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 چکیده:

م آن ادامه  در  از سلسلهمتن    دیخوان یچه  جلسه  رمضانی  اولین  محمد  با    گفتگوهای  دکتر 

ایشان در این جلسه درباره چگونگی تصویر مفهوم وظیفه درباره خداوند  است.    لگنهاوسن

کنند. به عقیده دکتر لگنهاوسن خداوند نیز وظایفی دارد، اما این وظایف محدود  صحبت می

ای  توانند برای او وظیفههایی است که خود خداوند به عهده گرفته است و دیگران نمیبه آن

 تعیین کنند.  

 

غالمی: لگن  میثم  حوزههادکتر  در  تاکنون  علم،  وسن  فلسفه  همچون  متنوعی  های 

مسیحیزیبایی الهیات  به  مربوط  مباحث  منطق،  داشته  شناسی،  علمی  فعالیت   ... اند.  و 

آقای دکتر در  پژوهشی امام خمینی )ره( هستند.  ایشان عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی

آمدند و تا کنون در مراکز آموزشی  به دعوت انجمن حکمت و فلسفه به ایران    1990سال  

مختلفی مثل دانشگاه باقرالعلوم، مؤسسه امام خمینی)ره(، دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و  

های مختلفی منتشر  های متعددی در زمینهاند. از دکتر لگنهاوسن نوشته... تدریس داشته

ما در این جلسات بر این    بنایکنم.  ای نمیها اشارهشده است که به دلیل کمبود وقت به آن

البته هر کدام از اساتید مدعو با   است که به مباحث مربوط به اخالق در قرآن بپردازیم. 

 پردازند.   رویکرد خاص خودشان به این مباحث می

موضوع بحث جنابعالی »وظایف اخالقی خداوند در قرآن« است. این عنوان کمی عجیب  

نیز وظایفی    وندطور ممکن است خداخطور کند که چهاست، چون ممکن است به ذهن کسی  

کنیم، در موارد متعددی به تعابیری  حال وقتی به آیات قرآن رجوع میداشته باشد؟ با این

می  خوریمبرمی متبادر  به ذهن  را  معنایی  چنین  آیاتی همچون:»که  عَلَکنند؛  رَبُّکُمْ    ی کَتَبَ 

  یوَرُسُلِلَأَغْلِبَنَّ أَنَا  للَّهُٱکَتَبَ ، » (را فرض نمود  یرحمت و مهربان خدا بر خود  )1« الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ
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که البته من و رسوالنم    دهینگاشته و حتم گردان  [در لوح محفوظ ]خدا    )2« قَوِىٌّ عَِزیٌز  للَّهَ ٱ  إِنَّ

الْأَرْضِ إِلََّا  وَمَا مِنْ دَابََّةٍ فِی    (، »و مقتدر است  یقو  اریکه خدا بس  م،یغالب شو   [بر دشمنان]

( و ... . به نظر  بر خداست شیجز آنکه روز  ست ین  نیجنبنده در زم  چ یو ه)  3« عَلَى اللََّهِ رِزْقُهَا

را بر خود واجب دانسته  دادن یک سلسله وظایف اخالقی  آیات انجامرسد خداوند در این  می

 مفهوم این آیات چیست؟ است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای از نکاتی که بنده در ذهن داشتم اشاره کردید.  شما خیلی خوب به پارهمحمد لگنهاوسن:  

های عقلی  داشتن خداوند مخالفند. شماری از استداللبرخی به دالیلی با وظیفه یا تکلیف

 این گروه عبارتند از:  

نمی .1 ما  و  اوال  بوده  انسان  عقل  فرامین  حاکمیت  تحت  خداوند  که  بپذیریم  توانیم 

 کالیف یا وظایفی داشته باشد. همچون سایرین ت
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توانیم خداوند را به خاطر هیچ یک از کارهایش مالمت کنیم. این نشان  ثانیا ما نمی .2

اگر چنین    ونددهد که خدامی ندارد، چرا که  به  ، چنانبودنهیچ تکلیفی  چه خداوند 

 توانستیم او را مالمت کنیم.  کرد، ما میتکالیفش عمل نمی

کم باید قابل تصور باشد تا بتوانیم او را مالمت کنیم.  د، دستای دار هرکس که وظیفه .3

 کند.  که چنین چیزی در مورد خداوند صدق نمیآنحال

حال آن .4 کنیم.  مجازات  را  او  باید  کند،  وظایفش خوددای  انجام  از  که  هرگاه کسی 

 توان خداوند را مجازات کرد.  نمی

اند. در  یک استدالل نقلی نیز متوسل شده  عالوه بر این برخی برای مخالفت با این ایده به

در برابر هیچ یک از کارهایى    )خداوند   4« لَا یُسْأَلُ عَمََّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ  خوانیم:»قرآن می

   ( شوندشود ولى مردم بازخواست مىکند، بازخواست نمىکه مى

  ی آیاتی است که جنابعالی در ابتدااجازه بدهید ابتدا به اشکال نقلی پاسخ بدهم. پاسخ همان  

  و ...( امثال این آیات در قرآن کم نیستند  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ   ی کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلَبحث قرائت کردید) 

ای ندارد ابتدا باید از عهده این آیات بربیاید. به  و هرکس که مدعیست خداوند هیچ وظیفه

هست امر  این  موید  نیز  فراوانی  روایات  قدسی  ند.  عالوه  حدیثی  در  خداوند  مثال  برای 

محبت  می یکدیگر  به  که  برسد  کسانی  به  من  که عشق  کردم  واجب  خودم  »بر  فرماید: 

کردن را برخود حرام کردم و آن را  خوانیم:»من ظلمکنند.« در حدیث قدسی دیگری میمی

البالغه  نهج 216کنم« امام علی )علیه السالم( نیز در خطبه بر بندگان خویش نیز حرام می

خداوند براى من که ولىَّ امر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و    »فرمایند:می

نیز بر من حقى است. را  بر شما حقى است، شما  ادامه    5«همان گونه که مرا  حضرت در 

می هستندتوضیح  متقابل  همواره  حقوق  که  آن  دهند  و  دارد  استثنا  یک  مسأله  این  اما   ،

با این  خداست. ندارد.  اما کسی بر او حقی  بر همگان حق دارد  حال سخنِ حضرت در  او 
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د:  اینفرمکنند و میمطرح می  تری رابحث جالب  ،یابد و ایشان در ادامهجا پایان نمیاین

اما نداریم،  بر خداوند  ما حقی  را  همان  درست است که  بندگان وظیفه دارند خدا  طور که 

البالغه  عبادت کنند، خداوند نیز وظیفه دارد که آن را جبران کند. با خواندن این بخش از نهج

 ممکن است چند مسأله مهم برای ما پیش بیاید:

که در رابطه  ست که صاحب حق قدرت داشته باشد. حال آنالزمه گرفتن حق این ا .1

 ها چنین قدرتی ندارند.  ها چنین چیزی صحیح نیست، چرا که انسانخداوند و انسان

با توجه به این که ممکن نیست از خداوند به سبب عدالتش خالفی سربزند، مفهوم   .2

 داشتن او چیست؟وظیفه

چگونه   .3 کلی  طور  به 

وظایفمی متوجه  )یا    توانیم  خدا 

کتب کالمی  آن از  برخی  در  که  طور 

 ( بشویم؟6آمده: وجوب علی الل 

پاسخ پرسشبرای  این  به  ها  دادن 

دارد که کاری را   وظیفه Xبه طور مثال اگر  :در گام نخست باید به منطق وظایف توجه کنیم

  X( این به معنای آن نیست که  دارد  Xحقی بر گردن    Yبه عبارت دیگر  )انجام بدهد   Yبرای  

تر کنم: فرض کنید من  نیز باشد. بگذارید این مطلب را با مثالی روشن  Yباید پاسخگوی  

شود،  مطابق قوانین کشور وظیفه دارم که فرزندان خود را تربیت کنم. این وظیفه سبب می

کنم، این  ام عمل نتا فرزندان من برگردن من حقی داشته باشند. حال اگر من به وظیفه

گیرند، بلکه این دولت است که مرا بازخواست  ام را میفرزندان من نخواهند بود که یقه

 
هایی است که به سبب دستور خداوند بر عهده بندگان . در مقابل »وجوب علی الل«، »وجوب من الل« قرار دارد. »وجوب من الل« به معنای تکلیف 6

 است. 

  برابر   در   خداوند   اگر  که  است   این   پرسش

  کسی   جه  مقابل  در  پس  نیست،  پاسخگو   بندگانش

  در   خداوند   که  است  این  پاسخ   است؟  پاسخگو

 .است  پاسخگو خودش مقابل



 

خواهد کرد. خداوند نیز در رابطه با مخلوقاتش وظایفی را بر عهده دارد، اما الزمه این سخن  

 این نیست که خداوند پاسخگوی بندگانش باشد. 

اگر خداوند در برابر بندگانش پاسخگو    آید این است که جا پیش میپرسشی که در این

نیست، پس در مقابل جه کسی پاسخگو است؟ پاسخ این است که خداوند در مقابل خودش  

 پاسخگو است.  

یا  نکته بعدی درباره مجازات است. وقتی کسی حقی را نقض می ای را انجام  وظیفهکند 

اوند قابل قبول نیست. توجه  شود، اما چنین مطلبی در مورد خددهد، معموال مجازات مینمی

داشتن خداوند را  به این نکته سبب شد تا برخی از فیلسوفان مسلمان به طور کلی وظیفه

 رد کنند. در پاسخ باید به این اشکال باید به چند نکته توجه کنیم: 

تمام کارهای خالف الزاما قابل مجازات نیستند. به طور مثال اگر قانونی تصویب شود،   .1

شهروندان وظیفه دارند که به آن قانون عمل کنند. حال اگر این قانون به دلیل ضعف  

تواند شهروندان را مجازات کند. در این  قوه مجریه به خوبی اجرا نشود، کسی نمی

توان ایشان را مجازات  اند، اما نمیخود عمل نکرده  مثال اگرچه شهروندان به وظیفه

، به این معنا نیست که  توانیم خدا را مجازات کنیمکرد. بنابراین صرف این که ما نمی

 ای ندارد.  او وظیفه

تواند خداوند را مالمت کند، اما در شرایطی غیرممکن، چنین چیزی هر چند کسی نمی .2

ل نیست! این چیزی است که خود قرآن بارها  این سخنی برآمده از عق امکان دارد.  

وَإِذْ أَخَذَ رَبَُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَِّیََّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ  به آن اشاره کرده است: »

هَإِ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  تَقُولُوا  نْا  َشَهِدْنَا  بَلَى  قَالُوا    بَِربَِّکُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ  یعَلَ عَنْ  کُنََّا    ذَانََّا 

آدم فرزندانشان را بیرون آورد. و آنان را بر  و پروردگار تو از پشت بنى)  7« غَافِلِینَ

گواهى   آرى،  گفتند:  نیستم؟  پروردگارتان  من  آیا  پرسید:  و  گرفت  گواه  خودشان 
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بینید طور که می( همانخبر بودیم دهیم. تا در روز قیامت نگویید که ما از آن بىمى

گرفتم، ممکن بود در  گوید اگر من چنین پیمانی از شما نمیخداوند در این آیه می

شود تا ما بتوانیم  قیامت شکایت کنید که از این مطلب غافل بودید. این آیه باعث می

توانند از خدا شکایت کنند.  ها در آن میشرایط غیرممکنی را تصور کنیم که انسان

خوانیم که خداوند پیامبرانش را فرستاده تا کسی دیگر  ات دیگر قرآن هم میدر آی

توانستیم از  کرد، ما میحق شکایت نداشته باشد. گویا اگر خداوند چنین کاری نمی

 او شکایت کنیم.  

تر است مربوط به فعل گفتاری است. ما  سومین پاسخ که به لحاظ فلسفی جالب  .3

می گفتگویی  وارد  نوقتی  میشویم  پیدا  وظایفی  یکدیگر  به  حداقل  سبت  یا  کنیم 

کنیم.  می پیدا  »باید«  توانیم وظایفی  و  بین »هست«  پلی  پاسخ  این  در  ما  واقع  در 

دادن کاری را داده است، به این نتیجه  قول انجام   Y به    Xسازیم و از این که  می

ندادن  برای انجامرسیم که او باید این کار را انجام بدهد، مگر این که دلیل خاصی  می

بندد، هر دو طرف در قبال  ها میاش داشته باشد. وقتی خداوند عهدی با انسانوظیفه

داشتن یک چیز کامال منطقی است. اگر بخواهیم  این عهد وظایفی دارند. این وظیفه

این نکته را انکار کنیم، دیگر به طور کلی چیزی به نام عهد معنایی نخواهد داشت.  

خواهد انجام  ر اگر یکی از طرفین عهد بتواند هر کاری که دلش میبه عبارت دیگ

 جا عهدی در کار نخواهد بود. بدهد، دیگر این

ی دیگر که باید به آن توجه کرد این است که این خود خداست که وظایفی را بر عهده  نکته

 باشد.  طور نیست که کسی از بیرون این وظایف را بر او بار کرده خود گذاشته است و این

 داشتن خدا با قدرت مطلق او تناقض ندارد؟  آیا وظیفهمیثم غالمی: 



 

داشتن خداوند به این معنا نیست که  طور که عرض کردم، وظیفههمانمحمد لگنهاوسن:  

باید قدرتی فراتر از او وجود داشته باشد، بلکه این خود خداوند است که این وظایف را بر  

 گذارد.   عهده خود می

 آیا این که خداوند صرفا در برابر خود پاسخگو باشد، اثری هم دارد؟ میثم غالمی: 

«،  را فرض نمود  ی خدا بر خود رحمت و مهربانخوانیم:»قتی در قرآن میومحمد لگنهاوزن:  

گویند:  از سوی خود خداوند بر او بار شده است. برخی میشویم که این وظایف  متوجه می

بنده  البته  هستند.  او  از  فراتر  که  دارد  نیز  دیگری  وظایف  وظایف،  این  بر  عالوه  خداوند 

کرد  های مسیحی با من بحث میدانتوانم این را قبول کنم. چندی پیش یکی از الهیات نمی

خدا   برای  وظایفی  چنین  به  قائل  و 

توانیم وظایفی را که  نمیبود. پس ما  

قائل   خودمان  برای  عقل  کمک  به 

نیز  شده خداوند  عهده  بر  ایم، 

توانیم وظایفی  بگذاریم. ما صرفا می

را بر عهده خداوند بگذاریم که خود  

آن کرده  او  تصدیق  قرآن  در  را  ها 

  جا وجود داشته باشد همان بحث مربوط به فعل است. تنها استثنایی که ممکن است در این

باره نیز آیاتی در  حال حتی در اینگفتاری است که اندکی قبل از آن سخن گفتیم. با این

 کند.  هایش تأکید میقرآن وجود دارد که بروفاداری خداوند به قول

، تبادر ذهنی ما به سمت وظیفه  گوییماز وظیفه سخن میدر فلسفه اخالق  وقتی  میثم غالمی:  

 ما از وظیفه، با وظیفه کانتی نسبتی دارد؟یر ذهنی شرود. آیا تصوکانتی می

از محمد عبدالل درَّاز که یک نویسنده مصری است، کتابی به نام »دنیای محمد لگنهاوسن:  

گوید که عقل چگونه  اخالقی قرآن« منتشر شده است. او در ابتدای کتابش از این سخن می

توانیم وظایفی را که به کمک عقل برای نمیما 

ایم، بر عهده خداوند نیز خودمان قائل شده

توانیم وظایفی را بر عهده بگذاریم. ما صرفا می

ها را در قرآن خداوند بگذاریم که خود او آن

 تصدیق کرده است.



 

کشاند و مدعی است که میان  یتواند وظایفی را ایجاد کند و در ادامه بحث را به کانت م می

جا چند تفاوت وجود  وجود دارد. با این حال در این  وظیفه کانتی سازگاریوظایف خداوند و  

دانیم باید به  گوید: این که ما میها مربوط به آزادی است. کانت می. یکی از این تفاوتدارد

ی که ما میل مادی به  وظایف خود عمل کنیم، نشانه آزادی ما است. به عبارت دیگر در حال

حال باز هم قادر هستیم که بر این امیال غلبه کنیم. با ایندادن کار نادرست داریم،  انجام

ندارد تا بخواهد بر آن    میلی توانیم چنین چیزی را برای خدا تصور کنیم، چرا که خداوند  نمی

 غلبه کند. پس وظیفه خداوند ناشی از آزادی او نیست. 

ای میان خدایی  دهید، چه تفاوت ماهویویری که شما از وظیفه ارائه میبا تص میثم غالمی:  

های  که وظیفه دارد و خدایی که وظیفه ندارد، وجود دارد؟ بله، این دو به لحاظ کالمی تفاوت

داشتن خداوند کمکی  ظریفی دارند، اما سوال من این است که به لحاظ اخالقی آیا وظیفه

 کند یا نه؟به رابطه بین خدا و بنده می

بله. وقتی ما به تصویری که خود خداوند از خویش ارائه داده است، دقت  محمد لگنهاوسن:  

میمی اوکنیم،  با  نمایش  توانیم  به  خود  از  تصویری  خداوند  گاهی  کنیم.  برقرار  ارتباط 

با آنمی از  هایی که در آنهست تفاوت دارد، مثل تمثیل  چه واقعاگذارد که  بودن  جسمها 

ها صرفا تمثیل هستند و خداوند جسم ندارد، دانیم که اینخداوند صحبت شده است. ما می

کند. یکی  ها استفاده میخواهد با ما ارتباط برقرار کند،  از این تمثیلولی وقتی خداوند می

گوید همین وظایفی است که بر  ای که خود خدا در قرآن از آن سخن میاز مباحث پیچیده

دهد خداست و هم کسی که دستور  هم کسی که دستور می  ،جاگذارد. در اینش خود میدو

دانیم که  کند. گویا خدا خود را به دو بخش جداگانه تقسیم کرده است، اما ما میرا اجرا می

چنین چیزی با توحید سازگار نیست. به تازگی کتابی در آلمان دیدم که موضوعش وظیفه 

گوید: هر گاه از وظیفه فرد نسبت به بود. نویسنده این کتاب میهر فرد در قبال خویش  

گوییم. به عنوان  ی درونی سخن میگوییم، در واقع داریم از یک دوگانهخویش سخن می



 

طور که گفتم با  حال همانمثال منِ حال نسبت به منِ آینده وظایفی را برعهده دارم. با این

چنین چیزی درباره  دانیم، رون از زمان و مکان و ... میتوجه به اعتقادات ما که خداوند را بی

 او قابل تصور نیست.  

کار  میثم غالمی:   اگر وجدانی در  باشد.  داشته  دارد که شخص وجدان  معنا  زمانی  وظیفه 

توان برای خداوند نیز  نیز وجود نخواهد داشت. آیا می  دادن وظیفهنباشد الزامی برای انجام

 رد؟  مفهوم وجدان را تصور ک

لگنهاوسن:   است.  محمد  مشکل  خداوند  برای  وجدان  مفهوم  از  تصور  کسی  ما  کالم  در 

مگر این که منظورمان از وجدان این  که آیا خدا وجدان دارد یا خیر سخنی نگفته است،  این

باشد که شخص نسبت به کاری که  

باشد.   داشته  علم  بدهد  انجام  باید 

توان گفت که  در این صورت بله، می

 د نیز وجدان دارد.  خداون

با تقریری که جنابعالی  میثم غالمی: 

کردید، ما به نوعی مثل اشاعره قائل  

به وظیفه »بال کیف« هستیم. به این معنا که ذات و صفات خداوند از ذات و صفات ما کامال  

جدا و دیگرگونه است. در واقع گویا نظر جنابعالی این است که جنس وظایف ما و خداوند 

 تند.  یکی نیس

بله، متفاوت است. اختالف بنده و آقایان کاتولیک نیز بر سر همین بود.  محمد لگنهاوسن:  

من  ( است، حال آن که چنین نیست.  personها قائل به این بودند که خداوند شخص )آن

ام که خداوند مثل انسان قوای ذهنی  ام و گفتهدر مقاالت خود نیز به این بحث اشاره کرده

شود. مطابق دیدگاه سنتی، اخالق  یت این مسأله در مباحث اخالقی روشن میندارد. اهم

کنیم. اگر با این  های مختلف خود را تنظیم میچیزی است که ما به کمک آن امیال و گرایش

 تعیین  اخالقی  وظایف   خدواند  برای  توانیم نمیما  

  تا  ندارد  شهوت  مثال  طور  به  خداوند  که  چرا   کنیم،

 بنابراین.  باشد  داشته   عفت  مثل  فضیلتی   بخواهد

 .دارد ای عمده تفاوت خداوند وظایف با ما وظایف



 

نمی دیگر  باشیم،  همراه  که  دیدگاه  چرا  کنیم،  تعیین  اخالقی  وظایف  خدواند  برای  توانیم 

رد تا بخواهد فضیلتی مثل عفت داشته باشد. بنابراین وظایف  خداوند به طور مثال شهوت ندا

امروزه گرایشی در مسیحیت وجود دارد که تالش  ای دارد.  ما با وظایف خداوند تفاوت عمده

وار از خدا به نمایش بگذارد. کسانی که چنین گرایشی  کند بیش از پیش تصویری انسانمی

مدعی از  دارند  تصویری  چنین  ما  اگر  که  نمیاند  ندهیم،  ارائه  ارتباط خداوند  او  با  توانیم 

گیرند این است که تصور بنده از خداوند تصویری  ای که ایشان به من میبرقرار کنیم. خرده

حال فارغ از این که بپذیریم این تصویر نوافالطونی است یا خیر،  نوافالطونی است. با این

خداوند وجود دارد. بسیاری از دستورات    به نظر من دالیلی خوبی برای این تصویر متعالی از

دانیم که  اخالقی از باب این که انسان یک حیوان اجتماعی است بیان شده است و ما می

 چنین دستوراتی درباره خدا قابل تصور نیستند. 

 کند؟آیا این تصویری که از خدا داریم، به اولیای خدا نیز تسری پیدا میمیثم غالمی: 

ها درجات مختلفی دارند، طبعا وظایف متفاوتی نیز  جایی که انساناز آنمحمد لگنهاوسن:  

دارند. کسی که نسبت به چیزی علم دارد، وظیفه دارد که از علم خود برای خدمت به مردم  

توانیم  ای هم ندارد. بنابراین میدر مقابل کسی که علم ندارد، طبعا چنین وظیفهاستفاده کند.  

توانیم این وظایف را با وظایف وجه نمیها وظایف مختلفی دارند، اما به هیچکه انسانبگوییم  

اند که درست  رسند مدعیالل میخداوند همسان بدانیم. البته برخی از عرفا که به فناء فی

 شوند، اما من به چنین مطلبی شک دارم.  مثل خداوند می

 ا ما، با نظریه تشکیک وجود تنافی دارد؟ داشتن صفات خداوند بآیا تفاوتمیثم غالمی: 

لگنهاوسن:   انسان و جمادات، اشکالی  اگر در نظریه تشکیک وجود، تفاوتمحمد  داشتن 

 داشتن انسان و خدا نیز ایرادی ندارد.   ندارد، پس تفاوت

 توانید کسی را معرفی کنید که در این زمینه کار تخصصی کرده باشد؟ آیا میمیثم غالمی: 



 

لگنهاوسن:   دیدگاهمحمد  از  این بحث  ارائه  این  برای  بنده  عبدالرزاق الهیجی  بله،  های 

های »گوهر مراد« به شکل مختصر و »سرمایه ایمان«  ام. ایشان در کتاببسیار بهره برده

اند. هر چند بنده  تر درباره »وجوب علی الل« و »وجوب من الل« بحث کردهبه شکل مفصل

پذیرم، اما باز هم به نظرم ایشان مباحث بسیار جالبی را  ایشان را نمی  حل توانم راهنمی

 اند.  مطرح کرده

دادن آن شایسته، بایسته و واجب است،  اگر وظیفه را چیزی بدانیم که انجاممیثم غالمی:  

توان درباره اعمال خداوند چیزی غیر از وظیفه را تصور کرد؟ به عبارت دیگر آیا  آیا اصال می

 ست عملی الهی خارج از محدوده وظیفه باشد؟ ممکن ا

بله. مصداقش صفات ذات خداوند مثل قدرت و ... است. شاید باید این  محمد لگنهاوسن:  

طور بپرسیم: آیا در محدوده افعال خداوند، چیزی خارج از وظیفه وجود دارد؟  سوال را این

بیاید، وظیفه خدا نیست، چرا  برای پاسخ بگذارید مثالی بزنم: این که قرار است فردا باران 

که خداوند پیش از این قولی در این باره نداده است. ممکن است کسی بگوید که تمام  

افعال خدا مطابق حکمت او است و معنایش این است که خداوند باید تمام این کارها را  

را وظیفه افعال خدا  تا تمام  نیست  این کافی  اما  بدانیم. آنانجام بدهد،  که من  طور  اش 

 ی خود بگذارد.  فهمم برای این که چیزی وظیفه خدا باشد، باید خود او آن را بر عهدهمی
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