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جبرگرایی
اصحاب حدیث ،همۀ افعال انسان حتی افعال قبیح را به ارادۀ خداوند مستند کرده ناشخعری،

 )502 :2433و مصلوق خخداونخد دانسخختنخد نبصخاری .)224 :5335 ،البته ،آنها از ورود به مجادالت
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بیتردید انسان در طول حیات خود منشأ پیدایش افعال گوناگونی اسر و «فاعلیر» یشی
از مهمترین ویژگیهای انسخان بهشخمار میرود ،اما محدودیرهایی نیز فاعلیر انسان و
آزادی اراده او را به چالش میکشخخد .وجود عوامل طبیعی و غیر طبیعی که مانع انسخخان در
عاعمال اراده اوسخخر ،تأکیدی بر این واقعیر اسخخر که دسخخرکم در پارهای از امور ،یک
وضخعیر پیش روی انسخان اسر و همان وضعیر برای او ضرورت دارد .این حقیقر در
تحلیلهای مصتلف و مبتنی بر مبادی فشری گوناگون ،نظریههایی را پدید آورده اسخخر و
جریانهای جبرگرا با تعمیم این واقعیر به همۀ افعال انسخخان ،فاعلیر حقیقی و مبتنی بر
ارادۀ آزاد را انشار کردهاند.
در سخنر و اندیشخۀ اسخالمی نیز برداشخرهای متفاوت از منابع دینی ،شواهدی برای
دیخدگخاههای مصتلف و گاه متعارض به دسخخر داده و به طرح دیدگاههای مصتلفی دربارۀ
فاعلیر انسان انجامیده اسر.
آیات فراوانی در رآط کریم به فراگیر بودن اراده و مشخیر خداوند اشاره دارد ،همچنین
مسخخئله تقدیر ،قضخخاء و امر االهی که در ظاهر با ارادۀ خداوند گره خورده اسخخر در کنار
پیشینۀ فشری اعراب جاهلی نکه به حاکمیر تقدیر باور داشتند) زمینۀ جبرگرایی و انگارۀ
ناسخازگاری با ارادۀ انسخان را پدید آورد .از سخوی دیگر در رآط کریم در کنار این دسته از
آیات ،بسیاری از آیات به مسئولیر و تشلیف آدمی و در حقیقر به آزادی ارادۀ انسان اشاره
وجدان اختیار و آزادی اراده ،دسخختمایه گروه دیگری در انشار
دارنخد .این آیات نیز در کنار
ع
جبر و ارائۀ نظریههایی در باب فاعلیر حقیقی و آزادانه انسان بودهاند.
فارغ از اختالف در جزئیات ،در برابر امامیه دو دیدگاه کلی در رابطه با فاعلیر انسخخان
مطرح بودا گروهی بخا مصلوق دانسخختن افعال بندگان ،فاعلیر انسخخان را مقهور فاعلیر
خداوند دانسخخته ،به جبر قائل شخخدند و گروهی با تأکید بر فاعلیر حقیقی و اسخختقاللی
انسان ،نقش خداوند و فعل او را در افعال اختیاری انسان انشار کرده و به تفویَ گراییدند.
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کالمی پرهیز میکردنخد و از همینرو ،تبیین روشخخنی از دیخدگخاه آنخان وجود نخداردا امخا
موضخخعگیریهای آنها در برابر طرفداران اختیار و نیز تأکید اصخخحاب حدیث بر انحاخخار
فاعلیر و خالقیر در خداوند ،آنها را در زمرۀ جبرگرایان قرار داده اسر.
اندیشۀ جبر در آغاز سدۀ دو از سوی جهم بن صفوان و جریان کالمی جهمیه تبیین و
دفاع کالمی شد .بر پایۀ گزارش اشعری و دیگر فرقهنگاران ،جهمیه معتقد بودند که فاعل
حقیقی افعال ،خداوند اسخر و انتسخاب فعل به انسخانها مجازی اسخر ناشعری530 :2433 ،ا
ع
بغدادی .)522 :2458 ،دفاع از اندیشۀ جبر ،متشی بر توحید فاعلی و انحاار خالقیر در خداوند
و نیز با تأکید بر نظا فراگیر اراده و مشیر االهی و نیز عمومیر قضا و قدر از سوی برخی
کالمی دیگر چون خلفیه ،خمریه ،شعیبیه ،میمونیه ،اباضیه از خوارج و
افراد و جریانهای
ع
نیز ضخخراریخه ،نجاریه و کالبیه مورد تأکید قرار گرفر نهمان) .همۀ گروههای جبرگرا در این
مسئله اتفاق نظر داشتند که ارادۀ خداوند عا و حاکم بر همه امور اسر و چیزی در عالم،
حادث نمی شخخود مگر به ارادۀ حق تعالی ناشخخعری580 ،582 ،238 ،04 -00 :2433 ،و  .)224از آنجا که
در این نظریه ،قدرت و ارادۀ خداوند منشأ پیدایش همۀ افعال بود ،جایگاهی برای قدرت و
استطاعر انسان باقی نمیگذاشر.
در میخان جبرگرایخان ،جهمیخه و گروههایی از ازارقه نفرقهای از خوارج) منشر هر گونه
قخدرت و اسخختطخاعر بر فعل ،برای انسخخان بودند نابن حز  ،2458 ،ج .)00 :0گروههایی از اهل
حدیث و دیگر جبرگرایان نیز اگر چه وجود استطاعر در انسان را میپذیرفتند ،اما معتقد
بودند خداوند برای هر فعل در زمان خود ،قدرتی در انسخخان میآفریند که هیچ نقشخخی در
ایجاد فعل ندارد و تنها با این قدرت میتوان فعلی که خداوند خلق کرده اسخخر را کسخخب
کرد ناشعری .)243-200 :2433 ،از همینرو ،ایدۀ استطاعر مع الفعل ،ارتباط تنگاتنگی با نظریۀ
جبر پیدا میکرد.
تفویض

در مقابل ،معتزلیان با تأکید بر مسخئولیر و تشلیف انسان و نیز عدالر خداوند که بر پایه
ّ
خود مشلف
حسخخن و قبح عقلی تبیین میشخخد ،فاعل حقیقی در افعال اختیاری انسخخان را ع
معرفی کردند که بر پایه قدرت و ارادهای که خداوند از پیش به او عطا کرده اسر ،میتواند
فعلی را انجا داده و یا ترف کند .ایشخان نیز همچون جبرگرایان شواهدی از کتاب و سنر

دیدگاه امامیه در تقابل با دیگر نظریهها

در تعالیم اهلبیر و سخپس در اندیشخۀ امامیۀ نصستین ،در عین تأکید بر وجود قضا و
قدر االهی و شخخمول و گسخختردگی ارادۀ االهی نسخخبر به همه امور عالم ،فاعلیر حقیقی
انسان به رسمیر شناخته شد و اندیشۀ جبرگرا با بنیان تفشر دینی و شرایع آسمانی متعارض
و ناسازگار معرفی شده اسر .گزارشهای روایی اصحاب امامیه در کوفه به خوبی بطالن
اندیشخخۀ جبر در نظر اهلبیر را به تاخخویر میکشخخد .در روایاتی که از اما باقر ،اما
صخادق و اما رضخا در نفی جبر نقل شخده اسر ،جبرانگاری مالز با انتساب ظلم به
خداوند و در تعارض با پارهای از اوصخخاف االهی چون عدل ،حشمر ،رحمر و کرامر
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در تأیید دیدگاه خویش ارائه میکردندا از آنجا که معتزلیان بر تنزیه خداوند تأکید فراوان
داشختند ،هرگونه نسبر و ارتباط قبایح و ظلم به خداوند را مردود میشمردند و از این رو،
دایرۀ قضا و قدر و ارادۀ خداوند را محدود کرده ،فعل انسان را از این محدوده خارج کردند
نقاضخخی عبدالجبار ،5325 ،ج05 :0ا همان ،ج .)1 :1در این نظریه ،انسخخان در برابر خداوند دارای قدرت و
اراده اسخر و بیآنشه فعل او تحر اراده و حاکمیر مستقیم خداوند باشد ،فعلی را انجا
داده و یا ترف میکند ،حتی اگر مصالف اراده و خواسخخر االهی باشخخد .معتزلیان معتقد
بودند خداوند از آغاز خلقر انسان ،او را مستطیع آفریده ناشعری )550 :2433 ،و انسان تا پایان
عمرش ،افعال خود را بر اساس این نیروی خدادادی میآفریند .این پندار بدین معنا بود که
استطاعر پیش از فعل حاصل اسر و از اینرو انسان ،مسئول اعمال خویش خواهد بود
ا
ناشعری .)503-550 :2433 ،قدریان ،آیات و روایاتی که بر عمومیر اراده و مشیر االهی داللر
داشخر و یا از قضا و قدر االهی سصن میگفر را به علم یا خواسر تشریعی خداوند باز
میگرداندند و در مقابل ،با استناد به آیاتی که انسان را مسئول کردار خویش معرفی میکرد
ّ
و یا او را مشلف به پذیرش امری میساخر ،از نظریۀ تفویَ دفاع میکردند نقاضی عبدالجبار،
 ،5325ج.)544-500 :8
در این میان دیدگاه سخومی از سخوی اهل بیر مطرح و از سوی شیعیان در مدرسۀ
کوفه تبیین و تبلیغ شد .این دیدگاه با انشار دو دیدگاه دیگر و پذیرش همزمان فاعلیر خدا
و فاعلیر حقیقی انسخخان در افعال اختیاری ،نظریهای با عنوان « ی
امر بین االمرین» مطرح
مینمود.
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خداوند دانسته شده اسر.
در گزارش یونس بن عبدالرحمن به نقل از برخی اصحاب اما باقر و اما صادق
ْ ا ْ ُ ْ ا ا ْا ُ ا ا
َّ َّ ا ا ا ْ
آمخده اسخخر کخه این دو امخا میفرمودند « :عرن الل اه أ ْرح ُم عبصل عق عه عمن أن یج عبر خلقه علی
اا
اُ ُ
اْ ا ا اا ُ ا
َّ ا ا
وب ث َّم ُی اعذ اب ُه ْم عل ْی اها اوالل ُه أع از عم ْن أن ُی عرید أ ْمرا فال ایشون» نکلینی ،2433 ،ج .)220 :2تعبیر
الخذن ع
یونس در این گزارش که گفته اسر« :عن غیر واحد عن أبی جعفر وأبیعبدالله » نشان
میدهد این بیان در بین اصخخحاب امامیه مشخخهور بوده اسخخر و صخخادقین در مواضخخع
مصتلف به تعارض دیدگاه جبرگرا با صخخفر رحمر خداوند اشخخاره فرمودهاند .در گزارش
دیگری که هشا بن سالم نقل کرده اسر ،اما صادق یشی از ماادیق جبرگرایی ،یعنی
َّ َّ ا ْ
اْ
تشلیف به فراتر از توان و طاقر را منافی با کرامر حق تعالی دانستندا « عرن الل اه أ ک ار ُ عم ْن أن
ُ ا ا َّ ا ا
ُ
اس اما ال ُی عطیقون» نبرقی ،2032 ،ج .)501 :2حریز بن عبدالله سجستانی ،فقیه پرآوازه و
یشلف الن
متشلم بزرگ سده دو نیز از اما صادق نقل کرده که فرمود« :کسانی که گمان میکنند
خداوند مرد را بر گناهان مجبور ساخته اسر ،نسبر ظلم به خداوند دادهاند» نشیخ صدوق،
.)013 :2422
از آنجا که باور به جبر مسخختلز انشار اوصخخاف کمال االهی و متهم کردن خداوند در
افعال اسر ،اما نه تنها جبر را نفی میفرمود و به صراحر اعال میکرد که ما به جبر
باور نداریم نفتال ،2032 ،ج ،)08 :2بلشه جبرگرایان را کافر معرفی میکرد .در گزارش حریز آمده
اسخر کسخی که گمان کند خداوند مرد را بر گناهان مجبور کرده ،کافر اسخر نشخیخ صدوق،
.)013 :2422
همین مضامین در گزارشهای رسیده از اما رضا و اصحاب ایشان نیز وجود داردا
اما در مواضخخع مصتلف قائالن به جبر را به صخخراحر و یا غیر مسخختقیم کافر معرفی
کردهاند .در پاسخ حسین بن خالد که گفر از پدران شما روایاتی در تشبیه و جبر نقل شده
اسرا اما به صراحر فرمود« :من قال بالتشبیه والجبر فهو کافر» نشیخ صدوق010 :2422 ،ا همو،
 ،2038ج .)245 :2همچنین در تفسخخیر « ی
امر بین االمرین» برای یزیخد بن عمیر کخه در مرو بخه
محضخخر اما رسخخیده بود ،قائالن به جبر را کافر دانسخختند نشخخیخ صخخدوق ،2038 ،ج .)254 :2در کال
دیگری امخا پس از نفی جبر و تنزیه خداوند از ظلم ،فرمودند« :کسخخی که گمان کند
خخداونخد بندگانش را بر گناهان مجبور میکند و یا ایشخخان را به کاری فراتر از طاقتشخخان
تشلیف میکند ،از نبیحۀ او نصورید ،شهادتش را نپذیرید ،پشر سرش نماز نصوانید و از
زکات چیزی به او ندهید» نهمان) .شخخبیه به این کال را عه اروی نیز از اما رضخخا نقل کرده
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اسخر نشخیخ صخدوق 015 :2422 ،ا همو ،2038 ،ج .)240 :2در کال اما رضا  ،مجبور کردن بندگان و
تشلیف به فراتر از طاقر ایشخخان و سخخپس بازخواسخخر و عقاب بندگان با صخخفر عدل و
حشمر خداوند ناسخازگار دانسخته شخده اسر .خداوند عادلتر و حشیمتر از آن اسر که
بندگان خویش را به کاری مجبور کند و سخپس ایشخان را بر آن کار عذاب نماید نشیخ صدوق،
010 :2422ا همو ،2038 ،ج240 ،242 :2ا ابن طاووس ،2433 ،ج.)003 :5
چنان که مشخخاهده میشخخود در بیانهای مصتلف اهلبیر در نفی جبر به یک امر
عقلی توجه شخخده که خداوند کمال مطلق اسخخر و افعال او بر پایۀ عدل و حشمر محقق
میشخخوندا پذیرفتنی نیسخخر که خداوند بر خالف حشمر ،عدل و کرامر رفتار کند و از
آنجا که اندیشه جبرگرا مستلز انتساب ظلم به خداوند اسر ،مردود اسر.
جسخخروجو در گزارشهخای منقول از متشلمخان کوفه نیز نشخخان میدهد نفی جبر در
اندیشۀ کالمی ایشان به عنوان اصلی حاکم ،بر دیگر موضوعات کالمی و نظریههای مطرح
شده تأثیر داشته اسر .از جمله تعلیلی که از برخی از ایشان در موضوع علم االهی مطرح
شده اسر بهروشنی نشان میدهد که نفی جبر و دغدغۀ ایشان برای تبیین فاعلیر حقیقی
ّ
انسان ،بهعنوان اصلی مسلم و تعیینکننده ،در تبیین صفات االهی نیز اثر گذاشته اسر .به
گزارش اشعری ،هشا بن حشم معتقد بود اگر اعمال و افعال انسانها از پیش معلو باشد،
امتحان و اختبار معنا نصواهد داشر ناشعری.)03 :2433 ،
بر پایۀ گزارش بغدادی در کتاب اوفرق بین اوفرق ،هشا میگفر« :اگر خداوند پیش
عالم به افعال ایشان باشد ،تشلیف و اختیار بندگان صحیح نصواهد
از وقوع افعال انسانها ع
بود» نبغدادی .)32 :2458 ،بغدادی ،مؤمن الطاق را نیز در این عقیده شریک هشا دانسته اسر
نهمان .)38 :زراره نیز در این منابع ،با دیدگاهی مشخابه معرفی شده اسر .نشته قابل تأمل در
این گزارشها تعلیلی اسخخر که برای حدوث علم نکر شخخده اسخخرا گو اینکه نفی جبر و
دغدغه ایشان برای تبیین فاعلیر حقیقی انسان  -به عنوان اصلی مسلم و تعیینکننده  -در
تبیین صفات االهی نیز مؤثر بوده اسر.
اندیشخه متشلمان امامیه در مدرسه کوفه ،اگر چه با نفی صریح جبر در برابر جبرگرایان
اا
قرار گرفته به جبهۀ قدریان نزدیک میشد ،اما در اینجا متوقف نماند ،بلشه با نفی تفویَ
اا
از اندیشۀ قدریان نیز برائر میجسر.
اندیشخۀ تفویَ بر این باور بود که خداوند با اعطای قدرت و استطاعر به انسان ،امر
را به او واگذار کرده و خود هیچ نقشخخی در حوزۀ فعل انسخخانی نداردا گو اینکه حوزۀ فعل
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انسخانی ملشی بیرون از مملشر و سخلطنر خداوند اسخر و انسان بر پایه قدرت و اراده،
خالق و پدید آورندۀ افعال خویش اسر .اما اهلبیر با این اندیشه نیز مصالفر کردند
و به صخراحر ،تفویَ را باطل و ّ
مفوضخه را ُمشرف خواندند .اما صادق در کنار نفی
جبر به نفی تفویَ تاخخریح میفرمود و عبارت مشخخهور ایشخخان «ال جبر وال تفویَ»
به عنوان شعار شیعه در این مسئله شناخته شده اسر.
بنا بر گزارش شخخیخ صخخدوق در کتاب اماوی چند تن از اصخخحاب اما صخخادق از آن
حضخرت نقل کردهاند که فرمود« :ال نقول جبرا وال تفویضا» نمجلسی ،2430 ،ج .)4 :2همچنین
در گزارشخخی که حریز بن عبدالله سخخجسخختانی نقل کرده اسخخر و بزرگانی چون صخخفار،
ابن محبوب ،احمد بن محمد بن عیسخی ،حسخین بن سعید اهوازی و حماد بن عیسی در
طریق نقل آن قرار دارند ،اما صادق فرمود« :کسی که گمان کند امر به او تفویَ شده
اسخخر ،خداوند را در سخخلطنر خویش سخخبک و کوچک کرده اسخخر و چنین کس خی کافر
اسخخر» نشخخیخ صخخدوق013 :2422 ،ا همو ،2015 ،ج .)202 :2اما رضخخا نیز قائل به تفویَ را مشخخرف
معرفی فرمودهاند نشخیخ صخدوق ،2038 ،ج)254 :2ا چون اعتقاد به تفویَ در حقیقر ،قائل شدن
به مبدأ مستقل در عالم و غیر متشی به خداوند یشتاسر که چیزی جز شرف نیسر.
در روایات اهلبیر عاششال قول به تفویَ نیز بیان شده و این نظریه مصالف اعتقاد
به پارهای از اوصخاف االهی دانسخته شخخده اسخر .در گزارش طبرسخخی از امیرالمؤمنین
اگرچه واژۀ تفویَ بهکار نرفته ،اما معنایی مشخخابه بیان شخخده اسخخر .در این گزارش اما
علی میفرماید« :نگویید خداوند انسانها را به خودشان وانهاده اسر که او را کوچک
و سبک شمردهاید» نطبرسی ،2430 ،ج .)530 :2در گزارش دیگری از اما باقر خطاب به حسن
ْا ا اْ
ا َّ َّ ا ا َّ ا ا َّ ا ْ ُ ا
َّ ا ا ْ ا ُ ا َّ ْ
ض األ ْم ار عرلی خل عق عه
و
ف
ی
م
ل
ل
ج
و
ز
ع
ه
الل
ن
إ
ف
یَ
و
ف
باری آمده اسر که « عریاك أن تقول عبالت ع ع ع
ع
ا ْ ُْ ا ا ْ
وهنا عمنه وضعفا» نطبرسی ،احتجاج ،ج.)058 :5
در گزارش دیگری از اما صخادق پرسخیده شده آیا خداوند امر را به بندگان تفویَ
کرده اسر اما فرمود« :خداوند اکر از این اسر که امور را به مرد واگذارد» نشیخ صدوق،
 .)012 :2422اما رضخخا نیز تفویَ امر به بندگان را با عزت خداوند ناسخخازگار دانسخختهاند
نشخخیخ صخخدوق010 :2422 ،ا همو ،2038 ،ج .)240 :2همین مضخخمون در کتاب فقه اورضررا نیز در روایتی
مشخخابخه از معاخخو آمخده اسخخر .در کالمی دیگر امخا از قخدریه یاد کردهاند که
میخواسخختند خدا را به عدلش وصخخف کنند ،اما او را از قدرت و سخخلطنر خویش خارج

سخاختند نمنسخوب به اما رضخا .)040 :2431 ،در گزارش دیگری اما رضخا در پاسخخ به فضل بن
سهل فرمود« :خداوند حشیمتر از آن اسر که بندگانش را رها کرده به خودشان واگذارد»

نابن طاووس ،2433 ،ج.)003 :5

چنان که از این روایات استفاده میشود ،قول به تفویَ سبب سبک شمردن و کوچک
کردن خداوند اسخخر و با قدرت و سخخلطنر االهی در تعارض اسخخر .خدایی که حشیم و
عزیز اسر و باالترین مرتبۀ کرامر و ّ
عزت را دارد ،خود بر همۀ امور عالم احاطه و قدرت
دارد و بر اسخخاس حشمخر ،بخه تخدبیر امور میپردازد .تفویَ امور به دیگران ،خروج از
سلطنر و حاکمیر خداوند و نشانه ضعف و محدودیر قدرت و سلطه اسر که در مورد
خداوند امشان ندارد.

نظریۀ امر بین االمرین تقریری متفاوت از مسئلۀ فاعلیت

فاعلیت حقیقی و استطاعت بر فعل

اسختطاعر به عنوان یک مسخئلۀ کالمی در دهههای نصسر سدۀ دو و از سوی معتزلیان
مطرح شخخد .در مقابل نظریه اسخختطاعر مطرح شخخده از سخخوی قدریان،گروههای مصتلف
ع
جبرگرا با تأکید بر توحید فاعلی ،وجود قدرت و اسخختطاعر در انسخخان را انشار کردند و از
آنجا که خالق اعمال را خداوند میدانسخختند با انشار قدرت و اسخختطاعر موثر در فعل،
نقش حقیقی انسخان در فاعلیر را انشار کردند ،اما در روایات اهلبیر بهشدت با این
دیدگاه برخورد شخخد و به صخخراحر ،انسخخان پیش از تشلیف و امر و نهی ،واجد قدرت و
اسخختطاعر دانسخخته شخخده ،این اسخختطاعر را موثر در ایجاد و یا جلوگیری از فعل معرفی
کردهاند.
از آنجخا که مسخخئلۀ کالمی اسخختطاعر بهعنوان یشی از دغدغههای مهم متشلمان در
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دیدگاه اهلبیر در مسخئلۀ فاعلیر با موضخعگیری صریح و قاطع در برابر دیدگاههای
رقیب و در قالب اصطالحی جدید با نا « ی
امر بین االمرین» عرضه شدا این نظریه توانسر
با جمع فاعلیر خدا و فاعلیر انسخان ،شواهد طرفین را جمع و تعارض را برطرف سازد.
در این نظریه با پذیرش اسخختطاعر هم بر فاعلیر حقیقی انسخخان تأکید میشخخود و هم
فاعلیر و تدبیر خداوند محدود و مقید نمیشود.
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آغازین سخالهای سخدۀ دو هجری مطرح بود ،بیشخترین روایر در موضوع استطاعر از
اما جعفر صخادق روایر شده اسر .بسیاری از این روایات پرسش از اما و یا عرض
عقیده به پیشخخگاه آن حضخخرت بودهاند .در همۀ این روایات بر وجود اسخختطاعر و قدرت
انجا ع فعل ،پیش از تشلیف و امر و نهی تأکید شده اسر نشیخ صدوق :2422 ،باب االستطاعة).
ضخخرورت وجود اسخختطاعر پیش از تشلیف در میان متشلمان مدرسخخۀ کوفه نیز امری
انشارناشخدنی اسخر .بر اسخاس گزارش اشعری در مقاالت االسالمیین ،زرار بن اعین از
ختطاعر
جمله نظریهپردازان  -و شخخاید از نصسخختین نظریهپردازان  -این حوزه اسخخر که اسخ
ع
انسخخان در انجا افعالش را میپذیرد و خود را از جرگۀ جبرگرایان محَ دور میسخخازد.
زراره در مقا تبیین ،اسختطاعر را چیزی افزون بر تندرسختی شخصص نمیدانسخر ناشعری،
 .)40 :2433او همچنین معتقد بود اسخختطاعر ،مقد بر فعل اسخخر نهمان) .زراره خود از اما
باقر پرسخخید :آیا رأی شخخما این اسخخر که هر آنچه خدا در کتابش به آن امر یا از آن نهی
کرده ما را هم به آن مستطیع ساخته اسر و اما فرمودند :آری نشیخ صدوق ،043 :2422 ،ح.)4
در روایخر دیگری از اما صخخادق میخوانیم« :هیچ فعل و حرکتی از بنده صخخادر
نمیشود ،مگر آنشه استطاعر انجا آن از خداوند ّ
عز وجل رسیده اسرا جز این نیسر
که تشلیف از جانب خداوند تبارف و تعالی بعد از اسختطاعر واقع شخده و اسخاسخا انسان
زمانی برای انجا فعلی مشلف اسخر که مسختطیع باشد نهمان ،042 :ح .)5استطاعر در این
روایخات ،مقدمه تشلیف اسخخر .در واقع ،زراره برای دوری از جبر و تأکید بر مسخخئولیر
انسخخان در برابر اعمالش به این فرضخخیه نزدیک شخخده که انسخخان پیش از فعل بر انجا آن
مستطیع اسر.
مؤمنالطاق نیز همانند زراره بر این باور بود که اسخختطاعر پیش از فعل محقق اسخخر
ناشخعری .)40 :2433 ،به عقیدۀ او ،عز و ترغیب انسخان برای انجا فعل زمانی صورت مییابد
که فرد در درون خویش احساس استطاعر کند و تا چنین حالتی در انسان نباشد ،کوشش
و تالشخخی برای انجا فعل از سخخوی انسخخان انجا نمیگیرد .هشخخا بن سخخالم نیز همچون
مؤمنالطاق و زراره ،نظریۀ اسخختطاعر را پذیرفته ،آن را پیش از فعل و به معنای تندرسخختی
انسان میدانسر نهمان) .او خود از اما صادق نقل میکرد که فرمود« :خدا بندگان را به
زحمر فعلی تشلیف نشرده و ایشخخان را از چیزی نهی ننموده ،مگر این که اسخختطاعر را
برای ایشخان قرار داده اسخر .سخپس ایشخان را امر و نهی کرده اسرا پس بنده فراگیرنده و

در گزارش دو صخخالح نیلی از اما صخخادق میپرسخخد :آیا بندگان چیزی از اسخختطاعر
دارند و اما در پاسخ میفرماید:
ا ْ ا ُا
َّ
ا َّ
ا ْ ا
ا ا ُ ْ ا ا ُ
االسخ عتط ااع عة ال عتي اج اعل اها الل ُه عف عیهم...لیس له
عرنا ف اعلوا ال عف ْعل کانوا ُم ْسخ ات عط عیعین عب
ْ
ا ا ا ْ ا ی ا ا ا
ا ا
عم ان عاال ْسخ عتط ااع عة ق ْبل ال عف ْعل ق علیل اوال ک عث ییر اول عش ْن ام اع ال عف ْعل او َّالت ْر عك کان ُم ْس ات عطیعا.
ع
ع
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واگذارنده نیسخخر ،مگر به اسخختطاعر پیشخخین که پیش از امر و نهی و پیش از فراگرفتن و
واگذاشتن و پیش از گرفتن و گستردن اسر» نهمان ،ح.)20
بر پایه نقل دیگری که هشخا بن سالم از اما صادق گزارش کرده اسر ،هیچ فعلی
از انسان سر نمیزند مگر به استطاعتی که پیش از فعل بدو عطا شده اسر نشیخ صدوق:2422 ،
 ،025ح.)53
امخا در میان روایات ائمه اهلبیر چند روایر در ظاهر موافق با نظریه دیگری
هسختند که اعطای استطاعر را همزمان با فعل میداند .بنابر نظریۀ استطاعر مع الفعل،
اسخختطاعر پیش از زمان فعل ،وجود ندارد و تنها زمان وقوع فعل اسخخر که فاعل واجد
استطاعر میشود.
در این میان ،دو روایر که از اما صادق گزارش شده اسر ،به غیر از راوی نصسر
از سخند معتبری برخوردار اسر و مورد قبول مشایخ بزرگ حدیث قرار گرفته اسر .هر دو
روایر را کلینی از علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی العطار و آنها از احمد بن محمد بن
عیسخی اشعری از علی بن حشم نقل کردهاند .البته ،علی بن حشم یک روایر را از مردی
باخری با هویتی نامعلو و دیگری را از فردی به نا صالح نیلی دریافر کرده اسر .فارغ
از سند حدیث ،محتوای این دو گزارش به صراحر ،استطاعر را همراه با فعل میداند .در
گزارش نصسر ،مرد باری از اما صادق دربارۀ استطاعر میپرسد و اما در پاسخ،
ابتدا فرد را با دو پرسش از وضعیر استطاعر پیش از ّ
تشون شیء و پس از پدید آمدن آن
روبهرو میکند و سپس میفرماید:
اا
ا ُ ا ا ْ ا ا
َّ َّ ا ا ا ْ ا ا
عرن اللخ اه خل اق خلقخا ف اج اعخل عف عیه ْم آلة عاال ْسخخ عتط ااع عة ث َّم ل ْم ُیفوض عرل ْی عه ْم ف ُه ْم
ْ
ْ ا ْ
ا ا ُ ا ا ْ ا ا ا ا ْ ُ
ا ْ
ُم ْس خ ات عط ُیعون علل عف ْعل اوقر ال عف ْعل ام اع ال عف ْعل عرنا ف اعلوا ن علك ال عف ْعل ف عإنا ل ْم ایف اعل ُوه
ع ا ْ ْ ُع
ْ ا ُ ُع
ا ْ ُ ا َّ َّ
َّ
عفي ُمل عش عه ل ْم ایشونوا ُم ْسخخ ات عط عیع این أن ایف اعلوا عف ْعال ل ْم ایف اعل ُوه عألن الل اه اع َّز او اجل
ا
اْ ا
ْ ا ی
أ اع از عم ْن أن ُیض َّاد ُه عفي ُمل عش عه أ احد.
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اگر چه این دو گزارش در ظاهر نظریۀ دیگری در مسئلۀ استطاعر را تأیید میکنند و نظریۀ
استطاعر معالفعل بهعنوان نظریۀ رقیب استطاعر پیش از فعل ،دستاویز جبرگرایان بوده،
اما دقر در مضخخمون این دو گزارش نشخخان میدهد تعارضخخی میان این دو روایر و دیگر
روایات اهلبیر نیسر ،بلشه در این دو گزارش به مطلب دیگری هم اشاره شده اسر.
در گزارش مرد باری ،اما فرمود« :خداوند ابزار و آلر استطاعر را در خلق قرار داده
اسر» .ابزار و آلر همان چیزی اسر که در روایات دیگر به عنوان شرط تشلیف بیان شده
و گاه با واژۀ «اسختطاعر» بدان اشخاره شده اسر .در گزارش صالح نیلی نیز پس از آنکه
اما فرمود استطاعر فعل یا ترف حین فعل وجود دارد» ،صالح پرسید :پس بر اساس چه
چیزی افراد عذاب میشخوند و اما در پاسخخ به ابزار اسختطاعر اشاره فرمودند و تأکید
کردند خداوند کسی را بر انجا عملی مجبور نمیکند.
َّ َّ ا
ا ا ْ
ُْ ُ ا ا
ا
ْ ا
َّ َّ
قلر ف اعلی اما نا ُی اعذ ُب ُه قال عبال ُح َّج عة ال اب عالغ عة او اْل عْلة ال عتي ارک اب عف عیه ْم عرن الل اه ل ْم
ا
ا
ُی ْج عب ْر أ احدا اعلی ام ْع عا ای عت عه.
ارتباط این ابزار که در پارهای روایات با عنوان «اسخختطاعر» و در برخی روایات با عنوان
«آلة االسختطاعه» یاد شده اسر ،با حقیقر استطاعر که برای تحقق فعل ضروری اسر
در گزارش علی بن اسباط از اما رضا آمده اسر.
ْ ا ا ا ا ا ا ْ ا ُ ْ ا ْ ُ ا ْ ا ْ اا
اْ ُ ا ْ
ا
اس خألر أ ابا ال اح اس خن الرض خا اعن عاالس خ عتطاع عة فقال یس خت عطیع العبد بعد أربع
ع
ع
ا
ْ
ْ
ا اْ اُ ا
ون ُ عم اص َّلی َّ
السخ ْر عب اصخ عح ایح ال عج ْسخ عم اس عل ایم ال اج او عارح -ل ُه اس اب یب
عخاخ ٍال أن یش
ع
َّ
او عار ید عم ان الله.
بر پایۀ این توضیح ،برخی اجزای استطاعر پیش از فعل موجوداند ،مثل صحر ،سالمر
و نبود مانع که این مقدار برای تشلیف ضروری اسر ،اما این همۀ استطاعر نیسر ،بلشه
جزیی از استطاعر که تما کنندۀ استطاعر اسر حین الفعل محقق میشود و از اینرو،
استطاعر فعل یا ترف وجود دارد.
تا زمان فعل نمیتوان ادعا کرد که
ع
در میخان متشلمخان نصسخختین در کوفخه ،هشخخا بن حشم و اصخخحاب او نیز تبیینی از
اسختطاعة مع الفعل ارائه میکردند .هشخا با بیان این مطلب که استطاعر تما آن چیزی
اسخر که برای تحقق فعل الز اسخر ،نقش فاعلیر خداوند در افعال انسخان را داخل در
حقیقر اسختطاعر میدید .به اعتقاد او« ،اسخختطاعر» پنج رکن دارد و در صخخورت جمع
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شخدن این پنج رکن ،فرد مستطیع خواهد بود )2 :تندرستیا  )5رفع مانعا  )0فراهم بودن
وقر و امشاناتا  )4ابزار تحقق فعل و  )2سبب وارد از بیرون که انسان را برای انجا فعل
برمیانگیزاند ناشعری.)45 :2433،
هشخا بن حشم تالش کرده تا برای استطاعر ،مفهومی ارائه کند که ساماندهندۀ پنج
رکن پیشگفته باشخخد و البته ،زمانی این مفهو محقق میشخخود که هر پنج مورد پیشگفته
گرداگرد هم جمع شخده باشند .گویی «استطاعر» مجموع آن چیزی اسر که فعل با آن
تحقق پیدا میکند و این موارد برای وقوع فعل در خارج ضخخروریاند ،اما چهار جزء پیش
از فعل و یشی که همان سبب وارد باشد ،حینالفعل محقق میشود و هنگامی که خداوند
سبب را پدید آورد ،حقیقر استطاعر که الزمه وقوع شیء اسر ،محقق میشود .از منظر
هشا  ،بصشی از استطاعر پیش از فعل موجود اسر و انسان بر پایه آن قدرت ،اراده کرده
اقخدا به فعل میکند و از این جهر فعل او اختیاری اسخخر ،اما روی دیگر سخخشه نقش
خداوند در تحقق و وقوع فعل اسخخرا تا زمانی که سخخبب مهیج از سخخوی خداوند حادث
نشخود ،فعل در خارج واقع نمیشود .جعفر بن حرب این دیدگاه هشا را اینگونه گزارش
کرده اسخخر کخه هشخخا معتقخد بود ،افعخال انسخخان «اختیخار له من وجه واضخخطرار من
وجه»ناشعری.)42 :2433،
بر پخایۀ گزارش اشخخعری ،زرار بن اعین ،عبید بن زراره ،محمد بن حشیم ،عبد الله بن
بشیر ،هشخا بن سخالم ،مؤمن الطاق ،حمید بن رباح نزیاد) ،هشا بن حرول و ابومالک
حضرمی همگی استطاعر را پیش از فعل میدانستند و تنها اصحاب هشا بن حشم و بر
پایه گزارشخی ،اصخحاب ابومالک حضخرمی که خود از شخاگردان هشخا بود ،به استطاعة
معالفعل معتقد بودهاند ناشعری.)45-42 :2433،
ّ
اما بر پایۀ گزارشهایی که در کتاب کشخی نقل شخده اسر ،چنین برداشر میشود که
دیدگاه زراره با دیدگاه دیگر اصحاب و نیز با نظر اما متفاوت و مصالف اسر .در چند
گزارش آمده اسخر که اما دربارۀ دیدگاه زراره در موضوع استطاعر فرموده اسر« :لیس
من دینی و ال من دین آبخایی» نکشخخی .)213 ،223 :2430 ،از پخارهای از این گزارشهخا برداشخخر
اا
میشخود که دیدگاه زراره در این مسخئله به دیدگاه قدریان نزدیک بوده اسخر نکشی،242 :2430،
 .)213البته ،بر پایۀ گزارش حمز بن حمران ،این انتسخابها نادرسر بوده و نظر زراره را به
اشختباه برای اما گزارش کردهاند .در این روایر پس از تقریر دیدگاه زراره از سوی حمزه،

مورد تأیید اما قرار گرفر .با اینحال ،میتوان گفر اشخخشال قول زراره که گاه مورد انتقاد
اما نیز قرار گرفته اسخر ،در این بود که صخحر و سخالمر و دیگر اجزای استطاعر که
پیش از فعل موجوداند را به معنای حقیقر و تما االسخختطاعه میدانسخخر .همانگونه که
پیشخختر اشخخاره شخخد ،نظریۀ دیگر ،انن االهی را نیز جزئی از حقیقر اسخختطاعر معرفی
میکند .زیاد بن ابی حالل محضر اما صادق عرض کرد زراره از شما نقل کرده اسر
ا ا
ْ
که در تفسیر آیۀ او ل اّله اع الی اّ
اس عح ُّج ال اب ْی عر امن ْاس اتطاع عرل ْی عه اس عبیال فرمودهاید :هر کس
الن
ع ع
ع
ع
زاد و راحله داشخته باشخد ،مستطیع اسر و اما فرمود :زراره چنین نپرسید و من هم چنین
پاسخخ نداد  ،بلشه پرسخید :آیا هر کس زاد و راحله داشته باشد ،مستطیع اسر و من نیز
پاسخخ داد  :حج بر او واجب اسرا پرسید :آیا مستطیع اسر گفتم زمانی که انن بیابد

نکشی.)243 :2430،
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مجموع گزارشهای رسخخیده از اهلبیر بر این نشته اتفاق و تأکید دارند که فاعل،
پیش از تشلیف و پیش از انجخا فعخل ،ابزار و مقخدمخات فعخل را در اختیخار دارد .گزارش
اشخعری از اختالفات درونی شیعیان در مسئله استطاعر نیز نشان میدهد که متشلمان و
صاحبنظران امامیه در سدههای دو و سو استطاعر را پیش از فعل الز میدانستند .از
نظر آنها نهتنها استطاعر پیش از فعل و حتی پیش از توجه امر و نهی و تشلیف به مشلفان
وجود دارد ،بلشه سخرچشخمه و خاسختگاه فعل و حرکر نیز همین استطاعر اسرا حتی
اصخخحاب هشخخا بن حشم نیز که تقریری متفاوت از اسخختطاعر داشخخته ،اجزایی را برای
اسخختطاعر میشخخمردند ،معتقد بودند که چهار جزء اسخختطاعر پیش از فعل موجوداند
ناشعری.)40-45 :2433 ،
این گزارشهخا بخه همراه گزارشهخایی که در جوامع روایی آمدهاند از این حقیقر پرده
برمیدارند که بر خالف جبرگرایان که استطاعر را بیتأثیر در پدید آمدن فعل میدانستند،
در اندیشخخۀ امامیه اسخختطاعر نقشخخی مهم و تعیینکننده دارد و فاعلیر انسخخان بر محور
اسخختطاعر اسخختوار میشخخود ،اما تأکید بر اسخختطاعر بدون هیچ قید و شخخرط ،به اندیشخخۀ
تفویَ میانجامد و تفویَ در اندیشخخه اهلبیر باطل اسخخر ،یعنی امور بندگان به
ایشان واگذار نشده و فعل انسان بیارتباط با فاعلیر حقتعالی نیسر .از آنجا که خداوند
ا
ّ
مدبر عالم اسخر و همه عالم ،عملک و حوزۀ سلطنر و قدرت اویند ،هیچ امری بی انن و
ارادۀ خداوند پدید نمیآید .از اینجاسخر که سصن از ارادۀ االهی و مناسبات فعل االهی
با فعل انسخخان به میان میآید .از اینرو ،بحث از گسخخترۀ ارادۀ االهی و کیفیر تعلق ارادۀ

خداوند به اعمال بندگان بهگونهای که با فاعلیر حقیقی انسان جمع شود ،بصش مهمی از
مباحث مربوط به فاعلیر انسان و مسئله جبر و اختیار را به خود اختااص میدهد.
حاکمیت مشیت و ارادۀ االهی

اهلبیر در مواضع مصتلفی مشیر و ارادۀ االهی را جاری در همۀ امور و حتی اعمال
انسخانها معرفی کردهاند .ایشان در برابر دیدگاه مفوضه که سلطنر و حاکمیر خداوند را
محدود کرده ،حوزه فعل انسان را مستقل و خارج از حاکمیر اراده حقتعالی میدانستندا
به عبارتها و بیانهای مصتلف ،فعل انسان را تحر نظا اراده و مشیر االهی و حتی بر
اسخاس قضا و قدر معرفی کردهاند .در گزارشی که کلینی به سه طریق از حریز بن عبدالله
سجستانی و عبدالله بن مسشان نقل کرده اسر ،اما صادق فرمود:
ا اُ ُ ا ی ْا
الس اماء ر َّال ب اهذه ْالص ااال َّ
األْرض او اال في َّ
الس ْبع عب ام عش ایئ ٍة
ال یشون شخ ْيء عفي
ع ا ع ع ع عع
ع
ع
ع
ع
ا
ا ْ ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ا َّ ُ ا ْ ُ ا ا ا ْ
ا ا ا اا ا اا ا
َ
و عرر ااد ٍ او ا ْقخد ٍار ا وقضخخ ٍاء و عرن ٍن و عکت ٍ
اب وأج ٍل فمن زعم أنه یق عدر علی نق ع
ا
احد ٍ فقد کفر» نکلینی ،2433 ،ج.)240 :2
و ع
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در این بیان ،اما پیدایش آنچه در آسخمان و زمین اسر را به مشیر و ارادۀ االهی وابسته
دانستهاند که از جمله این موارد افعال انسانهاسر .چنانکه در این روایر و دیگر روایات
این حوزه ،نظا تقدیر و قضخخای االهی را در ادامه مشخخیر و اراده و پیش از تحقق تشوینی
امور عالم ،ضروری میشمارد .در ادامه ،به تبیین معنای مشیر و اراده و نیز تقدیر و قضا
در نظا فاعلیر حق تعالی خواهیم پرداخر ،اما در اینجا بر این نشته تأکید میکنیم که
در اندیشخخه اهلبیر و به پیروی از ایشخخان ،امامیۀ نصسخختین در مدرسخخه کوفه ،ارتباط
معناداری میان مشخخیر و ارادۀ حق تعالی و نظا تقدیر با امور تشوینی عالم وجود دارد و
افعال انسان در مرحلۀ تحقق خارجی از این قاعده مستثنا نیستند.
توقف پیدایش امور بر مشخخیر و ارادۀ االهی در روایات دیگری از اما صخخادق و اما
کاظم تأکید شده اسر نکلینی ،2433 ،ج .)223-240 :2اما صادق در گزارشی که حمز بن
ا
َّ َّ
ی ا ا
محمد طیار نقل کرده اسخخر ،فرمود « :اما م ْن اق ْ
َ اوال اب ْسخ ٍط عرال او علل عه عف عیه ام عشخ َّیة اوقضخ یاء
ب
ع
ٍ
ا
او ْاب عتالء» نکلینی ،2433 ،ج212 ،225 :2ا برقی ،2032 ،ج530 :2ا شخخیخ صخدوق .)024 :2422 ،بر پایه این آموزهها هر
فعلی در این عالم ،مشمول اراده و مشیر االهی و بر اساس نظا تقدیر معرفی میشود و
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خارج کردن برخی امور از حاکمیر ارادۀ االهی مسختلز محدود ساختن دایرۀ سلطنر و
حاکمیر خداوند اسر .در روایتی اما صادق از پیامبر خدا نقل فرمود که « او ام ْن
ا ا ا َّ ْ ا ْ ا َّ ا ْ ا ا َّ ا ا ْ ا ْ ا َّ ا ْ ُ ْ ا
زع ام أن الصی ار والش َّر بغیر م عشیئ عة الل عه فقد أخ ارج الله عمن سلط عانه» نکلینی ،2433 ،ج.)228 :2
ع ع
تأکید بر مسخئلۀ اراده و مشخیر و نظا تقدیر در سخصنان اما رضا نیز نمود ویژهای
دارد .اما رضخا در فرمایشی ،یونس بن عبدالرحمان را از باور قدریه بر حذر میدارد و
یادآور میشخود که نهتنها بهشتیان ،که حتی اهل دوزخ و شیطان نیز حاکمیر اراده و فعل
خدا را باور دارندا در ادامه اما باور صحیح را اینگونه به یونس تعلیم فرمود« :چیزی
واقع نصواهد شخد ،مگر آنچه خداوند مشخیر کرده باشخد ،اراده کرده باشد ،تقدیر کرده و
قضخخای االهی بر آن جاری شخخده باشخخد» نبرقی ،2032 ،ج544 :2ا کلینی ،2433 ،ج .)228-223 :2همین
مسخئله را اما رضخا به نقل از آباء طاهرینش از امیرالمؤمنین با تفایل بیشتری بیان
کردهانخد .در این روایخر شخخریف کخه شخخیخ صخخخدوق در کتخاب تقحیرد ،خصرررال و
عیقط اخبار اورضرا به سند خود از علی بن موسی الرضا نقل کرده اسر ،اعمال به
سه دسته تقسیم شدهاند :واجبات نفرائَ) ،مستحبات نفضائل) و گناهان نمعاصی).
اما علی میفرماید« :واجبات به امر خداوند و مطابق با علم ،مشیر ،تقدیر ،قضا
و رضخخایر االهیاندا فضخخائل به امر خداوند نیسخخر ،یعنی خدا به انجا مسخختحبات امر
تشخخریعی نشرده اسخخر ،اما چنین عملی مطابق با رضخخایر خداوند ،قضخخا و قدر االهی و
مشخیر و علم خداوند اسخرا گناهان نیز اگرچه به امر خداوند نیسخر ،اما به قضا و قدر
االهی و مطابق با مشخیر و علم خداوند اسر» نشخیخ صدوق033 :2422 ،ا همو218 :2015 ،ا همو،2038 ،
ج .)245 :2مطابق این فرمودۀ اما  ،همۀ اعمال انسانها  -چه نیک و چه بد -مطابق با اراده و
مشیر و قضا و قدر االهیاند و این مطلب تفایل همان فرمودۀ اما به یونس اسر که
ّ
«الیشون رال ما شاءالله وأراد وقدر وقضا».
اما رضا در تبیین این مسئله که فاعلیر انسان بیرون از مشیر االهی نیسر ،بارها
ُ
ُ ا ا ْ ا َّ ا ا
به این حدیث قدسخی اسخختناد فرمود که « ای ْاب ان اآد ا عب ام عشخ َّی عتي ک ْنر أنر ال عذي تشخ ُاء او عبق َّو عتي
ا ْ ا ا ا
یر اع الی ام ْع ا
اأ َّد ْی ار ر ال َّي اف ا
اخخی عتي » نبرقی ،2032 ،ج544 :2ا عیاشخخی ،2083 ،ج528 :2ا
و
ق
ي
ت
م
ع
ن
ب
و
ي
ضخخ
ائ
ر
ع
ع ع
ع
عع ع ع
شخخیخ صخخدوق ،)008 :2422 ،یعنی نهتنها اصخخل حریر و صخخاحب اراده بودن انسخخان به مشخخیر و
خواسخر خداوندسر ،بلشه همۀ اعمال انسان نیز به قدرت و نعمتی وابستهاند که مطابق
مشیر خداوند به انسان عطا میشود.
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شخمول و تقدیم مقدرات نسبر به امور عالم از آموزههاییاند که در روایات بارها بدان
اشخاره شخخده اسخر و اهل سخخنر نیز بر پایۀ نقلهای پرشخمار از پیامبر و صخخحابه بدان
اعتراف و اقرار دارنخد .در این گزارشهخا تقدیر امور عالم پیش از خلقر آد و حتی پنجاه
تقدیر
هزار سخال پیش از خلق آسخمان و زمین دانسخته شده اسر نشخیخ صدوق .)018 :2422 ،این ع
پیشخخین ،به جزء جزء اعمال ما تعلق گرفته اسخخر و هیچ حالی بر ما نمیگذرد مگر آنکه
نسخبر به آن تقدیری وجود دارد .در گزارش مشخهوری که به طرق متعدد نقل شده و اما
رضخخخخا نخخیخخز از پخخدران خخخود روایخخر کخخردهانخخد ،روزی مخخردی از اهخخل عخراق از
امیرالمؤمنین پرسخید :آیا خروج ما به سخوی اهل شا ندر جنگ صفین) به قضا و قدر
االهی بود امیرالمؤمنین فرمود« :به خدا قسخخم هیچ پسخختی و بلندیای را طی نشردید
مگر به قضا و قدر االهی» نشیخ صدوق083 :2422 ،ا همو ،2038 ،ج.)200 :2
پیشختر اشخاره شخد که در برخی روایات ،تحقق و پیدایش اشیاء در این عالم بر سلسله
هفرگانهای متوقف اسر که چهار حلقه از این سلسله با عنوان مشیر ،اراده ،قدر و قضا
بیشختر یاد شخده و در روایات دیگری مسختقل از یکدیگر بر آنها تأکید شده اسر .معنا و
ارتباط این موضوعات با هم و تأثیر در پدید آمدن یک شیء در برخی روایات اهلبیر
آمده اسر.
اما موسخخی کاظم در فرمایشخخی خطاب به علی بن ابراهیم جعفری ،پس از آنکه
پدید آمدن اشخیاء را بر مشیر ،اراده ،تقدیر و قضا متوقف میشمارند ،به تبیین معنای این
امور پرداخته و میفرمایند:
َّ ا
َّ
ا
ا ُ ُ ا
ا ا ا
ا َّ ا ا ُ ْ ُ
ال ایشون شخ ْي یء عرال اما شخاءالل ُه اوأ ار ااد او قد ار اوقضخی قلر اما ام ْع انی ش خ ااء قال
ا ْ
ُ
ا َّ ا ا ا ْ
َّ
ُْ ُ
ُْ ُ
ْاب عتد ُاء ال عف ْعل قلر اما ام ْع انی قد ار قال تق عد ُیر الشخ ْي عء عم ْن ط عول عه او اع ْر عض عه قلر اما
ا ْ ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ا ا َّ ا ا َّ ا
معنی قضی قال عرنا قضی أمض ُاه فذ علك ال عذي ال م ارد له نکلینی ،2433 ،ج.)223 :2
در گزارش یونس بن عبدالرحمان نیز اما رضخا مشخیر ،اراده قضا و قدر را چنین معنا
فرمودهاند:
ا ا ا ا ْ
ُْ ُ ا
ا ا ُْ ُ ا
ا ا ا ا ُ
قال قلر ف اما ام ْع انی شخخ ااء قال ْاب عتد ُاء ال عف ْعل قلر ف اما ام ْع انی أ ار ااد قال الث ُبوت
َّ ع ُ
ا َّ ا ا ا ْ
ُْ ُ ا
ا ُْ ُ ا
اعل ْی عه قلر ف اما ام ْع انی قد ار قال تق عد ُیر الش ْي عء عم ْن ط عول عه او اع ْر عض عه قلر ف اما ام ْع انی
ا ا ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ا ا َّ ا ا ا َّ ا
قضی قال عرنا قض ُاه أمض ُاه فذ علك ال عذي ال مرد له نبرقی ،2032 ،ج.)544 :2
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همین بیان اما را با اندکی تفاوت در تعبیر ،ابن ابیعمیر از محمد بن اسحاق روایر کرده
اسر .بنا به نقل محمد بن اسحاق ،اما رضا خطاب به یونس فرمود:
ْ
َّ
ا ا ا ا ا ا
ُ اا ا ا اا ا
اْ
ا اْ
أ تد عري اما ال ام عش خ َّیة فقال ال فقال اه ام ُه عبالش خ ْي عء أ اوتد عري اما أ ار ااد قال ال قال
ْ ا ُ ُ ا ا ْ ا َّ ا ا ا ا ا ا ْ ا ا َّ ا ا ا ا ا ا ُ ا ْ ا ْ ا ا ُ ا ا
ول
الط
عرتمامه علی الم عشخی عة فقال أ وتد عري ما قدر قال ال قال هو الهندسة عمن
ع
ا ْا
ا ْا
والع ْرض و ال ابقاء» نبرقی ،2032 ،ج.)544 :2
ع
در این فرمودهها ،مشخیر به عنوان آغاز فعل یا اهتما آغازین به فعل معرفی شخده اسر.
پس از مشخیر یا اهتما نصستین ،نوبر به اراده میرسد که «ثبوت» و یا «اتما مشیر»
دانسته شده اسر .تقدیر ،اندازهگیری و تعیین حدود و مشصاات شیء اسر و قضا حشم
و مقا تحقق اسر که اگر این مرحله گذشر امضاء شده و بازگشرناپذیر خواهد بود .بر
این اسخاس ،هر شیء پیش از تحقق و تشوین خارجی ،مراحلی را پشر سر میگذارد که
صورت علمی آن پدید میآید .یعنی به آن توجه میشود ،اندازه و مقدار و جزئیات وجودی
آن مشخصص میشخود ،به بودن آن حشم میشخود و در نهایر با رسخیدن به مرحلۀ امضاء
محقق خواهخد شخخد .این مراحخل همچون مرحلۀ تشوین ،همگی از افعال االهیاند و به
همین جهر مشخخیر ،اراده ،تقدیر و قضخخا را از مراتب فعل االهی میشخخمارند ،اما از این
فعل گاهی با تعبیر خلق هم یاد میشود و خلق اشیاء به دو مرحلۀ «خلق تقدیری» و پس
از آن «خلق تشوینی» تقسیم میشود .خلق تشوینی همان پیدایش اشیاء در عالم تشوین و
خارج اسر ،اما پیش از پیدایش امور عالم میتوان در رتبهای مقد به آنها اشاره کرد .در
این رتبه امور نحوهای از تحقق دارند و به تعبیری خلق شدهاند ،اما اصطالحا خلق تقدیری
دارند ،یعنی صورت علمی آنها پدیدار شده و قابل اشاره و بررسیاند.
میدانیم مسئله مصلوق بودن افعال ،در میان اصحاب حدیث ،خوارج ،جهمیه و حتی
برخی معتزلیان مطرح بوده اسر ،اما ایشان از خلق اعمال ،خلق تشوینی و در نتیجه جبر
در رفتخار و اعمخال را نتیجه میگرفتند ،ولی در کلمات اهلبیر خلق اعمال به معنای
دیگری مطرح شده اسر که با جبرگرایی نسبتی ندارد.
عبدالسال بن صالح عه اروی میگوید« :از اما رضا شنید که فرمود :افعال بندگان،
مصلوق اسخخرا پرسخخید معنای مصلوق بودن افعال چیسخخر فرمود :یعنی تقدیر شخخده
اسر» نشیخ صدوق001 :2430 ،ا همو ،2038 ،ج.)022 :2
حمدان بن سخلیمان نیز نقل کرده اسر که در نامهای از اما رضا پرسید  :آیا افعال

تبیین امر بین االمرین

آنچه بیان شد تاویری اسر که اصحاب امامیه در کوفه با نقل روایات اهلبیر

ارائه
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بندگان مصلوق اسر یا غیر مصلوق و اما در پاسخ مرقو فرمودند :افعال بندگان دو هزار
سال پیش از خلق ،در علم پروردگار تقدیر شدهاند نشیخ صدوق .)421 :2422 ،همچنین در نامهای
که اما برای مامون فرسختاد و درآن باورهای اصیل و خالص اسال را بیان فرمودند ،آمده
اسخخر« :افعال بندگان مصلوق خداوند اسخخر به معنای خلق تقدیری» نیعنی مقدر شخخده
اسر) نشیخ صدوق :2038 ،ج.)252 ،5
تقدیری
در روایر دیگری که فضل بن شانان از اما رضا نقل کردهاند ،اقرار به خلق
ع
افعال بندگان بهعنوان یشی از باورهای مؤمن حقیقی و شخیعه اهل بیر شخناسانده شده
اسر نشیخ صدوق.)22 :2015 ،
تقدیر اعمال نشاندهنده این واقعیر اسر که اعمال انسان
کاربرد واژه خلق نسبر به ع
با خداوند نیز نسخبتی دارد« .خلق» فعل خداوند اسر و بر پایه علم و اراده واقع میشود،
اما نشته مهم اینجاسخخر که عمل انسخخان در تشوین ،مصلوق خداوند نیسخخر ،بلشه در
مرحله «تقدیر» مصلوق خداوند اسر .یعنی خداوند حدود و مشصاات این فعل را معین
کرده اسخخر .بر پایه توضخخیحی که در روایات آمده بود همه افعال ،متعلق اراده و مشخخیر
خداوند نیز هسختند ،اما اراده و مشیر نیز در راستای تقدیر و خلق تقدیری اسر ،نه خلق
تشوینی .به عبارت دیگر ،همه افعال آدمی تحر نظا مشیر ،اراده ،تقدیر و قضا هستند و
با انن االهی محقق میشخخوند ،ولی این مشخخیر و اراده به معنای اراده تشوینی خداوند که
تصلفناپذیر اسخخر ،نصواهد بود ،بلشه این اراده و مشخخیر ،تعیین حدود و تحقق علمی
فعل اسر که بر پایه آن مقدمات و شرایط برای فاعل مصتار فراهم میشود و بر اساس این
تقدیر ،انسخان اسختطاعر فعل را دارا خواهد شد .بنابراین ،میتوان گفر هیچ فعلی بدون
اراده و مشخیر خداوند و بیآنشه تقدیر شخده باشخد ،رخ نصواهد دادا زیرا اگر تقدیر نشده
باشخخد ،اسخختطاعر آن فعل در اختیار فاعل فعل نصواهد بود و هیچ فاعلی بیانن و ارادۀ
خخداوند فعلی نصواهد داشخخر و از آنجا عکه خداوند متعال ،مالک و ّ
مدبر عالم اسخخر،
هموسخخر که قدرت و اسخختطاعر فعل را به انسخخانها تملیک میکند و البته ،مالشیر او
همواره و همچنان محفوظ اسر.
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دادهانخد و بیتردیخد میتوان ادعخا کرد که همۀ اصخخحاب امامیه در کوفه ،نفی جبر و نفی
تفویَ را بهعنوان اصلی مسلم پذیرفته بودندا حتی آن دسته که پا به عرصۀ نظریهپردازی
نمیگذاشختند ،با نقل روایات ائمه در نفی جبر و تفویَ بر این باور استوار بودند .در
گزارش اشخعری بهروشخنی وضعیر این گروه تاویر شده و آمده اسر« :این گروه اگرچه
تبیینی از مصلوق یخا غیر مصلوق بودن افعخال انسخخان ارایخه نمیدهند ،اما معتقدند جبر -
همانگونه که جهمیه معتقدند  -و نیز تفویَ  -آنگونه که معتزله میگویند  -باطل اسرا
زیرا روایر از اهلبیر در این زمینه آمده اسر ناشعری.)42 :2433 ،
همچنین از منظر اصخخحاب امامیه در کوفه ،فرد مشلف اسخختطاعر بر فعل و اراده آزاد
دارد و از سوی دیگر فاعلیر او با ارادۀ خداوند و نظا تقدیر گره خورده اسر .در این میان،
متشلمخان نظریخهپرداز مخدرسخخه کوفه ،افزون بر روایاتی که از اهلبیر دریافر و نقل
میکردند و در تالش برای تبیین و نظا سازی این معارف ،نظریههایی نیز ارائه میدادند.
متشلمان کوفه مثل زراره ،مؤمن الطاق ،هشا بن سالم در تقابل با
پیشختر اشاره شد که
ع
نظریۀ جبرگرا ،بر «اسختطاعر پیش از تشلیف» تأکید داشتند و حتی استطاعر را همانند
معتزله به صحر و سالمر تفسیر میکردند ،اما در تقابل با اندیشۀ معتزله و برای آنکه به
تفویَ گرفتار نشخوندُ ،بعد دیگری در مسخئله که نشاندهندۀ نقش فعال خداوند در تدبیر
عالم هستی اسر را در کنار تأکید بر استطاعر گوشزد میکردند.
بنا بر گزارش اشخعری ،مؤمنالطاق که گمان میکرد اسختطاعر همان صحر اسر و
طبیعتا هر انسان سالم و صحیح الجسمی استطاعر دارد ،به این نشته نیز انعان داشر که
تحقق فعل کافی نیسخخر و تا مشخخیر خداوند نباشخخد ،فعلی واقع
وجود اسخختطاعر برای ع
نمیشود ناشعری.)40 :2433 ،
همین دیدگاه را در عرض عقیده حمز بن حمران به پیشگاه اما صادق نیز میبینیما
بنا بر گزارش کلینی ،حمز بن حمران به اما صادق عرض کرد:
ا ا
ا
ْ
ا ُ ُ َّ َّ ا ا ا ا ا ا
عرني أقول عرن اللخ اه ت اب اارك اوت اعالی ل ْم ُیشل عف ال عع اب ااد اما ال ای ْسخخ ات عط ُیعون اول ْم
ا ا َّ
ُ ا ا َّ ا
ا ْ َّ
َّ
ا ا
ُیشلف ُه ْم عرال اما ُی عطیقون او أن ُه ْم ال ای ْاخخ ان ُعون شخخ ْیئا عم ْن ن علك عرال عب عإ ار ااد ع الل عه
اا ا اا ا
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُ َّ َّ ا ا ا ا ْ ا ا
وم عش خیئ عت عه وقض خ عائ عه وقدرعه قال فقال هذا عدین الل عه ال عذي أنا علی عه وآب عائي» نکلینی،
ع
 ،2433ج.)215 :2

همخانگونخه کخه در این گزارش آمده اسخخر ،باور حمز بن حمران بر این بود که انسخخان
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استطاعر دارد و اگر استطاعر پیش از فعل موجود نباشد ،تشلیف از سوی خداوند وجود
نصواهد داشر ،اما استطاعر بهتنهایی برای تحقق فعل کافی نیسر و تنها اموری در عالم
تشوین واقع میشود که اراده و مشیر خداوند بدان تعلق گرفته باشد.
ّ
در گزارشی که کشی نقل کرده اسر ،همین دیدگاه را حمز بن حمران به عمویش زراره
نیز نسخخبر داده اسخخر .میدانیم که زراره از نصسخختین کسخخانی بود که نظریۀ اسخختطاعر را
بهلحاظ کالمی تبیین کرد و بهشخخدت از نظریۀ اسخختطاعر پیش از فعل دفاع میکرد و به
ا ا
همین دلیخل بخه قخدری بودن متهم بود .حمزه برای رفع اتهخا از زراره ،دیخدگاه او را چنین
حشایر کرده اسر:
ُ ا ا َّ ا
َّ
ْ
َّ ا ا
ُ َّ ا ْ
َّ َّ ا
عرن الل اه ع َّز او اجل ل ْم ُیشل عف ال عع اب ااد عرال اما ُی عطیقون اوأن ُه ْم ل ْن ای ْع املوا عرال أن
ا ا ا َّ ُ ا ُ ُ ا ا ْ
ّ
ضي نکشی.)241 :2430 ،
یشاء الله وی عرید ویق ع
در سوی دیگر ،هشا بن حشم و اصحابش با تقریری متفاوت از استطاعر ،بر همین باور
تأکید داشختند و همان گونه که پیشختر اشخاره شد ،هشا استطاعر را به همۀ آن چیزی که
برای تحقق فعل الز اسر ،تفسیر میکرد ناشعری)12 :5333 ،ا گویی استطاعر در دید هشا ،
نبود استطاعر
نبود هر یک ،مستلز ع
آمیزهای از مشخیر انسان و مشیر خداوند اسر که ع
انسخان خواهد بود ،اما اگر مفهو استطاعر ،بازبستۀ مشیر خداوند و ارادۀ انسان باشد،
آنگاه زمانی میتوان گفر انسخان مستطیع بوده که آن فعل تحقق خارجی یافته باشد و از
ی
نسبب وارد من الله) متوقف شده
آنجا که تحقق خارجی فعل از نظر هشا بر فعل خداوند
اسخخر ،برخی همچون اشخخعری ،گمان کردهاند که وی اعمال انسخخان را مصلوق خداوند
میشمارد ناشعری.)43 :2433 ،
در حقیقر نقطه تمایز نظریۀ امامیه با دیدگاه جبرگرا و تفویضی در این بود که متشلمان
امامیه در عین باور به ضخرورت وجود اسختطاعر پیش از تشلیف ،آن را مقید به مشیر و
ارادۀ االهی میدانسختند و برای خداوند در تدبیر عالم ،حتی در حوزۀ افعال انسخخان نقشی
اسخاسی در نظر میگرفتند ،اما این نقش هرگز به معنای انحاار ایجاد کردن در وضعیر
پیش روی انسان نیسر ،یعنی فاعلیر خداوند و نقش خداوند در تمشیر امور عالم ،اراده
انسان را محدود نمیکند.
بیانی کامل و تبیینی رسخا از فاعلیر انسان بر پایۀ نظریۀ « ی
أمر بین االمرین» در حدیثی
قدسی وارد شده اسر که اما رضا نیز چندینبار برای بزرگان از اصحاب خویش بیان

فرمودهاند .یونس بن عبد الرحمن ،صخخفوان بن یحیی ،حسخخن بن علی وشخخاء و احمد بن
محمد بن ابی ناخر بزنطی از مشایخ بزرگ مدرسۀ کوفه هر کدا در مجلسی این حدیث
قدسی را از اما رضا شنیدهاند که فرمود:
ا ا َّ ا ا ا ا
ُ ْ ا ا ْ ا َّ ا ا
اْ ا
قال الل ُه ت اب اارك اوت اعالی ایا ْاب ان اآد ا عب ام عشخخ َّی عتي کنر أنر ال عذي تشخخ ُاء علنف عسخخك اما
ا ا اا
اا
ْ ا
ُ ا ا ا ا
تشخخ ُاء او عبق َّو عتي أ َّد ْیخر عرل َّي ف ار عائ عضخخي او عب عن ْع ام عتي ق عو یر علی ام ْع عاخخ ای عتي اج اعل ُتك
ا ا ا ْ ا ا ا ا ا َّ ا ا ا ا
ا
ا
صابك عم ْن اسی ائ ٍة ف عم ْن
اسخ عمیعا اب عاخیرا ق عو ّیا  -ما أصابك عمن حسن ٍة ف عمن الل عه وما أ
ا ا ا ا
اْ ا ا ا اا ا ا ا ا ا ْ ا اْ ا ا ا
ا
نف عسخك اون علك أنا أ ْولی عبح اسن عاتك عمنك اوأنر أ ْولی عب اسی ائ عاتك عمني اون علك أني ال
ُ ْ ا ُ ا َّ ا ْ ا ُ ا ُ ُ ْ ا ُ
أسخأل عما أفعل وه ْم یسئلون نبرقی ،2032 ،ج542 :2ا حمیری042 :2420 ،ا کلینی ،2433 ،ج:2
223،220ا شیخ صدوق.)040 ،043 ،008 :2422 ،
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در این حدیث شخخریف چند نشتۀ مهم و دقیق نهفته اسخخرا نصسخخر آنکه انس خان حقیقتا
اختیار دارد و آنچه بصواهد را مشیر میکند «کنر انر الذی تشاء لنفسک ما تشاء» اگر
چه این اختیار را به مشخیر و خواسخر خداوند دارد ،یعنی خداوند مشیر کرده که انسان
دارای اختیار و اراده آزاد باشد.
نشتۀ دو اینکه انسخخان هرچند اختیار عمل دارد ،اما برای انجا فعل و تحقق عمل در
خارج ،نیازمند قدرت و توانی اسخخر که آن نیز از سخخوی خداوند اعطا میشخخود .فرایَ و
اعمال نیک به قدرتی که خدا میدهد ،انجا میشخخوند ،همچنین به نعمر و قدرتی که از
سوی پروردگار ارزانی شده توان بر معایر و گناه مییابد .در روایر حسن بن علی وشاء
َّ
ْ
ُ
ا
ا ْ ا ْاا
اص اي عبق َّو عت اي ال عتي اج اعل ُت اها عفیكا گناهان را به قدرتی که من در تو
آمده اسخر« :ع عملر المع ع
قرار داد انجا دادی».
توجه به این نشته مهم اسخخر که قدرت و دیگر نعمرهایی که انسخخان در اختیار دارد و
بهعنوان ابزار عمل از آن بهرهمند میشخود ،هیچیک ناتی انسان نیستند و د به د از سوی
خداوند اعطا و تملیک میشخخوندا کسخخی نمیتواند ادعا کند که من در این لحظه قدرت
دار  ،پس در لحظه بعد میتوانم هر عملی را انجا دهم .چه بسخخیار مواردی که فرد اراده
عملی را دارد ،اما قدرت از او گرفته میشخخودا برای مثال ،اراده میکند دسخختش را حرکر
دهد ،اما دسر از او فرمان نمیبرد و در چنین حالتی اگرچه اراده فعل وجود دارد و فرد هم
حقیقتا اهتما به فعل داشته و اراده جدی دارد ،تا لحظهای پیش هم قدرت و ابزار عمل را
در اختیار داشر ،اما در این لحظه قادر به انجا فعل نیسر .بنابراین ،چون اعطای قدرت

و دیگر نعمرها و مقدمات تحقق فعل در عالم خارج ،به اراده و مشخخیر حقتعالی و بر
اسخخاس نظا تقدیر اسخخر ،فعل فاعل مصتار نیز از حوزۀ تدبیر و سخخلطنر خداوند خارج
حقیقر فاعلیتش مصتار اسخخر ،اما تحقق
نیسخخر .به بیان دیگر ،اگرچه انسخخان در اراده و
ع
تشوینی فعل او نیازمند مقدماتی اسر که تابع قوانین نظا تشوین اسر.
انسخان حقیقتا آزاد اسر و هیچ طاعر و معایتی را به جبر انجا نمیدهد ،بلشه همۀ
اعمال او به اختیار و قدرتی اسخر که خداوند به او داده اسر ،اما اراده او بر ارادۀ خداوند
غالب نمیشخخود و در ملک و سخخلطنر االهی امری واقع نمیشخخود که خداوند به اراده
تشوینی خالف آن را اراده کرده باشد.
در گزارشی که شیخ صدوق به طریق خود از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین نقل کرده
اسخخر ،این ارتبخاط بخه زیبخایی بیان شخخده اسخخرا اما میفرمایند :خداوند به داوود
ُ ُ ُ ُ ا ُ ُ َّ
ُ ُ
ُ ُ ا ْ ا ا ا
نبی وحی کرد « :ایا اداو ُود ت عرید اوأ عرید اوال ایشون عرال اما أ عرید ف عإن أ ْسخخل ْمر عل اما أ عرید
ُ ُ ُ ا ُ ُ َّ
ُ ُ اْ ا
ا ا ا
ُ ُ ْ ا ُ
أ ْعط ْی ُتخك امخا ت عریخد او عرن ل ْم ت ْسخخ عل ْم عل امخا أ عریخد أت اع ْب ُتخك عف ایمخا ت عرید ث َّم ال ایشون عرال اما
ُ ُ
أ عرید» نشیخ صدوق.)003 :2422 ،
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ابن حز  ،علی بن احمد ن2458ق) ،اوفصررل فی اوا ل واألهقاء واونحل ،به کوشخخش احمد
شمسالدین ،بیروت :دارالشتب العلمیه.
ابن طخاووس ،علی بن موسخخی ن2433ق) ،اوطرا فی معرفرة مرهاهرب اوطقا  ،قم:
انتشارات خیا .
اشخخعری ،ابوالحسخخن ن2433ق2083/م) ،مقاالت االسررالمیین ،تاخخحیح :هلموت ریتر،
بیجا :دارالنشر فرانزشتایز.
خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن5333م) ،او اع فی اورد ع ی أهل اوریغ واوبدع ،به کوشش محمد امین
الضناوی ،لبنان :دارالشتب العلمیه.
بصاری ،محمد بن اسخخماعیل ن5333م) ،خ ق افعال اوعباد ،به کوشخخش اسخخامه بن محمد
الجمال ،مار :مشتبة ابوبشر الادیق.
برقی ،احمخد بن محمد بن خالد ن2032ق) ،اواحاسررن ،به کوشخخش جالل الدین محدث
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ارموی ،قم :دارالشتب االسالمیة.
 .3بغخدادی ،عبخدالقخاهر ن2458ق) ،اوفرق بین اوفرق ،بخه کوشخخش محمد محیی الدین عبد
الحمید ،مار :مشتبة دارالتراث.
 .8حمیری ،عبدالله بن جعفر ن2520ق) ،رب االسناد ،قم :موسسة آل البیر.
 .0شخیخ صخدوق ،محمد بن علی بن بابو یه ن2422ق) ،اوتقحید ،به کوشش سید هاشم حسینی
تهرانی ،قم :موسسة النشر االسالمی.
 .23خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2015اوخصال ،به کوشش علی اکبر غفاری ،قم :موسسة النشر
االسالمی.
 .22خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2015صفات اوشیعة ،تهران :انتشارات اعلمی.
 .25خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2038ق) ،عیقط أخبار اورضا  ،به کوشش مهدی الجوردی ،تهران:
نشر جهان.
 .20خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2430ق) ،معانی األخبار ،به کوشش علی اکبر غفاری ،قم :موسسة
النشر االسالمی.
 .24طبرسی ،احمد بن علی ن2430ق) ،االحتجاج ع ی اهل او جاج ،مشهد :نشر مرتضی.
 .22عیاشخی ،محمد بن مسخعود ن2083ق) ،تف یر اوعیاشی ،به کوشش هاشم رسولی محالتی،
تهران :مطبعة العلمیة.
 .21فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ن ،)2032روضة اوقاعظین ،قم :انتشارات شریف رضی.
 .23قاض خی عبدالجبار ن5325م) ،اواغنی فی ابقاب اوتقحید واوعدل ،به کوشخخش خضخخر محمد
نبها ،بیروت :دارالشتب العلمیة.
 .28کشخخی ،محمخد بن عمر ن2430ق) ،رجرال( اختیرار معرفرة اورجال) ،به کوشخخش حسخخن
ماطفوی ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
 .20کلینی ،محمخد بن یعقوب ن2433ق) ،اوکرافی ،بخه کوشخخش علی اکبر غفخخاری ،تهران:
دارالشتب االسالمیة.
 .53مجلسی ،محمد باقر ن2430ق) ،بحار االنقار ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .52مالحمی خوارزمی ،رکن الخدین محمود ن ،)2081اوفرا ق فی اصررقل اوردین ،به کوشخخش
و یلفرد مادلونگ ،تهران :موسسه پژوهشی حشمر و فلسفه ایران.
 .55منسوب به اما رضا ن2431ق) ،فقه اورضا ،مشهد :موسسة آل البیر .

