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چكیده
براسللةس آیللةت قرآن ل دو نللوت عاللم نسللبت بلله خاوقللةت بللرا خداونللد تتللةي قةبللن اربللةت اسللت؛
عاللم خداونللد بلله خاوقللةت قبللن از آفللریم
تح للق و کیفیللت چمللین عاللو

و عاللم او بلله خاوقللةت بتللد از آفللریم  .در راب لله بللة

بللرا خداونللد بللین فسللران اخللتالو نرللر وحللود دارد .عال لله

طبةطبةئ بله عملوان بزرگتلرین فسلر تة لر شلیته وحلود هلر دو نلوت عالم را بلرا خداونلد پذیرفتله،
آنهللة را از سللمخ عاللم ح للور

ل دانللد .ایشللةن دکیللن عاللم قبللن از آفللریم

و کمللةتت لات خللودش ل دانللد .عال لله عاللم بتللد از آفللریم

را ،عاللم خداونللد بلله لات

را بلله تمللة تح للق عیم ل و ح للور

آنهللة بللة وحللود عیمیشللةن بللرا خداونللد تتللةي لل دانللد .فخللر راز بللهعمللوان یکلل از بزرگتللرین
فسران کت

اشتر  ،عالم بتلد از خا لت را بله تملة خلود تالوم ل دانلد؛ چلرا کله تت لد اسلت

تح للق عاللم بتللد از خا للت بللرا خداونللد ا للر غیللر مکن لل بةشللد؛ چللون تز لله آن تغییللر در
خداونللد خواهللد بللود کلله ا للر
شخصیت ر در عةکم تفسیر

حللةي اسللت .ةکلله حةضللر بلله بررسلل دیللدگة تفسللیر ایللن دو
پردازد.

واژگان کلیدی :خداوند ،عام ،خاوقةت ،عال ه طبةطبةئ  ،فخر راز .

Email: mirzaei1031@yahoo. com
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 .1مقدمه
بحلللث از عالللم خداونلللد و اقسلللةم و کیفیلللت آن ،خصو ل لةً عالللم او بللله خاوقلللةت از
بةحللث هللم و در عللین حللةي از شللکنتللرین بةحللث خداشمةسلل اسللت .از ایللن رو
اخللتالو نررهللة پردا مللها بللین فیاسللوفةن ،تکامللةن و فسللران در ایللن راب لله وحللود
دارد .اندیشللممدان اسللال

عاللم خداونللد را بلله سلله قسللم؛ عاللم بلله لات خللود ،عاللم بلله

خاوقةت قبلن از آفلریم

و عالم بله خاوقلةت بتلد از خا لت آنهلة ت سلیم ل کمملد .در

راب ه بلة عالم خداونلد بله لات و کیفیلت آن اختالفل بلین لةح نرلران نیسلت ،گرچله
در ورد ایمکله آیلة لفةت

ةنملد عالم بله لات کله حلز

لفةت ح ی یله ح له هسلتمد،

عللین لات هسللتمد یللة زائللد بللر لات ،بللین آنهللة اخللتالو نرللر وحللود دارد .اخللتالو
گسللترد اندیشللممدان ربللو بلله کیفیللت عاللم خداونللد بلله خاوقللةت قبللن و بتللد خا للت
آنهةسللت .در ایللن ةکلله تللالش شللد اسللت تللة دیللدگة تفسللیر دو فسللر بللزرس از دو
کت

فکر دنیلة اسلالم لورد ةیسله قلرار گیلرد .عال له طبةطبلةئ بلهعملوان نمةیملد

تفکللر شللیت و فخللر راز ب لهعمللوان نمةیمللد تفکللر اشللتر دو شخصللیت للورد توحلله
در این ةکه هستمد.

 .2علم خداوند به مخلوقات قبل از آفرینش
تردیللد وحللود نللدارد کلله خداونللد دارا عاللم اللق نسللبت بلله خاوقللةت خللود قبللن از
آفللریم

آنهةسللت ،بلله گونلله ا کلله هللر آننلله را کلله خاللق خواهللد کللرد بللة تمللةم

حزئیللةت

و هللر آننلله را هللم کلله خاللق نخواهللد کللرد ،ل دانللد .یک ل از آیللةت قرآن ل

کلله در آن بلله وضللوت عاللم خداونللد نسللبت وحللودات و کیفیللت آن اشللةر شللد اسللت،
آیه  59سلور انتلةم اسلت کله ل فر ةیلد

ََةَرد َهسََقَفَدظََ سََ ِّغَ خد َََِِّدظََيَعختَِسهَد َظَإَِِّّد َظَهسد َوََ ََ

يَعختٌَسَقَدظََ د ََِ ِّ َد َِّ ََ ِّ َحخد ََِ ََقَدظََََِخد ن نََقَدلََ َرَقَدکیََإَِِّّدظََيَعختَِسهَدظََ َََِّد َظَحَ دکیََ د َََِنتنَِدظ َََ
َُِّرخضَِ َََِّظ رَل یَ َََِّدظَ يَدظ ِ یََإَِِّّدظََ د ََِیَتَدظُیََقُّ ِد لَ (انتلةم)59/؛ کایلدهةى غیل  ،تمهلة
نللزد اوسللت و حللز او ،کسلل آنهللة را نملل دانللد .او آننلله را در خشللک و دریةسللت
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ل دانللد .هللیف برگ ل (از درخت ل ) نم ل افتللد ،گللر ایمکلله از آن آگللة اسللت و نلله هللیف
دانللهاى در تللةریک هللةى ز للین ،و نلله هللیف تللر و خشللک وحللود دارد ،حللز ایمکلله در
کتةب آشکةر ردر کتة عام خداو ربت است.
عال لله طبةطبللةئ بللر خللالو فخللر راز

ةکل فراوانل را در راب لله بللة عاللم خداونللد

از آیه شریفه اسلتفةد کلرد اسلت .لةح

بلة توحله بله آیله ،عالم

عمو

تفسلیر فلةتی اکغیل

خداوند نسلبت بله همله چیلز را اسلتفةد ل کملد .بله اعت لةد او اگلر واژ « فلةت »

در آیلله شللریفه بلله تمللة کایللدهة بةشللد ،ایللن تتبیللر کمةیلله از ،عاللم بلله غیل

خواهللد بللود.

وک ل اگللر تمللة آن خزانللههللة بةشللد ،للراد آیلله بیللةن قللدرت خداونللد بللر هملله مکمللةت
خواهد بلود ،هملةن ور کله در آیله

ََإَِِقَدلََشَد خَءَإَِِّّدظََةَرد َُظََلَو َِرند ََسَ ََقدظََُنرَوِِّّند ََسَإَِِّّدظََ

ِ َ َریَقَعختنوّی (حجر )2/نیز بدان اشةر شد است.
در ادا لله فخللر راز کال ل از حکمللة را در تفسللیر ایللن آیلله لکللر ل کمللد ،کلله آن
دانلد .ل گویلد :حکملة تت دنلد عالم بله عالت ،سلب

را عجی

شود؛ وک عام به تالوي سلب

عالم بله تالوي ل

عالم بله عالت نخواهلد بلود .از آنجلة کله وحلود محصلر
نیللز خداونللد تتللةي

در واحلل اکوحللود و مکللناکوحللود اسللت و تمهللة وحللود واحلل

اسللت و هملله وحللودات غیللر از او ،مکللناکوحودهللة کذاتلله هسللتمد کلله تحللت تللیریر
بالواس ه یة بةواس ه او بلهوحلود آ لد انلد ،کلذا عالم او بله لاتل

سلب

عالم او بله اوکلین

ارللرش کلله همللةن للةدر اوي اسللت ،ل بةشللد .و عاللم او بلله للةدر اوي بةعللث عاللم او بلله
ةدر رةن و بلههملین ترتیل
از عام به غیل

بله همله خاوقلةت ل شلود .بلة توحله بله ایلن ال

لراد

کله در آیله شلریفه لورد اشلةر قلرار گرفتله اسلت ،عالم حلق سلبحةنه بله

لات خللود ل بةشللد کلله بللرا غیللر او مکللن نیسللت و از طریللق عاللم بلله لات واحب ل
خود عام به همه آرةر ةدر از خود نیز دارد.
فخللر بتللد از لکللر کللالم حکمللة بلله ن للد آن پرداختلله ،ل گویللد آیلله در للدد بیللةن
نکتلله دقیللق دیگللر اسللت و آن نکتلله ایمکلله ،تحصللین و درم کة للن ق للةیة ع الل
حل

ف للو بللرا انسللةنهللة عةقللن و کللة ا

مکللن اسللت کلله از ق للةیة حس ل و
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جلرد خلو گرفتلهانلد و چملین کسلةن نیلز بسلیةر

خیةک اعلراض کلرد بله بةحلث ع ال

نةدر هستمد .او تت د اسلت کله بحلث از « فلةت اکغیل » کله کسل حلز خلدا بله آن عالم
جلرد هسلت کله بله حلز افلراد بسلیةر نلةدر ،کسل بله

ندارد ،از این سلمخ ق لةیة ع ال

فهلم آن نةئلن نمل شلود و چلون قللرآن بلرا اسلتفةد عمللوم لردم نلةزي شللد اسلت ،کللذا
خداونللد تتللةي بللرا فهللم عمللوم نسللبت بلله ایللن ال

آن را در قةک ل

بیلةن ل دارد .بلههمللین دکیللن بالفة لاه بتللد از لکللر ایلن ال

ع ال

للةک
حل

حسللوس
 ،بیللةن ل

کمللد کلله خداونللد بلله آننلله کلله در خشللک و دریللة وحللود دارد عاللم دارد .حت ل لکللر
وحللودات خشللک را بللر وحللودات دریللة للدم ل کمللد؛ چللرا کلله آنهللة بللرا انسللةن
حسللوستللر هسللتمد .وقت ل حللد و خیللةي انسللةن للورت بحللر و بللر را بلله ایللن للورت
حةضللر کللرد  ،فهمیدنللد کلله جمللوت آن دو ،بخشلل کوچلل

از اقسللةم داخللن تحللت

بیشللتر روشللن خواهللد شللد .فخللر در نهةیللت

فللةت اکغی ل

هسللتمد ،عرمللت ایللن ا ل

تتبیللر «کتللة

بللین» در آخللر آیلله را نیللز بلله همللةن تمللة « فللةت اکغیل » ل دانللد و ل

گوید هو عام اهلل تتةک ت غیر (ر .م؛ فةتی اکغی  ،ج.)10-12 :13
فخللر در بحللث «خاللق افتللةي» از کتللة «اکم ةکل اکتةکیلله» شللبهه تتللةرض عاللم پیشللین
اکهل بلة اختیلةر بلودن افتلةي انسلةن را بلله چملد لورت ت ریلر کلرد اسلت .اوکلین ت ریللر
ایشةن چملین اسلت « :ال َُ َ:دَََعدظِّ ََِِّدظَ َةتَدٌَقَدلَ َِّدظ َِ ُدََالَيدوقلنَیدظََِصسد س سرَ
اليِددظَِِقرددََيَِددتتوّسَ ُ د ََُةَت دٌَِ هللَِجه د ًَ َه د َقسحددظَاَ َقِددتتوّسَ ِِّحددظََِقسحددظَاَ
َتوَّسَ ََِيَوََِصسد رسَ اليِدظَِِةردَسَقحدظالًَ» ( ِِّطظِّد َ ِّعظِّ دََقدلَ ِّعتدٌَ الِّهد َ ،ج :9
لل

) 46-48؛ از آنجللةی کلله خداونللد عاللم دارد بلله ایمکلله شللخ

کللةفر ایمللةن

نخواهللد آورد ،در ایللن للورت اگللر کللةفر ایمللةن بیللةورد ،سللتازم تغییللر عاللم خللدا بلله
حهلن خواهلد بلود و چمللین ا لر
پد دور ایمةن از شخ

حلةي اسللت .و تز له ا لر حلةي هللم حلةي ل بةشللد،

کةفر ا ر

حةي است.

ایللن شللبهه کلله عمو للةً توسللو اشللةعر للورد توحلله قللرار گرفتلله اسللت ،پیة للدهة
گسترد کال ل  ،سیةسل  ،احتملةع و فلرد بله دنبلةي داشلته اسلت .شلةید همتلرین ایلن
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تبتللةت در حللوز احتمللةع بللةور حبرگرایلل نسللبت بلله افتللةي انسللةن ،کغوبللودن ارسللةي
رسن و کت

اکهل بلرا بشلر و اسلتمةد افتلةي قبلی و ظةکمةنله بله خداونلد تتلةي بةشلد .از

مرللر سیةس ل نیللز ایللن بللةور انحراف ل ابللزار بللود بللرا سللو اسللتفةد حةکمللةن ظللةکم
نسللبت بلله توحیلله حةکمیللت ظةکمةنلله آنهللة بللر للردم و مةنتللت از هرگونلله اعتراضلل از
للردم تحللت ظاللم .در حللوز سللةئن فللرد نیللز همتللرین آسللی

سللو

چمللین اندیشلله و

بةور  ،توحیله بل بملد و بلةر هلة اخالقل و اک لة یلیس و نو یلد نسلبت بله آیملد بله
شمةر

آید.

قوشللج

مللةظر یللةن اشللةعر و تتزکلله را در راب لله بللة شللبهه حبرگرایلل در افتللةي

انسةن و پةسخ این شبهه چمین ن ن

کمد:

اشللةعر  :عاللم پیشللین خللدا کلله بللر افتللةي بمللدگةن تتاللق گرفتلله ،وح ل

حبللر انسللةن در

اعمةي اوست.
تتزکلله :خصیصلله عاللم ،خصیصلله تةبتیللت و حکةیللت اسللت و نم ل توانللد در شللمةر عاللت
افتةي بمدگةن درآید.
اشللةعر  :اگللر عاللم ازک ل تللةبآ تاللوم بةشللد ،دور تزم ل آیللد؛ زیللرا تاللوم کلله همللةن
للةد اسللت ،تللیخر از عاللم پیشللین خداسللت و عاللم خللدا

افتللةي انسللةنهللة و پدیللد هللة

دم و تز ه تبتیت ،تکوسبودن این ت دم و تیخر است.
تتزکلله :صللود از تبتیللت ،تبتیللت ز للةن نیسللت ،باکلله در للةم ةیسلله و سللمج
تاللوم ا للةکت دارد و عاللم ت لةبآ اسللت ،هللر چمللد شللةید عاللم للدم بللر تاللوم و تاللوم
تیخر از آن بةشد(قوشن  ،ب تة.)245 :
یردا للةد در پةسللخ کسللةن کلله بللرا فللرار از شللبهه حبرگرایلل تةبتیللت عاللم خللدا
بللرا

تاللوم خللةرح را للر

ل کممللد ،ل گویللد :ایللن سللخن در للورد عاللم انفتللةک

قةبن قبلوي اسلت در حلةک کله عالم خلدا از سلمخ انفتلةک نیسلت .همنملین عالم خداونلد
بلله هللر شلل

عللین لات اوسللت و لات خداونللد عاللت فللةعا هللر چیللز اسللت؛ پللد

چگونه عام خدا عایت برا

تاومهة خةرح ندارد ( یردا ةد.)471 :1367 ،
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ال درا نیز از استةد خودش در این راب ه تبتیت کرد  ،همین حوا را

دهد:

«اک للويو بتةبتی لهِ اکتاللم کِامَتاللوم تیَجللر اکّللة فِ ل اکتهاللوم اتنفتةکی لهِ اکحةدر لهِ ت
فِلل اکتِالللم اک لللةی اکربلللةن تنللله سلللب ه وحلللودِ اتشلللیة ِ و اکسلللب ه تیکلللونو
تةبتةً کامسب » ( ال دراِّ ،حَِک اکمتتةکیه ،ج  ،6ب تة.)384 :

ال للدرا عاللم خداونللد بلله تاو للةت قبللن از آفللریم
ت سیم

کمد و عام فتا را نیز دو قسم

اک ) عام که سب ایجةد تاوي

را بلله دو قسللم انفتللةک و فتال

داند:

شود.

) عام ل کلله عللین تاللوي اسللت .ایشللةن عاللم خداونللد بلله تاو للةت قبللن از آفللریم
آنهة را از قبین فتا ایجةد

داند ( .همةن ،ج.)73 :8

اسللتةد حللواد آ ا ل در ایللن للورد ل گویللد :تزم اسللت توحلله شللود کلله عاللم فتا ل
واحل در ةبللن عاللم لاتل و  ،عللین وحللود خللةرح اشیةسللت و ایللن بلله کحللةد سللخن
از تللةبآ و تبللوت للر نمل شللود؛ زیللرا بللة توحلله بلله عیمیللت عاللم و وحللود خللةرح اشللیة
هللیف کللدام تللةبآ دیگللر نخواهللد بللود؛ چللون ا للالً تتللدد در بللین نیسللت (حللواد
آ ا  ،ب تة ،بخ

 ،3ج  ،6ص .)205

عال لله طبةطبللةئ در راب لله بللة ایللن شللبهه اشللةعر ل فر ةیللد :عاللم اکه ل بلله اشللیة بللة
حفلظ خصو لیةت آنهلة تتالق ل گیلرد .پلد فتلن اختیلةر از آن حهلت کله سلتمد بلله
قللدرت و اراد انسللةن اسللت ،تتاللق عاللم و اراد اکه ل قللرار ل گیللرد( .ر .م؛ اسللفةر،
ج  ،6ص  :384تتای للله ش  )3ایشلللةن همةنملللد سلللا

خلللوی

همللةن ،پللةورق شللمةر  2از سللبزوار ؛ همنمللین :شللر

(ر،م؛ اسلللفةر ،ج  ،6ص 385؛
مرو لله ،ج ،2ص620؛ شللر

اسللرار اکحکللم ،دفتللر  ،3ص  ،)218در آرللةر تتللدد خللود حللوا تفصللیا ایللن ا ل

را

چمللین داد اسللت« :عاللم ازکل خداونللد بلله هللر شللیئ بللة حفللظ خصو للیةت آن تتاللق ل
پذیرد .کذا تتالق ایلن عالم افتلةي اختیلةر انسلةن بلة و ل

اختیلةر بلودن اسلت .از ایلن

رو حللةي اسللت ایللن افتللةي بلله للورت غیراختیللةر واقللآ شللوند .بللهعبللةرت دیگللر تتاللق
ق للة آن اسللت کلله فتللن از فةعللن خللةص خللود بلله نحللو اختیللةر

للةدر شللود ،کللذا اگللر
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فةعللن زبللور بلله حهللت تتاللق بلله ق للة اکهلل غیراختیللةر گللردد ،تزم لل آیللد کلله
ق لللة اکهللل خلللود را ن للل

کملللد و نلللةق

خلللود بةشلللد» (اسلللفةر ،ج  ،6ص ،318

پةورق ؛ ُهظيک ِّحََِ ،رحاه  ،12فصن .)14
در راب ه بلة آیله لورد بحلث سلور انتلةم ،عال له طبةطبلةئ  -بلر خلالو فخلر راز -
نکللةت دقی ل را در راب لله بللة انللوات عاللم خداونللد بلله وحللودات و کیفیللت آن اسللتفةد
نمود است که ورد اشةر قرار

گیرد.

بلله اعت للةد عال لله بتیللد نیسللت کلله للراد از « فللةت اکغیل » در آیل شللریفه خزانللههللة
غی ل

بةشللد؛ بللهدکیللن شللةبهت کلله بللین ایللن تتبیللر و آیللةت دیگللر

للن أَّخَةَردد َهسٌخَ

لَددو َِلنَرَ ِّ د َ (طللور)37/؛ إَِِقَددلَشَ د خءَإَِِّّددظَةَر د َُظَلَو َِرن دَس (حجللر)21 /؛
لَو َِلنَ ِِِّظ

َََِّتَّ دَََ

ََ ََ َُِّرخضِ ( مةف ون )7/و  ...وحود دارد.

عال لله تت للد اسللت گرچلله للدر آیلله للورد بحللث ،در راب لله بللة انحصللةر عاللم غیل
بله خداونللد سللخن ل گویللد ،وکل بلة توحلله بلله لیلن آیلله ل تلوان ایللن اسللتفةد را کللرد
که بحث از عالم خداونلد در ایلن آیله محصلر بله بحلث از عالم غیل
در للدد بیللةن ایللن نکتلله اسللت کلله عاللم او شللة ن هملله چیللز -چلله غی ل
شود .دکین این ا

آن است که در لین آیه

نیسلت ،باکله آیله
و چلله شللهود-

فر ةید:

خداونللد بلله هللر تللر و خشللک آگللةه دارد .عللالو بللر ایللن ،للدر آیلله نیللز
تترض همه غیل هلة نشلد اسلت ،باکله تمهلة تتلرض غیل هلةی اسلت کله در
خزیمللههللةى در بسللته و در پللد پللرد هللةى ابهللةم قللرار دارد ،همنمللةن کلله آیلله
ََإَِِقَلَشَ خءَإَِِّّظَةَرد َُظََلَو َِرندَسََ ََقدظََُنرَوِِّّندَسََإَِِّّدظََ ِ َد َریََقَعختندوّیَ هلم تتلرض
این چمین غی هةی است (ر .م؛ عال ه طبةطبةئ  ،1417 ،ج .)125 :7

بلله اعت للةد ایشللةن از آیللةت قرآن ل ایللن نکتلله قةبللن اسللتفةد اسللت کلله للراد از خزانلله
هللة غی ل

عبللةرت اسللت از ا للورى کلله یللةسهللةى حسوس ل کلله توسللو آنهللة هللر

چیللزى للورد سللمج

قللرار ل گیللرد ،نسللبت بلله ایللن ا للور احةطلله نداشللته ،انللداز هللةى
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تهللود نیللز نمل توانللد آنهللة را تحدیللد کمللد .بللدون تردیللد کتللوم و پوشللید بللودن چمللین
غی هلةی بلهدکیلن بل پةیلةن و خلةرج از حلد و انلداز بلودن آنهةسلت .ایلن ا لور لةدا
که از آن عةکم غیل

بله علةکم شلهود کله در آن هلر چیلزى حلدود و لدر اسلت ،نلةزي

نشللد و بللة وحللود حللدود خللود وحللود نگشللته بةشللمد .گرچلله بلله شللهةدت ایللن آیلله در
نللزد خداونللد تتللةي داراى نللوع ربللوت هسللتمد ،بللة ایللن حللةي از درم للة بلله دور ل
بةشمد؛ بهدکین ایمکه عام ة تمهة ا ور حدود و در را درم

کمد.

بهطور خال له همله ا لور کله ز لةن هسلتمد ،قبلن از وحلود یلةفتن خلود ،نلزد خلدا
رةبللت بللود  ،در خزیمللههللةى غی ل او داراى نللوع ربللوت للبهم و غیر للدر ل بةشللمد،
اگر چه کیفیت ربوت آنهة ورد احةطه عام ة نیست (همةن).
در ادا لله عال لله بللة تللذکر ایللن نکتلله کلله مکللن اسللت برخ ل ا للور غیرز للةن نیللز
وحللود داشللته بةشللد کلله در عللةکم غیلل لخیللر شللد بةشللد ،نتیجلله لل گیرنللد کلله
خزیمههةى غیل

خلدا شلتمن بلر دو نلوت از غیل

ل بةشلد .نلوت اوي شلة ن غیل هلةی

است که پة به عر ه شلهود نیلز گذاشلتهانلد؛ ا لة نلوت دوم شلة ن غیل هلةی اسلت کله از
رحالله شللهةدت خللةرج هسللتمد .ایشللةن نللوت اخیللر را غیل

اللق ل نة للد و تت للد اسللت

عمللوان شللهود ،ز للةن بللر وحللودات نللوت اوي اطللالا ل شللود کلله تتاللق عاللم للة قللرار
بگیرند .در غیر این ورت آنهة نیز غی خواهمد بود (همةن.)126 :
بخشل دیگللر از تفسللیر آیلله ربللو بلله بیللةن تمللة «کتللة
توحلله بلله ایمکلله آیلله دتکللت بللر وحللود ا للور در کتللة
کمد که آیلة کتلة

بللین» اسللت .عال لله بللة

بللین دارد ،ایللن سلللاي را للر

بلین عبلةرت اسلت از هملین علةکم کلون کله احلرام ا لور لذکور

را در خللود حللةى داد  ،یللة آنکلله کتللة

بللین چیللز دیگللرى اسللت کلله تمللة

وحللودات

بلله نحللو خصو ل در آن نوشللته شللد و بلله قسللم خة ل در آن گمجةنللد شللد اسللت
بلله طللورى کلله از درم درمکممللدگةن ایللن عللةکم غةی ل

و از حی لله عاللم هللر للةح

عام ل بیللرون اسللت بلله عبللةرت دیگللر ،آیللة وحللودات کلله در ظللرو ایللن عللةکم قللرار
دارنللد ،ةنمللد خ للو نوشللته شللد بللر ی ل

کتللة هسللتمد یللة ةنمللد ةک ل خللةرح
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اکفللةظ در کتللة خللود درج نمللود

گردد (همةن).

ایشللةن پةسللخ ل دهللد :از بررسل آیللةت شللریفها چللون اليَعخدونُسَةَردَسَقَث ددظَنَذَرةیَ
َ ِِِّظ

لی
ُیَقس ِد َ
ََ ََالَ َد َ ِّدَُرخضََِ ََالَأَصخدغَ نََقَدلََذَِّد َََ ََالَأَی َد نََإَِِّّد َظَ َد ََیَتدظ َ

(سللبی ،)3 /همنمللین  22حدیللد 61 ،یللوند و  52طلله لل تللوان اسللتفةد کللرد نسللبت
بین به حوادد خةرح نسبت خ و برنة ه عمن است به خود عمن.

کتة

ایللن قبیللن آیللةت نشللةن ل دهللد کتللة

بللین کتللةب اسللت کلله نسللبت بلله وحللودات

خللةرح ت للدم داشللته و بتللد از فمللةى آنهللة هللم بللةق

ل ةنللد ،عیملةً ةنمللد خ للو برنة لله

که شلتمن بلر شخصلةت عملن بلود  ،قبلن از عملن وحلود داشلته و بتلد از آن هلم بلةق
ةنلد .بله نرلر عال له ،شلةهد دیگلر بلر تملة

لورد اسلتفةد از «کتلة

بلین» ،وحلود

تغییللر و دگرگللون در وحللودات و حللوادد حهللةن تحللت قللوانین عمللو

حرکللت

اسللت در حللةک کلله آیللةت قللرآن دتکللت بللر ربللةت و عللدم تغییللر در ح للةیق کتللة

بللین

دارنللد .ةنمللد آیلله يَِخحسددو َ ِّتَّ دَسَقددظَيَشددظءسَ ََيسث ِ دِسَ ََةَر د َهسَأنَُّّ ََِّتددظُِ (رعللد )39/و
ََةَر َُظَیَتدظٌََُحَفَد اَ (ا ،)4/بلر ایلن ا لر دتکلت دارنلد کله در علین حلةي کله ایلن
کتللة

شللتمن بللر حمیللآ شخصللةت حللوادد و خصو للیةت اشللخةص و تغییرات ل کلله

دارند

بةشد ،خودش دچةر تغییر و دگرگون نم شود.

رحللوم عال لله بللة توحلله بلله ایللن ةک ل  ،تللذکر تفللةوت
عام خداوند که از یکل بله کتلة

ل شللود کلله ایللن دو نللوت

بلین و از دیگلر بله فلةت غیل

تتبیلر شلد اسلت،

دارنلللد .ایشلللةن ل ل گویلللد :خداونلللد تتلللةي فلللةت و خزیملللههلللة غیل ل
خصو للیت تو للی

را بلللة ایلللن

کللرد اسللت کلله داراى انللداز نبللود  ،قةبللن تحدیللد نیسللتمد گللر

ایمکه از آن خزیمههلة بیلرون شلد و بله ایلن علةکم کله علةکم شلهود اسلت نلةزي شلوند؛ ا لة
کتللة

بللین را ایللنگونلله و ل

وحودات و حوادد

بةشد.

فر للود کلله ایللن کتللة

شللتمن بللر دقیللقتللرین حللدود
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بلله بیللةن دیگللر کتللة

بللین چیللزى اسللت کلله خللداى تتللةک آن را بللهوحللود آورد

اسللت تللة سللةیر وحللودات را ضللبو نمللود و آنهللة را بتللد از بیللرونشللدن از خللزائن و قبللن
از رسللیدن بلله عللةکم وحللود و همنمللین بتللد از آن و بتللد از ط ل شللدن دورانشللةن در ایللن
علةکم حفلظ نمةیلد .شلةهد ایللن لدعة ایلن اسلت کلله خلداى تتلةک در قلرآن ،در للواردى
از ایللن کتللة اسللم بللرد  ،کلله خواسللته اسللت احةطلله عاملل خللودش را بلله اعیللةن
وحللودات و حللوادد حللةرى حهللةن  -چلله آننلله کلله بللرا

للة شللهود اسللت و چلله آن

هللةی کلله از للة غةی ل اسللت -بیللةن کمللد .در حللةک کلله غی ل
بدان راه نیسلت ،ایم لور و ل

کلرد کله ایلن غیل

اللق را کلله احللدى را

در خزیملههلة و در فلةتح قلرار

دارد کلله نللزد خداسللت ،و کسلل را حللز خللود او بللر آن آگللةه نیسللت .پللد خللزائن
و کتللة

غیلل

وحوداتمللد ،تفللةوت ندارنللد و

بللین در ایمکلله هللر دو شللة ن تمللة

همللةن ورى کلله هللیف وحللودى نیسللت گللر ایمکلله بللراى آن در نللزد خللدا خزیمللهاى
اسللت کلله از آنجللة للدد ل گیللرد ،همنمللین هللیف وحللودى نیسللت گللر ایمکلله کتللة
بلللین آن را قبلللن از هسلللتی
بر شمةرد ،حز ایمکه کتة

و در همگلللةم پیلللدای

و بتلللد از آن ،ضلللبو نملللود و

بین از خزیمههةى غی درحهاش نةزيتر است.

از آننلله گفتلله شللد ایللن نکتلله نیللز اسللتفةد ل شللود کلله کتللة
رفةً ی

بللین در عللین ایمکلله

کتلة اسلت .در علین حلةي از قبیلن کةغلذ و کلو هلم نیسلت؛ چلرا کله اوراا

ةدى ،هر قدر هلم کله بلزرس بةشلد و هلر طلورى هلم کله فلرض شلود ،گمجلةی

آن را

نللدارد کلله حتل تللةریخ ازکل خللودش ،در آن نوشللته شللود تللة چلله رسللد بلله ایمکلله تللةریخ
ازک و ابلدى وحلودى دیگلر در آن درج گلردد و تلة چله رسلد بله ایمکله تلةریخ ازکل و
ابللدى تمللة

وحللودات در آن ضللبو شللود .بللهطللور خال لله للراد از کتللة

بللین ا للرى

اسللت کلله شللتمن بللر عاللم خللداى تتللةک بلله اشللیة اسللت ،همللةن عام ل کلله فرا وش ل و
گمکردن حسة  ،در آن را ندارد (همةن ،ص .)127-128
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بللین کتللةب اسللت کلله حمیللآ وحللودات را کلله در عللةکم

للمآ و ایجللةد واقللآ شللد انللد ،برشللمرد و آننلله را کلله بللود و هسللت و خواهللد بللود،
احصة کرد است ،بدون ایمکه کوچکترین وحودى را از قام انداخته بةشد.
عال لله ایللن نکتلله را هللم در للورد آیلله تللذکر ل شللود کلله عبللةرت اليعتِهددظَ...
عبللةرت اسللت حةکیلله کلله دتکللت ل کمللد بللر ایمکلله فللةت غی ل  ،از وکلله عاللم اسللت،
اکبتلله نلله عاللم تتللةرو ،زیللرا للة از کاملله عاللم للور لهمیللهاى را ل فهمللیم کلله از هللر
چیللزى پللد از وحللود و حللدودیت گرفتلله شللد و در لهللن للة ن ل

ل بمللدد ،و فللةت

غیلل اختصللةص بلله بتللد از وحودشللدن نللدارد باکلله همللةن ورى کلله شللر داد شللد
عاللم بلله وحللودات اسللت حتل قبللن از وحودشللدن آنهللة یتمل عامل اسللت غیر تمللةه
و غیر مفتن از تاوم (همةن.)129 :

 .3علم خداوند به مخلوقات بعد از آفرینش آنها
آیللةت قللرآن نللوت دیگللر از عاللم نسللبت بلله خاوقللةت و افتللةي و حللةتت آنهللة را نیللز
بللرا خداونللد تتللةي اربللةت ل کمللد کلله بتللد از خا للت آنهللة و بتللد از للدور افتةکشللةن
بللرا خداونللد ح للق ل شللود .در تمللة و کیفیللت چمللین عامل بللرا خداونللد اخللتالو
حللد بللین اندیشللممدان وحللود دارد .از ی ل

طللرو وحللود چمللین عام ل بللرا خداونللد

قةبللن انکللةر نیسللت و آیللةت بسللیةر از قللرآن بللر آن تصللری کللرد انللد و از سللو دیگللر
ربللوت چمللین عام ل  ،بلله تمللة ربللوت تغییللر در لات حللق تتللةک خواهللد بللود؛ چللرا کلله
تغییللر در خاوقللةت ا للر

سللام و غیرقةبللن انکللةر اسللت و تز لل آن تغییللر در عاللم

خداونللد و تغییللر در عاللم او نیللز بلله تمللة تغییللر در حللق تتللةک خواهللد بللود کلله ا للر
غیرقةبللن قبللوي اسللت .تفکللران اسللال

در للورد ایللن نللوت از عاللم خداونللد ،بیةنللةت

ختاف دارند که به لکر و ةیسه دیدگة دو نمةیمد نة برد

پردازیم.

آیلله  140سللور آي عمللران یکلل از تتللدد آیللةت اسللت کلله تصللری در تح للق
چمللین عام ل بللرا خداونللد دارد إَِِيَِخَِِخ دَنٌخَقَ د ٌَ َ َ د خَقَ د َ ِّ َ دوخََّقَ د ٌَقَثتن دَسَ ََ
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ََت ََ َُِّيظّسَُن َ ِِّنهَظَ َ خلََ ِّرَّظسَِ َََِّد َعختٌََََ ِّتَّدَسََ َِّّد َيلَََءَ قَرندوََ ََيَتَّخَد َََقَدرَنٌخََشندهََ َ ءََ ََ ِّتَّدَسََ
َِّظيسحَدد َُّ ِّرَّددظََِِّ ل ؛ اگللر (در یللدان احللد) بلله شللمة حراحتلل رسللید (و ضللربهاى وارد
شللد) ،بلله آن حمتیّللت نیللز (در یللدان بللدر) حراحت ل همةنمللد آن وارد گردیللد و للة ایللن
روزهللة(ى پیللروزى و شکسللت) را در یللةن للردم ل گللردانیم (و ایللن خة لیّت زنللدگ
دنیةسللت) تللة خللدا افللرادى را کلله ایمللةن آورد انللد ،بدانللد (و شللمةخته شللوند) و خداونللد از
یةن شمة ،شةهدان بگیرد و خدا ظةکمةن را دوست نم دارد.
فخر راز در تفسیر ایلن آیله ل گویلد :ظلةهر

َََِّد َعختٌََََ ِّتَّد ََسَ َِّّد َيلَََاقَرندوَ

شلتر

بلله ایللن ال

اسللت کلله خداونللد تتللةي ایللن ا للور را انجللةم داد اسللت تللة عاللم بلله حللةي

للل مین کسلل

کمللد ،در حللةک کلله روشللن اسللت چمللین ا للر بللرا خداونللد حللةي

است .نریلر ایلن لورد در آیلةت تتلدد دیگلر نیلز آ لد اسلت .ةنملد :أَّخَحََِد ختنٌخََأََِ
ََدد خلنتنو َ ِّلَرَّددکََ َََِِّددظَيَعختَددٌَِ ِّتَّددَسَ َِّّدد َيلََجظهَدد س َقَددرَنٌخَ ََيَعختَددٌََ ِّصددظ ِ ِيلَ (آي
عمللران )142/و

َََِّ َد خَ َتَرَّددظَ َِّّد َيلََقَددلَقَد ختَهٌِخَ َتَد َعختََِلََّ ِّتَّدَسَ َِّّد َيلََصَد َقنو َ َََِّد َعختََِلََّ

َِّددظذَ ِ لَ (عمکبللوت )3/و همنمللین آیللةت  12کهلل  31 ،حمللد 143 ،ب للر  7 ،هللود
و  2اکما ل

 .او ل گویللد :کسللةن

آیللةت اسللتدتي بللر ایللن ال

ةنمللد هشللةم بللن حکللم نیللز بللر اسللةس ظللةهر همللین

کللرد انللد کلله خداونللد عللةکم بلله حللدود حللوادد نیسللت

گللر ز للةن کلله آن حللوادد واقللآ شللوند .تکامللین در پةسللخ بلله هشللةم گفتللهانللد :کلله
دتیللن ع الل

سللام بللر تغییرنةپللذیر عاللم خداونللد و تح للق عاللم او نسللبت بلله هملله

حللوادد ،قبللن از وقللوت آنهللة وحللود دارد؛ کللذا در چمللین للوارد

للراد از عاللم همللةن

تاللوم بللود  ،هللر حللة کلله ظللةهر آیللها اشللتةر بلله تجللدد عاللم دارد ،للراد تجللدد تاللوم
اسلت .و چمللین اسللتتمةک از بللة

جللةز شللهور اسلت ،همللةنگونلله کلله گللةه گفتلله ل

شود این عام فالنل اسلت؛ در حلةک کله مرلور ایلن اسلت کله ایلن تالوم فالنل اسلت.
یللة گفتلله ل شللود ایللن قللدرت فالنل اسللت در حللةک کلله مرللور ایللن اسللت کلله للدور
فالن است ( فةتی اکغی  ،ج .)373 :9
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فخللر راز پللد از لکللر ایللن ةکلل  ،در للورد تمللة ایللن آیلله چمللد وحلله را
حتمن ل دانلد :اوي ایمکله ،لراد روشلنشلدن اخلالص از نفلةا و لل ن از کلةفر بةشلد.
دوم ایمکلله ،ایللن کللةر خداونللد بللرا عاللم پیللداکردن اوکیللة اکهلل نسللبت بلله ایمللةن
لل مین بةشللد و خداونللد بللهدکیللن تفخللیم اوکیللة خللود ،عاللم را بلله خللودش نسللبت داد
اسللت .سللوم ایمکلله ،للراد از عاللم ،حکللم بةشللد؛ یتم ل خداونللد از ایللن طریللق حکللم بلله
ا تیةز لل م ین بلر کفلةر بکملد؛ چلرا کله حکلم بله ا تیلةز بتلد از عالم ا کلةن دارد .چهلةرم
ال ل دانسلت ایلن ا لور واقلآ
ایمکه ،راد عام بله وقلوت ایلن ا لور بةشلد هملةن ور کله قلب ً
خواهمللد شللد؛ بللهدکیللن ایمکلله جللةزات بللر ا للر کلله واقللآ شللد اسللت ،ا کللةن دارد نلله
تاو

که هموز ح ق نشد است ( فةتی اکغی  ،ج .)373 :9

او بتد از لکلر وحلو ختال

هینکلدام از آنهلة را تلرحی نمل دهلد .ایلن ال نشلةن

دهلد ایشلةن توحیله حکملة و حلوا آنهلة بله هشلةم را پذیرفتله اسلت .شلةهد بلر ایلن ادعلة
توضللیح اسللت کلله فخللر در تفسللیر آیلله َّخَحََِ د ختنٌخَأََََِ د خلنتنو َ ِّلَرَّ دکََ َََِِّددظَيَعختَ دٌَِ ِّتَّ دَسَ
َِّّ د َيلََجَظهَ د س َقَددرَنٌخَ ََيَعختَ دٌََ ِّصددظ ِيل (آيعمللران )142/ارائلله ل کمللد .او ل گویللد:
ظللةهر آیلله دتکللت بللر نف ل عاللم از خللدا دارد در حللةک کلله للراد از آن نف ل تح للق تاللوم
یتم حهةد و بر از حةن

ل مین

بةشد ( فةتی اکغی  ،ج .)375 :9

عال لله طبةطبللةئ در راب لله بللة تح للق چمللین عامل بللرا خداونللد تتللةي کلله طبللق ظللةهر
برخ از آیةت قرآن کریم قبالً وحود نداشته و بتداً ح ق

شود،

فر ةید:

راد از ایلن نلوت عالم ،عالم فتال خداونلد اسلت نله عالم لاتل او؛ چلرا کله
هیف ا ر از عام لات خداوند که عین لات اوست ،پوشید نیست.

ایشةن در توضی این نوت از عام

فر ةیمد:

چمللین عاملل چیللز غیللر از وحودشللدن و تح للقیللةفتن آن ا للور و اشللیة
نیسللت .درواقللآ تح للق عاللم فتالل خداونللد بلله تمللة فتایللت و وحودیللةفتن
تاللومهللةی اسللت کلله عاللم لاتل خداونللد بلله آنهللة تتاللق داشللت .بلله بیللةن دیگللر
این تالوم هلة بلة وحلود عیمل خودشلةن تالوم بله عالم ح لور بلرا خداونلد
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هسللتمد و عاللم او ةنمللد عاللم للة خاوقللةتِ دارا لهللن ،کلله از طریللق گللرفتن
للورت از اشللیة در لهللن خود للةن بلله آنهللة عاللم پیللدا ل کمللیم نیسللت؛ یتم ل از
سمخ عام حصوک نیست.

کمد که فر ود:

ایشةن روایت را از کتة توحید دوا از ا ةم ةدا(ت) ن ن

«همللوار خللداى عللز و حللن پروردگللةر للة بللود و عاللم ،لات او بللود بللدون
ایمکلله تاللو
عام

داشللته بةشللد و بتللد از آنکلله وحللودات را آفریللد آن وقللت

بر آن خاوقةت تتاق گرفت و عام

ایشةن در توضی این روایت

داراى تاوم شد».

گوید:

للراد از ایللن عاللم ،چیللزى نریللر عاللم للة کلله للورتهللةى لهم ل اسللت ،نم ل
بةشللد و عاللم خللدا بلله عللةکم کلله بتللدهة آفریللد نریللر عاللم ی ل
خةنهاى که بتلدهة ل خواهلد بسلةزد نیسلت .یل

تملةر وقتل

تمللةر بلله قیةفلله
ل خواهلد خةنلهاى

را بسللةزد للورت از آن خةنلله را در لهللن خللود ترسللیم نمللود  ،طبللق آن ن شلله بمللة
را

سلةزد بله طلورى کله اگلر بتلد از سلةختن آن را خلرا کلرد ،بلةز آن لورت

لهم به حلةي خلود بلةق اسلت .چملین عامل را عالم کال
خللداى تتللةک
لات

للدق

ل نة ملد ،کله در لورد

حللةي اسللت .باکلله عاللم او عبللةرت اسللت از لات او ،و

عین عالم او بله تاو لةت اسلت .وقتل هلم تالوم در خلةرج تح لق ل یةبلد،

لات آن تاوم عین عالم خلداى تتلةک بله آن اسلت ،بلة ایلن تفلةوت کله عالم اوکل
عاللم لاتل و للفت لات خداسللت و عاللم دو ل عاللم فتال و للفت فتللن اوسللت
(اکمیزان ،ج .)149 :19

لَ ِّرَّددظسَِ ََ
عال له در هملین راب له در تفسلیر آیلله شلریفه ََََ َ...تد َََ َُِّيددظّسَُند َ ِِّنهَ َظَ َد َ
َِّ َعختٌَََ ِّتََّسَ َِّّ َيلََءَ قَرنو َ ََيَتَّخَ ََقَرَنٌخَشهس َ َ( َ...آي عمران)140/

فر ةیمد:

للراد از عاللم خداونللد بلله ایمللةن للل مین در ایللن آیلله کلله تح للق آن مللو بلله
ا تحللةنهللة اکهل از قبیللن حهللةد شللد اسللت ،ظهللور ایمللةن للل مین بتللد از ب للون و
خفللةى آن اسللت ،نلله ایمکلله خللدا عاللم بلله ایمللةن آنهللة نداشللت و بتللد از حهللةد آنهللة
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حة للن شللد؛ چللرا کلله خداونللد تتللةي حةهللن بلله حللةي للل مین نیسللت.

درواقللآ عاللم خداونللد بلله حللوادد و اشللیة و از آن حمالله ایمللةن للل مین ،همللةن
وحلود آنهلة در علةکم اسلت و وحلودات بلله علین وحودشلةن تالوم خداونلد هسللتمد
نلله بللة للورتهللةی کلله از آنهللة در لهللن ترسللیم کمللد .همةنمللد للة خاوقللةت دارا
لهلن کله عاللم لة بلله اشلیة عبللةرت اسلت از گللرفتن لورتهللةی از آنهلة در لهللن
خود ةن (اکمیزان ،ج .)28 :4

بلله اعت للةد عال لله تز لله چمللین تفسللیر از عاللم فتالل خداونللد بلله خاوقللةت ایللن
است که وقت خداى تتلةک بخواهلد بله چیلزى علةکم شلود او را خالق ل کملد .بله تتبیلر
دیگلللر اراد عالللم و دانسلللتن در خداونلللد نسلللبت بللله چیلللز عبلللةرت اسلللت از اراد
ایجللةدکردن همللةن چیللز توسللو خداونللد .در آیلله للورد بحللث نیللز چللون للل مین را
وحود و ح ق گرفتله اسلت پلد تملةى عالم بله ایملةن آنهلة ایلن خواهلد بلود کله خلدا
خواسته است ایملةن لل مین ظلةهر شلود ،و چلون ظةهرشلدن ایملةن ةنملد هلر چیلز دیگلر
بةیللد بللر طبللق سللمت حةریلله در اسللبة و سللببةت للورت بگیللرد ،کللذا چللةر اى نیسللت
حز ایمکه ا ور و لحمههلةی را بلهوحلود بیلةورد ،تلة ایملةن لل مین کله قبلن از وقلوت آن
حمههة خف و در بةطمشةن پمهةن بود ظةهر شود (اکمیزان ،ج .)29 :4
عال ه بله ایلن ال

کله عالم خلدا بله خاوقلةت بتلد از آفلریم

علین خلود تالوم

اسللت در حللة دیگللر تصللری کللرد  ،ل فر ةیللدَ « :ةتِددََةتِددظَِةتددٌَحَددورَُ
ظالش ظءَق ََ اليلظََ َهدوَةد لَ ِّد

َ َةتدٌَحَدورَُ هدظَ عد َ اليلدظََ َهدوَةد لَ

جددوََ الشدد ظء» (همللةن ،ج )253 :15اکبتلله ایشللةن در آرللةر فاسللف خللود از قبیللن ُهظيددک
ِّحَِددَ در راب لله بللة کیفیللت عاللم خللدا بلله خاوقللةت بتللد از آفللریم

آنهللة بللین

وحللودات جللرد و للةد تفصللین قةئللن شللد  ،وحللودات جللرد را تاللوم ح للور
خللدا بللة وحللود عیمیشللةن ل دانللد .در حللةک کلله وحللودات للةد را تاللوم ح للور
خدا بهواس

ورتهة

جردشةن

داند:
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«هملله وحللوات غیللر خداونللد تتللةي تاللويهللة او هسللتمد کلله بللة وحللود
خودشللةن در نللزد او حةضللر هسللتمد پللد وحللودات تاللوم بلله عاللم ح للور
بللرا خداونللد در رتبلله وحللود خللةرح خودشللةن هسللتمد .وحللودات جللرد
بلللة هملللةن وحلللود خلللةص خودشلللةن بلللرا خداونلللد تالللوم ح لللور انلللد و
وحللودات للةد بللة للورتهللة

جللرد خودشللةن بللرا او تاللوم ح للور

هستمد (» .ر .م؛ عال ه طبةطبةئ  ،1386 ،ج .)1125 -1126 :4

 .3علم با واسطه خداوند
قللرآن از عامل بللرا خداونللد سللخن ل گویللد کلله بلله واسل ه برخل

خاوقللةت

بللرا

او حة للن ل شللود .خداونللد تتللةي در سللور ا بلله عاللم خللود نسللبت بلله اعمللةي و رفتللةر
انسلةن و حتل وسوسللههللة درونل او اشللةر کللرد و فر للود اسللت إِذَيَتَتَ َّد َ ِِّستَتَ ِّ ددظَِِ
ةَلَِ ِّ ََِ لَِ ََةَلَِ ِّشِِّظََِقَعَ د ٌَقدظََيَتفَد نََقَدلََقَدوخَیََإَِِّّدظَََِّ َيخد ََََرَقَ د ٌََةَتَ د َ (ا)18-17 /؛
(بلله خللةطر بیةوریللد) همگللة

را کلله دو فرشللته راسللت و چ ل

کلله للالزم انسللةنمد اعمللةي

او را دریةفت ل دارنلد .انسلةن هلیف سلخم را بلر زبلةن نمل آورد گلر ایمکله هملةن دم،
فرشتهاى راق

و آ ةد براى انجةم ی وریت (و ضبو آن) است.

عال لله طبةطبللةئ ضللمن تفسللیر ایللن آیللةت ،تللذکر ایللن نکتلله ل شللوند کلله ایللن آیلله
در دد بیةن نلوع دیگلر از عالم بلرا خداونلد تتلةي غیلر از عامل کله خلود خلدا بله
لاتلله نسللبت بلله هللم چیللز دارد ،ل بةشللد .ایللن عاللم ،عام ل بللة واس ل ه اسللت و از طریللق
نوشتن اعمةي انسةن توسلو دو فرشلته وکلن بلر او ح لق ل شلود .طبلق ایلن آیلةت ایلن
دو فرشللته للی ور ربللت و ضللبو اعمللةي و رفتللةر انسللةن ،یکل بللر طللرو راسللت و دیگللر
بللر طللرو چل

او نشسللته و اعمللةي او را ربللت ل کممللد و خداونللد بلله غیللر از عامل کلله

ب ل واس ل ه نسللبت بلله انسللةن و رفتللةر و اعمللةي او دارد ،از ایللن طریللق نیللز نسللبت بلله آنهللة
عاللم دارد .اکبتلله للراد از بیللةن ایمکلله دو ا ل

در چل

و راسللت انسللةن نشسللتهانللد نللوع

تم یللن اسللت کلله در آن دو طللرو خیللر و شللر انسللةن را کلله حسللمةت و گمةهللةن مسللو
بللله آن دو حهلللت اسلللت ،بللله راسلللت و چلل

حسلللوس انسلللةن تشلللبیه نمةیلللد (ر .م؛
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جلللرد از لللةد انلللد و در

حهت قرارگرفتن برا آنهة تمة ندارد.
در سللور انف للةر از فرشللتگةن سللخن بلله یللةن آ للد اسللت کلله سللئوي ربللت و ضللبو
اعمللةي انسللةن هسللتمد و نسللبت بلله تمللةم اعمللةي او آگللةه دارنللد

ََإََِِّةَتَدد خَنٌخَِّحَددظ َرَ لََ

یَ َ قْظَیَظََ ِ لََيَعختَِسوََِقَدظََََفعَتندوََِ (انف لةر .)10-12/عال له طبةطبلةئ بلر اسلةس ایلن آیلةت
گویلد :فرشلتگةن در تشلخی

اعملةي نیل

از بلد لة و تمیلز حسلمه آن از سلیئه آن دچلةر

اشتبة نم شوند .پلد طبلق ایلن آیلةت الئکله ملز از خ لة هسلتمد ،هلمچملةن ملز از گملة
هستمد .بمة بر ایلن الئکله بله افتلةي بشلر بلة همله حزئیلةت و لفةت آن احةطله دارنلد و آن را
همةن ور که هست حفظ

کممد (ر .م؛ اکمیزان ،ج .)226 :20

 .4علم به غیب و شهادت
عال ه طبةطبةئ بح ل در راب له بلة علةکم بله غیل

و شلهةدتبلودن خداونلد تتلةي لر

کممد و در توضلی آیله هسدوَََ ِّتَّدَسََ َِّّد ََُالَإِِّدََََإِالََّهسدوَََةدظَِّ ٌَسَ ِّغَ خد ََِ ََ ِّشَّدهظََ َةَِهسدوَََ
ِّ َّحخِلنَ ِّ َّح ٌس (حشر)22 /

فر ةیمد:

لللراد از کامللله «شلللهةدت» چیلللزى اسلللت کللله شلللهود و حةضلللر در نلللزد
للدرم بةشللد ،هللمچمللةن کلله کاملله «غیلل » تمللةى خللةک
غی ل

آن را لل دهللد.

و شللهةدت ،دو تمللةى اضللةف و نسللب هسللتمد ،بلله ایللن بیللةن کلله مکللن

اسللت یلل

چیللز بللراى کسلل یللة چیللزى غیلل

و بللراى شخصلل و یللة چیللزى

دیگللر شللهةدت بةشللد .تز لله تح للق شللهود ،نللوع احةطلله حسل  ،خیللةک  ،ع ال
و یة وحودى شةهد بر وحود شهود

بةشد.

بة توحه به این توضی  ،عال له بیلةن ل کمملد کله هلر چیلزى کله بلراى لة غیل

و یلة

شللهةدت بةشللد ،از آنجللة کلله تحللت احةطلله خداونللد تتللةي بللود و خداونللد نسللبت بلله آن
حلیو اسلت ،تالوم خداونللد خواهلد بلود .کللذا خداونلد تتلةي هلم عللةکم بله غیل

و هللم

علةکم بله شلهةدت اسلت و غیلر از او هلیفکللد ایلن چملین احةطله عامل نلدارد؛ چلرا کلله
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غیر خلدا هلر کلد کله بةشلد ،وحلودش حلدود اسلت و احةطله او حلدود بله چیزهلةی
اسللت کلله خداونللد تتاللیم

داد اسللت؛ ا للة خللود خللداى تتللةک غیلل

عالل اتطللالا

اسللت و هللیف وحللود بلله هللیف وحه ل نم ل توانللد بلله او احةطلله یةبللد ،همنمةنکلله خللود
خداوند نیز به ایلن ال

لََأَيخد يهٌِخََ ََقدظََ
تصلری کلرد و فر لود اسلت .يَعختَد ٌَسَقدظََ َد خ َ

لَتفَهسٌخَ ََالَيسح طنوََِ َََِةَتِظً (طه( .)110/اکمیزان ،ج .)222 :19
ایشللةن همنمللین در لیللن آیل

َ...قددظََََسد خحظَُ ََقددظَيََنددوِنَِّد َأََِأَقنددوَََقددظََِّد خ ََ

ِّ َ ِحَقٍَّإَِِینرِسَقنتتنَسَ َ َ خَةَتَِختَدَسََََعختَدٌسََقدظََ د َََُفِد ََ ََالَأَةختَدٌسََقد َظَ د َََُفَِد َََإَُِّد َََ
أَُددََِةَدد َّّسَ ِّغن سددوُِ ( ةئللد  .)116/بح لل را در للورد گسللتر نة حللدود عاللم حللق
تتةک و عام به هر غیب

ر کرد ،

فر ةید:

خداونللد تتللةي عللةکم بلله هللر چیللز اسللت .ا للة عاللم او ةنمللد عاللم للة بلله
یکللدیگر نیسللت ،باکلله او آننلله را کلله ل دانللد بلله احةطلله ل دانللد ،در حللةک
کلله هللیف کللد و چیللز نمل توانللد بلله او احةطلله یةبللد؛ چللرا کلله خداونللد تتللةي
تبودیسللت نة حللدود و بللر خللالو او هللر چیللزى حللدود و للدر اسللت بلله
طورى که از حدود خود نم تواند تجةوز کمد.

همنملین اگلر در بخل

دیگلر از آیله شلریفه خداونلد تصل

بله علالماکغیلو بللودن

شود ،بله ایلن تمةسلت کله عالم تلةم بله حمیلآ غیل هلة بله لورت انحصلةر در اختیلةر
خللداى عللةکم اسللت ،هللر چیللزى کلله بللراى یل

وحللودى حةضللر و بللراى سللةیر وحللودات

غةی ل اسللت ،بللراى خداونللد حةضللر و تحللت احةطلله او ل بةشللد .تز ل ایللن سللخن ایللن
است کله کسل و چیلزى هرگلز نتوانلد بله غیل چیلز دیگلرى کله خلدا علةکم بله آن اسلت
و یللة بلله غی ل خللود پروردگللةر را یةبللد ،بللراى ایمکلله او خللود خاللوق اسللت حللدود کلله
نم تواند از نحو خا ت و آفریمش که دارد ،تجةوز نمةید.
پللد تمهللة خللداى سللبحةن عللالماکغیللو اسللت و اگللر هللم فللرض شللود کلله کسلل
( ةنمللد انبیللة و اوکیللة) بلله چیللزى از غی ل خللدا احةطلله یةبللد ،ایللن احةطلله ،ح ی ل نخواهللد
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احةطلله یةفتلله احةطلله

حللیو نیسللت ،باکلله حللة بلله احةطلله خداسللت و

تتالق گرفتله او را بله بت ل از غیل هلةى خلود احةطله دهلد،

همنمللةن کلله ایمکلله فر للود اسللت

ََالَيسحَ طنددوََِ ِشَدد خءَقَددلَةَتَِددَََإَِِّّددظَ ِِددظَشددظءَ

(ر .م؛ اکمیزان ،ج) .247-246 :6
فخللر راز نیللز در همللین راب لله بح لل را لیللن آیلله  23سللور انفللةي للر کللرد
اسللت

َََِّدوخَةَتَدٌََ ِّتَّدَسَ د هٌِخَلَ خد ًََََُِّخدَِعَهسٌخَ َََِّدوخَأََخدَِعَهسٌخََِّتَوََِّّدوخ َ ََهسدٌخَقسعخ ِخنددوَِ

(انفةي)23/؛ و اگلر خداونلد خیلرى در آنهلة ل دانسلت( ،حلرو حلق را) بله گلوش آنهلة
رسلةند وکل (بلة ایلن حلةي کله دارنلد )،اگلر حلق را بله گلوش آنهلة برسلةند ،سلرپین
کرد و روگردان

شوند.

فخر در تفسیر این آیه ،تاو ةت خداوند را بر چهةر قسم ت سیم

کمد:

 -1همه وحودات؛
 -2همه تدو ةت؛
 -3ایمکه هر وحود اگر تدوم بود ،چه حةک داشت.
 -4ایمکه هر چیز که تدوم است ،اگر وحود

بود در چه حةک بود.

فخللر دو قسللم اوي از عاللم خداونللد را عاللم بلله واقتیللت و دو قسللم دوم را نیللز عاللم بلله
ا للور

للدر و فرضل کلله واقتیللت نیسللتمد ،ل دانللد .او تت للد اسللت کلله للراد از عاللم

خداوند در آیله لورد بحلث ،عالم بله واقتیلةت نیسلت ،باکله عالم از نلوت دوم اسلت کله
عام به ا ور فرض

َلَأنل ِجسدوََالَيَخ نجسدوَََِقَعَهس َدٌخَ
ل بةشلد .نریلر ایلن آیله شلریفه َِّدا َ

َََِّداَلَقنوََتنددو َالَيَرصسد ن َُهسٌخَ َََِّداَلََُصَد ن هسٌخََِّ س دوَُِّّلََّ ََُِّخ ددظرَ (حشللر)11-12/و

َََِّ دوخَ

رسَُّ ََِّعظَس ََِِّظَُنهسو َةَرَس (انتةم)28/
درواقللآ ایللن قبیللن آیللةت اشللةر بلله ا للور تللدو دارنللد کلله اگللر وحللود لل داشللتمد،
خداوند از چگونگ و حةکت آنهة اطالت داشت (ر .م؛ فةتی اکغی  ،ج .)471 :15
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نتیجه
بررس ل دیللدگة عال لله طبةطبللةئ در راب لله بللة عاللم خداونللد تتللةي نسللبت بلله خاوقللةت
نشلةن داد کله ایشللةن در ایلن راب لله بلرا عاللم خداونلد سلله رتبله قةئلن اسلت؛ رتبلله اوي
یللة خللزائن شللد اسللت.

رتبللها اسللت کلله در آیللةت قرآنل از آن تتبیللر بلله فللةت غیل

این رتبه رتبه ا اسلت کله حلز خلدا کسل بله آن دسترسل نلدارد .ویدگل ایلن رتبله
اطللالا و تحللد آن اسللت .رتبلله دوم رتبلله کتللة

بللین اسللت کلله رتبللها اسللت کلله

شللة ن دقیللق تللرین حللدود وحللودات و حللوادد ل بةشللد .عال لله از وحللودات کلله از
رحاه خزائن بله رحاله کتلة

بلین نرسلید بةشلمد ،تتبیلر بله غیل

الق نملود اسلت.

همنملین وحلودات کلله بله ایللن رحاله رسللید بةشلمد ،اگلر تتاللق عالم للة قلرار بگیرنللد
از آنهلة بله شللهود تتبیلر ل کمللد .ا لة اگللر تتالق عالم للة نبةشلمد آنهلة نیللز غیل
بللود .ایشللةن رحالله سللوم را رحالله وحللود عیم ل و خللةرح

خواهمللد

وحللودات ل دانللد .ایللن

رحاه هملةن چیلز اسلت کله ایشلةن از آن تتبیلر بله عالم فتال خلدا ل نمةیلد و هملةن
عاللم خللدا بلله خاوقللةت بتللد از آفللریم
عام خدا به خاوقةت قبن از آفریم

اسللت .در حللةک کلله دو رحالله قبللن نللةظر بلله

آنهةست.

فخللر راز نیللز در راب لله بللة عاللم خداونللد بلله خاوقللةت بتللد از آفللریم

آنهللة للدع

اسللت در للوارد کلله اسللتتمةي عاللم بللرا خداونللد در چمللین للوارد شللد اسللت ،از
بة استتمةي جةز است که در آن راد از عام تاوم است.

مقایسه و هررسی علم داوند متدال هه مخلوقات از منظر عالمه طباطبائی (ره) و فخر راز
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