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 مقدمه  -1

است که همواره مورد اهتمام  اریجزء فروع مسأله جبر و اخت ،«خدا به ئاتیس و حسنات اسناد» مسأله
، 1398صدوق،  /152، ص1، ج1407 ،ینی)کل اتی( و روا131 /7: اعراف؛ 79-78 /4: )نساء میقرآن کر

، 10ج، 1420 ،یرازفخر /265، ص3تا، جیب ،یمفسران )طوس رینظ یمتعدد ورانشهیاندو  بوده( 338ص
 رداماد،ی)م لسوفانیف ،(222، ص1425 ،یکاشان ضیمتکلمان )ف ،(122ص، 3ج، 1372 ،یطبرس /147ص

 نی،ی( و عارفان )اسفرا38ص ،1421 ،ینیخم /238، ص4، ج1383 ن،یصدرالمتأله /377، ص2، ج1403
به  یدر موارد متعدد ،یدر فرهنگ قرآن .اندکرده یبررس را ( آن332، ص1372 ،یسبزوار /140، ص1383
 از جانب ئاتیحسنات و س ات،یآ یدر برخ .پرداخته شده است« به خدا ئاتیاسناد حسنات و س»مسأله 

 حسنات و دهیگرد کیتفک ئاتیحسنات و س انیم ،گرید یاما در برخ ،(78 /4: قلمداد شده )نساء وندخدا
 گاه باعث تفاوت در اسناد نیا .(79 /4: از جانب انسان قلمداد شده است )نساء ئاتیاز جانب خدا و س

سوره نساء مشهود است که مطابق  79و  78 هیدر دو آ ،چالش نی. نمونه روشن اشودیممسأله  نیدر ا یچالش
ْن شده است:  کیتفک هاآن انیم یبعد هیاما در آ ،به خدا اسناد داده شده ئاتینخست، حسنات و س هیآ َو إ 

ْبُهْم َحَسَنٌة  ْبُهْم َس یُتص  ْن ُتص  ه  َو إ 
ْند  اللَّ ْن ع  ه  م  َك ُقْل یَئٌة یُقوُلوا هذ  ْند  ْن ع  ه  م  ه  ُقوُلوا هذ 

ْند  اللَّ ْن ع  * ... ُکلٌّ م 
ْن َس  صاَبَك م 

َ
ه  َو ما أ

َن اللَّ ْن َحَسَنٍة َفم  صاَبَك م 
َ
كیما أ ْن َنْفس   .( 79-78 /4: )نساء ...َئٍة َفم 

تا، یب ،ی)طوس اندنموده عرضه یمتعدد یهاحلراه ،چالش نیحل ا یمسلمان در راستا ورانشهیاند
 ان،یم نی( که در ا9، ص5ج ،1411 ،ییطباطبا /348، ص3، ج1422 ،یشابورین یثعلب /266، ص3ج

مشهور به  ییطباطبا نیمحمدحسدیس وق(  ۷۲۸-۶۶۱) یانرح هیمیتمعروف به ابن میبن عبدالحل احمد
لف، مخت یمسأله پرداخته و با مبان نیا یدو نگرش متفاوت به بررس با ،ش( ۱۳۶۰ -۱۲۸۱) ییعالمه طباطبا

شده که  عرضهمسأله  نیادر  زین یآثار ان،یم نیدر ا .اندنموده ابرازمسأله  نیبرجسته در حل ا دگاهیدو د
 قرار است: نیها از اآن نیترمهم

 ؛(23-5صص، 1383 ،یبجنورد ی)موسو «شر و ریخ» (الف
 ؛(141-128صص، 1385 ،ی)بهرام «ییو شر در منظر عالمه طباطبا ریخ» (ب
، 1393 ،یزاده قراملکمیکر) «نساء 79-78 اتیبر آ هیبه خداوند با تک له شر و انتساب آنأمس» (ج

 .(100-87صص
اله به دو مق نیاو شر پرداخته است.  ریخ یکالم ـ یمسأله فلسف یبه بررس سندهینو نخست، هنوشت در

 راه ،سپس .و شر شده است ریبه ضرورت بحث در باب خ یدر بخش اول، اشارات :دشویم میبخش تقس
: چون ییحکما اتینظراز  نه،یزم نیدر ا .دینمایمشکل مطرح م نیحل ا یبرا را یاسالم یحکما یهاحل
. در بخش دوم، دیجویبهره م گرانیو د یزنوز ،یسبزوار یمالصدرا، حاج مالهاد ،یغزال ار،یبهمن نا،یسابن
 ن،یمعاصر د لسوفیپاسخ ف ت،یرا بازگو و در نها ی.ال.مکیچون جاز متفکران معاصر هم یبرخ افتیره
مقاله،  نیدر ا است که یهیبد (.23-5صص، 1383 ،یبجنورد ی)موسو دینما یرا مطرح م نگایپالنت نیآلو

 . ستین یو شرور به خدا کانون بررس راتیاسناد خ تیفیک
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دودن برای ز ییهای عالمه طباطباحلو شر، اقسام شر، و راه ریخ لیتحل یبررس به سندهینو دوم، مقاله در
( که 141-128صص، 1385 ،یاست )بهرام پرداختهو شر با خدا و صفات حق تعالی  ریناسازگاری وجود خ

شرور به  و راتیمسأله اسناد خ زینوشتار ن نیحال، در ا نیاما با ا ؛دارد یترشیب وندیپ ما مسأله با ،منظرنیاز ا
 سوره لیذ در ییطباطبا عالمه یریتفس یهاشهیاند تیمحور با را آن تنهانه و ستین مقاله یمحور کانون ،خدا
 ست. ننموده ا عرضه زین عالمه آثار گرید هیسا در را مسأله نیا مختلف یایزوا یحت بلکه ننموده، مطرح نساء

نساء  79-78 اتیبر آ هیبا تک رابه خداوند  شرورانتساب  مسأله ن،یشیبر خالف دو نوشتار پ سوم نوشتار
عالمه  اهدگیبه د ،پنجم دگاهیدر ضمن د ،مختصر یلیخ طوربه سندهینو حال، نیا با ،قرار داده یکانون بررس

  .است ننموده بازگو رامختلف آن یایپرداخته و زوا ییطباطبا
 به خدا و انسان در ئاتیاسناد حسنات و س یبررس ها،نوشته نیاز ا کیچیدر ه ،شودیم مالحظه کهچنان

مستقل  یبررس به ،هانیاز ا کیچیهکانون توجه نبوده و  یقیبه صورت تطب ییو عالمه طباطبا هیمیتابن شهیاند
 ،مندشیدو اند نیمسأله از منظر ا نیا یضرورت بازخوان .اندنپرداخته آنمختلف  یایزوا ییمسأله و بازگو نیا

 نیا یهادگاهید یابیارز و سهیمقا م،یتنظ ،نییتببه  ،یلیتحلـ  یفیتوص روش با حاضر نوشتار که دیباعث گرد
 پاسخ دهد: لیذ یهابه پرسش و بپردازد تیدو شخص

 ست؟یچ اتیآ نیا یشناسمخاطب حوزه در ییطباطبا عالمه و هیمیتابن دگاهید .1
ست و چگونه ا ییطباطبا عالمه و هیمیتابن شهیاند در اتیآ نیدر ا ئاتیحسنات و س یشناسمصداق .2

 ست؟یچ هاآن زینقاط اشتراک و تما
ه   هیبه خدا بر پا ئاتیدر اسناد حسنات و س ییو عالمه طباطبا هیمیتابن دگاهید .3

ْند  اللَّ ْن ع   ُکلٌّ م 
 دارد؟ یزاتیچه اشتراکات و تما ،(78/ 4)نساء: 

َصاَبَك  هیآ هیبه انسان بر پا ئاتیدر اسناد حسنات به خدا و س ییو عالمه طباطبا هیمیتابن دگاهید .4
َ
ا أ مَّ

ْن  ه  م 
َن اللَّ ن َس  َحَسَنٍة َفم  َصاَبَك م 

َ
ن َئةٍ یَو َما أ َك  َفم   دارد؟ یزاتیتما و اشتراکات چه ،نَّْفس 

 یشناس مفهوم -2
 م.یح دهیرا توض« ئهیس»و « حسنه»قبل از شروع به بحث، مناسب است دو واژه 

 حسنه -2-1
 هر انگریب ( و116ص، 13ج، 1414 منظور،)ابن ئهیضد س لغت در «ن س ح» شهیر از «حسنه» واژه

« حسنه»(. واژه 235ص، 1412 ،یو مسرت انسان شود )راغب اصفهان یحالخوش موجب که است یزیچ
 کهشود؛ چنانال خارجی میافع و یاخالق ،اعتقادی یهاحوزه شاملدارد و  عییی وسامعن یدر فرهنگ قرآن

( را 114/هود؛ 95تمام مواهب مادی و معنوی )اعراف/ واست  و خوبی ریهر گونه خشامل  گر،ید یسو از
در فرهنگ « حسنه»واژه  :گفت توانیم یبندجمع کی در(. 235، ص1412 ،یراغب اصفهان) ردیگیدر بر م

، 1420 ،یرازفخر) ندینعمت و امور خوشا یگرید وطاعت  یکی :رودیم کار هب معنا دو در کمدست ،قرآن
 .(153 و 137صص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن /145ص، 10ج
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 ئهیس -2-2

 درو  (298ص ،1ج، 1405 ،یومیفاست ) یزشت یدر لغت به معنا ،«ء ی س» شهیر از «ئهیس» واژه
 ؛193 /3: گناه )آل عمران یکی: (188ص، 10ج ،1420 ،یرازفخررفته است ) کار هب معنا دو به قرآن فرهنگ

 یهایها و سختاز عذاب ،اتیاز آ یدر برخ .انسان طبع با مینامال امور و ایبال یگریو د (160 /6: انعام
 .(131-130 و 95-94 /7: شده است )اعراف ریتعب ئهیهشداردهنده به س

 هیمیتابن شهیبه خدا و انسان در اند ئاتیاسناد حسنات و س -۳
 یله مباحثسلس فه،یشر هیدو آ نیا هیبه خدا و انسان بر پا ئاتیاسناد حسنات و س نحوه انیب در هیمیتابن

 «ئةیو الس الحسنة» نامهب یدر قالب رساله مستقل ،یو یفتاو همجموع در هانموده که عالوه بر درج آن عرضه
 .شودیم آورده لیذضمن مطالب  یو دگاهید یهامؤلفه .است دهیگرد منتشر زین

 اتیآ یشناسمخاطب -3-1
ُکلٌّ  فهیشر هیآ مخاطب باشد؛ داشته اتیآ مفاد فهم در یادیز نقش تواندیم اتیآ مخاطب شناخت

ه  
ْند  اللَّ ْن ع  ْن نمودند:  کیتفک ئاتیس و حسنات اسناد انیم که اندیهمان کسان ،(78 /4: )نساء م  َو إ 

ْبُهْم َحَسَنٌة  ْبُهْم َس یُتص  ْن ُتص  ه  َو إ 
ْند  اللَّ ْن ع  ه  م  َك یَئٌة یُقوُلوا هذ  ْند  ْن ع  ه  م   نانیا کهنیدر ا (.همان) ُقوُلوا هذ 

 ،یقرطب) دانندیم منافقان را هاآن مفسران یبرخ .دارد وجود نظراختالف مفسران انیم بودند، یکسانچه 
، 1، ج1410 ،یعربابن) انندیهودیاز  یاز مفسران، گروه گرید یبه باور برخ ی، ول(284، ص5ج، 1364

، 1420 ،یرازفخر) دانندیم انیهودیاز  یاز منافقان و گروه یرا گروه هاآن زیمفسران ن یبرخ ؛(525ص
اور ب نیبر ا ،مفسران دگاهید نقل از پس هیمیتابن ان،یم نیدر ا .(347، ص1، ج1416 ،ینسف /145، ص10ج

 نافقانم به مربوط ،رونیازا .شودیم مربوطاست که به مسأله جهاد  نیشیپ اتیآ اقیدر س اتیآ نیا است که
 انرافک شامل یاول قیطر به باشد، منافقان شامل یوقت حال، نیا با شود؛یم هااست که امر جهاد شامل آن

 .(137-136صص، 14ج، 1997 ه،یمیتبن)ا خواهد شدنیز 

 اتیآ نیا در ئاتیس و حسنات یشناسصداقم -3-2 
نعمت» یکیدر فرهنگ قرآن دو معنا دارد:  «ئهیس»و « حسنه»واژه  گذشت، یشناسواژه در چهآن مطابق

 یشناسمصداق جنبه از(. اکنون 145ص، 10ج، 1420 ،یرازفخر) یو معاص طاعات یگرید ،«ایبال» و «ها
مقصود  معنا دو هر زین بحث مورد اتیآ در که شودیم مطرح پرسش نیا ات،یآ نیدر ا ئاتیحسنات و س

 دهیبرگز اهدگیسپس د ،نموده نقل را مفسران یهادگاهینخست د پاسخ، در هیمیتابن ها؟از آن یکیتنها  ایاست 
 هانعمت خصوص ه،یدو آ نیدر ا «ئهیس»و « حسنه»مفسران، مقصود از  یبه باور برخ .دینمایم مطرحخود را 

 مقصود ان،مفسر از گرید یبرخ باور به کهچنان ؛ندندیناخوشا امور و ندیخوشا امور ب،یترت بهکه  استیو بال
 ،یرازفخر /264، ص3تا، جیب ،یطوس) است انسان افعال شمار در که است یمعاص و طاعات آن، از

 .(139-138صص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن /145ص، 10ج، 1420
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 اقیس و شودیم «ایبال»و  «هانعمت» شامل شکیب اتیآ نیا در «ئهیس» و «حسنه» واژه ه،یمیتابن باور به
 فعالا ای دارداختصاص  «ایبال»و  «هانعمت» به ایاست که آ نیدر ا بحثاما بر آن داللت دارد؛  زین اتیآ نیا

مجموعه  از (.137، ص14ج ،1997 ه،یمیت)ابن شودیم شامل زین را( یمعاص وانسان )طاعات  یاریاخت
 «هئیس»و  «هحسن»مقصود از  صورت که نیبه ا ؛است نموده کیتفک هیدو آ نیا انیم که دیآیبر م یوسخنان 

بعد، افعال  هیدر آاین دو واژه  کهیدرحال ،(146ص ،همان)است  «ایبال»و  «هانعمت»اول، خصوص  هیدر آ
 .(153 و 137ص ،همان) ودشیم شامل زین را (یمعاص وانسان )طاعات  یاریاخت

ه  کُ » هیبر پا خدا به ئاتیس و حسنات اسناد -3-3
ند  اللَّ ْن ع   «لٌّ مِّ

ه   فهیشر هیآ هیپا بر
ْند  اللَّ ْن ع   به خدا اسناد دارند. ئاتیو س حسنات ،(78 /4: )نساء ُقْل ُکلٌّ م 

و  «هانعمت» خصوص ه،یآ نیا در ئاتیس و حسنات از مقصود ه،یمیتابن به باورهمانطور که گفته شد، 
 انبج از هانعمت ؛است دهیگرد کیتفک «ایبال»و  «هانعمت» انیم ه،یآ نیا در اساس، نیا بر .است «ایبال»

ْبُهْم َحَسَنٌة : اندشده قلمداد )ص(امبریپ جانب از ایبال و خدا ْن ُتص  ْبُهْم یَ إ  ْن ُتص  ه  َو إ 
ْند  اللَّ ْن ع  ه  م  ُقوُلوا هذ 

َك یَ َئٌة یَس  ْند  ْن ع  ه  م   آنان که است )ص(امبریپ یشخص اوامر بالیا همان ،منافقانپندار  به .(همان) ُقوُلوا هذ 
اگر از جانب خدا  رایز ،است )ص(امبریبلکه از جانب خود پ ،ستیاز جانب خدا ن اوامر نیا پنداشتندیم

 پندار نیا. (146-145صص، 14ج، 1997 ه،یمیت)ابن ندارد یرا در پ ییایبال نیچن یاله اوامربود، اطاعت 
ذا جاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة قاُلوا : گفتندیم )ع(یموس حضرت به خطاب که است لیاسرائیبن پندار بسان آنان َفإ 

ه  ْبُهْم َس  َلنا هذ  ْن ُتص  ُموسییطَّ یَ َئٌة یَو إ  مقصود از  ،اساس نیبر ا (.131 /7: )اعراف...َو َمْن َمَعه ُروا ب 
 َك ْند  ْن ع  ه  م   نیبلکه مقصود ا ؛است )ص(امبریپ ا،یبال جادکنندهیا که ستین نیا (،78/ 4: )نساء هذ 

 .(146ص، 14ج، 1997 ه،یمیت)ابن است )ص(امبریپ یشخص یهادستور جهیدر نت ،ایاست که نزول بال
 دستور زین )ص(امبریپ اوامرمعنا که  نیبه ا ؛داندیم خود جانب از را همه ،پندار آنان نیا پاسخ در خدا
از جانب  هاتمام دستور (.149 و 146ص ،همان) دیگوینم یزیچ خودش جانب از )ص(امبریپ و خداست

مؤمنان  حال، نیبا ا ؛ندارد یرا در پ یو سعادت اخرو ریجز خ یزیچ زین یاله اوامرخداست و اطاعت از 
 اوامراطاعت  جهینت ا،یبال نیا .رسدیم هاآن به ییایبال و رندیگیم قرار ابتال مورد شانبه سبب گناهان یگاه

 .(148ص ،همان) هاستآنگناهان خود  جهیبلکه نت ،ستین )ص(امبریپ یشخص
هر  –را  ندیو امور ناخوشا ایمحض است، چگونه بال ریخ کهخداوند  :شودیم مطرح پرسش نیا اکنون

 کیتفک ایبال شناسانهیهست جنبه دو انیم ،پاسخ در هیمیتابن د؟ینمایم جادیا -امتحان بندگان یبراچند 
 ناداس خدا به شانبودن ریخ جهت از ایبال .ندشر یو از جهت ریخ یاز جهت ایبال و معتقد است که دینمایم

 پرسش نیا به پاسخ در ه،یمیتبه باور ابن .(154ص ،همان) ندارند اسناد اوبه  شاناما از جهت شر بودن ،دارند
 شرور، و راتیخ ،یاله تیخالق گستره به توجه با که باورند نیا بر انیجبرگرا :است مطرح زین گرید دگاهید دو

 /146، ص8ج، 1325 ،یجرجان /217، ص4ج ،1409 ،یتفتازان) ندیخدا مخلوق یهمگ ایبال و هانعمت
 ،ورنیازا .وابسته به اعتبارات شارع است زیحسن و قبح ن ،به باور آنان .(23ص، 13ج، 1997 ه،یمیتابن

 /217، ص4ج ،1409 ،یتفتازان) دینما یخوب نه یو از کارها کندزشت امر  یممکن است به کارها خداوند
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 رایز ،ستیخدا ن دهیباورند که افعال انسان آفر نیبر ا انیمعتزل مقابل، در (.154ص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن
 /249ص، 1422 عبدالجبار، یقاض) است انسان خود دهیآفر بلکه ؛دینماینم جادیخدا افعال زشت را ا

  (.154ص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن
 یاله دلع با انیجبرگرا دگاهید :ستین حیصح دگاهیدو د نیاز ا کیچیه هیمیتابن باور به ان،یم نیا در

م: دینمایم کیتفک بدکاران و کوکارانین انیم متعال خداوند که جاآن است ناسازگار َفَنْجَعُل اْلُمْسل 
َ
َن یأ

م ذ ؛(35 /68: )قلم َن یَکاْلُمْجر  ْم َنْجَعُل الَّ
َ
دَن یأ حات  َکاْلُمْفس  ال  ُلوا الصَّ ْم  یَن ف  یآَمُنوا َو َعم 

َ
ْرض  أ

َ
اْْل

ق ار  یَنْجَعُل اْلُمتَّ  ه،یمیت)ابنبهتان به خداست  جبرگرایان دگاهیاساس، د نیبر ا .(28 /38: )ص َن َکاْلُفجَّ
پرداخته،  اریمسأله جبر و اخت یبه بررس نیز« ةیالنبو السنة منهاج»در کتاب  هیمیتابن (.154ص، 14ج، 1997

-10صص، 3ج ،1406 ه،یمیتابن) .داندیم افعالش در رگذاریتأثرا  انسان ارادهرا نقد نموده و  ییجبرگرا دگاهید
17) 

 توسط که محض جبر. دیگرد رائها «ضیتفو» و «محض جبر» نیب انهیم یدگاهید عنوان به کسب هینظر
 از ممکنات همه واسطهیب فاعل خداوند که بود استوار مبنا نیا بر د،یگرد مطرحق( ۱۲۸) صفوان بن جهم

 نندما انسان به یاراد افعال اسناد ،ندارد هاآن صدور در ینقش چیه انسان و است انسان یاریاخت افعال جمله،
، 8ج ،1325 ،یرا حرکت دهد )جرجان هاشاخه آن باد که یهنگام است درخت یهاشاخه به کیتحر اسناد

 ضیتفو دگاهی(. در مقابل، د3ص، 8ج ،1965 عبدالجبار، یقاض /221، ص4، ج1409 ،یتفتازان /163ص
 ستیداخل ن یاله تیانسان معلول خود انسان است و در قلمرو خالق یمطلب استوار بود که افعال اراد نیبر ا

 با را ییجبرگرا دگاهید که یاشعر ابوالحسن(. 177ص، 8ج ،1965 و /249ص ،1422 عبدالجبار، یقاض)
پرداخت.  «کسب» هیبه ارائه نظر دانست،یم ناسازگار یآسمان کتب انزال و رسوالن ارسال و فیتکال عیتشر

را از اخص صفات حق  تیصفت خالق یو خداست؛ در منحصر جاد،یا و تیخالق سو،کی از ،اوبه باور 
 اطالق که کندیم دیشناسد و تأکیبندگان، مز جمله اعمال و افعال ا ا،یو او را خالق همه اش شماردیم یتعال

 انسان هک است باور نیا بر انیجبرگرا خالف بر گر،ید یسو از .ستین زیجا ،ینحو چیه به انسان، بر خالق
 ار نیضد تیقدرت حادث، مقارن فعل است نه سابق بر آن، و صالح نیا و دارد فعل انجام بر حادث قدرت
نده شده که در ب یجار نیبر ا یاله تسوم، عاد ی. از سوترک تیصالح ای دارد فعل تیصالح ای بلکه ؛ندارد

کند.  جادینباشد، فعل مقدور را مقارن با آن قدرت و اراده ا نیدر ب یمانع یاحداث کند و وقت یاریقدرت و اخت
ِق قدرت قد نیبر ا  علف جادیا در انسان حادث قدرت و است یتعال حق میاساس، فعل انسان منحصرًا متعل َّ

توسط بنده کسب  حال، نی. فعل بنده در مرحله حدوث و بقاء، مخلوق خداست و در عندارد یاثر گونه چیه
درت ق ت. مقصود از کسب، صرفًا مقارناست آن کاسب بلکه ست،ی. بنده خالق و موِجد فعل خود نشودیم

 تا،یب ،ی)اشعر ردیپذیاست که تنها به واسطه قدرت خداوند انجام م یفعل جادیو اراده حادث با خلق و ا
 (. 539-538صص ،1400همو،  /69ص

 ریتقر دندیکوش یاشعر ورانهشیاند و بوده ابهام از یاجبر همواره در هاله هیآن با نظر زیکسب و تما هینظر
 هیز نظرا یریتقر ،یاصول فلسف یاز برخ یریگبهره با یفخرراز ان،یم نیا در. ندینما ارائه آن از یترواضح

از فعل در عبد وجود دارد )قدرت(، نسبت به فعل و ترک حالت  شیآنچه پ ،یوکسب ارائه نمود. به باور 
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 با و است فعل انجام زهیانگ و یداع همان مرجح نیا مرجح است، ازمندیتحقق فعل ن یدارد و برا یتساو
 و قدرت مجموع که داشت توجه دیبا اما ابد؛ییم تیحتم و ضرورت فعل وجود قدرت، به یداع انضمام

 را یداع و قدرت خداوند نیبنابرا .ستوند اخدا مخصوص جاد،یا یمعنا به خلق و خداست مخلوق ،یداع
 شتیعل سو،کی از عبد، حادث قدرت قت،یحق در و شودیم صادر فعل آن، یپ در و دینمایم جادیا انسان در
 نیا بر. است آن یاعداد علت بلکه ،ستین فعل انجام یقیحق علت گر،ید یسو از و گرددیم باز خدا به

 ریتأث ،شماردیم او مخلوق را یداع و قدرت و داندیم خدا در منحصر را تیخالق کهنیا با یفخرراز اساس،
 .(67ص، 13ج و 302، ص17ج، 1420 ،یرازفخر) ردیپذیم زیقدرت بنده در صدور فعل را ن تیو عل

خالفند و جمهور اهل سنت با آن م ستین یرفتنیپذ زین یکسب ابوالحسن اشعر دگاهید ه،یمیتباور ابن به
 عالاف خروجدیدگاه  رایز ،ستین حیصح زین انیمعتزل دگاهید کهچنان(. 14-13صص، 3ج ،1406 ه،یمیتابن)

 .(156 و 154ص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن) است باطل یاله قدرت قلمرو از انسان
 چند مؤلفه دارد: درست دگاهید ه،یمیتابن باور به 

 ایبال .ندرش یجهت از و ریخ یجهت از ایبال .شود کیتفک ایبال شناسانهیهست جنبه دو انیماست  الزم (1
 ،همان)به خدا اسناد ندارند  ،شاناما از جهت شر بودن ،به خدا اسناد دارند ،شانبودن ریاز جهت خ

 .(154ص
 ایرا  ایآمده، بال یکه در فرهنگ قرآن طوربلکه همان ؛میده اسناد خدا به جداگانه طوررا به ایبال دینبا( 2

را به اسبابشان  هاآن ایو  (101 /6: )انعام ؛ٍء یَخَلَق ُکلَّ َش : میدهیم نسبت خدا به مخلوقات قالب در
ْن َشرِّ ما َخَلَق : میدهیماسناد  نَّا ال َنْدر  :میینمایمرا حذف  هافاعل آن ایو  (2 /113: )فلق ؛م 

َ
 یَو أ

ر 
ُ
َشرٌّ أ

َ
َمْن ف  یأ ُهْم َرَشدا   یَد ب  بُّ ْم َر ه  راَد ب 

َ
ْم أ

َ
ْرض  أ

َ
، 14ج، 1997 ه،یمیتابن و نک. 10 /72: )جن اْْل

 .(154ص
 نظام مجموعه به نسبت است، شر موجودات، یبرخ به نسبت چهآن .اندیو شرور امور نسب ایبال (3

 یبرا رش چهاست که آن یهیبد .ردیگ قرار توجه کانون شرور بودن یالزم است نسب ،رونیازا است؛ ریخ یهست
 یامعجزه نبوت نیدروغ انیمدع به خدا کهنیمانند ا ،شودینم صادر خدا از باشد موجودات غالب ای و عموم

 انیراجبرگ دگاهیبه نقد د ،کیتفک نیا هیسا در هیمیتابن (.155 و 18صص ،14ج، 1997 ه،یمیتابن) دیعطا نما
 ستین حیصح پندارند،یم انیجبرگرا که سانآن خدا به بندگان اضالل اسناد کهباور است  نیپرداخته، بر ا

 .(150ص ،همان)

 بعد هیآ هیبر پا انسان به ئاتیس و خدا به حسنات اسناد -3-4
ْند   ریتعب مطابق ْن ع  ه  ُکلٌّ م 

استناد به خدا دارند؛ اما مطابق  ئاتیتمام حسنات و س ،(78 /4: )نساء اللَّ
ْن  وجود دارد: زیتما ئاتیاستناد حسنات و س انیم ،بعد هیآ صاَبَك م 

َ
ه  َو ما أ

َن اللَّ ْن َحَسَنٍة َفم  صاَبَك م 
َ
ما أ

َك یَس  ْن َنْفس   .دینمایم ناسازگار نیشیپ هیآ با ظاهر به که( 79 /4: )نساء َئٍة َفم 
 اقیس و شودیم «ایبال» و «هانعمت» شامل شکیب ،هیآ نیدر ا «ئهیس»و « حسنه» واژه ه،یمیتابن باور به

اختصاص ندارد، بلکه افعال  «ایبال»و  «هانعمت»حال، به  نیاما در عبر آن داللت دارد؛  زین اتیآ نیا
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 نیا بر .(153 و 137ص، 14ج، 1997 ه،یمیت)ابن شودیم شامل زین را (یمعاص وانسان )طاعات  یاریاخت
 ،( به انسانیمعاص و ای)بال ئاتی( به خدا و اسناد سطاعات و هااسناد حسنات )نعمت الزم است ،اساس

 :است قرار نیا از هیمیتابن شهیاند در مدعا چهار نیا یازسموجه .موجه گردد
 است ییابتدا زین یاله یهانعمت .هاستآن کننده جادیا خدا که روستنیاز ا ،خدا به «هانعمت» اسناد -

 .(151 و 131صص ،همان) دینمایعطا م نبه آنا ،دهند انجام ییکوین کار بندگان کهنیا بدون و
 یاله احسان و تیهدا با بندگان، توسط طاعات دادنکه انجام  روستنیاز ا ،خدا به «طاعات» اسناد -

 یبندگان آنان تیهدا یبرا و داده قرار آنان اریاخت در یادراک ابزار و دهیآفر را هاآن وندخدا .شودیم انجام
 .(151ص ،همان) است نموده یارزان آنان یبرا را مانیا نعمت و فرستاده را

 و 131ص ،همان) شودیمگناهان خود انسان نازل  یدر پ ایکه بال روستنیاز ا ،به انسان «ایبال» اسناد -
148). 

 و   بدِ الع   نِب ذ  بِ  إالَّ  ون  ک  ت   الف   ة  ئ  ی  الس   اأم  » :کندیم گناه انسان خود که روستنیاز ا ،انسان به «گناهان» اسناد -
 .(152 و 150صص ،همان) «هفِس ن   نمِ  ه  نب  ذ  

هاز مطالب باال،  یریگبا بهره ،ادامه در هیمیتابن  هیپا بر هک دینمایذکر م ئاتیحسنات و س انیم زیتما ن 
 :دینمایم موجه ئاتیس و حسنات اسناد انیم کیتفک هاآن

 شود؛یم عطا بندگان جانب از کسب بدون یاله یهانعمت (1
 امبران،یپ ارسال انسان، نشیآفر رینظ یاله یهانعمت هیسا در بندگان توسط طاعات دادنانجام  (2

 ابد؛ییم تحقق هانیو مانند ا مانیا بیتحب
 شود؛یحسنات انسان چند برابر جزا داده م (3
 ایبال و خدا به را هانعمت خداشناسان، رو،نیا از ؛اوست یرضا مورد و دارد دوست خدا را حسنات (4

ذ: دهندیم نسبت خود به را ذا َمر ْضُت َفُهَو ... ن  یْهدیَ َفُهَو  یَخَلَقن یالَّ -78 /26: )شعراء ن  یْشفیَ َو إ 
80). 

که تنها از منظر  ئاتیبر خالف س ،دارند اسناد خدا به مطلق طورو به ندیکویحسنات از هر نگاه ن (5
 ند؛هست استناد قابل خدا به شانمانهیحک

 ظلم از ئاتیس کهیدرحال است؛ یاله حکمت و رحمت هاو سرچشمه آن یوجود یحسنات امور (6
ْکر نا َو از هوا سرچشمه شرور است:  یرویو پ رندیگیم سرچشمه جهل و ْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ذ 

َ
ْع َمْن أ َو ال ُتط 

َبَع َهواهُ   ؛(28 /18: )کهف اتَّ
 است؛ ستهیبا یانجام ندادن کارها جهیانسان به گناهان در نت یابتال (7
شکر تام با همراه  دیبا ،رونیازا شود؛یم حاصل یاله یهانعمت هیتنها در سا ،طاعات و حسنات (8

 ئاتیس کهیدرحال ؛است مدح ستهیشا طاعات ریمس در یاله یهاباشد و بنده تنها به سبب استفاده از نعمت
 .است انسان خود هاآن صدور سبب و ستندین مدح ستهیشا

است که انسان  تیواقع نیا یایگو ،گناهان از جانب خود انسان است و اسناد گناهان به خود انسان (9
 .(133-131صص، 14ج ،1997 ه،یمیتابن) باشد داشته یاخرو تام سعادت به یدیام دینبا کارگنه
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 یاهادر ج هیمیتمشهود است، در سخنان ابن کامالً  و دارند گریدکیکه با  یتداخل نیدر ع شده، ادی موارد
 .(151ص ،هماناست ) آمده زین یگرید

 :نخست هیآ هیپا بر خدا به ئاتیس و حسنات اسناد انیم جمع ه،یمیتابن شهیاند در ن،یشیمباحث پ هیسا در
  ه

ْند  اللَّ ْن ع  ه   :بعد هیآ هیپا بر هاآن انیم کیتفک و (78 /4: )نساء ُکلٌّ م 
َن اللَّ ْن َحَسَنٍة َفم  صاَبَك م 

َ
ما أ

ْن َس  صاَبَك م 
َ
َك یَو ما أ ْن َنْفس   نیبر ا ،نخست هیآ است که انیبقابل  صورت نیبه ا ،(79 /4: )نساء َئٍة َفم 

( را ایبال ای و باشد داشته یپ در را هاکه نعمت ییهاآن)اعم از  )ص(امبریپ اوامردارد که تمام  دیتأک تیواقع
 هاآن هب ییایبال و رندیگیم قرار ابتال مورد شانبه سبب گناهان یحال، مؤمنان گاه نیبا ا ؛از جانب خداست

 استهگناهان خود آن جهیبلکه نت ؛ستین )ص(امبریپ یشخص یهادستور اطاعت جهینت ایبال نیا .رسدیم
 زا ب،یترت به ایبالو  گناهانکه  دارد دیتأک تیواقع نیبر ا ،دوم هیاما آ ؛(148ص، 14ج، 1997 ه،یمیت)ابن

 و 131ص ،همان) (ای)بال شودیگناهان خود انسان نازل م یدر پ ای و)گناهان(  است انسان خود جانب
 جانب از کالً  ای)طاعات( و  شودیم انجام خدا یهانعمت هیسا در ای هانعمت و طاعات کهیدرحال ؛(148

 گونهچیه هاآن انیم و است متفاوت کامالً  هیآ دو نیا امیپ ،نیبنابرا .(151ص ،همان) (ها)نعمت خداست
 .ندارد وجود یناسازگار

 ییطباطبا عالمه شهیبه خدا و انسان در اند ئاتیاسناد حسنات و س -4
 .شودیارائه م لیذضمن موارد  زین ییعالمه طباطبا دگاهید یهامؤلفه

 اتیآ یشناسمخاطب -4-1
ْبُهْم َحَسَنٌة  ندگانیگو ،ییباور عالمه طباطبا به ْن ُتص  ْبُهْم َس یَ َو إ  ْن ُتص  ه  َو إ 

ْند  اللَّ ْن ع  ه  م   َئةٌ یُقوُلوا هذ 
َك یَ  ْند  ْن ع  ه  م  را منافقان  هاآن مفسران یبرخ چهگر ،ندهست مانیاالفیضعمؤمنان  ،(78 /4: )نساء ُقوُلوا هذ 
 یجمع و( 525، ص1، ج1410 ،یعربابن) انیهودیاز  یگروه ،ی( و برخ284، ص5ج، 1364 ،یقرطب)
 ،ینسف /145، ص10، ج1420 ،یرازفخر) دانندیم انیهودی از یگروه و منافقان از یگروه را هاآن زین

 ،ییباطباط) داندیم هیآ اقیس با ناسازگار و متکلفانهرا  هادگاهید نیا ییطباطبا عالمه(. 347، ص1، ج1416
 زیسخن ن نیا ندگانیگو ن،یشیپ اتیبا آ هیآ نیا اقیبر اساس وحدت س ،یو. به باور (8ص، 5ج، 1411
سخن را با زبان حال  نیامر به نماز، زکات و جهاد متوجه آنان شد و ا ،نیشیپ اتیاز مؤمنانند که در آ یگروه

 .(7ص ،همانقال خود اظهار نمودند )زبان  ای

 اتیآ نیا در ئاتیس و حسنات یشناسصداقم -4-2
سن» شهیواژه حسنه از ر ،ییطباطبا عالمه باور به سان ان ییبایگرفته شده که مصداق روشن آن، ز« ح 

 با هاآن یسازگارصورت انسان و  ،ژهیوبه ،گریدکی با انسان یاعضا نسبت بودنمتناسب گرانیاست که ب
با  داده شده و میتعم زین یاعتبار میو مفاه یمعنا در حوزه امور اجتماع نیا ،سپس .است انسان یعیطب هدف

معنا در حوزه حوادث  نیدر ادامه، ا .اندشده متصف حسن به ،یاجتماع اهداف با هاآن یتوجه به سازگار
ن»دارد،  یبا اهداف انسان سازگار که یاجتماع حوادث از چهداده شده و آن میتعم زین یخارج س  قلمداد  «ح 
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 و امور وصف انسان، اهداف با هاتناسب آن زانیم ثیاز ح «ئهیس» و «حسنه» ل،یتحل نیا مطابق. شودیم

 یاهنگرش وتناسب حوادث با اهداف  زانیممکن است بر اساس م ،نیبنابرا ؛رندیگیم قرار یخارج افعال
 ستا ممکن کهچنان ؛«ئهیس» ،یگرید بخش یبرا و باشد «حسنه» هاانسان از یبخش یبرا یاحادثه ،فرادا

 .(11-9صص ،همان) باشد «ئهیس» یگرید عنوان با و «حسنه» عنوان، کی با و منظر کی از یاحادثه
 در هک است نکته نیا یایگو ئات،یس و حسنات اسناد یسازدر موجه ییطباطبا عالمه اناتیب مالحظه

 .(9ص ،همان) است یوکانون توجه  «ایبال» و «هانعمت» ،مبحث نیا

ه  » هیپا بر خدا به ئاتیس و حسنات اسناد -4-3
ْند  اللَّ ْن ع   «ُکلٌّ م 

ْند   فهیشر هیآ هیپا بربه خدا  ئاتیو سحسنات اسناد  یسازموجه یبرا ییطباطبا عالمه ْن ع  ُقْل ُکلٌّ م 
ه  

ذ رینظ یاتیاساس آ برو  شناسانهیهست نگاه با که بردیبهره م یقرآن اصل نیا از ،(78 /4: )نساء اللَّ  یالَّ
ْحَسَن ُکلَّ َش 

َ
سن  یمساو یهست ،(7 /32: )سجده ٍء َخَلَقهُ یأ . ندهست حسن ناگدیهمه آفر و استبا ح 

ُق ُکلِّ َش است:  زیخالق هر چخداوند متعال  ُکْم خال  بُّ ُه َر ُکُم اللَّ  دگانشیو همه آفر (۶۲)غافر/ٍء یذل 
ذ: کوستین ْحَسَن ُکلَّ َش  یالَّ

َ
 نیاز ا هادهیتمام آفراصل،  نیاساس ا بر .(7 /32: )سجده ٍء َخَلَقهُ یأ

 ییبایحسن و زنگرش،  نیبا ا .ندیبایحسن و ز اند،شده صادر محض ریخ از و اندیاله ذاتجهت که مخلوق 
 و 103 و 19صص، 1ج، 1411 ،یی)طباطبا رمدار حسن استیچنان که خلقت دارمدار خلقت است، همیدا
 شودیم انیبصورت  نیبه ا ،«ئهیس»و  «حسنه» یاز معنا نیشیپ لیتحل هیبر پا یاصل قرآن نیا (.12، ص5ج
تمام اجزا با  زین یدر جهان هست .نسبت به اهداف مورد نظر است ءیش یاجزا یحسن، سازگار یمعنا که

 به رساندن یراستا در هاآن همه و ندارد وجود یناسازگار گونهچیه هاآن انیم و دارند تام تناسب گریدکی
(. 12، ص5ج ،همان) دهندیم انجام یخوبنقش خود را به ،گرفته قرار خود مناسب یجا در نظر مورد اهداف

 اندش، حسنهنگر نیبا ا ئاتیبه خدا اسناد دارند و س شناسانهیهست نگاه با زین ئاتیس ل،یتحل نیا اساس بر
 .(همان) باشند ئهیس ،یگرید نگرش با است ممکن چهگر

ه   جمله ،ییطباطبا عالمه باور به
ْند  اللَّ ْن ع   نکته نیا گرانیب سو،کیاز  ،(78 /4: )نساء ُقْل ُکلٌّ م 

 ،ییطباطبا) اندحسنه نگرش، نیا با ئاتیس و دارند اسناد خدا به شناسانهیبا نگاه هست زین ئاتیس که است
 تنها ،ایبال و هانعمت از اعم حوادث تمام که است تیواقع نیا گرانیب گر،ید یاز سو .(12، ص5، ج1411

 هب هاآن یو اسناد صدور زندیم رقم را هاآن که خداست فقطو  دارند قرار یاله ریو تدب تیتحت قلمرو فاعل
 .(8، صهمان) ستین حیصح -است فهیشر هیآ نیا مخاطبان نظر مورد که )ص(امبریپ یحت -رخدایغ

 بعد هیآ هیپا بر انسان به ئاتیس و خدا به حسنات اسناد -4-4
ْن ما  فهیشر هیآ هیبه انسان بر پا ئاتیو س به خدا حسنات اسناد ییطباطبا عالمهمنظر  از صاَبَك م 

َ
أ

ْن َس  صاَبَك م 
َ
ه  َو ما أ

َن اللَّ َك یَحَسَنٍة َفم  ْن َنْفس   نیشیپ هیبا آ نیآغاز نگاه در که (79 /4: )نساء َئٍة َفم 
 فهم زانیم توجه به قلت باآن است و  حیبلکه توض ؛ستین ناسازگار نیشیپ هیآ با تنها نه ،دینمایناسازگار م

 ،رستادهف )ص(امبریرا خطاب به پ هیآ و ندانسته خطاب ستهیشا را هاآن متعال خداوند ،نیشیپ هیآ ندگانیگو
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در مورد  کهبل ؛ندارد )ص(امبریپ به یاختصاص که است شناسانهیهست حکم کی گرانیب هیآ نیاما در واقع، ا
و خطاب داردجامعه اصالت  ،ییبه باور عالمه طباطبا رایز ،است یجار جامعه مورددر  یو حت هاتمام انسان

 .(14 و 8، ص5، ج1411 ،ییطباطبا) دارد یانسان افراد یورا یقتیحق و است ریپذ
که  «ییبایو ز نشیآفر یسانهم» یقرآن اصل هیبر پا اسناد حسنات به خدا ،ییطباطبا عالمه شهیاند در

سنات به اسناد ح»تقابل  گر،ید یاز سو .است سازگار کامالً  زین نیشیپ هیآ با وه گذشت، کاماًل موجَّ  ترشیپ
، به خدا اسناد ندارد ئاتیکه س طورهمان که است قتیحق نیا گرانیب ،«به انسان ئاتیاسناد س»با « خدا

که  بردیم بهرهنکته  نیا از ،تیواقع نیا یسازموجه یبرا ییبه انسان اسناد ندارد. عالمه طباطبا زیحسنات ن
 ،نیبنابرا .ندارد یاستقالل تیو فاعل جادیقدرت بر ا یدر عالم هست یموجود چیه ت،یدر خالق دیتوح هیبر پا

 .ردیپذیخدا به انسان سامان م یخدا و دادن قدرت از سو کیتمل هیتنها در سا ،انسان توسط حسنات جادیا
 .(15، ص5ج و 104ص، 1ج ،همان) تخداس هاآن یواقع جادکنندهیا و یقیحق فاعل رو،ازاین
ْن َس  هیآ ادامه د،ینمایم ناسازگار نیشیپ هیآ با جانیا در چهآن  صاَبَك م 

َ
َك یَو ما أ ْن َنْفس  : )نساء َئٍة َفم 

آن  هیبه توج ییکه عالمه طباطبا است «انسان به آن اسناد»و  «خدا به ئاتیس اسنادعدم»بر  یمبن ،(79 /4
. یاسهیمقا نگرش و شناسانهیهست: نگرش اندیاز دو منظر قابل بررس ئاتیس ،یوباور  به .پرداخته است

 اندنگرش، حسنه نیبا ا ئاتیو س دارند اسناد خدا به -گذشت کهچنان– شناسانهیهست نگرش با ئاتیس
 ،میبسنج گریدکیبا  یو درون یاسهیبا نگرش مقاحوادث را  یوقتاما  ؛(12، ص5، ج1411 ،یی)طباطبا

 نیا در یبرخ و شودیم دهینام «حسنه» و ردیگیرساندن انسان به اهدافش قرار م جهتدر  هاآن از یبرخ
 نیا با اتئیس قتیدر حق یوقت رایز ،به خدا اسناد ندارند ،نگرش نیبا ا ئاتیس .است «ئهیس» و ستین ریمس

 که،نیا حیتوض. گرددیمبر یامور عدم از یابه مجموعه ،نگاه نیبا ا ئاتیس که میابییمدر م،یینما تأمل نگرش
 ظرن مورد اهداف به هارساندن آن زانیم هیبر پا ،«ئهیس» و «حسنه» به حوادث اتصاف ،گذشت چهآن مطابق
-آن اهداف جهتدر  موجودات یبرخ به نسبت شود،یم نازل خدا جانب از یاحادثه یوقت ،رونیازا .است

اهداف  جهتاز موجودات، در  گرید یاما ممکن است نسبت به برخ ،است «حسنه» هاو با توجه به آن هاست
 خداوند هک گرددیمبر تیواقع نیا به ،موجودات از دسته نیا به نسبت حادثه نیا «بودِن  ئهیس» .نباشد هاآن

. شودیم دهینام ئهیس ،«جود امساک» نیهم و است ننموده نازل هاست،اهداف آن جهت در را چهآن متعال
 نشیآفر حوزه در چهآن ست؛ین نشیآفر ازمندین که است یعدم امور سنخ از جود امساک گر،ید یاز سو

 .(16-13صص، همان) است یوجود امور سلسله گنجد،یم
 «هئیس بودنیعدم» بر زین اریمباحث جبر و اخت سلسلهدر  ،بقره سوره 26 هیآ لیذ در ییطباطبا عالمه

 یاهسیمقا نگرش با و است ینسب یامر سو،کیحوادث از  یبودن برخ ئهیس که شودیم ادآوری نموده، دیکتأ
به خدا  ث،یح نیو از ا شودیم انتزاع نعمت فقدان از که است یعدم یامر گر،ید یسو از و شودیم حاصل

 ورشر بودن یعدم یبه بررس زین شیخو یدر سلسله مباحث فلسف یو (.104، صهمان) ستیقابل استناد ن
 .(1197ص، 4ج، 1385 ،ییطباطبا) است پرداخته

 اراده» اصلاز  ،نهیزم نیو در ا پردازدیم انسان به ئاتیس اسناد یسازبه موجه ،ادامه در ییطباطبا عالمه
 ئهیس و به اراده او وابسته است و نسبت به انسان، کامالً  یدر حوزه عالم هست ایسلسله بال .بردیم بهره «انسان
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 اساس بر اریز ،است انسان یوجود تیظرف گرانیب گردد،یمبر «جود امساک» به نیشیپ لیتحل هیپا بر که
ماء  ماء  َفساَلْت  فهیشر هیکه برگرفته از آ« قابل تیو ظرف یاله ضیف یسانهم» یقرآن اصل َن السَّ ْنَزَل م 

َ
أ

ْود  
َ
هایأ َقَدر   .قابل است تیظرف زانیوابسته به م جود و امساک آن کامالً  یاعطا ( است،17 /13: )رعد ٌة ب 

، 5، ج1411 ،یی)طباطبا است انسان یوجود تیظرف بودن نییپا گرانیو امساک وجود، ب اینزول بال
 .(14-13صص

ه   فهیشر هیآ انیم ل،یتحل نیا مطابق
ْند  اللَّ ْن ع  ْن  بعد هیآ و (78 /4: )نساء ُکلٌّ م  صاَبَك م 

َ
ما أ

ه  َو ما 
َن اللَّ ْن َس َحَسَنٍة َفم  صاَبَك م 

َ
َك یأ ْن َنْفس   .ندارد وجود یناسازگار گونهچیه ،(79 /4: )نساء َئٍة َفم 

 ییطباطبا عالمه و هیمیتابن دگاهید یابیارز  و سهیمقا -5
 یافتراقات و اشتراکات خدا، و انسان به ئاتیس و حسنات اسناد نحوه در ییو عالمه طباطبا هیمیتابن دگاهید

 .شودیم آورده لیذضمن موارد  هاآن یابیارز و سهیمقا که دارند گریدکی با

 اتیآ یشناسخاطبم یابیو ارز  سهیمقا -5-1
 انیهودینخست،  هیآ ندگانیدارند که گو اشتراک گریکدینقطه با  نیدر ا ،ییطباطبا عالمه و هیمیتابن

بناکه امر به جهاد متوجه آنان است ) اندیهمان کسان هیآ نیا ندگانیگو ات،یآ اقیبر اساس س رایز ،ستندین
 نیا ،هیمیتابنباور  هحال، ب نیبا ا .(7، ص5، ج1411 ،ییطباطبا /137-136صص، 14ج، 1997 ه،یمیت
 امر هک است منافقان به مربوط رو،نیا از ؛شودیم مربوطاست که به مسأله جهاد  نیشیپ اتیآ اقیدر س اتیآ

 ه،یمیت)ابن خواهد شد کافرانشامل  یاول قیشامل منافقان باشد، به طر یوقت ،البته .دگردیم هاآن شامل جهاد
 که داندیاز مؤمنان م یسخن را گروه نیا ندگانیگو ،ییعالمه طباطبا اما ؛(137-136صص، 14ج، 1997

 یریگبهره (.7ص، 5ج، 1411 ،ییامر به نماز، زکات و جهاد متوجه آنان شده است )طباطبا ،نیشیپ اتیآ در
 نیا یشناسفارغ از مخاطب دارد، تیاهم انیم نیا در چهآن .است دگاهید دو نیا مشترک نقطه اقیس نهیقر از
 زین)ص( امبریپ گرفتن قرار مخاطب یمطرح شده و حت اتیآ نیاست که در ا یاینیسلسله احکام تکو ات،یآ

ک نآبر  زین ییکه عالمه طباطبا ندارد یتیخصوص راستا پس  نیدر هم زین یفخرراز (.8ص ،هماندارد ) دیتأ
 تیسبب را مانع تمسک به عموم تیخصوص رفته،یرا نپذ قیمصاد نیبه ا هیاختصاص مفاد آ ها،دگاهیاز نقل د
ک هیمفاد آ بودنیو بر کل داندیلفظ نم ة  » ریتعب . از نظر او،دینمایم دیتأ ن  س  ْم ح  ِصْبه  شامل تمام حسنات « و  ِإن ت 

ْم س  » ریو تعب ِصْبه  ة  یِإن ت   .(145، ص10، ج1420 ،یرازفخر) شودیم ئاتیسشامل تمام  «ئ 

 ئاتیس و حسنات یشناسمصداق یابیو ارز  سهیمقا -5-2
 ،ییباطباط عالمه و هیمیتابن دگاهید مشترک نقطه ه،یدو آ نیدر ا ئاتیحسنات و س یشناسمصداق حوزه در
است که به باور  نیدر ا ،دگاهیدو د نیاختالف ا .استیبال و هانعمت به نسبت ئاتیس و حسنات شمول

، 1997 ه،یمیت)ابناست  «ایبال»و  «هانعمت» خصوص اول، هیآ در ئاتیس و حسنات مصداق ه،یمیتابن
 ،همان) شودیم زی( نیمعاص وانسان )طاعات  یاریبعد، شامل افعال اخت هیدر آ کهیدرحال ؛(146ص، 14ج
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 است، یومبحث کانون توجه  نیدر ا چهکه آن دهدیم نشان زین ییعالمه طباطبا سخنان(. 153 و 137ص
 .(9ص، 5ج، 1411 ،یی)طباطبا است «ایبال» و «هانعمت»

 در مورد ،در فرهنگ قرآن ئهیس و حسنه واژه ،شکیب توجه داشت که دیبا ،دگاهید دو نیا یابیارز در
 : شودیاشاره م نمونه چند به کهرفته است  کار هب زین یطاعات و معاص

 َّالس ها َو َمْن جاَء ب  ْمثال 
َ
اْلَحَسَنة  َفَلُه َعْشُر أ ْثَلها ْجزییُ َئة  َفال یَمْن جاَء ب  الَّ م    ؛(160 /6: )انعام إ 

 اْلَحَسَنة  َفَلُه َخ ْنهایَمْن جاَء ب    ؛(89 /27: )نمل ٌر م 
 اْلَحَسَنة  َفَلُه َخ ْنها َو یَمْن جاَء ب  السَّ ٌر م  ذیُ َئة  َفال یَمْن جاَء ب  ُلوا السَّ یْجَزی الَّ الَّ ما کانُ یَن َعم  وا ئات  إ 

  (.84 /28: )قصص ْعَمُلوَن یَ 
ما  استفاده شده است: «اصابه» واژه از ،بحث مورد اتیآ در که است تأمل انیشانکته  نیا ،انیم نیا در

ه  َو ما 
َن اللَّ ْن َحَسَنٍة َفم  صاَبَك م 

َ
ْن َس أ صاَبَك م 

َ
َك یأ ْن َنْفس   یمعنا به «اصابه» واژه. (79 /4: )نساء َئٍة َفم 

بلکه گفته  ،«الصدق یأصابن»: شودینم گفته و رودینم کار هب یاریاخت افعال مورد در و است «برخورد»
تره واژه، گس نیبا توجه به ا ،نیبنابرا .است یاریاخت ریمختص امور غ ،«اصابه» واژه. «صدقت»: شودیم

 ندیناخوشا امور و ندیخوشا امور ب،یترت به هاو مقصود از آن گرددیمتنگ  «ئهیس»و « حسنه»واژه  یمفهوم
دو واژه و  نیا یگستره مفهوم یضمن ادعا یفخرراز .است «هیبل» و «نعمت» واژه دو با یمساو که است

 زین یمعاص و طاعات مورد در که نموده هیتوج گونهنیاواژه اصابه را  ،یمعاص و طاعات به نسبت هاشمول آن
 فرضشیبا پ ،پاسخ نیا که است یهیبد. (146ص، 10ج، 1420 ،یرازفخر) رودیم کار هب واژه نیا

 نیا بر ییایگو شاهد زینقرآن  اتیو بر آن مبنا استوار است. مالحظه آ دارد یخوانهم یراز فخر ییجبرگرا
 نچوهم یاز الفاظ رفته، کار هب تیمعص و طاعت یمعنا به «ئهیس» و «حسنه» واژه جا هر که است تیواقع
  اْلَحَسَنة السَّ  و َمْن جاَء ب   مورد چیه در و شده استفاده هانیا مانند و (160 /6: )انعام َئة  یَمْن جاَء ب 
 و حسنه ه،یمیتابن دگاهید رغمیعل رسدیم نظربه ح،یتوض نیا هیپا رب .است نشده گرفته بهره «اصابه» واژه از
 .شودینم یمعاص و طاعات شامل و است «هیبل» و «نعمت» گرانیب ،اتیآ نیا در ئهیس

آن نکته  .شودیممسأله روشن  نیدر مورد نحوه طرح ا زین یگرینکته مهم د ،حاتیتوض نیا در تأمل با
 یررسب« و شرور راتیخ اسناد» قالب در را بحث مورد اتیآ ،ینیامام خم رینظ ورانشهیاند یاست که برخ نیا

 کهنیبا ا ن،یشیپ حاتیمطابق توض (.244، ص1396 ،یلیاسماع /39-38صص، 1421 ،ینیخم) انددهکر
 است و طاعات و« شر»و  «ریخ»واژه  یصداقم گستره از ترعیوس «ئهیس»و « حسنه»واژه  یصداقم گستره
وجود دارد که مقصود از  یانهیقر فه،یشر هیآ در ،یصداقگستره م نیدر کنار ا شود،یم شامل زین را یمعاص

 ستا «اصابه» واژه نهیقر آن .زندیم صیتخص «ایبال»و  «هانعمت» بهمورد بحث را  اتیدر آ ئهیحسنه و س
 اسناد» مسأله به اتیآ نیدر ا «ئاتیاسناد حسنات و س» مسألهبرگشت  سرَّ  جانیا از .گذشت حشیکه توض

  .دینمایم دفاع قابل ینیخم امام دگاهید و گرددیم روشن «شرور و راتیخ
که  باور است نیو شرور بر ا راتیبا خ ئاتیحسنات و س وندیضمن پ ینیامام خمتوجه است که  انیشا

 یقیاسناد حق« شرور»اما  ،به ممکنات دارند یبه خداوند متعال دارند و اسناد مجاز یقیاسناد حق «راتیخ»
 نیا هیدر سا ینیامام خم. (39، ص1421 ،ینی)خم به خداوند متعال دارند یبه ممکنات داشته و اسناد مجاز
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ند  اللهُقْل کُ  فهیشر هیصورت که آ نیبه ا دینمایمورد بحث جمع م اتیآ انیچهار اصل، م ْن ع   لٌّ مِّ
صورت که هم شامل اسناد  نیا ست بهوند او شرور به خدا راتیناظر به مطلق اسناد خ ،(78 /4: )نساء

 هیاست که آ یدر حال نی. اردیگیشرور به خدا را در بر م یو هم اسناد مجاز شودیبه خدا م راتیخ یقیحق
ه   فهیشر

َن اللَّ ْن َحَسَنٍة َفم  َصاَبَك م 
َ
ا أ ن َس  مَّ َصاَبَك م 

َ
ك َئةٍ یَو َما أ ن نَّْفس  اسناد  تیفی( ک79 /4: )نساء َفم 

به  یقیاسناد حق« شرور»به خدا دارند و  یقیاسناد حق« حسنات»صورت که  نیبه ا دهدیرا شرح م نیشیپ
ز نخست ا هیبدان توجه نموده است: آ ینیاست که امام خم یانهیقر ه،یدو آ نیدقت در اسلوب ا .دارندانسان 

ند  اللهکُ  ریتعب ْن ع  شرور  یاسناد است و اسناد مجاز ( بهره برده که متناسب با مطلق78 /4: )نساءلٌّ مِّ
هِ »...  ریاز تعب یبعد هیاست که آ یدر حال نیسازگار است؛ ا تیعند ریبا تعب زیبه خدا ن ِمن  الل  ِمن و   ف   ... ف 

ْفِسك  (.249ص، 1396 ،یلیاسماع /40، ص1421 ،ینیاست )خم یقیبهره برده که متناسب با اسناد حق« ن 

 اول هیآ هیپا بر خدا به ئاتیس واسناد حسنات  یابیو ارز  سهیمقا -5-3
ْند   فهیشر هیآ هیبه خدا بر پا ئاتیدر اسناد حسنات و س ییو عالمه طباطبا هیمیتابن دگاهید ْن ع  ُقْل ُکلٌّ م 

ه  
 انیم ایالزم است در مورد بال سو،کی از که دارند اشتراک گریدکینقطه با  نیدر ا ،(78 /4: )نساء اللَّ

اد دارند و به خدا اسن ،شناسانهیبا نگاه هست ایبال .گردد کیتفک یاسهیمقا نگرش و شناسانهینگرش هست
 یاز سو .(154ص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن /12، ص5، ج1411 ،یی)طباطبا اندنگرش، حسنه نیبا ا ئاتیس
 ایبال .دنشرَّ  یجهت از و ریخ یجهت از ایبال: است ینسب یحوادث، امر یبرخ بودنهیبه باور هر دو، بل گر،ید

، 1997 ه،یمیت)ابنبه خدا اسناد ندارند  ،شاناما از جهت شر بودن ،دارند اسناد خدا به شانبودن ریخ جهت از
 .(16-13صص، 5، ج1411 ،ییطباطبا /154ص، 14ج

ُقْل ُکلٌّ  هیآ ه،یمیتبه باور ابن که است نیا در گاهدیددو  نیاختالف ا اشتراک، نقطه دو نیا کنار در اما
ه  

ْند  اللَّ ْن ع   رغمیکه عل دهدیم نشان را تیواقع نیاست و ا «عیتشر»ناظر به حوزه  ،(78 /4: )نساء م 
 یو سعادت اخرو ریجز خ یزیچ زین یاله اوامراز جانب خداست و اطاعت از  هادستور تمام فقان،امن پندار

 هاآن به ییایبال و رندیگیم قرار ابتال مورد شانگناهان سبب به یگاه مؤمنانحال،  نیبا ا ؛ندارد یرا در پ
آن گناهان خود جهیبلکه نت ؛ستین )ص(امبریپ یشخص یهادستور ازاطاعت  جهینت ا،یبال نیا .رسدیم

ت اس «نیتکو»ناظر به حوزه  هیآ نیا ،ییبه باور عالمه طباطبا اما ،(148ص، 14ج، 1997 ه،یمیت)ابن هاست
 یاله ریتدب و تیفاعل قلمرو تحت تنها ا،یبال و هاتمام حوادث اعم از نعمت است که تیواقع نیا یایو گو

مورد نظر  که )ص(امبریپ یحت ـ رخدایغ به هاآن یصدور اسناد و زندیم رقم را هاآن که خداست و است
 .(8، ص5، ج1411 ،ییطباطبا) ستین حیصح ـ است فهیشر هیآ نیمخاطبان ا

صابت ا حوزهدر  صورت که نیبه ا ؛است جمع قابل گریدکی با دگاهید دو نیا رسدیم نظربه ،انیم نیا در
 اصابت هاآن اطاعت که )ص(امبریپ یهامجموعه دستور نخست،دو مسأله وجود دارد:  ا،یو بال هانعمت
ه ناظر ب یو دوم عیناظر به حوزه تشر یاول .ایبال و هاخود نعمت دوم،داشته است.  یرا در پ ایبال و هانعمت

 اطاعت که را )ص(امبریپ اوامر ،دهدیمخود حوادث را به خدا نسبت  یوقت فهیشر هیآ .است نیحوزه تکو
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دو مسأله به خدا  نیاسناد ا انیو م دهدیم نسبت خدا به زین داشته یپ در را ایبال و هانعمت اصابت هاآن
 .ندارد وجود یناسازگار گونهچیه

 :است الزم هیمیتابن دگاهید دربارهنکته  دوتوجه به  ،انیپا در
 کرده شنهادیپ یو که یحلاما راه ،است درستکاماًل  ضیتفو و کسب جبر، دگاهید به هیمیتابن نقد الف(

 خود او، اما مخلوق را فعل انسان و افعال گذاردیم فرق« خلق»و « فعل» انیم او .کندینم را حل یمشکل زین
 خود انسان و عمل فعل انسان افعال رایمعتقد باشد )ز زین اریاخت به خواهدیم لهیوس نیو بد داندیخدا م
 ،ندکیمبهم، مشکل را حل نم دگاهید نیا که است یهیبد. دیننما دارخدشه را یاله تیخالق گستره( و است

ک باخدا و انسان و  یطول تیاز فاعل یریگبلکه الزم است با بهره محض  یتگاستقالل انسان و وابس یبر نف دیتأ
 ،ینیلک) اندداشته دیتأک)ع( بر آن  تیب اهلگردد که  نییتب «نیاالمر نیب امر»او در مقام ذات و فعل، آموزه 

 هازهآمو نیا عمق به دنیرس توان ،یعلو ناب معارف گستره از تیمحروم با هیمیتابن و (160، ص1ج ،1407
  .ندارد را

 ینگ قرآنفره مطابق را هاآنبلکه  ؛میده اسناد خدا به جداگانه طوربه را ایبال دینبا ه،یمیتبه باور ابن ب(
 ای( و 2)فلق/ میدهیمبه اسبابشان اسناد  ای( و 101 /6: )انعام میدهیبه خدا نسبت م ،مخلوقات قالب در ای

 نیاست که ا یهیبد (.154ص، 14ج، 1997 ه،یمیتابن و نک. 10 /72: )جن میینمایمرا حذف  هافاعل آن
 واننات مسأله یشناختیهستاز حل  و کندیم حل را مسأله یشناختزبانتنها در حد سلسله مباحث  حل،راه

 .گذشت حشیتوض که شودیم آشکار ایبال قتیحق در تأمل با مسأله نیا شناسانهیهست حلراه .است

 دوم هیآ هیپا بر خدا به ئاتیس و حسنات اسناد یابیارز  و سهیمقا -5-4
َن  هیآ هیمورد اسناد حسنات به خدا بر پا در ییعالمه طباطبا و هیمیتابن دگاهید ْن َحَسَنٍة َفم  صاَبَك م 

َ
ما أ

ه  
اختالف دارد:  گریدکیدو نقطه با  دراسناد حسنات به خدا،  دردو  هراشتراک  ضمن ،(79 /4: )نساء اللَّ
 که انددیم زین یمعاص و طاعات شامل را ئاتیس و حسنات ،ییطباطبا عالمه خالف بر هیمیتابن سو،کی از

 رداخته،پ اسناد حسنات به خدا انیبه ب ،یاله تیفاعل از یریگبهره با یو گر،ید یسو از. گذشت حشیتوض
جه نموده مسأله را مو نیا ،«ییبایز و نشیآفر یسانهم» یاصل قرآن از یریگبهره با ییطباطبا عالمه کهیدرحال
 یوناسانه خداش یو با سلسله مبان ستین ییمورد انکار عالمه طباطبا زین هیمیتابن حلراه ان،یم نیا در. است

 هماهنگ است.
ْن َس  هیآ هیپا بر خدا به ئاتیس اسناد بخش در دگاهید دو نیا صاَبَك م 

َ
َك یما أ ْن َنْفس   /4: )نساء َئٍة َفم 

 ئاتیس اسناد نحوه انیب در دو هر اما گذشت؛ حشیتوض که دارند اختالف ئاتیس یشناسمصداق در زین (79
 به تنسب و یهست عالم حوزه در ایبال سلسله که باورند نیا بر و اندبهره برده« اراده انسان»از اصل  ،خدا به

، 14ج، 1997 ه،یمیت)ابن شودیگناهان خود انسان نازل م یدر پ وبه اراده او وابسته است  کامالً  انسان،
 عالمه شناسانهیهست اناتیاست که ب یهیبد (.14-13صص، 5، ج1411 ،ییطباطبا /148 و 131صص

 نیا یهایبرجستگ گرید جمله از ،یعدم امور سلسله به هاآن برگشت و ئاتیس قتیحق لیتحل در ییطباطبا
 .است دگاهید
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 یر یگنتیجه 

 :شودیم روشن ریز مطالب جستار، نیا رهگذر از
 ،اتیآ اقیس اساس بر رایز ستند؛ین انیهودی ،نساء 78 هیآ ندگانیگو ،ییو عالمه طباطبا هیمیتناب باور به .1

به  مربوط اتیآ نیا ،هیمیتابن باور به. است آنان متوجه جهاد به امر که اندیکسان همان هیآ نیا ندگانیگو
 یگروه را سخن نیا ندگانیگو ییطباطبا عالمه کهیحالدر ،شودیم هامنافقان است که امر جهاد شامل آن

 .داندیم مؤمنان از
 ،است «ایبال» و «هانعمت» خصوص ،نساء 78 هیدر آ ئاتیمصداق حسنات و س ه،یمیتابن باور به .2
 ییاعالمه طباطب اناتیب. شودیم شامل زین را( یانسان )طاعات و معاص یاریبعد، افعال اخت هیدر آ کهیدرحال
 واژه در تأمل. است «ایبال» و «هانعمت»است،  یومبحث کانون توجه  نیدر ا چهکه آن دهدیم نشان

 .دینمایرا موجه م ییعالمه طباطبا دگاهید ،«اصابه»
ْند   هیآ ه،یمیتابن باور به .3 ْن ع  ه  ُقْل ُکلٌّ م 

 انینما را تیواقع نیاست و ا «عیتشر»به حوزه  ناظر اللَّ
 ،ییکه به باور عالمه طباطبایحالدر ؛از جانب خداست هادستور تمام منافقان، پندار رغمیکه عل سازدیم
 ،ایبال و هاتمام حوادث اعم از نعمت که دهدیم نشان را تیواقع نیاست و ا «نیتکو»ناظر به حوزه  هیآ نیا

 که ()صاکرم امبریپ یحتـ  رخدایغ به هاآن یصدور اسناد و است یاله ریتدب و تیفاعل قلمرو تحت تنها
 .ستین درست ـ است فهیشر هیآ نیمورد نظر مخاطبان ا

ْن َس  هیآ هیپا بر خدا به ئاتیس اسناد بخش در ییطباطبا عالمه و هیمیتابن .4 صاَبَك م 
َ
ْن یما أ َئٍة َفم 

ك  به بتنس و یهست عالم حوزه در ایبال سلسله که باورند نیا بر و اندبرده بهره «انسان اراده» اصل از ،َنْفس 
  .شودیگناهان خود انسان نازل م یدر پ وبه اراده او وابسته است  کامالً  انسان،
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 و مآخذ منابع
یم.-  قرآن کر
 .م1997 الوفاء، دار: اضیر ؛یالفتاو مجموعة ؛میعبدالحل بن احمد ه،یمیتابن .1
جامعة اإلمام  :ریاضرشاد سالم،  د. محمد کوشش به ؛ةیالنبو  السنة منهاج ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 ق.1406 ،محمد بن سعود اإلسالمیة
محمود محمود غراب،  کوشش به ؛ر و اشارات القرآنیرحمة من الرحمن فی تفس ؛علی بن عربی، محمدابن .3

 .ق1410 ،نصر ةمطبع :دمشق
 ق.1414 : دارالصادر،روتیب ؛لسان العرب ؛محمد بن مکرمابن منظور،  .4
 .ش1383 ،اسالمی غاتیدفتر تبل :قم ؛نوار العرفانا ؛لیاسماع مال نی،یاسفرا .5
  .ش۱۳9۶ ،ةیالعالم یجامعة المصطف :قم ؛ینیشرح رساله طلب و اراده امام خم ؛یمحمدعل ،یلیاسماع .۶
 ةیاألزهر ةالمکتب: حموده غرابة، قاهره کوشش به ؛البدع و غیالز  أهل یعل الرد یف اللمع ؛ابوالحسن ،یاشعر .۷

 .تایب للتراث،
 .ق۱4۰۰ ،فرانس شتاینر: سبادنیو ؛نیالمصل اختالف و نییاالسالم مقاالت ؛ـــــــــــــــــــ .۸
 ش.۱۳۸5، 4۸ش ،یقرآن یهاپژوهش فصلنامه ؛«ییو شر در منظر عالمه طباطبا ریخ» ؛محمد ،یبهرام .9

 ،یالرض فیالشر :قم ،رهیعبدالرحمن عم کوشش به ؛شرح المقاصد ؛مسعود بن عمر نیسعدالد ،یتفتازان .10
 ق.1409

التراث  اءیدار إح :روتیب ؛القرآن ریتفس عن انیالکشف و الب ؛احمد بن ابراهیم ابواسحاق شابوری،یثعلبی ن .11
 .ق1422 ،یالعرب

 ق.1325 ،یالرض فی: الشرقم ؛شرح المواقف ؛فیدشریرسیم ،یجرجان .12
 ق.1421 ،ینیو نشر آثار امام خم میتنظ همؤسس :تهران ؛ةالطلب و االراد ؛الله روح ،ینیخم)امام(  .13
 ق.۱4۱۲ ،دارالقلمدمشق:  ؛میمفردات الفاظ القرآن الکر  ؛محمدبننیحس ،یراغب اصفهان .۱4
 .ش۱۳۷۲ ،دانشگاه تهران :تهران ،یبیحب یقلنجف کوشش به ؛یسماء الحسنشرح اْل  ؛یمالهاد ،یسبزوار .۱5
 ،یفرهنگ قاتیمؤسسه مطالعات و تحق: تهران ؛یشرح أصول الکاف ؛میابراه بن محمد ن،یصدرالمتأله .۱۶

 ش.۱۳۸۳
 .ق۱۳9۸ ،یسالمسسة النشر اإلؤم قم: ؛دیالتوح ؛یعل بن صدوق، محمد .۱۷
 .ق1411 ،یعلممؤسسة األ :روتیب ؛القرآن ریتفس یف زانیالم ؛نیمحمدحسسید  ،ییطباطبا .18
امام  پژوهشي ی: مؤسسه آموزشقم ،یاضیغالمرضا ف کوشش به ؛الحکمة ةینها ــ؛ــــــــــــــــــــــــــــ .19
 ش.1385 ،ینیخم
 ش.۱۳۷۲ ،ناصر خسرو :تهران ؛لعلوم القرآن یانمجمع الب ؛حسن بن طبرسی، فضل .۲۰
لتراث ا یاءدار اح :یروتب ،یرعاملیاحمد قص کوشش به ؛القرآن یرفی تفس یانالتب؛ حسن بن طوسی، محمد .۲۱

 .تایب، العربی
 ق.۱4۲۰ ،التراث العربی اءی: دار احروتیب ؛بیالغ حیمفات ؛عمر بن محمدرازی، فخر .۲۲
 ،دار اللوح المحفوظ :جایب ؛العقائد و اْلخالق و اْلحکام یف یالشاف ؛محمدمحسن ،کاشانی ضیف .23

 ق.1425
 ق.1405 ،دارالهجرة :قم ؛ریالمصباح المن ؛یبن عل محمد ،یومیف .24
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 اءیح: دار اروتیب هاشم، یاب نیحساحمدبن کوشش به ؛صول الخمسةشرح اْل  ؛عبدالجبار، ابوالحسن یقاض .25
 ق.1422 ،یالعرب التراث

 م.1965 ،ةیالمصر الدار: قاهره ؛العدل و دیالتوح ابواب یف یالمغن ــــــ،ــــــــــــــــــــــ .26
 .ش1364 ،: انتشارات ناصر خسروتهران ؛الجامع ْلحکام القرآن ؛احمد بن قرطبی، محمد .27
 فصلنامه ؛«نساء 78 - 79 هیبر آ هیمسئله شر و انتساب آن به خداوند با تک» ؛یقربانعل ،یزاده قراملکمیکر .28

 ش.1393، 20ش ،یریتفس مطالعات
 ق.1407 ة،یتهران: الطبعة اإلسالم ؛یالکاف ؛عقوبی بن محمد نی،یکل .29
 ش1383، 24 و 23ش ،نیمت فصلنامه، «و شر ریخ» ؛دمحمدیس ،یبجنورد یموسو .30
 ق.1403 ،امیخانتشارات  :قم ؛یالکاف أصول علی قةیالتعل ؛محمدباقر رداماد،یم .31
 .ق1416 ،: دار النفائسروتیب ؛لیو أق التیل و حقایمدارك التنز  ؛احمد بن نسفی، عبدالله .32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


