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 )94 -75صفحات (بررسي تطبيقي مسأله جبردر تفسير كبير فخر رازي و تفسير الميزان عالمه طباطبايي 

مسأله جبردر تفسير كبير فخر رازی و تفسير الميزان  بررسى تطبيقى

  عالمه طباطبايى

  *محمود صيدی

  **احسان منصوری

  ***مرتضى بيات

  چكيده

تفكّـر و ، يكى از قديمى ترين مباحث كالمى در عالم اسالم است كه، جبر و اختيار

مان و مفّسـران اسـالمى در تفسـير متكّل. تّدبر در آيات قرآنى سبب طرح آن گرديد

فخررازی كه از مهم ترين . به دو دستة جبری و قدری تقسيم شدند، اين گونه آيات

يكـى از . نمودسعى بسياری در اثبات نظريه جبر ، مفسران و متكلمان اشعری است

بـا اسـتفاده از تفسـير آيـات ،  مبحث ترين قسمت های نظريه او اثبات اين اساسى

خـالق و ، با استفاده از شريك نداشتن خداونداستدالالت رازی در اين  .قرآنى است

بـه اثبـات جبـری بـودن آنهـا مـى ، جاعل بودن و تعلق علم او به افعال اختيـاری

برخـى از ايـن ، با توجه به مبانى فكری عالمـه طباطبـائى در تفسـيرالميزان.پردازد

، كه اثبات اختيـار انسـانى مـى كننـداستدالالت دچار ناسازگاری درونى و با آياتى 

مستلزم جبری بودن افعال انسانى ، خالق و جاعل بودن خداوند نيز. نقض مى شوند

خلق نمـوده و علـم او بـه انجـام اختيـاری ، نيست؛ زيرا كه خداوند انسان را مختار

  .تعلق گرفته است، افعال

  .قرآن، ارجبر واختي، خداوند، عالمه طباطبائى، فخررازی :واژگان كليدی

  

                                                 
 .دانشگاه شاهد گروه فلسه و حكمتستاديارا *

 .دانشگاه قم فلسفه و كالم دانشجو دكتری **
 .دانشگاه اراكگروه معارف استاديار  ***
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  مقدمه

م در موارد متعددی انسانها را به تفكر و تعقل در مـورد مسـائل مختلـف ماننـد توحيـد يركقرآن 

سـبب ، آيـات قـرآن، از اين جهت. دعوت مى كند... شگفتى های مخلوقات و، شناخت او، خداوند

ختلـف و به وجـود آمـدن فرقـه هـای م، طرح نخستين مسائل كالمى و اعتقادی در عالم اسالم

  .مى كردندد استنا گرديد؛ كه هر يك در اثبات مدعای خويش به آيات قرآنى، كالمى و فكری

تـدبّر و تفكّـر موجـب كه ؛فراوان اسـت، اردرقرآنيمسائل مربوط به جبرواخت، به همين ميزان

گروهـــى طرفـــدارجبروگروهى .)1/42: 1377، مطهـــری( ديـــمســـلمانان در ايـــن بحـــث گرد

از ايـن جهـت هـر دو گـروه .)414: همان( در افعال خويش شدند، ار انسانديگرطرفدارقدرو اختي

ات ناظر به يآ، طرفداران جبر. ات قرآن با توجه به مدعای خويش برآمدنديه آيل وتوجيدرصدد تأو

به اين ترتيب آيـات .)415: همان( ردندكل مى يرالهى راتأويات تقديآ، ارياربشروطرفداران اختياخت

  . معتزله و اشاعره در عالم اسالم گرديد، ری دو فرقه بزرگ كالمىسبب شكل گي، قرآنى

بحث های زيادی در اثبات ، فخررازی يكى از بزرگترين متكلّمين و مفّسرين اشعری است كه

به طور كلى ديدگاه های او در اين . مطرح كرده است، جبری بودن و اختياری نبودن افعال انسانى

در اثبـات اختيـاری نبـودن و ، اقامه ی براهين عقلـى: مى گرددبه چند بخش كلى تقسيم ، زمينه

با استفاده از آيات قرآن كريم و احاديث و نقد ديدگاه معتزله ، اثبات جبر، جبری بودن افعال انسان

در اثبات رازی در پژوهش حاضر به بررسى و نقد استدالالت قرآنى . در مورد ارادة مستقل انسانى

  . پرداخته مى شود، با توجه به مبانى عالمه طباطبائى، نسانىاختياری نبودن افعال ا

آيات در باب خالق بـودن : به سه بخش كلى تقسيم مى گردد، در اثبات جبر او براهين قرآنى

كه به ترتيب به بررسـى و نقـد هـر ، جبری بودن ايمان و كفر در انسانها، جاعل بودن او، خداوند

  . بانى عالمه طباطبائى پرداخته مى شودبا استفاده از م يك از اين بخش ها

  آيات مشتمل برلفظ خلق 

در اثبات جبری بودن افعال ، فخررازی استدالالت متعددی با استفاده از آيات مشتمل بر لفظ خلق

از جملـه ، نسبت به تمـام موجـودات، اين آيات بيان گر خالق بودن خداوند. اقامه مى كند، انسان

ابتدا دو معنای خلق يعنى ايجـاد و ، رازی جهت استدالل به اين آيات .افعال اختياری انسان است

 . تقديررا بيان مى كند
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  معانى خلق

  :) 135/ 1407:9، رازی( و تقدير است) ايجاد( از ديدگاه فخررازی خلق به دو معنای احداث

َو « و  )49: قمـر( ».ٍء َخَلْقناُه بَِقـَدرٍ  ىل شَ كِإنا « معنای احداث و ايجاد لفظ خلق در دو آيه ی 

َرُه َتْقدِ  ىل شَ كَخَلَق  به معنای احـداث و ايجـاد اسـت نـه ، خلق در اين آيات.)2:فرقان( ».راً يٍء َفَقد

، زيرا كه آنها بيانگر خلق با تقدير هستند؛ يعنى خداوند هر شىء را .)136/ 9: 1407، رازی( تقدير

از . خلق در اين آيات به معنـای تقـدير نيسـتدر نتيجه . با قدر مشخص و معينى خلق مى نمايد

ُ الْخالِقُ « آيه ، جهت ديگر زيرا كـه خبـر بـا الـف و الم . افاده حصر مى كند )24: حشر( ». ُهَو اّهللاٰ

، رازی( خلق به معنای تقدير و مشخص نمودن محصور در چيزی نيست. نشان دهنده حصر است

بودن نيست و صفات كمالى بسيار ديگری نيـز  زيرا كه خداوند محصور در خالق .)136/ 9: 1407

  . به معنای احداث و ايجاد است، درنتيجه خلق در اين آيه. دارد

  : با استفاده از آيات قرآنى چنين توضيح مى دهد، فخررازی معنای تقدير در مورد لفظ خلق را

ِ   سىيِإن َمَثَل عِ « - آل ( ». ونُ يكـْن فَ كـُثـم قـاَل لَـُه  َمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتـراٍب كِعنَْد اّهللاٰ

با توجه به اينكه ؛در اين آيه استعاره از احداث و ايجاد است»  ونُ يكْن فَ ك« .)59:عمران

 .)همان( احداث و ايجاد نيست بلكه تقدير است، مقصود از خلق، بعد از خلق آمده است

  .با تقدير معين و مشخصى مى كند، در نتيجه آيه داللت بر خلق

ُ َأْحَسُن الْخالِقِ  كَفَتبارَ « - داللت بر خالق بودن ، ظاهر اين تركيب .)14: مؤمنون( ». نَ ياّهللاٰ

دو ، زيرا كه تفضيل و برتری هنگـام مقايسـه. مى كند، غير خداوند يعنى مخلوقات نيز

ولى او برترين خـالق هـا ، خالقى هست، از اين رو غير از خداوند نيز. يا چند چيز است

فقـط ، خـالق و ايجـاد كننـده حقيقـى، ف ديگر با توجه به براهين متعـدداز طر. است

. چيزی نيسـتند، خداوند است و ممكنات به دليل نيازمندی خالق و ايجاد كننده حقيقى

، رازی( بلكـه تقـدير اسـت، در نتيجه مقصود از خلق در اين آيه احداث و ايجاد نيست

ه خداوند برترين تقديركنندگان اسـت از اين رو آيه داللت مى كند ك .)136/ 9: 1407

 .منافاتى ندارد، و اين مطلب با انحصار علّيت حقيقى در او

ِإْن هـذا ِإال ُخُلـُق «: ُخُلق و اختالق خوانـده شـده اسـت، در آيات قرآنى كذب و دروغ -

لِ  110:مائده(  »نَ ياْألَو( ،» ٌاْختِالق ِإْن هذا ِإال « )زيـرا . ».اً كـِإفْ  َو َتْخُلُقـونَ «و ) 137:شعرا

 كنـد مى )تقدير( فرض، كه دروغ گو معدوم و امر غير واقعى را در ذهن خويش موجود
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غيـر ، به بيان ديگـر دروغ گـو .)137/ 9: 1407، رازی( نمايد و از آن به لفظ تعبير مى

  . مقدر مى كند، واقعى و مطابق با واقع، واقعى را در ذهن خويش

زيرا كـه . اد منحصر در خداوند بوده و ايجاد كننده حقيقى فقط اوستخلق به معنای احداث و ايج

نيازمند به خداوند هستند و ممكنات بـه دليـل لـزوم دور يـا ، همه مخلوقات به دليل ممكن بودن

ايجاد و احداث شـىء : به دو معنا است، خلق به معنای تقدير هم. خالق موجودی نيستند، تسلسل

همان گونه كه ايجاد .معنى كيفيت خاصى از ايجاد و احداث است به مقدار مخصوص و معين؛ اين

صـح يفـإذا لـم « .تقدير به اين تفسـير نيـز منحصـر در اوسـت، حقيقى منحصر در خداوند است

صـح إال مـن اّهللاٰ يضـا أن ال يوجـب أ، رير بهـذا التفسـيالتقـد كذلكاإلحداث إال من اّهللاٰ تعالى ف

به واقع شدن شىء به مقدار خاصى نيز تقدير ناميـده مـى حكم  ؛)137/ 9: 1407، رازی( ».تعالى

تقدير به اين  ».ذاكة كذا و من المملكالسلطان قدر لفالن من الرزق «:شود؛ مانند اينكه گفته شود

افعال خويش را به مقـدار و كيفيـت ، زيرا كه انسان نيز .)همان( معنى از انسان نيز صادر مى شود

  . انجام مى دهد، خاصى

خداوند ايجاد و تقدير كننده افعال اختياری انسان هاسـت و ، ه با توجه به آيات خلقتدر نتيج

اثبـات  )58/ 9: 1407، همو( و تقدير )1414:42، همو( يعنى ايجاد، اين دو جهت، از ديدگاه رازی

 .كننده جبری بودن و اختياری نبودن افعال انسانى است

  عال انسانىاستدالل به آيات خلق در اثبات جبری بودن اف

بـا اسـتفاده از آيـات خالقيـت ، در مورد لفظ خلق، فخررازی بعد از تبيين دو معنای ايجاد و تقدير

، بـه بيـان ديگـر. به اثبات جبری بودن افعال انسانى مى پـردازد، خداوند نسبت به همه مخلوقات

ء و افعـال علـم بـه همـه اشـيا، خداوند خالق و ايجاد كننده همه مخلوقات است و از طرف ديگر

به ايجـاد و ، پيش از وقوع آنها دارد؛ در نتيجه همه ممكنات از جمله افعال اختياری انسان، انسانى

  :تقرير استدالل های رازی در اين قسمت چنين است. موجود مى شوند، تقدير خداوند

ِ ُشرَ ...« ُ خالُِق هِ يَخلِْقِه َفَتشاَبَه الَْخلُْق َعلَ كاَء َخَلُقوا كَأْم َجَعُلوا ِهللاّٰ ٍء  ىل َشـكْم ُقِل اّهللاٰ

ار قرار دادن شـريك بـه خداونـد را ، ابتداء اين آيه .)16: رعد( ». َو ُهَو الْواِحُد الَْقه

از اين رو انسان در افعال خويش مسـتقل . انكار كرده و مورد مذمت قرار مى دهد

، ن آنهـازيرا كه در صورت استقالل انسان در افعال خويش و جبری نبـود. نيست

نيازمند به خداونـد نبـوده و در نتيجـه ، برخى از موجودات در انجام افعال خويش
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حاصل اينكه همـه افعـال انسـان بـه .مانند و شريك خداوند در ايجاد خواهند بود

« : پايـان آيـه آمـده اسـت در .)27/ 1420:19، رازی( تقدير خداوند و جبر اوست

ار در ، ه مطلب قبـل در مـورد خالقيـت خداونـد اسـتهنگامى ك» .َوُهَوالْواِحُدالَْقه

در تحـت ، نتيجه خداوند در افعال خويش نيز واحد است و همه افعال انسـان نيـز

  .)28:همان( قهر و جبر اوست

از جهت ديگر اين آيه در مقام استفهام انكاری است و شـريك داشـتن خداونـد را در طـى طـرح 

خـالقى موجـود «:بنابراين معنای آيـه چنـين مـى شـود .مورد انكار و ابطال قرار مى دهد، سئوالى

خلقـت او ماننـد ، اگر انسان خالق افعال خويش باشـد. ».خلقت كند، نيست كه مانند خلق خداوند

خلقت خداوند به اخراج از عدم به . خلقت خداوند خواهد بود و خداوند نيز خالق مثل آن خواهد بود

در حالى كه آيـه داللـت صـريح بـر بطـالن ايـن . دخلقت انسان نيز چنين خواهد بو، وجود است

  .)147/ 9: 1407، رازی( مطلب مى كند

عمل انسان شىء : فخررازی از جهت ديگری نيز به اثبات جبر با استفاده از اين آيه مى پردازد

ُ «:هر شىء ای به دليل، از جهت ديگر. زيرا كه از موجودات خارجى بوده و معدوم نيست. است َاّهللاٰ

مخلـوق خداونـد ، نتيجه اينكه عمل بنـده نيـز. مخلوق خداوند است، )16:رعد( ».ءٍ ىل شَ ك خالِقُ 

  .)138/ 9: 1407، رازی( است

ُ الْخالِقُ « هم چنين  بيان گر حصر خالقيت در خداوند و نبود خالقى به جز  ) 24:حشر( » ُهَو اّهللاٰ

از ايـن رو خداونـد . عنای تقدير استخلق در اينجا به م .)151: ص، 9 ج، ةيالمطالب العال( او است

و انسـان اراده ای در انجـام  )1420:29/514، رازی( افعال بندگان را به وجه خاصى مقّدر مى كند

  .يا ترك فعل ندارد

: أعـراف( ».َأال لَـُه الَْخلْـُق َو اْألَْمـرُ « : رازی به آيه ديگری نيز در اين سياق استدالل مى كند

و لذا فاعليـت او نسـبت  )156/ 9: 1407، رازی( صار خالقيت خداوند استاين آيه بيانگر انح .)54

انسان در انجـام افعـال خـويش اسـتقاللى ، در نتيجه. تعلق مى گيرد، به افعال اختياری انسان نيز

  .ندارد و فاعل مجبور است

وا َقْولَ « ُه َعلِ كَو َأِسرـُدوِر َأ يْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإن ْعَلـُم َمـْن َخَلـَق َو ُهـَو يال ٌم بِذاِت الص

ُدوِر « مقصود از .)14-13:ملك( »ُر؟يُف الَْخبِ ياللطِ  افعال قلـوب يعنـى » بِذاِت الص

َأ « خداوند به همه اين اموربه دليل . عقيده ها و خطورات نفسانى است، انگيزه ها

اتصال ايـن .)149: همان( عالم است و خالق آنها نيز مى باشد»ْعَلُم َمْن َخَلَق؟يال 



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

80 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

 جهر و خطورات قلبى است، كالم به ماقبل نشان دهنده عالم بودن خداوند به سرّ 

اسـتفهام انكـاری »ْعَلُم َمْن َخَلـَق؟يَأال «از جهت ديگر .)590/  30: 1420، رازی(

در نتيجـه خـالق . است و داللت بر عالم بودن خالق نسبت به مخلـوق مـى كنـد

، همـو( ان عالم به جزئيات افعال خويش نيسـتانس. عالم به آن نيز هست، شىء

زيرا كه شخص خواب و غافل بسياری از افعال اختياری را انجام .)149/ 9: 1407

در نتيجه ، )324/ 1986:1، همو( ولى به كميت و كيفيت آنها علم ندارد، مى دهد

عالم بودن خداونـد نسـبت بـه همـه ، حاصل اينكه اين آيه. خالق آنها نيز نيست

ل انسانى را اثبات مى كند و چنين مطلبى نشان دهنـده جبـری بـودن همـه افعا

  . افعال انسانى است

بيانگر خالق بـودن خداونـد نسـبت بـه هـر  )49: قمر( ».ٍء َخَلْقناُه بَِقَدرٍ  ىل شَ كِإنا « هم چنين آيه

ند خالق آنها افعال انسانى نيز شىء بوده و خداو.)150/ 9: 1407، همو( با قدر معلومى است، شىء

در نتيجه تعلق تقدير خداوند نسـبت بـه همـه ممكنـات و افعـال  .)326/ 30: 1420، همو( است

  . اثبات كننده جبری بودن آنهاست، انسانى

َرُه َتْقـدِ  ىل شَ كَو َخَلَق  كالُْملْ  ىفِ  يكَشرِ   ْن لَهُ يكَو لَْم «  2:فرقـان( ».راً يٍء َفَقـد(. 

در نتيجه خداوند خـالق . افعال بندگان نيز شىء اند. خداوند خالق همه اشياء است

 از جهت ديگر اين آيه بيان گر شريك نداشتن خداوند نيز هسـت. آنها نيز هست

از اين رو انسان در افعال خويش مستقل نيست و افعـال او .)9/153: 1407، همو(

  .به جبر خداوند است

ِ يَهل ِمن خالٍِق غَ «  ُهوَ ْم ِمـَن اكْرُزقُ يُر اّهللاٰ ـماِءالِإلَهِإال اگـر خـالق  .)3:فـاطر( ».لس

از ايـن رو . روزی دهنده از آسمان خواهد بود، ديگری غير از خداوند موجود باشد

روزی دهنـده خـويش و شـريك ، در صورتى كه انسان فاعل افعال خويش باشد

   .)9/154: 1407، همو( خداوند در آن خواهد بود

اين : بودن افعال انسان را با استفاده از اين آيه اثبات مى كند فخررازی از جهت ديگری نيز جبری

ِ يـغَ  خـالِقٍ  ِمنْ  َهلْ « : آيه سه فقره دارد  ِمـنَ  مْ كْرُزقُ يـ« ، بيـان گـر نعمـت ايجـاد ابتـدائى» .ُراّهللاٰ

ماِءَواْألَْرضِ  ُهوَ « سپس ، نعمت ابقاء رزق را بيان مى كند» .الس قيـت بيان گر انحصار خال» الِإلَهِإال

بنابراين اين آيه نيز با استفاده از شريك نداشتن .)1420:26/223، همو( و رازقيت در خداوند است

 .خداوند به اثبات جبری بودن افعال انسانى مى پردازد
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« : فخررازی استدالل ديگری نيز با استفاده از شريك نداشتن خداوند در اثبات جبر اقامه مى كند

ِ ال  ْدُعوَن ِمنْ يَن يَو الذِ  در برخى از آيات قـرآن  .)20:نحل( ». ْخَلُقونَ يئًا َو ُهْم يْخُلُقوَن شَ يُدوِن اّهللاٰ

ايـن آيـه بيـان گـر . فرعون و نمرود به عنوان خالق ناميده شده اند، مالئكه، بيان شده كه مسيح

 م مـى كنـدنكره در نفى بوده و افـاده عمـو» ئاً يْخُلُقوَن شَ يال «زيرا كه . خالق نبودن چيزی است

نه تنها اين امور خالق چيزی نيستند بلكه خود نيز مخلوق خداوند  در نتيجه.)9/154: 1407، همو(

  .)1420:20/195، همو

يعنى تعلـق ايجـاد و تقـدير ، با استفاده از آيات خلقت، حاصل اينكه فخررازی در اين قسمت

ات جبری بودن افعـال انسـانى به اثب، خداوند نسبت به همه اشياء و شريك نداشتن او در خالقيت

با توحيد و شريك نداشتن خداوند منافـات ، از ديدگاه او استقالل انسان در افعال خويش. پرداخت

  . زيرا كه در اين صورت انسان در افعال خويش نيازی به خداوند نخواهد داشت.دارد

  نقد استدالل به آيات خلق در اثبات جبری بودن افعال انسانى

خـالق بـودن خداونـد : دو جهت دارند، رازی در اين قسمت در اثبات جبر اقامه نمودآياتى كه فخر

و علم داشـتن  )خلق به معنای احداث و ايجاد( از جمله افعال اختياری انسان، نسبت به همه اشياء

، او با مقدمه قرار دادن يكى از اين دو قسم آيات و انضـمام .)خلق به معنای تقدير( خداوند به آنها

اختياری نبودن همه افعـال ، مه ای ديگر يعنى جبری شدن فعل با تعلق ايجاد و تقدير خداوندمقد

از اين رو به بررسى و نقد اين گونه مقدمات او با توجه بـه مبـانى عالمـه . انسانى را نتيجه گرفت

 تا اينكه نتيجه استدالالت او يعنى جبری بودن افعـال انسـان باطـل، طباطبائى پرداخته مى شود

  :گردد

از ايـن . وابسته و نيازمند به علّت و خداوند است، معلول در وجود و ساير كماالتش مانند اراده

در اراده خـويش نيـز ، رو همان گونه كه انسان در وجود خويش وابسته و نيازمند به خداوند اسـت

اختيار انسان تعلـق اراده خداوند به انجام فعل اختياری با اراده و ، با وجود اين. مستقل از او نيست

 سـبب جبـری بـودن آنهـا نمـى شـود، در نتيجه تعلق اراده الهى به افعـال انسـانى. گرفته است

مسـتند بـه ، فعل ارادی در عين استناد به علّت فاعلى، به بيان ديگر .)109/ 1: 1417، طباطبائى(

نتيجه مخلوق بـودن  در .)110: همان( يعنى اراده و اختيار انسانى نيز هست، آخرين جزء علّت تام

انسـان مختـار و صـاحب  به. منافاتى با اختيار او ندارد، انسان كه مورد تأكيد اين گونه آيات است
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. منافاتى با اراده انسانى نـدارد، تعلق علم و تقدير خداوند نيز، با اين رويكرد .اراده خلق شده است

  . علق گرفته استبا اختيار انسان ت، زيرا علم خداوند به انجام فعل اختياری

در ايجاد و خلقت و اختصاص اين دو ، بيانگر شريك نداشتن خداوند، اين آيات، از جهت ديگر

بدون نياز بـه خداونـد و  ،اراده مستقل انسانى رو از اين .)64/ 3: 1415، كاشانى( صفت به اوست

در افعـال ، نسـاناراده نداشـتن موجـودی ماننـد ا ی دهنده نشانولى . نفى مى كنند، خالقيت او را

اراده و ساير ، از اين رو انسان در عين معلول بودن و نيازمندی به خداوند در وجود. خويش نيستند

، حاصل اينكـه اراده ی وابسـته و نيازمنـد انسـان. فاعل افعال خويش نيز هست، كماالت انسانى

أن ال تـدافع بـين  و مـن الواضـح«.منافاتى با مدلول اين آيات يعنى شريك نداشتن خداوند ندارد

استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات و الى الفاعل الذی موضوعه كاالنسان مـثال فـأن الفاعليـه 

  .)2/267:  1417، طباطبائى( ».طوليه العرضيه

از ، اين آيات بيانگر تعلق ايجاد و تقـدير خداونـد بـه همـه موجـودات، همان گونه كه گذشت

داللت به اراده داشتن انسان در افعـال خـويش ، رفى آياتى از قرآناز ط. جمله افعال انسانى است

َفَمـْن شـاَء «، )67:فصلت( ». َعَلى الُْهدى  َفاْسَتَحبوا الَْعمى«: مى كند و انسان را فاعل آنها مى داند

ناُه يِإنا َهـدَ « و  )28:رتكوي( ». مَ يْسَتقِ يْم َأْن كلَِمْن شاَء ِمنْ «، )29:كهف( ».ُفرْ يكْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْ يَفلْ 

بِ  ا شايالس ا كَل ِإم ايجاد و ، جمع ميان اين دو دسته آيات اين مى شود كه .)3:انسان( ».ُفوراً كرًا َو ِإم

انسـان دارای ، خداوند به افعال اختياری انسان تعلق گرفته است؛ با وجود ايـن )اراده و علم( تقدير

د و تقديرخداوند به اختياری بودن انسان و انجام اختياری آنهـا به بيان ديگر ايجا. اختيار نيز هست

  .)2/269: 1417، طباطبائى( تعلق گرفته است

، ولـى اراده انسـان. ابداعى و قديم است و موجودات را از عدم موجود مى كند، افعال خداوند 

بى ، طوسى( يستدر نتيجه افعال انسان مانند خداوند ن. مانند وجود او حادث است و ابداعى نيست

خارج مى شود و لذا اختيار انسان منافاتى بـا ، از مجرای نفى آيه، و افعال اختياری او )237/  6: تا

، زيرا كه انسان فاعل جسمانى است و علل جسمانى به دليل محـدوديت. مدلول آيه پيدا نمى كند

  .)1/73:  1417، طباطبائى( فاعل و خالق چيزی نيستند
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  جعل در اثبات جبری بودن افعال انسانى استدالل به آيات

به استفاده از آيات جاعل بودن ، در اثبات جبر ناظر، دومين قسمت استدالل های قرآنى فخررازی

مـى كنـد؛  نمقدمه ای در مورد اقسام جعل بيـا، او جهت استدالل به اين گونه آيات. خداونداست

« : ايجاد و تكوين چيزی است ماننـد كه معنای آن، متعدی به يك مفعول: جعل بر دو قسم است

ُلماِت َو النورَ  كه معنای آن اتصاف ذاتـى بـه صـفتى ، متعدی به دو مفعول ؛)1:أنعام( ».َو َجَعَل الظ

: 1407، همـو( .)128: بقـرة( ». كِن لَ يَو اْجَعلْنا ُمْسلِمَ « و  )30:ميمر( ».ايَنبِ  ىَو َجَعَلنِ « : است مانند

9/161(.  

 تفاوت ميان اين دو قسم جعل و با استفاده از آياتى كه بيان گر جاعل بودن رحطفخررازی با 

به اثبات جبری بودن ، هستند.. .معارف بشری و، علوم، توبه، خداوند نسبت به اسالم )ايجاد كننده(

جاعـل و ايجـاد كننـده افعـال بنـدگان بـوده و اراده ، از ديدگاه او خداوند. افعال انسان مى پردازد

تقريـر اسـتدالل . در نتيجه همه افعال انسانها جبری مى باشـد. ها نقشى در انجام آنها نداردانسان

 :های او در اين قسمت چنين است

 يَوِمن ُذر  كِن لَ يَربَنا َواْجَعلَْنا ُمْسلِمَ « - ْسلَِمًة ل ًة م يَنا َوُتـْب َعلَ كَوَأِرَنا َمَناسِ  كتَِنا ُأمِإنـ Ĥكَنـ 

 وحِ َأنَت الت انسان در صورتى مسلمان خواهد شد ، طبق اين آيه .)128: بقرة( ».مُ ياُب الر

با خلقت جعـل و ايجـاد ، از اين رو اسالم. جعل و ايجاد كند، خداوند او را مسلمان، كه

نه اينكه انسان اختياری در پـذيرش اسـالم يـا  ؛)همان( حاصل مى شود، خداوند در او

توبه نيز با اراده انسان ، چنين با توجه به مفاد اين آيههم . عدم پذيرش آن داشته باشد

به بيان ديگـر خداونـد  .)166: همان( حاصل نمى شود و خداوند ايجاد كننده آن است

، همـو( زيرا كه جعل به معنای خلقت است. اسالم و توبه را در انسان ها خلق مى كند

، ل متعدی به يك مفعولفخررازی با توجه به معنای جع، حاصل اينكه .)4/52: 1420

استنباط مى كند و ، جبری بودن اسالم و توبه را از اين آيه، يعنى ايجاد و تكوين شىء

  .نتيجه مى گيرد، طى آن جبری بودن همه افعال انسانى را

ـيُمِقـ ىَرب اْجَعلْنِـ«و  )37:ميابراه( ». ِهمْ يِإلَ  یَفاْجَعْل َأْفئَِدًة ِمَن الناِس َتْهوِ « - الِة َو َم الص

 اين آيات بيانگر خالق بودن خداوند نسبت به رغبت و هوی  .)40:ميابراه( ». ىتِ يِمْن ُذر

زيرا كه اگر حصول اراده در قلب انسانى با اختيـار او باشـد بـه . در قلوب انسان هاست

به اراده ، در نتيجه افعال انسانى. اراده ديگری نيازمند بوده و به تسلسل خواهد انجاميد

 .)9/168: 1407، همـو( اختيار او انجام نمى گيرد و با جبر خداوند حاصل مـى شـودو 
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: 1420، همـو( آيه دوم نيز بيانگر خالقيت خداوند نسبت به فعل طاعات در انسان است

 )27: ديحد( ».َن اتَبُعوُه َرْأَفًة َو َرْحَمةً يُقُلوِب الذِ  ىَو َجَعلْنا فِ «هم چنين آيات  .)19/106

ًة َو َرْحَمةً كنَ يَجَعَل بَ  وَ «و  زيـرا كـه . داللت بر چنين معنائى مى كنند )21:روم( ».ْم َمَود

، همـو( با خلقت خداوند حاصل مى شوند، رحمت و مودت از صفات نيكوئى هستند كه

... رحمـت و، مـودت، حاصل اينكه با توجه به اين آيات رغبت و هوی .)9/169: 1407

  . ن ايجاد و جعل مى شود و اراده انسانى نقشى در آن نداردبا اراده خداوند در انسا

ا ِمَن الُْمْجِرمِ يل َنبِ كَجَعلْنا لِ  كذلِ كَو « - َنبِ كَجَعلْنا لِ  كذلِ كَو « و  )31:فرقان( ». نَ يَعُدو ىل 

ا شَ  نِْس َو الِْجنِ ياطِ يَعُدو ت خداوند انبيـاء را بـه كرامـات و فضـيل .)112: أنعام( ». َن اْإلِ

. كه به سبب آنها مورد حسد كفار و مشركين واقع شدند، های ويژه ای اختصاص داده

، همـو( از اين رو خداوند انبياء را با اين ويژگى ها خلق نمود و مشركين را دشمن آنهـا

، همـو( معصـيت و كفـر نيـز هسـت، در نتيجه خداوند خالق دشمنى .)169/ 9: 1407

 نيز چنين اسـت )13:مائدة( »ةً يَجَعلْنا ُقُلوَبُهْم قاسِ  وَ « هم چنين آيه  .)119/ 13: 1420

، انسـان در حصـول ايـن گونـه امـور مطابق تعريـف ديگـر به .)9/170: 1407، همو(

  .با جبر خداوند ايجاد مى شوند اختياری ندارد و همه آنها

ًة « - ـًة َو َجَعلْنـا« و  )73:انبيا( ».ْهُدوَن بَِأْمِرنايَو َجَعلْناُهْم َأئِم ارِ يـُهْم َأئِم ْدُعوَن ِإلَـى النـ.« 

خداوند برخى را پيشوايان هـدايت و برخـى ، اين آيات بيان مى دارند كه .)41:قصص(

قرار مى دهد و آنها را بـه ايـن صـورت جعـل و ، ديگر را پيشوايان ضاللت و گمراهى

بـا ، طـلدر نتيجه دعوت به حق و ممانعت از با.)9/171: 1407، همو( ايجاد مى نمايد

و اراده انسان نقشى در آنها  )22/161: 1420، همو( اراده و جبر خداوند واقع مى شوند

  .ندارد

ُ َو َغِضَب َعلَ  كْم بَِشر ِمْن ذلِ كُقْل َهْل ُأَنبئُ «  - ِ َمْن لََعَنُه اّهللاٰ ِه َو َجَعَل ِمنُْهُم يَمُثوَبًة ِعنَْد اّهللاٰ

اُغوَت َر َو َعبَ يالِْقَرَدَة َو الَْخنازِ  اين آيه تصريح مـى كنـد كـه خداونـد  .)60:مائده( ».َد الط

، همـو( جعل و ايجادكرده اسـت، خنزير و عده ای را عبادت كنندگان طاغوت، ميمون

 كفر نيز به قضای الهى انجام مى گيـرد، از اين رو با توجه به اين آيه .)9/172: 1407

ـ ىلْقِ يما  ْجَعلَ يلِ « هم چنين آيه  .)12/391: 1420، همو( 53: حـج( ».طاُن ِفتَْنـةً يالش( 

شيطان در قلـوب القـاء ، است كه خالق وسواس های باطلى، كه خداوند دارد اظهار مى

جعـل و ايجـاد افـرادی طـاغوتى و وسـواس هـای  .)9/170: 1407، همـو( مى كنـد

  . اثبات كننده جبری بودن و اختياری نبودن افعال آنهاست، شيطانى
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تفسير مى نمايـد و ، به معنای متعدی به يك مفعول، جعل در اين آيات را، ررازیاينكه فخ نتيجه

، جاعل بودن خداونـد، زيرا كه از ديدگاه او. نتيجه مى گيرد، اختياری نبودن افعال انسانى را، از آن

  .به معنای نفى اختيار انسانى است

  نقد استدالل به آيات جعل در اثبات جبری بودن افعال انسانى

ين قسمت استدالل های قرآنى فخررازی در اثبات جبر با استفاده از آيات جعل و جاعل بودن دوم

آيا شىء مجعول و مخلوق مجبـور نيـز ، لذا سوال اين است كه، را مورد بررسى قرار دهيم خداوند

ده از دو ارا، در فاعل مجبور، هست و اراده ای ندارد؟ در پاسخ به اين سئوال بايستى بيان نمود كه

انسان قبل از موجود شـدن معـدوم اسـت و ، از طرف ديگر. جهت فاعل جابر و مجبور وجود دارد

در نتيجه در مورد جاعل بودن خداوند نسبت بـه بنـدگان دو فاعـل جـابر و مجبـور . تحققى ندارد

از اين جهت استعمال و به كارگيری لفظ جبر در اين گونـه مـوارد صـحيح نيسـت و . وجود ندارد

ر و مقهـور خداونـد  زيرا كه همه موجـودات. ح تسخير و قهر به جای آن بهتر استاصطال ُمَسـخ

راٍت بِـَأْمِرهِ  « : قرآن نيز در اين گونه موارد اين دو اصطالح را بـه كـار مـى بـرد. هستند ُمَسـخ.« 

زيـرا كـه خداونـد  .)491 :1360، سـبزواری( )18:انعـام( ». و ُهَو الْقاِهُر َفْوَق ِعباِدهِ «و  )54:اعراف(

 .)7/36: همـان( و احاطه وجودی و قيومى به آنها دارد )151/ 8: 1417، طباطبائى( خالق آنهاست

باطـل مـى ، با استفاده از آيات جعل در اثبات جبـر، استدالل های فخررازی، با توجه به اين نكته

فاوتى نمى گـذارد و ت، )قهری( ميان فاعل جبری و تسخيری، زيرا كه او در اين استدالل ها. شود

ر و مقهور بودن انسانها نگارنـده بـه ، بـا وجـود ايـن. مجبور بودن آنها را نتيجه مى گيرد، از ُمَسخ

  :بررسى و نقد تك تك استدالل های او به ترتيب مى پردازد

در آيـات ، با وجـود ايـن. بيانگر مخلوق بودن اسالم در انسانهاست، )128: بقرة( آيه ی -

ِإْذقاَل لَُه َربُه «:واقع دانسته شده است، ز امور اختياری و متعلق امر و نهىاسالم ا، ديگر

نسبت دادن  .)1/284: 1417، طباطبائى( )131: بقرة( »نَ يَأْسلِْم قاَل َأْسَلْمُت لَِرب الْعالَمِ 

زيرا كه فاعل مختـار و بـا اراده . به معنای اختياری بودن آن است، فعلى به فاعلى نيز

بـه بنـده ، پذيرش اسالم بعد از امر خداوند. انتخاب مى نمايد، نجام يا ترك فعلميان ا

. غير از پذيرش بنده و متفاوت با آن اسـت، بنابراين امر خداوند. نسبت داده شده است

  .در نتيجه پذيرش اسالم با اختيار انسان است
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و تعلـق اراده بيـانگر مخلـوق بـودن اسـالم  )128: بقـرة( آيه مورد استدالل فخررازی -

اختياری بـودن اسـالم  ی دهنده نشان، )131: بقرة( ،خداوند به آن است و آيه ای ديگر

هر دو بـه فعـل ، تعلق اراده خداوند و اراده انسانها، مقتضى جمع بين اين دو آيه. است

زيـرا كـه خداونـد خـالق انسـان و اراده . اسالم است و منافـات نداشـتن آن دو اسـت

در نتيجـه . در طول اراده خداونـد قـرار دارد نـه در عـرض آن، ى نيزاراده انسان.اوست

نسبت دادن يك فعل به اراده خداوند و اختيار انسانى تعارض و تنـافى بـا يـك ديگـر 

ن استناد الفعل إلى الفاعل الواجب بالـذات و الفاعـل يمن الواضح أن ال تدافع ب« .ندارد

  .)1424:2/267، همو( ».هية العرضية طولياإلنسان مثالفإّن الفاعلكهو موضوعه  یالّذ

از خداونـد ، حضـرت ابـراهيم و اسـماعيل عليهمـا السـالم) 128: بقرة( از جهت ديگر در اين آيه

گونـه ، دعـا .)1/463:بى تا، طوسى( درخواست قرار دادن و جعل آنها به عنوان مسلمان نموده اند

زيرا كـه اراده و . تيجه امری اختياری استدر ن. از خداوند است، ای از خواستن و طلب انجام فعلى

، وجود ندارد و در صورت اجباری بودن دعا نسبت دادن اموری مانند جعل، خواستن در فعل جبری

  .ارائه مناسك و توبه معنى نداشت

نسبت به هواهای انسان ها ، در مقام دعا و در خواست از خداوند) 40 -37:ميابراه( اين دو آيه

بـه ايـن گونـه ، از اين رو خود اين مطلب نشان دهنده تعلق امـر ارادی انسـان. و اقامه نماز است

ُمـوَن يقِ ي«در برخى از آيات نيـز اقامـه نمـاز. افعال و منافات نداشتن با جعل و ايجاد خداوند است

الةَ  َأْسَألُ «، و مودت، )3:بقره( ».الص َة فِ يْم َعلَ كال الَْمَود فعل انسان  )23:شوری( ».ىالُْقْربَ  ىِه َأْجًرا ِإال

، 2ج، نهايـه( تعارضى با اختيار انسانى نـدارد، در نتيجه جعل و ايجاد خداوند. ها دانسته شده است

271(.  

منافـاتى بـا اختيـاری بـودن افعـال انسـان هـا نـدارد و ، بيان گرديد كه جعل و ايجاد خداوند

از اين رو در . انها به افعال مختلف استمقتضای جمع ميان آيات نيز تعلق اراده خداوند و اراده انس

فعـل انسـان هـا دانسـته شـده ، دشـمنى و پيـروی از هواهـای نفسـانى، عـداوت ،برخى از آيات

ا«:است ِخُذوُه َعُدو6:فاطر( ».َفات(  َبَع َهَواهُ «وَوات.« )به ، نسبت دادن فعل به انسان ها نيز .)28:كهف

  .جبر خارجى استمعنای اختياری بودن و عدم انجام با 

راهنمـائى ، هدايت مردم را به امر خداوند، پيشوايان) 41:قصص - 73:انبيا( طبق اين دو آيه-

ْدُعوَن ِإلَـى يـ«به ضـاللت و جهـنم، و پيشوايانى نيز مردم را ؛)73:انبيا( ».ْهُدوَن بَِأْمِرناي«مى كنند

به ائمه حـق ، لق جعل و ايجاد خداوندبيانگر تع، ابتداء اين آيات، از اين جهت .)41:قصص( ».النارِ 
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در نتيجـه . بيانگر فاعل هدايت يا ضاللت بودن اين گونه افراد است، ولى ذيل آنها، و باطل است

به افعال اختياری تعلق مى گيرد و جبری بودن ، اراده خداوند و اراده انسانها هر دو، طبق اين آيات

ـًة «: معنى تأكيد شـده اسـت در آيات ديگری نيز اين. افعال انسان باطل است َوَجَعلَْنـا ِمـنُْهْم َأئِم

ا َصَبُروا وَ ي كْهُدوَن بَِأْمِرَنا لَمĤِدر اين آيه ضـمن بيـان تعلـق جعـل  .)24:سجده( ».وِقُنونَ ياتَِنا ياُنوا ب

  .به آنها نسبت داده شده است، فعل صبر و يقين به آيات خداوند، خداوند به ائمه هدايت

ِه يلُْبُهم َباِسٌط ِذَراعَ ك«:فاعل افعال خويش دانسته شده اند، برخى از حيوانات، آندر آياتى از قر

هـم ، كه فاعل دراز كردن دست سگ اصحاب كهـف دانسـته شـده اسـت )18:كهف( ».دِ يبِالَْوصِ 

ْ كَفَمَثُلُه «چنين در آيه  فاعـل  )176:رافاعـ( ».لَْهـثيُه كـلَْهْث َأْو َتتْرُ يِه يلِْب ِإن َتْحِمْل َعلَ كَمَثِل ال

َنْعُبـُد  كايـإِ «: در برخى از آيات نيز عبادت به انسان ها نسـبت داده مـى شـود. يلهث سگ است

آيات مورد استشهاد رازی با آيات ديگر نقض مى شود و ، حاصل اينكه .)5:حمد( ».نُ يَنْسَتعِ  كايوإِ 

  .بيان گرديد، همان است كه، روش جمع معنائى اين گونه آيات

: بايست خاطرنشـان كـرد مى، )53: حج( ديگری كه رازی به آن استدالل مى كنددر موردآيه 

 )طانُ يالش  ىلْقِ ي( آنرا به شيطان )ْجَعلَ يلِ ( ضمن نسبت القاء به جعل خداوند )53: حج( آيه مورد نظر

 نظريه جبر را مورد نقض، همين آيه، از اين جهت .)1417:14/392، طباطبائى( نيز نسبت مى دهد

  .قرار مى دهد

  استدالل به اختياری نبودن ايمان در اثبات جبری بودن افعال انسانى

او از . ناظر به ارادی نبودن ايمان اسـت، قسمت سوم استدالل های قرآنى فخررازی در اثبات جبر

. فاعل ايمان و كفـر در انسـان هـا دانسـته مـى شـود، خداوند، آياتى استفاده مى كند كه در آنها

زيرا كه . همه افعال آنها جبری خواهد بود، ه انسان ها در ايمان يا كفر اراده ای نداشتندهنگامى ك

كفر نازل ترين و پسـت تـرين فعـل ، مهم ترين و شريف ترين فعل انسانى و در مقابل آن، ايمان

  :تقرير استدالل های رازی در اين قسمت چنين مى باشد. اوست

هـر نعمتـى .ع زياد بوده و از جهات ضرر خالى استزيرا كه دارای نف. ايمان نعمت است -

ِ كـَو ما بِ « :از جانب خداوند است به دليل ، رازی( )53:نحـل( ». ْم ِمـْن نِْعَمـٍة َفِمـَن اّهللاٰ

، از جهت ديگر ممكن الوجود در موجود شدن و ساير صـفات كمـالى .)9/175: 1407

در نتيجه ايمـان . ا مى نمايدايمان را خداوند به انسان اعط. نيازمند واجب الوجود است
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فاعل آن خداست و انسان نقشى ، )1420:20/222، همو( نعمتى از جانب خداوند است

  .ايمان فعلى جبری در انسانهاست، حاصل اينكه. در آن ندارد

فعل و اراده انسان وابسته بـه اراده  .)29: كهف( ».ُفرْ يكْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْ يَفَمْن شاَء َفلْ « -

حصول ايمان يا كفر نيز نيازمند علـت و  .)176ص ، 9 ج، ةيالمطالب العال( ند استخداو

هـم . مرجحى است كه به دليل بطالن دور و تسلسل به ذات خداوند خـتم مـى شـود

ُ يَو ما َتشاُؤَن ِإال َأْن « چنين آيه  داللت بر وابسته بودن و جبری  )30:انسان( ». شاَء اّهللاٰ

بـه ، و بـا حصـول اراده ی خداونـد )9/175: 1407، همـو( كند بودن اراده انسانى مى

وقوع آن ضروری مى گـردد و اراده انسـان نقشـى در آن ، انجام فعل يا عدم انجام آن

 ه فـوقيـبنابراين از ديـدگاه فخـررازی بـا اينكـه ظاهرآ .)1420:21/459، همو( ندارد

با استفاده از يـك دليـل ولى او ، داللت بر اختيار مستقل انسانى مى كند، )29: كهف(

و هم چنين بـا كمـك يـك آيـه  )نيازمندی ممكن در ذات و صفات به خداوند( عقلى

از ايـن رو اراده . جبری بودن همه افعال انسانى را نتيجه مى گيـرد، )30:انسان( قرآنى

  .ايمان يا كفر در انسان جبری است

سپس وجود انسان ها را ، دهداعمال بندگان را به خود آنها نسبت مى ، خداوند در قرآن -

كـه  )136:نسا( ».َن آَمُنوا آِمُنوايَها الذِ يا أَ ي« مانند : منتسب مى كند )خداوند( به خويش

به بنده نسبت داده شده و از آنها درخواسـت ايمـان مـى شـود؛ ولـى آيـه ، فعل ايمان

 د بودن ايمان مى كنـدداللت بر فعل خداون )22:مجادله( ». مانَ يُقُلوبِِهُم اْإلِ  ىَتَب فِ ك«

فعل خداوند در انسان ها اسـت و انضـمام ، نتيجه اينكه ايمان .)9/178: 1407، رازی(

  .نشان دهنده جبری بودن و اختياری نبودن آن مى باشد، آيات به يكديگر

َ « و  )16:بروج( ».دُ يرِ يَفعاٌل لِما «  - آيـه  طبـق ايـن دو .)14:حج( ».دُ يرِ يْفَعُل ما ي  ِإن اّهللاٰ

خداونـد ، از ديـدگاه اشـاعره، از ايـن رو. اراده خداوند به همه موجودات تعلق مى گيرد

بـه انجـام آنهـا تعلـق ، مى كند و اراده او، اراده ايمان از مومنان و اراده كفر از كافران

و فاعل كفر همه كافران  )9/180: 1407، رازی( فاعل ايمان همه مومنان. گرفته است

  .نيز نقشى در تعيين و انتخاب آنها ندارد اراده آنها. است

شـكى نيسـت كـه  .)40:نحـل( ». ونُ يكـْن فَ كٍء ِإذا َأَرْدناُه َأْن َنُقوَل لَُه  ىِإنما َقْولُنا لِشَ «  -

ْن كـ«: بنـابراين خداونـد ايمـان را در انسـان بـه دليـل. خداوند اراده ايمان مى كنـد

، ت مى كند كه ايمان انسان و همه طاعات اواين آيه دالل فلذا. ايجاد مى كند» ونُ يكفَ 

  .)9/180: 1407، رازی( با خلقت و ايجاد خداوند در او ايجاد مى شود
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، قلـب .)8:آل عمـران( ».َرْحَمـةً  كَتنا َو َهْب لَنا ِمْن لَـُدنْ يَربنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنا َبْعَد ِإْذ َهدَ « -

يح يكى از آنها بـه واسـطه مرجحـى ترج، صالحيت تمايل به ايمان يا كفر را دارد كه

، همـو( اين مرجح به جهت بطالن دور و تسلسل به ذات خداوند ختم مـى شـود.است

1407 :9/185(.  

بـه ، خالق هر حسنه ای نيز خداوند است. ايمان حسنه است؛ زيرا كه جهت قبحى ندارد -

ِ  كما َأصابَ « : دليل با توجـه . يمان خداوند استدر نتيجه خالق ا» . ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اّهللاٰ

زيرا كه قدرت نسـبت تسـاوی بـه دو طـرف . خالق كفر نيز خداوند است، به اين نكته

در . خالق ايمان باشد خـالق كفـر نيـز هسـت، در صورتى كه انسان، فعل و ترك دارد

  .)195: همان( حالى كه انسان خالق ايمان نيست در نتيجه خالق كفر نيز نيست

  تياری نبودن ايمان در اثبات جبری بودن افعال انسانىنقد استدالل به اخ

. با استفاده از جبری بودن ايمان بود، سومين قسمت استدالل های قرآنى فخررازی در اثبات جبر

در قسـمت هـای قبـل . جبری بودن آن را نتيجه گرفت، او از خالق بودن خداوند نسبت به ايمان

از اين رو جاعل بودن خداوند نسبت بـه . نسانى اثبات شدمنافات نداشتن خالقيت خداوند با اراده ا

نگارنده به ترتيب به بررسـى و نقـد ، با وجود اين. منافاتى با اختياری بودن آن ندارد، ايمان يا كفر

   :اين قسمت از استدالل های مى پردازد

د نيازمنـ.. .ايمـان و، اراده، ممكن الوجود در وجود و ساير صـفات كمـالى ماننـد نعمـت -

. ولى اين نيازمندی به معنای جبری بودن نيست .)1420:197، طباطبائى( خداوند است

اختيار او نيز چنين است  ، زيرا همان طور كه ممكن دارای وجود نيازمند و وابسته است

در نتيجه با اينكه همه نعمت ها از خداوند است و خداونـد . و مستقل از خداوند نيست

در مقـام  )53:نحـل( آيه، به بيان ديگر. نسان جبری نيستفياض آنهاست ولى افعال ا

و اراده مستقل از خداوند داشـتن  )12/271: 1417، طباطبائى( بيان توحيد ربوبى است

  .نفى مى كند؛ ولى با اراده وابسته و امكانى انسان منافاتى ندارد، انسان را

رزق ، همه نعمات مانند سـالمتى، كه )مْ كما بِ ( انسانها را مورد خطاب قرار مى دهد) 53:نحل( آيه

زيـرا در . اراده انسانى است، يكى از نعمات خداوند نيز .)391/ 6:بى تا، طوسى( از خداوند است... و

در نتيجـه انسـان دارای اراده و اختيـار اسـت و . فضيلت و خيريتى وجود ندارد، جبری بودن افعال

  . موجودی مجبور نيست
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َفِإلَ كِإذاَمس ُثم « : ادامه آيه چنين است ر يعنى در صورتى كه آسيب ، )53:نحل( ».ِهَتْجَئُرونَ يُمالض

، حقىبروسوى( در رفع آن به خداوند متوسل مى شويد، به شما رسد.. .بيماری و، و زيانى مانند فقر

در نتيجـه تعلـق اراده . به انسان نسبت داده شده اسـت، )َتْجَئُرونَ ( فعل روی آوردن .)5/43:بى تا

 منافاتى با تعلق اراده انسـانى بـه آنهـا نـدارد و صـدر و ذيـل ايـن آيـه، داوند به افعال اختياریخ

اراده خداوند و اراده انسانى هر دو به انجـام ، بلكه با توجه به اين نكته. آن هستند مؤيد )53:نحل(

ه افعـال از نظـر بـ، قبال نيز بيان گرديد كه تعلق اراده خداوند و اراده انسـانى. فعل تعلق مى گيرد

  .)2/267: 1424، طباطبائى( عالمه طباطبائى طولى است نه عرضى

بيانگر اراده انسانى در انتخاب ايمان يـا  )29: كهف( ».ُفرْ يكْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْ يَفَمْن شاَء َفلْ «آيه

َو مـا « ه و آيـ )13/304: 1417، همو( كفر است؛ لذا انسان ها اراده انتخاب ايمان يا كفر را دارند

ُ يَتشاُؤَن ِإال َأْن  يعنى . به اراده خداوند است، بيانگر وابسته بودن اراده انسان )30:انسان( ». شاَء اّهللاٰ

اراده خداوند نيز مسـتقيما . ولى اراده او وابسته به اراده خداوند است، )َتشاُؤنَ ( انسان اراده ای دارد

به انجـام ، بلكه اراده خداوند. جبر و نفى اختيار گردد به فعل بنده تعلق نمى گيرد تا اينكه مستلزم

در صدد اثبات مستقل نبودن انسان در ، از اين رو اين آيه. ارادی و اختياری فعل تعلق گرفته است

  .)144 -20/143 : 1417، همو( افعال خويش و وابستگى به خداوند است

اثبات كننده تعلـق ، نسانى و ديگریبيانگر اراده ا )29: كهف( يكى از اين آيات، از جهت ديگر

ايـن نتيجـه ، از كنار هم قـرار دادن ايـن دو آيـه. است )30:انسان( به افعال انسانى، اراده خداوند

تعلق گرفته است ولى انسان نيـز اراده ، اراده خداوند به افعال اختياری انسان، حاصل مى شود كه

  .دارد و فاعلى جبری نيست

 سپس وجود انسان ها را به خويش، ان را به خود آنها نسبت مى دهداينكه خداوند اعمال بندگ

انتسـاب فعـل بـه . به دليل معلول بودن انسانها نسبت به خداوند است، منتسب مى كند )خداوند(

اراده آنها نيـز بـه افعـال ، با وجود اين .)2/267: همان( به معنای ارادی بودن آن است، فاعلى نيز

بـا توجـه بـه مبـانى ، معلول بودن انسان نيز منافاتى با اختيار داشـتن او. اختياری تعلق مى گيرد

  .)همان طور كه توضيح آن گذشت( ،ندارد عالمه طباطبائى

انسان ميان ايمان و كفر مـى  .)5/112: همان( مومنين را امر به ايمان مى كند )136:نسا( آيه

اگر ايمان امـری . يح جانب ايمان مى كندامر به ترج، ولى خداوند او را. يكى را انتخاب كند، تواند

 )136:نسا( در نتيجه آيه. معنى نداشت، اختيار و انتخاب و امر به گزينش جانب ايمان، اجباری بود

  .اثبات كننده اختيار انسانى است نه جبری بودن افعال او
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آيـاتى  ،از طرف ديگر .)254/ 20: همان( اراده خداوند مطلق است و مانعى در انجام او نيست

نْ يُدوَن الْحَ يريَن يقاَل الذ«:انسان را دارای اراده و اختيار مى دانند، از قرآن به همين سياق اياَة الد.« 

نْسـاُن يـريَبـْل «به اراده انسانى نسبت داده شده و آيه ، كه خواستن زندگى دنيا )79:قصص( ُد اْإلِ

همـان گونـه كـه  .به اراده انسانى منسوب است، اهكه خواستن انجام گن )5: امهيق(  ».ْفُجَر َأماَمهُ يلِ 

مقتضای جمع ميان مدلول اين آيات تعلق اراده خداوند به افعـال ارادی انسـان ، قبال نيز بيان شد

  . در عين ارادی و اختياری بودن آنهاست

خداونـد فاعـل ، با وجود اين. از جهت ديگر اراده و اختيار خداوند طبق اين دو آيه مطلق است

زيرا كه در ايـن . نيست) به معنای عدم تأثير اراده انسانى و جبری بودن آن( ال اختياری انسانافع

خداوند امر به فعلى يا نهى . طاعت و عصيان و ثواب و عقاب باطل خواهد شد، امر و نهى، صورت

امر يا نهى نسـبت بـه فـرد  .)321/  10 :بى تا، طوسى( فاعل آن خودش است، از آن نمى كند كه

  .نه نسبت به خودآمر يا ناهى، يگری معنى داردد

زيرا كـه امـر . تخلف از امر تكوينى محال است. تشريعى و تكوينى: امر خداوند دو قسم است

در مقام بيان امر تكوينى و ايجاد هر شىء  )40:نحل( اين آيه. تكوينى به معنای ايجاد شىء است

: ماننـد، و عصيان از امر تشريعى وجـود دارد امكان تخلف، در مقابل. به محض اراده خداوند است

 اختيار مربوط به امور تشريعى و خـارج از مجـرای آيـه .)249/  12 :1417، طباطبائى( امر به نماز

برخـى ، از اين جهت برخى از انسانها از اوامر تشريعى خداوند اطاعت مـى كننـد. است )40:نحل(

  .ديگر عصيان

در  .به انسان نسـبت داده شـده اسـت )َهبْ -ال ُتِزغْ ( دعائىدو فعل  )8:آل عمران( در اين آيه

نسبت فعل به آن معنى نداشت و نسبت دادن فعل بـه معنـای ، صورت جبری بودن افعال انسانى

، در عـين بطـالن نظريـه جبـر، در نتيجـه. در انجام يا عدم انجام فعل است، اختيار و اراده انسان

  .نيازمند خداوند است، انسان در موجود شدن

هـِذِه   ىَن َأْحَسُنوا فيلِلذ«: در برخى از آيات قرآنى انسان فاعل حسنه و كفر معرفى شده است

نْ  ذ«و  )30:نحل( ».ا َحَسَنةيالدا ال خداونـد ، با توجه به آيات مختلف قـرآن .)26:بقره(  ».َفُرواكَن يَأم

 .)1417:2/269، طباطبائى( دليل ممكن بودن آنهاست به، خالق همه انسانها و صفات و لوازم آنها

  .تعلق مى گيرد و افعال او جبری نيست، به انجام ارادی افعال، اراده انسانى نيز، در عين حال
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  نتيجه گيری

هر يك از آنها بـا نظـر ، به سه بخش كلى تقسيم مى گردد كه، براهين قرآنى رازی در اثبات جبر

 : ليل و نقد شدبه مبانى عالمه طباطبائى تح
خـالق : آيات خالق بودن خداوند؛آيات مورد استدالل فخررازی در اين قسمت دو جهت دارنـد

همان گونه كـه انسـان . بودن خداوند نسبت به افعال اختياری انسان و علم داشتن خداوند به آنها

، وجـود ايـنبـا . در اراده خويش نيز مستقل از او نيسـت، در وجود خويش نيازمند به خداوند است

در نتيجه تعلـق اراده . اراده خداوند به انجام فعل اختياری با اراده و اختيار انسان تعلق گرفته است

  .الهى به افعال انسانى سبب جبری بودن آنها نمى شود

جاعل بودن خداوند نسبت به افعال اختياری انسان؛ فخررازی در اين استدالل ها ميان فاعـل 

ر و مقهور بودن انسانها )قهری( جبری و تسخيری مجبور بودن آنها ، تفاوتى نمى گذارد و از ُمَسخ

 .را نتيجه مى گيرد
جبری بودن ايمان و كفر در انسانها؛ جاعل بودن خداوند نسبت به ايمان يا كفـر منافـاتى بـا 

  .اختياری بودن آنها ندارد

جبـری بـودن افعـال به آيات متعددی در اثبات ، در همه اين قسمت های سه گانه فخررازی

آيات اختياری دانستن انسان و فاعل بـودن او   با وجود اين همه آنها با. انسانها استدالل مى نمايد

، تنها شيوه جمع ميان مدلول اين آيات به ظاهر متعـارض. نسبت به افعال خويش نقض مى گردد

در نتيجـه انسـان در . استتعلق گرفتن اراده خداوند به افعال انسانى در عين اختيار داشتن انسان 

  . افعال خويش موجودی جبری نيست بلكه دارای اراده و اختيار است

  فهرست منابع

 قرآن كريم. 
 ركدارالف،  روتيب،  انيرروحالبيتفس: ) بى تا(  لياسماع، حقى بروسوى. 
 دار : روتيـب، سـقااحمد حجـازی :تصحيحالمطالب العاليه من العلم االلهي :محمد بن عمر، رازى

 .1407( ىلكتاب العربا
 _____1420( ( ىاء التراث العربيدار اح: روتيب، التفسير الكبير . 
 _____1414( روتيدار الكتب العربى ب: روتيب، بغدادی محمد معتصم باّهللاٰ ، القضاء و القدر(. 
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 مؤسسةالنشـر ، قم، على زراعى سبزوارى عباس :تصحيح، مةكالح بدايه: نيمحمدحس، طباطبائى

 .1420ىاالسالم
 _____ــه ــةكالح نهاي ــحيح، م ــاس :تص ــبزوارى عب ــى س ــى زراع ــم، عل ــر مؤ، ق سسةالنش

 .1424ىاالسالم
 _____ه قـميـن حـوزه علميى مدرس انتشارات اسالمى جامعه، قم، رالقرآنيزان فى تفسيالم  ،

 .1417چاپ پنجم
 بيـروت ،  رعاملىياحمدقصـ: تصـحيح، رالقرآنيان فى تفسيالتب: .)بى تا( محمدبن حسن، طوسى

 .اءالتراث العربىيداراح:
 1415انتشارات الصدر : تهران، ين اعلمىحس: تصحيح،  رالصافىيتفس:ضيف، اشانىك. 
 1377صدرا، قم، مجموعه آثار: مرتضى، مطهری. 
 
 



 

 


