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چکیده
آنچه که به عنوان اندیشههای کمیاش عا شه عانیمیه یاشعاو ،ی شا نه
تطوراتش ،ار ،که بد ن عنیمت آن تصویر جییشش از فکر اییی ه کام عا شه
ترس م نمشعو .،یفهو امی یر ن ا ،ر واوت تایریال کام اییی اه ،سای و
تطوراتش گشیه ییکلمین ایییش قرائتهی ییفای تش از آن باه ،سات ،ا،هاناد.
این یقیله به بررساش یقییهاه ،یادگیه عمیاه ی لهاش فا ن کیعاینش ،ر
یدرسه اصفهین ،ر اینبیره یر،امیه اسات، .ر یدرساه کمیاش اصافهین فا ن
کیعینش یفهو امی یر را بر وبق یبینش فمسفه عرفی تفها ر کار، ،ر یقیبا
عمیه ی لهش آن را به یدمل ت توف قیت مذالن هی الهش ،ر افشایت انهاین
تشریف نمو.،
واژههای کلیدی :امی یر ایر با ن االیارین جبار تفاوین یادار
اییی ه.
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مقدمه

یهیله جبر امی یر از یهیئلش است که از ،یربیز یور ،توجه ییفکران یهلمین باو،ه
ینشأ افیراق یهلمینین ،ر قیلب جریینهی کمیش گشیه است .اهم ات ایان یهایله باه
،ل آثیر گونیگون آن است به وور که یشتوان گفت عقمنش باو،ن بها یر از عقییاد
،ینش ،ر گر ،اعین تصویر ،رسیش از این یوضوع است .از جمله این عقیید یاشتاوان باه
فلهفه ارسیت ی ییبران تکل ف ثواب عقیب یشی ،عدت الهش اعیره کر.،
اه ب ت، ر یقیب ، ،یدگیه جبر تفوین ضامن تیک اد بار امی ایر انهاین از
سویش عد اسیقمت ا از مدا ییشیت از سو ،یگر امی یر انهین را تحات عناوان ایار
ب ن االیرین تشریف نمو،هاند .لکن ،ر ووت تیریال کم اییی ه ییکلمین یشینش ی یلفاش از
این عنوان به ،ست ،ا،هاند یدرسه هی فکر گونیگونش باه جاو ،آیاده ایان یفهاو
،چیر تطوراتش عده است .یکش از یدرسههی یهم کمیش یدرسه کمیش اصافهین اسات
که  ،ر یکر ،ی یلف یی ییضی -،ر یکر ،فلهفش عرفینش از یک سو ر یکر ،نا گرایاش
همراه بی تحل عقلش از سو ،یگر -بر آن حیکم بو،ه است که فا ن کیعاینش عمیاه
ی لهش نمیینده آن  ،ر یکر ،یشبیعند، .ر این نوعییر ،یدگیه ایان  ،ییفکار یایکلم
نییدار ،ر یهأله امی یر بی توجه به ر یکر ،فکر  -کمیش آنین نق بررسش مواهد عد.
،ر تب ن ،فیع از نظریه هی جبر تفوین ایر ب ن االیرین از عصار ائماه علا هم
الهم تی کنون رسایئ کیاب فرا اناش نگیعایه عاده اسات .رسایله ینهاوب باه ایای

سال بیست و ششم ،شماره صـد و دو
62

هی -  ،که ابن عشبه ،ر تحف الشقوت تحت عنوان «رسیلیه فاش الار ،علا ها
ال بر الیفوین» آ ر،ه است -به عنوان ا ل ن یکیوب ،ر بحا جبار امی ایر عانیمیه
یشعو( ،تهرانش  .)80 :5 1408ن کییبش بی نی ال بر القدر ،ر زیره کیاب هشای بان
حکم (  )199آیده که به ،ست یی نرس ده است (تهرانش .)86 :5 1408
بررسش س ر تطور تحوت یک یهیله ،ر علم به ،انشوران یحققین کمک یاشکناد
تی بی عنیمت ابشی ،گونیگون ییفین جییگیه آن ،ر فرآیند تایری ش ا ،رییفات صاح حش
از آن یهیله فهم نظرگیههی ،اعیه بیعند بیوانند بی کنایر هام قارار ،ا،ن تحل ا های
ییفی ت ،ر قبیت آن یوضشش ات یذ کنند که به اقع ن ،یاک تار بیعاد .بای اینکاه ی ارا
کمیش اییی ه یهم ترین ینبع برا عنیمت آراء ییکلمین ی ش ن است باه ،ل ا جاو،
برمش ی ش انگیره هی ذهن ت هی کمیر به آن توجه عده است.

از این ر ،ر این یقیله بی نگیهش یکیب یحورانه س ر تطور یفهو امی ایر ،ر یدرساه
اصفهین ،یدگیه  ،ییکلم نییش ایان یدرساه عمیاه ی لهاش فا ن کیعاینش یاور،
بررسش قرار یشگ ر.،
دیدگاه عالمه مجلسی1در مساله اختیار

 .1محمد باقر مجلس ی(1 110-1037ق) مشهورترین چهره حدیث ی این دوران و تأثیرگذارترین آنهاست .او با
استفاده از نیرو ی تفکر خداداد ی و امکانات فراهمآمده در دوران صفو ی ،بهت الش و کوشش در تمام ی
زمینهها ی علم ی و عمل ی در نشر معارف حدیث ی پرداخت .نگارش کتاب بحار ا ألنوار ،بستر ی برا ی دیگر
فعالیتها ی او شد .از جمله اساتید اوم ی توان به محمدتق ی مجلس ی،م الصدرا ،فیض کاشان ی ،شیخ حر عامل ی،
مول ی صالح مازندران ی و از مبرزترین شاگردانو ی به سید نعمتا ل جزائر ی ،افند ی ،محمد کاظم شوشتر ی و
ج ی اشاره کرد .مجموع نگاشتهها یو ی نزدیک به صد عنوان است که بیشتر آنها حدیث ی
محمد باقر الهی
است .بحارا النوار در  110جلد ،مرآة العقول در شرح کاف ی،م الذا ألخیار در شرح تهذیب ا ألحکام ،شرح
ا ألربعین حدیثا و الفرائد الطریفةف ی شرح الصحیفه ،از جمله کتابها ی او در شرح حدیث است .همچنینع المه
خ ی فقه ی و بیشتر آنها حدیث ی است.
مجلس ی  ۷۴عنوان کتاب و رساله به زبان فارس ی نگاشته است که بر

هل
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از نظرگیه عمیه ی لهش تیث ر قدرت عبد ارا،ه ا ،ر افشایت امی ایر ا از ر عان
ترین بدیه یت است (عمیاه ی لهاش ، .)198 :2 1404ر کیایب حاق ال قا ن بار
ی ییر بو،ن انهین تیک د کر،ه گفیه است انهین فیع فشا ماو ،اساته چاه آن فشا
یشص ت بیعد چه اویعت این قوت را به اکثر اییی ه یشی لاه نهابت ،ا،ه اسات ،ر
یقیب فیع بو،ن مدا ییشیت ،ر همه افشیت حیش افشیت صای،ر از انهاین ن ا یقایرن
بو،ن ارا،ه انهین بی فش عد تیث ر آن ارا،ه ،ر فشا را باه عناوان  ،قاوت ینهاوب باه
اعیعره یطرح کر،ه سپس به ر، ،الئ آنین یر،امیه است (عمیه ی لهش بش تی .)16
،ر ا،ایه یدمل ت مدا ییشیت ،ر اعمایت افشایت انهاین را یادمل یش جاد
قلمدا ،کر،ه نقش هداییت توف قیت میصه همچن ن مذالن الهش را یررنا ،انهایه
البیه تیک د کر،ه است که هدایت مذالن نبیید به حد بیعد کاه امی ایر را از انهاین
سلب کند (همین .)17
،ر بحیر االنوار یرحو عمیه ی لهش بیبش را تحات عناوان ابطایت جبار تفاوین
اثبیت ایر ب ن االیرین امی یر اسیطیعت گشو،ه است که کاییم ،یادگیه ایشاین ،ر ایان
زی نه را بیزتیب یاش،هاد (عمیاه ی لهاش  .)2 :5 1403از ایان عناوان ر ایایتش کاه
یرحو ی لهش ذکر کر،ه ب ینیتش که ،ر توض ح این ر ایایت آ ر،ه اسات ثمثاش باو،ن
تقه م ،ر ن  ،ایشین ن ر عن یشعو.،
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به اعیقی ،جبر عبیرت است از قوت به اینکه مدا ییشایت ویعات یای یشصا ت را
،ر عبد ملق کند بد ن اینکه عبد قدرت بر ان ی ضد آن سار بایز ز،ن از آن را ،اعایه
بیعد .تفوین ن عبیرت است از قوت به بر،اعیه عدن یمنوع ت از ان ی هر گوناه فشلاش
،ر انهین یبیح کر،ن هر آنچه که انهین ب واهد آن را ان ی ،هد .قوت ا ت را باه ی باره
قوت  ،را به زنی،قه اصحیب ابیحیت نهبت ،ا،ه هر  ،را نی،رست موانده اسات .باه
اعیقی، ،یدگیه اسطه ب ن این ، ،یدگیه این است که مدا ییشیت انهین را قای،ر بار
افشیلش قرار ،ا،ه ،ر ع ن حیت حد  ،رسویش را تحدیاد ترسا م نماو،ه آناین را از
ان ی افشیت قب ح بی نهش ت ویف عد ع د بیز،اعیه است .بنیبراین نه آناین را ی باور
کر،ه نه آنین را ،ر ان ی هر کیر آزا ،قرار ،ا،ه است بلکاه از اکثار اعمایت یناع کار،ه
است (همین .)18 :5
مدا ییشیت بی قدرت مو ،انهین را ملق نمو،ه است به مواست ماو ،اسایطیعت
توانییش ان ی هر کیر را به آنین تمل ک سیمیه است ایی بی ا ایر نواهش که ان ای ،ا،ه
است آنین را یحد  ،سیمیه اتبیع ا ایر اجینیب یشیصش ا را یطیلبه کار،ه بارا آن
ج ا تش ن کر،ه است این ع ن عدت انصیف حکمت همین ین لات با ن
یی،ا
ین لی ن است که عبیرت است از اییحین امی یر به اسیطیعیش کاه مادا ییشایت آن را
تمل ک فریو،ه است (همین .)74 :5
عییین ذکر است ،ر جییش ،یگر گفیه است از برمش ر اییت اسیفی،ه یشعو ،کاه
یرا ،از تفوین این است که عبد ،ر افشیلش یهیق بیعده به گوناها کاه مادا ییشایت
قی،ر بر ینصرف کر،ن عبد از ان ی فش نبیعد بدین ترت ب ایار با ن االیارین ن ا باه
یشنی ی ییر بو،ن انهین ،ر فش ترک ،ر ع ن قدرت مدا ییشیت بر ینصرف کار،ن
عبد از ی ییر مواهد بو( ،همین .)84 :5
،ر یرآة الشقوت بشد از ر ،قوت به جبر ن قوت باه تفاوین ذکار هشات قاوت ،ر
تب ن ایر ب ن االیرین ،یدگیه نهماش را یطارح بریاشگ یناد کاه وباق آن ایار با ن
االیرین عبیرت است از یدمل ت ،اعین هداییت توف قیت مدا ییشیت ،ر افشایت انهاین
به گونها که به حد ال یء اضطرار نرسد یدمل ت ،اعین ماذالن مادا ییشایت ،ر
ان ی یشص ت ترک ویعت تی حد که ین ر به این نشو ،که ا قی،ر بار فشا یای تارک
نبیعد (عمیه ی لهش .)207 :2 1404
،ر این کییب تمی احیمایالت عقلاش برگرفیاه از آراء صایحب نظاران را ،ر یان
احیمیت ینحصر ،انهیه است:
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احیمیت ا ت :افشیت انهین به قدرت ارا،ه مدا ییشایت حیصا عاو ،باد ن اینکاه
قدرت ارا،ه انهین ه چ گونه ،میلت تیث ر ،ر تحقق آن ،اعایه بیعاد .ایان احیمایت
ینشأ ی دایش  ،قوت عده استه یکش جبر یحن که باه جهام بان صافوان ی ار ان ا
ینهوب است ،یگر «عی،ة اهلل» «کهاب» کاه توساا اعاشر ی ار ان ا یطارح
عده است.
احیمیت  : ،افشیت انهین به قدرت ارا،ه انهین صورت یذیر ،بد ن اینکاه قادرت
ارا،ه مدا ییشیت تیث ر ،ر ی دایش آن ،اعیه بیعد اگرچه این مدا ییشایت اسات کاه
انهین را بر ان ی کیر قی،ر ییمکن سیمیه است .عمیاه ی لهاش ایان جاه را باه اکثار
اییی ه یشی له نهبت یش،هد بی این تفی ت کاه اکثار یشی لاه ان ای فشا یاس از ارا،ه
انهین را اجب برمش اَ لش یشانگیرند.
احیمیت سو تی ین م :افشیت انهین به ی موع قدرت انهاین قادرت مادا ییشایت
ان ی عو ،به این عک که یی قدرت مدا ییشیت یوثر بیعد قدرت انهاین آلات ابا ار
ان ی آن یی بیلشکس یی هر  ،به نحو احد تیث ر ،ر تحقق فش ،اعیه بیعند.
احیمیت چهیر که ییضمن تیث ر ارا،ه انهین ،ر ارا،ه مدا ییشیت است قیئلش نادار،
ایی به گفیه عمیه ی لهش صیحب یواقف احیمیت ین م را به اسفراینش نهبت ،ا،ه اسات
که بر وبق آن اجیمیع  ،یوثر بر اثر احد جیی بو،ه فش به ی موع  ،قادرت مادا
ییشیت انهین یحقق یش عاو ،چنینچاه احیمایت ساو را باه بایقمنش ایای الحاری ن
فمسفه نهبت ،ا،ه است بی این تفی ت که بیقمنش یشیقد است قادرت مادا ییشایت باه
اص فش تشلق گرفیه قدرت انهین به صفت آن (یینند ویعت یشص ت باو،ن فشا )
حکمیء ایی الحری ن یشیقدند که بی ارا،ه مدا ییشیت حصاوت عارائا ارتفایع یواناع
فش اجب عاده ت لاف از آن یمکان ن هات باه عبایرت ،یگار علات قریباه فشا
امی یر انهین قدرت ا ست لکن از آنجی که قدرت ا ی لوق مادا ییشایت اسات
ارا،ه ا ،ر سلهله عل به ارا،ه الهش ینیهاش یاشعاو ،مادا ییشایت قادرت ارا،ه ا
علت بش ده است (همین  .)196 :2البیه این قوت را ن از تشدا ،زیی ،از حکمایء نقا
یشکند که ال یؤثر فش الوجو ،إال اهلل تنهی باه جاو ،آ رناده هار گوناه فشلاش ،ر عایلم
ههیش مدا ییشیت است انهین تنهی نقش اسطه صد ر افشیت از جینب یفا ن جاو،
را ،ار.،
یرحو عمیه ی لهش ،ر ب ین ،یدگیه ماو، ،ر یهایله امی ایر نوعایه اسات :تایث ر
قدرت عبد ارا،ه ا ،ر افشیت امی یر ا از ر عن ترین بدیه یت است ،یادگیه اعایعره
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،ر ا ج س یفت است به گونها که احی یج به این همه یوضع گ ار نوعاین کیاب
یقیالت از نیح ه ی یلفین نداعیه است .همچن ن ،یدگیه یشی له که ه چ گوناه یادمل یش
برا انهین ،ر اعمیلش قیئ نشدهاند افراط از جینب ،یگر سبب عا ت مادا ییشایت از
سلطنت یلکش است (همین .)200-199 :2
آن گیه ایر ب ن االیرین را ،یدگیه یکیب اه ب ت عل هم الهم ،انهیه ضامن
یشک ،ق ق مواندن آن ،ه جه ،ر تقریب تب ن آن یشنی غیین بریشعامر ،کاه
به امیصیر چن ن است:
، .1یدگیه ع ال یف د :جبر عبیرت اسات از ا،ار کار،ن ،یگار باه ان ای کایر
یضطر کر،ن ا بی غلبه بر ا ،ر حق قت به یشنی آن اسات کاه مادا ییشایت افشایت
ی لوقیتش را ای ی ،کند بد ن آنکه آنین قدرت بر ایینیع از آن ،اعیه بیعاند .تفاوین ن ا
عبیرت است از رفع یمنوع ت [تشریشش] از ی لوقایت ،ر ان ای هار گوناه فشلاش یبایح
کر،ن هر فشلش برا آنین.
از این ر ایر ب ن االیرین اسطه با ن ایان  ،قاوت آن اسات کاه بار وباق آن از
سویش مدا ییشیت ی لوقیت را بر ان ی افشیت توانای یایمکن سایمیه از ساو ،یگار
حد  ،رسویش را برا آنین تشریف ترسا م نماو،ه بایلیبع آناین را از ان ای برماش از
افشیت (افشیت زعت) بر حذر ،اعیه است (همین .)201-200 :2
، .2یدگیه برمش از فمسفه :فش انهین به ی موع  ،قدرت مدا ییشیت انهاین
 ،ارا،ه مدا ییشیت انهین یحقق یش عاو ،ایان گوناه ن هات کاه انهاین ،ر ای ای،
افشیلش به گونها یهیق بیعد که ه چ گونه یدمل یش برا قدرت مدا ییشایت ،ر آن
نیوان قیئ عد یس از قی،ر سیمین ا توسا مدا ییشیت مو ،زیای ایاور از ،سایش
میرج عو .،این گونه ن ن هت که آن چنین مدا ییشیت ،ر ان ای افشایت یاوثر بیعاد
که قدرت عبد ه چ تیث ر ،ر ان ی فش نداعیه بیعد فرقش ب ن راه رفاین زیاد تکاین
مور،ن ،ست ع صش که ،چیر لرز ،ست است نبیعد بلکه مدا ییشیت فیع بش اد
انهین فیع قریب ییمم علت تییه است لش از آنجی که افشیت م ر انهین باه اساطه
ا ایر مدا ییشیت بو،ه که به اسطه ح الهش توف قیت ا ان ی یذیرفیاه اسات بهیار
آن است که حهنیت انهین باه مادا ییشایت نهابت ،ا،ه عاو ،از آنجای کاه افشایت
نیعییهت ا ،ر حیلش ان ی گرفیه است که مدا ییشیت از آن نهاش فریاو،ه یفیساد
را به گوع  ،نمو،ه است به مو ،ا نهابت ،ا،ه یاشعاو ،ایان یشنای ایار با ن
االیرین است.
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، .3یدگیه اکثر فمسفه ینهوب به یحقق ووسش :تمی یوجو،ات این عایلم قبا از
جو،عین بی ه ئت زیینعین ،ر عیلم ،یگر فوق این عیلم یقدر عدهاند بی توجه باه
یبدئ ت ک بو،ن مدا ییشیت همه اع یء تحت قدرت یصلحت علام ای ای ،ا سات
حیت یی بی اسطه یی بد ن اسطه .افشیت انهین ن یینناد ،یگار یوجاو،ات تحات قضای
قدر الهش است از این ر صد ر آن از انهین اجب است اگرچه اسبیب عللاش از جملاه
ا،راک ارا،ه انهین اسطه قرار یشگ رند بی این سیوت علت تییاه یحقاق یاشعاو.،
بنیبراین برا حصوت آن ایر تدب ر تقدیر عده تحقق تمییش اسبیب رفاع هماه یواناع
ن یز است به گونها که اگر یکش از اینهی حیص نشو، ،ر ح ایینیع بایقش مواهاد ییناد.
انهین هر آنچه که انهین باه اساطه آن یکاش از
از آن جمله است ارا،ه تفکر ت
 ،ورف فش ترک را امی ایر یاش کناد .بنایبراین اجاب باو،ن فشا بای ایکاین آن
اضطرار بو،ن آن بی امی یر بو،نش ینیفیتش ندار.،
،ر این هم که قدرت امی ایر یینناد ا،راک علام ارا،ه باه فشا مادا ییشایت
یحقق یشعو ،نه به فش امی یر یی عاکش ن هات اال یوجاب تهلها ارا،ه تای باش
نهییت یشعو ،از این ر یشتوان گفت ،ر ع ن امی ایر ی باور باه امی ایر ن ا ههای م.
عمیه ی لهش این قوت را یهی بی جبر ،انهیه احی یج ارا،ه به ارا،ه را یمناوع مواناده
است.
، .4یدگیه یرحو اسیرآبی : ،یشنی ایر ب ن االیرین آن است که انهین باه گوناها
ن هت که هر آنچه را که ب واهد بیواند ان ی ،هد بلکه ان ی هر گوناه فشلاش از ا یشلاق
است بر ارا،ها حی ،چنینچه ،ر یور ،سحر گفیه عده است کاه تایث ر آن ییوقاف بار
اذن مدا ییشیت است .بنیبراین هر ویعت یشص یش که انهین ان ی یش،هد بلکاه هار
فشلش که ،ر عیلم اقع یشعو ،ن یزیند اذن جدید از نیح اه مادا ییشایت اسات ایان
اذن از عر ط تیث ر علت بر یشلوت است نه از اسابیب آن .عمیاه ایان نظریاه را ن ،یاک
عب ه به حق ،انهیه است.
 .5یرا ،از جبر جبر اعشر یرا ،از تفوین تفوین یشی لش بیعد یقصو ،از ایار
ب ن االیرین اینکه مدا ییشیت انهین هی را ،ر فش تارک ی یایر قارار ،ا،ه ،ر عا ن
حیت قدرت برگر،اندن آنین از ی ییرعین را ن ،ار.،
 .6ایر ب ن االیرین عبیرت است از اینکه اسبیب قریبه فش به قدرت انهین اسابیب
بش ده آن (یینند آالت ا ،ات جوارح اعضی قو ) به قدرت مدا سبحین حیصا
فش به ی موع این  ،قدرت یحقق عو.،
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 .7یقصو ،از ایر ب ن االیرین آن است که برمش از اع یء (افشیت تکل فاش) باه امی ایر
انهین برمش ،یگر (صحت یرض نو ب ادار یینناد آن) باه غ ار امی ایر ا اقاع
یشعو.،
 .8تفویضش که ،ر ر اییت نفش عده تفوین ایر ملق رزق تدب ر عیلم باه بنادگین
(آن گونه که غمت به ائمه عل هم الهم نهبت یش،ا،ند) است.
، .9یدگیه ی ییر عمیه ی لهش که آن را برگرفیه از ر ایایت یاش،اناد :جبار ینفاش
جبر است که اعیعره ،یگر جبریه به آن قیئ بو،ند تفاوین ینفاش تفویضاش اسات
که یشی له یدعش آن بو،ند .ایی ایر ب ن االیرین آن است که برا هدایتهی توف اقهاییش
که از جینب مدا ییشیت به انهین عنییت یشعو ،یدمل یش ،ر افشایت ا قیئا عاویم باه
گونها که به حد ال یء نرسد چنینچه بیید مذالن ا را یوثر ،ر ان ی گنیهاین بادان م باه
گونها که امی یر را از انهین سالب نکناد ایان یشناییش اسات کاه انهاین ،ر حایالت
گونیگون ،ر ،ر ن مو ،یشییبد.
 .10احیمیت ،یگر که ،ر یشنی ایر با ن االیارین جاو، ،ار ،از برماش ر ایایت
یشتوان به ،ست آ ر ،این است که یقصو ،از نفش تفوین نفش اگذار امی ایر ایای باه
یر ،نصب ا توسا یر ،همچن ن اگذار احکی عرعش به آنین است تی بیوانناد بای
اسیحهین حکم عرعش را به ،ست آ رند (همین .)213-200 :2
نظرات مو ،ق ی
بنیبراین عمیه ی لهش عم ه بر تیک د بر نفاش جبار بار نفاش تفاوین یشی لاش ن ا
همت گمیر،ه بی یطیلشه ،ق ق اقوات ییقدیین بر مو ،سشش کر،ه است بهیارین تحل ا
،ر یشنی امی یر را به ،ست ،هد، .ه احیمیت ،ر یشنای ایار با ن االیارین یفهاو
امی یر ب ین کر،ه است مو ، ،احیمیت را یذیرفیه استه یکاش آنکاه ایار با ن االیارین
عبیرت است از یدمل ت هدایتهی توف قهییش کاه از جیناب مادا ییشایت باه انهاین
عنییت یشعو ،یی مذالنش که گریبینگ ر ا یشعو ،به گونها که به حد ال ایء نرساد
،یگر نصب ایی جش احکی عرعش بد ن آنکه آنین را ی بور به ان ی آن کر،ه بیعاد.
یشنی ا ت را به عنوان ،یدگیه ی ییر یشنای  ،را باه عناوان احیمایلش ،ر یهایله
امی یر ب ین کر،ه است .بی این حیت ،ر یهیله اسیطیعت بی جریین زراره هماراه عاده آن
را صرفی قب از فش انگیعیه است.
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بی توجه به اصطمح جبر ،ر ر اییت کلمیت ییکلمین عصر حضور تقیبلش کاه با ن
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یرحو ف ن کیعینش ایی ،ر چندین کییب از کییب هی فرا اناش کاه تاد ین کار،ه
است به بح از جبر تفوین ایر ب ن االیرین یهیله ملق اعمایت یر،امیاه اسات ،ر
غیلب این تیل فیت  ،ر یکر، ،ر بح جبر تفوین را ،ر یدار تحق اق برعامر،ه آن را
تقریبش از ایر ب ن االیرین ،انهیه است .یک تقریاب تقریباش فلهافش اسات کاه آن را از
یحقق ووسش ،ر رسیلة الشلم ات ایذ کار،ه (فا ن کیعاینش  )537 :1 1406یار ر
،ا،ه است اگرچه آن را نپهندیده است ایی آن را ن ،یاک تار باه فهام ،انهایه اسات
تقریبش ،یگر تقریبش عرفینش ی ی به اه س ر سلوک کشف عاهو ،اسات کاه
آن را از صدرالمییله ن اسیی ،یدر همهر مویش آیومیاه -چنینچاه ،ر کیاب ی یلاف
مو ،یس از ذکر این یشنی از ایر ب ن االیرین باه کام ا ،ر عاواهد الربوب اه اسیشاهی،
یشکند -آن را ن ،یک تر به حق به ،ل ی چ دگشا  ،رتار از فهام انگیعایه اسات
(ف ن کیعینش 537 :1 1406ه 271 :1 1418ه 412 :1 1428ه .)109 1425
ض ی ملقب به محسن و فیض(1 091-1 007ق) ،فقیه ،متکلم ،محدث ،فیلسوف و عارف نام ی
 .1محمد بن مرت
قرن یازدهم ،در شهر کاشان متولد شد و پس از استفاده از محضر نوران ی بزرگان ی چون شیخ بهائ ی ،سید ماجد
بحران ی و سید محمد باقر داماد در اصفهان و شیراز ،به اصحاب درس صدرالمتالهین در قم پیوست و سپس
همراه او به شیراز بازگشت و در اواخر عمر شریف خویش در شهر محل توللد خلود رحل اقاملت افکنلد .در
میان این اساتید ،ب ی شک بیشترین تاثیر او از صدرالمتالهین بوده و بنابراین او را باید از اصحاب مدرسه اصفهان
ض هل ی سعیدقم ی از
محسوب کرد.ع المه مجلس ی ،سید نعمتا ل جزائر ی ،محمد و احمد دو فرزند فیض و قا
جمله شاگردان مکتب درس ی او بودند و آثار فراوان ی چون واف ی در حدیث ،صاف ی در تفسیر ،مفاتیح الشرائع
در فقه و علم الیقین و عین الیقین درک الم از او به یادگار باق ی مانده است.
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آن تفوین ،ر ر اییت ای ی ،عده است احیمیت  ،عمیه ،ر یشنی ایار با ن االیارین
صح ح به نظر نمشرسد .ایی احیمیت ا ت ن که آن را به عنوان ،یدگیه ی یایر ماو ،ب این
کر،ه است نیوانهیه است یشک فهم یشنی امی ایر رابطاه ارا،ه انهاین ارا،ه مادا
ییشیت را ح کند .بر وبق این یشنی اگرچه یشنی صح حش از جبر تفاوین باه ،سات
،ا،ه عده است ایی چگونگش نقش ایفی کار،ن توف قایت ماذالن های الهاش ،ر افشایت
انهین ارتبیط ارا،ه الهش ارا،ه انهینش ،ر افشیت امی یر انهاین ر عان ن هات .یرحاو
عمیه ی لهش اگرچه به موبش آراء گذعیگین را نق کار،ه اسات لکان باه ماوبش آن را
نقد تحل نکر،ه است .همچن ن توض ح ندا،ه است که یشنی ی ییر ا از ایر با ن
االیرین امی یر چگونه از اعکیالتش که به اقوات ،یگر ار ،است ن یت ییفیه است.
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به گفیه یرحو ف ن از سویش هر آنچه که ،ر این عیلم یوجاو ،یاشعاو ،بای هماین
ه ئت زیینش قب از جو ،آن ،ر عیلمش فوق آن یقدر گشایه اسات از ساو ،یگار
مدا ییشیت بر همه یمکنیت قی،ر است ع ئش از یصلحت علم قادرت ای ای ،ا _بای
اسطه یی بد ن اسطه_ میرج ن هت اال بی یبدا ک باو،ن ینیفایت مواهاد ،اعات.
بنیبراین هدایت ضملت ایمین کفر م ر عر نفع ضر ایور ییقیب همگاش باه قادرت
تیث ر علم ارا،ه یش ت مدا ییشیت بیزگشت یشکند حیت یی بیلذات یی بیلشرض.
بی این ا صیف ر عن یشعو ،که اعمیت رفییر آ،یاش ن ا یینناد ،یگار یوجاو،ات
افشیت آنین به قضیء قدر الهش صورت یذیرفیه باه هما ن ،ل ا صاد ر آن از ا اجاب
یش بیعد .بلاه صاد ر افشایت از انهاین از یها ر ارا،ه ا،راک حرکایت ساکنیت انهاین
یشگذر ،برا رس دن آن فش تقدیر عده به جاوب صاد ر آن از انهاین ایان ایاور
انهین ،یگر اسبیب) ن بیید حیص عوند یوانع هم یفقاو ،عاوند
(ارا،ه تفکر ت
اال آن فش ،ر ح ایینیع بیقش مواهاد ییناد .از ایان ر فشا انهاین امی ایر باو،ه
جوب آن ینیفیتش بی ایکین آن ندار.،
از ورف ،یگر چون فش انهین بی امی یر ا صی،ر یاشعاو ،امی ایر ن ا یینناد هار
سبب ،یگر (ارا،ه ا،راک علم تفکر  )...باه فشا مادا ییشایت یحقاق یاشعاو ،اال
یهیل تهله ارا،ات یش یت تی بش نهییت مواهد بو ،یشلو یاشعاو ،کاه یشا ت
ارا،ه انهین تحت قدرت ا ن هت ،ر یش یش یضطر استه چاون افشایت یای گرچاه باه
امی یر یش ت یی صی،ر یش عوند به ،ل آنکاه مادا ییشایت باه یای قاوت قادرت
اسیطیعت عطی فریو،ه است به گونها که اگر ب واه م ان ی یاش،ها م اگار ن اواه م
ان ی نمش،ه م ایی یی به گوناها ن های م کاه اگار ب اواه م ب اواه م اگار ن اواه م
ن واه م بلکه نیگ یر بیید یش ت یی به یش ت مدا ییشیت ینیهش عو .،از این ای ر عان
یشعو ،که انهین ،ر ع ن امی یر ی بور است به تشب ر ،یگر ی بور است ی ییر بیعد.
از نظر ا آنین که تنهی به اسبیب قریبه نگیه کر،ه آن را یهیق ،ر تیث ر ،یدهاند باه
تفوین قیئ عده آنین که به سبب ا ت عطف نظر کار،ه از اسابیب قریباه قطاع نظار
کر،هاند قوت جبر را برگ یدهاند حیت آنکه هار  ،نگایه ب مایر اسات نظار صاح ح آن
است که از ورفش همه اعمیت به مدا ییشیت اضیفه عو ،از ورف ،یگر تایث ر انهاین ،ر
اعمیلش ن یمحظه گر ،،تی یشنی ایار با ن االیارین یحقاق گار( ،،فا ن کیعاینش
537 :1 1406ه 277-272 :1 1418ه 412 :1 1428ه 110 1425ه 378 1423ه
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از یطیلب گذعیه ر عن عد که ،ر کلمیت یرحو ف ن کیعینش ،ر یهایله امی ایر
ایر ب ن االیرین عیهد حضور تای تمای یفایه م فلهافش یاذیر یباینش فلهافش
عرفینش ههی م به وور که این یهیله کمیش کاییم رنا فلهافش عرفاینش باه ماو،
گرفیه است.
یرحو ف ن کیعینش به تبع فمسفه یشیقد است هر فشلش که انهین ان ی یاش،هاد
آن را ارا،ه یشکند ایی این ارا،ه ا نیعش از ارا،ه یش ت الهش اسات باه تشب ار ،یگار

تبیین مقایسه دیدگاه عالمه مجلسی و فیض کاشانی در آموزه اختیار  /رضا برنجکار -ابراهیم توکلی مقدم

،ر برمش از کییبهییش تقریبش عرفینش ی ی اها کشاف عاهو ،ن ا ارائاه
،ا،ه آن را ن ،یک تر به قوت حق انگیعیه است که بر وبق آن همین گونه کاه حق قات
احده الهش ،ر ع ن بهیوت احدیت جییع همه حقیئق بی ،رجیت یراتب ی یلاف آن
است یوجو،ات بی همه کثراتشین جهت حادتش ،ارناد تماییش افشایت جهات حادتش
،ارند که به حق ینهوب است هر گونه فشلش که ،ر عیلم جو ،ان ای یاشیاذیر ،فشا
مدا ییشیت یحهوب یشعو .،از این ر اگر فشلش به عبد نهابت ،ا،ه یاشعاو، ،رسات
به ا ست کاه اگرچاه ایار ییحقاق ،ر
است لکن زان آن زان نهبت جو ،تش
اقع است ایی عینش از عو ن بیرییشیلش لمشها از لمشیت ا ست .ر عن است که ،ر ایان
صورت اسنی ،افشیلش که از انهین صورت یشیذیر ،به مدا ییشیت اسانی ،حق قاش اسات
(ف ن کیعاینش 416 :1 1428ه 109 1425ه 380 1423ه ووساش )505 1341 ...
چون همه افشیت ،ر فش ا یهیهلک ههیند (=توح د افشیلش) همین گونه کاه هماه ذ ات
،ر ذات ا همه صافیت اساییش ،ر صافیت ا یهایهلکند (=توح اد ذاتاش صافیتش)
(ف ن کیعینش 429 :1 1428ه ووسش .)505 1341 ...
سپس به تم د از این قوت یر،امیاه آن را ایار با ن االیارین مواناده اسات
چون به اعیقی ،ا ایر ب ن االیرین به یشنی ترک بش از جبر امی ایر یای نفاش هار  ،یای
امی یر نیق ،اعین یی امی یر باو،ن از جهیاش جبار باو،ن از جهیاش ،یگار یای
یضطر بو،ن ،ر حیت امی یر ن هت بلکه یرا ،از ایر ب ن االیارین آن اسات کاه انهاین از
همین ح که ی بور است ی ییر است از همین ح که ی ییر است ی بور اسات
به عبیرت ،یگر امی یر ع ن اضطرار ا ست (ووسش .)506 1431 ...
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مدا ییشیت ارا،ه یشکند یش یش بر این تشلق یشگ ار ،کاه انهاین ارا،ه ان ای فشا
میصش را ،اعیه بیعد .هر چند بر ممف ،یگر فمسافه امی ایر را باه صاحت فشا
ترک یشنی کر،ه است ایی بی قبوت یضطر بو،ن انهاین باه یشا ت ارا،ه هاییش کاه ،ار،
تصویر صح حش از امی یر ایر ب ن االیرین به ،ست ندا،ه است .به عبیرت ،یگر بر وباق
این ،یدگیه قرار گرفین ارا،ه یش ت انهین ،ر سلهله عل ان ای فشا انهاینش بایز بای
الفیظ است چون انهین ،ر این ارا،ه یش یش یضطر است آن چه را ارا،ه یشکند کاه
مدا ییشیت ارا،ه کر،ه است.
تقریب عرفینش ا از ایر ب ن االیرین امی یر ن کییم از کم  ،ر افیی،ه یبینش بار
یبینش عرفینش است که علم عرفین ییکف بررسش صاحت ساقم آن یاشبیعاد هرچناد
فیرغ از صحت عد صحت یبینش یذکور ایان ،یادگیه یشاک جبار تفاوین را حا
نکر،ه است .امی یر ،ر ع ن اضطرار اضطرار ،ر ع ن امی یر ی بور بو،ن انهاین از هماین
ح که ی ییر است ی ییر بو،ن از همین ح اضاطرار کلمایتش اسات کاه فهام آن
برا ایثیت نگیرنده که ت ربه کشف عهو ،ندارند قیب یذیر ن هت.
نتیجه
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بدین ترت ب عل رغم اینکه ییکلمین امی یر بو،ن را باه یشنای آزا ،ارا،ه ناه
صرفیً ارا ،بو،ن ی ،انند ،ر تشریف امی یر آزا، ،ر فش ترک را ذکار یا کنناد
(صحه الفش الیرک) بیلیبع ارا،ه آزا ،را از عموت ضار رت عل ات مایرج یا ،انناد
(عمیه حلش  )308 1413ییکلم_ف لهوف هی یدرسه اصفهین ضار رت عل ات را بار
ارا،ه انهین ن حیکم کر،ه امی یر بو،ن را باه یشنای ارا ،باو،ن تفها ر یا کنناد
(برن کیر  )132 1391که سبب ن ،یکش ،یدگیه آنین به جبر عده است.
بنیبراین ،ر س ر تطور یفهو امی یر ،ر یدار کمیاش اییی اه ،ر یدرساه اصافهین
جریین عق گرا ب ش از هر زیینش به فلهفه عرفین ن ،یک عاد .اگار ،ر یدرساه حلاه از
برمش از اژگین براه ن عقلش فلهفش ،ر تب ن ،یدگیه امی یر یی ر، ،یادگیه رق باین
بهره گرفیه عد ،ر یکش از  ،جریین غیلب یدرسه اصفهین کم رنگش کییم فلهافش باه
مو ،گرفت، .ر یهیله امی یر ییکلمین این جریین  ،تقریب فلهافش عرفاینش از یفهاو
امی یر به ،ست ،ا،ند که از آن بو جبر اسیشمی یشعو .،اگار ،ر یدرساه حلاه انهاین
فیع قریب مدا ییشیت فیع بش د ،انهیه عد ،ر جریین عق گرا یدرساه اصافهین
امی یر بو،ن به ارا ،بو،ن تفه ر عد تک تک ارا،ه های ج ئاش انهاین ،ر افشایلش
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یشلوت ارا،ه مدا ییشیت انگیعیه عد، .ر تقریب عرفینش این جریین ن کمکاش باه حا
یشک جبر اثبیت امی یر نکر.،
،ر ،یگر جریین این یدرسه عمیاه ی لهاش ،ر یکاش از  ،تقریاب ماو ،ایار با ن
االیرین را به یشنی عد ی بور بو،ن انهین ،ر افشیت مویش از ساویش رهای نباو،ن ،ر
اسیحهین یینناد آن یشنای کار،ه از ایان
انی یب ایی عم به احکی از ر ق ی
ر ی ر یدرسه بغدا ،به عمیر یشآید، .ر تقریب ،یگر که از این یهیله باه ،سات
،ا،ه است آن را به عنوان ،یدگیه برگ یده ب ین کر،ه است امی یر ایر ب ن االیارین باه
نقش ،اعین هداییت توف قیت مدا ییشیت ،ر افشیت انهین به گونها که به حاد ال ایء
اضطرار نرسد یدمل ت ،اعین مذالن مدا ییشیت ،ر ان ی یشص ت ترک ویعات
تی حد که ین ر به این نشو ،که ا قی،ر بر فش یی ترک نبیعاد تفها ر عاده اسات از
این ر یفهو جدید از این آیوزه به ،ست ،ا،ه است .هر چناد ،یادگیه فمسافه ،ر
وولش بو،ن ارا،ه مدا انهین ،یگار ،یادگیه های رائا را برنییب اده اسات ایای ماو،
تفه ر از چگونگش این رابطه به ،ست ندا،ه است.
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