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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  41، شماره مسلسل 4931تابستان ، هفتمسال 

 

 رابطة مشيت الهي در هدايت و اضالل با مسئلة اختيار انسان:

 )مقايسة نظر محمدحسين طباطبايي و محمدباقر بهبودي(

 
 
 

 92/4/92تاريخ تأييد:  5/9/99تاريخ دريافت:  

 مژگان سرشار    

 زهرا محمدی

مطالعه در پي بررسي رابطة مشيت خدا در امر هدايت يا اضالل انسان با  اين

مناسب و نوين بررا   پاسخي مشيت انسان است و هدف از نوشتار حاضر يافتن 
دعوا  ديرينة جبرر و اختيرار انسران اسرتن ايرن نوشرتار بره شريو   و ري ي و          

بور  نوشرتار   پرردازدن مورور    ا   رفا با نگرشي قرآني به اين مسئله مي مقايسه
رو يافتن  عري ي مناسب برا  مشيت خدا و در كنرار آن بيران نرور ار برا       پيش

چنين، نگارنده به دنبال يافتن م هرو  انن   مشيت انسان با خواست خدا استن هم
 -هرا  خدا در مشيت او و نقش مشيت خدا در القا  ايمران يرا شرره بره انسران     

نگارنده مودوديت اين مطالعره را  استن  -عنوان اهم مصاديق هدايت و اضالل به

ديگرر    ، واز دو جهت در نظر دارد: يكي مشيت الهي در امر هدايت و اضرالل 
بيان آن از منظر دو دانشمند معا ر: مومدحسين طباطبايي و مومدباقر بهبود ن 

پژوهش  صور حيطة اختيار بشر بر اسرا   عريرم مشريت     اينها   يافته  از اهم

                                                 
 الهياات و للفا، ،    ۀر دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكداستاديا

 .گروه علوم قرآن و حديث
       كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث؛ دانشاگاه آزاد اساالمي، واحاد علاوم و تحقيقاات

 الهيات و للف، . ۀتهران، دانشكد
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هرا    كه اگر مشريت را عبرارت از نروامي  و فرمرول     خدا است، به اين  ورت
، زمراني مشريت خردا بره منصرة      -گونه كه بهبود  گ ته است آن -طبيعت بدانيم

اراد  چره  رسد كه با قوانين طبيعت همراه و همگا  شودن در هر حرال،   ظهور مي
آدمي همگا  با قوانين طبيعت باشد و هردايت يابرد و چره راه اضرالل در پريش      

ان در چهارچوب قوانين طبيعرت آزاد اسرت كره آن را كشرم كنرد و،      گيرد، انس
مطابق با خواست آفريننده، به كار بندد يا از آن رويگردان شودن امرا اگرر مشريت    

را، بنا به  عريم طباطبايي، به دو  رورت  كرويني و  شرريعي در نظرر گيرريم،      
خدا هدايت و اضالل الهي در بخش هدايت و مشيت  شريعي بر اسا  حكمت 

گيرد و انسان، از رو  اختيار، يا خواست خود را با خواست خردا يكري    قرار مي
كند يا برعك ، اما در حيطة مشيت  كويني، انسان مجبور به پيرو  از قواعد  مي

و نظا  سبب و مسببي است كه امور شررعي چرون هردايت و اضرالل را شرام       
 شودن   نمي

مشريت انسران، هردايت، اضرالل،     جبر، اختيار، مشيت الهري،   واژگان كليدي:

 طباطبايي، بهبود ن 
 

 طرح مسئله

كنرد و هرر    گويند: خدا هر كه را بخواهد گمراه مي در قرآن، آيا ي با  أكيد مي

 4؛ نبرهنيم::  131؛ آل عمرهن::  312ر.ك. بقره::  :براي نمونه  )كندن  كه را بخواهد هدايت مي

شر را نيز بره خواسرت خردا    ا  عزت دادن و به نلت نشاندن ب چنين، آيه هم (32و

دهد كه برخري افرراد شرره     مشابه آنها آيا ي خبر مي (32)آل عمهن:: كندن  معلق مي

يرا برخري    (44)بهني نمونه، ر.ك. ننعام: دادند  خود و پدران خود را به خدا نسبت مي

كننردن   ديگر ايمان انسان و اطاعت از رسوالن خدا را به رخصت الهي موكول مري 

)ر.ك. دا رسوالن را فرستاده است  ا مردمان از آنران اطاعرت كننرد    در حالي كه خ

هرا در براب    ن اكنون اين مسئله مطرح است كه ايرن گرزار   (24؛ نسرا::  111يونس: 
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مودوده و ميزان خواست خدا در هدايت يا اضالل انسان چگونه با اختيار و، بره  

 عبارت ديگر، با مشيت انسان سازگار است؟

 
 مقدمه 

به دنبال جوابي نو برا  ح  مسئلة جبر و اختيار انسان استن بررا    اين مقاله

هايي مانند خواست  ها را بيابيمن سؤال ح  اين مسئله الز  است جواب اين پرسش

هرا را   خدا چه معنا  قاب  لم  و دركي دارد؟ چرا و چگونه خدا بعضي از انسان

مشريت خردا دارد؟    ا  برا  كند؟ مشيت انسان چه م هومي و چره رابطره   گمراه مي

كند و اگر نخواهد، او  اگر خدا بخواهد، انسان را هدايت مي»چنين، اين جمله:  هم

چه معنايي دارد؟ مگرر انسران در زنجيرر اسرارت مشريت خردا       « كند را گمراه مي

خواسرت خردا چنرين    »و « خدا چنين خواسرت »است؟ اساساً مشيت خدا به جز 

، دقيقاً يعني «خدا چنين خواست»ت بگويم ، چه معنايي دارد؟ شايد بهتر اس«نبوده

ا  دارد؟ اگرر خردا    چه؟ خواست من با خواست خدا چره فرقري يرا چره رابطره     

فرسرتد،   رو، آنران را مري   ها رسوالن را اطاعت كنند و، از ايرن  خواهد كه انسان مي

ديگر چرا برا  اطاعت از رسوالن بايد از خود رخصت بگيرد؟ خدايي كره همرة   

مغ رت و بهشت خود فراخوانده است، چرا برا  اين دعروت از   مرد  را به سو 

بره   -بره گرزار  قررآن    -يرا چررا خداونرد    (331)ر.ك، بقره::  گيررد؟   خود انن مي

دست  (113)ر.ك. بقه:: دهد كه به مرد  زيان و آسيب برساند؟  جادوگران اجازه مي

ودن او چره  آخر، اگر انسان اسيرِ خواست خداست، ديگر اختيار انسان و مسئول ب

 م هومي دارد؟

ا  كليد  است، شايد بتوان  واژهها  فوق  در  ما  سؤال« مشيت»جا كه  از آن

م هو  مشيت خدا و انسان دامنة اختيار بشر را از نظر قرآن مطالعه دقيق با بررسي 
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كردن مشيت الهي و هدايت و اضالل انسان، و خواست و اختيرار بشرر از امرور     

س ه، موققان و سپ  م سران مسرلمان از گششرتة دور  را    است كه متكلمان، فال

؛ 1/324: 1322؛ اليمجري،  4/141:  1221)جهجاني، اندن  كنون كم و بيش به آن پرداخته

-1/321: 1114؛ دغرم:،  11: 1222؛ حلبري،  133: 1222؛ شههستاني، 144-142تا:  بلخي، بي

ن  وقيرق،  نهرا بره    اما جهت مودود كردن حيطة اي (1/11: 1221مهه،  ي؛ سعمد323

 هرا   بررسي و مقايسة آرا  مومد حسين طباطبايي و مومدباقر بهبود  ني  آيه

هرا  مربرو  بره مشريت الهري را پوشرش         رين آيره  پرداخته شد كه مهميادشده 

كنندن گ تني است كره   دهند و اختيار انسان و هدايت يا اضالل او را مطرح مي مي

از آرا  نامبردگان را ندارد و  نها با كنار هم  يك نگارنده قصد بر ر  دادن به هيچ

ها  خود استن اين مقالره   قرار دادن اين آرا به دنبال يافتن پاسخي نو برا  سؤال

ها  كالمي كه موققان  اكنون بررا  حر  دعروا  جبرر و اختيرار       برخالف بو 

سان و اند، با نگرشي  رفاً قرآني، ابتدا به  عريم مشيت خدا، مشيت ان دنبال كرده

پردازد و، سپ ، رابطة مشيت خدا را با اضالل يا هدايت  رابطة آنها با يكديگر مي

 كندن  ها دنبال مي انسان

يكي از موورها  مورد  أكيد قرآن برحشرداشتن بشر از شره و از اين گمان 

)بهني نمونه، است كه رخداد  در جهان از علم، قدرت يا مشيت خدا بيرون استن 

نيز از  عابير پربسرامد قرآنري   « مَّا يَشاء»و « مَنْ يَشاءُ»، «شاء» عابير  (44ر.ك. مائرد::  

رو، مسلمانان غالباً برآنند كه اگر  از اين : ذيل شا: و يشا:(1224)ر.ك. عبدنلباقي، استن 

شودن بنابراين، الز  است  صور درستي از  امر  را خدا نخواهد، در عالم واقع نمي

 اين اعتقاد به دست آيدن
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 شناسي مشيت  مفهوم

، و برخري از  «شراء »مصدر از   (2/312: 1414)فهنيمدي، را خلي  « مشيت»كلمة 

بره معنرا  اراده،   اندن در هرر دو  رورت، مشريت را     دانسته« شيأ»لغويان از ريشة 

 (1/112: 14131منظرور،   )ر.ك. نبر  انرد   آهنگ چيز  كردن يا خواستن درنظر گرفتره 

 ا اشاره به اين روايت: ]فرد  يهود  به پيامبر اسال  ، ب(1/141: 1414)زبيد  

، فأمرهم النبي  رلي  ئتُشركون فتقولون: ما شاء اهلل و شِإنكم  نشرون و  ُ»گ ت:[ 

، امرا  (21-21: 1413)ر.ك. عسكهي، ، «ئتُاهلل عليه و سلم بأن يقولوا: ما شاء اهلل ثم شِ

ده را  صميم از سر اختيرار برر   ه و مشيت، ارادار ر  در فرق بين ا با  عريم دقيق

دهد كره   انجا  يا  ره عملي دانسته است كه اخص از مشيت استن و  نشان مي

مشيت سرآغاز  صميم بر انجا  عملي است، عزمي بر انجا  عم  كه هنوز موقرق  

نشده است و اراده عز  موقق است پ ، ممكن اسرت كسري امرر  را بخواهرد     

نكندن به اين  ر يب، نسبت مشيت بره  « اراده»را )مشيت( اما به هر دلي  انجا  آن 

 روان نتيجره گرفرت كره در      اراده نسبت ضعم به قوت استن با اين  عريم، مي

اسرباب و  « مشيت» واند مراد از  شود و مي گير ِ خا ي لواظ نمي مشيت، جهت

 مقدمة اراده باشدن 
 مشيت الهي 

يني و  شرريعي در  بررا  خردا دو نرور مشريت  كرو      (12/14ترا:   )بيطباطبايي 

اللَّهُ يبْسُرُُ الررْزْقل لِمَرنْ يشلراءُ     »را مثالً در « يشاء»گيردن و   عابير  مانند  نظرمي

دهرد و  نرگ    ]؛ خداوند برا  هر ك  كه بخواهد روز  را گستر  ميننن« وَيقْدِرُ

داند كه به مشيت  كويني يعنري نظرا     واسطه مي ،  عبير  بي(32: رعدگرداند ) مي

 (14/11و  12/244و  2/231تررا:  )ر.ك. طباطبررايي، برريو علرر  اشرراره داردن اسررباب 

بر اين باور است كه مراد از خواست  كويني اين اسرت   (12/321تا:  )بيطباطبايي 
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كه خدا بنا برر مصرالوي اشرياء را ايجراد كررده اسرتن از نگراه او، ايرن مشريتِ          

ستن از ايرن منظرر، هرر    ناپشير غيرقاب  دخالت انسان و از شئون الوهيت ا  خلم

نور  صرفي در موجودات متعلق به خداوند و از نرور  صررفي اسرت كره مالرك      

حقيقي در مملوه خود داردن در مورد مشيت  شرريعي، طباطبرايي برر ايرن براور      

است كه خواست  شريعي خداوند قاب  عصيان يا اطاعت است؛ و موقرق شردن   

هرا   الهي است، در اختيار انسران ها   خواست خدا، كه عبارت از همان امر و نهي

استن گ تني است كه به باور طباطبايي،  وجه به مشيت  شريعي يكري از عوامر    

هرا اسرتن برا نظرر بره  عريرم مشريت         مهم در ار با  با هدايت و اضالل انسران 

 كويني، چندان مشخص نيست كه طباطبايي دقيقراً ايجراد كردا  اشرياء را جرزو      

آيد، ايجاد همره چيرز در    مي و چنان كه در ادامة مقاله ن ظاهراًداند مشيت الهي مي

 گيردن  اين  عريم جا  مي

ن يسرت بند  برا  مشيت قاير  ن   قسيماين به  (1: 1212)اما مومدباقر بهبود  

دهد: مشيت الهي عبارت از همران   و   نها يك  عريم برا  مشيت خدا ارائه مي

رودن به گمان و ،  ه شمار مينوامي  طبيعت است و ابداعي از نات اقد  خدا ب

ا  از مشريت    روان جلروه   ها  شيميايي و فيزيكري را مري   در اين  ورت، فرمول

دهرد   خداوند درنظر گرفتن بهبود  بر آن است كه هرچه در عالم طبيعت رخ مي

ها  طبيعي است و خداوند قروانين طبيعرت را بره خرود       ها و ان عال نتيجة فع 

مربو  به عالم امر است و عالم خالق زاييد  همرين  خود به وجود آورده است كه 

بنابراين  عريم، مشيت خدا دقيقاً  (14/13تا:  )مقايسه كنمد با: طباطبايي، بيابدار است 

به اين  ر يب، بره نظرر بهبرود ، خواسرت و مشريت الهري ماننرد         1يعني طبيعت

                                                 
هااي   اسرارشاان از جلاوه   ۀا هما القدس، مالئك  و جن را ب . بهبودي موجوداتي مانند روح1
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 او ي كه خواست و مشيت انسان انتخابي و اراد  نيستن اين  عريم به معنا و  

نيرز   (24-1/22تا:  )بي راستن طباطبايي  ابوهالل دربار  مشيت و اراده گ ته نزديك

گ ته است كه  قدير نظا  اسباب و علر  عراد  در جهران    «  قدير»در بيان معنا  

شود، ولي نا  آن را مشيت نگشاشته استن ظاهراً، طباطبايي در  طبيعت را شام  مي

كنرد، امرا    سبب و مسببي جهان آفرينش  وجه مري ا  نظ ، بهموارد  شبيه اين ما  

د دست آخر دخالت خدا ارآيد، برخالف بهبود ، در  ما  مو كه در ادامه مي چنان

كه امر  اختيار  و بعد از انتخاب انسران  لقري    -را، با  وجه به مشيت يا انن او

اهي مشيت گ (12/322و  1/124تا:  )بيطباطبايي   چنين، داندن هم ، شر  مي-كند مي

 كندن را دقيقاً همان رضا  خدا يا انن او معرفي مي
 مشيت انسان 

دهد كه انسان براسا  خواست خدا  احب اختيار  برخي آيات قرآن نشان مي

 است: 
«. وَمَا تَشَرا:وو:َ ِللارا أَ:ْ يشَرا:َ نللارهو رَلْ نلْعَرالَمِم َ      .لِمَ ْ شَا:َ مِنْكُ:ْ أَ:ْ يسْتَقِم:َ»

و ترا هردن،     بهني يه ير  ن  شرما كره هونيرد بره رن: رنسرد رَوَد،       (34)تكويه:

 پهوردگار جهانما:، نخونيد )شما نمز( نخونيمد هونسد.

براره آورده اسرت: انسران در     در اين (331-31/331و  11-1/14تا:  )بيطباطبايي 

كننرد مگرر    ها اراد  استقامت نمي مشيت خود مستق  از مشيت خدا نيست، انسان

ا بخواهد كه آنها اسرتقامت كننردن بره عبرارت ديگرر، ] نهرا[ اگرر خردا         اينكه خد

خواهندن اگر خدا اراده كنرد كره آدمري عملري انجرا  دهرد،        بخواهد، آنان هم مي

دهردن   كنرد و سرپ  انجرا  مري     آن عمر  را اراده مري   -در وهلة نخسرت  -انسان

                                                                                                                   
  ( 851-851: 1831)ر.ك. بهبودي، داند.  مشيت يا طبيعت مي
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د انسان مورول  و  خبه اراد  انجا  چنين عملي را كامالً (1/41تا:  )ر.ك. بيطباطبايي 

خواهد به خواست خدا نسبت دهيمن  چه را انسان مي پشيرد كه هرآن كند و نمي مي

، در   اوت مشيت بندگان با مشريت الهري، مطلرق و    (124و  1/11تا:  )بيطباطبايي 

ها به قيرود فرراوان را مطررح     نامودود بودن مشيت الهي و مقيد بودن اراد  انسان

كنردن امرا    اد  خدا و انسان را علم و قدرت آنان  لقي ميكند، زيرا سرچشمة ار مي

داند كه چون پر و بال در  مشيت انسان را به معنا  ابزار  مي (2-1221:2)بهبود  

اختيار انسان قرار گرفته است  ا قدرت  ال  بيابد و آزادانه در مراحر  مختلرم   

 هَةٌ فَمَ ْ شَا:َ نتاخَذَ ِللَى رَبِّهِ سَربلملاا ِل:ا يَذِ:ِ تَذْكِ»آزموني زندگي دنيا شركت كندن و  به آية 

]؛ سخن مرا همره پنرد و يرادآور      « وَمَا تَشَا:وو:َ ِللاا أَ:ْ يشَا:َ نللاهو ِل:ا نللاهَ كَا:َ عَلِممًا حَكِممًا

استن اينك، هر كه خواهد راهي به سو  پروردگار  پيش گيرد و شما نخواهيد 

[ (21-31)ديره: ز ديرباز دانرا و كراردان بروده اسرتن     كه خدا بخواهدن خدا ا جز آن

گويد: با  وجه به اين دست آيات،  بهبود  مي (31)نمز ر.ك. تكويه:كندن  استشهاد مي

منظور از مشيت انسان اين است كه هرك  بخواهد راه خدا را پيش گيرد قدرت 

و غير از  و نيرو  الز  را دارد، زيرا مشيت خدا چون بال و پر در اختيار او است

آفرين باشرد، ولري    مشيت خدا مشيت ديگر  وجود ندارد كه نيروبخش و قدرت

 وانند از طريق مشيت خدا  احب مشيت شروند و آزادانره بره سرو  او      همه مي

دهد كه انسران بايرد حردود     حركت كنندن بهبود ، در ادامه، به اين نكته  وجه مي

م و ، عمشيت اشتباه نكندن به زمشيت خدا را بشناسد و آرزو  خا  را با عوام  

درسرتي   رسرد كره از مشريت خردا بره      بشر موقعي به خواست و آرزو  خود مري 

بردار  كند و خواسرتة نادرسرت خرود را برا عوامر  مشريت، يعنري همران          بهره

با  وجه  از مثال حضرت سليمان (211: 1241)ها، اشتباه نگيردن بهبود   فرمول
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انرد  ر سخن مي (22)ص: « يحَ  لجْرِ  بِألمْرِهِ رُخلاءً حَي ُ أل َابَفلسَخَّرْنلا للهُ الرْ»به آية 

ميرزان   ( اين است كه اگر سليمانحَي ُ أل َابَكه منظور از  شخيص درست )

 سرخير  در  وانسرت براد را    گرفرت، مري   فشار هوا را با طول مسير به مقيا  مري 

وَمَا »بيين مشيت انسان در آية رو، بهبود ، در   ماندن از اين بگيرد، وگرنه در راه مي

گويرد: اگرر انسران مشريت خردا را درسرت نشناسرد،         مري « تَشَا:وو:َ ِللاا أَ:ْ يشَا:َ نللارهو 

كارگيرد و، در نتيجه، خواسرتة انسراني    درستي به ها  طبيعي را به  واند فرمول نمي

 او چيز  جز آرزو  خا  نيستن

تي انده،   او ي مهم به چشرم  در  عريم طباطبايي و بهبود ، با وجود شباه

خوردن طباطبايي مشيت الهي را دقيقاً همان طبيعت فرض نكررده، بلكره آن را    مي

داند و برا   وقق افعال انسران، انن و   بخشي از اراد  خدا يا متعلق به اراد  او مي

امر خدا را شر  دانسته است كه همان مشيت خدا استن امرا بهبرود  مشريت را    

نوامي  آن دانسته است كه اگر بره دسرت انسران كشرم شرود،      همان طبيعت و 

انن  (212-213: 1241)يابردن بهبرود     خواست انسان نيز از همان طريق  وقق مي

يابي از اسرار طبيعت، يعني  الهي را در جريان امور همان رخصت  كويني در بهره

 دانردن مرثالً، نرزول فرشرتگان در ركراب      رخصت در مشيت با  عريم خرود، مري  

يعنري همران رخصرت در     (41)قردر:  ها  قردر بره انن خردا     القد  در شب روح

چنين، انن به ضرر رساندن افسونگران به  يابي از عوام  و وساي  طبيعتن هم بهره

 (113)بقره::  « وَمَا يو:ْ بلضَارِّي َ بلهِ مِر ْ أَحَردإ ِللارا بلرنلذْ:ل نللارهِ     »ها از طريق سور در آية  انسان

ور  از اسرار پنهاني عالم طبيعت است، زيرا در غيرر ايرن    بهره همان رخصت در

: 1241)ر.ك. بهبودي،  وانست سور و افسونگر  را موكو  كندن   ورت، خدا نمي

 ر يرب،   ن   سور و اثر آن را، به (1/322تا:  )بيدربار  اين آيه، اما طباطبايي  (212



 

 

 

 
 

 
 

 رابطۀ مشیت الهی در هدایت و اضالل با مسئلۀ اختیار انسان

 

 

 

 

 

 

 

34 

وانهاده استن با اين  بيرين،    به قلدَر و رخصت خدا، و نه مشيت يا انن  كويني او،

دهد كه از قلردَر او بررا     ماند كه چرا خدا به ساحران اجازه مي اين سؤال باقي مي

چنين، چرا طباطبايي ن   سرور را، بنرا برر     ضرر رساندن به مرد  بهره برند؟ هم

 قدر،  كويني دانسته ولي انن در است اده از اين  قدير را  شريعي شمرده استن
 

 شيت انسان با مشيت خدا رابطة م

دربار  نور ار با  بين مشيت انسان و خدا به اين نكتره   (1/43تا:  )بيطباطبايي 

كند كه  ما  رفتارها  انساني امور  است كه مشيت خردا بره آن  علرق     اشاره مي

از طريرق   -خواه شر و خرواه خيرر   -گرفته است، زيرا  ما  كردارها در اين جهان

رو، جريران افعرال آدمري از     پيونددن از اين يعت به وقور مينظا  اسباب و عل  طب

يابند كه انن و امر خدا بره   مجرا  اراد  خدا است، اما اين اعمال زماني  وقق مي

 آن  علق گيردن

در  بيين نور ار با  بين مشيت انسان و خدا به اين آيره   (222: 1241)بهبود  

يقُولُون يَذِ:ِ مِ ْ عِنْدِ نللاهِ وَِل:ْ تُصِبْهو:ْ سَمئَةٌ يقُولُون يَرذِ:ِ مِر ْ    وَِل:ْ تُصِبْهو:ْ حَسَنَةٌ»كند:  استشهاد مي

مَا أَصَابَ َ مِر ْ حَسَرنَةف فَمِر َ     عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِ ْ عِنْدِ نللاهِ فَمَالل يَؤُلَا:ِ نلْقَوْمل لَا يكَادوو:َ يفْقَهوو:َ حَدِيثاا

]پيشرامد[  « ةف فَمِ ْ نَفْسِ َ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنااسل رَسوولاا وَكَفَرى بلاللارهِ شَرهلمدًن   نللاهِ وَمَا أَصَابَ َ مِ ْ سَمئَ

ا  بره   و چون اگرر  ردمه    گويند: اين از جانب خداست، خوبي به آنان برسد، مي

گويند: اين از طرف  وستن بگو: همه از جانرب خداسرتن ايرن     ايشان برسد، مي

اهند سرخني را ]درسرت[ دريابنرد؟ هرر چره از      خو است كه نمي  قو  را چه شده

رسرد از خرود    چه از بد  به  و مي رسد از جانب خداست و آن ها به  و مي خوبي

 وست و  و را به رسالت برا  مرد  فرستاديم، و گواه بودن خدا ب  اسرتن و   

مشريت  كرويني و   « هرچه هست از سو  خدا اسرت »گويد: منظور از عبارت  مي
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نيكبختي  و از سو  خداست اما »بعد :  طبيعت است و جملة ا طالح عوام  هب

به مشيت اختيرار  بشرر اشراره داردن    « رنج و سختي از سو  خودت خواهد بود

هرا برر اسرا  مشريت      كند كه اگرر انسران   گونه  بيين مي بهبود  نظر خود را اين

ت كنند، نبايد سرنوشت نيك و بد را از هم جدا كننرد، بره شرهاد     كويني فكر مي

بختي و بدبختي همه از جانب خدا اسرت و   كه نيك« قُلْ كُلٌّ مِ ْ عِنْدِ نللاهِ»اين جمله: 

كنند،  ها به مشيت بشر فكر مي ربطي به پيامبر اسال  يا ديگران نداردن اما اگر انسان

بايد  وجه كنند كه نيكي و سعادت از جانب خدا است، اما بدبختي و شرقاوت از  

ست، نه ديگران، چنان كه در ادامة آيه آمده استن اين   سير ها ا سو  خود انسان

گيرد كه بررا    از  عري ي نشئت مي ،بهبود ، كه مت اوت از   سير طباطبايي است

مشيت ارائه كرده است؛ به گمان و ، اگر سرعاد ي بررا  بشرر حا ر  شرود، از      

ه سبب به سبب همان مشيت يا ب -بختي را سو  خدا است، زيرا خدا وساي  نيك

هرا و   برا  آنان فراهم كرده است و انسران برا كشرم آن فرمرول     -عوام  طبيعت

كني  وصي  كرده استن اما اگر شر  دامنگيرر مررد  شرود، از    مكاربستن آنها   به

شود كه  سو  خود آنان است، نه خدا يا پيامبر يا هر شخص ديگر، زيرا معلو  مي

ص نرداده و بره كرار    يا  ويح  شخها  طبيعي( ر ها  مشيت )فرمول مرد  برنامه

  (224)ر.ك. يما:: اندن  نگرفته

در نتيجه، بر اسا  نظرية بهبود ، مشيت انسان بدون اراده و مشيت خداونرد  

كنردن   انسان را آفريده، در سرنوشت عمومي او دخالت مي اپشير نيست؛ خد امكان

ر، انسران در  انسان از جانب خدا دارا  اراده و اختيار شده اسرتن برا ايرن   سري    

مشيت خود مستق  از مشيت خدا نيستن اما اراد  خداوند نيز به افعرال اختيرار    

به طور  كه اگر انسان خرود    گيرد،  با قيد اراده و اختيار انسان  علق مي  انسان،
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 كندن نخواهد كار  را انجا  دهد خداوند او را به انجا  آن كار مجبور نمي

مسرئله مشريت انسران نشرده اسرت، هرچنرد       طباطبايي ني  آية فوق متعرض 

)و نمز ر.ك. نبر   باره نق  كرده است  از   سير عياشي در اين روايتي از اما  رضا

رسيدن شرر و   (1/12تا:  )بياما طباطبايي  (42-1/43: 1222؛ بهبودي، 244تا:  بابويه، بي

ا  گيررد و معتقرد اسرت كره  مر      بد  به انسان را به نسبت اعمال آدمي درنظر مي

ن سه خوب هستند و به نسربت كننرد  كرار و هردف شررب او برد  نرا          كارها في

وَمَرا تَشَرا:وو:َ   »با استناد به آية  (142-31/143تا:  )بيگيردن در اين زمينه، طباطبايي  مي

گويرد:   [ مري (21)ننسرا::  ]و  ا خدا نخواهرد، نخواهيرد خواسرتن    « ...ِللاا أَ:ْ يشَا:َ نللاهو

بر مشيت خدا است و  أثير مشيت خردا طرور  نيسرت كره      مشيت بنده موقوف

چنين، مشيت خدا به اين  ورت نيست كه بنده در  مستلز  جبر در بنده شودن هم

اراد  خود مستق  باشد و حتي اگر خدا امر  را نخواسته باشد، انسان هرر كرار    

 خواست بكند پ ، فع  بنده اختيار  است، چون مستند به اراد  خود او استن

اما رابطة مشيت انسان برا مشريت خردا را بره يرك       (214-221: 1241)بهبود  

كند، به اين  ورت كه اگر راننده خواست خود را با  راننده و ا ومبي  او  شبيه مي

 واند از ا ومبير  اسرت اده كنردن     خواست مخترر و مهند  خودرو منطبق كند، مي

ه راننرده هرم از ا ومبير     خطر موقعي است ك گويد: رانندگي  ويح و بي و  مي

خوبي رعايت كنردن   درستي است اده كند و هم مقررات راهنمايي و رانندگي را به به

در اين مثال، خواست خدا در اخترار دستگاه بدن انسان و طبيعت و  ما  قروانين  

طبيعت به خواست مخترر ماشين  شربيه شرده اسرت و رفترار انسران در جهران       

خواه با ساير امور، به نور  عام  راننده با ا ومبير  و   طبيعت، خواه با بدن خود و

مكانيسم آن  شبيه شده استن بنابراين، نور رابطة مشيت انسان با مشيت خردا بره   
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 شودن   رابطة خواست راننده با خواست مخترر و سازنده ا ومبي   شبيه مي
 

 رابطة هدايت و اضالل با مشيت الهي و مشيت انسان 

به   كيك يا مر بُ را « ۀالضالل»و « يض ب«  ،«يَهدِ «  ،«يَشاءُ»د قرآن كلما ي مانن

دهند كه هدايت و اضالل نيز به مشريت   به هم آورده استن برخي آيات نشان مي

؛ 32؛ رعرد:  112و  21 :؛ ننعام312ر.ك. بقه::   )بهني نمونه،اندن  خدا و مشيت انسان مر بُ

عبارت اسرت از نشران دادن   « هدايت»، (2/242تا:  )بيبه نظر طباطبايي  (32نبهنيم:: 

طباطبايي نمودنِ راه را رساندن بره هردف و كرار    ن 1هدف به وسيلة نشان دادن راه

داند و معتقد است كه خدا مطابق سنت خود امور گوناگون را از مجررا    خدا مي

 ا مطلوب و هدف برا  هر   كند، ا  فراهم مي اندازد و وسيله اسباب به جريان مي

 او بخواهد روشن شود و انسان در مسير زندگي به هدف نهايي خود برسدن كه 

باب افعال از مراد  ضرل  بره    « اضالل»و « ضاللت»رشاد، ادر مقاب ِ هدايت و 

رسد و گم كردن  معنا  گمراهي، پيمودن راهي غير از مسير خير كه به مقصد نمي

منظرور،   : ذيل ضلل؛ نب 1414)ر.ك. فهنيمدي، چيز  يا انجا  عملي بدون من عت استن 

طباطبايي برا  اضالل معاني مختل ي بيران   (11/431: 1414،  بمدي، 11/211: 1411

ترا:   )بري كرده است كه البته همگي از نور  شريعي هستند، از جمله مجازات انسان 

، ايجراد  (2/244)يمرا::  ، قوت بخشيدن به دواعي ك ر و عناد آدمي (1/214و  1/12

برگرفتن نعمت رحمت و  وفيق و رها كردن انسران بره    (2/244 )يما:،ضيق  در 

 ن(13/14)يما:: حال خود كه نتيجة آن گمراهي و سرگرداني است 

                                                 
ب  معناي بزرگ كرد، راه راست را نمود و اشاره كرد « هدي»ي  . لغويان اين واژه را از ماده1

    (01/803: 1010؛ زبيدي، 15/850: 1015منظور،   : هدي؛ ابن1013)ر.ك. لراهيدي، اند.  گرلت 
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 رابطة مشيت الهي با هدايت و اضالل 

أَفَلَ:ْ يمأَسل نلارذِي َ  »گويد: منظور از عبارت  مي (221-11/221)ر.ك. يما:: طباطبايي 

اين اسرت كره خداونرد نخواسرته      (21)رعد: « ...للاهو لَهَدَى نلنااسَ جَمِمعًاآمَنُون أَ:ْ لَوْ يشَا:و ن

كرردن   خواست، همره را هردايت مري    است كه مشركان هدايت شوند؛ اگر خدا مي

يت ادهد كه كافران بايد بدانند كه خدا نخواسرت كره آنران هرد     ايشان  وضيح مي

نكرد كه آنان را هدايت و  خداوند هيچ سبب و  سهيال ي فراهم  رو، شوندن از اين

آوردنشان مأيو  شوندن با ايرن   سرير،    موفق به ايمان كندن بنابراين، بايد از ايمان

 وانند بگوينرد: خردا نخواسرت كره مرا       رسد، كه كافران مي بو  جبر به مشا  مي

مَرا أَشْرهَكْنَا وَلَرا    سَمقُولُ نلاذِي َ أَشْهَكُون لَوْ شَا:َ نللارهو  »كه به گزار  آية  چنان  هدايت شويم،

 اندن  همين عشر را آورده (144نعام: )ن« ...آبَاؤُنَا

از سو  ديگر، اگر انسان بتواند عوام  مشيت را در زندگي به خدمت درآورد 

و، به اين  ر يب، خواست خدا را از طريق كشم و اجرا  قوانين به مرحلة اجرا 

 وان امر هدايت يا به ضاللت افكندن او را برا   بگشارد، در اين  ورت، چگونه مي

  خدا با هدايت و اضالل انسان،مشيت الهي پيوند داد؟ برا  فهميدن رابطة مشيت 

 الز  است يكي از مصاديق هدايت و اضالل را بررسي كنيمن

 
 مشرک كردن انسان يا مشرک شدن از سر اختيار 

يكي از آيات قرآن گزارشي دربار  فلس ة شره گروهي از مرد  را چنين نكرر  

 كند:  مي

هَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَرا حَهامْنَرا مِر ْ شَري:إ     سَمقُولُ نلاذِي َ أَشْهَكُون لَوْ شَا:َ نللاهو مَا أَشْ

كَذَلِ َ كَذالَ نلاذِي َ مِ ْ قَبْلِهل:ْ حَتاى ذَنقُون بَأْسَنَا قُلْ يَلْ عِنْدَكُ:ْ مِ ْ عِلْ:ف فَتُخْهلجوو:و لَنَا 
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كساني كه شهك آوردنرد   (144)ننعام:  .ِل:ْ تَتابلعوو:َ ِللاا نلظا ا وَِل:ْ أَنْتُ:ْ ِللاا تَخْهُصوو:َ

هونسرد، نره مرا و نره پردرننما: شرهك        به  ودي هونيند گفرد: نگره هردن مري    

كهدي:. كسراني ير: كره پرم  ن       آوردي: و چمزي رن ]هودسهننه[ تحهي: نمي نمي

تا عقوبد ما رن چشمدند.   گونه ]پمامبهن: هود رن[ تكذيب كهدند، آنا: بودند يمم 

آ: رن بهني ما آشكار كنمد؟ شما جرز ن  گمرا:    بگو: آيا نزد شما دننشي يسد كه

 گويمد. كنمد و جز دروغ نمي پمهوي نمي

)برهني نمونره، ر.ك. بقره::    با مطالعة اين آيه يا آيا ي از اين دست كه كرم نيسرتند   

 روان   رسد كه چگونره مري   ؛ اين پرسش به نهن مي(42؛ يس:1؛ نحل: 112نعام: ن؛ 344

فكندن انسان و  أثير وراثتي يا مويطي بر ايمان ا  گمراهي منكر خواست خدا در به

 يا شره او به خدا شد؟

گويرد: مشرركان عصرر     در مورد اين گرزار  مري   (12-14/13تا:  )بيطباطبايي 

با اشاره به   اندن و ، پيامبر اسال  از مسئلة مشيت الهي سوء است اده و مغالطه كرده

ان نخواسرته و مشرركان را   ك  ايمر  مشيت  كويني خدا، آورده است: خدا از هيچ

هم مجبور به  ره شره نكرده استن به نظر او، مراد از خواست  شرريعي خردا   

ويژه در زمينة امر به  وحيد و نهي از شرهن ايرن  بيرين    به  اوامر و نواهي او است،

كند كه منظرور از اضرالل الهري در زمينرة مشرره       گرچه كه  ا حدود  معلو  مي

چنران پاسر     نو  به خواست  كرويني خردا اسرت، هرم    كردن از نور  كويني و م

گويد:  در ادامه مي (13/12تا:  )بيچنين، طباطبايي  دهدن هم پرسش مورد نظر را نمي

شرودن   گاهي به سبب سالمت فطرت انسان  وفيق )هدايت الهي( نصيب آدمي مي

بره  شود و دلش از حق  اما اگر  وفيق با آدمي يار نشد )اضالل(، از راه منورف مي

گررددن برا    سو  باط  و از خير به سو  شر و از سعادت به سو  شقاوت برمري 

برد كه در راه استن به اين  ر يب،  عريرم ديگرر اضرالل از نظرر      اينكه گمان مي
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بعد از عملكررد    نصيبي از  وفيق و يار  خدا استن گويي خدا عمداً طباطبايي، بي

چنران برجاسرتن    اين   سير، سؤال هم كندن اما با او را از  وفيق مورو  مي  آدمي،

خواست خدا در اين ميان چه نقشي دارد؟ آيا خواست خدا برا  اضالل، در ابتدا 

يعني  وفيق نرساندن يا خواست خردا در ابتردا يعنري خواسرت انسران و بعرد از       

 يعني  وفيق نرساندن؟  انتخاب راه شر،

اظر به م هو  همين آيه ، با نظر به آيات ديگر  كه ن(221-224: 1241)بهبود  

دهرد و اضرالل را بعرد از عمر  اوليرة انسران درنظرر          وضيح ديگر  مري   است،

گويرد: پاسر     مي (112)ننعام: « للوْ شلاءَ اللَّهُ مَا ألشْرلكُوا»گيردن و  با اشاره به آية  نمي

،  رويح  «شرديد  اگر خدا خواسته بود، شما مشره نمي»قرآن به اين  ورت كه 

ا  فلس ي استن و  در  بيين پاس  قرآن در  گير  مشركان مغالطه يجهاست، اما نت

مقاب  اين منطق مشركان از م هو  مشيت خدا و رابطة آن با مشيت انسان كمرك  

گويد: خدا نه نسبت به شره انسان مشيتي اعمال كرده اسرت و نره    گيرد و مي مي

استن بهبود  بر ايرن   در هدايت اون اين  بيين و  با نظر طباطبايي كامالً مت اوت

باور است: خدا انسان را در انتخاب شره و  وحيد مخير كرده است، به اين بيان: 

ناپشير است و اگر خدا چيز  را در وجرود   گويد:[ خواست خدا  خلم ]قرآن مي

شود، زيرا مشيت خدا همان عوام  طبيعت است كه  هد، حتماً موقق ميابشر بخو

كند، زيرا نخواستن  واستن خدا چيز  را اثبات نميبرا  عليت كافي استن اما نخ

بازگشرت بره آيرة    برا   (222)يما:: نگرفتن عوام  طبيعت، بهبود   خدا يعني به كار

گويد: م هو  آيه اين اسرت   شود و مي امتنار را متشكر مي« لو»نقش و معنا    فوق،

ا امتنرار  ، يعني خد«شدندن اما خدا نخواست اگر خدا خواسته بود، مشره نمي»كه 

بلكه خواست كه ناظر و ممتون باشردن بره     كرد از اينكه در كار بشر دخالت كند،
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اگرر خردا خواسرته    »مشركان سخن خدا را  وريم كردند و گ تند:   نظر بهبود ،

چنين  عبير   رجمة «ن شدند، پ ، خدا خواسته كه مشره شدند بود مشره نمي

« شَرا:َ نللارهو مَرا أَشْرهَكُون    ل: يلَوْ  »   نيست، بلكه  رجمة جمله« لَوْ شَا:َ نللاهو مَا أَشْهَكُون»آية 

ترا:   )مقايسره كنمرد برا: طباطبرايي، بري     ا  وجرود نرداردن    است كه در قرآن چنين جمله

11/221)  

اگر بگوييم مخترر ا ومبي  نخواسرته اسرت كره      بر اسا   شبيه بهبود ، مثالً،

كنرد؛ خواسرتن و    او چيز  را عروض نمري  نخواستن   راننده با ا ومبي  پرواز كند،

مقررا ي كه او برا  مكانيسم ا ومبي  ابدار كرده مهم استن بنابراين، اگر راننده در 

كيلرومتر در   344ميان چهارراهي پايش را رو  پدال گراز بگرشارد و برا سررعت     

رود و اين همان معنرا  اضرالل بره دسرت مبردر       ساعت براند، قطعا به ناكجا مي

 وليدكننرده   تكا الوگي كه شررك   چنين، خود راننده مقصر استن هم است و فقُ

 ارائه داده است نسبتي با هدايت راننده داردن 

 
 القاي ايمان از مصاديق هدايت

ها را يكي از مصاديق هدايت الهري در نظرر بگيرريم، از     اگر مؤمن كردن انسان

 شود: منظر قرآن ايمان آوردن به مشيت الهي معوق مي
شَا:َ رَبْ َ لَآمَ َ مَ ْ فِي نلْأَرْضل كُلُّهور:ْ جَمِمعًرا أَفَأَنْردَ تُكْرهل:و نلناراسَ حَتارى       لَوْ  

وَمَا كَا:َ لِنَفْسف أَ:ْ تُؤْمِ َ ِللاا بلنلذْ:ل نللاهِ وَيجْعَلُ نلهِّجْسَ عَلَى نلاذِي َ لَا  يكُونُون موؤْمِنِم َ

  (111-11)يونس: . يعْقِلُو:َ

ننرد    مرم   پهنةآنها كه در  همةت هونسته بود، تمام بشهيد و نگه پهوردگار

شدند. ولي نخونسد كه آنا: در نثه مشمد و جبه نيما: بماورند. با نير    مؤم  مي

هونيي با نعمال مشمد هود مهدم رن با جبه و نكهن: بره سروي نيمرا:     وجه، تو مي
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هوردگرار، و  بكشاني؟ بهني كسي ممك  نمسد كه نيما: بماورد مگه با رهصد پ

 بندند. كار نمي هدن پلمدي رن به سه آ: كسا: فهوريزد كه در ني  معنا ننديشه به

 (2/231ترا:   بري  )طباطباايي اعرراف اسرتن    سروره ا  از  همين معنا آيرة سري  به 

گويد: سببي برا   وقق ايمان اختيار  الز  است و اين سبب  نهرا بره اجراز      مي

ه او انن و مشيت را به يك معنا دانسته استن شودن ناگ ته نماند ك خدا كارآمد مي

كند منظور از ايرن انن يرا مشريت دقيقرا      اما باز هم معلو  نمي (1/124)ر.ك. يما:: 

مانرد و عردالت خردا     چيست و با وجود شر  انن، چگونه انسان مخير باقي مري 

برا  بيان رابطة خواسرت   (314-13/313و  3/121تا:  )بيشود؟ طباطبايي  موقق مي

فَرنل:ا نللارهَ يضِرلُّ مَر ْ يشَرا:و َويهْردِي مَر ْ        »دا با هدايت و اضالل مرد ، در معنا  آيرة  خ

گرشارد و هرر كره را بخواهرد      راه مري  ]؛ خداست كه هر كه را بخواهد بي« ....يشَا:و

گويد: هدايت عامه با ارسال رس ، هردايت فررد  برا اعطرا       كند[ مي هدايت مي

را  افراد متقي و اوليا قاب   صور استن به نظرر  عق  و فطرت، و هدايت خاص ب

گشارد متقيان خطا بروند، بلكه آنان را كمرك   او، در نور هدايت خاص، خدا نمي

كند كه در اين زمينه مأجور هم هسرتندن از سرو  ديگرر، اگرر عامرة مررد  از        مي

بره خروبي     هدايت كلي و  شريعي، يعني عق  و فطررت خرود و رسروالن الهري،    

)نمرز ر.ك. يمرا::   كنردن   مند مري  ا  بهره خداوند آنان را از هدايت ويژه  كنند، است اده

داند و معتقرد   ولي طباطبايي گمراهي را از سو  خدا نمي (31/132و  2/242-242

كندن بره ايرن  ر يرب،     است كه خدا شرايُ گمراهي را برا  همة مرد  فراهم نمي

هرا فرراهم    بررا  بعرا انسران   شود كه آيا خدا گمراهي را  اين پرسش مطرح مي

گويد: خدا كسي را كره   كند؟ پاس  طباطبايي به اين سؤال مثبت استن و  مي مي

)ر.ك. كنردن   كند، ولي او را به گناه مجبور نمي كند به حال خود واگشار مي بد  مي

خدا هر كه را بخواهرد  »است كه باقي چنان اين سؤال  اما هم (314-13/312يمرا::  
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به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه قب  از هر چيز خدا خواسته « كند گمراه مي

ها از نعمت هدايت عا  به خوبي است اده نكنند  ا آنران   است كه  عداد  از انسان

 ها به خود واگشار كند؟ دلي   داو  در شرارتبه را 

و ، با  (13/314)يما:: بدون  رديد، پاس  طباطبايي به سؤال اخير من ي استن 

به م هو  هدايت و اضالل، معتقد است كه حسن يا سوء اختيار هر انسراني   وجه 

كند كه موجرب گمراهري يرا هردايت و  را      خواست خدا را به اين سو جلب مي

فراهم آورد؛ گمراه كردن انسان به دلي  سوء اختيار خود انسران اسرت و اگرر برا     

طرور خراص    و را بره خردا ا  اختيار  كه انسان دارد انتخاب خوبي انجا  داده بود، 

 وان دريافت كه منظرور از   مي  دهد، كردن از اين معنايي كه و  ارائه مي هدايت مي

زيرا   ، مشيت انسان است،«كند خدا هر كه را بخواهد گمراه مي»در جملة « مشيت»

 كندن  گويد: خدا از ابتدا كسي را گمراه نمي طباطبايي مي

  كنرد،  ي از مشريت الهري ارائره نمري    از جايي كه طباطبايي م هو  دقيق و روشن

چنران معلرو     دهرد و هرم   ها  مشكور به دسرت نمري   هنوز پاس  مناسبي به سؤال

نيست كه اگر خدا بخواهد و اگر خردا نخواهرد يعنري چره؟ و ايرن خواسرتن و       

نخواستن او چه ار باطي با خواستن و نخواسرتن انسران در هردايت يرا گمراهري      

موول شردن  بره خويشرتن را اضرالل و نروعي       دارد؟ و   نها اين سرگرداني و

در حالي كره گراهي ايرن بره      (13/314)ر.ك. طباطبايي: كندن  مجازات الهي  لقي مي

ها شيرين باشد و برا    واند برا  گروهي از انسان ها در دنيا مي خود واگشارشدن

 هرا از  قاب  دره نباشردن مرثالً بسريار  از انسران    « اضالل»كافران به آخرت  عبير 

انردن   هرا غررق   كننرد، ولري در دنيرا در نعمرت     نعمت هدايت  شريعي است اده نمي

هرا را   كند كه خدا ايمان همة انسران  چنين  صريح مي هم (11/124تا:  )بيطباطبايي 
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نخواسته است، زيرا بر خالف قوانين نظرا  علرت و معلرولي اسرت، امرا معلرو        

خاب و مشيت انسان نردارد و  كند كه اين نخواستن خدا چگونه  أثير  در انت نمي

دانرد،   انن به هدايت مرد  را انن  كرويني نمري   (121-11/124)يما:: نيز طباطبايي 

بلكه آن را نشئت گرفته از خواست  شريعي خدا و رخصت خاص بررا  برخري   

 آوردن  شمار مي انسانها به

دهردن   پاسر  مري  « مشيت چيست؟»اما بهبود  برا  ح  مسئله، ابتدا به سؤال 

گويد: هركار  در عالم رخ دهد در اثر عوامر  طبيعرت، يعنري     باره مي اين در و 

دهد و دست  كند يا رخصت مي همان مشيت الهي، است كه يا خدا آن را اجرا مي

هرا  طبيعري    گشارد كه مشيت خدا را اجررا كنرد، يعنري از فرمرول     بشر را باز مي

ن خدا چيرز  را  تسوا: نخگويد خوبي است اده كند و به هدف برسدن بهبود  مي به

كار  دهد، زيرا نخواستن او يعني به كار نگرفتن عوام  طبيعت يا غلُ به  غيير نمي

بنابراين، پاس  بهبود  چنين است: وقتي انسان برا اختيرار    (221: 1241)بستن آنن 

خواهد، مطابق خواست خدا  خود است اده از نعمت شريعت و ارسال رس  را نمي

در نتيجره، بره     كه هست و بايد به كار نبسرته اسرت و،   را چنانها  طبيعي  فرمول

ها را گمرراه كررده     وان گ ت كه خدا بعضي از انسان گونه مي رسدن اين هدف نمي

و  راههرا  طبيعرت موجرب گمر     است، يعني درسرت اسرت اده نكرردن از فرمرول    

 سرگرداني او شده استن 

د كه همة مرد  مؤمن باشرند،  گويد: اگر خدا خواسته بو مي (221)يما:: بهبود  

كررد و، در آن   كار  آسان بود: دستگاه مشيت، يعني عوام  طبيعت، را بسيج مري 

ما خدا نخواست، زيرا مسئلة آزمون اشدند،   ورت، بدون  رديد همگان مؤمن مي

نمايد: پ ، خدا خواسته اسرت   ا  ديگر رخ مي بار به گونه مطرح استن سؤال اين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 41، شماره مسلسل 4931تابستان  ،هفتمسال 

 

 

 

 

 

 

 

33 

كند، چگونه؟ پاس  بهبود  مثبت است؛ خدا خواسرته اسرت   ا  را گمراه  كه عده

كارنگرفتن عوام  و قوانين طبيعت راه به ناكجا ببردن اما اين  كه انسان با  ويح به

كنرد، يعنري م هرو      خواست الهي به اين معنا نيست كه او در كار بشر دخالت مي

 جا چنين نيست كه  وفيقي نصيب يا سلب كندن مشيت در اين

 
 مشيت انسان و هدايت و اضالل رابطة 

در اين بخش، برا  ح  مسئلة ا لي، سؤال ديگر  از منظرر  ديگرر مطررح    

شود: اگر در نظر بگيريم كه هردايت و گمرراه كرردن برا انتخراب قبلري خردا         مي

انسان به خود او يا   به زعم طباطبايي، مراد از اضالل واگشار  گيرد و،  ورت نمي

عم بهبود ، مراد از اضالل انسان راه نيرافتن بره مقصرد    به ز  عد   وفيق اوست و،

ها  طبيعت است، خواست انسان چگونه نقش  براسا  خطا در بكاربستن فرمول

الز  است مواضع   كند؟ برا  يافتن جواب، هدايت و اضالل او اي ا ميدر خود را 

خواست انسان در آيات مربو  به مشريت و هردايت از منظرر دو م سرر نرامبرده      

 ررسي شودن ب

روشني هدايت و اضالل انسان را منو  به خواسرت خردا    يكي از آيا ي كه به

 داند، اين است:  ول اعمال خود ميكند و سپ  انسان را مسئ مي
وََلْو َشاَ: نللاهو َلجَعَلَكُْ: أُمَّةا َونحِدَةا وَلَكِر ْ يضِرلُّ مَر ْ يشَرا:و َويهْردِي مَر ْ يشَرا:و        

 ( 12. )نحل: ا كُنْتُ:ْ تَعْمَلُو:َوَلَتُسْأَلُ ا عَمَّ

دند، ولري يره كره رن     هونسد، قطعاا شما رن نمّتي ونحد قهنر مي ميو نگه هدن 

  دنديرد حتمراا   چه ننجام مي كند و ن  آ: بخونيد بمهن: و يه كه رن بخونيد يدنيد مي

 سؤنل هونيمد شد. 

ر هردايت و  شود كره اگر   چنان اين پرسش به نهن متبادر مي به اين  ر يب، هم
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 اضالل بشر به خواست خداست، ديگر مسئول بودن انسان چه معنايي دارد؟

ترا:   )بري شرودن    وضيح طباطبايي، با ارجار خواننده به حكمرت خردا آغراز مري    

: حكمت خدا اقتضا كرد كه سعادت و شقاوت بشرر برر اسرا  اختيرار     (13/222

كره منتهري بره      اوت،شود، و راه شرق  باشد و راه اطاعت، كه منتهي به سعادت مي

راه معصيت بپيمايرد و  را كه شود را برايشان بيان كرد  ا هر ك   بدبختي آنان مي

گيرد مجازات كند و هر ك  بر مركب اطاعت سوار شود، او   طريق ضاللت پيش

را هم پادا  دهدن در اين  عريم، م هو  مشيت الهي در اضالل معلو  نيست  را  

انسان بسنجيم، يعني خواست خدا مشريتي  شرريعي    بتوانيم رابطة آن را با مشيت

است در انتخاب آدمي برا  اضالل او، كه با خواست آدمري در انتخراب راه كرج    

 مرادف شده استن

  ق نباشرد، بگويد: اگر خواست بشر با عوام  مشيت منط باره مي بهبود  در اين

شكسرت  هدف قاب  دسترسي نخواهد بود و انسان در به دست آوردن نتيجره برا   

ر اضالل با خواست انسران در  دمواجه خواهد شدن در اين  عريم، خواست خدا 

گمراه شدن يكي نيستن خواست خردا همران خواسرت  كرويني و غيراختيرار       

است، به اين  ورت كه اگرر انسران از عوامر  طبيعرت بهرره نبررد، بره مقصرد         

ن با اين  بيرين،  رسدن اما خواست بشر اين است كه از اين عوام  است اده نكند نمي

 ددر د با مشريت    اعمال بشر خواه هدايت در پي داشته باشد و خواه ضاللت، 

گيردن اما مسئوليت نيك و بد آن بر عهد  بشر است، زيرا مشريت   خدا  ورت مي

ا  گسترده در طريرق عمر  انسران قررار گرفتره       الهي )قاعد  طبيعت( مانند س ره

)ر.ك. ل انسران بره خرود او منسروب باشردن      رو، بايرد اعمرال و افعرا    استن از اين

گويررد: خرردا مرررد  جهرران را آزاد  و  مرري (221: 1241)بهبررود   (12: 1212 بهررودي،
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 احب اختيار كرده است  ا برا مكانيسرم فكرر  خرود راه ايمران را جسرتجو و       

امرا    انديشة خود را به انن خدا روشن كنند  ا راه ك ر و ايمان را  شخيص دهنرد، 

ايرن فطررت را ناديرده     ،كننرد  مكانيسم وجرود  خرود   كرر نمري     كساني كه در

 مانندن  بهره مي ها  طبيعت( بي گيرند و از عوام  مشيت )فرمول مي

ايت يافتن و به مقصرود رسريدن بايرد    انسان برا  هد  بنابراين، به نظر بهبود ،

و عق   از فطرت  ها  طبيعي را به درستي به كار بندد يا، به گ تة طباطبايي، رمولف

و ارسال رس  به خوبي است اده كندن شايد م هو  دقيق اين اسرت اد  بهينره همران    

گمرراه    ها  طبيعت باشد يا برعك ن يرا ايرن  عريرم،    كار بستن فرمول درست به

كردن انسان به دست خدا بيشتر قاب  فهم است، به اين  رورت كره انسراني كره     

بررد و   چنان كه بايد بهرره نمري   آن  ت،ها  طبيع  گيرد از فرمول فطرت را ناديده مي

انسان در مقابر  عملكررد     داردن بنابراين، همين امر او را از رسيدن به مقصد بازمي

در عين حال، حا   انتخاب درست يا غلرُ او منرو  بره      خود مسئول است و،

 قوانين طبيعت بوده استن 

 
 گيري  نتيجه

    معتقدان به جبرر يرا اختيرار،   ها مسئلة ا لي پژوهش اين بود كه بعد از نزار

پاسخي به اين سؤال دارد: انسان در زندگي دنيا مختار است يا مجبرور؟  قرآن چه 

با مطالعة معنا  مشيت خدا و ار با  آن برا مشريت )خواسرت و اختيرار(       اكنون،

براره، مقايسرة دو رأ     در ايرن   شويم،  ر مي انسان، قدر  كه به ح  مسئله نزديك

 است:  منتخب راهگشا

ن بر اسا   عريم مشيت از نظر طباطبايي، خدا دو نرور مشريت  كرويني و    3

 شريعي داردن خواست  كويني يعني خدا بنا برر مصرالوي اشريا را ايجراد كررده      
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لت ندارد، چررا كره آن شرئون    ااستن انسان در اين مشيت  خلم ناپشير  وان دخ

و موقرق    اطاعت است،الوهيت استن اما مشيت  شريعي خداوند قاب  عصيان يا 

هرا  الهري اسرت، در اختيرار      كه عبارت از همان امر و نهري   شدن خواست خدا،

ها استن به اين  ر يب، طباطبايي مشيت الهي را دقيقا همان طبيعت فررض   انسان

داند و بررا   وقرق    نكرده، بلكه آن را بخشي از اراد  خدا يا متعلق به اراد  او مي

خدا را، كه همان مشيت خدا است، شر  دانسته استن امرا  افعال انسان انن و امر 

ها  موجود در طبيعت استن  بر اسا  رأ  بهبود ، مشيت خدا عبارت از فرمول

در اين  ورت، نياز  به  عريم  كرويني و  شرريعي بررا  آن نيسرت برر ايرن       

راستا با خواست خردا،   شود كه هم اسا ، مشيت انسان نيز در  ور ي موقق مي

هرا    وانين و نوامي  طبيعي، باشدن اگر انسان نتواند اين قروانين و فرمرول  يعني ق

كار گيرد، خواسرت او برا خواسرت خردا      طبيعت را كشم كند و آنان را اشتباه به

رسدن به اين  ر يب،  رويح نيسرت كره بره      راستا نشده و به منصة ظهور نمي هم

زيررا    ريم،هدف ننشستن خواسرت انسران را بره حسراِب نخواسرتن خردا بگرشا       

كرار نگررفتن عوامر  طبيعرت كره دخرالتي در        نخواستن خدا عبارت است از بره 

خواست انسان ندارد، افزون بر اينكه انسان در به كار بستن يا نبستن ايرن عوامر    

 آزاد و  احب اختيار استن

يعنري    گوييم خدا هدايت كررد،  ن بنابر  عريم بهبود  برا  مشيت، وقتي مي3

عي به بهترين يها  طب است انسان منطبق شد و انسان از فرمولخواست خدا با خو

گروييم   كار بستن وقتي مري به نوو است اده كرد و آن را كشم نمود و به درستي 

گونه خواست كره مخرالم قروانين     خدا انسان را به گمراهي افكند، يعني خدا اين

سران  اگرر ان  اوسرت  الشري جرواب نگيرردن نتيجره اينكره      طبيعت كه ابدار خود 
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آن را   درسرتي  شرخيص نرداد يرا در  رورت  شرخيص،       ها  طبيعي را به فرمول

در مورد او موقق شود، زيرا گمراه كردن  لطور كه بايد به كار نبست، اضال همان

كرار برردن عوامر  آن     انسان، يعني قانون شكست در طبيعت، در اثر نادرسرت بره  

واسرته اسرتن در هرر دو    عواملي كه از همان آغراز آفررينش خردا آن را خ    است، 

شودن امرا برا نظرر بره رأ  طباطبرايي،        ورت، انسان موجود  مختار  صوير مي

كنرد كره    را به ايرن سرو جلرب مري    خدا حسن يا سوء اختيار هر انساني خواست 

موجب گمراهي يا هدايت و  را فراهم آورد، بدين معنا كه گمرراه كرردن انسران    

با اختيار  كه انسان دارد انتخاب خروبي   به دلي  سوء اختيار خود او است و اگر

كرردن طباطبرايي برر مبنرا       انجا  داده بود، خدا او را به طور خاص هردايت مري  

دانرد كره    حكمت الهي، راه اطاعت و ضاللت را از سو  خدا  عريرم شرده مري   

كندن در اين  عريم، به درسرتي   انسان با اختيار خود يكي از آن دو را انتخاب مي

 روان   مري   خدا در هر هدايت و اضالل معلرو  نيسرتن در نهايرت،    جايگاه مشيت

چنين فهميد كه خواست خدا مشيتي  شريعي است در انتخاب آدمي برا  اضالل 

 او كه با خواست آدمي در انتخاب راه كج مرادف شده استن 

ن از منظر طباطبايي، انسان در انتخاب خير يا شرر در حيطرة اوامرر و نرواهي     1

باز هم  -سر حكمت خدا وضع شده است يا بنا به رفتار و شيو  آدميالهي كه از 

شود آزاد استن در ايرن  رورت، خيرر و شرر از      حادث مي -بنا بر حكمت الهي

شودن اما به نظر بهبود ، اراد  انسان، يعني انتخاب نيك و بد،  جانب خدا  لقي مي

هرا  مختل ري    همربو  به عوام  دروني انسان استن مغز انسان مجهز بره دسرتگا  

كنردن پر     كنرد و آنگراه انتخراب مري     سنجد، برآورد مري  كند، مي است؛ دره مي

مسئوليت نيك و بد آن با خود بشر است، زيرا مشيت الهي به طور آزاد در طريق 
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اراد  او به كارگرفته شده استن در ايرن  رورت، انسران در چهرارچوب قروانين      

رو،  هري( مخترار اسرتن از ايرن    ها  موجرود در آن )خواسرت ال   طبيعت و فرمول

ار  هم به درگاه خداوند  است كه خواست خرود  زهدايت انسان شايستة شكرگ

را در دستر  بشر قرار داد و هم به انساني كه آن قروانين را بره خروبي بره كرار      

بستن بهبود  بر آن است كه اضالل انسان امرا امرر  اسرت كره  نهرا انسران را       

يررا خداونرد اضرالل انسران را نخواسرته اسرت؛       كند، ز موكو  به بازخواست مي

مشيت خدا به گمراهي افكندن انسان از رو  عمد  علق نگرفته است، بلكه قانون 

مايرة    ها  طبيعت به درستي بره كارگرفتره نشرود،    طبيعي اين است كه اگر فرمول

انسان است كه خواست خدا را نشناخته و آن را به  گمراهي خواهد بودن بنابراين، 

بي به كار نگرفته است و در نتيجه، موجب گمراهي خود گشته استن برا ايرن   خو

آورد؛ زيرا انسران در  رويح    اضالل خدا جبر  برا  انسان به وجود نمي منطق، 

 ها  طبيعت آزاد و مختار استن  كار بستن يا نبستن عوام  مشيت و فرمول به
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 كتابنامه 

 چاپ هاشم حسينينقم: ، التوحيد ا(ن  بابويه، مومدبن علي )بي ابن 

 ن، قملسان العرب(ن 3343منظور مومد، ) ابن  

 ( ن 3333عسكر ، ابوهالل)چاپ نورالدين جزائر نقم ،الفروق اللغویۀ :  

 ن ون  ،فض  االعتزال و طبقات المعتزله ن ا( بلخي، ابوالقاسم )بي 

 ، هرانن  ،جبر و اختيار(ن 3133مومدباقر )  بهبود  

 هران: مركز انتشارات علمي و فرهنگين ،گزيد  كافي (ن3121، ) رررررررر  

 هران: نشر سران معارف قرآني(: 3134، ) رررررررر  ، 

 چراپ مومرد بدرالردين    ، قرم شرح المواقرم (ن 3134بن مومد ) جرجاني، علي :

 ننعساني حلبي

 هرانن اري  علم كال  در ايران و جهان اسال (ن 3131ا غر ) حلبي، علي  ، 

 ، بيروتن  ،العين(ن 3343بن احمد ) خلي   فراهيد 

 ( ن3333دغيم، سميع) بيروتنمصطلوات علم الكال  االسالمي موسوعۀ ، 

 ( 3333زبيد ، مر ضي ،) بيروتن اج العرو  من جواهر القامو ، 

 ،قرم: مؤسسرة   علرم پيشرين الهري و اختيرار انسران     (ن 3133روشن )  سعيد  مهر ،

 فرهنگي انديشهن 

 ،قاهرهنالمل  و النو (ن 3123لكريم )بن عبدا مومد  شهرستاني ، 

 قمن  ،الميزان في   سير القرآن ا(ن  طباطبايي، سيدمومد حسين )بي 

 ،هراننالمعجم الم هر  الل اظ القرآن الكريم(ن 3133فؤاد )  عبدالباقي  ، 

 ،چاپ سنگي،  هرانن گوهرمراد(ن 3333علي ) عبدالرزاق بن  الهيجي ،                   


