
  چگونه هللا با صفات خود نفی می شود 
  
  

صفات عديده ای برای هللا در نظر گرفته شده است که يکايک آنها می تواند نفی کننده هللا باشد. برای نمونه به چند  
  نمونه در اينجا اشاره می کنم.

  
  هللا خالق است:

ه بود؟ اگر هللا پس از خلق جهان خالق شد ابتدا به اين می انديشيم که هللا کی خالق شد؟ قبل از اينکه خالق بشود چ
بنابراين زمانی بوده که خالق نبوده است. بنابر اين از اللهيی که خالق نبوده به اللهيی که خالق شده تغيير يافته است بنا 

  بر اين چيزی که در ماهيت خود دچار تغيير می شود شايسته مقام اللهيی نيست.
  

؟ اگر می گوييد هللا يکباره دنيا را از هيچ خلق کرد(در حالی که نبود) چگونه نيستی تهللا دنيا را از چه خلق کرده اس
منشا هستی شده. آيا زمانی بوده که نيستی با هستی برابر بوده است؟آيا جمع شدن دو چيز متضاد در آن واحد امکان 

  پذير است؟
  

  هللا مکار است:
سوره انفال می گويد" ای رسول  ٣٠ه شده است صفت مکار است.آيه ديکی از صفاتی که در قرآن از آن برای هللا نام بر

ما به ياد آر وقتی را که کافران با تو مکر کردند تا تو را از مقصد خود که تبليغ دين هللا ست بازدارند يا به قتل رسانند  
   بهتر از هر کس مکر تواند کرد"يا از شهر خود بيرون کنند. اگر آنها با تو مکر کردند هللا هم با آنها مکر می کند و هللا

در زمانيکه کسی نسبت به استراتژی و تاکتيک های رقيب خود را ضعيف ببيند  مکر و حيله در چه موقعی به کار ميرود؟
بنابر اين برای غلبه بر حريف دست به حيله ميزند. بنا براين مکر و حيله ای که در قرآن به هللا نسبت داده شده است با 

و هللا را در سطح يک موجود حقه باز که از طريق فريب و نيرنگ کارهای خود را پيش   سر ناسازگاری دارد.هللا توانايی
  می برد پايين می آورد

  
  هللا کامل است:

هر چيز کاملی از تعدادی جٍز تشکيل شده است. بايد يک چيز کامل تری وجود داشته باشد که اين اجزا را به هم متصل  
بوجود آورد. آيا تصور يک کل بدون اجزا امکان پذير است؟ آيا می شود کلی را متصور کرد که اجزا  املکند ويک چيز ک

  نداشته باشد؟ بنابر اين تصور اينکه چيزی کامل باشد و کامل تر از او چيزی وجود نداشته باشد کامال غير منطقی است.
  

ر باشد تابلو زيباتر و کامل تر به نظر می آيد. اگر هللا کامل  هرتوقتی به يک تابلو نگاه می کنيم هر چقدر نقاش آن تابلو ما
است دنيا که نماينده تابلوی هنری اوست بايد کامل باشد. اما دنيايی که ما در آن زندگی می کنيم دنيای کاملی نيست . 

  نواقص و زشتيهای زيادی در اين دنيا وجود دارد که ما را متوجه کم هنری اين خالق می کند.
تابهای معارف اسالمی برای اينکه هللا را به ما بشناسانند می گفتند با ديدن يک چهره زيبا به هنرمندی هللا پی می ک رد

بريم. چه کسی جرئت می کرد بگويد پس هر گاه يک چهره زشت می بينيم به بی هنری خالقش پی می بريم. وجود سيل ، 
  اد مخروطهای رنگی در چشم، )اينها از نواقص طبيعت نيست؟ تعدزلزله ، ناتوانيهای جسمی  انسان(مثال کم بودن 

  
آيا آنهايی که شيطان را موجودی واقعی که دستپرورده اوست می دانند با خود نمی انديشند که چگونه دست پرورده هللا 

در خلق موحودات  که برای سالها عابد بوده به يکباره از مسير هللا خارج می شود .وجود شيطان دليل بر عدم مهارت هللا
  نيست؟

  
  خشم و مهربانی هللا:

خدايی که تحت تاثير  افعال بندگان خويش قرار می گيرد و همراه با عملکرد آنها از خود واکنش نشان می دهد اليق 
  صفت خدايی نيست.

فتن از افعال ذيرداستان قوم لوط و ثمود و عاد و بنی اسرائيل که در قرآن ذکر شده همگی نشانگر خشم هللا و تاثير پ
انسانی است. بعضی در توجيه مهربانی هللا می گويند مهربانی هللا همانند مهربانی انسان نيست که تحت تاثير احساسات 
درونی قرار بگيرد . بلکه منظور از مهربانی هللا لطف بی دريغ اوست که شامل همه بندگانش می شود. در صورتی که 

رآن آمده و لطف و رحمت هللا را شامل قشری خاص از مردم می کند تضاد دارد . مثال ر ق اين گفتار با بيشتر آياتی که د
  سوره آل عمران توجه کنيد: ٧٣برای نمونه به آيه 

  
" ... بگو ای پيغمبر فضل و رحمت به دست اللهست به هر که خواهد عطا کند. و هللا را رحمتی بی انتهاست. و به همه  

  امور عالم داناست.
  



  سوره بقره توجه کنيد ۴٧ه يا به آي
  ای بنی اسرائيل ياد کنيد از نعمتهايی که به شما هديه کردم و شما را بر عالميان برتری دادم

  
  به اين آيه که در مورد خشم هللا ست توجه کنيد تا کسی نگويد خشم هللا از نوع خشم بشری نيست

گوشها و چشمهای ايشان نهاد که فهم حقايق الهی را نمی  پرده بر سوره بقره می گويد " قهر هللا مهر بر دلها و ٧آيه 
  کنند و ايشان را در قيامت عذابی سخت است".

  
  سوره بقره می گويد " هللا آنها را استهزا کند و در گمراهی فرو گذارد که حيران و سرگردان باشند. " ١۵آيه 

خشم و مهر او با خشم و مهر بشری متفاوت ی شد که خدايی که بندگان خود را مسخره می کند چگونه می توان مدع
  است. 

  
  هللا نامحدود است:

آيا کسی می تواند عددی مثال بزند که نتوان عدد يک را به آن اضافه کرد؟ آيا عددی وجود دارد که بتوان گفت بزرگتر از 
تصور نامحدودی هللا د ندارد آن عددی وجود ندارد. همانطور که تصور  ∞  امکان پذير نيست و اصال چنين عددی وجو

  نيز همانند تصور عدد ∞  می باشد.
  

  هللا بخشاينده است:
اگر بخشندگی هللا به معنی روزی عطا کردن است که بايد ديد چگونه ميليونها انسان گرسنه در اين کره خاکی بسر می 

  برند و بخشندگی هللا شامل حال آنها نشده است؟
پذير است باز هم به اين مفهوم است  که تحت تاثير افعال انسانی قرار گرفته  که توبه اگر بخشايشگر است به اين معنی

  است. 
  

  هللا تواناست:
  آيا هللا می تواند مربعی خلق کند که چهار گوش نباشد؟ يا سنگی بيافريند که خودش هم نتواند آن را بلند کند؟

ی گيرد پس چگونه خود به چيز های غير منطقی ی تعلق ماگر در جواب می گوييد هللا اراده اش فقط به چيز های منطق
سال تا حاال گذشته ، يا حرف زدن هد هد با سليمان باور داريد؟يا  ١۴٠٠سال ،ياعمر امام زمان که  ٩۵٠مثال عمر نوح 

  از همه عجيب تر به معجزه شق القمر يا مار شدن عصای موسی ايمان داريد؟
و بيشتر از شيطان بر آدم و حوا اثر می گذاشت.چرا اثر حرف شيطان بيشتر از ود حرف ااگر هللا از هر توانايی تواناتر ب 

  اثر حرف هللا بود؟
  

  هللا عالم است:
سوره بقره می گويد: و البته شما را به سختيها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت  ١۵۵آيه 

  بيازماييم.
  

ای چيست؟ آن هم آزمايشی که قبل از آن به فرد مورد آزمايش در مورد آزمايش براگر هللا از همه چيز آگاه است 
چگونگی آزمايش ، زمان آزمايش و مکان آزمايش هيچ اطالعی داده نشده است.و چه بسا که آن آزمايش از توان فرد 

لند بيرون نيامدن صورت سر بآزمايش شونده خارج باشد.اين هللا که از  نتيجه آزمايش اطالع کامل دارد بنده خود را در 
  از امتحان راهی جهنم می کند.

  
  ناسخ و منسوخهای قرآن يکی ديگر از داليلی است که ثابت می کند علم هللا کامل نيست.

سوره بقره می گويد " هر چه از آيات قرآن را نسخ کنيم يا حکم آن را متروک سازيم بهتر از آن يا مانند آن  ١۶آيه 
  بياوريم.."

  
وره بقره که در آن هللا در حکم خود در مورد مباشرت مردان با زنان خود در ماه های رمضان تجديد نظر س ١٨٧   آيه 

  می کند دليل ديگری بر کامل نبودن علم هللا ست.
  قصه طوفان نوح که بيانگر پشيمان شدن هللا از خلقت آدم است خود دليل ديگری بر کامل نبودن علم هللا ست

ی از صفاتی هستند که برای هللا برشمرده شده است.من فکر می کنم دنيای ما بدون هللا بسيار زيبا تر مونه هاياينها تنها ن
  است. 

  
چون کسی را مسبب بدبختيهايمان نمی دانيم. اگر قرار است برای رفع بيچارگيهايمان کاری بکنيم به خودمان تکيه می 

  ی انتخاب می کند.را تصادف کنيم نه به يک نيروی مرموز غيبی که ياران خود 
  



  گردآورنده:
  شاهين کاويانی
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