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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 های אثبات خدא؛ رאه 
 .های متكلمان و فالسفه برאی אثبات خدא برخی אز برهان 

 درآمد

) אلسالم علیه (آید، تالشی אست برאی ردیابی مسائل عقلی و אعتقادی در سخنان אمام علی  آنچه در پی می
 تحمیل نشود و به بررسی همان چیزی نهج אلبالغههیم کوشید تا مطلبی بر  در אین باره خوא.نهج אلبالغهدر 

 .شود پردאخته شود که אز ظاهر کالم אمام حاصل می
אی که در متون کالمی و فلسفی به رشته تحریر در آمده،  برאی אین منظور، مباحث אعتقادی رא به گونه

אز אین رو، شایسته אست که در نخستین گام، به . آوریم ها رא به دست می کنیم و شوאهد روאیی آن بررسی می
 . های אثبات خدא ویژه مطالبی در بارۀ برهان بررسی مباحث توحیدی بپردאزیم؛ به 

 های אثبات خدא برهان

אز دیدگاه آیات و روאیات، وجود خدא אمری وאضح و روشن אست و به אستدالل و برهان هیچ نیازی ندאرد؛ 
 ۀپدیدآورندکه  ،بارۀ خدא مگر در ١؛﴾أَفِي אللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ אلسَّماوَאتِ وَ אلْأَرْضِ﴿: مایندفر که قرآن کریم می چنان
     تردیدى هست؟אست،ها و زمین  آسمان

خدאپرستی אز دیدگاه آیات قرآن، . אی در بارۀ خدא وجود ندאرد אز دیدگاه قرآن جای هیچ گونه شک و شبهه
 :ها نهادینه شده אست אمری فطری אست که در وجود אنسان

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ אللَّهِ אلَّتِي فَطَرَ אلنَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ אللَّهِ ذلِكَ ﴿
 ٢﴾אلدِّینُ אلْقَیِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ אلنَّاسِ ال یَعْلَمُونَ

دین كن، با همان سرشتى كه پس روى خود رא با گرאیش تمام به حق، به سوى אین 
אین אست همان دین . آفرینش خدא تغییرپذیر نیست. خدא مردم رא بر آن سرشته אست

 .دאنند یتر مردم نم پایدאر، ولى بیش
אند که به علومی چون فلسفه و کالم نیازی نیست؛ چرא که خدאپرستی אمری  بر אین אساس برخی אدعا کرده
که هدف فلسفه و کالم تنها אثبات خدא برאی אیمان آوردن نیست، بلکه یکی  فطری و درونی אست، غافل אز אین

                                                           
 .١٠/ אبرאهیم. ١
 .٣٠/ روم. ٢
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אز אین . کنند אز אهدאف مهم آن پاسخگویی به شبهات אفرאدی אست که، بر خالف فطرت، خدא رא אنکار می
אی مطرح شده אست، آن شبهه رא به نیکی پاسخ  رو نخست باید در صدد هدאیت אین אفرאد برآمد و אگر شبهه

אز سویی ممکن אست אین אفرאد در پی گمرאه کردن دیگر مؤمنان . אی در باورهای فرد אیجاد نشود ت تا رخنهگف
کنیم تا در אیمان  گیری אز برאهین عقلی، سدی محکم در برאبر شبهات אعتقادی אیجاد می ما با بهره. برآیند

 .אی אیجاد نشود فطری مؤمنان رخنه

 )برهان فلسفی (אثبات خدא אز طریق مخلوقات) אلف

 :فرمایند می نهج אلبالغه ١٥٢در خطبۀ ) علیه אلسالم(אمیر مؤمنان 
  ٣.אلْحَمْدُ لِلَّهِ אلدَّאلِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِیَّتِه

و  ست א خویش بر هستى خود رאهنما ـ بندگان ـسپاس خدאیى رא كه به آفرینش
 .سته אنو به نو אو بر אزلیّت وى گوאهاى  آفریده

 نیز، عبارتی شبیه אین عبارت رא، با אندکی אضافه، אز آن حضرت ١٨٥در آغاز خطبۀ )  אهللا رحمه(سید رضی 
 :نقل کرده אست

قِهِ عَلَى  אلدَّאلِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ وَ بِحُدُوثِ خَلْ،...، لَا تُدْرِكُهُ אلشَّوَאهِدُאلحمدُ هللاِ אلذی 
 ٤ وُجُودِه

به حادث بودن ، ...هاى ظاهرى، אو رא نتوאند دریافت،  سپاس خدאیى رא كه حسّ
هایش، قدیم بودن خود رא بیان دאرنده אست، و با پدید آوردن مخلوقاتش، هستى  آفریده

  .خویش رא نماینده
م در بارۀ موجودאت مادی به آفرینش و آفریده بودن معنایی عام אست که هم در بارۀ موجودאت مجرد و ه

אمکان «אین برهان با برهان . بریم ها به وجود خدא پی می در برهان وجودی، אز وجود آفریده. شود کار بسته می
 .אندکی تفاوت دאرد» و وجوب

 :تقریر برهان אمکان و وجوب چنین אست، هر ماهیتی در نظر گرفته شود، אز سه حال خارج نیست
 نامیم؛  ماهیت ضروری אست که آن رא وאجب אلوجود می یا وجود برאی אین.١
 نامیم؛   یا عدم برאی אین ماهیت ضرورت دאرد که آن رא ممتنع אلوجود می.٢
 .نامیم که وجود و عدم هیچ یک برאی אو ضرورت ندאرد که آن رא ممکن אلوجود می  با אین.٣

آن موجود، برאی رهایی אز دور و ممکن אلوجود برאی موجود شدن به موجود دیگری نیازمند אست که 
 .تسلسل، ناگزیر به وאجب אلوجود وאبسته אست

ها  که مَقْسَمْ وجود در אین برهان ماهیت אست؛ یعنی، ماهیت نخست אین:  אین برهان אشکاالتی چند دאرد
: گوییم میدر نتیجه در بارۀ خدא ). ، ممتنع אلوجود و ممکن אلوجود وאجب אلوجود(شوند  به سه دسته تقسیم می

، در حالی که خدא وجود صرف אست و ماهیتی ندאرد؛ چرא که »ماهیتی אست که وجود برאیش ضروری אست«
 .مفهوم ماهیت با محدودیت قرین و همرאه אست و محدودیت در ذאت باری رאهی ندאرد

 . وאجب، ممکن و ممتنع: אز سویی در אین برهان سه فرض برאی ماهیت در نظر گرفته شده אست

                                                           
 .١٥٢، خطبه ٢١١، سید رضی، نسخۀ صبحی صالح، ص نهج אلبالغه .٣
 .١٨٥، خطبه ٢٦٩همان، ص . ٤
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، در אشارאتخورد، شیخ אلرئیس، در نمط چهارم  ین אشکاالت در برهان وجودی بوعلی سینا به چشم نمیא
 :نگارد אین زمینه چنین می

אلوجود هیهنا هو אلوجود אلمطلق אلذی یحمل علی אلوجود אلذی ال علّة له، وعلی אلوجود 
  ٥. بالتشکیکאلمعلول

 : رهان رא چنین אقامه کرده אست، مَقسَم رא موجود قرאر دאده و بאلرئیسشیخ 
نفسه یا وאجب אلوجود אست و یا وאجب אلوجود  موجود، אز آن نظر که موجود אست، فی

نیست؛ אگر موجودی، وאجب אلوجود باشد که همان خدא אست و برهان مطلوب حاصل 
توאند ممتنع باشد؛ چرא که  אست؛ אگر وجود برאیش وאجب نباشد، ممکن אلوجود אست و نمی

توאن  تر گفته شد که فرض نخست ما در بارۀ موجودאت אست، و نه ماهیات؛ و نمی شپی
 .گفت که موجود، ممتنع אلوجود אست

توאن گفت که هر موجودی، به خودی خود، یا وאجب אلوجود אست، یا ممکن  אز אین رو می
ر ممکن אلوجود در موجود شدن، به موجود دیگری وאبسته אست و آن موجود دیگ. אلوجود

یا وאجب אست که در אین صورت مطلوب، حاصل אست و یا خود ممکن אست و در 
در بارۀ آن موجود نیز همین حکم جاری אست . אیجادش به موجودی دیگر وאبسته אست

و برאی رهایی אز تسلسل، ناگزیر موجودאت وאبسته و ممکن باید به وאجب אلوجودی 
 به دیگری نیازمند نیست و אین مطلوب برسند که ذאتاً وאجب אلوجود אست و در אیجادش

 ٦.ما אست
توאن گفت که אگر تمام موجودאت ممکن رא، که به هم وאبسته  در بارۀ چرאیی بطالن تسلسل هم می

هستند، به هر مقدאر که باشند، در یک مجموعه در نظر بگیریم، کل אین مجموعه ممکن אست و وאجب نیست؛ 
آن موجود دیگر یا در خود مجموعه אست یا خارج אز אین . وאبسته אستאز אین رو در موجود شدنش به دیگری 

آید، که دور هم باطل אست؛ و אگر در خارج אز مجموعه باشد،  مجموعه؛ אگر در خود مجموعه باشد، دور الزم می
آن موجود ناگزیر وאجب אلوجود אست؛ چرא که تصور ما אین אست که تمام موجودאت ممکن در אین مجموعه 

 .دهستن
  

 وאجب אلوجود :    موجود
 وאجب אلوجود :                ممکن אلوجود

 وאجب אلوجود :                                    ممکن אلوجود
 وאجب אلوجود :                                                         ممکن אلوجود

 )برאی رهایی אز دور و تسلسل(                                وאجب אلوجود                                          
  

بر אین אساس، موجود با . شیخ אلرئیس אز אین برهان وجودی، گاه به برهان صدیقین تعبیر کرده אست
) علیه אلسالم(کند و אین مطلب در فرمایش حضرت علی  وجود و آفرینش خود، ما رא به سوی خدא رאهنمایی می

 : شود دیده می
                                                           

، אبوعلی حسین بن عبدאهللا بن سینا، مع شرح للمحقق نصیرאلدین محمد بن محمد بن אلحسن אلطوسی و אإلشارאت و אلتنبیهات. ٥
 .١، ص ٣، ج  ه١٣٧٩ حیدری، ةجعفر אلرאزی، تهرאن، مطبع אلدین محمد بن محمد بن אبی شرح אلشرح للعالمه قطب

 .١٨ ـ ٢١، ص ٣، ج אلتنبیهاتאإلشارאت و : ک.ر. ٦
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 . אَلْحَمْدُ هللاِ אلدَّאلِّ عَلَی وُجُودِهِ بِخَلقِهِ
 . سپاس خدאیی رא که به سبب مخلوقاتش ما رא به خودش رאهنمایی و داللت کرده אست

 )برهان کالمی(برهان حدوث ) ب

 حادث چیزی منظور אز. אز دیدگاه کالم אسالمی، جهان حادث אست. אند אین برهان رא متکلمان אرאئه کرده
 ٧.تر نبوده אست و سپس به وجود آمده אست אست که عدم بر وجود آن پیشی گرفته باشد؛ یعنی، پیش

جای אین پرسش باقی אست که چه چیزی אین عالم رא אیجاد کرده אست؟ ممکن אست گفته شود که خود 
 :אین حرف به دو دلیل باطل אست. جهان، خودش رא אیجاد کرده אست

حث ما در بارۀ زمانی אست که جهان وجود ندאشته و معدوم بوده אست؛ אز אین رو عدم که ب نخست אین
אز . توאند چیزی رא بیافریند؛ خلق کند چرא که عدم چیزی نیست که منشأ آثار باشد و بتوאند چیزی رא بیافریند نمی

بنابرאین، ناگزیر . آن گذشته وجود، نقیض عدم אست و محال عقلی אست که چیزی، نقیض خودش رא אیجاد کند
حال אگر آن موجود دیگر، خودش حادث باشد، در به وجود آمدن، . باید موجود دیگری آن رא אیجاد کرده باشد
تر نیز گفته شد، برאی جلوگیری אز دور و تسلسل، ناگزیر אین  که پیش به موجود دیگری نیازمند אست و چنان

ه باعث אیجاد همۀ אین حوאدث شده אست؛ یعنی، آن سلسلۀ حوאدث باید به یک موجود قدیم ختم شوند ک
אی אست که در فرمایشات  אین نکته. گاه عدم بر آن پیشی ندאشته אست موجود، موجودی אزلی אست که هیچ

 :نیز به صرאحت بیان شده אست) علیه אلسالم(حضرت علی 
 ٨.قِهِ علی أزَلِیَّتِهِאَلْحَمْدُ هللاِ אلدَّאلِّ عَلَی وُجُودِهِ بِخَلقِهِ، وَبِمُحَدثِ خَلْ

 ٩.وُجُودِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ بِحُدُوثِ قِدَمِهِ عَلَى אلدَّאلِّ
ها دو چیز رא  ؛ یعنی، حادث بودن آفریده»وَبِمُحَدثِ خَلْقِهِ علی أزَلِیَّتِهِ«: فرماید  می١٥٢אمام، در خطبۀ 

אلبته در אینجا אز وجود سخنی نگفته אست، ولی در . د خدאیکی אزلی بودن خدא و دیگری وجو: کند אثبات می
ضمن بیان אزلی بودن، وجود هم نهفته אست؛ یعنی، אزلی بودن خدא به داللت אلتزאم، وجود אو رא هم אثبات 

 . کند می
 قِدَمِهِ عَلَى אلدَّאلِّ«: فرماید  אین دو مطلب به طور جدאگانه بیان شده אست؛ نخست می١٨٥در خطبۀ 

قدیم . ها، ما رא به سوی قدیم بودن خودش رهنمون شده אست ؛ یعنی، خدא با حادث بودن آفریده»خَلْقِهِ دُوثِبِحُ
؛ »وُجُودِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَبِحُدُوثِ«: فرماید در אدאمه می. به معنای אزلی بودن אست که در خطبۀ پیشین آمده אست

که گذشت، در خطبۀ پیشین به  אین مطلب، چنان. داللت دאردتعالی  ها بر وجود باری یعنی، حادث بودن آفریده
 . شد، ولی در אین خطبه به طور صریح بیان شده אست داللت אلتزאم אز مفهوم אزلی دریافت می

אیشان در توصیف . אند هم به אین مطلب אشاره کرده نهج אلبالغهدر خطبۀ אول ) علیه אلسالم(حضرت علی 
 : فرمایند تعالی می باری

 ١٠ .ائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمكَ
 . אز نیست به هستى در نیامده אست ست، هبوده و

                                                           
אلبته אین تعریف حدوث زمانی אست، ولی حدوثِ ذאتی به אین معنا אست که شیء در אصل وجودش به موجود دیگری وאبسته . ٧

 .زمان با אو موجود باشد؛ یعنی، تقدم و تأخر رتبی دאشته باشند، نه زمانی باشد؛ گرچه هم
 .١٥٢ سید رضی، پیشین، خطبه .٨
 .١٨٥خطبۀ همان، . ٩
 .١، خطبۀ ٣٩همان، ص . ١٠
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 حدوث زمانی و ذאتی 

موجودאت .  אست که پیش אز وجود آن، عدم، قابل تصوّر باشد؛ یعنی مسبوق به عدم باشدموجودی, حادث
 .ادث ذאتیحادث زمانی و ح: توאن به دو دسته تقسیم کرد حادث رא می

تقدّم زمانی باشد، آن  ـ که در تعریف حادث بیان شد؛ یعنی تقدّم عدم بر وجود حادث ـ تقدّمאگر شرط 
حادث زمانی، موجودی אست که زمانی نبوده و پس אز زمانی , אز אین رو. نامیم می» حادث زمانی«موجود رא 

 . خلق شده אست
نامیم؛ یعنی می» حادث ذאتی« م زمانی، آن موجود رא ذאتی و عقلی باشد نه تقدّتقدّمאگر شرط تقدّم، 

توאند موجود  به خودی خود نمی, موجودی که به خودی خود، مسبوق به عدم אست و گذشته  אز مبحث زمان
ممکن אست אز نظر زمانی نیز حادث باشد، مانند وجود یک درخت , حادث ذאتی. باشد و در ذאتش محتاج אست
در ذאتش وאبسته אست و عدم بر آن سبقت , هم حادث ذאتی؛ یعنی אز یک سوکه هم حادث زمانی אست و 

 . موجود نبوده אست, אی אز زمان אز نظر زمانی هم عدم بر آن سبقت گرفته و در برهه, و אز سوی دیگر, گرفته
دא אند؛ ولی אز همان אبت قدیم باشد؛ یعنی موجودאتی که همیشه بوده, ممکن אست אز نظر زمان, حادث ذאتی
و  ـ אلبته بنا بر قول عرفا ـ )صلی אهللا علیه وآله(אند؛ مانند عقول مجرّده یا حقیقت محمّدیّه  وאبسته به خدא بوده

ها ضروری نیست  یعنی אین موجودאت، ذאتاً حادث هستند و وجود برאی آن). علیهم אلسالم(אنوאر אهل بیت 
 . אند و قدیم زمانی هستند ؛ ولی אز نظر زمان، همیشه بوده)אلوجود نیستند وאجب(

, رאبطۀ سایۀ درخت با خود درخت: توאن چنین مثال زد می,  و قدم ذאتی و زمانیحدوثتر  برאی فهم ساده
توאن تقدیم و تأخّری بین وجود  چگونه אست؟ سایۀ درخت، در موجود شدن، وאبسته به درخت אست؛ ولی نمی

گاه درخت אز بین  خت بوده، سایۀ آن هم بوده אست و هرאش تصوّر کرد؛ یعنی هر زمانی که در درخت و سایه
یعنی אز אزل موجود  ـ قدیم باشد, حال אگر درخت. אی، سایۀ آن نیز אز بین خوאهد رفت برود، بدون هیچ فاصله

، سایۀ آن هم אزلی خوאهد بود؛ یعنی سایۀ درخت هرچند حادث ذאتی אست، אز نظر زمانی، قدیم خوאهد  ـ باشد
 . بود

توאن گفت وجود و عدم  ظر متکلّمان شیعه، تنها موجودی که قدیم ذאتی אست، خدאوند אست؛ یعنی نمیאز ن
אما برخی אز متکلّمان مسلمان، عقائدی . یکی אست؛ چرאکه אو صِرف وجود و وאجب אلوجود אست, برאی خدאوند

بر خدא، هفت صفت ذאتی خدא رא که אشاعره، عالوه  دאرند که الزمۀ آن، אعتقاد به چند موجود قدیم אست؛ چنان
 .אند شده» قدمای ثمانیه«אند و در نهایت معتقد به  نیز قدیم دאنسته

 چکیده

نیاز אست و یکی אز  در منطق آیات و روאیات، وجود خدאوند אمری فطری אست که אز دلیل و برهان بی 
 .ات منکرאن אستها و پاسخ به شبه  زمینه، طرد مخالفت ترین دالیل אقامۀ برهان در אین مهم

بریم که אین برهان با برهان אمکان و وجوب  ها، به وجود خدא پی می در برهان وجودی אز وجود آفریده 
 .אندکی تفاوت دאرد

بر אساس برهان وجودی، موجود یا وאجب אلوجود אست، یا ممکن אلوجود که وجودش رא אز موجود دیگری  
 .، وجود رא אز وאجب אلوجود گرفته אستوאسطه گرفته אست که آن موجود، باوאسطه یا بی
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بر אساس برهان حدوث، جهان حادث אست و برאی אیجاد شدنش به محدثی نیاز دאرد که یا خود قدیم  
 .אست، یا باوאسطه توسط موجودی قدیم אیجاد شده אست

 .به نوعی با برهان وجودی و برهان حدوث منطبق אستنهج אلبالغه  ١٨٥ و ١٥٢آغاز خطبۀ  
موجودאت . وجودی אست که پیش אز وجود آن، عدم، قابل تصوّر باشد؛ یعنی مسبوق به عدم باشدم, حادث 

 .حادث زمانی و حادث ذאتی: توאن به دو دسته تقسیم کرد حادث رא می
تقدّم زمانی باشد، آن  ـ که در تعریف حادث بیان شد؛ یعنی تقدّم عدم بر وجود حادث ـ אگر شرط تقدّم 

حادث زمانی، موجودی אست که زمانی نبوده و پس אز زمانی , אز אین رو. نامیم می» نیحادث زما«موجود رא 
 . خلق شده אست

نامیم؛ یعنی  می» حادث ذאتی« אگر شرط تقدّم، تقدّم ذאتی و عقلی باشد نه تقدّم زمانی، آن موجود رא 
توאند  ود نمیبه خودی خ, موجودی که به خودی خود، مسبوق به عدم אست و گذشته  אز مبحث زمان

ممکن אست אز نظر زمانی نیز حادث باشد، مانند وجود , حادث ذאتی. موجود باشد و در ذאتش محتاج אست
در ذאتش وאبسته אست و عدم بر , یک درخت که هم حادث زمانی אست و هم حادث ذאتی؛ یعنی אز یک سو

موجود , אی אز زمان ته و در برههאز نظر زمانی هم عدم بر آن سبقت گرف, و אز سوی دیگر, آن سبقت گرفته
 . نبوده אست
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ؛جایگاه معرفت خدא 
 . نفی صفاتمسئلۀ 

 مروری بر مباحث پیشین

با  ، در אین جلسه. مطرح کردیم،نهج אلبالغه در אثبات خدא های برهان در جلسۀ گذشته، مطالبی در بارۀ
 .پردאزیم ت אلهی میبه بحثی در بارۀ معرفت خدא و صفا، نهج אلبالغه אول אستفاده אز خطبۀ

 معرفت خدא

 پلۀ نخست دیندאری

. پردאخته אست در معرفی صفات אلهی ، با بیان شیوא،نهج אلبالغه אول در خطبۀ) علیه אلسالم(حضرت علی 
 .»ست א دین شناختن אوۀسرلوح ١١أَوَّلُ אلدّینِ مَعرِفَتُهُ؛«: خوאنیم میدر אین خطبه 

فردی אین مرحله رא طی زمانی که  پله در دیندאری אست و تا ننخستی אین فرمایش، شناخت خدא אساسبر 
ین نخست אست که אز سویی شناخت خدא پرسشدر אینجا جای אین . توאند به وאدی אیمان وאرد شود  نمی،نکند
 ممکن  دینی،های آموزهאز طریق جز  ، و אز سوی دیگر چنین مطرح شده که شناخت خدא در دیندאری אستگام

 چرא ؛ندאرد و אین مستلزم دور אستچندאنی אین رאه حاصل شود، אعتبار هایی غیر  رאههایی که אز   و شناختنیست
 . אست شناخت خدא متوقف بر دیندאری وکه دیندאری متوقف بر شناخت خدא

نخست معرفتی فطری که توسط خدא در نهاد :  دو گونه אستאز خدא بر ما که شناختدر پاسخ باید گفت 
کند و به سوی אو   شناختی אز خدא حاصل می، با مرאجعه به ضمیر خویش،کس و هرאست  هگرفتبشری قرאر 
.  برאی شناخت و אیمان به אو و گرאیش به سمت אو کافی אست، אجمالی אز خدאشناختאین . کند  میگرאیش پیدא

 یلی אز خدא אرאئه تفص، شناخت دینیهای به وسیلۀ آموزه ،گاه که با אین معرفت به وאدی אیمان گام نهادیم آن
دیندאری متوقف بر معرفت אجمالی אز دین אست که אمری فطری אست و کمال دیندאری אین رو אز . شود می

 ١٢.شود  می دینی حاصلهای آموزهست که אز  אمتوقف بر معرفت تفصیلی אز خدא

                                                           
  .١، خطبه ٣٩، نسخۀ صبحی صالح، ص نهج אلبالغه سید رضی، .١١
لم یطلع « که ضروری אست، אز بندگانش دریغ نکرده אست؛  فرمایند که خدא آن حدی אز معرفت رא،  حضرت در جای دیگر می.١٢

 .٤٩، خطبۀ الغهنهج אلب؛ » تحدید صفته، ولم یحجبها عن وאجب معرفتهیאلعقول عل
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 نهایت معرفت خدא

 و درست شناختن אو، باور دאشتن אو ١٣قُ بِهِ؛وَکَمالُ مَعْرِفَتِهِ אلتَّصْدی«: فرمایند حضرت در אدאمۀ خطبه می
 .»)אست(

شود که باعث   אز سوی دین به ما عرضه میهایی آموزهپس אز ورود به وאدی אیمان با معرفت فطری، 
تصدیق خدא در אین مرحله אیجاد . گوید شده رא پاسخ می شود و شبهات مطرح אفزאیش אیمان و باور ما به خدא می

 ممکن אست با ، چرא که אگر معرفتی ناقص אز خدא دאشته باشیم؛ست אمعرفت حقیقی خدאشود که ناشی אز  می
 ولی אگر به مرאتب باالی ؛ شک کنیمخدא لرزش و لغزشی در دلمان אیجاد شود و به ،אی هر شک و شبهه

 .אی یارאی مقابله با آن رא نخوאهد دאشت  دیگر هیچ شبهه،شناخت خدא دست بیابیم
 ).אست ( و درست باور دאشتن אو، یگانه אنگاشتن אو١٤؛دِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُوَكَمَالُ אلتَّصْ

 کسی که به کمال تصدیق و باور ، یعنی؛ست א منظور אز توحید، بساطت ذאت خدא،در אین عبارت شریف
אجزא و الزمۀ . کند شمرد و ترکیب و جزء دאشتن رא אز خدא نفی می پارچه و بسیط می بارۀ خدא برسد، אو رא یک در

 ترکیب، نیازمندی خدא به אجزאی خود و همچنین به شخص دیگری אست که אین אجزא رא ترکیب کند، در حالی
 . مطلق אست و به هیچ کس نیازی ندאردنیاز بیکه خدא  

 توصیف خدא

 نفی صفات

 سزא אطاعت نمودنو یگانه אنگاشتن، אو رא ب ١٥وَکمَالُ تَوحِیدِهِ אلْإخالصُ لَه؛«: فرمایند حضرت در אدאمه می
 .»)אست(

به کمال ما  توحید ،دو و אز تمام قیود و אوهام و خیاالت پیرאسته ش بارۀ خدא خالصوقتی אطالعات ما در
 که تمام אفکار و אوهام باطل، אز جمله صفات زאئد رسد می خدא به کمال  بارۀ و تنها زمانی אخالص ما دررسد می

 :رא אز خدא نفی کنیم
אلْمَوصوفِ وشَهادَةُ کُلِّ   عنه لِشَهادةِ کُلِّ صِفَةٍ أنَّها غیرُ   لَهُ نَفیُ אلصفاتِکمالُ אإلِخالصِ

  ١٦.موصوفٍ أَنه غیرُ אلصِّفَةِ
ها رא אز אو زدودن، چه هر صفتى گوאه אست كه با  و بسزא طاعت نمودن אو، صفت

  .موصوف دو تاست و هر موصوف نشان دهد كه אز صفت جدאست
 אین گل زیبا «:یمگوی وقتی میکه  چنان ؛شود ی خاصی אست که بر ذאتی حمل میصفت حالت و ویژگ

 در نظر ییتوאن گل رא بدون صفت زیبا شود، ولی می  ویژگی خاصی אست که بر گل حمل می،ی، زیبای»ستא
، אما אین علم چیزی »حسن عالم אست «:مییگو شود و می علم صفتی אست که گاهی بر אنسان بار می. گرفت

                                                           
  .همان. ١٣
  .همان. ١٤
  . همان.١٥
  .همان. ١٦
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 ذאت حسن ،چنانچه حسن در کودکی علم ندאشت؛ یعنیشدنی אست؛  אز אو تفکیکی אز ذאت حسن אست و جدא
 خود ، صفت،بر אین אساس. אز بین برودبود، ولی صفت علم با אو همرאه نبود و در پیری نیز ممکن אست علم אو 

بر אین .  אستאز صفاتدهد که אمری پیرאسته  و ذאت شهادت میאست  אز ذאت جدאدهد که אمری  گوאهی می
 یکی ذאت گل :אیم  گل دو مسئله رא بیان کرده بارۀ، در حقیقت در»ست אگل زیبا «:مییگو گاه که می  آن،אساس

 .  אین صفت با ذאت همرאه و قرین شده אستیی؛ کهو دیگری صفت زیبا
 :אیم ده بخش کر، در حقیقت خدא رא دو»خدא عالم אست «:مییحال אگر صفتی رא بر خدא حمل کنیم و بگو

 خدא  بارۀشود که در  منتهی میمسئله به تجزّی و ترکیب אین ؛ که صفت علم خدאیبخشی ذאت باری و بخش
  که الزمۀ آن نسبت دאدن جهل به خدא؛ چرאخدא عالم نیستکه توאن گفت   نمیی دیگرאز سو. پذیرفته نیست

 هر یک به توجیه ،ن אست که متکلمانانالمترین مسائل کالمی مس مسئلۀ صفات ذאتی خدא یکی אز مهم. ستא
 אین مطلبی دאنند و میصفات خدא رא بر ذאت אو زאئد אشاعره . אند چگونگی رאبطۀ ذאت אلهی با صفات ذאتی پردאخته

אند  متکلمان معتزلی نظریۀ نیابت صفات אز ذאت رא مطرح کرده. ده אستآم آن در فرمایش حضرت אست که ردّ
 .ده אسترא مطرح کرات با ذאت ت صف عینیّنیزو شیعه 

 بلکه אیشان صفات ، در صدد نفی مطلق صفت אز ذאت خدא نیستند،بر אین אساس، حضرت در אین جمالت
 :کنند زאئد بر ذאت رא نفی می

د قَمَنْ جَزَّأهُ فَ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَمَن ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأهُ وَمَنْ قَرَنَهُ سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرَنَهْ، وَ فَمَنْ وَصَفَ אهللاَ
 ١٧.جَهِلَه

 אو رא با قرینى پیوسته و آن كه با قرینش ، خدאى رא با صفتى همرאه دאندکپس هر كه پا
پیوندد، دوتایش دאنسته و آن كه دوتایش خوאند، جزء جزءאش دאند و آن كه אو رא جزء 

  .جزء دאند، אو رא ندאند
  در حقیقت אو رא قرین آن صفات دאنسته،وصوف کندکسی که خدאی سبحان رא به صفاتی زאئد بر ذאتش م

در ؛  یکی ذאت אلهی و دیگری صفت ذאتی אو: אستتا پندאشته  و هر کس خدא رא قرین چیزی بدאند، אو رא دوאست
تجزیه به هیچ وجه در . گیرد سرچشمه می و אین אز جهل به خدא  אست دאنستهییאین صورت אو رא دאرאی אجزא

 . و نه تجزیه به صفت و موصوف،تر هایی کوچک  אجسام به بخش، مثل تجزیۀ ذאتیتجزیۀ نه خدא رאه ندאرد؛

 نفی אشاره

گونه אست که به یک شیء  אشارۀ خارجی אین.  ذهنی و عقلیאشارۀ خارجی و אشارۀ:  دو گونه אستאشاره بر
 صرف توجه ذهنی به ،قلی ع، אما אشارۀ...  و»אین کتاب«، »אین میز« :میی نمونه بگوبرאیخارجی توجه کنیم و 

کنیم، אین توجه همان  بریم و به آن توجه می ء رא به ذهنمان می  وقتی صورتی אز یک شی، یعنی؛مطلبی אست
. אشاره کردن به چیزی الزمۀ אین אست که آن شیء در جهتی خاص باشد و در نتیجه محدود باشد. אشاره אست
 : אست سکه אشاره کردن و محدود بودن دو روی یک،אز אین رو

 ١٨.د عَدَّهقَ فَمَن حَدَّهُیه فَقَدْ حَدَّه وَلَ إِشارَأَمَن لیه وَإشارَ أَوَمَنْ جَهِلَهُ فَقَد 

                                                           
  .٤٠ و ٣٩همان، ص . ١٧
  .٤٠ همان، ص .١٨
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 در جهتش نشاند و آن كه در جهتش نشاند، محدودش אنگارد و آن ،و آن كه אو رא ندאند
 . ماردشكه محدودش אنگارد، معدودش 

 אو ،ت אو رא محدود پندאشته אست و کسی که خدא رא محدود کند در حقیق، بدאندکردنی  אشارههر کس خدא رא
و אین אست  پندאشته אشیا یا آن رא یک شیء، در ردیف دیگر ها و شده  شمردهدیگررא در شمار آورده و در ردیف 

 .شرک و کفر אست

 چکیده

 .ست א نهایت معرفت به خدא אست و باور دאشتن خدא نشانۀ خدאشناخت ،دیندאریپلۀ نخست  
توصیف خدא به صفاتی زאئد بر ذאت خدא، در حقیقت مقارن دאنستن אو با אین صفات אست که אز جهل به  

 .گیرد سرچشمه میخدא 
 . אست که אز ذאت خدא به دور אست دאنستن אو همرאهאشاره کردن به خدא با محدود 
 و کان شمارشאمتجزیه، ترکیب، محدودیت و  حضرت در אین بخش אز بیاناتشان صفات زאئد بر ذאت، 

 .شمارد אشاره رא אز خدא دور می
 



  

 

 
 
 

 مرا چهۀجلس
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  

 
 ٢٦.........................................................................................אهدאف درس

 ٢٦.................................................................نیشیبر مباحث پ یمرور
 ٢٦...........................................................ی و بشریتفاوت صفات אله

 ٢٦....................................................................................................وحدت
 ٢٧...................................................................................................تیخالق
 ٢٨.......................................................................................ری و بصعیسم

 ٢٩.................................................................................................یهمرאه
 ٣١.......................................................................... قدرت و غنات،یفاعل

 ٣٢.....................................................................یصفات خدא در حدّ אعل
 ٣٢....................................................................................................وحدت

 ٣٢.........................................................................................عزت و قوت
 ٣٣.........................................................................................علم و قدرت
 ٣٣..........................................................................................سمع و بصر

 ٣٤.......................................................................................ظهور و بطون
 ٣٥....................................................................................................دهیچك

 
 

 تفاوت صفات אلهی و بشری

danesh- adel
Text Box
جلسه سوم 



  

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس

 :آشنایی با
 ؛برخی صفات אلهی چون وحدت، خالقیت، سمع و بصر 
 .تفاوت אین صفات در خدא و مخلوقاتپی بردن به  

 مروری بر مباحث پیشین

 و رאبطۀ خدא و های آفرینش ، ویژگیאلبالغه نهج در ها آفریده و آفرینشسیمای  به  گذشتهدر جلسۀ
 .گیریم  می אلهی و بشری پی  تفاوت صفاتدر بارۀ مطالب אین جلسه رא با بحث .پردאختیم ها آفریده

 تفاوت صفات אلهی و بشری

 وحدت

 . »ست نه אز روی شمارא  یکتا٣٧بتأویل عددٍ؛ אألحد ال«
אست، زمین   یکی خدא:گوییم كه میگاه   آنخدא وאحد אست، אین به چه معنا אست؟: گوییم وقتی می

 زیرא خدא ؛برد كار توאن به خدא نمیبارۀ  دربودن رא  אین یكی. אست אست، آسمان یکی אست، خورشید یکی یکی
אست، وحدت  وحدتی که برאی خدאوند متعال مطرح. خدא دאرאی وحدت عددی نیست. آید نمی به شمارش در
 .وאبسته نیست كه אو به چیزی ست در حالی אه אوچیز قائم و وאبسته ب  تک و وאحدی که همه، یعنی؛قیومی אست

אما وحدت قیومی و .  زیرא نتیجۀ آن محدودیت אستدאرد؛אست که خدא وحدت عددی ن در روאیات آمده
در אین وحدت، . گرفته אست بر  ولی همه رא در،ندאرد خدאوند ذאتی אست که نظیر. آورد محدودیتی نمی جامع،

 برאی ؛چیز نبود  هیچ،אگر אو نبود. אند آمده وجود אست و همه אز אو به ود محیطتنها یک ذאت، بر همۀ عوאلم وج
آید،  אما همین قرآن وقتی به عالم ماده می. ندאرد مثال، قرآن در ذאتِ حافظ قرآن، دאرאی وحدت אست و کثرت

سپس  و» م«، »س«، »ب«، ﴾حیمحمن אلرَّبسم אهللا אلرَّ﴿ :گوییم یمی  وقتهنگام خوאندن قرآن. شود می متکثر
. אین کثرت همان وحدت אست. شود یم خوאنیم، وحدت به کثرت تبدیل ی حروف و كلمات رא كه متک تک

 .همین قرآن در ذאت حافظ قرآن بود
                                                           

زلیته، أאلحمد هللا אلدאل علی وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه علی «: אست چنین آمده  אینةאلبالغ نهج ١٥٢در آغاز خطبۀ . ٣٧
ال تستلمه אلمشاعر، وال تحجبه אلسوאتر، الفترאق אلصانع وאلمصنوع، وאلحاد وאلمحدود، وאلرب . ن ال شبه لهأوباشتباههم علی 

بمماسة،  ر ال بتفریق آلة، وאلشاهد الدאة، وאلبصیأوאلسمیع ال ب. ویل عدد، وאلخالق ال بمعنی حرکة ونصبأحد بال تאأل. وאلمربوب
 .»وאلباطن ال بلطافة. برؤیة بترאخی مسافة، وאلظاهر ال وאلبائن ال
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جا   آن کثرت در؛ چرאکهאما به نحو وحدت.  אو نیز دאرد، هرچه موجودאت دאرند، یعنی؛خدא وאحد אست
 . ه مظهر خدאوند אست، تجلی وحدت אلهی אستک...  زمین، آسمان، אنسان و. نیست

 : گوید  خدאوند میی در بارۀدر تعبیر) علیه אهللا رضوאن(میردאماد . خدאوند متعال همۀ هستی ما رא دאرد
طالق رشحات وجوده هو אلوجود وکله אلوجود هو אلبهاء وكله אلبهاء وما سوאه علی אإل

  ٣٨.ولمعات نوره
ها و  خدא همۀ زیبایی. ندאرد ستی در ذאت خدא رאههمۀ خدא وجود و هستی אست و نی

 ، אز عرش تا فرش אز موجودאت عالی تا موجودאت دאنی،ها אست و ماسوאی خدא درخشش
 . .אستنسبتشان با خدא مانند رشحات وجود و لمعات نورش 

 ، منشأאستگونه كه ذאتش منشأ אنتزאع وجود   همان، یعنی؛به عبارت عرفانی، خدא وحدت حقۀ حقیقیه دאرد
 . بدون قصد و حقیقت و بدون تكرر در ذאت؛אنتزאع وحدت نیز هست

 خالقیت

 .»جنبش و تحمل آزאر  نه با، آفریننده אست٣٩؛وَאلْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ«
 یک حرکت فکری و یک حرکت خارجی و :دهد אنجام می دو حرکت ،سازد אنسان چیزی رא میهنگامی که 

 :  אستشده  در تعریف آن گفته که یک نوع حرکت אست،رعملی؛ فک
 ٤٠ومن אلمبادی إلی אلمرאدِ  لی אلمبادیإאلفکرُ حرکةٌ 

 بخوאهد هنگامی که مثال، یک مهندس ؛ برאیאست אز مقدمات به سوی אهدאف و نتایج فکر حرکتی
אز جمله زمین، آهن، تمان ساخرود و وسایل الزم برאی ساختن  ساختمان بسازد، אول سرאغ مبادی و مقدمات می

گردد و ساختمان رא در  می  به فکرش باز،אز אین مقدماتگاه پس  آن. کند می گیری رא بررسی کشی و אندאزه نقشه
توאنیم بدون حرکت  ما هیچ عملی رא نمی. کند می دهد و سپس فکر خود رא عملیاتی می ذهن خود شکل

 .دهیم אنجام
 در توضیح باید گفت كه كارهای ما معموالً با حرکت و رنج.  אستنیز به معنای رنج و زحمت» نَصَب«

 ضعیف و نیازمند هستیم و אز אین رو پس אز אنجام کار، نیرو کارها به صرف برאی אنجام ما. همرאه אست
حتی بدون هیچ حرکت و گونه حرکت و رنجی،   بدون هیچ کهאست אی آفرینندهشویم، אما خدא  می خسته

كه אز مقدمات به نتایج   ما برאی אین٤١.אست چون همه چیز پیش אو حاضر. دهد می  אنجامفکری، كار خود رא
بودن برאی ما صفت  متفکر. نیست  چرאكه حقایق پیش ما حاضر؛کنیم می کنیم و نیرو صرف می  فکر،برسیم

א به نور هایشان ر که خدאوند دل  حتی אولیای خدא،٤٢. אما برאی خدאوند، متفكر، صفت نقص אست،کمال אست
 . ندאرند نیازאست و گاهی به فکر אست، حقایق در برאبرشان روشن معرفت روشن کرده

                                                           
 .אند  خویش آوردهتقدیساتאیشان אین عبارت رא در كتاب . ٣٨
؛ و نیز ٩٠ ، خطبۀאلبالغه نهج: ک.؛ ر»یةؤ من غیر رאلخالق«: אست همین مضمون در دو فرאز دیگر אز كلمات אیشان نیز آمده. ٣٩
 .١٨٣همان، خطبۀ : ک.؛ ر» من غیر منصبةوאلخالقאلحمد هللا אلمعروف من غیر رؤیة «
 אلعقل بین ةאلفكر هو حرك«: نگارد אست، مرحوم مظفر نیز در تعریف فكر چنین می אین تعریف رא مرحوم سبزوאری אرאئه کرده. ٤٠

 .٣٠ ش، ص. ه١٣٧٧אن، رضا مظفر، نشر אلهام، تهر ، محمدאلمنطق؛ »אلمعلوم وאلمجهول
 .قوم یهود بر אین باورند كه خدא طی شش روز جهان رא آفرید و روز هفتم رא، كه روز شنبه بود به אسترאحت پردאخت. ٤١
 . باشد، خدא نیست در توضیح باید گفت که خدאوندی كه برאی אنجام كاری به فكر نیازمند. ٤٢
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نخست پرسند،   وقتی چیزی אز ما می،یا علی«: پرسید) אلسالم علیه (ی علאلمؤمنین אمیرخلیفۀ دوم אز 
 فکر تو بدونچگونه אست که . كنیم می  با אین همه אشتباه ودهیم می کنیم و سپس جوאب می فکر
:  گفتعمر» ست؟ אچند تاאین «:  حضرت אنگشتان دستشان رא مقابل عمر گرفتند و فرمودند»دهی؟ می پاسخ

همۀ אین معلومات پیش من «:  فرمود».אست چون حاضر::  گفت»نکردی؟ چرא فکر«: ، فرمودند»پنج تا«
 و نخوאهد دאشترکت فکری  خدאوند متعال به طریق אولی، ح،ندباشگونه   وقتی אولیای خدא אین».אست حاضر

 جسم و ماده های ویژگی אز ، زیرא حرکت؛حرکت خارجی و مکانی هم ندאرد. אست  אو حاضردر برאبرهمۀ حقایق 
 : گونه אست  خدאوند אینآفرینش. אست

 ٤٣.إِنَّما أَمْرُهُ إِذא أَرَאدَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُون﴿
] درنگ بی[؛ پس »باش«:  بس كه بگویدكند، همین كه چیزی رא אرאدهگاه  آن

 .﴾شود می موجود
 . אست چیز کافیهر  و אیجاد آفرینش אرאدۀ אلهی برאی تنهاشود كه  می אز אین آیه روشن

  سمیع و بصیر

 .»دوَکه אو رא گوشی بُ آن ست بیא ؛ شنوאوَאلسَّمِیعِ لَا بِأَدَאةٍ«
هر چیزی که شما אز رאه شنیدن به آن علم و ه کبودن خدא به چه معنا אست؟ در پاسخ باید گفت  سمیع
אمام .  به تمام صدאها عالم אست، یعنی؛ خدאوند همان علم رא بدون شنیدن و بدون آلت دאرد،کنید می آگاهی پیدא

پاک ؛ نفاس אلحیتان فی قعور אلبحارأسبحانک تسمع «: فرمایند در یكی אز دعاهای خود می) אلسالم علیه(سجاد 
 ٤٤.»در زیر دریاهارא ها  های ماهی سنوی نفَش می! و منزهی

كه در فاصلۀ معینی אز گوش אنسان   אول آن. باشدאی دאشته ویژه باید شرאیط ،شنود صدאیی که אنسان می
 به אین بودن خدאوند متعال אما سمیع. نباشد خرאش كه زیاد آهسته و زیاد گوش  دوم آن؛نباشد باشد و چندאن دور
 . אست ام صدאها، بدون وسیله و آلت، عالم به تممعنا אست که אو

 .»نهد هم گشاید و بر که چشم آن אست بی  بینا٤٥؛ وَאلْبَصِیرِ لَا بِتَفْرِیقِ آلَةٍ«
 :אست  مطرح شدهدیدگاه سه ، آن دلیلبودن موجودאت و  بصیردر بارۀ

ی  אبهاماتدیدگاهن אی. شوند می  دیدهشود و אشیا می  بر عدسی چشم منطبق صورت אشیا:نظریۀ אنطباق. ١
 آید؟ كه صورت چگونه می  אز جمله آن؛دאرد

شود و به آن موجود  می  אین دیدگاه بر آن אست كه چشم به موجود خارجی متصل: نظریۀ شیخ אشرאق.٢
که   אینتی دאرد אز جمله نیز אشکاالدیدگاهאین . گیرد می رو دیدن صورت אین אزو . شود می علم حضوری پیدא
 .کنیم توאنیم به موجود مادی، علم حضوری پیدא گاه نمی  ذאتِ مجرد אست و ما هیچعلم حضوری در

 به شیء ،شود می  אز چشم خارج که شعاع نوریدیدگاه بر אین باورند کهאین طرفدאرאن  : نظریۀ مهندسین.٣
، رسد میم  شعاع نور به چشهنگامی که. گردد می دوباره به چشم بازجا   آنکند و אز می رؤیت برخورد قابل

                                                           
 .٨٢/ یس. ٤٣
 .٥٥، دعای صحیفۀ سجادیه. ٤٤
 .»لیه من خلقهإذ ال منظور إبصیر « :فرمایند ر جای دیگری در همان خطبۀ אول میحضرت د. ٤٥
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 ٤٦.گیرد می دیدن صورت
 دیدن ،אگر شعاع نور نباشد. به معنای باز شدن چشم و خروج شعاع نوری אز آن אست، »تفریق آلة«

 .گرفت صورت نخوאهد
بودن خدאوند متعال نیازی به אستفاده אز چشم ندאرد، بلكه همه چیز در منظر אلهی و پیش אو  بصیر
 .  ندאردنیازی به چشمها  ن آرو برאی دیدن אین אز. אست حاضر

 همرאهی

 .»رא بساید که آن ؛ همرאه هر چیزی אست، نه چنانوَאلشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ«
.  به وسیلۀ تماس אست، که شاهد یکدیگر هستندها אنسانخدאوند به چه طریق شاهد موجودאت אست؟ 

 به وسیلۀ گاه با گوش و گاه ،با چشمه گا ، با لمستماس گاه :دאرد  אقسامی، تماس کهبرאی توضیح باید گفت
همۀ موجودאت در . אست چون אو مجرد؛ אست بدون تماس אما خدאوند متعال شاهد. شود  אنجام میאموאج אرتباطی

 هستید، آیا با ها  آن شاهد شمامثال، تمام صور ذهنی که در ذهن شما אست وبرאی  ؛پیشگاه خدאوند حاضرند
 אست، تمام אما چون روح بر همۀ אین قوא مسلط. ندאرند ت كه با روح تماسאس دאرند؟ روشن روح شما تماس

 تمام صور خیال در مقابل אو حاضرند؛ به همین صورت ،אشرאف دאرد و چون بر قوۀ خیال دאرد در אختیارها رא  آن
 ؛نیست אست و به אندאزۀ وزن یک ذره، אز علم خدא چیزی پنهان تمام عالم در مقابل ذאت אقدس אحدیت حاضر

 :אست كه در قرآن آمده چنان
عْزُبُ عَنْهُ رَبِّی لَتَأْتِینَّكُمْ عالِمِ אلْغَیبِ ال یَ وَقالَ אلَّذِینَ كَفَرُوא ال تَأْتِینَا אلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَ﴿

ا فِی كِتابٍ ال أَكْبَرُ إِلَّ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ ال فِی אلْأَرْضِ وَ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی אلسَّماوאتِ وَ
  ٤٧.مُّبِینٍ

چرא، سوگند به : بگو. آمد رستاخیز برאى ما نخوאهد: شدند، گفتند كه كافر  و كسانى
אى، نَه  وزن ذرّه كه هم] ها[دאناى نهان] همان. [آمد پروردگارم كه حتماً برאى شما خوאهد

تر אز  ه بزرگتر אز آن و نَ کنیست، و نَه كوچ ها و نَه در زمین، אز وى پوشیده در آسمان
 . ﴾אست] درج شده[كه در كتابى روشن   אینمگر ؛ אستیزیآن چ

 .»آید میان که مسافتی در  جدאی אز آن، نه آن٤٨؛وَאلْبَائِنِ لَا بِتَرَאخِی مَسَافَةٍ«
 هنگامی کهما . אست  هم دور و هم نزدیک؛אست  אز ما دور،که شاهد ما אست خدאوند متعال در عین آن

 پس . אست؟ یعنی ما مقاممان در مرتبۀ حق نیستابودن خدא אز ما به چه معن دور. نیستیم یک نزد باشیمدور
 ٤٩. مرتبه אستאز نظربودن   بلکه دور؛אی نیست بودن مکانی و فاصله دور

                                                           
گیرد، نه تابیدن نور אز چشم به  می وאسطۀ تابیدن نور אز אشیا به چشم صورت ها، فرאیند دیدن به אساس دیدگاه فیزیکدאن  بر.٤٦
 .אشیا
 .٦٤/ یونس: ک. همچنین ر.٣/  سبأ.٤٧
 .٦٥؛ خطبۀ »هو منها بائن:  عنها فیقالأهو فیها کائن، ولم ین: لشیاء فیقالم یحلل فی אأل «.٤٨
 : אست  نیكو سرودهه چ  سبزوאری هادی  مُال ، حاج  و حكیم فیلسوف. ٤٩
  تـ אوس تـ جز אو؟ אوس ستـ دیر، كی  ور به  حرم هـگر ب    دوست  دوست  زنان ، نعره ویـ جستج  ره  به אی
  تـ مغز پوس  بر אین ستـ، نی ابـ نق  رخ  بر אین تـسـنی   الــلـ ج اتـفـصر ـیـ، غ الــمـدאرد جـ ن ردهـپ
  تـ تُوس  تُو به شـ دل  به ونـ خود، خ چد بهـ بپی هـغنچ   انـلـلبـ ب انـ زن رهـعـ، ن  אز آن  گُل  درאن هـامـج
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 که یحال در אست؛ یعنی، ٥٠؛» فی علوّه عال فی دنوه ودאنٍ« که خدאوند متعال نیز آمده אستدر روאیت 
 مثال نفس אنسان در برאی ؛אست  نزدیکها بسیار  آنאست، به و عظمتش אز موجودאت دورאست و مقام  عالی
אنگشت به مقام  אنگشتان אست و سر  مقام نفس باالتر אز سربا אین همه، ،دאرد אنگشتان پای אو هم حضور سر

ست که  אبه אین معنابودن خدאوند به معنای ترאخی و فاصله نیست، بلکه   دورאین، بر بنا. توאند برسد نفس نمی
 .باشد توאند دאشته  نقص می אرتباطی در حدّتنها ، با آن مرتبۀ אعالی وجود،אین مرتبه אز وجود

نظیر אین سخن حضرت אست که » وَאلشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ وَאلْبَائِنِ لَا ِبتَرَאخِی مَسَافَةٍ «אین سخن حضرت که
 ،دאخل אست  خدא در همه چیز٥١؛بالمباینة شیاء الزجة وאلخارج عن אألبالمما شیاء الدאخل فی אأل«: فرمایند می

 .»باشد אست אما نه به مباینت که فاصله אفتادهها   آن و جدאی אز،شود مخلوطها   آنکه با אما نه אین
 :אست با صفات بشری پردאختهها   آن صفات אلهی و تفاوتز به مسئلۀ نی١٥٢אدאمۀ خطبۀ 

شیاء بالقهر لها بان من אأل. وאلباطن ال بلطافة. برؤیة فة، وאلظاهر البترאخی مسا وאلبائن ال
ه، ومن من وصفه فقد حدّ. لیهإشیاء منه بالخضوع له، وאلرجوع وאلقدرة علیها، وبانت אأل

: ، فقد אستوصفه، ومن قال»کیف«: زله، ومن قالأبطل أه فقد ه، ومن عدّه فقد عدّحدّ
 .ذ ال مقدورإذ ال مربوب، وقادر إلوم، ورب ذ ال معإعالم . زه، فقد حیّ»ینأ«

 : نیز شاهدیم١٨٥ ن عبارאت رא در خطبۀشبیه אی
ذهان ال بمشاعرة، وتشهد له مد، وقائم ال بعمد، تتلقاه אألأوאحد ال بعدد، ودאئم ال ب

لیها إوهام، بل تجلی لها بها، وبها אمتنع منها، وאلمرאئی ال بمحاضرة، لم تحط به אأل
، وال بذی عظم تناهت به  بذی کبر אمتدت به אلنهایات فکبرته تجسیماًحاکمها، لیس

 .، وعظم سلطاناًناًأ بل کبر شאلغایات فعظمته تجسیدאً
                                                                                                                                                                      

  تـ و هوس ایـ ه سیـفـر نـ، ه هـمـ אز אو در ه یـیعن   رود  چو بیرون ، هوست  هاست  چو فرو رفت دم
  تـ در جستجوس  همه ، אین  و جوی  אست  جوی بحر به   گوی  چو سرگشته ویـ، ك تـ دلس  كوی ار بهـی
  تـوسـ و ب  زو رنگ هـمـ، در ه شא رنگی  بی هـمـا هـب  انـ عی  در أعیان تـ، هس شא انیـ پنه هـمـا هـب
  تــروس  هـب  رو هـهمـه ، אو ب انــهـ ج هـانـ خ هـنـآی  دنـ ب نـمیـ سی وسفـ، ی نـجمـ אن نـار در אیـی
  تـوسـگـ אز گفت لفـ مخت، رאز تـسـ نی یـكـر یـیـغ  وאزـ ن یـرאقـ ع هـا بـاز، یـسـ ب ازیـجـ ح ردهـپ
  تـ كوس هـو بـر و كدَه از، در بِــرאر بــ אس شـیـدر پِ   دل دאیـویـرّ سـ، س تــرאر אوســ אس زنـخـم
 .٣٩ و ٣٨  ، ص  אصفهانچاپ אشرאر،   به ، متخلّص)  نفسه  אهللا قدّس(   سبزوאری  هادی الّ م  حاج  شهیر مرحوم  و عارف  حكیم وאندی
شرאقه منیر وفی سلطانه إه دאن ودنوه عال وفی من هو فی علوّیا «: אست  אین عبارت در متون دعایی به אین صورت ذكر شده.٥٠

 ،אألعمال إقبال؛ ٧٩  ص، سید بن طاووس حسنی،رאألمان من أخطار אألسفا ؛»على محمد وآل محمد قوى وفی ملكه عزیز صلّ
 شرح אألسماء :ک.؛ همچنین ر١٧٩  ص،سید بن طاووس حسنی، אألسبوع جمال ؛١٧٦  ص،٣  ج،حسنی سید بن طاووس

 ظاهر فی ، باطن فی ظهوره، عین قربه وبعید فی،نه تعالى قریب فی عین بعدهإف«: ٢٥ ص، ١  ج،هادى سبزوאرى مالّ، אلحسنى
  .» دאن فی علوه، عال فی دنوه،بطونه
ذعلب، : قام إلیه رجل یقال له:  قالـ فی حدیث ـصبغ عن אأل« :אست  به אین صورت نقل شدهאألنوאر بحار אین عبارت در .٥١
: قال. فكیف رأیته؟ صفه لنا:  قال. لم أرهویلك یا ذعلب لم أكن بالذی أعبد رباً: یا أمیر אلمؤمنین هل رأیت ربك؟ فقال: فقال

ویلك یا ذعلب إن ربی ال یوصف بالبعد وال بالحركة . یمانبصار، ولكن رأته אلقلوب بحقائق אإلویلك لم تره אلعیون بمشاهدة אأل
 یوصف بالعظم، وال بالسكون وال بالقیام قیام אنتصاب وال بجیئة وال بذهاب، لطیف אللطافة ال یوصف باللطف، عظیم אلعظمة ال

وف אلرحمة ال یوصف بالرقة، مؤمن ال بعبادة، مدرכ ال بمجسة، ئكبیر אلكبریاء ال یوصف بالكبر، جلیل אلجاللة ال یوصف بالغلظ، ر
شیاء على غیر ممازجة، خارج منها على غیر مباینة، فوق كل شیء وال یقال شیء فوقه، أمام كل شیء قائل ال بلفظ، هو فی אأل

 ؛فخر ذعلب مغشیا علیه. شیاء ال كشیء فی شیء دאخل، وخارج منها ال كشیء من شیء خارجأمام، دאخل فی אألوال یقال له 
 .١١٩ و ١١٨ ص، ١٠ جهمان، : ک.؛ و نیز ر٢٧ ص، ٤  ج، مجلسیه عالم،אألنوאر بحار
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 אلمؤمنین אمیركه ذعلب یمانی אز حضرت گاه   آن:אست چنین آمده  אینאلبالغه نهجאی در  در خطبه
: دوباره پرسید! پرستم  می،آیا كسی رא كه نبینم:  شنیدبینی؟ پاسخ پرسید كه آیا پروردگارت رא می) אلسالم علیه(

  :بینی؟ حضرت فرمودند چطور می
یمان، قریب من ال تدرکه אلعیون بمشاهدة אلعیان، ولکن تدرکه אلقلوب بحقائق אإل

یة، مرید بال همة، صانع ال ؤشیاء غیر مالبس، بعید منها غیر مباین، متکلم بال رאأل
لخفاء، کبیر ال یوصف بالجفاء، بصیر ال یوصف بالحاسة، بجارحة، لطیف ال یوصف با

 ٥٢.تعنو אلوجوه لعظمته، وتجب אلقلوب من مخافته. رحیم ال یوصف بالرقة
 خدא به .یابند می  با אیمان درست אو رא درها دلبینند، אما  نمی ها هرگز אو رא آشکار دیده

که   نه آن؛אست همه چیز دورباشد، و אز   چسبیدهاکه به אشی  نه آن؛אست همه چیز نزدیک
 نه אز روی آرزو ؛אست کننده  نه با אندیشه و فکر، אرאده؛אست  گوینده.باشد بیگانهها   آنאز

باشد،  که پوشیده و مخفی  نه آن؛دאرد  نه با دست و پا، لطافت؛אست و خوאهش، سازنده
نه با  ؛אست  ظاهری، مهربان نه با حوאسّ؛ستא  نه با ستمکاری، بینا؛אست بزرگ
 אز ترس אو ها دلאفتاده و  خاک ها در برאبر عظمت אو به دلی، سرها و چهره نازک
 .قرאرند بی

 فاعلیت، قدرت و غنا

بردن אبزאر،  کار ه نه با ب؛אست سازنده؛ ستِفادَةٍٱب بِجَوْلِ فِکْرَةٍ، غَنِیٌّ ال ضطِرאب آلةٍ، مُقَدِّرٌ الٱب فاعِلٌ ال«
 .»بَرَد که אز چیزی سود آن  بی؛אست نیاز  نه با אندیشیدن در کیفیت و مقدאر، بی؛دآر چیز رא به אندאزه پدید هر

كه بدون آن אبزאر אز   אی گونه  به؛ אز وسایل و אبزאر هستیمبردאری بهرهما برאی אنجام کارهای خود نیازمند 
אلبته . ه نیازمند نیستسیل אز وبردאری به بهره موجودאت آفرینشولی خدאوند در . אنجام كارهایمان ناتوאنیم

 . אست دאده یابی به برخی دیگر قرאر  دستخودش برخی אشیا رא سبب و وسیلۀ
گونه   אین،بدون אستفاده אز آلت و وسیله بودن خدא رא نیز حضرت در جایی دیگر سمیع و بصیر

 ٥٣.»دאة، وאلبصیر ال بتفریق آلةأوאلسمیع ال ب« :كنند می معرفی
 ٥٤.»فاعل ال بمعنی אلحرکات وאآللة« :ستא در جایی دیگر نیز آمده

 با ن אشیا، برאی ساختها אنسانما . کننده אست گیری شده و به معنای אندאزه گرفته» قدر« אز ریشۀ »مقدّر«
 و هر چیز رא به قدر و אندאزۀ خودش و در جای خودش کنیم می گیری رא אندאزهها  ، آنکمک فکر و אندیشه

و در  אی אز آن طرאحی  بسیار، نقشهتن یک بنا پس אز محاسبات و אندیشۀرאی ساخ مثال ببرאی ؛بریم می کار به
אندאختن  کار تفکر و به. نیست کنیم و אنجام אین همه، بدون تفکر ممکن می  هر چیز رא مشخصآن، אندאزۀ

خدא  ولی אین אمر برאی رود، به شمار می אمری پسندیده و صفتی کمالی ها אنساننیروی فکر و אندیشه در 
 یافتن مجهوالت با אستفاده אز معلومات אست و برאی خدא مجهولی برאی چرאکه فکر و אندیشه ؛אست نقص
نیست و تقدیرאت אلهی  خدא صادقبارۀ  در تفکر رو אین אز. کند ندאرد که بخوאهد برאی دאنستن آن فکر وجود

  .نیازمند تفکر و אندیشه نیست
                                                           

 .١٧٩خطبۀ . ٥٢
 .١٥٢خطبۀ . ٥٣
 .١خطبۀ . ٥٤
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  ٥٥.»ضمیریة وال ؤمور بال رع אألر لجمیאلمقدّ«
 :אست  نیز آمده٦٥عبارت مشابه آن در خطبۀ 

 عما خلق، وال ولجت علیه زبتدא، وال تدبیر ما ذرא، وال وقف به عجאلم یؤده خلق ما 
مول مع אلنقم، أאلم. مر مبرمأشبهة فیما قضی وقدر، بل قضاء متقن، وعلم محکم، و

 .!אلمرهوب مع אلنعم
 درد و فقر خود رא با چیزی ،אی هم که فقیر نیستند  زمینهאند و در هر خدא همه فقیر و محتاج غیر
  אستکرده نوعانش אستفاده شدن، אز موجودאت دیگر و سایر هم אی که אنسان برאی غنی  به گونه؛אند کرده درمان

ه  אما ن؛نیاز אست و بی کند، ولی خدאوند غنی توאند غنای نسبی در برخی אمور کسب میها   آنبردאری אز و با بهره
 .ندאرد  بلکه نیاز و فقر אز אبتدא در אو رאهبرطرف کرده باشد،گونه که با אستفاده אز دیگرאن نیازش رא  به אین
 :אست אی دیگر آمده  در خطبه٥٦.» ملهوف ضعیف، ومفزع کّل ذلیل، وقوة کلّ کلّ فقیر، وعزّ کلّغنیّ«

 معط منتقص ذ کلّإ ؛جودعطاء وאللحمد هللا אلذی ال یفره אلمنع وאلجمود، وال یکدیه אإلא
 ٥٧. مانع مذموم ما خالهسوאه، وکلّ

  אعلیصفات خدא در حدّ

 وحدت

אست و بر همه   جز אو که یگانه؛ست א אندک و تنها، هرچه رא وאحد نامند٥٨؛هُ قَلِیلٌ بِالْوَحْدَةِ غَیرُکُلُّ مُسَمّیً«
 .»ستא فرمانفرما

های   یک لیوאن، تعدאد لیوאن:مگویی אی که وقتی می  به گونه؛אست در نگاه אول وحدت با محدودیت همرאه
 وحدت با نوعی محدودیت رو אین אز .אست  و فضای لیوאن نیز محدودکنیم می موجود رא در یکی محدود

אی نیست که אو رא   به گونه،بریم می کار אو وحدت رא بهبارۀ  در وقتی .نیست تعالی چنین אما باری. אست مالزم
אست و  ها همرאه جا هست و با همۀ کثرت خدא وאحدی אست که همه. باشیم دود کردهدر جایی یا چیزی مح

 .אند گرفته همه אز אو هستی

 عزت و قوت

 .»אست  خوאر، جز אو،؛ هر عزیزیهُ ذَلِیلٌ غَیرُوَکُلُّ عَزِیزٍ«

                                                           
 .٢١٣خطبۀ . ٥٥
 .١٠٩خطبۀ . ٥٦
 .٩١خطبۀ . ٥٧
 مسمی کلّ. ن یکون باطناًأ قبل ، ویکون ظاهرאًن یکون آخرאًأ قبل والًأ، فیکون سبق له حال حاالًت אلذی لم لحمد هللاא« .٥٨

 قادر  عالم غیره متعلم، وکلّ مالک غیره مملوک، وکلّ قوی غیره ضعیف، وکلّ عزیز غیره ذلیل، وکلّبالوحدة غیره قلیل، وکلّ
 بصیر غیره یعمی صوאت، ویصمه کبیرها، ویذهب عنه ما بعد منها، وکلّ لطیف אأل عن سمیع غیره یصمّغیره یقدر ویعجز، وکلّ

 .٦٥ خطبۀ: ک.؛ ر» باطن غیره غیر ظاهرغیره غیر باطن، وکلّ  ظاهرجسام، وکلّلوאن ولطیف אألعن خفی אأل
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ت و در אس نبوده و پس אز مدتی عزیز شده  چرאکه אبتدא عزیز؛אست هر عزیز و مقتدری غیر אز خدא ذلیل
 ولی هرگز چنین تغییری ،یابد می شود و تغییر و تحول در אو رאه می کاسته و ذلیل אدאمۀ مسیر نیز אز عزتش فرو

 .»لم یسبق له حالٌ حاالً« :که فرمود  چنان؛دهد نمی در خدא رخ
אست و  مقدאر  ناتوאن و بی، جز אو،؛ هر نیرومندیهُ مَمْلُوکٌهُ ضَعِیفٌ، وَکُلُّ مَالِکٍ غَیرُ غَیرُوَکُلُّ قَوِیٍّ«
 .»אست  بنده، جز אو،مالکی هر

 همچنین هر مالکی .شد و روزگاری دیگر نیز دوباره ضعیف خوאهدאست بوده  هر قدرتمندی زمانی ضعیف
 قوی و مالک قدرتمندی אست ، ولی خدא موجود قادر.شد و روزی دوباره مملوک خوאهدאست بوده  روزی مملوک

 . مملوک אو هستند،هستند و تمام مالکان بر אو ضعیفکه تمام אقویا در برא

 علم و قدرت

 هر توאنایی .آموزنده אست  دאنش، جز אو،؛ و هر عالمیزُهُ یقْدِرُ وَیعْجِهُ مُتَعَلِّمٌ، وَکُلُّ قَادِرٍ غَیرُوَکُلُّ عَالِمٍ غَیرُ«
 .» جز אو که توאنا در هر حال و زمان אست؛אست د که ناتوאنوَگاه بُ

אست که معلمی ندאشته و علمش  ولی خدא عالمیאست، آموخته   غیر אز אو، خود אز دیگری علم،لمیهر عا
 بر برخی אمور ، یعنی؛ قدرت محدود دאرد، غیر אز خدא،هر شخص قادری. پذیرد نمی ست و هرگز زوאل אذאتی אو
قید و شرط و نامحدود،  بی قدرت محدودی دאرد و قدرت ، یعنی؛אست ناتوאنאست و אز אنجام برخی دیگر  توאنا

 .ست א خدאتنها אز آنِ

 سمع و بصر

؛ جز אو هر شنوאیی عَنْ لَطِیفِ אلْأَصْوَאتِ، ویِصمُّهُ کَبِیرُهَا، وَیذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا هُ یصَمُّوَکُلُّ سَمِیعٍ غَیرُ«
אست، وقوفش   و بر بانگی که دور،نمود  و فریاد درشت، אو رא کر خوאهد،شنود آوאی نرم و آهسته رא نتوאند

 .»بود نتوאند
 صدאهای آهسته و ٥٩.کند توאند تمام אموאج صوتی رא دریافت  دאرد و نمیאی ویژهقوۀ شنوאیی ما محدودیت 

 .شود زند و باعث کری گوش می می شنود و صدאهای بلند به آن صدمه لطیف رא نمی
همۀ صدאها رא אو . کند نمی  بلند فرقیشنود و برאیش صدאی آهسته و خدא تمامی صدאها رא می

 .بگوید یا بلند آهستهو باشد یا دور،  ندאرد که گویندۀ سخن نزدیک برאی אو فرقی. کند می درک
  .» אلْأَلْوَאنِ وَلَطِیفِ אلْأَجْسَامِهُ یعْمَی عَنْ خَفِیّ غَیرُوَکُلُّ بَصِیرٍ«

نمود، و بر بانگی که  و فریاد درشت، אو رא کر خوאهدشنود،  جز אو هر شنوאیی، آوאی نرم و آهسته رא نتوאند
و در نگریستن به . های پوشیده و ظریف نتوאند  دیدن رنگ، جز אو،هر بینا. بود אست، وقوفش نتوאند دور
 . ماند های لطیف عاجز جسم

                                                           
 .کند می رא دریافت» ٢٠ KH ـ ٢٠٠٠٠ KH«گوش אنسان فقط אموאج صوتی در محدودۀ . ٥٩
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 ظهور و بطون

 و جز אو ؛ در نهان نیست، جز אو،و هر آشکاری ٦٠؛رٍهُ غَیرُ ظَاهِهُ غَیرُ بَاطِنٌ، وَکُلُّ بَاطِنٍ غَیرُغَیرُ وَکُلُّ ظَاهِرٍ«
 . »نیست  عیان،هرچه در باطن אست

 دو شرط رא باید کم دستشدن  دیده  نیز برאیهایی אست و אشیا چشم ما در دیدن אشیا دچار محدودیت
که نوری که   دیگر אین٦١.دنشو نمی  دیده،دنباش رنگ  چرאکه אگر بی؛دنباش که رنگ دאشته  یکی אین:باشند دאشته
אز سویی چشم אنسان نورهای . شود  و تصویر در چشم حاصلندک  به چشم برخورد،شود می تابیده  بازها אز آن

کند و تنها طول موج خاصی אز نورها توسط چشم دریافت و توسط مغز  نمی خیلی ضعیف رא دریافت
 . شوند می אحساس

אساس  بر. ه אستشد رک میان אنسان و خدא אشارهدر אین فرאز אز فرمایشات حضرت به برخی אز صفات مشت
باشد، ولی میزאن و کیفیت آن  אست אصل صفتی بین אنسان و خدא مشترک  ممکن،آنچه در אین بخش آمد

رא چارچوبی אز ها   آن ولی سمع، بصر، علم و قدرت،هستند  سمیع، بصیر، علیم و قدیرها אنسان .אست متفاوت
که خدא نهایت و کمال سمع، بصر، علم و  در حالیکند،  نمی  خاصی تجاوزدّאست و אز ح گرفته محدودیت فرא
 .قدرت אست

 אعال گونه صفات خدא رא در حدّ אست كه אین وאرد شده) אلسالم علیه (אلمؤمنین אمیرعبارאت دیگری אز 
  :دهد می نشان
  ومفزع کلّ؛ ضعیف کلّ وقوة؛ ذلیل کلّ وعزّ؛ فقیر کلّ غنیّ؛ وکل شیء قائم به؛ شیء خاشع لهکلّ« .١
 ٦٢.»ملهوف
אلحمد هللا אلعلی عن شبه אلمخلوقین، אلغالب لمقال אلوאصفین، אلظاهر بعجائب تدبیره للناظرین، אلباطن « .٢

یة ؤمور بال ربجالل عزته عن فکر אلمتوهمین، אلعالم بال אکتساب وال אزدیاد، وال علم مستفاد، אلمقدر لجمیع אأل
درאکه إیرهقه لیل، وال یجری علیه نهار، لیس  نوאر، وال אلظلم، وال یستضیء باألوال ضمیر، אلذی ال تغشاه

  ٦٣.»خباربصار، وال علمه باألباأل
 شیء منها بجالله هو אلظاهر علیها بسلطانه وعظمته، وهو אلباطن لها بعلمه ومعرفته، وאلعالی علی کلّ« .٣
لی ذی إه، وال یفوته אلسریع منها فیسبقه، وال یحتاج ال یعجزه شیء منها طلبه، وال یمتنع علیه فیغلب. وعزته

 ٦٤.»مال فیرزقه

                                                           
وאلظاهر « ؛٩٦ ؛ خطبۀول فال شیء قبله، وאآلخر فال شیء بعده، وאلظاهر فال شیء فوقه، وאلباطن فال شی دونهאألאلحمد هللا  «.٦٠
:  وאلباطن ال یقال"مم؟": ، אلظاهر ال یقال"بحتی"مد أ وال یضرب له "متی؟ ":ال یقال له«؛ ١٥٢ ؛ خطبۀبلطافة ال وאلباطن. برؤیة ال
 .١٦٣ ؛خطبۀ»"فیم؟"
کند، به رنگ خاصی  می که چه طول موجی رא منعکس هر شیء نسبت به אین. ها אست شی אز אنعکاس نور אز آن رنگ אشیا نا.٦١
  .شود می دیده
 .١٠٩ خطبۀ .٦٢
 .٢١٣خطبۀ . ٦٣
 .١٨٦خطبۀ . ٦٤
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 چكیده

خالقیت ما نیـست      مانند ، همچنین خالقیت אو هم    . ولی وحدאنیت אو وحدאنیت عددی نیست      ،ستא خدא یكتا  
 .كه همرאه حركت و سختی باشد

  به برقرאری تمـاس و אرتبـاط       ها  آفریده برאی شهود    אو. نیازمند نیست شنیدن و دیدن خدא، به אبزאر و وسیله          
 .ندאرد نیاز

 مكـانی بـین אو و       فاصـلۀ  یا نـه بـه معنـ      אمـا  ؛سـت א جـدא ها     آن  אست، ولی אز   ها  آفریدهخدא هموאره همرאه     
 .گیرد ها سرچشمه می  آن وجودیها אز אختالف رتبۀ  آننایم  بلكه فاصلۀ،ها آفریده

 مثال  برאی ؛אست متفاوتها     آن  ولی كیفیت  ،אست ک مشتر ها  آفریده خدא و    میانبرخی אز صفات، در ظاهر،       
 . אست نهایت  ولی در خدא بی، محدودها آفریدهصفات علم، قدرت، عزت، سمع و بصر در 
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 صفت عدل אلهی؛ 
 لف عدل؛ معانی مخت 
 אثبات عدل אلهی؛  برאهین  
 .جایگاه عدل در אصول مذهب 

 مروری بر مباحث پیشین

، رא אز  ...در جلسات گذشته برخی مباحث مربوط به توحید، چون אثبات خدא، معرفت אلهی، صفات سلبی و 
 .كنیم در אین جلسه مباحث مربوط به عدل אلهی رא آغاز می. نظر گذرאندیم

  صفت عدل

شیعه و معتزلۀ אهل سنت، صفت . بارۀ صفت عدل אلهی با هم אختالف دאرند אشاعرۀ אهل سنت درشیعه و 
بارۀ عدل אلهی   אهل سنت در شود، אما אشاعرۀ ها عدلیه نیز گفته می رو، به آن אین پذیرند و אز عدل אلهی رא می
سنت رא در אین زمینه بررسی های شیعه و אهل  ه در אین جلسه، معانی عدل אلهی و دیدگا. אند אشکال کرده

 .خوאهیم کرد و در אین رאستا אز אدلۀ چهارگانۀ عقل، قرآن، روאیات و אجماع אستفاده خوאهیم کرد

 معنای عدل

 :  אستآمدهعدل به دو معنا 

 אعتدאل. ١

 :معنای نخست عدل، אعتدאل אست که آن نیز، خود دو معنا دאرد
 .رود ر سنجش به وسیلۀ ترאزو یا هر وسیلۀ دیگر به کار میگاه אعتدאل به معنای تساوی د: تساوی) אلف
 אین نیست که אجزא به طور  گاه نیز منظور אز אعتدאل،: هماهنگی و تناسب میان אجزאی یک موجود مرکب) ب

אی معین و در شرאیطی  مساوی در کنار هم قرאر بگیرند، بلکه به אین معنا אست که هر یک אز אجزא، با אندאزه
 .אند  کنار هم قرאر گرفته و موجود مرکبِ معتدل رא به وجود آوردهویژه، در
 : אند فرموده كه  چنان
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 ١٦٦.بِالعدل قامَت אلسموאتُ وאألرضُ
تر یا אندکی אز آن  برאی مثال אگر کرۀ زمین אندکی به خورشید نزدیک.  برپا אستאعتدאلیعنی عالم به 

های پوست، قلب، אستخوאن  ، یا אعضای بدن אنسان، مانند سلولپذیر نبود بود، حیات بر روی آن אمکان دورتر می
אند که אنسان بتوאند حیات  אی با هم ترکیب شده ، که غیر אز هم هستند و به یک אندאزه نیستند، אما به گونه ... و

 .شود אگر אین تناسب میان אجزא אز بین برود، موجود مرکب نابود می. دאشته باشد
 .پذیرد אنسان عاقلی، حتی אگر خدא رא نیز باور ندאشته باشد، میאین معنای عدل رא هر 

 دאدن حقّ هر صاحب حقی. ٢

شود، رعایت حقوق و دאدن حق به   که زودتر אز دیگر معانی آن در ذهن حاضر می  عدل،معنایترین  رאیج
 تصرف در در مقابل אین معنای عدل، ظلم و جور، یعنی پایمال کردن حقوق یا تجاوز و. صاحب حق אست

 .حقوق دیگرאن، قرאر دאرد
 . و ما، حق هر صاحب حقی رא به אو بدهیممتعال یعنی خدאوند אعطاءُ کُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛

گونه אختالفی در آن نیست، אما   ها و موجودאت دیگر پذیرفته אست و هیچ אین معنای عدل در אنسان
 .אند אشکال کردهبارۀ خدאوند متعال،  אشاعره در وجود چنین عدلی در

 אشكال אشاعره 

אنسان .  که ما بر خدא حقی ندאریم که بخوאهیم برאی خدא تکلیف تعیین کنیمباورندאشاعره، بر אین 
אی رא که عبادت کرده אست،  אگر خدא بخوאهد بنده. کند توאند حق رא معین  گونه حقی ندאرد و تنها خدא می هیچ

 :که ظاهر آیۀ زیر به אین مطلب رهنمون אست ؛ چنانبه جهنم ببرد، ظلم نیست و عین حق אست
 ١٦٧؛ یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَعَمَّاال یُسْئَلُ ﴿

سؤאل خوאهد ] ها אنسان[= آنان ] אز[ چون و چرא رאه ندאرد، و،دهد  یאنجام م] خدא[در آنچه 
 ﴾.شد

ها אست و به هر  برتر אز آفریدهگو نیست؛ زیرא אو  بدین معنا که خدאوند، در هر کاری که אنجام بدهد، پاسخ
 .ها رفتار کند توאند با آفریده نحوی که بخوאهد، می

 پاسخ فالسفه

אند که خدאوند یک  گونه مطرح کرده אی אز فالسفه در پاسخ به אشکال אشاعره، عدאلت خدא رא אین عده
سلسله 

                                                           
 ،جمهور אألحسائی אبن אبی، عوאلی אللئالی ؛١٠٧، ص ٥، همو، ج تفسیر صافی؛ ١٢٤١، ص ٢، فیض کاشانی، ج تفسیر אصفی .١٦٦
بالعدل قامت ): "آله صلى אهللا علیه و(وقال אلنبی : [ در بارۀ אین جمله چنین آمده אستعوאلی אللئالی پاورقی کتاب ؛ در١٠٢ص ، ٤ج 

 ﴾ אهللا یأمر بالعدلאنّ﴿:  عند تفسیره لقوله تعالى،، سورة אلنحل٣٤٦، ص ٥ لالمام אلرאزی، ج אلتفسیر אلكبیر«؛ "وאالرضאلسمٰوאت 
אلدین   للعالمة نظامغرאئب אلقرآن ورغائب אلفرقان تفسیر يومثله ف) وبالعدل אلخ: ة قولهمومن אلكلمات אلمشهور: (ما لفظه
 باب ي باب אلوجود وفي بالتسویة قامت אلموجودאت كلها، ف فانّ؛אلمرאد بالعدل אلتسویة. » عند تفسیره لالیة אلشریفةيאلنیسابور

  אلتعدیل فی אلوجود  النّ؛ אلكل، ولهذא وجب אلتكلیف فی אلحكمة אلتعدیل وאلتسویة وאجب فی باب אالفعال، فانّيאالخالق وف
 باب אالخالق وאالفعال אلموجب للتعدیل وאلتسویة يحصل بالعنایة אاللهیة אلمقتضیة للفیض אلمرتب على تسویة אلنسبة وتعدیلها، وف

 ].ل אلى אالفرאط אلمستلزم لالفرאط أو אلتفریطأنما هو אلتكلیف אلحافظ للنسبة אلموجبة لحصول אلعدאلة אلمقتضیة للتوسط وعدم אلمی
 .٢٣/ אنبیاء. ١٦٧
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رאر دאده אست که هر یک אز אین هایی ق عللی رא در عالم אیجاد کرده و در هر یک אز אشیاء و אعمال ویژگی
אی دאرند؛ برאی مثال אنجام دאدن אعمال خوب، مانند نماز خوאندن و روزه گرفتن، سبب  אعمال، نتیجۀ ویژه

گونه که خدאوند برאی אمور خارجی نیز عللی   همان. شود که אنسان، شایستۀ مقامی عالی، یعنی بهشت، شود می
د، علت گرما؛ آتش، علت سوزندگی؛ نوعی گیاه، علت مرگ אنسان؛ و که خورشی قرאر دאده אست؛ مانند אین

 نماز مانندאعمال אنسان نیز رאبطۀ علت و معلولی دאرند و אعمال خیر، . گیاهی دیگر، علت حیات אو אست
آورند که אو رא  هایی در روح אنسان به وجود می خوאندن، روزه گرفتن و خیرאت کردن، אموری هستند که ویژگی

 ١٦٨.رو جهنم جای אو نیست אین کند و אز شت متناسب میبا به
دאنند؛ به אین معنا که هر عمل ما  ها رא علت آن می فالسفه، بهشت و جهنم رא، معلول و אعمال אنسان

  .علتی برאی بهشتی یا جهنمی شدن ما אست
 ١٦٩؛إِنَّا هَدَیْنَاهُ אلسَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرאً وَإِمَّا كَفُورאً﴿

 ﴾.گزאر خوאهد بود یا ناسپاس  سپاسای م؛یدو نمودما رאه رא ب
پذیرند و وجود علّیّت  ها نظام علت و معلول رא نمی کند؛ زیرא آن ، אشاعره رא قانع نمیفالسفهאما אین پاسخ 

 .کنند אنکار می رא در جهان

 پاسخ برگزیده

אبتدאئی، حقی بر  אز موجودאت، به طور یک هیچ. درست אست» אعطاء کل ذی حق حقه«عدل به معنای 
 :که فرموده אست  אست؛ چناندאدهخدא ندאرند و خدאوند خود برאی آنان حق قرאر 

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَال یُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ ال ﴿
  ١٧٠؛یُظْلَمُونَ

 ،خوאهد دאشت، و هر كس كار بدى بیاورد] پادאش[آن هر كس كار نیكى بیاورد، دَه برאبر 
 ﴾. جزא نیابد و بر آنان ستم نرود،جز مانند آن

ها قرאر دאده אست و אگر خالف אین حق رفتار کند، ظلم  بنا بر אین، خدאوند خود אین حق رא برאی אنسان
  :با אین همه هیچ کس، אز آغاز אز خدא طلبکار نیست. אست

مِنْ وَلِيٍّ وَال אهللاِ لَهُ مُلْكُ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ אهللاَ نَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَ﴿
 ١٧١؛نَصِیرٍ

 سرور و ، جز خدא،ست و شما אها و زمین אز آن خدא مگر ندאنستى كه فرمانروאیى آسمان
 ﴾یاورى ندאرید؟

دאرد، אما אو خود برאی אعمال، پادאش قرאر  برאبر خدא نیست و هیچ عاملی در مقابل אو قرאر ندرهیچ مالکی 
  :دאده و فرموده אست

                                                           
 .، אین دیدگاه رא به تفصیل بیان کرده אستعدل אلهیאستاد شهید مرتضی مطهری در کتاب אرزشمند  .١٦٨
 . ٣/ אنسان .١٦٩
 .١٦٠/  אنعام.١٧٠
 .١٠٧/ بقره. ١٧١
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مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ﴿
 ١٧٢؛بِأَحْسَنِ مَا كانُوא یَعْمَلُونَ

אى،  سته كند و مؤمن باشد، قطعاً אو رא با زندگى پاكیزه كار شای، אز مَرد یا زن،هركس
 پادאش خوאهیم ،دאدند  ی بهتر אز آنچه אنجام م،بخشیم، و مسلّماً به آنان] حقیقى[حیات 
 ﴾.دאد

 אین پادאش رא ندهد، نه تنها ظلم خوאهد کرد، بلکه אین عمل אو خلف وعده هم خدאوندאین، אگر  بر بنا
 : فرماید  قرآن میخوאهد بود، در صورتی که
  ١٧٣.﴾ال یُخْلِفُ אلْمِیعَادَאهللاَ إِنَّ ... ﴿

 .كند  یخالف نم] خود [ۀقطعاً خدאوند در وعد
 حقوقی رא برאی אنسان و غیر אنسان قرאر دאده אست و هرکس بر خالف אین حقوق رفتار سلسلهخدאوند یک 

 : کند  رفتار نمیخود خدאوند نیز بر خالف אین حقوق. ها ظلم کرده אست کند، به آن
  ١٧٤؛یُرِیدُ ظُلْماً لِّلْعالَمِینَאهللاُ  َومَا ...﴿

 ﴾.خوאهد یو خدאوند هیچ ستمى بر جهانیان نم
 : گردאنیم  رא به بحث وفای به عهد بر میخدאوندما عدאلت 

  ١٧٥.﴾ال یُخْلِفُ אلْمِیعَادَאهللاَ إِنَّ ... ﴿
אگر عدل رא به وفای به عهد نسبت .  قبیح אستکند و אین عمل، אز دیدگاه عقل خدאوند خلف وعده نمی

 .توאنیم پاسخ אشاعره رא بدهیم و الزم نیست که عدل رא אز رאه علت و معلول אثبات کنیم دهیم، می
هایی دאده و حقوقی  ها وعده خدאوند به אنسان. دאنیم ما، אز دیدگاه عقل، خلف وعده رא برאی خدא محال می

و عالوه بر آن، خلف وعده .  אگر مطابق אین حقوق عمل نکند، به آنان ستم کردها قرאر دאده אست که برאی آن
رو شکی در عدאلت خدא  אین אز. نیز کرده אست و אگر مطابق אین حقوق عمل کند، عدل و وفای به عهد אست

 علل کند که چون هایی رא در عالم طبیعت مشاهده می ها و نقصان אما گاهی אنسان، محرومیت. ماند باقی نمی
دهد، در صورتی که אین، ظلم نیست؛ چرא که אگر خدאوند  دאند، به خدאوند نسبت ظلم می ها رא نمی אین محرومیت

. متعال در אین دنیا، محرومیت و نقصانی برאی موجودی قرאر دאده אست، آن رא در عالم آخرت جبرאن خوאهد کرد
پاسخ بود، אما وقتی که زندگی وسیع  ود، אین אشکال بیאین، אگر زندگی אنسان تنها به אین دنیا منحصر ب بر بنا

 .ماند ماورאی אین عالم رא در نظر بگیریم، جایی برאی אین אشکال باقی نمی

                                                           
 .٩٧/ نحل. ١٧٢
 .٩/ آل عمرאن. ١٧٣
 .١٠٨/ آل عمرאن. ١٧٤
 .٩/  آل عمرאن.١٧٥
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 אثبات عدل אلهی برאهین عقلی و نقلی 

 برهان عقلی 

 عدل אلهی، نفی نقیض و ضد آن אز خدאوند אست؛ چون ظلم و عدل، نقیض هم אثباتهای  یکی אز رאه
ند و אگر بتوאنیم אثبات کنیم که ظلم برאی خدאوند متعال محال אست، ضد آن، یعنی عدل خدא، אثبات خوאهد هست
گیری در  ه אیم، אما אین بهر الزم به ذکر אست که هرچند ما در بخش برهان عقلی אز آیات قرآن بهره برده. شد

 .رستی صغری یا کبری אستمقام صغری یا کبرאی אستدالل عقلی نیست، بلکه تنها برאی אثبات د

 تعریف ظلم 

 אنحرאف، و به طور کلی به معنای جلوگیری אز رسیدن شیء به کمال مطلوب خود معنایظلم در لغت به 
 .אست

 علل ظلم

وאمل ظلم کردن در خدא وجود یک אز ع ما אگر بتوאنیم ثابت کنیم که هیچ. ظلم کردن عوאمل مختلفی دאرد
ترین علل ظلم به شرح زیر  مهم. یم که خدאوند ظالم نیست و در نتیجه عادل אستتوאنیم نتیجه بگیر ندאرد، می
 :אست

 جهل. ١

 ناآگاهی شخص ظالم אز حقوق طرف مقابل باشد؛ به אین معنا که فرد، هرچند توאند مییکی אز علل ظلم 
 . دאرد  باز نیت ظلم کردن ندאشته باشد، אما אز روی ناآگاهی، دیگری رא אز رسیدن به کمال مطلوب خود

 عجز و ناتوאنی. ٢

، به طور کامل به حقوق طرف مقابل خود آگاه אست، אما به دلیل ترس و ظالمدر אین مورد، شخص 
 . کند وحشتی که אز رسیدن אو به کمال دאرد، حقوق אو رא پایمال می

کشتند که مبادא  یها رא م کردند یا آن  אز سالطین، فرزندאن خود رא کور میאی برאی مثال در گذشته، عده
ریشۀ אین ترس، عجز אست؛ چون אین سالطین توאنِ . سلطنتشان، با قدرت یافتن אین فرزندאن، אز بین برود

 . بردند ها رא אز بین می אنگاشتند و אز אین رو، آن نگهدאری אز قدرتشان رא ندאشتند و فرزندאنشان رא مزאحم خود می

 فعل عبث. ٣

کند؛ برאی مثال در پی بازی، تفریح و لهو و  ل به کار بیهوده، ظلم میگاه شخص ظالم به دلیل אشتغا
 . אندאزد کند یا حیات حیوאنی رא که هیچ ضرری به אو نرسانده אست، به خطر می אی رא شکار می لعب، پرنده

 محرومیت در گذشته. ٤

لم کردن به دیگرאن، هایی رא در گذشته دیده یا به אو ستم شده אست و אو با ظ ، محرومیتظالمگاه شخص 
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 . گشایی دאرد قصد عقده
که ظلم کردن یا אز سر جهل אست یا אز سر ناتوאنی، گاه نیز دلیل ظلم، אنجام کارهای بیهوده  حاصل אین

، در خدאوند متعال وجود ندאرد؛ אین عوאملیک אز  های روאنی در فرد אست، אما هیچ یا وجود محرومیت و عقده
 :چرא که

 : نیستאوالً خدא جاهل

 ١٧٦؛ءٍ عَلِیمٌ ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ خَلَقَ كُلَّ شَيْ﴿
 ﴾.ست אست كه به هر چیزى دאنا אهر چیزى رא آفریده، و אو

 که خدא قدرتمند אست و ناتوאنی אو رא فرאنگرفته אست؛  دوم אین

 : گوید مولوی میکه  چنان
 نقش با نقاش چون نیرو کند؟

אین، قدرت אلهی نامتناهی אست و ناتوאنی هم در  بر بنا.  نقاش رא ندאریمما نقش هستیم و توאنایی مقابله با
 . אو رאه ندאرد که موجب ترس و وحشت אو و در نتیجه باعث ستم کردن אو شود

 دهد؛  که خدאوند متعال کار بیهوده אنجام نمی سوم אین

 : فرماید  کریم میقرآنکه در  چنان
  ١٧٧؛مْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا ال تُرْجَعُونَأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُ﴿

كه شما به سوى ما باز گردאنیده  אیم و אین آیا پندאشتید كه شما رא بیهوده آفریده
 ﴾شوید؟ نمی

 کند؛ گشایی که در خدא محرومیتی نیست که بخوאهد با ظلم عقده چهارم אین

خدא، وאجب אلوجود، مِنْ . زمند هستند و אو قیّوم אستهمه به אو نیا. که هیچ موجودی نبود حالی אو بود، در
אین، تحقق ظلم אز سوی אو   بر بنا. جمیع אلجهات אست؛ پس وאجب אلعلم، وאجب אلقدرة و وאجب אلکمال אست

 . محال אست
بدین ترتیب، ما به لحاظ عقلی אثبات کردیم که چون دالیل ظلم در خدאوند متعال وجود ندאرد، ستم 

אین אفرאد، . کند با אین همه برخی بر אین باورند که چون ظلم قبیح אست، خدאوند ظلم نمی. ل אستکردن אو محا
کنند، אما الزمۀ אین شیوۀ אثبات، پذیرفتن אصل حسن و  ظالم نبودن خدא رא با توجه به حسن و قبح عقلی رد می

که אشاعره אصل حسن و قبح عقلی  حالی که خود אین אصل نیز، به אثبات نیازمند אست، در قبح عقلی אست؛ چرא
یک אز אین  هایی دאرد، אما هیچ شود، زمینه که در عالم אنجام می  ما بر אین باوریم که هر ستمی ١٧٨.پذیرند رא نمی

 . ها، در ذאت אقدس אحدیت وجود ندאرد عوאمل و زمینه

 برאهین نقلی 

 قرآن کریم. ١

 : فرماید  سورۀ آل عمرאن می١٠٨ آیۀ درخدאوند 
 ؛یُرِیدُ ظُلْماً لِّلْعالَمِینَאهللاُ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَمَا אهللاِ تِلْكَ آیَاتُ ﴿ 

                                                           
 .١٠١/  אنعام.١٧٦
 .١١٥/  مؤمنون.١٧٧
 .אشاعره حسن و قبح شرعی رא باور دאرند .١٧٨
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خوאنیم و خدאوند هیچ ستمى بر جهانیان  ها آیات خدא אست كه آن رא به حقّ بر تو می אین
 ﴾.خوאهد نمی

د متعال هر موجودی رא אصل معنای ظلم אین אست که אز رسیدن شیء به کمال جلوگیری شود، אما خدאون
 : گوید که حکیم سبزوאری می رساند؛ چنان به کمال الیق خود می

  ١٧٩.إذ مقتضی אلحکمة وאلعنایة          إیصال کلّ ممکن لغایة
 . مقتضای حکمت و عنایت حق אین אست که هر ممکنی رא به کمال خودش برساند

 : فرماید می) ها אنسان (بارۀ ستم نکردن خدאوند به بندگان  سورۀ غافر در٣١آیۀ 
 ؛یُرِیدُ ظُلْماً لِّلْعِبادِِאهللاُ وَمَا ﴿
  ﴾.خوאهد ستم نمی] خود[خدא بر بندگان ] گرنه[و 

 :توאند منطبق باشد بر همۀ موجودאت عالم، می» عباد«، وאژۀ قرآنبر אساس آیات 
 ١٨٠.﴾بْدאًإِن كُلُّ مَنْ فِي אلسَّماوَאتِ وَאلْأَرْضِ إِلَّا آتِي אلرَّحْمَنِ عَ﴿

 .آید رحمان نمی] خدאى[وאر به سوى   ها و زمین אست، جز بنده هركه در آسمان
ها،  رو، خدאوند نه تنها به אنسان אین אز. که بندۀ خدא אست  و زمین نیست؛ مگر אینآسمانهیچ چیزی در 

 .کند یک אز موجودאت عالم ستم نمی  بلکه به هیچ
 : فرماید  אنعام میسورۀ ١١٥و در آیۀ 

 ؛وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْالً لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ﴿
אى برאى  دهنده و سخن پروردگارت به رאستى و دאد سرאنجام گرفته אست و هیچ تغییر

 ﴾.كلمات אو نیست و אو شنوאى دאنا אست
ها وجود دאده אست، تمام و كامل   موجودאتی که خدא به آن.אست» وجود« آیه به معنای אین در ١٨١»کلمة«

 شدنشان، عینِ رساندن  گونه آفریده هستند؛ یعنی אین موجودאت، هم مطابق وאقع و حقیقت هستند و هم אین
 .אند ها بر میزאن عدאلت بنا شده ها به کمال אست و همۀ آن آن

 روאیات . ٢

 : فرمایند  میאلبالغه نهج  ١٨٥ۀ در خطب) אلسالم علیه (אمیر אلمؤمنینحضرت 
אلَّذِي صَدَقَ فِي مِیعَادِهِ وَאرْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ وَعَدَلَ عَلَیْهِمْ 

 . فِي حُكْمِه
گفتار אست، و אز ستم کردن بر بندگان به دور و  خدאیی که در وعدۀ خود رאست

 .ه دאد کار کند، و در حکم خود بر آنان با عدل رفتار کندبا آفریدگانش ب. کنار به
                                                           

 .١١٨אز فریده هفتم، چاپ ناصری، ص » في אلبحث عن אلغایة«: ، مال هادی سبزوאری، غرر سوممنظومة. ١٧٩
 .٩٣/ مریم. ١٨٠
یُبَشِّرُכِ אهللاَ لَتِ אلْمَالئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ إِذْ قَا﴿: دאند می» کلمة«رא ) אلسالم علیه( آل عمرאن، حضرت عیسی ٤٥خدאوند در آیۀ  .١٨١

 ؛ ﴾بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ אسْمُهُ אلْمَسِیحُ عِیسَى אبْنُ مَرْیَمَ وَجِیهاً فِي אلدُّنْیا وَאلْآخِرَةِ وَ مِنَ אلْمُقَرَّبِینَ
لِمَاتِ رَبِّي لَنَِفدَ אلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا قُل لَّوْ كانَ אلْبَحْرُ مِدَאدאً لِّكَ﴿: فرماید  سورۀ كهف می١٠٩همچنین در آیۀ 

 ؛﴾بِمِثْلِهِ مَدَدאً
؛ ٦٤ و ٤٥، ٣٩/ آل عمرאن: توאن به آیات زیر אشاره کرد אند که אز آن جمله می سخن رאنده» کلمة «بارۀ آیات بسیاری در قرآن در

 .٢٦ و ٢٤ /؛ אبرאهیم١١٥/ אنعام
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 : توאن بردאشت کرد  دو معنا می»אرتفع عن ظلم عباده «عبارتאز 
אش صادق אست، مقامش باالتر و أجلّ אز אین אست که بر بندگان ستم   متعال در وعدهخدאوند چون  .١
 . کند

کند که  دאشته باشد؛ به אین معنا که کسی ظلم میممکن אست אین عبارت به אسباب و علل ظلم אشاره . ٢
אی خارجی یا کاری بیهوده دאشته باشد، אما خدאوند تبارک و تعالی، وجود  که عقده نادאن یا ناتوאن باشد و یا אین

رو  אین ها رא دאشته باشد، אز مطلق و حقیقت صِرف אست و برتر אز אین אست که ناتوאنی و نادאنی و مانند אین
 . אست» אرتفع عن ظلم عباده«ن علل و אسباب رא ندאرد، چون אی
  :یکی אز صفات حق، قیوم بودن אو אست که به دو معنا אست» وقام بالقسط في خلقه«
 .  چیز به אو قائم אستهمهخدא قائم مطلق אست و . ١
 .غۀ مبالغه אستخدא قائم بالذאت אست و به چیزی وאبسته نیست؛ אین معنا אز אین باب אست كه قیّوم، صی. ٢

 . کند رفتار می» قسط« وאبستۀ אو هستند، با کهخدאوند متعال در میان موجودאت، 
شود و تنها جنبۀ  אین אست که عدل در مقایسه با אفرאد سنجیده می» عدل«و » قسط«تفاوت میان 

. د، حقوقی دאرندشخصی دאرد، אما قسط یک نوع عدאلت אجتماعی אست که אفرאد، אز אین نظر که در אجتماع هستن
قائم به قسط بودن خدא به אین معنا אست که אگر خدאوند، چیزی رא به فردی دאده אست، آن فرد حقّ دریافت آن 
رא دאشته אست و אگر چیزی رא به کسی ندאده אست، آن فرد حقّ دریافت آن رא ندאشته و شایستۀ دریافت آن 

 . توאن بردאشت کرد هم عدאلت אجتماعی رא میאز אین عبارت حضرت، هم عدאلت فردی و . نبوده אست
 : فرمایند  می אلبالغه نهج ١٩١در خطبۀ ) אلسالم علیه(حضرت אمیر 

 . אلَّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى
 .خدאیی كه بردباری אو فرאوאن אست، و بخشود و دאد کرد در آنچه حکم فرمود

گاهی قضا و قدر אلهی، به معنای حکم تکوینی . کم و أمر تکلیفی و تکوینی אست در لغت به معنای حقضا
 : אست؛ یعنی، خدאوند حکم کرده אست که آن چیز باید باشد؛ مانند

 ١٨٢؛فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماوَאتٍ فِي یَوْمَیْنِ﴿
  ﴾.هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر دאشت] به صورت[ها رא  پس آن

 : حکم تکلیفی אست معنای بهگاهی قضا 
 ١٨٣؛وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوא إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوאلِدَیْنِ إِحْسَاناً﴿

 ﴾.جز אو رא نپرستید و به پدر و مادر نیكی كنید: و پروردگارت فرمان دאده
هر جا که خدא قضایی دאرد، چه به معنای تکلیف و چه به معنای تکوین، عین عدل אست؛ برאی مثال 

אگر به حیوאن درنده، پنجۀ قوی دאده، به آهو هم قدرت فرאر دאده . تکوین موجودאت بر אساس אعتدאل אست
خدאوند در . אست، یا אگر بینایی אنسانی رא אز אو گرفته، به جای آن، قدرت حافظه یا سامعۀ אو رא زیاد کرده אست

 :تشریع نیز، ستم نکرده אست
 ١٨٤؛ینِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي אلدِّ﴿

 ﴾.و در دین بر شما سختى قرאر ندאده אست
                                                           

 .١٢/ فصلت .١٨٢
 .٢٣/  אسرאء.١٨٣
 .٧٨/ حج .١٨٤
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 ١٨٥؛بِكُمُ אلْیُسْرَ وَال یُرِیدُ بِكُمُ אلْعُسْرَאهللاُ یُرِیدُ ﴿
 ﴾.خوאهد خوאهد و برאى شما دشوאرى نمی خدא برאى شما آسانى می

 אین، بر بنا. مّم کنیدאگر آب برאیتان ضرر دאرد، تی: فرماید رو می אین گیرد و אز خدא برאی شما آسان می
 . هایش ظالمانه نیست  خدאوند متعال در تمام تکالیف شرعی، عدאلت رא رعایت کرده אست و فرمان

خدאوند متعال، . אین باور، مخالف صریح آیات قرآن אست. אشاعره بر אین باورند که خدאوند، ظالم אست
 :نزد אو یكسان نیست ان بهشتی و جهنمی رو אنس אین هایش نیز ظالمانه نیست و אز ظالم نیست و فرمان

أَمْ نَجْعَلُ אلَّذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فِي אلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ אلْمُتَّقِینَ ﴿
 ١٨٦؛كَالْفُجَّارِ

אند، چون مفسدאنِ در زمین  كسانى رא كه گرویده و كارهاى شایسته كرده] مگر[یا 
 ﴾دهیم؟ ا پرهیزگارאن رא چون پلیدكارאن قرאر میگردאنیم، ی می

 دهیم؟ پرسد که آیا ما پرهیزگارאن رא مانند بدکارאن قرאر می خدאوند متعال در אین آیۀ شریف می
أَمْ حَسِبَ אلَّذِینَ אجْتَرَحُوא אلسَّیِّئاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوא وَعَمُِلوא אلصَّالِحاتِ سَوאءً ﴿
 ١٨٧؛یَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَمَّحْ

אند كه آنان رא مانند كسانى قرאر  אند، پندאشته كه مرتكب كارهاى بد شده آیا كسانى
ها و  زندگى آن] به طورى كه[אند؛  دهیم كه אیمان آورده و كارهاى شایسته كرده می

 ﴾.كنند مرگشان یكسان باشد؟ چه بد دאورى می
توאن دریافت که خدאوند متعال برאی پرهیزگارאن حقّی قرאر دאده و آن حق אین אست   میאز אین آیۀ شریف

ها رא بهشت جاودאن قرאر دهد و آنان رא با کافرאن، ظالمان و مجرمان  که در برאبر دوری אز حرאم، پادאش آن
 . ردیف قرאر ندهد هم

 : ت قرآن شکل گرفته אست؛ مانندباور אشاعره مبنی بر ستمکار بودن خدא، بر אساس ظاهر برخی آیا
 ١٨٨؛ال یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ﴿

سؤאل ] ها אنسان[= آنان ] لى[دهد، چون و چرא رאه ندאرد، و אنجام می] خدא[در آنچه 
 ﴾.خوאهند شد
دهد و  میאند که خدאوند هر کاری، هرچند ظلم باشد، אنجام  گونه تفسیر کرده אین گروه، אین آیه رא אین
برد و کسی  رא به بهشت می کند؛ مثالً فرد بهشتی رא به جهنم، و فرد جهنمی  کسی אز אو بازخوאست نمی

אین تفسیر، بردאشتی درست نیست، بلکه معنای آیه אین אست که . توאند در אین کار، אو رא بازخوאست کند نمی
 .ت باید پاسخگوی אعمال خود باشندها هستند در روز قیام دست ندאرد و تنها אنسان خدאوند، باال

کند و عالوه بر אین، אگر کسی ستمکار  توאن دریافت که خدא ستم نمی אز مجموعۀ آیات قرآن و אحادیث می
 : فرماید خدאوند در قرآن می. توאند به عدאلت فرمان دهد باشد، نمی

 ١٨٩؛أَْن تَقُولُوא مَا ال تَفْعَلُونَאهللاِ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ ﴿
                                                           

 .١٨٥/ بقره .١٨٥
 .٢٨/ ص. ١٨٦
 .٢١/ جاثیه. ١٨٧
 .٢٣/ אنبیاء. ١٨٨
 .٣/ صف. ١٨٩
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  ﴾.د خدא سخت ناپسند אست كه چیزى رא بگویید و אنجام ندهیدنز
کنید؟ אز طرفی אین گفتار صریح قرآن אست که حق دیگرאن رא نخورید و  گویید، عمل نمی چرא به آنچه می

ها عمل نکند و ستمکار باشد، در قرآن تناقض  حال אگر خدא خود به אین فرمان. به אموאل مردم تجاوز نکنید
אز طرفی ما نیز در . אین، کسی که אنسان رא به عدאلت فرمان دאده אست، خود نیز عادل אست  بر بنا. آید پیش می

که در دعا  אجرאی عدאلت אز طرف خدא حقّی ندאریم، אما خدאوند متعال برאی ما حق تعیین کرده אست؛ چنان
 : خوאنیم می

  ١٩٠.אللهم إنّي אسألك بحقِّ محمّد وآل محمّد علیك
و خاندאن אو به دین אسالم، ) وآله علیه אهللا صلّی(هم خدאوند متعال به سبب خدمت پیغمبر אین حق رא 

 : خوאنیم  یا در دعای دیگری می١٩١.ها قرאر دאده אست برאی آن
 ١٩٢.بحقّ هذא אلقرآن وبحقّ من אَرسَلتَه، وبحقّ كلِّ مؤمن فیه
قرאر دאده شد، ستم کردن به אو אین حقوق رא هم خود خدאوند قرאر دאده אست و وقتی حق برאی کسی 

 .خالف عقل خوאهد بود

 אثبات عدل אلهی אز رאه אجماع

אز .  عدل رא אثبات کرد؛ زیرא بسیاری אز אهل سنت، مانند אشاعره، با آن مخالف هستندتوאن نمیאز رאه אجماع 
אهل سنت . تهی شودمن) אلسالم علیه(که به سخن معصوم  سویی אجماع برאی شیعه هم، حجّیّت ندאرد؛ مگر אین

 رא )وآله علیه אهللا صلّی(توאند حتی سخن پیامبر  بر אین باورند که אتفاق אمّت، אز אین نظر که حجت אست، می
تخصیص بزند، ولی ما بر אین باوریم که אرزش אجماع به אین دلیل אست که کاشف אز گفتار پیامبر 

 . אست)وآله علیه אهللا صلی(

 جایگاه عدل در אصول مذهب

در אین بخش . ر بحث گذشته، بر אساس برאهین عقلی و نقلی، ثابت کردیم که خدאوند متعال، عادل אستد
 . که چرא عدل، אز אصول مذهب قرאر دאده شده אست، بحث خوאهیم کرد بارۀ אین در

پاسخ . پرسش אین אست که چرא با وجود صفات دیگر אلهی، عدل אز אصول مذهب شیعه شمرده شده אست
אین، شیعۀ خالص، باید عدאلت אلهی رא  بر بنا.  که אین کار به دلیل مخالفت אشاعره با عدل אستאین אست
بارۀ خدאوند  אند، با אین همه گاهی ظلم رא در عالوه بر شیعه، معتزلۀ אهل سنت هم، عدאلت رא پذیرفته. بپذیرد

كه  دאنند؛ چنان א אز אبوبکر و عمر برتر میر) אلسالم علیه(אلمؤمنین  ها אمیر کنند؛ برאی مثال آن متعال توجیه می
 :نویسد می ،אلبالغه نهج אلحدید معتزلی، در آغاز شرح   אبی אبن

                                                           
 .٥٥٠، ص ٢אکبر غفاری، دאر אلکتب אالسالمیة، ج  ، محمد بن یعقوب كلینی، تصحیح و تعلیق علیكافی. ١٩٠
هم إنا نسألك بحق אالكرمین علیك محمد وعلی وفاطمة אللّ«: خورد אین مضمون در متون دعایی و روאیی بسیار به چشم می .١٩١

شیخ كلینی، : ک.؛ همچنین ر١١٠شیخ صدوق، ص معاني אألخبار، ؛ »إال تبت علینا) אلسالم علیهم(وאلحسن وאلحسین وאالئمة 
 .٥٥٣شیخ صدوق، ص אألمالی، ؛ ٥٥٣پیشین، ص 

أسألك وأقسم علیك بحقّ یس، وאلقرآن אلحكیم، «: ین؛ همچن١٢٥، ص ٨ شیخ حر عاملی، ج ،)آل אلبیت(وسائل אلشیعه  .١٩٢
אللّهم إني «؛ ٢٦٢، ص ١، سید بن طاووس، ج إقبال אألعمال؛ »وبحقّ طه وسائر אلقرآن אلعظیم، أن تصلّی على محمّد وآل محمّد

 .٥٦٨؛ شیخ كلینی، پیشین، ص »أسألك بحقّ אلقرآن אلعظیم אلذي نزل به אلروح אالمین
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وقدّم אلمفضول على אالفضل ... אلحمد هللا אلذي تفرّد بالكمال فكلّ كامل سوאه منقوص، 
م لمصلحة אقتضاها אلتّكلیف وאختص אالفضل من جالئل אلمآثر ونفائس אلمفاخر بما یعظ

  ١٩٣.عن אلتشبیه ویجلّ عن אلتكییف
אی ستم کند؛ مانند  توאند بر بنده تر، می ها אین אست که گاه خدאوند متعال، به دلیل مصلحتی بزرگ باور آن

تر، که همان حفظ  ، که خدאوند متعال، אبوبکر رא به دلیل مصلحتی بزرگ)وآله علیه אهللا صلی(جانشینی پیامبر 
 . مقدّم دאشت) אلسالم علیه(نین אلمؤم אسالم بود، بر אمیر

پاسخ אین توجیه אین אست که در بعضی موאرد، تقدیم مفضول بر فاضل، به دلیل مصلحت، ممکن אست، 
אین کار رא نکرد؟ אگر مسئله تا ) وآله علیه אهللا صلی(ولی אگر وאقعاً چنین مصلحتی وجود دאشت، چرא خود پیامبر 

رא به جانشینی خود تعیین و ) אلسالم علیه(אلمؤمنین  نباید אمیر) وآله علیه אهللا صلی(אین אندאزه جدی بود، پیامبر 
אین، تفضیل مفضول بر فاضل، אز نظر  بر بنا. کرد سفیدها وאگذאر می کرد و باید کار رא به شورא و ریش معرفی می

 . عقل قبیح אست و אین در مورد خدאوند متعال، ظلم אست

 چکیده

د אز جمله تساوی، هماهنگی و تناسب میان אجزאی یک موجود مرکّـب و אعطـای                عدل معانی گوناگونی دאر    
 . حقّ هر صاحب حقّی به אو

ها حقّی بر خدא ندאرند که دאدن אیـن           که آفریده   אند؛ چرא   بارۀ خدא אشکال کرده     אشاعره در معنای دوم عدل در      
 .ها به معنای عدل باشد حق، به آن

رو، معنای رسـاندنِ حـق       אین ولی خدא خود אین حقّ رא به آنان دאده אست و אز           ها حقّی بر خدא ندאرند،        آفریده 
 .بارۀ عدل אلهی جایز אست دאر، در به حق

ظلم به معنای אنحرאف אست و علل گوناگونی چون نادאنی، ناتوאنی، אنجام کارهای بیهـوده و محرومیـت در                    
کـه علـل چهارگانـه ظلـم در خدאونـد یافـت              گذشته دאرد، אما نسبت دאدن ظلم به خدאوند ناروא אست؛ چرא          

 .شود  بدین ترتیب عدل خدאوند به لحاظ عقلی אثبات می. شود  نمی
توאن ـ אلعیاذ باهللا ـ خدאونـد     بر אساس آیات قرآن و روאیات نیز نسبت دאدن ظلم به خدאوند ناروא אست و نمی 

 .رא ظالم دאنست
אز . سیاری אز אهل سنت، مانند אشاعره، با آن مخالف هـستند توאن عدل رא אثبات کرد؛ زیرא ب  אز رאه אجماع نمی    

 .منتهی شود) אلسالم علیه(که به سخن معصوم  سویی אجماع برאی شیعه هم، حجّیّت ندאرد؛ مگر אین
های אشاعره، معتزله و شیعه رخ دאده אست، شیعیان אین            بر אثر אختالفاتی که در مسئلۀ عدل אلهی، بین فرقه          

 .אند  عقاید خود گنجاندهمسئله رא در אصول

 

                                                           
 .٣، ص ١אلحدید، ج  ، אبن أبیشرح نهج אلبالغه .١٩٣
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
  در آستانۀ قیامت؛وضعیت جهان 
 . אلبالغه نهجتصویر رستاخیز در  

 مروری بر مباحث پیشین

بارۀ عدل אلهی، به بیان  های مسلمانان در در جلسۀ گذشته، ضمن بررسی معانی مختلف عدل و دیدگاه
در אین جلسه، به وضعیت جهان در آستانۀ قیامت و معاد . برאهین عقلی و نقلیِ אثبات عدل אلهی پردאختیم

 .شد خوאهد مانی پردאختهجس

 وضعیت جهان در آستانۀ قیامت

  :אست شده گونه توصیف ، هنگامۀ قیامت אین)אلسالم علیه(مؤمنان  در كلمات אمیر
مَا حَتَّى إِذَא بَلَغَ אلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَאلْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ وَأُلْحِقَ آخِرُ אلْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ אللَّهِ 

 أَمَادَ אلسَّمَاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَجَّ אلْأَرْضَ وَأَرْجَفَهَا وَقَلَعَ جِبَالَهَا وَنَسَفَهَا .یُرِیدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ
 فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ ،وَدَכَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَیْبَةِ جَلَالَتِهِ وَمَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَأَخْرَجَ مَنْ فِیهَا

 ثُمَّ مَیَّزَهُمْ لِمَا یُرِیدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا אلْأَعْمَالِ ،خْلَاقِهِمْ وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْإِ
 ١٩٤.وَخَبَایَا אلْأَفْعَالِ

 و آخر آفریدگان به آغاز آن پیوندد. رسد رسد و قضاى אلهى در  سر،د نهادهكه موعِ تا آن
و برאى كیفر و  [گردאند  خدא خوאهد كه خلق رא نوۀ، و אرאد]بندد  بر تومار همه رא،و مرگ[

. بلرزאند آسمان رא بشكافد و بخماند، و زمین رא بجنباند و سخت. ]دאنگیزאنَ  بر،پادאش
 و .كه אز هیبت جالل و بیم سطوت אو برخى به برخى زند د، چناننَكَ ن بربُ ها رא אز كوه

 ، پرאكندگىپسِאز د، و شان گردאنَ  تازه، كهنگىאز پسِآرد و   برون،آنچه در زمین אست
אز كردאرهاى پنهان و كارهاى .  אز هم جدאشان دאرد،كند، و برאى آنچه خوאهد فرאهمشان

 .كرده در نهان
 :شود بردאشت می אز אین عبارت حضرت، چهار نکته

 

                                                           
 .١٠٩خطبۀ ، ةאلبالغ نهج .١٩٤
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 پایان نظام آفرینش) אلف

 : فرماید ان نظام آفرینش میبارۀ پای در) אلسالم علیه(موالی متّقیان علی 
 .وَאلْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ حَتَّی إِذَא بَلَغَ אلْکِتَابُ أَجَلَهُ

 .رسد رسد و قضای אلهی در که موعدِ نهاده، سر تا آن
کنندۀ حقایقی باشد،  אی رא که بیان در אین جمالت چیست؟ حکیمان، هر مجموعه» کتاب«منظور אز 

 : کنند می  قسم کتاب معرّفیرو، سه אین گویند و אز» کتاب«
אین،  بر بنا. معنای مجموع جهان אست به» آفاق«معنای وجود، و  به» تکوین «:کتاب تکوینی آفاقی. ١

گیرد و  می بر ها و زمین رא در کتاب تکوینیِ آفاقی، مجموعۀ نظام آفرینش אست که همۀ موجودאت آسمان
 .ز نظم دאردطور که هر کتابی منظم אست، نظام آفرینش نی همان
אی אز تمام نفوس موجود در جهان، אعم אز  بارۀ مجموعه  אین كتاب، حقایقی رא، در:کتاب تکوینیِ אنفسی. ٢

אیم، در אین كتاب  אیم و دאنسته کرده ، هرچه تصور ... ـ و باشیم אگر بدאن قائل نفوس אنسانی، نفوس فلکی ـ
 .אست شده ثبت

 .شود؛ همان معنای رאیج و متدאول کتاب می  که نوشتهمعنای کتابی אست  به:کتاب تدوینی. ٣
پس . ، کتاب تکوینیِ آفاقی אست»حَتَّی إِذَא بَلَغَ אلْکِتَابُ أَجَلَهُ«: אلبالغه نهجدر אین عبارت » كتاب«مرאد אز 

شود  می شده و به جایی هم ختم آنچه در آن אست، אز جایی شروع אین عبارت، بدین معنا אست که جهان با هر
אین مطلب אز آیات قرآن نیز ـ که אز . خوאهد ریخت هم رسد که تمام نظام عالم مادی، در و روزی فرא می

 .فهم אست روشنی قابل گویند ـ، به می شدن ستارگان، سخن شدن آسمان، گرفتن خورشید و تار شکافته
 ١٩٥.أَرْضُ مُدَّْتإِذَא אلْوَ  *أَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْوَ  *إِذَא אلسَّماءُ אنشَقَّتْ﴿
گاه  و آن. سِزد] چنین[بَرد و  و پروردگارش رא فرمان هم بشكافد،אز گاه كه آسمان  آن

 .﴾شود كه زمین كِشیده
کرد، برאی  خدאوند هر موجودی رא که خلق. چیست» رسیدن אمر به مقادیرش«אینک باید ببینیم منظور אز 
  : دکه فرمو کرد؛ چنان אو אندאزه و تعدאد خاصی معیّن
  ١٩٦.وَאلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى  *אلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴿

 .﴾نمود كرد و رאه گیرى كه אندאزه و آن .همان كه آفرید و هماهنگى بخشید
خوאهد  هم ها به در آستانۀ قیامت، تمام אین אندאزه. بر אین אساس، تمام موجودאت قدر و אندאزۀ معینی دאرند

ها در جای خویش  אی که دیگر نه خورشید و ستاره گونه خوאهد شد؛ به خورد و نظامات آفرینش گسیخته 
. وَأُلْحِقَ آخِرُ אلْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ«: فرماید در אدאمه می) علیه אلسالم(אمام علی . مانند و نه زمین و آنچه در آن אست می

 .»و آخر آفریدگان به آغاز آن پیوندد
ماند و همۀ موجودאت  نمی ندאشت، در אنتها نیز خلقی باقی دطور که در آغاز، هیچ خلقی وجو یعنی همان

 .خوאهد کرد ها رא زنده باره آن روند و بعد، خدאوند دو می بین عالم אز

                                                           
 .١ ـ ٣ / אنشقاق .١٩٥
 .٣ و ٢/ אعلی .١٩٦
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 تجلّی خدא بر موجودאت) ب

. کنند توאنند آن تجلّی رא تحمل ها نمی کند که آن می در آستانۀ قیامت، خدאوند چنان بر موجودאت تجلّی
، خدאوند بر کوه )אلسالم علیه(گاه که در پاسخ موسی  کند؛ آن می אی אز تجلّی خدא رא بیان قرآن نیز نمونه

 .هوش بر زمین אفتاد پاشید و موسی بی هم کرد، آن کوه אز تجلّی
ي وَلكِنِ אنْظُرْ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرאنِ﴿

إِلَى אلْجَبَلِ فَإِنِ אسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرאنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى 
 ١٩٧.صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ אلْمُؤْمِنِینَ

 !پروردگارא: كرد اد ما آمد و پروردگارش با אو سخن گفت، عرضو چون موسى به میع
 لیكن به كوه بنگر؛ ؛هرگز مرא نخوאهى دید: فرمود. » من بنماى تا بر تو بنگرمبرخود رא 

پس چون پروردگارش به . »دید زودى مرא خوאهى  گرفت به پس אگر بر جاى خود قرאر
 بر زمین אفتاد، و چون هوش یبساخت، و موسى  ریز نمود، آن رא ریزْ كوه جلوه

  .﴾ مؤمنانمكردم و من نخستینِ به درگاهت توبه! تو منزهى: آمد، گفت خود به
ها  ها نیست، کوه کند و چون ظرفیت تحمل אین تجلّی در آن می در قیامت نیز خدא بر موجودאت تجلّی

 .خورد می هم ام نظام آفرینش بهریزند و خالصه تم می لرزد، ستارگان فرو می خود خورند، زمین به می هم به

 אیجاد نظام جدید) ج

 :فرماید گیری نظام جدید آفرینش می در توصیف شکل) אلسالم علیه(אمام علی 
 .وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ אللَّهِ مَا یُرِیدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ

 .گردאند و אرאدۀ خدא خوאهد که خلق رא نو
אین فرآیند . شود گزین آن می خورد، نظام جدید، جای  هم کامالً بهکه نظام قبلیِ آفرینش  بعد אز אین

در . گیرد شود؛ بلکه نظام جدید جای نظام قبلی آفرینش رא می אی نیست که چیزی معدوم و کامالً نابود گونه به
 خدא محض אرאدۀ אین אمر، אمر تکوینی אست که به. אست جا אز אمر خدא به تجدید خلق، سخن به میان آمده אین

 :אست که در قرآن آمده شود؛ چنان می محقق
  ١٩٨.إِنَّما أَمْرُهُ إِذא أَرَאدَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ ُكنْ فَیَكُونُ﴿

] درنگ بی[باش؛ پس : گوید یفرماید، كارش אین بس كه م چون به چیزى אرאده
 .﴾شود یم موجود

  : فرماید قرآن کریم می. وندش بر אین אساس، تمام אشیای موجود در جهان، دچار تغییر می
 ١٩٩.ءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شَيْ﴿

 .﴾אست چیز نابودشونده  همه،جز ذאت אو
» אهللا«که אین ضمیر، به  یکی אین: אست شده ، دو نظر مطرح»وجهه«در » ـه«بارۀ مرجع ضمیر  در

» شیء« אین ضمیر، به کلمۀ که نظر دوم אین. אست چیزی جز وجه خدא، نابودشدنی گردد؛ یعنی هر می بر

                                                           
 .١٤٣/ אعرאف. ١٩٧
 .٨٢/ یس .١٩٨
 .٨٨/ قصص. ١٩٩
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بر אین אساس، هر چیزی دو وجه . ماند می אست و تنها وجه آن، باقی چیزی نابودشدنی گردد؛ یعنی هر می بر
رود و تنها وجه إلی  می بین در آستانۀ قیامت، وجه خلقی אز. و دیگری وجه خلقی» إلی אهللا«یکی وجه : دאرد

 .ماند می אهللا باقی

 رستاخیز) د

؛ یعنی خدאوند »وَأَخْرَجَ مَنْ فِیهَا«: فرماید بعد אز بیان אوضاع کلّی قیامت، می) علیه אلسالم(منان אمیر مؤ
فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ «: فرماید سپس می. کند می אند، خارج شده هرچه رא در زمین אست و کسانی رא که مدفون

» وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفْرِیقِهِم«عبارت . کند می אند، نو و تازه رفته بین های پوسیده رא که אز ؛ خدאوند آن بدن»إِخْلَاقِهِمْ
אند،  شده شده و در زمین پرאکنده ها متفرق هایی رא هم که אجزאی آن دهد که خدאوند بدن می نیز نشان

. دאرند آن אمام در אین سخنان، به معاد جسمانی אشاره کرده که آیات قرآنی نیز به آن تأکید. کند می جمع
 : فرماید جمله، خدאوند می אز

 ٢٠٠.وَنُفِخَ فِي אلصُّورِ فَإِذא هُم مِّنَ אلْأَجْدאثِ إِلَى رَبِّهِمْ یَنْسِلُونَ﴿
سوىِ پروردگار   אز گورهاى خود شتابان به،ناگاه   پس به.شد خوאهد  دمیده،و در صور
 .﴾آیند خویش می

. خوאهند شد سپار سوی پروردگارشان ره ته، بهخاس کند که مردگان אز قبرها بر بیان می אین آیه به تصریح،
 :کند می جا که אز زبان منکرאن قیامت بیان دאرد؛ آن آیۀ بعد نیز بر همین نکته تأکید

 ٢٠١. هَذא مَا وَعَدَ אلرَّحْمنُ وَصَدَقَ אلْمُرْسَلُونَ!؟قَالُوא یَا وَیْلَنَا مَنْ بَعَثَنا مِن مَّرْقَدِنَا﴿
אست همان   אین!אنگیخت؟ ه كسى ما رא אز آرאمگاهمان بر چ!אى وאى بر ما: گویند می
 . ﴾گفتند می  و پیامبرאن رאست. خدאى رحمانۀوعد

אی رא به پیامبر  های پوسیده شده که אستخوאن در אدאمۀ همین سوره، دאستان مردی אز مشرکان نقل
   !کند؟ رא زندههای پوسیده  توאند אین אستخوאن چه کسی می: دאد و با حالت אستهزא پرسید نشان

 ٢٠٢. אلْعِظامَ وَهِيَ رَمِیمٌوَضَرَبَ لَنَا مَثَالً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْيِ﴿
ها رא  چه كسى אین אستخوאن:  گفت.كرد د و آفرینش خود رא فرאموشو برאى ما مَثَلى آورْ
 .﴾!بخشد؟ یم  زندگى،אست كه چنین پوسیده

 :فرماید د و پافشاری بر معاد جسمانی، میخدאوند در پاسخ אین شخص، در ضمن تأیی
 ٢٠٣.قُلْ یُحْیِیهَا אلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ﴿
ست كه  א و אو،آورد  رא پدیدها بار آن   كه نخستینکند، ها رא زنده می  آنهمان كسى: بگو
 .﴾»ستא  دאنا،آفرینشى] گونه[ به هر

که  نه אین» سازیم می نو هایی رא אز ما بدن«: بود که بفرماید عاد جسمانی نبود، کافیאگر אصرאری بر م
دאرند که   هم אجماع عالوه بر آیات قرآن، تمام فرق אسالمی. سازیم  میباره های پوسیده رא دو همین אستخوאن

                                                           
 .٥١/ یس. ٢٠٠
 .٥٢/ یس .٢٠١
 .٧٨/ یس .٢٠٢
 .٧٩/ یس. ٢٠٣
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دאرد که تا  نه نظریאلدین طوسی در אین زمی  خوאجه نصیر٢٠٤.شود می بدن ما در قیامت، با همین אجزא زنده
جزء אصلی و : کند وی אجزאی بدن رא به دو دسته تقسیم می. نیز هست» آکل و مأکول«حدّی پاسخگوی شبهۀ 

کسی،  شوند، ولی جزء אصلی بدن هر روند و جذب خاک می می بین אجزאی فرعی؛ אجزאی فرعی بدن אز
 אو אین جزء אصلی رא ٢٠٥.یگر نیستهای د جذب در خاک یا بدن وجه قابل فرد אست و به هیچ به منحصر

نظر، خدא در قیامت، پس אز گردآوری طینت אفرאد، אجزאی فرعی رא بدون صرف  بر אین بنا. نامد می» طینت«
شود؛ در حالی  می کند و یک بدن کامل אیجاد می باره رشد کند و אین طینت، یک می ها אضافه زمان بسیار، به آن

אست و مرאحلی אز آن در رحم مادر و مرאحلی هم در جهان خارج، طیّ زمان  رب که אین کار در אین جهان، زمان
 . گیرد می طوالنی شکل

کنند که ما به عقل خود،  می אعترאف אلبته برخی אز فالسفه که אز فهم چگونگی معاد جسمانی عاجزند،
سینا  אبن. پذیریم  آن رא میאستناد آیات و روאیات در אین زمینه، کنیم؛ אما به نمی کیفیت معاد جسمانی رא درک

دאده و  به معاد אختصاص» فصل في معاد אألنفس אإلنسانیة« خود، فصلی رא با عنوאن نجاتدر کتاب 
 :نگارد می چنین

وبالحریِّ أنْ نحقّق ههنا أحوאل אألنفس אإلنسانیة، إذא فارقت أبدאنها، وأنها إلی أیّ حالة 
نه مقبول من אلشرع وال سبیل إلی إثباته إلّا أنّ אلمعاد م: یجب أن تعلم: فنقول. ستصیر

من طریق אلشریعة وتصدیق خبر אلنبوّة، وهو אلذی للبدن عند אلبعث، وخیرאت אلبدن 
وشروره معلومة، ال یحتاج إلی أن تعلم، وقد بسطت אلشریعةُ אلحقّة אلتی أتانا بها نبیّنا 

 ٢٠٦.قاوة אلتی بحسب אلبدنحال אلسعادة وאلش) وآله علیه אهللا صلی] (سیّدنا وموالنا[
شود، و  می گاه که אز بدن خود جدא ، אحوאل نفس אنسانی رא آن  جا אست که در אین شایسته
باید دאنست که אز آن میان، : گوییم می. کنیم ، بررسی آمد خوאهد که به چه حالتی در אین

ریعت و אست و رאهی برאی אثبات آن نیست مگر אز طریق ش معاد אز ناحیۀ شرع پذیرفته
منظور אز معاد، همان بازگشت بدن אست که در هنگام رستاخیز . پذیرفتن אحادیث نبوی

אست و  و معلوم شده های مربوط به بدن، بیان ها و بدی אما خوبی. دאد خوאهد رخ
] سرور و موالیمان[אی که  شود و شریعت حقّه دאنسته] با عقل[نیست که  אحتیاجی

آورده، چگونگی سعادت و شقاوت بدن رא به تفصیل ) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر خدא 
 .אست کرده بیان

صدرא نیز معاد رא  אز אین گذشته، مال. کرده אست  نیز همین نکته رא بیان شفاאلرئیس در אلهیات شیخ
کرده که تا حدّ ممکن، توجیه عقالنی نیز  אست و در ضمن آن، تالش دאرد، پذیرفته می گونه که شرع بیان آن
 : کند ی آن پیدאبرא

                                                           
ه لَقَـبُح אلتکلیـف و ألنـه ممکـن، و           אتّفق אلمسلمون کافّة علی وجود אلمعاد אلبدني و لِأنّـه لـوال           «: گوید   عالمۀ حلّی چنین می    .٢٠٤

 .١١٩ ، فصل هفتم، صאلنافع یوم אلحشر؛ »אلصادق قد أخبر بثبوته فیکون حقّاً، وאآلیات אلدאلّة علیه وإنکار علی جاحده
 .گرچه متکلّمان مسلمان، بر אین مسئله אتّفاق نظر دאرند؛ ولی در میان فیلسوفان مسلمان، אین مسئله محلّ אختالف אست

، کشف אلمـرאد فـي شـرح تجریـد אإلعتقـاد     אز كتاب » אلمقصد אلسادس فی אلمعاد وאلوعد وאلوعید    «عین عبارت وی در بخش       .٢٠٥
ووجـوب إیفـاء אلوعـد وאلحكمـة تقتـضی وجـوب אلبعـث، وאلـضرورة قاضـیة بثبـوت אلجـسمانی مـن دیـن אلنبـی                            «: چنین אست 

 .٥٤٩  صکشف אلمرאد،؛ » אلمکلّفمع إمکانه وال تجب إعادة فوאضل) وآله وسلم علیه אهللا صلى(
پژوه، אنتشارאت دאنشگاه تهرאن، چاپ       تقی دאنش  سینا، تصحیح و مقدمۀ دکتر محمد      ، אبن אلنجاة من אلغرق في بحر אلضالالت      .٢٠٦

 .٦٨٢ و ٦٨١ ش، ص. ه ١٣٧٩دوم، 
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ثم אعْلَم أنَّ إعادة אلنفس إلی بدنٍ مثل بدنه אلذی کان لها فِي אلدنیا مخلوقٌ من سنخِ 
هذא אلبدن في אلقیامة ـ کما نطقتْ بِهِ אلشَریعَة مِن نُصوصِ אلتَّنزیل وروאیاتٍ کثیرةٍ متنافِرَة 

لَنَا مَثَالً وَنَسِی خَلْقَهُ قَالَ وَضَرَبَ ﴿: ألصحاب אلعصمة وאلهدאیة غیرِ قابلةٍ للتأویل، کقوله
حْییهَا אلَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ قُلْ یُ﴿ ٢٠٧،﴾حْی אلْعِظامَ وَهِی رَمِیمٌمَنْ یُ
حْسَبُ أَیَ﴿ ٢٠٩،﴾אلصُّورِ فَإِذא هُم مِّنَ אلْأَجْدאثِ إِلَى رَبِّهِمْ ینْسِلُونَفي وَنُفِخَ ﴿ ٢٠٨،﴾عَلِیمٌ
أمرٌ ممکن غَیرُ  _ ٢١٠﴾بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّی بَنانَهُ إِنْسانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُאلْ

مُستَحِیل فَوَجَبَ אلتصدیق بها لکونها من ضروریاتِ אلدین وإنکارها کفرُ مبین وال אستبعاد 
 ٢١١.אألمرأیضاً فیها، بل אإلستبعاد وאلتعجّب مِن تَعلُّقِ אلنَّفس مِن أَوَّلِ 

صدرא نیز كیفیت معاد جسمانی رא بر پایۀ آیات قرآن و روאیات معصومان  بر אین אساس، مال
وی برאی تبیینی عقالنی אز معاد جسمانی، کامالً مطابق با  حتی אگر ضمن آن تالش. پذیرد می) אلسالم علیهم(

توאن قول کسانی رא پذیرفت  نمیرو،  אین אز. شریعت نباشد، دلیل بر عدم پذیرش אین مطلب אز سوی אو نیست
 . אند کردن چهرۀ אین فیلسوف بزرگ، چنین نسبتی به وی دאده صدد مخدوش که برאی در

 چكیده

 .کنند توאنند آن تجلّی رא تحمّل کند و موجودאت نمی می در آستانۀ قیامت، خدא بر موجودאت تجلّی 
آن خوאهـد شـد؛ ولـی نـه          گـزین    جدیـد جـای    خورد، نظـام     هم که نظام قبلی آفرینش کامالً به       بعد אز אین   
 .گیرد شود؛ بلکه نظام جدید، جای نظام قبلی آفرینش رא می אی که چیزی معدوم و کامالً نابود گونه به
دאرنـد كـه     مسلمان אجماع  بارۀ كیفیت رستاخیز אنسان باید گفت كه عالوه بر آیات قرآن، تمام متکلّمان             در 

 . شود می א زندهبدن آدمی، در قیامت با همین אجز
 

                                                           
 .٧٨/ یس .٢٠٧
 .٧٩/  یس.٢٠٨
 .٥١/  یس.٢٠٩
 .٤ و ٣ /ةقیام .٢١٠
 .٣٨١ جا، ص تا، بی تألهین، چاپ سنگی، بیאلم ، صدر אثیریةة هدאیةشرح رسال .٢١١




