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 چكيده

که به خداوند متعــال نســبت داده  میخور  یمبر در تدبر و بررسی آیات قرآن مجید به دو واژه "هدایت" و "ضاللت" 
ت. مقاله پیش رو به بررسی مبنــای های متفاوتی درمیان دانشمندان مسلمان به وجود آمده اس ؛ در این زمینه، دیدگاهاند شده

هدایت و ضاللت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) از متفکران برجسته امامیه و فخر رازی از دانشمندان اهــل تســنن 
. بررسی این مبنا از این جهت که این دو اندیشمند در تفسیر و کالم اسالمی صاحب نظر هســتند، حــائز اهمیــت پردازد یم

که حاکی  دهند یماندیشمند در مبنای هدایت و ضاللت، که در نظر هر دو توحید افعالی است، معنایی ارائه است. این دو 
از تفاوت نظرشان است. در این پژوهش که با روش توصیف و تحلیــل محتــوا بــه بررســی دالیــل دیــدگاه ایــن دو اندیشــمند 

د؛ زیرا، در دیدگاه وی، مجمــوع اســباب و مســببات عــالم ، مقبولیت دیدگاه سید مرتضی به دالیلی چند محرز شمیا پرداخته
گذاری تبعی دارند. تأثیرات تبعی با توحیــد افعــالی  وابسته به اراده خداوند است؛ مؤثر اصلی خداوند است و امور دیگرتاثیر

ده و ها از روی ارا ، مکمــل راهــی اســت کــه انســانشــود یمهماهنگ است. هدایت و ضاللتی هم که به خدا نسبت داده 
گفت که از ایــن حیــث نیــز  توان یماند. عالوه بر اشکاالت نقلی و عقلی که به فخر رازی وارد است،  اختیار انتخاب کرده

که برخی از آیات قرآن را بدون ارتباط با آیات دیگر مالحظه کرده و به معنــای هــدایت و ضــاللت اجبــاری حمــل کــرده، 
  مرتکب غفلتی آشکار شده است.

  
  دایت، ضاللت، اضالل ابتدایی، اضالل کیفری، هدایت ابتدایی، سید مرتضی علم الهدی، فخر رازی.هکلید واژه: 
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  مقدمه
کریم معجزه جاوید و یکی از دو یادگار حضرت نبی اکرم اسالم (ص) است. ایــن  قرآن

دبر را به تفکــر و تــ ها انسانکتاب آسمانی قانون اعتقاد و عمل مسلمانان است که به طور مکرر 
  فرا خوانده است.

که به خداوند متعــال  میرس یمبه دو واژه "هدایت" و "ضاللت"  قرآنهنگام تدبر در آیات 
ســوره و ، ٢٧/ ، سوره رعــد٢۶ /سوره بقره همچون قرآناز آیات  یا دسته. اند شدهنسبت داده 

گویــا  کــه یا گونــهبــه  ،دهنــد یمــ، هدایت و ضاللت را به طور مستقیم به خدا نسبت ٨ فاطر/
، همچــون قــرآندســته دیگــری از آیــات  ؛انسان هیچ نقشی در هدایت و گمراهی خویش ندارد

، انســان را مســئول اعمــال ٢٠، و انشــقاق/٧١، آل عمران /١٨، یوسف / ٢٢اعراف/  یها سوره
و در برابر اعمال نیک به او وعده پاداش و در برابر اعمال زشت از مجازات  شناسند یمخویش 
ایــن اســت کــه دو واژه یــاد شــده بــا  دیــافزا یمــ. آنچه بر دشواری محل بحــث هندد یماو خبر 

مباحث مهم دیگری از قبیل جبر و اختیار در ارتباط هستند و همین امر ســبب بــه وجــود آمــدن 
متفاوتی در بین دانشمندان مسلمان شده است. از جمله این دانشمندان سید مرتضی  یها دگاهید 

امامیه و صاحب نظر در تفسیر و کالم اسالمی و فخر رازی از عالمان علم الهدی از دانشمندان 
  و مفّسران اهل سنت است.
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  طرح مسئله
بررسی مبنای هدایت و ضاللت از دیدگاه این دو دانشمند مسلمان که به دو حوزه فکری 
متفاوت تعلق دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. فخر رازی به عنــوان مفّســری مشــهور و 

نظر در حوزه کالم اسالمی دیدگاه خود را درباره هدایت و ضاللت بر توحیــد افعــالی  صاحب
کــه متفــاوت بــا  کنــد یمــ. سید مرتضی علم الهدی از توحید افعالی معنایی اراده کند یممبتنی 

مفصلی در رّد معنــای مــورد نظــر فخــر رازی از  یها پاسخمعنای مورد نظر فخر رازی است. او 
  ه است که در پی خواهد آمد.توحید افعالی داد

  معناي لغوي هدايت و ضاللت

 هدايت واژه معناي لغوي

  هدایت در لغت به معانی زیر است:
  .)۶/٢۵٣ق: ١٣٩٩الف) یافتن راه راست و راهنمایی کردن است (جوهری، 

که رساننده به مطلوب باشد (احمــد بــن  یا گونهب) داللت و راهنمایی از روی لطف به 
  ).٩٨٨/ ٢. ق: ه ١۴٠٨، .... ابراهیم انیس و ؛۶/۴٢ ق: ١۴١٠فارس، 

راهنمایی توام با لطف و مهربانی و راهنمایی همراه با لطف است (راغــب اصــفهانی،  ج)
  ).١۴۵/ ٧: ش ١٣۵٢شی،ق؛ قر  ١٣٧٣

  :کند یمسید مرتضی برای هدایت دو معنا ذکر 
دایت، راهنمــایی و ). هــ١/٣٨١:ق ١۴٣١(علم الهدی،» الھدی هو الدالله و البیــان«الف) 

  بیان کردن است
(همــان). هــدایت پــاداش دادن و نجــات و رســتگاری  »الھدی هو الثــواب و النجــاه«ب) 

  است.
، هدایت به معنــای اول نشــان دادن راه شود یمبا توجه به دو معنایی که برای هدایت ذکر 

  دارد.برای مؤمن و کافر و در معنای دوم، نوعی پاداش است که به مؤمنان اختصاص 
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فخر رازی در معنای هدایت فقط قید "راهنمایی" را لحاظ کرده است که به معنای نشــان 
). او در اشکال به زمخشری که رساندن به مقصود ٢/٢۶۶ق:  ١۴٢٢دادن راه است (فخررازی،

: اگر رساندن به مقصود در هدایت معتبر باشد نباید دیگو  یمرا در تعریف هدایت آورده است، 
در مورد گروهی که گمراهی را بر ضاللت ترجیح دادند، به کار رود و حال آنکه  کلمه هدایت

وْا اْلَعَمــی َعلــَی «: دیفرما یمکریم  قرآن ــا َثُمــوُد َفَھــَدْیَناُهْم َفاْســَتَحُبّ َمّ
َ
ثمــود را هــدایت ( »الھــدی َو أ

ت ). همچنــین در لغــ١٧فّصــلت / () کردیم ولی کوری (گمراهی) را بر هدایت تــرجیح دادنــد
 عرب صحیح است که گفته شود: هدیتــه فلــم یهتــد. او را هــدایت کــردم ولــی هــدایت نشــد.

هدایت تنها نشان دادن راه است و رساندن به مطلوب در معنایش گنجانده نشده است  ،بنابراین
  (همان).

  معاني لغوي واژه ضاللت
  در لغت به معانی زیر است:ضاللت 

. هر کناره گیری کننده از قصدی کــه رفت یم الف) گم شدن و رفتن به جایی که نباید
  .)٣/٣۵۶ق:  ١۴١٠داشته است را ضال می گویند (احمد بن فارس، 

ب) معنای اصلی ضاللت پنهان شدن و دور شدن است. به همین خاطر بــه حیــوانی کــه 
  ).٣۶٣: ق ١۴٠۵ضاله می گویند (سقری،  ،گم شده

شدن از راه راســت و هــدایت  : منحرفدیگو  یمج) راغب اصفهانی در تعریف ضاللت 
ما  یَفَمِن اْهَتد«که  کند یماستشهاد  قرآنضد آن است. او سپس به این آیه از  ِلَنْفِسِه َو  یْھَتدیَفِإَنّ

ما  ). هر کس هدایت یافت به نفع خودش است و هر کس ١٠٨یونس/ ( »ھایِضُلّ َعلَ یَمْن َضَلّ َفِإَنّ
  ).٢٩٩: ١٣٧٣ی، گمراه شد به ضرر خودش است (راغب اصفهان

ضاللت به معنای گمراهی در مقابل "اهتداء" به معنای "هدایت یــافتن" گفت که  توان یم
  است و "اضالل" به معنای گمراه کردن در مقابل "هدایت" به معنای راهنمایی کردن است.
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  ضاللت از نظر سيد مرتضي علم الهدي و فخر رازي
الهــدی و فخــر رازی اخــتالف نظــر  در تعریف هدایت و ضاللت بین سید مرتضی علــم

وجود دارد؛ زیرا، هدایت به معنای پاداش دادن و نجات و رستگاری مورد قبــول ســید مرتضــی 
که فخر الدین رازی هــدایت را فقــط بــه معنــای راهنمــایی دانســته اســت (علــم  است، در حالی

اللت اصــلی ضــ). سید مرتضی معنای ٢/٢۶۶: ق ١۴٢٢؛ فخر رازی، ١/٣٨١: ق ١۴٣١الهدی،
نسبت به آن گمراه شده است  ،هر کس از چیزی عدول کند. از نظر او داند یمرا عدول کردن 

همچنین فخر رازی یکی از معانی هدایت و ضاللت را خلق  .)۶۴۴/ ٢ق:  ١۴٣١(علم الهدی، 
: ق ١۴٢٢(فخــر رازی،  دیــآ یمــهدایت و ضاللت دانسته است که توضیح آن در جای خودش 

٣٧٢-٢/٣٧٣.(  

  ع هدايت و ضاللتانوا

  انواع هدايت از نظر سيد مرتضي علم الهدي
، هدایت در نظــر ســید مرتضــی علــم الهــدی بــه معنــای اشاره کردیم قبالً گونه که همان 

و "پاداش و رستگاری" که اختصاص به مؤمنان  هاست انسان"راهنمایی" ای است که شامل همه 
ــا َثُمــوُد َفَھــَد « دارد. او برای هدایت به معنای "راهنمایی" بــه آیــه َمّ

َ
وا اْلَعَمــٰی یَوأ َعَلــی  َناُهْم َفاْســَتَحُبّ

و ما قوم ثمود را هدایت کردیم ولــی آنهــا کــوری را بــر (. کند یم) استناد ١٧(فصلت/  »اْلُھــَدیٰ 
ْعمــاَلھُ «. و برای هدایت پاداشی به آیه )هدایت برگزیدند

َ
ــِه َفَلــْن ُیِضــَلّ أ ــذیَن ُقِتُلــوا فــی َســبیِل الَلّ  ْم َلّ

و کسانی که در راه خدا کشته شدند خــدا اعمالشــان را (کند  استناد می »َسَیْھدیِھْم َو ُیْصِلُح باَلُھْم 
  ).۵و  ۴محمد/ ( )کند یمو کارشان را اصالح  کند یمو به زودی آنها را هدایت  کند ینمتباه 

. ســید مرتضــی بــرای ردیپــذ یمــاین هدایت پاداشی است که پیش از شــهادت صــورت  
َك ال َتْھدِ «دایت به معنای "نجات دادن" آیه ه ْحَبْبَت  یِإَنّ

َ
) را بــه عنــوان شــاهد ۵۶/ قصص( »َمْن أ

: ١۴٣١(علــم الهــدی، )کســی را کــه دوســت داری هــدایت کنــی یتــوان ینمــتو ( آورده است.
  ).۵٢ق: ١۴٢۵؛ همو، ٣٨١-١/٣٨٢
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از عــذاب  کنــد یمــهر کسی را که دعــوت  تواند ینمدر اینجا منظور این است که پیامبر 
  الهی نجات دهد.

  انواع هدايت از نظر فخر رازي
داللت و بیان، دعوت به راه حق، هدایت پاداشی، و هدایت بــه ســوی بهشــت انــواعی از 

(فخــر  شــمرد یمــآنهــا را بــر  قــرآنقرآنی هستند که فخر رازی با استناد به آیــاتی از  یها تیهدا
 نکــه آن را بــه جبــر گرایــا کند یمهدایت را ذکر . او انواع دیگری از )٢/٣٧٢ق. ١۴٢٢رازی، 
: کنــد یمــو برای اثبات آن به این آیــه اســتناد  نامد یمو نام آن را "خلق هدایت"  دهد یمنسبت 

ُه « َالِم  َدارِ  ْدُعو ِإَلٰی یَوالَلّ و خداونــد بــه ســرای صــلح و ( »ٍم یُمْســَتقِ  ِصَراٍط  ِإَلٰی  َشاءُ ی َمْن  یْھدِ یَو  الَسّ
  .)٢۵یونس/ ( )کند یمبخواهد به راه راست هدایت و هر کس را  کند یمسالمت دعوت 
مقصود آیه این است کــه خداونــد در هــر کســی بخواهــد هــدایت را  فخر رازیبه اعتقاد 

  ).٣٧٢-٣٧٣ (همان: کند یمخلق 

  معناي اسناد اضالل به خداوند .3
است که عالوه بــر کریم در کنار واژه هدایت و ضاللت واژه "اضالل" نیز آمده  قرآن در

آنکه به عواملی مانند شیطان، فرعون، سامری و ... نسبت داده شده به خدواند هم اســناد داده 
بــا آن (مثــال زدن  ســازد ینمــو گمــراه ( »َن یِضُلّ ِبِه ِإَالّ اْلفاِسقِ یما  و«: دیفرما یم قرآنشده است. 

ــُه یَو « نیز . و)٢۶(بقره/  )پشه) مگر فاسقان را ــاِلمِضــُلّ الَلّ خداونــد ســتمگران را گمــراه  »َن یالَظّ
  ).٢٧/ ابراهیم() سازد یم

 انــد نمودهجبری مسلکان مقصود از اضالل الهی را به خلق ضالل و کفر در انسان تأویل 
  .)٢/٣۶۶ق: ١۴٢٢(فخر رازی، 

دیدگاه فخر رازی درباره اسناد اضالل به خداوند این است که امت بر این اجمــاع دارنــد 
خداوند روا نیست؛ زیرا، خداوند از کفر و گمراهی نهی کــرده و بــه مرتکــب آن  که اضالل بر

وعده عقاب داده است. از این رو، اهل جبــر و تفــویض چنــین اســنادی را بــه خداونــد تأویــل 
  .اند نموده
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ِضُلّ ِبــِه یما  و«فخر رازی به اضالل کیفری خداوند اعتقاد دارد و درباره معنای آیه شریفه 
خداونــد  »یضلھم من کراماته و یمــنعھم عــن الفــوز بثوابــه«: سدینو  یم) ٢۶ /بقره( »َن یاِسقِ ِإَالّ اْلف

ق:  ١۴٢٢(همــان، دارد یمــو از رسیدن به ثواب و پاداش باز  کند یمکرامت خود دور  آنها را از
٢٠/٩٣.(  

  تقسيم اضالل ابتدايي و كيفري از سوي سيد مرتضي. 4
نام  "اضالل ابتدایی" و "اضالل کیفری" یها نامبه  قرآن سید مرتضی از دو نوع اضالل در

. اضالل ابتدایی زمینه سازی برای کفر و فسق و گمراهی است کــه منتســب بــه ابلــیس، برد یم
کریم هــم دارد. انســان بــا  قرآنفرعون، سامری و سایر مجرمان دانسته شده و شواهدی از آیات 

را از هــدایت خــاص الهــی فــراهم  انجام اعمالی چون ظلم، فســق و کفــر، محرومیــت خــویش
بــه  تــوان یمــ. به عنوان نمونه شود یمو این همان چیزی است که اضالل کیفری نامیده  کند یم

اِلمی«این آیات اشاره کرد:  ُه الَظّ (ابــراهیم/ ) ســازد یمــخداوند ســتمگران را گمــراه ( »َن یِضُلّ الَلّ
اِفرِ یَکَذِلَك «)؛ ٢٧

َ
ُه اْلک  ؛ و)٧۴(غافر /  )سازد یمونه خداوند کافران را گمراه این گ( »َن یِضُلّ الَلّ

مگــر  _مثــال زدن بــه پشــه_بــه آن  کنــد ینمــو گمراه ( )٢۶بقره/ ( »َن یِضُلّ ِبِه ِإَالّ اْلفاِسقِ یما «نیز 
  .)۵۴ق: ١۴٢۵ ؛ همو،٣۴-١/٣۵: ١۴٣١(علم الهدی:() فاسقان را

و تمام موارد اسناد اضــالل  کند یمنفی به این ترتیب سید مرتضی اسناد اضالل ابتدایی را به خدا 
  .کند یماز نوع اضالل کیفری که نتیجه اعمال زشت انسان است، تلقی  قرآنبه خداوند را در 

  . تقسيم هدايت به تكويني و تشريعي5
  .شود یمدر یک تقسیم بندی دیگر هدایت به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم 

  هدايت تكويني
یــک سلســله عوامــل رشــد و تکامــل اســت کــه خداونــد در  مقصود از هــدایت تکــوینی

موجودات جهان اعم از انسان و سایر جانداران قــرار داده اســت. بــرای انــواع هــدایت تکــوینی 
  از هدایت طبیعی، غریزی، فطری و عقلی نام برد. توان یم
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ذِ «فخر رازی در ذیل آیه  َنا اَلّ ُبّ ْعطی یقاَل َر
َ
: دیــگو  یمــ) ۵(طه/ » َهــدیٍء َخْلَقُه ُثَمّ  یُکَلّ َش   أ

و ابــدان و هــدایت ابــداع قــوای محرکــه و مدرکــه در ایــن  ها قالبخلق عبارت است از ترکیب 
  ).٢٢/۵٨ق:  ١۴٢٢اجسام است. بنابراین، خلق مقدم بر هدایت است (فخر الدین رازی، 

  هدايت تشريعي
را بــه کمــال خداوند برحسب عنایتی که به موجودات دارد بر خود واجب کرده که آنها  

مطلوب برساند و اسباب و امکانات الزم را برای هدایت آنها فراهم آورد. اما این قدر امکانــات 
خداوند با فرســتادن انبیــا و نصــب  از همین رو،برای رسیدن بشر به کمال مقصود کافی نیست؛ 

و قــوانین را  ائمه (ع) دستوراتی را ابالغ نموده تا با رعایت آنها به مقصد برســند. ایــن دســتورات
  .نامند یمهدایت تشریعی از سوی خداوند 

  قرآن . عوامل هدايت و ضاللت در6
: خداونــد، پیــامبران الهــی، شــود یمــبه بیرونــی و درونــی تقســیم  قرآنعوامل هدایت در 

آسمانی، پیشوایان معصوم و کعبه از عوامل بیرونی هدایت هستند. اطاعت از خــدا و  یها کتاب
، توبــه بــه درگــاه ها بتیمصو عمل صالح، اعتصام به حبل الهی، صبر در برابر پیامبرانش، ایمان 

  الهی، جهاد و کوشش در راه خدا و پیروی از بهترین سخنان از اسباب درونی هدایت هستند.
: کــردبیرونــی و درونــی تقســیم عوامــل  دو دســته بــه تــوان یمرا  قرآنعوامل ضاللت در 
. باشند یماز عوامل بیرونی گمراهی و سامری  ران منحرف، رهبها بتشیطان، فرعون، مجرمان، 

زمینه ساز گرفتاری انســان در گمراهــی و دور شــدن از وادی  عوامل درونی ضاللت را که قرآن
دچــار گمراهــی و  ،آنها انســانبه که در صورت ارتکاب  داند یمافعال و اعمالی ، هدایت است

او و پیامبر اکــرم (ص)، شــرک و انکــار از ی دوستی با دشمنان خدا و نافرمان .شود یمضاللت 
از آسمانی و روز قیامت و باز داشتن دیگران از راه خدا  یها کتابخدا و فرشتگان و پیامبران و 

  هستند. ضاللتعوامل درونی جمله 
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  . مقايسه دو ديدگاه7
کــه ســید مرتضــی علــم الهــدی هــدایت  نتیجه گرفت توان یم گفته شد،از آنچه تاکنون 

کــه اعمــال  دانــد یمــو هدایت پاداشی را مختص افراد مــؤمنی  ها انسانرا متعلق به همه  ابتدایی
از خلــق هــدایت بــه  هدایت،. فخر الدین رازی ضمن بر شمردن انواعی از اند دادهصالح انجام 

و هر کســی را نخواهــد از هــدایت  کند یماین معنا که خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت 
  .کند یماد ، یسازد یممحروم 

در بحث اضالل، سید مرتضی علم الهدی ضمن تقســیم اضــالل بــه ابتــدایی و کیفــری، 
 ها انســانعامل اضالل ابتدایی را شــیطان و مجرمــان و اضــالل کیفــری را نتیجــه اعمــال زشــت 

کــه  دانــد یمبه معنای اضالل کیفری  قرآن . او همه موارد اسناد اضالل به خداوند را درداند یم
  .گردد یم ها آنر، ظلم و فسق افراد نصیب ثر کفدر ا

و اضالل ابتدایی را به معنای  دهد یمفخر رازی اضالل ابتدایی و کیفری را به خدا اسناد 
اســت » ءخالق کــل شــی«و معتقد است چون خداوند  داند یمخلق ضاللت در برخی از افراد 

  پس خالق هدایت و ضاللت هم خداوند است.
که اگر خداوند خــالق هــدایت و ضــاللت گفت  توان یم ن رازیدر نقد دیدگاه فخر الدی

ارســال رســل، انــزال  ،نداشــته باشــد انسان نقشی در هدایت و ضاللت خودباشد و  ها انساندر 
در نــزد هــر . پــر واضــح اســت کــه چنــین دیــدگاهی کتب، پاداش و عقاب بیهوده خواهد بــود

کــه  قــرآنرازی بــا بســیاری از آیــات  ست. افزون بر این، دیــدگاه فخــرغیر قابل قبول اموحدی 
  ناسازگار است. ،را به خودشان نسبت داده و آنها را مسئول اعمال خویش دانسته ها انساناعمال 

  سيد مرتضي و فخر رازي در بحث هدايت و ضاللت . مبناي ديدگاه8
سید مرتضی هدایت را به ابتدایی و پاداشی تقسیم کــرده و هــر دو را بــه خداونــد نســبت 

). او اضالل را به دو قسم ابتدایی و کیفــری تقســیم ٣٨١-١/٣٨٢: ١۴٣١(علم الهدی،  دهد یم
به این معنا کــه برخــی از بنــدگان در  ؛داند یمنموده و فقط اضالل کیفری را قابل اسناد به خدا 

  ).۵۴ق:  ١۴٢۵؛ همو ٣۴-٣۵(همان،  شوند یماثر ظلم و کفر از هدایت پاداشی محروم 
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؛ بــه دهد یم انواع هدایت را خلق هدایت در انسان توسط خداوند قرارفخر رازی یکی از 
ق:  ١۴٢٢(فخــر رازی،  کنــد یمــاین معنــا کــه خداونــد در هرکســی بخواهــد هــدایت را خلــق 

(همان:  داند یم ها انسان). وی اسناد اضالل به خداوند را خلق ضالل و کفر در ٣٧٢-٢/٣٧٣
٣۶۶.(  

  توحيد افعالي مبناي هدايت و ضاللت
این دو اندیشمند در مبنای هدایت و ضــاللت کــه توحیــد افعــالی اســت، اشــتراک نظــر 

اخــتالف نظــر اساســی دارنــد و  ،دهنــد یمــدارند، اما در تفسیر و معنایی که برای این مبنا ارائــه 
  متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند. یها دگاهید شده که  همین سبب

  به طور مستقیم به خداونددیدگاه فخر رازی در استناد همه امور 
که نتیجه آن ســلب علیــت و ســببیت از  دهد یمفخر رازی تفسیری از توحید افعالی ارائه 

غیر خدا و استناد همه امور عالم به طور مستقیم به خداوند است، به طوری که پذیرش هر گونه 
» خــالق کــّل شــیء اللــه«فاعلی جز خدا را مساوی شرک شمرده است. او با استناد به آیاتی مانند 

فقط خدا را در جهان هستی "خالق" دانســته و حتــی هــدایت و ضــاللت انســان را  ).۶٢ /(زمر
  ).١۴/ ٧و  ٣/٢۵٨ق:  ١۴٠٧شمرده است (فخر رازی،  یمشمول این قاعده کل

و اّما اّنه واحد فی افعاله فھو انــه لــیس فــی الوجــود موجــود «وی در این باره آورده است: 
بــه ایــن  .)٣/٢۵٨ق:  ١۴٠٧( »الممکنات اما بغیر واسطه و اما بواسطه اال هــویکون مبدأ لجمیع 

در عالم به جز خداوند وجودی کــه بــا  ،یعنی اوند در افعالش واحد و یگانه است؛معنا که: خد
واسطه یا بدون واسطه مبدأ برای همه ممکنات باشد، موجود نیست. بــه عبــارتی، خداونــد تنهــا 

  است. تأثیرگذار در عالم وجود
را مردود شمرده و استناد همه ممکنات "الواحد ال یصدر منه اال الواحــد" فخر رازی قاعده 

). وی دیــدگاه صــحیح را در اســتناد همــه ٢/۵٠٢ق:  ١۴٢٩(همــو،  دانــد یمرا به خداوند جایز 
). به این ترتیب هــیچ وجــودی غیــر از خــدا در عــالم ۵٠٧(همان:  داند یمممکنات به خداوند 

  دارد و همه امور به طور مستقیم مستند به خداوند استتأثیری ن
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 دو استدالل فخر الدين رازي در نفي تأثير انسان بر افعال خود

  .کند یمانسان را در ایجاد و عدم افعال خود نفی  ریتأثفخر رازی با ارائه دو استدالل، 

  استدالل به قاعده امكان
د افعــالی و نفــی تــأثیر انســان در افعــال خــود و فخر رازی در راستای تفسیر خود از توحی
امور ممکنه هســتند کــه  : افعال بندگان ازآورد یماستناد همه افعال انسان به خدا چنین استدالل 

دو طرف وجود و عدم نسبت به آنها یکسان است. بدیهی است که خروج از تســاوی وجــود و 
و طرف وجود را بر طــرف عــدم  شود یمعدم نیازمند مرجحی است که سبب خروج از تساوی 

 ١۴٠٧(همو،  شود یم. خداوند با فراهم آوردن مرجح، سبب صدور افعال انسان دهد یمرجحان 
مرجعــی کــه ، زیــرا ندارد؛ انسان نقشی در وجود و عدم افعال خوداو ). پس از منظر ٧/١۴ق: 

و قــدرت  هم از امــور ممکنــه اســت و همــه ممکنــات فقــط بــه اراده شود یمسبب افعال انسان 
  .شوند یمخداوند ایجاد 

الزم به یادآوری است که دامنه استدالل فخر رازی همه افعال انسان حتــی ایمــان، کفــر، 
  هدایت و ضاللت را در برمی گیرد.

  براي انحصار خالقيت در خدا قرآناستدالل به آيات 
خــالق « فخر رازی برای اثبات انحصار خالقیت در خداوند به آیاتی که در آنهــا خداونــد

  . این آیات عبارتند از:کند یماستناد  ،معرفی شده است» کِل شیء
ِه ُشَرَکاَء َخَلُقوا َکَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْلُق َعلَ «...  ْم َجَعُلوا ِلَلّ
َ
ُه َخاِلُق ُکِلّ َش  ِھْم  یأ آیــا آنهــا » ٍء یُقِل الَلّ

ننــد خــدا آفرینشــی داشــتند و ایــن ، بــه خــاطر اینکــه آنــان هماانــد دادههمتایانی برای خدا قرار 
). فخــر رازی ١۶(رعــد/  اســت بر آنها مشبه شده است؟ بگو خدا آفریننده همه چیز ها نشیآفر 

، شــود یمــمشابه نیز استناد کرده است: هر آنچــه مشــمول شــیء آیات برای اثبات ایده خود به 
مخلــوق خداســت  هــا انســان. پس افعال باشد یم ها انسانها افعال و یکی از آن استمخلوق خد

  ).٢فرقان/ ؛١٠٢-١٠١انعام/(
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  . داليل عقلي و نقلي سيد مرتضي در رد ادعاي فخر رازي9
فخررازی تأثیر انسان در خلق افعال خود را انکار کرد و همه افعال انسان را مستند به خدا 

ل . چنین نظری مورد قبول سید مرتضی نیست. دیــدگاه ســید مرتضــی در رابطــه بــا افعــاداند یم
اما افعال العباده فلیست مخلوقًه عّزوجّل و کیف یکون خلقا له و هی مضــافه « بندگان چنین است:

). اما افعال بندگان مخلــوق خــدا نیســت و ١/١٣٧(علم الهدی، الف:  »الی العباد اضافه الفعلیه
  ؟شوند یمچگونه این افعال مخلوق خدا باشد، در حالی که به بندگان نسبت داده 

ان الصحیح کــون العبــاد خــالقین الفعــالھم المقصــوده «دیگر چنین آورده است:  او در جای
  ).١٣۶(همان: » المجری بھا الی االغراض الصحیحه

قول صحیح این است که بندگان خالق افعال خود هستند و با این افعــال اهــداف درســت 
  .کنند یمخود را اراده 

بــا تمســک بــه آیــات و  عقلی لیلضمن ارائه چند د سید مرتضی در رد ادعای فخر رازی 
  .کند یم نیز اشارهنقلی روایات، به چند دلیل 

  داليل عقلي
؛ زیرا، قبول چنین ور مستقیم فاعل افعال انسان نباشدکه خداوند به ط کند یمعقل حکم 

  نظری لوازم غیر قابل پذیرشی دارد که برخی از آنها از این قبیل است:
باشد که برخی از اعمال آنها ظالمانه، فاسد و  ییها نانسااگر خداوند خالق افعال  الف)

که خداوند ظالم و فاسد و انجام دهنده کــار عبــث باشــد کــه در ایــن  دیآ یمعبث است، الزم 
  صورت به دور از ذات خداوند است.

بندگان خود  ، نباید به خاطر این افعالاگر خداوند خالق کفر و ظلم در بندگان باشد ب)
که اقوامی را به خاطر ظلم و کفر عذاب و کیفر کرده و بــه است در حالی  این و را کیفر نماید

  که ظلم و کفر فعل خدا نبوده است. شود یمآنها فرمان داده که ایمان بیاورند. پس روشن 
قد  ی یا بلندیاختیاری مانند کوتاه همان طور که خداوند کسی را به دلیل امور غیر ج)

، اگر فسق و فجور هــم کند ینمکیفر  اش یجسمانونگی شکل و یا به دلیل رنگ پوست و چگ
  کسی را به واسطه آنها کیفر نماید. از افعال خدا بود، جایز نبود که
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که  شود یماگر خدایی که عادل است در عین حال خالق ظلم در بندگان باشد، الزم  د)
در عین کافر بــودن، ظلم عین عدل باشد. پس ظالم در عین ظالم بودن باید عادل باشد و کافر 

خالق فسق، فجور و  تواند ینمهم باشد و این خالف عقل است. از این رو، خدای عادل  مؤمن
  ظلم باشد.

خبــر  کــه دیــآ یمــظالم شمرده نشــود الزم  ظلم کند، ولی ونداگر جایز باشد که خدا ه)
در زیــرا گوینــده ســخن کــذب  و این پذیرفتنی نیست، کذب بدهد، ولی کاذب شمرده نشود؛

و نه سخن کــذب  کند یمنه ظلم  ،کاذب است؛ در نتیجه خداوند دهد یمآن خبر  لی که بهحا
  .دیگو  یم

بنــابراین، خــدای ؛ کفر را مذمت و کــافر را ســرزنش نمــوده اســت قرآن خداوند در ی)
: ١۴٣١خودش خالق کفر باشد و در عین حال کــافر را ســرزنش کنــد (همــو،  تواند ینمحکیم 

١/٣۶٣-٩۶۶(.  

  ل نقليدالي
بــه کــار رفتــه،  »خلــق کــل شــیء«و  »خالق کّل شــیء«فخررازی با آوردن آیاتی که در آنها 

که خالقیت منحصر در خداوند است و این خالقیت همــه افعــال انســان از جملــه  دهد یمنشان 
ســید مرتضــی ابتــدا بــا آوردن در صورتی کــه  .شود یمکفر، ایمان، هدایت و ضاللت را شامل 

کــه "شــیء" همــه امــور  دهــد یمــبه کار رفته، نشــان  »کل شیء« که در آنها کلمه قرآن آیاتی از
  به این دسته از آیات اشاره کرد: توان یم ها آنکه از جمله  شود ینمممکن الوجود را شامل 

  ).٢٣نمل/ () همه چیز به تو داده شده است( »و اوتیت من کل شیء«
همــه چیــز در  دهــد یمظاهر آیه نشان  .آیه یاد شده درباره بلقیس پادشاه ملک سبا است

  و این در حالی است که بلقیس به طور یقینی مالک همه چیز نبود. اوست اختیار
ْبَواَب ُکِلّ َش یَفَتْحَنا َعلَ «

َ
  .)۴٣(انعام/  )گشودیم بر آنها درهای همه چیز را( »ٍء یِھْم أ

گذشــته  یهــا امت فراوان به یها نعمتدر این آیه هم به طور قطعی مقصود این است که 
  داده شده است.
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ُر ُکَلّ َش « َھایُتَدِمّ ِبّ ْمِر َر
َ
 /(احقــاف )کوبد یمهمه چیز را به فرمان پرودگارش در هم ( »ٍء ِبأ

٢۵.(  
، ولی به طــور قطــع حضــرت دیگو  یماگر چه این آیه از در هم کوبیدن هر چیزی سخن 

  .شوند ینمهود و پیروانش مشمول نابودی 
که کلمه "شیء" به کار رفته است، مصادیقی به حکم عقل  قرآنات پس در بسیاری از آی

-۵٢: ق ١۴٢۵، همــو، ٣٧٧-١/٣٨١ق:  ١۴٣١شــده اســت (علــم الهــدی،  استثناو نقل از آن 
۴۶.(  

  يشفاعل بودن انسان نسبت به افعال خو
که انسان فاعل افعال خود است. او این  دهد یمنشان  قرآنسید مرتضی با استناد به آیات 

  :کند یمت را به سه گروه تقسیم آیا
. به طور مثال دهند یمافعال انسان را به خودش نسبت  قرآن: برخی از آیات گــروه اول

ّبَنــا َظَلْمَنــا «: در جریان فریب خوردن آدم و حوا شیطان از قول آنهــا چنــین آورده اســت َقــاَال َر
ونَ 
ُ
ِإْن َلْم َتْغِفر َلَنا َوَتْرَحمَنا َلَنک ْنُفسَنا َو

َ
بــه خویشــتن  (آن دو گفتنــد پرودگــار مــا »َن یَنّ ِمْن اْلَخاِسرِ أ

  ).٢٣(اعراف/ ) ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیان کاران خواهیم بود
و از درگــاه  انــد کردهدر اینجا حضرت آدم (ع) و حوا خود را ظالم بــه خویشــتن معرفــی 

  .کنند یمخداوند درخواست آمرزش 
یوســف که مورد  این ضرت یوسف (ع) وقتی فرزندان حضرت یعقوب (ع) دردر قصه ح

َبــْل «: سخن آنها را باور نکــرد و بــه آنهــا فرمــودوی  را گرگ خورده است، به او دروغ گفتند،
ْم 
ُ
ْنُفُسک

َ
ْم أ

ُ
َلْت َلک   ).١٨(یوسف/  )بلکه نفس شما این کار را برایتان آراسته کرد(» َسَوّ

دارد که فرزندان این پیامبر بزرگ از ناحیه نفس درونی خــویش  این آیه هم داللت بر این
  فریب خوردند.

این قبیل از آیات که نشان دهنده این امر است که افعــال انســان بــه خــودش نســبت داده 
حکــیم آمــده اســت. از آن قــرآن شده و هرکسی مسئول اعمال خویش است، به طور مکرر در 
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ق:  ١۴٣١) اشــاره کــرد (علــم الهــدی،٢٢ابــراهیم/ (و  )٨٧بــه دو آیــه (انبیــاء/  تــوان یمجمله 
١/٣۶٣-١۵٨(.  

را به خاطر انجام اعمــال نــاروا یــا تــرک  ها انسان: تعدادی از آیات برخی از گروه دوم
  :کنند یمبرخی از اعمال پسندیده سرزنش 

  )؟٧١(آل عمران/  )دیپوشان یمچرا حق را با باطل ( »ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحَقّ ِباْلَباِطِل «
و از ایــن  کردنــد یمــاین آیه خطاب به اهل کتاب است که باطل را به عنوان حق معرفــی 

  .اند گرفتهجهت مورد سؤال و سرزنش قرار 
خداوند گروهی را به خاطر ایمان نیاوردن و سجده نکــردن پــس از آنکــه  گروه سوم: 
ِإَذا ُقِرَئ َعلَ یْم ال َفَما َلھُ «. دهد یم، مورد مالمت قرار شود یمبرای آنها تالوت  قرآن ِھُم یْؤِمُنوَن. َو

 شــود یمــبــر آنهــا خوانــده  قــرآنو هنگــامی کــه  آورند ینمپس چرا ایمان ( »ْسُجُدوَن یاْلُقْرآُن ال 
  )؟٢١-٢٠(انشقاق/ ) کنند ینمسجده 

به واسطه ارتکاب اعمال زشت و تــرک اعمــال پســندیده  ها انساناین مفهوم که برخی از 
، نســاء ٩٩ هم آمده اســت: (آل عمــران/ قرآن، در آیات دیگری از اند گرفتهمورد سرزنش قرار 

  ).۴٩/ و مدثر ٣٩/
که مانع نسبت دادن انجام هر گونه شــّر بــه خــدا  کند یمسید مرتضی در ادامه به روایاتی استناد 

. یکی از این روایات بدین شرح است که: "مردی از قبیله خثعم برخاســت و بــه پیــامبر عــرض شود یم
؟ پیــامبر فرمــود: زمــانی کــه مــردم کند یمکرد: ای پیامبر خدا چه زمانی خداوند بر بندگان خود رحم 

  ).٣۶۵ همان:(گناه نکنند و سپس بگویند که گناهان ما از جانب خدا بوده است" 
که از جمله آنها اعمال زشت بندگان است از خدا  ها یزشتدر این روایت و روایات مشابه 

  نفی شده است.

  . نقد شيخ مفيد (ره) بر مخلوق بودن افعال انسان11
چنــین آورده  داننــد یمــرا مخلوق خــدا  ها انسانشیخ مفید در نقد دیدگاه آنانی که افعال 

  :است
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آنان اعتقاد دارند خداوند اکثر بندگان خــود را بــرای معصــیت و نافرمــانی آفریــد و فقــط 
ین نعمت را شامل همه مردم قرار نداده است مند ساخته و ا بعضی از آنها را از عبادت خود بهره

و اکثر مردم را به طاعت خود مکلف کرده درحالی که فوق طاقت آنها است. خداوند خودش 
اعمال بندگان را خلق نموده و سپس خطا کاران را به خاطر گناهانی که خودش کــرده عــذاب 

ه کرده بنــدگان را نهــی کــرده و بــه . و از آنچه اراددینما یمو به آنچه اراده نکرده امر  دینما یم
او فساد را دوست دارد و از اکثر بندگانش رفتن  ستم کردن بندگان، قضای او تعّلق گرفته است.

: جایگاه خداوند برتــر دیگو  یمبه راه رشد و صالح را ناپسند شمرده است. شیخ مفید در پایان 
  .)۶۴-۶٣ش:  ١١٣٠(محمد بن نعمان مفید،  پندارند یماست از آنچه ظالمان 

: "اگر خداوند بنــدگان خــود بــر طاعــات و سدینو  یمعالمه طباطبایی (ره) در همین باره 
معاصی مجبور کند دراین صورت پاداش دادن مطیع با بهشت، گزاف و کیفر نمودن گنــه کــار 

  ).١/٩۶ق: ١۴٠٣طباطبایی،( "باشد یمبه آتش جهنم ظلم خواهد بود و هر دو نزد عقال قبیح 
بــا ایــن امــر در عرض خداوند نیست؛ ولی منافــاتی  یا نندهیآفر صورتی خالق و  در چنین

  واقع شوند. مؤثرندارد که خداوند به علل و موجودات فروتر توانی اعطا کند تا در حد توانشان 
در تفسیر خلق اعمال انسان به وسیله خداوند، دو معنا قابل طرح است: معنــای نخســت، 

ست که همان معنای ظاهری خلــق اســت و پــذیرش چنــین معنــایی خلق تکوینی اعمال انسان ا
  .شود یممنجر به جبر 

معنای دوم، خلق تقدیری اعمال انسان است که در لوح محفوظ مقّدر شده است. به این 
گاه است که هر فردی با اختیار خودش در فالن زمان و مکــان مرتکــب چــه  معنا که خداوند آ

؟ اهل ایمان و تقوی شود یمیا در وادی ضاللت وارد  کند یمهدایت پیدا  ؛کارهایی خواهد شد
و درستکاری خواهد بود، یا اهل فسق و فجور تباهی؟ همه این موارد و غیر اینها در دایــره علــم 

  الهی است.
َنّ « :شریف اشاره کرده اســت قرآنخداوند به گستردگی و شمول علمش در  

َ
 َلــْم َتْعَلــْم أ

َ
أ

َه َیْعَلُم َما فِی  ــِه َیِســیٌر  الَلّ ْرِض ِإَنّ َذاِلَک فِی ِکَتــاٍب ِإَنّ َذاِلــَک َعلــَی الَلّ
َ
َماِء َو اْأل  یدانســت ینمــ(آیــا  »الَسّ
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؟ همه اینها در کتــابی ثبــت اســت و ایــن بــر داند یمو زمین است  ها آسمانخداوند آنچه را در 
  ).٧٠حج/ (خداوند آسان است) 

  به خداوندحكمت الهي در انتساب هدايت و ضاللت بندگان 
هدایت و ضاللت به اراده خدا نسبت داده شده اســت کــه در اینجــا بــه  قرآندر آیاتی از 

  .میکن یمبرخی از آنها اشاره 
به وســیله آن (ضــرب المثــل) ( »َن یِضُلّ ِبِه ِإَالّ اْلفاِسقِ یرًا َو ما یِبِه َکثِ  یْھدِ یرًا َو یِضُلّ ِبِه َکثِ ی«

 )ســازد ینمــبه جز فاســقان را گمــراه  و کند یمادی را هدایت تعداد زیادی را گمراه و تعداد زی
  ).٢۶/ بقره(

بــه ایــن آیــات  تــوان یمکه از جمله  مختلف آمده است یها سورهالبته همین مفاهیم در  
  ).٢۶۴(بقره/  ، و)٣(زمر/  ،)٢۵٨(بقره/  اشاره کرد:

دارای کــه  شــمارد یمــدر آیات یاد شده ضاللت را از جانب خداوند مخصوص کســانی 
  اوصاف فسق، ظلم، دروغ، کفر و اسراف هستند.

بدیهی است کسانی که یک یا چند وصف از اوصاف یاد شده را دارند، اعمالشان آثاری 
. کشــاند یمــو آنها را به ضــاللت  افکند یمرا به همراه دارد که بر چشم، گوش و عقلشان پرده 

زشتی قرار داده که نفس انســان بــه آنهــا اما از آنجا که خداوند این خاصیت را در تکرار اعمال 
ایــن اضــالل را بــه  تــوان یمــو هماهنگ با آن به اعمال زشــت دســت مــی زنــد،  کند یمعادت 

  خداوند نسبت داد؛ در چنین نسبتی البته اختیار بندگان و آزادی اراده آنها محفوظ است.
هــدایت از  ددهــ یمــبیــان شــده کــه نشــان  قرآن در مورد هدایت نیز شرایط و اوصافی در

جانب خداوند مخصوص کسانی است که استحقاق و لطف الهی را به سمت خودشان جلــب 
ــُه  یْھــدی«: شمارد یم . در آیاتی از قرآن اموری را سبب استحقاق و لطف الهی برکنند یم ِبــِه الَلّ

الِم َو  َبَع ِرْضواَنُه ُسُبَل الَسّ ُلماِت ِإَلی النُّ یَمِن اَتّ  »ٍم یِھْم ِإلی ِصراٍط ُمْسَتقیْھدیوِر ِبِإْذِنِه َو ْخِرُجُھْم ِمَن الُظّ
  ).١۶(مائده/ 
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کســانی را کــه از رضــا و خشــنودی او پیــروی  قــرانبــه وســیله  کنــد یمخداوند هدایت  
و آنها را به  برد یمو از تاریکی به سوی روشنایی  کند یمسالمت، هدایت  یها راهو به  کنند یم

  .کند یمراه راست هدایت 
پیروی از رضــا و خشــنودی خداونــد و جهــاد و تــالش در راه او، توبــه  ت دیگریدر آیا

ابتدایی در راه حــق ســبب شــمول لطــف الهــی در حــق  یها گامبندگان به درگاهش و پیمودن 
  ).١٧(محمد/ ؛)٢٧(رعد/  چنین بندگانی گشته است

داونــد در هر حال، چه در جایی که هدایت بندگان و چه در جایی که اضالل آنهــا بــه خ
نسبت داده شده، این بندگان هستند که دارای شرایط خاصی هستند که حکمــت الهــی چنــین 

  اقتضایی در مورد آنها دارد.
هدایت و اضالل الهی نه جنبه اجباری دارد و نه بــی دلیــل اســت. خداونــد بــه برخــی از 

هــم دارای اختیــار و در انجــام آن  انــد دادهانجــام  قبالً به خاطر اعمال نیک یا بدی که  ها انسان
این است کــه  اند دادههایی که اعمال نیک انجام  . پاداش انساندهد یم، پاداش و کیفر اند بوده

که  ییها انسان. و کیفر شود یمو زبانش در گفتن حق گویاتر  تر قیعمو فکرش  تر عیوسدرکش 
. دیــده انــد هکرد، تاریکی و ظلماتی است که خــود را در آن گرفتــار اند شدهمرتکب اعمال بد 

و توان گفتن حق را ندارد. این همان  شنوند ینمحقیقت بین از آنها سلب شده و صدای حق را 
. بنابراین هــیچ یــک از دو گــروه شود یممعنای هدایت و ضاللتی است که به خدا نسبت داده 

کمــال  معیــار تواند ینمزیرا، ایمان اجباری ارزشی ندارد و  ؛در پیمودن مسیرشان مجبور نیستند.
انسانی قرار گیرد. کمال واقعی آن است که انسان با اراده و اختیار آن را طی کند. امتیاز انســان 
از دیگر جانداران در اختیار و آزادی او است. اگر این اختیار و آزادی از اوگرفته شــود حقیقــت 

  انسانیت او گرفته شده است.
ولی هــدایت و  دانند یمو فروع آن عجیب آنکه کسانی خود را مسلمان و پایبند به اصول 

. چنــین کننــد یمــو اختیار رو آزادی اراده را در انســان نفــی  دهند یمضاللت را به خدا نسبت 
نفی محتوای دین اسالم است زیــرا بــا ایــن عقیــده تکلیــف، ثــواب، عقــاب، ســؤال و  یا دهیعق
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در کــار خــود تردیــدی  یا دهیــعقجواب و پند و اندرز معنا و مفهومی ندارد. انسانی بــا چنــین 
  بپردازد. اش گذشتهتا به اصالح اشتباهات  شود ینمندارد و هرگز دچار پشیمانی 

  نسبت دادن خلقت به غير خداوند و سازگاري آن با توحيد افعالي. 12
 تــوان یمکریم خلقت به غیر خداوند نسبت داده شده است. برای نمونه  قرآن در آیاتی از

ع) نسبت داده شده است، اشاره کرد؛ اما این ( یسیعلقت به حضرت که درآنها خ یا هیآبه دو 
ع) اعطــاء شــده اســت کــه در چنــین ( یسیعخلقت با اجازه خداوند و از جانب او به حضرت 

  صورتی با توحید افعالی سازگار است.
ــُم مــن الطــین «

ُ
خُلــُق َلک

َ
ّنــی أ

َ
کــم أ کھئیــه و رسوال الی بنی اسرائیل أّنی قد ِجئُتکم بآِیــة مــن رَبّ

حیی المــوتی بــاذن اللــه
ُ
کَمَه و اَالبَرَص و أ

َ
بری األ

ُ
و (» الطیر َفانُفُح فیه فیکُوُن طیرا باذِن الله و أ

از ناحیــه  یا معجــزه) من بــه ســوی شــما آمــدم بــا دیگو  یمرسولی را به سوی بنی اسرائیل (که 
، ســپس در سازم یمپرودگار تان، و آن معجزه این است که از گل برایتان چیزی به شکل پرنده 

و کور مادر زاد و مبتالی به پیســی را بــه اذن  شود یمکه بالفاصله به اذن خدا پرنده  دمم یمآن 
  ).۴٩(آل عمران/ ) کنم یمن را به اذن خدا زنده و مردگا دهم یمخدا شفا 

  :دیفرما یمدر آیه دیگری 
ــدِتَک بــروح القــدس  أذ قال الله یا عیسی ابن مریَم اذُکر نعمتی علیک و علــی والــدِتَک « ذ َایَّ

َ
أ

ذ َتخُلــُق 
َ
مَتَک الکتــاَب و الحکمــَة و التــوراَة و اال بخِیــَل و أ د َعلَّ

َ
ُم الناَس فی الَمھد َو َکھال و أ لَّ

َ
ِمــن  ُتک

هنگامی را خدا فرمود ای عیسی پسر ( »فتکوُن طیرا باذنی ها یفالطیِن کھیئة الطیر باذنی َفَتنُفُخ 
کــردم کــه  دییــتأبر مادرت به یاد آور آن گاه که تو را به روح القدس  مریم نعمت مرا بر خود و

بــا مــردم ســخن گفتنــی و آن گــاه کــه تــو را  ]به وحی[و در میان سالی  ]به اعجاز[در گهواره 
بــه شــکل  ]چیــزی[کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آن گاه که به اذن من از گل 

  ).١١٠مائده/ ( )شد یم یا پرندهبه اذن من  و یدیدم یمپس در آن  یساخت یمپرنده 
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  تفاوت خالق بودن خدا با خالق بودن غير خدا
و آیات  داند یمخالق هر چیزی  منحصراً در هماهنگی آیاتی که از یک طرف خداوند را 

گفت که خلــق بــه معنــای تقــدیر و  توان یم ،دیگری که خلقت را به غیر خدا نسبت داده است
). تقدیر مقایسه چیزی با چیــز دیگــر ٧/١٠١ش:  ١٣٣٩ق  ١٣٧٩طبرسی، اندازه گیری است (ال

عالوه بر این، خداوند در آیات یاد شــده خلقــت را بــه  ست و این اختصاص به خداوند ندارد.ا
متفاوت با خلقتی  شود یم. اما خلقتی که به خداوند نسبت داده دهد یمغیر خودش هم نسبت 

ت در خداونــد دارای اوصــاف زیــر ؛ زیــرا، خلقــشــود یمــاست که به غیر خداوند نســبت داده 
  است:

آفریند؛ در حــالی کــه موجــودی ماننــد انســان خداوند حقیقت و ذات اشیا را می الــف)
 ،را خلق کند. به عبــارت دیگــر یا تازهاز موادی که در این عالم وجود دارند، صورت  تواند یم

  .بخشد یم ها آنکل جدیدی به و ش کند یمانسان مواد موجود در عالم را با هم ترکیب 
نیست؛ در حالی که اگر انسانی بر خلقــت  یا اجازهخلقت خداوند وابسته به اذن و  ب)

چیز یا چیزهایی توانایی پیدا کرده است به اذن خداوند است. چنانکه در آیات ذکر شده درباره 
  حضرت عیسی (ع) با اذن خداوند قدرت بر خلق پیدا کرده است.

ند نامحدود است و او خالق هــر چیــزی اســت؛ در حــالی کــه خلقــت خلقت خداو  ج)
  انسان محدود و همراه با نقص و عیب است.

گفت که خداونــد برحســب شــرایطی بــه بعضــی از مقــّربین خــود بــرای  توان یمبنابراین، 
تا با والیت تکوینی تصرفاتی از قبیــل شــفای بیمــاران،  بخشد یمتصرف در عالم تکوین قدرت 

ت پرندگان و زنده کردن مردگان را انجام دهد. چنین تصرفاتی در عــالم، چــون بــا خلق ،کوران
اذن خداوند است و مقّید به حدود و قیــودی اســت بــا توحیــد افعــالی و آیــاتی کــه خداونــد را 

  ، ناسازگاری ندارد.داند یمخالق هر چیزی  منحصراً 

  استناد يك فعل به دو فاعل اصلي و تبعي
اصلی است. علل و اسباب  مؤثرخداوند بر جهان آفرینش به عنوان فاعلیت و تأثیرگذاری 

. در شــوند یمــتبعی نامیــده  مؤثردیگری که خداوند در آنها تأثیرگذاری را نهاده است به عنوان 
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در  قــرآن. دهــد یمــچنین حالتی خداوند یک فعل را هم به خودش و هم به غیر خودش نسبت 
) و در جای دیگــر گــرفتن آن را بــه ۴٢(زمر/  دهد یم جایی گرفتن جان انسان را به خدا نسبت

  ).۶١(انعام / دهد یمفرشتگان نسبت 
در باب هدایت و ضاللت هم همین ضابطه وجود دارد. خداوند هدایت را فعل خــودش 

مبر را هــم . ولــی در عــین حــال پیــاکند یم) یاد ٨فاطر/ (» یھدی َمن یشاء« و از آن به شمارد یم
ْســَتِقیٍم « :ندک یمهدایت گر معرفی  َک َلَتْھِدی ِإَلی ِصَراٍط ُمّ ِإَنّ تو به راه راست هــدایت  قطعاً و (» َو

  ).۵٢(شوری/  )یکن یم
  شریف منحصر به موارد یاد شده نیست. قرآن البته استناد یک فعل به دو فاعل در

هم به غیــر خــدا نســبت  و( »ُیِضُلّ َمن َیَشــاء«خالصه آنکه ضاللت و گمراهی هم به خدا 
  .)٨(فاطر/  )شود یماده د

  . رابطه خداوند با موجودات تأثيرگذار13
تأثیر موجــودات در تــدبیر جهــان بــه ایــن معنــا نیســت کــه خداونــد بــه معــاون و کمــک 
کنندگانی خارج از ذات خود نیازمند است؛ زیرا، اگر خداوند کاری را به وسیله اسباب وعللــی 

کرده و سببیت را خودش در وجود آنهــا قــرار انجام دهد، آن اسباب و علل را هم خودش خلق 
داده است.. از این رو خداوند در کارهایش به غیر نیــازی نــدارد و اگــر کــاری را بــا اســباب و 

و آنهــا را از فــیض ســببیت بهــره منــد  نــدیآفر  یمــ، آن اسباب را خــودش دهد یموسایلی انجام 
  سازد یم

  گذارند به سه صورت قابل تصور است:رابطه خداوند با دیگر موجوداتی که در عالم تأثیر 
ین که ا شود یم ها معلولخداوند در کنار دیگر موجودات تأثیرگذار سبب پیدایش  الف)

  .ردیگ یمزیرا اراده خدا تحت تأثیر اراده دیگر موجودات قرار  با توحید افعالی ناسازگار است؛
؛ هر شوند یم ها ولمعلخداوند و موجودات تأثیرگذار، به طور مستقل سبب پیدایش  ب)

بــا توحیــد  یا رابطــهکه ناســازگاری چنــین  آورند یمکدام ابتداء اراده کنند، معلولی را به وجود 
  افعالی خداوند آشکار است.
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در طول تأثیر ایجادی و  ،موجوداتی که در عالم دارای تأثیر ایجادی و تدبیری هستند ج)
و امــا  ر عالم تأثیر حقیقی ولــی تبعــی اســت.تدبیری خداوند قرار دارند. یعنی تأثیر موجودات د

تأثیر حقیقــی یک  در سطح باالتری قرار دارد وتأثیر خداوند تأثیری ایجادی و تدبیری است که 
کــه خداونــد  یا انــدازهو استقاللی است. البته موجودات دیگری کــه در عــالم تــأثیر دارنــد بــه 

ایــن  و تــأثیر گــذاری. وجــود، بقــا ندا شــدهو تأثیرگذاری بهره مند خواسته است از فیض وجود 
هــا برداشــته شــود، نــابود و اگــر اراده خــدا از آن گــردد یمــ همه به خدا بــر ،در عالم موجودات

  .شوند یم
 ها انسانند گرفتن جان چنین نگرشی با توحید افعالی سازگار است. به همین لحاظ خداو 

 اورفتن جــان انســان از ســوی ، ملک الموت یا فرشته مرگ و فرشتگانی که مــأمور گــرا به خود
  ).١١؛ سجده/ ۴٢(زمر/  دهد یمهستند، نسبت 

حقیقی و اســتقاللی  مؤثربه این ترتیب ارتباط خدا با فرشتگان موت به گونه طولی است. 
اراده خداست که در رأس همه علل و اسباب تأثیرگذار است. اراده خدا از طریق ملک الموت 

جــان  یــکو هــر  دهــد یمــلموت هم به زیر دســتان فرمــان . ملک اشود یمیا فرشته مرگ اجرا 
کــه در  پس نسبت دادن یک فعــل بــه چنــد فاعــل. رندیگ یمانسانی را در زمان و مکان معینی 

حکمــت  ،زیــرا و بــا توحیــد افعــالی ســازگار اســت؛ باشند، صــحیح اســتقرار گرفته طول هم 
باب انجــام دهــد. ســنت و روش ل و اســخداوند این چنین تعّلق گرفته که کارها را از طریق عل

در نظم بخشیدن به کارها و ترتیب اشیاء به این طریق استمرار یافته است تا این حکمت  خداوند
برای شناخت پیدا کردن و وصول به خداوند باشد. و اال ذات خداوند بی نیــاز  ییها راهو سنت 

  لب خداوند است.از همه عالمیان است و اسباب و وسایط مقهور و تحت قدرت نافذ و غا

  نتيجه گيري .14
  سازگاری هدایت و ضاللت با توحید افعالی

هر تأثیر و تأثری کــه در معنای این است که توحید افعالی به  گونه که اشاره کردیمهمان 
تنهــا  یت و اراده خداونــد اســت. بــه عبــارت دیگــر،در پرتــو مشــ شــود یمــجهان آفرینش واقع 
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کــه نظــام آفــرینش بــر پایــه بــا این امــرداوند است. ولی ایــن تأثیرگذار مستقل در جهان هستی خ
اسباب و مسببات نهاده شده باشد و مجموع ایــن اســباب و مســببات وابســته بــه اراده خداونــد 

این رو توحید افعالی به ایــن معنــا نیســت کــه هــر گونــه تــأثیر گــذاری  زمنافاتی ندارد. ا ،باشند
. یعنی باشند یمای نقشی هستند و تابع اراده خداوند نفی شوند، بلکه آنها دار  ها مسبباسباب و 

  تأثیرگذاری تبعی دارند.ها  عللاصلی خداوند است و اسباب و  مؤثر
َماِء «مادی تصریح کرده است:  یها دهیپد خداوند به تأثیرگذاری اسباب در نَزَل ِمَن الَسّ

َ
َوأ

ْم 
ُ
ک َمَراِت ِرْزًقا َلّ ْخَرَج ِبِه ِمَن الَثّ

َ
  »َماًء َفأ

ــه ســبب آن از ( ــرون آورد هــا وهیمو از آســمان آبــی فرســتاد و ب ــرای شــما بی  )رزقــی را ب
  ).٢٢(بقره/

که به تأثیرگذاری مستقل خداوند اعتقــاد هی چنین است که انسان در عین اینپس اراده ال
  .شود نائل تا به مقاصد خود کند یمولی تالش از طریق نظام علی و معل ،دارد

م ظالم، فاسق، کافر به واسطه ظلم، فسق و کفری که از روی درباره هدایت و ضاللت ه
ضاللت و  خداوند هم و اند شدهدچار گمراهی  اند شدهاراده و اختیار انتخاب کرده و مرتکب 

 ،. از ایــن روکنــد یمــهــا ســلب و توفیــق هــدایت را از آن دیافزا یم ها آنگمراهی مضاعفی را بر 
در  بــا ایــن حــال، که راه انحرافی پیمودند. ییها نساناضاللت هم به خدا مستند است و هم به 

  محفوظ است و هم اصل توحید افعالی پابرجا است. ها انسانهر صورت هم اختیار 
که از روی اختیار مسیر هدایت عمومی خداوند را انتخاب  ییها انساندرباره هدایت هم 

 .شــوند یمبهره مند  خداوندی را از هدایت پاداشهند و عمل صالح انجام دداشته د و ایمان ننک
در هــر دو حالــت، ت. هدایت هم با حفظ اراده و اختیار انسان مستند بــه خداونــد اســ، بنابراین

  .اند کردهخواسته و انتخاب  ها انسانهدایت و ضاللت مکمل چیزی هستند که 
ط بــا آیــات دیگــر مالحظــه را بدون ارتبــا قرانفخر رازی از این جهت که برخی از آیات 

را به معنای هدایت و ضاللت اجباری حمل کرده است، دچار غفلتی آشکار شده  هاده و آنکر 
  است.
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