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  مقدمه

این دین پیروان و مخاطبان خـود را بـه    ،زمان ظهور اسالم به عنوان یک مکتب الهی و عقالنی از
با توجه بـه گسـترش اسـالم و طـرح مسـائل       .خواند هاي آن فرا می تفکر و تعمق در دین و آموزه

بحـث دربـاره جبـر و     ،جدید از سوي متفکران و اندیشمندان مختلف در همان قرون اولیـه اسـالم  
پژوهـان   دیـن  دارتـرین مسـائلی دانسـت کـه     توان یکی از ریشه این بحث را می .رواج یافتاختیار 

از نظرها در ایـن زمینـه    ریشه و نقطه آغاز بسیاري .نظر و ابراز عقیده پرداختندپیرامون آن به اظهار
 ،به حق یا به نـاحق  ،متفکران اسالمی به واسطه انس با قرآن .توان در قرآن و روایات جست را می
دادند و از قرآن براي تأییـد   کردند و به دین نسبت می هایی را از این کتاب الهی استخراج می آموزه

شـود   دیده مـی  روشنیدر قرآن به  مسئلهاین  .جستند هاي مخالف خود بهره می یا مقابله با دیدگاه
ان را موجـودي  انسـ  ،برخـی از آیـات   مثالً ،خوانی ندارند ا برخی دیگر همکه برخی آیات به ظاهر ب

بـه  ثواب و پاداش اخروي را  ،تکالیف الهی عمل کند و این عمل براساسدانند که باید  ل میئومس
در سـیطره خواسـت و اراده    ،انسان و تمـام افعـال او   ،در مقابل در برخی دیگر از آیات .دنبال دارد

 آنکـه جـز   ،جهـد  مان نمیخدا بخواهد و تیري از ک آنکهآورد مگر  انسان ایمان نمی ،الهی قرار دارد
  .توان آن را به خدا نسبت داد می

جمـع بـین    ،فالسفه و عرفـا  به وسیلهبیان شده  حل راهاین مقاله در صدد آن است که با بیان 
علم و قدرت نامتناهی خداوند کـه حـاکی    ؛ زیرااین آیات و رفع تعارض ظاهري آنها را آشکار سازد

همین سیطره و قـدرت الهـی    براساس با اراده انسان که ،تاز سیطره و جباریت او بر مخلوقات اس
در جایگاه خود قـرار دارد و تعارضـی میـان آنهـا      هریکداراي اختیار شده است قابل جمع است و 

همـان علـم و اراده الهـی     ؛ زیـرا موجب محدودیت علم و اراده خداوند نیسـت  ،اراده انسان .نیست
به انسان نسبت دارد چـون   ،ولی در عین حال ؛تصور کردتوان آن را مستقل از خداوند  است و نمی
  .اي از مراتب ظهور وجود نامتناهی است انسان مرتبه

  جبر در قرآن. 1

شـکی   ،انسـان در کارهـاي خـود مختـار اسـت      ،هاي اسـالمی  آموزه براساساینکه  در ،به نظر ما
ان در نظـر گرفتـه   اساس وحی و ارسال رسل و ثواب و عقابی کـه بـراي اعمـال انسـ     زیرا ؛نیست
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 ،اسـتوار اسـت و بـدون آن    ،تنهـا بـر پایـه اختیـار     ،فلسفه آفرینش انسان ،طور کلی بهشده است و 
چنـین   ،از برخـی آیـات قـرآن    ،با ایـن وجـود   ولی ؛رسد به نظر میناپذیر  توجیه ،تمامی این مسائل

تنهـایی در   مختـار نیسـت و قـدرت و اراده الهـی بـه      ،شود که انسان در کارهـاي خـود   توهم می
هـر فعلـی کـه از     ،این آیات براساس .تابد اي را در کنار خود بر نمی جهان جاري است و هیچ اراده

 .توان به حقیقت بـه مخلـوق نسـبت داد    زند به خدا نسبت دارد و هیچ فعلی را نمی مخلوق سر می
واللَّـه  « :نیمخـوا  مـی  96در سـوره صـافات آیـه     :کنـیم  اکنون به چند نمونه از این آیات اشاره می

ایـن آیـه نـوعی    » .دهیـد را خلـق کـرده اسـت     خداوند شما و آنچه انجام می ؛خَلَقَکم وما تَعملُونَ
پـس   ،سـاخته خداونـد اسـت    ،اگر انسان و هر مخلوق دیگـري  ؛ زیراکند قیاس اولویت را بیان می

نبایـد آن را بـه مخلـوق    فعل خداونـد اسـت و    ،شود نیز افعالی که از آنها صادر می ،به طریق اولی
در حقیقـت بـه    ،یـا بـدون آن   ،چه از روي اراده باشـد  ،هر فعلی چه نیک باشد و چه بد .نسبت داد

  .خداوند نسبت دارد و مخلوقی از مخلوقات خداوند است
ـ فَلَم تَقْتُلُوهم ولکنَّ اللَّه قَتَلَهم وما رم« :خوانیم سوره انفال می 17در آیه  ـ مإِذ ر تی ولکـنَّ   تی

اي پیامبر که به آنهـا چیـز    ؛بلکه خداوند آنها را کشت ،این شما نبودید که آنها را کشتید ؛اللَّه رمى
بـه   ،کشتن دشمن و انداختن سنگ و تیر به آنهـا  .»بلکه خدا انداخت ،این تو نبودي ،پرتاب کردي

آیا این چیزي جـز جبـر    ،دهد ت میدر حالی که انسان این کارها را به خود نسب ،خداوند نسبت دارد
  :سوره نساء 79و  78داوند در آیات همچنین خ .انسان استبودن  اراده و بی

بهم سیئَۀٌ یقُولُوا  إِن تُصو ند اللَّهنْ عم نَۀٌ یقُولُوا هذهسح مهب إِن تُص
الَ یکـادونَ   عندك قُلْ کلٌّ منْ عند اللَّه فَمالِ هؤُالَء الْقَومِ هذه من

ما أَصابک منْ حسنَۀٍ فَمنَ اللَّه وما أَصابک مـن   ؛یفْقَهونَ حدیثاً
  ؛سیئَۀٍ فَمن نَفْسک

گویند این از خداست و اگـر سـیئه و    می ،اگر به آنها حسنه و پیروزي برسد
پس چرا  .بگو همه اینها از خداست ،گویند این از توست می ،شکستی برسد

ها بـه تـو    آري آنچه از نیکی .وه حاضر نیستند سخنی را درك کننداین گر
از سـوي خـود    ،رسـد  به تـو مـی   از طرف خداست و آنچه از بدي ،رسد می

  .)79و  78 :نساء( توست
نیکـی را از جانـب    ،شود و در آیه بعد در این آیه ابتدا کارهاي نیک و بد به خدا نسبت داده می

کارهاي نیک منسـتب بـه خداونـد     اگر واقعاً .کند ه انسان منتسب میها را ب داند و بدي خداوند می
کند؟ زیرا او کاري انجـام نـداده    است پس چرا انسان به واسطه انجام آنها لیاقت بهشت را پیدا می
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نمونه دیگر بر این مطلب آن است که در چنـد آیـه از قـرآن هـدایت      .که شایسته این پاداش باشد
صـرَاط    واللَّه یهدي من یشَـاءإِلَى « :213سوره بقره آیه  :ه شده استادمؤمنان به خداوند نسبت د

نادیـده   ،هدایت مردم به خداوند نسبت داده شده و نقش پیامبر به ظـاهر  ،در همان سوره» مستَقیمٍ
از  پـس  ،در سـوره انعـام  » لَیس علَیک هداهم ولکنَّ اللَّـه یهـدي مـن یشَـاء    « :انگاشته شده است

سـپس   ،دهـد  بـرد و هـدایت آنهـا را بـه خـود نسـبت مـی        یادکردي از انبیاء الهی و از آنها نام می
  .)88 :انعام( »ذلک هدى اللَّه یهدي بِه من یشَاء منْ عباده« :فرماید می

ومـا  « :منـوط بـه اراده خداونـد شـده اسـت      ،خواسـت و اراده انسـان   ،سوره یونس 30در آیه 
اهللا یقـول یـابن    ان« :آمده استدر این باره  در روایتی از پیامبر اکرم» إِلَّا أَن یشَاء اللَّه تَشَاؤُونَ

کنت انت الذي ترید لنفسک مـا   ،و بارادتی ،بمشیئتی کنت انت الذي تشاء لنفسک ما تشاء ،آدم
ت کـه  اي قابل طرح اس شبهه ،این آیات براساسنتیجه آنکه  )94، ص5ج ،1404مجلسی، ( »ترید

تمـام حرکـات و افعـال مخلوقـات را      ،اگر انسان در افعال خود نقشی ندارد و توحید افعالی خداوند
وحی و تکلیف و نظام کیفر  مسئلهپس » الوجود اال اهللا المؤثر فی«گرداند و  منتسب به خداوند می

  پذیر است؟ چگونه توجیه ،و پاداش
آیات نیز موهم این هستند کـه علـم خداونـد و     برخی ،غیر از آیات بیانگر توحید افعالی خداوند

سـوره   59خداوند در آیه  .گذارند جایی براي اختیار و اراده آزاد انسان باقی نمی ،قدرت مطلق الهی
من ورقَۀٍ  وعنده مفَاتح الْغَیبِ الَیعلَمها إِلَّا هو ویعلَم ما فی الْبرِّ والْبحرِ وما تَسقُطُ« :فرماید انعام می

علـم خداونـد بـه    » إِلَّا یعلَمها والَ حبۀٍ فی ظُلُمات الْأَرضِ والَ رطْبٍ والَیابِسٍ إِلَّا فی کتَابٍ مبِـینٍ 
گـذارد؟ اگـر    آیـا جـایی بـراي اراده انسـان مـی      ،اي در دل خاك است جزئیات که حتی شامل دانه

پـس متعلـق اراده انسـان نیـز بایـد از قبـل        ،اوند هستندتمام امور معلوم خد ،علم خداوند براساس
مـا أَصـاب   « :آمده است 22نیز در سوره حدید آیه  .معلوم باشد و این با اراده آزاد قابل جمع نیست

نه  هیچ مصیبتی در زمین و ؛من مصیبۀٍ فی الْأَرضِ والَ فی أَنفُسکم إِلَّا فی کتَابٍ من قَبلِ أَن نَبرَأَها
زمـین را بیـافرینیم در لـوح محفـوظ      آنکههمه آنها قبل از اینکه  دهد مگر در وجود شما روي نمی

سوره سبأ چنـین بـه آن اشـاره     3  این علم گسترده خداوند به جزئیات است که در آیه» .ثبت است
الَ فی الْأَرضِ والَ أَصغَرُمن ذلک عالمِ الْغَیبِ الَ یعزُب عنْه مثْقَالُ ذرةٍ فی السماوات و« :شده است

اي در آسـمانها   به اندازه سنگینی ذره ،خداوندي که از غیب آگاه است ؛والَ أَکبرُ إِلَّا فی کتَابٍ مبِینٍ
در کتـابی آشـکار   اینکـه   مگـر  ،و زمین از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتـر 

وما من دابۀٍ فـی الْـأَرضِ إِالَ علَـى    « :فرماید سوره هود می 6وند در آیه همچنین خدا» .ثبت است
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 اي در زمـین نیسـت مگـر    هیچ جنبنده ؛اللَّه رِزقُها ویعلَم مستَقَرَّها ومستَودعها کلٌّ فی کتَابٍ مبِینٍ
همـه اینهـا در کتـاب     ،انـد د او قرارگاه و محـل نقـل و انتقـالش را مـی     ،روزي او با خداستاینکه 

 :سوره حجـر نیـز قابـل توجـه اسـت      21در انتها به عنوان آخرین نمونه آیه » .آشکاري ثبت است
و خزائن همه چیز تنها نزد ماست ولـی   ؛ء إِلَّا عنْدنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ وإِن من شَی«

خـزائن خداونـد را مقـدرات الهـی      ،جمعی از مفسـران » .کنیم نازل نمی ما جز به اندازه معین آن را
  .شود آن امور عالم اداره می براساساند که  تفسیر کرده

  شده در کالم و فلسفه مشاءهاي ذکر حل راه. 2

داننـد از   آیاتی که موهم جبر هستند و آیاتی که انسان را داراي اختیار و مکلف می میانبراي جمع 
ـ    .ذکر شده است گوناگونیهاي  حل راهاسالمی  سوي متفکران ه تبعیـت از ائمـه   متکلمـان شـیعه ب

 »االمـرین  الجبر و التفویض بل امر بین«در احادیث آمده است که  .االمرین شدند قائل به امر بین
وجـود دارد   گونـاگونی اقـوال   ،چیست االمرین بینمراد از امر اینکه  البته در .)18ح ،11صهمان، (

انجامد و ما تنها به ذکر نظریه مختار که برگرفته از عرفـان و فلسـفه    مه آنها به درازا میکه ذکر ه
انسان در کارهایی کـه در   ،از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان شیعه .اسالمی است بسنده خواهیم کرد

در ایـن امـور بـا فلسـفه     بـودن   مختار است و مجبـور  ،و تکلیف دارد مسئولیتنسبت به آنها  ،شرع
 ه تمام معنا مجبور است و نه کامالًانسان نه ب ،در نظر ایشان .شریع و خلقت انسان سازگار نیستت

ن علمـاء امامیـه و   مذهب محققا« :این دیدگاه را چنین نقل کرده است الرزاق الهیجیعبد .مختار
 »واسطه و مخلوق خداست بـا واسـطه   فعل بنده مخلوق بنده است بی :جمهور حکماست که گویند

 ،در شرح رساله علم ،الدین طوسیخواجه نصیر :گوید وي در ادامه می )327ص ،1388 ،هیجیال(
  .است  را به همین معنا تفسیر کرده االمرین بینامر 

بر این اساس اراده و قدرت انسان در انجام افعال وي مؤثر است و چون در طول اراده خداونـد  
در اینجـا جـاي ایـن پرسـش      .د و هم به خداونـد توان هم به انسان نسبت دا این فعل را می ،است

مستقل از اراده خداسـت و بـه صـورت     ،است که آیا این اراده و اختیاري که در طول اراده خداست
جزئی از علت تامه براي تحقق فعل ارادي است یا آنکه مستقل از اراده خداوند نیست؟ بـه عبـارت   

د آزاد اسـت و خداونـد اجـازه    آیا در متعلق اراده خو ،دتواند اراده کن می ،به اراده خدا کهان دیگر انس
انسـان در متعلـق اراده خـویش     آنکهخواهد اراده کند یا  میهرچه  کردن را به او داده است که اراده
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ی خداونـد و ایـن واقعیـت اسـت کـه      توحید افعـال  ،نیز مستقل از خداوند نیست؟ منشأ این پرسش
انسان و تمام افعال او تحـت   ،هاي دینی آموزه براساسبه آنکه  با توجه .»اهللالوجود اال مؤثر فیال«

در طـول   ،اي مسـتقل  اراده ،توان بـراي انسـان   باید پذیرفت که نمی ،قدرت و سیطره الهی هستند
 ،همچون علتی اعدادي اسـت تـا خداونـد خـود     ،بلکه انسان و اراده او .اراده خداوند در نظر گرفت

پس قدرت مطلق الهـی جـایی بـراي انسـان و      .را به فعلیت برساند اراده کند و خود فعل مستقیماً
تـوان بـراي انسـان     بر ایـن اسـاس نمـی    .سازد گذارد و همه را مقهور خویش می اراده او باقی نمی

انـد   و متکلمـان شـیعی داده   الهی در نظر گرفت و پاسـخی کـه حکمـا   اي حتی در طول اراده  اراده
  .نیازمند تکمله و متمم است

 آنکـه با توجه به  ؛ زیراالوجود طرح شده است کال در رابطه وجود ممکنات و واجباین اشنظیر 
جاي این پرسش است که آیا وجود ممکنات کـه   ،حقیقت واحد داراي مراتب تشکیکی باشد ،وجود

تواننـد داشـته باشـند؟ وجـود      براي خود وجودي مستقل مـی  ،مرتبه ضعیفی از وجود واجب هستند
تر بـه آنهـا اعطـا     وجودي است از آن خود آنها که از جانب وجود قوي ،تشکیکیممکنات در نظام 

باید توجـه   .این وجود مستقل از واجب و در مراتب مادون آن است ،ولی در هر صورت ؛شده است
هـاي   وجود ،یناهیدر کنار وجود الاینکه  نهایت خداوند و با توجه به وجود بی ،داشت که این پاسخ

رود  قابل قبول نیست و بر این اساس نظام تشکیکی وجود زیر سؤال مـی  ،نیستدیگر قابل تصور 
حال با توجـه بـه    .)50ـ47ص ،1382 شیرازي،( و باید جاي خود را به وحدت شخصی وجود بدهد

جایگاه وجود ممکنات را چگونه باید توجیه کرد؟ این پرسـش نظیـر همـان پرسـش      ،وحدت وجود
 ،علتی مستقل نیسـت  ،هیچ موجودياینکه  متناهی خداوند ونا ماست که با قدرت مسئلهمطرح در 

توان به انسان منتسب دانست؟ از آنجا که اصل ادعاي وحـدت شخصـی    اراده انسان را چگونه می
اراده انسـان را نیـز بتـوان در     مسـئله توان انتظار داشت که پاسخ  می ،وجود از طرف عرفا طرح شد

  .اید یکسان باشدها ب زیرا سنخ پاسخ ،کالم آنها جست

  عرفا حل راه. 3

اي  عرصـه  ،نهایـت حـق   وجود بـی  ،دیدگاه عرفا که قائل به وحدت شخصی وجود هستند براساس
توجیه و تبیین عرفا از وجود ممکنـات و افعـال    ،بر این اساس .گذارد براي وجودي دیگر باقی نمی

ث ما مربوط بـه اختیـار انسـان    آنها و نقش ایشان در افعال اختیاریشان چگونه است؟ البته چون بح
ایشـان در آن   حـل  راهولـی از   ؛است به وجود ممکنات در کنار وجود مطلق حق نخواهیم پرداخـت 
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گونه کـه تکثـر مخلوقـات انکـار      همان ،در دیدگاه عرفا .توان بهره برد نیز می مسئلهدر این  مسئله
تهـی ایـن اراده و قـدرت مظهـر و     من ،قدرت و اراده اختیاري آنها نیز جـاي انکـار نـدارد    ،شود نمی
 .اي مستقل در کنـار اراده و قـدرت الهـی    اي از قدرت مطلق حق تعالی است نه قدرت و اراده جلوه

ظهور و بروز دارد که یکی از آنهـا اراده و قـدرتی اسـت     گوناگونیهاي  قدرت و اراده الهی به گونه
ده مطلق است که به صورت مقیـد  که در انسان تجلی کرده است که در حقیقت همان قدرت و ارا

شود در حقیقت همان فعـل خداسـت در مرتبـه     فعلی که به انسان نسبت داده می .بروز کرده است
گونه که وجود انسان همان وجود خداست منتهی به نحو مقید و در مرتبـه ظهـورات    همان ،انسان

ـ    عربی ابن .حق وي ایـن   .ه خداونـد معتقد است افعال انسان هم به انسان منتسب اسـت و هـم ب
 .کند که هم توحید افعالی خداوند محفوظ بماند و هـم اختیـار انسـان    اي بیان می سخن را به گونه

زیرا از لـوازم و ذاتیـات    ؛عبد مجبور به اختیار است و اختیار براي انسان ضرورت دارد :گوید وي می
ـ  ،علم حق تعـالی بـه اشـیا    ،چنین در دیدگاه وي هم .وجود انسان است یش از ایجـاد نـافی اراده   پ

  .)630ـ607، ص2همان، ج / 727، ص1، ج1405عربی،  ابن( انسان نیست
اثر وجود واحد اسـت و چـون وجـود     ،هر اثري که در هستی دیده شود ،وحدت وجود براساس

کثرات معـدوم و   ،در این میان .توان انتظار اثر و تأثیر داشت نمی ،وجودياز کثرات غیر ،واحد است
 ؛هیچ قیـدي نـدارد   ،وجود مطلق حق .نیستند بلکه تعینات و ظهورات همان وجود واحدند ناموجود

انـد و بـه ظهـور     همان وجود مطلقند کـه قیـد خـورده    ،آنها در حقیقت .ولی وجود ممکنات مقیدند
در حقیقت اثر حق است کـه   ،اگر داراي آثاري باشند ،این موجودات متکثر که حق مقیدند .اند کرده

آنهـا   داراي قوایی است که بـا   که نادر انس ،بر این اساس .تعینی خاص ظهور یافته استدر قالب 
تحـت   ...محرکـه و  ،مخیله ،چون تمام قواي معقوله ،دهد و داراي تأثیر و افعال است کار انجام می

عـین   ،حـق  ،معتقـد اسـت   عربی ابن .افعال او نیز به حق نسبت دارد ،سیطره و قدرت حق هستند
ولـی بـه کارگیرنـده     ؛کنند قواي عبد کار می ،کند است و اوست که در انسان تصرف می قواي عبد

مـن  « :گوید داند که در آن از قول خداوند می وي دلیل این مدعا را سخن پیامبر می .آن حق است
  ).20، ص1، جهمان( »گوش و چشم و دست عبد هستم

سهم انسان نیز در این میـان محفـوظ    ولی ؛تمام افعال صادر از انسان از آن حق استاینکه  با
تـوان گفـت همـان حـق      همان حق مقید اسـت و مـی   ،انسان چون جلوه و ظهور حق است .است
 ،انسان مظهر و تعین حق است پس به خودي خـود  .زیرا در دل هر مطلق مقید موجود است ؛است
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ورت انسـان  توان گفت حق است که بـه صـ   می .وجودي مستقل ندارد و به وجود حق موجود است
چون مظهـر حـق    ،توان براي او آثار و افعالی در نظر گرفت پس از یک سو می ،گر شده است  جلوه

مظهري از وجود حق اسـت   ،است و این آثار را به خود او نسبت داد و از سوي دیگر چون وجودش
ص خـال  طـور  بـه معتقـد اسـت کـه     عربـی  ابـن  .باید تمام آثار و افعالش را به حق منتسب دانست

درسـت اسـت و اگـر     ،اگـر بگـویی فعـل خداسـت     .کسی است آنچهتوان گفت فعل انسان از  نمی
امـر عبـد بـه تکلیـف درسـت       ،زیرا اگر چنین نباشـد  ؛نیز درست است ،بگویی از آن مخلوق است

  .)77ص ،همان( شود نمی
ـ   ،زیرا به نظر وي ؛داند نه مجبور عبد را در افعالش مختار می عربی ابن ف سـازگار  جبر بـا تکلی
داند بلکه او را مضطر بـه ایـن    وي نه تنها عبد را مختار می ).42، ص1، ج1405عربی،  ابن( نیست

چـون حـق    .او معتقد است انسان همچون حق است که در اختیار خود مجبور است .داند اختیار می
از آن  گـاه  هـیچ علم خود عمل کند و  براساستابع علم خود است پس گویا مجبور است که  ،تعالی

بـه   .او نیسـت شـدن   موجـب مجبـور   ؛خیزد میاین اجباري که از ذات حق بر .کند علم تخطی نمی
عـین ثابـت    براسـاس خاسته از ذات و منتهی اختیاري که بر ،انسان نیز مختار است ،همین صورت

ولی چـون عـین ثابـت     ؛عین ثابت خود عمل کند براساسمجبور است اینکه  پس انسان با ،اوست
موجب جبر نیست بلکه مقتضاي  ،آن براساسکردن  عمل ،دهد ذاتیات او را تشکیل میهر شخص 

بـه گفتـه    .کنـد  عـین ثابـت را طلـب مـی     براساسذات و از لوازم ذات است و ذات عمل اختیاري 
زیـرا او   ؛بینـد  کارهایش را به نحو حتمیت مـی  ،کسی که به اصل خود توجه داشته باشد ،عربی ابن

چنین اسـت و او گفتـه اسـت     ،از باب آنکه اصل او که آفریننده اوست ،ور استدر اختیار خود مجب
  همان).( کنم کند و من به کسی ستم نمی که قضاي من تغییر نمی

را مصـداق جمـع میـان انتسـاب     » واللَّه خَلَقَکم وما تَعملُونَ« :سوره صافات 96آیه  عربی ابن
گـز بـراي    هـر  ،اگر خدا در فعل بنده نقشی نداشته باشـد « :گوید داند و می افعال به حق و خلق می

خداونـد   ،از طرفـی دیگـر   ؛ ولـی کنـد  یابد پس خداوند فعل بنده را خلق مـی  بنده فعلی ظهور نمی
صورت و تعین خاص  ،به عقیده وي .دهد یعنی عمل را به عبد نسبت می» ما تَعملُونَ« :فرماید می
فعلـی   ،بر ایـن اسـاس   )171ص ،همان( گردد میبه خدا باز ست و ایجاد و وجود آن از عبد ا ،فعل

ولی تعین خاص آن منتسـب بـه عبـد     ؛یابد گرچه با افاضه حق ظهور می ،شود که از عبد صادر می
ایـن تعینـات    .این فعلی که مقید به عبـد اسـت نیـز نخواهـد بـود      ،است و تا عبدي در کار نباشد

بـه صـفت    ،به صفت طاعت و اگر مخـالف آن باشـند   ،اگر مطابق امر الهی باشند ،منتسب به عبد
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اینکـه   با ،خود اوست ،پس چون تمایز بخش و متعین سازنده افعال عبد .شوند معصیت متصف می
  .ولی به عبدي که تعین بخش آنهاست نسبت دارند ؛اند این افعال از حق صادر شده

فاعلیـت   ،فعـل اسـت   ساز قابلیت وجـود اسـت و موجـب تعـین     تنها زمینه ،عبد در افعال خود
لحـاظ فـاعلی    .فاعلی و قابلی :هر فعلی دو لحاظ دارد ،عربی ابنبه گفته  .ایجادي از آن حق است

ایـن دو لحـاظ تفکیـک قائـل      میـان  مـردم غالبـاً   .از آن حق است و لحاظ قابلی از آن عبد است
دهند در حـالی   سبت میگیرند و فعل را به عبد ن شوند و اثر ایجاد فعل را با قابلیت آن یکی می نمی

توان فعـل را   پس هم می .)85ص ،3ج ،همان( آن حق است عبد قابلیت است و فعلیت از  که سهم
فعلیت و ایجاد فعل از آن حق اسـت و تعـین و    ،منتها از دو لحاظ ،به عبد نسبت داد و هم به حق

در آن نقشی نـدارد  خداوند عملی را که انسان  ،عربی ابنبه گفته  .خصوصیت فعل از آن عبد است
دهد از  در هر عملی که انسان انجام می .دهد آن پاداش و ثواب نمی براساسکند و  از او طلب نمی

شـود   در آن فعل حقیقتی است که باعث می ،عمل به انسان منسب است و از سوي دیگر ،یک سو
  .)96 :صافات( »تَعملُونَ واللَّه خَلَقَکم وما« :گوید بر این اساس خداوند می ،به حق نسبت یابد

جهـت   ،خداونـد خلـق کـرده اسـت     ،عملی که به شما نسبت دارد :گوید می وي در جاي دیگر
 :فرمایـد  شود خداوند می انسان است و موجب میایجادي فعل از آن خداست و آن جهتی که از آن 

کـه بـه    اینکه خدا عین همـان چیـزي را   .همان جهت تعین و خصوصیت فعل است» ما تعملون«
خود نسبت دارد را به عبد نسبت داد از آن جهت است که یک فعـل داراي دو جهـت و دو لحـاظ    

این فعـل   ،فعل از آن جهت که از یک عبد صادر شده و به او نسبت دارد و اگر این عبد نبود .است
ن ولـی از آ  ؛یابـد  لیاقـت ثـواب و عقـاب مـی     ،همین نسبت براساسبه عبد نسبت دارد و  ،نیز نبود
 شـود  به خداونـد نسـبت داده مـی    ،کننده آن حق استکه به وجود حق موجود است و ایجادجهت 

  .)227، ص3، ج1405عربی،  ابن(
کنـد    از آنها یاد مـی  ،به اشاعره نظر دارد و با اشاره و کنایه معموالً ،در توضیح اختیار ،عربی ابن

خداوند  :گوید او می .)815، ص1382 همو، / 67ص ،4ج ،همان( داند و دیدگاه آنان را نادرست می
؛ زیـرا  کنـد  آن را ندارد و از قدرت او خارج اسـت تکلیـف نمـی   دادن  را بر آنچه توان انجاماش  بنده

 :گویـد  چنـین مـی   هـم  )336، ص2، ج1405همو، ( محال است ،یطاق از عالم حکیمتکلیف بما ال
 .)227ص ،4ج ،همـان ( کنـد  از او طلب نمی آن را ندارددادن  خداوند فعلی را که انسان توان انجام

داند به معناي نفـی مطلـق فاعلیـت از انسـان      انسان را قابل و خداوند را فاعل می عربی ابناینکه 
چون خداوند وجود مطلق اسـت   ؛نیست بلکه به این معناست که جهت وجودي فعل از آن خداست
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نسانها در حد شـرایط و معـد بـراي افعـالی     ا .کنند نباید انتظار اثر داشت ممکنات که ظهور می و از
از بـاب عـادت    :انـد  گونه که اشاعره گفته پس او جریان امور را آن .شود که از آنها صادر می هستند

تـوان   بر این اساس مـی  .به فاعلیت معد قائل است ،پذیرد بلکه براي انسان در کارهایش الهی نمی
 .بخـش و فاعـل معـد و قابـل     اعل مفیض و هسـتی ف ،داند ها را دو قسم می فاعل عربی ابن :گفت

سازد و اگر  انسان قابل صرف نیست بلکه قابلی است که محدوده و نوع فعل فاعل را مشخص می
الوسـائط معـدات لتمـام     ان« انـد:  بر این اساس گفتـه  .شد چنین فعلی هم از فاعل صادر نمی ،نبود

  .)93، ص1374 ،فناري( »اهللاو المؤثر اال ،االستعدادات المجعولۀ
عـین ثابـت همـان ذاتیـات و      .تابع عین ثابـت خـود اسـت    ،تعینات را اقتضا کنداینکه  عبد در

شخصـی خـاص شـود و از سـایرین      ،خصوصیات شخص است که باعث شده است این شـخص 
در حقیقـت بـه    ،اقتضائات ذاتی خود چیزي را اراده کند براساس ،پس اگر هر شخص .متمایز گردد

آنچه مالك پـاداش و ثـواب    .اند متکون ساخته ،گرچه خود او و اقتضائاتش را حق ؛او منتسب است
توانند اراده کنند و بـه تبـع آن    پس ظهورات به حقیقت می ،آثار حق در مرتبه ظهورات است ،است

خود اوست کـه   ،ثواب و عقاب ببینند البته از سوي دیگر چون حق است که چنین جلوه کرده است
اده و در حقیقت خودش بوده که شایسته ثواب و عقاب است منتهی نـه در مرتبـه   افعال را انجام د

در عـین ثابـت او    ،تمام افعال انسـان  آنکهبا توجه به  .بلکه در مرتبه ظهورات و تجلیات خود ،حق
باید به بررسی عین ثابت و نقـش آن در اختیـار    ،ثبت است و عین ثابت نیز علم پیشین الهی است

  .انسان بپردازیم

  علم پیشین الهی و اختیار انسان. 4

علم پیشین الهی و اختیـار انسـان    میانرابطه  ،بنیان نهادند شناختی که مبانی هستی براساسعرفا 
در مرتبه واحدیت یا تعـین   ،به نحو تفصیلی ،علم پیشین الهی ،در عرفان .اند را به خوبی بیان کرده

مقام اطـالق صـرف و    ،تعین اول .ت و تعین اول استاین تعین بعد از مقام ذا .شود ثانی تبیین می
انـدماجی   چگـونگی تمـام اعتبـارات و قیـود بـه      ،در این مقـام  .گونه قید و ظهور استعاري از هر
حـق   .از تعینـات متصـف کـرد    یـک  هـیج توان به  ولی در عین حال این تعین را نمی ؛موجود است

ولـین  ا ،بعـد از تعـین اول   ،تعین ثـانی  .است به نحو اطالقی واجد تمام حقایق ،تعالی در مقام ذات
 ،حقیقـت  ایـن تعـین در   .یابنـد  و صفات به صورت تفصیلی بروز می اي است که در آن اسما مرتبه
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و  این نسب و اضافات همـان اسـما   .شامل نسب و اضافاتی است که براي ذات الهی تحقق دارند
و صـفات   به این اسما .اند بسط یافته صفات الهی هستند که از حالت اندماج و اطالق خارج شده و

صور علمی حق تعـالی هسـتند کـه     ،این اعیان در حقیقت .شود اعیان ثابت گفته می ،در تعین ثانی
تعین ثانی در صدور و ظهور مراتب امکانی و موجودات خلقـی از ذات   .به نحو تفصیلی وجود دارند

  .خلوقات دانستنقش اساسی دارند و باید آن را واسطه میان حق و م ،حق
به ایـن   ،چیزي بیش از اقتضائات خود اشیاء نیست ،علم حق تعالی به اشیاء ،نظر عرفا براساس

ذات  ،این بدان معناسـت کـه خداونـد    .تابع معلومات خود است ،معنا که علم او در مرتبه تعین ثانی
معلوم خداوند واقـع   ذاتیاتی که دارد براساسکند بلکه هر ذاتی  اشیاء را به شکل خاصی ایجاد نمی

 ،بـه گفتـه مشـهور میـان فیلسـوفان      .شـود  شود و به همان صورت که معلوم است موجود مـی  می
معلول چیزي واقـع   ،ذاتیات یک شی .کند کند بلکه آن را ایجاد می خداوند مشمشه را مشمشه نمی

داونـد از  آنچـه خ  ،عربی ابنبه گفته  .موجب تحقق ذات هستند ،شوند بلکه به صورت ضروري نمی
 ،کند آنچه وجود پیدا می .دهند همان است که اعیان ثابته به او می ،داند بندگان به صورت ازلی می

  .)131ـ130، ص1366عربی،  ابن( همان است که عین ثابت اقتضا دارد
اینکـه   ذات شخصی خـود و  براساسذات انسانی خود اختیار دارد و هر شخص  براساسانسان 

عرفـا معتقدنـد    .کنـد  آن عمل می براساساراده مخصوص خود را دارد و  ،یک انسانی خاص است
آن  براسـاس تمام تصـمیمات و ارادات خـود را    ،اگر کسی به عین ثابت خود دسترسی داشته باشد

فهمـد   معناي سبق کتاب را مـی  ،کسی که به اعیان ثابته علم بیابد ،عربی ابنبه نظر  .خواهد یافت
علم خدا جز به آنچه اقتضـائات ذات انسـان    .ترسد که از نفس خود میترسد بل و از سبق کتاب نمی

اگـر کسـی    .خواهد از جانب خود براي انسان چیزي نمی ،تعلق نگرفته است و خداوند ،داشته است
 ،با خدا احتجاج کند که علم تو موجب شد که من چنین شوم و شایسته نیست مـرا مؤاخـذه کنـی   

، 4، ج1405همـو،  ( من جز همان چیزي که تو بر آن بودي نیستعلم  :فرماید خداوند در پاسخ می
ر تعبیـر  گیرد به سـرّ قـد   عین ثابت شخص صورت می براساسعرفا از این حکم الهی که  ).16ص
  .زدایند گونه شائبه جبر را از ساحت قدس الهی میآن هر براساسکنند و  می

مـان را کـه ذاتـش اقتضـا دارد     بر این اساس تخلف انسان از عین ثابتش جایز نیست و باید ه
اگـر آنچـه انسـان     .کنـد  عمل اختیاري را اقتضا می ،نکته مهم آن است که ذات انسان .انجام دهد

باید توجه داشت  .بیند بیند و اگر نه عقاب می ثواب می ،با امر الهی توافق داشته باشد ،کند اراده می
امـر خداونـد بـه     .دهد تناقضی رخ نمی ،عین ثابت شخص براساسامر خداوند و ایجاد او  میانکه 
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همـان،  ( اقتضائات عین ثابت انسانهاست براساسایمان و عمل صالح تعلق گرفته است و ایجاد او 
دهـد و اگـر ایمـان را     خداوند کفر را به او مـی  ،کفر را اقتضا کند ،اگر عین ثابت شخص .)182ص

چیـزي بـه او    ،ف اقتضائات عین ثابت عبدخالخداوند از خود و بر .شود داراي ایمان می ،اقتضا کند
اراده و  ،هـا و اقتضـائات انسـان    از جمله خواسـته  .دهد و این است معناي تبعیت علم از معلوم نمی

 .کنـد  خداوند نیز در خارج انسانی با اراده خلق مـی  .زیرا انسان بدون آنها انسان نیست ؛اختیار است
درسـت   .گیـرد  قتضـائات آن ذات شـکل مـی   ذاتیات آن شـخص و ا  براساساراده هر شخص هم 

طلبد و خداوند هـم آب را بـا ایـن     را می ...وبودن  و سیالبودن  خیس ،ذات آب گونه که مثالً همان
  .کند  خصوصیات در خارج ایجاد می

اعیان ثابته خلـق   براساسآید که اگر خداوند  گفته این اشکال پیش می با توجه به مطالب پیش
پـس دیگـر اراده    ،آن چیزي است که در عین ثابت او وجود دارد براساسن نیز و اراده انسا کند می
سـعادت و شـقاوت    ،ایمـان و کفـر   ،خیـر و شـر   ،اعیان ثابتـه  براساس .معنایی نخواهد داشت ،آزاد

 .شقی است و سعید در بطن مادر سـعید اسـت   ،انسانها از ازل مشخص است و شقی در بطن مادر
ی که به عین ثابت خود دسترسی داشته باشـد و سـرّ قـدر خـویش را     اند کس گفته ،به خاطر همین

شـخص دیگـري را بـه خـاطر      ،توانـد  نمـی  کس هیچ ،همچنین .راضی به رضاي خدا خواهد ،بداند
عین ثابت خود که علـم خداسـت عمـل     ،براساسزیرا او  ؛دهد سرزنش کند کارهایی که انجام می

گوید چـرا   نمی ،را سک نجس قرار داده شده استگوید چ نمی کس هیچگونه که  همان ،کرده است
  .)588، ص1382همو، ( ؟انسانی کافر یا مومن شده است

همه شرایط افعال انسـان اعـم از    ،در عین ثابت انسان ؛عربی ابناز نظر  ،در توضیح باید گفت
و گونـه کـه اراده در قـوس صـعود      پس همـان  .علل ناقصه و تامه و از جمله اراده نیز مأخوذ است

وجـود    براي انسان در مرتبه علم الهی و پیش از وجـود او نیـز اراده   ،براي انسان خاکی وجود دارد
االمر آن نـزد علـم الهـی موجـود      اي است که نفس نیا ناشی از ارادهانسان در این د  پس اراده .دارد

در نشـئه علمـی    باید در عـوالم بـاالتر و   ،انسان در نشئه مادي داراي اراده باشداینکه  براي .است
بـه نحـو اعلـی و     ،در عالم مادي اسـت در عـوالم بـاالتر   هرچه  ؛ زیراخود نیز داراي این اراده باشد

وجـودات   الًمـث  .منتهی نحوه وجود آن متناسب با همان وجود و نشـئه اسـت   .اشرف موجود است
نیـز بـه نحـو     شود که وجود برتـر آنهـا   ولی این باعث نمی ؛مادي در این دنیا به نحو مادي هستند

هاي این مـاده در نشـئه بـاالتر     منشأ این وجود مادي است و همه قوه ،مادي باشد بلکه وجود برتر
را بتوانـد   گوناگونهاي  فعلیت ،مادي شود که موجود به نحو فعلیت موجود است و همین باعث می
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 در نشـئه بـاالتر و در   ،اي که زمانی است و با تغییر و تحول همراه است در انسان نیز اراده .بپذیرد
همان اراده است کـه در ایـن    .علم خدا موجود است منتهی به نحوي که متناسب با آن نشئه باشد

  .کند ها بروز می دنیا به صورت تصمیمات و انتخاب
اراده در عین ثابت انسان موجود است و عین ثابت انسان را بایـد داراي هـویتی    ،به این ترتیب

همـین   .به نحو وجوبی اسـت  ،اده انسان در عین ثابتش مانند اراده خداوندمنتهی ار .ارادي دانست
از میـان دو فعـل    ،برد اي که انسان گمان می گونه کند به ده به نحو امکانی بروز میاراده در عالم ما

 ،ولـی در نشـئه بـاالتر    ؛ه چنین استرا دارد و به راستی در عالم ماد هریکگزیدن توان بر ،متضاد
بالوجوب به یک طرف تعلق گرفته اسـت و تخلـف از آن ممکـن     ،از میان دو فعل متضاد این اراده

 .نیست و این نافی اراده در آن مرتبه نیست بلکه اقتضاي آن مرتبه است که اراداتش وجوبی اسـت 
علم الهـی بـه افعـال الهـی      براساسو وجوبی ناپذیر  همان گونه که اراده حق تعالی به نحو تخلف

انسـانی   ،در نشئه مـادي  ،از خداوند ،عین ثابت انسان با همین هویت ارادي که دارد .دگیر تعلق می
اینکـه   .شـود  ایجاد می ،موجودي داراي اراده ،کند و هنگام وجود انسان با هویتی ارادي را طلب می

تـابع همـان هویـت     ،گیرد اي که براي او قرار داده شده است چه تصمیماتی می انسان با این اراده
انسـانی اسـت کـه بـا اراده خـود       ،اگر در عین ثابت .عین ثابت قرار دارد هی وجوبی است که درال

 .شـود  مـی  گیرد که موجـب شـقاوت   در این دنیا نیز او با اراده خود تصمیماتی می ،شقی شده است
کننـد و بـه خـاطر ایـن      کند بلکه خود آنها هستند که به خود ظلم مـی  پس خدا به مردم ظلم نمی

ایـن   ،افعال اوبودن  با وصف ارادي سعدعمراقتضاي عین ثابت  ،به عنوان مثال .بینند زا میج ،ظلم
 براسـاس او نیـز   .راه ضاللت را انتخاب کنـد و حجـت خداونـد را شـهید کنـد      ،بود که در این دنیا

دیگـر   ،کـرد  اي را نمـی  واضح است که اگر چنـین اراده  .اي که به او اعطا شده بود چنین کرد اراده
  .پیوست حسینبود که توبه کرد و به لشگر امام  یزید بن حرّ نبود و مثالً سعدمرع

اال مـا تعطیـه ذواتهـم فـی      ،الحق الممکنات من فال یعود علی« :گوید در این باره می عربی ابن
 .)96، ص1366همـو،  ( »فتختلف صورهم الختالف احـوالهم  ،فان لهم فی کل حال صورة ،احوالها

موجـب خیـر    ،اگر اقتضاي خیر باشد ،کند خداوند همان را موجود می ،تضا کندآنچه ذات شخص اق
پیرامـون   ندر روایتـی مـردي از امیـر مؤمنـا     .کند شر را خلق می ،خداوند نیز ،و اگر شر را بطلبد

ونـه کـه خـود    گ آیا خداوند مخلوقـات را آن  ،کند حضرت از او سؤال می .کند مشیت الهی سؤال می
گونه که خـود   آن :آن شخص در پاسخ گفت ؟خواستند گونه که خود آنان می ا آنخواست آفرید ی می
خواسـت آفریـد یـا     آیا خداوند مخلوقات را براي چیزي که خود می :باز حضرت پرسید .خواست می
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در پایـان   .خواسـت  براي چیزي کـه خـود مـی    :آن شخص گفت ؟خواستند براي آنچه خودشان می
آورد یـا   خواهـد در قیامـت مـی    مـی گونه که خود  آن د مخلوقات راآیا خداون :کند حضرت سؤال می

حضـرت در   .خواهد گونه که خدا می آن :گوید آن مرد در پاسخ می ؟خواهند گونه که خودشان می آن
 ؛)366ــ 365ص ،1398 ،صـدوق ( !اي نـداري  برخیز که از مشیت هیچ بهره ،انتها به آن مرد گفت

او خـود   تـوان گفـت   حتی مـی  ،و ضد آن جز خود انسان نیست ننده خیراعطاک ،این باید گفتبنابر
  .منعم و معذب خویش است

چرا خداوند عین ثابت همه را به نحوي قرار نداد کـه اراده خیـر را بطلبنـد و     ممکن گفته شود
ـ  در پاسـخ گفتـه   .عمل نشد )149 :انعام( »فَلَو شَاء لَهداکم أَجمعینَ« :به گفته خداوند که فرمود د ان

 ،در ایـن صـورت   زیرا ؛وقت رخ نخواهد داد گوید چنین چیزي هیچ عی است که میاین تعلیقی امتنا
نهایـت آن اسـت کـه هـم تجلیـات       در حالی که اقتضـاي ذات بـی   .یافتند دیگر کثرات وجود نمی

 مضـل نیـز هسـت    ،گونه که هادي است همان ،خداوند .رحمانی داشته باشد و هم تجلیات ظلمانی
 ،نهایت تمام امور متضاد را در خود دارد و همه این امـور  ذات بی ).615، ص1، ج1405 ،عربی ابن(

در ایـن   .رود کنند در غیر این صورت اکملیـت ذات زیـر سـوال مـی     از چنین ذاتی بروز و جلوه می
صور اسماء الهی و مظاهر علم خدا هستند که قائم به ذات قدیمند و بـه جهتـی    ،اعیان ثابت ،میان

ها اقتضائات ذات خدایند و قابل جعل نیستند و چنین نیست کـه  این .تند که بسط یافته استعین ذا
 ،قیصـري ( خداوند برخی را جعل کند و برخی دیگر را خیر بلکه به وجـود خداونـد از ازل موجودنـد   

  .)536ص ،1، ج1375
احـوال   ،در گویندسرّ ق ،چیزي که باالتر از سرّ قدر است و آن را سرّ براساس ،عربی ابنبه باور 

 بریده از خداوند نیستند بلکه همه از تجلیات ذات حـق در مرتبـه ذاتنـد    ،خلق و اعیان ثابت ایشان
گونه کـه الزم   تأخر ذاتی دارند درست همان ،اعیان ثابته نسبت به حق .)96، ص1366عربی،  ابن(

اینها اقتضائات و لوازم  .دشون خداوند جعل نمی به وسیله ،ولی این اعیان ؛از ملزوم خود متأخر است
حق در کمون واجـد آنهاسـت و    .اند و تا ابد نیز خواهند بود ذات و صور اسماء حقند که از ازل بوده

منتهی ظهـوري کـه در مرتبـه ذات     ،رساند آنها را به مرحله ظهور می ،در تعین ثانی با تفصیل آنها
داوند چیزي از اعیان ثابـت را جعـل   پس خ .مرتبه ممکنات و مخلوقات است آنکهاست نه خارج از 

  .)816ص همان،( ضروري براي ذات حق موجودند طور بهکند بلکه اینها  نمی
ولـی ایـن علـم     ؛گیـرد  عین ثابت او شکل مـی  ،براساسارادات انسان اینکه  با آنکهنکته دیگر 

راتـی خواهنـد   نم نچهان آداند شاگردان خود در امتح همانند معلمی که می ؛نافی اراده نیست ،الهی
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معلم بـا   .کند اي که در نظر معلم است نمی شاگرد را مجبور به گرفتن نمره ،ولی این علم او ؛گرفت
ولی خداوند تعـالی   ؛زند این مطلب را حدس می ،توجه به علم خود و شناختی که از هر شاگرد دارد

اراده خواهد کـرد و   یابد هر شخصی در دنیا چگونه که علمی نامتناهی دارد به وضوح و روشنی می
علـم   در ایـن میـان انسـان از ایـن     .کنـد  آن انسان را خلق مـی  براساسگیرد و  چه تصمیماتی می

در این دنیـا چـون انسـان بـر      .کند اراده آزاد خود در این دنیا کار می براساسخداوند آگاه نیست و 
دانـد کـه در    یشاپیش مـی ولی پ ؛کند داند چه چیزي را اراده می عین ثابت خود دسترسی ندارد نمی

ولی این علم خداوند ضرري به اختیـار او در   ؛اي که بکند از پیش معلوم است هر اراده ،علم خداوند
داند که هیچ عملی از او سـر نخواهـد زد مگـر     چون از سوي دیگر این را هم می .زند این دنیا نمی

اموري براي او تقـدیر شـده    ،علم خدا ،براساسداند   او می آنکههمانند  ،آن را اراده کرده باشد آنکه
آنها را از طریق دعا از خداونـد خواسـته    آنکهشود مگر  ولی برخی از این امور به او اعطا نمی ؛است
 :گویـد  در ایـن بـاره مـی    عربی ابن .کند کند و دعا می بر این اساس به وظیفه خود عمل می ،باشد

 .کنـد  استعداد او از خداوند چه چیزي را طلـب مـی  داند که در علم خدا چه وجود دارد و  انسان نمی
تـرین علـوم    وي علم به استعداد و طلب عین ثابت هر شخص در هر زمان مشـخص را از غـامض  

براي او  آنچهفهمد  تازه می ،خداوند به وسیلهعمل و ایجاد آن دادن  انسان پس از رخ .دانسته است
شخص نیست که چه چیـز را اراده خواهـد کـرد و    قبل از آن براي او م .مقدر او بوده است ،رخ داد

 ،البته کسانی هم که اطـالع داشـته باشـند بـا کمـال میـل و اختیـار        .چه فعلی از او سر خواهد زد
ـ ـ 324، ص1همان، ج( کنند اهللا عمل می نی خویش در علماراده تکوی براساس زیـرا آنچـه    )؛327ـ

 ،ایـن افـراد   ،در ایـن صـورت   .سـت بخش است عمل بر طبـق ذات و ذاتیـاتش ا   براي انسان لذت
و ناپـذیر   کنـد و ارادات او تخلـف   علم خود اراده مـی  براساسچون خداوند هستند که بالضروره  هم

  .وجوبی است

  نتیجه

اند و این اعیان ثابت  ناشی از اسماء و صفاتی است که از ذات خداوند ناشی شده ،عین ثابت انسان
 .اند تمام اینها در صقع ربوبی و در مرتبه علم الهی تجلی کرده .اقتضائات و اراداتی را در خود دارند

گونـه کـه    دم تناهی خداوند اقتضـا دارد همـان  خارج است و ع موجب بروز کثرات در ،علم خداوند
هـا در  این .انسانهاي کافر و مشرك نیز تحقـق داشـته باشـند    ،اسماء خیر و انسانهاي مؤمن هستند

اي است کـه بـراي آنهـا در عـین      کنند و این اراده ناشی از اراده اراده خود عمل می براساس ،خارج
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 .این شـخص اسـت   ،آن است که این شخص براساس ،اراده عین ثابت نیز ،ثابتشان محفوظ است
 ،ولی در عـالم مـادي   ؛تواند غیر آن باشد  نمی این اراده در عین ثابت به نحو وجوبی موجود است و

تواند از میان دو گزینـه یکـی را    پندارد می کند و انسان می بروز می این اراده به نحو امکانی جلوه و
ایـن نیـز    .گزیـده اسـت  تنها یک گزینه مشخص را بر ،لی که در عین ثابت خودادرح ؛انتخاب کند

گیرد چون ناشـی   چون اراده حق تعالی نیز به نحو وجوبی به یک طرف تعلق می ،نافی اراده نیست
اراده انسان در عین ثابت نیـز کـه علـم     .بهام و شک و تردید نیستاز علم حق است در علم حق ا

اي کـه   رادهولی در نشئه دنیا بـه صـورت ا   ؛استناپذیر  اي وجوبی است و تخلف اراده ،خداوند است
علم ناقص خود تصـمیم   براساسچون انسان در دنیا  ؛کند گزیند جلوه می مییکی از دو طرف را بر

در ایـن  هرچـه   زیـرا  ؛مطابق اراده او در علم الهی است ،انسان در دنیا در هر صورت اراده .گیرد می
 ،البته علم خداونـد بـه امـور    .رقیقه آن است که در علم الهی است و ناشی از آن است ،دنیا هست

خبر اسـت   که انسان در مرتبه دنیا از آن بیالهی است   مرتبه باعث جبر نیست بلکه علم خداوند در
مکلف بـه انجـام کارهـاي خیـر و      ،انسان بر این اساس .کند عمل می انی خودعلم امک براساسو 

بداند چه چیز را اراده خواهد کرد یـا آنکـه بدانـد خداونـد چـه       آنکهترك اعمال زشت است بدون 
  .سرنوشتی را از ازل براي وي مقدر گردانیده است

بـه شـواهدي از بیانـات     تـوان  مـی  براي این تبیین پیرامون اراده انسان و قدرت و علـم الهـی   
  :فرماید می نمناؤامیر م از جمله .تمسک کرد معصومین

ــوو ال ــی انفســهم وکلهــم ،اتقول ــرهم  ،اهللا ال ــوا اجب ــوه و التقول فتوهن
الشر بخذالن اهللا و ،اهللا فتظلموه ولکن قولوا الخیر بتوفیق ،المعاصی علی

  ؛اهللا علم و کل سابق فی
خودشان گذاشـت و فعـل را بـه ایشـان      بندگان را به ،مگویید خداي تعالی

هر آینه خداي تعالی را ضـعیف و عـاجز    ،تفویض کرد که اگر چنین گویید
نیز مگویید خداي تعالی بندگان را بر معاصی جبر کـرد کـه در    .اید گردانیده

اید بلکه بگویید فعل خیر به توفیق خداست  او را ظالم گردانیده ،این صورت
از ایـن دو نیـز در ازل معلـوم خـدا      هریـک و به خـذالن خـدا    ،و فعل شر

  ).95، ص5، ج1404مجلسی، ( »اند بوده
یتناهی خود بـر همـه احاطـه    ند به واسطه قدرت مطلقه و الخداو ،شود گونه که دیده می همان

چنین اگر آنها را مجبور بر معاصـی بکنـد و    هم .دارد و بندگان را نشاید که مستقل از خداوند باشند
بلکـه بنـده اسـت کـه خیـر و شـر        .ظلم کرده است ،عقاب کند ایشان را ،ه خاطر آنبعد بخواهد ب
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اقتضائات ذاتی خـود چیـزي    براساسمستقل نیست بلکه  ،دهد منتهی در انجام این امور انجام می
باید دانست که هیچ علمـی از خداونـد مخفـی     ،چنین هم .کند طلبد و خداوند آن را ایجاد می را می

  .علم سابق الهی مخزون و معلوم است دهد در و فعلی که بنده انجام می نیست و هر اراده
فامرهم  ،فعلم ما هم الیه صائرون ،الخلق اهللا خلق ان« :خوانیم می کاظمدر حدیثی دیگر از امام 

فقـد   ،فما امرهم به من شیء فقد جعل لهم السبیل الی االخذ به و ما نهاهم عنه من شیء ،و نهاهم
من خلقه علی  و جبراهللا احداً ،تارکین اال باذنهو الیکونون آخذین و ال ،ل الی ترکهجعل لهم السبی

 .)26همـان، ص ( »لیبلـوکم ایکـم احسـن عمـالً     :معصیته بل اختبرهم بالبلوي کما قال اهللا تعـالی 
عـالم   از سوي دیگـر انسـان در   ؛ ولیازلی است ،علم خداوند به اعمال انسان ،این حدیث براساس

بـراي انجـام و تـرك ایـن      ،ف به انجام کارهاي نیک و ترك کارهاي ناشایست اسـت مکل ،مادي
انسـان در ایـن دنیـا     .کارها نیازمند اراده و شرایط دیگري است که براي او قـرار داده شـده اسـت   

ولی تمام این کارهـا را بـا قـدرت و اذن     ؛دهد گیرد و کار انجام می این شرایط تصمیم می براساس
انسان مختـار   ،با وجود علم سابق و قدرت مسلط خداوند بر بندگان ؛ بنابرایندهد یخداوند انجام م

این اختیار در این دنیا موجب به فعلیت رسیدن علم ازلی خداوند اسـت و ذات انسـان را کـه     .است
  .سازد در این دنیا آشکار می ،فقط نزد خداوند معلوم است
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