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درس دوازدهم

اوصاف الهی (١) ــ علم و قدرت
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ وجه تمايز انواع علم را به همراه مثال هايی توضيح دهد.
٢ــ مراتب علم را نام ببرد.

٣ــ دليل «علم خداوند به ذات خود» را بازگو کند.
را  آفرينش»  از  قبل  موجودات  به  خداوند  نقلی «علم  داليل  و  عقلی  براهين  ٤ــ 

بيان کند.
به  خداوند  «علم  نظم»،  «برهان  و  وجوب»  و  «امکان  برهان  از  استفاده  با  ٥ ــ 

موجودات پس از آفرينش» را تبيين کند.
٦ ــ نمونه هايی از آيات قرآن کريم و روايات معصومين را در رابطه با علم خداوند 

ارائه دهد.
٧ــ معنای قدرت خداوند را با تمام الزامات آن تبيين کند.

٨ ــ بر قدرت الهی استدالل کند.

روش قرآن کريم در بيان صفات الهی ما را به اين مطلب رهنمون می کند که شناخت خداوند از 
طريق شناخت صفات او، برای انسان ميسر است. در ميان اين صفات، برخی از اهميت و جايگاه باالتری 

برخوردارند؛ زيرا در معرفت نسبت به خداوند، نقشی کليدی دارند و روشنگر ساير صفات نيز هستند.
علم و قدرت از جمله ی اين صفات اند. علم خداوند به ذات خود و نيز به مخلوقاتش قبل و پس 
از خلقت، از مهم ترين مسائل در بحث علم الهی است. قدرت نيز به عنوان يکی ديگر از صفات مهم 
و بحث برانگيز در حوزه ی صفات الهی از دير باز مورد توجه و مناقشه ی فيلسوفان و متکلمان بوده 

است. در اين درس، تبيينی جامع و در عين حال کوتاه از اين صفات ارائه می شود.

درس دوازدهم
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علم الهی

يکی از اوصاف ثبوتی، کمالی و ذاتی خداوند، علم است. خدا هم به ذات خود و هم به ذات 
همه ی موجودات آگاه است. خداوند در قرآن می فرمايد:

«َواللُّه ِبکُلِّ َشْیء َعِليٌم؛١ 
و خدا به هر چيز داناست.»

علم از اموری است که مفهوم آن روشن و بديهی است و به تعريف نيازی ندارد و با مصاديق آن 
اشاره  هم کم و بيش آشنايی داريم. اما اين مصاديق بر خداوند قابل اطالق نيست. همان طور که قبالً 
کرديم، اگر بخواهيم يک صفت کمالی را به خدا نسبت دهيم بايد آن را از نقص بزداييم و در باالترين 
درجه که متناسب مقام خداوند است بر او اطالق کنيم. برای توضيح بيش تر به معنا و انواع علم اشاره 

می کنيم.
چنين معنا کرده اند: صورتی از شیء که در ذهن، حاضر باشد.  معنای علم: علم را معموالً 
ولی اين تعريف، در مورد تمامی انواع علم صادق نيست و بيش تر بر علم حصولی تطبيق می کند و نوع 
ندارد بلکه وجود شیء نزد عالم  نيازی  ديگری از علم يعنی علم حضوری، وجود دارد که به صورت 

حاضر است؛ مانند علم به ذات خود يا به احوال نفسانی خود (مانند: ترس، دوستی و غضب).
بنابراين، به طور کلی دو نوع علم وجود دارد:

١ــ علم حصولی و ٢ــ علم حضوری.
١ــ علم حصولی که صورت و ماهيتی از شیء نزد ذهن حضور دارد و به تعبيری علم ذهن به 
اشيای خارجی از طريق ماهيت و صورت آن هاست نه وجود اشيای خارجی. اين علم اختصاص به 

انسان ها دارد.
٢ــ علم حضوری که وجود شیء نزد عالم حضور دارد؛ در اين نوع علم ديگر ماهيت و صورت 

شیء واسطه ی حضور نيست.
قدر مشترک اين دو علم اين است که معلوم، به طريقی در نزد عالم حضور دارد و می توان به طور 

کلی علم را چنين تعريف کرد: حضور معلوم نزد عالم يا احاطه و اشراف علمی عالم بر معلوم.
اين تعريف بر دو قسم علم حصولی و حضوری نيز صدق می کند. البته، توجه به اين نکته الزم 
علوم  تمام  عميق  نظر  با  وگرنه  است  ابتدايی  تقسيم  يک  حضوری  و  حصولی  به  علم  تقسيم  که  است 

١ــ بقره (٢)، آيه ی ٢٨٢
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حصولی به حضوری برمی گردد؛ زيرا در نهايت وجود صورت و ماهيت شیء نزد عالم حضور دارد و 
اين حضور ديگر به واسطه ی صورت ديگری نيست.

بنابراين، وقتی از علم خدا سخن به ميان می آيد، منظور اين است که تمام موجودات عالم نزد 
خدا حاضرند.

مراتب علم خدا
علم خدا را می توان به سه صورت تصور کرد:

١ــ علم به ذات
٢ــ علم به موجودات و مخلوقات قبل از آفرينش آن ها

٣ــ علم به موجودات و مخلوقات پس از آفرينش آن ها.
يعنی، خدا بايد هم به ذات خود عالم باشد و هم به موجودات و مخلوقات قبل از آفرينششان و 

هم به بعد از آفرينششان علم داشته باشد.
١ــ علم خدا به ذات خود

ما به صورت اجمال می دانيم که خدا به ذات خود آگاه است. هنگامی که ما آدميان به ذات خود 
آگاهی داريم به طريق َاولی، خدا که خالق ماست به ذات خود علم و آگاهی دارد.

دليل علم به ذات خود: دليلی که برای علم ذاتی خدا مطرح شده است اين است که اّوالً خدا 
مادی  الزمه ی  باشد؛ چون  مادی  يا  ماده  نمی تواند  زيرا واجب الوجود  مبراست؛  جسمانيت  ماده و  از 
و  خدا  ديگر  باشد،  نيازمند  و  اجزا  دارای  خدا  اگر  و  اجزاست  به  احتياج  درنتيجه،  و  ترکيب  بودن، 

واجب الوجود نيست.
هم چنين از خصوصيات ماده آن است که ذات ماده برای خود حاضر نيست؛ درنتيجه، اشيای 
مادی به ذات خود جاهل اند و دوم اين که هر موجود مجرد از ماده به ذات خود عالم است؛ زيرا او نزد 
خودش حاضر است و حضور ذات نزد خود همانا علم به ذات است؛ درنتيجه، چون خدا مجرد و عاری 

از ماده و ماديات است، ذات او نزد خودش حضور دارد.١
٢ــ علم خدا به موجودات قبل از آفرينش آن ها

اين نکته روشن و بديهی است که آدمی قبل از ساختن چيزی، به آن علم و آگاهی دارد. حال 
وقتی که انسان چنين است به طريق اولی خدا هم به مخلوقات قبل از آفرينششان علم دارد و برای آن، 

١ــ محمدحسين طباطبايی، نهاية الحکمة، ص ٢٥٤ 
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داليلی هم ذکر کرده اند:
١ــ علم به سبب و علت از آن نظر که علت است، مستلزم علم به معلول است.١ شما منجمی را 
درنظر بگيريد که به علت کسوف و خسوف علم دارد. علم به علت کسوف و خسوف مستلزم علم به 
معلول، يعنی کسوف و خسوف است؛ بنابراين، موجودی که علم به علت دارد، علم به معلول هم خواهد 
داشت و چون ذات خدا، علت تمامی موجودات است. علم به ذات خدا در واقع علم به همه ی مخلوقات 

است و از آن جا که خدا به ذات خود علم دارد، علم به تمامی موجودات دارد.
و  قوانين  و  اسرار  تمام  به  قبالً  خدا  که  دارد  آن  بر  داللت  عالم  موجودات  تدبير  و  نظم  ٢ــ 
پيچيدگی های آن علم داشته است، وگرنه موجودی که نسبت به اين قوانين و ريزه کاری ها جاهل است 

نمی تواند چنين نظم شگفت انگيزی را پديد آورد. قرآن کريم نيز به اين دليل اشاره می کند:
«أَال يَْعلَُم َمْن َخلََق َو هَُو اللَِّطيُف الَْخِبيُر؛٢

 آيا کسی که آفريده است نمی داند؟ با اين که او خود باريک بين آگاه است.»
اين آيه داللت بر آن دارد که خدايی که مخلوقات را آفريده است، قبل از خلقت به آن ها علم 

داشته است.
امام باقر ــ عليه السالم ــ نيز در اين باره می فرمايند:

«کاَن اللُّٰه و ال شیَء َغيرُه ولم يزل عالماً بما يَکون فَِعلُْمُه به َقبَْل کُوِنه، کَِعلِْمِه به بَْعَد 
کَوِنه؛٣

خدا بود و هيچ شیء غير از او وجود نداشت و همواره به تمام موجودات عالم 
است. پس علم خداوند قبل از خلقت موجودات مانند علم او به موجودات بعد از خلقت 

آن هاست.»
اميرالمؤمنين علی ــ عليه السالم ــ نيز به اين نوع علم اشاره می فرمايند:

نها کِعلِْمه بَْعَد تَکْوينها؛٤  «ِعلَْمه بها َقبَْل َان يَُکوِّ
از  بعد  مخلوقات  به  خدا  علم  مانند  آن ها  آفرينش  از  قبل  مخلوقات  به  خدا  علم 

آفرينش آن هاست.»
بنابراين، هنگامی که هيچ مخلوقی و معلومی وجود نداشت خدا به آن ها علم داشت. اين تعبير 
امام علی ــ عليه السالم ــ هم داللت بر علم ذاتی و هم داللت بر علم الهی به مخلوقات قبل از ايجاد 

١ــ جعفر سبحانی، الهيات، ج ١، ص ١١٢                        ٢ــ ملک (٦٧)، آيه ی ١٤ 
٣ــ کلينی، اصول کافی، ج ١، ص ١٠٧                            ٤ــ همان، ص ١٣٥
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آن ها می کند.
٣ــ علم خدا به موجودات بعد از آفرينش آن ها

خدا به تمام مخلوقات علم دارد و برای آن داليلی ذکر کرده اند که به آن ها اشاره می کنيم:
١ــ همه ی موجودات، معلول خدايند و وجود عينی هر معلولی نزد علتش حضور دارد و از آن 
غايب نيست؛ زيرا معلول چيزی جز وابستگی و تعلق به علت نيست. اگر معلول نزد علّت خود حاضر 
نباشد، الزم می آيد که معلول در وجود خود مستقل باشد و حال آن که معلول در حقيقت چيزی جز 

وابستگی و تعلق به علت نيست.
بنابراين، همه ی موجودات نزد خدا حضور دارند و حقيقت علم هم چيزی جز حضور معلوم نزد 

عالم نيست؛ از اين رو، خدا به همه ی موجودات علم دارد.
اين برهان را به تعبير ديگری هم می توان مطرح کرد:

هر موجودی غير از خداوند ممکن الوجود است و هر ممکنی به واجب الوجود و خداوند متکی 
است؛ بنابراين، خدا عالم به هر ممکنی است. اين ممکن اعم از جزئی و کلی، جوهر و عرض، محسوس 
و مجرد، وجود ذهنی و وجود خارجی و… است؛ از اين رو، هيچ موجودی از دايره ی علم خدا خارج 

نيست.
٢ــ دليل ديگر، نظم و اتقان در موجودات عالم است.

اين دليل هم در مورد علم خدا به موجودات قبل از آفرينش آن ها و هم در مورد علم خدا به 
موجودات بعد از آفرينش آن ها به کار می آيد. ناظمی که يک موجود منظم را پديد می آورد بايد به تمام 
اتقان و  کمال  در  را  عالم  موجودات  تمامی  خدا  حال  باشد.  داشته  آگاهی  آن  دقايق  کيفيات و  اجزا و 
وگرنه موجودی که فاقد علم و  داشته است  اسرار آن ها آگاهی  تمام  درنتيجه، به  آفريده است؛  احکام 

آگاهی است قادر به ايجاد چنين نظمی شگرف نخواهد بود.

قرآن کريم و علم الهی
قرآن مجيد بيانگر آن است که خداوند به همه ی موجودات آگاهی و علم دارد. در اين باب، آيات 

فراوانی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:
١ــ «َواللُّه ِبکُلِّ َشْیء َعِليٌم؛١ 

و خدا به هر چيزی داناست.»
١ــ بقره (٢)، آيه ی ٢٨٢      
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٢ــ «َو ِعنَدُه َمَفاِتُح الَْغْيِب الَ يَْعلَُمَها ِإالَّ هَُو َو يَْعلَُم َما ِفی الْبَرِّ َوالْبَْحِر َو َما تَْسُقُط ِمن 
َوَرَقة ِإالَّ يَْعلَُمَها َوَالَ َحبَّة ِفی ظُلَُماِت االْٔرِض َوالَ َرطْب َوالَ يَاِبس ِإالَّ ِفی ِکَتاب مُِّبين؛١

و کليدهای غيب، تنها نزد اوست. جز او [کسی] آن را نمی داند و آن چه در خشکی 
و درياست می داند و هيچ برگی فرو نمی افتد مگر [اين که] آن را می داند و هيچ دانه ای در 

تاريکی های زمين و هيچ تر و خشکی نيست مگر اين که در کتابی روشن [ثبت] است.»
َماَواِت َوَال ِفی االْرِض َوَال َأْصَغُر  ة ِفی السَّ ٣ــ «َعاِلِم الَْغْيِب َال يَْعُزُب َعنُْه ِمثَْقاُل َذرَّ

ِمن َذِلَک َوَال َأکْبَُر ِإالَّ ِفی ِکَتاب مُِّبين٢
[همانا] دانای نهان [ها] که هم وزن ذره ای، نه در آسمان ها و نه در زمين، از وی 
پوشيده نيست، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن چيزی است مگر اين که در کتابی 

روشن [درج شده] است.
َماَواِت َو  ٤ــ «ُقْل ِإن تُْخُفوْا َما ِفی ُصُدوِرکُْم َأْو تُبُْدوُه يَْعلَْمُه اللُّه َو يَْعلَُم َما ِفی السَّ

َما ِفی االْٔرِض؛٣
بگو: اگر آن چه را در سينه های شماست پنهان داريد يا آشکار کنيد، خدا آن را 

می داند و آن چه را در آسمان ها و زمين است، می داند.»
َماء َوَما يَْعُرُج  ِفيَها َو  ٥ ــ «يَْعلَُم َما يَِلُج ِفی االْرِض َو َما يَْخُرُج ِمنَْها َوَما َينِزُل ِمَن السَّ

هَُو َمَعکُْم َأيَْن َما کُنُتْم َواللَُّه ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر؛٤
[خدا] آن چه در زمين فرو رود و آن چه از آن بيرون آيد، هرچه از آسمان فرود آيد 
و هرچه در آن باال رود، همه را می داند و هرجا که باشيد او با شماست و خدا بدان چه 

می کنيد بيناست.»
َماَواِت َوَما ِفی االْرِض َواللَُّه ِبکُلِّ َشْیء َعِليٌم؛٥ ٦ ــ «َواللَُّه يَْعلَُم َما ِفی السَّ

خدا آن چه را در آسمان ها و آن چه را در زمين است می داند و خدا به همه چيز 
داناست.

علم خدا از نگاه روايات
روايات معصومين نيز بيانگر آن است که خداوند به تمامی موجودات، علم و آگاهی دارد که به 

 ١ــ انعام (٦)، آيه ی ٥٩                      ٢ــ سبا (٣٤)، آيه ی ٣                        ٣ــ آل عمران (٣)، آيه ی ٢٩         
 ٤ــ حديد (٥٧)، آيه ی ٤                    ٥ــ حجرات (٤٩)، آيه ی ١٧
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نمونه ای از آن اشاره می کنيم:
اميرالمؤمنين علی ــ عليه السالم ــ در باب گستره ی علم الهی می فرمايند:

ماِء وال َسّوافی الّريِح فی الْهواء، وال  «ال يَْعُزُب َعنُْه َعَدُد َقطِْر الْماء َو ال نُُجوِم السَّ
َّْيلَِة الظَّلْماء يَْعلَُم َمَساِقَط االُٔوراِق و َخِفیَّ طَْرِف  رِّ فی ال فا وال َمِقِيُل الذَّ دبيُب الَّنْمِل علی الصَّ

االْٔحداِق؛١
چيزی از خدا مخفی و پنهان نيست؛ نه تعداد قطرات فراوان آب ها، نه ستارگان 
انبوه آسمان، نه ذّرات خاک همراه با گردبادها در هوا، نه حرکات مورچگان بر سنگ های 
سخت و نه استراحتگاه مورچگان ريز در شب های تار. خدا از مکان ريزش برگ درختان 

و حرکات مخفيانه ی چشم ها آگاه است.»
در پايان بحث علم الهی، اين نکته قابل ذکر است که بينايی و شنوايی يا سميع و بصير بودن خدا 
به عالم بودن او برمی گردد؛ زيرا معنای سميع و بصير بودن چيزی جزء علم به مسموعات و مبصرات 
نيست؛ بنابراين، وقتی می گوييم خدا بيناست، يعنی علم به امور مرئی و ديدنی دارد و وقتی می گوييم خدا 

شنواست، يعنی علم به امور شنيداری دارد.

قدرت الهی

يکی از صفات ذاتی و ثبوتی خدا. «قدرت» و يکی از نام های او «قادر» است. برخی از متکلمان، 
قدرت را چنين تعريف کرده اند: فاعلی که کار خود را با اراده و اختيار خويش انجام می دهد،گفته می شود 
که نسبت به کار خودش «قدرت» دارد؛ پس، قدرت عبارت است از مبدئيت فاعل مختار برای کاری که 
ممکن است از او سر بزند. قادر به اين معنا در برابر فاعل مجبور و به اصطالح فاعل ُموَجب است مانند 

آتشی که مبدأ عمل است اما عمل حرارت و سوزاندن از سر اختيار و اراده صورت نمی گيرد.
برخی از متکلمان، قدرت را اين چنين تعريف کرده اند:

١ــ قدرت آن است که اگر بخواهد، فعلی را انجام دهد و اگر نخواهد، آن را انجام ندهد.
قادر  برای  عمل  ترک  و  فعل  امکان  يعنی،  است؛  آن  ترک  و  فعل  صحت  معنای  به  قدرت  ٢ــ 

ميسر است.
١ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٧٨
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در اين تعريف ها بايد به معنای قوه، توانايی و امکان که متناسب خداوند است، توجه کرد. توانايی 
و قوه دو معنا دارد: يکی، در برابر فعل و فعليت و ديگری، در برابر عجز و ناتوانی. معنای قوه و توانايی 
در برابر فعل به معنای بالقوگی و استعداد است؛ مثل اين که می گوييم: بذر، اين قوه را دارد که درخت 
بشود؛ يعنی، قابليت درخت شدن را داراست. معنای ديگر قوه و توانايی در برابر عجز و ناتوانی است، 
مثل اين که گفته می شود: خداوند قادر است. در اين جا، معنای اّول منظور نيست؛ چون او عين فعليت 
است. اما قدرت و توانايی در ما به معنای استعداد و آمادگی است. وقتی می گوييم: من قدرت سخن 
گفتن دارم؛ يعنی، استعداد و آمادگی اين کار را دارم. قوه و توانايی به معنای اّول در طبيعت و اجسام 
وجود دارد، مثل قوه ای که در بذر درخت و نطفه ی انسان و حيوان وجود دارد؛ نطفه ی انسان، بالقوه 
انسان است. به اين معنا، قوه نقصی است در ممکنات که نمی توان خداوند را به آن توصيف کرد؛ چون 
در ذات حق تعالی نقص و عدم راهی ندارد، پس فعليت او تام است؛ بنابراين، قوه در باب خداوند به 
استعدادی  امکان  معنای  به  امکان  يعنی،  آمادگی؛  و  استعداد  معنای  به  نه  است،  محض  فعليت  معنای 
صحيح نيست. هم چنين امکان فعل و ترک، به معنای امکان ماهوی هم صحيح نيست؛ زيرا خداوند 

ماهيت ندارد که الزمه ی چنين ماهيتی امکان باشد.
تعلق  عدم  به  قدرت  که  است  اين  کرد  توجه  آن  به  الهی  قدرت  بحث  در  بايد  که  ديگری  نکته ی 
نمی گيرد؛ زيرا نبود علت برای عدم کافی است؛ چون اگر علت تامه يک شیء موجود شود، آن شیء 
عدمش  در  اين که  نه  نمی کند،  پيدا  وجود  باشد  ناقص  شیء  آن  علت  اگر  و  می شود  موجود  ناچار  به 
محتاج به علتی است؛ از اين جهت، از روی مسامحه می گويند: عدم علت، علت عدم است و اين از 
باب عليت نيست؛ چون عليت به معنای تأثير است و در اين جا امکان تأثيرنيست؛ بنابراين، ما می توانيم 
بگوييم که قدرت به عدم تعلق نمی گيرد و قدرت بر عدم، به تبع قدرت بر وجود است؛ از اين رو، هنگامی 
که می گوييم اگر خدا نخواهد انجام نمی دهد. به اين معنا نيست که به عدم، استمرار بخشد؛ چون عدم، 

وجودی ندارد تا استمرار داشته باشد.١

داليل قدرت الهی
بر وجود صفت قدرت الهی داليل چندی مطرح شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:

١ــ معطی کمال، فاقد کمال نيست.

١ــ محمدرضا مظفر، همان، ص ١٧٩
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ما مالحظه می کنيم که بعضی از مخلوقات خداوند از جمله انسان، متصف به صفت قدرت اند که 
از اين طريق می توانند مصنوعاتی را پديد آورند؛ حال آن که انسان با تمامی اوصافش مخلوق و معلول 
خدای متعال است؛ بنابراين، خداوند خود بايد متصف به صفت قدرت باشد تا بتواند قدرت را ايجاد 
کند؛ از اين رو، خدا به صفت قدرت متصف است. اميرالمؤمنين علی ــ عليه السالم ــ در کلمات 

خود به اين دليل اشاره می کنند:
«… و قوه کّل ضعيف؛١

خدا نيروی هر ناتوانی است.»
بنابراين، هر قدرت و نيرويی که در مخلوقات مشاهده می شود، از آن اوست؛ از اين رو، قدرت 

در مخلوقات، داللت بر قدرت خدا می کند.
٢ــ اتقان و نظم شگفت انگيز مخلوقات می تواند هم دليل بر علم و هم دليل بر قدرت الهی باشد؛ 
زيرا اگر خدا قدرت نداشت نمی توانست چنين موجودات منظم شگفت انگيزی را با کيفيت و کميت 

بسيار دقيق بيافريند.
اميرالمؤمنين علی ــ عليه السالم ــ در کلمات خود به اين برهان اشاره می کنند:

١ــ «فَطََر الَْخالئق ِبُقْدَرِته؛٢
خداوند با قدرت خود، مخلوقات را آفريد.»

٢ــ «المسَتشهُد بآياِته َعلی ُقْدَرِته؛٣
آيات و مخلوقات او شاهد و نشانه ی قدرت اوست.»

نقد و نظر
که  است  بديهی  و  روشن  کامالً  شد،  مطرح  الهی  قدرت  باب  در  که  مطالبی  از 
قدرت  عموميت  بر  نيز  قرآن  آيات  است.  نامحدود  و  مطلق  و  عام  الهی  قدرت  گستره ی 

خداوند اشاره دارد:
«ان اللّه علی کل شیء قدير؛ خدا بر هر چيزی تواناست.»
در عين حال سؤاالتی نظير سؤاالت زير مطرح می شود:

ــ آيا خداوند قادر است که مانند خود را بيافريند؟
ــ آيا خداوند می تواند جهان را در يک کيف کوچک جای دهد؟ از همين نمونه 

١ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٠٩                    ٢ــ همان، خطبه ی اّول                   ٣ــ کلينی، همان، ج ١، ص ١٣٩
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سؤاالتی است که فردی از امام علی ــ عليه السالم ــ می پرسد:
«آيا پروردگار تو می تواند دنيا را در تخم مرغی داخل کند بدون آن که دنيا کوچک 

و تخم مرغ بزرگ شود؟»
خداوند  قدرت  عموميت  انکار  مستلزم  سؤاالت  اين  به  پاسخ گويی  شما،  به نظر 

است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، جواب مناسب چيست؟

پرسش ها
چه  به  خدا  علم  است»،  عالم  اشيا  همه ی  به  «خدا  می گوييم،  که  هنگامی  ١ــ 

معناست؟
٢ــ مراتب علم خدا را به اجمال توضيح دهيد.

٣ــ دليل علم خدا به ذات خود را بيان کنيد.
٤ــ داليل «علم خدا به موجودات قبل از آفرينش آن ها» را بيان کنيد.
٥ ــ داليل «علم خدا به موجودات بعد از آفرينش آن ها» را بيان کنيد.

٦ ــ قدرت الهی به چه معناست؟ آن را توضيح دهيد.
٧ــ داليل قدرت الهی را بيان کنيد.

٨ ــ اعتقاد به قدرت الهی چه نقشی در زندگی انسان دارد؟
٩ــ اعتقاد به علم الهی چه نقشی در زندگی انسان دارد؟

فعاليت خارج از کالس
با مطالعه ی آياتی از قرآن کريم که به دو صفت علم و قدرت خداوند پرداخته اند، 

تعدادی از اهداف مورد نظر قرآن کريم از بيان صفات را استخراج کنيد.
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درس سيزدهم

اوصاف الهی (٢) ــ حيات، اراده، حکمت و…
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ مفهوم حيات الهی را با تکيه بر مفهوم حيات مخلوقات تبيين کند.
٢ــ بر حّی بودن خداوند استدالل کند.

٣ــ نسبت ميان دو صفت بينايی و شنوايی خداوند و علم الهی را توضيح دهد.
٤ــ حقيقت اراده ی الهی را بازگو کند.

٥ ــ معانی گوناگون حکمت و داليل اثبات هر کدام از آن ها درباره ی خداوند را 
بيان کند.

٦ ــ با تحليل مفهوم حکمت، جايگاه آن را در تعريف عدل تعيين کند.
٧ــ انواع عدل را به همراه مصاديق آن ذکر کند.

حيات به عنوان صفتی پر رمز و راز، اگر چه مفهوم و معنای واضح و روشنی دارد اّما حقيقت 
اصلی آن، به خصوص درباره ی ذات خداوند، چندان روشن نيست. همين امر نيز تعريف دقيق و کامل 

از آن را مشکل ساخته و متکلمان را با چالشی فکری مواجه کرده است.
اراده، حکمت و عدل نيز از ديگر صفاتی اند که بارها و بارها در مورد خداوند تکرار شده و در 
ادبيات دينی ما نقش پررنگی دارند. چيستی اين صفات و بررسی معنای دقيق تر آن ها، مسئله ی محوری 

اين درس است.

١ــ حيات الهی
حقيقت حيات مخصوصاً حيات الهی برای آدمی، روشن و واضح نيست. متکلمانی که حيات را 

تعريف کرده اند، حقيقت آن را عيان و آشکار نساخته بلکه لوازم آن را مورد بحث قرار داده اند.

درس سيزدهم
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چون برخی از مخلوقات خدا نيز از حيات برخوردارند، ابتدا به توضيح و تبيين اين نوع حيات 
پرداخته، سپس معنای حيات را از تمامی نقص ها و محدوديت ها جدا و بر خدا اطالق می کنيم.

حيات در مخلوقات
هنگامی که به مخلوقات نظر می کنيم، موجوداتی نظير گياهان، حيوانات و انسان ها را دارای 
حيات می يابيم. ويژگی گياهان، نمو، رشد و تغذيه و احتماالً ادراک امور جزئی است. حتی اخيرًا 
اثبات  بايد  خود  جای  در  که  دارند  شنوايی  و  بينايی  قدرت  گياهان  که  کرده اند  مطرح  دانشمندان 

شود.
تمامی اين ويژگی ها را می توان در رشد و نمو و ادراک يا احساس خالصه کرد؛ بنابراين، گياهان 

به جهت همين ويژگی هاست که دارای حيات نباتی اند.
حيات در حيوانات و انسان ها ظهور بيش تری دارد. از نشانه های آن در اين موجودات، رشد، 
تغذيه، حرکت، توليدمثل، ادراک امور جزئی و در انسان ها ادراک امور کلی است. البته اين نکته را 
بايد مورد توجه قرار داد که اين نشانه ها از لوازم جدايی ناپذير حيات نيستند بلکه از لوازم حيات طبيعی 
و به تعبيری حيوانی و انسانی است و اگر مجردات و اشيای غيرمادی را به حيات متصف کنيم، نبايد 

آن ها را به لوازم حيات در موجودات طبيعی نظير رشد، تغذيه، حرکت، توليدمثل و… توصيف کنيم.
از  برخی  البته  است.  فعاليت  و  ادراک  طبيعی،  موجودات  حيات  مشترک  ويژگی  بنابراين 
موجودی  در  حيات  هرچه  مقابل،  در  و  برخوردارند  برتری  فعاليت  و  ادراک  از  متکامل  موجودات 

ضعيف تر باشد، اين دو ويژگی هم ضعيف تر خواهد شد.
از اين رو، ادراک و فعاليت، برحسب درجه ی وجودی موجودات، کم و زياد می شود و به تعبير 
آن ها  مصاديق  درجات  ولی  واحد  آن ها  مفهوم  که  تشکيکی اند  مفاهيم  از  مفهوم  دو  اين  اصطالحی، 

متفاوت است.
که  اقسامی  و  انواع  با  طبيعی  موجودات  در  حيات  نشانه های  که  گفت  می توان  خالصه  به طور 
دارند، «فعاليت» و «عالم بودن» است. حال اگر اين دو مفهوم را از جنبه ی نقص و محدوديت جدا 

کنيم، آن چه برجای می ماند، معنای حقيقی است که لُب و جان آن معانی است.
از طرفی، چون قبالً اثبات شد که خدا دارای دو صفت علم و قدرت است و فعاليت و عالم بودن 
همسان با علم و قدرت است، در اين صورت می توانيم خدا را به صفت حيات متصف کنيم و هنگامی 
که می گوييم «خدا حّی است»، يعنی موجودی است که هم قدرت انجام فعل را دارد و هم به ذات خود 

و هم به موجودات ديگر که مخلوق اويند، عالم است.
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استدالل بر «حّی» بودن خدا 
١ــ چون خدا علم و قدرت نامتناهی دارد، پس ويژگی فعاليت و دّراک بودن يا عالم بودن را 
واجد است و از طرف ديگر، آشکار شد که فعاليت و عالم بودن از نشانه های حيات است؛ بنابراين، 
از  است؛  برخوردار  نيز  حيات  صفت  از  است،  نامتناهی  قدرت  و  علم  صفت  دارای  که  موجودی 
اين روست که فالسفه گفته اند: «خداوند حّی است»؛ زيرا ممتنع است که موجود دارای صفت علم و 

قدرت، حيات نداشته باشد.
خواجه نصيرالدين طوسی در بيان اين دليل می گويد:

«کل قادر عالم، حیُّ بالضرورة؛١
هر موجود قادر و عالم، ضرورتاً حّی است؛ يعنی دارای حيات است.»

٢ــ موجوداتی نظير انسان ها، حيوانات، گياهان و مالئکه حيات دارند؛ چون خدا علت العلل و 
خالق همه ی موجودات و کماالت آن هاست؛ بنابراين، علت و خالق آن ها بايد هم چنين دارای صفت 

حيات باشد؛ زيرا معطی شیء، فاقد شیء نمی تواند باشد.
٣ــ مطابق يک قاعده ی فلسفی هر امر عرضی بايد به يک امر ذاتی منتهی شود. از آن جا که 
امر  يک  بنابراين،  ندارد؛  وجود  گاهی  و  دارد  وجود  گاهی  که  است  عرضی  امر  موجودات  در  حيات 
عرضی است و طبق قاعده ی فلسفی، هر امر عرضی بايد به يک امر ذاتی منتهی شود؛ درنتيجه، حيات 
عرضی بايد به حياتی ختم شود که ذاتی موجود است و چون در همه ی مخلوقات، حيات ذاتی آن ها 
نيست؛ بنابراين، بايد به موجودی که او را خدا می ناميم منتهی شويم که حيات ذاتی اوست، پس خدا 

حياتی است که مرگ بر او راه ندارد. قرآن مجيد نيز خدا را حّی اليموت می داند:
«َو تََوکَّْل َعلَی الَْحیِّ الَِّذ»ی َال يَُموُت؛٢
بر آن زنده ای که نمی ميرد توکل کن.»

توضيح: ما در اشيای مختلف، بعضی از کماالت و اوصافی را مشاهده می کنيم که ذاتی آن ها 
نيست؛ مثالً، آب را شور می يابيم. هنگامی که به دقت بررسی می کنيم، مشاهده می کنيم که شوری، ذاتی 
آب نيست؛ زيرا اگر شوری ذاتی آب بود، بايد همواره آب شور باشد، در صورتی که چنين نيست؛ پس، 
شوری يک امر عرضی است. حال سؤال اين است که آب شوری خود را از کجا اخذ کرده است. اگر 
بگوييم که آب شوری خود را از شیء ديگری گرفته است، سؤال می کنيم که آيا شوری آن، ذاتی است 
بگوييم که شوری آن موجود باز عرضی است، باز سؤال می کنيم که آن شیء شوری  يا عرضی. اگر 

١ــ عالمه حلی، همان، ص ٢٢٣                         ٢ــ فرقان (٢٥)، آيه ی ٥٨
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خود را از کجا گرفته است. در اين صورت، چاره ای نداريم که به موجودی منتهی شويم که شوری آن 
ذاتی باشد و آن نمک است. نمک شوری اش ذاتی بوده و از شیء ديگری اخذ نکرده است. اگر اين 
حکم را در مورد هر کمالی نظير حيات جاری و ساری بدانيم، چون حيات در موجودات عالم عرضی 
است، در نهايت بايد به يک موجودی منتهی شويم که حيات آن ذاتی باشد؛ يعنی، حيات را از جايی 
اخذ نکرده است و آن موجودی که حيات، ذاتی آن است، همان خداست که خالق و آفريننده ی همه ی 
موجودات است و حيات خود را از جايی اخذ نکرده است و او اعطا کننده ی حيات به موجودات ديگر 

و موجودات ديگر نيز حيات خود را مرهون اويند.
توصيف قرآن و روايات از حيات الهی

قرآن مجيد در آيات زيادی، خدا را با وصف حّی توصيف کرده است:
١ــ «َو تََوکَّْل َعلَی الَْحیِّ الَِّذی َال يَُموُت َو َسبِّْح ِبَحْمِدِه؛١

و بر آن زنده ای که نمی ميرد، توکل کن و به ستايش او تسبيح گوی.»
٢ــ «اللُّه الَ ِإلََه ِإالَّ هَُو الَْحیُّ الَْقيُّوُم الَ تَاُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ نَْوٌم؛٢

خداست که معبودی جز او نيست، زنده و قّيوم است.»
امام باقر ــ عليه السالم ــ نيز در روايتی خدا را به صفت حّی توصيف می کنند:

«انَّ اللَّٰه تباَرَک و تعالی کاَن وال شیَء غيرُه نور ال ظالم فيه، صادقاً ال کذب فيه، و 
عالماً ال َجْهَل فيه وحياً ال يموت فيه و کذلک هو اليوم و لذلک ال يزال ابدًا؛٣

به درستی که خدای تبارک و تعالی، وجود داشت درحالی که هيچ شیء غير از او 
نبود. خدا نوری است که هيچ تاريکی و ظلمتی در او نيست، صادقی است که هيچ کذبی 
در او راه ندارد، عالمی است که هيچ جهلی در او راه ندارد و حياتی است که هيچ مرگی 

بر او راه ندارد. او اکنون نيز متصف به اين صفات است و همواره نيز چنين است.»

٢ــ خدا بينا و شنواست
همان طور که در بحث علم الهی مطرح شد، خدا به همه ی امور آگاهی و علم دارد و از آن جهت 
می ناميم؛  بصير  و  سميع  را  او  حاضرند،  او  نزد  آن ها  همه ی  و  دارد  آگاهی  شنيدنی ها  و  ديدنی ها  به  که 
بنابراين صفت سميع و بصير، دو صفت مستقلی جدای از علم خدا نيستند بلکه اين دو صفت به همان 

صفت علم خدا برمی گردند.
١ــ فرقان (٢٥)، آيه ی ٥٨                        ٢ــ بقره (٢)، آيه ی ٢٥٥                       ٣ــ صدوق، همان، ص ١٤١
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البته بينايی و شنوايی در انسان ها نيازمند چشم و گوش و به تعبيری ابزار مادی است و انسان ها 
به جهت محدوديتی که دارند نمی توانند بدون چشم و گوش ببينند و بشنوند. اما اگر موجودی را بتوان 
تصور کرد که بدون چشم و گوش به همه ی امور ديدنی و شنيدنی آگاهی داشته باشد، می توان او را 
سميع و بصير دانست؛ از اين رو، سميع و بصير بودن مستلزم عضو مادی نيست؛ چون خدا موجودی 
غيرمادی است، خالق همه ی موجودات است و همه ی موجودات از جمله امور ديدنی و شنيدنی نزد او 

حاضرند، می توان او را به بصير و سميع بودن متصف کرد.

٣ــ اراده ی الهی
يکی ديگر از صفات ثبوتی ذاتی خدا اراده است. قرآن در اين باره می فرمايد:

ََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيئًا َأْن يَُقوَل لَُه کُْن فََيکُوُن؛١ «ِإن
فرمان او چنين است که هرگاه چيزی را اراده کند، تنها به آن می گويد: «موجود 

باش!»، آن نيز بی درنگ موجود می شود.»
حال سؤال اين است که حقيقت اراده چيست.

همه ی ما انسان ها هنگامی که به کارهای اختياری می پردازيم، در درون خود يک حالت نفسانی 
ولی  می کنيم  درک  حضوری  علم  به  را  اراده  ما  اين رو،  از  می کنيم؛  تعبير  اراده  به  آن  از  که  می يابيم 
مواجه  مشکالتی  با  درآوريم،  حصولی  علم  يعنی  ذهنی  مفاهيم  قالب  در  را  اراده  بخواهيم  که  هنگامی 

خواهيم شد و هر گروهی به نحوی، آن را معنا کرده اند:
١ــ گروهی اراده را به اعتقاد به سودمندی فعل و کراهت را به اعتقاد به ضرر فعل معنا کرده اند. 
در نقد اين نظر مطرح شده است که چه بسيار مواردی که اعتقاد به سودمندی وجود دارد ولی انگيزه ی 

انجام عمل و اراده حاصل نمی شود.
معنا  می آيد،  فعل  سودمندی  به  اعتقاد  به دنبال  که  نفسانی  شوق  به  را  اراده  ديگر  گروهی  ٢ــ 
کرده اند. در نقد اين نظر مطرح شده است که چه بسا مواردی که اراده حاصل می شود ولی شوقی وجود 
ندارد؛ مانند: هنگامی که انسان برای معالجه ی بيماری، داروی تلخی را تناول می کند و گاهی شوق 

مؤکد وجود دارد ولی اراده متحقق نيست؛ مانند افعال حرامی که فرد متدين از آن پرهيز می کند.
٣ــ گروهی ديگر گفته اند که اراده، کيفيتی نفسانی است که بين علم يقينی و فعل قرار دارد که 

از آن به قصد و عزم نيز تعبير شده است.
١ــ يس (٣٦)، آيه ی ٨٢                                    
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اين ها، بعضی از معانی مختلفی بود که در باب اراده مطرح شده است.١
به هر حال، اين معانی اراده که برای انسان مطرح شد، در مورد خدا روا نيست؛ زيرا اراده ی 
انسانی همراه با محدوديت، نقص و صفات امکانی است. اگر ما جنبه های نقص و محدوديت آن را سلب 
کنيم، می توانيم اراده را به خدا اطالق کنيم؛ از اين رو، متکلمان کوشيده اند که اراده ی متناسب با خدا 

را تعريف کنند که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:
می دهد؛  انجام  اکراه  و  اجبار  بدون  را  خود  افعال  خدا  که  معناست  اين  به  الهی  اراده ی  ١ــ 
زيرا موجودی برتر از او وجود ندارد تا او را به عملی اجبار کند. اين معنای اراده، همسان با اختيار 

است.٢
٢ــ اراده الهی به معنای علم خدا به نظام اصلح و احسن است.٣ پذيرش اين معنای اراده، در 
واقع انکار اراده در خداوند است و حال آن که فاعل با اراده، کامل تر از فاعل بی اراده است و درنتيجه، 
روايت  با  مخالف  معنا  اين  هم چنين  باشد.  کمال  هر  به  متصف  بايد  خداوند  و  است  کمالی  يک  اراده 

ائمه ی اطهار است.
امام صادق ــ عليه السالم ــ در پاسخ سؤالی که می پرسند: «آيا علم و مشيت (يعنی اراده) خدا 
يکی است يا دو معنای متفاوت دارد؟»، می گويد: علم همان مشيت و اراده نيست؛ زيرا تو می توانی 
بگويی من فالن عمل را انجام می دهم اگر خدا بخواهد، ولی نمی گويی من آن را انجام می دهم اگر خدا 

بداند.
قال بکير بن أُعَيْن: «قلت ال بی عبداللّٰه الصادق (عليه السالم): علمه و مشيته مختلفان او متفقان؟ 
فقال (عليه السالم): العلم ليس هو المشيئه، اال تری انک تقول سأفعل کذا ان شاء اللّٰه و ال تقول سأفعل 

کذا: ان َعِلَم اللّٰه»٤
٣ــ اراده ی الهی در مقام ذات به معنای ابتهاج و رضايت خدا به ذات خويش است و در مقام 

فعل رضايت الهی به فعل خودش است.
٤ــ اراده ی الهی به معنای اعمال قدرت و حاکميت است.٥

نکته ی اساسی که بايد در اراده ی الهی درنظر بگيريم، اين است که اراده در مخلوقات بايد از 
جنبه ی نقص و محدوديت آن مبّرا شده، بر خدا اطالق شود. اراده ی الهی را می توان به دو صورت 

٢ــ همو، منشور عقايد اماميه، ص ٦٠  ١ــ جعفر سبحانی، همان، ج ١، ص ١٦٦  
٤ــ کلينی، همان، ج ١، ص ١٠٩            ٣ــ صدرالمتألهين، اسفار، ج ٦، ص ٣١٦  

 ٥ــ جعفر سبحانی، االلهيات، ص ١٦٨
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درنظر گرفت: اراده ی تکوينی و اراده ی تشريعی. اراده ی تکوينی از رابطه ی خاص خدا با مخلوقات 
سرچشمه می گيرد، در صورتی که خداوند امری را اراده کند بالضروره تحقق پيدا می کند اّما اراده ی 
تشريعی از رابطه ی خاص خدا با برخی از افعال اختياری انسان سرچشمه می گيرد که امکان تخلف 
دارد،  تحقق  امکان  که  خاصی  موجود  که  کند  اراده  خدا  اگر  مثال،  برای  دارد؛  وجود  مراد  از  اراده 
موجود شود، حتماً موجود می شود. ولی در اراده ی تشريعی، خدا اراده کرده است که تمام انسان ها به 
راه مستقيم هدايت شوند ولی برخی از انسان ها می توانند از اين امر تخلف کنند. شايد در مورد تخلف 
از اراده ی تشريعی هم بتوانيم بگوييم که آن هم مطابق اراده ی الهی است؛ زيرا خدا انسان را مختار 

آفريده است.

٤ــ حکمت
حکيمانه  او  افعال  همه ی  و  حکيم  خداوند  رو،  اين  از  و  است  حکمت  خدا،  صفات  از  يکی 

است.
معانی حکمت

حکمت به دو معنا به کار می رود:
معنای نخست حکمت آن است که افعال درنهايت اتقان، استواری و کمال باشد و هيچ نقص و 
کاستی به فعل او راه نيابد. خداوند به اين معنا حکيم است و همه ی افعال او به نيکوترين و کامل ترين 

شکل ممکن تحّقق می پذيرد و از هر نقص و کاستی مبراست.
برای اين معنای حکمت داليلی به شرح زير وجود دارد:

دقيق  آن  رموز  و  اسرار  و  خلقت  جهان  در  ما  که  هنگامی  خلقت:  اسرار  و  نظم  مطالعه ی  ١ــ 
می شويم، به روشنی درمی يابيم که اين نظم به بهترين صورت ممکن و به نحوی متقن و شايسته تحقق 
يافته است؛ برای نمونه، اگر به چشم انسان نظری بيفکنيم، مشاهده می کنيم که خداوند آن را به نيکوترين 
شکل ممکن آفريده است. چشم، ابزاری بسيار حساس و ظريف است؛ از اين رو، خداوند برای حفظ 
آن تدابيری بر نهاده و آن را در جای گود و محکم و با حصارهای استخوانی محصور کرده است تا از 
ضربات احتمالی، ايمن بماند و هم چنين روی آن سايبان و چتری مانند ابرو و پلک نهاده تا از ورود عرق 
پيشانی و ذرات ديگر، جلوگيری کنند. برای جلوگيری از ورود گرد و ذرات پراکنده در هوا نيز آن را 

با مژگانی مجهز کرده است.
خدا  حکمت  بر  دليل  را  شب پره  اسرارآميز  زندگی  روايتی،  در  ــ  عليه السالم  ــ  علی  امام 
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دانسته است:
از زيبايی های صنعت پروردگاری و شگفتی های آفرينش او، همان اسرار پيچيده ی حکيمانه در 

آفريدن خّفاشان است.١
٢ــ تناسب اثر با مؤثر: دليل ديگر حکمت خداوند تناسب اثر با مؤثر است. اثر هر فاعلی، با مؤثر 
خويش بايد متناسب باشد؛ از اين رو، خداوند ــ که کمال مطلق و پيراسته از هر عيب و نقصی است ــ 
بايد آثار و افعالش به بهترين شکل ممکن و در غايت استواری و اتقان باشد؛ يعنی، نظامی بهتر از اين 
نظام کنونی خلقت امکان تحقق نداشت وگرنه خدايی که نيکوترين خالق جهان و قادر و عالم مطلق و 
خير محض است، آن را می آفريد؛ از اين رو، هنگامی که می گوييم خداوند حکيم است، به معنای آن 

است که تمام مخلوقاتش در غايت اتقان و استواری خلق شده اند.
٣ــ نبودن علّتی بر نا استواری: علت های نا استواری و نقص يک فعل، معموالً به جهل و نادانی 
خداوند وجود  در  اين علت ها  يک از  هيچ  مستند است و  فاعل  خيرخواهی  عدم  ناتوانی و  عجز و  يا 
ندارد؛ زيرا خدا، عالم، قادر مطلق و خير محض است؛ بنابراين، محال است فعل نا استوار و ناقص 

باشد؛ درنتيجه، او حکيم است.
نمره ی پذيرش اين معنای حکمت، آن است که نظام هستی بهترين نظام ممکن، يعنی نظام احسن 

است.٢ قرآن در اين باره می فرمايد:
«او خدايی است که هر چيز را که خلق کرد، نيکو خلق کرد.»

هم چنين از مطالب گذشته روشن شد که اين معنای حکمت، از صفات فعل خداوند محسوب 
می شود نه از صفات ذات.

که  هنگامی  معنا،  اين  براساس  است.  فاعل  فعل  نبودن  بيهوده  و  قبيح  حکمت،  ديگر  معنای 
انجام  بيهوده  و  عبث  لغو،  زشت،  و  قبيح  کار  که  معناست  اين  به  است»،  حکيم  «خداوند  می گوييم: 

نمی دهد. صفت حکمت به اين معنا، يک صفت سلبی است.
دليل اثبات آن، چنين است: ايجاد افعال قبيح يا لغو و بيهوده، ناشی از جهل يا ناتوانی فاعل و 
نيازمندی اوست؛ چون خداوند از همه ی اين نقص ها پيراسته است، هيچ گاه عمل زشت و بيهوده انجام 

نمی دهد. درنتيجه، افعال او حکيمانه است.
از تأمل در اين معنای حکمت، روشن می شود که صفت عدل، از لوازم آن است؛ چون خدا 

١ــ من لطائف صنعته و عجائب حکمته ارنا من َغوامض الحکمة فی هذه الخفافيش، نهج البالغه، خطبه ی ١٥٥
٢ــ الَِّذی أْحَسَن ُکلَّ َشْیٍ َخَلَقُه، سجده (٣٢): ٧
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زشت  عمل  نمونه های  از  يکی  ظلم،  سويی،  از  و  نمی دهد  انجام  زشتی  و  قبيح  کار  هيچ  است،  حکيم 
می توانيم  و  است  عادالنه  خدا  اعمال  همه ی  يعنی،  نمی دهد؛  انجام  ظلمی  هيچ  خدا  درنتيجه،  است؛ 

صفت عدل را به خدا نسبت دهيم.
قرآن در اين باره که هيچ عمل ظالمانه ای را نمی توان به خدا نسبت داد، می فرمايد:

«و پروردگارت به احدی ظلم نمی کند.»١
بحث های  از  بسياری  اساس  نمی دهد،  انجام  بيهوده  و  قبيح  کار  خدا  که  معنا  اين  به  حکمت 
کالمی است؛ برای نمونه، متکلمان در علم کالم مطرح می کنند که حکمت الهی، اقتضا می کند که خدا 
اين  و  است  آفريده  هدفی  برای  را  انسان  خداوند،  فرمايد.  ارسال  انسان ها  هدايت  برای  را  رسوالنی 
هدف، چيزی جز تکامل معنوی و روحی او نيست و چون انسان به تنهايی نمی تواند به اين هدف نايل 
شود، حکمت خدا اقتضا می کند که پيامبرانی مبعوث شوند تا انسان در پرتو تربيت و تعليم آنان به کمال 

واقعی خويش برسد. قرآن که ارسال رسوالن را با صفت حکمت الهی مرتبط می داند، می فرمايد:
«پيامبرانی که بشارت دهنده و بيم دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتی برای 

مردم بر خدا باقی نماند [و بر همه اتمام حجت شود] و خداوند توانا و حکيم است.»٢
ظرفيت  انسان،  زيرا  نباشد؛  انسان  زندگی  پايان  مرگ  که  می کند  اقتضا  خدا  حکمت  هم چنين 

جاودانه زيستن را دارد.
قرآن در اين باره می فرمايد:

«آيا گمان کرده ايد که شما را بيهوده آفريده ايم و اين که شما به سوی ما باز نمی گرديد؟»٣
غايتمند  خدا  افعال  همه ی  و  نمی دهد  انجام  بيهوده  عمل  هيچ گاه  خدا  حکمت،  معنای  بنابراين 
است. خدا برای نيل موجودات به غايت مطلوب خود، همه ی لوازم و زمينه های مناسب را مهيا فرموده 
است. البته غايت مندی فعل انسان با فعل خداوند فرق دارد. انسان عمل را برای غايت انجام می دهد 
تا نقص خود را برطرف و خود را متصف به کمالی سازد ولی خدا کمال محض و عاری از هر نقص و 
ناتوانی است؛ از اين رو، غايت افعال او، رساندن مخلوقات به کمال مطلوب است نه برطرف کردن نقص 

از خود يا کسب کمال.
در باب حکمت الهی، سؤاالتی مطرح است: مثالً، اگر اراده ی حکيمانه بر جهان حاکم است، 

١ــ َوَال َيْظِلُم َربَُّک َأَحًدا. کهف (١٨): ٤٩
ُسِل َو َکاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِکيًما. نساء (٤): ١٦٥ ٌة َبْعَد الرُّ ريَن َو ُمنذريَن َال َيُکوَن للنَّاِس َعَلی اللَِّه ُحجَّ ٢ــ ُرُسًال ُمَبشِّ

٣ــ أَفَحسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َو َأنَُّکْم ِإَلْيَنا َالُتْرَجُعوَن. مؤمنون (٢٣): ١١٥
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چرا برخی موجودات کمال الزم را ندارند. چرا برخی از آن ها به غايت مطلوب خود نمی رسند؟ چرا 
در عالم طبيعت تزاحم وجود دارد؟ چرا اصوالً رنج و درد در عالم وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش ها را 

بايد در مبحث شرور و تا اندازه ای در بحث معاد، جست وجو کرد.

٥ ــ عدل
دارد؛  ويژه ای  اهميت  اسالمی،  تفکر  در  ــ  است  خداوند  فعل  صفات  از  که  ــ  عدل  صفت 
به گونه ای که به نظر اماميه عدل الهی از اصول دين و مذهب به شمار می رود؛ زيرا اساس بسياری از 

عقايد اماميه را شکل می دهد. اين صفت، پيوندی نزديک با صفت حکمت الهی دارد.
معنا و اقسام عدل

مقصود از عدل، قرار دادن هر چيز در جای مناسب خود است. امام علی ــ عليه السالم ــ در 
روايتی عدل را چنين معنا می فرمايند:

«عدالت، هر چيز را در جای خود می نشاند.»١
بنابراين معنا، خدا در جهان تکوين و تشريع هر چيز و هر کس را در جای بايسته و شايسته ی 

خود قرار داده است؛ به گونه ای که حق هيچ موجودی تباه نمی شود.
دليل اين که خدا هيچ گاه کار زشت و ظالمانه انجام نمی دهد و تمام افعال او، متصف به صفت 
عدل است، اين است که فاعلی که به عمل زشت و ظالمانه دست می زند، يا از قبح اعمال و زشتی آن 
آگاه نيست يا به اعمال ظالمانه نيازمند است تا نيازی از نيازهای خود را برطرف سازد يا صفات ناپسندی 
از  هيچ يک  که  آن جا  از  شده اند.  اعمالی  چنين  موجب  حقارت  احساس  حسادت و  کينه توزی،  نظير 
اين عوامل را نمی توان در ذات خداوند يافت و او کمال مطلق و عاری از هر نقص و کاستی است، 
خدا هيچ گاه عمل ظالمانه و زشت انجام نمی دهد. برای روشنی بيش تر، جای دارد به اقسام عدل الهی 

اشاره  کنيم:
چنين  در  خدا  که  است  آن  خلقت  جهان  يا  تکوين  نظام  در  عدل  معنای  تکوينی:  عدل  ١ــ 
نظامی به هر موجودی به اندازه ی شايستگی و قابليت او نعمت داده است و به تعبيری، خدا به اندازه ی 
ظرفيت و شايستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است و اجزای جهان در يک هماهنگی 
دقيق براساس قوانين ثابت با هم پيوند دارند؛ به گونه ای که نظام حاکم بر موجودات و کّل نظام خلقت، 
گواه روشنی بر چنين عدلی است. در روايات نيز آمده است که جهان بر عدالت استوار شده است که 

١ــ العدل يضع االمور مواضعها.نهج البالغه، حکمت، ٤٣٧
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اين معنا به عدالت تکوينی اشاره دارد.١
٢ــ عدل تشريعی: عدل تشريعی بدين معناست که تکاليفی که خدا به وسيله ی پيامبران بر مردم 
سعادت  برای  الزم  احکام  همه ی  اين که  اّول  يعنی،  است؛  دادگری  و  عدل  پايه ی  بر  است،  کرده  نازل 
انسان را فرو فرستاده است و دوم اين که هيچ انسانی را بيش از توان و ظرفيتش مکلف نساخته است 
و به تعبيری، توان و قابليت انسان را درنظر گرفته و به اندازه ی ظرفيت وجودی اش، احکام را مقرر 

ساخته است.٢
قرآن در اين باره می فرمايد:

«ما هيچ کس را جز به اندازه ی توانايی اش تکليف نمی کنيم و نزد ما کتابی است 
که به حق سخن می گويد و به آنان هيچ ستمی نمی شود.»٣

عدل  به  افراد  ميان  قيامت  روز  در  خدا  که  معناست  اين  به  جزايی،  عدل  جزايی:  عدل  ٣ــ 
داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند؛ يعنی، ميان افراد نيکوکار و بدکار به يکسان داوری نمی کند 
و پاداش هر کس را متناسب با اعمال او می دهد. هم چنين، عدالت جزايی خدا اقتضا می کند که افرادی 

که به آن ها تکليفی ابالغ نشده است، مجازات نشوند. قرآن در اين باره می فرمايد:
ستمی  کس  هيچ  به  پس،  می کنيم؛  برپا  قيامت  روز  در  را  عدل  ترازوی  «ما 

نمی شود.»٤
«آيا کسانی که ايمان آورده و کارهای شايسته انجام داده اند، هم چون مفسدان در 

زمين قرار می دهيم يا پرهيزگاران را هم چون فاجران؟!»٥
البته اگر ثواب و عقاب ُاخروی را نتيجه ی تجسم اعمال دنيوی انسان بدانيم و درواقع، پاداش و 
عقاب اخروی چيزی جز ظهور واقعی عمل دنيوی نباشد و هم چنين تجسم اعمال در آخرت، از قوانين 

و سنت های عالم تکوين باشد، چنين عدلی در زمره ی عدل تکوينی قرار می گيرد.٦
درباره ی صفات به همين بحث بسنده می کنيم و از باز کردن آن و تفصيل صفات ثبوتی فعلی و 

صفات سلبی، خودداری می ورزيم؛ زيرا در بحث های پيش به اجمال از آن ها سخن گفتيم.
١ــ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ص ٨٣؛ محمد ری شهری، ميزان الحکمة، ح ١١٩٥٥

٢ــ جعفر سبحانی، همان، ص ٤٩٦
٣ــ َوَال ُنَکلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َوَلَدْيَنا کَتاٌب َينطُق ِباْلَحقِّ َو ُهْم َال ُيْظَلُموَن. مؤمنون (٢٣): ٦٢

٤ــ َو َنَضُع اْلَمَوازيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظلَُّم َنْفٌس َشْيًئا. انبياء (٢١): ٤٧
اِر. ص (٣٨): ٢٨ َْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َکاْلُفجَّ اِلَحاِت َکاْلُمْفِسديَن ِفی االْٔ ٥ــ َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا وَ َعِمُلوا الصَّ

٦ــ جعفر سبحانی، محمد محمدرضايی، انديشه اسالمی (١)، ص ١١٧
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پرسش ها
١ــ حّی بودن خدا به چه معناست؟ آن را توضيح دهيد.

٢ــ داليل حّی بودن خداوند را بيان کنيد.
٣ــ بينايی و شنوايی خدا به چه معناست؟ آن ها را توضيح دهيد.

٤ــ اراده ی الهی به چه معناست؟ آن را توضيح دهيد.
٥ ــ حکيم بودن خداوند را توضيح دهيد.

٦ ــ داليل حکيم بودن خداوند را بيان کنيد.
٧ــ عادل بودن خدا به چه معناست؟ آن را توضيح دهيد.

٨ ــ اقسام عدل الهی را بيان کنيد.
توضيح  دارد؟  انسان  زندگی  در  نقشی  چه  خداوند،  بودن  عادل  به  اعتقاد  ٩ــ 

دهيد.
١٠ــ اعتقاد به بينا و شنوا بودن خدا، چه نقشی در زندگی انسان ايفا می کند؟

١١ــ اعتقاد به حکيم بودن خدا چه نقشی در زندگی انسان دارد؟

فعاليت خارج از کالس
از  تعدادی  منابع،  و  کتاب ها  مطالعه ی  و  خود  درباره ی  نوجوانان  با  گفت وگو  با 
را  درس  اين  و  قبل  درس  در  خداوند  صفات  مورد  در  شده  مطرح  شبهات  و  پرسش ها 

احصا و پاسخ آن را تهيه کنيد.


