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چکیده

رابطهی «علم» و «اراده» در انساا و دداوند کیی ا مساایلی ا اه که در میامخ مف ل
فلسایی و کالمی مررد مداهه هاار راف ه ا اهن نراا ار حاضاا با س ا اه ما رابطهی «علم»
و «ارادهی» دداوند را در می خ کالمی حله که میااث دار می خ کالمی بغداد ا اااه و
بزررا س با فلسیههای ینری و ااااق و میامخ مف ل

کالمی بهوکژه مع زله و اااعاه

سااناکی عمییی دارند بار ای کندن در نراا ار حاضاا ا ا ااااره به عناکه م یلما اکن
می خ به سثار مع زلهی م أدا نشاا داده ااده ا اه که محیو یر ای و فاضار ایرری
دکدراه ابرالحساین براای را در باا ارادهی الهی هبرل کادهاندن محیو حلی در مرضاعی
م عادلما س را مأکید نسبی کاده ا ه؛ اما عالمه حلی مرضع کیسانی در اکن باا ندارد
بهیرریکه در سثار اب داکی درکش اافن برااای را مراادکو کاده ولی در سثار بعدی
س را دالی ا ااایال نمیداندن ا اکن رو میمرا ادعا کاد که بادی محلیرهای یشاین
❖ تاریخ دریافت 98/8/13 :؛ تاریخ پذیرش98/12/15 :

1ندانشجری دک ای فلسیه وکالم ا المی مؤ سۀ ژوهشی حیمه وفلسیۀ اکاا (نویسنده مسئول)  Mh.ahdejadid@yahoo.comن
2ن دک ای فلسیۀ ا المی دانشگاه عالمه یبایباکی Reza.rahnama@gmail.com
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مانند سنچه ابینه اااامی یه  1991و  )1994ارایه داده ا ااه نیرااا هاکی داردن در ان ها
دکدراه اکن می خ در دو میام «ثبرت» و «اثبات» ار کابی ااده ا اهن در میام اثبات نشاا
داده ااااده ا اااه که کالم اکن بزررا دالی ا «ابهام» و «اضاااطااا» نیساااهن ا ا ا
ان یادهای سنا به فال اایه و بهشاامیه بار اای اااده ا ااهن در میام ثبرت نیز به مماکز میا
صایات علم و اراده اداد ه ااده و نشاا داده ااده ا اه که ا ا دززت بزررا می خ
حلاه و بادی فیلسااارفاا ماأدا سناا ماانناد مالصااادرا باای اثباات کگاانگی علم و ارادهی
ذامی) دداوند ناممام ا هن
واژگان کلیدی :اراده الهی علم الهی می خ حله عالمه حلی دراجه یر ین
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مقدمه

کیی ا مساایلی که همراره مرجه الهیدانا مسالما را به درد جلخ کاده اکن ا اه که
رابطهی میا «علم» و «درا اه» الهی ییساهن باای ملال سکا درا اه الهی هما علم او
کا حاله داصای ا س ا اهد در الهیات اایعی اکن بحا اابیهای دکاکنه داردن در ک خ
حدکلی م یدم اایعی مانند الیافی و ال رحید منیرل ا اه که بکیییا بن َیعیین ا امام صاادق
ع) می ا اد که سکا «علم» و «درا اه» الهی دو ییزند کا ک

ییزد امام ع) ینین ا ا

ا هکری الْم ِیشاایةیۀ»ن اا ا باای اکن میاوت به اافنا رو ماه ا اا شااهاد
میدهند« :الْعِلْمک لی ْی ی
میکنناد و در ان هاا میافزاکناد« :عِلْمک اللَّاهِ الساااَّاابِوک لِلْم ِیشااایةیاۀِ» کلینی 1407ق109 :1 :؛
ابنبابرکه 1398ق)146 :ن ا

اارکی دکگا در رواک ی ا حتااات رضااا ع) معبیا «مشاایۀ

ن عِبیادِهِ وی میا َیریادی وی اایا یَ الطَّاعیۀی
را ییۀی مِ ْ
العلم» سمده ا اهن اکشاا میفاماکند« :هیدْ اایا یَ اللَّهک الْمیعْ ِ
وی َیریادیهیا مِ ْنهکمْ لِأی َّ الْم ِیشا َّیۀی م ِیشا َّیۀک الْأیمْاِ وی م ِیشا َّیۀک الْعِلْم» علی بن مر اای ع) 1406ق)411 :ن
ا ا دورا حتااارر و در میاا اماامیاا م یادم م یلمی کاه در سثاارل میاارا علم و
ارادهی الهی باه یشااام میدررد ابرا اااحااق نربف ی د :اواکار ها یهاارم) ا اااهن وی
دربارهی حو م عال مینرکساااد« :و هر ماکد َی کعلم المرااالحۀ فی فعر فیدعره علمه لی
کجاده» نربف ی 1396ل)39 :ن
در میاا م ییاا ییا اااایعی نیز اکن مساااألاه همراره مطاح برده ا اااهن در میاخ
اع زال بادی میاکاات حااکی ا س ا اااه کاه ابرعلماا جااح( د255 :ق) مع یاد برده
اراده ا

ااان علم ا اااه را ی 1407ق)179 :3 :؛ ارایاه بناا با بادی رزارلهاا وی

ارادهی حو م عال را اید با ذات میدانس ه ا ه ابن مالحمی 1390ل)218 :ن ابرالیا م
کعبی د319 :ق) مع یاد برده کاه ارادهی حو م عاال عباارت ا ااااه ا  :علم داداوناد باه
افعاالش کاا اما او باه دکگاا

ابرحااماد یزالی 1409ق66-65 :؛ عالماه حلی 1382ل:

)30ن مااد او نیز ا «علم به فعر» س ا ه که دداوند ا روی هر س را مامیخ نمیارد
همادانی 1384ق)434 :ن ارایاه او نیز ماانناد جااح( ابرا اااحااق نظّاام د221:ق) و
ابرهذکر عالف د227 :ق) ارادهی انساااا را اید با داعی میدانساااه؛ ولی وجرد ینین
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ایدی را ا دداوند االخ میکاد ابن مالحمی )218 :1390ن در میابر بادی مع زلیا
مانند ابرعلی جکبّایی د303 :ق) ابرهاااام جکبّایی د321 :ق) و هاضاای عبدالجبار همدانی

1

د415 :ق) مع ید بردند که ا اا ااا اراده میرلهای ا جنا علم و داعی نیساه همدانی
1965م :6 :اإلرادة10-8 :؛ را ی 1411ق392-391 :؛ عالماه حلی 30 :1382؛ بر عیماا
)241-238 :1395ن بِشاااا بن مع ما د210 :ق) کاه بادالف م یلماا ماذکرر م علو باه
مع زلۀ بغداد ا ااه نه براااه عییدهای میاکباا م تاااد دااااهن عبدالجبار ا هرل وی نیر
میکناد کاه بِشاااا باای اراده دو وجاه م رااارر برد :جنباهی ذامی و جنباهی فعلین در بکعاد
ذامی وی با اکن باور برد که نمیاارد کسای ا مرالحه و دیاکّه فعلی سراه باااد ولی
س را اراده نیناد همادانی 1965م :6 :اإلرادة)4 :ن بادکهی ا اااه کاه در ینین دکادرااهی
علم و اراده به کیدکگا یرند میدررندن م یلم فیلساارفمآا مع زلی ابرالحسااین برااای

د436 :ق) نیز در دکدراهی مشااابه ارادهی الهی را «داعی حو م عال» میدانسااهن داعی
نیز ا نگاه او عبارت ا اه ا « :علم دداوند به مرالحه نهی ه در فعر»ن ا سنجاکیکه علم
دداوند عین ذات او ااه ارادهی داعی) او نیز عین ذات او دراهد بردن در ادامه بیشا ا
به ااح دکدراه او دراهیم ادادهن
بادالف بسیاری ا مع زله اااعاه در میام نیی کگانگی علم و ارادهی الهی باسمدند
و ارادهی دداوند را منحا ا علم وی دانسا ندن بزررا ااااعاه 2مانند ابرالحسان اااعای
1ن بهعنرا نمرنه عبدالجبار مینرکسااد ّ « :العالم بأ ّ له فى الشاایَ نیعاا هد کبیى عالماا به َوهاماا کلیاة و ز کاکده ثم
کاکاده فی بین الیرااار ننن و هاد مف ل
کلزماه َ کاکاد ماا کن یع باه سجالا ننن فیی

دواعیاه ماارة و م یاابار و م یو َداا و حاالاه فى کرناه ماکاداا هاد ز مف ل ؛ و هاد
کیاال ا ّ حاال الماکاد هى حاال العاالمد» همادانی 1965م :6 :اإلرادة)9-8 :ن

همچنین بااکاد ریاه :ارایاه هااضااای عبادالجباار ادعاا نمرده کاه ارادهی داداوناد ییا ذامی و حاادث ا اااه همادانی
1965م :6 :اإلرادة133-111 :؛  )148-137عباارامی دارد کاه در سنهاا میاا اراده و داعی ارمبااا منگاامنگی باهاار
کاده ا ااهن به عنرا نمرنه وی مینرکسااد« :هیر لهَ ّ َ :حدا من العیالَ ز کنیا کرنه هاصااداا الى الیعر و ماکداا له و
مف اراا ننن م ى هرکه دواعیه الى الشاایَ َراده ز محالۀ کما َنه اذا صااافه الداعى عن الشاایَ لم کاده و ربما کاههن»
همدانی 1965م :6 :اإلرادة)8 :ن
2ن ز م باه ذکا ا اااه کاه در اکنجاا باه ااااااعاهای ااااااره ااااده کاه یش ا م یلماا مررد مطاالعاهی می اخ حلاه
می کس هاندن
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د324 :ق) ابن ککلّاااا د :ا ا 240ق) ابرحااامااد یزالی د505 :ق) عباادالیاکم
اها انی د548 :ق) ففاالدکن را ی د606 :ق) و ی الدکن سمدی د623 :ق) امیاق
ال م یااوت دارناد
نظا دارناد کاه علم ییا ا اراده ا اااه و اکن دو صااایاه حییی ی کاام ا
ارایه ها دو ا صاایات هدکم دداوندند 1همدانی 1965م :6 :اإلرادة 6 :اااها اا انی
1425ق137-136 :؛ یازالای 1409ق66 :؛ را ی1986 :م207 :1 :؛ را ی 1407ق:3 :
179-180؛ را ی 1411ق392-391 :؛ سمدی 1423ق)460-459 :2 :ن
ا ارکی دکگا فال ایه و بهیرر داص ابن اینا د428 :ق) هایر به ارادهی ذامی حو
م عال بردند ابن اینا 1404ق)22 :ن ا سنجاکیکه اای مع ید برد که صایات ذات امحاد
مرااداهی و میهرمی دارند ابن ااینا 1404ق368-367 49 :؛ ابن ااینا 1379ل-600 :
604؛ اااعاادت مراااطیری 1393ل 329 :1 :باه بعاد) وی مالل کاد ماا اثباات کناد کاه
«اراده»ی الهی ا

ن «علم» او هن بهعنرا نمرنه وی مینرکسد« :فراجخ الرجرد لیسه

رادماه مغااکاة الاذات لعلماه و ز مغااکاة المیهرم لعلماه فیاد ب ّی ّناا َ العلم الاذی لاه بعیناه هر
اإلرادة ال ی له» ابن ینا 1404ق367 :؛ ابن ینا 1363ل 21 :با کمی مغییا))ن
بناابااکن میمرا ن یجاه رافاه کاه رابطاهی کگاانگی کاا دوراانگی) علم و ارادهی
دداوند در میامخ مف ل

فلسایی و کالمی مررد بحا هاار راف ه و مراضاع مف لیی در

اکن باا ادذ اده ا هن
 .1بیان مسأله

سنچه در اکن میاله مررد بار اای هاار دراهد رافه مرضااع م یلما می خ حله در هبال
رابطاهی علم و ارادهی داداوناد م عاال ا اااهن باهیرر دااص سرای محیو یر ااای 2د:
1ن بهعنرا نمرنه را ی مینرکسد« :و مذهبنا َ :کرنه معالى ماکداا صیۀ ایدة على کرنه معالى عالماا» را ی1986 :م:
)207 :1ن
2ن دراجاه یر ااای را هم میمرا جزو می اخ حلاه دانساااه هم می اخ ماایاهن در بادی میاازت بینالمللی وی و
ااااارادانش – ماانناد عالماه حلی – را می اخ ماایاه درانادهاناد باای نمرناه ن Wisnovsky, Robert. :
)“On the Emergence of Maragha Avicennism”, Oriens, 46 (2018) 263-331ن ولاای
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672ق) محیو حلی د676 :ق) عالمه حلی د726 :ق) و فاضاار اایرری د826 :ق) را
به مبیین دراهیم کادن همچنین دراهیم دکد که مرضاع اکن می خ نسابه به ال

صاال

درد کعنی می خ کالمی بغداد مع زله – بهوکژه بهشاامیه – و فلساایهی ااینری یه برده
ا اهن همچنین بار ای دراهد ااد که دکدراه اکن می خ یه میزا هابر دفاع برده و سکا
ا اا ااا میمرا ارادهی حو م عال را ا ان علم وی و عین ذات مید اش دانساه کا دیان
می خ حله میااث دار انه کالم امامی و ساانای مامّ کالم ییا امامی و فلسایهی اینری
ا هن ا اکنرو باکد دکد که سنا یه نظا و رَکی را در اکن مسأله بارزکدهاندن
بهیرر اجمالی باکد ریه :سنچه در سثار اکن می خ به یشام میدررد اکن ا اه که
اوزا م یلماا اکن می اخ باه می اخ کالمی مع زلی م اأدا کعنی ابرالحساااین براااای و
یاوانش – ماانناد محمرد بن مالحمی د536 :ق) – مرجاه دااااا اهاناد و باهیرر دااص
ال م تااد با
دکدراه براای در باا ارادهی الهی را اجمازا مرادکو نمردهاندن به اایلی کام ا
دکدراه مشاااکیا در اکن باا همدل نبرده و رَی سنا را مساا رجخ نیی صاایه اراده ا
دداوند میدانس ندن بدکهی ا ه که ز مهی نزدک

اد به دکدراه برای دور اد ا

دکدراه م یلما م یدمی یر اای صادوق اید مامتای و اای یر ای ا اه یااکه -
هماا یرر کاه دراهاد سماد – سناا هاایار باه ذامی برد علم داداوناد و فعلی برد ارادهی
وی بردندن
 .2دیدگاه مکتب حله
 .2-1مکتب حله و معتزلهی متأخر

محیو حلی در اب دای المسال

فی َصارل الدکن عبارمی دارد که اااکسا هی درنگ ا اهن

او مرااک میکند که راههای مرجرد باای ر اید به عیاکد صاحی م یاوت ا اه اما س
ا سنجاکیکه در بادی میالههای دادلی او را بفشای ا می خ حله دانسا هاند بانجیار رضاا؛ اااهیااغ اید مسای
)1395ن «الهیات البی در مدر اه کالمی حله» محیییات کالمی ااماره  15صا
می خ حله ملیی میکنیمن

 )82-61ما نیز او را در ماهی
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راهی که ا مابیی محییانهما ا ااه مساالیی ا ااه که مع زلهی م أدا س را یمردهاندن
اا ا اباا میدارد که او ک اا مف رااای نگاااا ه ما میدمهای بااااد باای ک ااهای
میرااار سناا ن وی مینرکساااد« :و لمّاا کااناه الطاق لى ذلا
الر اایر لیه منیّاة و معاّفۀ وجخ َ نسال

امحییو العیاایاد مف لیاۀ و

َممّها محیییاا و َوضاحها مسالیاا و یاکیاا و

هر النهج الذی الیه م أدّاو المع زلۀ رَکه َ َملی مف راااا کیراا عن هجنۀ ال طرکر؛ و
ال لى محراایر مذاهبهم
ال لى مطرّل ک بهم و مرصاا ا
کامیع عن لینۀ ال یلیر کیر مدد ا
فاه رات منها على المهم» محیو حلی 1373ل)34-33 :ن
حال اؤال اکنجا اه که مع زلهی م أدا کیا اندد رضاا ا ا ادی در حااایهای که با
اکن عبارت ماهرم کاده اااسیا مع زلهی م أدا را هاضاای عبدالجبار مع زلی د 450 :کا
460ق) دانس ا ه محیو حلی 1373ل :33 :اورهی )3و دراننده را به یبیات المع زلۀ ابن
مامتاای د840 :ق) ارجاع داده ا ااهن با مااجعه به یبیات المع زلۀ و مطالعهی ماجمهی
عبدالجبار ااااهدی باای ادعای ا اا ادی کافه نمیااارد ابن المامتاای 1980م-112 :
)113ن
اح مال دوم که مطاح ااده س ا اه که ااسیا مع زلهی م أدا ابرالحساین براای
بااد )Ansari; Schmidtke, 2016, p. 205ن اکن رزکنه معیرلما به نظا میر د
و میمرا رکشاهی س را در کالمی ا درد ابن مامتای جسا جر کادن وی مینرکساد که
یاوا ابرهاااام جکبّایی د321 :ق) که به «بهشاامیه» معاوف بردند به دو دلیر ا برااای
نیات دااا ند -1 :اکنیه اع یادات وی سیشا ه به سرای فلسایی برد؛  -2ردکههای م عددی
که با مشاااک مع زله کا بهشاامیه) در سثار درد سورده برد ابن المامتاای 1980م)119 :ن
اکن دو وکژری در ااکا همیبیهایهای براای که همگی ااارادا عبدالجبار بردند ابن
المامتاای 1980م )116 :دکده نمیااارد ابن المامتاای 1980م)119-116 :؛ بنابااکن
میمرا ن یجه رافه که اح مازا مااد محیو حلی ا مع زلهی م أدا ابرالحسااین برااای
برده و راهی کاه او یمرده – بناا با رَی محیو حلی – ا بییاهی راههاا محییااناهما ا اااهن
ارایاه کا

ینین ماأکیادی در سثاار اااه انادکشااامناد دکگا دکاده نمیاااارد ولی میمرا
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اااراهدی کافه که سنا نیز به سثار و سرای ابرالحسااین برااای مرجه وکژهای داااا هاند
هایند که در مرارد عدکدهای با او مفالیه کادهاندن
 .2-2دیدگاه معتزلهی متأخر

یش ا سنیه ک اا مرااای اةدلۀ براااای کافه و مراااحی اااارد راه فهم دکدراههای
کالمی او مااجعاه باه می رباات افااد بعادی باهوکژه ابن مالحمی برد Schmidtke,
)1994: p. 15ن مرااحی اکن ک اا نیز ن رانسااه کار ااا واهع ااارد یااکه با ا ااا
نسافهی ناهرای ا ک اا برد که فاهد بحا ارادهی الهی برد و بیشا ا س به بحا «علم» و
«هدرت» الهی اد راص دااه1ن
ابن مالحمی در الیایو فی َصاارل الدکن دکدراه برااای را ینین میاکا میکند« :هال
فیاه معاالی:

رادماه هی داعیاه لی الیعار؛ و اح جّ لاذلا

باأ َحادناا کادعره الاداعی لی

الیعر بأ کعلم فیه نیعاا دالراااا ثم کجد نیسااه کالطالبۀ لیعله عند کجاده و ز ااایَ َ ها
مماا کجاده الماَ من نیسااااه» ابن مالحمی 1386ل43 :؛ همچنین ن  :ابن مالحمی
1390ل219 :؛ را ی1986 :م)207 :1 :ن در عبارات فرق وی مرااک میکند که براای

ارادهی حو م عال ییزی جز داعی نیسااه و داعی نیز عبارت ا ااه ا علم به مرااحله2؛
بناابااکن میمرا ن یجاه رافاه کاه در اکن دکادرااه «اراده» باه «علم» محرکار میکااباد
باهیرریکاه ا لحاا میهرمی رابطاهی علم و اراده «عمرم و درااارص مطلو» و اراده
حاله داصی ا علم ا هن
ز م به ذکا ا ااه اکن دکدراه یش ا براای بی ااابیه نبرده ا ااهن بادی مشاااک

1ن رن  :براااای ابرالحساااین )2006ن مرااای اةدلۀن مراااحی  :وکلیاد مادلرنگ ابیناه ااااامی یهن وکساااباد
هارا روک ان
2ن در ادامه دراهیم دکد که دو نرع میاکا ا دکدراه برااای در سثار م یلما ارایه اااده ا ااه -1 :اکنیه او ارادهی
حو م عال را عین داعی میداند؛  -2او ارادهی الهی را علم به اااا مال مراحله میداندن عبارات ابن مالحمی نشاا
می دهد که منشاأ اکن دو میاکا ییساه و اکنیه ها دو میاکا صاحی برده و هابر ان سااا به براای ا اه یااکه داعی
ییزی جز علم به مرلحه نیسهن عالمه حلی نیز مینرکسد« :و الداعى نرع من العلم» عالمه حلی )67 :1363ن

نسبت علم وارادهی الهی در مکتب کالمی حله /محمدحسین کالهی ،رضا رهنما

383

مع زلاۀ نیز ینین اع یاادی را درباارهی ارادهی داداوناد دااااا اهاناد باا اکن میااوت کاه سناا
ارادهی انساا را نیز ا همین ان میدانسا ند ابن مالحمی 1386ل)43 :ن هما یرر که
رذاه در میا ایعه نیز نربف ی همین دکدراه را ذکاف ه برده ا هن
 .2-3موضع متکلمان مکتب حله در قبال معتزلهی متأخر

میمرا ادعا کاد که بهجز عالمه حلی بییه دانشامندا مررد مطالعه با دکدراه ابرالحساین
برااای هم اارکندن محیو یر اای در هراعدالعیاید و مجاکدازع یاد اراده را باابا «داعی»
دانسا ه ا اه یر ای 1413ق44 :؛ عالمه حلی 1382ل)31 :ن در الیرارل النرایاکۀ و در
عبارمی مشاابه س را به «علم به مرالحه» میسایا نمرده ا اه« :علمه معالى بأ ّ فی اإلکجاد
َو ال ا

مرالحۀ کسامّى رادة» ایرری 1420ق)88 :ن هما یرر که ا ااراهد بامیسکد
المااد مذکا داده عالمه حلی 1382ل )31 :دکدراهی که

و عالمه حلی نیز در کشاا

محیو یر ای اد یار نمرده هما مبیین ابرالحساین براای ا ارادهی الهی ا اهن بادالف
محیو یر اای محیو حلی در اکن مسااأله ا هار نظا هطعی نمیکندن بااکنحال او دکدراه
برااای را بیش ا بییه نزدک

به واهع میکابد ارایه نامی ا او نمیبادن وی مینرکسااد:
لى الیعار» محیو حلی

«و اة ها رجرع ذلا

ااإلرادة اإللهیاۀ لى الاداعی الفاال

1373ل)50 :ن بهعنرا

رمین دانشمند مررد مطالعه فاضر یرری در ااح درد با سثار

محیو یر اای و عالمه حلی مراااک کاده که هرل حو و محییانه در میساایا ارادهی حو
م عال همانی ا اه که براای بیا کاده ا اهن بهعنرا نمرنه وی در اةنرار الجاللیۀ که
ااااحی با الیراارل النراایاکۀ یر اای ا ااه مینرکسااد« :ف یر رادمه هی علمه بأ ّ فی
اإلکجاد َو ال ا

مرااالحۀن هذا عند المحیّیین» ااایرری 1420ق)89 :ن در اااااح باا

حادیعشااا عالمه حلی نیز بهیرر واض ا مای مینرکسااد« :فنذ الحوّ ما هاله ابرالحسااین
البراا» یرری و دکگاا 1365ل)14 :ن

مرضاع عالمه حلی نسابه به دکدراه براای کیساا نیساهن او در ک اا مناهجالییین
که س را در اال  680هجای همای به اکا ر اانده عالمه حلی 1415ق )544 :و جزو
اولین ک خ کالمی وی محسارا میاارد دکدراه براای را ذکاف ه ا اهن ا ک

یاف
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وی در سنجاا میررکاد« :الحو عنادی َ اإلرادة لیسااااه ایادة على الاداعی فی حو اللّه

معالى» عالمه حلی 1415ق )279 :در کشاا

المااد مینرکسااد« :فیال َبر الحسااین :نّها

رادماه معاالی) نیا الاداعی» 1عالماه حلی 1382ل )31 :و در را ااااای رد کاا هبرل اکن
دکادرااه هین نمیررکاد؛ اماا در سثاار بعادی عالماه حلی عباارامی باه یشااام میدررد کاه

حااکی ا س ا ااااه کاه وی دکادرااه براااای را داالی ا ااااایاال نمیدانادن در نهج
المسا اااادکن مینرکسااد« :و هر اإلرادة فی حیه معالى نیا العلم 2بما کشا مر علیه الیعر
من المرالحۀ َو مغاکاة لهد َبر الحساین على ازول و ازااعاکۀ و َبر هااام على اللانی؛ و هد
ب ّینّا مرجیه الیالمین و ازع ااض علیهما فی ک اا النهاکۀ» ااایرری 1405ق)203 :ن مااد
وی ا ک ااا نهااکاۀ کاا ک ااا نهااکاۀالماام ا ااااه کاه ک اابی کالمی ا ااااه کاا ک ااا
نهاکۀالرصاارل ا ااه که اثای ا ااه در مینۀ اصاارل فیهن در هینک

ا اکن دو ک اا

عبارمی کافه نشااد که در سنها عالمه دکدراه برااای را به یالش کشاایده باااادن به نظا
میر اد عله اکن اما نی

ک اا نهاکۀالماام بااادن اکن ک اا اماو ه ناه

ر ایده ا اه کا به دلیر سنیه ا اا ااا اکن ک اا ناه

به د اه ما

نگااا ه ااده و اجر به عالمه مهله

اکن را ناداده ا اااه کاه س را کاامار کناد کاا اکنیاه عالماه س را باه اااایار مماام و کماال
نگااا ه اما نسافهی کاملی ما به اماو ا اکن ک اا د ا یاا نشاده ا اه Schmidtke,
)1991, p. 51ن ا اکنرو بعید نیساه که اکن ک اا به اایر ناه

به د اه ما ر ایده

باااد و بفشای که ااامر نیدهای عالمه حلی با دکدراه ابرالحساین براای ا اه به د اه
ما نا یده باادن
باا کناار هم رزارد ااااراهاد فرقالاذکا ا سثاار عالماه میمرا ن یجاه رافاه کاه
اح ماازا رَی وی در اکن مرضااارع مطرر کااف اه باهیرریکاه او در سثاار اب اداییال مع یاد
1ن در مسالی

النیا نیز مینرکساد« :فعند َبی الحساین َنّه نیا الدّاعی و هر علمه معالى بما فی الیعر من المرالحۀ

الدّاعیۀ لى ازکجاد» عالمه حلی 1426ق)140 :ن در معارج الیهم نیز مینرکسااد« :و ذهخ َبر الحسااین البرااای لى
َ ّ اإلرادة و الیااهۀ هما العلم فی حوّ اللّه معالى»ن عالمه حلی )299 :1386ن
 2ن اکن عبارت عالمه حلی اابیه اؤالی ا اه که بییا بن اعین ا امام صاادق ع) ا ایده برد و همین مشاابه اااهدی
باای اکن مطلخ ا ه که نسبه میهرمی علم و ارادهی الهی در اعرار مف ل

در میا ایعیا مطاح برده ا هن
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برده که رَی برای حو ا ه ولی ا دکدراه او را دالی ا اایال ندکده ا هن
 .2-4نقد تحلیلهای پیشین دربارهی موضع عالمه حلی

بناا با دادههاای فرق میمرا باه محلیارهاای ناامماام در بااا مرضاااع عالماه حلی نساااباه باه
دکدراه ابرالحساین اااعای ی بادن ابینه ااامی یه 1ت1964 :م) در ک ااها و میالههاکی
که دربارهی نظام کالمی عالمه حلی نگااا ه 2وی را با براای همنظا دانسا ه ا اه3ن وی
اب دا در میدمهی میالهی عالمه حلی و الهیات ااایعی -مع زلی می خ دراجه یر اای را
که عبارت ا اااه ا  :دراجه یر ااای ابن میلم بحاانی د672 :ق) و عالمه حلی می بی
اایعی میداند که به مع زله نزدک

ا اه)Schmidtke, 1994, p. 15 4ن وی مع ید

ا اه میامرها و میلسا هاکی که در دو نحلهی مع زله و ااااعاه مر اا ابرالحساین براای
و ففاالدکن را ی صاررت رافه با می خ نرایاالدکن یر ای مأثیا به ازاکی رذاااه
)Schmidtke, 1994, p. 16. See also Schmidtke, 2016, p. 159
باهیرریکاه دراجاه و یاوانش اصاااطالحاات فلسااایی را ا کالم را ی وام راف ناد و
مح راهای کالمی را ا سرای برااای ادذ کادند )Schmidtke, 1994, p. 16ن در
ادامه اااامی یه مراردی را میااامارد که حلی ا برااای یاوی کاده ا ااه که کیی ا

1.Sabine Schmidtke.
2.Schmidtke, Sabine. The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī (726/ 1325), Berlin: K.
Schwarz, 1991; Schmidtke, Sabine. “Al-ʿAllāma al-Ḥillī and Shiʿite Muʿtazilite
Theology”, Berlin: Spektrum Iran 7/3–4, pp. 10-35, 1994; Schmidtke, Sabine, "Al'Allama al-HiIIi and Shi'ite Mu'tazilite theology", SHI'ISM, Ed. Paul Luft and Colin
Turner, NewYork, 2008.
3ن بهیررکلی میمرا ادعا کاد که بادی ا ااالم ژوها مانند وکلیاد مادلرنگ ابینه اااامی یه مارمین میدرمرت
و حسان انرااری به مأثیا ذکای کالم اایعی ا کالم مع زلی بهیرر داص مأثیا ذکای می خ حله ا می خ مع زلهی
مع ید هس ندن رن  :عطاکی نظای  3 1396به بعدن
4ن وی مینرکساد« :سداکن می خ دالهانهی م ماکر به مع زله در امارک

مشایع با نرایاالدکن یر ای د)1274 /672 :

فیلساارف و منجم اااناد ه میاااردن مراضااع وی هما یرر که ا سثار کالمیال بهوکژه مجاکد العیاید یدا ااه با
ام یلم همعرااال میلم بن میلم بحاانی  )1300 /699به ااا اا
عالمه حلی در سثار کالمی م عددی کامر رشه»

رذااا ه اااد و بهیرر کامر مر ااا اااارادل
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سنها میسیا «اراده» در ددا و انسا ا ه )Schmidtke, 1994, p. 20ن
در یاف میابر بادی ا نرکساندرا دادلی محلیر اامی یه دربارهی می خ محیو
یر ای را بهیررکلی رد نمردهاند و درصادد نشاا داد اکن مطلخ باسمدهاند که وی در
اثبات مدعاکش نامرفو برده ا ه رکعی محمد؛ رضری ر رل )134-115 :1394ن در
اکن میاله ادعا اااده ا ااه که دکدراه عالمه حلی و ابرالحسااین برااای در ارادهی الهی
ال م یاوت ا اه 1رکعی محمد؛ رضاری ر ارل )131 :1394ن در میالهی مرردنظا
کام ا
منها به اکن عبارات ک اا معارج الیهم فی اااح النظم 2ا ا ناد ااده ا اه« :و ز کجر َ
کیر هر العلم ة ّ العلم باالرهرع فی وهاه معیّن ماابع للرهرع فی ذلا

الرهاه فال کجر

َ کیر هر العلّاۀ المرجباۀ للرهرع فیاه» عالماه حلی 1386ل)300 :ن نرکسااانادراا میاالاه
مع یدند که عالمه در اکن عبارت و عبارامی که در میریر اکن نی ه مغاکات اراده و علم)
نرا ه اع یاد برای را رد کاده ا ه رکعی محمد؛ رضری ر رل )131 :1394ن
در ار کابی اکن دو دکدراه میمرا ریه :صاااافنظا ا اصااار و میدار مأثیا ذکای
املاال محیو یر ااای و عالماه حلی ا مع زلاهی ماأدا 3دو محلیار فرق درباارهی مرضاااع
عالمه حلی نسابه به دکدراه براای در باا ارادهی الهی ناصاراا مینماکدن در ادامه به
نراه

محلیرهای فرق می ادا کم:
 -1ااامی یه در مبیین نظا عالمه حلی در اکن باا به جاکی ا ا شاهاد نیاده و ارجاع

ناداده ا اااهن الباه میمرا حاد

د کاه مااد وی کااا منااهج الییین بااااااد یااکاه در

اندکشاههای کالمی عالمه حلی 4ا هار میدارد که ا ا نهاکۀ الماام مهمماکن اثا کالمی
1ن در اکن میاالاه میدرانیم« :بحااهااکی یر عادم معیار ذات بااریمعاالی عالماه حلی  )368 :1386وجردی کاا ییا
وجردی برد صااایاات عالماه حلی  )389-387 :1386ارادهی الهی و ادرا

داداوناد عالماه حلی )299 :1386

مسایلی هس ند که عالمه در سنها مفالیه درد را با ابرالحسین برای اباا داا ه ا هن»
2ن اکن ک اا را عالمه در ااح نکظکم البااهین درکش نگاا ه ا ه
3ن باای سرااهی ا سرای مرجرد در اکن میناه رن  :عطاایی نظای حمیادن «کالم اااایعی و ری ماا مع زلی
مالحظامی در باا مساةلهی مأثیا ذکای کالم امامیه ا کالم مع زله)» سکنه ژوهش ااماره  167و :1396 168
ص

17-5ن
4. The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī.
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عالمه حلی ا دکدراه وی مناهج الییین ا ه )Schmidtke, 1991, p. 47ن
 -2کا ا ی دکگا دکدراه او عدم ااااره به عبارت نهج المسا ااادکن ا اه که در س
عالمه اع یاد برای را دالی ا اایال نمیداندن
 -3دربارهی محلیر دوم نیز باکد ریه که هما یرر که یشا ا نشاا داده ااد عالمه
در مناهج اع یاد براای را ذکاف ه ا اه؛ بنابااکن اکنیه ادعا اارد حلی و براای میسایا
ال م یاومی ا اراده ارایه دادهاند مبیین صحیحی نیسهن
کام ا
 -4مهمما سنیه عبارمی که در میساایا دوم بدا ا ا ناد اااده ا ااا ااا نا ا به کالم
براای نیساه بلیه ا ا به ااایال ففا را ی ا اهن اکن نی ه ا درد معارج و ااکا سثار
کالمی عالماه ماانناد منااهج هاابارفهم ا اااه 1عالماه حلی 1415ق)277 :ن باا مااجعاه باه اکن
سثار میبینیم که متمر عبارات عالمه درواهع ا فی ا ه به اایال ففاالدکن را ی
نه اکنیه ا افی به اابههی را ی بااادن به نظا میر اد اکنیه عالمه در معارج اااارهای به
ااابههی را ی ننمرده باعا اااده ا ااه ما نرکسااندرا رما کنند که اکن کالم نا ا به
کالم برای ا هن
 .3ادلهی متکلمان مکتب حله

در اکن می خ حیییه ارادهی الهی بدکن ایر محلیر رش ه ا ه:
« )1اراده» صای ی ا صایات دداوند م عال ا اه که افعال الهی را به ما داصای
اد رااص میدهدن ینین مفرایرای را نمیمرا به صایات علم و هدرت نسابه
داد کاا صایات علم و هدرت نسابه به ممام ما ها کیساا اندن اکن کیساانی نیز
بادا اا ه ا دو ییز ا ااه :اول ماهیه علم و هدرت؛ دوم عینیه علم و هدرت

1ن وی در منااهج مینرکساااد« :هاال ففاالادکن :و هی ااإلرادة ییا العلم ةناه ماابع للرهرع فال کیر علاۀ فی الرهرع؛ و
نحن نیرل:

عنیاه َنهاا ییا العلم بالرهرع فهر حو و ذل

اااایَ لم کیار به َحد فیماا َحساااخ و

عنیه َنها ییا

العلم باا ا مال الیعر على المراالحۀ فهر ممنرع و ز نساالم مبعی ه للرهرع و هد انهدم بهذا الیرل هاعدمه المشااهررة فی
دلو اةعمال»ن
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الهی با ذات اون
 )2بنا با میسیم عیلی ارادهی الهی کا باکد اید با ذات بااد کا عین ذاتن
 )3ارا اید با ذات بااد کا هدکم 1ا ه کا حادثن
 )4ارادهی الهی نمیمراند هم هدکم باااااد و هم اید با ذات کاا اوزا منها مرجرد
هدکم دداوند م عاال ا اااهن ثانیااا ارادهی الهی مغیا نا ذکا دراهد برد و د اااه
دادا بسااا اه دراهاد اااادن ثااللااا دکگا نمیمرا ادعاا کاد کاه داداوناد باا ارادهی
درکش فعلش را مف

باه ماا و میاا میکنادن باهعباارتدکگا ارا ارادهی

الهی هدکم بااد دکگا «مفرِّ
 )5ارا حادث بااد ا

» نفراهد بردن

ه حال دارج نیسه :کا محر س در ذات دداوند ا ه کا

دارج ذات دداوند ا ه کا محر نداردن
 )6محر س ذات دداوند نمیمراند باااااد کاا دداوند «محر حرادث» نیساااه و
مغییا در ذات مید ش راه نداردن
 )7ارا ارادهی الهی حاادث و داارج ا ذات ربربی باااااااد باای احاداث س نیز
ارادهی دکگای ز م میسکد و مسلسر یش دراهد سمدن
 )8اکن بااور کاه ارادهی داداوناد محار نادارد ز فی محار) 2نیز معیرل نیساااهن اوزا
اراده عاض ا اه و عاض ماهی ی ا اه که در مرضارع محیو میکابد ا اکنرو
«ارادهای که محر ندارد» عبارت ا ه ا «عاضی که عاض نیسه» و اکن جمله
اافنی مناه

سمیز ا ااهن بهعالوه ما دلیلی ندارکم که باای ارادهی مفلرهات

محار هاایار اااارکم ولی بگرکیم ارادهی داداوناد محار ناداردن دلیلی باای اکن
1ن در اکنجا منظرر ا «هدکم» هدکم مانی ا ه نه هدکم رمبین
 2ن اکن اع یادی ا اه که به ابر الهذکر علّاف جعیا بن حاا و ابرهااام جکبّایی من ساخ ا اه و بزررانی نظیا اید
مامتی و ای یر ی ینین عییدهای را داا ندن رن  :ننن ن
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1

درن یجه بنا با بندهای  )3ما  )8ارادهی دداوند نمیمراند اید با ذات باادن حال:
 )9ارادهی حو م عال نمیمراند عین ذات باااد کاا ارا عین ذات باااد هدکم هم
دراهاد برد و هماا ان یاادامی کاه در بناد  )3راذااااه باه س وارد دراهاد برد
عالمه حلی 1415ق)281-276 :ن
 .4مقایسهی مکتب حله با مکاتب امامی پیشین

دکادرااهی کاه در میاخ حلاه مررد اهباال هاار رافاه باا سنچاه اماامیاا یشاااین با س ماأکیاد
میور کدند م یااوت ا اااهن بناا با سثار عالماا اااایعی میادم با میاخ حلاه میاخ هم و
ال م یااوت دارناد باهیرریکاه علم الهی در کناار
بغاداد) علم و ارادهی الهی حیااییی کاام ا
صایامی نظیا هدرت و حیات عین ذات برده و ا لی هدکم) ا اه ولی ارادهی حو م عال
اید با ذات و حادث ا اهن در میا عالما اایعی م یدم نیز اکن بحا به یشام میدرردن
اای صادوق در ک اا ال رحید و داممهی باا صایات الذات و صایات اةفعال مرااک
میکند که صایات فعر مانند مشایه و اراده و یتاخ و رضاا مانند صایات ذات مانند علم
و هدرت نیس ند ابنبابرکه 1398ق)148 :ن ای صدوق در ک اا ال رحید و داممهی باا
صاایات الذات و صاایات اةفعال مراااک میکند که صاایات فعر مانند مشاایه و اراده و
یتاخ و رضاا مانند صایات ذات مانند علم و هدرت نیسا ند هما )ن اای یر ای نیز در
روا ای مشااابه و در ک اا ازه راااد اا سنیه به مبیین صاایات الهی می ادا د نحرهی
امراااف دداوند به اکن صاایات را ااااح میدهد ااای یر اای 1406ق 61 :به بعد)ن او
مراااک میکند که بادی صاایات علم هدرت حیات اامع برااا و ادرا ) ا لی کا

1ن ناری ه نماند که در بادی سثار اکن می خ جرااهاکی ا جانخ هایال به اکن نظاکه مطاح اااده و بدا ها ا اا
داده اده ا هن
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هدکم برده و عین ذات دداوند میبااااند 1ااای یر اای 1406ق)64-62 :؛ اما اکن دو
وکژری ا لیه و عینیه) باای صیه «اراده» و «کااهه» صادق نیسهن ارا اکن دو صیه
عین ذات او باااند مسا لزم اکن ا اه که اوزا دداوند نسابه به ک

ییز هم ماکد باااد و

هم کااره و اکن باه معناای اج مااع دو اما م تااااد ا اااهن ثاانیااا ییزی کاه اراده باه س معلو
میریاد باکد امای حادث باااادن ثاللاا ارادهی الهی به ممام امرر هبی و ضااد ادالهی نیز
معلو دراهد رافهن ارادهی الهی هدکم نیز نفراهد برد کاا ا سنجااکیکه ییا ددا اااه
مشار

و مماثر او دراهد برد ای یر ی 1406ق)65-64 :ن
یش ا اای یر ای اید مامتای د436 :ق) اصارل اع یاد در باا ارادهی الهی را

یند ییز میداند ا جمله اکنکه :ارادهی ددا ذامی ا اه 2مامتای علمالهدی 1381ل:
)371ن او ااابهات و اع ااضااات م عددی را در اکن مینه مطاح میکند و ا اا میدهد
مامتااای علمالهادی 1381ل)379-373 :ن میاابار ارادهی الهی باا صااایاامی نظیا علم
هدرت حیات وننن در زبهزی ااافنا علمالهدی نیز دکده میااااردن بهعنرا نمرنه وی
مینرکسااد« :ننن ة ّ ااایا صاایامه من کرنه ح ّیاا و مرجرداا و عالماا و هادراا هد ثب ه و میر
مارة ماکداا و َداا ییا ماکد» مامتای علمالهدی 1381ل)379 :ن اای میید نیز مرااک
میکند که ارادهی حو م عال ییزی جز فعر او نیسه 3ای میید 1413ق)11 :ن
1ن وی باای اثبات اکنررنه صایات با ذات الهی به رول باها دل

ینین ا ا دزل میکند :ارا اکن صایات عین

ذات او نباااند س کا باکد حادث باااند کا هدکمن ارا حادث باااند دکگا نمیمرا ادعا کاد که اکن صایات ا لیاندن
ارا هدکم بااد مماثر و مشار

دداوند دراهند برد که اکن نیز ییاهابرهبرل ا هن

2ن الب ه وی مراااک میکند که ارادهی دداوند هدکم نیز نمیمراند بااااد مااد ااید مامتاای ا «هدکم» برد صاایه
اراده س ا ااه که دداوند ماکد به ارادهای هدکم بااااد که ییا ذات او ااهن ا اکنرو میاومی میا صاایه اراده و
صاایات ذات ا اکنجهه وجرد ندارد؛ بنابااکن نمیمرا اکن اافن او را ااااهدی باای میابر صاایه اراده و صاایه
ذات رافهن وی مینرکساد « :فأمّا الیالم فی َنّه ز کاکد بنرادة هدکمۀ :فالذی کد ّل علیه ما َااانا لیه من الرجهین و هد
میدّم فی باا الیالم فی الرایات من هذا الی اا من بطال هرل من َثبه علما هدکماا َو هدرة هدکمۀ ما هر َو َکلاه
مبطر لإلرادة الیدکمۀ فال معنى إلعادمهن» ید مامتی 1381ل)381 :ن
3ن وی مینرکسااد« :اإلرادة من اهلل جر ا اامه نیا الیعر و من الفلو التاامیا و َاااباهه مما ز کجر ز على ذوی
الحااجاۀ و النی

ننن و باذلا

جااَ الفبا عن َیماۀ الهادا ننن َدبانی َبر الیاا ااام جعیا بن محماد بن هرلرکاه عن محماد
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 .5نقد دیدگاه سینوی در مکتب حله

نید می خ حله با بادی دکدراهها یشاا ا رذاااهن بهعنرا ملال مشااف
می خ یاا با هِدیم اراده و کادت س با ذات دداوند مفال

اااد که اکن

ا ااه اع یادی که اااااعاه

یافدار س بردندن همچنین نیدهای اکن می خ با املال ابرهاااام جکبّایی ااید مامتاای و
ااای یر اای که به ارادهی «ز فی محر» مع ید بردند بهیرر اجمال رذاااهن اکنر به
نیدهای اکن می خ به دکدراه ابن ینا و امباع او می ادا کمن
م یلما می خ حله با دکدراه حیما در باا ارادهی الهی به ااا یز بادا ااا هاند ما
سنجاا کاه علیایم بحااهاای فال ااایاه در اکن میناه سنهاا را منیا ارادهی الهی ناامیادهاناد

1

ااایرری 1405ق)203 :ن هماا یرر کاه ا بادی عباارات عالماه حلی 2عالماه حلی
1415ق )279-278 :و فاضار میداد ایرری 1405ق )203 :بامیسکد رکشاهی اکن ادعا
به نظاکهی ا ا یمال به فعر با میرادد؛ بنابااکن نظاکه که در سثار برعلی و ااکا فال ایه
مشاهرد ا اه فاعلی که «ینی مطلو» و «میلِ

حو» باااد هین یاضای ا فعر درد نداردن

ارا ینین بااااااد س فااعار باا انجاام فعار و نیار باه یاض درکش کاامار میرادد و اکن باا
ینای ایالهی او نا اا رار ا اهن ا سنجاکیکه دداوند ینی مطلو ا اه هراد و یاضای ا
فعار درکش نادارد ماا باا س فعار ا ااا یماال کااباد 3ابن ااایناا 113-112 :1375؛ ابن ااایناا

بن کعیرا الیلینی عن َحماد بن درکا عن محماد بن عباد الجباار عن صااایرا بن کحیى هاال :هلاه ةبی الحسااان:
«َدبانی عن اإلرادة من اهلل معاالى و من الفلو»ن فیاال« :اإلرادة من الفلو التااامیا و ماا کبادو لهم بعاد کاذا الیعار و
اإلرادة من اهلل معالى حداثه الیعر ز ییا ذل

ةنه جر ا مه ز کهم و ز ک ییا»»ن ز م به ذکا ا ه عییدهی مشابهی

نیز به نظّام مع زلی نسبه داده اده ا ه همدانی 1965م :6 :اإلرادة)4 :ن
1ن عالمه حلی مینرکسد« :البحا الفاما :فی َنه معالى ماکد و دال

فی ذل

جمهرر الیال یۀ»ن

2ن اةوایر نیرا اإلرادة عنه معالى ة الیاصااد الى کجاد ااایَ کیر مساا یمالا بذل
حرر ما هر َولى به َ کیعله فن الیاصد إلکجاد ایَ لر لم کین ذل

الشاایَ من حیا نه ذا فعله

الشیَ َولى به لما مرجه الیرد نحرهن

3ن برعلی مینرکساد« :فانّه حینةذ کیر فیه ااىَ بساببه کیراد و هر معاف ه و علمه برجرا الیراد او ا ا حبابه او دیاکّۀ
فیه مرجخ ذل

ثمّ هرد ما ثمّ فاکدة کییدها کّاه الیرد على ما َوضحنا هبر و هذا محالن» ابن ینا )75 :1363ن
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1404ق 395 :به بعد؛ ابن ینا )75 :1363ن

1

رذااا ه ا نظاکهی ا اا یمال عالمه دلیر دومی را نیز ا هرل فال اایه نیر میکند؛
بنابااکن باها :
 )1ارادهی الهی کا حادث ا ه کا هدکمن
 )2هدکم نمیمراند باااااد کاا ارا هدکم باااااد ارادهی دداوند مغییانا ذکا دراهد
برد و د اه ددا بسا ه دراهد اادن بهعالوه ا ا اا اراده ییزی ا ه که در ما
فعار اکجااد اااارد یااکاه ارا هبار فعار اکجااد اااارد س را «عزم» میررکناد ناه
ارادهن دلیر ااارم سنیه اراده با حرااارل فعر ا بین میرود کاا ارادهی فعر
مرجرد محال ا هن
 )3حاادث نیز نمیمراناد بااااااد کاا باای اکجااد س اراده نیز ارادهی دکگای ز م
ا ه و مسلسر یش میسکدن
ن یجه اکنیه:
 )4دداوند صاحخِ اراده نیسه عالمه حلی 1415ق)279-278 :ن
عالماه حلی در منااهج بیش ا ها جاای دکگای اکن بااور را ن ّیاادی کاده ا اااهن او
مع ید ا ااه -1 :فال اایه ن رانس ا هاند معنای روااانی ا ا ا یمال به د ااه دهندن منظرر
فال ایه ا ا ا یمال ییزی ا اه که انجام فعر را نسابه به ما

س اولرکه میبفشاد؛ اما

در جراا باکد ریه که وجرد ینین ییزی در ارمیاا ها فعلی مسالّم ا اهن اکن ااایال
فال اایه بدا معنا ااه که سنها ارادهی الهی را ا ا اا

منیا هس ا ند -2 2اکنیه فال اایه

ارادهی هبر ا فعر را عزم نامیدهاند اد الف در لی( ا ه و نیی اراده نمیکندن  -3اکنیه
1ن ناری ه نماند اکن اع یاد در سثار فال اایهی م أدا نیز دکده میاااردن مالصاادرا مینرکسااد« :فالیادر الیاصااد لذل
الیعر نما کسا یید بیعله َولرکۀ و کسا یمر ذامه ب ل

الیایدة العایدة و اهلل ابحانه َجر و َعلى من َ کی ساخ کمازا

من ییاه و َ کیر له داع و یاض ییا ذامه بذامه ال ی هی سدا الغاکات و َفتاار النهاکات» مالصاادرا 1981م:6 :
23؛ میاداماد  340 :1367به بعد)ن
2ن و ااإلایال اةول کسد باا ثبات اإلرادة رَ اا عالمه حلی 1415ق)279 :ن
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فال اایه ری هاند «ارادهی ااایَ مرجرد محال ا ااه» ییاهابرهبرل ا ااه کاا سنچه در
هنگاام فعار ا بین میرود معلو فعار باه فااعار ماکاد ا اااه ناه اراده عالماه حلی 1415ق:
)279ن ررکی میا ماکد و مااد دو نرع وا اطه مرجرد ا اه :معلو و اراده که با محیو فعر
به د ه فاعر ماکد اولی ا بین میرود نه دومین
 .6ارزیابی دیدگاهها

می خ حله ارادهی دداوند را نرع داصاای ا علم او میدانسااهن بهعبارتدکگا رابطهی
علم و ارادهی دداوند عمرم و درااارص مطلو ا اااهن در اکن بفش اکن رَی را در دو
میاام اثباات و ثبرت ار کاابی دراهیم کادن در میاام اثباات فاض را با اکن دراهیم رافاه
که علم و ارادهی الهی میمرانند حییی ی مشا ا

دااا ه باااند مباکن نباااند) و بار ای

دراهیم کاد که سکا ردّ و هبرلهای دانشااامندا مررد مطالعه هابرهبرل هساااه کا دیان در
میام ثبرت نیز به اکن مساأله دراهیم اداده که سکا میمرا ذکافه که دو میهرم علم و
اراده عام و داص مطلو کا ح ی مِنوجه بااندن
در میام اثبات بادی ادعاهای مرجرد در سثار م یلما حلی محر مأمر ا ه:
اولن مهمماکن نیطهی ضاع

اکن دکدراه «ابهام» و «اضاطااا» مرجرد در عبارات

بادی ا بزررا اکن می خ ا ااهن عالمه حلی در مناهج مینرکسااد« :مسااألۀ :الحو عندی
َ اإلرادة لیسااه ایدة على الداعی فی حو اللّه معالى ةنه لر کا ماکداا بنرادة ایدة على
ذامه لیاا ما َ کیر اإلرادة ذامه فیلزم عدم اد رااااصاااها بمااد دو مااد کما هلنا فی
الیادر لذامه العالم لذامه و ما َ کیر إلرادة َداا صدرت عنه فیلزم ال سلسرن» عالمه
1415ق)280-279 :ن ابهامی که در اکن کالم مرجرد ا اااه اکن ا اااه که عالمه ها دو
هساام ارادهی ذامی و ارادهی اید را رد نمرده ا ااه حالسنیه «ذامی» و « اید /ییا ذامی»
دو یاف حراا عیلی برده و نیی ها دو به معنای «ارمیاع نییتاین» ا اهن اضاطااا در اکن
کالم نیز عبارت ا اااه ا اکنیه وی اب دا میررکد که ارادهی حو م عال ییزی جز داعی
او نیساهن ا یافی وی مرااک کاده که داعی نیز ییزی جز علم نیساهن میدمهی ارم
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سنیه وی علم را عین ذات اوردرار میداندن ن یجهی اکن اه میدمه س ا اه که ارادهی
دداوند ذامیِ او ااه؛ اما وی در ادامه ارادهی دداوند را رد نمرده و مراااک نمرده که
ارادهی دداوند ملر علم او نیسااه که عین ذات او باااادن عبارامی ا اکن هبیر حاکی ا
س ا ااه که مسااألهی رابطهی ارادهی الهی با ذات مید

دداوند باای عالمه حلی حر

نشاده ا اهن الب ه اکن اضاطااا در کالم دراجه یر ای و فاضار میداد دکده نمیاارد و
عبارات او در باا ارادهی الهی در سثار مف لیش بسیار مشابهاندن
دومن مطلبی را کاه بزرراا اکن می اخ با س ماأکیاد ور کادهاناد و میمرا س را
«معتار مسالسار» نامید؛ بنابااکن معتار ارا ارادهی الهی اید با ذات باااد باای اکجاد او
ارادهی دکگای ز م ا اه و مسالسار یش میسکدن در اکنجا به نظا میر اد بین دو معنای
«مرادری» و «حاصار مرادری» عبارامی نظیا «فعر» و «دلو» دلا ااده ا اهن باای ملال
واژهی «فعر» را میمرا در دو معنای مرادری کعنی «انجام فعر» و حاصار مرادری کعنی
«مفلرق فاعر» به کارباد؛ بنابااکن وه ی ری ه میاااارد« :ارادهی ددا فعر او اااه» اکن
جمله دو معنا میمراند دااا ه بااااد )1 :ارادهی ددا عین انجام فعر مر ااا او ااه؛ )2
ارادهی دداوند مفلرق او اهن بنا با رزارهی  )2دداوند باکد باای اکجاد اراده ارادهی
دومی بنماکد و اااایال مساالساار وارد ا ااهن در میابر در رزارهی  )1اراده عین اکجاد
ا اهن ا اکنرو عبارت «اکجاد اراده» بیمعنا و مناه

سمیز ا اهن با اکن اوصااف میمرا

معنای اااهردی را ا «ارادهی الهی» مراارر کاد نیا اکجاد) که در س اااایال مساالساار
یش نیاکدن در بادی رواکات نیز به اکن حیییه اااهردی و نیساای مذکا داده اااده ا ااهن
باهعنرا نمرناه در الیاافی ینین منیرل ا اااه« :فیانِریادیمکاهک ِحْادیاثکاهک لیاا یی ْیاک ذیلِا
الْ ِیعْرک لیا یی ْیاک ذیلِ

ی ننن فیانِریادیةک اللَّاهِ

ن فی یییکر ک بِلیا لییْ( وی لیا نکطْو بِلِسایا » کلینی 1407ق-109 :1 :
ی کییکرلک لیهک کک ْ

)110ن در اکنجا میبینیم که ارادهی دداوند «فعر» او دانساا ه اااده ا ااه و با مرجه به دو
هاکنهی « حداث» و «کیرل» میمرا فهمید که مااد ا «فعر» معنای مراادری س ا ااه1ن
1ن الب ه نمیمرا منیا ااد که در رواکات راهی معنای حاصار مرادری مااد ا اهن باای ملال حتاات صاادق ع)
میفاماکد« :الْمیشِیةیۀک مکحْدیثیۀٌ»ن در اکنجا درا ه دداوند باابا «احداثاده» دانس ه اده نه «نیا احداث»ن
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د ا ا ه عبارامی که در باا اراده

ری ه میاارد« :اراده مابالذات فعر و دلو 1ا اه»ن س ییزی که باعا میاارد ما فعر را
فعار بناامیم اراده ا اااه؛ بناابااکن دکگا نبااکاد ریاه کاه باای دلو اراده ارادهی دکگای
دلو ز م ا ه کاا اراده عین دلو و مابالذات س برده ا هن
سووومن هماا یرر که رذااااه عالمه دکدراه «ارادهی ز فی محار» را رد میکنادن
یاوا اکن بااور مع یاد بردناد کاه ارادهی مفلرهاات محار دارد اماا ارادهی داداوناد محار
نداردن بادی ا سنها باای مبیین اکن مطلخ به میاوت ذامی دداوند و مفلرهات ا اا شااهاد
میکادندن بدا معنا که هما یرر که دداوند جساامانی و م حیّز /میا دار نیسااه محر
نادارد) ولی بادی مفلرهاامش اکنینیناناد ارادهی او نیز محار نادارد هایناد کاه ارادهی
مفلرهامش محر دااا ه بااادن در میابر عالمه مع ید ا اه که ارادهی ممام صااحبا اراده
اعم ا دداوند حیرا و انسا کیسا ا هن وی ینین ا دزل میکند:
 )1ما بادی مرجردات نده را صاحخ اراده ماکد) میدانیم و بادی را نهن
 )2بنا با میسایمبندی عیلی باای ایالق «ماکد» با مرجردی نده کا حلرل اراده در
وی ز م ا ه کا نهن
 )3ارا ز م ا ه /نیسه که باای دداوند هم ز م ا ه /نیسهن
صاااافنظا ا اکنیه اکن ا ااا دزل عالمه اع یاد مذکرر را بایر میکند کا دیا در
اکنجا میمرا دکدراه دکگای را مطاح کاد که هم با بادی میاد ا ا دزل عالمه اا رار
ا اه و هم با اع یاد به ارادهی «ز فی محر» دداوندن اکن دکدراه عبارت ا اه ا اکنیه ما
ارادهی مفلرق را نیز ماانناد ارادهی دادا «ز فی محار» بادانیمن در اکن صاااررت عالوه با
حی( محر ندااا ن ارادهی دداوند حیم ما دربارهی ارادهی ددا و دلو کیساا دراهد
بردن الب اه اکنیاه ب را مبیین دهییی ا ینین دکادرااهی ارایاه داد کاار ااااادهای باه نظا
نمیر اد اما ارا کسای ب راند میسایا محییانهای ا س ارایه دهد میمرا س را بهعنرا

1ن در اکنجا معنای حاصر مردری میعرل و مفلرق) منظرر ا هن
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نظاکهی رهیخ مررد بار ی هاار دادن
چهارمن اکنیه عالمهی حلی و فاضاار میداد مع یدند که فال اایه صاایه اراده را ا

ددا نیی کادهاند رکشاه در میسایا سنها ا اراده داردن در عبارمی که عالمه حلی در مناهج
و در نید حیما نگااا ه اکن نی ه مشاهرد ا اه که اراده باابا «هراد» ا اه عالمه حلی
1415ق)280-279 :ن ا یافی فال ااایاه مع یادناد کاه داداوناد در افعاال درکش هرااادی/
هدفی را دنبال نمیکندن همین مطلخ باعا ااااده ا اااه ما ا دکدراه عالمه سنها اصااار
ارادهی الهی را انیار کنندن
 .6-1بررسی رابطهی مفهومی علم و اراده (ارزیابی ثبوتی)

ار کاابی ثبرمی دکادرااه م یلماا می اخ حلاه مب نی با اکن نی اه ا ااااه کاه سکاا میمرا
اذکافاه دو میهرم علم و اراده عاام و دااص مطلو کاا ح ی مِنوجاه باااااانادن در اکن میاام
نیات کا هابرمأمر هس ندن
اول .اصاالیماکن یالشاای که یش روی محرکر معنای اراده به علم وجرد دارد اکن
ا ااه که اکن دو میهرم بههینروی هابر ااااکه به کیدکگا نیساا ندن در میا فیلساارفا
مسالما عالمه یبایباکی به اکن نی ه مرااک کاده ا اهن به اع یاد وی «ارا ارادهی ذامی
ا اوصااف ددا باااد و جدای ا اوصااف دکگا باای واجخ معالی ثابه اارد باکد میهرم
درد را ا ا مهاذکاخ ا ها عیاخ و مراااییاه ا ها نیرااای حی( کناد و در میهرم دکگا
هتاام نشاارد درحالیکه با مرجه به اکنیه میهرم س در فاض صااحه) به معنای علم به
نظام اصاال ا ااه وصاا

جدارانهای نساابه به صاایه علم نیسااه» جرادی سملی

1388ل203 :؛ 1383ل 354 :3 :و نیز رن  :اااایاا ی 1986م)352 :6 :ن با اکن ا اااا
اصاار با «اراده» نامید «علم به مرلحه» بدو دلیر برده و ییزی جز نامرذاری صاف
نیسه یبایباکی بیما ا)298 :ن
با اکن ا ااا

عالمه یبایباکی مالل میکند اراده را بهنرعی ا میام فعر الهی ان زاع

کند یبایباکی بیما ا)300 :ن اااکد ب را ریه اکن دکدراه نیز صاافاا نرعی نامرذاری
ا ااه کاا منشااأ ینین ان زاعی کا رضاااکه ذات به فعر درکش ا ااه کا حیلیه عله مامه
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برد او اااه هما ) که در ها دو صاااررت با هم به میام ذات الهی با میراددن الب ه
وی در میسااایا المیزا ینین مرااااک میکند« :اراده و مشااایه در مررد ددای م عال به
معنای فااهم کاد ا ابابی ا اه که بالتااورة منجا به وجرد اایَ میاارند و اکنیه س
اایَ مکااد دداوند ا اه به اکن جهه ا اه که او ا اباا وجردل را ممام و کامر کاده
ا اااهن فلذا بهیررهطع به وجرد دراهد سمدن سنچه بهدردیدرد مررد ارادهی ددا اااه
اصااار نظاام اااببی ی کاه در اکنجاا جااری ا اااه» یباایبااکی 1371ل)217 :10 :ن باه نظا
میر د اکن فن نیز معنای دهییی نداردن اوزا روان ا ه که با راداند «ارادهی اایاَ»
به «اکمال و اممام ا ابااِ سنا » عالوه با اکنیه ا حیا معناااناد ی محر مأمر ا اهن ثانیاا
ارا اکن مبیین به میام فعر با رادد معتار مسالسار را نیز در ی دارد کاا دردِ اکمال و
اممام نیا مند ارادهی دکگای ا ه؛ ثاللاا ارا اکن محرکر معناکی را میجا ی بدانیم و منها با
اکن مأکید کنیم که «اصاار ااببیه بهیرر مساا ییم مررد ارادهی ددا ااه» با مشاایالت
دکگای مراجه میارکمن ا ک

یاف نظام ببیه عینی ی ندارد ما بهعنرا مکااد اوردرار

لحا ااارد و ا یاف دکگا ال زام به اکنیه دداوند درا ا ه ا ااه ما نظام ااببیه جاری
باااد کا به معبیا دکگا ددا مکسا ِّبخ نظام اببیه ا اه معنای دهییی نداردن ارا هم اکن افن
صااافنظا ا مسااببیه دداوند مطاح اااده بااااد ارمبایی با مسااألهی ارادهی الهی یدا
نمیکند یه اکنیه مرضرع اصلی مکسبِّیه دردِ اوردرار م عال ا هن
دوم .ری ه ااد که مماکز معناکی میا صایه علم و اراده نشاا میدهد که نمیمرا
به لحا معنااااناد ی ا اراده بهعنرا صاای ی ذامی باای اوردرار اافن به میا سوردن
بااکنحال ممین ا ااه اکن رما به وجرد سکد که میمرا به لحا وجرد اااناد ی هایر
به ارادهی ذامی اادن در اکن صاررت میباکساه به نحری در صایات ذات به دنبال محملی
باای اراده بگادکم؛ هماا کااری کاه حیماای صااادراکی نیز انجاام داده و یاالبااا اراده را باه
علم با راداندهاندن بهبیا دکگا و به معبیا محیو اصایهانی فیلسارفا مسالما ا ا اا

به

دنباال مبیین وحادت میهرمی میاا علم و اراده نبردهاناد بلیاه اکن عینیاه را باه صاااررت
مراداهی دنبال مینمردند یاوی اصایهانی 1429ق)280 :ن بااکنحال به نظا میر اد در
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اکن صاررت هم افن ا اراده به میا سورد و س را «صایه جدارانهاا در میابر علم و
حیات و هدرت راف ن وجهى ندارد» یبایباکی )363 :14 :1371ن
سووم .به نظا میر اد ااایال معناااناد ی بیا ااده باعا ااده بادی باای صایه
اراده معناکی اعم در نظا راف ه و مرااک کنند که «اراده عبارت ا اه ا اب هاج به ااىَ و
حخّ س و رضااا به س ااىَ و ادرا
با اکن ا اا

دیاکّه و مالکمه س » نر ی 1381ل)393 :ن

میمرا ینین ادعا کاد که ارادت و اارق و میر و رضاا و اب هاج و محبّه

و عشاو همه کیى ا اهن ابزواری 1383ل)176 :ن بهعبارتدکگا میهرم اراده معادل با
میهرم اب هاج رضااااکه و میاهیمی نزدک

به اکن دو یاوی اصااایهانی 1429ق)279 :

ا هن
به نظا میر اااد که اکن دکدراه نیز هما محذور یشاااین را در ی داردن مالصااادرا
باهدربی میااوت معنااکی میاا میهرم اراده و میار را نشاااا میدهاد اااایاا ی 1986م:4 :
 )113دلیر او اکن ا اااه که راهی انساااا ییزی را که به س میر ندارد اراده میکند و
رااهی نیز میار باه ییزی دارد اماا س را اراده نمیکناد هماا )ن با همین ااایااق عالماه
یبایباکی مع ید ا ااه اراده با ااارق اکید نیز م یاوت برده و محرکر اراده به س صااحی
نیسااه یبایباکی بیما ا )121 :روااان ا ااه که ینین ا ا دزلی را میمرا در مررد
میاهیم دکگا همچر رضااا عشااو و ییاه نیز اهامه نمرد به اکن صااررت که راهی انسااا
ییزی را اراده میکند که نساابه به س «رضااا/محبه/عشااو» ندارد و راهی نیز نساابه به
ییزی «رضاااا/محبه/عشاااو» دارد اما س را اراده نمیکند بنابااکن میهرم اراده با رضاااا
محبه کا عشو م یاوت ا هن
چهارم .ااااکد ب را ریه نا ااا راری با رواکات محذور دکگای ا ااه که یش
روی دکدراه محرکر معناکی صایه اراده به علم هاار دارد بهعنرا نمرنه رن  :ابنبابرکه
1398ق)148-142 :ن به معبیا عالمه یبایباکی رواکات ر ایده ا معرارمین علیهمالساالم
در اکنیه اراده ا صایات فعر ا اه مسا یی

بلیه م راما ا اه یبایباکی بیما ال :

95؛ )119 :17 :1371ن در اکن رواکات عالوه با اکنیاه با میااوت معنااکی علم و اراده مأکیاد
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ااااده ابنباابرکاه 1398ق )146 :باه و اااعاه داکاهی علم الهی نساااباه باه ارادهی او نیز
مراااک اااده ا ااهن ابنبابرکه 1398ق )451 :ااااکد ب را ا بادی رواکات نیز اکنررنه
ا اا شاامام نمرد که معراارمین علیهمالسااالم عالوه با اکنیه ارادهی الهی را صاایه فعر
میدانند س را به صاااررت حییی ی ییا ان زاعی و الب ه منحا ا مفلرهات معافی میکنند
ابنبابرکه 1398ق147 :و 148ح18و)19؛ دکدراهی که بهروااانی با اندکشااهی م یلما
می خ حله در میابر ا هن
نتیجهگیری

در اکن نراا ار دکدراه م یلما می خ حله کعنی محیو یر ای محیو حلی عالمه حلی
و فاضر یرری در باا رابطهی علم و ارادهی الهی بار ی ادن یر ی و یرری دکدراه
ابرالحس این برااای بنیا رذار مع زلهی م أدا) را ذکاف ه بردندن او مع ید برد که ارادهی
حو م عال عبارت ا اه ا « :علم دداوند به مرالحه کا میسادهی مرجرد در فعر»ن به معبیا
اایرری او اراده را «علم میید» میدانسااهن محیو حلی نیز ما حدودی ینین دکدراهی را
مأکید کاده برد؛ اما عالمه حلی مرضااع کیسااانی را در سثار درکش نساابه به اکن دکدراه

امفاذ نیاده بردن در مناهج الییین دکدراه براای را ذکاف ه برد اما در نهج المسا ااادکن
مرااک کاده برد که ینین افنی دالی ا ااایال نیساهن ا سنجاکیکه نهج المسا ااادکن
نسابه به مناهج الییین م أدا ا اه نباکد عالمه را مرافو هرل براای دانساهن با ا اا
همین ااکاههاا نراه

مرجرد در محلیارهاای یشاااین درباارهی دکادرااه عالماه حلی در بااا

ارادهی الهی روااان ااادن نشااا داده اااد که نگاه محلیرراا جامع نبرده و ها ک
بفشااای ا

ا

ااافنا عالمه یافر بردهاندن در ادامه ادلهی اهامه ااااده مر اااا م یلما –

بهوکژه عالمه حلی – و مرضاع سنا نسابه به می خ کالمی بغداد بهشامیه و فلسایه اینری
رواااان ااااد و بادی ا ان یاادهاای سناا مررد ار کاابی هاار رافاهن در بفش ار کاابی
دکدراه عالما حلی به دو ااایر ثبرمی و اثبامی در برمهی نید رذاااا ه ااادن در ار کابی
اثبامی سنچه بیش ا ها ییز مرجه را به درد جلخ میکاد ابهام و اضاااطااا مرجرد در
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کالم عالماه حلی بردن باا بار ااای اهرال مف ل

وی در مبیین ارادهی الهی و نیاد دکادرااه

محر الی ا «حیییه ارادهی الهی» و «ارمباا س با
َّ
دکگاا روااان میرشااه که معنای
ذات میاد

حو م عاال» باه د اااه نمیسمادن در بادی مرارد عالماه هم « کاادت» اراده با

ذات دداوند را رد میکاد هم «عینیه» اراده و ذات را نامعیرل میااامادن بدکهی ا ااه
که اکن افن هابرهبرل نیساه منجا به ارمیاع نییتاین میراددن در ار کابی ثبرمی نیز به
اصاار «کگانگی» کا «مغاکات» علم و ارادهی حو م عال اداد ه ااادن در اکن بفش دزکر
بادی یافدارا کگانگی علم و ارادهی الهی – بهوکژه مالصاادرا – میاکا و بار اای ااادن
نشاااا داده ااااد کاه محرکار علم باه اراده یاه ا لحاا معنااااااناا ااای و یاه ا لحاا
وجرداااانا ااای کارسمد نیساااه و همین اما باعا رشا ا ه بادی م ییاا – مانند عالمه
یباایبااکی – مرضاااع دکگای را در اکن میناه امفااذ نمااکندن رذاااا ه ا بحا عیلی هااین
نیلی نیز – هما یرر که عالمه یبایباکی مراااک کاده ا ااه – بادالف کگانگی علم و
اراده ا هن
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