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 (2کالم و عقاید )

 جبر و اختیار( )عدل،

 

 معرفی دوره
 شبهات این و تیار انسانبه مباحث جبر و اخ در حوزه عدل الهی، ،2استاد پارچه باف دولتی در درس کالم و عقاید 

بداء و  وضوع،در این م بررسی آیات قرآن و روایات شریف و ، قضا و قدرهای جبریه و قدریهعقاید و نظرات گروه حوزه،
 پردازند.می ،شرور و بالها نهایتاً
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  جلسه اول

 «(عدل الهی» همیت و جایگاه ا)
 

  هدف درس

 در آموزه های اسالمی «عدل الهی » جایگاه 

 عدل الهی»اهمیت 

  «عدل»بررسی تعاریف مختلف از مفهوم 

 

 
 

  جلسه دوم

 (تعاریف مختلف از مفهوم عدل)

  هدف درس

 مقدمه

 «عدل»بررسی تعاریف مختلف از مفهوم 

 آیا فرض ظلم بر خدای متعال امکان پذیر است؟

 

 جلسه سوم

 (حُسن و قبح اعمال)

 

  هدف درس

 اعمالحسن و قبح 

 معنای حسن و قبح اعمال از نگاه اشاعره 

 دالیل متکلمان امامیه و معتزله در اثبات حسن و قبح عقلی 

  «حسن و قبح»نکاتی در حاشیه بحث 
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  جلسه چهارم

 («جبر و اختیار»و « حسن و قبح عقلی»)

 

 هدف 

 درآمد

 تشخیص حُسن و قُبح در افعال انسان ها

 حجیت عقل

 بح عقلیتبعات انکار حُسن و قُ

 « عدل الهی»مروری بر بحث 

 تبیین نظریات جبر و اختیار

 دالیل اثبات اختیار انسان

 باور به نظریه جبر

 انگیزه های ایجاد نظریه جبر

 انگیزه های گرایش به نظریه جبر

 آثار نامطلوب اعتقادی و اجتماعی نظریه جبر

 مروری بر مباحث قبلی

 

 

  پنجم جلسه

 («اختیار» بحث تفصیل)
 

  درس هدف

 درآمد

 «اختیار» مسئله در شبهاتی بررسی 

 «جبر» نظریه حامیان دالیل نقد
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  جلسه ششم

 (جبر نظریه روایی و قرآنی مستندات)
 هدف 

 درآمد

 زمینه نفسانی پذیرش نظریه جبر

  روایات و آیات بر مبتنی شبهات پاسخ

 آیات و روایات مورد استناد حامیان نظریه جبر

  روایات و آیات از نادرست های برداشتتذکر اول؛ تقبیح 

 تذکر دوم؛ اهمیت مراجعه به مبین آیات و روایات شریف

 روایات و آیات های پیام و احکام دریافت شیوه

 یَشَاءُ( مَن یُضِلُّ) عبارت از نادرست های برداشت نقد

 نکته اول

 نکته دوم

 قرآنی دلیل یک

   متعال خداوند رضایت و اراده

 پرسش

 چکیده  
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  جلسه هفتم

 ( 2مستندات قرآنی و روایی نظریه جبر) 
   هدف درس

 (1دالیل نقلی در نقد شبهات نقلی حامیان نظریه جبر)

 (1رابطه امر, خواست و رضایت الهی با اختیار انسان)              

 سوره مبارک زمر 7بررسی آیه               

 (2انسان)رابطه امر, خواست و رضایت الهی با اختیار 

 مرور مباحث قبلی

 (2)جبر نظریه حامیان نقلی شبهات نقد در نقلی دالیل

 السالمعلیه  سوال از حضرت امیر المومنین       

 انفال مبارک سوره 17 آیه بررسی

 (3)جبر نظریه حامیان نقلی شبهات نقد در نقلی دالیل

 قبلی مباحث مرور
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  جلسه هشتم

 (مفهوم و پیامدهای اعتقاد به آننظریه تفویض؛ )
  هدف درس

 درآمد

 مقام ثبوت و اثبات جبر

 پیامدهای اعتقاد به جبر

 تفویض

 معنای لغوی و اصطالحی تفویض

 جدول تطبیقی دو نظریه جبر و تفویض

 تفویض به گرایش نفسانی ریشه

 تفویض و جبر مرزهای تبیین

 تفویض تکوینی و تفویض تشریعی

 تفویض به اعتقاد پیامدهای
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  جلسه نهم

 («الْأَمْرَیْنِ بَیْنَ أَمْرٌ بَلْ  تَفْوِیضَ لَا وَ جَبْرَ لَا»  روایت تبیین)
  هدف درس

 گذشته های بحث بر مروری

 افعال  حقیقت و فاعل نیت 

 اعمال ما, مخلوق ما هستند.

  (1) انسان قدرت و تفویض, جبر

 «الْأَمْرَیْنِ بَیْنَ أَمْر   بَلْ تَفْوِیضَ  لَا وَ جَبْرَ  لَا»  بر دوباره مروری

 (2) انسان قدرت و تفویض, جبر
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  جلسه دهم

 (قضا و قدر)

 هدف 

 گذشته مباحث بر مروری

 امضاء و اراده, مشیت, قدر, قضا اصطالحات به کالمی رویکرد

 تشریعی قدر و قضا

 قضا و قدر تکوینی 

 تقدیر انسان در شب قدر

 اختیار انسانقضا و قدر الهی و 
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  جلسه یازدهم

 ("قدر"و  "قضا"تبیین نقلی )
 

 "قدر"و  "قضا"هدف درس: آشنایی با تبیین نقلی 

 گذشته مباحث بر مروری

 "قضا"بر  "قدر"تقدم 

 "تقدیر "و  "قدر"شواهد قرآنی در معنای 

 (21آیه اول؛ )حجر/

 ( 49آیه دوم؛ )قمر/            

 معنای قضا و قدر 

 از حضرت امیرالمومنین)ع( در تبیین قضا و قدرروایتی مهم 

 قَدَریه"توضیح پیرامون اصطالح 

 ادامه روایت 

 "الجبر و التفویض بل امر بین االمرین"روایتی از امام رضا علیه السالم در توضیح 

 خالصه بحث
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  جلسه دوازدهم

 ((2) "قدر"و  "قضا"تبیین نقلی )
 

 "قدر"و  "قضا"هدف درس: آشنایی با تبیین نقلی 

 گذشته مباحث بر مروری

  اذن الهی و اختیار انسان

 رضایت به قضای الهی

 ایمان به تقدیر الهی 

 اهمیت مباحث اعتقادی

 (1تغییر مُقَدّرات )

 "قدر"و  "قضا"حاکمیت خدا بر 

 (2تغییر مقدرات )

 رفع بال و عذاب

 خالصه بحث
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  جلسه سیزدهم

 (بداء)

 

 «بداء»هدف درس: تبیین موضوع 

 گذشته مباحث بر مروری

 محو و اثبات

 بداء

 (1دلیل قرآنی)

 بداء و علم الهی

 مصادیق بداء در آیات قرآن 

 (2دلیل قرآنی)

 اهمیت بداء

 خالصه بحث
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  جلسه چهاردهم

 (تحقق بداء)
 

   وز آنهدف درس: آشنایی با چگونگی تحقق بداء و تأثیر توجه به تفاوت در زندگی انسانها در بر

 گذشته مباحث بر مروری

 لوح محو و اثبات

 دعا و درخواست از خدا

 بداء و علم ائمه علیهم السالم

 تحقق بداء

 برخی عوامل در تحقق بداء

 علم و قدرت الهی و تحقق بداء

 فلسفه تفاوت انسانها

 منشأ تفاوت ها

 مروری بر عناوین درس

 علم ائمه علیهم السالم
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  جلسه پانزدهم

 (شُرور)
 

 درس: بررسی دو شبهه در بحث شرورهدف 

 معنای شر

 انواع خیر و شر

 دو شبهه در بحث شُرور

 تحلیل

 ریشه شر, از نگاه روایات

 حکمت شرور

 . حکمت شرور کیفری1

 . حکمت شرور غیر کیفری2

 قضاوت

 همه چیز به دست خداست.

 جمع بندی بحث


