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کالم تـثیمی
یادداشتّایی اص کالس استاد هْشاب طادقًیا ( 3رلسِ)
سید محمد طباطبایی

سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰

جلسه اول :اسماء و صفات خدا
اسواء الْی دس یَْدیت ٍ دس اسالم ،داسای رایگاّی تسیاس ٍاال ٍ ًیض احکاهی سٌگیي دس ٌّگام کاستشد داسًذ.
دس یَْدیت لفق عاهی تشای اشاسُ تِ خذا ّست .پشکاستشدتشیي ًام دس ادتیات عثشی ًِ ٍ ،هعشٍفتشیي آى ،الَّین
است .ایي ٍاطُ اص اساؿیش سَسی گشفتِ شذُ است .دس آًزا «اِل» لذست تشتش اسـَسُّا تَدُ استً Elohim .اكش تِ
خَد خذاست ٍ  elohimتِ هعٌای خذاًٍذ است .دس اتتذای کتاب پیذایش ،یا اسهیا  ،27یا اشعیا  54آیِ  5ایي ٍاطُ تِ
کاس سفتِ است.
ایي ٍاطُ گاّی تِ طَست هشکة ّن تِ کاس سفتِ است .دس ایي طَست ایي ٍاطُ تِ طَست
هیشَد .هخل خذای اتشاّین ٍ .گاّی تِ طفت اػافِ هیشَد :خذای هْشتاى :هضاهیش

…ًَ Eloheiشتِ

 ٍ .17 :59خذای لذستوٌذ

( )EloheiMauzziدس سوَئیل  2تاب  ٍ 5 :23هضاهیش  ELOHEI ELOHIM ٍ .31:5تمشیثا هعادل تا یَُْ.
گاّی ًیض هؼاف الیِ است .هخل  ٍ BENELOHIMگاّی ًیض تِ هعٌای خذای هي تِ کاس سفتِ است (.)Elohai
ٍاطُ دیگش یَُْ است کِ دس کتاب همذس ّویشِ هفشد است .پس «خذاًٍذخذا» دس تشروِّای فاسسی هعادل
ّواى «الَّین» است .یَُْ ّیچ طَست تشکیثی ًذاسد .یَُْ ًسثت تِ اهلل خاصتش است .صیشا لَهی است .یَُْ سا
خَد خذا تشای خَد اًتخاب کشدُ است.
ایي ًام گَیای ٍرَد هحغ خذاستّ« :ستن آى کِ ّستن» .عشفای یَْدی اص ایي ًام ،تِ هفاّین ٍحذت ٍرَدی
سسیذُاًذ .یعٌی تِ رض یَُْ دس عالن ّیچ ًیست .پس خذا طشفالَرَد است.
تِ دلیل حشهت فَقالعادُ ایي اسن ،تٌْا دس سٍص ًْن آٍ آى دس ّن دس لذسااللذاس تَسؾ کاّي اعلن تِ صتاى
آٍسدى ایي ًام رایض است.
اسن دیگش «آى چْاس حشفی» یا «آى چْاسگاًِ» است.
اسواء دیگش تیشتش رٌثِ ٍطفی داسًذ .هخل شالَم (سالم) .یا ّشاهین (آسواى)« .اِل» (لادس هـلك)« .اِلعَالم» (لادس
عالَن).
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اٍاخش لشٍى ٍسـی لثاالئیستّا ًام «عِیي سَف» تِهعٌای «سشهذی» سا تِ خذا ًسثت دادًذ.
اص ایي اٍطاف تشهیآیذ کِ خذا دس یَْدیت کاهال ًاشٌاختٌی است .دسعیي حال خذایی لَهی است.
دس هسیحیت  Lordتا حذٍدی هعادل الَّین است .الثتِ رٌثِ احتشام دس آى تیشتش است.
سِ ٍاطُ دیگش تا ّیچ ٍاطُای تشکیة ًویشًَذ( Theos :لذستوٌذ ،لادس ،هعادلِ «إل) .آلفااُهِگا (اٍل ٍ آخش) .اَتّا
ٍاطُای آساهی تِ هعٌای پذس است کِ عیسی تاسّا آى سا دس اًزیل تشای اشاسُ تِ خذا تِ کاس تشدُ است .ایي ٍاطُ
سیشِ دس تاٍسّای الْیاتی یَْدیاى هتأخش داسد کِ خَد سا فشصًذاى یَُْ هیداًستٌذ .هضاهیش تاب  ،2آیِ  7دلیلی تش ایي
ّستٌذ.
أتا هخل سب دس اسالم ،حاکی اص استثاؽ هیاى اًساى ٍ خذاست .تش خالف الَّین ،یَُْ ،دئَس ،اهلل ٍ  ...کِ کاهال
هـلكاًذ.
أتا ّوچٌیي حاکی اص دلسَصی خذا تشای اًساى است .یک دلسَصی پذساًِ.
اص ّویي را تَد کِ تعذّا هفَْم «پسش» ًیض تشآهذ.
دس هسیحیت دٍ ٍاطُ دیگش ّست کِ تشای اشاسُ تِ الٌَم دٍم تِ کاس هیسٍد؛ یکی تيادام یعٌی فشصًذ اًساى؛ یکی
ّن تيالَّین .الثتِ ّشدٍی ایٌْا دس ادتیات یَْدی کاستشد داشتِاًذ ٍ کٌایِآهیضًذ .تيادام تشای اشاسُ تِ شخظیتی
هزَْل است؛ کسی کِ ًویخَاّین ًاهش سا تیاٍسین.
چَى ایي سِ الٌَمّ ،ش سِ خذا ّستٌذ ،اها ّیچ کذام دیگشی ًیست ،اسواء هتوایض ًیض داسًذ .اتّا ًام خاص خذای
پذس است .تيآدام ٍ تيالَّین ًام خاص عیساست .اها دئَس ٍ آلفااُهِگا ًام حمیمت هشتشکی است کِ ّش سِ آى
ّستٌذ.
دس اسالم:
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«الِ» هعادل «إل» یا الَّین است .اهلل هیتَاًذ هعادل یَُْ دس یَْدیت تاشذ؛ اها آى رٌثِّای لَهی سا ًذاسد.
تاایيحال تسیاسی اص احکام فمْی آى سا داسد .الثتِ کشاّت دس کاستشد آى ایٌزا ًیست .اهلل ٍاطُای تیهعٌاست.
هگشایٌکِ تگَیین اهلل هعشف الِ است .دس ایي طَست آى سا هیتَاى تِ هعٌای هعشَق یا هعثَد داًست کِ استثاؿی
طعَدی اص رْت اًساى تا خذا داسد .تشخالف «سب» کِ استثاؿی ًضٍلی داسد.
اها گَیا اهلل اسن خاص است .پس ًثایذ هعٌای سٍشٌی داشتِ تاشذ .الثتِ تِ هفَْم هعثَد ّست.
هشػیِ شٌکایی ،تشسسی اسواء ٍ طفات خذا دس ادیاى اتشاّیوی،
تشای رلسِ تعذ (ٍرَد شٌاسی خذا):
کالَیي آسهستشاًگ ،خذاشٌاسی اص اتشاّین تا کٌَى ،تشروِ سپْش.
… Children of Abraham,
…One faith, three approaches,
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جلسه دوم :وجودشناسی خداوند
ٍ .1یلیام ریوض :سٍاًشٌاس دیي
تشاّیي عملی کافی ًیستٌذ ٍ اًساى تشای آساهش احتیاد تِ چیض دیگشی داسد.
 .2کافوي :اگضیستاًسیالیست
تشاّیي عملی هٌـما پاسخگَ ًیستٌذ .صیشا خذا یا دس همذهات استذالل ّست یا ًیست .اگش تاشذ کِ ّست ٍ اگش
ًثاشذ ًیض هٌتذ تِ خذا ًویشَد.
یا :تشاّیي عملی ًْایتا تِ احثات ٍارة الَرَد هیاًزاهٌذ کِ هعلَم ًیست خذا تاشذ.
 .3احثات خذا تا عمل ّن هفیذّ ،ن شذًی ٍ ّن ػشٍسی است.

تسیاسی اص ادلِ ادیاى تشای احثات خذا تا ّن شثیِاًذ.
رَادی آهلی :ادلِ عملی تشای احثات ٍرَد خذا سِ ًَماًذ:
ً .1الض ٍ تِ دسد ًخَس.
 .2سالن است ٍلی تِ دسد احثات خذا ًویخَسد .هخل تشّاى ًلن ٍ علیت
 .3سالن ٍ هٌتذ :فمؾ تشّاى طذیمیي.
هظثاح یضدی:
ایي ادلِ تعؼا هثتٌی تش هشاّذُاًذ .هخل ًلن.
تعؼی ّن هثتٌی تش عملاًذ .هخل حذٍث.
تعؼی ّن فلسفی خالضاًذ .هخل تشّاى طذیمیي یا تشّاى ٍرَب.
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شناختشناسی در ادیان ابراهیمی
 .1سٍا تَدى شٌاخت خذا
دس ّش سِ دیي ،هٌْیات آشکاسی اص شٌاخت خذا هیتیٌین .دس یَْدیت هیگَیٌذ :کسی کِ تِ دًثال شٌاخت
خذاست ،تْتش است کِ ًثاشذ .دس ایي عثاست سخي اص ًاسٍا تَدى ایي کاس است .دس هسیحیت گفتِاًذّ :ش
تالشی تشای شٌاخت خذا ،تِ تتپشستی هیاًزاهذ .اصایيسٍ رایض ًیست .دس اسالم ّن ،سفتي تِ دًثال
شٌاخت رات خذاً ،کَّش شذُ است.
 .2اهکاى شٌاخت خذا
 .aخذاشٌاسی تٌضیْی :شٌاخت خذا هوکي ًیستٍ .لی اص ًلش فلسفی هیتَاًین تفْوین کِ خذا چِ
ًیست .دس شٌاخت تٌضیْی تٌْا هیداًین کِ خذ چِ ًیست .اها تِ ّشحال ًَعی شٌاخت حساب
هیشَد .گشچِ هثتٌی تش آگاّیّای ها ًیست؛ تلکِ هثتٌی تش تفلسف است.
دس سفش خشٍد تاب  14آیِ  3خذا دس پاسخ هَسی هیگَیذ :هي ّستن آى کِ ّستن .دس ایي پاسخ
ایي کٌایِ ًْفتِ است کِ اًساى سا چِ تِ شٌاخت خذا! ًیض تشهیآیذ کِ خذا طشفالَرَد است ٍ
تعشیف ّش هاّیتی تشای اٍ ،اٍ سا اص طشفالَرَد تَدى هیاًذاصد.
دس اشعیا  40 18هیگَیذ :خذا سا تِ چِ کسی تشثیِ هیکٌیذ ٍ چِ تظَیشی تِ اٍ ًسثت هیدّیذ؟!
هضاهیش  :36 10صیشا چشوِ حیات ًضد تَست؛ دس سسٍشٌایی تَ ًَس دیذُ هیشَد.
هسیحیت:
یَحٌای دهشمی :یا دستاسُ خذا هیداًین ٍ هیتَاًین تگَیین (طفات سلثی)؛ یا ًویداًین ٍ هیتَاًین
تگَیین (طفات فعل هخل شٌَا تَدى کِ اص شٌَا تَدى خَدهاى گشفتِ این (تٌاسة)) ؛ یا ًویداًین ٍ
ًویتَاًین تگَیین (طفات رات) .اص ایي دستِتٌذی تشهیایذ کِ ساّی تِ شٌاخت خذا ًذاسین!
آکَییٌاس :کٌِ رات خذا سا ًِ کاتَلیک هیشٌاسذ ًِ غیشکاتَلیک؛ اها ّش یک ؿثك تظَیشی کِ اص
علیت استعال ّست ،تٌضیْا هیشٌاسذ ... .طفات خذا تِ گًَِای ایزاتی تٌْا اص ؿشیك توخیل تٌاسة
لاتل شٌاخت است .یعٌی ها هیاى خَد ٍ خذا تٌاسثی تشلشاس هیکٌین.
آگَستیيًَ :س خذا دس ػویش اًساى است .اٍ خَد سا تِ ها هیشٌاساًذ (هکاشفِ).
تًََْفش :خذا سا ًثایذ شٌاخت؛ خذا سا تایذ یافت .خذا فشاتش اص ّوِ عملْاست .خذا سا تایذ ایٌگًَِ
یافت کِ دس گَشِای اص ّستی لشاس داسد.
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لشآى :خذا چٌاى ًیست کِ شوا هیپٌذاسیذ.
اهام علی :اٍل الذیي هعشفتِ ٍ ،کوال هعشفتِ ،التظذیك تِ ٍ ،کوال التظذیك تِ تَحیذُ ٍ ،کوال
تَحیذُ االخالص لِ ٍ ،کوال االخالص لِ ًفی الظفات عٌِ ...فوي ٍطف اهلل سثحاًِ فمذ لشًِ ٍ هي
لشًِ فمذ لٌاُ....
تفتاصاًی :دس اتظاف خذاًٍذ تِ طفات سلثی اختالفی ًیست .اها دس اتظاف خذاًٍذ تِ طفات حثَتی
اختالف است عذُای طفات سا عیي رات هیداًٌذ (کِ ًویفْوین یعٌی چِ) ٍ عذُای ّن هیگَیٌذ
رذا اص ّوٌذ (کِ تزضیِ خذاست).
 .bخذاشٌاسی احثاتیّ :ن ٍرَد خذا ٍ ّن کیفیت آى سا هیتَاى شٌاخت .حال یا اص ساُ عمل ،یا ًمل ،یا
تزشتِ یا هکاشفِ .تزشتِ یعٌی اهشی کِ آصهایش آى عوَهی است؛ یعٌی هیتَاى ساُ آصهایش آى سا
تِ دیگشاى ًیض ًشاى داد تا آًْا ّن آى سا تزشتِ کٌٌذ .دسهماتل هکاشفِ ستـی تِ فعال تَدى اًساى
ًذاسد؛ تلکِ فعل خذاست کِ خَد سا تِ اًساى ًشاى هیدّذ.
دس یَْدیت اهخال اتي هیوَى ٍ گائَى ٍ ...هعتمذًذ خذا سا تا عمل هیتَاى شٌاخت.
دس هسیحیت تَهاس آکَییٌاس هٌادی ایي تفکش است.
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جلسه (؟) انسانشناسی تطبیقی ادیان
اًساىشٌاسی :هٌلَهِای هعشفتی کِ تِ تشسسی تُعذی اص اتعاد ٍرَدی اًساى هیپشداصد یا تِ تشسسی گشٍُ خاطی
اص اًساىّا هیپشداصد.
اًساىشٌاسی تزشتیّ :وِ سشتِّای علَم اًساًی سا دستشهیگیشد .تِ تشسسی اًساى اص حیج صًذگی صیستی اٍ
هیپشداصد .سِ حَصُ اطلی داسد:
صیستشٌاختی؛ هخال تحج اص ایٌکِ اًساىّا اص لحاف رسوی چِ تحَالتی یافتِاًذ.
هـالعِ تاسیخ تکاهل ًَم تشش اص لحاف رسوی.
هـالعِ تٌَم روعیتی ًَم اًساى.
ًخستی شٌاسی.
تاستاىشٌاختی؛ هخال ایٌکِ تـَسات صًذگی اًساى چگًَِ تَدُ ٍ دسدٍسُّای هختلف تاسیخی ،چگًَِ
صًذگی کشدُ است.
فشٌّگی :اًساىّا اص چِ صهاًی یاد گشفتٌذ اصدٍاد کٌٌذ.
اًساىشٌاسی عشفاًی :هثتٌی تش هکاشفِ ٍ شَْد ٍ ...تِ پشسشّا دستاسُ اًساى پاسخ هیدّذ.
اًساىشٌاسی فلسفی :دس پاسخ تِ پشسشّای ،گضاسُّای ػشٍسی ٍ کلی اسائِ هیکٌذ.
اًساىشٌاسی دیٌی :هثتٌی تش آهَصُّای دیٌی .تا ایي پیشفشع کِ هتَى همذس ادیاى ،دستاسُ اًساى چیضی گفتِ
تاشٌذ( .اًساىشٌاسی دیي ،داًش دیگشی است کِ تِ دیي اص صاٍیِ اًساىشٌاسی ًگاُ هیکٌذ).
استاد :دس یَْدیت ٍ هسیحیت هتمذم ٍ اسالم ،اًساىشٌاسی ٍرَد ًذاسد .صیشا ّشگاُ دستاسُ اًساى طحثتی ّن
هیکٌٌذ ،اطال دس همام طحثت دستاسُ اًساى ًیستٌذ؛ تلکِ دس حال طحثت دستاسُ خذا ّستٌذ ٍ استـشادا طحثت اص
اًساى طحثت تِ هیاى آهذُ است.
دٍ ٍاطُ اًتشٍپَلَطی ٍ احٌَلَطی :احٌَلَطی یعٌی لَمشٌاسی ٍ اًتشٍپَلَطی اًساىشٌاسی است .یکی دستاسُ یک
لَم خاص است .اها دس دیگشی کلیت اًساى هَػَم هـالعِ است .الثتِ ًِ اًساى اًتضاعی؛ تلکِ اًساى دس رْاى
خاسد .هخل ایٌکِ اًساى اص چِ صهاًی اص صتاى تْشُ گشفت.
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