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توحید افعالی هم از نظر فهم علمیو هم به لحاظ عملی و هم به جهت تعارض ظاهری آن با
ارادة انسان مسئلهای چالشی است .اشاعره ،آن را بر ارادة انسان مقدم دانسته و قائل به جبر او
در افعالش شدند و معتزله جانب ارادة انسان را گرفته و قائل به تفویض شدند و تنها ،امامیه،
پیرو تفسیر بزرگان خود ،ارادة انسان را در کنار توحید افعالی و ارادة الهی ،بهصورت دیدگاه
«امر بین امرین» پذیرفتند .دیدگاه فالسفه و عارفان به دیدگاه امامیه نزدیک است اما عارفان
در مبحث وحدت وجود عنایت خاصی به این مسئله ،داشته و به تفسیری دقیقتر ازآنچه
دیگران بیان کردهاند اعتقاد دارند؛ یعنی اثبات اراده در انسان بهعنوان تجلی صفت (یا اسم)
الهی در او .هدف ما در این نوشتار که با روش تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانهای صورت
میگیرد آن است که این توحید از منظر عرفانی که تابعی از مسئله وحدتوجود است با
تکیه بر آیات و روایات تبیین شود.
توحید ،توحید افعالی ،اراده انسان ،اراده الهی ،جبر.
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افعال عوالم خلقی به ارادة حقتعالی است ،ارادة الهی در ظاهر با ارادة انسان در افعال خود نوعی
تضاد را به ذهن متبادر میکند که در این زمینه دیدگاههای اشاعره ،معتزله و امامیه را میتوان
عنوان کرد که به ترتیب به «جبر»« ،تفویض» و «امر بین امرین» در ارادة انسان اعتقاد دارند .فالسفه
نیز دیدگاهی شبیه به امامیه دارند و حل مشکل تعارض دو اراده (خدا و انسان) را «طولی بودن»
آنها دانستند .عرفان نظری (که عالم را تجلی حقتعالی میداند) در این خصوص نیز انسان و
ارادة او را تجلی الهی میدانند.
مقدمه

مهمترین شاخصه در ادیان توحیدی بهویژه اسالم ،مسئلة توحید است و راهیابی به کمال مطلق با
رسیدن به حقیقت این مهم کسب خواهد شد و هر کس بتواند به باطن توحید و انواع آن راه یابد،
حقیقت دین را کشف کرده است ،لذا هر فرقه و نحلهای بر اساس برداشتهایی که از کتاب
مقدس و نیز سخنان بزرگان دینی خود و یا حتی بر اساس بعضی پیشفرضها داشتهاند ،تفسیری
خاص از توحید و انواع آن ارائه کردهاند .ما در این مقاله به تفسیر ،تبیین و نقد سه گروه مهم
(متکلمان ،فالسفه و عارفان) ،نسبت به توحید میپردازیم و از میان آنها به برخی از پاسخها
اعتماد میکنیم و برخی دیگر را مورد نقد قرار میدهیم .هدف از پرداختن به مسئلة توحید افعالی
و رسیدن به پاسخی درخور در خصوص تضاد ارادة الهی با ارادة انسان ،آن است که برخی از
شبهات (مانند رابطة مسئلة قضا و قدر و جبر و اختیار و بداء ،با توحید افعالی) تنها با تبیینی صحیح
از توحید افعالی امکانپذیر است چون در بدو امر و بهویژه در مرتبة اعمال و افعال بندگان،
اینگونه به نظر میرسد که این دو مسئله در تقابل و تعارض با یکدیگرند درحالیکه واقعیت
غیرازآن است و هر دو ارادة الهی و ارادة انسان ،در دین ،مورد اهتمام و توجه است بنابراین باید با
تبیینی صحیح به سراغ آن رفته و در حل شبهات مطرحشده بکوشیم.
مفهوم توحید و زوایای نگرش به آن

توحید واژهای است که بیشتر در ادیان الهی و بهخصوص ادیان ابراهیمیبه کار میرود .در ادیان
توحیدی ،کلمة توحید به معنای :اعتقاد به وحدانیت است(آمدی ،ص )29و در معنایی کلی گفته
شده که « حقیقت توحید اعتقاد جازم ثابت مطابق واقع است به عدم شریک واجب در الوهیت و
خواص آن از اسما و صفات؛ و اظهر خواص الوهیت وجوب وجود است» (خواجگی شیرازی،

17

بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی
__________________________________________________________________________________________

ص  )77و در اصطالح عرفانى گفتهشده است :توحید در لغت تفرید است و در اصطالح اهل
ذوق تفرید وجود محض است(فناری ،ص.)992
«وحدت» نیز از واژگانی است که تبیین معنایی آن ارتباطی وثیق با مسئله دارد .عالمه طباطبایی
در این خصوص میفرماید که برخی از فالسفة قدیم مانند فالسفه مصر قدیم و یونان و اسکندریه
و حتی ابنسینا ،وحدتی را که در خصوص حضرت حقتعالی بیان میشود «وحدت عددی»
میدانند و تا هزار سال بعد از او ،کسی چیزی بیشتر از وحدت عددی ،مطلبی بیان نکرده است
(طباطبایی ،ج  ،6ص )26-201؛ و این وحدت همان است که در مقابل کثرت قرار میگیرد
(همان ،ص 297و  )211درحالیکه وحدتی که از قرآن استفاده میشود «وحدت حقه ظلیه» است
(حسنزاده آملی ،2172 ،ص  226و  )227وحدتی که عارفان بدان معتقدند یعنی «وحدت حقه
حقیقیه» و به تعبیر روشنتر «وحدت شخصی وجود»(همان ،2171،ص  )29و واحد در وحدت
شخصی ،وجود منبسطی است که با نفس رحمانی در تمامیمراتب تجلیات حقی و خلقی حضور
دارد یعنی در مرتبة عقل ،عقل است و در مرتبة ماده ،ماده و (...سبزواری ،مالهادی ،ص-110
192؛ صدرالدین شیرازی ،2212 ،ج ،9ص .)116-117
همانگونه که اشاره کردیم ارادة الهی از یکسو منشأ ارادة انسان است و از سویی منشأ همة
افعال از جمله افعال ارادی انسان ،یعنی فعل انسان به دو اراده منتسب است و این ،زمانی
مشکلساز است که ارادة الهی با ارادة انسان در فعلی واحد ،دو مسیر متضاد یا متناقض را طی کند
که در این صورت یا ارادة الهی قاهر است و ارادة انسان ،تکویناً مقهور و در نتیجه در انجام فعل
مجبور میشود یا در عرض هم فعال باشند که در این صورت از دو علت ،دو معلول جداگانه
صادر میشود درحالیکه بحث بر سر یک فعل است؛ بنابراین یا باید طولی بودن دو اراده
و علیت یکی بر دیگری (بر اساس دیدگاه فلسفی (حسینی تهرانی 2291 ،ق ،ص))906 -907
را بپذیریم یا برای راهحل (بر اساس عرفان نظری) بهظاهر بودن یکی و مظهر بودن دیگری
تمسک کنیم.
بررسی مفهومیبرخی اصطالحات

قبل از ورود به بحث الزم است به مباحثی (مانند مشیت ،قضا و قدر الهی و بداء) که بهنوعی با
بحث اراده مرتبط است بپردازیم زیرا مباحثی مانند قضا و قدر و بداء ،از سویی (بر اساس توحید
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افعالی) تحت ارادة الهی است و از سویی دیگر ،ارادة انسان در این امور دخالت مستقیم داشته و
حتی بر اساس این اراده ،ثواب و عقاب تعلق میگیرد:
الف .اراده ،مشیت

دو واژة «اراده» و «مشیت» گاهی به یک معنا به کار میرود و زمانی کاربرد آن دو متفاوت است.
امام رضا علیهالسالم فرمود« :اراده» یعنی «العزیمـة على ما یشاء» و المشیـة به معنای «الذکر األول»
است(کلینی 2207 ،ق ،ج  ،2ص  .)221میتوان گفت آنچه در مرتبهای باالتر از اراده یعنی در
تعین ثانی و فیض اقدس است« ،مشیت» و تعین و تنزل از این مشیت ،اراده نام دارد (و از سویی
دیگر هردوی آنها در ظل تعین اول هستند (موسوی الخمینی ،2176 ،ص  .))21نکتة دیگر اینکه
اراده صفت است و اسم (عرفانی) آن «مرید» است و مرید قبل از اراده و مراد هم بعد ازآن محقق
میشود (همان گونه که علم هم قبل از معلوم (در عالم) محقق است)(حر عاملی ،ص  222و
.)222
میتوان گفت که اراده و مشیت تقریباً معنایی مترادف دارند به تعبیر دیگر وقتی انسان در مورد
چیزی یا فعلی علم دارد یا ندارد (تا در مرحلة علم است) آن را اراده مینامند و زمانی که این
فاعلیت کمالیافته و انفکاک فعل از او غیرممکن و علیت آن تامه شود ،آن را مشیت نامند یعنی
یک عمل اختیاری تا در ذهن فاعل است ،علم است و این معنا تا زمانی که فقط ارتباط آن با
فاعل در نظر گرفته شود ،مشیت و وقتی ارتباط آن با فعل در نظر گرفته شود ،اراده نام دارد
(طباطبایی ،ج ،20ص 192و ج ،21ص 172و ج ،22ص 229 -221و ج ،22ص 222و حاشیه
عالمه بر اصول کافی؛ کلینى ،ج ،2ص.)220
ب .ارادة صفت فعل یا صفت ذات؟

اینکه حقیقت ارادة الهی چیست؟ میان متفکران اختالفنظر وجود دارد برخی از آنها اراده را
همان علم ذاتی الهی میدانند و برخی دیگر آن را صفتی جداگانه معرفی میکنند که در این
صورت نیز ،این صفت یا صفتی ذاتی است یا فعلی ،همانگونه که میان برخی آیات الهی و
روایات نیز این اختالف ،مشاهده میشود .اثبات این مطلب که آیا اراده ،همان علم است یا صفتی
ذاتی یا فعلی؟ میتواند در پاسخگویی به برخی از مسائل مربوط به اراده الهی و حل شبهات وارده
در این زمینه (مانند بداء یا قضا و قدر و  )...مؤثر باشد.
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معنای اراده در انسان با خدای تعالی متفاوت است ،زیرا اراده در انسان حالتی نفسانی است که
با حواس باطنی صورت میگیرد اما در مورد حقتعالی ،به معنای فراهم آوردن اسباب ایجاد شیء
است یعنی اصل «سببیت» ،مستقیماً مورد ارادة الهی است اما مابقی اشیا بهواسطة این اصل ظاهر
میشوند لذا اگر اراده به معنای «علم به اصلح» باشد آنگاه میتوان آن را همان علم ازلی دانست
(همانجا).
بر اساس روایات اهلبیت علیهمالسالم ،صفات الهی ،یا ذاتیاند (مانند علم و قدرت و  )...یا
فعلی (مانند اراده و مشیت  )...و این دو دسته غیر از یکدیگرند (علم غیر از مشیت است) لذا برای
کاری که میخواهیم انجام دهیم میگوییم انجام میدهم «انشاء اهلل» و نمیگوییم «ان علم اهلل»
زیرا علم الهی ،ذاتی و قدیم و ازلی است (برخالف مشیت که مخلوق و حادث است و مستقیماً
با فعل الهی در ارتباط است به تعبیر دیگر ،ارادة الهی همان احداث اوست و مسبوق به فکر و
اندیشه و  ...نیست مانند آنچه در اراده کردن انسان اتفاق میافتد و مسبوق به تصور و تصدیق و ...
است) در برخی روایات نیز اسمای الهی ،غیر او معرفیشده (و هر غیری نیز مخلوق اوست) ،اسم
(مانند اله) نیز غیر از معنای آن است (حقیقت او که مألوه یا اهلل است) لذا اگر کسی اسم را
عبادت کند کافر است و عابد اسم و معنا نیز مشرک است و تنها باید معنا عبادت شود (یعنی
توحید)(رک .طباطبایی ،ج ،20ص 192و ج ،21ص 172و ج ،22ص 229 -221و ج،22
ص 222؛ رک سبحانی ،ص.)222 -222
در برخی از روایات بهصراحت ،اراده (مشیت) ،مخلوق حقتعالی دانسته شده است« :خلق اهلل
المشیئـة بنفسها ثم خلق األشیاء بالمشیـة»(مازندرانی ،ص )121؛ و در مناظرهای مفصل میان امام
رضا علیهالسالم با سلیمان مروزی از متکلمان که در حضور مأمون صورت گرفته است آن
حضرت تأکید دارند که ارادة محدث و صفتی غیر ذاتی است و امری است غیر از علم و قدرت
(ابنبابویه2121 ،ق .ص.)222-227
توضیح بیشتر در ذاتی یا فعلی بودن اراده اینکه :هر فاعل مختاری مستند به داعی است زیرا
ترجیح بدون مرجح محال است و این مرجح نمیتواند «اراده» باشد زیرا اراده بر اساس مصلحت،
محقق میشود و مصلحت باید قبل از آن باشد .این داعی ،در موجودات ممکن ،زائد بر ذات بوده
و به امری خارج از او بازگشت میکند و این به جهت نقص و فقر ذاتی اوست اما حقتعالی نقص
و فقر ندارد و بسیط الحقیقه منجمیعالجهات است لذا منشأ صدور افعال در او همان ذات مقدس
و علم عنایی اوست («إِنا لِلهِ وَ إِنا إِلَیْهِ راجِعُونَ»( بقره ))226 /بنابراین اراده او نمیتواند خارج از
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ذات او و مستند به شرط یا اسبابی باشد بلکه در او ثابت است؛ یعنی اگر اراده خارج از ذات باشد
یا حادث است که در این صورت ،ذات او محل حوادث میشود یا قدیم است که موجب قول به
تعدد قدما میگردد و از سویی (چون علم و قدرت او بر جمیع ماسوا یکسان است) ارادة امری،
غیر از امری دیگر ،نشان میدهد که اراده صفتی جدای از علم است؛ اما در مورد روایاتی که
اراده را صفت فعل و حادث دانسته و مشیت را مخلوق حقتعالی معرفی میکنند باید گفت :اوالً
روایات مذکور ،در حد تواتر نیستند و استناد به آنها با وجود دالیل عقلی (مذکور) و آیاتی که
اراده را بر فعل مقدم میداند («اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون»( یس ))19 /در واقع استناد به
اموری غیرقطعی (و اخبار آحاد) است (آشتیانی ،2176 ،ص )911 -102ثانیاً برفرض قبول
اینگونه روایات میتوان گفت که اراده نیز مانند علم ،دو لحاظ دارد هم در ذات الهی حضور
دارد و عین آن بوده و تابع معلوم نیست و هم در مقام واحدیت بهصورت جدای از دیگر صفات
بوده و محل صدور (اسماء و نیز اعیان ثابته و) افعال (در مقام تعینات خلقی) هستند لذا صفت فعل
خوانده میشوند و اسماء صادره از آنها معلوم و مرید هستند که مخلوقات خلقی از آنها ظاهر
میشوند (و این علم تابع معلوم است) و آنچه در روایات آمده است مقصود همین مرتبه است
(موسوی الخمینی 2226 ،ق ،ص201 -220؛ آشتیانی ،2172 ،ص  )920به تعبیر دیگر ،اسم در
این مقام ،مظهر همة صفات الهی است که تنها یکی از آنها را ظاهر کرده و مابقی را در باطن
خود دارد مثالً همة صفات (که در مقام ذات با آن عینیت دارند) در اسم مرید حضور دارد اما
تنها صفت اراده را ظاهر میکند لذا دو لحاظ مذکور را بهحسب ظاهر و باطن آن میتوان
مشاهده نمود ثالثاً میتوان گفت حدوثی که در این روایات و نیز در ادیان (توسط متکلمان)
بیانشده است ،حدوث ذاتی است نه زمانی (تا ذات حقتعالی و اراده او متأثر از حوادث و متغیر
شود)(همان ،ص.)921
ج .قضا و قدر

قضای الهی حکم کلی ،قطعی و نهایی است که از ازل تا ابد بر احوال اعیان موجودات وارد
میشود لذا فاصلهای با فعل ندارد و تقدیر عبارت است از تفصیل آن حکم کلی بهحسب استعداد
جزئی آن اعیان .تقدیر (که یا حدود کلی امکانی ماسوی اهلل است یا حدود خاص هر شیء) همان
علل ناقصه تشکیلدهندة علت تامه ،برای تحقق یک شیء است لذا تا علت تامه محقق نشده
است ،آن علل ناقصه میتوانند تغییر کرده یا با علل دیگری جایگزین شوند و این همان قضای
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غیر ابرام است که در روایات آمده و با اموری مانند دعا میتواند تغییر کند .ازآنچه گفته شد
میتوان نتیجه گرفت که تقدیر (که اراده و مشیت نیز از اجزای آن است) در افعال صورت
میگیرد .قضاء نیز نتیجة این افعال و سلسله علل و در حقیقت نتیجة علت تامه است لذا در مرتبة
فعل است نه ذات و از آنجایی که اراده جزئی از آن است پس نمیتواند امری جبری باشد .البته
در علیت تامه ،معلول از جهت انتسابش به علت ،دارای ضرورت است اما معلول بهخودیخود،
همیشه دارای امکان (ذاتی) است بنابراین قضا و قدر و اراده و مشیت ،از صفات فعل محسوب
میشوند نه ذات (رک .حاشیه عالمه بر اصول کافی ،کلینی ،ص220؛ طباطبایی ،ج ،2ص 220؛
 ،96ج ،21ص  20و  200و  209و ج ،22ص  961-966و ج ،22ص 226-229؛ جامى ،ص 922؛
رک .ابنبابویه 2121 ،ق ،ص.)167 -161
د .بداء

بداء به معنای تغییر امری است که قبالً خبری از سوی حقتعالی یا نبی یا ولی الهی علیهالسالم در
خصوص آن وارد شده است و اکنون خبری جدید مبنی بر تغییر آن بیان میشود (عسکری،
ص  .)201بر اساس برخی روایات آنچه بهصورت بداء و ظهور امری جدید (در ظاهر) مشاهده
میشود مربوط به لوح محو و اثبات است یعنی اموری که قبالً ثابت بود ،محو میشود (و
بالعکس)(کلینى ،ج ،2ص  .)226در بعضی دیگر از روایات ،دو نوع علم معرفیشده است،
علمیکه تنها نزد حقتعالی بوده و هیچکس بدان راه ندارد (اسماء مستأثره) و اسمایی که دیگران
(انبیا و رسل و مالئکه و  ...علیهمالسالم) بدان راه دارند و آنچه بداء در آن صورت میگیرد (و
مقدم یا مؤخر یا تثبیت میشود) مربوط به این نوع از علم و اسماء است بنابراین بداء حاصل علم
الهی است و نه جهل (از چیزی و آشکار شدن چیزی دیگر) (همان ،ص.)226-221
در خصوص ترتیب موارد یادشده (در روایتی از امام رضا علیهالسالم) ابتدا علم است و سپس
مشیت و اراده و قدر و قضاء و امضا (آنچه مقدر شده)(ابنبابویه 2121 ،ق ،ص )112-112؛ یعنی
قضاء و علم و اراده و مشیت ،تابع تحدید و توقیت (تقدیر) معلوم است (آشتیانی،2172 ،
ص  .)262اضافه اینکه همة اشیا ابتدا در مرتبة علمیو عقلی (الهی) هستند و سپس با مشیت و
ارادة الهی به مرتبه عین میآید البته در مرتبه علمینه از هم منفکاند و نه تقدم و تأخری دارند
همانگونه که علم نفسی و ذاتی الهی با علم به ماسوای خود عینیت دارد(حسینی تهرانی 227 ،ق،
ص220-222؛ رک.کاشانی ،ص .)291 -211در خصوص جایگاه بداء در ترتیب فوق ،میتوان
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گفت که بداء ،حرکت از یک قضا و قدر به قضا و قدری دیگر است لذا ترتیب آن همان ترتیب
قضا و قدر است.
بیان دیدگاهها در ارتباط میان ارادة الهی با ارادة انسان

پیش از جمعبندی مطالب مربوط به ارادة الهی و چگونگی رابطة آن با ارادة انسان الزم است
بهمنظور بیان اثبات یا نفی ارادة انسان در برابر ارادة حقتعالی در قالب جبر ،تفویض یا دیدگاهی
سوم ،به سه دسته از آیات و روایات که بر این سه نظریه داللت میکند اشارهکرده و سپس به
شبهات مربوطه و پاسخ آنها و پذیرش دیدگاهی صحیح بپردازیم.
الف .جبر

در برخی آیات ،عمل انسان در واقع نتیجة همان شاکلهای دانسته شده که حقتعالی در او قرار
داده و یا در کتاب الهی (در ازل) ثبت شده است« .وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِال عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزلُهُ إِال
بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر)92 /؛ «ما أَصابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فی أَنْفُسِکُمْ إِال فی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَبْرَأَها» (حدید )99 /و گاهی نیز هر عملی از اعمال انسان را ،اعم از حسنه یا سیئه یا آنچه در
طبیعت اتفاق میافتد ،از ناحیة او و مخلوق او میداند« :قُلْ کُلٌ مِنْ عِنْدِ اهللِ» ( نساء)71 /؛ «وَ أَنهُ هُوَ
أَضْحَکَ وَ أَبْکى  ...وَ أَنهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى» ( نجم )29-21 /برخی از این آیات مطلقاً داللت دارد
بر اینکه خلقت و نیز تدبیر هر چیزی اعم از اشیاء و افعال و  ...به دست اوست(صافات )26 /و
اینکه هر فعلی در عوالم خلقی ،قضای الهی دانسته شده که با امر «کن» ظاهر میشود ( بقره)227 /
و او بر همهچیز محاط است ( فصلت )22 /و غلبه در امور تنها با اوست ( یوسف )92 /اطاعتها و
هدایتها و اغواها را تنها به او نسبت میدهد( انعام ()222 /فاطر.)1 /
اکنون به روایاتی در زمینههای یادشده اشاره میکنیم .در این روایات نیز به ارادة قاهره
حقتعالی در افعال خود و عدم دخالت هر ارادهای مانند ارادة انسان در آن اشاره میکند که
ازجمله این افعال ،اصل ارادة انسان و فعل مرید اوست؛ افعالی مانند صحت و بیماری و خیر و شر
و ( ...در مورد انسان) یا امور تکوینی (در طبیعت) و نیز بهشت و جهنم و  . ...حتی در برخی ادعیه
به اراده و مشیت مطلق او در همة افعال و نفی هرگونه اراده و تنازعی در مُلک او تأکید میکند
(این دسته از آیات و روایات مورد استناد اشاعره است اما برداشت عارفان که بعضاً متهم به
جبرگرایی هستند در این زمینه تفاوتی ماهوی با دیدگاه اشاعره دارد که به آن خواهیم پرداخت).
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«عَرَفْتُ اهللَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَل الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَم»(نهج البالغـة ،ص.)222
«اللهُم بِیَدِکَ مَقَادِیرُ اللیْلِ وَ النهَارِ وَ بِیَدِکَ مَقَادِیرُ الشمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ بِیَدِکَ مَقَادِیرُ الْغِنَى وَ
الْفَقْرِ وَ بِیَدِکَ مَقَادِیرُ الْخِذْلَانِ وَ النصْرِ»(طوسى ،ج ،2ص 22؛ رک .ابن طاووس ،ص .)972
«أَنْتَ الْفَاعِلُ لِمَا تَشَاءُ تُعَذبُ مَنْ تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ کَیْفَ تَشَاءُ (»...طوسی 2222 ،ق ،ج .)216 ،9
قد علم أولو األلباب أن ما هنالک ال یعلم إال بما ههنا(هاشمیخویی ،ص .)929
در برخی روایات که میتواند مفسر آیة سوم از سورة حدید («هو االول و اآلخر و الظاهر و
الباطن») باشد ،آمده است که حقتعالی اول هر شیء و آخر آن است «أَولَ کُل شَیْءٍ وَ آخِرَهُ»
(طوسی ،ج  )222 ،9و از آن جایی که انسان و اراده و افعال او جملگی (همانند هر آنچه ماسوای
حقتعالی است) شیءاند و باریتعالی همة آن را فراگرفته است پس همهچیز حقیقتاً به او منتسب
است هرچند در ظاهر از انسان صادرشده باشد.
در برخی از روایات ،افعال دنیوی انسان متأثر از انتخاب خیر یا شر او قبل از ورودش به این دنیا
و یا بر اساس نوع حضور او در علم الهی است و این نوعی جبر (در قالب اراده) است .در عرفان
نظری نیز گفتهشده که انسان و همة افعال او در علم الهی و در عین ثابت او بهصورت استعداد و
قابلیت وجود دارد لذا هرآن چه انجام میدهد نمیتواند از علم الهی تخلف نماید و تغییر در علم
ازلی او خواهد بود یعنی اختالف افعال عباد به دلیل اختالف قابلیت آنهاست و افاضه این
قابلیات از ناحیة حقتعالی بوده و ذاتی آنهاست و از آنجایی که ذاتی شیء تغییرناپذیر است
بنابراین افعال انسان ،جبری خواهد بود (حسنزاده آملی ،2172 ،ص 19-12؛ موسوی الخمینی،
 ،2176ص  )62-66لذا در روایتی آمده است که «اعْمَلُوا فَکُل مُیَسرٌ لِمَا خُلِقَ لَه»(ابن بابویه،
2222ق ،ص 99؛ حلی ،ص.)290
در برخی از روایات سعادت و شقاوت و نیز نوع خلقت انسانها بهگونهای معرفیشده است که
جبری بودن افعال انسان را به ذهن متبادر میکند؛ یعنی کسی را که بخواهد سعید خلق میکند:
«الشقِی مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمهِ وَ السعِیدُ مَنْ سَعِدَ فِی بَطْنِ أُمهِ»(قمی 2222 ،ق)996-997 ،؛ و خیر را
بهسوی او جاری کرده و هیچگاه او را مبغوض خود نمیکند و او و عمل صالح او را دوست دارد
و به او نیروی معرفتش را داده و سنگینی عمل به حقیقت را از او برمیدارد و زندگی او نیز در
نهایت به سعادت ختم میشود حتی اگر مدتی به سمت شقاوت برود (برخالف شقی) (رک.
موسوی الخمینی ،ص227؛ کلینى ،ج ،2ص 229-222و ج  ،9ص 20و ج ،1ص 12-19؛
صدرالدین شیرازی ،ج ،2ص  922و  )292در بعضی دیگر از روایات ،خلقت قلوب انسانها (و
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قلوب آنها) اعم از انبیا علیهمالسالم و مؤمنان ،از طینت «علیین» و یا بهشت (آبی گوارا) است و
بدن آنها از مرتبهای پایینتر خلقشده است و هیچگاه آلوده نمیشود همانگونه که طینت قلوب
و ابدان کفار از سجین و دوزخ و یا آبی شور و تلخ است و گاهی میان طینت ابدان مؤمن و کافر
خلط میشود لذا مشاهده میشود که گاهی اوقات مؤمنین گناه میکنند و کفار اعمال حسنه
انجام میدهند و یا از صلب مؤمن ،کافر متولد میشود و بالعکس (کلینى ،ج ،9ص  9-7و  )21اما
در روایاتی دیگر که معرکه آراء میان عالمان دینی بهخصوص مفسران است بحث عالم «ذر» بر
اساس آیه «أَلَسْتُ بِرَبکُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا» ( اعراف )279 /است که حق تعالی در قیامت اصحاب
یمین و شمال و نیز انبیا علیهمالسالم را مورد خطاب قرار میدهد و از آنها از میثاقی که در عالم
«ذر» گرفتهشده و جملگی به ربوبیت او اقرار کرده اند سؤال میکند (کلینی ،ج  1 ،7 ،9و .)29
و در ادامة همین بحث میفرمایند که فطرت همة انسانها بر توحید خلقشده است و این
معرفت توحیدی همان چیزی است که در عالم ذر به آنها تلقین شده و از آن اقرار گرفته شد و
اگر این میثاق نبود کسی به معرفت حقتعالی نمیرسید (همان ،ص .)29-21در ابتدای زیارت
حضرت زهرا سالماهلل علیها مشاهده میشود که امتحان از آن حضرت ،در مرتبهای قبل از خلقت
ایشان ،صورت گرفته و آن حضرت نسبت به این امتحان صبور و شکیبا معرفیشدهاند «یَا مُمْتَحَنَـ ُة
امْتَحَنَکِ اهللُ الذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَةً»(طوسى ،ج ،9ص .)722
ب .تفویض

دستة دوم از آیات مورد استناد مفوضه بوده و در ظاهر ،افعال انسان را به ارادة او تفویض کرده
است .در این آیات افعال انسان مستقیماً به خود او (و اراده او) نسبت دادهشده و در قبال آن،
هدایت و ضاللت ،ایمان و کفر و جزا و پاداش قرار دادهشده است« :ما أَصابَکَ مِنْ سَیئَـةٍ فَمِنْ
نَفْسِکَ» ( نساء« )72 /فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ» ( کهف )92 /در این دیدگاه اشکاالت
وارد بر جبرگرایی وجود ندارد هرچند تفویض افعال انسان به اراده او با توحید افعالی منافات
دارد و در جمعبندی بحث بدان خواهیم پرداخت.
ج .امر بین امرین

دستة سوم از آیات و روایات ،ارادة انسان را همراه با ارادة الهی در یک فعل مشخص بیان
میکند و معتقدان به این دیدگاه آیات و روایات دو دستة قبل را توسط آیات و روایات این دسته
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تفسیر میکنند به این معنا که دو دستة اول و دوم ،درواقع به یک بخش از ارادة انسان و حقتعالی
اشاره میکند .این دسته مورد استناد متکلمان امامیه ،فالسفه و عرفان است هرچند که نگاه عارفان
در تفسیر دیدگاه «امر بین أمرین» متفاوت است و ما در اینجا درصدد بیان آن در قالب توحید
افعالی هستیم:
در دو آیة ذیل به ترتیب «رمی» و تیراندازی و نیز «مجازات» دشمن را هم به انسان و هم به
خدای تعالی نسبت داده میشود« :فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِن اهللَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِن اهللَ
رَمى» ( انفال)27 /؛ «قاتِلُوهُمْ یُعَذبْهُمُ اهللُ بِأَیْدیکُمْ» ( توبه )22 /نیز در آیات دیگری مشاهده
میکنیم که هرچند ضاللت و هدایت به حق تعالی نسبت داده شده است اما در همان آیه ارادة
انسان بهعنوان امری که در این ضاللت و هدایت نقش داشته ،معرفیشده است ( بقره )96 /و
اینکه سؤال از اعمال انسان از سوی حکیمیعادل ،نشان از تحقق آن اعمال از سوی انسان «مرید»
است نه «مجبور» ( نحل .)21 /در فرازی از دعای عرفه منسوب به امام حسین علیه السالم ،عالوه
بر اینکه عزم و اراده و تدبیر در امور ،به انسان نسبت داده شده اما مقهور ارادة حقتعالی است:
«إِلَهِی کَیْفَ أَعْزِمُ وَ أَنْتَ الْقَاهِرُ وَ کَیْفَ لَا أَعْزِمُ وَ أَنْتَ الْآمِرُ»(مجلسى ،ج  ،22ص .)992
گفتیم که دیدگاه سوم مورد قبول امامیه و متکلمان و نیز فالسفه (به دلیل عقلی نبودن جبر و
تفویض) و عارفان (به علت مظهر بودن انسان ،اراده ،اراده کردن و فعل او) میباشد .این دیدگاه
هم مثبِت توحید افعالی و ارادة الهی است و هم مثبت اراده برای انسان .لذا الزم است که
توضیحات خود را ابتدا در خصوص عبارت «امر بین امرین» بیان کرده و سپس به تطبیق آن با
دیدگاه عارفان بپردازیم؛ یعنی هر فعلی از افعال اختیاری انسان بهعنوان نتیجة یک علت تامه که
خود مجموعهای از علل ناقصه بوده و ارادة انسان ،جزء اخیر آن است باشد و بدیهی است که
بسیاری از علل ناقصه و مقدمات و شرایط یک فعل در اختیار انسان نبوده و امری جبری است و
تنها «اراده» در اختیار اوست و این همان چیزی است که میتواند به عنوان جمع میان اراده انسان
و اراده الهی در توحید افعالی باشد که این معنا را میتوان در دو روایت مذکور مشاهده نمود.
در برخی از روایات ،فحشا از خداوند نفی میشود و قائل به آن کاذب خوانده میشود و در
بخش دیگری همة امور خیر و شر به او نسبت دادهشده و باز قائل آن را کاذب معرفی کرده است
(کلینى ،ج ،2ص .)226 -227نسبت دادن خیر و شر به خداوند درآنواحد نیز ،جز با این تفسیر
سازگار نیست که او در همة مظاهر (چه شر و فحشا و چه خیر) سریانی تکوینی دارد (هرچند در
امور تشریعی او به امور شر و فحشاء دستور نمیدهد)(یزدان پناه ،ص .)922
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وجود «دعا» و تشویق به آن درآیات و روایات و ادعیه را نیز میتوان دلیلی بر وجود اراده در
انسان دانست« :وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنی فَإِنی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الداعِ إِذا دَعانِ»(بقره)216 /
« اللهُم  ...إِنْ کُنْتُ عِنْدَکَ فِی أُم الْکِتَابِ شَقِیاً فَاجْعَلْنِی سَعِیداً فَإِنکَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ
أُم الْکِتابِ»(طوسى ،ج ،2ص  .)11به تعبیر دیگر ترغیب و تشویق شارع مقدس به دعا و نیز انشا و
بیان ادعیه از سوی معصوم علیه السالم ،به منظور کمک الهی در فعالیت انسان در تغییر احواالت
معنوی و مادی او ،دلیل بر قدرت اراده انسان در تغییر سرنوشت خود با کمک حق تعالی است
عالوه بر آنکه دعا به درگاه الهی به جهت کسب توفیق نیز با ارادة انسان صورت میگیرد؛
بنابراین در هر دعایی ،اراده انسان ،حداقل دوبار خودنمایی میکند.
توضیح عرفانی (تبیین وجود منبسط الهی)

تبیین و تفسیر دقیق از دیدگاه «امر بین امرین» منوط به آن است که توحید عالوه بر بُعد افعالی در
ابعاد دیگر مثل ذات و صفات نیز بررسی میشود .وجود در نگاه عرفان نظری برابر با وحدت
موجود یا وجود شخصی است و اساساً یک وجود شخصی داریم که هر آنچه غیر او نامیده
میشود تجلیات اوست و او ذات مظاهر است (حسنزاده آملی ،2162 ،ص )906 -907آن
تجلیات ،واحدند به وحدت حقه ظلیه و این وجود ،واحد است به وحدتحقهحقیقیه و نه عددی
بلکه صمدی و حقیقی و به تعبیر دیگر وجود او وجودی منبسط یا ظلی احاطی یا احاطی وجودی
است و این مصداق همان عبارت «بسیط الحقیقه کل االشیاء الوجودیه» (صدرالدین شیرازی،
 2212م ،ج  ،6ص  )220است اما «بضرب اعلى و لیس بشیء منها» (صدرالدین شیرازی،2111 ،
ج ،1ص  )207یعنی موجودی که دارای حقیقتی بسیط است همة اشیا را بهصورت احاطی دربر
میگیرد هرچند عین هرکدام از آنها نمیشود .به تعبیر دیگر «وجود مساوق با حق است ،و
توحید صمدى ،ظهور و شهود سلطان وحدت حق (تعالى شأنه) در سیر انفسى سالک إلى اهلل
است که به علم الیقین ،بلکه فوق آن به عین الیقین ،بلکه باالتر به حق الیقین ،بلکه فراتر به برد
الیقین دریابد که «هُوَ الْأَولُ وَ الْآخِرُ وَ الظاهِرُ وَ الْباطِنُ» (حسن زاده آملی ،2112 ،ج ،2ص )921
و «توحید حقیقى ،توحید صمدى است که توحید قرآنى است» (همان ،ج  ،6ص  )299یعنی
همان وجودی که در همة هیاکل و مراتب تجلیات ،به نفس رحمانی ،سریان دارد و در هر شیئی
بهحسب آن شیء است (در عقل ،عقل است و در روح ،روح و  )...و این همان توحید وجودی
است نه وجوبی یعنی بهترین تفسیر از توحید ذاتی ،به تعبیر دیگر کثرت ثبوتی بعد از

17

بررسی و تطبیق توحید افعالی در آیات و روایات با نظام وجود شناختی عرفانی
__________________________________________________________________________________________

وحدتوجودی .دقت در برخی از روایات نیز اتفاقاً با این تفسیر از چینش نظام هستی سازگارتر
است تا تعابیر و تفاسیر دیگر (صدرالدین شیرازی ،2111 ،ج  ،1ص 207؛ ابنبابویه 2121 ،ق ،ص
221؛ مجلسى ،ج  ،22ص .)996
افعال انسان و آنچه در مورد انسان اتفاق میافتد متشکل از مجموعهای از علل ناقصه است که
تشکیلدهندة علت تامه وقوع آن فعل است بهگونهای که در افعال ارادی انسان اراده او میتواند
یکی از آن علل ناقصه باشد و آنچه در عین ثابت انسان برای او به لحاظ علمیمقدر شده است
محصول فعل ارادی است بنابراین هیچ عملی از اعمال ارادی انسان جبری نیست .البته مقصود از
تبعیت ،انفعال حق از خلق نیست بلکه به معنای آن است که علم الهی بر «فعل انسان همراه با ارادة
اوست» تعلقگرفته است و این تعبیر میتواند مشکل جبری بودن فعل انسان را مرتفع کند و اما در
مورد انسان و آنچه در خصوص او (بهصورت جبری) اتفاق میافتد مربوط به تقدیری است که
حقتعالی بر اساس حکمت و عدالت خود و بر اساس علم ازلی (و الیتغیر) برای او رقمزده است
و پرسش اصلی آن است که کفر و ایمان و جنسیت و زمان و مکان و  ...بر چه اساسی برای هر
انسانی مقدر میشود؟ پاسخ عمومیو کالمیاین اشکال همان ارجاع به حکمت و عدالت
حقتعالی است اما در پاسخی دیگر میتوان گفت که عین ثابت هرکسی اقتضاء و استعدادی
خاص دارد و بر اساس آن استعداد ،درخواست میکند و این زبان از زبان «مقال» که مربوط به
درخواستهای دنیوی و خلقی است افصح است؛ از سویی این دو زبان و دو درخواست میتوانند
کامال متضاد باشند اما مهم آن است که زمانی میتوان افاضه چیزی را برای انسان« ،خیر» دانست
که مالئم ماهیت او (در عین ثابتش) باشد هرچند زبان «قال» او در عالم خلق ،چیزی دیگر را
طلب کند و یا آن را برای خود «شر» بداند (رک .سبزواری ،ص912 -912؛ حسنزاده آملی،
 ،2172ص.)12-11
بنابراین اعیان ثابته را «حضرت قضاء الهی» یا «قدر ربوبی» یا «سر القدر» میخوانند چنانچه مقام
فوق اعیان را «سر سر القدر» گویند؛ هر آن چه در مظاهر خلقی است ،حقیقتی در اعیان و اسمای
الهی دارد و این مظاهر تنها سایهای از آن است و از آنجایی که ظاهر نمیتواند از باطن تخلف
داشته باشد پس همة اشیا و افعال و  ...نتیجة آن چیزی است که در علم الهی مقدر شده است و
کسی جز کمالن از اولیاء بدان راه ندارند .البته این تبیین از قضا و قدر الهی میتواند جبری بودن
افعال انسان را به ذهن متبادر کند اما در تأیید وجود اراده در این خصوص روایاتی نیز واردشده
است (موسوی الخمینی ،2176 ،ص .)66
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گاهی این شبهه مطرح میشود که اگر اختالفات از ناحیة قابلیات است و قابلیات از ناحیة
حقتعالی است و ذاتی آن و ذاتی شیء تغییرناپذیر است بنابراین افعال انسان ،جبری است زیرا
ذاتی اوست که در پاسخ باید گفت :امور و مقتضیات ذاتیه دو قسم است یکی اموری که الزم
ذات اسم مانند زوجیت برای اربعه که تغییر آن محال است و دیگر اموری مناسب ذات است
بهحسب قابلیت و ماهیت و تغییر این امور امکانپذیر است مانند برودت برای آب و تکلیف و
عقوبت برای افعال انسان بهعنوان مثال اگر ذات انسانی خیر باشد صدور شر هم از او ممکن است
(حسنزاده آملی ،2172 ،ص.)19 -12
و اما در مورد روایت مشهور نبوی صلیاهلل علیه و آله (الشقِی مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمهِ وَ السعِیدُ
مَنْ سَعِدَ فِی بَطْنِ أُمهِ) هرچند در ظاهر نافی ارادة انسان در افعال خود است اما این روایت در ادامه
توضیح میدهد که این شقاوت و سعادت در علم الهی بود اما علم الهی بر مبنای ارادة انسان است
به تعبیر دیگر اینگونه نیست که «خدای تعالی میداند که انسان چه فعلی را انجام میدهد» بلکه
عبارت دقیق این است که «خدای تعالی میداند که انسان چه فعلی را بر اساس اراده خود انجام
میدهد» (البته سعادت و عمل صالح مورد محبت الهی و شقاوت مورد بغض اوست و معاصی و
فحشا و  ...نیز از او دور میشود) (مجلسى ،ج ،2ص 227؛ رک .طباطبایی ،ج ،1ص  12-19و
ج ،2ص  229-222و ص  226-221همراه با حاشیة عالمه طباطبایی؛ صدرالدین شیرازی،2111 ،
ج ،2ص  922و 292؛ موسوی الخمینی ،2176 ،ص .)66
ظاهر امر نشان میدهد که مسئلة بداء نیز با علم الهی و اراده و مشیت او در امور منافات دارد،
زیرا تغییر در علم و ارادة الهی به تغییر در ذات منجر میشود و این با اطالق و عدمتناهی او
منافات دارد .در پاسخ به این مشکل باید اوالً اراده را به ذات الهی برگرداند و ثانیاً منشأ بداء را
باید اسم متکلم و مرید و مربوط به واحدیت دانست و نه مقام ذات یا احدیت و لذا در آن مقام
بداء صورت نمیگیرد همانطور که در کلیاتی مانند نبوت و والیت و  ...بداء محقق نمیشود ثالثاً
اینکه میتوان بداء را از اسماء مستأثره ای دانست که تا در مقام خلقی و شهود ظاهر نشوند علم
بدان حاصل نمیشود لذا قبل از آن امری دیگر متصور بوده و اکنون حقیقت آشکار میشود
(موسوی الخمینی ،2176 ،ص .)22 -21نیز بر اساس برخی روایات آنچه بهصورت بداء و ظهور
امری جدید (در ظاهر) مشاهده میشود مربوط به لوح محو و اثبات است یعنی اموری که قبالً
ثابت بود ،محو میشود (و بالعکس) (کلینى ،ج ،2ص .)226
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بررسی و نقد دالیل معتقدان به وجود اراده در انسان

تاکنون دالیلی از سوی معتقدان به وجود اراده برای انسان و اثبات دیدگاه «امر بین امرین»
بیان شد که اکنون آنها را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم .این استداللها به دو دسته نقلی و
عقلی تقسیم میشوند و دالیل عقلی نیز شامل دالیل انی و لمیاست .با توجه به اینکه دالیل
عقلی در توجیه و تبیین دالیل نقلی بیان شده است ،لذا در این قسمت تنها به نقد و بررسی دالیل
عقلی میپردازیم.
الف .دالیل لمی

دلیل اول .هرکسی در وجود خود و در هنگام تصمیم بر سر دوراهیها مییابد که ابزاری به نام
اراده دارد و میتواند یکی از آنها را (به هر دلیلی) انتخاب نماید و این در همة انسانها در
هر زمان و مکان بهصورت یکسان وجود دارد (که این از ویژگیهای امور فطری است) (نصری،
ص .)79
نقد و بررسی دلیل اول :ویژگیهای امور فطری با امور غریزی یکسان است و هم در انسان
وجود دارد و هم در حیوان و اینگونه امور ،هم در اصل وجود ،غیرارادی است و هم در کاربرد
لذا صدور افعالی را که ریشه در فطرت و غریزة انسان دارد نمیتوان عملی ارادی دانست.
دلیل دوم .طولی بودن ارادة انسان و ارادة الهی در افعال انسان :این برهان که از سوی فالسفه
مطرح شد و قبالً نیز بدان اشاره کردیم بهمنظور حل مشکل جمع میان دو ارادة مذکور در فعلی
واحد بدون نقض اراده انسان یا توحید افعالی بود.
نقد و بررسی دلیل دوم :به نظر میرسد همانگونه که عرضی بودن دو اراده در فعلی واحد
مشکلساز است طولی بودن آنهم نمیتواند مشکل را مرتفع کند .توضیح اینکه :اوالً فرق است
میان اصل قوه «اراده» در انسان بهعنوان الزمة عقل و یک ابزار و «اراده کردن» در مرحله کاربرد
یعنی اصل اراده ،امری است که جبراً به انسان اعطا شده است اما «اراده کردن» نمیتواند جبری
باشد و برای اثبات ارادی بودن فعل انسان ،الزم است که «اراده کردن» را به او واگذار کنیم .ثانیاً
هم اصل اراده و هم همة قوایی که در اراده کردن انسان دخالت دارد تحت قدرت و ارادة الهی
است .حال پرسش این است که هرچند با این توضیح ،آزاد بودن «اراده کردن» انسان (بهمنظور
اتصاف او به ثواب و عقاب) یک مرحله از جبری بودن دور میشود اما در این مرحله آیا او اراده
کرده است یا بازهم ارادة الهی (نه در اصل اراده یا در مقدمات و شرایط آن بلکه) در «اراده
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کردن» او بهعنوان فعلی از افعال که در عالم صورت میگیرد دخالت دارد؟ پاسخهایی که
تاکنون به اشکال فوق دادهشده مربوط به اصل «اراده» انسان است اما باید گفت که «اراده کردن»
انسان نیز فعلی از افعال است و در توحید افعالی ،هر فعلی در عالم ،توسط حقتعالی انجام
میشود البته در پاسخ گفتهشده که خداوند در محلی که انسان اراده میکند آن فعل را ایجاد
میکند( .صدرالدین شیرازی 2212 ،م ،ج  ،2ص )112 -116در حالی که سخن بر سر آن است
که «اراده کردن» نیز خود ،فعلی از افعال است که ایجاد اراده در آن محل ،توسط حق تعالی،
موجب جبر و عدم ایجاد اراده ،موجب تفویض و تکرار در «اراده کردن» برای اراده بعدی،
موجب تسلسل است.
دلیل سوم .گفتهشده که «اراده کردن» انسان متوقف بر مقدمات یا شرایطی است که گاهی در
عرف ،آن مقدمات ،جزئی از مراحل «اراده کردن» است درحالیکه «اراده کردن» از کیفیات
نفسانی بوده و مقدمات اموری جداگانه هستند؛ این مقدمات عبارتاند از تصور ،تصدیق و شوق
که زمانی که این شوق ،مؤکد شد آن «شوق مؤکد» را اراده مینامند و اگر این اراده با قدرت
همراه شد ،فعل ایجاد میشود (حسنزاده آملی ،2112 ،ص.)71 -72
نقد و بررسی دلیل سوم :اگر مراحلی را که منجر به تحقق اراده در انسان میشود بررسی
کنیم ،خواهیم دید که جز به امر یا اموری جبری منتهی نمیشود .توضیح اینکه شوق مؤکد
متوقف است بر شوق و شوق انسان به یک امر ،متوقف بر تصدیق آن امر است و تصدیق یک
گزاره نیز حداقل متشکل از سه تصور است و تصورات نیز در علوم حصولی توسط حواس
پنجگانة انسان (و یا تخیالت و توهمات و یا از ترکیب تصورات قبلی) حاصل میشود؛ در علوم
حضوری نیز یا متوقف بر علوم حصولی است و یا از امور فطری و ...است؛ آنگونه که مشاهده
میشود هیچکدام از تصورات انسان بهصورت ارادی حاصل نمیشود .پس اولین مرحله از مراحل
رسیدن به «اراده کردن» امری غیرارادی است اما اگر مراحل قبل از آن را نیز در نظر بگیریم،
تصور یک شیء در حقیقت نتیجة سلسلهای دیگر از مراحل تصور و تصدیق و شوق و شوق
مؤکد (اراده) است باز نقل سخن میکنیم در این سلسله دوم که تصور اولیه آن از کجا آمده و
آیا ارادی است یا نه؟ و  ...اگر گفته شود که آن تصور ،امری غیرارادی است ،آنگاه خواهیم
گفت که چون همة امور ارادی با این سلسله قابل توضیح است پس همة آنها غیرارادی است.
دلیل چهارم .در پاسخ و توضیح عرفانی در خصوص اشکال جمع میان ارادة الهی و ارادة انسان،
انتساب افعال انسان به اعیان ثابته و باالتر از آن یعنی اسما و نیز صفات و باالخره ذات الهی است.
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توضیح بیشتر اینکه افعال انسان بر اساس قابلیاتی است که در اعیان ثابته او محقق است و
همانگونه که گفته شد اعیان ثابته هم تجلی اسما و صفات است پس همة افعال انسان نتیجة آن
چیزی است که در ذات الهی وجود دارد .در پاسخ این سخن جبر نما گفتهاند :اینگونه نیست
که «خدا میداند که انسان این عمل را انجام میدهد» بلکه صحیح آن است که گفته شود «خدا
به علم ازلی میداند انسان با ارادة خود افعال خود را انجام میدهد»(موسوی الخمینی ،2176 ،ص
.)66
نقد و بررسی دلیل چهارم :پاسخ اخیر (که روایتی نیز در تأیید آن وجود دارد (مجلسى ،ج،2
ص  ))227هرچند مشکل جبری بودن عمل از حیث انتساب به علم پیشین الهی را مرتفع میکند،
اما اشکاالتی که در نقد و بررسیهای فوق گفتیم بهجای خود باقی است یعنی انسان در «اراده
کردن» خود به نوعی جبر دچار است (توضیح این مطلب به تفصیل بیان شد) لذا نمیتوان با این
توجیه ،اراده را به صورتی که ثواب و عقاب به آن تعلق گیرد ثابت کرد.
ب .دلیل انی (بررسی این دلیل در قسمت بعد خواهد آمد)
اثبات وجود «اراده» در انسان و اختیاری بودن «اراده کردن»

تاکنون مشخص شد دالیلی که بهعنوان دلیل لمیبرای اثبات اراده مطرحشده است بهتنهایی
نمیتوانند قانعکننده ظاهر شوند .در تأیید این مطلب میتوان بهدقت برخی از بزرگان فلسفه و
عرفان (مانند مالصدرا و امام خمینی) در این خصوص اشاره کرد که هرچند درجاهایی از آثار
خود به دالیلی در اثبات اراده و تعریف آن و تبیین «امر بین أمرین» پرداختهاند اما در نهایت در
برخی مکتوبات خود به غیرقابل فهم بودن آن از راه حصولی اعتراف کرده و تنها به ادراک آن
بهصورت حضوری و در قالب کشف و شهود اکتفا کردهاند (موسوی الخمینی ،2120 ،ص -626
627؛ صدرالدین شیرازی ،2111 ،ج ،2ص  )199نیز میتوان به روایاتی از اهلبیت علیهمالسالم
در این زمینه و یا در مورد لوازم اراده مانند «قدر» اشاره کرد :امام صادق علیهالسالم در پاسخ
سؤالی در مورد جبر فرمودند که پاسخ آن را نمیدهند «لَا أُجِیبُکَ فِی الْمَشِیـ ِة»(صفار ،ص)920؛ و
نیز امیرمؤمنان «قدر» را بحری عمیق ،طریقی مظلم و سر الهی معرفی کردند (ابنبابویه 2222 ،ق،
ص .)12
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پس از نقد برخی از دالیل اثبات وجود «اراده» در انسان که از سوی فالسفه ،متکلمان و عارفان
بیان شده بود اکنون به ذکر دالیلی میپردازیم که به نظر میرسد از نقدهای وارده یا احتمالی در
خصوص «اراده» در انسان و حقیقتی بهعنوان «امر بین امرین» به دور باشد:
.7دلیل نقلی :آیات و روایات بهعنوان نقل از صادق مصدق و قطعیت درستی آن میتواند مثبت
اراده و مشخصاً بهصورت «امر بین امرین» یا «لطف» باشد (کلینى ،ج ،2ص 222؛ یزدان پناه،
ص  .)912-921به تعبیر دیگر چون در مباحث خداشناسی و نیز نبوت و امامت ،وجود خدای
تعالی و معصومان علیهم السالم و صحت گفتار آنها با دلیل عقلی اثبات شده است این فرمودة
آنها نیز صحیح و قطعی تلقی میشود.
 .2دلیل انی :قبالً اشاره کردیم که با توجه به اینکه فهم «اراده کردن» از راه حصولی مشکل به نظر
میرسید لذا با استفاده از وجود دستورات الهی و قرار دادن عقاب برای آنها و با استفاده از
ارجاع این امور به صفاتی مانند عدالت و حکمت و اینکه تکلیف بندگان و قرار دادن عقاب در
امور جبری با عدالت و حکمت الهی منافات دارد ،میتوان فهمید که ابزاری در انسان وجود دارد
که با آن میتواند خوب و بد را تشخیص دهد و انتخاب نماید هرچند حقیقت این ابزار و رابطة
آن با توحید افعالی از راه علم حصولی بر ما پوشیده باشد.
 .7دلیل لمی :یکی از مهمترین دالیلی که تنها در عرفان نظری بدان اشاره شده و شاید بتوان آن را
دلیلی لمینیز بهحساب آورد بحث تجلی ذات و صفات و اسمای الهی در مظاهر مختلف
بهخصوص مظاهر خلقی است .توضیح این که حقتعالی با تمام ذات و صفات و اسمای خود در
اشیا تجلی میکند و به تعبیر دقیقتر ،خود اشیا ،تجلیات و مظاهر او هستند و هر شیئی بهحسب
قابلیت خود ،برخی از اسما را ظاهر و مابقی را در باطن حفظ میکند ،لذا میتوان گفت که
صفت «اراده» و اسم «مرید» همچون دیگر صفات و اسمای الهی ،در انسان تجلی کرده است
هرچند که این صفت در موطن انسان (برخالف حقتعالی) کیفی نفسانی است و با توجه به تبیینی
که از توحید افعالی داشتیم ،تفویض باطل بوده و بر اساس صفات عدالت و حکمت ،مجبور بودن
انسان صحیح نیست و باید به امری بین این دو و نه ترکیبی از آنها معترف بود زیرا ترکیب از
جبر و اختیار نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه مشکالت هردو دیدگاه جبر و تفویض را در
خود جمع میکند.
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نتیجه

نتیجهای که در این مقاله درصدد دستیابی به آن بودیم تبیینی صحیح از توحید افعالی و رابطة
ارادة انسان با ارادة الهی و حل مشکل جبر در خصوص افعال ارادی انسان بود.
نتیجة اصلی را میتوان در وارد دانستن نقدهایی بر دالیلی دانست که تاکنون توسط فالسفه و
متکلمان در توضیح عبارت «امر بین امرین» ارائه شده است که ضمن مردود دانستن برخی
از آنها به دالیلی پرداختیم که حداقل بتوانند اصل وجود «اراده» و «اراده کردن» در انسان را
ثابت کنند.
پس از بیان دیدگاههای مختلف در این زمینه و نقد آنها به این نکته مهم دستیافتیم که ارادة
انسان و به تعبیر دقیقتر «اراده کردن» او امری است که با علم حصولی قابل اثبات نیست و تنها با
دو دلیل میتوان آن را اثبات کرده و به او نسبت داد .دلیل اول ،نقلی و بر اساس پیشفرض
«پذیرش سخن اهلبیت علیهمالسالم بهعنوان سخن وحی» است و دلیل دوم که هدف اصلی
نگارش این مقاله نیز بود ،پذیرش ارادی بودن عمل انسان بر اساس تجلی اسم مرید در او همانند
دیگر صفات و اسمای الهی است؛ بنابراین عمل انسان را میتوان به او نسبت داد و برای او ثواب
و عقاب در نظر گرفت.
منابع

قرآن
نهج البالغـة (الصبحی صالح) ،قم 2222 ،ق.
آشتیانی ،سیدجاللالدین ،شرح مقدمة قیصری بر فصوص الحکم ،چ ،2قم ،دفتر تبلیغات
اسالمیحوزة علمیه قم.2172 ،

_______ ،هستى ازنظر فلسفه و عرفان ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمیحوزة علمیة قم ،چ.2176 ،1
آمدی ،سیف الدین ،ابکار االفکار فی اصول الدین ،ج ،9محقق :احمد محمد مهدی ،قاهره،
دارالکتب2291 ،ق.
ابنبابویه ،محمدبن علی ،اعتقادات اإلمامیـة ،قم ،کنگرة شیخ مفید ،چ2222 ،9ق.
_______ ،التوحید ،قم ،موسسة النشر االسالمی2121 ،ق.

ابنطاووس ،علیبنموسی ،اإلقبال باألعمال الحسنـة (ط  -الحدیثـة)؛ ج ،2قم ،مصحح :جواد
قیومی اصفهانی ،دفتر تبلیغات اسالمی.2176 ،
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ابنعربى ،محیى الدین ،فصوص الحکم ،ج  ،9قاهره ،دار احیاء الکتب العربیه.2226 ،
جامى ،عبدالرحمن ،نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ،مصحح :سید جاللالدین آشتیانى،
تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.2170 ،
حرعاملی ،محمد بن حسن ،الفصول المهمـة فی أصول األئمـة (تکمـة الوسائل) ،ج ،2مصحح:
محمد بن محمد الحسین القائینی ،قم ،مؤسسة اسالمیامام رضا علیهالسالم 2221 ،ق.2176/
حسنزاده آملی ،حسن ،هزار و یک نکته ،چ ،2تهران ،رجا.2162 ،
_______ ،انه الحق ،قم ،قیام.2171 ،

_______ ،خیر االثر در رد جبر و قدر و دو رسالة دیگر ،چ ،2قم ،دفتر تبلیغات.2172 ،
_______ ،هزار و یک کلمه ،ج  2و  ،6چ ،1قم ،بوستان.2112 ،

_______ ،رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ،تهران ،فجر ،بیتا.
حسینی تهرانی ،سید محمدحسین ،توحید علمى و عینى ،چ ،9مشهد ،انتشارات عالمه طباطبایی،
2227ق.

_______ ،معاد شناسى ،ج ،2مشهد ،نور ملکوت قرآن2291 ،ق.
حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،نهج الحق و کشف الصدق ،بیروت ،دار الکتاب اللبنانی.2219 ،
خواجگی شیرازی ،محمد بن احمد ،النظامیـة فی مذهب اإلمامیـة ،مصحح :علی اوجبی ،تهران،
میراث مکتوب.2172 ،
سبحانی ،محاضرات فی االلهیات (تلخیص علی ربانی گلپایگانی) ،چ ،22قم ،مؤسسه امام صادق
علیه السالم2291 ،ق.
سبزواری ،مالهادی ،شرح األسماء الحسنی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.2179 ،
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،شرح أصول الکافی ،ج  1،2و  ،2تهران ،موسسه مطالعات
و تحقیقات فرهنگی.2111 ،

_______ ،الحکمـة المتعالیـة فى االسفار العقلیـة االربـة ،ج 6 ،9و ،1بیروت ،دار الحیاء التراث،
.2212
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلیاهلل علیهم ،ج  ،2چ ،9قم،
مصحح :محسن بن عباسعلی کوچهباغی ،مکتبـة آیـة اهلل المرعشی النجفی2202 ،ق.
طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی،
ج  ،22 ،26 ،22 ،22 ،21 ،20،1 ،6چ ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی.2172 ،
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طوسى ،محمد بن الحسن ،مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج 2و  ،9بیروت ،مؤسسه فقه الشیعـة،
2222ق.
عسکری ،سید مرتضی عقاید اسالم در قرآن کریم ،ج ،9ترجمه :محمد جواد کرمی ،مجمع
علمی اسالمی.2171 ،
فناری ،شمسالدین محمد حمزه ،مصباح االنس بین المعقول و المشهود ،بیروت ،دارالکتب
العلمیه.9020 ،
قمی ،عباس ،سفینـة البحار ،ج ،7قم ،اسوه2222 ،ق.
قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،ج ،2چ ،1قم ،تحقیق :طیب موسوى جزایرى.2161 ،
قمی ،قاضی سعید ،شرح توحید الصدوق ،مصحح :نجف قلی حبیبی ،ج ،9تهران ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی2222 ،ق.
قیصری ،داود ،رسائل قیصرى ،نهایـة البیان فى درایـة الزمان (رسائل قیصرى) ،مصحح :جاللالدین
آشتیانی ،چ ،9تهران ،مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.2112 ،
کاشانی ،عبدالرزاق ،لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام ،ج ،9مصحح :احمد عبدالرحیم
السیاح؛ توفیق علی وهبـة؛ عامر النجار ،قاهره ،مکتبـة الثقافه الدینیـة2296 ،ق.
کلینى ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،ج 9 ،2و  ،1چ ،2تهران ،اإلسالمیـة2207 ،ق.
مازندرانی ،محمد صالح بن احمد ،شرح الکافی -األصول و الروضـة ،ج  ،1تهران ،مکتبـة
االسالمیـة2119 ،ق.
مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار (ط -بیروت) ،مصحح :جمعى از محققان ،ج 2و  ،22چ،9
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی2201 ،ق.
موسوی الخمینی ،روحاهلل ،مصباح الهدایـة إلى الخالفـة و الوالیـة ،مصحح :جاللالدین آشتیانی،
چ ،1تهران ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.2176 ،

_______ ،ترجمه و شرح دعای سحر ،قم ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی2226 ،ق.
_______ ،شرح چهل حدیث ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چ.2120 ،29

نصری ،عبداله" ،جبر و اختیار از دیدگاه عالمه طباطبائی" ،آینة معرفت ،سال نهم ،شماره چهارم،
زمستان .19-2129،72
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هاشمیخویی ،میرزا حبیباهلل ،منهاج البراعـة فی شرح نهج البالغـة ،مترجم :حسن حسنزاده
آملی ،محمدباقر کمرهای ،مصحح :ابراهیم میانجی ،ج ،22چ ،2تهران ،مکتبه االسالمیه،
2200ق.
یزدان پناه ،یداهلل ،مبانی و اصول عرفان نظری ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره).2111 ،

