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چکیده
از اختصاصات شیعه اعتقاد به «االمر بـین االمـرین» در بحـث جبـر و اختیـار اسـت .در
احادیث شیعی ابتدا به بطالن نظریه جبر و تفویض پرداخته میشود و سسس بـه درسـتی
«االمر بین االمرین» برهانی میگردد .مالصدرا با تبیین و تفسـیر اینگونـه احادیـث بـه
بیان منافات نداشتن تعلق علم الهی به افعال انسانی با اختیـاری بـودن آنهـا ،منتسـب
نبودن بی واسطه شرور و نقائص به خداونـد و ناسـازگاری آن بـا حکمـت و عـدالت او بـه
ابطال نظریه جبر میپردازد .از جهت دیگر صدرالمتألهین نادرستی نظریه تفویض را نیـز
از جهت لزوم شریک داشتن خداونـد در افعـال خـویش ،منافـات داشـتن بـا سـلطنت و
احاطــه قیــومی اثبــات میکنــد .بــا توجــه بــه تببــین حکمــت متعالیــه از «االمــر بــین
االمرین»انسانی موجودی دارای اختیار میباشد ،ولی در اختیار داشتن خویش اختیاری
ندارد و مضطر در آن است .از ایـن جهـت چنـین دیـدگاهی لطفـی از جانـب خداونـد بـه
انسانها بوده و تفاوت بسیاری با نظریه جبر و تفویض دارد.
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کلید واژهها:جبر ،تفویض ،االمر بین االمرین ،احادیث.

 1ـ مقدمه

جبر و اختیار قدیمی ترین بحث کالمی در عالم اسالم است که ّ
تدبر و تفکر در آیات قرآنـی سـبب
طرح آن گردیـد (مطهـری 97/7 :7011 ،ـ  1.)99در میـان متفکـران اسـالمی در مواجـه بـا ایـن
مسأله ،دو روش فکری جبر و تفویض به وجود آمد .به ایـن ترتیـب دو فرقـه بـزرگ کالمـی ،یعنـی
معتزله و اشاعره ،پدید آمدند و دو مکتب جبری وقدری را به وجود آوردنـد (همـان .)019 :غـر
اصلی مسأله جبر و اختیار تبیین نسبت افعال اختیاری انسان با خداونـد و نحـوه تعلـق اراده او بـه
آنها است.
به موازات مطرح شدن این دو نظریه در عالم اسالمی ،از مطالعه روایات بدست میآیـد کـه از
مطرح گردیـد،0

تفویض میپرداختند .به گونهای که االمر بین االمرین ابتدا توسط امام علی

چنان که روایت شده است که ایشان دربارۀ شگفتیهای روح و قلـب انسـان سـخن میگفـت ،در
این هنگام فـردی از امـام خواسـت تـا دربـارۀ «قـدر» سـخن بگویـد 1.امـام

از سـائل خواهـان

صرفنظرکردن او از این پرسش شد ،ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را مطرح نمود و وقتی بـرای
چهارمین مرتبه درخواست خود را تکرار کرد ،امام
َ َْ

َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
فرمـود« :لما أبیت ف ِننه أمیر بیین أمیر ي ِن

َج ْبی َیر َو تفی ِیو يض»(مجلســی .)51/5 :7930 ،همچنــین پــس از بازگشــت امیرالمــؤمنین
ّ
جن  ،صفین مردی دربارۀ قضا و قدر الهی و چگونگی تعلق آن بـه افعـال اختیـاری انسـان از او
سؤال نمود .از این جهت ،حضرت علی

از

در پاسخ او بـه تبیـین جبـری یـا قـدری نبـودن افعـال

انسانی و ارتباط آن با قضا و قدر الهی پرداخت( 4شریف الرضی.)7793/۶ :7014 ،
به جهت شرایط ویژه دوران امام حسن ،امام حسین و امام زیـن العابـدین

احـادیثی کـه از
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امامان معصوم در اینباره سؤاالت فراوانی میشده و آنها به تبیین چگونگی مسأله و نقـد جبـر و

آنان روایت شده ،بسیار اندك است و در خصوص «امر بین األمرین» نیز روایتی به دیده نمیشـود.
ولی احادیث فراوانی از امام باقر و صادق و امام رضا

در زمینههای مختلف معارف دینی روایت

شده که از آن جمله دربارۀ نادرستی جبر و تفویض و این که راه صحی در ایـن مسـأله« ،امـر بـین
األمرین» میباشد .توضی اینکه اکثـر قریـب بـه اتفـاق روایـات بـاب «الجبـر والقـدر واالمـر بـین
االمرین» کتاب الکافی کلینی ( 755/7 :7931ـ  )7۶3از صادقین

و امام رضا

نقل شدهاند

و این نشان از رواج (رونق) این اندیشۀ کالمی در میان مسلمانان در قرن دوم هجری دارد.
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به همین موازات روایات دیگری نیز از ائمه بعدی صـادر شـده اسـت .صـدور راویـات متعـدد از
ائمه معصومین

نشان از اهمیت این مسأله دارد.

با توجه به کالمی ـ فلسـفی بـودن مسـأله جبـر و اختیـار ،متکلمـین و فالسـفه شـیعی سـعی
بسیاری در اثبات این نظریه ،تحلیل و تفسیر روایات مربوط به آن پرداختهاند .بـه نظـر میرسـد در
میان متفکـران شـیعی بیشتـرین مباحـث را در مـورد ایـن روایـات و اسـتنباط فلسـفی از آنهـا را
مالصدرا مطرح کرده باشد .از این رو پژوهش حاضر بر آن است که به تحلیل و بررسـی دیـدگاه او
در این زمینه با محوریت شرح اصول کافی وی بسردازد.
احتماالت در مورد جبری یا اختیاری بودن افعال انسانی از سه حالت خارج نیسـت و احتمـال
دیگری معنی ندارد :جبری بودن افعال انسانی و تعلـق اراده بـی واسـطه خداونـد بـه همـه افعـال
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(دیــدگاه اشـاعره) ،اراده مســتقل انســانی در انجــام افعــال خــویش و عــدم تعلــق اراده خداونــد بــه
آنها(دیدگاه معتزله) و تعلق اراده خداوند و اراده انسانی هر دو به انجام افعال (دیدگاه شـیعه) .بـا
توجه به این نکته ،روایات االمر بین االمرین نیز به سه بخش تقسیم میشوند :ابطال نظریه جبر،
ابطال نظریه تفویض و اثبات «االمر بین االمرین» که به ترتیب به بررسی و تحلیل روایات مربـوط
همراه با تفسیر صدرالمتألهین از آنها پرداخته میشود.
 ۶ـ نادرستی نظریه جبر

نظریۀ جبر از چندین جهت در احادیث و براهین فلسفی ـ کالمی باطل دانسته شده است .ضـمن
ارائه دستهبندی منطقی از آنها به بیان احادیث همراه با تفسیر صدرالمتألهین پرداخته میشود.
 2ـ  2منافات نداشتن تعلق علم خداوند به افعال انسانی با اختیاری بودن آنها

یکی از استداللهای اشاعره در اثبات جبری بودن افعـال انسـانی از طریـق عـالم بـودن خداونـد
نسبت به آنهاست .به این بیان که خداوند در ازل به افعال اختیـاری انسـان علـم دارد .در صـورت
تعلق علم خداوند به وقوع آنها ،موجود خواهند شد و در صـورت تعلـق علـم او بـه معـدوم بـودن
آنها ،موجود نمیشـوند (فخـررازی .5)۶0/4 :7931 ،در غیـر ایـن صـورت جاهـل بـودن یـا علـم
نداشتن خداوند الزم میآید (فخررازی.)970 :7993 ،
از این جهت در احادیثی به تبیین منافات نداشتن اختیاری بودن افعال انسـانی بـا تعلـق علـم
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خداوند به آنها پرداخته شده است:

َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون إ َل ْیه َو َأ َم َر ُه ْ َو َن َُ ُاه ْ َف َما َأ َم َر ُه ْ بیه م ْ
ین
ِإن الله خلق الللق فع ِل ما ه ص ِائر ِ ِ
ِ ِ ِ
َ َّ
ْ
َ
َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ
ین ِإ ِب ِینذ ِن
یذ َين َو تیا ِو ِک
ی ْي ٍء فقد جعل لُ الس ِبیل ِإلی تر ِک ِه و يکونیون ِ
آخ ِ
َّ
الله (کلینی.)171/1 :1537 ،

طبق این حدیث ،خداوند انسانها را خلق مینماید و به افعال آنها علم دارد:
َ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُ
ِإن الله خلق الللق ف َع ِل َ َما ه ْ َص ِائ ُرون ِإل ْی ِه( .همان).

از نظر مالصدرا ،انسان در انجام افعال خویش اراده و قـدرت دارد؛ زیـرا کـه در صـورت ارادی
نبودن افعال انسانی و جبری بودن آنها ،امر و نهی الهی و به تبع آن حسابرسی اعمال ،فایدهای
نداشته و عبث خواهد بود؛ از این رو در صورت امر یا نهی خداوند به چیزی ،انسان اختیار مخالفت
با آن را خواهد داشت:

با وجود این اراده خداوند به همۀ افعال انسانی تعلق گرفته است:

ْ َّ
َ َّ
َ َ َ َ
َ َ َ ُ ُ َ
ین ِإ ِب ِینذ ِن اللیه (صیدوالدين یییراُی:1010 ،
یاو ِک
و يکونون ِ
آخ ِذين و ت ِ
.)491/5

فعل اخذ و ترک در این فقره به انسانها داده شده است .از جهت دیگر اسناد فعلی بـه فـاعلی
نشاندهنده اختیاری بودن و جبری نبودن آن اسـت .در نتیجـه اراده و علـم خداونـد بـه اختیـاری
بودن افعال انسان تعلق گرفته است.
حاصل اینکه علم خداوند به همه افعـال انسـانی تعلـق گرفتـه اسـت .از جهـت دیگـر خداونـد
انسانها را به برخی از امور امر مینمایـد و از انجـام برخـی دیگـر نهـی نمـوده اسـت .امـر و نهـی
خداوند نشاندهنده اختیاری بودن افعال انسانی است .در نتیجه با توجه به تبیین مالصدرا از این
دسته احادیث ،خداوند علـم دارد کـه انسـان بـا اراده خـویش چـه فعلـی انجـام خواهـد داد و اراده
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ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ
َ ُ َ َ ُ
َ ُ
الس ِبیل ِإلی ت ْر ِک ِه (همان).
َو أ َم َره ْ َو ن َُاه ْ ف َما أ َم َره ْ ِب ِه ِمن یي ٍء فقد جعل لُ

انسانی نیز مستقل از اراده خداوند نیست.
 3ـ  2منتسب نبودن شرور و نقائص به خداوند

یکی دیگر از انتقاداتی که بـه نظریـه جبـر در احادیـث االمـر بـین االمـرین وارد دانسـته میشـود،
انتساب نقایص و شرور به خداوند است:

َ َ َ َّ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َّ
َ َ َ َّ ْ َ
َم ْن ُع َ أن الله َيت ُم ُر ِبالف ْحش ِاء فقد کذ َب علی الله َو َم ْن ُعی َ أن الل ْی َیر َو الش َّیر
َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
6
ِإل ْی ِه فقد کذ َب علی الله (کلینی 175/1 :1537 ،ی .)177
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مالصدرا بیان میدارد که از دیدگاه اشاعره همه افعال انسانها (حسنات و سیئات ،خیـرات و
شرور) معلول خداوند است .از این رو خداوند فاعل همه خیرات و شرور مـیباشـد و اراده انسـانها
نقشی در انجام آنها ندارد .لذا در این حدیث ،انتساب فشحا و منکرات ،و خیرات و شرور هـر دو
به خداوند ،نسبت کذب به او دانسته میشود؛ زیرا طبق سنخیت علت و معلول این امور بیواسطه
به خداوند نسبت داده نمیشود و خداوند به دلیل خیر محض بودن فاعل بی واسطه آنها نیست.

ْ
َّ َّ
هــم چنــین انتســاب شــرور بــه خداونــد مخــالف صــری آیــاتی از قــرآن اســتِ :إن اللییه َيییت ُم ُر
َ َ َْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َْ ْ
صابك ِم ْن َس ِّیئ ٍة ف ِم ْن نف ِسیك
شاء (اعراف )90 :و ما أصابك ِمن دسن ٍة ف ِمن الله و ما أ
ِبالفح ِ

(نسا 14:؛ کلینی .)901/9 :7931 ،طبق این آیات خداوند امر کننده به فشحا و کارهـای زشـت
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نیست و خود انسانها فاعل کارهای قبی و ناپسند هستند.
حاصل اینکه نظریه جبر بـه دلیـل نسـبت دادن امـور کـذب و غیرواقعـی بـه خداونـد صـحی
نیست.
 ۴ـ  2ناسازگاری نظریه جبر با عدالت و حکمت خداوند

انتقاد سوم نسبت به نظریه جبر ،ناسازگاری آن با حکمت و عدالت خداوند است .به ایـن بیـان کـه
افعال انسان به دو قسمت جبری و اختیاری تقسیم میشوند .انسان فاعل افعال اختیاری خـویش
بوده و لذا نسبت به آنها پاداش داده میشود یا مورد مواخذه قرار میگیرد .ولی به دلیل اختیـاری
نبودن افعال جبری و لذا عدم فاعلیت انسان نسبت به آنها ،انسان در مورد آنها پاداش یا عقاب
داده نمیشود؛ بنابراین افعالی که انسان با اراده خویش انجام میدهد ،اختیاری است .در مقابـل،
افعالی که فاقد این شرط باشند مانند سقوط انسان از بلندی ،مریضی ،سالمتی ،رن

پوست و،...

اختیاری نیستند بلکه اینگونه افعال را خداوند به واسطه طبیعت جسمیه در انسان ایجاد مینماید
و انسان فاعل آنها نیست .در این معنی ،امام صادق
فرمود:
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در پاسـخ سـئوالی در مـورد قضـا و قـدر

َ ْ ََ ْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ َ
وم ال َع ْبد عل ْی ِیه ف ُُ َیو
ما استطعت أن تلوم العبد علی ِه فُو ِمنه و ما ل تست ِطع أن تل
َّ َ ُ ُ َّ
الله َت َع َالی ل ْل َع ْبد ل َ َع َص ْی َت ل َ َف َس ْق َت ل َ َییر ْب َت ْال َل ْم َیر لی َ
ِم ْن ِف ْعل الله يقول
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ِ
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ِ
ِ
ِ
ََ َ َِ َ
َ ُ ُ َ
ُ ْ
َ َ
ََ َ
َ ْ َ
ْ َ
ُن ْیت ف َُذا ِف ْعل ال َع ْب ِد َو َيقول ل ُه ِل َ َمرضت ِل َ عل ْوت ِل َ ق ُص ْرت ِل َ ْاب َیضضت
ِ
َّ َ َ
َ َ َّ
لَ ْ
7
اس َو َد ْدت ِألن ُه ِم ْن ِف ْعل الله ت َعالی (ابن طاووس.)003/4 :1533 ،
ِ
ِ

با توجه به نکات گفته شده ،مالصدرا ناسـازگاری نظریـه جبـر بـا حکمـت و عـدالت خداونـد را
چنین توضی میدهد :انسان در انجام گناهان و افعـال ناپسـند مجبـور نیسـت و خداونـدعادل و
حکیم انسان را به انجام اینگونه افعال مجبور نمی نماید؛ زیرا که در این صورت عذاب بندگان بـا
عدالت و حکمت او ناسازگار خواهد بود .از این جهت هنگامی که از امام رضا

در مـورد جبـری

بودن افعال انسانی سؤال شد ،در پاسخ فرمود:

َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ین ذ ِلییك»(کلینییی177/1 :1537 ،؛ صییدوالدين
اللییه أعییدل و أدک ی ِمی
ییراُی.)419/5 :1010 ،

از جهت دیگر ،در صورتی که افعال انسانها اختیاری نبوده و جبری باشد با وجود این خداوند
بندگان به را جهت اعمال ناشایست عذاب نماید ،با رحمت خداوند نیز ناسازگار خواهد بود:

حکمت به استحکام و اتقان در فعل اطالق میشود به گونهای خللپـذیر نباشـد (طباطبـایی،
 .)045/9 :7971با توجه به معنای حکمت ،در فر

جبری بودن افعال انسانی و عقاب دادن بـه

آنها ،افعال خداوند استحکام و اتقان نخواهند داشت؛ زیرا کـه انسـانهای بـی گنـاهی را عقـاب
میکند.
حاصل اینکه نظریه جبر با توجه به عادل و حکیم بودن خداوند باطل است.
 5ـ  2باطل بودن نظریه تفویض

بعد از بیان نادرستی نظریه جبر در احادیث ،به بررسی و تحلیل نظریه تفویض پرداخته میشود .به
این بیان که از دیدگاه معتزله(مفوضـه) 8انسـان در انجـام افعـال خـویش مسـتقل اسـت .خداونـد

نگرش مالصدرا بر احادیث «االمر بین االمرین» با نظر به شرح اصول کافی
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َّ َّ َ ْ َ ُ َ ْ
وب ث َّ ُي َعیذ َب ُُ ْ عل ْی َُیا (کلینیی،
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ِإن الله أود ِبل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.)177/1 :1537

انسانها را ایجاد مینماید و اختیار را به آنها تفویض میکند .از ایـن رو انسـان در افعـال خـویش
مستقل از اراده خداوند است .از دیدگاه معتزله با اثبات اراده مستقل انسانی ،فائده تکلیف در اوامر
و نواهی شرعی ،وعد و وعید خداوند ،استحقاق ثواب و عقاب و منزه بودن خداوند از قبائ و شرور
مشخص میشود .ولی چنین دیدگاهی مسـتلزم اثبـات شـرکا نامتنـاهی بـرای خداونـد بـه دلیـل
مستقل بودن و بی نیازی انسـان در افعـال خـویش از خداونـد است(صـدرالدین شـیرازی:7000 ،
 .)947/9به همین جهت در روایات رسول خدا
امت اسالمی نام برده شده است:

و امام صادق

از قدریـه بـهعنوان مجـوس
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َّ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
وس ه ِذهِ األ َّمة (ابی ماجه قزوينی ،بیتا07/1 :؛ ابوداود:1513 ،
ِإن القد ِو ية مج

513/4؛ ابن بابويه.)014 :1091 ،

زیرا که آنها درصدد توجیـه عـدل خداونـد بـر آمدنـد ،ولـی خداونـد را از عظمـت و سـلطنت
خویش بیرون بردند (همان) .طبق نظر آنها اراده خداوند شامل افعال ارادی انسان نمی گـردد و
احاطه قیومی یا سلطنت الهی شامل آنها نمی گردد مانند مجوس که قائـل بـه دو مبـدأ مسـتقل
خیر و شر برای هستی بودند (ابن ندیم)۶09 :709۶ ،؛ بنـابراین معتزلـه بـا قائـل شـدن بـه نظریـه
تفویض در میان فرقههای اسالمی مانند مجوس هستند.
در احادیث االمر بین االمرین دالیل متعددی در اثبات بطالن نظریـه تفـویض اقامـه میشـود
که به بررسی و تفسیر آنها با استفاده از مبانی مالصدرا پرداخته میشود.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴
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ْ
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ْ
یاو و ِبقیو ِل ِإب ِلییَ (کلینیی:1537 ،
يقولوا ِبقو ِل أه ِل الجن ِة و ِبقو ِل أه ِل الن ِ
 177/1ی .)171

از نظر مالصدرا ،غر

از بیان این حدیث نهی از قائل شدن به نظریه تفـویض و بیـان دالیـل

بطالن آن است؛ زیرا که متعدی شدن قول با «ب» به معنی اعتقاد و مذهب خواهد بود .از این رو
این حدیث درصدد بیان بطالن نظریه آنهاست .بـه ایـن بیـان کـه هـیچ یـک از عالمیـان (یعنـی:
مومنـــان ،کـــافرین ،و حتـــی شـــیطان) قائـــل بـــه ایـــن نظریـــه نیســـت؛ زیـــرا کـــه بهشـــتیان

َ َّ
َ
ْ ُ َّ َّ
ُ
َْ
میگویند :ال َح ْمد ِلل ِه ال ِذِّ َهدانا ِلُذا َو ما ک َّنا ِل َن ُْ َت ِد َِّ ل ْو أن َهدانا الل ُه (اعـراف .)90:آنهـا

با این بیان نشان میدهند که هدایت آنها به سوی بهشت ،رسـیدن بـه سـعادت ابـدی بـا اراده و
هدایت خداوند بوده و به این جهت خداوند را به آن حمد مـیگوینـد (صـدرالدین شـیرازی:7000 ،

)949/9؛ بنابراین طبق این آیه ،بهشتیان افعال خویش را مستقل از خداوند نمی دانند بلکـه خـود
را نیازمند به او میبینند .در نتیجه مفوضه از اهل بهشت نیستند؛ زیرا که بـه خـالف بهشـتیان در
انجام افعال مختلف ،خود را بینیاز از خداوند میدانند.

ََ ْ ََ
ْ ُ
قدریه از اهالی جهنم نیز نیستند؛ زیرا که آنها اذعان دارند کـهَ :و َّبنا غل َبت عل ْینا ِییق َوتنا َو
َّ َ ا ً ِّ
ِّ
ُ َ
ضـال َ
ین» جهنمیـان بیـان میدارنـد کـه
ک َّنا ق ْوما ضال َین (مومنون .)73۶ :با توجه به «کنـا قومـا

گمراهی آنها به جهت تعلـق قضـا الهـی و از جملـه گـروه گمراهـان بـودن آنهاسـت (صـدرالدین
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شیرازی .)945/9 :7000 ،از این رو آنها نیز در افعال و نتـایج اعمـال خـویش خـود را بـی نیـاز از

خداوند و قضا الهی نمی دانند بر خالف معتزله که قائل به استقالل انسان در همه افعال خـویش
از خداوند هستند.
دیدگاه قدریه حتی با شیطان نیز تنـافی دارد .خداونـد در قـرآن از ابلـیس نقـل مـینمایـد کـه:

َ َ ْ
َ َ ْ َ َّ َ
َ َْ
ف ِبما أغ َو ْي َت ِني ألق ُعدن ل ُُ ْ ِصیراطك ال ُم ْس َیت ِقی َ (اعـراف .)7۶:از نظـر مالصـدرا ،در ایـن آیـه،
ابلیس اغوا خداوند را سبب گمراهی انسانها توسط او قرار داده اسـت؛ زیـرا کـه شـیطان مظهـر

اسم مضل است در مقابل مالئکه که مظاهر اسما لطف ،رحمت و هدایت خداوند هستند (شـرح
اصول کافی ،همان) .به بیـان دیگـر ابلـیس نیـز در گمراهـی و ضـاللت خـویش بـی نیـاز از اراده
خداوند نیست ولی قدریه افعال خویش را مستقل از خداوند میدانند.
در ادامه حدیث شریف فوق ،یونس خطاب به امام

میگوید:

مالصدرا بیان میدارد که شاید یونس گمان مینمود که مشیت و اراده خداوند مانند مشیت و
اراده انسانها و قضا و قدر خداوند مانند تصور و حکـم انسانهاسـت یـا شـاید راوی ماننـد مجبـره
گمان مینمود که خداوند فاعل بیواسطه همه افعال انسانی اعم از حسن یـا قبـی اسـت .از ایـن
جهت امام

هر یک از این معـانی و الفـاظ را بـه او توضـی میدهـد .از ایـن رو امـام

بیـان

میدارد که مشیت ذکر است؛ زیرا که علم خداوند به نظام خیر همان اراده اوسـت و اراده خداونـد
زائد و غیر از علم اونیست .انسانها هنگامی که قصد انجام کاری را داشته باشـند ،علـم او سـبب
انجام فعل نیست بلکه بعد از حصول علم بایستی شـوق ،اراده راسـخ(عزم) و سـسس حرکـت قـوه
عضالنی حاصل شود تا اینکه فعل ارادی انجام گیرد .ولی در مورد خداوند به دلیل مجـرد بـودن و

نگرش مالصدرا بر احادیث «االمر بین االمرین» با نظر به شرح اصول کافی
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َّ َ ُ ُ َ
َ َ
َ َّ
َو الله َما أقول ِبق ْو ِل ُِ ْ َو ل ِکني أقول َيکون ِإ ِب َما ی َاء الله َو أ َو َاد َو قد َو َو قضیی
(کلینی 177/1 :1537 ،ی .)171

نبود محدودیتهای مادی ،چنین مراحلی اتفاق نمی افتد و علم خداونـد همـان اراده او بـه نظـام
َ
ا
ا
خیر و ایجاد یا خلقت آن است .از این جهت در حـدیث فرمـود« :هـی [اإل َر َادا] ال َعزی َمـ َعلـی َمـا
َ
یشا ( ».صدرالدین شیرازی .)94۶/9 :7000 ،به بیان دیگـر علـم خداونـد بـه نظـام وجـود ،سـبب
صدور آنها میگردد.
مالصدرا تعبیر قضا و قدر در این حدیث را چنین توضی میدهد :قضا ،علم کلـی خداونـد بـه
امور کلی و جزئی است به گونهای که تغییر در ذات او الزم نمیآید .قدر نیز علم تفصیلی و جزئـی
خداوند به اشیا جزئی ،مکانی و زمانی است .از این رو قدر ،تفصیل قضا الهی است .بـا توجـه بـه
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این نکته ،در این حدیث قدر به هندسه و وضع حدود اشیا مختلـف و قضـا بـه ابـرام و اسـتحکام
تفسیر شده است (همان).
از این رو امام

بیان میدارند که قضا و حکم خداوند به شی ای ایجاد و خلقت (ابـرام) آن

و لذا امری فعلی است ،ولی حکم و قضا در مورد انسانها امری انفعالی است .امر خداوند ،همان
افاضه و ایجاد اشیا است به گونـهای کـه ترکیـب یـا نقـص در صـفات او الزم نمیآیـد .در مقابـل
معتزله که اراده انسانی را مستقل از اراده خداوند قرار داده و به او شریک قرار دادند و اشـاعره کـه
همه شرور و نقایص را بی واسطه معلول خداوند دانستند .از این رو در عین اینکه شرور و قبای بی
واسطه به خداوند نسبت داده نمیشود ،اراده او نیز به همه امور تعلق میگیرد بدون اینکه جبـر یـا
تفویض الزم آید (همان.)941 :
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

حاصل اینکه اراده ،قضا و قدر خداوند شامل همه مخلوقات از جمله افعال اختیاری انسـانها
میگردد .لذا انسان در افعال خویش بینیاز و مستقل از خداوند و اراده او نیست .با توجه به اینکـه
همه اشیا و امور نظام وجود (خیرات و شرور) ممکن الوجود هستند ،در صورتی موجود میشـوند
که واجب الوجود بالذات آنها را ایجاد و افاضه نماید .از این رو خداوند فاعل همه اشـیا در نظـام
وجود است و خیرات و شرور خارج از اراده او نیستند .به بیان دیگر همه خیرات و شـرور معلـول او
هستند .از این جهت در حدیث فرمود:
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ََ ََ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ ُ
َو َم ْن َُ َع َ َأ َّن ْال َم َ
اص َي ِبغ ْیر ق َّو ِة الله فقد کذ َب علی الله َو َم ْن کذ َب علیی اللیه
ع
ِ
ِ
َ َ َ َّ َّ
أ ْدخل ُه الله الناو (کلینی 177/1 :1537 ،ی 171؛ صدوالدين ییراُی:1010 ،

.)033/5

مستقل دانستن اراده انسانی از اراده خداوند کذب است؛ زیـرا کـه خداونـد خـالق همـه اشـیا
َّ َ

ُ ِّ َ

است« :الل ُه خ ِال ُق کل ی ْ
یي ٍء» (زمـر )۶9:و همـه آنهـا بـه دلیـل ممکـن بـودن نیازمنـد خداونـد

هستند .در نتیجه در صورتی که فر

شود افعال مخلوقی مانند انسانی مستقل از خداوند باشـد،

کاذب است.
 3ـ بررسی و تحلیل«االمر بین االمرین»

در احادیث شیعی بعد از باطل دانستن دو نظریه جبر و تفـویض بـه تبیـین «االمـر بـین االمـرین»
066

پرداخته میشود که مالصدرا آنـرا چنـین توضـی میدهـد :انسـان در افعـال خـویش اراده دارد و

دیدگاه مجبره در این زمینه باطل است؛ هم چنین اراده انسان مستقل از اراده خداوند نیست بلکه
فعل ارادی انسان معلول خداوند است و قضا الهی به اختیاری بودن آن تعلق گرفته است.در آیاتی

َّ
َ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ
لک َّن الله َومی
از قرآن نیز به این مطلب اشاره شده است :و ما ومیت ِإذ ومیت و ِ

(انفال9.)71:

در این آیه ،فعل رمی در ضمن اسناد داده شدن به انسان ،به خداوند نیز نسبت داده شـده اسـت.

ُ ُ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ
يک ْ
ید
هم چنین خداوند در قرآن خطـاب بـه مـومنین مـیفرمایـد:
قیاتلوه يعیذبُ اللیه ِبتي ِ
ِ
(توبه .)79:خداوند در این آیه مومنان را به جن با کفار امـر مـینمایـد سـسس عـذاب داده شـدن

کفار توسط خداوند را بـه مـومنین نسـبت میدهـد (صـدرالدین شـیرازی .)070/9 :7000 ،از ایـن
مطلب در روایات شیعی بهعنوان االمر بین االمرین تعبیر شده است (همان.)031 :
َ ََ

از « َج ْب َر َو قد َو» (کلینی )754/7 :7931 ،خالی بودن فعل انسانی از جبر و اختیار نیست .هم
َ

ٌَ

چنین مقصود از «ل ِک ْن َم ْن ِزلة َب ْی َن ُُ َمیا» (همـان) ترکیـب فعـل انسـانی از جبـر و اختیـار نیسـت .بـه

گونهای که فعل انسانی جزئی ضعیف از جبر و جز دیگـری از اختیـار داشـته باشـد ماننـد ترکیـب
شی ای از شیرینی و ترشی .بلکه مقصود از اینگونه تعابیر در روایات اهلبیت

این اسـت کـه

انسانی موجودی دارای اختیار میباشد ولی در اختیار داشتن خویش اختیـاری نـدارد و مضـطر در
آن است .به بیان دیگر همانگونه که وجود انسان معلول خداوند است ،سایر صفات او نیـز ماننـد
اراده معلول و مخلوق خداوند بوده و مستقل از او نیست (صـدرالدین شـیرازی 9 :7000 ،ـ  079ـ
 .)070با وجود این جبری بودن افعال انسان نیز باطل است.
 9ـ  3لطف بودن «االمر بین االمرین»

در برخی از روایات از «االمر بین االمرین» بهعنوان لطفی الهـی نسـبت بـه انسـانها تعبیـر شـده
است .به این بیان که :شخصی از امام صادق
سئوال نمود:

نگرش مالصدرا بر احادیث «االمر بین االمرین» با نظر به شرح اصول کافی

َ

اینگونه احادیث بیانگر باطل بودن جبر و تفویض در افعال انسان است .بدین جهـت مقصـود

در مورد جبری یا اختیاری بودن افعـال انسـانی

ْ َ
َ ْ َ َ َّ
َ َ َ ُْ ُ ََ َ َ
َ َ َ َ َ
الله ْالع َب َاد َع َلی ْال َم َ
اصي؟ قال  .قلت فف َّو ِإل ْی ُِ ُ األ ْم َر؟ قیال  .قیال
ع
أجبر
ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ٌ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ
قلت فما ذا؟ قال لط ِمن و بك بین ذ ِلك (کلینی.)179/1 :1537 ،

از نظر مالصدرا لطف در اصطالح امری است کـه انسـان را بـه اطاعـت خداونـد نزدیـک و از
معصیت او دور میکند .ولی مقصود از لطف در این حدیث چنـین معنـائی نیسـت بلکـه اشـاره بـه
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دقیق بودن و غمو
ندارند:

فهم مسأله است به گونـهای کـه بسـیاری از انسـانها توانـائی ادراک آن را

َّ
ل يرد باللط

معناه العرفی المشُوو و هو ما يقرب العبد الیی الطاعیة و يبعیده

عن المعصیة بل ایاو به الی دقة المعنی و غموضه و کونه بحییث يلطی

ادوکیه

عن العقول و ا فُام.

َ َ
مقصود از « َبی َن ذلك» در حدیث نیز امری میـان جبـر و تفـویض اسـت (صـدرالدین شـیرازی،
.)034/9 :7000
ادراک حقیقت معنای االمر بین االمرین دشـوار مـیباشـد و در ایـن زمینـه حـق بـا مالصـدرا
است .ولی به نظر میرسد که لطف بـودن چنـین امـری نسـبت بـه انسـانها ،باطـل بـودن جبـرو
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تفویض در افعال انسانی است؛ زیرا کـه جبـر مسـتلزم نسـبت دادن شـرور و نقـائص بـه خداونـد و
تفویض مستلزم شرک میباشد .از این رو با قائل شدن به االمر بین االمرین ضـمن اختیـار بـودن
افعال انسانی شرور بی واسطه به خداوند نسبت داده نمیشود .هم چنین انسان در افعال خـویش
بی نیاز از اراده خداوند نخواهـد بـود .در نتیجـه االمـر بـین االمـرین ضـمن اثبـات اختیـار ،دچـار
اشکاالت تفویض نمیگردد.
 2ـ  3تفاوت االمر بین االمرین با جبر و تفویض

یکی از مسائل مربوط به «االمر بین االمرین» تفاوت آن با نظریه جبر و تفویض است .در برخی از
روایات این تفاوت چنین تبیین میشود:

ِّ
ََ
ُ ُ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ َ َ
َّ َّ َ ْ َ ُ َ ْ
َّ َ َ
وب ث َّ ُي َعذ َب ُُ ْ عل ْی َُا َو اللیه أعیز
ن
الذ
ی
ل
ع
ه
ق
ل
خ
ر
ب
ج
ي
ن
أ
ن
م
ه
ق
ل
ِإن الله أود ِبل
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ْ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
م ْن أ ْن ُير َيد أ ْمرا فَّل َيکون قال ف ُسئَّل َهل َب ْی َن ال َج ْبر َو القدو َم ْنزلة ثالثة؟ قا ن َعی ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ ْ َ ُ َّ ِ َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ
أوسع ِمما ب ْین السم ِاء و األو ِ (کلینی.)179/1 :1537 ،

با توجه به نکات گفته شده در قسمتهای قبل ،از نظر مالصدرا؛ فعل انسانی در عین نسـبت
دادن شدن به خداوند اختیاری نیز هست و اراده انسان به آن تعلق میگیرد .به بیان دیگر ،انسان
در داشتن اختیار مضطر بوده و جز اخیر علت تامهای است که فعل با تحقق آن موجـود میشـود
(صدرالدین شیرازی 10.)073/9 :7000 ،اختیاری بودن افعال انسان به این معنی است که یکی از
اسباب و شرایط انجام فعل اختیاری ،قدرت و اراده انسانی است که بـه دلیـل بطـالن تسلسـل بـه
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َ َ ُ َ َّ
قدرت و اراده خداوند منتهی میشود .اراده انسانی تحت تسخیر اراده الهی است :و ما تشاؤن ِإ

َ ْ َ َ َّ
شاء الل ُه (تکویر .)94 :با توجه به این نکتـه ،فعـل انسـانی بـه او تفـویض نمیشـود و اراده او
أن ي
َّ َ

َ

َ

مستقل از اراده خداوند نیست؛ بنابراین جمله «الل ُه أ َعیز م ْ
ین ذ ِلیك»(کلینـی )751/7 :7931 ،بـه
ِ

معنای تحت اراده خداوند بودن همه مخلوقات است« :أی أعز مین أن يجیری فیی ملکیه ا میا

يشاء» (صدرالدین شیرازی 900/9 :7000 ،ـ .)904
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ْ َْ
از نظر مالصدرا جمله «نع ْ أوسع ِمما ب ْین السم ِاء و األو ِ » کنایـه از بـودن دیـدگاه وسـطی

میان جبر و قدر بوده که صادق میباشد و قائل آن در وسعتی وسیع به مانند فاصله میان آسمان و
زمین قرار دارد (همان)077:؛ زیرا که دچار محذورات و اشکاالت دو نظریه دیگر نیست .بـه بیـان
دیگر جبر و تفویض دو نظریه متفاوتی هستند که تفاوت و فاصله آنها مانند فاصله میان زمـین و
آسمان بسیار زیاد است؛ زیرا کـه در نظریـه جبـر اختیـار انسـانی بـهطور کلـی نفـی میشـود و لـذا
انسانهای مادی و زمینی میگردد .در مقابل در نظریه تفویض اراده و اختیار خداوند بـه گونـهای
تحلیل میشود که شامل افعال ارادی انسـانی نمیگـردد .از ایـن رو طبـق ایـن نظریـه خداونـد در
آسمان ساکن است و افعال زمینیان ربطی به او ندارد .در حالی که خداوند احاطه قیومی به همـه
موجودات و افعال آنها دارد .به گونهای که انسانها در عین نیازمندی به خداوند در وجود و سایر
کماالت خویش مانند اراده دارای اختیار نیز هستند؛ زیرا کـه اراده معلـول ماننـد وجـود او ضـعیف
است .همانگونه که وجود ضـعیف بـه معنـای معـدوم بـودن نیسـت ،اراده ضـعیف و وابسـته نیـز
مستلزم جبری بودن افعال انسانی نیست.
 3ـ  3تبیین نسبت اراده انسانی با اراده خداوند در االمر بین االمرین

یکی از مسائل مطرح در مورد االمر بین االمرین ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه بطـالن جبـر و اراده

نگرش مالصدرا بر احادیث «االمر بین االمرین» با نظر به شرح اصول کافی

عظمــت و جــالل خداونــد بــه گونــهای پــایین آورده میشــود کــه فاعــل بــی واســطه همــه افعــال

داشتن انسان در افعال خویش از یک سو و باطـل بـودن بـودن تفـویض و تعلـق اراده خداونـد بـه
افعال انسانی ،نسبت این دو اراده در تحقق و انجام افعال انسانی چگونه است؟ در پاسـخ بـه ایـن
سؤال مالصدرا بیان میدارد که خداوند افاضه خیر و وجود میکنـد ولـی شـرور ،اعـدام و نقـائص
َ ِّ
ناشی از نقصان قابلیت آنها و لذا قصور از پذیرش کمال و خیـر اتـم اسـت .حـدیث قدسـی «أنیي
َ َْ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
أ ْولی ِب َح َس َن ِاتك ِم ْنك َو أنت أ ْولی ِب َس ِّیئ ِاتك ِم ِّنیي» تصـری میکنـد کـه حسـنات و سـیئات افعـال

انسانها به خداوند و انسانها نسبت داده میشـود .ولـی خداونـد بـه دلیـل مفـیض وجـود بـودن
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نسبت به حسنات و خیرات انسانها اولی است ،در مقابـل انسـان بـه دلیـل محـدودیت و نقصـان
وجودی اولی به سیئات اعمال خویش است؛ زیرا که ضعف وجودی و قابلی منبع شـرور و نقـایص
است (صدرالدین شیرازی 071/9 :7000 ،ـ )070؛ مانند اینکه کسی شخص دیگری را در حـالتی
معصیتی ببیند و او را از انجام آن نهی میکند ولـی شـخص گناهکـار تـوجهی نمیکنـد ،شـخص
نهی کننده آمر و جابر به گناه یا تفویض کننده آن نیست .هم چنین به شخص گناهکار مجبـور یـا

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

تفویض شده امری صدق نمیکند (همان:)099:
َ َ ُ َ َ َ ُ ٌ َ ََْ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ ُ َ َ ْ ََْ ََ َ ْ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
مثل ذ ِلك وجل وأيته علی مع ِصی ٍة فنُیته فلی ينت ِیه فترکتیه ففعیل ِتلیك المع ِصییة
َ َ ْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
یذِّ أ َم ْرت ُیه ِبال َم ْع ِص َیی ِة (کلینیی،
ال
فلیَ دیث ل يقبل ِمنك فترکتیه کنیت أنیت ِ
.)153/1 :1537
بیان گردید که احادیث متعددی به تبیین تفاوت جبر و تفویض با االمر بین االمرین پرداختند.
بعد از بیان این تفاوت احادیث دیگری نیز به بیـان تبیـین چگـونگی ایـن تفـاوت و لـذا تعلـق اراده
انسانی و اراده خداوند هر دو به افعال انسـانی مـیپردازنـد .بـه ایـن بیـان کـه خداونـد خطـاب بـه
انسانها میفرماید:

َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َّ ْ َ َ َّ َ
یي ف َر ِائ ِضیي َو ِب ِن ْع َم ِتیي
يا ابن آدم ِبم ِشیئ ِتي کنت أنت ال ِذِّ تشاء و ِبقو ِتي أديت ِإل
َّ
َ َ ََ
َ
َ َ َ
ْ َ
َ
صابك ِم ْن َد َسن ٍة ف ِم َن اللیه َو میا
ق ِو يت علی َم ْع ِص َی ِتي َج َعل ُتك َس ِمیعا َب ِصیرا ما أ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ
َ َ َ
صابك ِم ْن َس ِّیئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك َو ذ ِلك أنیي أ ْولیی ِب َح َسین ِاتك ِمنیك َو أنیت أ ْولیی
أ
َ ِّ َ َ ِّ َ َ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ
ِبسیئ ِاتك ِمني و ذ ِلك أني أستل عما أفعل و ه يسئلون قید نظمیت لیك کیل
َ ُ
ی ْي ٍء تر يد (همان).
ِ
از دیدگاه مالصدرا ،با توجه به اینکه با در جمله«ب َمش َیئتي ُک ْن َت َأ ْن َت َّالیذِّ َت َش ُ
یاء» بـه معنـای
ِ
ِ ِ ِ

سببیت است ،معنای جمله چنین میشود که ارادهای که انسـان بـه واسـطه آن افعـال خـویش را
انجام میدهد ،به واسطه اراده خداوند و مشـیت اوسـت .بـه بیـان دیگـر اراده خداونـد علـت اراده
َّ

انسانی است .از این رو انسان در اراده خویش مضطر است« .إن العبد مضطر فیما يلتاوه و يشاء»
ُ

َ

َ َ َ

(صدرالدین شیرازی .)079/9 :7000 ،جملـه « َو ِبق َّو ِتي أ َّد ْيت ِإل َّي ف َر ِائ ِضي» بـه همـین معنـی و در
همین سیاق است (همان) .از این رو در ایـن حـدیث ،انسـان دارای اراده و مشـیتی اسـت کـه بـه
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واسطه آن افعال خویش را انجام میدهد .ولی اراده او از جانب خداوند بوده و معلول اوست.

خداوند غایت زائد بر ذات خویش ندارد و غایت افعال او امری خارج از ذات نیست؛ زیرا کـه در
صورت غایت زائد بر ذات داشتن نیازمنـدی خداونـد بـه آن الزم میآیـد .از جهـت دیگـر ،ایجـاد و
افاضه ذاتی خداوند است و سؤال بردار نیست (صدرالمتالهین .)091/۶ :7407 ،از ایـن جهـت در

َ َ َ ِّ َ ُ َ ُ
َْ ُ
َُ َ
حدیث فوق آمده استَ « :و ذ ِلك أني أ ْستل َع َّما أف َعل َو ُه ْ ُي ْسئلون» .در نتیجه اراده خداوند به
دلیل ذاتی بودن به همه ممکنات تعلق میگیرد و سؤال بردار نیست.

نکته دیگر اینکه خداوند انسان را خلق مینماید و همه مصـالحی را کـه الزمـه حیـات اوسـت
مانند جوارح ،اعضا ،اسباب معاش و معـاد و ...را بـرای او فـراهم میکنـد بـدون اینکـه انسـان در
افعال خویش مجبور باشد .اگر انسان اعمال خیر انجام دهد به سعادت میرسد و در صـورتی کـه
َ ا ََ
َ َ َّ َ
مرتکب گناهـان گـردد ،گرفتـار عـذاب و شـقاوت مـیگـردد« :قـد نظ امـت لـك کـل شـی ٍ تریـد»
اختیار را برای آنها فراهم نموده است.
 ۴ـ نتیجه گیری

ســه نظریــه در مــورد جبــری یــا اختیــاری بــودن افعــال انســانی وجــود دارد کــه بــر پایــۀ روایــات
اهلبیت

 ،دو نظریه (جبر و تفویض) باطل و نظریۀ سوم اثبات میگردد:

باطل بودن نظریه جبر :علم خداوند به اختیاری بودن افعال انسـانی تعلـق گرفتـه اسـت .لـذا
تعلق علم او منجر به جبر نمی گردد .هم چنین ،این نظریه به دلیل نسبت دادن امور کذب و غیـر
واقعی(مانند شرور و نقائص) به خداوند و منافات داشتن با حکمت و عدالت او صحی نیست.
باطل بودن نظریه تفویض:چنین دیدگاهی مستلزم اثبات شـرکا نامتنـاهی بـرای خداونـد بـه
ََ
دلیل مستقل بودن و بی نیازی انسان در افعال خویش از خداوند است .به همین جهـت از قدریـه
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(صدرالدین شیرازی .)070/9 :7000 ،در نتیجه خداوند همـه اسـباب سـعادت انسـانها از جملـه

به دلیل شباهت پندارشان با زردشتیان ،با عنوان «مجوس امت اسالمی»یاد شده است.
اراده ،قضا و قدر خداوند شامل همه مخلوقات از جمله افعال اختیاری انسانها میگردد .لـذا
انسان در افعال خویش بی نیاز و مستقل از خداوند و اراده او نیست .با توجه به اینکه همه اشیا و
امور نظام وجود(خیرات و شرور) ممکن الوجود هسـتند ،در صـورتی موجـود میشـوند کـه واجـب
الوجود بالذات آنها را ایجاد و افاضه نماید .از این رو خداوند فاعل همه اشیا در نظام وجود است
و خیرات و شرور خارج از اراده او نیستند.
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اثبات درسـتی «االمـر بـین االمـرین» :فعـل انسـانی در عـین نسـبت داده شـدن بـه خداونـد
اختیاری نیز هست و اراده انسان بـه آن تعلـق میگیـرد .بـه بیـان دیگـر انسـان در داشـتن اختیـار
مضطر بوده و جز اخیر علت تامه ای است که فعل با تحقق آن موجود میشـود .اختیـاری بـودن
افعال انسان به این معنی است که یکی از اسـباب و شـرایط انجـام فعـل اختیـاری ،قـدرت و اراده
انسانی است که به دلیل بطالن تسلسل به قدرت و اراده خداوند منتهی میشود .اراده انسانی نیـز
تحت تسخیر اراده الهی است .با توجه به این نکته ،فعل انسانی به او تفـویض نمیشـود و اراده او
مستقل از اراده خداوند نیست.
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پینوشتها:
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 .1قرائن درون قرآنی نشان میدهد اندیشۀ جبر در پندار مشرکان صدر اسالم نیز مطرح بوده است :سیقول
ّ
الذین أشرکوا لو شا الله ما أشرکنا وال آباؤنا وال حرمنا من شئ کذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا
قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال تخرصون * قل فللـه الحجـ البالغـ
فلو شا لهدیکم أجمعین (انعام 0۴۵ :ـ )0۴9
 .0ابن قتیبه دینوری (21۶ھ) در اإلمام والسیاس  ،در ماجرای جانشینی یزید و اعترا عایشه به معاویـه در
این باره ،از طرح اندیشۀ جبر از سوی معاویه پرده برداشته است..... :وإن أمر یزید قضا من القضا  ،ولـیس
للعباد الخیرا من أمرهم( ....ابن قتیبه دینوری ،بیتا .)0۵۵/0 :بر پایۀ گزارش ابن شهرآشوب (۵۵۵ھ) ،در
تاریخ اسالم ،معاویه نخستین کسی است که اندیشۀ جبر را پراکنـد :أول مـن أظهـر الجبـر فـی هـذه األمـ
ّ
ّ
معاوی ذلك أنه خطب فقال :یا أهل الشام أنا خازن من خزان ربی أعطی من أعطاه الله وأمنع من منعه اللـه
ّ
ّ
بالکتاب والسن فقام أبو ذر رحم الله علیه وقال کذبت والله إنك لتعطی من منعه الله بالکتاب والسن وتمنع
ّ
من أعطاه الله فقام عبادا بن الصامت ثم أبو الدردا وقاال صدق أبو ذر صدق أبو ذر فنزل معاوی عن المنبـر
ّ
َ َّ َ َ
ا
وقال فنعم إذا فنعم إذا .وفی روای أنه خطب فقال :قال الله تعالی َوإن م ان شی ٍ إال ع اندنا خزائنـه فـال نـالم
ّ
ّ
نحن ،فقام األحنف فقال إنا والله ال نلومك علی ما فی خزائن الله ولکن نلومك علی ما أنزل اللـه علینـا مـن
خزائنه وأغلقت بابك علینا دونه( :ابن شهرآشوب 022/0 :032۵ ،ـ .)023
ً
 .1روایت دیگری از آن حضرت نقل شده که درخـور توجـه اسـت :کـان أمیـر المـؤمنین 1جالسـا بالکوفـ بعـد
منصرفه من صفین إذ أقبل شیخ فجثا بین یدیه ،ثم قال له :یا أمیر المؤمنین أخبرنـا عـن مسـیرنا إلـی أهـل
ّ
الشام أبقضا من الله وقدر؟( ......کلینـی .)0۵۵/0 :0۴11 ،در ایـن روایـت نفـی جبـر و تفـویض بـه چشـم
میخورد و حقیقت «أمر بین األمرین» تبیین شده است ،هرچند به صراحت از این عبارت بهره گرفتـه نشـده
است.
 .4این روایت نیز در منابع کهن حدیثی شیعه با اندکی اختالف ،گاه از اصب بن نباته و گاه از ابن عبـاس و گـاه
دیگران نقل شده است .برای آگاهی بیشتر (نک :همـان) در بـاب «الجبـر والقـدر واالمـر بـین االمـرین»،
(نک :صدوق3۵2 :039۵ ،؛ شریف مرتضی.)2۴0/2 :0۴1۵ ،
 .1عبدالکریم شهرستانی ( )0۴03نیز در الملل والن ل ،از این اندیشـۀ اشـاعره سـخن گفتـه اسـت ( ۵0/0ـ
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 .6کلینی در بخشی دیگر ،به واسطۀ امام صادق از رسول خدا نقل کرده :حفص بن قرط عن ابـی عبـد قـال:
ّ
قال رسول الله  :من زعم أن الله یأمر بالسو والفحشا فقد کذب علی الله ،ومـن زعـم أن الخیـر والشـر
ّ
ّ
ّ
بغیر مشیئ الله فقد أخرج الله من سلطانه ومن زعم أن المعاصی بغیر قوا الله فقـد کـذب علـی اللـه ،ومـن
ّ
ّ
کذب علی الله أدخله الله النار( :کلینی.)0۵۵/0 :0۴11 ،
 .1سید بن طاووس حکایت درخور توجه دیگری از گفتگـوی امـام رضـا و فضـل بـن سـهل در حضـور مـأمون
دربارۀ جبر و اختیار را گزارش کرده که جالب است :روی أن الفضـل بـن سـهل سـأل الرضـا بـین یـدی
ّ
المأمون فقال :یا أبا الحسن الخلـق مجبـورون؟ قـال :اللـه أعـدل مـن أن یجبـر خلقـه ثـم یعـذبهم ،قـال:
ّ
فمطلقون؟ قال :الله أحکم من أن یهمل عبده ویکله إلی نفسـه (ابـن طـاووس)331 :0۴11 ،؛ امـا کلینـی
مشابه این روایت را به واسطۀ پرسش یکـی از راویـان شـیعی از آن حضـرت (بـا انـدکی تفـاوت در مضـمون)
گزارش کرده است (کلینی.)0۵1/0 :0۴11 ،
 .3بخشی از اندیشۀ معتزله را قول به تفویض تشکیل میدهد( ،نک :سبحانی 219/3 :0۴1۵ ،ـ .)2۵2
 .1عالمه مجلسی شمار درخور توجهی از آیات مرتبط با این اندیشه در قرآن را فهرست کردهاند .بـرای آگـاهی
بیشتر (نک:مجلسی.)۵۴/۵ :0۴13 ،
 .12انسان در داشتن اختیار ،اختیاری ندارد و اختیاری بودن بـه اراده او نیسـت؛ زیـرا کـه در صـورت اختیـاری
بودن نیازمند اختیار دیگری خواهد بود و به تسلسل میانجامد« .لو کان االختیار باالختیار تسلسل ...یکـون
وجود االختیار فیه ال باالختیار فیکون مجبوال علی ذلك االختیار من غیـره و ینتهـی إلـی االختیـار األزلـی...
لکن هذا ال ینافی کون فعل العبد باختیاره إذ الفعل االختیاری ما یکـون ذلـك الفعـل باالختیـار ال مـا یکـون
اختیار الفعل باالختیار( ».آملی ۶23/3 :0319 ،ـ .)۶2۴
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