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Abstract 

Divine Attributes and their reflection in the flowing of 
history and its stages is one of the most important issues in the 
theoretical philosophy of history that has attracted the attention 
of philosophers of history. This issue has become doubly 
important because it relates to human free will and the extent 
and manner of his role in history. This article has tried to 
examine the three attributes: "Lordship", "Knowledge" and 
"Will" along with a description of the concept of "Fate and 
Destiny" (Ghadza' and Ghadar) based on the words of Amir al-
Mu'menin Ali (AS), especially in Nahj al-Balaghah, and besides 
explaining the concept of their sovereignty over the history, 
proves its incompatibility with determinism.  The findings of this 
study indicate that in the view of Amir al-Mo'menin Ali (AS), if 
these attributes do not rule over the history, history will decline, 
and since according to the teachings of Islamic revelation, the 
free will of man, itself is one of the elements of historical events, 
believing in the dominance of these attributes does not limit the 
scope of human free will and formative authority . 
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   البالغهاکمیت صفات الهی در جریان تاریخ از دیدگاه نهج ح
 

 **محسن الویري                              *معصومه حاجی مقصودي 
 

 چکیده 
مهم  مباحث  از  تاریخ،  مراحل حرکت  و  در حرکت  آن  بازتاب  و  الهی  صفات 

ي نظري تاریخ است که نظر فیلسوفان تاریخ را به خود جلب کرده است. این  فلسفه
آفرینی او در رو که در پیوند با اختیار انسان و میزان و چگونگی نقشمسأله ازآن

ش رو کوشیده است سه صفت تاریخ است، اهمیتی مضاعف یافته است. نوشتار پی
استناد سخنان ربوبیت، علم و اراده را همراه با تقریري از مفهوم قضا و قدر الهی، به

به علی(ع)،  نهجامیرمؤمنان  در  مفهوم ویژه  تبیین  ضمن  و  کند  بررسی  البالغه، 
آن تالزمحاکمیت  تاریخ،  بر  یافتهها  کند.  اثبات  را  جبر  با  آن  این نداشتن  هاي 

ي آن است که در دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، اگر این صفات دهندهانپژوهش نش
باتوجهزوال میبر جریان تاریخ حاکمیت نداشته باشد، تاریخ روبه به اینکه رود و 

ي انسان، خود یکی از عناصر رویدادهاي تاریخی هاي وحیانی، ارادهبراساس آموزه
ي اختیارات تکوینی انسان ن دامنهاست، باور به حاکمیت این صفات، به محدودکرد

 انجامد. نمی

 البالغه.ي نظري تاریخ، نهجي الهی، فلسفهربوبیت الهی، علم الهی، اراده   کلیدي:گان واژ
 

 . مقدمه 1
اي در عالم به وجود  ي عالم حاکم است و ذرهبینی توحیدي، صفات خدا بر همهدر جهان

ي الهی است. از ي ربوبیت، علم و مشیت و ارادهیابد، مگر آنکه در حیطه آید یا تغییر نمینمی
انسان هم در وجدان خود، خود را آزاد می انجام  طرفی،  پندارد و در درون خود، قدرت بر 

یابد؛ زیرا خدا او را آزاد آفریده و به او قدرت انتخاب و اختیار عنایت کرده است.  یکارها را م
هاي در گذر زمان هستند، حاکمیت این صفات الهی بر انسان، نشان از ازآنجاکه تاریخ، انسان

از مباحث مهم در جریان حرکت  حاکمیت این صفات بر جریان تاریخ است. بنابراین یکی 
 میت این صفات بر جریان تاریخ است.  تاریخ، تبیین حاک

 

_____________________________________________________ 
 ma.maghsoudi0@gmail.com                         دانش آموخته دکتري دانشگاه قرآن و حدیث قم  *

 alvirim@gmail.com                                                                   دانشیار دانشگاه باقرالعلوم قم      **
 11/6/99تاریخ پذیرش:                                                          18/4/99تاریخ دریافت: 



 ۸۱   البالغهاکمیت صفات الهی در جریان تاریخ از دیدگاه نهجح

 بیان مسأله .  1.  1
ي شناخت البالغه به دنبال مباحث عمیق معرفتی در زمینهامیرمؤمنان علی(ع) در نهج

احاطه  به  توجه  و  فوق خدا  را  خود  قدرت  که  مستکبران  تهدید  و  تاریخ  بر  الهی  ي صفات 
حاکمیت صفات الهی ازجمله ربوبیت، ي  دانستند، مطالب بسیار ارزشمندي دربارهها میقدرت

اراده الهی بیان داشتهعلم و  صدد است به مسائلی نظیر حاکمیت   اند. پژوهش حاضر دري 
ي الهی بپردازد و به تناسب آن، به حاکمیت قضا و قدر الهی بر  صفت ربوبیت، علم و اراده

 البالغه بررسی کند. هجمؤمنان علی(ع) و با تکیه بر کتاب شریف نتاریخ را از دیدگاه امیر
 ي پژوهش پیشینه.  2.  1

ي الهی قائل شدند. از  ي غربی در تفسیر تاریخ، به تأثیر جبري ارادهگروهی از فالسفه
داند. ویکو که  ي خدا میگاه ارادهطرفداران معروف این نظریه بوسوئه است که تاریخ را جلوه 

کند  یکی از فیلسوفان تاریخ در عصر جدید است نیز مفهوم سنتی مشیت الهی را مطرح می
شود که جریان تاریخ مسیرش را بدون توجه به تالش و اقدام افراد ش معتقد میاو در نظریه 

ي اسالمی به تبعیت از قرآن  )، اما فالسفه153ـ152، صص  1390توانی،  کند (مالئیطی می
انسان  اختیار  درنظرگرفتن  با  را  تاریخ  بر  الهی  صفات  حاکمیت  دین،  پیشوایان  تبیین  و  ها 

هایشان، به نقش  ایان دین، امام علی (ع) است که در ضمن فرمایشي پیشوجملهاند. ازکرده
ها، در تاریخ پرداخته است. بنابراین تبیین  صفات الهی، همراه با در نظر گرفتن اختیار انسان

 اي دارد.حاکمیت صفات الهی بر تاریخ، اهمیت ویژه
سفی شیعه،  ي پژوهشی این مسأله باید گفت در کتب کالمی و فلي پیشینه در زمینه 

صورت عام، به تبیین صفات الهی حاکم در جریان تاریخ پرداخته شده است؛ ازجمله در آثار  به
اهللا متقدمینی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و در آثار متأخرینی مانند شهید مطهري، آیت

شده    آملی. مقاالتی هم در این زمینه نگاشتهاهللا جوادي اهللا سبحانی و آیتیزدي، آیتمصباح
ي  صادقی، مقاله) از عبداهللا حاجی1388ي «والیت، تجلی توحید ربوبی» (است؛ ازجمله مقاله

انسان باتوجه  الهی و اختیار  از مرصاد حاج1391هاي شر» (به مشکل پدیده«علم  ایلیچ و ) 
مقاله کیاشمشکی،  «مسألهابوالفضل  میانهي  رویکردهاي  در  اختیار  و  جبر  و  ي  غربی  گراي 

(اسالم اژه1392ی»  محمدعلی  و  علوي  فخرالسادات  از  مقاله)  و  «رابطه اي  ربوبیت ي  ي 
) از یداهللا ربیعی و حمید نگارش.  1395ي قرآن» (توحیدي و عنایت الهی در نظام اندیشه

ي تبیین حاکمیت  ي این آثار مطالب مفیدي در این زمینه آمده است، اما دربارهگرچه در همه
ارا علم،  ربوبیت،  امام صفت  منظر  از  بشریت  تاریخ  حرکت  مسیر  در  الهی  قدر  و  قضا  و  ده 

علی(ع)، بحث جامعی صورت نگرفته است. این تحقیق در صدد بیان این مسأله و چگونگی 
 آن است. 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش.  3.  1
ي صفات الهی بر تاریخ، تأثیرات مهم علمی و عملی در زندگی  شناخت چگونگی سلطه 

است؛ زیرا براي مؤمنان موجب اطمینان نفس و ترغیب به استقامت در مسیر ها داشته انسان
حق است و به فاجران و کافران درخصوص سرانجام مخالفت با انبیا و اوصیا و فرامین الهی  

اي دارد. در طول دهد. در میان اوصاف الهی، صفت ربوبیت، علم و اراده اهمیت ویژههشدار می
اند و  جامعه حاکم بوده، مشرکان ربوبیت الهی را نادیده گرفته  تاریخ، هر زمان که شرك بر

ي الهی، به فاجران و منحرفان جرئت داده که با حق مخالفت کنند  نکردن به علم و ارادهتوجه 
و از مسیر توحید منحرف شوند؛ بنابراین علم و آگاهی از کیفیت و قلمروي تأثیرگذاري این  

 ارد.اي دصفات در تاریخ، اهمیت ویژه
 

 . نقش صفات الهی در حرکت تاریخ 2
 حاکمیت ربوبیت الهی  .  1.  2

اصل واژه به معناي  ي رب گرفته شده است.  ربوبیت از صفات کمالی خداست که از واژه 
شود؛ همچنین اصالح چیزي و قیام براي آن است و رب، به مالک، خالق و صاحب گفته می

(ابن فارس،   را  381، ص2، ج1404رب، اصالحگر چیزي است  مالک  ). برخی فقط معناي 
،  دانان هم گفته است: الرب). یکی از لغت130، ص1، ج1404اند (جوهري،براي آن بیان کرده

ایجاددراص از حالتى  ل به معنى تربیت و پرورش است؛ یعنى  کردن حالتى در چیزى، پس 
طور مطلق، جز براى خداى  گوید: الرب بهوکمال آن برسد و میدیگر، تا به حد نهایى و تمام

،  1412هاست (راغب اصفهانی،  شود؛ زیرا او متکفل مصالح موجودات و آفریدهتعالى گفته نمى
تر است؛  و مالک گفته شده که وصف رب از وصف مالک فخیم  ي رباژه). در تفاوت و336ص

).  180تا، صبیشدن قدرت بر تدبیر مملوك نهفته است (عسکري،  زیرا در معناي رب، محقق
مالکیت    توان گفت رب، مالکی است که امر تدبیر و اصالحگري مملوك را برعهده دارد.پس می

ما که  است  اعتباري  و  حقیقی  قسم  دو  میبر  داده  نسبت  خدا  به  حقیقی  زیرا لکیت  شود؛ 
شدنى نیست و مالکیت اعتبارى، با بطالن اعتبار،  مالکیت خداى تعالى در قبال عالم، باطل

شود؛ زیرا ممکن  شود. پس روشن است که مالکیت حقیقى، جداى از تدبیر تصور نمیباطل مى
ها، در هستى  روى و درون آن   يي موجودات زنده و غیرزندهنیست زمین و آسمان با همه

او مستقل و بی از  امر  خود محتاج به خدا باشند؛ ولى در آثار هستى  نیاز باشد، پس تدبیر 
جز خویش است (طباطبایی،  ي عالم هستی از او خواهد بود، پس او رب تمامى هستی بههمه

   ). 22ـ21، صص1ق، ج1390



 ۸۳   البالغهاکمیت صفات الهی در جریان تاریخ از دیدگاه نهجح

ي اموري را در عالم است، به همهاز تجلیات ربوبیت خداي سبحان این است که هرچه  
ي امور کند و از طرفی، تعیین استعداد خاص و هدایت همهي آن است، تجهیز میکه شایسته

هاست که با همان، تمام امور نظام  و اشیا، براي رسیدن به غایتی است که مناسب با شأن آن
جاري است و این همان  یابد. این تدبیر، بدون هیچ توقفی، در تمام لحظات  عالم تکوین می

(قنادي،   است  تکوینی  براي  172ق، ص1433هدایت  خویش  کالم  در  هم  علی(ع)  امام   .(
 فرماید: استمداد از خدا، به ربوبیت عام الهی اشاره می

داشته که آن را جایگاه فروشدن شب «بارالها! اي پروردگار آسمان برافراشته و فضاي نگاه
از  و روز قرار دادي و مسیر حرکت خورشید و مکان آمدوشد ستارگان ساختی و جماعتی 

 ). 366، ص171ي ، خطبه 1390رضی، فرشتگانت را در آن ساکن کردي!» (شریف
خالقیت او جدا نیست؛ زیرا کسی که خالق نیست،  از طرفی مالکیت و ربوبیت الهی از  

ي تکوینی و تشریعی بر مخلوقات داشته باشد و از طرفی،  تواند مالکیت حقیقی و سلطهنمی
ي خالق موجودات است که بر حدود و جهات درونی و بیرونی و هدف و مصحلت و مفسده

آن آن  تدبیر  و  ربوبیت  توانایی  و  دارد  آگاهی  داردها  را  الف، 1393آملی،  (جوادي   ها 
 فرماید: ؛ امام علی(ع) می)427ـ426صص

«جز این نیست که من و شما بندگان و مملوك خداوندي هستیم که پروردگاري جز او  
نیست، مالک چیزي از ماست که ما خود مالک آن نیستیم، خداوندي که ما را از آنچه در آن  

بیرون آورد و به آنچه صالحمان بود درآ ورد، هدایت را جایگزین گمراهی ساخت و  بودیم، 
- 526، صص216ي  ، خطبه 1390رضی،  بینایى را پس از کورى به ما ارزانی داشت» (شریف

528.( 
اي از خالقیت او یا مالزم با آن توان گفت ربوبیت الهی، عین و نحوهاز بُعد دیگر هم می

بانی و نه با شفاعت، در خلقت و  طور استقاللی، نه با مشارکت و پشتیاست و غیر خدا، نه به
)؛ زیرا رب کسی  417، ص45ب، ج  1396آملی،  درنتیجه، در ربوبیت سهمی ندارد (جوادي 

گام، او را بهپرورد و گامکند و با اعطاي کمال، آن را میاست که امور مربوب خود را تدبیر می
میبه پیش  هدف  نوعی  سوي  است،  وجودي  امر  که  کمال  اعطاي  و  است برد  خلق  از 

امام(ع) هم در کالم خود، به این مالزمه اشاره   ).427ـ426الف، صص  1393آملی،  (جوادي 
اش ساخته فرماید: «نه آفرینش آنچه پدید آورد و تدبیر آنچه خلق کرد، خسته و درماندهمی

 ). 102، ص65ي  ، خطبه 1390رضی،  و نه ناتوانی از ایجاد کائنات او را متوقف نموده» (شریف
گیري) و هدایت تکوینی و تشریعی که مالزم آفرینش  تسویه (پردازش)، تقدیر (اندازه 

ي ابعاد تکوین و  ) و ربوبیت در همه3-1هایی از ربوبیت خالق هستند (االعلی:  هستند، جلوه
از آنِ خداي خالق است (جوادي  گونه که  ؛ همان)430ـ429الف، صص1393آملی،  تشریع، 
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لَا مَرْبُوبٌ» (شریف فرماامام (ع) می إِذْ  )؛ زیرا 308، ص152ي  ، خطبه1390رضی،  ید: «رَبٌ 
ي حوادث امکانی است گفته شده یکی از معانی رب، مالک است و خداي سبحان مالک همه 

گونه که بخواهد و هر وقت که اراده کند، از عدم به وجود و از وجود به عدم  ها را آنو آن
الهی به181، ص  9ج  ، 1358کند (خوئی،  تبدیل می ربوبیت  البته  طور مستقیم و مباشر  ). 

) و علل  608، ص  28ي  ، نامه1390رضی،  نیست، بلکه از طریق مالئکه، انسان کامل (شریف
لحاظ فلسفی، هر مؤثري در اثر خود حضور دارد. گیرد. بهو اسباب عادي و ظاهري صورت می

حضور و ظهور خداست، ولی حضور خدا در ي خداست، محل  تمام عالم هستی که آفریده
نوع تشکیکی است (عبدالهی، از  انسان  24، ص  1393هستی،  یا  به مالئکه  ربوبیتی که  و   (

ي ربوبیت الهی است  شود، به اذن خداست و مظهر و نشانهکامل و اسباب دیگر اسناد داده می
ی در هستی، از طریق  و به دلیل آنکه ربوبیت اله )430ـ429الف، صص 1393آملی، (جوادي 

از وجود حجت  گیرد، زمین لحظه انسان کامل و ولی و حجت خدا در زمین صورت می اي 
 ).24، ص1393ماند (عبدالهی، خالی نمی

زمینه همهخدا  تقرب  فراهم  ي  دارند،  که  اختیاري  و  اراده  تناسب  به  را  آفریدگان  ي 
گونه که گاهی  اند؛ بدینراه حق را نپیمودهشود که  کند. ربوبیت خدا حتی شامل کسانی میمی

ي راه، از طریق  شود و گاه فرصت گزینش و ادامهها فراهم میاسباب و مقدمات راه براي آن
فراهم می برایشان  استدراج  (همان، صصسنت  در  ).  23ـ22شود  انسان کامل  ربوبیت  پس 

پرستیده شود و شرك به تمام  هستی، باید به عبودیت خدا در هستی منجر شود و تنها خدا  
غلبه به علت  ائمه،  امر در دروان حضور  این  بربندد و  تاریخ رخت  از  ي ي جبهه وجوه خود 

باطل، در تعداد کمی تحقق یافت که در برابر دشمن درون و برون خود مقاومت کردند و در  
در کجبهه  مهدي(ع)،  امام  الهی،  با ظهور حجت  ولی  ورزیدند.  استقامت  جامعه،  ي حق  ل 

 کند.  عبودیت الهی تحقق تام پیدا می
 حاکمیت علم الهی.  2.  2

علم یکی از صفات خداي متعال است که بین صفت ذات و فعل مشترك است. علم ذاتی  
به مقام ذات و عین ذات متعلق است. خدا خالق هستی امکانی است و به ذات خود علم دارد؛  

کند؛ پس خدا به  به معلول خود نیز علم پیدا می  بنابراین وقتی علتی خالق موجودي باشد،
ي خدا، علم به ذات، مستلزم علم به صفات و افعال  تمام هستی علم دارد. به عبارتی، درباره

الف، صص  1393آملی،  است. پس خدا به مخلوقات جهان که فعل اوست، علم دارد (جوادي
   فرماید:اساس امام علی(ع) می؛ براین)322ـ321

هاي آنان  خداي را که با آفرینش خود بر آفریدگان تجلی کرد و با حجتش بر دل  «سپاس
ي کسانی است  ها شایستهآنکه بیندیشد، آفرید؛ زیرا که اندیشهآشکار گشت. موجودات را بی
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هاي غیب را شکافته  که داراي ضمایرند و خدا در نفس خود ضمیري ندارد. دانش او درون پرده
ي ، خطبه 1390رضی،  هاي رازناك احاطه یافته است» (شریفدقایق عقیدهها و  و بر پیچیدگی

 ). 204، ص 108
شکافد»، اشاره به این مطلب است که دانش  هاى غیب را مىاینکه «علم خدا اعماق پرده 

نادیده پنهان و  او پوشیده نیست و هیچ  گونهگیرد؛ بهاي را فرامىاو هر  از  اى که هیچ چیز 
هاى باطن موجودات هاى پیچیده و نهفته حاجبى مانع نفوذ علم او نیست و اینکه بر اندیشه

،  1362داند (بحرانی،  ها را مىترین رازهاى درون دل، به این معناست که دقیقاحاطه دارد
 ). 39، ص 3ج

عالم با  خدا  را ربوبیت  موجودات  که  کسی  زیرا  است؛  متالزم  موجودات  بر  او  بودن 
الف،  1396آملی، ها باخبر است (جوادي پروراند، از درون و برون، یعنی از ذات و عرض آنمی
خدا به تمام جزئیات عالم هستى علم دارد؛ هم قبل از ایجاد، هم هنگام    ). پس239، ص  42ج

ها. همچنین علم خدا عین معلوم  اي از لحظات و مراحل تطور آن ایجاد و هم در هر لحظه
به باشد، یعنی آن چیز موجود نیست (قنادي،  گونهاست،  اگر به چیزي علم نداشته  اي که 

ها نافذ است فرماید: «بلکه علمش در آنباره میراین). امام علی (ع) هم د107ق، ص  1433
). پس خدا از برون و 168، ص  91ي  ، خطبه 1390رضی،  و بر عددشان واقف است» (شریف 

انسان میدرون  (ع)  امام  دارد.  آگاهی  هم  میها  را  رازها  «خداوند  درونفرماید:  بر  ها  داند، 
،  86ي ، خطبه1390رضی، چیره است» (شریف بیناست، بر هر چیز احاطه دارد و بر هر چیز 

)؛ زیرا خدا به هر چیز کلی و جزئی و کوچک و بزرگی علم دارد و علم خدا به هر  136ص  
چیزي در هنگام حدوث آن، بالذات همان علم خدا به آن چیز، قبل از حدوث و ایجاد آن  

 ).423، ص 1، ج1358است (مغنیه، 
واقع از قبیل ذکر عام، بعد از خاص است؛ زیرا در ء» دري «له االحاطۀ بکل شیجمله 

ها به میان آمده و در این  ي علمى خدا به اسرار درون انسانهاى قبل، سخن از احاطهجمله 
  ).506، ص  3، ج1386ي اشیاي عالم است (مکارم شیرازى،  جمله، سخن از آگاهى او بر همه

ي بندگان، نه  پنهان نیست، نه نگاه خیرهفرماید: «هیچ چیز از خداوند  در سخنی دیگر می
برداشتن در شبی تار و نه در شامگاهی آرام ها، نه گامشدن به تپه تکرار سخن آنان، نه نزدیک

ي ، خطبه 1390رضی،  ها» (شریفافکند... و نه دگرگونی زمانکه ماه درخشان بر آن سایه می 
 ). 344، ص 163

پنهان  کند  مشخص  اینکه  براى  مخفى  امام(ع)  خداوند  علم  از  اشیا،  و  حرکات  ترین 
هاى او به بیابان  گذرد، چشمماند، مسافرى را فرض کرده که در شبى تاریک از بیابانى مىنمى

رود و براى  ها باال مىشود و از آنهایى نزدیک مىهایى زیر لب دارد، به تپهخیره شده و زمزمه
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رود.  دارد و در آن ظلمت و تاریکى به پیش مىهاى بلند برمىرسیدن به مقصد، با عجله گام
یقین اعمال  ها و پاهاى چنین مسافرى بر او مخفى نیست، بهخدایى که حرکات چشم و لب

آبادى و  و در شهرها  روشن  روزهاى  در  نمىبندگانش  پنهان  او  بر  (مکارم شیرازى، ها  ماند 
فرماید:  لهی هستند. امام(ع) می)؛ زیرا تمام اعضا و جوارح انسان مأمور ا312، ص 6، ج1386

گواهانِ   شما  اعضاي  فراگرفته.  را  آنان  دانشش  و  است  آگاه  ناپیدایشان  و  ریز  کارهاي  «از 
، 1390رضی،  اند، ضمیرهایتان جاسوسان اوست» (شریف هایتان سپاهیان حقاند و اندامخداي
 ). 496، ص 199ي خطبه 

ي علمی خدا بر همه  به گسترهدهد که باتوجهها هشدار میبنابراین امام علی(ع) به انسان
 چیز و بر درون و برون، انسان باید مراقب اعمال خویش باشد: 

«اى مردم! از خدایى پروا کنید که اگر بگویید، بشنود و اگر در دل نهفته دارید، بداند.  
شما را بگیرد  یابد و اگر بایستید، سوي مرگ پیشى گیرید که اگر از آن بگریزید، شما را دربه

 )834، ص203، حکمت 1390رضی، و اگر آن را از یاد ببرید، شما را به یاد آورد» (شریف
ي جهان و انسان را ي علم خدا فقط محدود به گذشته و حال نیست، بلکه آیندهگستره

می یکساننیز  فرمایشی،  در  امام  توصیف  داند.  چنین  را  حال  و  گذشته  به  خدا  علم  بودن 
اش به زندگانِ باقى است و علم او  اش به مردگان گذشته، همچون آگاهیفرماید: «آگاهیمی

آسمان  در  آنچه  الیه به  در  آنچه  به  اوست  علم  همچون  است»  هاست،  زمین  پایین  هاي 
). در فرمایشی دیگر، از علم خدا به آینده سخن  346، ص  163ي  ، خطبه 1390رضی،  (شریف 

 گوید: می
اش فراوان است. پس بخشود و در هرچه حکم کرد، عدالت نمود و  «خدایى که بردباري

ت. آفریدگان را به علم خود آفرید و به حکمت  دانسشود و سپري شده، میآنچه سپري می
 . )434، ص191ي ، خطبه 1390رضی،  خویش پدید آورد» (شریف

ي دیگري که باید اشاره کرد، این است که علم خدا ذاتی و استقاللی است و علم  نکته
ي مادي یا طبیعی است  سایر بندگان، غیراستقاللی و از نزد خداست. حال، گاهی بدون واسطه

ي اشیا یا با استمداد از گوش و چشم و دهان است واسطه علم لدنی نام دارد و گاهی به  که
ها محدود است و امام علی(ع) با استناد به آیات  ). پس علم انسان109ق، ص1433(قنادي،

 دارد: هایی، چنین بیان میقرآن، محدودیت علم انسان و گستردگی علم خدا را با ذکر نمونه
آگا  آیه برشمرده است: «علم غیب،  این  از قیامت و چیزهایی است که خداوند در  هی 

داند  هاست، میفرستد و آنچه را در رحم«علم قیامت نزد خداوند است و اوست که باران فرومی
داند در چه سرزمینی خواهد مرد...»  داند فردا چه خواهد اندوخت و کسی نمیو کسی نمی

داند: که پسر است یا دختر،  مادران است، می  ا در رحم)؛ خداوند سبحان آنچه ر34(لقمان:  
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زشت است یا زیبا، باسخاوت است یا بخیل، شقاوتمند است یا سعادتمند، هیزم آتش دوزخ  
نشین پیامبران است. این است علم غیبى که فقط خدا آن را  است یا در بهشت، دوست و هم

 ). 262، ص128ي ، خطبه 1390رضی، داند» (شریفمى
انسانبا از علم غیب، نسبت به  که سراسر عالم، مشهود  هاست؛ درحالیید دانست مراد 

خداست و چیزي براي او غیب نیست؛ زیرا حقیقت علم، شهود و حضور معلوم است و حضور  
 ). 292، ص5، ج1387آملی، بودن آن سازگار نیست (جوادي معلوم، با غایب

) و  107ق، ص1433بودن است (قنادي،  ي علمی خدا، خالقترین دلیل بر احاطهواضح
ي وجود مداوم خالق  این خالقیت و آفرینش هم امري مستمر است؛ زیرا مخلوقات به افاضه 

ي  ي پذیرش این ارتباط، مشاهدهرو دائم در محضر خالق خود هستند. الزمه نیاز دارند؛ ازاین
است.   خالق  میدائمی  ریشه  حقیقت  از همین  نیز  خدا  علم  خالق  گستردگی  هرگاه  گیرد. 

هاي وجودي موجودات ي حیات کند و این حیات را استمرار بخشد، تمام الیههستی افاضه
ي علم او خواهند بود. چون خداي متعال، هم ظاهر و باطن موجودات در محضر او و در حیطه 

ي موجودات، در هر زمان و  بخشد، بر همها حیات میهطور مستمر به آنرا آفریده و هم به
احاطه مکان،  گستردههر  نویسندگان،  ي  از  (جمعی  دارد  علمی  صص1394ي   ،93-94.(  

 گوید:  ي موجودات، چنین سخن میي علمی خدا به همهحضرت (ع) درخصوص احاطه 
ها و آمدوشد  ر خلوتگاهها و گناهان بندگان د«خداوند بانگ و فریاد وحوش را در بیابان

رضی،  داند» (شریفماهیان را در دریاهاي ژرف و تالطم امواج آب را در اثر وزش تندبادها می
 ). 486، ص198ي ، خطبه 1390

تکاملی هدفمندپس  و  صالحان  خط  در  تاریخ  جریان  همچنین بودن  و  تاریخ  بودن 
اند) و بر کل جریان  اجزاي تاریخ  ها (کهي الهی بر انسانقانونمندي آن، دلیل علم گسترده

ي علمی  ي شئون خود، و سرتاسر تاریخ بشریت، در احاطه ها با همهتاریخ است. پس انسان
ي افعال انسان و حوادث تاریخی  خدا و محضر اوست. البته باید توجه داشت که علم خدا درباره

آن معلوم است؛ بنابراین مستلزم ي مرتبط با او، همراه با مبادي تحقق و علل موجده و مبقیه
 ).  327الف، ص 1393آملی، جبر نیست (جوادي 

 حاکمیت اراده و اختیار الهی  .  3.  2
ي از آیین مسیحیت است و از آن با عنوان نگرش تاریخی مرسوم در غرب که برگرفته 

رویدادها و حوادث شود، پیش از رنسانس، خدا را در کنار تمام  سنت تاریخی الهوتی یاد می
آورد که بیشتر  قرار داده بود. این مفهوم الهوتی، نظمی را براي جامعه و تاریخ به ارمغان می

). در این نگرش،  47تا، صماند که این نظم به تاریخ تحمیل شده است (چایلد، بیبه این می
تاریخ، تنها با مشیت   هاي جامعه وآمديها و ناکارتمام رویدادهاي تاریخی، همراه با نابسامانی
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ي برتري برگشت پذیر نبود، به اراده شد. هر رویدادي که با ادرکات عقلی فهمالهی تفسیر می
می میداده  حساب  به  رنسانس  تا  الهوتی  نگرش  اساس  و  پایه  فکري،  سنت  این  آمد  شد. 

عِ مطلق  ). در این میان، گروهی از متفکران مسلمان نیز تاریخ را تاب75، ص  1375(رادمنش،  
 ).  16، ص1382زاده، اند (سجادي و عالمي الهی دانستهها و ارادهسنت 

وآمد با مدارا، در طلب چیزى است. ي الروْد به معناي رفتي اراده دراصل از مادهواژه
کردن است و دراصل، قدرت و نیروى ي اراده یعنى در طلب چیزى سعى و کوششولی واژه

از شهوت و نیاز و  آرزو ترکیب شده است و اسمى است که براى تمایل نفس به    است که 
گونه بودن یا نبودن انجام آن چیز همراه است؛ اینچیزي قرار داده شده و با حکم به سزاوار 

اراده، گاهى میل موجود در آغاز چیزي است و گاهى نتیجه و حکم درخصوص روایی انجام  
ي خداى تعالى  ي اراده درباره). اگر واژه371، ص  1412یا ترك چیزي است (راغب اصفهانی،  

نتیجه و  مراد، حکم  رود،  کار  معنى  به  از  زیرا خدا  مبدأ؛  به  نفسانى  تمایل  نه  است،  آن  ي 
  ي «الیرِیدُونَ، قصد و هدف است؛ مانند آیهبستن متعالى است. در انسان گاهى مراد از ارادهدل

(القص فَساداً»  وَ ال  الَْأرْضِ  فِی  کار می83ص:  عُلُوا  به  نیروى جبرى  برحسب  و گاهی  رود؛  ) 
روست که در جماد و حیوان هم  رود؛ ازاینطور که براساس نیروى اختیارى به کار میهمان

، ص  1412) (راغب اصفهانی،  77» (الکهف:  ي «جِداراً یرِیدُ أَنْ ینْقَضَرود؛ مانند آیهبه کار مى
ري، ابتدا آن کار و فوایدش را در ذهن خود ترسیم  ). پس انسان پیش از انجام هر کا372
کنار این علم، میل و شوق به انجام کار هم در او پدید آمد    کند (مبادي علمی) و اگر درمی

گیرد، ولی خدا در افعال خود، به ترسیم در  (مبادي کیفی نفسانی)، تصمیم بر انجام آن می
 فرماید:  ) میکه امیرمؤمنان علی (عذهن نیاز ندارد؛ همچنان

). اما این  82آید» (یس:  گوید: «باش! پدید میخواهد پدید آورد می«به هر چیزي که می
ها را بکوبد و با صدایی نیست که شنیده شود، بلکه سخن خدا  گفتن با آوازي نیست که گوش

همان فعلی است که ایجادش کرده و چنان فعلی پیش از آن وجود نداشته و اگر قدیم بود،  
 ).420-418، صص 186ي ، خطبه 1390رضی، مانا خداي دوم بود» (شریفه

فرماید:  که امام علی (ع) میدیگر، ذات الهی جایگاه انفعاالت نفسانی نیست؛ چنانازسوي  
)؛ زیرا سبقت، حدوث 100، ص  65ي  ، خطبه 1390رضی،  «لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَاالً» (شریف 

). عقل  330، ص  1، ج1358در ذات و صفات، قدیم است (مغنیه،  که خدا  طلبد؛ درحالیرا می
یابد که کسی او را مجبور نکرده و  گیرد، درمیوقتی ذات الهی و فعل صادر از او را در نظر می

دهد و  آزادانه کارش را انجام داده است؛ بنابراین اراده را به خداوند نسبت می  خدا آگاهانه و
گیري  ي خدا بدون تصمیمي الهی صورت گرفته است. پس ارادهگوید این کار، طبق ارادهمی

است، نه با تصمیم»  کننده  فرماید: «(خدا) ارادهشود؛ همچنان که امام علی(ع) میواقع می
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کند از )؛ این سخن نیز حق تعالى را تنزیه مى388، ص  179ي  ، خطبه1390رضی،  (شریف 
،  1362گیرى قبلى مسبوق باشد (بحرانی،  ي ما، به تفکر و تصمیماش مانند ارادهاینکه اراده 

ي الهی ناپذیر است و به مجرد وجود اراده ي خالق از مراد جدایی )؛ زیرا اراده375، ص  3ج
ارادهایجاد می الهی هر آن چیزي اسشود، بلکه  ت که خدا بخواهد و اگر مشیت خدا به  ي 

گیرد. خالصه اینکه مراد انسان، ممکن، و مراد  چیزي تعلق نگیرد، هستی آن چیز شکل نمی
، ص  3، ج1358ي الهی هیچ سببی ندارد (مغنیه،  خداي متعال، واجب است؛ یعنی جز اراده 

13.( 
، ص  1ق، ج1410ي،  اند (جوهرشناسان، اراده و مشیت را مترادف دانسته برخی از لغت

به نظر می478 اما  با)،  اندکی  اراده  و  باشند. مشیت    رسد مفهوم مشیت  تفاوت داشته  هم 
ي  یابد. دربارههمان خواست درونی، پیش از تحقق فعل است و اراده هنگام عمل تحقق می

توجه ، در مقام صدور فعل جریان دارد. البته باید  خدا هم مشیت، پیش از تحقق فعل، و اراده
نام   اند و در ذات خدا یا خارج از آن، موجود مستقلی بهداشت که این مفاهیم همه انتزاعی
وجود منشأ انتزاعشان موجودند. تقدم و تأخر زمانی  ها به  مشیت یا اراده وجود ندارد، بلکه این

ب تحلیل عقلی، صفات  توان برحس نیز در ذات الهی راه ندارد: «لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَاالً»، اما می
کند که کار صادر از خدا، با کماالت ذات او موافقت و بندي کرد. عقل درك میالهی را رتبه 

کند که خدا در مقام  داند و وقتی درك میهماهنگی دارد و این کار را طبق مشیت الهی می
یزدي،  مصباحي خدا انجام گرفته است (ارادهداند کار به  عمل و صدور فعل مجبور نیست، می

 ).  57، ص 1389
کند، این است که در  ي اسالمی هم آن را تأیید میپس یکی از معارف مهمی که فلسفه 

ي خداست و  کند و آن، مشیت و ارادهکل نظام آفرینش، تنها یک مشیت و اراده حکومت می
اریخ بشري  ازآنجاکه جوامع بشري نیز جزئی از کل نظام آفرینش است، باید این مسأله را به ت

کند که حضرت فرمود: «خداى عزوجل نباته از امام علی(ع) نقل میبننیز تعمیم داد. اصبغ 
باشد  خواهم و نمیخواهى و من چیزى میبه داوود(ع) وحى کرد که اى داوود! تو چیزى می

خواهى به تو عطا  خواهم شوى، آنچه میخواهم؛ پس اگر تسلیم آنچه من میمگر آنچه من می
افکنم.  خواهى در رنج میخواهم نشوى، تو را در آنچه میکنم و اگر تسلیم آنچه من میمی

ق،  1398بابویه (شیخ صدوق)،  بنعلیدهد» (ابنخواهم، رخ نمیبعد از آن، جز آنچه من می
اراده 353ص   و  باید دانست که گرچه مشیت  البته  اما جاري).  مجراي ي خدا حاکم است، 

کند که انسان آزاد باشد و این از  حکمت او در دار تکلیف اقتضا می  حکمت و مصلحت است و
 ). 296، ص 1433مظاهر مشیت خداست (قنادي، 
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ي خدا در حرکت تاریخ دخالتی نداشت، در دامان ستمگران، تاریخ به زوال و  اگر اراده
ود که  ها حتمی بود؛ مانند ماجراي نمرهاي آنشد و سقوط آن، زیر قدمنابودي کشانده می

) یا ماجراي فرعون و حضرت موسی 68قصد سوزاندن حضرت ابراهیم (ع) را داشت (االنبیا:  
ي پیامبر اکرم(ص)  )؛ همچنین قضیه 115(ع) و قومش، در خروج از سرزمین مصر (الصافات:  

؛  30که جباران قریش در دارالندوه اجتماع کردند و تصمیم بر قتل ایشان گرفتند (االنفال:  
شد و جریان باطل  اگر اراده الهی نبود، نور تابناك توحیدي در هر عصر خاموش می) و  9یس:  

 یافت.  غلبه می
بهنمونه  امدادهاي غیبی است که گاهی  تاریخ،  افعال خدا در  از  الهام ي مهمی  صورت 

ي انداختن او به ربانی به انسان بوده است؛ مانند دستور خدا به مادر حضرت موسی(ع) درباره
صورت قراردادن بعضی از نیروهاي طبیعی، در زمان یک شخص  )؛ گاهی به7ه (القصص  رودخان

صورت یاددادن راه نجات از یک )؛ گاهی به17و    16است؛ مانند حضرت سلیمان(ع) (النمل:  
(هود:   به دستور خدا کشتی ساخت  نوح(ع) که  داستان حضرت  مانند  )؛  37و    36بالست؛ 

هاي صدر  ه به یاري مؤمنان است که در بعضی از جنگصورت فرستادن مالئکگاهی هم به
) که هدف از امدادگري  39-37، صص  1413؛ رکابی،  9اسالم، ازجمله بدر، اتفاق افتاد (االنفال:  

 ). 517، ص 32ب، ج1393آملی، شدن قضاي الهی بود (جواديي الهی، عملیویژه
 حاکمیت قضا و قدر الهی  .  4.  2

نظر از معناي  مسائل اساسی حاکم بر جریان تاریخ بشریت است. صرفقضا و قدر یکی از  
ي علمی و عینی؛ و در  بندي، قضا و قدر به دو دستهلغوي قضا و قدر، باید گفت در یک دسته

به ارتباط هر دو دسته شود. باتوجهبندي دیگر، به دو دسته فردي و عمومی تقسیم میدسته 
 شود. ها پرداخته میي آنمهي تاریخ، به شرح هبا فلسفه

ها علم دارد.  ها و حدود آناي، به ویژگیدر قدر علمی، خدا پیش از آفرینش هر پدیده
ها و در موجودات مادي، عالوه بر  هاي ذاتی و ماهوي آن ها در مجردات به ویژگیاین ویژگی

گردد.  ها برمیو اسباب آن آن، به مختصات زمانی، مکانی، ابعاد، مقادیر و سایر اعراض و علل  
ها آگاه است؛ یعنی خدا  در قضاي علمی، خدا از ضرورت وجود اشیا در ظرف تحقق علل آن 

داند که هریک از اشیا، در شرایط خاصی، تحت تأثیر علل و اسباب خاصی موجود  از ازل می
به ویژگیمی پیشین خدا  علمی، علم  قدر  بنابراین قضا و  اشیا و ضشوند؛  رورت وجود  هاي 
 ).  327، ص 1، ج 1383مهر، هاست (سعیديآن 

کند و  هاي ذاتی و عرضی موجودات را تعیین و مرزبندي میدر قدر عینی، خدا ویژگی
کند و از طریق نظام اسباب و مسببات،  در قضاي عینی، ضرورت وجود را به مخلوقات اعطا می

ر با وجود موجودات همراه است و بخشد. پس این نوع قضا و قدبه وجود موجودات تعین می
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).  328ـ327گردد (همان، صص  ها مقدم نیست و از طرفی، به صفت خالقیت خدا برمیبر آن
توان  گیرد، ولی میهرآنچه در باال ذکر شد، قضا و قدري است که به موجودات خاص تعلق می

اساس  ریخ جریان داد؛ برایني جوامع و تاقضا و قدر عینی را به قوانین و سنن کلی الهی درباره
ها  ها و احکام خاصی مقرر کرده و آنهاي خاصی را با ویژگیخدا در علم ازلی خویش، سنت

را در بستر جامعه و تاریخ انسانی جاري ساخته است؛ مثالً قانون علیت یکی از سنن عام الهی  
 ). 330، ص 1، ج1383مهر، سعیدياست که متعلق قضا و قدر الهی قرار گرفته است (

اي از قوانین کلی و جزئی را آفریده  توان گفت خداي متعال سلسلهتر میبه عبارت ساده
که قوانین کلی قضا و قوانین جزئی قدر است؛ مثالً قانون مرگ، قضاي الهی است، این قانون  

اي  شود؛ یعنی براي هرکس اندازهصورت متفاوت اجرا میکلی، درخصوص اشخاص مختلف، به
نامند. قدر تغییرپذیر است، ولی قضاي الهی  شود که آن را قدر میه میخاص در نظر گرفت

ناپذیر است، اما  ها قضاي الهی و تخلفي انساناساس، مرگ براي همه تغییرناپذیر است. براین
).  49ـ48، صص  2، ج1391آملی،  چگونگی مرگ هر شخص، قدر و تغییرپذیر است (جوادي 

(چنان نیز  تاریخ  ادر بحث حرکت  برمیکه  روایات  و  ز  اخالقی  انحطاط  آخرالزمان،  در  آید) 
سیاسی و  رخ میـطبیعی  (شریفاجتماعی  و  208، ص  108ي  ، خطبه1390رضی،  دهد   (

قضاي الهی بر این قرار گرفته که جهان بعد از پرشدن از ظلم و جور، به عدل و قسط آراسته  
هاي ظهور عدل، جزء قدر انه)، اما در این میان، برخی از نش382، ص  1414شود (طوسى،  

خرابى   به  مایل  دیوارى  کنار  از  روزى  على(ع)  امیرمؤمنان  که  آمده  روایتى  در  است.  الهی 
بهمى رسید،  آن  نزدیک  که  هنگامى  «یا  گذشت،  کرد:  عرض  کسى  و  شد  رد  سرعت 

سوى کنى؟» امام(ع) فرمود: «بله، از قضاى الهى بهامیرالمؤمنین! آیا از قضاى الهى فرار مى
)؛ اشاره به آن است که  39ق، ص  1398بابویه (شیخ صدوق)،  بنعلیکنم» (ابنقدر او فرار مى

افتادن چنین دیوارى قضاى تکوینى است، ولى افتادن روى انسانى مانند من، نوعى قدر است.  
 ).  474، ص 12، ج1386سوى قدر الهى فرار کردم (مکارم شیرازى، من از قضاى الهى، به

ایشی از امام علی(ع) آمده است: «رویدادها چنان رام تقدیرهاي الهی است که  در فرم
، ص  16، حکمت1390رضی، شود» (شریفجویی خود انسان، موجب مرگ او میگاهی چاره

ي امور سعی دارد کارها را از ). هدف از بیان این نکته آن است که گرچه انسان در همه 746
نیاز نیست. گاهی خدا براى بیدارساختن انسان از لطف خدا بىاندیشی انجام دهد، اما  روي دور

هاي  بینىکند که برخالف تمام تدبیرها و پیشو شکستن غرور و غفلت او امورى تقدیر مى
کس  انسان است، تا به او بفهماند که در پشت این دستگاه، دست نیرومندى است که هیچ 

)؛ زیرا خدا کانون  15، ص  12، ج1386،  نیاز از لطف و محبت آن نیست (مکارم شیرازيبى
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، ص  32ب، ج1393آملی،  دار است (جوادي حکمت است و دست نیرومندش هدفمند و نتیجه 
501 .( 

 عدم منافات حاکمیت صفات الهی با اختیارات تکوینی انسان .  5  .2
دهد،  دهد و گاه به اسباب انسانی نسبت میاینکه گاه خدا افعالی را به خود نسبت می

آن  سببیت  شود  روشن  که  است  این  مسبببراي  او  و  خداست  دست  به  است ها  االسباب 
ي اسباب، هرچند در ظاهر به غیر خدا ) و همه676ـ675، ص  32ب، ج1393آملی،  (جوادي 

). پس  518گردند (همان، ص  با حفظ اختیار، به خدا برمیمنتسب باشد، درواقع و سرانجام،  
ي انجام آن افعال را پدید  ي افعال انسان، دراصل منسوب به خداست؛ زیرا خدا زمینههمه
ي الهی است. براساس توحید افعالی، انسان مظهر تام  آورد و هر کار انسان به حول و قوهمی

 ).  117اراده و فعل الهی است (همان، ص 
ي عبارتی، تفویض امور به انسان محال است؛ زیرا خدا با قدرت نامحدود خود، در همهبه  

نمی که  است  فقیر  موجودي  انسان  طرفی،  از  و  دارد  ظهور  و  حضور  انسان  توان کارهاي 
کارهایش را به خودش واگذار کرد. این مطلب در عبارات پرمعنایى از امیرمؤمنان على (ع) 

اش اوست ه را خدا به شما داده (از قدرت و اختیار) مالک حقیقىآمده است که فرمود: «آنچ
شنوید که به هنگام  هایى است که دارید. آیا این سخن بندگان را نمىو او قادر واقعى بر قدرت

).  408، ص  1406گویند: «ال حَوْلَ وَال قُوةَ إال بِاهللاِ» (امام رضا،  تقاضاى حول و قوه الهى مى
امور هم محال است؛ زیرا همه  همچنین مجبوردانستن انبیا در دعوت خود به انسان در  ي 

اند و  ي پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ را دادهي عدل الهی، وعدهپرستش خدا، طبق قاعده
معنی است و بهشت و جهنم در صورت در صورت مجبوربودن انسان، برپایی بهشت و جهنم بی

گیري انسان در کارها و  دیگر، قدرت تصمیمازسوي   .پذیر استاختیار و انتخاب انسان توجیه 
پشیمانی او از انجام برخی امور و ستایش دیگران از او، دلیل دیگري بر آزادي و اختیار انسان 

ي «امر بین االمرین» است  ). این همان مسأله53-52، صص  2، ج1391آملی،  است (جوادي 
، ص  5، ج1403سؤال کرد (مجلسی،    که امام علی (ع) در پاسخ فردي فرمودند که از قدر

57  .( 
انجامد؛ زیرا  حاکمیت علم الهی نیز به جبر در زندگی انسان و درنهایت، در تاریخ، نمی

دهد که به گناه  داند که فالن شخص کار خیر یا شري انجام میخداي متعال حتی از ازل می
ي  د، ولی انسان با میل و ارادهشود، یا توانایی انجام کار خیر یا شري را داریا ثواب منجر می

ي علمی دارد و تصمیم انسان  ي جوانب آن کارها احاطهکند، خدا به همه خود از آن دوري می
 ). 54، ص 2، ج1391آملی، بر انجام یا ترك کارها، دلیل اختیار اوست (جوادي 



 ۹۳   البالغهاکمیت صفات الهی در جریان تاریخ از دیدگاه نهجح

اي، ازجمله اعمال و افعال بشر، به قضا و قدر الهی  دیگر، اعتقاد به اینکه هر حادثهازسوي 
وابسته است، مستلزم جبر نیست. وقتی اعتقاد به قضا و قدر مستلزم جبر است که خود بشر  

ي بشر شود و ي او در کار نادیده گرفته شود و قضا و قدر جانشین قوه و نیرو و ارادهو اراده
ترین ممتنعات این است که خدا بدون واسطه، در حوادث جهان مؤثر باشد؛  آنکه از ممتنع حال

کند. قضا و قدر الهی  زیرا خدا وجود هر موجودي را از راه علل و اسباب خاص آن واجب می
ي الهی نیست؛ خواه گرفتن نظام سببی و مسببی جهان از علم و ارادهچیزي جز سرچشمه 
ات، قائم به غیر و منبعث و متکی به مشیت الهی دانسته شود، خواه این نظام اسباب و مسبب

 ). 56، ص 1393نظام، مستقل و قائم به ذات فرض شود (مطهري، 
 

 گیري . نتیجه3
شود؛ زیرا ربوبیت از صفات کمالی خداست. مالکیت حقیقى جداى از تدبیر تصور نمی

ي موجودات زنده و غیرزنده در هستى خود به خدا محتاج باشند، ولى در  ممکن نیست همه
ي ابعاد تکوین و تشریع، ربوبیت از آن خداي  نیاز باشند. در همهآثار هستى، از او مستقل و بى

شود، به اذن  یتی که به مالئکه یا انسان کامل و اسباب دیگر اسناد داده میخالق است؛ ربوب
 ي ربوبیت الهی است.  خدا و مظهر و نشانه

علم یکی از صفات خداي متعال است. خدا خالق هستی امکانی است؛ وقتی علتی خالق  
مخلوقات  کند؛ پس خدا به تمام هستی و به  موجودي باشد، به معلول خود نیز علم پیدا می

جهان که فعل اوست، علم دارد. هرگاه خالق هستی حیات را افاضه کند و این حیات را استمرار  
ي علم او خواهند بود. پس  هاي وجودي موجودات در محضر او و در حیطه بخشد، تمام الیه

 . ي علمی خدا و محضر اوستي شئون خود و سرتاسر تاریخ بشریت، در احاطهها با همهانسان
کند، این است که در کل  ي اسالمی هم آن را تأیید مییکی از معارف مهم که فلسفه 

اراده حکومت می  و  تنها یک مشیت  آفرینش،  اراده نظام  و  ي خداست و کند و آن، مشیت 
ازآنجاکه جوامع بشري نیز جزئی از کل نظام آفرینش است، باید این مسأله را به تاریخ بشري  

ي خدا در حرکت تاریخ دخالتی نداشت، تاریخ در دامان ستمگران به ر ارادهنیز تعمیم داد. اگ
ها حتمی بود. قضا و قدر هم یکی  هاي آنشد و سقوط آن زیر قدمزوال و نابودي کشانده می

 از مسائل اساسی حاکم بر جریان تاریخ بشریت است.
الهی در اراده و قضا و قدر  و  باید توجه داشت که علم خدا  و بارهالبته  انسان  افعال  ي 

ي آن معلوم است؛ حوادث تاریخی مرتبط با او، همراه با مبادي تحقق و علل موجده و مبقیه 
 بنابراین مستلزم جبر نیست. 
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