
 

 

 

 

 

 نين االمريب در آموزه امر يعربابن يمبان يبازخوان

 يسه اهل سرمدينف

 دهيچک

وحدت ه ينظر خ تفکر است.يدر طول تار زيبرانگجنجالغامض و  يهابحثار از يبحث جبر و اخت

و  يرا جبر يعربابن يبرخ استاست که موجب شده  يالقدر از اهم مباحثان ثابته و سر  ياع وجود،

در  يعربابن يشناسانسان يت به مبانيسر القدر و عنا سر  ان بدانند.ياز جبرگرا تريافراطبلکه 

انسان  يت وجودياشاره به موقع يبرا «ال هو هو» رياو از تعب ست.ا گشاراه يمختار و يأدن به ريرس

ن يي. عبارات او در تبکنديمم ين الگو ترسيطبق همز يانسان را ن ياريافعال اخت و کنديماستفاده 

حق را فاعل و موجد و عبد را قابل و مظهر آن  يانسان متفاوت است. او گاه ياريانتساب فعل اخت

 ياعداد صورت بهو نقش عبد را داند يمجاد فعل را از خدا يگر، ايد يريز در تعبين يو گاه دانديم

 .ن خصوص استيدر ا يعربابنگر ير ديو نزد اسباب از تعابفعل با اسباب  دادنانجام .کنديمم يترس

 ست.يبا قول به جبر سازگار ن يچ رويهه که ب خورديم چشم به يعربابن يعرفان يدر بنا ييهاسازه

عنوان مظهر اتم  ه ت انسان، بيد فراوان او بر خالقيأکو ت «هم ت»در عارف به نام  ييرويسخن از ن

 انسان از آن جمله است. يخداوند و خالفت اله

 .همت ن،ين االمريب امر ان ثابته،ياع ،يتجل ض،يتفو جبر، :هادواژهيکل
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 مقدمه

شده توجه به آن است که از جهات مختلف  يار و قضا و قدر از مباحث کهنيمسئله جبر و اخت

بول ان ادله بر نظر مقين مسئله و بيان مختلف خود را از بحث در اين ادالسوفان و متکلميف است.

آن  که کانت را برن ادله و شواهد تا آنجا متفاوت و متعارض است يا .انددهيند ازينيب دخونزد 

از قضاوت درباره  يبداند که عقل نظر «نيالطرفيجدل»ار را از دسته مسائل يداشته تا جبر و اخت

در همان عصر  توانيمن اناان مسلمين بحث را در ميشه اير .(83: 1385، ي)مجتهد آن ناتوان است

ش يدايظهور و پ از پس 1دانست. يکالم يهانحله يريگشکلسابق بر  يو حت ينزول وح

« اريجبر و اخت»بحث  توانيم يکالم يهافرقهل يتشک تاًيمنظم و نها صورت به يکالم يهاشهياند

 . دهديماختصاص  خود بهرا  يرونقدانست که بازار گرم و پر يمباحث کالم يهانياولرا از 

ضرورت » توانيمکه  کنديمدا يمختلف ورود پ يهامدخلز از ين بحث در فلسفه نيا

 2دانست. هامدخلن ياز ا يانمونهرا  «اين واجب به اشيشيعلم پ»و « يد افعاليتوح» ،«يمعلوليعل 

. در شوديمن مسئله مواجه يبا ا يجد طور بهز که موضوع آن خدا و اسما و صفات او است يعرفان ن

لب و اساس  د،ياز توحبحث  ،نيبنابرا 3د و موحد دانست.يموضوع عرفان را توح توانيمق ينظر دق

ار انسان يد با بحث اراده و اختيتوح يهاشاخهاز  يکي عنوان به يد افعاليتوح است. يمباحث عرفان

 يقيقک اراده حيو بالتبع  يقيک فاعل حقي يد افعاليتوح يچراکه به مقتضا ؛ابدييمارتباط تنگاتنگ 

 .دينمايمار انسان رخ يو اراده و اخت يد افعالين توحيست که مشکل جمع با نجاي. ام داشتيز خواهين

ار يز به بحث جبر و اختينت يم و تربيفقه و تعل ،يشناسروان در علوم حقوق، ،نهايگذشته از همه ا

ن يموجود در ا يهادگاهيدم به اقوال و ين نوشتار در نظر نداريدر ا .شده استتوجه گر ياز جهات د

م يداردر نظر ن يم و حتيبپرداز ياشکاالت در سنت فکر اسالم نيجواب ا اناًيادله و اشکاالت و اح باب،

ن مباحث يا يدو هربه اجمال ؛ هرچند بهميين خصوص سخن بگويدر ا يعربابنل و شرح نظر ياز تفص

                                                             
د ينمونه بنگر ي. براکنديمم ين را ترسينابيب يض و گاه امريچنان است که گاه جبر، گاه تفو اتيظاهر آ چراکه. 1

 .ختيانگيم، که خود توجه و اعجاب مسلمانان را بر35: نحل ؛17: انفال ؛19؛ مزمل: 30:انسان ات:يبه آ

و  136و  131-128: 1391، يزديار نک.: مصباح يو ارتباط آن با حوزه جبر و اخت هابحثن ياز ا يآگاه يبرا. 2
134-135. 

 يهمه مباحث خداشناس« ديتوح»ژه بحث وحدت وجود، عنوان يو، بهيموجود در عرفان نظر ي. چراکه از لحاظ مبان3
 شود.يل بحث از موحد توجه ميز به طور خاص ذين يشناسو به مباحث انسان دهديمرا پوشش  يشناسو جهان
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 هبدر عرفان  يعربابن يم مبانيه نشان دهکست ن ايان مقاله يامد نظر  يم. هدف اصليکنيماشاره 

ن يار را در باالتريبلکه اخت دهدينمجه يتنها جبر را نتشده است که نه يدهو سامان يطراح ياگونه

م چگونه يم که نشان دهيآن ين نوشتار در پيدر ا يعبارت به .کشديمر يبه تصو يدمآ يش برايمعنا

م که يپس از آن به دنبال آن و ؟دانديمار است و جبر را مطرود ياخت تگريحکا يعربابن يعرفان يمبان

ز ا ن منظور پسيبد م.يل کنيتحل «نين االمريب امر» هينظر از يريتفس عنوان بهرا  يعربابننظر خود 

ن يبه ا راجع يرا ابتدا از جهت سلب و نظر او ميرويم يعربابنموجود سراغ  يهادگاهيداشاره به 

ن هدف، يالبته چون ا .ميپردازيم شن نظرييبه تب يجابيو سپس در جهت ام يکنيمان يبها دگاهيد

ر يناپذزيرز گيالزم ن يعرفان يسر است اشاره به مبانيم يعربابن يت به اصول و مبانيپس از عنا فقط

 دارد. ييآشنا ين مبانين سطور خود با اين است که خواننده ايفرض ا وناست. چ

 يعرباقوال موجود در مسئله و نظر ابن. 1

به  توانيم« ا خداوند؟يست ا انسان، مقدور خود او ياريافعال اخت»ن پرسش که يدر پاسخ به ا

 اشاره کرد: يچهار نظر مشهور در سنت فکر اسالم

 اشاعرهالف. 

 نچه به انسان تعلقست و آا مخلوق او بوده،دور خداوند مق فقط ،انسان ياريافعال اخت ،در نظر آنها

دا خ ،انسان و خدا قدرت نيح بين گروه در ترجيا ،قتيدر حق کسب و اکتساب است. فقطدارد 

، ي)جرجان اندشدهده ينام يدر فعل را از انسان سلب کرده و لذا جبر مؤثرو قدرت  انددهيبرگزرا 

 .(146-145 :8ج، 1325

 هيجهمب. 

 ند و نه قدرت کاسبه؛ بلکه هراقائل يانسان نه قدرت فاعل ياز گروه قبل برا تريافراطن گروه يا

که از خود  رنديگيمو او را به منزله جماد در نظر  کننديمرا از انسان سلب  يگونه قدرت و اثر

 .(88-86: 1ج ،1387 ،ي)شهرستان ندارد ياريچ اختيه

 معتزلهج. 

او را خالق افعال خود  فقطو  انددهيقدرت انسان را برگز ،ح قدرت خدا و انسانيدر ترج نهايا

 يضين جهت تفويمعتزله را بد .خواننديم يضيتفوا ي يلحاظ آنها را قدر نيهم ازو  داننديم



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

122 

: .کننمونه  ي)برا 1ندارد يتيض شده و خدا در آن مدخليکه معتقدند افعال ما به ما تفو خواننديم

 .(262-252: 4ج، 1409، يتفتازان؛ 244-223 :1422 الجبار،عبد يقاض

 ياسالم يه و حکمايد. امام

موضع آنها  ن قدرت خدا و انسان دست به انتخاب بزنند.يکه ب دنديدينمرا ملزم  خود ن گروه،يا

  2دانست.« نين االمريض بل امر بيال جبر و ال تفو»اختصار به توانيمرا 

که  کننديمان يش بيد گفتار خوييأت در يک شواهد و مستنداتي هر هادگاهيدن ين به اقائال

ن يورود به بحث ا يبرا يمنزله باب نچه بهآ د.کررجوع  ترمفصلبه منابع  توانيم يگاهآ يبرا

 يارين خصوص مثل بسيدر ا يعربابنن باب است. عبارات يدر ا يعربابننظر  شوديم يمقاله تلق

خود از  يعربابن .اغلب متشابه و ذووجوه است اما روشن است، ح ويگر اگرچه گاه صريد مسائل

ش يکه برا دانديم ياکاشفهمو حل آن را در گرو فتح و  ديگويمبحث حاضر سخن  يدشوار

ندارد را  يهمه آثار و يبررس ينگارنده اگرچه ادعا. (204: 2ج ،الف تايب، يعرب)ابنده است حاصل ش

ول و اص ياست که با نظر به مبان ياستناد داده مطالب يون مقاله به يدر ا اما معتقد است آنچه

 .اد استيخود او قابل اصط

و  اناز شارح يبرخ .نسبت داده شده است يعربابنبه  يمتفاوت يهادگاهيد ،در بحث حاضر

بر شرح  اشمقدمهدر  يفيبه کالم عف توانيم ،مثال يبرا. داننديمگرا مفسران آثارش او را جبر

کالم بدانجا  يگاه يحت .(424-415: 1383، يريجهانگ ؛46-45: 1380 ،يفي)عف 3ارجاع داد الحکم فصوص

را  يعربابنو  داننديم يعربابناز  ترمتعادلده به جبر يه را در عقيکه اشاعره و جهم رسديم

عبد قائل  يبرا يگونه اثرچيه يعربابن ديگويم ن بارهيدر ا يريجهانگ ن دو گروه.ياز ا تريافراط

او معتقد است  .داننديمرا کاسب  ه کسب الاقل عبديکه اشاعره با توجه به نظر يدر حال ،ستين

                                                             
 ين عنوان ابا داشتند و اشاعره را قدريرش ايآنها خود از پذ يول داننديم ي. هرچند مشهور، معتزله را قدر1
 (.413: 1383 ،يريجهانگبودند )که به انحصار قدرت در خداوند قائل ؛ چراندستدانيم

 «نيرمن االيض لکن امر بيجبر و ال تفو ال ه السالم:يعبداهلل عل ياب عن» ن باب مشهور است مثل:يدر ا ياتي. روا2
 (.160: 1ج ،1365، ينيکل)

اند. از دانسته را مستلزم جبر يعربابن يهاشهياندکه به مناسبات گوناگون  يستند مقاالتينها، کم ني. عالوه بر ا3
 يقيتطب ين و بررسيقينوافل در منابع فرث قرب يگاه حديجا»(. 1389) يمصطف ،يآذرخش؛ ديمج جمله نک.: معارف،

 (.1384) محمد ،ي؛ دشت45-7، ص7ش، ثيقرآن و حد نامهپژوهش ، در:«کرد عرفا و محدثان نسبت به آنيرو
 (.85-80، ص95، شات و فلسفهيماه ادب کتاب، در: «اريدر باب جبر و اخت يو مولو يعربسه نظرات ابنيمقا»
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در مخلوق گسترش فقط  ه دامنه جبر راينکه جهمال آح .ابدييمت يتا خدا سرا يعربابن جبر

ن ارا از راسخ يعربابن است که صدرا يحال ن دريا .(422 :1383، يري)جهانگنه در خالق  دهنديم

 دانديمن ار فالسفه و متکلميدر عرض سا يرا در بحث حاضر، نظر نظر او و در علم دانسته

 .(7 :1382 ،يرازيش)

 اريو اخت در مسئله جبر يعربابن يمبان .2

 اما ،پردازديمز يار انسان نياخت بارهدر يعربابن يرأل ين و تحلييبه تب ن نوشته اگرچهينگارنده در ا

نجا يدر ا يعربابن يمبان .دانديماو  يمبان يرا مولود منطق يعربابننکه حرف ياست ا ترمهمنچه آ

 است: يشناسانسانو  يخداشناس ،يشناسجهانناظر به هر سه حوزه 

 وجود يوحدت شخصلف. ا

ته که الب است يناظر به خداشناس ياز مبان ،است يعربابنعرفان  يهاشاخصهن مسئله که از يا

قت ين است که حقيآن ا يو معنا ؛هم دانست يشناسجهان ييگر مبنايد يلحاظ ازرا  نآ توانيم

 ن وجودند.يو شئون ا مظاهر او يوجود، منحصر در واحد بوده که آن حضرت حق است و ماسوا

 او مظاهرفقط  موجود است و کثرات قتاًيحقم که يط داريقت واحد بسيک حقي ،گريد عبارت به

ن اصل در عرفان يت ايدرباره اهم يفيعف .(571: 3ج ،1427، يعربابن) ندارند يقيوجود حقو  هستند

 :ديگويمن يچن يعربابن

و هر  چرخديممدار آن  بر اشانهيصوفو کل فلسفه  کنديمان يب را يعربابنگاه دير که ديه فراگيآن قض

 برآمدهاش از درون آن شهياند دارد و دست بهکه زمام تفکر او را  ياهيقض فرع بر آن است؛ يگريه ديقض

در گوهر  يقت وجوديه است که: حقين قضيا ؛رجوعش به آن است کنديمو احساس  ديگويماست و هرچه 

ن اعتقاد معروف به وحدت وجود ده هماين عقيا...  ت و در صفات و اسمائش متکثرواحد اس ش،يو ذات خو

 ر کرده استياز فصوص و فتوحات تقر يشه را با جرئت و صراحت در مواضع متعددين انديا يعربابناست. 

 .(34 :1380 ،يفي)عف

 ان ثابتهينبودن اعمجعولب. 

 ت.اس سازمسئلهمهم و  رينجا از تعابيدر ا «القدرسر  سر »و  «القدرسر » ،«ان ثابتهياع» ريتعاب

 يق خارجيا و حقايجاد اشيش از ايکه خداوند پ کنديمم ين ترسيداستان خلقت را چن يعربابن

 ين زمانيان وجود متعيد اعيگوياو م. هستند يتعالحق يصور علم ،ان ثابتهيبه آنها علم دارد و اع

همان  آنان به .استقرار دارند يهستند که در علم اله يق ثابتي؛ بلکه حقادارنددر خارج ن يو مکان
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اجناس، انواع و اشخاص  ، همهيعربابنم در ذهن انسان. در نظر يوجود دارند که مفاه ييمعنا

  .(567: 7ج ،1427 ،يعربابن) اندشدهاز عماء خلق ند و همه جودان ثابته مويدر اع يعالم، همگ

 خاص دارد يمظهر ين معنا که هر اسميبد هستند. ياله ءان ثابته صور و مظاهر اسماياع

 ين ثانيحق در تع يب صور علميترتنين اسم است. بدن ثابت مربوط به آين مظهر همان عيکه ا

 يان، وجودين اعيا .خواننديمان ثابته يرا اع ز آنهايل نين دليثبوت برخوردارند و به هم ياز نوع

 ين ثانيدر تع فقطبلکه  ؛نديآيدرنم يوجود خارج صورت بههرگز  يعني .ندارند يخارج از صقع ربوب

ان ياع يتحقق خارج يهستند برا ييقت، الگويو در حق موجودند يصور علم صورت به فقطو 

ن گفت که يد چنياکنون با(. 1025: 1386، يصري؛ ق87: 5ج ،1427؛ همو، 16: 1336، همو)نک.:  1يخارج

ا همان ين مقدرات يان ثابته، سر  ايو اع ابدييمتحقق  يقضا و قدر اله يبر مبنا آنهاا و حاالت ياش

ممکن  يخلق انِياز اع کيچيه يبرا ديگويم يهمان سر القدر هستند. جام يريو به تعب آنها يالگو

  (.211: 1370، ي)جام 2يثانن يخود در تع يمگر مطابق با استعداد ذات ،ست در عرصه وجود ظاهر شوندين

 جانيبدکالم  يهستند. ول يان خارجيالقدر، حاکم بر خلق اعا سر يان ثابته يب اعيترتنيبد

 و ن کثرت استيم که خود، حاکم بر ايالقدر را دارسر  ن سر القدر، سر يبلکه فوق ا ابديينمخاتمه 

. (674: 1386، يصري)ق افته استي يتجل است که در مراتب ظهور، يتعالآن همان مرتبه وحدت حق

م يواحد ندار يجز وجود يوحدت وجود در دار هست يبر مبنا ،گفت توانيمخالصه  عبارت به

القدر است که در ظهور سر  ن وجود واحد همان سر يا .دارد يات مختلفين وجود واحد، تجليکه ا

در  يا صور علم الهيان ثابته ين اعيا خود .شونديمدا يا سر القدر هويان ثابته ياع صورت بهخود 

 القدر( و نه سر )سر  ان ثابتهينه اع بيترتنيبد .سازنديمرا ظاهر  يان خارجياع يگريد يتجل

                                                             
خانه که در ذهن مهندس است هرگز از موطن ذهن به خارج  يگونه که وجود ذهنگفت همان توانيممثال  ي. برا1
. شوندينم يگاه خارجچيز هيان ثابته نيدهد اعيدر خارج خود را به شکل خانه نشان م نآ اثربلکه فقط  ديآينمدر

 (.476: 1392پناه، زداني« )ان الثابتة ما شمت رائحة الوجودياالع» :ديگويم يعربلذا ابن

ته و ية قابليبقدر خصوص اال .فعالًالوجود ذاتا و صفة و  يظهر فية ان يان الخلقين من االعيمکن لعيو سرّ القدر انّه ال . »2

 (.211: 1370، ي)جام« ياستعداده الذات
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ان يکه به اع ياز احکام يکي 1ستند.ياو ن يخارج از حضرت حق و ورا يامور کيچيهسر القدر 

 توانيمنچه آ يار است ولين باب سخن بسيست که در اا نهاآنبودن مجعول ،دهنديمثابته نسبت 

چون  ؛هستند يتعالحق يان ثابته از لوازم ذاتينکه اعيطور خالصه گفت اه ن عبارت بيا يدر معنا

پناه، زداني) رنديپذينملوازم او هم جعل  ،ر بوديناپذملزوم جعل يوقت .رو ملزوم استيالزم همواره پ

1392 :479).2 

، اقتضائات و هايژگيوبا تمام  يتيان ثابته است هر ماهيکه موطن اع ين ثانيدر تع

جز اقتضائات و  يزيچ ،شوديمخود حاضر است و همه آنچه در عالم خارج ظاهر  ياستعدادها

ه ب حضرت حق است. يمجعول و از لوازم ذاتريغ هم آنست که يا نيان ثابته اشياع ياستعدادها

در همه مراحل  ينه و جهتيهر آنچه موجودات از ذات و صفت و فعل در هر زم ،بهتر يريتعب

همه و  دهنديماز خود نشان  تا وصول به حضرت حق يخلقت و سپس در قوس صعود ينزول

 ،گرياز طرف د 3.آن نگاشته شده است ن ثابت آنها بريکه ع خورديمرقم  ييهمه مطابق با الگو

ر د رگيدمهم نکته  ان ثابته است.ياساس اع ا حکومت دارد بريز که خود بر اشيقضا و قدر حق ن

ز شامل يرا ن يتعالن حکم، علم حقيعلم تابع معلوم است و ا يعربابننکه در نظر يان باب يا

ه نکيا يعنين يان ثابته است. ايا همان اعيتابع معلومات  يتعالن معنا که علم حقيبه ا .شوديم

و اقتضائات  در استعداد يريثو علم او تأ کنديمدا يان ثابته چنان که هستند علم پيبه اع يتعالحق

بودن فاعل شناسا به محال يوقت ديگويمو  زنديم ين مطلب مثاليبر ا يعربابن ان ثابته ندارد.ياع

ن يکاشف ا فقطنداشته است بلکه  يريثبودن تأن محاليخود فاعل در ا ،کنديمدا يعلم پ يزيچ

 االمرمطابق با نفس ايهم علم خدا بر اش گونههمان (،223-222: 4جالف، تا يب ،يعربابن)بودن است محال

                                                             
 ... بلست امورا خارجة عن الحق يان الثابتة ليسر سر القدر ان هذه االع» ن است:ين خصوص چنيدر ا ي. عبارت جام1

 (.211: 1370، ي)جام« هينسب و شئون ذات يه

ستند، اما يان ثابته مجعول به جعل جاعل نيگرچه اع يعنيان ندارد. ين اعيبودن ابا مفاض ين منافاتي. و البته ا2

ست مجعولة لجعل الجاعل مع انّها فائضة من الحقّ يان ليان االع» :ديگويم يصريق ض حضرت حق هستند.يفائض به ف

 (.404: 1386، يصريق) «يالخارجتعلّق بالوجود يض االقدس النّ الجعل انّما يبالف

حضرة العلم  ير المجعولة فية الغيبيانما تکون بموجب استعداداتهما الغ ينيعرصة الوجود الع يکذلک استعداداتهم ف». 3

 (.202: 1370، يجام) «يالذات
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ء اياالش يعلم اهلل ف» بلکه تابع آن است: ،ن معلوم ندارديدر ا يريثأن است و خود علم تا و تابع آياش

 1.(118: 1424 ،همو)« نفسها يه فيعل يما اعطته المعلومات مما ه يعل

 انسان بر صورت حق نشيآفر ج.

است که به  يثيحد يبر مبنا ظاهراً شوديمبدان اشاره  يعربابنثار آ يجاين مبنا که در جايا

نزد اهل  .(152: 1398)صدوق،  «صورته يعل آدمان اهلل خلق » :نکهين او آ دهنديمامبر نسبت يپ

ات، تابع ظاهر يست و مظهر در صفات و خصوصا و مثال و مظهر او معرفت، انسان صورت خداوند

اراده ز صفت قدرت و ا توانيمانسان مظهر اسما و صفات خداوند است که از جمله  ،نيبنابرا .است

موجود  يصورت جامع در نشئه انسانه موجود است ب يدر صورت الهرا نچه همه آ يعربابننام برد. 

 .(36 :1424 ،يعربن)اب رديگيم کمک« کلمه فاصله جامعه»انسان از عبارت  يمعرف يبرا او .ددانيم

. فاصل از آن جهت که برزخ حق و خلق دانديمجامع  يفاصل و از جهت يرا از جهت انسان يو

 يت او برايت انسان در مظهريجامع ؛است جمله آنکه از  دارد يت او وجوه مختلفياست و جامع

 يخداوند هستند ول ءا چند اسم از اسمايک يهمه موجودات مظهر  همه اسما و صفات خداوند.

را مظهر تام  اودر عرفان  همه اسما و صفات است و لذا يبرا يمظهر ييتنهاانسان خودش به

ث ذاته و يظهر الحق به من حيتام للحق  يانّه مجل» ن است:يعبارت چن .(42: 1362، ي)قونو داننديم

 .(همان) «ع اسمائه و صفاته احکامه و اعتباراتهيجم

 و سپس نظر مختار اوگران يد دگاهيبر د يو يهاابتدا به نقد ،ين مبانيبا توجه به ا ،اکنون

 .ميپردازيمن باب يدر ا

 جبر يو نف يعربابن .3

اوند خد يد افعاليتوح جانب ش،يه کسب خوين به جبر هرچند خواستند در نظراا معتقدياشاعره 

جانبه کيز اگر ين يعربابن ياز مبان ياپاره بود. ين اشکاالت اساسيقر نظرشان يرا مراعات کنند ول

 ينکه وجودياعتقاد به وحدت وجود و ا ش بگذارد.ياز او به نما يجبر ياچهره توانديمر شود يتفس

                                                             
لومات المع يس للعلم عند المحقق اثر فيل و عن المعلوم الن ه تابع له ... متأخرفالعلم » :ديگويمن ي. در فتوحات چن1

 (.223-222: 4ج الف،تا يب ،يعرب)ابن« عنه متأخرالنه  اصالً 
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 ياشاهد بر نيتريقو توانديمخود  کنديمحکومت  يواحد در همه هست ياارادهواحد و لذا 

انسان از استعداد و اقتضائات  ريناپذو تخل فجانبه همه يت ذاتينان تبعيد. اشو ين به جبر تلققائال

ق و جبر در ساحت حاز حکومت  يز نشانيرا ن ين حکم تا ساحت ربوبيت ايز سرايان ثابته و نياع

دو جهت مربوط به  :است احکام آن از سه جهت موهم جبران ثابته و يمسئله اع .داننديمخلق 

ز ينکه اگر همه چيا يکي، ه مربوط به انسانيک جهت مربوط به جبر خدا. از ناحيجبر انسان و 

در سرنوشت او  يريثار و اراده انسان چه تأيپس اخت ،ان استيشده اعنييش تعياز پ يطبق الگو

 ،ر استيناپذتخلف ،علم حضرت حق هستند و چون علم حق ان، صورين اعينکه ايگر ايو د دارد؟

ه حضرت يز خود مستلزم جبر انسان است. از ناحين نيو ا شونديممحقق  حتماًان ياقتضائات اع

خودش  يتعالا حقيگو ،است (ان و اقتضائات آني)اع چون علم او تابع معلوم کهن نحو يحق به ا

 يتعالکه حق دهنديمح يتوض گونهنيان مطلب را يا در عرفان ان است و لذا مجبور.يمحکوم اع

 .(818-817 :1386 ،يصري)ق ه خود استيمحکوم محکوم عل

ء با يان ثابته، شيکه در موطن اع دهديمح ين توضيچن يعربن مطلب، ابنيدر خصوص اول

 ار اويز اراده و اختين ثابت انسان نيدارد و لذا در ع ياتش ثبوت علميثار، لوازم و خصوصهمه آ

ن يدر متن ا يش عدول کند ولين ثابت خوياز ع تواندينمب اگرچه انسان يترتنيبد ملحوظ است.

تواند ن است که بين ثابت انسان ايع يمقتضا يار او حضور دارد و به عبارتين ثابت، اراده و اختيع

ن يبد .شوديمطرف ز بريب مشکل جهت دوم نيترتنيبد ش را رقم بزند.يستن خويبا اراده خود، ز

که اراده انسان در آن لحاظ شده  رديگيمتعلق  ين ثابتين عيز به هميحق ننحو که علم حضرت 

در معلوم  يريثعلم خداوند تأ يعني .کنديمت علم از معلوم استفاده ينجا از قاعده تبعيا يعربابن است.

 ياز احوال وجود يکياراده آزاد انسان » بيترتنيبد .(222 :4ج، الفتا يب ،يعربابن) ندارد بلکه تابع آن است

 ن ثابت انسان،ين ثابت است و علم حضرت حق به عيمجعول در عنا يست که تحت استعداد کلا او

 .(485: 1392 پناه،زداني) «خواهد بود يجمله اراده آزاد و از او يعلم به تمام احوال وجود

که  يتيحاکمن ضرورت و يم ايکه توجه کن شوديمب مرتفع يترتنيه حق بدياما جبر از ناح

ز ا يخود حق است نه ضرورت خاسته ازبر يان ثابته وجود دارد ضرورتياع يحق به اقتضا بارهدر

 ياهلل است نه وجوبمن يو وجوب، وجوبن ضرورت يگفت ا توانيم يبه زبان فلسف ر.يجانب غ

و که از خارج بر ا ي؛ نه ضرورتت خود خداونديبرخاسته از اراده و مش است يضرورت يعني اهلل.يعل
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 1.شوديماد ي «يسنت اله»ر ياز آن با تعب ينين همان است که در فرهنگ ديل شود. ايتحم

نجا جابر و مجبور يا که در دهديمن نکته را تذکر يا يبرداشت ن سوءياحتراز از چن يبرا يعربابن

  .(167: 3ج، الف تايب، يعربابن) شودينممطرح  ين اشکالياست و لذا چن يکي

توب مک ،موجود است ين ثانيد که در تعيزن ثابت يمعتقد است در ع يعربابنب يترتنيبد

و  يمختلف زمان يهاتيموقع يش در تماميار خويد با اراده و اختيز»و مسجل شده است که 

 ديبا م،يکن يگذارنام الف ومه رايو اگر عبارت داخل گ« کنديمات خود چگونه عمل يح يمکان

موجب جبر  کيچيهنها يدارد و ا يآگاه الف ز بهيو خداوند ن کندينمتخلف  الف د ازيز مييبگو

به  اعتقاد عنوان چيه به ان ثابتهيده به اعيضمن عق يعربابنب يترتني. بدشودينما خدا يانسان 

قاد اعتز يو ن ينکه بر نظر خود در باب وحدت وجود و بحث تجل يبا ا بيترتنيبد .تابدينمجبر را بر

 صح عند المحقق لکونهيالجبر ال » :دانديمبا جرئت تمام جبر را مردود  ،بند استيان ثابته پايبه اع

از  .از سبق کتاب نترس» :سدينويمست که ا رونيو از هم (42 :1ج)همان،  «الفعل للعبد ةصح ينافي

 در خارج بعداًست مگر به همان نحو که يچون سبق کتاب و علم حق به موجودات ن .خودت بترس

  2.«افتيتحقق خواهد 

جه گرفت که از يجبر را نت ينف توانيمز ين يعربابنگر يد يت به مبانيبا عنا ،گريطرف د از

 يعربابنانسان در عرفان  ،که گذشت گونههمان انسان بر صورت حق. نشيآفر است جمله آن

 او بر صورت و مثال خداوند و خالفت او از حضرت حق،نش يآفر دارد. ياژهيوگاه خاص و يجا

ن معنا که مظهر يبه ا .کون جامع است ،انسان ،عالوهبه. کنديم يادآوريبودن او را د و مختاريمر

ا دو م تيندار يلياست و دل يو صفات اله ءع اسمايجم يبرا يمظهر ،يبه عبارتبوده و  «اهلل»اسم 

  م.يکن او صفات مستثن ءاسما نيرا از ا «مختار»و  «ديمر»وصف 

                                                             
گونه عمل کند. چون خودش بر خود نيد ايخداوند با يعني ؛«نفسه يکتب عل»به  شوديمر يتعب ي. در فرهنگ قرآن1
 يشناسيناظر به هست يانيندارد، بلکه ب يد فقط برابر سنت و روش او است. بار ارزشيبا نيا ن واجب کرده است.يچن

 (.489: 1392پناه، زداني) است

ه من الصورة يه ال العلم اال بحسب ما کان هو عليخاف نفسه فانه ما سبق الکتاب عليه فانما يخف سبق الکتاب عليفال ». 2

 (.16: 4ج تا الف،يب ،يعرب)ابن« هايوجوده عل يظهر ف يلتا
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ن يبا ا .که قول به جبر، مستلزم محال است ن استيا جبر، ينف يبرا يعربابنگر يل دياز دال

ل ک، نداشته باشد ياوامر و ترک نواه دادندر انجام ياارادهار و ياگر انسان از خود اخت ،ح کهيتوض

 ياز عمل يا نهيرا امر به فعل  يم، کسيخداوند حکمحال است چراکه  ؛عت لغو خواهد بوديشر

که  ياگر کس» يعبارت به قدرت ندارد. يچ فعليه ا ندادني دادنانجامبداند او بر  که يحال در ،کند

که فعل را انجام  شودينماو گفته  به با فعل خود نداشته باشد، يچ ارتباطيمخاطب شرع است ه

از  جبر( ي)نف باره نيدر ا او .(659: 2ج )همان، «چه خواهد شديعت بازين صورت کل شريدر ا دهد.

که خودش  دهديم يگواه يدمو وجدان آو معتقد است حس  شودينمز غافل ين يادراک حس

 است: ياريفاعل امور اخت

 ست وا تعلق وجود فعل به او يشده که مقتض دهيآفر ين است که انسان به صورتيقت ايحق

 )همان، است يترين نشانه قويو هم دهديم يگواه نآبه  يحس ادراک ن است.آد يف مؤيتکل

 .(604: 2ج

 ضيتفو يو نف يعربابن .4

که از ا ر يب کسيرا گرفتند و چون تعذ يض در نظر خود جانب عدل الهين به تفوا قائاليمعتزله 

ش يافعال خو يانسان را خالق و فاعل اصل ،دانستنديمح ينداشته باشد قب ياريخود اراده و اخت

ض را يتفو ،همچون جبر يعربابن دند.کرض اراده از جانب خدا به انسان حکم يو به تفو دانستند

ار ش دشويبرا ض(ي)جبر و تفو ن شقوقياز ا يکيکه انتخاب  دارديمو خود اذعان  کنديمز انکار ين

 بگذاردن دو طرف آزاد ياز ا يکين خلق اعمال در ييخود را در تب تواندينم ديگويماو  است.

ها در عرض آن ر از اشاعره و معتزله وين مسئله غيرا در ا صراحت مذهب خودبه يو .(204: )همان

  .(211: 3ج)همان،  «ةالمعتزلة وصحابنا واالشاعر اصنافا ةثالث ءهوال» :دانديم

 کند؛يم يرا نفض يتفو ،ز بحث تجد د امثاليو ن يت به مسئله وحدت وجود و تجل ياو با عنا

و از  هستند يمظهر و شئون وجود واحد ربوب جمله انسان، نو از آ يچراکه در نظر او همه هست

 يعنوان وجود استقالل چيه به او اما ست،يهرچند کثرات، موهوم ن ،در نظر او ندارند. يخود استقالل

 ياولق يبه طر ،رمستقل استيغ وابسته و يچون وجود انسان وجود و رديگينمنها در نظر آ يبرا

با  فقطگر يانسان و همه ممکنات د يعربابننزد  .باشد يقيمستقل و حق تواندينمز ين اشاراده

 ازمند افاضهيز نيوابسته ن ن وجودياستمرار هم يحق است که موجودند و برا يلحاظ وجود وحدان
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 شانبه خود فقطکه افعال بندگان را  را يکسانه دگاياو د هستند. دائم و مستمر حضرت حق

  .(513 :2ج، 1427، يعربابن) دانديمنا يناب دهنديمنسبت 

 يليک دالي هرن ؛ هرچند معتقد است قائالکنديمض را انکار يو تفو جبر يعربابنب يترتنيبد

سناد آن به سناد فعل به خدا و هم اِهم اِاو معتقد است  ش دارند.ينظر خو يبرا يو نقل يعقل

 ،همو) شوديمده ين مسئله با کشف فهميقت امر در ايحق، و در کتاب خدا دارد ي، مستنداتانسان

 شوديماهل کشف روشن  يبرا فقط يعربابنکه به قول  يقتين حقياما ا .(604 :2ج ،الفتا يب

 يپس از نف يتا بر ما روشن شود که و ميرسيم يعربابننظر  يجابياکنون به بخش ا ست؟يچ

 .کنديمل ين را تحلو چگونه آ نديگزيبرمرا  يض چه نظريجبر و تفو

 نين االمريآموزه امر ب و يعربابن .5

ن مسئله برگرفته از کالم يدر ا ياسالم يه و حکماين امامامتکلم موضع ،ميکه گفت گونههمان

 يارين معنا که افعال اختيبد ن است.ين االمريض بلکه امر بيمعصوم بوده که نه جبر و نه تفو

ار انسان و انتساب افعال يب که هم اختيترتنيبد .منتسب به خدا و هم خود انسان استانسان هم 

ار و اراده يم انسان معنادار است و هم اختيو تنعب يف، موجه و تعذيح است و تکليبه او صح

نچه مهم است . آمانديمصورتش استوار  نيتريعالدر  يد افعاليو توح استمحفوظ  يتعالحق

ت يح فاعلن مسئله، طريل ايدر تحل ين اسالمااکثر متفکر .ن مسئله استيل اين و تحلييه تبنحو

و  يکه هست گونههمانن معنا که ي. بدکننديمشنهاد يد را پيب و بعيفاعل قر يسازمدلو  يطول

 گونههمان و ؛ن استيز چنيار او نيراده و اخت، او وجود خداوند است يدر طول هست يوجود آدم

 نيتأمز از همان جانب يار او نيقدرت و اخت ،شوديمپروردگار افاضه  ياز سو دائماًاو  يکه هست

 ؛بياز باب اسناد فعل به فاعل قر ب افعال انسان هم به خود انسان مستند است؛يترتنيبد .شوديم

، يقدردان قراملک: .کننمونه  ي)برا 1ديسبحان مستند است؛ از باب اسناد فعل به فاعل بع يو هم به خدا

1384 :143-146).  

ار يرا بس يد افعاليتوح يول کنديمحل  ياريان هرچند مشکل را از جهات بسين نحوه بيا

ا در يار با اشيو با وسائط بس استد يفاعل بع فقطن طرح، خداوند يکه در اچرا ؛انگارديمرنگ کم

                                                             
 .1391 ،ينيام ن باب نک.:يشتر در ايب يآگاه ي. برا1
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او از دور و با وسائط  ريتأثنحوه  ياست ول مؤثرانسان  يارياگرچه خدا در افعال اخت .ارتباط است

 ار دارد.يفاصله بس يعربکرد ابنين نگرش با رويا ار است.يبس

آنجا که  ،ستا عبارت خود او دهديموند يپ يعربابننظر مد  يکه ما را به الگو يانکته

ق به خلم دشوار بود تا آنجا که خداوند مرا با کشف ين مسئله خلق اعمال براييتب» :ديگويم

 ،الف تايب ،يعرب)ابن «ن استيدم که خلقت همه محدثات چنين مخلوق، آشنا ساخت و فهمينخست

 (.204: 2ج

 پردازديمن است که خداوند بدون واسطه به خلق آن يخلقت مخلوق اول افرد  بهمنحصر  يژگيو

ن يا بالديماز کشف آن به خود  يعربکه ابن يانکته ب آن است.يخداوند فاعل قر يعبارت به و

او  ياز طرف کار است.اندردست واسطهيبو ماً يمستق يفعل و هر ياست که خداوند در هر موجود

هم  ماًيمستقانسان را  ياريجه هر فعل اختيو در نت ورزدينم ييز اباياز استناد افعال به انسان ن

 . اما چگونه؟دهديمبه حق و هم به خلق نسبت 

م و يبزن يعربابن يشناسانسان و يشناسيبه هست ين پرسش الزم است نقبيخ به اپاس يبرا

فعل  يعربابننکه چگونه يح ايتوض يبرا ،قتيدر حق م.يبحث را استخراج کن يالزم برا يمبنا

 .مياو هست يفکر ير از توجه به دو مبنايناگز دهديمرا هم به حق و هم به انسان نسبت  واحد

 است. يمتفر ع بر اول يدوم که ؛يشناساز او در باب انسان ينظر يگريد و وحدت وجود يکي

 انسان يو ساحت وجود يعرب. ابن1. 5

نسبت انسان  يتا وقت يعني. دانديم يشه اختالف معتزله و اشاعره را در نگاه آنها به هستير يعربابن

کل مش»ک، يتيبه قول چز نامشخص است و ينسبت آنها در فعل ن ،و خدا در وجود، مشخص نباشد

چون آن مسئله  .داشته باشد ياسادهراهکار  تواندينمهرگز  ا عبديانتساب افعال به خداوند  يکالم

 .(392: 1389ک، يتي)چ« ست؟يدر نسبت به خداوند چ ءين پرسش است که شياز ا يترقيعمسطح 

وجود انسان  بارهاو را در د نظريافعال انسان با بارهدر يعربابنشدن نظر روشن يبرا ،نيبنابرا

« هو ال هو» يواد ،است يوحدت وجود و تجل  يرا که همان واد ين واديا يعربابنم و از قضا يبدان

م و کثرات، شئون يک وجود واحد داري فقطوحدت وجود،  يم بر مبناين معنا که گفتي. به ادانديم

 يبرزخ يتيهمه عالم، موقع يعبارت همه کثرات و به ،يعربابنو مظاهر آن وجود واحدند. در نظر 

ست که کثرات، نه موجودند و ين نيان وجود و عدم هستند. منظور اين معنا که برزخ ميدارند. به ا
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 ،که همان ثبوت است ،ان وجود و عدميهم مثل معتزله به واسط م يعربابن ،نيو بنابرا ؛نه معدوم

گاه در ن يولن کثرات اگرچه به سبب آثارشان موجودند ين است که ايقائل باشد؛ بلکه منظور ا

ن ياست. ا يقيرحقيو غ يوجودشان مجاز يسوام و مايدار يقيک وجود حقي فقط، يوحدت وجود

ال  هو»و آن را  کنديمر يتفس «نه موجود و نه معدوم»به  يعربابنرا  يقيرحقيو غ يوجود مجاز

؛ و به «هو»و  ميابييم« هست»ن کثرات را يم ايبه جانب کثرات که توجه کن يعني. نامديم« هو

 ن است کهيا«. ال هو»و هستند « ستين»ن کثرات، يا ميافکنيمکه نظر  يقيجانب آن وحدت حق

 (. 509: 7، ج1427، يعربابن) نامديمو آنها را برزخ  دانديم« هو ال هو»همه کثرات را  يعربابن

 هم دارد و يخاص يژگيو ،است مشترک با همه کثرات، يژگين وينکه در اياانسان عالوه بر 

حق  ياز جهت يعني خواهد بود.« هو ال هو»ز ين جهت نيخلق است و از ا و نکه برزخ حقيآن ا

ست چون فقر محض يحق ن يچ ندارد و از جهتيست و از خود ها او ين معنا که تجلياست به ا

ک ياز  فقطموجودات را  يبقدانست و ما «هو ال هو»از دو جهت  توانيمانسان را  ،نيااست. بنابر

 ،سانو ان م(يکه گفت يي)البته به معنا ان وجود و عدم هستنديم برزخفقط  ه موجوداتيبق جهت.

ث ين حيبه ا صراحتبه يعربابن ان حق و خلق.يان وجود و عدم است و هم برزخ ميهم برزخ م

 .(37: 4ج)همان،  کنديماشاره  يبرزخ

که وجود  گونههمانب که يترتنيبد ،ستا دايز هويدر افعال انسان ن گونهن حالت برزخير اينظ

 ز آنا متأخرز که مترتب بر وجودش است و يفعل او ن ،دارد گونهبرزخو  ينينابيحالت ب ،انسان

مستند  ياز جهت يعني دارد. گونهبرزخو  ينينابيحالت ب ،(يزمان تأخرمنظور است نه  يرتب تأخر)

مچون ز هين انسان ياريفعل اخت يعني ست.يگر مستند به خودش نيد ياز جهت به خودش است و

رمنتسب يغ يو از جهت )هو( منتسب به خودش است يجهت از دارد. «هو ال هو» يتيثيوجودش ح

هو ال هو است اما  ءيش که رنديپذيم معموالًرت نافذ دارند يکه بص يکسان» )ال هو(. به خود

را  «الهو»ا ي «هو»از  يکي آورند دست بهت ين موقعياز ا يمعرفت کامل توانندينمکه  يکسان

  .(392: 1389ک، يتي)چ «خواهند کرد دييتأ

 اند وکردهتوجه « ال هو»به جهت  فقطاست. اشاعره  جا نيهمز از يانحراف اشاعره و معتزله ن

افعال را به انسان  اند وکردهتوجه « هو»به جهت  فقطز يو معتزله ن کننديمافعال را به خدا منتسب 

قت را يند تمام حقارتيصاحب کشف و اهل بص يعربکه به قول ابن ياله ياي. اولدهنديمنسبت 
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 انددهيدقت را ياز حق يبخش فقطکدام  اشاعره و معتزله، هر .(604: 2ج، الفتا يب، يعربابن) انددهکرشهود 

ل يت فيقت، رؤياز حق يدن بخشيآنها رقم زده است. د يبزرگ را برا ييخطا قتيدن تمام حقيو ند

قت و غفلت از همه آن، در مجموع، ياز حق ياپارهدن يکه د شوديم ادآوري يت مولويرا در حکا

ز ين يرا در نگاه قرآن« هو ال هو»منطق  يعربابن. کنديمد فاعل شناسا يخطا را عا يقضاوت و حکم

ه، ياز آ بخشن يمطابق با ا ديگويم. او «ت ...يت اذ رميرم ما و». آنجا که آمده است: کنديمتجربه 

. (213: 4ج، همان)است  ياجنبهب فعل به عبد دون انتسايست و بنابرايانسان هم فاعل هست و هم ن

ن ين االمري، امر بياللفظتحت يبه معنا توانيم ل افعال انسانيرا در تحل« هو هو ال»ن منطق يا

ه است ب يان نوشتار باقيکه تا پا يبه قدر فرصت اکنون 1ار.ين جبر و اختيب يموضع يعنيدانست. 

 .ميپردازيمفعل به حق و عبد  زمانهمانتساب  ياز چگونگ يعربابنل يتحل

 و انسان سبت فعل به خداو ن يعربابن .2. 5

ظهور  و ،جاد فعل را به حقيا يگاه او مختلف است. يعربابنن انتساب، کالم يا يان چگونگيدر ب

ت و نقش عبد را ينقش حق را فاعل يگاه. (501: 4ج، 1427 ،همو) دانديمو نسبت آن را به عبد 

نهم و م ةيالموجودات منّا بحسب الفاعل يعل ةات واالحوال العارضيحصل من التجلّيفکلّما » :دانديمت يقابل

. دانديمفاعل را حق و عبد را ابزار وقوع فعل  هم يگاه .(809: 1386، يصري)ق «ةيالقابل بحسب

ن ياو در نظام ا .دهديمالت انجام آاست که فعل خود را با اسباب و  يب که خداوند فاعليترتنيبد

 دانديماز جنس سبب و واسطه  فقطر دانسته و نقش خلق را يناپذزيتمسک به اسباب را گر ،عالم

خدا فعل را نزد اسباب انجام  ديگويمتر قيدق يريدر تعب يگاه يو حت (382: 1ج، الفتا يب، يعربابن)

ر يت در خدا تعبيانحصار فاعل .(471: 2ج)همان، « فعل عندها ال بهايانّ اهلل » و نه با اسباب: دهديم

را  کالم مختلف، يهابهانهبه  يعربابن .خورديمچشم  به فتوحاتدر  ياست که به فراوان يگريد

و  730 و 499و  350: 1ج)همان،  دهديمسر  «ال فاعل اال اهلل» يو ندا رسانديمبه فعل خدا و انسان 

                                                             
حث ن بيا يافته، جايراه  ياسالم يحکما يث معصومان )ع( به منابع فکرياحاد ين اصطالح بر مبناي. از آنجا که ا1

نوشتار ک است، که البته يبحث حاضر نزد يين رواين خصوص تا چه حد به مضاميدر ا يعربهست که موضع ابن
 ن بحث را ندارد.يه پرداختن به ايمذکور داع
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بود  ياگر شرور هم وجود ديگويمکه  روديمش ينه تا آنجا پين زمياو در ا .(644، 285، 209: 2ج

 .(528: 3ج)همان،  ميجز خدا ندار يرا فاعليز .ميدانستيمخدا را موجد آن  ديبا

فعل و حکم  را که در وجود وارد شود، ين و هر حکميهر ع وحدت وجود، يبر مبنا يعربابن

جه فاعل و يم و در نتيجز حکم او ندار يجز فعل او و حکم يفعل استلذا معتقد  .دانديمخدا 

ال  يهلل تعال ن و حکميالوجود من ع يکلّ ما دخل ف» وجود ندارد: يجز خداوند در عرصه هست يحاکم

 او بر .(518: 4ج، 1427، همو) «اذ ال فعل اال هلل و ال فاعل اال اهلل و ال حکم اال هلل و ال حاکم اال اهلل ره ...يلغ

ک در نظر او ي. لدانديمانسان، خدا را فاعل و موجد  ياريافعال اخت ين اساس، در همه افعال، حتيا

جاد شوند؛ بلکه الزم است به يا توانندينمذات  بههستند که قائم  ياگونهه ب ان و وجوداتياع يبرخ

نماز، جز در  ديگويمو  زنديمن امور به نماز، روزه و جهاد مثال يام داشته باشند. او از ايق يريغ

و  صائم ،يب نقش مصل  يترتني. بدابديينمصوم جز در صائم و جهاد جز در مجاهد تحقق  ،نمازگزار

و عبد را قابل و مظهر  ،خدا را فاعل و موجد يو. دانديمنماز، روزه و جهاد  يو تجل   مجاهد را ظهور

  .(501)همان:  نديبيمح و بدون اشکال يرو نسبت فعل را به عبد صحنيو از ا ددانيمفعل 

ل و ع اعمايرا با جم يهر نفس ،«کل نفس بما کسبت يافمن هو قائم عل»ه يبا الهام از آ يعربابن

 .دانديمام همه افعال عباد به حضرت حق يبر ق يه را شاهدي، قائم به خدا دانسته و آمکتسبات

ده است به نام کرع وضع يوس يک خدا پرده و حجابيهمه افعال، فعل خداوند است؛ ل ،در نظر او

، «ةان ربک واسع المغفر»ه يدر آ او .شوديم يت الهيت فاعلين حجاب سترگ مانع رؤيکه ا ؛«اکوان»

ن يرا در پس ا و خدا فهمديمو از آن، پوشش را  برديمکار ه ب اشيلغو يرا در معنا« مغفرت»

 . (261)همان:  دانديم يع، فاعل همه افعال هستيپوشش وس

 دارديمفعال انسان هم نقش حق و هم نقش عبد را محفوظ ا در يعربابند گفت يبا ،نيبنابرا

ال فاعل اال اهلل »نکه از ياو با وجود ا .کنديمب موضع خود را از اشاعره و معتزله جدا ين ترتيبه ا و

و ثواب  يو نواه اوامر ن افعال،يدر اشمردن نقش عبد محترم اب ،ديگويمسخن  «اال اهلل مؤثرو ال 

است  متنوع متفاوت و يعربابنب اگرچه ظاهر عبارات يترتنيبد .دانديمرا موج ه  يو عقاب شرع

 ت،يثرت و مؤيجاد و فاعليث ايانسان از ح يارين گفت: افعال اختيچن توانيمدر مجموع  يول

ر يببه تع فعال است.ن ايظهور و ات صاف به ا ،تيقابل ست و نقش عبد،ا منسوب به خدا قتاًيحق

و  ينقش اعداد فقطخداوند است و عبد  يقيحق مؤثرو  گفت فاعل و موجد توانيم ،گريد
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المجاز افعال ا موجد بالعرض وياو را فاعل  توانيم فقطدارد و  عهده بهط را يکردن شرافراهم

 ش دانست.يخو

 ين فلسفييدر مقام تب گاهچيه لذا ،لسوف است و نه سخنانش فلسفهيف يعربابناز آنجا که نه 

را « هللاال اال فاعل »و بالتبع، حکم  يد عقليرا توح يافعال ديتوح ،يدر عبارت هرچند .ستيبحث ن

 .دهدينم به دستمسئله مذکور  يبرا يعقالن ينييتب يول ،(308: 3ج)همان،  دانديم يعقالن يحکم

 او بر 1.ميبشنو صدرامالد آن را از زبان يم بايرا بخواه يعربابنحرف  يعقالن ياگر مبنا ،نيبنابرا

، با «ک در مظاهريتشک»و « ةقيط الحقيبس»قاعده  ،کنديم يکه خود برهان يوحدت وجود يمبنا

 ،از جمله انسان ،همه کثرات م ويدار يقيک وجود حقي فقطکه  رسديمبه آنجا  يبرهان ياپشتوانه

ن ياست. پس اکنون که انسان در وجودش چن يو وجودشان مجاز هستند اومظاهر و شئون 

 يوجود مجاز نيهمه اوصاف و افعال ا يعنياست؛ حال و روز اوصاف و افعالش واضح خواهد بود. 

 يکه به معنا ينه مجاز ادب است ي، مجاز عرفانالبته دقت شود منظور خواهند بود. يز مجازين

  2باشد. يليتخ موهوم و

 ؛واسطه فعل خودشبا و مجازاً وفعل حق است  واسطهيبو  قتاًيحق ب هر فعل انسان،يترتنيبد

م افته است. البته اصل مدعا در کالي ياستدالل يبناريز هياست که در حکمت متعال ين مطلبيو ا

ان نسبت حق و خلق يب يبرا بايز يليدر تمث يعربابن شده است.مطرح  ،يعربابن خصوصبه ،عرفا

ستارگان از خود  ديگويم و ندکيمد و ستارگان استفاده يخورش از مثال نور ياريدر افعال اخت

نور  يبرا يو مجالئ قت آنها مظهريحقد است و در يبلکه نورشان محاط نور خورش ،ندارند ينور

                                                             
، يرازيش) توان به برهان صرافت اشاره کرديکند که از آن جمله مياقامه م يني، براهيعرفان ين مد عاي. او بر ا1

 يگريق دي، دو طر«وجود رابط معلول»ق يو استدالل از طر« اءيقة کلّ االشيط الحقيبس» قاعده(. استفاده از 33: 1378

-167 :1392پناه، زداني؛ 64: 1382؛ همو، 100: 1420، يرازيش) کنديم ين مد عا طيدن اکرياست که او در برهان
206.) 

آن در  يگر کاربردهايد از دارد. ياالمرنفس يمصحح عقالن يبرخالف مجاز ادب يا مجاز عقلي ي. مجاز عرفان2
 باشد، يخارج منشأو بدون  يليست که تخين يباب مجاز ادبت از يبودن تحقق ماهمجاز ات است.يموجودبودن ماه

 يت به نحويبودن ماهيخارج يشود وليت ميدادن وجود به ماهاالمر هست که عامل نسبتدر نفس يتيبلکه واقع
 ،اسفار ،يرازي؛ و نک.: ش177: 1392پناه، زدانيکرد )مفهوم وجود را بر آن حمل  يقيتوان به طور حقياست که نم

 (.87 :1ج



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

136 

طور هم افعال نيکه نور متعلق به ستارگان است. هم کنديمحواس انسان حکم  امادند. يخورش

بلکه قدرت آنها  ،ندارند يفعل خداوند است و آنها از خود قدرت يقت ظهور و تجليعبد در حق

 ستيشهود نمت و يابل رؤاز لحاظ شدت و عظمتش قکه  يقدرت حق است؛ قدرت يمظهر و مجال

لحاظ شدت و  از يعني .د چنان استيکه نور خورش. چناندهديم يعقل به آن گواه يول

  .(545-544 :4ج، 1427، )همو هود استنامش اشيگستردگ

که  يفعل، متعلق به عبد است؛ در حال رسديم نظر بهق است که يعمريو غ يدر نگاه سطح

ق يد عميموحد است که با د فقطمظهر آن است.  فقطمتعل ق به حق است و عبد  قتاًيحقفعل 

انّه ال  يرياالفعال  يوالموحّد ف: »يعربابنو به قول  نديبيمخدا را  تيفاعل در همه افعال، يشهود

بلکه قدرت  ،داندينمچ و پوچ و توهم يرا ه او عبد و قدرت او .(491 :3ج ،الف تايب ،همو) «فاعل اال اهلل

، 1427، همو) قت آن نزد حضرت حق موجود استيکه اصل و حق دانديماز قدرت  ياقهياو را رق

که ماسوا را پر کرده است  يهست ،يقت وجود واحديکه معتقد است حق گونههمان زين .(544: 4ج

 يواحدعلم و اراده  قدرت، شن منوال در نظريمه به است، يقين وجود حقيه و مظاهر ايسا فقط

پس  مظاهر و شئون آن هستند. هااراده، علوم و هاقدرتر يحاکم است که سا يدر متن هست

ز مجاز و يارشان نيقدرت و اراده و اخت ،که ماسوا وجودشان مجاز و بالعرض است گونههمان

هم به حق و هم  يعبد با نگاه وحدت وجود ياريست که اگرچه فعل اختا رونياز ا بالعرض است.

 است! يانتساب به عبد، مجاز يول يقين انتساب به حق، حقيااما  ،بد منتسب استبه ع

دائر  يانتساب فعل به او متزلزل و به عبارت يح است که موضع عبد را برايب صحيترتنيبد

ن همان يا و برخوردار است« هو ال هو»ت يم. انتساب فعل به او از موقعيريجاب بگيو ا يمدار نف

او استوار است و با  يشناسجهان يکه بر مبنا يريتفس ن است؛ين االمرياز امر ب يعربابنر يتفس

ن يل ايلتح يبرا يعربابنکه  يقت مدليفهم حقکه واضح است  .ن شده استيقر يين صدراييتب

ت قيافت باطن و حقيست. او خود معتقد است درين ريپذامکان يسادگبه دهديمبه دست مسئله 

 نکهيا و جالب قت دارديکه نشان از شهود حق يرتيح ؛انجامديمرت يو ح يبه سرگشتگ ن امريا

فحارت : »کنديمر يار تحيز رهسپار ديرت را نيق است که خود حيف و دقيلط يقدر بهارتباط ن يا

 .(12: بتا يب ،همو) «...ة ريالح
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 يثيبه حدعرفا با استناد  .شوديم يب در نظر اهل معرفت، حق در فعل عبد متجليترتنيبد

صورت  نيترفيلطارتباط حق و خلق را در  ند ويوگيمقرب نوافل و فرائض سخن  از 1مشهور

ات ذ يآنگاه که به مرتبه فنا ،عارف ياست برا يامرتبهقرب فرائض،  .کشنديمر يممکن به تصو

 يعني .شوديمعبد گوش و چشم و دست حق  ،ن حالتيدر ا .ابدييمبه حق  يبقا و رسديم

 کنديمو تصر ف  شنوديم ،نديبيم است که با انسان ن خدايخاسته و اان بريگر از ميانسان د

 يعني .فاعل، حق است و خلق ابزار ادراک بيترتنيبد .(351-350: 1386، يصريق ؛160: 1385)حکمت، 

از او  يکه خود شوديم يفان ياگونهو عبد به  کنديم، ادراک شنوديم، نديبيمست که ا خدا

 ن است.يو در انحصار کمل ستين يو همگان يعموم يامرتبهن يمسلم است که ا .ماندينم يباق

را  اريضرورت دارد که اخت يعربابندر عرفان  يم و اصوليتوجه به مفاهم ينها که بگذرياز ا

ز ا ي. همت عارف و کرامت ناشکنديمم يصورت آن ترس نيتريمتعالن و يانسان در واالتر يبرا

 .ن امور استين همت، از جمله ايا

 ار انسانيدر اخت ي، نقطه اوج«ترک همت»و  «همت» .6

زان ياست که عارف به م يامرتبهو آن،  ديگويمسخن  «هم ت»در عارف به نام  ييروياز ن يعربابن

ح ي. توضشوديمطره و نفوذ در عالم يکه به خدا حاصل کرده صاحب س يدر کماالت و قرب اشمرتبه

 آنبه خلق  تواننديم يعنيت برخوردارند. يال از خالقيلحاظ داشتن قوه خ ازها عموم انسان ،نکهيا

عارف  يدر ساحت ذهن است ول فقطعموم  ين خلق برايا اما .کننديمبپردازند که اراده  يزيچ

در معرفت به  اشمرتبهبنا به  توانديم دناميمآن را همت  يعربابنافته که يال رشديبا همان خ

 ،ياز جهت وجود ب هم ت،يترتنيعالم خارج و مراتب مختلف آن بپردازد. بد خلق در جاد ويا

نان که عرفانشان قلمرو نظر را آ فقط پردازد.يت ميهمان است که عارف با تمرکز بر آن به خالق

 .(632: 1386، يصري)ق 2ق دارندين کار توفيان هستند بر ايده و قادر به تصر ف در اعينورددر

                                                             
ث از ي(. حد399: 1398، صدوق نمونه نک.: ي)برا شوديمافت يگر در منابع يکديب به ين قريث با مضامين حدي. ا1

احبّه  يبالنافلة حتّ  يتقرّب اليه و انه ليممّا افترضت عل يء احب اليبش يعبد من عباد يال يتقريو ما » ن قرار است:يا

 (.352: 2ج ،1365 ،ينيکل) «نطق بهي يبصر به و لسانه الذي يو بصره الذسمع به ي يفاذا احببته کنت اذا سمعه الذ

: دانديمرا در گرو هم ت  يقت هستيشناخت حق يعربکه ابن يز مهم است، به طورين يمعرفت جنبه. هم ت از 2
 .(291: 1385زوتسو، ي)ا« عطا شده باشد يقابل شناخت است که هم ت به و يله عبديتنها به وس يقت هستيحق»
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واضح زنند و يم يتين خالقيدست به چن ،شيخو يو اعمال قدرت روحان يبا توج ه قلب آنها

 ياواسطه ،است. به قول کربن، عارف يت الهياز خالق ياجلوهمظهر و فقط ت، ين خالقياست که ا

توان يم ،نيبنابرا .(337: 1384، ربنک)او ابراز و اظهار شده است  ياز مجرا ياله است که قدرت خل اقه

 .(82س: ي) «کونيقول له کن فيئاً ان ياذا اراد ش» :همان کند که اراده در خداوند يگفت هم ت در آدم

 دانديمجه هم ت عارف يآن را نت و ديگويمسخن  «کرامت»به نام  يامقولهاز  يعربابن

ن مقام را يو ا دهديمقرار  اياو منزلگاه کرامت را در جوار منزل انب .(547: 1ج، 1427 ،يعربابن)

 يارفانارند عيو البته بس ؛()همانهستند  يکه تابع رسول الهداند يم يو افراد ياله يايمخصوص اول

 ت ويلحاظ آنکه به مقام عبود از يول ندرا واجد ياز هست يصر ف، آن هم در مراتببر ت که قدرت

و  دارنداز تصر ف در خلقت حذر  و انددهکرک همت اعمال هم ت، تر يبه جا ،انددهيرسم يتسل

از تصر ف او به  شود، تريعال ين انسانيچه معرفت چنهر يعربابن. نزد انددهکراراده ترک تصر ف 

ب همت و ترک همت، دو مرتبه در عارف يترتنيبد. (114: 1424، همو)د شويله هم ت کاسته ميوس

نزد او  .کندينمبسنده  نيهمه ب يعربابن. سازديمدا يطره و نفوذ عارف را هوياست که قدرت س

به  يحضرت حق است و حت اراده ي، تجل اشارادهن کند خودش و يقيآن است که  يقيعارف حق

 م خدا بداند!ي؛ بلکه در ترک و فعل، خود را تسلکند« ترک هم ت»ن اجازه را ندهد که اراده يا خود

آرام  ياو انسان ان است.يپايب يبا عمق يآرامش روحنه و يحالت انسان کامل، طمأن نيترمطلوب

و  يم روحيعظ يروياست که با داشتن ن ياست ... انسان کامل کس يم راضياست و به تسل

زوتسو، ي)ا آورديد ميق و آرام را پديعم يانوسياق ي، درون خود تل قيمعرفت از هست نيتريعال

1385 :294). 

 جهينت

ان ثابته و ياع ،ر وحدت وجودينظ اشيمبان ياز برخ زدهشتابلحاظ قرائت  ازچند هر يعربابن

از  يل هم برخين دليو به هم ،محکوم به جبر است ير آنها بر همه هستيناپذت تخلفيحاکم

                                                             
شود و نشان قو تش يبه کار گرفته م يشده است که در عارف الهتيال تقويرسد هم ت، همان خيبه نظر م ظاهراً

 که نزد ياليخ خل اقه قوهن يد، ايدهد؛ و به قول ابوزيز بروز ميتنها در ساحت ذهن بلکه در خارج نق را نهينکه حقايا
است که در  ياله ييرويکند و مرادش نيرا بر آن اطالق م« تهم »نام  يعرباست که ابن يزيعارف است همان چ

 (.203: 1998د، يقلب انسان کامل قرار دارد )ابوز
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ه بر مجعوليبا تکن است که يقت ايحق يول ،انددانستهمسلک يرا جبر ثارش اوشارحان و مفسران آ

 ،او يشناسانسان يمبان .کنديمنکه علم تابع معلوم است خود را از جبر تبرئه ياان ثابته و ينبودن اع

ظهور همه اسما و صفات خداوند و  يت انسان برايانسان بر صورت حق و جامع نشيآفرخص باأل

ض يده به تفويعق يو ياز طرف ار و اراده در انسان است.ي، از شواهد او بر وجود اختيخالفت اله

ح وحدت ين صحيياو با توجه به تب .دانديمخداوند  يد افعاليرا خالف توح آنو  تابديبرنمرا 

با  يعربابنب يترتنيبد .دانديم يز منتفيض اراده به انسان را نيوجود و مسئله تجدد امثال، تفو

  .شوديمن معتقد ينابيب يض به نظريانکار جبر و تفو

 در غالباً ياسالم يحکما ن دانست.ين االمريامر بموزه آل از يتحل يرا نوع دگاه اويد توانيم

د يخدا را فاعل بع ياريدر هر فعل اخت و رنديگيمکمک  يطول يهاتيفاعلاز  ييموزه روان آين اييتب

که فعل  دارديمآن  را بر يعربابنوجود،  يوحدت شخص .داننديمب آن يرا فاعل قر يدمو آ ،آن فعل

تنها خدا فاعل نه يعني ؛باالتر يحت و ز به خداوند منتسب کندين واسطهيبانسان را بتواند  يارياخت

ن فعل به خود يا سنادبلکه اِ ،شوديمانسان محسوب  ياريفعل اخت يبرا واسطهيبو  يقيحق

نسان، ا ياريد گفت در افعال اختيباب ين ترتيخواهد بود. به ا ياز باب مجاز عرفان يسنادانسان، اِ

 خورديمچشم ه ب يعربابندر عرفان  يعباراتاست.  يو انسان فاعل مجاز يقيخداوند فاعل حق

و ترک همت و . همت عارف کنديماثبات  يساحت ربوب يگيدر همسا يآدم يار را برايکه اخت

 است.ها نياز ا يانمونه ،ز اراده ترک ارادهين

 فهرست منابع

 .مين کرآقر -

 روت: داريب ،يانيم کيعاصم ابراه :قيتحق، فصوص الحکم ،(1424) يبن عل محمد ،يعرب ابن -

 .يالکتب العلم

 .8جالفکر،  روت: داري، بالفتوحات  ،(1427ـ )ـــــــــــــــــــــــ  -

 .4ج صادر، دار :روتيب ،الفتوحات  ،الف( تايب)ــــــــــــــــــــــــ  -

 التراث. ءايدار اح روت:يب ،يالعرب ابنرسائل  ،ب( تايب)ــــــــــــــــــــــــ  -

 دن.يل ل:يبر ،الدوائر ءانشا ،(1336)ــــــــــــــــــــــــ  -
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، (ين بن عربيالد ييل القرآن عند محيتأو يف ةل )دراسيالتأو ةفلسف ،(1998د، نصر حامد )يابوز -

 .يالعرب يروت: المرکز الثقافيب

ن ييآدر: ، «يعربنا و ابنيسابنر از منظر ايجبر و اخت يقيتطب يبررس» ،(1391) حسن ،ينيام -

 .42-7، ص11ش ،3س ،حکمت

، 4ش ،2س ،ن حکمتييآدر: ، «يعربابنشه ين در اندين االمريب امر» ،(1389) ـــــــــــ -

 .68-37ص

، تهران: انتشارات يمحمدجواد گوهر :، ترجمهسميسم و تائوئيصوف ،(1385) کويهيزوتسو، توشيا -

 ، چاپ سوم.روزنه

الرحمن دق: عبيق و تعلي، مقدمه و تحقشرح المقاصد ،(1409ن مسعود )يسعدالد ،يتفتازان -

 .يف الرضيره، افست قم: الشريعم

سسه مطالعات و مؤ تهران: ،شرح نقش الفصوص يالنصوص ف نقد ،(1370عبدالرحمن ) ،يجام -

 .يقات فرهنگيتحق

ف ي، افست قم: الشرين نعسانيالدح: بدري، تصحشرح المواقف ،(1325) فيد شرير سيم ،يجرجان -

 .يالرض

، تهران: نشر يبرجسته عرفان اسالم ، چهرهيعربابنن يالد ييمح ،(1383، محسن )يريجهانگ -

 ، چاپ پنجم.دانشگاه تهران

، افرا ينجف يمهد :، ترجمهيعربابندگاه يمعرفت از د يق عرفانيطر ،(1389ام )يليو ک،يتيچ -

 .يتهران: جام

 ، تهران: فرهنگستان هنر.يال در گلشن راز شبستريک خيزيمتاف ،(1385حکمت، نصراهلل ) -

 ، قاهره: چاپ سوم.النحلالملل و ،(1387فتح محمد )ل، ابوايشهرستان -

محمد  :حيتصح ،ةياسرار العلوم الکمال يف ةيالمظاهر االله ،(1378م )ي، محمد بن ابراهيرازيش -

 .صدرا ياد حکمت اسالمي، تهران: بنياخامنه

 :ح و مقدمهي، تصحةيالمناهج السلوک يف ةيالشواهد الربوب ،(1382ــــــ )ــــــــــــــــــــ -

 .صدرا ياد حکمت اسالمي، تهران: بنمحقق داماد يمصطف

خ يالتار روت: ي، بياللبون :قيح و تعلي، تصحالمشاعر ،(1420)ــــــ ــــــــــــــــــــ -

 .يالعرب
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ه ين حوزه علميانتشارات جامعه مدرس، قم: ديالتوح ،(1398) يبن عل محمد ،ه(ي)ابن بابو صدوق -

 قم.

 انتشارات الهام. تهران: ، حکمتنصراهلل :ترجمه ،بر فصوص الحکم يشرح ،(1380لعال )اابو ،يفيعف -

روت: يهاشم، ب ين ابياحمد ابن حس :قهي، تعلشرح االصول الخمسة ،(1422الجبار )عبد يقاض -

 .ياء التراث العربيدار اح

سازمان انتشارات ، تهران: ارينگاه سوم به جبر و اخت ،(1384) حسنمحمد ،يقدردان قراملک -

 .يشه اسالمياندو پژوهشگاه فرهنگ 

مرکز نشر  تهران: ،يانيشتن آيالدجالل :حيتصح ،النصوص  ،(1362ن )يصدرالد ،يقونو -

 .يدانشگاه

تهران: ، يانين آشتيالدلجال :کوشش، به شرح فصوص الحکم ،(1386، داوود بن محمود )يصريق -

 ، چاپ سوم.يو فرهنگ يانتشارات علم

 .ي، تهران: جاميرحمت هللاشاءان :، ترجمهيعربل خل اق در عرفان ابنيتخ ،(1384) يکربن، هانر -

 .الکتب  دار تهران:، يالکاف ،(1365) عقوبيبن  محمد ،ينيکل -

 .ر، چاپ چهارميرکبيام :، تهرانکانت يفلسفه نقاد ،(1385) مي، کريمجتهد -

 .يغات اسالمي، تهران: سازمان تبلفلسفه اخالق ،(1391) يتق، محمديزديمصباح  -

امام  يپژوهشيموزشآسسه مؤ قم: ،يو اصول عرفان نظر يمبان ،(1392) داهلليپناه، زداني -

 .چاپ چهارم ،ينيخم

 


