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Abstract  
One of the attributes used in the verses of the Holy Qur'an and the traditions of 

the Ahl al-Bayt (peace be upon them) about God Almighty is the attribute 

"will". There is no difference between theologians and sages in being a disciple 

of Almighty God, but there is a difference in the interpretation of God's will. 

In his numerous theological works, Sheikh Mofid does not consider the divine 

will to be a true, soulful, and inherent attribute of God Almighty, but rather a 

virtual, current, and external attribute, and he considers addressing it as 

entering into the language of Sharia; like the attributes of anger, satisfaction, 

love, and hatred, which the intellect does not accept to attribute them to God 

Almighty. Like the Mu'tazili theologians of Baghdad of his time, he considers 

divine will to be the essence of divine action and contrary to knowledge and 

power. He also separates the will from accompanying the essence and being at 

the level of the essence, and in line with the traditions, calls it accidental and 

non-eternal, while knowledge and power are among the true and inherent 

attributes of God. Bada is in the form of the first verb (before bada) and second 

verb (after bada), both of which are the soul of a verb and a stage of 

development, and bada is in the legislative will (commanding the good verb) 

and is interpreted as abrogation. From his point of view, destiny takes 

precedence over a will. Shaykh Mufid, along with the Mu'tazila of Baghdad, 

denied the inclusion of God's creative will in all matters due to not attributing 

Qaba'ah to God. 

Keywords: Sheikh Mufid, Will, Science, Power, Bada, Judgment, 

Formative and Legislative Will. 
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  بغداد معتزله و مفید شیخ نگاه از الهی اراده مناسبات و چیستی

 

 رانی، اها، ت راناسدادیار وروف معارف ک اد رهیری در داکشماف    سعید سلیمی

 

 چکیده
 «اراده» فتص رفته، کار به متعال خداوند مورد در السالمعلیهم بیت اهل روایات و کریم قرآن آیات در که صفاتی از یکی

شد. می ست؛  اختالفی حکیمان و متکلمان بین متعال خداي بودن مرید در با سیر  در اما نی  دارد. جودو اختالف خدا اراده تف

 صفتی  بلکه ندانسته،  متعال خداوند براي ذاتی و لنفسه  حقیقی، صفتی  را الهی اراده خود، کالمی متعدد آثار در مفید شیخ 

  صللفات همانند داند؛می شللرع لسللان در ورود باب از را آن به پرداختن و کندیم ارزیابی ذات از خارج و فعلی مجازي،

 هم غدادب معتزلی متکلمین مانند وي پذیرد.نمی را متعال خداوند براي آنها اتصاف  عقل که بغض و حب رضایت،  غضب، 

 در و ذات با همراهی از را ادهار نیز داند.می قدرت و علم با مغایر و الهی فعل نفس از عبارت را الهی اراده خود، عصللر

  صفات  از قدرت و علم که حالی در خواند،می ازلی غیر و حادث را آن روایات، با همگام و کندمی عزل بودن ذات مرتبه

ستند.  وي نزد خداوند ذاتی و حقیقی  از پس) ثانی فعل و (بداء از قبل) اول فعل صورت  به تکوینی اراده مرحله در بداء ه

  (تشریع  رد حسن  فعل به امر) تشریعی  اراده در بداء از و باشد می تکوین از اي مرحله و فعل نفس دو، هر که شد بامی (بداء

  عدم بخاطر غداد،ب معتزله با همگام مفید شیخ دارد. تقدم فعل( نفس ) اراده بر وي نگاه از قضاء و قدر شود.می تعبیر نسخ به

 بودند. امور همه در خداوند تکوینی اراده شمول منکر خداوند، به قبائح انتساب

 تشریعی. و تک،ینی اراده قضاء  قدرو بداء  قدرت  علم  اراده  مفید  شیخ :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

سالم علیهم بیت اهل روایات و کریم قرآن آیات در که صفاتی  از یکی س  متعال خداوند به ال  داده بتن

 در اما ت؛نیس  اختالفی حکیمان و متکلمان بین متعال دايخ بودن مرید در باشد. می «اراده» صفت  شده، 

 شود:می اشاره مورد چند به که دارد، وجود اختالف خدا اراده تفسیر

  علم را رادها معتزله، از بصري  ابوالحسین  .اندکرده ذکر را اراده از مختلفی معانی معتزله، متکلمان الف.

  «داعی» را علم این و گرداندبرمی علم صللفت به را هاراد و داندمی فعل در مصللالحی به تعالی خداي

  معتزله از ابوعلی و ابوهاشلللم .داندمی افعال به او داشلللتن علم معنايبه را الهی اراده کعبی، .نامدمی

ست؛  حادث خدا اراده :معتقدند سته  خدا ذات در حادث را اراده کرامیه .محل در نه ولی ا  نظام .انددان

 خداوند بودن مرید در معتزله هرچند اینکه خالصلله .داندمی او حکم یا امر یا علف همان را خدا اراده

 .(۴7 :۱1۸1 اشعري، ؛۹01 :۱۹10 حلی، ر.ک؛) اندکرده اختالف اراده معناي در اند،متفق سبحان

  احسللن و خیر نظام با هماهنگ فعل که این به خداوند علم از اسللت عبارت خداوند تکوینی اراده ب.

  ؛۸۹۴/ 1 :7۴-۱1۸۴ سللبزواري محقق ر.ک؛) اسللت اسللالمی فالسللفه میان مشللهور نظریه این .اسللت

 (.1۱7 /۸ :۱۴۶۱ صدرالمتالهین

  ازلی و ذاتی صللفات از و ذاتی، صللفات دیگر و قدرت و علم از غیر اسللت صللفتی خداوند اراده ج.

 (.۶7-۶۱ /۶ :۱11۸ ایجی ر.ک؛) است اشاعره قبول مورد نظریه این .است خداوند

 :است قسم دو بر و است رضا و ابتهاج اراده، حقیقت د.

  که اج آن از .است  فعلی اراده که فعلی رضاي  و ابتهاج و است،  ذاتی اراده که ذاتی رضاي  و ابتهاج

ست،  محض و صرف  وجود خداوند ست،  بالذات مبتهج ا ضی  او ذات و ا شد می ذاتش مر ضاي ) .با   ر

 :زیرا ،است  فعل مرحله در رضا  و ابتهاج مستلزم  ذاتی رضاي  و ابتهاج طرفی، از و ،(ذاتی اراده = بالذات

 به معروف اصللفهانی محقق (فعلی اراده = فعل مرحله در رضللا و ابتهاج) .آثاره أحب شللیئاً أحب من

 (.۱۱۸ /۱ :۱17۹ اصفهانی محقق ر.ک؛) است برگزیده را نظریه این کمپانی

  بلکه یستن اراده فعل از مشتق صفت این است، ریدمُ خداوند شودمی گفته وقتی که قائلند گروهی .هللل 

 خداي بودن مُرید پس .اسللت معقول حالت این بر که اسللت صللفت این به متصللف جهت آن از خدا
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  صفت  این به علت این به بلکه نیست؛  باشد  خارج در مراد وجود مستلزم  که ارادي فعل از متّخذ سبحان، 

 (.۸00 :۱170الهدي علم ر.ک؛) کرد اندیشه او مورد در توانمی طور این که است متصف

سن  فعل به او امر و (درتکوین) او فعل نفس را خدا اراده متکلمان، از برخی .و شریع  در) ح  دانندمی (ت

  (.۸۹ :۱۹۱1ج مفید ؛ ۱۱۶-۱1۱ :۱۹07 طوسی ر.ک؛)

 پژوهش پیشینة .1-1

  الهی صفات  پیرامون مفید شیخ  آراء بر گذري مانند ،۱مفید شیخ  نگاه از الهی اراده درباره هاییپژوهش

ست.  دهش  گرفته انجام بهشتی،  احمد از مفید شیخ  دیدگاه از خداوند اراده یا گلپایگانی ربانی علی از  ا

شی  اما ستی  که پژوه سبات  و اراده چی سی  را الهی صفات  دیگر و ذات با آن منا   گرفتهن انجام کند، برر

ست  سخ  در مقاله این ویژگی و ا سش پ همین به پا ست.  ر سی  به مقاله این در ا  از هیال اراده صفت  برر

 اب تکوینی اراده و قضللاء و قدر بداء، قدرت، علم، ذات، با اراده مناسللبات همچنین و مفید شللیخ نگاه

 شود.می پرداخته وي نگاه از تشریعی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ۹01: ۱۹۱۸ نجاشی،) ق11۸ سال وي در. است فقه و کالم نوادر از و شیعه بزرگان از مفید، شیخ به مشهور نعمانبن محمد داهلل. ابوعب ۱

. آمد دنیا به بویهآل حکومت دوران در و کبري غیبت از پس سال هفت یا پنج ،(11۴: ۱۹۱7 طوسی، شیخ ؛1۹7: تابی ندیم،) ق11۶ یا

 حلی،) نمود تحصیل خود عصر اساتید نزد و آمد بغداد به پدر همراه بعدها. است بغداد اطراف مناطق زا یکی مفید شیخ والت محل

 (.1۸۶/ ۸: ۱1۴0 حجر،ابن) شد کشته «عکبري» در نامعلومی علت به ولی بود؛ معلم «واسط» در مفید شیخ پدر(. ۸۹۶/ 1: ۱۹۱0

 مفید به او هرتش سبب و است «مفید» او القاب از دیگر یکی. بود معلم به ملقب پدرش چراکه نامیدند؛می «المعلمابن» را مفید شیخ

 رمانی عیسیبن علی شخص آن اینکه در. است کرده خطاب لقب این به را مفید وي و داشته معتزلی متکلمان از یکی با که بود ايمناظره

 (. 110 /۱۶: ۱۹۱1 خویی،: رک باره این در) است اختالف بوده، عبدالجبار قاضی یا

 لقب که نمود بیان ،(عج) زمان امام ناحیه از شده صادر توقیعات گزارش ضمن در( ق ۸۹۶ م) طبرسی شیخ، وفات از بعد سال

 آشوب، شهرابن) است کرده نقل را گزارش این نیز شهرآشوبابن(. 111/ 1: ۱1۶۴ طبرسی،) است داده شیخ به( عج) زمان امام را «مفید»

 صدور رد این بر افزون. اندنکرده گزارش را چیزي چنین شیخ شاگردان از یک هیچ نه و ندیمابن نه که است حالی رد این(. ۱۹7: تابی

 (.110/ ۱۶: ۱۹۱1 خویی،) است شده تردید مفید، شیخ به( عج) زمان امام جانب از توقعیات
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 پژوهش روش .1-2

 باشد.می تطبیقی رویکرد با توصیفی تحلیلی پژوهش، روش

 اراده شناسيمفهوم .2

 بهذا یارادت » که: است شده نقل سیبویه از است. قصدکردن و خواستن معناي به و «رود» ریشه از «اراده»

صدي  اي لک ست  گفته ثعلب همچنین (.1/۱۶۶ :۱۹۱۹ منظور ابن) «لک بهذا ق   معناي به هم ،«اراده» ا

ست  و محبت شتن  دو سد می نظر به همان(.) محبت غیر براي هم و آیدمی دا   معناي به اراده لغت، در ر

شتن،  دوست  و محبت ستن  معناي همان دا ست  خوا ست.  کردن قصد  همان محبت، غیر براي اراده و ا  ا

ستن  یکی رود؛می کار به مورد دو در حداقل «اراده» بنابراین شتن  دوست  و خوا صمی  دیگري و دا  و مت

 (.۹۴۶ :۱1۶۴ یزدي مصباح ر.ک؛ ) کار انجام بر عزم

سفی  هايفرهنگ در «اراده» ستن، » معنايبه فل شتیاق  کردن، توجه کردن، قصد  خوا  و کار مانجا به ا

 .(۹1 :۱1۸۱ سجادي ر.ک؛) است آمده «کردن طلب

 قرآن در اراده .3

ست،  رفته کاربه حکم معناي در اراده گاهی دارد. مختلفی معانی قرآن در «رادها»  َرَادَأ ِنْإ آیه: مانند ا

 موردنظر «فرمان و امري» معناي اراده از هم گاهی و (۱7 / احزاب) ... رَحْمَةً ِبکلمْ َرَادَأ َوْأ سللُوء ا ِبکلمْ

 به امر شللما به خداوند یعنی (؛۱۶۸ / بقره)الْعُسللْرَ ِبکلمُ ِیدُیر وَلَا الْیسللْرَ ِبکلمُ اللَّهُ ِیدُیر مثل اسللت،

 است. نموده گیريسخت نه و گیريآسان

سان  مورد در اراده گاهی صد »معنايبه ان ستعمال  «ق  لَاوَ َِرْضالْأ فِی عُللوًّا ِیدُونَیر لَا مانند: شود، می ا

سَاد ا  ست  اختیار فاقد که فاعلی در اراده کلمه گاهی (۶1 قصص/ ) فَ ست؛  هرفت کاربه بالطبع( فاعل) ا   ا

 .(77 / کهف) ینْقَضَّ َنْأ ِیدُیر جدَار ا مانند

سبت  خدا به توانمی را «امر» و «حکم» معناي دو گفته،یشپ معانی بین در صفهان  راغب داد. ن   هم یا

 .(17۱ :۱۹۱1 اصفهانی، راغب ر.ک؛) است داده نسبت خداوند به را معنا دو همین
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 مفید شیخ نگاه از آن اقسام و صفت .0

 ۱گوید:می و دارد صفت از خاصی تعریف مفید، شیخ

 آن رد موصوف  با آنچه و موصوف  به که شده  استفاده  معنایی از آنچه از است  عبارت صفت  حقیقت"

 باشد  نوشتاري  یا گفتار آنکه مگر بود نخواهد چنین و دهد.می خبر دارد، اختصا   است،  شریک  معنا

  ست ا توحید اهل مذهب این و گردد آن جانشین  و بوده رهنمون کند،می داللت آن بر نطق آنچه بر که

 (.۸۸ :۱۹۱1 مفید،) "اندنموده مخالفت آن با تشبیه اهل از گروهی و

  هک است  ذهنی مفاهیم و اندیشه  عقل، نطق، از مقصود  که آیدمی دست  به فوق هايعبارت ظاهر از

 وردم در بنابراین آنهاسللت. نمایندة جهت این در کتابت و قول و کنندمی داللت خارجی مصللادیق بر

 یابد:می تحقق امور این توصیف، و صفت

 شود؛می تعبیر نیز مسمی و ذات به آن از که موصوف الف(

 موصوف؛ هايویژگی و خوا  ب(

 کنند؛می داللت موصوف هايویژگی و خوا  بر که نطق() ذهنی معانی ج(

 باشند.می هاویژگی و خوا  بیانگر که کلماتی و الفاظ د(

 گوید:یم و کرده ترسیم افعال صفات و ذات صفات گونه دو بر را الهی صفات وي

  ویند،گمی ذات صفات  را آن که است  ذات به منسوب  یکی است:  گونه دو بر تعالی خداي صفات »

  ست ا این ما «الذّات صفات » اصطالح  معنی شود. می نامیده افعال صفات  و است  افعال به منسوب  دومی

سته    ذات که ست  صفات  این معناي شای ستگی    به -اینها جز معنایی نه و -ا ستحقاق  و شای  و روريض  ا

ست  آن «االفعال صفات » معنی  فعل ودوج از پیش و کندمی پیدا تحقّق فعل وجود به صفات  این که ا

  توصیف و داناست و توانا و زنده اینکه به است او کردن توصیف تعالی خداي ذات صفات نیست. چنین

ست  ما گفته این همچون افعال صفات  به تعالی خداي کردن  و بخش ندگیز و دهنده روزي خدا که ا

 ت.اس بازگرداننده و آغازکننده و میراننده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال شارکه فیه و ال یکون ذلک کذلک حتى یکون قو و أقول إن الصفة فی الحقیقة ما أنبأت عن معنى مستفاد یخص الموصوف و ما . ۱

 یدل على ما یدل النطق علیه و ینوب منابه فیه و هذا مذهب أهل التوحید و قد خالف فیه جماعة من أهل التشبیه أو کتابة
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 دّض  به را آنها صاحب  تواننمی ذات صفات  در که است  آن افعال صفات  و ذات صفات  میان فرق

صیف  آنها شتن  از را او نه و کرد تو  افعال صفات  در که صورتی  در شمرد،  خالی صفات  آن خود دا

ست    که کسانی  کردن وصف  ستند  آنها ةشای   رست د صفات  آن خود از آنها بودن تهی یا آنها ضدّ  به ه

 صف و نیز و است،  نادان و ناتوان و میرنده که کرد وصف  بدان تواننمی را خدا که بینینمی آیا است. 

ست  بیرون بودن توانا و دانا و زنده از اینکه به او کردن ست  ا ست؟  در   گونه بدین را او توانمی ولی نی

 ای خا  چیز فالن آغازکننده و عمرو میراننده و زید به دهنده روزي و هآفرینند امروز که کرد وصف 

 و دهنده روزي که کرد وصلللف بدان توانمی جلّ و عزّ را او و نیسلللت. زندگی به آن بازگرداننده

ستی  و بازگرداننده و آغازکننده و میراننده و کننده زنده و بازدارنده ست  نابودکننده و بخشه  مفید) «ا

 (.۹1 :۱۹۱1 الف

 حقیقي نه مجازی صفتي الهي، اراده الف.

 و معتزلی متکلمین سللوي از که الهی اراده مورد در اقوال ابطال از بعد ۱االراده کتاب در مفید شللیخ

 باشد. تعالم خداوند براي تواندنمی حقیقی صفتی الهی، اراده که گیردمی نتیجه است، شده وارد اشعري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مریدا  لوجب أن یکون ال یخلو تعالى جده أن یکون مریدا لنفسه أو بإرادة و ال یجوز أن یکون مریدا لنفسه ألنه لو کان کذلک ".  ۱

 للحسن و القبیح و قد دل الدلیل على أنه ال یرید القبیح و ال یفعله.

ء و ال یجوز أن یکون مریدا بإرادة ألنها ال تخلو من أن تکون موجودة أو معدومة و ال یجوز أن تکون معدومة ألن المعدوم لیس بشی

 و ال یوجب لغیره حکما.

تکون قدیمة أو محدثة فإن کانت قدیمة وجب تماثلها للقدیم تعالى و کذلک السوادان و  و إن کانت موجودة لم تخل من أن

 البیاضان فیجب تماثل القدیمین کذلک.

 و أیضا فلو کان مریدا بإرادة قدیمة لوجب قدم المرادات بأدلة قد ذکرت فی مواضعها.

انت اإلرادة عند مثبتیها عرض و األعراض ال تقوم بأنفسها و فلم یبق إال أن یکون تعالى مریدا بإرادة محدثة و هذا باطل من حیث ک

 ء من األعراض لقدمه.ال بد لها من محال و لم تخل محل هذه من أن یکون هو أو غیره و محال کونه تعالى محل شی

راجعا إلى  و ال یجوز أن یکون مریدا بإرادة محدثة تحل فی غیره لوجوب رجوع حکمها إلى المحل و ال یصح أن یکون حکمها

محلها و یکون تعالى مریدا بها و وجودها ال فی محل غیر معقول و إثبات ما لیس بمعقول یؤدي إلى الجهاالت فثبت أنه مرید مجازا ال 

 حقیقة فتأمل ذلک
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 آیدیم الزم تعالی حق به قبائح استناد  صورت  این در که چرا داندمین لنفسه  و ذات صفت  را اراده وي

ست.  پذیرفتنی که شد  تواندنمی ذات بر زاید صفتی  اراده نیز نی   نتیجه پس ارد،د پی در محذوراتی که با

 (.۱1-7 :۱۹۱1 د مفید ر.ک؛) است مجازي و نیست حقیقی صفتی الهی اراده که گیردمی

  استادش  المیک آراي تاثیر تحث زیاد که مفید شیخ  شاگردان  نامدارترین از کراجکی ابوالفتح شیخ 

 و ذات فاتص  به را حقیقی صفات  سپس  و کرده بنديتقسیم  مجازي و حقیقی به را الهی صفات  است، 

 گوید:می وي کند؛می تقسیم افعال صفات

  ساعاً اِت و مَجازاً بِه یُوصفُ  قسمٌ  و .الوصفِ  معنى به المرادُ و حقیقةٍ على بِه یُوصَفُ  ما جَمیعَ أَنَّ اِعلَم»

 «.قِسمینِ أیضاً تنقسم الحقائقِ صفاتُ و الوصف. ذلک حقیقةِ غیرل بِه المرادَ و

  التی هی و أفعال صفات  قسم  و استحقاقها.  عن یزول ال و علیها یزل لم التی هی و ذاتیة صفات  فقسم 

 (.7۹ /۱تا(:بی) کراجکی)  "یزل لم فیما علیها إنه یقال أن یصح ال و األفعال فعله عند تجددت

شد. می گونه دو بر شود می حمل متعال خداوند بر که صفاتی  سمی  با ست  حقیقی صفات  ق   که ا

 مراد هک شود می حمل خداوند بر مجازي صورت  به قسمی  و باشد می وصف  حقیقی معناي دربرگیرنده

 است. وصف حقیقی معناي از غیر آنها از

شد. می فعلی و ذاتی گونه دو بر نیز حقیقی صفات  شگی  صفات  ذاتی صفات  با   ستحقاقی ا و همی

 د.شومی متصف آن به فعل انجام با که است تجددپذیر صفاتی فعلی صفات ولی باشندمی

  را صللفات هدوگون این بین هايفرق و پرداخته افعال صللفات و ذات صللفات بیشللتر تبیین به سللپس

  کاره، مرید، اتصف  مانند الهی صفات  برخی مفید، شیخ  ستادش ا از تبعیت به کراجکی کند.می ترسیم 

سان  رد ورود بخاطر فقط که داندمی مجازي صفاتی  را بصیر  و سمیع  مبغض، محب، راضی،  غضبان،   ل

 گوید:می وي شود.می پرداخته آنها به سمع

 و کارهٌ و مریدٌ مِنهفَ کثیرٌ فَهُو هنفسِ  فِی الوصفِ  حقیقةِ غیرل بِه مرادَنا و بِه تعالى اهللل یُوصفُ  الذي فَأمَّا"

  فةٍص  وجوبِ على تَدلل ال صفاتٌ  فهذه مدرکٌ و راءٍ و بصیرٌ  و سمیعٌ  و مبغضٌ و محبٌ و راضٍ و غضبانٌ 

سمعِ  مُتبعونل نحن إنما و بِها یتصفُ  سمعُ  یَرد لَم و بها الواردِ لِل ساعاتِها  و اللغةِ مجازِ على إال ال  المرادُ و اِت

 (.۱/7۶ تا:بی کراجکی،) "حقیقتِها غیرل منها صفةٍ بِکلِ
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  از یرغ ما مراد که حالی در شود می توصیف  آنها به متعال خداوند که صفاتی  از دسته  آن همانا پس

ست،  وصف  حقیقی معناي ست  زیاد صفات  گونه این تعداد ا ض  و غضبان  و کاره و مرید مانند ا  و یرا

 مورد رد حقیقی وصفی بر دالت صفات گونه این پس ک.مدر و رائی و بصیر و سمیع و مبغض و محب

 ست ا نشده  وارد نیز شرع(  لسان ) سمع  و هستیم  وارده سمع  تابع صفات  این در ما همانا و ندارند خداوند

 باشد.می شانحقیقی معناي غیر صفات، این در مراد و لغوي. مجاز صورت به مگر

 مرید و اراده معنای .0

 از عریفت این که گیردمی نتیجه چنین انسللان مورد در مرید و اراده تعریف بررسللی از بعد مفید شللیخ

 و کندنمی صدق حقیقی صورت به متعال خداوند مورد در تعالی حق بودن مرید نتیجه در و اراده صفت

سان  در ورودش خاطر به ستعاري  صورت  به باید روایات و شرع  ل  حمل متعال خداوند بر مجازي و ا

 است: گونه ینا وي تعریف کرد.

 کرده، خطور کننده اراده قلب به که ضللدي دو از یکی ایجاد قصللد از اسللت عبارت که اياراده»

ست  مراد کننده ایجاب ست  محال و ا   این مگر گردد، مرتفع آن از بعد مراد، و شود  موجود اراده که ا

 (.۱01 :۱۹۱1ج مفید) «کند منع مرید، فعل از دیگري که

ست  بدیهی ست؛  صادق  متعال، خداوند ذات بر هرگز فوق، معناي به اراده که ا   از را وا باید بلکه نی

  ذات صفات  از را قدرت و علم و حیات صفت  مفید شیخ  همانطورکه، کرد. تنزیه اي اراده چنین داشتن 

 است. نبرده ذات صفات زمره در اراده، صفت از نامی و دانسته

  را فتیص  چنین اتصاف  انسان،  در صفت  این مدنآ دست  به نحوه و مرید معناي تبیین در مفید شیخ 

 گوید:می وي داند.می مجازي و استعاري و ندانسته حقیقی متعال خداوند براي

سی  معقول و حقیقت در مرید همانا بدان» ست  ک صدکننده  که ا ضدي  از یکی به ق ست  دو   به هک ا

  فاتص  از حالتی چنین و .را دیگري نه کند ایثار و قصد  را یکی شود می موجب که کرده خطور ذهنش

ست  مخلوقین صاف  که ا ست.  محال حقیقت در آن به متعال خداوند ات   عارض خواطر خداوند بر زیرا ا

  که است این است مرید خداوند اینکه معناي بنابراین پس ندارد، نظر و فکر کمترین به نیازي و شودنمی
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 و کنندهایجاب که سببی  به و نیست  افعالش ساهی  و است  افعالش به عالم او و شود می واقع الهی افعال

 (.۱/7۴ تا: بی کراجکی ؛ ۶ :۱۹۱1د مفید) «نیست باشد، خودش از غیر

 اوست فعل همان الهي ارادۀ .5

  لهیا اراده که کندمی اعالم صراحت  به المختارات و المذاهب فی المقاالت اوائل کتاب در مفید شیخ 

 است.  انافعالش  به کردنشان  امر مخلوقاتش، افعال براي الهی رادها و باشد می افعالش همان افعالش، براي

 گوید:می وي

  ال و القرآنِ فی جاءَ ما حسللبِ على التسلللیمٍ و االتباعٍ و السللمعٍ جهةِ مِن مریدٌ تعالى اهللَ إِنَّ ألقولل و»

  قِهخل ألفعالِ إرادتَه و أفعالِه نفسُ هی لِأفعالِه تعالى اهللِ إرادةَ إِنَّ أقولل و العُقول. جهةِ مِن ذلکَ أوجبُ

 شَذَّ  مَن إِلّا اإلمامیة سائرِ  مذهبُ هو و ع محمد آلِ مِن الهُدى أئمةِ عن اآلثارُ جاءَت بِهذا و بِاألفعالِ أمرله

  مالقاسلل أبو و المعتزلةِ مِن البغدادیّینَ جمهورُ یَذهب إلیه و األسلالفُ  علیه کانَ ما فارق و قرب عن مِنها

  فیه الخالف على یوافقلهم و البصللریونَ المعتزلةِ من فیه یُخالف و المرجئة من جماعةٌ و صللَةخا البلخی

  (.۸۹ :۱۹۱1ج مفید ) «الصفات أصحابُ و المشبهةل

سلیم  و قرآن از پیروى و وحى() سمع  جهت از خدا که گویممى من»   هآمد آن در که چیزهایى به ت

  الشافع براى تعالى خداى اراده که گویممى من دانم.نمى واجب عقلى استدالل  به را این و است،  مرید

ست،  افعال آن خود ست،  افعال این به او دادن فرمان آفریدگانش، افعال براى اشاراده و ا  امامان از و ا

  بالخاصّه و بغدادى معتزله جمهور مذهب این است. رسیده باره این در اخبارى  () محمّد آل از راهنما

  فتمخال این در و مخالفند آن با بصللره معتزله اسللت. مرجئه از گروهى مذهب نیز و ىبلخ القاسللم ابو

 «.شریکند ایشان با صفات اصحاب و مشبّهه

  را الهی فعل راتبم یکباره به بغداد مدرسه  متکلمین بیشتر  و مفید شیخ  که است  این توجه قابل نکته

  گذاشته  کنار را است  بوده مطرح السالم( لیهمع) بیت اهل روایات از برگرفته) قم و کوفه مدرسه  در که

 است. الهی فعل مراتب از اراده اینکه با داندمی فعل همان را اراده و
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ضا  امام از روایتی در سالم  علیه ر  یانب آنها معانی و الهی فعل مراتب عبدالرحمن بن یونس به خطاب ال

 داند:می خواست آن بر عزم را اراده و اول خواست() یاد را مشیت مثال است؛ شده

شِیئَةل  مَا تَعْلَمُ یُونلسُ یَا»  مَا عَلَى ةلالْعَزِیمَ هِیَ قَالَ لَا قللْتُ الْإِرَادَةل مَا فَتَعْلَمُ الْأَوَّلل الذِّکْرل هِیَ قَالَ لَا قللْتُ الْمَ

شَاءُ  سَةل  هِیَ قَالَ لَا قللْتُ الْقَدَرُ مَا فَتَعْلَمُ یَ ضْعُ  وَ الْهَنْدَ ضَ  وَ قَالَ ثلمَّ قَالَ الْفَنَاءِ وَ الْبَقَاءِ مِنَ حُدُودِالْ وَ   هُوَ اءُالْقَ

 (.۱۸۶ /۱ :۱۹۱1 کلینی) «الْإِبْرَام

  ؟چیسللت اراده دانىمى یادآورى. نخسللتین فرمود: نه، گفتم: چیسللت؟ مشللیت دانىمى یونس، اى

 فرمود: نه، گفتم: چیست؟ قدر دانىمى خواهد.مى که است چیزى بر آهنگ و عزم آن فرمود: نه، گفتم:

  محکم انهم قضاء  فرمود: سپس  گوید: نابودى. و پائیدن فنا، و بقاء از است  مرزبندى و گیرىاندازه آن

 .است داشتن برپا خارجى هستى و گذاشتن

 و گذاشت  نارک بود الهی فعل مراتب از یکی که را اراده بغداد، معتزله متکلمین با همگام مفید شیخ 

سی  با البته شد.  فیکون( کن) ایجاد فعل معناي به معتقد سالم علیهم بیت اهل روایات برر  از هاییرگه ال

شه  این   کاظم امام) ابوالحسن  از یحیی بن صفوان  نمونه، براي آورد بدست  روایات میان توانمی را اندی

  جواب حضللرت آن که پرسللدمی خلق اراده و خدا اراده معناي درباره السللالم(علیهما) رضللا امام یا

 فرماید:می

  الَفَقَ قَالَ الْخَلْقِ مِنَ وَ اللَّهِ مِنَ الْإِرَادَةِ عَنِ أَخْبِرْنِی ع الْحَسللَنِ لِأَبِی قللْتُ قَالَ: یَحْیَى بْنِ صللَفْوَانَ عَنْ»

 غَیْرل لَا إِحْدَاثلهُ فَإِرَادَتلهُ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ اأَمَّ وَ الْفِعْلِ مِنَ ذَلِکَ بَعْدَ لَهُمْ یَبْدُو مَا وَ الضللَّمِیرل الْخَلْقِ مِنَ الْإِرَادَةل

صِّفَاتُ  هَذِهِ وَ یَتَفَکَّرل لَا وَ یَهُمُّ لَا وَ یُرَوِّي لَا لِأَنَّهُ ذَلِکَ  لَا الْفِعْلل هِاللَّ فَإِرَادَةل الْخَلْقِ صِفَاتُ  هِیَ وَ عَنْهُ مَنْفِیَّةٌ ال

 لَا أَنَّهُ کَمَا لِذَلِکَ کَیْفَ لَا وَ تَفَکُّرٍ لَا وَ هِمَّةٍ لَا وَ بِلِسللَانٍ نلطْقٍ لَا وَ لَفْظٍ بِلَا فَیَکلونل نْکل لَهُ یَقلولل ذَلِکَ غَیْرل

 (.۱۱0-۱/۱0۴ :۱۹۱1 کلینی) «لَهُ کَیْفَ

 فطر از و خدا طرف از اراده از ده خبر من به گفتم: ع() الحسللن ابى به گوید: یحیى بن صللفوان

سخ  در گوید: خلق، ست  درون آهنگ همان خلق در اراده فرمود: من پا  از آن از پس که کارى آن و ا

 خدا زیرا آن جز نه اسللت فعل آوردن پدید همان اراده تعالى خداى طرف از اما و گردد، عیان آنها

شه  و قلبى توجه و سنجى زمینه ست  او در صفات  این ندارد، اندی ست  خلق صفات  از و نی   اشاراده و ا
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  این و کرتف و دل توجه و زبان به نطق و لفظبى باشد،مى و باش گوید: بدان آن. جز نه و است فعل همان

 ندارد. چگونگى او خود چنانچه نیست توصیف قابل و ندارد چگونگى هم او آفرینش طرز

سی  و درنظرگرفتن با ست می الهی فعل مقدماتی مراتب از یکی را اراده که روایاتی برر  رنظ به ند،دان

  عالی،ت خداي از نفسانی  حالت نفی بر عالوه است،  بوده تاکید و نظر مورد روایات این در آنچه رسد می

 فعل فاتص  از اراده سخن  دیگر به است؛  ایجاد و فعل با آن ارتباط اثبات و اراده بودن ازلی و ذاتی نفی

 .نیست اراده معناي نبیا درصدد مذکور روایت بنابراین ذات. صفات از نه است، فعل مرتبه در و

 گوید:می دهدومی نسبت استادش به را نظر همین نیز کراجکی ابوالفتح

سمه  جل اهلل من اإلرادة قال» ضمیر  الخلق من و الفعل نفس ا شباهه  و ال  ذوي على إال یجوز ال مما أ

 (۱1 :۱۹۱1د مفید ؛ ۱/۶1تا: بی کراجکی) «النقص... و الحاجة

 است: چنین وي کالم خالصه

ست  فعل نفس خداوند ادهار ست  حالتی و ضمیر  بمعنی اراده بندگان در و ا صور  از بعد که ا   فعل ت

صدیق  صدیق  و زیان، و سود  سنجش  و طبایع و غرایز با آن مالیمت و بفایده ت  بر سود  هکف برجحان ت

  بتنس فعل وجود طرف رجحان موجب که شودمی حاصل انسان نفس در مفرط، عالقه و اشتیاق و زیان

 موده،ن فعلی وجود به ضرورت،  اعطاء اختیار، و اراده ضمیمه  به قدرت نتیجه، در و گردد،می عدمش هب

سته  اگر و شود؛ می موجود فعل آن شیم  خوا سان  در که حالت همان با   وجود مزبور، مقدمات از یعد ان

  که شود می زمال و کنیم قبول را حالت آن حدوث باید ناچار شویم  قائل خداوند براي را کندمی پیدا

  روایاتی .الغیر و اوست  فعل همان خداوند اراده پس باشد  حوادث محل و حادث صفت  داراي خداوند

  عیون و حیدتو کتاب در صدوق که روایتی مثالً کندمی اثبات صریحاً را عقیده این رسیده معصوم از که

 از مرا ده برخ که گفتم رضا  حضرت  به گویدمی صفوان  .کندمی نقل یحیی بن صفوان  از الرضا،  اخبار

 و احداث خالق اراده ولی اسللت ضللمیر از عبارت مخلوق اراده فرمود بندگان، جل و عز خداي اراده

 از و ممکنات صفات  از صفات  این و ندارد قصد  و تصمیم  و فکر و تأمل خداوند چه الغیر اوست  ایجاد

 همان(.) باشدمی منتفی خداوند ساحت
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 الهي علم و اراده .6

  الهی علم بنابراین ،(۸۹ :۱۹۱1 مفید، ر.ک؛) داندمی فعل همان را الهی اراده مفید شیخ  اینکه به توجه با

شد می متفاوت صفت  دو وي اراده با   صفات  از الهی علم بود. خواهد الهی علم از غیر الهی اراده و با

سه  و ذاتی ست  مفید شیخ  نزد لنف سه  و تیذا و حقیقی صفتی  اراده ولی (،۸1 همان:) ا ست  لنف   بلکه نی

  (.۸۹ :همان) باشدمی استعاري و مجازي

سه  در شه  در آن تبع به و بیت اهل مدر ستین  امامیه اندی سه  ویژه به و نخ   ادثح کوفه، کالمی مدر

 عاصم  ر،معتب روایتی در دارد. داللت مطلب این بر نیز معتبر روایات و است  بوده مسلم  امري اراده بودن

سالم علیه صادق  امام از گوید:می حمید بن سیدم:  ال   اراده را حوادث و بوده مرید ازل از خداوند آیا پر

 مراد حتما باشد، اراده جا هر و است مراد با همواره مرید زیرا است؛ محال دادند: پاسخ امام است؟  کرده

ست.  هم   یزل لم معه؛ لمراد اال الیکون المرید ان » کرد: اراده سپس  بود، قادر و عالم ازل از خداوند ه

 (.۱0۴ :۱۹07 ،کلینی) «اراد ثم قادرا عالما اهلل

ساس  بر ست؛  اراده داراي خداوند بگوییم ندارد معنا روایت، این ا  و علم ندارد. وجود مرادي ولی ا

ست  مقدور و معلوم بدون و ازلی توانمی را قدرت   هک حالی در ."قادرا عالما اهلل یزل لم " گفت: و دان

ست؛  گونه این اراده باب در اما مقدوري؛ نه و بوده معلومی نه ست  فعل صفت  اراده زیرا نی  یویژگ و ا

 کرده، دهارا بگوییم: که نیست  صحیح  رو این از بود. خواهد معنا بی مراد، بدون که است  گونه این آن،

صطالح  به و دارد متعلق به نیاز حتما اراده پس ندارد. مرادي ولی سوفان،  و متکلمان ا  صف و هاراد فیل

 است. محال اضافه طرف بدون آن تحقیق و است اضافی

  صفات  از را دهارا السالم،  علیهم بیت اهل روایات به استناد  با نیز بغداد کالمی مدرسه  بزرگان بیشتر 

 دانند.می حادث نتیجه در و خداوند ذاتی قدرت و علم با مغایر و فعل

سمه  جل اهلل من االراده» گوید:می مفید شیخ    اراده وي بنابراین (.۱۱ :۱۹۱1د مفید،) «الفعل... نفس ا

  ازلی غیر و حادث را آن روایات، با همگام و کندمی عزل بودن ذات مرتبه در و ذات با همراهی از را

   خواند.می
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 الهي قدرت و اراده .7

سه  عالم را متعال خداوند مفید شیخ  سه  قادر و لنف   صفت  ابراینبن (،۸1 :۱۹۱1 ج مفید، ر.ک؛) داندمی لنف

سه  و ذاتی حقیقی، صفتی  متعال، خداوند براي وي نزد در قدرت شد، می لنف   اراده صفت  که حالی در با

 نآ به شلرع  لسلان  در ورود بخاطر فقط که اسلت  اسلتعاري  و مجازي صلفتی  الهی اراده و نیسلت؛  چنین

 د:گویمی وي باشد.می انهجداگ صفت دو الهی اراده با الهی قدرت بنابراین (.۸۹ :همان) شودمی پرداخته

  ذهب ماک بمعنى ال لنفسه  عالم و لنفسه  قادر إنه و بحیاة ال لنفسه  حی اسمه  جل و عز اهلل إن أقول و»

 سائر  به فارق و الجبائی هاشم  أبو أبدعه کما المختلفات األحوال ال و الصفات  أصحاب  من المشبهة  إلیه

 و ناهسمی من إال المعتزلة و کافة اإلمامیة مذهب هذا و الصفات أهل مقال من أشنع ارتکب و التوحید أهل

 (.۸1 همان:) «المحکمة و الحدیث أصحاب من جماعة و الزیدیة جمهور و المرجئة أکثر

  به و تاس  توانا خود به و زندگى؛ سبب  به نه لنفسه(،  حىّ) است  زنده خود به خدا که گویممى من»

  تلفاتیمخ احوال با نه و معتقدند، بدان صفات  اصحاب  از بّههمش  چنانکه معنى، یک به نه است،  دانا خود

شم  ابو که   سبب  و کرد جدا توحید اهل دیگر از را خود جهت همین به و آورد پدید را آن جبّائى ها

  که سانى ک جز است  معتزله و امامیّه همه مذهب این شد.  صفات  اهل گفتار از زشتتر  گفتارى شدن  پیدا

 «المحکمه و حدیث اصحاب از گروهى و زیدیّه جمهور و ئهمرج بیشتر و بردیم، نام

 گوید:می آنها افتراق و اشتراک وجوه و قدرت با انسان اراده نسبت درباره مفید شیخ

 و للمراد موجبة اإلرادة أن غیر للمقدور القدرة کتقدم المراد تتقدم اإلرادة أن إلى نذهب أنا اعلم"

 أن لحتص  ألنها القدرة کذلک لیس و ضده  دون للمراد إال تصلح  ال ةاإلراد و للمقدور موجبة غیر القدرة

 (.۱1 :۱۹۱1 د مفید) «"منه بدال فضده بها ءالشی یفعل

 با یکنل اند؛مشترک  مقدور و مراد بر تقدم در قدرت و اراده که است  این مفید شیخ  دیدگاه خالصه 

ست؛  حتمی مراد وجود اراده، آمدن ست.  حتمی مقدور وجود قدرت، بودن با ولی ا  به اراده همچنین نی

 زا البته بینجامد. آن ضد  انجام یا مقدور انجام به است  ممکن قدرت ولی شد؛  خواهد منتهی مراد وجود

  یجادا فعل خود عین اراده خدا در اما است؛  مخلوقات در تنها تقدم، در اشتراکِ  این مفید، شیخ  دیدگاه

 (.۱1-۱۱ همان:) نیست مقدم آن بر و است
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  :»گویدمی او .گیردنمی تعلّق محال امور بر ولی اسللت عام مفید شللیخ نظر در خداوند قدرت همچنین

  مچونه نباشلد،  مسلتحیل  آنچه از البته اسلت،  قادر افتاد نخواهد اتّفاق که داندمی آنچه آوردن بر خدا

 هايگروه و ظّامن جز توحید اهل اجماع .گونه این از دیگري هايمحال و یکدیگر با اضداد  شدن  جمع

  (.۸7 :۱۹۱1 مفیدج) «است چنین دانندمی خدا آفریده را آدمی افعال که کسانی متعارف از دور

 است. الهی اراده از تر عام نظر این از الهی قدرت پس داند؛می او فعل همان را الهی اراده که حالی در

 بداء و اراده .8

ست  معتقد مفید شیخ  ست  عقلی دلیل بر مبتنی بداء به اعتقاد که ا ست  سمع  و نقل رب متکی بلکه ،نی  و ا

 و دش  آشکار  نبود، ظاهر مخلوقات بر که امري خداوند، از که است  معنی این به باب این در امامیه قول

ست  گشته  معلوم ،بوده پنهان او بر که امري یا ،داده روي رأي تعقّب که نیست  آن مراد  صف و علت .ا

 آن عوقو به غالب ظن یا شد نمی برده گمان فعل آن ظهور ،خلق دیدگاه از که است  آن بداء به امر این

سماعیل  فی له بدا کما شی  بداهلل ما» :فرمود که (ع) صادق امام روایت ،بنابراین .رفتنمی   معنی این هب «ا

ست  سماعیل  درباره خدا احیهن از آنچه دفع که ا  آن عوقو بر ظن و بیم که حالی در شد،  ظاهر خلق بر ا

 (.۸۸-۸۸ :۱۹۱1الف مفید) است نشده صادر و ظاهر کسهیچ درباره ،رفتمی

 نو اياراده و امري ظهور «مخلوق» دیدگاه از و دارد، خلقی و تکوینی وجه بداء دیگر، عبارت به

صل  تجددي االمر نفس فی وگرنه گرددمی تلقی شده  حا ست  ن  و ناهگ و ها«اجل» مفید، شیخ  نظر از .ا

 فاطر: ؛۴۸و 7اعراف: ؛1و ۸انعام:) ،گرفته قرار اشاره  مورد مختلف آیات در که پاداش و ثواب یا عقاب

 آن از ما که است  ...و هااجل گونه این تجدید و تبدیل در و است  مشروط  (7۱و ۱1و ۱0 نوح: ؛۱۱و 1۸

 رضا  و غضب  صفات  کههمچنان گردد؛می اطالق مجاز وجه بر خداوند فعل بر و کنیممی تعبیر بداء به

  (.۸7-۸۸ :۱۹۱1الف، مفید ر.ک؛) است مجاز وجه بر تعالی حق براي

 سخ ن درباره مسلمانان  دیگر که است  همان گوید،می بداء درباره آنچه که داشته  اظهار سرانجام  وي

سانی  حتی بنابراین .گویندمی   این از و قندمواف آن معناي و مفهوم با مخالفند، بداء کلمه اطالق با که ک

 (.۶0 :۱۹۱1 مفیدج، ر.ک؛) است لفظی اختالف امر این در عامه و امامیه میان اختالف جهت
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 نسخ به را بداء ،بغداد مدرسه و مفید شیخ ولی کردندمی تشبیه بداء به را نسخ کوفه، مدرسه متکلمین

شبیه  سخ  حکمی اگر که معنا بدین کند؛می ت   حکم آن هب خداوند اراده تغییر معناي به واقع، در شود،  ن

  شرعی  حکم یک زمان شدن  تمام اظهار صرفاً  که این نه (،1۴ :۱۹00 اشعري  ر.ک؛) است  اولی تشریعی 

 (.۱۸0 بقره:) قبله ییرتغ همچون موقت،

ست  فعل صفت  که اي اراده در کوفه متکلمین نظر از بداء   ولی .الهی علم در نه گیردمی صورت  ا

سته د تکوین مرحله شامل  نیز را بداء باید داند،می فعل نفس همان را اراده که مفید شیخ  نظر بنابر  و ان

شد  فعل نفس معناي ،اراده که - صورت  این در نماییم؛ لحاظ را تکوین در تغییر   گرفتن نظر در با -با

 و (بداء از قبل) اول فعل که چرا کرد؛ ارائه پذیرشی قابل تفسیر توانمی و نیامده وجود به تناقضی  بداء،

 در تبدل ای اراده در تغییر لذا بود؛ خواهند تکوین از ايمرحله و فعل نفس دو هر (بداء از پس) ثانی فعل

ساطت  عدم که معنی آن به خداوند، براي رأي شته  همراه به او در را ثبات و ب شد،  دا صور  با   اهدنخو مت

 از ناشللی ایدب را اسللت اول فعل یافتة تکامل حقیقت در که دوم فعل تکوین در تأخیر نظر، بدین .بود

  اراده رد تغییر اما .االطالق علی فیاض جانب از نه و دانسللت (پدیده یا مخلوق) قابل قابلیت در نقص

  شیخ  نیز و منداناندیش  برخی دلیل همین به و شود می تعبیر نسخ  به (تشریع  در حسن  فعل به امر) یتشریع 

 اند.گرفته نسخ معناي به دقیقاً را بداء مفید،

ستند  مجازي صفاتی  وي نظر از اراده و بداء صفت  دو هر دیگر سوي  از   رد ورودشان  بخاطر که ه

  :۱۹۱1ج مفید ر.ک؛) پذیردنمی تعالی حق به را آنها تصاف ا عقل وگرنه گرددمی پرداخته هابدان شرع 

 باشد. تواندمی بود پوشیده مردم بر که جدیدي فعل() اراده همان وي نظر از بداء بنابراین (.۸۹

  قضا و قدر و اراده .9

 گوید:می قضا و قدر درباره صدوق شیخ استادش نظر بررسی و نقد از بعد مفید شیخ

 و دارد قدرى و قضا  خود آفریدگان به نسبت  متعال، خداوند که است  این قدر، و ضا ق معناى ما نظر هب»

 نیک افعال در خدا قضللاى که اسللت این آن، از مقصللود و دارد معلوم قدرى و قضللا نیز آنها افعال در

 رد و آنها از «کردن نهى» به ایشللان، زشللت افعال در و کارهاسللت گونه این به «کردن امر» به بندگان،
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 آن «کردن ایجاد» به دهد،مى انجام میانشللان در آنچه در و آنها «آفریدنِ» به هایشللان،جان و هاسنفْ

 افعال در و آنهاست  «حقّ جایگاه در چیزها آن دادن قرار» به کند،مى خود آنچه در او قَدَر و چیزهاست 

 یراز ؛«کیفر و اداشپ و نهى و امر از اسللت، کرده حکم آنها درباره که اسللت چیزى آن» به بندگانش،

 «اندهشد  ساخته  باطل به نه و اندگرفته قرار جا آن در بیهوده نه و دارند، قرار خود جایگاه در اینها همه

 (.۸۸ :۱۹۱1 الف مفید)

  اهل روایات در قضا  و قدر و اراده حالیکه در داندمی فعل خود را اراده که این به توجه با مفید شیخ 

 و درق محصول  وي، نگاه از الهی اراده بنابراین است،  فعل مقدمات از کوفه سه مدر و السالم  علیهم بیت

  یتب اهل روایت در که حالی در دارند، تقدم اراده بر الهی قضاي و قدر و است فعل مراحل دیگر و قضا

 دارد. تقدم قضا و قدر بر فعل، مراحل در اراده السالم علیهم

 تشریعي اراده و تکویني اراده .14

 تضاد » بود؛ کرده درگیر را مفید شیخ  جمله از و بغداد مدرسه  متکلمان اراده، صفت  در که مهمی سوال 

 بر حاکم مانگ بی که خداوند تکوینی اراده »که بیان این به بود، خداوند «تشریعی  اراده و تکوینی اراده

  مفید، شیخ  نیز و بغداد معتزلی متکلمان «.گیردمی قرار تضاد  در اش تشریعی  اراده با گاه است،  چیز همه

صی  اراده ستد  خاطر همین به (؛۶ :۱۹۱1 مفید، ر.ک؛) پذیرفتندنمی را متعال خداوند سوي  از معا   نتوان

شریعی  و تکوینی اراده تضاد  معضل   خداوند براي اي اراده چنین منکر نتیجه در کنند، حل را خداوند ت

 (.۱۴0-۱۶۴ :۱۹00 اشعري ر.ک؛) شدند

  کلینی ک؛ر.) السالم  علیهم بیت اهل روایات به توجه با کوفه امامیه متکلمین سوي  از مسئله  این اما

ست  ممکن »که بیان این به بود؛ شده  حل (، ۱/۱۸0 :۱۹07 ضی  امري به متعال خداوند ا شد،  را  به اام نبا

شیت  را آن تکوینی طور شیت  دو و اراده دو متعال خداوند براي ترتیب بدین «.کند اراده و م  و حتم) م

 گیردیم تعلق انسان وسیله به فعلی انجام به خداوند مشیت  که است  زمانی حتمی اراده دارد. وجود عزم(

  تعلق سان ان توسط  فعلی ترک به مشیتش  عکس، به یا است  کرده نهی آن انجام از را انسان  که حالی در

ست.  کرده امر آن انجام به که حالی در گیردمی صطالح  از روایات برخی در ا  اراده» و «حتمی اراده» ا
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ستفاده  هم «حتمی غیر ست؛  شده  ا ست  اراده «حتمی اراده» ا  آن قتحق از گریزي نبوده، نقض قابل که ا

ست.  ضاي  قدرو با همراه که اي اراده دیگر بیان به نی  علف صورت،  این در که رودمی شمار  به الهی ق

  اراده عنیی کند؛می قبول را تغییر و بداء که است  اياراده «حتمی غیر اراده »اما است؛  ناپذیرتخلف الهی

ضاء  مرحله به هنوز که اي ضاء  و ق سیده  ام ست  نر ست  حتمی الهی فعل وقوع صورت،  این در و ا   نی

  (.۱1۹ /۸ :۱۹0۹ مجلسی ر.ک؛)

 گیرینتیجه و بحث

 دارد. جودو جدي اختالف آن تفسیر  در اما باشد می فیلسوفان  و متکلمان اتفاق مورد الهی اراده صفت 

ست؛  ذاتی و حقیقی صفتی  اراده مفید شیخ  نگاه از   ذات از خارج و فعل نفس مجازي، صفتی  بلکه نی

شد می سان  در ورود بخاطر که با ست.  پرداخته آن به شرع  ل  در هک را الهی فعل مراحل یکباره به وي ا

شاره  بدان روایات ست.  کرده حذف شده،  ا شد می قدرت و علم از غیر الهی اراده ا   اراده، که زیرا ؛با

  ازلی و لنفسلله و ذاتی صللفاتی قدرت و علم که حالی در باشللدمی فعل نفس و ذات از خارج حادث،

 مورد در بداء شود.می پرداخته آن به شرع لسان در ورود خاطر به که است مجازي صفتی بداء باشند.می

شد می بداء( از بعد) دوم فعل همان تکوینی، اراده صا    الهی ذات در ريتغیی اینکه نه با صو  وي معل مخ

 را اراده هک این به توجه با مفید شیخ  دارد. را نسخ  معناي همان بداء نیز، تشریعی  اراده در باشد.  داده رخ

ضا  و قدر و اراده که حالی در داندمی فعل خود سالم  علیهم بیت اهل روایات در ق سه  و ال  زا کوفه مدر

 قدر و است  فعل مراحل دیگر و قضا  و قدر محصول  وي، نگاه از الهی اراده بنابراین است،  فعل مقدمات

 ،فعل مراحل در اراده السالم  علیهم بیت اهل روایات در که حالی در دارند، تقدم اراده بر الهی قضاي  و

 و تکوینی راده تضاد ) متعال خداوند به قبائح انتساب  از جلوگیري خاطر به وي دارد. تقدم قضا  و قدر بر

 است. شده منکر را امور همه بر تکوینی اراده مولش تشریعی(،
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