
 

 

 

 
 فاعلیر انسان در مدرسة کالمی کوفه

 فاعلیت انسان
 کالمی کوفهه در مدرس

 سید حسن طالقانی

 چکیده
های رود، اما به دالیلی در نظریهشمار میهای مهم انسان بهیشی از ویژگی «فاعلیر»

یز نهای کالمی ای از نظریهجبرگرا انشار شده و یا مجاز گونه تفسیر شده اسر. در پاره
اوند با فاعلیر خداین فاعلیر چه فاعلیر حقیقی انسان پذیرفته شده اسر، اما  اگر

فاعلیر خداوند را محدود ساخته اسر. متشلمان در تعارض دیده شخده و در نتیجه 
ای جدید در فاعلیر انسخخان نظریهبیرامامیه در مدرسخخۀ کوفه با راهنمایی اهل

یر فاعلبر  ،شود. در این نظریهشناخته می« بین االمرین امری » نا اند که با مطرح کرده
ا پذیرش ب - حال اما در همان ،شودتأکید می ،حقیقی انسان مبتنی بر استطاعر پیشین

انن و ی منوط و متوقف بر فعل هر وقوع – حاکمیر و عمومیر اراده و مشیر خداوند
 د.شوخداوند میۀ اراد

 ها واژه کلید
   .بین االمرین، مدرسۀ کوفه فاعلیر انسان، امری 

                                                        
                          عضو هیئر علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث قمHasan.taleghani87@gmail.com 
 53/31/2004تاریخ تأیید:     2004/ 52/34تاریخ پذیرش:    
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 مقدمه

یشی « فاعلیر»تردید انسان در طول حیات خود منشأ پیدایش افعال گوناگونی اسر و بی
انسان و  هایی نیز فاعلیررود، اما محدودیرشخمار میهای انسخان بهترین ویژگیمهم از

کشخخد. وجود عوامل طبیعی و غیر طبیعی که مانع انسخخان در آزادی اراده او را به چالش می
عمال اراده اوسخخر،  کیدی بر این واقعیر اسخخر کاع ای از امور، یک در پاره کمدسخخره تأ

سر و همان وضعیر برای او ضرورت دارد. این حقیقر در وضخعیر پیش روی انسخان ا
و  را پدید آورده اسخخر یهایهای مصتلف و مبتنی بر مبادی فشری گوناگون، نظریهتحلیل
افعال انسخخان، فاعلیر حقیقی و مبتنی بر  ۀهای جبرگرا با تعمیم این واقعیر به همجریان

 اند.آزاد را انشار کردهۀ اراد
شواهدی برای  ،از منابع دینی تفاوتهای مالمی نیز برداشخراسخ ۀدر سخنر و اندیشخ

 بارۀهای مصتلفی دردیدگاهبه دسخخر داده و به طرح های مصتلف و گاه متعارض دیخدگخاه
 .انجامیده اسرفاعلیر انسان 

به فراگیر بودن اراده و مشخیر خداوند اشاره دارد، همچنین  ط کریمآ رآیات فراوانی در 
خداوند گره خورده اسخخر در کنار  ۀمر االهی که در ظاهر با ارادامسخخئله تقدیر، قضخخاء و 

 ۀی و انگارجبرگرای ۀنکه به حاکمیر تقدیر باور داشتند( زمین فشری اعراب جاهلی ۀپیشین
در کنار این دسته از  ط کریمآ رسخوی دیگر در  انسخان را پدید آورد. از ۀناسخازگاری با اراد

ان اشاره انس ۀآیات به مسئولیر و تشلیف آدمی و در حقیقر به آزادی اراد بسیاری از آیات،
اختیار و آزادی اراده، دسخختمایه گروه دیگری در انشار  د. این آیات نیز در کنار وجدانع نخدار

 .اندبودهآزادانه انسان هایی در باب فاعلیر حقیقی و نظریه ئۀجبر و ارا
ان فاعلیر انسخخ رابطه بافارغ از اختالف در جزئیات، در برابر امامیه دو دیدگاه کلی در 

فاعلیر انسخخان را مقهور فاعلیر  بخا مصلوق دانسخختن افعال بندگان، مطرح بودا گروهی
کید بر فاعلیر حقیقی و اسخختقاللی  شخخدند و قائل خداوند دانسخخته، به جبر گروهی با تأ

َ گرایی و انسان، نقش خداوند و فعل او را در افعال اختیاری انسان انشار کرده  دند.به تفوی

 جبرگرایی

ری، اشخعنافعال انسان حتی افعال قبیح را به ارادۀ خداوند مستند کرده  ۀاصحاب حدیث، هم

از ورود به مجادالت  ، آنها. البته(224: 5335نبصخاری، دانسخختنخد  ونخدو مصلوق خخدا (502: 2433
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تبیین روشخخنی از دیخدگخاه آنخان وجود نخداردا امخا  رو،همیناز کردنخد و کالمی پرهیز می
کید اصخخحاب حدیث بر انحاخخار  آنها هایگیریموضخخع در برابر طرفداران اختیار و نیز تأ

 .جبرگرایان قرار داده اسر ۀرا در زمر آنها فاعلیر و خالقیر در خداوند،
دو  از سوی جهم بن صفوان و جریان کالمی جهمیه تبیین و  ۀآغاز سد جبر در ۀاندیش

نگاران، جهمیه معتقد بودند که فاعل ر فرقهدیگگزارش اشعری و  ۀدفاع کالمی شد. بر پای
ا 530: 2433اشعری، نها مجازی اسخر افعال، خداوند اسخر و انتسخاب فعل به انسخان حقیقیع 

جبر، متشی بر توحید فاعلی و انحاار خالقیر در خداوند  ۀ. دفاع از اندیش(522: 2458بغدادی، 
کید بر نظا  فراگیر اراده و مشیر االهی و نیز عمومیر قضا و قدر از سوی برخی  و نیز با تأ

دیگر چون خلفیه، خمریه، شعیبیه، میمونیه، اباضیه از خوارج و  های کالمیع و جریان فرادا
کی های جبرگرا در این گروه ۀ. هم(همانند قرار گرفر نیز ضخخراریخه، نجاریه و کالبیه مورد تأ

خداوند عا  و حاکم بر همه امور اسر و چیزی در عالم،  ۀداشتند که اراد نظر مسئله اتفاق
. از آنجا که (224 و580 ،582، 238، 04 -00: 2433اشخخعری، نحق تعالی  ۀحادث نمی شخخود مگر به اراد

افعال بود، جایگاهی برای قدرت و  ۀپیدایش هم در این نظریه، قدرت و ارادۀ خداوند منشأ
 گذاشر.استطاعر انسان باقی نمی

گونه  خوارج( منشر هر ای ازهنفرق هایی از ازارقهدر میخان جبرگرایخان، جهمیخه و گروه
اهل  هایی ازگروه. (00: 0، ج2458حز ،  بنناقخدرت و اسخختطخاعر بر فعل، برای انسخخان بودند 

قد پذیرفتند، اما معتچه وجود استطاعر در انسان را می نیز اگرر جبرگرایان دیگحدیث و 
آفریند که هیچ نقشخخی در بودند خداوند برای هر فعل در زمان خود، قدرتی در انسخخان می

توان فعلی که خداوند خلق کرده اسخخر را کسخخب ایجاد فعل ندارد و تنها با این قدرت می
 ۀاستطاعر مع الفعل، ارتباط تنگاتنگی با نظری ۀیدا ،رو. از همین(243-200: 2433اشعری، ند کر

 .کردجبر پیدا می

 تفویض

کید بر مسخئولیر و تشلیف انسان و نیز عدالر خداوند که بر پایه  در مقابل، معتزلیان با تأ
ّلف مش خودع شخخد، فاعل حقیقی در افعال اختیاری انسخخان را حسخخن و قبح عقلی تبیین می

واند تمی ،ای که خداوند از پیش به او عطا کرده اسرمعرفی کردند که بر پایه قدرت و اراده
ایشخان نیز همچون جبرگرایان شواهدی از کتاب و سنر  .فعلی را انجا  داده و یا ترف کند
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کید فراوجا که از آنکردندا یید دیدگاه خویش ارائه میأدر ت ن امعتزلیان بر تنزیه خداوند تأ
 ،شمردند و از این روداشختند، هرگونه نسبر و ارتباط قبایح و ظلم به خداوند را مردود می

قضا و قدر و ارادۀ خداوند را محدود کرده، فعل انسان را از این محدوده خارج کردند  ۀدایر
قدرت و  انسخخان در برابر خداوند دارای ،. در این نظریه(1: 1جا همان، 05: 0، ج5325قاضخخی عبدالجبار، ن

آنشه فعل او تحر اراده و حاکمیر مستقیم خداوند باشد، فعلی را انجا  یاراده اسخر و ب
کند، حتی اگر مصالف اراده و خواسخخر االهی باشخخد. معتزلیان معتقد داده و یا ترف می
 پایانو انسان تا  (550: 2433اشعری، نخلقر انسان، او را مستطیع آفریده  آغاز بودند خداوند از

آفریند. این پندار بدین معنا بود که رش، افعال خود را بر اساس این نیروی خدادادی میعم
 اعمال خویش خواهد بود رو انسان، مسئولو از این اسر حاصل از فعل پیش استطاعر

ریان .(503-550: 2433اشعری، ن آیات و روایاتی که بر عمومیر اراده و مشیر االهی داللر  ،قدا
را به علم یا خواسر تشریعی خداوند باز  گفرمی سصنا از قضا و قدر االهی داشخر و ی

کرد با استناد به آیاتی که انسان را مسئول کردار خویش معرفی می ،گرداندند و در مقابلمی
جبار، قاضی عبدالنکردند تفویَ دفاع می ۀ، از نظریساخررا مشّلف به پذیرش امری می او و یا

 .  (544-500: 8، ج5325
مطرح و از سوی شیعیان در مدرسۀ در این میان دیدگاه سخومی از سخوی اهل بیر

کوفه تبیین و تبلیغ شد. این دیدگاه با انشار دو دیدگاه دیگر و پذیرش همزمان فاعلیر خدا 
رح مط« بین االمرین امری »ای با عنوان و فاعلیر حقیقی انسخخان در افعال اختیاری، نظریه

 .نمودمی

 هانظریه دیگردر تقابل با  امامیه دیدگاه

کید بر وجود قضا و  ۀامامی ۀو سخپس در اندیشخبیردر تعالیم اهل نصستین، در عین تأ
قدر االهی و شخخمول و گسخختردگی ارادۀ االهی نسخخبر به همه امور عالم، فاعلیر حقیقی 

نی متعارض اجبرگرا با بنیان تفشر دینی و شرایع آسم ۀانسان به رسمیر شناخته شد و اندیش
خوبی بطالن  های روایی اصحاب امامیه در کوفه بهگزارش و ناسازگار معرفی شده اسر.

کشخخد. در روایاتی که از اما  باقر، اما  را به تاخخویر میبیراندیشخخۀ جبر در نظر اهل
در نفی جبر نقل شخده اسر، جبرانگاری مالز  با انتساب ظلم به صخادق و اما  رضخا

ای از اوصخخاف االهی چون عدل، حشمر، رحمر و کرامر ض با پارهخداوند و در تعار
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 خداوند دانسته شده اسر.
 اصحاب اما  باقر و اما  صادق برخی در گزارش یونس بن عبدالرحمن به نقل از 

ُم »فرمودند: آمخده اسخخر کخه این دو امخا  می ْرحا ها أا نَّ اللَّ هع  رع ْلقع صا لا  بع ُه عا ْلقا را خا ْن ُیْجبع ْن أا ی مع
ُشونا  الا یا ْمرا  فا یدا أا ْن ُیرع ْن أا زا مع عا ُه أا اللَّ ا وا ْیها لا ُهْم عا با ذ  ُنوبع ُثمَّ ُیعا تعبیر  .(220: 2، ج2433نکلینی، « الخذا

شان ن« عبداللهعن غیر واحد عن أبی جعفر وأبی»یونس در این گزارش که گفته اسر: 
در مواضخخع اسخخر و صخخادقیندهد این بیان در بین اصخخحاب امامیه مشخخهور بوده می

اند. در گزارش مصتلف به تعارض دیدگاه جبرگرا با صخخفر رحمر خداوند اشخخاره فرموده
یعنی  ،یشی از ماادیق جبرگراییدیگری که هشا  بن سالم نقل کرده اسر، اما  صادق

ها أا »تعالی دانستندا  توان و طاقر را منافی با کرامر حق فراتر ازتشلیف به  نَّ اللَّ ْن  را ُ کْ رع ْن  مع  أا
فا  ل  یُقون ُیشا ا الا ُیطع اسا ما حریز بن عبدالله سجستانی، فقیه پرآوازه و . (501: 2، ج2032نبرقی،  «النَّ

کنند کسانی که گمان می»نقل کرده که فرمود: متشلم بزرگ سده دو  نیز از اما  صادق 
 صدوق، نشیخ «اندداوند دادهخداوند مرد  را بر گناهان مجبور ساخته اسر، نسبر ظلم به خ

2422 : 013). 
دن خداوند در کراز آنجا که باور به جبر مسخختلز  انشار اوصخخاف کمال االهی و متهم  

کرد که ما به جبر صراحر اعال  میبه فرمود و تنها جبر را نفی می نهافعال اسر، اما  
کرد. در گزارش حریز آمده عرفی می، بلشه جبرگرایان را کافر م(08: 2، ج2032نفتال، یم باور ندار

صدوق،  نشخیخکافر اسخر  ،اسخر کسخی که گمان کند خداوند مرد  را بر گناهان مجبور کرده

2422 : 013) . 
و اصحاب ایشان نیز وجود داردا های رسیده از اما  رضاهمین مضامین در گزارش

صخخراحر و یا غیر مسخختقیم کافر معرفی  در مواضخخع مصتلف قائالن به جبر را بهاما 
اند. در پاسخ حسین بن خالد که گفر از پدران شما روایاتی در تشبیه و جبر نقل شده کرده

ا همو، 010: 2422صدوق،  نشیخ« من قال بالتشبیه والجبر فهو کافر»اسرا اما  به صراحر فرمود: 

ی یزیخد بن عمیر کخه در مرو بخه برا «مریناالبین  امری »همچنین در تفسخخیر . (245: 2، ج2038
. در کال  (254: 2، ج2038صخخدوق،  نشخخیخمحضخخر اما  رسخخیده بود، قائالن به جبر را کافر دانسخختند 

کسخخی که گمان کند »ند: پس از نفی جبر و تنزیه خداوند از ظلم، فرموددیگری امخا 
ن طاقتشخخا از ی فراترکند و یا ایشخخان را به کارخخداونخد بندگانش را بر گناهان مجبور می

د، از نبیحۀ او نصورید، شهادتش را نپذیرید، پشر سرش نماز نصوانید و از کنتشلیف می
نقل کرده وی نیز از اما  رضخخارا . شخخبیه به این کال  را هع (همانن «زکات چیزی به او ندهید
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، مجبور کردن بندگان و . در کال  اما  رضا(240: 2، ج2038همو،  ا 015 :2422صخدوق،  نشخیخاسخر 
یشخخان و سخخپس بازخواسخخر و عقاب بندگان با صخخفر عدل و ااز طاقر  فراترتشلیف به 

تر از آن اسر که تر و حشیمحشمر خداوند ناسخازگار دانسخته شخده اسر. خداوند عادل
دوق، ص نشیخبندگان خویش را به کاری مجبور کند و سخپس ایشخان را بر آن کار عذاب نماید 

 .(003: 5، ج2433ابن طاووس،  ا240، 242: 2، ج2038همو،  ا010: 2422
مر ادر نفی جبر به یک بیرهای مصتلف اهلشخخود در بیانمشخخاهده می که چنان

عدل و حشمر محقق  ۀعقلی توجه شخخده که خداوند کمال مطلق اسخخر و افعال او بر پای
 رفتار کند و از دا پذیرفتنی نیسخخر که خداوند بر خالف حشمر، عدل و کرامرنشخخومی

 .مردود اسرآنجا که اندیشه جبرگرا مستلز  انتساب ظلم به خداوند اسر، 
دهد نفی جبر در نشخخان مینیز هخای منقول از متشلمخان کوفه وجو در گزارشجسخخر

رح های مطموضوعات کالمی و نظریه دیگرر بعنوان اصلی حاکم،  کالمی ایشان به ۀاندیش
جمله تعلیلی که از برخی از ایشان در موضوع علم االهی مطرح شده تأثیر داشته اسر. از 

 ایشان برای تبیین فاعلیر حقیقی ۀدهد که نفی جبر و دغدغروشنی نشان میشده اسر به
ه کننده، در تبیین صفات االهی نیز اثر گذاشته اسر. بم و تعیینعنوان اصلی مسلّ انسان، به

 ،ها از پیش معلو  باشدگر اعمال و افعال انسانحشم معتقد بود ا بن هشا  ،گزارش اشعری
 .(03: 2433اشعری، ن امتحان و اختبار معنا نصواهد داشر

 یشپاگر خداوند »گفر: هشا  می، اوفرق بین اوفرقگزارش بغدادی در کتاب  ۀبر پای
تشلیف و اختیار بندگان صحیح نصواهد  ،م به افعال ایشان باشدها عالع از وقوع افعال انسان

 الطاق را نیز در این عقیده شریک هشا  دانسته اسر منؤ. بغدادی، م(32: 2458نبغدادی،  «بود
مل در أ. زراره نیز در این منابع، با دیدگاهی مشخابه معرفی شده اسر. نشته قابل ت(38نهمان: 

که نفی جبر و گو این اها تعلیلی اسخخر که برای حدوث علم نکر شخخده اسخخراین گزارش
در  - کنندهعنوان اصلی مسلم و تعیین به -دغدغه ایشان برای تبیین فاعلیر حقیقی انسان 

 اسر. مؤثر بودهتبیین صفات االهی نیز 
اندیشخه متشلمان امامیه در مدرسه کوفه، اگر چه با نفی صریح جبر در برابر جبرگرایان 

 جا متوقف نماند، بلشه با نفی تفویَد، اما در اینشریان نزدیک میدا قرار گرفته به جبهۀ قا 
 جسر. ریان نیز برائر میدا قا  ۀاز اندیش

تفویَ بر این باور بود که خداوند با اعطای قدرت و استطاعر به انسان، امر  ۀاندیشخ
فعل  ۀکه حوزفعل انسخخانی نداردا گو این ۀرا به او واگذار کرده و خود هیچ نقشخخی در حوز



ت
ل بی

م اه
ک 

مه 
صلنا

و ف
د

 
ماره

ش
 ۲

ان 
مست

و ز
ییز 

،  پا
 

49
31

  

 

 

37 

بیرون از مملشر و سخلطنر خداوند اسخر و انسان بر پایه قدرت و اراده،  انسخانی ملشی
با این اندیشه نیز مصالفر کردند بیرافعال خویش اسر. اما اهل ۀخالق و پدید آورند

در کنار نفی شرف خواندند. اما  صادقضخه را مُ تفویَ را باطل و مفّو  ،صخراحره و ب
 «ال جبر وال تفویَ»ت مشخخهور ایشخخان فرمود و عبارجبر به نفی تفویَ تاخخریح می

 عنوان شعار شیعه در این مسئله شناخته شده اسر.  به
از آن از اصخخحاب اما  صخخادق چند تن اماویدر کتاب  صخخدوق شخخیخ بنا بر گزارش

همچنین . (4: 2، ج2430نمجلسی،  «ال نقول جبرا  وال تفویضا  »اند که فرمود: حضخرت نقل کرده
عبدالله سخخجسخختانی نقل کرده اسخخر و بزرگانی چون صخخفار، در گزارشخخی که حریز بن 

محبوب، احمد بن محمد بن عیسخی، حسخین بن سعید اهوازی و حماد بن عیسی در  ابن
َ شده »فرمود: طریق نقل آن قرار دارند، اما  صادق کسی که گمان کند امر به او تفوی

ی کافر داوند را در سخخلطنر خویش سخخبک و کوچک کرده اسخخر و چنین کسخخ، خاسخخر
نیز قائل به تفویَ را مشخخرف اما  رضخخا (.202: 2، ج2015ا همو، 013: 2422صخخدوق،  نشخخیخ« اسخخر

قائل شدن  ،چون اعتقاد به تفویَ در حقیقر ا(254: 2، ج2038صخدوق،  نشخیخ اندهمعرفی فرمود
 یشتاسر که چیزی جز شرف نیسر. وندبه مبدأ مستقل در عالم و غیر متشی به خدا

ششال قول به تفویَ نیز بیان شده و این نظریه مصالف اعتقاد اع بیرلدر روایات اه
 میرالمؤمنیناای از اوصخاف االهی دانسخته شخخده اسخر. در گزارش طبرسخخی از به پاره

کار نرفته، اما معنایی مشخخابه بیان شخخده اسخخر. در این گزارش اما  تفویَ به ۀاگرچه واژ
اسر که او را کوچک  نهادهرا به خودشان وا هانگویید خداوند انسان»فرماید: میعلی

خطاب به حسن در گزارش دیگری از اما  باقر (.530: 2، ج2430نطبرسی، « ایدو سبک شمرده
هع »باری آمده اسر که  ْلقع ی خا لا ْمرا رع

ا
ضع اأْل

و  ْم ُیفا لَّ لا جا زَّ وا ها عا نَّ اللَّ إع
َع فا ی ْفوع التَّ  بع

ُقولا ْن تا اكا أا یَّ رع
ْهنا   ْنهُ وا ْعفا   مع ضا  (.058: 5نطبرسی، احتجاج، ج «وا

شده آیا خداوند امر را به بندگان تفویَ  پرسخیدهدر گزارش دیگری از اما  صخادق
صدوق،  نشیخ «خداوند اکر  از این اسر که امور را به مرد  واگذارد»کرده اسر  اما  فرمود: 

 ندادانسخختهت خداوند ناسخخازگار نیز تفویَ امر به بندگان را با عزاما  رضخخا (.012: 2422
نیز در روایتی فقه اورضررا . همین مضخخمون در کتاب (240: 2، ج2038ا همو، 010: 2422صخخدوق،  نشخخیخ

که  اندکردهاز قخدریه یاد آمخده اسخخر. در کالمی دیگر امخا مشخخابخه از معاخخو 
اما او را از قدرت و سخخلطنر خویش خارج  ،خواسخختند خدا را به عدلش وصخخف کنندمی
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در پاسخخ به فضل بن . در گزارش دیگری اما  رضخا(040: 2431منسخوب به اما  رضخا، ن سخاختند
 «تر از آن اسر که بندگانش را رها کرده به خودشان واگذاردخداوند حشیم»سهل فرمود: 

 (.003: 5، ج2433طاووس،  نابن
قول به تفویَ سبب سبک شمردن و کوچک  ،شودکه از این روایات استفاده می چنان

. خدایی که حشیم و اسخخرتعارض  در کردن خداوند اسخخر و با قدرت و سخخلطنر االهی
امور عالم احاطه و قدرت  ۀ، خود بر همرا داردرامر و عّزت ۀ کعزیز اسر و باالترین مرتب

روج از پردازد. تفویَ امور به دیگران، خبخه تخدبیر امور می ،دارد و بر اسخخاس حشمخر
سلطنر و حاکمیر خداوند و نشانه ضعف و محدودیر قدرت و سلطه اسر که در مورد 

 خداوند امشان ندارد.

 تیفاعل ۀمسئل ازمتفاوت  یریتقر نیاالمر نیب امر   یۀنظر

 یهااهدگیو قاطع در برابر د حیصر یریگبا موضخع ریفاعل ۀدر مسخئلبیراهل دگاهید
سر توان هینظر نیشدا ا عرضه «نیاالمر نیب امری » نا با  دیجد یدر قالب اصطالح و بیرق

. دسازرا جمع و تعارض را برطرف  نیانسخان، شواهد طرف ریخدا و فاعل ریبا جمع فاعل
کید میاسخختطاعر  رشیپذبا ه ینظر نیدر ا م و ه شخخودهم بر فاعلیر حقیقی انسخخان تأ
 .شودمین دیمحدود و مق خداوند ریو تدب ریفاعل

 استطاعت بر فعل  و یقیحق تیفاعل

 انیمعتزل یدو  و از سو سدۀنصسر  یهادر دهه یکالم ۀمسخئل کیعنوان  به اسختطاعر
مصتلف  یهاان،گروهیقدر یاسخختطاعر مطرح شخخده از سخخو هینظر مطرح شخخد. در مقابلع 
کید بر توح وجود قدرت و اسخختطاعر در انسخخان را انشار کردند و از  ،یفاعل دیجبرگرا با تأ

با انشار قدرت و اسخختطاعر موثر در فعل،  دانسخختندیخالق اعمال را خداوند مجا که آن
 نیشدت با ابهبیراهل اتیرا انشار کردند، اما در روا ریانسخان در فاعل یقینقش حق

واجد قدرت و  ،یو امر و نه فیاز تشل پیشبرخورد شخخد و به صخخراحر، انسخخان  دگاهید
 یاز فعل معرف یریجلوگ ایو  جادیاسخختطاعر را موثر در ا نیاسخختطاعر دانسخخته شخخده، ا

 اند.کرده
در های مهم متشلمان عنوان یشی از دغدغهاسخختطاعر به مسخخئلۀ کالمی از آنجخا که
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مطرح بود، بیشخترین روایر در موضوع استطاعر از  های سخدۀ دو  هجریآغازین سخال
پرسش از اما  و یا عرض  روایر شده اسر. بسیاری از این روایاتاما  جعفر صخادق

این روایات بر وجود اسخختطاعر و قدرت  ۀ. در هماندبوده حضخخرتپیشخخگاه آن  بهعقیده 
کید شده پیش از تشلیف و امر و نهی  ،فعل نجا ع ا  . : باب االستطاعة(2422صدوق،  نشیخاسر تأ

ضخخرورت وجود اسخختطاعر پیش از تشلیف در میان متشلمان مدرسخخۀ کوفه نیز امری 
، زرار  بن اعین از االسالمیین مقاالتاسخر. بر اسخاس گزارش اشعری در  ناشخدنیانشار

این حوزه اسخخر که اسخختطاعرع  - پردازانو شخخاید از نصسخختین نظریه -پردازان جمله نظریه
سخخازد. گرایان محَ دور میجبر ۀپذیرد و خود را از جرگمیرا انسخخان در انجا  افعالش 

شعری، اندانسخر نمی شخصص بر تندرسختی افزون زراره در مقا  تبیین، اسختطاعر را چیزی

. زراره خود از اما  (همانن مقد  بر فعل اسخخر ،همچنین معتقد بود اسخختطاعر او. (40: 2433
اسخخر که هر آنچه خدا در کتابش به آن امر یا از آن نهی  این ی شخخماأپرسخخید: آیا رباقر

 . (4، ح043: 2422صدوق،  نشیخ اما  فرمودند: آری و کرده ما را هم به آن مستطیع ساخته اسر 

هیچ فعل و حرکتی از بنده صخخادر »خوانیم: میدر روایخر دیگری از اما  صخخادق
جز این نیسر  اوجل رسیده اسرعّز  وندمگر آنشه استطاعر انجا  آن از خدا ،شودنمی

تبارف و تعالی بعد از اسختطاعر واقع شخده و اسخاسخا  انسان  وندکه تشلیف از جانب خدا
. استطاعر در این (5، ح042: هماننزمانی برای انجا  فعلی مشلف اسخر که مسختطیع باشد 

کید بر مسخخئولی ،روایخات، مقدمه تشلیف اسخخر. در واقع  رزراره برای دوری از جبر و تأ
از فعل بر انجا  آن  پیشانسخخان در برابر اعمالش به این فرضخخیه نزدیک شخخده که انسخخان 

 مستطیع اسر.
از فعل محقق اسخخر  پیشالطاق نیز همانند زراره بر این باور بود که اسخختطاعر مؤمن

یابد عز  و ترغیب انسخان برای انجا  فعل زمانی صورت می ۀ او،. به عقید(40: 2433اشخعری، ن
در درون خویش احساس استطاعر کند و تا چنین حالتی در انسان نباشد، کوشش  که فرد

گیرد. هشخخا  بن سخخالم نیز همچون و تالشخخی برای انجا  فعل از سخخوی انسخخان انجا  نمی
ی معنای تندرسخخت از فعل و به پیشپذیرفته، آن را اسخختطاعر را  ۀالطاق و زراره، نظریمؤمن

خدا بندگان را به »کرد که فرمود: نقل میاز اما  صادق . او خود(همانندانسر انسان می
زحمر فعلی تشلیف نشرده و ایشخخان را از چیزی نهی ننموده، مگر این که اسخختطاعر را 

پس بنده فراگیرنده و  ابرای ایشخان قرار داده اسخر. سخپس ایشخان را امر و نهی کرده اسر
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 ر و نهی و پیش از فراگرفتن وکه پیش از ام پیشخخینمگر به اسخختطاعر  ،واگذارنده نیسخخر
 (.20، حهمانن «واگذاشتن و پیش از گرفتن و گستردن اسر

هیچ فعلی  ،گزارش کرده اسربر پایه نقل دیگری که هشخا  بن سالم از اما  صادق
: 2422ق، صدو نشیخزند مگر به استطاعتی که پیش از فعل بدو عطا شده اسر از انسان سر نمی

 .(53، ح025
 دیگری نظریه با موافق ظاهر در روایر چندبیراهل ائمه روایات میان در امخا
عل، الف مع استطاعر بنابر نظریۀ. داندمی فعل با زمانهم را استطاعر اعطای که هسختند

 واجد فاعل که اسخخر فعل وقوع زمان تنها و ندارد وجود فعل، زمان از پیش اسخختطاعر
 . شودمی استطاعر

 راوی نصسر از غیر به اسر، شده گزارش صادق اما  از که روایر دو این میان، در
 دو هر .اسر گرفته قرار حدیث بزرگ مشایخ قبول مورد و اسر برخوردار معتبری سخند از

 بن محمد بن احمد آنها از و العطار یحیی بن محمد و ابراهیم بن علی از کلینی را روایر
 یمرد از را روایر یک حشم بن علی البته، اند.کرده نقل حشم بن علی از اشعری عیسخی
 فارغ .اسر کرده دریافر نیلی صالح نا  به فردی از را دیگری و هویتی نامعلو  با باخری

 رد. داندمی فعل با همراه را استطاعر صراحر، به گزارش دو این محتوای حدیث، سند از
 پاسخ، در پرسد و اما می استطاعر دربارۀصادق اما  از باری مرد نصسر، گزارش

 آن آمدن پدید از پس و شیء تشّون از پیش استطاعر وضعیر از پرسش دو با را فرد ابتدا
 : فرمایدمی سپس و کندمی روروبه

نَّ  ها  رع قا  اللخَّ لا ْلقخا   خا لا  خا عخا جا ْم  فا یهع ةا  فع ةع  آلا اعا طا تع سخخْ ْم  ُثمَّ  االع ْض  لا و  ْم  ُیفا ْیهع لا ُهْم  رع  فا
یُعونا  طع تا ْعلع  ُمسخخْ ْلفع ْقرا  لع ْعلع  وا عا  اْلفع ْعلع  ما ا اْلفع نا ُلوا رع عا كا  فا لع

ْعلا  نا ا اْلفع نا إع
ْم  فا ُلوهُ یا  لا  ْفعا

ي هع  فع ْم  ُمْلشع ُشوُنوا لا ینا  یا یعع طع تا ْن  ُمسخخْ ُلوا أا ْفعا ْعال   یا ْم  فع ُلوهُ  لا ْفعا نَّ  یا
ا

ها  ألع زَّ  اللَّ لَّ وا  عا  جا
زا  عا ْن  أا ْن  مع هُ  أا ادَّ ي ُیضا هع  فع . ُمْلشع دی  أاحا

 اسخختطاعر از چیزی بندگان پرسخخد: آیامیصخخادق اما  از نیلی صخخالح دو  گزارش در
 : فرمایدمی پاسخ در و اما  دارند 

ا نا ُلوا رع عا ْعلا  فا اُنوا اْلفع ینا  کا یعع طع تا ةع  ُمسخخْ اعا طا تع االسخخْ ي بع تع
ا الَّ ها لا عا هُ  جا م اللَّ یهع ْیسا ...فع هُ  لا  لا

نا  ةع  مع اعا طا تع سخْ ْبلا  االع ْعلع  قا یلی  اْلفع لع
الا  قا یری  وا ثع

ْن  کا شع
لا عا  وا ْعلع  ما ْركع  اْلفع التَّ انا  وا یعا  ُمْس  کا طع   .تا
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 ظریۀن و کنندمی تأیید را استطاعر ۀمسئل در دیگری نظریۀ ظاهر در گزارش دو این چه اگر
 بوده، رایانجبرگ دستاویز فعل، از پیش استطاعر رقیب عنوان نظریۀبه الفعلمع استطاعر

 و دیگر روایر دو این میان تعارضخخی دهدمی نشخخان گزارش دو این مضخخمون در دقر اما
. راس شده اشاره هم دیگری مطلب به گزارش دو این در بلشه نیسر،بیراهل روایات

 داده قرار خلق در را استطاعر آلر و ابزار خداوند»: فرموداما  باری، مرد گزارش در
 دهش بیان تشلیف عنوان شرط به دیگر روایات در که اسر چیزی همان آلر و ابزار. «اسر

که آن از پس نیز نیلی صالح گزارش در. اسر شده اشخاره بدان «اسختطاعر» با واژۀ گاه و
 چه اساس بر پرسید: پس صالح ،«دارد وجود فعل حین ترف یا فعل استطاعر فرمود اما 

کید و فرمودند اشاره اسختطاعر ابزار به پاسخخ در اما  شخوند  ومی عذاب افراد چیزی  تأ
 .کندنمی مجبور عملی انجا  بر را کسی خداوند کردند

ی ُقْلُر  لا عا ا فا ا ما ُبهُ  نا ذ  الا  ُیعا ةع  قا اْلُحجَّ ةع  بع
غا الع ي اْلْلةع  وا  اْلبا تع

با  الَّ کَّ ْم  را یهع نَّ  فع ها ال رع ْم  لَّ  لا
ْر  دا   ُیْجبع ی أاحا لا . عا هع تع یا ْعاع  ما

 وانعن با روایات برخی در و «اسخختطاعر» عنوان با روایات ایپاره در که ابزار این ارتباط
 سرا ضروری فعل تحقق برای که استطاعر حقیقر با اسر، شده یاد «االسختطاعه آلة»

 .اسر آمدهرضا اما  از اسباط بن علی گزارش در
ْلُر  أا ا سخخا نع  أابا

سخخا ا اْلحا ضخخا نع الر 
ةع  عا اعا طا تع سخخْ الا  االع قا یُع  فا طع تا سخخْ ْبُد  یا ْعدا  اْلعا عع  با

ْربا  أا
اٍل  اخا ْن  خع ُشونا  أا ی یا لَّ ْربع  ُمصا یحا  السخَّ حع مع  صخا سخْ یما  اْلجع لع حع  سا ارع وا هُ  -اْلجا بی  لا با  سا

دی  ارع نا  وا ه مع  .اللَّ
 المرس صحر، مثل موجوداند، فعل از پیش استطاعر اجزای برخی توضیح، این پایۀ بر
 لشهب نیسر، استطاعر همۀ این اما اسر، ضروری تشلیف برای مقدار این که مانع نبود و

 رو،این از و شودمی محقق الفعل حین اسر استطاعر کنندۀتما  که استطاعر از جزیی
 .دارد وجود ترف یا فعل استطاعرع  که ادعا کرد تواننمی فعل زمان تا

در میخان متشلمخان نصسخختین در کوفخه، هشخخا  بن حشم و اصخخحاب او نیز تبیینی از 
کردند. هشخا  با بیان این مطلب که استطاعر تما  آن چیزی الفعل ارائه می مع اسختطاعة

اسخر که برای تحقق فعل الز  اسخر، نقش فاعلیر خداوند در افعال انسخان را داخل در 
پنج رکن دارد و در صخخورت جمع  «اسخختطاعر» به اعتقاد او، دید.حقیقر اسختطاعر می
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فراهم بودن  (0 ارفع مانع (5ا تندرستی (2د: شخدن این پنج رکن، فرد مستطیع خواهد بو
سبب وارد از بیرون که انسان را برای انجا  فعل  (2ابزار تحقق فعل و  (4 اوقر و امشانات

 (.45: 2433ناشعری، دانانگیزمیبر
نج پ ۀدهندکه سامان کندبرای استطاعر، مفهومی ارائه تا هشخا  بن حشم تالش کرده  

گفته که هر پنج مورد پیش شخخودمیزمانی این مفهو  محقق  ،لبتهگفته باشخخد و ارکن پیش
مجموع آن چیزی اسر که فعل با آن  «استطاعر»جمع شخده باشند. گویی هم گرداگرد 

 پیشاما چهار جزء  اند،یاین موارد برای وقوع فعل در خارج ضخخرور و کندتحقق پیدا می
 وندشود و هنگامی که خداحقق میالفعل ماز فعل و یشی که همان سبب وارد باشد، حین

ظر از منشود. محقق می ،را پدید آورد، حقیقر استطاعر که الزمه وقوع شیء اسر سبب
هشا ، بصشی از استطاعر پیش از فعل موجود اسر و انسان بر پایه آن قدرت، اراده کرده 

نقش کند و از این جهر فعل او اختیاری اسخخر، اما روی دیگر سخخشه اقخدا  به فعل می
خداوند در تحقق و وقوع فعل اسخخرا تا زمانی که سخخبب مهیج از سخخوی خداوند حادث 

گونه گزارش شود. جعفر بن حرب این دیدگاه هشا  را ایننشخود، فعل در خارج واقع نمی
اختیخار له من وجه واضخخطرار من »کرده اسخخر کخه هشخخا  معتقخد بود، افعخال انسخخان 

 (.42: 2433ناشعری،«وجه
ش اشخخعری، زرار  بن اعین، عبید بن زراره، محمد بن حشیم، عبد الله بن بر پخایۀ گزار

بشیر، هشخا  بن سخالم، مؤمن الطاق، حمید بن رباح نزیاد(، هشا  بن حرول و ابومالک 
دانستند و تنها اصحاب هشا  بن حشم و بر حضرمی همگی استطاعر را پیش از فعل می

ز شخاگردان هشخا  بود، به استطاعة پایه گزارشخی، اصخحاب ابومالک حضخرمی که خود ا
 (.45-42: 2433ناشعری،اند الفعل معتقد بودهمع

ی نقل شخده اسر، چنین برداشر میاما بر پایۀ گزارش د که شوهایی که در کتاب کشخّ
متفاوت و مصالف اسر. در چند دیدگاه زراره با دیدگاه دیگر اصحاب و نیز با نظر اما 

لیس »رۀ دیدگاه زراره در موضوع استطاعر فرموده اسر: گزارش آمده اسخر که اما  دربا
هخا برداشخخر ای از این گزارش. از پخاره(213، 223: 2430نکشخخی، « من دینی و ال من دین آبخایی

ریان نزدیک بوده اسخر می دا ، 242: 2430نکشی،شخود که دیدگاه زراره در این مسخئله به دیدگاه قا

ها نادرسر بوده و نظر زراره را به مران، این انتسخاب. البته، بر پایۀ گزارش حمز  بن ح(213
اند. در این روایر پس از تقریر دیدگاه زراره از سوی حمزه، اشختباه برای اما  گزارش کرده
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توان گفر اشخخشال قول زراره که گاه مورد انتقاد حال، میمورد تأیید اما  قرار گرفر. با این
که صخحر و سخالمر و دیگر اجزای استطاعر که اما  نیز قرار گرفته اسخر، در این بود 

گونه که دانسخخر. هماناالسخختطاعه میپیش از فعل موجوداند را به معنای حقیقر و تما 
پیشخختر اشخخاره شخخد، نظریۀ دیگر، انن االهی را نیز جزئی از حقیقر اسخختطاعر معرفی 

رده اسر عرض کرد زراره از شما نقل ککند. زیاد بن ابی حالل محضر اما  صادقمی
یال  که در تفسیر آیۀ  بع

ْیهع سا لا  رع
طاعا نع اْستا

ْیرع ما ُجّ اْلبا اسع حع ی الناّ لا هع عا
لاّ د: هر کس ایفرموده وا لع

زاد و راحله داشخته باشخد، مستطیع اسر و اما  فرمود: زراره چنین نپرسید و من هم چنین 
 مستطیع اسر  و من نیز پاسخخ نداد ، بلشه پرسخید: آیا هر کس زاد و راحله داشته باشد،

پاسخخ داد : حج بر او واجب اسرا پرسید: آیا مستطیع اسر  گفتم زمانی که انن بیابد 
 (.243: 2430نکشی،

کید دارند که فاعل، بیرهای رسخخیده از اهلمجموع گزارش بر این نشته اتفاق و تأ
ارد. گزارش پیش از تشلیف و پیش از انجخا  فعخل، ابزار و مقخدمخات فعخل را در اختیخار د

 دهد که متشلمان واشخعری از اختالفات درونی شیعیان در مسئله استطاعر نیز نشان می
دانستند. از های دو  و سو  استطاعر را پیش از فعل الز  مینظران امامیه در سدهصاحب

تنها استطاعر پیش از فعل و حتی پیش از توجه امر و نهی و تشلیف به مشلفان نظر آنها نه
دارد، بلشه سخرچشخمه و خاسختگاه فعل و حرکر نیز همین استطاعر اسرا حتی وجود 

اصخخحاب هشخخا  بن حشم نیز که تقریری متفاوت از اسخختطاعر داشخخته، اجزایی را برای 
شخخمردند، معتقد بودند که چهار جزء اسخختطاعر پیش از فعل موجوداند اسخختطاعر می

 .(40-45: 2433اشعری، ن
اند از این حقیقر پرده هخایی که در جوامع روایی آمدهشهخا بخه همراه گزاراین گزارش

دانستند، تأثیر در پدید آمدن فعل میدارند که بر خالف جبرگرایان که استطاعر را بیبرمی
کننده دارد و فاعلیر انسخخان بر محور در اندیشخخۀ امامیه اسخختطاعر نقشخخی مهم و تعیین

کید بر اسخختطاعر اسخختطاعر اسخختوار می بدون هیچ قید و شخخرط، به اندیشخخۀ شخخود، اما تأ
باطل اسخخر، یعنی امور بندگان به بیرانجامد و تفویَ در اندیشخخه اهلتفویَ می

ه خداوند جا کتعالی نیسر. از آنارتباط با فاعلیر حقایشان واگذار نشده و فعل انسان بی
لک و حوزۀ سلطنر و قدرت اویند، هیچ امری ب م، مع انن و  یمدّبر عالم اسخر و همه عالا

جاسخر که سصن از ارادۀ االهی و مناسبات فعل االهی آید. از اینارادۀ خداوند پدید نمی
رو، بحث از گسخخترۀ ارادۀ االهی و کیفیر تعلق ارادۀ آید. از اینبا فعل انسخخان به میان می



اعل
ف

ت
ی

 
 م

ة ک
رس

مد
در 

ان 
انس

 ی
وفه

ک
 

 

 

38 

ای که با فاعلیر حقیقی انسان جمع شود، بصش مهمی از گونهخداوند به اعمال بندگان به
  دهد.احث مربوط به فاعلیر انسان و مسئله جبر و اختیار را به خود اختااص میمب

 االهی ۀت و ارادحاکمیت مشی  

امور و حتی اعمال  ۀدر مواضع مصتلفی مشیر و ارادۀ االهی را جاری در همبیراهل
اند. ایشان در برابر دیدگاه مفوضه که سلطنر و حاکمیر خداوند را ها معرفی کردهانسخان

دانستندا تعالی میمحدود کرده، حوزه فعل انسان را مستقل و خارج از حاکمیر اراده حق
ر بهای مصتلف، فعل انسان را تحر نظا  اراده و مشیر االهی و حتی ها و بیانبه عبارت

در گزارشی که کلینی به سه طریق از حریز بن عبدالله  اند.اسخاس قضا و قدر معرفی کرده
 فرمود: اما  صادق ،سجستانی و عبدالله بن مسشان نقل کرده اسر

ُشوُن  الا   ْي  یا ي ءی شخا ْرضع  فع
ا
ي الا  وا  اأْل اءع  فع ما الَّ  السَّ هع  رع ذع ها الع  بع اا ْبعع  اْلصع ةٍ  السَّ یئا شع ما  بع

را  رع رٍ  ادا ٍ وا دا قخا اءٍ  وا ضخخا قا ْنٍن  وا رع اٍب  وا تا کع ٍل  وا أاجا ْن  وا ما ما  فا عا هُ  زا نَّ ُر  أا ْقدع ی یا لا َع  عا ْق  نا

دا ٍ  احع ْد  وا قا ر فا فا  (.240: 2، ج2433نکلینی، « کا

 وابسته در این بیان، اما  پیدایش آنچه در آسخمان و زمین اسر را به مشیر و ارادۀ االهی
 روایات دیگرکه در این روایر و هاسر. چناناند که از جمله این موارد افعال انساندانسته

این حوزه، نظا  تقدیر و قضخخای االهی را در ادامه مشخخیر و اراده و پیش از تحقق تشوینی 
به تبیین معنای مشیر و اراده و نیز تقدیر و قضا  ،شمارد. در ادامهامور عالم، ضروری می

کید میم پرداخر، اما در اینیتعالی خواه فاعلیر حق در نظا  م که کنیجا بر این نشته تأ
، امامیۀ نصسخختین در مدرسخخه کوفه، ارتباط پیروی از ایشخخانو به بیردر اندیشخخه اهل

معناداری میان مشخخیر و ارادۀ حق تعالی و نظا  تقدیر با امور تشوینی عالم وجود دارد و 
 .ندخارجی از این قاعده مستثنا نیست تحقق ۀافعال انسان در مرحل

توقف پیدایش امور بر مشخخیر و ارادۀ االهی در روایات دیگری از اما  صخخادق و اما   
کید شده اسر کاظم در گزارشی که حمز  بن اما  صادق. (223-240: 2، ج2433نکلینی، تأ

ا»فرمود:  ،قل کرده اسخخرنمحمد طیار  ْن  ما ٍَ  مع ْب الا  قا ٍط  وا سخخْ الَّ  با هع  رع
لَّ لع یهع  وا ةی  فع یَّ شخخع اءی  ما ضخخا قا  وا

ء الا اْبتع هر  هاآموزهبر پایه این . (024: 2422صخدوق،  شخخیخا 530: 2، ج2032ا برقی، 212 ،225: 2، ج2433نکلینی، « وا
 شود وی در این عالم، مشمول اراده و مشیر االهی و بر اساس نظا  تقدیر معرفی میفعل
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سلطنر و  دایرۀ نساختارادۀ االهی مسختلز  محدود ن برخی امور از حاکمیر کردخارج 
ْن » که نقل فرموداز پیامبر خداحاکمیر خداوند اسر. در روایتی اما  صادق ما  وا

ما  عا نَّ  زا ْیرا  أا رَّ  اْلصا الشَّ ْیرع  وا غا ةع  بع یئا شع هع  ما
ْد  اللَّ قا جا  فا ْخرا ها  أا ْن  اللَّ ه مع انع

 (.228: 2، ج2433نکلینی، « ُسْلطا

کید  ای نیز نمود ویژهاراده و مشخیر و نظا  تقدیر در سخصنان اما  رضا ۀبر مسخئلتأ
دارد و در فرمایشی، یونس بن عبدالرحمان را از باور قدریه بر حذر میدارد. اما  رضخا

تنها بهشتیان، که حتی اهل دوزخ و شیطان نیز حاکمیر اراده و فعل شخود که نهیادآور می
 چیزی»گونه به یونس تعلیم فرمود: باور صحیح را اینمه اما خدا را باور دارندا در ادا

ده باشد، تقدیر کرده و کرمگر آنچه خداوند مشخیر کرده باشخد، اراده  ،واقع نصواهد شخد
. همین (228-223: 2، ج2433ا کلینی، 544: 2، ج2032نبرقی، « قضخخای االهی بر آن جاری شخخده باشخخد

با تفایل بیشتری بیان میرالمؤمنیناهرینش از به نقل از آباء طامسخئله را اما  رضخا
و  خصرررال، تقحیردصخخخدوق در کتخاب  . در این روایخر شخخریف کخه شخخیخانخدکرده
نقل کرده اسر، اعمال به الرضا به سند خود از علی بن موسی  اورضرا اخبار عیقط

 ی(. نمعاص نفضائل( و گناهان نفرائَ(، مستحبات : واجباتاندسه دسته تقسیم شده

و مطابق با علم، مشیر، تقدیر، قضا  وندواجبات به امر خدا»فرماید: می علی اما 
یعنی خدا به انجا  مسخختحبات امر  ،ا فضخخائل به امر خداوند نیسخخراندو رضخخایر االهی

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 

، 2038ا همو، 218: 2015ا همو، 033: 2422صدوق،  نشخیخ «االهی و مطابق با مشخیر و علم خداوند اسر

مطابق با اراده و  -بدچه نیک و چه  -ها اعمال انسان ۀ. مطابق این فرمودۀ اما ، هم(245: 2ج
به یونس اسر که اما  ۀو این مطلب تفایل همان فرمود اندمشیر و قضا و قدر االهی

  .«الیشون رال ما شاءالله وأراد وقّدر وقضا»
ر انسان بیرون از مشیر االهی نیسر، بارها در تبیین این مسئله که فاعلیاما  رضا

ي»به این حدیث قدسخی اسخختناد فرمود که  تع یَّ شخخع ما  بع
اْبنا آدا ا تع  یا ُقوَّ بع

اُء وا شخخا ي تا ذع
ْنرا الَّ ي ُکْنرا أا

ي تع یا ْعاخخع ی ما لا یرا عا وع
ي قا تع ْعما نع بع

ي وا ائعضخخع را يَّ فا لا  رع
ْیرا دَّ ا 528: 2، ج2083ا عیاشخخی، 544: 2، ج2032نبرقی، « أا

تنها اصخخل حریر و صخخاحب اراده بودن انسخخان به مشخخیر و یعنی نه، (008: 2422صخخدوق،  شخخیخ
ق که مطاب اندوابستهاعمال انسان نیز به قدرت و نعمتی  ۀسر، بلشه هموندخواسخر خدا

 شود. مشیر خداوند به انسان عطا می



اعل
ف

ت
ی

 
 م

ة ک
رس

مد
در 

ان 
انس

 ی
وفه

ک
 

 

 

33 

بدان  بارهاکه در روایات  اندهاییشخمول و تقدیم مقدرات نسبر به امور عالم از آموزه
و صخخحابه بدان از پیامبر پرشخمارهای نقل ۀاشخاره شخخده اسخر و اهل سخخنر نیز بر پای

از خلقر آد  و حتی پنجاه  پیشهخا تقدیر امور عالم اعتراف و اقرار دارنخد. در این گزارش
 تقدیرع . این (018: 2422صدوق،  نشخیخاز خلق آسخمان و زمین دانسخته شده اسر  پیشهزار سخال 

ه کگذرد مگر آنبه جزء جزء اعمال ما تعلق گرفته اسخخر و هیچ حالی بر ما نمی ،پیشخخین
نسخبر به آن تقدیری وجود دارد. در گزارش مشخهوری که به طرق متعدد نقل شده و اما  

انخخد، روزی مخخردی از اهخخل عخخراق از نخخیخخز از پخخدران خخخود روایخخر کخخردهرضخخخخا
ه سخوی اهل شا  ندر جنگ صفین( به قضا و قدر آیا خروج ما ب: پرسخیدمیرالمؤمنینا

را طی نشردید  ایبه خدا قسخخم هیچ پسخختی و بلندی»فرمود: االهی بود  امیرالمؤمنین
 (.200: 2، ج2038ا همو، 083: 2422صدوق،  نشیخ« مگر به قضا و قدر االهی

تحقق و پیدایش اشیاء در این عالم بر سلسله  ،روایات برخی پیشختر اشخاره شخد که در
اسر که چهار حلقه از این سلسله با عنوان مشیر، اراده، قدر و قضا متوقف ای گانههفر

کید  بر آنهادیگر بیشختر یاد شخده و در روایات دیگری مسختقل از یک نا و ه اسر. معشدتأ
بیراهل روایاتو تأثیر در پدید آمدن یک شیء در برخی  همارتباط این موضوعات با 

 آمده اسر.
که در فرمایشخخی خطاب به علی بن ابراهیم جعفری، پس از آنکاظماما  موسخخی 

 شمارند، به تبیین معنای اینمیمتوقف آمدن اشخیاء را بر مشیر، اراده، تقدیر و قضا پدید 
  :ندفرمایو می امور پرداخته

ُشوُن  الا  ْي  یا الَّ  ءی شخخا ا رع هُ  ما اءاللَّ ادا  شخخا را أا را  وا  وا دَّ ی قا ضخخا قا ا ُقْلُر  وا ْعنای ما اءا  ما الا  شخخا  قا

اءُ  دا ْعلع  اْبتع ا ُقْلُر  اْلفع ْعنای ما را  ما دَّ الا  قا یُر  قا ْقدع ْي  تا ْن  ءع الشخَّ هع  مع هع  ُطولع ْرضع عا ا ُقْلُر  وا  ما

ْعنای ی ما ضا الا  قا ا قا نا ی رع ضا اهُ  قا ْمضا كا  أا لع
ذا ي فا ذع

دَّ  الا  الَّ را ه ما  (.223: 2، ج2433نکلینی،  لا
معنا  چنین مشخیر، اراده قضا و قدر رادر گزارش یونس بن عبدالرحمان نیز اما  رضخا

 : اندهفرمود

الا  ا ُقْلُر  قا ما ْعنای فا اءا  ما الا  شخخا اءُ  قا دا ْعلع  اْبتع ا ُقْلُر  اْلفع ما ْعنای فا ادا  ما را الا  أا ُبوُت  قا  الثا

ْیهع  لا ا ُقْلُر  عا ما ْعنای فا را  ما دَّ الا  قا یُر  قا ْقدع ْي  تا ْن  ءع الشَّ هع  مع هع  ُطولع ْرضع عا ا ُقْلُر  وا ما ْعنای فا  ما

ی ضا الا  قا ا قا نا اهُ  رع ضا اهُ  قا ْمضا كا  أا لع
ذا ي فا ذع

دَّ  الا  الَّ را ه ما  (.544: 2ج ،2032نبرقی،  لا
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عمیر از محمد بن اسحاق روایر کرده همین بیان اما  را با اندکی تفاوت در تعبیر، ابن ابی
 خطاب به یونس فرمود: اما  رضا ،نقل محمد بن اسحاقبنا به اسر. 

ي أا  ْدرع ا تا ةُ  ما یَّ شخخع الا  اْلما قا الا  الا  فا قا هُ  فا ما ْي  ها الشخخَّ ي أ ءع بع ْدرع تا ا وا ادا  ما را الا  أا الا  الا  قا  قا

اُمهُ رع  لای ْتما ةع  عا یَّ شخع الا  اْلما قا ي أا  فا ْدرع تا ا وا را  ما دَّ الا  قا الا  الا  قا ةُ  ُهوا  قا سا ْندا نا  اْلها ولع  مع  الطا

ْرضع  اْلعا اء وا  وا قا    (.544: 2ج ،2032نبرقی، « اْلبا

به فعل معرفی شخده اسر.  فعل یا اهتما  آغازین آغازعنوان  ، مشخیر بههافرمودهدر این 
 «اتما  مشیر»و یا  «ثبوت»رسد که اهتما  نصستین، نوبر به اراده میپس از مشخیر یا 

گیری و تعیین حدود و مشصاات شیء اسر و قضا حشم دانسته شده اسر. تقدیر، اندازه
ر خواهد بود. ب ناپذیرو مقا  تحقق اسر که اگر این مرحله گذشر امضاء شده و بازگشر

گذارد که مراحلی را پشر سر می ،خارجی، هر شیء پیش از تحقق و تشوین این اسخاس
یات وجودی ئشود، اندازه و مقدار و جزآید. یعنی به آن توجه میصورت علمی آن پدید می

امضاء  ۀشخود و در نهایر با رسخیدن به مرحلشخود، به بودن آن حشم میآن مشخصص می
و به  اندتشوین، همگی از افعال االهی ۀمحقق خواهخد شخخد. این مراحخل همچون مرحل

اما از این  ،شخخمارندهمین جهر مشخخیر، اراده، تقدیر و قضخخا را از مراتب فعل االهی می
و پس  «خلق تقدیری» ۀشود و خلق اشیاء به دو مرحلفعل گاهی با تعبیر خلق هم یاد می

شود. خلق تشوینی همان پیدایش اشیاء در عالم تشوین و تقسیم می «خلق تشوینی»از آن 
در  .ای مقد  به آنها اشاره کردتوان در رتبهش از پیدایش امور عالم میاما پی ،خارج اسر

 اما اصطالحا  خلق تقدیری ،اندو به تعبیری خلق شده ندای از تحقق دارنحوه این رتبه امور
 .اند، یعنی صورت علمی آنها پدیدار شده و قابل اشاره و بررسیدارند

ن اصحاب حدیث، خوارج، جهمیه و حتی میادانیم مسئله مصلوق بودن افعال، در می
ایشان از خلق اعمال، خلق تشوینی و در نتیجه جبر  اما ،برخی معتزلیان مطرح بوده اسر

خلق اعمال به معنای بیردر کلمات اهل ولی ،گرفتنددر رفتخار و اعمخال را نتیجه می
 ندارد. نسبتی دیگری مطرح شده اسر که با جبرگرایی

 ،شنید  که فرمود: افعال بندگاناز اما  رضا: »گویدوی میرا عبدالسال  بن صالح هع 
یعنی تقدیر شخخده : فرمود  پرسخخید  معنای مصلوق بودن افعال چیسخخر امصلوق اسخخر

 .(022: 2، ج2038ا همو، 001: 2430صدوق،  نشیخ «اسر
آیا افعال : پرسید ای از اما  رضاحمدان بن سخلیمان نیز نقل کرده اسر که در نامه
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: افعال بندگان دو هزار نداما  در پاسخ مرقو  فرمودو ن مصلوق اسر یا غیر مصلوق  بندگا
ای . همچنین در نامه(421: 2422صدوق،  نشیخ انددر علم پروردگار تقدیر شده ،از خلقپیش سال 

، آمده ندکه اما  برای مامون فرسختاد و درآن باورهای اصیل و خالص اسال  را بیان فرمود
نیعنی مقدر شخخده « بندگان مصلوق خداوند اسخخر به معنای خلق تقدیری افعال»اسخخر: 
 . (252، 5: ج2038صدوق،  نشیخاسر( 

اقرار به خلق تقدیریع  اند،نقل کردهدر روایر دیگری که فضل بن شانان از اما  رضا
ه شخناسانده شدبیر من حقیقی و شخیعه اهلؤعنوان یشی از باورهای مافعال بندگان به

 .(22: 2015صدوق،  نشیخاسر 
دهنده این واقعیر اسر که اعمال انسان کاربرد واژه خلق نسبر به تقدیرع اعمال نشان

 ،ودشفعل خداوند اسر و بر پایه علم و اراده واقع می« خلق»با خداوند نیز نسخبتی دارد. 
بلشه در  ،جاسخخر که عمل انسخخان در تشوین، مصلوق خداوند نیسخخراما نشته مهم این

مصلوق خداوند اسر. یعنی خداوند حدود و مشصاات این فعل را معین « تقدیر»مرحله 
کرده اسخخر. بر پایه توضخخیحی که در روایات آمده بود همه افعال، متعلق اراده و مشخخیر 

لق نه خ ،اما اراده و مشیر نیز در راستای تقدیر و خلق تقدیری اسر ،خداوند نیز هسختند
و  تندهستحر نظا  مشیر، اراده، تقدیر و قضا  آدمی لهمه افعا ،به عبارت دیگر تشوینی.

، ولی این مشخخیر و اراده به معنای اراده تشوینی خداوند که شخخوندمیبا انن االهی محقق 
تعیین حدود و تحقق علمی  ،نصواهد بود، بلشه این اراده و مشخخیر ،ناپذیر اسخخرتصلف

 شود و بر اساس اینفراهم می فعل اسر که بر پایه آن مقدمات و شرایط برای فاعل مصتار
توان گفر هیچ فعلی بدون می ،تقدیر، انسخان اسختطاعر فعل را دارا خواهد شد. بنابراین

زیرا اگر تقدیر نشده  ارخ نصواهد داد ،آنشه تقدیر شخده باشخدیاراده و مشخیر خداوند و ب
نن و ارادۀ ایفعل نصواهد بود و هیچ فاعلی ب اسخختطاعر آن فعل در اختیار فاعلع  ،باشخخد

 ،ر عالم اسخخرمالک و مدبّ متعال، خداوند که از آنجا  و فعلی نصواهد داشخخر خخداوند
 مالشیر او ،کند و البتهها تملیک میهموسخخر که قدرت و اسخختطاعر فعل را به انسخخان

 همچنان محفوظ اسر.همواره و 

 بین االمرین تبیین امر  

ارائه بیرکوفه با نقل روایات اهلآنچه بیان شد تاویری اسر که اصحاب امامیه در 



ت
ل بی

م اه
ک 

مه 
صلنا

و ف
د

 
ماره

ش
 ۲

ان 
مست

و ز
ییز 

،  پا
 

49
31

  

 

 

5۲ 

اصخخحاب امامیه در کوفه، نفی جبر و نفی  ۀکه هم ادعخا کردتوان تردیخد میانخد و بیداده
پردازی ظریهن ۀحتی آن دسته که پا به عرصا عنوان اصلی مسلم پذیرفته بودندتفویَ را به

دند. در ر استوار بودر نفی جبر و تفویَ بر این باوگذاشختند، با نقل روایات ائمهنمی
این گروه اگرچه »روشخنی وضعیر این گروه تاویر شده و آمده اسر: گزارش اشخعری به

 -اما معتقدند جبر  ،دندهتبیینی از مصلوق یخا غیر مصلوق بودن افعخال انسخخان ارایخه نمی
 ارباطل اس - گویندمعتزله می گونه کهآن - و نیز تفویَ - جهمیه معتقدندگونه که همان

 . (42: 2433اشعری، ندر این زمینه آمده اسر بیرزیرا روایر از اهل
همچنین از منظر اصخخحاب امامیه در کوفه، فرد مشلف اسخختطاعر بر فعل و اراده آزاد 

خداوند و نظا  تقدیر گره خورده اسر. در این میان،  ۀدادارد و از سوی دیگر فاعلیر او با ار
 دریافر و نقلبیرافزون بر روایاتی که از اهل پرداز مخدرسخخه کوفه،متشلمخان نظریخه

 ند.ادده میئارا نیز هاییسازی این معارف، نظریهدر تالش برای تبیین و نظا و کردند می
من الطاق، هشا  بن سالم در تقابل با ؤکوفه مثل زراره، م که متشلمانع  پیشختر اشاره شد

کید د «اسختطاعر پیش از تشلیف»جبرگرا، بر  ۀنظری انند اشتند و حتی استطاعر را همتأ
که به نمعتزله و برای آ ۀاما در تقابل با اندیش ،کردندمعتزله به صحر و سالمر تفسیر می

یر نقش فعال خداوند در تدب ۀدهندُبعد دیگری در مسخئله که نشان ،تفویَ گرفتار نشخوند
کید بر استطاعر گوشزد می  کردند.عالم هستی اسر را در کنار تأ

کرد اسختطاعر همان صحر اسر و الطاق که گمان میمنؤر گزارش اشخعری، مبنا ب
استطاعر دارد، به این نشته نیز انعان داشر که  یطبیعتا  هر انسان سالم و صحیح الجسم

قع فعلی وا ،فعل کافی نیسخخر و تا مشخخیر خداوند نباشخخد وجود اسخختطاعر برای تحققع 
 .  (40: 2433اشعری، نشود نمی

بینیما نیز میرا در عرض عقیده حمز  بن حمران به پیشگاه اما  صادقهمین دیدگاه 
 عرض کرد: حمز  بن حمران به اما  صادق ،بنا بر گزارش کلینی

ن ي ُقوُل  رع نَّ  أا ها  رع كا  اللخَّ ارا با الای تا عا تا ْم  وا فع  لا ل  ادا  ُیشا با ا اْلعع یُعونا  الا  ما طع تا سخخْ ْم  یا لا  وا

ْفُهْم  ل  الَّ  ُیشا ا رع یُقونا یُ  ما ُهْم  وا  طع نَّ ُعونا  الا  أا نا اخخْ ْیئا   یا ْن  شخخا كا  مع لع
الَّ  نا ادا ع  رع را إع هع  بع

 اللَّ

هع  تع یئا شخخع ما هع  وا ائع
ضخخا قا هع  وا رع

دا قا الا  وا الا  قا قا ا فا ذا یُن  ها هع  دع
ي اللَّ ذع

ا الَّ نا ْیهع  أا لا ائعي عا آبا نکلینی، « وا
 (.215: 2، ج2433

حمز  بن حمران بر این بود که انسخخان در این گزارش آمده اسخخر، باور گونخه کخه همخان
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تشلیف از سوی خداوند وجود  ،استطاعر دارد و اگر استطاعر پیش از فعل موجود نباشد
نهایی برای تحقق فعل کافی نیسر و تنها اموری در عالم تاما استطاعر به ،نصواهد داشر

 شود که اراده و مشیر خداوند بدان تعلق گرفته باشد.تشوین واقع می
همین دیدگاه را حمز  بن حمران به عمویش زراره  ،گزارشی که کّشی نقل کرده اسردر 

 را اسخختطاعر ۀدانیم که زراره از نصسخختین کسخخانی بود که نظرینیز نسخخبر داده اسخخر. می
رد و به کاسخختطاعر پیش از فعل دفاع می ۀشخخدت از نظریتبیین کرد و به لحاظ کالمیبه

را چنین  اودیخدگاه  ،متهم بود. حمزه برای رفع اتهخا  از زرارهبودن  ریدا همین دلیخل بخه قخا 
 حشایر کرده اسر: 

نَّ  ها  رع زَّ  اللَّ لَّ  عا جا ْم  وا فع  لا ل  ادا  ُیشا با الَّ  اْلعع ا رع یُقونا  ما ُهْم  ُیطع نَّ أا ْن  وا ُلوا لا ْعما الَّ  یا ْن  رع  أا

اءا  شا هُ  یا یُد  اللَّ ُیرع ي  وا ْقضع یا    (.241: 2430نکّشی، وا
در سوی دیگر، هشا  بن حشم و اصحابش با تقریری متفاوت از استطاعر، بر همین باور 

کید داشختند و همان گونه که پیشختر اشخاره شد، هشا  استطاعر را به همۀ آن چیزی که تأ
گویی استطاعر در دید هشا ، ا (12: 5333ناشعری، کرد برای تحقق فعل الز  اسر، تفسیر می

ان و مشیر خداوند اسر که نبودع هر یک، مستلز  نبودع استطاعر از مشخیر انس ایآمیزه
 انسان باشد، ۀاما اگر مفهو  استطاعر، بازبستۀ مشیر خداوند و اراد ،انسخان خواهد بود

توان گفر انسخان مستطیع بوده که آن فعل تحقق خارجی یافته باشد و از گاه زمانی میآن
وارد من الله( متوقف شده  نسببی  فعل خداوندآنجا که تحقق خارجی فعل از نظر هشا  بر 

اند که وی اعمال انسخخان را مصلوق خداوند گمان کرده ،ی همچون اشخخعریبرخاسخخر، 
 .(43: 2433اشعری، نشمارد می

ه متشلمان ک بود در این جبرگرا و تفویضیبا دیدگاه  امامیه ۀدر حقیقر نقطه تمایز نظری
تطاعر پیش از تشلیف، آن را مقید به مشیر و امامیه در عین باور به ضخرورت وجود اسخ

افعال انسخخان نقشی  ۀدانسختند و برای خداوند در تدبیر عالم، حتی در حوزارادۀ االهی می
، اما این نقش هرگز به معنای انحاار ایجاد کردن در وضعیر گرفتنددر نظر میاسخاسی 

 شیر امور عالم، ارادهیعنی فاعلیر خداوند و نقش خداوند در تم ،پیش روی انسان نیسر
 کند.انسان را محدود نمی

در حدیثی  «بین االمرین أمری » ۀنظری ۀبیانی کامل و تبیینی رسخا از فاعلیر انسان بر پای
برای بزرگان از اصحاب خویش بیان  بارچندیننیز قدسی وارد شده اسر که اما  رضا
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علی وشخخاء و احمد بن اند. یونس بن عبد الرحمن، صخخفوان بن یحیی، حسخخن بن فرموده
محمد بن ابی ناخر بزنطی از مشایخ بزرگ مدرسۀ کوفه هر کدا  در مجلسی این حدیث 

 اند که فرمود: شنیدهقدسی را از اما  رضا
ا  كا ما ْفسخخع نا اُء لع ي تاشخخا ذع

ْنرا الَّ ي ُکْنرا أا تع یَّ شخخع ما  بع
ا اْبنا آدا ا ی یا الا عا تا كا وا ارا با ُه تا الا اللَّ قا

ُق  بع
اُء وا ْلُتكا تاشخخا عا ي جا تع یا ْعاخخع ی ما لا یرا عا وع

ي قا تع ْعما نع بع
ي وا ائعضخخع را يَّ فا لا  رع

را یخْ دَّ ي أا تع وَّ
ّیا   وع

یرا  قا اخع یعا  با مع ْن  - سخا مع
ٍة فا ئا ی  ْن سا كا مع ما أاصابا هع وا

نا اللَّ مع
ٍة فا نا سا ْن حا كا مع ما أاصابا

كا  ْفسخع ْنرا  نا أا ْنكا وا كا مع اتع
نا سا حا ی بع

ْولا ا أا نا كا أا لع
نا ن ي الا وا كا أا لع

نا ي وا ن  كا مع اتع
ئا ی  سا ی بع

ْولا أا
ُل  ْفعا ا أا مَّ ُل عا أا ُلون ُأسخْ ُهْم ُیْسئا : 2، ج2433ا کلینی، 042: 2420ا حمیری، 542: 2، ج2032نبرقی،  وا

   (.040 ،043، 008: 2422صدوق،  ا شیخ223،220

ان حقیقتا  که انسخخآن نصسخخرمهم و دقیق نهفته اسخخرا  ۀدر این حدیث شخخریف چند نشت
اگر  «کنر انر الذی تشاء لنفسک ما تشاء»کند اختیار دارد و آنچه بصواهد را مشیر می

یعنی خداوند مشیر کرده که انسان  وند دارد،چه این اختیار را به مشخیر و خواسخر خدا
 دارای اختیار و اراده آزاد باشد. 

جا  فعل و تحقق عمل در ، اما برای اندارداختیار عمل  هرچندکه انسخخان دو  این ۀنشت
شخخود. فرایَ و خارج، نیازمند قدرت و توانی اسخخر که آن نیز از سخخوی خداوند اعطا می

همچنین به نعمر و قدرتی که از  ،دنشخخوانجا  می ،دهداعمال نیک به قدرتی که خدا می
یابد. در روایر حسن بن علی وشاء سوی پروردگار ارزانی شده توان بر معایر و گناه می

یكا »مده اسخر: آ ا فع ْلُتها عا ي جا تع
يا الَّ تع ُقوَّ يا بع اصع عا ْلرا اْلما مع

گناهان را به قدرتی که من در تو  اعا
 «.قرار داد  انجا  دادی

هایی که انسخخان در اختیار دارد و نعمر دیگرتوجه به این نشته مهم اسخخر که قدرت و 
و د  به د  از سوی  ندیک ناتی انسان نیستهیچ ،شخودمند میعنوان ابزار عمل از آن بهرهبه

که من در این لحظه قدرت  ادعا کندتواند دا کسخخی نمینشخخوخداوند اعطا و تملیک می
توانم هر عملی را انجا  دهم. چه بسخخیار مواردی که فرد اراده پس در لحظه بعد می ،دار 

کند دسخختش را حرکر اده میار ا برای مثال،شخخودمی گرفته اما قدرت از او ،عملی را دارد
در چنین حالتی اگرچه اراده فعل وجود دارد و فرد هم برد و از او فرمان نمیاما دسر  ،دهد

ای پیش هم قدرت و ابزار عمل را حقیقتا  اهتما  به فعل داشته و اراده جدی دارد، تا لحظه
 چون اعطای قدرت ،در اختیار داشر، اما در این لحظه قادر به انجا  فعل نیسر. بنابراین
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تعالی و بر ها و مقدمات تحقق فعل در عالم خارج، به اراده و مشخخیر حقنعمردیگر و 
تدبیر و سخخلطنر خداوند خارج  ۀاسخخاس نظا  تقدیر اسخخر، فعل فاعل مصتار نیز از حوز

اگرچه انسخخان در اراده و حقیقرع فاعلیتش مصتار اسخخر، اما تحقق  ،نیسخخر. به بیان دیگر
 او نیازمند مقدماتی اسر که تابع قوانین نظا  تشوین اسر. تشوینی فعل

 ۀدهد، بلشه همانسخان حقیقتا  آزاد اسر و هیچ طاعر و معایتی را به جبر انجا  نمی
اعمال او به اختیار و قدرتی اسخر که خداوند به او داده اسر، اما اراده او بر ارادۀ خداوند 

شخخود که خداوند به اراده ری واقع نمیشخخود و در ملک و سخخلطنر االهی امغالب نمی
 تشوینی خالف آن را اراده کرده باشد.

نقل کرده صدوق به طریق خود از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین در گزارشی که شیخ
فرمایند: خداوند به داوود میاسخخر، این ارتبخاط بخه زیبخایی بیان شخخده اسخخرا اما 

ا ایا » وحی کرد:نبی یُد  ودُ ودا یُد  ُترع ُأرع الا  وا ُشوُن  وا الَّ  یا ا رع یُد  ما ْن  ُأرع إع
ْمرا  فا لا سخخْ ا أا ما یُد  لع  ُأرع

كا  ْیتخُ ْعطا ا أا یخُد  مخا ْن  ُترع رع ْم  وا ْم  لا لع ا ُتسخخْ مخا یخُد  لع كا  ُأرع ْبتخُ ْتعا ا أا یمخا یُد  فع ُشوُن  الا  ُثمَّ  ُترع الَّ  یا ا رع  ما

یُد   . (003: 2422، صدوق نشیخ  «ُأرع
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