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Abstract  
The Ash'arite school, like the Shiites, considering the unity of acts (tawhid al-

af'ali), attributes all matters of existence to God and considers the human will 

to be in need of cause at every moment. Therefore, the interpretation of 

acquisition theory (theory of kasb) as determinism is questionable. Following 

a more detailed study of the attribution of determinism to the Ash'arites, the 

subject has been studied in two ways. By comparing the difference between 

power and will in humans as well as belief in predestination and expressing 

its relationship with human free will with the focus on Sadra's views and with 

the theory of Ash'ari acquisition, it became clear that the theory of acquisition 

cannot be attributed to determinism. Therefore, answering questions such as 

the relationship between predestination and free will in Shiites and Ash'arites, 

comparing their views on human determinism and authority, and paying 

attention to the principle of the permanent necessity of possibilities leads to 

the fact that man always needs to be empowered to perform any voluntary act, 

and this does not mean determinism. However, the unity of acts also expresses 

this concept. Ultimately, Sadra's view that God is the near and far cause is 

compatible with the theory of acquisition 

Keywords: Determinism and Freewill, Qadha and Qadr, Ash'areh, 

Theory of Acquisition, Transcendental Wisdom.
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 (هیمتعال حکمت تیمحور )با اشاعره به جبر انتساب عدم

  ایران قم، م،ق دانشگاه کالم و فلسفه یدکتر یدانشجو   یخسرو بهيط

  

  ایران ،، قمقم دانشگاه کالم و فلسفه استاد   یبداشت اهلل یعل
  

  چکیده
 در را انانس اراده و دهدیم نسبت وندخدا به را یهست امور تمام عه،یش همانند یافعال دیتوح در ياشعر مکتب

 یبررس یپ رد باشد.یم یبررس و ديترد قابل جبر، به کسب هينظر ریتفس لذا .داندیم علت محتاج لحظه هر

 و نانسا در اراده و قدرت تفاوت است. شده بررسی موضوع طريق دو از اشاعره، به جبر انتساب ترقیدق

 کسب هيظرن با آن سهيمقا و صدرا نظرات محوريت با انسان اریاخت با آن رابطه و وقدر قضا به اعتقاد همچنین

 ارتباط همچون یسواالت به پاسخ با نيبنابرا .کرد حمل جبر بر را کسب نظريه توانینم که شد روشن و ياشعر

 از نیمچنه انسان، اریاخت و جبر در آنان يهادگاهيد سهيمقا یطرف از و اشاعره و عهیش در اریاخت با قدر و قضا

 شودیم منتج علت، به ممکنات یدائم يازمندین اصل به توجه گريد يسو از و قدرت، و اراده تفاوت در دقت

 یستن جبر معنی به اين و دهد انجام ياراد فعل تا باشدیم قدرت ياعطا ازمندین یفعل هر در همواره انسان که

 خداوند اينکه بر مبنی مالصدرا نظر نیز آن مويد نهايت در و باشدمی مفهوم اين گربیان نیز افعالی توحید بلکه

 است. تطبیق قابل کسب نظريه با است؛ بعید و قريب علت

 .هیمتعال حکمت کسب، هینظر اشاعره، قدر، و قضا ار،یاخت و جبر ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 وجه ينا .دندهیم نسبت خداوند به را یهست امور تمام ،یافعال دیتوح در عهیش همانند هعرااش

 برانگیخت ار ما ديگر سوي از انسان بودن مُريد به اعتقاد و سوئی از فاعلی توحید در مشترک

 در نصدرالمتالهی آراء همچنین دهیم. قرار بیشتري دقت مورد را اشاعره به جبر نسبت که

 کرد. ترقوي را پژوهش انگیزه نیز خداوند فاعلیت و انسان اختیار زمینه

 خلق در ار خدا تیفاعل یول است ياراد افعال به قائل ،کسب هينظر اينکه به توجه با

 از ارندهنگ سبب نيبد کند؛یم منتسب خدا به را افعال لذا انددیم يضرور قدرت نيا یدائم

 بعید علفا هم خداوند اينکه باب در صدرا نظر به آن پیوند و علت به معلول یدائم ازین اصل

 که دش مالحظه یبررس نيا در و است جسته بهره شيمدعا نییتب در ،قريب فاعل هم و است

 کدام هر و تاس علت با ممکنات رابطه ریتفس نوع در اشاعره و عهیش متکلمان یاساس اختالف

 .اندکرده نییتب را خداوند يانحصار تیفاعل خود یمبان اساس بر

 د،نآوریم خداوند لیتفاع و کسب هينظر نییتب در اشاعره که ياادله که است نيا حق

 به اعتقاد گر،يد یسوئ از و واحد مقدور بر نيقادر اجتماع عدم اصل و اتيآ جمله از

 یهمگ علت، به ممکنات یدائم يازمندین نیهمچن ؛یاله علم با آن مطابقت و قضاوقدر

 یبررس با است نيا ما یاساس هدف لذا باشد.یم آنها به جبر نسبت صحت عدم يايگو

 لیتحل و انانس اریاخت با آن رابطه نییتب و اشاعره و عهیش در قدر قضاو مفهوم مچونه یسواالت

 نظريه از ؛میکن ثابت مسأله نيا در معلول یدائم فقر هينظر و نياالمر نیامرب و کسب هينظر

 قائل صراحتا عرهاشا که آنجا از جبر، به کسب هينظر ریتفس در و شودنمی استنباط جبر کسب

 از یاشن سو کي از جبر انتساب رسد،یم نظر به هستند، انسان در ياراد افعال و اریاخت به

 هک «علت به معلول یدائم ازین» از غفلت گريد یسوئ از و باشد؛ می قدرت و اراده خلط

 نیب در اينکه دلیل به ی،فاعل دیتوح به اعتقاد ضمن عهیش لذا باشد. ضيتفو به یراه تواندیم

 تیفاعل بر یگاه و دارد خداوند يانحصار تیفاعل بر داللت واهدش یگاه اتيروا و اتيآ

 ردهک مطرح را نياالمر نیب امر هينظر اقوال، از دسته دو نيا جمع يبرا ؛دارد افعالش در انسان

 نيا معج راه و دهیعق نيا دارند دهیعق داوندخ یفاعل دیتوح به زین اشاعره که آنجا از و است
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 نییتب ،پژوهش نيا در نیز ما هدف و اندکرده انیب کسب هينظر تحت را اخبار در یدوگانگ

 اينکه بدون ؛است کسب نظريه در انسان افعال بودن ياراد و یفاعل دیتوح بین جمع یچگونگ

  .شود منتهی جبر به

 درتق به وابسته ياراد افعال انجام در همواره انسان قدرت اينکه به توجه با بنابراين

 یم ارد خدشه خداوند یفاعل دیتوح باشد داشته يا دهیعق نيا جز به هعیش اگر ؛است خداوند

 يدیتوح دهیعق نيا يايگو عهیش در «االمرين بین امر بل ،ضيتفو ال و الجبر» به اعتقاد لذا شود

 در ارههمو دارد خداوند قدرت به يازمندین در که يفقر و یدائم ازین سبب به انسان که است

 است. کسب هينظر مقصود که يیمعنا همان است؛ ازمندین خود ياریتاخ افعال بر کردن اراده

 شده الشت بلکه نشده گرفته اصل عهیش و ياشعر دگاهيد از کدام چیه سهيمقا نيا در

 ديعقا در که است عهیش نظر با قیتطب ینوع قالب در کسب هينظر از يديجد نییتب تا است

 مکتب در و شده انیب خداوند یفاعل دیتوح نياالمر نیامرب نیب امر هينظر عنوان تحت عهیش

 یفاعل دیوحت به اعتقاد در یتفاوت هينظر دو نيا و شده انیب کسب هينظر عنوان تحت اشاعره

 .دانست لفظی نزاعی را آن توانمی لذا کندینم جاديا خداوند

 نکهيا و است انسان اراده و قدرت از ياشعر ابوالحسن فيتعر نییتب ما هدف همچنین

 کسب بدون انسان است محال و است انسان ياراد افعال با مقارن همواره حادث قدرت نيا

 انسان يااراده هر در اساس؛ اين بر و باشد ياراد افعال انجام بر قادر خداوند جانب از قدرت

 هک میکن گمان اگر که چرا شود.یم الوجود واجب انسان واال است قدرت کسب محتاج

 ،ددهیم انجام را فعل مستقال خودش انسان سپس و کندیم عطا سانان به را قدرت خدوند

 مياگرفته ظرن در انسان افعال يبرا مستقل فاعل دو و است یفاعل دیتوح نقض و شرک مستلزم

 ديبا زین را نيامر نیب امر به اعتقاد قتیحق در کند ریتعب جبر به را کسب هينظر عهیش اگر نیز و

 دست از را خود گاهيجا انسان ياراد افعال در یفاعل دیتوح به داعتقا و میکن جبر بر حمل

 چگونه هک مياداده نشان نياالمر نیب امر ریتفس در مالصدرا هينظر تحت نيبنابرا داد. خواهد

 بودن ياراد به قائل توانیم حال همان در چگونه و دانست مطلق فاعل را خدا توانیم هم

 يعراش و عهیش نظر لذا انسان. به هم و است منتسب خداوند به هم افعال و بود ياراد افعال

 خود افعال در انسان یدائم ازین و فقر نییتب صدد در و ستین مطلق اریاخت و جبر کدام چیه
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 هنکيا بدون ؛است منتسب عبد به هم و خداوند به هم فعل واحد زمان کي در و باشد یم

 امر با کسب گرا بنابراين شود. شرک مستلزم اي و باشد داشته خداوند یفاعل دیتوح با یمنافات

 عدم است وترنیک آنچه بنابراين دانست. جبرگرا نیز را شیعه بايد نباشد، همسو االمرين بین

 قريب یاربس که دارد را آن به شبیه اينظريه صدرا همچنانکه باشد؛می جبر بر «کسب» حمل

 و انسان رادها بین جمع و فاعلی وحیدت شیعه آراء بر منطبق وجهی به و است کسب نظريه به

 است.کرده تبیین را خداوند قدرت

 پژوهش پیشینة .1-1

 پژوهش روش .1-2

 کسب نظریة به نگاهي .2

 بقدرة يفعل ال فانه قديمة بقدرة منه وقع الفعل ان خالق الخالق ان معنى» آمده: ياشعر کالم در

 قديمة بقدرة الفعل منه وقع من فکل محدثة رةبقد الفعل يکون ان الکسب معنى و خالق، اال قديمة

 :۱1۸1 ،ي)اشعر «الحقّ اهل قول هذا و مکتسب فهو محدثة بقدرة منه وقع من و خالق فاعل فهو

 .(77 :۱۴۸۸ ،ي)اشعر «همحدث بقوة به المکتسب من وقع الشیء أن لکسبا حقیقة» و (۸1۶

 و تاس یتعال حق ميقد تقدر متعلَّق منحصراً انسان فعل ،ياشعر ابوالحسن نظر به

 جمله از ا،یاش همه خالق را خدا و ندارد ياثر گونه چیه فعل جاديا در انسان حادث قدرت

 ستین زيجا ،ينحو چیه به انسان، بر خالق اطالق که کندیم دیتأک و شناسندیم بندگان، افعال

 و احداثاً د،عب فعل و (11۱ /۱ج:۱1۸1،ياشعر .ک؛)ر نديآفریم انسان در را قدرت خدا و

 يجا در او .شودیم کسب بنده توسط فعل حال، نیع در و است خداوند مخلوق جاداً،يا

 حرکت نوع دو وجداناً ما است:کرده حيتصر ياراد ریغ و ياراد اعمال فرق به ،يگريد

 دوم حرکت در چون اکتسابى. حرکت گرىيد و اضطرارى حرکت کىي :میکنمى مشاهده

 از سپ فعل انجام کسب، قتیحق و است کاسب انسان قهراً پس تاس موجود انسان قدرت

 .(7۸ :۱۴۸۸ ،ياشعر .ک؛)ر است حادث، قدرت

 جبر از فرار يبرا یراه را کسب هينظر و دارد را اعتقاد نیهم زین یغزال راستا نیهم در



 0410بهار و تابستان  | 4شماره  | 2سال |  وهشنامه کالم تطبيقی شيعهپژ | 11

 

 و ياضطرار حرکات نیب گذاشتن فرق ضمن و (۸0 :۱۹0۶ ،یغزال .ک؛)ر دانسته ضيتفو و

 است لقائ لیاص یقدرت خدا يبرا و داندیم کسب قيطر به را افعالش در انسان نقش ،ياراد

 يجعفر عالمه ریتعب به و (۱01ص/۱ج :تایب ،یغزال .ک؛)ر ذاتیریغ یقدرت انسان يبرا و

 ندارد یتفاوت عهیش نياالمر نیب امر با که کرده انیب را کسب هينظر يطور یباقالن ه(،)ر

 قدرت اصل» :ديگویم عهیش دگاهيد از بحث نيا حیتوض در و (۹۴۸ :۱17۸ ،یرافع .ک؛)ر

 آن از ياریاخت يبردار بهره و است خداوند از باشدیم فعل، یعیطب عوامل که یوسائل تمام

 «.است انسان به مربوط وسائل و قدرت

 و دهدیم انسان به را قدرت خداوند که باشد معنا نيا به کسب هينظر اگر ن،يبنابرا

 علف کسب نیهم مسئول تينها در و کندیم کسب خود اراده واسطه هب را کار آن انسان

 بود نيا کسب هينظر از منظور اگر اما است، عهیش نظر از يگريد انیب نيا بود، خواهد خود

 ود،خ فعل کسبِ فاعل نه و ندارد( وجود خدا جز یقدرت چون) است فعل فاعل نه انسان که

 .(1۱۹ :۱1۴۴،يجعفر .ک؛)ر است مردود هک بود خواهد جبر هينظر نيا

 کسب نظریه ارائه در اشاعره ةادل .2-1

 :کرد بحث توانیم مهم موضع سه از اشاعره، از جبر ینف در

 اشاعره نزد اراده و قدرت تفاوت .2-1-1

 رب و است اجماع مورد يدیتوح يهافرقه همه در ،هستی در خدا قدرت شمولیت به اعتقاد

 یفعل ث،حاد قدرت با اگر که شود تصور نهگونيا است ممکن لذا و ستین یاختالف آن سر

 ات است فرق اراده و قدرت نیب کهیصورت در است. اراده نداشتن یمعن به م،یده انجام را

 قدرت نيا و میستین افعال بر اراده به قادر ما نشود، اعطا ما به خدا قدرت اگر یحت که يیجا

 درتق بودن ریفراگ بر دیتاک صرفا نیز اشاعره فهد .اردگذیم اثر اراده يرو که است

  قدرت از را آن کند؛ینم سلب را اراده تنها نه کسب هينظر لذا .اراده نفی نه ؛خداست

  .سازدیم زيمتما
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 اراده طبق رب که یصفت » کنند:یم فيتعر گونهنيا را قدرت که؛ است نيا گريد شاهد

 ادرق فيتعر از را ندارد اراده آنچه هر فيتعر نيا و « تاس افعال بيقر مبدا و کند یم اثر

 قدرت ما نکهيا سبب به فيتعر نيا طبق (۸/77ج :۱11۸ ،یجيا .ک؛)ر کندیم خارج بودن

 قدرت م،یکنیم کسب ما که یقدرت و باشدیم زین ما افعال بيقر لفاع خداوند م،يندار ميقد

 .ستین مؤثر خداوند، ميقد قدرت از نظر قطع حادثه قدرت و باشدیم حادثه

 تازانی،تف .ک؛)ر شودیم گفته الترک و الفعل صحت به متکلمان اصطالح در قدرت

 ان و فعل شاء ان ثیبح الفاعل کون» است:شده فيتعر نگونهيا صدرا نزد و (۹/۶۴:ج۱۹0۴

 فيتعر مطلق را قدرت صدرا فيتعر نيا در .(۸/107ج :۱۴۶۱)صدرا، «فعلي لم شاءي لم

 قدرت نيبنابرا دهد. رجحان نیفطر از یکي به را آن و ديایب يااراده نکهيا بدون ست،اکرده

 رد،یگ یم تعلق یفعل به اراده یوقت و است افتهي صیتخص قدرتِ اراده، و است عام صورت به

 شود.یم واجب فعل

 آمدن با و است تامه علت ریاخ جزء اراده که؛ است معتقد متکلم و لسوفیف بنابراين

 قيدتص تصور، که آن یقبل مراحل به مشروط را اراده شدن محکم و شودیم واجب فعل ادهار

 طرف کي که دانندیم یصفت را اراده نیز اشاعره .دانندیم اراده و شوق سپس و لیم فائده، به

 یاستکمال خدا يبرا چون یول دانندیم اراده صاحب را خدا لذا دهدیم اختصاص وقوع به را

 ياعطا به منوط را عباد اراده و قدرت و علم و دانندینم شوق و لیم صاحب ار او ست،ین

 ؛۱1۴/ 1ج :۱17۸طوسی ؛۸/111ج :۱۴۶۱)صدرا، دانندمی علت جانب از قدرت

 (.۸/۸۹:ج۱11۸،یجيا

 موجود خداوند ميقد قدرت با و ديآینم ما اریاخت به اراده فوق؛ مقدمه به توجه با

 رايز .ردیگینم صورت یفعل رد،ینگ تعلق عباد بودن مختار هب ميقد قدرت نيا تا و شودیم

 ميقد قدرت ازمندین همواره و کند واجب را یفعل تواندینم عباد حادث اراده و قدرت که

 قدرت بدون و ستین ياراد اراده، مقدمات لذا (۸/۸۹ج :۱11۸،یجيا .ک؛)ر است خداوند

 ریغ مقدمات نيا و است کردن انتخاب راده،ا شأن و ستین کردن اراده به قادر انسان خداوند

 واجب هن است یامکان ما اراده لذا میبرس اراده به تا شود یط مراحل نيا ديبا و هستند اراده از

 شيادیپ موجب خداوند ميقد قدرت و اراده و میستین اراده بر قادر ،قدرت کسب بدون که
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 شود یم منتسب خودش به انسان افعال حادثه قدرت نیهم اساس بر و شودیم ما در اراده

 همه وانتیم م،یهست هحادث قدرت ازمندین حسن، و حیقب افعال همه در ما که ثیح نيا از یول

 شودیم منتسب انسان خود به ،اراده ثیح از یول کرد منتسب زین خدا قدرت به را انسان افعال

 .(1۹۱و۸/117ج :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر

 ههموار افعال و اعمال بر قدرت کسب در انسان اعرهاش اعتقاد در اينکه به توجه با

 تا که یقدرت ؛شودینم قدرت از ازینیب فعل انجام از يامرحله چیه در لذا است علت ازمندین

-یم مالحظه .(۸/۸۶ج :۱11۸،یجيا .ک؛)ر ستین یفعل آن دنبال به و ستین يااراده نباشد

 سالم يدیتوح اداعتق نیع بلکه ستین جبر با الزمم تنها نه م،یبدان تام فاعل را خدا نکهيا میکن

 صورت فعل ودنش کامل علت تا که هستند یعل جبر به قائل زین فالسفه نکهيا بنابر و است

 علت را خداوند معلول، و علت بحث در و دانندیم العلت جزء هم را اراده و رديپذ ینم

 مشهود یلع جبر زین اشاعره کالم در ،یقیحق علل نه دانند یم معدات را علل هیبق و دانندیم

 .(۸/۸۸ج :۱11۸،یجيا ؛111ب:۱۹۱۱رازي .ک؛)ر است

 نيا مینک ذکر میتوانیم انسان اراده به ياشعر ابوالحسن شدن قائل در که يگريد شاهد

 قائل فعل کي يبرا همزمان را دو هر و داندیم اراده مقابل طرف را کراهت او که است

 :۱11۸،یجيا .ک؛)ر ستین انجام قابل مقابلش طرف شئ، اراده با که یمعن نيبد .ستین

 نزد اراده گاهيجا و تیاهم بر یمحکم شاهد زین را لیدل نيا توانیم يرو نيبد (؛۸/7۸ج

 دانست. اشاعره

 اش،اراده قدرت در را انسان که است یمعن نيبد میکن رد را کسب ما اگر سان، نيبد

 حال نیع در یول شده دهيآفر اراده يدارا يموجود ذاتا سانان نکهيا قبول با .ميادهيد مستقل

 نيا هکيطور به است یاله اراده طول در انسان اراده رشيپذ ن،ياالمر نیب امر به التزام الزمه

 رد،یگب تعلق اعطا نيا قطع بر اشاراده خدا يالحظه اگر و شود عطا انسان به همواره ديبا اراده

 دانندیم دعب فعل را فعل ن،ياالمر نیب امر به نیقائل لذا ؛ندارد ياریتاخ فعل بر يااراده انسان

 سب،ک هينظر ارائه از ياشعر مقصود کههمچنان دانندینم مستقل فعل انجام در را عبد یول

 نیامرب میواهبخ اگر و استبوده یفاعل دیتوح به اعتقاد يراستا در انسان يبرا اراده شدن ئلقا

 رد در نياالمر نیامرب لذا است باطل میبدان افعال در خدا و عباد اشتراک یمعن به را نياالمر
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 نحو به خداوند جانب از را قدرت همواره انسان که ندارد نيا جز يیمعنا ضيتفو و جبر

 است ياریاخت فعل انجام آن اثر که کندیم افتيدر است يجار یهست نظام در که يريتقد

 کندیم استفاده اریاخت نحو به يیعطا اراده از فقط انسان و است خداوند از مطلق تیفاعل لذا

 .(۱۴۱ :۱۹۱۸ د،یسع یقاض .ک؛)ر

 که است انانس فعل صفت اراده که؛ است نيا کسب ریتفس در مغفول نکته بنابراين

 ياراد يقوا نيا کسب در گاهچیه انسان نيبنابرا گیرد.می تعلق افعال به خداوند قدرت تحت

 حال نیع در و است ازمندین و محتاج ياراد فعل هر در ارههمو و ستین زاین یب خداوند از

 کند.ینم دخالت بندگان فعل در خداوند

 واحد معلول بر قدرتین توارد نفي .2-1-2

 و دده یم صیتخص را نيالمقدور احد اراده که است اين اشاعره نظر اساس بر گر؛يد شاهد

 که میکن  یم مالحظه لذا و (۸/117ج :۱۴۶۱)صدرا، قدرت نه دهد یم حیترج را طرف کي

 مالاع در انسان اراده گاهيجا هم اشاعره و انسان اراده نه خداست قدرت به ناظر کسب، هينظر

 اند.داشته محفوظ را

 است لباط واحد فعل بر «مستقل» قدرت دو توارد که کنند یم استدالل گونهنيا آنها

 ديردت بدون و ستندین قائل یتمانع عبد، و خدا قدرت يبرا تمانع، لیدل کردن يجار با و

 در است، انسان اراده و خدا قدرت جامع که را کسب هينظر و دانندیم مؤثر را خدا قدرت

 .(۶۹/ ۸ج:۱11۸ايجی،) اندداده ارائه انسان اریاخت يدیتوح نییتب

 قدرت هب کار میدانیم که یحال در باشد، مؤثر ما قدرت اگر که؛ است نيا اشاعره لیدل

-ینم واحد فعل بر مستقل قدرت دو چون و ديآیم شیپ تمانع محذور شود،یم انجام خدا

 تقدر و عبد حادث قدرت نه است خداوند ميقد قدرت موثره، قدرت رد،یبگ تعلق تواند

 خداست قدرت و خداست از صادره ممکنات فعل و ردیگیم تعلق ممکنات همه به خداوند

 اراده و کندیم دایپ تیمعص و طاعت توان خلق قدرت نيا واسطه به و است مؤثر قطعا که

  (.۶/۸۱ج:۱11۸ ايجی، ؛۸/۶1ج :۱11۸،یجي)ا باشدیم جزا و پاداش لیدل ما در حادث
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 ستا خداوند تقدر سر بر اشاعره يیمبنا اصل که شودیم روشن وضوح، به نيبنابرا

 ميدق قدرت دادن نشان يسو به یراه کسب، هينظر و او ياراد افعال و انسان اراده سر بر نه

 طهیح در که یافعال لذا و انسان از اراده گرفتن نه است انسان در آن بودن حادث و خداوند

 يدارا لافعا در تنها کسب هينظر و قدرت بحث و گنجدینم بحث نيا در ستین انسان اراده

 او. ياراد ریغ و یعیطب افعال در نه شودیم طرح انسان

 نيا با .ميقد و یذات قدرت نه هستند کاسبه و حادثه قدرت به قائل انسان، يبرا اشاعره

 اثریب یمعن به نيا و دانندیم مؤثر ریغ را کاسبه قدرت اشاعره که گرفت جهینت توانیم ریتفاس

 انجام انتو خداوند قدرت واسطه به انسان که است یمعن نيا به بلکه .ستین اراده دانستن

 قدرت و ندارد ثرهؤم و یذات قدرت ،يیعطا قدرت نيا بدون و کندیم دایپ را ياراد اعمال

 اننددمی ضروري نیز الفعل مع را حادثه قدرت اين و کندیم ظهور ياراد افعال در تنها عبد،

 دادن تعلق در را افعالش در انسان اراده نقش جهت نيبد و (۸/۶۸ج :۱11۸،یجيا .ک؛)ر

 .ستین عبد مقدور فعل هنوز ،اراده تعلق از قبل و الفعل بلق و دانندیم فعل به ميقد قدرت

 هنگ را خود که ميندار قدرت ما سقوط هنگام که است اين اندکرده ذکر که یلامث

 اِعمال خدا قدرت فقط و شودینم واقع هم یتمانع و شود ینم واقع هم يااراده و ميدار

 و (۸/۶1ج :۱11۸ ،یجيا .ک؛)ر هاراد هم و ميدار قدرت هم ،نوشتن فعل در یول شودیم

 موثره قدرت هب قائل لذا است نبوده کسب هينظر بر دیتاک به يازین ،ياریاخت افعال ریغ در لذا

 ریغ و حادث یقدرت را انسان قدرت و هستند انسان اراده گرفتن نظر در با ،افعال در خداوند

 قدرت نيا خداوند که ردیگیم تعلق ياراد افعال به انسان قدرت یصورت در و دانندیم ثرؤم

 نیب امر نهما اي و یطول رابطه يک به اعتقاد ،گريد یانیب به نيا که کند عطا او به دائما را

 شودیم افعالش بر اراده بر قادر حادث، قدرت واسطه به انسان ي،اشعر نظر به و است نياالمر

 یافعال دیتوح باشد نيا جز به اگر که شودیم منتسب اش یقیحق فاعل به فعل تاًينها و

 شود.یم دارخدشه

 و فعل نیح و قبل که قائلند اشاعره زین است، حاصل فعل از قبل قدرت ايآ نکهيا در

 عدب فاعل نيا و هست قدرت همچنان است، فعل انجام حال در فعل فاعل که یزمان تا یحت

 نددان یم قدرت يقاب بر مشروط را فعل دوام و شودینم ازین یب آن از زین قدرت حدوث از
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 :۱11۸ ،یجيا .ک؛)ر دانندیم یخاص فعل به آن دادن اختصاص در را اراده نقش فقط و

  (.۸/۴1ج

 همواره ما که آنجا از و قدرت ثیح از داندیم خدا را یقیحق فاعل ياشعر ساننيبد

 را لفع لذا ميدار ازین کردن اراده بر قدرت به خود اعمال در فعل، نیح چه و فعل از قبل چه

 دهد.یم نسبت خدا به منظر نيا از

 یخاص فعل را آن اراده با و هست قدرت فعل از قبل معتقدند اشاعره که آنجا از

 ازین یب را عبد حدوث حال در و دانندیم الزم را فعل از قبل قدرت م،یدهیم اختصاص

 قدرت به ازین عدم به نیقائل یول دارد تطابق علت به معلول یدائم ازین اصل با نيا و دانندینم

 يبرا طفق را حادثه قدرت که چرا دانند.یم قدرت از ازین یب فعل نیح در را عبد الفعل، نیح

 ازین یب آن از فعل نیح در عبد کرد، عطا را قدرت خدا یوقت و دانندیم الزم فعل شروع

 يضرور ودوج به عدم از ورود يبرا را قدرت صرفا که است نيا اعتقاد نيا علت که است

 ک؛.)ر دانندینم يضرور است، گريد يوجود به وجود از که فعل استمرار يبرا و دانندیم

 .(۸/۴1ج :۱11۸،یجيا

 بر دیکأت اشاعره است؛ خداوند قديم قدرت به وابسته شقدرت چون انسان يرو نيبد

 یعلف به اراده یوقت که دندار انسان، در آن بودن حادث و خداوند در قدرت کردن منحصر

 نایس ابن گفته بر بنا و ( ۸/۸۶ج :۱11۸ ،یجيا .ک؛)ر شودیم انجام فعل آن قطعا رد،یبگ تعلق

 ودشیم موجود فعل ،یداع آمدن با و کندیم بالفعل را آن ما اراده و است بالقوه ما در قدرت

 يوماس قدرت و است بالفعل خدا قدرت صدرا، گفته به زین و (۸/1۱۱ج :۱۴۴۶صدرا، .ک؛)ر

 تندهس یدواع یول ميمختار ظاهر به اگرچه ما و ميیخدا قدرت مسخر همه و است بالقوه اهلل

 ادامه و کنندیم بالفعل را قدرت که هستند یدواع نيا و کشانندیم فعل سمت به را ما که

 هددیم انجام جبرا را فعل اراده، داشتن نیع در انسان و است مختار خداوند تنها که دهدیم

 قتیحق در ما و (۸/1۱1ج :۱۴۴۶ صدرا، .ک؛)ر خداست قدرت ازمندین شاادهار در چون

 .ک؛)ر میکنیم کار اراده با که میهست يمسخر و میهست «نيالمختار صورت یف نيمضطر»

 .(۸/1۱1ج :۱۴۴۶صدرا،
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 ذات رب زائد اراده با و داشتن اراده به ميمجبور ما که آورده قاتیتعل در نیز سینا ابن

 و است بالذات واجب او که چرا ،(۸۱ ب:۱۹0۹سینا، ابن .ک؛)ر میدهیم انجام ار مان افعال

 ذات نيا .شودیم بالفعل ،اراده با و است یامکان ما قدرت و ندارد هم بالقوه صفت کي یحت

 ریتدب را آن يمقدور هر ذات بر بنا خداوند مطلق قدرت و است حادث که است مقدور

 به و تاس یرونیب عوامل تابع ما اراده است. ماده عالم در تبدل و تجدد لیدل به نيا و کندیم

 د،دار را یامکان وصف که یمادام و شود واقع خدا قدرت متعلق مان فعل تا دارد ازین مرجح

 مختار همواره و ندارد «فعلي ال ان» امکان خدا کهیحال در است. یامکان او قدرت و اراده

 (.1۱7و 1۱۹ و ۸/1۱1:ج۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر است

 از یناش آنان به جبر انتساب و هستند انسان اراده به قائل صراحت به اشاعره نيبنابرا

 یذات قدرت به قائل تواندینم يدیتوح مکتب چیه و است انسان اراده و خدا قدرت خلط

 باشد. انسان يبرا

 قدر و قضا به اعتقاد .2-1-3

 و رفتهگ تعلق هستند که گونه آن اءیاش هب ازل از که است یازل اراده قضاء، اشاعره، نظر در

 درق و قضا اشاعره کند. جاديا مشخص، ريتقد و نیمع اندازه در را آنها خدا که است آن قدر

 .ک؛)ر دانندیم انسان، ياریاخت افعال جمله از موجودات، همه ةرندیدربرگ و عام را یاله

 جمله از کائنات، یتمام هب نسبت یاله قدر و قضا شمول و (10۱-100 /۶ج:۱11۸،یجرجان

 است رکش خدا قدرت و اراده از ریغ یقدرت به افعال استناد که است ياگونه به انسان رفتار

 .(۹/1۸۸ج :۱۹0۴،یتفتازان ؛۶/۱۴۹ج :۱11۸،یجرجان .ک؛)ر

 ازل از و تدافینم ریتاخ فعلش ،هیالفاعل تام فاعل عنوان به خدا قدر، و قضا به اعتقاد در

 و دارند ياستعداد امکان چون یامکان موجودات کهیدرصورت است؛ داده امانج را فعلش

 هم او اراده شامل که یقابل علت و شود یم تمام قابل آمدن با انفعلش ستند،ین هیالفاعل تام

 .ردیگیمن تعلق یفعل به او درتق صورت نيا ریغ در ردیگ صورت فعل تا باشد ديبا سته

 شوند دايجا بايد که هايیقابل و هستند معدات ماده عالم در یم،نام می علت ما آنچه نيبنابرا

 .(۸/110ج :۱۴۴۶)صدرا، یقیحق يهاعلت نه
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 قدرت و انانس يوجود فقر توانیم گريد ياگونه به زین قدر، و قضا به نظر با بنابراين

 و رفتگ تعلق عالم خلق بر خداوند قدرت متعالیه، حکمت اساس بر کرد. نییتب را حادث

 قدرت هب انسان اراده تعلق نحوه بر بنا آن از بعد و شد نییتع انسان اراده جمله از راتيتقد

 ازمندین علت به همواره انسان ،«معلول و علت تالزم» اصل اساس بر و شودیم انجام فعل ،یاله

 ائلز یامکان موجودات از امکان که است محال نيا و شودینم ازین یب او از گاهچیه و است

 ارههمو پس است محال نيا که آنجا از و رودیم نیب از هم اجیاحت برود، امکان اگر لذا ودش

  (.۸/110ج :۱۴۴۶ صدرا، .ک؛)ر میهست محتاج ما

 را فعل علت، جزء نيآخر عنوان به انسان اراده ی،اله قدر و قضا اساس بر مجموع؛ در

 دهيآفر ديمر نايتکو ،انسان که شودمی مبیّن ،(۸/110ج :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر کندیم واجب

 افعال به را اراده نيا دتوانیم خداوند ميقد قدرت با و است مضطر خود اراده در و شده

 کي در را خود اراده میستین قادر ما د،ياین خدا جانب از قدرت نيا تا و دده تعلق ،ياراد

 لتع جزء نيآخر ،علّی جبر و عالم ینيتکو نظام اساس بر اراده که چرا میده حیترج طرف

 (.۸/1۱۶ج :۱۴۴۶ صدرا، .ک؛)ر است تامه

 در و است یازل یاله قدرت که است آورده «الدين اصول فی االفکار ابکار» در يآمد

 ذکر و (1/۸0۸ج :۱۹11آمدي، .ک؛)ر ردیگیم تعلق یهست و افعال به جايتدر ماده عالم

 دادن تخصیص به قادر نباشد، نانسا افعال در مقدرات از يکی عنوان به اراده اگر که کرده

 علقت مقدور به که شودمی مؤثر وقتی حادثه قدرت اين و شود نمی خود فعل بر خدا قدرت

 بیان، اين از (.1/۹۱1ج :۱۹11،يآمد .ک؛)ر است مضطر اراده در انسان طرفی از و گیرد

 مؤثر ار حادثه قدرت که دانسته اشکال داراي را معتزله و دانسته مؤثر را حادثه قدرت آمدي،

 است. دانسته انسان اراده را قدرت اين تاثیر شرط و دانندنمی

 و معد را خلق و داندیم «یقیحق علت» تنها را خدا هیمشرق مباحث در زین يراز فخر

 کتاب نيا در او که کرد استنباط توانیم یعني است. شده قائل اراده و قدرت زین عباد يبرا

 و اداشپ و داندیم خدا قدر و قضا به را عباد کار چراکه رفتهيپذ را یعلّ جبر اش،یفلسف

 انسان اعمال ینيتکو امدیپ را آنها و است دانسته زيجا انسان، بودن ديمر صورت در را عقاب

 قدر و قضا به اعتقاد لذا داند،یم فعل صدور اسباب از را عبد اراده و قدرت و است دانسته
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 (.۸/1۶۸ج :۱۴۶۱صدرا، ؛ 1/۸۱۶ج الف:۱۹۱۱،يراز .ک؛)ر شودینم جبر باعث

 ديگویم صدرا و دانسته خدا اراده به یمنته را هااراده تمام المحصل، در فخر نیهمچن

 نيا و دارد اعتقاد انسان بودن ديمر به او یعني آوردیم را «هااراده همه» دیق او کهنیهم

 را کافر رکف به ما تيرضا و باشدیم یعلّ جبر و قدر و قضا به اعتقاد به ناظر فخر برداشت

 ؛ ۸/1۶7ج :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر یمقض به تيرضا نه داندیم قضا به تيرضا از یناش

 (.۱/۹71ب:ج۱۹۱۱،يراز

 در یول داند یم مضطر داشتن اراده در را انسان او ميیبگو ديبا صدرا از يگريد انیب در

 ياعطا به مشروط لحظه هر در را نسانا در اراده وجود لذا و داندیم مختار افعال کردن اراده

 ما و امدهین خود به خود ما اراده یعني داند.یم یاله قدرت به وابسته و خدا جانب از آن

 یدائم ازین و فقر نیهم لذا و (۸/1۶۶ج :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر میمحتاج بودن ديمر در همواره

 در ما زین انیس ابن قول بر بنا و کندینم علت از ازین یب افعال در را انسان خداوند، قدرت به

 و يسماو اسباب به انسان اراده که؛ استکرده ذکر گريد يجا در و ميمجبور بودن، ديمر

 که شوندیم یمنته است خداوند یاول فعل که قضا عالم به هم آنها و شودیم یمنته یارض

 (1/۱۴7ج الف:۱۹0۹نا،یس ابن .ک؛)ر شوندیم منشعب آن از انسان، اراده جمله از مقدرات

 اقض عالم از اسباب همه که طورهمان ست،ا قضا عالم به مستند ما اراده زین صدرا نظر در و

 (.۸/1۴۱ج :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر کندیم دایپ تنزل

  متعالیه حکمت در دیبع و بیقر فاعل خداوند .3

 داوندخ به همواره خود قدرت در انسان که شد روشن اشاعره داليل از شواهدي اساس بر

 جودو شبهه اين هنوز ارادي افعال در ولی شودنمی زائل او از نیاز اين گاههیچ و است محتاج

 چگونه د،انداشته محفوظ انسان اعمال در را اراده جايگاه اينکه با حتی اشاعره چگونه که دارد

 کمک همتعالی حکمت از است الزم بحث ادامه در کنند.می منتسب خداوند به را انسان افعال

 معلول دائمی نیاز اصل است کافی و است نبوده جبر اشعري مقصود که دهیم نشان تا بگیريم

 مورد نیز (۱۸1 ،۱،ج۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر صدرا منظر از را انسان وجودي فقر و علت به

 چگونه و اردند انسان اختیار با منافاتی خداوند به افعال انتساب بدانیم تا دهیم قرار بررسی
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 شاراتا شرح در نیز یطوس نيالدرینص خواجه دانست. بعید و قريب فاعل را خداوند توانمی

 ،یگروه و رفته هیعال علل سمت به آنها ذهن چون شدند جبر به قائل یگروه د؛يفرمایم

 هر دیبع علت و مباشر علت و است نياالمر نیب امر حق یول دنديد را انسان یعني مباشر فاعل

 همان رد است، منتسب بيقر فاعل به فعل که یحال همان در یطرف از و است ثرؤم هم با دو

 (.1/۱1۱ج :۱17۸ ،یطوس .ک؛)ر است منتسب زین دیبع فاعل به حال

 انسان هک است گونه نيبد نياالمرنیب امر ریتفس و انسان ياراد افعال به صدرا نگاه

 ریفق و ازمندین يااراده هر در همواره و شود ینم خارج بودن الوجودممکن مرتبه از گاهچیه

 و يجودو فقر هينظر تحت ر،یتفس نيا که است ازمندین همواره خود بودن مختار در و است

 نيا از لذا (.10۸ ،۱:ج۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر شودیم شناخته ممکنات یدائم بودن الربطنیع

 جهینت اي و نيا زج به ياعتقاد اگر و است جبر به قائل زین عهیش ميیبگو بهتر اي و صدرا منظر؛

 خداوند، جانب از شيخو ياراد افعال انجام در قدرت کسب به انسان یدائم ازین جز يا

 اما .داشت خواهد یپ در را شرک یشک چیه بدون و شد خواهد یفاعل دیتوح ینف مستلزم

 با هک کندیم انیب یمثال قالب در خداوند تیفاعل نیع در را انسان تیفاعل صدرا ادامه در

 جبر لهأمس هب عهیش اعتقاد اول درجه در ریتفس نيا انکار با و باشد یم همسو زین کسب هينظر

 هينظر یرتفس در يشتریب تامل است بهتر لذا بود. نخواهد جمع قابل یفاعل دیتوح با اریاخت و

 .میباش اشتهد ياشعر ابوالحسن توسط شده استعمال يهاواژه کاربرد در يشتریب دقت و کسب

 يودمقص همان باشدیم کسب هينظر از ياشعر مقصود آنچه رسدیم نظر به نيبنابرا

 دآزا اراده يدارا انسان است معتقد صدرا است.کرده انیب انسان در اراده از صدرا که است

 انسان هک ردیگیم صورت يیقوا با ياراد فعل نیهم اما دارد فعل ترک اي انجام بر میتصم در

 قيتصد عل،ف تصور همچون؛ یمقدمات ياریاخت فعل تحقق يبرا و ستین لمستق قدرت نيا در

 درتق انسان اگر و است ازین عضالت، محرکه قوه فعل، اراده فعل، انجام به شوق ده،يفا به

 صدرا، .ک؛)ر بود نخواهد ياراد فعل انجام بر قادر نکند، کسب را مقدمات نيا انجام بر

 (.1۸۹ ،۸ج ؛۱۱۹ ،۹:ج۱۴۶۱

 انیب در ،«خارج من نایعل وارده هياریاالخت افعالنا يمباد» ریتعب از يگريد يجا در صدرا

 در يبادم نيا که استکرده استفاده ،ياراد افعال يمباد کسب به انسان یدائم ازین و فقر
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 هم انسان نگاه نيا با نيبنابرا (.107 ،۱:ج۱۴۶۱ )صدرا، شودیم ختم الوجود واجب به تينها

 نيا رايز اشاراده از استفاده در قدرت کسب به ازمندین هم و است رادها يدارا و است مختار

 گريد موجودات با انسان فرق صدرا نظر از و است ازمندین و مضطر و ستین خودش از قدرت

 رد موجودات همه وگرنه است آگاه خود ياراد افعال به انسان نفس که است نيا در یهست

 .ک؛)ر است مضطر الوجود، واجب جز به يجودمو هر و هستند اریاختیب خود حرکات

 هک گونههمان خداست فعل یتجل انسان، فعل صدرا نظر از واقع در (.1۱1 ،۸:ج۱۴۶۱صدرا،

 وا افعال همه و استکرده اشاره انسان بودن ریفق به خداوند (۱7قرآن)انفال/ اتيآ یبرخ در

 است.کرده منتسب خود به را

 تابک در کسب هينظر حیتوض در زین يراز فخر چنانکه که کنیم دقت است الزم 

 قدرت و ستین قائل عبد قدرت يبرا يریتاث ،ياشعر ابوالحسن که پنداشته نگونهيا المحصل

 ما اگر (۱/۹۹۸ج ب:۱۹۱۱ي،راز .ک؛)ر است دانسته خداوند قدرت به را دو هر مقدور و

 انسان به دخداون نکهيا حضم به آيدمی الزم ،ميرینگ نظر در را علت به معلول یدائم ازین نیز،

 همچنان معلول لذا است محال نيا که شود ازین یب و شود الوجودواجب انسان داد، قدرت

 خداوند تبیین، بنابراين (.۱7۱ الف:۱۹0۹نا،یس ابن .ک؛)ر است ازمندین و معلول زین ادامه در

 همزمان که حیث ازين و است بعید فاعل است، داده اراده و وجود انسان به که جهت اين از

 زدودن رايب و نداريم شکی خداوند بودن بعید فاعل در است. قريب فاعل هست، عباد فعل در

 کنیم. تبیین را خداوند بودن قريب فاعل جنبه است الزم اشاعره از جبر

 آن عامل و است ذاتش عین خداوند اراده که؛ شود می بحث وارد گونهاين صدرا

 به و خواهدمی مقدمات ما اراده که حالی در کند نمی تعقیب را هدفی آن از و است ذاتش

 امکانی و حادث را انسان اراده و قدرت همچنین گیرد. می تعلق افعال به استکمال هدف

 اتشذ بر زائد انسان اراده و قدرت همواره و است خداوند قدرت به نیازمند و وابسته و داندمی

 دارد اشاره او (.۸/11۸:ج۱۴۴۶ صدرا، .ک؛)ر تاس ذات از خارج عوامل به وابسته و است

 خداوند قديم قدرت حدوث به وابسته اراده در همواره لذا نیست ذاتی ما قدرت اينکه به

 ب:۱۹0۹سینا، ابن ؛ ۸/11۸:ج۱۴۴۶ صدرا، .ک؛)ر است حرکت منشأ ما در قدرت و هستیم

 است وجودم بالقوه ت،اس امکانی قدرت اينکه سبب به عباد در قدرت ديگر بیانی به و (۸1
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 ورصد عین و بالفعل و قديم خدا در قدرت اساس، اين بر و شود می بالفعل اراده از بعد و

 (.170و۸/1۸۱:ج۱۴۴۶صدرا، .ک؛)ر است

 اوست ذات نیع اراده نيا و است یاله ذات ژهيو مطلقا ياراد فعل است قائل مالصدرا

 چیه موجودات و (۱۱۹ /۹ج:۱۴۶۱،صدرا .ک؛)ر ندارد دخالت آن در یرونیب عامل چیه و

 چرا (۱۸ /۸ج:۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر هستند ربط و تعلق نیع و ندارند او هیناح از جز به یقوام

 يزیچ و ندارد یداع به ازین اش اراده تحقق يبرا و تاس بالذات الوجود واجب خداوند که

 وا اراده لذا است الفعلب شهیهم خدا اراده و کندینم فعل انجام به وادار را او ذاتش از خارج

 یعلم رابطه يالحظه اگر که (۸/10۴ج:۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر است یدائم ضشیف و یازل

 .(۹/1۹7ج:۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر ماندینم آنها از ياثر چیه شود، قطع او ذات با ممکنات

 اراده جمله از داند؛می الهی قدر و قضا به را است موجود که آنچه هر ادامه، در صدرا

 قصودم دانیمنمی هنوز لذا داند.می مستقیم را عباد افعال در خدا فاعلیت همچنین و را نانسا

 مستقیم ورحض براي جايی مسببات و اسباب نظام به علی و فلسفی نگاه در آيا و چیست او

 نه؟ يا ماندمی عباد افعال در خدا

 جهتی از و نیست قبیح هستند خدا قدرت به منتسب که جهتی از افعال اشاعره؛ نظر از

 شاعرها چگونه حال کنند.می پیدا قبح و حسن شوند می حادثه اراده و قدرت به منتسب که

 دانند؟می افعال حقیقی فاعل را او و کنندمی منتسب نیز خداوند به را افعال

 لذا ستا انسان اراده تامه، علت جزء آخرين که کنیم می تفسیر اينگونه علی، جبر در

 کند.نمی کفايت بهاما اين پاسخ براي تنهايی به علل، طولی نظام کنیم، اکتفا فسیرت اين به اگر

 ینع در چگونه و است؟ بعید و قريب فاعل خداوند که است قائل صدرا چگونه پس

 شود؟یم منتسب خداوند به هم و عباد به هم فعل انسان، براي اراده عین در هم و افعالی توحید

 ورط همان است تعالى حق شؤون از که نيا مگر ستین شأنى چیه وجود عالم در چگونه و

 ؟است او فعل که نيا مگر ستین فعلى چیه زین وجود عالم در

 به وابسته و نیست استقاللی اراده ما اراده که؛ است کرده تبیین گونهاين صدرا را ابهام اين

 و کفر از اعم هست؛ یزن خداوند اراده مورد کنیم،می اراده ما که آنچه هر و خداست قدرت

 (.۸/171ج :۱۴۴۶صدرا، .ک؛)ر نیست خدا مرضی ولی هست خدا مراد ما اراده يعنی معاصی.
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 دانسته خدا فعل را عباد فعل داند، می اعمال فاعل را عباد که حالی همان در ايشان

 لحا داست.خ فعل است عباد فعل که حینی همان در بلکه بداند. نیز خدا فعل اينکه نه است؛

 فاعلیت اب او نظر چگونه که کنیم بررسی ادامه در يا و بدانیم مسلک جبري را صدرا بايد يا

 اينکه در و فاعلند عباد اينکه در ما بدانیم. خدا فعل را عباد فعل چگونه و شودمی جمع انسان

 هاينک بدون شودمی جمع هم با فاعلیت اين چگونه ولی نداريم ترديدي است فاعل خدا

 آيد؟ الزم جبر اينکه بدون و آيد الزم واحد مقدور بر قادرين اجتماع

 اءاهللش ما أن» نبوي حديث و «رمی اهلل ولکن رمیت اذ ومارمیت » آيه به استناد با صدرا

 همان در دهیم می انجام را افعال که حینی در ما که کندمی بیان «يکن لم يشاء لم ما و کان

 زا همواره ما قدرت و ماست بر محیط خدا که چرا تیمنیس خدا قدرت از نیاز بی نیز حین

 که گونههمان و نداريم قدرتی هیچ خودمان از و هستیم او فعل ما و شود می اعطا او جانب

 حظهل يک و هست نیز قريب فاعل داده قدرت ما به و کرده خلق را ما و است بعید فاعل او

 در و خداست آنها جامع که هستند ياواحده حقايق موجودات و شود نمی قطع ارتباط اين

 نحو به نه احاطه نحو به هست جا همه خدا اوست. فعل همه مگر نیست فعلی و شأن عالم

 آيه به و (۸/17۱:ج۱۴۴۶صدرا، .ک؛)ر داندمی علم در راسخان قول را اين صدرا که حلول

 کند.یم استناد نیز «باهلل اال قوه ال و حول ال » و «کنتم ما اين معکم هو و »

 که دارد دیتاک است، تفسیر همین ،نياالمرنیب امر حیصح ریتفس نکهيا به اشاره با صدرا

 نییتب را افعالش در خداوند یدائم حضور نحوه تواند یم خود نفس در نظر دقت از انسان

 کندمی بیان او دهد.می توضیح را نظر اين دقیق طور به کرده استفاده صدرا که تمثیلی کند.

 باصره هک حالی همان در و دارد احاطه قوا ديگر و باصره قوه فعالیت بر نفس که طورمانه که

 می بمنتس دو هر به فعل و هستند فاعل همزمان دو هر و دارد احاطه آن بر نیز نفس بیند،می

 ظاهر رد باصره که است باصره علتِ نفس و هستند قريب فاعل دو هر باصره و نفس و شود

 نهمی به کند.می ظاهر را نفس عمل باصره و است نفس مسخَّر باصره و است ديدن علتِ

-نمی خلفت باصره کند، فعالیت نفس اگر که همانگونه هستیم؛ خداوند مسخَّر نیز ما صورت

  است. بعید و قريب علت نفس حال عین در و دهندمی انجام را فعل هم با دو هر و کند
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 نیست هم معلول نباشد، علت اگر و ماست ودنب علت علتِ خداوند، توضیح براين بنا

 که همانطور و (۸/17۸:ج۱۴۴۶)صدرا،دارد نیاز علت به بقاء در همواره هست معلول تا و

 ،دهیم انجام را فعلی اگر و دهد می قدرت ما به همواره هم خدا کند، می تدبیر را قوا نفس

 تیفاعل تواندینم يیتنها به یفلسف جبر که کندیم دیتاک صدرا لذا ايم.داده انجام او قدرت با

 يعطا از عدب انسان که شود جاديا شبه نيا است ممکن و کند نییتب را االمرين بین امر و خدا

 بیان اين در کهیصورت در ندارد. ینقش انسان، افعال در خداوند و ندارد ازین علت به قدرت،

 در طولی رابطه در را اصل اين اگر و است علت محتاج همواره معلول که شود می روشن

 نظريه و المرينا بین امر تبیین به قادر و شويممی مواجه افعالی توحید در نقص با نگیريم نظر

 نیستیم. کسب

 ثیحی همان از ما و خدايیم مسخَّر فاعلیم؛ که حالی عین در ما که کندمی بیان ادامه در

 یم االمرين بین امر دقیق معنی را اين و نداريم اي اراده خودمان از و مجبوريم مختاريم، که

 داند. می خدا فعل حکايت را عباد فعل و داند

 همه و کرده حل ديگر بیانی به را واحد معلول بر علتین توارد هم کسب نظريه سانبدين

 ديدهن خداوند قدرت از نیاز بی حالی هیچ در را انسان و است داده نسبت خداوند به را افعال

 بدون یینتب اين با ولی است شرک دهیم، نسبت عبد به هم و خدا به هم را علف اگر لذا است،

 حکايت حقیقت، در عباد فعل که معنی بدين شد. تبیین نیز کسب نظريه آيد الزم شرک اينکه

 آن فرمايد؛ می پیامبر به خدا که همچنان خداست. فعل ظهور ما فعل و کند می خدا فعل از

 کرد. رمی خداوند ي؛نبود تو کردي، رمی که لحظه

 مقضی بالعرض کفر و معاصی متعالیه حکمت در قدر و قضا معنی به توجه با همچنین

 هب خدا قدرت و خداست قدرت متعلق عالم همه که صورت بدين بالذات. نه است خداوند

 مورد و درتق متعلق بودن اختیاري قید با افعال و است گرفته تعلق نیز او افعال و انسان اراده

 ودنب راضی و است خداوند مخلوق باشد، که چه هر عباد فعل و شوند می واقع الهی ضايق

 است فتادها اتفاق عالم در که کفري نه است کفر تجردي وجود به عصیان، و کفر به خداوند

 است موجود الهی قضاي در و الهی علم در ما افعال است، الهی علم همان قضا که آنجا از و

 علم که خلق منشاء به رضايت و است الهی قضاي به رضايت همان لهی،ا علم به رضايت و
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 نتیجه قضا و (۸/1۶1ج :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر شودمی الهی افعال به رضايت باعث است الهی

 به طرفی از و نیست کفر به رضايت معنی به الهی قضاي به رضايت لذا و است عباد انتخاب

 و داستخ رضايت مورد خداست، فعل اينکه تجه از فعل ديگر بیان به نیست. جبر معنی

 است. منفور اوست، فعل و است کافر به منسوب که نظر ازين

 رادها اساس بر یول دارد زین یمعاص و کفر به تيرضا اش،ینيتکو اراده به خداوند

 خالق دخداون نکهيا منظر از که معنا نيبد باشد.یم عبد اراده متعلق انسان اعمال ،یعيتشر

 به داوندخ قدرت و است ینيتکو اسباب از یکي عنوان به زین انسان اراده است، سبابا عالم

 :۱۴۶۱صدرا، .ک؛)ر است گرفته تعلق عالم یمعلول یعل نظام و اتمسبب و اسباب همه

 .باشد یم ما اراده خاص، زمان و وقت به خداوند قدرت اختصاص علت و (۸/1۹۸ج

 گیرینتیجه و بحث

 تیفاعل به ،یافعال دیتوح به نیقائل همه که شودمی حاصل مهم بسیار تیجهن اين پژوهش، اين از

 دیعب فاعل را خدا که یحال همان در یحت و است یلفظ نزاع فقط نزاع و معتقدند خدا محض

 تالزم لاص بر بنا و است دیبع فاعل هم و بيقر فاعل هم خدا م،یدان یم بيقر فاعل را انسان و

 نضم در شود.ینم ازین یب افعالش در یاله قدرت از انسان گاهچیه معلول، و علت یدائم

 ینف را تیعل خدا ریغ در تنها و هستند قائل خداوند تیعل و قدر و قضا به اشاعره نکه،يا

 قدرت تنها هم را خداوند قدرت لذا دانند،یم علت را خداوند فقط که آنجا از و کنندیم

 جز يزیچ عهیش عنوان به ما اگر و ستین نيا جز هم دیتوح يمعنا و دانندیم یهست در ثرؤم

 سب،ک هينظر از یصورت در و شود یم خلل يدارا عهیش يدیتوح نگرش م،یباش قائل نيا

 ياشعر هک یصورت در نشود، قائل یسهم انسان اراده يبرا اشاعره که است استنباط قابل جبر

 شعرم تنها نه و دهدیم انجام را افعالش حادث قدرت با انسان که است کرده انیب گونهنيا

 صدرا نظر و کسب نظريه از که ايمقايسه با و دارد انسان اراده بر دیتاک بسا چه ست؛ین جبر

 الزم برج که ايگونه به برديم پی انسان افعال در خداوند تام فاعلیت نحوه به داديم، انجام

 سوهم دتوانمی تردقیق نگاهی در انسان، اختیار و جبر باب در اشعري و شیعه نظر و نیايد

 باشد. فاعلی توحید مبین دو هر کهباشد؛طوري
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