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طرح مسئله
در قرآن آیاتی وجود دارد که خالقیت فراگیر الهی در آن مطرح شده استت.ااناا۰۱۷ ::؛
رعد۰9 :؛ زمر9۷ :؛ غافر )9۷ :این آیات ،خدا را خالق هر چیزی مارفی میکنند ،امتا در
برای اثبات عقاید خویش به آن استناد کردهاند .برخی با توجه به عمومیت آیه ،ختدا را
خالق مستقیم افاال انسان ،برخی دیگر خدا را خالق غیرمستتقیم افاتال انستان مارفتی
میکنند .گروهی دیگر نیز با در نظر گرفتن ادلهای خویش ،به این آیات تخصتی

زده

و افاال انسان را از حیطۀ خالقیت خدا جدا میکنند .برخالف قرآن که در آن بته خلتق
افاال انسان اشارهای نشده ،در روایات به مستللۀ خلتق افاتال انستان تصتری شتده و
احادیثی دربارۀ آن صادر گشتته استت .امتا ایتن احادیتو مخلوقیتت افاتال انستان را
بهصورت مطلق بیان نمیکنند ،بلکه قیدی در آن وجود دارد و خلق افاال انستان را بته
یک نحوه ،اثبات و به نحوۀ دیگری مردود اعال :میکند .خلق تقتدیری ،نحتوۀ خلقتتی
است که در این روایات دربارۀ افاال انسان مطرح شده و خلق تکوینی نوع دیگتری از
خلقت است که در این روایات از افاال انسان سلب شده است .اکنون بایتد دیتد ایتن
روایات بهعنوان حجت و مرجع فکری از نظر مانتایی چته دللتتی دارنتد و ماتقتدات
کدا:یک از مذاهب فکری کالمی به این روایات نزدیکتر است.
 .۱روایات خلق افعال انسان
در جوامع حدیثی شیاه ،روایاتی هست که بهصراحت افاال انسانهتا را مخلتوخ ختدا
میدانند ،اما بهصورت مطلق مخلوقیت افاال انسانها را مطرح نمیکند ،بلکه قیدی بته
آن میزند و آن را بهنحو تقدیری بیان میکند و در کنار آن خلق تکوینی را از آن سلب
مینماید .در حقیقت این روایات درصدد انکار نوعی از مخلوقیت افاال انسان و اثبات
نوعی دیگر از آن است .اکثر این روایات را شیخ صدوخ در کتتب ختویش نقتر کترده
است .به غیر از صدوخ ،ابن شابه حرانی نیز در تحف الاقول ،در دو جا این روایات را
ذکر کرده است .دو نمونه از این روایات بدین شرح است.
ت «اما :رضا فرمودند :هرکسی که به یگانگی خدا اقرار کنتد و او را بته چیتزی
تشبیه نکند و او را از چیزی که شایستۀ خدا نیست منزه کند و اعتراف کند کته نیترو و
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اراده و مشیّت و خلق و فرمان و قضا و قدر برای اوست و نه دیگری و اقرار کنتد کته
افاال انسانها مخلوخ خداست بهنحو خلق تقدیری و نه خلق تکوینی ...پس او متممن
واقای است و از شیایان راستین ما اهر بیت بته شتمار متیرود۰».اصتدوخ۰۲9۷ ،ش،

فرمود :خیر .پرسیده شد :آیا از جانب خدا و هدیۀ او به حساب متیآیتد .فرمتود :آری،
بندگان در بهدستآوردنامستقیم) آن نقشی ندارند و نقتش آنتان صترفا انجتا :اعمتال
است .سپس فرمودند :بهراستی که افاال بندگان مخلوخ خداست اما خلق تقدیری و نه
خلق تکوینی۷».اهمو۰۲6۱ ،خ ،ص)6۰9

 .۲اعتبارسنجی اسناد روایات خلق افعال انسان
این روایات درمجموع هفت عدد است که شیخ صدوخ آنها را در پنج کتاب التوحیتد،
الخصال ،عیون اخبار الرضا ،ماانی الخبار و صفات الشیاه در قالب چهتار ستند آورده
است .این روایات همگی مسند و از صدوخ تا اما :دارای اتصال سندی است .اکنون با
بررسی رجالی این اسناد به اعتبارسنجی آنها پرداخته میشود.
۲ـ .۱سند اول
«حدثنا أحمد بن محمد بن الهیثم الاجلی و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد
السنانی و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشا :المکتب و عبد الله بن محمد الصتائغ
و علی بن عبدالله الوراخ رضی الله عنهم قالوا حدثنا أبو الاباس أحمتد بتن یحیتى بتن
زکریا القطان قال حدثنا بکر بن عبدالله بن حبیب قال حدثنا تمیم بن بهلول قال حتدثنا
أبو مااویة عن الأعمش عن جافر بن محمد».اهمان ،ص6۱9؛ همو ،الخصال)9۱۲ ،
راوی اول ،جمای از مشایخ صدوخ هستند که صدوخ بترای همگتی آنتان ترضتی
نموده است .ا حمد بن محمتد بتن الهیتثم الاجلتی شتیخ اول نیتز از ثقتات بته شتمار
میرود.اخویی ،بیتا[ب] ،ج ،۲ص )۰۰9در کتابهتای رجتالی متدح و ذمتی ،دربتارۀ
چهار راوی بادی این سند ،یانی احمد بن یحیى بن زکریا القطان ،بکر بن عبتداهلل بتن
حبیب ،تمیم بن بهلول و ابومااویته وارد نشتده استت ،و فقتر برقتی ،ابومااویته را از
شاگردان اما :صادخ میشمارد .راوی آخر نیز اعمش است که میرداماد او را توثیتق
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کرده است.امیرداماد۰۲۰۰ ،خ ،ص)۲۱
۲ـ .۲سند دوم

شایب المحاملی عن عبدالله بن مسکان عن أبتی بصتیر عتن أبتی عبداللته».اصتدوخ،
۰۲6۱خ ،ص)6۰9
مدح و ذمی دربارۀ سه راوی اول این حدیو در کتابهای رجالی وارد نشده است.
علی بن عبد اهلل نیز مشترک میان تادادی زیتادی از روات استت کته تمییتز آن بستیار
سخت است .اما سه راوی بادی از موثقین هستند .ابوشایب محاملی را نجاشی توثیتق
کردهانجاشی۰۲90 ،ش ،ص )609و عبداهلل بن مسکان و ابوبصیر مرادی نیز از بزرگتان
از روات حتتدیو و اصتتحاب اجمتتاع بتته شتتمار متتیروند.اکشتتی۰6۱6 ،خ ،ص۲۲0؛
میرداماد۰۲۰۰ ،خ ،ص)60
۲ـ .3سند سوم
«حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری الاطار رضی الله عنه بنیسابور فتی
شابان سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمائة قال حدثنا علی بن محمد بتن قتیبتة النیستابوری
عن الفضر بن شاذان».اصدوخ۰۲۲۱ ،خ ،ج ،۷ص۰۷۰؛ همو۰۲9۷ ،ش ،ص)0۱
این سند یکی از بهترین اسناد این روایات است؛ زیرا عالوه بر راویان ممتتاز دارای
قرب اسناد نیز میباشد .اگرچه در کتابهای رجالی دربتارۀ وثاقتت راوی اول مطلبتی
نیامده است ،اما صدوخ در مورد او ترضی نموده و روایاتش را ماتبر متیدانتد .باتد از
ذکر این حدیو در عیون اخبار الرضا ،صدوخ حتدیثی را کته بتا ایتن حتدیو انتدکی
اختالف دارند ،با سندی دیگر نقر میکند .اما روایت اول را بهدلیر روایتت آن توستر
عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ترجی میدهد و آن طریق را اص میداند.اصتدوخ،
۰۲۲۱خ )۰۷۲ ،علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری ،راوی دو :نیتز متورد اعتمتاد کشتی
بوده و روایتات فراوانتی را بته نقتر از او در کتتابش آورده است.انجاشتی۰۲90 ،ش،
ص )۲۱9فضر بن شاذان نیز از بزرگان اصحاب بته شتمار متیرود و شخصتی ماننتد
نجاشی ،بزرگی جایگاه و منزلت او را در شیاه ،مشهورتر از آن متیدانتد کته وصتفش
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کند.اهمان ،ص)۲۱۲
۲ـ .4سند چهارم

الهروی».اصدوخ۰6۱۲ ،خ ،ص۲60؛ همو۰۲6۱ ،خ ،ص)6۰9
این سند نیز مانند سند قبر دارای اعتبار رجالی است .راوی اول و دو :آن بتا ستند
قبلی مشترک است و دربارۀ آن سخن رفت .حمدان بن سلیمان نیشابوری نیز ثقته و از
بزرگان اصحاب استانجاشی۰۲90 ،ش ،ص )۰۲۱و عبدالسال :بن صال هروی نیز از
اصحاب موثق اما :به شمار میرود.اهمان ،ص)۷60
۲ـ .5نتیجه
سند اول و دو :اگرچه از منظر متأخران صحی به شمار نمتیرونتد ،ستند آن مستند و
روایان آن مورد تضایف رجالیون قرار نگرفتهاند؛ عالوه بر آن برخی روایتان آن دو نیتز
از بزرگان و ثقات اصحاب هستند و بدین سبب میتوان آن را ماتبر دانست .امتا ستند
سو :و چهار :از جهت موثق بودن تمامی روات آن صحی به شمار رفته و میتوان بته
آن استناد قطای کرد.
 .3بررسی معانی خلق تکوین و تقدیر
از آنجایی که این روایات در کتب ارباه نقر نشده ،شرحی از آنهتا در کتتب شتارحان
حدیو وجود ندارد و کمتر مورد توجه محدثان شیاه واقتع شتدهانتد .لتذا در بررستی
مانای این روایات ،بیشتر به جنبۀ لغوی بههمراه برخی شواهد قرآنی و روایی و انتدک
نظریات دانشمندان شیاه توجه شده است.
3ـ .۱بررسی خلق تکوینی
آن نحوۀ مخلوقیتی که در این دسته روایات از افاال انسان نفتی شتده ،خلتق تکتوینی
است .تکوین در لغت بهمانای احداث است و هنگامی که به خدا نسبت داده میشتود،
یانی خدا چیزی را از عتد :بته وجتود آورد۲.اابتن منظتور۰6۰6 ،خ ،ج ،۰۲ص ۲96و
 )۲90با توجه به مانای لغوی ،نحوۀ مخلوقیتی کته از افاتال انستان نفتی شتده ،خلتق
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احداثی و ایجادی است؛ حال باید دید خلق احداثی یا ایجتادی چته مانتایی را در بتر
دارد .احداث نیز در لغت دللت بر ابتداع و به وجود آوردن چیزی بتدون ستابقۀ قبلتی
است6.ازبیدی ،بیتا ،ج ،۲ص )۰۱6وقتی این مانا را در کنار افاال انسان قرار میدهیم،

ایجاد میکند و طبیای است که نقشی برای انسان در ایجاد فار نمتیمانتد و او صترفا
محلی برای احداث فار توسر خدا میگردد .با توجه به مطالبی که بیان شد ،موارد زیر
از لواز :خلق تکوینی است:
 .۰افاال انسان مستقیما توسر خدا خلق میشود و خدا فار انسان را مباشرتا خلتق
میکند.
 .۷استناد فار صرفا به خداست و جایی برای استناد فار به انسان باقی نمیماند.
این مانا دقیقا همان جبری است که در روایتات اهتر بیتت متورد انکتار قترار
گرفته است .حدیثی که ورا :بن ابی فراس در کتاب خویش آورده نیز دللتت بتر ایتن
دارد که خلق تکوینی همان جبر است.
«اما :صادخ فرمود :خدا مممنی را که به بهشت وعده داده وارد آتش نمیکنتد و
کافری را که وعدۀ جاودانگی داده از جهنم بیرون نمیآورد .و بدان که افاتال فرزنتدان

آد :مخلوخ خداست؛ البته خلق تقدیری و علمی و نه خلق تکتوینی و جبتری0».اورا،:
۰6۰۷خ ،ج ،۷ص ۷9۲و )۷9۱
در دو روایت دیگر نیز ،اما :بالفاصله پس از نفی خلق تکوینی ،هر دو عقیدۀ جبر و

تفویض را نفی میکند.اصدوخ۰۲۲۱ ،خ ،ج ،۷ص۰۷0؛ همتو۰۲6۱ ،خ ،ص )6۱۲کته
این نشاندهندۀ آن است که خلق تکوینی رابطۀ مستقیم با جبر دارد.
3ـ .۲بررسی خلق تقدیری
آن نحوۀ مخلوقیتی که در روایات برای افاال انسان ثابت شده ،خلق تقدیری استت .بتا
توجه به ماانی لغوی و اصطالحی کلمۀ تقدیر و شواهد عقلی و نقلی مرتبر ،متیتتوان
سه مانا را برای خلق تقدیری در نظر گرفت.
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اولین چیزی که به ذهن متبادر میگردد ،عد :مدخلیت انسان در بتروز افاتالش استت،
بدان مانا که خدا افاال انسان را در لحظهای که فار از انسان صادر میشود احتداث و
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3ـ۲ـ .۱تقدیر بهمعنای اصطالحی آن

اگر منظور از تقدیر مانتای اصتطالحی آن کته در علتو :استالمی رایتج استت باشتد،
مضافالیه توصیفی برای مضاف به شمار متیرود و چگتونگی وقتوع مضتاف را بیتان
همان قضا و قدر الهتی تاتاریف مختلفتی ارائته شتده و بحتوهتای گونتاگونی میتان
دانشمندان درگرفته است ،بازگشت تما :این تااریف به علتم الهتی استت .از ماتارف
مسلم قرآنی ،از پیش تایین شده بودن تمتا :حتوادث عتالم نتزد خداستت؛ کته آیتات

مختلفی به آن اشاره دارد« :قُلْ لَنْ يُصيبَنا إِالَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا»اتوبه« 9،)0۰ :ماا ََااا َ مْانْ

ل َلَاه اللَّا ْه
ل ََ ْن َن ْب ََََإاا ِإ َّن َلْا َ
ن َقبْا ِ
مُصيبَةٍ فْي الْأَرْضِ وَ ال في ََنْفُسْكُمْ إِالَّ فاي كْتاا ٍ مْا ْ
۱

يَسيَ»احدید« ۲،)۷۷ :يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ ْنْدَهُ َُمُّ الْكْتا ِ»ارعد)۲6 :

در منطق قرآن ،رقم خوردن تما :وقایع عالم توسر خدا و ثبت آن در کتابی ختاص
و تحقق خارجی آن مطابق با کتاب ،تقدیر نامیده میشتود« :فَأَنْجَيْنااهُ وَ ََإْلَاهُ إِالَّ امََََْتَاهُ

قَدَّرْناإا مْنَ الْغابَِين»انمر 6)0۲ :احادیو فراوانی نیز به ایتن مطلتب تصتری دارنتد کته
هیچچیزی در عالم روی نمیدهد مگر باد از تقدیر الهی.انک :کلینی۰۲۱۲ ،ش ،کتتاب

التوحید ،باب انه لیکون شیء فتی الستماء و الرا ال بستباه) بتا ایتن بیتان تقتدیر
بهمانای از پیش ماین بودن امور عالم قبر وقوع آن در علم الهی و تحقق آن مطتابق بتا
علم و مشیّت خداست .اگر تقدیر در خلق تقدیر را بهمانای اصطالحی آن تفسیر کنیم،
مانای آن مالو :بودن هر چیزی نزد خدا قبر از خلقتش و تحقتق آن در عتالم ختارج
مطابق با علم ،اراده ،مشیّت و اذن الهی است .پس وقتتی گفتته متیشتود افاتال انستان
مخلوخ تقدیری خداست ،بدین ماناست که قبر از وقوع برای خدا مالتو :استت و در
عالم خارج مطابق علم ،اراده ،مشیّت و اذن خدا تحقق مییابتد .شتیخ صتدوخ نیتز در
کتاب اعتقادات المامیه این مانا را برگزیده و مینویسد« :اعتقاد ما در مسللۀ افاال عباد
این است که مخلوخ خدا به شمار میروند؛ البته بهنحو خلق تقدیری و نه خلق تکوینی
و مانای خلتق تقتدیری آن استت کته ختدا از ازل بته مقتدار و انتدازههتای آن عتالم
است۰۱».اصدوخ۰6۰6 ،خ ،ص)۷6
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مال خلیر قزوینی در شرح عبارت «خلقت الخیر» باب الخیر و الشر کتتاب التوحیتد
اصول کافی ،خلق تقدیر را بهمانای اصطالحی گرفته و چنین تاریف میکنتد« :خیتر را
خلق کرد ،:یانی کار نیکو را خلق کرد .:و خلق در اینجا بهمانای ایجتاد نیستت بلکته

می شود ،اما خلق تکتوینی همتان ایجتاد کتردن آن استت۰۰».اقزوینتی۰۲۱۲ ،ش ،ج،۷

ص )6۲6مال محمدامین استرآبادی نیز مانای اصطالحی را برای تقدیر برگزیده است و
خلق ساادت و شقاوت را از مصادیق خلق تقدیر میداند و در تاریف آن متینویستد:
«این عبارت حدیو که میفرماید ساادت و شقاوت را خلق کترد ،منظتور از آن خلتق
تقدیری است نه خلق تکوینی؛ همان طور که در احادیو به آن تصتری شتده استت و
خلق تقدیری ،تحقق آن مطابق با نوشتههای لوح محفوظ است و خلق تکتوینی وجتود

آن در خارج است که آن همان افاال انستانهاستت۰۷».ااستترآبادی۰6۲۱ ،خ ،ص)۰۷۱
البته تفسیری که شیخ صدوخ و دیگران از این روایات دارند ،مطابق دو روایتتی استت
که صدوخ آنها را در ماانی الخبار و التوحید نقر کرده است:

«از عبدالسال :هروی نقر شده که گفت :از اما :رضا شنید :که میفرمود :افاتال
انسانها مخلوخاند .به ایشان عرا کرد ::ای پسر رسول خدا ،مانای مخلوخ چیست؟

فرمود :تقدیرشده۰۲».اصدوخ۰6۱۲ ،خ ،ص)۲69

«از حمدان بن سلیمان نقر شده که گفت :به اما :رضا نامته نوشتتم و از افاتال
انسانها از ایشان سمال کرد :که آیا مخلوخاند یا خیر؟ ایشان در جواب نوشتت :افاتال
انسانها دو هزار سال قبر از خلق انسانها در علم الهی تقتدیر شتده استت۰6».اهمتو،
۰۲6۱خ ،ص)6۰9
در این دو روایت ،تقدیر در خلق تقدیر بهمانتای اصتطالحی آن تفستیر شتده کته
بازگشت آن به علم الهی است.
3ـ۲ـ .۲تقدیر بهمعنای لغوی آن

این احتمال وجود دارد که مانای لغوی تقدیر در این روایات مدنظر باشد .با توجته بته
اینکه خلق در اصر نیز بهمانای تقدیر استاراغب اصتفهانی۰6۰۷ ،خ ،ص ،)۷69ایتن
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بهمانای تحقق آن طبق مشیّت ،اراده ،قدر ،قضا و اذن الهی استت؛ همتان طتور کته در
شرح حدیو اول از باب بیستوپنجم گذشت که این نوع خلق ،خلق تقتدیری نامیتده
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اضافه از باب تأکید بر مانای لغوی خلق است و عبتارت خلتق تقتدیر ماتادل الخلتق
بمانی التقدیر ل بمانی الحداث است .پس وقتی گفته میشود خلق تقدیر یانی خلتق
بهمانای اصلی و لغوی آن .مانند اینکه گفته شود« ،صلُّوا .صالِ دعاء ،ل صالِ فجر» کته

بهمانای اندازهگیری و قیاس چیزی با چیز دیگر است .پتس خلتق در اصتر بتهمانتای
اندازهگیری و قیاس چیزی با چیز دیگر است .ازهری مینویسد« :خلق در کتال :عترب
بر دو مانا آمده است :اول ،ایجاد بهنحو ابداعی که سابقه نداشتته استت .دو ،:تقتدیر و
انتتدازه زدن .خداونتتد در قتترآن متتیفرمایتتد :پتتس بتتزرگ استتت ختتدایی کتته بهتتترین
خالقهاست .که مانای آن بهترین تقدیرکنندگان است .همچنین آیهای کته متیفرمایتد:
دروغی را خلق میکنند ،بهمانای دروغتی را تقتدیر متیکننتد استت .همچنتین عترب
میگوید :پوست را خلق کرد :که منظور از آن اندازه زدن و قیاس کردن است ،تا از آن
کوله یا مشک آب یا چکمه بسازد۰0».اازهری۰6۷۰ ،خ ،ج ،۲ص)۰9
خلقت بهمانای اصلیاش یانی تقدیر و نه بهمانای اصتطالحی آن یانتی ایجتاد ،در
قرآن استامال شده است .یکی از آن موارد ،آیۀ  66سورۀ آل عمران است که حضترت
عیسی برای قو :خود ماجزاتی میآورد و میگویدََ« :نِّي ََخْلُقُ لَكُمْ مْنَ الطِّينِ كَهَيْئَاةِ
الطَّيَِْ فَأَنْفُخُ فيهْ فَيَكُونُ طَيَْاً بِإَِْنِ اللَّهْ»اآل عمران ۰9)66 :تقریبا تمامی مفسران ،خلق در این

آیه را بهمانای تقدیر گرفته انداطبرستی۰۲۱6 ،ش ،ج ،۷ص۲0۷؛ زمخشتری۰6۱۲ ،خ،
ج ،۰ص۲96؛ بیضتتتاوی۰6۰۱ ،خ ،ج ،۷ص)۰۱؛ زیت ترا کتتتار حضتتترت عیستتتی
اندازهگیری ،تایین مقدار و قیاس با یکدیگر بتود و خلتق ایجتادی از جانتب خداونتد
افاضه شد .شیخ طوسی در این باره مینویسد« :من برای شما از گتر چیتزی بتهشتکر

پرنده میساز ،:مانایش خلق تقدیری است و نه ایجاد کردن آن۰۲».اطوسی ،بیتتا ،ج،۷
ص )69۲فخر رازی نیز مینویسد« :از گر برای شما میساز ،:یانی انتدازه متیزنتم و
تصویرگری میکنم و در تفسیر آیۀ "ای مترد :پرودگارتتان را کته شتما را خلتق کترده

بپرستید" توضی دادیم که خلق بهمانای تقدیر است۰۱».ارازی۰6۷۱ ،خ ،ج ،۱ص)۷۷۲

اگرچه شیخ صدوخ در اعتقادات المامیه ،تقدیر در عبارت «خلق تقدیر» را بهمانای
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مراد از صلُّوا مانای لغوی آن ،یانی خواندن دعا و نته نمتاز و مانتای اصتلی و لغتوی
صالِ که دعا باشد به صالِ اضافه میشود تا این امر تبیین گتردد .تقتدیر نیتز در لغتت

951

دی فصلنام حدیثپژیهی ،سال دهم ،شمار بیستم ،پایی ی زمستان 931۷

اصطالحی آن تفسیر کرده و بازگشت آن را به علم ازلی الهی میداند ،در کتاب التوحید
در شرح اسماء اهلل ،تقدیر در «خلق تقدیر» را بهمانای لغوی آن گرفته و فاتر حضترت
عیسی را مصداخ همان خلق تقدیری میداند که در این دسته از روایتات مطترح شتده

میزند و نمیسازد و در گفتار امامان ما نیز آمده است :افاال انسانها مخلوخ تقتدیری
خداست و نه خلق تکوینی و خلق حضرت عیسی علیهالسال :نیتز کته فرمتود از گتر
برای شما همانند پرنده میساز :بهمانای خلتق تقتدیری استت و ایجادکننتدۀ پرنتده و
خالق حقیقی آن خدای عزوجر است۰6».اصدوخ۰۲6۱ ،خ ،ص )۷۰9علی بتن ابتراهیم
قمی نیز از دیگر کسانی است که خلق تقدیر را بهمانای «الخلق بمانی التقدیر» گرفته و
عمر حضرت عیستی را مصتداخ اصتطالح خلتق تقتدیری روایتات متیدانتد .او
مینویسد« :گفتار عیسی که فرمود من از گر برای شما همانند پرنده را میستاز :یانتی
اندازه میزنم و این همان خلق تقدیری است۷۱».اقمی۰۲9۲ ،ش ،ج ،۰ص)۰۱۷
با این بیان وقتی گفته میشود افاال انسان مخلوخ تقدیری خداست ،بدان ماناستت
که افاال انسان از حیو وجودی یانی اصر وجود انسان ،ویژگیهای ذاتی افاال انسان
مانند حدود حرکات و سکنات ،مقدار ،گسترۀ افاال و قدرت بر تحقق فار در خارج و
در یک کال ،:اصر وجود افاال انسان از خداست و انسان در قالب این حدود و مقتدار
و گستره و با قدرت و ارادهای که خدا به او داده ،افاالش اعمّ از حسن و قبی  ،خیتر و
شر را ایجاد میکند .ازاینرو همان طور که خلق تقدیری پرنده از جانب عیسی و خلق
تکوینی آن از طرف خدا بود ،دربارۀ افاال انستان نیتز خلتق تقتدیری بته مانتایی کته
گذشت ،از خدا و تحققش در این قالب از انسان است.
3ـ۲ـ .3تقدیر بهمعنای قدرت بخشیدن

با توجه به مانای لغوی دیگر تقدیر ،احتمال دیگری برای مانتای خلتق تقتدیر مطترح

میشود؛ زیرا تقدیر در لغت بهمانای اعطای قدرت نیز آمده است۷۰.اراغتب اصتفهانی،
۰6۰۷خ ،ص )90۱مقدر بودن خدا نیز مطابق نظر برختی لغتتدانتان از ریشتۀ قتدرت
است .ابن منظور مینویسد« :قدیر و قادر ،دو صفت خداوند هستند که از ریشتۀ آنهتا
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است .او مینویسد« :خلق در لغت بهمانای اندازهگیتری چیتزی استت ،در مثتر گفتته
میشود ،من اگر چیزی را اندازه بزنم آن را میساز ،:هماننتد کستی نیستتم کته انتدازه
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قدرت یا تقدیر است و گفتار خداوند ،خدا بر هر چیتزی تواناستت ،از ریشتۀ قتدرت

است پس خداوند بر هر چیزی تواناست و خدا مقدّر هر چیزی است۷۷».اابتن منظتور،
۰6۰6خ ،ج ،0ص)۲6

میشود ،افاال خویش را ایجاد مینماید .پس تقدیر و اعطای قدرت بر انجا :افاتال از
خدا و ایجاد افاال با آن قدرت افاضهشده از ناحیۀ انسان است .برای اینکه این مانتا در
ذهن متبادر شود ،مثالی که آیتاهلل خویی در کتاب البیان آورده ،ذکر میشود:
«شما یک نفر را فرا کنید که دستش مالول و شر باشد بهطورى که او نمىتوانتد
دست خویش را حرکت دهد ،ولى دکتر ماالج او توانست بهوسیلۀ یک دستگاه برقتى،
در دست وى ایجاد حرکت ارادى کند که هروقت دکتر سیم آن دستگاه را به دستت او
متصر مىسازد ،مریض توانایى آن را دارد که با ارادۀ خویش دستتش را حرکتت دهتد
ولى اگر دکتر ارتباط آن دستگاه و دست مریض را قطع کنتد ،بته همتان حالتت اولتى
برمىگردد و دیگر قدرت به حرکت ندارد .حال براى تجربه و آزمایش ،دکتتر در میتان
دستگاه و دست آن مریض ارتباط برقرار نمود و مریض هم بتا مباشترت و ارادۀ ختود
شروع به حرکت دادن دست خویش کرد ،بتدون اینکته دکتتر ماتالج در ایتن حرکتت
کوچکترین اثرى داشته باشد ،بلکه کارى که او انجا :مىدهد ،همان نیترو بخشتیدن و
کمک نمودن بهوسیلۀ دستگاه است».اخویی ،بیتا[الف])۱6 ،
3ـ۲ـ .4جمعبندی

از ماانیای که برای خلق تقدیری بیان شد ،نتایج زیر به دست میآید:
 .۰هیچیک از سه مانایی که برای خلق تقدیری بیان شتد ،در تاتارا بتا یکتدیگر
نیستند و میتوان هر سه مانا را با هم پذیرفت .با این بیان خدا هتم تقدیرکننتدۀ افاتال
انسان است و هم فار انسان از حیو وجودی از خداست؛ زیرا تما :مبادی انجا :فاتر
از جمله اصر وجود انسان ،تایین مقدار و گسترۀ فار ،قتدرت و اراده بتر انجتا :فاتر
همگی از ناحیۀ خداست و هم خدا انسان را بر انجا :فار قادر میسازد و اساسا مانای
سو :از لواز :مانای دو :به شمار میرود و نمیتوان آنها را از هم جدا دانست.
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 .۷در این تبیین ،خلقت افاال انسان بهصورت غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفتته و
خلق مباشر افاال انسان توسر خدا مردود است.
 .۲در این تبیین ،استناد فار به دو طرف مورد تأکید است و میتوان فار را هتم بته

در آن نهفته است.
 .4نسبتسنجی روایات خلق تقدیری با نظریات متکلمان مسلمان دربارۀ
خلق افعال الهی
مسللۀ خلق افاال انسان یکی از مهمترین مباحو کالمی قرون نخست به شتمار متیرود.
این مطلب یکی از بحوبرانگیزترین مباحثی بود که میان اشتاعره و ماتزلته ،جتدالهتای
فراوانی را به راه انداخت و هریک از این دو گروه باب مستقلی را به نا :خلق الفاتال در
کتب خود آوردند .متقدمان شیاه نیز این مسلله را پیگیتری کردنتد .امتا مااصتران شتیاه
آرایی غیر از آرای اسالف خود دارند و از این حیو نظریهای جداگانه را مطرح کردهانتد.
در این بخش ،به ترتیب بته بررستی نظریتات اشتاعره ،ماتزلته ،متقتدمان شتیاۀ امامیته و
مااصران شیاۀ امامیه و نسبتسنجی نظراتشان با روایات خلق تقدیری پرداخته میشود.
4ـ .۱نظریات اشاعره و نسبتسنجی آنها با روایات خلق افعال انسان
اشاعره از مدافاان اصلی و سرسخت عقیدۀ خلق افاال انستان توستر ختدا بته شتمار
میروند .ابوالحسن اشاری رئیس این فرقته متینویستد« :ختالقی جتز ختدا نیستت و
کارهای بندگان همگی مخلوخ و متالق قدرت خداست .همان گونه که خدای ستبحان

فرمودند "خدا شما و آنچه که انجا :میدهید را خلق کرد" و بندگان قدرت خلق چیزی
را ندارند و آنها خود خلق میشوند۷۲».ااشاری۰6۰۰ ،خ ،ص )69آنتان ماتقدنتد کته
قدرت انسان در ایجاد فار تأثیری ندارد و عادت ختدا چنتین استت کته در انستانهتا
قدرت و اختیاری به وجود آورد و مقارن با آن دو ،خدا فار را ایجاد میکند.
جرجانی از شارحان مکتب اشاری مینویسد« :قدرت بندگان تأثیری در ایجاد فاتر
ندارد .بلکه خداوند عادتش بر این است که در بنده ،قدرت و اختیتاری ایجتاد کنتد .و
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اگر مانای وجود نداشت ،خدا فار مقدور خویش را همزمان با قدرت و اختیار انستان
ایجاد میکند .پس فار بنده از جهت ابداع و ایجاد مخلوخ خدا و کسبشده از طترف
بنده است .مراد از کسب بنده ،مقارن شدن ایجاد فار از طرف ختدا بتا قتدرت و ارادۀ

ا۰۲۷0خ ،ج ،۱ص)۰69
آنان بر این باورند که اگر قدرت انسان در ایجاد فار تأثیر داشتته باشتد ،منجتر بته
توارد علتین بر مالول واحد خواهد شد و این محال است .تفتازانی در ایتن خصتوص
مینویسد« :فار بنده اگر با قدرت خودش به وجود آید ،این مستلز :اجتمتاع دو متمثر

بر شیء واحد است۷0».ا۰6۱6خ ،ج ،6ص)۷۷۲
در نهایت آنان ماتقدند که نهتنها افاال انسان بلکه تمتامی ممکنتات بتدون واستطه
مستند به خدا هستند۷9.اجرجانی۰۲۷0 ،خ ،ج ،۰ص۷6۰ت)۷6۷
مجبّره نیز بر همین باورند و تنها فرخ آنان با اشاعره ،عقیدۀ کستب استت .اشتاعره

برای آنکه از اتها :جبرگرایی رهایی یابند ،ملتز :به عقیدهای به نا :کسب شدند؛ منظتور
از کسب نیز مقارن شدن ایجاد فار از طرف خدا با قتدرت و ارادۀ بنتده استت ،بتدون
آنکه انسان تأثیر و نقشی در بهوجودآمدن فار داشته باشد.اهمتان ،ج ،۱ص )۰69ایتن
عقیده همواره نقد متکلمان دیگر مذاهب قرار گرفته تا جایی که برخی متکلمان بهعلت
فارغ بودن این لفظ از محتوا آن را هذیان نامیدند.احلی۰۲9۲ ،ش ،ص )۰۰۰ایتن بتاور
در طول تاریخ ،بسیاری از طرفداران خود را از دست داد و برخی دانشمندان اشاعره آن
را مورد انکار قرار دادند.انک :سبحانی۰6۷6 ،خ ،ص0۱ت)۱۰
با توجه به مطالبی که بیان شد ،نتایج زیر به دست میآید:
 .۰اشاعره قائر به خلق مباشر و مستقیم افاال انسان توسر خدا هستند.
 .۷با توجه به اینکه برای قدرت انسان نقشی در ایجاد فار قائر نیستند ،فار انسان بته
او منتسب نیست و صرفا به خدا استناد دارد .اگرچه آنان برای انسان در افاالش سهمی به
نا :کسب را در نظر گرفتند ،این لفظ بال مانی افاال انسان را به انسان منتسب نمیکند.
 .۲در بررسی نسبت عقیدۀ آنان با روایتات خلتق افاتال انستان پتی متیبتریم کته
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ماتقدات اشاعره قرابت فکری فراوانی با مانای خلق تکتوینی روایتات دارد .باورهتای
اشاعره با مانای خلق تکوینی در دو مسلله ،خلق مستقیم افاتال انستان توستر ختدا و
انتساب یکطرفۀ فار به خدا اشتراک کامر دارند.
ماتزلیان در این عقیده در نقطۀ مقابر اشاعره قرار دارند و ماتقدند افاتال انستانهتا بته
هیچ عنوان مخلوخ خدا نیست و خود آنها ایجادکننتدۀ آن هستتند .قاضتی عبتدالجبار
ماتزلی مینویسد« :تمامی اهر عدل بر این امتر اجمتاع دارنتد کته افاتال انستانهتا از
رفتارهایشان گرفته تا نشستن و برخاستن همگی از جانب خودشان ایجتاد متیشتود و
خداوند عزوجر آنان را برای این امر توانا ساخته است .و غیر از خود انسانها فاعتر و
ایجادکنندهای برای کارهایشان نیست .و اگر کسی بگوید که خدا خالق و محدث فاتر

۷۲

بندگان است ،خطا کرده است و ایجاد یک فار را بته دو فاعتر نستبت داده استت».
اماتزلی ،:۰69۷ ،ج ،۱ص )۲او در جایی دیگر باد از تبیین حقیقت فار و تقسیمبندی
افاال چنین میگوید« :حال که بیان اقسا :فار و مسائر مربوط به آن بته پایتان رستید،
خواهیم گفت که افاال انسانها در آنان خلتق نمتیشتود و آنتان ختود ایجادکننتدۀ آن
هستند۷۱».اهمو۰6۷۷ ،خ ،ص)۷۷۲

آنان بهسبب این اعتقاد ،از جانب اشاعره متهم به عقیدۀ تفویض شدند ،امتا در آثتار
ماتزله مطالب ممید عقیدۀ تفویض به مانایی که اشاعره گفتند یافت نمیشتود .بتا ایتن
حال ،آنان اعتقادی به مخلوقیت افاال انسان ندارند و این بر ختالف مضتامین روایتات
است؛ زیرا در روایات خلق تقدیری با توجه به ماانیای که ذکر شد ،خلق غیرمستتقیم
افاال انسان مورد تأکید قرار گرفته است .همچنین استناد فار در عقیدۀ آنان صترفا بته
انسان است درحالیکه در روایات خلق تقدیری استناد فار به دو طترف یانتی ختدا و
انسان مفروا است.
4ـ .3نظریات متقدمان شیعۀ امامیه و نسبتسنجی آنها با روایات خلق
افعال انسان
از آنجایی که این روایات در جوامع حدیثی شیاه امامیه نقر شده است ،ابتدا باید دیتد
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که متکلمان امامیه نسبت به این احادیو چه نظری دارند تا از رهگذر آن ،نظریات آنان
دربارۀ مسلله خلق افاال انسان تبیین گردد.
4ـ3ـ .۱متکلمان متقدم امامیه و روایات خلق تقدیری افعال انسان

بزرگان متقد :شیاه ماننتد ستید مرتضتی و شتیخ طوستی دربتارۀ آن بحثتی را مطترح
نکردهاند .شیخ مفید تنها متکلمی است که مباحثی را در نقد این روایات و عقیده به آن
مطرح کرده است .شیخ صدوخ اکثر این روایات در کتابهای مختلف خود نقر کترده
است و بدین سبب به این امر اعتقاد عمیقی دارد؛ او در کتاب العتقتادات متینویستد:
«اعتقاد ما در مسلله افاال عباد این است که مخلوخ خدا به شمار میروند البته بتهنحتو
خلق تقدیری و نه خلق تکوینی و مانای خلق تقتدیری آن استت کته ختدا از ازل بته
مقدار و اندازههای آن عالم است۷6».اصتدوخ۰6۰6 ،خ ،ص )۷6شتیخ مفیتد در کتتاب
تصحی العتقادات ،این عقیدۀ صدوخ را باطر میداند و مینویسد« :بر طبتق احادیتو
صحیحی که از اهر بیت وارد شده است ،افاال انسان مخلوخ خدا نیست و حتدیثی را
که صدوخ پیرامون این اعتقاد آورده است ،حدیثی است که بته آن عمتر نمتیشتود و
اسناد صحیحی ندارد و اخبار صحی برخالف این عقیده است .در زبان عربی نیز علتم
به چیزی خلق آن به حساب نمیآید؛ اگر این چنین باشتد ،واجتب استت کته بگتوییم
کسی که پیامبر را میشناسد او را خلتق کترده استت و کستی کته آستمان و زمتین را
میشناسد خالق آنهاست و کسی که چیزی از مخلوقات خدا را بشناسد باید ختالق آن
باشد».امفید۰6۰۲ ،خ ،ص 6۷و )6۲
اشکالتی که شیخ مفید به این عقیدۀ صدوخ وارد متیکنتد بتهترتیتب زیتر استت:
 .۰حدیثی که صدوخ به آن استناد کرده ،حدیثی است که به آن عمر نمیشتود و ستند
صحیحی ندارد؛  .۷اخبار صحی در تاارا با ایتن حتدیو استت؛  .۲صتدوخ خلتق
تقدیری را علم ازلی خدا به مقادیر افاال انسان مانا کرده و این برخالف مانای لغتوی
است؛ زیرا هیچ شاهدی وجود ندارد که خلق بهمانای علم باشد.
اشکال اول شیخ مفید بهکلی وارد نیست؛ زیرا در این مورد فقر یک حدیو وجتود
ندارد که آن را غیرمامولبه و غیر مرضی السناد بدانیم ،بلکه در این خصتوص هفتت
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حدیو متفاوت با چهار سند مختلف در پنج کتتاب التوحیتد ،الخصتال ،عیتون اخبتار
الرضا ،ماانی الخبار و صفات الشیاه از اما :رضا و امتا :صتادخ وجتود دارد کته
احتمال شیخ مفید به آنها دست نیافته است .اشکال دو :مفید ،تاارا این حتدیو بتا

 .۰از اما :هادی دربارۀ افاال انسانها سمال شد که آیا مخلوخ خداست؟ ایشان
فرمود :اگر خدا خالق افاال انسانها بود از آنها برائت نمیجستت ،درحتالیکته ختدا
برائت جسته و فرموده :خدا و رسولش از مشرکان بیزارنتد .ختدا از ذات آنهتا برائتت

نجسته است بلکه از شرک آنان و افاال قبیحشان برائت جسته است۲۱.اهمان ،ص 6۲و

)66
 .۷ابوحنیفه از اما :موسی بن جافر دربارۀ افاال انسانها پرستید کته از جانتب
انسان است یا خدا؟ اما :فرمود :افاال انسانها از سه حال خارج نیست .یا بهتنهتایی از
جانب خداست ،یا بهصورت مشترک از جانب خدا و انسان است ،یا بهتنهایی از جانب
انسان است .اگر بهتنهایی ازجانب خدا باشد ،لز :استت کته بتر افاتال نیتک بنتدگان
ستایش و بر افاال قبی بندگان مذمت شود و در این حال ستایش و سرزنش فقتر بته
خدا تالق میگیرد و اگر از جانب بندگان و خدا بهصورت مشتترک باشتد ،ستتایش و
مذمت به هر دوی آنها تالق میگیرد و حال که بطالن این دو وجه تبیین گشت ،اثبات
میشود که افاال انسانهتا از ناحیتۀ خودشتان استت و اگتر ختدا انستانهتا را بترای
گناهانشان عقاب کند ،این حق خداست و اگر از آنان درگذرد این از غفران الهی است؛
زیرا او اهر تقوا و مغفرت است۲۰.اهمان ،ص)66
با وجود این دو روایت نیز اشکال دو :مفید به دلیر ذیر وارد نیستت :اول هتر دو
روایت بدون سند هستند و شیخ مفید در نقر این دو حدیو متفرد است و در هیچیک
از کتب محدثان قبر از او ،این دو روایت یافت نشد .این در حالی استت کته روایتات
مخالف ،دارای سند ماتبر است .پس روایات موافق با عقیدۀ صدوخ هم از نظر تاداد و
هم از نظر اسناد ،اعتباری بیشتری دارد و اگر بنا باشد در تاارا این دو دسته روایات،
فقر سند را مالک داوری قرار دهیم ،روایات مفید ساقر متیشتوند .ثانیتا روایتت اول

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 21:36 +0430 on Wednesday May 15th 2019

اخبار صحی است و سپس اخباری را که از منظر او صحی هستند ،نقر میکند که دو
روایت ذیر است:

بررسی ریایا خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیع یددد

157

مفید نیز در تاارا مانایی با دیگر احادیو است؛ زیرا در این روایت آمتده« :لتو کتان
خالقا لها لما تبرأ منها» مفهو :مخالف این عبارت آن است که مخلوخ خدا مورد برائتت
خدا قرار نمیگیرد؛ زیرا مخلوخ خدا مطابق اراده و حبّ خداست .درحالیکه برحستب

بدین شرح است« :از فضیر بن یسار نقر شده که گفت :از اما :صادخ شتنید :کته
میفرمود :خدا خواست و اراده کرد ولی دوست نداشت و راضی نبود .خواست و اراده
کرد که چیزی جز به علم او به وجود نیابد.اازاینرو بتا علتم او و عتد :جلتوگیری او،
نصارا قائر به سه خدا شدند و برخی بندگان کفر ورزیدند) ولی دوستت نداشتت کته

گفته شود :او یکی از سه خداست و راضی نبود که بنتدگانش کفتر ورزنتد۲۷».اکلینتی،
۰۲۱۲ش ،ج ،۰ص۰0۰ت ت )۰0۷ثالثتتا روایتتت دو :مفیتتد نیتتز در تاتتارا بتتا روایتتات
مخلوقیت تقدیری افاال الاباد نیست؛ زیرا با توجه به فضای فکری ابوحنیفه ،مخاطتب
این روایت که از عامه بود ،اما :درصدد پاسخ به شبهۀ جبرگرایان است و مخلوخ بودن
افاال انسان با جبری که اراده و خواست انسان در آن دختالتی نتدارد ،متفتاوت استت.
اشکال سو :مفید نیز متوجه تفسیر صدوخ از روایت است ،نه روایت و اعتقاد مبتنی بر
آن .حال باید دید که متقدمان امامیه دربارۀ خلق افاال انسان چه دیدگاهی دارند.
4ـ3ـ .۲نظریات متقدمان شیعه دربارۀ خلق افعال انسان

قدمای شیاۀ امامیه نیز قائر به عد :مخلوقیت افاال انساناند .آنان در این اعتقتاد بستیار
به ماتزله نزدیکاند و دانشمندان بزرگی از شیاه ،قرابت فکری شیاه با ماتزلته در ایتن
مسلله را اعال :کردند.امفید۰6۰۲ ،خ ،ص0۱؛ مجلسی۰6۱6 ،خ ،ج ،۷ص)۰6۲
سید مرتضی پس از تقسیم افاتال انستان بته دو دستته امتور غیراختیتاری و افاتال
اختیاری ،دربارۀ افاال اختیاری انسان مینویسد« :نوع دو :از افاتال انستان ماننتد بلنتد
شدن ،نشستن ،حرکت کردن ،متوقف شدن ،خوردن و نوشیدن و دیگر کارهتای شتبیه
آن از رفتارهای ماست که مرد :در منشأ آن به اختالف پرداختند ،اهر حق ماتقدند کته
تما :این رفتارها ،افاال بندگان است که بهتنهایی انجا :میدهند و ختدا تصترفی در آن

ندارد۲۲».اسید مرتضی۰6۱0 ،خ ،ج ،۲ص)۰۱6
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بسیاری از روایات ،اراده و مشیّت خدا مطابق با حبّ خدا نیستت و در اصتطالح ارادۀ
تشریای و ارادۀ تکوینی خدا همیشه منطبق با یکدیگر نیستند .نمونهای از این روایتات
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تقریبا تمامی مفسران متقد :امامیه نیز آیاتی را که دللت بتر خالقیتت فراگیتر الهتی
دارد ،تخصی زده و افاال انسانها را از آن جدا کردند.اطوسی ،بیتتا ،ج ،6ص۷۷۷؛
طبرسی۰۲۱6 ،ش ،ج ،9ص6۲6؛ رازی۰6۱۱ ،خ ،ج ،۰9ص ۲6۲و  )۲66علت اعتقتاد

انسان به خدا ،درحالیکه التزا :به روایتات خلتق تقتدیری ،هتر دو محظتور را مرتفتع
میکند .از مباحثی که در خصوص شیاه امامیه نقر شد ،به دست میآیتد کته نظریتات
آنان دربارۀ خلق افاال انسان برخالف روایات خلق تقدیری افاال انسان است؛ زیرا در
این روایات خلق غیرمستقیم افاال انسان مورد تأکید قرار گرفته و استناد فار به طرفین
محفوظ است ،اما آنان نه افاال انسان را مخلوخ خدا میدانند و نه انتساب فاتر انستان
به خدا را مطرح کردهاند.
4ـ .4نظریات معاصران شیعۀ امامیه و نسبتسنجی آنها با روایات خلق
افعال انسان
دانشمندان مااصر امامیه ماتقدند که افاال انسان با توجه به آیات خالقیت فراگیر الهتی
و با در نظر گرفتن فاعلیت طولی خدا در نهایت مخلوخ خدا به شمار میرود .آیتتاهلل
مکار :شیرازی در این باره می نویسد« :هر وجودى ،هر حرکتى ،هر فالى کته در عتالم
است به ذات پاک خدا برمىگردد ،مسبب السباب اوست و علتت الالتر ذات پتاک او
مىباشد ،حتى افاالى که از ما سر مىزند به یک مانتى از اوستت .او بته متا قتدرت و
اختیار و آزادى اراده داده ،بنابراین در عین حال که ما فاعر افاتال ختود هستتیم ،و در
مقابر آن مسلولیم ،از یک نظر ،فاعر آن خداوند است ،زیرا همۀ آنچه که داریتم بته او
بازمىگردد».امکار :شیرازی۰۲۲۰ ،ش ،ج ،۷۲ص 669و )66۲
مفسران مااصر شیاه آیات مربوط خالقیت فراگیتر ختدا را بتر عمومیتت آن بتاقی
گذاشته و مخصصی به آن وارد نکردهاند .عالمه طباطبایی ذیر آیتۀ  ۰۱۷ستورۀ الناتا:
اَلْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِالَّ إُوَ خالْقُ كُلِّ شَيْءٍ فَا ْبُدُوهُ وَ إُوَ َله كُلِّ شَيْءٍ وَكيل) بتهتفصتیر
بحثی را دربارۀ خالقیت فراگیر الهی مطرح میکند و در آختر چنتین نتیجته متیگیترد:
«پس ،از آنچه گذشت ،مالو :شد که جملۀ اهلل خالق کر شیء به عمو :ظتاهرش بتاقى
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مفسران و متکلمان متقد :امامیه در عد :مخلوقیت افاال انسان به دو امتر بتازمیگتردد:
اول ،مساوی پنداشتن آن با عقیدۀ مجبّره و اشاعره؛ دو ،:محال بودن انتساب افاال قبی
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عقلى و یا شترعى آن را تخصتی
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نتزده استت۲6».اطباطبتایی،

۰۲6۱خ ،ج ،۲ص)۲۱۷
آیتاهلل مکار :شیرازی نیز مینویسد« :جماى از پیروان مکتب جبتر از جملتۀ "اللته

تن ماست اشتباه بزرگ آنها اینجاست که نتوانستهانتد ایتن مطلتب را درک کننتد کته
خالقیت خداوند نسبت به افاال ما هیچ گونه منافاتى با اختیار و آزادى اراده متا نتدارد؛
چراکه این دو نسبت در طول هم هستند نه در عرا هم».امکار :شتیرازی۰۲۲۰ ،ش،
ج ،۰6ص)0۷۰
مااصران شیاه برای اثبات خالقیت غیرمستقیم افاال انسان از نظریۀ فاعلیت طتولی
بهره برده و آن را تبیین نمودند .عالمه طباطبایی در این بتاره متینویستد« :حقیقتت آن
است که افاال انسان ،هم به انسان منسوب است و هم به خدا و یکی از نسبتها متانع
نسبت دادن آن کار به دیگری نیست؛ زیرا آن دو فاعتر در طتول هتم هستتند و نته در

عرا هم۲0».اطباطبایی۰۲6۱ ،خ ،ج ،۰ص )۰۰۱آیتاهلل جوادی آملی نیتز متینویستد:
«خدا فاعر باید و مسبب السباب است و علر طبیای و اختیار انسان ،فاعتر قریتب و
مباشر است».اجوادی۰۲۱9 ،ش ،ص )66۱دیگتر مااصتران نیتز ایتن نظریته را تبیتین
نمودند.اخرازی۰6۰۲ ،خ ،ج ،۰ص ۰06و  )۰00با این بیان فار انستان هتم بته انستان
منتسب است و هم به خدا استناد دارد .آیتاهلل سبحانی در این باره مینویسد« :بسیاری
از محققان امامیه این نظریهافاعلیت طولی) را به تصویر کشیدند و نسبت فار بته ختدا
را نسبت تسبیبی و نسبت فار به بنده را نسبت مستقیم میداننتد .دلیتر آنتان هتم ایتن
است که خدا وجود ،حیات ،علم و قدرت را به بندگانش اعطا نموده تا مختار باشند .و
بنده هرطور که بخواهد میتواند آنها را به کار بگیرد .پس فار از آن جهتت کته ختدا
مبادی فار و وجود و قدرت را به بندگان بخشتیده ،بته ختدا منستوب استت و از آن
جهت که بنده آن را در هرجایی که میخواهد به کار میگیرد به بنتده منستوب استت»
ا۰6۰۷خ ،ج ،۷ص)۲69
نتایج بهدستآمده از مطالبی که بیان شد ،بدین شرح است:
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خالق کر شیء" براى عقیدۀ انحرافى خود استدلل کردهاند و مىگویند :اعمال ما نیز در
مفهو :آیه وارد است؛ بنابراین خداوند خالق آن است ،هرچند محر ظهتور آن اعضتاى
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 .۰مااصران شیاه ماتقد به خلق افاال انسان هستند ،اما برخالف اشتاعره بتا توجته
به اعتقاد به نظریۀ فاعلیت طولی ،ماتقد به خلق غیرمستقیم افاال انسان هستند.
 .۷به اعتقاد مااصران شیاه ،استناد فار به دو طرف ،یانی خدا و انسان ،مورد تأکید

روایات خلق افاال انسان دارد ،زیرا خلق غیرمستقیم افاال انسان و استتناد فاتر بته دو
طرف وجه مشترک نظریات آنان و ماانی روایات خلق تقدیری است.
نتیجه
خلق غیرمستقیم و با واسطۀ افاال انسان توسر خدا از مسلمات ماارف روایی به شمار
میرود که در لسان روایات ،از آن به خلق تقدیری تابیر متیشتود و خلتق مستتقیم و
مباشر که از آن به خلق تکوینی تابیر میشود ،مورد انکار روایات و بر خالف ماتارف
قرآنی و روایی است؛ زیرا این عقیده مستلز :جبر است.
از میان متکلمان مسلمان ،نظریات مااصتران شتیاه بیشتترین قرابتت فکتری را بتا
روایات خلق تقدیری افاال انسان دارد و دورترین نظریه به روایات خلق افاال انستان،
مربوط به اشاعره است؛ زیرا نظری ات آنتان متورد انکتار روایتات قترار گرفتته و خلتق
تکوینی که مردود اعال :شده ،با نظرات آنان تطبیق دارد.
پینوشتها:
 .۰قال علی بن موسى الرضا من أقر بتوحید الله و نفى التشبیه عنه و نزهه عما لا یلیق به و أقر بتأن
له الحول و القوِ و الإرادِ و المشیة و الخلق و الأمر و القضاء و القدر و أن أفاتال الابتاد مخلوقتةخ خلتق
تقدیر لا خلق تکوین ...فهو مممنخ حقا و هو من شیاتنا أهر البیت.
 .۷عن أبی عبدالله أنه سلر عن المارفة أ هی مکتسبةخ فقال :لا ،فقیر له :فمن صنع الله عز و جتر و
من عطائه هی؟ قال :نام و لیس للاباد فیها صنعٌ و لهتم اکتستاب الأعمتال و قتال إن أفاتال الابتاد
مخلوقةخ خلق تقدیر لا خلق تکوین.
 .۲کون الشیء :أحدثه .و اهلل مکون األشیاء یخرجها من الاد :إلى الوجود.
 .6الحدوث :کون شیء لم یکن ،و أحدثه الله فهو محدثخ.
 .0قال :إن الله عز و جر لا یدخر النار مممنا وعده الجنة و لا یخرج من النار کافرا أوعده الخلتود و
اعلم أن أفاال بنی آد :مخلوقةخ خلق تقدیر و علم لا خلق جبر و تکوین.
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است و میتوان فار را هم به انسان منتسب کرد هم به خدا استناد داد.
 .۲با این بیان متوجه میشویم که نظریات مااصتران شتیاه بیشتترین قرابتت را بتا
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این احتمال وجود دارد که الفاظ علم و جبر که همراه تقدیر و تکوین آمده ،توضیحات مملف به روش
شرح مزجی باشد .البته نسخهای که این حدیو از آن نقر شد ،تما :الفاظ حدیو بهعنوان حدیو تلقی

 .۲هیچ مصیبتى در زمین و نه در وجود شما روى نمىدهد مگر اینکه همۀ آنها قبر از آنکته زمتین را
بیافرینیم در کتابی ثبت است؛ و این امر براى خدا آسان است.
 .۱خداوند هرچه را بخواهد محو ،و هرچه را بخواهد اثبات مىکند؛ و «ا ّ:الکتاب» نزد اوست.
 .6پس او و خاندانش را نجات بخشیدیم جز همسرش را که مقدر کرده بودیم از بتاقىمانتدگانادر آن
جمایت هالکشونده) باشد.
 .۰۱اعتقادنا فی أفاال الاباد أنها مخلوقة خلق تقدیر ل خلق تکوین ،و مانى ذلک أنه لم یزل الله عالمتا
بمقادیرها.
 .۰۰وخلقت الخیر أی الفار الحسن .وخلقه لیس بإیجاده تاالى إیّاه ،بر بالمشیلة والرادِ والقتدر والقضتاء
والذن ،کما مر فی أوّل الخامس والاشرین ،ویسمّى خلق تقدیر .وأمّا خلق التکوین ،فهو الیجاد.
 .۰۷قوله :خلق الساادِ والشقاوِ المراد خلق تقدیر لخلق تکوین ،کما وقع التصری به فتی األحادیتو.
و خلق التقدیر نقوش اللوح المحفوظ ،وخلق التکوین الوجود فی الخارج وهو من فالنا.
 .۰۲عن عبد السلا :بن صال الهروی ،قال :سمات أبا الحسن علی بن موسى الرضتا یقتول :أفاتال
الاباد مخلوقةخ .فقلت له :یا ابن رسول الله و ما مانى مخلوقةخ؟ قال :مقدرِخ.
 .۰6عن حمدان بن سلیمان قال :کتبت إلى الرضا أستأله عتن أفاتال الابتاد أ مخلوقتةخ هتی أ :غیتر
مخلوقة؟ فکتب :أفاال الاباد مقدرِخ فی علم الله عز و جر قبر خلق الاباد بألفی عا:
 .۰0الخلق فی کال :الارب على ضربین ،أحدهما :النشاء على مثال أبدعه ،و اآلخر :التقدیر.و قال فی قتول
الله جر و عز :فتبارک الله أحسن الخالقین ماناه:أحستن المقتدّرین ،و کتذلک قولته :و تخلقتون إفکتا أی:
تقدرون کذبا .قلت :و الارب تقول :خلقت األدیم إذا قدرته و قسته ،لتقطع منه مزادِ أو قربة أو خفا.
 .۰9من از گر ،چیزى به شکر پرنده مىساز:؛ سپس در آن مىدمم و به فرمان خدا پرندهاى مىگردد.
 .۰۲أنی أخلق لکم من الطین کهیلة الطیر و المراد بالخلق التقدیر دون األحداث.
 .۰۱أخلق لکم من الطین أی أقدّر و أصوّر و قد بینا فی تفسیر قوله تاالى :یا أیها النتاس اعبتدوا ربکتم
الذی خلقکم ،إن الخلق هو التقدیر.
 .۰6الخلق فی اللغة تقدیرک الشیء یقال فی المثر إنی إذا خلقت فریت ل کمن یخلق و ل یفری و فتی
قول أئمتنا علیهم السال ::إن أفاال الاباد مخلوقة خلق تقدیر ل خلق تکوین و خلق عیسى علیته الستال:
من الطین کهیلة الطیر هو خلق تقدیر أیضا و مکوّن الطیر و خالقه فی الحقیقة هو اهلل عزوجر.
 .۷۱و قوله أنی أخلق لکم من الطین کهیلة الطیر أی أقدّر و هو خلق تقدیر.
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و اعرابگذاری شده است.
 .9بگو :هیچ حادثهاى براى ما رخ نمىدهد ،مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقرر داشته است.
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 .۷۰قدرته و قدرته ،و قدره بالتشدید :أعطاه القدرِ .یقال :قدرنی الله على کذا و قوّانی علیه.
 .۷۷القدیر و القادر :من صفات اهلل عزوجر یکونان من القدرِ و یکونان من التقتدیر .و قولته تاتالى :إن

تاملون" و ان الاباد لیقدرون ان یخلقوا شیلا و هم یخلقون».
 .۷6لیس لقدرتهم تأثیر فیها بر الله سبحانه أجرى عادته بأن یوجد فی الابد قدرِ و اختیارا فاذا لم یکن

هناک مانع أوجد فیه فاله المقدور مقارنا لهما فیکون فار الابد مخلوقا للته ابتداعا و احتداثا و مکستوبا
للابد و المراد بکسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر أن یکون هناک منه تأثیر أو مدخر فی وجتوده
سوى کونه محال له و هذا مذهب الشیخ أبى الحسن الشارى.
 .۷0أن فار الابد لو کان بقدرته لز :اجتماع الممثرین.
 .۷9أن جمیع الممکنات مستندِ الى اهلل سبحانه ابتداء بال واسطة.
« .۷۲اتفق کر أهر الادل على أن أفاال الاباد من تصرفهم و قیامهم و قاودهم حادثة من جهتتهم؛ و أن
الله عزوجر أقدرهم على ذلک ،و ل فاعر لها و ل محدث سواهم؛ و أن من قال ان الله ،سبحانه ،خالقها
و محدثها ،فقد عظم خطمه؛ و أحالوا حدوث فار من فاعلین
 .۷۱اذ قد فرغنا من بیان أقسا :الفار و ما یتصر به ،ناود إلى الدللة على أن أفاال الابتاد غیتر مخلوقتة
فیهم ،و أنهم هم المحدثون لها.
 .۷6اعتقادنا فی أفاال الاباد أنها مخلوقة خلق تقدیر ل خلق تکوین ،و مانى ذلک أنه لم یزل الله عالمتا
بمقادیرها.
 .۲۱قد روی عن أبی الحسن علی بن محمد بن علی بن موسى الرضا أنه ستلر عتن أفاتال الابتاد
فقیر له :هر هی مخلوقة هلل تاالى؟ فقال :لو کان خالقا لها لما تبرأ منها و قتد قتال ستبحانه أن اللته
بریءٌ من المشرکین و رسوله و لم یرد البراءِ من خلق ذواتهم و إنما تبرأ من شرکهم و قبائحهم.
 .۲۰سأل أبوحنیفة أباالحسن موسى بن جافر عن أفاال الاباد ممن هی؟ فقال له أبوالحستن :إن
أفاال الاباد ل تخلو من ثالثة منازل .إما أن تکون من اهلل تاالى خاصة أو من اهلل و من الابد علتى وجته
الشتراک فیها أو من الابد خاصة فلو کانت من اهلل تاالى خاصة لکان أولى بالحمد على حستنها و التذ:
على قبحها و لم یتالق بغیره حمد و ل لو :فیها و لو کانت من اهلل و من الابد لکان الحمد لهما ماا فیهتا
و الذ :علیهما جمیاا فیها و إذا بطر هذان الوجهان ثبت أنهتا متن الخلتق فتإن عتاقبهم اهلل تاتالى علتى
جنایتهم بها فله ذلک و إن عفا عنهم فهو أهر التقوى و أهر المغفرِ.
« .۲۷عن فضیر بن یسار قال سمات أبا عبدالله یقول :شاء و أراد و لم یحب و لم یترا .شتاء أن
لا یکون شیءٌ إلا بالمه و أراد مثر ذلک و لم یحب أن یقال ثالو ثلاثة و لم یرا لاباده الکفر».
 .۲۲الضرب األخر مثر قیامنا و قاودنا و حرکتنا و سکوننا و أکلنا و شربنا و ما أشبه ذلک من تصترفنا و
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الله على کر شیء قدیرخ؛ من القدرِ ،فاهلل عزوجر على کر شیء قدیر ،و اهلل سبحانه مقدر کر شیء.
« .۷۲أنه لخالق ال اهلل و ان اعمال الاباد مخلوقةخ هلل مقدورِ لته کمتا قتال ستبحانه "و اهلل خلقکتم و متا

بررسی ریایا خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیع یددد

163

اختلف الناس فی ذلک فقال أهر الحق کر هذا التصرف فار الاباد انفرودا به ل صنع لله تاالى فیه.
« .۲6فقد ظهر من جمیع ما تقد ::أن ما یظهر من قوله" :الله خالق کر شیء" على ظاهر عمومه متن غیتر

النسبتین ل توجب بطالن األخرى لکونهما طولیتین ل عرضیتین».
منابع
 .۰قرآن کریم.

 .۷ابن منظور ،محمد بن مکر ،:لسان الارب ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع۰6۰6 ،خ.
 .۲ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة ،بیروت :دار احیاء التراث الاربی۰6۷۰ ،خ.
 .6استرآبادی ،مالمحمد امین ،الحاشیة علی اصول الکافی ،قم :دار الحدیو۰6۲۱ ،خ.
 .0اشاری ،ابوالحسن ،البانة عن اصول الدیانة ،الطائف :مکتبة الممید۰6۰۰ ،خ.
 .9بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،انوار التنزیر و اسرار التأویر ،بیروت :دار احیاء التراث الاربی۰6۰۱ ،خ.
 .۲تفتازانی ،سادالدین ،شرح المقاصد ،قم :الشریف الرضی۰6۱6 ،خ.
 .۱جرجانی ،میر سید شریف ،شرح المواقف ،قم :الشریف الرضی۰۲۷0 ،خ.
 .6جوادی آملی ،عبداهلل ،توحید در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء۰۲۱9 ،ش.
 .۰۱زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج الاروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
 .۰۰حلی ،حسن بن یوسف ،انوار الملکوت فی شرح الیاقوت ،قم :الشریف الرضی۰۲9۲ ،ش.
 .۰۷خرازی ،سید محسن ،بدایة الماارف اللهیة فی شرح الاقائد المامیته ،قتم :ممسستة النشتر الستالمی،
۰6۰۲خ.
 .۰۲خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم :ممسسة احیاء آثار الما :الخویی ،بیتا.
 .۰6خویی ،سید ابوالقاسم ،ماجم رجال الحدیو ،نجف :ممسسة الخویی السالمیه ،بیتا.
 .۰0رازی ابوالفتوح ،حسین بن علی ،روا الجنان و روح الجنتان فتی تفستیر القترآن ،مشتهد :آستتان
قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی۰6۱۱ ،خ.
 .۰9رازی ،فخرالدین ،التفسیر الکبیر یا مفاتی الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث الاربی۰6۷۱ ،خ.
 .۰۲راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :دار القلم۰6۰۷ ،خ.

 .۰۱زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقتائق غتوامض التنزیتر و عیتون األقاویتر فتى وجتوه
التأویر ،بیروت :دار الکتاب الاربی۰6۱۲ ،خ.
 .۰6سبحانی ،جافر ،اللهیات علی هتدی الکتتاب و الستنة و الاقتر ،قتم :المرکتز الاتالمی للدراستات
السالمیة۰6۰۷ ،خ.
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أن یتخص بمخصّ عقلی أو شرعی».
« .۲0فالحق الحقیق بالتصدیق أن األفاال النسانیة لها نسبة إلى الفاعر و نستبة إلتى الواجتب و إحتدى

9۶۴

دی فصلنام حدیثپژیهی ،سال دهم ،شمار بیستم ،پایی ی زمستان 931۷

 .۷۱تتتتتتت  ،نظریة الکسب فی افاال الاباد ،قم :ممسسه الما :الصادخ۰6۷6 ،خ.
 .۷۰سید مرتضی ،علی بن حسین بن موسی ،رسائر الشریف المرتضی ،قم :دار القرآن الکریم۰6۱0 ،خ.

 .۷6تتتتتتت  ،الخصال ،قم :انتشارات جاماۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم۰۲9۷ ،ش.
 .۷0تتتتتتت  ،صفات الشیاه ،تهران :انتشارات اعلمی۰۲9۷ ،ش.
 .۷9تتتتتتت  ،عیون اخبار الرضا ،تهران :نشر جهان۰۲۲۱ ،خ.
 .۷۲تتتتتتت  ،ماانی الخبار ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۰6۱۲ ،خ.

 .۷۱طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :ممسسة العلمی للمطبوعات۰۲6۱ ،خ.
 .۷6طبرسی ،فضر بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو۰۲۱6 ،ش.
 .۲۱طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث الاربی ،بیتا.
 .۲۰قزوینی ،مالخلیر بن غازی ،الشافی فی شرح الکافی ،قم :دار الحدیو۰۲۱۲ ،ش.
 .۲۷قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم :دار الکتاب۰۲9۲ ،ش.
 .۲۲کشی ،محمد بن عمر ،اختیار مارفة الرجال ،مشهد :ممسسه نشر دانشگاه مشهد۰6۱6 ،خ.
 .۲6کلینی ،محمد بن یاقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب السالمیه۰۲۱۲ ،ش.
 .۲0مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،مرآِ الاقول فی شترح اخبتار آل الرستول ،تهتران :دار الکتتب
السالمیة۰6۱6 ،خ.
 .۲9ماتزلی عبدالجبار ،شرح الصول الخمسة ،بیروت :دار الحیاء التراث الاربی۰6۷۷ ،خ.
 .۲۲همو ،المغنی فی ابواب التوحید و الادل ،قاهره :الدار المصریه.:۰69۷ ،
 .۲۱مفید ،محمد بن محمد بن نامان ،اوائر المقالت فی المذاهب و المختارات ،قتم :المتمتمر الاتالمی
للشیخ المفید۰6۰۲ ،خ.
 .۲6تتتتتت  ،تصحی العتقادات المامیة ،قم :الممتمر الاالمی للشیخ المفید۰6۰۲ ،خ.
 .6۱مکار :شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب السالمیة۰۲۲۰ ،ش.
 .6۰میرداماد ،محمدباقر بن محمد ،الرواش السماویة فی شرح الحادیو المامیه ،قم :دار الخالفة۰۲۰۰ ،خ.
 .6۷نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،قم :ممسسة النشر السالمی۰۲90 ،ش.
 .6۲ورا :بن ابی فراس ،مساود بن عیسی ،تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ،قم :مکتبة فقیه۰6۰۷ ،خ.
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 .۷۷صدوخ ،محمد بن علی بن بابویه ،العتقادات ،قم :الممتمر الاالمی للشیخ المفید۰6۰6 ،خ.
 .۷۲تتتتتتت  ،التوحید ،قم :موسسة النشر السالمی وابسته به جاماۀ مدرسین۰۲6۱ ،خ.

