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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آذر  19: تاریخ      موضوع کلی سوره بقره     

 1442ربیع الثانی  23مصادف با:                            اراده و مشیت الهی _بخش دوم  _ 35آیه  موضوع جزئی:      

 24جلسه:                                                         جریان حضرت آدم                            

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

نا به گفته اشاره کردیم که بی کدام است و همچنین آدم با نهی الهما در جلسه گذشته عرض کردیم حق در توجیه مخالفت 

نچه در جریان حضرت آدم اتفاق افتاد، در واقع مشیت الهی و قضای حتمی خداوند تبارک و مرحوم عالمه طباطبایی، آ

منع و نهی شده بود، در عین حال مخالفت کند. چون اساسا آدم برای تعالی بوده که در عین اینکه آدم از أکل آن شجره 

مین باشد و از این مسیر به مقام قرب برسد. یعنی کأن این ماجراها و وردش به بهشت و مخالفتش، این خلق شده که در ز

 د آدم به زمین و بازگشت او به زمین.ومعبری بوده برای ور

 روایات پیرامون اراده و مشیت الهی در جریان حضرت آدم

یات اانم و بعد توضیحی درباره راوخومیت را د و من چند روایکنمیعرض کردیم برخی از روایات به این معنا داللت 

 خواهیم داد.

أمر و هو ال یشاء. و هو یشاء و ی . ینهی وو مشیتین، إرادۀ حتم و إرادۀ عزم ه إرادتینالحسن )علیه السال( إن لللّ یعن اب

أن یأکال من الشجرۀ و شاء ذلک و لو لم یشأ أن یأکال لما غلبت مشیتهما مشیۀ اهلل و  أنه نهی آدم و زوجته و ما رأیتأ 

و لم یشأ أن یذهبه و لو شاء لما غَلَبت مشیۀ ) که البته در بعضی از نسخه ها اسماعیل آمده( أمَرَ إبراهیم أن یذبَحَ اسحاق

 1إبراهیم مشیۀ اهلل.

ید گومی؟ یعنی چه دو اراده و مشیت دارداینکه او و اراده و مشیت دارد. بر اساس این روایت خداوند تبارک و تعالی د

 دشومیاهد. ینهی خومید ولی کنمییکی اراده و مشیت حتمی است و دیگری اراده و مشیت عزمی. ینهی و هو یشاء؛  نهی 

چیست. پس  هااینبین  و مشیت چیست و فرق هدارا د مشیت. من توضیح خواهم داد که مسئلهشومیاراده. و هو یشاء 

اهد، یعنی مشیت و خواسته او خومی. و هو یشاء، یعنی قرار گرفتهد، یعنی اراده تشریعی او بر عدم تحقق کنمیوقتی نهی 

د کنمیاین است که بشود. اراده تشریعی این است که نشود، مشیتش این است که بشود. و یأمُرُ و هو ال یشاء، گاهی امر 

 این اتفاق بیافتد. اراده تشریعی اش به شدن است در حالی که مشیت و خواسته اش نشدن است.اهد خومیولی ن
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مثال برای مورد اول است که ینهی و هو یشاء که خداوند تبارک و تعالی آدم و تَ یأ و ما رأ ؛زندبرای هر دو مثالی می

ن تعلق گرفت که این کار را نکنند چون نهی همسرش را نهی کرد از خوردن از آن درخت. یعنی اراده تشریعی اش به ای

 کرد.

از این درخت  هاآناست که خومیاست اینچنین بشود. و اگر خداوند نخومیو شاء ذلک، یعنی نهی کرد اما در عین حال 

استه بخورند، اگر او خومیشد. خدا بخورند، قطعا مشیت و خواسته آن دو بر مشیت و خواسته خداوند غالب نمی

 انستند بخورند.تومیهم ن هاآناست، خومین

أمَرَ إبراهیم مثال برای مورد دوم است که أمَرَ و یشاء. و أمَرَ إبراهیم یعنی خداوند به او امر کرد که اسحاق یا اسماعیل و 

اهیم است که بشود، قطعا مشیت و خواسته ابرخومیرا ذبح کند، اما مشیت او بر این تعلق گرفت که ذبح نشود و اگر خدا 

ید. یأمُرُ و هو ال گومیید ینهی و هو یشاء؛ دقیقا دارد از دو چیز سخن گومیشد. لب نمیابر مشیت و خواسته خداوند غ

 یشاء.

م وبحث اراده و مشیت خداوند از بحث های بسیار مهم و محل اختالف بین اندیشمندان اسالمی در حوزه های مختلف عل

بحث های مهم دیگری هم  واست. در فلسفه، در کالم، در اصول بحث های زیادی پیرامون اراده و مشیت صورت گرفته 

آید. یعنی بعضی از مسائل مهم هم متوقف بر این مسئله است. مسئله جبر و اختیار از در واقع به تبع این بحث ها پدید می

 .دشومیو مشیت واقع مسائلی است که در ذیل مسائل مربوط به اراده 

ه اراده و د. ولی بعضی این دو را یکی دانستند و گفته اند کشومیاگر ما بخواهیم همه انظار را مطرح کنیم، مبحث طوالنی 

 یکی نیستند. هااینرا متفاوت دانستند و گفته اند  هااینهم  مشیت یکی اند. و برخی

اراده تکوینی و تشریعی، باز آنجا هم تقریبا بحثی نیست و روشن است که خداوند یک اراده  در مورد اراده و تقسیمش به

ه آیا عی خداوند همین امر و نهی او است. اما در مورد مشیت بحث است کیتکوینی دارد و یک اراده تشریعی. اراده تشر

اما بسیاری بر  ی کما ذهب إلیه بعضٌ؟ک مشیت تشریعنی ما یک مشیت تکوینی داریم و یمشیت هم بر دو قسم است؟ یع

د. ما مشیت تشریعی نداریم. مشیت بیشتر در تکوینیات شومیاین عقیده اند که مشیت عمدتا به همان مشیت تکوینی معنا 

 است اما اراده هم تکوینی دارد و هم تشریعی.

مشیت تکوینی و اراده که فرق اراده شود می تشریعی را بپذیریم، بحث مشکل تراگر ما تقسیم مشیت و به تکوینی و 

همگی  هااینآید. البته این بحث هایی است که پیش می عی چیست؟فرق بین مشیت تشریعی و اراده تشری تکوینی چسیت؟

إلیه کثیرٌ منَ المتکلمین،  فرقی نگذاشتیم کما ذهب هااینفرق قائل شویم و اال اگر بین  هااینمبتنی بر این است که بین 

 گر این بحث ها پیش نخواهد آمد.دی

این  ،(با توجه به آنچه که در روایات آمده و روایات هم زیاد و متفاوت است)آنچه که ما در این مقام باید به آن بپردازیم 

است. به این معنا که هر کاری که  هااینانیم بگوییم که کأن یک رابطه طولی بین تومیبه استناد بعضی از روایات  است که
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د، کنمیگیرد و بعد خداوند اراده در واقع بعد از تعلق علم خدا به آن، مشیت خداوند به آن تعلق می زندسر میاز خداوند 

د. البته این بعدیت، شومیمحقق رد و سپس قضا و حکم حتمی و امضای خداوند یگآنگاه حد و اندازه آن را در نظر می

ندارد تفکیک بین این امور. مثال بخواهیم بین اراده و علم خدا تفاوتی قائل ت رتبی است. در مورد خدا اصال معنا یدبع

د در واقع یک شومیادعا با هم باشند. این بعدیتی که  هاایند که کنمیشویم. عینیت این شئون و صفات با ذات اقتضا 

 بعدیت رتبی است.

قضا، این حکایت از  ر تقدیر و تقدیر مقدم است برییم مشیت خدا مقدم است بر اراد و اراده مقدم است بگومیوقتی ما 

، یعنی مسیری که است د. هر چیزی که بخواهد در این عالم محقق شود از این مسیرکنمی هااینیک رابطه طولی بین 

د. برخی روایات هم بر این اجزائش بعدیت زمانی نسبت به یکدیگر ندارند بلکه این نسبت باید بین این امور محقق شو

 کید کردند.تا

 روایت معلی بن محمد

داند؟ علم خدا چگونه بن محمد وارد شده که سُئِلَ العالم، از امام سوال شد که خدا چگونه می یمعلاز جمله روایتی که از 

سازد و حکم صادر د، مقدر میکنمیاهد، اراده خومیداند، . مییرید یقدّر فقضی یعلمُ یشاءتعبیر امام این است:  است؟

نچه را که مقدر ساخته و ه را که حکم کرده است و حکم کند آد آنچکنمید. سپس میفرماید امضا کنمید و امضاء کنمی

از علم او مشیت، و از مشیتش اراده و از اراده اش، تقدیر و از تقدیرش حکم، و مقدر کند آنچه را که اراده کرده. بنابراین 

مقدم بر اراده. اراده مقدم  بر تقدیر، تقدیر هم مقدم بر شیتش مقدم است، مشیت خیزد. علم او بر ماز حکمش امضا بر می

 قضا و بعدش هم امضاء. چه بسا همان خود قضا یک نوع امضاء باشد.

  خواستن خداوند غیر از اراده اوست. مشیت او غیر از اراده اوست.این یعنی چه؟ ظاهر این روایات و عبارات این است که 

فاوت را بپذیریم که مشیت غیر از اراده است و مخصوصا اگر بپذیریم که مشیت غالبا در امور تکوینی بکار اگر ما این ت

د. اگر ما تقسیم شومیرود و اراده هم در حیطه امور تشریعی و هم در امور تکوینی است، مطلب تا حدودی روشن تر می

د شومییت بپذیریم، همانطور که گفتم کار مقداری مشکل تر مورد مش ریعی را هم در مورد اراده و هم دربه تکوینی و تش

 د.شومیو بیان این تمایز ها سخت تر 

مشیت از ماده شیئ و مصدر شاء یشاء است. اصطالحا یعنی اینکه انسان تمایل پیدا کند به چیزی تا حدی که منجر به 

طلب آن بشود. لذا این حالت هم در انسان است و هم در مورد خدا. انسان هم مشیت دارد، خدا هم مشیت دارد. یعنی 

اهد و طلب خومیرسد که آن را قق بشود و این به حدی میچه که مشیت دارد؟ یعنی تمایل دارد به اینکه چیزی مح

ایجاد کردن شیئ و اصابت کردن است. لذا اگر مشیت در مورد خدا بکار  ید: مشیت به معنایگومید. راغب اصفهانی کنمی

 رود، به معنای ایجادُ الشیئ است. اگر در مورد انسان به کار برود، به معنای اصابۀُ الشیئ است.
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این مشیت حتی در قرآن با تعبیر أرادَ هم به کار رفته است. ما تعبیر  . گاهیالهی در حقیقت یعنی خواسته خداوندمشیت 

نیم که استفاده شده است. شاید شاءَ یشاءُ بیش از دویست بار در قرآن استعمال شده است. بیمیشاء و أرادَ را در قرآن 

از صفاتی هستند که  هاایندر قرآن زیاد استعمال شده است. ولی باالخره  ن همآ ارادَ هم همینطور. یُرید و ارادَ و مشتقات

 ند. هم اراده و هم مشیت. شومیبه خداوند تبارک و تعالی نسبت داده 

مشیت انسان، خودش از بحث های مهمی است که در علم کالم به آن پرداخته شده مشیت و خواسته خداوند و نسبتش با 

یعنی مشیت انسان در طول مشیت خدا است. خداوند  معلوم است، هااین اختیار انسان سازگاری دارد. با هااینکه چگونه 

د در طول مشیت شومیمتعال به انسان عقل، آزادی، اختیار و اراده داده است که او خودش اختیار کند. پس مشیت انسان 

 الهی و این منافاتی هم با اختیار انسان ندارد.

 نتیجه

اهیم خومیعاتی که ذکر کردیم، وگنجد اما ما با توجه به این مطالب و موضتک این امور طبیعتا در این مجال نمی اثبات تک

در روایات اینچنین آمده که خداوند نهی کرد و نخواست، این در در اینجا یک نتیجه ای بگیریم و استفاده ای کنیم. اگر 

لق گرفت و طلب کرد و اراده تشریعی خداوند متعلق شد به عدم أکل مورد قصه حضرت آدم یعنی چه؟ یعنی اراده او تع

پس اراده تشریعی خداوند تعلق گرفت به عدم أکل این درخت و لذا نهی کرد  ،«و ال تقرَبا هذه الشجرۀ»این میوه. فرمود 

 از خوردن از این میوه. 

ید ینهی و هو یشاء. گومیاما مشیت تکوینی خداوند و خواسته خداوند، تعلق به تحقق آن گرفت که این کار بشود. لذا 

گذارد و اراده تشریعی او به عدم انجام است، ولی مشیت او به انجام است. د و قانون میکنمینهی مواردی است که خداوند 

کرد و الزم نبود توبه شد، توبه نباید میاال این عواقب و آثار نباید برایش ذکر میو البته آدم هم در این امر مجبور نبود و 

اش، اما این  هم این اختیار را داشت که انتخاب کند با عقل و ارادآدم هم در طول مشیت خداوند است. آدمشیت  کند.

 مشیت در طول مشیت خدا بود.

خصوصا در جایی که اراده تشریعی باشد و مشیت تکوینی و یا اساسا اند غیر از مشیت او باشد متومیپس اراده خداوند 

هیچ محذوری هم ندارد. محذور این است که خدا هم بخواهد  با هم قابل جمع است و هااینیت را تکوینی بدانیم. شما م

تکوینی بر خالف آن، ده تشریعی داشته باشد و هم نداشته باشد. اما جمع بین اراده تشریعی و مشیت او هم نخواهد. هم ار

 آیداست شرایطی پیش خومیاست امتحان کند. یا اصال خومیاشکالی ندارد و محذوری هم ندارد. خدا نهی کرد و مثال 

بشود به سوی که او به زمین برود. خدا نهی کرد و البته مشیت او بر این تعلق گرفت که این محقق شود و این معبری 

که مختار است  دم مغلوب مشیت خدا است در عین حالت نگذارد که بشود. چون مشیت آانستومیاست خومیزمین. اگر 

 و مجبور نیست.
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عن ابی عبداهلل )علیه السالم( أمَرَ و اهلل و لم یشأ، و شاءَ و لم باز در یک روایت دیگری هم این مضمون بیان شده است. 

 1عن أکل الشجرۀ و شاء أن یأکُلَ منها و لو لم یَشَأ، لم یأکُل. نهی آدم یأمُر، أمَرَ ابلیس أن یسجُدَ آلدَم و شاء أن ال یَسجُد و

د که أمَرَ ابلیس أن کنمیذکر  ای ید خداوند امر کرد ولی نخواست. و گاهی هم خواست ولی امر نکرد. آنوقت نمونهگومی

بود که او سجده نکند. اینجا  یَسجُد. مشیتش اینیسجُدَ آلدم، به ابلیس امر کرد که در برابر آدم سجده کند، اما و شاء أن ال 

أکل ِ الشجرۀ، از أکل  بود، و نهی آدم أن او و اراده تشریعی لم یَشَأ. یا مشیتش بر خالف امر مصداق است برای أمَرَ و

ست، او اخومیگر ناأکُلَ منها، اما خواست که از آن بخورد. و لو لم یشأ، لم یأکل. درخت او را نهی کرد و شاء أن ی

 رد.خومین

بخورد و هبوط کند.  این روایات همگی مؤید این است که مشیت الهی به این تعلق گرفته بود که آدم از این میوه ممنوعه

ا طی کند. روایات چون اساسا آدم برای این منظور آفریده شده بود که در زمین ساکن شود و از مسیر زمین قوس صعود ر

 آن بیان را هم من جلسه قبل عرض کردم که مرحوم عالمه فرموده بود.ید و گومیهم دارد این را 

ی و اقسام اراده و اینجا قطعا این مقداری که ما توضیح دادیم کافی نیست، یعنی باالخره نسبت بین اراده و مشیت اله

طرح است منجا را حل کرد. بحث های بسیار مبسوطی در ای هاآنمشیت، بحث هایی نیست که در این چند جلسه بشود 

و مخالفت کرد و از و من فقط خواستم در اینجا این را عرض کنم که داستانی که برای آدم پیش آمد و به او نهی شد و ا

تعلق  و به عدم  أکلو اراده تشریعی اتعلق گرفت  هی بود. مشیت خدا به أکلهمگی مشیت ال هااینبهشت بیرون رانده شد، 

عرض کردم که  حکم صادر شد و امضاء شد با همان نکته ای که عرض کردیم. اما شد و د و اندازه اش معلومگرفت و ح

محذور عقلی  د و اینجا خیلی جای بحث و سوال وجود دارد؛ اما اصلش همکنمیاین همه شبهات و همه مسائل را حل ن

 ندارد و هم مؤید روایی دارد و جهتش هم همان است که عرض کردیم.

 .اینجا الزم بود ذکر شود ی بود که درمطالب تقریبا هااین

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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