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 چكیده 

نظاِم االهیاتی ابوالحسین بصری در بررسییی    ای عنوانی است که بر   « االهیات اولویت » 
شییهرت یاف ییه    « خدا و جهییان » تری که امروز با عنوان  عام   ۀ فعل االهی یا مسئل   ۀ مسئل 

  ه مب نی بییود، نیی معلولی  ی    اولویِت عّلی   ۀ . االهیات او بر نظری معرفی شده است است، 
ضرورت. او مع قد بود چییون جهییان، اشیییاا و روابییآ دروِن  ن میلییو  خییدای    بر 

عبییارتی جریییانِ عّلیییت در یبیعییت، تنهییا  بییه روابییِآ یبیعییی و   پیی  می ار است،  
انگاری که از جانییِ  مئییا یان و  ورت و تقارن ضر  ۀ مند است؛ و لذا دو انگار اولویت 
. بر اساس االهیات اولویت خداوند قادر اسییت  است شد، ناصحیح می  عرضه اشاعره 

هییا و اشیییاا مبریین بییرای  تییا در تقییدیت و تیییخیر ایاییاد جهییان، ان یییاِ   الت 
های یبیعی  زادانه اقدام کند. هبچنییین  وجودیاف گی، تنظیت مادد یا تغییراِت جریان 

کند تا سهت خدا، انسان و یبیعت را در فاعلیت محفییو   هیات اولویت تالش می اال 
معازه، کرامت، اس اابت دعا، فسخ عزا ت و بسا بییداا    تبیین مواردی چون نگه دارد.  

بییر روا    نظییت و اخ یییار انسییان و یبیعییت بنییا  دهد که نئان می   االهیات بصری   در 
  توانیید بنییا در عین  ا  خداوند می کند؛ ولی شده از جان  خداوند عبل می یرا ی 

هایی و از  ن جبله  شرارگی قدرت و اخ یار خویش در جهییان دخالییت  بر  ربت 
های کالمی از مئِی فلسفی راهییی نییوین  تحلیل   ۀ کند. االهیات بصری توانست با ارا  

برای دفاع از مدعیات م رلبان ایااد کند. هبین امر در ادوار پسییین مییورد اسیی قباِ   
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قییرار  و...  بی، فیر و  بصی رازی، خواجه نصیییر یوسییی، عالمییه  ّلییی مال  ابن 
هییای کالمییی ایئییان را بنیییان نهییاد. بسیییاری از تعییاری  و  گرفییت؛ و اسییاس نظام 

جریییاِن عّلیییت در عییالیت، تبیییین    ۀ های رایج از معنای وجو  و امرییان، نحییو تحلیل 
  ۀ بییاالخره  ییل مسییئل االمرین در  ل جبر و تفویض، معازات و نظییا ر  ن و  امٌربین 

 شر از  ثار و پسامدهای االهیات اولویت بصری است. 

 خدا و جهان، فعل االهی، االهیات اولویت، ابوالحسین بصری، مع زله.   : ها دواژه ی کل 
 

 مقدمه .  1

خداوند با جهان است؛ گویا در این مسئله اثبیات    یان ناظر به مناسبات م « خدا و جهان ۀ » مسئل 
جهیان    و او    مییان خداوند مفروض گرف ه شده و اکنون بیه دنبیا  تبییین رابطیه و مناسیبات 

نیسیت  نریه جهیان    در اب دا، در این مسئله با یری از این دو فرض مواجه هسی یت:  هس یت. 
و روییدادهای  ن فیا و و    ناخواس ه بیر اصیل جهیان   یا خود فعل خداوند بوده و او خواس ه  

توانید  توانا بوده است؛ و دوم  نره جهان مس قل از خدا بوده است؛ با این  یا  خداونید می 
اسالمی، تقریبیا     ۀ صورت محدود در جهان مداخله کند. فرض اخیر در ادبیات کالم و فلسف به 

تیوان مسیئله را در  بدون پیئینه و یرفدار جدی است. اما در ادامه و مب نی بر فیرض او  می 
هفت پرسش و چهار محور تئریح کرد. یک، چرا خداوند جهان را ایااد کیرده اسیتد دو،  
خداوند در ایااد و تنظیت جهان چه مرا ل و فرایندی را از سر گذرانیدهد  ییا جهیان منی ظت  

باره و یراا پدید  مدد و یا به مانند گزارش ک   مقدس مرا ل زمیانی را ییی کیرده  به یک 
استد سه، جهان من ظت دارای چه درجه از کیفیت استد  یا این جهان، به رین جهیان و بیه  

هیای االهیی اسیتد چهیار،  محیدودی از توانایی   ۀ تعبیری نظاِم أ سن استد و یا تنها جلیو 
تواند مسی قل از خیدا پییش  ن با خداوند چگونه استد  یا جهان می نسبت کنونی و  تی جها 

تواند مسیر جهان را م وق  یا دگرگیون سیازدد پینج،  رودد و در یرِف مقابل  یا خداوند می 
خداوند در اداره و سرنوشت جهانیان چه سهبی داردد شش، میزان اس غناا خداوند و جهیان  

جهان مئغو  استد و در امیور   ۀ  خداوند به ادار جویی تا چه  د استد  یا اساسا از مداخله 
صیورتی خودبسینده یرا یی و در  یا   کندد و یا  نره جهان به گری می  ن شیصا  مداخله 

و میوارِد مئیابهی    «دعیا » ،  «معازه » تر این پرسش درصدد تبیین  صورت روشن اداره استد به 
قوع  یواد  ناخوشیایند و  شود. هفت، و از  نها یاد می   «مئیت خاص » است که گاه با عنوان  

های خداونیدی  نایی چه نسب ی با  گاهی، برنامه و توا  در جهان  «شرور » ها یا به تعبیری محنت 
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توان در چهار محوِر  دو  یا قدم جهان،  سن یا أ سین بیودن،  ها را می داردد این پرسش 
حورهیا،  های شرور مورد بحث قرار داد. بحث در این م های االهی و باالخره  ربت دخالت 

خداونید بیا جهیان    ۀ امران مناس  برای پاسخ به این پرسیش اصیلی کیه »مناسیبات و رابطی
  ورد. چگونه قابل تبیین استد« را فراهت می 

ابوالحسیین بصیری    ه.  رو ایین مسیئله را از منظیر می رلت میرثر قیرن پینات  پیش   ۀ مقال 
هرچنید ایین  سیت.  ا   ( و دیدگاه وی با عنوان »االهیات اولوییت« بررسیی کیرده 1044/ 436) 

گییری  ن در  اوج   ۀ عنوان قابلیت یرح و بسآ در سایر مبا ثات االهییاتی را دارد؛ ولیی نقطی
خیدا  »   ۀ مسیئل   ۀ کوتاهی به پیئین   ۀ پ  از اشار  در این مقاله مسا ل مربوط به فعل االهی است. 

،  ه.  نزد م رلبان و فیلسوفان مسلبان در  دود قرن پینات    «فعل االهی » و یا مسئله    «و جهان 
وردهای االهیاِت اولویت در چهار محور باال بیان، و چگونگی تبیین این االهییات  ا مبانی و ره 
 . خواهد شد روشن    «خدا و جهان » از مسئله  

رغت اهبییت و  نر ه مهیت و مقیدماتی کیه در اینایا بایید بیه  ن اشیاره شیود؛  نریه بیه 
ری ابوالحسین بصری در تاریخ کالم و فلسفه اسالمی، تقریبا  تبیامی  ثیار کالمیی او  تیثیرگذا 

او    االدله تصیفح مانیده از ک یا   باقی   ۀ . تنها قطع ه است در یو  تاریخ قرون بعدی از میان رف  
چنید ده صیفحه از    ۀ بازار شد نیز صرفا  دربردارند  ۀ که در سالیان اخیر کئ ، تصحیح و روان 

شیهرت او در ادوار بعید و    کیاهش صفات االهی اسیت. هبیین امیر باعیث    مبا ث پیرامون 
چیه    ی  راا او شد. با این  ا ، نقل فراوان اقیوا  او در  ثیار پسیینیان    ۀ بار   دشواری تحقیو در 
هیای   یاکی از اهبییت و اثرگیذاری اندیئیه او اسیت. ایین گزارش   ی   پیروان و چه من قدان 

؛ و بنای تحقیو در ایین  است های او  نظرات و دیدگاه ساز کئ    دود زیادی زمینه   م راکت تا 
 است.   شده دهی  مقاله نیز قرار گرف ه و گاه باعث تراکت در ارجاع 

 

 ه.ق مسئله در حدود قرن پنجم    ۀ پیشین .  2

مسئلۀ فعل االهی و توضیح نحوۀ رابطه خداوند با جهان از اهت مسا ل کالمی و فلسیفی بیود  
پی     ، کرد. از  دود قرن پنات ه.  اگون را به خود جل  می ای گون های اندیئه و توجِه نظام 

هیای کالمیی از سیوی دیگیر، ایین  گیری نظام سو و اوج گیری فلسفه اسالمی از یک از شرل 
م رلبیان و منازعیات کیالم و    مییان های جدیِد االهیاتی، مبا ثات  مسئله محور اصلی تئُرل 

االهییات کالمیی و   مییان ترین مالک تبایزگیذاری فلسفه شد. در هبین دوران است که مهت 
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بیر  گیذاری شید. م رلبیان پایه  «فعیل »  ۀ نگاه و رویررد به مسئل  ۀ فلسفه اسالمی بر مدار نحو 
ل بودنید؛  به اخ یار االهی، تعدد و تنوِع فعل خداوند قا ی  «، قدرت » از    «صحت » تعری     اساس 

، یرفیدار  «عناییت عیالی بیه دانیی » و نفیِی  «الوا ید »  ۀ قاعید  بر اساس و در مقابل فیلسوفان 
. در این برهیه سیه رویریرد مهیت بیه ترتیی  از  بودند تعالی و و دِت فعل باری  «ضرورت » 

( و بیاالخره ابوالحسیین بصیری  1037/ 428سیینا ) (، ابن 936/ 324جان  ابوالحسن اشیعری ) 
های االهییاتی را  تبام رقابت   ه.  ن پنج تا یازده  و قر   در هایی که شد. نظام  عرضه ( 1044/ 436) 

 دادند. خود جای می   ۀ در دامن 
اشعری و پیروان او خداوند را تنها موجوِد  زاد و مرثِر در جهیان شیبرده؛ و  ن قیدر بیر  

  دیدند. بیر ایین اسیاس می  «خدای جهان » این اصل تیکید داش ند که فاعلیت جهان را تنها در 
ایئان تبام افعا  و روابآ ِعِلّی در جهان را تنها اموِر اتفاقی و م قارن دانس ه کیه خداونید بنیا  

دهد. ایئان که بیر تو ییِد فیاعلی اصیرار داشی ند،  به میل یا عادِت خویش  نها را سامان می 
ای وا د نئس ه، مبرن است بیا هیر بیار  مع قد بودند   ی هنگامی که انسان در مقابل منظره 

مقابل را مئاهده کند و ییا اساسیا  بیا   ۀ لک زدن، تصویری کامال  م فاوت و دگرگون از منظر پ 
)نیازمنیدی معلیو  بیه عّلیت( اظهیار  «  عّلییت » تصویری مواجه شود. ایئان مب نی بر اصل  بی 
هبگی از جان  وجود خالِو می یار اسیت.    ، خوردگی  ن کردند: دلیل نظت معبو  یا برهت می 

خدای  زاد و می اری که هر  نچه خواهد، انایام دهید؛ و هییق عقلیی ییارای تئییی  و  
 ( 47(، 1م ) 1955)اشعری،    داوری در مورد افعا  او را نیواهد داشت. 

«  بالعنایةة  الر ی  بوعلی در توضیح و دفیاع از نظرگیاه فلسیفی، از عنیوان فاعلییت » شیخ 
ای از نحوۀ فعِل ضروری مبدأ م عا  بود. از این منظر مبیدأ  کرد؛ که تعبیر تلطی  شده اس فاده 

اش به کبیاالت نفی  خیویش  الوجود و غنی بالذات است و تنها توجِه دا بی جهان، واج  
کند؛ که از  ییث  است. این توجِه دا بی، یک تیثیر بیرونی وا د و الب ه هبیئگی را ایااد می 

درونی االهی یری است. این تیثیر بیرونی کیه یگانیه فعیل االهیی اسیت   کباالت با کباالت 
»عقل« یا »عقل او « نامیده شد. موجودی که اگرچه در اوصاف و ماهیت مئابِه مبدأ  غیازین  

نبود. در ادامیه عقیل سیر غاز صیدور  است؛ ولی در موجودیت، م باین، وابس ه و مبرن می 
د؛ جهانی که بنا به هبان دلیِل بر مدگی از کباالت  ش سایر موجودات تا پایین دست جهان می 
نیاز از تغییر و تادید نظر است. تبام مسیا ل عیادی و  درونِی االهی، أ سن، خودبسنده و بی 

دهد؛  گاه غیریبیعی نظیر معازات در هبین بس ر جهان و بر اساس تنظیبات دقیو  ن رخ می 
ی نیست. الب ه باید در نظر داشت که چیون  و به هیق وجه نیازمنِد توجه خاص یا دخالِت االه 



 47   ی جندقیان و رضا اکبر محّمدمهدی  

 

 ن است؛ خودبسندگی یا منع دخالت خیاص   العلل عل  جهان رونوشت علِت االهی و خداوند 
 ( 271 ، 1395سینا،  ابن ) شد.  االهی به معنای »تفویض« یا رهایی جهان نیز نبی 

را پیی  ای انگاشت؛ رویررد تازه ابوالحسین بصری که دو رویررد پیئین را »جبری« می 
رییت که در  ن، ضبن  فظ جایگاه االهی، سهِت فاعلیت جهان را نیز مراعیات کنید. وی  

دانسیت کیه بیر اسیاس  ربیت و  در یرح کلی خیود خداونید را موجیودی می یار می 
کند. دسیت خداونید کیامال   های  زاد اقدام به ایااد و ارادۀ جهان می ریزی و ان یا  برنامه 

هت می ار بر هرگونه دخالت در جهان اسیت؛ بیا ایین  یا   گئوده است و او هت قادر و  
شناخ ی خداوند به مراعات رف ار معقیو  در جهیان میانع از  ن  شناخ ی و فعل تعهد هس ی 

خواهد بود که او سهت جهان در فاعلیت را نادیده بگیرد و ییا رهاشیده در جهیان دخالیت  
؛ و بیه خیوبی گوییای مناسیبات  کند. نظرگاه او رف ه رف ه با عنوان »اولویت« شهرت یافت 

 اش شد. فرری او در نظاِم االهیات 
ترین م رلبیان بیه  سیا   و از  یاق  م ییخر    ۀ ناگف ه نباند که ابوالحسین پیئوای مع زل 

بیه  ثیار  ، نسیبت  کت یری از دو کرسی کالِم بغداد را در دسیت داشیت دست وی که    .  مد می 
،    1401الصیفدی،    ؛ 292  : 1، ج    1413بیی،  قه )   را اتیاق کیرد. گرایانه  فلسفی رویررد تعامل 

خطییی  بغییدادی،  ؛  271  : 4تییا، ج  خلرییان، بی ابن ؛  441  : 2، ج    1431افنییدی،    ؛ 125  : 4ج  
وی از شیییاگردان قاضیییی عبیییدالابار    ( 118  م: 1961مرتضیییی،  و ابن   314  : 3، ج    1417

  شیرح   هبچنیین ؛  تعلیت فلسفی دیید نیز  نزد مئاهیر  رباا بغداد    ( بود؛ و 1024/ 415مع زلی) 
  ، 276 ، 236 ، 164 م: 1984ارسیطو، )  ارسطو را گرد وری و تعلیقیاتی بیر  ن افیزود.   یبیعیات 

کوشید تا در راس ای تنظییت االهییات خیویش، از ادبییات و  ( وی می 650و    447  ، 390  ، 314
او،    ۀ بیار   های فلسفی بهره برد. هبین امر در ادوار بعد سب  اظهارنظرهای م عارضی در تحلیل 
او در  ثیار م رلبیانی چیون    ۀ بیار   ای از اظهارنظرهیای در روهش تا س ایش شید. نبونیه از ن 

جئبی مع زلی، شهرس انی اشعری مسلک و خواجه نصیر امامی مذه ، و   یی فیلسیوفانی  
  : 1 ، ج   1375شهرسی انی،  ؛ 387 م: 1972، )جئیبی  چون صدرالب یلهین قابل مئاهده است. 

( بییه هییر سییو نظییام و نظریییات  41  : 5، ج  م 1981و صییدرا،    83  (: 1  ) 1405یوسییی،    ؛ 78
  پیدایش یک مر ی  کالمیی نیو و م بیایز از  راا مع زلییان پیئیین شید. ابوالحسین موج  

مر بیی کیه عیالوه بیر تییثیر در    ( 292  : 1  ، ج   1413و قهبیی،    271  : 4تا، ج  خلران، بی )ابن 
مذه  تسنن، نزد زیدیه یبن، قرا یت یهودی و با اندکی تراخی نزد م رلبان امامیه نیز مقبیو   
اف اد؛ و بزرگانی هبچون خواجه نصیر یوسی و عالمه  ّلی را نییز در مئیِی کلیی م ییثر از  
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مقایسیه  و    1378هبیو،  بیه بعید و    171  : 1384اشبی ره،    ؛ 24  : 1395انصاری،  )   خود ساخت. 
 به بعد(   115  : 1394کنید با: رکعی، 

 

 . مبانی االهیات اولویت 3

 حسن و قبح عقلی   3-1

  در ایین بحیث  سیت. ا  «فعیل االهیی »  در سییر مبا یث  مبنیایی اولین بحیث  « سن و قبح » 
پیئی ر مع زلییان بیر    . کنییت تنقییح    را   فعل االهی   ۀ بار   در شناخت و داوری   تا معیار  کوشیت می 

های عقلیی و نقلیی   ن اسی دال    ای اشی ن  سین و قیبح تیکیید کیرده و بیر لزوم عقلیی انگ 
 سین و قیبح عقلیی را اک سیابی )در مقابیل اضیطراری(   ۀ ایئیان مسیئل    وردند. گیویی می 
دانس ند. در ادامه ابوالحسن اشعری با این انگاشت سیت میالفت کرد و  سن و قیبح را  می 

 سین  » بداهِت  شرعی شبرد.  ا  ابوالحسین با دو اقدام بحث را پیش برد. نیست  رِت به  
  فییر   : بنگریید بیه )   و دوم نقد و اع راض بر اشعری و پاسیخ بیه شیبهات وی.  «و قبح عقلی 

توضیییح    ابوالحسییین (  329  -327  : 3  ، ج   1407و هبییو،    145  -137  : 13  ، ج   1433رازی،  
بیدی را    ما در بسیاری از امور زندگی بدون مراجعه به شریعت و م یون دینیی، خیوبی و   داد 

تبیام عقیال    اظهار کرد   ن ( هبچنی 400  : 1386) ّلی،    کنیت. ارزشی می  و داورِی داده تئیی  
نییازی بیه    و   رنید؛ ن است، تردییدی ندا بر اینره اگر صداقت هبراه با نفع باشد، هبواره  یسی

بر هبیین  خود  نیز  م ون دینی  ( افزون بر این 791 م: 2013)ا سا ی،  . نیست  هت  بیاِن شریعت 
رازی،    و هبچنیین: فییر   18:  زمیر ؛  90:  نحیل :  بنگرید بیه )   کنند. اساس دعوت و اس دال  می 

اصییو  قاتییی و    و   قییوانین   بییی اییین رویرییرد بییدان معنییا بییود کییه  (  351  : 3  ، ج   1407
هر جای هس ی که باشد، ناچیار   در ک  هر  ؛ و فرما است ناپذیِر عقالنی در جهان  رت خدشه 

افعا  االهی را به دسیت    ۀ بار   معیار فهت و داوری خویش در   پایه بر این    . است به مراعاِت  نها  
 دهیت. ا ادامه می االهیات ر  ۀ بار   گو در و ده و با  گفت  ور 

 

 نحوة تحلیل از جريان عّلیت   3-2

در جهیان اسیت. م رلبیان تیا پییش از   «عّلیت » جریان   ۀ دومین مبنای االهیات اولویت، نحو 
اس فاده نریرده و هبیواره   «عّلیت » ابوالحسین بصری چندان از ادبیاِت فلسفی از جبله عنوان 
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ها بیه دسیت  ورد کیه  توان از گزارش می بر تحلیل فعل و فاعلیت اصرار داش ند. با این  ا   
به عنوان یک اصیل ضیروری    «عّلیت » به    او عّلیت چگونه بوده است.    ۀ بار   در   ابوالحسین نگاه  

جریان و وقوع عّلیت و نیه    ۀ ، ولی نحو یازمندی معلو  به عّلت باور داشت عقلی و به معنای ن 
  (: 1م ) 1955و هبیو،   389و  312 م: 1980 ، ی اشعر )  دانست. تحلیِل قهنی  ن را ضروری نبی 

دانسی ه؛  فاعل می یار    با ابوالحسین جریان عّلیت را در فاعل و علل یبیعی م فاوت    ( 43و    42
  وی و نیه تقیارن ییا ضیرورِت عّلیی. در نظیر    « اسیت اولوییت » بیه    و بر هبین اساس قا یل 

  بیی وجیود    ۀ هر عّلت و معلو   ن در جهان، یک رابط   میان که    است بدان معنا    «ضرورت » 
برای توضیح این ضیرورت از تبثییل    او شود.  دارد و با بودن عّلت ضرورتا  معلو   ن پیدا می 

برد. چربی ضروری روغن است؛ و لذا با بودِن هیر ییک از ییرفین،  روغن و چربی بهره می 
وجودیییت ضییروری دیگییری کییرد. ابوالحسییین بییا چنییین معنییا و  تییوان  رییت بییه م می 

 انگاری در جریاِن علل یبیعی میال  بود.  ضرورت 
کیه  قیق یا     هسی ند   های می ار موجوداتی در گام او ، ابوالحسین مع قد بود علل یا فاعل 

رغِت انباشیت مرجحیات در ییرف انایام ییا  الزاما  و بیه   از نظر وی، صا ِ  ان یا  هس ند.  
و بیرای   تئینه اسیت شدت  که به فردی  سازند. مثال ترک،  ن یرف را ان یا  و محقو نبی 

و   ی امر مولیوی بیرای    جّبار   مبرن است   ی با جبر  ؛ ای    نیازمند جرعه  ش  یات تداوِم 
های پنهیانی بیه مییان  یید،  هرچند در ایناا مبرن است سین از انگیزه  . نوشیدن اقدام نرند 
بیش انایاِم فعیل  کننیده نداشی ه و تنهیا اولوییت رجحیات نقیش تعیین ولی در ظاهر امر، م 

های پنهانی هبان اخ یار است و نیه الزامیا  مرجحیاتی   ن انگیزه   ابوالحسین، شوند. در نظر  می 
تابیع مرجحات با اناام ییرف مرجیوح   میان توان دارد نبی میفی و راز لود. وی اظهار می 

 داوری ضروری داشت. 
در ادامه )گام دوم( وی با تذکر به وجوِد ا  با  و نفی قطعیت در جریان عّلییت یبیعیی  

   و    مییان وجوِد  تیش و سیوزاندگی ییا ا  یرا ،    میان توان  کند.  یا می یابی می  ن را ریئه 
نید وری صیرفا  محصیو  ازدواج و لقیاح  خنری یا رفِع تئنگی ضرورتا   رت کردد  ییا فرز 

اسیت کیه اوال  بیر اسیاس اسی قرا و    ایین  یید،  استد  نچه از هبه این مصادیو به دست می 
ای امریانی و  ها رخ داده و اینها صیرفا  رابطیه پدیده   میان شناخت م داوِ  بئر چنین ارتبایاتی  

ت وجود دارد که مب نیی بیر  های مس ند و مع بری از وقوع معازا م داو  هس ند. ثانیا  گزارش 
اند.  ا   نریه اگیر عّلییت یبیعیی بیا  کت یک یا چندبار نقض شده این موارد دست   ۀ  نها هب 

بود، نقض  ن به هیق وجه مبرن نبود. ابوالحسیین وجیِه ایین ا  بیا  در  قطعیت هبراه می 
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:  ه بنگریید بی)   دانید. جریان عّلیت یبیعی را میلوقییت و تنظییت  ن توسیآ فاعیل می یار می 
بیه    37  : 3، ج    1407هبیو،    ؛ 320و    319  م: 1986رازی،    فییر به بعید؛    48  : 1387مال بی،  

  ؛ 165و    164  (: 2  ) 1405یوسییی،    ؛ 50  -43  : 2، ج  م 2015هبییو،    ؛ 12  : 9هبییان، ج    ؛ بعیید 
  : 2، ج    1419و هبییو،    365   : 1415هبییو،    ؛ 409  و   360  : 1386هبییو،    ؛ 93  : 1384 ّلییی،  

 ( 248و    247
با تحلیل صرفا  قهنی و اینره مثال  گف یه   ، نه ابوالحسین و نه اشعری  که، الزم به قکر است 

شیود؛ ییا  ضیرورتا  پییدا می   «  » ،  «ال  » است، پ  با وقوع    «  » عّلت    «ال  » شود: اگر فقآ  
ییور اگیر کسیی در  است، میال  نبودند. هبین  «ال  » به معنای تیثیر انحصاری    «  » تحقو  

ای  بطه عّلی یبیعی را در گرو وجوِد عّلت یا میانع ناشیناخ ه گف ه، تعلیو را های پیش تبام مثا  
اس دال  خویش را در اثبیات    ۀ نه تنها با  ن میالفت نداش ه؛ بلره دقیقا  ادام  ایئان تحلیل کند، 

  586 : 1368: ولفسین، بنگرید بیه )  د. ن ده خدا و اخ یارمندی او مب نی بر هبین تحلیل قرار می 
و    389و    312  م: 1980هبیو،    ؛ 78  -72  : هبیان   ؛ 19و    18  (: 1م ) 1955  ، ی اشعر به:    ن ی هبچن و  

 ( 43و   42  (: 2)   1955هبو،  
 

 معناي وصف قدرت االهی   3-3

ترین مبنای تبییِن »االهیات اولویت«، رویرردی است که ابوالحسین نسیبت بیه  سومین و مهت 
دانسی ند؛ امیا  می وص  »قدرت« داشت. م رلبیان وصیِ  »قیدرت« را بیه معنیای »اخ ییار«  

تر معنای »صحت« را نیز در  ن گنااند. صحت یعنی فرد می یار در  ابوالحسین در بیانی دقیو 
رو نباشد، کامال   زاد است که هر  صورتی که گزینۀ مقابلش محا  نباشد؛ و با مانِع جدی روبه 

 قیوقی و    لذا صحت یعنی نفی هرگونه اتهاِم اخالقی،  یرف از اناام و ترک را ان یا  کند. 
در ادامیه وی خداونید را    ( 184  م: 1979)مال بیی،  شناسانه از فیرد می یار.    ی جبر هس ی 

م ص  به دو وص  قاتِی علت و قدرت دانست. قاتی بودن اوصاف عالوه بر معنای م یداو   
 نها، تذکر به این مهت بود که وصِ  قاتی نیازمنِد تبیین مس قل و اس دال  مایزا بیرای اثبیات  

با این  یا  وی شیواهد محریت و م عیددی عرضیه  به بعد(   8 م: 2006ی، ارد. )بصر قات ند 
شیده  کند که خداوند واجد اخ یار است. جریاِن اولویِت ِعّلی در جهان، موجودیت گزینش می 

های مبرین در موجیودات، ادعاهیای منیدرج در م یون دینیی و  مند بعضی از فرض و زمان 
  172  -169  م: 1979)مال بیی،  لۀ این شواهد اسیت.  های معازات و نظا ر  ن از جب گزارش 
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بعدا  پیرواِن ابوالحسین » دوِ  جهیان« را بیه جبلیۀ ایین شیواهد   ( 40 -38 : 1387و هبو، 
ترین یا دلیل منحصر برای اخ یارمندی خداوند دانس ند؛ ولیی ظیاهرا   افزوده و بلره  ن را مهت 

بیه بعید و   33 : 1386مال بیی، . ) ابوالحسین با چنین انگاشت انحصاری موافو نبوده اسیت 
بیه    30  م: 1986هبیو،    ؛ 4، ج    1407رازی،  فییر  :  بنگرید به ؛ هبچنین  52 -48 : 1387هبو، 
  فعیل » ابوالحسیین  نهاییت  نریه    ( 155   : 1434و بحرانیی،    393   : 1433؛  ّلی،  172بعد و  
ه و علیت  انگییز   وی با  نره »اراده« را بیه معنیای  دانست. را محصوِ  قدرت و علت می  االهی«

گری خداونید را  دانسیت؛ ولیی تییخیر و ان ییا  شبرده و  ن را هبچون فیلسوفان ازلی می 
رازی،  ؛ فییر  252  م: 1979: مال بیی،  دانسیت. )بنگریید بیه محصو  اخ ییار و قیدرتش می 

 ( 386 : 1396الهیای،    و   34م: 1989؛ هبو،  179  و   60  -37:  3، ج    1407
 

 « خدا و جهان » در مسئله    « اولویت » ورد االهیات  رها .  4

های ابوالحسین در بارۀ مسئلۀ »خدا و جهان« را در چهیار  اکنون و با عبور از مبانی، دیدگاه 
دهیت:  یدو  جهیان،  محوری که در اب دای مقاله بدان اشاره شد، مورد بررسی قیرار میی 

ییدادهای  گری خدا در جهان و باالخره نسبت خدا بیا رو عادالنه و  یسین بودن  ن، مداخله 
  ور. رنج 
 

 حدوث جهان    4-1

، اصل  دو  جهان را تبییین کیرده  «الی ازا  جزا » باور به  بر اساس در شرایطی که م رلبان 
کردنید، ابوالحسیین بیا هیر دو  ای در اثبیات خیدا اسی فاده می و سپ  از  ن به عنوان مقدمه 

اخ ییار االهیی    ۀ ند کن میالفت کرد. وی به  دو  جهان باور داشت و از  ن به عنوان تضبین 
  برد؛ ولی در چیدمان االهیاِت خیویش  ن را بیا اتبیسیت و اثبیات خیدا پیونید نیزد. سود می 

   : 1434و بحرانیی،  66 -52 م: 1986رازی،  فییر ؛ 90و   89  م: 1979مال بیی،  :  بنگرید به ) 
 به بعد(   260   : 1433و مقایسه کنید با:  ّلی،   162

جهان با مساوی انگاش ن میاِن مبرن و محیدی    « دو  » یرح ابوالحسین در بازدفاع از 
  را بیه معنیای  الوجیود را بیه معنیای نیازمنید بیه وجیود و محیدیمبرن  وی د. و ش  غاز می 
الوجیود   یاد  و هیر  یادثی نییز مبرن  ی الوجود مبرن هر ؛ و مع قد بود دانس ه  پدید مده 

  معالیل به عّلت در  دو  و امران توأمان نهف یه اسیت.   ازمندِیرو نیز وجِه نی است. از هبین 
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( وی مع قید بیود هیر  نچیه از مصیادیو و اشییا ی کیه در جهیان  101  م: 1986رازی،  فیر  ) 
  . اسیت امران و  دو     تنیدگِی وریت، هبگی  اکی از این درهت  ن مثا  می  از شناسیت و می 

بایید  که می است علل و اسبابی  ن نیازمنِدبرای موجود شد او در تقریری اظهار کرد: مبرنات 
مفیاد قاعیدۀ عّلییت بیه میا خیایر    ( 427  م: 2013ا سا ی،  )   پیش از وجودشان موجود باشد. 

پییدایش معلیو  وجیود داشی ه    ۀ علل یک شی باید به هنگام لحظی  ۀ مابوع کند که نئان می 
    پییدا شیوند. زمان بیا ایایاد معلیو .  ا  مبرن است بعضی از  نها م قدم و بعضی هت د باش 

 نچه که واضح است تقدم زمانی و ضروری فاعل بیر جهیان اسیت. امیا   کند وی تصریح می 
رو هس یت؛ نیست  نره فاعل جهان هبیواره فاعلییت داشی ه و دارای  اکنون با دو فرض روبه 

یک هبزمانی هبیئگی با فعل خویش است؛ و دوم اینره مطابو هبان برداشت اولییه فاعیل  
را با تراخی و در بس ر زمانی  فریده است. فرض او  مییایرۀ جبرانگیاری  جهان، فعل خود  

یا فاعلیِت ضروری را برای خداوند دارد؛ و فرض دوم با ابهام و تصورناپذیرِی مفهیوم تقیدم  
رو است. ابوالحسین با توجه به شواهدی که پیئ ر از  ن یاد کردیت، مع قید اسیت  زمانی روبه 

ن است. در این صورت الزمۀ فاعل می ار  ن اسیت کیه تیرجیح  »اخ یار« االهی محرت و م ق 
کنید هبزمیانی تیرجیح دواعیی مسی لزِم  دواعی را پیش از اناام فعل رقت بزند. وی تیکید می 

بنگریید  )   . تحصیل  اصل و محا  خواهد بود. بنابراین الزمۀ اخ یار االهی تراخی فعل اسیت 
اما راهرار وی برای رفیع ابهیام و تصویرسیازی از بسی ر زمیانی    ( 427  م: 2013: ا سا ی،  به 

توانید بیرای  چنین است: »زمان واقعی هبراه با  دو  جهان است؛ لرن هبچنان قهن ما می 
  م: 2013 سیا ی، گیری جهان و زمان، زمانی قهنی در نظر بگیرد.« )ا پیش از  دو  و شرل 

دانید؛  کبری در توضیح اندیئه خود می ( او این زمان قهنی را »زمان مفروض« و فرض  427
و مع قد است مئابه اقدامی است که مئا یان در فرِض هیوالی اولیی ییا خیر بیرای مریان  

 ( 167  م: 1979و هبو،    117  : 1386مال بی، اند. ) اناام داده 
بنابراین در رویررد بصری خداوند تنها موجوِد ضروری و تنها موجوِد قیدیت بیه معنیای  

که با اخ یار خویش و بنابر اهدافی جهان را  فریده و در ادامه مرا یل تنظییت  زمانی  ن است؛  
 و تحریت  ن را یی کرده است. 

 

 نظام عادالنه و َحسَن جهان   4-2

هیای م یوالی سیین از  کیفیت جهان موجیود و امریان جهان ابوالحسین در مواجهه با مسئله  
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صورت کوتیاه  والحسین، شایس ه است به جهاِن  یسن و عادالنه دارد. برای فهت به ر نظرگاه اب 
به یرین  »   ۀ سینا در  ن دوران از نظریینظرگاِه فیلسوفان را مرور کنیت. فیلسوفان و خصوصا  ابن 

کردند. فیلسوفان مع قد بودنید جهیان بیه دو  دفاع می  «نظاِم اصلح و ای سن » یا    «مبرن   جهاِن
شیود.  نی و  سبانی تقسییت می کت به دو سطِح یبیعت زمی بیش کلِی مادی و مفار ، و دست 

یابید.  ترین موجیود مبرین پییدایش می ترین تا نیاز  جهان از کامل   «، صدور »   ۀ مب نی بر انگار 
سیایر    ۀ ای از عقیو  و نفیوس از جبلیترین موجود مفیار ، و بعید سلسیله کامل   «عقل او  » 

و  ترین نیوِع جسیت هسی ند و دارای بسیایت  مفارقات هس ند. سپ  اجسام فلری که کامیل 
ترین  الیِت موجیوِد  و نیاز    ترین گیرنید. ضیعی  قیرار می   ، باشند کبا   رکت و بقا نیز می 

ترتی  جهیان و موجودییت از  . بیدین هسی ند مبرن نیز اجسام و  رکیات یبیعیت زمینیی  
   االت و ا  بیاالت امریانی؛ از  ۀ شود. جهانی با هب بالقوگی محض تا فعلیت مطلو پیدا می 

داننید. الب یه ایئیان  می  «به یرین » رو است که چنین جهاِن دربردارنده و برخورداری را  هبین 
بیه عنیوان رونوشیت علیت    ، دلیل دیگری را نیز در نظر داش ند و  ن اس ناِد عالیت بیه خداونید 

  ن نیز أ سن خواهید بیود. از     ه علت االهی ایعلی است، فعِل بر مد   از  ناایی که است؛    ، االهی 
 ( 285،  1395  نا، سی ابن ) 

فیلسیوفان مسی لزم محیدودانگارِی قیدرت االهیی بیوده؛ و    ۀ اما از منظر ابوالحسین، نظری 
روی خیدا اسیت. دلییل وی روشین و دسی رس    های پییش جهان موجود تنها یری از امران 

و ا  با  وقیوع  ن را    توانیت فرض جهاِن به ر از این را در نظر  ورده به وضوح می ما است. 
صیورِت  درپیی و به توانیت فرض بگیریت که این جهان از میان رف ه و پی یور می بدهیت. هبین 
اهلل را  بار کیل ماسیوی   تواند هر هایی  مدورفت کنند. به عبارت دیگر خداوند می م والی جهان 

  «قیدرت »   ر اساس ب تغییر دهد. مب نی بر االهیات اولویت چنین فرضی بالمانع است و خداوند  
رسید میا بیه  باشد. الب ه به نظر می تواند تعدد و تنوع فعل و جهان را در دس ور کار داش ه می 
کند، هرچند مبرن اسیت قیوانین  ن  دانیت که خداوند این جهان را نابود نبی دیگری می   دلیل 

کت  جهیان ییا دسیت را تغییر داده و یا  دود و ابعاد  ن را کاهش یا افزایش دهد. دلییل بقیاا  
االهیی بیر    ۀ های  ن، اوال   ربت االهیی و نفیِی عبثییت از خلیِو جهیان و ثانییا  وعید انسان 

 ها است. جاودانگی انسان 
های مبرن بر اساس اخ یار و ان ییا  االهیی  اما  یا  دو  جهاِن موجود از میان فرض 

 الیت    36  ، انیدازیت وق یی دو تیاس می   را در نظیر بییاوریت؛ ها  تاس   بوده استد اگر بازی با 
اف د.  یا  از مییان تعیداِد محیدود ییا نامحیدوِد  ها اتفا  می  ن ولی تنها یری از    است؛ مبرن  
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اتفیا  ییا ان ییا د  اسیاس  فرییده اسیتد  چیه  های مبرن، خداوند جهان میا را بیر  جهان 
بیه ان ییا     های م ساوی دسیت تواند در میان  الت ابوالحسین مع قد است اوال  خداوند می 

بعید    ۀ در مر لی  ( 466   : 1433 ّلیی،  )   کدام نیز کامال  صحیح خواهد بیود. و ان یا  هر   ه زد 
اگر مرجحات برای اناام و ان یا  یک گزینه انباشیت شیود، در داوری عقلیی و اخالقیی،  

  ۀ دانیت میا بیا فاعلییت می ارانیه و  ریبانیرسد؛ ولی چنانچه میی ان یا   ن الزم به نظر می 
بت او گویای وجوِد ترجیحاتی در ان یا  است؛ لرن در عین  یا   روییت.  ر ه خداوند روب 

 بیئی در ان یا  جهان است. نفی وجو  و هبان اولویت   ۀ دهند اخ یار او نئان 
کنید.  در ادامه ابوالحسین بر  یسن بودن و نه أ سن بیودن جهیان اسی دال  و تیکیید می 

لغو است. لذا تبام افعیا   خداوند عاد  و  ریت است و اق ضای عد  و  ربت، نفی ظلت و  
کت عادالنه و  یسن باشید. ایین  باید دست او و از جبله خلو هر جهاِن مفروض توسآ او می 

هیر جهیان را برقیرار خواهید کیرد. وی  های میورد نییاز  داقل بدان معنا است که خداوند  
و    مواهی  جهیان منیدی موجیودات می یار از  ه دف از خلو جهان، بهر دهد که ه توضیح می 

( در  198 : 1386)مال بیی،  سپ  خدمت و ایاعت موجودات می یار از پروردگیار اسیت. 
تیوان هیدف غیا ی از  اعطاا  داقلی است که بیا  ن می   است این راس ا  نچه بر خداوند الزم  
 بیر نییاز را  رابطه نیازی نیست خداوند هبه چییز ییا میازاِد این خلو جهان را تیمین کرد. در 

شیود.  رفیع می داش ِن هیزار سیره   ورد که مایح اجش با را می فقیری  تبثیِل. وی فراهت کند 
 ا  بر بیئنده الزم است تا هزار سره به او بدهد و این به معنای عد  است؛ ولی در عیین  

اخییر    ی توان و جایز است تا بیش از نیاز مثال  دو هزار سره نیز به او اعطا شود. اعطا  ا  می 
  ی است که الب ه وجوبی بیر بیئینده نیدارد؛  یا   ریت جهیان و اعطیا  «أ سن » به معنای 

 ( 293  -291  : 1386)مال بی،  خداوند نیز چنین است. 
 

 گري خدا در جهان دخالت   4-3

نوع تبییین او از    «خدا و جهان » شاید نقطه عط  و تفاوت مب از نظرگاه ابوالحسین در مسئله  
صیورت  تواند در جهان به مع قد است خداوند می   وی که جهان باشد.  االهی در    ۀ مداخل   ۀ نحو 

، وقوع معازات و اس اابت دعا را بر هبین اساس تبییین کیرده  مررر و مس قیت دخالت کند 
  ورد. و امران تبیین فسخ عزا ت و بداا را برای مع قدان به  نها فراهت می 

عیدِم تعُلیو قیدرت  شود. یک،  می   عرضه قدرت    ۀ در االهیات اولویت اب دا تحلیلی از دامن 
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  م: 1979)مال بیی،    کیه کیامال  بیدیهی اسیت.  «اعاده معدوم » ؛ مثل محا  بودن به امور محا  
دو، تعُلو قدرت االهی به امور قبییح و   ( 215 : 1384و  ّلی،  553  : 1411رازی،  فیر  ؛ 184

  : 1386مال بیی،  )   االهی از امیور فاسید؛   ی  ربت و غنا   ۀ فساد و لرن نفی اناام  ن به قرین 
دارد خداونید نیه تنهیا مسی قیبا  و  ( در تربیل این بحث، ابوالحسین اظهیار میی 149و    127

 ربرانی خویش نییز راضیی و  زند، بلره اساسا  به اناام قبا ح در  مباشرتا  دست به قبیح نبی 
کند و اگر به جهت  فیظ اخ ییار نبیود، بسیا  از اناام قبا ح  بایت نبی   خدا خئنود نیست.  

االهیی بیه افعیا     قیدرت سیه،    ( 169  : 1386)مال بی،    داد. نبی نیز را قبیح فعا  ا  اجازه تولد 
؛  گییرد و می عُلیکه مس لزم محا  نباشید، ت   مادامی (  ... : تنف ، تغذیه، تعاون و مانند ) میلوقات  

از اناام چنین اموری نییز مبیرا اسیت. چهیار و    ش  رب    و   ا غن علت،  به سب   اگرچه خداوند  
پنج، تعُلو قدرت االهی به افعا  یبیعی و اخ یاری در جهان؛ جایی کیه عّلییت در جهیان در  
جریان است. ابوالحسین تعُلو قدرت خداونید بیه جرییان عّلییت را مبرین و الب یه محقییو  

. این در  الی بود کیه مطیابو دییدگاه فیلسیوفان در هیر دو میورد )فعیل یبیعیی و  داند می 
امران ییا تحقیِو تعُلیو قیدرت االهیی    این خصوص افعا  ارادی،  اخ یاری( و نزد مع زلیان به 

  : 2، ج  م 2015رازی،    فییر :  هبچنین بنگرید بیه و    85  و   84  : 1386مال بی،  )   وجود نداشت. 
فیلسوفان بنابر قاعده الوا د و منع نگیاه عیالی بیه دانیی، دخالیت مسی قیت و خیارج از   ( 19

شبردند؛ و جبا یان امران دخالت االهی بر فعل می ار میلو  را بیه  سلسله علل را مب نع می 
و   396  : 1433) ّلیی،  مس لزم محا  شبرده بودنید.  هبچنین  معنای اج باع نفی و ایااد و 

امریان دخالیت االهیی در جهیان ییا    «اولوییت االهیات  » اساس تقریر باال  (  ا   نره بر  397
 شبرد. مئیت خاص را مبرن و محقو می 

کوشد در این بحث به دو پرسش پاسخ دهد: نیست چرایی دخالیت  االهیات اولویت می 
خداوند در جهان، و دوم چگونگی جبع مییان دخالیِت االهیی بیا  زادی عبیل موجیودات  

  ۀ صورت توأمان و در تقریری اسیت کیه ابوالحسیین از انگیار و پرسش به می ار. پاسخ این د 
 االهی دارد.   «لط  » 

انبییا و چنانچیه   مبعیو  شیدن ی  ن، بیئیدِن عقل، مند ت و قانون ی نظ تبام خلو جهان، ت 
 یا  بعضیی    است. گرف ه  هدایت انسان اناام  های االهی با هدف  خواهیت گفت هبه دخالت 
را مبرین   ییات، زیسیت و تعیالی انسیان  هان و تنظیت  ن بس ر  از این موارد نظیِر خلقت ج 

و بعضی دیگیر هبچیون بعثیت انبییا، راهنبیایی   ( 198 : 1386مال بی،  بنگرید به: )   ساخ ه؛ 
االهی برای هدایت فیراهت  ورده اسیت. در نظیر ابوالحسیین و   «لط  » مرثرتر و مصداقی از 
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سان را به یاعیت و هیدایِت االهیی  سو ان چیزی است که از یک  «لط  » سایر م رلبان عدلیه 
نزدیک کرده؛ و از سیوی دیگیر انسیان را از ضیاللت و معصییت دور سیاخ ه. چییزی کیه  
هبچون اعالم و اتباِم  ا ی بر هدایت و گبراهی انسان قیرار گرف یه اسیت. از ایین منظیر  

محسیو     «لطی  »   ی ترالیِ  دینی، وقایع و مصالح دنیایی و نظیا ر  ن نییز مصیادیقی از  
های  تعهیدات و بایسی گی   از جبلۀ را    «لط  » شوند. برخی م رلبان و از جبله ابوالحسین  می 

 ( 256و    252  : 1386)مال بی،   دانند. اخالقی خداوند می 
  ۀ شناسییت نییز از جبلهیگوییت: مصادیقی که برای دخالِت االهیی در جهیان می اکنون می 

لط  االهی است. معازات، کرامات، اس اابت دعا،   ی فسیخ عیزا ت ییا بیداا هبگیی بیه  
گیرد. خداوند در مئیت خاص عالوه بیر  منظور هدایت انسان به سوی تو ید نا  اناام می 

 ورد.  میالفان میی   ای دهد،  ا ی قوی و عیان بر  نره  بایت خویش از مرمنان را نئان می 
مطلیو، قیادر و خلّیا  بالمنیازع، می یار و  زادتیرین موجیود    ۀ کنند او خود را به عنوان اعطا 

خوانید. افیزون بیر  معرفی نبوده و هبگان را در هر سطح و هر  الی که هس ند، به خود می 
تری خود را در معیرض مرمنیان قیرار  این محاسن، خداوند به معنای ملبوس و مینوس  ۀ هب 

های خیاص، ریسیاوار و  سیازد. ایین مئییت دلبس گی مدام ایئان را مبرین می   ۀ داده و زمین 
 شرارا گویای چنان معرف ی بوده؛ و تیییِد عبلی و مضاعفی بر ادعاهای منقیو  ییا مفیروض  

 دس ی خداوند خواهند بود. گئوده  ۀ بار   در 
ییاف گی جهیان و اخ ییار انسیان م نیافی  هیای االهیی را بیا نظت االهیات اولوییت دخالت 

نظت و جریان عّلیت یبیعی و ارادی در جهان کیه از  ن بیه    و ، ا داند. در نظر ابوالحسین،  نبی 
راسی ا تلقیی  قرار گرف یه و هیر دو راه هت   «مئیت خاص » شود در کنار  تعبیر می   «مئیت عام » 

بیر    وجیوِد ایین دو راِه م فیاوت، عیالوه   دوم، شوند. اگرچه در ظاهر میال  یردیگرنید.  می 
هیای مبرین توسیآ   الت  ۀ ظر گرف ِن هبیاالهی، به معنای در ن   ۀ  شرارسازی دست گئود 

این منظر، ان یاِ  تنها یری از این دو راه عیالوه بیر    از   سوم، گر است.  یک اندیئبند محاسبه 
جهیانی    گوییای خودمحدودسازی یا شاهدی بیر نقصیان تیدبیر در سیا ت منیزِه خداونید،  

اوند، جهیان را  سره تفویض و یا جهانی با جبِر محض خواهد بود. به عنوان مثا  اگر خد یک 
پرداخت، از تفویض سیر در   فرید و خود تنها به خویئ ن یا نظارگی جهان می خودبسنده می 

 وردیت. اگر هت جهان در ضبن تبامیت، رونوشی ی از علیت االهیی بیه  سیا   میده؛ و  می 
بیودیت. امیا  رو می ه بار با جبر محض روبیشد، این ضروری  ن محسو  می   العلل عل  خداوند  

جبیر و تفیویض بیرای میا فیراهت   مییان قرار دادِن هر دو راه به موازات هت، راهراِر مناسبی 
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 ورد. راهراری که عالوه بر ادعای  ن در م ون دینی، با شواهِد بیرونی یا هبیان مصیادیِو  می 
رو  ه ما با دو محدودیت در مسیئله روبی چهارم، های خاص االهی پئ یبانی شده است. مئیت 

باید خود را به عنوان  زادترین موجود و می یار واقعیی نئیان  سو خداوند می س یت؛ از یک ه 
باید جان  نظت و اخ یار انسان و جهان را نیز رعایت کنید. در ایین  دهد؛ و از سوی دیگر می 

چالش اگر خداوند هیق دخال ی نرند،  زادی عبِل او موهوم و مئروک خواهد شید؛ و اگیر  
فایده و ناکار مد خواهد بیود. امیا اگیر خداونید نظیت و  نظت و اخ یار بی  دخال ش مدام شود، 

صیورت  یداقلی  خویش به   ۀ صورت  داکثری پاسداری نبوده؛ ولی مطابو برنام اخ یار را به 
بنیابر    پینات، را رعایت کرده است.    کند، در این صورت جان  یرفین  د   در جهان، دخالت 

  ۀ و کرامات انبیا و اولیا محرز است؛ هبچنین هبی های فراوان تارییی وقوع معازات گزارش 
هایبان ییا تحقیو  هیای اسی اابت دعیا ییا فسیخ عیزا ت )عیدم تحقیو تصیبیت ما بیا  الت 
دانیت و هبگیان  ایین امیور را دارییت. میی   ۀ رو شده و تاربیه مان( روب هایی در مقابل ناخواس ه 

ایین امیور هبیت کننید. تبییین    ای و االهیاتی نسبت به تبییین های اندیئه خواهند که نظام می 
ای از علل فرامیادی و ناشیناخ ه  فیلسوفان از این امور بسیار پیچیده و منوط به اثبات مابوعه 

های مییدوش شیرل گرف یه اسیت. امیا در  انگاری یا اسی دال  است که بعضا  از روی فرض 
نییدک و  سییاده، روان و بییا ابعییاد و مقییدماِت ا   کوشییند می ابییل ابوالحسییین و یرفییدارانش  مق 

در مقابل ییک رخیداد اعایازی قیرار    ایئان . مثال  وق ی  تبیین کنند ها را  باورپذیرتر این  موزه 
دهنید؛  یا   نریه  گیرند، بالفاصله  ن را به دخالِت االهی و قیدرت خداونید  والیه می می 

خیا ، عقل فعیا ، توضییح    ۀ باید از مقدماتی هبچون اثبات و تقویت قو می    نها رقیِ  مئا ی  
بینیت که گیاه خیود  روابآ عّلی یبیعت مب نی بر علل  سبانی و نظا ر  ن سین بگوید. لذا می 

 نره بیه تبییین  هایی بی فیلسوفان نیز بسیار ساده و را  ند که در هنگام پیدایش چنین پرسش 
رف یه و    العلل علةة    دقیِو معازات بر مبنای خویش بپردازند، سریع به سراِغ خداوند به عنیوان 

کنند.  ا   نره در االهیات اولویت پاسیخ کوتیاِه ارا یه  خود را از شرح پاسخ و تبیین رها می 
 شده مب نی بر مبانی این نظام االهیاتی است. 

 

 گري شرور توسط خدا جبران   4-4

نزد م رلبان شامل شیر یبیعیی و    شر   ؛ یک، کنیت  غاز می به این نرات این قسبت را با تذکر 
به معنیای درد و رنیج در توضییح شیرور اسی فاده    «أیلیت » ح  صطال از ا شد، و ایئان  خالقی می ا 
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و   ترین عیادی  ۀ  ور در جهیان را از جبلیکردند. دو، ابوالحسین وجیوِد رخیدادهای رنیج می 
سه، وی مع قید اسیت  ( 257و  256 : 1386مال بی، )  شبارد.  شرارترین ادراکاِت انسان می 

.  داشی ه باشید   ی و ناخوشی را که ب واند ادراک خوش   است ای  گونه یا به انسان در این دن خلقت  
انگیز از لیوازم و ضیروریاِت خلیو جهیان  با این  ا  رخدادها و ادراکیات دردنیاک و هیو  

هیای موجیود در جهیان را  توانید رنج توانس ه و هنوز نیز می خداوند می   اساس نیست. بر این  
بیاره دخالیت االهیی   دهد. این انگاشت با باور پیئیین در صورت معنادار و واقعی کاهش به 

زداییی از جهیان و  رغِت وجوِد ظرفییت رنج شود. اکنون پرسش  ن است که به تقویت نیز می 
کند، بلره گویی بیدان دامین  در جهان نه تنها مبانعت نبی   «رنج » انسان، چرا خداوند از وقوع  

 زندد نیز می 
ئله، پاسیِخ م یداولی اسیت کیه  ن را بارهیا در م یون  راهرار االهیات اولویت در این مس 

( با این  یا  بیا افیزودِن نریاتی  ن را  449   : 1433:  ّلی،  بنگرید به )   ایت. کالمی مرور کرده 
کنیت. ابوالحسین وجِه وجود جهاِن پیچیده در رنج را اوال  منیدرج  صورت کوتاه بازتقریر می به 

دانید.  ِم پاسداری از نظت و اخ یار انسیان و جهیان می هدایت االهی و ثانیا  در لزو   ۀ تحت برنام 
ای از زنیدگی در جهیان را تعبییه  خداوند برای هدایِت انسان اب دا مر لیه   یک،   : توضیح  نره 

کرده که در  ن انسان می ار ضبن شناخِت هدایت و ضاللت نسبت به محیک زدِن  یاالتی  
  ۀ . سپ  انسان با نظر بیه وعید کند کوچری اقدام می  ۀ از جبله خوشی و ناخوشی در محدود 

 تی االهی نسبت به تیمین خوشی ابدی در کنار هدایت و ناخوشی دا بیی بیا ضیاللت  گیاه  
رسد وجوِد جهاِن بیدوِن رنیج، معنیاداری  کند. بر این اساس به نظر می شده و در  ن تیمل می 

در  دو،  دهید.  الئیعاع قیرار می هدایت و ضاللت، خوشی و ناخوشی و   ی اخ ییار را تحت 
  ۀ بیار   نظر ابوالحسیین اخ ییار و نظیت ییک روا  عیادی و  یداکثری دارد؛ و بنیابر  نچیه در 

جویی االهی گذشت، خداوند بنای دخالت مدام در جهان را ندارد. پ  یبیعی اسیت  مداخله 
کنید؛ و خداونید نییز  رنِج بر خود یا دیگیران را فیراهت می  ۀ که انسان گاه با اخ یار خود زمین 

 ن رنج نئود. در این منظر بسی ر رنیج در جهیان مهییا اسیت؛ و وجیِه  ن هیت در  مانعی بر 
تیوجهی بیه  پرورش و  زمون مدام است؛ ولی این دوری از تعیالیت دینیی و دنییایی انبییا، بی 

تر  تاربه و ا  یاط معقو ، جهل و یبع انسان اسیت کیه وقیوع رنیج را تئیدید و سیوزنده 
ر به  ربت و عد  االهی بحث را در شبارش وجیوه و  کند. ابوالحسین و پیروانش با نظ می 

 گیرند. فوایِد رنج، بررسی ِعویض و ان صاف پی می 
م عیددی    دینیی شیامل میوارد   مدعیات   ه و های دنیوی بر اساس تارب وجود رنج    ربت 
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پذیری دینیی ییا  ریسیک   ، برای کسانی که نسبت به قبو  یک رنیج   اس حقاِ  رنج یک،  است:  
ورزنید، در  عیذا  هبچنیان عصییان می   ۀ کارانی که در مقابیل وعید اند؛ معصیت دنیایی کرده 

خیورد و باعیث  که گاه با تحبل مقدار معینی از رنج رقیت می   اصطیاد نفع   هبین شبارند. دو، 
رنیِج   ۀ واسط تر به دفع ضرر بزرگ شود. سه،  معناداری ز بت، اک سا  و خوشی پایدارتر می 

چئیاند؛  دهای دنیوی در مقابِل دردهای ابدی اخیروی را می که به انسان تاِ  تحبل در  کب ر 
زده در مقابیل ایبنیی جیان. چهیار،  هبچون تحبل از دسیت دادن پیای مایروح و عفونیت 

بییش از    کیه   هایی . هبان  ید در اثر افعا  ما پیش می و  صورت عادی و یبیعی هایی که به رنج 
هبچنیین بنگریید  و    273  : 1386،  مال بیی )   هر چیز یاد ور اخ یار انسان و نظت جهان است. 

 ( 449   : 1433:  ّلی، به 
کنید. ایین دو  ییاد می  «ان صیاف » و  «ِعیویض » در ادامه ابوالحسین هبچون سایر عدلیه، از 

 فرینیی  ای را بیرای رنج گف ه عاِم پیش   ۀ اصطالح گویای  ن است که خداوند با  نره یک برنام 
هیای کوچیک و بیزرگ نییز م عهید  ش گری هبیین رنا در جهان دارد، ولی نسبت به جبران 

جا  ه بی  ییا جا و  ه هیایی را نابیخداوند به کسانی که در دنیا رنج   «عوض »   ۀ انگار   بر اساس است.  
دهید.  اند، پاداشیی عظییت و غیرقابیِل مقایسیه می ولی توأم بیا صیبر و ایبیان م حبیل شیده 

گییرد؛  نیز خداونید ان قیاِم مظلومیان را از سی بگران می  «ان صاف »  ۀ انگار  بر اساس یور هبین 
صیورت ابوالحسیین  بدین   ( 452   : 1433 ّلیی،  )   نیز وجیود دارد.   نها هرچند جای بیئش 

های دنییوی اگرچیه واجیِد ییک بایسی گی  موزشیی بیوده و بیا  مع قد است تحبل رناش 
رو  ه نید نییز روبیگیری خداو جبران  ۀ های باال هبراه شده، ولی هنگامی کیه بیا وعید  ربت 

ال بیی،  )م  شیود. تلقیی می  « فرین منفعیت » و  «خییر »  ، شود، در نظاِم کلی جهان  ن رنیج می 
 ( 292   : 1434بحرانی،  و    256  : 1386

بر مبنای اع قیاد بیه  زادی عبیل و  ربیت خداونید در    «االهیات اولویت »  اصل  نره  
را تئریح کرد. در ایین    «جهان   خدا و »  ۀ ابعاِد می لِ  مسئل  « سن و قبح عقلی » کنار ال زام به 
گری خداونید در جهیان اسیت. از  قدرت االهیی،  یدو  جهیان و دخالیت  ۀ رویررد الزم 

رو معازه، کرامت، اس اابت دعا، فسیخ عیزا ت و نظیا ر  ن ضیبن تادیید و تحرییت  هبین 
کنید.  تر را برای انسیان فیراهت می دلبس گی و هدایت عبیو   ۀ معنای  زادی عبل خداوند، زمین 

کند. خداونید بیرای تییمین  هدای ی که خداوند  ن را هدف از خلقت و تنظیت جهان اعالم می 
های مورد نیاز و نه الزاما  تبام توانایی و داراییی خیویش را بیه کیار بسی ه  این هدف،  داقل 

یور خداوند بیرای  صورت جهانی  یسن و عادالنه را موِج  شده است. هبین است؛ و بدین 
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  گیری توأم با هدف تربیت و تعهد به جبران   که   ، اقعی نظت و اخ یار جهان و انسان پاسداشِت و 
هرچنید    . کنید انسیان جلیوگیری نبی   ۀ البقدور از جریان معبوِ  یبیعت و  زادانی،   ی است 
 بار در جهان شود. های اس  این جریان منار به پیدایش رنج   ۀ ن یا 
 

 االهیات اولویت ارزیابی  گیری؛  نتیجه .  5

هرچند بدون این عنوان و در ادوار بعیدی گیاه بیا کب یرین نیام و ییاد از   «ات اولویت االهی » 
رو شید. روش و  ه عبال  با اس قباِ  پرشیور و میرثری روبی اما مرس   ن ادامه  یات داشت؛ 

مئیر  بعیدی میورد  های بصری در این چارچو  توسآ م رلبان فیلسوف بسیاری از تبیین 
ی، نارانی، فییر رازی،  بصیی، بحرانیی، خواجیه نصییر و  مال ب اس فاده قرار گرفت. ابن 

تیوان اشیاره کیرد. اسی فاده  عالمه  ّلی فهرست بلنِد کسانی است که در این بین بیه  نهیا می 
های فلسیفی و جیایگزینی  ن بیر مبیانی و امیور عامیه  فراگیر ایئان از اصطال ات و تحلیل 

و تبهید سهِت مربل و م بت بیرای   علل یبیعی  ۀ امران و  دو ، تازی   ۀ کالمی، تحلیل رابط 
  خاص االهی بر هبیین پاییه و میوارد  های عّلیت خداوند در جریان نظت جهان، تبیین مئیت 

بسیا بایید  چیه  اقداماتی است که با ابوالحسین  غاز و در بین م رلبان بعدی و    ۀ دیگر از جبل 
 کنت. می  عرضه گفت تا به امروز نیز ادامه داش ه است. در ادامه بررسی خود را در چند محور  

  ییرف و تیا او ، ابوالحسین هبچون فیلسوف معاصرش بوعلی، تالش کرد االهییاتی بی 
توان ادعیا کیرد االهییات  کند. به نظر می  عرضه مس قل از علت و مسا ل یبیعی   زیادی  دوِد  

تر از رقیبش عبل کرده است. در  الی کیه مئیا یان روییدادهای  این راس ا موفو اولویت در 
موجودات و  رکات سباوی )عقو ، نفیوس، اجیرام   ۀ یبیعت زمینی را محصو  نظام پیچید 

یرفانه عبیل  عبلررد  ن بی   ۀ دانس ند، بصری نسبت به نظام کیهانی و نحو و  رکات  نها( می 
برتری االهییات او را فیراهت  ورد.   یی در    ۀ ار بعدی زمین توانست در ادو کرد. هبین امر می 

شید، بیاز االهییات  علل سیباوی، امیِر مسیلت تلقیی می   ۀ هبان زمان نیز با  نره وجود سلسل 
جهان بداند که بیه    ۀ توانست از  ن اس فاده کرده و  ن را بیئی از تنظیبات شایس  اولویت می 

نظییر  دارد. این نر ه در سایر افرار ابوالحسیین  می االهی را روا   ۀ هرسو قابلیت تغییر یا مداخل 
 خورد. نیز به چئت می اتبیست و...  
رو است. این االهییات سیعی کیرد  و میانه  مدعیات االهیاتی  ۀ میان  «اولویت » االهیات  دوم،  

بسییاری از  بیود های کالمی و فلسفی عبل کند. این االهیات توانس ه مدعیات و دغدغه   میان 
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بصری خواهیان  یل  که    فین را در خود جای دهد. به عنوان نبونه مادامی مزایا و محاسن یر 
فلسیفی بهیره ببیرد. اسی دال  او در لیزوم  و روش  ، سعی کرد از اس دال  بود مسئله  دو  

گذاری مییاِن  جبِع دواعی و علل پیش از  دو ؛ به هبراه یرِح فرض زمان قهنی و شباهت 
سفی رقت خورد؛ ولی  فظ معنیا و ادعیای  یدو   در جان  فل ر با هیوالی اولی، زمان مقدَّ
ورود و اس فاده او از بحث عّلییت، وجیو  و امریان و    . های کالمی وی بود انگاره   ۀ در جبل 

های م عیارض را فیراهت  داوری   ۀ نظا ر  ن نیز چنین است. پیئ ر گف ه شد هبین اقدام او زمین 
ابوالحسین به دنبا  تقوییت و نوسیازی  رسد داوری صحیح  ن باشد که  ؛ ولی به نظر می  ورد 

 هبان مدعیات کالمی الب ه با ابزار و امرانات جدیِد فلسفی بود. 
.  داشیت با م ون و باورهای دینیی   تری ز بت کت مناس  و    تطبیو االهیات اولویت  سوم،  

و    مئییت خیاص اخ ییار،  هیای جبیر و  و تبیین   ان تیا تفسییر جهیاز مسئله  فیرینش زمیانی  
شناسیی بصیری و  و   ی مبیا ثی هبچیون انسان  در جهان، تبیین شرور   مداخالت خداوند 

بنیادین در بدن انسان هبگی به هبین صورت است. ارزیابی اسی دال     ۀ اصرار او بر وجود قر 
یا شواهد تاربی او در تحوالت علبی و فلسفی دس یوش نقد و تقابل بوده؛ با ایین  یا  و  

م ون و کب رین فروکاس گی از میدعیات دینیی، ایین    ها، سازگاری با فارغ از  ن نقض و ابرام 
 نبود. تر می االهیات را موفو 

توقعیات مرمنیان از  تواند  توانس ه و می می   «االهیات اولویت »   ، موارد باال افزون بر    چهارم، 
کنید.  های مردم را تقویت می    ایباِن عامیانه و توده   «اولویت »   کند. بر ورده  بیئ ر  ایبان را 

های فرضیی،  کنند که از میان انبیوه ا  بیاالت و انسیان    می   ی فرد فرد انسان   ، این منظر   از 
ضامن  زادی ایئیان  مند به هدایت و خوشی ابدی  نها؛ و  کرده؛ عالقه ان یا    نها را  خداوند  

گیری  شینیدن، اسی اابت و هبیدردی و جبران قیادر بیر  است. خداوند در هبین نزدیری و 
شنود، اگر بیواهد و مصلحت بداند هبه چیز را برای انسان تغیییر  است. مس قیبا  خودش می 

گیری  جبران   ۀ چنین نرند، وعید گیرد. اگر هت بنا به مصالحی این داده و او را با معازه دربرمی 
 دهد. نظیر به انسان می بی 

از انسیاام  )االهیات تقارن و ضیرورت(  رقیبش  دو  نیز هبچون   «االهیات اولویت »  پنات، 
تبهیید  از پی  هرکیدام های  نها نیز هبین است که مئابهت  ۀ از جبل دار است. کافی برخور 

پی  از    «اولوییت » کردنید. یرفیداران   عرضیه تنییده مبانی خویش، نظیامی منسیات و درهت 
گف ه پاسیی کامال  سازگار در ابعاِد مسئله  وردنید. تنهیا میوردی کیه گیاه  مبانی پیش   پذیرش 

در   «یاف گی فعل با تابییع مرجحیات وجو  » ف ه تعبیر مورد اع راض و نقد مفسران قرار گر 
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صیورت سیازگار در اینایا  بین  را و عبارات بصری است. ما این تعبیر را نیز بنابر شیواهد به 
 ورده و به جهت اخ صار از پرداخ ن به تفسیرهای ناهبسو عبور کیردیت. سیایر میدعیات و  

 م ناس  و منسات است.   «جهان   خدا و » کت در مبا ثات فعل و  ابعاِد االهیات او دست 
شئت، »االهیات اولویت« با چیالش و انگیارۀ و یدت و دوام فعیل االهیی فیلسیوفان  

  دانسیت. می ییل مبرای از  سد و ُب  و   جواد و فیاض مطلو   را   خداوند رو بود. بصری  روبه 
هرگونه تیطیی  ؛ و  وجودبیش جهان بوده   که خداوند هبیئه به نحِو اتّت  بود بدان معنا   این 

افیزون بیر ایین، فیلسیوفان  .  اسیت نقصان ییا نیازمنیدی در او    ، به معنای بیل باره    در این 
چییزی در    ه چی  کردنید: دانس ه؛ اظهیار می تغییر و تحو  در قات    م مس لز را   دو  جهان  

اگیر تنهیا جهیان را   یا   د شده الهی ا  ۀ تغییر کرده و باعث تغییر روی یا مرتبآ با  ن،  قات  
های دیگری نییز داشی ه باشید،  دخالت ؛ و اگر  قات یربار رخ داده   این تغییر یت،   اد  بدان 
زمیاِن پییش از    معنایی و عدِم واقعییت هبچنین ایئان بر بی   د. ش مدام خواهد  او  تغییر قات  
تیرین پییروان او، ایین  و هبچنیین مال بیی از مهت   ابوالحسیین کردنید.  تیکید می    دو  
نهای ا  به ییک ان ییا     های م عدد و م نوع، غت نقد و دفاع ر شبرده، و به را مردود  ت اشراال 

رسند. ان یابی که در صورت توافو بیا تصیویرپذیری  ن  مبنایی در مورد فاعلیِت می ار می 
ها تیییدکننده و نقدها قابلیت پاسخ خواهند داشت. توجه  نریه  نزد هر قهنی، سایر اس دال  

نئاا تعیدد فعیل االهیی بیود را امیری قاتیی  ابوالحسین »قدرت« که هبان اخ یار عبل و م 
کوشید از بند ان قادهایی چون تغییر در قات پیئگیری کنید. در  یریو می شبرد؛ و بدین می 

به تصویر  االهی    « واقعی اخ یار » و    « ربت » با    «جوادیت » میان    ی تعارض   »االهیات اولویت«
شده؛ و سایر اوصاف از   اکت قلبداد ص  اعلی و   ید؛ تعارضی که در  ن »اخ یار« و درمی 

 کند. را مقید و محدود می   جبله فیض 
 یدود    نچه گذشت، یک نظیاِم االهییاتی منسیات و تیا « بنابر  االهیات اولویت » بنابراین  

تر بیا  هایی نظیر تعامل با علت، سازگاری موفیو زیادی موفو است. این نظام از ام یاز و ظرفیت 
رسید عیالوه بیر  رو به نظر می ر است. از هبین دین و تسهیل ارتباط با میای  عام برخوردا 

االهییاتی داشی ه، امیروز نییز قابلییت تادیید،   هیای که از دوران پیئین با سیایر نظام رقاب ی  
 دارد.   را   بازسازی، توسعه و پیئرفت 
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