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و اختيار  جبر
و اختيـار اسـت] در علم كالم[از مسائل مهم ايـن. مسئله جبـر

و  مسأله از قديمي ترين بحث هـاي علمـي اسـت كـه انديـشمندان
و نظـرات فراوانـي در آن وجـود   فيلسوفان به آن مشغول گشته اند

مشهورترين انديـشمندي. دارد كه به اصلي ترين آن اشاره مي كنيم
كه در گذشته به اين مسأله پرداخـت ارسـطو اسـت كـه در كتـاب 

.به اين بحث اشاره كرده است» اخالق به نيقوماخوس«
و عقايـد در ايـن بـاب بـر سـه مبنـاي ،1جبـر: اساس نظريـات

اف. استوار است3و امر بين االمرين2تفويض عال انسان بر اساس زيرا

 
 مذهب اشاعرهـ1
 مذهب معتزلهـ2
و عدليه به اين اصطالح معروف شـدند زيـرا امـام صـادق) اماميه(و آن مذهب عدليهـ3 است
و نه تفويض بلكه امر ميان دو امر«: فرمود)ع( : راوي مي گويد به امـام عرضـه داشـتم» نه جبر

مثال آن چون انساني است كه او را در هنگام گناه مي بيني: امر ميان دو امر چيست؟ امام فرمود
آن. اما او از اين كردار دست بر نمي دارد.و از اين كار باز مي داريد  و پس او را رها مـي كنـي

و تو او را رها كـردي، نمـي تـوان. گناه را مرتكب مي شود  ولي چون نصيحت تو را نپذيرفت
ف  و گناه (رمان داده اي گفت تو او را به نافرماني ج. و 160ص1اصول كافي و قـدر  باب جبر

).امر بين االمرين
از يزيد بن عمير بن معاويه شامي روايت شده اسـت كـه مـي)ع(و از كتاب عيون اخبار الرضا

و عرضه داشتم)ع(در مرو بر علي بن موسي الرضا: گويد اي فرزنـد رسـول خـدا،: وارد شدم
و نه تفـويض بلكـه امـر بـين: روايت شده است كه فرمودند)ع(براي ما از امام صادق  نه جبر

هر كس گمان كند كه خداوند افعال مـا را انجـام: االمرين معناي اين سخن چيست؟ امام فرمود 
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: احتمال عقلي از سه امر خارج نيست
و اراده انسان تأثيري در اعمال او نداشته باشد: اول .اينكه قدرت
و افعـالش: دوم و اراده او در اعمـال اينكه چيـزي جـز قـدرت

.تأثيري نگذارد
و هم به خداوند مستند باشد: سوم اولـي. اينكه فعل او هم به او

و سومي امر بين االمرين مبناي جبر، دومي  دو[ تفويض امـر ميـان
.است] امر

:سخنان جبرگرايان
جبرگرايان خود گروه هاي متفـاوتي دارنـد كـه عمـده نظريـات

و گروه خالصه شده است : ايشان در دو مسلك
و پيروان او كه مي1جبرگرايان مطلق مانند جهم بن صفوان: اول

و هر كس گمـان مي دهد آنگاه ما را به سبب آن فعال مجازات مي كند قائل به جبر شده است
آ  و روزي و نشانه هـاي خـود كند كه خداوند امر آفريدگان )]ع(معـصومين[ن ها را به حجت

و هر كـس از تفـويض. واگذارده، قائل به تفويض شده است كسي كه از جبر سخن گويد كافر
اي فرزنـد رسـول خـدا، امـر بـين دو امـر: سخن گويد مشرك است راوي گويد عرضه داشتم 

و تـرك آنچـه از آن وجود راه براي انجام آنچـه بـه آن فرمـان داده: چيست؟ امام فرمود   شـده
و اراده اي دارد: عرضه داشتم. بازداشته شده است : امـام فرمـود. آيا خداوند در اين امر مـشيت

و كمـك نمـودن و خـشنودي بـه سـبب آن و مشيت او در عبادات، امـر بـه آن اراده خداوند
و] انسان[ و مشيت خداوند در گناهان بازداشتن از آن و اراده  ناخـشنودي بـه بر انجام آن است

و خوار نمودن آيـا: راوي مـي گويـد عرضـه داشـتم. به سبب انجام آن است] انسان[سبب آن
و بدي از افعال بندگان نيست: خداوند در اين امور قضايي دارد؟ امام فرمود  بله، هيچ فعل نيك

حكم«: معناي اين قضا چيست؟ امام فرمود: عرضه داشتم. مگر آنكه خداوند در آن قضايي دارد 
و كيفري كـه بـه سـبب كردارشـان مـستحق آن هـستند  و آخرت به پاداش ».بر بندگان در دنيا

ج ج/17ح 124ص1مراجعه كن عيون اخبـار الرضـا و روايـات12ص5و بحـار االنـوار
.بسيار زيادي كه بر اين معنا داللت مي كند

كي كه پيروانش به جهميه شناخته مي شوندمذجهم بن صفوان ترـ1 ه او ابـامحرز اسـت، نيـو
درو در سمرقند خراسان به دنيا آمد و مدتي از زندگاني اش را . بـه سـر بـرد»مذتر«رشد كرد

گذشـتگان«: آمده است311ص17ج) سير اعالم النبالء(در كتاب. سيره او مورد مذمت است
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و بنـدگان در افعال بندگان براي ايشان غير: گويند اختيـاري اسـت
و] جبر[كردار خود چيره  و اراده ايـشان تـأثيري در افعـال هـستند

كـه[در نزد اين گروه تفاوتي ميان راه رفتن انـسان. اعمالشان ندارد 
و بـين] كه ناخودآگاه اسـت[و حركت دست لرزان] اختياري است 

] كه حركتي اختياري است[كسي كه به سوي پشت بام باال مي رود
] كه غير اختيـاري اسـت[و كسي كه از آن به پائين فرو افتاده است

1.وجود ندارد

و پيـروان او كـه2سخن گروهي چون ابوالحـسن اشـعري: دوم

و انكار صفات خداوند بر ذم او اجماع كرده اند در»به سبب غلو او در تنزيه و خطيب بغدادي
يم حنظلي روايت كـرده اسـت كـه مـيه از اسحاق بن ابرا 165ص3كتابش تاريخ بغداد جلد

و دروغ در دنيا همانندي نداشتند: گويد جهم بـن: از خراسان سه نفر ظاهر گشتند كه در بدعت
و مقاتل بن سلمان  ص13و در جزء. صفوان، عمر بن صبيح از24 حـديث 373 همان كتـاب

جهم بن صفوان: شنيدم ابو حنيفه مي گفت: حمان حماني از پدرش روايت كرده كه مي گويدر
. كافر است، جهم در اواخر حكومت بني اميه به دست سـلم بـن احـوز مـازني بـه قتـل رسـيد 

ج ص 317ص1مراجعه كن به اللباب و.1 حاشـيه شـماره 318 يا حاشيه تاريخ شهر دمـشق
ج ان ابــو محــرزفوجهــم بــن صــ«: گفتــه اســت1584 شــماره 426ص1در ميــزان االعتــدال

و سرآمد جهميه است  و بدعت گذار نه. سمرقندي گمراه نمي دانم چيزي روايت كرده است يا
: آمـده اسـت6 جلـد8و در سير اعالم النبالء شماره».اما شر بزرگي را پايه گذاري كرده است 

ب« و اهل جدل و انساني هوشمند » ....وداو پايه گمراهي
صـ1 و دوزخ از ميـان مـي«: آمده است53از فوايد ابن قيم جهم گمان مي كرد كـه بهـشت

و براي هـيچ كـس جـر خـدا  و كفر، تنها جهل به اوست و ايمان، تنها معرفت به خداوند روند
و اعمال بر سبيل مجاز به آفريدگان نسبت داده مي شود و عملي نيست ».فعل

ص الفرق بين: مراجعه كن  128 الفرق
وـ2 در-324 حدود سـالدر ابوالحسن اشعري بصري در بغداد زيست  آنگونـه كـه

ج از ابـوبكر صـيرمي. ذكر شده است در بغداد از دنيا رفت 346ص11تاريخ بغداد
را«: نقل شده است كه مي گويد  معتزله سر برافراشته بودند تا اينكـه خداونـد اشـعري

ر  و آنان را چون به هر حال او بزرگترين فرد» وباه به النه هايشان فرستاد ظاهر ساخت
.مذهب معروف اشاعره است
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را. تعداد زيادي هستند اين گروه هنگامي كه زشتي سخن گروه اول
افعال اختياري بندگان: ديدند براي فرار از آن سخن، چنين گفتند كه

ق  و قدرت بندگان تـأثيري در آن تنها با درت خداوند واقع مي شود
و. اعمال ندارد  بلكه خداوند چنين حكم كرد كه در بندگان قـدرت

اگر مانعي نباشد خداوند در بنده خـود فعـل مـورد. اختيار بيافريند 
و اختيار بنده ايجاد مي كند  پس فعـل. توانايي او را مقارن با قدرت

و احد  و تحقق يافتن[اث انسان از نظر ابداع آفريده] به وجود آمدن
و براي انسان كسب شده است 1.پروردگار است

و بيانـات ايـن گـروه در تفـسير حقيقـت كـسب، آنگاه عبارات
و متفاوت شده است تا جايي كه بـراي آن چنـد وجـه را  گوناگون

 است كه2ذكر كرده اند كه بهترين آن ها سخن قاضي ابوبكر باقالني 
اوهر: مي گويد  چند فعل انسان بدون تـأثير او در صـدور فعـل، از

و بـد بـه صادر شده است اما رنگ يافتن اين فعـل بـه رنـگ نيـك
و اختيار انسان است  را: به عنوان مثال. قدرت اگـر انـساني، يتيمـي

و  كتك بزند موثر در اصل تحقق اين فعل خداوند اسـت امـا قـصد
ا  و گـر از روي سـتم باشـد نيت زدن كه اگر براي تربيت باشد نكو

 
جـ1 )تأليف قاضي االيجي(146-145ص8 شرح مواقف جرجاني
و در بغـدادـ2  ابوبكر محمد بن طيب بن محمد باقالني قاضي، در بصره به دنيـا آمـد

مدتي در آنجا ماند.ز فرا خواندعضد الدوله ديلمي او را به دربار خود در شيرا. زيست
باقالني از مهم ترين متكلمـان مكتـب.و پس از وفات عضد الدوله به بغداد بازگشت 

و سودبخشي. اشاعره بر شمرده مي شود  و شيخ مناظرات لطيف معاصر شيخ مفيد بود
 تحقيـق21ص2ج))ع(مسأله ديگـري در نـصر بـر علـي(با او دارد كه در كتابش 

و اين مناظرات را در ترجمـه محمد رضا انصاري، دار المفيد بيروت، بيان شده است،
. مي يابي48ص4ج) باقالني در تاريخ فرهنگ عربي(كتاب 
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و كيفـر و ايـن معيـار پـاداش ناپسند است، به بنـده واگـذار شـده
1.اوست

اما ظاهراً اين سخن به حال اين گروه سودي نمي بخشد، چـون
و نيت  و بنابر قول بـه كـسب، مـي،قصد  خود فعلي از افعال است

و قدرت خداوند صادر شده باشد پـس بايست اين فعل نيز از اراده
بـه همـين)ره(و شايد عالمـه مجلـسي. تياري وجود ندارد هيچ اخ 

و«: سبب فرمود  مقصود از كـسب عمـل از سـوي انـسان، مقارنـت
و اراده انسان است بدون اينكه انسان تأثيري  همراهي عمل با قدرت
در وجود عمل داشته باشد جز آنكه او محل بـه وقـوع پيوسـتن آن 

 نسبت فعل به انسان بـه: جبرگرايان همچنين گفته اند2.»عمل است 
اعتبار به پا داشتن فعل به وسيله اوست نه به اعتبار اينكه انسان فعل

3».را ايجاد مي كند

و بسياري از بزرگـان، ايـن) االنصاف( اين معنا را باقالني در كتابـ1 ذكر كرده است
ج. سخن را به او نسبت داده اند  و نحـل و شـرح98-97ص1مراجعه كن به ملـل

ج ج 400ص1احقاق الحق و جرجـاني ايـن51ص2و  از آيت اهللا مرعشي نجفي
ج : قاضي مي گويـد«: چنين حكايت كرده است 147ص8سخن را در شرح مواقف

و قدرت انسان به اينكه فعل، بنـدگي بر اينكه قدرت خداوند به اصل فعل تعلق بگيرد
.و يا گناه باشد متعلق گردد

سـ2 و همچنـين. خن را در شرح مواقف به ابوالحسن اشعري نـسبت داده اسـت اين
ج و چنـين50ص2آيت اهللا العظمي خوئي در محاضرات  اين سخن را بيـان كـرده

و چه بسا عالمه.»و اين مذهب شيخ ابوالحسن بصري اشعري است«: ادامه داده است
 هر چنـد مـن بـر آن مجلسي اين سخن را در برخي كتابهايش از ايشان حكايت كرده

.دست نيافتم
: استفاده شود كه مـي گويـد 161ص8جقف ممكن است اين سخن از شرح مواـ3
و ذم را براي انسان به اعتبـار محليـت لحـاظ»نسبت فعل به بنده نه خدا« ، چون مدح

».كرده است نه فاعليت
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و و ملتزم شدن به هر يك از اين دو قول مـستلزم انكـار حـسن
و قـبح عقلـي قبح عقلي در خصوص افعال انسان است زيرا حسن

.در افعال اختياري مطرح مي شود
ش و وسـيله اي بـراي كـشتن مانند آنكه مشير اگر به عنوان آلت

 ع  شمشير را نيكـو بـرالقَكسي استفاده شود كه كشتن او نكو است،
امـا بنـابر سـخن] بلكـه كـردار شمـشير زن نكوسـت[نمي شمرند

و هـر دو آلـت  و شمشير در كشتن يكسانند جبرگرايان شمشير زن
ق نيكـو بـر پس شمشير زن نيز مـستح،وقوع قتل به شمار مي آيند 

. شمردن نيست
1همچنين كساني كه به يكي از اين دو قـول در خـصوص جبـر

زيـرا. تكليف گنهكاران واقع شده انـد] چگونگي[شكالإقائلند در
اگر اراده خداوند به فعل انسان تعلـق نگرفتـه اسـت پـس تكليـف 
و اگر اراده خداوند به فعل انسان تعلق گرفته  و واقعي نيست جدي

كـه انجـام[ونه اراده از آنچه مورد اراده قـرار گرفتـه است پس چگ 
و نافرمـاني خداونـد از سـوي[تفـاوت كـرده] كارهاي نيك اسـت 

جبرگرايان در پاسـخ ايـن مـشكل] شخص گنهكار رخ داده است؟
و طلب غير اراد  و، اسـتهگفته اند كه تكليف، طلب است  تخلـف

] ار گرفتـه اسـت آنچه مـورد اراده قـر[تفاوت اراده خداوند از مراد
و تفاوت طلب خداوند از مطلـوب امـري[ممكن نيست اما تخلف

 
ازـ1 : اين دو قول عبارتند
خ)1 .داوند واقع مي شود افعال اختياري انسان تنها با قدرت
نسبت فعل به انسان به اعتبار به پاداشتن فعل به وسيله انسان اسـت نـه بـه اعتبـار)2

.هر دو قول عين جبر است. ايجاد فعل از سوي انسان
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م به عنـوان. اشكالي ندارد]د طلب پروردگار قرار گرفته استوركه
با فرض عدم تعلق اراده خداوند به نماز او به نماز فرمان مـي: مثال

و اشـكالي در تخلـف  و با اين فرمان، طلب به وجود مي آيـد دهد
.وب وجود نداردطلب از مطل

به همين سبب جبرگرايان گفته اند كه تكليـف انـسان بـه آنچـه
و اشكالي ندارد  با آنچه گفتـيم آشـكار. توان آن را ندارد جايز است

 در خصوص سخن اشاعره كه قائـل1شد كه توجيه محقق خراساني 
و اراده هستند توجيه صحيحي نيـست آنجـا. به مغايرت ميان طلب

مقصود از مغايرت، مغايرت انشايي«: مي فرمايد كه محقق خراساني 
وـ همانگونه كه از اطالق طلب چنين بر مـي آيـدـاز طلب است 

 همانگونه كه در هنگام اطالق ارادهـمغايرت حقيقي، از اراده است
و چـون».غالباً از آن اينگونه اراده مي شود، پس نزاع لفظـي اسـت

و انجـام شكي نيست كه خداوند گروهي را به سبب  ترك واجبـات
و گناهان مجازات مي كند، جبرگرايان چاره اي ندارنـد كـه حـسن
و قـبح  قبح عقلي را به نسبت خداوند انكار كنند زيرا اگر به حـسن
و  عقلي معتقد باشيم، كيفر بندگان بر فعل غير اختيـاري هـيچ وجـه

و اگر بگوئيم كه خداوند انسان هـا را بـر امـور غيـر. معنايي ندارد 
اختياري مجازات مي كند منجر بـه سـلب عـدالت از خداونـد مـي

لذا جبرگرايان گفته اند خدا مي تواند با شرافت ترين پيامبران. شود
و به پست ترين انسان ها پاداش نيك دهد  [را مجازات كند چه. هر

 
صفكـ1 و آشـتي(66ايه االصول، از آنچه بيان كرديم مي توان ميان دو طرف صـلح

 ...)برقرار نمود



14 
و اختيار  جبر

ـ كـه خداو] آن خسرو كند شيرين بود د از ايـن صـفت بـسيار دور ن
.است

 سخن قائالن به تفويض
 براي اينكه عدالت خداوند را حفـظ كننـد1ما قائالن به تفويضا

و خـود انـسان گفته اند افعال بندگان به خداوند هيچ ربطـي نـدارد
و كامل در افعال است   اما الزمه اين سخن، نفـي سـطه از2.مؤثر تام

مي. خداوند متعال است مثال عرفي كه سخن اين گروه را مشخص

م كه مواليي به بنده خود كاسه اي از اگر فرض كني: كند چنين است 

غالـ1 غال] غلو كنندگان[� مفوضه گروهي از و آنچه آنان را از ساير مي�هستند  جدا
و نفي قديم بودن از ايشان است هر چنـد و آفرينش آنان كند اعتقاد به حدوث امامان

و ادعـا مـي كننـد خداونـد تنهـا  و روزي بخشي را به امامان نسبت مي دهند آفرينش
و آفرينش جهان را به ايشان واگذارد  جب. امامان را آفريد و 345ص25حـار االنـوار،

ص ج 131تصحيح االعتقاد : آمده است) فوض( ماده 438ص2و در مجمع البحرين
را)ص(مفوضه گروهي هستند كه مي گويند خداوند محمد و آفـرينش دنيـا را آفريد

و گفتـه شـده)ص(به او واگذارد پس محمد  آفريننده هر آنچه در دنياست مي باشـد
ع: است در. لي واگذار شده استآفرينش به مشارق انـوار اليقـين فـي اسـرار اميـر(و

كه» ست گروهندبيمفوضه: آمده است) المؤمنين آنگاه گروه هايشان را ذكر كرده است
. مراجعه كند335ص) مشارق(هر كه مي خواهد بيشتر بداند به 

نافات داردم) ستايش از آن پروردگار جهانيان است(ه اين سخن با صريح آيه مباركـ2
و در همـان زمـان  زيرا خداوند از خود چنين خبر مـي دهـد كـه او معبـود آفريننـده

و روزي آن هاسـت  ايـن آيـه همچنـين باطـل. پروردگار تدبير كننده شوون آفريدگان
و آسود  يا مي گويند. كننده سخن يهود است كه مي گويند خداوند آفريدگان را آفريد

و  خداوند برخـي از سـخنان آنـان را در آيـاتي. اگذار كرد خداوند امر را بزرگان يهود
بله آنچه ذكر كرديم با اعتقـاد بـه اينكـه. سوره مائده حكايت كرده است64چون آيه 

پيامبران يا جانشينان ايشان بر تصرف در مسائل وجودي با خواست خدا توانايي داشته 
و اين سخن را بيشتر معتزله برگزيده  در. اندباشند منافاتي ندارد آنگونه كـه جرجـاني

ج  . از ايشان حكايت كرده است146ص8شرح مواقف
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آن. شراب دهد با علم به اينكه بنده از آن شراب مي نوشد پـس در
 نوشيدن از اختيار موال خارج شـد بـه گونـه اي كـه اگـر مـوال،امر

بخواهد نوشيدن شراب در عالم خارج واقع نشود نتواند مانع شـود،

هيچ وجه مـستند بـه نوشيدن اگر با اختيار بنده از او صادر شود، به 
او. موال نيست  زيرا موال در هنگام صدور فعل نوشـيدن از بنـده، از

1 كه همان معتزله هستندـبيشتر قائلين به تفويض. بيگانه بوده است

و برخـي مـي. به وجوب فعل پـس از اراده انـسان اعتقـاد دارنـدـ

واجب نمي شود بلكه اولويت مـي] پس از اراده انسان[گويند فعل
2.ابدي

و: محقق طوسي مي گويد و ابوالحـسن بـصري بزرگان معتزلـه

انـسان پـيش از انجـام فعـل: امام الحرمين از اهل سنت مي گوينـد 

و اراده آن قدرت موجب مؤثر بودن انسان مـي شـود  و قدرتي دارد

پـس اگـر فعـل انـسان بـه سـبب. فعل از جانب او صادر مي گردد

 بـرايـ كه همـان اراده اوسـتـقدرتي باشد كه به تبع انگيزه فعل 

و ترك آن صالحيت دارد، انسان مختار است در. انجام فعل و فعـل

و اراده و در مقايـسه بـا قـدرت مقايسه با قدرت به تنهايي ممكـن

.واجب است

جـ1 و امـام الحـرمين را 147و 146ص8 تعليق زننده بر شرح مواقف  نظر معتزلـه
. نقل كرده است

كهـ2 به اين) اراده اگر به فعل تعلق بگيرد، فعل واجب مي شود( برخي از اين سخن
ةتـا از شـبه) فعل واجب نمي شود بلكه اولويت مي يابـد(: سخن عدول كرده اند كه 

. جبر بر اين مبنا كه شيئي هنگامي كه واجب شود، وجود مي يابد، رهايي يابند
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و ديگران از معتزله فعل در هنگـام: مي گويند1محمود مالحمي
و اراده سزاوار وجود اسـت زيـرا اگـر بگو  ينـد فعـل وجود قدرت

.واجب مي شود سخن ايشان به جبر منتهي مي گردد
: مخفي نماند كه تفويض دو معناي ديگر دارد

و اينكه تمامي افعـال انـسان مبـاح يكي، رفع منع از افعال انسان
تفويض يعني رفـع«2:شيخ مفيد در شرح اعتقادات مي گويد. است

و مباح دانستن هر  كرداري كه آنان منع از آفريدگان در افعال ايشان
و اباحه گرايان است و اين سخن زنديق ها ».مي خواهند

و تـدبير جهـان بـه و روزي دادن دوم، واگذاردن امـر آفـرينش
در روايتـي كـه شـيخ)ع(امام علي بن موسي الرضـا: برخي بندگان 

صدوق به اسناد خود از يزيد بـن عميـر روايـت كـرده اسـت مـي 
و روزي رساندن را هر كس گمان كند خداون«: فرمايد د امر آفرينش

به حجت هاي خويش در زمين واگـذارده قائـل بـه تفـويض شـده
3».است

]امر ميان دو امر[معناي امر بين االمرين
اما امر ميان دو امر، مسأله اي دقيق اسـت كـه جـز انـسان عـالم

كه] حقيقي[ را[يا كسي انسان عـالمي بـه او آموختـه] اين حقيقت
 آمده4 ندارد همانگونه كه در روايت صالح به سهل است، به آن علم 

.بنگر كه اين معنا را بيان كرده است) شرح مواقف( به منبع پيشينـ1
صـ2  چاپ دوم، دار المفيد بيروت47 تصحيح اعتقادات االماميه
ص عيون اخباـ3 ج87ر الرضا و ارتداد به سبب10 باب28، وسايل  مواردي كه كفر

ص )ع( مؤسسه اهل البيت 34907 حديث 339آن ثابت مي شود
جـ4 و قدر حديث 159ص1 كافي، و)ع(از امام صادق.10 باب جبر درباره جبـر

و نه قدر بلكـه جايگـاهي ميـان آن دو كـه: امام فرمود. قدر پرسيده شد  در آن نه جبر
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و آن سرّ  خداوند است، همانگونه كه در روايت نبـوي چنـين است
و به اين دو معنا روايـات ديگـري نيـز وارد شـده1تعبير شده است

2.است

وضعيت اين مـسأله عجيـب اسـت زيـرا: فخر رازي گفته است
در ايـن مـسأله مـي چون آنچه. مردم هميشه در آن اختالف داشتند 

و متناقض است .توان به سوي آن بازگشت، متعارض
و سپس مي آنگاه فخر رازي برخي ادله دو طرف را ذكر مي كند

و روايات پر از مـواردي: گويد اما در خصوص داليل سمعي، قرآن
و تفويض[است كه دو امر  مي] جبر و هـيچ امتـي. آورد را به خاطر

و حكايت از هر دو سـو خالي از اين دو گروه نبوده و اوضاع  است
و با يكديگر مخالفت مي ورزند تـا جـايي يكديگر را دفع مي كنند

 
را[يا كسي كه عالمي] حقيقي[حقي است كه جز عالم به] اين مسأله به آموخته كسي

. آن راهي ندارد
ج)ع( آنچه از امير مؤمنانـ1  287و نهج البالغه حكمـت 537ص1در كتاب وافي

ص 526ص و قدر  روايت شده است كه از ايشان40و روضه الواعظين در باب قضا
(امام فرمود. ده شد درباره قدر پرسي و دريايي: راهي تاريك است پس در آن گام ننهيد

و سرّ   خداوند اسـت پـس دربـاره آن خـود را بـه ژرفناك است پس در آن فرو نرويد
 .) زحمت نيندازيد

جـ2 )ع(روايت شده است مردي به امام صادق.11، حديث 159ص1 اصول كافي
ر: عرضه داشت :ا بـر گناهـان مجبـور سـاخت؟ فرمـود فدايت شوم، خداوند بنـدگان

خداوند عادل تر از اين است كه بندگان را بر گناهـان مجبـور سـازد آنگـاه بـه سـبب
وا: مرد عرضه داشت. گناهان آنان را كيفر دهد  فدايت شوم، خداوند امور را به بندگان

و نهـ: نهاد؟ امام فرمود  ي محـصور اگر امور را به ايشان واگذارده بود، ايشان را با امـر
: فدايت شوم آيا ميان اين دو جايگاهي است؟ امام فرمـود: مرد عرضه داشت. نمي كرد

و زمين است / بله جايگاهي وسيع تر از آنچه ميان آسمان  نيز به اين9حديث شماره.
/ معنا وارد شده است
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و شطرنج، بـر اسـاس قـدر] تخته[كه گفته شده نرد، بر اساس جبر
1.وضع شده است

و محيي الدين بن عربي در فتوحات نيز چون فخر رازي به شك
. حيرت خود در اين باب اعتراف مي كند

: شمندان ما در تحقيق اين مسأله نظرات متفاوتي دارنددان
: نظر شيخ مفيـد در شـرح او بـر اعتقـادات كـه مـي گويـد: اول

و و حـد و افعالـشان توانـا سـاخت خداوند آفريدگان را بر اعمـال
و  و ترساندن و با بازداشتن مرزي را برايشان در اين باره ترسيم كرد

و بيم آنان را از زشتي ها با  خداونـد بـه دليـل توانـا. زداشـت وعده
ساختن بندگان بر اعمال، آنان را بر انجام آن اعمال مجبور نـساخته 
و به دليل بازداشتن بندگان از بيشتر اعمال، آن اعمـال را بـه ايـشان 

و مرز را در ميان اعمال براي بنـدگان. وانگذارده است خداوند حد
و ايشان را به انجام كردار نيك فرما  و از انجام كـردار قرار داد ن داد

ايـن جـدايي ميـان«: آنگاه شيخ مفيد مي فرمايد. ناپسند نهي فرمود
و تفويض است   اين سخن نيكويي است اما بـا شـأن نـزول2».جبر

و برخي روايات فراواني كه در بيان امر ميان دو امر وارد شده است
.از آن ها در آينده خواهد آمد، مطابقت ندارد

از: دوم امر بين دو امـر ايـن اسـت كـه خداونـد متعـال مقصود
و ترك فعل داراي اختيار قرار داده   با اينكـه،بندگان خود را در فعل

جـ1 . متن سخن او را به طور كامل نقل كرده است82ص5 عالمه مجلسي در بحار
، دار المعـارف 141ص2ج) شرح المقاصـد فـي علـم الكـالم(ين تفتازاني در همچن

.، اين سخن را از او حكايت كرده است1401النعمانيه، پاكستان
صـ2  دار المفيد، بيروت) وحد ميان بين اين دو قول(47 تصحيح اعتقادات االماميه
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و آنـان را بـر قدرت دارد بندگان را از آنچه بر مي گزينند بـاز دارد
 اين سـخن نيـز نكوسـت1.انجام آنچه انجام نمي دهند مجبور كند 

 تر از اين اسـت همانگونـه كـه جز آنكه ظاهر امر بين االمرين دقيق
.خواهد آمد

مقصود از امر بين االمرين اين است كـه اسـباب نزديـك: سوم
و  و اعـضا و ادوات و اسباب دور ماننـد آالت فعل با قدرت انسان
و يك فعل بـا  و نيروها با قدرت خداوند سبحان است جوارح بدن

د2.مجموع دو قدرت حاصل مي شود  رو آنچـه بـه محقـق عراقـي
تقريرات بحث خود نسبت داده مي شود به اين امر باز مي گردد كه

با اين همه صحيح است كـه گفتـه شـود جبـري«: چنين گفته است 
وجود ندارد چون يكي از مبادي فعل، اختيـار انـسان اسـت كـه بـه 

و هم چنين تفويـضي هـم وجـود نـدارد بـا.ش منتهي مي شودتذا
و مـانعي مالحظه اينكه مبادي ديگر مستند به خداوند متعال هستند

باشـد كـه)ع(ندارد كه آنچه گفتيم مقصود حقيقـي از سـخن امـام 
و نه تفويض است بلكه امري در ميـان ايـن دو امـر«: فرمود نه جبر
 اشكال اين است كه هيچ كس تفويض را به اين معنـا بيـان3».است

.نكرده تا نياز به نفي آن باشد

جـ1 ج در مقام تعلي84ص5 اين وجه را عالمه مجلسي در بحار ق بر روايت كـافي
و تفويض فرمـود8 حديث 158ص1 ( بيان نموده كه امام پس از نفي جبر در ميـان:

)اين دو لطفي از جانب پروردگارت مي باشد
 اين وجه را عالمه به برخي از كساني كه امر بين االمرين را تفسير كرده اند، نسبتـ2

ج ص85داده است، بحار ،84.
و اراده(213ص1ج به مقاالت االصولـ3 . مراجعه نما) بحثي در طلب
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و اينكه تفويضي كه نفي: چهارم شده اسـت واگـذاري آفـرينش
و ايـن نيـز بـا  و تدبير جهان به برخي آفريدگان اسـت روزي دهي

به آن پرداخته است غير)ع(آنچه متون فراوان روايت شده از امامان 
1.مرتبط مي باشد

مقصود از امر بين االمرين اين اسـت كـه فعـل انـسان بـا: پنجم

ن  و دو تأثير از و دو اراده و خداوند واقـع مجموع دو قدرت احيه او

و  امـا قـدرت. در ايجاد فعل خود اسـتقاللي نـدارد انسانمي شود

و  انسان به گونه اي نيست كه هيچ تأثيري در فعل خود نداشته باشد

2.اشكال آن را خواهي فهميد

در«: در كتاب الوافي كه مي گويـد3سخن محدث كاشاني: ششم

و روزي به بندگان را نفي كرده انـدـ1 و تدبير بـه. روايات بسياري واگذاري آفرينش
ج  و امر بـين االمـرين از كتـاب كـافي و قدر  خـصوصاً 155ص1روايات باب جبر

كن3حديث و امامان،. مراجعه درجات وااليـي اين روايات با رواياتي كه براي پيامبر
رواياتي كه بيان مي كند معصومين راه به سوي خداونـد. قرار داده است منافاتي ندارد 

و به سبب ايشان آسمان بر زمين فرو فكنده  اند، به سبب آنان خداوند باران مي فرستد
ال يحـضره الفقيـه. نمي شود، همانگونه كه در زيارت جامعه آمده اسـت  ص2/ مـن ،

615.
مجـ2 و وجه سوم را يك وجه قـرار داده اسـت عالمه ج. لسي اين وجه ص5بحـار

هيچ كس تفويض بـه ايـن معنـا را بيـان نكـرده اسـت تـا:و درباره آن گفته است 84
. پاسخي به آن داده شود

و امر بين االمرين مراجعـه كـن 537ص1 به كتاب وافي جلدـ3 و تقدير . باب جبر
جه نصير الدين طوسي را نقل كند، اقوال را به محدث كاشاني پيش از آنكه سخن خوا

و گفت  و تفـويض اسـت: چهار دسته تقسيم كرد و آن دو جبر و. دو قول فاسد است
و به امر بين االمرين باز مـي گردنـد و. دو قول دائر مدار تحقيق است يكـي بـه حـق

و آن طريقه اهل شهود است كـه اسـ  و عقل دورتر است و از فهم رار روايات نزديكتر
و آن روش  و قول ديگر عكس آن چيزي است كه بيان كـرديم روايات را مي شناسند
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س را ذكر مـي كنـيم كـه بـان برخي محققانخبيان امر بين االمرين
و چنـين  تحقيق محقق طوسي در برخي رسائل ايشان همسو اسـت

ثابت شده است كه هر آنچه در اين جهان به وجود مـي«: مي گويد 
و زمـان خـود در عـالم، پيش آيد و شـكل  از وجـود آن بـا هيئـت

و ثابـت شـده اسـت كـه ديگري فوق اين جهان مقدر گشته اسـت
و خداوند بر تمامي ممكنات  و هيچ شيئي از مـصلحت  قدرت دارد

و اال خداوند براي مبـدأئيت و ايجاد او خارج نيست و قدرت عمل
و كردار ما چـون«: تا اينكه مي گويند».كل صالحيت نداشت  اعمال

و قدر خداوند رخ مـي  و كردار ايشان به سبب قضا بقيه موجودات
و به اين سبب صدور اين اعمال از جانب ما واجب  است امـا دهند

و  و سـكنات و حركـات و اراده و عللـي از قبيـل ادراكـات اسباب
و  و از قـدرت و تـدبير مـا پنهـان اسباب عالي ديگري كـه از علـم

ربخشي ما خارج است، در اين ميان بـه عنـوان واسـطه قـرار مـيثا
و انديشه«: تا اينكه مي گويند».گيرند و چون از جمله اسباب، اراده

زيرا خداوند به مـا.ل براي ما اختياري استو تخيل ماست پس فع
و توانايي بخشيده است تا بيازمايد كـداميك كـردار نيكـوتري  نيرو

پس واجب بودن فعل. داريم، با اينكه علم او به كردار ما احاطه دارد
و اضطراري بودن عمل با اختيـاري بـودن  با امكان آن منافاتي ندارد

 
و نظر است بيان اول به سبب پيچيدگي آن بسيار دشوار است پس آن را بـه. اهل خرد

و به بيان دوم بسنده مي كنيم  و بيـان دوم. كنار مي نهيم هر چنـد خـود بـه ايـن نظـر
و  كهم در نزد كوته نظران خرسند نيستم چون در نگاه ابتدايي شتمل بر مفاسدي است

و سرگشتگي خارج  بر جبر مترتب مي شود اما عقل خواص را از برخي اسباب حيرت
.آنگاه كالم محقق طوسي را نقل مي نمايد» مي سازد
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ا آنگاه».ختيار واجب نگشته استآن تضادي ندارد زيرا جز به سبب
پس مـا«: عدم اختياري بودن اراده را بيان مي كند تا اينكه مي گويد 

و بناي بر آن، مجبـور هـستيم  و با اختيار 1»در عين اختيار مجبوريم

اين سخن همانگونه كه بيان خواهيم كرد امـر بـين االمـرين نيـست
. بلكه عين جبر است

ا ز امر بين اوامر دارند كه برخـي بـه علماي شيعه بياناتي ديگري
و برخي به جبر منتهي مي شود .آنچه گذشت باز مي گردد

اما حق در به تصوير كشيدن امر ميان دو امر اين است كه گفتـه

و: شود و جبرگرايان پيشين جبري كه نفي شده است سخن اشاعره

تفويض نفي شده، سخن معتزله است كه مي گويند خداوند انـسان 

آف  و اختيار را بـه ايـشان را و آنان را بر اعمالشان قدرت بخشيد ريد

و قدرتشان  واگذارد پس انسان ها به ايجاد اعمالشان مطابق خواست

و خداوند در اعمالشان تأثيري ندارد ».مستقلند
و قـدرت انـسان اما امر بين االمرين اين است كه فعل از اختيار

ان  و اگر بخواهد كاري را و اگر بخواهد صادر مي شود جام مي دهد
و اختيـار او بـه. انجام نمي دهد  و توانـايي و با ايـن همـه، حيـات

واسطه افاضه خداوند محقق مي شود به گونه اي كـه اگـر خداونـد

 
ازـ1 و بزرگان ديگر بـه نقـل و استاد ايشان نائيني  در حواشي وافي از عالمه مجلسي

خواجه نصير طوسـي«: ميرزا محمد مجذوب تبريزي آمده است كه اثر) الهدايا(كتاب
و تـرك فعـل: در برخي رسائلش در تحقيق امر بين االمرين گفته است  انسان در فعل

همانگونـه كـه خداونـد فرمـوده. مختار است جز آنكه مشيت او تحت قدرتش نيست 
(است و بنابراين ما در مشي)و نمي خواهيد مگر آنكه خداوند بخواهد: ت خود مضطر

».در عين اختيار مجبوريم
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و عـدم يكي از اين امور را به او افاضه ننمايـد، عـدم صـدور فعـل
دو مثال عرفي كه اين امر را آشكار مي سـاز. تحقق آن الزم مي آيد 

اگر فرض كنيم بنده نتواند جز با رساندن نيروي بـرق: چنين است
و موال لحظه به لحظه نيروي برق را بـه او  دست خود را تكان دهد
برساند، پس بنده با اختيار خود كسي را بكشد در حالي كه موال بـه 
و از  آن عمل، علم دارد، اين فعل از اين جهت كـه بـا اختيـار بنـده

و به اين جهت كه موال نيـرو را سوي او صادر شده  ، اختياري است
و هـر دو لحظه به لحظه به بنده مي بخشد، فعل مستند به موالست

و توجيه، حقيقي است  و اين حقيقـت امـر بـين. اسناد بدون سختي
االمرين است كه روايات وارد شده از امامان معصوم با آن مطابقـت

2.ه استو محقق نائيني نيز به آن تصريح كرد1دارد

و سخن محقق اصفهاني نيز به اين مطلب باز مي گردد كـه مـي
و آن علـت«: گويد علت فاعلي، ذات مباشر فعل با اراده فعل اسـت

و اراده او در فاعليـت فاعـل  و علم و قدرت و وجود نزديك است

 
در عيـون)ع(مانند آنچه از امام رضا. اين سخن با الفاظ گوناگوني بيان شده استـ1

شد)ع(روزي ابوحنفيه از نزد امام صادق: اخبار الرضا چنين روايت شده است  . خارج
ا: ابوحنيفه گفت. موسي بن جعفر به سوي او رفت] امام[ ز چـه كـسي اي جوان، گناه

از سه حالت خارج نيـست، يـا از سـوي: فرمود)ع(صادر مي شود؟ موسي بن جعفر
و نه انسان صادر مي شود كه براي خداوند كريم سزاوار نيست بنده اش را به  خداوند

و انسان هـر دو صـادر مـي. سبب كاري كه نكرده است كيفر دهد  يا از سوي خداوند
و ناتوان سـتم كنـد شود كه سزاوار نيست شريك قوي بر  از. شريك ضعيف يـا تنهـا

و اگـر  سوي انسان صادر مي شود كه اگر خداوند او را كيفر دهد به سبب گناه اوست
و بخشش اوست  ج. بر او ببخشايد به سبب كرم  كـه 160ص1و بـه روايـت كـافي

.پيش از اين گذشت مراجعه نما
جـ2 93ص1 اجود التقريرات
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و بخشنده اين امور خداوند واجب اسـت كـه فاعـل اثر گذار است
و دور مي باشد  هر. بعيد كس تنها بـه اولـي بنگـرد، حكـم بـه پس

و هر كس تنها به دومي بنگرد حكـم بـه جبـر مـي  تفويض مي كند
د  و روشن بـين سـزاوار اسـت كـه و انسان اهل نقد  چـشمونمايد

 همانگونـه كـه ممكـن اسـت1].و هر دو را نيك بنگرد[داشته باشد
 را به نحوي توجيه نمود كه به اين سخن بـاز2سخن عالمه مجلسي

.گردد

 ادله جبرگرايان

: براي قائل شدن به جبر به دو وجه استدالل شده است
و دوم: اول مـاوراء] عوامـل[از ناحيـه: از ناحيه عوامـل طبيعـي
.الطبيعه

اينگونه استدالل شده است كه فعل، از اراده صـادر: اما وجه اول
و معلول اراده است  از. مي شود و صادر شده و اراده يا خود ارادي

جـ1 ص2 بحوث في االصول، و نـه تفـويض بلكـه امـر بـين: فايده(53، نـه جبـر
ج) االمرين و تنزيه(205ص1و در نهايه الدرايه ) تنبيه

جـ2 و تفويض مي گويد18ص5 عالمه مجلسي در بحار االنوار و«: پس از ذكر جبر
حد وسط ميان اين دو قول چنين است كه خداوندد آفريـدگان را بـر افعالـشان توانـا

ق  و و آنان را ساخت و مرزي در اين باره برايشان مشخص ساخت و حد درت بخشيد
و بيم از زشتي هـا بازداشـت  و وعده و ترساندن آنـان را بـر انجـام آن اعمـال. با منع

و اعمـال را بـه ايـشان  مجبور نساخت زيرا قدرت انجام اعمـال را بـه آنـان بخـشيده
در. داشته اسـت وانگذارده چون بندگان را از بسياري از اعمال باز  و مـرزي را و حـد

و از كردار زشت بازداشـته و آنان را به كردار نيكو فرمان داده اعمال برايشان قرار داده
و تفويض است. است آنگاه كالم را در بيان روايات ادامـه داده.»اين جدايي ميان جبر
ص. است .و پس از آن مراجعه نما83همچنين به
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] خـود[پس اگر ارادي باشد،.ه ديگري است يا غير ارادي است اراد
سـخن بـه آن اراده] در اين جـا[و. معلول اراده ديگري خواهد بود

مي. است منتقل مي گردد] مذكور[، كه علت اين اراده]دومين[ پس
و اال تسلـسل الزم مـي  بايست اراده بر امري غير ارادي متنهي شود

ا. آيد مري غيراختياري منتهي شد يا پـذيرفتيم كـه حال اگر اراده به
غير اختياري خواهد بـود] نيز[خود، غير ارادي است، بي شك فعل 

: به بيان ديگـر. جبر بر معلول است] در حقيقت[زيرا جبر بر علت، 
همان گونه كه آشكار است، معلول امر غير اختياري از تحت اختيار

. خارج است

و نقد آن  پاسخ حكما

:ن پاسخ هايي داده شده استبه اين سخ
و ضـروري: اول سخن حكما، بـه ايـن بيـان كـه وجـوب فعـل

.بودنش از جهت اراده آن، با اختيار منافاتي ندارد
و عدم امكـان تـرك: به بيان ديگر و وجوب فعل ضروري بودن

آن با اختيار منافاتي نـدارد، بلكـه فعـل اختيـاري فعلـي اسـت كـه 
ان] شخص[ و اگـر نخواهـد آن را انجـام اگر بخواهد آن را جام داده

و در صدق قضيه شرطيه الزم نيست دو طرف آن ممكـن. نمي دهد 
و يـا ممتنـع باشد بلكه امكان دارد دو طرف قضيه شـرطيه، واجـب

و. پس ضروري بودن فعل يا ترك فعل با اختيار منافاتي ندارد. باشد
ال زم بود اال اگر وجوب فعل، موجب خروج فعل از اختيار مي شد،

 از جانـب»صادر اول«چون. كه خداوند سبحان، فاعل مختار نباشد 
 ذات خداوند باشد كه علت تامـة]همان[خداوند متعال، مي بايست
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جز. است»صادر اول«وجود چون فرض اين است كه شيء ديگري
و ضروري. ذات خداوند وجود ندارد  پس صدور صادر اول، واجب

ع و اال تخلف معلول از .لت تامه اش الزم مي آيداست
واجب بودن فعل از ناحيه علت آن با امكـان آن منافـاتي: اشكال

و سخن دربـاره وجـوب. ندارد اما با اختياري بودن آن منافات دارد 
.در ادامه خواهد بود» صادر اول«

و نقد آن  پاسخ محقق عراقي

و خالصه آن چنين است: پاسخ دوم 1:از محقق عراقي است

ا و و بـه اراده ختيار از قبيل عوارض الزم وجـود انـسان هـستند
ماننـد هـر آنچـه. جعل ديگري وراي جعل معروض نيازي ندارنـد 

پـس. مثل حرارت بـراي آتـش. عارض الزم ماهيت يا وجود است 
 قهراً به صفت اختيار،ـ ولو در برخي مراتب وجود خويشـانسان 

 تعلق گرفتنو در تحقق صفت اختيار براي انسان، متصف مي گردد
از. اراده به وجود انسان كفايت مي كند و شكي نيست هر فعلي كـه

و با اراده او صادر مي شود، مبادي چـون علـم بـه فايـده آن انسان
و توانايي بر انجام آن، دارد .فعل، شوق به آن

] خـود[بـه: يكـي: بنابراين فعل صادر از انـسان دو نـسبت دارد
[ انسان به فعل انسان به اعتبار تعلق اختيار از لـوازم] اختيـاري كـه.

و نه به جعلي مستقل،  و با جعل او او[وجود انسان است ] در وجود
به خداوند، بـه اعتبـار ايجـاد: ديگر] نسبت[و. قرار داده شده است

 
جـ1 و اراده(213ص1 به مقاالت االصول . مراجعه نما) بحثي در طلب
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در اين فرض، فعل به صورت مطلق به خداوند واگذار. ساير مبادي
و  و به او مستند نيست تا بنده، مقهور ] اراده[ مجبور در برابـر نشده

.او باشد

: اشكال
بر فرض پذيرش اينكه اختيار از لوازم وجود انـسان اسـت،: اول

و فعليـت يـافتن» قوة اختيار«آنچه به جعل انسان جعل شده،  است
و از ميان مي رود  و بر نفس تجدد مي يابد پـس. آن تدريجي است

ق«: اين سئوال باقي مي ماند كه  وه نياز به علتي تامه فعليت يافتن آن
.و اشكال سابق باز مي گردد» دارد

الزمه بيان مذكور اين است كه خود اختيار، غيـر اختيـاري: دوم
پس اين اشكال كه جبر بر علت، جبر بر معلول اسـت، بـاقي. باشد

.مي ماند
 سخن حق در نقد اين وجه چيست؟

.پاسخ هاي ديگري وجود دارد كه به آن نمي پردازيم
پ : مبتني بر بيان چند مقدمه است،اسخ درست از اين وجهاما

: تجرد نفس از ماده

: مقدمه اول
و دقت در نفس خود مـي يابـد كـه وراي هر انساني با مشاهده
و اجزاي بدنش كه آن را با حس يـا بـه نحـوي از اسـتدالل،  اعضا

حسـاحساس مي كند؛   مانند اعضاي ظاهري كه با حواس ظاهري
و اع حمي شود ـو تجربـه آن را مـي سـتاندسضاي دروني كه با
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و) ذات(و) روح(و گـاه بـه) مـن(معنايي دارد كـه گـاه از آن بـه
و دليل بر اينكه آن حقيقت، غير از اعضاي. حكايت مي كند) نفس(

و امور داخلي است، موارد زير است و غرايز : ظاهري
بـه ايـن اعـصاب دسـت: مـثالً. ساير اجزا از خود بي خبرندـ1

ولي اين حقيقت از خود بـي. توجه ندارند كه اعصاب دست هستند 
و ساير اعضا را احساس مي كند .خبر نيست بلكه خود

و بـا آن بـهـ2 و مبـارزه مـي كنـد اين حقيقت با غرايـز پيكـار
رويارويي بر مي خيزد در حاليكه روياروي شيئي بـا خـود متـصور 

. نيست
و اجزا يا خاصـيتي از اگر اين حقيقت، بدن يا شيئـ3 ي از اعضا

ازـخواص موجود در آن بود و  در حاليكه همگـي مـادي هـستند

و تغير تدريجي است ايـن[ مي بايستـاحكام ماده، انقسام، تجزي
و متغير بود در حاليكه چنين] حقيقت مـا. نيست مادي، قابل انقسام

و دقت نفساني الزم به خود،   معنـاي پس از مراجعه به اين مشاهده

و تعـدد بـه و واحدي را مي يابيم كه بـدون كمتـرين تغيـر مشهود
و شـناخت خـود، از  و آنچه از ابتـداي درك حالت خود باقي است
و  و اجزا و همانگونه كه بدن اين مشاهده يافتيم را به ياد مي آوريم
و  و سـاير احـوال خواص موجود همراه با آن را در مـواد، اشـكال

ج  و متبدل مي يابيم، اين معنا را نيز صورت هايش، از هر هت متغير
و تجزي خواهيم يافت و غير قابل تقسيم . معناي بسيط

و خـ و اجزاي آن آنصپس آن حقيقت، بدن وصيتي از خـواص
.نيست
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و گفتنـد ماده گرايان وجود اين حقيقـت را انكـار كرد ايـن: نـد
[إنيت( و رشته] من بودن) اعصابي كه مشاهده مي كنيم تنها سلسله

ـ كه همان جزء مغزي استـاست كه ادراكات را به عضو مركزي 
و و بـه صـورت واحـد و در نهايـت سـرعت به صورت پي در پي

و مركــزي و در آن جــزء مغــزي  مجموعــه،يكپارچــه مــي رســاند
و اجزايش از هـم جـدا يكپارچه اي است كه وضعيت واحدي دارد

و از ميان رفتن برخي اجزا  شـدن جـزء ديگـر بـه جانشينو نيست
و. جاي آن متصور نمي باشـد  ايـن واحـد بـه دسـت آمـده، نفـس

و از آن بـه  تعبيـر) مـن(خويشتن ماست كه آن را مشاهده مي كنيم
پس آنچه ثابت مي بينيم در حقيقت اشتباه در ديد اسـت. مي نمائيم 

و سـرعت ورود آن، رخ  كه به جهت پي در پي وارد شدن ادراكات
.مي دهد

: مادي گرايان در بيان مثال اين سخن چنـين گفتـه انـد برخي از
ازو مانند حوض كه آب بـه صـورت مـساوي از يـك طـرف وارد

و هميشه پر از آب اسـت پـس حـس،. سوي ديگر خارج مي شود
و ثابت به حساب مـي آورد در  آب درون حوض را يك آب واحد

و نه ثابت  و هـم چنـين حـس،. حالي كه آن در واقع نه واحد است
و ثابت مي پندارد عكس انسان يا درخت يا غير آن را در آب، واحد
و ثابت نيـست بلكـه بـه سـبب جريـان تـدريجي  در حاليكه واحد

و تدريجي است  و. اجزاي آب، كثير، متغير با اين بيان وجود ثبـات
و اينكه مشاهده مي كنـيم  و شخصيتي كه در نفس مي بينيم وحدت

و درسـتي اسـت امـا آن غير از تمامي اجزاي ماست،  سخن صحيح
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و خـواص آن و شخصيت، غير از بـدن ثابت نمي كند كه اين ثبات
بلكه اين وحدت، مجموعه متحدي از جهت پي در پـي وارد. است
و از حركـت بـاز[است كه از آن غفلت نمي شود] ادراكات[شدن 

زيرا الزمه غفلت، توقف افعال اعصاب است كه همـان] نمي ايستد
.شدمرگ مي با

از: مادي گرايان هم چنين گفته اند ما علت مادي هر خصوصيتي
خواص بدني را يافتيم ولي اثري روحي كه قابل انطبـاق بـر قـوانين 

ب  حكـم] مـن[وجود حقيقت إنيته ماده باشد را نيافتيم تا بخواهيم
و فيزيولـوژي: ماده گرايان متأخر مي گويند. كنم نتيجه علم تشريح

و اين است كه خصوص  و بنياد زنـدگي و حياتي به اصل يات روحي
.سلول هايي مستند است كه اصل زندگي انسان را تشكيل مي دهند

و براي هـر يـك از سـ هـا لول پس نفس اثري مخصوص است
كه براي انسان بـه] منيت[پس إنيت. روح هاي متعددي وجود دارد 

صورت يكپارچه رخ مي نمايد، مجموعه اي متشكل از روح هـايي 
و بـهن و غير محصور است كه در كنار هم جمع شـده انـد امحدود

و  همين سبب، اين خواص روحي با مرگ سلول ها از ميان مي رود
پس روح مجـرد جـاودان پـس از فنـاي. با فساد آن تباه مي گردد 

. معنايي ندارد،تركيب بدن
اين عمده استدالل ماده گرايان بر نفي امر ديگري وراي اعـضاي

ذامادي گراي. بدن بود   اشـكاالتكرن بيانات ديگري نيز دارند كه با
. اين سه گروه، اشكاالت بيانات ديگر نيز آشكار خواهد شد

و: اشكال وجه اول  باشد كه وحدتي اقعاگر فرض امور بسيار در
و نفس واحدي كه ما و در وراي اين امور چيز ديگري نيست ندارد
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ع فراوان است پـس علـت شـكل اين ادراكاتينآشكارا مي بينيم،
و اين وحدت از  گيري اين واحد كه غير آن ديده نمي شود، چيست
كجا حاصل شده است؟ بايد توجـه داشـت وحـدت اجتمـاعي كـه 

زيـرا واحـد. مادي گرايان مطرح كرده اند ربطي به اين بحث ندارد 
و در نـزد حـس يـا خيـال،  و كثيـر اجتماعي، در عالم واقع، فراوان

ن  امـا آنچـه در ايـن.ه اينكه به خودي خود واحد باشد واحد است،
مقام ادعا مي شود اين است كه ادراكات فراوان به خـودي خـود در 

و واحد احساس مي شوند . نزد نفس يكپارچه
و مركـزي: اگر گفته شود ادراك كننده در اين مقام جـزء مغـزي

فرض اين اسـت كـه ايـن جـزء مغـزي: پاسخ داده مي شود. است
و متعلق به آن ادراكاتوديگري ادراك  راي اين ادراكات كه وابسته

مانند اينكه نيروهاي حسي به معلومات خـارجي خـود. باشد ندارد 
و از آن مع  مات، صورت هاي حسي را انتزاع مـيلوتعلق مي گيرند

.نمايند
يانادراكات وحدتي:و اگر گفته شود دارد بلكه اين امر بر حس

و كثيـر را واحـد، ادراك مـي نيروي ادراك كننده مشت  به مـي شـود
.نمايد

در: پاسخ مي گوئيم اشتباه از امور نسبي است كه با مقايسه آنچه
د در خـارج شهومـ نزد حس است بـا آنچـه از واقعيـت ايـن امـور 

و حاصل مي شود، اما آنچه در نـزد]محقق[  است، به دست مي آيد
.حس است به خودي خود امري واقعي است

م و: ثالبه عنوان ما جسم بزرگي را از راه دور مانند نقطـه سـياه
 يعني نقطهـپس در آنچه نزد حس است. كوچكي مشاهده مي كنيم
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و اشتباه در جايي رخ مي دهـد كـه مـاـسياه  اشتباهي وجود ندارد
آنچه نزد حس است را با واقعيت آنچه مـشاهده مـي شـود كـه در

و فرض اين است كه   مقـام ديگـري وراي خارج است مقايسه كنيم
ادراكات فراوان وجود ندارد تا از مقايسه آنچه در آن مقام اسـت بـا

و غلط حكم شود .آن ادراكات فراوان به اشتباه
اثبات كننـدگان:و بر سخن گروه دوم چنين پاسخ داده مي شود

و برخي را بـه] نظر تجرد نفس از ماده[ برخي افعال بدني را به بدن
و در نفس اسناد نمي دهن  و نمي گويند كه در اولـي علـل آشـكار د

. دومي علل نامعلوم است تا اشكالي كه ذكر شد بر آنها وارد شود
و بـا واسـطه بـه آن بلكه تمامي افعال را بدون واسطه بـه بـدن
و آنچه اسناد آن به بدن امكـان نـدارد را بـه  حقيقت اسناد مي دهند

و مـشاهده ذات نفس اسناد داده انـد كـه آن علـم انـسان بـه خـو  د
ـ. همانگونه كه گذشتـخويشتن است

در:و به سخن سوم چنين پاسخ داده مي شود اضـافه بـر آنچـه
نهايت چيزي كه ممكـن اسـت از اصـول: پاسخ به وجه اول گفتيم 

علل: مادي كشف نشده با پژوهش هاي علمي اثبات شود اين است 
و صالحيت ندارد   كـه وجـود طبيعي وجود، روح را ثابت نمي كند

نيافتن بـر(و از گذشته گفته اند،. روح از آن علل نتيجه گرفته شود
حاصل سخن، وجود آن حقيقـت كـه از آن ). نبودن داللت نمي كند 

ايـن حقيقـت بـر سـاير. تعبير مي شود غيرقابل انكار است»من«به 
و مي توانـد آنچـه سـاير اعـضا بـه آن  و غرايز حاكميت دارد اعضا

و موجـب بـه دسـت تمايل دارد را  و آن عامل قـوي از كار بيندازد
و دفـع  و حس به دست آوردن نفـع آمدن اعتدال ميان اساس غرايز
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و ديني است افعال با قـوانين:و در نتيجه. ضرر با تكاليف اجتماعي
و يكسو مي شوند .خارجي موافق

 شوق علت فعل اختياري نيست
ت از سـوي علت صدور فعل اختياري، اعمـال قـدر: مقدمه دوم

چون بـه وجـدان مـي. در عمل است نه شوق] مذكور[اين حقيقت
و خـود فعـل  بينيم كه پس از تحقق يافتن شوق اكيدي كه به هدف
تعلق دارد، ممكن است آن حقيقتي كه پيش از اين به آن اشاره شـد 
و موجب وجود  و تحقق آن جلوگيري كند از به وقوع پيوستن فعل

. نيافتن آن شود
م آن:ي گويد ارسطو است نه شوقي] حقيقت[سبب صدور فعل

و ساير حيوانات مشترك است  و همچنين چـه بـسا. كه ميان انسان
و]حقيقـت[آن و مبــارزه و رغبـت بـه معارضــه برخيـزد بـا شــوق

و متصور نيست  همچنين شـوق. مخالفت جز با فرض تعدد معقول
و ممتنع تعلق مي گيرد ولي تعلق اختيار به محا  و ممتنـع به محال ل

.معقول نيست
و داخلـي چـه بـسا بـه بله، انكار نمي كنيم كه عوامل خـارجي

از خـود غافـل] من بودن[حدي شديد مي گردند كه حقيقت إنيت 
و از خود غافـل شـود: مثالً. مي شود  در. اگر صداي نيكويي بشنود

و اين مثال بي شك فعل صادر مي شـود امـا فعلـي غيـر اختيـاري
. قدرت استخارج از دايره

شكي نيست كه مجـرد شـوق بالوجـدان موجـب: خالصه اينكه
تحرك عضالت نمي شود زيرا ديده مي شود كه چه بسا انـسان بـه 

آ  و إ چيزي اشتياق دارد عمـال نچه بـه آن اشـتياق دارد جـز پـس از
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و روي آوردن نفس محقق نمي گردد مـثال اگـر انـسان بـر. قدرت
و در يك طرف باغ  و با نهايـت روي پلي بايستد هاي سرسبز باشد

شياشت و در طـرف ديگـر وق رفتن به سوي آن را داشـته باشـد اق،
و از آتش بر افروخته اي باشد كه اگر به آن نزديك شود مي سـوزد
رفتن به سوي آن كراهت دارد، با اين همه آنچه شوق او به آن تعلق 

كه بـه گرفته محقق نمي شود بلكه خود را پس از اين توانا مي بيند 
از اين مثال روشن مي شود كه شوق، علت فعـل. هر دو طرف برود 

نيست بلكه ميانشان واسطه اي است كه همان إعمال قـدرت اسـت 
چون زمام بدن به دست نفس اسـت كـه هـر گونـه بخواهـد آن را 

 مي تواند قدرتش را در پس از تحقق شوق، نفس. دگرگون مي كند 
إ و اين معنـاي ايـن سـخن. شود عمال كند تا فعل انجام انجام فعل

را»!خواستي پس انجام دادي«است كه عمـالإو مي تواند قدرتش
عمال كه فعل نفس استإو از اين. نكند پس فعل محقق نمي شود 

و فعل از آن  و اراده و حمله نفس و اختيار تعبير مي شود به مشيت
. إعمال، صادر مي شود نه از شوق

]عمومي[قانون عليت عامه

و معلو: قدمه سومم نيـاز موجـود بـرايـيتلهمانا قانون عليت
و وجوب تحقق يـافتن معلـول هنگـام تحقـق  وجود يافتن به علت
و امتناع تحقق يافتن معلول بـا عـدم تحقـق  علت با تمامي اجزايش

 هر چنـد در موجـودات، در غيـر افعـال اختيـاريـجزئي از علت 
 گونه اي كـه اختيـار در صحيح است اما در اختيار متصور نيست به

هنگام كامل بودن علتش حتماً محقق باشد هر چند وجود اختيار بـا
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نيـاز هـر ممكـن: به عبـارت ديگـر. عدم وجودعلت متصور نيست
 ممنـوع اسـت،حادث به علتي كه آن ممكن از علت جدا نمي شود 

زيرا دليلي ندارد بلكه دليل بر خالف آن اسـت زيـرا اختيـار، فعـل
و  و نفس است و علت امور خـارجي نفس آن را به وجود مي آورد

و حس به دست  غرايز داخلي كه اساسش عالقه به جاودانگي است
و دور كردن ضرر از آن ناشي مي شود، نمـي باشـد،  آوردن منفعت
و نفس به آن توجه دارد  چون چه بسا تمامي اين امور موجود است

.و با اين همه فعل را بر نمي گزيند
كهو سخن مح ادعـاي عـدم احتيـاج«: مي فرمايـد1قق اصفهاني

 از عجايب است زيـرا ممكـن مـساوي بـا،برخي ممكنات به علت 
كه»نيازمند است ما ادعاي وجود ممكن:، چنين پاسخ داده مي شود

م و به نياز ممكن به ايجاد كننده زملتبه سبب ذات خودش را نداريم
ه: جز آنكه مي گوئيم. هستيم ر چند فعلـي اختيـاري نياز هر ممكن

ـ يعني آنچه فعل از وجود آن جدا نمي گـرددـباشد، به علت تامه

جـ1 از: چنين مي گويد 200ص1 نهايه الدرايه اختيار كه فعـل نفـساني اسـت اگـر
و بدون  و اراده جدا نگردد پس فعلي قهري و قدرت صفات موجوددر نفس مانند علم

و اگر از صفات موجود نفـس  جـدا اراده است زيرا مبادي آن قهري است نه اختياري،
ص و آن صفات ترجيح داده شده اند، پس آن ت به ضميمه نفس موجود در همهفاشود

حالت ها، علت ناقصه هستند در حالي كه معلول تنها با وجود علت تامـه اش وجـود
و غير آن از اين جهت كه در فعل اختياري. مي يابد  و توهم تفاوت ميان فعل اختياري

و در غير آن كفايت نمي كند از عجايب است زيرا ميـان وجود مرجح كفايت مي كند
و همچنين ميان دو معلول در نياز به علت تامه. دو ممكن در نياز به علت فرقي نيست 

و معلول، اگرچيزي كـه بـراي. تفاوتي نمي باشد زيرا امكان ماسوي نياز به علت است
و اگر آن ول كافي است يافت شود، آن چيز علت تامه معلول استلبه وجود آمدن مع 

. در وجود يافتن معلول كافي نباشد، وجود معلول به سبب آن خلف استءشي
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و آنچـه. نياز به دليلي دارد كه در اين مقام، دليلـي موجـود نيـست
و روايـات هـيچ سخن ما را تائيد مي كند اين اسـت كـه در آيـات

و نياز ممكـن بـه علـت خداوند براي موجودات نشانه اي از عليت 
ن و آفريننـده يافت مي شود بلكه در آن به نياز ممكن به ايجاد كننده

.تعبير شده است
 هنگامي كه اين مقدمات را دانستي برايت آشكار مـي شـود كـه

ه اي غيـرهسبب وجود فعل اختياري، شوق نيست تا شبهه جبر، شب
و قابل پاسخ باشد بلكه سبب، إعمال قـدرت نفـس در فعـل اسـت

تياري بدون محرك ديگري كامل است پـس اينكه نفس در افعال اخ 
. پاسخ از شبهه جبر آشكار است

و نقد آن  ايرادهاي اين پاسخ

:و چه بسا بر اين پاسخ ايراداتي وارد شود
اختيار به اين معنا حادث است يا واجب؟ اگر واجـب: ايراد اول

و اگـر حـادث  باشد مي بايست از ابتداي وجود همراه بـا او باشـد
اي[ حادثي نياز به محـدث باشد چون هر  دارد پـس] ايجـاد كننـده

و موجـد  وجود اختيار به واسطه ايجاد ايجـاد كننـده رخ مـي دهـد
يا] ايجاد كننده[ اگر خود اختيار باشـد،. آن غيريا خود اختيار است

پس اگربه سبب اختيار ديگري به وجود آمده باشد تسلسل الزم مي 
ب. آيد پـس بـر. اختيار باشـده غير پس مي بايست كه وجود اختيار

و چون جبر بر علت، جبـر بـر  اختيار از ناحيه ديگري مجبور است
بـه. معلول نيز مي باشد پس فعل از روي جبـر صـادر شـده اسـت 

و: عبارت ديگر  اختيار بالبداهه واجـب نيـست بلكـه ممكـن اسـت
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و  خود به علت تامه نياز دارد پـس اختيـار جودچون هر ممكني در
و آن علت اختياري يا غير علتي معلول پـس. اختيـاري اسـت است

و صادرشده از جانب اختيار ديگري باشد، سخن به آن  اگر اختياري
و مي بايست  بـه علتـي غيـر] در پايان[اختيار ديگر منتقل مي شود

و اال تسلسل الزم مي آيد پس اگر به علتي غير. اختياري منتهي شود
 اين سخن ملتزم شديم، محذور بـاز اختياري منتهي شد يا از ابتدا به 

و جبر ثابت مي شود زيرا دست برداشتن از علت، دسـت مي گردد
[برداشتن از معلول است  و نـاتواني علـت، كاسـتي معلـول. كاستي

] است
:پاسخ از اين شبهه متوقف بر بيان دو مقدمه است: اشكال

در متصف شدن فعل به صفت اختيـاري بـودن جـز: مقدمه اول
ب  و قدرت و استناد فعل به آن قدرت چيزي معتبـر نيـست ر آن فعل

اختيار پيشين معتبر نمي باشد هر چند اختياري بودن فعـل خـارجي
و توانـايي كفايـت. مساوي با اختيار پيشين است  و صـرف قـدرت

و. نمي كند پس اگر شخص بتواند به محل خاصي برود اما قـدرت
و با توانايي خود را در اين كار به كار نگيرد   بلكه بر آن مجبور شود

. حركت دادن ديگري به آن محل برود، اين فعل اختياري نيست
و عدم به نسبت آن مـساوي: مقدمه دوم هر ممكني چون وجود

و بي شـك نيـاز بـه  هستند، وجودش به خودي خود متصور نيست
و يكس  ان بودن نـسبت بـه ايجاد كننده اي دارد تا او را از حد إستوا

ع  و و هر موجودي غير از افعال اختياري نياز. سازد دم خارج وجود
بر. به علت تامه دارد اما همانگونه كه دانستي صدور افعال اختياري

و وابسته نيست به گونه اي كه ايجاد كننده  وجود علت تامه متوقف
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ادعاي نياز افعـال: به عبارت ديگر. افعال اختياري از آن جدا نگردد
 جدا شدن افعال از آن محال باشد از اشتباهاتي اختياري به چيزي كه

ناشـي مـي» نياز ممكن در وجود خود به علت«است كه از عبارت
كه. شود نه بـه چگو«:و با اين سخن اين اشكال پاسخ داده مي شود

و  و آفريننده قديم  حـدوث ممكنـات ملتـزم شـويم در وجود صانع
م اگر حالي كه و خداوند علت بود تخلف از اين علـت مكـن نبـود

»؟]نه حادث[الزم مي آمد تمامي ممكنات قديم باشند 
و: هنگامي كه اين دو مقدمه را فهميـدي، بـدان إعمـال قـدرت

و نفس به خودي خود ايجاد كننـده  اختيار، فعلي قائم به نفس است
و فعل بدون نياز به علت تامه، اختيـاري اسـت  و نفـس. فعل است

ف علت تامه فعل نيست تا انفك و محذور در اك عل از آن محال باشد
پس گـاه،. بلكه نفس، ايجاد كننده فعل است. باز گردد] جبر[مسأله 

و گـاه  و فعل را ايجاد مي كنـد انگيزه اي براي نفس يافت مي شود
و آن را ايجاد نمي نمايـد  پـس. انگيزه اي براي نفس رخ نمي دهد
و بـه واسـطه اي اخ  تيـاري فعل خارجي، براي نفس اختياري است

زيـرا آن فعـل از افعـال نفـس. فعل نفس است نه به خـودي خـود 
د  و اينكه عـضالت از نفـس ر نيست اما به دليل تسلط نفس بر بدن

و تبعيت مي كنن و ايـن كـه نفـس در تـسلط حركات خود پيروي د
و مزاحمتـي نـدارد، فعـل خـارجي بـراي نفـس خود بر اعضا مانع

 ايـن اسـت،ياري نفس استو معناي اينكه فعل اخت. اختياري است 
اما فعل نفس، يعني إعمـال. كه فعل با اختيار پيشين صادر مي گردد

و بدون نيـاز  و بدون واسطه شدن چيز ديگر قدرت، به خودي خود
.به اختيار پيشين ديگر براي نفس اختياري است
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گ و خود علـمرمانند علم كه معلوم به واسطه علم كشف مي دد
و چه بسا اين مقـصود از روايـت. استبه خودي خود كشف شده 
خداونـد مـشيت را بـه خـودي خـود«: شريف است كه مي فرمايد

 پس توجيه اين روايت1»آفريد آنگاه اشياء را به واسطه مشيت آفريد
. به توجيه هاي دوري كه برخي محققين انجام داده اند وجهي ندارد

ا«: سخن محقق اصفهاني كه مـي گويـد فعـال اراده خداونـد كـه از
اوست، محال است عين ذات حق باشد، چون محال است فعل عين 

اگـر بـا. بي شك اراده حق قائم به ذات خداوند است. فاعلش باشد 
قديم بودن خداوند اراده نيز قديم بود ايـن سـخن، سـخن اشـاعره 

و صـفات زائـ كه بـه قـديمي بـودنستا د بـر ذات اعتقـاد دارنـد
و اگر اراده حا دث باشد محل آن، واجب اسـت ضرورتاً باطل است

پـس الزم مـي آيـد واجـب. ديگري قائم نيستءزيرا اراده به شيي 
و اين سخن  به) كراميه(محلي براي امور حادث باشد است كه قائل

: اين سـخن چنـين پاسـخ داده مـي شـود2».حدوث صفات هستند 
خواهي دانست كه اراده خداوند از صفات فعل است نـه از صـفات

ل خداونـد چـون افعـال مـا نيـست بلكـه اراده او جـزو افعا. ذات
و ساير افعال نمي باشد، بنابراين و روزي بخشي اين ادعـا: آفرينش

 از اختيار است تا بخواهدةكه اراده خداوند از نسخ افعال صادر شد 
موجودي قائم به خود يا به موجود ديگري باشـد، سـخن نادرسـتي

 
جـ1 و بيان سـاير صـفات 110ص1اصول كافي  باب اراده كه از صفات فعل است

 فعل
جـ2 و اراده(200ص1نهايه الدرايه كه: چهارم: جايي كه مي گويد) در اتحاد فعلي

 ...ك اختياري بودن افعال باشداختيار ناميده مي شود اگر مال
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. است
ه به خداوند مانند قائم بودن ساير قائم بودن اراد: به طور خالصه

. افعال به خداوند است
كـه مـي] االصـول[سخن محقق عراقي در مقاالت: اشكال دوم

و اينكـه تمـام مـؤثر،) يعني شـوق(جدا شدن اراده: گويد از تـأثير
باشد خالف آن چيـزي اسـت كـه مـي) يعني إعمال قدرت(اختيار 

كه اراده اي نزديك كننـده در حالي كه در عبادات معتبر است. يابيم
و اگر اراده از اثر گذاري جـدا شـود، ارادي بـودن. به خداوند باشد 

و ناشي شدن آن از قصد قربت، معنايي ندارد، در حالي كـه عبادات
1.در حقيقت چنين است

سزاوار است كه اين سـخن از جانـب چنـين محقـق واال: پاسخ
ا. مقامي را از عجايب بدانيم  رادي بودن فعل، صـدور زيرا مقصود از

و معنـاي  و فعـل اسـت آن از اختياري است كه واسطه ميان شـوق
معتبر بودن اراده نزديك كننده به خداوند در عبادات اين اسـت كـه 
چون اختيار با انگيزه هاي گوناگوني رخ مي دهد، در عبادات معتبر 

و محرك، امر موال باشد  و. است به انگيزه نزديكي به خداوند باشد
و عمل منافاتي ندارد . اين با ثبوت واسطه ميان شوق

سخن محقق عراقي در تقريرات بحـث ايـشان كـه: اشكال سوم
: نتيجه آن چنين است

ما چيزي در نفس كه پس از اراده به وجود آيـد را تـصور نمـي
و) مربوط بـه جـوانح(جانحي: چون نفس دو قسم فعل دارد. كنيم

جـ1 ص1مقاالت االصول، و اراده(213، )بحثي در طلب
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و تصديق مانند آن كـه اول). مربوط به جوارح(جارحي ي در تصور
و تـاخر آن از نفـس متـصور مبادي اراده مـي باشـد، انحـصار دارد

و دومي، همان افعال خارجي است  اشـكال ايـن اسـت كـه. نيست
آنچه ادعا شده اسـت ثبـوت فعلـي از قبيـل قـسم اول يعنـي فعـل 

و لكن ادعاي معقول نبودن تاخر آن فعل از شوق نيز. جانحي است 
چون اگر تاخر فعلي كه بر شوق مقدم است از شوق. استنادرست

ـاما اگر وجود فعـل ديگـري. اراده شود باطل بودنش واضح است
و و ميل نفس كه دانستي  بر وجود آن كمك جدانيعني روي آوردن

 اراده شود، آن وجود متقدم نيست تا از آن تـاخر آنچـهـمي نمايد
.متقدم است الزم بيايد
تـرجيح دادن چيـزي بـدون[جيح بال مرجح محال نبودن تر
] وجود ترجيح دهنده

 پس از آنكه دانستي شوق، علت فعل نيست بدان كه شوق:تتمه
و مرجح وجود اختيار است  زيرا اختيار در وجـودشـغالباً، انگيزه

د و مـرجح غالبـاـدارنياز به ايجاد كننده اي  كه همان نفس اسـت
اال. خروج از لغـو بـودن اسـتو نياز به مرجح براي. شوق است و

ايجاد فعل اختياري بدون مرجح ممكن اسـت زيـرا تـرجيح بـدون
.مرجح محال نيست
و سـخني در محـال بـودن تـرجح:توضيح سخن  هيچ اشكال

 بدون مرجح به معناي وجود شيئي بدون ايجاد كننده) ترجيح يافتن(
م، نيست مـرجح ثري دارد كه همانؤزيرا ممكن در وجودش نياز به

و اين امـري كـامال بـديهي اسـت  امـا در امكـان. براي وجود است
و.بدون مرجح اختالف است) ترجيح دادن(ترجيح   بيشتر فيلسوفان
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و گروهـي از1.حكيمان به امتناع ترجيح بال مرجح ملتزم گشته انـد
. محققان به امكان آن سخن گفته اند كه در نزد من قـوي تـر اسـت

اي امتناع ذكـر شـده اسـت ايـن اسـت كـه زيرا حاصل دليلي كه بر
و  ترجيح بدون مرجح به وجود بدون ايجـاد كننـده بـاز مـي گـردد

اگـر تـساوي: توضيح. چون آن محال است، اين نيز محال مي باشد 
و نـسبت اراده بـه آن دو  دو فعل را از تمامي جهـات فـرض كنـيم
و نـه  و اراده كه موجودي از موجودات است به يكـي مساوي باشد

و ايجاد كننده اسـت پـس وجـودد يگري تعلق بگيرد، بدون مرجح
ا و .تناع آن بديهي استمبدون ايجاد كننده الزم مي آيد

ازةپس از آنكه دانستي ايجاد كنند: اشكال  اختيار، نفـس اسـت،
چـون. وجود بدون ايجاد كننده الزم نمي آيـد،ترجيح بدون مرجح

غي  و اختيـار براي تعلق اراده به فعل، وجود ديگري ر از وجود اراده
و تعلق آن به فعل، وجود واحدي دارنـد متصور نيست بلكه اختيار
و ايجاد كننده ايـن وجـود همـان  زيرا اختيار از صفات تعلقي است

پس اشكال مذكور الزم نمي آيد، زيـرا نفـس در ايجـاد. نفس است 
آن] امر مذكور[هر يك از آن دو  و بر ايجاد يكـي از دواختيار دارد

و برهان قوي تـر،ردف و دليل و اشكال عقلي پيش نمي آيد  محذور

و فيلسوفان در بسياري از بحث هايشان به امتنـاع تـرجيح بـدونـ1 بسياري از حكما
و نه به نحو استقصاء  و آن دسته براي مثال ازـ� مرجح تصريح كرده اند ابـن: عبارتنـد

ص مثيم بحراني در قواعد الم ص/ 110ـ69-60رام في علم الكالم -21الفين عالمه
/و30-41 ج ... -126ص1الصراط المستقيم، اثر زين الدين عاملي بناطي بياضـي

آن. 130 و ديگران در معناي ترجيح بدون مرجح تفصيل داده اند، پس اگر مقـصود از
س و اگر ترجيح بدون مرجح به بب عدم وجود انگيز عدم وجود موثر باشد ممتنع است

ص.ه باشد ممتنع نيست . مراجعه نما54به شرح مواقف
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و وجدان نيز به ايـن دليـل اضـافه. امكان ترجيح بدون مرجح است
پس در موارد وجدان بـه آن مراجعـه نمـا تـا آنچـه ادعـا. مي شود

و بي پرده ببيني  مانند آنكه انـسان گريـزان بـدون. نموديم را آشكار
برايش يكـي از دو راه را انتخـاب مـي وجود مرجحي به خصوص 

. نمايد
و ادعاي وجود مرجحات پنهان در امثال اين مـوارد قابـل تائيـد

و اثبات آن بر عهده مدعي آن اسـت (نيست در. ايـن تمـام سـخن
و اما سخن در قـبح تـرجيح بـدون) امكان ترجيح بدون مرجح بود 

: مرجح نياز به تفصيل دارد
امـري كـه مـورد تـرجيح قـرار[حوترجيح دادن مرج: توضيح

 است مانند ترجيح فعل قبيح]امر ترجيح داده شده[بر راجح] گرفته
بر ترك فعل هنگامي كه فعل مرجوح باشد اما هنگـامي كـه هـر دو
مساوي باشند، اگر ترجيحي در نوع فعل نباشد، به اينكه اصال فائده 

ح است اي بر دو فعل مترتب نشود، باز ترجيح مرجوح بر راجح قبي 
زيرا بازگشت آن به ايجاد فعل بدون فايده مـي باشـد كـه بـه دليـل

و ايـن. بيهوده بودن قبيح است  اما اگر در نوع فعل مرجحـي باشـد
و مرج ح در يكي به خصوصه نبود مي بايـست بـين امـور تكـويني

و گفت ترجيح بدون مرج ح در تشريعيات قبيح تشريعي تفصيل داد
ا در امور تـشريعي اگـر فـرض كنـيم كـه زير. است نه امور تكويني

و مصلحت به امر جامع ميان دو فعل يا به هر دو آنها به انجام رسد
ل ترجيحي بر ديگري نداشته باشد، چون امر به حالت يكي از دو فع 

و محذوري ندارد  همانگونـهـجامع يا يكي از دو فعل ممكن است
وجهي نـدارد پس امر به يكي از آن دو فعلـكه فرض چنين است
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و تخصيص زدن يكـي از را مصلحت به آن فعل اختصاص ندارد زي
و. دو فعل قبيح است اما در امور تكويني چـون اختيـار امـر جـامع

و آنچه يافت مي شـود بـي  ايجاد آن بدون خصوصيتي محال است
شك با يكي از دو خصوصيت مي باشد پس ترجيح يكـي از آن دو 

 گرسنه با نبود مرجحـي، يكـي از دو مانند آن كه انسان. قبيح نيست 
 فعل او قبيح بر شمرده نمي شود بلكـهوقرص نان را بر مي گزيند

گاهي عدم ترجيح قبيح است همانگونه كه اگر يكي از آن دو قرص
و از گرسنگي بميرد !نان را اختيار ننمايد

 قانون وراثت

و عادت استدالل مي شود : گاه براي جبر به قانون وراثت
و روحـي: اول بيان و شكي نيست كـه اوصـاف جـسمي اشكال

و مادر، در پدر و موثر و سبب فعل تأثير تامي در صفات فرزند دارد
.آن است

قانون وراثت مورد انكار: اين سخن چنين پاسخ داده مي شود كه
و در بسياري از روايات به آن  و بـهاكسي نيست شاره شـده اسـت

و همين سبب شارع مقدس براي ازدوا  ج حـدودي از طـرفين بيـان
و مـادر در فرزنـد اثـر مشخص كرده، با اين علت كه روحيات پدر

و غير قابـل تخلـف نيـست. بخش است  . جز آنكه اين تاثير، قطعي
و مـادر و مشاهده مـي بينـيم كـه چـه بـسا از پـدر زيرا به وجدان

و به عكس  همچنـين اگـر. بدكردار فرزنداني نيكو به وجود مي آيد
و  و بيهـوده اي تاثير و اجتناب ناپذير بود تربيت امر لغو راثت قطعي
و. مي بود  عالوه بر اين ما به وجدان مشاهده مـي كنـيم گـاه آداب
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و ايـن قـوي رسوم در زمان واحد در برخي جوامع تغيير مـي كنـد
و  ترين دليل بر اين است كه وراثت قـادر بـر اجبـار انـسان نيـست

م  و لت ها صـالحيت دارد شـاهد ايـن قوانين وضع شده براي اقوام
.ادعا باشد

 عادت

پس] استوار[عادت از غرايز داخلي ارتكازي: بيان دوم است كه
از طي مراحل سه گانه موجب اين مي شود كه فعـل غيـر اختيـاري 

مي] دومين[عادت، طبيعت ثانوي:و گفته اند. گردد و موجب است
. شود كه فعل غير ارادي گردد

صال: اشكال حيت ندارد كه مانع از تسلط حقيقـت إنيـت عادت
را]من[ و فعل و اعضاي ظاهري باشد و نظارت آن بر غرايز داخلي

زيرا عادت، هر چند موجب عدم توجه در هنگام. غير اختياري كند
و هم چنين موجـب عـدم تعلـق  انجام فعل به خصوصيات آن فعل

ا سبب عـدم اراده تفصيلي مستقل به تمامي اجزاي فعل مي گردد، ام 
و معناي اختياري بودن فعل جز ايـن نمـي توانايي ترك فعل نيست

.باشد

و احساس مسئوليت  پشيماني

پس از آنكه دانستي عوامل طبيعي كه بر آن به جبر استدالل مـي
و صحيح نيست مي توان براي اثبات اختيار از آن ناحيـه،كنند  كامل

: به وجوه زير استدالل كرد] عوامل طبيعي[
و حركـت ارادي، وجدانهب: اول  فرق ميان حركت دست لـرزان
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و هـيچ و دومـي اختيـاري اسـت دست را مي بينيم كه اولي جبري
.دليلي راستگوتر از وجدان نيست

شك: دوم و نـشانهينهر انساني در نفس خود حالت پـشيما بي
هاي آن را با كوتاهي در برخي افعال كه موجب ضـرر رسـيدن بـه

ويا خود يا ديگري  گرفته شدن سودي از او شده است را مي يابـد
.ش نمـي يابـدراين حالت پـشيماني را بـا عـدم كوتـاهي در كـردا 

حالت پشيماني را در خود[همانگونه كه اگر فعل غيراختياري باشد
.و دليل، اين است كه فعل اولي اختياري است نه دومي] نمي يابد

امش الزم است از جـا بـر اگر انسان در برابر كسي كه احتر: مثالً
و اگر  و اهانت صدق مي كند نخيزد بر اين فعل عنوان هتك حرمت

بخالف زماني. اين فعل از روي كوتاهي باشد، پشيماني رخ مي دهد
كه فعل از روي كوتاهي نباشـد ماننـد جـايي كـه متوجـه ورود آن 

و ايـن.و ساير افعال نيـز چنـين اسـت. شخص محترم نبوده است 
. قطعي بر اختياري بودن برخي افعال استنشانه اي
انسان در برابـر قـانون اعـم از قـانون الهـي يـا حكـومتي: سوم

و اگر اختيـاري نداشـت ايـن] وضعي[ احساس مسئوليت مي كند،
زيرا مواخذه به خاطر عمل. وجهي نمي داشت] احساس مسئوليت[

. غير اختياري عقالً صحيح نيست
وليت از جهت قـرار دادن كيفـر احساس مسئ: پس اگر گفته شود

و اين احساس از جهت تاثير جزا در تبديل عمـل رخ  بر عمل است
تر. مي دهد  قرار دادن كيفـر، جبـراً اضـافه كـردن: به عبارت روشن

و اختيار اسـت  . عامل داخلي ديگري به عوامل داخلي موثر در اراده
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ي پس اين احساس نشانه اينكه، اختيـار، از روي اختيـار اسـت نمـ
.باشد

در تغييـر] قـرار دادن كيفـر[فرض تـاثير ايـن جعـل: مي گوئيم
زيـرا اگـر. خود فرض اختيـاري بـودن اراده اسـت،سرنوشت اراده 

.اراده، اختياري نبود، اين جعل كيفر در تغيير آن اثر گذار نمي شد
ب ا مبدأيت خداوند سبحان استدالل بر جبر

ط: بخش دوم بيعت بر جبر اسـتدالل مواردي كه از ناحيه ماوراي
: شده است

در محل خود ثابت شده است كه خداوند آفريننـده تمـامي: اول
و مبدأ  جز] آفرينش[موجودات و اثر بخشي در وجود همگان است

و از جمله اشياء افعال اختياري ماست كه آفريده خداوند. او نيست 

و احداث است (خداوند مي فرمايد. سبحان در ابداع گـار او پرورد:
شماست هيچ معبودي جز او نيست آفريننده هر چيزي است پس او 

و او بر هر چيز نگاهبان اسـت  (و مـي فرمايـد1.)را بپرستيد و هـر:
و او به هر چيز دانا است (و فرمود2).چيز را آفريد آگاه باشـيد كـه:

و بلنـد  و امر از آن اوست، خداوند پروردگار جهانيان منزه آفرينش
3)مرتبه است

 از جملـه افعـالـپس هر آنچه اسم شيئي بـر آن صـادق اسـت
و منسوب به اوستـاختياري همانگونه: مي گويم. آفريده خداوند

 
.102سوره انعام آيهـ1
.101سوره انعام آيهـ2
.54سوره اعراف آيهـ3
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و مـسببات ماننـد و اسباب طبيعـي در معلـوالت كه ميان تاثير علل
و ميـان مبـدأئيت  و هر آنچه شـبيه آن اسـت تاثير آتش در حرارت

بهـو اسباب به دست اوست خداوند پس از اينكه زمام امر علل و
و گاه همه آن را به همين دليل گاه قرآن افعال طبيعي را به فاعالنش

 منافاتي نيست هم چنين هيچ منافاتي ميانـ خداوند نسبت مي دهد
و بين استناد فعل مذكور اينكه فعل اختياري منسوب به انسان است

و به خداوند نمي باشد پس از آنكه بيان داشتيم اصل   وجود، حيات
و بقـاء بـه واسـطه افاضـه اي از جانـب قدرت انـسان در حـدوث

از. خداوند است  به همين سبب مشاهده مي كنـيم كـه در بـسياري
و خداوند هر  و فعل به فاعلش آيات ميان دو اثبات جمع شده است

(مانند سخن خداوند. دو نسبت داده شده است  و: و خداونـد شـما
هاپ1)كردارتان را آفريد و آفرينش انسان س اعمال مردم را به ايشان

(و سخن خداوند.و كردارشان را به خود نسبت داد و هنگامي كـه:
تير انداختي تو تير نيافكندي بلكه خداوند تير انداخت تا مؤمنـان را

و دانا است   پس پرتـاب تيـر2.)به نيكي بيازمايد همانا خداوند شنوا
و و] عين حالدر[را به رسول خدا نسبت داد آن را از او نفي كـرد

د در غيـر شـو با اينكه آياتي كه به آن اشاره مـي. به خود نسبت داد 
و و در مواردي است كه براي خداوند از جـن افعال اختياري است
و داللت مـي كنـد  و شبيه آن شركائي قرار داده شده و ماه خورشيد

چيزي كه وجود اضافه بر اين نهايت. كه تمامي آن ها آفريده اوست 

 
96سوره صافات آيهـ1
 سوره انفال17آيهـ2
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دارد داللت آيات بر اين امر است كه تمامي اشـياء از جملـه افعـال
پـس عمـوم آيـات بوسـيله آيـات. اختياري آفريده خداونـد اسـت 

و بـه  فراواني كه متضمن نسبت دادن افعال اختياري به بندگان است
(مانند سـخن خداونـد. صد آيه مي رسد، تخصيص مي خورد  هـر:

و سـخن1). كه خود كـسب كـرده اسـت چيزي است نفس در گرو 
(خداوند و پرهيزگاري نفس را به او الهام كرد: هـر كـس. پس بدي

و هـر كـس آن را پليـد  نفس خود را پاك ساخت رستگار مي شود
بلكه اگر در قرآن كريم تـدبر.و آيات ديگر2.)گرداند زيانكار است 

و فع 300كنيم مي يابيم كه خداوند در نزديك به  ل را بـه آيه، عمل
انسان نسبت داده است بنـابراين در تخـصيص آيـه شـريفه مـذكور

.بوسيله اين آيات شكي نيست
 استدالل به جبر به سبب منتهي شدن افعال به اراده خداوند

و اراده ازلي اوست: دوم افعال انسان يا متعلق به مشيت خداوند
اال: در حالت اول.و يا چنين نيست  و وجـود افعـال واجـب اسـت

.تخلف مقصود از اراده حضرت حق الزم مي آيد
وجود افعال ممتنع است چون با توجه بـه اينكـه: در حالت دوم

و هر ممكني حتمـاً مـي بايـست بـا  افعال بندگان از ممكنات است
و تغييـر در سـلطه مـوال  و اال تصرف حـضرت[اراده او ايجاد شود

ا] حق ين افعال نباشد، الزم مي آيد، پس اگر اراده خداوند متعلق به
پس تمامي افعال انسان با اراده حضرت حـق. وجودش ممتنع است 

 
 سوره مدثر38آيهـ1
 سوره شمس10-8آيهـ2
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و انـسان اختيـاري در فعـل و وجودش واجب است ايجاد مي شود
.ندارد

 توضيح سخن محقق خراساني

 پـس از آنكـه تكليـف گنهكـاران را1محقق خراساني در كفايـه
و چنين فرمو : ده اسـت توجيه نموده است از اين اشكال پاسخ گفته

و نيكي است پـس اگـر معلـوم،. اراده خداوند، همان علم به صالح
و نيـك اسـت] آفرينش[چيزي باشد كه به حسب نظام كلي  صالح

و اگـرخ ود اين علم بدون حالت در انتظاري، علت تكـوين اسـت
و نـه بـه حـساب  معلوم، چيزي است كه به حسب برخي اشخاص

و نيك مي باشد نظام و تام، صالح آن، كلي علم، علـت اسـت كـه
و  شخص آنچه صالح اوست را اعالم كند كه در آن هـم مـصلحت

آن. ده است مفسهم  و آنچه در افعال اختياري متعلق به تكـاليف از
و چاره اي نيست، قسمت دوم است [گريز اموري كـه بـه حـسب.

بله، هنگامي كه اين دو معلـوم بـا] برخي اشخاص صالح مي باشد 
با. باشندهم توافق داشته  و اگر و ايمان نيست چاره اي جز اطاعت

و نافرمـاني نمـي  هم به مخالفت برخيزند چاره اي از برگزيدن كفر
:محقق خراساني سپس چنين بر سخن خود اشكال كرده است. باشد

و ايمـان بـه سـبب اراده تكـويني و پيـروي و سرپيچي اگر كفر
ح نيست كـه خداوند است كه از مقصود تخلف نمي كند، پس صحي 

ا از اختياري كه عقالً در تكليـف تكليف به آن اراده تعلق بگيرد زير

 
صـ1 و پاسخ(67كفايه االصول )اشكال
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. معتبر است خارج مي باشد
اراده خداوند اگـر بـه: حاصل سخن او با توضيح ما چنين است

و  فعل انساني تعلق بگيرد هر چند انسان اراده نكنـد، مـستلزم جبـر
و اراده او در فعـل اسـت زيـر  ا در ايـن فـرض عدم توانايي انـسان

پس در آنچـه انـسان از بـاب اتفـاق. صدور فعل از او واجب است
و اراده، معلول علت واحدي هـستند كـه همـان  اراده مي كند، فعل

اما اگر اراده خداوند تنها از حيث مبـادي تـصحيح. اراده الهي است 
و شـعور بـه فعـل  كننده اختياريت فعل انسان ماننـد قـدرت، اراده

ب  گيرد مستلزم جبـر نيـست زيـرا اراده بـه فعـل تعلـق بندگان تعلق
نگرفته است، هر چند انـسان آن را اراده نكـرده اسـت، بلكـه اراده 

پـس ادعـاي. خداوند به مبادي اختياري انسان تعلـق گرفتـه اسـت 
. اختياري بودن براي وجوب صدور فعـل از انـسان صـحيح نيـست 

د:اشكال ديگر محقق خراساني بر خود ر صـحت آنچه گفته شـد
و بوسيله آن فعل از لغو بـودن خـارج مـي تكليف كفايت مي كند

و مواخذه بـاقي مـي مانـد. شود . جز آنكه سئوال از چگونگي كيفر
 كه اشـاعره گمـانـزيرا اشكال وجوب فعل به سبب اراده خداوند

و اشكال وجوب فعلـكرده اند  با آنچه ذكر شد پاسخ داده مي شود
د كه. فع مي گردد به واسطه اراده فاعل اين سخن ارادي: با اين بيان

بودن فعل را تأكيد مي كند اما اشكال وجوب خـود اراده بـاقي مـي 
 واجب خداوندِةماند كه مي گويد اراده از ممكناتي است كه به اراد 

و موجب مي شود فعل كه معلول اراده خداوند بالذات مستند است
. ان جبر بر معلول اسـت است، اختياري نباشد زيرا جبر بر علت هم 
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و با اين همه كيفر صحيح نيست زيرا مواخذه بر آنچه بدون اختيـار
. رخ داده است صحيح نمي باشد

كيفر تـابع: محقق خراساني از اين اشكال چنين پاسخ داده است
د  و اين و سركشي است ازوكفر  خـود تـابع اختيـاري هـستند كـه

و اين مقدما ت، خـود از شـقاوت مقدمات خود نشأت گرفته است
و سركشي ناشي شده است و همراه ذات كفر .ذاتي الزم

و مقصود محقق خراساني از اين سخن آنچه برخي احتمال داده
و لـوازم: اند نمي باشد كه گفته اند و كيفـر از پيامـد افعـال پاداش

و آثار صفات ناپسند است  و نتايج صفات نيكو و مثـال ايـن. اعمال
و اشتباهش، چون بيماري در بدن است كيفر بر نفس به سب .ب خطا

آياجز بـه آنچـه«:و با سخن پروردگار تائيد مي شود كه مي فرمايد
و پـاداش داده مـي شـوند؟  و سـخن پيـامبر1»انجام مي دهند كيفر

اين كردار شماسـت كـه بـه سـوي شـما بـاز مـي: كه فرمود)ص(
و نه از جهـت منافـات بـا ظـاهر] اشتباه اين سخن[2».گردد  كتـاب

ماده چون مـستعد اسـت،«: سنت است زيرا ممكن است گفته شود
و  و نـسبت شـكنجه مستحق افاضه صورت منافر از خداوند اسـت
داخل ساختن در آتش به خداوند با مالحظه اين امر است كه افاضه 
آن صورت دردناك از خداوند، به واسطه فرشتگان عـذاب رخ مـي 

».دهد
ت كـه پاسـخ بـا مبنـاي اشـكال بلكه اشكال سخن در ايـن اسـ

.147سوره اعراف آيهـ1
صـ2 قم87حكايات شيخ مفيد  چاپ كنگره شيخ مفيد،
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كه. مناسبتي ندارد چگونه انسان به سبب فعلـي كـهو مبنا اين است
و همچنـين بـا. در نهايت به اختيار منتهي نمي گردد، مواخذه شـود 

و نافرماني است كـه از اختيـار ناشـي«اين سخنش كه كيفر بر كفر
ت اسـن بلكه ظاهراً مقصود ايشان ايـ. نيز مناسبتي ندارد» شده است 

نهايت امر، در صـحت. خارجي استةكه كيفر از ناحيه كيفر دهند
و عقالً ثابت است، اين مقـدارؤام خذه كه استحقاقش به حكم عقل

همانگونه. از اختيار كه تصحيح كننده تكليف است، كفايت مي كند 
و مؤاخذه بنـده، اگـر او را بـه  كه اين امر را به نسبت موالي عرفي

زيرا اگر فعل.و نافرماني نمايد، مشاهده مي كنيم چيزي فرمان دهد 
و غيـر صـالح بـراي  به مجرد استنادش بـه خداونـد غيـر اختيـاري

مؤم و اگـر. اخذه اربابان عرفي نيز صحيح نخواهد بـودؤاخذه باشد
م مؤفعل به خودي خود قابل اخـذه از كـسيؤاخذه باشد فرقي ميان

و غيرةكه سلسل  نهايـت امـر ايـن. او نبـود اراده به او منتهي گشته
سئوال باقي مي ماند كه خداوند چرا كسي را به وجود آورد كه امور 
هالك كننده انسان از او به وجود خواهد آمد؟ يا چرا خداوند نفس 

بارمقدمات اختيار را ايجاد كرد كه موجب انواع كيف  هاست؟ آيا اين
م» رحمت پروردگار جهانيـان منافـاتي نـدارد؟  حقـق ظـاهراً سـخن

تـا ... الزمه خـصوص ذات ايـن دو اسـت«: خراساني كه مي فرمايد 
. به پاسخ اين سئوال اشاره دارد1»آخر بيان

 انسان از او به وجودةوجه ايجاد كسي كه امور هالكت كنند
.خواهد آمد

صـ1 68كفايه االصول
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 بيان داشته اند پـس1حاصل اين سخن آنگونه كه برخي محققان
: چند مقدمه آشكار مي گرددسياز برر
. معيني دارد هر ماهيتي از ماهيات در حد ذاتش، حد: اول دمهمق

به گونه اي كه اگر بر آن افـزوده يـا از آن كاسـته شـود از آنكـه آن
و: مثالً. ماهيت است، خارج مي شود  ماهيت درخت جوهري ممتـد

و اگر. رشد كننده است  حال اگر احساس بر آن افزوده شود، حيوان
ب .ه جماد مي گرددرشد آن كاسته شود تبديل

ماهيت اشياء نوعي وجود در علم ازلي پروردگار بـه: مقدمه دوم
.تبع علم به وجودها دارند

و ماهيت بـه: مقدمه سوم آنچه به اصالت جعل شده وجود است

و عرض جعـل شـده اسـت  و لـوازم. تبع و ذاتيـات و يـافتن ذات
و اثربخشي ندارد وجعل ميان ييشماهيت توسط آن نيازي به جعل

و همچنين ميان شي .و لوازمش معقول نيستيءو خود
هر ممكني كه بر ممتنـع بالـذات متوقـف نيـست،: مقدمه چهارم

خداونـد[زيرا از سوي مبدأ تمـامي مبـادي. وجودش واجب است 
در] متعال و و در معلـول بـه سـبب فـرض امكـان او نقصي نيست

ب  و اسباب به سبب فرض عدم توقف بر ممتنع الذات نيـز واسطه ها
هنگامي كه اين مقـدمات] پس وجودش واجب است[نقصي نيست 

و هـا ايت آشكار مي شود كه تفاوت ماهيتبر،را دانستي  در خـود
و  و نه بـه واسـطه جعـل جاعـل لوازمشان به واسطه خود ذواتشان

 
و مصنف آن را بـه بيـانـ1 آنگونه كه به حسب ظاهر صاحب كفايه بيان نموده است

.ديگري توضيح داد
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م وپ. ؤثر است تأثير و مـاهيتش خوشـبختس برخي به نفس ذات
در. برخي نگون بختند ي خداونـد موجـودلـ علـم از چون ماهيـات

و با زبان حالِ  استعداد خويش، داخل شدن در سـراي وجـود بودند
و به نفس خود و بخشنده وجود به ذات خود فياض را طلب كردند
بي نياز بود پس بر او واجب است كه وجود را افاضه كند وامـساك 

دار مقـو چون بخـشش بـه.و بازداشتن از وجود بر او ممتنع است 
و مطابق حال درخواست كننده است، افاضه، عـدل پذيرش  پذيرنده

پس اعتراض اگر به نسبت ماهيت باشد باطـل.و صحيح بوده است 
و خوشـبخت  است چون نگون بخت در حد ذات خود نگون بخت

و اگر اعتراض به وجـود باشـد. در حد ذات خود خوشبخت است 
و عـين پاسخ داده مي شود كه افاضه وجود بر وفق پذيرش پذيرند ه

و صحيح است آنچه در روايت نبـوي: ممكن است گفته شود. عدل
نگـون بخـت«: شريف با چشم پوشي از تفسيرش آمـده اسـت كـه 

ــاد ــادرشردرشــكم م و خوشــبخت در شــكم م ش نگــون بخــت
و اختصاص به شـكم1».خوشبخت است  اشاره اي به اين معنا دارد

ين نـشأه هـاي مادر يا به اين دليل است كـه آن در نـزد عمـوم اولـ
و اطالق  وجودي است يا اينكه مقصود از شكم، درون ماهيت است
و پذيرش آن اسـت همانگونـه  مادر بر ماهيت به لحاظ جهت قبول
كه در برخي كتاب هاي آسماني پدر بر خداونـد بـه لحـاظ جهـت 

. فاعليتش اطالق شده است

صـ1 ج 356توحيد صدوق و بحـار و شقاوت، چاپ تهـران 9ص5 باب سعادت
. علي بن ابراهيم روايت كرده استكه از تفسير
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 موجب اينكه خداوند كيفر را برگزيد
كه پس از اينكه ثابت شد تشفي خـاطر اين سئوال باقي مي ماند

. را برگزيـد] بنـدگان[درباره خداوند محال است، چرا خداوند كيفر 
: مي توان از اين سئوال به دو وجه پاسخ داد

 ابو علـي1سخن گروهي از بزرگان چون شيخ الرئيس: وجه اول
و محقق اصفهاني بر: كه مي گويند2سينا عذاب دادن از باب راست

و وفاي به تهديـدي اسـت كـه در حكمـت الهـي شمردن ترس  اندن
و موجب مـي  واجب است زيرا خلف وعده با حكمت منافات دارد

و بازداشته نشوند .شود جان ها از بيم خداوند نهراسند
و حكـيم،: اشكال و بـيم، حفـظ نظـام اسـت وظيفـه ترسـاندن

مصلحت عمومي كلي را مراعات مي كند پـس همانگونـه كـه اگـر 
 كردار ناروا بازداشته مي شود، بوسيله منع ترسانده نمـي كسي كه از 

و نظـام كـل شد، وي دست از كـردار ناپـسندش بـر نمـي داشـت
د  و م احتمال بدهـد كـهر امان نمي ماند، همچنين اگر مجر محفوظ

شد[كيفر نمي شود، پس عمومي بودن ترسـاندن] باز هم چنين مي
. تاثير گذار استدر حفظ نظامي كه كاملتر از آن متصور نيست،

استحقاق كيفر به حكم عقل است از ايـن جهـت كـه: وجه دوم
و رسم عبوديـت اسـت  و مخالفت، خروج از لباس بندگي نافرماني

 
جـ1 و تنبيهات پيامبر مي بايست به تصديق: آنجا كه مي گويد374-3373اشارات

و ايمان به شارع راستگويي كه از سوي خداونـد  و آگاه و پذيرش وجود آفريننده توانا
و وعيد آخرت فرا بخواند و اعتراف به وعده .برانگيخته شده

ج بحوث في االصوـ2 ج) تتمـه(58ص2ل،  210-209ص1و در نهايـه الدرايـه
و كيفر( )كيفيت پاداش
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و ستمگر مستحق كيفر مي باشـد و ستم است تمـامي. كه عين ظلم
و ما سـخن را بـراي شرح مطالب كف اين سخنان به  ايه باز مي گردد

ن بيشتر افراد وجود دارد يعني اين شبهه كـه دفع شبهه اي كه در ذه 
، بـه صـورت طـوالني بيـان»محقق خراساني به جبر تـصريح دارد«

با اين همه در برخي از مواضع سخن ايشان اشكاالتي است. داشتيم
كه در هنگام بيان نظريه مختار در پاسخ از بيان ايشان آشكار خواهد 

. شد

 اراده خداوند بر دو قسم است

: سخن بر بيان چند امر مبتني استو حاصل
و تـشريعي اسـت: امر اول . اراده خداوند بـر دو قـسم تكـويني

و آفـرينش خداونـد اسـت و ايجـاد مقصود از اراده تكـويني فعـل

مانند صحيحه. همانگونه كه روايات فراواني به آن اشاره كرده است 

:معرضه داشـت)ع(به امام ابوالحسن: صفوان بن يحيي كه مي گويد 

و آفر« دهيبه من از اراده خداوند اراده«: فرمـود)ع(امام».دگان خبر

و آنچه براي ايـشان پـس از مخفـي  از جانب آفريدگان پنهان است

وةدابودن آشكار مي گردد از فعل اسـت امـا ار   خداونـد، احـداث

و. ايجاد اوست نه غير آن و مضطرب زيرا خداوند سخن نمي گويد

و  و ايـن صـفات از او نفـي اندوهگين نمي شود  انديشه نمي نمايد

و از صفات آفريدگان است پس اراده خداوند همان فعل. شده است

و سخن گفتن به زبان وجود) باش(است مي فرمايد  پس بدون لفظ

و چگـونگي در فعـل او  و به همـين سـبب تامـل، انديـشه مي يابد
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ازو1».او چگونگي راه ندارد] ذات[نيست همانگونه كه در  مقصود

با آنچـه گفـتم آشـكار مـي شـود. اراده تشريعي جعل احكام است

و فيلسوفان، اراده خداوند  سخن محقق خراساني كه به تبع حكيمان

.را به علم تفسير كرده است، سخني نادرست است
و اراده،زيرا علم و، عين ذات او و ايجـاد خداونـد اسـت  فعـل

و ضعيف تر از ايـن، سـخن ميان اين دو فاصله اي بسيار دور است
گروهي است كه اراده در خداوند را از نظر مفهوم به علـم بـاز مـي

.گردانند
و بپذيريم كـه با اينكه اگر از تمام آنچه گفتيم چشم پوشي كنيم
و  اراده عين ذات حق است، آنچه به سبب آن بر تفاوت ميـان علـم

و حيات در خداوند استدالل شده است در اراده  نيز جريـان توانايي
زيرا سخن مـا كـه.و وجدان قوي ترين شاهد بر تفاوت است. دارد

و خدا اراده مي كند، ماننـد زيـد انـسان«: مي گوئيم  خدا عالم است
و زيد بـشر اسـت از قبيـل دو جملـه متـرادف نيـست  بلكـه. است

و خـدا اراده  ضرورت حكم مي كند كه از دو جمله خدا عالم است
و هم چنين ضرورت حكم مـي. ده مي شود مي نمايد، دو چيز فهمي 

كند كه اعتقاد به اينكه خدا عالم است، اعتقاد به ايـن نيـست كـه او
گر(مريد  و دليل بر اينكه او عالم است دليلي بـر اينكـه) اراده است

بله اگـر وراي اراده در مرتبـه فعـل او، بـه. او مريد است نمي باشد 
اقي بـراي آن جـز علـم ثبوت اراده ذاتي در او ملتـزم شـويم مـصد 

 
جـ1 ص1اصول كافي و در منابع ديگـري 109،  باب اينكه اراده ازصفات فعل است

. اين بيان وارد شده است205ص8چون امالي شيخ طوسي مجلس
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.خداوند وجود ندارد، اما دليلي بر ثبوت اراده ذاتي نيست

 اراده خداوند از صفات فعل است

. ارده خداوند از صفات فعل است نـه از صـفات ذاتـي: امر دوم

:ازتدليل آن عبارتس

 آنچه به عنوان ضابطه اي بـراي صـفات فعـل ذكـراقانطب: اول

. بر اراده خداوند،در مقابلش قرار دارد كرديم مانند اتصاف به آنچه

و: مانند آنكه گفته مي شود خداوند وجود انسان را اراده كرده است

.وجود سيمرغ را اراده نكرده است

وجود موجودات، كمالي براي خداوند محسوب نمي شـود: دوم

.تا اراده وجود موجودات از صفات كمالي ذاتي باشد

از: سوم در اين خـصوص)ع( معصومين مطابقت روايات وارده

ـ مانند صحيحه عاصم بن حميد از امام صادق كه مي  عرضـه:دگوي

اراده كننـده«: فرمـود)ع(خداوند همچنان مريد است؟ امـام: داشتم

خداوند همچنان دانا.ه اوسترانمي باشد جز آنكه اراده شده به هم 

و آنگاه اراده كرده است  رده اين روايـت تـصريح كـ1».و توانا است

 صحيفه محمـد بـنو. است كه اراده خداوند از صفات ذاتي نيست 

2».است] حادث[مشيت محدث«: كه فرمود)ع(مسلم از امام صادق

.و روايات ديگر

جـ1 .109ص1اصول كافي
جـ2 .110ص1اصول كافي
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 افعال انسان متعلق به اراده خداوند نيست

و قدرت از صـفات ذاتـي: امر سوم اراده خداوند اگر مانند علم
و از دسـته ممكنـات، افعـال باشد متعلق به تمامي ممكنـات اسـت 

و اال ماست زيرا صفات ذاتي متّ حد با ذات، بـه همگـان تعلـق دارد
ازفااگر صفات ذاتي متعلق به برخي ممكنات نبود سـلب آن صـ  ت

و گذشت كه سـلب صـ ت ذاتـي از خداونـدفاخداوند صحيح بود
اما پس از آنكه دانـستي اراده از صـفات فعـل اسـت. ممكن نيست
و افعال آن استنق اراده، اعيا بدان كه متعل  اما افعال عباد. خارجي

و سـاير  و قـدرت به اراده خداوند تعلق ندارد هر چند فيض وجود
 فعل انسان، نفس بـه سوي خداوند است بلكه ايجاد كنندة مبادي از 

آن فعل دخلـي بدون اينكه اراده عبد در عمال قدرت استإواسطه
لق به اراده خداوند نيست تا جبـر داشته باشد پس افعال بندگان متع 

 دارند كـه بـه در اين موضوع سخناني)ع(ن معصوم اماما. الزم بيايد 
مانند آنچه عالمه مجلسي از امـام: آنچه ذكر كرديم اشاره مي نمايد

مي)ع(هادي  از امـام از افعـال بنـدگان«: يـدگوروايت مي كند كه
فر» پرسيده شد كه آيا آفريده خدا هستند؟  اگـر خداونـد«: مـود امام

و مانند روايـت صـالح»1.آفريننده آن بود از آن بيزاري نمي جست 
و لكن هنگـامي كـه انـسان كفـر«: كه فرمود)ع(نيلي از امام صادق

و و در اراده خداونـد ورزيد در اراده خداوند بود كه او كفر بـورزد
: عرضـه داشـتم» علم او چنين رقم خورد كـه بـه چيـزي نگراينـد؟ 

چنين نمـي«: امام فرمود»ند از آنان خواست كه كفر بورزند؟ خداو«

 
ج بحارـ1 ص5 االنوار، ،20.
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و1»گويم ولي مي گويم خداوند مي دانست كه آنان كفر مي ورزند
.روايات ديگري از اين دست

و بـه: به طور خالصه اينكه اراده خداوند از صفات فعلي اسـت
افعال اختياري انسان تعلق ندارد سزاوار است كه از امور مـسلم بـه 

و جدال متكلمان در اينكه اراده خداوند حـادث. اب آيد حس و نزاع
است يا قديم مبتني بر اين است كـه مقـصود از اراده همـان شـوق

اما پس از آنكه دانستي اراده عبارتست از إعمال قدرت، پـس. باشد
هر آنچه در اين مقام گفته شده سخني نادرست است چون بـر ايـن 

.و آفريده خداوند است حادث،فرض شكي نيست كه اراده
اراده خداوند هر چنـد بـه فعـل انـسان متعلـق: پس اگر بگويي

نباشد اما اراده انسان چون خارج از تحت قدرت اوست پس معلول 
و موجود به واسطه ايجاد اوست  پـس اراده خداونـد،. اراده خداوند

اال. علتي براي علت فعل است  و پس صدور علـت، واجـب اسـت
و مق  صود خداوند از اراده اش الزم مي آمـد پـس فعـل تخلف مراد

زيـرا جبـر بـر) صدورش واجـب اسـت(نيز واجب الصدور است 
در پاسخ آنچه پيش از ايـن بـه صـورت. علت، جبر بر معلول است 

و نفـس،: تفصيلي بيان گشت مي گوئيم  اختيـار، فعـل نفـس اسـت
و اختيار به خـودي خـود اختيـاري اسـت  . ايجاد كننده اختيار است

ا. پس اراده انسان متعلق به اراده خداوند نيست ور مـ هنگامي كه اين
برايت آشكار شد پاسخ اين وجه به نيكي آشكار مي شود پس اراده 
خداوند متعلق به افعال بندگان نيـست تـا وجـود افعـال عبـاد الزم 

 
جـ1  باب استطاعت162ص1اصول كافي
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و از وجود افعال انسان بدون تعلق اراده خداوند به آن وجود،. باشد
زيرا تمـامي مبـادي تحـت. اوند الزم نمي آيد تصرف در سلطه خد

و قدرت خداوند است پس جبري وجود ندارد .اختيار
آياتي كه بوسيله آن بر تعلق اراده خداوند به افعال استدالل

 شده است
در: گاهي گفته مي شود و مـشتقات آن 43در قرآن كـريم اراده

ب ه افعال انسان آيه به خداوند نسبت داده شده بنابراين اراده خداوند
و بـه دور و اراده خداوند از مقصود تخلف نمـي كنـد متعلق است

.نمي ماند پس مشكل جبر باز مي گردد
:اين آيات چند دسته اند: در پاسخ گفته مي شود

آياتي كه بيان مي كند آنچه اراده شده از اراده خداوند: دسته اول
مي]و حتماً رخ مي دهد[تخلف نمي كند  ( فرمايد مانند آنكه چون:

خداوند به چيزي اراده فرمايد، اين بس است كه مي گويد باش پس 
:و سـخن خداونـد كـه مـي فرمايـد1.)موجود مي شود] بي درنگ[
در( بگو اگر خدا بخواهد به شما زياني يا سودي برساند چه كـسي

برابر او براي شما اختيار چيزي را دارد؟ بلكه اين خداسـت كـه بـه 
 اين اين دسته از آيات آنچه اراده2.) همواره آگاه استآنچه مي كنيد 

به آن تعلق مي گيرد را مشخص نمي سازند بلكـه بـر ايـن داللـت
دارند كه اگر اراده خداوند به چيزي تعلق گرفت آن چيز محقق مي 

و نزاعي درباره آن نيست .شود اين سخني است كه بحث

يس82آيهـ1 . سوره
 سوره فتح11آيهـ2
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ن مـوردي از اراده آياتي كه بيـان مـي دارد اراده انـسا: دسته دوم
(مانند آنكه مـي فرمايـد. خداوند است هـر كـس خواهـان دنيـاي:

زودگذر است به زودي هر كه را خواهيم نـصيبي از آن مـي دهـيم 
و رانـده شـده داخـل خواهـد شـد  آنگاه جهنم را كه در آن خـوار
و كوشـش  و هر كس خواهان آخرت اسـت برايش مقرر مي داريم

و  اهل ايمان باشـد تـالش آنـان مـورد حـق خود را براي آن بنمايد
هر دو دسته را از عطاي پروردگارت مـدد. شناسي واقع خواهد شد 

و عطاي پروردگارت از كسي منع نشده است 1.)مي بخشيم

اين دسته از آيات بر تعلق اراده خداوند به فعل اختياري داللـت
ر انسان در هر آنچه مـي خواهـد مختـا: نمي كند بلكه بيان مي دارد 

و مجبور نيست نهايت امر، اينكه خداوند فاعـل مختـار را بـا. است
و ساير مبادي فعل در آنچـه بخواهـد يـاري  و قدرت اعطاي وجود

و نه جبر داللت دارد. مي كند . اين گروه آيات بر اختيار
و سـتم را اراده: دسته سوم آياتي كه داللت مي كند خداوند ظلم

.نمي كند
(يـد مانند آن كـه مـي فرما خداونـد سـتم بـه جهانيـان را نمـي:

2)خواهد

و داللت اين آيه بر آنچه ادعا شده آشكار است بله اگـر وصـف
داشت آيه بر اراده غير ظلم داللت مـي كـرد] مخالف[ مفهوم،لقب

] در حاليكه در اصول خالف آن ثابت شده است[

 سوره اسراء22تا18آياتـ1
 سوره آل عمران108آيهـ2
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مي آياتي كه بر تعلق اراده خداوند به آساني داللت: دسته چهارم
. كند

(مانند آنكه مي فرمايد و براي: خدا براي شما آساني مي خواهد
1)شما دشواري نمي خواهد

نه] خداوند[ياين دسته از آيات بر تعلق اراده تشريع و به آساني
و گذشت كه اراده تشريع  با آنچـه] گاه[ي خداوند سختي تعلق دارد

. شده تفاوت دارداراده
(اما آيه شريفه ب: كهو اگر خواهم شما را اندرز بدهم در صورتي

خدا بخواهد شما را گمراه گذارد انـدرز مـن شـما را سـودي نمـي 
و به سوي او باز گردانيده مي شويد. بخشد 2.)او پروردگار شماست

ايـن آيـه: بـا ايـن توضـيح. كه داللتش بر اين امر گمان شده اسـت
ونـد بـوده داللت دارد كه عدم ايمان قـوم نـوح از جهـت اراده خدا 

.است كه به افعالشان تعلق گرفته است
(اين سخن چنين پاسخ داده مي شود بـه معنـاي گمراهـي)يغَ:

. نيست بلكه احتمال دارد از اين كلمه اراده عذاب يا كيفر شده باشد 
و كيفـري كـه نتيجـه افعـال بر فرض اول آيه داللت دارد كه عذاب

و اراده نتيجـه، اختياري انسان بوده است مورد اراده خداون  د اسـت

با اين سخن اشكال فـرض دوم نيـز آشـكار. غير از اراده فعل است
اشـكاالتي كـه به معناي گمراهي باشد،)غي(نكه اگرايبا. مي گردد 

ب  ه خداوند نسبت داده مـي شـد بيـان گـشت، در آياتي كه گمراهي

. سوره بقره185آيهـ1
 سوره هود34آيهـ2
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(و اما آيه شـريفه. وارد مي شود پـس كـسي را كـه خـدا بخواهـد:
ن  و هـر كـه را هدايت مايد دلش را به پـذيرش اسـالم مـي گـشايد

بهيبخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مي گرداند چنانكه گو  ي

زحمت در آسمان باال مي رود اين گونه خدا پليدي را بر كساني كه
 ذيل آيه قرينه است بـر اينكـه اگـر1)ايمان نمي آورند قرار مي دهد 

 ايـن جهـت اسـت كـه كـافر بـا خداوند سينه او را تنگ مي كند از
پس روش آيه مانند روايات فراواني. اختيار خود ايمان نياورده است

است كه داللت مي كند چه بـسا انـسان بـه سـبب ارتكـاب برخـي 
و محروم از عنايت خداوند مي گردد همانگونه كه چه  گناهان خوار
و نيكي هاي ديگري  بسا به واسطه انجام برخي نيكي ها به حسنات

وت و برخي از خيرات زمينه ساز نيكي هـاي ديگرنـد وفيق مي يابد
قابليت مي بخشند تا خداونـد او را بـراي امـور موجـب] به انسان[

و هنگامي كه اين امر در گمراهـي ثابـت. خشنودي اش توفيق دهد 
.شد در هدايت نيز ثابت مي گردد
و افعال انسان  مشيت الهي

م .تضمن مشيت الهي استپنهان نماند كه بسياري از آيات
ب  مي شود كه افعـال اختيـاريله مشيت الهي گاه چنين استدالو

انسان متعلق به مشيت است پس مي بايست افعال اختيـاري وجـود
و مشيت اتحاد دارند  و گاه بـه جبـر اسـتدالل مـي. يابد چون اراده

(مانند سخن خداوند كه مي فرمايد. شود و جز آنچه خدا بخواهـد:

 سوره انعام 125آيهـ1



66 
و اختيار  جبر

خ (و سخن خداونـد كـه مـي فرمايـد1.)واهيدرا نمي بگـو همانـا:
و هر كه بـه سـوي او بـاز  خداوند هر كه را بخواهد گمراه مي كند

(و آنجا كه مـي فرمايـد2.)گردد را هدايت مي نمايد  در: هـر آنچـه
و اگـر آنچـه در جـان  و زمين است از آن خداوند اسـت آسمان ها

 خداوند شما را به سبب هاي شما است آشكار كنيد يا پنهان سازيد 
و هـر كـه آن به حساب در كشد پس هر كه را بخواهد مي بخشايد

(ز چنين مي فرمايدنيو3.)بخواهد را كيفر دهد  در: اگر خدا بخواهد
حالت ايمني وارد مسجد الحرام خواهيد شد در حالي كـه سـرهاي 

(و مي فرمايد4.)خود را تراشيده ايد   اگر خدا بخواهـد مـرا بردبـار:
(و مي فرمايد5.)خواهي يافت بگو من جز آنكه خدا خواهد مالـك:

و زيان خود نيستم  (و مي فرمايد6.)سود اگر خدا بخواهـد تمـامي:
(و مي فرمايد7.)مردمان را هدايت مي كند  هرگز مگوئيـد كـه مـن:
و آياتي ديگـر8.) جز آنكه خدا بخواهدمكاري را فردا انجام مي ده 
و از. آيه مـي رسـد 200 به كه متضمن مشيت است امـا هـيچ يـك

.آيات بر آنچه به آن استدالل شده داللت نمي نمايد
صدر آيه متضمن بيان اين امر است كه قران هدايتگر: اما آيه اول
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و انسان مي تواند به واسطه قرآن به سوي حق هـدايت شـود است
اما گمراهان با انتخاب بدشان اين هدايت را نمي خواهند پـس ايـن 
آيه با قرينه خود داللت مي كند كه خداوند اگر مي خواست آنان را 
مجبور كند كه به سوي پروردگارشان ره جوينـد مـي توانـست امـا 
و ايـن  و اختيار اسـت چنين نخواست زيرا سراي دنيا سراي أسباب

و مشيت بندگان قرار داد .امر را در اختيار
اسالم را نمي«: مقصود آيه چنين است:و ممكن است گفته شود

».خواهيد مگر آنكه خداوند بخواهد در استقامت به شما لطف كنـد 
و آيـاتي كـه چنـين. زيرا در سخن معناي نعمت است اما آيـه دوم

(مضموني دارند مانند سخن خداوند كه مي فرمايد  خداوند هر كـه:
هدايت يـافتن ايـشان(و1)بخواهد را به راه راست هدايت مي كند 

ن  و خداوند هر آنكه بخواهد را هدايت مي كند بر عهده شما 2)يست

(سخن او كه مي فرمايدو تو هر كس را بخواهي هدايت نمي كني:
و به هـدايت يافتگـان  اما خداوند هر كه بخواهد را هدايت مي كند

و مقابـل3.)داناتر است  و آيات ديگر داللت دارد كه هدايت خاصـه
.آن به گروه خاصي اختصاص دارد

و ضـد گمراهـي:توضيح و راهنمايي اسـت  هدايت همان ارشاد
و: هدايت از سوي خداوند بر دو بخش است. است هـدايت عامـه

و گـاه تـشريعي اسـت. هدايت خاصه  . هدايت عامـه گـاه تكـويني
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و هدايتن عامه تكـويني آن چيـزي اسـت كـه خداونـد در طبيعـت
هر موجودي به طبيعـتو سرشت هر موجودي فراهم ساخته است 

كه.د يا به اختيارش به سوي كمالش حركت مي كندخو مانند موش
و مورچه به شكل. از گربه فرار مي كند ولي از گوسفند نمي گريزد 

و و كودك به پستان مادرش هدايت مي شود و حكومت دادن گروه
(چنين گفته است] در اين باره[خداوند  گفت پروردگـار مـا كـسي:

و1). بخشيد آنگـاه هـدايتش كـرد است كه آفرينش هر چيز را به او 
و فــرو فرســتادن هـدايت تــشريعي عامــه، افاضــه عقـل بــر انــسان

و كتاب هاي آسماني است  اما هـدايت خاصـه، عنـايتي. فرستادگان
رباني است كه خداوند برخي بندگانش را به حسب آنچه حكمـتش 
و بـراي ايـشان آنچـه بـه  اقتضا مي كند به آن اختصاص داده است

و به مقصود مي رسند را فراهم وسيله آن  به كمال هدايت مي شوند
و بي خبري قرار مي  و اگر خداوند نبود، ايشان در گمراهي مي كند

و با اين همه، در اين امر مجبور نيستند  و در امثال اين آيـه. گرفتند
و آن پاسخ كساني است كـه بـهشبه نكته اي لطيف اشاره ده است

و معبود بدي  مي. ها اعتقاد دارند معبود نيكي ها يعني مجوسيان كه
در. گويند وسايل بدي با ايجاد خداوندگار بـدي هـا محقـق اسـت 

و همچنين آيـه داللـت حاليكه خداوند آن وسايل را مهيا نمي سازد
و. مي كند كه تمامي اسباب از جانب خداوند اسـت  امـا آيـه سـوم

اسـبه تحـت مح آيات اين چنين، داللت مي كند كـه تمـامي أفعـال 
 خداونـد مـي،ار باشد يا پنهان، نهايت امـر خداوند است خواه آشك 
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.تواند هر كس را بخواهد ببخشايد
و آياتي چنين و پنجم نهايت چيزي كه بر آن داللـت: آيه چهارم

مي كند اين است كه چون احتمال دارد كسي كه مي خواهد كـاري 
 پـس مـي انجام دهد، چيزي رخ دهد كـه او را از آن كـار بـاز دارد 

و از او بخواهد كه حـوادث بـه گونـه اي بايست به خدا توجه كند
.باشد كه او را از آنچه مي خواهد باز ندارد

و مانند آن خالصه سخن در آن اين است كه مقـصود: آيه ششم

و ضرر طبيعي باشد، عدم ارتباط آن بـا ايـن  و ضرر اگر نفع از نفع
و اگر ناشي از عمل نكـرد   بـه وظـايف باشـد،.نبحث آشكار است

اينكه وابسته به مشيت خداوند است از اين جهـت اسـت كـه قـرار
و بيان آن بر عهده خداوند است  و بـا آنچـه در آيـات. دادن وظيفه

و هشتم آشكار مي شود .گفتيم توجيه آيات پيشين هفتم
 استدالل به جبر با علم خداوند
ش: سومين استدالل براي اثبات جبر ده اسـت در محل خود ثابت

و چيـزي از تحـت لـق كه علم خداوند به تمامي موجودات تع   دارد
و از آن دسـته مـواردي كـه از علـم خداونـد[علم او خارج نيست

ص. أفعال ماست] خارج نيست  در مي شـوداپس هر چه از سوي ما
و اال الزم مي آيد علم  و وجودش واجب است به علم او تعلق دارد

به دليل اينكـه: مي تواني چنين بگوييو نيز. او تبديل به جهل شود 
علم خداوند به فعل تعلق مي گيرد مـي بايـست فعـل بـه صـورت 

و چـون دومـي. جبري موجود شود  يا علم او تبديل به جهل گـردد
ا] كه علم خداوند تبديل به جهل گردد[ جبـري[لـيومحـال اسـت
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ر پاسخ از اين سخن با بيان چند امر آشكا. ثابت مي شود] بودن فعل
: مي گردد

و: اول علم خداوند تنها متعلق به افعال ما نيست بلكه بـه افعـال
و  و اال الزم مي آيد علم خداوند محدود باشـد مقدماتش تعلق دارد

و اين بـا اينكـه علـم از صـفات. به صفتي مقابل علم متصف گردد 
و. ذاتي است منافات دارد و چون از مقدمات فعل اختياري، اختيـار

از] از سوي انسان[ به صدور فعل] در حقيقت[ خداوند،تاراده اس
ا و و لزوم صـدور فعـلگروي اختيار، عالم است از[ر قائل به جبر

زيـرا. شويم الزم مي آيد علم او تبديل به جهل شـود] سوي انسان
اين است كه فعل از روي اختيار صادر شـده] علم خداوند[معلوم 

و در واقع فعل از روي جبر  .صادر گشته استاست
علم خداوند علت فعل نيست همانگونه كه علم ما به اينكه: دوم

چنين خواهيم كرد، علت آن فعل نخواهد بـود زيـرا حقيقـت علـم، 
و ربطي به صـدور آن فعـل  كشف واقع آنگونه كه هست، مي باشد

هم چنـين اگـر علـم خداونـد، علـت. ندارد تا علمي براي آن باشد 
به] فعل[ : در حالي كه خداوند فرمـوده اسـت،اراده نبود بود نيازي
چيزي را اراده كند به او مي گويد كه امر او چنين است كه هنگامي«

و روايات ديگر اراده1».باش پس موجود مي گردد   غيـر،و در آيات
و دانستي كه تفسير اراده خداوند به علم او از از علم قرار داده شده

ر و با و آيات منافات داردسوي گروهي، اشتباه است . وايات
كه: پس اگر گفته شود اينكه بسياري از فالسفه تصريح كرده اند
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كـه علم خداوند فعلي است نه انفعالي چه معنـايي دارد؟ در حـالي
ظاهر اين سخن اين است كه علم خداوند تابع معلوم نيـست بلكـه 

عل: مي گوئيم. معلوم تابع فعل اوست  م مقصود فالسفه اين است كه
و از آن اضاف  متاخر از وجـودةگاه به صورت مطلق آورده مي شود

. حقيقي است اراده مي شـود] اضافه شده[ كه همان مضاف،طرفين
 آن اضـافه اراده،از آن مبدأوو گاه به صورت مطلق آورده مي شود

اال. مي گردد و علم به معناي اول از صفات ذاتـي خداونـد نيـست
و تاثير داشته باشد الزم مي آيد كه غير ذات   او در كمال ذاتش دخل

و اين سخن مستلزم اثر داشـتن غيـر خداونـد در ذات اوسـت كـه
آن. بطالن آن ضروري است بلكه علـم بـه معنـاي دوم يعنـي مبـدأ

و عين ذات اوست  او. اضافه خاص، براي خداوند كمال پـس علـم
ا. به معناي آن چيزي است كه مبدأ عالم بودن است  يـن يـا مقـصود

است كه علم خداوند چون از صفات ذاتي اسـت بـا ذات او اتحـاد 
و چون ذات خداوند مبدأ تمامي موجودات حتي افعال انـسان  دارد

اوـ زيرا مبادي افعال انسان از سوي خداوند استـاست   پس علم
و افعـال انـسان مـي،كه با ذاتش متحد است  مبدأ تمامي موجودات

خداوند اين نيست كـه علـم او علـت پس معناي فعليت علم.باشد
و چون ذات خداونـد، علـت افعـال انـسان. تمامي موجودات است 

يست بلكه ايجاد كننده افعال، خود انسان است، پس علم خداونـدن
. كه با ذات او متحد است نيز چنين مي باشد

به: سوم علم خداوند همانگونه كه به افعال انسان ها متعلق است
ت  او[علق دارد پس اگر افعال خود نيز در] علم علت بود، جبر حتـي
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.افعال خداوند الزم مي آمد
 استدالل به جبر به واسطه سلطه خداوند

و: چهارمين استدالل براي اثبات جبر اثبات قدرت بـراي انـسان
و قائـل  إسناد فعل به انسان به صورت مستقل يا به همراه خداونـد

، مستلزم ثبوت شـريك بـراي شدن به اينكه ايجاد كننده انسان است 
 پس مي بايست به جبر ملتزم شويم تا تسلط خداوند،خداوند است

و اثر گذار است را حفظ كنيم .و اينكه او تنها تصرف كننده
اين سخن در جايي الزم مي آيد كـه انـسان بـه خـودي: اشكال

و قدرت داشته باشد اما با اين بيان كـه انـسان  خود استقالل، وجود
و ساير مبادي فعل نيازمند است بلكه بـا نگـاهي در وجود  و قدرت

 عـين نيـاز اسـت، نـه اينكـه شـيئي،دقيق، او مانند ساير موجودات
و نيازمند است،  پس از اسناد حقيقي افعال به انسان، بر كنار1محتاج

و تصرف ديگري در سـلطه او نمودن خداوند از مالكيت يا دخالت
و تمـامي الزم نمي آيد، چرا چنين نباشد  و قدرت  در حاليكه انسان

ب اي شؤون او براي نزديـك سـاختن. جاد خداوند وجود يافته استا
اين سخن به ذهن مثالي مي آوريم هر چنـد بـسيار پـائين تـر از آن 

و نيرومنـد بـه: چيزي است كه بيان داشتيم  اگر شخص بي نياز توانا
س  و انسان نيازمند را بي نياز ازد، در حالي كـه انسان ناتوان ببخشايد

در هر زمان مي تواند آنچه بخشيده است را از او بگيرد يا در دست 

 
بهـ1 و ممكنات ذاتشان به غير نيازمندند پس انسان عين چون انسان از ممكنات است

و وجودش با اين نياز قوام يافته است  نه اينكه انسان شيئي است كه وجـود. نياز است
و ادامه حيات به غير نيازمند است  و براي بقاء زيرا در اين حالت نياز او به ايجاد! دارد

.كننده اش بر وجودش عارض شده است
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او باقي گذارد، آيا كسي گمان مي كنـد كـه انـسان نـاتوان، شـريك
و بـه همـين سـخن،. ده شـده اسـت؟ هرگـز انسان توانـا بـر شـمر 

ي اسـدي خبـر داده اسـت، عبايـه بـن ربعـ بـه)ع(اميرمؤمنان علي
و قدرتي كـه بوسـيله آن بـر مـي)ع(م هنگامي كه از اما از توانايي

و كاري را انجام دهد يا ترك مي نمايـد، پرسـيد  و مي نشيند . خيزد
از تو مي پرسم كه تو بدون خداونـد چنـين: فرمود)ع(امير مومنان

ميـام. توانايي داري يا با او؟ عبايه خاموش شد  : فرمـود)ع(منـانؤر
ب: عرضه داشت. عبايه سخن بگو اگـر: حـضرت فرمـود. گـويم چه

ي هستي، تو را خواهم كـشتيبگويي بدون خداوند مالك اين توانا 
اي[ و اگر بگويي به همراه خداوند مالك] چون به خدا كفر ورزيده

پـس چـه: عرضـه داشـت. تـو را خـواهم كـشت] باز[آن شده اي
بگو آن را به سبب خداوندي كه بدون همراهـي: بگويم؟ امام فرمود 

 پس به اين حديث بنگر1».آن توانايي است، مالك شده اي تو مالك 
و بر آن پوششي باقي نگـذارده كه چگونه پرده از حقيقت برانداخته

. است
استدالل به جبـر بـا اسـناد:پنجمين استدالل براي اثبات جبر

 در بسياري از آيات گمـراه سـاختن بـه.گمراه ساختن به خداوند 
را(ننـدما: خداوند نسبت داده شده اسـت پـس خداونـد هـر كـس

و هر كس را بخواهد هدايت مـي نمايـد  و2)بخواهد گمراه مي كند

ج)ع(اين سخن را امام هاديـ1 5در نامه اش به اهل اهواز بر اساس آنچه در بحار
. روايت شده است، نقل فرموده است75ص

 سوره ابراهيم4آيهـ2
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و هر كس بـه( بگو همانا خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي كند
(و فرمـود1.)سوي او باز گردد را هـدايت مـي نمايـد  و هـر كـس:

و بسته قـرار مـي خداوند بخواهد او را گمراه كند سينه اش را تنگ

و به سوي آن باال رود ده 2.)د گويا مي خواهد در آسمان پرواز كند

و كفر در پس اين آيات داللت مي كند كه خداوند آفريننده گمراهي
و ايمان مانع. انسان هاست  و بين ايشان آنان را از ايمان باز مي دارد

و چه بسا گفته اند  و زبان: مي شود اين حقيقت لفظ به حسب لغت

اه ساختن عبارتست از اين كـه چيـزي گمـراه شـود زيرا گمر. است
و داخل ساختن عبارتند از اينكه چيزي  همانگونه كه خارج ساختن

و خارج قرار دهند  عدليه بر اين سخن به چند وجه ايـراد. را داخل

: وارد كرده اند
او: وجه اول كـسي[به كسي كه راه را ببندد گفته نمي شود كـه

 گفته مي شود او را بازداشته است، او را گمراه ساخته است بلكه] را
گمراه ساخته است هنگامي گفته مي شود كه آن شـخص را فريـب

.دهد
و مانند اين دو را بـه صـفت،خداوند: وجه دوم  شيطان، فرعون

كه مشخص است آن هـا گمراه ساختن متصف كرده است در حالي
همانـا(:خداوند مي فرمايد. در قلب هيچ كس گمراهي نيافريده اند 
و آشكار است  (و مي فرمايد3)او دشمني گمراه كننده فرعون قـوم:

 
 سوره رعد27آيهـ1
 سوره انعام125آيهـ2
 سوره قصص15آيهـ3
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و هدايت نيافت 1)خويش را گمراه ساخت

كه. اين سخن با بسياري از آيات در تضاد است: وجه سوم آنجا
(مي فرمايد  از: و خداوند هنگامي كه هدايت به نزدشان آمد مردم را

(دي فرمايـمو2).ايمان آوردن باز نداشت و انـدرز: و آنـان از پنـد
(و مي فرمايد3)روي گردان نبودند 4)به كجاروي گردان مي شـوند:

.و آيات ديگر
و: وجه چهارم و پيـروان او در گمـراه سـاختن خداونـد ابلـيس

و فرمـان داده از ايـشان بـه او پنـاه برنـد  . فريبكاري را مذمت كرده
(ونه كه فرمودگآن  وسوسـه كننـده بگو به پروردگـار مـردم از شـر:

(و فرمود5.)فريبكار پناه مي برم بگو از وسوسه شياطين به تو پنـاه:
(و فرمود6.)مي برم  همانا كساني كه از راه خدا گمـراه مـي نماينـد:

(و فرمود7)كيفري دردناك مي كشند  فرعـون قـوم خـود را گمـراه:
و هدايت نكرد 8.)ساخت

نـه مردمـان بـه پس اگر خداوند گمراه كننده حقيقي اسـت چگو
و همچنين   پناه بردن از خداونـد هماننـد سبب آن مذمت مي شوند

و همانگونـه كـه فريبكـاران پناه بردن از گمراه كنندگان واجب بود

 
طه79آيهـ1  سوره
 سوره اسراء94آيهـ2
 سوره مدثر49آيهـ3
 سوره غافر69آيهـ4
 سوره ناس4و1آيهـ5
 سوره مومنون97آيهـ6
ص26آيهـ7  سوره
طه79آيهـ8  سوره
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و اجب بـودومستحق مذمت هستند خداوند نيز مستحق مذمت بود
كه مردمان همانگونه كه مي بايست شيطان را دشمن خود به حساب 

.نيز دشمن به حساب آورندآورند خداوند را 
خداوند در بسياري از آيات گمراهي را به سركـشان: وجه پنجم

( مانند آنكه مـي فرمايـد1.و اهل نافرماني نسبت داد  خداونـد جـز:
(و فرمود2)گناهكاران را گمراه نمي سازد  و اين چنين خداوند هـر:

و شك است را گمراه مي سازد  پس اگر مراد از3.)كس اهل اسراف
گمراهي آن حالتي است كه در آن به سر مي برند، تحصيل حاصـل

هم چنين امثال اين آيات صراحت دارد. الزم مي آيد كه محال است
و نافرماني ايشان، آنان را گمراه مي سـازد  . كه خداوند پس از فسق
پس گمراه ساختن خداوند با معناي گمراهي كه در آن بـه سـر مـي

4.برند، مغايرت دارد

گاه گمان مي شود نسبت گمراهي در اين دو آيه به خداوند است اما به قرينه كلمهـ1
[من هو مسرف مرتاب(و) فاسقين( و شك اسـت)  در حـاليـ�) كسي كه اهل اسراف

و اسرافگر شكاك و گمراه كهـ نيز گمراه است كه شكي نيست فاسق  آشكار مي گردد
گمراهي در دو آيه پيشين حقيقتاً بر گمراه ساختن كه گمان مي رود از جانب خداونـد

نـسبت گمراهـي در دو آيـه بـه: به همين دليل مصنف مي گويد. است مقدم مي باشد 
از. سركشان است  و برايت آشكار خواهد شد كه گمراه ساختن از سـوي خداونـد يـا

ايت از زبان كسي است كه آن را به خدا نسبت مي دهد پس خداوند به آنـان باب حك
چنين پاسخ مي دهد كه او گنهكاران را گمراه مي سازد، يا خداوند به آنكه براي خـود 
گمراهي را برگزيده است توفيق هدايت نمي بخشد پس از آنكـه حجـت بـر او تمـام 

و آن را انكار نمود، پس بر گمراهي باقي مي  و بـراي ايـن مـساله وجـوه. ماند گشت
.ديگري براي حل اين گمان است كه برخي در متن مي آيد

 سوره بقره26آيهـ2
 سوره غافر34آيهـ3
پس گمراه ساختن ايشان از سوي خداوند با معناي گمراهي كه در آن به سـر مـيـ4

و اين امر از تعليقه پيشين به نيكي آشكار مـي گـردد  و مـا در اينجـا. برند مغاير است
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ش خداوند اين گمراهي را كيفر ايشان در برابـر كـردار:شموجه
و عقوبتي در برابر آن بر مـي شـمرد  و. ناپسندشان پـس اگـر مـراد

مقصود، حالتي است كه در آن به سر مي برنـد ايـن سـخن تهديـد 
و از آن بهره مي برند  . ايشان با چيزي است كه به آن روي آورده اند

دارند كه مـي بايـست تـاويالت به همين سبب تمامي عدليه اعتقاد
: ديگري بيان داشت

و: وجه اول گمراه ساختن بـر گمـراه سـاختن از بهـشت حمـل
.توجيه مي شود

و باطل ساختن اعمال حمـل: وجه دوم گمراه ساختن بر نابودي
(مانند آنكه مي فرمايد. مي شود  ديگـران[كساني كه كفر ورزيدنـد:

ف1)باطل شد از راه خدا بازداشتند اعمالشان] را (مـودرو :و گفتنـد:
و از ميان رفتـيم در آفـرينش جديـدي آيا اگر در زمين نابود شديم

2.)خواهيم بود

و شكنجه است: وجه سوم و گمراه ساختن همان كيفر . گمراهي
در«: همانگونه كه خداوند مي فرمايـد و گنهكـاران همانـا مجرمـان

و آتش دوزخند 3»گمراهي

ص)ع(آنچه از امام باقر را13 حـديث53در تفسير فرات كـوفي  وارد شـده اسـت
آن علـي(فرمـود) خداوند به وسيله آن گمراه مي سـازد(اضافه مي كنيم كه در تفسير

و اگـر)ع( است كه خدا به وسيله او هر كس با او به دشمني برخيزد گمراه مي سـازد
را)ع(و خداوند بـه سـبب علـي. مي كند او را دوست بدارد هدايت  جـز گنهكـاران

 ]. يعني هر كس از واليت او خارج شود فاسق است[گمراه نمي سازد 
 سوره محمد1آيهـ1
 سوره سجده10آِيهـ2
 سوره قمر47آيهـ3
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و منع كـردن گمراه ساخ: وجه چهارم تن همان واگذاري به خود
فالني فرزنـدش: پس گفته مي شود] از رفتن به سوي بدي هاست[

را. را گمراه ساخت، هنگامي كه او را ادب نكـرده باشـد  ايـن بيـان
را«: در تفسير كالم خداوند كه مي فرمايد)ع(سخن امام رضا  آنـان

: كند كه فرمود تائيد مي1»در تاريكي هايي رها ساخت كه نمي بينند 
متـصف مـي] كـاري[همانا خداوند آنگونه كه آفريدگان به تـرك«

امـا او هنگـامي كـه دانـست. شوند، به ترك فعل متصف نمي شود 
و لطـف خـود  و گمراهي باز نمي گردند، همراهي آفريدگان از كفر

و ايـشان را بـا اختيارشـان تنهـا گذاشـت  و2».را از ايشان منع كرد
. وجود داردرواياتي چون اين

با: كه بهترين وجه است اين است: وجه پنجم هنگامي كه انسان

اختيار خود در هنگام حضور چيزي گمراه شود بدون اينكه آن چيز 
و علـل،علت گمراهي اش باشد   بلكه در نهايـت از مقـدمات بعيـد

زمينه ساز گمراهي باشد، گفته مي شود آن چيز او را گمراه سـاخته
(اره بت ها مي فرمايد خداوند درب. است همانا بـت هـا! پروردگارا:

 يعني مردم بوسيله آن ها گمـراه3)بسياري از مردم را گمراه ساختند 
. شدند

 سوره بقره17آيهـ1
جـ2 در)ع( رواياتي كه از امـام رضـا11 باب16ح 123ص1عيون االخبار الرضا

/ توحيد وارد شده است ج. از1 باب17ح11ص5بحار االنوار و سـتم  نفـي ظلـم
و دعاها تائيـد مـي كنـد ماننـد/ خداوند ! پروردگـارا(و اين معنا را تعدادي از روايات

 ....)چشم بر هم زدني مرا به خود وامگذار
 سوره ابراهيم36آيهـ3
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(و همچنين فرمود و نـسر بـسياري را گمـراه: و يعوق و يغوث
و گمـراه. يعني بسياري از مردم بوسيله ايشان گمراه شدند1.)كردند

 نسبت داده مي شود با توجه به اينكه ساختن به اين معنا به خداوند
افعال اختياري صادر شده از انسان، مبادي خارج از دايره اختيـار او

و شوق. دارند و ادراك فعل از سوي او و حيات انسان مانند وجود
و قـدرت  و مناسبت آن فعل با نيرويي از نيروهـاي او انسان به فعل

، ايجاد كننده خـود انـسانن ايجاد كننده مباديآو. او بر ايجاد فعل 
آن. است و اسـتمرار و در جاي خود ثابت شده است كه بقاي اشـيا

و. در وجود، نياز به اثر گذارنده اي در هر لحظه دارد بنـابراين كفـر
گناه اگر از انسان با اختيار او صادر شوند با توجه به اينكه مبادي آن 

بت داده از جانب خداوند است، صحيح است كـه بـه خداونـد نـس 
و با اين سخن پاسخ از اشكال به قرآن مجيد آشكار مي گردد. شوند

و گاه به خداونـد نـسبت«:كه مي گويد و اختيار او گاه فعل به بنده
و اين تناقض آشكار است .»داده مي شود

 سخن عارف شيرازي در معناي گمراهي
بهياعارف صدر  شيرازي سخني در توجيه نسبت دادن گمراهي

 دارد كه خوبـست بـه طـور خالصـه نقـل شـود چـون در خداوند
: بردارنده مطالب دقيقي است

و اسـماء خـود بـر«: او مي گويد خداوند با تمامي صفات كمال
و جاللش بر بندگان  و با تمامي صفات جمال آفريدگان تجلي كرده

او در ابتدا در ذات خـود بـراي ذاتـش.و عوالم خود افاضه مي كند 

 
. سوره نوح24و23آياتـ1
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و صفاتش آشـكار شـد كـه تجلي كرد پس از تجلي او، عالم اسماء
و صفات خـود بـر،اولين حجاب هاي احديت است   آنگاه با اسماء

و فرشتگان بـا عالم جبروت تجلي كرد، پس از تجلي او انوار عقلي
. عظمت قدسي كه همان سراپرده هاي جبروتي است به دست آمـد 

پ و و سپس بـر آنگاه از آفرينش آن نور ماه بر عالم ملكوت باال ائين
و زمينـي  و سپس بر عالم طبيعـت آسـماني و مثالي آن اشباح عيني

.تجلي نمود
و طبقـات و محل هـاي حـضور، منـازل و هر يك از اين عوالم
و هر گاه نزول بيشتر واقع شود اين نورهاي احـدي گوناگوني دارد
و شـرور  و نقايص با كثرت اين حجاب هاي امكاني كمتر مي شود

فزو بدي ها  و تراكم مي يابدوبا برخورد به امور عدمي آيا نمي. ني
 ساير صـفات مـي بيني كه هر يك از صفات هفتگانه الهي كه امامانِ 

و حـدوث بـري هـستند؟ و كثرت و امكان  آنگـاه1باشند از نقصان

ايـ1 ـ�ن مقطع از سخن پاسخي بر اشاعره است كه اعتقاد دارند صفات هفتگانه ظاهراً
و كالم و بينايي و شنوايي و اراده و قدرت و علم ( معاني زايد بر ذات هستندـحيات

ص و بيـشتر.و به همـين دليـل در مـشكل افتادنـد) مراجعه نما104به شرح مواقف
و امام مانند معتزله صـفات)ع(يه به تبع امامان معتزله صفات را از خداوند نفي كردند

و معنايي زايد بر ذات اثبات ننمودنـد بلكـه بيـان داشـتند كـه صـفات  را نفي نكردند
و در اين جا عارف شيرازي اينكه اين صفات زايد يا ناقص. خداوند عين ذات اوست 

اميـرو سخن حق در اين مقام سخن. يا متكثر يا حادث يا ممكن باشد را نفي مي كند
(مومنان در نهج البالغه است كه مي فرمايد  زايـد يـا[و كمال اخالص، نفـي صـفات:

و هـر موصـوفي] ناقص از اوست زيرا هر صفتي گواهي مي دهد كـه غيـر موصـوف
[گواهي مي دهد كه غير صفت است  او موجودي است كه حـادث] تا اينكه مي گويد.

و از عدم، موجود نگشته است  و يكتا. نيست و همـدمي تنها ست زيرا هر گز او را يار
 خطبه اول نهج البالغه.) نبوده كه فقدانش موجب تشويش گردد
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و هنگامي كه سايه اين انوار در اين جهان پست واقـع شـده، آفـات
و عدم  و شرور آن را در بر مي گيرد و نقـص همـراه آن مـي شـود

و بدي هـا هنگامي كه اين انوار از عالم اجسام واال رود، آن نقايص
و سرزمين وحدت باز مي گردد و به اقليم .از آن زايل مي شود

و قـدر آنگاه گمان مي كند كه اين معناي امر ميان دو امر از جبر
و مي گويد  و كاستي هايي كه در اين جهان گـاه«: است  بـه نقايص

و گاه به همـراه صـ ت منـسوب بـهفاهمراه صفات منسوب به حق
و سرا و] دنيا[آفريدگان است از خصوصيت اين جايگاه ناشي شده

و ايـن. همراه آن است  و نه به صفت الهي باز مـي گـردد پس به ما
ح  تو بـه«:ث قدسي است كه مي فرمايدديمعناي سخن خداوند در
و معناي سـخن خداونـد كـه1».ي هسترگناهان خود از من سزاوارت 

و بازخواست قرار«: مي فرمايد خداوند از آنچه مي كند مورد سئوال
 اين است كه2»نمي گيرد ولي آفريدگان مورد پرسش قرار مي گيرند 

و همچنين در در افعالي كه بدون واسطه از خداوند صادر مي شوند
،لم كثرت صفات الهي ثابت براي خداوند در مقام توحيد پيش از عا 

و قبح وجود ندارد تـا سـئوالي بـه آن بـاز گـردد زيـرا. شائبه نقص
و كمال است ».تمامي عالم الوهيت نور

ـ ظـاهراً ابـن عربـيـآنگاه عارف شيرازي از برخي صاحبدالن
بـه] حقـايق[نقل مي كند كه او اين سخنان را براي نزديـك كـردن

 
جـ1 و امـر بـين6 باب مشيت واراده حـديث50ص1كافي، و قـدر و بـاب جبـر

ص ص3ج 157االمرين ح 160و .12 از همان باب
 سوره انبياء23آيهـ2
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ا و آسان نمودن فهم توحيد و فهم ها فعالي براي عقل ها طبيعت ها
و اجسام باز مـي گـردد  مـي كنـد، زيـرا ذكـر در آنچه به جمادات

:حجاب از ادراك اين تحقيق دو امر است
يكي اختيار انسان به مشيت خداوند مانند نسبت ادراك حـواس

(آنگونه كه خداوند مي فرمايد. به ادراك عقل است  و نمي خواهيد:
م1)مگر آنكه خداوند بخواهد حل صدور افعال آن از بـدنو نسبت

و اعضا، مانند نسبت جوارح به قلب است كه فرمانرواي اعضاي  ها
(بدن مي باشد همانگونه كه خداوند مي فرمايد  از: دست خدا باالتر

(و مي فرمايد2.)دست هاي ايشان است  با آنان بجنگيد تا خداونـد:
(و مي فرمايد3.)ايشان را به دست شما كيفر دهد  كـه تيـر هنگامي:

: اما دومي4)انداختي تو تير پرتاب نكردي بلكه خداوند تير انداخت 
وندر نزد روش و باران و ابر و ماه  نظران آشكار است كه خورشيد

و هر حيوان وجمادي و بـه دسـت قـدرت زمين تحت امر خداوند
و.ستاو و دانـش و تـسلط نويـسنده مانند قلمي كه تحت تسخير

و تواناي  و قدرت و اعـصاب اوسـت اراده .ي است كـه در انگـشتان
و مشيت خداوند از خزائن غيب ملكوت وارد مي همانگونه كه علم
و تـأخر از  و تقـدم و نظـم و نگاشتن قلم الهوت بر ترتيـب شوند
مراتب باال به پائين مي باشد تـا اثـر قـدرت از يكـي از دو حاشـيه 

و از قلم اعلي به قلم ني پائين تر  منتهـي] يـويدن[وجود به ديگري
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و اين چيزي است كه كسي آن را مشاهده مي كنـد كـه سـينه. شود
و شنوايي نـوراني خـود، و با گوش اش به نور خداوند گشاده شده
و  و ناتواني و شهادت آن بر خود به عجز و تقديس جمادات تسبيح

و آن جمادات با زبان ذلت را مي شنود  و مي فهمد يو درك مي كند
و رسا كه خد چ گويا و صـوت بـه اوندي كه هر يز را بدون حـرف

سخن درآورده است آن را به سـخن واداشـته تـسبيح خـدا را مـي 
و اين امور را آنان كه از شنيدن حقايق به دور مانده اند نمـي  گويند

پس يكي از بينندگان از منظر اين چراغ، به كاغـذ در حـالي. وندنش
و روي خود را سياه كرده است  چرا روي خـود: مي گويد،كه وجه

و سپيدي خود را با اين سياهي از ميان مي بري؟  را سياه مي كني
از اين مركب بپرس كه بر من وارد: كاغذ به زبان حال مي گويد

و فطرت مرا تغيير داد  و شكل چـرا: پس به مركب مـي گويـد. شد
و بـه: چنين كردي؟ پاسخ مي دهد  مـن در تـه دوات جـاي داشـتم

پس قطعه اي ني كـه. تم از آن ژرفا باال بيايم خودي خود نمي توانس 
و مرا از جايگاه خود  باال كشاند قلم ناميده مي شود بر من وارد شد

و پائين آمدن او نبود من باال نمـي رفـتم  بـه قلـم مـي.و اگر نزول
ث: تو چرا چنين كردي؟ پاسخ مي دهد: گويد ابـت در مـن يـك نـي

و تالشـي نداشـتم مك س دالوري بـا يـكپـ. اني بودم كـه حركـت
و و ريـشه خـود بريـده و مرا از اصل چاقوي برنده بر من وارد شد

و سرم را شكافت  و. لباسم را پاره كرد آنگاه مـرا در سـياهي دوات
و سختي آن فرو برد  پس بـه چـاقو مـي گويـد چـرا چنـين. تلخي

و بر آن اعتراض نمود  : دست گفـت. كردي؟ او به دست اشاره كرد
و استخوان نيستم كه سواري بـه نـامتمن جز مشتي گوش و خون
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هنگامي كـه از قـدرت. از او بپرس. قدرت مرا به حركت وا داشت
و تجاوز كردي او به اراده اشاره نمـود  . پرسيد كه چرا بر دست ستم

و مطمـئن: پس به اراده گفت چه چيز تو را بر ايـن قـدرت سـاكن
 داشته باشم شتاب مكن چه بسا عذري: ند ساخت؟ اراده گفتمنيرو

و سرزنش مي كنيد مـن بـه خـودي خـود بـر. در حالي كه مالمت
و فرماني قطعي از جانب جنـابمانگيخته نشد   بلكه حكم حكمران

بق و التزام،ر اشخاص لب كه فرستاده علم بر زبان عقل  براي قدرت
در.و همراهي با آن در فعل است، مرا برانگيخت پس مـن نـاتواني

ع  و تسخير و عقل هستمتحت قدرت ب. لم كدامين جـرمه نمي دانم
و ملزم به پيروي از آن شدم  اما مي دانم. تحت تسلط آن دو درآمدم

پي  ي، به امر اين حكمران دادگر يا سـتمگرروكه مسخر شدن من به
و قلب رو مي كند تـا از آنـان. است و عقل پس آن شخص به علم

و برانگيختن آن براي قد  و سبب به پا خاستن اراده رت را طلب كند
و سرزنش نمايد  امـا: پس عقل مي گويد. آنان را بدين سبب عتاب

من چراغي هستم كه به خودي خود روشن نگـشتم امـا كـسي مـرا 
و قلب مي گويد  بـه خـودي[ما من لوحي هـستم كـها: روشن كرد

و]خود پراكنـده] بـه خـودي خـود[ باز نگشتم اما باز كـرده شـدم
صنگشتم اما كسي كه پراكن  و نامه هـا بـه دسـتحيده ساختن فه ها
كه:و علم مي گويد. اوست مرا پراكنده كرد  من نقشي در آن چيزي

و عكسي در سفيدي لوح قلب در زماني هستم كـه  نقش بسته شده
و من به خودي خود فرود نيامـدم] نور[ و ايـن. عقل تابيدن گرفت

و در بـاره ايـن لوح پيش از من چه خالي بود پس از قلم درباره من
و سـير ايـن. سئوال بپرس  و منزلگـاه هـا پس در پيمودن اين منازل
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و در و مقامات آن شخص بار ديگر به قلـم بـاز مـي گـردد مراحل
و لـوح را تنهـا از  حيرت قرار مي گيـرد چـون قلـم را تنهـا از نـي

و چـراغ را تنهـا از ستخوا و خط را تنها به سبب مركب و چوب ان
و در اين  و چيـزي از آتش مي داند  منزل اين اسـامي را مـي شـنيد

توشه تـو: لم به او مي گويدعپس. مسماي آن را مشاهده نمي كرد
و مركب تو ناتوان است  و بضاعت تو ناچيز براي تو بهتر اين. اندك

و آنچه در پـي آن  است كه به غيبت، به اين مسمي ها ايمان بياوري
و بروي  ا. هستي را رها كني ين سخن را مي شود هنگامي كه سالك

و قلبش از تنـدي خـشم بـر  كوتاهي نفس خود را احساس مي كند
و كاستي كامل مي  بيند، از آتـش خود هنگامي كه خود را در نقص

و  و به سبب نيروي استعداد كبريايي در مـاده اش، شعله ر مي گردد
روغن در چراغدان قلبش نزديك است بـر افروختـه شـود هرچنـد

.آتش به آن نرسد
 هنگامي كه علم با تندي خود در او دميده شد روغنش آتش پس

و او. مي گردد] ديگر[نوري بر نور] چون[مي گيرد پـس علـم بـه
و چشم بگشا، شايد بر اين آتش: مي گويد  فرصت را غنيمت شمار

و قلم الهي را آنگونه كه وصفش. هدايت يابي  پس چشم مي گشايد
و دمـي را از علم شنيده بود مي بيند كه از  و سر و چوب نيست ني

و دائما در صحي  و حقـايق را ندارد فه دل هاي آفريدگان انواع علوم
و خود سري ندارد  و در هر قلب سري دارد پس شگفت. مي نگارد

وشوزده مي  و از آن شـكرگزاري مـيازد  اين علم وداع مـي كنـد
و مي گويد من عازم سـفر بـه سـوي. بسيار در نزد تو ماندم: نمايد
.جناب قلم هستم
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و داسـتان را بـرايش روايـت پس هنگامي كه به نزد قلم مي آيد
و از او مي پرسد  چرا دائماً در دل ها علوم را مـي نگـاري: مي كند

و آن  كه به سبب آن اراده ها به سوي قدرت بر انگيختـه مـي شـود
آيـا: قدرت به سوي مقدمات روان مي شود؟ قلم بـه او مـي گويـد 

و پاسـخ قلـم از سـئوالت را كـه شـنيدي آنچه در عالم  ملك ديدي
ام: فراموش كرده اي؟ مي گويد  : قلـم مـي گويـد. فرامـوش نكـرده

و ملكـوت بـا هـم پاسخ من مثل پاسخ اوست زيرا دو عـالم ملـك
آيا نشنيده اي خداوند آدم را بر صورت خود آفريـد؟. مطابقت دارد 

كـه مـن در ملقب است بپرس) يمين الملك(پس از شأن من كه به 
و.و مـسخر هـستمرتحت قدرت او مقهو  پـس ميـان قلـم انـسان

فرق در ظاهر صـورت. آفرينش الهي در معناي تسخير فرقي نيست 
آيا: يمين الملك كيست؟ قلم مي گويد: او مي گويد.و تصوير است 

(سخن خداوند را نشنيده اي كه  دسـت[و آسـمان هـا بـه يمـين:
او كسي است كه آسـمان هـا را مـي1.)او پيچيده شده اند] سلطنت
و اينكه چگونه قلم را به حركـت در مـي. گرداند پس از شأن يمين

كـهـ پاسخ من چيزي است كه از يمين: پس مي گويد. آورد بپرس
و آن حواله به قدرت استـ در عالم شهادت است  پـس. شنيده اي

و در آن عجـايبي  هنگامي كه به سـوي عـالم قـدرت حركـت كـرد
 نمود كه غير آن را كوچك بر شمرد، در اين هنگـام رو بـه مشاهده

و از او درباره حركت دادن يمين پرسيد : قـدرت گفـت. قدرت كرد
صفتي هستم، تو از قـادر بپـرس چـون پاسـخ بـر عهـده] تنها[من
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.كساني است كه به صفت متصف اند نه بر خود صفات
و با جـرأت بـر سـئو ال در اين هنگام نزديك است كه شك كند

از. سخن بگويد  و و پابرجـا، اسـتوار گـشت پس بـا سـخني ثابـت
(سراپرده هاي حضرت دوست ندا آمد  كه خداوند از آنچـه انجـام:

مي دهد پرسيده نمي شود در حاليكه آفريدگان از كردار خود مـورد 
و بازخواست قرار مي گيرند   پس عظمت حـضور حـق او1)پرسش

م و بيهوش بر زمين و هنگامي كه به هوش.ي افتدرا در بر مي گيرد
به سوي! شان تو چه واالست! خداوندا تو منزهي: مي آيد مي گويد

و ايمـان دارم كـه تـو  و بـر تـو توكـل مـي كـنم تو باز مـي گـردم
و يگانه اي  و بـه. فرمانرواي با عظمت پس از غير تو نمـي هراسـم

و به خشنودي  و تنها به بخشايش تو از كيفرت  تو غير تو اميد ندارم
و مي گويم سينه ام را بگشا تـا و به تو از تو پناه مي برم از خشمت

و گره سكوت مرا از زبانم بگشا تا مدح تو گـويم  در. تو را بشناسم
و عتاب خود پوزش مـي و از سئوال اين هنگام سالك باز مي گردد

و پـس از آن مـي. طلبد و قدرت و اراده و علم و قلم پس به يمين
مر«: گويد و عذر ا بپذيريد زيرا من ناآشنايي در سرزمين شـما بـودم

و انكار. هر كس در سرزمين نا آشنا وارد گردد شگفت زده مي شود
و ناداني ام بود و اينك عـذر شـما. شما از جانب من تنها از ناتواني

و برايم آشكار شد آن كس كه تنها فرمـانرواي بر من صحيح گشت
و جبروت است  و عزت و ملكوت و با عظمت ملك خداوند يگانه

و  و آخـر و او اول و همگان تحت تـسخير او هـستند و قهار است

23سوره انبياء آيهـ1
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و نهان است 1»پس اين سخن در تفسير گمراه ساختن است. آشكار

 آياتي كه بوسيله آن بر جبر استدالل مي شود

گروهـي از آيـات شـريفه كـه: ششمين دليل بر استدالل به جبر
آيـاتي كـه گمـراه: از آن دسـته:ندخود به چند دسته تقسيم مي شو 

و پاسـخ از آن  و اسناد مي دهـد اسـت ساختن را به خداوند نسبت
آياتي كه هدايت را به خداونـد نـسبت مـي:و از آن دسته. گذشت

و مـشيت  دهند در هنگام استدالل به اين آيات در بحث تعلـق اراده

و خالصـ پاسخ به اين آيـ،خداوند به افعال انسان  ه آن ات داده شـد
آن: اول: چنين است كه هدايت انواعي دارد و هدايت عامه تكـويني

و دفع ضـرر، بـا اضـافه نمـودن  هدايتي براي به دست آوردن سود
و نيروي] وسايل احساس[مشاعر  و درك كننده هاي باطني ظاهري

(خداوند مي فرمايد. عقل است  بگو پروردگار ما كـسي اسـت كـه:
را[د آنگاه آفرينش همه چيز را بدو بخشي  :م دو2.)هـدايت كـرد] او

و صالح قرار دادن داليل عقلي جدا كنند و تباهي و باطل ه ميان حق

شـ(: كه خداوند چنين به آن اشاره مي كند و رو ما او را راه به خير
هـدايت عامـه تـشريعي بـا فـرو فرسـتادن: سـوم3)هدايت كـرديم

و كتاب هاي آسماني كه اين سخن خداوند  به آن اشـاره فرستادگان
(دارد را: و هدايت نيافتن و اما ثمود را هدايت كرديم اما آنان كوري

. تا اينجا سخن عالم عارف صدر المتألهين شيرازي به پايان رسيدـ1
طه50آيهـ2  سوره
 سوره بلد10آيهـ3
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(و نيـز چنـين مـي فرمايـد1.)بر هدايت برگزيدند مـا او را بـه راه:
2)هدايت كرديم خـواه شـكرگذار باشـد يـا كفـر بـورزد] حقيقت[

و آن هدايت براي حركت بـر: چهارم  راهـي هدايت خاصه تكويني

و سـلوك بـه سـوي رت قـدس است كه به حض  منتهـي مـي شـود
و پـاك كـردن] پروردگار[مقامات انس با زدودن آثار تعلقات بدني

و  و غرق شـدن در مـشاهده اسـرار كمـال كدورت لباس جسماني
و اين نوع از هدايت، عنايتي رباني. است] الهي[مطالعه انوار جمال 

ش است كه خداوند برخي بندگان خود را به حـسب آنچـه حكمـت
و بيشتر آيات به اين نـوع. اقتضا مي كند به آن اختصاص داده است

: هدايت اشاره مي كند
ب(  عهده تو نيست اما خداوند هـر كـه را بخواهـدههدايت آنان

4)همانا خداوند ستمگران را هدايت نمـي نمايـد(3)هدايت مي كند

تـو هـر(5)خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مي كند(
 را بخواهي هدايت نمي كنـي امـا خداونـد هـر كـه را بخواهـد كه

.و آيات ديگر6.)هدايت مي نمايد
تي كه افعال انسان را بـه خداونـد نـسبت مـياآي:و از آن دسته

كـ: دهد، كه گروهي از آن گذشت، اما پاسـخ از آن  ه فعـل گذشـت

 سوره فصلت17آيهـ1
 سوره انسان3آيهـ2
 سوره بقره272آيهـ3
 سوره انعام 144آيهـ4
 سوره بقره213آيهـ5
 سوره قصص56آيهـ6
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و تفويض و از هر يك از اين دو بهـره اي انسان در ميان جبر  است
ق دارد و ساير مبـادي در هنگـام فعـل از سـوي خداونـددر زيرا ت

و ازإافاضه مي شود و هـر يـك  اسـناد دو عمال قدرت در ديگري
و آيات كريمه به اين معنا اشارت دارد . حقيقي است

همانا در جهـنم(: از آن دسته سخن خداوند است كه مي فرمايد
اي  و انس را براي دوزخ آفريده م آنان دل هايي گروه فراواني از جن

و و چشم هايي دارند كه با آن نمي بيننـد دارند كه با آن نمي فهمند
گوش هايي دارند كه با آن نمي شنوند آنـان چـون چارپايـان بلكـه 

1.)گمراه ترند آنان بي خبرانند

براي علت نيست بلكه براي عاقبت) لجهنم(الم در كلمه: اشكال
و صيرورت است  شـ.و سرنوشت : اعر كـه مـي گويـد مانند سـخن

و براي ويراني بنا كنيد( پس آيه شـريف داللـت) براي مرگ بزائيد
و انس آفريده شـدند تـا در دوزخ وارد  نمي كند كه بسياري از جن

و[شوند بلكه داللت مي كند كه سرنوشت بسياري از دو گروه  جن
و ذيل آيه داللت مي كنـد كـه ايـن] انس وارد شدن در جهنم است

د  ر انتظار ايشان است با جبري از ناحيه خداونـد نيـست عاقبت كه
بلكه از اين جهت است كـه آنـان وسـايل ادراكـات خـويش را بـا

.گناهاني كه از روي اختيار مرتكب شده اند، ويران كرده اند
و با اين سخن پاسخ از استدالل به جبر در سخن خداوند آشكار

(مي شود، آنجا كه مي فرمايد كـه كفـر ورزيدنـد همانا بر كـساني:
يكسان است كه بيمشان دهي يا بيمـشان نـدهي چـون ايمـان نمـي 

 
 سوره اعراف179آيهـ1
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و ديدگانـشانندآورند خداو و بر گوش هـا  بر دل هايشان مهر زده
و كيفري دردناك از آن آنـان] كه حق را نمي فهمند[پرده اي است

پس اين آيه در خصوص كساني كـه بـا اختيـار خـود كفـر1).است
 كفـار بزرگـانِ،و بعيد نيست مقصود از ايـشان. ورزيدند وارد است 

و در اين خصوص از و دشمني ورزيدند مكه باشد كه در دين عناد
و بر اين معنا به خصوص، قرينه تغيير. هيچ تالشي فروگذار نكردند 

(سياق داللت دارد .م و پرده را به ايـشان چون خداوند هر را به خود
در. دو حجاب اسـت به اين مفهوم كه در آنان) نسبت داد  حجـابي
ح  و  پس اعمـال ايـشان جابي از سوي خداوند در پي كفرشان، خود

و خداوند متعال است .در ميان دو حجاب از سوي ذات خود
 پذيرفتن جبر مخالف وجدان است

حاصل آنچه ذكر كرديم اين است كه هيچ يك از داليلي كـه بـر
و صحيح نيست . جبر ارايه شد كامل

و وجدان است زيرا هـر عالوه بر اينكه  جبرگرايي مخالف حس
و درك مي كند كه بر تعدادي انساني به واسطه فطرت خود مي يابد
و آن  و مي تواند آن را انجام دهد يا ترك نمايـد از افعال توانا است

و. را انجام نمي دهد مگر آنكه مي بيند كه توانايي تـرك آن را دارد 
ز و هيچ كس تا ماني كه شـبهه اي از خـارج اين حكم، فطري است

و تمامي عقال بر اينكـه فاعـل  بر او وارد نشود در آن شك نمي كند
و فاعل فعل نيكو سزاوار ستايش اسـت،فعل ناپسند   سزاوار مذمت
و ستايش به سـوي انـسان. نظر داده اند و نيز پذيرفته اند كه مذمت

 سوره بقره7و6آيهـ1
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از. مختار متوجه است نه انسان در اضطرار افعال پس اينكه گروهي
. اختياري است از مواردي است كه بناي عقال بـر آن اسـتوار اسـت 

جبرگرايي چند تالي فاسد مترتب است كه پيش از بر عالوه بر اينكه
و عبارتست از : اين به آن اشاره كرديم

و قبح عقليـ1  انكار حسن
 سلب عدالت از خداوندـ2

هر. تكليف نمودن به آنچه توان انجام آن نيستـ3 يك از اينو
.تالي فاسدها در رد جبرگرايي كافي است

و قبح عقلي  حسن
بد نيست اشاره اي اجمالي به وجه فساد هر يك از مـوارد فـوق

و بدون نياز به توضيح است  اما حـسن: داشته باشيم هر چند آشكار
و،و قبح عقلي  و اماميه نظر به انكار حـسن  اشاعره برخالف معتزله

و با قطع نظر از اينكه افعال مطابق طبع: گفته اند قبح عقلي داده اند
و تفاوتي ميان آن در حسن  يا مخالف آن باشد، افعال مساوي است

جز آنكه افعال انسان گاه پس از تعلق احكـام شـرعي.و قبح نيست 
و مخالفت آن با شرع به حسن  به آن به اعتبار موافقت افعال با شرع

 خداوند كه از اين جهت نيزو قبح متصف مي شود به خالف افعال 
و عقل مجالي ندارد كه در افعـال و قبح متصف نمي شود به حسن

.خداوند به نيكو برشمردن يا ناپسند دانستن حكم كند
: جبرگرايان در اين سخن به دو امر استناد كرده اند

و قـبح عقلـي نيـز از اقـسام: امر اول و حسن فعل، عرض است
و بر عرض، عرض  و به آن متصف عرض هستند عارض نمي شود

و قبح عقلي متصف شود. نمي گردد .پس فعل نمي تواند به حسن
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و سـياهي عـرض: اشكال نقضي رنگ ها مانند سپيدي، سـرخي
و  و قبح نيـز از اعـراض هـستند و حسن و ضعف و شدت هستند
و قبح بر رنگ ها عـارض  و حسن و ضعف مخفي نيست كه شدت

و رنگ ها به آن متص  و گفته مـي شـود مي شود ايـن:ف مي گردند
و ديگري شديد  و كم رنگ است[رنگ ضعيف است ايـن] پر رنگ

و آن رنگ زشت است  پس چگونه در اين جـا اتـصاف. رنگ نيكو
. عرض به عرض جايز است

و عـرض انتزاعـي:ياشكال حلّ در فرق ميـان عـرض وجـودي
و آنچه سخن در عروض آن بر عرض است همان قـسم اول. است

و امـا در قـسم دوم] عرض وجودي[ عـرض[است مانند رنگ هـا

و ضـعف هـيچ كـس ادعـاي] انتزاعي و شـدت و قبح مانند حسن
.عارض نشدن آن بر اعراض را ندارد

و قـبح نـسبت: امر دوم افعـال بـه كه اختصاص به انكار حـسن
و قـبح عقلـي را در افعـال  و بيان مي دارد اگر حـسن خداوند دارد

زيـرا عقـل. آن را در افعال خداوند نخواهيم پذيرفت انسان بپذيريم 
(تحكم وحكمراني بر خداوند نـدارد كـه بگويـد  ايـن فعـل از تـو:

ناپسند است پس مي بايست آن را ترك كني يا نيكوست پـس مـي 
چرا چنين نباشد در حاليكه او هر آنچه بخواهد .) بايست انجام دهي 

م. انجام مي دهد  ازو هر آنچه مي كند تصرف در و او لـك اوسـت
.انجام مي دهد پرسيده نمي شود آنچه

اين اشتباه از اين تعبير ناشي مي شود كه عقل به حـسن: اشكال
و قبح حكم مي كند در حالي كه در جاي خود بيان داشتيم كه شأن 
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و جعل احكـام نيـست قوه عاقله حتي به نسبت افعال انسان تشريع
و   سفيران اوسـت بلكـه شـأن بلكه اين مقام از اختصاصات خداوند

پس قوه عاقله درك كننـده اسـت نـه تـشريع. قوه عاقله درك است
از: بنابراين در اين مقام مي گـوئيم. كننده و قـبح بـا تحكـم حـسن

جانب عقل رخ نمي دهد بلكه اين دو صفت واقعي هستند كه عقل 
.آن دو را درك مي كند

همانگونه كه هر يك از حواس پنجگانه مواردي مطـابق: توضيح
و غير همسان دارد  و مواردي مخالف  مثال حس شنواييـو همسان

و خـوشادر صد و صـداهاي زشـت را لـذ هاي نيـك ت مـي بـرد
وـناخوش مي دارد، هم چنين عقل  كه انسانيت انسان به آن اسـت

و مـواردي مـواردـاال انسان مانند حيوانات ديگر اسـت ي مطـابق
پـس. زيرا قوه عاقله قـوه اي درك كننـده اسـت. مخالف خود دارد

هنگامي كه افعال را مالحظه كني، گاه آن را مطابق قـوه عاقلـه مـي 
و فاعل آن را مستحق ستايش مي داني مانند عدل پس گفته مي  بيني

و. شود آن نيكو است  و گـاه، آن را مخـالف قـوه عاقلـه مـي بينـي
و مـي فاعلش را و مذمت مـي دانـي ماننـد سـتم  مستحق نكوهش

و گاه آن را خـالي از دو جهـت مـي گويي اين فعل ناپسندي است
و اعتبارات مختلف اند. بيني و اگر توضيح. پس افعال از نظر وجوه

به مردي بنگر كه بـسيار بـه تـو: بخواهيفياين كالم را با مثالي عر
شـكي. تو نيازمنـدمي شـود نيكي كرد آنگاه به كوچكترين امري به 

آنورنيست كه عقل با چشم پوشي از شرع نيكي برآ  ده ساختن نياز
و خوار نمودن او را درك مي كند با اينكه  و زشتي رد كردن شخص
و رد كــردن  ــا شــهوات همــراه نيــست بــرآورده ســاختن نيــاز او ب
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پس اين نيست مگـر آنكـه. درخواست او با شهوات مخالفتي ندارد
و مخالفاتي داردعقل با چشم . پوشي از همه چيز، خود مناسبات

چون عقل نورانيتي دارد كه حقايق آن گونه كـه: به طور خالصه

و نيـك بـودن  هست برايش آشكار مي گردد، به زشتي برخي افعال

و] آن را درك مي كند[برخي ديگر حكم مي كند  پس انكار حـسن

.قبح عقلي سخن نادرستي است
 عدالت خداوند

ما گواهي مي دهيم خداوند عادلي است كـه:ا عدل خداوندو ام
و حكيمي است كه ظلم نمي نمايد او بندگانش را بـه  ستم نمي كند
و به آن چه راهي بـه سـويش  آنچه توانايي ندارند تكليف نمي كند
و هيچ كس را جز بـه مقـدار توانـايي اش  ندارند متعبد نمي گرداند

و هيچ كس را بر   آنچه از كـردار او نيـست كيفـر تكليف نمي نمايد
و بر آنچه خـود او را آفريـده، سـرزنش نمـي كنـد از. نمي دهد او

و ستم  و دشمني واالست و از ستم و از بدي ها بري زشتي ها پاك
و بـه انـدازه ذره اي سـتم نمـي كنـد  امـا. به بندگان را نمي خواهد

و فساد سرك: مي گويندـ اشاعرهـمخالفان ما  شان از ستم ستمگران
و نيكـي  سوي خداوند است، او بيش تر آفريدگان خود را از ايمـان

و شرك واقع ساخته است  و در كفر او هر كس هـر آنچـه. بازداشته
و هـر كـس  و به اجرا رساند را كيفر مي دهد مي خواهد انجام دهد

قَ  و و با مشيتش بـه مخالفـتدقضاي او را نپذيرد رش را انكار كند
و  او بيش تر آفريـدگانش را بـراي. نعمت مي بخشد برخيزد پاداش

و امكان بندگي به آنان نداد آنگاه به طاعـت فرمانـشان  دوزخ آفريد
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و داد در حالي كه مي داند كه بندگان توانايي آن بنـدگي را ندارنـد
آنگاه هنگامي كه آنچه را توانايي بـر. راهي به سوي آن نمي جويند 

و هنگادآن نيافتند انجام ندا  مي كه آنچه خداوند برايـشان فـراهم ند
كُ  و ناتوان به حساب آورد نساخته بود را نيافتند آنان را و. ند نيكـي

حسن، آن چيزي است كه خدا انجام دهد هر چند كيفر بـا شـرافت 
و ناپسند چيزي است كه خداوند ترك كنـد هـر  ترين پيامبران باشد

ا. چند پاداش بدبخت ترين شقاوتمندان باشد  ستدالل كردندو چنين
. كه عقل بر خداوند حكمراني ندارد بلكه در اين مقام سـاقط اسـت 
و قبح عقلي را دانستي، ثبـوت عـدالت اما پس از آنكه ثبوت حسن
خداوند نياز به توضيح بيشتري ندارد چون عقل درك مي كنـد كـه 
و  و ترك آن بر كسي كه بر انجام آن تواناست قبـيح عدل نيكوست

و كمال مخالفو اينكه انجام فعل.پسند مي باشد نا  قبيح با حكمت
.است پس از خداوند صادر نمي شود

از: به طور خالصه عقل ادراك مي كنـد كـه صـدور فعـل قبـيح
و بي نيازي محال است  و قدرت و حكمت . خداوند به سبب كمال

و ظلم را انجام دهد به: او فعل قبيح انجام نمي دهد زيرا اگر قبيح يا
 جاهل است يا عالمي است كه از ترك آن ناتوان اسـت كردار زشت 

يا به انجام آن فعل نياز دارد يا تواناي بي نيازي است كه فعـل را از
در فرض اول الزم مي آيـد خداونـد. روي بيهودگي انجام مي دهد 

و ناتوان،  در جاهل در فرض دوم عاجز و در فـرض سـوم نيازمنـد
و سفيه باشـد  امي آن بـر خداونـد محـالو تمـ. فرض چهارم نادان

. است
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 تكليف بر آنچه توانايي آن وجود ندارد

اما تكليف بر آنچه توانايي آن نيست، اشاعره برخالف عدليه بـه
و عدم زشتي كيفر بر مخالفت آن سخن گفته انـد  امـا. عدم قبح آن

زشتي كيفر بر مخالفت تكليف بر آنچه توانايي بر انجام آن نيست از 
و قبح عقلـي مواردي است كه   امكـان انكـار،پس از التزام به حسن

و بـدون و سـتم اسـت ندارد زيرا كيفر در اين هنگام مصداق ظلـم
آن. شك قبيح است  اما در خصوص تكليف بر آنچه توانايي برانجام

بر محـال بـودن آن بـه وجـوه. نيست دو قول در عدليه وجود دارد 
و ما فراواني استدالل شده كه اين مقام جايگاه ذكر   تمامي آن نيست

: به وجوه مهم آن اشاره مي كنيم
طلب تـشريعي، بـه حركـت در آوردن: سخن محقق نائيني: اول

و اختيـار  عضالت انسان به سوي آنچه خواسته شده به وسيله اراده
و قرار دادن انگيزه براي انسان است تا مطلوب را انجـام دهـد  و. او

ي فعـل غيـر ارادي ممكـن بديهي است كـه قـرار دادن انگيـزه بـرا
1.نيست

ت: اشكال ت وضع، تنها كلـم بـه عهد به ذكر لفظ هنگام تعلق قصد
و در اين امر  و ابراز آن است  آنگونـه كـه در جـايـفهماندن معنا

 آنچه بوسيله لفظ ابراز شـده اسـت، صـدورـخود ثابت شده است
. ماده از سوي مخاطب است در حالي كه به شوق متكلم تعلـق دارد
بنابراين چون در امكان تعلق شوق موال به فعل غير اختياري انـسان

 در مواردي كـه مـوال از موالهـايـودخبلكه به فعل غير اختياري 

جـ1 ، امر اول 102ص1اجود التقريرات
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و از سوي ديگر ابراز اين شـوق بوسـيلهـعرفي باشد  شكي نيست
لفظي كه همان واقع امر است، ممكن مي باشد، اشكال بر اين سخن

عق. آشكار است  ل به لزوم اطاعت از موال متوقف است بر بله، حكم
. آن كه فعل در توانايي شخص باشد

و مي گويد: دوم بنابر مذهب: كه باز سخن از محقق نائيني است
و  حق، آنچه طلب مي شود مي بايست به حسن فاعلي نيكـو باشـد

1.اين در فعل غير ارادي محقق نمي شود

فعل به وجـوب از معتبر دانستن حسن فاعلي در اتصاف: اشكال
اگـر. زيرا وجوب تـابع مـالك اسـت. مواردي است كه دليل ندارد 

مالك در فعل باشد هر چند آن فعل متصف به حسن فاعلي نباشـد 
بلكه ممكن است ادعا كنيم كـه بـر. وجوب متعلق به آن فعل است 

 زيرا آنان در امور توصـلي. عدم اعتبار حسن فاعلي اتفاق نظر است 
ي براي واجب واقع مي شـود هـر به عنوان مصداق گفته اند كه فعل

چند اين فعل به قصد تقرب به خداوند انجام نشود بلكه بـه انگيـزه
و مخفي نيست كه فعـل صـادر از غيـر. هاي نفساني صورت پذيرد 

متصف بـه حـسن فـاعلي] به جهت تقرب به خداوند[انگيزه قربي
.نمي باشد

و آنچه برخـي محققـان بيـان داشـته انـد: سوم  كـه بـرانگيختن
و فعليت و دو امر متضايف در قوه برانگيخته شدن دو امر متضايفند

و انسان بـر) برانگيخته شدن(يكسانند پس اگر انبعاث  ممكن نباشد
.آن توانا نباشد، برانگيختن نيز ممكن نيست

جـ1 ص1اجود التقريرات ، امر اول101،
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در جاي خود در بيان حقيقت امر ثابت شد كه امر، جـز: اشكال
.به شوق موالست نمي باشدابراز اينكه ماده متعلق 

ابراز شوق از سوي موال به فعل مـي بايـست بـه سـبب: چهارم
و صادر شدن امر لغو از سوي حكـيم  انگيزه اي باشد واال لغو است
و فايده اين سخن اين است كه انسان فعل را انجام مـي  محال است

و مصلحت آن را تحصيل مي نمايد  و مالك پـس اگـر انجـام. دهد
 انسان مقدور نباشد بر ابراز شوق از سوي موال ثمـره اي فعل، براي 

و لغو مي باشد .مترتب نيست
 اين سخن وجهي قوي است جـز آنكـه:سخن حق در اين باب

دروبه تكليف بر امر غير مقدور بـه نحـو مـستقل اختـصاص دارد
و غير مقدور جاري نمي شـود . تكليف به امر جامع ميان امر مقدور

و آن فايده اين اسـت زيرا فرض فايده اي در آن مورد ممكن است
كه اگر شخص آن فعل غير مقدور به غير اختيارش صـادر شـود از 
و تكليف با انجـام آن فعـل سـاقط  انجام فرد مقدور كفايت مي كند

در. مي شود  و همچنين اين وجه به قـدرت عقلـي اختـصاص دارد
 مـوارد موارد عدم قدرت شرعي مانند عدم قدرت بـر امـر مهـم در 

 در اين مقام سـخني دارد1صاحب بن عباد. تزاحم جاري نمي شود
. كه خوبست بيان شود

صـ1 و كشف الصدق  در 107اين سخن او را عالمه حلي در كتاب خود نهج الحق
ن و از شعراي مشهور. قل كرده است رد جبريه و فقهاي شيعه صاحب بن عباد از علما

و در سـال  او چنـد. در ري وفـات يافـت 385اهل بيت در قرن چهارم هجري است
براي اطـالع از زنـدگاني او بـه آنچـه عالمـه. قصيده مشهور در وصف اهل بيت دارد 

ج   جمع كـرده اسـت81تا40ص4اميني از سخنان علماء درباره او در كتاب الغدير
.مراجعه نما
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چگونه خداوند انـسان را بـه: او در فصلي در اين باب مي گويد
و  ايمان فرمان مي دهد در حالي كه او را از ايمـان بازداشـته اسـت

دار كردهوار مي دارد در حالي كه او را بر كف چگونه او را از كفر باز 
و چگونه آنان را از ايمان باز مي دارد آنگاه مي گويد  (است تا كجا:

و در ميانشان كفر را مي آفرينـد آنگـاه) از حقيقت منحرف شده اند 
(مي گويد و در ميانشان كفر را رشـد مـي دهـد) چرا سرگشته ايد:

حق) چرا كفر مي ورزيد(آنگاه مي گويد و در ميانشان آميخته شدن
و) حق را به باطل نپوشـانيد(ل را مي آفريند آنگاه مي گويد به باط

(باز مي دارد، آنگاه مي گويد]حق[آنان را از راه را[چرا: ] ديگـران
و ايمان فاصله مـي انـدازد) از راه خدا باز مي داريد؟ و ميان ايشان

را) چه مي شد اگر ايمان مي آوردند( سپس مي گويد و هدايتـشان
(د آنگاه مي گويد از ميان مي بر از) پس كجا مي رويـد؟: و آنـان را

: ين گمراه مي سازد تا روي گردان شوند، آنگـاه مـي گويـددمسير
و اندرز روي گردانند؟( و آيات ديگري كه داللـت) چرا آنان از پند

مي كند تكليف به آنچه توانايي بر انجام آن نيست واقع نشده است
(مانند جز: به ميزان توانايي اش تكليف نمـي خداوند هيچ نفسي را
خداونـد(2)در دين بر شما سـخت نگرفتـه اسـت خداوند(1.)كند

و زنجيرهايي كه بر آن هـا بـود را بـه كنـاري  و غل بارهاي سنگين
و مشقتي باالتر از مكلف نمودن به امر محـال3)وانهاد و چه سختي

 سوره بقره286آيهـ1
حج78آيهـ2  سوره
 سوره اعراف157آيهـ3
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گر. است و برهان بـر جبـر ايـي حاصل تمام آنچه گفتيم اينكه دليل
و وجدان نيز جبرگرايي را  كمك نمي نمايد بلكه با آن مخالف است
و روايـات وارد شـده از  و آيـات مبـارك قـرآن و نفي مي كنـد رد

و چند تال معص ي فاسـد نيـز بـر آن مترتـب ومين آن را رد مي نمايد
. است

 استدالل بر تفويضو نقد آن

خدـ معتزلهـگروه دوم مسلمانان را بـراي اينكـه عـدالت اونـد
حفظ نمايند گفته اند كه افعال اختيـاري انـسان بـه خداونـد ربطـي 
و در هنگـام بيـان اقـوال در  ندارد بلكه اثر گذار كامل انسان اسـت
مسأله گذشت بيشتر كساني كه قائل به تفويض هستند بـه وجـوب 

و برخي به عدم وجـوب  فعـل[فعل پس از اراده انسان اعتقاد دارند
و. اعتقاد پيدا كرده اند] پس از اراده انسان  آنان پس از رد جبرگرايي

مبني بر اينكه افعال اختياري با اختيار انسان از او صادر مي شود، بر 
تفويض چنين استدالل كرده اند كه مبادي افعال از قبيل خود وجود 
و  و شوق او بـه آن فعـل و حياتش، ادراك فعل توسط انسان انسان

و توانايي انسان بر ايجـاب مناسبت آن فعل با نيرويي  از نيروهايش
و اسـتمرار  آن فعل، هر چند همگي از سوي خداوند است ولي بقاء

و مثال آفريننـده. در آن در وجود در هر لحظه نياز به اثرگذار ندارد 
در حدوثش به او اشياء با آن اشياء چون نويسنده اي است كه كتاب

كت  به خودي خود باقي مـي] پس از نگاشته شدن[اب نياز دارد ولي
ماند يا مانند بنا كه ديواري را مي سازد آنگاه ديوار از سازنده خـود 
و هرچند به وجـود آورنـده اش از ميـان رود، وجـود   بي نياز است
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و سـاير. ديوار استمرار مي يابد بنابراين انسان پس از افاضه وجـود
چيزي مبادي از سوي خداوند، در صدور فعل از جانب خود نياز به 

و خود اثرگذار كامل در فعل است .ندارد
در: اشكال ممكن، همانگونه كه در حدوثش بـه مـؤثر نيـاز دارد

بقائش نيز به مؤثر نيازمند است زيرا ممكن به سبب وجود از امكان 
ن  و نياز از خارج  لـوازم ذاتـش مـي مي شود پس چون ممكن است

ر ا بـه او افاضـه باشد در هر لحظه به مؤثر نيازمند اسـت تـا وجـود
و به كمك آنكه او را در ابتدا ايجاد كرد در هر لحظه محتـاج نمايد

و اال نابود مي گردد  بلكه بانظر دقيق حقيقي او عين نياز است. است
 بـهـ حتي هنگـام فعـلـ پس انسان در هر لحظه1!نه شيئي نيازمند

و ساير مبادي را به او افاضه ايجاد كننده خود نيازمند است تا وجود
و مثال خداوند مانند اثربخشي  و اال توانايي ايجاد فعل را ندارد كند

ج. نيروي برق در نور است  ز در هنگـامي كـه نيـروي بـرق بـا نور
و در بقـاي جريا ن خـود آن را كمـك مـي كنـد وجـود نمـي يابـد

نكـهايبـا. وجودش به ياري اين نيرو در هـر لحظـه نيازمنـد اسـت
و تشريع بـا تفـويض خداوند براي خود مقام تش  ريع را ثابت فرمود

از. سازگار نيست  چون تكليف مولوي در آنچه موال، مالـك چيـزي
بر. آن نيست، معنا ندارد  اينكه تفويض جز با سـلب مالكيـت عالوه

 
و معناي اسـميـ1 و آن دو شبيه به معناي حرفي و تفاوت ميان دو مثال آشكار است

و بـدون آن دو طـرف. مي باشند وجود معناي حرفي بـه دو طـرف خـود قـوام دارد
ب  و دائما ه دو طرفش نيازمند است به خالف معنـاي اسـمي كـه وجـود وجودي ندارد

و موثر نيازمند است و نصب به عامل و در رفع نه. دارد و بحث ما از قبيل اولي است
.دومي
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ق خداوند از برخي از آنچه در مالكيـت اوسـت، صـحيح نمـي مطل
(باشد در حاليكه خداوند فرمود و زمـين: از آن مالكيت آسـمان هـا

(و فرمــود1)خداونــد اســت و ســتايش از آن اوســت: و2)مالكيــت
(فرمود و زمين است از آن خداوند است: 3.)هر آنچه در آسمان ها

)امر بين االمرين(امر ميان دو امر

و زشتي بيان اين دو گروه  جبرگرايـانـهنگامي كه اشتباه سخن
اـو قائلين به تفويض مر بين االمرين را دانستي، بدان كه حق سخن

و توضيح آن بـا مثـال پـيش از  و بيان است كه تمامي اش نيكوست
و تفـويض اسـت. اين گذشت  . پس فعل اختياري انسان ميان جبـر

و تفـويض را دانـستي افعـال. زيرا بوسيله داليل عقلـي، نفـي جبـر
و  اختياري انسان، از اين جهت كه با اختيار از سوي او رخ مي دهد

اي  و زوري نيست پس انسان ها در صادر شدن ن افعال از وي اجبار
و آنـان و افعال به آنان اسـتناد داده مـي شـود در آن افعال مختارند

و. ايجاد كننده آن افعالند  و از اين جهت كه فـيض وجـود وقـدرت
 است بـه گونـه اي كـهدساير مبادي با افاضه لحظه به لحظه خداون

ايي ايجاد فعل را ندارد پـس اگر فيض از آنان قطع شود، انسان توان
و هر دو اسناد حقيقي است  پس علـم. فعل به خداوند مستند است

: با باالترين صدا در موافقت با مذهب حق چنين ندا در مي دهد كه 
و نه تفويض بلكه امري ميان اين دو امـر ـو آيـات قـرآن» نه جبر

 سوره حديد5آيهـ1
 سوره تغابن1آيهـ2
 سوره بقره284آيهـ3
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در به اين معنا اشاره دارد كه اختيـار انــهمانگونه كه گذشت سان
و تسلط خداوند جلوگيري نمي كند، آنچـه مـا  فعل خود، از قدرت
و جايگـاه ميـان دو منزلـت را توضـيح  و بيان داشتم تحقيق كرديم

و داليلش را به صورت كامل بيـان كـرديم  وـداديم  امـوري دقيـق
و خالصـه فلـسفه حـق اسـت كـه از و از اسرار علوم الهي مشكل

و آنـانو)ع(راهنمايي هاي اهل بيت   دانش ايـشان برگرفتـه شـده
و پاكشان نمود 1.كساني اند كه خداوند پليدي را از ايشان دور كرد

 بحث روايي

:و اينك به برخي روايات ايشان اشاره مي كنيم
روايت مي كند كـه)ع( صدوق به سند صحيح از امام رضايخش

و تفويض سخن به ميان آمد   آيـا:امام فرمـود: در نزد ايشان از جبر
اصلي به شما نياموزم كه هيچ كس در آن بـا شـما بـه مخالفـت بـر
و بر آن با شما جدال نكند مگر آنكـه او را شكـست دهيـد؟  نخيزد

 
و هـيچ سرگــ1 شته اي اگر اهل بيت نبودند هيچ هدايت يافتـه اي بـاقي نمـي مانـد

و روايات بر اين امـر اقامـه شـدهـ� بلكه مورد تأكيد است. هدايت نمي يافت  و داليل
شكـاست و از درياي دانش ايشان توشه برنگيرد بي  كه هر كس اهل بيت را نشناسد

و به سوي. گمراه است چرا چنين نباشد در حالي كه ايشان بر خدا راهنمايي مي كنند
و خداو  و بـراي علـم خـود او فرا مي خوانند ند آنان را به ديـن خـود اختـصاص داد

و  و نـور سـرزمين هـا و امين بر وحـي خـود و آنان را جايگاه سر پنهان خود برگزيد
و نزديكي] هدايت[ستون  و اهل نجات و نشانه بزرگ خود قـرار] با خداوند[بندگان

و. داد  هر كس در حقشان ايشان راه استوارند هر كس از آنان روي گردان شود نافرمان
و هر كس همراهشان باشد آنـان. دست مي يابـد] به حقيقت[كوتاهي كند نابود است

و پناهگـاهي ايمـن  و درياهاي گوارا بر اي نوشندگان نور خداوند در دل هاي مؤمنان
و به آنان تمسك جويند، مي باشند  رجوع كن بحار. براي كساني كه به آنان پناه آورند

.13 باب 244ص23ج 
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همانـا خداونـد بـا اكـراه«: امام فرمـود. چنين نمائيد: عرضه داشتيم
و بنـدگان اطاعت نشد  و اجبار مورد نافرماني قرار نگرفت و با زور

و رها نكرد را در ملك خود مه چ. مل نگذارد يزي است او مالك آن
و بر آن چيزي كه بندگان را در آن قدرت بخشيد كه به آنان بخشيد 

پس اگر بندگان به بندگي او همت گمارند خداوند آنـان. توانا است
و اگر بـه گنـاه همـت  و منع نمي كند را از اين بندگي باز نمي دارد

و خداوند بخواهد كه ميان بندگ  و آن فعل گنـاه مـانع شـود كنند ان
و اگر مانع نشد، بندگان آن معصيت را مرتكب مي شوند  چنين كند

: آنگاه كه فرمود. ولي خداوند آنان را در اين كار وارد نساخته است 
هر كس حدود اين سـخن را نيـك فـرا بگيـرد بـر هـر كـس بـا او

1».مخالفت كند پيروز مي شود

ا مام با چند جمله مختصر امر پس به اين روايت بنگر كه چگونه
و دو گـروه ديگـر را نفـي كـرد  چـون. بين االمرين را ثابت نمـوده

(تفويض را با اين سخن نفي نمود كه  و قادر است: و جبر) او مالك
(را با اين سخن نفي كرد كه و توانا گردانـد: )خداوند آنان را مالك

زيادانستي كه قائلين به تفويض بـه جهـت تـوهم بـي نيـ: توضيح
و اي ب ممكن در بقاي خود از موثر يش كافيقانكه حدوث ممكن در

و از اين سـخن بـه نفـي سـلطه  است به چنين سخناني قائل شدند
و خـروج اشـياء بـه سـبب وجـود از ملـك او  و قدرت او خداوند

ايـن) او مالـك اسـت(پس امام با اين بيـان كـه. رهنمون گرديدند 
آيات قرآني كه گذشت به ايـن موضوع را نفي كرد همانگونه كه در 

 
صـ1 ج7 حديث 361توحيد و عيون اخبـار الرضـا و تفويض ص1 باب نفي جبر

48ح11 باب 144
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: ايـن اسـت كـه)ع(و حاصـل سـخن امـام. امر تصريح شده است
چ و مالك هر چيز، حتي اختيار انـسان،يزخداوند بر هر  توانا است

 جبرگرايـانو. پس سخن قائلين به تفويض معنايي نـدارد. مي باشد
و عدم قدرت او بـه آنچـه گفتـه از جهت توهم عدم مالكي ت انسان

م زيرا گمان كرده اند هر ممكني بـه علـت موجبـه. لتزم شده اند اند
نياز دارد يا گمان كرده اند كه علم خداوند يا اراده او علـت صـدور 

پس امام تمـامي. فعل است يا قدرت، با تسلط خداوند منافات دارد 
(اين توهمات را با اين سخن كه  و: خداوند آنـان را مالـك گردانـد

و حاصل سخن اينكه. نفي مي كند)ي بخشيدخدوند ايشان را تواناي 
و مالكيت عل و اراده خداوند به قدرت  انسان تعلق دارد، پس فعلم

و قادر است قـدرت و چون خداوند مالك از قدرت صادر مي شود
 از امير مؤمنان به1كليني در كافي.و تسلط انسان با آن منافاتي ندارد 

و صدوق در عيون به چند طريق و عالمـه در شـرح2سندي مرفوع
و كالمـي از اميـر4و غير ايشان در ساير كتاب هاي حديثي3تجريد

هنگـامي كـه اميـر مومنـان از صـفين: روايت كرده انـد)ع(منانؤم
و بـه ايـشان  و در مقابل امـام نشـست بازگشت پيرمردي پيش آمد

اي امير مؤمنان از حركت ما به سوي اهل شـام خبـر: عرضه داشت 
ق  و قدر الهي بوده است؟ حضرت علي ده، آيا با بلـه: فرمود)ع(ضا

و در  و قدر الهي از هيچ تپـه اي بـاال نرفتيـد اي پيرمرد، جز با قضا

 
جـ1 ج1ح 155ص1اصول كافي، 12ص15و بحار
ص38ح 138ص1ج)ع(عيون اخبار الرضاـ2  381و توحيد
صـ3 و قدر8 مساله 342شرح تجريد،  در قضا
جـ4 و مانند آن 1560ج 344ص1مانند كنز العمال
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سـختي خـود را در نـزد«: پيرمـرد گفـت. هيچ وادي فرود نيامديـد
آ  اي پيرمـرد، بـه خـدا: فرمـود)ع(علـي»م؟ورخداوند به حـساب

و در حال  و توقف خـود سوگند شما در حال حركت خود ايستادن
و در هيچ يك از حـاالت خـود  و در حال بازگشت پاداش مي بريد

و ناچار نبوده ايد از: پيرمـرد گفـت» مجبور چگونـه در هـيچ يـك
و  و رفـت و ناچار نبوديم در حالي كه حركـت حاالت خود مجبور
و قدر خداوند بـوده اسـت؟ امـام فرمـود  : برگشت ما به سبب قضا

ق و الزم بود؟ اگر امر چنين بـود گمان مي كني آن و قدر حتمي ضا
و بازداشتن از سوي خداوند، باطل بود  و نهي و امر و كيفر و.پاداش

و و وعيد از ميان مي رفت پس گنهكار مالمت نمي شد معناي وعد
و گنهكار به نيكي از نيكوكار سـزاوارتر  نيكوكار ستايش نمي گشت

و.ر بودو نيكوكار به كيفر از گنهكار سزاوارت  اين سخن بت پرستان
و مجـوس از ميـان ايـن  و قدريه و گروه شيطان دشمنان پروردگار

از. امت است  و همانا خداوند از روي اختيار انسان را تكليف كـرد
و بر اندك] آنان را از ارتكاب گناهان[روي بيم  كار نيك[بازداشت

نا] پاداش و به سبب ناچاري بنـدگان مـورد فرمـاني فراوان بخشيد،
و  و بـا تفـويض و به سبب اجبار بندگان اطاعت نـشد قرار نگرفت

را[واگذاري همه امور به بندگان،  و] آنان و آسمان ها مالك نگرداند
و آنچه ميان اين دو  و پيامبران بـشارتا زمين ست را بيهوده نيافريد

و بيم دهنده را بيهوده برنيانگيخت  كه. دهنده اين گمان كساني است
كه در انتظـار آنـان[ورزيدند پس واي بر آنان از آتش دوزخي كفر 
پس اي طلب كننده حقيقت به اين روايت بنگر كه چگونـه ].) است

و ذكـر تـالي  و تفويض به وسيله داليـل و نفي جبر تحقيقات دقيق
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زيرا هنگـامي كـه. فاسدهاي مترتب بر جبر، در آن جمع شده است
و قـدر پيرمرد از اين پرسيد كه آيا حركت  آنان به سوي شام به قضا

و قـدر«: الهي بوده است، امام فرمود  بله هر آنچـه كرديـد بـه قـضا
د از اين جمله، گمان به جبر برد زيرارپس پيرم».خداوند بوده است 

و آن چنـين و نتيجه خود را گرفت و قدر را به تصور كشيد او قضا
و مقصود تخلـف«: بود  نمـي كنـد بـه اراده ازلي خداوند كه از مراد

ق و و الزمه اين سخن از ميان رفتن حسن حبافعال انسان تعلق دارد
و هنگامي كه پيرم و قـدرراست د از امام شنيد كه حركـت بـا قـضا

سختي خود را در نزد خداوند«: خداوند بوده است با نااميدي پرسيد
يعنــي حركــت مــن از ايــن جهــت تعلــق اراده» بــه حــساب آورم؟
و خـستگي خداوند، براي من   غير اختياري است، پس جـز سـختي

را)ع(پـس امـام».چيزي براي من باقي نمـي مانـد مقـصود خـود
و فرمود  و«: روشن كرد تو گمان مـي كنـي كـه آن قـضايي حتمـي

و اراده انسان در آن هيچ دخالتي نـدارد؟  و اختيار قدري الزم است
و. چنين نيست بلكه انسان در فعل خود مختار است   قـدر پس قضا

و تـرك گنـاه و توانايي انجـام كـار نيـك و حكم ،عبارتست از امر
تـصريح همانگونه كه در روايت ديگري در ذيل اين حديث بـه آن

 آنگاه امام شروع به بيان اصول عقلي نمـود كـه اسـاس1.شده است 
خداونـد از روي اجبـار: تشريع بر آن مبتني است تـا اينكـه فرمـود

و از روي اكـراه ايـشان اطاعـت بندگان مورد نافرماني قرا  ر نگرفت

جـ1 و تفويض1، ابواب عدل، باب5بحار و ابطال جبر و ستم از خداوند ، نفي ظلم
و توانـايي كـه در آن و اختيار و ابـواب. حـديث اسـت 112و اثبات امر بين االمرين

.ديگر
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كه. نشد  خداوند مورد نافرماني قرار نگرفتظاهرا مقصود اين است
و اطاعـت نـشد در در حالي كه شخص نافرمان در غلبه جبر باشـد

و اما سخن امام كـه. حالي كه اطاعت او با اكراه اطاعت كننده باشد 
(مي فرمايد بو: ظاهراً امـام بـا ...)دگنهكار به نيكي كردن سزاوار تر

و آن مطلب اين اسـت  : اين سخن به مطالبي دقيق اشاره كرده است
بنا بر روش جبرگرايان، چون ذات گنهكـار در دنيـا اقتـضاي نيكـي

را دارد سزاوار است در آخرت نيز چنين باشـد زيـرا به خود كردن 
و چــون ذات انــسان نــشأهدر دو  تغييــري در ذات رخ نمــي دهــد

و درد رسـاندن بـه او بـه سـبب فرمانبردار،  در دنيا اقتضاي سـختي
. تكاليف سخت را دارد، سزاوار است در آخـرت نيـز چنـين باشـد
آنگاه امام به برخي مطالب دقيق اشاره فرمود كه مجال بـراي شـرح

و آنگاه تفويض را با اين سخن باطل فرمود كه  (آن نيست خداونـد:
ن .)گرداندبندگان را با واگذاري همه امور، مالك

: روايت شده است)ع(و امام صادق)ع(و در توحيد از امام باقر
همانا خداوند بر آفريدگانش بخشنده تر از اين است كه آنـان را بـر
و عزيزتـر از  گناهان مجبور كند، آنگاه به سبب آن گناهان كيفر دهد

و آن امر وجود نيابد  از. آن است كه امري را اراده كند راوي گويـد
د  و قدر منزلگاه سـومي هـست؟ آن و امام پرسيده شد آيا ميان جبر

و: فرمودند و آن گسترده تر از آن چيزي است كه ميـان آسـمان بله
و در اين باب همچنين از محمد بن عجـالن روايـت1».زمين است 

را: عرضه داشتم)ع(به امام صادق: شده كه مي گويد خداوند امـور

 
صـ1 ج3ح 360توحيد ح 159ص1، كافي و امر بين االمرين و قدر 9 باب جبر
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خداوند كريم تر از آن اسـت كـه: مودبه انسان ها واگذارد؟ امام فر
پس بندگان را بر افعالـشان: عرضه داشتم. امور را به ايشان واگذارد 

را: مجبور كرد؟ امام فرمود  خداوند عادل تر از آن است كه بنـده اي
1».بر فعلي مجبور كند آنگاه به سبب آن كار او را كيفر دهد

پيـامبر خـدا روايت شده اسـت كـه)ع(هم چنين از امام صادق
مي: فرمود)ص( و زشتي فرمان هر كس گمان كند خداوند به بدي

و بـدي  و هر كس گمان كند كه نيكي دهد بر خدا دروغ بسته است
به غير مشيت خداوند است خداوند را از سـلطنتش خـارج سـاخته 
و نيروي خداوند  و هر كس گمان كند كه گناهان به غير قوت است

ا  و هم چنين از مهـزم روايـت شـده2»ستاست بر خدا دروغ بسته
آن: فرمـود)ع(است كه امام صادق بـه مـن از آنچـه يـاران مـا در

و تفويض: عرضه داشتم. اختالف دارند بگوئيد  : امام فرمود! در جبر
خداوند بندگان را بر گناهان مجبور: عرضه داشتم. پس از من بپرس

».نيرومندتر استخداوند از اين سخن بر آنان«: ساخت؟ امام فرمود 
خداونـد«: امام فرمود» پس امور را به آنان واگذارد؟«: عرضه داشتم

پس اين امر چگونـه: عرضه داشتم».از اين كار بر آنان تواناتر است 
و رو كرد آنگاه فرمود  : است؟ امام دست خود را دو يا سه بار پشت

 كـه سخن امـام3».اگر در اين باره پاسخ تو را بدهم كافر مي شوي«
خداوند، از اين كار بـر آنـان نيرومنـدتر اسـت بـه ايـن: مي فرمايد

 
صـ1 ج6ح59 باب 361 توحيد .83ح1 باب51ص5و بحار االنوار
صـ2 2ح59 باب 359توحيد
ص59توحيد بابـ3 و تفويض 11ح 363 نفي جبر
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معناست كه خداوند نيرومندتر از آن است كـه چنـان بـر بنـدگانش
و آنان را مجبور نمايد كه مقاومت در برابر نيـروي انجـام  غلبه كند

و غير ممكن باشد  از. دهنده، باطل بلكـه او وقـوع فعـل اختيـاري
و از مجرا  ي اختيار او را مي خواهد پس آن فعـل را بـدون فاعل آن

1و از تحـف العقـول. اينكه اراده اش را باطل سازد انجام مـي دهـد

به شيعيان خود از اهـل اهـواز)ع(روايت شده است كه امام هادي
و مشتمل بر داليلـي  نامه اي مفصل نگاشت كه سرشار از تحقيقات

و ساير مطالب  و ايـن كتـاب براي اثبات امر بين االمرين دقيق است
گنجايش آن را ندارد كه آن را به طور كامل نقل كنيم امـا برخـي از 

ا)ع(آنچه امام هادي  . را بيـان مـي داريـمستاز پدرانش نقل كرده
آغـاز مـي)ع(پس از سخن امام صـادق: مي فرمايد)ع(امام هادي

(كنيم كه فرمود  و جايگاهي ميـا: و نه تفويض بلكه منزلت ن نه جبر
ــرينش ــالمت آف و س ــحت ــست از ص ــه عبارت ــاه ك ــن دو جايگ اي

و]تيتندرس[ و توشـه اي همچـون مركـب و مهلت كافي و آزادي
 چيزي است كـه امـام پنجپس اين. سبب برانگيزاننده فاعل بر فعل

آنگاه».آن را به عنوان كليات فضل الهي گرد آورده است)ع(صادق
پس صحت: را تفسير فرمود)ع(در پايان اين نامه سخن امام صادق 

و  و نيكي آفرينش را به كمال آفرينش انسان به واسطه كمال حواس

صـ1 و 460تحف العقول و اثبـات عـدل و تفـويض  رساله اي در رد بر اهل جبـر
ج و اين روايت را در بحار كر2 باب68ص5منزلتي ميان دو جايگاه، . ده اسـت نقل

روايت شده است بسياري به صـورت)ع(و مقاطعي كه در ضمن رساله از امام صادق
و غير آن نقل نموده اند . مفصل در كتب روايي چون بحار، وسايل، توحيد، خصال



112 
و اختيار  جبر

و تمييز و نادرست[ثبات عقل به] ميان درست و گشوده شدن زبان
و. سخن تفسير فرمود و آزادي راه را به اين تفسير كـرد كـه رقيـب

ف رمـان مراقبي بر او نيست كه او را از عمل به آنچه خداونـد بـه آن
و مهلت در زمان را بـه عملـي تفـسير كـرد كـه. داده است باز دارد 

و شـناخت بـر او انسان به وسيله آن از زماني كه تحـصيل معرفـت
و زمان عمر از آن بهره مند مي شود  آن.واجب است تا پايان وقت و

و بالغ شدن او تا زمان مرگ اسـت را. از زمان تمييز انسان و توشـه
و داش تن هزينه اي تفسير كرد كه انسان به وسيله آن بـر به توانگري

و  آنچه خداوند بر آن فرمان داده است كمك مي گيرد ماننـد توشـه
به. راحله حج  و سبب برانگيزاننده را به نيتي تفسير كرد كه انسان را

و عـضو احـساس آن قلـب اسـت و. تمامي افعال فـرا مـي خوانـد
اس)ع(همچنين از امام صادق ت كه از ايـشان پرسـيده روايت شده

شد آيا خداوند بندگان را بر گناهان مجبـور سـاخت؟ امـام صـادق
شد] سخن[خداوند از اين: فرمود آيا امور: عادل تر است پس گفته

و قدرتمندتر از آن است: را به ايشان واگذارد؟ امام فرمود او عزيزتر
مـردم«:و از امام صادق روايت شده است كه فرمود1.كه چنين كند 

كسي كه گمان مي كنـد امـر بـه او واگـذار: در قدر بر سه وجه اند 
خداونـد را در سـلطنش سـست كـرده]و با اين سخن[شده است 

و هالك مي شود  راو كسي كه گمان مي كند خداوند بندگان. است
م و بر آنچه تاب آن را ندارند . نمـود كلفبر گناهان مجبور ساخت

جـ1 ص/ 710ص5بحار االنوار  460تحف العقول
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در] با اين سخن[كه و گوينـده ايـن خداوند حكم خود ستم كـرده
را. سخن هالك مي شود  و كسي كه گمان مي كند خداوند بنـدگان

و بـر آنچـه تـوان ندارنـد به آنچه توان آن را دارند مكلف سـاخت
تكليف نكرد پس هنگامي كه كـار نيكـي انجـام مـي دهـد خـدا را 
و هنگامي كه بدي مي كند از او آمرزش مي طلبـد  سپاس مي گويد

1. مسلماني است كه به حقيقت رسيده استپس او

 از آنچـه اميـر امومنـان بـه عبايـه2در اواخر نامه)ع(امام هادي
اسدي خبر داد روايت مي كند، هنگامي كه از امام علـي از توانـايي
و كاري را انجام مي  و مي نشيند كه انسان به وسيله آن بر مي خيزد

ا  و آن كار را رها مي نمايد، پرسيد، از: مير مومنان فرمود دهد از تـو
اين توانايي مي پرسم آيا آن را بدون كمك خداوند مالك هستي يـا 

اميـر مومنـان. به همراه خدا مالك آن مي باشد؟ عبايه سـاكت شـد 
ب: فرمود ف. چه بگويم: عرضه داشت.گواي عبايه سخن :ودمـرامـام

و اگر بگـوي ي اگر بگويي بدون خدا مالك آن هستي تو را مي كشم
هم[آن را به همراه خداوند مالكي عبايه عرضه. تو را مي كشم] باز

بگـو آن توانـايي را بـه وسـيله: پس چه بگويم؟ امام فرمود: داشت
خداوندي كه آن قدرت را بدون نياز تو مالك اسـت، مالـك گـشته 

و. اي پس اگر آن توانايي را به مالكيت تو درآورد از بخشش اوست
و او مالـك چيـزي اگر آن را از تو بگي  و آزمايش اوسـت رد امتحان

 
جـ1 ح9ص5بحار االنوار و ستم از خداونـد ج خـصا/14 باب نفي ظلم ص1ل

.مردم در قدر بر سه دسته اند. 195
جـ2 ص/24ص5بحار االنوار  213تحف العقول
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و بر آنچه تو را توانـا سـاخته، توانـا است كه به ملكيت تو درآورده
و نيرو آيا نشن. است  را مي طلبند در هنگامي يده اي كه مردم توانايي

و توانايي جز بوسيله خداوند ممكن نيست: كه مي گويند . هيچ نيرو
 تفسير اين سخن چيست؟ امـام اي امير مومنان: عبايه عرضه داشت

از: فرمود هيچ نيرويي براي جلوگيري از گناهـان جـز بـا عـصمتي
و هيچ توانايي بر بنـدگي خداونـد جـز بـا كمـك او  ناحيه خداوند

و)ع(آنگاه امام هادي. نيست  روايت ديگري از پدرانش نقل مي كند
و جايگـاه در ميـان دو جايگـاه و[شروع در بيان اين منزلـت جبـر

و آن را از خورشـيد] فويضت و اثبات آن اقامه دليل بر آن مي كنـد
عالوه براينكه هر يك از امامان كه خود مصداق. آشكارتر مي نمايد

و  و حكمت خداوند هستند، سـخنان كـاملي در ايـن موضـوع علم
و پرده اي بـر روي ايـن  بياناتي آشكار كننده براي اين منزلت دارند

.حقيقت باقي نگذارده اند

 دفع شبهه از حديث قدسي

: خاتمه اين سخن در بيان چند امر است
به مضمون حديث)ع( امامان معصوم1در برخي از روايات: اول

اي بنده من همانـا مـن بـه«قدسي تمسك جسته اند كه مي فرمايد 
و تو به بدي هايت از من سزاوارتري  2»نيكي هايت از تو سزاوارترم

جـ1 و قدر حديث1به اصول كافي و اراده حـديث12 باب جبر و6و باب مشيت
و كتب روايي ديگر13 حديث55و باب10 حديث59توحيد باب

جـ2 ح 152ص1كافي، و اراده صو همچن6 باب مشيت ص3ح 157ين  159و
ج12ح آن3ح4ص5و در بحار و غير
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ش بهه اي است كه چه بسا بر اين جملـهو مقصود از اين سخن دفع
ا  و حاصل شبهه كهينوارد مي شود و: است نسبت فعل در بندگي

و در هـر دو مـورد، از  و انسان نسبت واحدي است گناه به خداوند
و از سويي ديگر بـه انـسان منتـسب اسـت  پـس. سويي به خداوند

 اولويت يافتن از دو طرف چه وجهي دارد؟ 
چ : ند وجه ذكر شده استدر پاسخ اين شبهه

وـخداوند در مقابل نيروهاي نفساني: اول  كـه سـپاهيان جهـل
آن، غضبدناداني هستند مانن و مانند راـ طمع  نيروهـاي رحمـاني

و رحمان تعبير نمـود قرار داد كه در روايات از آن به سپاهيان عقل
و  و در بنـدگي و پيروي از نفس مجبـور نباشـد تا انسان بر اطاعت

وگ مقدم داشتن ترجيح دهنـده هـاي الهـي بر ناه اختيار داشته باشد
پس هنگامي كه نيروهاي نفساني بـا نيروهـاي رحمـاني. توانا باشد 

و شخص مرجحات الهـي را مقـدم داشـت خداونـد  تعارض نمود
و اگر مرجحـات نفـساني] نيك[متعال به اين كردار  سزاوارتر است

پي  و سپاهيان ناداني روز شدند خـود انـسان بـه ايـن را مقدم داشت
سزاوارتر است زيرا جهت الهي مغلوب شده اسـت،] ناپسند[كردار 

.منافاتي ندارد] كه شرح آن گذشت[پس امر بين االمرين با اولويت 
در روايات فراواني وارد شده است كه برخي نيكي ها زمينه: دوم

و قـ  ليتي بـه انـسان مـي بخـشد تـاابساز نيكي هاي ديگري اسـت
داوند او را براي اموري كه موجب خشنودي اش مي شود موفـقخ

و اين جمله. همانگونه كه برخي گناهان موجب خواري است. دارد
و حاصل مفاد آن چنين است كه اگر انسان ناظر بر اين مطلب است

را. اطاعت كند خداوند به آن پيروي سزاوارتر است  چون او انـسان
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و اگر  انسان نافرمـاني كنـد، خـود بـه آن بر اين بندگي موفق داشته
و شهواتش. نافرماني سزاوارتر است چون در اين كار از هواي نفس

منشأ اولويت اين است كه خداوند نعمـت: سوم. پيروي كرده است 
و بـه اسـتفاده از آن  و غير آن را بخشيده و احساس و قدرت وجود

فه خود پس اگر انسان چنين كند به وظي. در محلش فرمان داده است
و با اين همه خداوند سرپرست نيكي است كه انـسان را  عمل كرده
و نعمـت خداونـد را  و اگر انسان چنين نكند بدان توانايي بخشيده
در غير محلش استفاده نمايد، اين كار را بـا اختيـار نادرسـت خـود 

در. انجام داده است  و ذيـل ايـن جملـه و اين سخن نيكويي اسـت
ف (رمايدبرخي روايات كه مي گناهان را به نيروي من كه در تو قرار:

1.آن را تائيد مي كند) دادم مرتكب شدي

و شقاوت  حقيقت سعادت

و سركـشي: امر دوم گذشت كه محقق خراساني اعتقاد دارد كفر
و ايـن. تابع اختياري هـستند كـه ناشـي از مقـدمات آن مـي باشـد 

و نگون بختي ذاتي كفـر و سركـشي مقدمات خود ناشي از شقاوت
و مالزم ذات اين دو است دو. است كه همراه و براي اين سـخن از

(اول: روايــت شــاهد آورده اســت خوشــبخت در شــكم مــادرش:
و نگون بخت در شكم مادرش نگـون بخـت اسـت  و2)خوشبخت

جـ1 ح 157ص1كافي و امر بـين االمـرين و قدر ج/3 باب جبر 15ص5بحـار
ح و ستم از خداوند آن20باب نفي ظلم و غير

صـ2 و قدريه 227تفسير قمي و شقاوت زهـد 356توحيد. رد جبريه  باب سعادت
ج.ن سوم هجري اهوازي از علماي قر جز آنكه متن روايـات. 157و9ص5و بحار



 شقاوتو سعادتقتيحق
117 

(دوم و نقـره هـستند: و محقـق1).مردم معادني چـون معـادن طـال
2.آورده نمي شودخراساني مي فرمايد كه براي امر ذاتي علت

و شقاوت دو امـر ذاتـي نيـستند زيـرا سـعادت: اشكال سعادت
و  و آسـايش ابـدي عبارتست از آنچه موجب وارد شدن در بهشت
و نگون بختـي عبارتـست از  و شقاوت لذت هاي جاودان مي گردد

و دردها مي گردد  و كيفرها و اين. آنچه موجب وارد شدن در آتش
و آن سخن پس از بيان حقيقت سعا و شقاوت آشكار مي گردد دت

و فعليت آن شـي: اينكه سعادت هر چيز رسيدن آن به نهايت كمال
و آن فعليت تامه از تمـامي اسـتعدادهاي  به حسب نوعش مي باشد

آن.و اين مرتبه واالي سعادت اسـت. نوع آن شيء است  در مقابـل
 شقاوت مطلق قرار دارد كه عدم كمال از موضوعي است كه قابليت 
و ميان اين دو نقطه مراتبي است كه به شماره در نيايد . كمال را دارد
و در انـسان كمتـر اسـت و چون مرتبه واالي سعادت بسيار انـدك
بلكه از ابتداي خلقت تا پايان آن، انسان كامل به تمام معنـاي كلمـه
و آن بـا  كه به نهايت فعليت ايـن نـوع رسـيده باشـد در يـك فـرد

و فرستادگان محمد شرافت ترين پيامبر  پس)ص(ان ، منحصر است
و بـه ميـزان به ناچار سعادت هر انساني با شـقاوت آميختـه اسـت
و نگون بختـي  كاستي بهره انسان از سعادت، او بهره اي از شقاوت

 
(چنين است و نگـون: خوشبخت كسي است كه در شكم مـادرش خوشـبخت باشـد

و در برخـي روايـات كلمـه) بخت كسي است كه درشكم مادرش نگون بخت باشـد 
. نگون بخت بر خوشبخت مقدم شده است

جـ1 ج/ 197ح 177ص8كافي  5821ح 380ص4فقيه
صـ2 68كفايه االصول
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از: هنگامي كه اين سخن را دانستي بدان. دارد و شـقاوت سـعادت
و كا  و پيروي كه موجب نزديك شدن به خداوند مل گـشتن اطاعت

و سركشي كه موجب دوري انسان  اسـت] از خداونـد[انسان است
از] برگرفته مي شود[انتزاع مي يابد  و به دليل كاسـتي بهـره انـسان

و سركـشي ناشـي از شـقاوت كمال، اينكه اطاعت ناشي از سعادت
و اين دو امر ذاتي نيستند گفته نـشود كـه منـشأ. باشد معنايي ندارد

 كه در روايـات بـه سـپاهيانـصفات نفسانيو شقاوت از سعادت 
و جهل تعبير مي شود زيرا چنـين پاسـخ. از امور ذاتي استـعقل

خداوند با حكمت كامل خود به هر مكلفـي دو نيـرو: داده مي شود 
و بدي فرا مي خوانند  و. بخشيد كه او را به سوي نيكي يكـي عقـل

د. ديگري جهل  عـوتش بـهو صفات نيكويي آفريد كـه عقـل را در
و رذايلي را ضد آن صفات نيكو آفريد  سوي نيكي تقويت مي نمايد

پـس صـفات. كه جهل را در دعوتش به سوي بدي تقويت مي كند 
و صفات ناپسند به گروه ديگر اختصاص نيافـت  نيكو به يك گروه

و بـه: تا گفته شود  و برخي ديگر ذاتا برخي از مردم ذاتاً خوشبخت
ب  و اما روايـات اول كـه محقـق».خت هستند اعتبار منشأشان نگون

خراساني به آن استناد كرد هر چند در ظاهر بر آنچـه اختيـار كـرده
.داللت دارد ولي مي بايست به دو دليل از ظاهر آن صرف نظر كرد

آنگونه كه از امامان وارد شـده اسـت برخـي روايـات: دليل اول
و ايـن وارد شده از سوي معصومين، برخي ديگر را تفسير مي   كنـد

روايت نيز در روايات ديگري چنين تفسير شده است كـه خداونـد
در حالي كه انسان در شكم مادرش اسـت مـي دانـد كـه او اعمـال 

را  بـه روايـت. سعادتمندان را انجام مي دهد يا اعمال نگون بختان
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( بنگر كه مي گويد1ابن ابي عمير از معناي سـخن)ع(از امام كاظم:
(سيدم كه فرمودپر)ص(پيامبر  نگون بخت كسي است كه در شكم:

و خوشبخت كـسي اسـت كـه در شـكم است مادرش نگون بخت 
نگون بخت كـسي: فرمود)ع(امام كاظم .) مادرش خوشبخت است

است كه خداوند در حالي كه او در شكم مادرش است مي داند كـه 
و خوشبخت كسي است كه  او اعمال نگون بختان را انجام مي دهد

اوند در حاليكه او در شكم مادرش است مي داند كـه او كـردار خد
.)سعادتمندان را انجام خواهد داد

با چشم پوشي از روايات تفسير كننده چـاره اي از صـرف: دوم
و سپس. نظر از ظاهر آن روايات نيست زيرا كسي كه فرمانبردار بود

و سپس فرمانبردار گـشت آيـا در شـك  م گنهكار شد يا گنهكار بود
مادرش نگون بخت يا خوشبخت است؟ اگر خوشبخت اسـت الزم
و نگون بخت نباشـد،  مي آيد كه نگون بخت در شكم مادرش شقي

 شقي گشته است يا الزم مي آيـد كـه را او در هنگام نافرماني اش زي
ميو اگر نگون بخت. از شقاوت نباشد نافرماني او ناشي  است الزم

د نباشد چون در هنگام دتمنآيد كه خوشبخت در شكم مادرش سعا
تمند گشته است يا الزم مـي آيـد اطـاعتش ناشـي از اطاعتش سعاد

با آنچه پـيش از ايـن برگزيـده: اما روايت دوم. سعادت ذاتي نباشد 
و: زيرا مفاد آن چنين است. بيگانه است  همانگونه كـه معـادن طـال

و بد تقسيم مـي شـود مـردم نيـز بـا  و به نيك نقره گوناگون است
و ايـن بـاا و صفات نفـساني گوناگوننـد و استعدادها ختالف غرايز

 
و شقاوت حديث58توحيد بابـ1  356ص3 باب سعادت



120 
و اختيار  جبر

سلب اختيار مالزمه اي ندارد، بلكه اختيار در همگان موجود اسـت
و.و هيچ كس بر اطاعت يا سركشي مجبور نيست  اين سـخن كجـا

و شقاوت ذاتـي  و سركشي ناشي از سعادت اين كه بگوئيم اطاعت
. است

 اختالف مردم در صفات نفساني

پنهان نيست كه ما تساوي تمامي افـراد در مرجحـاتي كـه: سوم

و  و سركشي فرا مـي خوانـد انسان را به برگزيدن بندگي يا عصيان
و جهل هستند در  عدم دخالت صفات نفسي كه همان سپاهيان عقل

زيرا اين سخن مخالف امـور آشـكار. اين گزينش را ادعا نمي كنيم 

و روايات مستف  و آيات شريفه و فراوان آن را رد مي كند است . يض
و مي گـوئيم انـسان: بلكه وجود اختيار در همگان را ادعا مي كنيم

و انسان گنهكار با اختيار خـود  مطيع با اختيار خود اطاعت مي كند
و اال اگر بر آن فعل مجبـور بـود،  با تكليف به مخالفت بر مي خيزد

و بـر  و نه نافرمان بـود  آن فعـل مـستحق به نسبت آن فعل نه مطيع
و كيفر نبود در: به عبارت ديگر. پاداش مي بايست تمـامي مكلفـان

و پـاداشرقد و ترك فعل با هم مشترك باشند تا تكليف ت بر فعل
اش.و كيفر صحيح باشد اما بـيش از ايـن بـه گونـه اي كـه الزمـه

تساوي همگان در استعداد صفات نفـساني باشـد كـه بـه برگزيـدن 
و در اختالف مردم در طاعت يا سركشي فر  ا مي خواند، الزم نيست

و مانند آن و صفات نفساني مانند اختالف ايشان در زيبايي استعداد

و منعي نيست  و صفات نفساني بر دو قسم. محذور و آن استعدادها
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و يا سركشي و از اطاعت و ارادي است است، دسته اي كه اكتسابي
ت فراواني وارد شده است همانگونه كه در رواياـبه دست مي آيد 

و به انسان ايـن كه برخي نيكي ها زمينه ساز نيكي هاي ديگر است

 كه خداوند او را براي انجـام امـوري كـه مـورد قابليت را مي دهند
خشنودي خداوند است، موفق دارد همانگونـه كـه برخـي گناهـان

و صفات نفساني كـهبموج و دسته اي از استعدادها  خواري است
و در هر حال موجـب سـلب از امور  غير اختياري به دست مي آيد

و به دليل برخي مناسـبت هـا كـه بـر شـما. قدرت انسان نمي شود
: پنهان نيست مي بايست در دو مسأله بحث كنيم

 مسأله بداء در تكوين: مسأله اول

و آنچه از در ميان دانشمندان ما در اعتقاد به بداء اختالفي نيست

ف  خر رازي بيان شده است كه اماميه اعتقادي به محقق طوسي در رد

د او بدايي است كـه فخـر دارند، در اين متعين است كه مقصونءبدا

رازي به اماميه نسبت داده است، يعني آنكه خداوند به چيزي اعتقاد

داشته باشد سپس برايش آشكار شود كه امر بـه خـالف آن چيـزي 

ازو با اين توضيح، اين. است كه اعتقاد دارد  كه گروهـي از محققـان

و عالمه مجلسي   اين پاسخ شيخ طوسي را غريـب1جمله سيد داماد

جـ1  مراجعه نما كه عالمه سخن فخر رازي را نقـل نمـود 123ص4به بحار االنوار
و همچنين متن ايراد شيخ طوسي در نقد و معاند متصف كرد واو را به ناصبي متعصب

و از چنـين بيـاني تعجـب كـرده سخنان او را نقل كرده هر چند از آن خش  نود نگـشته
.است
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به هـر حـال آيـه.و دور از ذهن بر شمرده اند، پاسخ داده مي شود

و هر چه بخواهد ثابت مـي( شريفه  خداوند هر آنچه بخواهد محو

و ام الكتاب در نزد اوست   بر بداء در تكوين گـواهي مـي1)گرداند

بر.و معناي اين آيه بر تو خواهد گذشت دهد و روايات فراواني نيز

اين مساله داللت دارد مانند روايت زراره از امام باقر يا امام صـادق

(كه فرمود)ع( و2.) پرسـتيده نـشدءخداوند به چيـزي چـون بـدا:

و غيـر آن دو از امـام و حفـص بـن بختـري روايت هشام بن سالم

آي)ع(صادق و هـر(ه كه در تفسير خداوند هر آنچه بخواهـد محـو

(فرمود) آنچه بخواهد ثابت مي گرداند  را: و آيا جز آنچه ثابت بـود

و جز آنچه موجود نبود را ثابت مي نمايد و روايـت3)محو مي كند

در چيـزي خداونـد«: كه فرمـود)ع( بن سنان از امام صادق عبد اهللا

 حاصل كندء در آن بدا به وجود نياورد مگر آنكه، پيش از آنكهءبدا

و روايت ابن ابي عمير از هشام بن سالم از4»در علمش موجود بود

(كه فرمود)ع(امام صادق به:  بـزرگءماننـد بـدا] چيـزي[خداوند

صو روايت ري5.)داشته نشد شنيدم امام رضا: لت كه مي گويدان بن

آن«: فرمود)ع( كـه خداوند هرگز پيامبري را برنيانگيخت جـز بـراي

 
 سوره رعد39آيهـ1

جـ2  146ص1 باب بداء حديث1اصول كافي
جـ3  146ص2 باب بداء حديث1اصول كافي
جـ4  148ص9 باب بداء حديث1اصول كافي
صـ5 ح 333توحيد ج/2 باب بداء ح 146ص1كافي 1 باب بداء
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و به بدا و روايـت1». در نزد او اقرار نمايـدءشراب را حرام گرداند

(مي فرمود)ع(ي كه مي گويد شنيدم امام صادقنجه مي: اگر مردم

دانستند سخن گفتن درباره بداء چـه پاداشـي دارد از سـخن گفـتن 

و روايات متواتر ديگري كه در ايـن2).درباره آن سستي نمي كردند 

ا . اسـتءامـا سـخن در مقـصود از بـدا. سـت خصوص وارد شـده

فخر. مخالفان، آنچه از آن بيزاري مي جويند را به شيعه نسبت دادند

(رازي در تفسير اين آيه كه مي فرمايد  خداوند هـر آنچـه بخواهـد:

(مي گويد)و هر آنچه بخواهد ثابت مي گرداند،محو شـيعيان مـي:

و بـدا: گويند اءبداء بر خداوند جـايز اسـت يـن معناسـت كـه بـه

خداوند به چيزي اعتقاد داشته باشد آنگاه برايش آشكار شود كه امر 

3.)به خالف آن چيزي است كه اعتقاد دارد

 سخن علماي ما در معناي بداء

:علماي ما در تحقيق بدا معاني ذكر كرده اند
 در پاسخ سئواالت اهل ري كـه4سخن سيد مرتضي: معناي اول

و ادعـا كـرده اسـت كـه مقصود از بدا: مي گويد ء همان نسخ است

و نزديك به اين معنا سـخن. بداء از معناي لغوي نسخ خارج نيست

صـ1 ح باب بدا333توحيد ج6ء 28ح 135ص76و بحار

صـ2 7و6و2ح 334و 333توحيد باب بداء

جـ3 ، تفسير آيه14-13تفسير كبير فخر رازي

جـ4  117ص1رسائل مرتضي
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 است، جز آنكه شيخ تصريح كرده است اطالق1شيخ طوسي در عده

و مجازگويي است و فيلـسوف بـزرگ. بداء بر نسخ با نوعي توسع

ا م لـضي سيد محمد باقر دامـاد در نبـراس عنـا اء بـا ايـن دو در ايـن

2.همراهي نموده است

: سخن شيخ صدوق در كتاب توحيد كـه مـي گويـد: معناي دوم
ي آنگونه كه مردمان نادان گمان مي كنند بـداي از روي پـشيمانءبدا

نيست اما مي بايست اقرار كنيم كه بداء براي خداوند متصور اسـت
و معناي بدا  ازءو  ايـن اسـت كـه خداونـد مـي توانـد بـه چيـزي

و او را پيش از هر چيـزي بيافرينـد آنگـاه آن آفريدگانش  آغاز كند
و به او به امر و شروع به آفرينش غير آن نمايد شيئي را از ميان ببرد
خود فرمان دهد آنگاه از مثل آن باز دارد يا از چيزي نهي كند آنگاه 

3.به مانند آنچه نهي كرده است فرمان دهد

ب: معناي سوم  بيـان4ر اصول كـافي آنچه برخي محققان در شرح
و محدث كاشـاني در كتـاب وافـي  در ايـن سـخن از او5داشته اند

ج�عدـ1 و بيان شرايط(485ص2 االصول شيخ طوسي فصلي در ذكر حقيقت نسخ
و بداء و جدايي بين آن )آن

سخن او را چنين نقل كرده) اس الضياء في تحقيق معني البداءنبر(بسياري از كتابـ2
و. منزلت بداء از تكوين منزلت نسخ در تشريع است: اند پس هر آنچه در امر تشريعي

و مكنونات زماني بداء است  نسخ گويا بـداء. احكام تكليفي نسخ است در امر تكويني
ـ  و بـه ن و در قضا و بداء گويا نسخ تكويني است سبت جنـاب قـدس بـدايي تشريعي

.)نيست
صـ3  بداء54 باب 335توحيد
جـ4 .245ص4شرح اصول كافي، مولي محمد صالح مازندراني
جـ5 ج 507ص1وافي و بحار ج3 باب 128ص4 باب بداء و نسخ، ص54 بداء

و ام الكتاب4 باب 364 و امام مبين و كتاب مبين و لوح محفوظ ، قلم
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نيروهاي آفريده شـده فلكـي: پيروي كرده است كه چنين مي گويد
به تفاصيل اموري كه در آينده واقع خواهد شد بـه صـورت يكجـا 

بلكه حوادث اندك اندك. زيرا آن امور نامتناهي است. احاطه ندارند 
و نظـاميو دسته دس  و علل خـود بـه صـورتي مـستمر ته با اسباب

پس هر گاه براي. استقرار يافته در آن نيروهاي فلكي نقش مي بندد 
دن امـري در ايـن عـالم شـ آن قواي فلكي، علم به اسـباب حـادث 

حاصل شد، به وقوع آن امر در عالم حكم مي كنند پس آن حكم در 
 موجـب وقـوعو چـه بـسا، برخـي اسـباب. آن قوي نقش مي بندد 

 اگـر آن سـببـحوادث تاخير يابند، بر خالف آنكـه بقيـه اسـباب
به. موجب آن حوادث مي شدندـمتاخر نبود و براي قوا هنوز علم

،آن تاخير برخي اسباب حاصل نگشته است، زيرا بر سبب آن سبب
و اطالع ندارند آن. علم و آنگاه هنگامي كه زمان آن سبب فرا رسيد

سب  ب اطالع يافتند به خالف حكم اول، حكم مـي نماينـد قوا بر آن
و حكم ديگر ثابت مـي پس نقش حكم اول از آن قوا محو مي شود

پس هنگـامي كـه نفـس.و اين سبب بداء در امور عالم است. گردد
آن)ع(پيامبر يا امام  و در آن قـوا برخـي از به آن قوا متصل گـردد

 مي تواننـد از آن چيـزي را مشاهده نمايند] كه بيانش گذشت[امور 
ديده يا با نور ديدگانشان مشاهده كرده يا به را كه به چشم قلب آن

اما نسبت تمامي آن به خداونـد. گوش قلبشان شنيده اند خبر دهند 
است زيرا هر آنچـه در عـالم ملكـوت جريـان مـي يابـد بـه اراده 

 بلكه فعل ايشان به عينـه فعـل خداونـد. خداوند جريان يافته است 
پس هر نوشته اي كه در اين الواح است، پس از قضاي سابق. است



126 
و اختيار  جبر

او كه به قلم اولش نگاشته شده، براي خداوند نيز نگاشته شده است
و صحيح است كه خداوند خود را به اين اعتبار به امثـال آن معـاني 

. متصف مي نمايد
 كـه چنـين مـي1سخن فاضل مدقق ميـرزا رفيعـا: معناي چهارم

و فـيض] محفـوظ[ي امور در لـوح تمام: گويد نقـش بـسته اسـت
و نفوس علو  و نفوس سفلي گـاه رساننده از آن لوح بر فرشتگان ي

 است كه حكمت اقتضا لق منسوخ به حسب آن چيزي امر عام يا مط
و امر مبين تا زماني كه حكمت، فيـضان آن را در آن زمـان مي كند

و شـبيه آن،و از اين نفو. اقتضا مي كند به تاخير مي افتد س علوي
اث به و پـس بـداء عبارتـست از ايـن.ت تعبير مي شودباكتاب محو

.تغيير يافتن در آن كتاب
ائمـه: كه چنـين مـي گويـد2سخن محقق مجلسي: معناي پنجم

ردءمعصومين درباره بدا   فراوان سخن گفته انـد تـا كـالم يهـود را
را[ اسـت همانا خداوند از امر فارغ شده: نمايند كه مي گويند و آن

و برخي معتزله را رد مي نمايند كـه] به كناري وانهاده و سخن نظام
در: مي گويند و تقـدم خداوند تمامي موجودات را به يكباره آفريد

و سخن برخـي فالسـفه را رد مـي. ظهور موجودات واقع مي شود 

اـ1 لدين محمد بن حيدر طباطبايي نائيني مشهور بـه ميـرزا رفيعـا متـوفي ميرزا رفيع
و كالم بود 1080 و متبحر در حكمت .و مدفون به اصفهان از مشاهير علماي عصرش

و تاليفات فراواني چون شرح اصول در نزد عالمه شيخ بهاء الدين عاملي شاگردي كرد
و غيــر آن دارد ج. كــافي، رســاله تــشكيك ج 148ص11بــه الذريعــه 96ص13و

ج. مراجعه نما . ببين250ص4اما متن كالم او را در بداء در شرح اصول كافي
جـ2 ص4بحار االنوار، و نسخ129-130،  باب بداء
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نمايند كه مي گويند خداوند به حقيقت تنها در عقل اول اثـر گـذار
: سخن گروهي ديگر از فالسفه را رد نمايند كه مـي گوينـدو. است

و و ترتب موجـودات خداوند تمامي آفريدگانش را به يكباره آفريد
را. آفريدگان تنها در زمان هاست  امامان معصوم تمامي اين سـخنان

و ثابت كردند كه خداوند هر روز در كاري است  از. نفي كردند گاه
و به وجود آو  و زنده ميان برون شيئ و ميراندن شخص ردن ديگري

و كارهاي ديگر . ساختن ديگري
پ .دازيمردر اين زمينه سخنان ديگري نيز هستند كه به آن نمي

 سخن حق در معناي بداء

: حقيقت امر در اين مقام متوقف بر بيان چند امر است
ي آنچه در عالم وجود رخ مي دهد شكي نيست كه تمام: امر اول

و سلطت و وجود هر ممكني وابـسته بـه حت قدرت ه خداوند است
و اين امري بديهي است . مشيت خداوند است

و: امر دوم تمامي اشياء تعيني علمي در علم ازلي خداوند دارنـد
و گاه به قضاي او تعبير مـي  از اين تعين علمي گاه به تقديرخداوند

م بادي شود اما علم الهي تنها به موجودات تعلق ندارد بلكه از جهت
اين، چـون تمـاميربناب.و خصوصيات موجودات به آن متعلق است 

و اراده بـه  و وابسته به تعلق مـشيت ممكنات تحت قدرت خداوند
آن هستند، پس علم به ممكنات از ابتدا با قدرت خداوند بـر آن هـا 

و تقـدير. در هنگام ايجادشان منافاتي ندارد  و معناي قضاي خداوند
 اشياء آنگونه كه هستند در علـم ازلـي الهـي كه تمامي او اين است

و اختيار متعين اند به اينكه وجود اشياء بر اين وابسته است كه اراده
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و مفاسد مختلف با تفاوت اوضـاع و مشيت به حسب آنچه مصالح
.و شرايط اقتضا مي كند به آن تعلق بگيرد

نسبتي به علت تامه: وجود هر موجودي دو نسبت دارد: امر سوم
و نـسبتي بـهخ ود كه عدمش با وجود علت تامه اش محـال اسـت
و آن ضي اش كه شيء در وجود خود به همراهتمق مقتضي به شرط

و عدم موانع شيئي وجود. عدم مانع نيز نياز دارد پس با وجود شرط
و با وجود مانع يا فقدان شرط محقق نمي شود  بنابراين بـا. مي يابد

آنت تحقق مقتضي ظاهر، آن شيئي اس  آنگاه پس از وجود مـانع، از
و بـه. خالف آنچه از مقتضي ظاهر مي شود، آشكار مي گـردد شئ

عياشي از فـضيل روايـت: اين امر برخي از روايات اشاره مي نمايد
برخـي امـور،«: مي فرمود)ع(شنيدم امام باقر: مي كند كه مي گويد 

و برخـي امـور، امـوري اسـت كـه در  و ناگزيرند نـزد امور حتمي
و هـر آنچـه  خداوند متوقف است، هـر آنچـه بخواهـد پـيش آورد
و هيچ كس  و هر آنچه بخواهد ثابت مي كند بخواهد محو مي نمايد

و اما آنچه فرستادگانـ يعني امور متوقفـرا بدان   مطلع نساخته،
و،آورده انــد و پيــامبر و خداونــد ســخن خــود  امــوري موجودنــد

1».شمردفرستادگانش را دروغ بر نمي

.و روايات ديگري نيز همچون اين روايت موجود است
چون دانستي كه علم خداوند بر واقعيت اشياء تعلـق: امر چهارم

گي   نمـي افزايـد، پـس رد، زيرا كشف شئ بـر واقعيـت آن شـئ مي

جـ1 ج13 آيه 217ص2تفسير عياشي ج65 سورع رعد  119ص4و بحار االنوار
.ده شده استاستفا) جائيه(از) كائنه(كه در آن به جاي لفظ
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و مفاسد اقتضا مي كنـد بـه هنگامي كه واقع به حسب آنچه مصالح
حالت، به شئ متعلق است مشيت خداوند وابسته باشد، علم بر اين 

ش  شو اال اين علم، علمي به و كشف ئ بر واقـعئ آنگونه كه هست
.خودش نبود

 از جهـت علـل تامـه آن علم به اشياء: خداوند دو علم دارد پس
و علـم و آن علمي است كه اصال در آن بدايي رخ نمي دهـد اشياء

وجـود به اشياء از جهت مقتضيات آن اشياء كه تاثير آن متوقف بـر 
و نبود موانع است  و اين علم ممكن اسـت كـه بـه خـالف. شروط

به.دآنچه با نبود شرط يا وجود مانع ظاهر شده است، آشكار گرد و
امام رضـا. اين معنا بسياري از روايات امامان معصوم اشاره مي كند

: مي فرمـود)ع(علي«: در حديثي به سليمان مروزي مي فرمايد)ع(
ا و فرستادگانش:ستعلم بر دو دسته علمي كه خداوند به فرشتگان

و  و خداونـد سـخن خـود آموخته است كه اين علم موجود اسـت
و علمي كه در نـزد  و فرستادگانش را دروغ بر نمي شمرد فرشتگان
و هيچ كس از آفريدگانش بـر آن آگـاه نيـست، هـر  او انباشته شده

و هر آنچه بخواهد به  و آنچه از آن بخواهد پيش آورد تاخير افكنـد
و اثبات كند   در كافي از ابـو بـصير از امـام1»هر آنچه بخواهد محو

: خداوند دو نوع علـم دارد«: روايت شده است كه فرمود)ع(صادق
و بدا و انباشته شده كه جز او نمي داند وءعلمي پنهان  از آن اسـت

و و پيـامبرانش آموختـه و فرستادگان علمي كه خداوند به فرشتگان

 
ص66توحيد بابـ1 و سـليمان مـروزي مـتكلم خراسـان  در ذكر مجلس امام رضا

ج1ح 444 96ص4 بحار االنوار
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 اگر در آنچه گفتيم بينديـشي برايـت آشـكار1» نيز آن را مي دانيم ما
و اثبـات مي شود كه بداء در قضاي موقوف كه از آن به لوح محـو
و  تعبير مي شود، راه دارد اما در قضاي حتمي كه از آن به ام الكتاب

در نزد خدا تعبير مي شـود، محـال اسـت) جمع شده(علم مخزون 
. بداء واقع شود

ا در رو : بن سنان از امام صادق آمده است كه فرمـودهللايت عبد
خداوند در چيزي بداء نكرد مگر آنكه آن شي پيش از آنكـه مـورد«

و  و در روايت جهنـي از2».ع شود در علم خداوند موجود بوداقبدا
ءهمانا خداوند از روي ناداني بـدا«: امام صادق آمده است كه فرمود

ر3.»به وجود نياورد )ع(ويات منصور بن حازم از امام صـادقو در
آيـا امـروز چيـزي«: به امام عرضه داشـتم: آمده است كه مي گويد

نـه،«: امام فرمـود» وجود دارد كه ديروز در علم خداوند نبوده است 
بـه«: عرضه داشـتم».چه كسي چنين گفته كه خداوند خوارش كند 

و آنچه تا رو  ز قيامـت خواهـد من بگوئيد آيا آنچه پيش از اين بوده
بلـه، پـيش از اينكـه خداونـد: فرمـود. بود در علم خداوند نيـست

و روايات بسيار»4].در علم خداوند بوده است[آفريدگان را بيافريند 
عالمه مجلسي نيز به آنچه ذكر كرديم اشاره. ديگري كه وجود دارد

و مي گويد  (مي كند و روايات داللت مـي كنـد كـه: بدان كه آيات
آ خداون آنفد دو لوح و آنچه از موجودات رخ مـي دهـد را در ريد

 
جـ1 ح 147ص1كافي 8 باب بداء
جـ2 ح1كافي  148ص9 باب بداء
جـ3 ح1كافي  148ص10 باب بداء
جـ4 ص1كافي 11و10و9ح 148 باب بداء
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يكي لوح محفوظ كـه در آن اصـال تغيـري رخ نمـي. دو ثبت نمود
و اثبـات كـه  و ديگري لـوح محـو و مطابق علم خداوند است دهد
و آنگـاه آن را بـه سـبب  خداوند در آن چيـزي را اثبـات مـي كنـد

ست محـو مـي حكمت هاي فراواني كه بـر خردمنـدان پوشـيده نيـ 
آنسا50مثال در آن مي نويسد كه عمر زيد. نمايد و معناي ل است

تضاي حكمت اين است كـه عمـر او ايـن مقـدار چنين است كه مق
. باشد اگر آنچه مقتضي طول عمر يا كاستي آن اسـت انجـام ندهـد 

و بـه50پس هنگامي كه مثال صله رحم كند  سال را محو مي كنـد
ا60جاي آن و آن مي نويسد  سـال40گر قطع رحم كند بـه جـاي

وو در لوح محفوظ اين است كه او صله رحم مـي. مي نگارد كنـد
همانگونه كه طبيب ماهر هنگامي كـه بـر. سال مي شود60عمرش 

مزاج شخص آگاه گشت حكم مي كند كه عمرش بـه حـسب ايـن 
را. سال است60مزاج  و بميرد يـا انـساني او پس اگر سمي بخورد

و  يي به كـار بـرد كـه مـزاجش را دوااز اين عمر كم شود يا بكشد
و بر آن عمر بيفزايد مخال  تي با سـخن پزشـك نـشدهفتقويت نمايد

و تغيير واقع در اين لوح بداء ناميده مي شود يا به ايـن دليـل. است
مانند ساير مواردي كه بر خداونـد اطـالق. كه تغيير شبيه بداء است

و مانند آن مي شود باشد مانند ابتالء  و مسخره كردن يـا بـه. استهزا
اين دليل كه اين تغيير بـراي فرشـتگان يـا آفريـدگان هنگـامي كـه 
خداوند به امر اول خبر دهد، بر خالف آنچه از ابتدا به آن آگاه شده 

1.بودند آشكار مي گردد

ج بحار االنـ1 ص3 باب4وار  130 بداءو نسخ
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 تنبيهات

: پايان سخن در اين مقام با اشاره به چند امر است
و مـا بيـان معناي بداء: امر اول  كه از روايات برگرفته شده بـود

و مـي داشتيم، ظاهر آيه كريمه اي است كه پـيش از ايـن گذشـت
(فرمايد و هر آنچـه بخواهـد اثبـات: خداوند هر آنچه بخواهد محو

و ام الكتاب در نزد اوست   زيرا محو شـيئ از ميـان بـردن1)مي كند
م و در اين آيه شريف در مقابل و اثر آن است حو، اثبات آمـده رسم

است كه پابر جا كردن شيئ در قرارگاهش مي باشد به گونه اي كـه 
آن. هيچ تكاني نخورد  پس محو از ميان بردن شـيئي پـس از ثبـوت

و چـون ايـن آيـه پـس از سـخن. آن مي باشـد رسمشيئ بوسيله 
(خداوند است كه مي فرمايد 2)و هر امري را زماني مكتوب اسـت:

ش كهو در ذيل آن بيان ،)ام الكتـاب نـزد خداونـد اسـت(ده است
و زمـان، كتـابي دارد كـه بـه آن ظاهر چنـين اسـت كـه هـر وقـت

و كتابها با اختالف زمان ها متفاوت مي شوند نايو. اختصاص دارد
اختالف از ناحيه اختالف تـصرف الهـي بـه واسـطه مـشيت او بـه
حسب آن چيزي است كـه مـصالح اقتـضا مـي كنـد نـه از جهـت 

و با اين همه، ام الكتاب يعني اصـلي اختال ف كتابها به خودي خود،
و اين كتابها كـه كه شيئ از آن ناشي مي شود در نزد خداوند است

و اثبات مي گردد به آن باز مي گردد .به حسب اوقات محو
و: به عبارت روشن تر و قضايي دارد خداوند در هر زمان كتاب

 
 سوره رعد39آيهـ1
 سوره رعد38آيهـ2
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و هر آنچه بخواهد اثبات مـي او هر آنچه از آن قضاها بخواهد مح و
و با اين همه او به نسبت هر زمان قضاي حتمي دارد كه تغييـر كند
و آن اصلي است كه ساير قضاها به سوي آن باز مي گردد  . نمي كند
و اقـوالي كـه در تفـسير و با اين بيان آشكار مي گردد تمامي وجوه

. آيه شريفه بيان شد نادرست است
م: امر دوم و بداء به عنايي كه اماميه اعتقاد دارد در حقيقت ابـداء

و اطالق لفظ بـداء) آشكار نمودن(اظهار  بـر) آشـكار شـدن(است
و همانندي است .ابداء مبتني بر تنزيل

اعتقاد به بداء اعتراف به اين امر است كه خداونـد بـر: امر سوم
و بقاء تحـت  و تمامي ممكنات در حدوث ممكنات تسلط تام دارد

و ايـن موجـب انقطـاع انـسان بـه سـوي تسلط  و قدرت او هستند
و و موجب مي شود انسان پاسخ بـه دعـاي خـود خداوند مي شود

و روايـاتي كـه. كفايت امور مهم زندگي خود را از خداونـد بطلبـد 
و] لزوم[مشتمل بر اهتمام به مسأله بداء است به اين امر اشاره دارد

و صله رحم  و همانند آن بـر عمـر مـي آنچه داللت نمود كه صدقه
.افزايد بر اين معنا حمل مي شود

سخنان امامان معصوم كه از حوادث آينده خبـر داده: امر چهارم
آنچه به واقع شدن امر آينده بـه صـورت: اول: اند بر دو قسم است 

قطعي خبر مي دهند كه كاشف از اين مطالب است كـه آنچـه از آن 
 كه قضاي محتوم بر آن جريان خبر داده شده است از مواردي است 

:و ديگري مواردي كه از آن به اين نحو خبـر داده شـده. يافته است
وابسته به اين امر است كه بر خالف آن مشيت الهي ولـو بـا قرينـه
و كاشف از اين است كه آنچـه از آن خبـر داده  منفصل تعلق نگيرد
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ت شده از مواردي است كه قضاي موقوف كه مورد وقوع بـداء اسـ
.بر آن جريان يافته است

 كالم نفسي

 مسأله كالم نفسي: دوم

ـ غير از نـوع لفظـي معـروفـاشاعره اتفاق نظر دارند كه كالم
آنگـاه. نوع ديگري دارد كه در نزد آنان كالم نفسي ناميده مي شـود

كـالم: گروهي از ايشان گفته انـد: اختالف كرده اند] در اين مفهوم[
كالم:و ديگران گفته اند.و معناي آن است نفسي مدلول كالم لفظي 

و داللت لفـظ بـر آن از قبيـل داللـت  نفسي مغاير مدلول لفظ است
بنابراين قول به قديم بـودن قـرآن. فعل اختياري بر اراده فاعل است 

و كالم از صفات ذاتي قـديم  را بنا نهادند، زيرا قرآن، كالم خداست
ا  و آنچـه در ميانـشان. سـت خداوند با قديم بـودن ذات پروردگـار

معروف است اختصاص قديم بودن به كالم است، جز آنكـه فاضـل
و غالف قـرآن را نـسبت  قوشچي به برخي اشاعره قديم بودن جلد

و در مقابل اين گروه برخـي گـروه هـاي مـسلمانان از1.داده است 
و اينكه كـالم لفظـي خداونـد آفريـده حدوث قرآن سخن گفته اند

و نوع ديگ .ري از كالم وجود ندارداوست

 ادله اشاعره بر كالم نفسي

كساني كه از ثبوت كالم نفسي سخن گفته اند بر مدعايـشان بـه

 
صـ1 .354شرح تجريد، مقصد سوم
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:چند وجه استدالل كرده اند
كالم لفظي كه از حروف هجائي كه در وجود درج: استدالل اول

شده، تشكيل شده است امري حادث است كه اتصاف خداونـد بـه 
و غير ازل  و اال اتحاد قديم با حادث الزم مي آن در ازل محال است

و چـون. آيد كه محال است زيرا صفات خداوند عين ذات اوسـت 
و فرمـودهكخداوند در : تابش خود را به اين صفت توصيف نمـوده

و دعاهـا1)و خدا با موسي سـخن گفـت( و همچنـين در روايـات
چاره امامان معصوم خداوند را به اين صفت توصيف كرده اند، پس

و اينكه خداوند بـه  اي نيست كه سخن از ثبوت كالم نفسي بگوئيم
و اجزاي آن كالم از نظر وجود مجتمع است . آن متصف مي باشد

و آن اينكـه : پاسخ از اين استدالل بر بيان مقدمه اي استوار است
و: صفات خداوند بر دو قسم است و صـفات فعلـي صـفات ذاتـي

 كه صـفات ذاتـي خداونـد صـفاتي استنتفاوت ميان اين دو چني 
و محال است خداوند به است كه ممكن نيست از خداوند نفي شود

و قدرت كه امكان  ازننقيض آن متصف شود مانند علم في ايـن دو
و ناداني متصف نمائيم خداوند و نمي توانيم او را به ناتواني نيست

و در زمـ  انيو صفات فعلي كه ممكن است خداوند در زماني به آن
و روزي بخشي. ديگر به نقيض آن متصف شود  پس. مانند آفرينش

و: گفته مي شود و فالن چيز را نيافريـد خداوند فالن چيز را آفريد
و بـه فالنـي مـالي روزي نكـرد  . فالني را فرزنـدي روزي بخـشيد
و اراده به صفات ذاتي تعلق نمي گيرد زيرا ايـن دو همچنين قدرت

 
 سوره نساء164آيهـ1
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بـا) صـفات ذاتـي(د نه غير آن قسم اول به ممكنات تعلق مي گيرن
و امـا قـسم دوم  و با قديم بودن خداوند قديم اسـت ذات او متحد

او) صفات فعلي( و با ذات و نشانه هاي خداوند است از آفريده ها
و با قديم بودن او قديم نيـست  را. متحد هنگـامي كـه ايـن مقدمـه

ا  سـت زيـرا دانستي برايت آشكار مي شود كه تكلم از صفات فعـل
. آنچه به عنوان ضابطه صفات فعلي بيان گشت بر تكلم انطباق دارد 
و سـلب زيرا صحيح است كه خداوند به مقابل تكلم متصف گـردد

و گفته مي شود تكلّ خداوند بـا موسـي(م از خداوند صحيح است
و با فرعون سخن نگفت  و قدرت خداونـد بـه تكلـم ). سخن گفت

ب و به تبـع آن تعلق مي گيرد زيرا خداوند ر تكلم با موسي توانا بود
كه. اراده خداوند به اين تكلم تعلق مي گيرد عالوه بر اينكه حديثي

كليني به اسناد خود از ابو بصير روايت كرده است بر اينكه تكلـم از 
شنيدم امام صـادق: آنجا كه مي گويد. صفات فعل است داللت دارد 

گار ماست در حالي كه علم، خداوند همچنان پرورد«: مي فرمود)ع(
و شنوايي ذات اوست  آنگاه. ذات اوست در زماني كه معلولي نبوده

و بينايي ذات اوسـت  ن گـاه كـه ديـدهآكه مسموعي وجود نداشته
و قدرت ذات اوسـت آن گـاه كـه مقـدوري وجـود شده اي نبوده
و معلومي تحقـق يافـت،  نداشته پس هنگامي كه اشياء را ايجاد كرد

و بينايي او تعلق علم او  و شنوايي او تعلق به مسموع تعلق به معلوم
و قدرتش بر مقدور متعلق گشت ».به ديده شده يافت

خداوند همچنان متحرك است؟ امـام: عرضه داشتم: راوي گويد
حركت صفتي اسـت كـه بـا. خدا از اين سخن واالتر است«: فرمود

متكلم است؟ خداوند همچنان: عرضه داشتم».فعل حدوث مي يابد 
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و متكلم«: امام فرمود كالم، صفت حادث است نه ازلي، خداوند بود
و1».نبود  بنابراين از اتصاف خداوند به كالم لفظـي، اتحـاد حـادث

.قديم الزم نمي آيد
و: كه مي گويد2سخن محقق دواني: استدالل دوم ترتيب كلمات

نفـسي قرار دادن آن به عنوان جمالت مترتب در ذهن همـان كـالم 

: اشكال. است زيرا آن وجداناً معنايي قائم به نفس غير از علم است 

اين سخن عين علم تصوري است نهايت امر اينكه آنچه تصور شده

آن وجـود ذهنـي اسـت كـه: به عبارت ديگر. است، كلمات هستند 

.تمامي افعال اختياري را در بر مي گيرد

جـ1 ص1اصول كافي 1ح 107 باب صفات ذات
درـ2 عالمه جالل الدين محمدبن اسعد دواني ،متن سخن او دربـاره كـالم نفـسي را

در اثبات واجب بودن خداوند، مبحث اول در اثبات اينكـه كتاب سه رساله، رساله اي 
در جايي محقق اردبيلي به سخن او چنـين پاسـخ گفتـه. خداوند متكلم است مي يابي 

ما در مقام سخني داريم«: ضعف سخن دواني آشكار مي شود آنجا كه مي گويد: است
و كـالم صفت كالم عبارتست از قدرت تال: مقدمه. كه نياز به مقدمه اي دارد  يف كالم،

: پس از اين مقدمـه مـي گـوئيم. ما عبارتست از كلماتي كه در خيال تاليف يافته است 
صفت تكلم كه به ذات خداوند قائم است، صفتي است كه مصدر تاليف كلمـات مـي

و كالم خداونـد كلمـاتي اسـت كـه   بـه ذات خداونـد در علـم قـديمش بـدون باشد
و اين كال م ازلي خطابي است كه به مخاطبي مقـدر، متوجـه واسطه، تأليف يافته است

و. است و تفاوت آن از علم اين است كه كالم غير خداوند براي خداوند معلوم است
و كالم ما نيـست و ايـن. كالم او نيست همانگونه كه كالم غير ما براي ما معلوم است

و» اوسـت كالم خداوند علـم«: كه ذكر كرديم غير از سخن حكما است كه مي گويند
و همراهان ايشان مانند صاحب مواقف است كه مي گويند : همچنين غير سخن حنابله

و معاني است، مـي« و حروف و حروف يا آنچه شامل اصوات كالم خداوند، اصوات
و.»باشد با اندك تاملي آشـكار مـي] اين حقيقت[و همچنين غير سخن اشاعره است
.»گردد
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مو: استدالل سوم و محمول براي ضـوع، بـراي كشف ثبوت مبدأ
و  و حكم نفس به آن غير از علم اسـت نفس، علم است اما تصميم

و صفتي از صفات نفساني است .آن كالم نفسي
و آنچـه ذكـر: علم بر دو دسته است: اشكال و تصديقي تصوري

. شد تنها علم تصديقي است
كالم بر موجود از آن، در نفس اطالق مي شـود: استدالل چهارم

را«:و گفته مي شود  در نفس من كالمي است كـه نمـي خـواهم آن
سخن خود را پنهـان داريـد يـا«:و خداوند مي فرمايد».آشكار كنم 

اين بيان: اشكال1».آشكار كنيد، خداوند به درون سينه ها آگاه است 
به كالم اختصاص ندارد مثال مهندس مي گويد در نفس من عكـس 

و روزه   دار مـي گويـد در بنايي است كه آن را طراحي خواهم كرد
نفس من اين است كه فردا روزه بگيـرم در حـالي كـه ايـن چيـزي

و تصور نيست .وراي وجود ذهني
و اين هيئـت: استدالل پنجم ـمتكلم بر خداوند اطالق مي شود

و شكل اسم فاعل  براي افـاده قيـام مبـدأ بـه ذات بـهـيعني هيئت
ـ صورت قيام وصفي وضع شده است بـه همـين دليـل انـسان[ائمن

بر كسي كه خواب را در ديگري ايجاد كرد اطالق نمي شود] خواب
و. بلكه بر كسي اطالق مي شود كه به خواب متـصف شـده اسـت 

چون آشكار است كه خداوند به كالم لفظي متصف نمي شود زيـرا
تصاف قديم به حادث محال است، پس مي بايست قائـل بـه كـالما

.تقديم شويم كه همان كالم نفسي اس

. سوره ملك13آيهـ1
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مبدأ در صيغه متكلم، كـالم نيـست، كـالم كيفيتـي: اوال: اشكال
و  است كه بر صوت حاصل از موج برداشتن هوا عارض مـي شـود
به هوا قائم است نه متكلم، بلكه مبدأ در صيغه متكلم، متكلم اسـت 
و غيـر او بـه  و معناي تكلم ايجاد كالم است پس اطالق آن بر خدا

. يك معناست
 گفته شد هيئت اسم فاعل براي افاده قيام مبدأ به ذات اينكه: ثانيا

وضع شده اما خصوصيت اينكه قيام، قيام حلولي، ايجادي يا غير آن
و تحت ضابطه كلي قرار نمـي  باشد با اختالف موارد تغيير مي كند

بر ايجاد كننده خواب اطـالق نمـي شـود] نائم[انسان خواب. گيرد
و سود بخش بر  و( ايجاد كننده اين دو مبدأ ولي ضرر رساننده سود

اطالق مي شود بنابراين صدق متكلم بـر ايجـاد كننـده كـالم) ضرر
.مانعي ندارد

در: استدالل ششم و تحقـق يـافتن آن در صحت اوامر امتحـاني
بر. هنگام عدم تعلق اراده حقيقي به متعلقاتش بحثي نيست  آن اوامر

م معنايي قائم در نفس داللت مي  عنـا اراده نيـست، زيـرا كند كه آن
و  و اميـد و صفات معروف ديگر چـون علـم بالوجدان منتفي است
و آن معنا جز طلبي كه همان كالم نفسي در  مانند آن نيز نمي باشد،

و قائم به نفـس اسـت  اوامـر: اشـكال. امور انشايي است نمي باشد
و تحقق: اول: امتحاني بر دو دسته اند  آنكه مقصود امر، صدور عمل

نهآ و ن در خارج براي كشف نمودن قدرت مأمور بر آن عمل است
و در اين دسـته بـي شـك. به خاطر مصلحتي كه در آن عمل است

اراده امر به خود عمل تعلق مي گيرد چون هدف مامور كه انگيزه او
آنكـه مقـصود امـر،: دوم. بر امر است بر تحقق عمل متوقف اسـت 
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و عدم آن استكشف استعداد مامور براي اطاعت از و در ايـن. امر
و اعتبار نفـساني: دسته مي گوئيم امر جز ابراز اعتبار نفساني نيست

و  و در ايـن جـا اراده يعني اينكه ماده بر عهده مامور گذاشته شـود
پس آشكار شد كه دليلي بر وجود كالم نفـسي وجـود. طلبي نيست 

.ندارد

 دليل بر عدم ثبوت كالم نفسي

و نفي مي كند بلكه وجدان كالم از. نفسي را رد و اين امر پـس
شـكي:و آن مقدمـه چنـين اسـت. بيان مقدمه اي آشكار مي شـود

و،نيست كه نفس  و كراهـت و محبت و كيفياتي مانند شوق  صفات
و. مانند آن دارد همانگونه كه شكي نيست نفس افعالي چـون تامـل

و غير آن دارد  و ساختن گذشـته، از علم در شـيوه فيلـسوفان. تفكر
و در شيوه فيلسوفان متاخر، از افعال نفس است  كه. صفات هنگامي

اين مطالب را دانستي بدان كه ادعاي وجود صفتي در نفس غيـر از 
و  و مشخص كه كالم نفسي ناميده مي شـود، مـردود صفات معلوم

و قـضاوت. باطل است  و حاكم سـاختن و نزاع با بازگشت به نفس
چون بيننده اهل انصاف مشاهده مي كند كـه وجدان از بين مي رود

و اگر خواستي كه قلبت. در نفس صفتي غير از صفات وجود ندارد 
و فعلـي اطمينان يابد به نفست مراجعه كن، مي بيني كه هر صـفت
و از آن در هنگام اراده تكلم صـادر مـي  كه در نفس وجود مي يابد

م  و بـدون هيچگونـه فرقـي يـان ايـن دو، شود، ماننده اراده خوردن
و از نزد نفس صادر شده است  پس همانگونه كـه هنگـامي. موجود

و انگيـزه هـاي آن را  كه متكلم اراده مي كند سخن بگويـد، سـخن
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و آنگـاه و سپس ميـل تصور مي كند آنگاه براي او تصديق به فايده
و عزم بر تكلم حاصل  و قـدرت خـود را بـه كـار قطعيت  مي شود

و سخن مـي گويـد مي ، همچنـين، هنگـام اراده خـوردن نيـز گيرد
و كاسـت موجـود اسـت تمامي اين مراحل  پـس وجـود. بـي كـم

صفت ديگري در نفس هنگام اراده تكلـم كـه مـدلول كـالم لفظـي
و اگـر. است، از مواردي است كه وجدان با آن همراهي نمي كنـد 

و يـا توضيح اين سخن را خواستي بدان كـه جملـه هـا يـا خبـري
نُـ.انشايي هستند  .1:ه امـر وجـود دارد اما در جملـه هـاي خبـري
مدلول.4هيئت تركيبي مفردات.3معاني مفردات.2مفردات جلمه
و هيئت آن را تـصور مـيدهخبر.5هيئت تركيبي  ، ماده جمله نده

مطابقـت نـسبت بـا آنچـه در خـارج.7تصور مدلول جمله.6كند 
د.8است يا عدم مطابقت نسبت با آن  هنده به مطابقت يـا علم خبر

اراده.9عدم مطابقت يا شك خبر دهنده در اين مطابقت يا عدم آن 
ازمتكلم براي ايجاد جمله در خارج در حالي كه مقدمات آن پـيش 

.اين آمده است
اثبات كنندگان كالم نفسي همگي اعتراف دارند كه هيچ يـك از

نُ  ـ اين موارد شائيه ماننـده گانه، كالم نفسي نيست اما جمله هـاي ان
در. جمله هاي خبري است  و تفاوت ميـان ايـن دو ايـن اسـت كـه

موارد جمله هاي انشايي، خـارجي وجـود نـدارد كـه جملـه بـا آن
.مطابقت بنمايد يا ننمايد

بنابراين اموري كه در جمالت انشايي وجود دارد هفت امر است
و هشتم از امور سابق است كـه در جمـالهفو آن غير از امور  ت تم

و دانستي كه كالم نفسي در نزد كساني كه آن را مي خبري ذكر شد
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كالم نفسي: حاصل سخن اينكه. پذيرند هيچ يك از اين مواردنيست
و  امري خيالي است كه هيچ دليلي بر وجودش نيست بلكـه برهـان

و روايات امامان معـصوم  را)ع(وجدان بر خالف آن است هـم آن
.رد مي كند
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 زندگينامه

 والدت

حضرت آيت اهللا العظمـى آقـاى سـيد محمـد صـادق حـسينى
مردى از تبار مرزبانان ديـن، فقيـه اصـولى،) مدظله العالى(روحانى 

و زعامت حوزه  هاى علميه، صداى رساى آزادى برج بلند مرجعيت
و  ناپذير در ماه شهادت جـد مبارزه خستگىو عدالتخواهى، مجاهد

ـ سال)ع(آقا اباعبداهللا الحسينغريبش   هـ ق، 1345ـ محرم الحرام
و تمـدن 1926ش، تابستان. هـ 1305  ميالدى در شهر ديرپاى علم

ـ در خانـدانى حـسينى تبـار، بـا ـ قـم و فرهنگ اسالمى و انديشه
جه پيشينه و فضيلت ديده به و تقوى .ان گشوداى از علم

 والدين

والدشان مرحوم حـضرت آيـت اهللا آقـاى حـاج ميـرزا محمـود
و حوزه علميـه قـم اسـت) قدس سره(روحانى  از مفاخر روحانيت

.در قم بدنيا آمد)ق.هـ(1307كه در سال 
وارد نجـف اشـرف شـد تـا از محـضر)ق. هــ(1330در سال

اىو ميـرز)ره(حضرات آيـات عظـام آسـيد ابوالحـسن اصـفهانى 
مدتى در مشهد مقـدس از شـاگردان مرحـوم. ها برد بهره)ره(نائينى
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آن. بود)ره( العظمى حاج آقا حسين طباطبايى قمى آيت اهللا بعـد از
و پايمرديهـاى ايـشان،با. به حوزه علميه قم آمدند  تالش، كوشـش

بـه قـم)ره(حضرت آيت اهللا العظمى حاج شيخ عبدالكريم حايرى 
و تدريس علو  ايشان از شـاگردان.م حوزوى را شروع كردند آمدند

و مورد عنايت آيت اهللا حايرى بودند و مخصوص .خاص
و زاهدِ متعبدِ با نفوذ، ساليان سـال بعـد از فـوت اين عالم متقى

پدر بزرگوارشان مرحوم آيت اهللا العظمى آقاى آسيد صادق روحانى 

ئل ضمن اقامه نمـاز جماعـت، پاسـخگوى مـساد آقا در مسج)ره(

و گره گـشاى مـشكالت مـردم بودنـد  از اقـدامات ايـشان. شرعى

ارى با آيت اهللا كاشانى در قضيه ملـى شـدن نفـت، توان به همك مى

و ديـن زدايـى از  مبارزه جدى با رضاخان در مورد كشف حجاب

و تالش براى ورود آيت اهللا العظمى حايرى به قم،  مملكت، دعوت

و  و يـارى زمينه سازى براى تـدريس ايـشان همكـارى، همفكـرى

و .را نام برد... جهت تأسيس حوزه علميه قم
بعد از يك بيمارى)ق.هـ(1381 شعبان18دِ عابد در اين مجته

با پخش خبر فوت اين مرد بـزرگ، شهرسـتان. طوالنى وفات يافت 
و اداره جـات تعطيـل گرديـد  در تـشييع. قم متالطم، بازار، درسـها

اي  شان، عالوه بر حضور تمـامى مراجـع تقليـد، جنازه بسيار باشكوه
و اداره جـات بـا  و مدرسين حوزه، طالب، بازاريان، كـسبه بزرگان

و زنجيـر زنـى افراشتن پرچم عزا به صورت هيأت  هاى سـينه زنـى
و پس از اقامه نماز ميت توسـط فرزنـد برومندشـان  شركت كردند

امد(حضرت آيت اهللا العظمى آقـاى سـيد محمـد صـادق روحـانى 
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بـه خـاك سـپرده)س(، در مسجد باالى سر حضرت معصومه)ظله
.شدند

و فرزند آيت اهللا آقاى حـاج سـيد والده شان از سادات حسنى
است كه ايشان ساليان متمـادى در صـحن)ره(احمد طباطبايى قمى 

.اقامه نماز جماعت داشتند)س(حضرت معصومه

 تحصيالت

 در قـم نـزد پـدر حضرت آيت اهللا دروس پايه ادبيات عـرب را
ق(1355سپس در سـال. بزرگوارشان فرا گرفتند 10در سـن) هــ

و سالگى به همراه برادر بزرگترشان براى استفاده از اسـاتيد بـزرگ
و مشكالت هجـرت از  نام آور حوزه علميهِ كهنِ نجف اشرف، رنج

و !! قم به نجف را پذيرا شدند  و استعداد فوق العـاده به دليل هوش
را در مـدت» سـطح«نگيزشـان دوره چنـد سـاله دروس حيرت برا 

و به  و توصـيه آيـت اهللا العظمـى يكسال به اتمام رساندند امتحـان
و اصـول شـدند11خويى در سن  . سالگى وارد درس خـارج فقـه

و اصـول، آن هـم11ورود يك نوجوان  ساله به درس خـارج فقـه
و بزرگسال حوزه علميهِ كهنِ نجف ، بـراى همدوش طالب با سابقه

و شوق آفرين بود .همگان حيرت آور
ت اهللا العظمى خويى بـهآي«:كهكند آيت اهللا زاده ميالنى نقل مى

مى: آيت اهللا العظمى ميالنى فرمودند پدرم كه كنم به حوزه افتخار اى
و علمـاى در آن نوجوا  ن يازده سـاله در كنـار شـاگردان بزرگـسال

و همراه با آنان رامىرا» مكاسب«بزرگ و مطالـب مكاسـب خواند
مى بهتر از ديگران مى ».كند فهمد وتحليل
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و حـوزوى مـى داننـد كـه كتـاب عالقمندان بـه علـوم اسـالمى
در» مكاسب«ارزشمند  از تأليفات مرحوم شيخ انـصارى اسـت كـه

و سـنگينس مى هاى علميه تدري حوزه و يكى از كتابهاى مهـم شود
و در  ك مطالب آن نيـاز بـه شـاگردان بـا حوزوى است كه فهميدن

و پر استعداد دارد .كفايت

 اساتيد

عال معظم و پشتكار فراوانشان هـر روز در چنـدين درس له به دليل قه
و عالم تشيع به وجودشـان  و بزرگان حوزه علميه كه جهان اسالم مراجع

مى افتخار مى از. كردند كند، شركت : عمده اساتيد ايشان عبارتند
ــ حــضر1 ت آيــت اهللا العظمــى آقــاى حــاج ســيد ابوالقاســم ـ

)1317ـ 1413)(قدس سره(خويى
ـــ حــضرت آيــت اهللا العظمــى آقــاى حــاج ســيد ابوالحــسن2

(قدس سره(اصفهانى )1284ـ 1365)
ـ حضرت آيت اهللا العظمى آقـاى حـاج شـيخ محمـد حـسين3

)1361ت)(قدس سره(اصفهانى معروف به كمپانى
عـ حضرت آيـت اهللا العظمـ4 لـىى آقـاى حـاج شـيخ محمـد

)قدس سره(كاظمينى
ـ حضرت آيت اهللا العظمى آقـاى حـاج شـيخ كـاظم شـيرازى5

)1290ـ 1367)(قدس سره(
آل6 ـ حضرت آيت اهللا العظمـى آقـاى حـاج شـيخ محمدرضـا

)قدس سره(ياسين
ـ حضرت آيت اهللا العظمى آقاى سيد محمد حسين طباطبـايى7
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(قدس سره(بروجردى )1292ـ 1380)
آور خـود آيت اهللا العظمى روحانى از وجود تمـامى اسـاتيد نـام

را  و خود و الطـاف خالـصانه استفاده نمودند  هميشه مديون محبتها
امـا در ايـن ميـان. دانندمى) رضوان اهللا تعالى عليهم(آن بزرگواران

و قابل توجه نقش آيت اهللا خويى برجسته  پـرورش روح. تر است تر
و تك  و علمى ايشان، مرهون اجتهاد در15وين فقهى  سـال شـركت

و عمومى آيت اهللا العظمى خويى مى هوش،. باشد دروس خصوصى

و توجـه خـاص  و استعداد معظم له، ايشان را مورد عالقـه پشتكار
و مراجع، بخصوص مورد عنايت خاصه آيت اهللا خويى قرار  اساتيد

ز)ره(آيت اهللا العظمى خـويى. داده بود  مـان، بـه اتفـاق رأى در آن
و اجتهاد  و كارشناسان فقه نظيـر يك فقيه بـى اغلب علماء، بزرگان

 در اغلب علوم حوزوى نظير فقـه، اصـول، كـالم، تفـسير، بودند كه 
و آثـار منتـشره ايـشان;رجال، فلسفه و صاحب نظر بودنـد  مجتهد

.گواه اين مدعاست
م كردنـدىدر دروس عمومى آيت اهللا خويى صدها طلبه شركت

ا  و كـشف اسـتعدادهاى لعظمى خويى در شناخت كه امتياز آيت اهللا
و سعى فراوان مـى طالب و بسيار موفق بود آن تيزهوش كردنـد تـا

و با ايجاد ارتباط بيشتر با او بتوانند در تربيت  طلبه را زير نظر گرفته
.آن طلبه كوشا نقش بيشترى را ايفا كنند

د و با ورود آيت اهللا روحانى ر دوران نوجوانى به نجـف اشـرف
 حوزه علميهِ كهنِ نجـف;شركت در دروس آيت اهللا العظمى خويى

و استعداد شـگرفى بـود كـه  اشرف شاهد حضور يك نابغه با درك
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از چهره مىاش نشان .داد مقام آيت اللهى
اين نوجوان نابغه بايد در دروس سنگين فقه اصول شركت كند،

و آنها را در منزل پاكنويس كند، با دوستان دروس مختلف را نوشته 
و پيش مطالعه براى درس فـ همدوره تحصيلش مباحثه كند ردا هـاى

و با كمتـرين. را هم انجام دهد  اين مطالعات سنگين آنهم در غربت
مى16 در شبانه روز امكانات موجود  . گرفـت ساعت وقت ايشان را

قب دگى به كارهاى شخصى عالوه بر آن، رسي تهيـه مايحتـاج: يـل از
و تحمل  لـه معظـم. فشارهاى اقتصادى نيز با خودشـان بـود زندگى

و اغلب دورانى را كه در  نجف اشرف بودند با وضع بسيار سـخت
و اغلب، زندگيشان بـا قـرض  طاقت فرساى اقتصادى مواجه بودند

و.شد گرفتن از مغازه داران محل سپرى مى  و ايـن بزرگتـرين رمـز
و عالقـه بـه آمـوختن دانـش سرمايه گذارى و عشق براى تحصيل

.علوم اسالمى است

 تدريس

 اسـالمى را در همـان ايـام هاى مختلف علـوم معظم له تدريس دوره
در نجـف)ع(نوجوانى در صحن حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين علـى

 براى طالب تقرير دروس حوزه توسط اين نوجـوان. اشرف آغاز كردند 
ب و ميانسال، و قابل تقدير بودبزرگسال .راى همگان حيرت آور

آيت اهللا العظمى روحانى پس از مـدت كوتـاهى كـه در دروس
و)ره(آيت اهللا العظمى خويى  شركت كردند، با تقرير دروس اصول

و عالقمنـدان بـه دروس آنان را براى عـده;ادفقه است  اى از طـالب
يدى در ديرى نپائيد كه چونـان خورشـ. كردند حوزوى، تدريس مى 
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و و بار، برآمدنـد و به سان درختى پربرگ نجف اشرف درخشيدند
مى در سايه .بخشيدند شان خيل مشتاقان را آرامش

به همين دليل بود كـه ارتبـاط آيـت اهللا خـويى روز بـه روز بـا
مى معظم در.شد له بيشتر با اينكـه اغلـب آيـت اهللا العظمـى خـويى

اهللا اشكال نمى جلسه تدريسشان به كسى اجازه طرح  دادند به آيـت
در«: فرمودند عده ايى از شاگردان مى العظمى روحانى در ميان  چـرا

مى. كنى ال نمى ها اشك مباحثه و ايرادهـايى من از شما خواهم اشكال
و.»رسد را مطرح كنيد كه به نظرتان مى  و اين نشان از نبوغ فكـرى

دشايستگى ويژه آيت اهللا العظم .اردى روحانى
و شاگرد تا آنجا ادامه يافت كـه زيـادى از ارتباط تنگاتنگ استاد

بـه حجـره آيـت اهللا العظمـى)ره(شبهاى تعطيلى آن مرجـع فقيـد 
و بررسـى مـسائل روحانى مى  و ساعتهاى مديدى بـه بحـث آمدند

و در انتهـا معظـم لـه، اسـتاد را تـا درب علوم اسالمى مى  پرداختند
.دندكر منزلشان همراهى مى

هنگامى)ق.هـ(1360حضرت آيت اهللا العظمى خويى در سال
طـى. سـال بيـشتر نداشـتند15كه آيت اهللا العظمى روحـانى فقـط 

و علمى اى بسيار مهم، عظمت نامه و استنباط قـوى، هـوش ، قدرت
و ستودند ذكاوت اين نابغه متن كامـل نامـه كـه بـه(بزرگ را تأييد

باشد درسايت اينترنت مى خويى مى دست خط مبارك آيت اهللا العظ 
و آيت اهللا  و در كتابهاى زندگينامه كه به زبان عربى العظمى روحانى

لـه بـه معظـم ). چاپ رسيده است، موجود اسـت فارسى در لبنان به 
و اساتيد بزرگوارشان در سن  و مكتوب مهم مراجع  سالگى14تأييد

.به درجه اجتهاد نائل آمدند
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س و در اوايـل)ش.هـ(1329ال ايشان در اواخر وارد قم شدند
در)ش.هـ(1330سال  و اصـول بـه تـدريس دروس خـارج فقـه

بيش از نيم قرن است. پرداختند)س(صحن مطهر حضرت معصومه 
و تربيـت هـزاران طلبـه)ص(كه ايشان به تدريس علوم آل محمـد 

و تشنگان دانش ائمه اطهـار مـى اغلـب شـاگردان،. پردازنـد فاضل
و حلقه نشينان منبر تدريسشان پر  از مدرسين نام آور، ورش يافتگان

و عده و دانشمندان حوزه .اى در مسير مرجعيت قرار دارند فضال
و گويا سخن مى بـه دليـل. گويند ايشان به هنگام تدريس، متين

شان بر موضوعات علمى، از پرداختن به زوايد پرهيـز وسعت احاطه 
ا. كنند مى و فقيهـان فـشرده يشان درس و مبـانى بزرگـان اى از آراء

و استدالل، بـر رد  نامى به همراه نظريات خودشان است كه با بحث
در جلسات تدريسـشان بـه مبـارزه بـا. دازندپر يا قبول آن مبانى مى 

و پيـروى كوركور  انـه از جمود، يكسونگرى، احتياط زدگـى، تقليـد
و غيـر معتقدند كه تق پردازند، زيرا بزرگان مى  و تعـصب نـاروا ليـد

و مبارزه با هر نظر نو، تـوان علمـى را از  منطقى روى اقوال بزرگان
ا. گيرد حوزه مى  و تأكيـد از اين رو معظم له با حفظ حترام بزرگـان

و. كنند بر اين امر، با نظرات آنها نقادانه برخورد مى  نظريات جديـد
و  ژرف نگــرى در نــو، ابتكــار در مبــانى، خــروج از آراء پيــشينيان

.زند تدريس ايشان موج مى
و  شـهرت فقيـه نـو انـديش هر چند ايشان به عنوان يك مرجع

اهللا«دارند اما هيچگاه زير» نوانديشى«يا» مصلحت«را به نام» حكم
و حـذف. گذارند پا نمى  فقيه نوانديشى كه هيچگاه به انكـار سـنت

.پردازد باورهاى دينى نمى
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ا معظم ز ابتداى زندگى علمى خويش در راستاى نشر معـارف له
و گسترش دانش اسالم، هرگز آرام نگرفتند زمانى بر مسند. اهلبيت

و به تربيت تدريس مى  و نشينند و پرورش هزاران دانـشمند فاضـل
و زمانى ديگر دست به قلم مى پردازن فرزانه مى و بـه تـأليفد شوند

.پردازند كتب ماندگار اسالمى مى
و احساس نياز جامعـه ايشان به محض ورود به حوزه علميه قم

و اصول در  و اسالمى، همزمان با تدريس درس خارج فقه حوزوى

. زننـد جوانى، دست به تأليف دايرة المعارف فقه اسالمى مـى سنين 

ك و اساتيد نام آورِ خبره حوزه، مراجع بزرگ كتابى ماندگار ه بزرگان

و مدرسين، سر تع مىتقليد و تمجيد در برابرش فرو .آورند ظيم
فقـه«دوبـار كتـاب)ره(حضرت آيـت اهللا العظمـى بروجـردى

مى را همراه خود به جلسه تدريس» الصادق بـ شان و ه عنـوان برنـد
و به آن استناد مى .كنند سند از آن نقل قول

طـى نامـه ايـى مرقـوم)ره(حضرت آيـت اهللا العظمـى خـويى
كت: فرمودند كه  را شخصا براى آيت اهللا كاشف» فقه الصادق«اب من

و گفتم  و: الغطاء بردم ببيند من چه خدمت بزرگى بـه عـالم اسـالم
تر فقاهت نموده و چنين عالم محققى را .ام بيت كردهام

و عالى(رييس دانشگاه االزهر ترين مركـز علمـى اهـل مهمترين
مى» فقه الصادق«اى كتاب عظيم نيز طى نامه) تسنن .ستايد را

و اين كتاب ساليان سال است كه يكى از رسـاترين، معتبرتـرين
و اصـول تـشيع اسـت  يكـى از داليـل. مهمترين منبع تدريس فقـه
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و اعمليت ايشان، ناشى از اين تأليفـات بخـصوص كتـاب مرجعيت
.است» فقه الصادق«گرانسنگ 

ايـن. دايرة المعارف كامـل فقـه تـشيع ): بزبان عربى(ـ فقه الصادق1
و بزرگ كه به عنوان يك منبع مرجع شناخته شده است كـه  كتاب عظيم

و خارج كشور به چاپ رسيده اسـت26در  چـاپ. جلد بارهادر داخل
و مصادر( جلد41جديد آن نيز در  .به چاپ رسيده است) با ذكر منابع

كه شـامل تمـامى ابـواب» جواهر الكالم«از تأليف كتاب عظيم
نز فقه مى  و كتاب سال مى 200ديك به باشد كه»فقه الصادق«گذرد

و بزرگانِ خبره حوزه، از » جواهر الكـالم«به اعتقاد بعضى از مراجع
و كامل و كامل تر است رساتر ين دايرة المعارف تمام ابوابتر اولين

اين كتاب كه در سنين جوانى معظـم لـه. فقه در دو سده اخير است 
و به رشته تحرير درآمده  ، مورد عنايت خاصه تمامى مراجـع تقليـد

اهـل(اين كتاب در ميان علماء عامه. هاى علميه است بزرگان حوزه
و مورد استناد است) تسنن ال«كتاب. نيز شناخته شده در» صادقفقه

از) شناسـى بخش مطالعات اسالم(هاى معروف غرب دانشگاه يكـى
و قابل استناد است .منابع مورد قبول

 دوره كامل علـم اصـول فقـه كـه بـه ): بزبان عربى(»زبدة االصول«ـ2

در. صورت بحث استداللى ارائه گرديده است مى6اين كتاب .باشد جلد
مى6در ): بزبان عربى(»منهاج الفقاهه«ـ3 باشد كـه حاشـيه جلد

و)ره(شيخ انصارى»سبمكا«ايى است بر  كـه بـه شـيوه ايـى نـو
و بررسى كردهابتكارى تمامى موارد ارا .اند ئه شده را بحث

حضرت آيـت اهللا مبتكـر ): بزبان عربى(»المسائل المستحدثه«ـ4
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و ارائه مسائل جديد با ذكر مـسايل فقهـى، روايـى مسائل مستحدثه
و داخل كشور به چاپ. هستند اين كتاب كه بارها وبارها در خارج
و مورد ابتالىه است رسيد جامعـه بـا شامل ارائه مسائل جديد، نو

و قرآنى مى و مستندات فقهى، روايى .باشد ذكر داليل
بر5 )بزبان عربى( جلد3در» منهاج الصالحين«ـ تعليق
بر6 )بزبان عربى( جلد2در» عروة الوثقى«ـ تعليق
بر7 )بزبان عربى(» وسيلة النجاة«ـ تعليق
رس8 درـ )بزبان عربى(لباس مشكوك اله
)بزبان عربى(رـ رساله در قاعده الضر9

و االختيار 10 )بزبان عربى(ـ الجبر
)بزبان عربى(ـ رساله در قرعه 11
)بزبان عربى(ـ مناسك الحج 12
)بزبان عربى(ـ المسائل المنتخبه 13
)بزبان عربى(» فروع العلم االجمالى«ـ رساله در 14
و التقليد 15 )بزبان عربى(ـ االجتهاد
)ىبزبان عرب(ـ القواعد الثالثه 16
به) بزبان عربى(ـ اللقاء الخاص 17 »سايت يا حسين«مربوط
و العمره«ـ 18 )بزبان عربى(» شرح مناسك الحج
و اردو(» توضيح المسائل«ـ 19 )بزبان فارسى
و اختيار 20 )بزبان فارسى(ـ تحقيقى در مورد جبر
و اردو(» نظام حكومت در اسالم«ـ 21 و تركى )بزبان فارسى
فاب(ـ مناسك حج 22 )رسىزبان
)بزبان فارسى(ـ منتخب احكام 23
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و مؤسسه حقوقى وكالى بين الملل«ـ 24 » استفتائات قوه قضائيه
)فارسى بزبان(

)بزبان فارسى(ـ احكام فقهى مسائل روز 25
و پاسـخ(ـ استفتائات 26 (هـاى مـسائل شـرعى پرسـش بزبـان)
شد5كه تاكنون در ): فارسى و جواب چاپ ه جلد به صورت سؤال

و به زودى مى2است .شود جلد ديگر آن منتشر
مى6ـ مجموع استفتائات عربى كه به زودى در 27 .شود جلد منتشر
)عربى(ـ السيدة الزهراء بين الفضائل والظالمات 28
و مصائب حضرت زهرا29 (س(ـ فضائل )فارسى)

 مرجعيت

و بعد از تشريف فرمايى ايشان از حـوزه علميـه نجـف اشـ رف
ب  و با توجـه بـه نگـارشه شروع و اصول تدريس درس خارج فقه

بعد از فوت آيت اهللا العظمـى بروجـردى» فقه الصادق«كتاب عظيم 
و مدرسـين نـام آور، رسـاله عمليـه)ره( به پيشنهاد علماء، فـضالء

طبق آنچه در كتابخانه ملى ايـران موجـود اسـت،. ايشان منتشر شد 
.هـ(1340ن مربوط به سال اولين چاپ رساله توضيح المسائل ايشا 

.باشدمى)ش
يـد صـاحب رسـاله در خانـدان بـزرگ معظم له اولين مرجع تقل

و مهمترين دليل معروفيت بين المللى اين خانـدان،» روحانى« است
و موقعيت جهـانى حـضرت آيـت اهللا العظمـى  مربوط به شخصيت

درمى) مدظله العالى(سيد صادق روحانى  و مقلدين حضرتش  باشد
.باشد سراسر دنيا پخش مى


