
 

 

 

  
  

و  اتيدر قرآن و روا تيعل گاهيجا
  يآن در تفكر عقل ريتأث

  
  11/8/1391: تاريخ تأييد  27/2/1391 : تاريخ دريافت

  *يابوالحسن غفار  ______________________________________________________________ 

  چكيده
دها و دسـتگاه شـناخت اسـت و    يـ نش، روابـط پد ينظام حاكم بر آفر انگريت بيقانون عل

ات يشده است. آ رفتهيقرآن پذقانون در  نيكرد. ا نييتع يخيمبدأ تار توان يآن نم يبرا
 يعير و تأثر اسباب طبيث تأ ،يكيزير اسباب متافيث توان در سه قلمرو تأ يرا م تيناظر به عل

 ريـ با تعب تيله علئمس اتيآ يكرد. در برخ يبند دسته يدر نظام هست نسانر و تأثر ايث و تأ
مسـئله   زيـ ن ييـ اسـت. در متـون روا   شـده  قيسبب تصد ريبا تعب گريد يخلقت و در برخ

ح يبه طور صـر  معلول ةاست. واژ شده قيداللت تصد و تيسبب ت،ير خالقيت، با تعابيعل
 نيـ نگارنـده ا  ةديـ بـه عق ». سـواه معلـول   يكل قائمٍ ف«آمده است:  رمؤمنانيدر كالم ام

و  اميـ بـه علـت را ق   اياشـ  يازمنـد يمـالك و منـاط ن   ت،يـ اصل عل حيكالم عالوه بر تصر
خلق از عـدم   ةخاص از مسئل رينه حدوث و امكان. تفس كند، يم يفر معريبه غ يوابستگ

 يكنـد  ندهمان يمتفكران ةشيشده و اند يو فلسف يات كالميوارد ادب عهيتوسط امامان ش
  است. قرار داده ريرا تحت تأث

  .ديخلق ازعدم، سبب، تول ات،يقرآن، روا ت،يعل واژگان كليدي:
  

                                                      
  ).dr.ah.ghafari@gmil.comي (اسالم شهيفلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اند استاديار گروه* 
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  مقدمه
ن يمع يتوان مبدأ زمان ي، نم»يا هر پديده علتي دارد  حادثههر «ت و اينكه يبراي قانون عل

الوجود، نظـام حـاكم بـر     را اين قانون بيانگر چگونگي صدور ممكنات از واجبيكرد؛ ز
توان از تفطن  يها و دستگاه شناخت آدمي است. از اين رو تنها م دهينش و روابط پديآفر

روشني جريـان ايجـاد و    ر اينكه بهن اصل سخن گفت. آدمي عالوه بيو توجه انسان به ا
يابد كـه تصـورات او معلـول     عليت را در نشئه نفس به طور حضوري درك كرده و مي

كند. وي بين خوردن  مي را مشاهدهها  نفس اويند، در جهان خارج نيز تأثير و تأثر پديده
 يهـا  نيـي بينـد. درآ  يم يدار معنا ةرابط ي، دارو و سالمتيغذا و سيري، آب و رفع تشنگ

هـا و   دهيـ ا و پدياش يو معلول يو آداب و رسوم مناطق مختلف جهان ترتب علّ ينيرديغ
انسـان   ير آنهـا بـر زنـدگ   يحوادث در قالب اموري همانند سحر، جادو، خرافات و تـأث 

ن غذا و سيري و مجهزبودن يمردمان مصر باستان بر اساس اين باور كه باند.  مطرح شده
سبب و مسبب برقـرار اسـت، بعـد از     ةرابط يازين يت با ببه سالح و دفع دشمن و ثرو

مندي از آنها در قبر  پول، اسلحه و ديگر ملزومات را براي بهره ،مرگ اشخاص غذا، آب
را بـه  هـا   پرستان، او شكستن بت با بت ميابراهگذاشتند. در جريان مبارزه حضرت  يم

نسبت  ميابراه، آن را به زده پرستان از پذيرش آن، سر باز بت بزرگ نسبت داد؛ اما بت
و اينكه بـت  ها  ). در واقع آنان با ارتكاز فطري خود بين شكسن بت63ـ59دادند (انبياء: 

ن مسئله گذشـته  يبزرگ علت و سبب شكستن باشد، نسبت معناداري را درك نكردند. ا
حضـرت  دهد كه  مي ت باشد، نشانيتواند حاكي از تنبه و تفطن به قانون عل نكه ميياز ا
  است. ها در نظام عالم را نفي كرده ر بتيت و تأثيعل ميابراه

  . عليت در آيات قرآن1
توان دريافت كه عليت در قرآن كـريم تصـديق    مي روشني با بررسي آيات قرآن كريم به

هـا   ات زيادي وجود دارند كه در آنها عالوه بر اينكه خداوند روابط پديدهياست. آ شده
كنـد كـه پديـده يـا امـر       مي كند، اين حقيقت را نيز بيان مي را تصديقتأثرشان  و تأثير و
توان در سه قلمرو فراگير:  يات را مين آيجه و محصول قانون خاصي است. ايخاصي، نت
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ر و تـأثر  يـ ث ر و تـأثر اسـباب طبيعـي، و تـأ    يث ر اسباب مابعدالطبيعي در نظام هستي، تأيث تأ
  شود: از آيات اشاره ميي ياه ر اينجا به نمونهبندي كرد. د انسان در نظام هستي دسته

  داند: يج اعمال انسان را به خود او نسبت داده، معلول او ميكه نتا ياتيالف) آ
و  مسـيحيان دنـد و  يهـود گرو ين ييـ ه بـه آ كـ سانى كاند و  مان آوردهيه اكسانى ك. 1

د، پاداششـان  مان آورند و عمل صالح انجام دهنيز ايهرگاه به خدا و روز رستاخ صابئان
  *ست.ين انگونه ترس و اندوهى براى آن چيم است و هنزد پروردگارشان مسلّ

ه مؤمن است، كا زن، در حالى ياى انجام دهد، خواه مرد باشد  ستهيار شاكس كهر. 2
دادنـد،   ه انجام مىكن اعمالى يم و پاداش آنها را به بهتريدار زنده مى كاتى پاياو را به ح

  **.م داديخواه
مان داشـته  يه اكا زن، در حالى يه اعمال صالح انجام دهد، خواه مرد باشد كسى ك. 3
  ***.ن ستمى به آنها نخواهد شديمتركشوند و  داخل بهشت مى ،باشد
در اين آيات دسترسي و وصول به اجر و زندگي پاك و دخول به بهشـت، معلـول    

 ةدر بهشت، رابطـ عمل صالح است و شكي نيست كه بين ايمان و عمل صالح و دخول 
بـا   طبيعي و حقيقي برقرار است، نه رابطه اعتباري؛ يعنـي هرجـا ايمـان و عمـل صـالح     

بالضروره دخـول در بهشـت را بـه دنبـال خواهـد داشـت.        ،شرايط مشخص تحقق يابد
هرچنـد بـه عنـوان    ـ   بنابراين ايمان و عمل صـالح در سلسـله علـل دخـول در بهشـت     

  قرار دارند.ـ 	جزءالعلة
ار شـده  كآشـ  ،انـد  ه مردم انجـام داده كى يارهاك ه سببا بيى و دركدر خش فساد. 4

  ****.بازگردند ديجه بعضى از اعمالشان را به آنان بچشاند، شايخواهد نت است؛ خدا مى
ه آنـان آنچـه را در   كـ مگـر آن  ،دهـد  ر نمـى ييـ را تغي چ قوميخداوند سرنوشت ه. 5

                                                      
لَ صـالحاً      إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و الَّذينَ هادوا و النَّصارى« * مـع رِ وخĤمِ الْـالْيو و نَ بِاللَّهنْ آمابِئينَ مالص و  م فَلَهـ

 .)62بقره: (» أَجرُهم عنْد ربهِم و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ
نِ مـا كـانُوا      منْ عملَ صالحاً منْ ذَكرٍ أَو أُنْثى« ** سـبِأَح مرَهأَج مزِينَّهلَنَج ةً وياةً طَيبح يينَّهنٌ فَلَنُحؤْمم وه و

 .)97نحل: (» يعملُونَ
ونَ نَقيـراً         و منْ يعملْ منَ الصالحات منْ ذَكرٍ أَو أُنْثـى « *** ال يظْلَمـ ةَ و ك يـدخُلُونَ الْجنـَّ نٌ فَأُولئـؤْم مـ و هـ و «

 .)124	نساء:(
**** » ضعب ميقَهي النَّاسِ ليذأَيد تباكسرِبِمحالْبرِّ وي الْبف ادرَالْفَسونَظَهيرْجِع ملَّهلُوا لَعمي ع41روم: (» الَّذ(. 
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  *.ر دهندييتغ ،خودشان است
ـ  ةانگر رابطـ يات مشابه آنها بيو آات ين دسته از آيا  ان انسـان و  يـ م يو معلـول  يعلّ

ر سرنوشـت اقـوام در   ييـ اعمال اويند؛ يعني فساد در زمين، معلول عملكـرد انسـان و تغ  
امري اعتباري نيست، بلكه تكويناً بين عمل انسان  ،نتيجه تغيير رفتار آنان است. اين تأثير

وجود دارد كه بين چيزهـاي ديگـر   اي  منطقي ةشوند، رابط مي و نتايجي كه برآن مترتب
نيست؛ يعني براي مثال بين تغيير سرنوشت آدميان و تغيير در سبك زندگي گياهان ايـن  

  رابطه وجود ندارد.
  طبيعي است:هاي  كه در آنها سخن از تأثير و تأثر پديده ياتيب) آ

، سـپس در  فرستد تا ابرهـا را بـر انگيزانـد    . خداوند كسي است كه بادها را مي1
  **گستراند. مي آسمان
كند و از هـر   مي گاه چون باران بر آن (زمين) فرستيم، زمين جنبش يافته و نمو . آن2

  ***نوع گياه خرّم بروياند.
الوجـود و علـت حقيقـي و     باد است؛ زيرا او واجب ةدر اين دو آيه خداوند فرستند 

 ؛نـد ي، معلول و مخلوق اوموجودات ديگر، از جمله باد ةنخستين موجودات است و هم
شريفه، عليت باد  ةاست. در آي گيري ابر معرفي شده سپس همين باد سبب و علت شكل

ـ   در به وجودآمدن ابر با فاء نتيجه ذكر شده بعـد رويـش زمـين،     ةاست (فتثيـر...). در آي
شدن ابرهـا و نـزول بـاران و     ختهينزول باران معرفي شده است. در واقع بين برانگ ةنتيج
، سنخيت علّي و معلولي يو معلول يرابطه علّبرقراري ن عالوه بر يات در زميدايش حپي

باشد؛ زيرا رويش گيـاه در زمـين از طريـق هـر چيـزي كـه باشـد، اتفـاق          مي نيز برقرار
  افتد، بلكه اين رابطه تنها بين باران و رويش زمين برقرار است. نمي

الزاماً ضرورت نـدارد در ايـن ارتبـاط    بار ديگر الزم است براين نكته تأكيد شود كه 
نظام علّي و معلولي به صورت علت تامه برقرار باشد، بلكه همين قدر كه باران مـثالً در  

را داشته باشد، در اثبات اين مسئله كـه نظـام علّـي و     جزءالعلةنظام علّي و معلولي نقش 
                                                      

* »هِمابِأَنْفُستَّى يغَيرُوا ممٍ حابِقَو11رعد: (» إِنَّ اهللا اليغَيرُم(. 
** »اءمي السف طُهسا فَيبابحيرُسفَتُث لُ الرِّياحي يرْسالَّذ 48(روم: » اللَّه.( 

 ).5حج: (» فَإِذَا أَنْزَلْنَا علَيهاالْماء اهتَزَّت وربت وأَنْبتَت منْ كلِّ زوجٍ بهِيجٍ تَرَى الْأَرض هامدةً« ***
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ان نزول آب و به يم يعلّ ةاست، كافي است. بحث از رابط معلولي در قرآن تصديق شده
شـده   بقـره از آن سـخن گفتـه    ةسـور  22جات و محصوالت كه در آيه  وهيآمدن م عمل

  است، نيز از همين قبيل است.
  ند: ا ات فراوانين دسته از آيكند. ا يم يكه خداوند را علت و سبب كارها معرف ياتيج) آ

د! يات بخشـ يـ ، حه مرده بودكن را، پس از آنيخداوند از آسمان، آبى فرستاد و زم. 1
  *ه گوش شنوا دارند!كتى يروشنى است براى جمع ةن، نشانيدر ا

م يانديرو آن، گياهان گوناگون ةه وسيلفرستاد و ب آبه از آسمان كى ياوست خدا. 2
 ةوفكم و از شـ كهاى مترا م و از آنها دانهيهاى سبز، خارج ساخت ها و شاخه و از آن، ساقه

تون يى از انواع انگور و زيها م و باغيرون فرستاديب يكارهاى ب ى با رشتهيها وفهكنخل، ش
دهـد، بـه    وه مىيه مك! هنگامى ، خارج كرديمشباهت بى يگاه گر ويديكه به يشب ر،و انا

  **مان است!يبراى افراد باا ىيها ه در آن، نشانهكد يدنش بنگريآن و طرز رس ةويم
شـده   معرفـي هـا   و ميـوه در اين آيات، خداوند علت و سبب اصلي پيدايش گياهان 

تـوان نظـام    راحتي مي اشياست و به ةاست و روشن است كه خداوند علت و پديدآورند
  علّي و معلولي را نتيجه گرفت.
  است: عليت خداوند با مفهوم خلق و خلقت بيان شده ةدر بسياري از آيات، مسئل

3» .الَّذوكخَلَقَ لَ يها فم يم مضِ جايالْأَر29 (بقره:» ع.(  
  ).101(انعام: » ءيلَّ شَكوخَلَقَ . «4
  ).54(اعراف: » اميستَّةِأَ يوالْأَرض فء خَلَقَ السما. «5
). اغلـب آيـات، خلقـت را منحصـر در خـدا      62ــ 16(انعـام:  » ءيلِّ شَكاللَّه خَالقُ . «6

  اند. بودن غيرخدا را نفي كرده دانسته و خالق
  ).20(نحل: » ئاًيخلقون شي الوالذين يدعون من دون اهللا. «7
ه يـ ن آيـ رخدا نفي شده اسـت. در ا يخالقيت از غ ةسورة فاطر، مسئل چهل ةي. در آ8

                                                      
 .)65نحل: ( »نذلك لĤَيةً لقَومٍ يسمعو  و اللَّه أَنْزَلَ منَ السماء ماء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها إِنَّ في« *

ء فَأَخْرَجنا منْه خَضراً نُخْرِج منْه حبا متَراكبـاً   لَّذي أَنْزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَجنا بِه نَبات كلِّ شَيو هو ا« **
  رَ متَشابِه انْظُرُوا إِلـى و منَ النَّخِْل منْ طَلْعها قنْوانٌ دانيةٌ وجنَّات منْ أَعنابٍ و الزَّيتُونَ و الرُّمانَ مشْتَبِهاً و غَي

 .)99أنعام: ( »ذلكم لĤَيات لقَومٍ يؤْمنُونَ  ثَمرِه إِذا أَثْمرَ و ينْعه إِنَّ في
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را در  يزيـ د، چيـ خوان يخدا آنها را م يكه به جا ي، شريكانديگو يخطاب به مشركان م
 يسـ يعاند. با وجود اين در جاي ديگر، قرآن كريم خلقت را به حضـرت   دهيافرين نيزم
دمـم و بـه    سـپس در آن مـى   ،سازم ل پرنده مىكزى به شيمن از گل، چ«دهد:  يت منسب

اگر خـدا اراده   ،كند مي مائده تصريح ةسورهفده  ةيدر آ *.»گردد اى مى فرمان خدا، پرنده
 ين هستند، بـه هالكـت برسـاند، كسـ    يكساني را كه در زم ةو هم ميمرو  حيمسكند كه 

  كار شود.  نيتواند مانع ا ينم
شود كه خلقت و آفرينش غيرخـدا در طـول    مي بندي آيات به اين نتيجه منتهي معج

آفرينش خداوند قرار دارد. از اين رو آفـرينش اوالً و بالـذات از آن خداسـت و ثانيـاً و     
بـراي غيرخـدا   ـ   شـده اسـت   نام بـرده » اذن« ةكه از آن در قرآن كريم با واژـ   بالعرض

ها را در نظر گرفـت.   اي از علل و آفريننده توان سلسله پذيرفته شده است. از اين رو مي
ـ يا اذن  ةسـورة مائـده كـه واژ    110 ةيـ عمـران، در آ  آل ةسـور  49 ةن مسئله عالوه بر آي

ـ يـ ه به فرمـان مـن، از گـل چ   كو هنگامى « است: كيد شدهأاست، ت چهاربار آمده ه زى ب
ور كـ شـد و   اى مـى  دى و به فرمان مـن، پرنـده  يدم ساختى و در آن مى صورت پرنده مى

دادى و مردگان رابه فرمان مـن   سى را به فرمان من، شفا مىيمارى پيمادرزاد و مبتال به ب
  **».ردىك زنده مى

و از تـو  «اسـت:   عليت در قالب سبب مطرح شده ة. در برخي ديگر از آيات، مسئل9
بـازگو   زودى بخشى از سرگذشت او را بـراى شـما   هب«بگو:  ،پرسند مى نيذوالقرن درباره

ز را در يـ م و اسـباب هـر چ  يـ ومـت داد كن، قـدرت و ح يما بـه او در زمـ  . ردكخواهم 
 يزيچ يسبب به معنا ***.»ردك ]روى و استفادهيپ[ن اسباب ياو از ا، ميارش گذاشتياخت

ـ   نيذوالقـرن د. يگر رسيآن به اهداف يا چيزهاي د ةلياست كه بتوان به وس گـرفتن   يبـا پ
له و سـبب  ين وسـ يسمت اهداف خود حركت كرد. بنابراله يكي پس از ديگري به يوس

  كند. مي دن به معلول بازييرس ينقش علت را برا
                                                      

* »فَيكونُ طَيراً بِإِذْنِ اللَّه يئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيهنَ الطِّينِ كهم 49عمران:  (آل» أَنِّي أَخْلُقُ لَكم.( 
و   و تُبرِئُ الْأَكمه و الْأَبرَص بِـإِذْني   فَتَنْفُخُ فيها فَتَكونُ طَيراً بِإِذْني  تَخْلُقُ منَ الطِّينِ كهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْني و إِذْ« **

  ».بِإِذْني  إِذْ تُخْرِج الْموتى
ء  ذكراً إِنَّا مكنَّا لَه في الْأَرضِ و آتَيناه منْ كـلِّ شَـي  الْقَرْنَينِ قُلْ سأَتْلُوا علَيكم منْه  و يسئَلُونَك عنْ ذي« ***
 .)85ـ84كهف: (» فَأَتْبع سبباً، سبباً
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ت و در برخي ديگر با تعبيـر  يلقاخ عليت با تعبير ةمسئل ،ترتيب در برخي آيات بدين
م گوناگون يت در قرآن در قالب مفاهيعل ةتنها مسئل بنابراين نهاست.  تصديق شده ،سبب

بلكه قرآن آن را بـه عنـوان امـر ارتكـازي تلقـي كـرده و در مـوارد         ،استپذيرفته شده 
 ميمـر مان حضـرت  يزا بارةاست. در ق امر ارتكازي كردهيبسياري انسان را متوجه مصاد

اى بـر تـو فـرو     ان ده، رطـب تـازه  كـ ن تنـه نخـل را بـه طـرف خـود ت     يو ا«فرمايد:  مي
ت يـ ق عليعـت كـه از مصـاد   ينظام طب ه به يكي از قوانين حاكم برين آيدر ا *».زد!ير مى

بخـورد،   ين است كه هرگاه درخت تكان الزم و كـاف يشده است و آن ا است، تنّبه داده
ن و تكـان درخـت،   يوه بر زمين افتادن ميين سقوط خواهد كرد. بنابراين بيآن به پا ةويم

د دارد. ن رابطـه وجـو  يـ اه و نزول باران ايدن گيين رويكه ب وجود دارد؛ چنان يرابطة علّ
ت يتوان دريافت كه مفاد قانون عل مي ترتيب با مالحظه آيات يادشده و ديگرآيات، بدين

افتن يـ تنهـا نيـازي بـه     اثبات اين مسئله در قـرآن نـه   يرفته شده است و برايدر قرآن پذ
اصطالحات خاصي مانند علت، معلول، عليت، ضرورت علّي و معلولي، سنخيت علـت  

كه اساساً چنين چيزي نادرست است؛ زيرا قـرآن كتـاب فلسـفه    و معلول و ... نيست؛ بل
 يدار بيان اصطالحات آن علم باشد، بلكه همين كه بيانگر مفاد و محتـوا  ست كه عهدهين

 قانون عليت است، كافي است.

مه يضمه بسورة مؤمن  62سورة هود و  56ه يدو آ قرآن در طباطباييبه باور عالمه  
جـه نظـام وجـود در    ينتو در  كند مي قين موجودات را تصدايت ميقانون عل يگرات ديآ

م يان عادى موجود شوند و چه با معجزه، بـر صـراط مسـتق   يچه با جر ،موجودات مادى
هر «ه كنيو آن ا نظام واحدند يكر همه بو ست ين ، اختالفيار آن عللكاست و در طرز 

  **.)78، ص1 ج ق،1417(طباطبايي، » حادثى معلول علت متقدم است
ـ كنين ايقرآن در عكند كه  مي عالمه تأكيد علـل مـادى نسـبت    ه ه حوادث مادى را ب

ت را اثبـات و  يـ ت و معلوليـ ان موجـودات عل يـ م و دارد يمنسوب م نيزخدا ه ب ،دهد يم

                                                      
* »ه ًزِّي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَةويا هنطَباً جلَيك رطْ ع25: مريم» (تُساق.( 

نظـام الوجـود فـي الموجـودات     ، ينتج أن هًالماديلعام في ما بين الموجودات ا هًالقرآن يصدق قانون العلي **
فـي   هًواحـد  هًلها على صراط مستقيم غير متخلـف و وتيـر   هًأو خارق هًسواء كانت على جري العاد هًالمادي

 .له هًعليه الموجب هًالمتقدم هًاستناد كل حادث فيه إلى العل
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تـوان   مـي  كند (همان). با مالحظـه آيـات   مي قيگر تصديت بعضى را براى بعضى ديسبب
كند، بر اين نكته نيز صحه گذاشته اسـت   مي گفت قرآن عالوه بر اينكه عليت را تصديق

در هـا   العلل، منافاتي با عليـت پديـده   و علت يقيكه پذيرش خداوند به عنوان علت حق
  طول عليت خداوند ندارد.

  عليت در روايات .2
ر گوناگون مانند خالقيـت، سـببيت، داللـت    يت، با تعابيعل ةمسئل ييدر منابع و متون روا

م كه يويژه در ميان صحابه كسي را سراغ ندار ت. در صدر اسالم بهاس ... پذيرفته شده	و
بوده و عمل يا قـول او مستمسـك انكـار عليـت باشـد.      ها  منكر رابطه تأثير وتأثر پديده

بـه   آن ياما مفاد و محتـوا  ،مرسوم نبود ،علت و معلول در آن دوره ةگرچه مفهوم و واژ
شـتر در آن دوره بـه كـار    يآنچه ب شده است. ، پذيرفتهرقابل انكاريم و غعنوان اصل مسلّ

و  است كه به لحاظ محتو... ا همچون خلق، صنع، حدوث، ابداع و يميمفاه ،رفته است
اهللا مبـدأ و   يمخلوقات و ماسو يبرا يهمگ يعني ؛اندكسانيت يبا مفهوم عل يمبدأ فاعل
  كنند.ياثبات م يعلت فاعل
ول در آن دوره رايج نبود، اما مفاد و شد، گرچه اصطالح علت و معل كه گفته چنان

معناي عليت همواره در مناسبات فرهنگي، اجتمـاعي و سياسـي مـورد اسـتفاده قـرار      
نادرست از مفاد اين اصـل در  برداري  در صدد بهرهاي  شكي نيست كه عده .گرفت مي
دهـد كـه     مـي  بعد از درگذشت پيامبر اسالم بودند. شواهد و اسناد تاريخي نشان ةدور

ر ياسـاس تعـاب   اند. بر برداري كرده برخي حاكمان از اين مسئله به نفع منافع خود بهره
شـود،   ين انسان و آنچه از او صادر ميرا بيمسئول اعمال خود است؛ ز يهر فرد ينيد

دفه و اتفاق. در پرتو تبيـين علّـي و معلـولي    بر قرار است، نه ص يو معلول يرابطه علّ
كـرد.   يشـانه خـال   يو اجتماع يف فرديها و وظا تير مسئولر بايتوان از ز يهرگز نم
ن يـ شود. در ا يده ميد يروشن به انيسف ياب بن هيمعاو تيحاكم ةن تفكر در دوريظهور ا

ن مسئله و يشود. ا يج ميشدت ترو ت قلمداد شده و بهيبا عل يمساو ييدوره، جبرگرا
بـه اوج خـود    هيـ معاو دبنيـ زياختيار در دورة خالفت  ةمسئلشدن  رنگ تبع آن، كم به
حاضـر كردنـد، او بـه امـام      زيـاد  بـن  عبيـداهللا كربال را در مجلـس   ياسرا يد. وقتيرس
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 حسـين فرزنـد   عليد: تو كيستي؟ امام در پاسخ فرمود: من يروي كرده، پرس سجاد
را نكشت؟ امـام در پاسـخ فرمـود: مـن      حسين بن عليگفت: مگر خدا  زياد ابنهستم. 

، 2، جتـا]  [بـي بود و مردم او را كشـتند ... (شـيخ مفيـد،     عليامش برادري داشتم كه ن
دهـد. در   يخوبي نشان مـ  ار را بهيتقابل تفكر جبر و اخت وگو ن گفتي). ا121ـ120ص

جه عامـل و علـت بـه    يانسان را مختار دانسته و در نت  سجادمقابل اين انديشه، امام 
گويـد: در زمـان    يمـ  يصـفد كند.  يكربال معرفي م» قتله«كربال را  ةحادث ةوجودآورند

ع، شورش و تمـرد  يو ظلم و جور رواج داشت، قهراً در طبا يان چون بازار سفاكيامو
آمـد، طرفـداران دولـت     يدرمـ  يكياز زبان  يتيدا شد، لكن هر وقت شكايان پيو عص

كردنـد كـه آنچـه واقـع      ين حرف او را ساكت و خاموش مير كرده، با ايحواله به تقد
ـ آمنّـا بالقـدر خ  «چ از آن دم زد: يد هيخداست و نبا يقدر و مرضم ،شود يم » ره و شـره ي

ه يام يبن ياسيتفكر س ةشد يافته و علمي ). صورت توسعه13، ص1386(شبلي نعماني، 
  شود. مي ظاهر» كسب«اشاعره به عنوان مسئله  ةشيدر اند

امـان شـيعه   دهنـدة پـذيرش عليـت در انديشـه ام     اينك به برخي از رواياتي كه نشان
  پردازيم: مي است،
طبيعي هم عليت و هـم  هاي  در قلمرو انسان و پديده  . در مكتب ائمه اهل بيت1
ح در كالم گوهربار حضرت يالوجوب پذيرفته شده است. واژة معلول به طور صر واجب

ر خـود  يـ كـه بـه غ   يهرموجـود »: سواه معلول يكل قائمٍ ف«آمده است:   نيرالمؤمنيام
  ).186د، معلول است (نهج البالغه، خطبه وابسته باش

هاشـم را   ياسـت. امـام، بنـ    نقل كـرده   الرضا موسي بن عليازحضرت  خ صدوقيش .2
امبر و يخداوند و درود و صلوات بر پ يپس از حمد و ثنا ،هنگام حركت به مرو جمع كرده

س از تأكيد امام پ». معرفت و شناخت اوست ،ن عبادت خداوندينخست«ت او، فرمود: ياهل ب
بيـان   *».سواه معلـول  يكل قائمٍ ف«او فرمود:  يقيد و صفات خداوند و معرفت حقيبر توح

                                                      
ايـن حـديث را    بحاراالنوارو  حديث يناربعدر  مجلسيو  احتجاجدر  طبرسي، اماليدر  شيخ مفيد *

سو، مباحث عقلي و كالمي رونق داشت و از  كه از يك  رضااين حديث در دوره امام اند.  نقل كرده
هـاي مسـلمان و غيرمسـلمان     ها و نحلـه  سوي ديگر، شبهات علمي و اعتقادي گوناگون از سوي فرقه

شـرح  در  قاضي سـعيد قمـي  شده است. شده و معارف اسالمي در معرض تشكيك بود، بيان  مطرح 
عصـمت و طهـارت     اي است كه غير از اهـل بيـت   گويد: اين خطبه شريف، خطبه مي توحيد صدوق
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عـين ذات   ،نيز تصريح بر اصل عليت است. بر اساس اين حديث، هرگاه وجود رضاامام 
غير متحقق شده و بر غير تكيه خواهد داشت، در  ةء نباشد، قائم به غير است و به وسيليش

موجودي معلول خواهد بود. عكس نقيض آن، اين اسـت كـه هـر چيـزي كـه       نتيجه چنين
 ،معلول نباشد، قائم بر غير و متكي بر غير نيست، بلكه قائم بر خـود اسـت و چنـين ذاتـي    

). اين كالم نوراني عالوه بر اينكه تصـريح  18، ص1374نياز از غير است (جوادي آملي،  بي
كند. بر اساس اين  مي ي اشيا به علت را نيز تبيينبر اصل عليت است، مالك و مناط نيازمند

  ر است.يبه غ يحديث، مالك و مناط نيازمندي اشيا به علت، قيام و وابستگ
عليت در روايات اسالمي گاهي در قالب مسئله خلقت و گاهي نيـز بـا    ة. مسئل3

 ن قـرار يفرمايد: سنت خداوند بر ا مي  صادقاست. امام  تعبير سبب و اسباب آمده
ان نداشته يان و سريق علل و اسبابشان جريها جز از طر دهيا و پديگرفته است كه اش

خلقـت،   ةمسـئل  *سـبب و علـت قـرار داده اسـت.     يزيهر چ يباشند و خداوند برا
ويژه مفهوم خلق از عدم نيز در راستاي تصديق عليت در روايات اسالمي تصـريح   به

اسـت. امـام    يگر مفاهيم مطـرح شـده  است. به لحاظ كمي اين مسئله بيش از د شده
كنـد كـه آن    ينقل م  يعلخود از جد بزرگوارشان حضرت  يگرام ياز آبا  رضا

ا يرا كه اش ييسپاس خدا«مردم خطبه خواند و فرمود:  يحضرت در مسجد كوفه برا
  **».ديآفر "شيء المن"را از 
كند (خلق  يخلق م ءيا را از شياش ير از خداوند هر صانعيغ«فرمود:   رضا. امام 4

  ***».آفريد "شيء المن ")، اما خداوند همه چيز را ازيچيزي از چيز
و ارتبـاطش   ****خلق از عدم ةاين احاديث و نظاير آنها در تحليل مسئل ةبا مالحظ

                                                                                                                             
كند كه گفته است: بر هـر   نقل مي تبريزي مالرجبعليكسي از آوردن آن عاجز است. وي سپس از استاد خود 

. اين خطبه معارف و حقـايقي را ذكـر   كندائت شيعه مؤمن الزم است كه اين خطبه را در تعقيب نماز صبح قر
 ).113، ص1، ج1386اند (قاضي سعيد قمي،  كرده است كه حكما و عرفاي كامل از رسيدن به آن ناتوان

 ).183، ص1، ج1365(كليني، » ء سبباً أَبى اللَّه أَنْ يجرِي الْأَشْياء إِلَّا بِأَسبابٍ فَجعلَ لكلِّ شَي« *
 ).261، ص1، ج1386(قاضي سعيد قمي، » هللا الذي المن شئ كان، والمن شئ كَون ما قدكانالحمد « **

نْ شَـي      ء فَمنْ شَي أَنَّ كلَّ صانعِ شَي« *** لَـا مـ نَع صـ يلُ خَلَـقَ ولالْج يفقُ اللَّطالْخَال اللَّه و نَعص ء ء «
 ).333(همان، ص

كه مسئله خلق از عدم هم بر اساس عليت و هم بر اسـاس ابـداع،   تأكيد بر اين نكته الزم است  ****
 قابل تبيين است.
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هاي انساني، آفرينش چيزي از چيز ديگر است. در ايـن   آفرينش توان گفت: با عليت مي
شود. توجيه قدما از نظام فيزيكي عالم  يگر تبديل ميد ةنش، صورت يك ماده به ماديآفر
آنـان، جهـان    ةشود. به عقيـد  مي گيري آن در اين راستا توجيه عت و چگونگي شكليطب

زان يـ ه متناسب با تخلـل و تكـاثف و م  ياست. مادة اول شده المواد آفريده مادهًْطبيعت از 
گونـاگون   يايگيـري اشـ   شـكل داد، سـبب   مي ب و فعل و انفعاالتي كه در آن روييترك
شـود، بلكـه    ياز عدم خلق نمـ  يزيشد. در اين تبيين كه تبيين طبيعي است، هرگز چ يم

شود. امـا   مي طبيعي تبديل يها گر صورتيو يا د يا ماده به انرژيديگر،  ةبه ماد يا ماده
ه عه و فيلسوف بـود ي، بر عهدة مابعدالطب»من شيء خلق از ال«و » خلق از الشيء«تفسير 

 ةتنهـا همـ   شود. در تبيين مابعدالطبيعي از عالم نـه  و در بحث عليت و صدور بررسي مي
  شود. ن ميييو علت آن نيز تبالمواد  مادهًْنظام هستي، اعم از مادي و مجرد، بلكه 
خلق از عـدم بـه معنـاي خلـق و      ةتوان از مسئل در تبيين مابعدالطبيعي از هستي نمي

ست كه منشأ خلق و ين يزيت؛ زيرا بطالن محض، چآفرينش از بطالن محض سخن گف
و خداونـد عـالم را از   » زيـ چ«است، نـه  » زيچ چيه«گر عدم ينش باشد. به عبارت ديآفر
ست، بلكه به ايـن معناسـت كـه    يمعدوم محض ن» ءيمن ش ال«ده است. يافريز نيچ چيه

ده است. از سوي يافرينخستين باشد، ن ةكه قبالً به عنوان ماد يزيجهان را از چ ،خداوند
سـت، پـس بايـد    يرد، عدم و بطـالن محـض ن  يگ ينش عالم قرار ميديگر، آنچه مبدأ آفر

قبلي فرض شود و نه عدم و بطالن محض مبـدأ   ةآفرينش طوري توجيه شود كه نه ماد
آفرينش قرار گيرد؛ بلكه به جاي آنها چيزي لحاظ شود كه صالحيت مبدأ قرارگرفتن را 

ننـد. پـس در   ك تعبير مي» ءيمن ش ال«مر به طور معمول با اصطالح داشته باشد. از اين ا
و خلق » ءيمن الش«خلق از  ،»ء يش من«يم: خلق از يرو اينجا ما با سه شق از مسئله روبه

تا با  ستندين گريديك ضينق »ء يش ال من« با »من شيء«گويد:  مي ميرداماد». المن شيء«از 
 نه است، »ء يش من ال« ،»ء يش من« ضيبلكه نقرفع يكي، ديگري بالضروره وضع شود؛ 

شود كه خداوند اشيا را از شيء آفريد يا از من الشـيء؟   وقتي پرسش مي .»ء يش ال من«
بلكه بايد هردو پرسش را كنـار گذاشـت و    ها شايسته پاسخ نيستند؛ م از پرسشكدا چيه

بايـد دانسـت    .دصورت سومي را برگزيد و آن، اين است كه خداوند از المن شيء آفري
ازلـي   ةهمچنين مقصود خلق از روي ماد ؛عدم و بطالن محض نيست ،كه مقصود از آن
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است و معناي آن، اين اسـت كـه خداونـد    » من ال شيء«بلكه آفرينش بر اساس  نيست،
، 1367قبلي و نـه از عـدم محـض (ميردامـاد،      ةاشيا را در دهر آفريد؛ اما نه از روي ماد

بـاره در اختيـار مـا قـرار      نكات ارزشمندي را در اين ميرداماد). توضيحات 135ـ134ص
بـه چـه   » ءيمـن شـ   ال«دهد؛ اما پرسش اصلي همچنان مطرح است و آن اينكه خلق  مي

ترين آن ايـن   را براي آن بيان كرد. اما مناسب ير مختلفيتوان تفاس يدر اينجا م معناست؟
موجـود بودنـد،    يبه وجود علمـ  يلتعا ا قبل از پديدآمدن، نزد حقياست كه بگوييم: اش

و  ينـ يا را در سـلك وجـود ع  ياشـ  يند، وجود علميافريخداوند اراده كرد آنها را ب يوقت
 ). 211، صي، مقاله هشتم، نظام جهان هست1372، يآمل يقرار داد (جواد يخارج

ـ توحدر   رضاث حضرت امام يشده از حد گفته يبند ميتقس قابـل   خ صـدوق يشـ  دي
د: هـر  يفرما يو آفرينش خداوند متعال م ين صنع آدميدر فرق ب  رضامام اد است. اياصط
خداوند  يول ،ء)يء من شيكند (صانع ش ير از خداوند، شيء را از شيء خلق ميغ يصانع

جـاد شـقوق،   ي). امام با ا333، ص1، ج1386سعيدقمي،  يند (قاضيآفر يم» ءيمن ش ال«از 
را باطـل و شـق   » ءيمن الشـ «ا همان ي» ءيشر يمن غ«و خلق » ءيخلق من ش«دو احتمال 

). 300، ص3ق، ج1388اســت (رك: مازنــدراني،  را انتخــاب كــرده» ءيخلــق المــن شــ«
ا يخداوند اشـ  يعنياست؛  يقبل ةعدم خلق از ماد يبنابراين مقصود از خلق از عدم، به معنا

جهان را از  معناست كه خداوند نين سخن امام به ايده است. همچنيآفر يرا بدون مادة قبل
و  ين تبيـين عقلـ  يـ ده باشـد. ا يآفر  چينكه از عدم محض و از هيده است، نه ايافرين يزيچ

) 33، ص1422طـاهر،   ابـي  (احمـدبن  صـديقه طـاهره  و حضـرت   يعلاز امام  يفلسف
و  يات مباحـث كالمـ  يـ ادامـه يافتـه و بـه ادب    شروع شده و در سخنان امامان اهل بيـت 

عليت با ايـن تفسـير بيـان     ةاز مسئلاي  همين دليل، بخش عمدهاست. به  وارد شده يفلسف
 ةشديداً تحت تأثير اين نوع تبيـين از مسـئل   يعقوب كندي بن ابويوسف اسحاقاست.  شده

خلـق از عـدم بـه     ةيـ نظر است و فاصله گرفته ارسطوو در تبيين عالم از  عليت واقع شده
ر و يبـه تفسـ   ،انتخاب اين نظريـه است. وي ضمن  را برگزيده» ءيمن الش«معناي خلق از 

گـرا و بيشـتر    ن متفكـران عقـل  يكرد در بين روياست. ا ن سازگار از عليت دست يافتهييتب
  شود. يمطرح م يدگاه عقليل و ديتبد يكرد رسميعه و معتزله به رويمتكلمان ش
به صـورت   ين فرق اسالميدر برويكرد به مباحث عقلي  ،و قبل از آن يكند ةدر دور
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قـرار   معصـوم  امانام يهاهيتوص شدت تحت تأثير كه بهه ي. امامشود نمي ديدهت كنواخي
 يهـا  ي از فرقـه يهـا . گـروه داشتند ينقش مهم ،يمباحث عقل گسترشدر بسط و  داشتند،

ان اهـل سـنت   يث، مرجئه و اشاعره كه بعدها به تفكر غالب در ميمانند اهل حد مسلمانان
آن دسـته از   *.انـد  حاش داشـته ياسـت  ،است يو فلسف ياز ورود به مباحث عقل ،ل شديتبد

كردند، رويكردشـان اغلـب بـه مباحـث      مي متفكران و متكلماني كه مباحث عقلي را دنبال
اول و دوم  يهـا  سدهدر  يحاكم بر مباحث كالم يفضاه كاعتقادي بود؛ از اين رو از آنجا 

اصـول   قيـ ن دقيـي ازمنـد تب ين اسالمي،د يدفاع از عقا ، براياست ياعتقاد ة، از گونيهجر
طـرح   . بـه همـين جهـت   بودنداز كتاب و سنت  يعقل يمبان استنباط و طراحي و اعتقادي

در اولويـت قـرار داشـت و    و پاسخ به شـبهات   ياعتقادات اسالم ةمباحث مربوط به حوز
ار، قضا و قدر، امامـت، علـم   يمان، جبر و اختيهمچون كفر و ا يمسائل آنان يكرد اصليرو

در متكلمان قـرون   تيعلبحث  ... است. اب و عقاب، صفات خدا، حدوث عالم وخدا، ثو
مرسـوم  فلسفي و كالمي انجام شـد،  هاي  به آن صورت كه بعدها در كتاب زين اسالم ةياول

و شـود  يافـت نمـ  يهـا  ن دورهيـ ن اصـطالح در ا ياز ا يف خاصين تعريبنابرا .نبوده است
اگر به صحت انتساب  .است طرح شدهلق و سبب همچون خ يميدر پناه مفاه غالباً تيعل

) به او معتقد باشيم، بايد او را اولين شـخص از اصـحاب   165(وفات  حيان جابربنرسائل 
گرچـه در علـم    ياست. و عليت بحث كرده ةامامان شيعه دانست كه به طور صريح دربار

ات، ياضـ ي، ريشكگوناگون علوم مانند پز يها دارد، در رشته يا شهرت جهانيميا كي يميش
  **مهارت داشت. يكالم و علوم عقل

                                                      
ن به آنها تحاشـي دارنـد،   او يا مضامين روايات وارد از معصوم البالغه نهجكساني كه از اسناد معارف  *

گردند و چـون مفـاهيمي   اي زميني و مادي ميمفاهيم به دنبال ريشه ةاز اين جهت است كه براي هم
ير عليت، قوام به غير، ازلي، ابدي، سرمدي، غيرمتناهي و ماننـد آنهـا در صـدد اسـالم گسـترش و      نظ

گونه عبارات به دليل ناآشنايي به حقيقت وحي و الهامـات  ند كه اينا بر اين گمان ،رواج نداشته است
 ).271بخش پنجم، از جلد اول، ص، 1376، (جوادي آملي الـهي و معرفت ديني است

او را متقـدم در علـوم طبيعـي و تجربـي و داراي تأليفـات زيـاد معرفـي         تاريخ الحكماءدر  قفطي **
دانند. در والدت او اقوال  مي  صادقرا از اصحاب و شاگردان امام  جابرنويسان  كند. اغلب تذكره مي

داند. برخـي معتقدنـد تـا سـال      مي 160وفات او را سال  كشف الظنوننويسان مضطرب است؛  تذكره
نسبت داده شده اسـت كـه انتسـاب     حيان جابربنهاي زيادي به  زنده بوده است. رسائل و كتاب 188

هـاي منسـوب بـه او     هـا و نوشـته   نمايد. اخيراً برخي از كتـاب  برخي از اين رسائل به او مشكوك مي
 ق) منتشر شده است.1422م (2002توسط كراوس در قاهره چاپ شده است. چاپ سوم آن در 
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 شـود، در بحـث نحـوة    يده مـ يـ بحـث از علـت و مفـاد آن د    جـابر در اغلـب آثـار   
سـخن از علـت    يعـ يطب يهـا  دهيگر پديرعد و برق و به وجودآمدن ابر و د يريگ شكل

و علت بـه وجودآمـدن رعـد و بـرق را اصـطكاك ابرهـا بـه         ان آوردهيپديدآمدن آنها م
گفتن از فاعـل و   پس از سخن ي). و23ـ22ق، ص1422حيان،  داند (جابربن يگر ميهمد

)، تقـدم علـت بـر     114(همـان، ص  كه مؤثر آثـار اسـت   يزيف فاعل به چيقابل و تعر
ا علت اسـت  يست؛ يرون نيء از دو حال بيك شيگويد:  مي دانسته، يمعلول را تقدم ذات

). نيز پس از 236(همان،  *و نه معلولك ذات نه علت باشد يا معلول و محال است يو 
الوجـود بـه عنـوان     ) از واجب104ق معلومات (همان، صيف فلسفه به علم به حقايتعر
سـخن از اقسـام علـت بـه ميـان       ،گر فلسفهيف ديبرد (همان). در تعر ينام م ياالول لهًْع

  .)110ص داند (همان، يد آن ميب و بعيو علل قر يعيآورده و فلسفه را علم به امور طب
ماننـد   ،تيـ قـانون عل  يمات و الزامات عقليت و تقسيمباحث عل يترتيب برخ بدين
ماننـد   ،يمطرح شده و اصطالحات فلسف انيح جابربنتوسط  ،علت بر معلول يتقدم ذات

س يـ م، ايد، فاعـل، قابـل، حـادث، قـد    يب، علت بعي، علت قرياالول لهًْعلت، معلول، الع
  است. شده يفلسف نامة سط او وارد فرهنگتو (همان) س (عدم)ي(وجود) و ل

 جاحظمثالً  اند؛ هكرد بيانهات يرا در قالب امثله و تشب ز عليتيناي  در اين ميان عده 
 يو .از امـور عـالم پرداختـه اسـت     يبه انحائ يدر بحث از جهان هست انيالقدر كتاب 

ث كـه علـت   يـ غماننـد   ؛گرنديد يبعض يعلت برا ،ا و امور عالمياز اش يد: بعضيگو يم
مرغ علـتش  علت زرع است و تخم ،علت آب و رطوبت و دانه ،سحاب است و سحاب
  ).65صم، 2002جاحظ، ( انسان است ،مرغ و علت انسان ،مرغمرغ است و علت تخم

توان يرود و ميلمان به شمار مكمت ياصل يهاخلق از عدم از دغدغه ةد بر مسئليكأت
افـت  يمبحـث خلقـت    يعنـ ين بحـث،  ير همـ ت ديـ بحث از عل ين رد پايگفت نخست

 .مستقل از هـم طـرح كردنـد    ةدر دو حوزرا خلقت  ةمسئل ،ن دورهيمتكلمان ا شود. يم
د و كسـب  يـ خلق افعال انسان و عدم خلق آن كه بـه دو بحـث مهـم تول    ةنخست مسئل

  دوم مسئله خلق و آفرينش عالم از عدم.منجر شد. 
                                                      

 ».و ال معلول يمكن ان يكون ذات ال يكون ال علهً قبل المعلول بالذات و انه ال لهًانّ الع« *
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او و نسبت فعل بـه   فعل از انسان صدور ينگه چگويتوج براي ا متولديد يتول مسئلة
جـه علـت   يا انسان خالق و فاعل و در نتين پرسش كه آيمعتزله در پاسخ به ا مطرح شد.

تولد  *.اندا متولدات را مطرح كردهيد و افعال متولد يتول ةا نه؟ مسئليافعال خود هست 
مخصـوص   ،اوالًرا يـ ز ؛اما اخص از آن اسـت  ،ك استينزد تيبه عل ،يبه لحاظ مفهوم
 ،ديـ از تول معتزلـه  مقصـود . شـود يانسان به فعل اطالق مـ  ةبه واسط اً،يثانانسان است و 

را در دست گرفتـه و در را   يديكل يمثالً وقت ؛گر استيكار د ةبه واسط يدآمدن كاريپد
د متولـد از  يـ نجا حركـت كل يد. در انك يز حركت ميد نيكل ،حركت دستبا  ،ميكنيباز م

آمـده اسـت. لـذا     ديـ حركت دست پد ةد به واسطيست. پس حركت كلحركت دست ا
ن مبحث در اغلـب  يا ند.يگو يشدن دست را تولد م د را فعل متولد و واسطهيحركت كل

 ،ن مبحـث يـ ل ايدر ذ .طرح شده است» انا فاعلون يف«ل مبحث يدر ذ يكالم يهاكتاب
اصل و اساس طـرح   است. ز مطرح شدهيار و عدم آن نيبحث قدرت و استطاعت و اخت

 .اسـت  يعدل الـه ةه مسئليتوج يبرا ،گر دارديكه به مباحث د ييوندهايپن مبحث با يا
ا خداوند و يا انسان خالق افعال و اعمال خود است ين پرسش كه آيپاسخ به ا رد معتزله

هرچنـد   ،يتـ يچ نقش و عليا هيدر افعال خود دارد  يا انسان نقش علّيگر آيبه عبارت د
؟ اين مسئله را كنديفا نميعلت ناقص، در به وجودآوردن افعال و اعمال خود ا به عنوان

 يا ژهيـ ت ويـ آنهـا اهم  يبـرا  ه بـوده، معتزل گانه عدل از اصول پنج ةمسئلاند.  مطرح كرده
و  اسـت در برابر خداوند متعال مسئول  ،باشد خود . اگر انسان فاعل و خالق اعمالددار

كـه   يفريجه ثواب و عقاب، بهشت و جهنم، پاداش و كيتبازخواست خواهد شد و در ن
بلكـه افعـال او    ود،نب چنيناست. اما اگر  يمطابق با عدل الـه است،بر اعمال او مترتب 

توان او را بازخواست كـرد و  ينم شدر برابر اعمال ،ماً از طرف خداوند خلق شوديمستق
  .مطابق با عدل خداوند نخواهد بود ين كسيعقاب چن

                                                      
ـ   برمي )226يا  210متوفاي ( معتمر بشربنپيشينة اين بحث به  * بغـداد بـود. بـه      ةگردد. او رئـيس معتزل

. )63، ص1، ج1364توليد را احداث و در آن افراط كرد (شهرسـتاني،   ة، وي نظريشهرستانيگزارش 
مسـموعات مطـرح كـرد.     ةها، بو و هم ها، طعم تولد را در رنگ  ةافراط او از اين جهت است كه نظري

ناميـد كـه حاصـل از     آيد و همه را فعل متولد مـي  چيزي كه در اثر تركيب مواد گوناگون به وجود مي
در  صـالح قبـه  پذيرنـد.   توليـد را نمـي   ةفعل عبد است. در اين ميان افرادي از معتزله هستند كه نظري

 ).73ص تا]، [بي ، يحيي احمدبنمتولدات با جمهور معتزله مخالفت كرده است (  مسئله
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م افعـال انسـان   يه فعل خود ابتدا به تقسدربارت انسان ياثبات نقش و عل يله برامعتز
، ق1422پرداختنـد (معتزلـي،    ا متولـدات يـ  رمباشـر يافعـال غ  و مبتدئه يا افعال مباشر به

اسـت كـه بـدون واسـطه فعـل       از قبيل افعال مباشر ... فكركردن، خواستن و).  262ص
جـاكردن سـنگ بـه    د، جابـه يـ كل ةليزكردن در به وسشود. اما بايم صادرانسان  ازگر يد

  .ندرمباشريا غيدست و عضالت افعال متولد  ةواسط
نـد و مخـالف   يآفريكند انسان افعال خـود را مـ  يح ميتصر يعبدالجبار معتزل يقاض

 يبنـد ميسـه گـروه تقسـ    ي مجبـره را بـه  وكند.  ي ميمجبره معرف را ين رأيمعتزله در ا
را مخلوق خدا  ياست كه افعال آدم صفوان بن جهمروه نخست شاخص گ ةكند. چهر يم
و انسـان تنهـا    يو نه تعلق احداث ينه تعلق اكتساب ؛به انسان ندارد يچ تعلقيداند كه هيم

افعال است. گروه دوم معتقدند گرچه خداوند خـالق افعـال انسـان     يظرف برا به منزله
خود به دو گروه  ةن گروه به نوبيا .اردز ديبه انسان ن ين حال تعلق كسبياما در ع ،است

ـ   ياعـده  :شـوند  يمنشعب م گذارنـد كـه او   ينمـ  يمتولـد فرقـ   و ن فعـل مباشـر  يكـه ب
ـ  ،ده استيگر معتقد است فعل متولد را تنها خدا آفرياست و گروه د عمرو ضراربن  يول

 .)218، ص(همـان  ز دارديبه ما ن ياما تعلق كسب ،ده استيافعال مباشر را خدا در ما آفر
بـوده و  نكه انسان محدث و فاعل افعال خـود  يا خود مبني بر ةبراي دفاع از نظري يقاض

 اسـتدالل كـرده اسـت    نسبت به افعالش نقش علّي داشته و افعال آدمي معلـول اوسـت،  
 سـت؛ خداسـوي  كه افعال بندگان از توان گفت  او نمي ة). به عقيد244ـ223همان، ص(
مستحق  هموارهشود و يآنان حادث م يها و قصدهازهيانگ انسان مطابق با يرا كارهايز

توان آنهـا  ينمخداوند فاعل افعال انسان باشد،  حال اگر ؛ندا ذم و ثواب و مدح و عقاب
  ).528همان، صت (سيها به خدا درست ننسبت اد. چنيندنسبت را به خدا 

. رح كردنـد نيـز طـ  خلقت و حدوث عالم  ةمسئل را درت يت و سببيعل ةمعتزله مسئل
ان يـ را در م يكنـواخت ي سـير بـاً  يتقر ،ن نبودهيآفر جنجال يمبحث قبل ةبه انداز ثن بحيا

متعـال   يبر وجود خـدا  اعراض و حدوث آن قيمعتزله از طر .است سپري كردهمعتزله 
حـدوث   يوقتـ  :ديـ گو يمـ  شرح اصول خمسـه در  عبـدالجبار  يقاضاند. استدالل كرده

ر از يـ ند كـه غ ا يازمند محدث و فاعليكه آنها ن يد بدانيبا پس از آن ،شد معراض معلواَ
ق يـ معتزله عالوه بر حدوث اعراض از طر ).53، ص(همان است ياهللا تعال ،ماست و آن
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مهـم   ةنكت .)56ـ54ص همان،( ندا يز به دنبال اثبات علت و سبب هستيحدوث اجسام ن
 را اعـم از توليـد  ت يعل ، امااين است كه معتزله گرچه منكر نظام علّي و معلولي نيستند

جـاب را بـه دو گونـه    يا قاضـي عبـدالجبار   ن اسـاس يبر هم دانند و نه مساوي با آن. مي
  م كرده است:يتقس

  .است علت ،كه نسبت به معلول خود يجابيا )الف
  د است.يكه به نحو تول يجابيا )ب

  *).171ص، 7ج(همان، در وقت  يگري،آورد و ديمعلول را در حال به وجود م ،يكي
جاب يجاب سبب بر مسبب و اين ايب شته،دا يت تحاشيآنان از استعمال اصطالح عل

جاب السبب للمسبب بخالف القـول  يا يان القول ف: «گذارنديز فرق ميعلت نسبت به معلول ن
اسـاس   بـر  ).48، ص9، ج(همـان » نفصل عنهايجاب العلة للمعلول الن ما توجبه العلة ال يا يف
كـه وجـود    يفرماسـت. طـور  علت و معلول وجوب و ضرورت حكـم ن ين عبارت بيا

 يين وجوب معلول و علـت، انفصـال و جـدا   يكند و بيجاب ميوجود معلول را ا ،علت
آنچه را كه بـر معلـول محـال     علت و معلول گفت هر ةد درباريل باين دليبه هم .ستين

 ؛ح اسـت يصـح بر علـت   ،ح استيعلت است و هر آنچه بر معلول صح ةياز ناح ،است
كه  يدر حال ؛از عدم علت است يز ناشيوجود معلول را الزم دارد و عدم معلول ن يعني

جـه  يدر نت ؛ن سبب و مسـبب انفصـال اسـت   يب يعني ؛ستيگونه ننيدر سبب و مسبب ا
گرچـه   ،كه مسبب معـدوم اسـت   يدر حال ؛ست كه سبب موجود باشديممتنع و محال ن
. بـه  )135، ص(همـان  بل از او سبب موجود باشـد ن است كه قيا نيازمندوجود مسبب 

را يز ؛كه متولد حاصل نشده است يدر حال ؛ز است كه مولد موجود باشديآنان جا ةديعق
كنـد  يجـاب مـ  يگونه كه علـت معلـول را ا  آن ؛كنديجاب نميمولد ذاتاً وجود متولد را ا

ـ  يول ،ر استن علت و معلول ضرورت و وجوب برقرايمعتزله ب باوربه  **(همان). ن يب
را وجـوب و ضـرورت   يـ ز ؛وجود ندارد ين ضرورتيسبب و مسبب و تولد و متولد چن

                                                      
للمعلول، او علي سـبيل التوليـد و    هًْفان الموجب انما يوجب الشيئ علي وجهين: اما علي ايجاب العل« *

 ».ينقسم الي قسمين: احدهما يولده في الحال و الثاني يوجبه في الوقت الثاني
و قد يجوز وجود المولّد و اليحصل المتولد إذا كان هناك منع أو كان المحل غيرمحتمل له و اليكـون  « **

في ذلك نقض كونه مولداً، ألن المولد اليوجب لذاته وجود المتولد ايجاب العلل للمعلول ألن ذلك يوجب 
 ».إخراج بعض المحدثات من أن يكون متعلقاً بالمحدث
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از امور حادث بـه محـدث تعلـق     ين علت و معلول باعث خواهد شد كه برخيحاكم ب
  نداشته باشد.
ز قائل نشده است. ين علت تامه و علت ناقصه تمايب عبدالجبار يقاضرسد  مي به نظر

متولـد   ةدربار وي . آنچهصهعلت ناق نه ،علت تامه است ،طلبديل را مجاب معلويآنچه ا
  تواند ناظر به علت ناقصه باشد.يم ،ان كرده استيو مولد ب

). 235، ص1359 (طوسـي،  دانند مي باطل را آن، توليد مخالف بوده ةا نظريب اشاعره
ايـن   ةرمتفـاوت دربـا   تفسـيرهاي سـت و  يدست نكيان اشاعره يكسب در م ةر مسئليس

رش و يآن تا پـذ  ينف مورد بحث از ةمسئل ازتفاسير آنان ده شده است. يد آنانز ا مسئله
تـرين تعريـف،    رسـد يكـي از روشـن    مي به نظر. گيرد مي دربررا  ييگومهمل ينزد برخ

كسب مقارنت فعل انسان با قـدرت و  «است:  آن را بيان كرده قوشچيتعريفي است كه 
 اين ش فعل داشته باشد، تنها نقش انسانيدايدر پ يريكه انسان تأثنياوست، بدون ا ةاراد

). مسئلة كسـب  445، ص1285، يقوشج( ش عمل استيداياست كه او ظرف و محل پ
زمان با  قدرت هم آنان، ةاست. به عقيد شدهدر بحث استطاعت مطرح  اشاعره در انديشة

  دانند.يفعل م معتزله تحقق آن را قبل از در حالي كه شود،يفعل محقق م
بلكه فاعـل و   ،ستياشاعره انسان هرگز فاعل و علت افعال و اعمال خود ن داقتعابه 

ده يق بندگانش به ظهور رسـ يافعال خدا از طر ولي ؛علت افعال و اعمال انسان، خداست
انسان نقـش   يبرا ،كارها را به خدا نسبت داده ةلذا هم ؛ندوندظرف فعل خدا ،و بندگان

دهـد و انسـان   يكارها را خدا انجـام مـ   ةاشاعره هم باوربه  ستند.يت قائل نيو عل يفاعل
نه مصدر فعل. قـدرت او مطلـق اسـت و هرگـز قـدرت او بـه        ،فعل است يفقط مجرا

ـ  يشـود. اساسـاً پـذ   يمحدود نم يو معلول ينظام علّ ةواسط و  يو معلـول  يرش نظـام علّ
  خداست. يو نامتناهمحدودكردن قدرت مطلق  ،هستيمراتب در  ةرش سلسليپذ

عت انكـار كردنـد، بلكـه بـه انكـار      ير و تأثر را در موجودات و طبيتنها تأث اشاعره نه
جـب لـم   يما لم  ءيالش« ةن اساس قاعديآوردند و بر ا يز روين يو معلول يضرورت علّ

 ؛سـت ين قاعده با فاعل مختاربودن خدا سـازگار ن يرند و معتقدند ايپذيز نميرا ن »وجدي
  ند.ا ت قائلياولو ةبه مسئل يو معلول يوجوب و ضرورت علّ يجالذا به 

بـه وجـوب و    ،موجـودات را از ابتـدا مسـتند بـه خـدا دانسـته       ةاساساً چون هم
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لـذا بـه علـت و معلـول      ؛ستندين خدا و موجودات قائل نيب يو معلول يضرورت علّ
معلول اصالً فان الموجـودات  قولون بالعلة و اليو نفاة االحوال من االشاعرة ال «ستند: يمعتقد ن

ـ  ياهللا ابتداء بالوجوب و مثبتـو االحـوال مـنهم     يبأسرها عندهم مستندة ال » هـذا  يوافقـونهم ف
  ).427، ص4جق، 1422، (سبحاني

و  ييگـو شـان يپر دچاربلكه  ،ستيح نيكنواخت و صريت يعل ةسخنان اشاعره دربار
ت در اشـاعره  يـ عل ةمسـئل  ةبـار تـوان در يدگاه را ميدو د يست. به طور كلا يناسازگار

ت بـه طـور   يـ عل ،از متفكران اشاعره نمـود دارد  يك منظر كه در برخياستنباط كرد. در 
اهللا نسـبت بـه    يت موجـودات و ماسـو  يـ تنهـا عل  نـه  يعنـ ي ؛شوديو مطلق انكار م يكل

از  يناشـ  ،دگاهيـ ن ديست. اين يز علت هستيخداوند ن يبلكه حت ،شوديم يگر نفيهمد
 ةآنان معتقدنـد اگـر قاعـد    .است يو معلول يضرورت و وجوب علّ ةقاعد رشيعدم پذ

 يعلّ ةاهللا رابط ين خداوند و ماسويرفته شود و رابطه بيپذ »وجديجب لميما لم  ءيالش«
 ،ن علـت و معلـول ضـرورت و وجـوب حـاكم شـده      يدر آن صورت ب ،باشد يو معلول

ار از يـ اخت ياسـت بـا نفـ    يمساو ،ن مسئلهيتخلف معلول از علت محال خواهد بود و ا
ن ياز سـخنان اشـاعره چنـ    ،گـر يبودن خداوند. در منظـر د  الوجود و فاعل موجب واجب

ر خداونـد  يـ ت در غيـ ان عليجر يول ،است يو ما سو يد كه خداوند علت هستيآيبرم
و  يت تنها در خداوند و معلوالت او جـار يعل ةدگاه رابطين ديست. بر اساس ايبرقرار ن

  از طرفداران آن آورد. يتوان شواهديها مدگاهين ديهركدام از ا يت. برااس يسار
 ؛كنديد مييأدگاه نخست را تيد ،ت در اشاعرهياز برداشت عل يجياض الهيفگزارش 

وسـاطت و   فعـل بنـده را مخلـوق خداونـد دانـد بـي      ) ياشـعر و (اسد: ينويكه م ييجا
در ايجـاد جميـع موجـودات، چـه      كه مذهب اوست مدخليت اختيار و اراده بنده؛ چنان

موجودات خداي را داند و قائل به هيچ واسطه نباشد، حتي احتراق نار  ةمباشر ايجاد هم
  ).326ص ،1383 ،واسطه خدا داند (فياض الهيجي وتبريد ماء را فعل بي
از مـوارد كـه    ياريلذا در بس ،حاش دارنديت استيعل ةكاربردن واژ اشاعره چون از به

 ةمـثالً در مسـئل   ؛كنـد يت اقـدام مـ  يـ عل ةن واژيگزيبه جـا  ،ديآيش ميپ تيبحث از عل
ق حـدوث عـالم بـه اثبـات علـت عـالم       ياغلب متكلمان و فالسفه از طر ،حدوث عالم

سبب است، عـالم حـادث    يدارا ي: هر حادثنديبگو دهند آنان ترجيح ميپردازند. اما  يم
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  ).55همان ص( سبب است يپس عالم دارا ،است
انگر يـ د بيـ تول ةيـ ن اسـت كـه نظر  يـ د توسط اشاعره ايتول ةيانكار نظر ةمداز علل ع
ه يد معتزله و اماميكند توليتالش م ين آمديالدفيسلذا  ؛است يو معلول يضرورت علّ
  ده تنزّل دهد.ياقتران و تقارن دو پد يرا به معنا
ان يـ ورت مضر يت به نفيبا انتقاد از عل تهافت الفالسفههفدهم  در مسئله يغزال

بـا   و دانـد يسـبب و مسـبب را وابسـته بـه عـادت مـ       يو .پردازديسبب و مسبب م
رقابـل انفكـاك وجـود    يو غ يضـرور  ةن علت و معلول رابطيد كه بيگويصراحت م

 يگذاركه علت نام يزيبه دنبال چ ،نامنديرا كه معلول م يزيبلكه خداوند چ ،ندارد
تخلـف معلـول    يغزال ةديبه عق .)228ـ225، ص1382(غزالي،  دهد ، قرار ميكننديم

ـ  ةقدرت خدا باالتر از رابط ؛ستين نيضيمستلزم اجتماع نق ،از علت  يو معلـول  يعلّ
  د.يتواند ترتب معلول بر علت را متوقف نماياست و م
است و ظهـور افعـال اجسـام را مشـروط بـه       يجسمان يروهاير نيثأمنكر ت يتفتازان
در مقابل فالسفه وضـع   .ر را در آنها خلق كنديتواند تأثيم بلكه خداوند ،دانديوضع نم

 ء،يه بـا شـ  كسوزاند يم يند آتش وقتيگويدانند و م ير ميخاص اجسام را شرط در تأث
ندارد كه آثار بدون حضور مؤثر  ياشكال يتفتازان ةديوضع مخصوص داشته باشد. به عق

م بـدون حضـور و مـؤثر    طور كه نعمت بهشت و عـذاب جهـن  همان ؛ظاهر شود يعيطب
نكه يبدون ا ،ندا ا آتش آخرت در بهشت و جهنميآخرت  ةويمثالً م ؛شوديظاهر م يعيطب

، 2جق، 1412، (تفتازاني آنها و دوامشان دخالت داشته باشد يدر اصل هست يعيمؤثر طب
ـ  ).107ـ106ص از  يادر پـاره  ،رنـد يپذيرا نمـ  يو معلـول  ياشاعره گرچه ضرورت علّ

كه بحث از آنها مجـال مسـتقلي    شوديافت ميت و لوازم آن ياعتراف به عل سخنان آنان
  طلبد. مي

  يريگ نتيجه. 3
اصل عليت به عنوان يكي از اصول اساسي و عقلي در قرآن و روايات اسالمي پذيرفتـه  

توان توجيـه سـازگاري را در بسـياري از     شده است. اساساً بدون پذيرش اين اصل نمي
اسـت، ارائـه داد. مفـاد و     ي كه در كتاب و سنّت از آنها بحث شدهها و قلمروهاي عرصه
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محتواي اين اصل در سخنان معصومان نيز به كار رفته است و ما هيچ عالم برجسـته يـا   
نـد و يـا آن را بـه    كشاگردي از شاگردان امامان شيعه را سراغ نداريم كه عليت را انكار 

كارگيري اين  تنها از به رو پيروان اهل بيت نه اهللا تحويل دهد. از اين هًْكسب و عاد ةمسئل
سـهم را در ورود ايـن    اصل تحاشي ندارند، بلكه به پيروي از ائمه اهل بيـت، بيشـترين  

مباحـث عقلـي دارنـد. عليـت، بـه عنـوان اصـل اساسـي در مباحـث           مبحث به حـوزة 
و اسـت   شناسي و وجودشناسي مورد تصديق قرآن و روايات اسالمي قرارگرفته معرفت

سپس در تفكر كالمي و فلسفي رسوخ يافته است. اين اصـل در تفكـر دينـي و كالمـي     
اسـت. تصـديق ايـن     بيشتر در قالب عناويتي همچون سبب، خلقت و غيره تبيين شـده 

اصل توسط امامان شيعه و تبيين مفاد آن توسط برخي از شاگردان آنـان، تـأثير غيرقابـل    
  في دارد.گيري تفكر كالمي و فلس انكاري در شكل
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