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 چكيده
و كالمـى مختلف موضوعات بررسى اجمالىباتا است تالشدر تحقيق اين

را بحـث ايـن گسترده بسيار دايره دارند، مستقيمای رابطه عليتباكه فلسفى

روشن اسـت.برسيم عليت بحث شگرف اهميتبهآن پرتودرتا كند روشن
ماننـد اراده الهـى، اختيـار كه از يك سو ميان مسأله عليت با مسائل كالمـى

و عرفـانى  و برخى مسـائل فلسـفى و از سوی ديگر ميان آن و اعجاز انسان

و وحدت وجود، ارتباطى وثيق وجـود دارد لـذا شايسـته  چون قاعده الواحد
و  است كه به بحث عليت نگاهى ويژه شود تـا بـا فهـم دقيـق مسـئله عليـت

و نكات مبهم بسياری از اين موضوعات آشكار شده ضرورت علّى، دشواری

و شبهات فراوانى پيرامون آنها از ميان برداشته شود .و سواالت
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 مقدمه

و كالم اسالمى، بسياری گرچه در طول تاريخ معرفت بشری، به ويژه تاريخ فلسفه

آنتبا نگاه بداه گرايانه از كنار اصل عليت گذر كرده، يا به توضيحاتى اندك پيرامون

اند، لكن با نگاهى اجمالى به حيطه تاثيرگذاری اين موضوع كه دايره وسيعى اكتفا نموده

و فلسفى را شامل مى و نيز بـا در نظـر داشـتن اهميـت از مباحث مختلف كالمى شود

و با قاطعيت تمام گفـت موضـوع توان موضوعات مرتبط با بحث عليت، مى به راحتى

و فلسفى قرار  عليت از مباحثى است كه الزم است در صدر بسياری از مباحث كالمى

.گيرد

اين قلم برای اثبات اين مدعا در نظر دارد به بررسى اجمالى موضوعات مرتبط بـا

مىاين بحث بپردازد؛  را به خودیتواند مقاالت متعدد موضوعاتى كه هر يك به تنهايى

از.اختصاص دهد :اين موضوعات عبارتند

و اختيار الهى.1 و(عليت حقرابطه عليت )اراده

و حكمت الهى.2  عليت

و.3  اعجاز عليت

و اختيار.4  انسان عليت

و سنت الهى.5  عليت

و قاعده الواحد.6  عليت

و وحدت وجود.7  عليت

ماننـد همانگونه كه روشن است ارتباط تنگاتنگى ميان برخى از اين موضـوعات،

و انسانى و رابطه آن با دو موضوع اختيار الهى و ايـن رابطـه بـه عليت ، برقرار اسـت

كه گونه از اين دو، در واقع، سـخن از توان گفت سخن پيرامون يكىمى ای عميق است
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و بـهيتلكن به دليل اهم خواهد بود؛نيز ديگری آنها، رابطه هريك با عليت به تنهايى

و دقت قرار گرفته است تا در پايان اين بررسى ها به ميزان اهميت اجمال مورد بررسى

.گستره تاثيرگذاری آن دست يابيمو اين موضوع

و اختيار الهي حق(عليت و اراده )رابطه عليت

، مساله چگونگى تعلق است مرتبط با بحث عليتو مهمى كه يكى از مباحث جدی

ای طوالنى اين مسئله كه در تاريخ فلسفه سابقه. استو وابستگى معلول به علت خود

و با مبانى مختلفى تبيين شده اسـت دارد، از نگاه در ايـن).1388:116 پترسـون،(ها

های مطرح شده در نحوه اين رابطه علّى، از سوی متكلمان بـوده ميان بيشترين چالش

و اشيای جهان خلقت) فاعل(ا اراده حضرت حق را به عنوان علت آنه. است و حوادث

و موجـودات معرفى كرده) فعل(را به عنوان معلول و با اين مبنا به بررسى حـوادث اند

و بـه همـين اندكى استاند؛ لذا شايسته جهان پرداخته در اين انديشه درنـگ نمـاييم

و موجودات جهان خلقـتمنظور الزم است مساله رابطه ميان اراده  و حوادث در الهى

. بررسى شود مكاتب مختلف كالمى،

 نظريه اشاعره

آنان به دليل ديدگاه خاصى كه در توحيد افعالى دارند، معتقدند هـر امـری كـه در

و عصيان گرفته تا افعال جهان هستى صورت مى و كفر پذيرد، از افعال شر، چون فسق

مىخير، همه طبق اراده حضرت حق  بـا از اين عقيده خـويش اشاعره. پذيرد صورت

ای كه هيچگاه حقيقت آن را بيـان كنند؛ ارادهمىعنوان عموميت اراده حضرت حق ياد 

و قدرت دانسته نكرده ).380: 1390بداشتى، اله(اند، تنها آن را صفتى غير از علم

اند كه از آن بـا عنـوان آنان در پى رد نظريه ضرورت علّى، بنيانى ديگر را بنا نهاده
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مى»عادت اّهللاٰ«نظريه .شود ياد

و ابوالحسن اشعری معتقد است نتيجه اين سخن كه در محدوده قـدرت الهـى، كفـر

كه عصيانى واقع مى بسياری از آنچه او پيدايش شود كه مراد او نيست، اين خواهد بود

راو وقوع آنها را اراده كرده بود، واقع نشده و بسياری از آنچه كه او عدم وقوع آنها اند

مى. اند خواسته بود، واقع شده :نويسد وی

اوههرگاه گمان كنيد كه در محدود« و عصيانى واقع شود كه مـراد قدرت الهى كفر

مو نباشد، چراكه او مى من باشند ولى نشدند، نتيجـه ايـن سـخن ايـن خواست كه همه

و   خواهد بود كه بسياری از آنچه كه او اراده كرده بود واقع شوند، واقـع نشـده باشـند

اند، چراكه كفری كه به عقيده شما خواست كه نباشند، واقع شده بسيار از آنچه كه او مى

و ايـن نظريـه در بسياری به آن مبتال هستند، خواسته الهى نبود ولى واقع شده اسـ ت،

هر واقع انكار اجماع مسلمين در اين قول است كه هر آنچه خدا خواهد واقع مى و شود

).118:ق1397اشعری،(»آنچه نخواهد، واقع نخواهد شد

و آخرت شيئى كه مراد الهى نبوده نيز قابل تصور نمى قاضى باقالنى داند كه در دنيا

ي و و يا هر چيز ديگریاست، واقع شود؛ خواه طاعت باشد .١ا معصيت

مىفخررازی داند، چراكه خداوند خالق نيز تمامى موجودات را مراد خداوند متعال

و خالق شيئ در واقع آن را اراده كرده است .٢تمامى موجودات است

و اراده مطلق الهى سبب شده است كه با هرگونه برداشـت چنين برداشتى از توحيد

وو انديشه ضرورت انگارانه عليت مخالفت كنند، چراكه ضروری پنداشتن رابطه علت

به عنـوان مثـال. معلول آن، به معنای محدود كردن اراده نامتناهى خداوند خواهد بود

 كنـد برخورد پنبهبا آتش زمانهريا گوييد طبيعت آتش سوزاندن است وقتى شما مى

از است مجبور خداوندكه بود اهدخو اين سخن اين مفهوم سوزاند،مى بالضرورةرا آن

ص1ج:م2008 جرجانى،(كند تبعيت هستى جهاندر خاص نظامى ؛ مرزوقـى، 242،
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).94ص،1ج:م1995 غزالى،؛306:م1990 طوسى،؛130-124و93-91]:تابى[

:ق1405 فاضل مقـداد،(آنان در واقع نقشى برای انسان در ايجاد فعل قائل نيستند

به) 113-115 .٣اند سخن گفته»عادت اّهللاٰ«ای با عنوان همين علت از مسئلهو

گرايانه به روابط موجودات منجر بـه دارد كه چون نگاه ضرورت اين نظريه بيان مى

مجبور بودن خداوند خواهد شد لذا صحيح آن است كه بگوييم عادت خداوند بر ايـن 

ب) معلول(قرار گرفته است كه شىء الف  در) علت(را پس از شىء ايجاد كند نه آنكه

. ميان آنها ضرورتى حكمفرما است

گويد ميان اشياء به طوری كلـى سـه غزالى بر اساس همين انديشه پس از آنكه مى

و عليــت"رابطــه  و مشــروطى (تضــايف، شــرط : نيــزو،92-90:ق1399 طوســى،"

مى) 112-111:]تابى[ مرزوقى، بـر اسـاس كند رابطه عليت، تنها وجود دارد، تصريح

و عادت ذهنى ايجاد شده است از. تكرار البته بايد متذكر شد هرچند به گفته برخى وی

توان گفت ميان عقيده لكن مى٤ها در بحث عليت خارج نشده است شيوه رايج اشعری

و انديشه غالب اشعری ها ميان عليـت تفـاوتى وجـود دارد؛ چراكـه وی از ميـان وی

مىاسباب گوناگون از سبب قطعى  گويد، سببى كه مطـابق بـا مشـيت الهـى نيز سخن

وی معتقد اسـت كـه در اينگونـه اسـباب هيچگونـه. است؛ مانند سيرشدن توسط نان

تغييری راه ندارد لذا در عقيده وی شرط توكل آن نيست كـه انسـان گرسـنه دسـت از 

.٥تالش بردارد

 روبـرو نيـز مختلفـى نقدهایبا نيافته، طرفداری شيعه متكلمان مياندر نظريه اين

"اند نوشتهآنرددر برخى. است شده  ديگـر:يـك: است فاسد جهتدواز نظريه اين:

 عادت خاطربه امور اين اگر: دوم ماند؛ نخواهد باقىُمعتادو واجب عمل ميان تفاوتى

 عاداتآن اهل ميانو شناسد نمىرا عاداتكه كسىكه بود خواهد اينآن الزمه باشد

:ق1399 طوسـى،(" كنـد ايجـادرا حجيم كتابىياای خانه بتواند است نكرده زندگى
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:م1993 رشـد، ابـن:رك( است شده ابطال نيز فيلسوفان برخى توسط نظريه اين).51

292(.

از بـود، عـادت نظريـه متوجـهكه اشكاالتى دليلبه الزم به تذكر است كه اشاعره

 خداوندكه داردمى بيان نظريه اين. اند گفته سخن" كسب نظريه" عنوانبا ديگری نظريه

 انديشـه ايـن گـذار پايهكه اشعری ابوالحسن. باشدمىآن كاسب انسان،و افعال خالق

َيْعَملkُوَ�{ چـون آيـاتىبه خويش نظريه اثبات مقامدر است، َ�َمkا َخلََقُكkْم ُ }َ�-ب4

َفْعَملُوَ�{و)96،صافات( َ�نُو- بَِما G-رك(تمسـك جسـته اسـت)17،سجده(}َجَز:

اين نظريه كه در واقع به عنوان مكّمل نظريه عـادت مطـرح).74-69:]تابى[ اشعری،

:]تابى[ اشعری،:رك(آناز اشعری خوِد متكلمان مختلف تفاسيربر عالوهـ شده است

نيـزو) 755ص،1ج:م1998 االسـالمى، الكـالم علم مصطلحات موسوعة؛69-74

 عبـدالوهاب جـوينى، الحـرمين آن از سوی برخى متكلمان اشعری ماننـد امـامانكار 

(است شده مواجه گوناگونى اشكاالتباـ عبده شيخ شعرانى، :1382 خـادمى،:رك.

166(

 ظريه معتزلهن

ای چون از يك سو معتقدند چنين نيسـت كـه هـر حادثـه،معتزله برخالف اشاعره

و از مىمنطبق بر اراده حضرت حق است و قبح را عقلى با سوی ديگر حسن دانند لذا

و حوادث عالم به دو دسته كلى  و نيكـو«تقسيم افعال و«و»افعال حسن افعـال قبـيح

قاضـى. اند قسم اول منطبق بـر اراده الهـى اسـت بـر خـالف قسـم دوم؛ گفته»زشت

را بـرای اشكال اشاعره كـه چنـين انديشـهبهعبدالجبار از معتزليان مشهور در پاسخ 

مى خالف عموميت اراده مطلقه الهى مى مى":نويسد دانند، چنين هرآنچه كـه: گوييم ما

و ديگر از مقـدورات مراد الهى است، به دو گونه است؛ گونه ای كه از مقدورات اوست
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و ايجاد نشدن بندگان او، لذا هرآنچه كه از مقدور خود اوست الزم است كه ايجاد شود

و آنچه كه از مقـدور آن نتائج غير قابل  بنـدگانقبولى در مورد خداوند خواهد داشت

اشد كـه چنـين مقـدوریبمىو اجبار كند به دو گونه است؛ يكى به نحو اكراه اراده مى

و اجبارمبه هنگاامولز الهى بايد ايجاد شود كه اگر چنـين چيـزی واقـع نشـود، اكراه

دوالزمه آن نتائج غير قابل قبول در خداوند  و آن است كه خداوند ايجادمخواهد بود

ماننـد آنچـه كـه از مكلفـين،از ديگری خواسته اسـت آن مقدور را به صورت اختيار

و مى و اين چنين چيزی اگر ايجاد نشود نتائج غير قابـل قبـولى چـون ضـعف خواهد

و نقص را در پى نخواهد داش )257ص6ج:]تابى[قاضى عبدالجبار،."(تناتوانى

 ريه متكلمان شيعهنظ

اين مطلب بگذريم، بايـد گفـت)185:ق1407 حلى، عالمه( اگر از ادعای بداهت

نوبخـت، ابـن(ت متكلمان شيعه در عين حال كه معتقدند خداوند بر هر كـاری تواناسـ

كهلكن)42:ق1413 و تكوينى دارد كه الزم اسـتاو بر اين باورند دو اراده تشريعى

و اينكــه اراده تشــريعى، تخلــفبــا توجــه بــه ايــن دو ار و اراده تكــوينى، اده، پــذير؛

لذا بايد گفت حضرت حق هرچند. ناپذير است، اين مسئله مورد بحث قرار گيرد تخلف

مى تنها و كند كارهای پسنديده را اراده لكن اين به معنـای آن نيسـت كـه گناهكـاران

از–نانكه اشاعره معتقدنـد همچ–اند افرادی كه بر خالف اراده تشريعى او عمل كرده

و يا آنكه خداوند چنين افعال ناپسـندی را اراده كـرده دايره قدرت حق خارج شده اند

است، چراكه اين افراد در محدوده قدرت حق با اختياری كه از جانب او به ايشان داده 

و هرچند از اراده تشريعى او سر باز زده شده است عمل كرده عنوان اند لكن به هيچ اند

انـد لـذا ايـن افعـال، از سلطه قدرت الهى بيرون نرفته از اراده تكوينى او خارج نشده

ناپسند با سوء اختيار خود آنها ايجاد شده است، اختياری كه از سوی خداوند به آنـان 
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با توجه به اين اجمال بايد گفت متكلمان. داده شده است تا اراده تشريعى وی معنا يابد

و نقلىشيعه برای اث و تبيين مدعای خويش داليلى عقلى .اند مختلفى بيان داشته٦بات

:و نقلي متكلمان شيعه ادله عقلي

كه متكلمان شيعه ادله عقلى بسياری را در مقام اثبات مدعای خويش ذكر نموده اند

مى. كنيم تنها به يك مورد آن اشاره مى خداوند متعال حكيم":نويسند آنان در استداللى

و موجود حكيم كار قبيح انجام نمىاس و همانت طور كه انجـام دادن كـار زشـت دهد

و همان طور كه ترك كـردن كـار قبيح است، اراده كردن كار زشت نيز امری قبيح است

و ترك كار نيكو نيز كـرداری ناشايسـت اسـت؛ننيكو عملى زشت است، اراده  كردن

(كند نمىبنابراين خداوند تحقق افعال قبيح را اراده  )307:ق1407 حلى، عالمه."

،از جمله آياتى كه در بحث مورد نظر مورد توجه متكلمان شيعه واقـع شـده اسـت

 توان آياتى را دانست كه در آن تصريح شده است خداوند از بندگان خويش طاعت مى

َ�َمkا{فرمايـد خداونـد متعـال مـى. پسندو معصيت را از ايشان نمى را خواسته است
bَِْعُبُد�ِ�َخلَ Fِال4 نَس ِ

ْ
َ�-إل ِن4

ْ
J- َن{و نيز٧}ْقُتkي *h- َُ Rَkْلِِص®ُ َ bَِْعُبkُد�- -ب4 Fِال4 ِمُر�-

ُ
1 َ�َما

Gِْمالٍ¢{فرمايدو نيز مى٨}ُحَنَفاF َخْشَيَة ْ�الَ�ُكْم
َ
1 َيْقُتلُو-ْ ِعْنkَد ...َ�الَ َسkي°ُئُه �َ�َ َ�لَِك H±ُ

.٩}َمْكُر�ًهاَب*َك

دهد بلكه اين آيات به روشنى داللت دارند كه خداوند نه تنها فعل زشت انجام نمى

و از بندگان خويش نيز همين را خواسته است آن را هيچگاه اراده نيز نمى .كند

توان روايات فراوانى يافت كـه صـريحا تعلـق يـافتن اراده الهـى بـه به راحتى مى

. اند معاصى را رد كرده

"فرمود×امام رضا و مشيئت او به طاعـات بـه مفهـوم امـر بـه: تعلق اراده الهى

و تعلق اراده او به  و كمك بر انجام آن است طاعات، خشنود بودن به انجام گرفتن آنها
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و عقوبت فاعـل آن اسـت و عدم خشنودی از انجام آن ." معاصى به مفهوم نهى از آن

ج1372 بابويه، ابن( )250.ص1.،

"فرمود|رسول خدا: فرمايدمى×امام صادق هر كه گمان كند كه خداوند بـه:

(كند بر خدا دروغ بسته است زشتى امر مى )212ص،1ج:ق1413كلينى،."

چنانچه از روايت پيشين به وضوح آشكار است، خداوند از انجام هيچ فعل زشتى،

كه در روايات بر آن تاكيد ای اساسى وجود دارد رضايت ندارد؛ لكن در اين ميان نكته

و بر خالف  و آن اينكه آيا فاعل معصيت از ربوبيت الهى خارج گرديده است شده است

 اراده او چنين اراده نموده است؟

و عدم رجوع به راسخان در علم، اهل آری سواالتى اين ،^بيـت عصـمت چنينى

آن سبب گمراهى بسياری شده است؛ سواالتى كه پاسخ بـه×را معصومهای شايسته

"... نقل كرديم آمده است×در ادامه روايتى كه از امام صادق. ما آموخته است هر: و

و شر بدون اراده الهى صـورت گرفتـه اسـت، او را از سـلطنتش كه گمان كند كه خير

و هر كه گمان كند كه معاصى با نيروی الهى صورت نگرفته است بر  خارج نموده است

و (چنـين فـردی را خداونـد وارد آتـش خواهـد نمـود او دروغ بسته است كلينـى،."

)212ص،1ج:ق1413

و صـورت ولى مفهوم اين سخن چيست؟ آيا انجام پذيرفتن معاصى به نيروی الهى

و  و شر به اراده الهى به اين معناست كه خداوند بر انجام آن راضى اسـت پذيرفتن خير

 يا مفهومى ديگر دارد؟ 

:روايت زير آشكار است پاسخ اين شبهه از دو

"فرمود×امام كاظم و اراده عزمـى؛: و مشيت دارد؛ اراده حتمى خداوند دو اراده

مى گاهى از چيزی نهى مى و گاهى به چيـزی امـر كند در حالى كه انجام آن را خواهد

و همسرش از اكل از شـجره، كند در حالى كه انجام آنرا نمى مى خواهد؛ مانند نهى آدم
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مى در حالى و مانند امر ابراهيم به قربانى نمودن فرزندش در ... خواست كه انجام آن را

(خواست حالى كه آن را نمى ص1ج:ق1403مجلسى،." ،139(

"فرمود×امام صادق و الهيت كبرای الهى، چيزی نمـى: باشـد در ربوبيت عظمای

و هيچ چيز از حقيقت جوهری خـويش بـه حقيقتـى مگر آنكه خداوند آن را خواست

مى ديگر منتقل نمى و هيچ شيئى از وجـود بـه شود مگر آنكه خداوند آن را انجام دهد

مى عدم نمى (دهد رود مگر آنكه خداوند آن را انتقال ج." )148ص،4همان،

و آيات نقل شده بايد گفت تعلق نگرفتن اراده الهـى بـه با توجه به مجموع روايات

و شرور به معنای آن نيست  و اراده مطلـق او معاصى كه اين امور از يـد قـدرت حـق

مى. خارج است 
	�: خوانيم در حديثى��� ���� ���� �� ����و:���� خداوندا تو خالق خير

).14:ق1406بابويه، ابن( شر هستى

و شرور در نظام احسن هستى در جايگاه خاص خود هستند لذا بايد گفت عصيان

و شروری الزمه مىو چنين عصيان سـوره بقـره30باشند؛ چنانكه از آيه نظام احسن

{:شود نيز چنين برداشتى مى
َقkالُو-ْ َخلِيَفkًة yِْ

َ
ِ� -أل َجاِعkٌل *�ِF بHَك لِلَْمالَئَِكِةَ َقاَ� �ِْ��َ

َ�ُغَقد* َْمِد³َ ِ́ ُح نَُسب* ُْن
َ
¶�َ Gَما *h- َ�يَْسِفُك فِيَها ُفْفِسُد َمن فِيَها َْعُل

َ
·
َ
َمkا1 ْعلkَُم

َ
1 *�ِF َقاَ� لََك pُ

َيْعلَُمkوَ� ای خواهمو هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت روی زمين خليفه:}الَ

مى. گماشت و خون بريزد در حـالى گفتند آيا در زمين كسى را قرار دهى كه فساد كند

و تقديس مى مى. كنيم كه ما تو را تسبيح : بقره(دانيد دانم كه شما نمى فرمود من چيزی

30(.

و هم انسان عاصى، هر دو در دايره اراده الهى مى باشـند، لكـن لذا هم انسان مطيع

و هـم از اراده تشـريعى خداونـد  و فرمانبردار، هم از اراده تكوينى الهى شخص مطيع

و فرمان ناپذير، تنهـا از اراده تكـوينى خداونـد تبعيت كرده است؛ ولى شخص عاصى

هـای خاصـى بـرای است زيرا كه مجبور است در دايره تكـوين از شـيوهتبعيت كرده 
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و توان عصيان مطلق را ندارد ولى به دليل اختياری كـه در عصيان خويش استفاده كند

و مجبور اسـت  ، از اراده)1389:197 آملـى، جـوادی(اصل آن هيچ اختياری نداشته

و در واقع اين اختيا و اراده حضرت حـق تشريعى خداوند سر باز زده است؛ ر خواسته

و خود او راه در حقيقت نكتـه اساسـى. های گوناگونى در برابر انسان نهاده است است

و بحث اين است كه اراده تشريعى خداوند بر خالف اراده تكوينى او تخلف پذير اسـت

پذير بودن اراده تشريعى نيز بر اساس اراده تكوينى خداوند اسـت زيـرا كـه اين تخلف

و مفهوم اختيار آن است كه انسان در بجـا آوردن خود  او انسان را مختار آفريده است

و شريعت مطرح شده است آزاد  يا نياوردن اراده تشريعى حضرت حق كه در قالب دين

و عاقبت خويش را با اين اختيار ترسيم كنـد ناپـذير تكـوينى لـذا اراده تخلـف. باشد

به خداوند، همچنان تخلف و دليل آنكه انسان بر اساس اختيـار خـدادادی ناپذير است

و تخلف پذير خداوند، سـر بـاز زده اسـت، بـه هـيچ عنـوان خويش از اراده تشريعى

و گناه گناهكار نيز مراد الهى بوده است نمى توان اين نتيجه نادرست گرفت كه كفر كافر

و شريعت را خواس ته است لذا كفر زيرا خداوند با اراده تشريعى از انسان تبعيت از دين

. اند اند لكن با سوء اختيار انسان تحقق يافتهو گناه مراد الهى نبوده

و.1  حكمت الهي عليت

وىحكمت الهى يك صفات الهى است كـه تمـامى پيـروان مهمتريناز مشهورترين

در. بدان معترفندىاديان ابراهيم جای جای قرآن كـريم بـدان اين نام حسنای الهى كه

و  های مختلفى چون برهـان نظـم، به راحتى از برهان، نه تنهاتصريح شده استاشاره

و  و فيلسوفان اديان مختلفكه ...برهان اتقان صنع ، بيان شده است،از سوی متكلمان

و اساس بسياری از براهين نيز هستشود فهميده مى ترين راهينى كه سادهب.، بلكه پايه

بهيابد ذهن بشری نيز آن را درمى طوری كه در روايات بسياری از آنهـا بهـره گرفتـه،
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و برخى نويسندگان پسـندترين اين قبيل براهين مانند برهان نظم را از مردم شده است

).3ص:1388محمدرضايى،(اند براهين توصيف كرده

همانطور كه دانستيد متكلمان اشعری با ضرورت علّى بـه داليـل خـاص خـويش

و معتقدند كه  و گفتارهای فالسفه بـه مخالفند اين مسئله مانند بسياری ديگر از سخنان

م هـايى چـون تهافـت انجامد لذا متكلمانى همچون غزالى با نوشـتن كتـابىتناقض

 ها از سوی اند؛ گرچه اين رديه آنان كوشيدهرّددرالفالسفه به تناقضات ايشان پرداخته، 

از. پاسـخ نمانـده اسـت بـى، يعنى ضرورت علّـى فيلسوفان طرفدار اين قاعده يكـى

رشـد آنها، به ويژه غزالى، همت فراوان گماشته، ابـن فيلسوفانى كه به مقابله با انديشه

و انكار ضرورت على از سـوی. است او معتقد است كه نگاه خاص متكلمان به عليت

در چون نفى حكمت الهىیايشان، نتائج فاسد بسيار با. خواهد داشتپى را  تاّملوی

مى. پردازد در فهم نظريه عادت اشاعره، به تفسير آن مى كه او نويسد بر اساس تفسيری

و آن را به عادتى ذهنى برمـى اشاعره از عليت مى گرداننـد، ديگـر جـايى بـرای دهند

و تنها اين روابط به روابطى قراردادی  روابط حقيقى ميان موجودات باقى نخواهد ماند

:م1993رشـد، ابـن( با حكيم بودن خداوند سازگار نيسـتتنّزل خواهند يافت كه اين 

).292ص

و.2  اعجاز عليت

اگــر از انكــار صــدور معجــزات كــه از ســوی برخــى فيلســوفان غربــى چــون

مطرح شده است بگذريم، بايد گفـت ايـن بحـث يعنـى چگـونگى صـدور ١٠اسپينوزا

ارتباط وثيقى بـا بحـث عليـتكه است از مباحث ديگریمعجزات از سوی پيامبران 

قاطبـه به دليل جايگاه ويژه آن در نظام معرفتى اديان، مورد توجـه دارد، به طوری كه 

و فيلسوفان قرار گرفته است رابطه اين بحث بـا مسـئله عليـت از سـواالتى. متكلمان



 �67 اصغر آقايي/ عباس ايزدپناه

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

گيرد كه آيا صدور معجزات با كليت اصل عليت سازگار اسـت يـا اينچنينى نشأت مى

 خير؟

و در مقام انتقـاد از مت كلمانى چون غزالى با توجه به مبنای خويش در بحث عليت

گرايانه فيلسوفان پيرامون عليت، با تاكيد بر اين نكتـه كـه نفـى امكـان انديشه ضروت

:گويدمى،صدور معجزات از توالى فاسد اين انديشه خواهد بود

مىفالسفه طبق تحليل خاص خويش فاعل معجزات را نفس پيامب« دانند كه قادرر

و لذا معجزاتى كه بـر  است در اموری كه قابليت پذيرش معجزه را دارند، تاثير بگذارند

مى خالف اين عقيده آنها است را به گونه )164ص]:تابى[غزالى،(».كنند ای تاويل

روشن است گرچه درباره برخى مصاديق معجزات ميـان تمـامى دانشـمندانهالبت

و مفسر اختالف وجود دارد لكن اسالمى از متكل اصـل صـدور نـه تنهـام تا فيلسوف

بلكـه بسـياری باشـد معجزات از مسلمات پذيرفته شده از جانب تمـامى ايشـان مـى

:1376مكـارم شـيرازی،(شـود معتقدند كه اصل عليت نيز با چنين اموری نقض نمى

؛ مصـباح،18ص]:تابى[؛ طباطبائى،93ص،1ج:1386؛ جوادی آملى، 279ص،7ج

و آنان). 264ص:1384؛ جوادی آملى، 130ص:1388 صدور معجزات را از داليـل

صـدرالدين شـيرازی،( داننـد شان مـى الهى در اثبات حقانيتانهای مهم پيامبر نشانه

ص:1360 و نيز344مشهد پنجم، ص:1354همو،:؛ ،)480فـن دوم، مقالـه چهـارم،

به روابط ميـان موجـودات بـا چگـونگى هرچند چگونگى نگرش فيلسوفان اسالمى

. متفاوت است١١نگرش متكلمان اسالمى

را ئى كه در عليت اتّخاذ نموده حكيمان مسلمان بر اساس مبانىبيشتر اند، خداونـد

اند ولى برای هر يك از موجـودات، بـه انـدازه سـعه العلل معرفى نمودههبه عنوان عل

اند، شده قائل– تامه عليتنه اعدادی،و ناقص عليت–ای از عليت شان، بهره وجودی

و علـت ايـن خـوارق  و شايد تمامى آنها در اين امر رايى واحد داشته باشند كه فاعل
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و معجزات، نفس ناطقه پيامبر است ،)169ص،1ج:1375زاده آملـى، حسن(عادات

لمان اند كه با تحليل متك لذا بر همين اساس به تحليلى خاص درباره معجزات پرداخته

.ت استمتفاو

توان ادعا كرد كه معجزه، نافى عليت نيست بلكه فعل اعجازگونه نيـز به روشنى مى

و يا چيز ديگر،  مصداقى از مصاديق عليت است؛ اما اينكه اين علت، نفس پيامبر است

. سخنى ديگر است

و.3  انساناختيار عليت

و متكلمانيكى ديگر از مباحث بسيار چالش برانگيز در ميان و فيلسوفان مسلمان

و نيز دانشمندان برخى علوم ديگر، رابطه جبرگونه اصل عليت بـا اختيـار غيرمسلمان

و فلسفه اخالق منجـر مـىآدمى شـود است كه به مباحث مهم ديگر چون فلسفه دين

.)73، 1389تيچمن،(

و قرآن كريم نيز بـر آن تصـريح شـده و در روايات جـوادی(آنچه كه مسلّم است

اين است كه انسـان مختـار اسـت،) 1388:374،؛ مصباح93ص،1ج:1386آملى، 

مىبالوجدان اختياری كه  .١٢شود نيز درك

در كنار اين امر وجدانى، بسياری به هنگام بررسى رابطه نفس انسان با افعال او بـه

يا خير؟ همين اند كه آيا ضرورت علّى با اختيار انسان منافات دارد اين نكته تاكيد كرده

و دانشمندان علوم مختلف همچـون امر سبب شده است كه  از ديرباز در ميان متفكران

و اصول، كالم، فلسفه،  و روانشناسى مباحث متنوعى در مـورد اختيـار انسـان اخالق

و بـه. اصل عليت مطرح شده است اين بحث همواره به صـورت يـك مسـاله دشـوار

از برخـى فيلسـوفان غربـى نيـز. يانده اسـتاعتقاد بسياری ناگشودنى رخ نما يكـى

و معتقدندا تعارضات عقل نظری را همين بحث مى بر اساس فلسـفه رايـج ميـانندند
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و عليت تعارض وجود دارد ).44: 1384برنجكار،( اختيار

با ضروت علـى ١٣الزم به ذكر است كه گرچه برخى از محققان مانند وحيد بهبهانى

ب مخالفت كرده تنهـا در شـمول ١٥و محقق خوئى١٤رخى نيز چون محقق نائينىاند لكن

.اند اين ضرورت تشكيك نموده

و.4 در جهان١٦سنت الهي عليت

اس ابن و سنت الهى رابطهترشد معتقد ای عميق وجود دارد، وی با اين ميان عليت

نظام جهان هستى منطبق بر سنت الهى اسـت،":نويسد نگاه در نقد نظريه متكلمان مى

و طبـق  و سكنات اين هسـتى از اراده الهـى نشـات گرفتـه اسـت يعنى تمام حركات

لـذا اگـر. ای از پيش تعيين شده در حال گذار به سوی سرانجام خـويش اسـت برنامه

و معلول را انكار كند در واقع سـنت الهـى را  و رابطه ضروری ميان علت كسى سببيت

و تبديلى در آن  اينكـه. راه ندارد را انكـار نمـوده اسـتكه به تصريح قرآن هيچ تغيير

و ايـن گويند خداوند عادت خويش را توسط اين اسباب جـاری مـى اشاعره مى كنـد

و بلكه  و دور از حكمت است اسباب بنفسه تاثيری در مسببات ندارند، سخنى نادرست

همچنانكـه از ايـن بتواننـد،باشد، چراكه ممكن است مسـببات مبطل حكمت الهى مى

مىاسباب  شوند، از غير آنها نيز ايجاد شوند، لذا چه حكمتى در ايجاد آنها توسط ايجاد

(اين اسباب خاص باقى خواهد ماند  ١٧)167:م1998 رشد، ابن."

و قاعده الواحد.5  عليت

وا قاعده مشهور الواحد حد مطـرح كه در واقع در پى بيان چگونگى ارتباط كثير با

برانگيزی است كـه ارتبـاط بسـيار از قواعد چالش،)1374:77ميرداماد،(شده است 

از جمله اين قواعد قاعـده سـنخيت.و قواعد مرتبط با آن داردنزديكى با اصل عليت 
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و معلول است حكمـا اين ارتباط چنان مستحكم است كه به تعبير استاد مطهری. علت

بييعنى خواهند اين قاعده وقتى مى و معلول را دقيق ان كنند به اين سنخيت ميان علت

و در واقع صورت مى و صدور واحد از كثير محال است گويند كه صدور كثير از واحد

مى يكى از جنبه .)1387:183عبوديت،( كند های اين اصل را بيان

و مـدافعان بسـيار الواحد انگيزی قاعده چالش چنان عميق بوده است كه مخالفـان

و متكلمـان  ؛ فاضـل88:ق1405طوسـى،( يافتـه اسـتسرسختى از ميان فيلسوفان

ها تا به جايى بوده است كه فيلسوفانى مانند اين مخالفت.)170-169:ق1405مقداد،

و،رشد اين قاعده را در حد يك خرافه پنداشته ابن از فيلسوفان زبردستى چون فارابى

مى ابن بـار چنـين او معتقد است اينان بودند كه بـرای نخسـتين. كند سينا اظهار تعجب

و ديگران هم از آنان تقليد كرده، چنين عقيده خرافه ای را به فالسفه ای را مطرح كردند

برخى مدافعان اين قاعده، عالوه بر آنكه مفاد اين قاعـده را از اّوليـات.١٨نسبت دادند

و بى ا عقلى مىنياز ؛ 1383:334؛ شـهرزوری، 1383:234سبزواری،(دانندز برهان

، صدور كثير از واحد را محال دانسته)199: 1353؛ كاتبى قزوينى، 1372:325همو،

: 1371سـينا، ابـن(دانندمى، آن را مستلزم اجتماع نقيضين)1373:125سهروردی؛(

آنان معتقدند اين عدم صدور نـه از روی عجـز ). 1382:229؛ دشتكى شيرازی، 253

ع اسخداوند متعال است كه از روی و در واقع) 145: 1358اهری،(ت دم قابليت قابل

و هم كثرت به خداوند باز مى گردد لكن بازگشت كثرت به او بالعرض است هم وحدت

).1363:16نصيرالدين طوسى،(

:به هر تقدير اين قاعده در دو چهره، در فلسفه اسالمى نمود يافته است

� ������ ������ !" �� #�$ 

� ������ ������ �� %&" #�$ 

و ديگری با نگاه به وحدت علت اين دو چهره قاعده، يكى با نگاه به وحدت معلول
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و برای به دست آوردن انديشـه مطرح شده در اند ای منسـجم پيرامـون آن الزم اسـت

و مجالى فراخ به بررسى آن پرداخت لكن گستره شـود به اجمال عرضمىای مناسب

و سخن اصلى در اين دو قاعده كه موجب چـالشكه  هـای فراوانـى ميـان فيلسـوفان

و مصداق آن مى باشد لذا بهتر آن اسـت متكلمان شده است، مفهوم واحد در اين قاعده

تنهـا تر تاثيرگذاری تفاسير مختلف از معنای وحـدت در ايـن قاعـده، برای فهم دقيق

. نگاهى اجمالى به چهره اول اين قاعده داشته باشيم

�«در تفسير قاعده ������ �$������ !" �:سه رای وجود دارد»# �

اند كـه صـدور معلـول گروهى از فيلسوفان با دفاع مطلق از اين قاعده ادعا نموده

خواه وحـدت آن معلـول شخصـى؛واحد از علت متعدد به صورت مطلق جايز نيست

 تـوان از ميردامـاد نـام بـرد از فيلسوفان مشهور حامى اين عقيـده مـى. باشد يا نوعى

.)1356:368اد، ميردام(

از اين تفسير از قاعده عليت در نگاه متكلمين با توجه به تفسير هـای مختلـف آن

و قبول های برخوردار شده است كه پرداختن به آن از حوصله اين نوشتار خـارج طرد

.)1405:236 نصيرالدين طوسى،( است

مصـباح،( اند مقصود از وحدت در اين قاعده، وحـدت شخصـى اسـت برخى گفته

اند مفهوم وحـدت در ايـن قاعـده، وحـدت برخى ديگر گفتهو) 245-244:ق1405

ص( نوعى است ).245همان،

و تفسير در ميان فيلسوفان مسلمان وحدت نظری وجود ندارد :در مورد اين تحليل

برخـوردار) وحـدت نـوعى(گروهى بر اين باورند كه اگر معلول از چنين وحدتى

و بلكـه قابـل توان باشد ديگر نمى و قابل قبول ارائه داد از اين قاعده، دفاعى شايسته

؛ صـدرالدين شـيرازی، 380-379ص،1ج:1355 سـهروردی،( دفاع نخواهـد بـود

).211ص،2ج:م1981
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اند كه استناد واحد بالنوع به علل گروهى ديگر گرچه به صورت مطلق ادعا ننموده

و علل غيرهستى متعدد جايز نيست بلكه با تقسيم علت به دو دسته علل هستى بخش

).243:ق1405، مصباح( اند بخش به بيان حكمى خاص برای هر يك پرداخته

گون كه بـر اسـاس تفاسـير مختلـف از چگـونگى های گونه با توجه به اين تحليل

دره است، وحدت معلول ارائه شد بايد گفت اين قاعده به شكل عميقى با مسئله عليت

مىدر،ارتباط است .كند واقع حكمى از احكام عليت را بيان

و مساله وحدت وجود.6  عليت

شناسى گرچه برای تبيين اين رابطه نياز به بحث مفصل پيرامون مسائل مختلف هستى

و كثـرت، اعتبـار،  فلسفى وعرفانى چون وحدت وجود، تشكيك وجود، مفهوم وحـدت

و غيره مى در راستای موضوع اين مقاله يعنى تبيين حيطه گسترده اصـل باشد لكن جعل

ـشناسى اسـالمى های مختلفى هستى همين اشارت اجمالى به چالش ميان حوزهعليت، 

مىـ كه بسياری از آن نشات گرفته از اين موضوع است بـا توجـه بـه ايـن.نمايد كافى

خ و مطلب بايد گفت عرفان اسالمى به دليل تفسير خاصو نگاه اص خويش به هسـتى

و ممكنات مطرح نموده اند، در معرض نقـدهای تعبيرات مختلفى كه از رابطه ميان واجب

كهو اشكاالت گوناگونى واقع شده طبـق بيـان–ال اقل–است؛ از جمله آنها اين است

):]تـا بـى[ عربى،؛ ابن32: 1360تركه، ابن(برخى عرفا غير واجب اعتباری محض است 

و نيز248- 247: 1363فناری، ابن؛1/90 ).146: 1388خادمى،:؛

نيز ياد شده است، به يك معنى" وحدت شخصى وجود"اين نگاه خاص كه از آن با

و معلـولى  انكار اصل عليت را در بر دارد؛ زيرا كه ديگر كثرتى در عالم نيست تا علت

اعتبـاری محـض به ديگر سخن هنگامى كه ماهيات ممكن، وهمى تلقّـى شـده،. باشد

و علت هستى . بخش آن نخواهد ماند باشند، ديگر جايى برای سخن گفتن از معلول
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با همين اشاره اجمالى، آشكار است كه اصل عليت بـا مسـائل مهـم عرفـانى نيـز

.ارتباطى وثيق دارد

 نتيجه

 مقاله در ابتدای اين بررسى نهائى الزم است تاكيدی دوباره بر اين نكته شود كه اين

 بسيار موضوعاتكهای گستره است، عليت مسئله وسيع بسيار گستره تبيينپىدر تنها

و بررسـى اجمـالى همينبه لذا شود؛مى شاملرا عرفانىو فلسفى كالمى، مهم اشاره

:به اين نكته بايد گفتتوجهبا.نموده است اكتفا مسائل مختلف مرتبط با عليت

صرف نيست بلكه با فهـم دقيـق ايـن قاعـده بـه رابطه على، تنها يك بحث نظری

و ديگـر نخـواهيم  و موجودات پى خـواهيم بـرد و احكام ميان اشيا چگونگى روابط

و معلول نام گرفته با پذيرفت كه هيچ ضرورتى ميان اشيائى كه علت و اند وجود ندارد

كل اين اشكال مواجه نخواهيم شد كه چگونه مى و و با قاطعيت يت حكم توان به درستى

مىرنمود كه شيئى از شىء ديگ و معلول، امری قابـل صادر و سنخيت ميان علت شود

و با توجه به اين سنخيت ديگر نخواهيم پذيرفت كه صدور هر معلولى  فهم خواهد بود

و خواهيم پذيرفت وجود معلول بـا وجـود علـتش ضـرورت  از هر علتى ممكن است

و با قاطعيت به وجود احكامى مى و اينكه قضـيه يابد، معلـول«كلى حكم خواهيم كرد

و معيّـت قضيه»شود واحد از علت واحد صادر مى و قابل فهم خواهـد بـود ای صادق

و متحرك،  و محرك و فعل و پر معنـى خواهـد بدون هيچ جبری، ميان فاعل پرواضح

و غايت بى بود و افعال بهو گزاف بودمفهوم نخواهد مندی عالم كلى بـه از صحنه گيتى

:لذا. در خواهد شد

و عرفانى ارتباطى وثيق دارد.1 .عليت با مسائل مختلف كالمى، فلسفى

.ترين سنن الهى است قانون عليت يكى از وثيق.2
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.حكمت الهى مقتضى پذيرش قانون عليت است.3

.اختيار انسان با قانون عليت سازگار است.4

.ميت اراده الهى نيستپذيرش ضرورت علّى، خارج شدن از عمو.5

و سنت الهى در تعارض است.6 .تفسير اشاعره از عليت، با حكمت

.معجزه نافى عليت نيست.7

.قاعده الواحد با مسئله عليت ارتباطى وثيق دارد.8

ها نوشت پي

مى واجب است كه دانسته شود حادثه.1 و آخرت ای كه واقع شود به اراده الهى است، چرا كه قابل تصور نيست كه در دنيا

و يا مع و يا طاعت و ضرر باشد يا روزی و يا هر چيز ديگـریشيئى كه مراد الهى نبوده، واقع شود، خواه نفع و صيت

و در عين حال كسى ديگر اراده ای غير اراده خداونـد داشـته دليل آن اين است كه اگر خداوند اراده امری كرده باشد

و اين اراده واقع شود، اين دليل ضعف خداوند خواهد بود (باشد .)44-43.ص]:تابى[باقالنى،.

مى.2 باشند، بر خالف نظريه معتزله؛ چراكه همچنان كه بيان داشتيم خداونـد خـالق تمامى موجودات مراد خداوند متعال

و همچنين وقتـى دانسـتيم كـه استتمامى موجودات  و گذشت كه خالق شىء، در واقع ايجاد آن را اراده نموده است

به ايمان از كافر ايجاد نمى و البته خداوند محال بودن آن آگاه است شود، لذا ايجاد يافتن آن از كافر محال خواهد بود

و روشن است كه هركه عالم به محال بودن شيئى باشد ايجاد آن، مرادش نخواهد بود لذا محال است كه خداوند ايمان 

).334:ق1405فخر رازی،(.را از كافر اراده نموده باشد

 صـورتبه بارهاكه امریاز عبارت عادت: مرارًا الُمشاَهد الُمستمّر االمرعنِعبارٌة العادُة: اند نوشته عادت تعريفدر.٣

)306:م1990طوسى،( است شده ديدهپىدر پى

).134:م2010نفيسه،(غزالى از شيوه عام مكتب اشعری پيرامون عليت، خارج نشده است.٤

و عقلى"وی از شش سبب.٥ ،4ج:ق1406 غزالـى،(سـخن بـه ميـان آورده اسـت" قطعى، ظنى، وهمى، حسى، فقهى

و نيز282-284 ).111-107ص:]تابى[ مرزوقى،:؛

مى.٦ وی: نويسد صاحب قواعد المرام و هـيچ يـك از معاصـى مـراد باری تعالى تمامى طاعات را اراده نمـوده اسـت

و نقلى داريم و ما در اثبات عقيده خويش ادله عقلى ق؛ ابوالقاسـم 1406ميثم بحرانى، ابن( نيستند، بر خالف اشعريه؛

).1388بن محمدحسن، 

و انس را نيافريديم مگر برای آنكه ما را عبادت نمايند.٧ )56: ذاريات(و ما جن

)5: بينه(و غير از اين امر نشده بودند كه خدا را مخلصانه عبادت كرده، دين راستين را تبعيت كنند.٨
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)38: اسراء(پسندد نى است كه پروردگارت نمىكه همه اين كارها گناها...و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد.٩

 بـهو سخن اينبه نبايدما اند، يافته درمان ايمان وسيلهبه نابينايان... گويدمى مقدس كتابكه موقعى"او معتقد است.١٠

و[ شـاعرانه سـخنانىياآن مشابه سخنانىيا سخنان اين. باشيم داشته توجهى... قبيل ايناز سخنانى  بـه يـا] اسـت

 آمـده مقدس كتابدركهای حادثههركه باشيم مطمئن كامال بايدما. دارند بستگى نويسنده خاص تعصبهایو عقايد

 ايـنكه شود معلوم خاص شرايطى اثربر اگرو باشد داده روی طبيعت قانون طبق الزاما ديگر چيزهر مثل بايد است

 كـه باشـيم داشـته يقين بايد كرد، استنتاجآنازرا آنها توان نمىيا متعارضند طبيعت نظامبا مقدس كتاب رويدادهای

 عقـل خالفكه چيزهرو عقل خالف باشد طبيعت خالفكه هرچه زيرا اند كرده وارد مقدس كتابدرراآن دينان بى

)717: 1390دورانت،(." است لغوو پوچ باشد

مى. ١١ ص10ج]: تـا بـى[مفيد،:رك(. دانند بيشتر متكلمان شيعه معجزه را فعل خداوند : 1363؛ ابوصـالح حلبـى،37،

)328:ق1411الهدی،؛ علم104

 زيرا"نسبت به افعال اختيار انسانى ذكر شده است معرفت نيزاز باالتری مراحل كريم البته بايد تاكيد كرد كه در قرآن. ١٢

َرميَتو... دهدمى نسبت سبحان خدایبه آنها،به اسناد ضمنرا آنان كار گاهى :انفـال( رمـى اّهللاٰ لكنو رميَتاذ ما

 اّهللاٰ لكّنو تقتلونهم داند؛ فلممى خداوند آِناز تنهاو كرده سلب ديگراناز رأسًارا كار اصل اين،از باالتر گاهى؛)17

ص12ج: 1386جوادی آملى،()"17:انفال( قتلهم ،79(

 اگـر منصـف عاقـل":نويسـد مـىو داندمى اختيار اصلو اصل اين ميان تعارضرا علّى ضرورتبه قول الزمهوی. ١٣

 بـر قادر همو دهدمى انجام اختيار رویازرا كه عملى آنگاهكه يابدمىدر كند رجوع خود وجدانبهو باشد خودش

 علـم كـرد يعنـى نخواهـد افـادهرا ايناز بيش علمى مرجح،بال ترجيح قاعدهو عليت اصلو... هست نيزآن ترك

و توانايىبه وجدانى (وترك فعلبر اختيار از2-1: 1383 برنجكار،"  وحيـد محمـداكمل بـن محمـدباقر:؛ بـه نقـل

)469.ص اختيار،و جبر رساله بهبهانى،

(دانـد نمـى اختيـاری افعـال شـاملرا ضروری عليت قانون اصولشان، خارج های درسدر نائينى محقق. ١٤ خـوئى،.

ص1ج:ق1419 ص1ج:ق1404 نائينى،؛ 191، ،132(

 مـرّجح بـدون فاعل،از اختياری فعل صدور اما است فاعلو سبب بدون فعل وجود است محال آنچه:گويدمىوی. ١٥

ص2ج:]تابى[،ىخوئ(شودمى محقق خارجدر انسان قدرت اعمال طريقاز اختياری فعل زيرا نيست محال ،47(

و. ١٦ .های جهان حكمفرما است تغييرناپذيری است كه در روابط ميان پديده مقصود از سنت الهى قوانين كلى

در. ١٧ مىىجاي وی مىكه پس هرگاه":نويسد ديگر تر گوييم واجب است كه در اين عالم نظامى خاص باشد كه متقن ما

مى تر از آن پيدا نمىو تام و مقّدر و روابط بين موجودات محدود و اينكه تركيبات و ايجـاد موجـودات از باشند، شود

و اين رابطه دائمى است، ديگر ممكن نخواهد بود كه اين چنين نظامى به صورت اتفاق ايجاد شـده اين اسباب واجب

(88: نمـل( صنع اّهللاٰ الذی اتقن كل شـيئ: به همين نكته در اين آيه اشاره شده استو... باشد :م1998 رشـد، ابـن)"

168(

و ابن هذا على ابى العجب كل العجب كيف خفى. ١٨ و نسـبوا نصر سينا النهما اول من قال هذه الخرافات فقلّدهما النـاس

).145:م1993رشد، ابن(هذا القول الى الفالسفة 
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 كتابنامه

(محمدبن بابويه، على ابن.1  اكبـر علـى. مسـتفيد حميدرضـا ترجمـه.الرضـا اخبار عيون). 1372.

 صدوق نشر: تهران.1ج.غفاری

(، على بن محمدتركه ابن.2 انجمـن: تهـران.ىآشتيان جالل الدين با تصحيح. تمهيد القواعد ). 1360.

و فلسفه ايران  حكمت

(رشد، محمد بن احمد ابن.3  دارالفكر اللبنانى: بيروت.تهافت التهافت).م1993.

(ــــــــــــــــــــــــ.4  مقدمـهبـا. الملـة عقائـدفـى االدلة مناهجعن الكشف).م1998.

 العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت.جابری محمدعابد

(سينا، حسين بن عبداّهللاٰ ابن.5  بيدار:قم. المباحثات). 1371.

 صادر دار: بيروت.1ج. المكية الفتوحات).تابى(.علىبن عربى، محمد ابن.6

(حمزهبن محمدفناری، ابن.7 ]:جـابى[.آملى زاده حسن حسن تعليقاتبا.االنس مصباح).1363.

 فجر

تحقيـق سـيد احمـد . قواعد المـرام فـى علـم الكـالم).ق1406(.ميثم بحرانى، ميثم بن على ابن.8

ال:قم. چاپ دوم. حسينى  مرعشىمكتبة آية اّهللاٰ العظمى

ب ابن.9 (ن نوبختنوبخت، ابراهيم مكتبـة آيـة اّهللاٰ العظمـى:قـم.الياقوت فى علم الكالم.)ق1413.

 المرعشى

در اراده الهـى رساله. 1388ابوالقاسم بن محمدحسن،. 10 آستان قـدس رضـوی، بنيـاد: مشهد.ای

 پژوهشهای اسالمى

]نابى:قم[.تقريب المعارف فى الكالم).1363(.الدين بن نجم ابوصالح حلبى، تقى. 11

 داراالنصار: بيروت.االبانة عن اصول الديانة.)ق1397(.اشعری، على بن اسماعيل. 12

غرابـه، حموره تحقيق.البدعو الزيغ على الردفى اللمع).تابى(.ـــــــــــــــــــــــــ. 13

 االزهريه المكتبة

و صفات الهى).1390(.بداشتى، على اله. 14 قم:قم.تخصصىدرسنامه كالم: توحيد  دانشگاه

(اهری، عبدالقادر بن حمزه. 15  فلسـفه انجمن: تهران.الحكمفى البلغةاو القطبية االقطاب).1358.
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 ايران

و اليجوز الجهل به باقالنى).تابى(.باقالنى، محمد بن طيب. 16 مكتبة.االنصاف فيما يجب اعتقاده

 االزهرية للتراث

و اعتقاد دينى).1388(.پترسون، مايكل. 17 و ترجمـه احمـد نراقـى.درآمدی بر فلسفه دين: عقل

نو: تهران. چاپ هشتم.ابراهيم سلطانى  طرح

و كاترين اوانز. 18 چـاپ. ترجمه اسـماعيل سـعادتى.فلسفه به زبان ساده).1389(.تيچمن، جنى

 سهرودی: تهران. سوم

 دارالبصائر: قاهره.1ج.المواقف شرح).م2008(.محمدبن جرجانى، على. 19

(جوادی آملى، عبداّهللاٰ. 20  مركز نشر اسراء:قم. چاپ چهارم.تبيين براهين اثبات خدا).1384.

 مركز نشر اسراء:قم.12ج. تسنيم). 1386(.ــــــــــــــــــــ. 21

 اسراءمركز نشر:مق. چاپ هفتم.1ج.تفسير موضوعى قرآن).1386(.ــــــــــــــــــــ. 22

 مصـطفى سـيد تنظـيمو گردآوری.انجامتا آغازاز انسان).1389(.ـــــــــــــــــــــ. 23

 اسراء نشر مركز:قم.تبار موسوی

و يك كلمه).1375(.زاده آملى، حسن حسن. 24 دفتر تبليغات اسـالمى:قم.چاپ دوم.1ج.هزار

 حوزه علميه قم

 بوستان كتاب:قم.از ديدگاه متكلمان مسلمانعليت).1382(.اّهللاٰ خادمى، عين. 25

و فيلسـوفان تجربـه).1388(.ـــــــــــــــ. 26 :قـم. گـرا عليت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان

 بوستان كتاب

 امام موسى صدر:قم.2ج. محاضرات فى اصول الفقه).تابى(.ابوالقاسمخوئى،. 27

)عج(موسسه صاحب االمر:قم.1ج. راتاجود التقري.)ق1419(.ـــــــــــــــ. 28

 نشـر: تهـران.اوجبى على تحقيق.هياكل اشراق).1382(.منصور الدين دشتكى شيرازی، غياث. 29

 مكتوب ميراث

و فرهنگى: تهران.تاريخ تمدن).1390(.دورانت، ويل. 30  شركت انتشارات علمى

 دارالفكر:قم. چاپ سوم.درآمدی بر علم كالم). 1382(.ربانى گلپايگانى، على. 31
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 دينى مطبوعات:قم.فيض كريم تصحيح.الحكم اسرار).1383(.سبزواری، هادی بن مهدی. 32

 سسـهؤم: تهـران.كربن هانری تصحيحبه.حكمة االشراق).1373(.حبشبن سهروردی، يحيى. 33

 فرهنگى تحقيقاتو مطالعات

 شـيخ مصـنفات مجموعهاز( المطارحاتو المشارع).1355(.ــــــــــــــــــــــــــ. 34

 ايران فلسفه شاهنشاهى انجمن: تهران.1ج.كربن هنری مقدمهو تصحيحبه.)اشراق

: تهران.الربانيـة الحقايق علومفى االلهية الشجرة رسائل).1383(.محمودبن محمد شهرزوری،. 35

 ايران فلسفهو حكمت سسهؤم

 مطالعـات موسسـه: تهـران.االشـراقحكمـة شرح).1372(.ـــــــــــــــــــــــــــ. 36

 فرهنگى

و المعاد). 1354(.صدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم. 37 و تصحيح سيد جـالل.المبدا با مقدمه

 انجمن فلسفه ايران: تهران.پيشگفتار سيد حسين نصر.الدين آشتيانى

با حواشـى مالهـادی.الشواهد الربوبية).1360(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 38

و مقدمه سيد جالل الدين آشتيانى.سبزواری  مركز نشر دانشگاهى: تهران. تصحيح

الحكمة المتعاليـة فـى االسـفار العقليـة).م1981(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 39

سو.االربعة  دار احياء التراث العربى: بيروت.2ج.مچاپ

و قرآن).تابى(.طباطبائى، محمدحسين. 40  نشر فاخته:قم.اعجاز از نظر عقل

 اللبنانى دارالفكر: بيروت.الفالسفه تهافت).1990(.عالءالدين طوسى،. 41

از آثار استاد شهيد : فلسفه مقدماتى).1387(.عبوديت، عبدالرسول. 42 مرتضـى مطهـری، برگرفته

و پژوهشى امام خمينىؤم: قم )قدس سره(سسه آموزشى

 حسـن تحقيق.االعتقاد تجريد شرحفى المراد كشف).ق1407(.يوسفبن عالمه حلى، حسن. 43

 اسالمى نشر سسةؤم:قم.آملى زاده حسن

 االسالمىسسه النشرؤم:قم.الذخيره فى علم الكالم.)ق1411(.الهدی، على بن حسين علم. 44

 دارالمعارف: بيروت. چاپ هفتم.تهافت الفالسفه).تابى(.غزالى، محمد بن محمد. 45

 العلمية دارالكتب: بيروت.4ج. الدين علوم احياء.)ق1406(.ـــــــــــــــــــــــ. 46
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. نجم محمديوسف تصحيح.االصول علممن المستصفى.)م1995(.ـــــــــــــــــــــــ. 47

 دارصادر: بيروت.1ج

تحقيـق مهـدی.ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين.)ق1405(.فاضل مقداد، مقداد بن عبداّهللاٰ. 48

 مكتبة آية اّهللاٰ المرعشى العامة: رجائى، قم

 داراالضواء: بيروت.نقد المحصل.)ق1405(.فخر رازی، محمد بن عمر. 49

و الثقافة وزارة: مصر.6ج.العدلو التوحيد ابوابفى المغنى).تابى(.احمدبن عبدالجبار قاضى. 50

 العامة المصرية سسةؤالم،القومى االرشاد

: مشـهد.)شـارح( بخـاری ميـرك.شرحهو العين حكمة).1353(.عمربن على قزوينى، كاتبى. 51

 فردوسى دانشگاه

 دار االضواء: بيروت.1ج. اصول الكافى.)ق1413(.كلينى، محمد بن يعقوب كلينى. 52

دار احيـاء.ؤسسة الوفـام: بيروت. چاپ دوم.4ج.بحار االنوار.)ق1403(.مجلسى، محمدباقر. 53

 التراث العربى

(برهان نظم"مقاله).1388(.محمدرضايى، محمد. 54 : تهـران)از كتاب جستارهايى در كالم جديد"

قم: سمت، قم  دانشگاه

 بوسالمة دار: تونس.الغزالى عند السببية مفهوم).تابى(.مرزوقى، ابويعرب. 55

 موسسة فى طريق الحق:قم.تعليقة على نهاية الحكمة.)ق1405(.مصباح، محمدتقى. 56
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