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 هادی نجفی :دروس تبیین و نقد نظریه کسب
 به قلم: علی قدیری

 متفقد

تؼریر شف جؾسف درس از دروس ظؼائد و ـالم ایـجاكب اشت ـف در  بقـقدگػتار میآكچف در ایـ درس

و  11هایدر تاریخ مسؾک ـسبتبع آن بف  پرداختف صد و« جز و اختقار»از ظدل اهلی بف مباحث ضؿـ بحث 

ؾاضؾ جـاب آؿای ظؾی ؿدیری  یضؾبفصده اشت. ایـ دروس تقشط  بررشی 1981اشػـدماه  17و  14

بف ـ دامت برـاتف ـ  ید صادق اصؽقرقشبرادر ظزیز جـاب حجةاإلشالم آؿای حتریر صده و بف حػظف اهلل ـ  ـ

 غحرضت حجةاإلشالم و ادسؾؿعف قـتابشـاس صبزرْگ  یرسور گرامكقد شافگی  یكامفجشـجفت درج در 

و رؾاؿت ارادت  چفار دهف ش ازقببف پاس ی ـ دام طؾف افعافی ـ اصؽقر یـقحسامحد حاج شّقد  یآؿاؼ ظاّلمف حمؼّ 

 .گرددیؿ میتؼد

 1987 اشػـد 12=  1441 رجب ادرجب 11

 اصػفان ـ هادی كجػی

 مؼدمف بحث

در بحث ظدل اهلی، شخـ بف جز و تػقیض رشقد و جز را بررشی ـردیؿ و ایـ مطؾب معؾقم صد ـف 

های دیگری روبرو هستقؿ. یعـی كظریف ها و ؾرضقفكظریفدفقؾ ظؼؾی و كؼؾی بر جز وجقد كدارد و ما در جز با 

 های متعددی از آن برخاشتف اشت.جز یک كظریف كقست و دیدگاه

و تقضقح  صامریؿدر مسئؾف جز، چـد ؾرضقف وجقد دارد ـف در ایـ كقصتار آهنا را برمیبف هر حال 

 :ــقؿدهقؿ و كؼد میمی

اؾعال و ـارها بف صاحبان ایـ ؾرضقف بر ایـ باور هستـد ـف كسبت دادن مهف اظامل،  :ـ كظریف جز مطؾؼ1

 .اشت اكسان مهچقن كسبت دادن آهنا بف مجاد یا گقاهان یا جاكقران

ـف اگر درختی بر اثر مهچـان 9گقیـد چاؿق ؿاتؾ اشترا بؽشد، كؿی اكساكیاگر ـسی با چاؿق برای مثال 

دهد، ـسی درخت را ؿاتؾ او جان  وبف خمچف او آشقب رشاكد و ـسی بقػتد وزش باد شخت بشؽـد بر رس 

ـسی و  فــد. مثال شقم برای تبقغ ایـ كظریف، فگدزدن جاكقر درازگقش بؿاتؾ خطاب كؿی ف آنداكد و بكؿی

ردار و صامرد. بر ایـ پایف، رؾتار و ــشتف صدن او اشت9 در ایـ واؿعف هقچ اكساكی ایـ جاكقر را ؿاتؾ بركؿی

خقدش ها كقز مهچقن اظامل مجادات، كباتات و جاكقران اشت9 بدیـ معـا ـف در جز مطؾؼ، اكسان از اظامل اكسان
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 مهچقن چاؿق اشت. ایاختقاری كدارد و تـفا ابزار و وشقؾف

 افدیـ حمّؿد بؾخی تؼریر و تبقغ صده اشت:ایـ ؾرضقف در مثـقی معـقی ماّلی روم، جالل

 وفی صر َظَؾؿما مهف صران 

 

 صان از باد باصد دم بف دممحؾف 

  و كاپقداشت باد از بادان ممحؾف

 

 1آكؽف كاپقداشت بادجای ؾدای  

ها و داشتان ما اكسان 9آوردبف جـبش در می راروی پرچؿ  وزد و تصقیر صربادی می گقید:مقفقی می 

صقد و ـاری بف ما خدا هرچف بخقاهد واؿع می 9 یعـی،اشتوزكده پرچؿ و باد خدا ماكـد تصقیر صر روی 

آید و درباره وزد و تصقیر صر بف حرـت درمیبف دیگر ظبارت، ما ماكـد صر روی پرچؿ هستقؿ9 باد می كدارد.

مقفقی در مكاع اّول از بقت دوم9 از باد، ریح را در كظر  خقاهد.ــقؿ ـف خدا میما مهان میها كقز ما اكسان

در مكاع دوم از بقت دوم، مـظقر او از باد ـ ؾعؾ دظایی ـ بف معـای صقد اشت9 یعـی تصقیر  گرؾتف اشت و

آید و محؾف آن تصاویر پقدا و پدیدار اشت و جان صرهای روی پرچؿ از حرـت و وزش باد بف جـبش در می

 صقد.ؾدای آن ـسی صقد ـف كاپقدا اشت و دیده كؿی

بقــد و بر تغایری كؿی اكد ـف مقان خدا و مقجقداتوحدت ـساكیاهؾ  :ـ مؽتب وحدت و ؿائالن بدان1

باصـد. بف دیگر ظبارت، خدا دو صقرت دارد، یؽی هستـد ـف مهف مقجقدات صقرت تػصقؾی خدا می ایـ باور

مهف مقجقدات، صقرت تػصقؾی حّؼ هستـد ـف با برون آمدن خدا از پس پرده  .ؾیقدو دیگر، تػص ،امجافی

 ماكد.ظامل هستی باؿی كؿیو تغایری مقان او و مقجقدات  ـدیابوجقد میو هستی  ،امجال

با خدا تػاوتی كداریؿ و  ،ـف مقجقد هستقؿ ها هؿصقد و ما اكسانخدا یؽی میمقجقد با  ،بف بقان دیگر

صقد و اگر خدا را بسط و تقشعف دهقؿ مقجقدات و هستی در خدا میرا خالصف و مجع ــقؿ،  مقجقداتاگر 

در اؾعال و اظامل خقد اكسان  مقجقدات اشت. بـابرایـ دیدگاه، دیگری از او چفرهگرد. و خدا مل صؽؾ میظا

 زكد، ؾعؾ او اشت.دهد از جاكب خدا و هر ؾعؾی ـف از اكسان رس میدخافتی كدارد و هرچف روی می

َفقَْس ذم ُجبَّتل شقى : باصد ـف چـد ؿرن پقش از حؾؼقم او برون آمدایـ شخـ، ظؼقده ُجـقد بغدادی می

صقد. در بقت ، اكسان در صدور اؾعال خقد دخافتی كدارد و مهف آهنا از خدا صادر میدیدگاه جز مطؾؼ 1اهلل.

 گقكف تبقغ و معرؾی ـرده اشت:پقش رو، ابقشعقد ابقاخلر ایـ مؽتب را ایـ

 صئقن گشت ظقانو چقن حؼ بف تػاصقؾ 

 

 زیانمشفقد صد ایـ ظامل پر شقد و  

                                                            

 .529-521های ، بقت18و  17ر.ک: مثـقی معـقی، ص. 1

بسطامی، مـصقر حالج و دیگران كسبت داده صده ام جز خدا چقزی كقست. ایـ ـالم بف ظارؾان دیگری چقن با یزید زیر خرؿف. 1

 اشت.
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 باز روكد ظامل و ظادقان چقن

 

 9قانبف مد در رتبف امجال حؼ آی 

های خقدش آصؽار صد، ایـ ظامل پر از شقد و زیان كقز كامیان یعـی: هـگامی ـف خدا با مهف صئقن و تػصقؾ 

 .ماكدمیصقد و وجف پروردگار باؿی جمددًا كامیان میباز گردكد، حؼ بف امجال گشت و اگر جفان و جفاكقان 

ها خقد، خدا هستـد و بف هر در ایـ كظریف چقزی بف ظـقان اختقار كداریؿ و جز حؽؿػرما اشت و اكسان

م جز و اختقار وجقد كخقاهد داصت9 و اصاًل ای بف كاـاری ـف دشت بزكـد، ـار خدا اشت. با ایـ بقان، مسئؾف

آید. هرچف دشت خدا اشت ـف از آشتغ آدمی درمیدهد، ایـ ما و مـی در ـار كقست. اكسان ـف ـاری اكجام می

 پذیرد، ـار و ؾعؾ خدا اشت.صقرت می

ابقاحلسـ اصعری، بـقاكگذار ایـ دیدگاه اشت و گذصتف از او، ابقبؽر باؿالكی از دیگر  :ـ كظریف ـسب9

 آید.صامر میایـ كظریف بفباكی های صخصقت

بست ؾؽری ، بف یک بـجز اشت. ؿائالن بف دیدگاهدر ایـ مؽتب ؾؽری، چـد دیدگاه پدیدار گشتف 

بد و در ؾرماكزداری و كاؾرماكی از خدا جمبقر  ها در اكجام هر ـار خقب یابرخقردكد و آن ایـ ـف ما اكسان

ؿاظده پاداش و ـقػر باضؾ و رشتاخقز و رشقدگی بف حساب مردمان و دوزخ و هبشت در ایـ صقرت،  .هستقؿ

برای چف بف دوزخ برود و اكسان  ،ـف از روی اجبار بف ـار خقب یا ؾعؾ دشت یازیده اشت ـسی صقد.معـا میبی

 بف چف دفقؾ بف هبشت روان صقد. ،بار، اهؾ خر و كقؽقـاری بقده اشتجمطقع هؿ چقن از روی ا

 دارد؟معـایی  فخقرد، پاداش و ـقػر چها از روی اجبار رؿؿ میبف بقان دیگر، اگر ؾعؾ اكسان

آكان بف  بست یاد صده، كظریف ـسب را پقش ـشقدكد و مطرح ـردكد.از بـ برای برون رؾتایـان 

تقاكد بف ؾعؾ اكگقزه ظؼقده داصتـد وفی بر ایـ باور بقدكد ـف اكسان جمبقر میدر ؾعؾ و ظؿؾ جمبقربقدن اكسان 

رای مثال، مـ در ـتک گرم. بآمقزی ــد. برای روصـ صدن ایـ مطؾب از مثافی ـؿک میببخشد و آن را ركگ

مهف  ،زدن بچف یتقؿ جمبقر هستؿ و صؽی در ایـ راه كدارد و بؾـد صدن دشت مـ و برخقرد بف چفره ـقدک یتقؿ

از روی شتؿ  مـتقاكؿ آن بچف را ـتک بزكؿ. یک بار اجباری اشت9 وفی مـ بف دو گقكف و با دو كقت و اكگقزه می

ـتک زدن برای تلدیب گـاهی كدارد وفی آن  9كقازممی یتقؿ شقؾیـقدک و بار دیگر بف مـظقر تلدیب بف گقش 

گزیـش ـتک زدن ـقدک بف شتؿ ضبؼ ایـ تؼریر،  آید.صامر میدارد و شتؿ بف گـاهیعـی شقؾی بف شتؿ كقع دیگر، 

زدن برای  9 اما صقد و اكسان در اكتخاب هریک از ایـ دو، اختقار داردیا بف هدف تلدیب، جز حمسقب كؿی

 برای شتؿ ـقػر دارد.زدن ـتکپاداش و  ،دیبتل

آمقزی ؾعؾ خقد ای در ركگاشت وفی از جـبفجمبقر ؾعؾ  بر اكجامبف بقان دیگر، ضبؼ كظریف ـسب، اكسان 

                                                           

 ر.ک: دیقان رباظقات ابقشعقد ابقاخلر.. 9
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 ـقػرمستقجب بقـد و جز ایـ صقرت، دارد9 اگر ـاری را با كقت كقک اكجام بدهد پاداش میو آزادی اختقار 

 جمبقر كقست. مهان ؾعؾآمقزی ر ؾعؾ جمبقر اشت وفی در ركگاكسان دبف دیگر شخـ، . اشت

گقكف اشت و ـسب را بدیـبقده در شطرهای گذصتف كقصتف صد ـف ابقبؽر باؿالكی بف مذهب ـسب ؿائؾ 

آمقزی ــد و مدال خقبی خقد ركگو كقت دهد با ؿصد تقاكد ـاری را ـف اكجام میاكسان می ــد:معـا و تبقغ می

برای خقاكـده روصـ از كظر باؿالكی مراد از ـسب را پقش رو، ن بزكد. مثال ف آب تلیقدمفر بطالن و بدی، یا یا 

تقاكد بف خاكف وارد صقد. اش را مهراه كدارد، پشت در خاكف كشستف اشت و كؿیــد. پرزكی چقن ـؾقد خاكفمی

او بقـد و هؿ با اكجام ایـ ـار پاداش میاو را برای او باز ــد. خاكف تقاكد از دیقار خاكف بآ برود و در رهگذر می

بآ در ایـ صقرت مستحؼ ـقػر اشت. وی و دزدی ــد9  بف مـظقر رسؿت از دیقار بف خاكف وارد صقدتقاكد می

رؾتـ از دیقار بف كقت ـؿک ـار پسـدیده و شزاوار پاداش اشت وفی بآ رؾتـ از دیقار بف ؿصد رسؿت ـار 

اكد ـف ذات ؾعؾ از خدا ها ؿائؾبف هر حال برخی از اصعریصایست و مستقجب ـقػر اشت و ایـ یعـی ـسب. كا

 .بخشدرا می ظصقانظـقان ضاظت یا  ظـقانؾعؾ اكسان  بفـسب ایـ و اكسان ؾؼط ـاشب اشت و 

 ـسب كؼد و اكؽار

كظر را كادرشت داكستـد ـف خقد ، بزرگاكی ایـ گریو اوج ـسب و ضی مراحؾ كظریفپس از ـامل یاؾتـ 

اشت. در دوره معارص، صقخ  4پرو مذهب اصعری بقدكد و با ایـ حال آن را رّد ـردكد9 یؽی از آكان امام احلرمغ

 آید.صامر میاز دیگر مـؽران آن بف 1حمّؿد ظبده

 معاكی خمتؾػ ـسب

گاه ـسب داكستف صده اشت. او در پقش از ایـ در مهغ مؼال كقصتقؿ ـف ابقاحلسـ اصعری از مبتؽران دید

ع افقء حؼقؼة افؽسب وؿق»ب پرداختف اشت: دارد ـف در آن بف تػسر ـس «افؾؿع»ـتابی بف كام  ،مقضقع ـالم

 .5«مـ ادؽتسب فف بؼقة حمدثة

ـــده ؾعؾ در پرتق ؿدرتی اشت ـف در ضبؼ ایـ ـالم، حؼقؼت و ماهقت ـسب، صدور ؾعؾ از ـسب

ری در تػسر ـسب مبفؿ اشت9 زیرا در مؽتب اصعری و بـابر . گػتار اصعآیدو پدید میهـگام صدور آن از ا

9 زیرا ؾعؾ از ها، ـسی جز او تلثر و دخافتی كداردكظریف جز، خدا پدیدآوركده ؾعؾ اكسان اشت و در ؾعؾ اكسان

                                                           

 .88و  87، ص1ادؾؾ وافـحؾ، ج. 4

 .18-51رشافة افتقحقد، ص. 1

 .65افؾؿع، ص. 5
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اكسان با ؿدرتی ـف گقید: صقد و ؿدرت مؽتب هقچ اظتباری كدارد. بف دیگر شخـ، اصعری میخدا صادر می

 صقد.ـاره اشت و ؾعؾ از خدا صادر میدهد، و هقچتاره برای او حادث صده اشت، ؾعؾ را اكجام می

رود پقش از او وفی گامن می ها، ایـ كظریف بف ابقاحلسـ اصعری كسبت داده صده اشتدر برخی از ـتاب

 .ار، رضار بـ َظْؿرو و حػص بـ ؾتححسغ بـ كجپردازاكی چقن ای ایـ دیدگاه را مطرح ـرده باصـد9 كظریفظده

تؽر ایـ اكدیشف كبقده اشت. پس از روصـ صدن دفقؾ ضرح ایـ كظر از بصاید بتقان گػت، ابقاحلسـ اصعری م

پرداختـ بف  مبـی بر مقاجفف با بطالن ثقاب و ظؼاب در صقرت اظتؼاد بف جز، شقی بزرگان ایـ مؽتب ؾؽری

و مبتؽراكش ت. یؽی از آهنا مرحؾف ضرح و ابتؽار اشت ـف در شطقر گذصتف بدان مراحؾ ایـ كظریف رضوری اش

 رشد.پس از مرحؾف ضرح و ابتؽار كظریف ـسب، كقبت تؼریر و تبقغ آن ؾرا می اصاره صد.

 تبقغ و تشبقف و متثقؾ ،مرحؾف تؼریر

بف تػصقؾ و تقضقح و تؼریر ایـ دیدگاه اؿدام و  7و تػتازاكی 6در ایـ مرحؾف، داكشؿـداكی مهچقن ؽزافی

 را بف ـؿک تشبقف و متثقؾ تبقغ ـردكد. آن

 تطقر و تؽامؾ

رشاكد ـف در ایـ مؼال و در در ایـ مرتبف، ـساكی چقن ابقبؽر باؿالكی دیدگاه ـسب را بف اوج خقد می

ـامل بـ مهام افدیـ خطقب فسان ـردیؿ. آمقزی، بقان و مثال آن را ذـرتؼریر او را براشاس ركگ ،بـدهای پقشغ

. بف هر حال ـسب كؼش داصتف اشتـف در بف ـامل رشاكدن دیدگاه  شتا ـ از دیگر ـساكیق 751درگذصتف ـ

 بقده اشت.بزرگان ایـ كظریف كزدیک بف پـج شده مقرد تقجف 

خدا اظامل اكسان را پدید اصعری و برخالف ظؼقده مهاكان مبـی بر ایـ ـف حمّؼؼان  و حتؼقؼیح تكبـابر 

صقد و از خدا صادر می حادث را بف وجقد بقاورد9 زیرا ؾعؾ اكسانؾعؾ ؿدرت كدارد ـف  ، هقچ ـسآوردمی

 هقچ اظتباری كدارد.در حدوث آن  مؽتسبؿدرت 

حادث برای  ؿدرتبف دیگر شخـ، برآیـد بقان اصعری در بقان دیدگاهش پرامقن ـسب، ایـ اشت ـف 

. بـابرایـ از یک شق، اصاظره بف صدور ؾعؾ اكسان از كاحقف آوردپدید میدهد و بف او را اكجام میاكسان، ؾعؾ 

صقد، ب حادث میتسای ـف برای اكسان مؽخدا ؿائؾ هستـد و از شقیی بـابر ـالم اصعری در افؾؿع، ؿدرت تازه

برای  حادثتساب آن بف ؿدرت بخشد. كسبت دادن ؾعؾ بف خدا از یک شق و اكو میف ااكجام ؾعؾ را ب ؿدرت
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 مؽَسب از جاكب دیگر، كقظی تـاؿض در تبقغ و تؼری كظریف ـسب اشت.

مؼاركتف فؼدرتف مـ ؽر أن یؽقن هـاك  ایاهوادراد بؽسبف »ؿقصجی در تؼریر دیدگاه ـسب كقصتف اشت: 

 .8«مـف تلثر أو مدخؾ ذم وجقده شقى ـقكف حماًل فف

یؽی اراده و ؿدرت خدا و دیگر اراده و ؿدرت اكسان ـاشب با یؽدیگر دو اراده، ضبؼ بقان ؿقصجی، 

ــد ـتابی را از روی مقز بؾـد ــد9 مؼارن با اراده او، خدا هؿ اراده ــقؿ ـسی اراده میتؼارن داركد. ؾرض می

ی پاشخ ؿقصج .ار بقده اشتذصقد. شمال ایـ اشت ـف ـدام یک از ایـ دو اراده اثرگــد و ـتاب جابجا میمی

ــد. او در پاشخ بف ایـ پرشش ـف اراده اكسان چف ـتاب را جابجا می تلثرگذار بقده و مهاندهد ـف اراده خدا می

اش ؾعؾ و اراده اثری كدارد و اكسان، تـفا ـاشِب اراده اكسان گقید هقچ ، میاشت كؼشی در جابجایی داصتف

 جایگاه اراده خداوكد اشت.

بارد و شقؾ بف راه هرگاه باران می 9عؾی مهچقن ـاكال برای هدایت شقؾ اشتاراده اكسان در اكجام ؾ

اراده اكسان كقز در مهغ حد و تـفا، حمؾ ظبقر  .ــدگرد و آن را هدایت میآب را در خقد می ،اؾتد، ـاكالمی

اشت و ـقػر و پاداش تلثر بیدر آن با ایـ دیدگاه، خدا خافؼ اؾعال اشت و اكسان  اهلل اشت كف چقز دیگر. ةاراد

 د.صقمعـا میبی

اكد ـف دشت اكسان دو كقع حرـت و ارتعاش دارد9 چـغ پاشخ دادهدر پاشخ بف ایـ اصؽال، اصاظره ایـ

باصد اختقار و زماكی با اختقار اشت. برداصتـ ـتاب و جابجا ـردن آن از روی اختقار میحرـت دشت گاهی بی

دشت فرزان ؾاظؾ فرزش كقست وفی دشتی ـف ـتاب  9فرزدشت ـف خقد بف خقد میو ایـ ؽر از حرـت دشتی ا

 آید.صامر میصقد، ؾاظؾ بفبا آن جابجا می

ظؾ ؾعؾ ادارد. بـابرایـ، خدا ؾــد با اراده ـتاب را برمیبف دیگر ظبارت، ـسی ـف ـتاب را جابجا می

صقد. ایـ بقان كظریف پاداش و ـقػر داده میسب، ؾعؾ خقدش اشت و در ؿبال مهغ ـ ـاشِب  ،ها و اكساناكسان

ـ از اصاظره مشفقر بغداد را  429ابقاحلسـ اصعری بقد ـف تبقغ صد و پقش از آن هؿ، دیدگاه باؿالكی ـ متقؾای 

 ذـر ـردیؿ.

افؼدرة  نأافدفقؾ ؿد ؿام ظذ »دیگری كقز دارد:  تؼریراصعری، در تؼریر و تثبقت دیدگاه ـسب  ایـ ـالم

بؾ  اراهتا تؼتك ظذ جفة احلدوث ؾؼطفؽـ فقست صػات إؾعال أو وجقهفا واظتب احلادثة ٓ تصؾح فإلجياد

ثّؿ ذـر ظدة مـ اجلفات وآظتبارات، ـافصالة وافصقام وافؼقام وافؼعقد،  هاهـا وجقه ُاخرى هی وراء احلدوث.
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ق ؾرؿا رضوریا بغ ؿقفـا  وؿال: وـام ٓ جيقز ان « ؿام»و « ؿعد»و « صام»و « صّذ »وؿقفـا « اوجد»ان اإلكسان یػرِّ

 .12«تضاف إػ افباري جفة ما یضاف إػ افعبد ؾؽذفؽ ٓ جيقز ان تضاف إػ افعبد جفة ما یضاف إػ افباری تعاػ

برای اكسان، صالحقت اجياد ؾعؾ را كدارد9  ــد: ؿدرت حادث صدهگقكف معـا میاو ـسب را بدیـ

سـ اصعری ـف بف اجياد ؾعؾ تقشط ؿدرت حمدثف اظتؼاد داصت. بف هر حال ؿدرِت حادث، تقان برخالف ابقاحل

ــد و ورای اجياد ؾعؾ را كدارد وفی صػت اؾعال و وجقه و اظتبارات آهنا تـفا بر جفت حدوث اـتػا كؿی

اكسان مقان  ید:گقــد و خدا ؾعؾ را. او میحدوث، وجقه دیگری وجقد دارد9 پس اكسان ظـقان را حادث می

روزه گرؾت[ و ؿعد ]=كشست[ و ؿام ]=ایستاد[ و صام ]= های أوجد ]=اجياد ـرد[ و صّذ ]=كامز گزارد[مجؾف

و ـس دیگری و خمصقص او اشت صقد. ؾرق در ایـ اشت ـف َاوجد ؾؼط بف خدا اكتساب دارد تػاوت ؿائؾ می

ــد. دركتقجف، ؿدرت حادث در اكسان اگر چف را اجياد میتقاكد بف اجياد دشت بزكد9 بـابرایـ، خدا اؾعال ما كؿی

گقكف ـف كسبت دادن جفت اؾعال اكساكی بف مهانباصد و اثر میمالک پاداش و ـقػر اشت، وفی در اجياد ؾعؾ بی

باصد. پس، جفاتی ـف خداوكد جایز كقست، مهچـغ اكتساب جفات مـسقب بف خدا برای بـده روا كؿی

و مهغ، معقار ثقاب اشت ب آن تسكد صحقح كقست، متعّؾؼ ؿدرت حادث اشت و اكسان مؽاكتسابشان بف خداو

 باصد.و ظؼاب می

با ؿصد و كقت خقد بف هر حال در دو مذهب ـسب، خدا مقِجد اشت اما بف ؿقل باؿالكی، اكسان تـفا 

 ــد.ركگش را ظقض می

 اصؽال بر ـالم باؿالكی

گقیقد ؾالكی كشست، ؾالكی اكسان اؾعال متػاوتی اشت. یک بار میگقید: در درون بـابرایـ باؿالكی می

اؾعال با هؿ  فگقیقؿ اجياد ـرد. بـابر ؿقل باؿالكی ایـ دو دشتكامز خقاكد، روزه گرؾت و یک بار هؿ می

باصد كف در دهقؿ و خمتص او اشت چقن در صالحقت او میمی اكد9 زیرا اجياد ـردن را بف خدا كسبتمتػاوت

تقاكد مثؾ خدا مقجد باصد. اما اؾعافی مثؾ كامز خقاكدن، ایستادن و و صالحقت اكسان یعـی اكسان كؿیتقان 

صقیؿ و ثقاب تقان بف اكسان كسبت داد. ضبؼ ایـ بقان باؿالكی ما از دایره جز خارج میكشستـ و ؽر ایـفا را می

 صقد.و ظؼاب هؿ براشاس ایـ دشتف از اؾعال بف اكسان متقجف می

پرشقؿ ـف آیا اصعری هستی یا كف و آیا تػسر اصاظره را برای حال ما كؼدی بر باؿالكی داریؿ و از او می

پذیری یا كف؟ اگر تػسر اصاظره را كسبت بف تقحقد ؿبقل داری، با ایـ بقان تق ـف ؿائؾ بف تقجقف ثقاب و ظؼاب می
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ّٓ اهلل گقید: ٓ ممثر ذم افقجقدا تقحقد اصعری میكسبت دادن برخی از اؾعال بف اكسان هستی، تـاؾی دارد9 زیر 9 إ

 یعـی مهف ـارها حتی اظامل اكسان با خدا كسبت دارد.

ــد ـف آید و بر آن حتػظ میدارد یا در صدد حػظ آن برمیحال، باؿالكی یا از تقحقد اصعری دشت برمی

اصعری مهف اؾعال اكسان را بف خدا كسبت ــد9 زیرا در ایـ صقرت كظر او با تقحقد اصعری مـاؾات پقدا می

 ــد.دهد وفی باؿالكی اؾعال اكسان را بف اكسان مـتسب میمی

، روزه، ؿقام و ؿعقد از دو حال برون كقستـد9 ظـاویـی ماكـد كامزپرشقؿ در اصؽال دوم بر باؿالكی از او می

و دارای واؿعقت بداكقد9 حؼقؼی را امقر ایـ گر ــقد. او یا حؼقؼی ؾرض میداكقد میایـ امقر را اظتباری صام یا 

، بـابر مذهب اصعری یک حؼقؼتی داركد و خدا هر حؼقؼتی را در دكقا اجياد ـرده اشت9 از ایـ رو، كامز و پس

ا اشت و اؾعال ما پس، خدا خافؼ آهن 9اكدروزه و ؿقام و ؿعقد مهف اؾعال ما هستـد ـف بف دشت خدا وجقد یاؾتف

تقان ـاشِب ایـ اؾعال باصد و اگر بخقاهی بـابر كظر اصاظره آهنا صقد و ایـ یعـی جز و اكسان كؿیمیؾعؾ خدا 

 را بف اكسان كسبت بدهی، باید از تقحقد اصعری دشت برداری.

ظدمی هستـد و با ایـ  یحؼقؼت داكستقؿ، یعـی یک جـبف اظتباری دارد و امقراگر امقر یادصده را بیاما 

بـابرایـ ؾرض، اصؽال باز هؿ باؿی  .كخقاهـد داصت، در خارج واؿعقتی ا آهنا را ؾرض ــقؿاگر موجقد، 

؟! حال ــدو ـقػر می دهدماكد و آن ایـؽف بف دفقؾ یک شؾسؾف امقر اظتباری، چرا خدا در ؿقامت پاداش میمی

ان آهنا را بف اكسان كسبت تقصقد و میمعـا میواؿعقت اشت، اكتساب آهنا بف خدای مقجد بیـف امر ظدمی بی

ؽرحؼقؼی و ماكد ـف خداوكد بـابر امقر اظتباری با ایـ دو ؾرض، اصؽال ثقاب و ظؼاب بر خداوكد باؿی می داد.

 ــد.یا او را ـقػر می ،دهدبف اكسان پاداش مییا 

یا اظتباری9 اگر  اكدخالصف ایـ ـف، امقری ماكـد كامز، ؿقام و ؿعقد و روزه و دیگر اظامل ظبادی یا حؼقؼی

حؼقؼتی داركد، از آن جا ـف خدا اجيادـــده مهف چقز اشت، پس او ایـ امقر را اجياد ـرده اشت و اكسان در آن 

اكد9 ظدمی حمسقب اما بـابرایـ ؾرض ـف ایـ امقر حؼقؼتی كداركد و اظتباری 9دخافتی كدارد و ـاشب كقست

ماكد9 براشاس ؾرض اّول، خدا در ؿبال اظامفی ب باؿی میصقكد، پس در هر دو حافت، اصؽال ثقاب و ظؼامی

دهد ـف ـاشب كقست و بـابر ؾرض دوم، در برابر اظامل ؽر ـف خقد اجياد ـرده اشت، بف اكساكی پاداش می

دهد. بـابرایـ، اصؽال بقان باؿالكی در ایـ اشت ، یا ـقػر میــدو ثقاب اظطا میف احؼقؼی و اظتباری و ظدمی ب

ل را اگر دارای حؼقؼت بداكی و بف خدا كسبت بدهی، بـابر مذهب اصعری، ثقاب و ظؼاب بف جز مـتفی ـف اظام

اصؽال اشت وفی ایـ صقد وفی اگر اظامل و ظبادات را اظتباری و ظدمی ؾرض ــقؿ، اكتساب آهنا بف اكسان بیمی

جف، ضبؼ گػتف باؿالكی، اصؽال تقان ثقاب و ظؼاب گذاصت. دركتقآید ـف بف امر ظدمی كؿیاصؽال پقش می
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گشای اصؽال مذمقر ها برای حؾ اصؽال بطالن ـقػر و پاداش بف آن متسک ـردكد، مشؽؾكظریف ـسب ـف جزی

 صقد.كؿی

كظریف ابقاحلسـ اصعری، دیدگاه با ایـ تؼریر، باؿالكی مذهب ـسب را خقؾی گسسش داد و در برابر 

الكی، باید از تقحقد اصاظره دشت برداریؿ و با ؿبقل دیدگاه اصعری باید از را بـا هناد . با پذیرش كظر باؿ یجدید

آید ـف آن را صامر میكظر ــقؿ. بف هر حال تؼریر باؿالكی از كظریف ـسب، یک اكؼالب بفدیدگاه باؿالكی رصف

 خقؾی گسسش داد و بف پقش راكد.

 11كظریف امام حمّؿد ؽزافی

گقید خدا با ؿدرت گسسده خقدش، بر ؽزافی تعؾؼ دارد. او می كظریف شقم در ـسب، بف حجةاإلشالم

تقاكد بف اكسان ؿدرت بدهد و هؿ در خارج مؼدور را برای او بف وجقد اجياد ؿدرت در اكسان ؿادر اشت و می

خقاهد ـاری اكجام ای ـف اكسان میبقاورد9 از ایـ رو ـف او خمسع و خافؼ اشت. بـابرایـ، در مهان آن و حلظف

 ــد.دهد و ؾعؾ را هؿ مؼارن با اراده اكسان اجياد میبدهد، خدا ؿدرت ؾعؾ را بف اكسان می

اكام احلّؼ إثبات افؼدرتغ » دارد: ـالمی ،ـسبكظریف ، در تؼریر «آؿتصاد ذم آظتؼاد»ؽزافی در ـتاب 

ّٓ اشتب وافؼقل بؿؼدور مـسقب إػ ؿادریـ ظذ ؾعؾ واحد وهذا اكام  ؼدرتغ ظذ ؾعؾ واحدعاد تقارد افؾال یبؼك إ

یبعد إذا ـان تعؾؼ افؼدرتغ ظذ وجف واحد، ؾان اختؾػت افؼدرتان واختؾػ وجف تعؾؼفام ؾتقارد افؼدرتغ 

 .دتعؾؼتغ ظذ يشء واحد ؽر حمالا

عؾؼ وت ه ذم تغایر وجف تعؾؼ افؼدرتغ هق ان تعؾؼ ؿدرتف شبحاكف بػعؾ افعبد تعؾؼ تلثریوحاصؾ ما ذـر

 .11«ـسباففشـاد افػعؾ إفقف وـقكف إوهذا افؼدر مـ افتعؾؼ ـاف ذم  رة افعبد كػسف تعؾؼ تؼاركیؿد

اش بر اجياد ؿدرت در اكسان ؿادر اشت9 خدا خمسع و خافؼ اشت و بـابر گػتار او، خدا با ؿدرت گسسده

دهد و هؿ و میف اؿدرت آن را بــد، خدا ــد. آكگاه ـف اكسان اراده اكجام ـاری میمؼدور را در خارج اجياد می

ــد. برای روصـ صدن مػفقم ؾعؾ مؼارن با اراده اكسان ؾعؾ را در حافی ـف با اراده اكسان مؼارن اشت، اجياد می

                                                           

باصد ـف ؽزافی مطؾؼ مهان امام حمّؿد ؽزافی و حجةاإلشالم ؽزافی حمّؿد بـ حمّؿد اشت. او از بزرگان مسؾامن اهؾ شـت می. 11

ها های صقؾقاكف و ظارؾاكف داصتف اشا و وهابیاو هستـد چرا ـف او گرایشدر جفان اشالم صفرت ؾراواكی دارد وفی وّهابی دصؿـ 

های اهؾ ها با صقؾیبا مؼقفف ظرؾان و تصقف شخت خمافػـد و در ـشقرهای آؾریؼایی ـف مذهب تســ رواج دارد، مهغ وهابی

ریؼت و اهؾ تقشؾ هستـد و از ایـ رهگذر رو پر ضها اهؾ ذـر و دظا و ورد و دكباففـــد9 زیرا صقؾیتســ بف صدت خمافػت می

 .اكدبا ؽزافی هؿ بف دفقؾ گرایش بف ظرؾان شخت خمافػ

 .46آؿتصاد ذم آظتؼاد، صر.ک: . 11
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درت كامز خقاكدن ؿدر ابتدا، خقاهد كامز بخقاكد، خدا صقم. آن هـگامی ـف كامزگزار میبف یک مثال متؿسک می

ــد، مهان تقحقد اصعری ایـ ـف خدا كامز را اجياد می .ــددر خارج، خدا كامز را اجياد میثاكقًا  ،دهدرا بف او می

ام یعـی او در اشت9 اما در آن زماكی ـف خدا در حال اجياد كامز در خارج اشت، مـ كامز خقاكدن را اراده ـرده

ایـ اراده، خدا كامز خقاكدن در خارج ــؿ و با زكد ـف مـ كامز خقاكدن را اراده میخقد مـ هؿ بف اجياد دشت می

 ــد.را متحّؼؼ می

ظقدی ـؿک بؽـی و مثاًل بف او ــی بف ـسی صقد. وؿتی اراده میتر میبا یک مثال دیگر ایـ معـا واضح

ــد. اما در پاشخ بدیـ پرشش ـف اراده اكسان در ایـ ـؿک را مؼارن با اراده صام اجياد میدر خارج، بدهی، خدا 

ق ؿضایای د: هقچ تلثری كدارد و تـفا یک پقشامد اتػاؿی اشتگقیؾ خارجی چف تلثری دارد، او میآن ؾعاجياد 

ــؿ باد بقزد و برف و باران ببارد ـف ایـفا مهف اتػاق اتػاؿقف مثؾ ایـ اشت ـف در هـگامی ـف مـ دارم تدریس می

ــد و اكسان خدا وجقد ؾعؾی را اراده می زافی،اشت و با درس دادن مـ هقچ ارتباضی كدارد. در دیدگاه حمّؿد ؽ

تلثر بقدن د و ایـ یعـی ـسب. اگر از ؽزافی بپرشقد: بـابر بیبــد ـف آن ؾعؾ وجقد بقاگقكف اراده میكقز بدیـ

تـفا اراده، دهد: تقان تصقر ـرد، او پاشخ میاراده اكسان در اجياد ؾعؾ در خارج، چف خاصقتی برای آن می

خارجی هقچ تلثر و دخافتی كدارد9 چقن  ــد و در وجقد یاؾتـ مقجقدقاب و ظؼاب را درشت میثاشتحؼاق 

صقد و از ایـ رهگذر ـف بد ظؿؾ ـرده اشت، بف او ـقػر اكسان اراده ظؿؾ خقب ـرده اشت بف او پاداش داده می

 صقد.داده می

 دیدگاه ؽزافیمـشل كظریف ـسب از 

9 یعـی كػس برگرؾتف صده اشت 19«هلا ما ـسبت وظؾقفا ما اـتسبت»ؿرآن:  ایـ دیدگاه امام ؽزافی، از آیف

 صقد یا بف شقدش یا بف زیاكش.اكساكی هرچف خقبی و بدی ـسب ـرده اشت، بف پایش كقصتف می

 كؼد دیدگاه ؽزافی

زیرا كظریف ؽزافی با كظریف باؿالكی تػاوت ؾاحشی دارد9 در كؼد دیدگاه حجةاإلشالم ؽزافی باید گػت: 

وفی ؽزافی بف كظریف ابقاحلسـ اصعری و اؾعال را بف اكسان كسبت داد باؿالكی دایره ـسب را وشعت بخشقد 

 اصعری اشت. گػتارو تؼریر او، تقضقحی بر داكست تلثر و خدا را مقجد بازگشت و اكسان را بی

اثر اشت؟ اثر دارد یا بیدر كؼد بر ؽزافی جای ایـ شمال باؿی اشت ـف آیا اراده اكسان در ؾعؾ خارجی 

ؽزافی اثر اشت. یا اثر دارد یا بیاراده اكسان در آن ؾعؾ خارجی  پاشخ ایـ پرشش از دو حال خارج كقست9

                                                           

 .175شقره بؼره، آیف . 19
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آورد و ؾعؾ اكسان گقید: اراده اكسان اثر كدارد و خدا ؾعؾ خارجی اكسان را مؼارن با اراده اكسان بف وجقد میمی

بارد9 كف صام ظؾت زدن اشت ـف باران میل، ـسی در خقابان در حال ؿدمبرای مثامثؾ ؿضایای اتػاؿی اشت. 

اتػاؿی هستـد. ـدام یک  و ؿضایای دو وجقد خارجی ،ایـ دو ؾعؾ دفقؾ آن بقد وبارش بقدید و كف راه رؾتـ صام

ؼد اشت و با تلثر اراده خدا معتبف بخشد؟ ؽزافی تلثرگذار اشت و بف ؾعؾ وجقد می اكساناراده خدا و اراده از 

ــد9 یعـی مهف امقر و مهف مقجقدات و اجيادها بف ایـ اظتؼاد ـ خقاشتف یا كخقاشتف ـ بر تقحقد اصعری حتؼط می

برخالف ؽزافی، بر تقحقد اصعری ارصار او با ضرح دیدگاه باؿالكی، مشخص صد ـف  ــد.خدا بازگشت می

 كؽرد.

در اجياد اؾعال  ـف اراده اكسان صقدایـ پرشش آؽاز میصقد با بف هر حال كؼدی ـف بف ؽزافی متقجف می

مصحح  تـفاتلثری در خارج كدارد ؾؼط اراده ـرده و ایـ اراده دهد اكسان اكسان چف كؼشی دارد؟ و او پاشخ می

 ثقاب و ظؼاب اشت.

دیگر  اگر اراده اكسان در خارج تلثری كدارد، چگقكف مصحح پاداش و ـقػر اشت؟ بفپرشقؿ از ؽزافی می

گذارد و در رشتاخقز پای بـده میـقػر یا پاداش ــد، چگقكف شخـ، خدایی ـف ؾعؾ خارجی را خقدش اجياد می

زدن اشت ـف كاگفان ــد؟ دؿقؼًا ماكـد ایـ ـف ـسی در خقابان در حال ؿدمدهد و یا او را ـقػر میپاداش می بف او

 ــد ـف چرا در وؿت راه رؾتـ تق، باران بارید؟ریؿف میرشد و او را جبارد و پؾقس هؿ از راه میباران می

اگر ؽزافی در پاشخ حقح برای ثقاب و ظؼاب كاتقان اشت و بـابرایـ، ـسب ؽزافی در شاختـ مبـایی ص

 آید.بف شمال یادصده بگقید اراده اكسان و اراده خدا در وجقد ؾعؾ خارجی اثر دارد، اصؽافی پقش می

 خدااراده مؼارن بر مبـای تلثر اراده اكسان و  های وارد بر ؽزافیاصؽال

ــد، دو اراده بر یک ؾعؾ گزارد و خدا هؿ اراده میــد و كامز میرا اراده میخقاكدن اكساكی ـف كامز 

صقد. اگر ؽزافی بف ورود دو اراده بر یک ؾعؾ خارجی معتؼد باصد ـف چـغ باوری كدارد، دو خارجی وارد می

زیرا تقارد ــد و دیگر ایـ ـف ؽر معؼقل اشت9 : یؽی ایـ ـف با تقحقد اصعری تـاؾی پقدا میآیدپقش میاصؽال 

تقاكـد با هؿ مجع صقكد و آید و ایـ حمال اشت. بف شخـ دیگر، دو ظؾت كؿیو ظؾت بر معؾقل واحد پقش مید

ف ؿائؾ كقست، هؿ با تقحقد اگر ؽزافی بف تقارد دو ظؾت بر معؾقل واحد ؿائؾ صقد ـ یک معؾقل را اجياد ـــد.

 ــد.صقد و هؿ با ؿاكقن ظؾقت ـف ظؾت واحد معؾقل واحد را اجياد میاصعری تـاؾی پقدا می

تلثر اراده بـده و اراده خدا بف كحق بف دهـد، ؽزافی برخالف اصاظره ـف اجياد مهف چقز را بف خدا كسبت می

و تلثری كدارد و اراده خدا بف كحق مؼاركف دخقؾ اشت و ؾعؾ ؿضقف مؼاركف اظتؼاد دارد9 یعـی اراده اكسان دخافت 
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اثر اشت، خدا بر چف مبـایی بیدر ؾعؾ اگر اراده اكسان حال شمال و اصؽال ایـ اشت ـف: ــد. را اجياد می

 دهد؟پاداش و ـقػر می

9 آیا مریِد ؿتؾ مردــد، ؾردا ـسی را بؽشد و اتػاؿًا مهان صب بر اثر شؽتف میؾرض ــقؿ ـسی اراده می

بف دشت او داصت ـف در خارج  اـؿف او درشت كقست9 زیرا او اراده ؿتؾتقان حماـؿف ـرد؟ باید گػت حمرا می

 ، پس حماـؿف او با ؾرض ؿتؾی ـف اتػاق كقػتاده، صحقح كقست.حتّؼؼ پقدا كؽرد

بر ثقاب و ظؼاب دهد، ــؿ و در خارج هقچ اثری از خقد كشان كؿیبـابرایـ، هرگاه مـ ـاری را اراده می

صقد؟ بـابر آكچف حتت ایـ ظـقان بقان ـردیؿ، ؽزافی با ضرح ایـ میآن ـار صقرت كپذیرؾتف، چگقكف مستب 

 ػر و پاداش خاصقتی كدارد.ـقبرای صحت كظریف درصدد تصحقح ثقاب و ظؼاب بقده اشت ـف در مبـاشازی 

 كظریف شعدافدیـ تػتازاكی

تػتازاكی ـف مذهبی اصعر اشت آثاری از مجؾف رشح مؼاصد و ظؼائد كسػقف دارد. او در رشح مؼاصد با بقان 

مهچـان ـف پذیرد وفی در ظؼائد كسػقف دیدگاه دیگری دارد. دیدگاه خقدش كظریف ؽزافی را درباره ـسب می

تػتازاكی در بقان حؼقؼت ـسب با تبقغ كظر خقد در رشح ادؼاصد، دیدگاه ؽزافی را درباره ـسب حمّؼؼ گػتقؿ، 

ؾنن ؿقؾ: ٓ معـك فؽقن »كقیسد: مطافب دیگری دارد. او در ایـ ـتاب می «افعؼائد افـسػقف»پذیرد وفی در می

ّٓ ـقكف مقجدًا ٕؾعافف بافؼصد واإلرادة، وؿد ا شبؼ أّن اهلل تعافی مستؼؾ بخؾؼ إؾعال فعبد ؾاظالً باإلختقار إ

 وإجيادها، ومعؾقم أّن ادؼدور افقاحد ٓ یدخؾ حتت ؿدرتغ مستؼؾتغ.

ّٓ أكف دـّا ثبت )مـ جاكب( بافزهان أّن اخلافؼ هق اهلل تعاػ وثبت  ؿؾـا: ٓ ـالم ذم ؿقة هذا افؽالم ومتاكتف، إ

تف مدخالً ذم بعض إؾعال ـحرـة افقد دون افبعض ـحرـة )مـ جاكب آخر( بافرضورة أّن فؼدرة افعبد وإراد

 .14«اإلرتعاش، إحتجـا ذم افتػصی ظـ هذا ادضقؼ إػ افؼقل بلّن اهلل تعاػ خافؼ وافعبد ـاشب

از ؾعؾ ــد و با ایـ اؿدام، از دیدگاه او، اكسان هؿ ؿدرت و هؿ اراده دارد و ایـ دو را متقجف ؾعؾ می

مهان خؾؼ اشت9 بـابرایـ، ؾعؾ بـده از دو جفت حتت پقصش دو ؿدرت  ،و ایـ اجياد صقدجاكب خدا اجياد می

دارد، از كظر اجياد حتت پقصش ؿدرت خدا و از كگاه ـسب ذیؾ ؿدرت اكسان اشت و ؿسؿ اخر ـسب كام  ؿرار

ــد و در باصد وفی بـده ؾعؾ را با تقان خقدش اجياد كؿیاگرچف از یک جـبف حتت ؿدرت اكسان میؾعؾ دارد. 

9 در واؿع، اكسان ؾعؾ را بخشد9 از ایـ رو خدا مقِجد ؾعؾ و اكسان ـاشب آن اشتمیوجقد واؿع خدا بف ؾعؾ 

 ــد.ــد و خدا ؾعؾ را اجياد میاجياد كؿی
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 كؼد گػتار تػتازاكی

ر ؾعؾ اجياد صده اثری دارد یا كدارد؟ آیا ؿدرت اكسان در پرشقؿ آیا ؿدرت و اراده اكسان داز تػتازاكی می

 ؾعؾ اجياد صده در ظامل خارج دخقؾ بقده یا ممثر كبقده اشت.

اگر پاشخ بدهد ؿدرت اكسان ممثر كبقده اشت، ایـ مهان جز حمض اشت ـف با ایـ وصػ تقان تصحقح 

دهد و ـقػر اشت از چف رو ثقاب می ثقاب و ظؼاب را كخقاهد داصت. خدایی ـف خقدش ؾعؾ را اجياد ـرده

 ــد؟!می

خقزد9 اگر او بف ؿدرت اكسان و تلثر او اؿرار ــد، اصؽال كاشازگاری با تقحقد اصعری از كظریف برمی

چقن در ایـ تقحقد مهف چقز و مهف اؾعال بف خدا مـسقب اشت و خدا تـفا ممثر در وجقد اشت و با تقحقد 

آید و تػتازاكی با گام دو ظؾت بر معؾقل واحد پقش میایـ گذصتف اصؽال تقارد  ــد. ازاصعری تـاؾی پقدا می

بـابرایـ و بف دیگر ظبارت، ضبؼ دیدگاه حمّؼؼ تػتازاكی، یا  ــد.هنادن در هریک از ایـفا بدیـ بست برخقرد می

آید9 اما ؾی بف وجقد میؿدرت و اراده اكسان در اجياد ؾعؾ و ظؿؾ اثر دارد ـف در ایـ صقرت با تقحقد اصعری تـا

 آید.اگر بف ؿدرت و اراده اكسان معتؼد بـا صد و آن دو را در ؾعؾ اكسان دخقؾ كداكد، مهان جز حمض پقش می

ـِ مهام )درگذصتف   (ق751دیدگاه اب

او در ایـ ـتاب، دارد. « ادـجقة ذم أخرةادسایره ذم افعؼائد »ـتابی بف كام افدیـ افدیـ حمّؿد بـ مهامـامل

و ثقاب و ــد و اظتؼاد دارد ـف دیدگاه ؽزافی مشؽؾ جز اصؽال جز را در مؼابؾ دیدگاه ؽزافی مطرح می

اصؽال اشت9 ای از اؾعال بف اكسان بیگقید: از كظر خرد، كسبت دادن پارهرا حؾ كؽرده اشت. او میظؼاب 

ها و حرـات ــد. كامز و روزه و ظبادتآن را تلیقد میدهد و ظؼؾ هؿ یعـی اكسان ـارهایی را خقدش اكجام می

ــد9 بدیـ معـا ـف و كسبت داد و بدیـ دفقؾ خداوكد بف اكسان امر و او را هنی میف اصقد بو شؽـات اكسان را می

خدا تقاكد از ؿدرت خدا در ایـ اظامل بدو اختقار داده ـف اكجام بدهد یا اكجام كدهد وفی با ایـ وجقد اكسان كؿی

و ظطا ـرده اشت. بـابرایـ ف اؿدرت او ؿرار دارد وفی ؿدرت اجياد ایـ اؾعال را خدا بحتت خارج صقد و باز هؿ 

ــد وفی می ــد وفی با واشطف و اظامل اكسان پای حساب خقد او اشت و بـده ایـ اؾعال را اجيادخدا اجياد می

صقد. اكسان یا از ؿدرت از مهغ رهگذر بدو متقجف میرا خدا بف او داده اشت و ثقاب و ظؼاب ؿدرت اجيادصان 

برد و اهؾ صقد و یا در راه كادرشت از آن اشتػاده میبرد و مستقجب پاداش میخقبی هبره میمقهقب خدا بف

 ایـ كظریف تؽامؾ پقدا ـرده اشت و با كظریف ابقاحلسـ اصعری تػاوت كامیان و ؾاحشی دارد. گردد.ـقػر می
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 ـ مهامكؼد كظریف اب

و ثقاب و ظؼاب  ابـ مهام ثقاب و ظؼاب را با كظریف خقدش بـا هناد ـف افبتف در كظریف او جز وجقد كدارد

دهد و گر كف بف ـاری اؿدام ؿائؾ صد ـف اگر بخقاهد ـاری را اكجام میبف اختقار اكسان . او هؿ درشت صد

ال بف خدا مـتسب بقد ــار گذاصت9 تقحقدی ـف ــد. او مهچـغ تقحقد اصعری را ـف در آن، صدور مهف اؾعكؿی

بف با اختقار خقدش دهد. در ایـ كظریف، با واهنادن تقحقد اصعری، اكسان بف خطا، مهف چقز را بف خدا كسبت می

دهد. برای روصـ صدن تقحقد اصعری، مصداق اتؿ آن را ـف پقش از جای خدا مهف اظامل و اؾعال را اكجام می

 ــؿ.مییک واؿعف تارخیی بازگق بقان  ، با وجقد داصتف اشتابقاحلسـ اصعری 

احلؿد هلل افذي ؾضحؽؿ »با آمدن ـاروان اشران ـربال بف ـقؾف، ابـ زیاد در خطاب بف آكان گػت: 

راكد. مذهب پقش از ابقاحلسـ اصعری بر زبان پرس زیاد ایـ ـالم را شف شده  .11 «وؿتؾؽؿ واـذب احدوثتؽؿ...

بؾؽف مهف شتؿؽاران مذهب  هاامقی 15چشؿف امقی دارد و اصؾ ظدل و تقحقد ظؾقی هستـد.جز و تشبقف رس

دادكد. بف دیگر شخـ، خدا وارد بر مردم را بف تؼدیر اهلی كسبت می یهاـردكد و مهف شتؿجز را تبؾقغ می

 اصد9 چقن خدابد و بف هقچ وجف حّؼ اظساض كداصتف اكسان شتؿ روا صقد و تقرسی بخقرخقاشتف اشت ـف بف 

 اشت. خقاشتف

9 یعـی خدا مهف ـارها را ها، در تقحقد جزآمقز اصعری ریشف داردایـ تقجقف كاروا از پقشامدها و طؾؿ

و برای مثال خقدش كامز دهد ابـ مهام ؿائؾ صد ـف اكسان اظامل خقد را خقدش اكجام می دهد.اكجام می

 فیظؼاب را بـا هناد و وی اشتحؼاق ثقاب هاپایف و مبـاایستد. او با ایـ كشقـد و میگرد، میخقاكد، روزه میمی

 صد.از تقحقد اصعری خارج 

 افدیـ خطقب از كظریف ـسبتؼریر فسان

و بحث ما پرامقن كظریف ـسب بقد. اصاظره بف جز ؿائؾ صدكد و برای گریز از ایـ تـگـا و تصحقح ثقاب 

رود ای رؾتـد ـف گػتف صده اشت ابقاحلسـ اصعری ممشس آن بقده اشت9 وفی گامن میظؼاب، بف شؿت كظریف

 اكد و آن كظریف ـسب اشت.ـساكی پقش از اصعری ایـ كظریف را ضرح ـرده بقده

تا ایـجا چـد تؼریر از كظریف ـسب برای خقاكـده ارائف صد و اــقن بف تؼریر دیگری از ـسب بف ؿؾؿ 

                                                           

 1114و  1119، ص1إبرار، ج9 حمـ 111، ص91 اإلرصاد ذم معرؾة حجج اهلل ظذ افعباد، ج116، ص41بحارإكقار، ج. 11

 و... .

 و... . 9989 افـؼض، ص9165 تبكة افعقام ذم معرؾة مؼآت آكام، ص481، ص1ر.ک: حدیؼة افشقعة، ج. 15
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افػؾسػة »ـتابی بف كام  در مقضقع ؿضاء و ؿدرافدیـ خطقب مكی فسانرشقؿ. افدیـ خطقب میفسان

 ؾؼ دارد.افدیـ تعـف بف دشت ظبدافؽریؿ خطقب تلفقػ صده اشت و اصؾ كظریف بف فسان« وإخالق

گقكف ـف خدا ؿدرت و اراده و داكش را در اكسان خؾؼ و درباره ؾعؾ و ظؿؾ اكسان ایـ اشت ـف مهاناكظر 

صقد و از مـظری ـف آدمی طرف اشت، ــد، از آن كظر ـف خدا خافؼ ؾعؾ اكسان اشت بف حّؼ كسبت داده میمی

گقیـد و مهغ اضاظت و می اكسان، ـسبصقد. ایـ جفت اكتسابش را بف ؾعؾ بف خقد اكسان كسبت داده می

زیرا اكسان در  9ظصقان ـسب اشت كف اجياد و خؾؼ. در كظریف خطقب، اجياد و خؾؼ بف خدا مـسقب اشت

اما ؿدرت اكسان با وجقد صالحقت  ،تقاكد ممثر باصد ـف ماكعی جؾقی تلثر ؿدرت او را كگردصقرتی می

باصد. با وجقد ایـ ؿدرت ازفی، ازفی خدا میشت و آن ؿدرت ا اثرگذاری در ؾعؾ، مهقشف با یک ماكع روبرو

 اكدازد.ــد و ؿدرت اكسان را از تلثر میخدا تلثرگذار اشت و در خارج ؾعؾ را اجياد می

با ؾ و پقؼؾتی روبرو هستقؿ. بف دیگر شخـ، خطقب بف ؿدرت اكسان در رابطف در ایـ كظریف با تؽام

وفی ؿدرت برتری بف كام خدا وجقد  9تقاكد اؾعال خقد را در خارج اجياد ــدان میاؾعافش اؿرار دارد9 یعـی اكس

بف دیگر شخـ، خطقب ؿدرت اكجام  گذارد.فذا او مهقشف تلثر می ،دارد ـف بسقار بزرگس از ؿدرت اكسان اشت

برتر خدا از ؿدرت  تقاكد در خارج ؾعؾ اجياد ــد وفی ؿدرت ؾقق یعـی ؿدرتدهد و او میاؾعال را بف اكسان می

ها، اكسان ؿدرت گذارد. ضبؼ ایـ دیدگاه و بر خالف اصعریتر اشت و مهقشف مهان اثر میاكسان بسقار بزرگ

تقاكد ؾعؾ را اجياد ــد وفی ؿدرت بزرگ خدا ماكعی در برابر آن اشت و در رؾتار اكسان تلثر دارد و می

 گذارد.می

 كؼد دیدگاه خطقب

ف، مقان ؿدرت خدا و ؿدرت اكسان تؼابؾ وجقد دارد. بف دیگر شخـ، او بزرگی و اّوًٓ: در ایـ كظری

بقشسی ؿدرت خدا و مغؾقبقت ؿدرت اكسان را با یؽدیگر روبرو ـرد. آیا ایـ مؼابؾف دوشقیف درشت اشت؟ اگر 

و مهف چقز  اكسان خمؾقق خدا كقست؟ آیا مهف چقز از شقی خدا بف آدمی اظطا كشده اشت؟ اگر اكسان آؾریده خدا

اصؾ ایـ تؼابؾ درشت كقست و اكسان در  ،از شقی او بف اكسان داده اشت، ایـ تؼابؾ چف معـایی دارد؟ بـابرایـ

 برابر خدا ؿدرتی كدارد.

تقاكقؿ ؿدرت او را تلثرگذار بداكقؿ9 چف تقان خدا اثرگذار ثاكقًا: با ایـ ؾرض ـف اكسان ؿدرت دارد، كؿی

ـف ازا یـ جـبف خدا بر اكسان و ؿدرت او چره اشت، ثقاب و ظؼاب و حماـؿف روز و ؽافب و ؿاهر اشت. حال 

او در تؼریرش، اكسان  دارد.بف اكسان ـاره اشت، چف ارتباضی ؿقامت چف معـایی دارد؟ اگر ؿدرت ؿادر ؿاهر مهف
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 آیا حماـؿف طرف ؾعؾ ممؽـ اشت؟! ،را طرف ؾعؾ معرؾی ـرد

تقاكد بف گرؾتف اشت و ؿاتؾی و مؼتقفی وجقد دارد. آیا ؿاضی می ؾرض ــقؿ در شاختامكی ؿتؾی صقرت

حماـؿف و جمازات طرف ؾعؾ یا مهان شاختامن بف ایـ دفقؾ ـف طرف ؿتؾ بقده اشت و هؿ بف آزادی ؿاتؾ حؽؿ 

تقاكد بف صؽستـ طرف یا اگر ـسی در جام زهر بریزد و ـسی هؿ رشبت زهرآگغ را بـقصد، آیا ؿاضی می ــد؟

بر ایـ اشاس، اگر اكسان طرف ؾعؾ و ظؿؾ باصد، در دادگاه ظدل اهلی او را ؟ ا مهان جام حؽؿ ــدؾعؾ ی

 تقان حماـؿف ـرد و بف او پاداش یا ـقػر داد.كؿی

و گذصتف از ایـ، مبـا و معقار پاداش و كشد بـابر آن چف در كؼد ایـ دیدگاه گػتف و كقصتف صد، مشؽؾی حؾ 

ها با تؽامؾ بقتؼی برخقرد ها هرچف بف جؾق آمدیؿ، در كظریفا بررشی دیدگاهد. بصقـقػر را تصحقح كؿی

 16رشقؿ.اكد، تا ایـؽف بف دیدگاه امام احلرمغ میتر صدهخردمـداكفها دیدگاهیابقؿ ـف ــقؿ و درمیمی

 دیدگاه امام احلرمغ

ای را پشت رس گذاصتف و بف كفها روكد تؽامؾی و معؼقٓها دریاؾتقؿ ـف صاحبان دیدگاهبا بررشی كظریف

ابقادعافی امام احلرمغ جقیـی داكشؿـد آزاداكدیش  اكد.اكد و بف ؿدرت اكسان در اجياد ؾعؾ ؿائؾ صدهجؾق آمده

 ، ـالم او را كؼؾ ـرده اشت.17شده پـجؿ كقز ـالم و دیدگاهی دارد ـف صفرشتاكی در اثر خقد

و اگر ـسی بگقید اكسان ؾاؿد ؿدرت و اختقار  و اكدیشف دارداو ؿائؾ اشت ـف اكسان ؿدرت، تقان، اختقار 

تا ایـ كؼطف امام احلرمغ ؿدرمتـدی و اختقار اكسان را  و اكدیشف اشت، خرد و حّس اكسان را اكؽار ـرده اشت

ـف اثر با كبقدكش یؽسان اشت. او بف ایـ مطؾب گقید ؿدرت بیداكد و میپذیرد و او را تقاكؿـد و اثرگذار میمی

تقان ؾعؾش را بف هؿ او ــد، ؿائؾ اشت و میـردار و رؾتار خقدش را اجياد می مهاناكسان ؿدرت دارد و با 

 كسبت داد، اما كف بف معـای اجياد و آؾریدن.

ــد ـف كگق اكسان ایـ اثر كؼاصی و ایـ صعر و ایـ ـتاب را گقكف خطاب میبف دیگر شخـ، او تلـقد و ایـ

كسبت داد و یک و ف ابآفقد اشت. ؾعؾ اكسان را بف گقكف دیگری باید رشک اكساندادن خؾؼ بف آؾرید9 زیرا كسبت 

آن ؿدرت برتر خداوكد اشت.  و ؿدرت برتر را ـف مهف حتت شقطره او هستـد بف ـردار آدمی باید ضؿقؿف ـرد

معارف ر از مـؽِر اظتؼادها و ـــد وفی خدا را كف. بف دیگر ظبارت اگها اظتؼادهای دیـی را اكؽار میبرخی اكسان

داكد و اكسان ــد و او را یک مقجقد برتر میدیـی بپرشی ـف آیا بف خدا اظتؼاد داری، او ظؼقده خقد را ابراز می

                                                           

 .196، ص9ر.ک: آكصاف ذم مسائؾ دام ؾقفا اخلالف، ج. 16

 .87و  81ر.ک: ادؾؾ وافـحؾ، ص. 17
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 كقاز و مستؼؾ اشت.ها و مسببات و بیــد ـف آؾریــده مهف شببایـ مقجقد برتر تقاكؿـد را احساس می

ها را ــار زد و اكؼالبی را در آن مذهب بف پا ـرد. ضبؼ ایـ مهف ظؼاید اصعریامام احلرمغ با ایـ كظریف، 

براشاس آن دو، بف ـف اكسان ؿدرت و اختقار دارد و  یـ معـاف اصقد9 بدیدگاه، معقار ثقاب و ظؼاب تصحقح می

 بقـد.می بقـد و اگر ـردارش بد و كاپسـد باصد ـقػرزكد، اگر ؾعؾ او كقک باصد پاداش میظؿؾ دشت می

گذارد9 اما با ها چقن جز و تقحقد در ؾاظؾقت را پشت رس میاو با ایـ دیدگاه، خطقط ؿرمز اصعری

اضالق كام خافؼ و آؾریدگار بر اكسان ؾاظؾ خمافػ اشت. وی بف اجياد ؾعؾ از شقی اكسان ؿائؾ اشت كف بف 

 صقد.اشتشامم می ، رشکاشت و از آن آفقدآؾریـش ـف اگر برای كگارگری فػظ خافؼ بف ـار برده صقد، رشک

اضالق خافؼ بر اكساِن اجيادگر، چف اصؽافی دارد؟ مگر كف ایـ ـف در ؿرآن در چـد مقرد، خداوكد خؾؼ را 

 ها كسبت داده اشت؟بف اكسان

دهد. ایـ پقامز اگرچف خؾؼ را بف خقدش كسبت در ؿرآن، خدا خؾؼ پركده را بف ظقسای پقامز كسبت می

ؾرماید: خداوكد می صقد ـف خؾؼ با اذن خدا صقرت پذیرؾتف اشت.وفی بالؾاصؾف اذن خدا را متذـر میدهد می

]یاد ــ[ هـگامی را ـف خدا ؾرمقد: ای ظقسی پرس مریؿ، كعؿت مرا بر خقد و بر مادرت بف یاد بقاور آكگاه ـف تق 

شاختی، پس در آن ی[ بف صؽؾ پركده میرا بف روح افؼدس تلیقد ـردم... و آكگاه ـف بف اذن مـ، از گؾ ]چقز

دادی و آكگاه ـف مردگان را بف صد و ـقر مادرزاد و پقس را بف اذن مـ صػا میدمقدی و بف اذن مـ پركده میمی

كسبت ؿدرت هر ـاری را بف اكسان خدا كف ایـ مسلفف خاص، بؾؽف  18آوردی.اذن مـ ]زكده از گقر[ برون می

 دهد.می

 ر امام احلرمغاصؽال صفرشتاكی ب

ها را ـ تقحقد در ؾاظؾقت و جز ـ متذـر صدیؿ. در شطرهای گذصتف ظبقر جقیـی از خطقط ؿرمز اصعری

ــد، از امام جقیـی كسبت دو مسلفف یاد صده ـ جز و تقحقد ـ بف از آكجا ـف صفرشتاكی بر مبـای اصعری مشی می

 ــد.امام احلرمغ معسض اشت و اصؽال وارد می

 دیدگاه صقخ حمّؿد ظبده

دارد. او صقخ إزهر مك و دارای مؼامات « رشافة افتقحقد»ای بف كام ق( رشافف1919ظبده )درگذصتف 

و در مهان بروت . وی در تبعقدگاه آیدصامر میبفافدیـ اشدآبادی و از صاگردان شّقد مجالبقده اشت ظؾؿی 

 .دهدو پرورش مین را بف بقان و ؿؾؿ خقدش تقضقح گزیـد و آرشافف، كظریف امام احلرمغ را برمی

                                                           

 بف آیف یؽصد و دهؿ شقره مائده اصاره دارد.. 18
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هقچ تردیدی ــد و بیف حقاس خقدش، هستی خقد را درک میب كقیسد هر اكساكی با كظراو می

یا تقاكد با خردش بسـجد و آن را یابد ـف اؾعافی برخاشتف از اختقار دارد. او ایـ ـارهای اختقاری را میدرمی

 ــد.دهد و گر كف بف آن اؿدام كؿیاگر ظؼؾ او آن را تلیقد ـرد، آن ـار را اكجام می اكجام بدهد یا اكجام كدهد9

ؽراكی را در اختقار اكسان هناده و از او خقاشتف اشت ـف آهنا را در مسر خقدش بف قهای بخداوكد كعؿت

، ادیان بف دیگر ظبارتباصد. های آشامكی هؿ در راشتای مهغ هدف میـار بگرد9 ارشال رشقٓن و اكزال ـتاب

ها فغق خقاهد بقد. بر اكسان اكد ـف اگر كباصد، ارشال پقامزان و مؽؾػ شاختـهلی بر اشاس اختقار كازل صدها

های ایـ اشاس، ؿائؾ صدن جز، یعـی فغقیت و بقفقدگی كبقت اكبقا و رشافت رشقٓن و اكزال مهف ـتاب

ای ها چف وطقػفــد، پقامزان در ؿبال اكسانها را خؾؼ میاكسان آشامكی. بـابر كظریف جز، اگر خداوكد اظامل

 خقاهـد داصت؟

او آزادی  رود.ـالم حمّؿد ظبده مهغ اشت9 اگر ـسی بف جز ؿائؾ بشقد، اصؾ مهف ادیان زیر شمال می

ر شخـ، با ــد. بف دیگرشک را رد می ،صقد و با وجقد اختقار اكسان در خؾؼ اظامل خقدشاكسان را مـؽر كؿی

تقان بف دو خافؼ ـ اكسان و خدا ـ ؿائؾ صد. او خؾؼت اكسان خافؼ اظامل و ؾرض اختقار و آزادی آدمقان، كؿی

داكد. ؿدرت مستؼؾ را برای اكسان رشک میبف ؿائؾ صدن او بؾؽف  9داكدخدای آؾریدگار را رشک زیاكبار كؿی

خقد را از خدا گرؾتف اشتؼالفی كدارد و اكسان ؿدرت ؿدرت اكسان بر خؾؼ اظامل و آثار، در برابر ؿدرت خدا 

 اشت.

تـفا مذهب ـسب را تؽامؾ بخشقده ـف جز و تقحقد اصعری را رد ـرده و صقخ با ایـ تؼریر و تبقغ، كف

 12پرو امام احلرمغ صده اشت.

 م(1611مافزاكش ؾراكسقی )درگذصتف كقؽالس كظریف 

گقید: یک جسؿ در یک ؾقؾسقف ؾراكسقی مطابؼت دارد. او میها با كظریف ایـ دیدگاه ـسب اصعری

. صفرشتاكی در ـتاب ادؾؾ و ممثر كقست تقاكد تلثر بگذارد و بف ضریؼ َاْوفی روح در روحجسؿ دیگر كؿی

 در هـگام كؼد ـالم جقیـی، ظغ ایـ بقان را كقصتف اشت. 11افـحؾ

صقد، اثر ذاتی او هر ؾعؾی ـف از خمؾقق دیده می ،حال ـف جسؿ در جسؿ اثرگذار حؼقؼی و ذاتی اشت

تلثر خمؾقؿات در بـابرایـ، باصد كف ظؾت. كقست بؾؽف ظارضی او اشت و مهف ایـ تلثرها رشط و ابزار شبب می

                                                           

 .18-51رشافة افتقحقد، ص . 12

 .88، ص1ادؾؾ وافـحؾ، ج. 11
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دشت، ظؾت جابجایی ـتاب كقست بؾؽف خدا آن را جابجا  خقزد بؾؽف مؼاركف اشت.یؽدیگر از ظؾقت بركؿی

 دهد.ت هنادن بر ـتاب، خدا آن را حرـت میــد وفی مؼارن دشمی

ــد. در مثال دیگر ایـ كظریف ؿاكقن ظؾقت را كػی و ؿاكقن مؼاركف را بف تلثرات اصقا بر یؽدیگر متقجف می

ــد ــد بؾ خدا آن را روصـ میگقید: خقرصقد بف هـگام ضؾقع، زمغ را روصـ كؿیایـ ؾقؾسقف ؾراكسقی می

 11دارد.شؿ صام برمیچدارید، ایـ خدا اشت ـف آن را از تان را از چشؿ برمیو حتی صام ـف ظقـک خقد

 بـدی مبحث ـسبمجع

های گقكاگقكی در ایـ مقضقع اؿقال اصعری در تؼریر و تػسر كظریف ـسب، خقؾی اهبام دارد و دیدگاه

اكد اشت، گػتف مطرح و گزارش صده و بف دشت ما رشقده اشت9 از ایـ رو ـف كظریف یاد صده بسقار مبفؿ

 ـس شف اكدیشف ـسب اصعری، حال هبشؿی و ضػره كظام را كػفؿقد:هقچ

 ممّا یؼال وٓ حؼقة ظـده

 

 معؼقفة تدكق إػ إؾفام 

 افؽسب ظـد إصعري واحلال 

 

 19ظـد افبفشؿل وضػرة افـّظام 

شؿی یا ابقهاصؿ صده خمتؾػش شخـ گػتقؿ. حال هبهای بقانپرامقن ـسب و اهبام در آن و دیدگاه 

گقیقد حال، حال گذصتف صد. اكسان گقید تا صام میجباظی دومغ مطؾبی اشت ـف ـسی بدان واؿػ كشد. او می

 صقد و آیـده هؿ ـف هـقز كقامده اشت.گذصتف تبدیؾ میبف ای ـف اكگشت بگذارد، آن بر هر حلظف

ایـ ـف اكسان مراتب ظؾؿی را پؾف پؾف و شقمغ مطؾبی ـف هرگز ؾفؿقده كشد، ضػره كّظام اشت. ضػره یعـی 

تریـ حد ظؾؿی بف بآتریـ مرتبف آن بپرد9 بف دیگر ظبارت، ضػره یعـی تدریج ضی كؽـد و بف یؽباره از پایغبف

 پرش از یک مرتبف بف درجف بآتر.

 پردازم:پس از تقضقح دو بقت پقش یاده صده، بف ترمجف آهنا می

 / معؼقفی اشت ـف بف ؾفؿ صاحبان ؾفؿ كزدیک اشت. تی كداردصده ـف حؼقؼاز چقزهای گػتف

 ـسب اصعری و حاِل / هَبشؿی و ضػرٔه كّظام.

اكد ظبارت آكؼدر جمؿؾ اشت ـف با وجقد تالش اصاظره برای تقضقح آن، كتقاكستف« ـسب»اصطالح 

»... كقیسد: اظساف بف ظجز آكان میای در بقان مراد از آن بقاوركد تا آن جا ـف تػتازاكی با ـــدهروصـ و تعقغ

وإن مل كؼدر ظذ أزید مـ ذفؽ ذم تؾخقص افعبارة ادػصحة ظـ حتؼقؼ ـقن ؾعؾ افعبد بخؾؼ اهلل تعافی واجياده مع 
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 «.ما ؾقف فؾعبد مـ افؼدرة وآختقار

 14ایؿ.ما در آوردن ظبارتی ـف ؾعؾ اكسان را روصـ و خمتك بقان ــد كاتقان ماكده

ل، ظقب ظؿده دیدگاه ـسب كامػفقمی آن اشت تا آكجا ـف ؿاضی ظبداجلبار معتزفی بر آكان بف هر حا

اگر ـسی ازروی  11ــد.آن اصاره میبؾؽف كامعؼقل بقدن گرد و بف مهغ كؽتف یعـی كامػفقم بقدن اصؽال می

ـف مراد  باصداكصاف شخـ بگقید، حّؼ مهغ اشت9 یعـی دیدگاه ـسب آن گاهی ؿابؾ بررشی و كؼد می

 بر آن وارد اشت.ذاتی بقدن و كامعؼقل اصؽال امجال و كامػفقم  صک،بی پردازان آن روصـ باصد وكظریف

قشی، كسبت ضكگاران بف صقخ ضائػف، اشت ـف برخی تراجؿتذـر ایـ كؽتف آخریـ كؽتف در ایـ مؼال 

ــد ـف ایـ رصف آن را رها میاش بف كظریف ـسب مایؾ بقده اشت9 شپس اكد ـف در آؽاز حقات ظؾؿیداده

تقان آن داكشؿـد امامی مذهب را بف ایـ دیدگاه مایؾ و ؿائؾ داكست و ضائػف امامقف در مسلفف اكتساب اشت و كؿی

 ؿائؾ هستـد ـف در جای خقد بقان خقاهد صد. یـمرٕمر بغ إ و اختقار، بف كظریف ازج

 د.بف پایان رشق 15/9/87شازی ایـ تؼریر در آماده

 احلؿد هلل رب افعادغ
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