
 

 

                  
 
 

                                                         

   نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازي و طبرسيي خدا اراده
  

  ∗∗ اكرم ده پهلوان                       ∗حسن نقي زادهدكتر 
  

  چكيده
 به افعال ندي خداو ارادهديري است كه متكلمان مسلمان در خصوص تعلق  

هاي تفسيري نيز به ظهور  اند و اين نزاع در كاوش انسان به منازعه برخاسته
، نگاه دو مفسر رويكرد دو مكتب اشعري و شيعي در در اين ميان،. رسيده است

از نظر  . استتأمل در خورنسبت به موضوع يادشده » طبرسي« و »فخر رازي«
بخش   جمله اعمال انسان و تحقق كائنات و ازي  خداوند خالق همه،فخر رازي

ها   آني  همهباشد، فرقي بين اعمال خوب يا بد انسان كه و بي آناست ه  آني همه
 به شرور ي خدا ارادهاما طبرسي تعلق . اند  واقع شدهاالهي ي  قضا و ارادهمشمول

 جاي اين پرسش است كه. كند  نفي ميرا مطلقاً) و از جمله اعمال ناپسند انسان(
 مراد اشاعره از تعلق ،فرضبه  اگر لفظي است يا واقعي؛ پديدآمدهختالف اآيا 
 تكويني باشد و مراد طبرسي از عدم تعلق ي  به كفر و ايمان، ارادهي خدا اراده
 .خواهد بود كالم هر دو در جاي خود صحيح ،تشريعيي   به كفر، ارادهي خدا اراده

هاي دو مفسر  يين و تحليل ديدگاه به تب، قرآني  ـ  اين مقاله، ضمن بحثي كالمي
  .پرداخته است

ايمان و -5 طبرسي -4 فخر رازي -3 خلق اعمال -2 تفسير كالمي -1:هاي كليدي واژه
 كفر
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به او آدمي  اعمال ، به هيچ وجه،نبودهند كه انسان خالق افعال خويش ا هپنداشتچنين  برخي

 بلكه خدا فعل ،اراده و اختيار است فاقد قدرت، او در افعالش مجبور و ؛شود نسبت داده نمي
 ،شود ده مي به او اسناد دامجازاًفعل  ،ر جمادات و افعالشمانند سايو كند  را در او خلق مي

در اشاعره  .)104 :ص ،2(گوييم درخت ميوه داد و خورشيد غروب كرد   ميكه اينمانند 
 ، ترجيح بال مرجحي هلأمسفخر رازي در و از جمله   اتفاق نظر ندارند،ار انسانياختتبيين 

 در .)488 و 478:  صص،2: ، ج20(شمارد  ميمحال امري  و آن را كند ميي اشاعره را رد أر
 جبر وبسياري كه از معصومين در رد ات يروااماميه با استناد به مباني عقلي و  ،مياناين 
 :، ص4: ، ج26؛ 160 :، ص1:ج ،24 (كنند مين را اثبات ين االمريامر ب، رسيده استض يتفو

  .)312 و 206 :صص ،1و197
  شخصيت دو مفسر. 2. 1

 زمانش ي يگانه امام مفسر و ) ق606 ـ 544(محمد بن عمر فخرالدين الرازي ابوعبداهللا  
 طبرستان و از اش  خانوادگيي  ريشهنسب و  قرشي، در اصل او.در علوم معقول و منقول بود

 به خوارزم و ماوراءالنهر و خراسان سفر نمود و در هرات وفات .محل والدتش ري بود
ها نيست  آنكه مجال يادكرد   فخر رازي آثار علمي فراواني دارد).203 :، ص7 :ج ،12(.يافت

 از برگرفته ابن تيميه مبناي كالمي فخر رازي را .)180 و 179 :ص، ص4:  ج،15: ك.ر(
مؤلفات فخر رازي . ددان مياز ابن سينا مأخوذ شهرستاني و مبناي فلسفي او را  ابوالمعالي و
 هسورتفسير ،  الكتابحهفاتتفسير ، تفسير صغير، )مفاتيح الغيب (تفسير كبير ،در تفسير

   .)283ـ  278 :ص، ص2: ، ج13(  استقره علي الوجه العقلي ال النقليالب
 صاحب ، هجري قمري548 متوفي ،شيخ ابوعلي فضل بن حسن بن فضل طبرسياما 

، 5( است) صغير  (الكاف الشافو ) وسيط (جوامع الجامعو ) كبير (مجمع البيانسه تفسير 
 در علم حديث، كالم، فقه، ، دارد او در عين شهرتي كه در وادي تفسير.)24: ، ص20: ج

 اي  تفسير خود را به گونه،اصول، ادبيات و علوم قرآن هم از سرآمدان بوده و بر همين اساس
 ها ديدگاه ي  بلكه به همه،محدود نساخته استگرايش خاص يك  به  رادو خوجامع نگاشته 

مجمع المي در ضوعات كموهرچند  .)63 :، ص11 ( مطالب اسالمي پرداخته استي در همه
در بيشتر مباحث سخن گفته  تقريباًطبرسي  ، كوتاه و فشرده است، در بيشتر موارد،البيان

، 14(شود  در آن ديده مي مورد بحث كالمي 335 حدود ،يك بررسي اجمالياست و طبق 
 .)88: ص

   بحثي  پيشينه.3. 1
 چندين كتاب و ،ان و پيوند آن با اختيار انسي خداوند اراده ي هلأمس باب در هرچند

از   »آرا و نظرات كالمي طبرسي در مجمع « از جمله، تحرير درآمده استي مقاله به رشته
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 كالمي فخر آراي « از يعقوب جعفري،»مجمع البيان كالمي طبرسي در آراي«  صفوي،
ه  بمسأله از روژه آرنولد، تا كنون اين »جبر و اختيار در تفسير رازي« و  اصغر دادبهاز» رازي

 .اي ديده نشده است صورت تطبيقي بين دو شخصيت يادشده، در كتاب يا مقاله
    مفهوم اراده.4. 1

 يكي پسنديدن و :رود متفاوت به كار مي دو معناي و بهاست  اراده مشترك ي كلمه
 اعمال ي  اشاعره معتقدند كه همه.)132: ، ص1 : ، ج4(  خواستن تحقق چيزيديگري
ما برآنيم « :ابوالحسن اشعري گويد.  واقع شده استي خدا اراده شمولم ، از نيك و بد،انسان

كه خدا بر كفر به عنوان امري ناپسند قضا رانده است و ماهيت آن را به عنوان فعلي خطا و 
 بدين معنا نيست كه به  لزوماًاالهي اظهار خشنودي ما به قضاي .نادرست تعيين كرده است

همان( »زي است كه خدا انسان را از آن منع كرده است كفر خشنوديم، زيرا كفر چيخود ،
 آيا اشعري با اين سخن موافق است كه خدا :رسيم تري مي  اصلي پرسشحال به .)45: ص

به اين  وي ها را تعيين كرده است؟  آن،يشآميز انسان قضا رانده و از پ بر اعمال عصيان
را آفريده و از پديد آمدنشان خبر ها   آنوندبدين معنا كه خدا دهد، ميپرسش پاسخ مثبت 

ها قضا   بر آن،ها امر كرده باشد  آنمجانا  ما را به، از اين باب كهدر عين حالداده است، اما 
 كه چنان ، فخر رازي نيز.)45 :همان، ص (تعيين نكرده استاز پيش ها را  نرانده است و آن

 اما .خواند مي به مقضي  از رضايرضا به قضا را غير ي است وأ بر همين ر، خواهد آمدبعداً
 به ي خداوند ارادهآيا  ـ1 :تس از اين قرار اهايي كه در اين نوشتار مد نظر است پرسش

آيا مراد فخر  ـ2 تعلق گرفته است؟) اعم از خير و شر( افعال اختياري انسان ي تحقق همه
ست كه به اعمال خدا تشريعي و امر ي  به اعمال شر انسان ارادهي خدا ارادهرازي از تعلق 

 به اعمال شر انسان ي خدا ارادهمقصود طبرسي از انكار تعلق  ـ3 ؟تعلق گرفته است
  و اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟؟آيا اين اراده تكويني است يا تشريعي ـ4 چيست؟

 در خود مسلم ي  براي اثبات نظريه،به آياترا اين مقاله روش استناد مفسرين يادشده   
ها  و تا حدودي به تحليل آننموده  تبيين ، نسبت به افعال انساني خدا اراده ي هلأمس باب
 .بدهد مسألهتر به اين   پاسخي دقيق، فلسفييزبان پردازد و تالش در صدد است با مي

 

    و طبرسياراده از منظر فخر رازي. 2
 توان ميت شاهد آورده اس »ابن دريد «كه از بيتيرا از  فخر رازيمعناي اراده نزد 

من كان ذا سخط على صرف   /على القسر رضا رضيت قسرا و : گفته استابن دريد. فهميد
 كه آنضمن ، »اراده « و»رضا«بر جدا بودن مفهوم است ى تأييداين بيت . »القضاء

 از ترك سرزنش و  عبارت»رضا« ،از منظر وي. سازد مياجبار نيز   قسر وا ب»رضا«فهماند  مي
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: ، ج17( داند  مي»رضا«با  معنا  اما طبرسي اراده را هم.باشد ميغير از اراده  كه استاعتراض 

 .)642: ، ص 6
 

  و طبرسي از منظر فخر رازيي خدا اراده. 3
 كه ، از مبتني بودن نظام كلي وجود بر خير،ي خداوند ارادهتعريف در فخر رازي 

او بر اين  .)490: ص ،2: ج، 20(  سخن به ميان آورده است،گرفته از ذات باري است نشأت
 حاكى از مدح و »يترضا« زيرا، او  به رضاىنه  بسته استي خدا اراده كه كفر به باور است

. )18/فتح( » اللَّه عنِ الْمؤْمنين  لَّقَد رضىِ« : فرمودچنان كه ،فاعل است ستايش فعل و
 . راضى و خشنود شد ـدندهنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كر ـ خداوند از مؤمنان

 و ؛وال يرضى لعباده الكفر« آياتي از قبيل، باشد» اراده« همان »رضا« ،فرض بهحتي اگر 
 آياتى كه داللت دارد بوده و توسطعام ) 7/زمر( »پسندد هرگز كفران را براى بندگانش نمى

و ما « ي نند آيه ما،اند  است تخصيص خوردهان اراده فرمودهاز كافر  كفر راوند خداكه اينبر 
 )30/انسان(» د خدا بخواهكه اينخواهيد مگر  چيز را نمى  شما هيچ؛نْ يشاء اللَّهنَ إِلَّا أوتَشاؤُ

  .)426 و 425: ، صص26 :، ج19(
 ؛ و اللَّه عزيزٌ حكيمالĤْخرَةَتُريدونَ عرَض الدنْيا و اللَّه يريد « ي طبرسى با استناد به آيه

و مايليد اسيران بيشترى بگيريد و در برابر گرفتن (خواهيد  ع ناپايدار دنيا را مىشما متا
خواهد و خداوند قادر و حكيم  مى) براى شما( ولى خداوند سراى ديگر را ،فديه آزاد كنيد

قرار  بندگان ي اراده  وي خدا اراده  تعارض مياني نظري خويش رامبنا ،)67/انفال(» !است
، علت آن را چنين بيان دانسته اشاعره در اين بابليل بر ابطال قول  آن را ددهد و مي
 و بنده ي خدا اراده، تقابل شود ايجاد كند خدا اراده چه آنهر اگر چنين بود كه  «: كند مي

  .)858 :، ص4 :، ج17( گرديد  ميموردكه در آيه آمده است بي 
وي در . گيرد ان تعلق نمي به معاصي انسي خدا اراده طبرسي معتقد است كه ،در واقع

 گناهش نزد پروردگار تو ها اين ي  همه؛كُلُّ ذلك كانَ سيئُه عنْد ربك مكْرُوهاً« ي آيهتفسير 
 بر اين باور است ، خدادر نزد معاصى بودنبا استناد به ناپسند  ،)38/ اسراء(» تناپسند اس

به ظاهر  ي برداشتچنين .)642 :ص ،6: ج ،17 (است نيز محال  به آنان خداي ارادهتعلق كه 
 در، هم آميخته استرا در تشريعى   تكوينى وي ارادهدو مفهوم  ،در نگاه ابتداييكم  دستو 

 زيرا اين اراده به ؛، محال نيستمخالف آن امر تشريعىِ  با وجود اراده وئكه وقوع ش  حالي
 تحقق يا عدم تحقق  كهجا آناز   تعلق گرفته است و، اختيار انسانبا عنايت به ،افعال بشر

؛ كند ميوارد نذات حق عظمت اي به   تخلف از آن خدشه،آن مشروط به اختيار انسان است
فَإِنَّ « ي طور كه در آيه  همان، مشيت اوست تحت مقضي خدا و، هر دو،اطاعت و معصيت
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شَاءن يى مْديه و شَاءن يلُّ مضي سازد و هر كس  واهد گمراه مى خداوند هر كس را بخ؛اللَّه

 به مشيت خدا اسناد يافته ، هر دو، گمراهي و هدايت،)8/فاطر ( »كند را بخواهد هدايت مى
ان از حيث اراده نيز صورت بين  افعال انس،بدين ترتيب .)150-149 :، صص3 (است

 ي اراده مستند به انسان است، مستند به  يعني در عين حال كه فعلْ؛كند ميمريني پيدا األ
ولي طبرسي  .)68: ، ص25(ديگر و نه در عرض هم   منتها در طول يك،ذات باري نيز هست

نوعي  از بيان او ،ي خدا اراده لذا در انكار عدم تعلق ،كند ميناين دو اراده را از هم تفكيك 
 . داردتأمل كه جاي شود مياستنباط اطالق 
 

   منظر فخر رازي به تمامي افعال انسان ازي خدا ارادهتعلق . 4
 از ،چيز وجود همهاو و هاست  و پديده كائنات ي خالق همه از منظر فخر رازي، خداوند

اين  اثبات بر وي .)472: ص ،22(  استفرموده را اراده ها، انسانايمان  جمله اعمال و كفر و
 دشاها يابد تعدادي از آيات ر  تحقق ميخدا تيمش به شود مي واقع چه آن ي همه مدعا كه
  :است گرفته
غْني عنْكُم منَ  و ما أمتَفَرِّقَةٍو قالَ يا بني ال تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد و ادخُلُوا منْْ اَبوابٍ «. 1

از ! زندان منفر:  گفت؛علَيه فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُون الْحكْم إِالَّ للَّه علَيه تَوكَّلْت و   إِنشئاللَّه منْ 
تا توجه مردم به سوى شما جلب ( بلكه از درهاى متفرّق وارد گرديد ،يك در وارد نشويد

اى را كه از سوى خدا حتمى است، از شما  توانم حادثه نمى) من با اين دستور،(و )! نشود
بر او  متوكّالن بايد ي ام و همه بر او توكّل كرده! حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست! دفع كنم

تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد و ادخُلُوا ال  «يرهايتعب ،فخر رازيبه گمان  .)67/يوسف( »توكّل كنند
لي واست، جهان معتبر در اين  ظاهري ورعايت اسباب حاكي از لزوم » متَفَرِّقَةٍمنْْ اَبوابٍ 

عدم التفات به توصيه به  ،يتلويحبه طور  »شئو ما أُغْني عنْكُم منَ اللَّه منْ « ي جمله
اگر كسى . دارددورى جستن از ما سوى اهللا  توجه به توحيد محض و اسباب ظاهرى و
: مفسر مزبور اين است كهپاسخ  ، جمع كنيمگزارهن اين دو بايد ميا چگونه اشكال كند كه

 زماني ازشقى يا سعيد د افرا سعادت يا شقاوت كه چنان ، نداردجا اين اختصاص به مسألهن اي
داشتن  از به پا ناگزير ها اين، آناند، محرز بوده است و با وجود  بودهخود  شكم مادر دركه 

كه از  طور همان ، نيستموردنزاعى هم در اين  اند و دورى جستن از معاصى طاعات و
فخر رازي  .حيات به دست خداست مرگ وكه دانيم   مىكه اينكنيم با  مهلكات دورى مى

 ، و در حقيقتنيستاين مقام يادشده تنها متوجه  اشكال كه گيرد مينتيجه  ،بدين ترتيب
نهايت سعى  حق آن است كه بر عبد واجب است .شود ميمربوط قدر   جبر وي هلأمس  سرّبه

 از ،ناگزير،  وجود دخالت داردچه در عالمِ بعد بداند كه هري مرحله  و دره كار بردخويش را ب
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 ي در ادامهرا كه  »الْحكْم إِالَّ للَّه  إِن«وي  .استاوند گذشته حكم سابق خد مشيت و قضا و

ل بر صحت يترين دال مهماز  آن را ،ي بر مدعاي خويش دانستهتأكيداست   آمدهآيه
 »حكم«چنين با استناد به معناى لغوى   هموي. خواند مي قدر  ودر باب قضاخود  ي عقيده

از حركات  چهارپابازداشتن براى  ، لغتدر اصلِو ت اسكه عبارت از الزام و منع از نقيض 
 كه طرفاين است  »حكم« ي علت تسميه كه گيرد مينتيجه   تعمال شده است،اسجا  بي

 ممكنات ي  همهكه داللت دارد  بر اين معناگرداند و  ديگر را ممتنع الحصول مىممكنِ
 داند مي را دال بر اين معنا حكم اويند و عبارت پايانى آيه مشيت و مستند به قضا و قدر و

 ي  كه حصول همهشود مي قطع حاصل ، ثابت شدوند خدابهچيز   همهانتسابكه وقتى 
عبد است كه عقيده  همين پذير است و  او امكاني  تنها از ناحيه آفاتي دفع همه خيرات و

  .)484 و 483  :، صص18 :ج ،19 (رساند ميرا به سوى مقام توكل 
2 .» هرَةٌتإِنَّ هذَذْكنْ شاءبِيالً  اتَّخَذَ إِلى فَمس هبما تَشاؤُ ر اللَّهو و شاءاين يك  ؛نَ إِلَّا أَنْ ي

راهى به سوى پروردگارش ) با استفاده از آن( و هركس بخواهد تذكر و يادآورى است
خر ف .)30 و29/انسان (»  خدا بخواهدكه اين مگر ،خواهيد چيز را نمى و شما هيچ گزيند برمى

قدر در آن به تالطم افتاده  رازي اين آيه را از جمله آياتي خوانده است كه امواج جبر و
 » نَ إِلَّا أَنْ يشاء اللَّهوو ما تَشاؤُ« ي جمله وقتي به ،گراياناين آيه از نظر جبرچراكه  ،است

 اقتضا» به سبِيالً ر  اتَّخَذَ إِلىفَمنْ شاء« تعبير زيرا ،دارددر جبر  صراحت ،ضميمه شود
هم  »و ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يشاء اللَّه«آيه   و باشد كه صرف مشيت عبد مستلزم فعل اوكند مي

مستلزم المستلزم « ي بنا به قاعده مستلزم مشيت عبد است و  كه مشيت خداكند مي قتضاا
نَ إِلَّا وو ما تَشاؤُ« نينچ هماو . اين جبر است  وبودهمشيت خدا مستلزم فعل عبد ، »مستلزم

زند به مشيت   كه از عبد سر ميچه آن ي  كه همهگيرد ميرا دليل بر اين  »أَنْ يشاء اللَّه
  .)763  و762: ، صص30: ، ج19(خداست 

 

  تكويني از منظر فخر رازي  تشريعي وي تفكيك اراده. 5
ي  ه اراد با) تشريعياراده ( يزيچ به خدا امر نيب يمنافات كه است معتقد فخر رازي

از  ياتيآ به ،مورد نيا درو  ندارد وجود )اراده تكويني( خارج در آن خالف وقوعخداوند بر 
  :كند مي استشهاد زينجمله موارد ذيل 

به خواست «: گفت) موسى(؛ مراًاَ لَك  ه صابِراً و ال أَعصي إِنْ شاء اللَّ قالَ ستَجِدني« .1
. )69/كهف(»  يافت و در هيچ كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كرد مرا شكيبا خواهى،خدا
 را منوط به ، يعني حضرت موسي،در وجود متكلم صبر تحقق  كه، آيهمفاد با توجه به وي
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كه خداوند گاه به چيزى امر را تثبيت كرده است اين عقيده ؛ است نموده ي خداوند اراده
  .)485 :ص ،21: ، ج19( ندك مي وقوع آن را اراده ندر حالي كه كند مي

:  و هرگز در مورد كارى نگو؛إِلَّا أَن يشَاء اللَّه  فَاعلٌ ذَالك غَدا  ء إِنى  تَقُولَنَّ لشَاْىو ال«. 2
 در بيان معنى آيه وي .)23  /كهف( » خدا بخواهدكه ايندهم مگر  م مىجا آنمن فردا آن را 

م جا آن فالن كار را  خويش گزارش كني كهي درباره تو سزاوار نيست كه براي: نويسد مي
مفهوم آيه اذن داده باشد يا  تاز خودتو  خبر دادن نسبت به خدا كه اين مگر ،خواهي داد
مرگ او  ،ولي پيش از آندهم  م مىجا آنبگويد فالن كار را فردا كسي  كه اگر چنين است

 خداوند  لذا؛انبيا نيست شأن امر مناسباين   وتلقي خواهد شد كاذب شخص آن ،فرابرسد
چنين فخر رازى از اين آيه   هم.را بر حضرت واجب ساخت» ن شاء اهللاإ« بر زبان آوردن

واقع  قطعاً او بخواهد چه آنهر   بر بنده غالب است وي خدا اراده كهاستفاده كرده است 
تفويض امر   و خدااز استعانت ، در اين آيهگويد مي و نيز )450 :ص ،21 :ج همان،( شود مي
: ، ص3 :ج ،همان( ذ مشيت الهى نهفته است ونف اعتراف به قدرت و  وذات اقدس اوبه 

549(.  
 كوشيده است مزبور ي  عقيدهتدر اثبا  ،فتن از يك حكم شرعىچنين با كمك گر او هم

 و در پي كند مي ادا دين خود راا فردقسم ياد كند كه به خدا ى كس اگر و مدعي است كه
نيست و الزم  سوگند دروغ بر او ي كفاره وننموده  حنث قسم ،بگويد»  شاء اهللانإ« ،آن

 ، خدا آن فعل را اراده نكرده است نتيجه گرفت كهتوان مي ، اجماع بر عدم حنث باشدهرگاه
 خويش ي  بر اثبات عقيدهيتأييدرا مسأله اين  او. امر نموده است) اداى دين( آن  بههرچند

 آنيا از  خواهد و آن را نمىولي  كند ميبسا خدا به چيزى امر   چهكه مبني بر اين داند مي
  .)451 :ص ،21 :ج ،همان( فرموده استم آن را اراده جا آنكه   در حالي،كند مينهى 
3 .» هلَيع قَّتنْ حم منْهم و ى اللَّهدنْ هم منْهخداوند گروهى را هدايت كرد ؛الضَّاللَةفَم 

 فخر رازى اين آيه را دال بر اين .)36/نحل(» اللت و گمراهى دامانشان را گرفتو گروهى ض
 تطابق ندارد  لزوماً )كه در خارج محقق شده است( او ي دانسته است كه امر خدا با ارادهمعنا 
 ،عموميت دارد همگان نسبت بهكه امر به ايمان  كند مي تصريح ، اين عقيدهتأييدمقام و در 

  .)205  :ص ،20: ، جهمان( گيرد مييمان تنها به بعضى تعلق  اي اما اراده
 

  از منظر فخر رازيفر و ايمان تعلق مشيت خدا به ك. 6
  مستندات عقلي. 1. 6

وند صورت گرفته  به مشيت خداشود مي واقع چه آن ي  كه همهپذيرفتندوقتي اشاعره 
شيت م مستند به ،الم است كه يكي از حوادث ع، را همايمان انسان  كفر و، به تبع آن،است
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 االهيفاعليت انسان را وابسته به قضاي  ،فخر رازي نيز همسو با ساير اشاعره. دانستند االهي
مي نبوده و مستند به ذات فاعليت انسان دايهم ذات و هم  زيرا معتقد است كه داند، مي

  .)518 :، ص2: ، ج20(كبريايي اوست 
د ايمان از كافر هرگز سر نخواهد دان مي علم ازلي  كه خداوند بهجا آن ،از نظر فخر رازي

 زيرا كسي كه به محال بودن امري آگاهي ؛فرموده باشداراده ، محال است ايمان او را زد
  و قضاي هالمس اشاعره در مورد ،ويبنا به اظهار  ).472: ، ص22( كند ميدارد آن را اراده ن

احتجاج   كه در قرآن آمده است، ،» متينكيد « و»امالء « و»استدراج « به سه مفهوم،قدر
دهد   را كه بنده را به سوى كفر سوق مىچه آن كه داللت بر آن دارد كه خداوند اند كرده

  .)418 :، ص15 :، ج19( اراده كرده است
كه خداوند كافر را به  اول اين: اند نمودهمعتزله بر اين مدعاي اشاعره سه اشكال وارد 

ي  اراده طاعت يعني موافقت با كه اين دوم ، امر داللت بر اراده داردايمان امر نموده است و
 اطاعت خدا نموده ،، پس اگر خدا از كافر، كفر را اراده كند، كافر با كفر خود در واقعخدا
 اگر كفر كافر به قضاي خدا باشد بايد ، واجب استاالهيكه رضاي به قضاي  سوم آن، است

 .)459 و 458 ،771 :، صص23(  كفر است،، خوديت به كفر رضاكه آن حال بدان راضي بود،
  :دهد مي پاسخ گونه ، اين اين سه اشكالبهفخر رازي 

 طاعت موافقت ) ب؛ امر داللت بر اراده ندارد، در اصول فقه آمده استچه آنطبق ) الف
ما  نفس قضاي خدا نيست، بلكه متعلق قضاست و  كفرْ)؛ و ج نه موافقت با اراده،با امر است

   .)482: ، ص22(  استجريان يافته آن قضا ي  كه دربارهچه آنبه قضا راضي هستيم، نه به 
 يعني خداوند ؛ تشريعي دارد نه تكوينيي واقعيت اين است كه امر داللت بر اراده

 از او خواسته است، نه بيش از ، مكلفي رفتاري را كه بدان فرمان داده است به عنوان وظيفه
  .معتزله وارد نيست پس اشكال ؛اين

  مستندات قرآني .2. 6
 و اگر خدا ؛و لَو شاء اللَّه ما اقْتَتَلَ الَّذينَ منْ بعدهم منْ بعد ما جاءتْهم الْبينات« .1
ها  هاى روشن كه براى آن همه نشانه  ها بودند، پس از آن خواست، كسانى كه بعد از آن مى

به  ـاگر  ، اين آيهطبق معتقد است فخررازي .)253/بقره( » دكردن آمد، جنگ و ستيز نمى
 ،محقق شد قتال جا كه هر، حال.كردند  قتال نميكافران ،خواست خدا مي ـفرض محال 

 به اين دليل بوده ، جنگي رخ ندادهو اگر  خدا عدم قتال را نخواسته استشود ميمعلوم 
با ي در اين راستا  و. نداشته استوجود ، جنگتحقق بر مشيت خدا يعني، كه علت آناست 

، با درگيري جنگ و كه اينو » عدم الالزم يدل على عدم الملزوم« منطقي ي استناد به قاعده
  كه كفر وگرفته استنتيجه ، گيرد مي به وقوع آن تعلق ي خدا اراده، استمعصيت  كه اين
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 :، ص6 :ج ،19( گيرد مشيت خدا صورت مي  و به قضا، همگي،عصيان طاعت و ياايمان 

529(.  
گونه خداوند بر دل هر متكبر   اين؛ قُلُوبِ الَّذينَ ال يعلَمون كَذلك يطْبع اللَّه على« .2

» قسوه « و»رين«و » طبع«لى چون يا تكيه بر مسااشاعره ب. )35/غافر( »نهد جبارى مهر مى
 كه اين داللت دارد بر اهيممف كه اين قبيل دانند ميها را دليل بر اين  آن، »هغشاو «و

  .)514 :، ص27: ، جهمان( چيز از جانب خداست همه
 ؛ثُم تَولَّيتُم منْ بعد ذلك فَلَو ال فَضْلُ اللَّه علَيكُم و رحمتُه لَكُنْتُم منَ الْخاسرِينَ«. 3

نبود، از سپس شما پس از اين، روگردان شديد و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما 
 ي مفهومچنين جا اين كه در ، در آيه»لو «ذكراستناد به وي با  .)64/بقره( »كاران بوديد زيان

 گيرد ، نتيجه ميزيان از لوازم وجود فضل خداست  خسران وندهد كه نبود را به دست مى
، ترتيب اين هب  وه است كه لطف خدا حاصل نشديابيم  درمي،در ميان آيدخسران پاي هرجا 

(   عطا نشده استساحت دين مربوط به الطاف هيچ نوع از ،خدا نسبت به كافر جانب از
  .)540 :، ص30 :ج ،همان
 مگر براى ، هيچ پيامبرى را نفرستاديم؛ مارسلْنَا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْنِ اهللاو ما أ« .4
ه تفسيرى كه فخر رازى از اين بنا ب .)64/نساء( » به فرمان خدا، از وى اطاعت شودكه اين
معنا  ،در اين صورت زيرا ،تواند امر به طاعت باشد  نمى»اذن« منظور از ،دهد ميدست ه  بآيه

اين   مگر به اذن ما و، كسانى كه ارسال نموديم ما اذن نداديم در طاعت:شود ميچنين 
 از اين اي و معاني ياري رساندن توفيق وبه معناي  را »اذن« بايستي پس ؛تكرار قبيح است
به  فقط نسبت به كساني كه ونددا كه خگيرد ميي از اين مقدمه نتيجه  و.قبيل فرض كرد

 اما ؛گانهم اطاعت نموده است نه از ي  ارادهعطا فرموده است توفيق اطاعت از رسول آنان
ين ترنيرومنداز را تقرير اين  اراده نشده است و دايندخمحروم از توفيق كه كسانى اطاعت 

 عدم تعلق مشيت گفتني است. )126 :، ص10: ج ،همان( شمارد مي خويش  مذهبي ادله
خدا به اطاعت كافران از منظر فخر رازي را نبايد به معناي التزام وي به رفع تكليف از كفار 

 سعيد ،رامردمان  ي  همه،)2 :ص: نك( پيشتر گفتيم چه نا بلكه فخر رازي نيز چن؛پنداشت
 تنها راهي ، بدين ترتيب.داند مي اجتناب از سيئات  طاعات ومجانااز ناگزير ،  شقيباشند يا

 ي را از نوع اراده  به كفراالهي ي رسد اين است كه اراده كه براي رفع اين تعارض به نظر مي
 خالف آن نيز از  وقوع فعلِبا تشريعي ي  امر و ارادهمزاحمت ، در اين صورت.تكويني بدانيم

  .بين خواهد رفت
5 .»لفَلَنْ تَم تْنَتَهف اللَّه رِدنْ يم ئاً أوشَي نَ اللَّهم لَه ككرَ ولئطَهأنْ ي اللَّه رِدي الَّذينَ لَم 
مهبخواهد مجازات كند، قادر به دفاع از او ) درپى او بر اثر گناهان پى( كسى را كه خدا ؛قُلُوب
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فخر  ).41/مائده(» هايشان را پاك كند نخواسته دلها كسانى هستند كه خدا   آن؛نيستى
  ونمودهمعرفى ، )معتزله استاو منظور (ترين آيات بر عليه قدريه  آيه را از محكماين رازى 

 انبشوقل  ونخواسته را انخدا اسالم آوردن كافركه داللت دارد بر اين مدعا اين آيه : گويد مى
 او وجوهى را كه .دندآور  ايمان مىرمودف يم و اگر چنين كند ميشرك پاك ن را از شك و

كنار  از ،گونه نقدى شمارد و بدون هيچ  برمىاند آورده »فتنه«تفسير  معتزله در توجيه و
  .)360 : ص،11 :ج ،19( پندارد بيش نميها را الطائالتى   آني گوي،كند ميها عبور  آن

 عنْد اللَّه منْ لَعنَه اللَّه و غَضب علَيه و جعلَ منْهم ةًمثُوبنَبئُكُم بِشَرٍّ منْ ذلك اُقُلْ هلْ «. 6
آيا شما را از :  بگو؛ و الْخَنازيرَ و عبد الطَّاغُوت أُولئك شَرٌّ مكاناً و أَضَلُّ عنْ سواء السبيلِالْقرَدةَ

ا خبر كنم؟ كسانى كه خداوند كسانى كه موقعيت و پاداششان نزد خدا برتر از اين است ب
ها  و از آن) و مسخ كرده(ها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده  آن

ها بدتر است و از  اند موقعيت و محل آن هايى قرار داده و پرستش بت كرده ها و خوك ميمون
و صدر آيه آمده كه در ، »جعل« به كلمه عنايتبا  رازي .)60/ائدهم( »ترند راه راست، گمراه

نيز در تقدير » عبد الطَّاغُوت«براى ) كه فاعل آن خداست( همين فعل كه اينبا توجه به 
نتيجه ، »جعلوا انفسهم كذلك«فرمود   بايد مى،اگر فاعل آن انسان بود  وشود ميگرفته 

  .)391 :، ص12 :ج ،همان( ستوندي ابه قضاى خداسب تمنگرفته است كه كفر 
 » خدا بخواهدكه آنآوردند مگر  هرگز ايمان نمى؛ نُواْ ليؤْمنُواْ إِلَّا أَن يشَاء اهللاما كاَ«. 7

 آن ي همه اگر خداوند كه كند ميرا چنين تبيين مراد از آيه  فخر الدين. )111/انعام(
آورند مگر  ها ايمان نمى  آن، ظاهر كندآنانرا براى كافران غريب   عجيب وهاي درخواست

» ما كاَنُواْ ليؤْمنُواْ «تعبير به كار رفتن گويد خويشاصحاب وي از قول  .خدا بخواهد كه اين
اين آيه  ايمان را اراده نكرده است وها  آنخداوند از اين است كه ي  آنان به منزله ي درباره

  )118 :، ص13 :ج ،همان( .رود ميبه شمار  مسألهنص در اين 
8. »نَوئْنَا لَرَفَعش بِ لَو ضهاهالْأَر إِلى أَخْلَد نَّهلَك او را با اين ) مقام(خواستيم،   و اگر مى؛ا و
اجبار، بر خالف سنت ماست او را به  كه جا آناز اما (برديم  باال مى) ها و علوم و دانش(آيات 

فخر  .)76/اعراف( » او به پستى گراييد و از هواى نفس پيروى كرد.)حال خود رها كرديم
را بلعم باعورا  ،خواستيم  اگر مى:كند ميتفسير  گونه بدين آيه را ،اشعريانى از قول راز

 آن اعمال به ي  به واسطه قبالًكه ناچن ـو او را  نموديم  عطا ميتوفيق به اعمال صالحه
 يبه دليل انتفا ئ شيداللت بر انتفا» لو«لفظ  داديم و  رفعت مىـ رسيده بودواال منزلتى 
 در و كه او را رفعت دهد ه استچنين است كه خدا نخواستآيه معني ه هر حال، ب .غير دارد

 ايمان را يكه خداوند گاهمدلول آيه اين خواهد شد  و فته استتحقق نيا رفعتي هم ،نتيجه
  .)405: ، ص15 :ج ،همان( خواهد مىرا  بلكه از او كفر ،كند مياز فرد اراده ن
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9. »ر تكلَِم قَّتح كنُونكَذَالؤْملَا ي ُمقُواْ أَنهينَ فَسالَّذ لىع كچنين فرمان   اين؛ب

، ايمان نخواهند )پس از اين همه لجاجت و گناه(ها  پروردگارت بر فاسقان مسلّم شده كه آن
از  ست وي خدا اراده  كه كفر به قضا واند كردهبره به اين آيه احتجاج مج. )33/يونس( »آورد
الجرم اگر اين خبر به  ،دهد ميگزارش مبني بر عدم ايمانشان  ها  آن حال خدا از كهجا آن

 پس صدور ايمان از ؛ استمحالامري  اين و كذب محسوب خواهد شد ،واقعيت نپيوندد
 كه خدا از شود مي  ثابت،در نتيجه؛ كند ميخدا محال را اراده ن محال است ونيز ايشان 

  .)248: ، ص17: ج ،19( مان را نخواسته استلي اي و استفرمودهاراده را ايشان كفر 
 يكُونُواْ  نت تُكْرِه النَّاس حتىفَأمنَ من فىِ الْأَرضِ كُلُّهم جميعا َأĤو لَو شَاء ربك لََ« .10
به (خواست، تمام كسانى كه روى زمين هستند، همگى   و اگر پروردگار تو مى؛مؤْمنين

ايمان ( !خواهى مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟  آيا تو مى؛دندآور ايمان مى) اجبار
، »لو« نيز فخر رازي با تمسك به كاربرد جا ايندر . )99/يونس(» )؟اجبارى چه سودى دارد
را از همگان ايمان وند  كه خداكند ميمفهوم آيه اقتضا معتقد است ، كه توضيح آن گذشت

اند كه مراد از آن مشيت الجاء است   گفته عبدالجبارقاضى و جبايى  البته.باشداراده نكرده 
آنان پاسخ به   فخر رازىولي  ؛اى در آن نبوده است  چون فايده،كه خدا آن را نخواسته

 زيرا ،جايز نيستباشد و اضطرار   به نحو الجاءي كهبر مشيتدر آيه  كه حمل مشيت دهد مي
 طلب كافران براى سودمند نباشدكه در آخرت  پيامبر ايمانى را ، پيشينبا توجه به آيات 

از ايمان در اين آيه همان ايمان نافع است تا   كه مرادگردد مي  مشخصجا اينو از  كرد نمي
 با آشكار .1 : خارج نيستحالاز دو  جا ايندر   مراد از الجاء. كالم منتظم باشد،بدين صورت

  . فرمايدايشان خلق دل ايمان را در   .2 ،د آنها را به ايمان وادار كن،آور رعبساختن معجزات 
   :كند مي آن را نفي  ذيلْآيات باطل است وفرض نخست 

ها كه فرمان پروردگار  آن) و بدان(؛ إِنَّ الَّذينَ حقَّت علَيهِم كَلمت ربك لَايؤْمنُونَ «)الف
) هرگزاست ها گرفته   آنجرم اعمالشان، توفيق هدايت را ازه و ب(تو بر آنان تحقق يافته 

   .)97/يونس( »آورند ايمان نمى
هاى  و نشانه( هرچند تمام آيات ؛يملأ يرَواْ الْعذَاب الْ  حتىءايةٍو لَو جاءتهُم كُلُّ «) ب

هايشان را  زيرا تاريكى گناه، قلب( !به آنان برسد، تا زمانى كه عذاب دردناك را ببينند) هىاال
   .)98/يونس( »!)اهى به روشنايى ندارندفراگرفته و ر

 ما كاَنُواْ ء قُبالً   شى   علَيهِم كلُ و حشرَْنَا   و كلََّمهم الموتىئكَةَالْمالا نَزَّلْنَا إِلَيهِم و لَو أنَّنَ «)ج
كرديم و مردگان با آنان  ل مىها ناز اگر فرشتگان را بر آن) و حتّى(؛ ليؤْمنُواْ إِلَّا أَن يشَاء اللّه

 مگر ،آوردند نموديم، هرگز ايمان نمى ها جمع مى چيز را در برابر آن گفتند و همه سخن مى
   .)111/  انعام( » خدا بخواهدكه آن



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

94
 ،محسوب نخواهد شد آنان به ايمان يالجابه معناي  و اين است فرض دوم صحيح پس

 ايمان لكن ما :ه استرمودو گويا خداوند ف استدر قلوب كافران خلق ايمان عبارت از  بلكه
 آيه به اين مقصود داللت دارد كه خداوند از كافران كه آن نتيجه .نيافريديمرا در آنان 

، 19( شمارد ميو رازي اين مدعا را عين مذهب خويش  ده استنموا اراده نحصول ايمان ر
  .)305 -304 :صص

11 .» وكمنفَعى إِنْ   لَا يحأَنْ أ نُص دتلَكُأر حأنص رِيدي إِن كاَنَ اللَّه م و كُمبر وه كُمغْوِين ي
گمراه سازد ) خاطر گناهانتانه ب(هرگاه خدا بخواهد شما را ) اما چه سود كه(؛ إِلَيه تُرْجعون

ر او پروردگا! و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت
 آيه اين بخش از متناشاعره به  .)34/هود( »شويد سوى او بازگشت داده مىه شماست و ب

حال شما    به)رسول( خير خواهى من ،كند  اگر خدا بخواهد شما را گمراهگويد ميكه 
  ارادهاش كفر را خدا از بنده كه شود مي كه گاه اند گفتهو احتجاج كرده  ،سودى ندارد
  .)342 :، صهمان( فرموده باشد

غ  چرا هنگامى كه وارد با؛ إِلَّا بِاللَّهقُوةَو لَو ال إِذْ دخَلْت جنَّتَك قُلْت ما شاء اللَّه ال «. 12
 ي جز از ناحيه) و نيرويى(قوت !  شدى، نگفتى اين نعمتى است كه خدا خواسته است؟خود

 »ما«. 1 :كند ميذكر » شاء اللَّهما «فخر رازى دو وجه اعرابى براى . )39/كهف( » خدا نيست
: چنين خواهد بود، تقديردر  آيه ، اين فرضا ب، كهباشدجواب شرط آن محذوف  شرطيه و

تقدير آن  در محل خبر براى مبتداى محذوف و موصوله و» ما«. 2 ؛»اهللا كان شاء ء اى شى«
 چه آن  وشود مي واقع بخواهدهرچه خداوند  كه ايندر اثبات  سپس . باشد»مر ما شاء اهللاأل«

 دانسته است دعا را دليل بر اين مو آن به اين آيه استناد كرده ،دهد مي رخ ننخواسته باشد
را طلب  كه خداوند از او ايمان  دريافتتوان مي پس ،شود ميكه چون ايمان از كافر صادر ن

  .)464: ، ص21: ج ،همان( است نكرده
 كه اين مبني برمن ؤ مسخنجواب داده است كه گونه   ايناظهارات به اين »قفال« اما 

 در باغ را به پديدآمده ياشياايجاد  مثالًنگفتى از اين باب است كه  »ما شاء اللَّه«چرا 
معتزله  روي مزبور چالش را از پيشِ پاسخ ،فخر رازىاما به گمان  . تكوينى خدا بداندي اراده

و اين غصب حاصل شده باشد   ظلم وطريقاز بسا عمارت اين بستان   چهزيرا ،دارد برنمي
 به مشيت خدا واقع ها اين گفته شود فرض،در اين كه   معتزله استي مخالف عقيدهفرضي 

 ها  به ثمر نشستن ميوهي به پديده محدودموجود را  ياشيا ي  دامنهكه آنمگر  ،شده است
 به نظر جا ينادر . )465: ، صهمان( ظاهر نص استبدون دليل  بدانيم كه اين تخصيصِ

در حل اختالف بين اشاعره و  اراده تكويني را پيش كشيده است كه ي هلأمس  قفالرسد مي
 تكويني و تشريعي ي ساختن اراده اد كه با جبيان بدين ،د سودمند باشدتوان ميمعتزله 
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 به ي خداوند اراده ديگر محذور تعلق ،ها و از جمله اعمال انسان پديدهخداوند نسبت به 

سفانه فخر رازي بدون توجه به اين نكته، با پرداختن أمت. ت انسان برداشته خواهد شدسيئا
  .ه استرا از دست دادراه حل اين  ، معتزلهي به تعارض آن با عقيده

 و لْجِنَّةِ املَأَنَّ جهنَّم منَ لَأ  لْقَولُ منىها و لَكنْ حقَّ اا نَفْسٍ هد   ا الََتَينَا كلُو لَو شئْنَ«. 13
) از روى اجبار بدهيم ( را به هر انساني هدايت الزم،خواستيم  و اگر مى؛النَّاسِ أَجمعين

از ( حق است كه دوزخ را ي من  سخن و وعده) ام و ها را آزاد گذارده من آن(داديم ولى  مى
 مدعي استزي فخر را .)11/سجده( » پر كنم، همگى،از جنّ و انس) كار ايمان و گنه افراد بى
جز  چيزي اراده نكرده ورا  خدا از كافر ايمان :او داللت دارد مذهب به صراحت براين آيه 

 جا آن بر اين معنا تا تأكيدمقام در  وي. )144 :ص ،25 :ج ،19( كفر از او نخواسته است
) و گمراه(ها كه هالك   تا آن؛بينَةليهلك منْ هلَك عنْ «ي  حتي آيه كه رود ميپيش 

 عقلى داليلاز ظاهر خود به علت وجود را  )43/انفال(» شوند، از روى اتمام حجت باشد مى
  .)478 :، ص15 :ج ،همان( ددان ميمنصرف 
14 .»نَتىِ إِلىلَع كلَيإِنَّ ع جِيم ور نها فَإِنَّكم ين قَالَ فَاخْرُجمِ الدواز «:  فرمود؛ ي
و مسلّماً لعنت من بر تو تا  ! درگاه منىي خارج شو، كه تو رانده) ئكهو صفوف مال(ها  آسمان

 اند كه  دانستهآناشاعره اين آيه را حاكى از . )78  و77: ص(» روز قيامت خواهد بود
 صدور ايمان از ابليس به .1 : كهاند كرده استدالل چنينو الهى است  يچيز به قضا همه 

 .2؛ شود ميون اگر ابليس ايمان بياورد خبر خدا كذب  چ،دليل اخبار الهى محال شده است
 آنان را گمراه خواهم ي سوگند، همه؛ به عزتت فَبِعزَّتك لَأُغْوِينَّهم أَجمعين« :ابليس گفت

ا را از اين ادع  وكند ميدانست كه ابليس بندگان را گمراه  ميخدا بنابراين ). 82 :ص(» كرد
از قادر بر منع كه  اگر آن .ودفرم او را منع ن،ع ابليس قادر بوددر حالى كه بر من  واو شنيد

اگر گفته شود   دليل بر راضى بودن او به آن فعل است و،فعلي است بنده را از آن باز ندارد
گفته  گوييم اين ،شود ميباعث فساد جهت بوده كه اعمال آن  اين عدم منع ممكن است به

 و دهدنجات  تآدم را از ضالل بنى اضالل و ابليس را از ستتوان مي اين منع زيرا ، استباطل
 كند مي خبر داده است كه جهنم را از كفار پر وند خدا.3 ؛عين مصلحت است ، خود،امراين 

 اگر .4؛ محال استيابد كه امري  به ساحت ربوبي راه ميجهل   كذب و،چنين نشوداگر  و
  ونگاه دارد را  صالحانكه انبيا و واجب بود ،خواست كه كافر كفر نورزد مىچنين خدا 

 كه  دريافتتوان ميپس  ؛عكس استر امر بكه آن حال ؛فاني سازدشياطين را  ابليس و
 .)415: ص ،26: ج ،همان(  باطل است»ورزند كفر انخواهد كه كافر خدا نمى« ي گزاره
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  از منظر فخر رازيهدايت و ضاللت  ي دو پديده به ي خدا ارادهتعلق . 7
چرايي در سخن از   چرايي راه ندارد و اصوالًاالهيكه در افعال  تكيه بر اينازي با فخر ر

اگر   وكند مي هدايت ،اگر بخواهد هر كه را وندخدا :گويد مي ،معناست  بياالهيمورد افعال 
 ،19: ج ،19( وارد نيست ربوبيافعال   اعتراضى بر،رويبه هيچ  سازد و  گمراه مى،بخواهد

  :خواند ي خود، به شهادت مي گفته اثبات درذيل آيات  لدينافخر  .)93 :ص
1. » لاُوجالْع ي قُلُوبِهِموا فها بر اثر كفرشان، با محبت گوساله آميخته  هاى آن  و دل؛شْرِب
 كه فاعل گيرد مينتيجه  »شْرِبوااُ« با استناد به فعل مجهول فخر رازي. )93/بقره( » شد

جز خداوند  كس هيچ است كه مشخصباشد و  يل بني اسرائودخ بايد كسى غير از اشراب
گمراه ساختن يهود را به  ،به اين ترتيب  و؛)604 :ص ،3: ج ،همان(قادر بر اين امر نيست 

  .دهد ميخدا نسبت 
بر تو ) طور اجبار، به(ها   هدايت آن؛لَيس علَيك هداهم و لكنَّ اللَّه يهدي منْ يشاء«. 2

ولى )  نيستروابه اسالم، آنان بنابراين، ترك انفاق به غير مسلمانان، براى اجبار (نيست 
براي اثبات اشاعره  ).272/بقره( »كند ، هدايت مى)و شايسته بداند(خداوند هر كه را بخواهد 

احتجاج دين آيه  ب ،ن استامنؤ بلكه مخصوص م،نبوده همگانى موهبتي هدايت خدا هك اين
توسط  اثبات هدايتى است كه ،در واقع» و لكنَّ اللَّه يهدي منْ يشاء« عبارت زيرا ،اند كرده
اقتضا  »و لكنَّ اللَّه يهدي منْ يشاء« ي بنابراين گزاره ونفى شد  »ليس علَيك هداهم« جمله
تكوين  تقدير و  به خلق و، در حقيقت، به طريق اختيارىشده  كه هدايت حاصلكند مي

 فخر رازى پيداست كه او قائل ظاهر سخناز  .)66 :، ص7:، جهمان( شود ميحاصل  خداوند
 اين ،به گمان او بلكه ،اجبار نيستالزام و  بر سبيل وند از سوى خداها انسانبه هدايت 

 در »لاضال« لفظ ،طور كه در جايي ديگر ، همانگردد مي ايجاد هدايت از سوى خدا خلق و
ست معناي حقيقي ا و مدعي كند ميتعبير در انسان آيات قرآني را به خلق آن توسط خدا 

  .)389: ص ،9 :ج ،21( همين است »اضالل«
فَمنْ يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشْرَح صدره للْإِسالمِ و منْ يرِد أَنْ يضلَّه يجعْل صدره ضَيقاً « .3

اسالم، گشاده ) پذيرش(اش را براى   آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه؛جاحرَ
چنان  اش را آن خاطر اعمال خالفش بخواهد گمراه سازد، سينهه سازد و آن كس را كه ب مى

اشاعره به اين آيه در . )125/ انعام (» خواهد به آسمان باال برود كند كه گويا مى تنگ مى
 لفظ آيه كه اينضمن  فخر رازى .اند لت از جانب خداست تمسك جستهضال  هدايت وكه اين

هاي  محال بودن انگيزهيعني   ـ دليل قاطع عقلى،كند مي معرفى ي مورد نظررا دال بر معنا
  .)125 :ص ،13 :، ج19( داند مييد اين مطلب ؤرا نيز م   ـنامتناهي بر فعل
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 اين جز آزمايش تو چيز ؛ منْ تَشاء و تَهدي منْ تَشاءإِنْ هي إِالَّ فتْنَتُك تُضلُّ بِها«. 4
سازى و   آن گمراه مىي ، به وسيله)و مستحق بدانى( نيست كه هر كس را بخواهى يديگر

فخر رازى به نقل از  .)155/اعراف(» كنى ، هدايت مى)و شايسته ببينى(هر كس را بخواهى 
گونه  آيه را اين شمارد و آشكار عليه معتزله مى  واضح وي  اين آيه را از جمله ادله،»واحدى«

 گوساله ي اشاره به فتنه(، اى كه در ميان سفيهان قوم افكنده شد  كه فتنهكند ميتبيين 
اى را ثابت قدم  عده  وه كه گروهى را بدان گمراه ساخت،وند از ناحيه خداجز) سامرى
  .)378: ، ص15 :ج ،19( ، صورت نپذيرفتگردانيد

) به اجبار( مردم را ي  همه، اگر خدا بخواهد؛و يشاء اللَّه لَهدى النَّاس جميعاًاَنْ لَ« .5
 ،»لو«با استناد به لفظ ي راز .)31/رعد(» )اما هدايت اجبارى سودى ندارد(كند  هدايت مى

به اين نتيجه رسيده  ،كند ميافاده   چيزى را به جهت فقدان امرى ديگركه منتفى بودن
  .)43  :، ص19: همان، ج( ه استفرمودداوند هدايت همگان را اراده ن كه خستا

كند  هدايت مى) به اجبار( شما را ي  و اگر او بخواهد، همه؛فَلَو شاء لَهداكُم أَجمعين«. 6
 نيز جا ايندر وي . )149/نعاما(»  )كند ثمر است، اين كار را نمى ولى چون هدايت اجبارى بى(

 كه مشيت خدا به هدايت استدال بر اين معنا دانسته   رايهآ  ،»لو«  لفظمهو به مفاستنادبا 
  .)176 :، ص13: ج ،همان ( را هدايت ننموده استگانهماو همگان تعلق نگرفته و 

7 .» هلَيع قَّتنْ حم منْهم و ى اللَّهدنْ هم منْهخداوند گروهى را هدايت كرد ؛الضَّاللَةفَم 
 از اين  فخر رازىچه آنبنا بر  .)36/نحل( »ضاللت و گمراهى دامانشان را گرفتو گروهى 

 مگر ،ه استودماز كفر نهى ن ،ه خداوند همه را به ايمان دعوت كرد،آيه استنباط نموده است
 ي  همهي  خدا دربارهديرين اين سنت .در بعضى كفر را خلق نمود  در بعضى ايمان وكه اين

 منزه از وندخداساحت  كه اينبه موجب  ،چنين سنتي واست شته  گذيانبيا ها و امت 
 ، قبلي در آيه   كهشود مي ثابت ،دين ترتيبب . ستو نيكو حسن  چون و چراست،اعتراض و

خواست، نه ما و نه   اگر خدا مى؛نُ و لَا ءاباؤُنَانح شئلَو شاء اللَّه ما عبدنا منْ دونه منْ «
مبنى بر استحقاق لعن  وندحكم خدا ،)35/نحل(» كرديم و را پرستش نمىپدران ما، غير ا

وقتى كه گفتند  اين علت بوده است كه مي بلكه به ؛گفتند  كهشود مي ناشى نجا اين از كفار
فرستادن پيامبران بيهوده )  باشدي خدا ارادهپرستش خداي يكتا وابسته به (امر چنين باشد 

 :آمده استهمين آيه  ي  در ادامهكه ناچن ،وده استبسخن گزاف و باطل اين   واست
 ند وا هشد  نيز به اين شبهه متمسك ميپيشين يعني كفار ،» منْ قَبلهِمكَذلك فَعلَ الَّذينَ«

 بدان استناد نموددر اين باب  توان مي كه شمارد مي  صحيحيجوابكالم را اين فخر رازي 
  .)205: ، ص20:ج همان،(
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شاء و يهدي  منْ ربه قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ منْ يآيةٌنْزِل علَيه اُلَّذينَ كَفَرُوا لَو ال  او يقُولُ«. 8

اى از پروردگارش بر او )و معجزه(چرا آيه : گويند  كسانى كه كافر شدند مى؛نابإِلَيه منْ أ
 كس را كه بازگردد، به سوى خداوند هر كس را بخواهد گمراه و هر :بگو! نازل نشده است؟

رازى ذيل اين آيه مطرح  دى كه فخرييكى از فوا. )27/رعد(» كند خودش هدايت مى
 موارد ،كه مشاهده نموده بودندمعجزاتى  آيات ووقتي كافران افزون بر  اين است كه كند مي

ي در بر ا فايدهمعجزات   كه كثرتگونه پاسخ داد شد  اينها آنبه  گويا  ،كردندي طلب ديگر
براي كسي را   از معجزه گيري  بهرهگاه كه آن  ولت به دست خداستالض  هدايت وزيرا ،ندارد

 رو ايناز ؛شود ميحتى با يك معجزه از جانب او حاصل   هدايتدهد،اذن مجاز شمارد و بدان 
 بلكه در طلب هدايت ،نسازيددرپي  خواستن معجزات پي سرگرم خود راگويد   مىافرانبه ك
 به كفر ي خدا اراده حال جاى اين پرسش از فخر رازى باقى است كه اگر .دا تضرع كنيداز خ

از فخر رازي  مراد كه اين مگر ،خواهد بودفايده   پس تضرع ايشان بى،ايشان تعلق گرفته است
هم تضرع  ،بدين ترتيباست كه  ودهخدا ب  اراده تكوينى  كفر كافر از جانب خداي اراده

  .)39:  ص،19: ، ج19( كند مير عالم تشريع پيدا جايگاه خود را د
 و يضلُّ اللَّه الĤْخرَةِ الدنْيا و في الْحياةِيثَبت اللَّه الَّذينَ آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت في  « .9

فتار و اعتقاد خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به خاطر گ؛ الظَّالمينَ و يفْعلُ اللَّه ما يشاء
 و ستمگران را گمراه ؛ هم در اين جهان و هم در سراى ديگر،دارد ثابتشان، استوار مى

) و مصلحت بداند( خداوند هر كار را بخواهد .)گيرد ها برمى و لطف خود را از آن(سازد  مى
، »مينَيضلُّ اللَّه الظَّال «عبارت با تمسك به ظاهر  رازي.)27/ابراهيم( »دهد م مىجانا

يفْعلُ اللَّه ما «مالك قرار دادن  با و گردد ميگويد خدا مانع رسيدن ايشان به سعادت  مي
 ،اگر بخواهد  وكند مي هدايت ، اگر بخواهدگويد معناي اين عبارت آن است كه مي ،»يشاء

  .)93 :ص همان،(ت هى وارد نيسافعال اال  اعتراضى بر،به هيچ وجه سازد و گمراه مى
، به لحاظ تناقض  ابليس آمده استي ازقولنقل ها  ازي آياتى از قرآن را كه در آنفخر ر

 آوردن سخنان ضد و با شاهد او؛ داند مي استناد ندر خورهاي اوست،   كه در گفتهاي دروني
 ابليس در: گويد مي مثالً ؛كند ميقدر معرفى   او را متحير در جبر و،نقيض ابليس در قرآن

  و گمراه)39/حجر( » چون مرا گمراه ساختى!  پروردگارا؛غْويتَنيرب بِما أ «:جايى گفته است
 كه در جايى ديگر ي در حال،استمتكي  بر مذهب جبر كه ،كردن را به خدا اسناد داده است

گمراهى را بنا  و  )82/ص( »همگى را گمراه خواهم ساخت؛ غْوِينَّهم أَجمعينلَأ« :گفته است
در  لذا سخن شيطان .)415: ، ص26: همان، ج( تاسخود اسناد داده   به ،بر مذهب مفوضه

 خود را از پاسخ به اشكاالتي كه  معتزله با استناد به ، احتجاج نيست؛ بدين ترتيبخور
  .)86 :ص ،19 :ج ،همان( بخشد  رهايي مياند كرده مطرحسخن ابليس 
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در صدد آن بر آمده است  ، فخر رازي با حجيت بخشيدن به ظواهر آيات،بدين ترتيب

 مستند به  انسان نسبت به تمامي افعال اختياري خود راي  بلكه انگيزه،ايمان  كفر وكه
از را كه  چه آنرو معتزله و برخي از اماميه تفاسيري مشابه  اين  از. كندعنوان ي خدا اراده

 در ؛اند ن دانسته تلقي به جبر كرده و به معناي انكار اختيار انسا،فخر رازي بيان شده است
  . انكار كنند خدا را مطلقاًي  فعل قبيح از ناحيهي  كه ارادهاند آورده بدين نظر روي ،نتيجه
 

   به ايمان از منظر طبرسيي خدا ارادهانحصار تعلق . 8
  ـ هر دوـ به كفر و ايمان ي خداوند اراده ،گفتيم كه از نظر اشاعره و از جمله فخر رازي

 تنها ي خداوند ارادهطبرسي در رد اين نظريه و اثبات اين مطلب كه ا ام. تعلق گرفته است
  :گيرد به آياتي چند استشهاد نموده است به خير و ايمان و مواردي از اين دست تعلق مي

 رضِ ليفْسد فيها و يهلك الْحرْثَ و النَّسلَ و اللَّه ال يحب في الْأ و إِذا تَولَّى سعى«. 1
و از نزد تو خارج (گردانند  هنگامى كه روى برمى) نشانه آن، اين است كه(؛ الْفَساد

سازند  ها و چهارپايان را نابود مى كنند و زراعت ، در راه فساد در زمين كوشش مى)شوند مى
 با ،طبرسى  ذيل اين آيه). 205/بقره( »دارد خدا فساد را دوست نمى) دانند  مىكه اينبا (

ح نيز داخل در مشيت ي قبا مورد كهدر اين ـ قائالن به جبر به ابطال سخن ،قدمهبيان دو م
   از مضمون آيه اخذ كرده است كه اول راي مقدمهاو  .پرداخته است ـهستند  ي خدا اراده و

 كه كند ميگونه بيان   دوم را ايني قدمهم اما .خداوند محبت فساد را از خود نفى نموده است
چه محبت خدا به  هر كهجا آناز : گويد براى اثبات آن مى  است و»ادهار« همان »محبت«

 وي .)تر به اشكال اين مقدمه اشاره شد پيش (شود مي واقع قطعاًوجود آن تعلق گرفته است 
 ي خدا اراده  مشيت و از قلمروحيقبا كه گيرد مي نتيجه ،با مسلم فرض كردن اين دو مقدمه

  .)535 :، ص1: ج ،17( اند بيرون
كُم رضِ يدعوكُم ليغْفرَ لَكُم منْ ذُنُوبِك فاطرِ السماوات و الْأ في اللَّه شَقالَت رسلُهم أ« .2

خدايى كه ! آيا در خدا شك است؟«: ها گفتند  رسوالن آن؛جلٍ مسمى أ و يؤَخِّرَكُم إِلى
كند تا گناهانتان را ببخشد و تا موعد   او شما را دعوت مى.ها و زمين را آفريده آسمان

 معنا دارد بر اينآيه داللت  وي معتقد است كه .)10/مابراهي( » مقرّرى شما را باقى گذارد
تنها از روى   وكند ميشرك را اراده ن خواهد و كفر و ايمان را مى  خداوند تنها خير وكه

وث ساخته است تا ايمان بياورند كه پيامبران را به سوى كفار مبعاست انعام بوده  تفضل و
  .)71 :، ص6: ج مان،ه(

3. » ليمع اللَّه و كُملَيع تُوبي و كُملنْ قَبنَنَ الَّذينَ مس كُميدهي و نَ لَكُميبيل اللَّه ريدي
كيمشكار براى شما آ) هاى خوشبختى و سعادت را با اين دستورها، راه(خواهد   خداوند مى؛ح
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»  و خداوند دانا و حكيم است؛پيشينيان رهبرى كند) صحيح(هاى  سازد و به سنت

  »يتُوب علَيكُم « دو احتمالى كه در معناى و آيه با توجه به مضمون مفسر ما.)26/نساء(
آسان  و يا قبول توبه ، يعنيشمارد مي)  است»يريد« مفعول به براي فعل كه در محلِ(

تنها امور خير متعلق  كه گيرد ميفراخواندن به سوي خود، نتيجه ايشان با  راه بر گردانيدن
ي  ارادهاشاعره در تعلق  ي عقيده بر ابطال  دليلياين آيه را  واند قرار گرفته ي خداوند اراده
  .)58 :، ص3: ج ،17(داند  ميقلمداد ح يقبابه  خدا

كنْ قَست قُلُوبهم و زينَ لَهم الشَّيطانُ ما كانُوا سنا تَضَرَّعوا و لفَلَو ال إِذْ جاءهم بأ«. 4
بلكه ! تسليم نشدند؟) خضوع نكردند و( رسيد، مردم چرا هنگامى كه مجازات ما به ؛يعملُونَ

» كردند، در نظرشان زينت داد ها قساوت پيدا كرد و شيطان هر كارى را كه مى هاى آن دل
 كفارخدا با گويد  ميكه  »فَلَو ال إِذْ جاءهم بأسنا«ه به عبارت طبرسى با تكي .)43/انعام(

از راه  خضوع كنند و كه تضرع و) منظور مجازات ايشان توسط خداست( چنين معامله نمود
كه   خصوص كه سخن مجبره در اينگيرد ميجه  نتي،تسليم شوند و باطل خويش بازگردند

 را  كفار گمراهى كفر وخداوند  وباطل است  ده استگويند خدا از كفار ايمان اراده كر مى
  .)719 و 467 :، صص4 :ج ان،هم( خواهد نمى

5 .»يل لنَّاسِ والغٌ لوا أهذا بلَمعيل و وا بِهنْذَروذَّكَّرَ أولُوا الْأنَّما هيل و دواح ين ا ؛لْبابِ إِله
 آن انذار شوند و بدانند او ي تا همه به وسيلهمردم است ) عموم(براى ) و ابالغى(پيام ) قرآن(

 لتعليطبرسى از . )52/ابراهيم(» پند گيرند) و انديشه(مغز  خدا يكتاست و تا صاحبان
ابطال سخن مجبره جهت در )  استبه دست آمده »لينْذَروا« كه از الم (موجود در آيه

صارى ه از ن بلك، نخواستهيتوحيدباور داوند از همگان گويند خ كه مي استفاده كرده است
  .)500 :، ص6: همان، ج( از زنادقه دوگانگى را اراده كرده است تثليث و

6. »بادلْعظُلْماً ل ريدي ا اللَّهم خواهد  و خداوند ظلم و ستمى بر بندگانش نمى؛و «
 اين آيه را)  از ساحت ربوبي ظلمي نفي اراده با تكيه بر ظاهراً(طبرسى  .)31/رغاف(

 هر ظلمى در عالم به گويند دانسته است كه ميبر ابطال قول مجبره  ترين دليل روشن
  .)813 :، ص8 :ج ان،هم(شود  محقق مي الهى ي اراده

 و رسلْناك شاهداً و مبشِّراً و نَذيراً لتُؤْمنُوا بِاللَّه و رسوله و تُعزِّروه و تُوقِّرُوهإِنَّا أ« .7
بتُس وهكْرَةً حأب دهنده  دهنده و بيم و بشارت) ها بر اعمال آن( ما تو را گواه ،به يقين؛ صيالًو

به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع كنيد و او را بزرگ ) شما مردم(تا  فرستاديم،
 آيه تصريح با استناد به  امين االسالم).9و8/فتح(د داريد و خدا را صبح و شام تسبيح گويي

 الم  ـبردارى را اراده نموده است فرمان ايمان و ،ان مكلفي  خدا از همهكه ايننسبت به 
آن را  اين مدعاست ـر دال ب، بعدي كه معطوف به آن استو افعال » لتُؤْمنُوا«تعليل در 
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ده را اراده كركفر   همان،افران خدا از ك كه معتقدنددانسته است اشاعره ي مخالف با عقيده

  .)172 :، ص9 :ج ،17( است
 او كسى ؛ عبده آيات بينات ليخْرِجكُم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّور هو الَّذي ينَزِّلُ على« .8

ها به سوى نور  كند تا شما را از تاريكي نازل مى] محمد[اش  است كه آيات روشنى بر بنده
ليخْرِجكُم منَ الظُّلُمات إِلَى  «عبارت الم درهوم طبرسى با استناد به مف. )9/حديد(» برد

 ، نتيجه گرفته است كه بر خالف قول مجبره، قرآن شده استنزول كه متفرع بر ،»النُّور
فر ك ي اراده،  آننزول پس از كه آننه ( است مردم به اين كتابايمان   قرآنتنزيل غرض از 

 به ابطال  تلويحاً،سخناين  با البيان مجمعلف ؤم .چنان پابرجا باشد نيز از آنان همبرخي 
  .)350 :، ص9 :ج ان،هم( خواهد  كفر مى، خدا از كفاراند نظر دارد كه مدعي مجبره ي عقيده
 و الزَّكاةَ و يؤْتُوا الصالةَمرُوا إِالَّ ليعبدوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ حنَفاء و يقيموا و ما أ«. 9

 خدا را بپرستند در حالى كه كه اينها دستورى داده نشده بود جز   و به آن؛الْقَيمةذلك دينُ 
دين خود را براى او خالص كنند و از شرك به توحيد بازگردند، نماز را برپا دارند و زكات را 

مفاد طبق  كه شود مييادآور طبرسى  ).5/بينه( »بپردازند و اين است آيين مستقيم و پايدار
با توجه به (  را عبادت كندخدا كه آفريده شده است اين منظور به تنها آدمي ،ين آيها

 مجبره رأي اين مطلب را دليل بر ابطال وي. )د وجود دار»إِالَّ ليعبدوا «حصري كه در
 خواهد بعضى كفر مىاز  بلكه ،خدا از همگان ايمان اراده نكرده استپندارند  مي كه داند مي

  .)795 :، ص10: ج ن،اهم(
10 .»لفَلَنْ تَم تْنَتَهف اللَّه رِدنْ يم ئاً أوشَي نَ اللَّهم لَه ككأولئ اللَّه رِدي رَ  الَّذينَ لَمطَهنْ ي

ثر بر ا(كسى را كه خدا ) ولى(؛  عذاب عظيمالĤْخرَةِقُلُوبهم لَهم في الدنْيا خزْي و لَهم في 
ها كسانى هستند كه   آن؛بخواهد مجازات كند، قادر به دفاع از او نيستى) درپى او گناهان پى

 مجازات بزرگى ، رسوايى و در آخرت، در دنيا؛هايشان را پاك كند خدا نخواسته دل
 داليل ترين مهم فوق از ي كه آيه از اين گفته شد پيش. )41/مائده(» نصيبشان خواهد شد

 رد در مقام اما برخوردى كه طبرسى .نزد مجبره بود كفر كافران از سوى خدا ي اثبات اراده
 »فتنه« معناى ي وجوهى را درباره او ابتدا؛ اين برداشت از آيه دارد حائز اهميت است

 است كه  بر اين باورطبرسي .كند ميترين معرفى  يك وجه را به عنوان صحيح شمارد و برمى
 آنها را بر ؛علَى النَّارِ يفْتَنُونَ«يات آ  به، اين وجهتأييدو در  است »عذاب«به معنى » فتنه«

اشاره  )14/ذاريات(»  بچشيد عذاب خود را؛ذُوقُوا فتْنَتَكُم «و )13/ذاريات(» سوزانند آتش مى
، يعني  به ذيل اين آيه، براى ابطال سخن مجبرهمفسر ما .)302 :، ص3: ان، جهم( كند مي

 بقرهي   سوره114ي  ، كه عيناً در آيه» عذاب عظيمالĤْخرَةِيا خزْي و لَهم في لَهم في الدنْ«
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 رود، ميسخن آخرت   از مذمت كفار در دنيا و،استناد نموده است كه در آن نيز تكرار شده،

 اين  معقول نبود كه،صورت گرفته بود كفر ي ارادهها  آنبراي كه اگر سوى خدا  در حالي
  .)303 :، ص3: ج ،17( گرددها  جه آن جزاى عملشان متوه عنوانبنكوهش 
و ال تَسبوا الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْمٍ كَذلك زينَّا لكُلِّ «. 11

از ) نيز(ها  يد، مبادا آنخوانند دشنام نده كسانى كه غير خدا را مى) به معبود( ؛ عملَهمأُمةٍ
 »چنين براى هر امتى عملشان را زينت داديم اين! جهل، خدا را دشنام دهند) ظلم و(روى 

 ايجاد شود كه كافران  سببىخواهد خدا نمى :عبارت كهمفاد اين  ازطبرسى  ).108/ انعام (
دا سبب  خوقتيكه نتيجه گرفته است ،  اصرار ورزند، ناسزاگويى به خداوند با،در كفر خود

اين و  خواهد فرمود را نيز اراده نها آن كفر نفس ، به طريق اولى،خواهد  را نمىانكفر اين
  .)538 :، ص4: ج ان،هم( بطالن قول مجبره استنكته دليل 

13. »بِإِذْنِ اللَّه طاعيولٍ إِالَّ لسنْ رلْنا مسما أَر مگر ، ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم؛و 
ترين  طبرسى اين آيه را محكم. )64 / نساء(»  به فرمان خدا، از وى اطاعت شودكه اينبراى 

از خواهد كه گروهى  مىن  خدا، طبق مفاد آن كهشمارد مي مجبره ي عقيدهدليل بر ابطال 
 هدف از فرستادن پيامبران چراكه ،گروهى سرباز زنند پيامبران را اطاعت كنند ومردمان 

  .)105 :، ص3: ج همان،(  شده استعنوان »إِالَّ«م با ادات حصر  و آن ه، اطاعتصرفاً
 و ما نزديكان ؛خَذْنا آلَ فرْعونَ بِالسنينَ و نَقْصٍ منَ الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرُونَو لَقَد أ«. 14
» ها گرفتار كرديم، شايد متذكر گردند را به خشكسالى و كمبود ميوه) و قوم او(فرعون 

 در رد ، وجود دارد»لَعلَّهم يذَّكَّرُون«طبرسى با استناد به تعليلى كه در عبارت . )130/اعراف(
عبارت نشان    اينگويد  ميـخواهد  گويند خدا كفر را از كافر مى كه مى ـ ادعاى مجبره

 همان، (به سوى خدا بازگردند متنبه شده و) آل فرعون (آنانخواهد كه   كه خدا مىدهد مي
  .)558 :ص ، 6: جو  719 :ص ،4: ج

ن ، اعم از قراين لفظي و غير لفظييبا استفاده از قراكوشيده است  طبرسي ،در اين آيات
  .را ابطال كند نسبت به كفر ي خدا اراده سخن جبرگرايان در تعلق ،متصل و منفصل

 

   و نقد آرادليل اصلي نزاع. 9
 ي  واژهز اها در تعريف هركدام از آناوت به تفدو مفسر  اختالف ي ريشهدر نگاه نخست، 

 ايشان مباني كالمي تفاوتريشه در ها  اختالف آن ،تر  از منظر عميقگردد، اما برمي» اراده«
  .دارد

 تعصبات در ميان باشد و پافشاري و جدل در هر نزاع و اختالفي كه پاي سماجت، اصوالً
 مختلف و نااستوار ي و ادلهن هر يك از متخاصمين به براهينمايد، خشك مذهبي بروز 
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ي هاي ناروا ادراك صحيح و بيان نسبتاز   شدنبه دور اين امر ي شوند و ادامه مي  متمسك
   .)20: ص، 18(ميد جانا ديگر خواهد  به يكطرفين

 و با تمسك كند ميم افعال اختياري انسان را انكار جانافخر رازي امكان طرفين ترك يا 
 از .خواند مي طرف ديگر را كه واقع نشده است ممتنع الحصول ،»الّ هللاإن الحكم ا« ي به آيه

 است كه وقوع خالف آن و يا االهي علم پيشين ي لهأمس در هاي مفسر مزبور ديگر تندروي
 وقوع خير و تحقق ايمان نسبت به فردي باشد كه خدا هرچند ـ بر خالف آن را ي خدا اراده

 مريد آن نخواهد امرْيك  زيرا داناي به محال بودن ،داند يم محال  ـاز كفر او خبر داده است
هاي موجودات  محال بودن تسلسل در مورد اراده ي قاعدهچنين با تمسك به  وي هم. بود

ها را ناگزير از   ارادهي ختم شود، همه) االهي ي اراده( واجب ي  به ارادهكه اين بدون ،ممكن
 ي هين مطلب كه اين خداست كه در ارادو در تبيين ا ا.داند مي االهي ي منتهي شدن به اراده

 ، كه به موجب آنكند مي به محال بودن ترجيح بال مرجح استناد ،انسان نقش اصلي دارد
در باب  اما ؛دهد ميعكس ترجيح ر ترك را بر فعل و يا ب،در نهايت) انسان(موجود ممكن 

 محال بودن تسلسل و ممكن  وي معتقد است بنا بر،شود مي ترجيح از كجا حاصل كه اين
خدا روي ي  از ناحيه، ناگزير، اين ترجيح، ذاتي اوستبودن ما سوي اهللا، كه عدم ترجيح 

 شود مي وارد االهيعدل   مدعايش بري اي كه از ناحيه در پاسخ به خدشهفخر رازي  .دهد مي
حال بودن  به م ـخواهد اي برخي ضاللت را مير كه چطور خداوند براي برخي هدايت و بـ

 كه ريشه در انكار حسن و قبح عقلي از سوي شود مي متمسك االهيچون و چرا در افعال 
  .بطالن آن واضح استو اشاعره دارد 

 در صدد ابطال نظريات آنان بر آمده ،گيري تند عليه اشاعره طبرسي با يك جبههاما 
با  گويا ، مرتبط استاالهي كه با قضا و قدر ، خدا را»مشيت« و »اراده« او مفاهيم .است

چرا رو بر اشاعره تاخته است كه  اين  از خلط كرده است و»حب تشريعي« و »رضا«مفاهيم 
ضمن استشهاد به وي  .شمارند مياراده و رضاي خدا را متعلق كفر و اعمال ناشايست انسان 

خ داده است و  انسان به شر ري  به خير و ارادهي خدا اراده با استفاده از تقابلي كه بين ،آيات
را  هرچه  نتيجه گرفته است كه نبايد، شر وقوع پيدا كرده، جهان خارج دركه اينبا توجه به 

 تكويني را ي بايست اراده اما حق اين است كه او مي. ست داني خدا ارادهمتعلق  شود ميواقع 
 و اال ،ساخت  تشريعي منحصر ميي  و نتيجه را به ارادهكرد ميتشريعي تفكيك  ي ارادهاز 

  .»اهللا كان و ما لم يشأ لم يكن ماشاء« زيرا ،صحيح نيستبه طور مطلق،  ،چنين مدعايي
 هستيم كه احكامي لوازم و شاهد خلط ،مجمع البيان در بيان صاحب ،موارد در بعضي از

  : اشاره كرددو مورد به اين توان ميها   آني ز جملها ؛شود مياوامر تشريعي و تكويني بار  بر
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 )205/بقره( »دارد  خدا فساد را دوست نمى؛و اللَّه ال يحب الْفَساد« عباراتسى از طبر .1

با توجه ، )32/آل عمران(» دارد  خداوند كافران را دوست نمى؛فَإِنَّ اللَّه ال يحب الْكافرِينَ«  و
 كه ناي ضمن ـ به جهت كفرشان نه ذات وجودشان -كافراناز  خدا از فساد و بيزاريبه 

 محبت خدا به چيزي تعلق گيرد شود مي ن:گويد مي، استگرفته  »اراده« را مرادف »محبت«
 ،با اين مقدمه .ايجاد شود به چيزي تعلق نگيرد ومحبت خدا  ،عكسريا ب و ايجاد نشود و

 ،534 :صص ،2: ج ،17(  كفر و فساد از جانب خدا محال استي كه اراده گيرد مينتيجه 
لكنَّ اللَّه حبب إِلَيكُم « ي  در جاي ديگري با استناد به مضمون آيهچنين هماو  .)735 و 734

 ولى خداوند ايمان را ؛ قُلُوبِكُم و كَرَّه إِلَيكُم الْكُفْرَ و الْفُسوقَ و الْعصيان الْإيمانَ و زينَه في
سق و گناه  فكفر و) ،به عكس(هايتان زينت بخشيده و  محبوب شما قرار داده و آن را در دل

گيرد كه خدا چيزي را كه خودش  نتيجه مي ،)7/حجرات( »را منفورتان قرار داده است
پسندد براي ديگران   خود ميچه آن گرداند و محبوب نميهم براي ديگران  دوست ندارد
  .)200 :ص ،9: ان، جهم( دهد ميناپسند جلوه ن
منظور از  بايد اين نكته را مد نظر داشت كه  اين گونه برداشت طبرسيتوجيهالبته در 

  تشريعي است وي محبت به معناي اراده محبتي كه در اين آيات از آن سخن رفته است
 ، وگرنه در عالم؛خداوند محال نيست) نه تكويني( تشريعي ي وقوع چيزي بر خالف اراده

بنابراين و نيست ن  در واقع چنيكه آن حال ،شد  معصيتي از انسان نبايد صادر ميهيچ
  .د صحيح باشدتوان مي كه مربوط به حب تشريعي است، ،در بخش دومفقط مدعاي طبرسي 

دهد مگر به اذن   هيچ مصيبتى رخ نمى؛ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهمصيبةٍصاب منْ ما أي  در آيه. 2
د و معتقد دان مي را از ناحيه خدا نها ستمطبرسي معاصي و  كه جا آن از ،)11/ تغابن (» ا خد

چنين  تشبيه در قالب يك اذن خدا را ،دهد مينو اجازه اذن  و ستم است كه خدا به ظلم
 ظلم ممانعت  كه از وقوعذات احديت به ملك موكل خود ابالغ فرموده كه كند ميتوصيف 

قدرت بر وقوع معصيت است كه از آن به اذن تعبير اذن عبارت از همان اعطاي  و يا دنكن
 »اذن«معناى  با قريرهاگونه ت  در صورتى كه اين،)415 :، ص10:ج همان،( شده است

 است نه تشريعى »اذن تكويني «مزبور، همان ي  در آيه»اذن« ،در واقع .فاصله داردخداوند 
ي  كه از نوع ظلم ممنوعهرچند، اين مصيبت در وقوع خارجى با اذن خدا همراه است و

 تشريع است نه ي  ممنوعيت ظلم از ناحيه.ست از آن نهي شده ا،باشد كه در شريعت
هايى كه اختيار انسان در آن دخيل است سفارش   ستمجاست كه در برابر  و از همين،نتكوي

اختيار  ي از محدوده است كه پسنديدهآن مصائبى برابر در   بلكه صبر،به صبر نشده است
 نظر گرفتن دو سنخ از اذن  با در،بدين ترتيب .)304 :، ص19  :ج ،16( فراتر باشندانسان 
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كنند  دور مي »اذن« از معناي  لفظي  ي كه ما راويالتأ ديگر نيازي به ت،)تشريعي تكويني و(

  .احساس نخواهد شد
 

  مالحظات. 10
 مبتني بر يك  است، اگرچه در خصوص انسان مورد بحث بوده، جبر و تفويضي لهأمس

 استقالل دارند يا ها  كه آيا علل و معلولست اها  علل و معلولي باره عقلي دري نزاع گسترده
 ئي عليت را بين ممكنات انكار كرده و از مكرر آمدن شيي  اشاعره رابطه.)55 :ص  ،8 (خير

اينان  .)65 تا 60 :ص صو 20 : ص ،10( اند نموده تعبير »عادت« ديگر به شئبه دنبال 
م جاناها  اختياري در   انسان واست افعال انسان اضطراري ي اند كه همه سپس نتيجه گرفته

 از تالي فاسدهاي اين ،يا ترك ندارند و اين عقيده را التزام به توحيد و فرار از شرك پنداشته
 ،ه، قدرت بر فعل از سوي خداستمتكلمان شيعاما نزد . )23 :ص ،9( اند نظر غفلت ورزيده

 چون قدرتش ،سب است پس به خدا منت. به كار بستن و اعمال آن از ناحيه بنده استولي
 زيرا او بوده كه آن قدرت را در ، اما به انسان نيز منتسب است، خدا بوده استي از ناحيه

 بين المنزلتين است كه همنزلعملي خاص اعمال نموده است و اين همان امر بين االمرين و 
 ،1: ، ج1؛ 163 -159 :ص، ص1 :، ج24( اند حضرات معصومين نيز بدان تصريح  فرموده

 جبر و ي لهأمس عقيده شيعه در ي  خالصهي نيز گاه).231 :، ص7؛ 359  و205 :صص
 هم توان مي ، بدين ترتيب.معرفي شده است» بحول اهللا و قوته اقوم و اقعد«اختيار عبارت 

ز ياما اين نكته نيز حا  .)25 :، ص9 (حفظ نمود و هم از تالي فاسدها در امان بودرا توحيد 
هر و اعراض و معاني و اضافات و لوازم و خصوصيات و اختصاصات و اهميت است كه جوا

 اطالق كرد و قابل ادراك براي عقل »معلوم« بدان عنوان توان ميفعل و انفعال و هرچه 
سرُّواْ قَولَكُم أَوِ أ«ي   در آيهچه نا چن،)19 :، ص10( شود ميباشد به ايجاد خداوندي موجود 

ع إِنَّه رُواْ بِههاج يمورِ؛ أاللدالص الخبِيربِذَات يفاللَّط وه نْ خَلَقَ وم لَمع؛گفتار خود را پنهان ي
آيا آن كسى كه . هاست آگاه است  در سينهچه آن، او به )كند تفاوتى نمى(كنيد يا آشكار 

بر و آگاه با خ) از اسرار دقيق(در حالى كه او ! ها آگاه نيست؟ موجودات را آفريده از حال آن
 به حسب وجود و ،اضافه شده است» كم«به ضمير » قول«گرچه ا، )14و13/ملك(» است

 و» من خلق قولكم« يعني »يعلَم منْ خَلَقَالأ«كه ، چرااست) خدا(ايجاد، مخلوق فاعل وجود 
به خدا اسناد )  سخن گفتن انسان،جا با توجه به آيه در اين( خلق فعل انساني ،بدين ترتيب

 .)65ـ  60و 20 :ص ص،10(يابد  مي
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 كلي ي  طبرسي افعال ناپسند انسان را مشمول اين قاعده، گذشتكه ناالبته چن

مراد وي اين باشد كه چنين افعالي مقصود  رود مي دارد و احتمال تأمل كه جاي ،داند مين
 .        بالذات خداوند نيستند

 ي  اعمال انساني را از ناحيهي مه در ابطال قول جبرگرايان كه ه،اما به لحاظ فلسفي 
 بايد گفت خداوند بسيط است و اگر امور متجدد ،نددان مي به خلق مستقيم او مربوط خدا و

اش اين است كه تغيير و زوال به ذات حق و   الزمه،دن بدون واسطه صادر شو ،ي خدا از ناحيه
 صادر ،ز سوي ديگرا راه يابد و اين امري محال است؛ ، كه عين ذات او هستند،صفاتش

 مستلزم راه يافتن تركيب و كثرت به ، كه از هر جهت بسيط است،شدن كثرت از خداوند
    .)70: ، ص8( ذات خداست و اين خلف است

  متكلمان پيشين اشعريي  گاه از رويه،يست جداي از اشاعره ن اگرچه كامالً،فخر رازي 
كه ارتباط ( كسب ي  در نظريهكه ينا شاهد مدعا .)278:  ص، 2: ج، 13( عدول كرده است

والحسن اشعري اختالف نظر  با متكلماني چون اب ،)ر و اختيار نيز داردتنگاتنگي با بحث جب
انگيزه است   داعيه وي عالوهه  قدرت بي  مجموعهدهد مي معنايي كه او از كسب ارائه .دارد

اي  ب را به عنوان واسطه كسي اما او نظريه .)264 :، ص17: ، ج19( گردد ميكه موجب فعل 
 جبر ي  بازگشت آن را به يكي از دو عقيده،و در واقعتابد  برنميتفويض  براي گريز از جبر و

 در :گويد ، مي با محور قرار دادن خلق اعمال، مزبوري  وي در رد نظريه.ددان ميتفويض  و
 وجه سه از است، اين فرض كسب از سوي بنده  صورتي كه بپذيريم خلق از سوي خدا و

  كسب خلق و.2؛ كند ميكسب   و بنده آن راكند مي خدا عمل را خلق ابتدا. 1 :خارج نيست
 هر .كند مي و سپس خدا آن را خلق كند مي ابتدا بنده كسب .3؛ دهند زمان با هم رخ مي هم

خدا    اگر.كند مي جديدي را توليد ني  و نظريهگردد بازمييا تفويض  سه صورت به جبر و
 عبد مجبور به كسب آن است و اين توافق براي ما ، در اين صورت،مل را خلق كنداول ع

 نياز به ،فعل است كسب و ي  اين توافق چون باز هم از مقولهكه اين عالوه بر ،نامعلوم است
 خدا مجبور به خلق آن ،و اگر اول بنده آن را كسب كنددارد  ،نهايت  تا بيتوافقي ديگر،

 اين محال است عبد توافق حاصل شود و  بايد بين خدا و،ن فرض شودزما  و اگر همشود مي
  ).70 و69: ص ، ص4 : و ج74  :، ص1ج ، 19؛ 373 :ص، 2 :جهمان، (

 ، خود اوستي  اگرچه مستند به قدرت و اراده و انگيزه، اعمال انساناز نظر فخر رازي 
ثير و قدرت و مشيت أبا ت،  كه معلول اين عوامل است، اين عوامل و هم خود آن عملي همه

 .)212 :، ص6 (كند ميخدا وجود پيدا 
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  نتايج. 11
موجه خواندن ، كاربرد الفاظ، نا مانند ظواهر آيات، لفظيي فخر رازي با استفاده از ادله

، عقلي االهيهايي چون علم پيشين  فرض پيش تقييدات معنايي و نيز با تكيه بر مباني و
. خويش برخاسته استي   به دفاع از عقيده،) نيز هستندپذير كه خدشه(نبودن حسن و قبح 

طبرسي نيز با تكيه بر مفاهيم آياتي كه از عدم تعلق محبت و رضايت خدا به اعمال ناپسند 
كنند و نيز برخي   و غرض از بعثت پيامبران را هدايت انسان معرفي ميگويد ميانسان سخن 

  .برآمده است در صدد اثبات مدعاي خويش ،توجيهات لغوي
 به تمامي افعال اختياري انسان ي خدا ارادهدر تعلق ) فخر رازي و طبرسي(  دو مفسر .1

  .اختالف نظر دارند
 به تمامي افعال خير و شر انسان تعلق گرفته ي خدا اراده فخر رازي معتقد است كه .2
 كند ميرا انكار  به شرور و از جمله كفر و معاصي انسان ي خدا اراده اما طبرسي تعلق ،است

  .پردازد و به ابطال نظر اشاعره مي
 »اراده« اختالف به تفاوت تعريفي كه هر يك از دو مفسر از ي ريشهدر نگاه نخست،  .3
  . ريشه در اختالف مباني كالمي هر يك دارد،تر و از منظري عميقگردد  بازميدارند 
لي و نقلي متمسك  عقي ه ادله ب،در اثبات مدعاي خويشگرچه  ، هر دو مفسر.4
 بدون تلقي ،اند و هريك منقح نساختهشفاف و  »اراده «سفانه مراد خود را ازأ مت،اند شده

  . به نقادي او پرداخته است، قصد كرده است»اراده«درست از معنايي كه خصم از 
 ي  خداوند به همه» تكوينيي اراده« احتمال دارد كه فخر رازي در صدد اثبات تعلق .5

انسان  اعمال خير به ي خداوند ارادهدانستن باشد و منحصر ) اعم از خير و شر(سان اعمال ان
 كه دليلي بر اثبات اين هرچند ، بوده باشد»تشريعيي  اراده« نيز مربوط به از سوي طبرسي

  .  لفظي باشدمطلب نيست و بعيد است كه اختالف بين شيعه و اشاعره صرفاً
 به ي خداوند ارادهير تنزيهي طبرسي نسبت به تعلق شده نظير تعاب با شواهد ارائه .6

 به افعال شر ي خداوند ارادهكه انكار وي نسبت به تعلق  رود مياحتمال افعال شر انسان، 
 ناشي شده است كه وي افعال شر را مقصود بالذات خداوند جا ايناز صادرشده از انسان، 

، احتمال  وجود و خير بودن كليت آناذعان فخر رازي به نظام كليبا توجه به و  داند مين
آن را در بودن مقصود بالعرض    به اعمال شر،ي خداوند ارادهكه وي در اثبات تعلق  رود مي

  .نظر دارد
  
  
  
  



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

108

  منابع
 .انتشارات جامعه مدرسين:  قم،التوحيد ،) ق1398(ابن بابويه، محمد بن علي، . 1

، هي و العقائد و تاريخ المذاهب الفقههاسي في السهيمتاريخ المذاهب االسال، ]بي تا[ ،محمد ،ابوزهره. 2
  .العربي الفكر  دار]:بي جا[

 .بوستان: ، قم از ديدگاه فيلسوفان و متكلمان و محدثاني خدا اراده، )1381(اله بداشتي، علي، . 3

  .ه لبنان ناشرونمكتب: بيروت، كشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ) م1996 (تهانوي، محمد علي،. 3

دار األضواء، چاپ : ، بيروتهعالشي إلي تصانيف هعالذري، ]بي تا[ ،)آقا بزرگ(تهراني، محمد حسن . 4
  .دوم

  ). عج(انتشارات ولي عصر : ، تهرانجبر و اختيار، ]بي تا[ جعفري، محمد تقي، . 5

  .انتشارات جامعه مدرسين: ، قمتحف العقول، ) ق1404(حرانى، حسن بن شعبه، . 6

 انتشارات علمي :تهران،  ترجمه و شرح سيد احمد فهري ، طلب و اراده، )1362 (روح اهللا،خميني، . 7
 .و فرهنگي

  .هي الحيدره مطبع:، نجف، محمد تقي تبريزياالمر بين االمرين، ]بي تا[  ،، ابوالقاسمخوئي. 8

 .ت قيامانتشارا:  حسن حسن زاده آملي، قمي ، با حاشيهقضاء و قدر، )1372(محمد،  دهدار، . 9

هاي  پژوهش، » عالمه طبرسيي هاي ويژه نظرگاه«، )81 ـ تابستانبهار( ،رباني، محمدحسن. 10
  .30 ـ 29، ش قرآني

 . ، قاهرهاألعالم، ) ق1389 (زركلي، خير الدين،. 11

 في اصول هي آلراء الفرق اإلسالمهفلسفي هفي علم الكالم دراس، )ق1405 (صبحي، احمد محمود،. 12
 .هي العربهالنهض دار: وت، بيرالدين

هاي  پژوهش، »مجمع البيانل كالمي يكاوشي در مسا«  ،)81 تابستان ـبهار(صدر، سيدموسي، . 13
  .30 ـ29، ش قرآني

، تحقيق أحمد أرناؤوط و تركي مصطفى، الوافي بالوفيات، )ق 1420 (صفدي، خليل بن ايبك،. 14
  . دار إحياء التراث العربي: بيروت

دفتر انتشارات اسالمى :  قم،الميزان فى تفسير القرآن، )ق 1417( محمدحسين، طباطبايي،. 15
 . قمي  علميهي ى مدرسين حوزه جامعه



  ي خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازي و طبرسي ادهار

 

109
، چاپ  ناصر خسرو: تهران،مجمع البيان فى تفسير القرآن، )1372(فضل بن حسن، ، طبرسى. 16

  .سوم

 .نشگاهيمركز نشر دا: تهران، معتزله، )1362 (،محمود  ،)يزدي مطلق(فاضل . 17

 . دار احياء التراث العربى:بيروت، مفاتيح الغيب ،) ق1420 (،فخر رازي، محمد بن عمر. 18

 .مكتبه بيدار: قم، هيالمباحث المشرق، )ق1411 ( ،ــــــــــــــــــــــــ. 19

، تحقيق دكتر احمد الهي من العلم اهالمطالب العالي، ) ق1407 (،ــــــــــــــــــــــــ . 20
  . الكتاب العربي  دار:جازي السقاء، بيروتح

مقدمه و  ،هو محصل افكار المتقدمين كتاب المحصل و، )ق 1420( ،ــــــــــــــــــــــــ . 21
   .رضي انتشارات شريف: تحقيق حسين اتاي، قم

 احمد بن حسين بن ي ، با حاشيههشرح االصول الخمس، )ق1383 (قاضي عبد الجبار بن احمد،. 22
  .ه وهبهمكتب : قاهره، هاشم، تحقيق دكتر عبد الكريم عثمانابي

   .هدار الكتب اإلسالمي:  تهران ،الكافي ،)1365 (، محمد بن يعقوب،كلينى .23

دفتر انتشارات اسالمي وابسته :  قم ،قضاء و قدر و جبر و اختيار، )1375( گرجيان، محمدمهدي،. 24
  . قمي  علميهي  مدرسين حوزهي به جامعه

 . الوفاءهمؤسس: بيروت ،بحار األنوار، ) ق1404( ، محمد باقر،جلسىم. 25 

  


