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 توحیدمعرفت 
 

 (خدافطری معرفت )
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار
 

ای از شناخت  آيد، نوشتار حاضر به توضیح گونه گونه كه از عنوان كتاب برمی  همان
گويند. هرچند معرفت فطری تنها  می« معرفت فطری»آن پردازد كه به  خدای متعال می

طريق شناخت نیست، اما در تعالیم پیامبران الهی از جايگاه بلندی برخوردار است و به 
 يک اعتبار تنها طريق معرفت حقیقی خداست.

، بر موضوعات اعتقادی تأكید بسیار شده با آنكه در قرآن كريم و روايات اهل بیت
ارجمندی بیان گرديده است، ولی متأسفانه ما جز با اندكی از آن حقايق و معارف بلند و 

و « فطرت»آشنا نیستیم. معرفت فطری از زمرة همین معارف و حقايق است. البته سخن از 
آنچه از قرآن و سنت، در اين باب فهمیده  -  ـ ظاهراً اند، اما معرفت فطری بسیار گفته

 0شود، متفاوت است. ين الفاظ قصد میطور معمول از ا شود، با آنچه به می
در اين مختصر تالشمان بر اين است كه در حد امكان، با تكیه بر منابع اصیل دينی، 

های بارز آن تأكید  معنای فطرت و معرفت فطری خدای متعال را بازگويیم و بر ويژگی
كنیم. در ضمن سعی شده است تا طرح كلی خداشناسی دينی و مراحل و مبانی 

به خدا بیان و عرضه گردد. از جمله سؤاالت و مسائل ديگری كه اين   و ايمان اهللمعرفة

 كتاب در صدد پاسخگويی به آنهاست عبارتند از:
آيا وجود خداوند محتاج كشف و اثبات است يا شناخت خدا امری روشن و بديهی 

 است؟

                                                            

.هايمختلفدراينزمينهرابهنقدوبررسيخواهيمگذاشتدرمتنكتاب،ديدگاه1. 
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 شود و نقش عقل در اين مسأله چیست؟ اهلل از چه راهی حاصل میفةمعر

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
و در آن، خداشناسی دينی با خداشناسی فیلسوفان يونان مورد  0نگارنده منتشر شد

های اين دو مكتب بیان گرديد. با انتشار اين مباحث،  مقايسه قرار گرفت و تفاوت
  شد كه مباحث اسالمی پیشنهادات متعددی دربارة آن طرح شد. غالباً درخواست می

تر عرضه شود تا افراد  يونان و با بیانی روشنطور مستقل و جدا از مباحث فالسفه  به
ای مقاطع  عنوان كتاب درسی در پاره بیشتری بتوانند از آن استفاده كنند و حتی به

 آموزشی تدريس شود، ضمن آنكه حجم كتاب نیز زياد نباشد.
باره كه كتاب حاضر تا چه حد در برآوردن اين نیازها و پیشنهادها  قضاوت در اين

بر عهدة خوانندگان محترم و دانشوران و محققان ارجمند است. و نگارنده موفق بوده، 
انتظار دارد كه از پیشنهادات و انتقادات اين عزيزان باز هم سود جسته و در بیان معارف 

 ها استفاده كند. از آن می  اسال
اند  در پايان الزم است از همة كسانی كه به نحوی در تألیف و نشر كتاب مؤثر بوده

شكر كنم، از جمله از اساتید خويش، بخصوص از استاد و فقیه گرانمايه، مفسر قرآن و ت

اهلل آقا میرزا محمد باقر ملكی میانجی و  ، حضرت آيتغواص معارف اهل بیت
 همچنین از ويراستار دانشور و ناشر محترم، كمال تشكر و سپاسگزاری را دارم.

 
 رضا برنجکار                                             

 1411رمضان  1مطابق با  1313بهمن  17-قم

                                                            

،سال04،و53،53،53،04هايكيهانانديشه،شمارهنشريةدر«يونانودين»باعنوانصورتمقاالتيابتدابه1. 
 «.شناسيدرفلسفهيونانواديانالهيمبانيخدا»عنوان،وسپسدركتابيتحت1531و1534



 
 
 
 
 
 

 مقدمه

 
پردازيم. ابتدا سیر كلی مباحث كتاب بیان  طور اختصار به دو مطلب می در مقدمه، به

 ها و آثار آن. شود و سپس اهمیت معرفت خدا و فضیلت می
 
 سیر کلی مباحث کتاب: -1

های  اثبات آفريدگار، از راه توجه به پديدهدر بخش اول كتاب، خداشناسی عقلی و 
جهان و نظم و پیوستگی میان اجزاء عالم و همچنین از راه سیر انفسی و مراجعه انسان 

سو و شبیه  شود. محصول اين مرحله اثبات آفريدگار از يک به نفس خويش طرح می
قدس الهی ندانستن او به آفريدگانش از سوی ديگر و در نهايت حیرت انسان در ذات ا

و احساس نیاز به معرفت قلبی و فطری اوست. از آنجا كه اين نوع شناخت، موضوع 
شود،  عنوان مدخلی برای ورود به بحث فطرت، طرح می اصلی كتاب نیست و صرفاً به
 لذا به اختصار بیان شده است.

پردازيم. در مرحلة اول اين بخش، ابتدا  در بخش دوم به معرفت فطری خدا می
شود و  ای كه انسان اين معرفت را از خداوند دريافت كرد، بیان می و مكان اولیهموقف 

های فطرت و بیان آثار آن در بحث اسماء و صفات الهی  سپس به توضیح ويژگی
 «فطری»و  «سلبی»، «اثباتی»پرداخته و در نهايت به تقسیم خداشناسی به سه نوع 

 رسیم. می
فت فطری اختصاص دارد و در ضمن، مناظره و های يادآوری معر مرحلة دوم به راه

 گیرد. احتجاج و جدال احسن و شرايط آن در خداشناسی، مورد بحث قرار می
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شود.  موضوع بحثِ مرحلة سوم، تسلیم انسان در برابر خداست كه به ايمان منجر می
را  در فصل اول اين مرحله، به اموری كه زمینة تسلیم يا عدم تسلیم انسان در برابر خدا

شود و در اين ارتباط، مباحثی نظیر اراده، دواعی، اخالق و  كنند پرداخته می فراهم می
گیرد. فصل دوم به حاصل تسلیم  ها با اعتقاد و عمل مورد بحث قرار می ارتباط آن

 پردازد. های آن می انسان، يعنی ايمان، اختصاص دارد و به ويژگی
ز آيات و احاديث در خداشناسی فطری، در انتهای كتاب به اختصار روش استفاده ا

 گردد. و حقانیت فطرت بیان می
ناگفته نماند كه هدف ما در اين كتاب، تنها بیان ديدگاه كتاب و سنت در موضوع 

و تنها در  0های انديشمندان بشری نیستیم خداشناسی است و درصدد طرح و نقد انديشه
يم. نیز سعی بر اين است كه منابع و پرداز باره می معنای فطرت به آرای مختلف در اين

طور  مصادر اصلی روايات ارائه شود تا خواننده با مآخذ اولیه دينی آشنا شده و به
 ها مراجعه كند. مستقیم به آن

 

 و آثار آن اهلل فةرمع فضیلت -2

چنانكه در پیشگفتار گذشت، كتاب حاضر درصدد توضیح معرفت فطری خداست. از 
ها و آثار آن را از ديدگاه  مقدمه، اهمیت معرفت خدا و فضیلت رو مناسب است در اين

 قرآن و احاديث شريف مرور كنیم:
معرفت خدا، سرچشمة همه ارزشهاست و در ابعاد مختلف حیات انسان، نقشی 

ها را بر اساس ايمان و عمل صالح تصوير  اساسی دارد. قرآن كريم مرزبندی میان انسان
گرداند. از ديدگاه قرآن تنها،  نی را به اين مسئله باز میكند و هرگونه ارزش انسا می

دهند، مورد رحمت و مغفرت و  كسانی كه به خدا ايمان آورده و عمل شايسته انجام می
همین افراد در نزد خدا  0شوند. خدای رحیم قرار گرفته و وارد بهشت می 1پاداش

                                                            

 ايم.تاحدوديبهاينموضوعپرداخته«يونانواديانالهيفلسفةمبانيخداشناسيدر»دركتاب. 0

4 جاثيه/ به: كنيد مراجعه مذكور، ويژگيهاي ترتيبِ به .54 حج/ 34؛ عنكبوت/ ،3 فاطر/ 3؛ عمران/ آل ،33؛
.34،قصص/53،سبا/3تين/،43،انشقاق/54،كهف/03روم/



 01  معرفت فطری خدا

شوند  ها برخوردار می ن سرانجامترين زندگی و نیكوتري ها بوده و از پاكیزه بهترين انسان
و به درجات  1و هم اينان هستند كه به خالفت، هدايت و نور الهی و رستگاری رسیده

مبنا و اساس ايمان و عمل  اهللمعرفةدانیم كه  از سوی ديگر می 7كنند. متعالی صعود می

به ذكر ها  به جهت كثرت آيات قرآن و آشنا بودن خوانندگان محترم با آن 4صالح است.

را از زبان اهل بیت  اهللمعرفةهای خاص  ای از فضیلت گوشه ها اكتفا كرده و مدارک آن

 كنیم. بیان می پیامبر اكرم
 معرفت خدا اولین قدم در پیمودن طريق دين و تدين و عبوديت خداست.   -

 1.لُ الدّینِ مَعرِفَتُهّوَأَ
 سرلوحة دین معرفت خداست.

 2.رِفَتُهمَعْ هبِ لُ الدِیانَةِّوَأَ
 اولین قدم تدین و دیانت به خدا، شناخت اوست.

 0.رِفَتُهاهلل مَعْ لُ عِبادَةِّوَأَ
 اولین عبادت خدا، معرفتِ خداست.

 ترين معارف و علوم و فضیلتمندترين و برترين واجبات است: ، عالیاهللمعرفة

 8.لَی المَعارِفحانَهُ أعْاهلل سُبْ فَةُرِمَعْ

 ان، عالی ترين شناختهاست.شناخت خدای سبح

 3ة.یَعُبُودِرارُ لَهُ بِالْاإلقْ الرَّبِ ّوَ رِفَةُساّنِ، مَعْجَبَها عَلَی اإلنّْوْأَ فَرائِضِ ّوَضَلَ الّْنَ أفْاِ

                                                                                                                                            
1 . مريم/ : به 34بنگريد بقره/ ،43 34و نساء/ ،33 144و ابراهيم/ كهف/45، ،143 حج/ ،10 45و ،33و

.11،بروج/44،شوري/11،سجده/3،لقمان/13،روم/33عنكبوت/
.33؛قصص/11،طالق/433؛بقره/1؛يونس/33؛نور/41؛رعد/3ترتيبر.ك:بيّنه/به.4
 .33،طه/11.ر.ك:مجادله/5
 باره مطالبی بیان شده است. از معرفت فطری در اين 2شمارة   در ويژگی .4
  .0البالغه، خطبة  . نهج6
.3،ح1/104كافي.3
.111وارشادشيخمفيد،ص1/101وعيوناخبارالرضا4،ح50توحيدصدوق،ص.3
.1330غررالحكم:.3
.433كفايةاالثر،ص.1
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ترین آنها بر انسان، معرفت پروردگار و اقرار به  ترین واجبات و واجب همانا، با فضیلت
 عبودیت اوست.

 0رِفَتِهِ.حَّقَ مَعْ اهلل معرفة ؟ قالَ:مِعِلْسُ الْ: ما رَأْقالَ اهلل إلی رَسُولِ جاءَ رَجُلٌ

آمد و پرسید: باالترين علم چیست؟ حضرت در پاسخ  مردی نزد رسول خدا
 گونه كه سزاوار اوست. فرمود: شناخت خدا، آن

 فرمايند: در اهمیت شناخت خدا می  امام صادق
های دنیوی كه  دانستند، هرگز به شاديها و نعمت یاگر مردم فضیلت معرفت خدا را م

ها در نظرشان از چیزهايی كه قدم  دوختند و دنیای آن به دشمنانشان رسیده، چشم نمی

شدند و از آن  مند می بهره اهللمعرفةشد و در عوض، از  گر می لوهنهند، كمتر ج بر آن می

یاءاهلل همنشین بوده و در آنجا های بهشت با اول بردند، همانند كسی كه در باغ لذت می

، انیس انسان در هر وحشت؛ مصاحب اهللمعرفةبرد. همانا  و لذت به سر میدر خوشی 

گونه ناتوانی؛ و شفا و تندرستی  او در هر تنهايی؛ روشنايی در هر تاريكی؛ توانايی در هر
 1از هر نوع بیماری است.

معرفت خدا بیان شده است.  هايی است كه برای مطالب فوق تنها بخشی از فضیلت
 ای از آثار شناخت خدا نیز اشاره شود. اينک مناسب است به گوشه

 تسلیم شدن و راضی بودن در برابر قضای الهی است:، اهللمعرفة از جمله آثار

 7.عَرَفَ اهللَ عَّزَّوَجَلّ لِمَ لِما قَضَی اهللُ عَّزَّوَجَل، مَنْیُسْ ّنّْقِ اهللِ أَّقُ خَلْحَأَ
قضای الهی شود، کسی است که خدا را  خدا برای اینکه تسلیمِ رترین آفریدگانِسزاوا

 شناسد. می
 4ضاء اهلل عّزَّوَجَل.بِقَ ضاهُمْرْاسِ بِاهللِ أََلَمَ النّإّنَ أَعْ

 ها در برابر قضای اوست. ترین آن ها به خدا، راضی داناترین انسان

                                                            

.0،ح431وص53،ح5/10بحاراالنوار.1
.503،ح3/403كافي.4
.1،ح4/34كافي.5
.4،ح4/34كافي.0



 05  معرفت فطری خدا

گر، از نتايج ديگر امیدواری به خدا از يک سو و خوف از او از سوی دي-
 شناخت خداست:

 0کَ.طَعَ رَجاءَهُ مِنْالیَقْ ّنْعَرَفَکَ أَ لِمَنْ ، حَّقٌّبِیا رَ
 پروردگارا، سزاوار است کسی که تو را شناخت، امیدش را از تو قطع نکند.

 1عَرَف اهللَ، خافَ اهلل. مَنْ
 ترسد. کسی که خدا را شناخت، از خدا می

نیازی از مردم و نیازمندی و درخواست از  یاز ديگر ثمرات شناخت خدا، ب-
 خداوند است:

 7ّقِ اهلل.خَلْ مُ بِاهللِ سَکَنَهُ الغِنی عَنْعِلْبَهُ الْسَکَنَ قَلْ مَنْ
نیازی از خلق خدا نیز در او قرار  کسی که در قلبش علم به خدا سکونت گزیند، بی

 یابد. می
 4أَلَةً.لَهُ مَسْ هُمْثَرُُأَکْ بِاهللِ اسِالنّ لَمُعْأَ

ها نسبت به خدا، بیشترین سؤال و درخواست را از خداوند خواهد  داناترین انسان
 داشت.

 اش تالش خواهد كرد: و باالخره كسی كه خدا را شناخت، برای اقامتگاه ابدی-

 6بَقاء.عَی لِدارِالْفَ ال یَسْعَرَفَ رَبَهُ کَیْ تُ لِمَنْعَجِبْ
اش  شناسد ولی برای جایگاه ابدی را میکنم از کسی که پروردگارش  تعجب می
 کند! تالش نمی

                                                            

.1،ح135ثواباالعمال،ص1.
.0،ح4/33كافي.4
.3313غررالحكم:.5
.5434غررالحكم:.0
.3433غررالحكم:.3





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول
 

 نیاز به معرفت فطری ّو اثبات آفریدگار
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 اول: مرحلة
 

 0اثبات آفریدگار از راه سیر آفاقی

  
يابد كه جهان مشاهده  انسان با مشاهدة موجودات عالم و تأمل در پیرامون آن، در می

ای است كه محتاج سازنده است. اين حكم اولیه، با تدبر و  نای ساخته شدهشده، بسان ب
شود؛ ضمن اينكه عظمت  تعقل در نظم و به هم پیوستگی اجزای عالم، تأيید و تأكید می

 رسد. و جالل سازندة جهان نیز به اثبات می
« عقل»تصديق به وجود پديدآورندة عالم به مقتضای چیزی است كه آن را 

 م:خوانی می

 1ّقُ بِاهلل.دِیْصْعُقُولِ یُعتَقَدُ التَبِالْ
ای نیست مگر اثبات آفریدگار زیرا آفریدگان  چاره»است که  عقلاین حکم 

 .«موجودند
 7نُوعین.باتِ الصانِعِ لِوُجُودِ المَصْأثْ بُدٌ مِنْ یَکُنْ فَلَمْ

                                                            

ائمةگرايناستكهتعبّديندارد،بلكهنشانجنبةان،مطالبيعقلياستوذكراحاديث،مباحثمربوطبهاينعنو. 1
كردند.نيزبههمينشيوه،استداللمياطهار
.04توحيدصدوق،ص. 4
.1/30كافي. 5
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طور  اینکند. آیا  وجود پدیده بر صانعی که آن را ساخته داللت می»سان  و بدین
یابی کسی را که آن را  کنی، در می که در یک بنای بلند دقت می نیست هنگامی

 «:کنی؟! ساخته است، گرچه سازندة آن را مشاهده نمی
تَ إلی بِناءٍ مُشیَدٍ کَ إذا نَظَرْعَلی أَّنَ صانعاً صَنَعَها. أال تَری أَنَ ّوُجُودُ األَفاعِیلِ دَلَتْ

 1هُ؟!.تُشاهِدْ بانیَ ّوَ لَمْتَرَ الْ تَ لَمْکُنْ لَهُ بانیاً ّو إّنْ تُ أَّنَنِیٍ، عَلِمْمَبْ
تواند وجود آفریدگار را انکار  شود. زیرا از طرفی نمی دچار حیرت می جا آدمی از همین

تواند ذات او را  شناسد و نمی بیند و شخص او را نمی کند و از طرف دیگر او را نمی
ها، انسان به مدد عقل خویش، پدیدآورنده را  دیدهبا تدبر در پ»توصیف نماید. زیرا 
شود، نه از جهت احاطه به  وجود او می شناسد که موجب اقرار به تنها از این جهت می

 1«.توصیف او

 فرمايند: باره می در اين  امیرالمؤمنین علی

ها را از معرفت  خداوند خِردها را بر چگونگی صفات خود آگاه نساخته، اما آن

های هستی بر  ضروری نیز محجوب نکرده است. پس همانا اوست که نشانهالزم و 

 دهند: او گواهی می

هَدُ لَهُ رِفَتِهِ. فَهُوَ الَذی تَشّْواجِبِ مَعْ ها عَنْجُبْیَحْ دِیدِ صِفَتِهِ. ّوَ لَمْلِعِ العُقُولَ عَلی تَحْیُطْ لَمْ

 7المُ الوُجُودِ.أَعْ

شود و آنگاه كه برای رفع حیرت  تر می ساستر و ح اين مسأله در قدم بعدی، جدی
پردازيم، درمیابیم كه:  ها می و شناسايی ذات آفريننده، به تدبر و تعقل بیشتر در پديده

تواند حادث باشد. و  صانع نبايد نظیر مصنوع باشد. اگر مصنوع حادث است، صانع نمی
ور كلی خالق در ط گونه نخواهد بود. و به اگر مصنوع عاجز و ناقص است، صانع اين

صورت، خالق نیز مصنوع  هیچ صفتی نظیر و شبیه مخلوق نخواهد بود. زيرا در غیر اين
 و مخلوق خواهد بود؛ چون دارای صفات مخلوق است.

                                                            

.1/31كافي. 1
)توحيدمفضّل(5/103االنواربحار. 4
.01خطبةالبالغه،نهج. 5



 10  معرفت فطری خدا

سان در اين مرحله تمام اوصاف مخلوقات كه برای انسان شناخته شده است،  بدين
وت ذاتی در همة صفات، میان شود و تباين صفتی، يعنی تباين و تفا از خالق سلب می

 رسد: خالق و مخلوق به اثبات می

 0صانِعِه. تَنِعُ مِنّْقِ ال یُوجَدُ فی خالِقِه. ّوَ کُلُ ما یُمکِنُ فیه یَمْخَلْفَکُلُ ما فی الْ
شود. ]بلکه[ هرچه در مخلوق ممکن  آنچه در مخلوق است در خالق یافت نمی پس هر

 اش ممتنع و محال است. است یافت شود، وجود آن در سازنده
 1دَثَ فِی الصِفات.مُبائِنٌ لِجَمیعِ ما أَحْ

 هاست. خداوند در صفاتش مباين با همة حادث شده

 7قَل.ّوَ هُوَ خاِلفُ ما یُعْ

 4سَ اهللُ کَذلِک.لُوقِ، ّوَ لَیْالمَخْ قَلُ ما کاّنَ بِصِفَةِإنَما یُعْ

. ترجمة دو حديث فوق چنین كند حديث اخیر، علت و دلیل حديث قبلی را بیان می
 است:

شود. ]زیرا[ تنها  خدا بر خالف آن چیزی است که مورد تعقل ]و تصور عقلی[ واقع می
گونه  که خداوند این حالی شود، در آنچه صفات مخلوق را داراست، مورد تعقل واقع می

 نیست.
ک سو، و نفی بینیم نتیجة تعقل و تدبرِ بیشتر نیز اثبات صانع از ي گونه كه می  همان

و حاصل جمع اين دو نتیجه نیز،  6شباهت میان صانع و مصنوع از سوی ديگر است.
حیرت و وَلَه دربارة آفريدگار جهان است. و اين محصول، نهايت سیر عقلی در 

ياد « تجلی خداوند به عقول»از آن به   خداشناسی است كه در روايات اهل بیت

 شده است:

                                                            

.04ق،صتوحيدصدو. 1
.31توحيدصدوق،ص. 4
.1،ح1/34كافي. 5
.1،ح1/143كافي. 0
شود،ومنظورازآن،دوحدّتعطيلويادمي«اخراجازحدّين»اعنوان،ايندومطلببدراحاديثمعصومين. 3

ستنخدابهمخلوقات.تشبيهاست،تعطيليعنياثباتنكردنوجودخداونديانفيآن.وتشبيهيعنيشبيهدان
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 0عُقُول.لْبِها تَجَلی صانِعُها لِ
 کند. ها، آفریننده، بر عقول تجلی می به آفریده
 1عاَلماتِ التَدبیرِ. قِهِ مِنْعُقُولِ بِما یُری فی خَلْظَهَرَ فِی الْ

 های تدبیر که به ما نمایاند، بر خردها آشکار گردید. با نشانه

                                                            

.435،ص133خطبةالبالغه،نهج. 1
.134خطبةالبالغه،ور.ك:نهج3،ح1/101كافي. 4



 

 

 

 

 

 

 مرحلة دوم:
 

 اثبات آفریدگار از راه سیر انفسی

 
ه نیز تجلی خداوند بر عقول است و شرط پیمودن چنین سیری، محصول نهايی اين را

گونه تعلقات، تنها  رفع تعلقات دنیوی و بازگشت به خود است. منظور از اين
های فكری و قلبی است.  نیست، بلكه مراد اصلی وابستگی های بدنی و جسمی وابستگی

ای كه حاصل  ن درجهنمايد، اما به هما طور كامل، مشكل می گرچه انجام چنین كاری به
 نمايد. يابد و نتايج آن بر سالک ظهور می شود، سیر انفسی ادامه می

های بشری، انسان  پس از رهايی از هواهای نفسانی و كنار گذاشتن افكار و انديشه
تواند به خود بازگردد و روح و جان خويش و مصنوعیت و فقر وجودی آن را  می

خود را در حال تغییر و تبدّل و وابستگی  میوجدان كند. در اين وضعیت روحی، آد
نظیر آنچه در  -حال عین يابد كه قائم به غیر است؛ اما در يابد و به حس درونی، درمی می

گونه كه از   شناسد زيرا ذات مقدسش، همان تغییردهندة خود را نمی -سیر آفاقی بیان شد
 ها محجوب است، از عقول و همة قوای بشری محجوب است: چشم

 0صار.أَبْتَجَبَ عَنِ الْتَجَبَ عَنِ العُقُولِ کَمَا احْإِّنَ اهللَ إحْ
 گونه که از چشمها پنهان گشته، از خردها نیز پنهان شده است.  خدا همان

 0قُلُوّب.صارُ ّوَ الْأَبْال تُحِیطُ بِه الْ

                                                            

.133العقول،صتحف. 1
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 گیرند. ها و دلها، خدا را فرا نمی دیده
نَهُ. جَلَ ّوَ تُکَوِ تَحُدَهُ، ّوَ عَلَی الضَمائِر أَّنْ هامِ أَّنْأَّوْلَهُ، ّوَ عَلَی الْتُمَثّ قُلُوّبِ أَّنْعَلَی الْ مُحَرَمٌ

 1ذَلِکَ عُلُواً کَبیراً. یَتهِ. ّوَ تَعالی عَنْقِهِ ّوَ سِماتِ بِرَأداتِ خَلْ عَّزَ عَنْ
بر دلها تحریم شده است که تشبیهش کنند و بر اوهام که محدودش سازند و بر 

که آن را در خود آورند ]و از آن صورتی بسازند[. او از ابزارهای خلقش و  ها اندیشه
 ها برتری بسیار دارد. های آفریدگانش، منزه و مبراست. و از آن ها و توصیف نشانه

ترتیب، در سیر انفسی نیز مانند سیر آفاقی، از سويی صانع و مغیر اثبات  بدين
شود. و از همین جاست  رفتی حاصل نمیشود، و از سوی ديگر نسبت به ذات او مع می

خواهد تا خود را به او معرفی  كه انسان دچار تحیر شده و از تغییردهندة خويش می
 كند.

تفاوتی كه در میان سیر آفاقی و سیر انفسی وجود دارد، اين است كه در بازگشت به 
كند  نفس، انسان با شدت هرچه تمامتر، مصنوعیت و فقر وجودی خويش را وجدان می

و از اين رو با يقین و اطمینان بیشتری به صانع و قیوم و مدبر خويش اقرار و اعتراف 
 كند. می

همتا  بینیم نهايت سیر عقلی در خداشناسی، اثبات آفريدگار و بی گونه كه می  همان
بودن او و حیرت در شناسايی اوست و در اين نوع سلوک، معرفتی از شخص و ذات 

 كهرسد، بل آيد. اما در اين موقف سیر خداشناسی به پايان نمی یآفريدگار به دست نم

 شود. جا آغاز می به معنای حقیقی آن از طريق فطرت و قلب، از همین اهللمعرفة

پس از تجلی خدا بر عقول، اگر انسان خواهان معرفت حقیقی بوده و از آمادگی 
و به ندای وجدانش  روحی نیز برخوردار باشد، خدای متعال بر قلب او تجلی كرده

او را سیراب  -و نه ذهنی و مفهومی -دهد و با معرفت شیرين و گوارای قلبی پاسخ می
سازد. اينجاست كه انسان خود را در پیشگاه خدای سبحان احساس كرده و در عین  می

گويد و راز دل و درد سینه را با او نجوا  خضوع و خشوع و تأثر، با وی سخن می

                                                                                                                                            
.33خطبةالبالغه،نهج. 1
.3،ح1/113كافي. 4



 15  معرفت فطری خدا 

از خداوند، دربارة   های مكرر ائمة اطهار جا، علتِ درخواست كند و از همین می
 شود: معرفت خدا، روشن می

رُقَ کَ؛ حَتَی تَخْصارَ قُلُوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیْأَبْ أَنِرْ کَ. ّوَقِطاعِ إلَیْلِی کَمالَ االنْ إلهی، هَبْ

 ّواحُنَا مُعَلَقَةً بِعِّزِتَصِیرَ أَرْ ّوَ العَظَمَةِدِّنِ قُلُوّبِ حُجُبَ النُورِ فَتَصِلَ إلی مَعْصارُ الْأَبْ

 0سِواکَ مُنحَرِفاً. هَجِ فَأَکُوّنَ لَکَ عارِفاً ّوَ عَنْاَبْنِی بِنُورِ عِّزِکَ الْحِقْلْلهی أََسِکَ...إقُدْ
معبودا، نهایت توجه و انقطاع به سوی خودت را نصیب من گردان. و دیدة قلبهایمان 

کردن به تو منور گردان؛ تا اینکه چشم قلبها، حجابهای نور را را به روشنایی نگاه 
شکافته، به معدن عظمت واصل گردد و ارواح ما به عزت قُدس تو درآویزد... معبودا، 

 تر خود، بپیوند تا اینکه عارف تو شوم و از غیر تو روی گردانم. مرا به نور عزت باشکوه
صِلُنی تُوْ مَةٍکَ بِخِدْنی عَلَیْمَعْمَّزارِ فَاجْالْ دَدُدی فِی اآلثارِ یُوجِبُ بُعْإلهی تَرَ

 1ک.ورِکَ إَلیْدِنی بِنُکَ...فَاهْإلَیْ
شود. پس مرا به کاری  ها، موجب دوری تو می معبودا، سرگرم شدنم به آثار و پدیده

سوی  شود مشغول ساز... پس مرا بوسیلة نور خودت، به که موجب رسیدن به تو می
 خویش هدایت فرما.

 7سَک...فَنی نَفْأَلُکَ...أّن تُعَرِرِفَتِک...فَأَسْهَ مَعْرِفُکَ کُنْیَعْ أَلَة مَنْأَلُکَ مَسْإلهی أسْ
کنم خواستة کسی را که تو را به کنه معرفت ]و شناخت  معبودا از تو درخواست می

 خواهم ... خودت را به من بشناسانی... شناسد... از تو می حقیقی[ می

كه در سورة حمد قرار دارد و مسلمانان  «متَقِیْمُسْالْ راطَدِنا الصِهْاِ» ة شريفةآي

بار در نمازهای يومیه، آن را تكرار كنند، بر طبق  01روزه حداقل  موظف هستند همه

، درخواست افزوده شدن معرفت بنده است نسبت به پروردگارش تفسیر امام رضا
 و نیز عظمت و كبريای او:

 4رِیائِه.ه ّوَ بِعَظَمَتِهِ ّوَ کِبْبِرِفَةِ بِرَمَعْی الْةٌ فِتِّزادَإسْ
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شریفه، بیانگر درخواست افزوده شدن معرفت پروردگار و عظمت و کبریائیتش  آیة
 است.

معرفت » گونه شناخت از خداوند، در تعبیرات قرآن و احاديث معصومین اين
و در عوالم پیشین شود و مسبوق به معرفی خود ا نامیده می« قلوب تجلی بر»يا « فطری

نهفته است و در اين جهان با عنايت الهی، انسان  است كه اثر آن در خمیرماية جان آدمی
 شود. به آن معرفت متذكر می

هدف اصلی كتاب حاضر، توضیح همین معرفت فطری و قلبی و بیان خصوصیات و 
ينجا شرايط تحقق آن و جايگاهش در خداشناسی و مجموعه دين است از اين رو در ا

 شود. از توضیح بیشتر آن، صرف نظر می



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوم
 

 ّو مراحل آّن اهلل معرفة
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

های مختلف و بررسی روش عملی  و تعالیم آن در زمینه  با مراجعه به منابع اسالمی
ها به توحید و عبادت خدا، اين مطلب  پیامبران، خصوصاً در خداشناسی و دعوت انسان 

، دارای مبانی و مراحل خاصی اهللمعرفةروش انبیا و اديان الهی در آيد كه  ت میدس به

های مكاتب بشری  گیرد كه با روش منحصر به فردی بهره می ةاست و از شیو
 های اساسی دارد. تفاوت

طور مجمل و خالصه مراحل خداشناسی دينی را بیان كنیم بايد  اگر بخواهیم به
 گفت:

به هدايت الهی و « تسلیم»و « تذكر»، «تعريف»ز سه مرحلة انسان پس از عبور ا
 رسد: ايمان دينی می

ها  يعنی شناساندن؛ و منظور اين است كه خداوند خود را به همة انسان «تعریف» -

 شود. از آن ياد می« فطرت»شناسانده است. و اين مطلب همان است كه گاهی با واژة 

نسانها در عالم كنونی از معرفت فطری غافلند، يعنی يادآوری. از آنجا كه ا« تذکر» -

ها را  خدای متعال برای يادآوری آن معرفت و اتمام حجت، از راههای مختلف انسان
 پیامبران نیز همین تذكر و يادآوری است. ةسازد و مهمترين وظیف متذكر آن معرفت می

سازد،  میالبته پروردگار انسان از طريق ديگری نیز حجت خويش را بر او روشن 
كنیم كه سخن از اثبات صانع و  چنانكه در آيات و روايات، با مواردی برخورد می

سازی و آماده كردن مخاطب  گونه موارد مقصود يا زمینه ر ايناستدالل عقلی است. د
برای متذكر شدن به معروف فطری است و يا احتجاج و جدال احسن و اسكات خصم 



 توحید و عدلت معرف  11

گونه موارد، روال معمول  معاندين. گذشته از اين گويی به شبهات منحرفین و و پاسخ
 پیامبران، بديهی دانستن وجود خدا و توحید، و تذكر به معروف فطری است.

ها پس از آنكه متذكر معرفت الهی شدند، در  آن است كه انسان« تسلیم»مراد از -
 .آورند كه با تأيید خاص الهی همراه است برابرش تسلیم شده و به او ايمان می



 
 
 
 
 

 

 مرحلة اول:
 

 معرفت فطری )تعریف خدا(
 

مجهول و مشكوک كه  ئلةصورت يک مس اصوالً در اديان توحیدی، شناخت خدا به
محتاج كشف و اثبات باشد مطرح نشده است. سر اين مطلب از ديدگاه منابع دينی، 

هاده بیش از همه، در معرفتی از خدا نهفته است كه در قلب و جان انسان به وديعت ن

از آن ياد « فطرت»شده است؛ معرفتی كه صُنع خداست و در آيات و روايات با عنوان 

 شود. می
رود و همانند  شمار می اين معرفت موهوبی و هدايت نورانی، اساس اديان الهی به

عمود میانی خیمة دين، مجموعة معارف و احكام عملی و اخالقی بر آن استوار 
ود اين عطای الهی، انسان را قدرت دريافت معرفت حقیقی گردد؛ تا آنجا كه اگر نب می

 بود: خدای سبحان نمی

 0تَ.ر ما أَنْأَدِْ تَ لَمْال أَنْ کَ. ّوَ لَوْتَنی إِلَیْکَ ّوَ دَعَوْتَنی عَلَیْتَ دَلَلْتُکَ ّوَ أَنْبِکَ عَرَفْ
تو را به تو شناختم و تو مرا بر خودت داللت و راهنمایی نمودی و به سوی خویش 

 دانستم کیستی. خواندی. و اگر تو نبودی نمی
مقام رسالت و واليت نیز مقدور كسی  بلكه بدون اين تعريف، حتی معرفتِ

 گشت: نمی

                                                            

ثمالي.ةحمزالجنان،دعايابومفاتيح. 1
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 0ولَکَ.رَسُ رِفْأَعْ سَکَ لَمْفنی نَفْتُعَرّ لَمْ سَکَ. فَإَنَکَ إِّنْنی نَفْمَ عَرِفْاَللهُ
ن صورت، رسولت را نخواهم پروردگارا، خودت را به من بشناسان، که در غیر ای

 شناخت.
اين معرفت فطری تا بدانجا جنبة زيربنايی و اصولی دارد كه حتی اگر برخی عبادات 

شوند، بدين دلیل است كه اين عبادات در انسان حالت رجوع  عنوان عمود دين ياد می به
ماز كنند كه ن به خويشتن و يادآوری آن معروف فطری و توجه به خداوند را ايجاد می

 ذكر خدا و معراج مؤمن است.
توان در دو  مباحثی را كه در كتاب و سنت پیرامون مسأله تعريف آمده است، می

دهد معرفت فطری  فصل عمده بیان نمود. فصل اول متضمن مباحثی است كه نشان می
دار اين وديعة  در چه موقف و جايگاهی به انسان عطا شده و از چه زمانی انسان امانت

حاصل و نتیجة تعريف الهی و حقیقت و  رديده است. و فصل دوم دربارةلهی گا
 پردازد. خصوصیات آن معرفت به بحث می

                                                            

.4،ح13/543االنواربحار. 1



 

 

 

 

 

 

 فصل اول:
 

 موقف تعریف

 
نمايد، اين است كه روح انسان قبل از ورود به  بديهی می آنچه از ادله و شواهد اسالمی

را طی كرده، وقايع و مناظری را   عالم دنیا و تعلق به بدن جسمانی، عالم بلكه عوالمی
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.

و در  «.عالم ارواح»اند؛ مثل  در برخی از اين مواقف انسانها فقط دارای روح بوده

عالم »جسدی خاص گرديده است؛ چنانكه در دارای قالب و  برخی ديگر روح آدمی
 گونه بوده است. اين «ذر

ها در يک فضای مقدس و نورانی، مورد تفضل و  درهمین عوالم بوده كه همة انسان
اند و پس از اعطای اختیار و ارائة معرفت خداوندی،  عنايت حضرت حق قرار گرفته

 «بلی»ی در پاسخ گفتند: ؟ و همگ«كُمتُ بِرَبِأَلَسْ»مورد سؤال قرار گرفتند: 
گرچه با ورود بشر به عالم دنیا، خصوصیات اين منازل و مراحل، مورد نسیان و 

شود، اما اصل و اثر آن معارف فطری در نزد انسان حاضر و همیشه با  فراموشی واقع می
 وجود او عجین و همراه است.
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 0ّونَه.کُرُقِفَ ّوَ سَیَذْنَسُوا المَوْ ّوَ رِفَةُمَعْفَثَبَتَتِ الْ
ها  ها ثابت شد و موقف و محل دریافت معرفت از یاد آن پس معرفت خدا در انسان

 رفت و بعداً متذکر آن خواهند شد.
گذاری شده  اين معرفت ثابت و پايدار، چونان ستونی محكم، در وجود انسان پايه

كه  میبر آن استوار گردد؛ دين قیم و مستحك« دين حنیف»است تا در عالم كنونی، بنای 
 استحكام خويش را بیش از همه و پیش از همه، مديون عمود پوالدين فطرت است.

 كنیم: مربوط به اين بحث را نقل می حال برخی از آيات و احاديثِ

تُ أَلَسْ مْفُسِهِلی أَنْعَ هَدَهُمّْوَ أَشْ تَهُمْیَذُرِ ظُهُورِهِمْ ی آدَمَ مِنْبَنِ کَ مِنْأخَذَ رَبُ ّوَ إذْ»

ما تَقُولُوا إنَ هذا غافِلین* أَّوْ ا عَنْنا کُنّإِ قِیامَةِمَ الْتَقُولُوا یَوْ نا أَّنْقالُوا بَلی شَهِدْ کُمْبِبِرَ

 1«.طِلُوّنمُبْلِکُنا بِما فَعَلَ الْأفَتُهْ دِهِمْبَعْ ةً مِنْیَا ذُرِلُ ّوَ کُنّقَبْ رَکَ آباؤُنا مِنْأَشْ
و از پشت بنی آدم، فرزندانشان را بیرون آورد و به خاطر بیاور زمانی را که پروردگار ت

آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟! گفتند: آری؛ 
دهیم. تا اینکه در روز رستاخیز ]نتوانید بهانه آورده[ بگویید: ما از این غافل  گواهی می

ها  ا هم فرزندان بعد از آنبودیم! یا بگویید: پدران ما قبل از ما مشرک بودند و م
 سازی؟! بودیم. آیا ما را به سبب آنچه باطل گروان انجام دادند. هالک می

گويد كه در آن، پروردگار آدم، از  ها سخن می ای از وجود انسان آية شريفه از مرحله
فرزندانش به ربوبیت خويش اقرار گرفت و اين اقرار بدان جهت گرفته شد كه كفار و 

روز قیامت نگويند كه ما از خدا غافل بوديم و يا چون پدران ما مشرک  مشركین در
 بودند ما نیز مشرک شديم.
ها  شود كه پروردگار متعال شناختی دربارة خود به جمیع انسان از اين آيه استفاده می

اند؛ و اين  داده است، به طوری كه همة آدمیان به ربوبیت او شهادت و گواهی داده
حجت بالفعل بر همة انسانهاست و به حدی روشن و قوی است كه  شناخت و اقرار

شرايط خانوادگی و محیط كفرآلود اجتماعی، قادر به از بین بردن كامل آن نیست و از 
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 15  معرفت فطری خدا

تواند بر مشركان و كفار، احتجاج كرده و عذر غفلت  اين رو خدا در روز قیامت می
 ها، و يا مشرک بودن پدرانشان را نپذيرد. خود آن
يات فراوانی در تفسیر و تبیین اين آية شريفه وارد شده كه در ادامه، برخی از روا

ها در عوالم پیشین، اهلل  ها نقل خواهد شد. در اين احاديث بیان شده كه همة انسان آن
ای در وجود او  گونه شک و شبهه نحوی كه هیچ اند، به تعالی را بالمعاينه مشاهده كرده

بود كسی قادر نبود پروردگار خويش را در اين دنیا  رفت نمیاند و اگر اين مع نداشته
 بشناسد.

خورد اين است كه در مورد عوالم  كه در اين احاديث به چشم می  نكتة مهمی
متعددی به اين آيه استدالل شده است. اين نكته نشانگر آن است كه اخذ میثاق در 

بیان « عالم ارواح»ثاق را در عوالم متعددی به وقوع پیوسته است. برخی روايات اخذ می

ها با بدن خاصی  ای كه روح انسان ؛ يعنی مرحلهّ«عالم ذر»اند و برخی ديگر در  كرده

 همراه بوده است.
خورد آن است كه پس از اخذ میثاق،  از جمله نكاتی كه در اين روايات به چشم می

ن ثابت مانده است. اند، اما اصل معرفت خدا در قلوبشا ها موقف را فراموش كرده انسان
و در برخی ديگر از روايات آمده است كه خداوند معاينه را فراموشاند، اما اصل اقرار را 

 ها ثابت و استوار گردانید. در قلوب انسان
شود كه خصوصیات موقف و مكان تعريف الهی مورد  گونه احاديث معلوم می از اين

عطا شده كه از آن تعبیر به فراموشی واقع شده است. و همچنین عین آن معرفت ا

ها حاضر نیست، بلكه تنها اصل شناخت  شود، در اين عالم در نزد انسان می« معاینه»

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 

 شود: ها بیان شده، نقل می ر آنفوق د

 دربارة آية میثاق سؤال كردم. فرمود:  گويد: از امام باقر زراره می



 توحید و عدلت معرف  12

 سَهُ. ّوَ لَوْأَراهُم نَفْ ّوَ مِ القیامَةِ. فَخَرَجُوا کَالذَرِ، فَعَرَفَهُمْیَتَهُ إِلی یَوْرِ آدَمَ ذُرِظَهْ رَجَ مِنْأَخْ

 0ه...بَدٌ رَأَحَ فْرِیَعْ ال ذلِکَ، لَمْ
صورت ذرات  ها به خدا فرزندان آدم را تا روز قیامت، از پشت آدم بیرون آورد. آن

داد،  کوچکی بودند. آنگاه خود را به آنان نمایاند و شناساند. و اگر این واقعه رخ نمی
 شناخت. کسی پروردگارش را نمی

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

رِ أَحَدٌ یَدْ ال ذلِکَ، لَمْ ماً. ّوَ لَوْقِفَ. ّوَ سَیَذکُرُّونَهُ یَوّْوَ نَسُوا المَوْ رِفَةُ فی قُلُوبِهِمْمَعْبَتَتِ الْثَ

 1.رازِقُه خالِقُهُ ّوَ ال مَنْ مَنْ
ها موقف میثاق را فراموش کردند. و روزی آن  ها ثابت ماند و آن شناخت خدا در قلب

دانست آفریننده و روزی  اگر این مسئله نبود، کسی نمی به یادشان خواهد آمد. و
 رسانش کیست.

 دربارة آية میثاق فرمود:  امام صادق

ال ذلِکَ، ما . ّوَ لَوْرارَ فی صُدُّورِهِمْإِقْبَتَ الْمُعایَنَةَ ّو أثْساهُمُ الْنْکاّنَ ذلِکَ مُعایَنَة اهلل. فَأَ

 7«اهلل. خَلَقَهُم لَیَقُولُنَ مَنْ تَهُمّْوَ لَئِن سَأَلْ»لُ اهلل: قَوْ عَرَفَ أَحَدٌ خالِقَهُ ّوَ ال رازِقَه. ّوَ هُوَ
ها برد و اقرار را در  این مطلب معاینة خدا بود. پس از آن، خداوند، معاینه را از یاد آن

قلبهایشان ثابت و استوار ساخت. و اگر این مطلب نبود، کسی آفریدگار و 
و اگر از »ة شریفه به همین مطلب اشاره دارد: شناخت. و این آی رسانش را نمی روزی

 «.گویند: خدا آنان سؤال کنی که چه کسی آنان را آفرید، در پاسخ می
در آيات و احاديث فراوانی، از عوالم سابق، سخن به میان آمده و از وقايع اتفاق 

تی گونه احاديث در اكثر موضوعات اعتقادی و ح ها، گزارش شده است. اين افتاده در آن
اخالقی و فقهی، همچون ابواب توحید، نبوت، امامت، معاد، حج، دعا، روح و نفس، 

توان سراغ  خورد و كمتر بحثی از مباحث اعتقادی را می خلقت و غیره، به چشم می
 4نحوی بدين موضوع اشارتی نرفته باشد. نگارنده در جای ديگر گرفت كه در آن به
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.144ـ141يونانواديانالهي،صفحاتفلسفةمبانيخداشناسيدر. 0



 13  معرفت فطری خدا

ها  باره ذكر كرده و پیرامون برخی از آن ر اينروايت را د 111آيه و حدود  04مدارک 
 كنیم: باره اكتفا می توضیحاتی داده است. و در اينجا تنها به سه نقل قول در اين

كند كه فقیه و مورخ عالیقدر عالمة امینی  بزرگ تهرانی نقل می مرحوم آقا -0
 03و در آن،  صفحه، در تفسیر آية میثاق نگاشته 061ای در  صاحب كتاب الغدير، رساله

تر اين كه ايشان پس  حديث دال بر وجود عالم ذر عنوان كرده است. جالب 071آيه و 
يعنی رواياتی كه سلسله  -حديث را صحیح اصطالحی 41از بررسی اسناد اين احاديث، 

 0دانسته است. -هستند ها، همگی عادل و شیعة دوازده امامی سند آن
 ةزی، كه بر اساس مبانی خاص فلسففیلسوف شهیر، صدرالمتألهین شیرا -1

خويش به تفسیر عالم ارواح پرداخته است، اصل وجود عالم ارواح را از ضروريات 
داند كه قابل  مذهب شیعه دانسته، تعداد احاديث مربوط به آن را بیشتر از آن می

 شمارش باشد. عین عبارت ايشان چنین است:

باّبِ رِ لّزّومِ التَناسُخ. ّو الرِّوایاتٌ فی هذا الْغَیْ لَی البَدَّنِ مِنْنونةٌ سابقةٌ عَةِ کَیْسِ اآلدمیَلِلنَفْ

 ها کانَتْأنَسادِ کَلَ األجْاألرّواحِ قَبْ ةً؛ حتی أَّنَ کَینُونَةَرَصی کَثْطَریّقِ أصحابِنا ال تُحْ مِنْ

 1.هِمْواّنُ اهللِ عَلَیْرِضْ ةِهَبِ اإلمامیَرّوریاتِ مَذْضَ مِنْ
ر بدن، وجودی داشته است، بدون آنکه الزمة این سخن تناسخ روح انسان سابق ب

باره از طریق شیعه نقل شده، از جهت کثرت، قابل شمارش  باشد. و روایاتی که در این
ای که تقدم ارواح بر اجساد، همچون ضروریات مذهب امامیه رضوان  نیست؛ به گونه

 اهلل علیهم است.

لة فطرت به تفسیر آیات میثاق پرداخته و اهلل بهشتی پس از طرح مسأآيةشهید  -3

 گیرد: نتیجه می
كند كه در آن آدمیزادها در  ها ياد می ها از گفتگويی میان خدا و همة انسان اين آيه»

ها به  اند و در اين گفتگو همة آن برابر خدا قرار گرفته و با او در گفتگو بوده
اند،  و شهادت داده راف كردهخداوندگاری خدا و اين كه او كارگردان هستی است اعت

                                                            

.0/545الذريعه. 1
ازالمشرقالثاني.3ة،قاعد45كتابالعرشيّه،ص. 4
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شهادتی كه در روز رستاخیز جلوی هر نوع عذر و بهانه، عذر آگاه نبودن و خبر نداشتن 
 «گیرد. تأثیر گذشتگان قرار گرفتن را می و تحت

ای كه پیمان فوق در آن بسته شده است  ايشان پس از بیان اين مطالب، به صحنه
الم ذرّ يعنی حسن بصری و معتزله و برخی پردازد و پس از نقل نظرية منكرين ع می

نويسد:  تفاسیر كه به تعبیر ايشان آهنگ تأويل دارد، خود وجود عالم ذر را پذيرفته و می
توان گفت اين است كه در آن اجماالً از يک مرحله از  آنچه دربارة مفاد اين آيه می»

 0.«داشته اند...  شود كه در آن به خداوندگاری خدا اعتراف ها ياد می هستی انسان

                                                            

.03ـ35محمّدحسينيبهشتي،خداازديدگاهقرآن،صسيد 1.



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم:
 

 های فطرت( حاصل تعریف )ویژگی

 
 پردازيم: در اين فصل به خصوصیات اصلی فطرت می

 
 فطرت، نوعی معرفت و شناخت خداست نه عقیده یا گرایش یا توان -1

گونه كه در بحث از آية میثاق گذشت، حاصل تعريف خداشناختی متعالی دربارة   همان
ی است. در اينجا به برخی آيات و روايات ديگر در اين زمینه ذات اقدس اله

 پردازيم: می

ّقِ اهللِ ذلِکَ لَ لِخَلْدِیْها ال تَبْاسَ عَلَیْتی فَطَرَ النّرَةَ اهللِ الَهَکَ لِلدِینِ حَنیفاً فِطّْوَجْ فَأقِمْ»

 0«لَمُوّن.اسِ ال یَعْثَرَالنّلکِنَ أکْ مُ ّوَقَیِینُ الْالدِّ

اهلل مطرح  ةعنوان فطر کند و آن را به دعوت می 1، به سوی دین حنیفآیة شریفه

دارد که انسان بر آن مفطور و سرشته شده است، و سپس  کند و بیان می می

                                                            

.54(/54روم). 1
معنايةشريفه.دربارآيةشريفه،ازلحاظادبي،حالاستياازدينياازمأمورومخاطبآيةدر«حنيفاً»ةواژ. 4

نبهسويياست.وبهدراصلبهمعنايميل،تمايلوكجشد«حنف»يعني«حنيف»ريشةلغوياينلفظبايدگفت:
شود.حنيفبهمعنايراهراستوگفتهمي«أحنَف»رودكسيكهپايشتمايلوكجيداردوباحالتخاصيراهمي

كسيكهبهسويدينمستقيم،ميلپيداكردهياازدينكجياعراضنموده،نيزآمدهاست.بهمسلمانان،حنيفگفته
/0،الصحاح4/114بارهمراجعهكنيدبه:معجممقاييساللغهلشدهاست.دراينشودزيرابهدينمستقيممتمايمي
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فرماید فطرت قابل تغییر و تبدیل نیست و دین قیم و استوار نیز همین دین  می
 فطری است.

وارد شده، حنیف  0«رِکینَ بِهرَ مُشْیْحُنَفآءلِلِه غَ»در رواياتی كه در ذيل آية شريفة 

 اند: بودن را به فطرت تفسیر و معنا كرده

« رِکینَ بِهِرَ مُشْحُنَفاءَ لِلِه غَیْ»لِ اهللِ عَّزَّوَجَلَ: قَوْ عَنْ  فَرٍتُ أبا جَعْ: سَأَلْقالَ زُرارَةَ عَنْ

 1رَة.فِطْ؟ قالَ: هِیَ الْةُحَنِیفِیَا الْتُ: مَّوَ قُلْ

 7رِفَتِه.ّقَ عَلی مَعْخَلْها. فَطَرَ اهللُ الْاسَ عَلَیْرَةُ الَتی فَطَرَ النّفِطْةُ؟ قالَ: هِیَ الْفِیَنِیْحَمَالْ

حنیف بودن به فطرت و فطرت به معرفت  4در روايت اخیر و برخی روايات ديگر،
خدا تفسیر شده است. احاديث زيادی ذيل آية فطرت در كتب روايی موجود است. 

بابی  «اثبات الهداة»در كتاب ديگرش،  ،«ّوسائل الشیعه»املی، مؤلف كتاب شیخ حر ع

 62منعقد كرده و « ةبِیَةٌ ال کَسْرِیَهَبِیَةٌ فِطْةٌ مَوْرِیَّوْةَ ضَرُمالِیَإجْالْ رِفَةَإِّنَ المَعْ»را تحت عنوان 

ث بیش از كند: به دلیل اينكه اين احادي حديث در اين باب نقل كرده، و سپس اضافه می
 6ها را آورديم. حد تواتر است، ما فقط برخی از آن

 ةَرَطْفِ: »هِتابِی کِفِ لَجَّوَّزَعَ اهللِ لُوْ؛ قَاهللُ کَحَلَ: أصْرٍفَعْبی جَأَلِ تُلْ: قُقالَ ةَرارَزُ نْعَ

 هُنَأَ هِتِفَرِعْلی مَعَ ثاقِالمیْ دَنْعِ دِیْحِوْی التَلَعَ مْهُرَطَ: فَ؟ قالَ"هایْلَعَ الناسَرَطَتی فَالَ اهللِ

ال  ّوَ مْهُبُرَ نْوا مَمُلَعْیَ مْ، لَکَال ذلِ وْ: لَقالَ مَثُ هُسَأْرَ أَطَاْطَ: فَوه؟ قالَبُخاطَ : ّوَتُلْ. قُمْهُبُرَ

 2.مْهُقُرازِ نْمَ

                                                                                                                                            
بهفطرتومعرفتواسالمتفسير«حنيفيّت».درروايات،13واساسالبالغه،ص130،المصباحالمنير،ص1503

بودن،بهچپوراستفطرتواردشده،يكيازمصاديقدين،نمازومصداقحنيفآيةشدهاست.درحديثيكهذيل
توجهنكردنبيانشدهاست.دررواياتديگرمصداقدين،قبلهومصداقحنيفبودن،اخالصدرعبادتودورياز
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.51(/44حج) 1.
.1،ح534معانياالخبار،ص. 4
.340،ح1/533المحاسن. 5
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.343و340ح1/533ورجوعشودبهكتابالمحاسن3،ح554توحيدصدوق،ص. 3
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ها را، هنگام میثاق بر معرفت  دربارة آیة فطرت فرمود: خدا انسان  امام باقر

 روردگار انسانهاست، بر توحید مفطور ساخت. راوی از امامخویش به اینکه پ

سر مبارک خویش را فرو   ها را مورد خطاب قرار داد؟ امام پرسید: آیا خدا آن 
رسان خویش را  افکند و سپس فرمود: اگر این خطاب نبود، آدمیان پروردگار و روزی

 شناختند. نمی
، همان فطرت توحیدی است «فطرت»شود كه مراد از كلمة  از اين حديث معلوم می

صورت مكالمه  كه هنگام میثاق و پیمان دربارة معرفت خدا، حاصل گشته و اين میثاق به
رسانش را  بود كسی پروردگار و روزی انجام يافته است و چنانكه اين معرفت نمی

 شناخت. نمی

 در مورد آية فطرت فرمود:  امام صادق

 0ید.حِوْی التَلَمیعاً عَجَ مْهُرَطَفَ
 خدا همة مردم را بر توحید مفطور ساخت.

 اهللمعرفة شود، در برخی موارد فطرت به ه میگونه که در احادیث فوق مشاهد  همان

با توحید  اهللمعرفة ای موارد به توحید. در توضیح این مسأله باید گفت تفسیرشده و در پاره

 کرده است. ها معرفی یکی است و خداوند خود را متوحداً به انسان
 در روايت زراره نیز كه قبالً نقل شد، آمده بود:

 .مْهُبُه رَنَه، أَتِفَعرِلی مَعَ یثاقِمِالْ دَنْعِ حیدِوْلی التَعَ مْهُرَطَفَ

به اينكه پروردگار انسانهاست، بر توحید  اهللمعرفة ها را هنگام میثاق بر خدا انسان

 مفطور ساخت.
معرفت فطری با شناخت فلسفی است. زيرا اكثر های  اين مطلب يكی از تفاوت

كند و برای اثبات توحید، به ادله و  براهین اثبات وجود خدا، تنها وجود خدا را اثبات می
 براهین ديگری نیاز است.

                                                            

،1/533والمحاسن3،3،ح541وتوحيدصدوق،ص3،ح4/15ورجوعشودبه:كافي5،ح4/14كافي. 1
.345ح
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 «دین اهلل»، «اهللمعرفة»قابل ذكر است كه در احاديث اهل سنت نیز فطرت به معنای 

 0تفسیر شده است. «اسالم»و 

ای  قرآن كريم نیز صريحاً آمده است كه در وجود خدا هیچ شک و شبهه در آيات
گويند  ها و زمین كیست، می ها پرسیده شود پديدآورندة آسمان نیست و اگر از انسان

 خدا:

 7."ضرْأَالْ ّوَ ماّواتِالسَ رِفاطِ کٌشَ ی اهللِفِأَ مْهُلُسُرُ تْقالَ"

 7."اهلل نَولُقُیَلَ ضِرْأَالْ ّوَ ماّواتِالسَ ّقَلَخَ نْمَ مْهُتَلْأَسَ نْئِلَ ّوَ "

 فرمود: پیامبر اكرم

 ّوَ»ه: ولُقُ کَذلِفَ هُقُخالِ لَجَّوَّزَعَ اهللَ ّنَأَبِ ةِفَرِعْمَی الْلَی عَنِعْیَ ةرَطْفِی الْلَعَ دُولَیُ ودٍلُوْمَ لُکُ

 4."اهلل نَولُقُیَلَ ضِرْأَالْ ّوَ ّواتِامالسَ ّقَلَخَ نْمَ مْهُتَلْأَسَ نْئِلَ
شود و مراد از فطرت، معرفت به این است که خدا  هر مولودی بر فطرت متولد می

ها بپرسی: چه  اگر از آن»خالق اوست. و این آیه شریفه به همین مطلب اشاره دارد: 
 «ها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت: خدا. کسی آسمان

فطرتی كه اساس اديان الهی  دهند بینیم آيات و روايات نشان می طور كه می همان

اهللمعرفة است، معرفت و شناخت خدا و توحید اوست و حاصل تعريف خداوند،
 باشد. می

به خدا نیست. زيرا از آنجا كه دنیای كنونی، موقف امتحان « عقیده»بنابراين فطرت، 

و ابتالست و شبهات و امیال و اهوای آدمیان نیز كم نیستند و از طرف ديگر انسان 
توان گفت هر انسانی ضرورتاً به  امل استطاعت و قدرت اراده و اختیار است، لذا نمیح

خدا معتقد است؛ گرچه حامل معرفتی متعالی از اهلل تبارک و تعالی است كه با تذكر 
 كند. شود و در موارد بسیار عقیده و ايمان نیز پیدا می مذكرين و تبلیغ مبلغین، متذكر می
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ماند كه چرا برخی، در اين  ايی برای اين سؤال باقی نمیبر اين اساس، ديگر ج
جهان خدا را منكرند. زيرا فطرت، معرفت است و اقرار و انكار به اختیار انسان واگذار 

گیرد.  شده است و لذا به حسن و قبح متصف شده و ثواب يا عقاب بدان تعلق می
ه، نور حقیقت از گذشته از اينكه همین فطرت، به واسطة عوامل ديگر محجوب شد

 تر بیان خواهد شد. اين مطلب مشروح« تسلیم و ایمان»ماند. در بحث  انسان پنهان می

 به خدا نیست.« گرایش»يكی ديگر از نتايج بحث فوق اين است كه فطرت، 

با وجود اين، از آنجا كه انسان، با فطرت الهی خويش، خدای رحمان و رحیم، كريم 
يابد، لذا نسبت به او گرايش پیدا  نی را، با تمام وجود میداشت و عطوف و زيبا و دوست

 ورزد. بنابراين گرايش متأخر از فطرت است. كرده و به او محبت می
سان آن كس كه خدای خويش را در نور فطرت با اوصاف جالل و جمال  بدين

 بندد. و اصوالً حبّ سپارد، و به چیزی به غیر او دل نمی كند، دل بدو می مشاهده می
چه در غیر اوست، میل و هوا و هوس  توان يافت و هر راستین را در محبوب راست می

و خودپرستی است؛ گرچه با الفاظ زيبا بیان شود. و آن كس كه مجاز را قنطرة حقیقت 

 0...« کَلَ سَیْما لَ هورِالظُ نَمِ کَرِیْغَلِ وّنُکُیَأَ»داند، از حقیقت بدور است؛ كه:  می

واء و استكبار و غرور و عناد، وجودش را پر كرده و سیاهی جايی آری؛ كسی كه اه
برای نور در قلبش باقی نگذاشته، گرايشی نیز به خدا ندارد، از اين رو اين سؤال كه 

ها به خدا گرايش و كششی ندارند، وجهی نخواهد داشت. توضیح  پس چرا برخی انسان

 خواهد آمد.« تسلیم»اين مطلب نیز در مرحلة 

 نیست.« توانِ خداشناسی»گر نتايج بحث مذكور اين است كه فطرت از دي

شود كه خدای خويش را  به انسان داده می  اصوالً توان خداشناسی هنگامی
شود تا با استفاده از آن خدا را  شناسد و لذا قدرت و توان اين شناخت به او داده می نمی

گرچه به -الیترين درجه در نزد انساندر ع اهللمعرفة بشناسد. بنابراين با توجه به اينكه

ماند؛  حاضر و حاصل است، جايی برای توان و قدرت باقی نمی -نحو بسیط و مكنون
 زيرا نتیجة بكارگیری قدرت، تحصیل امر حاصل خواهد بود.

                                                            

.503الجنانواقبالاالعمال،ص،مفاتيحالشهدابخشدومدعايعرفهسيد. 1



 توحید و عدلت معرف  44

قادر است پس از تذكر مذكرين و عنايت الهی،  آری؛ اگر منظور اين باشد كه آدمی
 آورد.اصل معرفت فطری را به ياد 

های روحی و عبادات خالصانه، زمینة توجهات خاص الهی را  و يا با مجاهدت
فراهم كند تا مراتب عالی معرفت فطری كه در لسان روايات به رؤيت و معاينه تعبیر 

شود، بر او تجلّی نمايد، و يا اينكه بر اثبات صانع از طريق آيات آفاقی و انفسی،  می
ها را دارد. اما  مطلب درست است و انسان چنین توانايی احتجاج و استدالل نمايد، اين

اينها به فطرتی كه اساس دين است، ربطی ندارند و نبايد در تفسیر و توجیه فطرت به 
 كار گرفته شوند.

 
 صُنع خداست نه فعل انسان فطریمعرفت  -2

ويش در آيات زيادی از قرآن كريم، خدای متعال، هدايت را فعلی از افعال اختصاصی خ
كه احدی در آن شريک نیست، معرفی كرده است. اين آيات هدايت حقیقی را فقط 

 دانند كه از طرف خدا باشد: هدايتی می

 1«.دیهُلْنا لَیْلَعَ إّنَ»
 همانا، راهنمایی و هدایت بر ماست.

 7«.شاءیَ نْدی مَهْیَ اهللَ نَلکِ ّوَ تَبْبَحْأَ نْدی مَهْال تَ کَإنَ»
کنی؛ خداست که هر که را بخواهد هدایت  بخواهی هدایت نمیتو هر کسی را که 

 کند. می

 3«.شاءیَ نْی مَدِهْیَ اهللَ نَلکِ ّوَ مْداهُهُ کَیْلَعَ سَیْلَ»

 4«.یدَهُالْ وَهُ ی اهللِدَهُ إّنَ»
 هدایتی که از سوی خدا باشد، هدایت حقیقی است.

 1«.ی اهللدَی هُدَهُالْ إّنَ»
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 هدایت، هدایتِ خداست.
گونه معانی در مورد معرفت خدا  كتب آسمانی عهد عتیق و جديد نیز به اين در
 شود: خوريم. برای نمونه يک عبارت كوتاه نقل می برمی

 1خدا خود را شناسانیده است.

باره وارد شده،  های مختلف در اين در دعاها و احاديث فراوانی هم كه در كتاب
ه بندگان در آن نقشی ندارند معرفی شده عنوان صُنع و فعل خدا ك صريحاً معرفت، به

 است.
 ای برای رسیدن مردم به در اين روايات بیان شده كه خدای متعال هیچ وسیله

نیستند بلكه بر  اهللمعرفة ها مكلف به در اختیار آنان قرار نداده است و آن اهللمعرفة

اطاعت از خداست معرفی خود و بیان آن، و بر انسانهاست تسلیم در مقابل او و 
ها احتجاج  وسیلة همین معرفت اعطايی بر انسان فرامینش. در روز قیامت نیز خدا به

 خواهد كرد.
 شود، مذكور است: اين مطالب در رواياتی كه در زير نقل می

یها فِ بادِعِلْلِ سَیْ. لَاهللِ عِنْصُ نْ؟ قال: مِیَهِ نْمَ عِنْصُ نْمِ ةُفِرِعْمَلْ: اَاهللدِبْی عَبِأَلِ تُلْقُ

 1.عٌنْصُ

پرسیدم: معرفت کار چه کسی است؟ امام )ع(   گوید: از امام صادق راوی می
 فرمود: کار خداست نه بندگان.

 فرمود:  امام صادق

 مْهُفَرَإذا عَ ّقِلْخَی الْلَعَ لهِلِ . ّوَمْهُفَرِعَیُ ّنْأَ ی اهللِلَعَ ّقِلْخَلْلِ وا. ّوَفُرِعْیَ ّنْه أَقِلْلی خَعَ لهِلِ سَیْلَ

 7وا.لُبَقْیَ ّنْأَ
ها نیست. بر خداست معرفی خود. و بر انسانهاست  شناختِ خدا بر عهدة انسان

 پذیرش او پس از تعریف.

 0؟ قال: ال.عٌنْصُ ةِفَرِعْمَی الْفِ اسِلنّلِ  ضاالرِ نِسَحَبی الْأَلِ تُلْقُ
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فرمود:   ها در معرفت نقشی دارند؟ امام سؤال شد: آیا انسان  از امام رضا
 خیر.

 فرمود:  امام صادق

 1یالً.بِها سَیْإلَ مْهُلَ لْعَجْیَ مْلَ ّوَ ةَفَرِعْمَالْ بادَالعِ اهللُ فِلِکَیُ مْلَ
ها را بر معرفت مکلف نساخته است و راهی هم برای معرفت در  خداوند انسان

 ها قرار نداده است. انسان

 7ه.سَفْی نَنِفَرَما عَبِ ؟ قالَکَبَرَ تَفْرَعَ مَ: بِنینْمِؤْمُالْرُیْمِأَ لَئِسُ

پرسیده شد: چگونه پروردگارت را شناختی؟ فرمود: به معرفیِ  از امیرالمؤمنین
 خودش، او را شناختم.

 فرمود: شنیدم كه می  گويد: از امام صادق راوی می

 4.هِسِفْنَ نْمِ مْکُفَرَعَ دْما قَبِ مْکُیْلَعَ جَتَاحْدِقَ هُنَال أَإِ بٌیْجِعَ هُلَکُ اهللِرَمْأَ ّنَإِ
همة کارهای خدا عجیب است، اال اینکه به واسطة معرفی خود بر شما، بر شما حجت 

 را تمام کرده است.

: ؟ قالَةفَرِعْمَهاالْبِ وّنَنالُیَ داةٌاس أَی النّفِ لَعِجُ لْهَ اهللُ کَحَلَصْ: أَاهللدِبْبی عَأَلِ تُلْقُ

 6.یاّنُبَالْ ی اهللِلَ: ال. عَ؟ قالَةفَرِعْمَوا الْفُلِکُ لْهَ: فَتُلْقالَ: ال. قُفَ

عرض کردم: آیا در مردم ابزاری نهاده شده که   گوید: به امام صادق راوی می
وسیلة آن به معرفت برسند؟ امام فرمود: خیر. عرض کردم: آیا به تحصیل معرفت  به

 تکلیف دارند؟ فرمود: خیر. بر خداست که بیان کند.

 فرمود:  امیرالمؤمنین

 2ساّن.حْإِالْ ّوَ لِدْعَالْ ّوَ ّوفِرُعْمَالْبِ رِمْأَالْبِ رِمْأَی الّْولِأُ ، ّوَةِسالَالرِبِ ولَسُالرَ ، ّوَاهللِبِ وا اهللَفُرِعْاِ
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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.

 0ه.ذاتِبِ هِلی ذاتِعَ لَدَ نْیا مَ
 کنی. ای کسی که خودت بر خود، داللت می

 

 فطری، معرفتی صریح و روشن است نه شناختی مبهم معرفت -3

گونه كه در فصل اول گذشت، خدای متعال در مواقفی پیش از اين عالم، شناخت   همان
بیت خويش اقرار گرفت. در ها اعطا كرد و سپس از آنان بر ربو حقیقی خود را به همة انسان

 ها شناساند. اين معرفی، اهلل تعالی در يک فضای مقدس و نورانی شخصِ خويش را به انسان

 7أراهم نفسه....

گونه شک و  ها او را با چشم الهی، مشاهده كردند، به طوری كه هیچ و همة انسان
ر احاديث با ای در آن نبود. شدت و وضوح اين معرفت به قدری بوده است كه د شبهه

شود و قطعاً اين معاينه ديدن به چشم سر و يا  از آن ياد می 4«رؤیت»و  7«معاینه»تعابیر 

 تجسم پروردگار نیست.
ها را  ها در حاالت مختلف، به واسطة عواملی كه خداوند آن در عالم كنونی نیز انسان

ند؛ گرچه میزان شو وسیلة تذكر و يادآوری معرفت فطری قرار داده، متذكر آن معرفت می
متذكر شدن افراد در حاالت مختلف به يک اندازه نیست و معموالً عینِ آن معرفت پیشین 

گردد. اين تجلیاتِ معرفتی نیز صنع  هايی از آن بر انسان متجلی می شود بلكه جلوه ظاهر نمی
خداست و در حین متذكر شدن، اين خدای كريم است كه مراتبی از معرفت فطری را از 

 سازد. مبدّل می« معرفت ترکیبی»بیرون آورده و به « اطتبس»

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 

ن در انسان از جهتی در اين مورد مدخلیت دارد. زيرا اگر شخص بعد از متذكر شد
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شود، تسلیم خدا شده و خود را در مسیر عبوديت  دفعات اولیه كه حجت بر او تمام می
سازد تا  تری از معرفت الهی را بر قلب او متجلی می قرار دهد، خداوند نیز درجات عالی

جايی كه ممكن است عین رؤيت و معاينه عوالم پیشین را در لحظاتی، بر قلب مؤمنان 
ترين درجات عرفان حقیقی و دينی است. بنابراين  ازد؛ و اين عالیو اولیای الهی ظاهر س

بر اين  «اهلل سنة»ارادة انسان در اصل معرفت و متذكّر شدن به آن مؤثّر نیست، بلكه 

گیری و انتخاب انسان، او را از درجات  جاری شده است كه بر اساس نحوة سمت

 سازد. مند می بهره «اهلل معرفة»مختلف 

دهد. بنابراين اگر  قش اراده و عبادت و اخالق را در معرفت نشان میاين مسئله ن

گیرد، از  شود و در حوزة افعال اختیاری او قرار می به انسان نسبت داده می «اهلل معرفة»

 پی خواهیم گرفت.« تسلیم»همین جهت مذكور است. اين مطلب را در مبحث 
 

 مرکّبمعرفت فطری قبل از متذکّر شدن، بسیط است نه  -4
بودن معرفت اين است كه انسان بدان توجهی ندارد و از آن غافل است. « بسیط»مراد از 

 باشد. به معرفت خود می شدن آن، توجه يافتن آدمی« مرکب»و مراد از 

در اثر اشتغال به زندگی روزمرّه،   های الهی است كه آدمی اين نیز يكی از حكمت
جهی به او ندارد. اصوالً شأن دنیا، شأن فريبندگی و نمايد و تو غالباً از خداوند غفلت می

توانست وسیلة امتحان و ابتال باشد و  غفلت از خداست و اگر اينگونه نبود، دنیا نمی
عبادت خدا در دنیا، آن اهمیت را نداشت كه انسان را به مقام تقرب به خدا و 

ها متوجه  الهی، انسان اللهی، سوق دهد. با اين همه پس از تذكر انبیا و مبلغین خلیفة
شود و پس از آن يا تسلیم خدا  ها تمام می شوند و حجت بر آن معرفت الهی می

كنند و يا مسیر سرپیچی و عصیان و تبعیت از  شوند و مسیر عبوديت را انتخاب می می
 گزينند. هوا و هوس را برمی

 

 فطری قلب است نه ذهن معرفتکانون  -5
فطری صنع خداست و ذهن انسان و تصورات او نقشی گونه كه گذشت، معرفت   همان

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 



 44  معرفت فطری خدا

احاديث فصل  شود. در برخی عنوان می« معرفت و رؤيت قلبی»كه در روايات با عنوان 
ها خودداری كرده و به چند حديث ديگر  اول اين مطلب بیان شده بود كه از تكرار آن

 كنیم: باره اكتفا می در اين

 دُبُعْأَ تُنْ، ما کُکَلَیْ: ّوَقالَ: فَه؟ قالَتَدْبَعَ ینَحِ کَبَرَ تُیْأَرَ لْهَ نینَؤمِمُالْیرَمِ: یا أَقالَ... فَ

 نْلکِ ّوَ صارِبْأَالْ ةِدَشاهَفی مُ وّنُیُعُالْ هُکُدرِال تُ کَلَیْ: ّوَه؟ قالَتَیْأَرَ فَیْکَ ّوَ :ه، قالَرَأَ مْاً لَبّرَ

 0إیماّن.الْ ّقِقائِحَبِ وّبُلُالقُ هُأتْرَ

ای؟ امام  پرسیدند: آیا پروردگارت را هنگام پرستش او دیده  از امیرالمؤمنین
ام، بپرستم. عرض کردند:  ه ندیدهفرمود: وای بر تو! من آن نیستم که پروردگاری را ک

ای؟ فرمود: وای بر تو! دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک نکنند  چگونه او را دیده
 بینند. ولی دلها با حقایق ایمان او را می

 وّنُیُعُالْ هُرَتَ مْلَ لْ: بَه؟ قالَتَیْأَرَ عالی. قالَتَ اهللَ د؟ قالَبُعْتَ ءٍ یْشَ یَأَ  ر،فَعْبا جَ: یا أَهُلَ قالَفَ

 1ماّن... .یْإِالْ ّقِقائِحَبِ وّبُلُقُالْ هُتْرأَ نْلکِ ، ّوَصارِبْأَالْ ةِدَشاهَمُبِ

پرستی؟ فرمود: خدای متعال را پرسیدند: آیا  پرسیدند: چه چیز را می  از امام باقر
به  بینند، اما دلها او را ای؟ امام فرمود: دیدگان او را به بینایی چشم نمی او را دیده

 بینند. حقیقت ایمان می

 مِوْیَ وّنَنُمِؤْمُالْ راهُیَ لْ، هَلَجَّوَّزَعَ اهللِ نِنی عَرْبِخْ: أَهُلَ تُلْ: قُقالَ  اهللِدِبْبی عَأَ نْعَ

 تُسْلَأَ: »مْهُلَ قالَ نَیْ: حِتی؟ قالَ: مَتُلْقُ. فَةِیامَقِالْ مِوْیَ لَبْقَ هُّوْأَرَ دْقَ ّوَ مْعَ: نَ؟ قالَةِیامَقِالْ

 مِوْیَ لَبْیا قَنْی الدُفِ هُنَّوْرَیَلَ ینَنِمِؤْمُالْ إّنَ : ّوَقالَ مَثُ ةًساعَ تَکَسَ مَثُ«. لیوا بَقالُ مْکُبِرَبِ

 3ن... .یْعَالْبِ ةِیَالرؤْکَ بِلْقَالْبِ ةُیَؤْالرُ تِسَیْلَ هذا؟! ... ّوَ کَتِقْراه فی ّوَتَ تَسْلَ. أَةِیامَقِالْ

سؤال شد: آیا مؤمنان در روز قیامت خدا را مشاهده خواهند کرد؟   از امام صادق

اند. سؤال شد: در چه  فرمود: بله؛ و قبل از روز قیامت هم او را مشاهده کرده  امام

آنگاه «. ألست بربکم، قالوا بلی»ها گفته شد:  فرمود: وقتی که به آن  زمانی؟ امام

                                                            

.433،ص131خطبةالبالغه،ور.ك:نهج3ح1/13كافي 1.
.143وتوحيدصدوق،ص3ح1/13كافي. 4
.113توحيدصدوق،ص. 5
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در دنیا و قبل از قیامت نیز خدا را مشاهده  مدتی سکوت کرد و سپس فرمود: همانا مؤمنان
 کنی...مشاهدة قلبی نظیر مشاهده با چشم نیست. کنند. آیا اآلن، خدا را مشاهده نمی می

 معرفت فطری تنها معرفت حقیقی و پایه و اساس ایمان دینی است-6
 خورد كه در رواياتی كه در ذيل آية میثاق و آية فطرت نقل شد اين نكته به چشم می

شناخت.  رسانش را نمی بود، كسی پروردگار و آفريننده و روزی اگر معرفت فطری نمی

 ه.(قُرازِ نْال مَ ه ّوَقُخالِ نْمَ دٌحَأَ رِدْیَ مْک لَال ذلِ وْه. لَبَرَ دٌحَف اَرِعْیَ مْلَ کَال ذلِ وْ)لَ
شود كه فطرت اساس و پاية خداشناسی دينی است و  از اينگونه تعابیر معلوم می

 بدون آن معرفت حقیقی خدا ممكن نخواهد بود.
اصوالً معرفت حقیقی نسبت به يک شیء، شناخت شخص آن شیء است و 

 0شود. های عقلی در قالب تصورات كلی، شناخت حقیقی محسوب نمی شناخت
 در برخی روايات نیز معرفت قلبی، اساس ايمان دانسته شده است:

 1کاّن.رْأًَالْبِ لٌمَعَ ّوَ ساّنِاللِبِ رارٌإقْ ّوَ بِلْقَالْبِ ةٌفَرِعْ، مَإیماّنُلْاَ
 ایمان، شناختن به دل و اقرار به زبان و فرمان بردن با اندامهاست.

 7إیماّن.الْ هُعُرْ، فَلٌصْأَ ةُفَرِعْمَلْاَ

 4.ةًفَرِعْمَ مْکُلُضَفْ، أَمْکُلُضَفْأَ

                                                            
آناستكهمعرفتاخصّازعلماستوبهمعنايعلمبهشخصچيزيگويد:فرقمعرفتوعلم.ابوهاللعسكريمي 1

(طبقاينبيانعلمشاملشناختكليوشناختشخصي34طوريكهازاشيايديگرمتمايزباشد.)الفروقاللغوية/استبه
داند.حسيميگردد.فيومي،معرفتراشناختشود،امامعرفتدراصلفقطبرشناختشخصيومصداقياطالقميمي

شودنهشايدوجهآناينباشدكهشناختحسي،شناختشخصياستنهشناختكليودرآنشخصچيزيادراكمي
تصوركليآن.)المصباحالمنير(

سكونوآرامش»پشتسرهمآمدندوچيزوديگري»دراصلدومعناداشتهاست؛يكي«عرف»گويد:زكرياميبنفارس
بهمعنايدوممشتقشدهاست.)معجممقاييساللغه(.بنابراين،«عرف»از«عرفان»و«معرفت»وكلماتيمانند«.وطمأنينة

شدهاست،بلكهدرموردنوعخاصيازشناختكهمعرفتوعرفاندرلغتاصيلعرببههرنوععلموشناختياطالقنمي
،بهمعناي«عَرف»،بهمعنايصبرو«عِرف»كلمةبههمينجهترفتهاست.شايدهمراهباآرامشروحيباشد،بهكارمي

البالغهزمخشريوصحاحجوهري(.شود.)اساسبويخوش،استعمالمي
شودكهنسبتبهشخصومصداقمعلوماستكهآرامشروحينسبتبهچيزي،حداقلدردرجاتباالتر،وقتيحاصلمي

كند.نسبتبهچيزي،آرامشحقيقيرادرانسانايجادنميشودوتصوراتكليآنچيزعلميحاصلمي
.343،ص443البالغه،حكمةنهج. 4
.5/10بحاراالنوار. 5
همانمأخذ.روشناستكهمرادازمعرفت،همانمعرفتقلبياستكهدررواياتاولتصريحشدهاست.. 0



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم:
 

 در اسما و صفات الهی« تعبیر»و « توصیف»مکتب 
 

بل از ورود به اصل بحث، بايد اين حقیقت يادآوری شود كه در مأثورات دينی، ق
توصیف عقلی خداوند مورد نهی قرار گرفته است و حتی امكان توصیف ذات الهی و 

 0تصور صفات او نیز نفی شده و هرگونه صورت عقلی از خدا سلب گرديده است.
 1ف.صَوْیُ ّنْأَ نْمِ رُبَکْأَ هللُأَ

 از آن است که توصیف شود.خدا بزرگتر 
 7ه.تِفَلی صِعَ بادُعِالْ رُدِقْال یَ

 انسانها قادر به توصیف خدا نیستند.
 4فات.الصِ نِعالی عَتَ ّوَ هُحانَبْسُ

 خدا از توصیفات، منزه و متعالی است.
 6ه.تَفَها صِهانُذْأَ باّب ّوَلْأَالْ ها ّو الَراتُطَخَ ّوَ رُکَفِالْ الَ ها ّوَهامُّوْأَ ّوَ ولُقُعُالْ کُرِدْفال تُ

                                                            

دراصل،مصدراستو«صفة»كلمةهايننكتهتوجهنمودكهرواياتيكهپسازايننقلخواهدشد،بايدبرةدربا. 1
رود.رجوعباشد،گرچهدرمواردمتعددبهمعنايحاصلمصدرنيزبهكارميمي«توصيفكردن»معنايلغويآن

البالغه.العرب،المصباحالمنيرواساسكنيدبهلسان
.4و1،حديث11معانياالخبار،ص. 4
.113صتوحيدصدوق،. 5
.31همانمأخذ،ص. 0
.03توحيدصدوق،ص. 3
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 کنند. عقلها و تصوراتش، فکرها و خطوراتش، خردها و ذهنهایش، صفت خداوند را درک نمی
 تِلَضَ دْه...قَلَثِمَتُ ّنْأَ هاّنِذْأَالْ نِ...عَعٌنِتَمْه... مُرُیْوِصْر تَظَالنَ حاتِسابِ صِوائِلی غَ... عَمٌرَحَمُ
 0ه.راکِإدْ ارِیّتَ واجِمْی أَفِ ولُقُعُالْ

تصویر کردن خدا بر شناوران غواص ]کسانی که در تصور خدا تفکر و خوض 
کنند[ حرام است... مجسم کردن او در ذهنها محال است...عقلها در امواج  می

 اند. پرتالطم ادراکش، گمراه گشته
روايات زيادی در اين زمینه در كتب حديث نقل شده است كه برای نمونه 

 دهیم. ه كتاب توحید صدوق ارجاع میخوانندگان عزيز را ب
 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:
 1«ءیْشَ هِلِثْمِکَ سَیْلَ»

 چیزی شبیه خداوند نیست.
 7ه.لِثْمِکَ ءَیْال شَفَ ّقِلْخَالْ نَمِ باّنَ

 خدا با مخلوقات متباین است پس چیزی شبیه او نیست.
 4فات.ی الصِفِ ثَدَحْما أَ میعِجَلِ باینٌمُ

 خدا با همه حادثها در صفات متباین است.
 6.نهُمِ وٌلْخِ هُقُلْخَ ه ّوَقِلْخَ نْمِ وٌلْعالی خِتَ ّوَ بارکَاهلل تَ إّنَ

 2ه.عِن صانِمِ عُنِتَمْفیه یَ نُکِمْما یُ لُکُ ه ّوَقِفی خالِ دُوجَال یُ ّقِلْخَی الْما فِ لُکُفَ
شود. و هرچه در مخلوق ممکن است یافت  چه در مخلوق باشد در خالق یافت نمی هر

 شود، ممتنع است در سازندة آن یافت شود.

                                                            

.1/141عيوناخبارالرضا. 1
.11(/04شوري). 4
.54توحيدصدوق،ص. 5

31توحيدصدوق،ص 0. 
.143و143توحيدصدوق،ص. 3
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 51  معرفت فطری خدا

اخت انسان و دايرة معلوماتش، دربارة موجوداتی است كه به نحوی با او شن -ب
از همه جهت متباين، محال است نسبت به يكديگر، معرفت  سنخیت دارند و دو موجودِ

حقیقی و شناخت مصداقی و شخصی داشته باشند؛ مگر اينكه يكی خالق ديگری باشد 
توانست آن را  دارد و اال نمی كه در اين صورت، خالق به مخلوق خويش احاطه و علم

خلق كند؛ ولی مخلوق فقط از اثر و فعل خالق در خويش و موجودات ديگر، به وجود 
 آنكه نسبت به او معرفت حقیقی را دارا شود. برد، بی خالق پی می

شود كه معرفت حقیقی مخلوق، با استفاده از آالت ادراكی  از دو مقدمة فوق نتیجه می
و بنابراين توصیف ذهنی مخلوق نسبت به خالق نیز  0ق محال است.خويش، نسبت به خال

 ممكن نخواهد بود.
توان ارائه كرد اين است كه هرگونه  دلیل ديگری كه دربارة عدم امكان توصیف می

نگنجد، در نهايت به نوعی تشبیه میان « خروج از حدین»توصیفی كه در محدودة 
انسان در محدودة  1تصورات اثباتیانجامد. زيرا  آفريننده و آفريده شده می

تواند خالق  هاست. از طرف ديگر اگر خالق شبیه مخلوق باشد، ديگر نمی شده فريدهآ
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 

 ترين مفهوم است: كه عام« شیء»ده است حتی در اطالق لفظ ش

: نِیْدَحَالْ نَمِ هُجُرِخْیُ مْعَ؟ قال: نَیءٌشِ اهللَ ّنَقال: إِیُ ّنْأَ وزُجُیَ: أَرفَعْوجَبُأَ لَئِسُ
 7یه.بِشْالتَدِحَ ّوَ یلِطِعْالتَدِحَ

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

 ماند: از داليل فوق، دو مورد خارج می

                                                            

خواهندتاخودشرابهآنانطورمكررازخداوندميهايخود،به،درمناجاتاستكهمعصومينازهمينج. 1
(.10/13االنوار)بحار«.كَسَفْينَنِفَرِعَتُنْ...أَكَلُأَسْأَ...فَكَتِفَرَعْمَهُنْكُكَرفُعْيَنْمَةَلَأَسْمَكَلُئَسْاَ»معرفينمايد:

سلبيدرادامهبحثيخواهيمداشت.تصوراتاثباتيوةدربار. 4
.34ـ30ور.ك:ص1/33كافي. 5
صاًنهتخصيصاً.باصطالحتخصُ. 0
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اقرار و اعتقاد به وجود آفريدگار در اثر توجه به آفريدگان كه شناختی عقلی و  -0
 های قبلی توضیحش گذشت. در اين نوع شناخت، عقل مستقیماً كلی است، و در بحث

كند، بلكه به واسطة مخلوقات، كه آيات و  با شخص خالق ارتباط معرفتی برقرار نمی
های خالق هستند، به شناخت كلی در محدودة بیرون آوردن ذات حق از تعطیل و  نشانه

يابد. اين نوع شناخت در تحلیل نهايی به تنزيه  تشبیه، يعنی اثبات بدون تشبیه دست می
توان بر آن نهاد.  گردد و نام توصیف نمی می بر «تشبیه»از  و تقديس« تعطیل نفی و»از 

شود؛ و از آنجا كه  زيرا در توصیف، ذات الهی به واسطة تصورات عقلی توصیف می
خدای سبحان صفتی زائد بر ذات ندارد، توصیف صفات نیز به توصیف ذات 

ردگار عالم گردد. در حالی كه در اين نوع شناخت، صرفاً به وجود صانع و پرو می بر
 گردد. شود و گزارش محتوايی از ذات او ارائه نمی اقرار می

ها يا معرفت فطری. گرچه اين تعريف،  تعريف خدا توسط خود او بر قلوب انسان -1
 (، اما صُنع خداست نه فعل انسان.هسَفْم نَهُفَرَعَمعرفتی شخصی و مصداقی است )

نه شناخت واقعی نسبت به خدا، عاجزند گو از اين دو مورد كه بگذريم، آدمیان از هر
قرار گرفته، و از « توصیف»و هر آنچه در اين ارتباط تصور و توهم شود، تحت عنوان 

 ها تنزيه و تقديس نمود. ساحت قدس الهی منفی است و بايد خدا را از آن
شود و  ذات الهی توسط مفاهیم و تصورات ذهنی معرفی می« توصیف»در مكتب 

اثبات »گونه كه در مكتب  خر از توصیف اوست. به عبارت ديگر، همانمعرفت خدا متأ
شود، در اينجا نیز  وجود خدا قبل از اثبات عقلی، مجهول و منفی شمرده می 0«گروی

شود. و لذا برای معرفی و شناخت او بايد به  محسوب می «غایب»خدا قبل از توصیف، 
ة خدا و اوصاف او نقش بندد، چه مفاهیم بیشتری دربار توصیف عقلی پرداخت و هر

شود و هر كس بیشتر بتواند او را توصیف  خداوند بیشتر و بهتر معرفی و شناخته می
 تری از عرفان الهی نصیبش خواهد شد.  كند، درجة عالی

                                                            

،«يونانواديانالهيفلسفةمبانيخداشناسيدر»باشد،دركتابارسطوميفلسفةاينمكتبكهمصداقبارزآن. 1
يونانبيانفالسفةوروشبكارگيريآندرخداشناسييابيوتحليلقرارگرفتهازنويسنده،بهتفصيلموردريشه

شدهاست.
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شود اين است كه بر پاية معرفت فطری، اسما و  حال سؤالی كه در اينجا مطرح می
 معرفی خداوند دارند؟صفات الهی چه نقشی در خداشناسی و 
به معنای اشاره به ذات مقدس  «الهیات فطری»به كارگیری اسما و صفات بر مبنای 

خداوند است كه قبالً در نور معرفت فطری مشاهده شده است، و معرفت فطری، اين به 
كند. به ديگر سخن اسما و صفات همگی وسیلة تذكر  كارگیری را تصحیح و توجیه می

 از ذات اقدس الهی است.« تعبیر»وده و به خدای متعال ب

اطالق اسما و صفات متأخر از مرتبة معرفت فطری خداست و  «تعبیر»در مكتب 

 «.غایب»است نه « شاهد»، «تعبیر»ذات اقدس الهی قبل از 

در خطبة مشهوری كه پس از هجرت به سرزمین طوس، در مجلس   امام رضا
را بیان نمودند. اين خطبه شباهت زيادی با مأمون ايراد كردند، اصول معارف توحیدی 

 شود: البالغه دارد و با اين جمالت آغاز می خطبة اول نهج
 یُفْعالی نَتَ اهللِیدِحِوْتَ ظامُنِ ه، ّوَدُیْحِوْتَ هِتِفَرِعْمَ لُصْأَ ، ّوَهُتُفَرِعْعالی مَتَ اهللِ ةِبادَعِ لُّوَأَ

 :فرمايند و سپس میه... نْعَ فاتِالصِ
 0.رٌیْبِعْتَ هُماؤُسْأَفَ

 بیان شده است:« تعبیر»و « توصیف»در روايت ديگری، تفاوت مذكور دربارة 
 فَیْکَ: فَهُلَ لَیْ...قِبٍلی غائِعَ حالَأَ دْقَراک، فَإدْالْال بِ ةِفَالصِنی بِعْمَالْ دُبُعْیَ هُنَأَ مَعَزَ نْمَ ... ّوَ

 دِاهِالشَ نِیْعَ ةَفَرِعْمَ ، إّنَودٌجُوْمَ جِرَخْمَالْ بُلَطَ ّوَ نٌکِمْمُ ثِحْبَالْ : باّبُالَد؟ قَیْحِوْالتَ لُیْبِسَ
 1ه...نِیْعَ لَبْقَ بِغائِالْ ةِفَصِ ةَفَرِعْمَ ه ّوَتِفَصِ لَبْقَ

شود[ با توصیف او  و آن که بگوید معنا را ]یعنی ذاتی را که اسما بر او اطالق می
کند ]و بدان معتقد است[، نه  و[ بندگی میا  وسیلة صور ذهنی و وجه مفهومی ]یعنی به

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.[...

جوی چاره و پرسیدند: پس راه يكتاپرستی چیست؟ فرمود: راه باز است و جست
شود، ]اما[  حاضر، خودش قبل از صفاتش شناخته میممكن. همانا شخص شاهد و 

 شود. شخص غايب، صفاتش قبل از خودش شناخته می
                                                            

.134ـ1/131عيوناخبارالرضا. 1
.543العقول،صتحف 4.
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 0اهلل. وَها هِبِ یُنِعْمَالْ. ّوَلوقاتٌخْمَ فاتُالصِ ّوَ ماءُسْأَالّْوَ
 شود، خداست. ها قصد می اند و معنایی که به واسطة آن اسما و صفات خلق شده

ها لُکُ ّوَ ماءِسْأَالْ هِهذِبِ هِیْلَعَ لُدَیُ نیًعْهلل مَ... أَدُیْحِوْالتَ ذاکَفَ مِسْاِالْ ّنَّوْدُ نیعْمَالْدَبَعَ نْمَ ... ّوَ
 1ّوّب... .رُشْمَلْلِ مٌسْاِ ماءُالْ ّوَ ولِکُأْمَلْلِ مٌاسْ ّزُبْخُلْشام، أَ. یا هِهُرُیْغَ

عبادت کند، و هر آنکس که معنا را ]یعنی معنای اسم که ذات الهی است[ بدون اسم، 
شود  وسیلة این اسما بر او داللت می پس همین توحید است... خدا، معنایی است که به

ای هشام، نان، اسم برای آن چیزی است که خورده   و همة این اسما، غیر اویند.
 شود. شود و آب، اسم برای آن چیزی است که نوشیده می می

ه همان ذات اقدس الهی است، با بر پاية اين مطالب، معانی اسما و صفات الهی، ك
 شوند متفاوت است: ها كه بر مخلوقات اطالق می معانی متعارف آن

 7.ةیَفِنْمَ هُنْعَ ّقِلْخَی الْعانِمَفَ
 مخلوقات وجود دارد از خدا بدور است. ةمعانیی که دربار

 فَلَتَاخْ ّوَ مِلْعِالْ مَاسْ وقُلُخْمَالْ ّوَ ّقُخالِالْ عَمَجَ دْقَئاً. فَیْشَ لُهَجْال یَ هُنَأَماًٌ لِعالِ اهللُ یَمِما سُنَإِ ّوَ
 4ر.یْصِبَا الْذَهکَ نی. ّوَعْمَالْ فَلَتَاخّْوَ عِیْمِالسَبِ مَسْإِا الْنَعْمَجَ دْقَنی... فَعْمَالْ

نامیده شده، چون او نسبت به چیزی جاهل نیست. پس همانا خالق و « عالم»خداوند 
.  د ولی معنای علم در خالق و مخلوق مختلف است...مشترکن« علم»مخلوق در اسم 
مشترکیم ولی معنا مختلف است. در مورد بصیر نیز مطلب از « سمیع»پس ما در اسم 
 این قرار است.

 6.نِعیْامِالسّ عِمْسَ لِثْمِبِ الَ عٌیْمِسَ
 او شنواست اما نه مانند دیگر شنوایان.

 2فات.ی الصِ، فِثَدَحْما أَ عِیْمِجَلِ نٌبائِمُ
 ها در صفات متباین است. او با همة حادث

                                                            
.0/135االنواربحار. 1
.4،ح1/110كافي. 4
.31توحيدصدوق،ص. 5
.1/103الرضاعيوناخبار. 0
.33توحيدصدوق،ص 3
.31همانمأخذ،ص. 3



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم:
 

 «فطری»و « سلبی»، «اثباتی»الهیات 

 
 بندی در الهیات دست يافت: توان به يک تقسیم بر اساس مطالب فوق می

 الهیات اثباتی )مفهومی( -0
 الهیات سلبی )تنزيهی( -1
 الهیات فطری )قلبی( -7
 

 می(اثباتی )مفهو الهیات -1
بار در يونان  ظاهراً اولین -توان نامید كه آن را الهیات بشری نیز می -اين نحوه الهیات

مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و ارسطو موفق به كشف و تدوين منطق آن گرديد. در 
شود. از  عنوان تنها منبع و مأخذ شناخت تكیه می اين طريق بر قوای ذهنی و فكری به

 قادر به درک مفاهیم ذهنی و كلیات عقلی است.طرف ديگر عقل فقط 
پذيرد و  در اين مكتب شناخت و داوری دربارة هر چیز با ابزار مفاهیم، انجام می

رو برای شناخت  شناخت و اثبات خداوند نیز از اين قاعدة كلی مستثنا نیست. از اين
ين مفاهیم را خدا و اوصاف او، ابتدا به مالحظة مفاهیم و صور ذهنی پرداخته، سپس ا

طريق خداوند و اوصاف او مورد تصور قرار  دهیم. و بدين واسطه در شناخت او قرار می
تر نیز همین ادراكات و صور ذهنی است كه با ادلة فلسفی به  گیرد. در مراحل پسین می

 رسد. منصة اثبات و تصديق می
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را  مؤدای اين روش يک سلسله تصورات كلی دربارة خداست. اين مشرب فكری
جهت كه در اين روش، مفاهیم كلی كه از طريق  و اثباتی نام نهاديم، بدان الهیات مفهومی

شود و در مورد او به اثبات  آيد، به خدا نسبت داده می دست می سیر و سلوک ذهنی به
 0رسد. می

 
 )تنزیهی( سلبیالهیات  -2

شود، مورد سلب  كه در طريق اول به خدا نسبت داده می در اين طريق تمام مفاهیمی
  مقدس و منزه از هر وصف و رسمی -تعالی و تبارک -گیرد، بدان جهت كه اهلل قرار می

شود. ذهن محدود بشری توان راهیابی به مقام قُدسش را نداشته و مفاهیم  تلقی می
رو ذات مقدسش از  بشری را يارای دستیابی به حريم ذات و صفاتش نیست. از اين

 شود. ه و تقديس میاينگونه مفاهیم، تنزي
)افلوطین( « پلوتینوس»طور مشخص، در انتهای فرهنگ يونان، توسط  اين شیوه، به

، مورد بحث و بررسی قرار «ديونوزيوس»و سپس در قرون وسطی، توسط  1بیان شد
 گرفت.

افلوطین تمام مفاهیم و اوصافی كه قبل از وی توسط فالسفه، و خصوصاً ارسطو، 
 ها منزه دانست: ند سلب كرد و او را از آنبیان شده بود از خداو

خداوند مطلقاً متعالی است. او واحد )احد( است، ورای هر فكر و هر وجودی، »
اش  اش سخنی نیست )ناگفتنی(، كه درباره ناپذير و غیرقابل درک، كه درباره توصیف

نه  شود در فراسوی جوهر است، نه ماهیت و دانشی نیست )نادانستنی( آن كه گفته می
توان دربارة واحد حمل كرد، البته او كمتر از هر يک از اين  وجود و نه حیات را نمی

 7«چیزهاست، بلكه به دلیل اينكه برتر از همه است.

                                                            

يونانواديانفلسفةمبانيخداشناسيدر»عملكرداينشيوهدرخداشناسي،رجوعشودبهكتابةنحوةدربار. 1
،تأليفنگارنده.«الهي
4  معتقداستاولينبارفلسفةكتابةنويسند. ولفسن،«آلبينوس»علمكالم ك: ر. است: بيانكرده اينمطلبرا

.453علمكالم،صفلسفة
.1/303كاپلستن،تاريخفلسفهفردريك. 5
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ناگفته نماند كه برخی از متكلمان مسلمان نیز خداشناسی و شناخت اوصاف را در 
ربارة خداوند و اوصافش كنند. اينان معتقدند كه ما د آن مطرح می  شكل سلبی و عدمی

فقط دارای معرفت سلبی هستیم و حتی اوصاف ثبوتی خدا را به اوصاف سلبی 
 گردانند. برمی

در مبحث صفات و اسما، همین بیان سلبی   البته از مسلمات روايات اهل بیت
اما بايد توجه داشت كه اين تنها بخشی از حقیقت است و  0صفات است. بر جنبة عدمی

ن جنبه و عدم توجه به آنچه در كتاب و سنت پیرامون معرفت وجدانی و تكیه بر اي
تواند يک برداشت نادرست از نظرگاه دين ارائه  فطری خداوند متعال مطرح است، می

 دور خواهد بود. دهد كه فرسنگها از واقعیت آن به
 

 )قلبی( فطریالهیات  -3
مكتب وحی و   علمیاين مطلب يكی از خصايص ويژة اديان الهی و از معجزات 

های بشری، اثری از اين شیوة بديع  يک از مكتب رسالت است و سابقاً و الحقاً در هیچ
ها را مورد تفضل  شود. در اين طريق، خداوند همه انسان و اين حقیقت منیع يافت نمی

ها عطا فرموده است و  قرار داده و معرفت خويش را با اوصافش به انسان عمومی
نی برای متذكر شدن و يادآوری اين معارف الهی، وضع نموده است. راههای گوناگو

باشند  می بنابراين آدمیان دربارة خداوند و اوصاف او دارای معرفتی قلبی و غیرمفهومی 
 و طريق خداشناسی، يادآوری اين معارف و تشديد آن از طريق عبادت است.

الذكر در اين است  سابق های اساسی میان اين مشرب و طريقة اثباتی يكی از تفاوت
سازی شخص است  كه: در آنجا مالک و معیار شناخت خدا، قوة ذهنی و قدرت مفهوم
شناسد. ولی در اين  و هر كس كه قوة تجريد و انتزاعش قويتر باشد، خدا را بهتر می

طريق، از آنجا كه اصل معرفت و يادآوری و تشديد آن از طرف خداست، كسانی كه 
دست آورند و در طريق عبادت و اخالص گام نهند، نور معرفت  تر بهرضايت او را بیش

                                                            

....33،34،33،13،11،باباسماءاهللتعاليوص133ـ445براينمونهر.ك:توحيدصدوق،ص. 1
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فطری بیشتر و قويتر بر قلبشان تابیدن گرفته و معرفتشان نسبت به خدا و اسما و 
 شود. تر می صفات او، فزون

اين معارف فطری، حقايقی ثبوتی و قلبی است كه در ظرف الفاظ و كلمات 
اين معانی نیست. از طرف ديگر ذهن گنجد و قالب حروف را تاب تحمل  نمی

مترصد يافتن راهی در فهم اين حقايق و معانی است. از اينجاست كه تنها راه برای  آدمی
سان در  توضیح معرفت فطری با زبان عقلی، بیان سلبی از صفات و اسما است. و بدين
ی نقش مقام تبیین عقلی معرفت فطری و بیان تمايز آن با مفاهیم ذهنی، الهیات سلب

ترتیب  شود. و بدين عنوان مكمل الهیات فطری، مطرح می اساسی را بر عهده دارد و به
 0يابد. ای در مجموعة معارف دينی می است كه تسبیح و تنزيه جايگاه ويژه

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

 گردد. نیز آشكار می توسط معصومین
برخی  1خباری كه متكفل بیان اين موضوع هستند، متعدد و از نظر بیان متنوع است.ا

)حد تعطیل و حد تشبیه( « خروج از حدین»از اين روايات از اين معانی بلند با عنوان 

 7اند. پرده برداشته
است كه بايد از اهلل تبارک و تعالی نفی   حد تعطیل و حد تشبیه، جامع مفاهیمی

اقع اگر خواسته باشیم آن معرفت ظاهر بر قلب را در قالب لفظ اظهار كنیم، و نمود. و به

 يابیم. نمی« خروج از حدین»بیانی رساتر از تعبیر به 

چنانكه  -مطلب اصلی و كلید حل مشكل جمع میان الهیات سلبی و الهیات فطری
ی مسألة در اين نكتة اساسی نهفته است كه: از ديدگاه معارف توحید -پیشتر اشاره شد

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 

 عنوان معرفتی ايجابی و اصیل است. وجدان به

                                                            

نهُلوبواالضافات.وأماكُوفيالحقيقةالمعقولُلنامنصفاتهليسأالالسُ»درشرحبابحاديعشرآمدهاست:. 1
.13اهللسيوري،النافعيومالحشر،صمقدادبنعبد«ننظرالعقولواليعلمماهوأالهو.ذاتهوصفاته،فمحجوبٌع

.133ـ445وص33ـ11توحيدصدوق،ص. 4
.143،و31،141،144،140وتوحيدصدوق،ص33و1/34،30ر.ك:كافي. 5
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ول و و نه خدای مجه -در حال وجدان و رجوع به فطرت، خدای واقعی را  آدمی
يابد و او را به اسمای  با تمام وجود درمی -مشكوک و نه خدای متصور و مفهوم را

 كند.... گويد و راز دل و درد سینه را با او نجوا می خواند... با وی سخن می سنايش میحُ
تر است....  تر و از خود او بدو مأنوس يابد كه از رگ گردن به او نزديک خدايی را می
مونس است و انیس، رحیم است و كريم و  0د كه رفیق است و شفیق،ياب خدايی را می

كند، كه با تمام وجود او را طبیب و حبیب خود  ... نه اينكه اين اوصاف را تصور می
 يابد. می

ترين درجات  اگرچه در پايین -كه بنده معبود خويش را به معرفت حقیقی هنگامی
صور و تصديقی در ذهن ندارد و لذا كند، از معروف خود هیچ ت وجدان می -آن باشد

بیند،  گونه صورتی در ذهن خويش نمی آيد و از معروف هیچ پس از آنكه به خود می
چیز نیست و با هیچ وهم و خیال و  يابد كه او شبیه به هیچ شود، و می متحیر و واله می

دسش گويد و ذات مق گذارد، تسبیح می آيد... پس سر به سجده می قیاسی به تصور نمی

 .(نفی تشبیه)كند.  را تنزيه می

كند كه: اگر موهوم و مفهوم نیست، پس چگونه است؟!  ذهن انسانی، وسوسه می
دهد كه او هست و از  گذارد و بدون توجه به چگونگی نشان می فطرت پا در میان می

 و آنگاه فطرت، ذهن را هشدار 1.(تَدْعُتی بَ...مَتَبْتی غِ)مَهر پیدايی، پیداتر است 

دهد كه: اگر چشم مفاهیم تنگ است، تو را حق استنكاف نیست. ذهن نیز با تبعیت  می

 )نفی تعطیل(.كند.  از وجدان، وجود او را تصديق می

گردد كسانی كه معرفت سلبی و تنزيهی به معنای فوق را همان  با اين بیان روشن می

كسانی را كه  اند. آری؛ ادهحقیقت به دور افت ةكنند، تا چه حد از جاد قلمداد می« تعطیل»

اند،  اند و از معرفت واالی فطرت غفلت كرده فقط به جنبة سلبی ذهن توجه نموده
 توان به تعطیل نسبت داد. می

                                                            

الجنان.دعايمشلول،مفاتيح. 1
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خروج از حدين و معرفت سلبی، از ديدگاه معارف كتاب و سنت، راهی است كه 
آمادگی فطرت ذهن با اعالم عجز نسبت به حقايق برترين، راه را برای سلوک قلبی، و 

 «.شاءیَ نْمَ لبِفی قَ اهللُ هُفُقذِیَ ورٌنُ لمُعِلْاَ»گذارد؛ كه:  را برای تفضل الهی باز می

گذشته از بیان سلبی صفات، بیان فعلی صفات نیز   در احاديث اهل بیت نکته:

مورد تأيید و تأكید قرار گرفته است. از آنجا كه بیان كامل اين مطلب در قالب اين 
ای مختصر اكتفا  گنجد و محتاج طرح مباحث متعددی است، تنها به اشاره میكتاب ن

 شود. می
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 

در خطبة   امیرالمؤمنین علیگونه توصیف همین بس كه  شود. در اهمیت اين می
 فرمايند: مشهوری كه قبالً برخی فقرات آن نقل شد، می

 0.هِعالِفِبِ هُتْفَصَّوَ لْ، بَضٍعْبَال بِ ّوَ دٍحَبِ هُفْصِتَ مْلَ، فَهُنْعَ یاءُبِنْأَالْ تِلَئِذی سُلَأَ

ء ]یعنی ها او را به اندازه و جز شد، آن ، دربارة خدا پرسش میکه از انبیاء هنگامی
 تعریف و تحدید ذات او[ توصیف نکردند، بلکه او را به افعالش ستودند.

خواهند قوت خداوند را  می  در حديث مشهور اهلیلجه وقتی از امام صادق
شود كه  خدا از آن رو قوی نامیده می»فرمايند:  توصیف نمايد، حضرت در پاسخ می

سپس « و ... را آفريده است. موجودات قوی و عظیم، نظیر زمین، كوهها، درياها
 1«گونه است. صفت عظیم و كبیر و لطیف نیز همین»فرمايند:  می

توان نتیجه گرفت اسما و صفات الهی از ديدگاه آيات و  بنابر مطالبی كه بیان شد، می
روايات اسالمی، دارای سه جنبة اساسی هستند: جنبة تعبیری، سلبی و فعلی. هر يک از 

ها مورد  مبانی و آثار خاصی هستند كه در اين كتاب برخی از آن جنبه دارایسه اين 
 بحث قرار گرفته است.
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 مرحلة دوم:
 

 های تذکر و یادآوری معرفت فطری راه
 

بر اساس مطالبی كه در مرحلة اول )تعريف( گذشت، آدمیان حامل معرفتی روشن و 
اند. اما  اری تعالی دريافت كردهباشند و اين معرفت را از ذات ب برتر، از خدای متعال می

با ورود به عالم مادی، از معرفت فطری غفلت نموده و آن را در بوتة   از آنجا كه آدمی
سپارد، خداوند پیامبران را برای يادآوری و تذكر به همان فطرت  نسیان و فراموشی می

بلش گشوده سازد تا حجت بر او تمام شده و راه كمال و هدايت در مقا الهی، مبعوث می
 گردد.

 فرمايد: البالغه دربارة وظیفة انبیا می در خطبة اول نهج  امیرالمؤمنین

 یَسِنْمَ مّْوهُرُکِذَیُ ّوَ هِتِرَطْفِ یثاقَمِ مّْوهُدُأْتَسْیَ، لِهُیاءَبِنْأَ مْهِیْلَإِ رَّواتَ ّوَ هُلَسُم رُفیهِ ثَعَبَفَ

 ه.تِمَعْنِ
برانگیخت و انبیا را یکی پس از دیگری ها  پس خدا رسوالن خویش را میان انسان

ها را  سوی آنان گسیل داشت تا وفا به پیمان فطرتش را از آنان بازخواهند و آن به
 متوجه نعمت فراموش شدة او بگردانند.

ای بسیار عالی و  خطبه« بهَالذَ وجُرُمُ»مورخ شهیر، مسعودی نیز در ابتدای كتاب 

ست، در اين خطبه ضمن بیان عظمت نقل كرده ا  پرمعنا از حضرت امیر

 نمود: می آمده است كه ايشان مردم را متنبه به عهد و میثاق عالم ذرّ اهلل رسول
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الناً إعْ اً ّوَرّسِ مْهُبَدَنَ ناً ّوَباطِ راً ّوَظاهِ اسَا النّعَدَ، فَراتِتَفَالْ رِفی ظاهِ داًمَحَمُ لَضَفَ»

 «ل.سْالنَ لَبْقَ رِإلی الذَ هُمَدَذی قَالَ هدِعَلی الْعَ هَیْبِنْالتَ  عیدْتَاسْ ّوَ

های آسمانی و آيات تكوينی را  آيات فراوانی از قرآن كريم نیز نقش انبیا و كتاب
آيد تذكر به معنای يادآوری امر  گونه كه از معاجم لغوی برمی  و همان 0دانند. تذكر می

 1باشد. معقول و فراموش شده می
ها را متذكر معرفت خويش  اههای متعدد و متنوعی انسانذات أقدس الهی، از ر

است كه « عبادات»و « آیات»، «انقطاع»ترين اين راهها،  نمايد. مهمترين و عمومی می

 پردازيم. ها می ذيالً به تشريح آن
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 فصل اول:
 

 انقطاع
 

گاهی  پیوندد؛ های مختلف به وقوع می انقطاع و بريده شدن از تعلقات مادی، به گونه
رسد؛  پذيرد، گاهی با اختیار و تالش و مجاهده به ظهور می بدون اختیار انسان تحقق می

 و بر اساس میزان تحقق آن، درجات معرفت اعطايی نیز متفاوت است.
ها،  از معرفت فطری است و لذا با رفع آنانسان تعلقات مادی، مهمترين عامل غفلت 

كند. و  گردد و نور معرفت فطری تابیدن می های مادی فطرت زدوده می موانع و حجاب

بیان شده است. « آتیناهم»اين تابش همان اعطای معرفت است كه در قرآن با تعبیر 

 (.64و  67)نحل/
شود و در آيات و  يكی از حاالتی كه در آن انقطاع بدون اختیار انسان محقق می
از اسباب و وسائط روايات زيادی از آن ياد شده است، حالت اضطرار و قطع امید 

 آيد. دنیوی است كه در شدايد و ابتالئات سخت پديد می
در اين حاالت نیز معرفی كنندة خداوند و اوصاف او، خود اوست و يادآور حقیقی 

در مقام اثبات و توضیح،   باشد، ولی معصومین در مقام ثبوت، خداوند كريم می
شدند، برای تذكر و يادآوری  می آنگاه كه با طالبان حقیقی هدايت و معرفت، مواجه

شدند تا  بر قلوب را يادآور می اهللمعرفة معرفت مفطور، همین حاالت و تجلیات
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اند به  اشخاص نیز با يادآوری همان حاالت معارفی را كه در آن لحظات دريافت كرده
 ياد آورند.

 باشد. حاصل اين نحوه تذكر در مقام ثبوت و اثبات، هدايت عامه می
 
 خاصه هدایتت عامه و هدای

ای است كه  كنیم، مرحله از آن ياد می« هدایت عامه»اولین مرتبه از هدايت كه با عنوان، 

شود، كه در پی آن انسان قلباً قادر به  ها داده می در آن معرفتی از خدا به عموم انسان
 انكار آن نیست.

شده پشت كند و كفران در اين مرحله به حقیقتی كه دريافته و بر او متجلی  اگر آدمی
شود و حتی ممكن است از يادآوری همان معرفت  ورزد در طريق كمال متوقف می

 ابتدايی نیز محروم گردد.
ولی در صورت تسلیم انسان در پیشگاه خدای رحمان، به میزان تسلیم و مجاهده 

ت و شد اهللمعرفة كند و های بیشتری از معرفت فطری و پیشین، بر قلبش تابش می جلوه

عنوان  باشد، به شمار می يابد. اين تشديد معرفت كه دارای مراحل بی نورانیت بیشتری می

دهد، بلكه مختص  بشر رخ نمیگردد، زيرا برای عموم افراد  مطرح می« هدایت خاصه»

 آورندگان است. ايمان
تالش و مجاهدة مؤمنان در رفع تعلقات دنیوی و توجه به خدا و پرستش او را 

نامید. و حاصل آن تذكری بیشتر و شديدتر نسبت به معارف « انقطاع اختیاری»توان  می

 شود. تری از هدايت خاصه منجر می باشد و به مراحل عالی فطری و الهی می
شود و ارتباط تنگاتنگ  اينجاست كه وظیفة علم اخالق و اهمیت آن روشن می

خوبی واضح  كتب وحی بهترين مسائل اعتقادی در م اخالق و عرفان حقیقی با بنیادی
عنوان  ای از دستورالعملها، بلكه به عنوان مجموعه گردد. از اين ديدگاه، اخالق، نه به می

مسیری كه انسان را با اصل معرفت و اساس هدايت آشنا نموده، راه را برای وصول و 
 باشد. نمايد، می های بندگی و كمال هموار می عروج به قله

به اين موضوع بازخواهیم گشت، گرچه تفصیل « سلیمت» ةدر ضمن بحث از مرحل

 اين مباحث خارج است. ةآن از حوصل



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم:
 

 آیات
 

كند، از طريق مخلوقات خويش و شئون  يكی از راههايی كه اهلل تعالی خود را معرفی می

، تمذکراو  ها نشانه، آیاتعنوان  ها به ها است كه در اصطالح قرآنی از آن متعلق به آن

 0شود. ياد می
از ديدگاه معارف الهی مخلوقات همگی نشانة وجود خدا و عالمت اوصاف اويند 

 شود. ها موجب متذكر شدن به معرفت فطری خدا می زيرا تدبر و تفكر در آن
 بیان نكاتی چند در توضیح اين قسمت بحث شايسته است.

ايت را از افعال گونه كه گذشت در آيات فراوانی، خداوند هد  هماننکتة اول: 

عنوان صنع خدا كه احدی  به اهللةمعرفكند و در روايات نیز از  منحصر به خويش ذكر می

 در آن شريک نیست، ياد شده است.
با توجه به اين مطلب بايد گفت كه خداوند نه تنها موجودات جهان را خلق نموده 

يش، ابداع كرده ها را به صورت آيه و نشانه بر وجود و اوصاف خو است، بلكه آن
ها، هر دو، از جانب خداست و او با  است. بنابراين وجود مخلوقات و نشانه بودن آن

                                                            

،54،انبياء/30،طه/33،اسري/33ـ31و11،14،15،13،نحل/0و5،رعد/3،يونس/130ر.ك:بقره/. 1
لقمان/03و44ـ43،روم3شعراء/ ذاريات/34،فرقان/31و15،مؤمن/35،سجده/51، واقعه/33و01، ،35،
.1ـ14،اعلي/13ـ41،غاشيه/5يونس/
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كند. از اينجاست كه در برخی از آيات  مصنوعاتش خود و اوصاف خويش را معرفی می
 كند: قرآن خدا خود را نشان دهندة آيات معرفی می

 0«.ّقَحَالْ هُنَأَ مْهُلَ نَیَبَتَی یَتّحَ مْهِسِفُنْفی أَ ّوَ آفاقِنا فی الْآیاتِ مْهُیْرِنُسَ»
ها نشان خواهیم داد تا  های خود را در آفاق و در وجود خودشان به آن زودی نشانه به

 برایشان آشکار شود که او حق است.
 فرمايد: در جای ديگر بعد از بیان عجايب خلقت می

 1«.ّوّنرُکِنْتُ اهللِ آیاتِ یَه فأَآیاتِ مْکُیْرِّو یُ»
 کنید؟ نمایاند پس کدامیک از آیات خدا را انکار می و آیات خویش را به شما می

 لِکُلِ آیاتٍلَ کَفی ذلِ ه إّنَآیاتِ نْمِ مْکُیَرِیُلِ اهللِ ةِمَعْنِبِ رِحْبَی الْری فِجْتَ کَلْفُالْ ّنَأَ رَتَ مْلَأَ»

 7«.ورٍکُشَ ارٍبّصَ
ای از آیات خود  شود تا خدا پاره دریا روان میای که کشتی به نعمت خدا در  آیا ندیده

 را به شما بنمایاند؟ براستی که در این، برای مردم شکیبایِ سپاسگزار عبرتهاست.
وسیلة تصورات و تصديقات ساختة خويش، خدا را  به  اصوالً در منطق دين، آدمی

ظاهر ساخته وسیلة آيات تكوينی، خود را  كند، بلكه خداوند مستقیماً يا به كشف نمی
افتد و سپس همین ظهور را  فقط اين ظهور را درک كرده و به ياد خدا می است و آدمی

 پردازد. كند و احیاناً با آن به استدالل و احتجاج می در قالب الفاظ ريخته و آن را بیان می
شود  وسیلة سیر در آفاق و انفس يافت می هايی از خدا، كه به بر اين اساس معرفت

در بیان كنه آن معارف نیز عاجز است  نه مخلوق انسان. و لذا آدمی 4ی خداستنیز اعطا
كند كه خدای حكیم و دانا، قادر و توانا و رؤوف و رحیم را خارج از  و فقط اذعان می
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 -در ذات و صفات -گونه تشبیه به مخلوقاتين )حد تعطیل و تشبیه( و بدون هرحد
 يابد. در می

ر مورد تذكر به مخلوقات وجود دارد، اين است كه ياد كه د مسئلة مهمی نکتة دوم:

خدا در اين طريق، از راه تفكر، تدبر و تعقل ممكن است و اين مسئله فرق اساسی اين 

 باشد. می (انقطاع )طريق با طريق اولِ تذكر 

توضیح اينكه: در طريق اول با حصول انقطاع، معرفت فطری بر قلب انسان متجلی 
ون هرگونه تفكری و بعضاً بدون اختیار و حتی علی رغم میل باطنی بد  شود و آدمی می

شود؛ ولی در طريق دوم، متذكر شدن بعد از دقت و  خويش، متوجه خدا و اوصافش می
 دهد. ها رخ می ها و دريافت مصنوعیت آن تفكر در مخلوقات و نظم آن

است برای ی نظر در مخلوقات و آيات تكوينی، عالوه بر اينكه طريق نکتة سوم:

ه و جدل با مخالفین و معاندين نیز كاربرد دارد. ، برای محاجّاهللمعرفةتذكر و يادآوری 

همچنین كسانی كه دارای موانع و مشكالتی در طريق هدايتند و يا طالب استدالل و 
 توانند از اين طريق بهره گیرند. بیان عقلی دربارة خدا هستند می

ها، به جهت تفاوت ظرفیت و آمادگی  دالل به آنبه ديگر سخن: آيات تكوينی و است
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، 

حجاب و شود و تفكر در مخلوقات برای او باعث رفع  متذكر معرفت فطری خدا می
توجه به معرفت مفطور خواهد شد. و اگر مخاطب خواهان دلیل عقلی بر وجود خدا 

ها، به وجود خدا اقرار  باشد، به وسیلة استدالل به مصنوعیت موجودات و نظم آن
خواهد نمود. و اگر دارای موانع فكری در طريق هدايت باشد، به اين نحوه استدالل 

 .توان اين موانع را برطرف كرد می
ولی اگر مخاطب معاند بوده و اهداف ديگری را دنبال كند، با اين نوع احتجاج 

توان او را محكوم ساخته و وادار به تسلیم و سكوت در مقابل حق نمود. البته  می
 شود. عنوان احتجاج مطرح می استدالل به آيات برای سه فرد اخیر به

 داده شود. در اينجا الزم است در مورد احتجاج و جدال، توضیحی
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 در خداشناسی دینی و نقش آیات در آن احتجاج
باشد. و مراد از حجت، دلیل  احتجاج به معنای اقامة حجت به جهت اثبات مطلوب می

 0و برهان است.

جهت  باشد و بدين آمده است: معنای اصلی حج، قصد می« معجم مقاییس اللغه»در 

شود. و سپس  ت مطلوب، قصد میوسیلة دلیل، حقیق به دلیل، حجت گفته شده كه به
 1كند. وسیلة دلیل، معنا می احتجاج را غلبه پیدا كردن به

، همان استدالل لغوی است، يعنی اقامة مطلق دلیل برای اثبات احتجاجبنابراين، 
مدعا كه در نهايت با پذيرش و تسلیم مخاطب همراه است، و يا به غلبه و پیروزی يک 

 شود. طرف و اسكات مخاطب منجر می
از آنجا كه مخاطبین احتجاج متفاوتند، احتجاج نیز انواع مختلفی دارد. در يک 

توان گفت: مخاطب يا دارای موانع ذهنی و روحی و اخالقی نیست، كه  تقسیم كلی، می

شود؛ و يا دارای يكی از موانع مذكور  مطرح می« احتجاج خاص»بحث با او با عنوان 

كنیم، كه خود نیز دو قسم  از آن ياد می« جدال»است، كه در اين صورت با عنوان 

 خواهد شد.
 

 :احتجاج خاص -الف

در اين نوع از احتجاج، مخاطب آمادگی كامل برای تذكر و راهیابی به معرفت حقیقی و 
باشد. در اين  فطری را ندارد و از طرف ديگر، خود طالب دلیل عقلی در مورد خدا می

شود و درواقع اين خداست  پديدآورنده استدالل میها بر وجود  وسیلة پديده صورت به
صورت  داللت بر وجود خويش قرار داده و شخص، آن را به ةكه آيات تكوينی را وسیل

 نمايد. كند. و مخاطب با تفكر در آن به وجود آفريدگار اقرار می دلیلی عقلی بیان می
 اين نوع احتجاج دارای خصوصیاتی است:

                                                            

.5/30العربولسان1/540والصحاح331المصباحالمنير،ص. 1
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تكوينی برای طالبان حقیقت، پلی برای انتقال به معرفت تدبر و تعقل در آيات  -0
ها، برای رفع  وسیلة آن باشد و احتجاج و استدالل به حقیقی و متذكر شدن به آن می

 تر، است. مشكالت ذهنی و آماده كردن اشخاص برای دريافت معارف عالی

 ای به امام وسیلة نامه آمده است كه مفضل به 0«اهلیلجه»در حديث مشهور 

باره به بحث و  كنند و در اين ای خداوند را انكار می دهد كه عده گزارش می  صادق

خواهد كه مطالبی را برای احتجاج و ردّ آنان مرقوم  می پردازند و از امام مناظره می

عنوان حجت بالغه  در ابتدای پاسخنامه، معرفت فطری و میثاق را به  فرمايند. امام
 آموزند: و سپس استدالل به آيات تكوينی را به مفضل می كنند برای همه مطرح می

 ّوَ ةِخاصَالْدَنْعِ ودِمُحْمَالْ الءِبَالْ ّوَ ةِغَبالِالْ جِجَحُالْ ّوَ ةِغَابِالسّ مِعَی النِلَعَ اهللَ دُمَحْنَ نُحْنَ ّوَ

 ه، ّوَتِیِوبِبُرُبِ مْهُوبَلُقُ هَریرُقْها تَبِ مَعَنْتی أَالَ سامِجِه الْآالئِ ّوَ ظامِعِالْ هِمِعَنِ نْمِ کاّنَ. فَةِعامَالْ

 1... .هِتِفَرِعْمَبِ مْهُثاقَیْمِ هُذُخْأَ
اش  های فراگیرش و دالیل کافی و رسا و بال و آزمایش پسندیده و ما خدا را بر نعمت

های بزرگ  گذاریم. پس از نعمت که نزد خاصه و عامه مردم معروف است، سپاس می
یت خود را بر دلها قرار داده، در باب معرفت خویش از آنان عهد و او این است که ربوب
 پیمان گرفته است.

راحتی قابل درک و فهم است و اندک تأملی پیرامون آن، به  احتجاج به آيات، به -1
تصديق وجود آفريدگار منتهی خواهد شد. به سخنی ديگر، عقل فطری و سلیم بالبداهه 

چه در اثر و  برد البته هر و از مخلوق پی به خالق می و به سهولت از اثر پی به مؤثر
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 

ها  ن بودن آنو مبیّ ندر مورد مخلوقات در قرآن كريم و خصوصاً تأكید بر بیّ 7«آیات»

 كند. حكايت از همین مطلب می
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 در روايات متعدد و مشهوری نیز اين معنی به صراحت بیان شده است:

 1؟!.جانٍ رِیْغَ نْمِ ةنایَجِ وْأَ بانٍ رِیْغَ نْمِ ناءٌبِ ونُکُیَ لْهَ
 آيا بنايی بدون سازنده يا جنايتی بدون جنايت كننده، وجود دارد؟!

 لٌکَیْهَ. فَرِیْسِمَی الْلَعَ لُدُتَ مِدَقَالْ آثارُ . ّوَرِیْمِحَی الْلَعَ لُدُتَ ةُثَّوْالرَ ر. ّوَیْعِبَی الْلَعَ لُدُتَ ةُرَعْبَلْاَ

 1ر.یْبِخَالْ فِیْطِی اللَلَعَ الّنِدُال یَ فَیْ، کَةِثافَالکَ هِهذِبِ یٌلِفْسُ ّزٌکَرْمَ ّوَ ةِطافَاللَ هِهذِبِ یٌوِلْعِ
نماید. آثار قَدَم داللت بر راه  دهد. سرگین، درازگوش را می نشان می پشکل، شتر را

ت و مرکز پائین ]پای ما[ اال ]ی سر ما[ با این لطافت و رقَکند. پس بنای ب رونده می
 دهند؟! با این تراکم و غلظت، چگونه ]خدای[ لطیف و خبیر را نشان نمی

ده نیست و از قید هر نوع نظام اين نحوه احتجاج، محتاج علوم مقدماتی و پیچی -7
فلسفی و مقدماتش، رهاست؛ يعنی با توجه به يک مكتب و روش فلسفی خاص، شكل 

 باشد. نگرفته است و لذا برای همه قابل درک و فهم می
در اين شیوه از استدالل، تعقل در ذات آفريدگار راهی ندارد، بلكه به عكس،  -4

و تصديق به خالق است. و لذا در روايات،  تعقل در مخلوق اساس راهیابی به اقرار
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 

 شود: است. برای نمونه دو روايت ذكر می

 7ی اهلل.ر فِکُفَالتَ ّوَ مْاکُ: إیّاهللدِبْو عَبُأَ قالَ
 حذر باشید از تفکر در خدا. بر

 نقل شده است كه فرمود:  از امام صادق

 قَوْما فَیْوا فِمُلَکَال تَ . ّوَشِرْعَالْ ّنَّوْما دُیْوا فِمُلَکَتَ وا. ّوَکُسِأمْفَ ی اهللِلَإِ المُکَالْ یَهَتَا انْإذَ

 4ش.رْعَالْ
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ده و دربارة مادون عرش سخن بگویید و نه که سخن به خدا رسید، توقف نمو هنگامی
 مافوق آن.

ای باشد كه منجر به تشبیه و تصوير و توصیف ذات الهی و  احتجاج بايد به گونه

« شناخت عقلی»اين مطلب در بحث «. ینخروج از حدّ»اوصاف او نگردد مگر در حد 

 در مرحلة اول مورد بحث قرار گرفت.
راحتی قابل دريافت و فهم است، اگر اشخاصی  از آنجا كه اين نحوه احتجاج به -6

از اين طريق به وجود خالق اقرار نكنند، يا به جهت عدم تدبر و تأمل پیرامون دلیل 
ای كه در صفحات قبل  است و يا به جهت ارتكاب گناهان و بیماری قلب. در ادامة فقره

 از حديث اهلیجه نقل شد، آمده است:

 الماتِعَالْ ّوَ حاتِواضِالْ الالتِالدَ ّوّنَرَیَلَ مْهُأنَ ّوَ مْهِبِرَ لِبَقِ نْمِ الُهجُالْ یَتِری ما أُمْعَلَ ّوَ

 یبِجِعَالْ عِنْالصُ ّوَ ضِرْأَالْ ّوَ ماّواتِالسَ وتِکُلَمَ نْمِ وّنَنُعایِما یُ م، ّوَهِقِلْفی خَ ناتِیِبَالْ

ها وا لَلُهَسَ عاصی ّوَمَالْ بواّبَأَ مْهِسِفُنْلی أَوا عَحُتَفَ مٌوْقَ مْهُنَلکِ ، ّوَعِانِی الصّلَعَ الِالدَ نِقَتْمُالْ

 0.مْهِوبِلُلی قُعَ واءُهْأَالْ تَبَلَغَ، فَواتِهَالشَ لَیْبِسَ
سوگند به جانم که نادانان این نادانی خویش را از سوی پروردگارشان دریافت 

دگار[ را در خلقت ها دالیل روشن و عالمات واضح ]بر قدرت آفری اند زیرا آن نکرده
که داللت بر  خودشان و آنچه در ملکوت آسمانها و زمین و صُنع عجیب و محکمی

ها گروهی هستند که درهای گناهان را بر  کنند، ولکن آن کند، مشاهده می صانع می
اند پس ]در نتیجه[  اند و راههای شهوتها را بر خود آسان کرده روی خود گشوده

 ان غلبه یافته است.هواهای نفسانی بر دلهایش

ی لَوا إِعُجَرَلَ ةِمَعْالنِ مِیْسِجَ ّوَ ةِرَدْقُالْ مِیْظِّوا فی عَرُکَفَ وْلَ : ّوَنینمِؤْمُمیرالْأَ نْعَ

 1...ةٌولَخُدْمَ صارَبْأَالْ ّوَ ةٌلَیْلِعَ وّبَلُقُالْ نَلکِ ّوَ ّقِیْرِحَالْ ذاّبَوا عَخافُ ّوَ ریّقِالطَ

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

باشد و در معنای آن معارضه و  يكی از مصادر باب مفاعله می -جدال بر وزن فِعال
 بحث بین دو طرف، كه معموالً يكی حق و ديگری باطل است لحاظ شده است.
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 بنابراين مخاطب جدال خالی الذهن نبوده و حرفی برای گفتن دارد و صرفاً در صدد
پردازد، دارای افكاری  يادگیری نیست. از اين رو كسی كه با مؤمنین به بحث و جدال می

شود. اين موانع فكری، يا به شكل  است كه مانع پذيرش هدايت از جانب او می
سازد و يا به شكل اوهام باطلی است كه  هايی است كه بر عقايد دينی وارد می نقض

 گردد. ق میبدان معتقد گشته و مانع پذيرش حقاي
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 

يابی از راههايی كه قبالً بیان شد  رود و راه هدايت ین میصورت مانع هدايت، از ب
 گردد. گشوده می

اند، استدالل به آيات  با مخالفان انجام داده  در سراسر مجادالتی كه معصومین
خورد. لذا در برخی از اين مناظرات  تكوينی و نظم و دقايق انكارناپذير آن، به چشم می

شد، در نهايت مخاطبین از طريق  واقع میضمن اينكه مطالب مخاطب، مورد نقض 
 شدند. همین آيات تكوينی، متذكر خدا نیز می

اگر كند كه درصدد يافتن حقیقت باشد؛ اما  مطالب فوق در مورد شخصی صدق می
معاند باشد و پس از اتمام حجت نیز از پذيرش حق خودداری نمايد و مباحثه را به 

مین انجام دهد، در اينجا، مجادله با او جهاتی ديگر مثل تضعیف عقايد دينی مسل
پذيرد و  منظور دفاع از حوزة عقايد مسلمین و نشان دادن قوت معارف دينی انجام می به

 خود مخاطب مورد عنايت نیست.

های قدرت خدا را در  آنقدر نشانه ( گويد: او )امام صادق ابن ابی العوجا می
با  0«بین من و او ظاهر خواهد گشت. اينک خداوند نفسم برشمرد كه گمان نمودم هم

وجود اين بعضی اصحاب وی به خدا ايمان آورده و مسلمان گشتند، ولی او حاضر به 
ای است كه امام  تسلیم در برابر خدا نشد، زيرا نابینا )كوردل( بود. اين جمله

                                                            

.1/33ر.ك:كافي. 1
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نیز به چشم  1های آسمانی ديگر و كتاب0دربارة وی گفت و در قرآن   صادق
 خورد. می

 
 و شرایط آن احسنجدال 

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 

ای موارد بر آن امر شده و برخی از مجادلین مورد تحسین  است و حتی در پايه

 اند. فتهقرار گر  معصومین
سازد كه موارد امر و نهی متفاوت بوده  آيات و روايات روشن می ةتأمل در مجموع

ها مذموم و برخی ديگر مقبول و پسنديده  و جدال اقسام گوناگونی دارد كه برخی از آن
 باشد. و حتی واجب می

شود، جدال بر دو قسم است: جدال  سورة نحل استفاده می 014گونه كه از آية   همان
حسن و جدال غیر احسن. جدال احسن دارای شرايط و مواردی است كه به اختصار ا

 شود: بیان می
 

 شرط اول:

مجادل قبل از جدال، مطالب و معارف حق را دريافته است و توسط جدال و بحث 
هايی است كه بر مطالب حق وارد  درصدد اثبات و تبیین آن مطالب و رد كردن نقض

ت، تنها جدلی مورد تأيید واقع شده كه بر اساس علوم قرآنی شده است. و لذا در روايا

 ای برای كشف مجهوالت ذهنی. باشد نه وسیله  و عترت

                                                            

.45،محمد/13،فصلت/35،روم/31و33،نمل/30،اعراف/131و13ر.ك:بقره/. 1
دراورشليمبهمجادلهبالشكريانمعاندروميانپرداختبهاوگفتند:بهماخدايكهحضرتعيسيهنگامي. 4

بنماتايهوديشويم.پسيسوعآنوقتفرمود نماياندماورا،ماميداشتيدهرآينهبهشاگرشماچشمميخودرا
(.514،ص134)انجيلبرنابا،فصل«ليكنچونشماكوريدمنقادرنيستمكهاورابهشمابنمايانم.و
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ای برای دفاع از حقیقت است نه روش كشف  اصوالً مجادله در اديان الهی، شیوه
عكس، اعتماد بر جدال  گاه معارف دينی نیست، بلكه به معارف الهی، و لذا جدال تكیه

 شود: ة گمراهی محسوب میوسیل

 0ل.دَجَوا الْقُثَ ّوْا أَلّإِ مٌوْقَ لَما ضَ
که به جدل اطمینان کرد ]و آن را طریق کشف  گمراه نشد مگر هنگامی هیچ قومی

 حقایق قرار داد[.
كند: يكی از اهالی شام كه خود را  مرحوم كلینی در كتاب شريف كافی نقل می

رسید. حضرت از وی   ه خدمت امام صادقدانست برای مناظره ب صاحب كالم می

است يا از خودت؟ متكلم گفت: از هر دو.  پرسید: كالم تو از سخن پیامبر اكرم

او را مورد سرزنش قرار داد و به او القا كرد كه متكلم بايد كالمش را از   امام

دريافت كرده باشد. سپس به يونس بن يعقوب كه در مجلس حاضر بود  پیامبر
گفتی. يونس عرض كرد:  : اگر مباحثه كردنت خوب بود با اين شخص سخن میفرمود

فرمود: وای بر متكلمانی   ايد. امام شما تكلم در مسائل دينی را مورد نهی قرار داده
 1كه مطالب ما را رها كنند و از مطالب خود، در مناظره استفاده نمايند....

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

ها  را در آن موضوع بداند و بر اساس آن  موضوعی بايد معارف و عقايد معصومین
 ها به مجادله بپردازد. و برای نشان دادن حقانیت آن

نا أَفَ مْوکُجُحَ ّنْأِالمی. فَکَبِ اسَوا النّنا: حاجُحابِصْأَ ضِعْبَلِ اهللدِبْوا عَبُأَ قالَ

 3ج.وجُحْمَالْ

به برخی از یارانش فرمود: با سخنان من با مردم احتجاج نمایید که   امام صادق

ام.  شکست خوردید این من هستم که مغلوب شده محاجةدر این صورت اگر در 

 دار شما هستم[. ]یعنی من ضامن و عهده

                                                            

.4/153االنواربحار. 1
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.33تصحيحاالعتقادبصواباالنتقاد،ص. 5



 33  معرفت فطری خدا

 0ه...یْلَعَ مْتُنْذی أَالَدی هُالْ اسِلنّوا لِنُیِه: بَحابِصْأَ نْمِ ةٍفَطائِلِ  داهللبْو عَبُقال أَ
 ... هدایتی را که بر آن هستید، برای مردم تبیین نمایید.

لمحمد بن حکیم: کلم الناس ّو بین لهم الحّق   قال أبوالحسن موسی بن جعفر

 1الذی أنت علیه...

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

كه در موضوع  پردازند در حالی فرمود: كسانی را كه به مجادله می  امام صادق
 7بحث، علم و آگاهی ندارند، رها كن.

 

 شرط دوم

گذشته از اينكه مبانی و اهداف مجادل بايد بر اساس معارف الهی باشد، طريق او در 
مطالب صحیح در اثبات مطلب حق يا نقض مطلب باطل نیز، بايد طريق الهی باشد و از 

 اثبات مدعای خود بهره جويد.
شرط فوق همراه با حكمت آن در حديثی به تفصیل بیان شده است. در انتهای اين 

 4حديث مطالبی در تأيید شرط اول نیز وجود دارد.

                                                            

.همانمأخذ 1
.33خذ،صهمانمأ. 4
.دراينحديث،شناختقرآنازشرايط31،ح151همچنينر.ك:همانمأخذ،ص14،ح4/141بحاراالنوار. 5

جدالذكرشدهاست.
قدنهواالمعصومينةواالئمالجدالفيالدينوأنرسولاهلل:...ذكرعندالصادق143همانمأخذ،ص. 0

فقالالصادق لميَعنه، وهليؤتيبالبرهاناالفيهَنْ: لكنهنهيعنالجدالبغيرالتيهيأحسن... عنهمطلقاً
الجدالبالتيهيأحسن؟قيلياابنرسولاهللفماالجدالبالتيهيأحسنوالتيليستبأحسن؟قالأماالجدالبغير

صبهااهللتعاليولكنتجحدقوله،اوتجحدحقاًةقدنهبحجِالًفيوردعليكباطالًفالتردّطِبْالتيهيأحسنأنتجادلمُ
كالتدريكيفالمخلصنَأَيريدذلكالمبطلأنيعينبهباطلَهفتجحدذلكالحقمخافةأنيكونلهعليكفيهحجةلِ

فتنةعليضعفاءأخوانهموعليالمبطلين...نْمنه،فذلكحرامعليشيعتناأَ توضيحروايتضمنِادامةدر[يصيروا
تبيينكردهوسپسميزمینةمطلبفوق،يكيازمجادالتقرآندر الجدالبالتيهيأحسن،]فرمايد:معادرا فهذا

ألنفيهاقطععذرالكافرينوأزالةشبههم....
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شود اين است كه اگر در طريق جدال نیز بايد مطالب  سؤالی كه در اينجا مطرح می

در جدال خويش در مورد ماه، ستارگان   براهیمحق، اخذ شود، پس چرا حضرت ا

 «.یهذا ربّ»و خورشید فرمود: 

اين »در جواب فرمود:   پرسید و امام  اين سؤال را مأمون از امام رضا

صورت اقرار و  باشد نه به بر طريق انكار و استخبار می  سخن حضرت ابراهیم

بیان كرد و سپس به نقض آن ابتدا سخن كفار را   يعنی حضرت ابراهیم 0«اِخبار.
ها  پرداخت و در هنگام بیان كالم آنان، آن را نپذيرفته بود، بلكه مانند اين بود كه از آن

صورت استفهام انكاری بود، نه  و اين استفهام به« آيا اين خدای من است؟»پرسید:  می
 صورت خبر دادن از اعتقاد خويش. به

 

 شرط سوم

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

اند  در اكثر موارد از جدال نهی كرده  آگاه و بلكه مسلط باشد. از اين رو ائمة اطهار
اند كه به مباحثه و مناظره با مخالفین بپردازند و در  و فقط به افراد معدودی اجازه داده

ها را آزمايش نموده، نقاط  اند و آن تعلیم داده مواردی طريقة جدال احسن را به اين افراد

كه در شرط  یونس بن یعقوباند. اين مطلب در ادامة روايت  ضعفشان را گوشزد كرده

 1باره وارد شده است. اول گذشت، بیان شده است. روايات ديگری نیز در اين
 

 شرط چهارم

و وضعیت مجادل و  جدال اوالً بايد سودمند باشد، و ثانیاً شرايط زمانی و مكانی
 7مخاطب برای مناظره مناسب باشد.

 

 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 

                                                            

.30توحيدصدوق،ص. 1
.4/153االنوار.ر.كبحار 4
.154ر.ك:همانمأخذ،ص. 5



 34  معرفت فطری خدا

های  اند و برای ترک مراء ثواب دهبیان گرديده و حتی مجادل محق را نیز از آن نهی كر
در اين روايات همچنین، شک، نفاق و فساد قلب از آثار جدال  0زيادی نقل شده است.

و مراء ذكر شده است. به جهت كثرت احاديث جدال و مراء، و شرط اختصار مقال، 
 1كنیم. فقط مدارک را نقل می

عنوان يک اصل  دال بهشود كه ج از آيات و روايات و شواهد تاريخی استفاده می
اولیه در اديان الهی مطرح نشده است و از نظر تاريخی نیز زمانی مجادله در محافل 

وارد شد كه به دلیل نفوذ افكار بیگانه و گسترش تفكرات باطل، ضرورت   اسالمی
برخورد از ناحیة مسلمین احساس شد. علت اين امر نیز با دقت در مباحث قبلی روشن 

 شود. می
 

                                                            

سنتآنجاكهجايرهيابيودريافتمعارفمتعالياستبهجايمفاهيميچوندرساصوالًدرمعارفكتابو. 1
وبحثومباحثهومجادله،بهاصطالحاتيچونذكر،مذاكره،تذكرو...
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بابتذاكراالخوان(.133ـ4/133وكافي53و3،3،11،13،13،41،43،53احاديثبابمذاكرةالعلم،

،5،13،11،44ـ10روايتدراينبارهنقلشدهاستازجملهاحاديث13،31،باب4/140ر.ك:بحاراالنوار. 4
.31و03،33،31ـ44،45،40،43،54،51،54،33





 
 
 
 
 
 

 فصل سوم:
 

 عبادت
 

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

 باشد: می

 در پاسخ به اين سؤال كه: عبادت چیست؟ فرمودند:  امام صادق

 0نها... .مِ اهللُ طاعُتی یُالَ وهِالوجُ نَمِ ةِاعَالطّبِ ةِیَالنّ نُسْحُ
نیت نیکو ]و درست[ به پیروی ]از خدا[، از راههایی که از آن راهها، خداوند اطاعت 

 شود. می
 عنوان غايت خلقت مطرح شده است: در اهمیت عبادت همین بس كه به

 1«.دّوّنَبُعْیَا لِإلّ سَإنْالْ ّوَ نَالجِ تُقْلَما خَ»
 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.

 باشد. ر بودن عبادات میآنچه در اين مقام بدان اشارتی خواهد رفت، جنبه مذكِ

                                                            

.4/35كافي. 1
.33(/31ات)ذاري. 4
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يت عامه، از راههايی كه بیان شد، آمادگی رهیابی به هدايت بعد از دريافت هدا آدمی
كند؛ يعنی: يادآوری بیشتر نسبت به معرفت فطری و  خاصه و سیر الی اهلل را پیدا می

ها داده  های اعطايی كه در عوالم پیشین به انسان توجه به درجات عالیتری از معرفت
 شده است.

ديد معرفت فطری، چگونه و به چه حال سخن در اين است كه اين يادآوری و تش
يابد؟ آيا با ايجاد تصورات بیشتر از خدا ممكن است؟ يا با  ای تحقق می وسیله

 شود؟ نشینی محقق می های مختلف و دوری از مردم و گوشه رياضت
اند كه  در اين مقام، اديان الهی طريق ذكر از راه عبادت را مطرح ساخته و بیان نموده

تر از خداوند و هدايت  اهلل و تقرب به او و دستیابی به معارفی عالیتنها راه سیر الی 
 باشد: برتر، طريق عبادت و اطاعت می

 0«.ّوادُتَهْتَ هُوْعُیْطِتُ إّنْ ّوَ»

صراط » ،7«ذکر»عنوان  ، از عبادت بهدر آيات قرآن و روايات معصومین
، 0«طریق وصول به خدا»، 2«راه انبیاء»، 6«لذت محبین»؛ 4«نور و جالء قلب»، 7«مستقیم

 ياد شده است. 5«اقرار به ربوبیت او»و 

زیادت در دین و فراموش »، 01«ایمان و نور معرفت»، 3«هدایت»و از آثار آن 
رضایت »و  4«تقرب»، 7«رستگاری»، 1«غنای قلبی خوف از خدا و»، 0«نکردن خدا

 بیان شده است. 6«خداوند
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 0«همنشین محبوب»و  2«اهل اهلل»ن و از سالكین طريق عبوديت و ذكر، با عناوي

 سخن به میان آمده است.
طور  سان، عبادت، طريق روشنی قلب و دريافت نور معرفت خدا و ياد او و به بدين

 تر از خداوند كريم است. كلی، راه هدايت خاصه و شناخت عالی
باشد. اين مطلب  همچنین نماز و ديگر عبادات دينی، تنها راه وصول به خدا می

هنگام انكشاف باطن و معلوم بودن آن و مخالفت با ظاهر »ايسه شود با اين نظريه كه: مق
تفاوت اين دو  5«شود زيرا برای مجذوبین تكلیفی نیست. شريعت، تكلیف ساقط می

 سخن، تفاوتی است بین طريق دينی وصول به خدا و طريق بشری.
اصه و تشديد معرفت عنوان طريق هدايت خ از مباحث فوق نقش احكام و شرايع به

گردد كه دين بدون احكام و  شود و معلوم می فطری، در مجموعة دين مشخص می
توان  شرايع، كامل نیست. با پیگیری اين بحث و تبیین زوايای گوناگون آن است كه می

از پیوند وثیق بین بُعد معرفتی و اعتقادی و بُعد عملی و تكلیفی دين پرده برداشت و در 

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

                                                                                                                                            
.110الشرايع،صعلل. 1
.4/35كافي. 4
.14،جمعه/13و10اعلي/. 5
دعايكميل.. 0
.341الخصال،ص. 3
.1033غررالحكم:. 3
544همانمأخذ:. 3
3  ص. اول، فصل ثاني، مقصد الوالية، و النبوة و التوحيد رسالة قيصري رسائل ك: در40ر. الهيجي محقق .

تكاليفشرعيهبراونماند.و»گويد:ميبنديمطالبعرفاجمع اگرمجذوبمطلق،صاحبسكروفناءاست،مطلقاً
غير،مأمورومكلفبهاحكام اگرچنانچهازكامالناستكهدرقسمسيمذكرايشانرفت،هرچندازجهتارشادِ

فاماچونبهغايتونهايتكماندوامرونهيازايشانساقطنميشرعيه ازجهتتكميلالخودرسيدهگردد، اند،
درتوضيحاينشعر:540ر.ك:شرحگلشنراز،ص«نفسخودمحتاجبهرعايت،وسايلنيستند.

رسيدهگشتمغزوپوستبشكستچونعارفبايقينخويشپيوست
«.طلتالشرائعلوظهرتالحقائقب»معروف:جملةدفترپنجمازمثنويمولويدرتوضيحاينديباچةهمچنينر.ك:
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ای جز دوری از  ای، نتیجه يكديگر است كه جدايی بین عناصر آن و بی اعتقادی به پاره
 دنبال نخواهد داشت. مكتب وحی و قدم زدن در طريق گمراهی به



 
 
 
 
 
 

 مرحلة سوم:
 

 تسلیم و ایمان در خداشناسی دینی
 

خدا  ، معرفت اعطايی و موهبتیِ«رتذکّ»و « تعریف»اه كه انسان، با عبور از دو مرحلة آنگ

يابد:  دو راه می را در نور فطرت ديد و با حقیقت جان آن را دريافت، خود را در مقابلِ

 «:انکار و کفر»و ديگری « تسلیم و شکر»يكی 

 0«.راًوْفُا کَإمّ راً ّوَا شاکِإمّ لَیْبِالسَ ناهُیْدَا هَإنّ»
 ما راه را به او )انسان( نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس.

يت در همین موقف خطیر است كه نقش اساسی و تعیین كنندة اختیار انسان در هدا
 له را با طرح يک سؤال دنبال كنیم:شود. بد نیست مسئ خويش روشن می

د و از ديگر سو، ده قرآن كريم از يک سو، هدايت را به خدای متعال نسبت می
گیری او را در سعادت خويش، شديداً مورد تأكید قرار  اختیار انسان و شكل موضع

 1دهد. می

                                                            

.5(/33انسان). 1
4  پاسخ. پيدايشدوهمينسؤالوعدم اسبابِ تفريطييعنيجبرونظريةگوييدرستبهآنيكياز افراطيو

 ميكالميمسلحوزة تفويضدر سابقهمانان اختيار، و جبر البته ازباشد. و معارفبشريداشته ميان در ايكهن
مسئلةربرخيآياتقرآن،خصوصاًٌدرررابهخودمعطوفساختهاست،امادوگونگيظاهبشانديشةروزگارانقديم،

 ازسوي«اهتدا»و«هدايتالهي»هدايت،ازيكسو،وارائهنشدنطرحيجامعدراينزمينهوعدمتفكيكميانِ
تأثيرنبودهاست.بي«جبري»و«قدري»گيريوتشديددومكتبِديگر،درشكل
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 توان به آيات زير اشاره نمود: از دستة اول می

 0«.دیهُلْنا لَیْلَعَ ّنَإِ»
 همانا، راهنمایی و هدایت بر عهده ماست.

 1«.شاءیَ نْی مَدِهْیَ اهللَ نَلکِ ّوَ مْداهُهُ کَیْلَعَ سَیْلَ»
 کند. ها بر تو نیست؛ ولی خداوند هر که را بخواهد، هدایت می هدایت آن

 7«ی اهللدَدی، هُالهُ ّنَاِ»
 هدایت، هدایتِ خدایی است.

 4«.دیهُالْ وَی اهلل، هُدَهُ ّنَإِ»
 هدایتی که از سوی خدا باشد، هدایت واقعی است.

 است:و به عنوان نمونه آيات زير بیانگر مطلب دوم 

 6«.الغبَالْ کَیْلَما عَوا فإنَلَوَتَ إّنْ ا ّوَّوْدَتَاهْدِقَوا فَمُلَسْأَ إّنْفَ»
 یابند و اگر رویگردان شوند، بر تو تبلیغ است و بس. اگر تسلیم شوند همانا هدایت می

 2«.هرَکَذَ شاءَ نْمَ* فَةٌرَکِذْتَ هُا إنَلّکَ»
ر و یادآوری است. هر کس بخواهد گویند، آن )قرآن( تذک ها می چنین نیست که آن

 گیرد.[. شود. ]و از آن پند می بدان متذکر می
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 

است و هدايت، شامل دو « تسلیم»و « تعریف»مرحلة  و دريافت هدايت، رهیافت دو

ناپذير است: يكی عنايت و دستگیری خدا و ديگری پذيرش و تسلیم  بخش تفكیک
 انسان.

 0«.نیْمِعالَالْ ّبِرَلِ مَلِسْنُنا لِرْأمِ دی، ّوَهُالْ وَهُ ی اهللِدَهُ إّنَ لْقُ»

                                                            

.14(/14يل)ل. 1
.434(/4بقره). 4
.35(/4بقره). 5
.31(/3انعام). 0
.44(/5آلعمران). 3
.33و30(/30مدثر). 3
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تسلیم پروردگار عالمیان بگو: تنها هدایت خدا، هدایت است؛ و ما دستور داریم که 
 باشیم.

 ّنْم أَهُفَرَإذا عَ ّقِلْخَلی الْعَ لهِلِ م. ّوَهُفَرِعَیُ ّنْی اهلل أَلَّق عَلْخَلْقال: لِ  اهللَدِبْبی عَأَ نْعَ

 1وا.لُبَقْیَ
 بر خداست تعریف خویش به انسانها. و بر آنان است پذیرش او پس از تعریف.

دن طريق صالح و سداد و رهنمودن به راه حق، بدينسان، شناساندن خود، و نشان دا
طلبی، و پذيرش و كرنش  جويی و حق از ناحیة خدای متعال است و در مقابل، حقیقت

 است. اه بندگی و كمال، وظیفة آدمیدر مقابل معبود و پیمودن ر

3«.اّوْدَتَاهْ دِقَوا فَمُلَسْأَ فإّنْ»
 

ر واقع دو ركن از اركان منطق د« تسلیم»و اهتدا از طريق « تعریف»هدايت از راه 

توأم شود، اركان الهیات دينی « تذکر»خداشناسی و مكتب انبیای الهی است كه اگر با 

« تذکر»و « تعریف»رسد. درباره  تكمیل گشته و اسباب عبوديت و بندگی به اتمام می

 است.« تسلیم»پیشتر سخن گفتیم و موضوع اين مرحله، مقولة 

های اقرار و انكار  گردد. فصل اول متكفل بیان زمینه ه میاين بحث در دو فصل ارائ
بوده و بیانگر اين موضوع است كه چگونه انسان در مقابل راه روشن و معرفت مفطور، 

دهد و اساساً بشر چرا و چگونه از معرفت و حقیقت، روی برتافته و  واكنش نشان می
اصل تسلیم و چگونگی كند. و در فصل دوم از نتیجه و ح عناد و عصیان پیشه می

 حصول ايمان بحث خواهیم كرد.

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

های كفر و ايمان پرداخته شده و بر نقش اراده و اختیار انسان  مینهعنوان ز اخالقی به
 تأكید شده است.

پردازيم، آنگاه موانع  در اينجا ابتدا به بیان مطالبی كلی پیرامون اراده و اخالق می
 كنیم. تسلیم و ايمان را از قرآن كريم بیان می

 
 ها ارتباط اراده با دواعی و سائقه -1

ها، شرايط درونی و بیرونی انسان، نظیر حالتهای روحی و  ائقهمراد از دواعی و س
هاست.  اخالقی، شرايط خانوادگی و محیطی و معیشتی و روابط اجتماعی و همنشینی

كنند. الفاظی كه در اينگونه  های انجام كارهای انسان را فراهم می اينگونه شرايط، زمینه
رسد، شدت  ا بر انسان است. به نظر میه رود به تناسب شدتِ تأثیر آن موارد به كار می

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:



 توحید و عدلت معرف  41

 0وّب.نُی الذُفِ مِحُقَإلی التَ ّواعٍد، دَسَحَالْ ّوَ رُبْکَالْ ّوَ صُرْحِلْأَ
 هایی هستند به سوی فرورفتن در گناهان. کننده و حسد، دعوت حرص و کبر

 1ن.یْحِی الْلَإِ ی، سائّقٌغْبَلْأَ
 دهد. ظلم و تعدی، انسان را به سوی هالکت سوق می

حامل استطاعت و قدرت انتخاب است و توانايی  از ديدگاه اديان الهی، آدمی
دد دارد. اراده و اختیار در گر برگزيدن هر يک از راههايی را كه در مقابلش گشوده می

مواردی كه رفتار انسان به حُسن و قبح متصف شد و ثواب و عقاب بر آن مترتب گردد، 
ای است. گرچه عوامل مختلف درونی و بیرونی نیز در  دارای نقش ويژه و تعیین كننده

ل و رفتار انسان تأثیر دارند، لیكن اختیار انسان به دلیل ويژگی خاص آن، بر ديگر عوام
 كند. شرايط، حكومت داشته و نقش اصلی و اساسی را ايفا می

های متعارض باطنی و  ای كه بايد بدان توجه نمود همین است كه: انگیزش نكته
گونش، راههای متفاوتی را در مقابل انسان گشوده و او را  محیط انسان با شرايط گونه

كنند.  ه و در او تمايل ايجاد میها تشويق و دعوت كرده، به او فشار آورد به پیمودن آن
ها و فشارها و میلیها، تنها زمانی در صدور فعل تأثیر خواهند داشت كه  اما اين تشويق

خود انسان از طريق اراده و اختیار، يكی از راهها را برگزيند و برپیمودن آن مصمم 
 گردد.

فراهم  تر: دواعی و سوائق و امیال، مُرجحات انجام عملی را به عبارت دقیق
شود و  سازند نه علل تامة آن را؛ و توان اراده در رأس اسباب و عوامل ديگر واقع می می

 ها حكومت دارد نه آنكه معلول و محكوم میل و شوق يا عین آن باشد. بر آن

 «اوصاف اولیة نفس»شناسی دينی، يكی از  سان قدرت و توان اراده، در انسان بدين
جاست كه  نیست و از همین «میل»يا  «علم»ع به خصوصیتِ رود و قابل ارجا شمار می به

 7در تعريف انسان مأخوذ باشد. «استطاعت»بايد 

                                                            

.531البالغه،قصارالحكمنهج. 1
.141،صشرحابنميثمبحرانيبرصدكلمهازاميرالمؤمنين. 4
ـدرتعريفانسانوفضيلتاخالقي.خصوصارسطوـبههايفيلسوفانيونانمطالبفوقمقايسهشودباديدگاه. 5

.444ـ443بارهبنگريدبهكتابمبانيخداشناسيدرفلسفةيونانواديانالهي،صدراين
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 ارتباط اراده و اخالق با اعتقاد و عمل -2
نقش رذايل و فضايل اخالقی در اعتقاد و عمل و همچنین تأكید بر مسئلة اختیار و 

های  از نكات برجسته و شاخصهحاكمیت ارادة انسانی بر حوزة اخالق، ايمان و عمل، 
 معارف دينی است.

و « تعریف»شود كه انسان از دو مرحلة  ای واقع می تسلیم يا انكار در موقف و مرتبه

عبور كرده و حجت الهی بر او تمام گشته است. اينجاست كه نقش انسان آغاز « تذکر»

ؤال مطرح دهد و اين س العمل نشان می در مقابل حجت الهی عكس شود و آدمی می
 شود كه: علتِ كفر كافران چیست؟ می

گیری  در پاسخ بايد گفت: گرچه اراده و اختیار علت اصلی و عامل اساسی در جهت
انسان است، لیكن عوامل و مرجحاتی در اين میان مدخلیت دارند و زمینة اختیار سوء 

رادة انسان كنند، خود، از ا كنند، و در عین اينكه اختیار را سلب نمی را تدارک می
 گیرند. سرچشمه می

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 

ها و مفاهیم از يک طرف نشانگر اين مطلب است كه از  داند. اينگونه واژه جحود می
ه قرآن، انسان در اعمال خويش دارای اراده و قدرت انتخاب است و مهمترين ديدگا

های  باشد كه از انتخاب زمینه برای انتخابی ناشايست، ضعف اخالقی و رذايل روحی می
گر اين معناست كه شرط رهیابی  سوء پیشین نشأت گرفته است. و از سوی ديگر نمايان

اشتن طینت و تزكیة نفس و حفظ صفای دل و به مسیر هدايت و ايمان دينی، پاک نگهد
گر است. اين مطلب از ارتباط وثیق حوزة اخالق و اعتقاد در ديدگاه دينی  روح حقیقت
دهد كه اخالق نه صرفاً به معنای موعظه و نصیحت، بل يكی  كند و نشان می حكايت می

های اخالقی و  از اركان راهیابی و دريافت حقايق است. از نظرگاه قرآن و سنت، رذيله
شود و زمینة سوء اختیار  های شناخت محسوب می ظلمت حاصل از آن، يكی از حجاب

سازد. در مقابل، فضايل اخالقی، بستر روح و نفس انسان را آمادة  انسان را فراهم می
 گرداند. نزول معرفت الهی و شايستة نور هدايت می

 پردازيم. كريم میطور خالصه به موانع تسلیم از ديدگاه قرآن  اينک به
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 موانع تسلیم در قرآن -3
كنند و هر  به طور كلی موانع مذكور در قرآن، به دو عاملِ درونی و بیرونی بازگشت می

 شوند كه عبارتند از: يک از اين دو نیز شامل دو دسته عوامل می
 رذايل اخالقی و تعلقات نفسانی -الف
 فسق و ارتكاب معاصی -ب
 شیاطین جن -ج
 انس شیاطین -د

ها  هر يک از عناوين فوق، به نوبة خود، مصاديق متعددی دارد كه به برخی از آن
شود و مدارک بعضی  شود و در هر مورد معموالً به ذكر يک آيه بسنده می اشاره می

 آيد. ديگر در انتها می
 

 رذایل اخالقی -الف

ذايل با اختیار ای كه دربارة رذايل اخالقی بايد يادآوری شود آن است كه اين ر نكته
 باشد. گیرد و مورد اكتساب انسان می انسان شكل می

 هوای نفس -1

 لَعَجَ ّوَ هِبِلْقَ ّوَ هِعِمْلی سَعَ مَتَخَ ّوَ مٍلْلی عَعَ اهللُ هُلَضَأَ ّوَ واهُهَ هُلهَإِ ذَخَاتَ نِمَ تَیْأَرَفَأَ»

 0«.ّنَّوْرُکَذَتَفال اهلل أَ دِعْن بَمِ یهِدِهْیَ نْمَفَ ةًشاّوَغِ هِرِصَلی بَعَ
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 

تواند او را هدایت  بر چشمش پرده افکنده است؟! با این حال چه کسی غیر از خدا می
 شوید؟! نمیکند؟! آیا متذکر 

بنابر كريمة فوق، ضاللت و مهر شدن قلب، گوش و چشم، و محروم ماندن از 
 باشد. عنوان معبود می هدايت، از آثار اختیار سوء انسان و انتخاب هوای نفس به

 1«.دیهُی الْلَعَ میعَوا الْبُحَتَاسْفَ مْنهُیْدَهَفَ دُوْمُما ثَأَ ّوَ»
 ها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. م، ولی آنو اما ثمود، پس آنان را هدایت کردی

                                                            

.33،بقره/10،محمد/5،قمر/34،همچنينر.ك:قصص/45(/03جاثيه). 1
.13(/01فصلت). 4
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 قساوت قلب -2

 دُشَأَ ّوْأَ ةِجارَحِالْکَ یَهِفَ کَذلِ دِعْبَ نْمِ مْکُبُوْلُقُ تْسَقَ مَ* ثُ ّنوْلُقِعْتَ مْکُلَعَلَ هِآیاتِ مْکُیْرِیُ ّوَ»

 1«.ةًوَسْقَ
های شما بعد از این دهد؛ شاید اندیشه کنید. سپس دل و آیات خود را به شما نشان می

 تر. واقعه سخت شد، همچون سنگ، یا سخت
همراه با  -كه بحث آن در مرحلة دوم مطرح شد-طبق اين آية شريفه، آيات تكوينی

دلی انسان  گشايد، لیكن قساوت قلب و سنگ تعقل، راه را برای هدايت انسان بازمی
ها  ات و روايات كه تعداد آنگونه آي شود تا عقل انسان ره به جايی نبرد. در اين سبب می

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؟

دلی انسان، سخن بسیار  های آسمانی ديگر نیز از قساوت قلب و سخت در كتاب
حق و مقابله با  گردانی از عنوان عامل روی گفته شده است و سخت شدن قلب به

 خداوند و دين او مطرح گشته است. برای نمونه در سفر خروج از تورات آمده است:
گويد: قوم مرا  موسی و هارون آمده به فرعون گفتند: يهوه خدای اسرائیل چنین می»

رها كن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند. فرعون گفت: يهوه كیست كه قول او را 
 1«شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم كرد. را رهايی دهم؟ يهوه را نمیبشنوم و اسرائیل 

معجزات فراوانی بر فرعون ظاهر ساخت كه هر بار   آنگاه حضرت موسی

بیش از « دل فرعون سخت شد»دلی تسلیم نشد. مضمون جملة  فرعون به جهت سخت

 7ده بار در سفر خروج تكرار شده است.
 کبر و استکبار -3

 4«.رٌبْا کِإلّ مْهِرِّوْدُی صُفِ إّنْ مْتاهُأَ طاّنٍلْسُ رِیْغَبَ اهللِ فی آیاتِ ّنَلوُجادِیُ ذینَالَ ّنَإِ»
جویی کنند،  ها آمده باشد، ستیزه کسانی که در آیات خداوند، بدون دلیلی که برای آن

 هایشان فقط تکبر وجود دارد. در سینه

                                                            

.30و35(/4بقره). 1
.31عهدعتيق)تورات(،سفرخروج،بابپنجم،ص. 4
.140و13ـ144و14ـ13همانمأخذ،ص. 5
.33(/04غافر). 0
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ای به جدال و منازعه در آن  دهكند، لیكن ع پس آيات الهی برای هدايت كفايت می
پردازند. و اين مجادله نه از باب جهل نسبت به واقع، بلكه به دلیل كبر و غرور  می

 است.

 0«.نَیْمِرِجْماً مُوْقَ مْتُنْکُ ّوَ مْتُرْبَکْتَاسْفَ مْکُیْلَلی عَتْآیاتی تُ آنْکُتَ مْلَفَّوا أَرُفَکَ ذینَا الَمَأَ ّوَ»
شود:[ مگر آیات من بر شما خوانده  ها گفته می دند ]به آنو اما کسانی که کافر ش

 بودید؟! شد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی نمی
 بخل -4

 1«.مهِوبِلُفاقاً فی قُنِ مْهُبَقَعْأَّن فَوْضُرِعْمُ مْهُ ا ّوَوْلَوَتَ ّوَ هِوا بِلُخِبَ هِلِضْفَ نْمِ مْا آتاهُمّلَفَ»
ها بخشید، بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و  به آنکه خدا از فضل خود  اما هنگامی

 روی برتافتند. این عمل، نفاق را در دلهایشان مورث گشت.
 باشد. رويگردانی از دين و نفاق از آثار بخل ورزيدن می

 جویی علو و برتری -5

 گويد: قرآن درباره انكار آيات الهی توسط فرعون و همراهانش می

 7«.دینسِفْمُالْ ةَبَعاقِ کاّنَ فَیْکَ رْظُاً فانْوّلُلماً ّو عُظُ مْهُسُفُنْها أَتْنَقَیْتَاسْها ّوَّوا بِدُحَّو جَ»
در حالی که یقین به راه حق داشتند، در عین حال انکار و طغیان پیشه کردند و این 

 جویی آنان. بنگر که چگونه است عاقبت تبهکاران. نبود مگر بواسطة ستم و برتری
 

 ارتکاب معاصی -ب
 مظل -1

 4«.ّنوْمُالِا الظّنا إلّآیاتِبِ دُحَجْما یَ ّوَ»
 کنند. آیات ما را جز ستمگران انکار نمی

 6«.نیْمِالِالظّ مَوْقَی الْدِهْال یَ اهللَ إّنَ»
 کند. خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمی

                                                            

.3ومنافقون/14،احقاف/53،04،33،اعراف/13،همچنينر.ك:بقره/51(/03جاثيه). 1
.33(/1توبه). 4
.10(/43نمل). 5
.01(/41عنكبوت). 0
.10ونمل/14،احقاف/34،قصص/3،صف/433و33،بقره/141،همچنينر.ك:توبه/100(/3انعام). 3
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 در انجیل آمده است:

ایفة ما را پس اینکه او )خدا( دل فرعون را سخت نمود، از این رو کرد که او ط

 1عقاب نمود و خواست که بر آنان ظلم کند.
 فسق -2

 1«.وّنقُفاسِا الْها إلّبِ رُفُکْما یَ ّوَ ناتٍیِبَ آیاتٍ کَیْنا إلَلّْزَنْأَ دْقَلَ ّوَ»
 ورزد. ها کفر نمی های روشنی برای تو فرستادیم؛ و جز فاسقان کسی به آن ما نشانه

است. شايد علت اين امر، گستره در اين آيه سبب كفر، منحصر به فسق شده 
 گیرد. فسق باشد كه هر نوع عمل زشتی را دربرمی مفهومی

 7«.قینفاسِالْ مَوْقَی الْدِهْال یَ اهللَ إّنَ»
 همانا خداوند قوم فاسق را هدایت نخواهد کرد.

 کردار زشت-3

 4«.اهلل آیاتِوا بِبُذَکَ ّنْأی أَ و السُ اّوساؤُأَ نَیْذِالَ ةَبَعاقِ کاّنَ مَثُ»
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 

ماند بلكه به دلیل ارتباط و پیوند متقابل رفتار با قلب و روح انسانی، كردار زشت  نمی
گذارد و سر از تكذيب  گیری قلبی انسان در مقابل دين تأثیر می موضعمستقیماً بر 

 آورد. درمی
 گویی کذب و دروغ-4

 6«.ارٌفّکَ ّبٌکاذِ وَهُ نْدی مَهْال یَ اهللَ ّنَإِ»
 کند. همانا، خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی

 
 

                                                            

.554،ص133انجيلبرنابا،فصل. 1
.11(/4بقره). 4
.34،توبه/3،صف/43،همچنينر.ك:بقره/3(/35منافقون). 5
.14(/54روم). 0
.5(/51زمر). 3
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 شیاطین جن و انس -ج و د

 0«.نِجِالْ ّوَ سِنْإِالْ نَیْیاطِاً شَّوّدُعَ یٍبِنَ لِکُنا لِلْعَجَ کَذلِکَ ّوَ»
 اینچنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم.

 1.«رفُاکْ ساّنِنْإِلْلِ قالَ ذْإِ طاّنِیْالشَ لِثَمَکَ»
 کار آنان همچون شیطان است که به انسان گفت: کافر شو.

لی مْأَ ّوَ مْهُلَ لَوَسَ طاّنُیْلشَدی اَهُالْ مْهُلَ نَیَبَما تَ دِعْبَ نْمِ مْهِبارِدْلی أَّوا عَدُتَرْا نَیْذِالَ ّنَإِ»

 7«.مْهُلَ
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«.داًیْعِالالً بَضَ مْهُلَضِیُ ّنْأَ طاّنُیْالشَ دُیْرِیُ ّوَ»

 های دوردستی بیافكند.  هد آنان را گمراه كند، و به بیراههخوا شیطان می
 در انجیل آمده است:

 کند زیرا که بنیاد آن خدا و کلمة اوست .... . ایمان هرگز خطا نمی»

 1«یمان را باطل نماید.لیکن ]شیطان[ به سعی تمام درصدد این است که ا
احاديث بسیاری نیز در موضوع بحث نقل شده است كه به جهت اختصار، به چند 

 شود: حديث اشاره می

 فرمود:  امام صادق

 2د.سَحَالْ ّوَ بارُکْتِسْاِالْ ّوَ صُرْحِلْةٌ: اَالثَثَ رِفْکُالْ لُوْصُأُ
 اصول کفر سه چیز است: حریص بودن، تکبر ورزیدن، و حسادت.

 فرمود: یامبر اكرمپ

 0ب.ضَغَالْ ّوَ طُخَالسَ ّوَ ةُبَهْالرَ ّوَ ةٌبَغْلرَ: اَةٌعَبَرْاَ رِفْکُالْ کاّنُرْاَ

                                                            

.114(/3انعام). 1
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 های کفر چهار چیز است: حرص در متاع دنیا، ترس از زوال آن و خشم و غضب. پایه

 فرمود:  حضرت علی

 1ه.هَبْالشُ ّوَ کُالشَ ّوَ وُلُغُالْ ّوَ ّقُسْفِلْ: اَمَعائِدَ عِبَرْلی أَعَ رُفْکُالْ یَنِبُ
 روی، شک و شبهه. کفر بر چهار ستون بنا گشته است: نافرمانی، غلو و زیاده

 فرمود:  امام موسی كاظم

 7م.هِوبِنُذُ ةِرَثْکَلِ ّقِلْخَن الْعَ جاّبَحِالْ ّنَاِ
 به درستی که حجاب خدا از مخلوقات به جهت زیاد بودن گناهانشان است.

سوء و حُسن اختیار و رذايل و فضايل اخالقی، آثار فراوانی در و  حريت آدمی

گذشت، از جمله آثار « تسلیم»گونه كه در فصل اول مرحلة   زندگی انسان دارد. و همان

باشد. و چنانكه در فصل دوم خواهد  آن، تسلیم شدن يا نشدن در مقابل پروردگار می

يا محرومیت از آن و « روح ایمان»مندی از  آمد، نتیجة اين تسلیم و عدم آن، بهره

همانطور كه در  -درنتیجه عبادت يا عصیان خواهد بود. حاصل تسلیم و عبادت نیز

ـ دريافت هدايت خاصه، يعنی تشديد معرفت فطری و  بدان اشارتی رفت« تذکر»مرحلة 

 باشد. تر از خداوند متعال می شناخت عالی
ان كمتر پرداخته شد، نحوة دريافت از جمله آثار اختیار و ظرفیت اخالقی، كه بد

باشد.  معرفت فطری و متذكر شدن به آن، در اولین مرتبه از هدايت )هدايت عامه( می
ها تمام  انسان ةالبته اصل معرفت خدا، بر همگان ظاهر گشته و حجت الهی بر هم

اما حالت روحی شخص در نحوة  -گذشت« تعريف»چنانكه در مرحلة -خواهد شد
 تأثیر نیست. فطری و متذكر شدن به آن بیظهور معرفت 

 مَوْقَی الْدِهْال یَ اهللَ ن ، إّنَیْمِالِالظّ مَوْقَی الْدِهْال یَ اهللَ إّنَ»شايد برخی تعابیر قرآن نظیر : 

غیر از  و ...، «ةوَسْقَ دُشَاَ ّوْاَ ةِجارَحِالْکَ یَهِفَ کَذلِ دِعْبَ نْمِ مْکُبُوْلُقُ تْسَقَ مَثُ»، «نیْقِفاسِالْ

                                                                                                                                            
.4همانمأخذ،ح. 1
،1الكفرواركانه،احاديث،باباصول140ـ34/145وبحاراالنوار51البالغةحكمتك:نهجور.4/515كافي. 4
.40،حديث33وص13،ح34/35وج4،13،13،11
.5/13االنواربحار. 5
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و نحوة دريافت اولین مرتبه از هدايت « ههدایت عامّ»، شامل و ناظر بر «هدایت خاصه»

 نیز بوده باشد.
سان، اختیار واخالق، در شناخت، اعتقاد، عمل و درواقع همة شؤون حیات  بدين

 انسان، نقش اساسی و بنیادين خواهد داشت.



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم:
 

 حاصل تسلیم
 

، تسلیم در برابر خدای رحمان است. و انسان با برداشتن اين گام، آخرين مرحلة هدايت

آورد اين مرحله، دريافت  رسد. ره و رهیابی به هدايت عامة الهی می« اهتدا»به مقام 

 باشد. از پروردگار بخشنده می« روح ایمان»

ای است از جانب خدای رحیم؛  روح ايمان نیز همانند معرفت فطری، هديه و عطیه
است، اما روح ايمان اختصاص به تسلیم  تفاوت كه اصل معرفت فطری عمومی با اين

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 

« ایمان مؤمن»، ابتدا معانی مختلف ايمان را بیان نموده، آنگاه از دو بُعد است. در اينجا

كه صُنع خداست، به ايمان دينی نگريسته و برخی « روح ایمان»كه فعل انسان است و 

 های آن را عرضه خواهیم داشت. ويژگی
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 معانی ایمان -1
عددی اطالق گشته است. از بر معانی مت« ايمان»در قرآن كريم و احاديث شريف، واژة 

عمل به فريضه و ترک »، 7«فرايض دينی»، 1«تصديق به قلب»، 0«اقرار به زبان»جمله: 
انجام واجب و مستحب و ترک حرام و »و  6«انجام واجب و ترک مطلق گناه»، 4«كبیره

 باشد. از جمله معانی ايمان می 2«مكروه و حتی مباح
معنای اصلی ايمان دينی نیز همان است، آنچه بیش از همه بر آن تأكید شده و 

باشد. و همین معناست كه در  می« اعتقاد قلبی همراه با اقرار زبانی و عمل جوارحی»

 0به كار رفته است. -به معنای تسلیم ظاهری -«اسالم»مقابل 

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

پنداشتند و  اهل قبله را برای اسالم و ايمان كافی میاقرار ظاهری « مُرجئه»

انگاشتند. در  ، عمل به واجبات و ترک كبائر را در اسالم و ايمان ضروری می«خوارج»

اين میان، وارثان معارف الهی و مفسران حقیقی قرآن كريم با استناد به قرآن و سنت 

ی اسالم كافی است، ولی اين حقیقت را ابراز نمودند كه اقرار ظاهری برا پیامبر
برای ايمان فقط شرط الزم است و شرط كافی آن، اقرار ظاهری و باور قلبی همراه با 

                                                            

ناياقرار،وايماندومبهاولبهمع(ايمان153ِ)نساء/«.هسولِورَباهللِآمِنوانواآمَذينَهاالَياايُ»ـبراينمونه:4و1
اقرارنموده نيزآنرامعنايتصديققلبياستومعنايآيهچنيناست:ايكسانيكهبهحقانيتدينخدا ايد،قلباً

بارهبيانشدهاست..درآنحديث،آياتديگرينيزدراين33/435تصديقنماييد.همچنينر.ك:بحاراالنوار
 

سؤالنمودندكه:(پسازتعويضقبله،مسلمانانازپيامبراكرم105)بقره/«.مكُضيعايمانَيُلِنَماكا»براينمونه:.5
و33/430مذكورنازلشد.ر.ك:بحاراالنوارآيةالمقدسباطلشدهاست؟درجوابآيانمازهايمابهسمتبيت

.33و31/33
.31/35وج4،ح411و433وص43،ح434ص،سطرآخرو33/434براينمونهر.ك:بحاراالنوار. 0
.43،ح35وص3،ح31/35وج33/433،431،413االنواربراينمونهر.ك:بحار. 3
،بابصفاتالشيعه.33/101ر.ك:رواياتيكهدرموردصفاتمؤمنينبيانشدهاستازجملهبحاراالنوار. 3
حديثنقلشده33الفرقبينااليمانواالسالم.دراينبابغيرازآياتقرآن،باب33/443ر.ك:بحاراالنوار. 3

وبحار 31/13االنواراست. غيرازآيات، اكثرايناحاديث54بابأنالعملجزءااليمان، روايتنقلشدهاست.
باشد.شاهدِمعنايمذكورمي
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باشد. پس ايمان به معنای فوق با تسلیم قلبی و لوازم آن، يعنی تسلیم  عمل دينی می
 زبانی و عملی، مرادف خواهد شد.

قرين « روح ایمان»به نام  در منابع اسالمی، ايمان به معنای فوق، با مسئلة ديگری

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 

مند  بهره« روح ایمان»تاباند و مؤمن را از حقیقتی نورانی و روحانی موسوم به  می

 گرداند. یم
در اين بخش از سخن، بیش از هر چیز بر اين دو موضوع يعنی ايمان مؤمن و روح 

و ديگری صنع خداست. يكی   ايمان، تأكید خواهیم داشت. يكی از اين دو، فعل آدمی
گیرد، و ديگری از ناحیة خدا  بر اساس وضعیت روحی انسان و اختیار او شكل می

 گردد. افاضه می
 

 وح ایمانهای ر ویژگی -2
 روح ايمان صنع خداست:

ی فِ بَتَفیما کَ مْهُلَ لْ، ه0َ«ماّنَیْإِالْ مُهِبِوْلُی قُفِ بَتَکَ کَاّولئِ: »اهللدِبْی عَبِاَلِ تُلْقُ

 7؟ قال: ال.عٌنْصُ مْهِبِوْلُقُ

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

 فرمود: خیر.  امام
 روح ايمان، تأيید و حمايت خداوند از بندة مؤمن خويش است:

 7«ه.نْمِ ّوحِرُبِ مْهُدَیَأَ ّوَ ماّنَیْإِالْ مُهِبِوْلُی قُفِ بَتَکَ کَّولئِاُ»
با روحی از ناحیة  آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحة دلهایشان نوشته و

 ها را تأیید ]و تقویت[ کرده است. خودش آن

                                                            

.44(/33مجادله). 1
.4/13كافي. 4
.33/430وج444و110وص3ح31/114االنواروبحار3و1،ح4/13،ر.ك:كافي44(/33مجادله). 5
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 شود. روح ايمان، آرامش و تسكینی است كه از ناحیة خدا بر قلب مؤمن نازل می

 0«مهِأیمانِ عَّوا أیماناً مَدادُّزْیَن لِنیْمِؤْمُالْ ّبِوْلُی قُفِ ةَنَیْکِالسَ لَّزَنْی أَذِا الَوَهُ»
 ر دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید.او کسی است که آرامش را د

 روح ايمان، همان تقوای الهی است كه با مؤمن مالزم و همراه است.

 1«وی.قْالتَ ةمَلِکَ مْهُمَّزَلْأَ ّوَ نَیْنِمِؤْمُی الْلَعَ ّوَ هِلِوْسُلی رَعَ هُتَنَیْکِسَ اهللُ لَّزَنْأَفَ»
ها را به حقیقت  خویش و مؤمنان نازل فرمود و آنپس خدا آرامش خود را بر فرستادة 

 تقوا ملزم ساخت.
و در مواقعی كه مؤمن از پايه و اساس ايمان )تسلیم( بازگشت كند و تمرد نمايد، 

 گردد. روح ايمان از او سلب می

 7ماّن.إیْالْ حَّوْرُ هَنْمِ اهللُ جَرَخْأَ لُجُی الرَنَإذا زَ
 کند. ود خداوند روح ایمان را از او خارج میدر آن هنگام که مردی مرتکب زنا ش

چنانكه فارقِ معصوم از  4فارق و فاصل مؤمن از غیر مؤمن روح ايمان است.
 6باشد. غیرمعصوم روح القدس می

 
 ایمان و قلب -3

ايمان دينی )ايمان مؤمن و روح ايمان( امری است قلبی و در آثار دينی از ايمان انسان 

، 1«لبالقَبِ لب وَلقَی افِ قدٌعَ»، 0«تسلیم قلبی»، 2«در قلب چیزی»با تعابیری نظیر: 

                                                            

.5ـ3و1،ح4/13،ر.ك:كافي0(/03فتح). 1
.41،ح31/444االنوار،ر.ك:بحار43(/03فتح). 4
.431و4/434وكافي13،ح113وص0،3،ح11،همچنينر.ك:ص31/133االنواربحار. 5
0  انسان. ماديدر روانشناسان و رسيدهفالسفه ايننظريه حيوانِشناسيخويشبه انسانعبارتاستاز كه اند

متكاملوپيچيده.البتهبايدبهآنانحقداد،چراكهانديشهوباورمادي،اساساًقدرتتشخيصوتوصيفحقايقو
آنانبهواقع،تعبيراز ندارد. خويشميمعارفعاليهرا اماآنوجودِ هانيزبايدبهماحقدهندكهانسانرانمايند.

توانخداوند،مؤيدوبهسوياودرحركتاست.اصوالًازديدگاهدينينميناحیةموجوديالهيبدانيمزيرامؤمناز
انسانهمةبراي حد انسانبيندو زيرا نمود، تعريفمشخصيبيان حيوان»ها اضلاز » مالئكها»و در«فضلاز

باشد.نوسانوحركتمي
.111وص5،ح31/131االنوار،بحار435،بقره/44ر.ك:مجادله/. 3
.33/434ر.ك:بحاراالنوار. 3
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 ب وَلْالقَبِ یمانٌأ»، 6«بلْی القَفِ صَلُما خَ»، 4«بلْی القَفِ رَقَتَا اسْمَ»، 7«بلْالقَبِ یقٌدِصْتَ»
ياد شده است و روح ايمان با عناوينی همچون:  0«بلْی القَفِ ٌةظَمْلَ»و  2«بلْی القَفِ

ياد  01«کتابت در قلوب»و  3«تأیید قلبی»، 5«شود لوب قرار داده میچیزی که در ق»

 گرديده است.
ای قلبی است نه امری زبانی و  گونه تعابیر روشنگر آن است كه ايمان مقوله اين

تصور و تصديقی ذهنی؛ و اگر انسان با دل و جان در مقابل خداوند تسلیم گردد، 
بدون واسطة مفاهیم و تصورات، مورد تأيید خداوند نیز روح و قلب او را مستقیماً و 

 قرار خواهد داد.
 

 ایمان و عمل -4
بعد از آنكه انسان در مقابل خداوند متعال تسلیم گشت و قلباً او را تصديق نمود، 

اش رفتار دينی و عبادت  شود كه الزمه متناسب با اين ايمان، نورانیتی به انسان افاضه می
 خداست.

باشد. شیعه در مقابل خوارج  می« اسالم»و « ایمان»، نظرية از مختصات مذهب تشیع

كه  حالی داند، در و مُرجیان، عمل دينی را در ايمان دخیل دانسته و آن را شرط ايمان می
 داند. عبادت و عمل را در اسالم ظاهری دخیل نمی

                                                                                                                                            
.433ر.ك:همانمأخذ،ص. 1
.1و31/33وج433،411ر.ك:همانمأخذ،ص. 4
.41،ح31/33وج33/435ر.ك:همانمأخذ. 5
.33/431ر.ك:همانمأخذ. 0
.31/34ر.ك:همانمأخذ. 3
.01،ح134و34/133وج33/433ر.ك:همانمأخذ. 3
.31/113ر.ك:همانمأخذ. 3
.430و33/435ر.ك:همانمأخذ. 3
همانمأخذ.. 1
.44،ح31/444،بحاراالنوار44مجادله/. 14
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 0اين نظريه )نظرية شیعه( بر اساس قرآن و روايات، ترسیم گشته است.
شود و  ی بر اين مطلب تأكید دارند كه شخص مؤمن مرتكب گناه نمیروايات زياد

گیرد، بايد اذعان داشت كه  شود كه از مؤمنی، سركشی و عصیان شكل می اگر ديده می
كند و تنها از  خداوند در هنگام انجام معصیت و قبل از آن روح ايمان را از او سلب می

 شین بدون بازگردانده خواهد شد.طريق انابه و توبه است كه روشنايی و پاكی پی
حاصل مراحل خداشناسی دينی، اعتقاد قلبی و در نهايت، دريافت روح ايمان 

دنبال خواهد داشت. يعنی میان ايمان و عبادت،  باشد كه رفتار متناسب با ايمان را به می
رابطة تولیدی و ضروری برقرار است. با وجود اين، اختیار در همة مراحل حاكمیت 

 اين سخن در مقدمات ايمان نهفته است. را از دست نخواهد داد. سرّخود 
شود،  مند می پس از تسلیم و به میزانِ شدت آن، از روح ايمان بهره  از آنجا كه آدمی

بعد از ايمان نیز همان تسلیم كه بر اساس اختیار شكل گرفته است، همراه با تأكید و 
شود. در هنگام نافرمانی و عصیان نیز،  می گر تأيید الهی در عمل ظهور نموده و جلوه

شويد و  درواقع، شخص از بنیاد ايمان كه همان تسلیم است، به اختیار خويش دست می
گردد و عمل ناروا و ناشايست را به منصة ظهور  درنتیجه تأيید الهی از او سلب می

 رساند. می
آن آسیب خواهد ترتیب گناه به واسطة از بین بردن اساس ايمان، به اصل  بدين

طور كه پیشتر گذشت در  رسانید كه در اين زمینه احاديث بسیاری موجود است و همان
كار  اين احاديث آمده است كه در هنگام تمرد و عصیان، روح ايمان از انسان معصیت

 1گردد. سلب می
 

 درجات ایمان -5
به تناسب ظرفیت تسلیم اشخاص در برابر خدای متعال به يک اندازه نیست. زيرا افراد 

رو ايمان افراد،  شوند. از اين روحی و اختیار خويش، با درجات خاصی، تسلیم خدا می

                                                            

1  حجرات/. ر.ك: نمونه ن10براي ، 153ساء/ بحاراالنوار 33/541و باب443ـ االسالم،، و االيمان بين الفرق
،انالعملجزءااليمانوانااليمانمبثوتعليالجوارح.13ـ31/101
.434ـ4/430،وكافي31/11،133،113االنواربراينمونهبنگريدبه:بحار. 4
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دارای درجات و منازل گوناگونی بوده و از تأيید الهی و روح ايمان نیز به میزان خاصی 
 گردند. و از همین جاست كه تعبد مؤمنان و رفتار دينی آنان، متفاوت است. مند می بهره

اند، نه تنها تعارضی  ين اساس، رواياتی كه معانی متعددی برای ايمان بیان نمودهبر ا
 باشند. با هم ندارند، بلكه بیانگر مراتب مختلف ايمان می

ای كه در اين میان توجه بدان ضروری است، آن است كه افراد همواره در  نكته
ر نوسان هستند. راز مانند، بلكه در درجات مختلف د درجه معینی از ايمان ثابت نمی

اين مطلب آن است كه اساس ايمان و روح تقوا، تسلیم انسان بر پاية اراده و آزادی 
باشد و اين آزادی پس از تسلیم نیز به قوت خود باقی است و شخص  تكوينی می

تواند از تسلیم خويش برگردد؛ يا آن را تقويت كند و به درجة باالتری از ايمان  می
 صعود نمايد:

 فرمود:  كاظم یم موساما

 0ه.لَ لِمَعَالْ ّوَ لهِلِ ةِاعَالطّبِ حَّوْالرُ دُیِؤَنُ نُحْنَ

 1کنیم. ما روح ایمان را با اطاعت کردن خدا، تأیید می

                                                            

.4/433كافي. 1
چگوةدربار. 4 آياتوروايتمراتبايمان، هايزياديدردستاستكهبراينمونهبنگريدبه:نگيوعللآن،

فتح/5انفال/ برائت/3، مجادله/143و140، احزاب/14، بقره/44، آلعمران/431، واقعه/135، ،3ـ14،
روحااليمانوزيادتهوالسكينهو،باب133،بابدرجاتااليمانوحقائقهوص31/130وبحاراالنوار51مدثر/
نقصانه.





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

شود، گاهی به آيات و روايات استناد  ت فطری مطرح میدر مباحثی كه پیرامون معرف
شود. و از  های عقلی طرح می ای موارد نیز، سؤال و جواب گردد؛ چنانكه در پاره می

ای عقلی  آيد كه: آيا بحث فطرت و معرفت فطری، مقوله جا اين سؤال به میان می همین
 ت؟است يا نقلی و اصوالً معیار صحت و حقانیت معرفت فطری چیس

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 

شود و در حین وجدان، انسان قلباً و با تمام وجودش خالق خود را  خود خدا محقق می
ترين داليل  سان حجت قلبی كه مستحكم ينيابد. و بد شناسد و حقانیت او را می می

رسد. انبیا و اولیای الهی و مبلغان دينی نیز از طريق تذكر و  است به منصة ظهور می
كنند، ولی اصل وجدان و  يادآوری، مخاطب خويش را به حالت وجدان نزديک می

ظهور معرفت، صُنع خداست. و لذا اين نوع وجدان و شناخت را نبايد با هیچیک از 
 علوم بشری مقايسه نمود.

يابد كه سه  در اثر تذكر ديگران بروز می  معرفت مفطور، هنگامی 0به طور معمول
 عامل زير دست به دست هم دهند:

 تذكر دهنده خود نسبت به آن معرفت غافل نباشد. -0

                                                            

1  چنانكهدر. شود، انسانمتوجهخدا نيز فقدانشرايطمذكور ممكناستبا بهدستاوست، چونمعرفتخدا
شود.رغمميلخود،بهخدامتوجهميهايخاصنظيرگرفتاريهايسخت،آدميعليحالت
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های اخالقی  انسان در وضعیت روحی و اخالقی مطلوب و مثبتی بوده و حجاب -1
 در میان نباشد.

 موانع ذهنی و فكری نیز سد راه نشود. -7
نقش انبیاء تأمین عامل اول است؛ غايت اخالق ايجاد تعالی روحی و قلبی است، و 

 دارد. احتجاج و جدال احسن، موانع فكری را از میان برمی
بنابراين، معرفت فطری نوعی وجدان قلبی است كه برتر از تمام شناختهای بشری 

و غیرعقلی است و حجیت خود را در درون خود دارد و برای اعم از شناختهای عقلی 
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 

زد و رمز ايمان سا ای فراتر، حقیقت را بر انسان مكشوف می نیست، بلكه در مرحله
 جو كرده و دريافت.و مؤمنان را بايد در اين ناحیه جست

و تواند آن را نپذيرد  با اين همه، دست انسان در قبول معرفت باز است و لذا می
در مرتبة ذهن به وسوسه بپردازد و اين توانايی الزمة حريت و اختیار انسان سپس 

كه دنیای كنونی گذرگاه امتحان و  است. و اختیار نیز به نوبة خود از آن رو است
 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 

 سازند و يكی از وجوه اعجاز قرآن نیز همین است. خدا می

 فرمايند: دربارة قرآن می  المؤمنینامیر

 0.هِتابِفی کِ مْهُی لَلّجَتَفَ
 خدای متعال در کتابش )قرآن( بر بندگان تجلی کرده است.

اهلل...  ةِفَرِعْمَ حالِلی مَعَ المُلسَاَخوانیم:  می  و در زيارت جامعه دربارة معصومین

 7.وّنلُدُتَ هِیْلَعَ ّوَ وّنَعُدْتَ إلی اهللِ

                                                            

.440،ص103خطبةالبالغه،نهج. 1
.430و4/435رضاالالخبارعيون. 4



 000  معرفت فطری خدا

گر استناد به نقل اين است كه نشان دهیم مطالب گفته شده، برگرفته از جهت دي
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 

نصوص و ظواهر دينی مستند  دين نسبت داده شود بايد بدون تحمیل و تأويل، به
 0شود.

دلیل ديگر استفاده از آيات و روايات در اين كتاب، آن است كه برخی مباحث نظیر 

است و دست عقل و وجدان از اينگونه « غیوب»وجود عوالم پیشین، در محدودة 

غیوب جای دارند، تعبدی هستند و  همباحث كوتاه است. همة مباحثی كه در محدود
 ها نقل است. معیار صحت آن

 بندی كرد: توان دسته خالصه اينكه استناد به نقل را در سه محور می
در مقام تبیین، مواضع و سخنان هر دين و مكتب بايد مستند به ادلة درونی  -الف

 باشد.
در معارف اصولی و بنیادين معموالً آيات و روايات جنبة تذكری دارند، اعم از  -ب

 اليل عقلی را نیز اقامه كرد يا نتوان اين كار را انجام داد.اينكه در اين موارد بتوان د
در معارف تفصیلی، معموالً نقل جنبة تعبدی دارد. البته اگر در محدودة غیوب  -ج

 توان دلیل عقلی نیز ارائه كرد. باشیم، تعبد به نقل راه انحصاری است و اال می

اج و استدالل در زمینة و احتج ها گویی به آن و اما طرح اشکاالت عقلی و پاسخ

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 

با احتجاج عقلی ممكن بودن آن مطلب را نشان داد و موانع ذهنی را برطرف اينجا بايد 

                                                            

هارابهمحكماتبازگردانيد.درموردمتشابهاتنيزبايدسكوتكردهوآن.1
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كرد. بسیاری از امور دينی از اين قبیل است و شأن اصلی متكلم و دانشمند دينی در اين 
 0موضع دفاع عقالنی از امور دينی است.

همچنین گاهی مطلبی غیرعقلی تا حدی قابل تنزيل و ارجاع به رتبة ذهن و عقل 
توان با زبان عقلی گزارشی از آن تهیه و ارائه نمود. چنانكه معرفت فطری را  و می است

)تعطیل و تشبیه( بیان كرد. « ینحدّ خروج از»توان با بحث  گونه كه ديديم، می  نیز همان

 البته اين مورد، گزارش عقل از يافت فطری است نه بحث استداللی.

                                                            

مي.1 در را ديني عقايد از دفاع در متكلمان كارهاي 3توان كرد: بيان و تقسيم «استنباط»مرحله ،«توضیح»،
«.ت ضد دینیرد عقاید ّو نظریا»و«ّوارد شده بر دینرد شبهات»،«اثبات»،«تنظیم»

،متكلمبه«توضيح»شود.درمقام،عقايددينيازمنابعآن:قرآن،احاديثوعقل،استخراجمي«استنباط»مرحلةدر
بعد،مطالبمرحلةپردازد.درمي«غيبت»و«شفاعت»،«وحدانيتخدا»،«رؤيتخدا»ايضاحمفاهيماعتقاديمانند

قبلبهدليلضرورتيكهمرحلةشود.متكلمدراينمرحلهوايجاستواردميهاييكهدرعلومبشريردينيدرقالب
دهد.هارابازبانونظمبشريتوضيحميكند،معارفدينيراتنزلدادهوآندراحتجاجودفاعازديناحساسمي

گرفراترازاثباتوفهمرسدواعقليبهاثباتميشیوةمسائليكهقابلاثباتعقليهستندبه«اثبات»درقسمت
عقليكه«ردشبهات»وسیلةشود.اينكارمعموالًبههاباعقل،نشاندادهميعقلباشند،معقوليتومخالفنبودنآن

مي انجام عقايددينيطرحشده، نسبتبه مانندمرحلةپذيرد. دينينيز عقايدضد يعنيرد قبلغالباًمرحلةآخر
پذيرد.ها،انجاممياينشاندادنمعقوليتعقايددينيويااثباتآنايبرعنوانمقدمهبه

اولغيرمسلمينبودندكهدردستةمردممواجهبودند:دستهبادو«اثبات»مرحلةالزمبهذكراستكهمتكلماندر
ازداليلعقلياستفادهميمواجهباآن ادلهنقليبهدآندوممسلمانانبودندكهدرموردستةشدوهاعمدتاً ها،اكثراً

متولدگشت.«كالمنقلي»و«كالمعقلي»رفت.براساسمالحظاتباالبودكهكارمي
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 مقدمه

 
ترين اوصاف خداست، تا جايی كه در كنار توحید كه زيربنای  عدل از مهم  .0
بینی اسالمی است، قرار گرفته و در كالم امامیه و نیز معتزله به عنوان يكی از  جهان

عنوان  شود. در احاديث نیز عدل در كنار توحید به اصول پنجگانه اعتقادی مطرح می

 نقل شده كه فرمودند: ين مطرح شده است. از امام صادقهای د يكی از پايه

 0«لعَدْحِیدُ ّوَ الْإِّنَ أَسَاسَ الدِینِ التَوْ»

العاده عدل و نقش بنیادين آن را در منظومه معارف اسالمی  اين نكته اهمیت فوق
دهد. بسیاری از عقايد اسالمی زيرمجموعه عدل الهی است، به طوری كه  نشان می

های بنیادی همچون نبوت و امامت و معاد و  های اعتقادی، حتی آموزه آموزهبسیاری از 
از  1های عملی و اخالقی دين بدون قبول اصل عدل، قابل توجیه نخواهد بود. نیز آموزه

 گويد: ی اصول دين می همین روست كه سید مرتضی درباره

االمامة الّتی هی  فمن أراد االجمال اقتصر علی أصلین: التوحید ّو العدل. فالنبوة ّو

 7ّواجبة عندنا ّو من کبار االصول، ّو هما داخالّن فی أبواّب العدل.

شود كه موجوداتی دارای علم و اختیار در تعامل با  مفهوم عدالت وقتی مطرح می  .1
تواند مثبت يا منفی تلقی شود. عدالت و در مقابل آن  يكديگر قرار گیرند، تعاملی كه می

كند.  ها مصداق پیدا می امل مثبت و منفی است كه در میان انسانگونه تع ظلم و جور، دو
                                                            

.11.صدوق،معانياالخبار،ص1
درمتنكتاباينمطلببهاثباتخواهدرسيد..4
.1:133.رسائلالشريفالمرتضي5
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ها از نوع عدالت  ادعای متكلّمان در بحث از عدل خدا اين است كه تعامل خدا با انسان
 است نه ظلم.

شود مربوط به  ی عدل الهی مطرح می  های كالمی درباره بیشتر مباحثی كه در كتاب
دهند كه  در بحث عدل به شبهاتی پاسخ میمصاديق عدل است. در واقع متكلمان 

ی عدل الهی مطرح است. مباحثی از قبیل جبر و اختیار، قضا و قدر، شرور و  درباره
ها، خداوند متّهم  سعادت و شقاوت، مطالبی هستند كه براساس تقريری نادرست از آن

عدالت شود و متكلّم درصدد تصحیح اين تقرير و عرضه تقريری هماهنگ با  به ظلم می
 خداست.

ی عدالت خدا سخن رفته، كه از  بار درباره 41جالب است بدانیم كه در قرآن كريم 
آيه ظلم را از خداوند نفی كرده و تنها در يک مورد كالم خدا با عنوان  40اين میان، 

 عدل توصیف شده است:

 0«الًقاً ّوَ عَدْکَلِمَةُ رَبِکَ صِدْ ّوَ تَمَتْ»
 «صدق و عدل تمام و کامل شدو کالم پروردگارت با »

شايد دلیل اصلی مطلب باال اين باشد كه معموالً در بحث از عدالت خدا مسئله 
كنند. از اين رو، خداوند  اصلی پاسخ به شبهاتی است كه ظلم را بر خدا اثبات می

 صدد ردّ اين شبهات و در واقع ردّ اتهام ظلم از خود است. در
كه در بحث عدل الهی ردّ ظلم مهم است نه اثبات تواند اين باشد  دلیل ديگر می

ها از نوع فضل است و در  عدل، زيرا افعال خدا تنها از نوع عدالت نیست، بلكه اكثر آن
 1گیرد. طبقه فضل و احسان قرار می

تقسیم افعال به سه دسته عدل و ظلم و فضل كه از آيات و احاديث استنباط شده   .7
های كتاب حاضر به شبهات  ت، زيربنای بسیاری از پاسخو با مبانی عقلی هماهنگ اس

ی  مربوط به عدل خداست. برای مثال در مورد شبهه شرور، اكثر متكلمان از نظريه
كنند و برآنند كه شروری كه نتیجه اعمال زشت انسان نیست توسط  عوض استفاده می

                                                            

 .113(:3.انعام)1

كهتركاستعمالواژهعدلدرموردخداوند،بهاينجهتاستكهعدلدرلغتعرب،گاهاند.برخياحتمالداده4
 .0:045رساند.پيامقرآنمفهومشركرامي
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ا جهان ممكن خداوند، جبران خواهد شد. فیلسوفان نیز اساساً جهان موجود را تنه
دانند كه به اقتضای ذات الهی از او صادر شده است. از اين رو به طور پیشین  می

شود. ثانیاً  معتقدند كه: اوّال شرور عدمی است، چون از خیر محض تنها خیر صادر می
حتی اگر شرور وجودی باشد، بهتر از جهان موجود، جهانی قابل تصور نیست. در 

 موع، جهانی خوب، بلكه بهترين جهان ممكن است.نتیجه، جهان موجود در مج
ی عدل و  ی عدل، افعال در سه طبقه در فصل نخست كتاب براساس تعريفی درباره

گیرند. بر آن مبنا، در بحث از شرور خواهیم گفت كه شرور، يا در  ظلم و فضل قرار می
وض نیست. ی فضل، و نیازی به طرح نظريه ع گیرند يا در طبقه ی عدل قرار می طبقه

توانست جهان ديگری غیر از جهان موجود بیافريند كه در آن،  همچنین خداوند می
 برخی شرور اين جهان وجود نداشته باشد.

كوشد كه مباحث مختلف عدل را براساس آيات قرآن كريم و  اين كتاب می  .4

مطرح كند و نشان دهد كه معارف كتاب و  اهل بیت وی و احاديث پیامبر اكرم
 ها در مباحث مربوط به عدل خداست. ترين ديدگاه ترين و وجدانی نّت، عقلیس

نگارنده بر آن است كه قرار دادن عقل در كنار وحی يا دين يا نقل، و در نتیجه 
تعابیری نارساست و « عقل و نقل»و « عقل و دين»و « عقل و وحی»تعابیری چون 

رف دين معارفی عقالنی است و ممكن است مورد سوءبرداشت قرار گیرد، چرا كه معا
كند، عقل،  عقل، درستیِ بسیاری از اين معارف را، قبل از بیان دين يا پس از آن درک می

گیرند و  كند كه تحت عنوان غیوب قرار می تنها آن بخش از معارف دينی را درک نمی
تی آدمی ها هم، از جهتی عقلی هستند، زيرا وق شوند. همین آموزه امور تعبّدی نامیده می

كند كه سخنان تعبّدی خدا و  با عقل، خدا و پیامبر او را اثبات كرد، همان عقل حكم می
ها معتقد شد. بنابراين پذيرش  ها را واقعی دانست و به آن پیامبر درست است و بايد آن
 امور تعبّدی هم عقلی است.

وانیم امور عقلی ت ی اخیر را كنار بگذاريم، می اگر بخواهیم كمی مسامحه كنیم و نكته
را در كنار امور تعبّدی قرار دهیم و معارف اعتقادی را به دو دسته معارف عقلی و 

ی  معارف تعبّدی تقسیم كنیم، امّا بايد به دو نكته در كنار اين تقسیم توجه شود. نكته
شود.  نخست آن كه معارف عقلی شامل همه معارف غیر تعبّدیِ وحیانی و نقلی نیز می
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كند. امّا عقل  های تعبّدی را عقل، مستقیماً درک نمی وم اين است كه آموزهی د نكته
 ها را پذيرفت. ها را اثبات كرده، عقالً بايد آن چون حجیت و درستی سخن گوينده آن

گذارم و  ی كتاب حاضر را به خوانندگان و محققان ارجمند وا می قضاوت درباره  .6
تقادهای خود را از طريق ناشر محترم در اختیار بنده خواهم تا پیشنهادها و ان از آنان می

نحوی در تألیف و  ی كسانی كه به قرار دهند تا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از همه
كنم. از پدر و مادر و همسر و اساتید خويش و  اند تشكر می نشر كتاب مؤثر بوده

ند و نیز از ناشر محترم و دوستانی كه با مطالعه كتاب تذكرات سودمندی را ارائه كرد
رسید و نیز ويراستار  های ايشان كار به سامان نمی ها و پیگیری دانشور كه بدون تشويق

 محقق، كمال تشكر و سپاسگزاری را دارم.
 رضا برنجکار

 1471ماه رمضان  77مطابق با  1381مهر  74قم ـ 



 
 
 
 
 
 

 مفهوم عدل خدا فصل اول:

 
ها  ترين آن عانی متعددی بیان شده است كه به مهمبرای عدل در لغت و اصطالح، م

 كنیم: اشاره می
شود و در  ـ كه بیش از ديگر معانی به ذهن متبادر می  ترين معنای عدل رايج  .0

اعطاء »ـ مراعات حقوق افراد يا  0شود مباحث مربوط به عدل، بیشتر همین معنی قصد می
ل، ظلم و جور قرار دارد كه به معنای است. در مقابل اين معنای عد« كل ذی حقٍ حقَه

 گويد: هاست. شیخ مفید می پايمال كردن حقوق ديگران و تجاوز و تصرف در آن
باشد.  عدل، جزا دادن در مقابل عمل به مقدار استحقاق است و ظلم، منع حقوق می»

خدای متعال، عادل، کریم، جواد، متفضل و رحیم است و پاداش اعمال و جبران درد 
ها تفضل را نیز، از باب بخشش اضافی  ها را ضمانت کرده است. البتّه جز این و رنج

 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 

گردد كه عدل را  كور به تعريف برخی فیلسوفان باز میمعنای دوم قصد شود، تعريف مذ
ی استعداد ماهیت و عین  ی وجود و دادن كماالت به اندازه رعايت استحقاق در افاضه»

 7دانند. می« ثابت
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بر اساس تعريف اول، اگر حقی در میان باشد و شخص، آن حق را رعايت كند، 
اقع شده است. امّا اگر حقی در عدل تحقّق يافته است و اگر حق مراعات نشود ظلم و

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 

 گیرند. می
است، تقسیم افعال به سه قسم، تقسیمی عقلی است كه داير مدار بین نفی و اثبات 

زيرا در تعامل دو نفر با هم يا حقّی در میان هست و يا چنین نیست. در صورت نخست 
شود  شود كه اين كار، عدل نامیده می كه شخص حقّی بر ديگری دارد، يا حقّ او ادا می

شود كه در اين صورت، ظلم تحقّق يافته است. در صورت دوم نیز  و يا حق او ادا نمی
كند. در  رساند يا چنین نمی دنش نیست، به ديگری خیری میيا شخصی كه حقّی به گر

صورت اوّل فضل و احسان تحقّق يافته است و در صورت دوم عدالت. براساس اين 
شوند كه دو قسم آن تحت عدل، يک قسم  تقسیم عقلی، افعال به چهار قسم تقسیم می

 گیرد. تحت ظلم و يک قسم ديگر تحت فضل قرار می
افعال، گذشته از عقلی بودن، مبنای قرآنی و حديثی نیز دارد. در ی  تقسیم سه گانه

 قرآن كريم آمده است: 

 0«سَنِاحْلِ ّوَ الْعَدْمُرُ بِالْأْإِّنَ اهللَ یَ»
 «کند. خداوند به عدل و احسان امر می»

در اين آيه افعال مثبت و مورد امر الهی به دو قسم عدل و احسان تقسیم شده است. 
 1تفضّل است، چنان كه در احاديث به اين مطلب تصريح شده است. مقصود از احسان

 3«لِکَ.تَ فَبِعَدْعَذَبْ لِکَ، ّوَ إِّنْتَ فَبِفَضْعَفَوْ اِلهی إِّنْ»
ای، و اگر کیفر دهی با عدل خود عمل  خدایا! اگر ببخشی، با فضل خود عمل کرده»

 «ای. کرده

                                                            

.14النحل:1
 .451.نهجالبالغه:حكمت4

 .513.البلداالمين:5



 010  داخمعرفت عدل  

لِکَ نی بِعَدْمِلْنی بِکَرَمِکَ عَلَی التَفَضُلِ، ّوَ التَحْمِلْاحْ دٍ ّوَ آلِهِ، ّوَمَحَاَلّلهُمَ فَصَلِ عَلی مُ»

 1«قاقِ.تِحْاسْعَلَی الْ
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.
 ت: ی حق اس در برخی احاديث تصريح شده كه عدل برای اقامه

 7«ّقِحَالْ ةِاِقامَخَلّقِ ّوَ نَصَبَهُ لِلِ میّزاّنُ اهللِ سُبحانَهُ، الَذی ّوَضَعَهُ فِی الْعَدْإّنَ الْ»
عدل، ترازوی خدای سبحان است که در میان آفریدگان نهاده و برای برپایی حق، »

 «آن را نصب کرده است.

 3«اَعدَلُ الخَلّقِ أقِضاهُم بِالحَّقِ.»
 «کند. ان کسی است که بیش از همه به حق حکم میترین آفریدگ عادل»

بدين سان معنای رايج عدل در عرف عام و نیز آيات و احاديث، معنای مذكور 
 تر به كار رود. است، هر چند ممكن است گاهی به معنايی عام

است. شهید مطهری با عنوان « وضع كلّ شیء فی موضعه»معنای ديگر عدل   .1
ترين معنای  اين معنا، عام 4اند. عادل از اين تعريف ياد كردهموزون بودن و تناسب و ت

ی  شود، خواه صفاتی كه به جنبه عدل است و تمام صفات فعلی خدا را شامل می
ی ارزشی و  تكوينی و وجودی مثل خالق و حكیم اشاره دارد، خواه صفاتی كه به جنبه

 كند، مثل صادق و كريم. اخالقی داللت می
عريف باال اين است كه براساس آن، افعال به دو قسم عادالنه و يكی از اشكاالت ت

ماند. زيرا اگر فعل در  شود و جايی برای فضل و احسان باقی نمی ظالمانه تقسیم می
موضع خود باشد، عدل خواهد بود و اگر در موضع خود نباشد ظلم خواهد بود. برای 

ار دهد يا آن را در جای مثال اگر شخص میز كارش را در جای مناسبی از اتاق قر
مناسب سفره قرار دهد كه دست همه به آن برسد، عملش مصداق عدل خواهد بود، 
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كه قبالً گفته شد كه از لحاظ عقلی و با  حالی گرنه غیرعادالنه و ظالمانه خواهدبود. در و
 شود. نظر به متون اسالمی فعل به سه قسم تقسیم می

ی تشريعی و ارزشی  كه عدل و ظلم به جنبه اشكال ديگر تعريف ياد شده، اين است
افعال اشاره دارد و مردم كسی را كه آب را در جای مناسب سفره قرار ندهد، ظالم 

دانند. در واقع اين تعريف، تعريف حكمت  شناسند، بلكه فعل او را غیر حكیمانه می نمی
 است نه عدل.

 نويسد: ات عدل الهی میشهید مطهری در نقد اين تعريف و نارسا بودن آن برای اثب
تناسبی، از نظر کل و مجموع نظام عالم  بحث عدل به معنای تناسب، در مقابل بی»

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 

گوید: من منکر اصل  گردد و می ت. لهذا اشکال کننده برمیمسئله حق فرد مطرح اس
ناخواه مستلزم  گویم رعایت این تناسب خواه تناسب در کل جهان نیستم، ولی می

 0«ها از نظر کل رواست و از نظر جزء نارواست. گردد، آن تبعیض ها می برخی تبعیض

حق هر كس به دادن »البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عدالت به معنای 
، مصداقی از حكمت و قرار دادن هر چیز در جای خودش است. و جای «خودش

ی جود  درباره ی حق بدهیم. از امام علی مناسب حق اين است كه آن را به دارنده

. 1«العدلُ یَضَعُ االُمورَ مَواضِعَها، ّوَ الجودُ یُخرِجُها مِن جَهَتِها»و عدل نقل شده كه فرمودند: 

در مورد سیاست  ، ناظر به همین مطلب است. در اين حديث امام علیاين حديث
دانند، هر چند ممكن است در مسائل  و تدبیر عمومی، عدالت را بهتر از جود می

شخصی جود بهتر از عدل باشد. عدل، بهتر است. زيرا كه هر چیزی را در جای خود 
كند، در حالی كه در  امل میها تع گذارد و حاكم بر اساس حقوق افراد جامعه با آن می

ی  المال محدود است و همه جا كه بیت جود، مالک و محور، حقوق افراد نیست. و از آن
اساس حقوقی انجام پذيرد كه قانون  افراد جامعه در آن سهم دارند، تقسیم آن بايد بر
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كند و بدون چنین میزانی، كه به هرج و مرج و در نهايت، تبعیض و تضییع  مشخص می
 انجامد. قوق برخی افراد جامعه میح

های عدالت اين است كه هر چیز را در جای خود قرار  بنابراين يكی از ويژگی
جای خود باشد. اگر مقصود  دردهد، نه اين كه تعريف عدالت، قرار دادن هر چیز  می

 «.العدلُ ّوَضعُ االُمورِ مَواضِعَها»فرمودند:  حضرت تعريف عدل بود، بايد می

تر از  تر از معنای اول ولی خاص لمان امامیه و نیز معتزله، معنايی گستردهمتك  .7
ترين صفت  اند. آنان صفت عدل را جامع معنای دوم را برای عدل الهی اصطالح كرده

شود. سید  ی صفات ارزشی و مثبت را شامل می گیرند كه همه فعلی ارزشی در نظر می
ی تنزيه خداوند از ارتكاب كار  ربارهی عدل، سخن د گويد: سخن درباره مرتضی می

نويسد: سخن در عدل، سخن در اين  شیخ طوسی می 0زشت و ترک كار واجب است.
قاضی عبدالجبار معتزلی پس از آن كه عدل را  1ی كارهای خدا نیكوست. است كه همه

)يعنی همان معنای اوّل( « توفیر حق الغیر و استیفاء الحق منه»در لغت به معنای 

 گويد: ند، در ادامه میدا می

ّو امّا فی االصطالح، فإذا قیل أنّه تعالی عدل، فالمراد به أّنّ أفعاله کلّها حسنة ّو انّه »

 3«الیفعل القبیح ّو الیخلّ بما هو ّواجب علیه.
شود و  مثبت و منفی یا حَسَن و قبیح تقسیم می در این اصطالح، افعال به دو قسم
شود. براساس این اصطالح،  انه در نظر گرفته میقسم اوّل عادالنه و قسم دوم ظالم

 گردد. عدل، شامل عدل به معنای اوّل و فضل می
رسد متكلمان در اين اصطالح درصدد تعريف عدل و ظلم نیستند، بلكه  نظر می به

های كالمی بوده است كه در آن نسبت دادن كارهای  ها انعقاد فصلی در كتاب مقصود آن
ها، تكلیف بما اليطاق و قضا و  وند، همچون مجبور كردن انسانقبیح و ظالمانه به خدا

های متقدم كالمی،  قدر جبری، مورد نقد و ردّ قرار گیرد. جالب اين جاست كه در كتاب
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ی  گرفت و بعدها به جای اين واژه، واژه قرار می 0«فی افعاله»اين فصل تحت عنوان 
 عدل نهاده شد.

رسد بیانگر تعريف متكلمان  كه به نظر میی عدل وجود دارد  دو حديث درباره

ی  درباره است. در يكی از اين احاديث نقل شده است كه وقتی از امیرالمؤمنین
 معنی توحید و عدل پرسیدند، حضرت در پاسخ فرمود:

 7«ا تَتَهِمَه.ا تَتَوَهَمَهُ ّو العدلُ ألّالتّوحیدُ ألّ»

در قسمت دوم حديث، توضیح قسمت اول حديث در بحث از توحید گذشت. 
عدل به معنای متهم نكردن خدا به افعال قبیح و زشت معرفی شده است. در حديث 

 توحید و عدل را اساس دين شناساندند، سپس فرمودند: ديگر امام صادق

 3«.سِبَ إلی خالِقِکَ ما المَکَ عَلَیهال تَنْ لُ فَأَّنْعَدّْوَ اَمَا الْ»

ها مورد  است كه افعالی را كه آدمی با انجام آندر اين حديث نیز عدل به اين معن
گیرد، به خدا نسبت ندهیم. اين افعال همان افعال قبیح هستند. بنابراين  میقرار مالمت 

 عدل، نسبت ندادن فعل قبیح به خداست. 
اين تعريف با تعريف رايج عدل يعنی تجاوز نكردن به حقوق ديگران سازگار است. 

 ارتباط عدل با اختیار انسان خواهد آمد.توضیح اين مطلب در بحث 
ها  رعايت استحقاق»كنند.  برخی فیلسوفان عدل الهی را به اين صورت تعريف می  .4

ی وجود، و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكانِ وجود يا كمالِ  در افاضه
 4«وجود دارد.

ی  ه كه ناظر به نحوهعنوان صفتی تكوينی معرّفی شد در اين تعريف، عدل الهی به
عنوان صفتی  عنوان صفتی ارزشی. در نظر برخی، عدل الهی به خلقت جهان است نه به

عنوان مالكی برای ارزش داوری  ارزشی است، چرا كه آنان حسن و قبح عقلی را به
 گويد: دانند نه خداوند. شهید مطهری در اين باره می ی افعال انسان می درباره
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شمارند، اما  حسن و قبح عقلی نیستند و نظر اشاعره را مردود میحکمای الهی منکر »
دانند و بس. از نظر حکمای الهی  ی زندگی بشری می ی این مفاهیم را حوزه محدوده

عنوان مقیاس و معیار راه ندارند و افعالِ  مفاهیم حسن و قبح در ساحت کبریائی به
توان تفسیر  بشری است نمی ها که صددرصد ذات باری را با این معیارها و مقیاس

کرد. از نظر حکما خداوند عادل است، ولی نه بدان جهت که عدالت نیک است و 
 0«ی الهی همواره بر این است که کارهای نیک را انجام دهد نه کارهای بد را. اراده

ـ اين  ـ يعنی انكار حسن و قبح عقلی در افعال خدا اشكال تعريف مذكور و مبنای آن
ی عقلی تخصیص بردار  ای عقلی است و قاعده ی حسن و قبح، قاعده عدهاست كه قا

نیست. اگر به فرض محال، خداوند تكلیف بماال يطاق كند، عقل، اين كار را ظالمانه و 
كند،  داند. در نتیجه، از آن جا كه عقل، صفت عدالت را برای خدا اثبات می قبیح می

 خواهد دانست. صدور تكلیف بماال يطاق از خداوند را محال
ی متكلمان اشعری مذهب، هر فعلی كه خداوند انجام دهد همان عدل  به عقیده  .6

 نويسد: است. فخر رازی می
تواند هر چه بخواهد انجام دهد و  اند: عدل الهی این است که خدا می مشایخ ما گفته»

 1«شود. ی بندگان جاری می حکمتش درباره

 گويد: عبدالقاهر بغدادی می
از اصحاب ما اشاعره معتقدند عدل الهی همان افعالی است که خداوند انجام  برخی»

ها، اعمالی است که بر طبقِ دستور  دهد. به نظر آنان، عدل در مورد افعال انسان می
خدا باشد یا با نهی تطبیق نکند، و ظلم و جور عملی است که با نهی خدا موافقت 

 7«دارد.

شود، و هر  عدل، از افعال و دستورات خدا انتزاع میـ صفت  نظر آنان ـ به بنابراين
كاری كه خدا انجام دهد يا بدان امر كند عدل است. بر اين اساس، عدل میزان و مالكی 

توان حكم كرد كه چون  ی افعال خدا نیست و براساس عدل نمی برای قضاوت درباره
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ام نخواهد داد، بلكه فعل خاصی مثل تكلیف بما ال يطاق، ظلم است، خدا آن كار را انج
 دهد تا پس از آن حكم كنیم كه عدل چیست. بايد ببینیم خدا چه كارهايی انجام می

خاصیت كردن بحث عدل و در واقع انكار آن است. از همین  اين تفسیر از عدل، بی
 رو مخالفان اشاعره يعنی امامیه و معتزله، عدلیه نام گرفتند.

سن و قبح عقلی است. زيرا تنها براساس حسن دلیل چنین تفسیری از عدل، انكار ح
كند كه برخی افعال، حَسَن و عادالنه است و برخی  و قبح عقلی است، كه عقل حكم می

افعال، قبیح و ظالمانه. از آن جا كه حسن و قبح عقلی، امری وجدانی است، نظريه 
ث خواهد اشاعره غیرقابل قبول است. ارتباط عدل با حسن و قبح عقلی در ادامه، بح

 شد.
اند، به اين صورت كه ظلم به  گاه اشاعره استداللی نیز برای نظريه خود مطرح كرده

ی موجودات ملک خدايند، پس هر  معنای تصرف در ملک ديگران است و چون همه
 كاری خدا انجام دهد، تصرف در ملک خويش بوده و عین عدل است.

 نويسد: فخر رازی می

 0.«ظلم یعنی تصرف در ملک غیر»

 گويد: و شهرستانی می
ی اهل سنت، خداوند در کارهایش عادل است، به این معنا که در مملکت  به عقیده»

دهد. بنابراین، عدل یعنی  کند و هر چه بخواهد انجام می و دارایی خویش تصرّف می
قرار دادن هر چیز در جای خویش، و این همان تصرف در ملک براساس مشیت و 

ی خدا، ظلم و ستم در حکم و  ف این مطلب است. پس دربارهعلم است، ظلم برخال
 1«رود. تصرف، تصور نمی

اين استدالل نیز براساس حسن و قبح عقلی نادرست است، زيرا هر چند جهان 
ها و مجازات  ملک خداست، امّا كارهايی مثل تكلیف بما ال يطاق و مجبور كردن انسان

 یر، عقالً قبیح و ظلم است.ها، خواه در ملک خود، خواه در ملک غ آن
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 ی فصل اوّل خالصه

 
 های مختلف عدل، اشاره شد: در اين فصل، به تعريف

 مراعات حقوق افراد-0

 قرار دادن هر شیء در جايگاه خود آن-1

 نیكو دانستن افعال الهی-7

 ی وجود رعايت استحقاق در افاضه-4

 عدل يعنی هر كاری كه خدا انجام دهد.-6
اريف، به اين جا رسیديم كه افعال به سه نوع تقسیم پس از نقد و بررسی اين تع

ی عدل يا فضل قرار  شود: ظلم، عدل و فضل. از اين میان، احكام الهی در طبقه می
 گیرند. می

از میان تعاريف باال تعريف اوّل، هم با اين تقسیم سازگار است و هم با اصل حسن 
 و قبح عقلی.





 

 

 

 

 

 

 رتباط آن با عدل خداحُسن و قُبح عقلی و افصل دوم: 

 
كنیم، در واقع به ذات فعل، صفتی را  وقتی سخن از عادالنه و يا ظالمانه بودن عملی می

دهیم. اين مطلب فرع بر اين است كه ذات افعال، قطع نظر از قرارداد و اعتبار،  نسبت می
دارای صفت نیكوی عدل يا صفت زشت ظلم باشد و از سوی ديگر عقل انسان نیز 

اين صفات ذاتی را درک كند. اين مطلب همان است كه تحت عنوان حسن و  بتواند
ی اعتقاد به عدل  سان، اعتقاد به حسن و قبح عقلی پايه شود. بدين قبح عقلی، مطرح می

 الهی است.
در مقابل اين ديدگاه، متكلمان اشعری قرار دارند كه به حسن و قبح شرعی معتقدند. 

دانند، بلكه اصوالً حسن و قبح  ز درک حسن و قبح میها نه تنها عقل را عاجز ا آن
در »نويسد:  ی كتاب شرح مواقف در اين مورد می كنند. نويسنده واقعی افعال را انكار می

نزد ما ]اشاعره[ قبیح آن است كه مورد نهی تحريمی يا تنزيهی واقع شده و حَسَن آن 
ح و مانند فعل خدا كه است كه از آن نهی نشده باشد، مثل واجب و مستحب و مبا

 كند: همیشه حسن است. وی در توضیح محل نزاع برای حسن و قبح، سه معنا ذكر می

، «جهل قبیح است»و « علم حسن است»شود:  هنگامی كه گفته می. كمال و نقص  .0

حسن و قبح به همین معنا مراد است. اختالفی نیست كه اين معنا از حسن و قبح برای 
 كند و ارتباطی به شرع ندارد. بت است و عقل آن را درک میصفات، فی نفسه ثا

در اين معنا هر آنچه با غرض و مقصود موافق  .ماليم و منافر بودن با غرض  .1

گونه نباشد  باشد، حَسَن است و هر چه با غرض مخالف باشد قبیح است و هر چه اين
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نیز تعبیر « مفسده»و « مصلحت»نه حسن است و نه قبیح. از اين دو معنا گاهی به 
شود. در اين معنا نیز حسن و قبح، امری عقلی است و بسته به اغراض و اعتبارات  می

يابد؛ مثالً كشته شدن كسی در نظر دشمنان او مصلحت است و موافق غرض  تغییر می
ها، امّا نسبت به دوستانش مفسده است. بنابراين، حسن و قبح به اين معنا، امری  آن

 است، نه حقیقی.اضافی و نسبی 
استحقاق مدح و ذم. آنچه میان متكلمان موجب اختالف شده است، در واقع   .7

 0همین معنای سوم است.
بنابراين اختالف عدلیه با اشاعره در بحث حسن و قبح، در اين جاست كه آيا افعال 

دح يا ها مستحق م ی آن ای هستند كه انجام دهنده با قطع نظر از امر و نهی خدا، به گونه
ی پاداش و فاعل  ذم باشد و عقل اين استحقاق را درک بكند و فاعل فعلی را شايسته

ها مثبت است و پاسخ  ی كیفر بداند؟ پاسخ عدلیه به اين پرسش فعل ديگر را شايسته
 اشاعره، منفی.

ترين دلیل عدلیه در مورد اثبات حسن و قبح عقلی، وجدان است. با رجوع به  مهم
يابیم كه  يابیم كه اگر دستورات شريعت را كنار بگذاريم، باز درمی یوجدان خويش درم

ظلم و ناسپاسی بد است و عدل و سپاس خوب است. به اين معنا كه وقتی با انجام 
دانیم. در واقع حسن و  شويم، او را مستحق مذمت و كیفر می ی ظلم مواجه می دهنده

ت است و با رجوع به وجدان و عقل، نیاز از اثبا قبح عقلی امری بديهی و ضروری و بی
 شود. مطلب به روشنی ادراک می

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 

ر خدا پیروی كنیم. و اگر كند كه بايد تسلیم خدا شويم و از شريعت پیامب عقلی حكم می
شود.  چنین ادراک يا حكمی وجود نداشته باشد اصل دين و شريعت نیز ثابت نمی

 1شود. بنابراين اگر حسن  قبح عقلی نباشد؛ حسن و قبح شرعی نیز منتفی می
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پیش فرض بسیاری از آيات قرآن، حسن و قبح عقلی است. برای مثال به چند آيه 
 زير توجه كنیم:

 1«نُسإِحْا الْسَنِ إِلَإِحْآءُ الْجَّزََ هَلْ»

آيا پاداش نیكی چیزی جز نیكی »پرسد كه  آيه باال با استفهام تقريری است، می
گذارد اگر حسن و قبح  خداوند پاسخ اين سؤال را به وجدان مخاطبان وا می« است؟

ت: وجه خواهد بود، زيرا مخاطبان در پاسخ خواهند گف عقلی انكار شود، اين پرسش بی
 ی ديگر آمده است: دانیم. در آيه ما نمی

 7«ساّنِحّْوَ اإلِ لِعَدْإِّنَ اهللَ یَأمُرُ بِالْ»

كند. فرض آيه اين است كه مخاطبان،  در اين آيه خداوند به عدل و نیكی امر می
رو به عدل و احسانی كه  فهمند. و از اين قطع نظر از شرع، معنای عدل و نیكی را می

 فرمايد: ای ديگر می كند. خداوند در آيه ر میفهمند، ام مردم می

م اهللُ ّوَ أُّولئِکَ هُ سَنَهُ أُّولئِکَ الَذِینَ هَداهُمُحْوّنَ أََعُلَ فَیَتَبِتَمِعُوّنَ القَوْعِبادِ الَذِینَ یَسْ فَبَشِرْ»

 3«باّبِأَّولُوا األَلْ

ها  بهترين آنشنوند و  ی باال خدای متعال، به كسانی كه سخنان مختلف را می در آيه
كند. براساس  دهد و اين افراد را صاحبان عقل معرفی می كنند، بشارت می را انتخاب می

تواند سخنان مختلف را بررسی كند و بهترين سخنان را برگزيند.  اين آيه، عقل انسان می
 و اين كار عقل، مورد تأيید و تأكید خداوند است. همچنین در آيه ديگر آمده است:

 4«قِلُوّنَسَ عَلی الَذِینَ الیَعْلُ الرِجْعَّوَ یَجْ»

شوند و در  كنند، به ناپاكی دچار می براساس اين آيه كسانی كه از عقل استفاده نمی
های لغت، رجس به  كنندگان از عقل، افراد پاكی خواهند بود. در كتاب مقابل، استفاده

 گويد: معنای نجاست ظاهری و باطنی آمده است. ابن اثیر می

 1رجس: القَذَر، ّو قد یُعَبَرُ به عن الحرامِ ّو الفعلِ القبیحِ، ّو العذاّبِ، ّو اللعنةِ، ّو الکفر.ال
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در اين آيه مقصود از رجس، ناپاكی معنوی يعنی افعال قبیح است. عقل انسان قبح 
دارد. از اين  دهد و آدمی را از عمل به اين كارها باز می كارهای بد را به انسان نشان می

سازد و استفاده نكردن از عقل  م به اقتضای عقل، آدمی را به پاكی رهنمون میرو، عل
ها، كفر به خدا و نافرمانی از  گردد كه در رأس آن باعث ارتكاب كارهای زشت می

 اوست.

 7«قِلُوّنَمٌ الیَعْقَوْ م إِلی الصاَلةِ اتَخَذُّوها هُّزُّواً ّوَ لَعِباً،ذلِکَ بِأَنَهُمْتُّوَ إِذا نادَیْ»
گیرند، این  خوانید، ]کافران[ آن را به مسخره و بازی می هنگامی که به نماز فرا می»
 «ها گروهی هستند که تعقّل نمی کنند. خاطر آن است که آن به

اين آيه، الزمه استفاده نكردن از عقل و گوش ندادن به راهنمايی و فرمان آن را با 
كند. در نتیجه، استفاده از  میبحث ترک عبادت خدا و حتی مسخره كردن آن معرفی 

عقل و پیروی از راهنمايی آن باعث عبادت خدا خواهد بود. اگر عقل، خوبیِ عبادت 
توانست انسان را به آن رهنمون سازد؟ درست است  كرد، چگونه می خدا را درک نمی

كند، امّا اين عقل است كه براساس درک حسن و  كه نوع عبادت را خداوند مشخص می
داند. در نتیجه،  اعت از انواع عباداتی را كه دين مشخص كرده، واجب میقبح، اط

 گردد. استفاده از عقل باعث اطاعت از دستورات دين و انجام عبادات آن می
نشكستن   آيه زير، يكی از اوصاف صاحبان خرد را، وفای به عهد الهی و پیمان

 داند: می

 3«نقُضُوّنَ المِیثاقَدِ اهللِ ّوَ ال یَالَذِینَ یُوفُوّنَ بِعَهْ»

فهمد كه بايد به عهد و پیمان وفا كرد و ترک آن  براساس اين آيه، عقل انسان می
كاری ناپسند و مورد نكوهش است. لذا آيه شريفه در مقام مدح كسانی كه از عقل 

 كند. كنندگان به عهد و پیمان معرفی می ها را عمل گیرند، آن خويش بهره می
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در مورد تعقل در قرآن ذكر شده است، روشن خواهد شد كه  با دقّت در آياتی كه
كنند. در اينجا به همین مقدار اكتفا  ها بر حسن و قبح عقلی داللت می بسیاری از آن

 شود. می
ی حسن و قبح عقلی و اعتبار آن در احاديث وجود دارد كه  احاديث فراوانی درباره

 شود. به چند حديث اشاره می

 فرمايد: عقل می در مورد امام صادق

لُ الَذِی عَقْا بِهِ، الْءٍ إِلَ تَفَعُ بِشَیْا یُنْدَأَهَا ّوَ قُوَتَهَا ّوَ عِمَارَتَهَا الَتِی لَمُورِ ّوَ مَبْأُإِّنَ أَّوَلَ الْ»

حَسَنَ مِنَ فُوا بِهِ الْ... ّوَ عَرَعِبَادُ خَالِقَهُمْالْ لِ عَرَفَعَقْقِهِ ّوَ نُوراً لَهُم. فَبِالْلِخَلْ جَعَلَهُ اهللُ زِینَةً

 1«قَبِیحِ.الْ

ها و  در اين حديث، عقل، آغاز و نیرو و آبادانی همه كارها و روشنايی انسان
 ی شناخت آفريدگار، و نیز ابزار شناخت كارهای خوب و بد معرفی شده است. وسیله

 فرمايد: در مورد عقل می پیامبر اكرم

ا ّوَ مَثَلُ لَفَرِیضَةَ ّوَ السُنَةَ ّوَ الجَیِدَ ّوَ الرَدِیءَ. أََهَمُ الْنَورٌ، فَیَفْ سَاّنِإِنْبِ هَذَا الْیَقَعُ فِی قَلْ»

 7«تِ.بَیْبِ کَمَثَلِ السِرَاجِ فِی ّوَسَطِ الْقَلْلِ فِی الْعَقْالْ

گری عقل را  داند و متعلق روشن گر می اين حديث، عقل را مانند نوری روشن
ها را  كند. فريضه يعنی افعالی كه عقل آن می فريضه و سنت و خوب و زشت معرفی

تر از همه عمل به عدل و ترک ظلم است. سنت يعنی افعالی كه  داند كه مهم واجب می
داند، خواه به حدّ وجوب برسد و خواه نرسد. مقصود از جیّد و  ها را نیكو می عقل آن

 ردی، هر نوع خوبی و بدی است، خواه در افعال و خواه در اعیان.
اين حديث هر  7ز احاديث مشهور در مورد عقل، حديث جنود عقل و جهل است.ا

سرباز و سپاهی دانسته است. اكثر سپاهیان عقل،  06يک از عقل و جهل را دارای 
فضايل اخالقی است همچون عدل، شكر، توكّل، عفّت، زهد، تواضع، حلم، صبر، وفاء، 
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اخالقی است كه در مقابل فضايل  صدق، امانت و مدارات. اكثر سپاهیان جهل، رذايل
گیرد. تشبیه اين فضايل و رذايل به سپاهی، بیانگر اين است كه عقل  اخالقی قرار می

گیرد و به سوی  ها را به كار می كند و آن همچون فرمانده است كه سپاهیان را جمع می
نی از دهد. از سوی ديگر، سپاهیان نیز يار و ياور فرمانده هستند. يع دشمن حركت می

هاست. اما از سوی ديگر، علم به  يک سو عقل، منشأ فهم فضايل اخالقی و فرمان به آن
 گردد. اين فضايل، باعث تقويت نور عقل و گسترش راهنمايی آن می

تصريح شده كه منشأ بسیاری از كارهای  ر حديث ديگری از پیامبر اكرمد
 خوب، عقل است:

عَفَافُ ّوَ مِنَ دِ الْشْرُدُ ّوَ مِنَ المِ الرُشْعِلْمُ ّوَ مِنَ الْعِلْمِ الْحِلْمُ ّوَ مِنَ الْحِلْلِ الْعَقْفَتَشَعَبَ مِنَ الْ»

مُدَاّوَمَةُ عَلَی الرَزَانَةُ ّوَ مِنَ الرَزَانَةِ الْ حَیَاءُ ّوَ مِنَ الحَیَاءِعَفَافِ الصِیَانَةُ ّوَ مِنَ الصِیَانَةِ الْالْ

 1«کَرَاهِیَةِ الشَرِ طَاعَةُ النَاصِحِ رِ کَرَاهِیَةُ الشَرِ ّوَ مِنْخَیْعَلَی الْ مُدَاّوَمةِرِ ّوَ مِنَ الْخَیْالْ
گیرد؛ از بردباری دانش؛ از دانش رشد؛ از رشد،  از خرد، بردباری سرچشمه می»

امنیّت؛ از امنیّت آزرم؛ از آزرم، متانت؛ از متانت، مداومت بر از پاک دامنی، دامنی؛  پاک
ها پرهیز از بدی و از پرهیز از بدی، پیروی از  مداومت بر خوبیها؛ از  خوبی

 «خیرخواهان.
ها عقل منشأ اعمال نیک ذكر شده است. اين  احاديث فراوانی وجود دارد كه در آن

احاديث بر اين مطلب داللت دارند كه عقل با نشان دادن خوبی اعمال و راهنمايی 
كند. البته انسان  انسان را فراهم می انسان به سوی اين اعمال، مقدمه اعمال خوب

تواند برخالف اين  تواند از راهنمايی عقل پیروی كند و می براساس اختیار خويش می
راهنمايی نیز عمل كند. امّا تنها در صورت اوّل، از عقل خود بهره برده و در نتیجه در 

ها  كر آنشود. به جهت كثرت احاديث، از ذ قرآن و احاديث، اهل تعقّل شمرده می
 1دهیم. های حديثی ارجاع می شود و عالقمندان را به كتاب خودداری می
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 ی فصل دوم خالصه

 
ها، عدلیه، به اين اصل  كنند. در برابر آن متكلّمان اشعری، حُسن و قبح عقلی را انكار می

عقیده دارند. دلیل عدلیه بر اين اصل عقل و وجدان است. آيات و احاديث نیز، با بیان 
اند. براساس احاديث، عقل،  های عقل، اعتبار حُسن و قبح عقلی را نشان داده يژگیو

افكند و به كمک آن، امور خوب از بد شناخته  نوری است كه خداوند در دل می
 شود. حديث جنود عقل و جهل نیز در اين راستا قابل توجّه است.  می





 

 

 

 

 

 

 دلیل عدل خدافصل سوم: 

 
قلی اين است كه برخی افعال ذاتاً زشت و قبیح است و برخی ی حسن و قبح ع الزمه

ذاتاً نیكو و حسن. و نیز عقل قادر است اين زشت و نیكو بودن را در برخی موارد درک 
ها ظلم و عدل است. بنابراين ظلم عقالً زشت و قبیح است و  ی آن كند كه از جمله

ید اين است كه خداوند، كمال ی توح ی آموزه عدل، نیكو و حَسَن. از سوی ديگر الزمه
مطلق است و هیچ نقص و زشتی در او راه ندارد. با ضمیمه كردن اين دو مطلب، نتیجه 

ـ مرتكب ظلم نخواهد شد، چرا  ـ كه كمال مطلق است اين خواهد بود كه خدای سبحان
 كه عین نقص و زشتی است.

ها  آورند. آن یلی میـ از خدا دل ـ از جمله ظلم  متكلمان بر منتفی بودن فعل قبیح
گويند: مبدأ ارتكاب افعال قبیح، يا جهل نسبت به اين افعال است يا نیازمندی به  می
ی خدا علم مطلق و غنای مطلق است. پس  ها. در حالی كه از صفات اثبات شده آن

 گويد: ـ نخواهد شد. خواجه نصیر طوسی می ـ از جمله ظلم خداوند، مرتكب افعال قبیح

 1ه ّو علمُه یدالّنِ علی انتفاءِ القبحِ عن أفعالهِ تعالی.ّو استغناؤُ

توان توضیح دلیل اول دانست. زيرا در دلیل اول فعل قبیح ناشی از  اين دلیل را می
 نقص فاعل دانسته شد و در اين دلیل، مصداق اين نقص، جهل و نیازمندی معرفی شد.

در يكی از دعاهايشان به خداوند عرض  و نیز امام سجاد امام صادق
 كنند: می
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 لُ مَنْعْجَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَةٌ، ّوَ إِنَمَا یَمٌ ّوَ لَمِکَ ظُلْسَ فِی حُکْنَهُ لَیْا إِلَهِی أَتُ یَعَلِمْ قَدْ»

 1«ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً عَنْتَ یَا إِلَهِی تَعَالَیْ مِ الضَعِیفُ. ّوَ قَدْتَاجُ إِلَی الظُلْتَ، ّوَ یَحْفَوْیَخَافُ الْ
ای خدا! دانستم که در فرمان تو ستم وجود ندارد و شتابی در نقمت تو نیست، چرا »

کند که از فقدان امکان، هراسان باشد و کسی به ستم  که کسی در نقمت، شتاب می
 «نیاز دارد که ضعیف باشد. در حالی که ای خدا تو از این امور، تعالیِ سترگی داری.

كه خداوند ضعیف  حالی براساس اين دعا موجود ضعیف نیازمند ظلم است، در
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 

نیز دلیل اول و دوم، تعابیر مختلفی از اين حديث خواهد بود. به هر حال اين حديث و 
 يک برهان هستند.

ها،  ن ی آ اند. به عقیده متكلمان دلیل ديگری در مورد نفی فعل قبیح از خدا اقامه كرده
اگر نسبت دادن فعل قبیح به خداوند جايز باشد، به سخنان خدا و وعده و وعید او 

دروغگو بدهد. در نتیجه، نبوت و اطمینانی نخواهد بود و ممكن است اعجاز را به فرد 
 1كه اين نتايج باطلند. حالی معاد قابل اثبات نخواهد بود. در

و اشاعره كاربرد دارد كه نبوت  3اهل الحدیثاين دلیل تنها در برابر كسانی همچون 

و معاد را قبول دارند، امّا منكر امتناع صدور قبیح عقلی از خدا هستند. اما برای كسانی 
 ای ندارد. اند، فايده ه توحید معتقدند و هنوز نوبت را نپذيرفتهكه تنها ب

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 

ـ به  ا كه عدلی اين مطلب اثبات عدل است، چر دهد. الزمه را در جای خويش قرار می
ـ قرار دادن هر چیز در جای خود است، زيرا جای  دار داده شود اين معنا كه حق به حق

مناسب حق، صاحب حق است. به ديگر سخن، عدل يكی از مصاديق حكمت است و 
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عنوان يكی از مصاديق آن اثبات خواهد شد. در  اگر حكمت اثبات شود، عدل نیز به
 اره بیشتر بحث شد. ب بحث از مفهوم عدل، در اين

 
 

 ی فصل سوم خالصه
 

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

دانند، كه  ، ظلم را نیاز فرد ضعیف میپس ظلم در او راه ندارد. امامان معصوم
ن به ی نسبت دادن فعل قبیح به خدا، عدم اطمینا چنین الزمه خداوند، چنین نیست. هم

انجامد.  هاست، كه به بطالن نبوّت و معاد می سخن پیامبران و وعده و وعیدهای آن
 صفت حكمت نیز، دلیلی بر عدل خدا است.





 
 

 
 
 
 

 جبر و اختیار و ارتباط آن با عدل خدا فصل چهارم:

 
بحث جبر و اختیار از ديرباز ذهن انسان را به خود مشغول ساخته است. اگر به 

بینیم كه در قرن چهارم پیش از میالد، رواقیان به جبر اعتقاد  ن بنگريم، میی باستا فلسفه
ها  كند كه آن و قرآن كريم، از مشركان مكه نقل می 0داشتند و اپیكوريان به تفويض.

 كردند: منظور توجیه شرک خويش به نظريه جبر استناد می به

 7«نانا ّوَ ال آباؤُرَکْشاءَ اهللُ ما أَشْ رَکُوا لَوْسَیَقُولُ الَذِینَ أَشْ»
شدیم  خواست نه ما مشرک می کسانی که شرک ورزیدند، خواهند گفت: اگر خدا می»

 «و نه پدران ما.
ی دوم به بعد، اعتقاد به جبر يا  دهد كه از زمان خلیفه های تاريخی نشان می گزارش

 7طور جدی مطرح بوده است. كم پرسش پیرامون جبر و تفويض به دست
و اختیار ابعاد گوناگون دارد و از اين رو در علوم مختلف همچون كالم،  له جبرئمس

شناسی مورد بحث قرار گرفته است. در اين كتاب،  شناسی و روان فلسفه، حقوق، جامعه
از جنبه اعتقادی و كالمی و از جهت ارتباط آن با صفت عدل خدا به اين مسئله 

 «امر بین االمرين»و « نظريه تفويض»، «نظريه جبر»نگريم و بحث را در سه بخش  می
 كنیم. عرضه می
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آيا انسان در بخشی از افعال خود »پرسش اصلی مسئله جبر و اختیار اين است كه: 
« گیرد؟ صورت جبری انجام می ی افعال او به دارای قدرت و اختیار است، يا اينكه همه

افعال اختیاری آيا »و در صورت وجود قدرت و اختیار، سؤال اساسی اين است كه: 
ی قدرت و قضا و قدر خداوند خارج است يا اين كه عمومیت  انسان، از محدوده

 «گردد؟ قدرت خدا و قضا و قدر، او شامل افعال اختیاری انسان نیز می
در پاسخ به دو پرسش باال، سه ديدگاه جبر و تفويض و امر بین االمرين مطرح شده 

تواند تقريرهای متعددی داشته باشد. مقصود از  یاست. البته هر يک از اين سه ديدگاه م
تواند فعلی  ی آن می ای از توانايی است كه دارنده قدرت در بحث و جبر و اختیار، گونه

تواند آن فعل را ترک كند، يعنی توانايی انجام كاری همراه با  را اراده كند و نیز می
ار و آزادی نیز وجود دارد. آزادی و اختیار. به ديگر سخن، در قدرت مورد بحث، اختی

در علم كالم، مقصود از قادر همان قادر مختار است. عالمه حلّی در تعريف قدرت 
 گويد: می

ذی یصحُ منه القدرةُ صفة تَقتضی صحةَ الفعلِ مِن الفاعلِ الایجابَه، فاّنّ القادرَ هو الَ»

 «معاً الفِعلُ ّو التَرکُ
کند نه ایجاب فعل را،  ز فاعل را اقتضا میقدرت، صفتی است که امکان انجام فعل ا

 تواند از او صادر شود. چرا که قادر، کسی است که هم فعل و هم ترک فعل می
ی جبر و تفويض، پذيرش يا انكار چنین معنايی از قدرت است و   لهبحث در مسئ

 سازگاری يا ناسازگاری آن با قدرت و قضا و قدر خداست.
 

 نظریه جبر و نقد آن
 پردازيم. شود و پس از آن به نقد اين نظريه می ی جبر مطرح می جا ابتدا نظريه در اين
 

 نظریه جبر  .1

ـ به  جبر در مقابل اختیار است. انسان مجبور، انسانی است كه دارای قدرت و اختیار
ی جبر، انسان را در هیچ عملی  ـ نیست. طرفداران نظريه معنايی كه در باال بیان شد

توان يافت كه در آن حالت  دانند و برآنند كه عملی را در انسان نمی نمیدارای اختیار 
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وجود داشته باشد. يعنی چنین نیست كه وقتی آدمی عملی را  «صحة الفعل ّو الترک»

توانست آن را انجام  توانست آن را ترک كند، يا اگر عملی را ترک كرد می انجام داد، می
نسبت به كاری خاص فقط يک وضعیت  دهد. به ديگر سخن، همیشه و در همه جا

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 

شود. در جامعه شناسی، جبر اجتماعی كه ناشی از روابط اجتماعی  برای آن لحاظ می
شناختی ناشی از  شناسی، جبر روان شود. در روان بر انسان است، مطرح میحاكم 

ـ معلولی را  گروهی، جبر علّی می و روحی فرد مطرح است. در فلسفةوضعیت جس
دانند. در كالم نیز جبرِ ناشی از اراده و قضا و قدر خدا مطرح است.  منشأ جبر می

ای هم به ديگر  ، هر چند اشارهمقصود اصلی در اين جا جبر مطرح در علم كالم است
 انواع جبر خواهیم داشت.

شهرستانی ضمن آن كه جبر را به معنای نفی فعل اختیاری انسان و انتساب همه 
ی متوسطه تقسیم  ی خالصه و جبريه ی جبريه داند، جبريه را به دو دسته افعال به خدا می

اری قائل نیستند و تمام گونه قدرت و عمل اختی كند. گروه نخست برای انسان هیچ می
كنند، امّا  دهند. گروه دوم برای آدمی قدرتی را اثبات می افعال انسان را به خدا نسبت می

 0دانند. قدرت را در فعل او مؤثر نمی
اند،  ای كه به نام جبريه نامیده شده های مذاهب و فرق اسالمی نخستین فرقه در كتاب

گويند. اينان  است. به اين گروه جهمیه نیز میی جبريه به رهبری جهم بن صفوان  مرجئه
 1ی خالصه هستند. جبريه

 كند: ی جهم را چنین توصیف می شهرستانی عقیده
انسان بر هیچ چیز قادر نیست و در افعالش مجبور است. او قدرت و اراده و اختیار 

انسان کند، افعالی را نیز در  طور که خداوند چیزهایی در جمادات خلق می ندارد. همان
کند و نسبت دادن افعال به انسان مانند نسبت افعال به جمادات، مجازی  خلق می

گوییم: درخت ثمر داد، آب جاری شد، سنگ حرکت کرد و  است، چنان که می
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که در واقع، خدا به درخت ثمر داده و آب را  حالی خورشید طلوع و غروب کرد. ]در
نیز مانند خود افعال جبری است، چنان  جاری کرده و...[ از سوی دیگر، ثواب و عقاب

 0که تکلیف نیز جبری است.

های مهم اعتقادی در اسالم، اهل الحديث هستند. اينان خود را جبری  يكی از جريان
ی خود  ی سخنان ايشان جبر است. احمد بن حنبل در اعتقادنامه دانند، امّا الزمه نمی
ها از قضا و  الهی است و انسان دهد، قضا و قدر گويد: هر چه در جهان رخ می می

ها از جمله زنا، شرب خمر، سرقت و غیره به  ی افعال انسان قدرت گريزی ندارند. همه
تواند به خدا اعتراض كند. اگر كسی گمان كند  تقدير خداست و در اين باره كسی نمی

ن فرد كنند، اي ها معصیت را اراده می خدا برای گناهكاران طاعت خواسته است، امّا آن
مشیت بندگان عاصی را بر مشیت خداوند غالب و چیره دانسته است و افترايی باالتر از 

 1اين، نسبت به خدا وجود ندارد.
دانند.  ی متوسطه، اشاعره هستند، هر چند آنان خود را جبری نمی مصداق بارز جبريه

ـ از  چیز پذيرد و قائل است كه همه اشعری عمومیت قضا و قدر جبری در افعال را می
 گويد: ـ مخلوق خداست. او می جمله افعال اختیاری انسان

 3«ال فاعل له علی حقیقته اال اهلل تعالی.»

وی برای اين كه از جبر رهايی يابد و برای انسان نقشی در نظر گیرد، نظريه كسب 
كند. به اعتقاد او فقط قدرت قديم در خلق و ايجاد فعل مؤثر است و اين  را مطرح می

رت از آنِ خداست. اما انسان نیز، از قدرت حادث برخوردار است و اثر قدرت قد
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 

رد، كسب نیز مخلوق خدا خواهد بود. پذي قدرت حادث، هر دو توسط خدا انجام می
 گويد: اشعری می
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إّن قال قائل لم زعمتم اّن اکساّب العباد مخلوقة هلل تعالی، قیل له قلنا ذلک ألّنّ اهلل 

 7«مَلُوّنَّوَ ما تَعْ ّوَ اهللُ خَلَقَکُمْ» 0تعالی قال:
ر داند، امّا این قدرت حادث اثری د بنابراین اشعری انسان را دارای قدرت حادث می
 ی متوسطه است. ایجاد فعل ندارد، و این مطلب همان نظریه جبریه
دهد، اين است كه فعل و قدرت  دلیل اين كه اشعری كسب را به انسان نسبت می

طور كه به چیزی كه حركت در آن حلول  شود، همان حادث در محل انسان حادث می
 7گويند. كرده، متحرک می

 
 دالیل نظریه جبر و نقد آن  .2

ترين دلیل متكلمان جبری مذهب، قضا و قدر الهی است. در عبارات احمد بن  مهم
ی  داند. به عقیده حنبل ديديم كه وی اختیار انسان را منافی عمومیت قضا و قدر الهی می

او، اگر خداوند برای انسان فعلی مثل شرب خمر را تقدير كرده باشد و انسان آزاد باشد 
كار را انجام دهد، خداوند را مغلوب و انسان را غالب  كه شرب خمر را ترک كند و اين

 فرض كرده است و اين مطلب نادرست است.
 در پاسخ به اين دلیل بايد گفت:

ها به اعمال  ـ قضا و قدر در افعال اختیاری انسان به معنای مجبور كردن انسان الف
، قدرت و خاصی نیست، بلكه تقدير الهی در اين باره به اين معناست كه خداوند

ای خاص به انسان قدرت بخشیده است. و  توانايی انسان را تحديد كرده و به اندازه
قضای الهی به اين معناست كه خداوند به اين محدوديت حكم كرده و آن را ايجاد 

 كرده است.
ـ به كار بردن اين قدرت محدود نیز مشروط به اذن و اجازه خداست. بنابراين  ب

د، خداوند مغلوب نشده است، چرا كه خود خداوند، قدرت اگر انسان معصیت كن
 معصیت را به انسان داده است.
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ـ در هنگام معصیت، خداوند تكويناً مانع صدور معصیت نشده است هر چند  ج
ها اعالم كرده است كه نسبت به معصیت، رضايت  تشريعاً و از طريق پیامبرانش به انسان
 قضا و قدر در اين باره بیشتر سخن خواهیم گفت.تشريعی و ارزشی ندارد. در بحث از 

ی است كه بر اساس آن، فاعل ی جبر، توحید افعال شعری بر نظريهاز جمله داليل ا

وَ ما  وَ اهللُ خَلَقَکُمْ»همه افعال خداست. او در اين باره به اين آيه استدالل كرد: 

ا دانست. در پاسخ بايد گفت: ه ی افعال انسان را همه« تعملون»و مقصود از  0«مَلُونَتَعْ

هاست كه انسان به دست  بت« ماتعملون»پرستان است و مقصود از  ی بت اين آيه درباره
 خود، ساخته است.

ی  در مورد توحید افعالی نیز بايد گفت: اگر توحید افعالی به معنای انجام همه
د، اين معنا همان ـ توسط خدا باش ـ از جمله كارهای اختیاری انسان و گناهان او كارها

باشد. معنای درست توحید افعالی اين است كه قدرت و  جبر است و نادرست می
ی افعال، از سوی خداست. يعنی حتی آن گاه كه انسان فعلی اختیاری  توانايی انجام همه

 دهد، قدرت اين فعل را از خدا دريافت كرده است. انجام می
علم حضوری انسان به خود و افعال خويش ترين دلیل ردّ نظرّيه جبر، وجدان و  مهم

يابد كه وقتی عملی را  است. اگر انسان به خود بازگردد و به افعالش توجه كند، درمی
توانست آن عمل را اراده نكند. همچنین وقتی كاری را اراده نكرده و  اراده كرده، می
د. معنای اختیار، توانست آن كار را اراده كرده و انجام ده يابد كه می انجام نداد، می

ترين و معتبرترين علم انسان  همین آزادی در فعل و ترک است؛ و علم حضوری قوی
 باشد. می

ی خالصه درست نیست، چون انسان به قدرت  ی جبريه اين اساس، نظريه بر
ی متوسطه نیز درست نیست،  ی جبريه خويش، علم حضوری و وجدانی دارد. نظريه

 ويش بر عمل اختیاری خود علم حضوری دارد.چون انسان به تأثیر قدرت خ
شناختی و فلسفی را  شناختی و روان اين دلیل، گذشته از ردّ جبر كالمی، جبر جامعه

يابد كه هر چند جامعه و نیز ساختار جسمی و  كند. انسان به علم حضوری می نیز ردّ می
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آورد، امّا با  یو فشار مروحی وی بر او تأثیر دارد و حتی نسبت به برخی افعال بر ا
اين تأثیرات و فشارها، او الاقل در برخی افعالش آزادانه عملی خاص را  وجود همة

ی  كند. در واقع فشارهای روحی و اجتماعی در بسیاری موارد، اراده اراده و انتخاب می
كند. واقعیت نیز گواهی بر اين  سازد ولی آن را مُحال نمی عملی خاص را مشكل می

ها،  بینیم برخی افرد با وجود فشار خانواده و اجتماع فاسد بر آن كه میمدعاست، چرا 
گزينند. در مقابل، برخی افراد كه در خانواده و محیط مناسب رشد  راه درست را بر می

 زنند. گزينند و به خانواده و محیط خود پشت پا می كنند، راه فساد را برمی می
ی آن، نسبت دادن كارهای قبیح به خدا  هی جبر اين است كه الزم اشكال ديگر نظريه

ی افعال از جمله كارهای قبیح انسان را خدا  و ظالم دانستن خداست. اگر فاعل همه
ها به  بدانیم، اين كارها به خدا منتسب خواهد شد. از سوی ديگر، مجبور كردن انسان

عقالً محال كه  حالی خاطر انجام گناه، ظلمی آشكار است. در ها به گناه و مجازات آن
 قبیح گردد. یاست كه خداوند مرتكب ظلم و كارها

ی جبر يا عدل الهی است كه متكلمان امامیه، بحث  جهت همین ارتباط میان نظريه به
كنند و با ردّ نظرّيه  جبر و اختیار را در ذيل بحث عدل الهی يا افعال الهی مطرح می

 0كنند. جبر، ظلم را از خداوند نفی می
ها منافی با عدل الهی دانسته شده  ن و احاديث نیز مجبور بودن انساندر آيات قرآ

 است:

ا لَ لَهَا ّوَ هُمْا مِثّْزِی إِلّثَالِهَا ّوَ مَن جَآءَ بِالسَیِئَةِ فاَل یُجْرُ أَمْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمَن جَآءَ بِالْ»

 7«یُظلَمُوّنَ
ر کس کار بدی بیاورد، جز جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد و ه هر کس کار نیکی به

 مانند آن کیفر نخواهد دید، و بر آنان ستم نرود.

 3«مَیَوْمَ الْا ظُلْلَ سٍ بِمَا کَسَبَتّْزَی کُلُ نَفْتُجْ مَوْیَالْ»
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شود. امروز هیچ  امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است، جزا داده می»
 «ظلمی نیست.

 فرمايند: می امام علی

 1«.لِمُوهُعَلَی المَعاصی، فَتَظْ بَرَهُمْلُوا: أَجْال تَقُو»
 «اید. گرنه خدا را ظالم دانسته نگویید خدا بندگانش را بر گناهان مجبور کرده است، و»

 «فرمايند می امام صادق

 7«.لٍ ثُمَ یُعَذِبَهُداً عَلی فِعْبِرَ عَبْیُجْ أّنْ دَلُ مِنْعْاهللُ أَ»
ای را به عملی مجبور سازد، آن گاه او را برای آن  بنده تر از آن است که خدا عادل»

 «عمل عذاب کند.
ـ شرط نفی ظلم از  ها بسیار زياد است ی آن ـ كه نمونه براساس آيات و احاديث فوق

ها به گناهان و عذاب كردن آنان  هاست، زيرا مجبور كردن آن خدا، مجبور نكردن انسان
ها و در نتیجه ظلم و ستم است. به ديگر  ق انسانخاطر انجام گناهان، تجاوز به حقو به

خاطر كاری  سخن، هر انسانی براساس عقل خود اين حق را برای خود قائل است كه به
 كه نكرده است، نبايد مجازات شود.

بنابراين، معنای عدالت خداوند، اين است كه حقوق ديگران را رعايت كند و 
 ها را مجبور نسازد. ه آنها اين است ك ی رعايت حقوق انسان الزمه

كند،  ها را به كارهای قبیح مجبور نمی از سوی ديگر، اين مطلب كه خداوند، انسان
شود. زيرا اگر خداوند  مستلزم اين است كه خداوند متهم به انجام كارهای قبیح نمی

ها را مجبور به كارهای زشت كرده باشد، در واقع، فاعل اين كارها خداست و در  انسان
ها به  جه، خداوند متهم به انجام كارهای زشت خواهد بود و كارهای زشت انساننتی

 شود. خدا منسوب می
سان میان دو معنای تجاوز نكردن به حقوق ديگران و متهم نكردن خدا به  بدين

تجاوز نكردن خدا به حقوق  وجود دارد. به اين معنا كه الزمة كارهای زشت، تالزم
ن را مجبور به كارهای زشت نكند و در اين صورت خدا متهم ها اين است كه آنا انسان
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شود. از اين رو، در دو حديثی كه قبالً نقل شد،  ها نمی به انجام كارهای زشت انسان
 آمده بود:

 1«ا تَتَهِمَهُلّلُ أَعَدْالْ»
 «عدل آن است که خدا را متهم نسازی.»

 7«.هِا المَکَ عَلَیْسِبَ إلی خالِقِکَ مالتَنْ ّنْلُ فَأَعَدْأمَا الْ»
کند، به آفریدگارت  عدل این است که کاری را که تو را در انجام آن مالمت می»

 «نسبت ندهی.

 نقل شده است كه فرمودند: همچنین از پیامبر اكرم

 3«.هِهِ ذُنوّبَ عِبادِنَسَبَ إلَیْ لِ مَنْعَدْقِهِ، ّوَ ال ّوَصَفَهُ بِالْشَبَهَهُ بِخَلْ ما عَرَفَ اهللَ مَنْ»
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.
ی جبر، از ناسازگاری اين نظريه با برخی از ديگر  در برخی احاديث برای ردّ نظريه

در اين مورد سؤال شد  مام رضاصفات خدا غیر از عدل، استفاده شده است. از ا
 كه آيا خدا بندگانش را بر گناهان مجبور كرده است؟ حضرت فرمودند:

 4«ذلک دَلُ ّوَ أحکَمُ مِنْاهللُ أَعْ»
 «تر از آن کار است. تر و حکیم خدا عادل»

اگر حكمت را به معنای محكم و متقن بودن كار و قرار دادن هر چیز در جای 
خاطر انجام گناه با  ور كردن انسان به گناه و مجازات او بهمناسب خود بدانیم، مجب

حكمت ناسازگار خواهد بود، چرا كه مجازات با كسی تناسب دارد كه آزادانه مرتكب 
 كه انسانِ مجبور، چنین نیست. حالی گناه شده است، در

 نقل شده، آمده است: و امام صادق در حديثی كه از امام باقر

 1«قَه عَلَی الذُنوّبِ ثُمَ یُعَذِبَهُم عَلَیها.بِرَ خَلْیُجْ أّنْ قِهِ مِنْبِخَلْ حَمُإّنَ اهللَ أرْ»
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ها را بر گناهان مجبور  تر از آن است که آن همانا خداوند نسبت به آفریدگانش رحیم»
 «خاطر گناهان، کیفرشان دهد. کند و پس از آن به

لَ لَهُ یُؤاخِذَ عَبدَه بِما دَخْ أّنْ الفِعلُ، فَهُوَ اکرَمُ مِنْ معصِیَةُ مِنَ اهللِ فَمِنهُ ّوَقَعَکانَتِ الْ إّنْ»

 1«فیهِ.
تر از  شود، امّا خدا کریم اگر گناه از سوی خدا بوده، پس فعل ]انسان[ از خدا واقع می»

 «خاطر کاری که در آن تأثیری نداشته، مؤاخذه کند. اش را به آن است که بنده
اطر كاری كه انجام نداده، با رحمت و كرامت خ روشن است كه مجازات شخصی به

 سازگار نیست. 
ی جبر، گذشته از نفی عدالت خدا، نبوت و امامت و  بايد توجه داشت كه نظريه

كند، چرا كه  معاد و نیز حسن و قبح عقلی و مسئولیت و تكلیف و شريعت را نفی می
ين موجودات انسان مجبور، همچون حیوانات و جمادات خواهد بود و در مورد ا

توان سخن از مسئولیت و تكلیف و شريعت و نبوت و معاد و ديگر موارد به میان  نمی
 آورد.

 های مذكور، دلیل نفی جبر و اثبات اختیار نیز هست. بنابراين، داليل آموزه
 

 جبر علّی و نقد آن  .3

يكی از انواع جبر، جبر فلسفی است كه مبتنی بر اصل علیت و در واقع ويژگی 
ورت اصل علیت است. براساس اين ويژگی، با تحقّق علت تامّه، وجود معلول ضر

تواند آزادانه عملی را  جا كه انسان محكوم اصل علیت است، نمی ضروری است و از آن
 انجام دهد يا آن عمل را ترک كند.

شود: درست است كه هر فعلی از افعال  معموالً در پاسخ به اين اشكال گفته می
كند و اگر ترک شد طبق ضرورت  محقّق شد طبق ضرورت تحقّق پیدا می انسان، اگر

شود، ولی آن علتی كه به تحقّق فعل يا ترک آن فعل ضرورت داده، همانا اراده  ترک می
 1و اختیار و انتخاب خود انسان است نه چیز ديگر.
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براساس اين پاسخ، فعل خارجی انسان، از آن رو جبری نیست كه جزء اخیر آن، 
اده و اختیار انسان است. اما اشكال اصلی اينجاست كه اگر فعل ارادی انسان را ار

ی انسان توجیه كنیم، خود اراده و آزادانه بودن آن را چگونه توجیه  براساس وجود اراده
ی انسان همچون ديگر ممكنات نیازمند علت تامّه است و با  خواهیم كرد؟ اگر اراده

 واهد يافت، پس آزادی انسان چگونه توجیه خواهد شد؟وجود علت تامّه قطعاً تحقق خ
توضیح اين كه به اعتقاد اكثر فیلسوفان اسالمی از جمله مالصدرا مبادی فعل 

از: علم، شوق و اراده. بر اين اساس، آدمی ابتدا فعلی را تصور  اختیاری انسان عبارتند
كند. اين تصديق،  يق میرسد، تصد ای را كه از فعل به او می كند. پس از آن، فايده می

شود،  انگیزد. اگر اين شوق قوی باشد، اراده صادر می شوق انسان را به انجام فعل برمی
 0يابد. افتد و فعل خارجی تحقّق می ی عضالت به كار می ی محركه و پس از اين قوه

ی ضرورت علیت، میان سلسله باال ارتباط  ی مهم اين است كه براساس قاعده نكته
جود دارد، به اين معنا كه با تحقق هر يک از اين مبادی، تحقّق مبدأ بعدی ضروری و

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 

 گويد: می

 7«خارج. مبادی أفعالنا االختیاریّة ّواردة علینا من»

شود. پس ذات واجب  اين علل خارجی در نهايت به واجب الوجود ختم می
الوجود، ضرورتاً اقتضايی دارد و اين اقتضا نیز ضرورتاً اقتضايی دارد، تا اين كه در 

تواند در مقابل  نهايت به علم و شوق و اراده و عمل خارجی انسان برسد. و انسان نمی
 سان هر چند كند و عمل ديگری انجام دهد. بدين اين اقتضاهای ضروری ايستادگی

شود و  عمل انسان مسبوق به اراده است، امّا اراده جبراً و ضرورتاً از انسان صادر می
 گويد: انسان نقشی در ايجاد اراده ندارد. مالصدرا می
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 ّو فی جعل القصد ّو اإلرادة من األفعال اإلختیاریّة نظرٌ، إذ لو کاّن األمر کذلک الحتاج»

 0«إلی قصدٍ آخرٍ ّو یلّزم التسلسل.

ی انسان تصريح كرده و بر آن  در اين عبارت مالصدرا، بر غیراختیاری بودن اراده
بود و  ای ديگر می ی انسان اختیاری بود، محتاج اراده كند كه اگر اراده چنین استدالل می

كه  حالی آمد، در  یی ديگر، و تسلسل پیش م ا هم اگر اختیاری بود نیازمند اراده  آن اراده
 كند كه انسان در افعالش مضطر است. تسلسل محال است. از اين رو او تصريح می

 7النّفسَ فینا ّو فی سائر الحیوانات مضطرةٌ فی أفاعیلها ّو حرکاتها. إّنّ

اند، بلكه بر آن  تنها جبر علّی را ردّ نكرده بینیم، فیلسوفان اسالمی نه طور كه می همان
 د. در پاسخ به اشكال جبر علّی نكات زير قابل توجه است:كنن استدالل می

اختیار به معنای توانايی انسان بر اراده كردن و اراده نكردن، و در نتیجه، توانايی   .0
ترين معرفت آدمی است و اگر چنین  ترين و وجدانی بر فعل خارجی و ترک آن، بديهی

تبار نخواهد داشت. بنابراين اگر معرفتی مورد ترديد قرار گیرد هیچ معرفت ديگری اع
فرض كنیم اصل اختیار با اصل علیت در تعارض افتد، بايد اصل اختیار را پذيرفت و 

 ای تفسیر كرد كه با اصل اختیار هماهنگ باشد. اصل علیت را به گونه
ها را پذيرفت، مثل انكار اخالق  آن  توان ی جبر دارای لوازمی است كه نمی نظريه  .1

 قبح و مسئولیت و شريعت و عدل و نبوت و معاد.و حسن و 
اصل علیت به اين معنا قابل پذيرش است كه هر ممكن الوجودی علّتی دارد و   .7

علیّت به معنای تأثیر و تأثر و وابستگی، اصلی بديهی و وجدانی است و آدمی آن را در 
صور علیت نیز كند و منشأ ت حاالت وجدانی خود مثل تأثیر نفس در اراده، وجدان می

 7همین علم حضوری است.
تواند اراده نیز  بر اساس فاعلیت، نفس انسان فاعل اراده است امّا همین نفس می  .4

تواند باشد و هم علت عدم اراده. همین  نكند. به ديگر سخن، نفس هم علتِ اراده می
ر شود و در واقع علیّتی غیرضروری است و به جب نوع علیت، فاعلیت نامیده می
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انجامد. براساس اين نوع علیت، نفس در اراده كردن نیازمند علت ديگری نیست كه  نمی
اشكال تسلسل پیش بیايد. بنابراين استدالل مالصدرا در مورد غیر اختیاری بودن اراده 

 نیز درست نیست.
طور كه شهید صدر  الزم به ذكر است كه استدالل فالسفه بر ضرورت علیّت، همان

 1مصادره به مطلوب و نادرست است. 0تتذكر داده اس
 
 

 ی فصل چهارم خالصه
 

ی زيادی دارد. در میان مسلمانان، نیز پس از  ی جبر، در تاريخ بشر، پیشینه انديشه

هايی بدان عقیده  ی جاهلیت زنده شد و گروه ی دوره ، اين انديشهرحلت پیامبر
( و اشاعره، از مصاديق اين ی نخستین، اهل الحديث )پیروان احمد حنبل آوردند. جبريه

عقیده در میان مسلمانان هستند. برخی از آنان با تفسیری خاصّ از قضا و قدر الهی، 
كنند. برخی ديگر با استناد به توحید افعالی، افعال انسان را  اختیار را از انسان سلب می

شش  ی جبر، عالوه بر پاسخ به اين دو مطلب، دانند. برای نفی شبهه صُنع خدا می
ی  ـ كه مبتنی بر نظريّه «جبر عِلّی»ی مهم ديگر نیز بیان شده است. عالوه بر آن،  نكته

 ـ در اين فصل، تبیین و نقد شده است. علیت است
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 ی تفویض و ارتباط آن با عدل خدا نظریهفصل پنجم: 

 
تفويض در لغت به معنای واگذار كردن و تسلیم كردن امری به ديگری است و در 

شود، و پس  احاديث و علم كالم معانی متعدد دارد. در اينجا ابتدا به اين معانی اشاره می
 شود. از آن، معنای مورد بحث در مسئله جبر و اختیار توضیح داده می

 
 معانی تفویض  .1

. انسان، امور و تدابیرخويش را به خداوند واگذار و به او توكّل كند. قرآن كريم از 0
 كند: ن چنین نقل میمؤمنِ آل فرعو

 1«رِی إِلی اهللِ إِّنَ اهللَ بَصِیرٌ بِالِعبادِوِضُ أمْفَأَُ»
 گذارم که خدا نسبت به بندگانش بیناست. من کار خود را به خدا وا می

 1در اكثر احاديث مربوط به تفويض، همین معنای تفويض قصد شده است.
واگذار كرده است. اين معنا  ها را در تكالیف عملی به خودشان خداوند، انسان  .1

 7همان تفويض تشريعی يا اباحیگری است كه با اساس اديان الهی تعارض دارد.
خداوند، برخی امور دين و شريعت، مثالً افزودن تعداد ركعات نماز را به پیامبر   .7

 0واگذارده است. و اهل بیت اكرم
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ندن و زنده كردن خداوند، اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میرا  .4

 1سپرده است. و ائمه مخلوقات را به پیامبر
مانند دست داشتن يا صورت داشتن خدا را به خداوند  خبريه. معنای صفات 6

گونه صفات خودداری كند. برخی از اهل الحديث مانند مالک  واگذارد و از تفسیر اين
 ، در علم كالم مطرح است.اين معنا 7اند. ای داشته بن انس و نیز ماتريدی چنین نظريه

ای كه قدرت انجام  ها، به گونه واگذاری تكوينی افعال از سوی خدا به انسان  .2
ها واگذار شده و خداوند خود را از اين قدرت كنار كشیده و بر  برخی كارها به انسان

ها قدرت ندارد. اين معنی در بحث جبر و اختیار، مورد نظر است. براساس  افعال انسان
ی افعال تفويض شده، اصل توانايی انجام امور را  ن نظريه، هر چند آدمیان در محدودهاي

اند، امّا پس از اين دريافت، خود در افعال خويش استقالل دارند و  از خدا دريافت كرده
تحقّق اين افعال منوط به اذن و اجازه تكوينی خدا نیست، بلكه خداوند نسبت به اين 

هب به دو گروه نسبت ان نظريه در تاريخ علم كالم و فرق و مذافعال قدرت ندارد. اي
ها معبد جُهَنی و غیالن  داده شده است. گروه اول قدريان نخستین هستند كه در رأس آن

كند، امّا  دمشقی قرار داشتند. البته اسناد و مدارک، مفوضه بودن اين گروه را اثبات نمی
و نفی قضا و قدر الهی به اين گروه  ی تفويض های فرق و مذاهب، عقیده در كتاب

توان  های اين متكلمان در دست نیست، نمی از آن جا كه كتاب 4نسبت داده شده است.
 در اين باره قضاوت قطعی نمود.

دانند. متكلمان  گروه دوم معتزله هستند. اين گروه نیز خود را مفوّضه يا قَدَری نمی
ی  امّا الزمه 6دانند. رأی با امامیه می ختیار و همامامیه نیز معموالً معتزله را طرفداران ا
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باشد. قاضی عبدالجبار معتزلی فصل مستقل و مبسوطی  برخی عقايد معتزله تفويض می

« فياستحالةمقدورلقادريناولقدرتين»عنوان  را به 0از كتاب المغنی و ديگر كتابهايش 

كند. وی، از استادانش ابو  میاختصاص داده است و داليل متعددی بر اين نظريه اقامه 
آورد. بر اساس اين  علی جبايی و ابو هاشم جبايی نیز مطالبی در تأيید اين نظريه می

نظريه، خداوند بر افعال اختیاری انسان قدرت ندارد و قدرت انجام اين افعال را به 
 ها تفويض كرده است. انسان
 

 ی تفویض و نقد آن . دالیل نظریه2
ه نظريه تفويض معتقدند، اين است كه غیر از نظريه جبر و نظريه تلقی كسانی كه ب

ها قابل فرض نیست، و انسان يا در افعالش  تفويض، تفسیر ديگری برای افعال انسان
ها دخالت  مجبور است يا آزاد و رها. و از لحاظ كالمی، يا خداوند در افعال انسان

ها را رها كرده كه خود با  كند، يا آن ها را مجبور به انجام برخی كارها می كند و آن می
ها ندارد. از اين رو  دهند و خداوند تأثیری در افعال آن آزادی كارهايشان را انجام می

صورت مكرر از آنان  نظريه امر بین االمرين را مطرح كردند، به وقتی اهل بیت پیامبر
 د؟شد كه آيا میان جبر و تفويض حالت سومی نیز وجود دار پرسیده می

 ثَالِثَةٌ لَةٌبَیْنَ الْجَبْرِ ّوَ الْقَدَرِ مَنّْزِ هَلْ

 دادند: و امامان پاسخ می

 7«نَعَمْ، أَّوْسَعُ مِمَا بَیْنَ السَماَءِ ّوَ الْأَرْضِ»
ی میان آسمان و  تر از فاصله بله ]میان جبر و تفویض فاصله و منزلتی هست،[ وسیع»

 «زمین.
یر از جبر و تفويض، تفسیر ديگری را قابل فرض كسانی كه تلقّی باال را دارند و غ

ی تفويض را  ی جبر، نظريه ـ با ردّ نظريه اند ـ كه قدريان و معتزله از اين گروه دانند نمی
ی جبر را ظلم و ستم دانسته و خدا را مبرا  ی نظريه دانند. اينان چون الزمه اثبات شده می

نسان را در كارهای اختیاری قادر ساخته و دانند، معتقدند كه خداوند، ا از ظلم و ستم می
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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.

ـ يعنی حالتی كه هم انسان قادر و  معتزله گاه دلیلی نیز بر محال بودن حالت سوم
ـ  خداوند در افعال اختیاری انسان محفوظ بماندمختار باشد و هم سلطنت و دخالت 

الجبار معتزلی به اين دلیل كه تعلّق دو قادر بر مقدور واحد،  اند. قاضی عبد اقامه كرده
محال است و از سوی ديگر انسان بر افعال اختیاری خويش قادر است، قادر بودن خدا 

قادر در مورد ی وی كاری كه  كند. به عقیده مورد افعال اختیاری انسان را انكار می در
حدوث فعل كه امری بسیط است دهد حدوث فعل است و معنا ندارد كه فعل انجام می

 0معلول دو علت و دو قادر باشد.
اگر بتوانیم حالتی را تصور كنیم كه نه جبر است و نه تفويض و اشكال تعلق دو 

داده خواهد شد. تفسیر ی تفويض پاسخ  آيد، دلیل نظريه قادر بر مقدور واحد پیش نمی
اين وضعیت سوم در بحث امر بین االمرين عرضه خواهد شد. در اينجا به طور خالصه 

اش قادر و مختار بدانیم، از  توان گفت كه اگر انسان را در مورد افعال اختیاری می
ايم، و اگر خداوند را نیز بر مقدور انسان قادر فرض كنیم از  ی جبر خارج شده نظريه
ی تفويض خارج خواهیم شد. در مورد اشكال تعلق دو قادر بر مقدور واحد نیز  نظريه

گیری از قدرت خلط كرد. آنچه اشكال دارد،  توان گفت داشتن قدرت را نبايد با بهره می
توان تعلّق دو قادر بر مقدور  صدور فعل واحد، از جهت واحد، از دو قادر است. امّا می

دوری را نپذيرفت. توضیح اين مطلب در بحث از نظريه واحد را قبول كرد امّا چنین ص
 پردازيم:  امر بین االمرين ذكر خواهد شد. در اينجا به اشكاالت نظريه تفويض می

ی تفويض، محدود شدن قدرت و سلطنت خداوند و عجز و  ترين اشكال نظريه مهم
ا قدرت و ه ضعف اوست. زيرا بر اساس اين نظريه، خداوند بر افعال اختیاری انسان

سلطنت ندارد و عاجز از اين است كه جلوی صدور فعل انسان را بگیرد يا فعلی را در 
های مخلوق  انسان ايجاد كند. از سوی ديگر، محدوديت و عجز و ضعف از ويژگی
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توان اين صفات را به آفريدگار نسبت داد. امام  ی توحید نمی است و براساس آموزه

 فرمايند: می باقر

 1«ماعَلَی مَعَاصِیهِ ظَُلْ بَرَهُمْا أجْفاً، ّوَ لَهُ ّوَ ضَعْناً مِنْقِهِ ّوَهْرَ إِلَی خَلْمْأَوِضِ الْیُفَ لَمْ»
ها را از  خدا از روی سستی و ضعفش، کار را به آفریدگانش واگذار نکرده است و آن»

 «روی ظلم و ستم، به گناهان مجبور نساخته است.
معنا شدن دعای انسان و درخواست كمک  ، بیيكی ديگر از اشكاالت نظريه تفويض

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 

زندشان را برای مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دلیل كبر سن خود، فر باقر

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

 «إِیَاکَ نَعبُدُ وَ إِیَاکَ نَستَعِین»وقتی قَدَری به آيه « حمد را بخوان. سورة»امام فرمود: 
خواهی و چه حاجتی به كمک داری، اگر  از چه كسی كمک می»رسید، امام فرمود: 

 1قَدَری از پاسخ درماند.« تو واگذار و تفويض شده است؟كارها به 
در برخی احاديث تفويض شرک دانسته شده و معتقدان به تفويض، مشرک معرفی 

 فرمايند: می اند. امام رضا شده

 7«اَلقائِلُ بِالتَفویضِ مُشرِکٌ»

ی تفويض، واگذاری قدرت انجام افعال  در توضیح اين حديث بايد گفت: الزمه
ی افعال اختیاری  اری به انسان و قطع حكومت و سلطنت خدا در دايرهاختی

ها مستقلّ از خدا افعال مورد نظر خود را  هاست. بنابراين در همین محدوده، انسان انسان
ی تفويض، درعرض خدا هستند و سلطنت در  ها در محدوده دهند. پس انسان انجام می

كه خارج از اين محدوده سلطنت از آنِ  طور هاست. همان اين محدوده، از آنِ انسان
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ی افعال  خداست. و اين چیزی جز شرک نیست. البته شرک در اين جا تنها در محدوده
 اختیاری است نه در همه موارد و از هر جهت.

در برخی احاديث برای پاسخ به تفويض، از ناسازگاری اين نظريه با برخی از 

 يم استفاده شده است. امام صادقصفات خدا همچون عزيز، جلیل، عظیم و كر
 فرمايند: می

 1«ایُرِیدُ.ا لَمَطَانِهِ ی سُلْیَکُوّنَ فِ ّنْأَ اهللُ أعَّزُ مِنْ»
 «خدا عزیزتر از آن است که در حکومتش چیزی باشد که آن را اراده نکند.»

 فرمايند: ها می و نیز در مورد تفويض كارها به انسان

 7«ذلک. ظَمُ مِنعْجَلُ ّوَ أَاهللَ أَ»
 «تر از آن است که کار را به بندگان تفویض کند. تر و عظیم خدا جلیل»
 فرمايند: و نیز می

 3«هِم.یُفَوِضَ إِلَیْ ّنْأَ رَمُ مِنْکْاهللُ أَ»
 «تر از آن است که کار را به بندگان واگذار کند. خدا کریم»

 توان گفت: در مورد ناسازگاری تفويض با چهار صفت ياد شده می
 4شود. ـ عزيز به معنای شخص غالب و قوی است كه هرگز مغلوب نمی الف
شود و در افعال اختیاری  ی تفويض، قدرت خدا محدود می كه براساس نظريه درحالی

ها واقع  ها چیزی را اختیار كنند كه خدا آن را اختیار نكرده، اختیار انسان ها اگر آن انسان
 ت.شود و اين به معنای مغلوب شدن خداس می

 2كند، و عظمت بر بزرگی و قدرت داللت می 6ـ جاللت به معنای عظمت است ب
ی تفويض، ضعف و عجز است و ضعف و عجز با بزرگی و قدرت  كه الزمه حالی در

 منافات دارد.
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ـ كرم دو معنی دارد: معنای اوّل، دقّتی است كه به ذات يک شیء نسبت داده  ج
آن شیء است و گاه به فعل يک شیء نسبت  شود. در اين صورت به معنای شرافت می

وقتی  0شود كه در اين صورت به معنای گذشت از گناه ديگران است. داده می
اوّل مراد است، زيرا عجز و  شود، ظاهراً جنبة ا كرامت مطرح میناسازگاری تفويض ب

 ـ با شرافت سازگار نیست. ی تفويض است ـ كه الزمه نقص
 

 معنای قدریه  .3
اند. برای مثال از  مورد نكوهش قرار گرفته« قدريه»های حديثی شیعه و سنّی،  در كتاب

 نقل شده كه فرمودند: پیامبر اكرم

 7«قَدَرِیَةُّوَ الْ 7مُرجِئَةُنَصِیبٌ: الْ امِلَإِسْسَ لَهُمَا فِی الْأُمَتِی لَیْ فَاّنِ مِنْصِنْ»

دهند بدون آن كه  ار میبرخی از اين احاديث به طور كلّی قدريه را مورد مذمت قر
اخیر نیز به دو  اند. دستة به تفسیر قدريه پرداختهقدريه را تفسیر كنند. امّا برخی ديگر 

 مفوضه به كار رفته است و در دستة شوند: در يک دسته، قدريه در مورد دسته تقسیم می

ه نقل دو عبارت زير در مورد قدري ديگر، در مورد جبريه. برای مثال از پیامبر اكرم
 شده است:

 4«، فَقَالُوا ال قَدَر.الَذِینَ ضَاهَوُا النَصَارَی فِی دِینِهِمْ»
گویند: تقدیر نیست ]و ما به  کسانی که شبیه مسیحیان هستند در دینشان و می»

 «ایم[. شده  خودمان واگذاشته

 1«هَا.عَلَیْ یَ ّوَ عَذَبَهُمْمَعَاصِهِمُ الْانَهُ قَدَرَ عَلَیْحَّنَ اهللَ سُبْعُمُوّنَ أَمٌ یَّزْقَوْ»
خاطر  کنند خدای سبحان، گناهان را بر آنان تقدیر کرد و به گروهی که گمان می»

 «دهد. ها را کیفر می انجام گناهان، آن
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ی تفويض و هم  اول اهمیت قرار دارد، اين است كه هم نظريه آنچه در درجة
و احاديث مورد نكوهش قرار  ی جبر از منظر عقلی باطل است و در آيات قرآن نظريه

گرفته است. امّا به هر حال اين پرسش قابل طرح است كه منظور از قدريه در احاديث 
 چیست؟

ی قدريه را مالک تفسیر قرار دهیم، بايد بگويیم كه ظاهر اين لفظ به  اگر خود واژه
فزوده ای ا معنای طرفداران قَدَر است نه منكران قدر، زيرا وقتی يای نسبت به كلمه

رود مثل رافضیه و شعوبیّه.  شود، به مقصود طرفداران مفهوم آن كلمه به كار می می
شود، بايد طرفداران قَدَر جبری يعنی جبريه باشند. در  ای كه نكوهش می بنابراين قدريه

شود كه چرا برخی ديگر از احاديث، قدريه را بر  اين صورت اين سؤال مطرح می
خصوص با توجه به اين كه اين احاديث از نظر تعداد نیز  بهند،  ا مفوضه اطالق كرده

 تر از احاديث مقابل هستند؟ بیش
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.
ی قدريه در آغاز بر طبق  رسد، اين است كه واژه نظر می تر به مال ديگر كه قویاحت

رفته است. اما به تدريج معنای اين  ظاهر آن به معنای طرفداران قدر جبری به كار می
های  ی منكران قدر به كار رفته است. از اين رو در كتاب  واژه عكس شده و درباره

به كار رفته و امروزه نیز به همین معنا به كار مذاهب و فرق به همین معنای دوم 
به جهت همین دو كاربرد، در احاديث نیز قدريه به همین دو معنا به كار رفته  0رود. می

امیّه بوده است. آنان  ی بنی است. ظاهراً دلیل اين تحوّل معنايی و تثبیت معنای دوم، غلبه
كردند و از آن جا كه قدريه به  ی جبر را ترويج می برای توجیه حكومت خويش نظريه

در میان مسلمانان، معنايی منفی داشت، اين واژه را بر مفوضه  دلیل مذمت پیامبر
ی نكوهش احاديث خارج كنند، و از سوی  اطالق كردند تا از يک سو خود را از دايره
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ه ديگر مخالفان خود را با اين واژه محكوم كنند، خواه اين مخالفان مفوضه باشند، خوا
 طرفداران اختیار.

ممكن است اشكال شود كه بر طبق اين احتمال نبايد در میان احاديث نقل شده از 

امیه و احاديث  قدريه به مفوضه تفسیر شود، بلكه بايد در احاديث پس از بنی پیامبر

 چنین تفسیر يافت شود. نقل شده از اهل بیت پیامبر
احاديث را وضع كرده باشند،  امیه اين در پاسخ بايد گفت: ممكن است بنی

مخصوصاً با توجه به اين كه در اسناد اين احاديث، افراد مجهول و مهمل نیز وجود 
امیه بدون جعل حديث  دارند و از لحاظ سندی قابل قبول نیستند. و نیز ممكن است بنی

و با تحريف و افزودن برخی كلمات در احاديثی كه به طور مطلق از قدريه مذمت 
 اند، به مقصود خود رسیده باشند. ند يا قدريه را به طرفداران قدر تطبیق كردهكرد می

 
 

 ی فصل پنجم خالصه
 

ی جبر، به  برخی از دانشمندان مانند پیروان قدريه و معتزله، برای رهايی از شبهه
ی تفويض بیان  اند. در اين فصل، ابتدا پنج معنی برای واژه ی تفويض روی آورده نظريّه

گو  و ـ به تفصیل گفت ـ كه محور اصلی بحث است پس در مورد معنای ششمشده و س
ی تفويض، از زبان معتقدان به آن مطرح شد، مورد نقد و  شده است. داليل نظريه

بررسی قرار گرفت. منافات داشتن اين نظريه با صفات الهی مانند قدرت، كرامت، 
 عزّت، جاللت و عظمت، نیز مورد بحث قرار گرفت.





 

 

 

 

 

 

 األمرین و اثبات آن امر بینفصل ششم: 

 

تفويض از سوی  پس از ردّ نظرية جبر از يک سو و نظرية اكرماهل بیت پیامبر 
اند، كه  ديگر، با براهین عقلی و وجدانی، واقعیت را منزلتی میان جبر و تفويض دانسته

 اند: فرموده نه جبر است و نه تفويض. امام صادق

 1«نرَیْمْنَ أََرٌ بَیْمْأَ وِیضَ ّوَ لَکِنْفْرَ ّوَ ال تَال جَبْ»

 اند: و همچنین فرموده

 7«نَهُمَاّزِلَةٌ بَیْمَنْ رَ ّوَ ال قَدَرَ ّوَ لَکِنْال جَبْ»

ی باال رسیده كه نكات زيادی در بردارد و گاه با  احاديث بسیاری در توضیح آموزه
 اند. هايی مخاطبان را به امری وجدانی تذكّر داده ذكر مثال

ها مجبور نیستند،  ی امر بین امرين، اين است كه از يک سو انسان ی آموزه خالصه
ها تفويض نشده است،  چرا كه دارای قدرت و اختیارند. از سوی ديگر كارها به انسان

ها قادر است، بلكه مالكیت انسان در طول  چرا كه خداوند نیز نسبت به مقدورات انسان
قدرتِ انسان املک و اقدر است. در احاديث آمده مالكیت خداست و خدا نسبت به 

 است:

 3ههُم عَلَیْدَرَقَادِرُ عَلَی مَا أقْهو... الْ
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تواند از كاربرد قدرت توسط انسان يا  بنابراين، خداوند هر لحظه كه بخواهد، می
تأثیر قدرت اعطا شده جلوگیری كند يا اصل قدرت را از انسان سلب كند. پس ضمن 

ختیار انسان كه امری وجدانی و بديهی است، سلطنت مطلق خدا نیز پذيرش قدرت و ا
ان بدون رضايت ای كه هیچ فعلی از افعال جه به رسمیت شناخته شده است، به گونه

 نقل شده كه فرمود: نخواهد بود. از پیامبر اكرم او قابل تحقّق تكوينی خدا و اجازة
گیرد،  ودن، مورد عصیان قرار نمیشود، و از جهت مغلوب ب خداوند جبراً اطاعت نمی»

ها را قادر ساخته  و بندگان را از حکومت خویش رها نکرده است، بلکه او بر آنچه آن
قادر است، و مالک چیزی است که آن را به ملکیت بندگان درآورده است. پس اگر 

گر گیرد. و ا ها را نمی کند و جلوی آن بندگان طاعت خدا را پیشه سازند از آن منع نمی
ها فاصله بیاندازد، این کار را  نافرمانی خدا کنند، پس اگر بخواهد که بین فعل و انسان

ها معصیت  ها و فعل فاصله نیاندازد و آن کند. و اگر این کار را نکند ]و بین انسان می
ها خود آزادانه  ها را وارد معصیت نکرده است ]بلکه آن کنند[ خدایی که چنین نکرد آن

ها اجازه انجام  ها را نگرفته است و تکویناً به آن اند امّا خدا جلوی آن کردهاین کار را 
 0«معصیت را داده است[.

 در حديث ديگر در تفسیر امر بین امرين آمده است:
کند و تو او را از  بینی که گناه می مثال امر بین امرین، این است که شخصی را می»

کنی و او آن گناه  کند و تو او را رها می رک نمیکنی، امّا او گناه را ت آن گناه نهی می
دهد. در اینجا چون او حرف تو را نپذیرفت و تو او را رها کردی بدان معنا  را انجام می

 1«نیست که بگوییم تو او را به معصیت امر کردی و وادار نمودی.

 در روايت ديگر در تفسیر استطاعت انسان آمده است:

 ئاً مِنْنَعُوّنَ شَیْایَصْلَ ا مَا یُطِیقُوّنَ ّوَ إِنَهُمْإِلَ هُمْیُکَلِفْ تَطِیعُوّنَ ّوَ لَمْا یَسْادَ مَا لَعبَیُکَلِفِ الِْ لَمْ»

 7«ا بِإِرَادَةِ اهللِ ّوَ مَشِیئَتِهِ ّوَ قَضَائِهِ ّوَ قَدَرِهذَلِکَ إِلَ
ها  نکند، و آ خدا بندگان را به کاری که توانایی و طاقت آن را ندارند تکلیف نمی

 دهند مگر با اراده و مشیت و قضا و قدر خدا. کاری انجام نمی
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سان از يک سو آدمی دارای قدرت و اختیار است و افعالش را با آزادی انجام  بدين
دهد. و از سوی ديگر، سلطنت و اراده و مشیت و قضا و قدر خدا نیز بر اين افعال  می

توانند كاری را انجام  ها نمی دهد انسانجاری است و تا اراده و قضا و قدر خدا اجازه ن
ی املكیت و اقدريت خدا نسبت به قدرت انسان و مقدورات  دهند. اين حالت، نتیجه

اوست. از اين رو اگر آدمی كاری را اراده كند، امّا اراده و قضا و قدر خدا به آن تعلق 
رای اين كه افعال نگرفته باشد، او نخواهد توانست اين كار را انجام دهد. بنابراين، ب

ی  اختیاری انسان تحقّق يابد، هم بايد انسان آزادانه اين افعال را اراده كند و هم اجازه
شود بايد به اين افعال تعلّق  ـ اعمال می ـ كه از طريق مشیت واراده و قدر و قضا خداوند

بلكه به اين  گیرد. امّا تعلّق قضا و قدر به اين افعال، به معنای مجبور كردن انسان نیست،
دهد تا انسان آزادانه عملی را اراده كرده و آن را موجود  معناست كه خداوند اجازه می

 كند.
ـ كه در بحث  براساس توضیحات باال پاسخ اشكال تعلّق دو قادر بر مقدور واحد

ی امر بین امرين، خدا  شود. براساس آموزه ـ روشن می تفويض از قول معتزله نقل كرديم
ها را مالک قدرت كرده است. امّا  بر افعال اختیاريش قدرت داده و در واقع آن انسان را

صورت تفويض به انسان واگذار نشده است، بلكه خدا نیز مالک قدرت  اين قدرت به
ـ نه تنها قادر، بلكه  ـ يعنی همان افعال اختیاری او انسان است و نسبت به مقدور انسان

بودن و مالک بودن انسان در طول قادر بودن و مالک اقدر و املک است، چرا كه قادر 
ای است كه معتزله به آن توجه ندارند.  بودن خداست. همین اقدر و املک بودن، نكته

زيرا براساس اقدر و املک بودن خدا نسبت به مقدورات انسان، فعل اختیاری انسان 
گويی تعلّق  رغشود، يعنی قدرت انسان به فعل اختیاری مثل دو توسط او ايجاد می

گیرد و اين گناه به انسان منسوب است، امّا اقدر بودن خدا به اين معناست كه  می
گويی از  تواند اجازه دهد تا دروغ گويی را بگیرد و می توانست جلوی دروغ خداوند می

گويی  انسان صادر شود. اكنون دو حالت امكان دارد: اوّل اين كه خداوند جلوی دروغ
د، كه در اين صورت، لطفی در حق او شده است. دوم اين كه قدرت و انسان را بگیر

اراده تكوينی خدا نیز به اين فعل انسان تعلق گیرد، به اين معنا كه وقتی خداوند، 
گويیِ انسان را نگرفت،  ی صدور فعل دروغ را تكويناً به انسان داد و جلوی دروغ اجازه
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ب به اين معنا نیست كه خداوند، انسان را د. امّا اين مطلوش دروغ از انسان صادر می
 مجبور به دروغ كرد يا به دروغ، رضايت داد.

سان معنای قادر بودن انسان و در عین حال قادر بلكه اقدر بودن خدا روشن  بدين
شود. ظاهراً تلقی معتزله از قادر بودن خدا و انسان نسبت به مقدور انسان، اين است  می

سان علت فعل اختیاری انسان است و خدا و انسان مشتركاً كه مجموع قدرت خدا و ان
كند كه فعل انسان، امری  كنند. از اين رو قاضی عبدالجبار اشكال می فعل را ايجاد می

بسیط است و عبارت است از حدوث فعل. در نتیجه، يک فعل بسیط تنها يک فاعل 
ان، تفسیری كامالً غلط در پاسخ بايد گفت اين تفسیر از قادر بودن خدا و انس 0دارد.

 است و اصوالً نوعی شرک است.
شود و به انسان منسوب است.  بنابراين، فعل اختیاری انسان با قدرت انسان ايجاد می

دهند. امّا فعل اختیاری  از اين رو در روز قیامت، او را مورد پرسش و كیفر قرار می
را كه خداوند نیز نسبت به دهد، چ ی سلطنت و قضا و قدر الهی رخ می انسان در دايره

ی  شود كه اگر اراده اين فعل، قادر بلكه اقدر است. اقدر بودن خدا از اين جا روشن می
اش  تواند به خواسته ی تكوينی انسان در تعارض بیافتد، انسان نمی تكوينی خدا با اراده

كه  يابد ی عمل بپوشاند. يعنی تنها در صورتی فعل اختیاری انسان تحقّق می جامه
 خداوند، اذن تحقّق اين فعل را از طريق مشیت و اراده و قدر و قضا صادر كند.

ها را در انجام يا ترک افعال اختیاری آزاد  پس از آن كه انسان امام موسی كاظم
 فرمايند: دانند، می می

 7«نِه.ا بِإِذْینَ إِلّا تَارِکِینَ ّوَ لَّوَ ال یَکُونُوّنَ آخِذِ»
 «کنند، مگر با اذن خدا. دهند و ترک نمی ا انجام نمیها افعال ر و انسان»

ها را به سه دسته فرائض و فضائل و  اعمال اختیاری انسان امام امیرالمؤمنین
 فرمايد: معاصی تقسیم كرده و در توضیح آن، می

 فرائض با امر ]تشریعی[، رضایت، قضا و قدر، مشیت و علم خدا همراه است.  .1»
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ا همراه نیست. امّا با رضایت، قضا و قدر، مشیت و علم الهی فضائل با امر خد  .2
 است.

معاصی با امر و رضایت خدا همراه نیست امّا با قضا، قدر، مشیت و علم الهی   .3
 0«است.

ی افعال اختیاری انسان با قضا و قدر و مشیت و علم الهی همراه  سان، همه بدين
 آمده است.« إذن»ا تغییر است. و اين مطلب همان است كه در حديث قبل ب

خالصه آن كه در افعال غیراختیاری انسان، فاعل افعال، خداست. امّا در افعال 
يک از اين دو نوع فعل، تعلّق دو  اختیاری انسان، فاعلِ فعل، انسان است. پس در هیچ

صورت اشتراكی توسط خدا و انسان انجام  ـ به اين معنا كه فعل به قادر بر مقدور واحد
ـ مطرح نیست. البته در فعل اختیاری، فاعل، انسان است. امّا اين فاعلیت در طول  شود

فاعلیت خداست، به اين معنا كه قدرت انجام كار را خدا به انسان داده است و انسان با 
يابد كه  دهد. امّا همین فعل به شرطی تحقّق می كمک اين قدرت، فعلی را انجام می

در كند و علم و مشیت و قدر و قضای الهی به آن تعلق خداوند إذن تحقّق آن را صا
 گرفته باشد.

 در بحث قضا و قدر به اين بحث باز خواهیم گشت.
 
 

 خالصه فصل ششم
 

اند، تحت عنوان  ی جبر و تفويض، حقیقتی را بیان كرده با ردّ نظريه اهل بیت پیامبر
ـ انسان در  دهد گواهی میـ كه عقل نیز بر آن  براساس اين حقیقت«. امر بین األمرين»

فعل خود مختار است، امّا خدايی كه او را آفريده و به او قدرت بخشیده، نسبت به اين 
سان، انسان، مختار است، امّا اختیار و فعل او بیرون  دارايی، املک از انسان است. بدين

 ی سلطنت و اراده و مشیت الهی نیست. از حیطه
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 ارتباط آن با عدل خدا قضا و قدر وفصل هفتم: 

 
ـ  شود از آن ياد می« قسمت»و « سرنوشت»ـ كه گاه با تعابیری چون  «قضا و قدر» مسئلة

ی كالمی و فلسفی است. در علم كالم، مقصود اصلی تبیین  از مسائل مهم و پیچیده
ارتباط اين مسئله با آزادی انسان و در نتیجه، عدل الهی و چگونگی سازگاری اين دو 

م با هم است. و برای رسیدن به اين مقصود، مفهوم قضا و قدر مورد بررسی قرار مفهو
 0گیرد. می

ـ را  ها ـ و از جمله افعال انسان پرسش اصلی اين است كه اگر خداوند، همه چیز
مقدّر كرده است، و به اين تقدير حكم و قضا نموده است، آيا در اين صورت، جايی 

توان میان تقدير و اختیار جمع  خیر؟ و اساساً چگونه می ماند يا برای اختیار باقی می
ی نفی اختیار انسان،  كرد؟ از سوی ديگر، از آن جا كه در بحث قبلی اثبات شد كه الزمه

ی تقدير، ظالم بودن  ی تقدير، نفی اختیار باشد، نتیجه ظالم بودن خداست، پس اگر الزمه
 خدا خواهد بود.

پردازند و  در ذيل مبحث عدل الهی، به قضا و قدر می براساس اين ديدگاه، متكلّمان
ـ و در نتیجه، عدالت  دهند كه با اختیار انسان تفسیرهايی از قضا و قدر ارائه می

 ـ هماهنگ باشد. پروردگار
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 ایمان و رضایت به قضا و قدر و آثار آن  .1
ورد تأكید های قطعی اسالم است كه در قرآن و احاديث م قضا و قدر، يكی از آموزه

 قرار گرفته و ايمان به آن واجب شمرده شده است.
 در قرآن كريم آمده است:

 1«نَهُ بِقَدَرٍءٍ خَلَقْإِنَا کُلَ شَیْ»
 «ما هر چیز را به اندازه آفریدیم.»

 7«الًهُوَ الَذِی خَلَقَکُم مِن طِینٍ ثُمَ قَضَی أَجَ»
 «ا مقرر کرد.او کسی است که شما را از گِل آفرید، پس مدتی ر»

 فرمايد: می امیرالمؤمنین

رِ إلَی اهللِ، ّوَ ویضُ األمْکُلُ عَلَی اهللِ، ّوَ تَفْضا بِقَضاءِ اهللِ، ّوَ التَوَکاّن: الرِبَعَةُ أَرْاالیماّنُ أرْ»

 3«أَمرِ اهللِ.التَسلیمُ لِ
ایمان چهار رکن است: راضی بودن به قضای خدا، توکل بر خدا، واگذاری کار به »
 «دا، و تسلیم در برابر فرمان خدا.خ

 در حديث قدسی وارد شده است كه خداوند فرمود:

 4«ریإلهاً غَیْ تَمِسْیَلْبِقَدَری، فَلْ یُؤمِنْ ضَ بِقَضائی ّوَ لَمْیَرْ لَمْ مَنْ»
کسی که به قضای من رضایت نداد و به قَدَر من ایمان نیاورد، خدایی جز من »

 «بجوید.
آن است كه قضا و قدر خدا حكومت و سلطنت خدا را نشان  اين همه تأكید، برای

دهد. پس كسی كه به قضا و قدر خدا راضی نیست، در واقع، از حكومت و سلطنت  می
دنبال جهانی ديگر با حكومت خدای ديگری باشد.  خدا راضی نیست. در نتیجه، بايد به

مت و قضا و قدر و چون جهان ديگری با خدای ديگری وجود ندارد، پس بايد به حكو
خدا راضی بود، خواه خوشايند ما باشد خواه برخالف میل ما. از اين رو در برخی 
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 شخصی برای امام حسین 0احاديث، ايمان به قدر، نظام توحید دانسته شده است.

من فقر را بیشتر از غنا، و مرض را بیشتر از سالمتی »گفت:  می نقل كرد كه اباذر

 ود:فرم امام«. دوست دارم
گویم: کسی که به نیکو بودن اراده و اختیار خدا  خدا رحمت کند ابوذر را. امّا من می»

خواهد که در حالتی باشد غیر از حالتی که خدا برایش  اعتماد داشته باشد، دلش نمی
 1«گونه بودن، رضایت به قضای خداست. خواسته است. این

ر ايشان وارد شد، پس از آن كه مصیبتی ب نقل شده است كه امام صادق
 فرمودند: 

ما عافیت و سالمتی را برای خود و فرزندان و اموالمان دوست داریم. امّا وقتی »
توانیم چیزی را دوست بداریم که  قضای الهی ]برخالف خواسته ما[ واقع شد، نمی

 7«خداوند برای ما دوست نداشته است.

دی ايمان و رضايت به قضا و در احاديث، معرفت خدا و ايمان و يقین به او، از مبا

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

 4«عَرَفَ اهللَ عَّزَ ّوَ جَل. یُسَلِمَ لِمَا قَضَی اهللُ عَّزَ ّوَ جَلَ مَنْ ّقِ اهللِ أَّنْأَحَّقُ خَلْ»
دا سزاوارترین آفریدگان خدا برای تسلیم شدن در برابر قضای خدا، کسی است که خ»

 «را شناخته است.

 به عبداهلل بن جعفر فرمود: امام حسن

حَاکِمُ ّزِلَتَهُ ّوَ الْمَهُ ّوَ یُحَقِرُ مَنْخَطُ قِسْمِناً ّوَ هُوَ یَسْمومِنُ مُؤْفَ یَکُوّنُ الْدَ اهللِ! کَیْیَا عَبْ»

 1«هِ اهلل؟عَلَیْ
گین است که نسبت به قسمتش خشم حالی ای عبداهلل! چگونه مؤمن، مؤمن باشد، در»

 «ها حکم کرده است؟ که خداوند به این حالی کند، در و منزلت و مقامش را تحقیر می

 فرمايند: می امام سجاد
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 1«یَقِینِقَضَاءِ أرفع دَرَجَاتِ الْرُّوهِ الْالرِضَا بِمَکْ»
 «یقین است. اتراضی بودن به قضای مکروه ]مصیبت[ باالترین درج»

و حكیم را بشناسد، به وجود او يقین پیدا روشن است كه كسی كه خدای رحیم 
كند و به حكم عقل  يابد و يقین می كند، به او ايمان آورد، به خیر بودن او نیز معرفت می

يابد كه قضا و قدر موجودِ رحیم و حكیم، همراه با رحمت و حكمت است و در  درمی

 امام امیرالمؤمنین نتیجه، عقالً بايد به آن راضی بود و آن را خیر دانست. از اين رو
 داند: ی ادراک عقلی می راضی بودن به قضا و قدر را در محدوده

 7«قَضاءُ.ری بِهِ الْعَواقِبِ ّوَ الرِضا بِما یَجْعَقلِ النَظَرُ فِی الْحَدُ الْ»
حد عقل، نگاه کردن به نتایج و عواقب کارهاست، و راضی بودن به آنچه قضای »

 «شود. خدا بر آن جاری می
ه جهت چنین اهمیّتی يكی از دعاهای معصومان، درخواست رضايت نسبت به قضا ب

با حالت خضوع و خشوع  و قدر الهی، از خداست. در دعای كمیل، امیرالمؤمنین
 خواهد كه: از خدا می

 3«مِکَ راضِیاً قانعاً.عَلَنی بِقِسْتَجْ»
 «مرا نسبت به قسمتت راضی و قانع بگردان.»

های شیعه  و مشابه آن، در دعاهای نقل شده در كتاب «قَضالرِضا بِالْألُکَ اأسْ»تعبیر 

 4و سنی بارها تكرار شده است.
در احاديث، آثار متنوع و بسیاری برای رضايت از قضا و قدر ذكر شده است، از 

نیازی، عفاف، شجاعت، از بین  جمله تقرّب به خدا، از بین رفتن غم و غصه، راحتی، بی
شويم كه قضا و قدر،  بال و اجابت دعا. با دقّت در اين آثار، متوّجه میرفتن حسد، دفع 

های اخالق  ای اعتقادی است، ايمان و رضايت به آن يكی از پايه گذشته از اين كه آموزه
و حیات دينی و اسالمی است و تربیت دينی صحیح بدون اعتقاد به قضا و قدر و 
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كنیم و بحث  ه ذكر چند حديث بسنده میيابد. در اين جا ب رضايت به آن تحقّق نمی
 گذاريم. عمیق پیرامون اين احاديث را به علم اخالق وا می

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 

 داری. چیزهايی كه دوست نمی

 1«ت.تَ ّوَ کَرِهْبَبْلرِضَا بِقَضَاءِ اهلل فیما أَحْا

 فرمايند: می امیرالمؤمنین

 7«عَلَی مَا فَاتَه. ّزَّنْیَحْ رَضِیَ بِقِسمِ اهللِ لَمْ مَنْ»
 «چه از دست داد غمگین نشد. خاطر آن کسی که به قسمتِ خدا راضی شد به»

 فرمايند: همچنین می

 3.«احَتَرقَضاءِ اسْرَضِیَ بِالْ مَنْ»
 «کسی که به قضای خدا راضی شد راحتی را به دست آورد.»

 نقل شده كه فرمودند: از پیامبر اكرم

 4«نَی النَاس.أغْ مِنْ مِ اهللِ تَکُنْضَ بِقِسْارْ»
 «ها شوی. نیازترین انسان به قسمتِ خدا راضی شو تا از بی»

 فرمايند: می امام علی

 1«عَفَافِ.لَی الْکَفَافِ یُؤَدِی إِالرِضَی بِالْ»
راضی بودن نسبت به آنچه برای انسان کافی است، باعث عفاف و پاکدامنی »

 «شود. می
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 نهی از تکلّف در قضا و قدر  .2
در احاديث، از تكلّف در قضا و قدر و سعی در فهم سرّ قدر نهی شده و از قضا و قدر 

 است. تعبیر شده« دريای ژرف»، و «راه تاريک»، «سرّ الهی»به 

 پاسخ داد: ی قدر پرسیدند. امام درباره از امام امیرالمؤمنین

 1«.طَریّقٌ مُظلِمٌ فاَل تَسلُکوهُ، ّوَ بَحرٌ عَمیّقٌ فاَل تَلِجُوهُ، ّوَ سِرُ اهللِ فاَل تَتَکَلَفوهُ»
راهی است تیره، آن را نپیمایید. دریای است ژرف، وارد آن نشوید، راز خداست، »

 «را مفرسایید و به زحمت نیندازید.برای گشودنش خود 

نقل شده كه تكلّف در قدر الهی را مانند نگاه كردن  در روايتی از امام صادق
 1اند. به خورشید دانسته

ی قدر پرسید. امام او را از تكلّف در اين  درباره شخصی، از امیرالمؤمنین
 مسئله برحذر داشت، اما پس از اصرار او فرمود:

داری، بدان که قدر الهی نه جبر است نه تفویض، بلکه امر حال که اصرار »
 7«األمرین است. بین

توان نتیجه گرفت كه قضا و قدر و سرّ آن خارج از علم  از اين احاديث می
ـ به  ی تكلّف حاصل است. از اين رو واژه هاست و تالش برای كشف آن رنجی بی انسان

ن به كار رفته است. برای مثال سرّ اين كه ـ در مورد آ «حاصل در رنج افتادن بی»معنای 
فردی از پدر و مادر خوب برخوردار است و فرد ديگر چنین نیست. يا سرّ اينكه فردی 

كند و فرد ديگر در محیط نامناسب. و به طور كلی سرّ قضا و  در محیط مناسب رشد می
مخفی است و های عادی  ی علم انسان ها از دايره تک انسان قدرهای خدا در مورد تک

 حاصل است. تالش برای كشف اين اسرار، رنج بی
كند كه  ممنوع بودن تكلّف در كنه قضا و قدر خدا امری عقلی است و عقل حكم می

حاصل چیزی  دنبال چیزی رفت كه فهم آن برای ما ممكن نیست و جز رنج بی نبايد به
دنبال  ینی به خدا را بهشود. بلكه ممكن است اين تكلّف، گمراهی و بدب عايد انسان نمی
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داشته باشد. بنابراين كسی كه به خدا ايمان دارد، بايد نسبت به هر آنچه از سوی خدا به 

كسی »نقل كرديم كه فرمود:  طور كه از امام حسین رسد راضی باشد، همان او می
 خواهد كه در حالتی كه به نیكو بودن اراده و اختیار خدا اعتماد داشته باشد، دلش نمی

 «باشد غیر از حالتی كه خدا برايش خواسته است.
ـ آن هم  مطلب باال در مورد سرّ قضا و قدر بود. امّا علم اجمالی به مفهوم قضا و قدر

ـ اشكال ندارد و در احاديث نیز مطرح شده  ای كه به جبر و تفويض نینجامد به گونه
 است.
 

 مفهوم قضا و قدر  .3
 0ن و محكم كردن و تمام كردن كاری آمده است.در لغت به معنای حكم كرد« قضا»

ی  اندازه و مقدار است، و تقدير چیزی، يعنی: مشخص كردن اندازه« قدر»معنای لغوی 
 1آن چیز و محدود كردن آن.

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

در اينجا، آن  7قرآن كريم ذكر شده است.ده معنا برای قضا و قدر در  امیرالمؤمنین
 معنايی از قضا و قدر مراد است كه با اعمال انسان ارتباط دارد. امّا توضیح مطلب:

ها،  ی مهم از آن پیمايد و دو مرحله شود، مراحل و مقدماتی می هر چیزی كه خلق می
 قضا و قدر است.

 ی قدر سؤال شد. فرمودند:  درباره از امام موسی كاظم

 4«ضِهِ.طُولِهِ ّوَ عَرْ دیرُ الشَیءِ مِنْتَقْ»
 «گیری و مشخص کردن طول و عرض چیزی است. قدر اندازه»

 ايشان در جای ديگر در تفسیر قدر فرمودند:

 1«هَندَسَةُ مِنَ الطُولِ ّوَ العَرضِ ّوَ البَقاءِ.هُوَ الْ»
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 «گیری چیزی از لحاظ طول و عرض و بقاست. قدر، هندسه و اندازه»

 در معنای تقدير الهی فرمودند: مام رضاا

 7«حُدّودِ مِنَ اآلجالِ ّوَ األرزاقِ ّوَالبَقاءِ ّوَالفَناءِ.عُ الْهُوَ ّوَضْ»
ها و مقدار بقا و زمان  ها و روزی تقدیر، مشخص کردن حدود یک چیز، از جهت اَجَل»

 «فناست.
كند، نخست  سان، قبل از آن كه خداوند فعلی را انجام دهد و چیزی را خلق بدين
كند. اين  ی مكانی و زمانی و ديگر خصوصیات آن را مشخص و معین می محدوده

محدوده و خصوصیات، قدر نام دارد. و مشخص كردن اين محدوده و خصوصیات، 
 شود. تقدير نامیده می

قضا به معنی حكم خدا به انجام فعل و خلقت يک چیز است. پس از آن كه 
را در علم فعلی و لوح و تقدير مشخص كرد، به ايجادش خداوند، اندازه و حدّ چیزی 

 شود. كند و سپس آن شیء در خارج موجود می حكم می

 فرمودند: امام رضا 

 3«نِ.عَیْرامُ ّوَ إِقامَةُ الْقَضاءُ هُوَ اإلبْاَلْ»
 «قضا، محکم و حتمی کردن و اقامه و ایجاد چیزی در خارج است.»

دهد و پس  . يعنی خداوند ابتدا به شیء اندازه میبینیم كه قدر بر قضا مقدم است می
قدر »كند. بنابراين بهتر است به جای قضا و قدر،  از آن، به صدور و تحقّق آن حكم می

 گفته شود.« و قضا
 

 اقسام قدر و قضا  .4
شود، هم به معنی  ی افعال اختیاری انسان مطرح می قدر و قضای الهی، وقتی درباره

ی قابل بررسی  ود، و هم به معنی تكوينی. بنابراين، چهار مسئلهر تشريعی به كار می
 وجود دارد: قدر تشريعی، قضای تشريعی، قدر تكوينی، قضای تكوينی.
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 . قدر و قضای تشریعی4/1

ها را  ی افعال اختیاری انسان، يعنی اين كه خداوند، افعال انسان قدر تشريعی خدا درباره
ی افعال اختیاری  خّص كرده است. بر اين اساس، همهگیری و مش از لحاظ شرعی اندازه

شود. معنای ديگر قدر  انسان به واجب، حرام، مستحّب، مكروه و مباح تقسیم می
ها را معیّن و  تشريعی، اين است كه خداوند، اندازه و مقدار پاداش و كیفر اعمال انسان

 مشخص ساخته است.
رعیِ معیّن شده، و نیز حكم قضای تشريعی خدا، يعنی حكم كردن به احكام ش

ها به كیفر و پاداش مشخّص در برابر افعالشان برسند. شخصی از  كردن به اين كه انسان

 ی قدر و قضا پرسید. امام در بخشی از پاسخ فرمودند: درباره امام امیرالمؤمنین

 1«.التَرغیبُ ّوَ التَرهیبُاأَلمرُ بِالطّاعَةِ ّوَ النَهیُ عَنِ المَعصِیَةِ... الوَعدُ ّوَ الوَعیدُ ّوَ »
قضا و قدر، فرمان به طاعت و نهی از گناه... بشارت به پاداش و اخطار به کیفر و »

 «ترغیب و هشدار است.

 در تفسیر قضا فرمودند: امام رضا

 7«آلخِرَةِالحُکمُ عَلَیهِمِ بِما یَستَحِقّونَهُ عَلی أفعالِهِم، مِنَ الثَواّبَ ّوَ العِقاّبِ، فِی الدُنیا ّوَ ا»
ها در مقابل اعمالشان، در دنیا  قضا، حکم کردن است به پاداش و کیفری که انسان»

 «اند. آن  و آخرت، مستحق
سان، پذيرش قدر و قضای تشريعی، به معنی اعتقاد به نبوّت و شريعت است. بدين

از لحاظ  ها را به ديگر سخن، خداوند پیامبران را برای بیان شريعت فرستاده، افعال انسان
احكام شرعی و بايدها و نبايدها مشخّص كرده، و راه كمال انسانی را معلوم ساخته 

 هايی معیّن فرموده است.  ها، كیفر و پاداش است. از سوی ديگر، در مقابل اعمال انسان
سازد. قبول اين  روشن است كه اين معنی از قدر و قضا، انسان را مجبور نمی

ی اديان الهی  م، بلكه هر دين الهی است؛ زيرا در همهحقیقت، از ضروريّات اسال
 شريعت و واجب و حرام و كیفر و پاداش وجود دارد.
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در مقابل اعتقاد به قدر و قضای تشريعی، اعتقاد به اباحیگری يا تفويض تشريعی 
ی افعال، مباح است و خدا،   گیرد. اباحیگری يعنی اين كه همه ها قرار می خدا به انسان

را به حال خود رها كرده، بدون اين كه شريعت برای او قرار دهد. به ديگر سخن، انسان 
ها  گونه تكلیف است. تفويض تشريعی به اين معناست كه انسان اباحیگری، نفی هر

ی خودشان است و نیازی به شرايع و احكام الهی  ها بر عهده تكالیفی دارند، امّا تعیین آن
انجامد. و قدر و  يض تشريعی به انكار نبوّت انبیا میوجود ندارد. بر اين اساس، تفو

 قضای تشريعی، به قبول شرايع و اديان الهی.
در احاديث، تفويض به معنای تفويض تشريعی نیز آمده است. برای مثال امام 

 فرمايند: می هادی

یِهِ ّوَ رِهِ ّوَ نَهْتِیَارَ أَمْعِبَادِ اخْلَی الْقَائِلِ إِّنَ اهللَ تَعَالَی فَوَضَ إِلُ الْوِیضُ... فَهُوَ قَوْأمَا التَفْ»

 1«مَلَهُم.أَهْ
امّا تفویض... این سخن گوینده است که: خدا اختیار امر و نهی خود را به بندگان »

 «ها را ]در مورد امر و نهی[ رها کرده است. واگذاشته است و آن
عی مخالف با شرايع انكار قضا و قدر تشريعی و اعتقاد به اباحیگری و تفويض تشري

كند، زيرا خداوند  اعتبار می طور كلّی نبوت و امامت و دين را بی اديان الهی است، و به
جانبه درصدد هدايت  های همه ی برنامه از طريق اديان الهی و پیامبرانش از طريق عرضه

 الهی برای گونه برنامة كه تفويض تشريعی هر یحال انسان و به كمال رساندن اوست. در
 كند. تكامل را انكار می

ی آن محدوديت  تفويض تشريعی با اصل توحید نیز مخالفت دارد، چرا كه الزمه
كند و  سلطنت خدا و عجز و نقص اوست. زيرا سلطنت خدا را محدود به تكوين می

 كند. دست خدا را از تشريع و جعل قوانین كوتاه می
 

 انسان. قدر و قضای تکوینی و ارتباط آن با اختیار 4/2

تقدير تكوينی خدا نسبت به افعال اختیاری انسان، به اين معناست كه قدرت و توانايیِ 
و   محدود به اندازه  داده است، و اين توانايی  انتخاب و انجام اعمال را خدا به انسان
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های فردی و شرايط  ـ مانند ويژگی های مختلفی ها از جنبه حدّی معیّن است. انسان
گردد. حكم  هايی دارند، كه به قَدَر تكوينی باز می ـ محدوديّت ماعیخانوادگی و اجت

 ها، قضای تكوينی خداست. ها و ايجاد آن كردن به چنین محدوديّت
ای به انسان واگذار نشده است كه  از سوی ديگر، همین قدرت محدود نیز، به گونه

قدرت اعطا شده  مالكیّت و تسلّط خدا بر آن نفی شود؛ بلكه خداوند، نسبت به همان
تواند آن  ـ است. از اين رو، هرگاه كه بخواهد، می تر از خود انسان ـ بلكه مالک نیز، مالک

 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.

 : فرمايد خداوند در قرآن می

 1«یَشاءَ اهللُ ّوَ ما تَشاءُّوّنَ إِلّا أّنْ»
 «خواهید مگر آن که خدا بخواهد. شما چیزی را نمی

 فرمايند: می امام موسی كاظم

 7«ّنِ اهللِا بِإِذْا تَارِکِینَ إِلَالیَکُونوُّنَ آخِذِینَ ّوَ لَ»
 «خدا.کنند مگر با اذن  دهند و ترک نمی ها افعال اختیاری خود را انجام نمی انسان»

 در حديث ديگر آمده است:

 3«ا بِإِرَادَةِ اهللِ ّوَ مَشِیئَتِهِ ّوَ قَضَائِهِ ّوَ قَدَرِه.ذَلِکَ إِلَ ئاً مِنْنَعُوّنَ شَیْا یَصْلَ انَهُمْ»

ها اندازه و قَدَر دارد  ها قادر و مختارند، امّا قدرت و اختیار آن چند انسان بنابراين، هر
ی خود را انجام  توانند كارهای مورد عالقه ای خاص می دازهو پس از تعلّق تقدير و به ان

ای كه قدرت و آزادی و  دهند، آن هم پس از اِذن خدا. با وجود اين، در همان محدوده
عطا شده و فعل او نیز به امضای تكوينی خدا رسیده است، آدمی ااختیار به انسان 

 ز پاداش يا كیفر خواهد ديد.دهد و در مقابل فعل نی آزادانه فعل خويش را انجام می
سان، قدر و قضای تكوينی خدا، تفويض و رها بودن انسان در نظام خلقت را  بدين
سازد، و در عین حال، با  كند و سلطنت خداوند را بر افعال انسان جاری می نفی می
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ی آزادی انسان در بحث جبر و اختیار بحث  آزادی و اختیار انسان منافاتی ندارد. درباره
 د.ش

 

 
 ی فصل هفتم خالصه

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

، از يک سو، ايمان و رضايت به قضا و قدر الهی را قرار گرفت. احاديث اهل بیت
اند. از سوی ديگر، ما را از تكلّف در باب  ستوده و آن را از اركان ايمان به خدا برشمرده

گیری  اند. در كنار اين همه، مفهوم تقدير )اندازه يابی به سرّ و قضا و قدر، بازداشته دست
ها و...( و مفهوم قضا )حتمی شدن ايجاد يک شیء در  ها و روزی و تعیین حدود اجل

چنین انواع قدر و قضا )تشريعی و تكوينی( و ارتباط آن  اند. هم خارج( را روشن ساخته
 اند. ین كردهبا اختیار انسان را تبی

 



 

 

 

 

 

 

 بداء فصل هشتم:
 

های مهم اسالمی است كه عقیده به آن نقش مؤثری در خداشناسی،  بداء يكی از آموزه
شناسی دارد و آيات قرآن كريم و احاديث نقل شده در  شناسی و انسان پیامبرشناسی، امام

ی از علمای های شیعه و سنی به روشنی بر آن داللت دارند. با وجود اين، برخ كتاب
اند و  اند از آن جهت كه معنای بداء را به درستی درک نكرده سنّی به انكار بداء پرداخته

 اند كه بداء با علم ذاتی و ازلی خدا در تعارض است. پنداشته
 

 مفهوم بداء  .1
مبتنی بر   به طور خالصه بداء عبارت است از تغییر در قضا و قدر غیر حتمی. اين آموزه

و قدر به دو قسم حتمی و غیر حتمی و امكان تغییر در قسم غیرحتمی  تقسیم قضا

 فرمايند: می است. امام باقر

دَاهللِ یُقَدِمُ فیهَا مَا قُوفَةٌ عِنْرٌ مَوْمُورِ أمْأُا مَحَالَةَ. ّوَ مِنَ الْتُومَةٌ کائِنَةٌ لَمُورِ أُمُورٌ مَحْأُمِنَ الْ»

 1هَا مَا یَشَاء.بِتُ مِنْثْحُو مَا یَشَاءُ ّوَ یُّوَ یَمْ یَشَاءُ
اند که ناگزیر موجود خواهند شد. برخی امور دیگر، در نزد خدا  برخی امور، حتمی»

کند. برخی دیگر را از  اند که خدا با مشیت خود، برخی از این امور را مقدّم می موقوف
 «سازد. دارد و موجود می برد، و برخی دیگر را محکم می بین می
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به معنای ظهور است و به دو معنا « بدو»ی  است كه بداء از ريشهتوضیح مطلب اين 
معنای اخیر خود به دو  0رود: ظهور پس از خفاء و پیدايش رأی جديد. به كار می

ی رأی ديگر و پیدايش رأی  صورت ممكن است رخ دهد: پیدايش رأی بدون سابقه
 ای سوم است.برخالف رأی قبلی. مقصود از بداء در قرآن و احاديث، همین معن

احاديث به آن استناد ترين آياتی كه در مورد بداء در قرآن وجود دارد و در  از مهم
 زير است: شده است، آية

 7«دَهُ أُمُ الکِتاّبِنْبِتُ ّوَ عِحُو اهللُ ما یَشاءُ ّوَ یُثْیَمْ»
ام الکتاب نزد و کند.  چه را بخواهد اثبات می چه را بخواهد محو، و هر خدا هر»

 «اوست.
كند و  ظاهر آيه شريفه اين است كه اگر خدا بخواهد برخی امور موجود را محو می

 فرمايند: می كند. امام صادق برخی امور غیر موجود را تثبیت می

 3«؟یَکُنْ ا مَا لَمْبَتُ إِلَیُثْ ا مَا کَاّنَ ثَابِتاً؟ ّوَ هَلْحَی إِلَیُمْ هَلْ»
گیرد؟ و آیا وجود بخشیدن مگر به  ق میآیا محو، جز به چیز ثابت و موجود تعلّ»

 «گیرد؟ چیزی که نبوده تعلّق می
ی ممكنات جهان صادق است، از جمله مقدمات فعل  اين محو و اثبات در مورد همه

ی شريفه ممكن است قضا و قدرهای  الهی هم چون قضا و قدر. بنابراين براساس ظاهر آيه
ری پاک شود و قضا و قدر جديدی نوشته شود. موجود تغییر كنند، به اين معنا كه قضا و قد

 كنند: ی باال بر اين مطلب تصريح می در تفسیر آيه امام صادق

ذَلِکَ الَذِی یَرُدُ الدُعَاءُ  بِتُ. فَمِنْحُو اهللُ فِیهِ مَا یَشَاءُ ّوَ یُثْکِتَاّبَ کِتَاّبٌ یَمْإِّنَ ذَلِکَ الْ»

قَضَاءُ، حَتَی إِذَا صَارَ إِلَی أُمِ هِ: ّوَ الَذِی یُرَدُ بِهِ الْوّبٌ عَلَیْتُقَضَاءَ. ّوَ ذَلِکَ الدُعَاءُ مَکْالْ

 4«ئاً.نِ الدُعَاءُ فِیهِ شَیْیُغْ کِتَاّبِ لَمْالْ

                                                            

 «.بدو»ي.القاموسالمحيط،الصحاح،معجممقاييساللغة،ماده1

 .51.رعد:4

.1:103اصولكافي5
 .4:444.تفسيرعياشي0
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چه بخواهد محو و اثبات  به درستی که آن کتاب، کتابی است که در آن، خدا هر»
کند، دعایی که  را ردّ میها  قضا و قدرهایی که دعا، آن است کند. از همین کتاب می

گردانند. امّا وقتی که قضا و  ، قضا را برمی بر آن نوشته شده است: آنچه به واسطه آن
 ]و حتماً روی خواهد داد.[« قدرها به امّ الکتاب منتقل شود، دعا در آن تأثیری ندارد.

ت توان دريافت كه تقديرهای جهان در دو لوح ثب از اين حديث و احاديث مشابه می
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 

خواهد يافت. علم فرشتگان و پیامبران و امامان به يابد و در آنجا نوشته شود، تغییر ن

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

مٌ عَلَمَهُ بَدَاءُ. ّوَ عِلْذَلِکَ یَکُوّنُ الْ ا هُوَ، مِنْلَمُهُ إِلَّزُّوّنٌ ال یَعْنُوّنٌ مَخْمٌ مَکْنِ. عِلْمَیْإِّنَ هللِ عِلْ»

 1«لَمُهُ.نُ نَعْهُ، فَنَحْبِیَاءَّوَ أَنْ ماَلئِکَتَهُ ّوَ رُسُلَهُ
داند، و  خدا دو علم دارد: یکی علمی است پوشیده و نهان، که جز او کسی آن را نمی»

بداء از همین علم است. و دیگری علمی که آن را به فرشتگان و پیامبرانش آموخته 
 «دانیم. است، که ما آن را می

دهد، بلكه  الكتاب است كه در آن بداء رخ نمی ظاهراً مقصود از علم مكنون، همان امّ
دهد،  منشأ بداء است به اين معنا كه علم لوح بداء و نیز تغییراتی كه در اين لوح رخ می

و در واقع همه چیز، درآن وجود دارد. اين علم از دسترس غیر خدا دور است و از اين 
مكنون، علم ذاتی رو هیچ كس دارای علم مطلق نیست. ممكن است مقصود از علم 

كه در آن نیز همه چیز وجود دارد و از دسترس غیر خدا دور است. البته  خدا باشد
تر است چون در بحث از بداء، علم فعلی موردبحث است، يعنی لوح  احتمال اول قوی

مخلوقی كه وقايع در آن ثبت شده است و علم ذاتی خدا كه ازلی است مورد بحث 
علم و بداء خواهیم ديد، اشتباه منكران بداء،  ث از رابطةطور كه در بح یست. همانن

 ـ است. ـ يعنی علم ذاتی و علم فعلی خلط میان اين دو نوع علم
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 به هر حال علم ذاتی خدا و نیز امّ الكتاب در اختیار فرشتگان و معصومان
ست. از نیست و آنان تنها به لوح محو و اثبات علم دارند و اين لوح با بداء قبل تغییر ا

ها نسبت به آينده مشروط  اين رو آنان علم مطلق و غیر مشروط ندارند و تحقّق علم آن
به عدم بداء است. از اين رو از امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و 

 نقل شده كه فرمودند:  امام صادق

حُوا اهللُ ما تَقُومَ السَاعَةُ * یَمْ بِمَا یَکُوّنُ إِلَی إّنْ کُمْنَاا آیَةٌ فِی کِتَاّبِ اهللِ لَحَدَثْلَ ّوَ اهللِ لَوْ»

 1*.«کِتاّبِ دَهُ أُمُ الْبِتُ ّوَ عِنْیَشاءُ ّوَ یُثْ
ای در کتاب خدا، به یقین، شما را از هر آنچه تا روز قیامت  قسم به خدا اگر نبود آیه»

چه را بخواهد محو، و  دادم ]این آیه عبارت است از[: * خدا هر دهد، خبر می رخ می
 *«کند.  هر چه را بخواهد اثبات می
كه علم  حالی يرات غیرحتمی و بداءپذير است، درالبته اين مباحث در مورد تقد

 به تقديرات حتمی تغییرپذير نیست. فرشتگان و معصومان

نقل شده است، يكی از  های اهل سنت از پیامبر اكرم در حديثی كه در كتاب
 مورد بحث، طول عمر ذكر شده است: ی مصاديق آيه

 7«یَمحُو مِنَ األجَلِ ما یَشاءُ، ّوَ یَّزیدُ فیهِ ما یَشاءُ»
برد، و هر اندازه خدا بخواهد  از طول عمر، هر اندازه خدا بخواهد از بین می»

 «افزاید. می
 7مورد بحث، رزق و روزی ذكر شده است. در حديث ديگر، يكی از مصاديق آية

 زير است: ات مهم مربوط به بداء آيةگر از آييكی دي

فِّقُ سُوطَتاّنِ یُنْیَداهُ مَبْ ّوَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ دِیهِمْأَیْ لُولَةٌ غُلَتّْوَ قالَتِ الیَهُودُ یَدُ اهللِ مَغْ»

 4«فَ یَشاءُکَیْ

                                                            

 .0:13؛بحاراألنوار535.قرباالسناد:1

 .3:431.الفردوس4

 .5:330.الطبقاتالكبري5

 .30.المائدة:0



 033  خدادل معرفت ع

هایشان بسته باد. و برای این سخن، از ود گفتند: دست خدا بسته است. دستیه»
شوند. بلکه هر دو دست خدا گشاده است، هر گونه که بخواهد  رحمت الهی دور

 «بخشد. می

اند، مقصود يهود اين نبود كه خدا دست  تذكر داده طور كه امام صادق همان
ها اين بود كه خداوند از كار قضا  دارد و دستش با ريسمانی بسته است، بلكه مقصود آن

كند. و خدا در پاسخ به اين اعتقاد  و قدر فارغ شده و ديگر چیزی را كم و زياد نمی
 0های خدا گشاده است... يهود فرمود:... دست

دا دارد و آن اين كه قدرت خ ی شريفه و احاديث ذيل آن مطلبی عقلی را بیان می آيه
های خدا باز است )يداه مبسوطتان(. مطلق بودن قدرت مطلق است، و به تعبیر آيه دست

واهد تقديرات را عوض كند و وضعیت موجود را به كند كه خدا هر وقت بخ اقتضا می
هم بزند: فقیری را غنی كند و غنی را فقیر سازد، طول عمر كسی را زيادتر از تقدير 

 طور.ا كمتر از تقدير قبلی كند و همینسابق كند و طول عمر شخص ديگر ر
و قدر و شود، مقصود پیدايش رأی يا قضا  بنابراين، وقتی بداء به خدا نسبت داده می

ی جديد است كه با رأی قبلی تفاوت دارد. اين تفاوت يا به اين شكل  مشیت و اراده
شود، مثل اين كه شغلی  شود و چیز جديدی مقدّر می است كه چیزی كامالً محو می

شود. يا به اين  برای شخصی مقدر شده بود و با بداء شغل ديگری برای او مقدر می
شود، مثل اين كه در لوح قضا و قدر، عمر شخصی  میشكل است كه چیزی كم يا زياد 

 شود. امام باقر شود. يا به اين شكل است كه چیزی مقدم يا مؤخّر می كم و زياد می
 فرمايند: می

هِ. إِلَیْ ظُرُهِ یَنْنَ یَدَیْوعٌ بَیْضُفِی کِتَاّبٍ. فَهُوَ مَوْ ا کَتَبَهُیَکُوّنُ إِلَ ئاً کَاّنَ أَّوْشَیْ یَدَعْ إِّنَ اهللَ لَمْ»

 لَمْ یَشَأْ هُ کَاّنَ ّوَ مَا لَمْهُ مَحَا ّوَ مَا شَاءَ مِنْهُ أَخَرَ ّوَ مَا شَاءَ مِنْهُ قَدَمَ ّوَ مَا شَاءَ مِنْفَمَا شَاءَ مِنْ

 7.«یَکُنْ
باشد یا در آینده خواهد بود، وانگذاشته، مگر  خدا چیزی را که قبالً بوده یا اآلن می»

ه است. این کتاب در پیش روی خدا قرار دارد و خدا به آن آن که در کتابی ثبت کرد
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کند، پس آنچه را خواست، جلو اندازد. و آنچه را خواست، عقب اندازد. و  توجه می
آنچه را خواست، محو کند. و آنچه را خواست، موجود سازد. و آنچه را نخواست، 

 «موجود نشود.
به معنای ظاهر شدن چیزی است كه شود،  بنابراين، بداء وقتی به خدا نسبت داده می

شود.  قبالً برای او مخفی بوده است و در آيات و احاديث، اثری از اين معنا ديده نمی
گذشته از اين كه اين معنا با علم مطلق الهی ناسازگار است. برخی دانشمندان 

نا در شود و چون اين مع اند كه بداء فقط به معنای ظهور بعد از خفا استعمال می پنداشته
 0اند. مورد خدا محال است، بداء را به انسان يا مالئكه يا ديگر مخلوقات نسبت داده

شود نه بداء مخلوقات.  درحالی كه بحث بر سر بدائی است كه به خدا نسبت داده می
گذشته از اين كه تنها يكی از معانی بداء، ظهور بعد از خفاء است و معنای ديگر بداء، 

ت. معنای اخیر، هم در قرآن و احاديث مورد تأيید قرار گرفته پیدايش رأی جديد اس
 كند. است، و هم از لحاظ عقلی مشكلی ندارد، بلكه عقل آن را اثبات می

های متعددی از بداء به معنای تغییر در قضا و قدر نقل شده  در قرآن كريم نمونه
چنین بداء در هم 1است. از جمله بداء در عذاب قوم يونس كه با دعای مردم رفع شد،

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

به سرزمین مقدس كه به جای آن سرگردانی در  در ورود هراهان حضرت موسی
 4ها، نصیب آنان شد. بیابان

در احاديث شیعه و سنّی، موارد بداء و اسباب آن به تفصیل مطرح شده است كه 
 6ی كتاب نیست. در حوصلهها  طرح آن
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 دالیل عقلی بداء  .2
ای نقلی است كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. همچنین، ازنظر عقلی  بداء آموزه

 ای تعبّدی نیست. و وجدانی نیز قابل فهم و اثبات است، و درنتیجه، آموزه
ه وضعیت يابد ك هر انسانی با مراجعه به وجدان و علم حضوری خود، در می

توانست غنی باشد.  ديگری باشد. مثالً اگر فقیر است، می  توانست به گونة وجودش میم
طور. عالمت اين امر بديهی و توانست تندرست باشد و همین ت، میاگر مريض اس

خواهند تا وضعشان را تغییر  كنند و از خدا می وجدانی، دعاهايی است كه مؤمنان می
 نیست.دهد. اجابت اين دعاها چیزی جز بداء 

خواهد، به  از اين رو كه هر كس به خدا اعتقاد دارد و از او تغییر وضعیتش را می
كند. از آن رو كه درک درست از آن  بداء معتقد است، هر چند به ظاهر آن را انكار می

 ندارد.
ی  كند، كه از جمله دلیل ديگر اين است كه عقل، همه كماالت را برای خدا اثبات می

طلق است. براساس قدرت مطلق، خدا حتی پس از تقديری خاص كماالت، قدرت م
تواند اين تقدير را تغییر دهد و تقدير جديدی را در لوح تقديرات ثبت كند و اين   می

خارج جاری سازد. پس، انكار بداء، محدود كردن قدرت خدا، و  تقدير جديد را در
 شد.با سلب كمالی از كماالت اوست كه برخالف حكم صريح عقل می

 
 بداء و علم ازلی  .3

ترين اشكال منكران بداء اين است كه بداء با علم مطلق و ذاتی خدا ناسازگار است،  مهم
كنیم،  گرديم و نظر جديدی در يک موضوع پیدا می ها وقتی از نظری برمی زيرا ما انسان

ن عوض ها نظرما منشأ اين تغییر رأی جهل ما نسبت به برخی امور است كه با علم به آن
 شود. می

دهد  درپاسخ به اين اشكال بايد گفت: اساساً بداء در علم ذاتی و مطلق خدا رخ نمی
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 

ی رحم و كمک  . پس از مدتی اين شخص كارهايی مثل صلهكند لوح تقديرات ثبت می
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كند و تقدير  دهد. در نتیجه، خداوند تقدير قبلی وی را عوض می به فقرا انجام می
د با علم ذاتی و كند. اين تغییر در تقدير، بداء است. البته خداون جديدی را ثبت می
ها را در لوح  حتی آنگاه است و آاين تقديرات گذشته و آينده  مطلق خود، از همة

 شود، ثبت كرده است. ديگری كه مكنون است و امّ الكتاب نامیده می
كنند، اين است كه میان علم ذاتی و  در واقع يک خطای كسانی كه به بداء اشكال می

ها  كنند. خطای ديگر آن ازلی از يک سو و علم فعلی و حادث از سوی ديگر خلط می

 :امام رضا كه به گفتة حالی كنند، در قیاس میاين است كه خدا را به انسان 

 1«تِبَاس.رَ فِی االِلْقِیَاسِ ال یَّزَالُ الدَهْیَصِفُ رَبَهُ بِالْ مَنْ»
 «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 

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

کَاّنَ فِی  ا ّوَ قَدْدُّو لَهُ إِلَءٌ یَبْسَ شَیْنَعَهُ. لَیْیَصْ لَ أّنْمِهِ قَبْرٍ یُریدُهُ اهللُ، فَهُوَ فِی عِلْمْکُلُ أَ»

 7«لٍ.جَهْ دُّو لَهُ مِنْمِهِ. إِّنَ اهللَ ال یَبْعِلْ
ه کند، پیش از ساختنش در علم او هست. بدایی برای خدا رخ هر چه را خدا اراد»

دهد مگر این که در علم خدا بوده است. برای خدا از روی جهل، بداء رخ  نمی
 «دهد. نمی

سؤالی قابل طرح در اين جا اين است كه اگر منشأ بداء، جهل نیست، پس منشأ آن 
يد از ابتدا فقط يک تقدير چیست؟ به ديگر سخن، خدايی كه به همه چیز آگاه است، با

مشخص و ثابت انجام دهد. اساساً حكمت بداء چیست و بداء چه آثاری دارد كه خداوند 
 پردازيم. كند؟ در بحث بعدی به اين مسئله می ر تقديرات را عوض میابه جهت آن، آث

 
 ی بداء آثار آموزه  .4

ناسی، پیامبرشناسی، های مهم اعتقادی مثل خداش ی بداء، آثار مهمی در حوزه آموزه
 شناسی دارد. شناسی و انسان امام
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 خداشناسی  .4/1

ترين اثر عقیده به بداء، اثبات قدرت و آزادی مطلق خداست. چرا كه براساس  مهم
ای خاصّ در عالم رخ نداده است، ممكن است  امكان بداء، تا زمانی كه فعل و حادثه

اقع نشود، حتی اگر مشیت و تقدير ی خاصّ و خداوند تقدير را عوض كند و آن حادثه
چیز حتی قدر و قضای الهی  و قضای الهی به آن حادثه تعلق گرفته باشد. بنابراين، هیچ

 تواند قدرت و مالكیت خدا را محدود سازد و دست او را ببندد. نمی
 

 شناسی . پیامبرشناسی و امام4/2

 فرمايد: یم اهمیّت بداء در پیامبرشناسی، تا حدّی است كه امام رضا

 1«بَدَاء.یُقِرَ هللِ بِالْ رِ ّوَ أَّنْخَمْرِیمِ الْا بِتَحْمَا بَعَثَ اهللُ نَبِیّاً قَطُ إِلَ»
خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر همراه با تحریم خمر و اقرار به بداء برای »

 «خدا.
برای پیامبر  اعتقاد به امكان بداء و تغییر در تقديرات، بسط يد و قدرت مطلق خدا را

فهماند كه هر چند با عنايت خدا به تقديرات جهان آگاه  كند. بداء به پیامبر می اثبات می
گشته است، امّا اين تقديرات قابل تغییر است و تنها خداست كه از علم مطلق برخوردار 

ی امور، خود را وابسته به  كند و در همه است. در نتیجه، پیامبر به علم خويش اتكا نمی
 بیند. خدا می

علمی كه قابل تغییر نیست، علم مكنون و مخزون خداست كه كسی جز خدا از آن 
كه علم مالئكه و پیامبران و امامان معصوم نسبت به آينده قابل بداء  حالی آگاه نیست، در

دهند،  كنند و به طور مطلق از آينده خبر نمی است. از اين رو، آنان به علم خود اتكا نمی
ها خبر داده است، مثل ظهور منجی  دی كه خداوند از عدم وقوع بداء در آنمگر موار

 .1موعود و برپايی حكومت جهانی حضرت مهدی
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 شناسی . انسان4/3

ای برای تغییر  اگر بداء را نفی كنیم و خداوند را فارغ از كار قضا و قدر بدانیم، انگیزه
نماز باقی نخواهد ماند، چرا  وضعیت موجود خود، از طريق كارهای خیر و عبادات و

 كه هر چه مقدّر شده همان خواهد شد و هیچ تغییری در قضا و قدر رخ نخواهد داد.
تالش، در گروه امید به تغییر وضعیت و امكان بهبود  اصوالً امید به آينده و روحیة

وضعیت موجود است. از سوی ديگر اگر خداوند تقديرها را تغییر نخواهد داد، چرا با 
عا و تضرّع به درگاه احاديث و اتّكا و التجا به خدا، از او بهتر شدن وضعمان را د

دهد،  ی امید و تالش را به انسان می بخواهیم؟ بنابراين، اعتقاد به بداء، از يک سو روحیه
و از سوی ديگر روحیه دعا و توبه و تضرع و توكّل به حق تعالی را در انسان تقويت 

شود  اعتقاد به بداء در حیات مادی و معنوی انسان آشكار می سان نقش كند. بدين می
ان و نیز چرا كه مقوالتی همچون امید، تالش، دعا، توجّه و توكّل، حیات معنوی انس

 دهد. حیات معنوی شكل می حیات مادی او را بر پاية
 

 اسباب بداء  .5
و قدر يا بداء گردد. تواند باعث تغییر در قضا  ـ می ـ خواه مثبت و خواه منفی هر عملی

ده است كه باعث بداء در قرآن و احاديث نیز به برخی اعمال خوب و بد اشاره ش
ارحام كه بیش از ديگر اعمال مورد تأكید قرار  ويژه دعا، صدقه و صلةشوند. به می

 گرفته است.

داند، حتی اگر اين قضاء محكم  دعا را باعث ردّ قضاء تقدير شده می پیامبر اكرم
 باشد: شده

 1«رَاما.رِمَ إِبْأبْ قَضَاءَ ّوَ قَدْالدُعَاءُ یَرُدُ الْ»
 «که محکم شده است، محکم شدنی. حالی گرداند، در دعا قضا را برمی»

 فرمودند: امام صادق

 7«ه.فُرِغَ مِنْ رَ قَدْمْأَإِّنَ الْ ا تَقُلْعُ ّوَ لَادْ»
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 «ه است.دعا کن و نگو که خداوند از کارش ]تقدیرها[ فارغ شد»

 فرمودند: امام موسی كاظم

ّقَ یَبْ قُدِرَ ّوَ قُضِیَ ّوَ لَمْ باَلءَ، ّوَ قَدْبِالدُعَاءِ، فَإِّنَ الدُعَاءَ هللِ ّوَ الطَلَبَ إِلَی اهللِ یَرُدُ الْ کُمْعَلَیْ»

 1«ضَاؤُه.ا إمْإِلَ
یی را که بر شما الزم است دعا کردن، زیرا دعا به پیشگاه خدا و خواستن از او، بال»

ی قضا رسیده و تنها امضاء )وقوع( آن باقی مانده است،  مقدّر شده و به مرحله
 «گرداند. برمی

نقل شده  همچنین در مورد نقش صدقه درمورد دفع مرگ سوء، از پیامبر اكرم
 كه فرمودند:

 7«سَاّن.إنْءِ عَنِ الْفَعُ مِیتَةَ السَوْإِّنَ الصَدَقَةَ تَدْ»
 «کند. ا از انسان دفع میصدقه، مرگ بد ر»

 فرمودند: امام باقر

 3«ء.عِینَ مِیتَةَ السَوْفَعَاّنِ تِسْعُمُرِ ّوَ یَدْرَ ّوَ یَّزِیدَاّنِ فِی الْفَقْفِیَاّنِ الْبِرُ ّوَ الصَدَقةُ یَنْالْ»
گردانند، و نودگونه  برند، عمر را طوالنی می نیکوکاری و صدقه، فقر را از بین می»

 «کنند. مرگ بد را دفع می

 داند: ی رحم را باعث تأخیر أجل و افزايش رزق می صله پیامبر اكرم

 4«رَحِمَهُ یَصِلْقِ، فَلْأَجَلِ ّوَالّزِیَادَةُ فِی الرِزْءُ ]النَسَاءُ[ فِی الْسَرَهُ النَسْ مَنْ»
 «هر که به تأخیر افتادن أجل و زیادی در روزی را دوست دارد، صله رحم کند.»

 نقل شده كه فرمودند: وديگر امامان ، امیرالمؤمنینكرماز پیامبر ا

 1«عُمُر.صِلَةُ الرَحِمِ تَّزِیدُ فِی الْ»
 «کند. رحم، عمر را زیاد می صلة»
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كنند، كه  برخی موارد در رديف اعمال نكوهیده ياد شده كه تقديرات را عوض می
 ها اشاره خواهد شد. در فصل آينده، به آن

 
 

 ی فصل هشتم خالصه
 

دهد كه  ی مهمّ اسالمی، نشان می بداء يعنی تغییر در قضا و قدر غیرحتمی. اين آموزه
دست خدا در كار خلقت و تقدير امور، همواره باز است. قرآن بر اين اصل، صحّه 

اند. براساس احاديث معتبر،  ، درتوضیح آن سخن گفتهگذاشته و كلمات اهل بیت
گیرد،  علم فعلی. بداء، از علم فعلی نشئت می علم خداوند دو گونه است: علم ذاتی و

كه علم ذاتی در انحصار خداوند است كه حتّی پیامبران و امامان و مالئک نیز،  حالی در
ـ حتّی اولیا  خبرند. بداء باب خضوع همواره در برابر خداوند را برای همگان از آن بی

ی بداء در  آثار آموزهدهد.  كند. عقل نیز بر اين حقايق گواهی می ـ باز می خدا
شناسی و آيین زندگی، بسیار شگفت و پر  شناسی، انسان خداشناسی، پیامبرشناسی، امام

ـ نیز در اين فصل مورد  ی رحم ـ مانند دعا، صدقه و صله اهمیت است. اسباب بداء
 بحث قرار گرفت.



 

 

 

 

 

 

 شرور و ارتباط آن با عدل خدافصل نهم: 

 
های مختلف در تاريخ  های كهن انسان است كه به گونه ی شرور يكی از پرسش مسئله

سه تقرير در كالم  تفكر بشری مورد بحث قرار گرفته است. اين مسئله حداقل با
سنتی و كالم جديد مورد بحث قرار گرفته است. در كالم اسالمی  اسالمی و فلسفة

ه شرور به صورت چالشی در برابر صفت عدل الهی و گاه حكمت الهی مطرح شد
در ضمن مباحث عدل « فی االلم و وجه حسنه»است. از اين رو، اين بحث تحت عنوان 

ـ كه با  در فلسفه سنتی، شرور مشكلی در برابر رابطه خدا و جهان 0قرار گرفته است.
ـ تلقی شده است. در كالم جديد نیز، اين مسئله چالشی در  شده نظريه صدور تفسیر می

آن جا كه موضوع اين كتاب عدل خداست، مقصود برابر اصل وجود خدا است. از 
ی شرور با عدل خداست. بنابراين رويكرد  ی شرور، تبیین رابطه اصلی از طرح مسئله

چند در پايان بحث به دو رويكرد ديگر يعنی  كالمی در اين جا مورد نظر است. هر
 شود. رويكرد فلسفی و رويكرد كالم جديد نیز اشاره می

كه درد و رنجی كه از ناماليمات و شرور طبیعی مثل توفان  پرسش اصلی اين است
ها )شرور اخالقی(، چون جنگ، ستم و  طور برخی اعمال انسان و سیل و زلزله، و همین

ها  شود چگونه با عدالت خدا سازگار است؟ آيا حق انسان ها وارد می تبعیض، بر انسان
مند  بدون درد و رنج بهره گناه اين نیست كه از زندگی های بی خصوص انسان و به

 گردند؟
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 مفهوم شرّ  .1
در قرآن و احاديث، خیر و شر به دو معنا به كار رفته است. نخستین معنای خیر و شر، 

شود. در اين معنا خیر به امر  ی شرور مطرح می همان معنايی است كه معموالً در شبهه
شود كه خود دو مصداق  میشود و شر بر امر ناخوشايند اطالق  خوشايند انسان گفته می

شود مانند مرض، فقر،  دارد: يكی درد و رنج و ديگری چیزی كه باعث درد و رنج می
 سیل، زلزله و جنگ.

ّوَ »شريفه  كه در تفسیر خیر و شر در اين آية نقل شده است از امیرالمؤمنین

 فرمودند: 0«نَبلوکُم بِالشَرِ ّوَ الخَیرِ فِتنةَ

 7«.ّوَ الغِنی، ّوَ الشَرُ: المَرضُ ّوَ الفَقرُ، ابتاِلءً ّو اختباراً فالخَیرُ: الصِحَةُ»
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 

ن سودمند است كه باعث سعادت او در دنیا و آخرت خیر، آن چیزی است كه برای انسا
گردد؛ و شر عبارت است از چیزی كه برای آدمی زيانبار است و سبب بدبختی و 

 شقاوت او در دنیا و آخرت گردد.
نامیم. دلیل اين  معنای اوّل را خیر و شرّ ابتدايی و معنای دوم را خیر و شرّ نهايی می

نظر برسد، چرا كه  یزی در نگاه نخستین، خیر بهنامگذاری اين است كه ممكن است چ
گردد، امّا با بررسی بیشتر معلوم شود كه همان امر درنهايت كار، باعث  باعث لذّت می

شود. قرآن كريم به همین دو معنای خیر و شر اين چنین  بدبختی و هالكت انسان می
 كند: اشاره می

لَمُ ّوَ اهللُ یَعْ ئاً ّوَ هُوَ شَرُ لَکُمّْن تُحِبُوا شَیّْوَ عَسَی أَ ئاً ّوَ هُوَ خیرٌ لَکُمْعَسَی أّن تَکرَهوا شَیْ»

 3«.لَمُوّنَال تَعْ نتُمّْوَ أَ
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چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آن که برای شما خیر است. و چه بسا »
داند، و شما  چیزی را دوست داشته باشید، حال آن که برای شما شرّ است. و خدا می

 «د.دانی نمی
عسی أن تكرهوا »ی  در جمله« شیئاً»ی  چیزی كه انسان از آن كراهت دارد، كه واژه

ی آيه، همین شرّ به معنای  به آن اشاره دارد، همان شرّ به معنای اوّل است. ادامه« شیئاً
مقصود از اين خیر، خیر به  «.و هو خیرٌ لكم»كند:  نخست را در واقع خیر معرفی می

ی شريفه، چه بسا اموری كه در نظر ابتدايی و  اساس اين آيهمعنای دوم است. بر
 شود كه خیر است. نخستین، شرّ است، امّا با نظر عمیق و نهايی معلوم می

در  در احاديث نیز به اين دو معنای خیر و شر اشاره شده است. امیرالمؤمنین
 فرمايند: وصیتش به محمّد حنفیه می

 1«ارُ، ّوما شَرٌ بِشرٍ بَعدَهُ الجَنَة.ما خَیرٌ بِخَیرٍ بَعدَهُ النّ»
دنبال داشته باشد، خیر نیست. و شرّی که بهشت را  خیری که آتش دوزخ را به»
 «دنبال آورد، شرّ نیست. به

براساس اين حديث، چیزی كه به معنای اوّل خیر است امّا باعث آتش دوزخ 
در مورد شرّ نیز مطلب از ـ نیست.  ـ خیر اصلی و نهايی شود، خیر به معنای دوم می

 همین قرار است.

آمده است كه خیر و شر فقط در آخرت معلوم  در حديثی از امام صادق
ی شرور در دوزخ است، به اين  ی خیرات در بهشت است و همه شود، چرا كه همه می

 دلیل كه بهشت و دوزخ، باقی و ابدی است:

ةِ، ألّنَ اهللَ جلّ ّو عّزّ جَعَلَ الخَیرَ کُلَهُ فی الجَنَةِ ّو لَن تَری الخَیرَ ّو الشّرَ إال بَعدَ اآلخِرَ»

 7«الشَرَ کُلَهُ فی النّارِ، ألنَهُما الباقِیاّن.

ی زير جنگ و كشته شدن كه در نظر ابتدايی شرّ است، اگر در راه خدا باشد  در آيه
 گردد: خیر دانسته شده است چرا كه باعث سعادت ابدی می

 «مَعُوّنَ.رٌ مِمّا یَجْمَةٌ خَیْفِرةٌ مِنَ اهللِ ّوَ رَحْلَمغْ مُتُمْ فِی سَبِیلِ اهللِ أّوْ تُمْلْقُتِ ّوَ لَئِنْ»
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کشته شوید، یا بمیرید، آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه گرد  و اگر در راه خدا»
 «آورند، بهتر است. می

ـ  رسد نظر می ـ كه در نگاه نخستین، خیر به ی زير، ثروت فراوان طور در آيه همین
 برای مترفان شرّ دانسته شده است.

 1.«هُوَ شَرٌ لَهُمْ راً لَهُم بَلْلِهِ هُوَ خَیْخَلُوّنَ بِمَآ آتاهُمُ اهللُ مِن فَضْسَبَنَ الَذِینَ یَبّْوَ ال یَحْ»
ورزند، گمان نکنند این  کسانی که در آنچه خدا از فضل خود به آنان داده، بخل می»

 «ها شرّ است. ا خیر است بلکه برای آنه کار برای آن
در اين آيه و احاديث ياد شده، خیر و شرّ به معنای نخست، در مقايسه با خیر و شر 

اند، چرا كه لذّت و درد محدود در برابر  به معنای دوم اساساً خیر و شرّ محسوب نشده
لذت و درد چند كه با نگاه خود اين  آيند، هر لذت و درد ابدی، چیزی به حساب نمی

 نامیم. ها را خیر و شر می محدود و دنیوی اهمیّت دارند و لذا آن
ی شرور چنین پاسخ داد: از میان خیر و  توان به شبهه حال براساس اين تفكیک می

شرّ ابتدايی و نهايی، آنچه اهمیّت دارد، خیر و شر نهايی و ابدی است، كه اين خیر و 
دد. چرا كه خداوند، راه سعادت و شقاوت را توسط گر شرّ نیز به اختیار انسان باز می

ها روشن كرده است و اين خود ما  عقل انسان و نیز توسّط فرستادگان خود برای انسان
هستیم كه با انتخاب راه سعادت يا راه شقاوت، خیر و شرّ نهايی و ابدی خود را 

 گزينیم. برمی
عوامل شر اعالم شده و  از همین رو در احاديث، كارهای زشت و رذايل اخالقی،

اند. برای مثال، خداوند پلیدی را كه  كارهای خوب و فضائل اخالقی را موانع شرّ دانسته
 كنند: دهد كه از عقل خود استفاده نمی بدترين نوع شر است، برای كسانی قرار می

 7«قِلُوّنَ.سَ عَلی الَذِینَ ال یَعْجْرِعَلُ الّوَ یَجْ»

 نین نقل شده است:چ از امام امیرالمؤمنین

 3«الحِرصُ رأسُ الفَقرِ ّوَ رأس الشَرِ.»
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 «حرص رأس فقر و اساس شر است.»
 اند: و نیز فرموده

 1«کَذِّبِ شَرُ عَاقَبَة.عَاقِبَةُ الْ»
 «گویی، بدترین فرجام است. فرجام دروغ»

 :اند و نیز فرموده 1ی حیاء است. نقل شده كه دوری از شرّ، نتیجه از پیامبر اكرم

 3«کُلِ شَرٍ یَتَقَی. إِّنَ طَاعَةَ اهللِ... نَجَاةُ مِنْ»
 «شود. اطاعت خدا باعث نجات از هر شرّی است که از آن پرهیز می»

از اين پس به شرور ابتدايی خواهیم پرداخت، چرا كه هنوز اين پرسش وجود دارد 
 كه چرا خداوند، شرور ابتدايی را آفريد؟

 
 حکمت شرور  .2

هاست. در مورد  بلی گفتیم كه شرور نهايی، معلول اختیار نادرست انساندر بحث ق
بخش اعظم شرور ابتدايی نیز مطلب همین است و اكثر اين شرور، از آثار كردار 

نامیم. در مقابل اين شرور،  هاست. اين شرور را شرور كیفری می ناشايست انسان
 نامیم. ا شرور غیركیفری میهاست. اين شرور ر شروری هستند كه برای تكامل انسان

 
 . شرور کیفری2/1

 هاست: ی گناه انسان ی شرور كیفری نتیجه از نظر قرآن كريم، همه

 4«.عَن کَثِیرٍ فُواّْوَ یَعْ دِیکُمْأَیْ ّوَ مَآ أَصَابَکُم مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ»
و بسیاری را  اید خاطر اعمالی است که انجام داده هر مصیبتی که به شما رسید، به»

 «بخشد. نیز می

 1«دِی النَاسِیْأَ رِ بِمَا کَسَبَتْبَحْبَرِ ّوَ الْفَسَادُ فِی الْظَهَرَ الْ»
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 «اند آشکار شده است. خاطر کارهایی که مردم انجام داده فساد در خشکی و دریا به»
خاطر گناهانی است كه  بنابراين شرور طبیعی همچون قحطی، سیل و زلزله به

دهند و اگر آنان مرتكب كارهای زشت نشوند، بركات الهی از آسمان  ا انجام میه انسان
 ها را فرا خواهد گرفت: و زمین، آن

 1«ضِ.رْأَهِم بَرَکَتٍ مِنَ السَمَآءِ ّوَ الْنَا عَلَیْا لَفَتَحّْوَ اتَقَوْ قُرَی ءَامَنُواْلَ الْأَّنَ أهْ ّوَ لَوْ»
تقوا پیشه کرده بودند، برکات آسمان و زمین را ها، ایمان آورده و  و اگر اهل آبادی»

 «ها گشوده بودیم. بر آن
اند. گروه نخست، افرادی  شوند، دو دسته افرادی كه به اين نوع شرور مبتال می

هستند كه مورد غضب خداوند بوده و او براساس عدل خويش كه مقتضی كیفر بدكاران 
های سخت الهی دچار  تاريخ به عذاب كند. اقوامی كه در طول ها رفتار می است، با آن

 فرمايد: اند. قرآن كريم پس از نقل سرگذشت برخی از اين اقوام می اند، از اين قبیل شده

 هُم مَنْحَةُ ّوَ مِنْهُ الصَیْأخَذَتْ هُم مَنْهِ حَاصِباً ّوَ مِنْنَا عَلَیْسَلْأرْ هُم مَنْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْفَکاُلً إخَذْ»

 أنفُسَهُمْ ّوَ لَکِن کَانُواْ لِمَهُمْنَا ّوَ مَا کَاّنَ اهللُ لِیَظْرَقْأغْ هُم مَنْضَ ّوَ مِنْرْأَالْنَا بِهِ خَسَفْ

 1«.لِمُوّنَیَظْ
ها طوفانی از سنگریزه  ما هر یک از آنان را به گناهشان گرفتیم، پس بر بعضی از آن»

را در زمین  ی آسمانی فرو گرفت، و بعضی دیگر فرستادیم، و بعضی از آنان را صیحه
ها  ها ستم نکرد، ولی آن فرو بردیم، و بعضی را غرق کردیم؛ و خداوند هرگز به آن

 «خودشان بر خود ستم کردند.
شوند، كسانی هستند كه خداوند از باب  گروه ديگری كه به شرور كیفری مبتال می

ها  آن ها به شقاوت و شرور نهايی و ابدی، بر لطف و كرم و جلوگیری از مبتال شدن آن
ها را تأديب كند، متذكر خدا گردند و به راه راست  آورد تا آن ناماليمات را فرو می

ها تطهیر شود و با روح  بازگردند؛ يا اين كه با مبتال شدن به اين ناماليمات، روح آن
 فرمايد: پاک بتوانند وارد بهشت گردند. قرآن كريم در اين باره می
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 لَعَلَهُمْ ضَ الَذِی عَمِلُواْلِیُذِیقَهُم بَعْ دِی النَاسِأیْ رِ بِمَا کَسَبَتْبَحّْوَ الْ بَرِفَسَادُ فِی الْظَهَرَ الْ»

 1«جِعُوّنَ.یَرْ
اند آشکار شده است؛  فساد در خشکی و دریا به دلیل کارهایی که مردم انجام داده»
د، شاید ی بعضی از اعمالشان را به آنان بچشان خواهد نتیجه خاطر این که خدا می به

 «بازگردند.
ها به راه راست ذكر شده است.  در اين آيه، حكمت شرور طبیعی بازگشت انسان

 كنند. حكمت بال را تأديب ظالم ذكر می امام امیرالمؤمنین

 7«.الباَلءُ لِلظّالِمِ أدَّب»

 فرمايند: ی نقش تربیتی مشكالت زندگی می آن امام همام درباره

القِ بَرَکَاتِ ّوَ إِغْسِ الْصِ الَثَمَراتِ ّوَ حَبْمَالِ السَیِئَةِ بِنَقْعْأَدَ الْادَهُ عِنْتَلِی عِبَإِّنَ اهللَ یَبْ»

 7«دَجِر.لِعٌ ّوَ یَتَذَکَرَ مُتَذَکِرٌ ّوَ یُّزدَجَرَ مُّزْقْلِعَ مُرَاتِ، لِیَتُوّبَ تَائِبٌ ّوَ یُقْخَّزَائِنِ الخَیْ
ها و  ـ با کاهش میوه دهند میـ هنگامی که کارهای بد انجام  خدا بندگانش را»

کند، تا توبه کننده، بازگردد و  جلوگیری از برکات و بستن خزائن خیرات آزمایش می
 «کننده، ترک کند، و به یاد آورنده متذکر شود.  ترک

بنابراين، برای كسانی كه امكان متذكّر شدن و توبه و بازگشت وجود دارد حكمتِ 
هاست. به ديگر سخن، خداوند از باب فضل و  ی آن شرور كیفری، متذكّر شدن و توبه

ـ شرور ابتدايی را پیش روی اينان  ـ نه همچون گروه اوّل از باب عدل و غضب رحمت
 دهد تا از گرفتار شدن به شرور نهايی و عذاب ابدی نجات يابند. قرار می

 فرمايند: در اين باره می امام صادق

 4«فَار.تِغْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ ّوَ یُذَکِرُهُ االِسْباً، أَتْنَبَ ذَنْأذْراً فَخَیْدٍ إِّنَ اهللَ إِذَا أرَادَ بِعَبْ»
کند و او را  ای که گناه کرده خیر خواهد، او را دچار مشکلی می خدا وقتی برای بنده»

 «کند. متذکر استغفار می
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شود، تطهیر آنان از  در احاديث بسیاری، حكمت بالهايی كه بر مؤمنان وارد می
 ناهان ذكر شده است.گ

ای كه به مؤمن  نقل شده كه فرمودند: هر ناراحتی و غم و غصّه از پیامبر اكرم
 رسد، باعث بخشش گناهان اوست: می

هَمِ یُهِمُهُ إاِل کَفَرَ ّنٍ حَتَی الّْوَصَبٍ ّوَ ال نَصَبٍ ّوَ ال سَقَمٍ ّوَ ال حُّزْ مؤمِنَ مِنْمَا یُصِیبُ الْ»

 0«اهللُ بِهِ من سیئاته
مؤمن گرفتار درد مزمن و سختی و مرض و اندوه و حتی غمی که او را غمگین »

 «شود. ها گناهانش بخشیده می شود مگر این که با این کند، نمی می

ی گناهكار خويش  فرمايند: آنگاه كه خداوند درصدد اكرام بنده می امام باقر
ناهش بخشیده شود و با كند تا گ است، او را به مرض و نیاز و سختیِ مرگ دچار می

 روحی پاک وارد بهشت گردد:

 عَلْیَفْ لَمْ مِ. فَإّنْاهُ بِالسُقْتَلَداً ّوَ لَهُ ذَنبٌ، ابْرِمَ عَبْیُکْ رِهِ أَّنْإمْ إِّنَ اهللَ عَّزَ ّوَ جَلَ إِذَا کَاّنَ مِنْ»

تَ لِیُکَافِیَهُ بِذَلِکَ مَوْهِ الْدَ عَلَیْبِهِ ذَلِکَ، شَدَ عَلْیَفْ لَمْ حَاجَةِ. فَإِّنْتاَلهُ بِالْذَلِکَ لَهُ، ابْ

 1«ب.الذَنْ
گیرد، در حالیکه او گناهی دارد، او را  ای تعلق می ی خدا بر اکرام بنده وقتی اراده»

کند. و اگر این  کند. اگر این کار را نکند او را به نیازمندی گرفتار می دچار مرض می
 «ا این کارها گناهش بخشیده شود.گرداند تا ب کار را نکند، مرگش را سخت می

كند تا آنان در روز  ها مؤمنان را از گناهان پاک می سان مشكالت و سختی بدين

 خاطر عقايد و كارهای نیكشان وارد بهشت شوند. امام امیرالمؤمنین قیامت به
 فرمايند: می

ّوَ  طَاعَاتُهُمْ لَمَ لَهُمْ، لِتَسْیَا بِمِحَنِهِمْحِیصَ ذُنُوّبِ شِیعَتِنَا فِی الدُنْدُ هللِ الَذِی جَعَلَ تَمْحَمْالْ»

 3«هَا ثَوَابَهَا.تَحِقُوا عَلَیْیَسْ
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ها انجام داد، تا  سپاس خدای را که تطهیر گناهان شیعیان ما را در دنیا با گرفتاری»
 «ها شوند. فقط طاعاتشان باقی بماند و مستحق پاداش آن

 
 . شرور غیر کیفری2/2

يابیم كه آنان بیش از ديگران گرفتار  یامبران و اولیای الهی بنگريم، درمیاگر به زندگی پ
اند. امّا با توجه به معصوم بودن اين گروه، حكمت شرور  ها و ناماليمات بوده سختی

ها باشد. از اين رو اين پرسش مطرح  ها از آلودگی تواند كیفر گناهان و تطهیر آن نمی
 یست؟شود كه حكمت شرور غیركیفری چ می

در احاديث، حكمت اين شرور، تكامل و رسیدن به درجات باالتر ذكر شده است. 

 در مورد آيه شريفه: علیّ بن رئاب از امام صادق

 «دِیکُمْأیْ ّوَ مَآ أَصَبَکُم مِن مُصِیبَةٍ فَبَمِا کَسَبَتْ»

توانند  كه معصومند، چگونه می پرسد و اين كه امیرالمؤمنین و اهل بیت او می

 فرمايند: اين آيه در مورد معصومان در پاسخ می اق اين آيه باشند. اماممصد

كه گناهی  حالی كردند، در بار استغفار می در شبانه روز صد اكرم نیست، چرا كه پیامبر

 فرمايند: در ادامه می مرتكب نشده بودند. امام صادق

 1«بٍ.رِ ذَنْغَیْ هَا مِنْعَلَیْ هُمْجُرَمَصائِبِ لِیَأْإِّنَ اهللَ یَخُصُ أّولِیَاءَهُ بِالْ»
ها  ها به آن خاطر این مصیبت ها را مختص اولیای خود کرده است تا به خدا مصیبت»

 «ها گناهی کرده باشند. پاداش دهد، بدون این که آن

در بهشت، منزلگاهی است كه تنها از راه ابتالء به »فرمايند:  می امام صادق
 رسید:توان به آن  مشكل جسمی می

 7«تاِلءِ فِی جَسَدِهِ.دٌ إاِل بِاالبْها عَبْلُغُایَبّْزِلَةً لَإِّنَ فِی الجَنَةِ مَنْ»
رسد، مگر از طریق گرفتاری  ای به آن نمی در بهشت جایگاهی هست که هیچ بنده»

 «در جسمش.
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رسد چرا كه اين شرور  گونه شرور، از باب فضل و رحمت به اولیای الهی می اين
چه در نزد خدا  ای برای خیرات ابدی است. از اين رو، افراد هر ه و مقدمهاندک، وسیل

 تر باشند، بیشتر مبتال به شرور غیركیفری خواهند بود. امام صادق محبوب
 فرمايند:  می

 1«لُ.ثَأَمْثَلُ فَالْمْأَ، ثُمَ الْنَهُمْبِیَاءُ، ثُمَ الَذِینَ یَلَوْنْأَاءً الْإِّنَ أَشَدَ النَاسِ بَلَ»
ها کسانی که از لحاظ  ترین مردم از جهت بالء پیامبران هستند، و پس از آن سخت»

ها هستند و  تر شبیه آن ها هستند، و سپس کسانی که بیش جایگاه پس از آن
 «طور. همین

 و در حديث ديگر آمده است:

 7«دَهُ.عِنْ نَازِلِهِمْرِ مَتَلِی اهللُ تَبَارَکَ ّوَ تَعَالَی عِبَادَهُ عَلَی قَدْإِنَمَا یَبْ»
ها  ی جایگاهی که در نزد او دارند، به سختی خداوند متعال، بندگانش را به اندازه»

 «کند. مبتال می
ـ اگر در برابر شرور  ـ اعم از معصوم و غیر معصوم الزم به ذكر است كه هر انسانی

شرور محدود، گیری درستی در پیش گیرد، اين  ابتدايی و ناماليمات صبر كرده و موضع
یركیفری، به خیرات نامحدود و ابدی برای او تبديل خواهد شد. بنابراين شرور غ

ی  همهنیست. تفاوت معصوم و غیرمعصوم، اين است كه  منحصر در معصومان

رسد، شرور غیر كیفری است، امّا شروری كه به ديگران  می شروری كه به معصومان
باشد و ممكن است از نوع شرور غیركیفری  رسد، ممكن است از نوع شرور كیفری می

 باشد.
 

 . جمع بندی بحث2/3

شود كه  با دقت در انواع شرور ابتدايی و محدود كه مورد بحث قرار گرفته روشن می
ی فضل و احسان. مصداق قسم  گنجد يا در طبقه ی عدالت می اين شرور، يا در طبقه

و مصداق قسم دوم، شرور نخست، شرور كیفری نسبت به افراد مورد غضب است؛ 
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گردد. شرور غیركیفری نیز در اين طبقه  كیفری است كه باعث ادب و متذّكر شدن می
گنجد، زيرا در هیچ يک از  ی ظلم نمی يک از شرور در طبقه جای دارد. بنابراين هیچ

ها تجاوز نشده است. از سوی ديگر، هر يک از شرور، حكمت و  شرور، به حقوق انسان
 صی دارد. بنابراين آفرينش شرور با حكمت الهی ناسازگار نیست.ی خا فلسفه

گیری  ی شرور ابتدايی بر اساس موضع ی مهم در مورد شرور، اين است كه همه نكته
تواند به خیرات يا شرور نهايی و ابدی تبديل شود. اگر آدمی در برابر شرور  انسان می

گرنه  يابد و ابدی دست میمحدود صبر كند و موضع درست در پیش بگیرد به خیر 
دچار شرّ ابدی خواهد شد. بنابراين در تحلیل نهايی، خیر و شر اصلی و ابدی به اراده و 

 گزيند. اختیار انسان واگذار شده است و آدمی خود، خیر و شر ابدی خود را برمی
شده است.  ی صدور، تلقّی می ی سنّتی شرور مشكلی در برابر نظريه در فلسفه

ن نظريه، جهان از خداوند صادر شده است و بايد میان شیء صادر شده و براساس اي
چه در  مبدأ آن سنخیت باشد. از سوی ديگر، خداوند خیر محض است، پس بايد هر

كه در جهان شر وجود دارد. همین شبهه جمعی  حالی جهان موجود است خیر باشد، در
ها  فريدگار كشانده، كه يكی را مبدأ نیكیـ به عقیده به دو آ شوند نامیده می« ثنويه»ـ كه  را

كنند و از مبدأ  ها به نور يا يزدان تعبیر می و ديگری را مبدأ شرور بدانند. از مبدأ نیكی
ی سنّتی در پاسخ به اين شبهه،  كنند. در فلسفه شرور با عنوان ظلمت يا اهريمن ياد می

يا چیزی كه باعث عدم  شود و هر شرّ به عدم كمال وجودی شرور، عدمی انگاشته می
 شود. شود، تحلیل و ارجاع می كمال وجودی می

ی خداست، نه صادر  پاسخ اجمالی اين شبهه آن است كه جهان، مخلوق و آفريده
ی باال اين است كه جهان از خدا صادر شده است، و  شده از خدا. پیش فرض شبهه

كه  حالی نه شر. درچون خدا خیر محض است، پس بايد از خیر محض، خیر صادر شود 
براساس معارف اديان الهی و از جمله اسالم، خداوند خالق و آفريدگار عالم است و با 

تواند خیر را بیافريند، و هم  آفريند. بنابراين، خداوند، هم می ی خويش جهان را می اراده
 شر را. نهايت اين كه آفريدن خیر، بايد دارای حكمتی باشد.

ير و خلقت خیر و شر به خدا نسبت داده شده است. برای در قرآن و احاديث، تقد
 فرمايد: مثال قرآن می
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 1«نَةًرِ فِتْخَیْبِالشَرِ ّوَ الْ لُوکُمّْوَ نَبْ»
 «کنیم. و شما را با شر و خیر آزمایش می»
 فرمايد: و نیز می

دِکَ عِنْ م سَیِئةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْهُتُصِبْ دِ اهللِ ّوَ إِّنْعِنْ هُم حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْتُصِبْ ّوَ إِّنْ»

 1«دِاهللِعِنْ کُلُ مِنْ قُلْ
واگر بدی «. ی خداست این از ناحیه»گویند:  ها ]منافقان[ خوبی برسد، می اگر به آن»

 «.ی خداست ها از ناحیه ی این  همه»بگو: «. ی توست این از ناحیه»گویند:  برسد، می

 فرمايند: می امام صادق

 3«رُ ّوَ الشَرُ کُلُهُ مِنَ اهللِیْخَالْ»
 «اش از سوی خداست. خیر و شر، همه»

  نقل شده كه فرمودند: از پیامبر اكرم

 4«طَانِه.سُلْ رَجَ اهللَ مِنْأخْ رِ مَشِیئَةِ اهللِ، فَقَدْرَ ّو الشَرَ بِغَیْخَیْزَعَمَ أّنَ الْ مَنْ»
، خدا را از سلطنتش خارج هر کس گمان کند که خیر و شر بدون مشیت خداست»

 «کرده است.

 نقل شده است: حديث قدسی زير از امام باقر

 1«ا أنَا خَالِّقُ الخَیرِ ّو الشَرِ، ّو هما خلقاّن من خلقی.أنَا اهللُ ال إلَهَ إِلَ»
من خدا هستم که خدایی جز من نیست، منم آفریدگار خیر و شر. و این دو، »

 «د.آفریدگانی از آفریدگان من هستن

 فرمايد: می امام صادق

 «رِ ّوَ الشَر.خَیْتَ خَالِّقٌ الْتَ اهللُ الَذِی ال إِلَهَ إاِل أنْأنْ»
 «تویی خدایی که معبودی جز تو نیست، آفریدگار خیر و شر.
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ی صدور درست نیست. عدمی بودن  ی مورد بحث، يعنی نظريه بنابراين مبنای شبهه
چون از يک طرف با آيات و احاديث سازگار  تواند پاسخ درستی باشد، شرور هم نمی

نیست و از طرف ديگر، وجود شرور امری وجدانی و انكارناپذير است. هر انسانی 
يابد و اين درد و رنج را امری شرّ و بد  وجود دارد و رنج خود را به علم حضوری می

 كند. قلمداد می
 

 رویکرد کالم جدید به شرور و نقد آن  .3
عنوان چالشی دربرابر اصل وجود خدا مطرح شده  ی شرور به بههدر كالم جديد، ش

طور خالصه به اين صورت است كه چون خدا قادر مطلق و  است. اين شبهه به
كه شرور وجود  حالی تواند شرور را ايجاد كند، در خیرخواه محض است، پس نمی

 0د. پس خدا وجود ندارد.ندار
 اين شبهه روشن است:براساس مباحثی كه تاكنون طرح شد، پاسخ 

توانند  می دا ناسازگار نیست چون شرور محدوداوّالً وجود شر با خیرخواهی خ
 ی خیرات نامحدود باشند. مقدمه

ها را  ها و خوشی ی لذّت ـ به اين معنا كه خداوند بايد همه ثانیاً خیرخواهی محض
ا كه هر قدر ـ نه ممكن است و نه واجب. ممكن نیست، چر ها ايجاد كند برای انسان

ها حدّی  ها وخوشی لذت و خوشی ايجاد شود، بیشتر از آن عقالً ممكن است، زيرا لذّت
ندارند و هر مقدار و عددی كه ذكر شود، باز بیشتر از آن ممكن خواهد بود. واجب هم 

گیرد نه  ی فضل و احسان جای می ها، در طبقه ها و خوشی نیست، زيرا ايجاد لذّت
ها بر خدا نیست، بلكه ايجاد  ها جزء حقوق واجب انسان از لذّتمندی  عدالت. بهره

دارد و آدمیان در  لذت و خوشی، فضل و احسانی است كه خداوند بر بندگانش روا می
های ديگر برای ما  گزارند، نه اين كه بگويند: چرا لذّت مقابل فضل و احسان بايد سپاس

 فراهم نشد.
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ی عوامل  شود، خواه اين شرور، از ناحیه یی انواع شرور م اين مباحث شامل همه
ها بر يكديگر،  ی ظلم و ستم انسان طبیعی همچون سیل و زلزله پديد آيد، خواه از ناحیه

 يعنی شرور اخالقی.
 
 

 خالصه فصل نهم
 

های كهن انسان است، كه همواره از خود پرسیده است: اگر از  ی شرور، از پرسش مسئله
ود، پس شرور موجود در جهان را چگونه بايد توجیه ش خداوند، جز خیر صادر نمی

گوهايی مطرح بوده و اسالم نیز تبیین  و كرد؟ برای پاسخ به اين پرسش، از ديرباز گفت
گاه خیر و شرّ ابتدايی و نهايی، پس از  ای دارد. در اين فصل، ابتدا به معنای شرّ، آن ويژه

ی كهن و  سپس پاسخ فلسفه آن تقسیم به شرور كیفری و غیركیفری پرداخته شد.
 ی جديد به بحث شرور، نقل و نقد و بررسی شد. فلسفه



 

 

 

 

 

 

 سعادت انسان و ارتباط آن با عدل خدافصل دهم: 

 
سعادت انسان و راه رسیدن به آن، از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است كه آرای 

الد و سقراط و افالطون و اند. فیثاغوريان در قرن ششم قبل از می مختلفی عرضه كرده
ای  های برجسته ارسطو و اپیكوريان و رواقیان در حدود قرن چهارم قبل از میالد، نمونه

از توجه به اين موضوع هستند. فیثاغورس راهی برای رسیدن به سعادت عرضه كرد كه 
يابی به حكمت يعنی علم به كلیات و  اساس آن رياضت بود. سقراط و افالطون، دست

ف كلّی را راه رسیدن به سعادت معرفی كردند. ارسطو نظريه حدّ وسط میان افراط تعاري
دانستند، و  و تفريط يا اعتدال را مطرح كرد. اپیكوريان سعادت را عبارت از لذّت می

انجامد. در عصر جديد نیز اين  رواقیان زندگی بر طبق طبیعت كه به استغناء از دنیا می
ی صیانت ذات را مطرح كرد و نیچه قدرت را كمال  وزا نظريهبحث ادامه پیدا كرد. اسپین

 0بشری دانست.
در اين كتاب همچون مباحث پیشین، مقصود از طرح بحث سعادت، ارتباط اين 

ی معنای سعادت و  بحث با عدل خدا است. امّا قبل از هر چیز، الزم است كمی درباره
 یم.شقاوت و ديدگاه آيات و احاديث در اين باره بحث كن
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 مفهوم سعادت و شقاوت  .1
بختی است و شقاوت ضد  سعادت در لغت به معنای خیر و سرور و بركت و نیک

 گويد: هاست. ابن فارس می اين

السین ّو العین ّو الدال، اصل یدل علی خیر ّو سرّور، خالف النحس، فالسعد: الیُمنُ فی 

 1األمر.

 نويسد: ابن منظور می

یض النحس، ّو السعودة خالف النحوسة، ّو السعادة خالف السعد: الیُمن، ّو هو نق

 7الشقاّوة.

ها را خیر و  گويند كه از چیزهايی كه مردم آن در عرف عام نیز سعید به كسی می
مند باشد. به ديگر سخن، سعادت حالت و وضعیتی است كه  دانند، بهره خوب می

اصلی و مورد بحث، اين ی  ها و خیرات آن حالت را دارد. امّا مسئله ی خوبی دارنده
ها و خیرات چیست؟ پاسخ به اين پرسش، تفسیر ما را از سعادت روشن  است كه خوبی

های جسمانی خالصه كنیم، سعادت  ی خیرات را در لذّت خواهد ساخت. اگر همه
يابد. و اگر خیر را  های جسمی به آن دست می ی لذّت حالتی خواهد بود كه فقط دارنده

 ی اين فضايل سعادتمند خواهد بود.  ايل اخالقی بدانیم، دارندهمساوی ملكات و فض
ی خیر و شر بحث كرديم و روشن شد كه خیر و شر به  در بحث از شرور، درباره

معنای ابتدايی، لذّت و درد است. امّا خیر و شر نهايی و اصلی چیزی است كه برای 
گذشته از زندگی محدود و انسان سودمند و زيانبار است و برای تعیین سود و زيانی، 

ای ديگر  دنیوی، بايد زندگی نامحدود و اخروی را هم لحاظ كرد. در اين جا از زاويه
 دهیم. مطلب را توضیح می

های مربوط به سعادت و فضیلت و خیر وجود دارد، اين است  مشكلی كه در ديدگاه
های  نند و از جنبهك نگرند و آن را برجسته می ای از حیات انسان می كه هر يک به جنبه

ی ابعاد وجودی او توجّه دارد. از اين  ورزند. امّا آفريدگار انسان به همه ديگر غفلت می

                                                            

 .معجممقاييساللغةوالصحاح،مادهسعد.1

 .لسانالعرب،مادهسعد.4
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جانبه و فراگیر ـ طرحی همه ه مبحث سعادت و شقاوتـ از جمل ی مباحث رو، در همه
كند. با دقّت در آيات و احاديث مرتبط با سعادت و شقاوت،  برای انسان عرضه می

كند. امّا از سوی  كه اسالم از يک سو رياضت مبتنی بر ترک دنیا را پیشنهاد نمی بینیم می
داند.  های دنیوی را تنها عامل برخورداری از سعادت نمی ديگر، برخورداری از لذّت

های معنوی نیز  دهد. در مورد لذّت دين، لذّت مادی را در جايگاهی خاص قرار می
سالم برای سعادت انسان، جسم و روح و دنیا و مسئله از همین قرار است. در طرح ا

های متفكّران، خیر و  ـ و به طور كلی هر چه در عرف عام و نیز در ديدگاه آخرت
نظم.  صورت مخلوط و بیود دارد، امّا نه در عرض هم و بهـ وج شود سعادت نامیده می

وزن هر يک اسالم برای هر جنبه از ابعات حیات انسان خیر و سعادتی معتقد است و 
داند كه آن جنبه از حیات انسانی برخوردار است. از  ی اهمیتی می اين خیرها را به اندازه

ی آخرت نیست، وزن خیرات دنیوی هم به  طور كه اهمیّت دنیا به اندازه اين رو، همان
 ی خیرات اخروی نیست. اندازه

ات دنیوی و اخروی داند و اين دو را از حی اسالم، انسان را مركب از روح و بدن می
جو وداند. از اين رو سعادت و شقاوت انسان را در چهار زمینه بايد جست برخوردار می

. روحی و 4 . جسمی و اخروی،7. روحی و دنیوی، 1. جسمی و دنیوی، 0كرد: 
 اخروی.

بندی، درجات  بندی كنیم، مالک درجه های چهارگانه را درجه اگر بخواهیم سعادت
رسد. بنابراين،  ها از لحاظ كمّی و كیفی به انسان می اين سعادت خیراتی است كه در

ها  ترين سعادت سعادتی كه بیشترين و شديدترين خیرات را به انسان برساند، عالی
  هايی كه در آخرت به انسان خواهد بود. امّا بايد توجّه داشت كه خیرات و لذّت

دود دنیوی در مقايسه با های مح رسد، همیشگی و شديد است و خیرات و لذّت می
توان نتیجه گرفت كه  آنچه در آخرت وجود دارد، محدود و ضعیف است. از اين جا می

های دنیوی است. برای مثال يكی از كماالتی كه  تر از سعادت های اخروی مهم سعادت
شود، صفت علم و آگاهی است. اين كمال در آخرت به طور  باعث سعادت انسان می

ر زمانی محدود و به مقدار كم كه در دنیا د حالی آيد، در دست می ابدی و شديد به
ای  يافتنی است. از آن رو كه دنیا جايگاه اصلی و دائمی انسان نیست، بلكه مقدمهدست



 توحید و عدلت معرف  101

است برای رسیدن به موقف نهايی و دائمی. از اين رو، آيات و احاديث، سعادت و 
دانند. خدای متعال در قرآن  شقاوت اصلی و حقیقی را سعادت و شقاوت اخروی می

 فرمايد: كريم می

 1«ّوَ أمّا الَذِینَ سُعِدُّوا فَفِی الجَنَةِ خالِدِینَ فِیها.»
 «و امّا آنان که سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند بود.»
 فرمايد: و نیز می

 7«الِدِینَ فِیهافِیها زَفِیرٌ ّوَ شَهِیّقٌ خ مّا الَذِینَ شَقُوا فَفِی النّارِ لَهُمْفَأَ»
های  جا زفیر و شهیق ]نالهها در آن دند، در آتشند، برای آنپس آنان که بدبخت ش»

 «جا خواهند بود.دم و بازدم[ است، جاودانه در آن طوالنی و

 چنین نقل شده است: از امام امیرالمؤمنین

ة. ّو هی أربعة أنواع: بَقاءٍ باِل ذِی یَستَحِّقُ اِسمَ السَعادةِ عَلَی الحَقِیقَةِ سَعادَةُ آآلخِرَالّ»

 7«فَناء ٍّوَ عِلمٌ باِل جهلٍ ّو قُدرةٌ باِل عَجّزٍِ ّوَ غِنیٌ باِل فَقرٍ.
آن که حقیقتاً سزاوار نام سعادت است، سعادت اخروی است که چهار نوع است: »

 «نیازی بدون نیاز. نابودی، علم بدون جهل، توانایی بدون ناتوانی، و بی بقای بدون
 فرمايند: چنین میهم حضرتش

ءُ عَمَلُهُ مَرْتَمَ الْیُخْ تَمَ الرَجُلُ عَمَلُهُ بِالسَعَادَةِ. ّوَ حَقِیقَةُ الشَقَاءِ أّنْیُخْ حَقِیقَةُ السَعَادَةِ أّنْ»

 4«بِالشِقَاءِ.
حقیقت سعادت این است که عمل انسان به سعادت ختم شود. و حقیقت بدبختی »

 «ی ختم شود.این است که عمل او به بدخت
ـ  ت اصلی و اساسی است، زيرامقصود از سعادت حقیقی يا حقیقت سعادت، سعاد

ی  های دنیوی نیز واژه ـ در احاديث در مورد سعادت طور كه در ادامه خواهیم ديدهمان
 سعادت به كار رفته است.
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های  های جسمی و روحی، خواه در دنیا و خواه در آخرت، سعادت در میان سعادت
های جسمی است، زيرا از يک سو شديدتر و پايدارتر است و  تر از سعادت مهم روحی

ی سعادت جسمی و روحیِ اخروی  كنندهديگر سعادت روحی در دنیا، تضمین از سوی
است. از اين رو اكثر آيات و احاديث مربوط به سعادت و شقاوت كه در مورد مبادی 

باب و مبادی پیدايش اين نوع سعادت و شقاوت است، ناظر به سعادت روحی و اس
ـ احاديث زير كه از  ـ اعم از جسمی و روحی های دنیوی سعادت است. در مورد سعادت

 نقل شده، قابل توجه است: پیامبر اكرم

وَلَدُ هَنِیءُ ّوَ الْکَبُ الْوَاسِعُ ّوَ المَرْکَنُ الْجَةُ الصَالِحَةُ ّوَ المَسْلِمِ: الّزَّوْمرءِ المُسْسَعَادَةِ الْ مِنْ»

 1«الصَالِح.
های مرد مسلمان، همسر صالح، خانه بزرگ، مرکب راهوار، و فرزند  از جمله سعادت»

 «صالح است.
ءِ قُ المَرْخُلَطَاءُ الصَالِحُوّنَ ّوَ رِزْرَارُ ّوَ الْبْأَبَنُوّنَ الْجَةُ الصَالِحَةُ ّوَ الْسَةٌ مِنَ السَعَادَةِ، الّزَّوْخَمْ»

 ».7 بُ آللِ محمّدحُفِی بَلَدِهِ ّوَ الْ
پنچ چیز از سعادت است: همسر صالح، فرزندان نیک، دوستان صالح، روزی انسان »

 .«در شهر خود، و دوستی آل محمّد

 3«خُلُّقِ.نُ الْمَرءِ حُسْسَعَادَةِ الْ مِنْ»
 «های انسان خُلق نیکوست. از جمله سعادت»

 فرمايند: می امام صادق

 4«وَانِهِ.هَا حُقُوقَ إخْضِی عَلَیْکَبُهَا فِی حَوَائِجِهِ ّوَ یَقْدَابَةُ یَرْ مِنِسَعَادَةِ المُؤْ مِنْ»
از سعادت مؤمن، داشتنِ چهارپایی است که برای برآوردن نیازهایش سوار آن »

 «آورد. شود و حقوق برادرانش را با آن به جا می می
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كر شده است. در ها درمورد شقاوت ذ مشابه احاديث باال فراوان است، و برعكس آن
گونه احاديث، گاه به سعادت جسمی و دنیوی اشاره شده، گاه به سعادت روحی و  اين

بزرگ و مركب راهوار تنها به سعادت  خانة دنیوی، گاه به تركیبی از اين دو. برای مثال

به سعادت روحی اشاره دارد.   جسمی اشاره دارد، و خُلق نیک و دوستی آل محمّد
نقلیه كه با آن به مؤمنان خدمت كند به هر دو  د و دوست صالح، يا وسیلةزن و فرزنامّا 

 جنبه اشاره دارد.
سان كه اشاره شد، اكثر آيات و احاديث مربوط به سعادت و شقاوت، مربوط  همان

اين آيات و احاديث به امور روحی و  ی سعادت و شقاوت است. تقريباً همةبه مباد
ن مبادی كه به سعادت مربوط است، عبارتند از: معرفت، معنوی اشاره دارد. برخی از اي

، توفیق الهی، اخالق، محاسبه و مجاهده نفس، اخالص، ايمان، واليت اهل بیت
 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.

باال، يا كماالت و نواقص روحی است و يا آثار اين كماالت و نواقص. اهمیت موارد 
اين امور آن است كه هم بیانگر سعادت و شقاوت روحی در دنیاست، و هم اين كه در 

ـ يعنی: جسمیِ دنیوی، جسمی اخروی و روحی  سه نوع سعادت و شقاوت ديگر
در سعادت و شقاوت  ـ مؤثر است. تأثیر سعادت و شقاوت روحی دنیوی اخروی

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 

كند. اين امور در جسم  ـ تعیین می های روحی دنیوی است ـ كه از جمله سعادت باطل
تر از ديگران در  فرد مؤمنی كه اخالق و اعمال نیكو دارد، كم تأثیر نیست. انسان نیز بی

-كنند. به ديگران به او اعتماد میگیرد و مردم بیشتر از  معرض امراض جسمی قرار می

های  های خوب، حتّی در همین دنیا نیز از زندگی بهتری نسبت به انسان طور كلی انسان
 شرور برخوردارند.

 كنیم: ی مبادی سعادت و شقاوت اشاره می هحال به يک آيه و حديث دربار
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 1«قی.فَمَنِ اتَبَعَ هُدایَ فاَل یَضِلُ ّوَ الیَشْ»
 «شود. پس هر کس از هدایت من پیروی کند، گمراه و بدبخت نمی»

 فرمايند: می امام صادق

 7«یُعَدَ سَعِیداً. ّنْعَالِماً أَ یَکُنْلَمْ  بَغِی لِمَنْالیَنْ»
 «لم، سعید دانسته شود.سزاوار نیست غیر عا»

 فرمود: به امام امیرالمؤمنین پیامبر اكرم

 3«أحَبَکَ ّوَ أطَاعَکَ إِّنَ السَعِیدَ حَّقَ السَعِیدِ مَنْ»
 «برداری کند. سعادتمند حقیقی کسی است که تو را دوست بدارد و از تو فرمان»

 فرمايد: می امام علی

 4«وَتُه.تَتَحَقَّق شِقْ المِ دیناًإسْرَ الْتَغِ غَیْیَبْ مَنْ»
 «هر که غیر از اسالم، از دین دیگری پیروی کند، شقاوتش تحقّق یافته است.»

 در مورد اين آيه شريفه: امام صادق

 1«وَتُنانا َ شِقْعَلَیْ قالُوا رَبَنا غَلَبَتْ»

 فرمودند:

 6«شَقُوا مَالِهِمْعْبِأَ»
 «خاطر اعمال ]زشتشان[ بدبخت و شقی شدند. به»

ـ پس از آن كه به پیروی از قرآن و  در نامه خود به مالک اشتر امام امیرالمؤمنین
 فرمايند: ـ در مورد احكام قرآن می كند احكام آن امر می

 1«ا مَعَ جُحُودِهَا ّوَ إِضَاعَتِهَاقَی إِلَا یَشْاعِهَا ّوَ لَا بِاتِبَعَدُ أحَدُ إِلَال یَسْ»
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شود مگر با  راه پیروی از این احکام، و بدبخت نمی رسد مگر از کسی به سعادت نمی»
 «ها. ها و عمل نکردن به آن انکار آن

 
 ارتباط تقدیر سعادت با عدل خدا  .2

در آيات و احاديث مرتبط با سعادت انسان، از تقدير سعادت انسان توسط خدا سخن 
اند.  ان ذكر كردهبه میان آمده و حتی برخی احاديث، زمان اين تقدير را پیش از تولد انس

ـ به  ـ زمانی كه نوزادی بیش نبود  در قرآن كريم نقل شده است كه حضرت عیسی
امر خداوند، زبان به سخن گشود و خود را معرفی كرد. يكی از جمالت حضرت 

 در معرّفی خود چنین بود: عیسی

 1«ی جَبّاراً شَقِیّاًعَلْنیَجْ ّوَ لَمْ»
 اده است.و ]خدا[ مرا جبار و شقی قرار ند

شود كه شقاوت و سعادت به تقدير الهی است. از اين  از اين آيه شريفه استفاده می
های شیعه و سنی  گويد: خدا مرا شقی قرار نداده است. در كتاب رو حضرت عیسی می

 چنین نقل شده است: از پیامبر اكرم

 7«مِه.نِ أُفِی بَطْ شَقِیَ نِ أمِه ّوَ الشَقِیُ مَنْسَعِدَ فِی بَطْ السَعِیدُ مَنْ»
سعید کسی است که در شکم مادرش سعادت یافت، و شقی کسی است که در »

 «شکم مادرش شقی شد.

 فرمايد: می امام صادق

 7«قَهُ.لُّقَ خَلْیَخْ ّنْلَ أَإِّنَ اهللَ خَلَّقَ السَعَادَةَ ّوَ الشَقَاءَ قَبْ»
 «گانش را بیافریند.خداوند، سعادت و شقاوت را آفرید پیش از آن که آفرید»

ها قبل  اين احاديث، آن است كه اگر سعادت و شقاوت انسان ی  پرسش اصلی درباره
ر ها را مختا توان انسان ها توسّط خداوند مشخص شده است، چگونه می از تولد آن

صورت اشكالی بر عدل خدا مطرح كرد و گفت: توان به دانست؟ اين سؤال را می
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ها به سعادت  ها توسط خداوند، مجبور كردن آن شقاوت انسانی تقدير سعادت و  الزمه
و شقاوت معین شده است كه با عدالت سازگار نیست، زيرا مجبور كردن كسی به 

 خاطر شقی بودن، ظلمی است آشكار. شقاوت، و مجازات او به
شود، امّا با  پاسخ اجمالی اين اشكال، از مباحث مربوط به قضا و قدر روشن می

 اهمیت مطلب الزم است كمی بیشتر در اين باره بحث كنیم.توجه به 
ها  حداقل سه پاسخ به سؤال يا اشكال باال قابل ذكر است. امّا قبل از توضیح پاسخ

ای تفسیر و حل  ی تقدير سعادت و شقاوت، نبايد به گونه بايد خاطرنشان كرد كه مسئله
ی آن  منافات دارد و الزمه شود كه به جبر بیانجامد، زير جبر با علم حضوری انسان

معنا شدن دين و نبوت و معاد و عدل است. حتی اگر فرض كنیم تفسیری هماهنگ  بی
اين احاديث كنار  با اختیار برای احاديث تقدير سعادت و شقاوت نداشته باشیم، بايد

چند، چنین فرضی درست نیست و برای تقدير سعادت، تفسیرهای گذاشته شود. هر
 تیار انسان وجود دارد.هماهنگ با اخ

 برخی از تفسیرهای مربوط به تقدير سعادت و شقاوت عبارتند از:
ها قبل از تولد، به اين معناست كه خدای  مشخص بودن سعادت و شقاوت انسان  .0

ها در آينده چه كارهايی  داند كه آن ها آگاه است و می متعال، از سعادت و شقاوت انسان
اساس اين علم، خدا در لوح تقديرات، برای كسی كه در آينده با را انجام خواهند داد. بر

نويسد، و شقاوت را برای فردی كه  اختیار خود سعید خواهد شد، سعادت را می
كند. بنابراين، تقدير الهی براساس علم خدا به اختیار  كارهای بد خواهد گُزيد ثبت می

در  ی حديث پیامبر ربارهی آن جبر و ظلم نیست. د انسان است. از اين رو الزمه

سؤال شد.  مورد سعید و شقی بودن افراد در شكم مادر از امام موسی كاظم

 را چنین تفسیر فرمودند: حضرت، حديث پیامبر

اهللُ  عَلِمَ قِیَاءِ. ّوَ السَعِیدُ مَنْأشْمَالَ الْمَلُ أعْنِ أُمِهِ أنَهُ سَیَعْعَلِمَ اهللُ ّوَ هُوَ فِی بَطْ الشَقِیُ مَنْ»

 1«مَالَ السُعَدَاء.مَلُ أعْنِ أمِهِ أنِهُ سَیَعّْوَ هُوَ فِی بَطْ
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داند که اعمال  ـ خدا می که در شکم مادرش است حالی ـ در شقی کسی است که»
که در شکم  حالی ـ در اشقیاء را در آینده انجام خواهد داد. و سعید کسی است که

 «ها را در آینده انجام خواهد داد.داند که اعمال سعید ـ خدا می مادرش است
در برخی احاديث، تقدير سعادت و شقاوت به اين معنا تفسیر شده كه خداوند،   .1

سعادت را برای ايمان آورنده و شقاوت را برای منكران، تقدير كرده است. پیامبر 

 فرمايد: می اكرم

 آمَنَ ّوَ اتَقَی، ّوَ بِالشَقاءِ لِمَنْ سَعَادَةِ مِنَ اهللِ لِمَنْقَدَر بِالقَلَمُ ّوَ مَضَی الْمُ ّوَ جَفَ الْعِلْسَبَّقَ الْ»

 0«کَذَّبَ ّوَ کَفَر.
یب کرد و کذبه سعادت کسی که ایمان آورد و تقوا پیشه کرد، و شقاوت کسی که ت»

 «کافر شد، علم الهی تعلق گرفت و قلم خدا خشک شد و تقدیر الهی گذشت.
شود، امّا  و شقاوت توسط خداوند تقدير میبراساس اين حديث، هر چند سعادت 

 خورد، كه عمل اختیاری انسان است. اين تقدير، براساس ايمان و كفر رقم می
تفسیر دوم نیز مانند تفسیر اوّل، تقدير سعادت و شقاوت را بر اساس علم خداوند 

كه آن اضافی تفسیر دوم اين است  كند. امّا نكتة ها تفسیر می نبه اعمال اختیاری انسا
سان،  شود نیز مشخص شده است. بدين اعمال اختیاری كه باعث سعادت و شقاوت می

ايمان و تقوای آينده باعث تقدير سعادت، و تكذيب كفر آينده باعث تقدير شقاوت 
 است.
سومین تفسیر تقدير سعادت و شقاوت، مبتنی بر وجود عوالم پیشین است.   .7

ها قبل از جهان كنونی مورد آزمايش قرار  انسان براساس احاديث مربوط به اين عوالم،
بنابراين هر انسانی قبل  1ی اين آزمون، سعادت و شقاوت بوده است. اند و نتیجه گرفته

از تولد و در شكم مادر، يا سعید است و يا شقی. اين سعادت و شقاوت نیز براساس 
ی سعید و  از اين رو الزمه ها و نوع پاسخ به آزمون الهی بوده است. اراده و اختیار انسان

 شقی بودن در شكم مادر جبر نیست.
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ی پاسخ سوم اين است كه سعید و شقی بودن در عوالم پیشین كه  ی مهم درباره نكته
شود كه انسان در اين جهان قدرت و  است، باعث نمی هها بود براساس اختیار انسان

. براساس پاسخ سوم، سعادت اختیار نداشته باشد و نتواند سرنوشت خود را تغییر دهد
ی اعمال قبل است. از اين رو در جهان كنونی  و شقاوت موجود در شكم مادر، نتیجه

ممكن است فرد با انجام كارهای متفاوت با عوالم قبل، سعادت و شقاوت قبلی را تغییر 
طور كه در مورد شخصی كه در اين جهان مؤمن بوده و اعمال خیر انجام  دهد. همان

گويیم: اين شخص سعید است. امّا اين گفته بدان معنا نیست كه شخص  ، میدهد می
 تواند در آينده كافر شود و اعمال زشت انجام دهد و شقی گردد. مورد نظر نمی

 
 

 فصل دهم خالصة
 

رو شده است.  های گوناگون روبه سعادت و شقاوت چیست؟ اين پرسش كهن با پاسخ
سی، در پیوند با عدل خدا مورد توجّه قرار در اين فصل، پاسخ به اين پرسش اسا

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( 

ها بر اساس آيات و احاديث، آمد، كه در خالل اين  ی آن تبیین گشت. توضیح درباره
ح، معنای واقعی سعادت روشن شد. تفاوت میان مبادی سعادت و شقاوت با اصل توضی

ی مهم ديگر است كه بیان شد. ارتباط تقدير  ها، نكته سعادت و شقاوت و آثار آن
سعادت و شقاوت با عدل خدا، پرسش ديگری است كه پاسخ آن در اين فصل، بررسی 

تواند تقديرهای پیشین از  نسان، میشد. در پايان، به اين نتیجه رسیديم كه اختیار ا
 سعادت و شقاوت را تغییر دهد.





 
 
 
 
 
 

 )معرفت توحید( منابع

 
 قرآن كريم -0
 میالدی. 0535عهد عتیق )تورات(، لندن،  -1
 ه.ش. 0727سردار كابلی، دفتر نشر كتاب، تهران،  یانجیل برنابا، ترجمه -7
، داراالضواء، بیروت، الشيعةتصانیف ، محمد المحسن، الذريعه الی آقابزرگ طهرانی -4

 ه.ق. 0417

، تحقیق عبدالسالم محمد اللغة، ابوالحسن، معجم مقايیس احمد بن فارس بن زکریا -6
 ه.ق. 0414هارون، مكتب االعالم االسالمی، قم، 

االثنی  ئمةاالثر فی النص علی اال ية، ابوالقاسم علی بن محمد، كفاالرازی الخراز القمی -2

 ه.ق. 0410قیق سید عبداللطیف حسینی كوه كمری خوئی، بیدار، قم، عشر، تح
، ابن میثم، شرح العالم الربانی كمال الدين میثم بن علی بن میثم البرانی علی بحرانی -0

كلمة ، تصحیح جالل الدين حسینی ارموی المیرالمؤمنین علی بن ابی طالب المائة

 المدرسین، قم. جماعةمحدث، 

فر احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق سید مهدی رجائی، مجمع ، ابوجعبرقی -5

 ه.ق. 0407، قم، الهل البیت العالمی
 ه.ش.0700، رضا، مبانی خداشناسی در فلسفة يونان و اديان الهی، مؤلف، قم، برنجکار -3

 ، سید محمد حسینی، خدا از ديدگاه قرآن، انتشارات بعثت، تهران.بهشتی -01

، عبدالواحد، غررالحكم، تصحیح جالل الدين حسینی ارموی محدث، مدیآ تمیمی -00
 ه.ش. 0742دانشگاه تهران، تهران، 



 توحید و عدلت معرف  111

، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم جوهری -01
 ه.ق. 0410للماليین، بیروت، 

 ، قم.بعةالعلميةمطبالنصوص و المعجزات،  ة، محمد بن الحسن، اثبات الهداحر عاملی -07

 ، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، اسماعیلیان، قم.حسینی بحرانی -04

، ابوالقاسم محمود بن عمر، اساس البالغه، تحقیق عبد الرحیم محمود، دفتر زمخشری -06
 تبلیغات اسالمی، قم.

 مؤسسة، محمد بن محمد، جامع االخبار، تحقیق عالء آل جعفر، سبزواری -02

 ه.ق. 0404الحیاء التراث، قم،   لبیتا آل
، ة، محمد بن حسین بن موسی، نهج البالغه، تحقیق صبحی صالح، هجرسید رضی -00

 ه.ق. 0736قم، 
، مقداد بن عبداهلل، النافع يوم الحشر، تحقیق مهدی محقق، مؤسسه مطالعات سیوری -05
 ه.ش. 0726دانشگاه مک گیل، تهران،  اسالمی
 ه.ق. 0417لدين، الدر المنثور، دارالفكر، بیروت، ، جالل اسیوطی -03

 ، محمد بن ابراهیم الشیرازی، كتاب العرشیه، انتشارات مهدوی، اصفهان.صدرالدین -11

 ه.ق. 0411للمطبوعات، بیروت،  االعلمی مؤسسة، االمالی، صدوق -10

 ، الخصال، سید احمد فهری، علمیه اسالمیه، تهران.صدوق -11

 ه.ش. 0761االعمال، تصحیح علی اكبر غفاری، مكتبه الصدوق، تهران، ، ثواب صدوق -17

 ه.ق و طبع قديم سنگی، تهران. 0752، بیروت، غة، علل الشرايع، دارالبالصدوق -14

، تصحیح سید مهدی حسینی الجوردی، ، عیون اخبار الرضاصدوق -16
 ، ه.ش.0727فروشی طوس، قم،  كتاب

ین بن بابويه قمی، التوحید، تصحیح سید هاشم ، محمد بن علی بن الحسصدوق -12

 ه.ش. 0760المدرسین، قم،  عةحسینی طهرانی، جما

 ه.ش. 0720المدرسین، قم،  عة، معانی االخبار، تصحیح علی اكبر غفاری، جماصدوق -10

 ه.ق. 0416، قم، ة، احمد بن محمد، المصباح المنیر، دارالهجرفیومی -15

رسائل قیصری، تصحیح سید جالل الدين آشتیانی، انجمن ، شرف الدين داود، قیصری -13
 حكمت و فلسفة ايران، تهران. اسالمی



 111  منابع )معرفت توحید(

، مية، كافی، تصحیح علی اكبر غفاری، دارالكتب االسالکلینی، محمد بن یعقوب -71

 ه.ق. 0755تهران، 
، محمد، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز، با مقدمه كیوان سمیعی، الهیجی -70

 حمودی، تهران.انتشارات م
 ه.ش. 0721، محمد باقر، بحاراالنوار، دارالكتب االسالمیه، تهران مجلسی -71

 آل البیت مؤسسةابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمان، االرشاد، تحقیق  مفید، -77

 ه. ق. 0407الشیخ المفید، قم  لفيةأل  الحیاء التراث، المؤتمر العالمی 

الدين شهرستانی،  هبةب االنتقاد، تقديم و تعلیق سید ، تصحیح االعتقاد بصوامفید -74

 ه.ش. 0727الرضی، قم، 
 ، جالل الدين محمد بلخی، مثنوی.مولوی -76

 ه.ش. 0725ی اوسترين، فلسفة علم كالم، الهُدی، تهران، ، هرولفسن -72

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

 (عدل)معرفت  منابع

 
الدّين خوانساری، تحقیق: سیّد  لغررالحكم و دررالكلم. شرح جما .آمدی، عبدالواحد  -0
 ش. 0721الدّين محدّث ارموی. تهران: دانشگاه تهران،  جالل

، سیّدالشّهدا مطبعةابن ابی جمهور، عوالی اللئالی. تحقیق: مجتبی عراقی. قم:  -1
 ق. 0417
ابن ابی الحديد، عزالدّين. شرح نهج البالغه. تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم. بیروت:  -7

 ق. 0756اراحیاء التراث، د
 .ش 0720، تحقیق: طاهر احمد الزاوی، قم، اسماعیلیان، النّهايةابن اثیر،  -4

 ق. 0406، العلمیة. بیروت: دارالكتب الغابةابن اثیر الجزری، علی. اسد  -6
 ق. 0401ابن الحجاج مسلم. صحیح مسلم. قاهره: دارالحديث،   -2
 بری. بیروت: دار صادر.ابن سعد، محمّد. الطّبقات الك  -0
 ق. 0411الخیام،  مطبعةابن طاووس، علی. الطرائف. قم:  -5

 تا. ، بیالعلميةابن عبدالبر، يوسف. جامع بیان العلم و فضله. بیروت: دارالكتب  -3

 مطبعة. تحقیق: عبدالسالم محمّد هارون، مصر: اللغةابن فارس، احمد. معجم مقايیس  -01
 ق. 0414ق. قم: مكتب االعالم االسالمی،  0753المصطفی و اوالده، 

 ق. 0736ابن ماجه، محمّد. سنن ابن ماجه. بیروت: دار احیاء التراث العربی،  -00
 ق.  0413. بیروت: دارالمنتظر، المعتزلةابن المرتضی، احمد. طبقات  -01
 ق. 0401ابن منظور، لسان العرب، بیروت: دار صادر،  -07
 تا. . قاهره: دارالفكر العربی، بیاالسالميةيخ المذاهب ، محمّد. تارهرةابوز -04
 تا. اشعث كوفی، محمّد بن محمّد. الجعفريات. تهران: نینوی، بی -06
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 م. 0366، شركةمساهمةمطبعة:اشعری، ابوالحسن. اللمع. مصر -02
 0416اشعری. ابوالحسن.مقاالت االسالمیین. تحقیق: محمّد محیی الدّين عبدالحمید،  -00

 ق. 0411ق و تصحیح هلموت ريتر، 
 ق. 0400اهوازی، حسین بن سعید. المؤمن. بیروت: دارالمرتضی،  -05

، برقی، المحاسن. تحقیق: سیّد مهدی رجائی. قم: المجمع العالمی ألهل البیت -03
 ق. 0407

 ش. 0705برنجكار، رضا. آشنايی با فرق و مذاهب اسالمی. قم: طه،  -11
ی انجمن  نامه اختیار و علیّت ازديدگاه مالصدرا و اسپینوزا. در: فصلبرنجكار، رضا.  -10

 ش. 0754، پايیز 4ی  معارف اسالمی، شماره
 ق. 0415بغدادی، عبدالقاهر. الفرق بین الفِرَق. بیروت: دارالجیل،  -11
 ق. 0410، العلميةبغدادی، عبدالقاهر. اصول الدّين. بیروت: دارالكتب  -17
. الجامع الصّحیح )سنن الترمذی(. تحقیق: احمد محمّد شاكر، بیروت: ترمذی، محمّد -14

 تا. دار احیاء التراث العربی، بی
 ق. 0753تمیمی مغربی، قاضی نعمان. دعائم االسالم. مصر: دارالمعارف،  -16
 تا. جرجانی، علیّ بن محمّد. شرح المواقف. قم: شريف رضی، بی -12
حاح. تحقیق: احمد عبدالعزيز عطّار، بیروت: دارالعلم جوهری، اسماعیل بن حماد. الص -10

 م. 0331للمأليین، 
 ق. 0414حرانی، حسن بن علی. تحف العقول. تحقیق: علی اكبر غفاری. قم: اسالمی،  -15
حلّی )عالمه( حسن بن يوسف. انوار الملكوت فی شرح الیاقوت، تحقیق: محمّد نجمی  13

 زنجانی.
وسف. الباب الحادی عشر. تحقیق: دكتر مهدی محقّق. تهران: حلّی )عالمه( حسن بن ي -71
 ش. 0726گیل،  ی مطالعات اسالمی دانشگاه مک مؤسسه
 حلّی )عالمه( حسن بن يوسف. كشف المراد، تصحیح: حسن حسن زاده آملی. -70
حلّی )عالمه( حسن بن يوسف. نهج الحق و كشف الصّدق. تحقیق عین اهلل حسنی،  -71

 ق. 0410، ةدارالهجرقم: 
 الحلّی، حسن بن سلیمان. مختصر بصائر الدّرجات. قم: الرّسول المصطفی. -77

 ق.  ،0407آل البیت مؤسسةحمیری، عبداهلل. قرب االسناد. قم:  -74

 م. 0326الخانجی،  مكتبةالحمیری، نشوان. الحورالعین. مصر:  -76



 113  عرفت عدل(منابع )م

 تا. ، بیلفيةالسالمكتبةخطیب بغدادی، احمد. تاريخ بغداد. مدينه:  -72
 0404رات اسوه، اخلیل بن احمد، ترتیب كتاب العین، تصحیح: اسعد الطیّب، قم: انتش -70

 ق.
 ش. 0756ی عقايد اسالمی. قم: دارالحديث،  نامه ری شهری، محمّد. دانش -75
 0701ی علمیه،  سبحانی، جعفر. بحوث فی الملل و النحل. قم: مركز مديريت حوزه -73

 ش.
 ق. 0720، هادی. شرح االسماء الحسنی. قم: بصیرتی،  سبزواری -41
سیوری، مقداد. النافع يوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر. تحقیق مهدی محقّق،  -40

 ش. 0726ی مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل،  تهران. مؤسسه
: سیّد علی نقی فیض االسالم. البالغه، ترجمة محمّدبن حسین، نهجشريف رضی،  -41

 ش. 0702ران: فقیه، ته
شريف مرتضی، رسائل الشريف المرتضی، به كوشش: سید مهدی رجائی. قم:  -47

 ق. 0416دارالقرآن، 
شريف مرتضی، شرح جمل العلم و العمل. تصحیح: يعقوب جعفری. تهران: اسوه  -44
 ق. 0404

، معرفةدارالشهرستانی، محمّد الملل و النحل. تحقیق: محمّد سید گیالنی، بیروت:  -46
 تا. بی

 تا. ، بیاالیرانیة الثقافیة السمتشاریةی سجاديه. تحقیق: علی انصاريان. دمشق:  صحیفه -42

 تا. ( قم: مصطفوی، بیاالربعة. )االسفار المتعالیة الحکمةصدرالمتألهین.  -40
صدرالمتألهین، المبدأ و المعاد. تصحیح: سید جالل الدين آشتیانی. تهران: انجمن  -45

 و فلسفه.حكمت 
 صدوق، محمّد بن علی. التوحید. تحقیق: سید هاشم حسینی. قم: اسالمی. -43
ق *  0417صدوق محمّد بن علی. الخصال. تحقیق: علی اكبر غفاری. قم: اسالمی،  -61
 : سیّد احمد فهری. تهران: اسالمیه.ترجمة
 ق. 0756صدوق، محمّد بن علی. علل الشرايع. بیروت: داراحیاء التراث،  -60

. تصحیح: سیّد مهدی حسینی بن علی، عیون اخبار الرّضا صدوق، محمّد -61
 ش. 0727الجوردی. قم: طوس، 

 0720صدوق، محمّد بن علی. معانی األخبار. تحقیق: علی اكبر غفاری. قم: اسالمی،  -67
 ش.
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 مؤسسةصدوق، محمّد بن علی. من اليحضره الفقیه. تحقیق: علی اكبر غفاری. قم:  -64
 تا. لنشر االسالمی، بیا

 ش. 0763طباطبايی، سید محمّد حسین. اصول فلسفه و روش رئالیسم. قم: اسالمی،  -66
طبرسی، فضل بن حسن. االحتجاج. تحقیق: ابراهیم بهادری، محمّد هادی به. تهران:  -62
 ق. 0407اسوه: 
 ق.  0415، رفةدارالمعالقرآن. بیروت:  البیان فی تفسیر طبرسی، فضل بن حسن. مجمع -60

 ق. 0404 قافةثدارال. قم: البعثةموسسهحسن: امالی. تحقیق:  بن ـ طوسی، محمد65

. تهران: مشكوةالدينيطوسی، محمّد بن حسن. تمهید االصول. تصحیح: عبدالمحسن  -63
 دانشگاه تهران.

 ق. 0410طوسی، محمّد بن حسن. تهذيب األحكام. بیروت: دارالتعارف،  -21
 ق. 0400، الشيعةمّد. مصباح المهتجد. بیروت: فقه طوسی، مح -20
عیاشی، محمّدبن مسعود. تفسیر العیاشی، تصحیح: سید هاشم رسولی محالتی. تهران:  -21

 ق. 0751اسالمیه، 
 مكتبة: قاهرۀفخر رازی، شرح اسماء اهلل الحسنی، تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد.  -27

 ق. 0732، االزهريةالكلیّات 
 ، القضا و القدر. تصحیح: محمّد المعتصم باهلل بغدادی: دارالكتاب العربی.فخر رازی -24
 ق. 0417فیروزآبادی، القاموس المحیط. بیروت: دارالفكر،  -26
 ق. 0404، دارالهجرةفیومی، احمد بن محمّد. المصباح المنیر. قم:  -22

 ،وهبةمكتبة:قاهرة. تحقیق: عبدالكريم عثمان. الخمسةقاضی عبدالجبّار، شرح األصول  -20
 ق. 0754

قاضی عبدالجبّار، المحیط بالتكلیف. تحقیق: عمرالسیّد عزمی و احمد فؤاد االهوانی.  -25
 .العامة المصرية المؤسسّةقاهره: 
قاضی عبدالجبّار، المعنی فی ابواب التوحید و العدل. تحقیق توفیق الطويل و سعید  -23

 تا. ، بیةالعام المصرية المؤسّسةزايد. قاهره: 

 مؤسسةقضاعی، محمّد. مسند الشّهاب. تحقیق: حمدی عبدالحمید السلفی. بیروت:  -01

 ق. 0416، الرسالة

 ق.  ،0410االمام المهدی مؤسّسةالدين الراوندی، سعید. الدعوات. قم:  قطب -00



 114  عرفت عدل(منابع )م

 0414قمی علیّ بن ابراهیم، تفسیر القمی. تحقیق. سیّد طیب جزائری. قم: دارالكتاب،  -01
 ق.

الدّين مجتبوی. تهران: علمی و  كاپلستن، فردريک. تاريخ فلسفه. ترجمه: سیّد جمال -07
 ش. 0721فرهنگی، 

 ق. 0401كراجكی، محمّد بن علی. كنزالفوائد. تصحیح: عبداهلل نعمه. قم: دارالذخائر،  -04
 ق. 0414آل البیت،  مؤسّسةكشی. رجال الكشّی. قم:  -06
 . البلد األمین.الدّين كفعمی، تقی -02
، االسالميةكلینی، محمّد بن يعقوب. الكافی. تحقیق: علی اكبر غفاری. تهران: دارالكتب  -00
 ق. 0755

 م. 0303، االسالميةالمكتبةماتريدی، محمّد بن محمّد. التوحید. استانبول:  -05

سالمی، الثرات اال مكتبةالسقا. بیروت:  صفوةمتقی هندی، علی. كنزالعمال. تصحیح:  -03
 ق. 0736

 ق. 0417مجلسی، محمّد باقر، بحاراألنوار. بیروت: داراحیاء التراث،  -51
 مرعشی. آيةاهللی  مرعشی، سیّد شهاب الدّين. تعلیقات احقاق الحق. قم: كتابخانه -50
 ش. 0720مطهری، مرتضی. عدل الهی. قم: اسالمی،  -51
اكبر غفاری. قم: اسالمی  ن استادولی، علیمفید، محمّد بن محمّد. االمالی. تحقیق: حسی -57
 ق. 0417

ی  مفید، محمّد بن محمّد. اوائل المقاالت. تصحیح: مهدی محقّق. تهران: مؤسّسه -54
 ش. 0701مطالعات اسالمی، 

 الدّينهبة(، قم * تصحیح: سید 6مفید، محمّد بن محمّد. )مصنفات شیخ المفید: ج  -56
 ش. 0727شهرستانی. قم. شريف رضی، 

ی كیان،  نژاد )در مجله مكی، جی. ال. شرّ و قدرت مطلق. ترجمه: محمّدرضا صالح -52
 (.7ی  شماره
 ق. 0404، دارالمعرفةنسائی، احمد. سنن النسائی. بیروت:  -50

 ق. 0735الصدوق،  مکتبة. تهران: الغيبةنعمانی، محمّد.  -55
 تا. عارف و دارصعب، بیورّام بن ابن فراس، تنبیه الخواطر، بیروت: دارالت -53


