ،به وجود خدا اقرار
خواهد نمود .و اگر دارای موانع فكری در طريق هدايت باشد ،به اين نحوه استدالل
میتوان اين موانع را برطرف كرد.
ولی اگر مخاطب معاند بوده و اهداف ديگری را دنبال كند ،با اين نوع احتجاج
میتوان او را محكوم ساخته و وادار به تسلیم و سكوت در مقابل حق نمود .البته
استدالل به آيات برای سه فرد اخیر بهعنوان احتجاج مطرح میشود.
در اينجا الزم است در مورد احتجاج و جدال ،توضیحی داده شود.
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احتجاج در خداشناسی دینی و نقش آیات در آن
احتجاج به معنای اقامة حجت به جهت اثبات مطلوب میباشد .و مراد از حجت ،دلیل

و برهان است.

0

در «معجم مقاییس اللغه» آمده است :معنای اصلی حج ،قصد میباشد و بدينجهت
به دلیل ،حجت گفته شده كه بهوسیلة دلیل ،حقیقت مطلوب ،قصد میشود .و سپس
احتجاج را غلبه پیدا كردن بهوسیلة دلیل ،معنا میكند.

1

بنابراين ،احتجاج ،همان استدالل لغوی است ،يعنی اقامة مطلق دلیل برای اثبات
مدعا كه در نهايت با پذيرش و تسلیم مخاطب همراه است ،و يا به غلبه و پیروزی يک
طرف و اسكات مخاطب منجر میشود.
از آنجا كه مخاطبین احتجاج متفاوتند ،احتجاج نیز انواع مختلفی دارد .در يک
تقسیم كلی ،میتوان گفت :مخاطب يا دارای موانع ذهنی و روحی و اخالقی نیست ،كه
بحث با او با عنوان «احتجاج خاص» مطرح میشود؛ و يا دارای يكی از موانع مذكور
است ،كه در اين صورت با عنوان «جدال» از آن ياد میكنیم ،كه خود نیز دو قسم
خواهد شد.
الف -احتجاج خاص:

در اين نوع از احتجاج ،مخاطب آمادگی كامل برای تذكر و راهیابی به معرفت حقیقی و
فطری را ندارد و از طرف ديگر ،خود طالب دلیل عقلی در مورد خدا میباشد .در اين
صورت بهوسیلة پديدهها بر وجود پديدآورنده استدالل میشود و درواقع اين خداست
كه آيات تكوينی را وسیلة داللت بر وجود خويش قرار داده و شخص ،آن را بهصورت
دلیلی عقلی بیان میكند .و مخاطب با تفكر در آن به وجود آفريدگار اقرار مینمايد.
اين نوع احتجاج دارای خصوصیاتی است:

ولسانالعرب .30/5

.1المصباحالمنير،ص331والصحاح540/1
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 -0تدبر و تعقل در آيات تكوينی برای طالبان حقیقت ،پلی برای انتقال به معرفت
حقیقی و متذكر شدن به آن میباشد و احتجاج و استدالل بهوسیلة آنها ،برای رفع
مشكالت ذهنی و آماده كردن اشخاص برای دريافت معارف عالیتر ،است.
در حديث مشهور «اهلیلجه» 0آمده است كه مفضل بهوسیلة نامهای به امام

صادق گزارش میدهد كه عدهای خداوند را انكار میكنند و در اينباره به بحث و

مناظره میپردازند و از امام میخواهد كه مطالبی را برای احتجاج و ردّ آنان مرقوم

فرمايند .امام

در ابتدای پاسخنامه ،معرفت فطری و میثاق را بهعنوان حجت بالغه

برای همه مطرح میكنند و سپس استدالل به آيات تكوينی را به مفضل میآموزند:
ّوَ نَحْنُ نَحْمَدُ اهللَ عَلَی النِعَمِ السّابِغَةِ ّوَ الْحُجَجِ الْبالِغَةِ ّوَ الْبَالءِ الْمَحْمُودِ عِنْدَالْخاصَةِ ّوَ
الْعامَةِ .فَکاّنَ مِنْ نِعَمِهِ الْعِظامِ ّوَ آالئِه الْجِسامِ الَتی أَنْعَمَ بِها تَقْریرُهَ قُلُوبَهُمْ بِرُبُوبِیِتِهّ ،وَ
أَخْذُهُ مِیْثاقَهُمْ بِمَعْرِفَتِهِ. ...

1

و ما خدا را بر نعمتهای فراگیرش و دالیل کافی و رسا و بال و آزمایش پسندیدهاش
که نزد خاصه و عامه مردم معروف است ،سپاس میگذاریم .پس از نعمتهای بزرگ
او این است که ربوبیت خود را بر دلها قرار داده ،در باب معرفت خویش از آنان عهد و
پیمان گرفته است.
 -1احتجاج به آيات ،بهراحتی قابل درک و فهم است و اندک تأملی پیرامون آن ،به
تصديق وجود آفريدگار منتهی خواهد شد .به سخنی ديگر ،عقل فطری و سلیم بالبداهه
و به سهولت از اثر پی به مؤثر و از مخلوق پی به خالق میبرد البته هرچه در اثر و
مخلوق تأمل بیشتری شود ،داللت بر خالق آشكارتر خواهد شد .اين نكته در سراسر
آيات و روايات مربوط به اين بحث ،مشهود است .اصوالً استعمال كلماتی از قبیل
«آیات» 7در مورد مخلوقات در قرآن كريم و خصوصاً تأكید بر بیّن و مبیّن بودن آنها
حكايت از همین مطلب میكند.
لوحديثاهليلجهبنگريدبهبحاراالنوار(33/5بيانعالمةمجلسيو

.1دربارةاهميتواعتبارحديثتوحيدمُفَضَ
پاورقيآن) 
بحاراالنوار .134/5
 .4
.5براينمونهبنگريدبه:بقره(،130/)4آلعمران(،114/)5جاثيه(3/)03ـ5ويونس(3/)14و .141
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در روايات متعدد و مشهوری نیز اين معنی به صراحت بیان شده است:
هَلْ یَکُونُ بِناءٌ مِنْ غَیْرِ بانٍ أَوْ جِنایَة مِنْ غَیْرِ جانٍ؟!.

1

آيا بنايی بدون سازنده يا جنايتی بدون جنايت كننده ،وجود دارد؟!
اَلْبَعْرَةُ تَدُلُ عَلَی الْبَعِیْرّ .وَ الرَّوْثَةُ تَدُلُ عَلَی الْحَمِیْرِّ .وَ آثارُ الْقَدَمِ تَدُلُ عَلَی الْمَسِیْرِ .فَهَیْکَلٌ
عِلْوِیٌ بِهذِهِ اللَطافَةِ ّوَ مَرْکَّزٌ سُفْلِیٌ بِهذِهِ الکَثافَةِ ،کَیْفَ ال یَدُالّنِ عَلَی اللَطِیْفِ الْخَبِیْر.

1

پشکل ،شتر را نشان میدهد .سرگین ،درازگوش را مینماید .آثار قَدَم داللت بر راه
رونده میکند .پس بنای باال [ی سر ما] با این لطافت و رقَت و مرکز پائین [پای ما]
با این تراکم و غلظت ،چگونه [خدای] لطیف و خبیر را نشان نمیدهند؟!
 -7اين نحوه احتجاج ،محتاج علوم مقدماتی و پیچیده نیست و از قید هر نوع نظام
فلسفی و مقدماتش ،رهاست؛ يعنی با توجه به يک مكتب و روش فلسفی خاص ،شكل
نگرفته است و لذا برای همه قابل درک و فهم میباشد.
 -4در اين شیوه از استدالل ،تعقل در ذات آفريدگار راهی ندارد ،بلكه به عكس،
تعقل در مخلوق اساس راهیابی به اقرار و تصديق به خالق است .و لذا در روايات،
تفكر و تعقل در ذات خدای سبحان نهی شده و مورد سرزنش قرار گرفته ،ولی تفكر در
مخلوقات مورد تحسین واقع شده و در آيات و روايات بسیاری به آن دعوت شده
است .برای نمونه دو روايت ذكر میشود:

قالَ أَبُو عَبْدِاهلل :إیّاکُمْ ّوَ التَفَکُر فِی اهلل.

7

برحذر باشید از تفکر در خدا.

از امام صادق نقل شده است كه فرمود:
إذَا انْتَهَیَ الْکَالمُ إِلَی اهللِ فَأمْسِکُواّ .وَ تَکَلَمُوا فِیْما دُّوّْنَ الْعَرْشِّ .وَ ال تَکَلَمُوا فِیْما فَوْقَ
الْعَرْش.

4

نهجالبالغة،خطبة،133ص .431
 .1
جامعاالخبار،ص .53
 .4
.5اماليالصدوق،ص .504
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هنگامیکه سخن به خدا رسید ،توقف نموده و دربارة مادون عرش سخن بگویید و نه
مافوق آن.
احتجاج بايد به گونهای باشد كه منجر به تشبیه و تصوير و توصیف ذات الهی و
اوصاف او نگردد مگر در حد «خروج از حدّین» .اين مطلب در بحث «شناخت عقلی»
در مرحلة اول مورد بحث قرار گرفت.
 -6از آنجا كه اين نحوه احتجاج بهراحتی قابل دريافت و فهم است ،اگر اشخاصی
از اين طريق به وجود خالق اقرار نكنند ،يا به جهت عدم تدبر و تأمل پیرامون دلیل
است و يا به جهت ارتكاب گناهان و بیماری قلب .در ادامة فقرهای كه در صفحات قبل
از حديث اهلیجه نقل شد ،آمده است:
ّوَ لَعَمْری ما أُتِیَ الْجُهالُ مِنْ قِبَلِ رَبِهِمْ ّوَ أنَهُمْ لَیَرَّوّنَ الدَالالتِ الْواضِحاتِ ّوَ الْعَالماتِ
الْبَیِناتِ فی خَلْقِهِمّ ،وَ ما یُعایِنُوّنَ مِنْ مَلَکُوتِ السَماّواتِ ّوَ الْأَرْضِ ّوَ الصُنْعِ الْعَجِیبِ
الْمُتْقَنِ الدَالِ عَلَی الصّانِعِّ ،وَ لکِنَهُمْ قَوْمٌ فَتَحُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ أَبواّبَ الْمَعاصی ّوَ سَهَلُوا لَها
سَبِیْلَ الشَهَواتِ ،فَغَلَبَتَ الْأَهْواءُ عَلی قُلُوبِهِمْ.

0

سوگند به جانم که نادانان این نادانی خویش را از سوی پروردگارشان دریافت
نکردهاند زیرا آنها دالیل روشن و عالمات واضح [بر قدرت آفریدگار] را در خلقت
خودشان و آنچه در ملکوت آسمانها و زمین و صُنع عجیب و محکمیکه داللت بر
صانع میکند ،مشاهده میکنند ،ولکن آنها گروهی هستند که درهای گناهان را بر
روی خود گشودهاند و راههای شهوتها را بر خود آسان کردهاند پس [در نتیجه]
هواهای نفسانی بر دلهایشان غلبه یافته است.

عَنْ أَمیرالْمُؤْمِنینّ :وَ لَوْ فَکَرُّوا فی عَظِیْمِ الْقُدْرَةِ ّوَ جَسِیْمِ النِعْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَی
الطَریّقِ ّوَ خافُوا عَذاّبَ الْحَرِیّْقِ ّوَ لکِنَ الْقُلُوّبَ عَلِیْلَةٌ ّوَ الْأَبْصارَ مَدْخُولَةٌ...

1

توضیح بیشتر اين مسئله در بحث «موانع هدایت و تسلیم» خواهد آمد.
ب -جدال:

جدال بر وزن فِعال -يكی از مصادر باب مفاعله میباشد و در معنای آن معارضه و
بحث بین دو طرف ،كه معموالً يكی حق و ديگری باطل است لحاظ شده است.
بحاراالنوار .134/5
 .1
.4االحتجاج .031/1
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بنابراين مخاطب جدال خالی الذهن نبوده و حرفی برای گفتن دارد و صرفاً در صدد
يادگیری نیست .از اين رو كسی كه با مؤمنین به بحث و جدال میپردازد ،دارای افكاری
است كه مانع پذيرش هدايت از جانب او میشود .اين موانع فكری ،يا به شكل
نقضهايی است كه بر عقايد دينی وارد میسازد و يا به شكل اوهام باطلی است كه
بدان معتقد گشته و مانع پذيرش حقايق میگردد.
در مورد اول ،مجادلِ مُحق بايد به نقض او جواب دهد و درواقع نقض او را مورد
خدشه قرار دهد و در نهايت ،مطلب حق را عاری از خدشه و اشكال نشان دهد .و در
صورت دوم بايد افكار باطل مخاطب را مورد خدشه قرار داده و ابطال نمايد .در هر دو
صورت مانع هدايت ،از بین میرود و راه هدايتيابی از راههايی كه قبالً بیان شد
گشوده میگردد.

در سراسر مجادالتی كه معصومین

با مخالفان انجام دادهاند ،استدالل به آيات

تكوينی و نظم و دقايق انكارناپذير آن ،به چشم میخورد .لذا در برخی از اين مناظرات
ضمن اينكه مطالب مخاطب ،مورد نقض واقع میشد ،در نهايت مخاطبین از طريق
همین آيات تكوينی ،متذكر خدا نیز میشدند.
مطالب فوق در مورد شخصی صدق میكند كه درصدد يافتن حقیقت باشد؛ اما اگر
معاند باشد و پس از اتمام حجت نیز از پذيرش حق خودداری نمايد و مباحثه را به
جهاتی ديگر مثل تضعیف عقايد دينی مسلمین انجام دهد ،در اينجا ،مجادله با او
بهمنظور دفاع از حوزة عقايد مسلمین و نشان دادن قوت معارف دينی انجام میپذيرد و
خود مخاطب مورد عنايت نیست.

ابن ابی العوجا میگويد :او (امام صادق )آنقدر نشانههای قدرت خدا را در

نفسم برشمرد كه گمان نمودم هماينک خداوند بین من و او ظاهر خواهد گشت 0».با
وجود اين بعضی اصحاب وی به خدا ايمان آورده و مسلمان گشتند ،ولی او حاضر به
تسلیم در برابر خدا نشد ،زيرا نابینا (كوردل) بود .اين جملهای است كه امام

.1ر.ك:كافي .33/1
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صادق

دربارة وی گفت و در قرآن 0و كتابهای آسمانی ديگر 1نیز به چشم

میخورد.
جدال احسن و شرایط آن
در آيات و روايات فراوانی جدال و مباحثه پیرامون عقايد دينی ،مورد نهی و سرزنش

قرار گرفته است .از طرف ديگر در برخی آيات و روايات ،جدال جائز شمرده شده
است و حتی در پايهای موارد بر آن امر شده و برخی از مجادلین مورد تحسین

معصومین قرار گرفتهاند.

تأمل در مجموعة آيات و روايات روشن میسازد كه موارد امر و نهی متفاوت بوده
و جدال اقسام گوناگونی دارد كه برخی از آنها مذموم و برخی ديگر مقبول و پسنديده
و حتی واجب میباشد.
همانگونه كه از آية  014سورة نحل استفاده میشود ،جدال بر دو قسم است :جدال
احسن و جدال غیر احسن .جدال احسن دارای شرايط و مواردی است كه به اختصار
بیان میشود:
شرط اول:

مجادل قبل از جدال ،مطالب و معارف حق را دريافته است و توسط جدال و بحث
درصدد اثبات و تبیین آن مطالب و رد كردن نقضهايی است كه بر مطالب حق وارد
شده است .و لذا در روايات ،تنها جدلی مورد تأيید واقع شده كه بر اساس علوم قرآنی

و عترت باشد نه وسیلهای برای كشف مجهوالت ذهنی.

.1ر.ك:بقره13/و،131اعراف،30/نمل33/و،31روم،35/فصلت،13/محمد .45/

هنگاميكهحضرتعيسيدراورشليمبهمجادلهبالشكريانمعاندروميانپرداختبهاوگفتند:بهماخداي

.4

مامينماياندماورا،

اگرشماچشمميداشتيدهرآينهبهش

خودرابنماتايهوديشويم.پسيسوعآنوقتفرمود 
وليكنچونشماكوريدمنقادرنيستمكهاورابهشمابنمايانم(».انجيلبرنابا،فصل،134ص .)514
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اصوالً مجادله در اديان الهی ،شیوهای برای دفاع از حقیقت است نه روش كشف
معارف الهی ،و لذا جدال تكیهگاه معارف دينی نیست ،بلكه بهعكس ،اعتماد بر جدال
وسیلة گمراهی محسوب میشود:
ما ضَلَ قَوْمٌ إِلّا أَّوْ ثَقُوا الْجَدَل.

0

هیچ قومیگمراه نشد مگر هنگامیکه به جدل اطمینان کرد [و آن را طریق کشف
حقایق قرار داد].
مرحوم كلینی در كتاب شريف كافی نقل میكند :يكی از اهالی شام كه خود را

صاحب كالم میدانست برای مناظره به خدمت امام صادق رسید .حضرت از وی

پرسید :كالم تو از سخن پیامبر اكرم
امام او را مورد سرزنش قرار داد و به او القا كرد كه متكلم بايد كالمش را از
پیامبر دريافت كرده باشد .سپس به يونس بن يعقوب كه در مجلس حاضر بود

است يا از خودت؟ متكلم گفت :از هر دو.

فرمود :اگر مباحثه كردنت خوب بود با اين شخص سخن میگفتی .يونس عرض كرد:
شما تكلم در مسائل دينی را مورد نهی قرار دادهايد .امام فرمود :وای بر متكلمانی

كه مطالب ما را رها كنند و از مطالب خود ،در مناظره استفاده نمايند....

1

از اين حديث و حديث بعدی استفاده میشود كه متكلم قبل از بحث و تكلم در

موضوعی بايد معارف و عقايد معصومین

را در آن موضوع بداند و بر اساس آنها

و برای نشان دادن حقانیت آنها به مجادله بپردازد.
قالَ أَبُوا
الْمَحْجُوج.

عَبْدِاهلل

لِبَعْضِ أَصْحابِنا :حاجُوا النّاسَ بِکَالمی .فَأِّنْ حَجُوکُمْ فَأَنا

3

امام صادق به برخی از یارانش فرمود :با سخنان من با مردم احتجاج نمایید که
در این صورت اگر در محاجة شکست خوردید این من هستم که مغلوب شدهام.

[یعنی من ضامن و عهدهدار شما هستم].

بحاراالنوار .153/4
 .1
.4كافي .131/1
.5تصحيحاالعتقادبصواباالنتقاد،ص .33
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قال أَبُو عَبْداهلل لِطائِفَةٍ مِنْ أَصْحابِه :بَیِنُوا لِلنّاسِ الْهُدی الَذی أَنْتُمْ عَلَیْه...

0

 ...هدایتی را که بر آن هستید ،برای مردم تبیین نمایید.

قال أبوالحسن موسی بن جعفر
الذی أنت علیه...

لمحمد بن حکیم :کلم الناس ّو بین لهم الحّق

1

از دو روايت اخیر استفاده میشود كه تكلم و مجادله به جهت تبیین هدايت و
حقیقت است ،نه كشف آن.

امام صادق

فرمود :كسانی را كه به مجادله میپردازند در حالیكه در موضوع

بحث ،علم و آگاهی ندارند ،رها كن.

7

شرط دوم

گذشته از اينكه مبانی و اهداف مجادل بايد بر اساس معارف الهی باشد ،طريق او در
اثبات مطلب حق يا نقض مطلب باطل نیز ،بايد طريق الهی باشد و از مطالب صحیح در
اثبات مدعای خود بهره جويد.
شرط فوق همراه با حكمت آن در حديثی به تفصیل بیان شده است .در انتهای اين
حديث مطالبی در تأيید شرط اول نیز وجود دارد.

4

.1همانمأخذ 
.4همانمأخذ،ص .33
.5بحاراالنوار،141/4ح14همچنينر.ك:همانمأخذ،ص،151ح.31دراينحديث،شناختقرآنازشرايط
جدالذكرشدهاست .

.0همانمأخذ،ص...:143ذكرعندالصادقالجدالفيالدينوأنرسولاهللواالئمةالمعصومينقدنهوا

عنه،فقالالصادق:لميَنْهَ عنهمطلقاًلكنهنهيعنالجدالبغيرالتيهيأحسن...وهليؤتيبالبرهاناالفي
الجدالبالتيهيأحسن؟قيلياابنرسولاهللفماالجدالبالتيهيأحسنوالتيليستبأحسن؟قالأماالجدالبغير
التيهيأحسنأنتجادلمُبْطِالًفيوردعليكباطالًفالتردّهبحجِةقدنصبهااهللتعاليولكنتجحدقوله،اوتجحدحقاً
يريدذلكالمبطلأنيعينبهباطلَهفتجحدذلكالحقمخافةأنيكونلهعليكفيهحجةلِأَنَكالتدريكيفالمخلص
منه،فذلكحرامعليشيعتناأَنْ يصيروافتنةعليضعفاءأخوانهموعليالمبطلين]...درادامة روايتضمنِ توضيح
معادراتبيينكردهوسپسميفرمايد [:فهذاالجدالبالتيهيأحسن،

مطلبفوق،يكيازمجادالتقرآندرزمینة 
ألنفيهاقطععذرالكافرينوأزالةشبههم ....

 33معرفت توحید و عدل

سؤالی كه در اينجا مطرح میشود اين است كه اگر در طريق جدال نیز بايد مطالب

حق ،اخذ شود ،پس چرا حضرت ابراهیم در جدال خويش در مورد ماه ،ستارگان
و خورشید فرمود« :هذا ربّی».

اين سؤال را مأمون از امام رضا پرسید و امام
سخن حضرت ابراهیم بر طريق انكار و استخبار میباشد نه بهصورت اقرار و
اِخبار 0».يعنی حضرت ابراهیم ابتدا سخن كفار را بیان كرد و سپس به نقض آن
در جواب فرمود« :اين

پرداخت و در هنگام بیان كالم آنان ،آن را نپذيرفته بود ،بلكه مانند اين بود كه از آنها
میپرسید« :آيا اين خدای من است؟» و اين استفهام بهصورت استفهام انكاری بود ،نه
بهصورت خبر دادن از اعتقاد خويش.
شرط سوم

مجادله بايد توانايی و قدرت مناظره را داشته و بر طريقة ورود به بحث و خروج از آن

آگاه و بلكه مسلط باشد .از اين رو ائمة اطهار در اكثر موارد از جدال نهی كردهاند

و فقط به افراد معدودی اجازه دادهاند كه به مباحثه و مناظره با مخالفین بپردازند و در
مواردی طريقة جدال احسن را به اين افراد تعلیم دادهاند و آنها را آزمايش نموده ،نقاط
ضعفشان را گوشزد كردهاند .اين مطلب در ادامة روايت یونس بن یعقوب كه در شرط
اول گذشت ،بیان شده است .روايات ديگری نیز در اينباره وارد شده است.

1

شرط چهارم

جدال اوالً بايد سودمند باشد ،و ثانیاً شرايط زمانی و مكانی و وضعیت مجادل و
مخاطب برای مناظره مناسب باشد.

7

شرط پنجم

ضرورتی برای مجادله وجود داشته باشد .در روايات زيادی از جدال و مراء و خصومت
در مباحث دينی نهی شده و يكی از عالئم تقوا و ورع و كمال دين ،ترک جدال و مراء
.1توحيدصدوق،ص .30
.ر.كبحاراالنوار .153/4

4
.5ر.ك:همانمأخذ،ص .154
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بیان گرديده و حتی مجادل محق را نیز از آن نهی كردهاند و برای ترک مراء ثوابهای
زيادی نقل شده است 0.در اين روايات همچنین ،شک ،نفاق و فساد قلب از آثار جدال
و مراء ذكر شده است .به جهت كثرت احاديث جدال و مراء ،و شرط اختصار مقال،
فقط مدارک را نقل میكنیم.

1

از آيات و روايات و شواهد تاريخی استفاده میشود كه جدال بهعنوان يک اصل
اولیه در اديان الهی مطرح نشده است و از نظر تاريخی نیز زمانی مجادله در محافل
اسالمی وارد شد كه به دلیل نفوذ افكار بیگانه و گسترش تفكرات باطل ،ضرورت
برخورد از ناحیة مسلمین احساس شد .علت اين امر نیز با دقت در مباحث قبلی روشن
میشود.

.1اصوالًدرمعارفكتابوسنتآنجاكهجايرهيابيودريافتمعارفمتعالياستبهجايمفاهيميچوندرس
وبحثومباحثهومجادله،بهاصطالحاتيچونذكر،مذاكره،تذكرو ...
443ـ،113
خوريمكهنشاندهندة شيوة خاصانبياءدرايصالبهمطلوبحقيقياست(.ر.ك:بحاراالنوار /1


برمي
بابمذاكرةالعلم،احاديث53،43،41،13،13،11،3،3و53وكافي133/4ـ133بابتذاكراالخوان) .
.4ر.ك:بحاراالنوار،140/4باب31،13روايتدراينبارهنقلشدهاستازجملهاحاديث10ـ،44،11،13،5
33،54،51،54،43،40،45،44ـ31،33،03و .31

فصل سوم:
عبادت
در اينجا عبادت به معنای عام آن مقصود است كه شامل اطاعت خدا و عمل به احكام و
شرايع ،ذكر خدا ،دعا و استغفار ،تفكر و اخالص و بهطور كلی همة وجوه اطاعت خدا
میباشد:

امام صادق در پاسخ به اين سؤال كه :عبادت چیست؟ فرمودند:
حُسْنُ النّیَةِ بِالطّاعَةِ مِنَ الوجُوهِ الَتی یُطاعُ اهللُ مِنها. ...

0

نیت نیکو [و درست] به پیروی [از خدا] ،از راههایی که از آن راهها ،خداوند اطاعت
میشود.
در اهمیت عبادت همین بس كه بهعنوان غايت خلقت مطرح شده است:
«ما خَلَقْتُ الجِنَ ّوَ الْإنْسَ إلّا لِیَعْبُدّوّنَ».

1

جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند.
نقش بنیادين عبادت آنگاه به درستی آشكار خواهد شد كه معنای عبادت و ابعاد
مختلف و آثار گوناگونش به خوبی روشن گردد.
آنچه در اين مقام بدان اشارتی خواهد رفت ،جنبه مذكِر بودن عبادات میباشد.

.1كافي .35/4
.4ذاريات( .33/)31
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آدمیبعد از دريافت هدايت عامه ،از راههايی كه بیان شد ،آمادگی رهیابی به هدايت
خاصه و سیر الی اهلل را پیدا میكند؛ يعنی :يادآوری بیشتر نسبت به معرفت فطری و
توجه به درجات عالیتری از معرفتهای اعطايی كه در عوالم پیشین به انسانها داده
شده است.
حال سخن در اين است كه اين يادآوری و تشديد معرفت فطری ،چگونه و به چه
وسیلهای تحقق میيابد؟ آيا با ايجاد تصورات بیشتر از خدا ممكن است؟ يا با
رياضتهای مختلف و دوری از مردم و گوشهنشینی محقق میشود؟
در اين مقام ،اديان الهی طريق ذكر از راه عبادت را مطرح ساخته و بیان نمودهاند كه
تنها راه سیر الی اهلل و تقرب به او و دستیابی به معارفی عالیتر از خداوند و هدايت
برتر ،طريق عبادت و اطاعت میباشد:
«ّوَ إّنْ تُطِیْعُوْهُ تَهْتَدُّوا».

0

در آيات قرآن و روايات معصومین ،از عبادت بهعنوان «ذکر»« ،7صراط
مستقیم»« ،7نور و جالء قلب»4؛ «لذت محبین»« ،6راه انبیاء»« ،2طریق وصول به خدا»،0
و «اقرار به ربوبیت او» 5ياد شده است.

و از آثار آن «هدایت»« ،3ایمان و نور معرفت»« ،01زیادت در دین و فراموش
نکردن خدا»« ،0خوف از خدا و غنای قلبی»« ،1رستگاری»« ،7تقرب» 4و «رضایت
خداوند» 6بیان شده است.
.1نور .30/
.4طه،10/جمعه،1/مائده،11/اعلي10/و .13
.5آلعمران،31/زخرف،30/يس .31/
0غررالحكم .3145:
.3غررالحكم .334:
.3الخصال،ص .341
.3بحاراالنوار .150/30
.3عللالشرايعص .110
.1نور30/والخصال،ص .341
 .14الخصال،ص .341

معرفت فطری خدا 31

و از سالكین طريق عبوديت و ذكر ،با عناوين «اهل اهلل» 2و «همنشین محبوب»

0

سخن به میان آمده است.
بدينسان ،عبادت ،طريق روشنی قلب و دريافت نور معرفت خدا و ياد او و بهطور
كلی ،راه هدايت خاصه و شناخت عالیتر از خداوند كريم است.
همچنین نماز و ديگر عبادات دينی ،تنها راه وصول به خدا میباشد .اين مطلب
مقايسه شود با اين نظريه كه« :هنگام انكشاف باطن و معلوم بودن آن و مخالفت با ظاهر
شريعت ،تكلیف ساقط میشود زيرا برای مجذوبین تكلیفی نیست 5».تفاوت اين دو
سخن ،تفاوتی است بین طريق دينی وصول به خدا و طريق بشری.
از مباحث فوق نقش احكام و شرايع بهعنوان طريق هدايت خاصه و تشديد معرفت
فطری ،در مجموعة دين مشخص میشود و معلوم میگردد كه دين بدون احكام و
شرايع ،كامل نیست .با پیگیری اين بحث و تبیین زوايای گوناگون آن است كه میتوان
از پیوند وثیق بین بُعد معرفتی و اعتقادی و بُعد عملی و تكلیفی دين پرده برداشت و در

تحلیل نهايی بدين نقطه رسید كه تعالیم انبیا و ائمه مجموعهای منسجم و مرتبط با

عللالشرايع،ص .110
 .1
.4كافي .35/4
.5اعلي10/و،13جمعه .14/
.0دعايكميل .
.3الخصال،ص .341
.3غررالحكم .1033:
.3همانمأخذ 544:
 .3ر .ك :رسائل قيصري رسالة التوحيد و النبوة و الوالية ،مقصد ثاني ،فصل اول ،ص  .40محقق الهيجي در
ميگويد«:اگرمجذوبمطلق،صاحبسكروفناءاست،مطلقاًتكاليفشرعيهبراونماند.و
جمعبنديمطالبعرفا 

اگرچنانچهازكامالناستكهدرقسمسيمذكرايشانرفت،هرچندازجهتارشادِغير،مأمورومكلفبهاحكام
الخودرسيدهاند،ازجهتتكميل

اندوامرونهيازايشانساقطنميگردد،فاماچونبهغايتونهايتكم


شرعيه
نفسخودمحتاجبهرعايت،وسايلنيستند».ر.ك:شرحگلشنراز،ص540درتوضيحاينشعر :
چونعارفبايقينخويشپيوست رسيدهگشتمغزوپوستبشكست 
همچنينر.ك:ديباچةدفترپنجمازمثنويمولويدرتوضيحاينجملةمعروف«:لوظهرتالحقائقبطلتالشرائع» .
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يكديگر است كه جدايی بین عناصر آن و بی اعتقادی به پارهای ،نتیجهای جز دوری از
مكتب وحی و قدم زدن در طريق گمراهی بهدنبال نخواهد داشت.

مرحلة سوم:
تسلیم و ایمان در خداشناسی دینی
آنگاه كه انسان ،با عبور از دو مرحلة «تعریف» و «تذکّر» ،معرفت اعطايی و موهبتیِ خدا
را در نور فطرت ديد و با حقیقت جان آن را دريافت ،خود را در مقابلِ دو راه میيابد:
يكی «تسلیم و شکر» و ديگری «انکار و کفر»:
«إنّا هَدَیْناهُ السَبِیْلَ إمّا شاکِراً ّوَ إمّا کَفُوْراً».

0

ما راه را به او (انسان) نشان دادیم ،خواه شاکر باشد یا ناسپاس.
در همین موقف خطیر است كه نقش اساسی و تعیین كنندة اختیار انسان در هدايت
خويش روشن میشود .بد نیست مسئله را با طرح يک سؤال دنبال كنیم:
قرآن كريم از يک سو ،هدايت را به خدای متعال نسبت میدهد و از ديگر سو،
اختیار انسان و شكل موضعگیری او را در سعادت خويش ،شديداً مورد تأكید قرار
میدهد.

1

.1انسان( .5/)33
همينسؤالوعدمپاسخگوييدرستبهآنيكيازاسبابِپيدايشدونظرية افراطيوتفريطييعنيجبرو

.4
تفويض در حوزة كالمي مسلمانان ميباشد .البته جبر و اختيار ،سابقهاي كهن در ميان معارف بشري داشته و از
روزگارانقديم،انديشةبشررابهخودمعطوفساختهاست،امادوگونگيظاهربرخيآياتقرآن،خصوصاًٌدرمسئلة
هدايت،ازيكسو،وارائهنشدنطرحيجامعدراينزمينهوعدمتفكيكميانِ«هدايتالهي»و«اهتدا»ازسوي
بيتأثيرنبودهاست .
ديگر،درشكلگيريوتشديددومكتبِ«قدري»و«جبري» 
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از دستة اول میتوان به آيات زير اشاره نمود:
«إِّنَ عَلَیْنا لَلْهُدی».

0

همانا ،راهنمایی و هدایت بر عهده ماست.
«لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ ّوَ لکِنَ اهللَ یَهْدِی مَنْ یَشاء».

1

هدایت آنها بر تو نیست؛ ولی خداوند هر که را بخواهد ،هدایت میکند.
7
«اِّنَ الهُدی ،هُدَی اهلل»
هدایت ،هدایتِ خدایی است.
4
«إِّنَ هُدَی اهلل ،هُوَ الْهُدی».
هدایتی که از سوی خدا باشد ،هدایت واقعی است.
و به عنوان نمونه آيات زير بیانگر مطلب دوم است:
«فَإّنْ أَسْلَمُوا فَقَدِاهْتَدَّوْا ّوَ إّنْ تَوَلَوا فإنَما عَلَیْکَ الْبَالغ».

6

اگر تسلیم شوند همانا هدایت مییابند و اگر رویگردان شوند ،بر تو تبلیغ است و بس.
2
«کَلّا إنَهُ تَذْکِرَةٌ* فَمَنْ شاءَ ذَکَرَه».
چنین نیست که آنها میگویند ،آن (قرآن) تذکر و یادآوری است .هر کس بخواهد
بدان متذکر میشود[ .و از آن پند میگیرد.].
اين آيات را چگونه بايد معنا كرد تا هماهنگ با يكديگر بوده ،با ديگر آيات ،بیانگر
موضع قرآن در اين مسأله باشد؟ با تأمل و تدبر در آيات ،معلوم خواهد شد كه :رهیابی
و دريافت هدايت ،رهیافت دو مرحلة «تعریف» و «تسلیم» است و هدايت ،شامل دو
بخش تفكیکناپذير است :يكی عنايت و دستگیری خدا و ديگری پذيرش و تسلیم
انسان.
«قُلْ إّنَ هُدَی اهللِ هُوَ الْهُدیّ ،وَ أمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَّبِ الْعالَمِیْن».
.1ليل( .14/)14
.4بقره( .434/)4
.5بقره( .35/)4
.0انعام( .31/)3
.3آلعمران( .44/)5
.3مدثر(30/)30و .33

0
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بگو :تنها هدایت خدا ،هدایت است؛ و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان
باشیم.

عَنْ أَبی عَبْدِاهللَ قال :لِلْخَلّْق عَلَی اهلل أَّنْ یُعَرِفَهُمّ .وَ لِلهِ عَلی الْخَلّْقِ إذا عَرَفَهُم أَّنْ
یَقْبَلُوا.

1

بر خداست تعریف خویش به انسانها .و بر آنان است پذیرش او پس از تعریف.
بدينسان ،شناساندن خود ،و نشان دادن طريق صالح و سداد و رهنمودن به راه حق،
از ناحیة خدای متعال است و در مقابل ،حقیقتجويی و حقطلبی ،و پذيرش و كرنش
در مقابل معبود و پیمودن راه بندگی و كمال ،وظیفة آدمیاست.
«فإّنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَّوْا».

3

هدايت از راه «تعریف» و اهتدا از طريق «تسلیم» در واقع دو ركن از اركان منطق
خداشناسی و مكتب انبیای الهی است كه اگر با «تذکر» توأم شود ،اركان الهیات دينی
تكمیل گشته و اسباب عبوديت و بندگی به اتمام میرسد .درباره «تعریف» و «تذکر»
پیشتر سخن گفتیم و موضوع اين مرحله ،مقولة «تسلیم» است.
اين بحث در دو فصل ارائه میگردد .فصل اول متكفل بیان زمینههای اقرار و انكار
بوده و بیانگر اين موضوع است كه چگونه انسان در مقابل راه روشن و معرفت مفطور،
واكنش نشان میدهد و اساساً بشر چرا و چگونه از معرفت و حقیقت ،روی برتافته و
عناد و عصیان پیشه میكند .و در فصل دوم از نتیجه و حاصل تسلیم و چگونگی
حصول ايمان بحث خواهیم كرد.

.1انعام( .31/)3
.4كافي .130/1
.5آلعمران( .44/)5

فصل اول:
موانع و دواعی تسلیم
در آيات و روايات ،از هدايت و اهتدا ،زياد سخن رفته و موانع و دواعی متعددی برای
آن برشمرده شده است .در سرتاسر قرآن و كتابهای آسمانی به ملكات نفسانی و رذايل
اخالقی بهعنوان زمینههای كفر و ايمان پرداخته شده و بر نقش اراده و اختیار انسان
تأكید شده است.
در اينجا ابتدا به بیان مطالبی كلی پیرامون اراده و اخالق میپردازيم ،آنگاه موانع
تسلیم و ايمان را از قرآن كريم بیان میكنیم.
 -1ارتباط اراده با دواعی و سائقهها
مراد از دواعی و سائقهها ،شرايط درونی و بیرونی انسان ،نظیر حالتهای روحی و

اخالقی ،شرايط خانوادگی و محیطی و معیشتی و روابط اجتماعی و همنشینیهاست.
اينگونه شرايط ،زمینههای انجام كارهای انسان را فراهم میكنند .الفاظی كه در اينگونه
موارد به كار میرود به تناسب شدتِ تأثیر آنها بر انسان است .به نظر میرسد ،شدت
تأثیر سائقه بیش از داعی باشد .زيرا داعی به معنای دعوت كننده است و سائقه به معنای
سوق دهنده .اين دو واژه در روايات نیز به كار رفته است:
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أَلْحِرْصُ ّوَ الْکَبْرُ ّوَ الْحَسَد ،دَّواعٍ إلی التَقَحُمِ فِی الذُنُوّب.

0

حرص و کبر و حسد ،دعوتکنندههایی هستند به سوی فرورفتن در گناهان.
1
أَلْبَغْی ،سائّقٌ إِلَی الْحِیْن.
ظلم و تعدی ،انسان را به سوی هالکت سوق میدهد.
از ديدگاه اديان الهی ،آدمیحامل استطاعت و قدرت انتخاب است و توانايی
برگزيدن هر يک از راههايی را كه در مقابلش گشوده میگردد دارد .اراده و اختیار در
مواردی كه رفتار انسان به حُسن و قبح متصف شد و ثواب و عقاب بر آن مترتب گردد،
دارای نقش ويژه و تعیین كنندهای است .گرچه عوامل مختلف درونی و بیرونی نیز در
رفتار انسان تأثیر دارند ،لیكن اختیار انسان به دلیل ويژگی خاص آن ،بر ديگر عوامل و
شرايط ،حكومت داشته و نقش اصلی و اساسی را ايفا میكند.
نكتهای كه بايد بدان توجه نمود همین است كه :انگیزشهای متعارض باطنی و
محیط انسان با شرايط گونهگونش ،راههای متفاوتی را در مقابل انسان گشوده و او را
به پیمودن آنها تشويق و دعوت كرده ،به او فشار آورده و در او تمايل ايجاد میكنند.
اما اين تشويقها و فشارها و میلیها ،تنها زمانی در صدور فعل تأثیر خواهند داشت كه
خود انسان از طريق اراده و اختیار ،يكی از راهها را برگزيند و برپیمودن آن مصمم
گردد.
به عبارت دقیقتر :دواعی و سوائق و امیال ،مُرجحات انجام عملی را فراهم
میسازند نه علل تامة آن را؛ و توان اراده در رأس اسباب و عوامل ديگر واقع میشود و
بر آنها حكومت دارد نه آنكه معلول و محكوم میل و شوق يا عین آن باشد.

بدينسان قدرت و توان اراده ،در انسانشناسی دينی ،يكی از «اوصاف اولیة نفس»
بهشمار میرود و قابل ارجاع به خصوصیتِ «علم» يا «میل» نیست و از همینجاست كه
بايد «استطاعت» در تعريف انسان مأخوذ باشد.

7

نهجالبالغه،قصارالحكم .531
 .1

.4شرحابنميثمبحرانيبرصدكلمهازاميرالمؤمنين،ص .141
خصوصارسطوـدرتعريفانسانوفضيلتاخالقي.

هايفيلسوفانيونان 
ـبه


مطالبفوقمقايسهشودباديدگاه
.5
443ـ .444
دراينبارهبنگريدبهكتابمبانيخداشناسيدرفلسفةيونانواديانالهي،ص 
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 -2ارتباط اراده و اخالق با اعتقاد و عمل
نقش رذايل و فضايل اخالقی در اعتقاد و عمل و همچنین تأكید بر مسئلة اختیار و

حاكمیت ارادة انسانی بر حوزة اخالق ،ايمان و عمل ،از نكات برجسته و شاخصههای
معارف دينی است.
تسلیم يا انكار در موقف و مرتبهای واقع میشود كه انسان از دو مرحلة «تعریف» و
«تذکر» عبور كرده و حجت الهی بر او تمام گشته است .اينجاست كه نقش انسان آغاز
میشود و آدمیدر مقابل حجت الهی عكسالعمل نشان میدهد و اين سؤال مطرح
میشود كه :علتِ كفر كافران چیست؟
در پاسخ بايد گفت :گرچه اراده و اختیار علت اصلی و عامل اساسی در جهتگیری
انسان است ،لیكن عوامل و مرجحاتی در اين میان مدخلیت دارند و زمینة اختیار سوء
را تدارک میكنند ،و در عین اينكه اختیار را سلب نمیكنند ،خود ،از ارادة انسان
سرچشمه میگیرند.
آيات قرآن ،علت كفر كافران و شرک مشركان و عدم اهتدا و تسلیم آنان را مسائلی
از قبیل كبر و استكبار ،ظلم و حسادت ،بغی و قساوت ،هوا و برتری جويی و فسق و
جحود میداند .اينگونه واژهها و مفاهیم از يک طرف نشانگر اين مطلب است كه از
ديدگاه قرآن ،انسان در اعمال خويش دارای اراده و قدرت انتخاب است و مهمترين
زمینه برای انتخابی ناشايست ،ضعف اخالقی و رذايل روحی میباشد كه از انتخابهای
سوء پیشین نشأت گرفته است .و از سوی ديگر نمايانگر اين معناست كه شرط رهیابی
به مسیر هدايت و ايمان دينی ،پاک نگهداشتن طینت و تزكیة نفس و حفظ صفای دل و
روح حقیقتگر است .اين مطلب از ارتباط وثیق حوزة اخالق و اعتقاد در ديدگاه دينی
حكايت میكند و نشان میدهد كه اخالق نه صرفاً به معنای موعظه و نصیحت ،بل يكی
از اركان راهیابی و دريافت حقايق است .از نظرگاه قرآن و سنت ،رذيلههای اخالقی و
ظلمت حاصل از آن ،يكی از حجابهای شناخت محسوب میشود و زمینة سوء اختیار
انسان را فراهم میسازد .در مقابل ،فضايل اخالقی ،بستر روح و نفس انسان را آمادة
نزول معرفت الهی و شايستة نور هدايت میگرداند.
اينک بهطور خالصه به موانع تسلیم از ديدگاه قرآن كريم میپردازيم.

 41معرفت توحید و عدل

 -3موانع تسلیم در قرآن
به طور كلی موانع مذكور در قرآن ،به دو عاملِ درونی و بیرونی بازگشت میكنند و هر

يک از اين دو نیز شامل دو دسته عوامل میشوند كه عبارتند از:
الف -رذايل اخالقی و تعلقات نفسانی
ب -فسق و ارتكاب معاصی
ج -شیاطین جن
د -شیاطین انس
هر يک از عناوين فوق ،به نوبة خود ،مصاديق متعددی دارد كه به برخی از آنها
اشاره میشود و در هر مورد معموالً به ذكر يک آيه بسنده میشود و مدارک بعضی
ديگر در انتها میآيد.
الف -رذایل اخالقی

نكتهای كه دربارة رذايل اخالقی بايد يادآوری شود آن است كه اين رذايل با اختیار
انسان شكل میگیرد و مورد اكتساب انسان میباشد.
 -1هوای نفس

«أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَخَذَ إِلهَهُ هَواهُ ّوَ أَضَلَهُ اهللُ عَلی عَلْمٍ ّوَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ ّوَ قَلْبِهِ ّوَ جَعَلَ
عَلی بَصَرِهِ غِشاّوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اهلل أَفال تَذَکَرُّوّْنَ».

0

آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با
آگاهی [بر اینکه شایستة هدایت نیست] گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و
بر چشمش پرده افکنده است؟! با این حال چه کسی غیر از خدا میتواند او را هدایت
کند؟! آیا متذکر نمیشوید؟!
بنابر كريمة فوق ،ضاللت و مهر شدن قلب ،گوش و چشم ،و محروم ماندن از
هدايت ،از آثار اختیار سوء انسان و انتخاب هوای نفس بهعنوان معبود میباشد.
«ّوَ أَما ثَمُوْدُ فَهَدَیْنهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمیعَلَی الْهُدی».

1

و اما ثمود ،پس آنان را هدایت کردیم ،ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند.
.1جاثيه(،45/)03همچنينر.ك:قصص،34/قمر،5/محمد،10/بقره .33/
.4فصلت( .13/)01
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 -2قساوت قلب

«ّوَ یُرِیْکُمْ آیاتِهِ لَعَلَکُمْ تَعْقِلُوّْن * ثُمَ قَسَتْ قُلُوْبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَّوْ أَشَدُ
قَسْوَةً».

1

و آیات خود را به شما نشان میدهد؛ شاید اندیشه کنید .سپس دلهای شما بعد از این
واقعه سخت شد ،همچون سنگ ،یا سختتر.
طبق اين آية شريفه ،آيات تكوينی-كه بحث آن در مرحلة دوم مطرح شد -همراه با
تعقل ،راه را برای هدايت انسان بازمیگشايد ،لیكن قساوت قلب و سنگدلی انسان
سبب میشود تا عقل انسان ره به جايی نبرد .در اينگونه آيات و روايات كه تعداد آنها
هم كم نیست ،تعقل و عقل ،قرين قلب و دل مطرح شده است .بايد ديد كه عقل از
ديدگاه وحی و مأثور ،چه معنايی دارد؟
در كتابهای آسمانی ديگر نیز از قساوت قلب و سختدلی انسان ،سخن بسیار
گفته شده است و سخت شدن قلب بهعنوان عامل رویگردانی از حق و مقابله با
خداوند و دين او مطرح گشته است .برای نمونه در سفر خروج از تورات آمده است:
«موسی و هارون آمده به فرعون گفتند :يهوه خدای اسرائیل چنین میگويد :قوم مرا
رها كن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند .فرعون گفت :يهوه كیست كه قول او را
بشنوم و اسرائیل را رهايی دهم؟ يهوه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم كرد».

آنگاه حضرت موسی

1

معجزات فراوانی بر فرعون ظاهر ساخت كه هر بار

فرعون به جهت سختدلی تسلیم نشد .مضمون جملة «دل فرعون سخت شد» بیش از
ده بار در سفر خروج تكرار شده است.

7

 -3کبر و استکبار

«إِّنَ الَذینَ یُجادِلوُّنَ فی آیاتِ اهللِ بَغَیْرِ سُلْطاّنٍ أَتاهُمْ إّنْ فِی صُدُّوْرِهِمْ إلّا کِبْرٌ».

4

کسانی که در آیات خداوند ،بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ،ستیزهجویی کنند،
در سینههایشان فقط تکبر وجود دارد.
.1بقره(35/)4و .30
.4عهدعتيق(تورات)،سفرخروج،بابپنجم،ص .31
.5همانمأخذ،ص13ـ14و144ـ13و .140
.0غافر( .33/)04
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پس آيات الهی برای هدايت كفايت میكند ،لیكن عدهای به جدال و منازعه در آن
میپردازند .و اين مجادله نه از باب جهل نسبت به واقع ،بلكه به دلیل كبر و غرور
است.
«ّوَ أَمَا الَذینَ کَفَرُّوا أَفَلَمْ تَکُنْآ آیاتی تُتْلی عَلَیْکُمْ فَاسْتَکْبَرْتُمْ ّوَ کُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِیْنَ».

0

و اما کسانی که کافر شدند [به آنها گفته میشود ]:مگر آیات من بر شما خوانده
نمیشد و شما استکبار کردید و قوم مجرمیبودید؟!
 -4بخل

«فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ّوَ تَوَلَوْا ّوَ هُمْ مُعْرِضُوّْن فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فی قُلُوبِهِم».

1

اما هنگامیکه خدا از فضل خود به آنها بخشید ،بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و
روی برتافتند .این عمل ،نفاق را در دلهایشان مورث گشت.
رويگردانی از دين و نفاق از آثار بخل ورزيدن میباشد.
 -5علو و برتریجویی

قرآن درباره انكار آيات الهی توسط فرعون و همراهانش میگويد:
«ّو جَحَدُّوا بِها ّوَاسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلماً ّو عُلُوّاً فانْظُرْ کَیْفَ کاّنَ عاقِبَةَ الْمُفْسِدین».

7

در حالی که یقین به راه حق داشتند ،در عین حال انکار و طغیان پیشه کردند و این
نبود مگر بواسطة ستم و برتریجویی آنان .بنگر که چگونه است عاقبت تبهکاران.
ب -ارتکاب معاصی
 -1ظلم

«ّوَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إلّا الظّالِمُوّْن».

4

آیات ما را جز ستمگران انکار نمیکنند.
6
«إّنَ اهللَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِیْن».
خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمیکند.

.1جاثيه(،51/)03همچنينر.ك:بقره،13/اعراف،33،04،53/احقاف14/ومنافقون .3/
.4توبه( .33/)1
.5نمل( .10/)43
.0عنكبوت( .01/)41
.3انعام(،100/)3همچنينر.ك:توبه،141/بقره33/و،433صف،3/قصص،34/احقاف14/ونمل .10/
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در انجیل آمده است:
پس اینکه او (خدا) دل فرعون را سخت نمود ،از این رو کرد که او طایفة ما را
عقاب نمود و خواست که بر آنان ظلم کند.

1

 -2فسق

«ّوَ لَقَدْ أَنّْزَلْنا إلَیْکَ آیاتٍ بَیِناتٍ ّوَ ما یَکْفُرُ بِها إلّا الْفاسِقُوّن».

1

ما نشانههای روشنی برای تو فرستادیم؛ و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمیورزد.
در اين آيه سبب كفر ،منحصر به فسق شده است .شايد علت اين امر ،گستره
مفهومیفسق باشد كه هر نوع عمل زشتی را دربرمیگیرد.
«إّنَ اهللَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقین».

7

همانا خداوند قوم فاسق را هدایت نخواهد کرد.
-3کردار زشت

«ثُمَ کاّنَ عاقِبَةَ الَذِیْنَ أَساؤُّوا السُو أی أَّنْ کَذَبُوا بِآیاتِ اهلل».

4

سپس سرانجام کسانی که اعمال زشت مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را
تکذیب کردند.
اين هشدار قرآن بسیار شديد و سنگین است كه گناه صرفاً در محدودة خود باقی
نمیماند بلكه به دلیل ارتباط و پیوند متقابل رفتار با قلب و روح انسانی ،كردار زشت
مستقیماً بر موضعگیری قلبی انسان در مقابل دين تأثیر میگذارد و سر از تكذيب
درمیآورد.
-4کذب و دروغگویی

«إِّنَ اهللَ ال یَهْدی مَنْ هُوَ کاذِّبٌ کَفّارٌ».

6

همانا ،خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمیکند.

.1انجيلبرنابا،فصل،133ص .554
.4بقره( .11/)4
.5منافقون(،3/)35همچنينر.ك:بقره،43/صف،3/توبه .34/
.0روم( .14/)54
.3زمر( .5/)51
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ج و د -شیاطین جن و انس

«ّوَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِ نَبِیٍ عَدُّوّاً شَیاطِیْنَ الْإِنْسِ ّوَ الْجِنِ».

0

اینچنین در برابر هر پیامبری ،دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم.
1
«کَمَثَلِ الشَیْطاّنِ إِذْ قالَ لِلْإِنْساّنِ اکْفُر».
کار آنان همچون شیطان است که به انسان گفت :کافر شو.
«إِّنَ الَذِیْنَ ارْتَدُّوا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَنَ لَهُمْ الْهُدی اَلشَیْطاّنُ سَوَلَ لَهُمْ ّوَ أَمْلی
لَهُمْ».

7

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بر آنها ،پشت به حق کردند ،شیطان اعمال
زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.
4
«ّوَ یُرِیْدُ الشَیْطاّنُ أَّنْ یُضِلَهُمْ ضَالالً بَعِیْداً».
شیطان میخواهد آنان را گمراه كند ،و به بیراهههای دوردستی بیافكند.
در انجیل آمده است:
«ایمان هرگز خطا نمیکند زیرا که بنیاد آن خدا و کلمة اوست . ....
لیکن [شیطان] به سعی تمام درصدد این است که ایمان را باطل نماید».

1

احاديث بسیاری نیز در موضوع بحث نقل شده است كه به جهت اختصار ،به چند
حديث اشاره میشود:

امام صادق فرمود:
أُصُوْلُ الْکُفْرِ ثَالثَةٌ :اَلْحِرْصُ ّوَ الْاِسْتِکْبارُ ّوَ الْحَسَد.

2

اصول کفر سه چیز است :حریص بودن ،تکبر ورزیدن ،و حسادت.

پیامبر اكرم فرمود:

اَرْکاّنُ الْکُفْرِ اَرْبَعَةٌ :اَلرَغْبَةٌ ّوَ الرَهْبَةُ ّوَ السَخَطُ ّوَ الْغَضَب.

0

.1انعام( .114/)3
.4حشر( .13/)31
.5محمد( .43/)03
.0نساء(،34/)0همچنينر.ك:انعام05/و،141اعراف،43/حج،5/نمل40/وعنكبوت .53/
.3انجيلبرنابا،ص411و .414
.3كافي،431/4ح .1
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پایههای کفر چهار چیز است :حرص در متاع دنیا ،ترس از زوال آن و خشم و غضب.

حضرت علی فرمود:

بُنِیَ الْکُفْرُ عَلی أَرْبَعِ دَعائِمَ :اَلْفِسّْقُ ّوَ الْغُلُوُ ّوَ الشَکُ ّوَ الشُبْهَه.

1

کفر بر چهار ستون بنا گشته است :نافرمانی ،غلو و زیادهروی ،شک و شبهه.

امام موسی كاظم فرمود:

اِّنَ الْحِجاّبَ عَن الْخَلّْقِ لِکَثْرَةِ ذُنُوبِهِم.

7

به درستی که حجاب خدا از مخلوقات به جهت زیاد بودن گناهانشان است.
حريت آدمیو سوء و حُسن اختیار و رذايل و فضايل اخالقی ،آثار فراوانی در
زندگی انسان دارد .و همانگونه كه در فصل اول مرحلة «تسلیم» گذشت ،از جمله آثار
آن ،تسلیم شدن يا نشدن در مقابل پروردگار میباشد .و چنانكه در فصل دوم خواهد
آمد ،نتیجة اين تسلیم و عدم آن ،بهرهمندی از «روح ایمان» يا محرومیت از آن و
درنتیجه عبادت يا عصیان خواهد بود .حاصل تسلیم و عبادت نیز -همانطور كه در
مرحلة «تذکر» بدان اشارتی رفتـ دريافت هدايت خاصه ،يعنی تشديد معرفت فطری و
شناخت عالیتر از خداوند متعال میباشد.
از جمله آثار اختیار و ظرفیت اخالقی ،كه بدان كمتر پرداخته شد ،نحوة دريافت
معرفت فطری و متذكر شدن به آن ،در اولین مرتبه از هدايت (هدايت عامه) میباشد.
البته اصل معرفت خدا ،بر همگان ظاهر گشته و حجت الهی بر همة انسانها تمام
خواهد شد-چنانكه در مرحلة «تعريف» گذشت -اما حالت روحی شخص در نحوة
ظهور معرفت فطری و متذكر شدن به آن بیتأثیر نیست.
شايد برخی تعابیر قرآن نظیر « :إّنَ اهللَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِیْن  ،إّنَ اهللَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ
الْفاسِقِیْن»« ،ثُمَ قَسَتْ قُلُوْبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ اَّوْ اَشَدُ قَسْوَة» و  ،...غیر از

.1همانمأخذ،ح .4
،باباصولالكفرواركانه،احاديث،1

145ـ140
ك:نهجالبالغةحكمت51وبحاراالنوار /34

.4كافي515/4ور.
11،13،13،4وج،35/34ح13وص،33حديث .40
بحاراالنوار .13/5
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«هدایت خاصه» ،شامل و ناظر بر «هدایت عامّه» و نحوة دريافت اولین مرتبه از هدايت
نیز بوده باشد.
بدينسان ،اختیار واخالق ،در شناخت ،اعتقاد ،عمل و درواقع همة شؤون حیات
انسان ،نقش اساسی و بنیادين خواهد داشت.

فصل دوم:
حاصل تسلیم
آخرين مرحلة هدايت ،تسلیم در برابر خدای رحمان است .و انسان با برداشتن اين گام،
به مقام «اهتدا» و رهیابی به هدايت عامة الهی میرسد .رهآورد اين مرحله ،دريافت
«روح ایمان» از پروردگار بخشنده میباشد.
روح ايمان نیز همانند معرفت فطری ،هديه و عطیهای است از جانب خدای رحیم؛
با اين تفاوت كه اصل معرفت فطری عمومیاست ،اما روح ايمان اختصاص به تسلیم
شدگان و ايمان آورندگان دارد .در ادامه ،ضمن بیان خصوصیات ايمان ،به توضیح و
تبیین مطلب فوق خواهیم پرداخت.
در آثار دينی ،از زوايای مختلفی به ايمان و موضوعات پیرامون آن پرداخته شده
است .در اينجا ،ابتدا معانی مختلف ايمان را بیان نموده ،آنگاه از دو بُعد «ایمان مؤمن»
كه فعل انسان است و «روح ایمان» كه صُنع خداست ،به ايمان دينی نگريسته و برخی
ويژگیهای آن را عرضه خواهیم داشت.

 011معرفت توحید و عدل

 -1معانی ایمان
در قرآن كريم و احاديث شريف ،واژة «ايمان» بر معانی متعددی اطالق گشته است .از

جمله« :اقرار به زبان»« ،0تصديق به قلب»« ،1فرايض دينی»« ،7عمل به فريضه و ترک
كبیره»« ،4انجام واجب و ترک مطلق گناه» 6و «انجام واجب و مستحب و ترک حرام و
مكروه و حتی مباح» 2از جمله معانی ايمان میباشد.
آنچه بیش از همه بر آن تأكید شده و معنای اصلی ايمان دينی نیز همان است،
«اعتقاد قلبی همراه با اقرار زبانی و عمل جوارحی» میباشد .و همین معناست كه در
مقابل «اسالم» -به معنای تسلیم ظاهری -به كار رفته است.

0

اين معنا از سوی ائمة اطهار در مقابل دو نظرية رايج مطرح گشته است.

«مُرجئه» اقرار ظاهری اهل قبله را برای اسالم و ايمان كافی میپنداشتند و
«خوارج» ،عمل به واجبات و ترک كبائر را در اسالم و ايمان ضروری میانگاشتند .در
اين میان ،وارثان معارف الهی و مفسران حقیقی قرآن كريم با استناد به قرآن و سنت

پیامبر

اين حقیقت را ابراز نمودند كه اقرار ظاهری برای اسالم كافی است ،ولی

برای ايمان فقط شرط الزم است و شرط كافی آن ،اقرار ظاهری و باور قلبی همراه با

 1و4ـبراينمونه«:ياايُهاالَذينَ آمَنواآمِنواباهللِ ورَسولِه»(.نساء)153/ايمانِ اولبهمعناياقرار،وايماندومبه
معنايتصديققلبياستومعنايآيهچنيناست:ايكسانيكهبهحقانيتدينخدااقرارنمودهايد،قلباًنيزآنرا

.درآنحديث،آياتديگرينيزدراينبارهبيانشدهاست .
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.3ر.ك:بحاراالنوار،443/33بابالفرقبينااليمانواالسالم.دراينبابغيرازآياتقرآن33حديثنقلشده
است.وبحاراالنوار 13/31بابأنالعملجزءااليمان،غيرازآيات 54،روايتنقلشدهاست.اكثرايناحاديث

شاهدِمعنايمذكورميباشد .

معرفت فطری خدا 010

عمل دينی میباشد .پس ايمان به معنای فوق با تسلیم قلبی و لوازم آن ،يعنی تسلیم
زبانی و عملی ،مرادف خواهد شد.
در منابع اسالمی ،ايمان به معنای فوق ،با مسئلة ديگری به نام «روح ایمان» قرين
شده است .بدين بیان كه به تناسب ايمان مؤمن ،خداوند قلب او را مورد عنايت و امداد
قرار داده و نورانیت و انشراح ،سكینه و تقوا و روشنی و يقین را بر قلب و جانش
میتاباند و مؤمن را از حقیقتی نورانی و روحانی موسوم به «روح ایمان» بهرهمند
میگرداند.
در اين بخش از سخن ،بیش از هر چیز بر اين دو موضوع يعنی ايمان مؤمن و روح
ايمان ،تأكید خواهیم داشت .يكی از اين دو ،فعل آدمی و ديگری صنع خداست .يكی
بر اساس وضعیت روحی انسان و اختیار او شكل میگیرد ،و ديگری از ناحیة خدا
افاضه میگردد.
 -2ویژگیهای روح ایمان
روح ايمان صنع خداست:

قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِاهلل« :اّولئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوْبِهِمُ الْإِیْماّنَ» ،0هَلْ لَهُمْ فیما کَتَبَ فِی
قُلُوْبِهِمْ صُنْعٌ؟ قال :ال.

7

از امام صادق در پیرامون این آیه« :خدا در قلبهای آنان ایمان را نگاشته
است«سؤال نمودم که :آیا خود مؤمنین در نگاشته شدن ایمان نقشی دارند؟

امام فرمود :خیر.

روح ايمان ،تأيید و حمايت خداوند از بندة مؤمن خويش است:
«اُّولئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوْبِهِمُ الْإِیْماّنَ ّوَ أَیَدَهُمْ بِرُّوحِ مِنْه».

7

آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحة دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیة
خودش آنها را تأیید [و تقویت] کرده است.
.1مجادله( .44/)33
.4كافي .13/4
وبحاراالنوار114/31ح3وص110و444وج .430/33

.5مجادله(،44/)33ر.ك:كافي،13/4ح1و3

 011معرفت توحید و عدل

روح ايمان ،آرامش و تسكینی است كه از ناحیة خدا بر قلب مؤمن نازل میشود.
«هُوَا الَذِی أَنّْزَلَ السَکِیْنَةَ فِی قُلُوّْبِ الْمُؤْمِنیْن لِیَّزْدادُّوا أیماناً مَعَ أیمانِهِم»

0

او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید.
روح ايمان ،همان تقوای الهی است كه با مؤمن مالزم و همراه است.
«فَأَنّْزَلَ اهللُ سَکِیْنَتَهُ عَلی رَسُوْلِهِ ّوَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ ّوَ أَلّْزَمَهُمْ کَلِمَة التَقْوی».

1

پس خدا آرامش خود را بر فرستادة خویش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت
تقوا ملزم ساخت.
و در مواقعی كه مؤمن از پايه و اساس ايمان (تسلیم) بازگشت كند و تمرد نمايد،
روح ايمان از او سلب میگردد.
إذا زَنَی الرَجُلُ أَخْرَجَ اهللُ مِنْهَ رُّوْحَ الْإیْماّن.

7

در آن هنگام که مردی مرتکب زنا شود خداوند روح ایمان را از او خارج میکند.
فارق و فاصل مؤمن از غیر مؤمن روح ايمان است 4.چنانكه فارقِ معصوم از
غیرمعصوم روح القدس میباشد.
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 -3ایمان و قلب
ايمان دينی (ايمان مؤمن و روح ايمان) امری است قلبی و در آثار دينی از ايمان انسان

با تعابیری نظیر« :چیزی در قلب»« ،2تسلیم قلبی»« ،0عَقدٌ فِی القَلب وَ بِالقَلب»،1
.1فتح(،0/)03ر.ك:كافي،13/4ح1و3ـ .5
،ر.ك:بحاراالنوار،444/31ح .41

.4فتح(43/)03
بحاراالنوار،133/31همچنينر.ك:ص،11ح3،0وص،113ح13وكافي434/4و .431
 .5
 .0فالسفه و روانشناسان مادي در انسانشناسي خويش به اين نظريه رسيدهاند كه انسان عبارت است از حيوانِ
متكاملوپيچيده.البتهبايدبهآنانحقداد،چراكهانديشهوباورمادي،اساساًقدرتتشخيصوتوصيفحقايقو
نمايند.اماآنهانيزبايدبهماحقدهندكهانسانرا

معارفعاليهراندارد.آنانبهواقع،تعبيراز وجودِخويشمي
موجوديالهيبدانيمزيرامؤمنازناحیةخداوند،مؤيدوبهسوياودرحركتاست.اصوالًازديدگاهدينينميتوان
انسانها تعريف مشخصي بيان نمود ،زيرا انسان بين دو حد «اضل از حيوان» و «افضل از مالئكه» در
براي همة  
نوسانوحركتميباشد .

،بحاراالنوار،131/31ح5وص .111

.3ر.ك:مجادله،44/بقره435/
.3ر.ك:بحاراالنوار .434/33
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«تَصْدِیقٌ بِالقَلْب»« ،7مَا اسْتَقَرَ فِی القَلْب»« ،4ما خَلُصَ فِی القَلْب»« ،6أیمانٌ بِالقَلْب وَ
فِی القَلْب» 2و «لَمْظَ ٌة فِی القَلْب» 0ياد شده است و روح ايمان با عناوينی همچون:
«چیزی که در قلوب قرار داده میشود»« ،5تأیید قلبی» 3و «کتابت در قلوب» 01ياد
گرديده است.
اينگونه تعابیر روشنگر آن است كه ايمان مقولهای قلبی است نه امری زبانی و
تصور و تصديقی ذهنی؛ و اگر انسان با دل و جان در مقابل خداوند تسلیم گردد،
خداوند نیز روح و قلب او را مستقیماً و بدون واسطة مفاهیم و تصورات ،مورد تأيید
قرار خواهد داد.
 -4ایمان و عمل
بعد از آنكه انسان در مقابل خداوند متعال تسلیم گشت و قلباً او را تصديق نمود،

متناسب با اين ايمان ،نورانیتی به انسان افاضه میشود كه الزمهاش رفتار دينی و عبادت
خداست.
از مختصات مذهب تشیع ،نظرية «ایمان» و «اسالم» میباشد .شیعه در مقابل خوارج
و مُرجیان ،عمل دينی را در ايمان دخیل دانسته و آن را شرط ايمان میداند ،درحالیكه
عبادت و عمل را در اسالم ظاهری دخیل نمیداند.

.1ر.ك:همانمأخذ،ص .433
.4ر.ك:همانمأخذ،ص411،433وج33/31و .1
.5ر.ك:همانمأخذ435/33وج،33/31ح .41
.0ر.ك:همانمأخذ .431/33
.3ر.ك:همانمأخذ .34/31
.3ر.ك:همانمأخذ433/33وج133/34و،134ح .01
.3ر.ك:همانمأخذ .113/31
.3ر.ك:همانمأخذ435/33و .430
.1همانمأخذ .
.14مجادله،44/بحاراالنوار،444/31ح .44

 014معرفت توحید و عدل

اين نظريه (نظرية شیعه) بر اساس قرآن و روايات ،ترسیم گشته است.

0

روايات زيادی بر اين مطلب تأكید دارند كه شخص مؤمن مرتكب گناه نمیشود و
اگر ديده میشود كه از مؤمنی ،سركشی و عصیان شكل میگیرد ،بايد اذعان داشت كه
خداوند در هنگام انجام معصیت و قبل از آن روح ايمان را از او سلب میكند و تنها از
طريق انابه و توبه است كه روشنايی و پاكی پیشین بدون بازگردانده خواهد شد.
حاصل مراحل خداشناسی دينی ،اعتقاد قلبی و در نهايت ،دريافت روح ايمان
میباشد كه رفتار متناسب با ايمان را بهدنبال خواهد داشت .يعنی میان ايمان و عبادت،
رابطة تولیدی و ضروری برقرار است .با وجود اين ،اختیار در همة مراحل حاكمیت
خود را از دست نخواهد داد .سرّ اين سخن در مقدمات ايمان نهفته است.
از آنجا كه آدمی پس از تسلیم و به میزانِ شدت آن ،از روح ايمان بهرهمند میشود،
بعد از ايمان نیز همان تسلیم كه بر اساس اختیار شكل گرفته است ،همراه با تأكید و
تأيید الهی در عمل ظهور نموده و جلوهگر میشود .در هنگام نافرمانی و عصیان نیز،
درواقع ،شخص از بنیاد ايمان كه همان تسلیم است ،به اختیار خويش دست میشويد و
درنتیجه تأيید الهی از او سلب میگردد و عمل ناروا و ناشايست را به منصة ظهور
میرساند.
بدينترتیب گناه به واسطة از بین بردن اساس ايمان ،به اصل آن آسیب خواهد
رسانید كه در اين زمینه احاديث بسیاری موجود است و همانطور كه پیشتر گذشت در
اين احاديث آمده است كه در هنگام تمرد و عصیان ،روح ايمان از انسان معصیتكار
سلب میگردد.
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 -5درجات ایمان
تسلیم اشخاص در برابر خدای متعال به يک اندازه نیست .زيرا افراد به تناسب ظرفیت

روحی و اختیار خويش ،با درجات خاصی ،تسلیم خدا میشوند .از اينرو ايمان افراد،
 .1براي نمونه ر.ك :حجرات ،10/نساء 153 /و بحاراالنوار 541/33ـ  ،443بابالفرق بين االيمان و االسالم،
101ـ،13انالعملجزءااليمانوانااليمانمبثوتعليالجوارح .
 /31
430ـ .434
براينمونهبنگريدبه:بحاراالنوار،113،133،11/31وكافي /4

.4
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دارای درجات و منازل گوناگونی بوده و از تأيید الهی و روح ايمان نیز به میزان خاصی
بهرهمند میگردند .و از همین جاست كه تعبد مؤمنان و رفتار دينی آنان ،متفاوت است.
بر اين اساس ،رواياتی كه معانی متعددی برای ايمان بیان نمودهاند ،نه تنها تعارضی
با هم ندارند ،بلكه بیانگر مراتب مختلف ايمان میباشند.
نكتهای كه در اين میان توجه بدان ضروری است ،آن است كه افراد همواره در
درجه معینی از ايمان ثابت نمیمانند ،بلكه در درجات مختلف در نوسان هستند .راز
اين مطلب آن است كه اساس ايمان و روح تقوا ،تسلیم انسان بر پاية اراده و آزادی
تكوينی میباشد و اين آزادی پس از تسلیم نیز به قوت خود باقی است و شخص
میتواند از تسلیم خويش برگردد؛ يا آن را تقويت كند و به درجة باالتری از ايمان
صعود نمايد:

امام موسی كاظم فرمود:
نَحْنُ نُؤَیِدُ الرُّوْحَ بِالطّاعَةِ لِلهِ ّوَ الْعَمَلِ لَه.

0
1

ما روح ایمان را با اطاعت کردن خدا ،تأیید میکنیم.

.1كافي .433/4
نگيوعللآن،آياتوروايتهايزياديدردستاستكهبراينمونهبنگريدبه:

 .4دربارة مراتبايمان،چگو
14ـ،3
انفال،5/فتح،3/برائت 140/و،143مجادله،14/احزاب،44/بقره،431/آلعمران،135/واقعه /
،بابالسكينهوروحااليمانوزيادتهو
مدثر51/وبحاراالنوار،130/31بابدرجاتااليمانوحقائقهوص 133
نقصانه .

روش استفاده از آیات و احادیث
در
خداشناسی فطری؛ و حقّانیّت فطرت

در مباحثی كه پیرامون معرفت فطری مطرح میشود ،گاهی به آيات و روايات استناد
میگردد؛ چنانكه در پارهای موارد نیز ،سؤال و جوابهای عقلی طرح میشود .و از
همینجا اين سؤال به میان میآيد كه :آيا بحث فطرت و معرفت فطری ،مقولهای عقلی
است يا نقلی و اصوالً معیار صحت و حقانیت معرفت فطری چیست؟
در پاسخ بايد گفت :معیار صحت فطرت نه عقل است و نه نقل .و معرفت فطری
شناختی عقلی يا تعبدی نیست .بلكه اين معرفت ،شناختی وجدانی است كه با عنايت
خود خدا محقق میشود و در حین وجدان ،انسان قلباً و با تمام وجودش خالق خود را
میشناسد و حقانیت او را میيابد .و بدينسان حجت قلبی كه مستحكمترين داليل
است به منصة ظهور میرسد .انبیا و اولیای الهی و مبلغان دينی نیز از طريق تذكر و
يادآوری ،مخاطب خويش را به حالت وجدان نزديک میكنند ،ولی اصل وجدان و
ظهور معرفت ،صُنع خداست .و لذا اين نوع وجدان و شناخت را نبايد با هیچیک از
علوم بشری مقايسه نمود.
به طور معمول 0معرفت مفطور ،هنگامی در اثر تذكر ديگران بروز میيابد كه سه
عامل زير دست به دست هم دهند:
 -0تذكر دهنده خود نسبت به آن معرفت غافل نباشد.

 .1چونمعرفتخدابهدستاوست،ممكناستبافقدانشرايطمذكورنيزانسانمتوجهخداشود،چنانكهدر
رغمميلخود،بهخدامتوجهميشود .


هايخاصنظيرگرفتاريهايسخت،آدميعلي

حالت

 001معرفت توحید و عدل

 -1انسان در وضعیت روحی و اخالقی مطلوب و مثبتی بوده و حجابهای اخالقی
در میان نباشد.
 -7موانع ذهنی و فكری نیز سد راه نشود.
نقش انبیاء تأمین عامل اول است؛ غايت اخالق ايجاد تعالی روحی و قلبی است ،و
احتجاج و جدال احسن ،موانع فكری را از میان برمیدارد.
بنابراين ،معرفت فطری نوعی وجدان قلبی است كه برتر از تمام شناختهای بشری
اعم از شناختهای عقلی و غیرعقلی است و حجیت خود را در درون خود دارد و برای
اثبات حقانیت آن محتاج برهان خارجی نیستیم .البته چنانكه گفته شد اثبات خدا از
راههای عقلی ممكن است ،اما سخن بر سر اين است كه فطرت محتاج اثبات عقلی
نیست ،بلكه در مرحلهای فراتر ،حقیقت را بر انسان مكشوف میسازد و رمز ايمان
مؤمنان را بايد در اين ناحیه جستوجو كرده و دريافت.
با اين همه ،دست انسان در قبول معرفت باز است و لذا میتواند آن را نپذيرد و
سپس در مرتبة ذهن به وسوسه بپردازد و اين توانايی الزمة حريت و اختیار انسان
است .و اختیار نیز به نوبة خود از آن رو است كه دنیای كنونی گذرگاه امتحان و
آزمايش الهی است.
و اما استناد و تمسک به ادلة نقلی نیز جهات مختلفی دارد .از جمله اينكه آيات و
روايات مهمترين مذكرات هستند و با بهترين شیوه قلب انسان را آمادة تجلی معرفت
خدا میسازند و يكی از وجوه اعجاز قرآن نیز همین است.
امیرالمؤمنین دربارة قرآن میفرمايند:
فَتَجَلّی لَهُمْ فی کِتابِهِ.

0

خدای متعال در کتابش (قرآن) بر بندگان تجلی کرده است.

و در زيارت جامعه دربارة معصومین
إلی اهللِ تَدْعُوّنَ ّوَ عَلَیْهِ تَدُلُوّن.
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نهجالبالغه،خطبة،103ص .440
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معرفت فطری خدا 000

جهت دي گر استناد به نقل اين است كه نشان دهیم مطالب گفته شده ،برگرفته از
اسالم بوده و بیانگر روش خداشناسی دينی و شیوة انبیای الهی در دعوت مردم به
سوی خداست .اساساً هرگونه بحث ،اعم از عقلی و نقلی و وجدانی ،اگر بخواهد به
دين نسبت داده شود بايد بدون تحمیل و تأويل ،به نصوص و ظواهر دينی مستند
شود.
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دلیل ديگر استفاده از آيات و روايات در اين كتاب ،آن است كه برخی مباحث نظیر
وجود عوالم پیشین ،در محدودة «غیوب» است و دست عقل و وجدان از اينگونه
مباحث كوتاه است .همة مباحثی كه در محدوده غیوب جای دارند ،تعبدی هستند و
معیار صحت آنها نقل است.
خالصه اينكه استناد به نقل را در سه محور میتوان دستهبندی كرد:
الف -در مقام تبیین ،مواضع و سخنان هر دين و مكتب بايد مستند به ادلة درونی
باشد.
ب -در معارف اصولی و بنیادين معموالً آيات و روايات جنبة تذكری دارند ،اعم از
اينكه در اين موارد بتوان داليل عقلی را نیز اقامه كرد يا نتوان اين كار را انجام داد.
ج -در معارف تفصیلی ،معموالً نقل جنبة تعبدی دارد .البته اگر در محدودة غیوب
باشیم ،تعبد به نقل راه انحصاری است و اال می توان دلیل عقلی نیز ارائه كرد.
و اما طرح اشکاالت عقلی و پاسخگویی به آنها و احتجاج و استدالل در زمینة
فطرت نیز داليل متعددی دارد .يكی از داليل آن است كه در مورد هر اشكال ،بايد با
زبان همان اشكال پاسخ مناسب را فراهم نمود .ممكن است مطلبی فی نفسه عقلی
نباشد ،اما در معرض اشكاالت عقلی قرار گیرد تا غیر ممكن بودن آن اثبات شود .در
اينجا بايد با احتجاج عقلی ممكن بودن آن مطلب را نشان داد و موانع ذهنی را برطرف

درموردمتشابهاتنيزبايدسكوتكردهوآنهارابهمحكماتبازگردانيد .
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كرد .بسیاری از امور دينی از اين قبیل است و شأن اصلی متكلم و دانشمند دينی در اين
موضع دفاع عقالنی از امور دينی است.
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همچنین گاهی مطلبی غیرعقلی تا حدی قابل تنزيل و ارجاع به رتبة ذهن و عقل
است و میتوان با زبان عقلی گزارشی از آن تهیه و ارائه نمود .چنانكه معرفت فطری را
نیز همانگونه كه ديديم ،میتوان با بحث «خروج از حدّین» (تعطیل و تشبیه) بیان كرد.
البته اين مورد ،گزارش عقل از يافت فطری است نه بحث استداللی.

ميتوان كارهاي متكلمان در دفاع از عقايد ديني را در  3مرحله تقسيم و بيان كرد« :استنباط»« ،توضیح»،
  .1
«تنظیم»«،اثبات»«،رد شبهاتّوارد شده بر دین»و«رد عقاید ّو نظریات ضد دینی» .
،عقايددينيازمنابعآن:قرآن،احاديثوعقل،استخراجميشود.درمقام«توضيح»،متكلمبه

درمرحلة «استنباط»
ميپردازد.درمرحلةبعد،مطالب
ايضاحمفاهيماعتقاديمانند«رؤيتخدا»«،وحدانيتخدا»«،شفاعت»و«غيبت» 
ايجاستواردميشود.متكلمدراينمرحلهومرحلةقبلبهدليلضرورتيكه

دينيدرقالبهاييكهدرعلومبشرير

هارابازبانونظمبشريتوضيحميدهد.


كند،معارفدينيراتنزلدادهوآن

دراحتجاجودفاعازديناحساسمي
عقليبهاثباتميرسدواگرفراترازاثباتوفهم

درقسمت«اثبات»مسائليكهقابلاثباتعقليهستندبهشیوة 
هاباعقل،نشاندادهميشود.اينكارمعموالًبهوسیلة«ردشبهات»عقليكه


عقلباشند،معقوليتومخالفنبودنآن
نسبت به عقايد ديني طرح شده ،انجام ميپذيرد .مرحلة آخر يعني رد عقايد ضد ديني نيز مانند مرحلة قبل غالباً
ها،انجامميپذيرد .


اينشاندادنمعقوليتعقايددينيويااثباتآن
عنوانمقدمهايبر


به
الزمبهذكراستكهمتكلماندرمرحلة «اثبات»بادودسته مردممواجهبودند:دستة اولغيرمسلمينبودندكهدر
دآنها،اكثراًادلهنقليبه
مواجهباآنهاعمدتاًازداليلعقلياستفادهميشدودستة دوممسلمانانبودندكهدرمور 

كارميرفت.براساسمالحظاتباالبودكه«كالمعقلي»و«كالمنقلي»متولدگشت .


معرفت عدل
معرفت عدل خدا

مقدمه
 .0عدل از مهمترين اوصاف خداست ،تا جايی كه در كنار توحید كه زيربنای
جهانبینی اسالمی است ،قرار گرفته و در كالم امامیه و نیز معتزله به عنوان يكی از
اصول پنجگانه اعتقادی مطرح میشود .در احاديث نیز عدل در كنار توحید بهعنوان

يكی از پايههای دين مطرح شده است .از امام صادق نقل شده كه فرمودند:
«إِّنَ أَسَاسَ الدِینِ التَوْحِیدُ ّوَ الْعَدْل»
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اين نكته اهمیت فوقالعاده عدل و نقش بنیادين آن را در منظومه معارف اسالمی
نشان میدهد .بسیاری از عقايد اسالمی زيرمجموعه عدل الهی است ،به طوری كه
بسیاری از آموزههای اعتقادی ،حتی آموزههای بنیادی همچون نبوت و امامت و معاد و
نیز آموزههای عملی و اخالقی دين بدون قبول اصل عدل ،قابل توجیه نخواهد بود 1.از
همین روست كه سید مرتضی دربارهی اصول دين میگويد:
فمن أراد االجمال اقتصر علی أصلین :التوحید ّو العدل .فالنبوة ّو االمامة الّتی هی
ّواجبة عندنا ّو من کبار االصولّ ،و هما داخالّن فی أبواّب العدل.
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 .1مفهوم عدالت وقتی مطرح میشود كه موجوداتی دارای علم و اختیار در تعامل با
يكديگر قرار گیرند ،تعاملی كه میتواند مثبت يا منفی تلقی شود .عدالت و در مقابل آن
ظلم و جور ،دوگونه تعامل مثبت و منفی است كه در میان انسانها مصداق پیدا میكند.
.1صدوق،معانياالخبار،ص .11
.4درمتنكتاباينمطلببهاثباتخواهدرسيد .
.5رسائلالشريفالمرتضي .133:1
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ادعای متكلّمان در بحث از عدل خدا اين است كه تعامل خدا با انسانها از نوع عدالت
است نه ظلم.
بیشتر مباحثی كه در كتابهای كالمی دربارهی عدل الهی مطرح میشود مربوط به
مصاديق عدل است .در واقع متكلمان در بحث عدل به شبهاتی پاسخ میدهند كه
دربارهی عدل الهی مطرح است .مباحثی از قبیل جبر و اختیار ،قضا و قدر ،شرور و
سعادت و شقاوت ،مطالبی هستند كه براساس تقريری نادرست از آنها ،خداوند متّهم
به ظلم میشود و متكلّم درصدد تصحیح اين تقرير و عرضه تقريری هماهنگ با عدالت
خداست.
جالب است بدانیم كه در قرآن كريم  41بار دربارهی عدالت خدا سخن رفته ،كه از
اين میان 40 ،آيه ظلم را از خداوند نفی كرده و تنها در يک مورد كالم خدا با عنوان
عدل توصیف شده است:
«ّوَ تَمَتْ کَلِمَةُ رَبِکَ صِدْقاً ّوَ عَدْالً»

0

«و کالم پروردگارت با صدق و عدل تمام و کامل شد»
شايد دلیل اصلی مطلب باال اين باشد كه معموالً در بحث از عدالت خدا مسئله
اصلی پاسخ به شبهاتی است كه ظلم را بر خدا اثبات میكنند .از اين رو ،خداوند
درصدد ردّ اين شبهات و در واقع ردّ اتهام ظلم از خود است.
دلیل ديگر میتواند اين باشد كه در بحث عدل الهی ردّ ظلم مهم است نه اثبات
عدل ،زيرا افعال خدا تنها از نوع عدالت نیست ،بلكه اكثر آنها از نوع فضل است و در
طبقه فضل و احسان قرار میگیرد.
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 .7تقسیم افعال به سه دسته عدل و ظلم و فضل كه از آيات و احاديث استنباط شده
و با مبانی عقلی هماهنگ است ،زيربنای بسیاری از پاسخهای كتاب حاضر به شبهات
مربوط به عدل خداست .برای مثال در مورد شبهه شرور ،اكثر متكلمان از نظريهی
عوض استفاده میكنند و برآنند كه شروری كه نتیجه اعمال زشت انسان نیست توسط
.1انعام(.113:)3
.برخياحتمالدادهاندكهتركاستعمالواژهعدلدرموردخداوند،بهاينجهتاستكهعدلدرلغتعرب،گاه

4
مفهومشركراميرساند.پيامقرآن.045:0
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خداوند ،جبران خواهد شد .فیلسوفان نیز اساساً جهان موجود را تنها جهان ممكن
میدانند كه به اقتضای ذات الهی از او صادر شده است .از اين رو به طور پیشین
معتقدند كه :اوّال شرور عدمی است ،چون از خیر محض تنها خیر صادر میشود .ثانیاً
حتی اگر شرور وجودی باشد ،بهتر از جهان موجود ،جهانی قابل تصور نیست .در
نتیجه ،جهان موجود در مجموع ،جهانی خوب ،بلكه بهترين جهان ممكن است.
در فصل نخست كتاب براساس تعريفی دربارهی عدل ،افعال در سه طبقهی عدل و
ظلم و فضل قرار میگیرند .بر آن مبنا ،در بحث از شرور خواهیم گفت كه شرور ،يا در
طبقهی عدل قرار میگیرند يا در طبقهی فضل ،و نیازی به طرح نظريه عوض نیست.
همچنین خداوند میتوانست جهان ديگری غیر از جهان موجود بیافريند كه در آن،
برخی شرور اين جهان وجود نداشته باشد.
 .4اين كتاب میكوشد كه مباحث مختلف عدل را براساس آيات قرآن كريم و

احاديث پیامبر اكرم و اهل بیت وی مطرح كند و نشان دهد كه معارف كتاب و
سنّت ،عقلیترين و وجدانیترين ديدگاهها در مباحث مربوط به عدل خداست.
نگارنده بر آن است كه قرار دادن عقل در كنار وحی يا دين يا نقل ،و در نتیجه
تعابیری چون «عقل و وحی» و «عقل و دين» و «عقل و نقل» تعابیری نارساست و
ممكن است مورد سوءبرداشت قرار گیرد ،چرا كه معارف دين معارفی عقالنی است و
عقل ،درستیِ بسیاری از اين معارف را ،قبل از بیان دين يا پس از آن درک میكند ،عقل،
تنها آن بخش از معارف دينی را درک نمیكند كه تحت عنوان غیوب قرار میگیرند و
امور تعبّدی نامیده میشوند .همین آموزهها هم ،از جهتی عقلی هستند ،زيرا وقتی آدمی
با عقل ،خدا و پیامبر او را اثبات كرد ،همان عقل حكم میكند كه سخنان تعبّدی خدا و
پیامبر درست است و بايد آنها را واقعی دانست و به آنها معتقد شد .بنابراين پذيرش
امور تعبّدی هم عقلی است.
اگر بخواهیم كمی مسامحه كنیم و نكتهی اخیر را كنار بگذاريم ،میتوانیم امور عقلی
را در كنار امور تعبّدی قرار دهیم و معارف اعتقادی را به دو دسته معارف عقلی و
معارف تعبّدی تقسیم كنیم ،امّا بايد به دو نكته در كنار اين تقسیم توجه شود .نكتهی
نخست آن كه معارف عقلی شامل همه معارف غیر تعبّدیِ وحیانی و نقلی نیز میشود.
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نكتهی دوم اين است كه آموزههای تعبّدی را عقل ،مستقیماً درک نمیكند .امّا عقل
چون حجیت و درستی سخن گوينده آنها را اثبات كرده ،عقالً بايد آنها را پذيرفت.
 .6قضاوت دربارهی كتاب حاضر را به خوانندگان و محققان ارجمند وا میگذارم و
از آنان میخواهم تا پیشنهادها و انتقادهای خود را از طريق ناشر محترم در اختیار بنده
قرار دهند تا مورد استفاده قرار گیرد .همچنین از همهی كسانی كه بهنحوی در تألیف و
نشر كتاب مؤثر بودهاند تشكر میكنم .از پدر و مادر و همسر و اساتید خويش و
دوستانی كه با مطالعه كتاب تذكرات سودمندی را ارائه كردند و نیز از ناشر محترم و
دانشور كه بدون تشويقها و پیگیریهای ايشان كار به سامان نمیرسید و نیز ويراستار
محقق ،كمال تشكر و سپاسگزاری را دارم.
رضا برنجکار
قم ـ  74مهر  1381مطابق با  77ماه رمضان 1471

فصل اول :مفهوم عدل خدا
برای عدل در لغت و اصطالح ،معانی متعددی بیان شده است كه به مهمترين آنها
اشاره میكنیم:
 .0رايجترين معنای عدل ـ كه بیش از ديگر معانی به ذهن متبادر میشود و در
مباحث مربوط به عدل ،بیشتر همین معنی قصد میشود0ـ مراعات حقوق افراد يا «اعطاء
كل ذی حقٍ حقَه» است .در مقابل اين معنای عدل ،ظلم و جور قرار دارد كه به معنای
پايمال كردن حقوق ديگران و تجاوز و تصرف در آنهاست .شیخ مفید میگويد:
«عدل ،جزا دادن در مقابل عمل به مقدار استحقاق است و ظلم ،منع حقوق میباشد.
خدای متعال ،عادل ،کریم ،جواد ،متفضل و رحیم است و پاداش اعمال و جبران درد
و رنجها را ضمانت کرده است .البتّه جز اینها تفضل را نیز ،از باب بخشش اضافی
1
وعده داده است».
اين معنا در جايی صادق است كه حقی در میان باشد ،آن هم حق تشريعی كه با
عقل عملی قابل درک است ،نه حق تكوينی كه مربوط به عقل نظری است .اگر از حق
معنای دوم قصد شود ،تعريف مذكور به تعريف برخی فیلسوفان باز میگردد كه عدل را
«رعايت استحقاق در افاضهی وجود و دادن كماالت به اندازهی استعداد ماهیت و عین
ثابت» میدانند.
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.1بنگريدبه:مكارمشيرازي،اصولعقايد.34:
.4مفيد،تصحيحاالعتقاد،35:بنگريدبه:ترتيبكتابالعين،1130:4لسانالعرب.35:1
.5بنگريدبه:مطهري،عدلالهي،34:سبزواري،شرحاالسماء.134:
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بر اساس تعريف اول ،اگر حقی در میان باشد و شخص ،آن حق را رعايت كند،
عدل تحقّق يافته است و اگر حق مراعات نشود ظلم واقع شده است .امّا اگر حقی در
میان نباشد و با وجود اين ،شخص خیری به ديگری برساند ،در اين جا جود و فضل،
تحقّق يافته است .براساس اين تعريف ،افعال ،تحت سه عنوان عدل و ظلم و فضل قرار
میگیرند.
تقسیم افعال به سه قسم ،تقسیمی عقلی است كه داير مدار بین نفی و اثبات است،
زيرا در تعامل دو نفر با هم يا حقّی در میان هست و يا چنین نیست .در صورت نخست
كه شخص حقّی بر ديگری دارد ،يا حقّ او ادا میشود كه اين كار ،عدل نامیده میشود
و يا حق او ادا نمیشود كه در اين صورت ،ظلم تحقّق يافته است .در صورت دوم نیز
يا شخصی كه حقّی به گردنش نیست ،به ديگری خیری میرساند يا چنین نمیكند .در
صورت اوّل فضل و احسان تحقّق يافته است و در صورت دوم عدالت .براساس اين
تقسیم عقلی ،افعال به چهار قسم تقسیم میشوند كه دو قسم آن تحت عدل ،يک قسم
تحت ظلم و يک قسم ديگر تحت فضل قرار میگیرد.
تقسیم سه گانهی افعال ،گذشته از عقلی بودن ،مبنای قرآنی و حديثی نیز دارد .در
قرآن كريم آمده است:
«إِّنَ اهللَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ّوَ الْاحْسَنِ»

0

«خداوند به عدل و احسان امر میکند».
در اين آيه افعال مثبت و مورد امر الهی به دو قسم عدل و احسان تقسیم شده است.
مقصود از احسان تفضّل است ،چنان كه در احاديث به اين مطلب تصريح شده است.
«اِلهی إِّنْ عَفَوْتَ فَبِفَضْلِکَّ ،وَ إِّنْ عَذَبْتَ فَبِعَدْلِکَ».

1

3

«خدایا! اگر ببخشی ،با فضل خود عمل کردهای ،و اگر کیفر دهی با عدل خود عمل
کردهای».

1النحل .14:
.4نهجالبالغه:حكمت.451
.5البلداالمين.513:
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«اَلّلهُمَ فَصَلِ عَلی مُحَمَدٍ ّوَ آلِهِّ ،وَ احْمِلْنی بِکَرَمِکَ عَلَی التَفَضُلِّ ،وَ التَحْمِلْنی بِعَدْلِکَ
عَلَی الْاسْتِحْقاقِ».

1

«خدایا! بر محمّد و آل او درود فرست و با کرم خود با من به فضل رفتار کن ،و با
عدل خود با من به استحقاق رفتار مکن».
در برخی احاديث تصريح شده كه عدل برای اقامهی حق است:
«إّنَ الْعَدْلِ میّزاّنُ اهللِ سُبحانَهُ ،الَذی ّوَضَعَهُ فِی الْخَلّقِ ّوَ نَصَبَهُ لِاِقامَةِ الْحَّقِ»
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«عدل ،ترازوی خدای سبحان است که در میان آفریدگان نهاده و برای برپایی حق،
آن را نصب کرده است».
3
«اَعدَلُ الخَلّقِ أقِضاهُم بِالحَّقِ».
«عادلترین آفریدگان کسی است که بیش از همه به حق حکم میکند».
بدين سان معنای رايج عدل در عرف عام و نیز آيات و احاديث ،معنای مذكور
است ،هر چند ممكن است گاهی به معنايی عامتر به كار رود.
 .1معنای ديگر عدل «وضع كلّ شیء فی موضعه» است .شهید مطهری با عنوان
موزون بودن و تناسب و تعادل از اين تعريف ياد كردهاند 4.اين معنا ،عامترين معنای
عدل است و تمام صفات فعلی خدا را شامل میشود ،خواه صفاتی كه به جنبهی
تكوينی و وجودی مثل خالق و حكیم اشاره دارد ،خواه صفاتی كه به جنبهی ارزشی و
اخالقی داللت میكند ،مثل صادق و كريم.
يكی از اشكاالت تعريف باال اين است كه براساس آن ،افعال به دو قسم عادالنه و
ظالمانه تقسیم میشود و جايی برای فضل و احسان باقی نمیماند .زيرا اگر فعل در
موضع خود باشد ،عدل خواهد بود و اگر در موضع خود نباشد ظلم خواهد بود .برای
مثال اگر شخص میز كارش را در جای مناسبی از اتاق قرار دهد يا آن را در جای
مناسب سفره قرار دهد كه دست همه به آن برسد ،عملش مصداق عدل خواهد بود،

.1صحيفهسجاديه،33:دعاء.15
.4غررالحكم:ح .5030
.5همان:ح5410
.0عدلالهي.03:
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وگرنه غیرعادالنه و ظالمانه خواهدبود .درحالیكه قبالً گفته شد كه از لحاظ عقلی و با
نظر به متون اسالمی فعل به سه قسم تقسیم میشود.
اشكال ديگر تعريف ياد شده ،اين است كه عدل و ظلم به جنبهی تشريعی و ارزشی
افعال اشاره دارد و مردم كسی را كه آب را در جای مناسب سفره قرار ندهد ،ظالم
نمیشناسند ،بلكه فعل او را غیر حكیمانه میدانند .در واقع اين تعريف ،تعريف حكمت
است نه عدل.
شهید مطهری در نقد اين تعريف و نارسا بودن آن برای اثبات عدل الهی مینويسد:
«بحث عدل به معنای تناسب ،در مقابل بیتناسبی ،از نظر کل و مجموع نظام عالم
است .ولی بحث عدل ،در مقابل ظلم ،از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از اجزاء دیگر
است .در عدل به مفهوم اوّل ،مصلحت کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم
مسئله حق فرد مطرح است .لهذا اشکال کننده برمیگردد و میگوید :من منکر اصل
تناسب در کل جهان نیستم ،ولی میگویم رعایت این تناسب خواهناخواه مستلزم
0
برخی تبعیضها میگردد ،آن تبعیضها از نظر کل رواست و از نظر جزء نارواست».
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عدالت به معنای «دادن حق هر كس به
خودش» ،مصداقی از حكمت و قرار دادن هر چیز در جای خودش است .و جای

مناسب حق اين است كه آن را به دارندهی حق بدهیم .از امام علی دربارهی جود
و عدل نقل شده كه فرمودند« :العدلُ یَضَعُ االُمورَ مَواضِعَهاّ ،وَ الجودُ یُخرِجُها مِن جَهَتِها».1

اين حديث ،ناظر به همین مطلب است .در اين حديث امام علی در مورد سیاست
و تدبیر عمومی ،عدالت را بهتر از جود میدانند ،هر چند ممكن است در مسائل
شخصی جود بهتر از عدل باشد .عدل ،بهتر است .زيرا كه هر چیزی را در جای خود
میگذارد و حاكم بر اساس حقوق افراد جامعه با آنها تعامل میكند ،در حالی كه در
جود ،مالک و محور ،حقوق افراد نیست .و از آنجا كه بیتالمال محدود است و همهی
افراد جامعه در آن سهم دارند ،تقسیم آن بايد براساس حقوقی انجام پذيرد كه قانون

.1عدلالهي.03:
.4شرحجملالعلموالعمل.35:

معرفت عدل خدا 011

مشخص میكند و بدون چنین میزانی ،كه به هرج و مرج و در نهايت ،تبعیض و تضییع
حقوق برخی افراد جامعه میانجامد.
بنابراين يكی از ويژگیهای عدالت اين است كه هر چیز را در جای خود قرار
میدهد ،نه اين كه تعريف عدالت ،قرار دادن هر چیز در جای خود باشد .اگر مقصود
حضرت تعريف عدل بود ،بايد میفرمودند« :العدلُ ّوَضعُ االُمورِ مَواضِعَها».
 .7متكلمان امامیه و نیز معتزله ،معنايی گستردهتر از معنای اول ولی خاصتر از
معنای دوم را برای عدل الهی اصطالح كردهاند .آنان صفت عدل را جامعترين صفت
فعلی ارزشی در نظر میگیرند كه همهی صفات ارزشی و مثبت را شامل میشود .سید
مرتضی میگويد :سخن دربارهی عدل ،سخن دربارهی تنزيه خداوند از ارتكاب كار
زشت و ترک كار واجب است 0.شیخ طوسی مینويسد :سخن در عدل ،سخن در اين
است كه همهی كارهای خدا نیكوست 1.قاضی عبدالجبار معتزلی پس از آن كه عدل را
در لغت به معنای «توفیر حق الغیر و استیفاء الحق منه» (يعنی همان معنای اوّل)
میداند ،در ادامه میگويد:
«ّو امّا فی االصطالح ،فإذا قیل أنّه تعالی عدل ،فالمراد به أّنّ أفعاله کلّها حسنة ّو انّه
الیفعل القبیح ّو الیخلّ بما هو ّواجب علیه».

3

در این اصطالح ،افعال به دو قسم مثبت و منفی یا حَسَن و قبیح تقسیم میشود و
قسم اوّل عادالنه و قسم دوم ظالمانه در نظر گرفته میشود .براساس این اصطالح،
عدل ،شامل عدل به معنای اوّل و فضل میگردد.
بهنظر میرسد متكلمان در اين اصطالح درصدد تعريف عدل و ظلم نیستند ،بلكه
مقصود آنها انعقاد فصلی در كتابهای كالمی بوده است كه در آن نسبت دادن كارهای
قبیح و ظالمانه به خداوند ،همچون مجبور كردن انسانها ،تكلیف بما اليطاق و قضا و
قدر جبری ،مورد نقد و ردّ قرار گیرد .جالب اين جاست كه در كتابهای متقدم كالمی،

.1شرحجملالعلموالعمل.35:
.4تمهيداالصول.13:
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اين فصل تحت عنوان «فی افعاله» 0قرار میگرفت و بعدها به جای اين واژه ،واژهی
عدل نهاده شد.
دو حديث دربارهی عدل وجود دارد كه به نظر میرسد بیانگر تعريف متكلمان

است .در يكی از اين احاديث نقل شده است كه وقتی از امیرالمؤمنین

دربارهی

معنی توحید و عدل پرسیدند ،حضرت در پاسخ فرمود:
«التّوحیدُ ألّا تَتَوَهَمَهُ ّو العدلُ ألّا تَتَهِمَه».
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توضیح قسمت اول حديث در بحث از توحید گذشت .در قسمت دوم حديث،
عدل به معنای متهم نكردن خدا به افعال قبیح و زشت معرفی شده است .در حديث

ديگر امام صادق توحید و عدل را اساس دين شناساندند ،سپس فرمودند:
«ّوَ اَمَا الْعَدْلُ فَأَّنْ ال تَنْسِبَ إلی خالِقِکَ ما المَکَ عَلَیه».

3

در اين حديث نیز عدل به اين معناست كه افعالی را كه آدمی با انجام آنها مورد
مالمت قرار میگیرد ،به خدا نسبت ندهیم .اين افعال همان افعال قبیح هستند .بنابراين
عدل ،نسبت ندادن فعل قبیح به خداست.
اين تعريف با تعريف رايج عدل يعنی تجاوز نكردن به حقوق ديگران سازگار است.
توضیح اين مطلب در بحث ارتباط عدل با اختیار انسان خواهد آمد.
 .4برخی فیلسوفان عدل الهی را به اين صورت تعريف میكنند« .رعايت استحقاقها
در افاضهی وجود ،و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكانِ وجود يا كمالِ
وجود دارد».

4

در اين تعريف ،عدل الهی بهعنوان صفتی تكوينی معرّفی شده كه ناظر به نحوهی
خلقت جهان است نه بهعنوان صفتی ارزشی .در نظر برخی ،عدل الهی بهعنوان صفتی
ارزشی است ،چرا كه آنان حسن و قبح عقلی را بهعنوان مالكی برای ارزش داوری
دربارهی افعال انسان میدانند نه خداوند .شهید مطهری در اين باره میگويد:
.1بنگريدبه:كشفالمراد:ص.544
.4نهجالبالغة:حكمت.034
.5معانياألخبار.11:
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«حکمای الهی منکر حسن و قبح عقلی نیستند و نظر اشاعره را مردود میشمارند ،اما
محدودهی این مفاهیم را حوزهی زندگی بشری میدانند و بس .از نظر حکمای الهی
مفاهیم حسن و قبح در ساحت کبریائی بهعنوان مقیاس و معیار راه ندارند و افعالِ
ذات باری را با این معیارها و مقیاسها که صددرصد بشری است نمیتوان تفسیر
کرد .از نظر حکما خداوند عادل است ،ولی نه بدان جهت که عدالت نیک است و
0
ارادهی الهی همواره بر این است که کارهای نیک را انجام دهد نه کارهای بد را».
اشكال تعريف مذكور و مبنای آنـ يعنی انكار حسن و قبح عقلی در افعال خداـ اين
است كه قاعدهی حسن و قبح ،قاعدهای عقلی است و قاعدهی عقلی تخصیص بردار
نیست .اگر به فرض محال ،خداوند تكلیف بماال يطاق كند ،عقل ،اين كار را ظالمانه و
قبیح میداند .در نتیجه ،از آن جا كه عقل ،صفت عدالت را برای خدا اثبات میكند،
صدور تكلیف بماال يطاق از خداوند را محال خواهد دانست.
 .6به عقیدهی متكلمان اشعری مذهب ،هر فعلی كه خداوند انجام دهد همان عدل
است .فخر رازی مینويسد:
«مشایخ ما گفتهاند :عدل الهی این است که خدا میتواند هر چه بخواهد انجام دهد و
1
حکمتش دربارهی بندگان جاری میشود».
عبدالقاهر بغدادی میگويد:
«برخی از اصحاب ما اشاعره معتقدند عدل الهی همان افعالی است که خداوند انجام
میدهد .به نظر آنان ،عدل در مورد افعال انسانها ،اعمالی است که بر طبقِ دستور
خدا باشد یا با نهی تطبیق نکند ،و ظلم و جور عملی است که با نهی خدا موافقت
7
دارد».
بنابراينـ بهنظر آنانـ صفت عدل ،از افعال و دستورات خدا انتزاع میشود ،و هر
كاری كه خدا انجام دهد يا بدان امر كند عدل است .بر اين اساس ،عدل میزان و مالكی
برای قضاوت دربارهی افعال خدا نیست و براساس عدل نمیتوان حكم كرد كه چون

.1همان.05:
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فعل خاصی مثل تكلیف بما ال يطاق ،ظلم است ،خدا آن كار را انجام نخواهد داد ،بلكه
بايد ببینیم خدا چه كارهايی انجام میدهد تا پس از آن حكم كنیم كه عدل چیست.
اين تفسیر از عدل ،بیخاصیت كردن بحث عدل و در واقع انكار آن است .از همین
رو مخالفان اشاعره يعنی امامیه و معتزله ،عدلیه نام گرفتند.
دلیل چنین تفسیری از عدل ،انكار حسن و قبح عقلی است .زيرا تنها براساس حسن
و قبح عقلی است ،كه عقل حكم میكند كه برخی افعال ،حَسَن و عادالنه است و برخی
افعال ،قبیح و ظالمانه .از آن جا كه حسن و قبح عقلی ،امری وجدانی است ،نظريه
اشاعره غیرقابل قبول است .ارتباط عدل با حسن و قبح عقلی در ادامه ،بحث خواهد
شد.
گاه اشاعره استداللی نیز برای نظريه خود مطرح كردهاند ،به اين صورت كه ظلم به
معنای تصرف در ملک ديگران است و چون همهی موجودات ملک خدايند ،پس هر
كاری خدا انجام دهد ،تصرف در ملک خويش بوده و عین عدل است.
فخر رازی مینويسد:
«ظلم یعنی تصرف در ملک غیر».

0

و شهرستانی میگويد:
«به عقیدهی اهل سنت ،خداوند در کارهایش عادل است ،به این معنا که در مملکت
و دارایی خویش تصرّف میکند و هر چه بخواهد انجام میدهد .بنابراین ،عدل یعنی
قرار دادن هر چیز در جای خویش ،و این همان تصرف در ملک براساس مشیت و
علم است ،ظلم برخالف این مطلب است .پس دربارهی خدا ،ظلم و ستم در حکم و
1
تصرف ،تصور نمیرود».
اين استدالل نیز براساس حسن و قبح عقلی نادرست است ،زيرا هر چند جهان
ملک خداست ،امّا كارهايی مثل تكلیف بما ال يطاق و مجبور كردن انسانها و مجازات
آنها ،خواه در ملک خود ،خواه در ملک غیر ،عقالً قبیح و ظلم است.

.1القضاوالقدر.43:
.4المللوالنحل.04:1
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خالصهی فصل اوّل
در اين فصل ،به تعريفهای مختلف عدل ،اشاره شد:
 -0مراعات حقوق افراد
 -1قرار دادن هر شیء در جايگاه خود آن
 -7نیكو دانستن افعال الهی
 -4رعايت استحقاق در افاضهی وجود
 -6عدل يعنی هر كاری كه خدا انجام دهد.
پس از نقد و بررسی اين تعاريف ،به اين جا رسیديم كه افعال به سه نوع تقسیم
میشود :ظلم ،عدل و فضل .از اين میان ،احكام الهی در طبقهی عدل يا فضل قرار
میگیرند.
از میان تعاريف باال تعريف اوّل ،هم با اين تقسیم سازگار است و هم با اصل حسن
و قبح عقلی.

فصل دوم :حُسن و قُبح عقلی و ارتباط آن با عدل خدا
وقتی سخن از عادالنه و يا ظالمانه بودن عملی میكنیم ،در واقع به ذات فعل ،صفتی را
نسبت میدهیم .اين مطلب فرع بر اين است كه ذات افعال ،قطع نظر از قرارداد و اعتبار،
دارای صفت نیكوی عدل يا صفت زشت ظلم باشد و از سوی ديگر عقل انسان نیز
بتواند اين صفات ذاتی را درک كند .اين مطلب همان است كه تحت عنوان حسن و
قبح عقلی ،مطرح میشود .بدينسان ،اعتقاد به حسن و قبح عقلی پايهی اعتقاد به عدل
الهی است.
در مقابل اين ديدگاه ،متكلمان اشعری قرار دارند كه به حسن و قبح شرعی معتقدند.
آنها نه تنها عقل را عاجز از درک حسن و قبح میدانند ،بلكه اصوالً حسن و قبح
واقعی افعال را انكار میكنند .نويسندهی كتاب شرح مواقف در اين مورد مینويسد« :در
نزد ما [اشاعره] قبیح آن است كه مورد نهی تحريمی يا تنزيهی واقع شده و حَسَن آن
است كه از آن نهی نشده باشد ،مثل واجب و مستحب و مباح و مانند فعل خدا كه
همیشه حسن است .وی در توضیح محل نزاع برای حسن و قبح ،سه معنا ذكر میكند:
 .0كمال و نقص .هنگامی كه گفته میشود« :علم حسن است» و «جهل قبیح است»،
حسن و قبح به همین معنا مراد است .اختالفی نیست كه اين معنا از حسن و قبح برای
صفات ،فی نفسه ثابت است و عقل آن را درک میكند و ارتباطی به شرع ندارد.
 .1ماليم و منافر بودن با غرض .در اين معنا هر آنچه با غرض و مقصود موافق
باشد ،حَسَن است و هر چه با غرض مخالف باشد قبیح است و هر چه اينگونه نباشد
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نه حسن است و نه قبیح .از اين دو معنا گاهی به «مصلحت» و «مفسده» نیز تعبیر
میشود .در اين معنا نیز حسن و قبح ،امری عقلی است و بسته به اغراض و اعتبارات
تغییر میيابد؛ مثالً كشته شدن كسی در نظر دشمنان او مصلحت است و موافق غرض
آنها ،امّا نسبت به دوستانش مفسده است .بنابراين ،حسن و قبح به اين معنا ،امری
اضافی و نسبی است ،نه حقیقی.
 .7استحقاق مدح و ذم .آنچه میان متكلمان موجب اختالف شده است ،در واقع
همین معنای سوم است.

0

بنابراين اختالف عدلیه با اشاعره در بحث حسن و قبح ،در اين جاست كه آيا افعال
با قطع نظر از امر و نهی خدا ،به گونهای هستند كه انجام دهندهی آنها مستحق مدح يا
ذم باشد و عقل اين استحقاق را درک بكند و فاعل فعلی را شايستهی پاداش و فاعل
فعل ديگر را شايستهی كیفر بداند؟ پاسخ عدلیه به اين پرسشها مثبت است و پاسخ
اشاعره ،منفی.
مهمترين دلیل عدلیه در مورد اثبات حسن و قبح عقلی ،وجدان است .با رجوع به
وجدان خويش درمیيابیم كه اگر دستورات شريعت را كنار بگذاريم ،باز درمیيابیم كه
ظلم و ناسپاسی بد است و عدل و سپاس خوب است .به اين معنا كه وقتی با انجام
دهندهی ظلم مواجه میشويم ،او را مستحق مذمت و كیفر میدانیم .در واقع حسن و
قبح عقلی امری بديهی و ضروری و بینیاز از اثبات است و با رجوع به وجدان و عقل،
مطلب به روشنی ادراک میشود.
ديگر دلیل عدلیه اين است كه اگر حسن و قبح عقلی انكار شود ،شريعت قابل
اثبات نیست تا به حسن و قبح شرعی معتقد شويم ،چرا كه عقل ،براساس حسن و قبح
عقلی حكم میكند كه بايد تسلیم خدا شويم و از شريعت پیامبر خدا پیروی كنیم .و اگر
چنین ادراک يا حكمی وجود نداشته باشد اصل دين و شريعت نیز ثابت نمیشود.
بنابراين اگر حسن قبح عقلی نباشد؛ حسن و قبح شرعی نیز منتفی میشود.

.1شرحالمواقف.130-131:3
.4كشفالمراد.013:
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پیش فرض بسیاری از آيات قرآن ،حسن و قبح عقلی است .برای مثال به چند آيه
زير توجه كنیم:
«هَلْ جَّزَآءُ الْإِحْسَنِ إِلَا الْإِحْسنُ»

1

آيه باال با استفهام تقريری است ،میپرسد كه «آيا پاداش نیكی چیزی جز نیكی
است؟» خداوند پاسخ اين سؤال را به وجدان مخاطبان وا میگذارد اگر حسن و قبح
عقلی انكار شود ،اين پرسش بیوجه خواهد بود ،زيرا مخاطبان در پاسخ خواهند گفت:
ما نمیدانیم .در آيهی ديگر آمده است:
«إِّنَ اهللَ یَأمُرُ بِالْعَدْلِ ّوَ اإلِحْساّنِ»

7

در اين آيه خداوند به عدل و نیكی امر میكند .فرض آيه اين است كه مخاطبان،
قطع نظر از شرع ،معنای عدل و نیكی را میفهمند .و از اينرو به عدل و احسانی كه
مردم میفهمند ،امر میكند .خداوند در آيهای ديگر میفرمايد:
«فَبَشِرْ عِبادِ الَذِینَ یَسْتَمِعُوّنَ القَوْلَ فَیَتَبِعُوّنَ أَحْسَنَهُ أُّولئِکَ الَذِینَ هَداهُمُ اهللُ ّوَ أُّولئِکَ هُم
أَّولُوا األَلْباّبِ»

3

در آيهی باال خدای متعال ،به كسانی كه سخنان مختلف را میشنوند و بهترين آنها
را انتخاب میكنند ،بشارت میدهد و اين افراد را صاحبان عقل معرفی میكند .براساس
اين آيه ،عقل انسان میتواند سخنان مختلف را بررسی كند و بهترين سخنان را برگزيند.
و اين كار عقل ،مورد تأيید و تأكید خداوند است .همچنین در آيه ديگر آمده است:
«ّوَ یَجْعَلُ الرِجْسَ عَلی الَذِینَ الیَعْقِلُوّنَ»

4

براساس اين آيه كسانی كه از عقل استفاده نمیكنند ،به ناپاكی دچار میشوند و در
مقابل ،استفادهكنندگان از عقل ،افراد پاكی خواهند بود .در كتابهای لغت ،رجس به
معنای نجاست ظاهری و باطنی آمده است .ابن اثیر میگويد:
الرجس :القَذَرّ ،و قد یُعَبَرُ به عن الحرامِ ّو الفعلِ القبیحِّ ،و العذاّبِّ ،و اللعنةِّ ،و الکفر.
.1الرحمان.34:
.4النحل.14:
.5الزمر13:و.13
.0يونس.144:
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در اين آيه مقصود از رجس ،ناپاكی معنوی يعنی افعال قبیح است .عقل انسان قبح
كارهای بد را به انسان نشان میدهد و آدمی را از عمل به اين كارها باز میدارد .از اين
رو ،علم به اقتضای عقل ،آدمی را به پاكی رهنمون میسازد و استفاده نكردن از عقل
باعث ارتكاب كارهای زشت میگردد كه در رأس آنها ،كفر به خدا و نافرمانی از
اوست.
«ّوَ إِذا نادَیْتُم إِلی الصَالةِ اتَخَذُّوها هُّزُّواً ّوَ لَعِباً،ذلِکَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ الیَعْقِلُوّنَ»

7

«هنگامی که به نماز فرا میخوانید[ ،کافران] آن را به مسخره و بازی میگیرند ،این
بهخاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقّل نمی کنند».
اين آيه ،الزمه استفاده نكردن از عقل و گوش ندادن به راهنمايی و فرمان آن را با
بحث ترک عبادت خدا و حتی مسخره كردن آن معرفی میكند .در نتیجه ،استفاده از
عقل و پیروی از راهنمايی آن باعث عبادت خدا خواهد بود .اگر عقل ،خوبیِ عبادت
خدا را درک نمیكرد ،چگونه میتوانست انسان را به آن رهنمون سازد؟ درست است
كه نوع عبادت را خداوند مشخص میكند ،امّا اين عقل است كه براساس درک حسن و
قبح ،اطاعت از انواع عباداتی را كه دين مشخص كرده ،واجب میداند .در نتیجه،
استفاده از عقل باعث اطاعت از دستورات دين و انجام عبادات آن میگردد.
آيه زير ،يكی از اوصاف صاحبان خرد را ،وفای به عهد الهی و پیمان نشكستن
میداند:
«الَذِینَ یُوفُوّنَ بِعَهْدِ اهللِ ّوَ ال یَنقُضُوّنَ المِیثاقَ»

3

براساس اين آيه ،عقل انسان میفهمد كه بايد به عهد و پیمان وفا كرد و ترک آن
كاری ناپسند و مورد نكوهش است .لذا آيه شريفه در مقام مدح كسانی كه از عقل
خويش بهره میگیرند ،آنها را عملكنندگان به عهد و پیمان معرفی میكند.

.1النهاية.444:4
.4المائدة.33:
.5الرعد.44:
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با دقّت در آياتی كه در مورد تعقل در قرآن ذكر شده است ،روشن خواهد شد كه
بسیاری از آنها بر حسن و قبح عقلی داللت میكنند .در اينجا به همین مقدار اكتفا
میشود.
احاديث فراوانی دربارهی حسن و قبح عقلی و اعتبار آن در احاديث وجود دارد كه
به چند حديث اشاره میشود.

امام صادق در مورد عقل میفرمايد:
«إِّنَ أَّوَلَ الْأُمُورِ ّوَ مَبْدَأَهَا ّوَ قُوَتَهَا ّوَ عِمَارَتَهَا الَتِی لَا یُنْتَفَعُ بِشَیْءٍ إِلَا بِهِ ،الْعَقْلُ الَذِی
جَعَلَهُ اهللُ زِینَةً لِخَلْقِهِ ّوَ نُوراً لَهُم .فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمّْ ...وَ عَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ
الْقَبِیحِ».

1

در اين حديث ،عقل ،آغاز و نیرو و آبادانی همه كارها و روشنايی انسانها و
وسیلهی شناخت آفريدگار ،و نیز ابزار شناخت كارهای خوب و بد معرفی شده است.
پیامبر اكرم در مورد عقل میفرمايد:

«یَقَعُ فِی قَلْبِ هَذَا الْإِنْسَاّنِ نَورٌ ،فَیَفْهَمُ الْفَرِیضَةَ ّوَ السُنَةَ ّوَ الجَیِدَ ّوَ الرَدِیءَ .أَلَا ّوَ مَثَلُ
الْعَقْلِ فِی الْقَلْبِ کَمَثَلِ السِرَاجِ فِی ّوَسَطِ الْبَیْتِ».

7

اين حديث ،عقل را مانند نوری روشنگر میداند و متعلق روشنگری عقل را
فريضه و سنت و خوب و زشت معرفی میكند .فريضه يعنی افعالی كه عقل آنها را
واجب میداند كه مهمتر از همه عمل به عدل و ترک ظلم است .سنت يعنی افعالی كه
عقل آنها را نیكو میداند ،خواه به حدّ وجوب برسد و خواه نرسد .مقصود از جیّد و
ردی ،هر نوع خوبی و بدی است ،خواه در افعال و خواه در اعیان.
از احاديث مشهور در مورد عقل ،حديث جنود عقل و جهل است 7.اين حديث هر
يک از عقل و جهل را دارای  06سرباز و سپاهی دانسته است .اكثر سپاهیان عقل،
فضايل اخالقی است همچون عدل ،شكر ،توكّل ،عفّت ،زهد ،تواضع ،حلم ،صبر ،وفاء،
.1اصولكافي.41:1
.4عللالشرايع.13:
.5اصولكافي.41:1
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صدق ،امانت و مدارات .اكثر سپاهیان جهل ،رذايل اخالقی است كه در مقابل فضايل
اخالقی قرار میگیرد .تشبیه اين فضايل و رذايل به سپاهی ،بیانگر اين است كه عقل
همچون فرمانده است كه سپاهیان را جمع میكند و آنها را به كار میگیرد و به سوی
دشمن حركت میدهد .از سوی ديگر ،سپاهیان نیز يار و ياور فرمانده هستند .يعنی از
يک سو عقل ،منشأ فهم فضايل اخالقی و فرمان به آنهاست .اما از سوی ديگر ،علم به
اين فضايل ،باعث تقويت نور عقل و گسترش راهنمايی آن میگردد.

در حديث ديگری از پیامبر اكرم

تصريح شده كه منشأ بسیاری از كارهای

خوب ،عقل است:
«فَتَشَعَبَ مِنَ الْعَقْلِ الْحِلْمُ ّوَ مِنَ الْحِلْمِ الْعِلْمُ ّوَ مِنَ الْعِلْمِ الرُشْدُ ّوَ مِنَ الرُشْدِ الْعَفَافُ ّوَ مِنَ
الْعَفَافِ الصِیَانَةُ ّوَ مِنَ الصِیَانَةِ الْحَیَاءُ ّوَ مِنَ الحَیَاءِ الرَزَانَةُ ّوَ مِنَ الرَزَانَةِ الْمُدَاّوَمَةُ عَلَی
الْخَیْرِ ّوَ مِنَ الْمُدَاّوَمةِ عَلَی الْخَیْرِ کَرَاهِیَةُ الشَرِ ّوَ مِنْ کَرَاهِیَةِ الشَرِ طَاعَةُ النَاصِحِ»

1

«از خرد ،بردباری سرچشمه میگیرد؛ از بردباری دانش؛ از دانش رشد؛ از رشد،
پاکدامنی؛ از پاک دامنی ،امنیّت؛ از امنیّت آزرم؛ از آزرم ،متانت؛ از متانت ،مداومت بر
خوبیها؛ از مداومت بر خوبیها پرهیز از بدی و از پرهیز از بدی ،پیروی از
خیرخواهان».
احاديث فراوانی وجود دارد كه در آنها عقل منشأ اعمال نیک ذكر شده است .اين
احاديث بر اين مطلب داللت دارند كه عقل با نشان دادن خوبی اعمال و راهنمايی
انسان به سوی اين اعمال ،مقدمه اعمال خوب انسان را فراهم میكند .البته انسان
براساس اختیار خويش میتواند از راهنمايی عقل پیروی كند و میتواند برخالف اين
راهنمايی نیز عمل كند .امّا تنها در صورت اوّل ،از عقل خود بهره برده و در نتیجه در
قرآن و احاديث ،اهل تعقّل شمرده میشود .به جهت كثرت احاديث ،از ذكر آنها
خودداری میشود و عالقمندان را به كتابهای حديثی ارجاع میدهیم.

1

.1تحفالعقول،13:بحاراألنوار.113:1
.4بنگريدبهجلداوّلدانشنامهعقايداسالمي،بهخصوصصفحات433تا.001همچنينجلداوّلبحاراألنواروجلد
اوّلاصولكافي.
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خالصهی فصل دوم
متكلّمان اشعری ،حُسن و قبح عقلی را انكار میكنند .در برابر آنها ،عدلیه ،به اين اصل
عقیده دارند .دلیل عدلیه بر اين اصل عقل و وجدان است .آيات و احاديث نیز ،با بیان
ويژگیهای عقل ،اعتبار حُسن و قبح عقلی را نشان دادهاند .براساس احاديث ،عقل،
نوری است كه خداوند در دل میافكند و به كمک آن ،امور خوب از بد شناخته
میشود .حديث جنود عقل و جهل نیز در اين راستا قابل توجّه است.

فصل سوم :دلیل عدل خدا
الزمهی حسن و قبح عقلی اين است كه برخی افعال ذاتاً زشت و قبیح است و برخی
ذاتاً نیكو و حسن .و نیز عقل قادر است اين زشت و نیكو بودن را در برخی موارد درک
كند كه از جملهی آنها ظلم و عدل است .بنابراين ظلم عقالً زشت و قبیح است و
عدل ،نیكو و حَسَن .از سوی ديگر الزمهی آموزهی توحید اين است كه خداوند ،كمال
مطلق است و هیچ نقص و زشتی در او راه ندارد .با ضمیمه كردن اين دو مطلب ،نتیجه
اين خواهد بود كه خدای سبحانـ كه كمال مطلق استـ مرتكب ظلم نخواهد شد ،چرا
كه عین نقص و زشتی است.
متكلمان بر منتفی بودن فعل قبیح ـ از جمله ظلمـ از خدا دلیلی میآورند .آنها
میگويند :مبدأ ارتكاب افعال قبیح ،يا جهل نسبت به اين افعال است يا نیازمندی به
آنها .در حالی كه از صفات اثبات شدهی خدا علم مطلق و غنای مطلق است .پس
خداوند ،مرتكب افعال قبیحـ از جمله ظلمـ نخواهد شد .خواجه نصیر طوسی میگويد:
ّو استغناؤُه ّو علمُه یدالّنِ علی انتفاءِ القبحِ عن أفعالهِ تعالی.
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اين دلیل را میتوان توضیح دلیل اول دانست .زيرا در دلیل اول فعل قبیح ناشی از
نقص فاعل دانسته شد و در اين دلیل ،مصداق اين نقص ،جهل و نیازمندی معرفی شد.

امام صادق و نیز امام سجاد

در يكی از دعاهايشان به خداوند عرض

میكنند:
.1كشفالمراد.543:بنگريد:سيوري،شرحبابحاديعشر.43:
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«قَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنَهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ ّوَ لَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَةٌّ ،وَ إِنَمَا یَعْجَلُ مَنْ
یَخَافُ الْفَوْتَّ ،وَ یَحْتَاجُ إِلَی الظُلْمِ الضَعِیفُّ .وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً»
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«ای خدا! دانستم که در فرمان تو ستم وجود ندارد و شتابی در نقمت تو نیست ،چرا
که کسی در نقمت ،شتاب میکند که از فقدان امکان ،هراسان باشد و کسی به ستم
نیاز دارد که ضعیف باشد .در حالی که ای خدا تو از این امور ،تعالیِ سترگی داری».
براساس اين دعا موجود ضعیف نیازمند ظلم است ،درحالیكه خداوند ضعیف
نیست ،پس مرتكب ظلم نخواهد شد .اگر مقصود از ضعف نقص باشد ،دلیل اوّل تقرير
اين حديث خواهد بود .و اگر مقصود از ضعف ،جهل و نیازمندی باشد دلیل دوم تقرير
اين حديث خواهد بود .به هر حال اين حديث و نیز دلیل اول و دوم ،تعابیر مختلفی از
يک برهان هستند.
متكلمان دلیل ديگری در مورد نفی فعل قبیح از خدا اقامه كردهاند .به عقیدهی آنها،
اگر نسبت دادن فعل قبیح به خداوند جايز باشد ،به سخنان خدا و وعده و وعید او
اطمینانی نخواهد بود و ممكن است اعجاز را به فرد دروغگو بدهد .در نتیجه ،نبوت و
معاد قابل اثبات نخواهد بود .درحالیكه اين نتايج باطلند.
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اين دلیل تنها در برابر كسانی همچون اهل الحدیث 3و اشاعره كاربرد دارد كه نبوت
و معاد را قبول دارند ،امّا منكر امتناع صدور قبیح عقلی از خدا هستند .اما برای كسانی
كه تنها به توحید معتقدند و هنوز نوبت را نپذيرفتهاند ،فايدهای ندارد.
يكی ديگر از داليل عدل خدا ،صفت حكمت است .صفت حكمت در مورد خدا،
در جای خود ثابت و روشن شده كه كارهای خدا محكم و متقن است و او هر چیزی
را در جای خويش قرار میدهد .الزمهی اين مطلب اثبات عدل است ،چرا كه عدلـ به
اين معنا كه حق به حقدار داده شودـ قرار دادن هر چیز در جای خود است ،زيرا جای
مناسب حق ،صاحب حق است .به ديگر سخن ،عدل يكی از مصاديق حكمت است و
.1تهذيباالحكام433:3و33:5؛كتابمناليحضرهالفقيه014:1؛صحيفةالسجادية443:دعاي.03
.4كشفالمراد،543:سيوري،شرحبابحاديعشر .43:
يآنهاو
.مرادازاهلالحديث،پيرواناحمدبنحنبلدرقرنسومهستندكهدرفصلآينده،توضيحاتدرباره 
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اگر حكمت اثبات شود ،عدل نیز بهعنوان يكی از مصاديق آن اثبات خواهد شد .در
بحث از مفهوم عدل ،در اينباره بیشتر بحث شد.

خالصهی فصل سوم
ظلم ،عقالً زشت است و عدل ،نیكو و حَسَن .خداوند ،از نقص و زشتی منزّه است،

پس ظلم در او راه ندارد .امامان معصوم ،ظلم را نیاز فرد ضعیف میدانند ،كه
خداوند ،چنین نیست .همچنین الزمهی نسبت دادن فعل قبیح به خدا ،عدم اطمینان به
سخن پیامبران و وعده و وعیدهای آنهاست ،كه به بطالن نبوّت و معاد میانجامد.
صفت حكمت نیز ،دلیلی بر عدل خدا است.

فصل چهارم :جبر و اختیار و ارتباط آن با عدل خدا
بحث جبر و اختیار از ديرباز ذهن انسان را به خود مشغول ساخته است .اگر به
فلسفهی باستان بنگريم ،میبینیم كه در قرن چهارم پیش از میالد ،رواقیان به جبر اعتقاد
داشتند و اپیكوريان به تفويض 0.و قرآن كريم ،از مشركان مكه نقل میكند كه آنها
بهمنظور توجیه شرک خويش به نظريه جبر استناد میكردند:
«سَیَقُولُ الَذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اهللُ ما أَشْرَکْنا ّوَ ال آباؤُنا»
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«کسانی که شرک ورزیدند ،خواهند گفت :اگر خدا میخواست نه ما مشرک میشدیم
و نه پدران ما».
گزارشهای تاريخی نشان میدهد كه از زمان خلیفهی دوم به بعد ،اعتقاد به جبر يا
دستكم پرسش پیرامون جبر و تفويض بهطور جدی مطرح بوده است.
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مسئله جبر و اختیار ابعاد گوناگون دارد و از اين رو در علوم مختلف همچون كالم،
فلسفه ،حقوق ،جامعهشناسی و روانشناسی مورد بحث قرار گرفته است .در اين كتاب،
از جنبه اعتقادی و كالمی و از جهت ارتباط آن با صفت عدل خدا به اين مسئله
مینگريم و بحث را در سه بخش «نظريه جبر»« ،نظريه تفويض» و «امر بین االمرين»
عرضه میكنیم.

.1بنگريدبهكاپلستن،تاريخفلسفه353:1و.333
.4انعام.103:
.5بنگريدبه:ابنالمرتضي،طبقاتالمعتزله1:؛ابوزهره،تاريخالمذاهباإلسالميّة.13:
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پرسش اصلی مسئله جبر و اختیار اين است كه« :آيا انسان در بخشی از افعال خود
دارای قدرت و اختیار است ،يا اينكه همهی افعال او بهصورت جبری انجام میگیرد؟»
و در صورت وجود قدرت و اختیار ،سؤال اساسی اين است كه« :آيا افعال اختیاری
انسان ،از محدودهی قدرت و قضا و قدر خداوند خارج است يا اين كه عمومیت
قدرت خدا و قضا و قدر ،او شامل افعال اختیاری انسان نیز میگردد؟»
در پاسخ به دو پرسش باال ،سه ديدگاه جبر و تفويض و امر بین االمرين مطرح شده
است .البته هر يک از اين سه ديدگاه میتواند تقريرهای متعددی داشته باشد .مقصود از
قدرت در بحث و جبر و اختیار ،گونهای از توانايی است كه دارندهی آن میتواند فعلی
را اراده كند و نیز میتواند آن فعل را ترک كند ،يعنی توانايی انجام كاری همراه با
آزادی و اختیار .به ديگر سخن ،در قدرت مورد بحث ،اختیار و آزادی نیز وجود دارد.
در علم كالم ،مقصود از قادر همان قادر مختار است .عالمه حلّی در تعريف قدرت
میگويد:
«القدرةُ صفة تَقتضی صحةَ الفعلِ مِن الفاعلِ الایجابَه ،فاّنّ القادرَ هو الَذی یصحُ منه
الفِعلُ ّو التَرکُ معاً»

قدرت ،صفتی است که امکان انجام فعل از فاعل را اقتضا میکند نه ایجاب فعل را،
چرا که قادر ،کسی است که هم فعل و هم ترک فعل میتواند از او صادر شود.
بحث در مسئلهی جبر و تفويض ،پذيرش يا انكار چنین معنايی از قدرت است و
سازگاری يا ناسازگاری آن با قدرت و قضا و قدر خداست.
نظریه جبر و نقد آن
در اين جا ابتدا نظريهی جبر مطرح میشود و پس از آن به نقد اين نظريه میپردازيم.
 .1نظریه جبر

جبر در مقابل اختیار است .انسان مجبور ،انسانی است كه دارای قدرت و اختیارـ به
معنايی كه در باال بیان شدـ نیست .طرفداران نظريهی جبر ،انسان را در هیچ عملی
دارای اختیار نمیدانند و برآنند كه عملی را در انسان نمیتوان يافت كه در آن حالت
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«صحة الفعل ّو الترک» وجود داشته باشد .يعنی چنین نیست كه وقتی آدمی عملی را
انجام داد ،میتوانست آن را ترک كند ،يا اگر عملی را ترک كرد میتوانست آن را انجام
دهد .به ديگر سخن ،همیشه و در همه جا نسبت به كاری خاص فقط يک وضعیت
پیش روی انسان است و همان يک وضعیت برای او ضرورت دارد :يا انجام آن كار يا
ترک آن كار .اين نظريه در علوم مختلف طرفدارانی دارد و در هر علم منشأ خاصی
برای آن لحاظ میشود .در جامعه شناسی ،جبر اجتماعی كه ناشی از روابط اجتماعی
حاكم بر انسان است ،مطرح میشود .در روانشناسی ،جبر روانشناختی ناشی از
وضعیت جسمی و روحی فرد مطرح است .در فلسفة گروهی ،جبر علّیـ معلولی را
منشأ جبر میدانند .در كالم نیز جبرِ ناشی از اراده و قضا و قدر خدا مطرح است.
مقصود اصلی در اين جا جبر مطرح در علم كالم است ،هر چند اشارهای هم به ديگر
انواع جبر خواهیم داشت.
شهرستانی ضمن آن كه جبر را به معنای نفی فعل اختیاری انسان و انتساب همه
افعال به خدا میداند ،جبريه را به دو دستهی جبريهی خالصه و جبريهی متوسطه تقسیم
میكند .گروه نخست برای انسان هیچگونه قدرت و عمل اختیاری قائل نیستند و تمام
افعال انسان را به خدا نسبت میدهند .گروه دوم برای آدمی قدرتی را اثبات میكنند ،امّا
قدرت را در فعل او مؤثر نمیدانند.
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در كتابهای مذاهب و فرق اسالمی نخستین فرقهای كه به نام جبريه نامیده شدهاند،
مرجئهی جبريه به رهبری جهم بن صفوان است .به اين گروه جهمیه نیز میگويند .اينان
جبريهی خالصه هستند.
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شهرستانی عقیدهی جهم را چنین توصیف میكند:
انسان بر هیچ چیز قادر نیست و در افعالش مجبور است .او قدرت و اراده و اختیار
ندارد .همانطور که خداوند چیزهایی در جمادات خلق میکند ،افعالی را نیز در انسان
خلق میکند و نسبت دادن افعال به انسان مانند نسبت افعال به جمادات ،مجازی
است ،چنان که میگوییم :درخت ثمر داد ،آب جاری شد ،سنگ حرکت کرد و
.1المللوالنحل.33:1
.4الفرقبينالفرق.411:
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خورشید طلوع و غروب کرد[ .درحالیکه در واقع ،خدا به درخت ثمر داده و آب را
جاری کرده و ]...از سوی دیگر ،ثواب و عقاب نیز مانند خود افعال جبری است ،چنان
0
که تکلیف نیز جبری است.
يكی از جريانهای مهم اعتقادی در اسالم ،اهل الحديث هستند .اينان خود را جبری
نمیدانند ،امّا الزمهی سخنان ايشان جبر است .احمد بن حنبل در اعتقادنامهی خود
میگويد :هر چه در جهان رخ میدهد ،قضا و قدر الهی است و انسانها از قضا و
قدرت گريزی ندارند .همهی افعال انسانها از جمله زنا ،شرب خمر ،سرقت و غیره به
تقدير خداست و در اين باره كسی نمیتواند به خدا اعتراض كند .اگر كسی گمان كند
خدا برای گناهكاران طاعت خواسته است ،امّا آنها معصیت را اراده میكنند ،اين فرد
مشیت بندگان عاصی را بر مشیت خداوند غالب و چیره دانسته است و افترايی باالتر از
اين ،نسبت به خدا وجود ندارد.
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مصداق بارز جبريهی متوسطه ،اشاعره هستند ،هر چند آنان خود را جبری نمیدانند.
اشعری عمومیت قضا و قدر جبری در افعال را میپذيرد و قائل است كه همه چیزـ از
جمله افعال اختیاری انسانـ مخلوق خداست .او میگويد:
«ال فاعل له علی حقیقته اال اهلل تعالی».
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وی برای اين كه از جبر رهايی يابد و برای انسان نقشی در نظر گیرد ،نظريه كسب
را مطرح میكند .به اعتقاد او فقط قدرت قديم در خلق و ايجاد فعل مؤثر است و اين
قدرت از آنِ خداست .اما انسان نیز ،از قدرت حادث برخوردار است و اثر قدرت
حادث ،احساس آزادی و اختیار است نه انجام فعل .مقصود از كسب نیز مقارنت ايجاد
فعل در انسان با ايجاد قدرت حادث در انسان است .امّا از آنجا كه هم فعل و هم
قدرت حادث ،هر دو توسط خدا انجام میپذيرد ،كسب نیز مخلوق خدا خواهد بود.
اشعری میگويد:

.1المللوالنحل.33:1
.4ر.ك:بحوثفيالمللوالنحل.131:1
.5اشعري،اللمع.51:
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إّن قال قائل لم زعمتم اّن اکساّب العباد مخلوقة هلل تعالی ،قیل له قلنا ذلک ألّنّ اهلل
تعالی قالّ« 0:وَ اهللُ خَلَقَکُمْ ّوَ ما تَعْمَلُوّنَ»
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بنابراین اشعری انسان را دارای قدرت حادث میداند ،امّا این قدرت حادث اثری در
ایجاد فعل ندارد ،و این مطلب همان نظریه جبریهی متوسطه است.
دلیل اين كه اشعری كسب را به انسان نسبت میدهد ،اين است كه فعل و قدرت
حادث در محل انسان حادث میشود ،همانطور كه به چیزی كه حركت در آن حلول
كرده ،متحرک میگويند.
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 .2دالیل نظریه جبر و نقد آن

مهمترين دلیل متكلمان جبری مذهب ،قضا و قدر الهی است .در عبارات احمد بن
حنبل ديديم كه وی اختیار انسان را منافی عمومیت قضا و قدر الهی میداند .به عقیدهی
او ،اگر خداوند برای انسان فعلی مثل شرب خمر را تقدير كرده باشد و انسان آزاد باشد
كه شرب خمر را ترک كند و اين كار را انجام دهد ،خداوند را مغلوب و انسان را غالب
فرض كرده است و اين مطلب نادرست است.
در پاسخ به اين دلیل بايد گفت:
الفـ قضا و قدر در افعال اختیاری انسان به معنای مجبور كردن انسانها به اعمال
خاصی نیست ،بلكه تقدير الهی در اين باره به اين معناست كه خداوند ،قدرت و
توانايی انسان را تحديد كرده و به اندازهای خاص به انسان قدرت بخشیده است .و
قضای الهی به اين معناست كه خداوند به اين محدوديت حكم كرده و آن را ايجاد
كرده است.
بـ به كار بردن اين قدرت محدود نیز مشروط به اذن و اجازه خداست .بنابراين
اگر انسان معصیت كند ،خداوند مغلوب نشده است ،چرا كه خود خداوند ،قدرت
معصیت را به انسان داده است.
1الصافات .13:
.4اللمع.53:
.5ر.ك:اللمع.04:
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جـ در هنگام معصیت ،خداوند تكويناً مانع صدور معصیت نشده است هر چند
تشريعاً و از طريق پیامبرانش به انسانها اعالم كرده است كه نسبت به معصیت ،رضايت
تشريعی و ارزشی ندارد .در بحث از قضا و قدر در اين باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
از جمله داليل اشعری بر نظريهی جبر ،توحید افعالی است كه بر اساس آن ،فاعل
همه افعال خداست .او در اين باره به اين آيه استدالل كرد« :وَ اهللُ خَلَقَکُمْ وَ ما
تَعْمَلُونَ» 0و مقصود از «تعملون» را همهی افعال انسانها دانست .در پاسخ بايد گفت:
اين آيه دربارهی بتپرستان است و مقصود از «ماتعملون» بتهاست كه انسان به دست
خود ،ساخته است.
در مورد توحید افعالی نیز بايد گفت :اگر توحید افعالی به معنای انجام همهی
كارهاـ از جمله كارهای اختیاری انسان و گناهان اوـ توسط خدا باشد ،اين معنا همان
جبر است و نادرست میباشد .معنای درست توحید افعالی اين است كه قدرت و
توانايی انجام همهی افعال ،از سوی خداست .يعنی حتی آن گاه كه انسان فعلی اختیاری
انجام میدهد ،قدرت اين فعل را از خدا دريافت كرده است.
مهمترين دلیل ردّ نظرّيه جبر ،وجدان و علم حضوری انسان به خود و افعال خويش
است .اگر انسان به خود بازگردد و به افعالش توجه كند ،درمیيابد كه وقتی عملی را
اراده كرده ،میتوانست آن عمل را اراده نكند .همچنین وقتی كاری را اراده نكرده و
انجام نداد ،میيابد كه میتوانست آن كار را اراده كرده و انجام دهد .معنای اختیار،
همین آزادی در فعل و ترک است؛ و علم حضوری قویترين و معتبرترين علم انسان
میباشد.
بر اين اساس ،نظريهی جبريهی خالصه درست نیست ،چون انسان به قدرت
خويش ،علم حضوری و وجدانی دارد .نظريهی جبريهی متوسطه نیز درست نیست،
چون انسان به تأثیر قدرت خويش بر عمل اختیاری خود علم حضوری دارد.
اين دلیل ،گذشته از ردّ جبر كالمی ،جبر جامعهشناختی و روانشناختی و فلسفی را
نیز ردّ میكند .انسان به علم حضوری میيابد كه هر چند جامعه و نیز ساختار جسمی و
.1صافات .13:
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روحی وی بر او تأثیر دارد و حتی نسبت به برخی افعال بر او فشار میآورد ،امّا با
وجود همة اين تأثیرات و فشارها ،او الاقل در برخی افعالش آزادانه عملی خاص را
اراده و انتخاب میكند .در واقع فشارهای روحی و اجتماعی در بسیاری موارد ،ارادهی
عملی خاص را مشكل میسازد ولی آن را مُحال نمیكند .واقعیت نیز گواهی بر اين
مدعاست ،چرا كه میبینیم برخی افرد با وجود فشار خانواده و اجتماع فاسد بر آنها،
راه درست را بر میگزينند .در مقابل ،برخی افراد كه در خانواده و محیط مناسب رشد
میكنند ،راه فساد را برمیگزينند و به خانواده و محیط خود پشت پا میزنند.
اشكال ديگر نظريهی جبر اين است كه الزمهی آن ،نسبت دادن كارهای قبیح به خدا
و ظالم دانستن خداست .اگر فاعل همهی افعال از جمله كارهای قبیح انسان را خدا
بدانیم ،اين كارها به خدا منتسب خواهد شد .از سوی ديگر ،مجبور كردن انسانها به
گناه و مجازات آنها بهخاطر انجام گناه ،ظلمی آشكار است .درحالیكه عقالً محال
است كه خداوند مرتكب ظلم و كارهای قبیح گردد.
بهجهت همین ارتباط میان نظريهی جبر يا عدل الهی است كه متكلمان امامیه ،بحث
جبر و اختیار را در ذيل بحث عدل الهی يا افعال الهی مطرح میكنند و با ردّ نظرّيه
جبر ،ظلم را از خداوند نفی میكنند.

0

در آيات قرآن و احاديث نیز مجبور بودن انسانها منافی با عدل الهی دانسته شده
است:
«مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ّوَ مَن جَآءَ بِالسَیِئَةِ فَال یُجّْزِی إِلّا مِثْلَهَا ّوَ هُمْ لَا
یُظلَمُوّنَ»

7

هر کس کار نیکی بهجا آورد ،ده برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی بیاورد ،جز
مانند آن کیفر نخواهد دید ،و بر آنان ستم نرود.
3
«الْیَوْمَ تُجّْزَی کُلُ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ»

.1بنگريدبهكشفالمراد.543:
4األنعام.134:
.5غافر.13:
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«امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است ،جزا داده میشود .امروز هیچ
ظلمی نیست».

امام علی میفرمايند:

«ال تَقُولُوا :أَجْبَرَهُمْ عَلَی المَعاصی ،فَتَظْلِمُوهُ».

1

«نگویید خدا بندگانش را بر گناهان مجبور کرده است ،وگرنه خدا را ظالم دانستهاید».

امام صادق میفرمايند»

«اهللُ أَعْدَلُ مِنْ أّنْ یُجْبِرَ عَبْداً عَلی فِعْلٍ ثُمَ یُعَذِبَهُ».

7

«خدا عادلتر از آن است که بندهای را به عملی مجبور سازد ،آن گاه او را برای آن
عمل عذاب کند».
براساس آيات و احاديث فوقـ كه نمونهی آنها بسیار زياد استـ شرط نفی ظلم از
خدا ،مجبور نكردن انسانهاست ،زيرا مجبور كردن آنها به گناهان و عذاب كردن آنان
بهخاطر انجام گناهان ،تجاوز به حقوق انسانها و در نتیجه ظلم و ستم است .به ديگر
سخن ،هر انسانی براساس عقل خود اين حق را برای خود قائل است كه بهخاطر كاری
كه نكرده است ،نبايد مجازات شود.
بنابراين ،معنای عدالت خداوند ،اين است كه حقوق ديگران را رعايت كند و
الزمهی رعايت حقوق انسانها اين است كه آنها را مجبور نسازد.
از سوی ديگر ،اين مطلب كه خداوند ،انسانها را به كارهای قبیح مجبور نمیكند،
مستلزم اين است كه خداوند متهم به انجام كارهای قبیح نمیشود .زيرا اگر خداوند
انسانها را مجبور به كارهای زشت كرده باشد ،در واقع ،فاعل اين كارها خداست و در
نتیجه ،خداوند متهم به انجام كارهای زشت خواهد بود و كارهای زشت انسانها به
خدا منسوب میشود.
بدينسان میان دو معنای تجاوز نكردن به حقوق ديگران و متهم نكردن خدا به
كارهای زشت ،تالزم وجود دارد .به اين معنا كه الزمة تجاوز نكردن خدا به حقوق
انسانها اين است كه آنان را مجبور به كارهای زشت نكند و در اين صورت خدا متهم
.1االحتجاج.14:1
.4التوحيد.531:
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به انجام كارهای زشت انسانها نمیشود .از اين رو ،در دو حديثی كه قبالً نقل شد،
آمده بود:
«الْعَدْلُ أَلّا تَتَهِمَهُ»

1

«عدل آن است که خدا را متهم نسازی».
«أمَا الْعَدْلُ فَأَّنْ التَنْسِبَ إلی خالِقِکَ ما المَکَ عَلَیْهِ».

7

«عدل این است که کاری را که تو را در انجام آن مالمت میکند ،به آفریدگارت
نسبت ندهی».

همچنین از پیامبر اكرم نقل شده است كه فرمودند:

«ما عَرَفَ اهللَ مَنْ شَبَهَهُ بِخَلْقِهِّ ،وَ ال ّوَصَفَهُ بِالْعَدْلِ مَنْ نَسَبَ إلَیْهِ ذُنوّبَ عِبادِهِ».

3

«کسی که خدا را به آفریدگانش تشبیه کند ،او را نشناخته است .و کسی که گناهان
بندگانش را به او نسبت دهد ،او را به عدل توصیف نکرده است».
در برخی احاديث برای ردّ نظريهی جبر ،از ناسازگاری اين نظريه با برخی از ديگر

صفات خدا غیر از عدل ،استفاده شده است .از امام رضا

در اين مورد سؤال شد

كه آيا خدا بندگانش را بر گناهان مجبور كرده است؟ حضرت فرمودند:
«اهللُ أَعْدَلُ ّوَ أحکَمُ مِنْ ذلک»

4

«خدا عادلتر و حکیمتر از آن کار است».
اگر حكمت را به معنای محكم و متقن بودن كار و قرار دادن هر چیز در جای
مناسب خود بدانیم ،مجبور كردن انسان به گناه و مجازات او بهخاطر انجام گناه با
حكمت ناسازگار خواهد بود ،چرا كه مجازات با كسی تناسب دارد كه آزادانه مرتكب
گناه شده است ،درحالیكه انسانِ مجبور ،چنین نیست.

در حديثی كه از امام باقر و امام صادق نقل شده ،آمده است:
«إّنَ اهللَ أرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أّنْ یُجْبِرَ خَلْقَه عَلَی الذُنوّبِ ثُمَ یُعَذِبَهُم عَلَیها».

.1نهجالبالغه:حكمت .03
.4معانياألخبار.11:
.5توحيدصدوق.03:
.0اصولكافي.133:1
.3همان.131:1
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«همانا خداوند نسبت به آفریدگانش رحیمتر از آن است که آنها را بر گناهان مجبور
کند و پس از آن بهخاطر گناهان ،کیفرشان دهد».
«إّنْ کانَتِ الْمعصِیَةُ مِنَ اهللِ فَمِنهُ ّوَقَعَ الفِعلُ ،فَهُوَ اکرَمُ مِنْ أّنْ یُؤاخِذَ عَبدَه بِما دَخْلَ لَهُ
فیهِ».

1

«اگر گناه از سوی خدا بوده ،پس فعل [انسان] از خدا واقع میشود ،امّا خدا کریمتر از
آن است که بندهاش را بهخاطر کاری که در آن تأثیری نداشته ،مؤاخذه کند».
روشن است كه مجازات شخصی بهخاطر كاری كه انجام نداده ،با رحمت و كرامت
سازگار نیست.
بايد توجه داشت كه نظريهی جبر ،گذشته از نفی عدالت خدا ،نبوت و امامت و
معاد و نیز حسن و قبح عقلی و مسئولیت و تكلیف و شريعت را نفی میكند ،چرا كه
انسان مجبور ،همچون حیوانات و جمادات خواهد بود و در مورد اين موجودات
نمیتوان سخن از مسئولیت و تكلیف و شريعت و نبوت و معاد و ديگر موارد به میان
آورد.
بنابراين ،داليل آموزههای مذكور ،دلیل نفی جبر و اثبات اختیار نیز هست.
 .3جبر علّی و نقد آن

يكی از انواع جبر ،جبر فلسفی است كه مبتنی بر اصل علیت و در واقع ويژگی
ضرورت اصل علیت است .براساس اين ويژگی ،با تحقّق علت تامّه ،وجود معلول
ضروری است و از آنجا كه انسان محكوم اصل علیت است ،نمیتواند آزادانه عملی را
انجام دهد يا آن عمل را ترک كند.
معموالً در پاسخ به اين اشكال گفته میشود :درست است كه هر فعلی از افعال
انسان ،اگر محقّق شد طبق ضرورت تحقّق پیدا میكند و اگر ترک شد طبق ضرورت
ترک میشود ،ولی آن علتی كه به تحقّق فعل يا ترک آن فعل ضرورت داده ،همانا اراده
و اختیار و انتخاب خود انسان است نه چیز ديگر.
.1عواليالأللي.141:0
.4اصولفلسفهوروشرئاليسم.033:
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براساس اين پاسخ ،فعل خارجی انسان ،از آن رو جبری نیست كه جزء اخیر آن،
اراده و اختیار انسان است .اما اشكال اصلی اينجاست كه اگر فعل ارادی انسان را
براساس وجود ارادهی انسان توجیه كنیم ،خود اراده و آزادانه بودن آن را چگونه توجیه
خواهیم كرد؟ اگر ارادهی انسان همچون ديگر ممكنات نیازمند علت تامّه است و با
وجود علت تامّه قطعاً تحقق خواهد يافت ،پس آزادی انسان چگونه توجیه خواهد شد؟
توضیح اين كه به اعتقاد اكثر فیلسوفان اسالمی از جمله مالصدرا مبادی فعل
اختیاری انسان عبارتند از :علم ،شوق و اراده .بر اين اساس ،آدمی ابتدا فعلی را تصور
میكند .پس از آن ،فايدهای را كه از فعل به او میرسد ،تصديق میكند .اين تصديق،
شوق انسان را به انجام فعل برمیانگیزد .اگر اين شوق قوی باشد ،اراده صادر میشود،
و پس از اين قوهی محركهی عضالت به كار میافتد و فعل خارجی تحقّق میيابد.

0

نكتهی مهم اين است كه براساس قاعدهی ضرورت علیت ،میان سلسله باال ارتباط
ضروری و جود دارد ،به اين معنا كه با تحقق هر يک از اين مبادی ،تحقّق مبدأ بعدی
ضروری است .پس با تحقّق علم ،شوق و پس از آن اراده و عمل ضروری است .از
سوی ديگر ،علم نیز چون ممكن الوجود است ،معلول علل خارجی است .مالصدرا
میگويد:
«مبادی أفعالنا االختیاریّة ّواردة علینا من خارج».

7

اين علل خارجی در نهايت به واجب الوجود ختم میشود .پس ذات واجب
الوجود ،ضرورتاً اقتضايی دارد و اين اقتضا نیز ضرورتاً اقتضايی دارد ،تا اين كه در
نهايت به علم و شوق و اراده و عمل خارجی انسان برسد .و انسان نمیتواند در مقابل
اين اقتضاهای ضروری ايستادگی كند و عمل ديگری انجام دهد .بدينسان هر چند
عمل انسان مسبوق به اراده است ،امّا اراده جبراً و ضرورتاً از انسان صادر میشود و
انسان نقشی در ايجاد اراده ندارد .مالصدرا میگويد:

.1اسفار530:3و.110:0
.4المبدأوالمعاد.443:1
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«ّو فی جعل القصد ّو اإلرادة من األفعال اإلختیاریّة نظرٌ ،إذ لو کاّن األمر کذلک الحتاج
إلی قصدٍ آخرٍ ّو یلّزم التسلسل».

0

در اين عبارت مالصدرا ،بر غیراختیاری بودن ارادهی انسان تصريح كرده و بر آن
چنین استدالل میكند كه اگر ارادهی انسان اختیاری بود ،محتاج ارادهای ديگر میبود و
آن اراده هم اگر اختیاری بود نیازمند ارادهای ديگر ،و تسلسل پیش میآمد ،درحالیكه
تسلسل محال است .از اين رو او تصريح میكند كه انسان در افعالش مضطر است.
إّنّ النّفسَ فینا ّو فی سائر الحیوانات مضطرةٌ فی أفاعیلها ّو حرکاتها.

7

همانطور كه میبینیم ،فیلسوفان اسالمی نهتنها جبر علّی را ردّ نكردهاند ،بلكه بر آن
استدالل میكنند .در پاسخ به اشكال جبر علّی نكات زير قابل توجه است:
 .0اختیار به معنای توانايی انسان بر اراده كردن و اراده نكردن ،و در نتیجه ،توانايی
بر فعل خارجی و ترک آن ،بديهیترين و وجدانیترين معرفت آدمی است و اگر چنین
معرفتی مورد ترديد قرار گیرد هیچ معرفت ديگری اعتبار نخواهد داشت .بنابراين اگر
فرض كنیم اصل اختیار با اصل علیت در تعارض افتد ،بايد اصل اختیار را پذيرفت و
اصل علیت را به گونهای تفسیر كرد كه با اصل اختیار هماهنگ باشد.
 .1نظريهی جبر دارای لوازمی است كه نمیتوان آنها را پذيرفت ،مثل انكار اخالق
و حسن و قبح و مسئولیت و شريعت و عدل و نبوت و معاد.
 .7اصل علیت به اين معنا قابل پذيرش است كه هر ممكن الوجودی علّتی دارد و
علیّت به معنای تأثیر و تأثر و وابستگی ،اصلی بديهی و وجدانی است و آدمی آن را در
حاالت وجدانی خود مثل تأثیر نفس در اراده ،وجدان میكند و منشأ تصور علیت نیز
همین علم حضوری است.

7

 .4بر اساس فاعلیت ،نفس انسان فاعل اراده است امّا همین نفس میتواند اراده نیز
نكند .به ديگر سخن ،نفس هم علتِ اراده میتواند باشد و هم علت عدم اراده .همین
نوع علیت ،فاعلیت نامیده میشود و در واقع علیّتی غیرضروری است و به جبر
.1اسفار.110:0
.4همان.514:3
.5مصباح،دروسفلسفه.154:
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نمیانجامد .براساس اين نوع علیت ،نفس در اراده كردن نیازمند علت ديگری نیست كه
اشكال تسلسل پیش بیايد .بنابراين استدالل مالصدرا در مورد غیر اختیاری بودن اراده
نیز درست نیست.
الزم به ذكر است كه استدالل فالسفه بر ضرورت علیّت ،همانطور كه شهید صدر
تذكر داده است 0مصادره به مطلوب و نادرست است.

1

خالصهی فصل چهارم
انديشهی جبر ،در تاريخ بشر ،پیشینهی زيادی دارد .در میان مسلمانان ،نیز پس از
رحلت پیامبر ،اين انديشهی دورهی جاهلیت زنده شد و گروههايی بدان عقیده

آوردند .جبريهی نخستین ،اهل الحديث (پیروان احمد حنبل) و اشاعره ،از مصاديق اين
عقیده در میان مسلمانان هستند .برخی از آنان با تفسیری خاصّ از قضا و قدر الهی،
اختیار را از انسان سلب میكنند .برخی ديگر با استناد به توحید افعالی ،افعال انسان را
صُنع خدا میدانند .برای نفی شبههی جبر ،عالوه بر پاسخ به اين دو مطلب ،شش
نكتهی مهم ديگر نیز بیان شده است .عالوه بر آن« ،جبر عِلّی»ـ كه مبتنی بر نظريّهی
علیت استـ در اين فصل ،تبیین و نقد شده است.

.1مباحثالدليلاللفظي .53:4
.4درموردتوضيحاينمطلبوبهطوركليرابطهعليّتواختيارمراجعهكنيدبه مقاله«اختياروعليتازديدگاه
مالصدراواسپينوزا»فصلنامهانجمنمعارفاسالمي،شماره0پاييز،1530ص.05

فصل پنجم :نظریهی تفویض و ارتباط آن با عدل خدا
تفويض در لغت به معنای واگذار كردن و تسلیم كردن امری به ديگری است و در
احاديث و علم كالم معانی متعدد دارد .در اينجا ابتدا به اين معانی اشاره میشود ،و پس
از آن ،معنای مورد بحث در مسئله جبر و اختیار توضیح داده میشود.
 .1معانی تفویض
 .0انسان ،امور و تدابیرخويش را به خداوند واگذار و به او توكّل كند .قرآن كريم از
مؤمنِ آل فرعون چنین نقل میكند:
«أَُفَوِضُ أمْرِی إِلی اهللِ إِّنَ اهللَ بَصِیرٌ بِالِعبادِ»

1

من کار خود را به خدا وا میگذارم که خدا نسبت به بندگانش بیناست.
در اكثر احاديث مربوط به تفويض ،همین معنای تفويض قصد شده است.

1

 .1خداوند ،انسانها را در تكالیف عملی به خودشان واگذار كرده است .اين معنا
همان تفويض تشريعی يا اباحیگری است كه با اساس اديان الهی تعارض دارد.

7

 .7خداوند ،برخی امور دين و شريعت ،مثالً افزودن تعداد ركعات نماز را به پیامبر

اكرم و اهل بیت واگذارده است.

0

.1مؤمن.00:
.4براينمونه:ر.ك:اصولكافي،3:4المحاسن،01:تنبيهالخواطر،130:4بحاراألنوار33:1و33و443و:34
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 .4خداوند ،اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده كردن

مخلوقات را به پیامبر و ائمه سپرده است.

1

 .6معنای صفات خبريه مانند دست داشتن يا صورت داشتن خدا را به خداوند
واگذارد و از تفسیر اينگونه صفات خودداری كند .برخی از اهل الحديث مانند مالک
بن انس و نیز ماتريدی چنین نظريهای داشتهاند 7.اين معنا ،در علم كالم مطرح است.
 .2واگذاری تكوينی افعال از سوی خدا به انسانها ،به گونهای كه قدرت انجام
برخی كارها به انسانها واگذار شده و خداوند خود را از اين قدرت كنار كشیده و بر
افعال انسانها قدرت ندارد .اين معنی در بحث جبر و اختیار ،مورد نظر است .براساس
اين نظريه ،هر چند آدمیان در محدودهی افعال تفويض شده ،اصل توانايی انجام امور را
از خدا دريافت كردهاند ،امّا پس از اين دريافت ،خود در افعال خويش استقالل دارند و
تحقّق اين افعال منوط به اذن و اجازه تكوينی خدا نیست ،بلكه خداوند نسبت به اين
افعال قدرت ندارد .اين نظريه در تاريخ علم كالم و فرق و مذاهب به دو گروه نسبت
داده شده است .گروه اول قدريان نخستین هستند كه در رأس آنها معبد جُهَنی و غیالن
دمشقی قرار داشتند .البته اسناد و مدارک ،مفوضه بودن اين گروه را اثبات نمیكند ،امّا
در كتابهای فرق و مذاهب ،عقیدهی تفويض و نفی قضا و قدر الهی به اين گروه
نسبت داده شده است 4.از آن جا كه كتابهای اين متكلمان در دست نیست ،نمیتوان
در اين باره قضاوت قطعی نمود.
گروه دوم معتزله هستند .اين گروه نیز خود را مفوّضه يا قَدَری نمیدانند .متكلمان
امامیه نیز معموالً معتزله را طرفداران اختیار و همرأی با امامیه میدانند 6.امّا الزمهی

.1ر.ك:اصولكافي433:1؛بحاراألنوار1-10:13و.543-534:43

.4ر.ك:عيونأخبارالرضا 140:1 ح13؛بحاراألنوار501:43؛مجموعهمصنفاتشيخمفيد،155:3اوائل
،نظريهيمشهور،عدمقبولآناست.

المقاالت41و،140تمهيداالصول43:
.5ر.ك:المللوالنحل33:1؛ماتريدي،التوحيد.30:
.0آشناييبافرقومذاهباسالمي.03:3
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برخی عقايد معتزله تفويض میباشد .قاضی عبدالجبار معتزلی فصل مستقل و مبسوطی
از كتاب المغنی و ديگر كتابهايش  0را بهعنوان «فياستحالةمقدورلقادريناولقدرتين»
اختصاص داده است و داليل متعددی بر اين نظريه اقامه میكند .وی ،از استادانش ابو
علی جبايی و ابو هاشم جبايی نیز مطالبی در تأيید اين نظريه میآورد .بر اساس اين
نظريه ،خداوند بر افعال اختیاری انسان قدرت ندارد و قدرت انجام اين افعال را به
انسانها تفويض كرده است.
 .2دالیل نظریهی تفویض و نقد آن
تلقی كسانی كه به نظريه تفويض معتقدند ،اين است كه غیر از نظريه جبر و نظريه
تفويض ،تفسیر ديگری برای افعال انسانها قابل فرض نیست ،و انسان يا در افعالش
مجبور است يا آزاد و رها .و از لحاظ كالمی ،يا خداوند در افعال انسانها دخالت
میكند و آنها را مجبور به انجام برخی كارها میكند ،يا آنها را رها كرده كه خود با
آزادی كارهايشان را انجام میدهند و خداوند تأثیری در افعال آنها ندارد .از اين رو

وقتی اهل بیت پیامبر نظريه امر بین االمرين را مطرح كردند ،بهصورت مكرر از آنان
پرسیده میشد كه آيا میان جبر و تفويض حالت سومی نیز وجود دارد؟
هَلْ بَیْنَ الْجَبْرِ ّوَ الْقَدَرِ مَنّْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ

و امامان پاسخ میدادند:
«نَعَمْ ،أَّوْسَعُ مِمَا بَیْنَ السَماَءِ ّوَ الْأَرْضِ»

7

«بله [میان جبر و تفویض فاصله و منزلتی هست ]،وسیعتر از فاصلهی میان آسمان و
زمین».
كسانی كه تلقّی باال را دارند و غیر از جبر و تفويض ،تفسیر ديگری را قابل فرض
نمیدانندـ كه قدريان و معتزله از اين گروهاندـ با ردّ نظريهی جبر ،نظريهی تفويض را
اثبات شده میدانند .اينان چون الزمهی نظريهی جبر را ظلم و ستم دانسته و خدا را مبرا
از ظلم و ستم میدانند ،معتقدند كه خداوند ،انسان را در كارهای اختیاری قادر ساخته و
141ـ،131المحيطبالتكليف533:ـ،533شرحاالصولالخمسة.533:
1المغنيفيأبوابالتوحيدوالعدل :3
4اصولكافي.131:1
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خود نسبت به اين كارها قادر نیست .در نتیجه كارهای اختیاری به انسان تفويض شده
است و خداوند دخالتی در كارها ندارد.
معتزله گاه دلیلی نیز بر محال بودن حالت سومـ يعنی حالتی كه هم انسان قادر و
مختار باشد و هم سلطنت و دخالت خداوند در افعال اختیاری انسان محفوظ بماندـ
اقامه كردهاند .قاضی عبدالجبار معتزلی به اين دلیل كه تعلّق دو قادر بر مقدور واحد،
محال است و از سوی ديگر انسان بر افعال اختیاری خويش قادر است ،قادر بودن خدا
در مورد افعال اختیاری انسان را انكار میكند .به عقیدهی وی كاری كه قادر در مورد
فعل انجام میدهد حدوث فعل است و معنا ندارد كه حدوث فعل كه امری بسیط است
معلول دو علت و دو قادر باشد.

0

اگر بتوانیم حالتی را تصور كنیم كه نه جبر است و نه تفويض و اشكال تعلق دو
قادر بر مقدور واحد پیش نمیآيد ،دلیل نظريهی تفويض پاسخ داده خواهد شد .تفسیر
اين وضعیت سوم در بحث امر بین االمرين عرضه خواهد شد .در اينجا به طور خالصه
میتوان گفت كه اگر انسان را در مورد افعال اختیاریاش قادر و مختار بدانیم ،از
نظريهی جبر خارج شدهايم ،و اگر خداوند را نیز بر مقدور انسان قادر فرض كنیم از
نظريهی تفويض خارج خواهیم شد .در مورد اشكال تعلق دو قادر بر مقدور واحد نیز
میتوان گفت داشتن قدرت را نبايد با بهرهگیری از قدرت خلط كرد .آنچه اشكال دارد،
صدور فعل واحد ،از جهت واحد ،از دو قادر است .امّا میتوان تعلّق دو قادر بر مقدور
واحد را قبول كرد امّا چنین صدوری را نپذيرفت .توضیح اين مطلب در بحث از نظريه
امر بین االمرين ذكر خواهد شد .در اينجا به اشكاالت نظريه تفويض میپردازيم:
مهمترين اشكال نظريهی تفويض ،محدود شدن قدرت و سلطنت خداوند و عجز و
ضعف اوست .زيرا بر اساس اين نظريه ،خداوند بر افعال اختیاری انسانها قدرت و
سلطنت ندارد و عاجز از اين است كه جلوی صدور فعل انسان را بگیرد يا فعلی را در
انسان ايجاد كند .از سوی ديگر ،محدوديت و عجز و ضعف از ويژگیهای مخلوق

533ـ.533
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است و براساس آموزهی توحید نمیتوان اين صفات را به آفريدگار نسبت داد .امام

باقر میفرمايند:

«لَمْ یُفَوِضِ الْأَمْرَ إِلَی خَلْقِهِ ّوَهْناً مِنْهُ ّوَ ضَعْفاًّ ،وَ لَا أجْبَرَهُمْ عَلَی مَعَاصِیهِ ظَُلْما»

1

«خدا از روی سستی و ضعفش ،کار را به آفریدگانش واگذار نکرده است و آنها را از
روی ظلم و ستم ،به گناهان مجبور نساخته است».
يكی ديگر از اشكاالت نظريه تفويض ،بیمعنا شدن دعای انسان و درخواست كمک
او از خدا در افعال خويش است .نقل شده است كه شخصی قَدَری وارد شام شد و
مردم از مناظره با او درماندند .عبدالملک بن مروان از والی مدينه خواست تا امام

باقر

را برای مناظره با او به شام بفرستد .امام ،به دلیل كبر سن خود ،فرزندشان

امام صادق را برای مناظره فرستادند .قَدَری به امام گفت :هر چه میخواهی بپرس.

امام فرمود« :سورة حمد را بخوان ».وقتی قَدَری به آيه «إِیَاکَ نَعبُدُ وَ إِیَاکَ نَستَعِین»
رسید ،امام فرمود« :از چه كسی كمک میخواهی و چه حاجتی به كمک داری ،اگر
كارها به تو واگذار و تفويض شده است؟» قَدَری از پاسخ درماند.

1

در برخی احاديث تفويض شرک دانسته شده و معتقدان به تفويض ،مشرک معرفی

شدهاند .امام رضا میفرمايند:
«اَلقائِلُ بِالتَفویضِ مُشرِکٌ»

7

در توضیح اين حديث بايد گفت :الزمهی تفويض ،واگذاری قدرت انجام افعال
اختیاری به انسان و قطع حكومت و سلطنت خدا در دايرهی افعال اختیاری
انسانهاست .بنابراين در همین محدوده ،انسانها مستقلّ از خدا افعال مورد نظر خود را
انجام میدهند .پس انسانها در محدودهی تفويض ،درعرض خدا هستند و سلطنت در
اين محدوده ،از آنِ انسانهاست .همانطور كه خارج از اين محدوده سلطنت از آنِ

.1بحاراألنوار.13:3
.4بحاراألنوار.33:3

5عيوناخبارالرضا .140:1
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خداست .و اين چیزی جز شرک نیست .البته شرک در اين جا تنها در محدودهی افعال
اختیاری است نه در همه موارد و از هر جهت.
در برخی احاديث برای پاسخ به تفويض ،از ناسازگاری اين نظريه با برخی از

صفات خدا همچون عزيز ،جلیل ،عظیم و كريم استفاده شده است .امام صادق
میفرمايند:
«اهللُ أعَّزُ مِنْ أَّنْ یَکُوّنَ فِی سُلْطَانِهِ مَا لَایُرِیدُ».

1

«خدا عزیزتر از آن است که در حکومتش چیزی باشد که آن را اراده نکند».
و نیز در مورد تفويض كارها به انسانها میفرمايند:
«اهللَ أَجَلُ ّوَ أَعْظَمُ مِن ذلک».

7

«خدا جلیلتر و عظیمتر از آن است که کار را به بندگان تفویض کند».
و نیز میفرمايند:
«اهللُ أَکْرَمُ مِنْ أَّنْ یُفَوِضَ إِلَیْهِم».

3

«خدا کریمتر از آن است که کار را به بندگان واگذار کند».
در مورد ناسازگاری تفويض با چهار صفت ياد شده میتوان گفت:
الفـ عزيز به معنای شخص غالب و قوی است كه هرگز مغلوب نمیشود.

4

درحالیكه براساس نظريهی تفويض ،قدرت خدا محدود میشود و در افعال اختیاری
انسانها اگر آنها چیزی را اختیار كنند كه خدا آن را اختیار نكرده ،اختیار انسانها واقع
میشود و اين به معنای مغلوب شدن خداست.
بـ جاللت به معنای عظمت است 6و عظمت بر بزرگی و قدرت داللت میكند،

2

درحالیكه الزمهی تفويض ،ضعف و عجز است و ضعف و عجز با بزرگی و قدرت
منافات دارد.
.1اصولكافي.134:1
.4همان.134:1
.5توحيدصدوق.531:
.0النهاية.443:5
.3همان.433:1
.3معجممقاييساللغة.533:0

معرفت عدل خدا 020

جـ كرم دو معنی دارد :معنای اوّل ،دقّتی است كه به ذات يک شیء نسبت داده
میشود .در اين صورت به معنای شرافت آن شیء است و گاه به فعل يک شیء نسبت
داده میشود كه در اين صورت به معنای گذشت از گناه ديگران است 0.وقتی
ناسازگاری تفويض با كرامت مطرح میشود ،ظاهراً جنبة اوّل مراد است ،زيرا عجز و
نقصـ كه الزمهی تفويض استـ با شرافت سازگار نیست.
 .3معنای قدریه
در كتابهای حديثی شیعه و سنّی« ،قدريه» مورد نكوهش قرار گرفتهاند .برای مثال از
پیامبر اكرم نقل شده كه فرمودند:

«صِنْفَاّنِ مِنْ أُمَتِی لَیْسَ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیبٌ :الْمُرجِئَةُّ 7وَ الْقَدَرِیَةُ»

7

برخی از اين احاديث به طور كلّی قدريه را مورد مذمت قرار میدهند بدون آن كه
قدريه را تفسیر كنند .امّا برخی ديگر به تفسیر قدريه پرداختهاند .دستة اخیر نیز به دو
دسته تقسیم میشوند :در يک دسته ،قدريه در مورد مفوضه به كار رفته است و در دستة

ديگر ،در مورد جبريه .برای مثال از پیامبر اكرم

دو عبارت زير در مورد قدريه نقل

شده است:
«الَذِینَ ضَاهَوُا النَصَارَی فِی دِینِهِمْ ،فَقَالُوا ال قَدَر».

4

«کسانی که شبیه مسیحیان هستند در دینشان و میگویند :تقدیر نیست [و ما به
خودمان واگذاشته شدهایم]».
1
«قَوْمٌ یَّزْعُمُوّنَ أَّنَ اهللَ سُبْحَانَهُ قَدَرَ عَلَیْهِمُ الْمَعَاصِیَ ّوَ عَذَبَهُمْ عَلَیْهَا».
«گروهی که گمان میکنند خدای سبحان ،گناهان را بر آنان تقدیر کرد و بهخاطر
انجام گناهان ،آنها را کیفر میدهد».
.1همان.131:3
.4مرجئهكسانيهستندكهنقشيبرايعملدرايمانمعتقدنيستند.بنگريدبه:آشناييبافرقومذاهباسالمي-55:
.04
5الخصال،34:ثواباالعمال،434:سننالترمذي،030:0سننابنماجه .40:1
.0رجالالكشي،433:1بحاراألنوار .113:3
.3الطرائف،500:بحاراالنوار.03:3
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آنچه در درجة اول اهمیت قرار دارد ،اين است كه هم نظريهی تفويض و هم
نظريهی جبر از منظر عقلی باطل است و در آيات قرآن و احاديث مورد نكوهش قرار
گرفته است .امّا به هر حال اين پرسش قابل طرح است كه منظور از قدريه در احاديث
چیست؟
اگر خود واژهی قدريه را مالک تفسیر قرار دهیم ،بايد بگويیم كه ظاهر اين لفظ به
معنای طرفداران قَدَر است نه منكران قدر ،زيرا وقتی يای نسبت به كلمهای افزوده
میشود ،به مقصود طرفداران مفهوم آن كلمه به كار میرود مثل رافضیه و شعوبیّه.
بنابراين قدريهای كه نكوهش میشود ،بايد طرفداران قَدَر جبری يعنی جبريه باشند .در
اين صورت اين سؤال مطرح میشود كه چرا برخی ديگر از احاديث ،قدريه را بر
مفوضه اطالق كردهاند ،بهخصوص با توجه به اين كه اين احاديث از نظر تعداد نیز
بیشتر از احاديث مقابل هستند؟
يک احتمال اين است كه مقصود از قدريه ،هر دو گروه معتقدان و منكران قدر
باشند ،يا به صورت استعمال لفظ در اكثر معنا و يا اين كه گاه مراد ،معتقدان قدر باشد
و گاه منكران قدر.
احتمال ديگر كه قویتر بهنظر میرسد ،اين است كه واژهی قدريه در آغاز بر طبق
ظاهر آن به معنای طرفداران قدر جبری به كار میرفته است .اما به تدريج معنای اين
واژه عكس شده و دربارهی منكران قدر به كار رفته است .از اين رو در كتابهای
مذاهب و فرق به همین معنای دوم به كار رفته و امروزه نیز به همین معنا به كار
میرود 0.به جهت همین دو كاربرد ،در احاديث نیز قدريه به همین دو معنا به كار رفته
است .ظاهراً دلیل اين تحوّل معنايی و تثبیت معنای دوم ،غلبهی بنیامیّه بوده است .آنان
برای توجیه حكومت خويش نظريهی جبر را ترويج میكردند و از آن جا كه قدريه به

دلیل مذمت پیامبر

در میان مسلمانان ،معنايی منفی داشت ،اين واژه را بر مفوضه

اطالق كردند تا از يک سو خود را از دايرهی نكوهش احاديث خارج كنند ،و از سوی

،نشوانالحميري،الحورالعين .433:

.1بنگريدبه:اشعري،مقاالتاالسالميين054:
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ديگر مخالفان خود را با اين واژه محكوم كنند ،خواه اين مخالفان مفوضه باشند ،خواه
طرفداران اختیار.
ممكن است اشكال شود كه بر طبق اين احتمال نبايد در میان احاديث نقل شده از

پیامبر قدريه به مفوضه تفسیر شود ،بلكه بايد در احاديث پس از بنیامیه و احاديث
نقل شده از اهل بیت پیامبر چنین تفسیر يافت شود.

در پاسخ بايد گفت :ممكن است بنیامیه اين احاديث را وضع كرده باشند،
مخصوصاً با توجه به اين كه در اسناد اين احاديث ،افراد مجهول و مهمل نیز وجود
دارند و از لحاظ سندی قابل قبول نیستند .و نیز ممكن است بنیامیه بدون جعل حديث
و با تحريف و افزودن برخی كلمات در احاديثی كه به طور مطلق از قدريه مذمت
میكردند يا قدريه را به طرفداران قدر تطبیق كردهاند ،به مقصود خود رسیده باشند.

خالصهی فصل پنجم
برخی از دانشمندان مانند پیروان قدريه و معتزله ،برای رهايی از شبههی جبر ،به
نظريّهی تفويض روی آوردهاند .در اين فصل ،ابتدا پنج معنی برای واژهی تفويض بیان
شده و سپس در مورد معنای ششمـ كه محور اصلی بحث استـ به تفصیل گفتوگو
شده است .داليل نظريهی تفويض ،از زبان معتقدان به آن مطرح شد ،مورد نقد و
بررسی قرار گرفت .منافات داشتن اين نظريه با صفات الهی مانند قدرت ،كرامت،
عزّت ،جاللت و عظمت ،نیز مورد بحث قرار گرفت.

فصل ششم :امر بیناألمرین و اثبات آن

اهل بیت پیامبر اكرم

پس از ردّ نظرية جبر از يک سو و نظرية تفويض از سوی

ديگر ،با براهین عقلی و وجدانی ،واقعیت را منزلتی میان جبر و تفويض دانستهاند ،كه

نه جبر است و نه تفويض .امام صادق فرمودهاند:
«ال جَبْرَ ّوَ ال تَفْوِیضَ ّوَ لَکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْن»

1

و همچنین فرمودهاند:
«ال جَبْرَ ّوَ ال قَدَرَ ّوَ لَکِنْ مَنّْزِلَةٌ بَیْنَهُمَا»

7

احاديث بسیاری در توضیح آموزهی باال رسیده كه نكات زيادی در بردارد و گاه با
ذكر مثالهايی مخاطبان را به امری وجدانی تذكّر دادهاند.
خالصهی آموزهی امر بین امرين ،اين است كه از يک سو انسانها مجبور نیستند،
چرا كه دارای قدرت و اختیارند .از سوی ديگر كارها به انسانها تفويض نشده است،
چرا كه خداوند نیز نسبت به مقدورات انسانها قادر است ،بلكه مالكیت انسان در طول
مالكیت خداست و خدا نسبت به قدرتِ انسان املک و اقدر است .در احاديث آمده
است:
هو ...الْقَادِرُ عَلَی مَا أقْدَرَهُم عَلَیْه
.1اصولكافي.134:1
.4همان.131:1
.5توحيدصدوق.531:
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بنابراين ،خداوند هر لحظه كه بخواهد ،میتواند از كاربرد قدرت توسط انسان يا
تأثیر قدرت اعطا شده جلوگیری كند يا اصل قدرت را از انسان سلب كند .پس ضمن
پذيرش قدرت و اختیار انسان كه امری وجدانی و بديهی است ،سلطنت مطلق خدا نیز
به رسمیت شناخته شده است ،به گونهای كه هیچ فعلی از افعال جهان بدون رضايت

تكوينی خدا و اجازة او قابل تحقّق نخواهد بود .از پیامبر اكرم نقل شده كه فرمود:

«خداوند جبراً اطاعت نمیشود ،و از جهت مغلوب بودن ،مورد عصیان قرار نمیگیرد،
و بندگان را از حکومت خویش رها نکرده است ،بلکه او بر آنچه آنها را قادر ساخته
قادر است ،و مالک چیزی است که آن را به ملکیت بندگان درآورده است .پس اگر
بندگان طاعت خدا را پیشه سازند از آن منع نمیکند و جلوی آنها را نمیگیرد .و اگر
نافرمانی خدا کنند ،پس اگر بخواهد که بین فعل و انسانها فاصله بیاندازد ،این کار را
میکند .و اگر این کار را نکند [و بین انسانها و فعل فاصله نیاندازد و آنها معصیت
کنند] خدایی که چنین نکرد آنها را وارد معصیت نکرده است [بلکه آنها خود آزادانه
این کار را کردهاند امّا خدا جلوی آنها را نگرفته است و تکویناً به آنها اجازه انجام
0
معصیت را داده است]».
در حديث ديگر در تفسیر امر بین امرين آمده است:
«مثال امر بین امرین ،این است که شخصی را میبینی که گناه میکند و تو او را از
آن گناه نهی میکنی ،امّا او گناه را ترک نمیکند و تو او را رها میکنی و او آن گناه
را انجام میدهد .در اینجا چون او حرف تو را نپذیرفت و تو او را رها کردی بدان معنا
1
نیست که بگوییم تو او را به معصیت امر کردی و وادار نمودی».
در روايت ديگر در تفسیر استطاعت انسان آمده است:
«لَمْ یُکَلِفِ الِْعبَادَ مَا لَا یَسْتَطِیعُوّنَ ّوَ لَمْ یُکَلِفْهُمْ إِلَا مَا یُطِیقُوّنَ ّوَ إِنَهُمْ لَایَصْنَعُوّنَ شَیْئاً مِنْ
ذَلِکَ إِلَا بِإِرَادَةِ اهللِ ّوَ مَشِیئَتِهِ ّوَ قَضَائِهِ ّوَ قَدَرِه»

7

خدا بندگان را به کاری که توانایی و طاقت آن را ندارند تکلیف نمیکند ،و آنها
کاری انجام نمیدهند مگر با اراده و مشیت و قضا و قدر خدا.
.1تحفالعقول53:و.451درروايتيآمدهاستكههركسحدوداينسخنراضبطكند،برمخالفانشيعنيجبريه
ومفوضهدربحث،حاكموغالبخواهدشد.ر.ك:توحيدصدوق.531:
.4اصولكافي.134:1
.5همان.134:1:
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بدينسان از يک سو آدمی دارای قدرت و اختیار است و افعالش را با آزادی انجام
می دهد .و از سوی ديگر ،سلطنت و اراده و مشیت و قضا و قدر خدا نیز بر اين افعال
جاری است و تا اراده و قضا و قدر خدا اجازه ندهد انسانها نمیتوانند كاری را انجام
دهند .اين حالت ،نتیجهی املكیت و اقدريت خدا نسبت به قدرت انسان و مقدورات
اوست .از اين رو اگر آدمی كاری را اراده كند ،امّا اراده و قضا و قدر خدا به آن تعلق
نگرفته باشد ،او نخواهد توانست اين كار را انجام دهد .بنابراين ،برای اين كه افعال
اختیاری انسان تحقّق يابد ،هم بايد انسان آزادانه اين افعال را اراده كند و هم اجازهی
خداوندـ كه از طريق مشیت واراده و قدر و قضاـ اعمال میشود بايد به اين افعال تعلّق
گیرد .امّا تعلّق قضا و قدر به اين افعال ،به معنای مجبور كردن انسان نیست ،بلكه به اين
معناست كه خداوند اجازه میدهد تا انسان آزادانه عملی را اراده كرده و آن را موجود
كند.
براساس توضیحات باال پاسخ اشكال تعلّق دو قادر بر مقدور واحدـ كه در بحث
تفويض از قول معتزله نقل كرديمـ روشن میشود .براساس آموزهی امر بین امرين ،خدا
انسان را بر افعال اختیاريش قدرت داده و در واقع آنها را مالک قدرت كرده است .امّا
اين قدرت بهصورت تفويض به انسان واگذار نشده است ،بلكه خدا نیز مالک قدرت
انسان است و نسبت به مقدور انسانـ يعنی همان افعال اختیاری اوـ نه تنها قادر ،بلكه
اقدر و املک است ،چرا كه قادر بودن و مالک بودن انسان در طول قادر بودن و مالک
بودن خداست .همین اقدر و املک بودن ،نكتهای است كه معتزله به آن توجه ندارند.
زيرا براساس اقدر و املک بودن خدا نسبت به مقدورات انسان ،فعل اختیاری انسان
توسط او ايجاد میشود ،يعنی قدرت انسان به فعل اختیاری مثل دورغگويی تعلّق
میگیرد و اين گناه به انسان منسوب است ،امّا اقدر بودن خدا به اين معناست كه
خداوند میتوانست جلوی دروغگويی را بگیرد و میتواند اجازه دهد تا دروغگويی از
انسان صادر شود .اكنون دو حالت امكان دارد :اوّل اين كه خداوند جلوی دروغگويی
انسان را بگیرد ،كه در اين صورت ،لطفی در حق او شده است .دوم اين كه قدرت و
اراده تكوينی خدا نیز به اين فعل انسان تعلق گیرد ،به اين معنا كه وقتی خداوند،
اجازهی صدور فعل دروغ را تكويناً به انسان داد و جلوی دروغگويیِ انسان را نگرفت،
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دروغ از انسان صادر میشود .امّا اين مطلب به اين معنا نیست كه خداوند ،انسان را
مجبور به دروغ كرد يا به دروغ ،رضايت داد.
بدينسان معنای قادر بودن انسان و در عین حال قادر بلكه اقدر بودن خدا روشن
میشود .ظاهراً تلقی معتزله از قادر بودن خدا و انسان نسبت به مقدور انسان ،اين است
كه مجموع قدرت خدا و انسان علت فعل اختیاری انسان است و خدا و انسان مشتركاً
فعل را ايجاد میكنند .از اين رو قاضی عبدالجبار اشكال میكند كه فعل انسان ،امری
بسیط است و عبارت است از حدوث فعل .در نتیجه ،يک فعل بسیط تنها يک فاعل
دارد 0.در پاسخ بايد گفت اين تفسیر از قادر بودن خدا و انسان ،تفسیری كامالً غلط
است و اصوالً نوعی شرک است.
بنابراين ،فعل اختیاری انسان با قدرت انسان ايجاد میشود و به انسان منسوب است.
از اين رو در روز قیامت ،او را مورد پرسش و كیفر قرار میدهند .امّا فعل اختیاری
انسان در دايرهی سلطنت و قضا و قدر الهی رخ میدهد ،چرا كه خداوند نیز نسبت به
اين فعل ،قادر بلكه اقدر است .اقدر بودن خدا از اين جا روشن میشود كه اگر ارادهی
تكوينی خدا با ارادهی تكوينی انسان در تعارض بیافتد ،انسان نمیتواند به خواستهاش
جامهی عمل بپوشاند .يعنی تنها در صورتی فعل اختیاری انسان تحقّق میيابد كه
خداوند ،اذن تحقّق اين فعل را از طريق مشیت و اراده و قدر و قضا صادر كند.

امام موسی كاظم پس از آن كه انسانها را در انجام يا ترک افعال اختیاری آزاد

میدانند ،میفرمايند:
«ّوَ ال یَکُونُوّنَ آخِذِینَ ّوَ لَا تَارِکِینَ إِلّا بِإِذْنِه».

7

«و انسانها افعال را انجام نمیدهند و ترک نمیکنند ،مگر با اذن خدا».

امام امیرالمؤمنین

اعمال اختیاری انسانها را به سه دسته فرائض و فضائل و

معاصی تقسیم كرده و در توضیح آن ،میفرمايد:
« .1فرائض با امر [تشریعی] ،رضایت ،قضا و قدر ،مشیت و علم خدا همراه است.

.1المحيطبالتكليف.531:
.4احتجاجطبرسي554:4؛توحيدصدوق.531:
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 .2فضائل با امر خدا همراه نیست .امّا با رضایت ،قضا و قدر ،مشیت و علم الهی
است.
 .3معاصی با امر و رضایت خدا همراه نیست امّا با قضا ،قدر ،مشیت و علم الهی
0
است».
بدينسان ،همهی افعال اختیاری انسان با قضا و قدر و مشیت و علم الهی همراه
است .و اين مطلب همان است كه در حديث قبل با تغییر «إذن» آمده است.
خالصه آن كه در افعال غیراختیاری انسان ،فاعل افعال ،خداست .امّا در افعال
اختیاری انسان ،فاعلِ فعل ،انسان است .پس در هیچيک از اين دو نوع فعل ،تعلّق دو
قادر بر مقدور واحدـ به اين معنا كه فعل بهصورت اشتراكی توسط خدا و انسان انجام
شودـ مطرح نیست .البته در فعل اختیاری ،فاعل ،انسان است .امّا اين فاعلیت در طول
فاعلیت خداست ،به اين معنا كه قدرت انجام كار را خدا به انسان داده است و انسان با
كمک اين قدرت ،فعلی را انجام میدهد .امّا همین فعل به شرطی تحقّق میيابد كه
خداوند إذن تحقّق آن را صادر كند و علم و مشیت و قدر و قضای الهی به آن تعلق
گرفته باشد.
در بحث قضا و قدر به اين بحث باز خواهیم گشت.

خالصه فصل ششم
اهل بیت پیامبر با ردّ نظريهی جبر و تفويض ،حقیقتی را بیان كردهاند ،تحت عنوان
«امر بین األمرين» .براساس اين حقیقتـ كه عقل نیز بر آن گواهی میدهدـ انسان در
فعل خود مختار است ،امّا خدايی كه او را آفريده و به او قدرت بخشیده ،نسبت به اين
دارايی ،املک از انسان است .بدينسان ،انسان ،مختار است ،امّا اختیار و فعل او بیرون
از حیطهی سلطنت و اراده و مشیت الهی نیست.

.1توحيدصدوق.534:

فصل هفتم :قضا و قدر و ارتباط آن با عدل خدا
مسئلة «قضا و قدر»ـ كه گاه با تعابیری چون «سرنوشت» و «قسمت» از آن ياد میشودـ
از مسائل مهم و پیچیدهی كالمی و فلسفی است .در علم كالم ،مقصود اصلی تبیین
ارتباط اين مسئله با آزادی انسان و در نتیجه ،عدل الهی و چگونگی سازگاری اين دو
مفهوم با هم است .و برای رسیدن به اين مقصود ،مفهوم قضا و قدر مورد بررسی قرار
میگیرد.

0

پرسش اصلی اين است كه اگر خداوند ،همه چیزـ و از جمله افعال انسانهاـ را
مقدّر كرده است ،و به اين تقدير حكم و قضا نموده است ،آيا در اين صورت ،جايی
برای اختیار باقی میماند يا خیر؟ و اساساً چگونه میتوان میان تقدير و اختیار جمع
كرد؟ از سوی ديگر ،از آن جا كه در بحث قبلی اثبات شد كه الزمهی نفی اختیار انسان،
ظالم بودن خداست ،پس اگر الزمهی تقدير ،نفی اختیار باشد ،نتیجهی تقدير ،ظالم بودن
خدا خواهد بود.
براساس اين ديدگاه ،متكلّمان در ذيل مبحث عدل الهی ،به قضا و قدر میپردازند و
تفسیرهايی از قضا و قدر ارائه میدهند كه با اختیار انسانـ و در نتیجه ،عدالت
پروردگارـ هماهنگ باشد.

.1ر.ك:كشفالمراد.513:
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 .1ایمان و رضایت به قضا و قدر و آثار آن
قضا و قدر ،يكی از آموزههای قطعی اسالم است كه در قرآن و احاديث مورد تأكید
قرار گرفته و ايمان به آن واجب شمرده شده است.
در قرآن كريم آمده است:
«إِنَا کُلَ شَیْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ»

1

«ما هر چیز را به اندازه آفریدیم».
«هُوَ الَذِی خَلَقَکُم مِن طِینٍ ثُمَ قَضَی أَجَالً»

7

«او کسی است که شما را از گِل آفرید ،پس مدتی را مقرر کرد».

امیرالمؤمنین میفرمايد:

«االیماّنُ أرْبَعَةُ أَرْکاّن :الرِضا بِقَضاءِ اهللِّ ،وَ التَوَکُلُ عَلَی اهللِّ ،وَ تَفْویضُ األمْرِ إلَی اهللِّ ،وَ
التَسلیمُ لِأَمرِ اهللِ».

3

«ایمان چهار رکن است :راضی بودن به قضای خدا ،توکل بر خدا ،واگذاری کار به
خدا ،و تسلیم در برابر فرمان خدا».
در حديث قدسی وارد شده است كه خداوند فرمود:
«مَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضائی ّوَ لَمْ یُؤمِنْ بِقَدَری ،فَلْیَلْتَمِسْ إلهاً غَیْری»

4

«کسی که به قضای من رضایت نداد و به قَدَر من ایمان نیاورد ،خدایی جز من
بجوید».
اين همه تأكید ،برای آن است كه قضا و قدر خدا حكومت و سلطنت خدا را نشان
میدهد .پس كسی كه به قضا و قدر خدا راضی نیست ،در واقع ،از حكومت و سلطنت
خدا راضی نیست .در نتیجه ،بايد بهدنبال جهانی ديگر با حكومت خدای ديگری باشد.
و چون جهان ديگری با خدای ديگری وجود ندارد ،پس بايد به حكومت و قضا و قدر
خدا راضی بود ،خواه خوشايند ما باشد خواه برخالف میل ما .از اين رو در برخی

.1قمر.01:
.4انعام.4:
.5اصولكافي.33:4
.0توحيدصدوق.531:
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احاديث ،ايمان به قدر ،نظام توحید دانسته شده است 0.شخصی برای امام حسین
نقل كرد كه اباذر میگفت« :من فقر را بیشتر از غنا ،و مرض را بیشتر از سالمتی
دوست دارم» .امام فرمود:
«خدا رحمت کند ابوذر را .امّا من میگویم :کسی که به نیکو بودن اراده و اختیار خدا
اعتماد داشته باشد ،دلش نمیخواهد که در حالتی باشد غیر از حالتی که خدا برایش
1
خواسته است .اینگونه بودن ،رضایت به قضای خداست».

نقل شده است كه امام صادق

پس از آن كه مصیبتی بر ايشان وارد شد،

فرمودند:
«ما عافیت و سالمتی را برای خود و فرزندان و اموالمان دوست داریم .امّا وقتی
قضای الهی [برخالف خواسته ما] واقع شد ،نمیتوانیم چیزی را دوست بداریم که
7
خداوند برای ما دوست نداشته است».
در احاديث ،معرفت خدا و ايمان و يقین به او ،از مبادی ايمان و رضايت به قضا و

قدر خدا معرفی شده است .از امام باقر چنین نقل شده است:

«أَحَّقُ خَلّْقِ اهللِ أَّنْ یُسَلِمَ لِمَا قَضَی اهللُ عَّزَ ّوَ جَلَ مَنْ عَرَفَ اهللَ عَّزَ ّوَ جَل».

4

«سزاوارترین آفریدگان خدا برای تسلیم شدن در برابر قضای خدا ،کسی است که خدا
را شناخته است».

امام حسن به عبداهلل بن جعفر فرمود:

«یَا عَبْدَ اهللِ! کَیْفَ یَکُوّنُ الْمومِنُ مُؤْمِناً ّوَ هُوَ یَسْخَطُ قِسْمَهُ ّوَ یُحَقِرُ مَنّْزِلَتَهُ ّوَ الْحَاکِمُ
عَلَیْهِ اهلل؟»

1

«ای عبداهلل! چگونه مؤمن ،مؤمن باشد ،درحالیکه نسبت به قسمتش خشمگین است
و منزلت و مقامش را تحقیر میکند ،درحالیکه خداوند به اینها حکم کرده است؟»

امام سجاد میفرمايند:
.1تعليقاتاحقاقالحق.311:11
.4كنزالعمّال.143:1
.5اصولكافي.443:5
.0همان.34:4
.3همان.
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«الرِضَا بِمَکْرُّوهِ الْقَضَاءِ أرفع دَرَجَاتِ الْیَقِینِ»

1

«راضی بودن به قضای مکروه [مصیبت] باالترین درجات یقین است».
روشن است كه كسی كه خدای رحیم و حكیم را بشناسد ،به وجود او يقین پیدا
كند ،به او ايمان آورد ،به خیر بودن او نیز معرفت میيابد و يقین میكند و به حكم عقل
درمیيابد كه قضا و قدر موجودِ رحیم و حكیم ،همراه با رحمت و حكمت است و در

نتیجه ،عقالً بايد به آن راضی بود و آن را خیر دانست .از اين رو امام امیرالمؤمنین

راضی بودن به قضا و قدر را در محدودهی ادراک عقلی میداند:
«حَدُ الْعَقلِ النَظَرُ فِی الْعَواقِبِ ّوَ الرِضا بِما یَجْری بِهِ الْقَضاءُ».

7

«حد عقل ،نگاه کردن به نتایج و عواقب کارهاست ،و راضی بودن به آنچه قضای
خدا بر آن جاری میشود».
به جهت چنین اهمیّتی يكی از دعاهای معصومان ،درخواست رضايت نسبت به قضا

و قدر الهی ،از خداست .در دعای كمیل ،امیرالمؤمنین با حالت خضوع و خشوع
از خدا میخواهد كه:
«تَجْعَلَنی بِقِسْمِکَ راضِیاً قانعاً».

3

«مرا نسبت به قسمتت راضی و قانع بگردان».
تعبیر «أسْألُکَ الرِضا بِالْقَضا» و مشابه آن ،در دعاهای نقل شده در كتابهای شیعه
و سنی بارها تكرار شده است.

4

در احاديث ،آثار متنوع و بسیاری برای رضايت از قضا و قدر ذكر شده است ،از
جمله تقرّب به خدا ،از بین رفتن غم و غصه ،راحتی ،بینیازی ،عفاف ،شجاعت ،از بین
رفتن حسد ،دفع بال و اجابت دعا .با دقّت در اين آثار ،متوّجه میشويم كه قضا و قدر،
گذشته از اين كه آموزهای اعتقادی است ،ايمان و رضايت به آن يكی از پايههای اخالق
و حیات دينی و اسالمی است و تربیت دينی صحیح بدون اعتقاد به قضا و قدر و
.1تحفالعقول.433:
.4مختصربصائرالدرجات.104:
.5مصباحالمتهجد.303:
.0اصولكافي303:4؛سننالنسائي.33:5
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رضايت به آن تحقّق نمیيابد .در اين جا به ذكر چند حديث بسنده میكنیم و بحث
عمیق پیرامون اين احاديث را به علم اخالق وا میگذاريم.
از لقمان حكیم نقل شده كه به فرزندش فرمود :از جمله چیزهايی كه باعث تقرب
به رضوان الهی است ،رضا به قضای خداست در چیزهايی كه آن را دوست داری و
چیزهايی كه دوست نمیداری.
الرِضَا بِقَضَاءِ اهلل فیما أَحْبَبْتَ ّوَ کَرِهْت».

1

امیرالمؤمنین میفرمايند:

«مَنْ رَضِیَ بِقِسمِ اهللِ لَمْ یَحّْزَّنْ عَلَی مَا فَاتَه».

7

«کسی که به قسمتِ خدا راضی شد بهخاطر آنچه از دست داد غمگین نشد».
همچنین میفرمايند:
«مَنْ رَضِیَ بِالْقَضاءِ اسْتَراحَ».

3

«کسی که به قضای خدا راضی شد راحتی را به دست آورد».

از پیامبر اكرم نقل شده كه فرمودند:

«ارْضَ بِقِسْمِ اهللِ تَکُنْ مِنْ أغْنَی النَاس».

4

«به قسمتِ خدا راضی شو تا از بینیازترین انسانها شوی».

امام علی میفرمايند:

«الرِضَی بِالْکَفَافِ یُؤَدِی إِلَی الْعَفَافِ».

1

«راضی بودن نسبت به آنچه برای انسان کافی است ،باعث عفاف و پاکدامنی
میشود».

.1كنزالفوائد.130:4
.4تحفالعقول.33:
.5غررالحكم:ح.3353
.0اماليمفيد.534:
.3غررالحكم:ح.1314
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 .2نهی از تکلّف در قضا و قدر
در احاديث ،از تكلّف در قضا و قدر و سعی در فهم سرّ قدر نهی شده و از قضا و قدر
به «سرّ الهی»« ،راه تاريک» ،و «دريای ژرف» تعبیر شده است.

از امام امیرالمؤمنین دربارهی قدر پرسیدند .امام پاسخ داد:
«طَریّقٌ مُظلِمٌ فَال تَسلُکوهُّ ،وَ بَحرٌ عَمیّقٌ فَال تَلِجُوهُّ ،وَ سِرُ اهللِ فَال تَتَکَلَفوهُ».

1

«راهی است تیره ،آن را نپیمایید .دریای است ژرف ،وارد آن نشوید ،راز خداست،
برای گشودنش خود را مفرسایید و به زحمت نیندازید».

در روايتی از امام صادق
به خورشید دانستهاند.

نقل شده كه تكلّف در قدر الهی را مانند نگاه كردن

1

شخصی ،از امیرالمؤمنین

دربارهی قدر پرسید .امام او را از تكلّف در اين

مسئله برحذر داشت ،اما پس از اصرار او فرمود:
«حال که اصرار داری ،بدان که قدر الهی نه جبر است نه تفویض ،بلکه امر
7
بیناألمرین است».
از اين احاديث میتوان نتیجه گرفت كه قضا و قدر و سرّ آن خارج از علم
انسانهاست و تالش برای كشف آن رنجی بیحاصل است .از اين رو واژهی تكلّفـ به
معنای «افتادن بیحاصل در رنج»ـ در مورد آن به كار رفته است .برای مثال سرّ اين كه
فردی از پدر و مادر خوب برخوردار است و فرد ديگر چنین نیست .يا سرّ اينكه فردی
در محیط مناسب رشد میكند و فرد ديگر در محیط نامناسب .و به طور كلی سرّ قضا و
قدرهای خدا در مورد تکتک انسانها از دايرهی علم انسانهای عادی مخفی است و
تالش برای كشف اين اسرار ،رنج بیحاصل است.
ممنوع بودن تكلّف در كنه قضا و قدر خدا امری عقلی است و عقل حكم میكند كه
نبايد بهدنبال چیزی رفت كه فهم آن برای ما ممكن نیست و جز رنج بیحاصل چیزی
عايد انسان نمیشود .بلكه ممكن است اين تكلّف ،گمراهی و بدبینی به خدا را بهدنبال
.1نهجالبالغة:حكمت.433
.4جامعبيانالعلم.013:
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داشته باشد .بنابراين كسی كه به خدا ايمان دارد ،بايد نسبت به هر آنچه از سوی خدا به

او میرسد راضی باشد ،همانطور كه از امام حسین

نقل كرديم كه فرمود« :كسی

كه به نیكو بودن اراده و اختیار خدا اعتماد داشته باشد ،دلش نمیخواهد كه در حالتی
باشد غیر از حالتی كه خدا برايش خواسته است».
مطلب باال در مورد سرّ قضا و قدر بود .امّا علم اجمالی به مفهوم قضا و قدرـ آن هم
به گونهای كه به جبر و تفويض نینجامدـ اشكال ندارد و در احاديث نیز مطرح شده
است.
 .3مفهوم قضا و قدر
«قضا» در لغت به معنای حكم كردن و محكم كردن و تمام كردن كاری آمده است.

0

معنای لغوی «قدر» اندازه و مقدار است ،و تقدير چیزی ،يعنی :مشخص كردن اندازهی
آن چیز و محدود كردن آن.

1

در آيات و احاديث ،قضا و قدر در معانی متعددی به كار رفته است .در حديثی از

امیرالمؤمنین ده معنا برای قضا و قدر در قرآن كريم ذكر شده است 7.در اينجا ،آن
معنايی از قضا و قدر مراد است كه با اعمال انسان ارتباط دارد .امّا توضیح مطلب:
هر چیزی كه خلق میشود ،مراحل و مقدماتی میپیمايد و دو مرحلهی مهم از آنها،
قضا و قدر است.

از امام موسی كاظم دربارهی قدر سؤال شد .فرمودند:
«تَقْدیرُ الشَیءِ مِنْ طُولِهِ ّوَ عَرْضِهِ».

4

«قدر اندازهگیری و مشخص کردن طول و عرض چیزی است».
ايشان در جای ديگر در تفسیر قدر فرمودند:
«هُوَ الْهَندَسَةُ مِنَ الطُولِ ّوَ العَرضِ ّوَ البَقاءِ».
.الصحاح،معجممقاييساللغة،مادهيقضا.

1
المنير،معجممقاييساللغة،مادهيقدر.

.4الصحاح،المصباح
.5ر.ك:بحاراألنوار.13:15
.0اصولكافي.134:1
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«قدر ،هندسه و اندازهگیری چیزی از لحاظ طول و عرض و بقاست».

امام رضا در معنای تقدير الهی فرمودند:

«هُوَ ّوَضْعُ الْحُدّودِ مِنَ اآلجالِ ّوَ األرزاقِ ّوَالبَقاءِ ّوَالفَناءِ».

7

«تقدیر ،مشخص کردن حدود یک چیز ،از جهت اَجَلها و روزیها و مقدار بقا و زمان
فناست».
بدينسان ،قبل از آن كه خداوند فعلی را انجام دهد و چیزی را خلق كند ،نخست
محدودهی مكانی و زمانی و ديگر خصوصیات آن را مشخص و معین میكند .اين
محدوده و خصوصیات ،قدر نام دارد .و مشخص كردن اين محدوده و خصوصیات،
تقدير نامیده میشود.
قضا به معنی حكم خدا به انجام فعل و خلقت يک چیز است .پس از آن كه
خداوند ،اندازه و حدّ چیزی را در علم فعلی و لوح و تقدير مشخص كرد ،به ايجادش
حكم میكند و سپس آن شیء در خارج موجود میشود.
امام رضا فرمودند:

«اَلْقَضاءُ هُوَ اإلبْرامُ ّوَ إِقامَةُ الْعَیْنِ».

3

«قضا ،محکم و حتمی کردن و اقامه و ایجاد چیزی در خارج است».
میبینیم كه قدر بر قضا مقدم است .يعنی خداوند ابتدا به شیء اندازه میدهد و پس
از آن ،به صدور و تحقّق آن حكم میكند .بنابراين بهتر است به جای قضا و قدر« ،قدر
و قضا» گفته شود.
 .4اقسام قدر و قضا
قدر و قضای الهی ،وقتی دربارهی افعال اختیاری انسان مطرح میشود ،هم به معنی
تشريعی به كار میرود ،و هم به معنی تكوينی .بنابراين ،چهار مسئلهی قابل بررسی
وجود دارد :قدر تشريعی ،قضای تشريعی ،قدر تكوينی ،قضای تكوينی.

.1المحاسن.534:
.4تفسيرقمي.40:1
.5اصولكافي.133:1
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 .1/4قدر و قضای تشریعی

قدر تشريعی خدا دربارهی افعال اختیاری انسان ،يعنی اين كه خداوند ،افعال انسانها را
از لحاظ شرعی اندازهگیری و مشخّص كرده است .بر اين اساس ،همهی افعال اختیاری
انسان به واجب ،حرام ،مستحّب ،مكروه و مباح تقسیم میشود .معنای ديگر قدر
تشريعی ،اين است كه خداوند ،اندازه و مقدار پاداش و كیفر اعمال انسانها را معیّن و
مشخص ساخته است.
قضای تشريعی خدا ،يعنی حكم كردن به احكام شرعیِ معیّن شده ،و نیز حكم
كردن به اين كه انسانها به كیفر و پاداش مشخّص در برابر افعالشان برسند .شخصی از

امام امیرالمؤمنین دربارهی قدر و قضا پرسید .امام در بخشی از پاسخ فرمودند:
«اَألمرُ بِالطّاعَةِ ّوَ النَهیُ عَنِ المَعصِیَةِ ...الوَعدُ ّوَ الوَعیدُ ّوَ التَرغیبُ ّوَ التَرهیبُ».

1

«قضا و قدر ،فرمان به طاعت و نهی از گناه ...بشارت به پاداش و اخطار به کیفر و
ترغیب و هشدار است».

امام رضا در تفسیر قضا فرمودند:

«الحُکمُ عَلَیهِمِ بِما یَستَحِقّونَهُ عَلی أفعالِهِم ،مِنَ الثَواّبَ ّوَ العِقاّبِ ،فِی الدُنیا ّوَ اآلخِرَةِ»

7

«قضا ،حکم کردن است به پاداش و کیفری که انسانها در مقابل اعمالشان ،در دنیا
و آخرت ،مستحق آناند».
بدينسان ،پذيرش قدر و قضای تشريعی ،به معنی اعتقاد به نبوّت و شريعت است.
به ديگر سخن ،خداوند پیامبران را برای بیان شريعت فرستاده ،افعال انسانها را از لحاظ
احكام شرعی و بايدها و نبايدها مشخّص كرده ،و راه كمال انسانی را معلوم ساخته
است .از سوی ديگر ،در مقابل اعمال انسانها ،كیفر و پاداشهايی معیّن فرموده است.
روشن است كه اين معنی از قدر و قضا ،انسان را مجبور نمیسازد .قبول اين
حقیقت ،از ضروريّات اسالم ،بلكه هر دين الهی است؛ زيرا در همهی اديان الهی
شريعت و واجب و حرام و كیفر و پاداش وجود دارد.

.1االحتجاج014:1؛ر.ك:توحيدصدوق530:؛مصنّفاتالشيخالمفيد(33:3تصحيحاالعتقاد).
.4عيونأخبارالرضا.140:1
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در مقابل اعتقاد به قدر و قضای تشريعی ،اعتقاد به اباحیگری يا تفويض تشريعی
خدا به انسانها قرار میگیرد .اباحیگری يعنی اين كه همهی افعال ،مباح است و خدا،
انسان را به حال خود رها كرده ،بدون اين كه شريعت برای او قرار دهد .به ديگر سخن،
اباحیگری ،نفی هرگونه تكلیف است .تفويض تشريعی به اين معناست كه انسانها
تكالیفی دارند ،امّا تعیین آنها بر عهدهی خودشان است و نیازی به شرايع و احكام الهی
وجود ندارد .بر اين اساس ،تفويض تشريعی به انكار نبوّت انبیا میانجامد .و قدر و
قضای تشريعی ،به قبول شرايع و اديان الهی.
در احاديث ،تفويض به معنای تفويض تشريعی نیز آمده است .برای مثال امام

هادی میفرمايند:

«أمَا التَفْوِیضُ ...فَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ إِّنَ اهللَ تَعَالَی فَوَضَ إِلَی الْعِبَادِ اخْتِیَارَ أَمْرِهِ ّوَ نَهْیِهِ ّوَ
أَهْمَلَهُم».

1

«امّا تفویض ...این سخن گوینده است که :خدا اختیار امر و نهی خود را به بندگان
واگذاشته است و آنها را [در مورد امر و نهی] رها کرده است».
انكار قضا و قدر تشريعی و اعتقاد به اباحیگری و تفويض تشريعی مخالف با شرايع
اديان الهی است ،و بهطور كلّی نبوت و امامت و دين را بیاعتبار میكند ،زيرا خداوند
از طريق اديان الهی و پیامبرانش از طريق عرضهی برنامههای همهجانبه درصدد هدايت
انسان و به كمال رساندن اوست .درحالیكه تفويض تشريعی هرگونه برنامة الهی برای
تكامل را انكار میكند.
تفويض تشريعی با اصل توحید نیز مخالفت دارد ،چرا كه الزمهی آن محدوديت
سلطنت خدا و عجز و نقص اوست .زيرا سلطنت خدا را محدود به تكوين میكند و
دست خدا را از تشريع و جعل قوانین كوتاه میكند.
 .2/4قدر و قضای تکوینی و ارتباط آن با اختیار انسان

تقدير تكوينی خدا نسبت به افعال اختیاری انسان ،به اين معناست كه قدرت و توانايیِ
انتخاب و انجام اعمال را خدا به انسان داده است ،و اين توانايی محدود به اندازه و
.1تحفالعقول.030:
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حدّی معیّن است .انسانها از جنبههای مختلفیـ مانند ويژگیهای فردی و شرايط
خانوادگی و اجتماعیـ محدوديّتهايی دارند ،كه به قَدَر تكوينی باز میگردد .حكم
كردن به چنین محدوديّتها و ايجاد آنها ،قضای تكوينی خداست.
از سوی ديگر ،همین قدرت محدود نیز ،به گونهای به انسان واگذار نشده است كه
مالكیّت و تسلّط خدا بر آن نفی شود؛ بلكه خداوند ،نسبت به همان قدرت اعطا شده
نیز ،مالکـ بلكه مالکتر از خود انسانـ است .از اين رو ،هرگاه كه بخواهد ،میتواند آن
را بازپس گیرد ،يا جلوی تأثیر آن را بگیرد ،يا آن را كم و زياد كند.
بنابراين ،تحقّق فعل اختیاری انسان نیز ،نیازمند امضا و اِذن خداست.
خداوند در قرآن میفرمايد:
«ّوَ ما تَشاءُّوّنَ إِلّا أّنْ یَشاءَ اهللُ»

1

شما چیزی را نمیخواهید مگر آن که خدا بخواهد».

امام موسی كاظم میفرمايند:

«الیَکُونوُّنَ آخِذِینَ ّوَ لَا تَارِکِینَ إِلَا بِإِذّْنِ اهللِ»

7

«انسانها افعال اختیاری خود را انجام نمیدهند و ترک نمیکنند مگر با اذن خدا».
در حديث ديگر آمده است:
«انَهُمْ لَا یَصْنَعُوّنَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِلَا بِإِرَادَةِ اهللِ ّوَ مَشِیئَتِهِ ّوَ قَضَائِهِ ّوَ قَدَرِه».

3

بنابراين ،هرچند انسانها قادر و مختارند ،امّا قدرت و اختیار آنها اندازه و قَدَر دارد
و پس از تعلّق تقدير و به اندازهای خاص میتوانند كارهای مورد عالقهی خود را انجام
دهند ،آن هم پس از اِذن خدا .با وجود اين ،در همان محدودهای كه قدرت و آزادی و
اختیار به انسان اعطا شده و فعل او نیز به امضای تكوينی خدا رسیده است ،آدمی
آزادانه فعل خويش را انجام میدهد و در مقابل فعل نیز پاداش يا كیفر خواهد ديد.
بدينسان ،قدر و قضای تكوينی خدا ،تفويض و رها بودن انسان در نظام خلقت را
نفی میكند و سلطنت خداوند را بر افعال انسان جاری میسازد ،و در عین حال ،با
.1انسان04:؛تكوير.41:
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آزادی و اختیار انسان منافاتی ندارد .دربارهی آزادی انسان در بحث جبر و اختیار بحث
شد.

خالصهی فصل هفتم
در اين فصل معنای قضا و قدر و چگونگی سازگاری آن با اختیار انسان مورد بحث

قرار گرفت .احاديث اهل بیت ،از يک سو ،ايمان و رضايت به قضا و قدر الهی را

ستوده و آن را از اركان ايمان به خدا برشمردهاند .از سوی ديگر ،ما را از تكلّف در باب
دستيابی به سرّ و قضا و قدر ،بازداشتهاند .در كنار اين همه ،مفهوم تقدير (اندازهگیری
و تعیین حدود اجلها و روزیها و )...و مفهوم قضا (حتمی شدن ايجاد يک شیء در
خارج) را روشن ساختهاند .همچنین انواع قدر و قضا (تشريعی و تكوينی) و ارتباط آن
با اختیار انسان را تبیین كردهاند.

فصل هشتم :بداء
بداء يكی از آموزههای مهم اسالمی است كه عقیده به آن نقش مؤثری در خداشناسی،
پیامبرشناسی ،امامشناسی و انسانشناسی دارد و آيات قرآن كريم و احاديث نقل شده در
كتابهای شیعه و سنی به روشنی بر آن داللت دارند .با وجود اين ،برخی از علمای
سنّی به انكار بداء پرداختهاند از آن جهت كه معنای بداء را به درستی درک نكردهاند و
پنداشتهاند كه بداء با علم ذاتی و ازلی خدا در تعارض است.
 .1مفهوم بداء
به طور خالصه بداء عبارت است از تغییر در قضا و قدر غیر حتمی .اين آموزه مبتنی بر
تقسیم قضا و قدر به دو قسم حتمی و غیر حتمی و امكان تغییر در قسم غیرحتمی

است .امام باقر میفرمايند:

«مِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ مَحْتُومَةٌ کائِنَةٌ لَا مَحَالَةَّ .وَ مِنَ الْأُمُورِ أمْرٌ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَاهللِ یُقَدِمُ فیهَا مَا
یَشَاءُ ّوَ یَمْحُو مَا یَشَاءُ ّوَ یُثْبِتُ مِنْهَا مَا یَشَاء.

1

«برخی امور ،حتمیاند که ناگزیر موجود خواهند شد .برخی امور دیگر ،در نزد خدا
موقوفاند که خدا با مشیت خود ،برخی از این امور را مقدّم میکند .برخی دیگر را از
بین میبرد ،و برخی دیگر را محکم میدارد و موجود میسازد».
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توضیح مطلب اين است كه بداء از ريشهی «بدو» به معنای ظهور است و به دو معنا
به كار میرود :ظهور پس از خفاء و پیدايش رأی جديد 0.معنای اخیر خود به دو
صورت ممكن است رخ دهد :پیدايش رأی بدون سابقهی رأی ديگر و پیدايش رأی
برخالف رأی قبلی .مقصود از بداء در قرآن و احاديث ،همین معنای سوم است.
از مهمترين آياتی كه در مورد بداء در قرآن وجود دارد و در احاديث به آن استناد
شده است ،آية زير است:
«یَمْحُو اهللُ ما یَشاءُ ّوَ یُثْبِتُ ّوَ عِنْدَهُ أُمُ الکِتاّبِ»

7

«خدا هرچه را بخواهد محو ،و هرچه را بخواهد اثبات میکند .و ام الکتاب نزد
اوست».
ظاهر آيه شريفه اين است كه اگر خدا بخواهد برخی امور موجود را محو میكند و

برخی امور غیر موجود را تثبیت میكند .امام صادق میفرمايند:
«هَلْ یُمْحَی إِلَا مَا کَاّنَ ثَابِتاً؟ ّوَ هَلْ یُثْبَتُ إِلَا مَا لَمْ یَکُنْ؟»

3

«آیا محو ،جز به چیز ثابت و موجود تعلّق میگیرد؟ و آیا وجود بخشیدن مگر به
چیزی که نبوده تعلّق میگیرد؟»
اين محو و اثبات در مورد همهی ممكنات جهان صادق است ،از جمله مقدمات فعل
الهی هم چون قضا و قدر .بنابراين براساس ظاهر آيهی شريفه ممكن است قضا و قدرهای
موجود تغییر كنند ،به اين معنا كه قضا و قدری پاک شود و قضا و قدر جديدی نوشته شود.
امام صادق در تفسیر آيهی باال بر اين مطلب تصريح میكنند:

«إِّنَ ذَلِکَ الْکِتَاّبَ کِتَاّبٌ یَمْحُو اهللُ فِیهِ مَا یَشَاءُ ّوَ یُثْبِتُ .فَمِنْ ذَلِکَ الَذِی یَرُدُ الدُعَاءُ
الْقَضَاءَّ .وَ ذَلِکَ الدُعَاءُ مَکْتُوّبٌ عَلَیْهِّ :وَ الَذِی یُرَدُ بِهِ الْقَضَاءُ ،حَتَی إِذَا صَارَ إِلَی أُمِ
الْکِتَاّبِ لَمْ یُغْنِ الدُعَاءُ فِیهِ شَیْئاً».

4

.القاموسالمحيط،الصحاح،معجممقاييساللغة،مادهي«بدو».

1
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«به درستی که آن کتاب ،کتابی است که در آن ،خدا هرچه بخواهد محو و اثبات
میکند .از همین کتاب است قضا و قدرهایی که دعا ،آنها را ردّ میکند ،دعایی که
بر آن نوشته شده است :آنچه به واسطه آن ،قضا را برمیگردانند .امّا وقتی که قضا و
قدرها به امّ الکتاب منتقل شود ،دعا در آن تأثیری ندارد[ ».و حتماً روی خواهد داد].
از اين حديث و احاديث مشابه میتوان دريافت كه تقديرهای جهان در دو لوح ثبت
شده است .يكی لوح بداء يا لوح محو و اثبات و ديگری لوح امّ الكتاب .قضا و
قدرهايی كه خداوند براساس وضعیت موجود ما ثبت كرده ،در لوح بداء است كه
ممكن است با دعا يا كاری ديگر تغییر كند .امّا قضا و قدر اگر به لوح امّ الكتاب راه
يابد و در آنجا نوشته شود ،تغییر نخواهد يافت .علم فرشتگان و پیامبران و امامان به

حوادث آينده از لوح محو و اثبات است .امام صادق فرمودند:

«إِّنَ هللِ عِلْمَیْنِ .عِلْمٌ مَکْنُوّنٌ مَخّْزُّوّنٌ ال یَعْلَمُهُ إِلَا هُوَ ،مِنْ ذَلِکَ یَکُوّنُ الْبَدَاءُّ .وَ عِلْمٌ عَلَمَهُ
مَالئِکَتَهُ ّوَ رُسُلَهُ ّوَ أَنْبِیَاءَهُ ،فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ».

1

«خدا دو علم دارد :یکی علمی است پوشیده و نهان ،که جز او کسی آن را نمیداند ،و
بداء از همین علم است .و دیگری علمی که آن را به فرشتگان و پیامبرانش آموخته
است ،که ما آن را میدانیم».
ظاهراً مقصود از علم مكنون ،همان امّالكتاب است كه در آن بداء رخ نمیدهد ،بلكه
منشأ بداء است به اين معنا كه علم لوح بداء و نیز تغییراتی كه در اين لوح رخ میدهد،
و در واقع همه چیز ،درآن وجود دارد .اين علم از دسترس غیر خدا دور است و از اين
رو هیچ كس دارای علم مطلق نیست .ممكن است مقصود از علم مكنون ،علم ذاتی
خدا باشد كه در آن نیز همه چیز وجود دارد و از دسترس غیر خدا دور است .البته
احتمال اول قویتر است چون در بحث از بداء ،علم فعلی موردبحث است ،يعنی لوح
مخلوقی كه وقايع در آن ثبت شده است و علم ذاتی خدا كه ازلی است مورد بحث
نیست .همانطور كه در بحث از رابطة علم و بداء خواهیم ديد ،اشتباه منكران بداء،
خلط میان اين دو نوع علمـ يعنی علم ذاتی و علم فعلیـ است.

.1اصولكافي.103:1

 032معرفت توحید و عدل

به هر حال علم ذاتی خدا و نیز امّ الكتاب در اختیار فرشتگان و معصومان
نیست و آنان تنها به لوح محو و اثبات علم دارند و اين لوح با بداء قبل تغییر است .از
اين رو آنان علم مطلق و غیر مشروط ندارند و تحقّق علم آنها نسبت به آينده مشروط
به عدم بداء است .از اين رو از امام علی ،امام حسن ،امام حسین ،امام سجاد ،امام باقر و

امام صادق نقل شده كه فرمودند:

«ّوَ اهللِ لَوْ لَا آیَةٌ فِی کِتَاّبِ اهللِ لَحَدَثْنَاکُمْ بِمَا یَکُوّنُ إِلَی إّنْ تَقُومَ السَاعَةُ * یَمْحُوا اهللُ ما
یَشاءُ ّوَ یُثْبِتُ ّوَ عِنْدَهُ أُمُ الْکِتاّبِ *».

1

«قسم به خدا اگر نبود آیهای در کتاب خدا ،به یقین ،شما را از هر آنچه تا روز قیامت
رخ میدهد ،خبر میدادم [این آیه عبارت است از] * :خدا هر چه را بخواهد محو ،و
هر چه را بخواهد اثبات میکند»* .
البته اين مباحث در مورد تقديرات غیرحتمی و بداءپذير است ،درحالیكه علم

فرشتگان و معصومان به تقديرات حتمی تغییرپذير نیست.

در حديثی كه در كتابهای اهل سنت از پیامبر اكرم

نقل شده است ،يكی از

مصاديق آيهی مورد بحث ،طول عمر ذكر شده است:
«یَمحُو مِنَ األجَلِ ما یَشاءُّ ،وَ یَّزیدُ فیهِ ما یَشاءُ»

7

«از طول عمر ،هر اندازه خدا بخواهد از بین میبرد ،و هر اندازه خدا بخواهد
میافزاید».
7
در حديث ديگر ،يكی از مصاديق آية مورد بحث ،رزق و روزی ذكر شده است.
يكی ديگر از آيات مهم مربوط به بداء آية زير است:
«ّوَ قالَتِ الیَهُودُ یَدُ اهللِ مَغْلُولَةٌ غُلَتْ أَیْدِیهِمْ ّوَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتاّنِ یُنْفِّقُ
کَیْفَ یَشاءُ»

4
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«یهود گفتند :دست خدا بسته است .دستهایشان بسته باد .و برای این سخن ،از
رحمت الهی دور شوند .بلکه هر دو دست خدا گشاده است ،هر گونه که بخواهد
میبخشد».

همانطور كه امام صادق

تذكر دادهاند ،مقصود يهود اين نبود كه خدا دست

دارد و دستش با ريسمانی بسته است ،بلكه مقصود آنها اين بود كه خداوند از كار قضا
و قدر فارغ شده و ديگر چیزی را كم و زياد نمیكند .و خدا در پاسخ به اين اعتقاد
يهود فرمود ...:دستهای خدا گشاده است...

0

آيهی شريفه و احاديث ذيل آن مطلبی عقلی را بیان میدارد و آن اين كه قدرت خدا
مطلق است ،و به تعبیر آيه دستهای خدا باز است (يداه مبسوطتان) .مطلق بودن قدرت
اقتضا میكند كه خدا هر وقت بخواهد تقديرات را عوض كند و وضعیت موجود را به
هم بزند :فقیری را غنی كند و غنی را فقیر سازد ،طول عمر كسی را زيادتر از تقدير
سابق كند و طول عمر شخص ديگر را كمتر از تقدير قبلی كند و همینطور.
بنابراين ،وقتی بداء به خدا نسبت داده میشود ،مقصود پیدايش رأی يا قضا و قدر و
مشیت و ارادهی جديد است كه با رأی قبلی تفاوت دارد .اين تفاوت يا به اين شكل
است كه چیزی كامالً محو میشود و چیز جديدی مقدّر میشود ،مثل اين كه شغلی
برای شخصی مقدر شده بود و با بداء شغل ديگری برای او مقدر میشود .يا به اين
شكل است كه چیزی كم يا زياد میشود ،مثل اين كه در لوح قضا و قدر ،عمر شخصی

كم و زياد میشود .يا به اين شكل است كه چیزی مقدم يا مؤخّر میشود .امام باقر
میفرمايند:
«إِّنَ اهللَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً کَاّنَ أَّوْ یَکُوّنُ إِلَا کَتَبَهُ فِی کِتَاّبٍ .فَهُوَ مَوْضُوعٌ بَیْنَ یَدَیْهِ یَنْظُرُ إِلَیْهِ.
فَمَا شَاءَ مِنْهُ قَدَمَ ّوَ مَا شَاءَ مِنْهُ أَخَرَ ّوَ مَا شَاءَ مِنْهُ مَحَا ّوَ مَا شَاءَ مِنْهُ کَاّنَ ّوَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ
یَکُنْ».

7

«خدا چیزی را که قبالً بوده یا اآلن میباشد یا در آینده خواهد بود ،وانگذاشته ،مگر
آن که در کتابی ثبت کرده است .این کتاب در پیش روی خدا قرار دارد و خدا به آن
.1ر.ك:توحيدصدوق133:؛تفسيرعياشي.554:1
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توجه میکند ،پس آنچه را خواست ،جلو اندازد .و آنچه را خواست ،عقب اندازد .و
آنچه را خواست ،محو کند .و آنچه را خواست ،موجود سازد .و آنچه را نخواست،
موجود نشود».
بنابراين ،بداء وقتی به خدا نسبت داده میشود ،به معنای ظاهر شدن چیزی است كه
قبالً برای او مخفی بوده است و در آيات و احاديث ،اثری از اين معنا ديده نمیشود.
گذشته از اين كه اين معنا با علم مطلق الهی ناسازگار است .برخی دانشمندان
پنداشتهاند كه بداء فقط به معنای ظهور بعد از خفا استعمال میشود و چون اين معنا در
مورد خدا محال است ،بداء را به انسان يا مالئكه يا ديگر مخلوقات نسبت دادهاند.

0

درحالی كه بحث بر سر بدائی است كه به خدا نسبت داده میشود نه بداء مخلوقات.
گذشته از اين كه تنها يكی از معانی بداء ،ظهور بعد از خفاء است و معنای ديگر بداء،
پیدايش رأی جديد است .معنای اخیر ،هم در قرآن و احاديث مورد تأيید قرار گرفته
است ،و هم از لحاظ عقلی مشكلی ندارد ،بلكه عقل آن را اثبات میكند.
در قرآن كريم نمونههای متعددی از بداء به معنای تغییر در قضا و قدر نقل شده
است .از جمله بداء در عذاب قوم يونس كه با دعای مردم رفع شد 1،همچنین بداء در

مواعدهی موسی

با خدا كه از سی شب به چهل شب تغییر يافت 7.همچنین بداء

در ورود هراهان حضرت موسی

بیابانها ،نصیب آنان شد.

به سرزمین مقدس كه به جای آن سرگردانی در

4

در احاديث شیعه و سنّی ،موارد بداء و اسباب آن به تفصیل مطرح شده است كه
طرح آنها در حوصلهی كتاب نیست.

6
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 .2دالیل عقلی بداء
بداء آموزهای نقلی است كه در قرآن و احاديث مطرح شده است .همچنین ،ازنظر عقلی
و وجدانی نیز قابل فهم و اثبات است ،و درنتیجه ،آموزهای تعبّدی نیست.
هر انسانی با مراجعه به وجدان و علم حضوری خود ،در میيابد كه وضعیت
موجودش میتوانست به گونة ديگری باشد .مثالً اگر فقیر است ،میتوانست غنی باشد.
اگر مريض است ،میتوانست تندرست باشد و همینطور .عالمت اين امر بديهی و
وجدانی ،دعاهايی است كه مؤمنان میكنند و از خدا میخواهند تا وضعشان را تغییر
دهد .اجابت اين دعاها چیزی جز بداء نیست.
از اين رو كه هر كس به خدا اعتقاد دارد و از او تغییر وضعیتش را میخواهد ،به
بداء معتقد است ،هر چند به ظاهر آن را انكار میكند .از آن رو كه درک درست از آن
ندارد.
دلیل ديگر اين است كه عقل ،همه كماالت را برای خدا اثبات میكند ،كه از جملهی
كماالت ،قدرت مطلق است .براساس قدرت مطلق ،خدا حتی پس از تقديری خاص
میتواند اين تقدير را تغییر دهد و تقدير جديدی را در لوح تقديرات ثبت كند و اين
تقدير جديد را در خارج جاری سازد .پس ،انكار بداء ،محدود كردن قدرت خدا ،و
سلب كمالی از كماالت اوست كه برخالف حكم صريح عقل میباشد.
 .3بداء و علم ازلی
مهمترين اشكال منكران بداء اين است كه بداء با علم مطلق و ذاتی خدا ناسازگار است،
زيرا ما انسانها وقتی از نظری برمیگرديم و نظر جديدی در يک موضوع پیدا میكنیم،
منشأ اين تغییر رأی جهل ما نسبت به برخی امور است كه با علم به آنها نظرمان عوض
میشود.
درپاسخ به اين اشكال بايد گفت :اساساً بداء در علم ذاتی و مطلق خدا رخ نمیدهد
تا اين اشكال مطرح شود ،بلكه بداء در لوح تقديرات است كه علم فعلی و مخلوق
است .به ديگر سخن ،خداوند براساس وضعیت موجود يک انسان ،برای او تقديری در
لوح تقديرات ثبت میكند .پس از مدتی اين شخص كارهايی مثل صلهی رحم و كمک

 041معرفت توحید و عدل

به فقرا انجام میدهد .در نتیجه ،خداوند تقدير قبلی وی را عوض میكند و تقدير
جديدی را ثبت میكند .اين تغییر در تقدير ،بداء است .البته خداوند با علم ذاتی و
مطلق خود ،از همة اين تقديرات گذشته و آينده آگاه است و حتی آنها را در لوح
ديگری كه مكنون است و امّ الكتاب نامیده میشود ،ثبت كرده است.
در واقع يک خطای كسانی كه به بداء اشكال میكنند ،اين است كه میان علم ذاتی و
ازلی از يک سو و علم فعلی و حادث از سوی ديگر خلط میكنند .خطای ديگر آنها

اين است كه خدا را به انسان قیاس میكنند ،درحالیكه به گفتة امام رضا:
«مَنْ یَصِفُ رَبَهُ بِالْقِیَاسِ ال یَّزَالُ الدَهْرَ فِی االِلْتِبَاس».

1

«هر که پروردگارش را با قیاس توصیف کند ،همیشه در گمراهی خواهد بود».
در احاديث نیز به اين مطلب تأكید شده است كه بداء با علم ذاتی خدا تعارض

ندارد و منشأ بداء جهل نیست .برای مثال امام صادق میفرمايد:

«کُلُ أَمْرٍ یُریدُهُ اهللُ ،فَهُوَ فِی عِلْمِهِ قَبْلَ أّنْ یَصْنَعَهُ .لَیْسَ شَیْءٌ یَبْدُّو لَهُ إِلَا ّوَ قَدْ کَاّنَ فِی
عِلْمِهِ .إِّنَ اهللَ ال یَبْدُّو لَهُ مِنْ جَهْلٍ».

7

«هر چه را خدا اراده کند ،پیش از ساختنش در علم او هست .بدایی برای خدا رخ
نمیدهد مگر این که در علم خدا بوده است .برای خدا از روی جهل ،بداء رخ
نمیدهد».
سؤالی قابل طرح در اين جا اين است كه اگر منشأ بداء ،جهل نیست ،پس منشأ آن
چیست؟ به ديگر سخن ،خدايی كه به همه چیز آگاه است ،بايد از ابتدا فقط يک تقدير
مشخص و ثابت انجام دهد .اساساً حكمت بداء چیست و بداء چه آثاری دارد كه خداوند
به جهت آن ،آثار تقديرات را عوض میكند؟ در بحث بعدی به اين مسئله میپردازيم.
 .4آثار آموزهی بداء
آموزهی بداء ،آثار مهمی در حوزههای مهم اعتقادی مثل خداشناسی ،پیامبرشناسی،
امامشناسی و انسانشناسی دارد.
.1بحاراألنوار.413:5
.4تفسيرعياشي.413:4

معرفت عدل خدا 040
 .1/4خداشناسی

مهمترين اثر عقیده به بداء ،اثبات قدرت و آزادی مطلق خداست .چرا كه براساس
امكان بداء ،تا زمانی كه فعل و حادثهای خاصّ در عالم رخ نداده است ،ممكن است
خداوند تقدير را عوض كند و آن حادثهی خاصّ واقع نشود ،حتی اگر مشیت و تقدير
و قضای الهی به آن حادثه تعلق گرفته باشد .بنابراين ،هیچچیز حتی قدر و قضای الهی
نمیتواند قدرت و مالكیت خدا را محدود سازد و دست او را ببندد.
 .2/4پیامبرشناسی و امامشناسی

اهمیّت بداء در پیامبرشناسی ،تا حدّی است كه امام رضا میفرمايد:
«مَا بَعَثَ اهللُ نَبِیّاً قَطُ إِلَا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ ّوَ أَّنْ یُقِرَ هللِ بِالْبَدَاء».

1

«خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد ،مگر همراه با تحریم خمر و اقرار به بداء برای
خدا».
اعتقاد به امكان بداء و تغییر در تقديرات ،بسط يد و قدرت مطلق خدا را برای پیامبر
اثبات میكند .بداء به پیامبر میفهماند كه هر چند با عنايت خدا به تقديرات جهان آگاه
گشته است ،امّا اين تقديرات قابل تغییر است و تنها خداست كه از علم مطلق برخوردار
است .در نتیجه ،پیامبر به علم خويش اتكا نمیكند و در همهی امور ،خود را وابسته به
خدا میبیند.
علمی كه قابل تغییر نیست ،علم مكنون و مخزون خداست كه كسی جز خدا از آن
آگاه نیست ،درحالیكه علم مالئكه و پیامبران و امامان معصوم نسبت به آينده قابل بداء
است .از اين رو ،آنان به علم خود اتكا نمیكنند و به طور مطلق از آينده خبر نمیدهند،
مگر مواردی كه خداوند از عدم وقوع بداء در آنها خبر داده است ،مثل ظهور منجی
موعود و برپايی حكومت جهانی حضرت مهدی.

1

.1التوحيد.550:
.4نعماني،غيبت،باب،13حديث14؛بحاراألنوار.431-434:34بنگريدبهتوضيحعالمهمجلسيذيلحديث.
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 .3/4انسانشناسی

اگر بداء را نفی كنیم و خداوند را فارغ از كار قضا و قدر بدانیم ،انگیزهای برای تغییر
وضعیت موجود خود ،از طريق كارهای خیر و عبادات و نماز باقی نخواهد ماند ،چرا
كه هر چه مقدّر شده همان خواهد شد و هیچ تغییری در قضا و قدر رخ نخواهد داد.
اصوالً امید به آينده و روحیة تالش ،در گروه امید به تغییر وضعیت و امكان بهبود
وضعیت موجود است .از سوی ديگر اگر خداوند تقديرها را تغییر نخواهد داد ،چرا با
دعا و تضرّع به درگاه احاديث و اتّكا و التجا به خدا ،از او بهتر شدن وضعمان را
بخواهیم؟ بنابراين ،اعتقاد به بداء ،از يک سو روحیهی امید و تالش را به انسان میدهد،
و از سوی ديگر روحیه دعا و توبه و تضرع و توكّل به حق تعالی را در انسان تقويت
میكند .بدينسان نقش اعتقاد به بداء در حیات مادی و معنوی انسان آشكار میشود
چرا كه مقوالتی همچون امید ،تالش ،دعا ،توجّه و توكّل ،حیات معنوی انسان و نیز
حیات مادی او را بر پاية حیات معنوی شكل میدهد.
 .5اسباب بداء
هر عملیـ خواه مثبت و خواه منفیـ میتواند باعث تغییر در قضا و قدر يا بداء گردد.
در قرآن و احاديث نیز به برخی اعمال خوب و بد اشاره شده است كه باعث بداء
میشوند .بهويژه دعا ،صدقه و صلة ارحام كه بیش از ديگر اعمال مورد تأكید قرار
گرفته است.

پیامبر اكرم دعا را باعث ردّ قضاء تقدير شده میداند ،حتی اگر اين قضاء محكم

شده باشد:
«الدُعَاءُ یَرُدُ الْقَضَاءَ ّوَ قَدْ أبْرِمَ إِبْرَاما».

1

«دعا قضا را برمیگرداند ،درحالیکه محکم شده است ،محکم شدنی».

امام صادق فرمودند:

«ادْعُ ّوَ لَا تَقُلْ إِّنَ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْه».
.1اصولكافي.034:4ر.ك:تاريخبغداد.53:15
.4اصولكافي.033:4
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«دعا کن و نگو که خداوند از کارش [تقدیرها] فارغ شده است».

امام موسی كاظم فرمودند:

«عَلَیْکُمْ بِالدُعَاءِ ،فَإِّنَ الدُعَاءَ هللِ ّوَ الطَلَبَ إِلَی اهللِ یَرُدُ الْبَالءَّ ،وَ قَدْ قُدِرَ ّوَ قُضِیَ ّوَ لَمْ یَبّْقَ
إِلَا إمْضَاؤُه».

1

«بر شما الزم است دعا کردن ،زیرا دعا به پیشگاه خدا و خواستن از او ،بالیی را که
مقدّر شده و به مرحلهی قضا رسیده و تنها امضاء (وقوع) آن باقی مانده است،
برمیگرداند».

همچنین در مورد نقش صدقه درمورد دفع مرگ سوء ،از پیامبر اكرم

نقل شده

كه فرمودند:
«إِّنَ الصَدَقَةَ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَوْءِ عَنِ الْإنْسَاّن».

7

«صدقه ،مرگ بد را از انسان دفع میکند».

امام باقر فرمودند:

«الْبِرُ ّوَ الصَدَقةُ یَنْفِیَاّنِ الْفَقْرَ ّوَ یَّزِیدَاّنِ فِی الْعُمُرِ ّوَ یَدْفَعَاّنِ تِسْعِینَ مِیتَةَ السَوْء».

3

«نیکوکاری و صدقه ،فقر را از بین میبرند ،عمر را طوالنی میگردانند ،و نودگونه
مرگ بد را دفع میکنند».

پیامبر اكرم صلهی رحم را باعث تأخیر أجل و افزايش رزق میداند:
«مَنْ سَرَهُ النَسْءُ [النَسَاءُ] فِی الْأَجَلِ ّوَالّزِیَادَةُ فِی الرِزْقِ ،فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ»

4

«هر که به تأخیر افتادن أجل و زیادی در روزی را دوست دارد ،صله رحم کند».

از پیامبر اكرم ،امیرالمؤمنین وديگر امامان نقل شده كه فرمودند:
«صِلَةُ الرَحِمِ تَّزِیدُ فِی الْعُمُر».

1

«صلة رحم ،عمر را زیاد میکند».

.1همان.034:
.4همان.3:0
.5بحاراألنوار .111:13
.0اصولكافي.134:4
.3بحاراألنوار10:30و33و.31
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برخی موارد در رديف اعمال نكوهیده ياد شده كه تقديرات را عوض میكنند ،كه
در فصل آينده ،به آنها اشاره خواهد شد.

خالصهی فصل هشتم
بداء يعنی تغییر در قضا و قدر غیرحتمی .اين آموزهی مهمّ اسالمی ،نشان میدهد كه
دست خدا در كار خلقت و تقدير امور ،همواره باز است .قرآن بر اين اصل ،صحّه

گذاشته و كلمات اهل بیت ،درتوضیح آن سخن گفتهاند .براساس احاديث معتبر،
علم خداوند دو گونه است :علم ذاتی و علم فعلی .بداء ،از علم فعلی نشئت میگیرد،
درحالیكه علم ذاتی در انحصار خداوند است كه حتّی پیامبران و امامان و مالئک نیز،
از آن بیخبرند .بداء باب خضوع همواره در برابر خداوند را برای همگانـ حتّی اولیا
خداـ باز میكند .عقل نیز بر اين حقايق گواهی میدهد .آثار آموزهی بداء در
خداشناسی ،پیامبرشناسی ،امامشناسی ،انسانشناسی و آيین زندگی ،بسیار شگفت و پر
اهمیت است .اسباب بداءـ مانند دعا ،صدقه و صلهی رحمـ نیز در اين فصل مورد
بحث قرار گرفت.

فصل نهم :شرور و ارتباط آن با عدل خدا
مسئلهی شرور يكی از پرسشهای كهن انسان است كه به گونههای مختلف در تاريخ
تفكر بشری مورد بحث قرار گرفته است .اين مسئله حداقل با سه تقرير در كالم
اسالمی و فلسفة سنتی و كالم جديد مورد بحث قرار گرفته است .در كالم اسالمی
شرور به صورت چالشی در برابر صفت عدل الهی و گاه حكمت الهی مطرح شده
است .از اين رو ،اين بحث تحت عنوان «فی االلم و وجه حسنه» در ضمن مباحث عدل
قرار گرفته است 0.در فلسفه سنتی ،شرور مشكلی در برابر رابطه خدا و جهانـ كه با
نظريه صدور تفسیر میشدهـ تلقی شده است .در كالم جديد نیز ،اين مسئله چالشی در
برابر اصل وجود خدا است .از آن جا كه موضوع اين كتاب عدل خداست ،مقصود
اصلی از طرح مسئلهی شرور ،تبیین رابطهی شرور با عدل خداست .بنابراين رويكرد
كالمی در اين جا مورد نظر است .هرچند در پايان بحث به دو رويكرد ديگر يعنی
رويكرد فلسفی و رويكرد كالم جديد نیز اشاره میشود.
پرسش اصلی اين است كه درد و رنجی كه از ناماليمات و شرور طبیعی مثل توفان
و سیل و زلزله ،و همینطور برخی اعمال انسانها (شرور اخالقی) ،چون جنگ ،ستم و
تبعیض ،بر انسانها وارد میشود چگونه با عدالت خدا سازگار است؟ آيا حق انسانها
و بهخصوص انسانهای بیگناه اين نیست كه از زندگی بدون درد و رنج بهرهمند
گردند؟
.1بنگريدبه:كشفالمراد.541:
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 .1مفهوم ش ّر
در قرآن و احاديث ،خیر و شر به دو معنا به كار رفته است .نخستین معنای خیر و شر،
همان معنايی است كه معموالً در شبههی شرور مطرح میشود .در اين معنا خیر به امر
خوشايند انسان گفته میشود و شر بر امر ناخوشايند اطالق میشود كه خود دو مصداق
دارد :يكی درد و رنج و ديگری چیزی كه باعث درد و رنج میشود مانند مرض ،فقر،
سیل ،زلزله و جنگ.

از امیرالمؤمنین

نقل شده است كه در تفسیر خیر و شر در اين آية شريفه «ّوَ

نَبلوکُم بِالشَرِ ّوَ الخَیرِ فِتنةَ» 0فرمودند:
«فالخَیرُ :الصِحَةُ ّوَ الغِنیّ ،وَ الشَرُ :المَرضُ ّوَ الفَقرُ ،ابتِالءً ّو اختباراً».

7

«منظور از خیر ،تندرستی و غناست .و مراد از شرّ ،مرض و فقر از روی امتحان و
آزمایش است».
دومین معنای خیر و شر ،عبارت است از خیر و شر نهايی .در اين معنا ،مقصود از
خیر ،آن چیزی است كه برای انسان سودمند است كه باعث سعادت او در دنیا و آخرت
گردد؛ و شر عبارت است از چیزی كه برای آدمی زيانبار است و سبب بدبختی و
شقاوت او در دنیا و آخرت گردد.
معنای اوّل را خیر و شرّ ابتدايی و معنای دوم را خیر و شرّ نهايی مینامیم .دلیل اين
نامگذاری اين است كه ممكن است چیزی در نگاه نخستین ،خیر بهنظر برسد ،چرا كه
باعث لذّت میگردد ،امّا با بررسی بیشتر معلوم شود كه همان امر درنهايت كار ،باعث
بدبختی و هالكت انسان میشود .قرآن كريم به همین دو معنای خیر و شر اين چنین
اشاره میكند:
«عَسَی أّن تَکرَهوا شَیْئاً ّوَ هُوَ خیرٌ لَکُمْ ّوَ عَسَی أَّن تُحِبُوا شَیْئاً ّوَ هُوَ شَرُ لَکُمْ ّوَ اهللُ یَعْلَمُ
ّوَ أَنتُمْ ال تَعْلَمُوّنَ».

3

.1االنبياء.53:
.4الجعفريات،455:الدعوات،133:مجمعالبيان.30:3
.5البقره.413:
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«چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید ،حال آن که برای شما خیر است .و چه بسا
چیزی را دوست داشته باشید ،حال آن که برای شما شرّ است .و خدا میداند ،و شما
نمیدانید».
چیزی كه انسان از آن كراهت دارد ،كه واژهی «شیئاً» در جملهی «عسی أن تكرهوا
شیئاً» به آن اشاره دارد ،همان شرّ به معنای اوّل است .ادامهی آيه ،همین شرّ به معنای
نخست را در واقع خیر معرفی میكند« :و هو خیرٌ لكم» .مقصود از اين خیر ،خیر به
معنای دوم است .براساس اين آيهی شريفه ،چه بسا اموری كه در نظر ابتدايی و
نخستین ،شرّ است ،امّا با نظر عمیق و نهايی معلوم میشود كه خیر است.

در احاديث نیز به اين دو معنای خیر و شر اشاره شده است .امیرالمؤمنین

در

وصیتش به محمّد حنفیه میفرمايند:
«ما خَیرٌ بِخَیرٍ بَعدَهُ النّارُّ ،وما شَرٌ بِشرٍ بَعدَهُ الجَنَة».

1

«خیری که آتش دوزخ را بهدنبال داشته باشد ،خیر نیست .و شرّی که بهشت را
بهدنبال آورد ،شرّ نیست».
براساس اين حديث ،چیزی كه به معنای اوّل خیر است امّا باعث آتش دوزخ
میشود ،خیر به معنای دومـ خیر اصلی و نهايیـ نیست .در مورد شرّ نیز مطلب از
همین قرار است.

در حديثی از امام صادق

آمده است كه خیر و شر فقط در آخرت معلوم

میشود ،چرا كه همهی خیرات در بهشت است و همهی شرور در دوزخ است ،به اين
دلیل كه بهشت و دوزخ ،باقی و ابدی است:
«لَن تَری الخَیرَ ّو الشّرَ إال بَعدَ اآلخِرَةِ ،ألّنَ اهللَ جلّ ّو عّزّ جَعَلَ الخَیرَ کُلَهُ فی الجَنَةِ ّو
الشَرَ کُلَهُ فی النّارِ ،ألنَهُما الباقِیاّن».

7

در آيهی زير جنگ و كشته شدن كه در نظر ابتدايی شرّ است ،اگر در راه خدا باشد
خیر دانسته شده است چرا كه باعث سعادت ابدی میگردد:
«ّوَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اهللِ أّوْ مُتُمْ لَمغْفِرةٌ مِنَ اهللِ ّوَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُوّنَ».
.1مناليحضرهالفقيه.514:0بنگريدبهنهجالبالغة:كتاب.51
.4تحفالعقول.543:
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«و اگر در راه خدا کشته شوید ،یا بمیرید ،آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه گرد
میآورند ،بهتر است».
همینطور در آيهی زير ،ثروت فراوانـ كه در نگاه نخستین ،خیر بهنظر میرسدـ
برای مترفان شرّ دانسته شده است.
«ّوَ ال یَحْسَبَنَ الَذِینَ یَبْخَلُوّنَ بِمَآ آتاهُمُ اهللُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ».

1

«کسانی که در آنچه خدا از فضل خود به آنان داده ،بخل میورزند ،گمان نکنند این
کار برای آنها خیر است بلکه برای آنها شرّ است».
در اين آيه و احاديث ياد شده ،خیر و شرّ به معنای نخست ،در مقايسه با خیر و شر
به معنای دوم اساساً خیر و شرّ محسوب نشدهاند ،چرا كه لذّت و درد محدود در برابر
لذت و درد ابدی ،چیزی به حساب نمیآيند ،هرچند كه با نگاه خود اين لذت و درد
محدود و دنیوی اهمیّت دارند و لذا آنها را خیر و شر مینامیم.
حال براساس اين تفكیک میتوان به شبههی شرور چنین پاسخ داد :از میان خیر و
شرّ ابتدايی و نهايی ،آنچه اهمیّت دارد ،خیر و شر نهايی و ابدی است ،كه اين خیر و
شرّ نیز به اختیار انسان باز میگردد .چرا كه خداوند ،راه سعادت و شقاوت را توسط
عقل انسان و نیز توسّط فرستادگان خود برای انسانها روشن كرده است و اين خود ما
هستیم كه با انتخاب راه سعادت يا راه شقاوت ،خیر و شرّ نهايی و ابدی خود را
برمیگزينیم.
از همین رو در احاديث ،كارهای زشت و رذايل اخالقی ،عوامل شر اعالم شده و
كارهای خوب و فضائل اخالقی را موانع شرّ دانستهاند .برای مثال ،خداوند پلیدی را كه
بدترين نوع شر است ،برای كسانی قرار میدهد كه از عقل خود استفاده نمیكنند:
«ّوَ یَجْعَلُ الرِجْسَ عَلی الَذِینَ ال یَعْقِلُوّنَ».

7

از امام امیرالمؤمنین چنین نقل شده است:
«الحِرصُ رأسُ الفَقرِ ّوَ رأس الشَرِ».
.1آلعمران.134:
.4االنفال.33:
.5غررالحكم:ح.1330
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«حرص رأس فقر و اساس شر است».
و نیز فرمودهاند:
«عَاقِبَةُ الْکَذِّبِ شَرُ عَاقَبَة».

1

«فرجام دروغگویی ،بدترین فرجام است».

از پیامبر اكرم نقل شده كه دوری از شرّ ،نتیجهی حیاء است .و نیز فرمودهاند:
1

«إِّنَ طَاعَةَ اهللِ ...نَجَاةُ مِنْ کُلِ شَرٍ یَتَقَی».

3

«اطاعت خدا باعث نجات از هر شرّی است که از آن پرهیز میشود».
از اين پس به شرور ابتدايی خواهیم پرداخت ،چرا كه هنوز اين پرسش وجود دارد
كه چرا خداوند ،شرور ابتدايی را آفريد؟
 .2حکمت شرور
در بحث قبلی گفتیم كه شرور نهايی ،معلول اختیار نادرست انسانهاست .در مورد
بخش اعظم شرور ابتدايی نیز مطلب همین است و اكثر اين شرور ،از آثار كردار
ناشايست انسانهاست .اين شرور را شرور كیفری مینامیم .در مقابل اين شرور،
شروری هستند كه برای تكامل انسانهاست .اين شرور را شرور غیركیفری مینامیم.
 .1/2شرور کیفری

از نظر قرآن كريم ،همهی شرور كیفری نتیجهی گناه انسانهاست:
«ّوَ مَآ أَصَابَکُم مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ ّوَ یَعْفُواْ عَن کَثِیرٍ».

4

«هر مصیبتی که به شما رسید ،بهخاطر اعمالی است که انجام دادهاید و بسیاری را
نیز میبخشد».
1
«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِ ّوَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَاسِ»
.1تحفالعقول.30:
.4تحفالعقول.13:
.5اصولكافي.34:3
.0الشوري.54:
.3الروم.01:
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«فساد در خشکی و دریا بهخاطر کارهایی که مردم انجام دادهاند آشکار شده است».
بنابراين شرور طبیعی همچون قحطی ،سیل و زلزله بهخاطر گناهانی است كه
انسانها انجام میدهند و اگر آنان مرتكب كارهای زشت نشوند ،بركات الهی از آسمان
و زمین ،آنها را فرا خواهد گرفت:
«ّوَ لَوْ أَّنَ أهْلَ الْقُرَی ءَامَنُواْ ّوَ اتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَتٍ مِنَ السَمَآءِ ّوَ الْأَرْضِ».

1

«و اگر اهل آبادیها ،ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند ،برکات آسمان و زمین را
بر آنها گشوده بودیم».
افرادی كه به اين نوع شرور مبتال میشوند ،دو دستهاند .گروه نخست ،افرادی
هستند كه مورد غضب خداوند بوده و او براساس عدل خويش كه مقتضی كیفر بدكاران
است ،با آنها رفتار میكند .اقوامی كه در طول تاريخ به عذابهای سخت الهی دچار
شدهاند ،از اين قبیلاند .قرآن كريم پس از نقل سرگذشت برخی از اين اقوام میفرمايد:
«فَکُالً إخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَنْ أرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِباً ّوَ مِنْهُم مَنْ أخَذَتْهُ الصَیْحَةُ ّوَ مِنْهُم مَنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ّوَ مِنْهُم مَنْ أغْرَقْنَا ّوَ مَا کَاّنَ اهللُ لِیَظْلِمَهُمْ ّوَ لَکِن کَانُواْ أنفُسَهُمْ
یَظْلِمُوّنَ».

1

«ما هر یک از آنان را به گناهشان گرفتیم ،پس بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه
فرستادیم ،و بعضی از آنان را صیحهی آسمانی فرو گرفت ،و بعضی دیگر را در زمین
فرو بردیم ،و بعضی را غرق کردیم؛ و خداوند هرگز به آنها ستم نکرد ،ولی آنها
خودشان بر خود ستم کردند».
گروه ديگری كه به شرور كیفری مبتال میشوند ،كسانی هستند كه خداوند از باب
لطف و كرم و جلوگیری از مبتال شدن آنها به شقاوت و شرور نهايی و ابدی ،بر آنها
ناماليمات را فرو میآورد تا آنها را تأديب كند ،متذكر خدا گردند و به راه راست
بازگردند؛ يا اين كه با مبتال شدن به اين ناماليمات ،روح آنها تطهیر شود و با روح
پاک بتوانند وارد بهشت گردند .قرآن كريم در اين باره میفرمايد:

.1االعراف.13:
.4العنكبوت.04:
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«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِ ّوَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أیْدِی النَاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَذِی عَمِلُواْ لَعَلَهُمْ
یَرْجِعُوّنَ».

1

«فساد در خشکی و دریا به دلیل کارهایی که مردم انجام دادهاند آشکار شده است؛
بهخاطر این که خدا میخواهد نتیجهی بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند ،شاید
بازگردند».
در اين آيه ،حكمت شرور طبیعی بازگشت انسانها به راه راست ذكر شده است.

امام امیرالمؤمنین حكمت بال را تأديب ظالم ذكر میكنند.
«البَالءُ لِلظّالِمِ أدَّب».

7

آن امام همام دربارهی نقش تربیتی مشكالت زندگی میفرمايند:
«إِّنَ اهللَ یَبْتَلِی عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَیِئَةِ بِنَقْصِ الَثَمَراتِ ّوَ حَبْسِ الْبَرَکَاتِ ّوَ إِغْالقِ
خَّزَائِنِ الخَیْرَاتِ ،لِیَتُوّبَ تَائِبٌ ّوَ یُقْلِعَ مُقْلِعٌ ّوَ یَتَذَکَرَ مُتَذَکِرٌ ّوَ یُّزدَجَرَ مُّزْدَجِر».

7

«خدا بندگانش راـ هنگامی که کارهای بد انجام میدهندـ با کاهش میوهها و
جلوگیری از برکات و بستن خزائن خیرات آزمایش میکند ،تا توبه کننده ،بازگردد و
ترک کننده ،ترک کند ،و به یاد آورنده متذکر شود».
بنابراين ،برای كسانی كه امكان متذكّر شدن و توبه و بازگشت وجود دارد حكمتِ
شرور كیفری ،متذكّر شدن و توبهی آنهاست .به ديگر سخن ،خداوند از باب فضل و
رحمتـ نه همچون گروه اوّل از باب عدل و غضبـ شرور ابتدايی را پیش روی اينان
قرار میدهد تا از گرفتار شدن به شرور نهايی و عذاب ابدی نجات يابند.
امام صادق در اين باره میفرمايند:

«إِّنَ اهللَ إِذَا أرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً فَأذْنَبَ ذَنْباً ،أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ ّوَ یُذَکِرُهُ االِسْتِغْفَار».

4

«خدا وقتی برای بندهای که گناه کرده خیر خواهد ،او را دچار مشکلی میکند و او را
متذکر استغفار میکند».

.1الروم.01:
.4بحاراألنوار.113:31
.5نهجالبالغه:خطبه.105
.0اصولكافي.034:4
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در احاديث بسیاری ،حكمت بالهايی كه بر مؤمنان وارد میشود ،تطهیر آنان از
گناهان ذكر شده است.

از پیامبر اكرم

نقل شده كه فرمودند :هر ناراحتی و غم و غصّهای كه به مؤمن

میرسد ،باعث بخشش گناهان اوست:
«مَا یُصِیبُ الْمؤمِنَ مِنْ ّوَصَبٍ ّوَ ال نَصَبٍ ّوَ ال سَقَمٍ ّوَ ال حُّزّْنٍ حَتَی الْهَمِ یُهِمُهُ إِال کَفَرَ
اهللُ بِهِ من سیئاته»

0

«مؤمن گرفتار درد مزمن و سختی و مرض و اندوه و حتی غمی که او را غمگین
میکند ،نمیشود مگر این که با اینها گناهانش بخشیده میشود».

امام باقر

میفرمايند :آنگاه كه خداوند درصدد اكرام بندهی گناهكار خويش

است ،او را به مرض و نیاز و سختیِ مرگ دچار میكند تا گناهش بخشیده شود و با
روحی پاک وارد بهشت گردد:
«إِّنَ اهللَ عَّزَ ّوَ جَلَ إِذَا کَاّنَ مِنْ إمْرِهِ أَّنْ یُکْرِمَ عَبْداً ّوَ لَهُ ذَنبٌ ،ابْتَلَاهُ بِالسُقْمِ .فَإّنْ لَمْ یَفْعَلْ
ذَلِکَ لَهُ ،ابْتَالهُ بِالْحَاجَةِ .فَإِّنْ لَمْ یَفْعَلْ بِهِ ذَلِکَ ،شَدَدَ عَلَیْهِ الْمَوْتَ لِیُکَافِیَهُ بِذَلِکَ
الذَنْب».

1

«وقتی ارادهی خدا بر اکرام بندهای تعلق میگیرد ،در حالیکه او گناهی دارد ،او را
دچار مرض میکند .اگر این کار را نکند او را به نیازمندی گرفتار میکند .و اگر این
کار را نکند ،مرگش را سخت میگرداند تا با این کارها گناهش بخشیده شود».
بدينسان مشكالت و سختیها مؤمنان را از گناهان پاک میكند تا آنان در روز

قیامت بهخاطر عقايد و كارهای نیكشان وارد بهشت شوند .امام امیرالمؤمنین
میفرمايند:

«الْحَمْدُ هللِ الَذِی جَعَلَ تَمْحِیصَ ذُنُوّبِ شِیعَتِنَا فِی الدُنْیَا بِمِحَنِهِمْ ،لِتَسْلَمَ لَهُمْ طَاعَاتُهُمْ ّوَ
یَسْتَحِقُوا عَلَیْهَا ثَوَابَهَا».

3

.1صحيحمسلم.1115:0همچنينمراجعهشودبه:تحفالعقول.53:
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«سپاس خدای را که تطهیر گناهان شیعیان ما را در دنیا با گرفتاریها انجام داد ،تا
فقط طاعاتشان باقی بماند و مستحق پاداش آنها شوند».
 .2/2شرور غیر کیفری

اگر به زندگی پیامبران و اولیای الهی بنگريم ،درمیيابیم كه آنان بیش از ديگران گرفتار
سختیها و ناماليمات بودهاند .امّا با توجه به معصوم بودن اين گروه ،حكمت شرور
نمیتواند كیفر گناهان و تطهیر آنها از آلودگیها باشد .از اين رو اين پرسش مطرح
میشود كه حكمت شرور غیركیفری چیست؟
در احاديث ،حكمت اين شرور ،تكامل و رسیدن به درجات باالتر ذكر شده است.

علیّ بن رئاب از امام صادق در مورد آيه شريفه:
«ّوَ مَآ أَصَبَکُم مِن مُصِیبَةٍ فَبَمِا کَسَبَتْ أیْدِیکُمْ»

میپرسد و اين كه امیرالمؤمنین و اهل بیت او
مصداق اين آيه باشند .امام در پاسخ میفرمايند :اين آيه در مورد معصومان
نیست ،چرا كه پیامبر اكرم در شبانه روز صدبار استغفار میكردند ،درحالیكه گناهی
مرتكب نشده بودند .امام صادق در ادامه میفرمايند:
كه معصومند ،چگونه میتوانند

«إِّنَ اهللَ یَخُصُ أّولِیَاءَهُ بِالْمَصائِبِ لِیَأْجُرَهُمْ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ».

1

«خدا مصیبتها را مختص اولیای خود کرده است تا بهخاطر این مصیبتها به آنها
پاداش دهد ،بدون این که آنها گناهی کرده باشند».

امام صادق

میفرمايند« :در بهشت ،منزلگاهی است كه تنها از راه ابتالء به

مشكل جسمی میتوان به آن رسید:
«إِّنَ فِی الجَنَةِ مَنّْزِلَةً لَایَبْلُغُها عَبْدٌ إِال بِاالبْتِالءِ فِی جَسَدِهِ».

7

«در بهشت جایگاهی هست که هیچ بندهای به آن نمیرسد ،مگر از طریق گرفتاری
در جسمش».

.1اصولكافي034:4وبنگريدبه.001
.4اصولكافي.433:4
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اينگونه شرور ،از باب فضل و رحمت به اولیای الهی میرسد چرا كه اين شرور
اندک ،وسیله و مقدمهای برای خیرات ابدی است .از اين رو ،افراد هرچه در نزد خدا

محبوبتر باشند ،بیشتر مبتال به شرور غیركیفری خواهند بود .امام صادق
میفرمايند:
«إِّنَ أَشَدَ النَاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ،ثُمَ الَذِینَ یَلَوْنَهُمْ ،ثُمَ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ».

1

«سختترین مردم از جهت بالء پیامبران هستند ،و پس از آنها کسانی که از لحاظ
جایگاه پس از آنها هستند ،و سپس کسانی که بیشتر شبیه آنها هستند و
همینطور».
و در حديث ديگر آمده است:
«إِنَمَا یَبْتَلِی اهللُ تَبَارَکَ ّوَ تَعَالَی عِبَادَهُ عَلَی قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ».

7

«خداوند متعال ،بندگانش را به اندازهی جایگاهی که در نزد او دارند ،به سختیها
مبتال میکند».
الزم به ذكر است كه هر انسانیـ اعم از معصوم و غیر معصومـ اگر در برابر شرور
ابتدايی و ناماليمات صبر كرده و موضعگیری درستی در پیش گیرد ،اين شرور محدود،
به خیرات نامحدود و ابدی برای او تبديل خواهد شد .بنابراين شرور غیركیفری،

منحصر در معصومان
شروری كه به معصومان میرسد ،شرور غیر كیفری است ،امّا شروری كه به ديگران
نیست .تفاوت معصوم و غیرمعصوم ،اين است كه همهی

میرسد ،ممكن است از نوع شرور كیفری باشد و ممكن است از نوع شرور غیركیفری
باشد.
 .3/2جمع بندی بحث

با دقت در انواع شرور ابتدايی و محدود كه مورد بحث قرار گرفته روشن میشود كه
اين شرور ،يا در طبقهی عدالت میگنجد يا در طبقهی فضل و احسان .مصداق قسم
نخست ،شرور كیفری نسبت به افراد مورد غضب است؛ و مصداق قسم دوم ،شرور
.1اصولكافي.434:4
.4اماليمفيد.40:
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كیفری است كه باعث ادب و متذّكر شدن میگردد .شرور غیركیفری نیز در اين طبقه
جای دارد .بنابراين هیچيک از شرور در طبقهی ظلم نمیگنجد ،زيرا در هیچ يک از
شرور ،به حقوق انسانها تجاوز نشده است .از سوی ديگر ،هر يک از شرور ،حكمت و
فلسفهی خاصی دارد .بنابراين آفرينش شرور با حكمت الهی ناسازگار نیست.
نكتهی مهم در مورد شرور ،اين است كه همهی شرور ابتدايی بر اساس موضعگیری
انسان میتواند به خیرات يا شرور نهايی و ابدی تبديل شود .اگر آدمی در برابر شرور
محدود صبر كند و موضع درست در پیش بگیرد به خیر ابدی دست میيابد وگرنه
دچار شرّ ابدی خواهد شد .بنابراين در تحلیل نهايی ،خیر و شر اصلی و ابدی به اراده و
اختیار انسان واگذار شده است و آدمی خود ،خیر و شر ابدی خود را برمیگزيند.
در فلسفهی سنّتی شرور مشكلی در برابر نظريهی صدور ،تلقّی میشده است.
براساس اين نظريه ،جهان از خداوند صادر شده است و بايد میان شیء صادر شده و
مبدأ آن سنخیت باشد .از سوی ديگر ،خداوند خیر محض است ،پس بايد هرچه در
جهان موجود است خیر باشد ،درحالیكه در جهان شر وجود دارد .همین شبهه جمعی
راـ كه «ثنويه» نامیده میشوندـ به عقیده به دو آفريدگار كشانده ،كه يكی را مبدأ نیكیها
و ديگری را مبدأ شرور بدانند .از مبدأ نیكیها به نور يا يزدان تعبیر میكنند و از مبدأ
شرور با عنوان ظلمت يا اهريمن ياد میكنند .در فلسفهی سنّتی در پاسخ به اين شبهه،
شرور ،عدمی انگاشته میشود و هر شرّ به عدم كمال وجودی يا چیزی كه باعث عدم
كمال وجودی میشود ،تحلیل و ارجاع میشود.
پاسخ اجمالی اين شبهه آن است كه جهان ،مخلوق و آفريدهی خداست ،نه صادر
شده از خدا .پیش فرض شبههی باال اين است كه جهان از خدا صادر شده است ،و
چون خدا خیر محض است ،پس بايد از خیر محض ،خیر صادر شود نه شر .درحالیكه
براساس معارف اديان الهی و از جمله اسالم ،خداوند خالق و آفريدگار عالم است و با
ارادهی خويش جهان را میآفريند .بنابراين ،خداوند ،هم میتواند خیر را بیافريند ،و هم
شر را .نهايت اين كه آفريدن خیر ،بايد دارای حكمتی باشد.
در قرآن و احاديث ،تقدير و خلقت خیر و شر به خدا نسبت داده شده است .برای
مثال قرآن میفرمايد:
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«ّوَ نَبْلُوکُمْ بِالشَرِ ّوَ الْخَیْرِ فِتْنَةً»

1

«و شما را با شر و خیر آزمایش میکنیم».
و نیز میفرمايد:
«ّوَ إِّنْ تُصِبْهُم حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اهللِ ّوَ إِّنْ تُصِبْهُم سَیِئةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِکَ
قُلْ کُلُ مِنْ عِنْدِاهللِ»

1

«اگر به آنها [منافقان] خوبی برسد ،میگویند« :این از ناحیهی خداست» .واگر بدی
برسد ،میگویند« :این از ناحیهی توست» .بگو« :همهی اینها از ناحیهی خداست».

امام صادق میفرمايند:

«الْخَیْرُ ّوَ الشَرُ کُلُهُ مِنَ اهللِ»

3

«خیر و شر ،همهاش از سوی خداست».

از پیامبر اكرم نقل شده كه فرمودند:

«مَنْ زَعَمَ أّنَ الْخَیْرَ ّو الشَرَ بِغَیْرِ مَشِیئَةِ اهللِ ،فَقَدْ أخْرَجَ اهللَ مِنْ سُلْطَانِه».

4

«هر کس گمان کند که خیر و شر بدون مشیت خداست ،خدا را از سلطنتش خارج
کرده است».

حديث قدسی زير از امام باقر نقل شده است:

«أنَا اهللُ ال إلَهَ إِلَا أنَا خَالِّقُ الخَیرِ ّو الشَرِّ ،و هما خلقاّن من خلقی».

1

«من خدا هستم که خدایی جز من نیست ،منم آفریدگار خیر و شر .و این دو،
آفریدگانی از آفریدگان من هستند».

امام صادق میفرمايد:

«أنْتَ اهللُ الَذِی ال إِلَهَ إِال أنْتَ خَالِّقٌ الْخَیْرِ ّوَ الشَر».

تویی خدایی که معبودی جز تو نیست ،آفریدگار خیر و شر».

.1االنبياء.53:
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بنابراين مبنای شبههی مورد بحث ،يعنی نظريهی صدور درست نیست .عدمی بودن
شرور هم نمیتواند پاسخ درستی باشد ،چون از يک طرف با آيات و احاديث سازگار
نیست و از طرف ديگر ،وجود شرور امری وجدانی و انكارناپذير است .هر انسانی
وجود دارد و رنج خود را به علم حضوری میيابد و اين درد و رنج را امری شرّ و بد
قلمداد میكند.
 .3رویکرد کالم جدید به شرور و نقد آن
در كالم جديد ،شبههی شرور بهعنوان چالشی دربرابر اصل وجود خدا مطرح شده
است .اين شبهه بهطور خالصه به اين صورت است كه چون خدا قادر مطلق و
خیرخواه محض است ،پس نمیتواند شرور را ايجاد كند ،درحالیكه شرور وجود
دارند .پس خدا وجود ندارد.

0

براساس مباحثی كه تاكنون طرح شد ،پاسخ اين شبهه روشن است:
اوّالً وجود شر با خیرخواهی خدا ناسازگار نیست چون شرور محدود میتوانند
مقدمهی خیرات نامحدود باشند.
ثانیاً خیرخواهی محضـ به اين معنا كه خداوند بايد همهی لذّتها و خوشیها را
برای انسانها ايجاد كندـ نه ممكن است و نه واجب .ممكن نیست ،چرا كه هر قدر
لذت و خوشی ايجاد شود ،بیشتر از آن عقالً ممكن است ،زيرا لذّتها وخوشیها حدّی
ندارند و هر مقدار و عددی كه ذكر شود ،باز بیشتر از آن ممكن خواهد بود .واجب هم
نیست ،زيرا ايجاد لذّتها و خوشیها ،در طبقهی فضل و احسان جای میگیرد نه
عدالت .بهرهمندی از لذّتها جزء حقوق واجب انسانها بر خدا نیست ،بلكه ايجاد
لذت و خوشی ،فضل و احسانی است كه خداوند بر بندگانش روا میدارد و آدمیان در
مقابل فضل و احسان بايد سپاسگزارند ،نه اين كه بگويند :چرا لذّتهای ديگر برای ما
فراهم نشد.

.1ر.ك:جي.ال،مكي،مقالةشرّوقدرتمطلق،ترجمةمحمّدرضاصالحنژاد،مجلهكيان:شمارة،5ص.3
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اين مباحث شامل همهی انواع شرور میشود ،خواه اين شرور ،از ناحیهی عوامل
طبیعی همچون سیل و زلزله پديد آيد ،خواه از ناحیهی ظلم و ستم انسانها بر يكديگر،
يعنی شرور اخالقی.

خالصه فصل نهم
مسئلهی شرور ،از پرسشهای كهن انسان است ،كه همواره از خود پرسیده است :اگر از
خداوند ،جز خیر صادر نمیشود ،پس شرور موجود در جهان را چگونه بايد توجیه
كرد؟ برای پاسخ به اين پرسش ،از ديرباز گفتوگوهايی مطرح بوده و اسالم نیز تبیین
ويژهای دارد .در اين فصل ،ابتدا به معنای شرّ ،آنگاه خیر و شرّ ابتدايی و نهايی ،پس از
آن تقسیم به شرور كیفری و غیركیفری پرداخته شد .سپس پاسخ فلسفهی كهن و
فلسفهی جديد به بحث شرور ،نقل و نقد و بررسی شد.

فصل دهم :سعادت انسان و ارتباط آن با عدل خدا
سعادت انسان و راه رسیدن به آن ،از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است كه آرای
مختلفی عرضه كردهاند .فیثاغوريان در قرن ششم قبل از میالد و سقراط و افالطون و
ارسطو و اپیكوريان و رواقیان در حدود قرن چهارم قبل از میالد ،نمونههای برجستهای
از توجه به اين موضوع هستند .فیثاغورس راهی برای رسیدن به سعادت عرضه كرد كه
اساس آن رياضت بود .سقراط و افالطون ،دستيابی به حكمت يعنی علم به كلیات و
تعاريف كلّی را راه رسیدن به سعادت معرفی كردند .ارسطو نظريه حدّ وسط میان افراط
و تفريط يا اعتدال را مطرح كرد .اپیكوريان سعادت را عبارت از لذّت میدانستند ،و
رواقیان زندگی بر طبق طبیعت كه به استغناء از دنیا میانجامد .در عصر جديد نیز اين
بحث ادامه پیدا كرد .اسپینوزا نظريهی صیانت ذات را مطرح كرد و نیچه قدرت را كمال
بشری دانست.

0

در اين كتاب همچون مباحث پیشین ،مقصود از طرح بحث سعادت ،ارتباط اين
بحث با عدل خدا است .امّا قبل از هر چیز ،الزم است كمی دربارهی معنای سعادت و
شقاوت و ديدگاه آيات و احاديث در اين باره بحث كنیم.

.1درموردنظرياتباالبهكتابتاريخفلسفه،نوشتةفردريككاپلستنجلدهاياولوچهارممراجعهشود.
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 .1مفهوم سعادت و شقاوت
سعادت در لغت به معنای خیر و سرور و بركت و نیکبختی است و شقاوت ضد
اينهاست .ابن فارس میگويد:
السین ّو العین ّو الدال ،اصل یدل علی خیر ّو سرّور ،خالف النحس ،فالسعد :الیُمنُ فی
األمر.

1

ابن منظور مینويسد:
السعد :الیُمنّ ،و هو نقیض النحسّ ،و السعودة خالف النحوسةّ ،و السعادة خالف
الشقاّوة.

7

در عرف عام نیز سعید به كسی میگويند كه از چیزهايی كه مردم آنها را خیر و
خوب میدانند ،بهرهمند باشد .به ديگر سخن ،سعادت حالت و وضعیتی است كه
دارندهی خوبیها و خیرات آن حالت را دارد .امّا مسئلهی اصلی و مورد بحث ،اين
است كه خوبیها و خیرات چیست؟ پاسخ به اين پرسش ،تفسیر ما را از سعادت روشن
خواهد ساخت .اگر همهی خیرات را در لذّتهای جسمانی خالصه كنیم ،سعادت
حالتی خواهد بود كه فقط دارندهی لذّتهای جسمی به آن دست میيابد .و اگر خیر را
مساوی ملكات و فضايل اخالقی بدانیم ،دارندهی اين فضايل سعادتمند خواهد بود.
در بحث از شرور ،دربارهی خیر و شر بحث كرديم و روشن شد كه خیر و شر به
معنای ابتدايی ،لذّت و درد است .امّا خیر و شر نهايی و اصلی چیزی است كه برای
انسان سودمند و زيانبار است و برای تعیین سود و زيانی ،گذشته از زندگی محدود و
دنیوی ،بايد زندگی نامحدود و اخروی را هم لحاظ كرد .در اين جا از زاويهای ديگر
مطلب را توضیح میدهیم.
مشكلی كه در ديدگاههای مربوط به سعادت و فضیلت و خیر وجود دارد ،اين است
كه هر يک به جنبهای از حیات انسان مینگرند و آن را برجسته میكنند و از جنبههای
ديگر غفلت میورزند .امّا آفريدگار انسان به همهی ابعاد وجودی او توجّه دارد .از اين

.1معجممقاييساللغةوالصحاح،مادهسعد.
.4لسانالعرب،مادهسعد.
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رو ،در همهی مباحثـ از جمله مبحث سعادت و شقاوتـ طرحی همهجانبه و فراگیر
برای انسان عرضه میكند .با دقّت در آيات و احاديث مرتبط با سعادت و شقاوت،
میبینیم كه اسالم از يک سو رياضت مبتنی بر ترک دنیا را پیشنهاد نمیكند .امّا از سوی
ديگر ،برخورداری از لذّتهای دنیوی را تنها عامل برخورداری از سعادت نمیداند.
دين ،لذّت مادی را در جايگاهی خاص قرار میدهد .در مورد لذّتهای معنوی نیز
مسئله از همین قرار است .در طرح اسالم برای سعادت انسان ،جسم و روح و دنیا و
آخرتـ و به طور كلی هر چه در عرف عام و نیز در ديدگاههای متفكّران ،خیر و
سعادت نامیده میشودـ وجود دارد ،امّا نه در عرض هم و بهصورت مخلوط و بینظم.
اسالم برای هر جنبه از ابعات حیات انسان خیر و سعادتی معتقد است و وزن هر يک
اين خیرها را به اندازهی اهمیتی میداند كه آن جنبه از حیات انسانی برخوردار است .از
اين رو ،همانطور كه اهمیّت دنیا به اندازهی آخرت نیست ،وزن خیرات دنیوی هم به
اندازهی خیرات اخروی نیست.
اسالم ،انسان را مركب از روح و بدن میداند و اين دو را از حیات دنیوی و اخروی
برخوردار میداند .از اين رو سعادت و شقاوت انسان را در چهار زمینه بايد جستوجو
كرد .0 :جسمی و دنیوی .1 ،روحی و دنیوی .7 ،جسمی و اخروی .4 ،روحی و
اخروی.
اگر بخواهیم سعادتهای چهارگانه را درجهبندی كنیم ،مالک درجهبندی ،درجات
خیراتی است كه در اين سعادتها از لحاظ كمّی و كیفی به انسان میرسد .بنابراين،
سعادتی كه بیشترين و شديدترين خیرات را به انسان برساند ،عالیترين سعادتها
خواهد بود .امّا بايد توجّه داشت كه خیرات و لذّتهايی كه در آخرت به انسان
میرسد ،همیشگی و شديد است و خیرات و لذّتهای محدود دنیوی در مقايسه با
آنچه در آخرت وجود دارد ،محدود و ضعیف است .از اين جا میتوان نتیجه گرفت كه
سعادتهای اخروی مهمتر از سعادتهای دنیوی است .برای مثال يكی از كماالتی كه
باعث سعادت انسان میشود ،صفت علم و آگاهی است .اين كمال در آخرت به طور
ابدی و شديد به دست میآيد ،درحالیكه در دنیا در زمانی محدود و به مقدار كم
دستيافتنی است .از آن رو كه دنیا جايگاه اصلی و دائمی انسان نیست ،بلكه مقدمهای
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است برای رسیدن به موقف نهايی و دائمی .از اين رو ،آيات و احاديث ،سعادت و
شقاوت اصلی و حقیقی را سعادت و شقاوت اخروی میدانند .خدای متعال در قرآن
كريم میفرمايد:
«ّوَ أمّا الَذِینَ سُعِدُّوا فَفِی الجَنَةِ خالِدِینَ فِیها».

1

«و امّا آنان که سعادتمند شدند ،جاودانه در بهشت خواهند بود».
و نیز میفرمايد:
«فَأَمّا الَذِینَ شَقُوا فَفِی النّارِ لَهُمْ فِیها زَفِیرٌ ّوَ شَهِیّقٌ خالِدِینَ فِیها»

7

«پس آنان که بدبخت شدند ،در آتشند ،برای آنها در آنجا زفیر و شهیق [نالههای
طوالنی و دم و بازدم] است ،جاودانه در آنجا خواهند بود».

از امام امیرالمؤمنین چنین نقل شده است:

«الّذِی یَستَحِّقُ اِسمَ السَعادةِ عَلَی الحَقِیقَةِ سَعادَةُ آآلخِرَةّ .و هی أربعة أنواع :بَقاءٍ بِال
فَناء ٍّوَ عِلمٌ بِال جهلٍ ّو قُدرةٌ بِال عَجّزٍِ ّوَ غِنیٌ بِال فَقرٍ».

7

«آن که حقیقتاً سزاوار نام سعادت است ،سعادت اخروی است که چهار نوع است:
بقای بدون نابودی ،علم بدون جهل ،توانایی بدون ناتوانی ،و بینیازی بدون نیاز».
حضرتش همچنین میفرمايند:
«حَقِیقَةُ السَعَادَةِ أّنْ یُخْتَمَ الرَجُلُ عَمَلُهُ بِالسَعَادَةِّ .وَ حَقِیقَةُ الشَقَاءِ أّنْ یُخْتَمَ الْمَرْءُ عَمَلُهُ
بِالشِقَاءِ».

4

«حقیقت سعادت این است که عمل انسان به سعادت ختم شود .و حقیقت بدبختی
این است که عمل او به بدختی ختم شود».
مقصود از سعادت حقیقی يا حقیقت سعادت ،سعادت اصلی و اساسی است ،زيراـ
همانطور كه در ادامه خواهیم ديدـ در احاديث در مورد سعادتهای دنیوی نیز واژهی
سعادت به كار رفته است.

.1هود.143:
.4هود.143-143:
.5شرحنهجالبالغه.543:44
.0الخصال.3:
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در میان سعادتهای جسمی و روحی ،خواه در دنیا و خواه در آخرت ،سعادتهای
روحی مهمتر از سعادتهای جسمی است ،زيرا از يک سو شديدتر و پايدارتر است و
از سوی ديگر سعادت روحی در دنیا ،تضمینكنندهی سعادت جسمی و روحیِ اخروی
است .از اين رو اكثر آيات و احاديث مربوط به سعادت و شقاوت كه در مورد مبادی
سعادت و شقاوت است ،ناظر به سعادت روحی و اسباب و مبادی پیدايش اين نوع
سعادت است .در مورد سعادتهای دنیویـ اعم از جسمی و روحیـ احاديث زير كه از

پیامبر اكرم نقل شده ،قابل توجه است:

«مِنْ سَعَادَةِ الْمرءِ المُسْلِمِ :الّزَّوْجَةُ الصَالِحَةُ ّوَ المَسْکَنُ الْوَاسِعُ ّوَ المَرْکَبُ الْهَنِیءُ ّوَ الْوَلَدُ
الصَالِح».

1

«از جمله سعادتهای مرد مسلمان ،همسر صالح ،خانه بزرگ ،مرکب راهوار ،و فرزند
صالح است».
«خَمْسَةٌ مِنَ السَعَادَةِ ،الّزَّوْجَةُ الصَالِحَةُ ّوَ الْبَنُوّنَ الْأَبْرَارُ ّوَ الْخُلَطَاءُ الصَالِحُوّنَ ّوَ رِزْقُ المَرْءِ

فِی بَلَدِهِ ّوَ الْحُبُ آللِ محمّد». 

7

«پنچ چیز از سعادت است :همسر صالح ،فرزندان نیک ،دوستان صالح ،روزی انسان

در شهر خود ،و دوستی آل محمّد».
3
«مِنْ سَعَادَةِ الْمَرءِ حُسْنُ الْخُلُّقِ».

«از جمله سعادتهای انسان خُلق نیکوست».

امام صادق میفرمايند:

«مِنْ سَعَادَةِ المُؤْمِنِ دَابَةُ یَرْکَبُهَا فِی حَوَائِجِهِ ّوَ یَقْضِی عَلَیْهَا حُقُوقَ إخْوَانِهِ».

4

«از سعادت مؤمن ،داشتنِ چهارپایی است که برای برآوردن نیازهایش سوار آن
میشود و حقوق برادرانش را با آن به جا میآورد».

.1الجعفريات،11:بحاراألنوار .133:33
.4دعائماالسالم.113:4ر.ك:اصولكافي433-3:3و.343
.5مسندالشهاب111:1؛تنبيهالخواطر.434:4
.0اصولكافي.353:3
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مشابه احاديث باال فراوان است ،و برعكس آنها درمورد شقاوت ذكر شده است .در
اينگونه احاديث ،گاه به سعادت جسمی و دنیوی اشاره شده ،گاه به سعادت روحی و
دنیوی ،گاه به تركیبی از اين دو .برای مثال خانة بزرگ و مركب راهوار تنها به سعادت
جسمی اشاره دارد ،و خُلق نیک و دوستی آل محمّد به سعادت روحی اشاره دارد.

امّا زن و فرزند و دوست صالح ،يا وسیلة نقلیه كه با آن به مؤمنان خدمت كند به هر دو
جنبه اشاره دارد.
همانسان كه اشاره شد ،اكثر آيات و احاديث مربوط به سعادت و شقاوت ،مربوط
به مبادی سعادت و شقاوت است .تقريباً همة اين آيات و احاديث به امور روحی و
معنوی اشاره دارد .برخی از اين مبادی كه به سعادت مربوط است ،عبارتند از :معرفت،

ايمان ،واليت اهل بیت ،توفیق الهی ،اخالق ،محاسبه و مجاهده نفس ،اخالص،
تقوی ،زهد ،عمل نیک ،پیروی از قرآن و حق و طاعت خدا.
برخی از مبادی شقاوت عبارتند از :جهل ،كفر ،رذايل اخالقی ،اعمال زشت و
معصیت خدا.
موارد باال ،يا كماالت و نواقص روحی است و يا آثار اين كماالت و نواقص .اهمیت
اين امور آن است كه هم بیانگر سعادت و شقاوت روحی در دنیاست ،و هم اين كه در
سه نوع سعادت و شقاوت ديگرـ يعنی :جسمیِ دنیوی ،جسمی اخروی و روحی
اخرویـ مؤثر است .تأثیر سعادت و شقاوت روحی دنیوی در سعادت و شقاوت
اخروی روشن است ،زيرا خداوند جايگاه هر كسی در بهشت و جهنم را بر اساس
اموری همچون ايمان و كفر ،طاعت و معصیت ،فضائل و رذايل ،و پیروی از حق يا
باطلـ كه از جمله سعادتهای روحی دنیوی استـ تعیین میكند .اين امور در جسم
انسان نیز بیتأثیر نیست .فرد مؤمنی كه اخالق و اعمال نیكو دارد ،كمتر از ديگران در
معرض امراض جسمی قرار میگیرد و مردم بیشتر از ديگران به او اعتماد میكنند .به-
طور كلی انسانهای خوب ،حتّی در همین دنیا نیز از زندگی بهتری نسبت به انسانهای
شرور برخوردارند.
حال به يک آيه و حديث دربارهی مبادی سعادت و شقاوت اشاره میكنیم:
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«فَمَنِ اتَبَعَ هُدایَ فَال یَضِلُ ّوَ الیَشْقی».

1

«پس هر کس از هدایت من پیروی کند ،گمراه و بدبخت نمیشود».

امام صادق میفرمايند:

«الیَنْبَغِی لِمَنْ لَمْ یَکُنْ عَالِماً أَّنْ یُعَدَ سَعِیداً».

7

«سزاوار نیست غیر عالم ،سعید دانسته شود».

پیامبر اكرم به امام امیرالمؤمنین فرمود:

«إِّنَ السَعِیدَ حَّقَ السَعِیدِ مَنْ أحَبَکَ ّوَ أطَاعَکَ»

3

«سعادتمند حقیقی کسی است که تو را دوست بدارد و از تو فرمانبرداری کند».

امام علی میفرمايد:

«مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإسْالمِ دیناً تَتَحَقَّق شِقْوَتُه».

4

«هر که غیر از اسالم ،از دین دیگری پیروی کند ،شقاوتش تحقّق یافته است».

امام صادق در مورد اين آيه شريفه:
«قالُوا رَبَنا غَلَبَتْ عَلَیْنا َ شِقْوَتُنا»

1

فرمودند:
«بِأَعْمَالِهِمْ شَقُوا»

6

«بهخاطر اعمال [زشتشان] بدبخت و شقی شدند».

امام امیرالمؤمنین در نامه خود به مالک اشترـ پس از آن كه به پیروی از قرآن و
احكام آن امر میكندـ در مورد احكام قرآن میفرمايند:
«ال یَسْعَدُ أحَدُ إِلَا بِاتِبَاعِهَا ّوَ لَا یَشْقَی إِلَا مَعَ جُحُودِهَا ّوَ إِضَاعَتِهَا»

.1طه.145.
.4تحفالعقول.530:
.5اماليطوسي.043:
.0نهجالبالغه:خطبه.131
.3المؤمنون.143:
.3توحيدصدوق.533:
.نهجالبالغه:نامهي .35
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«کسی به سعادت نمیرسد مگر از راه پیروی از این احکام ،و بدبخت نمیشود مگر با
انکار آنها و عمل نکردن به آنها».
 .2ارتباط تقدیر سعادت با عدل خدا
در آيات و احاديث مرتبط با سعادت انسان ،از تقدير سعادت انسان توسط خدا سخن
به میان آمده و حتی برخی احاديث ،زمان اين تقدير را پیش از تولد انسان ذكر كردهاند.

در قرآن كريم نقل شده است كه حضرت عیسی ـ زمانی كه نوزادی بیش نبودـ به

امر خداوند ،زبان به سخن گشود و خود را معرفی كرد .يكی از جمالت حضرت

عیسی در معرّفی خود چنین بود:
«ّوَ لَمْ یَجْعَلْنی جَبّاراً شَقِیّاً»

1

و [خدا] مرا جبار و شقی قرار نداده است.
از اين آيه شريفه استفاده میشود كه شقاوت و سعادت به تقدير الهی است .از اين
رو حضرت عیسی میگويد :خدا مرا شقی قرار نداده است .در كتابهای شیعه و سنی

از پیامبر اكرم چنین نقل شده است:

«السَعِیدُ مَنْ سَعِدَ فِی بَطْنِ أمِه ّوَ الشَقِیُ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمِه».

7

«سعید کسی است که در شکم مادرش سعادت یافت ،و شقی کسی است که در
شکم مادرش شقی شد».

امام صادق میفرمايد:

«إِّنَ اهللَ خَلَّقَ السَعَادَةَ ّوَ الشَقَاءَ قَبْلَ أَّنْ یَخْلُّقَ خَلْقَهُ».

7

«خداوند ،سعادت و شقاوت را آفرید پیش از آن که آفریدگانش را بیافریند».
پرسش اصلی دربارهی اين احاديث ،آن است كه اگر سعادت و شقاوت انسانها قبل
از تولد آنها توسّط خداوند مشخص شده است ،چگونه میتوان انسانها را مختار
دانست؟ اين سؤال را میتوان بهصورت اشكالی بر عدل خدا مطرح كرد و گفت:
.1مريم.54:
.4الزهد10:؛تفسيرقمي،443:1سننابنماجه.13:1
.5اصولكافي.134:1
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الزمهی تقدير سعادت و شقاوت انسانها توسط خداوند ،مجبور كردن آنها به سعادت
و شقاوت معین شده است كه با عدالت سازگار نیست ،زيرا مجبور كردن كسی به
شقاوت ،و مجازات او بهخاطر شقی بودن ،ظلمی است آشكار.
پاسخ اجمالی اين اشكال ،از مباحث مربوط به قضا و قدر روشن میشود ،امّا با
توجه به اهمیت مطلب الزم است كمی بیشتر در اين باره بحث كنیم.
حداقل سه پاسخ به سؤال يا اشكال باال قابل ذكر است .امّا قبل از توضیح پاسخها
بايد خاطرنشان كرد كه مسئلهی تقدير سعادت و شقاوت ،نبايد به گونهای تفسیر و حل
شود كه به جبر بیانجامد ،زير جبر با علم حضوری انسان منافات دارد و الزمهی آن
بیمعنا شدن دين و نبوت و معاد و عدل است .حتی اگر فرض كنیم تفسیری هماهنگ
با اختیار برای احاديث تقدير سعادت و شقاوت نداشته باشیم ،بايد اين احاديث كنار
گذاشته شود .هرچند ،چنین فرضی درست نیست و برای تقدير سعادت ،تفسیرهای
هماهنگ با اختیار انسان وجود دارد.
برخی از تفسیرهای مربوط به تقدير سعادت و شقاوت عبارتند از:
 .0مشخص بودن سعادت و شقاوت انسانها قبل از تولد ،به اين معناست كه خدای
متعال ،از سعادت و شقاوت انسانها آگاه است و میداند كه آنها در آينده چه كارهايی
را انجام خواهند داد .براساس اين علم ،خدا در لوح تقديرات ،برای كسی كه در آينده با
اختیار خود سعید خواهد شد ،سعادت را مینويسد ،و شقاوت را برای فردی كه
كارهای بد خواهد گُزيد ثبت میكند .بنابراين ،تقدير الهی براساس علم خدا به اختیار

انسان است .از اين رو الزمهی آن جبر و ظلم نیست .دربارهی حديث پیامبر
مورد سعید و شقی بودن افراد در شكم مادر از امام موسی كاظم سؤال شد.
حضرت ،حديث پیامبر را چنین تفسیر فرمودند:
در

«الشَقِیُ مَنْ عَلِمَ اهللُ ّوَ هُوَ فِی بَطْنِ أُمِهِ أنَهُ سَیَعْمَلُ أعْمَالَ الْأشْقِیَاءِّ .وَ السَعِیدُ مَنْ عَلِمَ اهللُ
ّوَ هُوَ فِی بَطْنِ أمِهِ أنِهُ سَیَعْمَلُ أعْمَالَ السُعَدَاء».
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«شقی کسی است کهـ درحالیکه در شکم مادرش استـ خدا میداند که اعمال
اشقیاء را در آینده انجام خواهد داد .و سعید کسی است کهـ درحالیکه در شکم
مادرش استـ خدا میداند که اعمال سعیدها را در آینده انجام خواهد داد».
 .1در برخی احاديث ،تقدير سعادت و شقاوت به اين معنا تفسیر شده كه خداوند،
سعادت را برای ايمان آورنده و شقاوت را برای منكران ،تقدير كرده است .پیامبر

اكرم میفرمايد:

«سَبَّقَ الْعِلْمُ ّوَ جَفَ الْقَلَمُ ّوَ مَضَی الْقَدَر بِالسَعَادَةِ مِنَ اهللِ لِمَنْ آمَنَ ّوَ اتَقَیّ ،وَ بِالشَقاءِ لِمَنْ
کَذَّبَ ّوَ کَفَر».

0

«به سعادت کسی که ایمان آورد و تقوا پیشه کرد ،و شقاوت کسی که تکذیب کرد و
کافر شد ،علم الهی تعلق گرفت و قلم خدا خشک شد و تقدیر الهی گذشت».
براساس اين حديث ،هر چند سعادت و شقاوت توسط خداوند تقدير میشود ،امّا
اين تقدير ،براساس ايمان و كفر رقم میخورد ،كه عمل اختیاری انسان است.
تفسیر دوم نیز مانند تفسیر اوّل ،تقدير سعادت و شقاوت را بر اساس علم خداوند
به اعمال اختیاری انسانها تفسیر میكند .امّا نكتة اضافی تفسیر دوم اين است كه آن
اعمال اختیاری كه باعث سعادت و شقاوت میشود نیز مشخص شده است .بدينسان،
ايمان و تقوای آينده باعث تقدير سعادت ،و تكذيب كفر آينده باعث تقدير شقاوت
است.
 .7سومین تفسیر تقدير سعادت و شقاوت ،مبتنی بر وجود عوالم پیشین است.
براساس احاديث مربوط به اين عوالم ،انسانها قبل از جهان كنونی مورد آزمايش قرار
گرفتهاند و نتیجهی اين آزمون ،سعادت و شقاوت بوده است 1.بنابراين هر انسانی قبل
از تولد و در شكم مادر ،يا سعید است و يا شقی .اين سعادت و شقاوت نیز براساس
اراده و اختیار انسانها و نوع پاسخ به آزمون الهی بوده است .از اين رو الزمهی سعید و
شقی بودن در شكم مادر جبر نیست.
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نكتهی مهم دربارهی پاسخ سوم اين است كه سعید و شقی بودن در عوالم پیشین كه
براساس اختیار انسانها بوده است ،باعث نمیشود كه انسان در اين جهان قدرت و
اختیار نداشته باشد و نتواند سرنوشت خود را تغییر دهد .براساس پاسخ سوم ،سعادت
و شقاوت موجود در شكم مادر ،نتیجهی اعمال قبل است .از اين رو در جهان كنونی
ممكن است فرد با انجام كارهای متفاوت با عوالم قبل ،سعادت و شقاوت قبلی را تغییر
دهد .همانطور كه در مورد شخصی كه در اين جهان مؤمن بوده و اعمال خیر انجام
میدهد ،میگويیم :اين شخص سعید است .امّا اين گفته بدان معنا نیست كه شخص
مورد نظر نمیتواند در آينده كافر شود و اعمال زشت انجام دهد و شقی گردد.

خالصة فصل دهم
سعادت و شقاوت چیست؟ اين پرسش كهن با پاسخهای گوناگون روبهرو شده است.
در اين فصل ،پاسخ به اين پرسش اساسی ،در پیوند با عدل خدا مورد توجّه قرار
گرفت .ابتدا توضیح مفهوم سعادت و شقاوت ،سپس تقسیم آن از ديدگاه اسالم به
چهارگونه (جسمی و دنیوی ،روحی و دنیوی ،جسمی و اخروی ،روحی و اخروی)
تبیین گشت .توضیح دربارهی آنها بر اساس آيات و احاديث ،آمد ،كه در خالل اين
توضیح ،معنای واقعی سعادت روشن شد .تفاوت میان مبادی سعادت و شقاوت با اصل
سعادت و شقاوت و آثار آنها ،نكتهی مهم ديگر است كه بیان شد .ارتباط تقدير
سعادت و شقاوت با عدل خدا ،پرسش ديگری است كه پاسخ آن در اين فصل ،بررسی
شد .در پايان ،به اين نتیجه رسیديم كه اختیار انسان ،میتواند تقديرهای پیشین از
سعادت و شقاوت را تغییر دهد.
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 -0قرآن كريم
 -1عهد عتیق (تورات) ،لندن 0535 ،میالدی.
 -7انجیل برنابا ،ترجمهی سردار كابلی ،دفتر نشر كتاب ،تهران 0727 ،ه.ش.
 -4آقابزرگ طهرانی ،محمد المحسن ،الذريعه الی تصانیف الشيعة ،داراالضواء ،بیروت،
 0417ه.ق.
 -6احمد بن فارس بن زکریا ،ابوالحسن ،معجم مقايیس اللغة ،تحقیق عبدالسالم محمد
هارون ،مكتب االعالم االسالمی ،قم 0414 ،ه.ق.
 -2الخراز القمیالرازی ،ابوالقاسم علی بن محمد ،كفاية االثر فی النص علی االئمة االثنی
عشر ،تحقیق سید عبداللطیف حسینی كوه كمری خوئی ،بیدار ،قم 0410 ،ه.ق.
 -0بحرانی ،ابن میثم ،شرح العالم الربانی كمال الدين میثم بن علی بن میثم البرانی علی

المائة كلمة المیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ،تصحیح جالل الدين حسینی ارموی
محدث ،جماعة المدرسین ،قم.
 -5برقی ،ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،تحقیق سید مهدی رجائی ،مجمع

العالمیالهل البیت ،قم 0407 ،ه.ق.

 -3برنجکار ،رضا ،مبانی خداشناسی در فلسفة يونان و اديان الهی ،مؤلف ،قم0700 ،ه.ش.
 -01بهشتی ،سید محمد حسینی ،خدا از ديدگاه قرآن ،انتشارات بعثت ،تهران.
 -00تمیمیآمدی ،عبدالواحد ،غررالحكم ،تصحیح جالل الدين حسینی ارموی محدث،
دانشگاه تهران ،تهران 0742 ،ه.ش.
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 -01جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،تحقیق احمد عبدالغفور عطار ،دارالعلم
للماليین ،بیروت 0410 ،ه.ق.
 -07حر عاملی ،محمد بن الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،مطبعةالعلمية ،قم.
 -04حسینی بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،اسماعیلیان ،قم.
 -06زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،اساس البالغه ،تحقیق عبد الرحیم محمود ،دفتر
تبلیغات اسالمی ،قم.
 -02سبزواری ،محمد بن محمد ،جامع االخبار ،تحقیق عالء آل جعفر ،مؤسسة

آلالبیت الحیاء التراث ،قم 0404 ،ه.ق.

 -00سید رضی ،محمد بن حسین بن موسی ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،هجرة،
قم 0736 ،ه.ق.
 -05سیوری ،مقداد بن عبداهلل ،النافع يوم الحشر ،تحقیق مهدی محقق ،مؤسسه مطالعات
اسالمیدانشگاه مک گیل ،تهران 0726 ،ه.ش.
 -03سیوطی ،جالل الدين ،الدر المنثور ،دارالفكر ،بیروت 0417 ،ه.ق.
 -11صدرالدین ،محمد بن ابراهیم الشیرازی ،كتاب العرشیه ،انتشارات مهدوی ،اصفهان.
 -10صدوق ،االمالی ،مؤسسة االعلمیللمطبوعات ،بیروت 0411 ،ه.ق.
 -11صدوق ،الخصال ،سید احمد فهری ،علمیه اسالمیه ،تهران.
 -17صدوق ،ثواب االعمال ،تصحیح علی اكبر غفاری ،مكتبه الصدوق ،تهران 0761 ،ه.ش.
 -14صدوق ،علل الشرايع ،دارالبالغة ،بیروت 0752 ،ه.ق و طبع قديم سنگی ،تهران.

 -16صدوق ،عیون اخبار الرضا ،تصحیح سید مهدی حسینی الجوردی،
كتابفروشی طوس ،قم ،0727 ،ه.ش.
 -12صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابويه قمی ،التوحید ،تصحیح سید هاشم
حسینی طهرانی ،جماعة المدرسین ،قم 0760 ،ه.ش.
 -10صدوق ،معانی االخبار ،تصحیح علی اكبر غفاری ،جماعة المدرسین ،قم 0720 ،ه.ش.
 -15فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،دارالهجرة ،قم 0416 ،ه.ق.
 -13قیصری ،شرف الدين داود ،رسائل قیصری ،تصحیح سید جالل الدين آشتیانی ،انجمن
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 -71مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،دارالكتب االسالمیه ،تهران  0721ه.ش.

 -77مفید ،ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمان ،االرشاد ،تحقیق مؤسسة آل البیت
الحیاء التراث ،المؤتمر العالمی أللفية الشیخ المفید ،قم  0407ه .ق.
 -74مفید ،تصحیح االعتقاد بصواب االنتقاد ،تقديم و تعلیق سید هبة الدين شهرستانی،
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 -1ابن ابی جمهور ،عوالی اللئالی .تحقیق :مجتبی عراقی .قم :مطبعة سیّدالشّهدا،
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 -7ابن ابی الحديد ،عزالدّين .شرح نهج البالغه .تحقیق :محمّد ابوالفضل ابراهیم .بیروت:
داراحیاء التراث 0756 ،ق.
 -4ابن اثیر ،النّهاية ،تحقیق :طاهر احمد الزاوی ،قم ،اسماعیلیان. 0720 ،ش
 -6ابن اثیر الجزری ،علی .اسدالغابة .بیروت :دارالكتب العلمیة 0406 ،ق.
 -2ابن الحجاج مسلم .صحیح مسلم .قاهره :دارالحديث 0401 ،ق.
 -0ابن سعد ،محمّد .الطّبقات الكبری .بیروت :دار صادر.
 -5ابن طاووس ،علی .الطرائف .قم :مطبعة الخیام 0411 ،ق.
 -3ابن عبدالبر ،يوسف .جامع بیان العلم و فضله .بیروت :دارالكتب العلمية ،بیتا.
 -01ابن فارس ،احمد .معجم مقايیس اللغة .تحقیق :عبدالسالم محمّد هارون ،مصر :مطبعة
المصطفی و اوالده 0753 ،ق .قم :مكتب االعالم االسالمی 0414 ،ق.
 -00ابن ماجه ،محمّد .سنن ابن ماجه .بیروت :دار احیاء التراث العربی 0736 ،ق.
 -01ابن المرتضی ،احمد .طبقات المعتزلة .بیروت :دارالمنتظر 0413 ،ق.
 -07ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر 0401 ،ق.
 -04ابوزهرة ،محمّد .تاريخ المذاهب االسالمية .قاهره :دارالفكر العربی ،بیتا.
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 -00اشعری .ابوالحسن.مقاالت االسالمیین .تحقیق :محمّد محیی الدّين عبدالحمید0416 ،
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 -05اهوازی ،حسین بن سعید .المؤمن .بیروت :دارالمرتضی 0400 ،ق.

 -03برقی ،المحاسن .تحقیق :سیّد مهدی رجائی .قم :المجمع العالمی ألهل البیت،
 0407ق.
 -11برنجكار ،رضا .آشنايی با فرق و مذاهب اسالمی .قم :طه 0705 ،ش.
 -10برنجكار ،رضا .اختیار و علیّت ازديدگاه مالصدرا و اسپینوزا .در :فصلنامهی انجمن
معارف اسالمی ،شمارهی  ،4پايیز  0754ش.
 -11بغدادی ،عبدالقاهر .الفرق بین الفِرَق .بیروت :دارالجیل 0415 ،ق.
 -17بغدادی ،عبدالقاهر .اصول الدّين .بیروت :دارالكتب العلمية 0410 ،ق.
 -14ترمذی ،محمّد .الجامع الصّحیح (سنن الترمذی) .تحقیق :احمد محمّد شاكر ،بیروت:
دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 -16تمیمی مغربی ،قاضی نعمان .دعائم االسالم .مصر :دارالمعارف 0753 ،ق.
 -12جرجانی ،علیّ بن محمّد .شرح المواقف .قم :شريف رضی ،بیتا.
 -10جوهری ،اسماعیل بن حماد .الصحاح .تحقیق :احمد عبدالعزيز عطّار ،بیروت :دارالعلم
للمأليین 0331 ،م.
 -15حرانی ،حسن بن علی .تحف العقول .تحقیق :علی اكبر غفاری .قم :اسالمی 0414 ،ق.
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 -71حلّی (عالمه) حسن بن يوسف .الباب الحادی عشر .تحقیق :دكتر مهدی محقّق .تهران:
مؤسسهی مطالعات اسالمی دانشگاه مکگیل 0726 ،ش.
 -70حلّی (عالمه) حسن بن يوسف .كشف المراد ،تصحیح :حسن حسن زاده آملی.
 -71حلّی (عالمه) حسن بن يوسف .نهج الحق و كشف الصّدق .تحقیق عین اهلل حسنی،
قم :دارالهجرة 0410 ،ق.
 -77الحلّی ،حسن بن سلیمان .مختصر بصائر الدّرجات .قم :الرّسول المصطفی.
 -74حمیری ،عبداهلل .قرب االسناد .قم :مؤسسة آل البیت 0407 ،ق.
 -76الحمیری ،نشوان .الحورالعین .مصر :مكتبة الخانجی 0326 ،م.
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 -72خطیب بغدادی ،احمد .تاريخ بغداد .مدينه :المكتبةالسلفية ،بیتا.
 -70خلیل بن احمد ،ترتیب كتاب العین ،تصحیح :اسعد الطیّب ،قم :انتشارات اسوه0404 ،
ق.
 -75ری شهری ،محمّد .دانشنامهی عقايد اسالمی .قم :دارالحديث 0756 ،ش.
 -73سبحانی ،جعفر .بحوث فی الملل و النحل .قم :مركز مديريت حوزهی علمیه0701 ،
ش.
 -41سبزواری ،هادی .شرح االسماء الحسنی .قم :بصیرتی 0720 ،ق.
 -40سیوری ،مقداد .النافع يوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر .تحقیق مهدی محقّق،
تهران .مؤسسهی مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل 0726 ،ش.
 -41شريف رضی ،محمّدبن حسین ،نهجالبالغه ،ترجمة :سیّد علی نقی فیض االسالم.
تهران :فقیه 0702 ،ش.
 -47شريف مرتضی ،رسائل الشريف المرتضی ،به كوشش :سید مهدی رجائی .قم:
دارالقرآن 0416 ،ق.
 -44شريف مرتضی ،شرح جمل العلم و العمل .تصحیح :يعقوب جعفری .تهران :اسوه
 0404ق.
 -46شهرستانی ،محمّد الملل و النحل .تحقیق :محمّد سید گیالنی ،بیروت :دارالمعرفة،
بیتا.
 -42صحیفهی سجاديه .تحقیق :علی انصاريان .دمشق :السمتشاریة الثقافیة االیرانیة ،بیتا.
 -40صدرالمتألهین .الحکمة المتعالیة( .االسفار االربعة) قم :مصطفوی ،بیتا.
 -45صدرالمتألهین ،المبدأ و المعاد .تصحیح :سید جالل الدين آشتیانی .تهران :انجمن
حكمت و فلسفه.
 -43صدوق ،محمّد بن علی .التوحید .تحقیق :سید هاشم حسینی .قم :اسالمی.
 -61صدوق محمّد بن علی .الخصال .تحقیق :علی اكبر غفاری .قم :اسالمی 0417 ،ق *
ترجمة :سیّد احمد فهری .تهران :اسالمیه.
 -60صدوق ،محمّد بن علی .علل الشرايع .بیروت :داراحیاء التراث 0756 ،ق.

 -61صدوق ،محمّد بن علی ،عیون اخبار الرّضا .تصحیح :سیّد مهدی حسینی
الجوردی .قم :طوس 0727 ،ش.
 -67صدوق ،محمّد بن علی .معانی األخبار .تحقیق :علی اكبر غفاری .قم :اسالمی0720 ،
ش.

 113معرفت توحید و عدل
 -64صدوق ،محمّد بن علی .من اليحضره الفقیه .تحقیق :علی اكبر غفاری .قم :مؤسسة
النشر االسالمی ،بیتا.
 -66طباطبايی ،سید محمّد حسین .اصول فلسفه و روش رئالیسم .قم :اسالمی 0763 ،ش.
 -62طبرسی ،فضل بن حسن .االحتجاج .تحقیق :ابراهیم بهادری ،محمّد هادی به .تهران:
اسوه 0407 :ق.
 -60طبرسی ،فضل بن حسن .مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن .بیروت :دارالمعرفة 0415 ،ق.
موسسهالبعثة .قم :دارالثقافة  0404ق.

65ـ طوسی ،محمدبنحسن :امالی .تحقیق:
 -63طوسی ،محمّد بن حسن .تمهید االصول .تصحیح :عبدالمحسن مشكوةالديني .تهران:
دانشگاه تهران.
 -21طوسی ،محمّد بن حسن .تهذيب األحكام .بیروت :دارالتعارف 0410 ،ق.
 -20طوسی ،محمّد .مصباح المهتجد .بیروت :فقه الشيعة 0400 ،ق.
 -21عیاشی ،محمّدبن مسعود .تفسیر العیاشی ،تصحیح :سید هاشم رسولی محالتی .تهران:
اسالمیه 0751 ،ق.
 -27فخر رازی ،شرح اسماء اهلل الحسنی ،تحقیق :طه عبدالرؤوف سعد .قاهرۀ :مكتبة
الكلیّات االزهرية 0732 ،ق.
 -24فخر رازی ،القضا و القدر .تصحیح :محمّد المعتصم باهلل بغدادی :دارالكتاب العربی.
 -26فیروزآبادی ،القاموس المحیط .بیروت :دارالفكر 0417 ،ق.
 -22فیومی ،احمد بن محمّد .المصباح المنیر .قم :دارالهجرة 0404 ،ق.
 -20قاضی عبدالجبّار ،شرح األصول الخمسة .تحقیق :عبدالكريم عثمان .قاهرة:مكتبة وهبة،
 0754ق.
 -25قاضی عبدالجبّار ،المحیط بالتكلیف .تحقیق :عمرالسیّد عزمی و احمد فؤاد االهوانی.
قاهره :المؤسسّة المصرية العامة.
 -23قاضی عبدالجبّار ،المعنی فی ابواب التوحید و العدل .تحقیق توفیق الطويل و سعید
زايد .قاهره :المؤسّسة المصرية العامة ،بیتا.
 -01قضاعی ،محمّد .مسند الشّهاب .تحقیق :حمدی عبدالحمید السلفی .بیروت :مؤسسة
الرسالة 0416 ،ق.

 -00قطبالدين الراوندی ،سعید .الدعوات .قم :مؤسّسة االمام المهدی 0410 ،ق.
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 -01قمی علیّ بن ابراهیم ،تفسیر القمی .تحقیق .سیّد طیب جزائری .قم :دارالكتاب0414 ،
ق.
 -07كاپلستن ،فردريک .تاريخ فلسفه .ترجمه :سیّد جمالالدّين مجتبوی .تهران :علمی و
فرهنگی 0721 ،ش.
 -04كراجكی ،محمّد بن علی .كنزالفوائد .تصحیح :عبداهلل نعمه .قم :دارالذخائر 0401 ،ق.
 -06كشی .رجال الكشّی .قم :مؤسّسة آل البیت 0414 ،ق.
 -02كفعمی ،تقیالدّين .البلد األمین.
 -00كلینی ،محمّد بن يعقوب .الكافی .تحقیق :علی اكبر غفاری .تهران :دارالكتب االسالمية،
 0755ق.
 -05ماتريدی ،محمّد بن محمّد .التوحید .استانبول :المكتبةاالسالمية 0303 ،م.
 -03متقی هندی ،علی .كنزالعمال .تصحیح :صفوة السقا .بیروت :مكتبة الثرات االسالمی،
 0736ق.
 -51مجلسی ،محمّد باقر ،بحاراألنوار .بیروت :داراحیاء التراث 0417 ،ق.
 -50مرعشی ،سیّد شهاب الدّين .تعلیقات احقاق الحق .قم :كتابخانهی آيةاهلل مرعشی.
 -51مطهری ،مرتضی .عدل الهی .قم :اسالمی 0720 ،ش.
 -57مفید ،محمّد بن محمّد .االمالی .تحقیق :حسین استادولی ،علیاكبر غفاری .قم :اسالمی
 0417ق.
 -54مفید ،محمّد بن محمّد .اوائل المقاالت .تصحیح :مهدی محقّق .تهران :مؤسّسهی
مطالعات اسالمی 0701 ،ش.
 -56مفید ،محمّد بن محمّد( .مصنفات شیخ المفید :ج  ،)6قم * تصحیح :سید هبةالدّين
شهرستانی .قم .شريف رضی 0727 ،ش.
 -52مكی ،جی .ال .شرّ و قدرت مطلق .ترجمه :محمّدرضا صالحنژاد (در مجلهی كیان،
شمارهی .)7
 -50نسائی ،احمد .سنن النسائی .بیروت :دارالمعرفة 0404 ،ق.
 -55نعمانی ،محمّد .الغيبة .تهران :مکتبة الصدوق 0735 ،ق.
 -53ورّام بن ابن فراس ،تنبیه الخواطر ،بیروت :دارالتعارف و دارصعب ،بیتا.

