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  مقدمه

کـه بخشـی    متعددي مطرح اسـت  ، مسایلاز دیدگاه معتزله وامامیه در بررسی نظریه عوض

مربوط هم ها و برخی  مربوط به محتواي نظریه و برخی دیگر مربوط به مبانی و پیش فرض

الزم هـاي   فـرض  یشن پژوهش با عبور از پیدر ا. به دالیل و پشتوانه عقلی و نقلی آن است

. د شـد آن پرداخته خواه یل عقلیه و دالینظر يمربوط به محتوا مسایلبه  ،ه عوضیدر نظر

  : اینکه ن زمینه عبارت است ازیدر امسایل مطرح 

ر یغ يلطف برایی، اگرچه الم ابتدا ـ) مصلحت و لطف( »اعتبار« و» ییالم ابتدا« انیا میآ

  است؟ يضروراي  رابطهـ  متألم باشد

ان حسـن  یا میاست و  يضروراي  ان حسن بودن تمام آالم ابتدایی و عوض رابطهیا میآ

  ؟ چنین استو عوض  ییآالم ابتدا یبودن برخ

اساس ضرورت مبتنی بر استحقاق است یا ، در صورت قبول رابطه ضروري بین آن دو 

  شد؟ قایلتوان در این باره تفصیل  می تفضل یا

  عوض یف لفظیو تعر يلغو يمعنا

و میـزان  ، هیآن نزد متکلمان عدل ه عوض و روشن شدن معناي اصطالحی یل نظریتحل يبرا

تـا در  ، ضروري است، بررسی معناي لغوي عوض، معناي اصطالحی با معناي لغوي تناسب

  . روشن گرددي لغو يبا معنا  یاصطالح يزان تناسب معنایپرتو آن م

ـ ، معـروف شناس  از نظر لغت  معنـاي  ) ق175-100(ي دیـ ل فراهیـ عبـدالرحمن خل  یاب

-193ص، 2ج ، 1409، فراهیـدي ( عوض شناخته شده است و به تعریف لفظی نیاز نـدارد 

194 .( 

عوض را در همان معناي عوض و بدل کـه هـم در زبـان عربـی و هـم در      ، ارباب لغت

، 3ج ، 1375، یحیطر ؛518ص ، 5ج، 1382، انوري(اند  ار بردهکبه ، شود می فارسی استفاده

  ).102ص ، 2ج، 1347، الفیومی مقرمی ؛278ص

وض را در آن به همان معناي بـدل و  حدیثی ذکر کرده و ع، ابن اثیر در ذیل واژه عوض
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  ).320ص، 3ج، تا بی، ریابن اث( کرده است معنااند،  شناسان آورده لغتجایگزین که سایر 

  عوض نزد معتزله و امامیه  یف اصطالحیتعر

ه به وسـیله  اند ک ف عوض دو قید را در نظر گرفتهیتعر در) معتزله و امامیه( متکلمان عدلیه

  . کنند یاز تعریف خارج مثواب و تفضل را ، آن

النفـع المسـتحق ال علـى سـبیل التعظـیم و       و هـو «: قاضی عبدالجبار در تعریف عـوض گویـد  

بدون آنکـه  ، عبارت است از منفعتی که بر اساس استحقاق متألم است، عوض ؛ یعنی»لاإلجال

شـرح  ، تـا  بـی ، اسـدآبادي ( »و بزرگ داشـتن متـألم باشـد    آن منفعت همراه با بزرگ نمودن

  ). 333و 48، االصول الخمسۀ

، ن طوسییالدیرخواجه نص، شیخ طوسی، سید مرتضی: مانند، بسیاري از متکلمان عدلیه

ـ قـاً تعریـف   یدق، حلبی فاضل مقداد و ابوصالح، عالمه حلی اد شـده یـا ماننـد آن را ذکـر     ی

خواجــه  ؛150ص، 1406، طوســی ؛34ص، 1967 ؛239ص،  1411، يعلــم الهــد(انــد  کــرده

، 1404، فاضـل مقـداد   ؛8ص، 1365؛ 176ص، 1426، حلیعالمه  ؛206  ص، 1407، طوسى

  ).137ص، 1404، حلبى ؛281 ص

ثـواب و عـوض را در بـر    ، کلمه نفع به منزله جنس است؛ تفضـل ، ادشدهیدر تعاریف  

زیـرا در  ؛ شود و با قیـد تعظـیم و تجلیـل ثـواب     می تفضل خارج، گرفته که با قید استحقاق

ولی منفعت تفضلی اسـتحقاقی نیسـت و منفعـت ثـواب      یز منفعت هستتفضل در ثواب ن

 ؛از روي اسـتحقاق اسـت   ،اوال :در حالی که عـوض منفعـت آن   ؛همراه با بزرگداشت است

  . باشد می خالی از بزرگداشت ،ثانیا

از قیـد اسـتحقاق   کـه  معناي لغـوي آن اخـذ شـده اسـت     ، در معناي اصطالحی عوض

 ایـن نفـع اسـتحقاقی   و  در برابـر چیـزي اسـت    فهمید زیرا استحقاقتوان به آن پی برد؛  می

  . در مقابل و بدل یک امري قرار گرفته است) عوض(

  الم معتزلهکعوض در ه یل نظریتحل

و دلیل اند  داشته یآن نقش اساسدگرگونی گیري نظریه عوض و هم در  هم در شکل، معتزله

 عـوض اسـت   مسـأله در خود به آراي متقدمان  ـ  معتزله و امامیه ـ  آن استناد متکلمان عدلیه
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  ).153ص، 1406، ؛ طوسی36ص، 1976، ؛ علم الهدي333-332ص، 1409، اسدآبادي(

، نظریه عوض و فروعات مترتـب  )415-325(قاضی عبدالجبار  در میان متکلمان عدلیه،

بر آن را به شکل گسترده و مبسوط بحث کرده است که براي روشن شدن محتواي عـوض  

او ماننـد اکثـر قریـب بـه     . پـردازیم  د معتزله به بررسی محتواي عوض از دیدگاه او میدر نز

اول : اتفاق متکلمان عدلیه بـراي نیکـویی الـم ابتـدایی دو قیـد آورده کـه عبـارت اسـت از        

افـزون بـر مصـلحت    . و دوم اسـتحقاقی بـودن عـوض   ) اعتبار(مصلحت داشتن الم ابتدایی 

رسی ضرورت و یا عدم ضرورت قیـود آورده شـده در نظریـه    بر) اعتبار(داشتن الم ابتدایی 

عوض براي نیکویی آالم ابتدایی الزم است تا در پرتو آن روشن شود که نقـش هـر یـک از    

و عوض در نیکویی آالم ابتدایی تا چه اندازه است و آیا تمام متکلمـان قایـل   ) لطف(اعتبار 

  .اند به نظریه عوض، با رویکرد واحدي آن را پذیرفته

و دانسـته   حسن، دانند می آالم ابتدایی را در برابر کسانی که آن را قبیح، قاضی عبدالجبار

، ، اسـدآبادي ( دانـد  می »اعتبار« و» عوض«همراهی آالم ابتدایی با  دلیل حسن آن را

اسـت کـه اعتبـار و    باور داند و بر این  می همراه خود مسألهاو ابوهاشم را در این ). 288ص

  ).288ص، ، اسدآبادي( ح نباشدیقب، شوند که الم می یکدیگر موجب عوض با

و این حسـن و قُـبح داراي    ندگرد یم میآالم به حسن و قَبیح تقس: او پس از بیان این که

رسـد و   می دگانشیپردازد که از سوي خداوند به آفر ی میبه تحلیل آالم، ندا معیارهاي ثابت

رسـد از دو صـورت    مـی  شیها یدهمی که از طرف خداوند به آفرآال«: گوید مین راستا یدر ا

الـم   بایـد ، ده غیرمکلف اسـت یلف است و یا غیرمکلف؛ اگر آفرکمیا ده یآفر :خارج نیست

بر دو امر مشتمل باشد؛ اول داراي عوضی باشد که بتواند آن الم را جبـران   ،وارد شده بر آن

دلیل آنکه الم بایـد مشـتمل بـر عـوض      .باشد براي مکلفان کند و دوم آن الم داراي اعتباري

عبث نگردیـدن الـم   ، دلیل ضرورت اعتبار براي خارج کردن الم از ستم بودن است و ،باشد

درباره آنان باید مالحظه گردد؛ با ایـن  ، ادشدهیدو امر ، است است و اگر الم در حق مکلفان

تنها براي خود  تواند می الم زیرا این؛ است تر بیشاعتبار در این فرض  یتفاوت که گستردگ
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، اسـدآبادي ( 1»متألم اعتبار باشد یا فقط براي دیگري و یا هم براي خود متألم و هم دیگري

 ،باشـد  مصلحت و عوضدربردارنده یعنی الم ابتدایی در هر صورت باید ). 485ص، 1409

 بلکـه  ،اشـد البته ضرورتی ندارد کـه اعتبـار بـراي خـود متـألم ب      .تا نه عبث باشد و نه ظلم

سـتم  وگرنـه   ،تواند براي دیگران باشد و خداوند باید در برابر الم ابتدایی عـوض بدهـد   می

و این الـم از سـوي خداونـد بـر او     ، بنابر فرض استحقاق الم نداشتهمتألم زیرا  ؛خواهد بود

 .وارد شده است

ران تنهـا مخصـوص دیگـ   ، بعید دانسته است که اعتبار مـذکور ، قاضی عبدالجبار اگرچه

بـه آن اعتبـار اختصـاص     تـر  بیشدر صورتی که خود او  ؛باشد و براي خود او اعتبار نباشد

  ).485ص، 1409، اسدآبادي( دارد

اعتبار اسـت و عـوض در مرحلـه    ، اساس در رنجاندن خداوند، عبدالجبار از نظر قاضی

دارد و در الم  تأکیدکند و بر آن  تعبیر می زیبه مصلحت ن، او گاه از این اعتبار. بعد قرار دارد

گرچه او  ،داند می مصلحت را جداي از عوض وآن را اصل دانسته خداوند  يسو از ییابتدا

 ). 390ص ، 13ج ، 1998، اسدآبادي. (شمارد می ضروريهم عوض را 

گرداند که به چه علت فرو فرسـتادن آالم   می او دلیل ضرورت اعتبار را به فلسفه آالم بر

همـان   ی عنی ؛ل وجوب آن در بازگشت اعتبار به تکلیف استیدل و، بر خداوند واجب است

هر امري که در فراهم کردن شرایط تکلیـف   ،خداوند واجب است يگونه که تکلیف از سو

 بر خداونـد واجـب اسـت    زینمرتبط است ن دادن کیتم قدرت و: به آن مانند و عمل کردن

مـرتبط  نیز از جمله اموري است کـه   یعنی الم ابتدایی). 390ص ، 13ج ، 1998، اسدآبادي(

تـا   جاد کنـد ین اعتبار را ایتواند ا یه مکزیرا الم است  ؛با شرایط عمل کردن به تکلیف است

در . ق شـود یاو تشـو  ینـواه  كتر به انجام دادن دستورات خداوند و، لف با اعتبارگرفتنکم

کند و  می مکلفان ایجاد واقع الم نوعی لطف است که زمینه انجام دادن بهتر تکالیف را براي

                                                        
إنما یفعله اللّه تعالى من اآلالم ال یخلو، إما أن یوصله إلى المکلف أو إلى غیر المکلف، فإن أوصله إلـى  « .1

غیر المکلف فال بد من أن یکون فی مقابلته من العوض ما یوفى علیه، و أن یکون فیه اعتبـار المکلفـان، لیخـرج    

العـوض و  : نه ظلما، و بالثانی عن کونه عبثا، فإن أوصله إلى المکلف فال بد فیه من األمرین جمیعـا باألول عن کو

 . »و لغیره جمیعا االعتبار، إال أن االعتبار هاهنا إما أن یکون اعتبارا له فقط، أو لغیره، أو له
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یی به انجـام  و یا هر دو با عبرت گرفتن از الم ابتدا شود شخص متألم و یا دیگران می باعث

 .تکالیف خود بپردازند

نکته قابل توجه آن است که از نظر قاضی عبدالجبار اگر چه اعتبار براي حسـن الـم در    

شود کـه الـم     می ا اعتبار باعثزیر ؛و شرط الزم است ولی کافی نیست اصل ،تکلیفزمینه 

اگر الم ابتدایی عوض را در پی نداشته باشد در آن صورت فعل واجـب کـه   اما عبث نباشد 

خواهد بود ولی اگر عوض را در پی داشته باشد سـزاوار   حسن باشد قبیح و سزاور ذم باید

 ی درو وجـه قبحـ  نبوده ستم  فعل خداوند ،عوضداشتن زیرا در صورت  ؛مدح خواهد شد

اگر الـم ابتـدایی عـوض را     یعنی؛ )391-390ص، 13ج ، 1998، اسدآبادي( آن نخواهد بود

عـوض  ایـن   و تواند مانعی براي ستم بودن الم ابتـدایی شـود   نمی پی نداشته باشد اعتبار در

 پـس ( زیرا از نظر او سودي که به متـألم ؛ کند می است که الم ابتدایی را از ظلم بودن خارج

برابر انجام واجبات و تـرك محرمـات اسـت و حـال آنکـه در برابـر        رسد در می) از اعتبار

 1»اسـت نیسـت و ایـن سـتم اسـت و خداونـد از سـتم مبرّ       يوي احساس الم او سودي برا

 ،الجبار و اکثر متکلمان عدلیـه نکته مهم در اندیشه قاضی عبد). 490، ص 1422اسدآبادي، (

زیـرا رنـج حاصـل از الـم را تنهـا عـوض        ؛رابطه ضروري بین الم ابتدایی و عـوض اسـت  

او بنـابراین  . تواند نیکو کند و اگر خداوند در برابر آن عـوض ندهـد سـتم خواهـد بـود      می

در ، بدون عوض صحیح باشدالم از نظر او اگر  البته. داند می عوض را الزم ،عالوه بر اعتبار

طـرف خداونـد بـه    ایجاد الـم از   بلکه ،واجب نیستبر خداوند این صورت تضمین عوض 

ولی از مجموع سـخنان او  ) 391، ص 13، ج 1962اسدآبادي، ( 2جهت لطف بودن آن است

را بـه  » اعتبار« براي حسن الم، زیرا او بر خالف عباد ؛آید که این تنها یک فرض است بر می

 سـت یـا  االمی که خداوند سبب آنها «: گوید می تبیین دلیل خود داند و در کافی نمی یتنهای

اگر الم به غیرمکلف برسد و در برابر آن عـوض پرداخـت    .راي مکلفان است یا غیرمکلفانب

                                                        
ن المقبحات، فیقـع حسـه األلـم    أن النفع الذي یصل إلیه هو فی مقابلۀ ما أتى به من الواجبات و اجتنبه م« .1

 . ». خلوا عما یقابله، فیکون ظلما قبیحا تعالى اللّه عن ذلک

العوض، بل ] فعله[ولو صح انتفاء وجه القبح عنه من دون تضمن العوض لم یجب علیه تعالى أن یتضمن « .2

 ». کان یفعله من حیث کان لطفا منه



بررسی نظریه عوض از دیدگاه معتزله و امامیه

گیرنـد تـا بـراي آنهـا      نمـی  اعتبار، زیرا با این الم غیرمکلفان؛ نشود این کار ستم خواهد بود

در ، گیرنـد  مکلفان اعتبار می، ابتدایی غیرمکلفان الم گرگفته شود باا و منفعت به حساب آید

هـر  منفعت زیرا ؛ گردد نمی داختن عوض موجب خارج شدن الم ابتدایی از ستمصورت نپر

کـه   ه ستم بیش از آن نباشـد کاست  ارکآش و. ا براي ستمکار است و یا غیرستمکاری یستم

 نه گمان به سـود  نه براي استحقاق و رساندن و نه براي دفع زیان و به شخص نه براي سود

ستم ، رسد یاگر به مکلف بدون عوض الم و. رسانده شود به او الم، انیا دفع زی رساندن و

زیرا اگرچه جایز است که توسط الم شخص متألم عبرت گیرد ولی سودي کـه  ؛ خواهد بود

برابر انجام واجبات و ترك محرمات است و در برابر احساس الـم سـودي    در رسد می به او

در او ). 490 ، ص1422دي، اسـدآبا ( 1»نیست و این ستم است و خداوند از ستم مبرا است

 این جمالت منفعت حاصل از اعتبار را از منفعتی که بایـد در پـی الـم ابتـدایی باشـد جـدا      

یعنی در هر صورت در برابر الم ابتدایی باید سودي عالوه بر مصـلحت موجـود در   ؛ کند می

و این سخن وجه اخـتالف او  ؛ واجب است آن همان عوض است که بر خداوند الم باشد و

اعتبار و لطف در الم ابتدایی براي حسن بودن آن کافی معتقدند با متکلمان دیگري است که 

  . دیگري به نام عوض نیست که در ادامه مباحث روشن خواهد شد است و نیاز به امر

و علــت آن را ته نســندا آن را شــرط حســن ، اگرچــه او در حقیقــت و ماهیــت عــوض

ولی عوض از سوي خداوند را به رضایت متألم ، داند می جامعیت و مانعیت تعریف عوض

اي  مگر آنکه عوض به انـدازه ، شده از طرف خداوند حسن باشد کند تا الم وارد مشروط می

 دانـد  مـی  سـیره عقـال  ، اد شده رایاو دلیل شرط . نندکباشد که عقال در اختیار آن اختالف ن

  ).490ص، 1408، اسدآبادي(

                                                        
. لم، إما أن یوصله اللّه تعالى إلى المکلف، أو إلى غیر المکلفو الذي یدل على فساد مذهبه، هو أن هذا األ«. 1

إن فی إیالمه اعتبارا للمکلفان کان ال یخرج بذلک : فإن أوصله إلى غیر المکلف کان ظلما ألنه ال یعتبر، و متى قال

ـ  . عن أن یکون ظلما، ألنه ما من ظلم إال و فیه منفعۀ للظالم أو لغیره أکثر مـن أن ال  یوضح ذلک، أن الظلم لـیس ب

یکون فیه للمظلوم نفع و ال دفع ضرر و ال استحقاق و ال الظن ألحد الوجهین المتقدمین، و هذا صورة مـا جـوزه   

و إن أوصله إلى المکلف فإنه ال یخرج أیضا عن کونه ظلما، ألنه و إن کان یجوز أن یعتبر بـه، إال أن النفـع   . عباد

من الواجبات و اجتنبه من المقبحات، فیقع حسه األلم خلـوا عمـا یقابلـه،    الذي یصل إلیه هو فی مقابلۀ ما أتى به 

 . »فیکون ظلما قبیحا تعالى اللّه عن ذلک
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آن را او ، اساس استحقاق است یا تفضـل  بر، و متألم ه آیا رابطه شخص متضررکنیدر ا 

استحقاقی کـه ناشـی   . 1: شمارد برمی منشاء استحقاق را دو امر و داند می اساس استحقاق بر

دنبال  ه شخص به کاستحقاق ستودن و بزرگداشت نمودن  مانند از عمل خود شخص است؛ 

استحقاقی که تنها از  .2؛ داند می نوعاز این ، او استحقاق ثواب را. گردد یسزاوار آن م، عمل

نیست کسی که اگر زیانی به خود وارد کند مستحق عوض  مانند؛ شود می فعل دیگري ناشی

دانـد کـه    او عوض را از مستحقاتی مـی . ولی اگر به دیگري زیان وارد کند باید عوض آن را بدهد

  ).91، ص 1408، اسدآبادي(ناشی از فعل غیر است و به فعل متألم ارتباطی ندارد 

سـبب  ، جـاد الـم  یدر ا ه اگر فعل خداوندپرسش ـ ک ن یدر پاسخ به ا، گریاو در جایی د 

، اطاعـت را  مـان و یا، فیـ لکه خداوند پس از تکرواست ، متألم است ياستحقاق عوض برا

ـ،   مـان و اطاعـت سـزاوار ثـواب گـردد     ین ایـ لف در برابر اکند و مکجاد یلف اکخود در م

م فاعـل  کـ ه در حکـ  یسکا یدهد و  یه الم و مانند آن را انجام مک یسکعوض بر «: دیگو یم

ه عـوض  کم اوست کا در حیبرد و  ین میب را از یه لباسک یسکالزم است؛ مانند ، الم است

ه مـدح  کشود  یسزاوار م يا به گونه، را ثوابیز؛ ستین گونه نیثواب ا یول، بر او الزم است

 يه انجـام امـور  یه آنها تنها در ساک و دانسته شد. گردد می سزاوارآن گونه ، رکم و شیو تعظ

پـس گفتـار در   . نـد یآ یبه دست مـ ، دهد انجام ي، ا ژه یل وکآنها را به ش، ه شخص مستحقک

؛ به این معنا کـه  )388- 387 ص، 13  ج، ، اسدآبادي( 1»ن استیچن زیثواب ن

بـه  ، نی از روي اختیار و براي امتثال امر الهـی یع ،خاصاي  انجام عمل به گونه یثواب در پ

  . دیآ یدست م

   عوض در کالم امامیه ه یل نظریتحل

   دیخ مفیدگاه شید

خـاص   یعوض را با مبان همسئل، هیلمان امامکان متیه در مکاست  یس، نخستین کدیخ مفیش

                                                        
أو یکون فى حکم الفاعل  -إن من حق العوض أن یستحق على من یفعل األلم أو ما یجرى مجراه: قیل له«. ١

و لیس کذلک حال الثواب، . فى حکم المتلف لهکما تستحق فى الشاهد القیمۀ على من أتلف الثوب أو صار  -له

و قد علمنا فى ذلک أجمع أنها ال تستحق إال بأمور . ألنه یستحق على الحد الّذي یستحق المدح و التعظیم و الشکر

 . ». فکذلک القول فى الثواب. یفعل بها المستحق على وجوه مخصوصۀ
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از «: گویـد  مـی  او پـس از تعریـف عـدل   . بیان کـرده اسـت   عدل الهی مسألهخود در ضمن 

متفضل و رحیم است جزاي بـر اعمـال و عـوض بـر آالم     ، جواد، کریم، که خداوند ییآنجا

 وعده داده اسـت ، آن ضمانت را افزون بر، از روي تفضل خویش ابتدایی را ضمانت کرده و
 ). 103ص، 1414، دیمف( 1

 اسـتناد  دیـ و بر این مطلب به آیـات قـرآن مج   ویژه دارد تأکیداو بر این زیادت تفضلی 

کـرم   روي جـود و  حقی است که خداوند از، حق بندهکه  گیرد می نتیجهپایان  در کند و می

او در آغـاز  الهـی کـه   هاي  عدالت خداوند همراه با نعمت اگر .خود براي او قرار داده است

در نظـر گرفتـه   ، کرده و در برابر آن شکر را واجـب نمـوده اسـت    به مخلوقش عنایتخلق 

: گویـد  مـی  او. شکري انجـام دهـد   الهی کار وهاي  د در برابر نعمتتوان نمی هیچ کس، شود

خداونـد را  هـاي   بین اهل قبله اجماعی است که هر کس ادعا کند که من شکر تمام نعمت«

جـا آوردن حـق شـکر     گمراه است و بر این مطلب اجماع است که بندگان از به، بجا آوردم

توانند حـق شـکر    نمیعمر کنند  تا آخر زمان دارد که اگر بر آنان حقوقی ناتوانند و خداوند

، بنابراین آنچه را خداوند از حقوق بر آنان قرار داده است بر اسـاس فضـل  . الهی را ادا کنند

ـ از سخنان ). 104ص، 1414، دیمف( »جود و کرم است د یـ شـیخ مف آیـد کـه    برمـی اد شـده  ی

رده کدگان اعتبار ید رنج ين حق را برایو خداوند ا ینه استحقاق داند و یم یعوض را تفضل

اگر چه او استدالل یاد شده را درباره ثواب آورده اسـت ولـی دلـیلش عـام اسـت و      . است

  . شود می عوض را نیز شامل نظریه

او  ،دیگـر سـوي  از ، عـوض  مسـأله او بر مبناي فضل وجود خداونـد در   تأکید با وجود

انـد و دلیـل آن را تفـاوت    د بـه بنـده مطیـع دخیـل مـی      عدالت خداوند را در دادن این حق

عقل، داند که  گذاشتن عقل بین کسی که عامل و شاکر است و کسی که این گونه نیست می

نـزد عقـل    به خاطر مزیت عامـل  و داند نمی و دومی را سزاواردانسته سزاوار مدح را، اولی 

، ص 1414مفیـد،  ( است که عدالت خداوند اقتضـا دارد کـه بـا او معاملـه داراي حـق کنـد      

                                                        
والظلم، هو منع الحقوق، واهللا تعالى عدل کریم جـواد  العدل، هو الجزاء على العمل بقدر المستحق علیه، «. ١

وعد التفضل بعد ذلک بزیادة من  على المبتدئ من اآلالم، و متفضل رحیم، قد ضمن الجزاء على األعمال، والعوض

 . »عنده
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چنانچه از کلمات شـیخ مفیـد    ،شود می درست این استدالل درباره عوض نیز مطرح). 105

بـر او  توان گفت عقل بین کسی که الم ابتدایی  می بنابراین .یدآ به دست میدر ادامه مباحث 

همـین اسـاس    و بـر نهـد   میوارد نشده است تفاوت بر او وارد شده و کسی که الم ابتدایی 

شـیخ مفیـد    اگـر چـه   پس. ارد که در برابر الم ابتدایی عوض داده شودعدالت الهی اقتضا د

 داند و می فضل و رحمت الهی، جواد بودن، کریم بودنمانند اساس نظریه عوض را صفاتی 

در دادن عـوض  ولی ، امامیه بر آن باورند نه عدالت خداوند که بسیاري از متکلمان معتزله و

عوض بر خداوند در برابـر آالم  ضرورت مواردي بر  در او. دارد نیز تأکیدعدالت خداوند بر 

آالم ، او از موارد وجوب عـوض برخداونـد را   .اشاره دارد، به علت عدالت خداوند ،ابتدایی

اگرچـه   ـطرف خداوند به علـت مصـلحتی     چه آالمی که از ؛داند وارد شده بر حیوانات می

 ز طـرف غیـر خـدا برآنهـا وارد    رسد و چـه آالمـی کـه ا    می به آنهاـ مصلحت براي دیگران  

شیخ مفید دلیل خود را به فلسفه خلقت حیوانات از یک سو و صفات کمال الهـی  . شود می

زیرا هدف از خلقـت حیوانـات ایـن بـوده اسـت کـه از طـرف        گرداند؛  برمی از سوي دیگر

بـاز   عوض را از آنها، حال اگر خداوند در برابر آالم وارد شده ؛رسدبه آنها خداوند منفعتی 

بلکه ضرر نیز خواهـد داشـت و خداونـد     ،آفرینش آنها نه تنها سودي براي آنها ندارد، دارد

از اینکه موجـودي را خلـق    ،علم است حکمت و، کرامت، چون داراي صفات کمالِ عدالت

، 1413، مفیـد . (ا اسـت مبـرّ  ،را ببینـد  برسد بدون آنکه عوض آن يآزار تا به آن زیان و کند

بـه صـفت   ، حکیم و عالم بودنرت شیخ مفید عالوه بر صفات کریم، عبا در این). 110ص 

کند و آن را علت وجوب عـوض در برابـر آالم وارد شـده     می اشارهنیز عادل بودن خداوند 

  . داند می بر حیوانات

بـراي شـخص   باشد و هیچ مصـلحتی  » غیر« براي، از نظر شیخ مفید هرجا الم وارد شده

زیرا خداونـد متعـال عـادل اسـت و     ؛ خداوند واجب است عوض برداشته باشد نرنج دیده 

مگـر آنکـه ایـن     ،رنجیده نشـود  يدیگرکسی صفت عدل اقتضا دارد که به جهت مصلحت 

بـه خـاطر   ـ اگرچه ایجاد این درد براي مؤمنین فی نفسـه    ؛رنج با عوض جبران شود درد و
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که عوض بر خداونـد واجـب   مواردي جمله از  از نظر او 1.باشد واجبـ مصلحتی که دارد  

زیرا اگـر بـه   ؛ وارد شده بر مؤمنان به جهت مصلحت غیرمؤمنان استهاي  درد و رنج، است

سـخنان  ن سـخن او و  یاز ا). 109ص، 1413، مفید( ستم خواهد بود، آنان عوض داده نشود

از عـوض را   ياو مـوارد  .شـود  یاسـتفاده مـ  ، واناتیدر ضرورت عوض دادن به حمانند آن 

، سخنان او دربـارة علـت وجـوب عـوض بـر خداونـد      ، ر مواردیسا و در داند یم  یاقاستحق

جواد بودن خداوند و گاه به عـادل بـودن    م ویرکمانند  یرا گاه او به صفاتیز؛ متفاوت است

ریم بـودن خداونـد   کـ رده است؛ بدیهی است که اگر عوض بر اسـاس جـواد و  کاستدالل او 

  . خواهد بود یو اگر بر اساس عادل بودن خداوند باشد استحقاق یباشد تفضل

 زیـرا هـر درد و رنجـی کـه بـه کفـار      ؛ درد و رنج کفار عوض ندارد، از نظر شیخ مفید 

اگرچه ممکن اسـت غیرکفـار نیـز از آن آالم    خود آنان، مصلحت به رسد عقاب است و  می

  ).109ص ، 1413، مفید( سود برند

 .اسـت دانـد کـه احبـاط و ارجـاء باطـل       می بر این اصل استوار شیخ مفید این سخن را

هسـتند ایـن    ارجـا به احباط و  قایلبصریون و اشاعره که  ن معتزله اعم از بغدادیون ویبنابرا

آالم ابتـدایی  ، زیرا در صورت پذیرش احباط؛ )109ص ، 1413، مفید( سخن را قبول ندارند

رخی از گناهان آنها شود و ایـن همـان عـوض    تواند سبب پاك شدن ب می وارد شده به کفار

 ،بـه آخـرت واگـذار شـود    آنهـا  امکان دارد که عذاب ، است و در صورت پذیرش ارجاا آنه

خداوند عـادل اسـت   چون  رسد براي مجازات آنان نیست و می بنابراین هر المی که به آنان

  .برابر آالم ابتدایی وارد شده بر آنان عوض بدهد باید در

صـورت   از نظـر او در  .دانـد  مـی  شـرط  ییاعتبار و مصلحت را در الم ابتـدا ، دیخ مفیش

جایز نیسـت کـه در حیـوان بـه      ،تساوي ایجاد الم و لذت بر خداوند حکیم و منزه از نقص

مگرعـوض دادن بـه    ـ  غرضـی  زیرا در ایجاد الم هیچ انگیزه وایجاد کند؛ جاي لذت الم را 

از فضـل وجـود خداونـد     وسـو  وجود ندارد و با توجه به توانایی خداوند از یـک   ـ  لمأمت

الزم است که مصلحت همراه بـا لـذت را بـراي     بر او دیگر در دادن عوض بدون المسوي 

                                                        
 . ظاهرا مراد از این مصلحت، مصلحت نوعی است. ١
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و در صورت تسـاوي الـم بـا لـذت در     ، زیرا لذت برالم شرافت دارد؛ به وجود آورد حیوان

زیادي از عدلیـه بـر ایـن    شمار بنابر نقل شیخ مفید . دهد نمی خداوند الم را انجام، مصلحت

، 1413، مفیـد ( اشـاعره بـا ایـن سـخن توافـق ندارنـد       گفتارند و البته گروهـی از عدلیـه و  

  ).108ص

نـد بـه جهـت    ک یه خداونـد بـر بنـدگان خـود وارد مـ     کرا  یتمام آالم، گریمنبع د در او

او امتحـان  . شـمارد  برمـی  اصلح ق قاعدةیات را از مصادیح داند و مرگ و می آنان مصلحت

  ).95 ص، 1414، مفید( داند می آالم ابتداییهاي  را از علت یاله

صـالح آنـا    يدر راستا شود یبندگان وارد م  یه قبل از مرگ بر برخکرا  یاو فلسفه آالم

 تیدر نها و. خواهد بودم و عوض ینفع عظ، ها یه به دنبال آن سختکداند  می  ر آنانین و غ

اصـوب در   شـان اصـلح و  یاز براى ا، دهد یم ش انجامیها یدهرا خداوند متعال با آفر هر چه

 ).95ص، 1414، مفید( ر استیتدب

نش یآفـر «: اسـت کـرده  نش مطـرح  یاصـل آفـر   در را» اعتبار و مصـلحت «شان اصل یا 

هـا مایـه صـالح     دهیـ ر آفریسـا  يعبرت و بـرا  یهما، لفانکدام از مکچ یه يه براک يموجود

ـ نظـر او ا  در. جـایز نیسـت   از طرف خداوند عبث است و آن بر خداونـد ، نیست ن اصـل  ی

  ). 107 ص، 1413، مفید( »اعتقادي اهل عدل است

  ید مرتضیدگاه سید

لمـان  کان متیـ ه در ماي ک به گونه ؛ه عوض استیداران سرسخت نظر طرف ازی، د مرتضیس

  . رده استکه عوض را مطرح نینظر، او یبه گستردگ یسکعه یش

ی باید با دو امر همراه باشـند؛  یه تمام آالم ابتداکآن است  عبدالجبار بر یاو همانند قاض 

کـه  ، شود و گاه به مصلحت می امر اول عبارت است از اعتباري که از آن گاه به لطف تعبیر

شود و امر دوم عبارت است از عوض که با آن الم  می الم از عبث بودن خارج، با این اعتبار

  ). 34ص، 1967ي، علم الهد( شود می بودن خارجاز ستم 

؛ وارد شده از طرف خداوند متعال مجازي استهاي  تمام سختی بر از نظر او اطالق شرّ

). 193ص ، 2ج، 1405ي، علـم الهـد  ( حق و عدل است، صواب، حکمت ها یزیرا آن سخت

  . ستبهترین معناي او از لطف و مصلحت در عوض ا رسد این تعبیر او می به نظر
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او  .ی را توجیه کندیتواند حسن بودن الم ابتدا نمی به تنهایی، عوض  نظر سید مرتضی از

را در آن صـورت آزار  یـ ز ؛و گرددیکتنها با عوض ن ه المکروا نیست «: گوید می در این باره

ماننـد   ؛خواهـد بـود   ویکگر نیسود رساندن و نه غرض د تنها به جهت، با زدن يگریدادن د

و تنهـا   یچ هـدف یبـدون هـ  ، گـر یبه نهر د يند تا آب را از نهرکر یرا اجي گرید یسکه کنیا

  ). 193ص ، 2ج، 1405ي، علم الهد( 1»عوض انتقال دهد يبرا

پرسـش  در پاسخ به این  »ضرورت مصلحت در الم ابتدایی« بر اساس اصل ید مرتضیس

دهد  می متعال به آن فرمانآنچه خداوند  د دریابتدایی ضرورت دارد با الم اعتبار در« که اگر

همیشـه   ،این مصـلحت و لطـف مصـداق آن   «: گوید می، ز واجب باشدین، شمارد می یا جایز

بلکه گاه این لطف براي دیگرانی کـه غیـر    ،دهد نیست می شخص مباشري که فعل را انجام

 این گونه لطـف نیـز بـراي خـارج کـردن الـم       باشد و ، میاز مباشر فعل و متعلَق فعل است

» دانـد  مـی  لطف ذبح مباح را از همین نوع مصلحت و او. از عبث بودن کافی است، ابتدایی

را مصـداق ومظهـر    ییآالم ابتـدا ، محققان معاصر نیز یبرخ). 239ص ، 1411ي، علم الهد(

  ).194ص،  1383، ربانی( دانند می نوع بشر يبرا  یلطف اله

بـه شـکل    چه ،دارد ل در آن نقشسید مرتضی هر درد و رنجی که خداوند متعا از نظر 

بـر دیگـري   ، رنج از طـرف غیرخداونـد  ، مانند آنکه به دلیل اباحه خداوند، باشد مستقیمغیر

کسی ناچار شـود زیـان    ، مثال اگرباشدتر  آشکار چه سهم خداوند در ایجاد درد وارد شود و

ان رسـاندن  بر زیاجبار و روشن است که ، عوض آن به عهده خداوند است، برساندبه خود 

این ناچاري وابسته به عـواملی اسـت   البته . استتر  آن استواربه از اباحه کردن زیان و یا امر 

کسی ، است که هر گاه خداونداین سید مرتضی مثال  ؛از طرف خداوند است، که آن عوامل

خداونـد  ، از سرماي سخت روي خارها بدود تا پناهگاهی بـه دسـت آورد  کند تا را مجبور 

ص ، 1411ي، الهـد  علـم ( خارها به او عـوض بدهـد  روي از دویدن ناشی به جاي درد باید 

سـو و عـوض را از    یـک اعتبـار را از   و یین الم ابتـدا یرابطه ب ید مرتضین سیبنابرا) . 241

                                                        
ایالم الغیر بالضرب ال لشئ اال الیصال النفع  و الیجوز ان یحسن االلم للعوض فقط النه یؤدي الی حسن«. ١

 . »الیه کاستیجار من ینقل الماء من نهر الی نهر آخر ال لغرض بل للعوض
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 رسـد، تفـاوتی قایـل    مـی  بـه آنـان   ییه الم ابتداک یسان، میان کداند یم يگر ضرورید يسو

  . ستین

بـر اسـاس   ـ   عبـد الجبـار   یماننـد قاضـ  ـ با عـوض    متألم را او رابطه شخص متضرر و

فعـل او سـتمکارانه   ، زیرا اگر در برابر ایـن رنـج خداونـد عـوض ندهـد     ؛ داند می استحقاق

ســتم معنــا دارد کــه قتـی  و) . 239ص ، 1411؛ 34ص ، 1967ي، علــم الهــد( خواهـد بــود 

اسـت؛ از  ه یطی قـرارداد شراآن او به علت ضرورت استحقاق براي . استحقاقی در کار باشد

 .باشـد  دار عـوض  از عهـده  این است که سزاوار عوض باید غیر: گوید شرایطی که میجمله 

یافـت  سـزاوار در ، آوریم می پدید در خودکه هایی  زیان، ما براي بنابراین بر اساس این شرط

 1خـودش دوگـانگی وجـود نـدارد     زیـرا بـین شـخص و   نخـواهیم بـود؛    گونه عوضی هیچ

  ).246-245ص ، 1411ي، الهد علم(

  ی خ طوسیدگاه شید

ـ از مـدافعان نظر ی ـ  د مرتضیشاگرد س ـ  )ق460 -385( خ طوسىیش ه کـ ه عـوض اسـت   ی

رنـج   هـر درد و ، کـه بـر اسـاس آن    دانـد  یه میه ضروریلکه موجبه یقض یکآن را  يمحتوا

موجـود زنـده   ـ اعم از اینکه رسد   یبه موجودات زنده م، متعال خداوند يه از سوک ییابتدا

ـ او در ا .گردانـد  یعوض را بر خداونـد واجـب مـ    ـ  نباشدیا لف باشد کم ماننـد   مسـأله ن ی

او عـوض را بـه   . دانـد  یهم غرض و هم عوض را در آالم شـرط مـ  ی، د مرتضیاستادش س

ز ین جـا یبنـابرا  .ز اسـت یبه عـوض جـا   يرا ابتدایز ؛داند ی نمیافکالم  ییویکن يبرا ییتنها

ـ او در ذ). 87ص ، 1406، طوسـی ( 2عوض الم را انجام دهد يها براتنخداوند ه کست ین ل ی

ان شـد  یـ ه بکـ  یفاتیبا توصـ  ابتال«: دیگو ین مطلب میبر ابا تصریح ز یبقره ن 155فه یه شریآ

 یه گروهـ کـ  چنـان ـ دادن عوض   يتنها برا، شیو آزما. ن باشدید در برابرآن لطف در دیبا

                                                        
اعلم ان ما یفعله احدنا بنفسه من الضرر الیستحق علیه عوضاً، الن المستحق یحب ان یکون غیر المستحق «. ١

  .»علیه

ا ال فی المکلفان و ال فی غیرهم فی دار التکلیف إال إذا کـان فیـه   و الصحیح أن القدیم تعالى ال یفعل ألم«. ٢

غرض یخرجه من کونه ظلما أو عوض یخرجه من کونه عبثا، و ال یجوز أن یفعل األلم لمجرد العوض، الن مثـل  

 .»العوض یحسن االبتداء به و ال یجوز أن یفعله ألجل العوض
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  ).38 ص، 2 ج ،  تا بی،  طوسی( 1»باشد نمی درستـ  برآنند

عـوض موجـب خواهـد     رایز ؛ز از مدافعان سرسخت استحقاقی بودن عوض استیاو ن

ه به فرمان خداونـد  ک یرنج او هر درد و از نظر. ه فعل خداوند به ظلم متصف نگرددکشد 

 عوض آن به عهده خداوند است، که سزاوار آن نیست برسد يا به روا داشتن او به جانداری

ه متـألم  کمعنا خواهد داشت  یه ستم در صورتکروشن است پس ). 89ص، 1375، طوسی(

  . استحقاق باشد يدارا

  ی دگاه خواجه طوسید

ز عوض را در برابر رنجی که از طرف خداونـد  ین) ق672-597( ین طوسیر الدیخواجه نص

ز او بـین الـم ابتـدایی ا   . داند می بر خداوند الزم، بر موجودات داراي حیات وارد شده است

سوي خداوند و عوض رابطـه ضـروري قایـل اسـت و رابطـه فـرد مسـتحق را بـا عـوض          

  ).206 ص، 1407،  طوسى( داند که بر عهده خداوند است می استحقاقی

او ایـن مـوارد را    .مواردي خـاص واجـب اسـت    بنابر نظرخواجه عوض بر خداوند در

: اسـت از  ردانند عبارتگ می اموري که بر خداوند عوض را واجب«: اینگونه ذکر کرده است

دن غم ، فرستابین بردن منفعت کسی به خاطر مصلحت دیگري از، فرو فرستادن درد و رنج

نـه انـدوهی    ـخواه مستند به علم ضروري یا اکتسابی باشد و خواه مستند به گمان  ، و اندوه

کردن بـه   امر، نه اندوهی که به کار خود بنده مستند باشدـ   که مستند به کار خود بنده باشد

ص ، 1413ی، حلـ ( 2»آور یا مباح کـردن آن و مسـلط کـردن غیـر عاقـل      انجام کارهاي زیان

206.(  

در ؛ )331ص، 1413ی، حلـ ( 3دانـد  ی نمـی افکـ  لطـف تنهـا را  ، الم ییویکن يخواجه برا

                                                        
فی الدین، و عوض فی مقابلته، والیحسن فعـل ذلـک لمجـرد    واالبتالء بما ذکر ال بد ان یکون فیه لطف «. ١

 .»-على ما ذهب الیه قومـ  العوض

ویستحق علیه تعالی بانزال اآلالم و تفویت المنافع لمصلحۀ الغیر و انزال الغموم سواء استندت الی علـم  «. ٢

  .»حته و تمکین غیرالعاقلضروري او مکتسبٍ او ظن ال ما تستند الی فعل العبد و امر عباده بالمضاد او ابا

 . »الیکفی اللطف فی ألم المکلف فی الحسن و«. ٣
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و اسـت و  یکتحمل مشقت براى سود بردن ن« رایز؛ دانند یم یافکلطف تنها را اي  مقابل عده

بـراي   ه بازرگانان رنج سـفرهاى دور و دراز را کگونه  همان ؛رغبت دارند نآ به عالم يعقال

  ).331ص، 1413ی، حل( برندبى تر بیشنند تا سود ک هموار مىخود 

  یدگاه عالمه حلید

محتواي نظریـه عـوض یـک قضـیه     ، شاگرد خواجه نیز) ق726 – 648( نظر عالمه حلی از

 ،هر گاه المـی ابتـدایی از طـرف خداونـد برسـد     ضروریه موجبه کلیه است که بر اساس آن 

خداونـد را   يبنابر اصل عدل الهی عوض بر خداوند واجب است و نـدادن عـوض از سـو   

د بر یه عوض باکند ک یان میب چنین هماو  .ه خداوند از آن مبراستکداند  یبا ستم م يمساو

ایشـان  . خواهد بود الم باشد عبث يرا اگر عوض مساویز؛ ادت داشته باشدیشده ز الم وارد

ف عوض ماننـد  یاو ضمن تعر.  )76 ص، 1365، حلی( ح داردیخود تصر آثار بر این امر در

ه عوض بـر  ک يه و بر شمردن مواردیو متقدمان از عدل ین طوسیر الدیخواجه نص، استادش

 دانـد  مـی  ادت بر الم را شرطیخداوند است ز يه از سوک یدر عوض، خداوند واجب است

  ).176 ص، 1426، حلی(

 دارد انتقام و عذاب بر بنده روا مىعلت خداوند به آالمی که  برابر در از نظر عالمه حلی

از سـوى   ی رایاو آالم ابتـدا  .دانـد  می عوضی نخواهد بود ولی نوعی دیگر از آالم را ابتدایی

ـ ا غیده ید ه آن رنج نسبت به رنجکنینخست ا؛ داند می دهیپسند خدا به دو شرط اي دار ر اوی

 کـار  نباشدالم ابتدایی  مصلحتى در زیرا اگر ؛نوعى لطف است، خود نیه اکباشد مصلحت 

از آن بـه   تـر  بـیش پاداش و عوضى ، ه در برابر آن رنجکنیگر اید. هوده خواهد بودیخداوند ب

ـ ز؛ هـد بـود  سـتم خوا ، خداوند بر بنـدگانش رنج  وگرنه ،ده برسدید شخص رنج را رنجـور  ی

بـر خداونـد    سـتم ستم اسـت و  ، اى دهیا فایبدون گناه ، موجود زندهردن کساختن و عذاب 

  ). 138-137ص، 1982حلی، ( »است محال

 ی دگاه محقق حلید

او . پـذیرد  مـی را  نظریـه عـوض  ، نخسـت  عهیلمان شکان متیاز م) ق677-602(ی محقق حل

عبـارت  پـردازد کـه    مـی  دالیل آنهـا  و باره علت حسن بودن آالم ابتدایی به ذکر سه قولدر

ـ پا شـان در یا. مجموع عوض و لطـف  لطف تنها و، است از عوض تنها  یل قـول یـ ان بـه دل ی
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به منفعت زائـد در مقابـل    ازیداند و ن یم یافک ییالم ابتدا را در» لطف محض« هکپردازد  یم

 یسانک«: دیگو ین قول میل ایباره دلاو در. رندیپذ ین قول را میت خود اینها در ست ویآن ن

به انسـان  ، برابر الم ه درکنیدر ا اند؛ ردهکدانند استدالل  یم یافکجاد الم یلطف را در اه تنها ک

هـاي   یتحمـل سـخت   ست؛ زیراین یمنفعت باشد فرق ه خود الم لطف وکنیا ایمنفعت برسد 

ن امـر  یا و. نباشد یدر مقابل خود سفر منفعت ز است اگرچهیش سود جایبه جهت افزا، سفر

تـر   ارکآشـ  ،نـد ک یدرد را تحمـل مـ   ماًیه مستقک یسک یعنی ،خود مولَمه لطف به ک ییدر جا

 سـت رنـج هجـرت و   یبا یل علـم مـ  یداند فرزندش در راه تحص یه مک یس، کبنابراین. است

او  يریـ گ ادیـ هجـرت موجـب    شهر خـود و  يها یاز سرگرم ییجدا وکند غربت را تحمل 

ـ  و است ویکن رنج هجرت نیشود الزام او بر ا یم واجـب والزم   یعوضـ ، ل آن رنـج در مقاب

پـس از اسـتدالل فـوق     یمحقق حلـ . است فقط لطف در تعلّم، ست و علت حسن آن المین

-109ص، 1379، محقـق حلـی  ( »شـود  یاست و بر آن اعتمـاد مـ   ين وجه قویا«: دیگو یم

اسـتاد باواسـطه    او ازپیش البته . ار عوض استکان ين سخن محقق حلی به معنایا 1).110

 ،آنها اسـت  ه درک  یبه جهت مصلحت یی، ه آالم ابتداکآن است  بر  -یابوعل -عبدالجبار یقاض

  . ز استیجا، خداوند يسو از

عبدالجبار است و در واقـع مخـالفتی    سخن محقق حلی بازگشت به زمان قبل از قاضی 

د از تا زمان خود محقق حلی و بعـ  است با اکثر متکلمان عدلیه که از زمان قاضی عبدالجبار

بـراي  ؛ که مصلحت به تنهایی بر نیکویی الم ابتـدایی کـافی نیسـت   اند  همگی بر آن بوده آن

بعـد از او   کـه ) ق 876 ت( فاضل مقداد که معاصر با او و) ق 726-648( عالمه حلی ،مثال

عالمـه  ( بر ضرورت داشتن عوض و مصلحت براي نیکویی الم ابتدایی تصریح دارنداست، 

 ).281ص، 1405 ؛138-137، ص 1982 حلی

   استحقاق به طور مطلق یدر نف یدگاه محقق حلینقد د

متعلَق الم  ل او در جایی صادق است کهیرا دلیز؛ اخص از مدعاي اوست، ل محقق حلییدل

یعنی الم وارد شده بر متألم داراي مصلحت و اعتباري است کـه الـم را   ؛ است یکیلطف  و

                                                        
 »هذا الوجه قوي وهو معتمد«. ١



13، شماره نیفلسفه د

شـکار  آباره تبیین این ادعا آورد ایـن امـر   محقق حلی در کهکه از مثالی  چنان ؛کند می نیکو

ر کـ را ذ يلمان موارد متعددکاما مت شخص متألم لطف است الم براي ،مثالاین  زیرا در ؛شد

استفاده انسان از علت وانات به یه حک يمثالً درد ؛ستین یکیه متعلَق الم و لطف کنند ک یم

او منفعـت دارد   يبرا انسان لطف است و يوان برایح اگرچه استفاده از، کنند می آنها تحمل

حیـوان   یتواند به عنوان مصلحت موجود در الم ابتدایی در نظر گرفته شود ول می این امر و

هاي وارد شده  ا رنجی بدون آنکه براي خود منفعتی داشته باشد و ،این الم را باید تحمل کند

ـ اشـته باشـد کـه همـان اعتبـار باشـد        د یگران منافعید ين است براککان اگرچه ممبر کود

ر در کـ چ گونـه تعقـل وتف  یه هک کیودک ين رنج برایا یولاند ـ   ردهکر کلمان ذکه متکچنان 

بنابراین اگر در برابر الم وارد شـده   .است  فایده بیندارد تا اعتبار بگیرد  یه انسانیسطوح عال

توانـد   نمـی  دیگـري  بر او عوض در نظر گرفته نشود به او سـتم خواهـد شـد و مصـلحت    

الم ابتدایی لطف  نیکویی الم وارد شده بر او را تبیین کند مگر آنکه گفته شود در تمام موارد

تـوانیم بـه آن    نمـی  براي شخص متألم وجود دارد و ما به علت محدودیت علم و مصلحت

بـه  در این جا فرض بر آن است که الم عالوه بر ضرورت اثبات این فرض،  آگاه شویم ولی

لطـف مختلـف    ه متعلـق الـم و  ک يبنابراین در موارد. نه خود متألمدیگران است، مصلحت 

شـود کـه الـم از     می رسد و موجب می د عالوه بر لطف که طبق فرض به غیر متألمیاست با

باید در برابر الم وارد شده به متألم عوض دهد تا سـتمی بـر او روا    ،عبث بودن خارج شود

کند که به خاطر مصلحت و اعتبار دیگري وقتی المـی   می ند اقتضازیرا عدالت خداو ؛نباشد

با عوض دادن بـه او جبـران کنـد و بـراي مصـلحت      آن الم را  کند می کس دیگر وارد را بر

  . دیگران رنجور نشوندکسی 

  عوض به طور مطلق دگاه استحقاق دریو نقد د یبررس

 ؛اسـت  یهمـاهنگ  مطابقـت و  حقاصل ، بنابر گفته راغب. حق است، شه و ماده استحقاقیر

، راغب اصـفهانی ( چرخد  ی میو درست يه در پاشنه خود با استوارکه درب یمثل مطابقت پا

  ).246ص، 1412

بـه   »ءیحـق الشـ  « واجب بودن اسـت و  يبه معنا ،ض باطلیحق نقي، دیگفته فراه بنابر

برتو واجب ی عنی ؛»ذاکان تفعل  یکحق علی«: شود می گفته یوجوب آن است و وقت يمعنا
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: شـود  یگفته م یوقت). 106ص، 3ج، 1980، فراهیدي(ی ار را انجام دهکه فالن کشده است 

، 1929، مقرمـی الفیـومی  . (ه اسـت سـزاوار فـالن امـر شـد     یفالنـ ی عنی استحق فالن االمر؛

  ).177ص

ـ ثـر قر کاکه  ه به دست آمدیلمان عدلکه عوض نزد متیل نظریتحل از ب بـه اتفـاق آنـان    ی

ـ لکدانند و استحقاق نقش  یم یاستحقاق يامرعوض را  ـ نظر در يدی ـ . ه عـوض دارد ی  یوقت

 را اش  يلغـو  يآن معنا برند در یار مکبه  عوض ن مفهوم را دریبه استحقاق ا قایللمان کمت

 یسـ کحـق   يه آن را در راسـتا اي کـ  به گونـه اند؛  ردهکلزوم باشد لحاظ  ه همان وجوب وک

اگـر در آن اخـالل شـود سـتم      ن امر واجب است ویا برسد وبه او عوض باید ه کدانند  یم

  . خواهد بود

ان ید میست و بایدرست ن ،دانند یه استحقاق میه نوعاً عوض را بر پایلمان عدلکه متکنیا

ه سـود وارد شـده بـر    کـ لی وجـود ندارد یلف فرق گذاشت و دلکرمیغ لف وکدگان مید رنج

شـد و در  ـ بااعتبـار    یعنی لطـف و  ـ  محرماتتنها به جهت انجام واجبات و ترك ، لفانکم

زیرا ؛ ابندیاستحقاق عوض ، دهید لفان رنجکشد تا بر اساس آن منبا برابر احساس الم سودي

گـردد   یاست که از صبر بر الم هنگام وارد شدن الم براي متألم حاصل م در برابر الم سودي 

توانـد بـا    ، مـی متـألم عوض برتـر اسـت و شـخص     چون ثواب است از، اد شدهیمنفعت  و

گفتـه   الجبارعبـد  کـه قاضـی  طـور   همـان بنابراین  .استفاده کند از سود صبر، انتخاب درست

در این صورت بر خداوند متعال واجـب نیسـت   ، الم صحیح باشد، اگر بدون عوض«: است

چـون از طـرف خداونـد     ؛دهـد  مـی  بلکه الم را خداوند انجام ،که که عوض را تضمین کند

بلکـه الـم    ،تنها فرض نیست، این گفتار او). 391ص، 13ج، ي، سدآبادا( »لطف است

سـوي  کنـد و از   مـی  مکلف را تشویق به انجام تکالیف سوداراي مصلحتی است که از یک 

، تکلیفی دارد که در صورت انتخاب درست مانند شـکر  در برابر الم وارد شده، دیگر مکلف

ف بـر  یـ لکتي، موارد اگرچه در. د خواهد رسیدرضا و صبر به ثواب متناسب با انتخاب خو

 رده است وکمحروم   یثواب اله ند تنها خود را ازکلف صبر نکباشد و اگر م یاستحباب صبر

، حتی بر فرض صبر نکردن نیـز ، البته ممکن است خداوند. نشودبازخواست ردن کن بر صبر

ولـی ایـن   ، عنایـت کنـد   روي تفضل در برابر آالم وارد شده به متألم ثواب و یـا عوضـی   از
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بـه   قایـل متکلمـان   ثرکنظر ا است که بنابر غیر از ثواب و عوض استحقاقی، ثواب و عوض

متألم به وسیله عمل خـود در ثـواب و بـه وسـیله فعـل خداونـد در       ، نظریه ثواب و عوض

ـ د ه است و اگر خداوند آن را به رنجسزاوار آن شد، عوض بـه ظلـم متصـف    ، دگان ندهـد ی

بلکه ثواب یا عوضی اسـت کـه بـر اسـاس     ، منافات خواهد داشت با کمال اوخواهد شد و 

، عـوض  بلکـه عـوض اسـت و آن هـم     ،ثـواب نیسـت  تر  به بیان دقیق. تفضل محض است

بـر  نیسـت،  نیکـو  ، زیرا بنابر نظر متکلمان ابتداي به ثواب بدون انجام طاعتی؛ استحقاقغیر

تـوان   و بـر ایـن اسـاس مـی     نیکـو باشـد  توانـد   خالف ابتداي به عوض که بدون الم نیز می

آن اگـر بـر   ، حتـی  ه در صورت وارد شدن مصـیبت کاین باره آمده است  روایاتی را که در

تأویل نمود که مـراد از ثـواب در ایـن روایـات همـان      ، چنین شود صبر نشود ثواب داده می

دهد و  می، در برابر مصیبت به شخص مصیبت دیده عوض است که خداوند از روي تفضل

  . فات نداردبر دریافت ثواب منوط به داشتن صبر داللت دارند، منابا انبوه روایاتی که 

توانند نقش واسـطه را بـراي تشـویق در     رسد آالم ابتدایی عالوه بر آن که می به نظر می

خـود  ، ایفا کنند و به تعبیر متکلمان علت لطـف و اعتبـار باشـند   ، انجام دستورهاي خداوند

کلفان در برابر الم زیرا م؛ دگان مکلف را در معرض ثواب قرار دهندید توانند رنج میمستقال ً

تکلیف استحبابی باشد که در ایـن صـورت   ، گرچه این تکلیف، مکلَّف به صبرند وارد شده،

دهند و او با صـبر خـود    می مکلف را در معرض ثواب قرار تمام آالم ابتدایی: توان گفت می

فعلی اختیاري است که مکلف بایـد بـا   ، اب گردد و روشن است که صبرتواند سزاوار ثو می

نه استحقاق نکند، مکلف بر رنج وارد شده صبر چنانچه اما . آن را محقق سازدبسیار، تالش 

در ایـن فـرض مکلـف بـا      نه امر دیگري مانند ثواب که همان عوض باشد؛ زیرا ،ثواب دارد

؛ بس باالتر از عوض است محروم کرده اسـت اي  بهمرت خود را از ثواب الهی که، انتخاب بد

الهی هاي  خود را از سایر ثواب، مناسب مانند نماز نخواندنتواند با انتخاب نا که او می چنان

:  کـرد  مطـرح ـ   که نوآوري این پژوهش اسـت ـ   توان این نظریه را می، بنابراین .محروم کند

بایـد مطـرح   ) و حیوانات دیوانگان ،مستضعفان فکري، کودکان( عوض در مورد غیرمکلفان

اي بـر ابتدایی  بدین صورت که آنچه در مقابل آالم معناست؛ بی مکلفان بارهدرعوض شود و 

الم ابتدایی به علـت همـراه بـودن بـا      به این معنا که ؛ثواب استکرد  مطرح توان می مکلفان

نیکـو خواهـد بـود و بـراي نیکـویی       که همان پاداش بر رضا یا صبر اسـت بزرگ  مصلحت
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و سخن محقق حلی در این جا صادق است که این الم خـود لطـف    عوض ضرورتی ندارد

بلکـه الـم مقدمـه     ،عـوض داده شـود   ابتدایی است و نیاز به امري زاید ندارد تا در برابر الم

داراي که این الم ابتدایی نه عبث است بنابر. تر است که همان ثواب الهی استباال یمصلحت

الهـی  هـاي   در معرض باالترین ثوابکه مکلف به وسیله آن مصلحت است و نه ظلم است 

آنچه  و ثواب الهی محروم نکند خود را از، با انتخاب درست متألم باید تنها وگیرد   می قرار

؛ زیـرا  عوض است ، چنان چه الم در حق آنان لطف نباشددر مورد غیر مکلفان مطرح است

به تکالیف خود بهتـر   ختیار و علمی ندارند که از الم وارد شده عبرت بگیرند ومکلفان اغیر

 .دهنـد  خـود را در معـرض ثـواب الهـی قـرار      ،در برابر الم وارد شـده با صبر عمل کنند و 

کـه عبـارت از   -مکلفـان  بر مصلحت مورد لحاظ در الم ابتـدایی دربـاره غیر   بنابراین عالوه

بـه  باید خداوند ـ   کند می ت که الم را از عبث بودن خارجاعتبار و لطف در حق دیگران اس

بنابراین سخن اکثر متکلمـان  . نرسدستمی به ایشان ایی بتدآنها عوض دهد تا از طریق آالم ا

دانستند در مورد غیرمکلفان چنانچه الم در حق آنها لطـف   عدلیه که عوض را استحقاقی می

  . نباشد، پذیرفتنی است و نه در همه موارد

کـه   نکته قابل توجه تفاوت نقد محقق حلی در استحقاقی بودن عوض و نقد فوق است

عبارت است از آن که محقـق حلـی مصـلحت     هم در دلیل و هم در نتایج متفاوت است و

ـ  موجود در الم ابتدایی را براي نیکو بودن الم کافی می ه عـوض نبـود کـه    دانست و نیازي ب

وض اسـت و او هـیچ اسـتحقاقی را در عـوض     اسـتحقاقی بـودن عـ   الزمه ایـن سـخن غیر  

که نتیجـه ایـن سـخن انکـار      الم همیشه همراه با مصلحت و لطف است؛ زیرا پذیرفت نمی

ـ   این پژوهش بیان شد این اسـت  ولی آنچه در عوض استحقاقی به طور مطلق است ه کـه ن

در تمـام   تـوان گفـت   می استحقاق وجود دارد و نه، در تمام موارد الم ابتدایی توان گفت می

مثـالی  . شـد  قایـل بلکه باید بین متعلقین الم ابتدایی تفاوت  ،موارد آن استحقاق وجود ندارد

در جاي است کـه متعلـق الـم و     ،استآورده که محقق حلی در راستاي دلیل نفی استحقاق 

بنابراین وجه اشتراك این سخن بـا بیـان محقـق حلـی در ایـن اسـت کـه        . لطف یکی باشد

الجمله در مواردي هم عبث نبـودن الـم ابتـدایی و هـم      تواند فی مصلحت در الم ابتدایی می

توانـد   ستم نبودن آن را تبیین منطقی کند ولی در مواردي، مصلحت در الم ابتدایی فقط مـی 

، و براي ستم نبودن آن دادن عـوض ضـروري اسـت و    عبث نبودن الم ابتدایی را تبیین کند



13، شماره نیفلسفه د

نقطه افتراق این نظریه با نظر اکثر متکلمان عدلیه در آن است که براي تبیین منطقی نیکویی 

و عوض تنها در مواردي خاص استحقاقی است کـه  . الم ابتدایی، همیشه عوض الزم نیست

 .تواند به عنوان نقطه مشتر ك نیز لحاظ شود این امر می

 استحقاق در عوض به طور مطلق یدگاه نفیو نقد د یررسب

و دانسـته  تفضـل  از روي از طرف خداوند را   یاساساً هر گونه جبران، محققان معاصر  یبرخ

صـاحب  . داننـد  یر آالم مانند اطاعت خداونـد روا نمـ  یاستحقاق را چه در برابر آالم و چه غ

  :ازاند  ده است که عبارتسه دلیل آور ب در نقد استحقاق عوضیلم الطکتاب ک

امتثال حتی در حق انبیا و  از نظر او استحقاق در عبادت و: مسلم نبودن استحقاق )الف

 چه به انسان در دنیـا و آخـرت عطـا   آنو . آالم ب ویچه رسد به مصا ،مسلم نیستنیز اولیا 

  ).133ص ، 1ج ، 1362، طیب( کرم است شود از روي تفضل و می

آالمی که از طرف خداوند بر  هر چند بیشتر: وارد شده بر انساننعمت بودن آالم  )ب

کـه بـه   دارویـی  ماننـد  ، رسد ولی در واقع نعمـت اسـت   می بال به نظر، شود انسان وارد می

 ادامه حیات او است و وسالمت دهند اگر چه به مذاق او تلخ است ولی موجب  می مریض

حقیقت  کند ولی در او ظلم و بد جلوه میکه اگر چه به نظر کودك دیب ما نسبت به أنظیر ت

ـ  کأَنْ تَ  عسـى «: فرماید می چنانچه خداوند متعال ؛باعث تکمیل و تربیت اوست ئاً و یرَهـوا شَ

  ).133ص ، 1ج ، 1362، طیب( 1»مکئاً و هو شَرٌّ لَیأَنْ تُحبوا شَ  م و عسىکرٌ لَیهو خَ

بلیـات  بالهـا  اکثـر  : ها از خداوند نداشتن آفریدهها و طلب  عدمی بودن اکثر رنج) ج

، نیسـت  به کـار کسی از وي طل ی بوده ویالهی ابتداهاي  است و جمیع نعمتها  نعمتسلب 

هر چه را براي هـر   ونماید هر چه مصلحت داند و حکمت اقتضا کند عطا کس بلکه به هر 

و هر وقت صالح دانسـت  ، دکس مقتضا نداند منع کند و تا هر اندازه مقتضی است ابقا نمای

. 2»ء إِالَّ عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُـومٍ  یو إِنْ منْ شَ«: فرماید می که چنان ؛سلب کند

                                                        
چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آن که خیرِ شما در آن است و یا چیـزى را دوسـت داشـته    « .١

 ). 216: بقره( »...باشید، حال آنکه شرِّ شما در آن است

  ). 21: حجر(» !کنیم چیز، تنها نزد ماست ولى ما جز به اندازه معین آن را نازل نمى و خزائن همه«. ٢
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که بر بندگان به واسطه حوادثی بـه مقتصـاي حکمـت    بالهایی چیزي که هست آالم و آري 

 و قیامـت آن قـدر تفضـل   در مقتضاي لطـف و کـرم   خداوند متعال به دهد،  رخ میدر عالم 

که خداوند از فقراء مؤمنین که بـر فقـر   است که راضی شوند حتی در روایت کند مرحمت 

که چون دنیا قابل شـما نبـود بـه شـما نـدادم و آن قـدر       خواهد  میعذر اند  کردهخود صبر 

ما نـداده بودنـد تـا     دستبه کاش در دنیا لقمه نانی اي   کنند می عوض به آنها دهد که آرزو

  ).134-133، ص 1362، طیب( »نمود می اینجا تدارك

چه بـه  هر درست بحث همین است که آیا  صرف ادعاست و، دلیل اول: نقد دلیل اول 

الهی از روي تفضل هاي  یا قسمتی از عطا و کرم است  شود از روي تفضل و می انسان عطا

اولیه همـه تفضـلی اسـت و    هاي  نعمت هدرست است ک؟ روي استحقاق است و قسمتی از

هیچ موجودي با توجه به سابقه عدم و وابسـتگی تـام بـه خداونـد بـر او حقـی نیسـت تـا         

استحقاقی پیدا کند ولی بعد از آفرینش این عدالت الهی اسـت کـه بـر اسـاس آن نبایـد بـه       

  .موجودات بدون تبیین منطقی از سوي خداوند متعال المی برسد

 هکـ  گـردد  می شامل مواردي ست و تنهااستدالل یاد شده اخص از مدعا: نقد دلیل دوم 

شـده بـر شـخص یـا موجـودي بـه        اگر رنج وارد یول، است یکیدر آن متعلَق الم و لطف 

به متألم عوض داده نشـود   برابر آن اگر در، جهت مصلحت نوعی یا مصلحت دیگري باشد

، لطف بـودن الـم   تاوان بدهد و نگراید به جهت مصلحت دینباکسی را یز؛ ستم خواهد بود

تواند سـتم نبـودن الـم را در     نمی این لطف برد ولی می عبث بودن آن را براي همیشه از بین

متعلق الم که همه جا تبیین کند مگر آنکه متعلق لطف و الم یکی باشد و آن در جایی است 

دهـد و   می ثواب قرارالم ابتدایی در حق او لطف است و او را در معرض  زیرا ؛مکلف باشد

اگـر الـم   اما تواند در برابر الم وارد شده به منفعتی عظیم دست یابد  می او با انتخابی درست

در برابـر الـم   آن الم براي خود آنها لطف نباشد، چنانچـه   مکلفان وارد شود وغیر ابتدایی بر

ض ي آنها طبـق فـر  الم ابتدایی برا زیرا ؛داده نشود ستم خواهد بود به آنها وارد شده عوضی

  .و این با عدالت الهی منافات داردسودي ندارد 

این است که موجود متـألم  اهمیت دارد صرف نظر از ماهیت رنج آنچه : نقد دلیل سوم

بدون آنکـه خـود در ایجـاد آن     ،کند کشد و این رنج را درك می می با تمام وجود خود رنج
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بایـد   استکرده نا بر فرض آن را ایجاد ه بک خداوندجز حال چه کسی . دخالتی داشته باشد

به قبل از آفرینش ارتباط دارد اما بعد از آفـرینش ایـن   ، ؟ و عدم طلب از خداوندجبران کند

شده بـه آنهـا بـه     واردهاي  حق موجودات است که از خداوند عادل انتظار داشته باشند رنج

ل ثـواب  کشـ  در ن جبـران یجبران شود؛ چه ا، گرانیا مصلحت دیو  یجهت مصلحت نوع

ن یـ در ا، مصلحت است يشه دارایلفان همکم يآالم برا: البته اگر گفته شود. ا عوضیباشد 

 آن هـم در  ،لفانکرمیغ يوجود نخواهد داشت و استحقاق فقط برا یگر استحقاقیصورت د

، باشـد  یا مصـلحت آن نـوع  یمصلحت باشد داراي ر آنها یغ يه الم وارد شده براک یصورت

لمـان  کثـر مت کان سـخن ا یـ م یه تعـادل کـ افته است یه تعادل ین همان نظریو اشود  یثابت م

ن یـ ه در اکـ گـر اسـت   ید ياز سـو و طیب  یسو و عباد و محقق حل یکمعتزله و امامیه از 

  . رفته شدیپژوهش پذ

چون خداونـد  ، نکته قابل توجه آن است که هر گاه عنوان ظلم بر الم ابتدایی صدق کند

تنهـا   و این امر غیر قابل انکار اسـت و اخـتالف  باشد  میند الزم عادل است عوض بر خداو

در مصادیق است که آیا الم ابتدایی همیشه باید در برابر آن عوض باشد تـا سـتم نباشـد یـا     

شد و بر  قایل کند و یا باید دراین باره تفصیل نمی عنوان ستم صدق، هیچ گاه بر الم ابتدایی

 یزیرا نقص ابتـدایی کـه نـوع    ؛یر از الم ابتدایی استهمین اساس است که نقص ابتدایی غ

اخـتالف اسـت و   آن، مه نظام آفرینش است که الزمه ، بلکه الزمحدودیت است ستم نیست

باشد که منجر به الم شود اي  البته اگر این نقص به گونه .محدودیت استنیز الزمه اختالف 

فکري نتوانـد   او به واسطه قصور این که ، مثلو متألم خود در این راستا نقشی نداشته باشد

این امر در حکـم الـم ابتـدایی     ،ها شود و بر این اساس رنج کشد متوجه حکمت محدودیت

آن بر طبق فرض نقشی ندارد و یا این که نقص نـه ابتـدایی    زیرا متألم خود در ایجاد ؛است

در نتیجه احساس است و نه خود متألم در آن نقش دارد ولی دیگران موجب نقص متألم و 

تظلم و دادخـواهی خداونـد مطـرح اسـت کـه خـود        مسألهدر این صورت اند؛  آن شده الم

خداوند بر اساس عدالت خود از براي هـر سـتمی دادخـواهی     ؛ یعنیموضوع مستقلی است

نقص ابتدایی المی در پی نداشته باشد با توجه به آنکه ایـن نقـص   چنانچه ولی  خواهد کرد

، اسـتحقاق و جبـران   بلکه به معناي حدود فضل و رحمت الهی است ،تدر واقع نقص نیس

  . معناست خداوند بی



بررسی نظریه عوض از دیدگاه معتزله و امامیه

 نتیجه

موجبـه   ه یقضـ  یکه عوض را ینظر يه محتوایلمان معتزله و امامکب به اتفاق متیثر قرکا. 1

وجـود   يضـرور اي  و عـوض رابطـه   یین الم ابتدایه بر اساس آن بکدانند  یه میه ضروریلک

داننـد   یعدالت خدا مـ ، ل آن رایباشد عوض هم خواهد بود و دل ییالم ابتدا ه هر گاهکدارد 

ه آنـان  کـ آن اسـت  هـم  ن سـخن  یالزمه ا .ار خواهد بودکه اگر خداوند عوض ندهد ستمک

بـر اسـاس استحقاقشـان بـه آنـان      باید ه خداوند کدانند  می شخص متألم را مستحق عوض

  . عوض دهد

و عبث نباشند بوده مت خداوند که مطابق با حکآن يعالوه بر عوض برا ییآالم ابتدا. 2

  . به اعتبار یشود و گاه یر میبه لطف تعب یه از آن گاهکمصلحت باشند يد دارایبا

بر اسـاس   يه عوض را در مواردینظر، دیخ مفیش، ه استحقاق در عوضیدر برابر نظر. 3

عـوض  ، به استحقاق اسـت  قایله کز ین يرداو در موا. داند نه استحقاق می تفضل خداوند و

نه بـا   ،استپذیر  نییم بودن خداوند تبیرکه تنها با صفت کدانست  یم  یادتیچنان ز يرا دارا

  . صفت عدالت

منفعت موجود  ،هیاز امام یعباد از معتزله و محقق حل مانند، لمانکمت از يگریگروه د. 4

ن در یبنـابرا  .بیننـد  نمـی به منفعت زائد در مقابل آن   يازیدانند و ن یم یافکرا   ییدر الم ابتدا

 ین قول عـوض تفضـل  یالبته ا. ستیشود عوض بر خداوند واجب ن یه الم وارد مک  يموارد

ـ   یز اگرچه عوض استحقاقیمتأخران ن  یه برخک چنان ؛ندک ینم  یرا نف   یرا قبول نداشتند ول

  . رفتندیپذ یرا م  یعوض تفضل

توان مطرح کرد  مییی، آالم ابتدازمینه آن چه براي مکلفان در  ،فته شدهریبنابر نظر پذ. 5

آن هم در صـورت نایـل نشـدن بـه     ، عوض به صورت تفضلی، لفانکم يثواب است و برا

 مکلفـان غیردر مـورد   است ولی عوض استحقاقی غیرقابل قبـول اسـت و  پذیر  تبیین، ثواب

در حـق خودشـان لطـف     اگـرالم ابتـدایی   ) وانگانید،  يرکف، مستضعفان انکود، کواناتیح(

حق دیگران  در، ولی اگر الم وارد شده بر آنها، نیز عوض استحقاقی قابل قبول نیست، باشد

، ایـن سـخن   و. توان عوض استحقاقی را پذیرفت می، باشد  یآن نوع   ا لطفیو ، لطف باشد

و  عبـاد  ماننـد  هاي مطرح شده درباره عوض اسـت کـه نـه    از مجموع نظریه نظریه متعادلی
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یـا ماننـد   دانستند و  دایی عوض را مطلقا شرط نمیی الم ابتیبراي نیکو است که محقق حلی

اکثـر متکلمـان عدلیـه     سـخن دانست و نه مانند   مطلقا تفضلی می راکه عوض  مرحوم طیب

ــم ابتــدایی عــوض را شــرط الزم  اســت کــه  اســتحقاقی آن را وشــمرده  بــراي نیکــویی ال

  . دانستند می
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 ،سـوم : چـاپ ، نىید احمـد حسـ  یسـ  قیتحق ،البحرینمجمع ، )1375( نیفخر الد ،حىیطر .13

  .  تابفروشى مرتضوىک :تهران

ـ  ینیق حسـ یتحق، تجرید االعتقاد، )1407( نیر الدیخواجه نص،  طوسى .14 ، اول چـاپ ،  یجالل

  . یغات اسالمیدفتر تبل: جا بی

، چـاپ دوم،  االقتصـاد فیمـا یتعلـق باالعتقـاد    ، )1406( محمد بن الحسن ابوجعفر، طوسی .15

 .   داراالضواء: روتیب

، چـاپ اول،  االقتصاد الهادي إلى طریق الرشـاد  ،)1375( ــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

  . تابخانهک: جا یب

دار احیاء التراث : بیروت، التبیان فی تفسیر القرآن، )تا بی(ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .17

 ، العربی

: جا بیچاپ چهارم، ، جلد1، تقریر عقاید اسالمکلم الطیب در ، )1362( عبدالحسین، بیط .18

  .تابخانه اسالمک

، )1411( ين بـن محمـد الموسـو   یبن الحسـ  یابوالقاسم عل یف المرتضیالشر، يعلم الهد .19

  .یموسسۀ النشر االسالم: قم ،ینید احمد حسیس قیتحق ،  الذخیرة فی علم الکالم

ـــ .20 -ق1378( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مطبعۀ النعمان: النجف االشرفار، تحقیق رشید الصف، جمل العلم و العمل، )م1967

، )1405( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .21

: قـم ، اعداد السید مهـدي الرجـائی  ، تقدیم السید احمد الحسینی، رسائل الشریف المرتضی

 .القرآن الکریمدار

ق یتحق، یۀ اهللا مرعشیتابخانه آک، ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین، )1405( فاضل مقداد .22

 .دار القرآن الکریم: قم، ییرجا يد مهدیس

تحقیـق الـدکتور مهـدي    ، کتاب العین، )1405( ابی عبدالرحمن الخلیل بن احمد، فراهیدي .23

 . دار الهجرة: قم، ییالمخزومی و الدکتور ابراهیم السامرا

المسلک ش1379/ ق 1421نجم الدین ابوالقاسم جعفربن الحسن بن سعید، حقق حلیم .24

 . الرضویه المقدسه الطبع التابعه آلستانه موسسۀ: ، مشهدرضا استادي: تحقیقفی اصول الدین، 



بررسی نظریه عوض از دیدگاه معتزله و امامیه

المـوتمر  ، :قم،  اوائل المقاالت، )1413( مدبن النعمان العکبري البغداديعبداهللا مح ابی، دیمف .25

 .دیخ المفیللش یالعالم

: قم، چاپ دوم، تصحیح االعتقاد، )1414( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .26

 .دیخ مفینگره شک

ح محمـد  یتصح، مصباح المنیر، )م1929/ ق 1347( احمدبن محمد بن علی، الفیومی مقرمی .27

 .تبه مطبوعاتکم: مصر، دین عبد الحمیالد ییمح

  

  



 

  

  

  

  


