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چکی���ده :یک���ی از آثار ش���یخ مجتب���ی قزوینی خراس���انی ،کت���اب  5جلدی بیان
الفرقان است .جلد اول کتاب با عنوان بیان الفرقان فی توحید القرآن در زمینه
توحید قرآنی و تفاوت آن با توحید به اصطالح فلس���فی و عرفانی است .با توجه
به اهمیت کتاب بیان الفرقان در تبیین معارف وحیانی ،نویس���نده در نوش���تار
حاضر به معرفی کتاب مذکور همت گماشته است .وی در راستای این هدف،
پ���س از بیان س���اختار و روش تدوین کت���اب ،به ارائه گزارش���ی از محتوای جلد
نخست آن و مباحث اثباتی کتاب ،اقدام نموده است.
کلی���دواژه :کتاب بیان الفرقان ،بیان الفرقان فی توحید القرآن ،مجتبی قزوینی
خراسانی ،توحید قرآنی.

درآمد
آیتاهلل ش���یخ مجتبی قزوینی خراسانی (1386 - 1318ق) از شا گردان
برجس���تۀ می���رزا مهدی اصفهانی اس���ت و آثاری نفیس از خ���ود به یادگار

گذاش���ت .یکی از این آثار گرانس���نگ ،مجموعه نفیس و ارزش���مند بیان
الفرقان است .این مجموعۀ ارزشمند در پنج جلد نگارش یافته است.
جل���د ّاول در توحی���د قرآنی و تف���اوت آن با توحید به اصطالح فلس���فی و
عرفانی است ،به نام «بیان الفرقان في توحید القرآن».
جل���د دوم در وح���ی و نب���وت از منظر قرآن و پاس���خ به ش���بهات منکرین
نبوت و بیان حقیقت اعجاز و تبیین جهات کمالیۀ قرآن اس���ت ،به نام
«بیان الفرقان فی نبوة القرآن».

جلد چهارم در تبیین عصمت و امامت است و به نقد کتاب القسطاس
المس ��تقیم ابو حامد غزالی اختصاص یافته اس ��ت ،به نام «بیان الفرقان
فی میزان القرآن».
جل���د پنج ��م در بی ��ان غیبت ،رجع ��ت و ش ��فاعت اس ��ت .در این جلد
اخباری که در آنها به امامت ائمه دوازدهگانه تصریح ش ��ده و نیز روایات
مربوط به حضرت امام عصر (علیه الس�ل�ام) ،دس ��تهبندی و ش ��رح شده
اس���ت و به اش ��کاالت فلس ��فی رجعت و نیز به ش ��بهات وهابیت دربارۀ
شفاعت پاسخ داده شده است.
ب���ا توج���ه به اهمی ��ت کتاب بی ��ان الفرقان که ش ��یوۀ ارزن ��دهای در تبیین
مع���ارف وحیان ��ی دارد ،در ای ��ن نوش ��تار به گ ��زارش س ��اختار و محتوای
جلد نخس ��ت آن میپردازیم و برای رعای ��ت اختصار با صرفنظر از نقد
آموزههای فلسفی و عرفانی ،در این کتاب تنها به گارش مباحث اثباتی
آن میپردازیم.

ساختار و روش تدوین کتاب
آی���تاهلل ش ��یخ مجتبی قزوین ��ی در مقدمه کت ��اب و در چن ��د صفحه به
یادآوری تمایز و
تبیین س ��بب تألیف آن پرداخته اس ��ت .ایش ��ان ضمن
ِ

تفاوت طریق فالسفۀ یونان با عرفا و مخالفت قرآن و سنت با این دو ،به

نحوۀ نفوذ رسوخ فلسفه در اندیشۀ مسلمانان میپردازد.

جلد س���وم در معاد قرآنی اس���ت به نام «بیان الفرقان فی معاد القرآن» .در
ای���ن جلد ضمن نقد تأویالت عرفا و فالس���فه ،پن���ج اصل مهم در تمهید
معاد قرآن بیان شده است.
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عرفان
میش���ود ک���ه ب���رای معلومش���دن امتیاز طری���ق انبی���اء و فلس���فه و
ِ
اصطالح���ی ،به ناچار آن دو طریق نیز به ص���ورت اجمالی تبیین خواهد
ش���د .آنگاه به شرح طریقۀ فالسفه و عرفا پرداخته و دالیل و شواهدی بر
اطمینانآورنبودن و نا کارآمدی این دو راه در رسیدن به دانایی و توانایی

سریی در کتاب بیان الفرقان

به خداوند را مطرح میکند .ایش ��ان همۀ عوالم (انوار و اروح و اجس ��ام) را
آیات خدا میداند و به اقس ��ام آیات الهی ،اعم از آیات آفاقی و انفس ��ی و
چگونگی ّ
آیتیت آنها میپردازد و ضمن تذکر به آیهبودن انس ��ان از حیث
روح ،ب���ه مناس ��بت انظار و آراء ّ
مادیون ،فالس ��فه و عرفا و ق ��رآن و روایات

ارائه کرده و برخی از کاس���تیهای آنها را برش���مرده است .همچنین برای

را درب���ارۀ روح و چیس ��تی آن مطرح و بررس ��ی میکن ��د .آنگاه به کیفیت

مزید توضیح ،نتایج حاصل از این دو راه را در مسائل اعتقادی فهرست
کرده است:

نور علم و عقل از حقیقت
حصول علم و غیریت آن با روح و خارج بودن ِ

یپ ��ردازد و چند روای ��ت در باب علم ذکر میکند و س ��پس
روح و ب���دن م 

 .1شناختن خداوند متعال و اثبات وجود او امری است نظری و محتاج

آی���ات و روایات ��ی را در ب ��اب تمای ��ز روح با عق ��ل و علم مطرح میس ��ازد و

به اقامه برهان و برهان متوقف است بر تحقیق و بحث در علت و معلول
و ابطال تسلسل؛
 .2توحید واجب الوجود متوقف است بر اثبات اصالة الوجود و تشکیک
در حقیقت وجود یا اقامۀ برهان ّ
تعین یا اثبات وحدت اطالقی؛

در نهای���ت ،نتای ��ج حاصل از توحید مطرح ش ��ده در قرآن را به ش ��رح زیر
برمیشمارد و با نتایج حاصل از فلسفه و عرفان مقایسه میکند:
اول :نتیج���ۀ تذک ��ر قرآن ثب ��وت ذات الهی اس ��ت بدون تش ��بیه ،مذهب
فلس���فه اثبات با تشبیه و طریق عرفان اثبات وحدت به معنای نفی غیر

 .3ق���ول ب���ه ثبوت قدی���م ب���ا ذات خداوند؛ ن���ه در مرتب���ۀذات مانند ُمثل

است.

افالطونی���ه یا قول ب���ه صورت زایده بر ذات و قائمه به ذات و انحصار علم

ّ
دوم:مش���رب قرآن ،عدم امکان توصیف و نهی از توصیف ذات مقدس

خداون���د به کلیات ی���ا قول به اینکه علم خداوند عبارت اس���ت از :نفس
حضور موجودات نزد او بدون علم سابق بر اشیا؛ یا قول به اینکه « بسیط
الحقیقۀ کل االش���یاء » یا علم اجمالی در عین کش���ف تفصیلی و امثال

است ،مگر به آنچه خود توصیف فرموده است و مشرب فلسفه،توصیف
ّ
به مفاهیم و وجوه و روش عرفان ،توصیف به کل صفات است.

اینها که عرفا قائل شدهاند؛

س���وم :فلس���فه و عرفان ،معرفت ذات را غیر ممکن میدان ��د؛ ولی قرآن و

 .4توحید در افعال؛ یعنی اس���ناد تمام افعال به خداوند به سلسله علت
ّ
و معل���ول ،ب���دون امکان تخلف .حتی افعال انس���ان و اس���تناد ش���رور به

روایات معرفت ذات را ممکن میداند.

خداوند یا انکار شرور درعالم؛
 .5اثبات لذایذ و آالم روحی که سبب آنها اخالق حسنه و رذیله است و
سبب آنها امور تکوینیه و اسبابی که منجر شوند به اسباب غیر اختیاریه
که منتهی است به علم خداوند به ذات و نظام عالم؛
 .6اثبات قدم اصول عالم حتی عناصر؛
ً
ً
ابدا که مس���تند میباش���ند به
 .7انحصار حوادث به حوادث یومیه ازالو 
اسباب تکوینی؛

ّ
چه���ارم :ق���رآن ،نه ��ی از تفک ��ر در ذات و امر ب ��ه تفکر در آی ��ات مینماید و
ّ
فلسفه و عرفان ،کمال بشر را در تفکر در ذات میدانند.
پنج���م :ق���رآن ،خدا را از ه ��ر آنچه در خلق اس ��ت ،تهی و خل ��ق را از خدا
تهی میداند .فلس ��فه ،اثبات تشکیک و سنخیت میان خالق و مخلوق
میکند و عرفان اثبات وحدت و اتحاد مینماید.
مؤل���ف پ���س از توضیح تفصیلی راج ��ع به هر یک از ای ��ن نتایج ،به نقد و
بررسی اثبات خدا به روش فلسفی و عرفانی میپردازد .آنگاه مباحثی را
دربارۀ علم اله ��ی و اقوال مختلف در اینباره مطرح میکند و نظریه علم

 .8اثبات عدم امکان تغییر و ّ
تغیر در عالم و انکار بداء؛

بالمعلوم را با اس ��تفاده از آیات و روایات توضیح میدهد .س ��پس بحث

 .9انکار نسبت حسن و قبح در عالم به اراده و اختیار بشر؛

حدوث و قدم عالم را پیش میکشد و ضمن طرح دیدگاههای مختلف

 .10انکار معاد جسمانی؛

در ای���ن باب ،به تبیین نظریۀ مس ��تفاد از آی ��ات و روایات و اختالف آن با

 .11انکار نبوت به معنایی که در ادیان وارد شده است و انکار مال ئکه و

نظر فالسفه میپردازد .ایشان مسئله بداء را فرع سوم از مباحث توحیدی

 .12محدود شمردن علم و قدرت خداوند به امور موجودات کائنه؛

مطرح میکند و در فرع چهارم به مبحث جبر و تفویض میپردازد و هر دو
نظریه را ّرد و بر مختاربودن انسان تأ کید میکند.

جبرئیل به معنایی که از مجاری وحی رسیده است؛
ّ
سنخیت بین واجب و ممکن؛
 .13اثبات

عن���وان ف���رع پنجم مبحث قضا و قدر اس ��ت .در ذیل ای ��ن عنوان ضمن

 .14انکار خلود در عذاب.

بیان معانی مختلف قضا و قدر در لسان قرآن و روایات و نیز بیان معنای

نویس���نده پس از مباحث مقدماتی یادشده ،وارد بحث توحید میشود و
ّ
به بیان توحید از منظر قرآن کریم میپردازد و کیفیت دعوت و تذکر مردم
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آن در اصطالح فلسفه ،به تفصیل مطالبی را در تثبیت نظریه مستفاد از
قرآن و روایات و ّرد نظریههای مخالف با آن ارائه میکند.
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سعادت و ش���قاوت فرع ششم و هدایت و ضاللت فرع هفتم از مباحث

انسان به سبب گناه و سایر مقتضیات بشری ،از درک حقایق محجوب
ّ
گش���ته و برای خارجشدن از این ظلمت نیازمند مذکر است .انبیاء مذکر

دعا را مطرح و علل و عوامل اجابت و عدم اجابت دعاها را بررسی کرده

عقلند و بش ��ر را به فطرت تذکر میدهند و حج ��ت را بر او تمام میکنند.

اش���کاالت مطرحش���ده در ای���ن موضوع پاس���خ داده اس���ت .این موضوع

م���ردم به حکم عق ��ل باید به ندای من ��ادی پروردگار گوش ف ��را دهند و از

آخرین بحث مطرحشده در این کتاب است.

حقایق کشفش ��ده به تذکار او پیروی کنند و در غیر مس ��تقالت عقلی
ً
تعبدا بپذیرند و طبق آن عمل کنند.

احکام فرستاده خدا را

در بی ��ان الفرقان مباحث مفصلی پیرامون عل���م ،عقل ،توحید و فروعات

ش���یخ مجتبی قزوینی س ��پس به فراوانی آیات و روایاتی اشاره میکند که

آن بر اساس قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السالم) مطرح شده که در ا

حج���ت و برهانبودن عقل را بیان کردهاند و یادآوری میکند که در دین

ینجا از آراء ایشان در این حوزهها گزارشی ارائه میشود.

مقدس اس�ل�ام و بلکه در تمام ادیان آسمانی ،عقل از سوی خدا حجت

توحیدی اس���ت که ش���یخ به آنها پرداخته اس���ت و در فرع هشتم ،بحث

گزارشی از مباحث اثباتی کتاب

و حا کم اس ��ت چه در مس ��تقالت عقلی و چه در مطالبی که از درک آنها

 .1علم و عقل
نویس���ندۀ بی���ان الفرقان ذیل عنوان «در بیان توحید ق���رآن کریم» ،ابتدا به

عاجز است و متابعت شرع را الزم میشمارد.

نور عقل تذکر میدهد و آن را قوهای معرفی میکند که انس���ان به وس���یلۀ

ایش���ان نور عق ��ل را خ ��ارج از حقیقت انس ��ان و امری مس ��تقل میداند و

آن حقایق را کشف میکند،خوبی را از بدی و حق را از باطل تشخیص

یش ��ود و گاه فاقد آن و
معتق���د اس ��ت که روح انس ��انی گاهی واج ��د آن م 

تعلق تکلی���ف میگردد .با پیروی از آن خداش���ناس
میدهد و شایس���ته ِ

فقدان نور به بقای او ضرری نمیرساند.

ش���ده ،پیامبران را تصدیق و از دس���تورات ایش���ان اطاع���ت میکند .نور

عقل ،حجت باطنی خداوند اس���ت« .مس���تقالت عقلی���ه» ،به نور عقل
مکشوف میگردند؛ اما خود عقل گواهی میدهد که درک برخی مطالب
و کش���ف پ���ارهای از حقایق از توان او خارج اس���ت و در این موارد باید به
خالق عقل و فرستادههای او مراجعه کرد.

ش���یخ پ���س از ی ��ادآوری این نکته ک ��ه الفاظ کتاب و س ��نت ب ��ه حقایق
خارج���ی و واقعی اش ��اره دارن ��د و اینکه الف ��اظ برای معان ��ی ذهنی وضع
نش���دهاند ،تأ کید میکند که لفظ «علم» و «عق ��ل» نیز به حقیقتی که در
خارج موجود است ،اشاره دارند.
از نظ���ر ش ��یخ ،ن ��ور عق ��ل و علم همچ ��ون چراغی هس ��تند ک ��ه معقوالت
ومعلومات با آنها روش ��ن میشوند .و نفس محسوسات را  -در ظرف خود
 به نور علم و عقل درمییابد و از طریق مش ��اهده حقایق اشیاء به برکتذات اوست ،ماورای محسوسات را مشاهده میکند.
نور علم که خارج از ِ
یش ��ود و صورتی ن ��دارد تا وارد لوح نفس
ن���ور عقل و علم تصور و توهم نم 
ش���ود  .آنچه تصور ش ��ود و به هر معنایی در ذهن آید ،فعلی از افعال روح
است که به علم کشف میشود؛ اما حقیقت علم نیست .از آنجا که نور
عقل و علم ش ��بیه و نظیر ندارد ،ش ��ناخت آن به خودش یا آثارش اس ��ت
و تعریف عق ��ل و علم به معقوالت و معلومات ،امری محال و تعریف به
حقیقت آن اس ��ت .معلومات به علم ظاهر میش ��وند و علم به خود
غی���ر
ِ
ظاهر است« :الظاهر بنفسه المظهر لغیره».
س���نخ معلومات غیر از س ��نخ عل ��م اس ��ت .ذات معلوم غیرن ��ور و مظلم
اس���ت و علم و عقل  -از حیث ذات  -نور و ظهورند و ظهور همۀ اش ��یاء
به آنهاس���ت .شیخ مجتبی قزوینی روایات بس ��یاری را مطرح میکند که
بهروشنی بر تمایز عقل با بدن و روح تأ کید دارند .بر پایۀ این روایات علم،
نوری مخلوق و بزرگترین خلق خداست که به انسان عطا میشود.

 .2توحید

ّ
مقدمه
شیخ پس از تأ کید بر حجیت عقل و لزوم تعقل میفرماید« :پس از
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شروع مینماییم در بیان اصل مطلب که توحید خداوند است ،به نحوی

 .3رویگردانی از حق

که قرآن مجید و روایات مبارکات ناطق اس���ت» .س���پس تذکر میدهد که

 .4تقلید از عقاید و افعال پدران

اص���ول ادیان ،میان انبیاء اختالفی نیس���ت؛ چون حقیقت واقع واحد
در
ِ

 .5خذالن پروردگار

اس���ت و همه انبیا به حقایق اش���یاء چنانکه هس���ت عالمند؛ بنابراین با
صدایی رس���ا و بدون اخت�ل�اف ،به یک طریق دع���وت میکنند و راه آنان
از ه���ر خطا و لغ���زش ایمن و به مراد و مقصود موصل اس���ت .حجتهای
خداوند بیان کردهاند که معرفت خدا ،فطری بشر است و راه دستیابی به
ّ
معرفت را منحصر در تذکر به آیات آفاقی و انفسی دانستهاند.

سپس یادآوری میکند که چون امور یادشده سبب غفلت از خالق یکتا
یش ��ود ،ناگزیر انس ��ان محتاج به مذکری
و حج���اب ظهور فطرت اولیه م 
اس���ت که آنچه را دیده و دانس ��ته و س ��پس از آن غافل ش ��ده ،به خاطر او
ّ
مذکر و تذکره نامیده
آورد .بر همین اساس قرآن و پیامبران در کالم خداِ ،

شیخ معتقد است که خداوند راه معرفت خویش را به وسیله پیامبران به

ش���دهاند .ش ��یخ  27آیه مطرح میکند که در آنها از ق���رآن مجید با عنوان
ّ
«ذکر» و «تذکره» و «ذکری» و «مذکر» یاد ش ��ده است .ایشان روایاتی نیز در

مردم تذکر داده تا حجت بر آنان تمام ش���ود .پس تنها طریقی که متابعت

اینباره مطرح میکند و آنگاه مینویسد:

از آن ،موجب س���عادت ابدی میشود ،راه انبیای عظام (علیهم السالم)

پ���س دعوت قرآن وانبياى عظام دعوت و تذكر به معرفت فطرى

است .این راه ،سهل و عمومی و مصون از خطر است .ایشان نیل رهروان

اس ��ت و مسلم اس ��ت كس ��ى كه بخواهد راه به خدا پيدا كند و

این طریق به مقصود را ش���اهدی بر اثبات مدع���ای خود معرفی میکند.

معرفت يابد ،بايد در مقام طلب و تذكر باش���د نه در مقام جحد

نویسنده بیان الفرقان به این نکته هم تذکر میدهد که« :در قرآن مجید

و انكار.

1

و روای���ات وارده از پیغمب���ر (صل���ی اهلل علی���ه وآله وس���لم) و ائمه طاهرین
(علیهم الس�ل�ام) همواره اش���اره شده اس���ت به اینکه «معرفت خداوند»،
ّ
فطری بش���ر است و پیغمبر هم مذکر به فطرت و پیداکنندۀ آن است» .بر
اساس اخبار فراوان ،خداوند پیش از دنیا در عالم ّ
«ذر» ،بشر را به صورت

شیخ یادآور میشود که منکران و استهزاءکنندگان حق قابلیت هدایت
ّ
ندارند و باید به حال خود رها ش ��وندو قابل اعتنا و تکلم نیس ��تند .البته
ایش���ان مجادل ��ه با منکر را در م ��واردی که موجب پیش ��گیری از گمراهی

ّ
ذر ی خل���ق فرم���وده و معرفت خ���ود را در ذات آنها قرار داده اس���ت؛ اما با

عدهای از مس ��تضعفان ش ��ود ،الزم دانس ��ته و بر جدال به احس ��ن تأ کید

آمدن به این دنیا ،انسانها از آن معرفت غافل میشوند و انبیاء با تذکار

کرده است.

آن معرفت فراموششده را به یادشان میآورند.
به اعتقاد ش���یخ ،مشاهدۀ فقر و احتیاج سبب اعتراف به خالق میشود

�ادآوری
از نظ���ر آی���تاهلل ش ��یخ مجتب ��ی قزوین ��ی ،راه تذک ��ر ب���ه خداوند ی �
ِ
نبودن انکار او و توجهدادن انسان به فطرت اولیه است تا حقیقت
ممکن ِ

منطقی اصطالحی و اثبات برهان
رسیدن به معرفت خدا به اقامۀ برهان
ِ

حضرت امام صادق (علیه الس�ل�ام) با زندیقی را شاهدی بر مطلب فوق

ذاتی انسان ذیشعور است؛ بنابراین برای
و این عین معرفت به خالق و ِ
اس���تحاله دور و تسلسل ،نیازی نیست .ایش���ان سپس برای روشنشدن

مطل���ب ،آیات و روایاتی را مطرح کرده اس���ت؛ از جمله آیۀ  30س���ورۀ روم
ک���ه خداوند در آن بندگانش را به اقامه وجه به دین حنیف فرا میخواند.
فطرت خدا که مردم را بر آن مفطور ساخته و آن دین استوار است.

بر او روش���ن ش ��ود و خدای خود را وجدان کند .ش ��یخ یک ��ی از مناظرات
مطرح میکند.
ایش���ان همۀ عوالم (انوار ،ارواح واجس ��ام) را آیات خداوند دانسته و آیات
را به دو دس���تۀ آفاقی و انفسی تقسیم میکند و یادآور میشود که به چند
ّ
طری���ق میتوان به آی ��ات تذکر داد .یک ��ی آنکه مجموع عال ��م را موجودی

شیخ با طرح دو روایت از توحید شیخ صدوق (ص ،330ح 8و ص،331

واح���د با اج ��زای کثیر در نظ ��ر بگیریم .دیگ ��ر آنکه تکت ��ک موجودات را

ح ،)9در ذی���ل آی���ه فطرت نتیجه میگیرد که بر اس���اس آی���ات و روایات،

م���ورد توج���ه قرار دهی ��م .در هر یک از دو طر ی ��ق نیز دو گون ��ه میتوان وارد

معرف���ت خداون���د فطری و از لوازم ذات انس���ان اس���ت و معنی دعوت به

ذات مخلوقات به مصنوع و مخلوقبودن
بحث ش���د .اول آنکه با نظر به ِ

دین حنیف همین تذکر به فطرت است .ایشان دعوت حضرت ابراهیم
(علیه الس�ل�ام) را که در آیات  75تا  79س���ورۀ انعام به آن اش���اره ش���ده،

تدبیر بهکاررفته در
و احتی���اج آنها به غیر تذکر دهیم .گونۀ دوم ت ��ذکار ،به
ِ

خلق���ت موج ��ودات و آثار مترتب بر آنها و در نتیج ��ه اذعان به وجود قادر

مصداق تذکر به فطرت میداند.

حکیم است.

صاحب بیان الفرقان ،امور زیر را موجب غفلت و نسیان از معبود متعال

ش���یخ در ادامه برخی از تذکراتی ک ��ه در آیات و اخبار آمده را مطرح کرده
ّ
مخلوقیتش ��ان پرداخته و
اس���ت .در ابتدا ب ��ه داللت ذاتی موج ��ودات بر

 .1خروج مزاج از اعتدال

یادآور میش ��ود که با نظر به اش ��یاء ،واقعیتداش ��تن و اختالف اشیاء از

 .2نافرمانی از عقل

 .1بیان الفرقان ،ص .97-96

معرفی کرده است:
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بدیهیات اس���ت و وجدان و فطرت سلیم به مصنوعیت و احتیاج ذاتی

اس���ت .از توصیف وصفکنندگان منزه است و وصفکنندگان هرگز به

آنها حکم میکند و مصنوعیت و احتیاج به صانع داللت دارد.

حقیقت وصف ذات قدوس نمیرسند.

ت���ذکار ب���ه نظم حا ک���م بر اج���زای عالم و نیازمن���دی آن به خال���ق حکیم،

ش���یخ پس از طرح و بررس ��ی روایات متع ��ددی که در آنها عل ��ت ناتوانی

راه دیگری اس���ت که در بیان الفرقان به آن پرداخته اس���ت .عجز بش���ر از

مخلوق از توصیف خداوند بیان ش ��ده اس ��ت ،میفرماید :تذكرات قرآن

ش���ناخت حقایق تمام اجزای عالم نیز ،راه دیگری برای یادآوری معرفت

و رواي���ات به اع�ل�ا صوت مىفرمايد :توصيفات بش ��رى كف ��ر و ضاللت و

فط���ری اس���ت .علم نجوم و اخترشناس���ی و توجه به نظ���م حا کم بر اجرام

تجرى نسبت به ذات مقدس است.

آس���مانی و نیز مصنوعیت جمادات ،نباتات و حیوانات ،اموری هستند
ک���ه راه را ب���رای تذک���ر به معرف���ت فطری باز میکنن���د و بهروش���نی بر تدبیر

س���وم آنکه خداوند به علم حصولی و حضوری ش ��ناخته نمیش ��ود؛ زیرا
ذات مقدس منزه است از اینکه دارای صورتی در نفوس باشد یا با نفوس

خالق حکیم و علم گواهی میدهند.
عجیب ِ

متحد گردد .اشیاء معقولند به عقلو عقل معقول نمیشود ،چه رسد به

صاح���ب بی ��ان الفرقان ،حال ی���أس و اضط���رار را بهترین حال ب���رای بروز

ذات مقدس بار یتعالی که خالق عقل است.

و ظه���ور معرف���ت فطری میدان���د و معتقد اس���ت که هر عاقل���ی با رجوع
در بیان الفرقان مباحث مفصلی
پیرامون علم ،عقل ،توحید و
فروعات آن بر اساس قرآن و روایات
اهل بیت (علیهم السالم) مطرح
شده که در ا ینجا از آراء ایشان در
این حوزهها گزارشی ارائه میشود.

به نف���س خوی���ش ،عج���ز و بیچارگی
خ���ود را از جمی���ع جه���ات مییابد و
آث���ار ق���درت و علم و حکم���ت ذات
مق���دس خداون���د را در وجود خویش
ظاهر میبیند .از نظر شیخ ،انسان از
حیث روح و بدن از آیات عظیم الهی

اس���اس دین بر آن اس ��ت که معرفت خدا حاصل نمیشود ،مگر به ذات
پ���ا ک و فرمان او و اس ��تمرار معرفت نیز به ارادۀ اوس ��ت .خداوند معرفت
را فطری بش ��ر قرار داده و آن در قلوب ثابت اس ��ت و انس ��ان تنها به سبب
غفلت و به واس ��طه حج ��ب از آن محجوب میگ���ردد و از جملۀ حجب
ّ
توهمات و خیاالت خودسرانۀ بشر است.
شیخ در اینجا نیز روایات متعددی را مطرح میکند و در انتها میفرماید:

اس���ت و س���اختمان پیچی���دۀ ب���دن

پس ظاهر شد كه روايات مباركات يادآورى به حكمى است كه

وی ،او را ب���ه خالق���ش ت���ذکار و توجه

به نور عقل ظاهر است و آن اين است كه معرفت ذات مقدس،

میدهد .همچنین انس���ان با تأمل در حقیقت روح خود مییابد که عین

ب ��ه غي ��ر ذات او مح ��ال اس ��ت .معرف ��ت ذات مقدس ب ��هذات

عل���م و حیات و قدرت نیس���ت و به عجز و احتیاج خ���ود پیمیبرد و به

اوس ��ت و با اين حكم فط ��رى ،بطالن افكار و گفتههاى بش ��رى

خداوند غنی بالذات متذکر میشود.

ظاهر ش ��ود .واضح ش ��د كه معرفت به وجوه و عناوين ،مستلزم
ً
ى اهَّلل عن ذلك علوا كبيرا.
تشبيه و تمثيل است« :تعال 

مؤلف فقید بیان الفرقان پنج شاخصۀمهم توحید قرآنی را اینگونه بیان
کرده است:

چهارم نهی از تفکر در ذات خداوند است؛ زیرا تفکر در ذات ،جز بر ّ
تحیر

اول آنک���ه خ���دا را به غی���ر او نمیتوان تعریف کرد و ش���ناخت ،بلکه خدا

و ضالل���ت و زندقه و دوری از خ ��دا نیفزاید .پس این نهی ،حکم تعبدی

ظاهر اس���ت به ظهور خود و تعریف و بی���ان حقیقت او به غیرش اضالل
ّ
و جهل اس���ت .حاصل ای���ن معرفت ،اخراج ذات مقدس از حد تش���بیه
ِ
و تعطی���ل اس���ت؛ زیرا تعری���ف ذات مقدس به چیزی غی���ر ذات خودش

نیست ،بلکه تذکر به حکم فطری عقلی است.

ممکن نیست و وجود مبارکش ،ذات مقدس را به نفی اضداد و اوصاف
مخلوق���ات اثبات میکند و به ش���باهت مخلوقات ب���ا یکدیگر ثابت می
کند که شبیهی ندارد .پس نتیجه اول اثبات بدون تشبیه است.

پنج���م عدم س ��نخیت ذات اله ��ی با مخلوقات اس ��ت .م ��راد از بینونت
خالق و مخلوق ،بینونت مراتبی نیس ��ت ،بلکه مراد همان اس ��ت که در
روایت ش ��ریف آمده است« :در عین بلندی (واال مرتبهای) نزدیک است
و با اینکه نزدیک میباش ��د ،دور اس ��ت .منزه اس ��ت خدای ��ی که چنین
است و جز او اینگونه نیست».

دوم ممکننبودن توصیف خداوند و نفی از آن اس���ت ،مگر به آنچه خود
خداون���د خ���ود را توصیف فرموده اس���ت؛ زیرا معرف���ت ذات ،منحصر به
معرفی ذات اوست و او معرف ذات و آیات خود است.

2

 .3علم خداوند
آیتاهلل ش ��یخ مجتب ��ی قزوینی پس از بحث طوالن ��ی در موضوع توحید،

البت���ه نه���ی از توصیف ،تعبدی و بیدلیل نیس���ت ،بلکه عقل و وجدان

به فروعات آن میپردازد .فرع اول علم خداوند است .ایشان قرآن و کالم
ّ
مبین���ان ق ��رآن را در این موضوع از مباحث ارائهش���ده در فلس ��فه و عرفان

حکم میکنند که خدا را نمیتوان توصیف کرد ،مگر به آنچه خود وصف

ممتاز میداند و معتقد اس ��ت که بر اس ��اس آی ��ات و روایات ،علم بدون

فرموده است .خدایی که از ادراک حواس و اوهام و خطرات و ابصار برتر

 .2کافی ،ج  ،1ص  86و توحید ،ص .285
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ّ
حد و نهایت و بالمعلوم برای خداوند اثبات شده است؛ یعنی معلومات
پیش از تحقق خارجی به هیچ وجه واقعیتی ندارند و خداوند ّ
منزه است
ّ
از اینکه معلوم یا مفهوم باشد و ّ
منزه است از حد و نهایت .صاحب بیان
الفرق���ان با اس���تناد به آیاتی از ق���رآن مجید ،تأ کید میکن���د که به تصریح
ق���رآن ،خداوند به ّ
س���ر و نجوی و امور پنهان و غیب عالم اس���ت و مراد از
«غی���ب» ،اموری اس���ت که هنوز در پرده نیس���تی پنهان باش���د و به عالم
هستی نیامده یا گذشته باشد و آیات صریح است در اینکه خداوند به
جزئی���ات و کلیات و موج���ودات و معدومات علم دارد .خداوند پیش از
خلقت اش���یاء ،به آنها علم دارد و عالم اس���ت که اگ���ر آنچه وجود ندارد،
موج���ود ش���ود ،چگونه خواهد ش���د و علمش به موجودات پ���س از ایجاد
آنها ،مانند علم اوست به آنها پیش از ایجاد.
خداون���د در مرتب���ۀ ذات ،عالم بوده در هنگامی که معلومی نبوده اس���ت

سریی در کتاب بیان الفرقان

ثبوتی وجودی در معدومات و ممتنعات،
انتزاعی .از سوی دیگر
ِ
واقعیت ِ

محال و خلف اس ��ت .پس از آنجا که واقعی ��ت حکم به امتناع اجتماع
نقیضین به نفس ،الواقعیت آنهاست  -نه به ّ
واقعیت موضوع و محمول
در نفس -؛ پس نفس الواقعیت و عدم و ممتنع ،به نور علم مکش ��وف و
ظاهر است ،در مرتبۀ عدم واقعیت.

وجه س���وم توجه به علم ّ
خاصدر مرتبۀکمال آن است ،مثل صنعتگری
ک���ه در صنعت ّ
خاص ��ی دارای کمال مهارت اس ��ت و در عی ��ن اینکه به
آن صنعت و تمام مس ��ائل آن عالم اس ��ت ،آن صنعت و مس ��ائل آن نزد
ش���خص ن���ه حضور دارد ون ��ه حصول و صورت ��ی از آن مس ��ائل و صنعت
موجود نیست.
ق���ول به ص���ور علمیۀ عقلی ��ه به نحو بس ��اطت و جمع و اجم ��ال در عقل
فع���ال و اتح ��اد آن صور با ْ
نفس برهان ��ی و وجدانی نیس ��ت و تنها قول به

و ذات پا ک او عالم اس���ت قب���ل از خلقت بدون معلوم و خلقت و وجود
اشیاء ،موجب ّ
تغیر و تغییری در ذات مقدس نخواهد بود.

علم بالمعلوم با وجدان سازگار است.

صفت قدرت وحیات  ...است و در
شیخ تأ کید میکند که علم ،مانند
ِ

وج���ه چهارم فاعلیت بالقدرۀ والمش ��بۀ واالختیار خداوند و مس ��بوقیت
َ
مخلوق���ات ب ��ه ع ��دم واقعی اس ��ت؛ یعن ��ی چون عال ��م حادث اس ��ت و

ش���مار قدرت و حیات و خالقیت آمده و در مقام تفهیم
روایات ،علم در
ِ

خداوند پیش از حدوث اشیاء ،به آنها عالم است ،پس علم او به اشیاء

علم
عل���م ،آن را ب���ه حیات و قدرت تش���بیه کردهاند؛ پس فه���م
ِ
حقیقت ِ
ذات مقدس ،مانند قدرت و حیات او ،از عهدۀ عقل و روح خارج است
ّ
و تفکر در حقیقت علم ،مس���اوی با تفکر در ذات اس���ت .ایش���ان یادآور

 .4حدوث و قدم عالم

میش���ود که فهم علم ،بالمعل���وم و حقیقت و کیفیت آن محال و ممتنع

نویس���ندۀ دانش ��مند بی ��ان الفرق ��ان اثبات ق ��درت تامه و مش ��یت و اراده

است؛ اما برای تقریب اذهان چهار وجه بیان میکند.

اختی���ار خداون ��د را یکی از مس ��ائل مهم ف ��روع توحید دانس ��ته و تأ کید
و
ِ

ً
ّ
وجه اول تأمل در تذکر و نس���یان اس���ت .به این بیان که انسان غالباپس
از مش���اهده و علم به اموری ،آنها را فراموش میکند و گاهی پس از مدتی
ّ
متذکر میش���ود و میداند که آنچه را به یاد آورده همان اس���ت که پیشتر
ً
دیده و میدانسته .این علم ،اجماال بدون وجود معلوم و صورت است.
علم اشیاء را در مرتبۀ وجودشان ادراک میکند و پس از معدومشدن آنها
باز هم به هنگام یادآوری آنها را در ظرف وجودشان میبیند.

بدون معلوم خواهد بود.

میکن���د ک���ه بنای ق ��رآن بر تذکر به مبدئ ��ی عالم و قادر اس ��ت که به کلیۀ
ّ
علم بالمعلوم  -عالم
اشیاء و موجودات و معدومات و کلی و جزئی  -به ِ
ّ
است و قدرت و کماالت او حد و نهایتی ندارد .خداوند تبارک و تعالی
فاعل و خالق است به قدرت و مشیت و اراده و اختیار .فاعلیت بالقدرۀ
و المش���یۀو االراده یکی از اقسام فاعلیت و اکمل آنهاست ،بدون اینکه
مس���تلزم محذور یا محالی باش ��د .قدرت از اوص ��اف کمالیۀ واقعیه و به
فاعل قادر میتواند از فعل امساک
معنای توانایی بر فعل و ترک اس ��ت و ِ

ش���یخ مجتبی قزوینی پس از مطرحکردن احتماالت و اقوالی که فالسفه

کند .در نتیجه وجوب فعل مخالف و متناقض با قدرت است.

و عرفا دربارۀ ذکر بعد از نس���یان بیان کردهاند ،همه آنها را ابطال میسازد

از س���وی دیگر روش ��ن اس ��ت که ازلیت فعل ،برای فاعل کمالی به شمار

و میفرماید :و ش���اهد بر اين كه اين صور ،موجود در نفس نيس���ت و عين

اظهار ظهور قدرت است.
نمیرود ،بلکه ایجاد پس از نیستی
ِ

نفس هم نيست ،اين است كه چه بسا امرى را شخص مىخواهد متذكر
شود ،نمىتواند و امرى را نخواهد متذكر شود ،متذكر مىگردد.
خالص���ه ،تأمل دقيق ما را مىرس���اند كه علم اس���ت ،ب�ل�ا معلوم و اين از
خصوصيات و كمال علم است.

ش���یخ ضمن طرح اشکاالت فالسفه مبنی بر محالبودن انفکاک معلول
بودن
از عل���ت تامه و قدیمبودن اراده ،چنین پاس ��خ میدهد که الزمۀ تام ِ
ّ
مخصص
فاعل به مش ��یت و اراده ،صدور فعل است باالراده و مرجح و
ِ
اشکال لزوم قدیمبودن اراده از
فعل ،ذات فاعل است نه اراده .در نتیجه
ِ
ً
اساس مندفع است و اصال موضوع ندارد.

وجه دوم مکشوفبودن معدومات و ممتنعات به علم است ،مانند علم
ّ
ّ
ب���ه امتناع اجتماع نقیضین و نبودن ضد و ن���د برای خدا .توضیح اینکه

صاح���ب بی ��ان الفرقان پس از طرح و بررس ��ی چند روای ��ت تذکر میدهد

حک���م به امتناع اجتماع نقیضین ،واقعی و حقیقی اس���ت نه اعتباری و

ک���ه پس از رجوع به آی ��ات و روایات برای احدی ش ��ک نماند که خداوند
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ب���ه قدرت تام���ۀ کامله بر کل موج���ودات و معدومات و ب���ر ایجاد و اعدام
ّ
جزئیات و کلیات قادر اس���ت و برای ق���درت ذات مقدس حد و نهایتی

ّ
تام���ه کامله خداوند و اس ��تناد فاعلی ��ت او به قدرت و مش ��یت و اراده و
اختیار و ّ
حر یت ذات پاک اوس ��ت .اصل س ��وم این است که خداوند دو

نیس���ت .ایش���ان دو راه برای تذکر به این مطلب بی���ان میکند :اول توجه

عل���م دارد .1 :عل ��م مکنون که اح ��دی بر آن اطالع حاص ��ل نکند؛  .2نور

انس���ان ب���ه حقیقت خویش ک���ه مصنوع و حادث و مس���بوق به نیس���تی

علم مکنون ذات
مش���یت که به مال ئکه و رس ��ل حمل شده است .بدا از ِ

است و دوم آیهبودن قدرت انسان بر قدرت خداوند؛ یعنی انسان با تأمل
در افع���ال خویش میفهم���د که قس���متی از افعال او به اراده و خواس���ت
اوس���ت و افعال او حادث و مس���بوق به عدم است و در فعل خود اختیار
دارد .ب���ودن ای���ن کمال در مخل���وق ،دلیلی بر ثب���وت آن در ذت خداوند
است ،بدون تشبیه و تنظیر و تصویر و احساس و ادراک.

مقدس است.

ش���یخ معتقد اس ��ت که حقیقت عبودیت با تصدیق بدا ظاهر میش ��ود
و خوف و خش ��یت و ّ
تضرع و دعا معنا مییابد و انکار آن بستهدانس ��تن
دو دس���ت علم و قدرت خداوند است که اعتقاد یهودیان است .ایشان
س���پس ذیل عن ��وان تنبی ��ه ،روایات ��ی را در اهمیت بدا نق ��ل میکند که بر

شیخ برای تکمیل بیان فوق قسمتی از مناظرۀ امام رضا (علیه السالم) با

اس���اس آنها خداوند به چیزی مانند «بدا» بزرگ داش ��ته نش ��ده و عبادت

سلیمان مروزی را مطرح میکند و پس از آن میفرماید :این روایت مبارکه

نش���ده اس ��ت و از انبیاء (علیهم السالم) به تصدیق «بدا» ،عهد و میثاق

وجود خارجى
صریح در این است که علم ،غیر از اراده است و علم علت ِ

گرفته شده است و انکار آن خروج از تشیع شمرده شده است.

ش���ىء نيس���ت و اراده فعل و حادث است .علم بر دو طرف نقيض و ضد
ً
]شامل[ است و به امورى كه ابدا اراده نكند و واقع نشود ،عالم است.

�تن جهان را با اعتق ��اد به بدا
صاح���ب بی ��ان الفرقان اعتق ��اد به آغازداش � ِ

ایش���ان روای���ت دیگ���ری از احتجاج طبرس���ی نق���ل کرده که بر اس���اس آن

اس���ت و کس ��ی که تصدیق ابتدا برای او آس ��ان باش ��د ،تصدیق بدا برای

حض���رت رس���ول اکرم (صل���ی اهلل علی���ه و آله وس���لم) در براب���ر دهریه ،به

وی آسانتر است.

س���ه راه بر حدوث عالم حجت اقامه فرموده اس���ت ،اول مش���اهدۀ روز و
ش���ب و اختالف و تقدم و ّ
تأخر آنها که بهروش���نی بر حدوث داللت دارد.
راه دوم اثبات حدوث از طریق نش���اندادن زوال اش���یاء اس���ت .راه سوم
تذک���ر ب���ه اوصاف حادث از جمله احتیاج و نیس���تی و فنا اس���ت و چون

همس���ان میدان ��د و معتقد اس ��ت که ان ��کار بدء و بدا از یک سرچش ��مه

ایش���ان در جای دیگر به تبیین خلق ��ت و رابطۀ آن با علم خداوند متعال
ّ
پرداخته و ضمن تنزیه علم ذات مقدس ،از تعیین و حد و تناهی تأ کید
ّ
میکن���د که رأی و بدا از این علم اس ��ت و ّ
مخصص فعل ،رأی و
معین و
مش���یت و ارادۀ ذات مقدس اس ��ت و خود مش ��یت به مخصص دیگری

قدم عال���م و اج���زای آن ظاهر و هویداس���ت ،پس
ای���ن اوصاف از س���ر ت���ا ِ

نیاز ندارد.

قم���ی مطرح میکند و به نقل از ایش���ان ،دو اصل را درب���ارۀ حدوث عالم

تعین مخلوقات میباشد و این ّ
مش���یت که مخلوق اس ��ت ،اولین ّ
تعین

عالم حادث میباش���د .ش���یخ س���پس مباحثی از مرحوم قاضی س���عید
برمیش���مارد که به نظر آن محقق حکیم ،نزد ائمه اطهار (علیهم السالم)
مس���لم اس���ت .اصل اول ،حدوث اراده و مش���یت و اصل دوم قادربودن
حق متعال به قدرت مطلقه است؛ یعنی خداوند از امری عاجز نیست و

�ون خارجی
کون خارجی اش ��یا اس ��ت .فع ��ل خداوند تا تحقق ک � ِ
قبل از ِ
مراتب و مراحلی دارد .مرتبۀ اول ّ
تعین به مش � ّ�یت و علم مخلوقی است.

ّ
سپس ّ
خصوصیات یا همان اراده است و پس از آن اندازهگیری
تعین به
ّ
اس���ت .این سه مرتبه پیش از مشاء و مراد و مقدر میباشند و پس از این

چیزی ذات مقدس را مضطر نمیکند و مانع ارادۀ او نمیشود و در کاری
ّ
مردد نمیشود.

مراتب ،مرتبۀ امر و حکم به تحقق خارجی است.

 .5مسأله بدا

علم مخلوقی ( = مشیت) به پیامبر اکرم و انبیاء و اوصیا (علیه و علیهم

مرحوم ش���یخ مجتبی قزوینی مس���ئله بدا را یکی از مسائل مهم دینی و از

نور علمی همه آنچه را که بوده و هست و تا
الس�ل�ام) عطا ش ��ده و به این ِ
ّ
روز قیام���ت خواهد بود ،میدانند؛ ام ��ا از آنجا که تعینات بعدی (اراده و

مختصات ش���یعه معرفی کرده است .بدا عبارت است از امکان تغییر و
ّ
ّ
تغیر و تبدیل و تبدل در عالم و اجزای عالم و آنچه در عالم واقع میشود.

ق���در و قض ��ا) به رأی ذات مقدس اس ��ت ،خداوند انبی ��اء و اوصیاء را در

پس بدا به معنای پش���یمانی از رأی یا مس���تلزم جهل نیست ،بلکه تغییر

زمانهای مختلف از تقدیر امور مطلع میسازد .البته برای این تقدیرات

و تبدل و تجدد و حدوث از علم و قدرت کاملۀ ذات مقدس است.

«میع���اد» و «غیر میعاد» اس ��ت  .آنچه میعاد باش ��د ،امضا خواهد ش ��د و

از نظر ش���یخ بیان حقیقت بدا و تصدیق آن ،مبتنی بر اصولی اس���ت که
به وجدان و فطرت و قرآن وس���نت ،ثابت و واضح اس���ت .اصل اول این
اس���ت که علم خداوند ،عین ذات و بدون معلوم و ّ
تعین اس���ت و حد و
وعلیت باالیج���اب و الوجوب ندارد .اص���ل دوم تصدیق قدرت
نهای���ت
ِ

54

کون خارجی خواهد یافت و غیر میعاد ،نزد پروردگار موقوف اس ��ت و بدا
(=تقدیم و تأخیر و زیاده و نقصان) در آنها به رأی و مشیت ذات مقدس
خواه���د بود .ش ��یخ تأ کید میکند که مش ��یت و رأی (= بدا) ،منحصر به
تعینات پیشین نیز به ید
مرتبۀ تحقق کون خارجی نیست ،بلکه در تمام
ِ
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قدرت اوس���ت« :عجز الواصفون عن وصف قدرته» .بر این اساس ،دعا و

در ادامه نیز روایاتی در این باب مطرح شده است که برای نمونه مضمون

توبه و عبادت صحیح اس���ت و کارهای نیک و بد در تغییر و تبدیل امور
َ
(خ ْصب و رخا و قحط و غال و بال و )...مدخلیت دارد.

یکی از روایات ذکر میشود .به اعتقاد شیخ این روایت به تمام اشکاالت
موجود در اذهان بشر پاسخ داده و صریح در بطالن جبر است.

مرحوم ش���یخ مجتبی س���پس آیات و روایاتی را به عنوان مؤید مسئله بدا

بر اس���اس ای ��ن روایت ،زندیقی از امام صادق (علیه الس�ل�ام) میپرس ��د:

مط���رح میکند ،از جمله آیات و روای���ات مربوط به نزول تقدیرات امور در
َ
شب قدر و آیات و روایاتی که در آنها تأ کید شده انسان دو اجل دارد.

«چ���را خداوند تمام مخلوق ��ات را مطیع نیافرید ،در حالیک ��ه به این کار

در ادامه س���ؤاالت و ش���بهاتی نیز مطرح و پاسخ داده شده است که برای
پیشگیری از تطویل بحث از پرداختن به آنها خودداری میشود.

ق���ادر بود؟» ام ��ام (علیه الس�ل�ام) در پاس ��خ فرمودند« :اگر هم ��ه را مطیع
میآفرید ،پاداش ��ی ب ��رای خلق در کار نب ��ود و اگر اطاع ��ت ،فعل بندگان
نب���ود ،بهش���ت و جهنمی در کار نب ��ود؛ لذا خداوند مخلوق ��ات را آفرید و
آنه���ا را به اطاعت امر و از معصیت نهی کرد و با رس ��والن خویش حجت

 .6جبر و تفویض

اقام���ه ک���رد و به ]ان ��زال[ کتب قطع عذر فرم ��ود تا مخلوقات ]ب ��ه اختیار[

در بی ��ان الفرقان نفی جبر و تفویض و اثب���ات امر بین االمرین ،یکی از علوم

خود ،مطیع یا عاصی باشند و به اطاعت و معصیت استحقاق ثواب یا

ممتاز قرآن معرفی ش���ده اس���ت .مؤلف برای تبیین مس���ئله ب���ه قضا و قدر

عقاب یابند؟» س ��ائل پرسید« :آیا عمل بنده به آلتی که خدا داده انجام

پرداخته و یادآور شده است که قضا و قدر در لسان شرع به دو معنا استعمال

نمیشود؟» امام (علیه السالم) فرمودند « :بله لکن به آلتی که برای عمل

میشود اول قضا و قدر نسبت به سرنوشت بشر و مدخلیت افعال بشر در آن

خیر داده ش ��ده ،قادر اس ��ت بر عمل
ّ
ش���ری ک���ه از آن نه ��ی ک ��رده اس ��ت»

و دوم قضا و قدر در افعال بندگان و نسبت آن با اختیار آنها.
خالصۀ تعالیم قرآن در مورد اول استناد همۀ امور به فعل خداوند است،
البته نه به نحو ایجاب و علیت بلکه به مشیت و اراده و ا ختیار با تأ کید
ب���ر مدخلیت افعال تکلیفی بش���ر به نحو اقتضا .ام���ا در مورد دوم آنچه از
تعالیم قرآن اس���تفاده میش���ود ،آن اس���ت ک���ه امور نه به ص���ورت جبری
مس���تند به خداست و نه خداوند از سلطنت منعزل شده و امور به خلق
تفویض گشته است ،بلکه امر بین امرین است.

پرسید« :آیا بنده در فعل خود اختیار
داد؟» ام���ام (علیه الس�ل�ام) فرمودند:
«خ���دا از کاری نهی نکرده ،مگر آنکه
میداند بنده بر ترک آن قادر اس ��ت و
ب���ه کاری امر نکرده مگر آنکه میداند
بن���ده بر انج ��ام آن تواناس ��ت؛ زیرا که
ظل���م و ج���ور و عب ��ث و تکلی ��ف ب ��ه

نویسندۀ دانشمند بیان الفرقان
اثبات قدرت تامه و مشیت و
اراده و اختیارِ خداوند را یکی از
مسائل مهم فروع توحید دانسته
و تأکید میکند که بنای قرآن بر
تذکر به مبدئی عالم و قادر است
که به کلیۀ اشیاء و موجودات و
معدومات و کلّی و جزئی  -به علمِ
بالمعلوم  -عالم است و قدرت و
کماالت او حدّ و نهایتی ندارد.

مرحوم ش���یخ مجتبی قزوینی در ادامه با تذکر به نهی ش���ارع از دخول در

ماالیط���اق ش ��أن و صف ��ت خداون ��د

مس���ئله قض���ا و قدر ،یادآور میش���ود که ای���ن نهی تنبیه ب���ه حکم عقل و

نیست» پرس ��ید« :آیا آنکه خداوند او

نگهداش���تن بش���ر بر «فطرت اولیه»اس���ت؛ چرا که بر اساس فطرت اولیه و

را کافر آفریده ،بر ایمان اس ��تطاعت دارد و از طرف خدا برای کافر حجت

با قطع نظر از وسوس���هها و شبهات ،انس���ان مییابد که نه جبر است و نه

هس���ت؟» امام (علیه الس�ل�ام) فرمودند«:خداوند تمام خلق را مس ��لمان

تفوی���ض؛ یعن���ی بنده در قس���متی از افعال خود مخت���ار و صاحب رأی و

آفریده] ،س���پس به آنان[ امر و نهی کرده و کفر اس ��م و معنایی اس ��ت که

قدرت اس���ت و در عین ح���ال به آن در ذات و کم���ال ذات خود محتاج

به س���بب نافرمانی بشر بر وی عارض و او به آن نامیده میشود و خداوند

اس���ت و استقالل ندارد .از س���وی دیگر بحث و فحص در قضا و قدر ،به

خلق را کافر نیافریده اس ��ت ،بلکه بع ��د از اقامۀ حجت بر آنان ]عدهای[

تفکر در ذات منجز میش���ود که حرام اس���ت .ش���یخ در ادامه به تفصیل

انکار کرده و کافر ش ��دند» .س ��ائل پرس ��د« :آیا جایز اس ��ت که خدا برای
ّ ّ
ش���ر مق ��در کن ��د و او را به خیر دس ��تور دهد ،در حالی ک ��ه بر خیر
«بن���ده»

در آنها به صراحت اعتقاد به «جبر» نفی شده است .آنگاه میفرماید:

توانایی ندارد و آنگاه او را به س ��بب ترک خی ��ر عذاب کند؟» امام (علیه
الس�ل�ام) فرمودند« :س ��زاوار عدل و رأفت خدا نیس ��ت که برای بنده ش � ّ�ر
ّ
مقدر کند و به خیر دستور دهد و حال آنکه وی بر خیر قادر نباشد و او را

مطالبی را در ابطال جبر مطرح میسازد و پس از آن به آیاتی میپردازد که
پ���س از اين تذك���ر ،هر كه تأمل كن���د ،مىبيند كه تم���ام قرآن دال
ب���ر نف���ى جبر و اثب���ات اس���تطاعت و اختي���ار در افع���ال تكليفيه
اس���ت]...و[ الزم���ه تصدي���ق قرآن مجي���د بر ابط���ال و بطالن جبر
اس���ت و چگونه چنين نباشد با اينكه بناى قرآن بر فضل و عدل
خداوند است.

یش ��ود که بر اس ��اس
ش���یخ در ادامه به ابطال تفویض پرداخته و یادآور م 
تعالی���م دین���ی قب ��ل از فعل و حی ��ن الفعل امر ب ��ه ید قدرت مب ��دأ متعال
ّ
است؛ به این معنا که علم و قدرت و همه اسباب تمکن انسان از فعل و
ّ
ترک ،به ید قدرت اوست .اگر بخواهد انسان را بر تمکن باقی میگذارد و

3
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اگر بخواهد قدرت و سایر اسباب فعل را از او سلب میکند.

بالجمل ��ه هي ��چ موج ��ودى  -از موج ��ودات عال ��م  -مس ��تقل يا
ش ��ريک با ذات مقدس در س ��لطنت و قدرت نيست و آثار تمام

ایشان پس از ذکر چند روایت میفرماید:

اش ��ياء به نحو مقتضى اس ��ت و منوط بر اذن و امضاى حضرت
اوست جلت قدرته.

روايات در نفى «جبر و تفويض» زياد اس���ت  ...و آنچه از آيات و
روايات و مذاق و اساس اسالم ظاهر و روشن ]میباشد[ و جاى
هيچ ش���ک و شبهه نيس���ت ،اين است كه اس���اس تكاليف ،بر
نفى «جبر» و اس���اس عبوديت و بندگى ب���ر نفى تفويض و اثبات
توفي���ق و خ���ذالن اس���ت و آنچه مطاب���ق با وجدان اس���ت همين
است و شبهه جبر و تفويض مقابل وجدان است.

4و 5

به نظر ایشان قضا و قدر در افعال انسان دو گونه است :تکوینی و تشریعی
و هر یک یا حتمی است یا غیر حتمی .قضا و قدر تکوینی حتمی فعلی
اس���ت که به ارادۀ خداوند از انس ��ان صادر شود ،مثل معجزه .قضا و قدر
تکوینی غیر حتمی افعالی اس ��ت که طبق اس ��باب و علل عادی از بش���ر
صادر میش ��ود وعلل و اس ��باب به نح ��و اقتضا در افعال بش ��ر مدخلیت

ش���یخ همچنین تذکر میده���د که بحث مش���یت و اراده از فروع و نتایج

دارن���د .قض ��ا و ق ��در تکوینی غیر حتمی ،قابل تخلف اس ��ت و قس ��متی

مس���ئله جبر و تفویض است و بر اس���اس قرآن و روایات ،خداوند دو گونه

از دس���تورات ش ��ارع مربوط به این مقام اس ��ت .قضا و قدر تش ��ریعی غیر
حتمی ،اوامر و نواهی و شرایع الهی است که متعلق رضا و سخط و ّ
حب

خارجی اش���یاء اس���ت و نس���بت به افعال تکلیفی بندگان
وجود کونی و
ِ

و بغض خداوند واقع شدهاند.

مش���یت و اراده دارد .1 :مش���یت و ارادۀ تکوین���ی ک���ه فع���ل اول و مبادی
منافی تکلیف اس���ت؛ .2
جایز نیس���ت؛ زی���را اراده به این معنا ،خلف و
ِ

چگونگی
ارادۀ تش���ریعی که همان اوامر و نواهی الهی اس���ت؛ یعنی ابالغ
ِ
ِ
ّ
افعال مکلف از حیث رضا و سخط
ِ
به نظر ایشان قضا و قدر در افعال
و رغبت و کراهت.
انسان دو گونه است :تکوینی و
تشریعی و هر یک یا حتمی است  .7قضا و قدر
یا غیر حتمی .قضا و قدر تکوینی مرح���وم ش���یخ مجتب���ی قزوین���ی در
حتمی فعلی است که به ارادۀ
ابتدای ای���ن مبحث یادآور میش���ود
خداوند از انسان صادر شود ،مثل که چون در لسان شرع از «قضا و قدر»
معجزه .قضا و قدر تکوینی غیر
اس���م برده ش���ده ،برای تکمیل بحث
حتمی افعالی است که طبق اسباب
و رفع ش���بهات مربوط ب���ه آن که نظیر
و علل عادی از بشر صادر میشود
شبهه جبر است ،به ذکر معنای آن و
وعلل و اسباب به نحو اقتضا در
رفع اش���کال میپردازد .ایشان تأ کید
افعال بشر مدخلیت دارند.
میکند که قضا و قدر در لس���ان قرآن
معانی زیادی اطالق ش���ده اس���ت که برخ���ی از این معانی
و روای���ات ب���ه
ِ
عبارتن���د از .1:فراغ؛  .2عهد؛  .3اع�ل�ام؛  .4فعل؛  .5ایجاب؛  .6کتابت؛
 .7اتمام؛  .8حکم؛ و فصل .9 .خلق؛  .10نزول الموت.

ش���یخ س ��پس به ط ��رح و بررس ��ی بیستوهش ��ت روایت در ای ��ن موضوع
پرداخته است.

 .8سعادت و شقاوت
نویس���نده دانشمند بیان الفرقان معتقد است که بر اساس معارف قرآن و
س���نت ،سعادت و ش ��قاوت ذاتی که تخلف ناپذیر باشد ،غلط است و
علل و اس ��باب صدور فعل خیر و ش ��ر از مقتضیات فعل هستند و هیچ
ّ
یک ،عل ِت تامه نیس ��تند .چون س ��عادت و ش ��قاوت تغییر پذیر اس ��ت،
بن���دگان هم ��واره از گناهان خود در «خ ��وف» و از رحمت خداوند و قبول
توبه در «رجا» هستند.
«س���عید» کس ��ی اس ��ت که با عقیده و ایمان صحیح و عمل پسندیده از
جهان برود و «ش ��قی» کس ��ی اس ��ت که از ایمان و عمل شایس ��ته بیبهره
باشد .توفیق و خذالن و هدایت و اضالل در دنیا ،از مقتضیات عقاید و
افعال پسندیده و ]موجب[ حصول سعادت یا شقاوت است.
مرحوم ش ��یخ مجتبی قزوینی تأ کید میکند که شقاوت و سعادت ذاتی
هیچ کس نیس ��ت و روایاتی که در آنها تصریح ش���ده ش ��قی و س ��عید در

ش���یخ برای هر یک از معانی مذکور به آیه یا آیاتی از قرآن استش���هاد کرده

رح���م مادر مش ��خصند ،معنای صحیحی دارند که ایش ��ان با اس ��تناد به

اس���ت .ایشان پس از طرح ش���بهات مربوط به این بحث و پاسخدادن به

روای���ات دیگ ��ری در ارائه این معنا میکوش ��د؛ از جمله ب ��ه روایتی از امام

آنه���ا بح���ث قضا و ق���در را در افعال انس���ان پی میگی���رد و در توضیح آن

کاظم (علیه الس�ل�ام) استناد میکند که بر اساس آن امام (علیه السالم)

یادآور میش���ود که امور عالم بر دو قسم اس���ت.1 :امور عادی که از طریق

دربارۀ معنای صحیح «الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد

اس���باب و مسببات جاری میش���وند ،البته نه به صورت مستقل و نه به

فی بطن امه» ،میفرمایند« :ش ��قی کس ��ی اس ��ت که وقتی در ش ��کم مادر

صورت مش���ترک ،بلکه ب���ه نحو اقتض���اء؛  .2امور غیرع���ادی که خداوند

اس���ت ،خ ��دا میداند ک ��ه پس از آمدن ب ��ه دنیا ،اعمال و افعال اش ��قیا را

بدون اسباب و مسببات میتواند آنها را ایجاد کند.

انجام میدهد و همچنین است «سعید» .همچنین با استناد به روایتی

مرحوم شیخ مجتبی قزوینی پس از بیان مطالب فوق میفرماید:

4و  .5بیان الفرقان ،ص .455
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از پیامبر اکرم میفرماید« :ش���اهد بر اینکه «ش���قاوت»ذاتی نیس���ت ،این

 .10دعا

اس���ت که فرمود :میزان عمل ،خاتمه عمل اس���ت و اگ���ر ذاتی بود و قابل
ّ
6
تخلف نبود] ،خاتمۀ[ عمل میزان نبود».

و اناب���ه و خوف و رجا ب ��ه درگاه خداوند و در مقابل قبح و حرمت یأس از

باالخره ش���یخ بع���د از مطرحک���ردن و بررس���ی دوازده روای���ت در این باب
نتیجۀ حاصل از آنها را چنین ذکر میکند:
 .1حق متعال،عالم به حال عباد است که شقی و سعید کیست.
 .2اینکه اس���باب و علل را در «س���عادت و ش���قاوت» آثاری اس���ت .بسا
انس���ان در حالی که در ش���کم مادر اس���ت به مقتضای اسباب ،سعید یا
ش���قی اس���ت و این جبر نیس���ت ،بلکه به واس���طۀ عدم مباالت ابوین به

ش���یخ مجتبی قزوینی ُحس ��ن و لزوم دعا و طلب و الحاح و تضرع و توبه
رحمت الهی و سوءظن به خداوند را یکی از مباحث مهم دینی میداند
و تأ کید میکند که انسان به فطرت اولیه خود ،خویشتن را فقیر و محاج
ذات غنی و ح � ّ�ی و رحیم و ودود و رحمان را وجدان
مییاب���د و در مقابل ِ
ّ
م���ی کن���د و در دقت بأس ��اء و ضراء ب ��ه آن ذات مقدس توج ��ه میکند و
درخواس���ت از او را الزم میدان ��د و بس ��ا ب ��ا اطمین ��ان ب ��ه اجاب ��ت دعا به
مطلوب خود میرسد.

احکام ش���رعیه اس���ت و این شقاوت و س���عادت ،راجع به نطفه در رحم

عالوه بر یافت وجدانی و گواهی فطرت س ��لیم آیات و روایات نیز بندگان

مادر ،قبل از چهار ماه و دمیدن روح است.
ّ
 .3علل و اس���باب،علت تامه تخلف ناپذیر نیس���ت ،بلکه از برای حق

را به دعا ترغیب و از یأس و دعانکردن نهی میکنند.

متعال رأی و امر و بدا است.
س���عادت و ش���قاوت اش���خاص تا آخر عمر معل���وم نگ���ردد واطمینانی به
اعمال نیست ،مگر به آخر عمل و عمر.
 .4توفي���ق و خ���ذالن از ناحيه ذات مق���دس تبارک و تعال���ى بر طبق علم
اوست به اختيار بندگان.
 .5از براى خداى تعالى س���لطنت و اختيار تمام است و سؤال نمىشود
از افعالى كه به جا مىآورد.

 .9هدایت و ضاللت
به نظر نویسندۀ بیان الفرقان« ،هدایت و ضاللت بندگان» یکی از مسائل
فرع���ی در توحید قرآن اس���ت .ایش���ان بع���د از ذکر معنای لغ���وی واژههای
«هدایت»« ،ضاللت» و «اضالل» یادآور میشود که هدایت وضاللت در
معانی متعددی استعمال میش���وند .1 :هدایت تشریعی که همان بیان
ِ

احکام و دس���تورات عملی و معارف اس���ت برای رس���یدن به س���عادت؛

ی فلسفه و عرفان میپردازد و به حقیقی
ش���یخ سپس به مخالفت با مبان ِ
و مؤثر بودن دعا اش ��اره میکند و به نقد و بررسی آراء ابن سینا و مالصدرا
ّ
غیرمتعین الهی
در اینب���اره میپردازد .آنگاه با یادآوری عل � ِ�م بیپایان و
و ق���درت تام ��ه و مختار و ّفعال مایش ��اءبودن خداوند تأ کی ��د میکند که
خداوند انسان را آیۀ بزرگ خود قرار داده و به او فاعلیت باالراده و اختیار
عطا کرده اس ��ت و در عین حال ،امور بن ��دگان را به صورت کامل به آنها
تفویض نکرده و خود را از س ��لطنت و الوهیت معزول نس ��اخته است .بر
این اساس ُحسن و لزوم دعا روشن میشود.
ش���یخ پس از ذکر چند آیه و روایت یادآور میشود که بر اساس روایات ،تا
قضا و قدر و بال به مرتبۀ امضا نرس ��یده و اجرایی نش���ده باشد ،به وسیلۀ
دعا رد میش ��ود .ایش ��ان معتقد اس ��ت که این اخبار افزون بر نشاندادن
اهمی���ت و ض ��رورت دع ��ا ،مثبت «ب ��دا» و مبط ��ل عقیده به قض ��ا و قدر
حتمی نیز هستند.

.2هدایت تکوینی غیر حتمی که معنای آن جعل اس���باب و مقتضیات

یپ���ردازد که ب ��ه ظاهر بر
ش���یخ در ادام ��ه ب ��ه ط ��رح و بررس ��ی دو روای ��ت م 

و توفی���قدادن ب���ه بن���دگان برای رس���یدن به مقص���ود اس���ت؛ .3هدایت

حتمیب���ودن قض ��ا و ق ��در و ع ��دم تأثی ��ر حقیقی دع���ا داللت دارن ��د و در

تکوینی حتمی؛ یعنی هدایت برخی بندگان به ارادۀ تکوینی حتمی.

نهای���ت ،این بحث و نیز مطالب بیان الفرقان ف ��ی توحید القرآن را با ذکر

معان���ی «اضالل» جز در مورد اول در مقابل معانی «هدایت» و عکس آنها
میباشد.

دعاهای���ی که بهروش ��نی بیانگ ��ر بازبودن دس ��ت خداوند در اس ��تجابت
درخواست بندگان هستند ،به پایان میرساند.

معان���ی مذکور برای هدایت واضالل،
مرحوم ش���یخ مجتبی قزوینی برای
ِ
ب���ه آیات���ی از قرآن استش���هاد میکند و معتقد اس���ت که بر اس���اس آیات،

«هدای���ت و ضالل���ت» در همه جا به یک معنا نیس���ت و روای���ات نیز این
مطلب را تأیید میکنند .ایش���ان بحث خود را با طرح و بررس���ی چهارده
روایت در این موضوع پی میگیرد و به پایان میبرد.

 .6بیان ا لفرقان ،ص .500
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