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 چکیده
این مقاله به بررسی دیدگاه امامیۀ نصستین در مدرسۀ کوفه دربارۀ موضوع بنیادین ارادۀ 

هایی برای رسخخیدن به پارادایم کردن سخخرنخ پردازد. هدف این پژوهش، پیداالهی می
 هایکردن تمایز دیدگاه آنان نسخخبر به دیدگاه از طریق پیدا -مسخختقخل کال  امامیه 

با روش تاریخ کالمی اسر. از منظر امامیۀ نصستین، اراده صفر فعل  -معاصرشان 
هی دارد. همچنین تغایر و تفاوت میان اراده اسر و وجودی مستقل از نات و فعل ال

ینی خداوند ناتا  ممشن اسر. ارادۀ الهی مراحلی دارد و هیچ رویدادی  تشریعی و تشو
. در موضخخوع بداء، کوفیان به مفهو  بگذردکه از مراحل اراده دهد، مگر اینرخ نمی

اد امامیه اعتق ودند. بهالهی نیا ابداء الرأی( اسر، معتقد ب ۀحقیقی بداء که تغییر در اراد
خداوند نیز در فعل  ۀنصستین، اعمال انسان هرچند مصلوق خداوند نیستند، اما اراد

های بعدی امامیه، متأثر از فضخخای این مباحث در دوره ۀانسخانی دخیل اسخر. عمد
تغییر و  وشختأثیر فلسفه دسر تر تحرای تحول یافر و سپساندازه کالمی معتزله تا
 . گاه واژگونی شد
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 مقدمه
دلیخل خلق این جهخان چیسخخر  چرا خداوند جهانی جز این جهان و با کیفیتی متفاوت 
خلق نشرد و بخه چه دلیل جهانی دیگر به همراه جهان کنونی خلق نشخخد  چرا کیفیر این 

گونه اسخر و بدان گونه نیسخر و در مقیاسی محدودتر، دلیل خلق فالن شیء جهان بدین
شخخناس را های مهمی بودند که نهن دانشخخمندان جهانتواند باشخخد  اینها پرسخخشچه می

اکردن دنبال پیداند. به بیان دیگر، متفشران در طول تاریخ بهداشتههمواره به خود مشخغول 
کردند برای ترجیح خلق این جهان با کیفیر کنونی بودند و این پرسش را مطرح می دلیلی

های آنان غالبا  یا از انسجا  درونی لوقاتی را خلق کرد. اما پاسخکه چرا خداوند چنین مص
. ادیان گرفرو منطقی برخوردار نبود و یا با بینش توحیدی در ادیان الهی در تضاد قرار می

دنبال تبیین معنایی از فعل الهی بودند که به نحو ملموسخخی با اراده و مشخخیر ابراهیمی به
توانسخختنخخد جهخخات خورد. از همین روی، متشلمخان مسخخلمخان کخه نمیمی الهی گره

ص مبتنی بر عقل و منابع  1بودن علم و قخدرت را در مورد خلقخر جهان بپذیرند، مصاخخ 
دانسخختنخد. به هر ترتیب، مباحث مربوط به افعال می« اراده»وحیخانی، این مصاخخص را 
لحاظ فات خداوند دارند و بهکه در شخخناخر نات و صخخ ایاالهی، به دلیل نقش معرفتی

تحوالت پس از آن و همچنین  ۀیعنی پیدایش جهان و هم 2شناسیارتباط تنگاتنگ با جهان
 ۀننسبر فاعلیر خداوند با حوزه اراد 3شناختیای که در مبانی انسانبه دلیل نقش اساسی

 انسان( دارند، از اهمیر بسیار برخوردارند. 

ی هایی مرتبط با مبانهای متمایزی برای پرسخخشکردن پاسخخخ پیدادار این نوشخختار عهده
ما را به یک نظا  واحد  هاامامیه نصسخختین دربارۀ ارادۀ الهی اسخخر. پاسخخخ به این پرسخخش

منسخخجم که مبانی اصخخلی و بنیادین فشری امامیۀ نصسخختین را به نحو مطلوبی برجسخخته 
های های بنیادین که هر یک سرچشمۀ پیدایش دیدگاهسازند. این پرسشمرتبط میکند، می

                                                        
برای  یمناسب یا عامل توانسختند مصاصاز نظر متشلمان نمی ،قدرت و علم که مورد توجه فیلسخوفان بود ،نات. 1

هی که همه چیز باشخخندا چون در نات اال خاص از خلقر و یا یک زمان خاص برای خلقر ۀترجیح یخک گون
 «ب»و خلق  «الف»افعال نخلق  ۀدر قدرت نیز فرض بر این اسر که نسبر به انجا  همو  السخویه اسخرعلی

فروض  ۀعلم به هم آغازاز و  ( مسخخاوی اسخخر و به همین منوال در علم نیز این تسخخاوی وجود دارد«ج»و خلق 
 اسر. خداوند  ۀماند ارادباقی میبرای تصایص تنها چیزی که  . بنابراین،طور مساوی وجود دارد به

2. cosmology  

3.anthropology  
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متمایز در اندیشخخه های عمخدتا  دربارۀ دیدگاه انخد،مصتلف، حتی بین خود متشلمخان بوده
هایی همانند سر. پرسشا هاامامیه نصستین دربارۀ موضوع ارادۀ الهی و لواز  این دیدگاه

که نسخخبر اراده با نات چگونه اسخخر، آیا امشان تضخخاد بین اراده تشوینی و تشخخریعی این
که لواز  برآمده از دیدگاه نهایر، این خخداونخد وجود دارد  مراحخل اراده چیسخخر  و در

هی شخامل قدر و قضا، باره، در موضخوعات اسخاسخی مرتبط با ارادۀ المتمایز امامیه در این
االمرین چیسر  این پژوهش  بداء، افعال انسخان، اسختطاعر و موضخوع اساسی امری بین

یی مناسخب دربارۀ این موضخوعات که از آن پرسش اساسی نشأت هاکند پاسخختالش می
 گیرند ارائه دهد. می

 . تمایزات مهم امامیه در فعل و اراده1

های بسخیاری دربارۀ عنار اساسی اراده که نظریه اسخالمی ۀدر طول تاریخ کال  و فلسخف
کید ادیان آسمانی بود، مطرح شد. این نظریه ها در یک تقسیم کالن در چهار گروه مورد تأ

گیرند. نقطه نظر نهایی که ارتباط تنگاتنگی با هدف اصخلی این نوشتار اسخاسخی جای می
اسر که از طریق متشلمان و محدثان بیر مایز در روایات امامیه از اهلدارد، دیدگاه مت

ه دیدگا ۀشود تمایزات عمددسر ما رسیده اسر. در این مقاله تالش میامامی در کوفه به
و رویشرد امامیۀ نصسخختین در مدرسخخۀ کوفه دربارۀ موضخخوع ارادۀ الهی که به طور عمده بر 

دریخافر پردازی عقالنی از امخامخانمبتنی بود کخه در مسخخیر نظریخه هخاییراهنمخایی
 کردند، نشان داده شود. می

 . نسبت اراده با ذات1.1

این دیدگاه به نحو  1اراده، صخفر فعل و دارای وجودی مسختقل از نات و فعل الهی اسر.
ین در باره نصست ۀه حتی معتزلگر دیدگاه امامیۀ نصستین اسر کبرجسخته و متمایزی بیان

های اشخخعری دربارۀ دیدگاه امامیه و گزارش ۀتأثیر خود قرار داده بود. با مقایسخخ را نیز تحر
 شود. تر میمعتزلۀ نصستین و همچنین با نگاهی به روایات امامیه این تمایز روشن

                                                        
 ،اواطاوب اوعاویه، رازی فصر :همچنین نک . 81-82: 8 ج ،شرررا اواقا  ، ایجی نک: ،بیشخختر آگاهیبرای  .1

 .  528-532: 2ج ،االربعین، رازی فصر؛ 0ج ا280-230: 0 ج
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هایی که اشعری دربارۀ اسخاس گزارش پردازیم. براشخعری میهای نصسخر به گزارش
دهد دسخخر میاعتقاد متشلمان نصسخختین تا متشلمان معاصخخر خود دربارۀ ارادۀ الهی به

پی آن، جایگاه اراده در دستگاه کالمی  شود که مفهو  ارادۀ الهی و درخوبی روشخن میبه
های بعدی کامال  دگرگون شخخد. موضخخوع تدریج و در دورهای بود که به گونهنصسخختین به

امامیه در  ۀگانچهارهای نصسخر، نسبر اراده با نات خداوند اسر. اشعری در بیان گروه
قابل  خوبیعتزله بهگانه مهای پنجکند که در بیان فرقهبغداد همان سخخیر تطوری را نکر می

همچون گروه ( 45-42: 2433اشعری، نبرداشخر اسخر. بر این اسخاس، دو گروه نصسر امامیه 
 :see Van Ess, 1991, v.3 ن (م842/ق553منصسر معتزله شامل اصحاب ابوالهذیل بارین

p276) دربارۀ این موضخخوع که اراده عین نات نیسخخر، اتفاق نظر دارند. (280: 2433اشخخعری، ن .
اعتقادی به مباینر کامل اراده  1نصسر( با نظریۀ معنای خود ۀحشم ننظری بن گرچه هشا 

کند به این چرخش نظری از نات ندارد. قول سخو  و چهارمی که اشعری از امامیه نقل می
در دیدگاه امامیه اشخخاره دارد. این دو قول که به معتزلۀ شخخیعه شخخده و متشلمان پس از آنان 

ای که تا زمانی ، به گونه(45نهمان: اند اده را معادل خود شیء یا مراد گرفتهشود، ارمربوط می
به بیان دیگر، ارادۀ خداوند  (.نهمانکردن مفهومی ندارد  که فعل محقق نشخخده باشخخد اراده

 چیزی جز فعل خداوند نیسر. بنابراین، متشلمان امامیه در بغداد و معتزلیان معاصر آنان

دانستند و مراتب میان نات و اراده را عین فعل خداوند می -ان نصسختینخالف متشلم بر -
 کردند. باره حذف میمراد را به یک

امخا مبخاینخر ارادۀ الهی با نات الهی همچنین در بسخخیاری از روایات مورد توجه قرار گرفته 
و  عنوان صخخفر فعل صخخراحر ، اراده را به به بیر ای از احخادیث اهلاسخخر. مجموعخه

ق اسخخر، معرفی کرده اند. این روایات به دو دسخخته مصلوقی کخه وجودش نیخازمنخد یخک متعلَّ
ا 542، ح542: 2033نبرقی، صخخراحر ، حادث  اند. گروهی از روایات،اراده را بهکلی قخابخل تقسخخیم

اند. معرفی کرده( 000: 2008صخخدوق،  ا شخخیخ4، ح223: 2، ج2433نکلینی، یا مصلوق ( 28، ح243: 2008صخخدوق،  شخخیخ
ای که هیچ نقاخخی بر او وارد گونهانخد که امشان نفی اراده از خداوند را بهدسخختخۀ دو  روایخاتی

خالف صخخفات نات، مثل علم  بر -کنند. بر مبنای این روایات، صخخفاتع فعل نشخخود، فراهم می
آید. حسخخاب نمیبهخداوند به خداوند، نقاخخی بر  اند که اسخختناد نقیَ آنهاصخخفاتی -و قدرت 

                                                        
هم در کنار هشا  بن حشم آمده اسر. هشا  بن سالم جا این اما در ،معنا متعلق به هشخا  بن حشم اسخر ۀنظری. 1

 جا اشتباه کرده باشد. این احتمال منتفی نیسر که اشعری این
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که ممشن نیسخخر علم، قدرت، سخخمع، ممشن اسخخر خداوند باشخخد و متشلم نباشخخد در حالی
چون صخخفات فعل به (ا 2، ح233: 2، ج2433نکلینی، باخخر و دیگر صخخفات نات وجود نداشخخته باشخخند 

زئی و ر جطوگونه نیسخختند. این روایات گاه بهکه صخخفات نات اینمتعلق نیخاز دارند، در حالی
ق اسخخر. برای عنوان صخخفتی مطرح می دقیق اراده را بخه کننخد کخه وجودش نیخازمند یک متعلَّ

ی به نقل روایت« بخاب االراد  انهخا من صخخفخات الفعخل»مثخال، کلینی در بخابی بخا عنوان دقیق 
ق اسخخر، معرفی  صخخراحر اراده را به پرداختخه کخه به عنوان صخخفر فعل که نیازمند یک متعلَّ

های آشخخشار منعشس شخخده بنابراین، متشلمان نصسخختین امامیه و همچنین دیدگاه 1اسخخر.کرده 
 کنند. عنوان صفر فعل یاد می در روایات امامیه، از اراده به

امامیۀ  ۀحخال، بخایخد دربخارۀ همین نسخخبخر اراده بخا نات، بخه تمایز مهمی در نظری بخا این
اشخخاره شخخود تا به مقاخخود خود در این  -عاخخر خود زله همحتی در نسخخبر با معت -نصسخختین 

ی گردد که معتزلۀ نصسخختین در برقرارمی تر شخخویم. این مسخخئله به اشخخشالی برپژوهش نزدیک
 خوردند. این نسبر بدان برمی

معنا جایگاه اراده را تبیین  ۀاسخخاس نظریخ اسخخاس نظریخه حرکخر و همچنین بر امخامیخه بر
. اما معتزلۀ نصسخختین در باخخره هرچند همچون امامیه اراده را (45- 42: 2433اشخخعری، نکردنخد می
خالف  نظر عمیق داشخختند و بر امخا از این نظر بخا امخامیه اختالف 2دانسخختنخد،از فعخل می غیر

نهایر، نتوانسخختند از پاسع پاسخخخ به اشخخشاالتی که از ناحیه این مباینر اراده با نات و  امامیه، در
 چه جزء نات -آمد، بر آیندا زیرا آنان به این موضخخوع توجه داشخختند که اراده وجود می فعخل به

یا باید جوهر باشخخد و یا عرضا اگر جوهر باشخخد، نسخخبتش با نات که قرار  -باشخخد و چه نباشخخد 
ض باشخخد، نیازمند محل اسخخر. رو میاسخخر مباینر باشخخد، با مشخخشل روبه را شخخود و اگر عا

د آغاز کردن« الفی محل»پخاسخخصی مناسخخب به این معضخخل از انگارۀ  معتزلیخان برای یخافتن
( با تفسیر م2344/ق401منهایر، برخی همچون ابوالحسخین باخری ن و در( 203: 2433ناشخعری، 

   3اراده به علم و داعی، عمال  اراده را انشار کردند.

                                                        
 .  2، ح233ا در مقابل دربارٔه صفات نات، نک: همان: 2، ح230: 2، ج اوکافیکلینی، . 1

 ( از 803ق/522معمر بن عبخاد ن ( و 280: 2433اشخخعری، ن( 553-203. برای مثخال، ابوالهخذیخل نحخدود2
 کنند. اراده را غیر از مراد تلقی می( 224 نهمان:گذار بغداد پایهو  معتزله باره استاد بشربن معتمر

 بارهابوالحسخخین در اینبه نقل قول   - شخخاگرد ابوالحسخخین باخخری -  ( 2242ق/ 201مالحمی خوارزمی ن . 3
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 . تغایر ارادۀ تشریعی و ارادۀ تکوینی1.2

« تشوینی ۀتغایر ارادۀ تشریعی با اراد»روایات امامیه با عنوان تری نیز در سطح بسیار عمیق
کم در نظریۀ ممتاز امامیه دربارۀ امری دسخخر -وجود داشخخر که از اهمیر بسخخیار باالیی 

ده ای که سبب سرگردانی فیلسوفان شکه مسخئلهبرخوردار بود. توضخیح این -االمرین  بین
گمان حاکم ارادۀ تشوینی خداوند که بی»که نی بر ایناین نظریۀ متشلمان مب ۀبود، به وسیل

 ، به نحو متشاملی حل و«گیرداش در تضاد قرار میتشریعی ۀبر همه چیز اسر، گاه با اراد
فاخل شخد. این از منظر متشلم امامی در دورۀ نصستین، پذیرفته شده بود که ممشن اسر 

 ن را مشیر کند.طور تشوینی آ خداوند به امری راضی نباشد، اما به
شخواهد و مسختندات این ادعا بیش از حد الز  اسخر. جالب اسر که ابوبایر که شهرت 

 باره از اما شخخود، به پرسخخشخخی عمیق در اینعنوان محّدث مطرح می کالمی هم ندارد و به
کند، کنجشاوانه به طرح پرسخخشخخی مراحل اراده را بیان می که اما پردازد. او پس از اینمی
تواند با اراده تشوینی در پردازد کخه دقیقخا  بخا این دغخدغخه کخه آیا ارادۀ تشخخریعی خداوند میمی

به این معنا که آیا اگر خداوند « و احبَّ »:پرسخخدتضخخاد باشخخد، مرتبط اسخخر. او در پایان می
کند همواره به این معناسخخر که این کار مورد رضخخایر او نیز مشخخیر، اراده، تقدیر و قضخخا می

دید به مباحث عمیق تری جا احتماال  به این دلیل که ماخخلحر نمیدر این   اما هسخخر
در (. 5، ح223: 2، ج 2433نکلینی، دهد صخخورت صخخریح و قاطع ارائه می جوابی منفی بهتنها بپردازد، 

بیان  گونهبه صخخراحر اعتقاد خود به اراده و ارتباط آن با تشخخریعیات را اینجخای دیگر اما 
کند و گاهی که آن را مشخخیر نمیکند در حالیگخاهی خخداونخد امر بخه چیزی می»: کنخدمی

کند کند، در حالی که بدان امر نشرده اسخخر. برای مثال، به ابلیس امر میچیزی را مشخخیر می
کند که ابلیس سخخجده نشند و اگر مشخخیر او این بود که کخه به آد  سخخجده کن و مشخخیر می
د. بخه همین ترتیب، خداوند آد  را از خوردن از درخر کرسخخجخده کنخد، ابلیس سخخجخده می

که اگر خداوند ممنوعخه نهی کرد، امخا مشخخیتش این بود کخه آد  از آن درخر بصورد، در حالی
درخخر را تناول  ۀتوانسخخر میوآد  نمی ]کردو مشخخیخر آد  را تخأییخد نمی[کرد مشخخیخر نمی

 .  (0، ح223: 2نکلینی، ج «کند

                                                        
 «الاخخارف الی الفعل فی الشخخاهد والغائب یان االراده هی الخداعی الصالص او المترجح عل» پردازد کخهمی

 یمالحمننک را علم دانسخخته اسخخر  صخخراحر ارادهبه (. او  342و 40:  2081ی،خوارزم یمالحم نخک:ن
   (.05: 2083 ی،خوارزم
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در نظر گرفته  - یعنی حتم و عز  -بخه همین ترتیخب، برای خخداونخد دو اراده و دو مشخخیر 
ق انسخخان تعل ۀشخده اسخر. ارادۀ حتم زمانی اسخر که مشخیر خداوند به انجا  فعلی به وسخیل

ی مشخخیتش به ترف فعلبه عشس، که انسخخان را از انجا  آن نهی کرده اسخخر یا گیرد در حالیمی
که به انجا  آن امر کرده اسخخر. بدین ترتیب این اراده گیرد در حخالیمیتوسخخط انسخخان تعلق 

تشوینی اسخخر کخه بخه انجخا  گناه نمثل خوردن از درخر ممنوعه( یا عد   ۀنحتم( همخان اراد
کرد، هرگز امشان این که انجخامد و اگر خداوند اراده نمیانجخا  کخار نیخک از سخخوی آدمی می
 ، وجود نداشر. مشیر آدمی بر مشیر او غالب شود

اب امامیه با اصخخح زمینه ای که در اینمتشلمخان نصسخختین معتزله نیز به دلیل قرابر فشری
( که 553/842مآنان را پذیرفتند. ابوالهذیل باخخری ن ۀدر کوفخه داشخختنخد، آشخخشخارا این ایخد

ده اسر، افزون بر در مواضخع متعددی روشخن ش های او با آرای کوفیان امامیشخباهر دیدگاه
، با (203 - 280: 2433ناشخخعری، کند از امر او به اشخخیاء معرفی می کخه ارادۀ خخداوند را چیزی غیراین

ه اراد معخاصخخی العبخاد بمعنی انخه خلی بینهم وبینها»تعبیر  در قرابتی وثیق با  (203نهمان:  «ان اللخّ
 کند. اصحاب امامیه به ارادۀ خداوند نسبر به معاصی بندگان تاریح می

امخا این دیخدگخاه دربخارۀ اراده زمخانی کخه در سخخیر تطور خود به بغداد رسخخید، رنگ و بوی 
رو، متشلمخان معتزلی در بغداد آشخخشارا مصالفر خود را با هرگونه اراده دیگری گرفخر. از این

و متشلمان امامیه در بغداد نیز همچون  1(225: نهمانوی خخداوند نشخخان دادند معخاصخخی از سخخ
داوند تشوینی و تشریعی خ ۀجا که نتوانسختند به حل معضخل تضخاد ارادمعتزلیان بغدادی از آن

. اشخخعری در بیان شخخروع این (45نهمان، ای شخخدند تشوینی بپردازند، از اسخخاس منشر چنین اراده
ه خداوند ب ۀعنوان کسخخانی که اراد های امامیه، معتزلیان شخخیعه شخخده را بهگروهمسخخیر در میان 

 .  (45نهمان:  کرده اسرتابند، معرفی معاصی را بر نمی

 . مراحل اراده3. 1

نحو متشاملی  شخخوند که بهمجموعه ناخخوص دربارۀ اراده ما را به مفهومی از اراده رهنمون می
کنند که با دیدگاه فیلسخخوفان و حتی متشلمان متأخر در را به مراحلی تفسخخیر میارادۀ خخداوند 

ر گشخخوند که در نگاه نصسخخر روایرتنخافی اسخخر. این روایخات به چند دسخخته تقسخخیم می
                                                        

حق را مل وندناتی خدا ۀداند که ارادرا از کسانی می - معتزله بغداد زینشخصایر آغا -اشخعری بشخر بن معتمر . 1
 .(220 و203: 2433داند ناشعری، به معاصی بندگان نمی
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از  از نات االهی، غیر های متضخخادی از مفهو  اراده هسخختند. دسخختۀ نصسخخر، اراده را غیرتبیین
واقع، آن را  دانند و دراز فعل ماخخدری ناراده کردن( می نمصلوقخات یا مراد( و غیر فعخل الهی

خدا » زیر اشخخاره کرد: ۀتوان به نموناین روایات می ۀداننخد از جملمنشخخأ فعخل ماخخدری می
و حشم کند و امضخخاء فرماید پس امضخخاء کند آنچه  بداند و بصواهد و اراده کند و مقدر سخخازد

کنخد آنچخه را مقخدر سخخاختخه و مقخدر کند آنچه را اراده کرده... و علمش  را حشم کرده و حشم
سخخو  و تقدیر بر حشم  ۀدو  اسخخر و اراده در مرتب ۀمقد  بر مشخخیر اسخخر، مشخخیر در مرتب

مقرون بخامضخخاء واقع شخخود، و برای خخدای تبخارف و تعخالی نسخخبر به آنچه بداند هر گاه که 
اشخخیاء، بداء اسخخر. ولی اگر حشم مقرون به امضخخاء بصواهد و در آنچه اراده کند برای تقدیر 

 1«.گشر دیگر بدائی نیسر
عنوان یشی از منشآت فعل در این روایات، اراده در کنار علم، مشیر و مراحل دیگر به
الیشون شیء فی األرض و »الهی تاویر شده اسر. برخی روایات دیگر همچون روایرع 

بع بم  «شخیه ورراده وقدر وقضاء ورنن وکتاب واجلال فی السخماء اال بهذه الصاخال السخّ
 دهند.روشنی اراده را در کنار مراحل دیگر پیشافعلی قرار میبه (240  :نهمان

 از روایات باب اراده با معنای فعل ماخخدری بسخخیاری ازتوان گفر که بخه این ترتیخب، می
دیگر روایات، اراده را همان فعل ماخخدری  ۀاراده کخامال   مصخالفخر دارنخد. با این حال، دسخخت

انمخا امره انا اراد شخخیئخا ان یقول لخه کن کننخد. این روایخات ظخاهرا  بخا آیخۀ شخخریفخۀ تلقی می
کردن اراده با واژۀ  آیۀ شخریفه با محاور سخازگاری زیادی دارندا زیرا این (85آیۀ  :نسخوره یسفیشون

چیزی جز تحقق شیء خارجی نفیشون( نیسر دهد که فعل خداوند به ما نشخان می« انّـخخما»
توان بخه معنخای تحقق شخخیء نفعخل ماخخدری( گرفر. گویا نمونۀ این تلقی از و فیشون را می

شخخود، دربارۀ تفاوت ارادۀ خداوند و انسخخان پرسخخش میاراده در روایتی کخه در آن از امخا 
داونخد بخا این بیخان که وجود داردا در این روایخر امخا  پس از تبیین تفخاوت ارادۀ انسخخان و خخ

آدمی، نقش اسخخاسخخی دارد، تأکید  ۀگذرد( در ارادنبه معنای آنچه از نهن انسخخان می ضررایر
روشخخن اسخخر که این تعبیر  2اسخخر و نه چیزی دیگر.« حداث فعلاع »کند که ارادۀ خداوند می

                                                        
م وشخاء وأراد وقّدر و قضخی وأمضی فأمضی ما قضی وقضی ما قّدر وقّدر ما أراد... والعلم متقد  علی المشیه 1 لع . عا

والتقدیر واقع علی القضخخاء باالمضخخاء فلله تبارف وتعالی البداء فیما علم متی شخخاء والمشخخیه ثانیه واالراده ثالثه 
 (.240-248: 2،  ج2433وفیما أراد لتقدیر األشیاء فإنا وقع القضاء باالمضاء فال بداء  نکلینی،

 .230: 2، ج2433کلینی، «: ارادته احداثه الغیر نلک». 2
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که در ادامه این ویژهاندازد، بهای کخه بخه معنخای فعخل ماخخدری اسخخر میمخا را بخه یخاد اراده
اما حقیقر امر چیز دیگری ، (230: 2، ج2433نکلینی،  «فخاراد  الّله الفعل الغیر نلک»فرمخایخد: می

اسخخرا زیرا در برابر این روایات اندف، روایاتی بیشخختر از حد تواتر وجود دارند که در آنها اراده 
جای اراده، بر امضخخاء  از فعل ماخخدری تلقی شخخده اسخخر. این روایات که در آن به چیزی غیر

ر دانند که از مشیر، اراده، تقدیتأکید شخده اسخر، اراده در حق تعالی را مشختمل بر مراتبی می
ی»رسخخد: گذرد و به امضخخاء میو قضخخا می هع الا یشوُن شخخا ذع ها  بع

الَّ اءع رع ما ی السخخَّ  فع
الا ْرضع وا

ا
ی اأْل ءی فع

قا  ٍ  وا ادا را رع ٍة وا یئا شع ما ْبعع بع الع السَّ اا ٍل اْلصع أاجا اٍب وا کتا ْنٍن وا رع اٍء وا ضا قا ٍر وا    1.«دا
اتفخاقی اسخخر که پس از لحظه آخر، یعنی امضخخاء رخ « کن فیشون»بر این اسخخاس 

دهد. به بیان دیگر، مقا  فعل خارجی حق، مقا  امضخخاء اسخخر و بدین ترتیب معلو  می
راتب امر دو مطلب مجزا هسخختند: اول م« فیشون»و « کن»شخخود که در آیۀ شخخریفه نیز می
گانه اراده وجود دارد. مراتب هفر« یشون»دهدا یعنی پیش از آید و آنگاه پدیده رخ میمی

 بنابراین، فعل خداوند مراتبی دارد که آخرین آنها امضاء اسر. 
 شخخوند که قابلیر بازگشخخرای رهنمون میاز سخخوی دیگر روایات باب بداء نیز ما را به اراده

. این ، باب البداء(241: 2نهمان، جگرداند کند و سخخپس آن را باز میداردا خخداونخد چیزی را تقخدیر می
ل عسخخر که هنوز ارادۀ الهی به فکننخد کخه قخابلیخر بدین معناشخخزد میروایخات نیز بخه مخا گو

 معنا خواهد بود. خارجی تبدیل نشده اسر وگرنه بازگشر بی
در پاسخخخ رسخخد که اماماناما دلیل این تعارض ظاهری در روایات چیسخخر  به نظر می

جا گرفتند. آنگر را در نظر میهایی از این دسخخر، جایگاه و سخخطح علمی پرسخخشبه پرسخخش
پرسخخد، اما  اهی معمولی از اما  دربارۀ تفاوت ارادۀ خداوند و انسخخان میگر با آگکه پرسخخش

گر بفهماند ارادۀ انسخخان به معنای آنچه در ضخخمیر دنبال این مطلب اسخخر که به پرسخخشبهتنها 
عنوان ضخخمیر نداریم و  آید، اما در مورد خداوند چیزی بهحسخخاب میبهاوسخخر نالذکر االول( 

کند، خداوند سخخان کخه برای انجخا  هر کخاری نصسخخر بخا خود حخدیث نفس میخالف ان بر
 که در« ارادته احداثه الغیر نلک»فرماید: دهخدا بنخابراین، امخا  میچنین کخاری را انجخا  نمی

ه در کاین ویژهکه مراحل اراده را نفی کند. بهاشخخاره به ضخخمیر دارد نه این« الغیر نلک»جخا این
 «یقول لخه کن فیشون بال لف.... وال تفشر»فرمخایخد: بخا بیخان دیگری میپخایخان همین روایخر 

                                                        
سخخئل العالم کیف علم الله قال علم وشخخاء واراد وقدر »: 21ح، 248 همان:ا 5و2ح، 240: 2ج ،2433کلینی،. 1

 .  «وقضی وامضی فامضی ما قضی وقضی ما قدر وقدر ما اراد
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گری با سخخطح ، اما اما  در پاسخخخ به پرسخخش(0ح، 21: 5ج  ،2434ا مجلسخخی، 0ح ،230: 2ج ،2433کلینی، ن
فعل الهی  ۀگانپرسخخد، مراحل هفرتر که از تسخخاوی ارادۀ خداوند با احداث میدانشخخی عمیق

نخامیم، کامال  مبّرا را برمی شخخمرد کخه در نتیجخه، اراده را از آنچخه مخا آن را فعخل ماخخدری می
 .  (240: 2، ج2433نبرای مثال، نک: کلینی، کند می

حدیثی و کالمی مصتلف، های کخامخل این روایخات که از جریان ۀبخه هر ترتیخب، مجموعخ
عبخدالرحمن، ابوباخخیر،  بن ابخراهخیم و یونس بخن یهخایخی هخمخچخون عخلخشخخصاخخیخر

دهد که هیچ چیز در عالم رخ دسخر رسخیده اسخر، نشان میابی ناخر، به بن محمد بن احمد
 .  (223ا همان: 240: 2، ج2433ینی، نبرای مثال، نک: کل که مراحل اراده را بگذرانددهد، مگر ایننمی

مرتبه و مرحله اسخخر: مشخخیر، اراده، تقدیر، از این منظر مراتخب تقدیری فعل دارای چند 
با دقر  بیر قضخخاء و امضخخاء نشخخامخل انن، کتخاب، ااجخل(. این مراتب در روایات اهل

کلینی، ن. برای نمونه، بیان شخخده اسخخر که مشخخّیر به معنای ابتداء الفعل اندتوضخخیح داده شخخده

اخخمیمی در نهن تشخخبیه کرد. توان آن را به خطور تاسخخر که می 1یا نکر االول (223: 2، ج 2433
قضخا به معنای ابرا ،  (228و  223: 2، ج2433نکلینی، تقدیر به معنای هندسخه و تعیین محدودۀ تاخمیم 

و امضخخاء مرحلۀ انتقال از تقدیر به تشوین اسخخر. بدین ( 228: 2نهمان، ج تقدیر و تثبیر آن اسخخر 
آید، حسخخاب نمیبه 2«شخخیء مذکور»ترتیب، تا زمانی که اراده به مرحلۀ امضخخاء نرسخخیده هنوز 

. تما  این مراحل بنابر روایات در علم فعلی خداوند (2، ح243: 2نهمان: ج بلشه شخخیء مقّدر اسخخر 
علم اسخر چون از جنس معرفر اسخر و هنوز چیزی بیشختر از شخیء مقدر نیسر،  3اسخرا

ه رچند همین کعلمع فعلی اسخخر، چون قرار اسخخر با علم نات اشخختباه نشخخود. به هر ترتیب، ه
کند آن را خلق کرده اسخخر، اما این خلق، خلق علمی خخداوند شخخیء را مشخخیر یا تقدیر می

ننک مجموعه روایات در این باب در اسخخر و هنوز به مرحلۀ خلق عینی و تحقق خارجی نرسخخیده اسخخر 

 .  (213-222و  225-240: 2، ج2433کلینی، 
                                                        

 (.  223: 2، ج2430نمجلسی،  «ما المشیة  هو الذکر االول ».1

 (.  2 ۀانسان: آی ۀنسور هل اتی علی االنسان حین من الدهر لم یشن شیئا مذکوراۀشریف ۀاشاره به آی. 2
مگر  ،شخخودهمین اسخخر که هیچ چیزی در آسخخمان و زمین یافر نمیتوحید افعالی در مشتب اهل بیر. 3

انسخخان نیز اراده کخه خخدا آن را تقدیر کرده و این مراحل را گذرانده باشخخد. همچنین در مشتب اهل بیراین
ینی، نکل «اء لنفسخخک ما تشخخاءبمشخخیتی کنر انر الذی تشخخ»شخخود که کید میأاما در عین حال بر این ت ،دارد

 «بارادتی کنر انر الذی ترید لنفسخخک ما ترید»( و 1ح، 008: 2008 صخخدوق، ا شخخیخ225: 2ج ،اوکرافی
 (.  23، ح043: همانن
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این مراحل وجود داردا یعنی انسان نیز  ۀاسخاسخی همدر فعل انسخانی نیز البته، با دو تفاوت 
گذراند، با این برای انجخا  هر کخاری معموال  مراحخل مشخخیر، تقدیر، قضخخا و امضخخاء را می

خالف خداوند که  بر (0، ح230: 2، ج 2433نکلینی، تفاوت که ارادۀ انسخخان در ضخخمیر و نفس اوسخخر 
ج نها خارج از اوسخخر و دیگر این که فعل انسخخان در ی  یر، برای امضخخاء و انجا  به سخخبب ُمها

نیازمند اسخخر که  (048: 2008صخخدوق،  نشخخیخ« سخخبب وارد من الّله»یا به بیان دیگر ( 45: 2433اشخخعری، ن
 این امر در فعل الهی منتفی اسر. 

 . لوازم نظریه اراده در دیگر معارف2

های کالمی لواز  بسخخیار دۀ الهی در برخی گزارههخای خخاص امخامیه دربارۀ فعل و ارادیخدگخاه
صخورت یک منظومه و پارادایم مسخختقل نشخخان پی دارد که آشخشارا اندیشخخۀ امامیه را به مهمی در

برانگیز بداء، انخد از: قدر و قضخخای االهی، بحث مهم و چالشهخا عبخارتدهخد. این گزارهمی
االمرین و همچنین بحخث اسخختطاعر بودن افعخال انسخخان، دیخدگخاه پیچیخدۀ امری بین مصلوق

دنبال تبیین تمایزات امامیه نصسخختین برای نشخخان دادن اسخختقالل کالمی. در این پژوهش تنها به
 ای آنان هستیم و به همین دلیل به این مباحث فرعی به اختاار اشاره خواهد شد. اندیشه

ر، قدر و قضخخای الهی در مدرسخخۀ کوفه اسخخر. بنابر آنچه بیان شخخد، قدر و موضخخوع نصسخخ
از خود اشخخیاء و  از علم خخداونخد و همچنین غیر قضخخا در مخدرسخخۀ کوفخه امری حقیقی غیر

مرادات اسخخر، اما در بغداد، قدر و قضخخا دیگر یا همان علم ناتی خداسخخر و یا به خود اشخخیاء 
خالف  بر -ر. متشلمان امامیه در مدرسخخۀ کوفه گردد. موضخخوع مهم بعدی بداء اسخخمی بخاز

ها و عقایدی که در دیخدگخاهی دربخارۀ بخداء داشخختنخد که آنان را از انگاره -تاخخور رایج کنونی 
از سخخوی « الرأی ابداء»کند. آنان به مخدرسخخۀ بغداد به این سخخو متداول شخخد، کامال  جدا می

ونخد، معتقخد بودنخد. در حقیقر، بعدها بداء در بغداد در خخداونخد و تغییر در علم فعلی خخدا
شخخدن  تفسخخیر شخخد که تنها به معنای اظهار تما « نسخخخ»تفسخخیری فرافشنانه به مفهومی معادل 

ر  بداء را به زمخان یخک امر موقخر اسخخر. همچنین برخالف ایده های مدرسخخۀ بغداد که الجا
امامیه در مدرسخخۀ کوفه با رویشردی کامال  متفاوت، ناسخخخ را کردند، متشلمان نسخخخ تشخخبیه می

کردندا بدین معنا که اگر حشمی نسخخخ هم شخخود، در واقع، به معنای تغییر به بداء تشخخبیه می
که صخخرفا  اظهار ، نه این(00: 2433اشخعری، نارادۀ خداوند نسخخبر به آن حشم تشخخریعی اولی اسخخر 

نبرای نمونه، باشخخد  (223نسخخوره بقره: آیۀ  چون تغییر قبلهشخخدن زمان یک حشم شخخرعی موقر، هم تما 
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چون بودند که بداء هم . به این ترتیب، کوفیان معتقد(10: 2003ا مشتوبیان، 12نالف(: 2420مفید،  نخک: شخخیخ
نحشم « نسخخخ»، اما بغدادیان تنها بداء را به اسخخر نسخخخ بخه معنخای تغییر در علم خخداونخد

رو، از منظر متشلمع کوفی پاسخخخ به این . از این(83ب: 2420مفید:  نشخخیخکردند موقخر( تفسخخیر می
 د. مثبر بو اآششارروشنی و ، به«توان ارادۀ خداوند را با دعا تغییر دادآیا می»پرسش که 

تمایزات اسخاسخی دیگری نیز در موضخخوع بداء قابل مشخاهده اسخخر. از منظر متشلم کوفی، 
گیرد نه در علم. به بیان دیگر، بداء مصتص صخخورت می 1رای که صخخفر فعل اسخخبداء در اراده

ن( از منظر  به اراده اسخر هرچند خاسختگاه و منشخأ آن در علم خداسر. بداء از علم االهی نمع
که بداء در علم الهی نفی( موجب تغییر متشلم کوفی از سخخوی خخداوند امشان دارد، در حالی

روشخخنی حاوی خط متشلمان و محدثان کوفی هخایی کخه بهدر نات خواهخد شخخد. در گزارش
اسخخر برای خخداوند دو علم در نظر گرفته شخخده اسخخر که بداء، از علم دومی سخخرچشخخمه 

گیرد کخه مالئشخه، پیخامبران و امخامخان از آن آگاهی دارند، نه از علم اولی که مشنون و نهفته می
. به (1، ح243: 2، ج 2433ا کلینی، 5، ح230: 2434نصخخفار، اسخخر و تنهخا خخداونخد از آن برخوردار اسخخر 

ق، صخخدو نشخخیخبرخی روایات از اعتقاد وقوع بداء در علم الهی نهی شخخده اسخخر همین ترتیب، در 

  2. (03، ح222: 4، ج2430ا مجلسی، 33: 2، ج2002
لهی ااین مسخخئله از اهمیر بسخخیار باالیی در اندیشخخۀ کالمی کوفه برخوردار اسخخر که ارادۀ 

ای دیگرمتفاوت هسخختندا هیچ علمی اراده نیسخخر و هیچ ارادهو علم ناتی حق تعخالی بخا یک
تبیین این  بهدر روایتی،  گیرد. اما علم نیسخخر، بخا این حال، اراده از علم سخخرچشخخمه می

پردازد کخه هرگونخه تقخد  و تخأخر یخا محو و اثبات یا هر تغییری در امور، در ارادۀ موضخخوع می
و در مقخابخل، هرگونه تغییر در علم الهی به کلی  3(15، ح521: 5، ج2083نعیخاشخخی، دهخد الهی رخ می

 (.  03، ح222: 4، ج2430نمجلسی، شود انشار و نفی می
                                                        

را دربر مراحل فعل تقدیری  ۀهم ،ممشن اسخخر صخخفر فعل یا صخخفر نات باشخخد که در صخخورت دو  ،اراده. 1
ای که صفر نات ای اسخر که صفر فعل اسر نه ارادهاراده ،شخودمی ای که در آن بداء حاصخل. ارادهگیردمی

هی تغییر در نات اال رخ دهد، سخخببای که صخخفر نات اسخخر اگر بداء در اراده ،اسخخر. در غیر این صخخورت
 هی. اال ۀچه ارادو هی باشد علم اال ۀچه موضوع اراد اخواهد شد

 .  «لمه امس فابرءوا منهمن زعم ان الله عزوجل بیدو له فی شیء لم یع». 2
ُه ُأ ا اْلشتابع » سخخألر أبا عبدالله عن حمران قال. 3 ْندا ُر وا عع یْثبع

ُه ما یشخخاُء وا فقال: یا حمران رنه رنا کان « یْمُحوا اللَّ
 أن هفیشتبون ما یقضخی فی تلک السنة من أمر، فإنا أراد الل - لیلة القدر ونزلر المالئشة الشتبة رلی السخماء الدنیا

 .  «أمر الملک فمحا ما یشاء ثم أثبر الذی أراد - أو ینقص منه أو یزید - شیئا أو یؤخره یقد 
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ه بداء از منظر متشلم کوفی در مشخخیر، اراده و تقدیر الهی صخخورت تمایز دیگر این اسخر ک
گیرد، بنخابراین، وقتی امری بخه مرحلخۀ قضخخاء حتمی رسخخیخد دیگر بخدائی وجود نصواهخد می

انا وقع العین المفهو  المدراف »اسخخاس این تعبیر که  این قضخخای حتمی یا امضخخاء بر 1داشخخر.
توان گفر رو، میتواند به معنای تحقق شخخیء باشخخد. از اینمی (240: 2، ج 2433نکلینی،  «فال بداءا 

عبارت اسخخر از تغییر در مشخخیر و اراده و قدر و قضخخائی که هنوز به آسخختانۀ حتمیر « بداء»
 نرسیده اسر. 

های اسخخاس اسخختدالل در باب مصلوقیر افعال انسخخان نیز دو دیدگاه کلی وجود داشخخرا بر
اشخخعری، ن ف خواهد انجامیدْر ی اگر اعمال آدمی مصلوق خودش باشخخد، به شخخع اهل حدیث سخخن

معتقد بودند افعال انسخخان  -برای فرار از جبر -معتزلخه نیز در مقخابخل اهخل حخدیث (. 502: 2433
توانخد با تشیه بر اختیارش و و بخه همین دلیخل، آدمی می 2توانخد مصلوق خخداونخد بخاشخخدنمی

، اشخخعریندخالر خداوند، در صخخورت وجود شخخرایط فعل، برای مثال، به قتل دسخخر یازد بدون 

به این مسخخئله باور  اسخخاس رویشردی میانه . اما متشلمان امامیه در عاخخر حضخخور، بر(00: 2433
داشخختند که هرچند اعمال انسخخان مصلوق نیسخخر، ولی ارادۀ خداوند نیز در فعل انسخخان دخیل 

شی از سخلطنر نسخبر به بص کلی طورند با این موضخوع که خداوند بهتوانسختاسخر. آنان نمی
م نفعل اختیاری انسخخان( محرو  شخخود، کنار بیایند. بنابراین، به این مسخخئله اعتقاد پیدا  از عخالا

گیرد در تاخخمیمع نعز  و مشخخّیر( خود و کردند که هرچند شخخصاخخی که تاخخمیم به قتل می
م امور مقخدمخاتی دیگر برای انجخا  قتخل نیخ ا هر کار دیگری( آزاد اسخخر، اما وقوع قتل در عالا

 ید: گوحشم در تبیین این اعتقاد، می بن ممشن اسر. هشا  خارج بدون مشیر خداوند غیر
افعخال االنسخخان اختیخار لخه من وجه، اضخخطرار من وجها اختیار من جهة انه 
 ارادها واکتسخخبها واضخخطرار من جهة انها ال تشون منه اال عند حدوث سخخبب

                                                        
یٍن  برای مثال، نک تفسخخیر آیه. 1 ْن طع شْم مع قا لا ی خا ذع

ْندا  ُثمَّ قاضخخی - ُهوا الَّ ی عع م  لی ُمسخخا أاجا ال  وا  اجل که دربارهٔ  هُ أاجا
ُه  ...ف» که روایر این با اسخخر شخخده نازل حتمی اجل و مسخخمی اُه اللَّ ی قاضخخا ذع

ْحُتوُ  الَّ ی ُهوا اْلما ْقضخخع ُل اْلما جا
ا
اأْل

هُ  ما تا حا یسا  - وا ْحُتوُ  لا اْلما اُء، وا ا یشخخا ُر ما خ  یؤا اُء وا ا یشخخا ُ  ما د  اُء یقا دا یهع اْلبا ی فع ذع
ی ُهوا الَّ مَّ اْلُمسخخا یهع  وا یمی  فع ْقدع ی تا ْأخع الا تا  «ری وا

 .  (204: 2ج ،2434 قمی،ن
ه تعخالی لم یصلق أعمخال العبخاد»گویخد: بغخدادی می .2 بغخدادی، ن «والشعبّی مع سخخائر المعتزلخة زعموا أن اللخّ

 .  (02: 2438عبدالقاهر، 
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   1.(42: 2433اشعری، ن المهیج علیها
بود. اسخختطاعر هرچند سخخبب اختالف نظرهای « اسخختطاعر»از دیگر موضخخوعات مهم، 

ها و تا سخخال -عمیق در میخان اصخخحخاب کوفخه و تفشیخک متشلمان و محدثان مدرسخخۀ کوفه 
، اما باز هم در (81: 2005نرحیمی، شخخده بود « مع الفعلی»و « قبل الفعلی»به دو گروه  -ها سخخده

 ۀکردا آن نقطها متمایز میرسخخیخد کخه آن را از دیگر دیخدگاهیخک نقطخه بخه تالقی راهبردی می
ه اختالف کبود. توضخخیح این« الجبر والتفویَ بل امر بین االمرین»تالقی، اصخخل اسخخاسخخی 

همچنین اعتقاد بنیادین به مشیر الهی  متشلمان مدرسخۀ کوفه در پذیرش این اصخل اسخاسی و
هو  نظر داشخختند. بلشه آنان تنها بر سخخر مفنبودا این امر از امتیازات آنان بود که دربارۀ آن اتفاق

رسخخد هرچنخد اصخخحاب بخه نظر می 2نظر داشخختنخد. و معنخای اسخختطخاعخر بخا هم اختالف
تفسخخیر خود از کردند و بندی میحشم در مقخابل اصخخحاب زراره آشخخشارا صخخف بن هشخخا 

یک از دو گروه هرگز به جبر یا اختیار مطلق نتفویَ( دادند، اما هیچاسخختطخاعخر را ارائخه می
معتقد نبودندا نه هشخخا  و اصخخحابش به جبر باور داشخختند و نه زراره و یارانش به تفویَ معتقد 

 پی توضخخیح این مطلب بود که معنای حشم در بن بودنخدا بلشخه موضخخوع این بود کخه هشخخا 
پی  و زراره در 3«آن چیزی که تحقق بیرونی فعل با آن اسخخر ۀهم»اسخختطاعر عبارت اسخخر از 

   4.«آن چیزی که تحقق درونی فعل با آن اسر همۀ»تبیین این معنا از استطاعر بود که 

نیز بخه این دلیل که دربردارندۀ مطالبی بودند که دیدگاه هر دو طرف روایخات اهخل بیخر
آورنخد کخه اختالف اصخخحخاب از همین وجود می گرفتنخد، این احتمخال را بخهمیبر  نزاع را در

                                                        
: 2433 ( با هشخخا ، نک: اشخخعری، 832ق/حدود203برای مقایسخخۀ دیدگاه ضخخرار بن عمرو معتزلی ن  حدود. 1

. 522: 0، ج امقسزرکلی، . برای اتها  جبر به او، نک: 582 :ا همچنین دربخارٔه اسخختطاعر، نک: همان582
 .  «المجبر أ، النا نتبرأ منه فهو من قال الجشمی: ومن عده من المعتزلة فقد أخط»

در دوران خود آنان نیز وجود داشخته اشر. در روایتی احمد بن ابی نار از  هر چند این اشختباه در تلقی، احتماال  . 2
: 2ج ،2433نکلینی «ةما یقول بالجبر وبعضهم یقول باالستطاع»بعضخی از اصحاب  :پرسخدمی اما  رضخا

 (.  008: 2008صدوق، شیخ ا 220
به قول هشا  بن حشم که مفهو  استطاعر را به فرآیندی ( 558: 2008، صدوقنشیخ  روایر مفاخل اما . 3

 روایر نصسخخرظاهر بصش بهطور که مانتر اسخخر. هنزدیک اسخخر،قبل از فعل و مع الفعل دربرگیرنخدۀ کخه 
شخخعار دارد بخه قول هشخخا دیگری  وایتی شخخبیه به و ر (042: نهمانشخخعار به قول زراره دارد و بصش دو  آن اع  اع

 .  (022نهمان: این
 ،طاعراسخخت ۀبا توجه به شخخباهر بسخخیار زیاد دیدگاه او با معتزله در مسخخئل ویژهزراره را به .فان اس ،با این حال. 4

 (. Ess, 1991, v.1: 322پیشگامی برای معتزله معرفی کرده اسر ن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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سالم از  بن اختالف ظاهری در روایات سخرچشخمه گرفته اسخر. اسختطاعر در روایر هشخا 
حتی  (52نهمان: ح  و همچنین روایر ابوباخخیر (53، ح025: 2008صخخدوق،  نشخخیخخخالد  بن سخخلیمخان

فعل، گرفته شخخده اسخخر. همچنین در روایتی دیگر با صخخراحر ، به معنای اسخختطاعر قبل ال به
ه اسخختطیع»تعبیر  شخخعار به اسخختطاعر مع الفعل وجود دارد. جالب  (020نهمان: « بخاللخّ نوعی اع

در جواب نامۀ مرد  اهواز و اما  هادی (048نهمان: در ضخخمن روایتی اسخخر که اما  رضخخا
حشم در  بن عنوان قول هشخخا  همان عباراتی که به (422: 5، ج2430ا طبرسخخی، 413: 2434شخخعبه حرانی،  نابن

بخدین ترتیب، این دوگونه   1کننخد.را بیخان می (45: 2433اشخخعری، نمقخاالت اشخخعری آمخده اسخخر 
 مورد توجه و دقر قرار گیرند.  - نه با شیوۀ جمع تبّرعی  -توانند در دو مقا  روایات می

ای امری بین االمرین نیز تا اندازه ۀمسخخئلبخدین ترتیخب، همچنین دیخدگخاه متمخایز امخامیه در 
های روشخنی به جبر معتقد بودند، معتزلیان آشخشارا از اندیشخهشخود. اهل حدیث بهروشخن می

که بررسخخی مبانی آوردنخد، در حالیکردنخد و برای آن اسخختخدالل میتفویضخخی حمخایخر می
ه، مشخیر، قدر، قضخا و همچنین استطاعر اسخاسخی امامیۀ نصسختین دربارۀ فعل االهی، اراد

که االمرین اعتقاد داشخختند. در ارادۀ الهی چناندهخد کخه امخامیخه عمیقخا  بخه امری بیننشخخان می
طور کامال  آوردند بهفعل الهی به میان می ۀگانگخذشخخر امخامیخه وقتی سخخصن از مراتب هفر

گخاه مترصخخد این امر بودنخد که هرچند انسخخان دارای آزادی  اراده و حق انتصاب در انجا  خودآ
نهایر، بایسخختی مشخخیر، عز  و اراده او با مشخخیر و ارادۀ خداوند  افعال خویش اسخخر، اما در

 اعتبار ساقط اسر و هرگز فعلی صورت نصواهد پذیرفر.  ۀهمراه شود وگرنه از درج
در موضخخوع قخدر و قضخخخا نیز امر بخه همین منوال اسخخخرا زیرا در هر یخک از مراحخل 

حاکم و غالب  ۀدهد ممشن اسخخر با ارادای که انسخخان برای ایجاد فعل انجا  میگخانههفخر
رو شخخود. این حاکمیر ارادۀ الهی به هرحال متشلم خخداونخد نعخد  انن در تحقق فعل( روبه

لفی و تفویَ معتزلی می رهاند. در موضخخوع اسخختطاعر نیز امامی را از افتادن در دا  جبر سخخا
دقیقا  پس از مراحل اختیاریع انسخخان قرار دارد که این « سخخبب وارد من الّله» موضخخوع اسخخاسخخیع 

انخدازد. همین می« االمرین الجبر وال تفویَ بخل امری بین»مسخخئلخه بخاز هم مخا را بخه یخاد 
شخخود. اگرچه دیدگاه امامیه در این باره مشخخی در موضخخوع مصلوقیر افعال انسخخان دیده می خط

                                                        
شخخیخ مفید نیز به این  ،(023: 2008صخخدوق، شخیخ باب اسخختطاعر حج ن روایر هشخا  بن حشم در به مانند. 1

نشتخه توجه نداشخخر و مفهو  اسخختطاعر فقهی را وارد مباحث کالمی کرد و روایر مورد اسخختناد اسخختطاعر 
 (.  14-10 :2420 ،مفیدشیخ ای دیگر تفسیر کرد نگونهبهها را الفعلی مع
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، اما (1: 2000نک: خیاط معتزلی، نسخخوی برخی نویسخخندگان معتزلی انجامید  شخخدن به جبر از به متهم
روشخخنی به (42: 2433اشخخعری، ن «افعال االنسخخان اختیار من وجه اضخخطرار من وجه»این سخخصن که 

ور طور مطلق مجباین اعتقاد امامیۀ نصسخختین را که آدمی در مشخخیر خود دربارۀ افعالش نه به
 کند. اسر و نه کامال  مصتار، آششار می

 گیریبندی و نتیجهجمع
سخخین های پها و جریانکالمی امامیه در کوفه نسخخبر به دیدگاه ۀاسخاسخخی در تمایز مدرسخخ ۀنشت

این اسخخر که ارادۀ الهی صخخفر فعل اسخخر و وجودی مسخختقل از نات و خود فعل الهی دارد. 
به این موضخخوع، یعنی مباینر ارادۀ الهی با نات االهی، در بسخخیاری از روایات امامیه تاخخریح 

یج و در تأثیر قرار داده بود به تدر که گویا معتزلۀ نصسخختین را نیز تحرشخخده اسخخر. این دیدگاه 
خوش تغییر شخخد و چه در میان امامیه و چه در میان معتزله به هخای پسخخین کامال  دسخخردوره

های مصتلف انشار و نفی شد. بر ای که خارج از نات اسخر به شخیوهمرور وجود مسختقل اراده
اراده »اسخخخاس، معتزلخه باخخره در عین همصوانی اولیخه بخا امخامیخه، بخه مرور بخه نظریخۀ  این

گرایش پیخدا کرده و بخا تفسخخیر اراده بخه علم و داعی عمال  اراده را انشخار کردند و « محخل الفی
معتزلخه و امخامیخه در بغخداد نیز اراده را عین فعل خداوند تلقی کرده و مراتب و مراحل بین اراده 

 را به یشباره حذف کردند.  و مراد
همچنین بنخابر نظری ارادۀ الهی در متشلمخان نصسخختین، ارادۀ تشوینی خخداونخد مراتخب و 

. دو کخه از مراحل اراده بگذرددهخد، مگر اینمراحلی دارد و هیچ رخخدادی در جهخان رخ نمی
منظر  اند. ازتشوینی و تشخخریعی خداوند و مراحل ارادۀ االهی ۀموضخخوع اسخخاسخخی بعدی اراد

 تحرباید  -چه طاعات و چه معاصخخی  -متشلم امامی در مدرسخخۀ کوفه تمامی افعال بندگان 
هم امامیه و  -که متشلمان بغدادی تشوینی خخداونخد و مراحخل یاد شخخده باشخخد در حالی ۀاراد

که نتوانسخختند با تعلق ارادۀ خداوند نسخخبر به معاصخخی کنار بیایند، به این دلیل  -هم معتزلخه 
اند از مشخخیر، اراده، ای در خخداونخد شخخدنخد. مراحخل فعل الهی که عبارتچنین ارادهمنشر 

اسخخاس روایات در علم فعلی خداوند  تقدیر، قضخخا و امضخخاء نشخخامل انن، کتاب و اجل(، بر
نخلق تقخدیری( اسخخر و دیخدگخاه باز هم متمایز امامیۀ نصسخختین در توحید افعالی خداوند را 

 ۀتوان میان ارادجخاسخخر کخه از نظر امخامیه نصسخختین مید. از همینکنخروشخخنی تبیین میبخه
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انسخخر. دیگر متغایر دتشوینی و اراده تشخخریعی حق تعخالی تفشیخک کرد و حتی آنهخا را با یک
کند، حال آن که به تبع اراده آزاد بشخخری، آن را داند و از آن نهی میخخداونخد اموری را قبیح می

 کند. تشوینا اراده می
های کالمی هخای خخاص امامیه دربارۀ فعل و ارادۀ الهی دربارۀ برخی گزارهن دیخدگخاهامخا ای

پی داشخخر. در موضخخوع قدر و قضخخای االهی، در مدرسخخۀ کوفه  لواز  بسخخیار مهم و بنیادینی در
از خود اشخخیاء  چیزی غیرعنوان از علم خخداوند و همچنین به عنوان امری حقیقی غیراز آن بخه

که بعدها در بغداد، قدر و قضخخا یا در علم ناتی خداوند اسخخر یا به خود شخخود، در حالییاد می
گردد. در موضخخوع بداء، کوفیان به مفهو  حقیقی بداء نابداء رأی( در مقابل علم اشخخیاء باز می

اقی برای تغییر ب کخه در مبنخای بغخدادیان دیگر چیزیفعلی خخداونخد معتقخد بودنخد، در حخالی
به  - «نسخخخ»ای به چیزی معادل ماند. همچنین از منظر بغدادیان بداء به شخخشل فرافشنانهنمی

که کوفیان نسخخخ را به بداء شخخد، در حالیتفسخخیر می -شخخدن زمان و ااجل یک امر معنای تما 
 انگاشتند. گرداندند و آن را نیز نوعی بداء نابداء رأی( میبازمی

بعدی دیدگاه امامیه در موضخخوع اراده، در چند موضخخوع اسخخاسخخی دیگر که به شخخشل لواز  
دیگر گره هخای بنیادین دربارۀ ارادۀ الهی به یکای نظخا  فشری امخامیخه را مبتنی بر ایخدهپیچیخده

زدند، نیز قابل مشخخاهده اسخخر. موضخخوع نصسخخر، مصلوقیر اعمال انسخخان اسخخر که می
کند. امامیه در پیروی می «امری بین االمرین»موضخخوع اسخختطخاعر از نظریۀ متشامل  همچون

های جبری و تفویضخخی اهل حدیث و معتزله، به این ایده در مقخابخل دیخدگاه رویشردی میخانخه
بند بودند که هرچند اعمال انسخخان مصلوق خداوند نیسخختند، اما ارادۀ خداوند نیز اسخخاسخخی پای

کنار  توانسخختند با این موضخخوعتنها نمیر فعل انسخخانی دخیل اسخخر. آنان نهای برجسخخته دگونهبه
ا این گفتند(، بجبرگرایان میهمانگونه که بیخاینخد کخه خخداوند خالق تما  افعال آدمی اسخخر ن

م  کلی طورادعا و انگاره نیز مشخشل داشختند که خداوند به از سخلطنر نسخبر به بصشخخی از عالا
 .طور کامل به انسان واگذاشته شودنفعل اختیاری انسان( برکنار باشد و افعال اختیاری به

های تاریصی بسخخیاری برخوردار اسخخر. هرچند موضخخوع اسخختطخاعخر نیز از پیچیخدگی
ایی آردیگر صفاصخحاب امامیه در دو گروه کلی آشخشارا در موضخوع استطاعر در مقابل یک

گخاه بخه جبر یخا اختیخار مطلق معتقخد نبودنخد. در بحخث و نظریخخۀ کخردنخد، امخا هخیخچمخی
ر طوهمانکردند، های جبری حمایر میروشخخنی از دیدگاهاالمرین نیز اهل حدیث بهبین امری 

ند، دمشهور شده بو« مفّوضخه»که معتزلیان به جهر حمایر آشخشار خود از اختیار انسخان به 
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اما بررسخی مبانی اسخاسخی امامیۀ نصسختین دربارۀ فعل االهی، فعل آدمی، اراده، مشخیر، قدر 
دهد که امامیه عمیقا معتقد به امری بین االمرین بودند. و قضخخا و همچنین اسخختطاعر نشخخان می

این موضخخوع در ارادۀ انسخخان و تقدیر و قضخخای نحشم( او که در عین آزادی او به مشخخیر و عز  
، رهاندشخخود و متشلم امامی را از دا  جبر و همچنین اختیار مطلق میادۀ الهی محخدود میو ار

بغداد در این موضخخوع نیز با نرمی به تفویَ معتزلی  ۀشخخود. امخا امامیخوبی روشخخن می بخه
نظریۀ  عرفانی-فلسخخفی هایویژه دیدگاههای دیگر بهمتمخایخل شخخدند و بعدها با پیدایش نظریه

و  های امامیه را گرفرتفویَ نیز بخه فراموشخخی سخخپرده شخخد و نوعی جبرگرایی دامن دیخدگاه
 نظریۀ امری بین االمرین بیشتر سیما و صورتی شعارگونه به خود گرفر. 

ی هایاسخخاسخخی دیگری همچون ارتباط ارادۀ الهی با مقولههای پرسخخشزمینه البته، در این 
نات االهی، صخفات االهی، مفهو  علیر، جهان هسختی، فعل انسخان و سخرنوشر او و چون 

مطرح اسخخر که نیازمند  های اخالقیخداوند با احشا  عقلی و ارزش ۀنهایر، نسخخبر اراد در
 ای اسر.تر و جداگانهدقیقهای پژوهش

 نامهکتاب

اوی ابنه فی ذکر آل  رسرراوره ابی باوب اوررار (، 2010محمخد ن بن ابوغالب زراری، احمد .2
 ، تحقیق: محمد رضا حسینی، قم: مرکز البحوث و التحقیقات االسالمیه. اعین

 ، قم: پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمی.حکم بن هشام(، 2088اسعدی، علیرضا ن .5

 ، قم: پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمی. سید مرتضی(، 2002خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .0

، تاخخحیح: هلموت ریتر، مقاالت االسررالمیین(، م2083ق/2433ناشخخعری، ابوالحسخخن  .4
 جا: دارالنشر فرانزشتایز. بی

، «مفید با میراث حدیثی امامیه چگونگی مواجهه شخخیخ»(، 2002اعتاخخامی، عبدالهادی ن .2
 . 11، شنقدونظرفالنامه 

، تاخخحیح: بدرالدین نعسخخانی، قم: شرررا اواقا  (، ق2052ایجی، میرسخخید شخخریف ن .1
 لرضی. الشریف ا

، تاخحیح: سید جالل الدین حسینی، اواحاسرن(، 2033خالد ن بن محمد بن برقی، احمد .3
 تهران: دارالشتب االسالمیه. 
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۲۲ 

 .  االفاقدار -بیروت: دار الجیل، اوفرق بین اوفرق(، ق2438بغدادی، عبدالقاهر ن .8
 ، تهران: ناصرخسرو. اوتعریفات(، ق2425سید شریف ن جرجانی، میر .0

 البحوث ، مشخخهد: مجمعشرررا اواصررط حات اوف  ررفیه(، ق2424جمع من المؤلفین ن .23
 االسالمیة.

علی اکبر غفخاری، قم: ، تاخخحیح: تح  اوعققل(، ق2434شخخعبخه ن بن حرانی، حسخخن .22
 .انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

 م: الشریف الرضی. ، قانقار اوا کقت(، 2010مطهر نعالمه حلی( ن بن حلی، حسن .25
، اوراوند  اوا حد کتاب االنتصررار و اورد ع ی ابن(، م2000خیخاط معتزلی، ابوالحسخخین ن .20

 تحقیق: الدکتور نیبریج، بیروت: مشتبة الدار العربیه للشتاب. 

، فاخخلنامه «تبیین اسخختطخاعخر از منظر امخامیخه تخا قرن چهار »(، 2005رحیمی، جعفر ن .24
 ، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه. 22، شاعتقاد  و کالمی ها پژوهش

 امقس تراجم الشرر ر اورجال من اوعرب واوا ررتعربین تا(، االعال : زرکلی، خیرالدین نبی .22
 ، بیروت: دارالعلم للمالیین. واوا تشر ین

می ، ترجمه: رضخخا گندتاریخ ف  ررفه م رریحی در  روط وسررطی(، 2080ژیلسخخون، اتین ن .21
 نارآبادی، تهران: انتشارات سمر. 

مردرسرره کالمی کقفره در دوراط تخا(، نبی آبخادی، حسخخیننعیم سخخبحخانی، محمخدتقی و .23
 ، در حال چاپ. پرداز نظریه

، تحقیق: محمد بدران، قم: الشخخریف اوا ل واونحل(، 2014شخخهرسخختخانی، عبدالشریم ن .28
 الرضی.

، تاخخحیح: محمد اصررقل اوکافی شرررا(، 2080ابراهیم نمالصخخدرا( ن بن شخخیرازی، محمد .20
 خواجوی، تهران: موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی. 

دار ، بیروت: اوحکاة اواتعاویة فی االسفار اوعق یة االربعة(، م2082نخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .53
 احیاء التراث. 

، قم: مشتبة بصررا ر اودرجات(، ق2434فّروح ن بن الحسخخن بن صخخفار قمی، ابوجعفر محمد .52
 یة الّله العظمی المرعشی النجفی. آ

 ، بیروت: الشرکة العالمیة للشتاب. اواعجم اوف  فی(، ق2424صلیبا، جمیل ن .55
تحقیق: محمد باقر ، اإلحتجاج ع ی أهل او جاج(، ق2430حسخخن ن بن طبرسخخی، فضخخل .50

 خرسانی، مشهد: نشر مرتضی. 
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: ، بیروتباالعتقاداال تصاد فیاا یتع ق (، ق2431طوسی( ن طوسخی، محمدبن حسن نشیخ .54
 داراالضواء.

 ، قم: موسسة النشر االسالمی. اورسا ل اوعشر(، ق2424خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .52
، تاخخحیح: علی اکبر ضخخیایی، تهران: اشررراق اوالهقت(، 2082عبیدلی، سخید عمیدالدین ن .51

 میراث مشتوب.

، تاحیح: هاشم رسولی محالتی، تف ریر عیاشری(، ق2083مسخعود ن بن عیاشخی، محمد .53
 تهران: المطبعة العلمیة. 

، قخاهره: مشتبخة الشلیات اوردیناالربعین فی اصررقل(، م2081فصر رازی، محمخدبن عمر ن .58
 االزهریه.

، تحقیق: دکتر حجازی سقا، اواطاوب اوعاویه من اوع م االو ی(، ق2433خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .50
 العربی.  بیروت: دارالشتاب

جبر فلسخخفی ازنگاه قاعده ضخرورت سخخابق ننقد و بررسخخی »(، 2088فیاضخی، غالمرضخخا ن .03
 . 5، شآیین حکات، فالنامه «قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد(

، اوجقاهر اواضیئة فی طبقات اوحنفیة(، 2005ن محمد بن عبدالقادرقرشخی حنفی ماخری،  .02
 غیاث مریسی(.  بن خل بشرنبه نقل ویشی فقها دانشنامه حوزوی در مد دکن، حیدرآباد

، تاخخحیح: طیخب موسخخوی جزایری، قم: تف رریر  ای(، ق2434ابراهیم ن بن قمی، علی .05
 دارالشتاب. 

ی، ابخوعخمخرو ن .00 ، تخحقیق: حسخخن ماخخطفوی، مشخخهخخد: رجرال کشرری(، 2048کشخخّ
 االهیات و معارف اسالمی. دانششده 

، تاخخحیح: علی اکبر غفخاری و محمخخد اوکرافی(، ق2433یعقوب ن بن کخلینی، محمخد .04
 آخوندی، تهران: دارالشتب االسالمیه. 

(، تهران: مرکز 25نج دایرة اواعارف بررگ اسالمی(، بشخر مریسی، 2080گذشخته، ناصخر ن .02
 المعارف بزرگ اسالمی.  دایر 

 دار احیاء التراث العربی.، بیروت: بحار االنقار(، ق2430مجلسی، محمد باقر ن .01

 دار الشتب االسالمیه. ، تهران: مرآة اوعققل(، ق2434خخخخخخخخخخخخخ نخخخخ .03

، تحقیق: رضخخا اوا رر ری فی اصررقل اوردین واورسرراوه اوااتعیه(، ق2424محقق حلی، ن .08
 استادی، مشهد: مجمع البحوث االسالمیة. 

، تاخخحیح: علی اکبر کاال اودین(، ق2002ن صخخدوق( شخخیخبابویه ن بن علی بن محمخد .00
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 ری، تهران: انتشارات اسالمیه.غفا

 ، قم: جامعه مدرسین. اوتقحید(، ق2008خخخخخخخخخخخخخخخخخخ ن  .43
تصررحیا اعتقادات ( ، )الف(ق 2420مفیخد( ن نعمخان نشخخیخ بن محمخد بن مفیخد، محمخد .42

 المفید. ، قم: الموتمر العالمی للشیخاالمامیه

 (، اوائل المقاالت، قم، الموتمر العالمی للشیخ المفید. )ب(ق2420خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .45
ع مقط نامهپایاط، «بررسی مسئله بداء د رمدرسۀ کوفه و بغداد»(، 2003مشتوبیان، یوسخف ن .40

   دانشگاه علو  حدیث قم. ،ارشدکارشناسی 
، تحقیق و مقخدمه: اوفرا ق فی اصررقل اوردینش(، 2081مالحمی خوارزمی، رکن الخدین ن .44

 -مادلونگ و مارتین مشدرموت، تهران: موسخخسخخه پژوهشخخی حشمر و فلسخخفه ایرانویلفرد 
 موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین.

، تحقیق و مقدمه: تحفة اوات کاین فی اورد ع ی اوفی  قفاط(، 2083خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .42
سه موس -مادلونگ، تهران: موسسه پژوهشی حشمر و فلسفه ایران  ویلفرد – حسخن انااری

 مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین.

مقدمه و تحقیق: ویلفرد مادلونگ،  اواعتاد فی اصقل اودین، (،2003خخخخخ نررررررررررررررر .41
 .موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین -تهران: مرکز پژوهشی میراث مشتوب

 فان اس، جوزف، ترجمه فارسی چاپ نشده از:  .43

Ess, Josef, Van (1991), Theologie Und Gesellschaft Im 2. Und 3. Jahrhundert 
Hidschra, Berline, New York; Walter De Gruyter, v.1 & 3. 

 




