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  چكيده

پژوهشِ  . ترين معارف عالم هستي است ، دربردارندة ژرفDگفتار و كردار معصومان
و » اراده«كالم اسالمي، يعني مفهوم   پي آن است تا به بررسي يكي از مسائل مهمّ  رو، در پيش

بستگي ساختاري كه در رواياِت رسيده از ايشان  و هم jرضا  امام الهي، در پرتو بيانات » مشيت«
بديهي در استدالل عقلي، از حدوث   مباديبا استفاده از  jامام رضا. شود، بپردازد مالحظه مي
چنين ايشان اثبات كردند كه  گفتند و آن را از افعال خداوند متعال برشمردند؛ هم اراده سخن 

شناسي،  در مباحث خدا  ايشان ضمن بياناتي. ارادة خداوند، نه عين ذاتِ اوست و نه با علم او برابر
كرده و با   كالميِ دين مسدود روي را در مسائل و كج با ارائه براهيني محكم، راه هرگونه مغالطه

  .، مسير قرب بندگان را به سوي حق هموار ساختندDبيت بخش اهل ارائه سيرة هدايت
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  مقدمه
توسعه است، تا علوم آسماني و معارف گرچه علوم و معارف بشري همواره درحال تعميق و 

توان تصوركرد و نه به  وحياني از مجراي پرفيض واليت جاري نشود، نه ساماني براي آن علوم مي
هاي حساس معرفت كه  يكي از جلوه. توان اميد داشت ثبات علمي و عملي براي آن معارف مي

ها  شته و نظريات و افكار عالي آنرا به خود مشغول دا هاي شاخص  در طول تاريخ، نوابغ و انسان
هاي گوناگون و افكار  مشرب. را به سوي آن سوق داده، شناخت ماهيت اراده و مشيّت الهي است

يافته  متفاوت، شاهد صدق مدعاست كه با وجود نقاط اشتراك فراوان، نه تنها نظريات سامان
ي نمونه از نظر اشاعره، ارادة اند، بلكه همواره در معرض تألطم و دگرگوني هستند؛ برا نداشته

الهي صفتي ازلي و قديم است و اين با نظر معتزله و برخي اماميه كه اراده را صفت فعل و فعل 
دانند،  طور اشاعره اين صفت را زايد بر ذات و قائم به ذات مي همين. سازد دانند، نمي را حادث مي

ئم به ذات نيست، بلكه صفت فعل است و در حالي كه از نظر برخي اماميه و معتزله، اين صفت قا
اشاعره امر و اراده را متحد يا . از نظر بعضي اماميه، اين صفت عين ذات است، نه قائم به ذات

اشاعرة . دانند دهندة اراده مي گر و نشان كه اماميه و معتزله، امر را بياندانند، درحالي متالزم نمي
الهي را به علم خدا به ذات خود و به  فة اسالمي، ارادة متأخر مانند فخر رازي و غزالي، مثل فالس

گردانند؛ نظامي كه مورد رضايت اوست، اما متكلمان  مي نظام خير و فيضان نظام خير از او بر
اشاعره منكر داعي و وجود غرض در . متقدم اماميه، اشاعره و معتزله، نظر فالسفه را قبول ندارند

براي كسب (. دانند اميه و معتزله ارادة الهي را همان داعي ميفعل خداوند هستند، اما بعضي ام
  ).21 :1، 1364شهرستاني، : ك.ر  اطالعات بيشتر،

ابعاد گوناگوني دارد كه يكي از ابعاد مهمّ آن، بُعد فرهنگي،  jشكي نيست كه زندگي امام رضا
هاي  ها و فرقه تبداري از حريم عقايد اسالمي در برابر امواج سهمگين حمالت مك علمي و پاس

بررسي اين مسئله، كه از بُعد . مختلف به اصول و فروع اسالم در شرايط خاصّ عصر آن حضرت است
كنيم، بسيار سازنده،  گيرد، در شرايطي كه امروز در آن زندگي مي علم الهية آن امام نشئت مي

  .گوناگون استها و مذاهب  گشا و حاوي رهنمودهاي دقيق و ظريفي در برخورد با مكتب راه
كالم شيعه تلقي شدند،  ترين پاية استوار در نگاه انديشمندان، همواره مهم jامام رضا

 .كند جامانده از ايشان، استحكام اين جريان كالمي را به خوبي آشكار مي طوري كه سخنان به به
جاي روايات  بحث از اراده و مشيّت الهي، يكي از اركان و مباحث برجستة كالمي، در جاي

گاه به طور مستوفي و مبسوط، به منظور استخراج  مورد اشاره واقع شده، اما هيچ jحضرت
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رو آن است كه  مباحث خداشناسي بدان پرداخته نشده بود؛ بر اين اساس، هدف پژوهشِ پيش
بررسي كرده و كيفيت برخورد آن حضرت با پيروان  jگاه علميِ امام رضااين مسئله را از ن

  .مكاتب گوناگون در اين مسئله را مورد مطالعة دقيق قرار دهد

  »مشيت«و » اراده«معناي لغوي 
، )478 : 1 ، 1367 جوهري، ( معناي طلب و اختيار كردن به» رَوَدَ« ةلفظي عربي از ريش »اراده«

، چيزى آمد همراه با ماليمت در طلب و  رفت) 457 : 2 ق، 1399 فارس،  ابن(كاري،  اشتياق براي انجام
» مشيّت«از نظر برخي لغويان، ). 371  ق، 1412 راغب، ( است آمده» حكم«به معناي  وندخدا بارةدرو 

مشيّت البته ).  478 : 1 ، 1367 جوهري،(كردن آمده است  با اراده مرادف و به معناي خواستن و طلب
و اراده كمي با هم متفاوتند؛ مشيّت، صرفاً خواستن چيزى است، اما اراده، به سمت آن چيز رفتن و 

گفت مشيّت، مرتبة ضعيف اراده است كه با فعل فاصله دارد و   توان رو مى اقدام كردن است؛ از اين
  ).36ـ35: 1ق، 1412 عسكري، (اراده، مرتبة قوى مشيّت و متصل به فعل است 

  در كالم متكلمان و محدثان» اراده و مشيت الهي«
انديشمندان اسالمي، در مريد بودن خداوند متفقند، اما در اين «: نويسد عالمه حلّي مي

: ك.ر(» كه چيزي غير از آن بوده، اختالف دارند سان مشيّت است و يا اين مسئله كه آيا اراده، هم
انديشمند، همين بس كه در آثار برخي متكلمان  در درستيِ سخن اين). 401 ):ب(تا  حلّي، بي

نمايد كه اراده و مشيّت الهي، تفاوت چنداني ندارند و هر دو به يك معنا به كار  چنين مي
اي اراده را  هايى بين اين دو وجود دارد؛ براي نمونه، عده روند، اما در نظر گروهى ديگر، تفاوت مى

تا،  كلينى، بي(دانند  خواستن انجام يا ترك فعل مى علم به مصلحت يا مفسدة فعل، و مشيّت را
آن » وجود«معلول و متعلق اراده، » ماهيت«متعلق مشيّت، : چنين گفته شده است هم). 109 :1

  ).110ـ  109: 1تا،  كلينى، بي(است 
شْياء ثُم خَلَقَ خَلَقَ اللَّه الْمشيئَةَ قَبلَ األَ «: كه فرمودند jعالمة مجلسي ذيل روايتي از امام صادق

منظور از مشيّت، اراده نيست، بلكه مشيّت يكي از مراتب و اسباب «  :نويسد ، مي»األَشْياء بِالْمشيئَة
از ديدگاه برخي ديگر، ارادة خداوند حادث است و ). 145: 4ق، 1404مجلسي، (» وجود است

: تا تفتازاني، بي(فعل اوست مشيّت او قديم بوده و ارادة خداوند در فعلش، همان دستور و 
 الهيجي،(عبدالرزاق الهيجي معتقد است اراده، مشيّت و اختيار از هم منفك نيستند ) 73ـ54

حيات، قدرت، علم، اختيار، اراده، «: نويسد باره مي زاده آملي نيز در اين عالمه حسن. )48 :1364
  .)15 :1375آملي، زاده حسن(» تحسب مفهوم، غير از ديگري اس ها، هريك به  مشيّت و نظاير آن
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»در كالم امام رضا» الهي تاراده و مشيj  
نمايد  الزم مي Dشيّت الهي، رجوع به آراي معصومانجهت رفع اختالف در بيان اراده و م

كه در اين فراز  يكي از نكاتي. شود مورد استناد واقع مي jكه در اين زمينه، احاديث امام رضا
اراده و مشيّت دو مفهوم جداگانه ، jامام رضاكه در بسياري از روايات  شايستة تذكر است، اين

اند؛ از اراده و مشيّت در بيشتر  ها به صورت مفاهيم مرادف ياد نكرده تلقي شده و حضرت از آن
پس از  jكه امام رضا روايات حضرت، به عنوان مراحل انجام فعل ياد شده است، به طوري

  :فرمايند الرحمن مي عبد بن در خارج، خطاب به يونس يادآوري مراحل ايجاد يك شيء
مشيّت «: گفت. دانم نه، نمي: گفتم  »داني مشيّت چيست؟ آيا مي! اي يونس «

نه، : گفتم » داني اراده چيست؟ مي«: گاه امام سؤال فرمود ؛ آن»ذكر اول است
. تاراده، عزم بر چيزي است كه مشيّت به آن تعلق گرفته اس«: گفت. دانم نمي
گيرى و مرزبندى است؛ مانند  آن اندازه«: فرمود! نه: گفتم» دانى قَدَر چيست؟ مي

و قضا ـ حكم ـ محكم ساختن و وجود خارجى : سپس فرمود» .مقدار بقا و زمان فنا
  ).117 :5 ق،1404؛ مجلسي، 158 :1 ،1362 كليني،(» دادن است

است، اما اين » مشيّت«الي مراتبي دارد؛ خواستن و قصد اجم» خواست« اين اساس، بر 
  .شود گفته مي» اراده«تر شود، به آن  تر و تفصيلي خواسته وقتي محكم

كار است و معناي اراده،  معناي مشيّت، همت كردن به «: داينفرم ميايشان در روايتي ديگر 
 كه خداوند چيزي را ن مقدار و مشخصات عمل است؛ هنگاميـر، تعييدَكار و معناي قَ ام آنـاتم

كند، قضايش  رشكند و چون مقدّ رش ميكند و وقتي اراده كند، مقدّ مشيّت كند، آن را اراده مي
را به معناي  »اهللا شاء«چنين ايشان،  هم ).126 : 5 ق، 1404مجلسي،(» دهد كند و انجامش مي مي

 مجلسي، ؛ 150 :1  ،1362 كليني، ( اند آن مطرح كرده  ثبوت بر  به معناي را »اراد« و الفعل ابتداء
  ).122 :5 ق،1404

ين نمود در را چنين تبيين كرد كه نخست jتوان سخنان ژرف حضرت در حقيقت، مي
به صورت اجمالي است؛ بنابراين،  علميِ موجودات 1و مراد از آن، تعيّنت اوست افعال الهي، مشيّ 

تعيّن علمِي  ـ اي از مراحل نمود افعال الهي و متأخر از مشيّت است اراده نيز ـ كه مرحله
تر و نسبت به  اين تعيّن نسبت به مرحلة پيش از خود، اندكي تفصيلي. موجودات خواهد بود

                                                      
كند، به  چيزها امتياز پيدا مي هگردد و از بقي شيء با آن منفرد مي به معناي امري است كه ،تعين در فلسفه و كالم. 1

 .)63 :ق1408جرجاني،  ؛143 :1371فارابي، : ك.ر(ندارندگونه اشتراكي  طوري كه ديگر اشيا در آن هيچ
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مشيّت را تصميم بر انجام فعل، و  jمراحل بعدي، اجمالي خواهد بود؛ به همين دليل، امام رضا
  ).175 : 1 ، 1362 كليني،  :ك.ر(اند  اراده را اتمام و محكم ساختن آن تصميم، دانسته

  )تكويني و تشريعي(ارادة حتمي و عزمي 
ارادة . دانشمندان و متكلمان اسالمي براي خداوند، دو نوع اراده قائلند؛ تكويني و تشريعي

ناپذير و حتمي است، دربارة انسان به اين است كه اختيار و آزادي عمل داشته  تكويني كه تخلف
ار، اراده و آزادي داد و براساس آزادي او را باشد؛ به عبارت ديگر، خداوند متعال به انسان اختي

مكلّف كرد و مورد خطاب خود و دستورات خود قرارداد؛ اما در مقابلِ اين اراده، اراده وكراهت 
  .)123 :5ق، 1402طباطبايي، (تشريعي قرار دارد 

انسان در تكوين، آزاد آفريده شده و از سوي ديگر، ازدرون مجهز به عقل، فطرت و نفس 
چنين شيطان و نفس  ملهمه و از بيرون به هدايت انبيا و اولياي الهي آراسته شده است؛ هم

چنين انساني از جانب خداوند متعال مكلّف به . دهند امّاره، او را به بدي و عصيان سوق مي
پس براي فهم  .دستوراتي شده و از كارهايي منع گرديده است، و اين معناي ارادة تشريعي است

 سيدمرتضي،: ك.ر(الهي الزم است حتماً تفاوت ارادة تكويني وتشريعي روشن گردد ارادة 
  .)94 :17 ؛43 :9 ؛123 :5  ق،1402 ؛ طباطبايي، 231ـ229 : 2 ق،1410 

در پاسخ ، به خوبي تشريح شده است؛ ايشان تمايز بين اين دو اراده jامام رضا در روايات
اثر و  كار، ارادة خدا را بى معصيت و نافرمانىِ گناه آيا: به اين پرسش فتح بن يزيد جرجانى كه

  : ددنفرموكند؟  خنثى مى
ي؛ لذا عزم ةحتمى و يكى اراد ةيكى اراد ؛ت استبراى خدا دو اراده و دو مشيّ 

را خواسته و به چيزهايى   كرده كه انجام آن بينيم درمواردى، ازچيزهايى نهى مى
بينى كه آدم و همسرِ او را ازخوردن  آيا نمى. استرا نخواسته  كرده كه انجام آن   امر

خواست،  اگر نمى! خواست از آن درخت بخورند؟ كه مى فالن درخت نهى كرد، با اين
خوردند، بايد خواست آن دو بر مشيّت خدا كه  خوردند و اگر مى ها هم نمى آن

دهد  ور مىو نيز به ابراهيم دست. نخواسته، غلبه كرده باشد و خدا برتر از آن است
كه سرِ اين فرزند از  كند، ولى از سوى ديگر، اين را هم خواسته فرزندش را قربانى

اش اين بود كه  خواست كه اسماعيل ذبح نشود، الزمه تنش جدا نشود؛ اگر نمى
: 1تا،  ؛ كليني، بي151 :1، 1362كليني،( مشيّت ابراهيم بر مشيّت خدا غلبه كند

  ).101: 5ق، 1404ي، ؛ مجلس64 ق، 1398 ؛ صدوق،208
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اين روايت، ناظر به اين حقيقت است كه آنچه از بشرخواسته شده، بايد در مقام اطاعت و به 
كند؛ در غير اين  صورت اختياري انجام شود كه در نهايت، آن را از حالت جبر بودن خارج مي

اند و نبايد  تكوينيگونه امور،  قائدتاً اين. صورت، برخالف نظام آزمايش و زندگي بشر خواهد بود
انتظار داشت همواره با خواست خداوند همراه باشد؛ به عبارت ديگر، گاه چيزي مورد ارادة 

  .گيرد، اما خواست حقيقيِ خداوند نيست تكويني خداوند قرار مي
ناميد » عزم«و ارادة تشريعي را ارادة » حتم«در اين روايت، ارادة تكويني را ارادة  jحضرت

چه از  خواهد، اگر آن را مى كه انجامِ ابه اين معن ؛»ينهى و يشاء«: دوم گفته استة ارادة و دربار
جا نهى خدا، نهى تشريعى است، اما  در اين. آن نهى كرده و عدم وقوع آن را خواسته است

از حيث  دانسته،متعلّق به فعل  را تشريعى ةاراد jحضرت .تكوينى است ةاو خواست ةخواست
حضرت  گناهِداستان  ،براى موردى اين چنين حضرت. ته و غيرقبيح استكه زيبا، شايس اين
ارادة خدا كه  كرد، حال آن درخت نهى ةكه خداوند، آدم را از خوردن ميو آورد ميرا مثال  jآدم

 كند، زيرا خداوند، آدم را براى زندگى در زمين و جانشينىِ  كرد كه از آن ميوه تناول ايجاب مى
  .اوست تكوينىِ ةاو مخالف با اراد تشريعىِ ةاراد ،بنابراين ؛خود در آن آفريد

اين آيات قرآن در برشبهات بسيارى  گوي ، پاسخDبيت رسيده از اهل گونه سخنانِ  اين
اگر ؛ »و لَو شاء ربك آلمنَ منْ في األَرضِ كُلُّهم جميعاً« :يونس ةسور 99 ةمانند آياست؛ زمينه 

و لَو شاء « :نحل ةسور 9 ةو آي. آورند ايمان مى ،آنان كه در زمينند ةبخواهد، همپروردگار تو 
ت و خواسته در گونه كه مشيّ  بدين ؛شدند خواست، همگان هدايت مى اگر خدا مى ؛»لَهداكُم أَجمعينَ

تكوينى  ة خواست همه مؤمن باشند، به اراد ت تكوينى است و خداوند اگر مىاين آيات، مشيّ 
هام تناقض بين اين دسته از ببا اين توضيح، ا .گيرد او انجام مى ةخالف اراد ، اماكرد چنين مى

بندگانش   مردم را هدايت كرده و راضى نيست ةهم وند،خدا: آيات و آيات ديگر كه حاكى است
ت تشريعى گونه آيات، مشيّ متعال در اين وندت خداشود، زيرا خواست و مشيّ  رفع مى، كافر شوند

  .امر و نهى و برانگيختن و بازداشتن براى هدايت و ارشادكامل است ةاز ناحي
تعالي با ارادة انسان سنجيده شود تا  تر شدن موضوع، ضروري است كه ارادة حق براي روشن

  .در پرتو آن، به برخي ابهامات مزبور، پاسخ داده شود

  انسان ةارادارادة خداوند و 
  اين است كه در مقام منّت به انسان، اراده را به او موهبتيكي از نعمات بزرگِ خداوند 

نموده و او را صاحب اراده و مشيّتي كرده است كه اساسِ سعى و كوشش وي بوده و با اين نيرو 
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انسان در داشتن نيروى اراده مجبورخواهد بود؛ يعنى خواه . تواند به حركت خويش ادامه دهد مي
گردد، ناگزير بايد نيروى ارادة خويش  كه هرلحظه متوجه وي مى شماري ناخواه دراثر نيازهاى بى

؛ اما شكي نيست كه اراده و اختيار به مفهومى كه كار برد و نقص و نياز خود را رفع كند را به
. قابل برداشت است jمتعال راه ندارد و اين از كالم امام رضا درانسان وجود دارد، درخداوند 

حضرت نيز در ! هخبر دِ و بندگان وندخدا ةمرا از اراد: گفتم jام رضاام به: گويد يحيي بن صفوان
  :گونه وصف فرمودند پاسخ، ارادة خداوند و انسان را اين

، شود فعل واقع مي ،از آن پسكه  خواستِ باطنيمخلوق عبارت است از  ةاراد
تصميم و  ،فكر ،چه خداوند تأمل ،الغيرو اوست  احداث و ايجادِ وندخدا ةاما اراد

. منتفي است ،قصد ندارد و اين صفات از صفات ممكنات و از ساحت خداوند
! موجود باش: گويد است و نه جز اين و هنگامى كه به چيزى مى  ارادة خدا فعل
كه به لفظ و سخن با زبان يا تفكر و انديشه دربارة  شود، بدون آن پس موجود مى

گونه كه خود  داشته باشد؛ همان آن كه خالى از كيفيت و چگونگى است نيازى
: 1 ، 1362كليني، ؛ 119 : 1 ق، 1378 صدوق،  ( 1داراى كيفيت و چگونگى نيست

  ).137 : 4 ق، 1404 مجلسي،؛ 148 
جا صيغة لفظي نيست، زيرا خداوند  در اين» 2امر«آيد،  گونه كه از ظاهرِ روايت برمي همان

كه اراده و افعال خداوند  الفاظ مدد جويد؛ چنانمنزه از آن است كه براي تحصيل اوامرش از 
هيچ تشابهي با اراده و افعال مخلوقات ندارد، بلكه مراد از امر، حاكميتِ نظام و قوانين خداوند بر 
عالم هستي است و براي پيدايش چيزي در نظام هستي، فقط ارادة خداوند نياز است و هيچ 

، امرِ ابداعى، تكوينى و »كُن«ن ديگر، مراد ازكلمة علّت ديگري در تحقق آن دخيل نيست؛ به بيا
نورى، تمام موجودات برسبيل وجود » كُن«واسطه كلمة  به : كه گويند وجود منبسط است؛ چنان

  .)97 :  3تا،  بي مالصدرا، ( اند ابداعى، دفعة واحده ازذات حق صادر شده
ت از همان خطور و تصميم در اين روايت، با بيان متكلمانه، ارادة بشر را عبار jحضرت

آيد و سپس منجر به فعل خارجي توسط جوارح او  دانسته است كه ابتدا در روان پديد مى
تر، ارادة بشر در اين روايت، به معناي خواستِ باطني است كه پس از  گردد؛ به عبارت واضح مي

                                                      
 ألَنَّه ذَلك الغَيرُ إِحداثُه فَإِرادتُه عزَّوجلَّ اللَّه منَ أَما و الْفعلِ منَ ذَلك بعد لَه يبدو ما و الضَّميرُ الْمخْلُوقِ منَ اإلِرادةُ«. 1

 لَه يقُولُ ذَلك الغَيرُ الْفعلُ هي اللَّه فَإِرادةُ الْخَلْقِ صفَات منْ هي و عنْه منْفيةٌ الصفَات هذه و اليتَفَكَّرُ و اليهم و اليرَوي
 ». كَيف بِال أَنَّه كَما لذَلك الكَيف و التَفَكُّرٍ و الهمةٍ و بِلسانٍ النُطْقٍ و لَفْظ بِال فَيكُونُ كُنْ
 فَيكُونُ كُنْ لَه يقُولُ .2

ـــــــــــ
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قه در نفس انسان تصور فعل و تصديق به فايده و سازگاري آن با غرايز و طبايع، اشتياق و عال
گردد؛ اما ارادة مقام كبريايى،  شود كه موجب رجحان طرف فعل نسبت به عدمش مي حاصل مي

ايجادِ امرخواسته درخارج است و جز آن نيست، زيرا بشر جز اراده و تصميم، مقدمات ديگري 
از همان براى ايجاد و عمل الزم دارد، در صورتي كه ارادة خداوند، حتمي و قاطع است و عبارت 

جا كه ارادة خداوند  ازآن. كه به امرديگرى وابسته باشد تحقق خواست درخارج است، بدون اين
صفت فعل و ظهورِخواسته است و ارادة او حتمي و قاطع است، به قيد ديگري محتاج  متعال،

 حسيني: ك.ر(و يا تصميم است  منزه از نيروى تفكر يا همتنخواهد بود و ساحت او 
  ).115: 3، 1363همداني،

  :1يزيد بن عمير بن معاويه در روايتي آورده است
آيا دربارة اعمال : رسيدم و از حضرت پرسيدم jدر مرو به خدمت امام رضا

اراده و «: بندگان، مشيّت و ارادة خداوند، ساري و جاري است؟ حضرت فرمود
آن و  خداوند به رضايتدستور و  :از است ت خداوند در مورد طاعات، عبارتمشيّ

 :ي عبارت است ازصت خداوند در مورد معادن بندگان در انجام آن، و مشيّكر كمك
: پرسيدم» .دن از آن عمل و ياري نكردن بندگان در انجام آنكرنهي و خشمگين 

آري؛ بندگان هيچ كاري، چه «: دارد؟ فرمود »قضا« آيا خداوند دربارة اعمال بندگان
» .كه خداوند دربارة آن كار، قضايي دارد ايندهند، مگر  خير و چه شر انجام نمي

كند  معناي آن، اين است كه خداوند حكم مي«: معناي قضاچيست؟ فرمود: پرسيدم
عقابي كه در دنيا و آخرت به خاطر اعمالشان مستحقّ آن هستند، به  آن ثواب و

  ).124: 1ق، 1378صدوق، (» ايشان داده شود
حضرت ميان طاعت و معصيت تفاوت گذاشته  ردد،گ آنچه از روايت شريف مستفاد ميطبق 

 خداوند، ارادة او با هردو قسمش ـ تكويني و تشريعي ـ در و معتقدند، هنگام اطاعتِ انسان از
 كه از معصيت، تنها ارادة تكوينيِ خداوند دخالت دارد، با آن انجام فعلِ طاعت نقش دارد، اما در

بنابراين، ارادة  .از آن اكراه دارد بلكه اده نكرده،جهت تشريع، نه تنها معصيتِ آدمي آن را ار
 يابد، مگر هيچ فعلي وجود نمي، زيرا دو فعلِ طاعت و معصيت دخيل است تكوينيِ خداوند در هر

  .كه قضاي خدا درآن فعل جريان دارد آن

                                                      
  را مطرح »اراده«بخش مربوط به  ،نگارنده جهت تلخيص واست » جبر و تفويض« يمسئله يبارهيت دراصل روا. 1
  .كند مي
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  »اراده«متعلقات مفهوم 
كه خداوند متعال مريد  هاي اسالمي در اين تر اشاره شد كه بسياري از دانشمندان فرقه پيش

 ):ب(تا  حلّي، بي: ك.ر(متفق نيستند آن جايگاه اما در تفسير و تبيين است، اتفاق نظر دارند، 
ريق صحيح رجوع به مسلماً ط). 21: 1، 1364شهرستاني، : كسب اطالعات بيشتر براي. 401

ها و  نگري با توجه به همة عظمت، اهميت و برجستگيِ خاص در ژرف Dمعصومانروايات 
ها، حقايق وكشف تأويالت است، نه در فهم معاني از ظواهر؛ بر اين اساس در صورتي  دريافت اليه

توان نقش ثانوي و متأخر از بياناتشان قائل  ها به درستي فهم شود، ديگر نمي كه بيانات ژرف آن
نيز طبق مسلك خويش، گاه به صورت مناظره و گاه به صورت پرسش و  jامام رضا .شد

هاي كالمي خويش را دربارة اسما و صفات الهي ابراز داشته و با عنايت و توجه  هايي، نظريه پاسخ
و مجال هرگونه مغالطه را   كامل به شبهات و تحريفات منكران و دشمنان دين خدا، پاسخ گفته

بدين روي، جاي دارد برخي متعلقاتي را كه در ارتباط با مفاهيم اراده  اند؛ از مدعيان سلب كرده
  jو مشيّت الهي بوده است، با ذكر شواهدي از بيانات گهربار حضرت

  .ها ـ مورد بحث و بررسي قرار دهيم ـ براي تبيين جايگاه اراده و مشيّت در ميان آن

 تغاير علم و اراده

بودن خداوند تأكيد » عالِم«گوناگون، بر  هاي به بيان Dبيت اهلكريم و روايات  در قرآن
در . الهي است ترين معارف سان، معرفتِ علم خداوند متعال، يكي از نفيس شده است؛ بدين

ضمن اثبات علمِ نامتناهي براي پروردگار، عليّت علم الهي براي مخلوقات  Dمعصومانروايات 
بر پاية اين روايات، اراده و . داده شده است، و خلقت به اراده و مشيّت خداوند نسبت 1نفي

متكلمان اسالمي حال، برخي  با اين. او بوده است مشيّت، از صفات فعل خداوند و غير از علم 
ماهيت اراده و مشيّت خداوند با علم او را، مغايرِ هم ندانسته و در توجيه عقايد خود در اين باب، 

  .ها اشاره خواهيم كرد برخي از آناند كه به  نظريات گوناگوني ارائه داده

                                                      
م بود عال. ..خداوند ؛)139: 1، 1362كليني، ( »عالماً إِذْ المعلُوم ...اهللاُكانَ «: روايت شده jاز امام علي: براي نمونه. 1
كليني، ( »علْم ذَاتُه و المعلُوملَم يزَلِ اللَّه عزّوجلَّ ربنَا و الْ«: اند فرموده jو نيز امام صادق .گاه كه معلومي نبود آن

كه معلومي درحالي ،ذات او بود ،ماست و علم از ازل پروردگارِ ،وندخدا ؛)139 :ق1398صدوق، ؛ 107: 1، 1362
  .ود نداشتوج
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  علم و امر نظرية) الف

  :گويد شيخ مفيد مى
ارادة خداوند، علم اوست به . متعلّق ارادة الهى، كارهاى خدا و بندگان است

ها و انجام  نظام احسن يا مصلحت نهفته دركارها؛ علمى كه سبب آفرينش پديده
ارادة ازلى، همانا وصف ذات او  وصفِ ذات حق به. شود هاى معين مى كارها در زمان

گيرد، مراد آن است  وقتى ارادة حق به كارهاى انسان تعلق مى .به علم ازلى است
سان، ارادة خداوند  دهد؛ بدين كه خداوند، انسان را به انجام آزادانة كارها فرمان مى

مفيد، (يكى علم، يعنى آفرينش و ديگرى امر، يعنى تكليف : گردد به دو معنا باز مى
1993 ،18.(  

به بيان ديگر، ارادة تكويني خداوند نفس فعلِ ـ مخلوقات ـ اوست و ارادة تشريعي الهي، امر 
  ).3، 2جزء :6 تا، بي معتزلي،(به فعل يا همان اوامر و نواهي خداوند است 

  علم به مصلحت) ب

رايج گرديد » العلم بالمصلحه الداعيه«در دورة پس از شيخ مفيد، تفسير اراده به معناى 
از نظر قائالن به اين نظر، ارادة خداوند نوعي علم است؛ آن هم به ). 159: تا طوسي، بي: ك.ر(

 چنين تعريفي از اراده را اولين بار، ابواسحاق. مصلحت نهفته در فعل، كه همان داعي است
). 314): ب(تا  بيحلي، (دانست، نه زايد بر آن  وي اراده را خود داعي مي. نوبختي ارائه داده بود

بر اساس اين تعريف، منظور از ارادة خداوند، علم خدا به مصلحتِ نهفته در فعل است كه ايجاد 
: ك.ر(دانند و نه از صفات فعل  كند و به اين دليل، اراده را صفت ذاتى مى آن را ايجاب مى

را مصلحت  تعالى هم آن است كه هرگاه كارى و معناى مريد بودن حق ).159: تا طوسي، بي
گاه كه مصلحت دانسته، آفريده  كه اشياى عالم را به تدريج و آن دهد؛ چنان بداند، انجامش مى

  ).95): الف(تا  حلّى، بي(است 

  علم به اصلح) ج

بنابراين نظريه، ارادة خداوند، نفس داعى است و آن، علم الهى به اصلح است؛ يعنى اراده 
بدان كه «: نويسد عالمه مجلسى مي .امور نهفته است عبارت است ازعلم خدا به صالحى كه در

علم به خير و نفع : گونه كه بيشتر متكلمان شيعه برآنند عبارت است از متعال، همان  ارادة خداى
مجلسي، (» كند تر است و وراى علم، چيزى را نسبت به خداى متعال، ثابت نمي و آنچه صالح

  ).137: 4ق، 1404
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تعالى، عين علمِ او به نظام  اند كه ارادة حق گفته معنا تصريح كرده و حكماى الهى نيز بر اين 
؛ 97ـ93: ق1315سينا،  ابن(رود  احسن است و اين علم، منشأ آفرينش جهان به شمار مي

ذات خود آگاه  خدا مُريد است، يعني او از« :مالصدرا نيز گفته است). 316: 2تا،  مالصدرا، بي
داندكه اين نظام چگونه به صورت قطعى  به نظام خير، برخيزد و مىاست و از علم به ذات، علم 

 اسفارهاي مختلف  وي اين سخن را در بخش. )316: 6تا،  مالصدرا، بي( »پذيرد تحقق مى
شرح نيز آن را در ) 42: 1372سبزوارى، ( آورده، وحكيم سبزوارى) 331: 6تا،  مالصدرا، بي(

  .پذيرفته است االسماءالحسنى
ه هرچند در ميان متأخرين از شهرت بسزايى برخوردار است و حتى محقّق اين نظري

 :1تا،  بي خراسانى، محقق(بر اين نظر صحه نهاده است » اتحاد طلب و اراده«خراسانى در بحث 
جايي كه علم خداوند عين  و از آن ، اما چنين تفسيرى از اراده، در واقع انكار اراده است،)66ـ 65

انسان براي شناخت علم خداوند همچون معرفت ذات مقدس او، هيچ راهي ذات مقدس اوست، 
كه خداوند  پس چنان. كه خود خداوند معرفت خودش و علمش را به او عطا كند ندارد جز اين

گونه كه  اي بشناساند، او به خداوند و عالم بودنش معرفت خواهد داشت، همان خودش را به بنده
  .اند شده بدين شناخت نايل Dائمه اطهار

ترديد علم الهي با ارادة الهي تغاير دارد و با آن  ، بيDاز نظر روايات رسيده از معصومان
در مجلس  jكه امام رضا گونه ؛ همان1سان نيست، زيرا ارادة پروردگار از صفات فعلِ اوست يك

ار مأمون براى سليمان مروزى، متكلم برجستة خراسان كه معتقد بود اراده عين علم پروردگ
  : است، فرمودند

اراده و علم مساوي نيستند، چراكه نفيِ معلوم به معناي نفيِ علم نيست؛ در 
شود، زيرا اگر چيزي اراده نشود،  حالي كه با نفي مراد، بودنِ اراده هم نفي مي

بود؛ در حالي كه علم ثابت است، هرچند معلوم نباشد   اراده در كار نخواهد
  ).186: 1ق، 1378صدوق، (

آيا : پرسيدم jاز علي بن موسي الرضا: بشار نقل شده  بن در روايتي مشابه از حسين  و 
داند كه اگر موجود شود چگونه خواهد شد يا امور  خداوند چيزي را كه موجود نشده، مي

  :داند؟ حضرت فرمودند غيرموجود را نمي
اوند خد. كه موجود شوند متعال، عالم به اشياست، پيش از آن  همانا خداوند

» كنيم دهيد استنساخ مي همانا ما آنچه را شما انجام مي«: فرمايد متعال مي
                                                      

  .در ادامه خواهد آمد ،صفت فعل يا ذات بودن اراده ةروايات رسيده در زمين. 1
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اگر بازگردانده شوند، دوباره به آنچه از «: فرمايد و دربارة دوزخيان مي) 29: جاثيه(
آيا در «: گاه كه فرشتگان گفتند و آن) 28: انعام(»اند، بازخواهند گشت آن نهي شده

ها بريزد، در حالي كه ما  كه در زمين فساد كرده و خوندهي  زمين كسي را قرار مي
: ، خداوند فرمود)30:بقره(»كنيم گوييم و تقديس مي با ستايش تو را تسبيح مي

پس علم خدا از ازل و قديم، ). 30:بقره(»دانيد دانم آنچه را شما نمي همانا من مي«
خداوند، اشيا را  »كَبِيرا علُواً تَعالَى و ربنَا اللَّه فَتَبارك«. پيش از خلق اشيا بوده است

و . هاست ها پيش از خلقِ آن طبق مشيّت و خواست خود آفريد و علمش به آن
  ).118: 1ق، 1378صدوق، (پروردگار ما از ازل، دانا، شنوا و بيناست 

پس بودن و نبودن همة امور ممكن، از ازل به علم ذاتي، براي خداوند متعال مكشوف است؛ 
گيرد، براي خداوند مكشوف است  نيز آنچه بعد از نبود، اراده و مشيّت خداوند بر بودنش تعلق مي

  .و خداوند جاهل برآن نيست كه چگونه خواهد شد
كه خلقشان  آيا خدا به اشيا پيش از آن: نوشت jها، ايوب بن نوح به امام رضا افزون بر اين

كند؟ كه در اين  ها را اراده مي ت كه آفرينش آنكند، عالم است يا علم او به اشيا هنگامي اس
در پاسخ وي به  jخواهد بود؟حضرت هاصورت، علمِ او به مخلوقاتش به هنگام خلق و ايجاد آن

ها عالم است؛  كه اشيا را خلق كند، به آن خداوند از ازل پيش از آن«: خطّ مبارك خويش نوشتند
  ).118: 1ق، 1378؛ صدوق، 107: 1، 1362كليني،(» همانند علمِ او به اشيا بعد از خلقتشان
شود اين است كه ارادة آفرينش و عدم آفرينش اشيا هيچ  آنچه از اين روايات مستفاد مي

اين موضوع با توجه به حقيقت علم كامالً روشن است، زيرا با توجه . تأثيري در علم خداوند ندارد
ست و معلومات در مرتبة علم، به هيچ نحو، وجود يابيم كه علم غير از معلوم ا به حقيقت علم درمي

و ثبوت و تحققي ندارند؛ پس معلوم هيچ نقش و مدخليتي در تحقق علم ندارد، بلكه علم ثابت 
براي «: حضرت در حديثي به اين حقيقت تصريح فرمودند. است، هرچند معلومي در كار نباشد

گاه كه مألوهي نبود؛  قيقت الوهيت بود آنگاه كه مربوبي نبود؛ ح خداوند معناي ربوبيت بود، آن
  ).253: ق1413؛ مفيد،15: 1ق، 1378صدوق، (» كه معلومي در كار نبود معناي عالم بود، درحالي

را در قالبي منطقي بدين  jتوان به شيوة متكلمان، نتيجة بيان حضرت جا مي در اين
امور محال را نيز دربر  علم خداوند، همة امور موجود و معدوم و حتي: صورت تقرير نمود

. ها، در عرض هم علم دارد هاي ممكن و همة اطوار ممكن آن گيرد و خداوند به همة نظام مي
گاه به وجود نخواهد آمد، عالم است و  تقدير فرموده و اموري كه هيچ  زمان، به آنچه خداوند، هم

علت تحقق نظام خاصي از هاي ممكن را ندارد؛ پس علم،  علم او اقتضاي تعيّن هيچ يك از نظام
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هاي ممكن نيست؛ در نتيجه، تعيين نظام يا تغيير و تبديل در مخلوقات، هرگز  ميان ساير نظام
آنچه . شود، چراكه ممكنات در مرتبة ذات و علم او نيستند موجب تغيّر در علم ذات خداوند نمي

ت، بلكه اراده و مشيّت شود، علم خداوند نيس بخشد و سبب تحقق آن مي نظام ممكن را تعيّن مي
  .اوست

 اراده و مشيت الهي، متصف به كدامين وصفند؟

صفات ذات، . صفات ذات و صفات فعل: دانند متكلمان، صفات خداوند را دو قسم مي
علم، : اند كه عين ذات وثابت در ذاتند و اتصاف خداوند به ضدّ آن محال است؛ مانند صفاتي

اند كه عين ذات خداوند نبوده و ثابت هم نيستند؛ به  فاتياما صفات فعل، ص... قدرت، حيات و
 ...خشم و رضا، عفو و انتقام، قهر و لطف و: مانندتوان خدا را به ضدّ آن متصف كرد؛  عالوه، مي

  ).27: تا صدوق، بي(
جزء صفات ذاتِي خداوند » اراده«پس از ذكر اين مقدمة كوتاه، كالم در اين است كه آيا 

 در صورتي كه از صفات ذاتي باشد، آيا زايد بر ذات است يا عين ذات؟ فعليِ او؟است يا صفات 
به اصلح و عين ذات است و غير از اين  علمِ وند،خدا ةكه اراد اند متكلمان بر اين عقيدهبرخي 

 ةكه اراد ، قول ديگري است و آن اينرأي اين در مقابلِ  .كنند چيزي را براي خدا اثبات نمي ا،معن
فورك،  ؛ ابن447ـ439: ق1408الجبار،  قاضي عبد( نه از صفات ذات ،از صفات فعل است خداوند

علم، قدرت، حيات، اراده، : گانه گروهي ديگر چون اشاعره، اراده را يكي از صفات هفت). 69: تا بي
  ).94ـ79: ق1369 جويني،(اند  سمع، بصر و كالم دانسته

 :دنفرماي ميحضرت در روايتي  .عناي دوم استنيز در اين معناها، روي م jامام رضاتكية 
چنان  هم وندكند خدا  گمان  كسي پس اگر ؛استوند ـ خداـ  از صفات افعال ،مشيّت و اراده«

؛ 109: 1، 1362؛ كليني،338 : ق1398صدوق، (» پرست نيست او يگانه ،خواستار و خواهان است
  1).145: 4ق، 1404مجلسي، 

كه در عين سادگي، رواني و قابل فهم بودن، حاوي نكات دقيق  jبا دقت در كالم حضرت
يابيم كه تعلق اراده به ذات ازليِ خداوند محال است، زيرا  علمي و منطقيِ بسياري است، درمي

در  jحضرت. گيرد؛ پس اراده، صفت ذات و ازلِي خداوند نيست اراده، تنها به امور حادث تعلق مي
از سوي خداوند، همان ساختن است و » كُن « فرمايند كه حقيقت  مي اين روايت به اين نكته اشاره

                                                      
  .ورت ضمني به اين مسئله اشاره داردبه ص ،»اراده خداوند و اراده انسان«خش در ب روايت ديگري نيز. 1
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ايجاد و  « ، معادل »فَيَكون  كُن « رو  است؛ از اين  شود، در حقيقت مصنوع ساخته مي» كُن « هرچه با 
الهي، صدايي نيست كه با » كُن « ). 21 :1ق، 1406عطاردي،(» بلسان نطق  ال و باللفظ «است؛ » وجود

  . ه شود، ندايي نيست كه به گوش برسد و لفظي نيست كه بر زبان جاري شودگوش شنيد
بدان استدالل  jاي كه امام رضا ة شريفهآي ظاهرِ ازـ  صفت فعل است ،ارادهـ  اين مطلب

» ذاإ«به در اين آيه، اراده  كه از آن جمله اين ؛به خوبي قابل استفاده و استنباط استكرده، نيز 
ذات  وصفِاگر اراده ؛ )82: يس( »فَيكُونُ كُنْ لَه يقُولَ أَنْ شَيئًا أَراد إِذَا أَمرُه إِنَّما«: شده است مقيد
  .براي شروع و آغاز زمان چيزي است »ذاإ«در حالي كه  ،بايد همواره موجود باشد ،بود مي

افزون بر عدم پذيرش ذاتي بودن وصف اراده، زايد بر ذات بودن آن را هم عقيدة  jحضرت
باطلي تلقي كرده و به نكتة اساسي و مهمي دربارة چنين اعتقاد باطلي ـ كه صفات خداوند 

  :كنند متعال زايد بر ذات است ـ اشاره مي
 ثُم ء شَي علَى واليتنَا منْ لَيس و  أُخْرى هةًآل اللَّه مع اتَّخَذَ فَقَد بِه دانَ و ذَلك قَالَ منْ

 يقُولُونَ عما تَعالَى لذَاته بصيراً سميعاً قَديماً حياً قَادراً عليماً عزَّوجلَّ اللَّه يزَلِ لَمj قَالَ
  ).119: 1ق، 1378صدوق، ( كَبِيراً علُواً الْمشَبهونَ و الْمشْرِكُونَ

اگر صفات خداوند افزون بر ذات باشد، بايد منظور حضرت از اين گفتار، بدين قرار است كه 
مانند ذات خداوند، قديم و ازلي باشد؛ در اين صورت، بايد معبود ديگري را در كنار خداوند 

آن امر محدود  متصور شد، در حالي كه تصور تعدد و كثرت در هر امري، مستلزم آن است كه
پس ذات الهي به . باشد و هر امر محدودي، مخلوق است، در حالي كه خداوند چنين نيست

چيزي جز ذاتش نيازمند نيست و اگر صفاتش زايد بر ذاتش باشد، از دو حال خارج نيست، زيرا 
ـ  jآن صفات يا قديمند يا حادث؛ اگر قديم باشند، تعدد قدما الزم است و به تعبير امام رضا

اتَّخَذَ فَقَد عم ةً اللَّههـ چنين امري محال است، و اگر حادث باشند، به بداهت عقل باطل  أُخْرى آل
  .است، زيرا در اين صورت، داراي نقص و نياز خواهد بود

با  jبحث بر سرِ حادث بودن اراده يا صفت ذات يا قديم بودن آن، در مناظرة امام رضا
  : مطرح شده استسليمان مروزي به تفصيل 
 مطرح داري، ذهن در كه را سؤالي« :به سليمان مروزي فرمودند jامام رضا

 و حيّ مانند را اراده كه دربارةكساني فرماييد مي چه: كرد عرض سليمان .»!كن
 jرضا آورند؟ امام مي حساب به خداوند براي صفت و اسم قدير و بصير و سميع

 خلق به خداوند ارادة و مشيّت چون: گوييد مي شما«  : فرمودند او پاسخ در
 گاه هيچ ولي شدند، گونه به گونه و آمدند پديد اشياء گرفت، تعلق موجودات
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 اين. شدند مختلف و حادث اشياء است، بينا و شنوا خداوند چون: گوييد نمي
 »نيست خداوند قدير و بصير سميع، صفات مانند اراده كه است دليل شما گفته

  ).396: 2ق، 1403؛ طبرسي، 445 :ق1398   ؛ صدوق،179  :1ق، 1378 صدوق،(
درحقيقت بيان علّت » گوييد شما نمي... گوييد و شما مي«: كه فرمودند jمنظور امام رضا

گونه كه اراده ازصفات فعل  تفاوت صفت اراده با ديگر صفات سميع، بصير و قدير است؛ بدين
شود؛ افزون  از صفات ذات خداوند است كه از ذات حق انتزاع مياست، اما سميع، بصير و قدير 

ها به عدم زماني  دهندكه علت حدوث اشيا و مسبوقيت آن كه حضرت با اين سخن نشان مي برآن
كه اشيا درآن زمان نبودند و پس ازآن پديد آمدند، آن است كه پيش از اين پديدار شدن يا به 

آمده نيز  گوناگون بودن اشياي پديد   كه علت اي باشد، چنان تعبير ديگر حادث شدن، بايد اراده
ها،  هاي گوناگون به اين اشيا بوده است؛ بنابراين اشيا حادثند، چون پيش ازحدوث آن تعلق اراده

ها تعلق گرفته است؛ نيز اشيا اختالف دارند، چون ارادة خداوند  ارادة خداوند وجود داشته و به آن
اي خود بايد حادث و  بنابراين، چنين اراده. گوناگون است  گيرد، بلكه نمي ها تعلق سان به آن يك

گونه نيستند، زيرا پيش از اين  اين) بينا( و بصير) شنوا( اما صفات سميع. مسبوق به عدم باشد
چنين  هم .ازلي و قديمند، بلكه دو صفت، عدمي نبوده است؛ پس اين صفات حادث نيستند

گونه نيز نيستند، چون خداوند متعال هنگامي كه صداهاي  به و گونه صفات سمع و بصر، مختلف 
هاي متفاوت وجود  مختلف وجود نداشت، يعني در ازل، سميع و شنوا بود؛ نيز هنگامي كه ديدني

  .نداشت، يعني در ازل، بصير و بينا بود
  :گفت jگاه سليمان مروزي به حضرت آن

حضرت به او پاسخ . ـ بود پس خداي متعال همواره مريد ـ داراي اراده
: سليمان پاسخ داد» ارادة خداوند چيزي غير از ذات اوست؟! اي سليمان« : دادند
  صورت، تو همواره با خداوند چيزي را ثابت در اين« : حضرت فرمودند! آري
سليمان عرض » .كه غير از اوست و همواره با او هميشگي و ازلي است اي كرده
گويي آن  پس مي«: حضرت فرمودند! زي را ثابت كنمخواهم چنين چي نمي: كرد

» حادث است؟بلكه  اي است كه ازلي نبوده، چيزكه غير از خداوند است، اراده
در اين هنگام، . منظور من اين نيست كه اراده حادث است! نه: سليمان گفت

پس از  jحضرت...گويي شده بود  سليمان در سخنان خود آشكارا دچار تناقض
هر ، زيرا اراده حادث است! سليمان « : ه مسئله را مروركرده و گفتندآن، دوبار

 »چيزي اگر ازلي نباشد، ناگزير حادث است و اگر حادث نباشد، لزوماً ازلي است
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؛ 396: 2ق، 1403؛ طبرسي، 445: ق1398  ؛ صدوق،179  :1ق، 1378  صدوق،(
  ).177: 49ق، 1404مجلسي، 

  استناد حدوث اراده به امر بديهي
با ارجاع و  ،نظري است يكه امر ،الهي را ةحدوث اراد jحضرتشد،  كه روشن نهوگ همان

ده كركه اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است، قابل فهم و پذيرش  ،استناد به اين امر بديهي
شود نه ازلي  چنان كه نمي هم ،شود، هم ازلي و هم حادث باشد بنابراين، شيء واحد نمي ؛است

ازليت و حدوث، نقيضِ يكديگرند و هر دو طرِف نقيض از يك موضوع رفع يا . دثباشد و نه حا
كه اين مطلب را  رفع دو طرف نقيض، مستلزم جمع آن دوست؛ چنان، زيرا شوند سلب نمي

  ).53: 1، 1388سينا،  ابن: ك.ر. (سينا به دقت بررسي كرده است ابن
تحقق مراد خود است، اما به موجودي كه  اي علتِ ازلي بودن اراده ممتنع است، زيرا هر اراده

متعال، ازلي است و همواره  ذات خداي، زيرا گيرد اي تعلق نمي ازلي باشد، ذات ـ خداوند ـ اراده
كه پيش از وجودش عدمي باشد؛ به ديگر سخن، وجود او مسبوق به عدم  بوده است، بدون آن

اي پيدايش و وجود يافتن نيازي ندارد، چنين موجودي با ويژگي ازليت، به تعلق اراده بر. نباشد
اما درمقابل، متعلق اراده كه همان مراد يا فعل خارجي است، محال است كه ازلي باشد 

  ).79: 1388آملي،  جوادي(

  گيري نتيجه
  :روشن گرديد كه jبنابر مباحث مبتني بر روايات امام رضا

 .استميان علم و اراده و مشيّت الهي، از نظر مفهومي تفاوت . 1
  .شود تقسيم مي» تشريعي«و » تكويني«ارادة الهي به . 2
  .ارادة الهي، از صفات فعل خداوند است و عين ذات و عين علمِ خداوند نيست. 3
دانند،  كه ارادة خداوند را همان علم به اصلح و عين ذات الهي مي نظر برخي متكلمان . 4

 . صحيح نيست
تعالي است، زيرا اراده حادث است و  حدوث ذاتي باري اگر اراده، صفت ذات باشد، مستلزم. 5

آيد، در حالي كه ذات حق، قديم است؛ پس اراده، صفت فعل  از حدوث آن، حدوث ذات الزم مي
 .است، نه ذات

آيد، زيرا مراد از اراده جدا  الزم مي) مراد(اگر اراده را صفت ذات بدانيم، قدم عالم . 6
  .ت، نه ذاتشود؛ پس اراده، صفت فعل اس نمي
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ها بايد همراه دليل و قرينه باشد، وگرنه ظاهر  تأويل روايات و عدول از معناي ظاهري آن. 7
ها حجت است؛ از اين روي، تأويل گروهي از متكلمانكه معتقد به ذاتي بودن صفاتند، درست  آن

ند منظور از كنند و معتقد نيست، زيرا ايشان، روايات دالّ بر فعل بودن صفت اراده را تأويل مي
روايات، آن است كه ارادة خداوند مانند ارادة بندگان، كيف نفساني نبوده و در خارج بين علم به 

اي نيست؛ برخالف ارادة بندگان كه پس از موازنه و علم به صالح،  اصلح و وجود فعل، فاصله
شت كه اين اما بايد توجه دا. كيف ديگري به نام اراده بين فعل و علم به صالح فاصله است
  .، ناسازگار استDتوجيهات، با ذكر اخبار مذكور و روايات بسيار ديگري از ساير ائمه
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