
 

 

  
  
  

4��) ه,� ۀ�&ا ء از ?�9 ح�0ر �	 �&  ۀ0�5ز  

 ء بدا ۀ آموز

  هنم هجری هاز عصر حضور تا سد 
  ∗∗∗∗ا�#ی. � � '-��ل	��#

  ����ه

�� در اراده �&او�& ء5ی	ت و روای	ت در �0o0ع �&ا از �,0Aع�t� ن	Cا� ،"�#  Xاز �ح
�,$ <�B2را �����و�� ا1�	ء '� ا�&ی�$ �'A�C	ن ?�9 ح�0ر ��<�2'$ از 5ی	ت و. �0ان 
�	�� ا�Bروای	ت �0ده و  $,�'��`� و   �A$ ه� 	ا� ، ��I�4$ د	ی�$ �� � ا�'�&���� ای  ا

�B3، دی&<	ه �'A�C	ن �3	�� در �	ب ?�) و اراده و از ��	ن ر2'  ای  �3n در ?9ــ� ��	
�B3 دورهn  در ای  دوره .Bــ0ر ا�ــ در �	ب �&اء �'E	وت �	 دی&<	ه �'A�C	ن دوره ح�

�سz �{وی� ��ده 1& $� =��� 1ـ&ه و روای	ت �	ب �&اء �� �Cی zسـ��&�&اء و َ.  ��	A�
ا4 در �0رد �&اء دا1'�&. ا�&ی�0ران �&ر�ۀ %+�� �'A�C	ن �&ر�$ �t&اد ���  ا�-	ره
�= %$ �'{|� از �3	�� �&ر�ـ$ ��t&اد �0د�&، ای  دی&<	ه را #bی�2'�&. در �&ر�$ ح�$ ر4 

 =��� از �ـ&اء رواج ��  �A3'$هIو ا Bاز ���� دا1ــ  	4 ��C2 $ن ای  �&ر�ــ	A�C'�
$�P	2 ن ?�9 ح�0ر	A�C'� ه	ر �&اء از دی&<	C�2'�& ���'�4 ا�> .  

  ه� واژه	����

  . �&اء، �'A�C	ن ?�9 ح�0ر، �&ر�$ %+�� �t&اد

   

                                                         
  sjm900979@yahoo.com     :كالم اهل بيتپژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث، پژوهشكده ∗
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  مقدمه

�� و ری�$Pرف ا	وی�ه0�5زه �&اء از �6 &�ن ا4 �� 5دار 1ــ��6 ا�ــB %$ در ��	�d روای�، �{%
��4 ه) �0ن �	6� .B1ـ&ه ا�» (

ّ
`? 	�$

ّ
�I3&اء اIا �ZA� « 3& «و? 	�$

ّ
�I3&اء اIا �ZA� «%) ،����

�Z	ق �03ت و ی	 ه)) g^١ :١، ج ٠٧^١� bا4 ا��� &� )٧^١ (هA	ن:ردی�E 5ن �	 ِا
�ار �$ ?03دیB و �0ح
 .B6$ ا��  <0ی	4 �	ی-	ه وا�4 ای  0�5زه در �`	م �1 �'2�6

�� در ��اح� �&�	�� �حX �	ر�� �t� از Bرت ا�	ت، ?3	ت و روای	س 5ی	اء �� ا�ـ&�
ــ	 و 
&ر �
ــ�B و اراده و  �� $�A� ء از	�ــ ــ	س ? ،ا1 �H: �) و 
&رت �\�X �&او�& �� ا�)

�= ?�) ��62 �ـ&او�ـ&) ^٢: g٣، ش��١٣٩١�,Cـ	ر، ��0ده و  (?�) �:�0ق) %ـ$ ��ف �حX 5ن 
 ،�'A�C	ن ?9ــ� ح�ــ0ر �� ا�ــ	س 5ی	ت و روای	ت��	2	�� �	 ?�) #��ــ�  و ذا�� او �&ارد. 

� در ��ــ�ی6�ـ	ت و �0Cی��ـ	ت 
	�i �0ده�� ا�&�ح0 و ا|3ـ	ت حt�  �Aات �و از ه��$ �&اء 
�� ��36�&��= <=ارش �	�ت %$ %�د��-	ران �¦B�	�6�  �Aط،  ی& ه	��)١٣^١ :g.(  

ا�'+�2 در ای  �	ره و�0د �&ا1'$ و ?�9 ح�0ر، در ��	ن �'A�C	ن و �ح&|	ن ا�	��$ در 
��6	4 �&اء �=د 5�	ن �$ <=ارش ا1ــ4�6 ا�&. �0ده
	�i �&او�&  �0رد در ءهA-� �ـ$ �0از �&ا

»�$� ،Bا�ــ &��� در ارادۀ �&او�t$�ا4 %$ در و
'� از او
	ت ارادۀ ا�,	م %	ر4 را دارد و �$ <0
  . )٣٩: ٠٠^١(اr3�&�% « ،4�61 ح&وث �&اء از ا�,	م 5ن �0ددار4 ��

�&ه %$ در اPــ\+ح �'A�C	ن  &1ــ�36�� �� »�3	ر�&اء در اِ «��	رم از 5ن �$  �ــ&ۀای  ?
�$از ، )٢٠g(هA	ن: 	��  �&ی&4 �	 � ر2'$  �0م ر2'$ �&ۀ ���  در . &ه�Aاه 31�&اء �س	و4 �ای  �3
 َ�� در اراده �&او�& ا�C	ر  &$ 1دا�س'سـz و �$ �36��4 �&اء در اوا�� و �0اه� �	 ��� ح�t� و

�& و 		ه0qAن 1ــ�t� z&اد ۀ�6&ه	 �'A�C	ن �&ر�ــ 1ــ&.E� <�دا#س از او	1ــ ،"� �%&��	 ا
���t�،  ��3� �  . #bی�2'$ و #� <�2'�& را ا��� و ��

�= ا�&ی�ــ0ران#س از �t&اد، �دی&<	ه ��ــ	��� در �0رد �&اء  ا�	�� در �&ر�ــ$ ر4 و ح�$ 
�2'$ اش ���'� 2	�P$ <�&اء از �0�Eم �:س'�  ح�$، در �&ر�$ %+�� ،دا1'�&. ا2=ون �� ای 

 
ً
  �&. دا�س'��E %�ده و 1�6$ را 
	�i �$ 5ن ��A و ���� �'A�C	ن ای  �&ر�$، �&اء را ا�	�	

�� P&ور  ،ه	4 �:'��ای  �10ـ'$ در Pـ&د ا�B �	 ��ر�� روای	ت �&اء در دوره� 
ً
او�

 دی&<	ه یCس	ن �'A�C	ن ?�9 ح�0ر در �	ب �&اء را �	 ��	ن 01اه& 
ً
	��5��	 را ��ـ	ن ده& و |	

ه	t� ��+% 4&اد، ر4 و ح�$ $5ن ا|3	ت �A	ی&. #س از ای  ��ح�$ �ـ��10ـB �&اء در �&ر�
�  و#���� در �3�t� 4 1ــ&ه و���o0ــ�ح ای  0�5زه و زاوی$ #�&ا %�دن 5ن �	 ��� �'A�C	ن  <

  ر�&. ?�9 ح�0ر �$ ا|3	ت ��
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  بداء در عصر حضور

و رد #	4 �\�ح �0ده ا�+م  ه	4 ��0ر�	ل �) و �{|��<bار در n5	زی ا4 ��&اء �$ ?�0ان 0�5زه
� �ه� - 9ا%�م �ـ	 �ـ	�&ه از #�	��3 ن در روایـ	ت و 5|ـ	ر �ـ$�0ا5ن را ��&� -�& �$ 0Yر ا
Bس� 

ً
�سB %$ واژ و�0 %�د. �\�r ی	د 1&ه I=و�	��&اء �	 هA	ن �	ر ��6	ی� %$  ۀ�$ ای  ��6	 

 �
�= و�0د دا1'$  8در دوره P	د�  . ا�0�Bده در ای  دوره 
�3�	�ت، از روای	یH د�'$ در  ؛�0ان �$ دو د�'$ �س�) %�د�&اء را �� ۀدر�	ر9روای	ت #

�	0I $� ،�1ازم 5ن ا1	ره 1&ه ا�B ی	 ا�	 �$ �0�Eم و  ،�$ واژه �&اء ��9یح ��&ه? :H�: ٢ ج ،١٣٨٠(

  .)O: ^ ج ،٠٧^١%����،  و ٢٢٠
�ا3I'$ ای  روای	ت �$ �EI �&اء ��9یح 1&ه %$  در د�'$ دوم ای  روای	ت&�در ی�C  .ا�&ا

�) �$ از ای A9� 4 ?=م و	و �$ ��6 Bس�� �`�'$ %	ر ر2روای	ت ��6	4 اPـ\+ح� �&اء �0رد 
 Bس، ا��
  � (��� )٠^١O، ٨٣٢: ٢ج.( 

و�0د 7در �Eسـ�� ��سـ0ب �$ ا�	م حسـ  ?س94�CروایB دی-�4 از #�	��3 ا�ـ+م

	�� �%$  دارد %$ در 5ن �$ �EI �&اء �9ـ�یح 1ـ&ه}.B�3 �� ا��	�در #	�z �31$ ی�0د #9

ـ&س �$ %36$ �&اAIا Bـ�
�3ـ$ از � ���t� 5ن را ?�) ء در �0رد B�? ده و�% �E� &�را از �&او
: ٠٩^١(�Eسـ�� ��س0ب �$ ا�	م ?س4�C،  ا�&�0دن 5ن ?�0ان %�ده  �	#bی� �&او�& �$ ?0ا
r ا�0ر و �,&ی&

^٩^(  $� zســ�
0ل ی�0د در ?&م #bی�ش  $� $�0� 	� zــ�	# Bا�ــ  CA� م �0از �&اء&? ��Iد
�A	ی�) و ای  1ــ�0ه در �	م #9�ـ	��3 �A4 �0دش ح	�3� X3Y �� (0ل �9ــ
را �� ا�\	ل 

  ا�B.  رای} �0ده �&ل و ��	��ه
AIا����& روای	ت #�	��3 �	بدر  ��7� ¦روای	ت ا�	� =��، �$ دو د�ــ'$ �ســ�) �9&اء 

 در �	��& روای	�� %$ 0Yل ?�A را ؛�$ 0Iازم و 5|	ر �&اء ا1ـ	ره 1&ه 5��	���� از &. در �1ـ��0
��&��% )H	 Pـ&
$ و Pـ�$ رح) �\�ح �� ار�3	ط z�. در ��	ن روای	ت )٧^٢: ١ ، جP١٣٨O&وق، : 1

�= و�0د دارد. در�%$ در �	م ��	ن ��B ا�س	ن ا�B  �روای' ای  دوره، ��9یح �$ �EI �&اء 
ــ&ه %$ �&او�& #س  ــ	ره 1 ــ�ط %�د  ،از ��B دوز��	نا1  ، ج^٠^١(
�A، �&اء را ��ا4 5�	ن 1

٣ :١g(.  
�$ و ا�	م �,	دEح� &Aز?$ �ح	ب ��	ار1ـ� را در �=> �A
� ��7?�� �  �	�0ی$ � &�%

��9ـ�یح %$ در 5ن �$ واژه �&اء �، 7از 1ـ�	دت ا�	م حس�   #س ،1ـ&ه ا�ـX3Y .B ای  
�$ اد?	4 ا�	�B و وP	یB %�ده و Eح� &Aد�ح	م �,	او7ا� z�	# ح در+\Pا »$�I ا&�« 

٠^١ (1�P z&وق، ا��B$ %	ر ��ده  را^ :g١(.  

z�	1ـ � ��P7ـ&وق، روای'� را از ا�	م �,	د	�. ا�B %�& %$ راو4 5ن زی& �2ز�& ا�	م
Bر ای  روای	�3 ا�+م ۀدر��	��� ر%6	ت �A	ز �$ در�0ا�ـB ح�ـ�ت ��0ـ� از #E:�9 
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Bو  ا�ـ	0م  <0ی�E�»zس�« B0ان�� ه���& ،��اد ا�� Bدر  از ای  روای ���t� 0مA? 0رY $�
  .)١١٨: ١ ج ،١٣^١(P&وق،  ا�'E	ده %�د اراده ا��I را

�  ۀ0�5ز
1ـ&ه و ا�	�	ن ای  دوره �� 5ن �{%�& و  15ـC	ر و ?��� �8&اء در ?9ـ� Pـ	د
&�ــ	ر4 وی�ه دار �2	#، $�$��&ه  از ای  دوره �&اء �$ #س%$  ا0>4ــ& ا4?�0ان ? در  ه#bی�2'$ 1

 01د. �� �3&ی� 1�6$ ا?'	د4 ه	�4	�$6 1�6$ �$ ی�C از 1	�$9

�
 1ـ، �ح� �&اء �$ 0Yر ر�ـ�A �\�ح 7در دوره ا�	م �	
ً
 & و اPـح	ب ای�	ن %$ ��ی3	

 �20% $Aد�0ده�% ���& ای  اح	دی� را &� $%  d�	�� 0�0د روای�در� C6�. 	س ی	2'$ ا�ــBا
 
ً
	A�
	�� ��0$ ای  %$ در ای  روای	ت <��$ �س' $'C�ا�B،  ه1&5ن �\�ح  ۀ�ح� �&اء و واژ 

�ا�	 ای  �0ارد &��H:( �0ده ا $�0A� ا�&:و n	rI روای	ت ح0ل دو �ح0ر )١١٠: ١٣g٣، ��6A از ?�A	 ��ا4 
ای  %$ �&او�& دو �0ع ?�) دارد %$ ی�C را �$ �+Ci$ و ر�ــ0�ن �0د ا�+غ %�ده و 5�	ن �$  )١

�� از �&او�& %ســ� از 5ن اY+?�  ا�ـ& و��دم ��3 دادهn $0ن %ـ�C� دی-�4 ?�) �:=ون و
�ـ&ارد  ،����$ و  �&ا�ح'0م �	ای  %ـ$ ا�0ر �� دو �0ع ا�ــB. ���� از 5� )٢ ؛)٧^١: ١ ، ج٠٧^١(%�

�  رخ �0اه�& داد0
0فو ���� دی-�  ی� &��سـ'ا� �A'&و ح� � 	م ی&� Bا�  CA� و¦ ��
&�  . هA	ن)( 01

�� �`� $��
را در ��	�d روای� 7ر�& ��	ن و �Yح ای  دو �ح0ر %$ n	rI روای	ت ا�	م �	
�� ��Cــ 0?� �&�$ و ز���$&، �$�ده���ــ	ز �Yح �ح� �&ا ــB. ای  دورء ا� �	ری:� را  ۀ�

0�$ %$<��$ هA	ن ،1ـ��6 دا�سـB ۀا?+ن ر�ـ�A �&اء در �	�6 ۀ�0ان دور��> �'��ه ا1	ر #
� ه	4 �&اء در دوره ۀ1&، ای  �$ ��6	4 �03د ا�&ی���#  .Bس�� 

�&. در روای	ت ای  دوره، 7?9ــ� ا�ـ	م Pــ	دق�	�را �	ی& ?9ــ� �2اوا�� روای	ت �&اء 
�
 ،�ــ� ا�+غ 1ــ&ه?�) �:=ون و ?��A %$ �$ ُر  ۀر ز���د7روای	�� ��ــ	�$ روای	ت ا�	م �	

�� B2	ره� ��&  ؛1ـ0دی	A1ـ �	روای 	یس$ �	BI د� �&اء0�5زۀ  � %$ �$ ��9یح ��5��	 در �
،&���س�	ر  دار&� ا�B.  ا

�'���	�� �$ �E	ه�) و �3	ح�Z از ای  د�B ای  روای	ت �&�  : ا
•  &���B و ?`BA �&اء �	 ?3	را�� �	Aره �$ اه	3& «ا1ــ? 	�$

ّ
�I3&اء اIا �ZA�«  و» 

ّ
$ )ی	 �	 ?`

ّ
�Iا 

 ؛)٧^١: ١ ج ،٠٧^١(%����،  »��ZA ا3I&اء

ا
�ار �ـ$ �ـ&اء ه) ?�ض و ه) وزن ا
�ار �ـ$ �0ح�& و ��E 1ــ�یH ��ا4 �&او�& و ?03دیB او  •
B�3ان �0ده ا��	��Z	ق #� $�A� ن) ?�0ان 1&ه و از	A؛(ه 

�ـ& �� ای  �C'$ %$ �&اء از رو4 ���  •% �ســB و هA$ ا�0ر�ـ{�ح'� ا�0ر4 %$ در  ،و ?&م ?�) 
<	ه  ۀ�$ ه�A&او�& و  ا�&1ــ'$در ?�) �&او�& و�0د دا ، #��ــ'�1ــ0د5ن �&اء ح	Pــ� �� 5 	��5

Bن:  ا�	A؛)٨^١(ه 
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�٧  

$یAح0( ۀروای	�� %$ در �Eســ�� 5ی •
ّ
�Iو ا B3Zء وی	ی�ــ 	ب?�	'CIوارد 1ــ&ه )�&ه ام ا&�در  و ا

�P&د ا|3	ت � ؛)٧^١(هA	ن:  ا�&�ح0 و ا|3	ت ح

• ��� #س� ا�	م P	دق �	روای	�� %$ در 5?	Aا� B�	�7$ �&اء در ا�Bره 1&ه ا�	ا1  . 

�B در �,0Aع، Iح  ای  روایـ	ت ازAح �ح� �&اء و �ح� و �&ل  اه�Yرۀ	5ن  در� Bی	Cح
��ـ&ه ا�B. ��	��ای ، �3	ی& ای  روای	ت را  ،دارد و �� �+ف ���� �3	ح� %+�� ���از 5ن 


9ــ& ا�	م از �Yح و �ســw �ح� �&اء ،�	ص دا�ســB اU$�4وا%�" �$ ��ی	ن ی	 �ســ $C��، 
4 ���  �\��3 در �	�6	Iن ۀا	ه&ف ��ی 	�6 و ا�+�� و ��ا�B. ?3	را��  �0ده �	ز14ـ

 &��	�» (
ّ
`? 	�$

ّ
�I3&اء اIا �ِZA�«  0ْ «و

َ
I   ِ?َ ُ�وا'َ

َ
2 	�َ �ِ�ْ

َ ْ
3ََ&اِء ِ�َ  ا»

ْ
I	�ِ 0ِْل

َ

ْ
I�2ِ ا 	ُس َ�	 ��Iا (َ�ِ?َ

 ِ$�ِم 2ِ
َ
+C

ْ
Iا « (ن	Aه)B�6
 .  ا�&<0ی	4 ای  وا

�7�� P&ور روای	ت �&اء #س از ?�9 ا�	م P	دق 
ً
ز�	�� ای   ۀ�'E	وت ا�B. �	ز %	�+

ه	4 ای  دوره �ــ�� وی�<�در �`� <�2'$ 1ــ&ه ا�ــB. از 
4�A  ٢g٠�	  ٨^١?9ـ� از �ــ	ل 
 
ً
�-	رش و از �40 دی-� n5	ز  :روای	ت �&اء از �	�r اP$Ai&ور �حس0س  �=و�I و %	�+

��{�و I Bۀ �&اء �$ د���  .  ا�B اPح	ب ا�	��$ 5|	ر4 در ز�
� روای	ت از ��096ز�	��  ۀدر ای  دور: �&� <=ارش 1&ه ا�B. در �	ب �&اء �س�	ر ا


	�� ��0$ ای  $'C� ۀو �+ش ای�	ن در �\�ح %�دن ا�&ی�7س از ?�9 ا�	م P	دق%$ #ا�	 
6�	ن، �&اء �$��$ �$ �Yح 5ن در ��	ن 1P0� و 0�5زه?�0ان   �&اء و �Pی�2'$اb# و (

ّ
1&ه ا4 �س�

� 1&ه از �ـ40��$6 �ء ا0Iازم �& ی	ز �9	دیX و ا#��" راوی	ن  ا�-	ره، 1	ه& ای  ا�B. 1ـ
���Hا4 (ء �$ #��" از ا�	س �&ا ،�Bا $�0A� : ،��	A6�٣٠٣: ١٣٩٧  z� .)٣٠^: ١١^��0Y١، ؛ 1

	oم ر	ه ا���	7از دی-� 1ـ0اه& 1ـ��ت �&اء در ای  دوره، �� (�C'� 4ن ��وز	A��� 	�
�A	ن ��وز4 #س از  ،ای  <=ارش ��	�� �0ن ?3	�� ا�B.{� ح�0ردر  ،��ا�	ن ��&5وازۀ���

 .)٣^^: P١٣٩٨&وق، 1�z ( ر 5ن ��دا1'$ ا��B&اء را #bی�2'$ و د�B از ا�C	 0�5زۀ ��	��ه �	 ا�	م

�� ا2=ای" ی	2'$ و ��) ا4<0�$، P&ور روای	ت �&اء �$7در دوران ا�	�B ا�	م ه	د4>� 	
��ــ� هـ	4 �ـ	 دوره ا4ا�ـ&ازه#  

ً
�ی3	� .Bوت ا�ــ	ـE'�  از �Cت در �0رد ی	ای  روای ��	A�

6�	ن  ،ای  روای	ت ��	�� ��0Aنا�B. 7?س4�C حس  �9	دیX �&اء ی��6 ا�	�B ا�	م�1
ا�	 �&اء ح	Pـ� 1ــ&ه و  ،�0اه& �0د�7	��ـ�  ا�	م ،ا��E6�0 �حA&%$ %�د�& �9ـ0ر ��

�	 رB2ا��E6�0 در ز�	ن ح�	ت ا�	م، �ــ�&. 7و ا�	م حســ  ?ســ4�C از د  ای �$ ا�	�B ر�
 <0ی	�روای	ت از 

ّ
ا4 �$<�0$ ا�&،�&اء در �	�$6 1��6 ۀ�0دن 0�5ز  )�ی  01اه& �� 
\�6 و �س�

 ��	A� $%"ــ ــB و 7از ا�	م ه	#�� ــ	ن ا� ــ�  ای� ��	�  ��6� $��ــz  #سدر ز� 5ن از #	�
�&اء و ی	  ۀاز اPـ� و ا�	س 0�5ز #��ـ"، <=ار1ـ� ���3 �� ء�&اح�ـ�ت، در�	ب ح9ـ0ل 

 در<1bــB. در ح	�I %$ #س از ی&ه ��ــ&ه ا�ــb#Bی�ش 5ن د �	با1ــC	ل و ا?'�اض در 
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�� و #	�ـz ا�	م P	د?	Aر��3�4 �� ح09ل �&اء 7قا�ـ	A1 ،  ن ا?'�اض %�ده و	�6�از 1
ه	4 ا�	 در ای  دوره �$ ��%B �+ش ،�&اء 1&�& 0�5زۀ %�ده و ����C'�) <0ی� ا�	م را �$ دروغ
ــ	دق P م	ن #س از او و7ا�	�	ی�ش �&اء  ا�b# در ��Cــ ــح	ب �� Pای  �ح�، ا  ��در �3

 .&��&ار  

  متكلمان عصر حضورسان از بداء در ميان انگاره يك

�سB3 داده و 5ن را اِ اا�0 $6��	ط 
0ل �$ �&اء را �$ �A	�� ��ـ	یz و ��� 1�  �3	ر �$ �Iحسـ
Bــ �&ای" �&اء ?�0ان %�ده ا�# ��Iادن 5ن �$ د&�ــ�س ا�,	م  �	ط �62 ��0ــw �&او�& و ��) ،

١٣^١ :g( .�� $2	oداده و ا B3س� $6�1 ��	A� $� ی�ۀ �&اء را&��= ا�ز 5�	ن : ���� ا%�&ا1ـ4�6 
�&اء 5ن را ا�,	م  �r3 ح09ل%�& %	ر4 را ا�,	م ده& و ��س �$ <0ی�& �&او�& اراده ����
�A� Bســ�� zســ�ــ4�6، ده& و ای  �$ ��6	4  ــ�6$ دی&<	هدر ��	ن  و4. )٩٢^: ٠٠^١(ا1  در�	رۀ 1
�� در اراده ��2�6 %�ده ا�Bء�&ا�t� ن:  ، 5ن را	A٣٩(ه(.  

 .ا�&$�&اء �$ ��6	4 ی	د 1&ه دا1' ۀ��� یCس	�� از 0�5ز ،ح�0ر �'A�C	ن ا�	��$ در ?�9
�= ا�'+�2 در ای  ز���$ <=ارش ��ــ&ه ��	ن 2�	، �'A�C	ن و ح'� ��ی	ن� 0�n $� (�'� 4	ه

5�	ن در  و �-��Cاز ی Bی	Cاء دارد.  �2) 0�5زۀ01اه& ح&� 

  : %�ددر دو �ح0ر �+P$ �0ان اد?	 را ��01اه& ای  
 �&اء %$ ��ــ	ن از #bی�ش ای وای	ت �	�� �$ 0�5زۀ ر راوی	ن ��0ع 
	�� ��0$ در �6ـ&د و. ١

�� �  دراج و �حA& �  ا�ـ&ی�ــ$ در ��ـ	ن �ی$ 0�5زه وA� ،ن دارد. زراره	4 �:'�� راوی	ه
3$ �'A�C	ن و ��A?  � ��E از Y از (I	�  � م	و ه�  �2�	، ح�Aان �  ا? $3Y سـ�) از�

راویـ	�� هســ'�ـ& %ـ$ در روای	ت �&اء در ای  دوره ح�ــ0ر دار�&. ��یـ	ن �'�) �ـ$ 0�n از 
�= %$ از �ــ�ان n+ت ا�ــX3Y B <=ارش ��0:'� �$ �&اء�
	�i ا�0اI:\	ب  B0ده ا�ــ� )H� :

 ،�':�0�٨٢: ١٣٨٨( .��$ % ا�&�	ن%��&ه روای	�� از �&اء �	 ��ـ0Aن یH�A	�� راوی	ن ی	د 1ـ&ه 
d�	�� و روای� در �Zح&ی  =�����، ( ا�B ذ%� 1&ه�0�0د �% :H� $�0A�  .)٨^١-٧^١ :١ج :٠٧^��١ا4 
 ۀ	ن ا�	��$ از ای  ا�&ی�ــ$ در دور�ــ�0یســ	ن در �	ب �&اء از ��� یH<=ارش �	�ت. ٢


0ل �$ ��ــ3�$ و �&اء را �$ هAحC	یB  ح�ــ0ر �I='6� ط	���ــ	یz 1ــ�6$ از ��A$  ۀدارد. �
� ،(I	م �  �ــ	ق، ?��¦ه�ــ	Y  �  ّCو ?�� �  ��9ــ0ر و �ــ (Cم �  ح	ه�ــ ،(Z��  � �	

�� B3س�١٣^١(��	ط ��I='6، ده&  :g( .0ل �$ �&اء در ا�
 =��1�6$ در �	ی� دی-�  ��	A� $� ر را	3
 B3س�Bن:  داده ا�	A١٢٧(ه( .  

�� B3س� $6��= در �	ب �&اء �ـ$ 
0ل را �$ 1ـ��:س'�  ده& %$ دو 
0لا1ـ4�6  Pدر ا �
�
��Aو و در  ا�ـ&�ـ&اء ��ــ'�Hی 	5ن � Bن %20$ ا�ــ	A�C'� 0ل
دی-� ا�'+ف دار�& وای  
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ــ4�6،  ��E %�ده %$ . )٣٩: ٠٠^١(ا1 &�ــ0م �&اء را از �&او  �$ �t&ادی�  و %ســ	�� �	ه��$ 
0ل �
��سB و ���	�B دا1'$ ���0ط $I='6� 	� $% Bا�ـ&�. 1	ه& ای  �&?	 
0ل ��	ط ��I='6 ا

B داده �س3 ا�&،%$ �	 �I='6$ در ار�3	ط �0ده 1ـA	ر ا�&%�در ای  �	ب ا�ـB %$ ای  
0ل را �$ 
Bط،  ا�	��)١٣^١ :g١٢٧ و( .  

ه	 یH و�$ ��ــ'�� و�0د دارد و 5ن و�0د اراده �� یH 1ــ�ء و در �Aـ	�� ای  <=ارش
�� 5ن اراده ا�ــB %$ از 5ن ��t� ــ�س� 	�&
�,$ ای  %$ در دی&<	ه '� .B1ــ&ه ا�ــ ��$ �&اء �36

�C'$ دی-� ای  %$ در  .Bا� ��I0ع 5ن اراده ا
� و وا
�6 ا�ـB %$ �ح� و��&اء یH ا�� ح
�&ای" �&اء # ��Iس �$ دC6I	� 	6& از ا�� و ی� ���ای  دی&<	ه �ســz 1ــ�ایd و �$ ?3	ر�� دی-� 

  � ه) ���	�'$ از ارادۀ ���ی�6 ا�B. در ارادۀ �&او�& ا�B زی�ا ا�� و ��� ���ی6
 ��از �3	�� 0�5زۀ �&اء %$ در روای	ت �$ 5ن ا1ـ	ره 1ـ&ه ا�B، ��اح� ��B ا1�	ء و �ح�
��#bی�4 �t� سـ'$ 1&ه و��� در ارادۀ ح X�6	�I دا�t� زی�ا �&اء .Bح از ارادۀ ا�ه� ا�ـ�Pـح

�� �� ا�ــ	س ��ــ0Aن �	1ــ&.Pــح�ح 5ن �� ا�ــ	س 5ی	ت و روای	ت �� اراده، ��0ط �$ �ح�
�A� X�=4 در �5ــA	ن و ز��  �ح� ��%$ هBE ��ح�$ را �-bرا�&. ی	�& �-� 5نروای	ت، ه

ــ	ء، 
&ر، ا��، اذن و %'	ب  �
ــ�B، اراده،  . )٩^١: ١، ج٠٧^١(%����، ای  ��اح� ?3	ر��& از: ��
�= اراده اY+ق ��� 	��C	ن 1ــ0د، �	 
�3 از �حX �	ر�� 1ــ�ء ا�ای  ��احـ� %$ �$ هAۀ 5

�� و ی	 �$ اPــ\+ح �t�»ــ�ء » �&اء �	ن �&ی� و و�0د �	ر�� 1� $% Bــ �س� $�دارد. ای  <0
�� و�0د �&ا� $'1	C�� ،&1$ در ای  ��	ن ��ا��3 هسB %$ در ه� 2	Pـ�$�t� ن	C03ده و ا��ا4 

.B1ن �&اء و�0د �0اه& دا	Cا� 	��  %&ام از 5
"�ــ	س �&�	ت # ــ0ی�4 ا�A	�I و اوIح	ل �� ا� 9� ،$'E> ی�ــۀ&��$ از 0�5زۀ �&اء در ا
�� Bــ ــ'�  �$ د� �:س $�ــ	س، ?�) از�I و ��ا�	� #	ی	ن �&او�& �� هAۀ ا�0ر 5ی&. �� ای  ا�

�= در 5ن �0�0د ا�ــB. ��	��ای ، در ه�-	م �احـ	Yـ$ دا1ــ'$ و ح'� ?�) 
�3 و �6& از �&اء 
��4 در ?�) �&او�& ای,	د ��ــ&ه و �&اء �ســ'�=م ��� و ی	�t� در  #&ی&�5&ن �&اء ��	A�#�ــ

�� ���t� در �&اء $% $q�%�& ارادۀ ح X�6	�I ا�ــB %$ در �ــ	حـB ر���0 �:0اهـ& �0د. 5
0�&د. �  Ao  ی�C از ��اح� �حX �	ر�� ا1�	ء �$ و
0ع �� #

�� در ��اح� �&�	��  ،�� ا�ــ	س 5ی	ت و روای	ت ء�&ا�$ ��	ن دی-� �t� از Bرت ا�ــ	3?
 X�\� رت&
�حX �	ر�� ا1ــ�	ء از ��A$ ��ــ�B و اراده و 
�ــ	 و 
&ر �� ا�ــ	س ?�) و 

�,C	ر، �ـ&او�ـ& �� :H�)٢: ١٣٩١^( (�? =���0ده و ��	2	�� �	  و�&�&ا �:�0ق %$ ��ف �حX 5ن 
��ـ�  و ذا��# (�? &�� و  ر?&، �&اء ۀ�0ر ٣٩ ۀ�&ارد. �� ا�ـ	س 5ی �&او��ح0 و ا|3	ت ح

�� در اراد�t�ۀ   ��ـ&او�& ا�ــA�C'� .B	ن ?9ــ� ح�ــ0ر �� ا�ــ	س 5ی	ت و روای	ت ��
  ا�&.دی&<	ه� در �0رد �&اء دا1'$
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  ءنگارش آثار در زمينه بدا

�:ســ'�  راوی	ن ا�	��$		ا�   Aح�Iس �  ?3ـ& ا��� و ی0A? ا��&��%$ در  ا�  ز���ۀ �Yح و �3
�� زده{�ـ&اء د�ــB �ـ$ �ـ 0�5زۀI &ـ��,ـ	1ــ�، ا )١٣gO :ر4 از  )٨^^و ٣٢٧	3�ی60ب �  ی=یـ& ا

0�اءاز ��A$ %'	ب  %'	ب ��&ی  �0یســ�&<	ن در�	ر ��'9ــ� ?3	�ــ���-	 اBن: ( 1ــ'$ ا�ــ	Aه

^Oدر. )٠ (
�� 5|	ر �C'0ب در ز��� ه	4 #	ی	�� �&ۀ�	ل %20$ و I	� &ه	ء ��&ا ۀ�0م 1&�. 0د
 ه	ی�و ?�� �  ا�� P	Iح %�20 %'	ب )ق�٢g٢'20	4 (	ب اI:\ ��حA& �  اIحس�  �  ا�

3$ . )٢O٧و  ^٣٣(هA	ن: �& �-	1ـ'�&اء  ز���ۀدر Y ا�� زاه� %$ دو  � &Aاح"�#  Bا� ���از %�
$و ?3& 

ّ
�I4 ا��Aح �E6�  � ) ه در&�ــ�&ه 5|	ر4 ه� دو از ?	AI	ن 
) و )٢٩٠ز در �	ب  �0یس

 .)٢١٩و  ٨٨(هA	ن:  ا�&�0ده�&اء 

�� در �	ب �&اء  �ــ&ۀدر 	tA1ــ� ��?  � &A1ــ� و �ح	��= �حA& �  �ســ06د ?���	رم 
ــ'$ 1	-�ــ'�د<� ��tا2�	ی� ��	XY � .)٣٧٩و  ٣O٣(هA	ن:  ا�&5|	ر4  ــ0ع �&اء از {<س o0� در ��I

� ۀدر �	�6 	�%20$ و �t&اد <�2'$ �	 
) و �	وراءا���I از ا�'�	ر <س'�ده روای	ت �&اء و #bی�ش 5
 �6�1 Bی	Cدارد. ح 

  ءبدا نخستينتحول در انديشه 

�� و �ح0ل 1& و  د�':0شدر �	�6$  7ا�&ی�ـ$ �&اء #س از ?9ـ� ح�0ر ا�	م0�5زه و �t�
20%�	ن از �&اء ��ی� و �'A�C	ن ای  دوره  ��� 	� $% &��  �'E	و�� از 5ن اراi$ %�د� 'E	وت��3

� �0د�36�� <�ا4 1�6$ و �$ �?�ا�&%� از �'A�C	ن n5	ز 1ـA	ر %$ در  و ��ی� �&ی& . ای  �3
	ا�  	 4&�%$  ا04�$<�$ <س'�ش ی	B2،ر2'$ ر1& و ر2�Y، $'2&ار 5ن �0د�& »حbاق ا�Iـ�6$«راو

1�6$ از 0�5ز ه	4 �&ۀدر وا#س�  �	ل�t&اد و  ۀدر �&ر� �Aر� Biا�
3&ی� ��&اء  ۀ#�,) �$ 
�  �&ی&، �&اء در �0Cی��	ت ه)��ســz در ا�0ر ��ـ�ی�6 ��� 1ــ& و  �ـ�1xـ&. در ای  �3

�� در �0Cی��	ت �$ یH اراده<ه��t� B�>ز	1ـ&ه و � �E� =�� &��� در اراده �&او�t� $�ا�	 �	  ،0
�& و �1ط ?�0ان 
&1 . 

�ســ0Y $�Bر � T:ــ�� X�
�  �'E	و�� از �&اء در �:ســ'�  %$ د�3�  ��	ر �$ %ســ� ��
 �% .Bــ ــ��6 اراi$ داده ا� ــ� �	�$6 1 �  �&ی& از �0�Eم ��ی  <=ار1�» اء�&«%$ در�	رۀ �3

  �را��1راو�&4 در %'	ب د�ـB �	 ر�ـ�&ه، ���0ط �$ <=ارش ��	ط ��I='6 در رّد �� ا� �$
.Bدر ای  <=ارش ا�  1ا�ـ		در $I='6� 0ل

0ل 1ـ�6$ در �	ب �&اء را هA	ن  4&��سz �	ب راو 

                                                         
ــاحب«. ١ ــخ،  ثم قال ص ــيعة يذهبون الى ما يذهب اليه المعتزلة فى النس الكتاب: فاما البداء فان حذاق الش
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�`EI را 	��١٢٧: ١٣^١(��	ط،  ا�-	1'$ ا�B دا�س'$ و ا�'+ف ��	ن 5(. 

�0یس	ن هAس	ن�$ ��9یح ���� �	�تzس��� از ا�	�� از �40 ا�-	ر4 �&اء و 	A�C'� $
�&اء  ۀه&ف 5�	ن د2	ع از 0�5ز <0ی	و  (هA	ن) ا�&0Pرت <�� $% $'2	 �I='6$ ار�3	ط ?��A دا1'$

�� از 5ن �0ده ا�ـB. از ای  ��ا��در +?  ���	ن و �3I='6� ت�	Cروا1ـ، 	C1ت ��ر�ـ� ا�
�	ن �� 0�5زI='6را در ری�$�&اء �� ۀ� 	� &��� و�ح0ل ی	ر4 ر�	�&. ی�0ا�t�  ای ��	 

$I='6� ــ� �� 0�5زۀ�	ل ا�ــ	Cوارد %�ده�&اء  دو ا1ــ:&��&اء %bب  ۀ%$ �ز�ای  �:ســB ا
ده& و ��س 5ن را �سz زی�ا ه�<	ه �&او�& ��3 ده& %	ر4 را ا�,	م �� ؛اI:�3ی  ا�B ح&أ

ــ	حB �&او�& راه  ــB و %bب در � ــ'�=م %bب ی�C از دو ��3 ا� %�ده و ا�,	م �&ه&، �س
 ). ٢٠g: ٠٠^١(ا4�61، 	�&ارد

ــC	ل دی-� ای  %$ �ز� زی�ا ه�-	�� %$ �&او�& از ��62  ؛ا�ــB �&او�& ��� ،�&اء ۀا1
�03ده ا�ــB، %	ر  ��3 ده& ی	 %	ر4 Bم ده& و �ــ�س ��ا4 او رو1ــ  1ــ0د %$ در�ــ	,�را ا
ــB و �&او�& از ای  ا�0ر �$ دور دی-�4 را ا�,	م �� ــ'� ا� ده&، و ���  �&ای� دارا4 %	�

Bط،  ا�	��)١٣٠: ١٣^١ .( 

&� �ـ�x ��	4 �ح� �&اء ?�) و ارادۀ �&او
ً
. �&اء در �&ر�ۀ $20% �	 �س�) ا�B ا�ـ	�ـ	

 $� &��  ��» ��62«و » ذا��«?�) �&او�0�$ %$ �&او�& ?	 $� (I�A	�� ا�0ر 1ــ&؛ �&ی �3>
ــ0رت �� P 0ده و ا�0ر4 %$ در 5ن �&اء� ��ای  ?�)، ?�) ذا .Bــ �= �0�6م �&او�& ا����د >

 &o و Bس��ا�ـB %$ از �ـ�z ?�0م ���4 �03ده و ���	 �B2�6 �	 �$ 5ن ای  ا�B %$ �	ه� 
�� �E��%��62�). �5ن را از او  (�? ،&�'$ ا�B %$ �س (?�) �:�0ق) ��3ۀ دی-� از ?�) �&او

�� �0ده و �&اء در ای  ��ح�$ ا�E	ق ���t� ��	
 ��':� w1ــ�ای $���	Cا1ــ ��	A� .&'2ا $% �
 %�د�&، �'�0$ ?�) ذا�� �0ده ا��C�� .Bان �&اء �\�ح ��

�  �'A�C	ن 20%<��I='6� 4$ و از رو�X ا�0م، �	 اوج �ـ&ۀه	4 #	ی	�� در �ـ	ل�$ 2'	دن �3

	�i 1ــ&�& %$ ��  ��62 از ?�) &��= ���	 ?�) ذا�� را ��ا4 �&او��ـ&او�&، �'A�C	ن �t&اد 

� ، دو اC1	ل ��"ا�	س ای  �3#$'E> س'ای  وارد �0ده و از�  .�&رو، �&اء را �$ ��6	4 �سz دا

. ارادۀ او در �0Cی��	ت، ه و �&او�& ��ی& ا62	ل �0د ا�Bاراده �=د �BEP ،$I='6 �62 �0د
�= ارادۀ �&او�& را هA	ن ا62	ل او ���5�	ن  .Bــ�	��دا��& ای,	د 5��	 و در ��ــ�ی6�	ت ا�� �$ 5

�&، )g :Oج ،١٩g٢اI,3	ر، ?3&(
	oـ�&�� �i	
�= اراده �$ ��6	4 %�20 5ن را �. �'A�C	ن ا�	�� �t&اد 
ــ���z	ن 1 $%		"I	62در ا &��& ارادۀ �&اوE� ل ��، �0را	و ��ی&د 5ن ا62 &��0دن �&او�&   دا

�A� ��?  ��3� ��	
�&، دا�& را ���	 از ��b# dA� Bی�2'$ و 5ن را E�)): ١٣^١�I(اOای ، )٣��	�� .
                                                         

  ). 127: 1993(خياط،  »فالخالف بينهم وبين هوالء فى االسم دون المسمى
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z�	# ت و�	C1ا ��	A�4 داده	ه  �I	یۀ ?�) �0ده، درح	# �� 	���ب �&اء 	ون %$ ا12&ه در �=
Bا�ـ ���= در ای  �ح� د��  �� ?�)، اراده 

ً
 ،ور<�دد. از ای اراده �� #	�1$ٔ  �� و �&اء ا�ـ	�ـ	

$% �A�C'� ه� &�� ،دی&<	ه"اراده را �$ 0Pرت �س'� �09ی� %�& �'0ا���& در �	ب �&اء 	� =
20%�	ن �:0اه& �0د.   

  المى بغدادكدر مدرسه  ءبدا

z��& را �¦�ــس �&ر�ــۀ %+�� �t&اد دا�ســ'$	1ــEق�+Yر �0د ا	4 5|	4 �	و4 در � .&� ا
 �EI»ح$ از » �&اء�در�	رۀ �&او�& را Pح�ح دا�س'$ و ?�B 5ن را ���	 �YیdA� X و 5|	ر Pح

�&، 		(1ــ�zدا�& ��:اAi$ ه&4E(ب): ١٣^�١gO(؛ در I	از %$ �ح ����  &��1ــ	<�دان ای�ــ	ن �	
&�  �ـ

ً
Pح�ح  را و اY+ق 5ن �� �&او�& ا�C	ر %�ده �&اء در �0رد �&او�& را ����ـ�، ا�ـ	�	

�A��،  (��&& �دا���٠^��١O، ١١: ١جg .(  
z��& در		در�	رۀ ا�&ی�ـۀ 1ـEرۀ�	را ���&اء  � $'C��س'� � ،�:سB �0ان در �`� <�B2:دو 

ــ�س  
��Aو�&اء و �  ��	A� $q�ــ'$ و ه� 5 ــz دا�س ــ	و4 �	 �س و �ح&ودۀ 5ن. و4 �&اء را �س
�	ن در	Aس���� zس��= <0ی�&، در �	ب �&اء �	رۀ �B0ده ا�� �i	
.  �`�%$ �	  %س	��، و4در 
�I	ا�ـ&اء �:ـd
�ـ&، در وا،  &��&، 1ــ�z (�ـ	 �ـ	م 5ن ا�'+ف دار�ـ& و در ��6	 5ن را 
03ل دارE�

١٣^١ :(�Iا)٨٠( .&�E� z�ــ 1  ��qAا« هb% �2 $�I 4 » �&اء	را �$ ��6»$�2 $I ��� « و»$�را  »2
ــ&ن&ی& و ��6	ی� �6	دل رأ4 �» ��� ��$«دا�&. ��اد از ��» ��$«�$ ��6	4  ــC	ر1 ا��4  15
"�# $%Bســ��& �&او� زی�ا �A	�� ا62	ل �&او�& از ازل �0�6ِم  ؛�� �� �&او�& �:�E �0ده، 
Bا� )z�1  ،&�E(ب): ١٣^�١gO( . 

z��  ����		از �	ه� %�A	ت 1ـ�� &�E� {وی��را �&ون  &�5ی& %$ ای�	ن ِا��	د �&اء �$ �&او
�A�ــح�ح  P $�%$ در Pــ&د ��	ن ا
0ال و  ا�!��1تاوا"�X3Y �:'	ر �0د در او  دا�&.و ��0

�`�ی$ َ�سz دا�س'$ و در وا
d از ��6	4 �	ه�4 ه	4 �0د در ه� �	ب ا�ـB، �&اء را �$ ��6	4 
 Hی $% B4 ا�ـ=��"،  �ــ&ۀ5ن د�ـB %�ـ�&ه ا�ــB. ای  �`�ی$ در�ـB �6	دل هA	ن �#

 �0د�& و 
	�i ا�&%� �$ 5ن A1	رز�	ن �سـB3 داده �0د و در 5ن  »حbاق 1ـ�6$«راو�&4 �$ ا� 
z��`�یۀ n	A�C'� rI	ن	در ز�	ن 1 $� &�E� 3&ی��1&.   

z��= 1ـ�	در�	رۀ �ح&وده �&اء  �& 5ن را �$ ا�0ر ���وط	E0ط���� ، ��&�ۀ در�	ر ه�<= %$ دا

\5�6ن ارادۀ  Bا1ــ'$ ا�ــ&�. ا2=ون �� ای ، �&اء در ا�0ر4 ا�ــB %$ دور از ا�'`	ر و و�0د 
  . )هA	ن(�&<	ن ا�A> B	ن �

��، �2ز�& ا�	م P	دق �در oـAِ  روای	ت �&اء، روای	�?	Aا�ـ B�	رۀ �&اء در ا�	7در� ،
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� 1ـ&ه�&�	. 1ـ�zا �& در ای  �	ره �o0ـd <�2'$ و ای  	E� &01اه ���� ��Iت را �$ د	روای� �
�ر 1ـ&ه �0د و �ـ�س �	 د?	4 ا�	م P	دق� ��?	Aا�ـ �'
 7ای  ��6	 ح�A %�ده %$ ا�'&ا 

�	 ر2'$ ا�B. ا2=ون �� ای ، �$�3��6 از دY ف 1ـ&ه و �$ ��گ�Y��  و�0د روای'� از ��Iم  د	ا�
�7�Aرoــ	   CA� ،�2	% $�  �¦� م و	�3 و ا��	�# ���t� ح&ودۀ �&اء را %$ �&اء را در� ،&�دا

 Bرج از ای  ا�0ر ��2�6 %�ده ا�	� ،&�E�)٣٠٩(د):  ١٣^١( .  
z�ــ ــ�  در ?3	رات 1 o0� &�Eــ� ���= رد'�4 ��ا4 ای  �&?	 و�0د �&اح �� و �$ �0ا�r 5ن 

�	ت ���'�4   ، ا�	 �ـ�&ا�ـB ا4 ��ـ&ها1ـ	رهi=� ن	�����ـ� ��`0ر �0د را �	 �PاحB و �
.Bاء �\�ح %�ده ا�ـ&� �� $I='6� ت�	C1ن ا	Aسـ'$ و ه� را و4 �&اء را �� �&او�& �ح	ل دا

�	نرا �E	وت �&اء و �سz و �$ رو��1  �\�ح %�ده� =��  ا�B.  %�ده 
z�1 &��	� =�� ����� &��& �&اء را در BtI ?�ب �$ ��6	4 		�E�»0ر�� «���� .&�س دا

دا��ـ& %$ �&او�& �$ 1ــ��U در و
B %�ـ& %ـ$ �'A�Cـ	ن �ـ&اء را در �0رد4 ��اoــ	2ـ$ ��
�  1ــ�ایw از 5ن Aه 	واح& ا�� %�& و �ــ�س � ��C� و در �0رد  ��:9ــ0ص و �� و�$ �6

�ســz ای  ��� %�&، ا�	 در 	� .&��ســB و �	�ــz و ��ســ0خ در و
B �	 ه) ا�'+ف دار� $�0>
Bس��0ده زی�ا او ?	E�� (Iس$ � ؛��0$ �$ ��6	ی� %$ از �&اء 1&، اY+ق 5ن �� �&او�& Pح�ح 

�A� �P	د. 01و ?�) �&ی&4 ��ا4 او ح  
�سB3 داده 1&ه   &�ا�B، ا�	 ا�3	ر 5ح	د4 در ای  �	ب و�0د دارد %$ در 5ن �&اء �$ �&او

�A� d\
 ��3 واح& �0ده و �r�0 ?�) و 
ً
	�	A� ت	ب ای  روایـ	ــحPن از ا	1ــ0�& و �ح

 َ��H: (ا�& سz �1ایd ح�A %�دها�	��$ 5ن را �� ��6	4  ،����� &�٠^�١O، ١١: ١جg( .  
 ����� &��= در %'	ب �� zس�
هدر�	رۀ �E	وت �&اء �	 ()�اء ذ%� ��	ر �1ط را ��ا4 �& ا

��� �ِ62 ،zسـ�1&ه و 62ِ� ا��1&ه �	 ه) �E	وت دار�&؛ ��	��ای ، %�ده و ی	د5ور 1ـ&ه %$ در 
 zسـ��0د �	ر دی-� �1وط  ر��"�در  او. )٣O٧: ١١^١(�ـ�& �����، �	ی= ا�B  - ���+ف �&اء -

ت ز�	ن ا�� و ��� در �ســz 5ور 1ــ&ه و �E	وت �ســz �	 �&اء را در �E	و��	ر<	�ۀ �&اء را ی	د
Bسـ'$ ا�ـ�. �	 ��0$ �$ ?3	رات ی	د1&ه، ه� %&ام از ��	ر �1ط )١١g: ١ج ،٠O^�١ـ�&����ـ�، ( دا

�	�&، �ح	ل �03ده و از �ح&ودۀ �&اء �	رج �0اه& �0د. � X  �&اء %$ �ح
z��= �&اء را �$ ��6	4 �سـz ��		1ـ� &�E� س'$ و�دا�سB، ا�	 روای	ت ای  �	ب را Pح�ح دا
�  ا�3	ر، اY+ق �EI  �� #	یۀAی= ��» �&اء«ه	را � &�1ـ�Aد، ا�	 �ـ�& ����� در�	رۀ �&او

�ا�-	1ــB �&اء را ��3ه	4 واح&4 ���ـ	�� �$ روایـ	ت  d\
و  1ــ0دr�0� $%�A ?�) و 
 
ً
�$ ای  �C'$ �	ی& <BE،  ��0$�	  ســB.دا�اY+ق �ـ&اء در�	رۀ �&او�& را �	ی= ��A ا�ــ	�ــ	

&�	ن �`� �&اء دا1'$ و �`� و4 هA �ح��'�4 �	 �`� �'A�C	ن %�20 در 2	�Pۀ �� ������ـ
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 .B0دش ا�� �P	6� ن	�I='6�  
��& �I='6$ �� � �ــ�& ����ــ� #	 را �2ا�� ��	ده و �`� ه�ــ	م 	� =��ــ�6$ را  1 �Z%و ا (Cح

 َ�zرس	� 4ا�-	ر4ِ �&اء دا�س'$ ا� .B�E	وت دی&<	ه 5�	ن �	 �I='6$ در ای  ا�B %$ ه�	م و �س
 �EI و�0د دارد، از $��E	ده ا�ــ'» �&اء«از �'A�Cـ	ن %�20 �ـ	 ��0$ �$ روای	�� %$ در ای  ز�

���I	در ح ،&��% َ�ســ�I='6� z ا�ــB و �	 ز�	�� %$ در اEI	ظ ا�'+ف %$ ��اد 5�	ن هA	ن 
Bس�� 	�� . )٨٧: ١ج ،١٠^١، ��&�����( 1و�0د دارد، ا?'3	ر5 $� 4

z��=  در �-	ه� %��، 1ـ� ��0Y  ���t� اء 1&ه و&� �C�� ،����� &���& ا�'	د �0د �	�
 َ� #bی�د. سz را ��در حC) �1?� ی	 هA	ن 

�	ب �ســ'�� را �$ �&اء  -ش �ــ�& ����ــ��$ #��و4 از ا�ــ'	د - ا1>� ــ�ددر %'	ب 
 . در %'	ب%�ده ا�Bا�'9ـ	ص �&اده و در oـA  �	ب I\� و �سz، ا1	را�� �$ ای  �ح� 

�2�ل 2$ ا�B، در �	ب ?	م و �	ص و �س\� z	�3I در ای  ز���$ ?�0ان %$ %'	�� در ا0P ةا
 .Bح 1&ه ا��\� &�3�ح ��ا4 �&او
 1&ه و در �A	�� �0ارد �&اء ا��4 �ح	ل و 

z��& ����� ��	ر �1ط ��ا4 �&اء ذ%� %�ده و �E	وت �سz �	 �&اء 		1ـ� &��	� =�� ��0Y
1،��0�z (دا�& را در �:�� ی�C از �1وط ی	د1&ه ��Y ٠^١g، ٢: ٢ جgg( .  

 �0دن 5ن، 
3ح  از ذ%� �1وط ��	ر<	�ۀ �&اء، ?�B �ح	ل #سدر �	ب �E	وت �سـz و �&اء 
 �'�9?�0ان ُحس    5ن ?�0ان 1ـ&ه ا�ـB، ا�	 ا<� ی�C از ای  �1وط ��'�E 01د 5ن �62 �$

�= در ای  Pــ0رت، �9ــ�حB و ). ٩g^: ٢ج (هAـ	ن، 1ــ&ه و �&اء �:0اه& �0د�
3ح �&اء  B�?
�$ ا�� از ��9حB و ��	�� زی�ا  ؛دا1ـ'  �62 واح& و در ز�	ن واح& ا�E�  Bسـ&هI&? 4	�3�

�� $A���� سـ&هE� از �����د و ا<� در ز�	ن واح& �$ یH �62 ا�� و ��� 01د، �ز�ۀ 5ن >
 Bس&ه در �62 واح& ا�E� و Bع �9ـ�ح	A'ن: ا�	Aد)٩٧^(ه	ی B�? $� $�0� 	� .   1&ه، �ح�

ــI='6� $% B$ و �'A�C	ن ا�	�� �t&اد �� �\+ن 5ن ا�E	ق �`� ای  �ح� در اوا�� و �0اه � ا�
 .&�  دار

�	ن �'A�C	ن و�0د دا1ــ'$ %$ �ــ�& ����ــ� و � �`��= دو �در �حـ� �ـ&اء در ا�3ـ	ر 
z�$�0Yــ� از �'A�C	ن ا�	��$ و 
	oــ� ?3&اI,3	ر و ا�0?3&	1ـ

ّ
�I0از  ا� $� $I='6� 9ــ�4 از�


	��i&اء در ا�3	ر &��سC�� ،B$ ا�3	ر و روای	�� ا�. ا3I'$، ��اد 5�	ن ��3 از %	�i	ت و ح0ادث 
 Bس�� ���١٣٧(��& �����، ا�A�'� $% B  حC) �1?� �0ده، ا�	 �$ Iس	ن ا�� و g، ٢٧^: ١ج( . 

z�	از دی&<	ه 1ـ 	 4	�6�  A�'� $% 4ر	؛ ا�3B1&ه ا� (��0Yـ� ا�3	ر �$ دو د�ـ'$ �س
                                                         

وأّما البداء، فقول هشـام وأكثر الشيعة فيه هو قول المعتزلة بعينه فى النسخ فى المعنى، ومرادهم به مراد . «١
  .»المعتزلة بالنسخ، وإنّما خالفوهم فى تلقبه بالبداء ألخبار رووها وال معتبر فى األلفاظ والخالف فيها
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�Eس$ �0ده وا�3	ر4 %$ ��3 �ح� از و�P �1ء �2 ا�� و ��� و �$ Pـ0رت ��3 هس'�& و 
���= �� دو �0عه�ــ'ۀ دوم  0�$ ��6	4 ا�� ی	 ��� را در �� �&ار�&. د�>&��� 5ن ا�t� 0ع اول�؛ در 

 BEــP»$��� �CA  ا�ــB. در ه� �ــ$  »?A	 ه0 ?��t�  0ع دوم، ای��ســB و در �  CA�
�َ  ،0Pرت����0، 1�z ( رد�&ادر�� <0�$ �حbور4 سz �	ی= �0ده و هY٢ج ،١٧^١ :O٠٣( .  

را ا�'E	ده %�د.  »�&اء«�0ان �0از �سz در ا�3	ر در %	�i	ت ی	 هA	ن از �	ه� ای  %+م ��
�� در ?�)�t� ح&وث و $� $% �����&او�&  و اراده ا3I'ـ$، �ـ$ �ـ$ ��6ـ	4 %�20 5ن، ��Cـ$ �ـ	 �3

�&�	,�	� . 

z�1	 �  روای	�� %	�
$  $��0Y در �3&P ،(رح $�P &���� در 0Yل ?�A �	 ا�3	�� �	�t� ��
?	Iِ) �$ ه� دو ا�� ا�B، ا�	 �n5   CA	زده& %$ �&او�& از �o0ـ�ح �� د�BI دار�&و د?	 

 �EI  A�'� $% ��	1&. روای	ـ�وط و دی-�4 �&ون 1ـ�ط ��� 	�� ا�&»�&اء«ا�ـB ی�C از 5
�  �\�r ح�A 1ـ&ه و در �0ارد4 %$ �سـz درAه �� =��5ن �	ی= �	1& (در اوا�� و �0اه�)  

 َ� �� �Aح zس��&��� �1وط ح�A ���و در �0ارد4 %$ ��3 از %	�i	ت �	01 1�t� �� &�01 &
) z��= )٢٩^: ٢O^�0Y١ــ�، 1ــ��� ز�	ن ��0ر ا�	م  #س. در ادا�ـ$ �t� رۀ	در� Bن ��& روای	ـ�از �

ــ� ــ�حB ح�A %�ده و �	ر دی-�7?9 ــ�ایw و �9 1 ���t� �� را 	��5 ، �� &� %�& %$ در�{%
� ای ��� �$ ه�t� ،0ارد� $��ســB  رو0>4� &�هA	ن: (�$ ��6	4 #�&ای" ا�� �&ی&4 ��ا4 �&او

^٣١( .  
��A �	 اراده دارد و ��3	4 ی�C'� H) در �	ب  #��ـ'� <E'$ 1ـ&،��	ن %$ �&اء ار�3	ط �س'

��A در �  و4 ازاراده �{|�� �س'�3� z�1 .B1&اء �0اه& دا�		��0 Y9� رج	0ر اراده را در �
ه	4 �6&4 �� �+ف �ســ� ؛دا�&%�ـ& و 5ن را در �0رد �&او�& �حَ&ث و � �2 �ح� ����

 ،r�\�  �0$ �$ ای� 	� .&��'A�Cـ	ن ا�ـ	��ـ$ %$ اراده را هA	ن دا?� �� �62 و ?�) ?�0ان %�د
�� در #	ره�t� ح�o0�4ا z�1 4	�3� 	� &�	از �&رات �&او 	 r���0 �$ ��اYن	�5��ه  	از دی&<

1�zا�&%سـ	�� ا�B %$ اراده را �$ ?�) �Eس�� %�ده $% Bرو�  �A. از ه		ت د	��0 روایY ال
5��	 �� �5&ه ا�ـB ه� ��& �'0ا�س'$ 5��	 را �	   ���� در �&رات را #bی�2'$ و در Pـ&د �3�t� ��

&�%  ���=دیH 1ــ&ه ا�ــB و �+ش 	ن5� ا�	 �$ ه� ح	ل ا�&%� �$ دی&<	ه ،��3ـ	4 20%�	ن �3 
�� در �&رات���t� ح�o0� رات و4 در	ت %�&. ?3	در اراده را ا|3 ���t� �?0�0ی	4 < %�& �$ 

 .Bا� B�6
  ای  وا
  �+P$ %�د:  ��� ای  �0انرا ��» �&اء«��0Y در �	ب 		دی&<	ه 1�z ،در �,0Aع

0�$، ا�ـ	 �$ �$ا�ـ&روایـ	ت �ـ&اء �0رد #ـbی�ش -> r�0� $% 4ح9ــ0ل ?�) �&ی&4 ��ا4 ا
 �Aح 	�6�  �Aدارد، �� ه zســ� 4	�6� �� �Aن ح	C1ــ&. در �0ارد4 %$ ا�	ـ& �ـ��ـ&او
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�� 1ــ�ط و �ـ1ــ��0�t� �� ،ارد&�& و در �0ارد4 �ـ	��ـ& ��3 از %	�i	ت %$ �ســz ا�C	ن 
�� �Aح B�9�01ح� .&  

- 	C4 �&اء، ا�	ــ6$ در ��6 ــz �$ ��6	4 �,	ز4 و ��0 ــB و ناY+ق �&اء و ارادۀ �س #bی� ا�
 .Bس�� ��  اY+ق ح

-  َ�ــz در ا�3	ر ا�C	ن دارد (�	 ای  �  5ن �	 �	 �'A�C	ن %20$ ه)س�ــB)، ا�	 در �3 ــ:  ا� �
��		دا�س'�& و 1�zا�'+ف و�0د دارد. 20%�	ن 5ن را از �	ب �&اء ���t� ب	��0 5ن را از �Y 

 . سBدا��1ایw و �9	Iح ��

  مدرسه كالمى ری ء از منظر انديشورانبدا

، ا�&ی�ـۀ �t&ادی	ن �$ ر4 ��'� 1ـ&، ا<��$ در�&ر�ۀ ر4 1	ه& �t&اد ۀ�&ر�ـ #س از ا02ل
�= در ��	ن #	ره�50ور4�ا4 از ا�&ی��A&ان ای  �&ر�$ ه	4 %+�� هس'�) و <�ای" �$ ح&ی� 

.Bاد4 ا�&t� �CE� ن	A%) �� ای  �&ر�$ ه	ح �CE� 	ا� ،B2�> ن	�  

�-	ه� �$ 5|	ر %+�� ای  دوره �3	ح� ���0ط �$ <��4 ��ا4 #� B�2 ا�ــ	اء در ر4 %&�
	ر ا�B و در ای  5| �0?� �ح� �&اء �\�ح 1&ه �س�	ر �ح&ود�$ �	��	��6 %$ در 5� ؛���&ازی)
�= �&اء�  َ�ه	4 %+م �t&ادی	ن در �ح� �&اء �$ وی�<�. از ا�&1&هسz �\�ح در oـA  �ح� 

z�
�ار �&ادن �	ب	�= 1ـ ،&�E� ن	Aو ه Bر %+�� ا�ــ	ا4 5ن در 5|�� �0�و ?�0ا�� �سـ'> $
. ای  1	�9$ در �&ر�$ ا�&ه%�د سz �\�حدر oـA  �3ح� �َ ، �ح� �&اء را %$ ا1ـ	ره 1ـ&

 
ً
+�	% =��	ره ا1 �&اء?�0ان �حo �Zـ��A �$ �$ در 5|	ر ای  �&ر�ـ$ ��ـ�0د �0ده و %+�� ر4 

 .B�0$ ای  %$ در ای  �&ر�ــ1ــ&ه ا�ــ� ��	ـ
�C'ـ$ �<�ا، $ %+�� ا2=ون �� �'A�C	ن ?
���= �o0ــ�6 در ای  �	ره �-�2'$ و <0ی	 5�	ن ه) �0ان د2	ع ?��A از �&اء �$ �'A�Cـ	ن �<�ا 

  ا�&. ��6	4 %�20 5ن را �&ا1'$
��	�0ر4 از �'A�C	ن �&ر�$ %+�� ر4 و از � 4�� �حA& �  حس  �&��'A�C	ن ای  ا

�&ه از او ?3	ر��& از �  �� %+�� از و4 �0�0د ا�ــB. 5|	ر �$دوره ا�ــB %ـ$ %'	ب %		� 	
� �� /.N ا��7مو  ا��ـ�ود.2��ر د <�ای	�$ او?ـ� روی�Cد��0 <0اه �  . ای  دو %'ـ	ب �ـ$ا

�0?� ادا�$ ��CE �&ر�$ �t&اد ا�B.  ا�&ح0زۀ %+م $� $%  
سz، در �t&اد و در Ao  �ح� �َ �	 �o $� $�0ـ��A �\�ح 1ـ&ن �ح� �&اء در �&ر�ـ$ 

=��ــ	�0ر4  ��� 4�ــC	را، 5|	ر � ــ0د. و4 در %'	ب ای  �\�r دی&ه �� 15 �ود1��در �	ب  ا
�&، �ح� �سz را �\�ح  %�دهاح0ال ?	رض �� �\	ب �	��& ?0Aم و �9ـ0ص و �\�X و �

�� �?�1 ��Iاز و 5ن را د $�P	2 	� �1?� دی-�4 %�ده و (Cزوال ح �� BI�د $% &��� دIدا
 Bس:� B0ر4، �5&ه ا��	��� 4��)١^١^ :O^( .$از 5ن در  ،در ادا� ����&اء را ا�� �$ �62 و ��س 
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`٧  

�= �'ح& �	1&{و
B واح& دا�سـ'$ در ح	�I %$ �62، و�$ و ��5 و ����س �&اء را  )هA	ن( �0ر 
Bســ'ـ$ ا�ــ�  (هAـ	ن) در �0رد ?ـ	Iِ) �ـ$ ?0ا
ـr ا�0ر �حـ	ل دا

ً
	�
�� ��6ی�  ای  ��6ی� د

��& �����، �B ء ��\X3 ا��0Y از �&ا		&����� و 1��zـ� :H�)٠^١O ١١: ١، جg z�: ٠g^��0Y١، ؛ 1

٢gg(ب و . ا	در %'�.2���ســz #�دا�'$ و  ،در #	ی	ن �3ح� �03ت ?	�$ ا $�Uر�ــ� �ســ�� $�
��	% �E�6ی�ب 	از %' ��ود���ــ	�0ر4،  ده ا�ــB%�اراi$  ا ��� 4���� و  )١٧٣: ٢٧^١(� =���&اء را 

�$ از ا�� �	 �1ایw ��	ر #س	> ���# Bس'$ ا����	�0ر)4هA	ن( دا� 4��ر�� در ادا�$ �$ � . �
را ء و �&ا دا�س'$4 �&ی& أو �$ ��6	4 ��0ر ر »&ا ی3&و�«40tI �&اء #�دا�'$ و 5ن را از  ۀری�ـ

  .(هA	ن) �&ا�س'$ ا�B در حX %س� %$ ?	I) �$ ?0ا
r ا�0ر �	1&، �	ی=
 ،&��  �2ق �سـz و �&اء و ا1	ره �$ �9	Iح و �E	�& در اوا�� و �0اه� �&او�و4 #س از �3

 ��� و �3&ی� در ا62	ل ا��I ا1	ره %�ده و ���ا�&ن #س از ز�&ه 1&ن و 2�t� $وت و  از #س��|
ای��	 در ح	�I ا�B  ۀو ه�A1 Aده ا�Bاز PـحB و ?	2�B را از �9ـ	دیX 5ن �� #س ��ض
�$ ا�ـB%$ ا62		A�Cح &�ا�& �0ارد ی	د 1&ه در ای  ?3	رت از ا�0ر �0Cی�� )^١٧(هA	ن:  ل �&او

�= �9ــ	I، در �`� و4 ا�	 در 2'$ �0د،#bی�را  �ســz در �0Cی��	ت او و ��	��ای ،�ح و ای  �0ارد 
�� �9ـ�حB ی	 �Eسـ&ه  E�4	�ـ&�t� $� ���t�  ای Bز<�ـ	2'$ 1ـ&ه و ��> �`�. ای  �Bادر 

 
ً
	�
�  د�1�zه �3  ���		A	ن �3t� �� 0ی�� راC� در ح0ادث ���t� $% ب �0ده	��0 در ای  �Y ��

 �A1ـ�وط ح�%Bده ا�ـ ) z��C'$ �$ ای  ��$�0	 . )٢٩^: ٢O^�0Y١ـ�، 1ـ d
هA	ن  ،%$ �&اء در وا
 
ً
�&اء �0رد #bی�ش ای�	ن �0ده و ���	 در �	م 5ن �ح�  �WI=م �سـz در �0Cی��	ت ا�B، �	ه�ا

�= در �`� و4 هA	ن ��� <E'$?3	رت #�"��	�� و�0د دارد و �ــ�ایw ی #س، �&اء  	د از ا�� �	 1
 .Bل ا�	ح� &�  1&ه �0اه& �0د %$ �� �&او

ــ�	�'$   �$ روض ا��4Dن وروح ا��4Dنا�0اEI'0ح راز4 <��$ �	 %'	ب  ــ� 1 ?�0ان یE� Hس
� Cا�	 در ��+4 ای  %'	ب �3	ح� %+�� �2اوا�� و�0د دارد %$ ��ــ	�$ روح �E ،1ــ0د��

 .B%) �� �&ر�$ %+�� ر4 ا�	ح  
$یAح0 (�سz  ۀ �1یEۀا�0اEI'0ح در ذی� 5ی

ّ
�Iب ا	'CIو?�&ه ام ا B3Zء وی	ی� 	ر?&(�0ره  )� :

�ب ? �سz در BِtI او،  ده ا�B. از دی&<	ه%��$ ��6ی� �سz، �&اء و �E	وت 5��	 ا1	ره  )٣٩ 5ی$
Bا� &�	E� ح وI	9ـ� d�	� d0د 1ـ�ای� &��	� d1ـ�ای zسـ��� و �3&ی� �0ده و �t� 4	�6� $� 

�� . )١٠٠: ٢، ج٠٨^١راز4، ا�0اEI'0ح (Iد $� B�	| (Cح $Iاز ازا Bرت ا�ــ	ــ\+ح ?3Pدر ا zســ�
ــ�?� �$ 1$�ــ&<0 1	3��� دوم Iــ�$ و  ،ا4 %$ ا<� د P	2 	� دوم (C0ده و ح� 	���	# �Iاو (Cح

'�}&1	� �Iاو (Cاز ح �� (ن	Aه) . ا��  A�'� �3� در 	و ی ���و4 �ح&وده �سz را در ا�� و 
�سـz«دی-� ا
سـ	م %+م  در ��3 �ح� و%$  �6'& ا�ـB و ��� دا�سـ'$ و« Bس��  CA� 

  .(هA	ن)
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z�1 �`� �I	:� و ����� &��`� �ـ X�	\� $ی�`��س0Yz		ای   ����� &�� .Bا� �� 
 ها�C	ر %�ددر ا�3	ر4 را %$ در ��دار�&ه ا�� و ��� هسـ'�& #bی�2'$ و �سـz در ��3 �ح� را 

Bا�ـ  ،����� &�1�z. )٢٧^: ١، ج٠O^١(�ـ		 $% $�0> $� $� �3� (�س� 	� ،zس��= در �	ب � ��0Y
b# را $��سz در ه� �$ <0 ،Bا� µ� ی�2'$ ا�Bی�C از 5ن ا
سـ	م ��3 �ح� از Pـ�ف ا�Iـ

 ،��0Y z� در �	ب �س z�E	وتراز4 �	 ��0$ �$ ای  �\�r، دی&<	ه ا�0اEI'0ح . )O٠٣: ٢، ج١٧^١(1ـ
	� �i=� ه	اد دی&<&t� $0ر �&ر���� (�C'�  ��5ی، z�  ��0Y دارد. 	ی1 ��6

����$ ا�ح	د ��C� ،�62، از ا�� ی	 �$ ?Cس و �	 1ــ�وط ��	ر #س ا�0اEI'0ح �&اء را 	>
�� B
�سz و �	ی= �0اه& و�$ و و Xدی	1ـ& از �9ـ	� �E'�� از ای  1ـ�وط �Cو ا<� ی &�دا

 $� (I	? ل �0اه& �0د زی�ا او	ل �ح	6'� &��0د. �ـ	 ��0ـ$ �ـ$ ای  1ــ�وط �&اء در �0رد �&او
  .)١٠١: ٢، ج٠٨^١راز4، ا�0اEI'0ح ( B?0ا
r ا�0ر و �9	Iح و �E	�& ا�


	�� ��ــ	ه&ه ا�ــB و �	 ز�	ن  15ــC	را�	 ��0$ �$ ?3	رات ی	د 1ــ&ه ادا�$ �t� �CE&اد 
�ح �&ی&4 ا2=ون �� 5�t� $q&ادی	ن 5وردهo0� و  ��  و�0د �&ارد.  ا�&،ا�0اEI'0ح �3

�		ا� � .Bــ$ %+�� ر4 ا�ــ ــ0ب �	ز�&را�� از دی-� �'A�C	ن �&ر� ــ�� 15 ــ'� 5راء و 1 �

Gنه	4 %+�� و4 از %'	ب ا�&ی�ـ$��
	�� ا�':�اج ا�B. در ذی� 5ی	�� %$ در 5ن  ���ـ��� ا

�ح	�� در�	ر ،�$ �سz و �&اء ا1	ره 1&هo0�ۀ  .Bن 1&ه ا�	�� 	��  �&اء و �سz و �E	وت 5

Gندر %'	ب  او���  5ی	ت �'�ــ	�$ �� �5&ه و در ذی� 5ی ���ــ��� ا� ۀدر Pــ&د �o0ــ�ح و �3

$یAح0 (
ّ
�Iب ا	'CIو?�&ه ام ا B3Zء وی	ی� 	�3  )�I	\� رۀ 0�5زۀ	در� .B1'$ ا�	-�  �&اء 

�	ن1ـ�� 15ـ0ب 		ا� � Bسـ:� �A� ،01د%�& 5�q$ �ح0 ��%�ده %$ �	ه� ای  5ی$ ا
'�ـ	 
 ��	
X �ح0 و ا|3	ت از �	ه� ای  5ی$ 

�
هA	ن �1ء ا|3	ت 1&ه �	1& و �$ اP\+ح وح&ت �'�6

ــB. ا<� ه �س�ــ'E	ده  �) �&اء �:0اه& �0دا��ر زی�ا �&اء د ،) �'X�6 �ح0 و ا|3	ت را واح& �&ا
از ا�,	م 5ن �62 در �	رج،  #�"�0ارد4 ا�ـB %$ اراده �� ا�,	م ��62 و�0د دا1ـ'$ �	1& و 

B3&ی� اراده �$ %�اه� &�	�� X. او )^٩: ٢: 1١٣g٩ـ�� 015ب، 	(ا�  1&ه و �62 ی	د 1&ه در �	رج �ح
ای  5ی$ ا1	ره %�ده %$ ���� از 5�	ن  �Eس�� و �	وی��$ ا
0ال �Eسـ�ان اه� �ـ�B در  ،در ادا�$

  .(هA	ن)  ا�&	ن ا�-	1'$�¦����6	4 5ی$ را �سz در احC	م و ���� دی-� �ح0 <�	ه	ن 
�A�	ا� از �ـ40 ه&4 �� ��E �&اء �0ان 1ـ	ای  ?3	رت را  	Bس�زی�ا در  ؛1ـ�� 15ـ0ب دا

Bی	ـ���� اراده  ؛دا�&ای  5ی$ را دال �� �&اء ��A او ،�t� اء&� $% ��Iای  د $�"�# ,�	م �62 از ا
  از ا�,	م �62 �	1&.  #س �س	 ��اد از �ح0 و ا|3	ت در ای  5ی$،  ا�B و �$

�\��3 دال �� ��E �&اء �$ ��ــ)  1ــ�� 15ــ0ب		�	�	�&ه از ا�   $	ر �در 5|ـ �ـ$ ه� رو4
�A��&اء �$ ��6	4 روای� 5ن دا�سB. 1	ه&  0�5زۀ��C$ 1ـ	ی& �'0ان و4 را از 2�Y&اران  ،�0رد
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� روای'� در %'	ب � r�\�  ای ��E<�4�  ِا &��ــ�	د داده 1ــ&ه ا�ــB %$ در 5ن �&اء �$ �&او
B(ا�  2ا�ـ	ی� %$ �� ا2=ون .)٨: ٢ ، ج1١٣٧٩ـ�� 15ـ0ب، 	ا�  ای ، ��6		د5ور 	��1 015ب ��ا4 �&اء ی

 
ً
ـ	�
. ا1ــ4�6 در ا�&هAـ	ن ��6ـ	ی� ا�ــB %ـ$ �'A�Cـ	ن %20ـ$ از �&اء اراده %�ده 1ــ&ه د

�ا  ���1ت
0ل  �1ــ�� Bِســ:�  
ً
	�
�� 1ــ  $ هA	ن ��6	ی� %$ ا� �1ــ�6$ در �	ب �&اء را د

  ا�و
	ت |) � ا�$ ی�ی& ان ی�6E ا��Iء �2 و
B �«ده <=ارش %�ده ا�ـB. %�15ـ0ب اد?	 
  .)٣٩: ٠٠^١(ا4�61،  »یح&|$ AI	 یح&ث I$ ا3I&اء
r�\�  ه& دی-� ای	ه� 5ی$ �� �ح0 و  و4 �:  ،1	او � ��36� $� .B5ی$ ا�  �Aدر ذی� ه

���سB. ا<� ه) 5ن را �� �+ف �	ه� %$ در �سz ای د�BI دارد، ح	ل 5ن ا|3	ت ح� $�0>
(��% �Aح zسـ�X �ح0 و ا|3	ت  ا4
�ی�$ ،و �� ��6	4 

�
�ســ��B ا�ح	د �'�6� Bن( در د�ــ	Aه ،

	ن زی�ا 5� ؛�&اء �	1ــ& �	رۀ�0ا�& 1ــ	ه&4 �� ��E ا�&ی�ــ$ �t&ادی	ن درای  �\�r ��. )١O٢: ٢ج
ــz دا�ســ'$�&اء را ه) �س xــ� �&�ــ�� 15ــ0ب ای  5ی$ را دال �� �&اء �&ا�&		ا�  ا<� و ا 1،  $�

�� �&اء �	 ��PاحB ای 	Aرا رد ه zس�% .Bده ا�  
ا�	 ��ر�� �س	�i %+�� ا�'+\�،  �2	rI �	 ��0$ �$ �	ه� ?3	رت ی	د 1ـ&ه ا�ـBای  

��	ن ?�>��	<�ای	ن ��ـ	ن از 5ن دارد %$ ا� �ای	ن و  	�? r�$ <�ای	ن را <�2'��1 015ب �	
� ، ?�) �&او�&، اراده و ���B ا�ه� و 
�	 و 
&ر��# (I0ا? &��	� ��i	سـ� .Bا�  (ا�ـ :H�

ه	4 %+�� از ��CE ��1 015ب در ای  ح0زه		دار4 ا� . �	�r)١٣٩ و O٣، ٨: ١ ، ج1١٣g٩ـ��015ب، 
��= �	1&. ��	��ای <�اt� 4&اد ��?�n) ر  $� �0ا�& 1	ه&4 �� ���  �Yز 4�C2 در �	ب �&اء 

�20% �CE� �� 4&ب �&اء او 1ــ0اهـ	�0$ �$ روش %+� ،در �ـ� 	در دی-� ح0زهو4 � �� 	ه $
�=  �ح�اح'A	ل زی	د در ���&اء ? �CE� د4 �'{|� از�Cاد دروی&t� $�  .  ا1'$ ا�B<�ای	

�ـ&ی&اI&ی  �ح0Aد �  ?�� �  حسـ  ح�9A راز4 از ��5ی  �'A�C	ن �&ر�$ %+�� 
 .B(ر4 ا�ــ�4!�ه	4 %+�� و �`�ی$ ه	دی&<	ه%'	ب �	�d %+�� ا�ــB %$ در ��دار�&ه ، ا

�� اCI+م« وی�هح�9A راز4 در �	ب �س	�i �:'�� %+�� و �$��«  .Bا�  
�در %'	ب  او!�2!�ا�	��$ ا�ــB، در �ح�  %$ ر�ــ	�C�0% $I در ��	ن �6'&ات 1ــ�6$ ا

 دا�س'$ ?&م �0از 5ن �	�� از �&اء �$ ��	ن 5ورده و �	��& �t&ادی	ن �&اء را �ح	ل ی	�سz و �0از 
واح&  از ��� و ی	 �	C6Iس در و
B، و�$ و ���C #س دا�& %$ ا��� ���ـ$ ز�ـ	�و �حـ&ود

ــ0د، ــ	در 1 P &�% ���t� ــ�وط ــ&ه و  ،ا�	 ا<� ی�C از ای  1 1 Bــ�ح ــ&ه �3&ی� �$ �9 �Eس
                                                         

ـــت: ٢ ِ «. متن روايـت چنين اس وِل اّهللاٰ ـــُ بُوا بَِرس ا كذ اَس لَم النـ تَبَاَرك َوتََعالَى بَِهَالك َأْهِل  9ِإن ُ َهم اّهللاٰ
وَ  َو  9هِ فََرِحَم الُْمْؤمِنِيَن ثُم قَاَل لِنَبِي ثُم بََدا لَهُ  فَتََول َعنُْهْم فَما َأنَْت بَِملُومٍ  اُه بِقَْولِهِ اْألَْرِض ِإال َعلِياً فََما ســِ

كرى الذ تَنْفَُع الُْمْؤمِنِينَ  ذَكْر فَِإن«  . 



 ��
�3=
4
و ?

د
9
�� j

 اه
Hم

/
:: ::  

�ره
��

 ١
�ن
��
���
و  
ر  
�
�

  ،
 

١٣
٩�

   

 

 

a٠  

  .)٢O(ا�I): ١٢^١(ح�9A راز4،  4 و�0د �:0اه& داbB1ور�ح

��ــ'�4 �$ ای  �ح� #�دا�'$ ا�ــB. و4 در  ا�!4�(ح9Aــ� راز4 در %'	ب � ���	 �9Eــ
d�1ای zس�ا�B از  �سz ?3	رت ،ای  ��6ی� ��	��ده&. ا�'&ا ��6ی�E از �سz اراi$ �� ،�	ب 

ــ'�Aار حC) او�I در 5ی�&ه ــ�?� دی-�4 ��	ی& و �� ?&م ا� 1 (Cــ�?� %$ #س از ح 1 ���Iد 
،&�% BI�د $�$��� دوم<0Iا4 %$ ا<� د  (zــ �	�ــ&( 1	3��� اول ،I0ت �0د  د
ــ0خ) �$  (��س

Bاول و دوم �1ط ا� (Cن ح	�� �� (هA	ن، �	
� �0اه& �0د. ا2=ون �� ای  در �س2 z	�P$ ز�	

  .)٣٠^: ١، ج(ب)١٢^١
�$  زی�ا ا<� ��� ؛ا�'E	ده %�دی) »��Z« واژۀدر ��6ی� �سz از %�& %$ او در ادا�$ ��	ن ��

 $'2�> X�6� ا�� �$ 5ن $% $q�5  ���د ،�0د?-� X�6�، 2 $2	ــo�6 �&اء �0اه& �0د %$ �سـ'�=م ا
3�ح �$ �&او�& ا�B ی	 در ا�� اول و ی	 در ��� دوم
  .)هA	ن( 

0�$ از �سـz، ی	د5ور ��#س از ��	ن �0از �سـz در احC	م و او A��سz  1ــ0د %$ذ%� ��& 
Bســ����� �$ 5ن �X�6  #س%$  ده&ز�	�� رخ �� زی�ا �&اء ؛�ســ'�=م �&اء  �62 Hاز ا�� �$ ی

�= یCســ	ن �	1ــ� ���&. �	 ��0$ �$ ای  �\	rI �&اء �$ �<��د و ز�ـ	ن و و�ـ$ و �'X�6 ا�� و 
  #��	ن �	1ـ&��6	4 ��0ر ��ا4 %سـ� ا�ـB %$ �\��3 از او 

ِ
zس� �&او�& ،�1ایd و در �0رد 

 $� B3سـ����t� 03ده�<	ه  5	� Bاز  ،�9ـ�ح $C�� ،ز	n5�62 ر Hی Bز���9ح d\�� ا در �	
��9حB �$  ،از <B1b ز�	ن �:09ص %$ �� �	 �:�E ا�B #س�	Pـ� در �`� دا1'$ و 

Bده ا��% ����H: هA	ن:  �Eس&ه �3&ی� 1&ه و �	d3'I از 5ن )^٣٢(.  
ــ	ره �$ �3	�� �'A�C	ن �t&اد در  �  و �o0ــ�ح �\�r �&ی&4 و�0د �&ارد و ا1�در ای  �3

 ۀ�&اء �	 �&ر�ــ ۀ%+�� ر4 در �سـ�U ۀ%$ �&ر�ــ %�د اد?	�0ان ای  �	ب ا�ـB. ��	��ای ، ��
�  ای  �س�U$ ه	? 4	AI	ن در ��	ن دی&<	ه1ـ&ه و  هAسـt� ��+% 0&اد�ا�'+ف �&4 در �3
  و�0د �&ارد. 
�	 ��0$ �$ و�0د ��	�d �'6&د روای� در �&ر�ــ$ ر4، ?&م ا�C6	س روای	ت و در �,0Aع 

� ���� از ا���B �&ر�$ ر4  �سـ�4�C2 w �&ر�$ �t&اد ده�&ۀ��ـ	ن ،�&اء&�. ا�C6	س ا
از #bی�ش %�� ای  0�5زه �	 ��0�$ و �	وی� 5ن  ،%	ر ر2'$ ا�ــ�B&اء �$ ۀروایـ	�� %$ در 5ن واژ
�& و 1�z		1ـ�z روی�Cدی	د5ور  ی�CدحC	یB دارد. ای  روE�		0�5ز 	��0 در ���0رد �Yء &ا� ۀ

�B� ) :Hا �'��  .)gO-O٨: ٢، ش40�0�١٣٩٢، ��ا4 اY+ع �

  مدرسه كالمى حلهنظر انديشوران در  ءبدا

$ �0د %$ دی&<	ه �0د در �	ب �&اء را 
ّ
�حX ح�� از �:ســ'�  �'A�Cـ	ن �&ر�ــ$ %+�� ح�
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a١  

�ی� در �&�$ %'	ب �\�ح %�د. او � �� در %�� ح	یXراه ��'� و %	��ا�!?.Y �� اK=ل ا
. )٣٣: ^١^١(�حX ح��،  %�ده ا�B �� ?�0ان{�I='6$ �' از �40 #�0Aده 1ـ&ه �سـ��ِ  و �6	رف را

  ده&.را ��	ن �� دی&<	ه %�� و ��3	4 �حX در �س	C15 ��+% �i	راای  ?3	رت 
ده و از �ــ�t� B&ادی	ن و %��حX ح�� �ح� �&اء را در oــA  �3	ح� �ســz �\�ح 

��وA�C'�4	ن ر4 #  .Bده ا�ـ�% Bن ذ%� ا�	ی	1ـz�1 �9? 	� $%	 	&�E�، روای� d�	�� و  در
�+%$� ��و #س از ای  دوره �ح� �&اء  1ــ'$و�0د دا »�	ب �&اء«?�0ان   � ا�	��$ �	ب �ســ'
  ه ا�0P&1 .Bرت ��Ao و در ��+4 �3	ح� �سz �\�ح �$���	 
در 5ن �0از ، ا�'&�ل ���Cاِن �سz را �\�ح %�ده و �0از ی	 ?&م �0از �سz ۀدر �سـ�Uاو 

�03دن �&اء در�	رۀ �ســz �ســ	و4 �ـ	 �0از �&اء �� �&او�& دا�ســ'$ 1ــ&ه و   CA� ��Iد $�
 ،&��:0اه& �0د�&او  CA� =�� zس��H: �حX ح��،  )١: ^١^١g٨(.  

 ���دا�& و از ا�� و �$ �1ط ا�ح	د و
��C� ،B و و�$ �� #س�حX در #	�ـz، �&اء را 
 zــ�	� ��Iد zســ��� ��ســ0خ و �	 2	Pــ�$ ز�	�� #&ی& �� #سدر Iای  ا�'+ف از د 	5ی& و �

�سz �س'�=م �&اء و �ح	ل �:0اه& �0د.  ��  ز�	
z�� ��0Y و ��& ����		ای  �36�� ا1ـ	ره �$ �&اء �ح	ل و ادا�$ �t� �CE&ادی	ن ا�ـB. 1ـ

�= در 5|	ر �0د �&اء را ای � $��H: �ـ�& �����،  ا�&ا�-	1ـ'$<0)٠^١O١١: ١، جg و  z�1 ،��0Y٠^١g٢ ، ج :

٢gg(.  
 4=� ه� �'�A�C %$ اراده �&او�& را هA	ن �حX ��اد در �	رج �&ا�& و ی	 5ن را �

ً
ا�ـ	�	

&�C��� از دا?� �� �62 �9ــ0ی� n، �A�زی�ا  ؛A�C'� 4	ن %20$ را ��bی�دأ�0ا�& ردر �	ب �&اء 
�"و در ���$3 ���ون از ذات و  �ــ�Bـ&او�& �:�0ق او ۀاراد ،��3ـ	4 20%�ـ	ن ��# X از �ح

���،  �ـ	ر�� ��اد، |03ت و ��ر دارد�% :Hـ��حX ح�� در �ـ	ب اراده 5ن را . )٧^١: ١، ج٠٧^١(
دا�& و �	 ���  �9ــ0ی�4 از اراده، �&اء �$ ��6	4 %�20 5ن دا?� �	TI و Pــ�ف �� �62 ��

�H: �حX ح��،  
	�� �09ر �:0اه& �0د)١^١^ :O٠(.  
3Y 0ن ا�� ���� دا��ـ�A&ان �&ر�$ %+�� ح�$ 1	ه& ح�0ر �=ر<		�� $	 	��Z) �ح�ا� �

9�� )،g٧٩م (�  ا�gg^(  .Bم)و ?�� �  Y	ووس ح�� ( g٧٢م (اI&ی  ��0Y 	�0ا�$ 
	ا�  	��� دار�& و �� �+ف ?��  ه	4<�ای" ،��0Y اI&ی ��Z) و �0ا�$ �9ـ�'�� ��?

�� ��+% ��':� �i	ووس در �س	Y  � .&ی��&�  ا
��و$�4  ��Z)	ا� # �A� (�? �� &iزا �'EــP 9ــ�4 اراده را�  �$ اد?	 و � دا�& واز ا�0اIحســ

 (�? �� &iح0 زا��H:  #	�ـE> z'$ ا�B ،هسـ'�&
	�i ا�ـ'&�ل %سـ	�� %$ �$ ا|3	ت اراده �$ )

 ،����'�� �$ �حX  ۀا2=ون �� ای ، اراده �ـ&او�ـ& در �0رد ا62	I" را هA	ن اراد. )٨٨: ٠g^�١ح�ا
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a٢  

�,$و  )١١٠(هA	ن:  دا�&�	ر�� �62 ��'��	ن ذات �&او�& و �62 �	ر�� �$ �	م  ا��4�3$ ،در �
�  »���3ـ$ ��X و �&ی�«Aاز ه .Bســ�� �i	
 $% Bن را او رو�ــ	ادی&t� 4	�3� ب �&اء	در �

  ا�B. ا�-	b# $'1ی�2'$ و �&اء را �ح	ل 
ــz و �&ا، �&اء را ��� 		ا�  �	ن �س� H�CE� م	ــ�ط ا�ح	د و
B، #س ��Z) در � از ا�� �$ 1

�� ���C� $و و� ��C� ،�62zس� ،��	2&ان  را دا�& %$ ا��4 �ح	ل ا�B و در � ��Iد $�
  CA� س'$ ا���� از ای  �1وط�  .)^١٣(هA	ن:  �Bدا

� ا�
 ا���1<ادر %'	ب  او��% �� >������ را ، ��D4ة �� ا?	Aا�ــ B�	اء در ا�&� Bروای
��& 1ــ�z%��\�ح 	Aده و ه		zــ�	م #	�& در �Eره�	# $iارا 	ت،  ا4<0ی�، �	ــ0اه& و روای از 1

��H: �ح�ا��،  �bی�2'$ ا��B&اء در ا�� ا�	�B را )١٩: ١٧^١g(.  
9��اI&ی  �0ا�$� �A��= اراده �&او�& را ��=4 زاi& �� دا?� � ��0Y&� . �$ ا?'	د او،دا

�0دن �ســ'�=م �6&د 
&�	 و در   ا<� ا��4 زاi& �� 5ن �$ �	م اراده ا|3	ت 1ــ0د در Pــ0رت 
&ی)
  .)٠٢^: ٢٧^١، ?+�$ ح��(�H:  �0دن �س'�=م �س�س� �0اه& �0د 0Pرت ح	دث

�ح ای  ?3	رتo0� ح ای  ،?+�$ ح�� درI	9� $� &��� اراده و دا?� را �� ?�) �&او	Aه
Bده ا��% ��و ��6	4  %�&�� ��	��ای ، اراده �	ز<�B �$ ?�) .)٠١^(هA	ن:  �0�0د در  �62�Eسـ

���&ارد �س' .  
B1ـb> $% ن	��&��&ا ��  ،، ه� �'�A�C %$ اراده را PـBE �س'

ً
	63Y 3$ ذات و�ن ��	�� 

&ی�4 را �:0اه& #bی�B2 و �&اء را ا��4 �ح	ل ��ا�r اراد، �حX �	ر�� ا1ــ�	ء� X�� ه و
.Bسـ��  �0اه& داAرو �0ا�$از ه ���9ـ  ��0Y- ن	A�C'� ر4 دی-� از	��&اء را  -�	��& �س

�� ���در ، �سz &اء�دا�& و �� �+ف ا��4 �ح	ل و �	 �1ط ا�ح	د �0o0ع و و
B در ا�� و 
�`� او ����� �E	وت و
B در ا�� و Iد $�، Bا�  CA� 4ا��  :H�) z�1 ،��0Y٨١: ١٣^١(.  
Z ا�!� ـ�در %'	ب  او$.% �A�`� او دا�&. از �#	 را �2ا�� ��	ده و 1�6$ را 
	�i �$ �&اء 

�� وارد 1ـ&ه %$ ا�	م P	دق?	Aا�ـ B�	در �0رد ا� Bروای Hدر ی 	���ا «0��2د:  �7&اء &�
��?	A�2 ا�� ا�ــ $�I«  $6��&ای" ? ��3 واح&و 1ــ# r3را �ــ�A��&دا�) و ?X3Y �� �A 5ن  

z�1)  ،��0Y٠^١O :^٢١(.  
� ای �����ــ$ %+�� �&اء را ��0�5زۀ از  �� �0ان دور�� 1ــ&ن از دی&<	ه 20%�	ن در �&ر�
Bسـ�در ح	�I %$ �س�	ر4 از �t&ادی	ن و �'A�C	ن ر4 روای	ت �&اء را #bی�2'$ و ���	  ،ح�$ دا

 .&�  �Eس��E'� 4	وت از 5ن اراi$ %�ده �0د
دارا4 اC2	ر �'E	و�� �	 ا�&ی��A&ان ی	د 1&ه  -دوره از دا��ـ�A&ان ای   -?�� �  Y	ووس 

	دات �2اوان و4 از روش �'A�C	ن در '�<0ی	4 ?&م  ،�$ اPــ0ل �6	رف ی	��د�ــBا�ــB. ا
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Bد او�=�  .)^gوY١٣٧O :g٣	ووس، 	(�H: ا�  #bی�ش ای  روش در 
�	ن، د1ــ0ار �ــ	�'  �ســ�� ا|3	ت  وی�ه�� روش �'A�C	ن و �$ ا�ــ	�ــ� او ا1ــC	لI='6�


9ــ& ا|3	ت  $% Bســ� ا�ــ% &���  ا�ــB. از دی&<	ه او �Z	ل �'A�C	ن �	E�C� 4رف ��ا	6�
�I	� $% " را دارد�ت 5ن ��و�0د 5	�&�دازد #�وره �0�6م ا�B و ��ا4 ا|3	ت 5ن �$ ا|3	ت �

Bی	��  .)gO(هA	ن:  و�0د 5�" را ا|3	ت %�& ،�	 در 
Y	ووس �\�P rــ�یح� دال �� #bی�ش ی	 رد �&اء و�0د �&ارد 	از ا� �$ �	 �	�&ه در 5|	ر 

�A�	 و�0د ا�	 � ،دار4 از ا�&ی�$ 20%�	ن ی	 �t&ادی	ن را �$ و4 �سB3 داد�	�r ،�0ان �$ 
\dو 
ـ	دات �2اوان از روش %+�� �I='6ـ$ %ـ$ در �ـ	4 �ـ	4 5|ـ	رش و �ـ$ وی�ه %'ـ	ب '�ا

;��  D�!��A	ی	ن ا�B و ���� از �3	�� %+�� او %$ �:	�I دی&<	ه �t&ادی	ن و �0اX2 < ا
Bن ا�	�2�Y&اران ا�&ی�$ �&اء �$ ��6	4  ۀو4 را در ز�� ،�$ اح'A	ل زی	د �0ان�� ،دی&<	ه 20%

0�ـ$A�Yـ	ووس �2�6ـB �&او�& را ا��4 2\�4 دا�ســ'$ و �� 		ا�  ،%�20 5ن دا�ســB. ��ا4 
H (ر ذی� 5ی$ او د. )O٣(هA	ن:  �0دن 5ن اC1	��� وارد %�ده ا�2�Y  B&اران %سـ�3  َر�

َ
b
َ
�
َ
 أ
ْ
َو ِإذ

0�ُِرِهْ)  ِ�ْ  َ�ِ�� 5َدَم ِ�ْ  
ُ
یَ'�) � ر©

ُ
�  روای	ت ���0ط �$  )١٧٢ 5ی$ ا?�اف:(�ــ0ره  )ذ�qAد 5ی$ و ه	E�
��ـ�  را #bی�2'$ و# (I0ا?  $�Bا� $'E> z�	# 	��	(ا�  اC1	�ت 5 %$ درح	�I؛ )٢٠٢�	: Y	ووس، ��	

�Z	ق در ذی� 5ی� bت ���0ط �$ ا�	اد، ر4 و ح�$ روای&t� ن	A�C'� ر4 از	�ی	د1ــ&ه را  ۀ�ســ
��bی	��0�$(ا�& %�ده �2'$ و ا1ـC	��� را �'5 $�0A�١٣�H: ا�  1ــ�� 15ـ0ب،  ،��ا4 g؛٨ :١ ، جق٩ z��&،   1ـE�

٨٧: ١٣^١(.  
� <سـ'�ده روای	�� �	 ��ـ0Aن �&اء در 5|	ر��= �� ا�  Y	ووس � �0ا�& از 01اه& #bی�ش

0�$( �	1& �&اء �$ ��6	4 %�20 5نA�١٣٧�H: ا�  Y	ووس،  ،��ا4 g١، ج: g^ ،٨O  ١٨وg( . 

$َیAُح0ا ( ۀ<0ی&: �2ز�&م ا<� 5ی�\	ب �$ �2ز�&ش �� ��ــ; ا�!�D<و4 در %'	ب 
ّ
�Iا 

م اCِI'	ِب 
ُ

Gن در  )�	ی�	ُء وُیBُ3ِZ َوِ?�َ&ُه ا<Nی
��	ن �� �AY0 ا�03د �$ �را  دادم %$ ز�	ن ��0ر

(هA	ن،  �2ا ر�ــ�&ه ا�ــBدر� �0اه) %�د و ه) ا%�0ن ز�	ن �2ا ر�ــ�&ن 5ن و #	ی	ن n) و ا�&وه 

١٣٧O :٢١٣(.  
�ه �	�d ی	د 1& ۀ�$ ��0Aن ���� روای	ت ا�B %$ در 5��	 و�0د 5ی $ای  �36�� �سـ�	ر 1ـ3

 &�&رات �&او� ��	A� ن	� .)O١٢: ٢ ، ج١O^١(ح0ی=4، �2�6�3 1&ه ا�B :اAi$ از �40از �

	ن �$ �3	�� و روش �'YA�C	ووس �سB3 	�	 ��0$ �$ 01اه& �0رد ا1	ره و دی&<	ه ���E ا� 
 ر 5|	ر<��$ د ،�I='6$، ا�'سـ	ب �&اء �$ ��6	4 %�20 5ن �$ و4 �سـ�	ر �ح'�A ا�B وی�هو �$

                                                         
مة، فقلت له: أية القيكان على بن الحســـين يقول: لوال آية فى كتاب اّهللاٰ لحدثتكم بما يكون الى يوم ا«. ٣

 : ُ ما يشاُء َويثْبُِت َوعِنَْدُه أُم الْكتاِب «آية؟ قال: قول اّهللاٰ   ». يْمُحوا اّهللاٰ
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a�  

��&ه ا�B ی	B2 �	رهاز او �\��P rیح� در ای  �$ �	 �	�&ه  . 

ــ'$ �$ �10ــ3: �0د %$ ��ی  و #�%	ر��ی  �'�C) �&ر�ــ$ %+�� ح�$?+�$ ح�� ���س	'

	�� ا�':�اج ا�B. �س�	ر4 از 5| 	��5 ��  	ر %+�� و4 در د�'�س و �3	

��& �س�	ر4 از �'A�C	ن ح�$ اراده را هA	ن دا?� و ?�) �$ ��9حB و �Eس&ه 	� =�� $�+?
Bده ا��% �E��H: ?+�$ ح��،  �Eسـ�� %�ده و زاi& �� 5ن را )١^١O :٢٧٩(.  

ً
�ی3	�  ��	A�C'� ��	A�

در  4 اوأاراده، ر ۀدر �س�	ر4 از �3	�� و از ��A$ �س�U ا�&%$ #س از ا�0اIحسـ�  �4�9 �5&ه
$��. رو1  ا�&و اراده را هA	ن دا?� %$ �$ ?�) �	ز<�ـB دارد �Eس�� %�ده ا�&#bی�2'$ را ای  ز�

�  �Eس��4 از اراده�� 	� $% Bی�، �&اءا�b#4  .0اه& �0د:�  CA� در اراده ���t� 5ن و  
اi$ �&اء ار در�	رۀ�	��& �A	�� �A�C'	ن �&ر�$ %+�� �t&اد، ر4 و ح�$ �ح� �س'��  او

����0  ح��ت ده و در Ao  �3	ح� �سz و �31	ت ی�0د در ا|3	ت �	ودا�-� �1یB6&ا
  � �$ ای  �ح� دارد. ه	یها1	ر

 
ّ
�	�CA �&اء ا��4  ،�از دی&<	ه ?+�$ ح�  Bا�ــ Bرت ا�ــ	3? $% ���از ا�� �$  #ساز 

1�µ  ،. �$ ?3	رت دی-��:سـB از و
�A? B �$ ا�� #�" �ط ا�ح	د و
B و1ـ zسـ�"�از  #
�	�CA  و
�A? B �$ 5ن �&اء و Bه. )٠٢^: ١٩٨٢(?+�ـ$ ح��،  ا�ــ	در ��3 �$  او از دی&< zســ�

����:سB �0دن ��3 دوم �	  1ـ�ط  �3� Bل ا�	0ن دو ��3 �حA�� د	ح�زی�ا �ز�$ ؛و ا 
Bاز دو ��3 ا�ــ �Cب یb% 5ن Bل ا�ــ	ح� &�3�ح و �� �&او
ا�	��$ و �I='6$  و %$ ا��4 

  .(هA	ن) �� ای  �	ور�& دوه�
&اد ��0ر4 � �o	2) ٨٧مg ق( =��ا او ر�	ی&  %$ �&ر�$ ح�$ ا�B ۀاز �'A�C	ن ���س' 

  .  ح�$ دا�سB �&ر�ۀ�س� ا��� از �'A�C	ن 
� یH 1ـ�µ و در ای,	د و �Eسـ&ه �&او�& هA	ن ?�) �$ �9ـ�حB  ۀاراد و4از دی&<	ه ��

Bاد،  ا�ـ&�= �$ را و4 دی&<	ه �0د در ای  ز���$ .)٨٩: ٢٠^١(2	oـ� ���	ن در 5|	ر دی-� � Bاح�P
ـأ%�ده و 5ن را ر�  دی&<	ه� در �	ب �&اء �	��&  .(هAـ	ن) ن دا�ســ'ـ$ ا�ــB	4 �ح�� $,�'�

�	#bی� �س�	ر4 از �'A�C	ن �ح	ل���t� 0اه& �0د.  �0دن 5ن و� &�  �0دن اراده �&او
��& دی-� �'A�C	ن ح�$ �ح� �&اء را در oـA  �ح� ا�C	ن �سz �\�ح 2	oـ� �&اد 	�

�%(Cح d2ر 	اء را ی&� ،zســ��" ده ا�ــB. و4 در ��ی� 1ــ�3$ ی�0د �� ?&م �0از # B
 از و
�� �� 5ن ?�0ان %�ده %$ ه� دو �� �&او�& �ح	ل 	A�?�A و ی	 حC) �� یH 1ـ�µ �$ ه�Aاه #�

z�	# م	�	ن �&اء و �سz �2ق <bارده و �&اء را در 0Pرت ا�ح	د  ،0ی�<ا�ـB. �ـ�س در ��
Bسـ'$ ا�ـ�در �س B�? $� z�E	وت و
B و و �6'& ا�B %$  و
B�� ،�62 ،B و ���C دا

�A�  .)٣٠٢: ٢٢^١(هA	ن،  5ی&و�$ �&اء �زم 
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 ��qAاو ه zـ�	م #	�$ و �&اء در �<0ی� �$ 1ـ$�3 ���A	ن �  ��ی� زی&4 در ا�'س	ب �
�ــ ــح�ح در �$ 1 P ت	ــ&ور روای P 5ن را ?&م B�? ده و�% �E� $6�ــ 
0ل �$ �&اء را از 1 ،$6
5��	  :�ـ	ره از اAi$ای  ،$��?�0ان %�ده ا�ــB. �� �2ض و�0د روای	ت Pــح�ح در ای  ز�

  .)٣٧٧(هA	ن:  د%��0ان 5��	 را �� ��6	4 �سz ح�A ��3ه	4 واح&4 هس'�& %$ ��

  بندیجمع

  �� روای	ت �&اء �	 ��	���`�ی$ �'A�C	ن %20$ در�	رۀ �&اء ��<�2'$ از 5ی	ت و روای	ت �0ده و 
یCس	ن، �-	رش 5|	ر �C'0ب در ز���$ �&اء و <=ارش ��&ن ا�'+ف ��	ن اPح	ب ا�	��$ در 
 .Bی�$ �&اء ا�&��	ب �&اء از 1ـ0اه& هAسـ0ی� �	�6$ 1ـ��6 در ?9ـ� ح�0ر در �0رد ا

�  �'A�C	ن %�20$ از �&اء �� یH د�ـ'-	ه ���0�E از 2	?��B �&او�& ا�'0ار �0د %$ در 5ن �3
�� در ای  �62 اراده �$ ?�0ان �62 �&او�& و #�" از �حX �	ر�� ا�0ر �1	�'$ ���t� 1& و

  . 1&�&اء �A1ده ��
��4 ��ی	ن ��I='6 و از#س از #ـ	ی	ن ?9ــ� ح�ــ0ر، �$ د�ی� �:'�� از ��A$ اوج> 

ر2'  د�ــ'-ـ	ه و �E	ه�) %+�� �'A�C	ن %20$ و #�&ای" �ســ� �&ی&4 از �'A�C	ن   ��ـ	ن
��� و �ح0ل 1ــ& و �'A�C	ن ای  دوره ?�t� رۀ �&اء د�ــ':0ش	-�<�ا4 1ــ��6، 0�5زه و ا

 ���سـz ا�-	1ـ'�&. �&ر�ۀ ��ی�ه	 و �3 &��	Aده و 5ن را ه�% $iاز 0�5زه �&اء ارا ��و	E'� 4	ه
�  را #bی�2'�&، %+�3�  �Aب ?�) و اراده ه	ن 5ن در �	A�C'� ���= �ـ	 �3� $� $�0	��� �tـ&اد 
��ـ& در ��ـ	ن �'A�Cـ	ن 5ن ا�'+2	�� ��i= در ای  �	ره و�0د دا1ــB، ا�	 هAۀ 5�	ن از ه�

 .&�'2�> $�P	2 4 روای� 5ن	0�5زۀ �&اء �$ ��6  
 رد. 01اه& �س�	ر4 از �	ی$ ��-� در �&ر�$ %+�� ر4 ����� �'10	�� $	 �t&اد دا ء�&ا

�&اء  ۀو دی&<	ه �'A�C	ن 5ن در�	ر ر�&داحC	یB ا�&ی�$ �'A�C	ن �t&اد �� �&ر�$ %+�� ر4 
<�ای� از رو�X ���0 ر4 ح&ی� ۀ%$ در �&ر�ــای �	  ؛�Eـ	و�� �ـ	 دیـ&<ـ	ه �tـ&ادی	ن �&ارد

�  و �o0ــ�ح �ســ�	ر4 از �ســ	� ��+% �i	 �A�C'	ن  �0د���0ردار �ا�ـ	 �'A�C	ن 5ن در �3
1ــ0اه&4 ���3 �� و�0د دو ��ی	ن %+��  . �	 ��0$ �$ا�&<�اt� 4&اد هAســ0 1ــ&ه?ـ�

�  ا�&ی�ــ$ �&اء �$ ��ــ)  ۀ�'E	وت در �&ر�ــ�ر4، <=ارش ی	 1ــ	ه&4 �� ا�'+ف در �3
�A�Aۀ�0رد و <0ی� ه �� یCس	�� از ای  0�5زه دا� $'1	5��&�  .  ا

��'�4 �	 ?�9 ح�0ر <�2'$ ا�A�C'� .B	ن � $�P	2 $ی�ـۀ �&اء در �&ر�ۀ %+�� ح�&�ا
�� zســ� &��	Aن، �&اء را ه	ادی&t� &��	� =��دا�ســ'�& و ح'� ���� از 5�	ن �	��& ای  �&ر�ــ$ 

� $6�
0ل �$ �&اء را از 1 
ً
�E %�ده و روای	ت 5ن را ��ح�9 �0ا�$ �9ـ��اI&ی  �0Yـ�، ا�	�	
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�� دا�ســ'$?	Aا�ــ B�	رۀ ا�	ـ� روای'� در�ـ��= �	 و�0د �-	رش 5|	ر �ـ$ �ا�&. ?+�$ ح�� 
ــz و در <0�	<0ن %+�� �$ ــA  �3	ح� �س o در 	���دا�'$ و ���ــ'� �$ �ح� �&اء  0Yر �س

�= %$ ا���� 5|	ر �0د، ا1ـ	ره�&اد � �o	2 .Bرا �$ 5ن دا1'$ ا�b> 4ا	A�C'� ��ن ز �س� ا�
��E %�ده و روای	ت 5ن را Pح�ح �&ا�س'$ ا�A1 .B	ر ��ح�$ �$ $6�  5ی&، 
0ل �$ �&اء را از 1

  '2�> $�P	2 ��6ی ،$'C� Hارس %+�� #س از ?�9 ح�0ر در ی&� ��	A� ،4ه� رو $�
	 ب �از 0�5زۀ �&اء �$ ��6	4 روای� 5ن و �	دی&ه ا�-	1ــ'  روای	ت �'6&د و Pــح�ح در ای  �	

z�1 &��	� ��	A�C'� .&��`� و روی$ دار ��& و 1�z		ه) ا1'�اE�		��	��= %$ روای	ت � ��0Y 
  ا�&. ا�&، د�B �$ �{وی� زده و 5ن را �� ��6	4 �سz، ح�A %�ده�$ 0�5زۀ �&اء را Pح�ح دا�س'$
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  نامهكتاب

١.  .Nی

Gن �< 


ة ا���1< و ا��0 ــ
ة �� )،ق^٠^١( �	�0ی$، ?�� �  حســ� 		ا�  .٢���&ر�ــ� ا��	م 
): ، ا
.4&��  


Gن و �$�.�Iق)، ��1١٣g٩ 015ب �	ز�&را��، �حA& �  ?��(		ا�  .٣��
): ا�'�	رات ������ ا ،
�&ار.� 


): ا�'�	رات ?+�G E<�4�$ل ا�� \��E ،ق)١٣٧٩( ـــــــــــــــــ .^ ، .  
O.  ا�	و	Y١٣٧س، ?�� �  ���0 (وO(، >DW!�
ة ا!]� >D�!� ��0'	ن %'	ب. 
): ، ��; ا

g.  )(��ـــــــــــــــــ	�د ،=L4� س=I4.�2� ا�?2=د � ، :(
�i	�bIدار ا .  
ــ  .٧ ــ4�6، ا�0اIحس ــ.�، ق)٠٠^١( ا1  !�� و ا)��ف اــ�� �2ا�س : ، AI5	ن���1ت ا�1

  .ا1'	ی��

٨. 4�Cم حسـ  ?سـ	ق)٠٩^١(ع) ( ا� ،&

�4?=ب �� ا��م /?7�&ر�� ا��	م 
): ، )عI%(?ـ
4&��({?) .  

٠^�١�Z) (		�ح�ا��، ا�  .٩g�7م)، ق�
ام �� /.N ا!��$ 5یB ، >=ا/ـ� ا	:�	'% :(
$
ّ
�Iــ�  ا�?��

.�E,� 

� ا�
 ا���1<)، ق١٧^١(ـــــــــــــــــ  .١٠��% �� >����
): ، ا��D4ة �� ا �CEIا dA,�
 ا��+��. 

�ی��92R	�$ ، »0�5زه �&اء و ?�) ا��I«) ، ١٣٩١(�C	رم ���A	ن، ���,C	ر، رo	 و  .١١C م=./ ،
  .g٣ش


، )١٣g٣( ��6A از �EI0	ن .١٢�/ >�?�  دار ا3�Iس'�4.  
): ،اK1=ل ا
� �� �(هE ا��ــ2< ا���1<)، ١٣٧gح9Aــ� راز4، �ح0Aد �  ?��( .١٣!�2!��$ ا	:�	'% :(
 ،

$�5ی
ّ
�Iا ��?�� �E,�. 

�ق)، ١٢^١( ـــــــــــــــــــــــ .^١.����	�6$ ا�+�� وا�س'$ �$  ا�'�	رات ، 
):ا�!4�( �� ا
 �
).  �&ر� $�A�? ح0زه  

١O. &3?  � 0ت
$ح40A، ی	
ّ
�I١٩٩( اO ،(انم�.0� دار P	در. ، ���وت: �ND2 ا

١g. ١^١( (?+�ـ$ ح��) ح��، حســ  �  ی�0ــ�O ،(ی�ق�� �� اKــ=ل ا�ــ�� ،�4ـ�ه^ ا
 دارا��0ة. ���ان:

� و ��;  ،م)١٩٨٢ـــــــــــــــــ ( .١٧���ق�W^ ا ���وت: ،ا� ��	�3�Iب ا	'CIدار ا . 


ی� ا1/���دق)، ٢٧^١ـــــــــــــــــ ( .١٨D% ح

اد �� :!�
)��; ا ، ، : �����0س$ 
  ا�+��.
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١٩.  ���وتا��1 �ر، ق)١٣^١( ��	ط، ا�0اIحس� ،:  .��
 اوراق ���


��)، ق٢٢^١( رازr,'�� ،4 اI&ی  .٢٠WI��$ 5یا	:�	'% :(
 ،�$
ّ
�Iا ��?�� �E,�  .  

٢١. )�� &Aح� ،�� ،»1ــ��&ی  در %�ــ	%" دو ��ی	ن %+�� �&ر�ــ$ ح�$«)، �١٣٨١ــ3ح	
$�	��92 
Jو��  .Og، ش��


%Lــ�)، ق١٣٨٣(A? ،���5 4�3Y	د اI&ی   .٢٢!���ــ2< ا �I3ــ !��,�: ، ��ــ�رة ا �3'C�
 اIح�&ری�. 

٠^١( (1��0Y (��0Y zـ�، �حA& �  حسـ  .٢٣gد)، ق��1/��� ���وتا1>� �د �!� ی�2.� ،: 
 دارا�0oاء. 

2�ة �� اK=ل ا�I��)، ق١٧^١(ـــــــــــــــــ  .^٢�
�3&ی	ن.  :، 
)ا+? 

٢O.  0<، ق)١١^١(ـــــــــــــــــO�
): ، ا��   .دار ا6AI	رف ا��+�
٢g. ��9� ،��0Y	 ی&Iا (��0Y $0ا��) )ق)، ١٣^١�"��2� دار ا�3I .���tI	ن: ، >=ا/� ا

  دار ا�0oاء. ���وت: ، %.$Z ا�!� �ق)، ٠O^١(ـــــــــــــــــ  .٢٧
٢٨. ) �6A�  � ��? &3? ،4=١^١?�و�� ح0یO(ق، �.�]�
 �=ر ا?I% ،	Aا� :(
�	ن. ��? 

٢٩. ،4&�Iا (�?  �
ة �� /.N ا��7م)، ق١١^١( (��&�����) ?�� �  اIحس()��¦�س$  :، 
)ا
��� ا�+��. 

 �¦�س� ا9I	دق.  :، ���انا���1<ا����� �� )، ق١٠^١ـــــــــــــــــ ( .٣٠

 دا��-	ه ���ان. :، ���انا�(ری2<)، ١٣٧gـــــــــــــــــ ( .٣١


%�L)، ق٠O^١ـــــــــــــــــ ( .٣٢!�
ی; ا���5ن ا�CIی).  :، 
)ر��"� اIدارا 

�:�، ق)١٣٨٠(?�	�1، �حA& �  �س06د  .٣٣/ 
?I% ، :ان���$�A�? .  
&اد ( .^٣� �o	2ق)٢٢^١، �� >W���7< ا�.=ا�- ا1�
): د2'� ��3�t	ت ا�+��.ا�!RC�0 ا ، 

٣O.  ی< ،ق)٢٠^١(ــــــــــــــــــــــــ
 4�
ح ا�I =ل ا: �� >��D�، ���&: ��%= ا�1=ار ا
.$� �ح0ث ا�+�

٣g. ر	3ـ,Iــ� ?3ـ&اo	ـ
ـ� و ا�2ـ�ل)، ١٩g٢( ، ا�0اIحســ C=��
ـ	ه�ها�!�4O �� ا�=اب ا ،: 
  دارا�9AIی�. 

٣٧. (�
 >!�، ق)^٠^١( 
�A، ?�� �  ا��اه?I% ،:(
 دار اCI'	ب.  

  . �	پ ��	رم داراr'CI ا��+���، :، ���انا����7، ق)٠٧^١( %����، �حA& �  ی60ب .٣٨
�ی�ق)، ^١^�١حX ح�� ( .٣٩��ا���%= �ح0ث ���&: ، ا�!?.Y �� اK=ل ا�+�� . 

� ،)١٣^١(1ـ�P z&وق) ( �حA&�  ?�� �  �	�0ی$ .٠^�I�
ه اLرات ، �� 1 ی�	�'�
): ا $6�	�
. �  �&ر�

�، )ق١٣٩٨(ـــــــــــــــــ  .١^C=��
): ا�'�	رات ، ا . � �	�6$ �&ر�

�A6	ن .٢^  � &Aح�  � &Aح� (&�E� z�1) )١٣^١(�Iا) ق ،( و Eاه)!�اوا"� ا�!��1ت �� ا
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)ا�!$��رات ،: z��&.	%�-�ۀ 1E� 

�B3 �	 #	ی	ن «)، �0�١٣٩٢ــ40، �ــ�&�A	ل اI&ی  ( .٣^n ز	n5 از $�0�5زۀ �&اء در ا�&ی�ــ$ ا�	�
 .٢، ش%����ت ������92	�$ ، »�&ر�$ �t&اد

` ا/���دات ا���1<)، ق (ب)١٣^١(ـــــــــــــــــ  .^^� %(
 ،: z��&. 	%�-�ۀ 1E� 

^O.  رة)، ق(ج)١٣^١(ـــــــــــــــــ��$!�
)ا�I =ل ا ،: z��&. 	%�-�ۀ 1E� 

^g. &A�1، اح	,�  � ) ��?١٣gO ،(�:�D� ل�Uر(
 ،:  �
) �	�6ۀ �&ر� $�A�? ح0زه . 

^٧. (���، �حA& �  ا��اه	A6�0<، ق)١٣٩٧( O���� P&وق���ان:  ،ا. 

2<، ق)١٣٨٨( ��0:'�، حس  �  ���0 .٨^��
ق ا�، :�,� .�\�63 اIح�&ری� 

�س .٩^
  � (��� ،�I+٠^١( هO(ق ،N .�I	د4ا :، 
)���ب �.

 




