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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،١۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  تحلیلیبررسی 
   قضا و قدرۀطباطبایی دربار نظر عالمه

ـ فلسفی ـ روایی    با رویکرد تفسیری 
  ١دوست   محمدعلی وطن  
  ٢مرتضی حسینی شاهرودی  سید  
  ٣زاده   حسن نقی  

  دهکیچ
خـالف رویکـرد فلـسفی   قضای الهی بـرۀعالمه طباطبایی با وجود اینکه در مسئل

 عـالم مجـردات ندانـسته و آن را بـه عـالم مـاده نیـز  بـهمنحصر قضا را تنها ،رایج
و میـان دیـدگاه فلـسفی رایـج و  و گام جدیدی در این زمینه برداشـته سرایت داده

ــشتری ایجــاد نمــوده ــات، الفــت و ســازگاری بی ــرآن و روای ــدگاه ق در  اســت، دی
 قدر را تنها به عـالم ۀ قدر از این عمومیت دست کشیده و مرتبۀوجودشناسی مسئل
در این مقاله تـالش شـده اسـت تـا بـا رویکـرد تفـسیری، .  استماده نسبت داده

در پایان این نتیجه بـه دسـت . شودروایی و فلسفی، دیدگاه ایشان تحلیل و بررسی 
 مراتب هستی راه دارد و تفاوت میان این ۀآمده است که قدر نیز مانند قضا در هم

                                                        

 ٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(mohammadali669@gmail.com)دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .(shahrudi@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(استاد دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(naghizadeh@ferdowsi.um.ac.ir)دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٣
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گیـری کلـی بـه  در ضـمن نتیجـههمچنـین . گـردد  تنها به اعتبار عقلـی بـازمیدو
  .مختار اشاره شده استنظر پیامدهای 
قضای علمی، قدر علمی، قضای عینـی، قـدر عینـی، مـشیت،  :یدیلکواژگان 

  .اراده، عالم ماده، عالم مجردات
  طرح مسئله

تــرین مــسائل اعتقــادی از دیربــاز در میــان   قــضا و قــدر بــه عنــوان یکــی از مهــمۀمــسئل
گیـری و رویـارویی  قرار گرفته و سـبب شـکلکاوش د توجه و اندیشمندان اسالمی مور

آغـاز پیـدایش ایـن مـسئله در میـان . های گوناگون فلسفی و کالمی گردیده است نحله
اندیـشمندان اسـالمی .  نخست قرن اول هجری به حساب آوردۀتوان نیم مسلمانان را می

شناسی و وجودشناسـی  هومگیری از آیات و روایات، از دو بعد مف در طول تاریخ با الهام
از . انـد  بدیعی را از خود به یادگـار گذاشـتهیو آرا به تبیین و تحلیل قضا و قدر پرداخته

طباطبایی یکی از اندیشمندانی است که بـا رویکـردی نـوین، از زوایـای  این میان عالمه
گیـری  گوناگون تفسیری، روایی و فلسفی به این مسئله نگریسته و توانسته است با الهـام

ایـشان بـا وجـود . بـاره دسـت یابـد از آیات و روایات به تفسیرهای فلسفی نوینی در این
 عـالم منحـصر بـهخالف رویکرد فلـسفی رایـج، قـضا را   قضای الهی برۀاینکه در مسئل

و میـان دیـدگاه فلـسفی رایـج و  مجردات ندانسته و آن را به عالم ماده نیـز سـرایت داده
در وجودشناسـی  اسـت، لفت و سازگاری بیشتری ایجاد نمـودهدیدگاه قرآن و روایات، ا

  قدر را تنها بـه عـالم مـاده نـسبت دادهۀ قدر از این عمومیت دست کشیده و مرتبۀمسئل
 طباطبایی نگارنده در این مقاله با رویکرد تفسیری، روایی و فلسفی دیدگاه عالمه. است

  .ده استکررا بررسی 

  و قدر قضا ۀواژ معناشناسی

   قضا)الف
 و باشـد یفعلـ خواه؛ داند می دادن فیصله ی معنابه را قضا المفردات در اصفهانی راغب
 منظـور ابن .)۶٧۴: ١۴١٢(خداوند  غیر به یا و شود داده نسبت خداوند به خواه؛ قولی خواه
 بـرای ،)١/٢٢٣: ١۴١۴( العروس تاج در زبیدیحسینی  و )١۵/١٨۶: ١۴١۴( العرب لسان در



  

لی
حلی
ی ت
ررس

ب
 

ظر
ن

    
ضا 

رۀ ق
دربا

یی 
طبا
طبا

مه 
عال

 /...و
شها

ژوه
پ

۵  

 ،»خلـق« ،»صـنع «،»فراغـت «،»امـضا «،»ِاحکـام «،»قطع« ،»کمح «معانی »قضا«
 پایـان به قضا معانی ۀهم ولی باید توجه داشت که. اند آورده را »بیان « و»امر «،»حتم«

 انجـام اسـتحکام و اتقـان نهایـت بـا کـه کـاری هر و گردند می باز شیء انقطاع و یافتن
 برخی نیـز قـضا را بـه پایـان رسـاندن .)۵/٩٩: ١۴٠۴ فارس، ابن( شود می نامیده قضا پذیرد،

ن و اسـتحکام را از مـصادیق فارس، اتقـا خالف ابن اند ولی بر سرانجام کارها معنا کرده
  .)٢٨۶ـ٩/٢٨۵: ١٣۶٠ مصطفوی،( اند شمردهقضا بر

 قضا در  در روایتی از امیرالمؤمنینمام الرضالی االاالفقه المنسوب در کتاب 
  :رفته استه کار قرآن در چهار معنا ب

مني  ۀ قضا به معنای آفرینش مانند آی)الف ِفقضاهن سبع مساوات ىف  ْ َ ْ َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ
 )١٢/ فصلت(.  

ق  ۀراندن مانند آی  قضا به معنای حکم)ب ِّوقضی بی با َ ْ
ِ ْ ُ َ ْ َ ََ ِ ُ

 )۶٩/ زمر(.  
َقضَو  ۀ قضا به معنای دستور دادن مانند آی)ج ُّ ربیَ ُ أال تعبدَكَ ُ ْ َ َّ َّوا إال إیَ ِ ِ

  .)٢٣/ اسراء( ُاهَّ
تـاب لتفــسدن ىف األرض   ۀ قـضا بــه معنــای علــم ماننـد آیــ)د ِوقـضینا إىل بــىن إسـرائیل ىف ا ْ َ ْ

ِ َِّ ُ َِ ِْ ُ ََ
ِ ْلِک َ َ ْ ِ ِِ َ ََ ْ َ َ

ِمرتني ْ َ َّ َ )۴/ اسراء(.  
 مستفاد از این روایت این است که در آن میـان معنـای اعتبـاری قـضا و معنـای ۀنکت
 مورد نخست و مورد چهـارم در معنـای حقیقـی. آن جمع شده است) یتکوین( حقیقی

بر اینکه مورد افزون . اند و مورد دوم و سوم در معنای اعتباری قضا به کار رفته) تکوینی(
از ایـن .  ذات اشـاره داردۀنخست به قضای عینی و مورد چهارم به قضای علمی در مرتب

 هـم در ، عمومیت قضا و قدر، آیات قرآنیآید که در  مهم به دست میۀاین نتیجروایت 
  .ود دارد و هم در بعد وجودشناختیبعد معناشناختی وج

شده در مـورد قـضا بـا معنـای لغـوی آن کـه بـه معنـای  روشن است که معانی گفته
هـا از نـوع بیـان مـصادیق   اینۀبلکه هم. است، منافاتی ندارد» قطعیت و حتمیت وقوع«

  .باشد یات قرآن میگوناگون کاربردهای قضا در آ

  قدر) ب
ّتبیین کمیة الشیء «یمعنا به  را»تقدیر «و »قدر «،شناسان برخی از واژه ّمبلـغ کـل  «و» ّ

 چیـز هـر مقـدار و ّکمیـت ساختن آشکار و تبیین که است روشن زیرا اند؛ گرفته »شیء
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ْومـن  ۀآیـ ماننـد کاربردهـا، یبرخ در اگر و نیست آن ۀانداز و ارزش تعیین جز َ َدرُقـ َ ِعلیـه ِ ْ َ َ 
ُرزقـه ُ ْ ِ )افراد که است این یبرا است، رفته کار به محدودیت و ضیق یمعنا به ،)٧/ طالق 
 از کـه آنـان خـالف بـه برخوردارنـد یمعینـ و محـدود امکانات از شریفه، ۀآی نظر مورد

 بـا رجـوع بـه آیـات قرآنـی و .)۶۵٨: ١۴١٢راغب اصـفهانی، ( مندند بهره حساب یب امکانات
  . باره دست یافتتوان به معانی بیشتری در این  مشتقات گوناگون این واژه میبررسی

برخـی بـر ایـن باورنـد کـه » قدر «ۀ مشتقات گوناگون مادِبندی میان معانی در جمع
 آن توانایی انجام یا ترک ۀقوتی است که شخص به وسیل«اصل در معنای این ماده همان 

 مشتقات از جمله قـدر و ۀو هم» ی باشد یا معنویکند، اعم از اینکه ماد فعل را پیدا می
بـه معنـای » قـدر و تقـدیر«اسـاس ایـن مبنـا  بر. اند تقدیر را نیز بر این اساس معنا نموده

پـس معنـای . باشـد  آن محدودیت و تعین به حد خاص میۀاظهار قدرت است که الزم
ّیة کل شّکم«  قدرت از سوی قـادر  اظهارۀداند الزم که راغب قدر را بدان معنا می» یءّ

 قدر از حیث معناشـناختی از نـوعی ، با توجه به این معنا.)٩/٢٠۶: ١٣۶٠ مـصطفوی،( است
آیـد راه  عمومیت برخوردار خواهد شد و در هر مقدوری که از سوی قادر به وجـود مـی

  .است اعم از مادی یا مجرد،  وجودی هر مقدورۀبه دیگر سخن قدر، الزم. کند پیدا می

  الحی قضا و قدر از دیدگاه عالمه طباطباییمعنای اصط
 و واجب ساختن نسبت میـان یضرور«: عبارت است از» قضا« و متعارف ی عرفیمعنا

، حکمی ینطرفیکی از  ِ در اثبات حقانیتی حکم قاض،مثال؛ برای »موضوع و محمول
 را که در اثر اختالف و کـشمکش میـان آن ی که تزلزل و ترددیا  به گونهاست،قطعی 

 عبارت ی قاضی یعنی قضا؛سازد یدو پیش از صدور حکم به وجود آمده بود، برطرف م
، یبـر قـوانین و مقـررات اعتبـار  ساختن امر در علـم، کـه بنـای و ضروریاست از قطع
 قـضا، ی عرفـیشـود کـه معنـا یجا دانسته میناز ا.  داردی آن امر را در پیایجاب خارج

 یکند کـه فـالن مـال بـرا ی حکم صادر میض قای وقتی است؛ یعنییک ایجاب اعتبار
  .گردد ی بر آن مترتب نمیزید است، هیچ اثر تکوین
 ی را تحلیل کرده و آن را به صورت ایجاب حقیقـی اعتباریحال اگر ایجاب خارج
 از جهت انتسابشان به علل تامه، بـدان ی که موجودات امکانیدر نظر بگیریم، بر وجوب
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شود و این وجـوب  یء تا واجب نگردد، موجود نمیرا ش زی؛گردد ی، منطبق ماند متصف
همۀ اشیای واقع در سلسلۀ موجودات . غیری، از جهت انتسابش به علت تامه، ایجاب است

انـد و   خود دریافت کردهۀ، وجوب و ضرورت دارند و این وجوب را از علت تامیامکان
س واجـب بالـذات پـ. گـردد ی مـیها، سرانجام به واجب بالذات منتهـ  این علتۀسلسل

 یو چـون همـان وجـود عینـهاست  آن یها ها و معلول دهنده به سایر علت علت وجوب
 کـه در آن ی است، ایجابی واجب تعالیموجودات ممکن، با نظام احسن خود، علم فعل

 باالتر از بۀرود و در مرت ی به شمار مها آن نسبت به ی واجب تعالیموجودات است، قضا
 اشیا، آن گونه که در خارج وجود دارند، ۀ است که با آن همیعال واجب تیآن، علم ذات

  .باشند یتر آشکار و عیان م  برتر و شریفی به طور تفصیل و به نحوی واجب تعالیبرا
 ۀ کـه بیـرون از عـالم اسـت و در مرتبـی ذاتی قضاـ١: بنابراین قضا بر دو قسم است

 ،بـه دیگـر سـخن. م اسـت کـه داخـل در عـالی فعلـی قضاـ٢ ،ذات واجب تحقق دارد
قضای علمی در مقـام ذات، همـان علـم ذاتـی خداونـد متعـال بـه موجـودات پـیش از 

باشد کـه پـس از   همان علم فعلی او به موجودات می،است و قضای عینیه آفرینش آن
  .)٢٩۵ ـ٢٩٣: ١۴١۶طباطبایی، ( ها برای خداوند وجود دارد آفرینش آن

  بایی طباطنکات مستفاد از دیدگاه عالمه
  .اند ایشان از راه تبیین معناشناختی قضا به تحلیل وجودشناختی آن پرداخته. ١
 و دهد می معلول به نسبت مناسب خود الگویی و اندازه علت، اجزای از یک هر. ٢

. کنـد می معین برایش تامه که علت است هایی اندازه مجموع مطابق و موافق معلول پیدایش
 مقتـضیات و ۀ همـان مرتبـْ قـدر،به دیگـر سـخن. گردد  میتعبیر» قدر«از این مطلب به 

  .ۀ بدا و لوح محو و اثبات یکی است که با مرتبستاستعدادها  ناقصه ویها ّعلت
خـالف   بر،داند های مادی جاری می طباطبایی قدر را تنها در مورد پدیده عالمه. ٣

اه پیـدا قضا کـه هـم در موجـودات مـادی و هـم در موجـودات فرامـادی و مجـردات ر
  .کند می

   ـ فلسفی روایی ـبررسی دیدگاه عالمه طباطبایی با رویکرد تفسیری
نـابع کالمـی، فلـسفی و عرفـانی با توجه به اینکه اصطالحاتی چون قضا و قدر کـه در م
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د در تحلیـل معناشـناختی و نباشـ ، از خاسـتگاه قرآنـی و روایـی برخـوردار مـیانـد آمده
هـای عقـل قطعـی و  فـرض اسـاس پـیش  باید بروجودشناختی این اصطالحات، نخست

هـای عقلـی در  د تـا نـوآورینـبرهانی، آیات و روایات مورد واکاوی و بازبینی قـرار گیر
د و در ساحل یقین بـار ن گمراهی و مغالطه رهانیده شوۀسار وحی، از افتادن در ورط سایه
در در آیات قرآنـی رو نخست با رویکرد تفسیری به بررسی اجمالی قضا و ق از این. دنیاب
 ارائه داده و سرانجام تالش خـواهیم کـرد ْپردازیم و سپس گزارش تحلیلی از روایات می

 مصون از خطا همـاهنگی ایجـاد نمـوده و ِهای عقل برهانی و محتوای وحی تا میان یافته
  .ی را از این رهگذر بررسی نماییمطباطبای دیدگاه عالمه

  ا و قدر بر اساس آیات و روایاتتبیین معناشناختی و وجودشناختی قض

  آیات) الف
هایی کـه  با بررسی.  بار به کار رفته است۶٣و مشتقات آن در آیات قرآنی » قضی «ۀماد

 مـورد بـه قـضای ٧ کلی به دست آمده است که در ۀ، این نتیجشدهدر این آیات انجام 
َإذا   ِ عبـارت مـورد آن۴از ایـن میـان در . فعلی و عینی خداوند متعال اشاره شده اسـت ِ

ون ول له کن  ُقضی أمرا فإمنا  ُفیکـ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َّ
ِ
َ ً ْ َ َ َ

 ؛ غـافر٣۵ /؛ مـریم۴٧ /عمران ؛ آل١١٧ /بقره( به کار رفته است/ 
ًلیقضی اهللا أمرا اکن مفعـوال  ِ و در دو مورد عبارت)۶٨ َُ ْ َ َْ ً َ ُ ّ َ ِ ْ َ ِ و در یـک )۴۴ و ۴٢ /انفال( آمده است 

مـني : کنـد اشاره میها  مورد به آفرینش آسمان ِفقـضاهن سـبع مسـاوات ىف  ْ َ ْ َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ
 )از .)١٢ /فـصلت 

  :شود بررسی اجمالی این آیات چند نکته استفاده می
چـه در در ایـن آیـات اگر. انـد  قضا را به امر تکوینی نـسبت داده، اولۀآیات دست. ١

تـوان مـراد   سیاق میصدر آیه لفظ قضا مقدم شده است با دقت در ذیل آیه و هماهنگی
از قضا را همان قضای فعلی دانست به ویژه با نظر به اینکه در آیات قرآنی عبـارت قـضا 

از .  تکوین نسبت داده شود بـه همـان قـضای فعلـی اشـاره داردۀدر صورتی که به مرحل
 مذکور را در شمار آیاتی ذکر نموده اسـت کـه بـه ۀهمین روست که عالمه طباطبایی آی

 مفـاد ایـنکـه توان گفت   پس می.)١٣/٧٣: ١۴١٧( دننی و فعلی او اشاره دارقضای تکوی
  .خارجی آن است تحقق همان ،شیء به خدا تکوینی امر که است این آن، و نظایر آیات

چیزی جز وجود شیء نیست؛  که امر تکوینی همان ایجاد خداوند استپس مراد از 
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: کنـد دارای دو نـسبت اسـت  می وجودی که خداوند به موجودات افاضهاینکه توضیح
 از . دارد ملکوت شـیء اسـت و نـسبتی بـه خـود شـیء همانکهدارد نسبتی به خداوند 

بـا  جهـت نخـستدر قرآن از . شود گفته می ایجاد ۀ امر الهی و کلمنخست بدانجهت 
ُه ُرْمَأا ََّمنِإ : )٨/١۵١: همان( تعبیر شده است» فیکون «با عبارت دوم جهتو از  »ُکن«لفظ 

َاد شَرَأا َذِإ ُ ْنَأا ًئْیَ ْول له کنَ ُ ُ َ َفیُک َ ْ٭ ُونَ ُفس ِن الذاََ
َّ َملُکی بی َ َ ِ ِ َ ِّوت کلِ ُ ُ ْ امر مراد از  .)٨٣ـ ٨٢ /یس( ٍءَ

 در آن دخـالتی  عـالم مـادهتـأثیرات تـدریجیحقیقتی است فراتر از عالم ماده که الهی 
َا قولنََّمنِإ : )١٣/١٩٨: همان( ندارد ُ ْلىشا َ َ ْردَأا َذِ إٍءِ ُ ْنَأُه اَنَ ْول له کنَ ُ ُ َ ُفیکـ َ َ  در این آیـه .)۴٠ /نحل( ُونَ

نتیجه اینکه در این دسته از  .)١٧/١١۴: همـان( مراد از قول الهی، شأن و امر خداوند است
مـر یـا مجـردات نـسبت آیات، قضای عینی و فعلی خداوند متعال از نگاه قرآن به عالم ا

  .داده شده است
ًلیقــضی اهللا أمــرا اکن مفعــوال  ســوم، یعنــی آیــات ۀ دوم و نیــز در آیــۀدر آیــات دســت. ٢ َُ ْ َ َْ ً َ ُ ّ َ ِ ْ َ ِ ، 
 مني ِفقضاهن سبع مساوات ىف  ْ َ ْ َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ

به عـالم مـاده و طبیعـت تعلـق ، قضای فعلی خداوند متعال 
 طبیعت بـه وقـوع  عالمۀ سخن از امری است که در مرتب،گرفته است؛ زیرا در هر دو آیه

ها اشاره دارد، به روشنی به چشم   دوم که به آفرینش آسمانۀاین معنا در آی. پیوسته است
  .خورد می

آید که قضای فعلی خداوند متعال   فوق این نتیجه به دست میۀبندی دو نکت از جمع
 مراتب هستی اعم ۀ فعل و مخلوقات تعلق گرفته است، عمومیت داشته و همۀکه به مرتب
  .ی مادی و مجرد را در بر گرفته استها از پدیده

  قدر و تقدیر در قرآن
 مـورد ٣۵ بار به کار رفته است که از ایـن میـان ١٣٢و مشتقات آن در قرآن » رقد«ۀ ماد

در پنج آیه به عمومیت تقدیر الهـی . باشد آن مربوط به مشتقات مرتبط با تقدیر الهی می
ْإنــا کــل  : اشــاره شــده اســت َ َّ ُ َّ درِ ٍء خلقنــاه  َ ــَ َ

ِ ُ
ْ َ َ ٍ )؛)۴٩ /قمــر ء عنــ مبقــدار ٍوکــل  َ ْْ ِ ِ ُ َ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ َ )؛)٨ /رعــد 

 دیرا ء فقدره  ًوخلق کل  ِ ـ ْ َ ُ َ َّ َ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ )؛)٢ /فرقان  ء قـدرا ل  ًقـد جعـل اهللا  ْ َْ ٍَ ْ َ ِّ ُلکـَ ِ ُ َّ َ )؛)٣ /طـالق   ُواکن أمـر ْ َ َ َ َ
ًاهللا قدرا مقدورا ًُ َْ َ َ ِ ّ )٣٨ /احزاب(.  

 عبارت انزال و تنزیل را در مورد قدر به کار برده است کـه در یـک مـورد ، دیگرۀآی
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ء إال عنـدنا خزائنـه ومـا  : دانسته اسـت تنزل موجودات از خزائن الهی ۀ را الزمقدر َوإن مـن  َ َُ ُ َ ِْ َ َ َ ِ َّ
ِ ٍِ ْ َ ْ ِ ْ

در معلوم ٍننزله إال  ٍ
ُ ْ َ َ ََ

ِ
َّ
ِ ُ

ُ ِّ ُ
 )فرستادن روزی و باران را از مـصادیق  فرو ، دیگرای  و در آیه)٢١ /حجر

اء إنـه بعبـاده خبـري  : شمرده استقدر  در مـا  ن ینزل  ط اهللا الرزق لعباده لبغوا ىف األرض و ٌولو  ِ َ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َّ ِ ُ ـَش َبس َ ٍ َ ََ
ِ
ُ ِّ ُ ْ َلِک َ ُ َِ ْ َ ْ

ِ ْ َْ َ َ
ِ َ َْ ِّ ّ َ َ

ٌبـــصري ِ َ )؛)٢٧ /شـــوری  در ف َوأنزلنـــا مـــن الـــسماء مـــاء 
ٍ َ ـــَ َ

ِ ً َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ ْ َ َأســـکناه ىف األرض وإنـــا  ذهـــاب بـــه لقـــادرونَ ُ ِْ َِ َ
ِ ٍ َ َ َ َ َّ ِ َ ِ

َ ْ
ِ ُ َّ َ ْ َ

 
رجون  ؛)١٨ /منونؤم( رنا به بل میتا کذلك  در فأ َوالذی نزل من السماء ماء  ُ َ ََ ْْ ُ َ ِ

َ َ ً ْ َ ًَ َ ْ ِ ِ َ َْشَ َ َ
ٍ َ َ

ِ ً ِ َ َّ َ ِ َ َّ ِ
َّ

 )١١ /زخرف(.  
 ؛٢۶ /رعـد: ک.ر( شده است مورد متعلق تقدیر الهی رزق و روزی مردم برشمرده ١٠در 
 از .)١۶ /فجـر؛ ٧ /طـالق؛ ۵٢ /زمـر؛ ٣٩ و ٣۶ /أسـب؛ ٣٧ /روم؛ ۶٢ /عنکبـوت؛ ٨٢ /قصص؛ ٣٠ /اسراء

 ّشود که مقدرات خداوند متعـال از پـیش تعیـین شـده اسـت برخی آیات نیز استفاده می
یرات هـا از مـصادیق دیگـر تقـد  افزون بـر رزق و روزی آفریـده، آیاتۀدر بقی. )١٢ /قمر(

؛ ۵ /یـونس؛ ٩۶ /انعـام: ک.ر(آمدهای جهان طبیعت سخن به میان آمده اسـت  الهی در پیش
  .)٣ /اعلی؛ ١٩ /عبس؛ ٢٠ /مزمل؛ ۶٠ /واقعه؛ ١٢ و ١٠ /فصلت؛ ٣٩ ـ٣٨ /یس؛ ۴٠ /طه؛ ۶٠ /حجر

   روایات)ب
 هـا آید که در ذیل بدان  نکاتی چند به دست می، قضا و قدرۀبا بررسی منابع روایی دربار

  :گردد اشاره می
گونه کـه از  در جریان قضا و قدر این دو همیشه مالزم و همراه هم هستند، همان. ١

است، فهمیده » ّمعیت«که به معنای » یجری القضاء بالمقادیر«در عبارت » باء«حرف 
  .)٨١١: ١۴١٠تمیمی آمدی، (شود  می

  .)٨١۶: همان(گردد  یتقدیر الهی به وسیلۀ قدرت انسان دفع نشده و مغلوب واقع نم. ٢
های بندگان از سوی خداوند، مقدار عالم برپا گردیده  ّ مقدر نمودن بهرهۀبه وسیل. ٣

  .)٣٠٣: همان( است و این جهان برای مردمانش پایان یافته است
  .)٣۴٠: همان( هر موجودی را قدری و هر قدری را اجلی است. ۴
: همـان( گـردد یر بر او چیره میکس بخواهد بر تقدیر خداوند چیره شود، تقد هر. ۵
۵٨٠(.  
 ایـن روایـت .)٣۶۴: ١٣٩٨، صـدوق( انـد هـای خداونـد متعـال قضا و قدر از آفریده. ۶
  .تواند به قضای فعلی اشاره داشته باشد می
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   فلسفیـ روایی ـ و بررسی سخن عالمه با رویکرد تفسیری گیری نتیجه
طباطبـایی را در  ه دیـدگاه عالمـه نتایجی به دست آمد ک،آیات و روایات  بررسیپس از

  :کشد  مینقدبرخی موارد به 
طباطبـایی مـشاهده شـد، ایـشان قـدر را همـان  گونه که در سخنان عالمـه همان. ١
ها را با نظر به علل ناقصه پس از رسـیدن   آن، مادییءداند که ش های وجودی می اندازه

 مقتـضیات و ۀان مرتبـ بـه دیگـر سـخن، قـدر همـ.کنـد  علت تامه دریافت میۀبه مرحل
از همین روست که قـدر از دیـدگاه ایـشان قابـل . باشد  ناقصه و استعدادها مییها ّعلت
  .استتغییر 

خورد که میان قضا و قدر، نوعی مالزمه برقرار  در برخی روایات عباراتی به چشم می
امـام  کـه در روایتـی از »باإلمـضاء القـضاء یعلـ واقـع والتقدیر« مانند عبارت ؛سازد می
 و به این معناسـت کـه )٣٧٠: ١٣٩٨، ؛ صدوق١۴٩ ـ١/١۴٨: ١۴٠٧کلینی، (  آمده استرضا

 امـضا همـان ۀ روشن است که مرحلـ.شود  امضا نرسد بر قضا واقع نمیۀتقدیر تا به مرحل
 مقالـه بـه شـرح و ۀدر ادامـ. باشـد  معلول از سوی علـت تامـه مـیِ تحقق خارجیۀمرحل

  . روایت خواهیم پرداختوناگون اینتوضیح فرازهای گ
شود این است که قضا و قـدر عینـی   مهمی که از این دسته روایات استفاده میۀنکت
ّیافتن آن موجود از سوی علت تامه، بدان نـسبت داده   هر موجودی پس از تحققۀدربار
یـافتن  انـد کـه پـس از وجـود  به بیان دیگر قضا و قدر عینی دو وصف تکوینی.شود می

ولـی . شـوند ها نسبت داده مـی اند، به پدیده ن که همان موجودات هستیهایشا موصوف
هـا   پدیـدهۀ مقتـضیات و علـل ناقـصۀاندیشی در سخن عالمه که قدر را به مرتبـ با ژرف

شود که قدر در این تبیـین، وصـفی تحلیلـی ـ اعتبـاری  دهد، این نکته فهمیده می نسبت می
اش در  د معلـول از سـوی علـت تامـهیـافتن وجـو است که عقل انسان پیش از ضـرورت

اساس آیات و روایات، قضا  دهد و حال آنکه بر ها نسبت می  آن را به پدیده،ظرف ذهن
و قدر دو وصفی هستند که به موجودات پس از ضـرورت یـافتن از سـوی علـت تامـه و 

  .شوند تحقق خارجی نسبت داده می
 معنـای ایـن سـخن عالمـه ؛ودای دیگـر نیـز تبیـین نمـ توان به گونه این اشکال را می

طباطبایی که قدر قابل تغییر است چیست؟ یا مـراد ایـشان قـدر علمـی اسـت و یـا قـدر 
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اگر مراد قدر علمی باشد، چون قدر علمی همان تعین علمی اشـیا در علـم ازلـی . عینی
. باشد اش راه یافتن تغییر در علم ازلی الهی است که محال می خداوند متعال است الزمه

: مراد ایشان از قدری که قابل تغییر است، قدر عینی باشد از دو حال خـارج نیـستاگر 
است از سوی علل ناقصه بـه آن داده شـده ۀ وجودی اشییا قدر که همان اندازه و هندس

 ۀاگر انداز.  وجودی را از سوی علت تامه دریافت نموده استۀ این اندازْاست یا معلول
اش این است که معلـول  اقصه داده شده باشد، الزمهاز سوی علت ن) قدر(وجودی اشیا 

 ۀهای عدم بر روی او بسته شده باشد وجود پیدا کند که بـا قاعـد  راهۀپیش از اینکه هم
 وجـودی اشـیا از سـوی علـت ۀمنافات دارد و اگر انـداز»  ما لم یجب لم یوجدیءالش«

 در قطعیت و تغییرناپذیر  داده شده باشد میان قدر به این معنا و قضای عینییءتامه به ش
  .گردد بودن، تفاوتی نخواهد بود و تمایز آن دو تنها به نوعی اعتبار عقلی باز می

اسـاس آیـات و روایـات،  اشکال دیگر این است کـه دو وصـف قـضا و قـدر بـر. ٢
اسـاس سـخن  اند، هستند ولی بر  که همان موجودات خارجییءوصف به حال خود ش

. انـد، باشـد  که همان علل ناقصهیءر، وصف به حال متعلق شآید که قد عالمه الزم می
دانـد و حـال   قدر را قابل تغییر و محو و اثبات مـیۀدلیل این امر آن است که عالمه مرتب

یافتن بـدان نـسبت   باشد باید پس از تحققیءآنکه روشن است اگر قدر وصف خود ش
 خارجی یعنـی بـا نظـر بـه علـت  زیرا پیش از تحقق؛ یعنی با نظر به علت تامه،داده شود

  .َّناقصه، موجودی به وجود نیامده است تا مقدر باشد
آید این اسـت کـه قـدر عینـی نیـز ماننـد   مهمی که از این سخنان به دست میۀنتیج

شـود  قضا، وصفی است که پس از تحقق پدیده از سوی علت تامه بدان نسبت داده مـی
 مهـم ۀهمچنین ایـن نکتـ. بردار نخواهد بود فو از این نظر مانند قضا قطعی بوده و تخل

آید که تفاوت میان قضا و قدر در موجـودات هـستی، تفـاوتی اعتبـاری  نیز به دست می
توضیح مطلب اینکه هر موجودی کـه در جهـان هـستی از سـوی علـت . گردد تلقی می

نخـست، : گـردد کند، از سوی عقل دو گونـه اعتبـار مـی اش لباس هستی بر تن می تامه
هـای عـدم بـر روی آن   راهۀحاظ اصل وجود و تحقق پدیده که از سوی علت تامه همـل

دوم لحاظ پدیده با نظـر بـه حـد .  وجوب و ضرورت رسیده استۀبسته شده و به مرحل
وجودی و ماهیتش که آن هم پس از وجود یافتن از سوی علت تامه مورد لحاظ و اعتبار 
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بـه . گـردد ضا و از اعتبار دوم به قدر تعبیـر مـیاز اعتبار نخست به ق. گیرد  قرار میعقل
ِ موصوف به دو وصف قضا و قدر، حقیقت وجودی واحدی اسـت کـه بـه ،دیگر سخن ِ

ید ایـن دیـدگاه روایـاتی اسـت ؤم. دو اعتبار، دو وصف گوناگون را به خود گرفته است
قضاء والقدر ّإن ال «:ای از آفریدگان خداوند متعال دانسته است که قضا و قدر را آفریده

  .»خلقان من خلق اهللا، واهللا یزید فی الخلق ما یشاء
توانند از موجودات  قضا و قدر در صورتی میکه توان گفت  اساس این روایت می بر

شان در خـارج، موجـود شـده باشـند و  هستی شمرده شوند که به دنبال تحقق علت تامه
در » مخلـوق بـودن« ویژگـی ،قـصه علـل ناۀبدیهی است که با نسبت دادن قدر به مرتبـ

  .معنا خواهد بود مورد آن بی
 ی را برگزیـدهجدیـد قضای الهی دیـدگاه ۀ در مسئلبا وجود اینکه عالمه طباطبایی. ٣
خالف رویکرد فلسفی رایج، قضا را تنها در عالم مجردات منحصر ندانسته و   و براست

 جدیـدی در ایـن زمینـه برداشـته و و از این منظر گام آن را به عالم ماده نیز سرایت داده
میان دیدگاه فلسفی رایج و دیـدگاه قـرآن و روایـات، الفـت و سـازگاری بیـشتری ایجـاد 

 قـدر را ۀ قدر از این عمومیت دست کـشیده و مرتبـۀ در وجودشناسی مسئل است،نموده
اسـاس آیـات و روایـات پیـشین، ایـن   و حال آنکه بر استتنها به عالم ماده نسبت داده

 خاصـی از جهـان هـستی اختـصاص ۀیجه به دست آمد که قدر نیز مانند قضا به مرتبـنت
تـوان بـه  ندارد، بلکه برای آن نیز باید به نوعی عمومیت بـاور داشـت؛ یعنـی قـدر را مـی

ای   ماهیت امکانی موجودات است و در هـر مرتبـهۀمعنای حد وجودی دانست که الزم
 مجردات اعم از مجـردات ۀکند؛ چه در مرتب  میاز هستی متناسب با آن مرتبه ظهور پیدا

عبـارات قرآنـی و بررسـی این مطلـب از .  موجودات مادیۀعقلی و مثالی و چه در مرتب
  .آید به آسانی به دست میکه شرح آن گذشت روایی 

  حصار قدر در عالم مادهدالیل عالمه بر اثبات ان
 چه چیـزی  استروایات داشته علمی بسیاری که ایشان نسبت به آیات و ۀبا وجود احاط

 قـدر سـخن ۀخالف عموم و اطالقات قرآنی و روایی دربـار سبب شده است تا ایشان بر
  را تنها به عالم ماده نسبت دهد؟بگوید و قدر 
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 بررسی سخنان عالمه طباطبایی در آثار گوناگون ایشان، به طور کلی سـه دلیـل را از
  :رشمردتوان برای این دیدگاه ب به صورت اجمالی می

ء إال عندنا خزائنـه   ۀ از ظاهر آیالمیزانطباطبایی در تفسیر   عالمه:آیات) الف ُوإن من  ُ َ ِْ َ َ َ ِ َّ
ِ ٍِ ْ َ ْ ِ ْ َ

در معلـوم ٍوما ننزله إال  ٍ
ُ ْ َ ََ ََ

ِ
َّ
ِ ُ

ُ ِّ ُ َ )اسـت کـه جـز بـا ی امـرْکند که قدر  چنین برداشت می)٢١ /حجر 
گیرد، ولی خود خزائن، محکوم به  یمانزال از خزائن موجود نزد خداوند متعال صورت ن

  .)١٩/٩٠: ١۴١٧طباطبایی، ( قدر نیست
را  روایتـی ،عبـدالرحمان بن از یونس به نقل محاسنالدر کتاب برقی  : روایات)ب

معنـا » اندازه، طول و عرض یـک چیـز«که در آن قدر به معنای آورده  از امام رضا
طباطبایی از اطـالق   عالمهاند که دهاین روایت و روایاتی شبیه این، سبب ش. ده استش

  . را منحصر در عالم طبیعت بداندِو عموم آیات و روایات قدر دست بکشد و قدر
دهـد،  اساس تحلیل فلسفی که از قدر ارائـه مـی طباطبایی بر  عالمه:دلیل عقلی) ج

جام دهد و سران های ناقصه ربط داده و با لوح محو و اثبات تطبیق می  علتۀآن را به مرتب
هـا خبـری از  توان قـدر را بـه موجـودات مجـرد کـه در آن رسد که نمی به این نتیجه می

داند کـه   عقلی را مؤید روایاتی میۀ همین یافتایشان. های ناقصه نیست، نسبت داد علت
 ماننـد روایتـی کـه در کتـاب شـمرده شـده اسـت؛ نوعی تغییر برای قدر جـایز ها آندر 

  :نباته نقل شده است ن به سند صدوق از ابالتوحید
 . دیگـر رفـتی بـه کنـار دیـواری مشرف بـه خرابـی امیرالمؤمنین از کنار دیواریروز

 از یآر: ؟ فرمودیگریز ی خدا مییا امیرالمؤمنین آیا از قضا:  از ایشان پرسیدیشخص
  .)٣۶٩: ١٣٩٨، صدوق( مزیرگ  قدر خداوند میی خدا به سویقضا

آوردن   دلیـل رویهالحکمـ نهایةاطبایی در کتاب البته شایان ذکر است که عالمه طب
فالسفه به انحصار قدر در عـالم مـاده را رعایـت معنـای عرفـی و ظـاهری قـدر قلمـداد 

ء ملحـق یداند که به صفات و آثار ش  مییّحد«کند و بر همین اساس قدر را همان  می
  .»گردد، نه به اصل ذات یم

   سورۀ حجر٢١ۀ بررسی استدالل عالمه به آی
 موجودات مـادی بـه کـار رفتـه ۀدارد که انزال در آیات قرآن همیشه دربار یشان بیان میا
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 کنـد  نمونه ذکر مییارکند و دو آیه را ب  و از این مطلب به عنوان مؤید استفاده میاست
دیــد : )١٩/٩١: ١۴١٧طباطبــایی، ( َوأنزلنــا ا َِ َ

ْ ْ َ ْ َ َ )ــد م مــن األن ، )٢۵ /حدی ْوأنــزل  َْ ْ َ ِ ْ ُلکــ َ َ َ َ ٍعــام مثانیــة أزواجَ
َ ْ ََ َ َ ِ َ

ِ َ« 
  .)۶ /زمر(

  دیدگاه عالمهنقد 
ْعندمک َما  ۀاساس آی برطباطبایی  عالمه )الف ُ َ ْ ُینفد ِ َْ َوما َ َعند َ ْ ِاهللا ِ ٍباق ّٰ َتفـسیر قـرآن بـه ۀ بـه شـیو 

به کار رفته باشـد نـوعی ثبـات و بقـا را در مفـاد آیـه نتیجـه » عنده«قرآن هر جا عبارت 
صدد بیان این اصل است که   پیشین درۀ؛ زیرا آی)١٩/١٠٢و  ٣٣٩، ١٢/١۴۶ :١۴١٧( گیرد می

) عندکم(هاست  از میان رفتنی نیست ولی آنچه نزد انسان) عنده( آنچه نزد خداوند است
به آن دسته از حقایق جهان هستی اشـاره » عنده«به دیگر سخن تعبیر . نابودشدنی است

قرار گرفته که » عندکم«د و در برابر آن عبارت نباش دارد که از سنخ ماده و طبیعت نمی
 از ایـن اصـل قرآنـی در .)١/٣۵۵: ١٣٨٨، تـسنیمجوادی آملـی، ( به موجودات مادی نظر دارد

ء عنـ   ۀ شریفۀتوضیح مطلب اینکه در آی. توان بهره برد  مورد بحث نیز میۀمسئل ُوکل  َ ْ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ َ
ٍمبقـدار َ ْ ِ ِعنـده«ی نسبت داده شده است کـه بـا عبـارت  قدر خداوند متعال به موجودات «

دهد که قدر در قرآن عمومیت داشته و  اند و این مطلب به خوبی نشان می توصیف شده
در » ّعنـدیت«در ایـن آیـه نیـز وصـف .  موجودات فناناپذیر نیز به کار رفته استۀدربار

ی هستند که توان گفت که خزائن موجودات پس نمی. مورد خزائن الهی به کار رفته است
از آن  یافتـه اند و تنها موجودات تنـزل بهره تر، از حد وجودی بی از مقدار و به عبارتی عام

نیز این سخن عالمه که انـزال در قـرآن تنهـا . مندند  مقدار و تقدیر خاصی بهرهازخزائن 
 ،رسـد؛ زیـرا در برخـی آیـات در مورد موجودات مادی آمده است صحیح به نظـر نمـی

 ؛هـا را مـادی بـه حـساب آورد تـوان آن یزهایی نسبت داده شده است که نمـیانزال به چ
 مـوارد،آمده است و نیـز در برخـی » أمنة و سکینة«مانند آرامش که در قرآن با دو لفظ 

َّثم :  مانند این آیات؛استشده فرستادن فرشتگان نسبت داده  انزال و تنزیل به فرو َأنزل ُ َ ْ
َ

 
ْعلیکم ُ ْ َ ْمن َ ِبعد ِ ْ ِّلغما َ َ ًأمنة ْ َ َ ًنعاس َ َ َّمث  ؛)١۵۴ /عمـران آل( اُ َأنـزل ُ َ ْ ُاهللا َ ُته ّ َ َ ِسـکی َ َ ِرسـوله َ ِ ُ َو َ َ َاملـؤمنني َ ِْ ِ ُ ْ 

َوأنزل َ ْ َ ًجنودا َ ُ َتروها َْمل ُ ْ َ َوعـذب َ َّ َ َالـذین َ ِ
ُکفـروا َّ َ َوذلـك َ ِ

َ ُجـزاء َ َ افرین َ َا ِ ِ َلکـ ْ
 )؛)٢۶ /توبـه  ُوقـالوا َ ْلـو َ َأنـزل َال َ

ِ ْ ِعلیـه ُ ْ َ َ 
ٌملك َ ْولو َ َ َأنزلنا َ ْ َ ْ َملکًا َ َلقضی َ ِ ُ ُاألمـر َ ْ َ َّمث ْ َینظـرون َال ُ ُ َ ْ ُ )؛)٨ /انعـام   ة قق الـسماء بالغمـام ونـزل املال م  ُو َئکـ ِ َ َ ْ َ َِّّ ُ َ َِ َ ََ ْ

ِ ُ َّ ُ َـَش َ ْ َ
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ًتنزیال
ِ ْ َ

 )٢۵ /فرقان(.  
 دانست که در ای بر اطالق موجود در آیات دیگری توان این آیه را قرینه همچنین می

تـوان  آمده اسـت؛ یعنـی ایـن آیـه را مـی» یءّکل ش« قدر خداوند متعال با عبارت ها آن
البته این سخن در صورتی صحیح . مؤیدی بر اطالق و عموم آیات دیگر در نظر گرفت

رو اگـر  از ایـن. خالف اطالق وجود نداشـته باشـد ای بر است که در آیات دیگر قرینه
د که قدر را در مـورد موجـودات مـادی رای وجود دا دیگر قرینهفرض شود که در آیات 

کار برده است، باز منافاتی با سخن ما نخواهد داشت؛ زیرا اثبـات یـک صـفت بـرای  به
 ،ها نیست، مگر اینکـه آن صـفت موصوف خاص، مانع از اثبات آن برای سایر موصوف

  .کند  نمی نفی ماعدایءبه دیگر سخن، اثبات یک ش. ذاتی آن موصوف باشد

  انحصار قدر به عالم مادهروایی عالمه دربارۀ اثبات برداشت بررسی 
آمـده » یءّکل شـ« تعبیر ها آن آیاتی را که در المیزان تفسیر ١٩عالمه طباطبایی در جلد 

داند و برای تأیید ایـن مطلـب بـه   موجودات عالم ماده و طبیعت میۀاست به معنای هم
استناد  برقی المحاسندر کتاب عبدالرحمان  بن از یونس به نقل از امام رضاروایتی 

در . بیان شـده اسـت» اندازه، طول و عرض یک چیز« مراد از قدر ها آنکند که در  می
ّکـل «خالف اطالق و عموم عبـارت  ای بر حقیقت ایشان این روایت و نظایر آن را قرینه

در منـابع روایـی از سـه این حدیث .  استدر آیات قرآنی مربوط به قدر برشمرده» یءش
تفاوت در عبارات هر یک از این سه طریق . طریق نقل شده و به سه صورت آمده است

پی داشـته باشـد و برداشـت عالمـه طباطبـایی را  تواند تفاسیر گوناگونی از قدر را در می
ده و مـورد در ادامه طرق گونـاگون روایـت آورده شـ. دستخوش تغییر اساسی قرار دهد

  . گرفته استبررسی قرار

  گانه بررسی طرق سه
  :شود گانه، اختالف تعابیر در هر سه مشخص می با دقت در طرق سه

 که عالمه نیز در آثار خود به همـان )٢۴۵ ـ١/٢۴۴ :١٣٧١، برقی( در طریق نخست )الف
: آمـده اسـت» ُّمه بالـشیءَه« اکتفا نموده است، در تعریف مشیت خداوند متعال تعبیر

 )١/٢۴: ١۴٠۴، قمـی( ولی در طریق دوم ،»ه بالشیءُّمَ ه:ل فقا، ال:ة فقالّأتدری ما المشی«
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ُهو الذکر «عبارت هـی « عبـارت )٣٧٩: ١۴٢١حلـی، (آمده است و در طریق سوم » لّو األِّ
تـر بـه نظـر   طریـق سـوم صـحیح»ةّمـشی«نث بودن لفـظ ؤکه با توجه به م» لّکر األوِّالذ
 ۀ ارادۀدربـار» اهتمـام خداونـد« روایات معنـای افزون بر این مطلب، در برخی. رسد می

 انـسانی ۀهـای اراد از ویژگـی» ّهم«خداوند متعال نفی شده است و معنا نمودن اراده به 
ای از ابهـام   را در هالـهالمحاسنصحت محتوایی روایت که این امر شمرده شده است، 

روایـت معـارض مـتن . دهـد برد و احتمال دخل و تصرف در آن را افـزایش مـی فرو می
  :چنین است

 فإرادته، یتعال اهللا من اّوأم الفعل، من كذل بعد لهم یبدو وما الضمیر، الخلق من اإلرادة
 عنـه، ةّمنفیـ الـصفات وهـذه ّیتفکـر، وال »ّیهم وال« ّیروی ال هّألن ،كذل غیر ال إحداثه
 وال لفـظ بـال فیکـون، کـن له یقول ،كذل غیر ال الفعل اهللا فإرادة. الخلق صفات وهی
: ١۴٠٧کلینـی، (لـه  کیـف ال ّأنه کما ،كلذل کیف وال ّتفکر وال »ّهمة وال« بلسان نطق
  .)١١٠ـ١/١٠٩

 : قـال، ال: قـال؟أتدری ما أراد« عبارت ، در طریق نخست در تبیین معنای اراده)ب
معنـا شـده » تپایـان رسـاندن مـشی«راده در آن بـه آمده است که ا» ةّ المشییُإتمامه عل

 عبـارت ،ولی در طریـق دوم. آمده است» ما أراد«ضمن اینکه پرسش به صورت . است
 عبـارت ،و در طریـق سـوم» العزیمة علی ما شـاء اهللا: ال، قال: ُری ما اإلرادة؟ قلتأتد«
ُفتعلم « َ در ایـن دو . آمـده اسـت»  مـا یـشاءیهی العزیمة علـ: ال، قال: ُما اإلرادة؟ قلتَ

  .تفسیر شده است» یت خداوند متعالساس مشعزیمت بر ا«طریق اراده به 
 : قـال، ال: قـال؟ّدرَتدری ما قأ« در تبیین معنای تقدیر، عبارت  در طریق نخست)ج

انـدازه، «به کار رفته اسـت کـه در آن قـدر بـه » َهو الهندسة من الطول والعرض والبقاء
 ؟تقـدیروتـدری مـا ال« عبـارت ،ولی در طریـق دوم. معنا شده است» طول، عرض و بقا

آمـده اسـت کـه » جال واألرزاق والبقـاء والفنـاء اآل هو وضع الحدود من: قال، ال:ُقلت
اضـافه شـده » اآلجال واألرزاق والفنـاء «ۀدر آن حذف شده و سه کلم» هندسه «ۀکلم

ُفتعلم مـا القـدر« عبارت ،است و در طریق سوم َ َهـو الهندسـة ووضـع : ال، قـال: ُ؟ قلـتَ
بـا . حذف شـده اسـت» اآلجال واألرزاق«که در آن کلمات » اءلبقاء والفنالحدود من ا

در روایت نخست، درست به کار نرفته » ّدرَما ق«توان پی برد که عبارت  اندکی تأمل می
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توان آن را از خطای راوی در نقل روایت دانست؛ زیـرا اگـر عبـارت پـس از   و میاست
از بـاب افعـال و » ّقـدر«و » أراد«استفهامیه را فعل بگیریم به دلیل اینکه دو فعـل » ما«

» مـا«آیـد تـا  بـه نیامـده اسـت، الزم مـی اند و پس از آن دو مفعول تفعیل بوده و متعدی
 این عبارات خلـل پـیش ۀرو در ترجم به مقدم آن دو قرار گیرد، از این  مفعول،استفهامیه

آیـا «: شـود چنـین مـی» ّأتدری ما قدر«و » تدری ما أرادأ«بارات آید؛ یعنی معنای ع می
دانی خداونـد چـه چیـزی را  آیا می «،»دانی خداوند چه چیزی را اراده کرده است؟ می

ها سازگاری  ها و پرسش و حال آنکه بر اساس این فرض، میان پاسخ» تقدیر کرده است؟
همـان پایـان  )اراده( آن«: چون در پاسخ چنین گفته شـده اسـت. وجود نخواهد داشت

همان انـدازه اسـت کـه عبـارت اسـت از  )تقدیر( آن«، »تت اس اساس مشیرساندن بر
به صورت گرفته و پاسـخ از مبتـدا و   به بیان دیگر پرسش از مفعول.»طول و عرض و بقا
اسـتفهامیه » مـا« در پرسش از مشیت پـس از ،افزون بر این مطلب! خبر داده شده است

هنگی آن را بـا و حـال آنکـه وحـدت سـیاق، همـا) ةّأتـدری مـا المـشی(اسم آمده است 
گونه کـه در طریـق دوم و سـوم در هـر سـه  همان. کند فرازهای بعدی روایت طلب می

: ؛ ماننـداستفهامیه اسـم قـرار گرفتـه اسـت» ما«پرسشی که در متن روایت آمده پس از 
بـا ایـن تفـاوت کـه در » أتـدری مـا التقـدیر«، »أتدری ما اإلرادة«، »ةّتدری ما المشیأ«

  .شده است» التقدیر «ۀجایگزین کلم» قدرال«روایت سوم کلمه 
عبدالرحمان وجـود دارد، پاسـخی اسـت  بن  روایت یونسۀ مهمی که دربارۀ نکت)د

تـوان  اساس این سه طریق سه پاسخ را مـی بر. که در برابر پرسش از قدر داده شده است
  :ۀ قدر مطرح ساختاز این روایت دربار

  ؛»ااندازه، طول، عرض و بق«ه معنای قدر ب. ١
  ؛»ها، بقا و فنا ها، روزی وضع حدود از اجل«قدر به معنای . ٢
  .»اندازه، وضع حدود از بقا و فنا«قدر به معنای . ٣

شـود کـه در مـتن  با توجه به اشکاالتی که در طریق نخست وجـود دارد روشـن مـی
خـورد و ایـن امـر از اعتبـار روایـت  روایت نوعی تـشویش و ناهمـاهنگی بـه چـشم مـی

بـه » طول و عرض« عبارت ، در دو روایت دیگر در تعریف قدر،، افزون بر اینکاهد می
جایگزین آن شده است کـه معنـای عـامی » قرار دادن حدود«کار نرفته است و عبارت 
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نتیجه اینکـه از . بگیرد تواند هم موجودات مادی و هم موجودات مجرد را فرا  و میدارد
توان اختصاص قدر بـه عـالم مـاده را نتیجـه  یعبدالرحمان به تنهایی نم بن روایت یونس

یات مربوط به قدر گرفت و این روایت، برای تخصیص عمومات قرآنی یا تقیید اطالق آ
  .شایستگی ندارد

 ّال یکون إال ما شاء اهللا«شود  که صدر روایت که با این عبارت آغاز میۀ دیگر ایننکت
.  مراتب هستی قرینه باشدۀ قدر در همتواند برای اثبات عمومیت می» یر وقضّوأراد وقد

آمده است کـه بـه معنـای وجـود یـافتن » کان تامه«توضیح مطلب اینکه در این عبارت 
چیـزی وجـود پیـدا «: باشـد و معنـای آن چنـین اسـت است و از اطالق برخـوردار مـی

جـا  از همین. »کند جز آنچه خداوند بخواهد و اراده کند و مقدر سازد و قضا کند نمی
در حقیقت نـاظر بـه معنـای لغـوی » اندازه /هندسه«ۀ شود که کلم ن نکته آشکار میای

انـد، منافـاتی بـا نـسبت  قدر است و از آنجا که الفاظ برای معانی عام و کلی وضع شده
 در مفهـوم هندسـه کـه ،به بیان دیگـر.  موجودات هستی نخواهد داشتۀدادن آن به هم

؛ صدرالدین ٣/٩٩٢: ١٩۵۶جوهری، ؛ ۴/١٢٠: ١۴٠٩هیدی، فرا( است» اندازه« فارسی ۀب واژّمعر
 خاصی از هستی لحاظ نشده اسـت و امکـان ۀ مقید بودن به مرتب،)۴/٢٩١: ١٣٨٣شـیرازی، 

های مادی بـه حقـایق فرامـادی نیـز نـسبت  دارد همین لفظ را با حذف نواقص و ویژگی
 اصـطالح اننـد م،خـورد  همان کاری که در قـرآن و روایـات، بـسیار بـه چـشم مـی؛داد

  . ...و» روح«،»قلم«،»لوح«
شـده از امـام تـوان معنـای ذکر نظر شود، باز هـم نمـی اگر از اشکاالت پیشین صرف

در » ِمـن بیانیـه«گونه کـه از ظـاهر   را تنها بر عالم ماده حمل نمود؛ زیرا همانرضا
ییـد أآن را تشود و اختالف تعابیر در سه طریق نیـز  عبارات مربوط به قدر نیز استفاده می

از بـاب ذکـر » طـول، عـرض، اجـل، روزی، بقـا و فنـا«شده ماننـد کند، موارد ذکر می
 ،طـول«توان از عباراتی مانند  د و نمینباش هایی از مصادیق تقدیر خداوند متعال می نمونه

گونه که پـیش از ایـن   زیرا همان!، انحصار قدر در عالم ماده را نتیجه گرفت»...عرض و
در مقـام حـصر قـدر » ِمن بیانیه«اگر . کند  نفی ماعدا نمییءبات یک شنیز گذشت اث

در روایتی کـه از امـام آید   الزم می،ها در عالم ماده باشد نه از باب بیان مصادیق و نمونه
  : نقل شده است قضا منحصر در عالم ماده باشدرضا
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ِ والقضاء باإلمضاء هو المبرم من المفعوالت ذوات األجـسام ال... َ ّمـدرکات بـالحواس ُ َ
ّمن ذوی لون وریح ووزن وکیل وما دب ودرج من إنس وجن وطیر وسباع وغیـر ذلـك  َ َ َّ َ

ّمما یدرك بالحواس َ ّ... .  

مواردی ذکر شده اسـت کـه تنهـا » ِمن بیانیه«روشن است که در این روایت پس از 
 تـا کنـون یک از اندیشمندان اسالمی در عالم ماده و طبیعت راه دارد و حال آنکه هیچ
  . استقضا را منحصر در عالم ماده و طبیعت ندانسته

 با رو از این»  مساوق با وجود استْشیئیت«اساس قواعد فلسفی  که برۀ دیگر ایننکت
البته ممکن است گفته شـود . ت نیز مراتب خواهد داشتاثبات مراتب برای وجود، شیئی
سـخن وم را استفاده نمـود و ایـن توان کاربرد الفاظ در عم که از عموم قواعد عقلی نمی
  .نیازمند مؤید روایی نیز هست

در روایات در مصادیق غیر مادی مانند خداوند » یءش«لفظ که گوییم  در پاسخ می
 ۀدربـار از امـام رضـاعیسی  بن که محمدپرسشی  مانند ؛متعال نیز به کار رفته است

  : در پاسخ فرمودام و ام» است یا نه؟یءآیا خداوند متعال ش«: خداوند پرسید
ْقـل  : فرمایـد  بودن را اثبات نموده است آنجا که مییءخداوند متعال برای خودش ش ُ

م ء أکرب شھادة قل اهللا شھید بیىن ویبـ ْأی  ُ َنکً ْ َ َ ِ ِْ َ ٌُ ِ َ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ
ٍ ْ َ ُّ .گویم او شـیء اسـت ولـی نـه   پس من می

  .)١٠٧: ١٣٩٨، صدوق(... مانند اشیا

  نماید ا برای قدر اثبات میروایاتی که عمومیت ر
اساس تحلیل عقلـی بـه  د که صدور اشیا از خداوند متعال را برنبرخی روایات وجود دار

  : مانند روایات زیر؛دنگردان شش مرحله بازمی
 از )٣٧٠: ١٣٩٨صـدوق، ( التوحیـد و )١۴٩ ــ١/١۴٨: ١۴٠٧کلینـی، ( کـافیاصول  در )الف

  : علم خداوند چگونه است؟ امام فرمود: پرسیدی نقل شده است که از امامّمعل
َعلم وشاء وأراد وقدر وق ... ّ َ َ ِ ّدر مـا َقـ، وّدرَ مـا قـیضَ وقی،ضَ ما قی فأمضی، وأمضیضَ
تقـدیره وب وبإرادتـه کـان التقـدیر، ، وبمشیئته کانت اإلرادة،ِ فبعلمه کانت المشیئة،أراد

ئة، والمـشئیة ثانیـة،  المـشییّ والعلـم متقـدم علـ،کان القضاء، وبقضائه کـان اإلمـضاء
  . ...قضاء باإلمضاءی الواإلرادة ثالثة، والتقدیر واقع عل

شود این است که پرسـش راوی از علـم ازلـی   فهمیده میآنچه که از پاسخ امام
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منـشأ صـدور موجـودات  متعال صورت گرفته است و اینکه علم الهـی چگونـه خداوند
شـمارد و تقـدیر را  رای آن برمـی شش مرحلـه را بـ، به تحلیل عقلیامام. شده است

نکات بسیاری از این روایت . کند  و قضا را پس از تقدیر معرفی می، پس از ارادهۀمرحل
شـود،  یکـی از نکـاتی کـه از فـراز نخـست روایـت اسـتفاده مـی. توان استفاده نمود می

ای است کـه  گانه دلیل آن ارتباط میان مراحل شش. عمومیت تقدیر و قضای الهی است
 قدر که ۀشود مرحل با اندکی دقت روشن می. صورت گرفته است» واو عاطفه «ۀه وسیلب

 مشیت قرار دارد به علم ازلـی خداونـد متعـال ۀ اراده و آن نیز پس از مرحلۀپس از مرحل
برای مراحل پیشین نسبت را توان نوعی سببیت تحلیلی  از این بیان می. عطف شده است

چون سبب که همان علـم ازلـی ذاتـی اسـت، عمومیـت به مراحل پسین نتیجه گرفت و 
گیـرد، مـشیت و  می بر  مراتب هستی، اعم از موجودات مجرد و مادی را درۀدارد و هم

 مراتب هستی برخوردار خواهند ۀاراده و تقدیر و قضا نیز از همین فراگیری نسبت به هم
 شـرطیه ۀ قـضیگانه در روایت دیگری که بـه شـکل این سببیت و تعلق مراحل شش. بود

 فـإذا ،ّ فإذا قدره قـضاه،ّا قدرهً إذا أراد شیئّإن اهللا«: کند آمده است نمود بیشتری پیدا می
  .»قضاه أمضاه

که تقدم تقدیر بر قضا از نوع تقدم تقدیر علمی بر قضای علمـی اسـت دیگر این ۀنکت
» باإلمـضاء القضاء یقدیر واقع عللتاو«مؤید این سخن عبارت .  و خارجینه تقدم عینی

شـود، روشـن   امضا نرسد بر قضا واقـع نمـیۀو به این معناست که تقدیر تا به مرحلاست 
باشـد و   تحقق خارجی معلول از سوی علت تامـه مـیۀ همان مرحلۀ امضااست که مرحل

فإذا وقع القضاء باإلمضاء «:  همین روایت آمده استۀمؤید آن عبارتی است که در ادام
  :ارت پس از آنو نیز عب» َفال بداء

َفیه البداء مما ال عین له، فإذا وقع العین المفهوم المدرك فال بداء ی وتعالك تبارهّٰفلل« ُ َ ُ ُ ؛ »ّ
ون  و چـباشد ی ندارد، بداء می نسبت به آنچه وجود خارجی تبارک و تعالی خدایبرا

  .، قابلیت فهم و درک بیابد، بداء نباشدیوجود خارج

   انحصار قدر به عالم مادهۀربررسی دلیل عقلی عالمه دربا
طباطبـایی و  رسد منحصر دانستن قدر در عالم ماده و طبیعت از سوی عالمـه به نظر می

 عقلی از قدر نهفته باشد که ایشان آن  ـبرخی از معاصران پس از وی در تحلیل اعتباری
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ه توضـیح مطلـب اینکـ. ددان استعدادها می  ناقصه ویها  مقتضیات و علتۀ همان مرتبرا
ای وجود ندارد تا معلول نسبت بدان سنجیده شـود و  چون در میان مجردات علل ناقصه

توان قدر به این معنا را به عـالم مجـردات نـسبت  از اندازه و مقدار برخوردار گردد، نمی
 مراتب هـستی، خطـا ۀداد و حال آنکه با عمومیت دادن به قدر و سرایت دادن آن به هم

  .گردد ر میبودن چنین دیدگاهی آشکا
کند کـه مـرتبط بـا بحـث   پرسش و پاسخی را مطرح میهالحکم نهایةایشان در متن 

  :باشد قدر می
ء در علـم ی صفات و آثار شـیکه عبارت است از تعیین حدود و قیود برا  ـچرا قدر را

 را نیـز یدهید تا ماهیات امکـان ی تعمیم نمـباشد ی تابع آن میپیشین که واقعیت خارج
 آن از ۀء به واسطی موضوع خود که شی است برایّ؟ زیرا هر ماهیت، حدشامل گردد

ء پـا فراتـر از آن ی را بـه همـراه دارد کـه شـیهـای گردد و نیز سـلب یدیگر اشیا جدا م
 خواه عقل مجـرد باشـد یـا ؛شود ی را شامل میبنابراین، قدر هر امر ممکن.  ...نهد ینم

سازد،  یء را معین می که اندازه و مقدار شی و علم پیشینی،مثال معلق و یا طبیعت ماد
بـر حـسب عینیـت » قـدر«: کـهخالصـه آن. ی خواهد بود واجب تعالیهمان علم ذات

 ای ن علمـیّهمان تعی» تقدیر« است و یشده از وجود خارج ن انتزاعّ همان تعییخارج
همان وجـوب » ّیقضَم«گیرد؛ چنان که  ی بر طبق آن شکل میاست که وجود خارج

 اسـت کـه وجـوب یهمـان ایجـاب علمـ» قضا« است و یشده از وجود خارج انتزاع
 خواه از جهت ماهیت و ذات باشد و خواه از جهت صـفات ؛ را به دنبال داردیخارج
  .)٢٩۶ـ٢٩۵: ١۴١۶( و آثار

  :دهد سپس بدان چنین پاسخ می
رود،  ی موجود ممکن به شمار می برایّ در این نیست که ماهیت، یک حد ذاتیتردید

اند و آن عبارت   آن را رعایت کردهی و ظاهریمفهوم عرف» قدر«ما فالسفه در بحث ا
 ـشود یمیعنی آنچه شیء موضوع آن محسوب  ّحدی که به صفات و آثار شیء ـ: است از
 است کـه بـه ی طبایعۀبنابر این، قدر تنها در محدود. گردد، نه به اصل ذات یملحق م

  .)همان( به ماده تعلق دارند ینحو

  :مه، توجه به سه نکته ضروری استدر بررسی پاسخ عال
دهد که سخن ایـشان در عمومیـت   این پاسخ از سوی عالمه نشان می:نکتۀ نخست
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آمده است، بیش از یک احتمال » أو« که با تعبیر المیزان تفسیر ١٩ به قدر در جلد دادن
 المیـزانس از تفـسیر  را پـهالحکمـ نهایـةیز این نکته که ایـشان کتـاب ن. تواند باشد نمی

ان انحـصار قـدر تواند به دیدگاه نهایی ایشان اشاره داشته باشد که همـ ، می استنگاشته
  .در عالم ماده است

 نپـذیرفتن عمومیـت قـدر اسـتفاده ۀطباطبـایی دربـار  آنچه از پاسخ عالمه: دومۀنکت
می بـا  اسـالۀ قدر است که سبب شـده اسـت فالسـفۀشود، تبیین معناشناختی از واژ می

 گویـد توجه به آن، قدر را تنها در محدودۀ عالم ماده بدانند و این معنا آن گونه که ایشان می
حـال . »شـود نـه بـه اصـل ذات  نسبت داده مـییءحدی است که به صفات و آثار ش«

 قـدر گفتـه ۀگونه که پیش از این در آغاز سخن در تحلیـل معناشـناختی واژ آنکه همان
  .توان به قدر نسبت داد قدر و مشتقات آن نوعی عمومیت را میشد، با دقت در مفهوم 

مفهوم عرفی و ظـاهری قـدر عبـارت «:  اگر مراد عالمه از این سخن که: سومۀنکت
 ـشود یء موضوع آن محسوب می آنچه شییعن  ـءی شّحدی که به صفات و آثار: است از
عنی در مقام وضـع و همان بحث معناشناختی باشد، ی» گردد، نه به اصل ذات یملحق م
ن گذشت و اگر مراد ایـشان، در این معنا وضع شده است، نقد آ» قدر «ۀله، واژ موضوع
 یعنی عرف و مردم، این واژه را در این معنا ،گیری این لفظ در مقام استعمال باشدبه کار

صـورت در ایـن . اند های فلسفی روی آورده اند و فالسفه با تکیه بر آن به تحلیل به کار برده
اند، معانی به کار رفته توسـط  نیز به دلیل اینکه عرف مردم در استعمال الفاظ اهل تسامح

 قـرار بگیـرد کـه نیازمنـد پـشتوانه ای های فلـسفی ها و یافته تواند مبنای استدالل آنان نمی
  !اند برهانی

  مدهای دیدگاه مختاراپی
بنـدد و  وجود دارد رخت برمـیهایی که در دیدگاه عالمه  با این تحلیل بسیاری از چالش

مدهای ایـن ادر ذیل به چند نمونه از پی. شود پژوهان گشوده می راه نوینی پیش روی دین
  :گردد دیدگاه اشاره می

  عمومیت داشتن قضا و قدر و منحصر نبودن قدر در عالم ماده. ١
ی  مراتـب هـستۀمیان این دیدگاه و آیات و روایاتی که به عمومیت قضا و قدر در هم
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پژوهان  خالف دیدگاه عالمه و برخی دیگر از دین شود بر د سازگاری ایجاد مین داراشاره
  .دانند  عالم ماده منحصر میۀمعاصر که قدر را تنها در مرتب

  روشن شدن دلیل جایگزینی قضا و قدر به جای یکدیگر در روایات. ٢
ه جای هم بـه کـار  اینکه در برخی روایات، قضا و قدر بّاساس سخنان پیشین، سر بر
توضیح اینکه اگر قدر نیز ماننـد قـضا وصـف وجـود خـارجی . گردد اند، روشن می رفته

گردد،   آن آشکار میۀ پس از تحقق علت تامیءموجودات باشد، چون وجود و تحقق ش
هر دو مورد قضا و قدر، به وجوب و ضرورت و تغییرناپذیر بودن متصف خواهند شـد و 

ه قدر نیز از جهت وجوب و ضرورت مانند قضا بوده و تغییر این سخن بدین معناست ک
به دیگـر سـخن، بـا ایـن تحلیـل، میـان قـضا و قـدر در وجـود . در آن راه نخواهد یافت

تـوان گفـت  خارجی یگانگی به وجود آمده و یکی مستلزم دیگری خواهد بود بلکه مـی
رو  گردد و از این  بازمیمیان این دو وحدت برقرار است و تفاوت تنها به اعتبار عقلیکه 

حکم هر یک از آن دو به دیگری سرایت داده شده و در مقام استعمال به جای هم بـه کـار 
ّالمقـادیر ال تـدفع بـالقوة  «:زیر اشاره نمودروایات توان به   برای نمونه می؛خواهند رفت َ ُ

ُإذا کـان القـدر ال یـ«، »ّإذا حلت المقادیر، بطلـت التـدابیر«، »والمغالبة ّرد، فـاالحتراس َ َ
ِّلن یغلبك علی ما قدر لك غالب«، »باطل ُ َ ِ روایاتی نیز در همین مـضمون وجـود .  ...و» َ

فیه حیلـة ّکل شیء «:  مانند؛ قضا به کار رفته استۀ واژ، به جای قدرها آندارد ولی در 
َ سبحانه یجری األمور علی ما یقضیه ال علـی مـا ترتـضیهّإن اهللا«، »ّإال القضاء ُ

یـا ماننـد  »ِ
ُ یستدل علـی حـسن الیقـینَبالرضا بقدر اهللا«: روایات ّ َ  فیمـا والثانیـة الرضـا بقـدر اهللا«، »ُ

َأحببت أو کرهت َ
ِ

  : قضا وارد شده استۀکه روایاتی در همین مضمون دربار» َ
ّولم یقسم بین الناس شیء أقل من الیقین، قال َ ّالتوکـل : ّفأی شیء الیقین؟ قـال: ُقلت: ُ

  . ... والتفویض إلی اهللا والرضا بقضاء اهللا والتسلیم هللاعلی اهللا

انگاری میان قضا و قدر و وجود اخـتالف اعتبـاری  از میان رفتن دیدگاه دوگانه. ٣
  میان آن دو

اساس سخنان پیشین این نتیجه بـه دسـت آمـد کـه تفـاوت میـان قـضا و قـدر در  بر
ح مطلب اینکه هر موجودی که در جهان توضی. موجودات هستی، تفاوتی اعتباری است

کند از سـوی عقـل دو گونـه اعتبـار  اش لباس هستی بر تن می هستی از سوی علت تامه
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های   راهۀنخست، لحاظ اصل وجود و تحقق پدیده که از سوی علت تامه هم: گردد می
دوم لحـاظ .  وجـوب و ضـرورت رسـیده اسـتۀعدم بر روی آن بسته شده و بـه مرحلـ

 خـود دریافـت ۀنظر به حد وجودی و ماهیتش که آن را هم از سوی علـت تامـپدیده با 
بـه دیگـر . گـردد از اعتبار نخست به قضا و از اعتبار دوم به قدر تعبیـر مـی. نموده است

ِ موصوف به دو وصف قضا و قدر، حقیقـت وجـودی واحـدی اسـت کـه بـه دو ،سخن
این دیدگاه روایـاتی اسـت کـه ید ؤم. اعتبار، دو وصف گوناگون را به خود گرفته است

ّإن القـضاء والقـدر «: ریدگان خداوند متعـال دانـسته اسـتای از آف قضا و قدر را آفریده

  .» یزید فی الخلق ما یشاء، واهللاخلقان من خلق اهللا
َوخلق  :ای از قرآن چنین آمده است نیز در آیه َ َ َّکل َ ٍء ُ ْ ُفقدره َ َ َّ َ ًدیرا َ ِ ْ َ

 )وشن  ر.)٢ /فرقـان
 وجـودی تقـدیر از حیـث تحلیـل عقلـی پـس از ۀمرتبـ» فاء عاطفه«است که با توجه به 

  .توان قدر عینی را جدای از وجود یک چیز دانست  یعنی نمی؛گیرد آفرینش قرار می
 العبـاد أفعـال«: فرمـود کـه اسـت رسـیده روایتـی معنـا همین به نیز رضا امام از
 خـدا رسـول پـسر ای: شد عرض ایشان هب. است مخلوق بندگان کارهای ؛»مخلوقة
 و نیـز در )١/٣١۵: ١٣٧٨، صـدوق(» ّمقدرة«: فرمود حضرت معناست؟ چه به مخلوق

صـدوق، ( »تکـوین َخلـق ال تقـدیر َخلـقّأن أفعال العباد مخلوقـة ... «: جای دیگر فرمود
 رد،پـذی می صورت الهی تقدیر ۀواسط به بندگان افعال یعنی بودن مخلوق .)٢/١٣٢: ١۴٠۴
 اگـر زیـرا هـا؛ آن ایجـاد نـه اسـت، خداونـد مخلوق افعال، تقدیر که است آن مراد ولی

 ندارند، دخالتی خود افعال ایجاد در بندگان که ای گونه به ،باشد تکوین خلق، از منظور
جـوادی ( ایـم شـده معتقـد جبر به حقیقت در شوند، می ایجاد خداوند ۀناحی از افعال بلکه

  .)١٢١ :١٣٨٨،  از منظر امام رضافلسفۀ الهی آملی، 
تواننـد از  قـضا و قـدر در صـورتی مـیکـه توان گفـت  اساس این آیه و روایت می بر

شان در خارج، موجود شـده  موجودات هستی شمرده شوند که به دنبال تحقق علت تامه
» مخلوق بودن« ویژگی ، علل ناقصهۀباشند و بدیهی است که با نسبت دادن قدر به مرتب

  .معنا خواهد بود مورد آن بیدر 
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  .ق ١۴١٢، هالشامی الدار ،العلم داربیروت، 
، تهـران، ی خواجوتحقیق و تصحیح محمد، فیصول الکااشرح ، محمد بن ابراهیم، یالدین شیرازصدر . ١١

  . ش١٣٨٣، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگۀمؤسس
، االسـالمی النـشر سـسةؤم، قـم، التوحیـد، قمـیبن بابویه محمد بن علی بن حسین بن موسی ، صدوق .١٢

  .ق ١٣٩٨
، جهـان، تهـران،  الرضـا خبـارا عیـون، قمـیبن بابویـه محمد بن علی بن حسین بن موسی ، صدوق . ١٣

  . ق١۴٠۴و بیروت، مؤسسة االعلمی، . ق ١٣٧٨
وابسته بـه  یاسالم انتشارات دفتر، قم، پنجم چاپ، القرآن تفسیر فی المیزان، سیدمحمدحسین ،یطباطبای .١۴

  .ق ١۴١٧، قم ۀعلمی ۀحوز مدرسین ۀجامع
 ة لجماعـةالنشر االسالمی التابعمؤسسة ، چاپ دوازدهم، قم، الحکمه نهایةمحمدحسین، سید، یطباطبای .١۵
  . ق١۴١۶م، لمدرسین بقا
  .ق ١۴٠٩ قم، هجرت، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی،، کتاب العین فراهیدی، خلیل بن احمد، .١۶
 ، چاپ سوم، قـم، داری جزائری موسوّتحقیق و تصحیح سیدطیب، القمی تفسیر،  بن ابراهیمی، علیقم .١٧

  . ق١۴٠۴الکتاب، 
چـاپ  ،یآخونـدمحمـد  و یغفـار اکبـر یعلـیح تحقیق و تصح، اسحاق بن یعقوب بن محمد ،یکلین .١٨

  . ق١۴٠٧ه، سالمیاال الکتب دار چهارم، تهران،
  .ش ١٣۶٠، کتاب نشر و ترجمه بنگاه، تهران، الکریم القرآن کلمات فی التحقیق ،حسن، یمصطفو .١٩


