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  چكيده
از جمله ، طولي و توالي جمال و جالل الهي هگان اختيارات سه، علم ذاتي اطالقي، اثبات اختيار مطلقه

معارفي است كه همگي از قبل انتساب ترددليل فقدانبه . س الهي قابل كشف استد به ذات مقد 
، به دليل ناسازگاري معناي اين واژه با مباني غير شيعي معناشناسي مناسب نسبت به اين واژه و عموماً

هعد   اي از انديشمندان با لحاظ معناي خاصاند تا خداوند را به نوعي از انتساب سعي بر آن داشته، دي از ترد
اندويل اين دسته از روايات زدهأتدست به ، در اين مسيرو  د پيراسته نمايندبه ترد .  

و تغيير نگرش  شمرد ميد به خداوند را حقيقي انتساب ترد، دحاضر پس از بازنگري در مفهوم ترد ةمقال
  . داندهاي فقه الحديثي مير در بررسيثّؤمبنايي به اين دسته از روايات را گامي م

  . صفات خدا، الهي علم، اختيار الهي، دترد، فقه الحديث: يديكل واژگان
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  طرح مسأله
د حديثي قدسي است با مضمونحديث ترد »ما ترددت فی شاَ ٍءیلُنا فاعکَ هترددی فی موت 

عبدالْ یم؛ نِؤماُلَ ينّاحب قائَله و کْيرالْ همأفَ وتفُرِصه عنت  »هكه فريقين آن را روايت و بر صح
اختالف نظرهاي بنياديني وجود ، با اين حال در داللت اين روايت. انداق نمودهصدور آن اتف

د توانست آن را ااماي است كه براي نخستين بار تنها ميردپيچيدگي اين روايت به اندازه. دارد
پس . حكمي مورد ارزيابي قرار دهد ةلأوارد نظام فلسفي خود نمايد و آن را به عنوان يك مس

ولي توفيق ، كردارزيابي  يفلسفد اين روايات را با معيارهاي امات از ميردرا به تبعياصدملّ، از او
هاي فلسفي ارزيابي زمينةحكماي پس از صدرا نيز اين روايت را . د را در اين كار نيافتاماميرد

توان به مرحوم آقابزرگ  مي، كه از اين ميان. گذاشتندنقد  بهخود قرار دادند و تفسير صدرا را 
  . اشاره نمودخميني  امام شهيدي و مرحوم
مااثان و فقهاي در ميان محده نيز بررسي فقه الحديثي اين دسته از روايات تا اندكي پيشمي ،

اين  ي با مضمونگران حتّعموم پژوهش، معاصر ةدر دور اما ؛بوده است توجهمورد  كم و بيش
ه را از نظر ميماالي كه اگر بخواهيم احاديث در حا ـ دسته از روايات نيز آشنايي چنداني ندارند

زيرا ، خواهد بودرا دارا  واالئيبندي نماييم اين حديث رتبه تي كه دارند رتبهجايگاه و اهمي
آن ارائه  همانند، اي است كه در ديگر روايات اسالميمضامين بلند و سطح معرفتي ويژه واجد

بررسي فقه الحديثي  حياي اين دسته از روايات وبه نظر نويسنده ا، از اين جهت. نگرديده است
  . داردت بسزايي اهمي هاآن

اين پرسش اساسي مطرح بوده است كه چگونه ممكن است ، اين حديث از ديرباز ةدربار
ؤقان در مسير رفع ابهام از اين سدر عين حال محقّ ؟د در خداوند راه يابدكه ترداتي را ال نظري

  . رفع ابهام از چگونگي انتساباست و نه له أرفع صورت مسبيشتر  ماًكه عمو، اندمطرح نموده
و  مناسبي اين انتساب را بازجسته و راه حلّ ةاين پژوهش در صدد است تا امكان و نحو

رسد اگر تحليلي ارائه شود كه بتواند به نظر مي. له را ارائه نمايدأمالحظاتي تازه از اين مس
دسازگاري را ميان مفهوم ترد قابل  ةتفاسير رقيب خود به انداز بر، د ايجاد نمايدو انتساب ترد

و واجد اين نوع هماهنگي و ، ويل و تقديرأفاقد ت زيرا ؛ت خواهد داشتاي ارجحيمالحظه
  . است سازگاري

قدسي بودن اين روايات است كه ، نمايدآنچه نياز به ارائه اينچنين تحليلي را بيشتر مي
خداوند ، زيرا بنابر صريح اين دسته از روايات ؛نمايدد را بعيدتر ميترد انتساب ةلأويل مسأت
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ال مطرح است كه آيا ؤاين س، در نتيجه. د منتسب نموده و فاعل آن دانسته استخود را به ترد
، ويلي صورت پذيردأ؟ و اگر بايد تخيرويل را باز نمود يا أباب ت، ايلهأتوان در چنين مسمي

 ةويل از ميانأر است يا اينكه خاستگاه اين تهاي مفسفرض از مباني و پيشويل ناشي أاين ت
  . خود متن و مباني نهفته در اين متون است

ويل أگونه نيازي به ترو نشان خواهد داد كه اين روايات در داللت خود هيچ  پيش ةمقال
و دخيل نمودن د استعمال معناي اصطالحي ترد ةويالت صورت پذيرفته از ناحيأنداشته و ت

  . ر در تفسير اين حديث صورت پذيرفته استهاي مفسفرضپيش
نه تنها ، هميمااالحديثي   د و به كارگيري مباني فقهترد ةمعناشناسي واژ ةبر پاي، عالوه بر اين

اين روايات در ، بلكه بر اساس نتايج ارائه شده در اين مقاله، ويل و توجيه نيستأنيازي به ت
اليتناهي را براي خداوند  ةاختيار مطلق، اند كه در كنه خودمعرفتي بنيادين و متعالي ةمقام ارائ
، حال اين در .كشانندپايان يعني علمي اطالقي مياي بيو علم او را به گستره نماينداثبات مي

في علم و قدرت حضرت حق اضطراري و صدوري معرّ، در برخي از تفاسير صورت گرفته
ل برآمده و در مقام تبيين قلمرو او، پايان اين حديث شريفاز خرمن بي، قالهاين م .شده است
قلمرو نخست گوياي سه اختيار . متعال داشته است نگاهي اجمالي به علم اطالقي حقّتنها نيم

طولي و توالي اسماء جالليه و جماليرغم تهي  همه علي اين و س خداوند استه ذات مقد
   .ز معنايي اصيل و تحميل معنا بر متن استنمودن اين روايات ا

  دمروري بر روايات ترد -الف 
حسـين بـن سـعيد اهـوازي     المـؤمن   كتـاب  :منابع اصلي روايات تردد در شيعه عبارتند از

-352و  246صـص ، 2ج، 1365، كلينـي ( اصـول كـافي  ، )36و  33-32صص، 1404، اهوازي(
د بـن خالـد برقـي      محاسن، )354 و ) 291و  160-159صـص  ، 1371، قـي بر(احمد بن محمـ

صـحيح بخـاري    :و در عامـه عبارتنـد از  ) 57ص، 1411، طوسي(شيخ طوسي  مصباح المتهجد
ي يشـيخ بهـا   ).51ص، تا بي، ابن حنبل( مسند احمد بن حنبلو ) 190ص، 7ج، 1401، بخاري(

و  يح استسند اين حديث صح«: فرمايند ميپس از نقل حديث از كتاب كافي از ابان بن تغلب 
ايـن روايـت از   ، پس، اند ن نيز همين حديث را با سند صحيح روايت كردهدانشمندان اهل تسنّ

، 1373، بهـايي (» .ي اسـت فـاق علمـاي اسـالم اعـم از شـيعه و سـنّ      روايات مشهور و مورد اتّ
  )411ص
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ل در متن و محتواي اين روايات و تحليلي از مأهاي بعدي و ضرورت تبنا به لزوم بررسي
اي از اين روايات از تراث حديثي رايي تفاوت در مضمون برخي از آنها به گزارش گزيدهچ
عامپردازيمه ميه و خاص .  

و ما ترددت عن شیٍء أنا « ...: اهللا قال نَّإِ ...: ان اهللا قال: )ص( قال رسول اهللا ةريهر عن ابی -1

  ) 75ص، 1408، بيهقي( ».يکره املَوت و أنا أَکره مسائَته، فاعلُه ترددی عن نفسِ عبدی املُؤمنِ
ترددی فی قَبضِ نفسِ ، ما ترددت فی شیٍء أُريده :و قال اهللا ...« :ة قاليعن حسان بن عط -2

نهم لَه دالب و هسائَتم هأَکر و املَوت هکرنِ ياملُؤم یبد290ص، 8ج، 1409، هابن ابي شيب( ».ع.(   
قال : قوليه يمسعنا اباعبداهللا صلوات اهللا عل: س قااليقل و املعلی بن خنيعن منصور الص -3

ما ترددت فی شیٍء أنا فاعلُه کَترددی فی موت « :عزوجلقال اهللا : ه و آلهيرسول اهللا صلی اهللا عل

قائَهل بنِ؛ إِّنی لَأُحاملُؤم یبدکْ عي ونهع فَأَصرِفُه املَوت هر ،ونِی فَأُجيبهدعلَي هإِن سأَلُنِی ، ولَي هإِن و

ت لَه فَأُعطيه و لَو لَم يکُن فی الدنيا إِلّا واحد من عبيدی مؤمن لَأَستغنيت بِه عن جميعِ خلقی و لَجعلْ

ستآنِساً الي انِهن اميمشوح دلی اَح98ص، 1402، عاملي حرّ(» .ا.(   
ه و يقال رسول اهللا صلی اهللا عل: قال، هيعن ابی عبداهللا صلوات اهللا عل، سيعن معلی بن خن -4

فَاعلُه و ما ترددت فی شیٍء اَنا ، بارزنِی بِاملُحارِبة استذَلَّ عبدی املُؤمنِ فَقَدمن «: قال اهللا عزوجل: آله

نهع فَاَصرِفَه املَوت هکرفَي قَائَهل بی لَاُحننِ؛ ااملُؤم یبدی عی فددری االَمرِ ، کَتونِی فدعلَي هنا و

لَه ريخ وا همل لَه جِيب100ص، 1402، عاملي حرّ( ».فَاَست.(   
5- ن «: قال اهللا تبارک و تعالی: ل قاليه و آله عن جربئيبی صلی اهللا علعن انس عن النم و

ةارِبنِی بِاملُحزاراً فَقَد بليی وانَ لی ، اَهف دتدرا تثلَ مم لُها فَاعیٍء اَنی شف دتدرا تم فسِ وقَبضِ ن

   ).123ص، 1402، عاملي حرّ(» عنه يکره املَوت و اَکره مسائَته و البد لَه املُؤمنِ؛
 دتدرا تم«: عزوجلقال اهللا : نيقال علی بن احلس: احلسن بن ضوء عن ابی عبداهللا قال -6

فاَ یٍءی شا فَنلُاعه ترددبضِن قَی ع املُ وحِرنِؤم ،يکراملَ هوت اَ وکره مائَستفَ، هذَاا حضراَ هلَجه 

، ةُينِسمی الْخراالُ و ةُيسخما الْماهحدإِی مست ةناجلَ نم نيِتانحيرِبِ هيلَا تعثْب هيف ريخأی ال تذالَّ

   ).249ص، 1402، عاملي حرّ( ».اينالد مراَ هينِستفَ ةُينِسمالْ اماَ و، هالن مع هيسختفَ ةُيسخمالْ فَاَما
هاي ديگر نيز كه در واقع اشكال ـرين اشكالي كه به اين روايات وارد شده است تاصلي

 د راترد، چرا كه انديشمندان. د به خداوند در اين روايات استنسبت ترد ـ ع بر آن استمتفرّ
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، بر اين اساس. ه استه خدا از آن منزّاند كه البتّدانستهو آينده  عواقبجاهل به شخص صفت 
وجه و توجيهي براي ، ويل اين روايات زده و هر يكأدست به ت عموماً، هه و خاصمقان عامحقّ

. اندبند تقدير آمده يا در اند وويل شدهأاين توجيهات يا دچار تدر  و انداين روايات برشمرده
در مقام ، و سپس خواهيم داشته ه و خاصعام يويالت از نظر حكماأاي به اين تاشاره، ذيالً

د و مباني معناشناسي ترد ةبر پايتحليل جديدي از اين حديث كه  ةاين روايات به ارائبررسي 
  . پردازيمويل باشد ميأتقدير و تفاقد ، الحديثي شيعه فقه

تحليل حكما و محدثان عامه ه و خاص  
، با مباني حكمي آن به دليل پيچيدگي روايت و ناسازگاري نصاسالمي  ةاغلب فالسف) الف

اي از آنان به هتنها عد، اين ميان در. اند اين روايت نگرديده و تحليلي از آن ارائه ننموده ضمتعرّ
ويل أبه ت، ر شده و با حفظ مباني فلسفي و گاه عرفانيرا متذكّ و آن انداين روايت عنايتي داشته

  . انداين روايت مبادرت ورزيده
، مباني خود پاية تحليلي استوار بر ةئاي است كه با اراد از جمله فالسفهاماميرد) 1-الف

تردقبض  كه است  آن بر وي. ح در طرفين دانسته استد در امر را به سبب تعارض داعي مرج
 شرّ، و از جهت مسائت عبد خير است، در مقايسه با نظام وجود، مرگ ةمن به واسطؤروح م
ت اش با خيرات كثيره و شرّيوقوع فعل ميان دو طرف خيريت بالذّات و مالزمه، در واقع. است

خير بودن به ، زيرا به نظر ايشان ؛د نموده استتعبير به ترد، او از اين مفهوم. بالعرض است
د شده اي به نحوي از ترداشاره، بودن به ترك فعل؛ پس در آن كند و شرّانجام فعل دعوت مي

العرضي كه مالزم خيرات در افعالم شرّ ب«: شودمعناي روايت چنين مي، در اين صورت. است
در حالي كه مرگ براي آن ، منم از مرگؤمانند شرّ بودن مسائت عبد م، فراواني باشد نيافتم

   ).392ص، 6ج، 1410، شيرازي( ».الهي است ةاز خيرهاي واجب در حكمت بالغ، عبد
ريزي نموده معتقد است؛ آنچه اصدرا بر اساس آنچه در حكمت متعاليه پيملّ) 2- الف

نموده  نيز بلكه اشكال را قويتر، نمايدد نميله تردأفع اشكال از مسرنه تنها  كردهد ذكر امادمير
آيد ترجيح باشد پس الزم ميزيرا اگر يكي از دو طرف بر ديگري ترجيح نداشته . است
. هي واجب استترجيح يابد پس صدورش از علم ال، آن رجحان ةاگر به واسط و مرجح بال

جحان آن به طور قطع زيرا حكم به ر ؛دي واقع نگرديدهد ترداماميرد اس تحليلبراس، بنابراين
   ).393ص، 6ج، 1410، شيرازي( !واقع شده است
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د با اماميرد ارائه شده توسط اين روايت و تحليل اصدرا گواه آن است كهملّ سخن ةخالص
در  ر نتيجه اود. فلسفي علم ذات به ذات و علّت و معلول ناسازگار است مهمدو مبناي 

 اونظر  ةعصار. ستا احي مباني ديگري براي حلّ اين روايت اقدام نمودهبه طرّ، حكمت متعاليه
  . بندي نمودتوان از البالي آثار ايشان به اين صورت جمعمي، دبا مفهوم ترد ةرا در رابط

  . ستش بر طبائع و نفوس الواح قدريه جايز ازوال و تبديل در نقوش منقّ، اوالً 
 ةهم) 350ص، 1366، شيرازي( نفس فلكي يعني وجود نفس ناطقه در اجرام فلكي، ثانياً

ممكن است نفس فلكي نسبت به  پس. ادراك نمايد تواند دفعتاًمتناهي را نمي حوادث غير
 گونه ترجيحي ندارند ترديد نمايداسباب و علل وقوع و عدم وقوع يك امر مساوي كه هيچ

   ).394ص، 6ج، 1410، شيرازي(
روايت  ونهگ دينبو  د را به مالئكه كرام نسبت دادهترد عياناً ملّاصدرااست  آشكار چنانچه

اين برداشت . است مضاف بر اينكه معناي لغوي تردد را در نظر نگرفته. است را توجيه نموده
لكن  ؛تبا توجيهي كه ابوسليمان خطابي نموده مشترك اس، به مالئكه شدر انتساب، داز ترد

د را از لحاظ معناشناسي هين تردالمتألّ زيرا صدراست؛  ترتحليل خطابي به ظاهر حديث نزديك
ات يثير مباني و نظرأرسد صدرا تحت تبه نظر مي. دانسته است و دودلي به معناي ترديد

: به ك.ر( .ده باشدكره را ارائه ه اين نظريالدين در باب سيصد و شانزده از فتوحات مكيييمح
  )   666-652صص، 10ج، 1382، ابن عربي
: كرده استد ارائه بزرگ شهيدي تحليل ديگري از حديث ترد آقا، فيلسوف شرق) 3 – الف

ه ب .ر و منتقم و امثال اين اسماءار و متكبار و جبند مثل قها اسامي خداوند بعضي اسامي جالل«
و  ـ )16/ الغافر( ﴾للَّه الْواحد الْقَهار الْملْك الْيوممنِ ل﴿ ـ اري نبايد بمانددي، مناسبت اين اسامي

مقتضاي ه ب. همه بايد بمانند، رحمن و رحيم، عطوف، فوجمال مثل رؤ مناسبت اساميه ب
مقتضاي اسامي جمال فرمايد ه قبض كن روح مؤمن را و ب: فرمايد مي عزرائيله اسامي جالل ب

، خراساني( ».الل و جمال است و ترديد در ذات نيستاسامي ج پس ترديد بين. قبض مكن
   ).290ص، تابي

: فرمايندحسين خراساني نيز به نقد نظر صدرا پرداخته و مي محمدآيت اهللا ) 4 -الف
، قديم باشد ةاگر اراد. قديمه ةگويد اراد عين ذات گرفته كه مي، اراده را مثل علم )اصدراملّ(«

  ) همان( ».ي از بين برودآيد كه باب دعا و استجابت دعوات بكلّ مي آيد قدم عالم و الزم مي الزم
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اصدرا كالم ملّ بر، نيز پس از شرح دقيقي از حديث) ره( خميني امام حضرت) 5 -الف
از معناي ، عالوه بر آنكه في نفسه، آنچه مالصدرا ذكر كرده: افزوده استاشكال نموده و 

، 1366، احمدي يزدي( .يل حديث نداردمالئمت و تناسبي هم با ذ، حديث دور است
د را به معناي تجاذب ميان ملك و ملكوت دانسته و آن را عموماً ايشان ترد) 43-42صص
   )38ص، 1366، احمدي يزدي( .اندو عارف دانسته ق به وليق به مؤمن و به ندرت متعلّمتعلّ

اند نتوانسته، با اين حال ،كه به طور كلّي تكيه بر ظواهر متن دارندنيز با آن اهل سنّت) ب
  . ويل از اين روايت ارائه نمايندأبه دور از ت تحليلي
مالئكه من در امري «: آن است كه معناي حديث اين است كه ابي برابوسليمان خطّ) 1-ب

منمؤدشان نسبت به قبض روح عبد مكه به انجام آن حكم نموده باشم؛ مانند ترد د ننمودندترد .
 نمايم يم قبضكه من خود روح او را  نمايند اعالماينكه به او در  كنندد ميترد بنابراين مالئكه

 »امده نمودهاآمآنچه براي او نزد خودم براي او نيز و دهند بشارت به لقاء من اينكه وي را و 
ز ندانسته و آن را تنها تمثيلي دانسته است كه يد را بر خدا جااو ترد ).65ص، 1ج، 1407، شبر(

   .كندمعنا را به ذهن شنونده نزديك مياين 
دانسته و معتقد است خدا  ها هسطاايشان مراد از اين روايت را ترديد اسباب و و، بنابراين

صف به متّ خود ه از صفات مخلوقين و متعالي از نعوت مربوبيني است كه در اموراتمنزّ
به ، خود عاياثبات مد او براي) 180ص، 61ج، 1415، ابن عساكر( .پشيماني و بداء هستند

قضيعليهما( الموت در قبض روح موسي و ابراهيم  ملك ده ترد استشهاد نموده است) المالس .  
ا، د را به مالئكه منتسب نموده استاين تحليل نيز تردنقطة ام قوه در محدود ت اين نظري

ساختن قبض روح به صورت تردقول او  الصةخ. منين استؤم د نسبت به برخي از خواص
كه تا اين، نمايندد مياز جهت رفق و كرامت او ترد، منؤچنين است كه مالئكه به سوي عبد م

   ).76ص، 1408، بيهقي( او را به سوي موت متمايل گردانيده و لقاء خدا محبوبشان گردد
اين  مضمون، عالمان به علوم قرآن و حديث از واهل سنت مان از متقدالي حرّ) 2-ب

 چرا كه خدا ولي ؛از جانب خداوند دانسته است، را حاكي از اختيار و انتخاب لقاء عبدروايت 
 نمايدرسد براي او انتخاب مي هم نمي منشؤر عبد مآنچه به تصو، رو و ازاين من استؤم
با اين ، شايد بتوان تحليل كوتاهي را كه از او نقل شده است ).630ص، 5ج، 1415، مناوي(

علل و امراض و برّ «: متناسب دانستد تحليل از تردكه با ننمودم تا اين و لطف و رفق را رد
ميل نمايد و با ديدن باليا و ، من از روي طمع و به لقاي، عطوفت و كرمم را ببيند، ديدن برّ
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، مجلسي( ».از آن كراهت نداشته باشد و از خروج، علل از دنيا ملول گرديده و به ستوه آيد
   ).298ص، 9ج، 1404
ناظر بر صعوبت و  را »يکره املَوت و اَکره مسائَته«عبارت ، ذهبي ابوعبداهللاحافظ ) 3-ب

ورود به رحمت و  ةكه مرگ صحنبراي اين ـ ته است و نه كراهت موتكربات مرگ دانس
  ).76ص، 1408، بيهقي( مغفرت خداوند است

ات موت و صعوبت آن دانسته جا به جهت مالقنيز كراهت را در اينبغدادي جنيد ) 4-ب
دارم؛ زيرا معناي روايت اين نيست كه من موت را براي او مكروه مي، اين اساس بر. است
، 1403، هالثقافيالكتب  هسسؤم( سازدمن را به سوي رحمت و مغفرت الهي وارد ميؤم، موت

   ).289ص، 9ج
در چيزي كه من منم ؤعبد م«: ويل اين حديث چنين استأبرخي نيز معتقدند؛ ت) 5-ب

فاعل آن باشم تردةاش كه بقاء است و ارادپس او بين اراده. د در قبض روحشد نكرد مانند ترد 
نمايم تا اينكه او از من به او لطف و بشارت مي، بنابراين. د شده استمن كه موت است مترد

م و تعظيم به ش را از روي اكراد وليخداوند ترد، در اين صورت ».كراهت موت منصرف گردد
298ص، 9ج، 1404، مجلسي( س خويش نسبت داده استذات مقد.(   
، و درد شديدم لَبه جز اَ، نمايدزماني كه روح از جسد مفارقت مي: اندگفته گروهي) 6-ب

كراهت وارد . من كراهت داردؤت مدر حالي كه خدا نسبت به اذي. گرددنمي چيزي عائد وي
نسبت به طول ، رود كه مسائتو احتمال مي اطالق شده استدر روايت نيز بر اين كراهت 

  . افلين استالس  حيات باشد كه به عمر پست و بازگشت به اسفل
اگر قرار باشد كه فردي ، مثالً. د وارد شده استبراي اين معنا لفظ ترد، به نظر قسطالني

از فعل ، مش نظر نمايدلَاَبه  اگر، كندميم لّأاو را مت كهدوستش انجام دهد  برايرا كاري بناچار 
بايد براي منفعتي آن را انجام دهد به انجام ، زند و اگر به اين نظر نمايد كه بناچارسرباز مي

 .د تعبير شده استاز اين حالتي كه در قلبش ايجاد شده به ترد، بنابراين. نمايدفعل اقدام مي
  ) 84-81صص، 1ج، 1403، هالثقافيالكتب  هسسؤم(

از خداوند  و علم و قدرت ديشتر تفاسير شيعي سعي بر آن است كه انتساب ترددر ب) ج
  . قبل است ةهاي دو دستها با تحليلترين وجه تمايز اين دسته از تحليلسلب نشود و اين مهم

در . اين روايت به آنچه در لوح محو و اثبات است اشاره داردشبر معتقد است ) 1-ج 
در اين . د استتفسير به ترد ترينو نزديك تريناين تفسير شبيهست كه ا آن براو  ،نتيجه
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محو و اثباتي از من واقع نشده ، در لوح محو و اثبات«: شودمي صورت معناي روايت اينچنين
، 1ج، 1407، رشب( ».منم واقع شده استؤزيادتر از آنچه در خصوص قبض روح عبد م

   )66-62صص
و  تستوار است كه فعل خدا مسبوق به ماده و مدتفسير ديگر بر اين پايه ا) 2-ج 
إِنما أَمره إِذَا أَراد ﴿: كه وندمانند اين قول خدا. الوجود است بلكه آني، الحصول نبوده تدريجي

كه در افعال اشاره دارد به اين بر اين اساس اين روايت ).82 /يس( ﴾ شيًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون
زيرا در كلّ، كه خدا فعل را در حال و يا استقبال انجام دهد نيستد به معناي اينخداوند ترد 
كه در آن تراخي  منشؤ؛ مگر در قبض روح عبد موجود نداردد مالزم تراخي افعال او ترد
ملزوم را ذكر كرده و الزم را اراده نموده است و معناي ، پس در اين روايت. موجود است

منش ؤتراخي در افعال را به تراخي در قبض روح عبد م، بنابراين. است تشبيه به استثناء راجع
  ) 66-62صص، 1ج، 1407، رشب( .تشبيه نموده است

به  .باشد وتالم  هرِكْبه اُ، هفُرِصأتفسير ديگر بر اين اساس است كه رجوع ضمير در ) 3-ج 
تا كراهت موت از او زايل  دارممنم لطف و كرامت را اظهار ميؤاين معنا كه من براي عبد م

ه وارد شده است ه و خاصقان اين معنا را به روايتي كه از طريق عاماين دسته از محقّ. شود
ت و قدر محبآن، منؤاين روايت حاكي از آن است كه خدا به هنگام احتضار م. اندمستند دانسته

اهت موت را از او زائل دارد تا كرمن اظهار ميؤم ةعنايت و لطف و بشارت بهشت را بر بند
ناراحتي او كم شده ، تا بدين سبب، فراهم نمايد، قرار سازد و شوق و رغبت انتقال او را به دارِ

بلكه بر دل او نگذرد كه بدي به او رسيده  ؛و بر نزول مرگ راضي گردد و به آن رغبت نمايد
نفع ، م ساختن مفعوللّأمت اند كه پس ازله را به رفتار فاعلي تشبيه نمودهأآنان اين مس. است

فاعل در حال ترديد است كه اين درد و ناراحتي ، لذا. د او خواهد نموديعظيم و سرشاري را عا
را كه مورد رغبت  چيزيپيوسته ، به همين دليل. ت او كمتر شودرا چگونه به او برساند كه اذي

  ).409ص، 1373، ييبها( ي به قبول نمايدله را تلقّأتا او اين مس كنداوست ظاهر مي

د روا اگر بر من ترد«: اضماري هست با اين تقدير، ند كه در روايتا آن اي نيز برهعد) 4- ج 
د نميباشد در هيچ چيز ترد1373، بهايي( ».نمايم من ميؤدي كه در وفات مكنم همانند ترد ،

   ).409ص
معناي روايت را  و انددانستهه تمثيلي ةقان ديگري اين روايت را از قبيل استعارمحقّ) 5-ج 

يك از مخلوقاتم نزد من قدر و منزلتي مانند قدر و حرمت عبد  براي هيچ«: اندچنين دانسته



       

  
  
  1391، بهار پنجم ةكتاب قيم، سال دوم، شمار نامهفصل  92 

جريان  مبناي اين دسته در اين نوع تحليل چنين است كه آنان معتقدند عادت ».م نيستمؤمن
-را تكريم و توقير مي دارد بر اينكه فاعل در ناخوشي كسي كه براي او احترام قائل است و او

 -مانند دشمن -و در مسائت كسي كه برايش قدر و منزلتي قائل نيست  شودد ميمترد كند نوعاً
پس. شودد نميمترد ،د؛ و از اذالل و تحقير او صحيح است كه از توقير و احترام شخص به ترد

409ص، 1373، بهايي( .د تعبير شودبه عدم ترد (  
من نسبت داده شده ؤد به مترد، هاگر نيز وجود دارد كه بر اساس آندو تفسير دي) 7و6- ج
، منؤبه اين معنا كه خداوند براي م، د را در اسباب دانسته استترد، تفسير نخست. است

كه نزديكي مرگ بر گمانش غلبه نمايد تا بدين وسيله براي آخرت تا اين كنداسبابي را ظاهر مي
سپس خدا براي او اسباب ديگري را . ت به عمل نشاط يابدحاصل نموده و نسب دگي تاماآم

 و كند مي خوشدلبه دنيا ، ناچارب و نمايدنمايد كه بسط در آرزو را براي او ايجاب ميظاهر مي
زيرا عبد به  ؛اطالق شده استبر آن اين استعاره ، د استاز آنجا كه اين حالت به صورت ترد

ق بد متعلّاين اسباب به صورت تردد وده و اسناد آن به خدا از اين باب است كه خدا فاعل ترد
 . در عبد بوده است

من من در چيزي كه من فاعل آن باشم به مانند ؤعبد م«: م اين روايت چنين استتفسير دو
د در قبض روحشترد است د ننمودهترد .موت از  ةبقاء خويش و ارادة د بين ارادپس او مترد
كه او را از كراهت موت ندهم تا ايو بشارتش مي كنم ميبه او لطف  پس من. من است ةناحي

ش را به ذات د ولينفس ترد، تكريم و تعظيم سبببه  وندخدا، در اين تفسير ».منصرف نمايم
است آمده  آيه ذيلويل را مانند آنچه در تفسير أآنان اين ت. س خويش اضافه نموده استمقد
و ) 108/ األنعام( ﴾بِغريِ علْمٍ اًه فَيسبواْ اللَّه عدولَّذين يدعونَ من دون اللَّتسبواْ الَاو﴿: دانندمي

   ).66-62صص، 1ج، 1407، رشب( است »هوا ولييسب«، هدر آي »وا اهللاسبي« مراد از معتقدند

دمعناشناسي ترد  
نوعي ، د صرفاًاء موجود پيرامون تردآر، با اين حال، با اينكه معناشناسي بر تفسير تقدم دارد 

د ترد ةة ديگر نيز به معناشناسي اصطالحي واژعد .تفسير غير مبتني بر معناشناسي لغوي است
مبتني بر معناي ، كه واضح است زبان به كار رفته در آيات و رواياتبا آنـ اند ت گماردههم

چرا  ؛ران و شارحان نيستمفس توجهفاً مصر، تاين عدم دقّ ةت تامه علّالبتّ. لغوي واژگان است
  . اند معناي دقيقي از اين واژه مسامحه نموده ةشناسان و لغويان متقدم نيز در ارائ كه اغلب زبان
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اين معاني از مفهوم شك و . اندد معاني مختلفي ذكر نمودهترد ةبراي واژ دانشمندان لغت 
رغم وجود قرائني براي معناي  علي عين حالر د .دارندنوسان ف و بازگردانيدن دودلي تا توقّ
لكن ؛اندلغويان تصريح مستقيمي به اين معنا ذيل اين واژه ننموده، ات عرباخير در ادبي 

در آيد؛ اين لفظ در البالي اسناد و معاجم مختلف به دست مي اجتهادي شناسي  هاز ريش چنانچه
به اجمال به برخي  .ي استنّأو ت، فتوقّ، رافانص، يكي از معاني قطعي اين واژه؛ ارجاع، ادامه

  .نماييماز اين اسناد اشاره مي
، ابن منظور( .د و بازداشتن دانسته استرا به معني ترد »تلثلث عن االمر و لثلث«ابن منظور  

رجع «. دانسته است »انصرف و رد«را معادل  ةاين واژ، رجع ةاو ذيل واژ) 183ص، 2ج، 1405

فرنصونِی...  أَی ادأَی ر ونارجِع و ...لَیا هدأَی ر راالَم لَیا عجارت و  ... ودالکَالمِ املَرد نم جِيعالر و

بِهاحلَی صةي ايشان ذيل واژحتّ ).116-115صص، 8ج، 1405، ابن منظور( »ا »به نقل از  »عك
، 1405، ابن منظور( اندد و بازداشتن دانستهاين باب را ترد لغوي كلّاصل معناي ، جرجاني

الَمرِ؛ نکَلَ و تمکُثُ تلعثَم عنِ ا«: نيز دارند »لعثم« ةايشان اين تصريح را ذيل واژ ).470ص، 10ج

أنو تا تم و صبِرت أی وا تم یٍء اَین شع ثَملعثَملعا تفَم و بال کَذ و رقَّ: خوا تم اَی مکُثُ وال ت و ف

ددرةواژ، شود در دو سند اخيرچنانچه مالحظه مي ).545ص، 12ج، اوهم( »ال ت د معادل و ترد
ة عجيب است كه ذيل واژ، با اين حال. ف استعمال گرديده استمرادف با انصراف و توقّ

  . نمايندكوتاهي به اين معنا نمي ي اشارةحتّ »تردد«
 »تردد: و املَاُء تراجع فی مِسيله و فی اَمرِه«: اندرجع چنين فرموده ةيل واژفيروزآبادي نيز ذ

 و اندد را معادل صرف دانستهمرحوم طريحي نيز ترد ).126ص، 2ج، 1420، فيروزآبادي(
، 3ج، 1408، طريحي( »قَد نری تقَلُّب وجهِک اَی تردد وجهِک و تصرف نظَرِک«: اندفرموده

   ).537ص
هيأرح عل«. د به معناي بازگرداندن استاز نظر زبيدي نيز ترد1406، زبيدي( »ه حقّه أی رد ،

 د تصريح نمودهترد ةف و ارجاع در واژبه معناي توقّ، يدر موارد ديگروي  .)150ص، 2ج
رجع فی صدری کذا ای ت«، )164ص، 3ج، 1406، زبيدي( »داملاء فی املکان وقف و ترد« .است 

351ص، 5ج، اوهم( »د و جمازترد.(   
 دراصل لغوي اين واژه  معناي اصلي و به، فارس است كه بدرستي تنها ابن، اين ميان در
   ).386ص، 2ج، 1404، فارس ابن( است اشاره نمودهمعادل رجوع و بازگشت ، آنذيل 
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به  ود بر چند قسم است كه ذيالًشدي كه براي فاعل در فعل ايجاد ميبر اين اساس ترد
  . پردازيمبررسي آن مي

د اقسام ترد  
ت است ارائپس از معناشناسي تردد و  ةد نكتة ديگري كه حائز اهميصحيحي از اقسام ترد

به  توجهزيرا انديشمندان به دليل عدم  باشد؛تعيين قسمي است كه قابل استناد به خداوند 
در . انداي دو قسم تردد ناشي از جهل و تردد ناشي از عجز دانستهآن را دار، معناي لغوي تردد

تردد داراي چهار قسم است كه يكي از ، لغوي به دست آمده -معناي اجتهادي ةحالي كه بر پاي
  . استاقسام آن قابل استناد به خداوند 

1- به ، اينكه فاعل به جهات طرفين صدور و عدم صدور جاهل باشد: د ناشي از جهلترد
عدم علم به مصالح و  سبببه  و در نتيجه داند مصلحت در كدام طرف استاي كه نميگونه

  . شودد مينسبت به صدور يكي از دو طرف مرد، محسنات مرجحات و
2- تردح نسبت به يكي از دو طرفاين: رد ناشي از تحيهر دو ، كه به جهت عدم وجود مرج

  . شودد مياز انجام فعل مرد علّتو به اين ، طرف فعل براي فاعل متساوي است
3- حات علم : د ناشي از عجزتردح موجود است و هم فاعل به مرجدر اين قسم هم مرج
قدرت بر ، كه فاعل با وجود علم به مرجح وجود مزاحم براي فعل است ةد از ناحيترد .دارد

  . شودف ميتوقّو از آن م دمترددر فعل ، فاعل، از اين رو. دفع آن ندارد
4- حات دو طرف فعل عالم و بر دفع : د ناشي از اختيارترددر اين قسم فاعل به مرج

بلكه حسن  ؛يسترفع مزاحم براي فاعل قبيح ن، در اين حالت، مزاحم نيز قادر است؛ همچنين
 ةماختيار تا ةد از ناحيف و تردف گردد؛ اين توقّاگر فاعل از فعل متوقّ، در اين حالت. است

 آن تواند جانب انجام فعل را به جهت حسن تاممي، فاعل در اين صورت. فاعل خواهد بود
كه لحاظ نمايد؛ بدون اين، تواند جانب ترك آن را به همين جهتمي، د؛ و همينطوركنلحاظ 
اخير به  تنها قسمِ، داز ميان اقسام ترد. ترين تفاوتي بين اين دو طرف وجود داشته باشدكوچك

  . وند قابل استناد استخدا

د جايگاه ترد  
من خداوند به مقامي واصل ؤگاهي برخي از عباد مآيد چنانچه از اين روايت به دست مي

 به ملك اين كار راورزد و مباشرت مي آنانس الهي به قبض روح كه خود ذات مقد شوندمي
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تنداتي قبض روح بالمباشره را اي از انديشمندان نيز بر پاية مسهعد. نمايدالموت واگذار نمي 
، مكارم شيرازي/ 169و  135صص، 1378، خميني/ )42/ زمرال(: بنگريد( .انداثبات نموده

قدري از حيات ، براي اين عبد توضيح اينكه) 235ص، 1361، طهراني/ 231ص، 17ج، 1421
عبد محبوب  خداوند در حالي كه لقاء اين، رسدر گرديده و هنگامي كه اجلش به اتمام ميمقد

من ؤمرگ براي عبد م، در اين زمان، لكن بنا به هر دليل ؛نمايدقبض روح او را مي ةاراد، اوست
  . مزاحم فعل خداوند خواهد بود، مسائت عبد، در اين هنگام. مكروه است

طرف ديگر  كه لقاء و قبض از طرفي محبوب حقيقي خدا باشد و مسائت عبد ازدر اين، هالبتّ
سش عين ذات مقد بح، ميهامادر تراث علمي او باشد اشكالي نيست؛ زيرا مكروه حقيقي 

ر اجتماع محذوري د، لذا. نيز چنين استو كراهت او ، بلكه حب او فعلي از افعال او، نيست
ت قبض روح فاعل به دليل كه گفته شود مسائت عبد در ظرف محبوبياين دو فعل نيست تا اين

اي از حكما به اين رأي هعد چنانكه ـ داوند است و نه مكروه اومحبوب خ، ش حقيقتاًخيريتّ
، كراهت اين عبد، محبوب خداوند است و از سويي، عبد يحال كه لقا. اندمتمايل گرديده
يا بقاء عبد در دار دنيا : از دو حال خارج نيست، است ت خداوند و مزاحم قبضموجب كراه

هالك ايمان و دينش را به دنبال ، اختيارش اين ابقاء  برايش شر است به نحوي كه به دليل سوء
نخواهد بود و  چنينو يا اين، خير نخواهد بود مؤمنبقاء براي ، خواهد داشت كه در اين حالت

  . بقاء براي مؤمن خير است
. ندك نمي ييخداوند اين مزاحم را مالحظه ننموده و به آن اعتنا، ل باشداگر از قسم او -الف

ت خداوند به خاطر شد و افتدمنش به هالكت ميؤدين عبد م، به آن توجه زيرا در صورت
در اين هنگام روح اين ، لذا. راضي به هالكتشان نيست، منشؤمتناهي به بندگان م ت غيرمحب

  . ناظر است به آن در حديث »له عنه البد«است كه فراز اين معنا هماني . نمايدعبد را قبض مي
من بايد قبض شود به دليل اينكه خير و صالح ؤناچار روح من است كه بمراد از اين فراز آ

 است و خداوند نسبت به من شرّؤمن در اين است كه قبض روح گردد و عدم آن براي مؤم
، اختيار است  جا كه هالكت در دين به دليل سوءه از آنالبتّ. بندگان مؤمنش به شرّ راضي نيست

خداوند در افعال اختياري صادر از قدرت و اختيار انسان  زيرا ؛كندخداوند آن را دفع نمي
به عبدش و منحصر بودن طريق استخالص او از  به دليل حب، بنابراين. نمايدمداخله نمي

زيرا خداوند در فعلش داراي  ؛نه به تعجيل و تسريع اما. نمايداو را قبض روح مي، هالك
د و بلكه به واسطه ترد ؛)491ص، 1ج، 1413، صدوق( ستا»  ناة لَا يعجلذُو أ  حليم«صفت 
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لي او ةفرستد كه به واسطه ميه و منسيبهشتي به نام مسخي ةدو ريحان، منؤف به سوي متوقّ
مي دنيا و دو ةبه واسط و گذاردمي آن دو را وا شود ومي من نسبت به مال و نفسش سخيؤم

 شود و بدين سبب مزاحماز قلبش زائل مي ها قهعالتمام  و كندآنچه در آن است را فراموش مي
به نفس و مال و اهل نسبت  يعني مسائت و كراهت از مرگ به خاطر زوال حب ؛گرددرفع مي
قف و تو، در حقيقت، در اين مورد. شودمي برطرفق به اوست ر چيزهايي كه متعلّيو سا
فَ«: وارد شده است) ع( ندر روايت علي بن الحسي، بنابراين. دي رخ نداده استترداذا حضره 

داللت دارد بر  كه) 249ص، 1402، عاملي حرّ( »نِيتحانيرِب هيلَا تثعب هيف ريخأی ال تالذَّ هلَجاَ
د در مواردي است كه بقاء زيرا ترد. ف استد و توقّكه بعث اين دو ريحانه در غير مورد ترداين

  . د در غير مورد شرّيت بقاء استترد، ابراينبن. نباشد شرّ، براي عبد
، خداوند، ر روايات استينظر سا كه موردهمچنان، م باشداگر از قبيل قسم دو اما -ب

اين مزاحم  ةمختار است كه مالحظ زيرا ؛و بدون ايجاب و الزام و لزوم است داراي اختيار تام
كه قبض مكروه عبد اعم از اين ـ قبض نمايد عبدش را را ننموده و به آن اعتنا ننمايد بلكه روح

 موجب قبح قبض و عدم حسنش، زيرا صرف كراهت و مسائت عبد. باشد و يا نباشد
كه عبد از دار بوار و هالك به سوي دار براي اين ـ حسن است بلكه اين قبض مطلقاً ؛گردد نمي
وح و ريحان و رضوان د و به سوي ركن عقبي كوچ مي ةو از حضيض دنيا بر بلنداي قلّ، قرار

مختار است كه ، همچنين خداوند و شود و اين براي او صالح و حسن استالهي واصل مي
زيرا در عدم قبض نيز صالح و خير و حسن است؛ به نحوي كه اگر در  ؛عبد را قبض ننمايد

قابل  سه اختيار طولي براي خدا، بر اين اساس. پردازددنيا باقي بماند به عبادات و اطاعات مي
  . اثبات است

دمراتب اختيار در ترد  
  اولاختيار 

هر  و صالح است و ذات احديت در انتخابخير ، در هر يك از دو طرف قبض و ابقاء
 خداوند فضل صرف و جود محض ةز ناحيزيرا هر دو آنها ا. يك از دو طرف مختار است

لحاظ نمايد؛ ، آن حسن تامتواند جانب انجام فعل را به جهت فاعل مي، در اين صورت. است
ترين كه كوچكبدون اين. لحاظ نمايد، تواند جانب ترك آن را به همين جهتمي، و همينطور

  . تفاوتي بين اين دو طرف وجود داشته باشد
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  دوماختيار 
 ؛ق است و آن رفع مزاحم استاختيار ديگري قابل تحقّ، براي فاعل، در ظرف اين اختيار
بدون اينكه مستلزم قبحي  ـ هم قادر بر رفع مزاحم است، شقدرتل زيرا فاعل به جهت كما

رفع و عدم . بدون اينكه اين عدم رفع مستلزم قبحي باشدـ  و هم قادر بر عدم رفع است، باشد
. در اين حالت دو اختيار موجود است، بنابراين، يكديگر هستند رفع هر دو در حسن مثل

كه مزاحم را آن دو ريحانه رفع نمايد و يا اينيق ارسال است كه مزاحم را از طرمختار خداوند 
نمايد از جهت اكرام باين مزاحم را  ةمالحظ، شياگر در ظرف ابقا و ابقاء نمايد، به همين حال

مسائت عبد را از روي اجالل و اكرام او و ش را اكرام مؤمنچرا كه خدا عباد ، من استؤعبد م
كند از آن  نمي و او را قبض نمايد  مي توجهش مؤمنبد ن عأبه ش، به عبارتي. كند مالحظه مي
در اين حال خدا از او تجليل نموده و بر طبق اين . از آن كراهت دارد مؤمنعبد جهت كه 

رفع مزاحم را ننموده و دو  ةمالحظ تواندحضرت حق مي، همچنين. نمايدامر مي، مسائت
مسائت عبد را مرتفع و سپس او را قبض ، آن ةبه وسيل وه را برنينگيخته ه و منسيمسخي ةريحان
  . رف استهر دو صورت مذكور حسن و فضل ص، در هر حال. نمايد

سومختيار ا  

و آن اينكه وجود اين مزاحم را به  مي استدر ظرف اين اختيار نيز براي فاعل اختيار سو
در اين . مايدوجود مزاحم را نن ةكه مالحظيا اين سبب اكرام و اجالل عبد مالحظه نمايد

يك از   و فاعل نسبت به هر نديكديگر مثل، هر دو در حسن، مالحظه و عدم مالحظه، صورت
براي ، اي كه دو طرف هر يك از اين اختيارات ثالثهبه گونه اين دو حالت داراي اختيار است

كه ينز كمال اختيار فاعل است بدون اد فاعل ناشي اف و تردتوقّ، لذا. فاعل حسن و كمال است
به خاطر ، ف فاعل از فعلبلكه اين توقّ. و يا عجزي به فاعل منتسب بوده باشد، حيرت، جهل

و كامل بودن هر يك از دو طرف است كمال اختيار فاعل و حسن و تام .  
ف به خاطر اين توقّ، ف شوداگر فاعل مزاحم را مالحظه نموده و از فعل متوقّ، بنابراين

براي اين اختيار  و جهل و يا حيرت فاعل، نه به جهت عجزت مختار بودن فاعل است شد
اين مزاحم را به جهت اكرام عبدش مالحظه نمايد و ، مزاحم يست كه در ظرف ابقاه وندخدا

، مؤمنتش نسبت به لقاء بلكه بر اساس محب، ايدمزاحم را ننم ةهمينطور براي اوست كه مالحظ
ت براي فاعل ظهور ت اليتناهيهم در شد  آن، تناهيم و غير در اين حالت اختيار تام. دكنعمل 
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او هر طرف را كه اختيار نمايد ، بنابراين. مختار در قبض و بسط است يابد؛ چرا كه او دائماًمي
  . داراي اختيار محض است، بدون وجود الزام و وجوب

در و ، ت در بقاءيت قبض؛ بدون وجود شرّخداوند در ظرف خيري، پس در اين هنگام
به لقاء عبد؛ نسبت به مسائت عبد ظرف حب ،د گرديده و قبول ترديد نموده و در فعل مترد
بلكه در نهايت قدرت و علم  ؛گرددف ميگونه جهل و عجزي نسبت به فعل متوقّبدون هيچ

نمايدد ميذاتي اطالقي قبول ترد .  

دمفهوم ترد  
 االختيار و اتم  اره دارد و آن تامبه باب عظيمي از ابواب معارف الهي اشتردد روايت 

س الهي است؛ به نحوي كه كاملاالختيار بودن ذات مقدبارتيبه ع. ر نيستتر از آن قابل تصو ،
دارد كه خداوند در ظرف عدم جهل و عدم حيرت و عدم عجز و عدم  آناين روايت اشاره به 

. االختيار است باتف اين امور شدت اليتناهي اختيار است و خداوند در ظر داراي، اضطرارش
خداوند پنداشته  قدرتاصدرا در مورد علم و اين نكته بر خالف الزام و وجوبي است كه ملّ

دو ذات در اجتماع ، خداست كه در اين صورت عين ذات و كراهت حب، زيرا از نظر او ؛است
  .گرددمعنا ميتردد در روايات بي، گردند و سرانجامداراي محذور مي

: اندم فرمودهاماه مرحوم كچنان. اصدرا از همين جهت بوده استبه ملّ ءعمدة اشكال حكما 
مالئمت و ، عالوه بر آنكه في نفسه از معناي حديث دور است، اصدرا ذكر كردهآنچه ملّ«

رسد اگر به نظر مي ).43-42صص، 1366، احمدي يزدي( »تناسبي هم با ذيل حديث ندارد
، از متن ويهاي فرض تعارض دروني متن باشد و نه پيش، هينلّألمتا صدر ويلأخاستگاه ت

بر . خواهد بود حديث بودن مفهوم متن بلكه مضل، عاي اغالق متناش نه تنها مالزم اد ثمره
تا مراد از  اين روايت از روي مجاز و مسامحه و يا اغراق استعمال نگرديده است، اين اساس

چگونه اين امر قابل فرض است در صورتي كه اين . عه باشدد مالئكه يا نفوس منطبآن ترد
م كيد به ضمير متكلّأم؛ آن هم به همراه تد و بسياري به صيغه متكلّعبارت در روايات متعد

   ؟منفصل استعمال گرديده است
 اخصيكه حاكي از كمال  معناي حقيقي و واقعي آن است، مراد از اين عبارت، بنابراين

ر در زيرا با وجود اختيارات ثالثه و با عدم وجود جهل و عجز و تحي ؛براي خداوند است
اوست و  محبوب) قبض(س او بين دو فعل قرار گرفته است كه يكي ذات مقد، خداوند
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سش بين دو فعل قرار خداوند به ذات مقد، به عبارتي. اوست مكروه) عبد مسائت(ديگري 
براي اينكه  .س او بين دو فعل استذات مقد وي مسائت عبد دومست و واگرفته كه يكي فعل 

ت اختيارش قبول س الهي به جهت تماميد و ذات مقدكنرا رد مي قبض مورد حب، مسائت
اين بين دو فعل بودن كمال عظيمي . شودف مينمايد و بدون هيچ عجز و جهلي متوقّد ميترد

است كه كنهش شدو مراد از روايت نيز همين  است يتعال حق غير متناهي ةت اختيار تام
  . بودن است نه معناي مجازي آن »الفعلين  بين« مفهوم
ش را بر خود و حب او را بر حب مؤمنكه خداوند متعال عبد ل و عجيب اينأمقابل ت ةنكت

زيرا او در نهايت عزّت است  ؛عبدش را اكرام و اعزاز نمايد، دارد تا از اين ناحيهم ميخود مقد
 ت خويش استت عبد بر محباعزاز و ترفيع و تجليل و تقديم محب، تاين اليتناهيو مقتضاي 

اي را دوست  اليتناهي به بندگانش است؛ چرا كه او اگر بنده و اين در واقع همان مقتضاي حب
بدارد نهايتي براي حاو را دوست خواهد داشت و ابداً ش نبوده و ازالًب .  

م خويش مقد او را بر حب حب، هت اعزاز و اكرام عبدشخداوند به ج، حالپس در اين 
 باقي، ت ابقاءيبلكه او را در دنيا به خاطر عدم شرّ ؛نمايداو را قبض نمي روح دارد ومي
در فعل؛ آن هم در  »ر مستعجليو غ ةم ذو انايحل«، حقيقتاً، پس خداوند در اين هنگام. دارد مي

 استعمال فاء در عبارتبه همين نكته است كه  وجهتاز  و و اختيار است قدرتعين كمال 
. كندداللت مي، رفد سابق بر صچرا كه اين عبارت بر ترد. شودروشن مي »هنْع هفُرِصأفَ«

عبد خواست ، ابقاء و عدم قبض ةبه وسيل، الفعلين خواهد بود و ثانياً بين اوالًخداوند ، بنابراين
  . سته ام داشتخود مقدخواست را بر 

ماتاز اين مقد ،عدم تناهي و شدگردد و دانسته ميروشن  مؤمننسبت به عبد  ت اين حب
و عدم ، و عدم عجز از رفع مسائت، كه با وجود عدم جهل به جهات قبض يا ابقاءشود مي

ةخداوند خواست، حال ثّر از غير؛ در عينأهش از تبه دليل فرط تنزّ، سش از غيرانفعال ذات مقد 
از فعل خويش كه قبض باشد به خاطر ، و در نتيجه داردم ميرا بر محبوب خود مقد عبدش

شودد ميوجود مزاحم يعني مسائت عبد مترد .  
از  »ردد«مطاوعه ، دترد، لذا. ل و به معني مطاوعه استد از باب تفعترد، در اين صورت

پس . اي ارجاع و بازگردانيدن استاست؛ كه به معن »رد«و به معناي مجرد آن يعني ، باب تفعيل
ده««: شودد چنين ميمعناي ترده«أي  »ردكند مياين رد را قبول  و كسي كه »»صرفه«أي  »رد

»يعني . شود مي »دمترد»ردتُدرََتفَ، هدد« كردم من او را رد ،نمود و بازگشت او نيز قبول رد.   
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و بازداشتن  شود و به معناي ردقبول استعمال ميد از باب تفعل و به معناي ترد، بنابراين
زيرا خدا قادر بر امضاي آن  ؛است مؤمنخير در قبض روح أف و تتقدير نوشته شده و توقّ

 مؤمنخير اندازد و مرگ را از أقادر است كه آن را به ت، اجلي است كه تقدير كرده و همينطور
  . دارد باز

 نسبت بهد از فعل يا قبول ترديد چنانچه ترد ـنيست  جهل و عجز ةاين قبول از ناحي، هالبتّ
عجز ما از رفع سبب جهل ما به جهات فعل هنگام حدوث مزاحم است و يا به  لولعما يا م

بلكه قبول . عجز و جهل باشد از ناشيد به معناي قبول ترديد كه اين تردتا اين ـ مزاحم است
ز نهايت علم به جهات و قدرت بر اطراف ترديد خداوند كه از جانب مزاحم حاصل گرديده ا

متناهي  شديد و غير د چيزي جز حبمنشاء اين ترد، لذا. شود و جوانب فعل حاصل مي
، الفعلين د يا قبول ترديد بعد از وقوع در بينه تردنْه كُكپس چنان. خداوند به بندگانش نيست

 .ثّر از غير نيستأبدون ت ت اختيار اوس او و شدمتناهي ذات مقد چيزي جز اختيار غير
 شديد غير چيزي جز حب، الفعلين  د و قبول ترديد بعد از وقوع در بيناين ترد أمنش، همچنين

   .نيستنيز  مؤمنمتناهي نسبت به عبد 
به . و تتالي قبض و بسط است، توالي جمال و جالل، د در خداوندمعناي ترد، بر اين اساس

  .جمال او جاللش واقع گرديده است و در، عبارتي در جالل او جمالش

   گيري نتيجه
بر اساس معناي اصطالحي  آنو تفسير  »تردد«قان به معناشناسي واژة عموم محقّ توجهعدم 

ترين دليل ورود به ميدان تأويل از و اساسيتردد ترين داليل ناكامي شارحان حديث از مهم، آن
روايت شريف اين تأويل و تقدير در ، دترد ةبر اساس معناشناسي واژ. آنان بوده است ةناحي

اشاره نمايد  خداوند تر از اين تعبير كه بتواند به كنه مراد و مقصودتعبيري لطيف و الزم نيست
  . وجود ندارد

اند كه د دخيل نمودههايي را در شرح روايت تردفرضران پيشكه برخي مفسنكتة ديگر آن
معارف  فهمها فرضاين پيش، همچنين. بودن آن است ضلعاي اغالق متن روايت و ممالزم اد

تأويل بنيادين حديث به ، سرانجام اين مشي. نمايدموجود در روايت تردد را دچار اختالل مي
اگر فعل  فرض عبارت است از اينكه پيش ينا. تناسبي با ذيل حديث ندارد، چيزي است كه ابداً

ف صادر ف و تراخي و توقّفعل بدون تخلّ، باشد اسباب و عللش فراهم آمده، منتهي به ذات
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از اين . اش به تماميت نرسيده باشد امكان صدور از آن ممتنع استهت تامگردد و اگر علّمي
براي خداوند تقديم ، بر اين اساس. دور استالص  دور و يا ممتنعالص واجب منظر فعل يا دائماً

» ال يعجل ةحليم ذو انا«صف به صفت متّ، تأخير ةواسطخير متقدم ثابت نيست تا به أر و تخّأمت
  . گردد

د گوياي مفاد حديث ترد شود كهروشن مي كامالًارائه شده در اين مقاله  بر اساس تحقيق
طولي و توالي  ةگان اختيارات سه، علم ذاتي اطالقي، خداوند داراي اختيار مطلقه آن است كه

در تمام مراحل داراي  بوده و »اليسرع ةانا و ذو حليم اليعجل«الهي و صفت جمال و جالل 
  . توالي جمال و جالل و تتالي قبض و بسط است
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