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 چکیده 

بررسی واسطه یا  حاضر رساله مساله یکی از مسائلی که در کالم و فلسفه مطرح است فاعلیت خداست.

 واسطه های میان ذات و فعل خدا در آیات و احادیث است که با تعبیر مراحل فعل الهی مطرح می شود. 

آیات و روایات درباره مراحل فعل الهی سه دسته اند.در دسته اول، مشیت یا اراده وگاهی قضاء واسطه فعل 

این دسته اراده و مشیت  به جای هم به کار می  و ذات است که به معنای ایجاد و احداث و ابداع میباشد در

رود.  دسته دوم  فعل الهی را دارای هفت مرحله میداند.  مشیت اولین مرحله و به معنای خواستن یعنی تعین 

اجمالی نظام عالم در علم فعلی و یا کتابت در لوح به طور اجمال و انشاء علمی شیء است. دومین مرحله، 

تمام مشیت است.  آنچه مشیت و اراده شده  از نظر ویژگی ها و میزان عمر و بقا اندازه اراده  و به معنای ا

گیری میشود که به آن قدر میگویند و حکم به انجام آن را قضاء نامیده اند.  رخصت دادن،  امر کردن و علم 

ویژگی های آن و داشتن و رضایت داشتن نسبت به محقق شدن شیء را إذن مینامند و ثبت این شیء با تمام 

انجام شدن آن را در الواح آسمانی کتاب میگویند و در نهایت آخرین مرحله أجل است که زمان مرگ یا 

میزان زمان عمر شیء را دقیق مشخص میکند.  در تمامی این مراحل احتمال بداء و تغییر تا قبل از تحقق 

است که  ازلیگویند واین غیر از علم ذاتی خارجی شیء وجود دارد. این مراحل را علم فعلی خداوند نیز می

تغییر ناپذیر است. دسته سوم  فقط از چهار مرحله اول یا به عالوه إمضاء یاد می کند لذا سه مرحله اخیر در 

چهار مرحله قبل قابل ادغام است و به جهت تاکید در احادیث دیگر به صورت جدا ذکر شده اند.  مشیت و 

قع مراحل اذن خدا برای تحقق یک شئ هستند و در لوحی کتابت می شوندو اجل اراده و قدر و قضاء در وا

ها نیز بخشی از تقدیرات هستند. امضاء نیز همان تاکید بر قضاء و حتمی شدن قضاست و مرحله مستقلی به 

نظر نمی رسد. بر این اساس هرگاه خداوند چیزی را ایجاد می کند، ابتدا به فعل توجه می کند و آن را 
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شیت می کند و پس از آن مشیت مورد تاکید قرار می گیرد و سپس ویژگی های شئ مشخص می شود و م

 در نهایت، حکم به اجرای فعل طبق تقدیرات می شود.

 کلید واژه ها: مراحل فعل الهی، مشیت،  اراده،  قدر،  قضاء، إذن،  کتاب،  أجل،  إمضاء.
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 عزیز و همسر مهربانم   پدر و مادر
 که در  جناب آقای دکتر برنجکارو تشکر فراوان از استاد محترم راهنما 

نگارش این رساله با راهنمائیهای دقیق و راهگشای خود ، مرا همراهی 
 نمودند 

 جناب آقای دکتر افضلیهمچنین با کمال تشکر از استاد محترم مشاور ، 
 ن بوده است که مشاوره عالمانه ایشان یاریگر م

محترمی که از کالس درس و محضر ایشان کسب  اساتید و نیز از تمامی 

 فیض نمودم  کمال تشکر و قدر دانی  را دارم ... 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


