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  مفهوم دين

ز اينروى، الزم اسـت قبـل از هـر    ا. شود مى ناميده» اصول دين«هدف اين كتاب، تبيين عقايد اسالمى است كه اصطالحاً 
جايگاه  و واژه هاى مناسب با آن بدهيم زيرا چنانكه در علم منطق، بيان شده،» دين» چيز، توضيح مختصرى پيرامون واژه

 .قبل از ساير مطالب است) تعريفات(= » مبادى تصورى«

اى بـراى   الحاً به معناى اعتقاد بـه آفريننـده  اصط آمده، و... اى است عربى كه در لغت به معناى اطاعت و جزاء و دين واژه
اى نيـستند و   آفريننده از اينروى، كسانى كه مطلقاً معتقد به. باشد علمى متناسب با اين عقايد مى جهان و انسان، و دستورات

. شـوند  يده مىنام» بى دين«دانند  فعل و انفعاالت مادى و طبيعى مى پيدايش پديده هاى جهان را تصادفى، و يا صرفاً معلول
ايشان، توأم بـا انحرافـات و خرافـات     اى براى جهان هستند هر چند عقايد و مراسم دينى كه معتقد به آفريننده اما كسانى

 شوند، و دين حـق  اساس، اديان موجود در ميان انسانها به حق و باطل، تقسيم مى و بر اين. شوند شمرده مى» با دين«باشد 

را مورد توصيه و تأكيـد قـرار دهـد كـه از      اى عقايد درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهايىآيينى كه دار: عبارتست از
 .برخوردار باشند ضمانت كافى براى صحت و اعتبار،

 اصول و فروع دين

دست كم از دو بخش، تـشكيل   با توجه به توضيحى كه درباره مفهوم اصطالحىِ دين، داده شد روشن گرديد كه هر دينى
 دستورات عملى كه متناسب با آن پايه يا پايـه  2. اساس و ريشه آن را دارد  عقيده يا عقايدى كه حكم پايه و1: گردد مى
 .عقيدتى و برخاسته از آنها باشد هاى
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آن دين ناميده شـود چنانكـه   » فروع«عملى  ، و بخش احكام»اصول«بنابراين، كامال بجاست كه بخش عقايد در هر دينى 
 .در مورد عقايد و احكام اسالمى بكار برده اند  اين دو اصطالح رادانشمندان اسالمى،

 جهان بينى و ايدئولوژى

يـك  «: از جمله معانى جهان بينى ايـن اسـت   رود، واژه هاى جهان بينى و ايدئولوژى، به معناى كمابيش مشابهى بكار مى
ايـدئولوژى   و از جمله معانى. » درباره هستىهماهنگ درباره جهان و انسان، و بطور كلى سلسله اعتقادات و بينشهاى كلى

 .«يك سلسله آراء كلّى هماهنگ درباره رفتارهاى انسان«: اينست

دين، و سيـستم كلـى احكـام عملـى آن را      توان سيستم عقيدتى و اصولى هر دين را جهان بينى آن طبق اين دو معنى مى
 ولى بايد توجه داشت كه اصطالح ايدئولوژى،.  تطبيق كردبر اصول و فروع دين، ايدئولوژى آن به حساب آورد و آنها را

 .گردد نمى شود چنانكه جهان بينى نيز شامل اعتقادات جزئى شامل احكام جزئى نمى

  .شود رود كه شامل جهان بينى هم مى گاهى كلمه ايدئولوژى به معناى عامى بكار مى: نكته ديگر آنكه

  جهان بينى الهى و مادى

توان براساس پذيرفتن مـاوراء طبيعـت و    آنها را مى انواعى از جهان بينى، وجود داشته و دارد، ولى همگىدر ميان انسانها 
 .جهان بينى الهى، و جهان بينى مادى: تقسيم كرد انكار آن، به دو بخش كلى

شـد و در زمـان مـا         ناميده مى » ملحد»و» زنديق«و احياناً   » دهرى«و  » طبيعى«پيرو جهان بينى مادى، در زمان سابق بنام         
 .شود ناميده مى» ماترياليست«و » مادى«

اسـت كـه بخـش فلـسفى        » ماترياليـسم ديالكتيـك   «مادى گرى، نحله هاى مختلفى دارد و مشهورترين آنها در عصر ما             
 .دهد ماركسيسم را تشكيل مى

يد الحادى و ماده گرايانـه نيـز   زيرا شامل عقا وسيعتر از عقايد دينى است» جهان بينى«ضمناً روشن شد كه دايره كاربرد 
  .نيز اختصاص به مجموعه احكامى دينى ندارد شود، چنانكه واژه ايدئولوژى مى
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 اديان آسمانى و اصول آنها

. شناسى و مردم شناسى، اختالفاتى وجود دارد جامعه درباره كيفيت پيدايش اديان مختلف، در ميان دانشمندان تاريخ اديان و
است و اولين  تاريخ پيدايش دين، همزمان با پيدايش انسان: آيد بايد گفت اسالمى بدست مى ز مداركولى براساس آنچه ا

پرستى بوده، و اديان شرك آميز همگى در اثر تحريفات  پيامبر خدا و منادى توحيد و يگانه) »ع«حضرت آدم(فرد انسان 
  .اغراض فردى و گروهى پديد آمده است و اعمال سليقه ها و

اعتقـاد بـه خـداى يگانـه،     : باشند مشترك مى وحيدى كه همان اديان آسمانى و حقيقى هستند داراى سه اصل كلىاديان ت
 از انسان در عالم آخرت و دريافت پاداش و كيفر اعمالى كه در اين جهـان انجـام   اعتقاد به زندگى ابدى براى هر فردى

 .بسوى كمال نهائى و سعادت دنيا و آخرت براى هدايت بشرداده است، و اعتقاد به بعثت پيامبران از طرف خداى متعال 

مبدأ هستى : شود براى هر انسان آگاهى مطرح مى اين اصول سه گانه، در واقع، پاسخهايى است به اساسى ترين سؤاالتى كه
از راه اى كـه   برنامه زيستن را شـناخت؟ و امـا مـتن برنامـه     توان بهترين چه راهى مى كيست؟ پايان زندگى چيست؟ از

 .باشد مى شود همان ايدئولوژى دينى است كه برخاسته از جهان بينى الهى شناخته مى تضمين شده وحى،

دهـد و اخـتالف در    عقيدتى دين را تشكيل مى عقايد اصلى، لوازم و ملزومات و توابع و تفاصيلى دارد كه مجموعاً سيستم
بعـضى   چنانكه اختالف در نبوت. ه هاى مذهبى مختلف شده استاديان و فرقه ها و نحل اينگونه اعتقادات، موجب پيدايش

اديان يهودى و مـسيحى و اسـالم شـده و اختالفـات      از انبياء الهى و تعيين كتاب آسمانى معتبر، عامل اصلى اختالف بين
به تثليث مـسيحى   بدنبال آورده است كه بعضاً با اعتقادات اصلى، سازگار نيست، مانند اعتقاد ديگرى را در عقايد و اعمال،

همچنين اختالف در كيفيـت تعيـين جانـشين    . برآمده اند دهد هر چند مسيحيان در صدد توجيه آن كه با توحيد، وفق نمى
 .شده است خدا، يا از طرف مردم تعيين شود عامل اصلى اختالف بين شيعه و سنى در اسالم پيامبر كه بايد از طرف

توان عقايد ديگرى را كه يا از  است ولى مى اسى ترين عقايد در همه اديان آسمانىتوحيد و نبوت و معاد، اس: حاصل آنكه
توان اعتقاد  مى باشد طبق اصطالح خاصى جزء عقايد اصلى بحساب آورد، مثالً توابع آنها مى آيد، يا از تحليل آنها بدست مى

را اصل ديگـرى  ) ص(د به نبوت پيغمبر خاتمشمرد، يا اعتقا به وجود خدا را يك اصل، و اعتقاد به وحدت او را اصل دوم
است اصل مـستقلى   را كه يكى از عقايد فرعى توحيد» عدل«چنانكه بعضى از دانشمندان شيعه . شمرد از اصول دين اسالم

در » اصـل «در حقيقـت، اسـتعمال واژه   . محسوب داشته اند را كه از توابع نبوت است اصل ديگرى» امامت«اند و  شمرده
 .تابع اصطالح و قرارداد است و جاى بحث و مناقشه ندارد نه اعتقادات،مورد اينگو

و بخش » فروع دين«اصطالح عام آن در برابر  :توان به دو معناى عام و خاص بكار برد را مى» اصول دين«بنابراين، واژه 
نيـز  . يابـد  مى ايد، اختصاصشود، و اصطالح خاص آن، به اساسى ترين عق عقايد معتبر مى رود و شامل همه احكام بكار مى

بطور » اصول دين«را ) توحيد، نبوت، معاد(اصول سه گانه  توان تعدادى از عقايد مشترك بين همه اديان آسمانى مانند مى
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اعتقـادى كـه    و يا با اضـافه كـردن يـك يـا چنـد     » اصول دين خاص«اضافه يك يا چند اصل ديگر  مطلق و آنها را با
 .بحساب آورد» يك مذهب اصول عقايد«يا » اصول دين و مذهب«است مشخصات مذهب و فرقه خاصى 

 

 !شرط انسان زيستن

 ـ مقدمه

 ـ انسان، كمال جو است

 كمال انسان در گرو پيروى عقل است: شامل

 ـ احكام عملى عقل، نياز به مبانى نظرى دارد

 ـ نتيجه گيرى

 مقدمه

اى اثبات كـرديم كـه مبتنـى بـر      ساده دين حق را با بياندر درس پيشين، ضرورت پى جويى دين و تالش براى شناختن 
تواند در درون خـود بيابـد و باصـطالح،     اى كه هركسى مى ، انگيزه1انسان بود انگيزه فطرى منفعت جويى و زيان گريزى

 .علم حضورى خطاناپذير به آن دارد

ـ  خواهيم همان مطلب را با بيان ديگرى اثبات كنيم كه مبتنى در اين درس مى و نتيجـه آن  . ر مقـدمات دقيقتـرى اسـت   ب
 به جهان بينى و ايدئولوژى صحيحى معتقد نشود به كمال انسانى نخواهد رسيد، اينست كه اگر كسى درباره دين نينديشد و

زيـستن، داشـتن جهـان بينـى و ايـدئولوژى       شرط انسان: و به ديگر سخن. توان او را انسان حقيقى دانست بلكه اساساً نمى
 .صحيح است

بر تحليل منطقى خاصى درباره احكام عملى عقـل و بازگـشت    بيان شده مبتنى» قياس استثنائى«اين استدالل كه در شكل 
در جاى خـودش بيـان    است چنانكه) نتيجه مطلوب(براى رسيدن به معلول ) فعل اختيارى(بالقياس علت  آنها به ضرورت

 .شده است
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اگر رسيدن به كمـال انـسانى مطلـوب فطـرى باشـد      : بيان كرد به اين شكلتوان  دليل مورد بحث در اين درس را نيز مى
كمـال، مطلـوب    اما رسيدن بـه . باشد ضرورت خواهد داشت بينى كه شرط الزم براى تكامل روح مى شناختن اصول جهان

 .فطرى است، پس شناختن اصول مزبور، ضرورت دارد

 :اين دليل، مبتنى بر سه مقدمه است

 .كمال جو استانسان، موجودى  -1

 .شود كمال انسانى در سايه رفتارهاى اختيارى برخاسته از حكم عقل، حاصل مى -2

آنها اصول سه گانه جهان بينى اسـت،   گيرد كه مهمترين احكام عملى، عقل در پرتو شناختهاى نظرى خاصى شكل مى -3
 :يـا ). نبوت(اى يافتن برنامه سعادت بخش ، راه تضمين شده بر)معاد(زندگى  ، سرانجام)توحيد(يعنى شناخت مبدأ وجود 

  .هستى شناسى، انسان شناسى، و راه شناسى

 :پردازيم اينك به توضيحى پيرامون هر يك از مقدمات سه گانه مى

 انسان، كمال جو است

ريشه بسيارى از آنها رسيدن بـه كمـال    هركس در انگيزه هاى درونى و تمايالت روانى خودش دقت كند خواهد ديد كه
كند كه هرگونه كمبود و نارسـايى و عيـب و    نقصى در وجودش باشد و سعى مى اساساً هيچ فردى دوست ندارد كه. است
برطـرف شـدن نقـصها، آنهـا را از      را تا سر حد امان از خودش برطرف سازد تا به كمال مطلوبش برسد، و پيش از نقصى

 .دارد ديگران پنهان مى

شود، ولى اگر  تكامل مادى و معنوى مى رى خودش جريان يابد عامل هرگونه ترقى واين ميل در صورتى كه در مسير فط
... و انحرافى بيفتد موجب بروز صفاتى مانند بزرگى فروشى، رياكـارى، سـتايش طلبـى    در اثر اسباب و شرايطى در مسير

 .گردد مى

غالباً نمودها و شاخه هاىـĤن، مـورد   كه  بهرحال، گرايش به كمال، يك عامل فطرى نيرومند در ژرفاى روح انسان است
 .شود كه ريشه همه آنها كمال جويى است اندكى دقت، روشن مى گيرد ولى با توجه آگاهانه قرار مى

 كمال انسان در گرو پيروى عقل است

 هيچ درختى بـه اختيـار  . بصورت جبرى است تكامل يافتن پديده هاى نباتى، مرهون فراهم شدن اسباب و شرايط بيرونى و
 .اى ندارد دهد زيرا شعور و اراده ميوه نمى كند و با گزينش خودش خودش رشد نمى
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اى برخاسته از غرايز كور حيوانى با بـردى   اراده توان يافت، اما در تكامل جانوران كمابيش جايى براى اراده و انتخاب مى
 .هر حيواندر پرتو شعورى محدود به توان اندام هاى حسى  محدود به نيازهاى طبيعى، و

از يك سوى، خواسته هـاى فطـريش در دايـره     :اما انسان، عالوه بر خواص نباتى و حيوانى، داراى دو امتياز روحى است
معلومـاتش   تواند دايره سوى ديگر از نيروى عقل، برخوردار است كه بوسيله آن مى شود، و از نيازهاى طبيعى، محدود نمى

رود و بسوى بـى   اش از مرزهاى محدود طبيعت فراتر مى اراده ساس اين ويژگيها بردو برا. را بسوى بى نهايت، توسعه دهد
 .كند نهايت، ميل مى

كماالت حيـوانى در سـايه اراده برخاسـته از     شود و همانگونه كه كماالت ويژه نبات بوسيله قواى نباتى خاص، حاصل مى
 در واقع همان كمـاالت روحـى اوسـت در سـايه اراده    كماالت ويژه انسان هم كه  آيد غرايز و ادراكات حسى، پديد مى

مطلوبيت را بشناسد و در موارد تزاحم، بهترها  آيد، عقلى كه مراتب مختلف آگاهانه و در پرتو رهنمودهاى عقل بدست مى
 .را ترجيح دهد

. رتو هدايت عقل، انجام گيردتمايالت ويژه انسان و در پ اى برخاسته از بنابراين، انسانى بودن رفتار به اين است كه با اراده
تنها در اثـر نيـروى    گيرد رفتارى حيوانى خواهد بود چنانكه حركتى كه انگيزه هاى حيوانى انجام مى و رفتارى كه تنها با

 .مكانيكى در بدن انسان پديد آيد حركتى فيزيكى خواهد بود

 احكام عملى عقل، نياز به مبانى نظرى دارد

تابع مرتبه مطلوبيت هدفى اسـت كـه از آن در    ست براى رسيدن به نتيجه مطلوب، و ارزش آن،اى ا رفتار اختيارى، وسيله
 در تكامل روح دارد، چنانكه اگر رفتارى موجب از دست دادن يك كمال روحى شود نظر گرفته شده و تأثيرى است كه

  .داراى ارزش منفى خواهد بود

كند كه از كماالت انسان و مراتب آنها آگاه  ، قضاوت و ارزشگذارىتواند درباره رفتارهاى اختيارى پس هنگامى عقل مى
از كمـال   اى يابد و بـه چـه درجـه    موجودى است و شعاع دايره زندگى او تا كجا امتداد مى باشد و بداند كه انسان چگونه

 .كه ابعاد وجود او كدام است و هدف آفرينش او چيست بداند: تواند برسد، و به ديگر سخن مى

اختيارى در گرو داشتن جهان بينى صـحيح و   راين، يافتن ايدئولوژى صحيح يعنى همان نظام ارزشى حاكم بر رفتارهاىبناب
 تواند قضاوتى قطعى درباره ارزش رفتارها داشـته باشـد، چنانكـه تـا     حل نكند نمى حل مسائل آن است و تا اين مسائل را

پس اين شـناختهاى نظـرى كـه مـسائل      .شود امكان نخواهد داشت هدف، معلوم نباشد تعيين مسيرى كه منتهى به آن مى
 .رود مبناى نظام ارزشى و احكام عملى عقل بشمار مى دهد در واقع اساسى جهان بينى را تشكيل مى
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  نتيجه گيرى

بدست آوردن ايـدئولوژى و جهـان بينـى     توانيم ضرورت پى جويى دين و تالش براى اكنون با توجه به اين مقدمات مى
 :حيح را بدينگونه اثبات كنيمص

امـا  . كارهايى به كمال حقيقى خودش برسـد  خواهد بوسيله انجام دادن انسان فطرتاً طالب كمال انسانى خويش است و مى
كند بايد نخـست كمـال نهـائى خـودش را بـشناسد، و       به هدف مطلوبش نزديك مى براى اينكه بداند چه كارهايى او را

رابطه مثبت يا منفى ميان اعمال  ز حقيقت وجود خودش و آغاز و انجام آن است، سپس بايدآن در گرو آگاهى ا شناخت
و تـا ايـن   . تا بتواند راه صحيحى را براى تكامل انسانى خويش بيابـد  مختلف و مراتب گوناگون كمالش را تشخيص دهد

 .صحيحى را بپذيرد )ولوژىايدئ(تواند نظام رفتارى  را بدست نياورد نمى) اصول جهان بينى(نظرى  شناختهاى

باشد ضرورت دارد، و بدون آن، رسيدن به  مى پس تالش براى شناختن دين حق كه شامل جهان بينى و ايدئولوژى صحيح
نخواهد بود و  چنانكه رفتارى كه برخاسته از چنين ارزشها و بينشهايى نباشد رفتارى انسانى كمال انسانى، ميسر نخواهد بود

آن، از روى لجاج و عناد، كفر مىورزنـد و تنهـا بـه     اختن دين حق برنمى آيند يا پس از شناختنكسانى كه درصدد شن
 :فرمايـد  كريم مى كنند در واقع حيوانى بيش نيستند چنانكه قرآن لذتهاى زودگذر مادى، بسنده مى خواسته هاى حيوانى و

«أْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامي ونَ وتَّعتَمكنند به كيفرى دردناك خواهند رسيد انسانى خود را تباه مى ن استعدادهاىو چو 1«ي 

  «ذَرهم يأْكُلُوا و يتَمتَّعوا و يلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ»
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 راه حل مسائل بنيادى

 ـ مقدمه

 ـ انواع شناخت

 :شامل

 انواع جهان بينى

 ـ نقد و بررسى

 ـ نتيجه گيرى

 مقدمه

برمى آيد در نخستين گام با اين سـؤال،   نگامى كه انسان درصدد حل مسائل بنيادى جهان بينى و شناختن اصول دين حقه
 اين مسائل را حل كرد؟ و چگونه بايد شناختهاى بنيـادى صـحيح را بدسـت آورد و    از چه راهى بايد: شود كه مواجه مى

 بدست آوردن اين شناختها برگزيد؟ از آنها را بايد براىاساساً چه راههايى براى شناخت وجود دارد؟ و كداميك 

است كه انواع شـناختهاى انـسان را   ) اپيستمولوژى( شناسى از فلسفه بررسى تفصيلى و فنى اين مطالب بعهده بخش شناخت
اريـم دور  كتـاب د  و پرداختن به همه آنها ما را از هـدفى كـه در ايـن   . پردازد ارزشيابى آنها مى مورد بحث قرار داده به

نياز، بسنده كرده تحقيق بيشتر پيرامون آنها را بـه جـاى خـودش     اى از مطالب مورد از اينروى، تنها به ذكر پاره. كند مى
  .دهيم حواله مى

  انواع شناخت

 :توان به چهار قسم، تقسيم كرد شناختهاى انسانى را از يك ديدگاه مى

آيد هر چند عقل نيـز   حسى بدست مى ه شناخت با كمك اندامهاىاينگون). به اصطالح خاص(شناخت تجربى و علمى  -1
 .كند ايفاء مى نقش خود را در تجريد و تعميم ادراكات حسى،

 .گيرد شناختهاى تجربى در علوم تجربى مانند فيزيك و شيمى و زيست شناسى، مورد استفاده قرار مى
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گيـرد و نقـش اساسـى در بـه دسـت       شكل مى (ت ثانيهمعقوال(اينگونه شناخت بوسيله مفاهيم انتزاعى . شناخت عقلى -2
 قلمرو ايـن شـناختها منطـق و   . ممكن است بعضاً از مقدمات قياس، استفاده شود كند هر چند آوردن آن را عقل، ايفاء مى

 .علوم فلسفى و رياضيات را در برمى گيرد

و از راه خبـر  ) اتوريته(» منبع قابل اعتماد» اينگونه شناخت، جنبه ثانوى دارد و براساس شناخت قبلى. شناخت تعبدى -3
آنهـا   پذيرند و گـاهى بـه   مطالبى كه پيروان اديان براساس سخنان پيشوايان دينى مى .شود حاصل مى» مخبر صادق«دادن 

 .كنند از همين قبيل است مى اعتقادى به مراتب قويتر از اعتقادات برخاسته از حس و تجربه پيدا

و مفهوم ذهنى به ذات عينى معلوم،  ه شناخت برخالف همه اقسام گذشته بدون وساطت صورتاينگون. شناخت شهودى -4
 اشتباهى ندارد اما چنانكه در جاى خودش توضيح داده شده معمـوالً آنچـه بنـام    گيرد و به هيچ وجه جاى خطا و تعلق مى

  .باشد و قابل خطا و اشتباه مى شود در واقع، تفسيرى ذهنى از مشهودات است شناخت شهودى و عرفانى قلمداد مى

 انواع جهان بينى

  :توان تقسيمى براى جهان بينى بدين صورت در نظر گرفت براساس تقسيمى كه درباره شناخت، بيان شد مى

 .يعنى انسان براساس دستاوردهاى علوم تجربى، بينشى كلى درباره هستى بدست آورد. جهان بينى علمى -1

 .شود  راه استدالالت و تالشهاى عقلى، حاصل مىكه از. جهان بينى فلسفى -2

 .آيد كه از راه ايمان به رهبران اديان و پذيرفتن سخنان ايشان به دست مى. جهان بينى دينى -3

اكنون بايد ديد كه آيا مـسائل بنيـادى جهـان     .گردد كه از راه كشف و شهود و اشراق، حاصل مى. جهان بينى عرفانى -4
 آنها برسد يا نه؟ اين راههاى چهارگانه حل كرد تا نوبت به سؤال از امتياز و برترى يكى از وان از همهت بينى را واقعاً مى

 نقد و بررسى

تـوان   شود كه نمى مادى و طبيعى، روشن مى با توجه به برد شناخت حسى و تجربى و محدود بودن آن به دايره پديده هاى
اينگونـه   ان بينى را شناخت و مسائل مربوط به آنها را حـل كـرد زيـرا   تجربى، اصول جه تنها براساس دستاوردهاى علوم

تـوان وجـود    مثالً نمـى . درباره اثبات يا نفى آنها ندارد مسائل، از قلمرو علوم تجربى، خارج است و هيچ علم تجربى سخنى
بـه حـسى، بـسى كوتـاهتر از     تجر نفى نمود، زيرا دست) العياذ باهللا(پژوهشهاى آزمايشگاهى اثبات كرد يا  خدا را بوسيله

 .را خارج از محدوده پديده هاى مادى، اثبات يا نفى كند آنست كه به دامان ماوراءطبيعت، دراز شود و چيزى
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توان آن  سرابى بيش نيست و نمى) قبال ذكر شد كه» جهان بينى«به معناى اصطالحى (بنابراين، جهان بينى علمى و تجربى 
 شـناختى  دانـست و چنـين  » شناخت جهـان مـادى  «توان آنرا  ناميد و حداكثر مى» بينى جهان«را به معناى صحيح كلمه 

 .تواند پاسخگوى مسائل بنياى جهان بينى باشد نمى

ثانوى دارد و متفرع بر اين است كه قـبال اعتبـار    آيد چنانكه اشاره شد جنبه اما شناختهايى كه با روش تعبدى به دست مى
شـود و قبـل از    يعنى بايد نخست، پيامبرىِ كسى ثابت شود تا پيامهاى او معتبر، شناخته. باشد منبع يا منابع آن، ثابت شده

پيام «و نيز پيامبرىِ » پيام دهنده«روشن است كه اصل وجود  و. آن بايد وجود پيام دهنده يعنى خداى متعال، اثبات گردد
پس وجود او اثبات » هست خدا«گويد  چون قرآن مى: فتتوان گ اثبات كرد، مثالً نمى» پيام«به استناد  توان را نمى» آور
 توان ساير اعتقادات فرعـى و نيـز   پيامبر اسالم و حقانيت قرآن كريم مى البته بعد از اثبات وجود خدا و شناخت. شود مى

 .يگرى حل كردبنيادى را بايد قبال از راه د پذيرفت، اما مسائل» منبع معتبر«و » مخبر صادق«دستورات عملى را به استناد 

 .پس روش تعبدى هم براى حل مسائل بنيادى جهان بينى، كارآيى ندارد

 :اما روش عرفانى و اشراقى، جاى سخن فراوان دارد

. يابد، ولى در متن شهود، جايى براى مفـاهيم ذهنـى نيـست    ذهنى، تشكيل مى شناختى است كه از مفاهيم جهان بينى، :اوال
 .بود د، توأم با مسامحه و به لحاظ خاستگاه آنها خواهداسناد چنين مفاهيمى به شهو پس

 الفاظ و مفاهيم، نياز به ورزيدگى ذهنى خاصى دارد كه جز با سابقه طـوالنى در  تفسير شهودها و بيان آنها در قالب :ثانياً

فـاهيم متـشابهى را   را ندارند الفاظ و م تالشهاى عقلى و تحليلهاى فلسفى، امكان پذير نيست، و كسانى كه چنين ورزيدگى
 .شود انحراف و گمراهى مى گيرند كه عامل بزرگى براى بكار مى

گيرد با انعكاسات خيالى آن و تفـسيرى كـه ذهـن بـراى آن      شهود قرار مى در بسيارى از موارد، آنچه حقيقه مورد :ثالثاً
 .شود حتى براى خود شهود كننده هم مشتبه مى كند مى

شود در گرو سالها سير و سـلوك عرفـانى اسـت و     ناميده مى» جهان بينى» ير ذهنى آنها بناميافتن حقايقى كه تفس :رابعاً
. مسائل بنيادى جهان بينى است باشد نيازمند به مبانى نظرى و روش سير و سلوك كه از قبيل شناختهاى عملى مى پذيرفتن

شناخت شهودى در پايـان كـار، حاصـل    مسائل، حل شود در حالى كه  بايست اين پس قبل از شروع در سير و سلوك مى
مخلصانه تالش كند، و چنين تالشى  يابد كه در راه بندگى خداى متعال اساساً عرفان واقعى براى كسى تحقق مى شود، و مى

  .بندگى و اطاعت اوست متوقف بر شناخت قبلى خداى متعال و راه
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 نتيجه گيرى

هر جوينده راه حل براى مسائل بنيادى جهان  ه تنها راهى كه فراروىآيد اينست ك اى كه از اين بررسى به دست مى نتيجه
 .تعقل است و از اينروى، جهان بينى واقعى را بايد جهان بينىِ فلسفى دانست بينى گشوده است راه عقل و روش

جهـان بينـى   منحصر دانستن جهان بينـى بـه    البته بايد توجه داشت كه منحصر دانستن راه حل مسائل مزبور را به عقل، و
آوردن جهان بينى صحيح بايستى همه مسائل فلسفى را حل كرد بلكه حل چنـد   فلسفى، بدين معنى نيست كه براى بدست

. رود كافى اسـت  مى بديهى، براى اثبات وجود خدا كه اساسى ترين مسأله جهان بينى بشمار فلسفى ساده و قريب به مسأله
اى احتيـاج بـه بررسـيهاى     نسبت به هر اشكال و شـبهه  نايى بر پاسخگويىهر چند تخصص در اينگونه مسائل و كسب توا

معنى نيست كـه   منحصر دانستن شناختهاى مفيد براى حل مسائل بنيادى به شناختهاى عقلى، بدين و نيز. فلسفى بيشتر دارد
توان از مقـدماتى   ت عقلى مىبلكه در بسيارى از استدالال از ساير معلومات به هيچ وجه براى حل اين مسائل، استفاده نشود

مسائل ثانوى و اعتقادات  آيد، چنانكه براى حل از راه علم حضورى و يا از راه حس و تجربه بدست مى استفاده كرد كه يا
 و. اثبات نمود) منابع معتبر دين(آنها را براساس محتواى كتاب و سنت  توان از شناختهاى تعبدى استفاده كرد و فرعى مى

مراحـل سـير و سـلوك، بـه مكاشـفات و       توان با پيمودن  از دستيابى به جهان بينى و ايدئولوژى صحيح مىسرانجام، پس
 .استدالل عقلى، اثبات شده را بدون وساطت مفاهيم ذهنى دريافت مشاهداتى رسيد و بسيارى از آنچه با
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 شناخت خدا

 ـ مقدمه

 شناخت حضورى و حصولى: شامل

 ـ شناخت فطرى

  مقدمه

و فرق اصلى بين جهان بينى الهـى و جهـان    دهد دانستيم كه اساس دين را اعتقاد به وجود خداى جهان آفرين، تشكيل مى
 .اعتقاد است بينى مادى نيز وجود و عدم همين

پيش از هر چيـز پاسـخ صـحيح آن را بدسـت      شود و بايد اى كه براى جوينده حقيقت، مطرح مى بنابراين، نخستين مسأله
 و براى بدست آوردن پاسخ اين سؤال همانگونه كه در درس قبل بيان شـد . يا نه  اينست كه آيا خدايى وجود داردبياورد

 .باشد و خواه منفى اى مثبت بايد عقل خود را بكار بگيرد تا به نتيجه قطعى برسد، خواه نتيجه

رسد، و به فـرض   مى) ير صفات الهىسا وحدت و عدل و(در صورت مثبت بودن نتيجه، نوبت به بررسى مسائل فرعى آن 
 .شود و ديگر نيازى به بررسى ساير مسائل مربوط به دين نخواهد بود مى منفى بودنِ نتيجه، جهان بينى مادى تثبيت

 شناخت حضورى و حصولى

 .يكى شناخت حضورى، و ديگرى شناخت حصولى: شود در مورد خداى متعال، دو نوع شناخت، تصور مى

ضورى نسبت به خدا اينست كه انسان بدون وساطت مفاهيم ذهنى، با نوعى شهود درونى و قلبى با خدا                   منظور از شناخت ح   
 .آشنا شود

انـد   عارفان بلند مرتبـه ادعـا كـرده    بديهى است كه اگر كسى شهود آگاهانه نسبت به خداى متعال داشته باشد آنگونه كه
 انكه قبال اشاره شد چنين علم حضورى و شهودى براى افراد عادى،اما همچن. داشت نيازى به استدالل و برهان عقلى نخواهد

مراتب ضعيف آن هـر چنـد در افـراد     و اما. پس از خودسازى و پيمودن مراحل سير و سلوك عرفانى، امكان پذير است
 .كند نيست براى بدست آوردن جهان بينى آگاهانه، كفايت نمى عادى هم وجود داشته باشد چون توأم با آگاهى
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آفريننده، بى نيـاز، همـه دان، و همـه تـوان     » و منظور از شناخت حصولى اينست كه انسان بوسيله مفاهيمى كلى از قبيل
موجـودى   نسبت به خداى متعال پيدا كند و همين اندازه معتقد شود كه چنين» غايبانه» شناختى ذهنى و به يك معنى »...و

ديگرى را به آنها ضميمه كند تا بـه يـك    سپس شناختهاى حصولى» ...آن كسى كه جهان را آفريده است و«وجود دارد 
 .دست يابد )جهان بينى(سيستم اعتقادى هماهنگ 

حـصولى اسـت ولـى هنگـامى كـه       آيـد همـين شـناخت    آنچه مستقيماً از كاوشهاى عقلى و براهين فلسفى بدست مـى 
 .ى آگاهانه نيز برآيددستيابى به شناخت حضور تواند درصدد شناختى حاصل شد انسان مى چنين

  شناخت فطرى

يـا  » خداشناسى، فطـرى اسـت  «برمى خوريم كه  در بسيارى از سخنان پيشوايان دينى و عارفان و حكيمان، به اين عبارت
فطـرت   براى اينكه معناى صحيح اين عبارت را دريابيم بايـد توضـيحى پيرامـون واژه    .«انسان، بالفطره خداشناس است«

 :بدهيم

دانـست كـه   ) منسوب به فطـرت (= » فطرى» توان است و امورى را مى» نوع آفرينش«اى عربى و به معناى  فطرت، واژه
 :توان سه ويژگى را براى آنها در نظر گرفت باشد، و از اينروى مى آفرينش موجودى اقتضاى آنها را داشته

از نظـر ضـعف و شـدت،     كيفيـت آنهـا  شود هر چند  فطريات هر نوعى از موجودات در همه افراد آن نوع، يافت مى -1
  .متفاوت باشد

اى از تاريخ، اقتضاء خاصـى   موجودى در برهه امور فطرى، همواره در طول تاريخ، ثابت است و چنان نيست كه فطرت -2
 .1اقتضائى ديگر داشته باشد و در برهه ديگر،

تعليم و تعلم ندارد هر چند تقويت يـا   امور فطرى از آن حيثيت كه فطرى و مقتضاى آفرينش موجودى است نيازى به -3
 .باشد جهت دادن به آنها نيازمند به آموزش

 :توان به دو دسته تقسيم كرد فطريات انسان را مى

 . شناختهاى فطرى كه هر انسانى بدون نياز به آموزش، از آنها برخوردار است-الف

 . ميلها و گرايشهاى فطرى كه مقتضاى آفرينش هر فردى است-ب
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تـوان آن را   آموزش و فراگيرى نداشته باشـد مـى   اين، اگر نوعى شناخت خدا براى هر فردى ثابت باشد كه نيازى بهبنابر
 تـوان آن را  نوعى گرايش بسوى خدا و پرسـتش او در هـر انـسانى يافـت شـود مـى       و اگر. ناميد» خداشناسى فطرى«

 .ناميد» خداپرستى فطرى»

از ويژگيهاى روانى انسان دانـسته و آن را   صاحبنظران، گرايش به دين و خدا رادر درس دوم اشاره كرديم كه بسيارى از 
. شده است افزاييم كه شناخت خدا نيز مقتضاى فطرت انسان، دانسته اكنون مى. ناميده اند «عاطفه دينى«يا » حس مذهبى«

اى كـه   بگونه. باشد گاهانه نمىشناختى آ خداشناسى نيز اما همچنانكه فطرت خداپرستى، يك گرايش آگاهانه نيست فطرت
 .عقالنى براى شناختن خداى متعال، بى نياز كند افراد عادى را از تالش

ضعيفى از شناخت حضورى فطـرى برخـوردار    ولى اين نكته را نبايد فراموش كرد كه چون هر فردى دست كم از مرتبه
 اش را تقويت كند و بـه  جاً شناخت شهودى ناآگاهانهوجود خدا را بپذيرد و تدري تواند با اندكى فكر و استدالل، است مى

 .مراتبى از آگاهى برساند

اى بـراى   آشناست و در ژرفاى روح وى مايه فطرى بودن شناخت خدا بدين معنى است كه دل انسان، با خدا: حاصل آنكه
كـه   اى نيـست  عادى بگونـه اما اين مايه فطرى در افراد . قابل رشد و شكوفايى است شناخت آگاهانه خدا وجود دارد كه

 .ايشان را بكلى بى نياز از انديشيدن و استدالل عقلى كند

  

  

  

  

  

  



 ١٦

 راه ساده خداشناسى

 ـ راههاى شناخت خدا

 ويژگيهاى راه ساده: شامل

 ـ نشانه هاى آشنا

 راههاى شناخت خدا

فلـسفى و كالمـى و بيانـات    كتابهاى مختلـف   براى شناختن خداى متعال، راههاى فراوان و گوناگونى وجود دارد كه در
يكـديگر   اين داليل و براهين از جهات مختلفى بـا . آسمانى به آنها اشاره شده است پيشوايان دينى و نيز در متن كتابهاى

شده در حالى كه بعـضى ديگـر از مقـدمات عقلـى      مثالً در بعضى از آنها از مقدمات حسى و تجربى استفاده: تفاوت دارند
را  مستقيماً درصدد اثبات خداى حكيم هستند در صورتى كه بعضى ديگر تنها موجـودى  د؛ و بعضىمحض، تشكيل يافته ان

بايـست بـراهين    شناختن صفات او مـى  و براى) واجب الوجود(كنند كه وجودش مرهون موجود ديگرى نيست  اثبات مى
 .ديگرى اقامه شود

بعـضى از آنهـا   : اى وجـود دارد  عبور از رودخانه كه براىتوان داليل خداشناسى را به راههايى تشبيه كرد  از يك نظر مى
بـزودى بـه    تواند به آسانى از آن بگـذرد و  روى رودخانه كشيده شده و عابر سبكبار مى اى است كه مانند پل چوبى ساده

تـر   نىاستحكام بيشترى برخوردار است ولـى راه را طـوال   منزل مقصودش برسد، بعضى ديگر مانند پلهاى سنگىِ طوالنى از
است كه براى عبـور   ديگر مانند راه آهنهاى پر پيچ و خم و داراى فراز و نشيبها و تونلهاى عظيم كند، و باالخره بعضى مى

 .قطارهاى سنگين ساخته شده است

بشناسد و به بندگى او بپردازد، اما كسى كـه   تواند از راههاى خيلى ساده، خداى خود را انسانى كه ذهن سبكبارى دارد مى
و  كشيده است بايد از پل سنگى عبور كند، و باالخره كسى كه خروارهـا بـار شـبهات    بار سنگينى از شبهات را بر دوش

را برگزيند كه داراى زيرسازيهاى محكم و استوار باشد هر چند پيچ و خمهـا و   كند بايد راهى وساوس را با خود حمل مى
 .فراز و نشيبهاى زيادى داشته باشد

 

اما راههاى پر . پردازيم يكى از راههاى متوسط مى كنيم و سپس به بيان نخست به راه ساده خداشناسى، اشاره مىما در اينجا 
مشوب به شـبهات   حل بسيارى از مسائل زيربنائى فلسفى است بايد كسانى بپيمايند كه ذهنشان پيچ و خم را كه متوقف بر

 .دورافتاده، برآمده اند انفراوان شده يا درصدد زدودن شبهات و نجات دادن گمراه
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 ويژگيهاى راه ساده

 :راه ساده خداشناسى، امتيازات و ويژگيهايى دارد كه مهمترين آنها از اين قرار است

تـوان در ايـن زمينـه، مطـرح كـرد و از       كه مى اين راه نيازى به مقدمات پيچيده و فنى ندارد و ساده ترين بيانى است -1
 .از معلومات باشند قابل فهم و هضم است  سطحىاينروى، براى همه مردم در هر

برخالف بسيارى از براهين فلسفى و كالمـى كـه    شود رهنمون مى» خداى آفريننده دانا و توانا«اين راه مستقيماً بسوى  -2
 كنند و علم و قدرت و حكمت و خالقيت و ربوبيت و ديگر صفات اثبات مى» الوجود واجب«نخست موجودى را بعنوان 

 .بايست با براهين ديگرى ثابت كرد ا مىاو ر

كنـد و بـا تأمـل در     معرفت فطرى را ايفاء مى اين راه، بيش از هر چيز، نقش بيدار كردن فطرت و به آگاهى رساندن -3
كند،  مى دهد كه گويا دست خدا را در ايجاد و تدبير پديده هاى جهان، مشاهده دست مى موارد آن، حالتى عرفانى به انسان

 . دستى كه فطرت او با آن، آشناستهمان

انـد و   راه را براى توده هاى مـردم برگزيـده   با توجه به اين ويژگيهاست كه رهبران دينى و پيشوايان اديان آسمانى، اين
احتجاج و بحـث   اند و روشهاى ديگر را يا به خواص، اختصاص داده اند، يا در مقام كرده همگان را به پيمودن آن، دعوت

 .مندان ملحد و فيلسوفان مادى بكار گرفته اندبا انديش

 ـ نشانه هاى آشنا

گويى هر يك . است» تفكر در آيات الهى«كريم  راه ساده خداشناسى، تأمل در نشانه هاى خدا در جهان، و به تعبير قرآن
بـسوى   ربـه دل را آسمان و در وجود انسان، نشانى از مقصود و مطلوب آشـنا دارنـد و عق   از پديده هاى جهان در زمين و

 .كنند مركز هستى كه هميشه و در همه جا حضور دارد هدايت مى

خواندن آن، با نويسنده آگـاه و هدفـدارى آشـنا     اى از اوست، مگر نه اينست كه با همين كتابى كه در دست داريد نشانه
آمـده و   مادى بـى هـدف بوجـود   ايد كه اين كتاب در اثر يك سلسله فعل و انفعاالت  داده شويد؟ آيا هيچگاه احتمال مى

دائرة المعارف بـزرگ چنـد صـد جلـدى در اثـر       نويسنده هدفدارى ندارد؟ آيا احمقانه نيست كه كسى بپندارد كه يك
بـا   آمده است بدينگونه كه ذرات آنها بصورت حروفى در آمده و با برخورد تصادفى انفجارى در يك معدن فلزات بوجود

 !تنظيم و صحافى شده است؟  پديد آورده و سپس كاغذها با تصادف ديگرىپاره هاى كاغذ، نوشته هايى را

اسرار و حكمتهاى شناخته و ناشـناخته، هـزاران    اما پذيرفتن تصادفات كور براى تبيين پيدايش اين جهان عظيم با آن همه
 !است تر از آن پندار بار احمقانه
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شـود و همگـى يـك     سراسر جهان، مشاهده مى ين نظمهايى دراى از ناظم هدفدار است و چن آرى، هر نظم هدفمندى نشانه
 .آفريننده حكيمى آن را پديد آورده و همواره دست اندركار اداره آن است دهند كه نظام كلى را تشكيل مى

بوى خوش، ظـاهر گـشته اسـت، و درخـت      بوته گلى كه در باغچه روييده و از ميان خاك و كود، با چهره رنگارنگ و
آورد و سـاير   مقادير زيادى سيب خوشرنگ و خوشبوى و خوشمزه ببار مـى  انه كوچكى برآمده و هر سالهسيبى كه از د

 ...مختلف با شكلها و رنگها و خواص گوناگون درختان

اى كه تـازه متولـد    زند و گوساله به زمين مى اى كه از تخم بيرون آمده، نوك سرايد، و جوجه نيز بلبلى كه بر شاخ گل مى
همگـى   ...شيرى كه در پستان مادر فراهم شده و براى نوشيدن نوزاد، مهيا گشته اسـت و  مكد و  مادرش را مىشده پستان

 .نشانه هاى اويند

همزمان با تولد نـوزادان، وجـود    راستى چه هماهنگى عجيب و تدبير شگفت انگيزى در پديد آمدن شير در پستان مادران
 !دارد

 

پيمايند، و مرغان دريايى كه آشيانه هاى خود را  مى ى، كيلومترها راه براى نخستن بارماهيهايى كه هر ساله براى تخم ريز
زنند، و زنبورهـاى عـسل    نمى شناسند و حتى براى يكبار هم اشتباهاً به آشيانه ديگرى سر دريايى مى در ميان انبوه گياهان

ى اسـتفاده از گلهـاى معطـر، شـامگاهان بـه      پيمودن راههاى طوالنى برا شوند و پس از كه هر صبح از كندوها خارج مى
 .همگى نشانه هاى اويند... خودشان بازمى گردند و كندوهاى

از اندازه نيازشان شـير و عـسل، توليـد     عجيبتر آنكه هم زنبورهاى عسل و هم گاو و گوسفندهاى شيرده چندين بار بيش
 !مند شود استثنايى و برگزيده، از آنها بهره كنند تا انسان، اين آفريده مى

 !پردازد انگارد و درباره او به جدال و ستيزه مى اما انسان ناسپاس، ولى نعمت آشناى خود را نشناخته مى

تركيب بدن از جهازات هماهنگ، تركيب هـر   :شود در همين بدن انسان، شگفت انگيزترين آثار تدبير حكيمانه ديده مى
اند  آمده  سلول زنده خاص با اينكه همگى آنها از يك سلول مادر پديداز ميليونها جهاز از اعضاء متناسب، تركيب هر عضو

اندام در مناسبترين جاى بـدن و حركـات و فعاليتهـاى     و تركيب هر سلول از مواد الزم به نسبت معين و قرار گرفتن هر
ساختن قند به انـدازه   ،مانند جذب اكسيژن بوسيله ششها و انتقال آن بوسيله گلبولهاى قرمز خون هدفدار اعضاء و جهازات

سلولهاى جديد، مبارزه با ميكروبها و دشمنان مهاجم بوسيله گلبولهاى  الزم بوسيله كبد، ترميم نسوج آسيب ديده با پيدايش
كارهاى حياتى بدن به عهده دارند  ترشح هورمونهاى مختلف بوسيله غده هاى متعدد كه نقشهاى مهمى را در تنظيم سفيد و

 . هاى اويندهمگى نشانه... و
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بدرستى به ريزه كاريهاى آن پى ببرند بوسيله چـه   اند اين نظام عجيبى كه هزاران دانشمند در طول دهها قرن هنوز نتوانسته
 كسى برقرار شده است؟

 .راز آفرينش انسان، اثبات وجود خدا، نشانه هاى او

آورند كه سيستم بزرگتر هدفمندى  مى پديداى از سلولها عضوى را  هر سلولى يك سيستم كوچك هدفمند است و مجموعه
 اما كار به همين جا. دهند پيچيده، سيستم كلى و هدفمند بدن را تشكيل مى است و مجموعه سيستم هاى گوناگون و در هم

دهنـد   سيستم عظيم كران ناپيدا را تشكيل مى يابد بلكه سيستمهاى بى شمار از موجودات جاندار و بى جان، يك خاتمه نمى
 .شود حكيمانه واحدى با كمال نظم و انسجام، اداره مى م جهان طبيعت كه تحت تدبيربنا

  .«ذلكُم اللّه فَأَنّى تُؤْفَكُونَ»

طبيعى، بيشتر كشف شود اسـرار و حكمتهـاى    بديهى است هر قدر دانش بشر، گسترش يابد و قوانين و روابط پديده هاى
  همين پديده هاى ساده و نشانه هاى روشن، براى دلهاى پـاك و نـاآلوده،  تأمل در ولى. گردد آفرينش، بيشتر آشكار مى

  .كند كفايت مى
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 اثبات واجب الوجود

 ـ مقدمه

 ـ متن برهان

 ـ امكان و وجوب

 علت و معلول: شامل

 ـ محال بودن تسلسل علل

 ـ تقرير برهان

 مقدمه

براهين زيادى را براى اثبات خـداى متعـال، اقامـه     )متكلمين(در درس پيشين اشاره كرديم كه فالسفه الهى و علماء كالم 
مقدمات كمتـرى   ما در ميان همه آنها يك برهان را كه نياز به. فلسفه و كالم، مذكور است اند كه در كتب مبسوط كرده

 كه اين برهـان،  ولى بايد توجه داشت. پردازيم توضيح آن مى دارد و در عين اتقان، سهل التناولتر هست برمى گزينيم و به
كنـد و   اسـت اثبـات مـى    يعنى موجودى كه وجودش ضرورى و بى نياز ايجاد كننده» واجب الوجود«بعنوان  خدا را تنها

 .زمان و مكان نداشتن را بايد با براهين ديگرى اثبات كرد صفات ثبوتيه او مانند علم و قدرت و جسمانى نبودن و

 متن برهان

و . عقال از اين دو فرض، خارج نيست  الوجود است يا ممكن الوجود، و هيچ موجودىموجود بحسب فرض عقلى يا واجب
 دانست، زيرا ممكن الوجود نياز به علت دارد و اگر همه علتها هم ممكن الوجود توان همه موجودات را ممكن الوجود نمى

تسلسل علتها محال : ت، به ديگر سخنياف و به نوبه خود نيازمند به علت ديگرى باشند هيچگاه هيچ موجودى تحقق نخواهد
 .شود كه خودش معلول موجود ديگرى نباشد يعنى واجب الوجود باشد منتهى مى است، پس ناچار سلسله علتها به موجودى

محض، تشكيل يافتـه و نيـازى بـه     اين برهان، ساده ترين برهان فلسفى براى اثبات وجود خداست كه از چند مقدمه عقلى         
 بايست توضيحى اين برهان از مفاهيم و اصطالحات فلسفى، استفاده شده مى ولى چون در.  تجربى نداردهيچ مقدمه حسى و

 .داده شود پيرامون اين اصطالحات و مقدماتى كه برهان مزبور از آنها تشكيل يافته است
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 امكان و وجوب

مـثالً در ايـن قـضيه    . يابـد  كيل مـى تش (موضوع و محمول(اى هر قدر ساده باشد دست كم از دو مفهوم اساسى  هر قضيه
محمـول آن  » روشن«موضوع قضيه، و » خورشيد«روشنى براى خورشيد دارد  كه داللت بر ثبوت» خورشيد روشن است«
 .باشد مى

عدد سه بزرگتر از عدد چهار «: گفته شود يا محال است مانند اينكه: ثبوت محمول براى موضوع، از سه حال، خارج نيست
 و يا نه محال است و نه ضرورت دارد مانند» عدد دو، نصف عدد چهار است«كه   دارد مانند اين قضيهيا ضرورت» است

 .«خورشيدى باالى سرِ ما قرار دارد»

يـا  » ضـرورت «دوم، داراى وصـف   و در صـورت » امتنـاع «طبق اصطالح منطقى، در صورت اول، قضيه، داراى وصف 
 .باشد مى) بمعناى خاص) «امكان«و در صورت سوم داراى وصف » وجوب«

يابد،  و محال باشد هيچگاه وجود خارجى نمى شود و چيزى كه ممتنع بحث مى» موجود«اما نظر به اينكه در فلسفه، درباره 
 واجـب الوجـود  : فرض عقلى به واجب الوجود و ممكن الوجود، تقـسيم كـرده انـد    از اينروى فالسفه، موجود را بحسب

نداشته باشد و طبعاً چنين موجودى ازلى و  د وجود داشته باشد و نيازى به موجود ديگرىعبارتست از موجودى كه خودبخو
 چيزى در يك زمان، نشانه اينست كه وجودش از خودش نيست و براى وجود يـافتن،  ابدى خواهد بود زيرا معدوم بودن

و ممكـن الوجـود عبارتـست از    . شود مى نياز به موجود ديگرى دارد كه سبب يا شرط تحقق آنست و با فقدان آن مفقود
 .يافتنش منوط به موجود ديگرى است موجودى كه خودبخود وجود ندارد و تحقق

كند ولى داللتى نـدارد بـر    الوجود را نفى مى اين تقسيم كه براساس فرض عقلى، انجام گرفته است بالضروره وجود ممتنع
صدق اين قضيه : و به ديگر سخن. هستند) ممكن الوجود وواجب الوجود (از دو قسم  اينكه موجودات خارجى از كداميك

الوجـود باشـد،    يكى آنكه هر موجودى واجب الوجود باشد، دوم آنكه هر موجودى ممكـن : شود مى به سه صورت، تصور
بنابر فرض اول و سـوم، وجـود واجـب    . الوجود باشند سوم آنكه بعضى از موجودات، واجب الوجود و بعضى ديگر ممكن

باشـند   اين فرض را مورد بررسى قرار داد كه آيا ممكن است همه موجودات، ممكن الوجود  ثابت است پس بايدالوجود،
گردد هر چند اثبات وحـدت و   يقينى، ثابت مى يا نه؟ و با ابطال اين فرض است كه وجود واجب الوجود بصورت قطعى و

 .ديگرى اثبات شود بايست با براهين ساير صفات او مى

 

ضميمه كرد و آن اينست كه ممكن الوجود بـودن   ن، براى ابطال فرض دوم، بايد مقدمه ديگرى را به برهان مزبور،بنابراي
 انـد بـه ايـن    مقدمه، بديهى نيست و بهمين جهت درصدد اثبات و تبيين آن برآمـده  ولى اين. همه موجودات محال است



 ٢٢

سلسله علل به موجودى منتهى شـود كـه    پس بايد. ل استممكن الوجود نياز به علت دارد، و تسلسل در علل، محا: صورت
و از اينجاست كه پاى مفاهيم فلـسفى ديگـرى بـه ميـان     . واجب الوجود باشد ممكن الوجود و محتاج به علت نباشد يعنى

 .كه بايد توضيحى پيرامون آنها داده شود آيد مى

 علت و معلول

ديگرى داشته باشـد بـه اصـطالح فلـسفى،      ه نوعى توقف بر آناگر موجودى نيازمند به موجود ديگرى باشد و وجودش ب
 ولى علت، ممكن است بى نياز مطلق نباشد بلكه خودش نيـز . نامند مى» علت«را  و آن ديگرى» معلول«موجود نيازمند را 

 .لق خواهد بودنداشت علت مطلق و بى نياز مط اما اگر علتى هيچگونه نياز و معلوليتى. نيازمند و معلول موجود ديگرى باشد

هـر  «بايد به توضيح اين مقدمـه بپـردازيم كـه     تا اينجا با اصطالح فلسفى علت و معلول و تعريف آنها آشنا شديم، اكنون
 .«است ممكن الوجودى نيازمند به علت

 تحقق موجود يا موجودات ديگـرى خواهـد   با توجه به اينكه ممكن الوجود خودبخود وجود ندارد ناچار وجودش منوط به
 ثابت است و) بالذات(محمولى كه براى موضوعى در نظر گرفته شود يا خودبخود  بود زيرا اين قضيه، بديهى است كه هر

) نـور (است و يا به واسـطه چيـز ديگـرى     شود مثالً هر چيزى يا خودبخود روشن ثابت مى) بالغير(يا در اثر امر ديگرى 
شود و محال اسـت كـه    چرب مى (روغن(ا بوسيله چيز ديگرى مى شود، و هر جسمى يا خودبخود چرب است و ي روشن

بوسيله چيز ديگرى متّصف به اين صفات گردد و در عين حال، روشـن   چيزى نه خودش روشنى و چربى داشته باشد و نه
  يا چرب باشد

ر خواهـد بـود،   بالذات نبود ناچـار بـالغي   پس ثبوت وجود هم براى يك موضوع يا بالذات است و يا بالغير، و هنگامى كه
آن  آيـد و معلـول   شود بواسطه موجود ديگرى بوجود مـى  خودبخود متّصف به وجود نمى بنابراين، هر ممكن الوجودى كه

 .به علت است هر ممكن الوجودى نيازمند: و اين همان اصل مسلم عقلى است كه. خواهد بود

و بر ايـن اسـاس، اشـكال    » به علت دارد احتياجهر موجودى «اند كه مفاد اصل عليت اينست كه  ولى بعضى گمان كرده
 بطور مطلق نيست بلكـه » موجود«غافل از اينكه موضوع اصل عليت ! نظر گرفت اند كه بايد براى خدا هم علتى در كرده

نيازمندى محتاج به علت است نه هـر   هر موجود وابسته و: است، و به ديگر سخن» معلول«و » ممكن الوجود«موضوع آن 
  .موجودى
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 محال بودن تسلسل علل

بايد منتهى به موجودى شود كه خودش معلـول   اى كه در اين برهان بكار گرفته شده اينست كه سلسله علل آخرين مقدمه
 و بدين ترتيب، وجود واجب الوجود بعنوان نخستين علت كـه . بى نهايت، محال است نباشد، و به اصطالح تسلسل علل تا

 .شود  به موجود ديگرى ندارد ثابت مىخودبخود موجود است و نيازى

اينست كه بطالن تسلسل در مورد علل، قريـب بـه    اند ولى حقيقت فالسفه، براهين متعددى براى ابطال تسلسل، اقامه كرده
به وجـود آن   يعنى با توجه به اينكه وجود معلول، نيازمند به علت و مشروط. شود روشن مى بداهت است و با اندك تأملى

هيچ موجودى تحقق نخواهد يافت زيـرا فـرض     فرض كنيم كه اين معلوليت و مشروطيت، عمومى باشد هيچگاهاست اگر
 .وجود موجود ديگرى كه طرف وابستگى آنها باشد معقول نيست اى از موجودهاى وابسته بدون مجموعه

از ايشان تصميم گرفته است كه       اند و آماده دويدن هستند ولى هركدام        فرض كنيد يك تيم دونده، جلو خط شروع ايستاده        
اگر اين تصميم واقعاً عموميت داشته باشد هيچگاه هيچكدام از ايشان شـروع   تا ديگرى ندود او هم شروع به دويدن نكند،

باشد هيچگـاه هـيچ موجـودى     همچنين اگر وجود هر موجودى مشروط به تحقق موجود ديگرى! دويدن نخواهند كرد به
 .اينست كه موجود بى نياز و بى شرطى وجود دارد حقق موجودات خارجى، نشانهپس ت. تحقق نخواهد يافت

 

  تقرير برهان

 :پردازيم اكنون با توجه به مقدمات ياد شده، بار ديگر به تقرير برهان مى

وجودى براى آن، ضرورت دارد و خودبخـود   يا: دانست از دو حال، خارج نخواهد بود» موجود«هر چيزى كه بتوان آنرا 
است و يا وجودش ضرورت ندارد و مرهون موجود ديگرى است و بـه اصـطالح    «واجب الوجود«وجود، و به اصطالح م
تـوان   نخواهد يافت و هيچگاه نمـى  و بديهى است كه اگر تحقق چيزى محال باشد هرگز وجود. باشد مى» الوجود ممكن«

 .ن الوجودالوجود است و يا ممك پس هر موجودى يا واجب. آن را موجود دانست

باشد معلول و نيازمند به علـت خواهـد    شود كه هر چيزى مصداق اين مفهوم روشن مى» ممكن الوجود«با دقت در مفهوم 
 نداشته باشد ناچار بوسيله موجود ديگرى بوجود آمده است چنانكه هر وصفى كه بود، زيرا اگر موجودى خودبخود وجود

كه هر موجـود وابـسته و ممكـن الوجـودى      و مفاد قانون عليت هم همين استبالذات نباشد ثبوت آن بالغير خواهد بود، 
: گفته شود پس خدا هم احتياج به علت دارد، يا: موجودى نياز به علت دارد تا گفته شود نيازمند به علت است، نه اينكه هر

 !اعتقاد به خداى بى علت، نقض قانون عليت است
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موجودى تحقـق نخواهـد يافـت، و چنـين      ود و نيازمند به علت باشد هيچگاهاز سوى ديگر اگر هر موجودى ممكن الوج
گروه، اقدام خود را مشروط به شروع ديگرى كند كه در اين صـورت، هـيچ    فرضى نظير آنست كه هر يك از افراد يك

 .موجود است پس وجود موجودات خارجى، دليل آنست كه واجب الوجودى. انجام نخواهد گرفت اقدامى

 اصفات خد

 ـ مقدمه

 ـ ازلى و ابدى بودن خدا

 صفات سلبيه: شامل

 ـ علت هستى بخش

 ـ ويژگيهاى علت هستى بخش

  مقدمه

است و بـا ضـميمه   » واجب الوجود«بعنوان  در دروس پيشين گفته شد كه مفاد بسيارى از براهين فلسفى، اثبات موجودى
  و از مجموع آنها خداى متعال با صفات ويژه خودش كـه گردد ثبوتيه وى ثابت مى كردن براهين ديگرى صفات سلبيه و

بودن براى شناختن او كـافى نيـست، زيـرا     وگرنه صرف واجب الوجود. شود كند شناخته مى او را از مخلوقات، متمايز مى
 ك سوى،از اينروى، بايد از ي. تواند مصداق واجب الوجود باشد يا انرژى هم مى ممكن است كسى گمان كند كه مثالً ماده

صفات مخـصوص مخلوقـات، منـزّه اسـت و      صفات سلبيه الهى ثابت شود تا معلوم گردد كه واجب الوجود از اتّصاف به
 از سوى ديگر، بايد صفات ثبوتيه الهى ثابت شود تا هـم شايـستگى او بـراى    شود، و تطبيق بر يكى از مخلوقات وى نمى

 .فروع آنها فراهم شود عقايد مانند نبوت و معاد وپرستش، روشن گردد و هم زمينه براى اثبات ساير 

و بـه ديگـر   . باشد براى وجود ممكنات مى از برهان گذشته بدست آمد كه واجب الوجود، نيازى به علت ندارد و او علت
يكى بى نيازى او از هر موجود ديگرى، زيـرا اگـر كمتـرين نيـازى بـه      : شد دو صفت براى واجب الوجود، ثابت: سخن
همـين  ) در اصـطالح فلـسفى  (علت  ديگرى داشته باشد آن موجود ديگر، علت او خواهد بود، و دانستيم كه معناى موجود

ديگر آنكه موجودات ممكن الوجود، معلـول و نيازمنـد بـه او هـستند و او      و. است كه موجود ديگرى نيازمند به او باشد
 .باشد علت براى پيدايش آنها مى نخستين
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ثبوتيه واجب الوجود را اثبـات       پردازيم و صفات سلبيه و      ز اين دو نتيجه، به بيان لوازم هر يك از آنها مى           اينك با استفاده ا   
براهين متعددى در كتب فلسفى و كالمى، ذكر شده است ولى ما بـراى رعايـت    كنيم البته براى اثبات هر يك از آنها مى

ارتباط آنها با برهان گذشته، محفـوظ   كنيم كه  را انتخاب مىفراگيرى و حفظ انسجام و پيوستگى مطالب، براهينى سهولت
 .باشد

 

 ازلى و ابدى بودن خدا

بود و با مفقود بودن علتش بوجود نخواهـد   اگر موجودى معلول و نيازمند به موجود ديگرى باشد وجودش تابع آن خواهد
چـون   ندى و ممكن الوجود بـودن آن اسـت، و  اى از زمان، نشانه نيازم موجودى در برهه معدوم بودن: به ديگر سخن. آمد

 .موجود خواهد بود واجب الوجود، خودبخود وجود دارد و نيازمند به هيچ موجودى نيست هميشه

بودن، يعنى در گذشـته، سـابقه عـدم نداشـته      يكى ازلى: شود بدين ترتيب، دو صفت ديگر براى واجب الوجود، اثبات مى
 و گاهى مجموع اين دو صفت را تحت عنـوان . ينده هم هيچگاه معدوم نخواهد شدآ است، و ديگرى ابدى بودن، يعنى در

 .كنند بيان مى» سرمدى»

الوجود نخواهد بود، و بطالن فرض واجب الوجـود   بنابراين، هر موجودى كه سابقه عدم يا امكان زوال، داشته باشد واجب
 .گردد مى بودنِ هر پديده مادى، آشكار

 صفات سلبيه

باشـد و   هر مركبى نيازمند به اجزاءش مـى  ز لوازم واجب الوجود، بساطت و مركب نبودن از اجزاء است زيرايكى ديگر ا
 .و مبرّى است واجب الوجود از هرگونه نيازى منزّه

دو پاره خط مفروض در ضمن يك خط هستند،  و اگر فرض شود كه اجزاء واجب الوجود، وجود بالفعلى ندارند بلكه مانند
تحقـق   كه داراى اجزاء بالقوه باشد عقال قابل تجزيه خواهد بود هر چند در خارج،  نيز باطل است، زيرا چيزىچنين فرضى

به دو پاره خط نيم مترى، تقسيم شود ديگـر   نيابد و معناى امكان تجزيه، امكان زوال كل است چنانكه اگر خط يك مترى
 .ب الوجود، امكان زوال نداردقبال دانستيم كه واج خط يك مترى، وجود نخواهد داشت، و

كه هيچ موجـود جـسمانى، واجـب الوجـود      شود و چون تركيب از اجزاء بالفعل و بالقوه، از خواص اجسام است ثابت مى
شود كه خداى متعـال،   و نيز روشن مى. گردد ثابت مى جسمانى نبودن خداى متعال، تجرّد و: نخواهد بود، و به ديگر سخن

 .جسمانيات است ابل ادراك با هيچ حس ديگرى نيست، زيرا محسوس بودن آن خواص اجسام وق قابل رؤيت با چشم و
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شـود،   داشتن نيز از واجب الوجود، سلب مى از سوى ديگر، با نفى جسميت، ساير خواص اجسام مانند مكان داشتن و زمان
عمـر   ر چيز زمانـدارى از نظـر امتـداد و   و همچنين ه. كه داراى حجم و امتداد باشد شود زيرا مكان براى چيزى تصور مى

توان بـراى خـداى    بنابراين، نمى. رود بالقوه بشمار مى باشد و اين نيز نوعى امتداد و تركيب از اجزاء زمانى، قابل تجزيه مى
 .در نظر گرفت، و هيچ موجود مكاندار و زماندارى واجب الوجود نخواهد بود متعال، مكان و زمانى

شود زيرا هيچ حركت و تحولى بـدون   مان از واجب الوجود، حركت و تحول و تكامل هم از او نفى مى       و سرانجام با نفى ز    
 .زمان، امكان پذير نيست

اند يـا او را   نزول از آسمان را به او نسبت داده اند يا حركت و بنابراين، كسانى كه براى خدا مكانى مانند عرش، قائل شده
  .اند اند خدا را بدرستى نشناخته وى را قابل تحول و تكامل شمردهاند يا  پنداشته قابل رؤيت با چشم

شود و معنـاى   باشد از خداى متعال نفى مى بطور كلى هرگونه مفهومى كه داللت بر نوعى نقص و محدوديت و نياز، داشته
 .صفات سلبيه الهى همين است

  علت هستى بخش

اينـك بـه بررسـى    . پيدايش ممكنات اسـت  ه واجب الوجود، علتنتيجه دومى كه از برهان گذشته بدست آمد اين بود ك
بيـان   دهيم و آنگاه ويژگيهاى عليت الهـى را  توضيحى كوتاه پيرامون اقسام علت مى پردازيم و نخست، لوازم اين نتيجه مى

 .كنيم مى

ـ    اطالق مى علت به معناى عامش بر هر موجودى كه طرف وابستگىِ موجود ديگرى باشد امل شـروط و  گـردد و حتـى ش
است كه هيچ نوع وابستگى به موجود ديگرى نـدارد و حتـى    متعال به اين معنى و علت نداشتن خداى. شود معدات هم مى

  .توان در نظر گرفت هيچ شرط و معدى هم براى او نمى

 

باشـد و بـراى    خاصى از عليت فاعلى مـى  اما علت بودن خداى متعال براى مخلوقات، به معناى هستى بخش است كه قسم
 .به اقسام علت بيفكنيم و تفصيل آنها را به كتب فلسفى، حواله دهيم توضيح اين مطلب ناچاريم نظرى اجمالى

ضرورت دارد و نيز الزم است كه يك عامل  ...مى دانيم كه براى روييدن گياه، وجود بذر و خاك مناسب و آب و هوا و
شد علتهاى  و همه اينها طبق تعريفى كه براى علت، ذكر. ب را به آن برساندبيفشاند و آ طبيعى يا انسانى، بذر را در خاك

 .روند رويش گياه بشمار مى
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كرد، مثالً آن دسـته از علـل كـه وجـود آنهـا       توان از ديدگاههاى مختلف، به اقسامى تقسيم اين علتهاى گوناگون را مى
مانند ) ديگر كه بقاء آنها براى بقاء معلول، الزم نيستو آن دسته » علل حقيقى«دارد  همواره براى وجود معلول، ضرورت

و سـاير  » علـل جانـشينى  «نيز علتهاى جانشين پذير را  و. شوند ناميده مى» معدات«يا » علل اعدادى«) كشاورز براى گياه
 .نامند مى «علل انحصارى«علتها را 

توان در مـورد   تفاوت دارد، و نمونه آنرا مى  شداما نوع ديگرى از علت هست كه با همه آنچه در مورد رويش گياه گفته
 كنـد  هنگامى كه انسانى يك صورت ذهنى را در ذهن خودش ايجاد مى: مالحظه كرد نفس و بعضى از پديده هاى نفسانى

يابد كـه وجـود    تحقق مى» اراده«و بنام  «صورت ذهنى«اى نفسانى و روانى بنام  گيرد پديده يا تصميم بر انجام كارى مى
استداللى  اى است كه هيچ ولى اين نوع معلول، بگونه. رود اينروى، معلول آن بشمار مى ، منوط به وجود نفس است و ازآن

در عين حال، فاعليت نفس، نسبت به صورت ذهنـى يـا    .تواند جدا و مستقل از آن وجود داشته باشد از علتش ندارد و نمى
فاعليـت   بنـابراين، . گيـرد  ديت و ممكن الوجود بودنِ آن، نشأت مـى كه از نقص و محدو اراده، مشروط به شرايطى است

باالتر و كاملتر است و نظيـرى در ميـان سـاير     واجب الوجود براى جهان، از فاعليت نفس نسبت به پديده هاى روانى هم
 .به اوست بستهآورد معلولى كه تمام هستيش وا هيچگونه نيازى معلول خود را به وجود مى فاعلها ندارد زيرا او بدون

 ويژگيهاى علت هستى بخش

  :توان چند ويژگى مهم را براى علت هستى بخش در نظر گرفت با توجه به آنچه گفته شد مى

تا بتوانـد بـه هـر موجـودى بـه انـدازه        علت هستى بخش بايد كماالت همه معلوالت را به صورت كاملترى دارا باشد -1
تش افاضه نمايد برخالف علتهاى معدى كه تنها زمينه تحول و تغيير معلوالت را فراهم مى ظرفينـدارد   كنند و لزومى و ماد

باشد، يا پدر و مـادر، واجـد كمـاالت فرزندانـشان      كه واجد كماالت آنها باشند، مثالً لزومى ندارد كه خاك داراى گياه
  .1جودى را داشته باشدبايد در عين بساطت و تجزيه ناپذيرى، همه كماالت و اما خداى هستى بخش،. باشند

و بـا آفـرينش آن،   » آفريند آن را مى» آورد، و در يك كلمه علت هستى بخش، معلول خود را از نيستى به هستى مى -2
فاعلهاى طبيعى كه كار آنها تنها دگرگون ساختن معلول موجود، و مـصرف   شود برخالف چيزى از وجود وى كاسته نمى

مستلزم تجزيـه پـذيرى و تغييـر     ينكه چيزى از ذات واجب الوجود، جدا و كنده شودو فرض ا. نيرو و انرژى است كردن
 .پذيرى ذات الهى است كه بطالنش ثابت گرديد

ضرورت دارد، برخالف علت اعدادى كه  علت هستى بخش، علتى است حقيقى، و از اينروى وجود او براى بقاء معلول -3
 .بقاء معلول، نيازى به او ندارد

خودش نيازى به خدا ندارد، و نيز سـخنى كـه از     آنچه از بعضى از متكلمين اهل سنت، نقل شده كه عالم در بقاءبنابراين،
كـار   كه جهان طبيعت همانند ساعتى است كه يك بار و براى هميشه كوك شده و ديگر برخى از فالسفه غربى نقل شده
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همه شئون و اطوارش نيازمند به خداى متعال  تى همواره دربلكه جهان هس. كردنش نياز به خدا ندارد، دور از حقيقت است
ريزنـد   اگر نـازى كنـد از هـم فـرو    «هستى خوددارى كند هيچ چيزى باقى نخواهد ماند  اى از افاضه باشد و اگر لحظه مى

 .«قالبها

 صفات ذاتيه

 ـ مقدمه

 ـ صفات ذاتيه و فعليه

 ـ اثبات صفات ذاتيه

 حيات: شامل

 ـ علم

 ـ قدرت

مهمقد  

دارد و هـر نـوع كمـالى كـه در هـر       دانستيم كه خداى متعال كه علت هستى بخش جهان است همه كماالت وجـود را 
تـوان   و براى تقريب به ذهن مى. افاضه آن، چيزى از كماالت وى كاسته شود موجودى يافت شود از اوست بدون اينكه با

البته افاضـه وجـود و   . از علمش بكاهد آموزد بدون اينكه چيزى ىاين مثال بهره گرفت كه معلم از علم خود به متعلم م از
 باالتر از اين مثال است، و شايد رساترين تعبير در اين زمينه اين باشـد كـه   كماالت وجودى از طرف خداى متعالى، بسى

اللّـه نُـور   » :اده كـرد توان استف آيه شريفه مى اى از ذات مقدس الهى است چنانكه از اين عالم هستى، پرتو و جلوه: بگوييم
 .«السماوات و الْأَرضِ

داشته باشد و مستلزم هيچ نقص و محدوديتى نباشد  با توجه به كماالت نامتناهى الهى، هرگونه مفهومى كه داللت بر كمال
ات حـضر  خواهد بود چنانكه در آيات كريمه قرآن و روايـات شـريفه و ادعيـه و مناجاتهـاى     قابل صدق بر خداى متعال

محبت و بهجت و مانند آنهـا بـه خـداى متعـال،      معصومين عليهم الصلوة و السالم مفاهيمى از قبيل نور و كمال و جمال و
معينى از  شود تعداد كتب عقايد و فلسفه و كالم اسالمى به عنوان صفات الهى، مطرح مى اما آنچه در. نسبت داده شده است

از اينروى، نخست توضيحى درباره اين تقـسيم  . گردد مى تقسيم)  صفات فعليهصفات ذاتيه و(صفات است كه به دو دسته 
 .پردازيم مهمترين آنها مى اثبات دهيم و سپس به ذكر و مى
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 صفات ذاتيه و فعليه

شـود   به نوعى از كمال، از ذات الهى انتزاع مى شود يا مفاهيمى است كه با توجه صفاتى كه به خداى متعال، نسبت داده مى
ماننـد   شـود  يا مفاهيمى است كه از نوعى رابطه بين خداى متعال و مخلوقـاتش انتـزاع مـى    انند حيات و علم و قدرت، وم

 .نامند مى» فعليه صفات«و دسته دوم را » صفات ذاتيه«دسته اول را . خالقيت و رزاقيت

مصداق عينى آنهاسـت، امـا دسـته دوم     فرق اصلى بين اين دو دسته از صفات آنست كه در دسته اول، ذات مقدس الهى،
و آفريدگان دارد و ذات الهى و ذوات مخلوقات به عنوان طرفين اضـافه در   اى بين خداى متعال حكايت از نسبت و اضافه

شود و خدا و مخلوقـات،   الهى، انتزاع مى شوند مانند صفت خالقيت كه از وابستگى وجودى مخلوقات به ذات گرفته مى نظر
 در خارج، حقيقت عينى ديگرى غير از ذات مقدس الهى و ذوات مخلوقـات بنـام   دهند و اضافه را تشكيل مىطرفين اين 

از صـفات ذات اسـت و   » قـدرت «ولـى   البته خداى متعال در ذات خود قدرت بر آفريـدن دارد . وجود ندارد» آفريدن»
آيـد   از صفات فعليه بـشمار مـى  » آفريدگار«ى شود و از اينرو انتزاع مى مفهومى است اضافى كه از مقام فعل،» آفريدن«

 .كند مى در نظر گرفته شود كه بازگشت به صفت قدرت» قادر بر آفريدن«اينكه بمعناى  مگر

صرات،    و اما سميع و بصير. مهمترين صفات ذاتيه الهى، حيات و علم و قدرت است بـاگر به معناى عالم به مـسموعات و م
باشد كه از رابطه  كند و اگر منظور از آنها شنيدن و ديدن بالفعل بازگشت به عليم و قدير مى يا قادر بر سمع و ابصار باشد

» علـم «شود بايد از صفات فعليه شمرده شود چنانكه گاهى  انتزاع مى بين ذات شنونده و بيننده با اشياء قابل شنيدن و ديدن
 .گردد موسوم مى» علم فعلى«رود و بنام  همين عنايت بكار مى نيز به

 .اند كه بعداً درباره آنها بحث خواهد شد بعضى از متكلمين، كالم و اراده را نيز از صفات ذاتيه بشمار آورده

 اثبات صفات ذاتيه

رود  هنگامى كه در مورد مخلوقات بكـار مـى   ساده ترين راه براى اثبات حيات و قدرت و علم الهى اينست كه اين مفاهيم
در  زيرا هر كمالى كـه . بايد كاملترين مرتبه آنها در علت هستى بخش، موجود باشد كند پس ىحكايت از كماالت آنها م

باشد تا به ديگران افاضه كند و ممكـن نيـست    هر مخلوقى يافت شود از خداى متعال است و بخشنده آنها بايد واجد آنها
 كنـد خـودش   ا به مخلوقات، افاضه مـى فاقد حيات باشد يا كسى كه علم و قدرت ر آفريند خودش كسى كه حيات را مى

. باشـد  وجود آنها در آفريدگار متعال مـى  پس وجود اين صفات كماليه در بعضى از مخلوقات، نشانه. جاهل و ناتوان باشد
 .خداى متعال، داراى حيات و علـم و قـدرت نامتنـاهى اسـت    : به ديگر سخن. باشد بدون اينكه توأم با نقص و محدوديتى

 .پردازيم بيشترى درباره هر يك از اين صفات مىاينك به توضيح 
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 حيات

گياهان كـه داراى رشـد و نمـو هـستند، و      يكى: رود در مورد دو دسته از مخلوقات بكار مى) زنده بودن(= مفهوم حيات 
نمـو   شد واما معناى اول، مستلزم نقص و نياز است زيرا الزمه ر. باشند و اراده مى ديگرى حيوانات و انسان كه داراى شعور

خارجى تغييراتى در آن پديد آيد و تـدريجاً بـه    اينست كه موجود رشد يابنده، در آغاز فاقد كمالى باشد و در اثر عوامل
 .گذشت توان به خداى متعال نسبت داد چنانكه در بحث از صفات سلبيه امورى را نمى كمال جديدى برسد، و چنين

توأم بـا نقـصها و محـدوديتهايى هـستند امـا       و هر چند مصاديق امكانى آن،اما معناى دوم حيات، مفهومى است كمالى، 
مفهوم وجود و  نامتناهى در نظر گرفت كه هيچ نقص و محدوديت و نيازى نداشته باشد چنانكه اى توان براى آن، مرتبه مى

 .مفهوم كمال نيز چنين است

باشـد زيـرا اگـر چـه حيـات بـه        غيرمادى مى زمه وجوداساساً حيات به معنايى كه مالزم با علم و فاعليت ارادى است ال
آن  شود اما در حقيقت، صفت روح آنهاست و بدنشان در اثر تعلق روح، متّصف به مى موجودات مادى جاندار، نسبت داده

) غيرجـسمانى (= نيز الزمـه وجـود مجـرد     همچنانكه امتداد، الزمه وجود جسمانى است حيات: و به ديگر سخن. گردد مى
الهـى مجـرد و    آيـد، و آن اينـست، ذات مقـدس    ديگرى بر حيات الهى بدست مـى  و با توجه به اين مطلب، دليل. است

موجود مجردى ذاتاً داراى حيات است، پس خـداى متعـال    غيرجسمانى است چنانكه در درس پيشين به اثبات رسيد، و هر
 .شاد مى هم ذاتاً داراى حيات

 علم

شناسيم مـصاديقى محـدود و نـاقص     مخلوقات مى هيم است ولى مصاديقى كه از آن در ميانمفهوم علم از بديهى ترين مفا
ايـن مفهـوم    توانـد بـراى   اما چنانكه اشاره شد عقل مـى . اطالق بر خداى متعال نخواهد بود باشد و با اين ويژگيها قابل مى

عين ذات عالم باشد و آن همان علم ذاتـى  نداشته باشد و  كمالى، مصداقى را در نظر بگيرد كه هيچگونه نقص و محدوديتى
 .خداى متعال است

در اثبات همه صفات ذاتيه، به آن اشاره شـد   يكى همان راهى است كه: توان اثبات كرد علم خدا را از راههاى متعددى مى
 .وجود دارد بايد كاملترين مرتبه آن در آفريننده آنها موجود باشد يعنى چون علم در ميان مخلوقات،

و اتقـان بيـشترى برخـوردار باشـد داللـت       اى نظم هر قدر پديده: ه ديگر، كمك گرفتن از دليل نظم است به اين بيانرا
 دارد چنانكه يك كتاب علمى يا يك شعر زيبا يا هر اثر هنرى، داللت بر دانش و اش بيشترى بر علم و دانش پديد آورنده

مثالً يك كتاب علمى يا فلسفى بوسـيله فـرد    پندارد كه لى چنين نمىاش دارد و هيچگاه هيچ عاق ذوق و مهارت پديدآورده
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از  توان احتمال داد كه اين جهان عظيم با آن همـه اسـرار و شـگفتيها    پس چگونه مى .نادان و بى سوادى نوشته شده باشد
 !موجود بى علمى بوجود آمده باشد؟

هر موجـود مجـرد مـستقلى    «مانند اين قاعده كه  است) يهىغيربد(= و باالخره راه سوم، استفاده از مقدمات فلسفى نظرى 
 .مربوطه به اثبات رسيده است چنانكه در كتب» داراى علم است

توجه داشتن به علم الهى، اهميت زيادى در خودسازى دارد و از اينروى مكرراً در قرآن كريم بر آن تأكيد شده است و از                        
 .يعنى خداى متعال از چشمهاى خيانتكار و راز دلها آگاه است 1«ينِ و ما تُخْفي الصدوريعلَم خائنَةَ الْأَع» :فرمايد جمله مى

 قدرت

» قـدرت «شود كه نسبت به كـار خـودش    مى دهد گفته در مورد فاعلى كه كار خود را با اراده و اختيار خويش انجام مى
و هـر قـدر فاعـل از نظـر     . ن است از او سر بزندمختار براى كارى كه ممك پس قدرت عبارتست از مبدأيت فاعل. دارد
كمال بـى نهايـت باشـد قـدرتش      وجودى، كاملتر باشد داراى قدرت بيشترى خواهد بود و طبعاً موجودى كه داراى مرتبه

 .«إِنَّ اللّه على كُلِّ شَيء قَديرٌ» نامحدود خواهد بود

 :در اينجا بايد چند نكته را خاطر نشان كنيم

چيزى كه ذاتاً محال يا مستلزم محال باشد مورد  گيرد بايد امكان تحقق داشته باشد پس متعلق قدرت قرار مىكارى كه  -1
را  قدرت داشتن خدا بر هر كارى بدين معنى نيست كه فـى المثـل بتوانـد خـداى ديگـرى      و. شود تعلق قدرت واقع نمى

از  بزرگتر كند يا فرزندى را با فرض بـودن، قبـل   (3( عدد بودن از) 2(يا بتواند عدد ) زيرا خدا آفريدنى نيست(بيافريند 
 .پدرش خلق كند

بلكه هر كارى را كه بخواهد انجام خواهـد داد و   الزمه قدرت داشتن بر هر كارى اين نيست كه همه آنها را انجام دهد -2
ناپسند هم  جام كارهاى زشت ودهد هر چند قدرت بر ان خواهد و انجام نمى حكيمانه را نمى خداى حكيم جز كار شايسته و

  .آمد در درسهاى آينده توضيح بيشترى درباره حكمت الهى خواهد. دارد

همچنانكه بـاالترين قـدرتها را دارد، كـاملترين     قدرت به معنايى كه گفته شد متضمن اختيار هم هست و خداى متعال -3
اختيـار را از او سـلب     انجام كارى تحت فشار قرار دهد يـا تواند او را براى هيچ عاملى را نمى مراتب اختيار را نيز دارد و

 .شود مغلوب نيرويى كه خودش به ديگران داده است واقع نمى كند، زيرا وجود و قدرت هر موجودى از اوست و هيچگاه

  



 ٣٢

 صفات فعليه

 ـ مقدمه

 خالقيت: شامل

 ـ ربوبيت

 ـ الوهيت

 مقدمه

مقايسه ذات الهى با مخلوقاتش با در نظـر گـرفتن     عبارتست از مفاهيمى كه ازچنانكه در درس قبلى بيان شد صفات فعليه
خـود مفهـوم    دهنـد ماننـد   شود و آفريننده و آفريده، طرفين اضافه را تشكيل مى انتزاع مى نسبت و اضافه و رابطه خاصى

ن رابطه در نظـر گرفتـه نـشود    شود و اگر اي انتزاع مى كه از مالحظه وابستگى وجود مخلوقات به خداى متعال،» آفريدن«
 .آيد نمى چنين مفهومى بدست

توان آنهـا را بـه دو    ندارد ولى از يك نظر مى شود حد و حصرى اضافات و روابطى كه بين خدا و خلق، در نظر گرفته مى
و خلـق و   دشود مانند ايجـا  اضافاتى كه مستقيماً بين خدا و مخلوقاتى در نظر گرفته مى يك دسته: دسته كلى، تقسيم كرد

زيـرا بايـد   . گردد ماننـد رزق  روابط ديگرى منظور مى و يك دسته اضافاتى كه بعد از لحاظ اضافات و. ابداع و مانند آنها
از طرف خداى  كند در نظر گرفت، آنگاه تأمين آن را خوار را با چيزى كه از آن، ارتزاق مى نخست، رابطه موجود روزى

حتى ممكن است گاهى قبل از انتزاع صفت فعلـى بـراى    و. هوم رازق و رزاق بدست آيدمتعال، مورد توجه قرار داد تا مف
متعال در نظر گرفته شود  رابطه و اضافه، بين مخلوقات، لحاظ گردد و سرانجام، رابطه آنها با خداى خداى متعال چندين نوع

ت تـشريعى الهـى و تعيـين     خلق شود مانند مغفرت كه  اى مترتّب بر چند اضافه قبلى بين خدا و يا اضافه مترتّب بر ربوبيـ
 .باشد تكليفى از طرف خداى متعال و عصيان آنها از طرف بنده، مى احكام

مخلوقات، انجام گيرد و نـوعى رابطـه و          اى بين خداى متعال و      براى بدست آوردن صفات فعليه، بايد مقايسه      : حاصل آنكه 
اينـروى، ذات   و از. هومى متضايف و قائم به طرفينِ اضافه بدست آيـد منظور شود تا مض اضافه بين آفريننده و آفريدگان

و همين است فرق اساسى بين . صفات فعليه نخواهد بود مقدس الهى، خودبخود و بدون لحاظ اين اضافات و نسبتها، مصداق
 .صفات ذاتيه و فعليه
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مبـادى آنهـا در نظـر گرفـت و در ايـن صـورت،        البته همانگونه كه قبال اشاره شد ممكن است صفات فعليه را به لحاظ
شـود بـه    تواند بيافريند در نظـر گرفتـه   چنانكه اگر خالق يا خالّق به معناى كسى كه مى كند بازگشت به صفات ذاتيه مى

به مسموعات و مبصرات باشـد بازگـشت بـه     اگر به معناى عالم» بصير«و » سميع«بازمى گردد يا صفت » قدير«صفت 
 .دكن مى» عليم«

به معناى اضافى و فعلى در نظر گرفته شود  شود از سوى ديگر ممكن است بعضى از مفاهيمى كه از صفات ذاتيه شمرده مى
 در موارد متعددى در قرآن كـريم بـه صـورت   » علم«گردد چنانكه مفهوم  محسوب مى و در اين صورت از صفات فعليه،

 .صفت فعلى بكار رفته است

اى بين خداى متعال و موجودات مادى در نظـر   رابطه هنگامى كه: ر اينجا خاطر نشان كنيم اينستنكته مهمى را كه بايد د
بـه   گـردد صـفت مزبـور بـه لحـاظ تعلـق       صفت فعلىِ خاصى براى خداى متعال، انتزاع مى شود و براساس آن، گرفته مى

گردد هر چند به لحاظ تعلـق بـه    ى مىمكان دهند مقيد به قيود زمانى و موجودات مادى كه يك طرف اضافه را تشكيل مى
 .باشد منزه از چنين قيود و حدودى خواهد بود مى خداى متعال كه طرف ديگرِ اضافه

گيرد، اما اين قيود، در حقيقت، مربوط بـه   مى مثالً روزى دادن به يك روزى خوار، در ظرف زمانى و مكانى خاصى انجام
 . مقدس الهى از هرگونه نسبت زمانى و مكانى، منزه استو ذات. دهنده موجود روزى خوار است نه روزى

مشكالت در زمينه شـناخت صـفات و افعـال     اى است در خور دقت فراوان، و كليدى است براى حل بسيارى از اين، نكته
 .بحث و نظر، واقع شده است الهى كه مورد اختالف شديدى بين اهل

 خالقيت

ممكن الوجود و در نظر گرفتن اينكـه همگـى    ين علت براى پيدايش موجوداتبعد از اثبات واجب الوجود به عنوان نخست
 .شود هستند صفت خالقيت براى واجب الوجود، و مخلوقيت براى ممكنات انتزاع مى آنها در هستى خودشان نيازمند به او

باشد  مى) يجاد كنندها(= بخش و موجد  آيد مساوى با علت هستى كه براساس اين رابطه وجودى بدست مى» خالق«مفهوم 
 .گردند اضافه آن بوده، متّصف به مخلوقيت مى و همه موجودات ممكن و نيازمند، طرف

اند طرف  موجوداتى كه از ماده قبلى بوجود آمده شود و تنها به معناى محدودترى در نظر گرفته مى» خلق«ولى گاهى واژه 
مانند مجردات )  در مورد موجوداتى كه مسبوق به ماده قبلى نيستند»ابداع«مقابل آن، مفهوم  گيرد و در اضافه آن، قرار مى

 .گردد خلق و ابداع، تقسيم مى و بدين ترتيب، ايجاد به دو قسم. رود بكار مى) و ماده نخستين

نيست كه نيازى به حركت و بكار گـرفتن   به هر حال، خلق كردن خدا مانند تصرفات انسان در اشياء و ساختن مصنوعات
نيـست   تلقى شود و چنان» نتيجه فعل«و پديده حاصل از آن به عنوان » فعل«عنوان  اى بدن داشته باشد و حركت بهاندامه
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خداى متعـال از حركـت و خـواص موجـودات      چيز ديگرى باشد زيرا عالوه بر اينكه» آفريده«چيزى و » آفريدن«كه 
داشت موجودى ممكـن الوجـود و مخلـوقى از     ريده مىعينىِ زائد بر ذات آف جسمانى، منزه است اگر آفريدن خدا مصداق

كه در تعريف صفات فعليه گفتـه   بلكه همانگونه. شد رفت و سخن درباره آفريدن آن، تكرار مى خدا به شمار مى مخلوقات
ـ    و نسبتهايى بين خدا و خلق، انتزاع مى شد اينگونه صفات، مفاهيمى هستند كه از صفات ه شوند و قوام اضـافه و نـسبت ب

 .عقل است لحاظ

 ربوبيت

تنها در اصل وجود و پيدايششان نيازمند به خـدا   شود اينست كه مخلوقات نه از جمله روابطى كه بين خدا و خلق، لحاظ مى
كـه بخواهـد    آنها وابسته به خداى متعال است و هيچگونه استقاللى ندارد و او به هر نحوى هستند بلكه همه شئونِ وجودى

 .نمايد امورشان را تدبير مى كند و در آنها تصرف مى

 

شود كه الزمه آن تـدابير امـور اسـت و     انتزاع مى هنگامى كه اين رابطه را به صورت كلى در نظر بگيريم مفهوم ربوبيت،
راهنمايى  نگهدارى كردن، حيات بخشيدن و ميراندن، روزى دادن، به رشد و كمال رساندن، مصاديق فراوانى، مانند حفظ و

 .دارد...  مورد امر و نهى قرار دادن وكردن و

تكوينى كه شامل اداره امور همه موجودات و تأمين  ربوبيت: توان به دو دسته كلى تقسيم كرد شئون مختلف ربوبيت را مى
شـعور و   شود، و ربوبيت تشريعى كه اختصاص به موجودات ذى مى» كارگردانى جهان«كلمه  نيازمنديهاى آنها و در يك

آسمانى و تعيين وظايف و تكاليف و جعل احكام و  دارد و شامل مسائلى از قبيل فرستادن انبياء و نازل كردن كتبمختار 
 .گردد قوانين مى

وجودى، وابسته بـه خـداى متعـال هـستند      ربوبيت مطلقه الهى بدين معنى است كه مخلوقات در همه شئون: حاصل آنكه
از  شـود و اوسـت كـه بعـضى     م، به وابستگى همه آنها به آفريننده، منتهـى مـى  سرانجا وابستگيهايى كه به يكديگر دارند

دهـد، و   آفرينـد روزى مـى   روزيهـايى كـه مـى    كند و روزى خواران را بوسيله آفريدگان را بوسيله بعضى ديگر اداره مى
 ننـد پيـامبران و كتـب   ما(و با وسايل بيرونـى  ) مانند عقل و ساير قواى ادراكى) موجودات ذى شعور را با وسايل درونى

 .كند تكاليفى تعيين مى كند و براى مكلفين، احكام و قوانينى وضع، و وظايف و هدايت مى) آسمانى

مختلف آن، اضافات خاصى بين خود مخلوقـات   ربوبيت نيز مانند خالقيت، مفهومى است اضافى با اين تفاوت كه در موارد
 .قيت گفته شدمورد رزا شود چنانكه در هم در نظر گرفته مى

اين دو با يكديگر تالزم دارند و محـال اسـت    شود كه با دقت در مفهوم خالقيت و ربوبيت و اضافى بودن آنها روشن مى
آفرينـد   مـى  بلكه همان كسى كه مخلوقات را با ويژگيهاى خاص و وابستگى به يكديگر رب جهان غير از خالق آن باشد
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و تدبير، از كيفيت آفرينش مخلوقات و همبستگى آنهـا   و در حقيقت، مفهوم ربوبيت. دكن آنها را نگهدارى و اداره هم مى
 .شود انتزاع مى

 الوهيت

. گرفته كه در كتب تفسير قرآن، مـضبوط اسـت   بحثهاى زيادى ميان صاحبنظران، انجام» اُلوهيت«و » اله«درباره مفهوم 
 اسـت ماننـد  » شايـسته عبـادت و اطاعـت   «يا » پرستيدنى« معناى به» اله«اينست كه  معنايى كه به نظر ما رجحان دارد

 .و چيزى كه شأنيت نوشتن را دارد» نوشتنى«به معناى » كتاب»

و هـر  . اطاعت بندگان را نيز در نظر گرفـت  طبق اين معنى، الوهيت صفتى است كه براى انتزاع آن بايد اضافه عبادت و
كـسى   اند اما كسى كه شايستگى عبادت و اطاعت را دارد همان شان برگزيدهبراى خود چند گمراهان، معبودهاى باطلى را
بايست هر كسى درباره خـداى متعـال داشـته     مى و اين حد نصاب اعتقادى است كه. باشد است كه خالق و رب ايشان مى
بايـد او   شناسد جهان مىبه عنوان واجب الوجود و آفريدگار و كردگار و صاحب اختيار  باشد يعنى عالوه بر اينكه خدا را

   .اخذ شده است) ال اله االّ اهللا(شعار اسالم  را شايسته عبادت و اطاعت نيز بداند و به همين جهت، اين مفهوم در
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 ساير صفات فعليه

 ـ مقدمه

 ـ اراده

 حكمت: شامل

 ـ كالم

 ـ صدق

 مقدمه

متعددى مورد بحث و اختالف، واقع شده است مانند   جهاتيكى از مسائل جنجالىِ علم كالم، مسأله اراده الهى است كه از
 ...متعدد؟ و ذاتى است يا از صفات فعلى؟ و آيا قديم است يا حادث؟ و آيا واحد است يا آيا اراده از صفات: اينكه

 .و اين همه، عالوه بر مباحثى است كه در فلسفه، پيرامون مطلق اراده و به ويژه اراده الهى، مطرح شده است

اينروى، نخست توضيحى دربـاره مفهـوم    از. بديهى است بحث گسترده پيرامون اين موضوع، متناسب با اين كتاب نيست
 .پردازيم پيرامون اراده الهى مى اى دهيم و آنگاه به بيان فشرده اراده مى

 اراده

 و ديگرى تصميم گرفتن بـر       يكى دوست داشتن،  : شود  در محاورات عرفى، دست كم به دو معنى استعمال مى         » اراده«واژه  
 .انجام كار

و افعال خود شخص و افعال ديگران نيـز   1معناى اول از نظر مورد، خيلى وسيعتر است و شامل دوست داشتنِ اشياء خارجى
 .رود شخص بكار مى بخالف معناى دوم كه تنها در مورد افعال خود. شود مى

توانـد بـا تجريـد     كيفيات نفسانى است اما عقل مى از قبيل اعراض وهر چند در مورد انسان، ) محبت(= اراده بمعناى اول 
چنانكـه در   بدست بياورد كه قابل اطالق بر موجودات جوهرى و حتى بر خداى متعال باشـد  جهات نقص، مفهوم عامى را

سبت به ذات خودش را كه قابل اطالق بر محبت الهى ن «حب«توان  دهد و از اينروى مى مورد علم نيز همين كار انجام مى
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مرتبه اول به كمـال   پس اگر منظور از اراده الهى، حب كمال باشد كه در. ذاتيه به شمار آورد باشد يكى از صفات هم مى
ساير موجودات از آن جهت كه آثـارى از كمـال او هـستند     گيرد و در مراتب بعدى به كماالت نامتناهى الهى، تعلق مى

 .ه، قديم و واحد و عين ذات مقدس الهى دانستذاتي توان آن را از صفات مى

باشد كه به لحاظ تعلق به امر حادث، مقيد  فعليه مى و اما اراده به معناى تصميم گرفتن بر انجام كارى، بدون شك از صفات
 شَـيئاً أَنْ يقُـولَ لَـه كُـنْ     إِنَّمـا أَمـرُه إِذا أَراد  » شود مانند چنانكه در استعماالت قرآنى مالحظه مى گردد به قيود زمانى مى

  «فَيكُونُ

نيست كه تغييرى در ذات الهى حاصل شود يـا   ولى بايد توجه داشت كه اتّصاف خداى متعال به صفات فعليه، به اين معنى
 معنى است كه اضافه و نسبتى بين ذات الهـى و مخلوقـاتش از ديـدگاه خـاص و در     عرَضى در آن، پديد آيد بلكه بدين

 .گردد فعليه، انتزاع مى اى به عنوان يكى از صفات شود و مفهوم اضافى ويژه يط معينى لحاظ مىشرا

كـه داراى كمـال و خيـر و مـصلحتى بـوده       شود كه هر مخلوقى از آن جهت در مورد اراده، اين رابطه در نظر گرفته مى
لق علم و محبت الهى قرار گرفته و به مكان خاص و يا كيفيت مخصوص، متع آفريده شده است پس وجود آن در زمان و

رابطـه، موجـب انتـزاع مفهـومى      مالحظه اين. خودش آن را آفريده است نه اينكه كسى او را مجبور كرده باشد خواست
شىء محدود و مقيد، داراى حدود و قيودى خواهد بـود، و همـين مفهـوم     گردد كه از نظر تعلق به مى» اراده«اضافى بنام 
كثرت يكى از طرفين، كافى  شود زيرا اضافه، تابع طرفين است و حدوث و تّصف به حدوث و كثرت مىكه م اضافى است

 .است كه اين اوصاف به اضافه هم سرايت كند

 حكمت

اين اراده به صورت گزافى و بـى حـساب، بـه     با توجه به توضيحى كه درباره اداره الهى داده شد ضمناً روشن گرديد كه
و چـون   .شود جهت كمال و خير اشياء اسـت  آنچه اصالتاً مورد تعلق اراده الهى واقع مى گيرد بلكه ىايجاد چيزى تعلق نم

شود مقتضاى محبت الهى به كمال اينـست كـه    مى تزاحم ماديات، موجب نقض و زيان بعضى از آنها بوسيله بعضى ديگر
روابـط، مفهـوم    ترتّب گردد، و از سنجيدن اينگونهباشد كه خير و كمال بيشترى بر آنها م اى پيدايش مجموع آنها به گونه

مخلوقات نيست كه تأثيرى در پيدايش آنها داشته باشـد   آيد و گرنه مصلحت، امرى مستقل از وجود بدست مى» مصلحت«
 .اداره الهى اثر بگذارد چه رسد به اينكه در

گيرد هميشه بـه   به كمال و خير، سرچشمه مى چون افعال الهى از صفات ذاتيه او مانند علم و قدرت و محبت: حاصل آنكه
بـه نـام    اى مصلحت باشد يعنى بيشترين كمال و خير بر آنها مترتب گردد و چنـين اراده  يابد كه داراى صورتى تحقق مى

انتـزاع  » حكـيم «متعال در مقام فعل، به نـام صـفت    شود و از اينجا صفت ديگرى براى خداى ناميده مى» اراده حكيمانه«
 .فعليه، قابل بازگشت به صفات ذاتيه خواهد بود د كه مانند ديگر صفاتگرد مى
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مصلحت، علت غائى براى خداى متعال باشـد   البته بايد توجه داشت كه انجام كار به خاطر مصلحت به اين معنى نيست كه
 به كمال نامتنـاهى ذاتـى  رود و علت غائىِ اصلى براى انجام كارها همان حب  مى بلكه نوعى هدف فرعى و تبعى به شمار

علت غائى براى افعال : شود اينجاست كه گفته مى گيرد، و از است كه بالتّبع به آثار آن يعنى كمال موجودات هم تعلق مى
با اينكه كمال  اما اين مطلب، منافاتى ندارد. خداى متعال، هدف و غرضى زائد بر ذات ندارد الهى همان علت فاعلى است و

و به همين معنى است كه افعال الهـى در  . آورده شود موجودات به عنوان هدف فرعى و تَبعى به حسابو خير و مصلحت 
شـدن و انتخـاب    امورى شده كه بازگشت همه آنها به كمال و خير مخلوقات است چنانكه آزمايش قرآن كريم، تعليل به

، به عنوان اهدافى براى آفرينش انسان، ذكر        كارها و بندگى خدا كردن و رسيدن به رحمت خاص و جاودانى الهى             بهترين
 .باشد شده كه به ترتيب، هر كدام از آنها مقدمه ديگرى مى

 كالم الهى

گفتن است و بحـث دربـاره كـالم الهـى از      شود مفهوم تكلم و سخن يكى از مفاهيمى كه به خداى متعال، نسبت داده مى
به اين نام، همين است كـه اصـحاب   » علم كالم«علت ناميده شدن گفته شده كه  ديرباز، ميان متكلمين مطرح بوده و حتى

و . شمرده انـد  معتزله آن را از صفات فعليه مى اند و اشاعره، آنرا از صفات ذاتيه و كرده علم، درباره كالم الهى بحث مى اين
باشـد مخلـوق    مـى   كالم خدابين اين دو دسته از متكلمين همين مسأله بوده كه آيا قرآن كه يكى از موارد اختالف شديد

 !كرده اند تكفير مى است يا غيرمخلوق؟ و حتى گاهى يكديگر را بر سر اين موضوع،

توان دريافت كه سخن گفتن از صفات فعل است  مى با توجه به تعريفى كه براى صفات ذاتيه و صفات فعليه شد به آسانى
مكتوب يـا يـافتن    صود گوينده را بوسيله شنيدن صورت يا ديدنمخاطبى را در نظر گرفت كه مق كه بايد براى انتزاع آن،

خواهد حقيقتـى را   اين مفهوم از رابطه بين خدا كه مى و در حقيقت،. مفهومى در ذهن خودش و يا بصورت ديگرى دريابد
ديگـرى  معنـاى   مگر اينكه براى تكلم،. شود كند انتزاع مى مخاطبى كه آن حقيقت را درك مى بر كسى مكشوف سازد با

بازگردانده شود كه در اين صورت، بازگشت به صـفات   منظور گردد و مثالً به قدرت بر سخن گفتن يا علم به مفاد سخن،
 .آن در مورد بعضى ديگر از صفات فعليه گفته شد كند چنانكه نظير ذاتيه مى

مگـر  . ى و مجرد آن، از مخلوقـات اسـت  نوران و اما قرآن، به معناى خطوط يا الفاظ يا مفاهيم موجود در اذهان يا حقيقت
خواهد  عنوان حقيقت قرآن تلقى كند كه در اين صورت، بازگشت آن به صفت ذاتى علم اينكه كسى علم ذاتى الهى را به

الهى و قرآن كريم و مانند آنها، خارج از عرف محـاوره اسـت و بايـد از آنهـا      ولى اينگونه تأويالت در مورد كالم. بود
 .اجتناب كرد
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 صدق

كند و جـاى اتّـصاف بـه صـدق و      تعيين مى سخنان الهى اگر به صورت امر و نهى و انشاء باشد وظايف عملى بندگان را
 گردد چنانكـه  از حقايق موجود يا حوادث گذشته و آينده باشد متّصف به صدق مى اما اگر بصورت اخبار. كذب را ندارد

 .و هيچكس هيچ گونه عذرى براى عدم قبول آنها نخواهد داشت1« اللّه حديثاًو منْ أَصدقُ منَ» :فرمايد قرآن كريم مى

براى اثبات مسائل فرعى جهان بينى و بسيارى از  (استدالل نقلى و تعبدى(اين صفت، اساس اعتبار نوع ديگرى از استدالل 
 .دهد مى مسائل ايدئولوژى را تشكيل

سخن گفتن خدا از شـئون ربوبيـت الهـى و     توان اقامه كرد اينست كه  مىاز جمله داليل عقلى كه براى اثبات اين صفت
 حكمت، و به منظور هدايت مخلوقات و فراهم كردن وسيله شناختهاى صحيح براى تدبير جهان و انسان، و براساس علم و

غـرض شـده خـالف    نخواهد بود و موجب نقض  مخاطبين است و اگر امكان مخالفت با واقع داشته باشد اعتمادى بر آنها
 .حكمت الهى خواهد بود
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 بررسى علل انحراف

 

 ـ مقدمه

 ـ علل انحراف

  ـ علل روانى1: شامل

 علل اجتماعى -2

  علل فكرى -3

 مبارزه با عوامل انحراف

   

 مقدمه

تقـسيم  ) ىجهان بينى الهى و جهان بينـى مـاد  ( توان به دو دسته كلى در نخستين درس، اشاره شد كه جهان بينى ها را مى
ار دانا و تواناست كه جهان بينى الهى بعنوان يك اصل اساسى، بـر  گمسأله وجود آفريد كرد و مهمترين اختالف ميان آنها

 .كند فشرد و جهان بينى مادى، آن را انكار مى اى مىپ آن

ت سـلبيه و ثبوتيـه و   و بيان مهمترين صـفا  در درسهاى قبلى در حدودى كه متناسب با اين كتاب بود به اثبات وجود خدا
مـادى   اينك براى مضاعف شدن اعتقاد به اين اصل اساسى، به نقد كوتاهى از جهـان بينـى   ذاتيه و فعليه الهى پرداختيم و

 .جهان بينى مادى نيز مستقيماً روشن گردد پردازيم تا عالوه بر تثبيت موضع جهان بينىِ الهى، سستى و بى پايگى مى

كنـيم و سـپس مهمتـرين     اى مى الحاد، اشاره  به علل و عوامل انحراف از بينش الهى و گرايش بهبراى اين منظور، نخست
 .دهيم مى نقاط ضعف جهان بينىِ مادى را توضيح
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 علل انحراف

همواره در جوامع بـشرى ـ تـا آنجـا كـه شـواهد        اى طوالنى در تاريخ بشر دارد و عليرغم اينكه الحاد و ماديگرى، سابقه
گروههاى ملحـد و   دهد ـ اعتقاد به آفريدگار، وجود داشته است از زمانهاى قديم، افراد يا  مى شناسى نشان و ديرينهتاريخى 

هجدهم ميالدى در اروپا آغاز شد و اندك اندك به ساير مناطقِ  ولى رواج بى دينى از قرن. شده اند منكر خدا هم يافت مى
 .سرايت كرد جهان،

مسيحيت، شروع شد اما موج آن، ساير اديـان    عكس العملى در برابر دستگاه كليسا و بر ضداين پديده هر چند به صورت
سـرزمينها   گرايش به بى دينى همراه با صنعت و هنر و تكنولوژى مغرب زمين بـه ديگـر   و مذاهب را نيز در برگرفت و

 در بسيارى از كـشورها شـيوع يافـت و    ماركسيسم صادر گرديد و در قرن اخير، توأم با انديشه هاى اجتماعى ـ اقتصادى 
 .گديد آورد بزرگترين آفت را براى انسانيت

علل و عواملى كه موجب پيدايش يا رشد گسترش اين پديده انحرافى شده فراوان است و بررسى همه آنها نياز بـه كتـاب               
 :توان از سه دسته علل و عوامل، ياد كرد ولى بطور كلى مى 1مستقلى دارد

براى بى دينى و گرايش به الحاد، در شخص وجود داشته باشد هر چند  يعنى انگيزه هايى كه ممكن است :علل روانـى  1-
يعنـى از  . و نداشتن مسئوليت اسـت  و مهمترين آنها راحت طلبى و ميل به بى بند و بارى. تأثير آنها آگاه نباشد خودش از

شـود   ذت مادى و محسوسى ندارد ـ مانع از اين مى درباره امورى كه ل يك سوى، زحمت تحقيق و پژوهش ـ به خصوص 
آزادى حيـوانى و بـى بنـد و     تنبل و راحت طلب و دون همت، درصدد تحقيق برآيند، و از سوى ديگر، ميل بـه  كه افراد

زيـرا پـذيرفتن بيـنش الهـى و     . دارد گرايش به جهان بينى الهى، باز مى بارى و نداشتن مسئوليت و محدوديت، آنان را از
آنهـا مـسئوليت انـسان در همـه      دهد كه الزمه به آفريدگار حكيم، ريشه يك سلسله اعتقادات ديگر را تشكيل مى عتقادا

 اقتضاء دارد كه در بسيارى از موارد، از خواسته هاى خودش چشم پوشى كند و رفتارهاى اختيارى است، و چنين مسئوليتى

از اينروى، اين ميـل حيـوانى،   . سازگار نيست ها با ميل به بى بند و بارى،محدوديتهايى را بپذيرد، و پذيرفتن اين محدوديت
 .كند شود كه ريشه اين مسئوليتها را بزند و اساساً وجود خداى متعال را انكار مى هر چند به صورت ناخودآگاه، موجب

 .گردد عوامل روانى ديگرى نيز در گرايش به بى دينى مؤثر است كه به دنبال ساير عوامل ظاهر مى

آيد و متصديان امـور دينـى،    اى از جوامع، پديد مى نامطلوبى كه در پاره يعنى اوضاع و احوال اجتماعىِ :علل اجتماعى 2-
تفكـر عقالنـى، ضـعيف هـستند و      در چنين شرايطى بسيارى از مردم كه از نظر. در پيدايش يا گسترش آنها دارند نقشى
 كنند و علل واقعى رويدادها را تشخيص دهند ايـن نابـسامانيها را بـه دليـل      تحليلتوانند مسائل را به درستى تجزيه و نمى

پندارند كه اعتقادات دينى، موجب پيـدايش   مى گذارند و چنين دخالت دينداران در وقوع آنها، به حساب مكتب و دين مى
 .وندش شده است و از اينروى، از دين و مذاهب بيزار مى اينگونه اوضاع و احوال نامطلوب
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اروپا در عهد رنسانس، مالحظه كرد كه رفتارهاى  توان در اوضاع اجتماعى نمونه هاى بارز اين دسته از علل و عوامل را مى
كلـى از   هاى مذهبى و حقوقى و سياسى، عامل مهمى براى بيزارى مردم از مسيحيت و بطور ناشايست كليسائيان در زمينه

 .دين و ديندارى گرديد

ضرورت دارد تا حـساسيت موقعيـت و اهميـت      اين دسته از عوامل، براى همه دست اندركاران امور دينى،توجه به تأثير
 .اى شود تواند موجب گمراهى و بدبختى جامعه بدانند كه لغزشهاى آنان مى مسئوليت خودشان را درك كنند و

شنود و در اثـر ضـعف نيـروى تفكـر و      ىآيد يا از ديگران م شخص مى يعنى اوها و شبهاتى كه به ذهن :علل فكرى 3-
موجب تـشويش و اضـطراب    گيرد و دست كم، بر دفع آنها را ندارد و كمابيش تحت تأثير آنها قرار مى استدالل، قدرت

 .گردد ذهن، و مانع از حصول اطمينان و يقين مى

ت مبنى بر حس گرايى، شبهات ناشـى  مانند شبها اين دسته از عوامل نيز به نوبه خود، قابل تقسيم به دسته هاى فرعى است
نـاگوارى   تبيينهاى نادرست و استداللهاى ضعيف، شبهات مربوط به حوادث و رويدادهاى از عقايد خرافى، شبهات ناشى از

فرضيه هاى علمى كه مخالف با عقايد دينـى، تلقـى    شود خالف حكمت و عدل الهى است، شبهات ناشى از كه پنداشته مى
 .است اى از احكام و مقررات دينى به خصوص در زمينه مسائل حقوقى و سياسى به پاره كه مربوطشود و شبهاتى  مى

شود چنانكه گـاهى ناهنجاريهـاى گونـاگون     مى و گاهى دو يا چند عامل، مجموعاً موجب شك و ترديد، يا انكار و الحاد
آورد و در  را پديد مى» وسواس فكرى«رى روانىِ و بيما كند شبهات و اوهام، فراهم مى روانى، زمينه را براى دامن زدن به

صـحت كـارى كـه     شود چنانكه شخص مبتلى به وسواس در عمل، به به هيچ دليل و برهانى قانع نمى نتيجه، شخص بيمار،
نـد  ك برد و باز هم اطمينان به طهارت آن پيدا نمى آب فرو مى گردد و مثالً دهها بار دستش را در دهد مطمئن نمى انجام مى

  !از اول، طاهر بوده و نيازى به تطهير نداشته است با اينكه چه بسا

 

  

 مبارزه با عوامل انحراف

مبارزه و برخورد با هر يك از آنها شيوه خاص و  شود كه با توجه به تنوع و گونه گونىِ علل و عوامل انحراف، روشن مى
به ضررهايى كه بـر    را بايد بوسيله تربيت صحيح و توجه دادنمثالً علل روانى و اخالقى. طلبد مى اى را محل و شرايط ويژه

ضرورت پى جويى دين و ضرر بى تفاوتى نـسبت بـه آن را    شود عالج كرد چنانكه در درس دوم و سوم، آنها مترتّب مى
 .بيان كرديم
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بايـست فـرق    ملى مىعملى از بروز چنين عوا همچنين براى جلوگيرى از تأثير سوء عوامل اجتماعى ـ عالوه بر جلوگيرى 
دسـت   ولى بهرحال، توجه به تأثير عوامل روانى و اجتماعى،. دينداران را روشن ساخت بين نادرستى دين با نادرستى رفتار

 .واقع شود كم اين فايده را دارد كه شخص، كمتر به صورت ناخودآگاه، تحت تأثير آنها

اتّخاذ كـرد و از جملـه، عقايـد خرافـى را از       هاى متناسبى رانيز براى جلوگيرى از تأثيرات سوء عوامل فكرى بايد شيوه
ورزيـد و   بكار گرفتن استدالالت ضعيف و غيرمنطقى براى اثبات عقايد دينى، اجتنـاب  عقايد صحيح، تفكيك كرد، و از

 ...نيز بايد روشن كرد كه ضعف دليل، نشانه نادرستى مدعا نيست و

با هر يك از آنها مناسـب ايـن مبحـث     اف، و بيان روش مناسب براى مبارزهبديهى است بررسى همه علل و عوامل انحر
 .علل فكرىِ گرايش به الحاد و پاسخ به شبهات مربوط به آنها بسنده خواهيم كرد اى از از اينروى، تنها به ذكر پاره. نيست

  

 حلّ چند شبهه

 اعتقاد به موجود نامحسوس -1

  خدا ـ نقش ترس و جهل در اعتقاد به2: شامل

 آيا اصل عليت، يك اصل كلّى است؟ 3-

 دستاوردهاى علوم اجتماعى 4-

  

 اعتقاد به موجود نامحسوس 1-

توان به وجود موجودى معتقد شد كـه قابـل درك حـسى               يكى از شبهات ساده در زمينه خداشناسى اينست كه چگونه مى          
 نيست؟

اند كه اسـاس تفكـر    انديشمندانى نيز پيدا شده آيد ولى يد مىپد» استبعاد«اين شبهه، در ذهن افراد ساده انديش به صورت 
يقينـى   اند يا دسـت كـم، آن را قابـل شـناخت     اند و موجود نامحسوس را انكار كرده داده قرار» اصالت حس«خود را بر 
 .ندانسته اند
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شود و هر كدام از  ، حاصل مىاجسام و جسمانيات پاسخ اين شبهه آنست كه ادراكات حسى، در اثر ارتباط اندامهاى بدن با
توان توقّـع   نمى كند و همانگونه كه مادى و متناسب با خودش را در شرايط معينى درك مى حواس ما نوعى از پديده هاى

نبايد انتظار داشت كه مجموع حواس ما هم همه موجـودات   داشت كه چشم، صداها را درك كند يا گوش، رنگها را ببيند
 .را درك كند

وجود دارد كه قابل درك حسى نيست چنانكه حـواس مـا از درك انـوار     در ميان موجودات مادى هم چيزهايى اوال زيرا
 .عاجز است... و مادون قرمز و امواج الكترومنيتيك و ماوراءبنفش

اينكـه   كنيم بـا  مىكنيم و اعتقاد يقينى به وجود آنها پيدا  حواس ظاهرى، درك مى ما بسيارى از حقايق را از غير راه ثانياً
خودمان آگاه هستيم و اعتقاد يقينى به وجود آنها  مثالً از حالت ترس و محبت، يا اراده و تصميم. قابل درك حسى نيستند
امـرى  » ادراك«روانى همانند خود روح، قابل درك حـسى نيـستند و اساسـاً خـود      پديده هاى داريم در صورتى كه اين

 .غيرمادى و نامحسوس است

درك نشدن چيزى بوسيله اندامهاى حسى، نه تنها دليلى بر عدم وجود آن نيست بلكه حتى نبايد موجب اسـتبعاد هـم                      پس  
 .بشود

  

 نقش ترس و جهل در اعتقاد به خدا 2-

به وجود خدا در اثر تـرس از خطرهـا بـه     شبهه ديگرى كه از سوى بعضى از جامعه شناسان، مطرح شده اينست كه اعتقاد
 العيـاذ (مانند آنها پديد آمده است و در واقع، بشر براى آرامش روانى خـودش   ى ناشى از زلزله و صاعقه وويژه خطرها

به همين جهت، هر قدر علل طبيعىِ پديده  و. ساخته و به پرستش آن پرداخته است» خدا«يك موجود خيالى را بنام ) باللّه
 .گردد وجود خدا ضعيفتر مىشناخته شود اعتقاد به  ها و راه ايمنى از خطرها بيشتر

» علـم جامعـه شناسـى   «يكى از دسـتاوردهاى   ماركسيستها اين شبهه را با آب و تاب زياد، در كتابهاى خودشان به عنوان
 .دهند فريفتن ناآگاهان، قرار مى اى براى كنند و آن را وسيله مطرح مى

 :در پاسخ بايد گفت

اند و هيچ دليل علمى بـر صـحت آن، وجـود     ز جامعه شناسان، طرح كردهاى است كه بعضى ا مبناى اين شبهه، فرضيه اوال
 .ندارد



 ٤٥

بزرگ كه بيش از ديگران، از علل پديده ها آگاه بوده و هستند اعتقاد جزمـى   در همين عصر، بسيارى از انديشمندان ثانياً
 . ناشى از ترس و جهل باشدپس چنان نيست كه اعتقاد به وجود خدا، .1يقينى به وجود خداى حكيم داشته و دارند و

 اى از پديده ها موجب توجه بـه خـدا گـردد بـدين معنـى      نشناختن علل طبيعىِ پاره اى رويدادها يا اگر ترس از پاره ثالثاً

از انگيزه هاى روانى مانند لذت طلبى و شهرت طلبى           چنانكه بسيارى . نخواهد بود كه خدا، زاييده ترس و جهل انسان است         
 .زند شود ولى زيانى به اعتبار آنها نمى هاى علمى و فنى و فلسفى مىموجب تالش... و

 

 اند و حتى اگر با كشف علل طبيعىِ آنهـا از  پديده هاى مجهول العلّه شناخته اگر كسانى خدا را به عنوان پديدآورنده رابعاً

 اعتبـارى اعتقـاد بـه خـدا، زيـرا      دليل بى ايمانشان كاسته شده است بايد آن را دليل ضعف بينش و ايمان آنان دانست نه
بلكه  نسبت به پديده هاى جهان از سنخ تأثير علتهاى طبيعى و در عرض آنها نيست حقيقت اينست كه عليت خداى متعال

و شناختن و نشناختن علل طبيعى، تـأثيرى در اثبـات و             عليتى است فراگير و در طول تأثر همه علتهاى مادى و غيرمادى           
 .نفى آن ندارد

 آيا اصل عليت، يك اصل كلى است3-

اصل عليت، داراى كليت باشد بايد براى خـدا   اند اينست كه اگر شبهه ديگرى كه بعضى از انديشمندان غربى، مطرح كرده
 پس پذيرفتن خداى بـى . باشد و علتى ندارد كه فرض اينست كه او علت نخستين مى هم علتى در نظر گرفت در صورتى

توانيم براى اثبات واجب الوجود،  نپذيريم نمى ليت و دليل بر عدم كلّيت آن است، و اگر كلّيت آن راعلت، نقض قانون ع
آمـده و   زيرا ممكن است كسى بگويد كه اصل ماده يا انرژى، خودبخود و بدون علت بوجـود  .از اين اصل، استفاده كنيم

 .تحوالت آن به پيدايش ساير پديده ها انجاميده است

يعنى چنـين  . براى اصل عليت، پديد آمده است هه ـ همانچونه كه در درس هفتم اشاره شد ـ در اثر تفسير نادرست  اين شب
كـه   در صورتى كه تعبير صحيح آن اينـست » هر چيزى احتياج به علت دارد«اينست كه  اند كه مفاد اصل مزبور پنداشته

اى اسـت كلـى و ضـرورى و     ايـن قاعـده   و»  بـه علـت دارد  هر ممكن الوجود يا هر موجود وابسته و نيازمندى احتياج«
 يا انرژى بدون علت، پديد آمده و تحوالت آن، موجب پيدايش پديده هاى جهان اما فرض اينكه اصل ماده. استثناءناپذير

 .پرداخت شده است اشكاالت زيادى دارد كه در درسهاى آينده به بيان آنها خواهيم
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 ىدستاوردهاى علوم تجرب 4-

اى از دسـتاوردهاى علـوم جديـد،     انسان، با پـاره  يكى ديگر از شبهات اينست كه اعتقاد به وجود آفريدگار براى جهان و
اى از نيـستى   پديـده  ثابت شده كه مقدار ماده و انرژى، همواره ثابت است و بنابراين، هيچ مثالً در شيمى،. سازگار نيست
در صورتى كه خداگرستان معتقدند كه خـدا آفريـدگان را از    گردد، نابود نمىآيد و هيچ موجودى هم به كلى  بوجود نمى

 .است نيستى به هستى آورده

اند و تـدريجاً تطـور و تكامـل     پديد آمده همچنين در زيست شناسى، ثابت شده كه موجودات زنده، از موجودات بى جان
جداگانه آفريـده   ستان معتقدند كه خدا هر يك از آنها راانجاميده است در صورتى كه خداگر اند تا به پيدايش انسان يافته
 .است

  :در پاسخ بايد گفت

 قانون علمى و تجربى، تنها در مورد پديده هاى قابل تجزيـه، معتبـر اسـت و    قانون بقاء ماده و انرژى به عنوان يك اوال

 ى و ابدى است يا نه؟ازل توان براساس آن، اين مسأله فلسفى را حل كرد كه آيا ماده و انرژى، نمى

ماده و انرژى، به معناى بى نيازى از آفريننده نيست بلكه هـر قـدر عمـر     هميشگى بودن و ثابت بودن مقدار مجموع ثانيـاً 
معلول به علت، امكان و وابـستگى ذاتـىِ    تر باشد نياز بيشترى به آفريدگار خواهد داشت زيرا مالك احتياج طوالنى جهان،

 .حدوديت زمانى آنآن است نه حدوث و م

دهند نه علت فاعلى آن را، و خودشان نيـز محتـاج بـه علـت      ماده و انرژى علت مادى جهان را تشكيل مى: به ديگر سخن  
 .فاعلى هستند

نفى پيدايش پديده هاى جديد و افزايش و كاهش آنها نيست و پديده هـايى   ثابت بودن مقدار ماده و انرژى، مستلزم ثالثـاً 
افزايش و كاهش آنها منافاتى با قانون بقاء مـاده   از قبيل ماده و انرژى نيستند تا...  و حيات و شعور و اراده وقبيل روح از

 .و انرژى داشته باشد

از اعتبار علمىِ كافى، برخوردار نـشده و از طـرف بـسيارى از دانـشمندان      فرضيه تكامل ـ عالوه بر اينكه هنوز هم  رابعـاً 
عليت اعدادى را ميان موجودات زنـده،   ده است ـ منافاتى با اعتقاد به خدا ندارد و حداكثر، نوعى مردود شناخته ش بزرگ،

 با كند نه اينكه رابطه آنها را اثبات مى

فرضيه، معتقد به خداى آفريـدگار بـراى    و شاهد آن اينست كه بسيارى از طرفداران همين. خداى هستى بخش، نفى نمايد
 .تندجهان و انسان بوده و هس
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 يگانگى خدا

 مقدمه: شامل

 ـ برهانى بر يگانگى خدا

 مقدمه

توانايى كه پديده آورنده و نگهدارنـده   در درسهاى گذشته، ضرورت وجود خداى جهان آفرين، ثابت گرديد خداى دانا و
جهـان   نـواع ايـن  اخير، به بررسى جهان بينى مادى پرداختيم و با بيان اشكاالت ا و در درسهاى. و تدبيركننده جهان است

 .قبولى ندارد بينى، روشن شد كه فرضِ جهانِ بى خدا، فرضِ نامعقولى است و توجيه قابل

 .اكنون، نوبت آن رسيده است كه به مسأله توحيد بپردازيم و نادرستىِ انديشه هاى مشركان را آشكار سازيم

تحول يافته، نظرهاى مختلفى از طـرف جامعـه    نهدرباره اينكه عقايد شرك آميز چگونه در ميان انسانها پديد آمده و چگو
 .هيچكدام از آنها دليل روشن و قابل اعتمادى ندارد شناسان، اظهار شده است ولى

پديده هاى آسمانى و زمينى بوده كه چنين  نخستين عامل گرايش به شرك و چند خدائى، مشاهده تنوع: شايد بتوان گفت
 ز آنها تحت تدبير خداى خاصى قرار داد، و از جملـه، بعـضى پنداشـتند كـه    نوع ا تصورى را بوجود آورده است كه هر

 .قائل به دو مبدأ براى جهان شدند خوبيها مستند به خداى خير، و بديها مستند به خداى شرّ است و بدين ترتيب،

پنـدارى بوجـود آمـد    هاى زمينى دارد چنين  از سوى ديگر با توجه به تأثيرى كه نور خورشيد و ماه و ستارگان در پديده
 .موجودات زمينى دارند كه آنها نوعى ربوبيت، نسبت به

خدايان مفروض، مجسمه هـا و نـشانه         و از سوى ديگر، ميل به داشتن معبود محسوس و ملموس، موجب اين شد كه براى               
 ر، جنبه اصـالت پيـدا  و كم كم، خود بتها در ميان توده هاى كوتاه فك. بپردازند هاى سمبوليك بسازند و به پرستش آنها

پرستش بتها وضع نمودند تا از طرفى گرايش  اى براساس توهمات خودشان آيينهايى براى كردند و هر ملت بلكه هر قبيله
 بدلى، ارضاء كنند و از طرف ديگر، به تمايالت حيـوانى و هوسـهاى خودشـان رنـگ     فطرى به خداپرستى را به صورت

جشنهاى توأم با رقص و پايكوبى و ميگسارى  مراسم مذهبى بريزند و هنوز هم برگزارىتقدس ببخشند و آنها را در قالب 
 .در ميان بت پرستان، رواج دارد و شهوترانى به عنوان مراسم مذهبى
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جباران بود كه موجب سوء استفاده از افكار و عقايد  افزون بر همه اينها اغراض خودخواهانه و برترى جويانه قدرتمندان و
القـاء و تـرويج    شد و از اينروى، براى توسعه قدرت و سلطه خودشان افكار شرك آميز را مردم مى لوحانه توده هاىساده 
. نمودنـد  پرستش طاغوتها را جزء مراسم مذهبى، قلمـداد مـى   شدند و كردند و براى خودشان نيز نوعى ربوبيت قائل مى مى

 .توان يافت كشورها مى ن سالطين چين و هند و ايران و مصر و ديگرروشنى از اين انگيزه ها را در ميا چنانكه نمودهاى

انسانها شكل گرفت و رواج يافت و مانع رشد  به هر حال، آيينهاى شرك آميز، تحت تأثير علل و عوامل مختلفى در ميان
پيامبران خدا   تالشهاىپيروى از دين الهى و توحيدى گرديد و از اينروى، بخش عظيمى از و تكامل واقعىِ انسانها در سايه

 .داستانهاى ايشان در قرآن كريم مكرراً بيان شده است به مبارزه با شرك و مشركان، اختصاص داده شد، چنانكه

متعال براى برخى از پديده هاى جهان، تشكيل  بنابراين، اساس عقايد شرك آميز را اعتقاد به ربوبى موجودى غير از خداى
خالقيت را پذيرفته  اند و در واقع، توحيد در مشركان، معتقد به يگانگى آفريننده جهان بوده  ازداده است و حتى بسيارى مى
اند كه به گمان ايشان، اداره و تدبير جهان را مستقال بـه عهـده    بوده اند ولى در مرتبه نازلتر، خدايان درجه دومى قائل بوده

 .ناميده اند  مىخداى آفريننده را خداى خدايان و رب االرباب دارند و

پنداشتند، و به گمـان   را دختران خدا مى اين خدايان كارگردان به گمان بعضى، فرشتگان هستند كه اعراب مشرك، ايشان
خاصـى از   گمان بعضى ديگر، ارواح ستارگان يا ارواح بعضى از انسانهاى پيشين يا نوع بعضى جنّيان و پريان هستند، و به

 .موجودات نامرئى

يكديگر نيستند و اعتقاد بـه خالقيـت خـدا بـا      م اشاره كرديم كه خالقيت و ربوبيت حقيقى، قابل انفكاك ازدر درس ده
انـد و   نداشـته  اند توجه به تناقض آنها نيست و كسانى كه چنين اعتقادات متناقضى داشته اعتقاد به ربوبيت ديگرى سازگار

 .بيان شودبراى ابطال عقايدشان كافى است كه وجه تناقض آنها 

مختلف كالمى و فلسفى، مذكور اسـت و مـا در    براى اثبات يگانگى خداى متعال، براهين متعددى اقامه شده كه در كتب
 .كه مستقيماً ناظر به توحيد در ربوبيت و رد عقايد مشركان است پردازيم اينجا به بيان برهانى مى

 برهانى بر يگانگى خدا

يا اينكه هر يـك از پديـده هـاى جهـان،     : بود ند خدا باشد از چند حال، بيرون نخواهدفرض اينكه جهان، داراى دو يا چ
آينـد، و يـا    مـى  شوند، و يا هر دسته از آنها معلول يكى از خدايان مفروض، به حساب مى مخلوق و معلول همه آنها فرض

 .شوند رض مىكارگردان جهان، ف همگى آفريده يك خدا شمرده شده خدايان ديگر به عنوان مدبر و
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علـت هـستى   (= معناى اينكه دو، يا چند آفريننـده   اى داراى چند آفريننده باشد محال است زيرا اما فرض اينكه هر پديده
آيـد در   مـى  اينست كه هر كدام از آنها وجودى را افاضه كنند و در نتيجه، چند وجود پديـد  موجودى را بيافرينند) بخش

 .بود  دارد و گرنه موجود واحدى نخواهدصورتى كه هر موجودى فقط يك وجود

اش اينست كه هر مخلوقى  مخلوقات باشند الزمه اما فرض اينكه هر يك از آنها آفريننده يك مخلوق يا مجموعه خاصى از
منتهى شود و  اش نيازى به موجود ديگرى نداشته باشد مگر نيازى كه در نهايت به آفريننده قائم به آفريننده خودش باشد و

 .ين نيازى تنها به آفريدگانِ همان آفريننده خواهد بودچن

از يكديگر است، در صورتى كـه جهـان،    الزمه فرض چند خدا براى جهان، وجود نظامهاى متعدد و منعزل: به ديگر سخن
هم  رند، وگذارند و به يكديگر نياز دا با يكديگر مرتبطند و بر يكديگر اثر مى نظام واحدى دارد و هم پديده هاى همزمان،

 آينده، ارتباط برقرار است و هر پديده قبلى بين پديده هاى گذشته با پديده هاى فعلى، و بين پديده فعلى با پديده هاى

باشد و نظام واحدى بـر   اجزاء همبسته و مرتبط مى پس چنين جهانى كه داراى. كند زمينه پيدايش پديده بعدى را فراهم مى
 .ل چند علت هستى بخش باشدمعلو تواند آن حكمفرماست نمى

باشند چنـين فرضـى    اداره و تدبير جهان مى و اگر فرض شود كه آفريننده همه آفريدگان، يكى است و ديگران عهده دار
 باشـند و هـيچ موجـود مـستقل     با تمام شئون هستيش قائم به علت هستى بخش مى هم صحيح نخواهد بود زيرا هر معلولى

شـود و همگـى در    يك علت، حاصل مـى  ن ندارد مگر تأثير و تأثّراتى كه بين معلوالتديگرى راهى براى تصرّف در آ
 و در اين صورت، هيچكدام از آنها. گيرد دارد و با اذن تكوينى او انجام مى حيطه قدرت و سيطره فاعل هستى بخش، قرار

مربوب خود انجـام دهـد و فـرض    در  نخواهد بود زيرا معناى حقيقى رب اينست كه تصرّف استقاللى» رب«در حقيقت 
 استقاللى نيست بلكه همگى آنها در شعاع ربوبيت آفريننده و با نيرويـى كـه او   اينست كه اينگونه تصرّفات و تأثيرات،

در ربوبيت ندارد چنانكه خالقيتى هم كـه بـه    و فرض چنين ارباب و كارگردانانى منافاتى با توحيد. گيرد دهد انجام مى مى
خلـق و   توحيد در خالقيت نخواهد داشت و در قرآن كريم و روايـات شـريفه، وجـود اينگونـه     اشد منافاتى بااذن الهى ب

  :فرمايد مى) ع(است چنانكه درباره حضرت عيسى تدبيرهاى تطفّلى و غيراستقاللى براى بعضى از بندگان خدا ثابت شده

 .2«فَالْمدبرات أَمراً» :فرمايد و نيز مى 1«ذْني فَتَنْفُخُ فيها فَتَكُونُ طَيراً بِإِذْنيو إِذْ تَخْلُقُ منَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِ»

و اعدادى برخاسته است كه تعـدد آنهـا بـراى     توهم امكان چند خدا براى جهان، از مقايسه خدا با علل مادى: حاصل آنكه
معلـولى   توان به اينگونه علتها تشبيه كرد و براى هيچ خش را نمىصورتى كه علت هستى ب در. معلول واحد، اشكالى ندارد

 .توان چند علت هستى بخش يا چند رب و مدبر استقاللى فرض نمود نمى

ويژگيهاى اين نوع عليت، دقـت كـرد تـا     بنابراين، براى دفع اين توهم بايد از يك سوى، در معناى علت هستى بخش و
 معلول واحد، محال است، و از سوى ديگر بايد در همبستگى جهان، تأمـل نمـود تـا     براىمعلوم شود كه تعدد چنين علتى

 .نمى تواند آفريده چند خدا يا تحت تدبير چند رب مستقلّ باشد روشن گردد كه چنين نظام همبسته اى
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ت و   خدا در صورتى كه ب ضمناً روشن شد كه قائل شدن به واليت تكوينى براى بعضى از بندگان شايسته ه معنـاى خالقيـ
و ائمـه  ) آله صلّى اللّه عليه و(توحيد نخواهد داشت چنانكه واليت تشريعى پيغمبر اكرم  ربوبيت استقاللى نباشد منافاتى با

 .الهى ندارد چون از طرف خداى متعال و با اذن الهى است منافاتى با ربوبيت تشريعى) سالم اللّه عليهم اجمعين(اطهار 

 معانى توحيد

  مقدمهـ

 ـ نفى تعدد

 ـ نفى تركيب

 نفى صفات زائد بر ذات: شامل

 ـ توحيد افعالى

 ـ استقالل در تأثير

 ـ دو نتيجه مهم

 ـ دفع يك شبهه

 مقدمه

در لسان اهل فلسفه و كالم و اخالق و عرفـان،   است» يگانه دانستن و يكتا شمردن«واژه توحيد كه از نظر لغوى به معناى 
گاهى بـه   و. گردد كه در همه آنها يگانه دانستن خداى متعال در حيثيت خاصى لحاظ مى رود كار مىبه معناى گوناگونى ب

 .بررسى همه آنها متناسب با سبك اين نوشتار نيست شود، و از آنها ياد مى» مراتب توحيد«و يا » اقسام توحيد«عنوان 

  :كنيم ن با اين بحثها بسنده مىاز اينروى، در اينجا به بيان معروفترين و مناسبترين اصطالحات آ
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 نفى تعدد -1

كثرت برون ذاتـى اسـت در برابـر شـرك      نخستين اصطالح معروف توحيد، همان اعتقاد به وحدانيت خدا و نفى تعدد و
 .اى از ديگرى داشته باشد اى كه هر كدام وجود مستقل و جداگانه گونه صريح و اعتقاد به دو، يا چند خدا به

 نفى تركيب -2

دومين اصطالح آن به معناى اعتقاد به اَحديت و بساطت درون ذاتى و مركّب نبودن ذات الهى از اجـزاء بالفعـل و بـالقوه                         
 .است

دهم اشاره شد زيرا ذهن ما با مفهوم  كنند چنانكه در درس بيان مى) نفى تركيب(اين معنى را غالباً به صورت صفت سلبى 
  .ر است تا با مفهوم بساطتتركيب و متقابال با نفى آن، آشنات

 

 نفى صفات زائد بر ذات -3

الهى و نفى صفات زائد بر ذات است كه بـه نـام    سومين اصطالح آن به معناى اعتقاد به يگانگى صفات ذاتيه با خود ذات
 ماننـد (مطرح شـده اسـت، در برابـر كـسانى     » نفى صفات«در لسان روايت به عنوان  شود و ناميده مى» توحيد صفاتى«

  .شده اند» ثمانيه قدماء«كه صفات الهى را امورى زائد بر ذات پنداشته و قائل به ) اشاعره

اى داشته باشـد از چنـد حـال،     جداگانه» بازاء ما«دليل بر توحيد صفاتى اينست كه اگر هر يك از صفات الهى، مصداق و 
از اجـزاء   اش اينست كه ذات الهى، مركّـب  زمهشوند و ال آنها در داخل ذات الهى فرض مى يا مصاديق: خارج نخواهد بود

مـصاديق آنهـا خـارج از ذات الهـى آفريننـده، تـصور        باشد و قبال ثابت كرديم كه چنين چيزى محال است، و يا اينكه
معناى تعدد ذات  اما فرض واجب الوجود بودن آنها به. شوند الوجود و آفريده خدا انگاشته مى گردند؛ و يا اينكه ممكن مى
و اما فـرض ممكـن الوجـود بـودن صـفات،      . آن شود رود كه هيچ مسلمانى مستلزم به  شرك صريح است و گمان نمىو

مـثالً بـا    على الفرض فاقد اين صفات است آنها را بيافريند و سپس به آنها متّصف گردد، مستلزم اينست كه ذات الهى كه
بوسيله آن، داراى حيات گردد، و همچنين در مورد علـم   فريند وبيا» حيات«اينكه ذاتاً فاقد حيات است موجودى را به نام 

رسواتر اينست كـه   كه محال است علت هستى بخش، ذاتاً فاقد كماالت مخلوقاتش باشد، و از آن در صورتى... و قدرت و
 !ساير صفات كماليه شود در سايه آفريدگانش داراى حيات و علم و قدرت، و متّصف به

يكديگر و از ذات الهى ندارند بلكه همگى آنهـا   اى از شود كه صفات الهى مصاديق جداگانه  روشن مىبا بطالن اين فرضها
 .كند مصداق واحد بسيطى كه همان ذات مقدس الهى است، انتزاع مى مفاهيمى هستند كه عقل، از
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 توحيد افعالى-4

شود اينست كـه خـداى متعـال در انجـام      مى هناميد» توحيد افعالى«اصطالح چهارم توحيد كه در لسان فالسفه و متكلمين 
 .تواند هيچ گونه كمكى به او بكند چيز ندارد و هيچ موجودى نمى كارهاى خودش نيازى به هيچ كس و هيچ

گـردد زيـرا    باشد ثابت مـى  معلوالتش مى اين مطلب با توجه به ويژگى علت هستى بخش كه همان قيوميت نسبت به همه
از  به اوست و هيچگونـه اسـتقاللى  » عين ربط و تعلق«به علت، و به اصطالح فلسفى  م وجود، قائممعلول چنين علتى با تما

 .خودش ندارد

حقيقى و تكـوينى اوسـت و قـدرت و     هر كس هر چه دارد از او و در حيطه قدرت و سلطنت و مالكيت: به ديگر سخن
حمتى با آن داشته باشد، چنانكـه مالكيـت اعتبـارى    آن است نه اينكه مزا مالكيت ديگران در طول قدرت الهى و از فروع

پـس چگونـه    .«العبد و ما فى يـده لمـواله  » است» مولى«كند در طول مالكيت اعتبارىِ  بر اموالى كه كسب مى «عبد«
 !ممكن است خداى متعال نيازمند به كمك كسانى باشد كه تمام هستى و شئون وجود آنها از او و قائم به اوست؟

 ستقاللىتأثير ا -5

يعنى مخلوقات الهى در كارهاى خودشان نيز بى نياز از خداى متعال نيـستند   1اصطالح پنجم توحيد، استقالل در تأثير است
و . فرمايـد  متعال به آنها عطا فرموده و مى تأثيرهايى كه در يكديگر دارند به اذن خدا و در سايه نيرويى است كه خداى و

مقـدس   بخشد همان ذات بدون احتياج به ديگرى در همه جا و در همه چيز، تأثير مى  ودر حقيقت، تنها كسى كه مستقال
 .باشد پرتو آن مى الهى است و فاعليت و تأثير ديگران در طول فاعليت و تأثير او و در

متعـال،  را بـه خـداى   ) ملك و جنّ و انسان مانند(بر همين اساس است كه قرآن كريم، آثار فاعلهاى طبيعى و غيرطبيعى 
دارد كـه   كند و اصـرار  باران و روييدن گياه و ميوه دادن درختان را هم مستند به او مى دهد و فى المثل، باريدن نسبت مى

باشد درك كنند و بپذيرنـد و همـواره بـه آن، توجـه      مى مردم، اين استناد به خدا را كه در طول استناد به فاعلهاى قريب
 .داشته باشند

به كارمند يا خدمتگزارى فرمان دهد كه كـارى   اى اگر رئيس اداره: آوريم ، مثالى از امور اعتبارى مىبراى تقريب به ذهن
فرمانده اسـت   يابد در عين حال، در مرتبه باالترى مستند به رئيس و دست خدمتگزار انجام مى را انجام دهد با اينكه كار از

 .شمارند مى قويتربلكه عقالء، استناد كار را به فرمان دهنده، بيشتر و 

قائم بـه اراده الهـى اسـت و از جهتـى نظيـر       فاعليت تكوينى نيز داراى سلسله مراتبى است و از آنجا كه وجود هر فاعلى
اينروى همه آثار وجـودى كـه از هـر     از «و للّه المثل األعلى» باشد تصوركننده آنها مى صورتهاى ذهنى است كه قائم به
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و ال » باالترى منوط به اذن و اراده تكوينى الهى و مستند به خداى متعال خواهد بـود   در مرتبهآيد فاعل و مؤثرى پديد مى
 .«حول و ال قوة اال باللّه العلى العظيم

 :دو نتيجه مهم

متعال، سزاوار پرستش نداند زيرا چنانكـه قـبال    نتيجه توحيد افعالى اينست كه انسان، هيچ كس و هيچ چيزى را جز خداى
ت و   اولوهيت، الزمه: رب بنده باشد سزاوار عبادت نخواهد بود و به ديگر سخن رديم جز كسى كه خالق واشاره ك خالقيـ

 .ربوبيت است

بر خدا باشد و در همه كارها بر او توكّل كند  از سوى ديگر، نتيجه توحيد به معناى اخيرش اينست كه تمام اعتماد انسان،
بـراى تـأمين     و اميدى جز از او و به او نداشته باشد، و حتى هنگامى كه اسـباب عـادى  ترس و تنها از او يارى بخواهد و

 .تواند از راههاى غيرعادى هم نياز او را تأمين كند خدا مى خواسته ها و نيازمنديهايش فراهم نباشد باز هم نوميد نشود زيرا

أَال إِنَّ أَولياء اللّه ال » گردد نظيرى برخوردار مىگيرد و از آرامش روحى بى  چنين انسانى تحت واليت خاص الهى قرار مى
 .«خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ

 :كنـد گنجانيـده شـده اسـت     اين دو نتيجه در اين آيه شريفه كه هر مسلمانى روزانه دست كم ده مرتبه آن را تكرار مى

  .«إِياك نَعبد و إِياك نَستَعيِن»

 هدفع يك شبه

اينست كه انسان از هيچ كسى جـز خـدا يـارى     اى به ذهن بيايد كه اگر مقتضاى توحيد كامل در اينجا ممكن است شبهه
 .خدا هم صحيح باشد نخواهد پس نبايد توسل به اولياء

رى بـراى  ايشان مستقال و بدون نياز به اذن خدا كا جواب اينست كه متوسل شدن به اولياء خدا اگر به اين عنوان باشد كه
اى  ايـشان را وسـيله   اما اگر به اين عنوان باشد كه خـدا . چنين توسلى با توحيد، سازگار نيست دهند توسل كننده انجام مى

دستور داده است كه متوسل به ايشان شوند نه تنهـا منافـاتى بـا     براى رسيدن به رحمتهاى خودش قرار داده و به مردم هم
 .گيرد مى يد در عبادت و اطاعت خواهد بود زيرا به امر او انجامبلكه از شئون توح توحيد ندارد

امر به توسل به ايشان كرده است؟ پاسـخ اينـست    و اما اينكه چرا خداى متعال چنين وسايلى را قرار داده؟ و چرا مردم را
شايسته، و تشويق  االى بندگانمعرفى مقام و: توان اين امور را برشمرد دارد و از جمله آنها مى كه اين امر الهى، حكمتهايى

مقامى شده است، و جلوگيرى از اينكه كسانى بـه عبادتهـاى    ديگران به عبادت و اطاعتى كه موجب رسيدن آنان به چنين
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متأسـفانه بـراى    خود را در عاليترين مقامات و داراى برترين كماالت انـسانى بپندارنـد، چنانكـه    خودشان مغرور شوند و
 .اند رخ داده است توسل به ايشان محروم بوده و) عليهم الصلوة و السالم(اليت اهل بيت كسانى كه از نعمت و

 جبر و اختيار

 ـ مقدمه

 توضيح اختيار: شامل

 ـ دفع شبهات جبرگرايان

 مقدمه

ارزشمندى است كه نقـش عظيمـى در سـازندگى     چنانكه در درس پيشين، اشاره شد توحيد در تأثير استقاللى، از معارف
صـحيح آن،   قرآن كريم، مورد تأكيد فراوان واقع شده و با بيانات گوناگونى زمينه فهـم  نها دارد و به همين جهت، درانسا

 .اذن و مشيت و اراده و قضا و قدر الهى است فراهم گرديده است و از جمله آنها منوط دانستن همه پديده ها به

سوى ديگر، نياز به تعلـيم و تبيـين صـحيح     ى و عقالنى، و ازاما درك صحيح اين مطلب، از يك سوى، نياز به رشد فكر
اسـتفاده   اند و يا از تعاليم پيـشوايان معـصوم و مفـسرين حقيقـى قـرآن،      كافى بوده و كسانى كه يا فاقد رشد عقلى. دارد

ـ  اند دچار لغزش شده و آن را به معناى اختصاص هرگونه تأثير و نكرده رخالف صـريح  عليت، به خداى متعال پنداشته و ب
اند كه مثالً  كرده اند و چنين وانمود هرگونه تأثير و عليتى را از اسباب و وسايط، نفى نموده بسيارى از آيات محكمه قرآن،

را ايجاد كند يا هنگام خوردن غذا و نوشيدن آب، سيرى و  عادت الهى بر اين، جارى شده كه هنگام وجود آتش، حرارت
 نه، آتش و غذا و آب، تأثيرى در حرارت و سيرى و سيرابى ندارند؟آورد و گر سيرابى را بوجود

مورد افعال اختيارى انسان و مسئوليت وى  گردد كه پى آمدهاى آن را در آثار شوم اين انحراف فكرى هنگامى آشكار مى
  .چنين طرز فكرى اينست يعنى نتيجه. مورد بررسى قرار دهيم

يكـى از نتـايج تبـاه    : ديگر سـخن  داى متعال گردد و فاعليت انسان نسبت به آنها بهافعال انسانى هم مستقيماً مستند به خ
 مسئوليت از انسان است كه به معناى نفى مهمترين ويژگى انـسان، و پـوچى و   كننده اين كژانديشى، جبرگرايى و سلب

ر صورتى كه انسان، اختيـارى در  زيرا د. است بيهودگى هر نظام تربيتى و اخالقى و حقوقى و از جمله نظام تشريعى اسالم
بلكـه   .جايى براى وظيفه و تكليف و امر و نهى و پاداش و كيفر، بـاقى نخواهـد مانـد    انجام كارهايش نداشته باشد ديگر

 و روايات شريفه و بـراهين عقلـى   1آيات كريمه باشد زيرا چنانكه از مستلزم پوچى و بى هدف بودن نظام تكوين نيز مى
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تا با فعاليـت اختيـارى و عبـادت و     از آفرينش جهان طبيعت، فراهم شدن زمينه آفرينش انسان استآيد هدف  بدست مى
 امكانى و مقام قرب الهى نائل گردد و شايسته دريافت رحمتهاى ويژه پروردگار بندگى خداى متعال، به واالترين كماالت

پاداش و نعمتهاى جاودانى و رضـوان الهـى     دريافتشود، و در صورتى كه انسان، اختيار و مسئوليتى نداشته باشد شايسته
گرديد و دستگاه آفرينش به صورت يك صحنه وسيع خيمـه شـب بـازى در     نخواهد شد و هدف آفرينش، نقض خواهد

آيد و سپس بعضى مـورد   مى دهند و بى اختيار، حركاتى در آنان پديد انسانها عروسكهاى آن را تشكيل مى خواهد آمد كه
 .گيرند مى ، و برخى مورد ستايش و پاداش، قرارنكوهش و كيفر

 

حكومتهـاى سـتمگرى بـود كـه      مهمترين عاملى كه موجب رواج و گسترش اين گرايش خطرناك شد اغراض سياسـى 
ناشايست خودشان را توجيه كنند و توده هاى ناآگـاه را بـه پـذيرفتن     توانستند بوسيله اين افكار، رفتارها و كردارهاى مى

به راستى بايد جبرگرائـى را مهمتـرين    و. تشان وادار نمايند و ايشان را از مقاومت و حركت و قيام باز دارندسياد سلطه و
 .عامل تخديركننده ملتها به حساب آورد

ولى نه خودشان توانِ جمع بين توحيد كامل  از سوى ديگر، كسانى كه كمابيش به نقاط ضعف اين گرايش، پى برده بودند
معتقـد بـه    گرفتنـد  بهره مـى ) سالم اهللا عليهم اجمعين(تعاليم اهل بيت عصمت و طهارت  ا داشتند و نه ازو بين نفى جبر ر

خارج دانستند و به نـوع ديگـرى از انحـراف و كژانديـشى      تفويض شدند و افعال اختيارى انسان را از دايره فاعليت الهى،
 .روم گرديدندبلند اسالمى و نتايج واالى آن، مح مبتلى شدند و از معارف

معلمين و مفسرين حقيقى قرآن را شناخته بودند از  اما كسانى كه هم استعداد كافى براى درك اين معارف را داشتند و هم
عطا فرمـوده و   و از طرفى فاعليت اختيارى خود را در شعاع قدرتى كه خداى متعال به ايشان اين كژانديشى مصون ماندند
عالى و استقاللى الهى را در مرتبه باالترى درك كردند و بـه   يرفتند، و از طرف ديگر، تأثيرمسئوليت مترتّب بر آن را پذ

 .ارزشمند، دست يافتند نتايج اين معرفت

ما رسيده است بيانات روشنگرى در اين زمينه، يافـت   به) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(در رواياتى كه از خاندان پيامبر اكرم
و قـضاء و   تحت عنوان استطاعت و نفى جبر و تفويض، و نيز در ابواب اذن و مشيت و اراده ديث،شود كه در كتب ح مى

اند  استعداد را از غور در اين مسائل دقيق، نهى كرده شود كه افراد كم قدر الهى، مضبوط است و همچنين رواياتى يافت مى
 .نگردند تا دچار انحراف و لغزش

متناسب با اين نوشتار نيست ولى باتوجه بـه اهميـت    اد گوناگونى دارد كه بررسى همه آنهابارى، مسأله جبر و اختيار، ابع
عالقه به تحقيق بيشتر  اى پيرامون بعضى از ابعاد مورد حاجت آن، ارائه دهيم و به كسانى كه ساده كوشيم بيان موضوع، مى

 .كيبايى داشته باشندفلسفىِ مسأله، ش كنيم كه براى آموختن مبانى عقلى و دارند توصيه مى
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 توضيح اختيار

شود زيرا هر كـسى آن   شناسايى انسان، واقع مى قدرت تصميم گيرى و انتخاب، يكى از يقينى ترين امورى است كه مورد
شود و  مى يابد چنانكه از ساير حاالت روانى خودش با چنين علمى آگاه خطاناپذير، مى را در درون خويش با علم حضورىِ

توانـد دربـاره آن    كنـد و نمـى   حضورى درك مى را با علم» شك«كه درباره چيزى شك دارد وجود خود حتى هنگامى 
 .ترديدى به خود، راه دهد

بگويد يا نگويد، يـا دسـتش را حركـت     تواند سخنى را يابد كه مى همچنين هر كسى با اندك توجهى به درون خويش مى
 ...نكند و دهد يا ندهد، يا غذائى را تناول كند يا

اى كه اراده خوردن غذا  است مانند گرسنه تصميم گرفتن بر انجام كارى، گاهى در جهت اشباع تمايالت غريزى و حيوانى
در جهت ارضاء خواستهاى عقالنى و تحقـق بخـشيدن بـه     گيرد؛ و گاهى نوشيدن آب مى اى كه تصميم بر كند يا تشنه مى

خـوردن غـذاى لذيـذى     خورد و از باز يافتن سالمتى داروى تلخى را مىاست مانند مريضى كه براى  آرمانهاى بلند انسانى
پوشد و رنجهاى فراوانى  كشف حقايق، چشم از لذايذ مادى مى كند، يا دانش پژوهى كه در راه تحصيل علم و خوددارى مى

 .كند االيش فدا مىو كند، يا سرباز فداكارى كه حتى حيات خودش را در راه رسيدن به آرمانهاى مى را بر خود همواره

 

تزاحمى پديد آيد و شخص بـراى رسـيدن بـه     شود كه بين خواستهاى گوناگون، در واقع، ارزش انسانى هنگامى ظاهر مى
و هر كارى . قرب و رضوان الهى، از خواستهاى پست و حيوانى خودش بگذرد فضايل اخالقى و كماالت روحى و ابدى و

تنـزّل روحـى و معنـوى خواهـد داشـت و       تر انجام گيرد تأثير بيشترى در تكامل يا اختيار بيشتر و انتخاب آگاهانه كه با
 .پديد خواهد آورد استحقاق بيشترى را براى پاداش و كيفر،

همه چيز يكسان نيست ولى هر انسانى كمابيش از  البته قدرت مقاومت در برابر تمايالت نفسانى، در همه افراد و نسبت به
 .تواند آن را تقويت نمايد اى دارد و هر قدر بيشتر تمرين كند مى بهره) آزاد ادهار(اين موهبت خدادادى 

گوناگون، موجب تشويش ذهن و شك دربـاره   بنابراين، جاى هيچ ترديدى در وجود اراده و اختيار نيست و نبايد شبهات
تربيتـى   ل بديهى در همه نظامهاىچنانكه اشاره كرديم وجود اختيار به عنوان يك اص و. چنين امر وجدانى و بديهى گردد

براى وظيفه و تكليف و نكوهش و ستايش و كيفـر و   و اخالقى و اديان و شرايع آسمانى پذيرفته شده، و بدون آن، جايى
 .پاداش، وجود نخواهد داشت

تـا جـايى   بايد به آنها پاسخ داده شود  آنچه موجب انحراف از اين حقيقت بديهى و گرايش به جبر شده شبهاتى است كه
 .پردازيم اينروى، در اينجا به طور فشرده به دفع مهمترين آنها مى از. براى وسوسه و ترديد، باقى نماند
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 دفع شبهات جبرگرايان

 :مهمترين شبهات جبرگرايان از اين قرار است

ـ  گيرد، و نه وجود اين ميلهـا  اراده انسان در اثر برانگيخته شدن ميلهاى درونى، شكل مى -1 ار انـسان اسـت و نـه    در اختي
 .ماند پس جايى براى اختيار و انتخاب، باقى نمى. برانگيخته شدن آنها بوسيله عوامل بيرونى

 

كند نه اينكه تصميم بر انجام كـارى،   فراهم مى پاسخ اينست كه برانگيخته شدن ميلها زمينه را براى اراده و تصميم گيرى،
از موارد،  و شاهدش اينست كه در بسيارى.  كه قدرت مقاومت را سلب كندميلها باشد بطورى نتيجه جبرى برانگيخته شدن

احتياج به تأمل و سنجش سود و زيان كار دارد و گاهى  دهد و تصميم گيرى، حالت ترديد و دودلى براى انسان، دست مى
 .گيرد مى به دشوارى انجام

كه تحت تأثير مواد غـذائى و  (ترشح غدد  وراثت،برحسب آنچه در علوم مختلف، ثابت شده عوامل گوناگونى از قبيل  -2
انـسانها   محيطى و اجتماعى، در شكل گرفتن اراده انسان، مؤثر است و اختالف رفتار و نيز عوامل) باشد دارويى خاصى مى

ن، بنـابراي . مطالب كمابيش مورد تأييد، واقـع شـده اسـت    در متون دينى نيز اين چنانكه. باشد تابع اختالف اين عوامل مى
 .را برخاسته از اراده آزاد وى دانست توان افعال انسان نمى

عوامل نيست بلكه بدين معنى است كه با وجود همه  پاسخ اينست كه پذيرفتن اختيار و اراده آزاد، به معناى نفى تأثير اين
 .مقاومت كند و هنگام تزاحم انگيزه هاى مختلف، يكى را برگزيند تواند اين عوامل، انسان مى

سـازد ولـى در    آنهاست را دشوار مى لبته قوت برخى از اين عوامل، گاهى مقاومت و گزينش كارى كه در جهت خالفا
دهد چنانكه هيجانـات فـوق    در كمال داشته استحقاق پاداش را افزايش مى عوض، چنين مقاومت و گزينشى تأثير بيشترى

 .گردد مىو ديگر شرايط دشوار، موجب كاهش كيفر و تخفيف جرم  العاده

از جمله افعال انسان، قبـل از وقـوع آنهـا     شبهه ديگر جبرگرايان اينست كه خداى متعال، به همه پديده هاى جهان، و -3
آن،  پس ناچار همه حوادث بر طبق علم ازلى الهى، واقع خواهد شد و تخلّـف از . نيست آگاه است، و علم الهى، خطا بردار

 .داشت تيار و انتخاب انسان، وجود نخواهدبنابراين جايى براى اخ. ممكن نيست

گرفته است، و افعال اختيارى انسان هم به وصـف   شود تعلق اى آنچنان كه واقع مى پاسخ اينست كه علم الهى بر هر حادثه
 .شود وصف جبريت، تحقق يابد برخالف علم الهى، واقع مى معلوم است پس اگر به اختياريت، براى خداى متعال،
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كارى خواهد گرفت و آن را انجام خواهـد داد،   داند كه فالن شخص در فالن شرايطى تصميم بر انجام اى متعال مىمثالً خد
علم ازلى الهى،  فعل، صرف نظر از ارتباط آن با اراده و اختيار فاعل، تعلق گرفته باشد، پس نه اينكه علم الهى فقط به وقوع

 .دمنافاتى با اختيار و اراده آزاد انسان ندار

و ما . گمان آنان با اختيار انسان، سازگار نيست يكى ديگر از شبهات جبرگرايان، مربوط به مسأله قضاء و قدر است كه به
 .مسأله خواهيم پرداخت در درس آينده به توضيح اين

 دين چيست؟

 ـ مفهوم قضاء و قدر

 ـ قضاء و قدر علمى و عينى

 رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان: شامل

 نواع تأثير علل متعددـ ا

 ـ آثار اعتقاد به قضاء و قدر

 مفهوم قضا و قدر

و واژه . چيزى را با اندازه معينى سـاختن اسـت   به معناى سنجش و اندازه گيرى و» تقدير«به معناى اندازه، و » قدر«واژه 
ـ (به انجام رساندن و داورى كردن  به معناى يكسره كردن و» قضاء« ) اسـت  ام رسـاندنِ اعتبـارى  كه آن هم نوعى به انج

 .رود بكار مى» سرشت» و گاهى اين دو واژه به صورت مترادف و به معناى. شود استعمال مى

حدود كمى و كيفى و زمانى و مكانى خاصى قرار  اى اندازه و منظور از تقدير الهى اينست كه خداى متعال براى هر پديده
شـدن   و منظور از قضاء الهى اينست كـه پـس از فـراهم   . يابد تحقق مىعوامل تدريجى،  داده است كه تحت تأثير علل و

 .رساند مى مقدمات و اسباب و شرايط يك پديده، آنرا به مرحله نهائى و حتمى

است و شامل مقدمات بعيد و متوسط و قريـب   طبق اين تفسير، مرحله تقدير، قبل از مرحله قضاء و داراى مراتب تدريجى
يـك   يابد، مثالً سير تدريجى جنين از نطفه و علقه و مـضغه تـا حـد    شرايط، تغيير مى ضى از اسباب وشود و با تغيير بع مى

شود، و سقوط آن در يكى از مراحل،  مى چنين كامل، مراحل مختلف تقدير آنست كه شامل مشخصات زمانى و مكانى نيز
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 فراهم شدن همه اسباب و شرايط، و نيز حتمـى و مرحله قضاء، دفعى و مربوط به  ولى. رود تغييرى در تقدير آن بشمار مى

  غيرقابل تغيير است

  .«إِذا قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُنْ فَيكُونُ»

اينـروى، تقـسيم بـه حتمـى و غيرحتمـى       رود، و از بصورت مترادف بكار مى» قضاء و قدر«اما چنانكه اشاره شد گاهى 
دعـاء،   ادعيه، از تغيير قضاء، ياد شده، و صدقه و بِرّ به والدين و صله رحم و ات وگردد، و بدين لحاظ است كه در رواي مى

  .از عوامل تغيير قضاء، معرفى گرديده است

 

 قضاء و قدر علمى و عينى

و شرايط پيدايش پديده ها و نيز علم به وقوع  گاهى تقدير و قضاء الهى، به معناى علم خدا به فراهم شدن مقدمات و اسباب
هـا و نيـز    نامند، و گاهى به معناى انتساب سير تدريجى پديـده  مى» قضاء و قدر علمى«را  رود، و آن  آنها بكار مىحتمى

 .گيرد نام مى» قدر عينى قضاء و«شود و  انتساب تحقق عينى آنها به خداى متعال، استعمال مى

يابـد   به صورتى كه عيناً در خارج، تحقق مـى  اشود علم الهى به همه پديده ه برحسب آنچه از آيات و روايات، استفاده مى
حـوادث   منعكس است و هر كس به اذن الهى، با آن، تماس پيدا كند از» لوح محفوظ» در مخلوقى شريف و متعالى به نام

سـازد و   به صورت ناتمام و مشروط، منعكس مى گردد، و نيز الواح نازلترى هست كه حوادث را گذشته و آينده، آگاه مى
شريفه،  و شايد اين آيه. آورند كه مشروط و قابل تغيير است اطالعات محدودى بدست مى  كه بر آنها اشراف يابندكسانى

و تغيير يـافتن تقـديرات مـشروط و     .«يمحوا اللّه ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم الْكتابِ» :ناظر به اين دو نوع سرنوشت باشد
 .ناميده شده است» بداء«ت، به نام غيرحتمى، در لسان روايا

آورد، و در  علم ازلى الهى گفته شد بوجود نمـى  به هر حال، اعتقاد به قضاء و قدر علمى، مشكلى را بيش از آنچه در مورد
 .مربوط به علم الهى، مورد بررسى واقع شد و سستى و بى مايگىِ آن، روشن گرديد درس سابق، شبهه جبرگرايان

دشوارترى دارد كه بايد به پاسـخ آن بپـردازيم    ضاء و قدر عينى، مخصوصاً اعتقاد به سرنوشت حتمى، اشكالاما اعتقاد به ق
 .از توحيد به معناى تأثير استقاللى، دانسته شد هر چند پاسخ اجمالىِ آن در بحث

 رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان
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ها را از آغاز پيدايش تا دوران شكوفايى و تا  ت كه وجود پديدهدانستيم كه مقتضاى اعتقاد به قضاء و قدر عينى الهى اينس
پيـدايش و   فراهم شدن مقدمات بعيده تحت تدبير حكيمانه الهى بـدانيم و فـراهم شـدن شـرايط     پايان عمر، بلكه از هنگام

 .رسيدن به مرحله نهائى را مستند به اراده الهى بشماريم

تكوينىِ خدا دارد و بدون اذن او هيچ موجودى پـا   اى انتساب به اذن و مشيت همانگونه كه وجود هر پديده: به ديگر سخن
موجودى شـكل و   همچنين پيدايش هر چيزى مستند به تقدير و قضاء الهى است و بدون آن، هيچ نهد به عرصه وجود نمى

 در واقـع، تعلـيم تـدريجىِ    بيان اين انتساب و اسـتنادات،  و. رسد يابد و به سرانجام خودش نمى حدود ويژه خودش را نمى
سـازندگى انـسانها دارد    باشد و نقش عظيمـى در  استقالل در تأثير است كه از واالترين درجات توحيد مى توحيد به معناى

 .چنانكه قبال اشاره كرديم

ئى و تعين قطعى تر است به خالف استناد مرحله نها فهم اما استناد پديده ها به اذن و حتى به مشيت خدا، آسان يابتر و قابل
بين چنين اعتقادى با  زيرا جمع. به دليلِ دشواريابى آن، بيشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است آنها به قضاء الهى كه

كـه  ) اشـاعره (مشكل است و از اينروى، گروهى از متكلمـين   پذيرفتن اختيار انسان در رقم زدن سرنوشت خويش بسيار
كـه  ) معتزلـه (ديگـر   فتار انسانها پذيرفته بودند گرايش به جبر پيـدا كردنـد، و گروهـى   نسبت به ر شمول قضاء الهى را

شمول قضاء الهى نسبت به افعال اختيـارى انـسان شـدند و هـر      توانستند جبر و پى آمدهاى وخيم آن را بپذيرند منكر نمى
ه در كتب مفصل كالمى و در رساله هاى مورد تأويل قرار دادند چنانك روايات مخالف با نظريه خودشان را دسته، آيات و

 .خاصى كه درباره جبر و تفويض نوشته شده، آمده است

توان آن را مستند به اراده و  اراده اوست چگونه مى نقطه اصلىِ اشكال اينست كه اگر كار انسان، واقعاً اختيارى و مستند به
 بشمار آورد؟ ن آن را تابع اختيار و انتخاب انسانتوا مستند به قضاء الهى است چگونه مى قضاء الهى دانست؟ و اگر

اختيار انسان و استناد آن به اراده و قضاء الهـى، بايـد    بنابراين، براى رفع اين اشكال و بيان جمع بين استناد فعل به اراده و
و خداى متعـال، آشـكار   انسان  انواع استناد معلول واحد به چند علت بدهيم تا نوع استناد فعل اختيارى به توضيحى پيرامون

 .گردد

 انواع تأثير علل متعدد

 :شود تأثير چند علت در پيدايش يك پديده، به چند صورت تصور مى

موجـب شـكفتن بـذر و    ... چند علت با هم و در كنار يكديگر، تأثير كنند مانند اينكه اجتماع بذر و آب و حرارت و -1
 .شود روييدن گياه مى
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بخشند چنانكه چند موتور، على التناوب روشن شـوند و   مى  مؤثر باشد كه به نوبت، تأثير خود راهر يك از آنها متناوباً 2-
 .هواپيما گردند موجب ادامه حركت

. شـود  اى مالحظه مى يكديگر يا در تصادفات زنجيره تأثير آنها مترتّب بر يكديگر باشد چنانچه در برخورد چند توپ با 3-
. نوشته اسـت  ه انسان در حركت دست، و تأثير دست در حركت قلم، و تأثير قلم در پيدايشاراد و نمونه ديگر آن، تأثير

 .از آن معلول يكى از عواملى باشد شود و هر بخشى بطورى كه طول عمر پديده بر تعداد آنها تقسيم مى

د برخالف فرض قبلى كه به وجود ديگرى باش اى كه وجود هر يك از آنها وابسته تأثير مترتّب چند عامل طولى، بگونه4-
 .و وجود دست هم وابسته به اراده انسان نبود وجود قلم، وابسته به وجود دست نبود

الزم است و تأثير اراده الهـى و اراده انـسان    در همه اين صورتها اجتماع چند علت براى پيدايش معلولِ واحد، ممكن بلكه
 . انسان و اراده او وابسته به اراده الهى استباشد زيرا وجود اخير مى در فعل اختيارى از همين قسم

علت هستى بخش يا دو علـت        و اما آن صورتى كه اجتماع دو علت بر معلول واحد، ممكن نيست عبارتست از اجتماع دو                
 كنند مانند فرض اينكه اراده واحدى از دو فاعل مريد، سر بزند يـا دو  مى مانعة الجمع كه در عرض هم و على البدل تأثير

 .باشد) دو علت تامه(ديده واحدى مستند به دو مجموعه علل پ

 

 دفع شبهه

انسان به خداى متعال، منافاتى با استناد آنها به خود  با توضيحاتى كه داده شد روشن گرديد كه استناد وجود افعال اختيارى
 .استنادها در طول يكديگر هستند و تزاحمى با هم ندارند وى ندارد زيرا اين

آن به خداى متعال در سطح باالترى است كه  استناد فعل به فاعل انسانى در يك سطح است و استناد وجود: ر سخنبه ديگ
بوسـيله   دهد و وجود ابزارهايى كه كـار را  اى كه كارش را روى آن انجام مى ماده در آن سطح، وجود خود انسان و وجود

 .دهد همگى مستند به اوست آنها انجام مى

منافاتى با استناد وجود همه اجزاء علت تامه، بـه   در كار خودش» جزء اخير از علت تامه«به عنوان  اده انسانپس تأثير ار
خود دارد و  خداى متعال است كه وجود جهان و انسان و همه شئون وجودى او را در يد قدرت و اين،. خداى متعال ندارد

هيچ موجودى در هيچ حالى و در هيچ زمـانى بـى نيـاز از او     آفريند و  مىبخشد و نو به نو آنها را همواره به آنها وجود مى
خـارج از قلمـرو اراده او    بنابراين، كارهاى اختيارى انسان هم بى نيـاز از خـداى متعـال، و   . او ندارد نيست و استقاللى از

باشد و چنان نيست كه  الهى مىآنها نيز وابسته به تقدير و قضاء  نخواهد بود و همه صفات و ويژگيها و حدود و مشخصات
در عرض يكديگر و مانعـة الجمـع نيـستند و     زيرا اين دو اراده. مستند به اراده انسان باشند و يا مستند به اراده خدا يا بايد
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اده الهى است و ار گيرد بلكه اراده انسان مانند اصل وجودش وابسته به اراده البدل انجام نمى تأثير آنها در تحقق كارها على
 .«و ما تَشاؤُنَ إِالّ أَنْ يشاء اللّه رب الْعالَمينَ» خداى متعال براى تحقق آن، ضرورت دارد

  آثار اعتقاد به قضاء و قدر

و موجب تكامل انسان در بعـد عقلـى بـشمار     اعتقاد به قضاء و قدر الهى، عالوه بر اينكه درجه ارزشمندى از معرفت خدا
 :پردازيم به برخى از آنها اشاره شد و اينك به بيان برخى ديگر از آنها مى وانى دارد كهرود آثار عملى فرا مى

داند از پيشامدهاى نـاگوار   تقدير و قضاء الهى مى كسى كه پيدايش حوادث را تابع اراده حكيمانه خداى متعال و مستند به
جزئـى از نظـام    تد بلكه توجه به اينكـه ايـن حـوادث،   اف بازد و به جزع و فزع نمى خود را نمى هراسد و در برابر آنها نمى

اى  كند و ملكات فاضله با آغوش باز از آنها استقبال مى دهد حكيمانه جهان است و طبق مصالح و حكمتهايى رخ داده و مى
 .آورد و رضا و تسليم را بدست مى از قبيل صبر و توكّل

گـردد و نعمتهـاى خـدا داده را     و سرمست نمى د و به آنها مغرورشو و نيز شيفته و فريفته خوشيها و شاديهاى زندگى نمى
 .دهد قرار نمى وسيله فخرفروشى و به خود باليدن،

 :اين آثار ارزنده، همان است كه در اين آيه شريفه، به آنها اشاره شده است

لكَيال تَأْسوا على . علَى اللّه يسيرٌ قَبلِ أَنْ نَبرَأَها إِنَّ ذلكأَنْفُسكُم إِالّ في كتاب منْ  ما أَصاب منْ مصيبة في الْأَرضِ و ال في»
 .«تَفْرَحوا بِما آتاكُم و اللّه ال يحب كُلَّ مخْتال فَخُور ما فاتَكُم و ال

ستقاللى، موجب سـستى  قدر و توحيد در تأثير ا در عين حال، بايد توجه داشته باشيم كه برداشت نادرست از مسأله قضاء و
جاودانى اينـان   تهى كردن شانه از زير بار مسئوليت نشود و بدانيم كه سعادت و شقاوت و تنبلى و زبونى و ستم پذيرى و

 .«و أَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِالّ ما سعى» «لَها ما كَسبت و علَيها ما اكْتَسبت» :در گرو فعاليتهاى اختيارى خود اوست
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 عدل الهى

 ـ مقدمه

 مفهوم عدل: شامل

 ـ دليل عدل الهى

 ـ حلّ چند شبهه

 مقدمه

برخورد كرديم كه از جمله آنهـا  ) و معتزلى اشعرى(در درسهاى گذشته، در موارد متعددى به اختالف بين دو نحله كالمى 
افـراط و   باً نظريات ايشان در دو طـرف صفاتى و جبر و اختيار و قضاء و قدر بود و غال مسائل كالم و اراده الهى و توحيد

 .تفريط قرار داشت

كه در اين مسأله، نظر شـيعه موافـق گـروه     يكى ديگر از موارد اختالف اساسى بين اين دو گروه، مسأله عدل الهى است
له در علم كالم دارد مسأ و نظر به اهميتى كه اين. ناميده شده اند» عدليه«برابر اشاعره، بنام  معتزله، تلقى شده و مجموعاً در

 .از مشخصات مذهب كالمى شيعه و معتزله، محسوب شده است از مسائل محورى بشمار آمده و حتى از اصول عقايد و

خدا را ظالم بدانند در حـالى كـه   ) العياذباللّه) كنند و چنان نيست كه بايد توجه داشت كه اشاعره نيز عدل الهى را نفى نمى
بلكـه   كنـد،  قرآن كريم، عدل الهى را اثبات و هرگونه ظلمى را از ساحت مقدسش نفى مى يلآيات صريح و غيرقابل تأو

ضـوابطى  ) كتاب و سنت(از بيانات شرعى  تواند به خودى خود و صرف نظر بحث بر سر اين است كه آيا عقل انسان مى
و  نجام كارى و ترك كار ديگرى بكنددر نظر بگيرد و براساس آنها حكم به لزوم ا را براى افعال، و بخصوص افعال الهى،

يا اينگونه قـضاوتها تنهـا براسـاس    » دوزخ ببرد الزم است خداى متعال، مؤمنان را به بهشت و كافران را به«: مثالً بگويد
 تواند قضاوتى داشته باشد؟ از آنها عقل نمى گيرد و صرف نظر وحى، صورت مى

و اشاعره آنرا انكار كرده و معتقد  گذارى شده، نام» حسن و قبح عقلى«پس نقطه اصلى اختالف، همان است كه بنام مسأله 
خـوب   كنـد  آنچه را خدا امر مى) در امور تشريعى(دهد نيكو است، و  خدا انجام مى آنچه را) در امور تكوينى(اند كه  شده

 .كند مى دهد يا به آن، امر است نه اينكه چون كارى خوب است خدا آنرا انجام مى

شوند و  به خداى متعال متّصف به حسن و قبح مى ه معتقدند كه افعال، صرف نظر از انتساب تكوينى و تشريعى آنهااما عدلي
قبيح، تنزيه نمايد،  تواند جهت حسن و قبح افعال را درك كند و ساحت الهى را از انجام افعال مى عقل انسان هم تا حدودى
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بدهد و امر و نهى كند بلكه بدين معنى كه تناسب كارى را با آنها كـشف   ا فرمانبه خد) العياذباللّه(البته نه بدان معنى كه 
 .داند و بر اين اساس، صدور كارهاى قبيح را از خداى متعال محال مى كند مى

و قبح عقلـى از طـرف اشـاعره شـده و      بديهى است بررسى تفضيلى اين مسأله و پاسخ به شبهاتى كه موجب انكار حسن
 همچنين ممكن است سخنان معتزله در اين. داده است در حوصله اين نوشتار نيست  را روياروى عدليه قرارسرانجام، ايشان

ولى اصل اعتقـاد بـه حـسن و قـبح     . گيرد زمينه نيز نقطه ضعفهايى داشته باشد كه بايد در جاى خودش مورد بررسى قرار
 .باشد مى) عليهم الصلوة و السالم(ن معصوم سنت و تأكيد پيشوايا عقلى، مورد قبول شيعيان و تأييد كتاب و

اى به دليل عقلى بر اين صـفت كـه از    اشاره دهيم و سپس از اينروى، ما در اينجا نخست توضيحى پيرامون مفهوم عدل مى
 .پردازيم مى در پايان، به حل مهمترين شبهاتى كه پيرامون اين مسأله، وجود دارد كنيم و صفات فعليه الهى است مى

 وم عدلمفه

تجاوز بـه  (= حقوق ديگران، در برابر ظلم  معناى لغوى عدل، برابرى و برابر كردن است، و در عرف عام به معناى رعايت
  :اينروى، عدل را به اين صورت، تعريف كرده اند رود، و از بكار مى) حقوق ديگران

» عـدل «گرفت كه داراى حقى باشد تا رعايت آن بايد نخست موجودى را در نظر  و بنابراين .«إعطاء كلِّ ذى حقٍّ حقَّه»
هر چيزى را بجـاى خـود   «شود و به معناى  عدل داده مى اى در مفهوم ولى گاهى توسعه. ناميده شود» ظلم«تجاوز به آن  و

 وضْع كلِّ شـىء فـى  » :شود رود و به اين صورت، تعريف مى بكار مى» به وجه شايسته، انجام دادن نهادن، يا هر كارى را
امـا دربـاره اينكـه    . گردد مى و طبق اين تعريف، عدل مرادف با حكمت، و كار عادالنه، مساوى با كار حكيمانه «موضعه
شود سخن بسيار است كه بخش مهمى از فلسفه اخالق  تعيين مى «جايگاه شايسته هر چيزى«و » حق صاحب حق«چگونه 

 اينگونه مسائل بپردازيم توان به تحقيق پيرامون ر اينجا نمىبه خود، اختصاص داده است و طبعاً د و فلسفه حقوق را

. 

كند كه اگر كسى بدون هيچ علتى لقمه نـانى   مى آنچه الزم است در اينجا به آن، توجه شود اين است كه هر عاقلى درك
 ، و بـرعكس خون انسان بى گناهى را بريزد ظلم كرده و مرتكب كار قبيحى شده اسـت  را از دست طفل يتيمى بربايد يا

قاتل جنايتكار را به كيفر برساند كار عادالنه  اگر لقمه نان ربوده شده را از دست رباينده بگيرد و به طفل يتيم برگرداند و
خـدا هـم    و اين قضاوت، متكى به امر و نهى الهى نيست و حتى اگر كسى معتقد به وجـود  .اى انجام داده است و شايسته

 . داشتنباشد چنين قضاوتى را خواهد

كند و مانند اينها، مسائلى است  را درك مى اى اين حسن و قبح اما اينكه راز اين قضاوت چيست و چه نيروى درك كننده
 .فلسفه، مورد بررسى قرار گيرد كه بايد در شاخه هاى مختلف
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ديگرى انجـام دادن  رعايت حقوق ديگران، و  يكى: توان دو مفهوم خاص و عام در نظر گرفت براى عدل مى: حاصل آنكه
 .باشد هم از مصاديق آن مى كار حكيمانه كه رعايت حقوق ديگران

و مثالً معلم عادل كسى نيست كه همه شـاگردان را،   بنابراين، الزمه عدل، برابر قرار دادن همه انسانها يا همه اشياء نيست،
مال مورد نزاع  د، و قاضى عادل كسى نيست كهتنبل، بطور يكسان مورد تشويق يا توبيخ قرار ده خواه كوشا باشند و خواه

كـسى اسـت كـه هـر كـدام از شـاگردان را بـه انـدازه          را بطور مساوى بين طرفين دعوى تقسيم كند، بلكه معلم عادل
 .كند، و قاضى عادل كسى است كه مال مورد نزاع را به صاحبش بدهد استحقاقشان ستايش يا نكوهش

بيافريند و مثالً به انسان هم شاخ و يال و بال  ين نيست كه همه مخلوقات را يكسانهمچنين مقتضاى حكمت و عدل الهى ا
آن مترتّـب   اى بيافريند كه بيشترين خير و كمال، بـر  آفريدگار اينست كه جهان را بگونه بدهد بلكه اقتضاى حكمت... و

. هدف نهائى باشد ريند كه متناسب با آناى بياف دهند بگونه اجزاء همبسته آنرا تشكيل مى گردد و موجودات مختلف را كه
و سپس با توجه به  اندازه استعدادش مورد تكليف قرار دهد و نيز مقتضاى حكمت و عدل الهى اينست كه هر انسانى را به

  .و سرانجام، پاداش يا كيفرى در خور كارهايش به او عطا فرمايد توانايى و تالش اختيارى وى درباره او قضاوت كند

 

 دل الهىدليل ع

تفسير ديگر، عين آنست و طبعاً دليل اثبـات   چنانكه اشاره شد عدل الهى، طبق يك تفسير، بخشى از حكمت الهى، و طبق
توضـيح   كند و در درس يازدهم به آن اشاره شد و در اينجا به حكمت الهى را اثبات مى آن هم همان دليلى خواهد بود كه

 :پردازيم بيشترى درباره آن مى

تواند انجام دهد يا ندهـد   ممكن الوجودى را مى  كه خداى متعال، باالترين مراتب قدرت و اختيار را دارد و هر كاردانستيم
دهـد   انجـام نمـى   تواند ولى همه آنچه را مى. اى قرار بگيرد نيروى مجبوركننده و مقهوركننده بدون اينكه تحت تأثير هيچ

 .دهد  مىكند انجام خواهد و اراده مى بلكه آنچه را مى

و اگر . كند اش باشد اراده مى مقتضاى صفات كماليه و نيز دانستيم كه اراده او گزافى و بى حساب نيست، بلكه آنچه را كه
محض اسـت اراده   و چون خداى متعال، كمال. كارى را نداشته باشد هرگز آنرا انجام نخواهد داد صفات كماليه او اقتضاى

الزمه وجود مخلوقى پيدايش شـرور و نقايـصى در جهـان     گيرد و اگر ر مخلوقات، تعلق مىاو اصالتاً به جهت كمال و خي
آن خيـر غالـب،    بالتّبع خواهد بود يعنى چون الزمه انفكاك ناپذير خير بيشترى اسـت بـالتَبع   باشد جهت شرّ آن، مقصود
 .شود مورد اراده الهى واقع مى

مجموعاً داراى بيشترين كمال و خيـر ممكـن    اى آفريده شود كه گونهپس مقتضاى صفات كماليه الهى اينست كه جهان ب
 .مى گردد براى خداى متعال، ثابت الحصول باشد، و از اينجا صفت حكمت
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داشته باشد و وجود او منـشأ بيـشترين خيـرات     بر همين اساس، اراده الهى به آفرينش انسان در شرايطى كه امكان وجود
اختيـار و   امتيازات اصلى انسان، اختيار و اراده آزاد است و بـى شـك، داشـتن نيـروى     ازباشد تعلق گرفته است، و يكى 

. شود باشد كاملتر از موجود فاقد آن، محسوب مى رود و موجودى كه واجد آن انتخاب، يكى از كماالت وجودى بشمار مى
ـ   اما الزمه مختار بودن انسان  ردد و بـسوى خـسران و شـقاوت   اينست كه هم بتواند مرتكب كارهاى زشت و ناپـسند گ

همان تكامل اوست ولى چون الزمه تكامل اختيارى  گيرد و البته آنچه اصالتاً مورد اراده الهى قرار مى. جاودانى، سقوط كند
چنـين   شـود  هست كه در اثر پيروى از هواهاى نفسانى و انگيزه هاى شيطانى حاصل مـى  انسان، امكان تنزل و سقوط هم

 .بالتَبع مورد اراده الهى واقع خواهد شدسقوط اختيارى هم 

خداى متعال، انسان را به آنچه موجـب خيـر و    و چون انتخاب آگاهانه، نيازمند به شناخت صحيح راههاى خير و شرّ است
موجب فساد و سقوط اوست نهى كرده است تا وسـيله حركـت تكـاملى او فـراهم      مصلحت اوست امر فرموده و از آنچه

نفعى براى خداى متعال در برندارد از  اليف الهى به منظور رسيدن انسان به نتايج عمل به آنها وضع شده وو چون تك .گردد
 تكاليف، متناسب با تواناييهاى مكلفين باشد، زيرا تكليفى كـه امكـان اطاعـت    اينروى، حكمت الهى اقتضاء دارد كه اين

 .نداشته باشد لغو و بيهوده خواهد بود

شود كه اگر خـداى   به اين دليل، ثابت مى يعنى عدالت در مقام تكليف،) بمعناى خاص(ن مرحله عدل بدين ترتيب، نخستي
 .اى خواهد بود تعيين كند امكان عمل نخواهد داشت و كار بيهوده متعال تكليفى فوق طاعت بندگان،

ار به منظور مشخص شدن استحقاق شود كه اين ك مى و اما عدالت در مقام قضاوت بين بندگان، با توجه به اين نكته، ثابت
 .گيرد و اگر برخالف قسط و عدل باشد نقض غرض خواهد شد كيفر، انجام مى افراد براى انواع پاداش و

زيرا كسى كـه انـسان را   . گردد آفرينش، ثابت مى و سرانجام، عدالت در مقام دادن پاداش و كيفر با توجه به هدف نهائى
برخالف اقتضاى آنها پاداش يا كيفر دهـد بـه هـدف     ب و بدش آفريده است اگر او راخو براى رسيدن به نتايج كارهاى

 .خودش نخواهد رسيد

او موجـب رفتـار حكيمانـه و عادالنـه      پس دليل عدل الهى به معناى صحيح و در همه مظاهرش اينست كه صفات ذاتيـه 
 . در او وجود ندارديا لغو و عبث را داشته باشد باشد و هيچ صفتى كه اقتضاى ظلم و ستم مى

 حل چند شبهه

با عدل و حكمت الهى سازگار اسـت؟ و چـرا    اختالفاتى كه در آفرينش مخلوقات و به ويژه انسانها وجود دارد چگونه-1
 يكسان نيافريده است؟ خداى حكيم و عادل، همه مخلوقات را
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تابع قوانين علّـى و معلـولىِ حـاكم بـر      پاسخ اينست كه اختالف آفريدگان در بهره هاى وجودى، الزمه نظام آفرينش و
پندار خامى است و اگر اندكى دقت كنيم خواهيم دانست كه چنين فرضى مساوى  آنست، و فرض يكسان بودن همه آنها

گرفت و نسل انـسان، منقـرض    انجام نمى ترك آفرينش است زيرا اگر مثالً همه انسانها مرد يا زن بودند توالد و تناسل با
 يافتنـد، و نيـز اگـر همـه     بودند چيزى براى خوردن و تأمين ساير نيازمنديها نمى  اگر همه مخلوقات، انسانگرديد، و مى

فوايد بيشمار و زيباييهاى خيره كننـده   بودند اين همه حيوانات يا نباتات يك نوع و يك رنگ و داراى خواص يكسان مى
در  ا اين يا آن شكل و ويژگى، تابع اسباب و شرايطى اسـت كـه  نوع از پديده ها، ب و پديد آمدن اين يا آن. آمد پديد نمى

بر خدا نيست كه او را چنـين يـا چنـان     شود و هيچ كس را قبل از آفرينش، حقى جريان حركت و تحول ماده، فراهم مى
 .در اين يا آن زمان قرار دهد تا جايى براى عدل و ظلم داشته باشد بيافريند يا در اين يا در آن مكان، و

ميرانـد و بـه حيـات او خاتمـه      اگر حكمت الهى اقتضاى حيات انسان را در اين جهان داشته است پس چـرا او را مـى                 -2
 دهد؟ مى

تكوينى و روابط علّى و معلولى، و الزمه نظـام   پاسخ اينست كه اوال مرگ و حيات موجودات در اين جهان هم تابع قوانين
از نعمـت   شـد و آينـدگان   مردند زمينه پيدايش موجودات بعدى فراهم نمى مىموجودات زنده ن و ثانياً اگر. آفرينش است

كشد كه پهنه زمـين   همه انسانها زنده بمانند طولى نمى و ثالثاً اگر تنها فرض كنيم كه. گرديدند وجود و حيات، محروم مى
هدف اصلى آفـرينش انـسان،   رابعاً  و. شود و از رنج و گرسنگى، آرزوى مرگ خواهند كرد زندگى ايشان، تنگ مى براى

 .بوسيله مرگ، از اين جهان منتقل نشوند به آن هدف نهائى نخواهند رسيد رسيدن به سعادت ابدى است و تا انسانها

) مانند جنگلها و سـتمها (گرفتاريهاى اجتماعى  و) مانند سيل و زلزله(وجود اين همه رنجها و امراض و بالهاى طبيعى  -3
 زگار است؟چگونه با عدل الهى، سا

تزاحمات عوامل مادى است و چون خيرات آنهـا بـر    پاسخ اينست كه اوال حوادث ناگوار طبيعى، الزمه فعل و انفعاالت و
 نيست، و نيز پديد آمدن فسادهاى اجتماعى، الزمه مختـار بـودن انـسان اسـت كـه      شرورشان غلبه دارد مخالف حكمت

مفاسد آن است و اگر مفاسد، غالـب بـود    ح زندگى اجتماعى، بيش ازباشد و در عين حال، مصال مقتضاى حكمت الهى مى
 .ماند انسانى در زمين باقى نمى

كشف اسرار طبيعت و پديـد آمـدن دانـشها و     ثانياً وجود اين رنجها و گرفتاريها از يك سوى، موجب تالش انسان براى
 عامل بزرگى براى رشد و شكوفايى اسـتعدادها  دست و پنجه نرم كردن با سختيها شود، و از سوى ديگر، صنايع مختلف مى

جهان اگر به منظور صحيحى باشـد پـاداش    و باالخره، تحمل هر سختى و رنجى در اين. گردد ترقّى و تكامل انسانها مى و
 .داشت و بنحو احسن، جبران خواهد شد اى در جهان ابدى خواهد بسيار ارزنده

 شود چگونه با عدل الهى، سازگار است؟  جهان، ارتكاب مىعذاب ابدى براى گناهان محدودى كه در اين-4
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رابطه عليت وجود دارد كه بوسيله وحـى الهـى،    پاسخ اينست كه بين اعمال نيك و بد و بين پاداش و كيفر اُخروى نوعى
مثالً  شود و و همچنانكه در اين جهان، بعضى از جنايات، موجب آثار شوم طوالنى مى .كشف و به مردم گوشزد شده است

آن، تا پايان عمـر ادامـه دارد، همچنـين گناهـان      گيرد اما نتيجه كور كردن چشم خود يا ديگران در يك لحظه، انجام مى
نكنـد   فـراهم ) مثل توبـه (جاويدان است و اگر كسى وسايل جبران آنها را در همين جهان  بزرگ هم داراى آثار اخروى

انسانها تا پايان عمر بوسيله يك جنايت لحظـه اى،   و همانگونه كه كور ماندن. آثار سوء آن تا ابد، دامنگير وى خواهد شد
نخواهـد داشـت زيـرا     مبتلى شدن به عذاب ابدى هم در اثر گناهان بزرگ، منافاتى با عدل الهى منافاتى با عدل الهى ندارد

 .شخص گنهكار، آگاهانه به آن، اقدام كرده است نتيجه عملى است كه

 

 

 


