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چكيده

طرح مسئله

مسئله جبر و اختيار بر مسائل جزئيتري استوار است كه هر يك از اين مسائل به اصولي منتهي ميشود
كه زيربناي حل مسئئئله جبر و اختيار اسئئت .بهعنوان مثال مسئئئله داعي و ن آ آن در فعل ي ي از اين
مسائل است كه حل مسئله جبر و اختيار بدون حل اين مسئله ام انپذير نيست .ديدگاههاي مختلف در
ي ي ديگر از اين مسائل جزئي ،مسئله قدرت انسان و تأثير آن بر افعال است كه اگر بهخوبي تبيين
نشود ،ابهام يا اش ال و ايراد آن به اصل مسئله سرايت نموده ،ديدگاه صاحب نظر در مسئله جبر و
اختيار را ناصواب و نادرست مينماياند .در مسئله قدرت ،صاحب ديدگاه بايد ارتباط قدرت و نفس انسان
و همچنين ارتباط آن با خدا و نيز تأثير آن بر افعال انسان را روشن نمايد.
اين نوشتار درصدد پاسخ به اين سؤال است آن است كه ن آ و جايگاه قدرت در مسئله جبر و
اختيار از ديدگاه تفسيري فخر رازي و عالمه طباطبايي چيست؟
مفهومشناسي

واژه «جبر» در لغت به معاني مختلفي مانند اصئئالچ چيزي بهنوعي از قهر و غلبه و نيز اصئئالچ بدون
معناي غلبه آمده است؛ چنانكه راغب اصفهاني از امام علي

ن ل نموده است« :يا جابر كل ك سير،

اي ا صالچكننده و پيونددهنده هر چيز ش سته»( .راغب ا صفهاني )183 :412 ،كفعمي در متن دعاي
جوشن كبير عبارت «يا جابر العظم ال سير ،اي پيونددهنده استخوان ش سته» را نموده است (كفعمي،
)257 :1405؛ سئئيد بنطاووس نيز اين عبارت را ضئئمن دعايي از پيامبر اكرم

ن ل نموده اسئئت

(ابنطاووس)91 :1411 ،
معناي مشترك بين معاني مختلف جبر ،قهر و غلبه است ،پيوند دادن شئ ش سته نيز با غلبه و قدرت
و تفوٌق حاصل ميشود و اصالچ نيز هم در اغلب موارد با قهر و غلبه ميسر است و ت بر بندگان نيز نوعي
اظهار بلندمرتبگي و غلبه نسبت به ديگران است .در مورد خداي متعال بهمعناي بلندمرتبگي ح ي ي و قهر
و غلبه بر همه مخلوقات است و به نظر ميرسد در معناي اصطالحي جبر نيز از همين معنا (قهر و غلبه)
بهره برده شده و حل ه ارتباط معناي كالمي با معناي لغوي نيز همين معناست.
شهرستاني در كتاب الملل و النحل جبر را نفي ح ي ي فعل از بنده و نسبت دادن آن به
خداي متعال دانسته و آن را به خالص و متوسط ت سيم نموده است( .شهرستاني )97 / 1 :1364 ،از
نظر ايشان اگر كسي نسبت افعال به انسان را مجازي بداند يا اين ه براي قدرت انسان تأثيري در فعل
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قائل نشود ،قائل به جبر شده است و اگر اصالً براي انسان قدرتي قائل نشود ،جبر خالص است؛ اما اگر
انسان را داراي قدرت دانسته اما تأثيري براي آن قدرت در فعل قائل نباشد ،جبر متوسط است و اگر
تأثيري ئ اگرچه اندك و جزئي ئ براي قدرت انسان قائل شود ،كسب ناميده ميشود( .همان)
فخر رازي جبر را قهر و اكراه معرفي نموده و بر اساس قول جبريها كه خداوند را جبركننده بندگان
در اين امور اختياري ندارند و افعال آنان مانند افعال جمادات است مانند اين ه ميگوييم آسياب ميچرخد،
يا ناودان جاري است( .رازي)9 :1986 ،
از نظر شيخ مفيد جبر يعني اين ه خداوند فعل طاعت و معصيت را در بنده ايجاد كند درحاليكه
بنده قدرت بر ضد آن را نداشته باشد( .مفيد )47 :1413 ،عالمه مجلسي در ضمن تشريح مسئله
«امر بين اال مرين» در مورد جبر توضيح ميدهد كه جبر وادار كردن به فعل و مضطر نمودن شخص
با زور و غلبه است (مجلسي )200 :1404 ،راغب اصفهاني نيز به معناي متداول كالمي آن اشاره نموده
است .از نظر او كساني كه ادعا كنند خدا بندگان را به معاصي واداشته است در عرف مت لمين مُجبِره
گفته ميشود( .راغب اصفهاني)183 :1412 ،
در روايتي از امام رضا

ن ل شده است« :جبر همان ناخوشايندي است  ...جز اين نيست كه جبر،

وادار كردن شخص به چيزي است كه ناخوشايند اوست و او ميلي به آن ندارد»( .مجلسي/ 5 :1403 ،
)54
از امام صادق

ن ل شده كه هر كس پندارد كه خداوند كارهاي ما را انجام ميدهد و سپس به

خاطر آنها ما را عذاب ميكند ،قائل به جبر شده است( .طبرسي)414 / 2 :1403 ،
در نامهاي كه به مردم اهواز نوشته است ،جبر را اينگونه تعريف نموده است:

امام هادي

و اما جبر ،قول كسي است كه گمان ميكند خداي عزّوجلّ بندگان را بر انجام گناهان
مجبور نموده و آنها را به دليل انجام آن ،مجازات مينمايد( .همان)451 :

بنابراين با توجه به معناي لغوي جبر و آنچه از امامان معصوم

در اين زمينه ن ل شده است ،جبر

بهمعناي وادار نمودن انسان بر انجام افعال از سوي خداست بدون اين ه انسان ن آ و تمايلي در انجام
فعل داشته باشد.
در برابر مفهوم جبر واژه «اختيار» قرار دارد .از نظر راغب اصفهاني معناي اختيار عبارت است از:
خواستن و طلب نمودن آنچه خير است يا انسان آن را خير ميپندارد اگرچه درواقع خير نباشد .يعني
خواستن خير و طلب كردن آنچه را كه خير است و نيز انجام خير؛ و درباره چيزي كه انسان آن را خير
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ميدانند توضيح ميدهد كه اجبار خدا نسبت به بندگان در گفتار و كردارشان بدين معنا است كه آنان

ميبيند و خير ميداند ،گفته ميشود ،هرچند درواقع خير نباشد .استرآبادي مت لم شيعي ،اختيار را به
برگزيدن ي ي از طرفين فعل يا ترك و تمايل به آن ،معنا كرده است .از نظر وي ،مرتبه اراده مؤخر از
اختيارست و عبارت است از قصد نمودن به آنچه برگزيده شده است( .استرآبادي)258 / 2 :1384 ،
از نظر فخر رازي ،معناي اختيار با مفهوم قدرت گره خورده است ،بر اين اساس در شرچ واژه اختيار
بر اساس قدرت ،توضيح ميدهد.
از نظر وي ،ازآنجاييكه متعلق قدرت انسان ،دو طرف فعل و ترك است و ترجيح يكطرف بر
طرف ديگر بدون مرجح محال است (رازي ،)302 / 1 :1986 ،علم به مشتمل بودن ي ي از طرفين به
مصلحت ،مرجح آنطرف خواهد بود (دغيم)26 :2001 ،؛ به نظر ميرسد كه از نظر وي اين فرايند
همان اختيار انسان است.
از نظر خواجه نصيرالدين طوسي ،اختيار عبارت است از اين ه نسبت فعل و ترك در قياس با قدرت
مساوي باشد و در قياس با وجود داعي و عدم آن ،واجب يا ممتنع باشد( .طوسي)165 :1405 ،
از نظر وي ،اختيار عبارت است از اين ه فاعل داراي قدرتي باشد كه نسبت فعل و ترك به آن،
ام ان بال ياس و نسبت به داعي وجوب يا امتناع باشد.
در مفهوم كالمي اختيار دو عنصر قدرت و داعي وجود دارد كه اولي مستلزم وصف ام ان فعل و
ترك و دومي مستلزم وجوب يا امتناع فعل است ،كه اوّلي ضامن باز بودن راه براي انسان در فعل و
ترك و دومي ضامن عينيت يافتن و تح ق ،يا عدم تح ق خارجي فعل است.
بنابراين با توجه به آنچه از انديشمندان مذكور ن ل شد و با توجه به احاديثي كه در باب جبر در
سطور قبل ن ل گرديد ،و با عنايت به اين ه اختيار دقي اً در م ابل جبر قرار دارد ،معناي اصطالحي اختيار
در مورد انسان اين است كه فعل و ترك براي انسان مم ن بوده و خداوند انسان را وادار به كاري
ننموده ،و درنتيجه انسان افعال خويآ را انتخاب نموده است.
از منظر صاحب مجمع البحرين قدرت هيئتي در نفس است كه بر پايه آن انسان متم ن از
انجام فعل ميشود( .طريحي )657 / 1 :1416 ،ابن منظور قدرت را به قوه معنا نموده است( .ابنطاووس،
)76 / 5 :1414
نقش قدرت در افعال انسان از ديدگاه فخر رازي

مسئله تأثير قدرت بر فعل در علم كالم به چهار حالت متصور است.
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 .1قدرت در ذات فعل تأثير داشته باشد؛
 .2قدرت بر صفات فعل (مانند طاعت و معصيت) تأثير داشته باشد؛
 .3قدرت بر ذات فعل و صفات فعل تأثير داشته باشد؛
 .4قدرت بر هيچيك از ذات و صفات تأثير نداشته باشد.
با اشعري تفاوتهايي دارد ،اما در بسياري از اصول مربوط به اين مسئله ازجمله تأثير قدرت در فعل از
پيروان او محسوب ميگردد.
قبل از پرداختن به موضوع قدرت الزم است اشارهاي گذرا به ديدگاه كالمي فخر رازي در باب جبر
و اختيار و عناصر دخيل در حصول افعال انسان شود.
از نظر فخر رازي ،اوالً قدرت انسان (قدرت محدثه) و داعي ،هر دو به از سوي خدا ايجاد ميشوند،
ثانياً مجموع قدرت و داعي موجِب فعل ميباشند ،ثالثاً رابطه بين قدرت و داعي از طرفي و حصول فعل
از طرف ديگر از باب استلزام است (رازي )11 / 9 :1407 ،نه از باب عليت؛ پس فاعل افعال ،ف ط
خداست( .همو )407 / 15 :1420 ،بنابراين از نظر فخر رازي پيآزمينه حصول فعل داعي و قدرت
است كه به دنبال آن فعل از ناحيه خدا حاصل ميشود.
اشعري ،رئيس مذهب كالمي اشعري كه فخر رازي نيز از پيروان آن محسوب ميشود ،خداوند را
فاعل ح ي ي فعل انسان ميداند و از نظر وي ،تح ق فعل به سبب قدرت ايجادشده از ناحيه خدا در
انسان است( .اشعري )73 :1412 ،منظور ايشان از قدرت ايجادشده يا قدرت محدثه يا قوه محدثه
(همان ،)74 :قدرتي است كه از ناحيه خدا در انسان به هنگام صدور فعل ايجاد شده است كه از اين
همراهي ،تعبير به معيت يا م ارنت قدرت با فعل ميشود.
فخر رازي نيز مانند اشعري ،م ارنت فعل با قدرت و داعي را از امور مسلم واضح و معلوم ميداند؛
اما از آنجائيكه در تعريف كسب ،سالمت اعضا و جوارچ را به قدرت اضافه نموده و اين دو را بهعنوان
استطاعت انسان در حصول افعال زمينه خلق افعال از سوي خدا ميداند و ازآنجاييكه سالمت قبل از
فعل حاصل است ،با شيخ اشعري زاويه پيدا ميكند ،چراكه اشعري استطاعت را ف ط شامل قدرت
ميداند كه قبل از فعل حاصل نيست؛ بل ه همراه فعل حاصل ميشود( .رازي )258 / 9 :1407 ،پس
در نظر فخر رازي ،بخشي از استطاعت كه سالمت اعضا است ،قبل از فعل حاصل است اما در مورد
معيت فعل با قدرت محدثه كه از ناحيه خداوند همراه با فعل خلق ميشود با او موافق است.
بنابراين ،ي ي از تفاوتهاي ديدگاه فخررازي و اشعري اين است؛ كه اشعري قدرت محدثه را
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فخر رازي در علم كالم از پيروان ابوالحسن اشعري است و در مسئله جبر و اختيار اگرچه در جزئياتي

موجِب فعل ميداند ولي فخر رازي ،به اين قدرت محدثه ،سالمت اعضا را نيز اضافه نموده و دايره
قدرت را توسعه ميدهد.
ابوالحسن اشعري معت د است قدرت انسان هيچ تأثيري روي فعل انسان ندارد ،نه بر اصل فعل و
نه بر صفات آن( .دغيم)616 :1998 ،
وي در مورد عدم تأثير قدرت عبد در ايجاد افعال ،ادعاي اجماع و اتفاقنظر در بين اهل سنت و جماعت
(همان )69 / 4 :ميكند.
صاحب كتاب داليل الصدق قدرت بيتأثير در فعل را در تصحيح اختيار بيفايده دانسته است.
(مظفر)345 / 3 :1422 ،
عبدالملك جويني نيز اين ديدگاه فخر رازي و اشعري و پيروان ايشان را به شدت مورد انت اد قرار
داده است.
از نظر وي ،اثبات قدرتي كه هيچگونه تأثيري در فعل ندارد ،مانند نفي قدرت است و اثبات تأثير
آن بهصورت نامع ول مانند نفي تأثير است( .آمدي(384 ./ 2 :1423 ،

جويني در اين مسئله متوجه شده است كه صورتمسئله به ش لي كه اشعري و بهتبع او فخر رازي
مطرچ نموده است به جبر منتهي ميشود ،بنابراين براي خالصي از اين مش ل ،قدرت حادثه در انسان
را در افعال مؤثر دانسته است.
اگرچه با اين تصحيح صورتمسئله توسط جويني ،نتيجه همان جبر است و تفاوتي نميكند ،زيرا تا
زماني كه در صورتمسئله ،قدرت انسان همراه با فعل خلق ميشود ،نتيجه همان جبر در افعال است؛
چراكه مختار بودن انسان به اين است كه قدرت ،قبل از فعل در او موجود باشد تا بر اساس آن ،فعل را
اختيار كند.
فخر رازي با توجه به اين ه انسان را از ناحيه خدا م لف ميداند؛ چراكه اين امر از ابتداييترين
اصول انسانشناسي ديني است و از طرف ديگر م لف بودن و ترتّب ثواب و ع اب بر آن را مستلزم
مختار بودن انسان ميداند (رازي )238 :1414 ،و از آنجائي كه اختيار بدون عامل اجرائي؛ يعني قدرت،
تح ق عملي نمييابد ،او را قادر بر افعال ميداند و بر اين اساس تصريح ميكند كه انسان موجودي
قادر و مختار است( .همان)
ازآنچه گذشت روشن ميشود كه از نظر فخر رازي ،قبل از تح ق فعل ،قدرت تح ق ندارد و داعي
نيز مست يم و بدون ربط به انسان از سوي خدا ايجاد ميشود؛ درنتيجه هيچكدام از داعي و قدرت و
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فعل نيز مسبب از انسان نيستند ،بنابراين بين اين امور و نفس انسان بينونت و جدايي كامل است ،پس
فعل و مبادي آن ارتباط ح ي ي به انسان ندارند .چنانكه مالحظه ميشود در اينجا مش ل ما با فخر
رازي خلق قدرت از سوي خدا نيست ،ما نيز با او همنوا و همسو هستيم كه يگانه خالق هستي خداست،
بل ه ايراد ما اين است كه از نظر فخر رازي ،فعل انسان بدون اين ه از قدرت خلق شده در انسان متأثر
است كه قبل از معلول تح ق يابد؛ عالمه طباطبايي نيز به اين اش ال اشاره نموده است كه در ادامه
به آن پرداخته خواهد شد.
تأثير قدرت انسان بر افعال از ديدگاه عالمه طباطبايي

از منظر عالمه طباطبايي ،انسئئئان داراي قدرتي اسئئئت كه تأثير اي جادي بر فعل دارد ،اما اين تأثير
م ست ل ني ست .برخالف فخر رازي كه ا صرار دارد قدرت م ست الً و جداگانه مخلوق خدا ست ،از نظر
عالمه طباطبايي قدرت ،كيف نفساني است ،پس عَرَض است و نفس انسان جوهري است كه موضوع
اين عرض است .درنتيجه ،قدرت هويتي جداي از نفس ندارد؛ بنابراين ،قدرت صفت نفساني است كه
ن شانگر من شئيت صدور فعل ا ست( ،طباطبايي )220 :1402 ،نه اين ه از عوارض فعل با شد .آنچه از
عوارض فعل است قوه به معناي ام ان است كه هم از لوازم فاعل است كه همان ام ان صدور فعل
از اوست و هم از لوازم فعل است كه همان ام ان تح ق است .از نظر او قدرت ،منشأ ايجاد شئ است.
(همو )343 / 8 :1371 ،البته از نظر عالمه قدرت در جانداران همراه با علم و م شيت ا ست كه صدر
المتألهين اين علم را م يد به علم به افعال نموده اسئئت كه در ادامه به آن پرداخته ميشئئود .به نظر
ميرسد عالمه نيز با مالصدرا همنظر است.
صدرالمتألهين ،قدرت را اينگونه تعريف ميكند« :القدرة و هي كون الحيوان
بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء و ال يصدر عنه الفعل إذا
لم يشأ؛ (صدرالمتألهين )3 / 3 :1981 ،قدرت عبارت است از اين ه موجود زنده بهگونهاي است كه

اگر بخواهد ،فعل از او صادر شود و اگر نخواهد فعل از او صادر نميشود .ازنظر وي قدرت جانداران زميني
همراه با شعور آنها به افعال است( .طباطبايي)7 / 8 :1371 ،
از نظر عالمه طباطبايي نيز قدرت مبدئيت فاعل نسبت به فعل است نه اين ه صرفاً قوهاي به معناي
ام ان باشد؛ زيرا چنين قدرتي ك ه مالزم با ف دان است و صرفاً جواز صدور فعل را تصحيح ميكند،
نميتواند به فعل وجوب بدهد ،بل ه قدرت منشئيت فاعل و مبدئيت آن نسبت به فعل است( .همو،
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شود ايجاد ميشود؛ چرا كه از نظر وي قدرت قبل از فعل تح ق نمييابد و حال آن ه شأن علت اين

)221 :1386
ازنظر او خداوند اسباب را خلق نموده و آن را بهسوي مسببآ سوق ميدهد و بر آن مسلط ميسازد
(همو )198 / 8 :1371 ،به اين معنا كه خداوند در اشياءِ خلقشده ،سببيتي جعل ميكند كه از آن سببيت،
مسببي به اراده و خواست الهي صادر ميشود( .همو )289 :1418 ،بنابراين قدرت در انسان از آثار وجود

نقد ديدگاه فخر رازي

فخر رازي در طول مباحث كالمي و تفسيري خود نه بر قادر بودن انسان پايبند است و نه بر مختار
ال ،از آثار وجودي انسان نميداند و خل تي جدا و منفصل از خل ت وجود
بودن .فخر رازي قدرت را او ً
انسان براي آن قائل است ،ثانياً هيچ تأثيري براي اين قدرت در فعل انسان قائل نيست( .رازي:1411 ،
 )253وي در تفسير كبير قائالن به تأثير قدرت در فعل را به عبدالملك جويني و ابوالحسين
معتزلي نسبت ميدهد( .رازي)69 / 4 :1420 ،
ثالثاً ،قدرت را عرَض ميداند كه همراه با فعل حاصل شده و بهسرعت زايل ميشود ،بر اين پايه،
انسان قبل از فعل فاقد قدرت است( .رازي )253 :1411 ،رابع ًا ،اين قدرت به خلق و ايجاد الهي حاصل
ميشود.
چنانكه مالحظه ميشود اين قدرت كه قدرت محدثه ،ناميده ميشود( ،رازي)501 / 27 :1420 ،
بهگونهاي نيست كه با وجود آن ،انسان ح ي تاً متصف به قدرت شده و ادعا شود كه انسان بر افعال
خويآ قادر است ،اما در مورد اختيار كه بسيار واضحتر از موضوع قدرت است.
به دليل اهميت عدم تأثير قدرت در ديدگاه فخر رازي ،افزون بر تصريحي كه در سطور قبل از وي
ن ل شد ،نگارندگان تأييدات ديگري نيز از البهالي بيانات وي در توضيح اين نظر او ميآورد:
فخر رازي در دو كتاب القضاء والقدر و المطالب العالية من العلم

االلهي تصريح به عدم تأثير قدرت بر فعل مينمايد« .فثبت بما ذكرنا ،أن
القدرة لو كانت مؤثرة في وجود الفعل ،لكان ذلك
التأثير إما أن يكون  ...فثبت ،أن القدرة غير مؤثرة
في حدوث الفعل؛ (رازي91 :1414 ،؛ همو )97 / 9 :1407 ،با آنچه بيان نموديم روشن

ميگردد كه اگر قدرت در حدوث فعل مؤثر بود ،آن تأثير  ،...پس ثابت ميشود كه قدرت در پيدايآ
فعل تأثيري ندارد» .افزون بر تصريح وي به عدم تأثير قدرت در حدوث فعل ،كلمه «لو» امتناعيِۀ در
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او بوده و به اذن و مشيت الهي در افعال به نحو ح ي ي تأثير دارد.

تحليل استنادي مقالههاي فصلنامه مطالعات تفسيري از شماره  9تا ... 36



9

عبارت ن لشده ،نيز اين معنا را تأييد ميكند.
از بيان فخر رازي استفاده ميشود كه قدرت بيربط به فعل است و ف ط خلق فعل در پي خلق
قدرت از سوي خدا تح ق مييابد و منظور از استلزام (نه به نحو عليت) همين است.
 .2همراهي قدرت با فعل ،در بيانات فخر رازي ،خود نشانگر اين عدم تأثير است؛ زيرا وي معت د
حداقل بهعنوان زمينه حدوث فعل در فاعل حاصل باشد تا بتوان گفت اين فاعل نسبت به آن فعلي كه
هنوز انجام نشده ،قادر است .ثانياً ،قدرتي كه شأن آن تأثيرگذاري است ،نميتواند بر متأثرِ خود عارض
شود؛ زيرا عَرَض از شئون وجود معروض و وابسته به آن است .پس از اين بيان روشن ميشود كه شأن
قدرتي كه عارض بر فعل ميشود ،تأثيرگذاري نيست.
 .3فخر رازي در كتاب االربعين في اصول الدين ،ده دليل بر عدم تأثير عبد در ايجاد
فعل اقامه نموده است (رازي )328 / 1 :1986 ،كه در ادامه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
البته الزم به ذكر است منظور فخر رازي از تأثير ،تأثير در اصل ايجاد است و من ر تأثير به نحو
استلزام نيست ،چنانكه در كتاب القضاء والقدر ،تصريح ميكند كه مجموع داعي و قدرت
در فعل بهصورت استلزام تأثير دارند و اين دو به خلق الهي در انسان حادث ميشوند( .رازي:1414 ،
 )255اِش ال اين ادعا اين است كه چه ضرورتي براي چنين سببي براي خلق قدرت از سوي خدا وجود
دارد كه حتماً بايد همراه فعل خلق شود ،مگر بدون خلق اين سبب فعل در دامن انسان مم ن نيست.
مم ن است گفته شود ،اين ه كيفيات در حصولشان نيازمند جواهرند و تا جواهر ايجاد نشوند ،اعراض
هم ايجاد نميشوند ،افعال نيز در ح مِ اعراض بوده و قدرت نيز در ح مِ جواهر است .پاسخ اين است
كه اگر اين مطلب از طرف فخر رازي ادعا و نيز اثبات شده باشد ،در اين صورت ،همراهي قدرت با فعل
توجيهپذير است؛ اما اوالً ،فخر رازي چنين ادعايي ن رده ،بل ه برع س ،چنانكه در مباحث قبل گذشت،
ادعاي ايشان اين است كه قدرت عرض است و افعال معروض آن هستند؛ ثانياً ،چنين چيزي اثبات
نشده است ،يا الاقل در كالم فخر رازي چنين اثباتي ديده نشده است.
همچنين اگر ادعا شود كه منظور فخر رازي از قدرتي كه در فعل تأثيرگذار نيست ،قدرت مست لي
است كه معتزله به آن معت دند و درواقع قدرتِ فرضي است كه فخر رازي در م ام مماشات با خصم آن
را مفروض گرفته است ،پاسخ آن است كه اوالً ،تصريح وي به عدم تأثير عبد در عبارت «فثبت ،أن
ال درة غيرمؤثرة في حدوث الفعل؛ پس ثابت شد كه قدرت تأثيري در ايجاد فعل ندارد» ،بيآ از آن
است كه بشود اين تأويل را در مورد بيان وي انجام داد .ثانياً ،اگر براي چنين تأويلي در تمام بيانات
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است كه قدرت ،عَرَض بر فعل است و زود هم زايل ميشود؛ درحاليكه اگر قدرت مؤثر در فعل بود بايد

فخر رازي قرينه يا قرائني پيدا شود ،ميتوان پذيرفت كه از نظر وي قدرت در افعال مؤثر است.
 .4اِش ال اساسي كه بر اين نظر فخر رازي در خصوص قدرت وارد است ،اين است كه قدرتي كه
وي ادعا ميكند ،حتي اگر بهصورت استلزامي موجب فعل باشد ،مستلزم اختيار نيست؛ زيرا قدرتي كه
همراه فعل ايجاد ميشود و قبل از فعل وجود ندارد ،براي انسان فاعليت درست نميكند؛ (طباطبايي،
انسان تح ق داشته باشد؛ چراكه قبل از حصول فعل انسان قادر بر افعال است و خود فخر رازي نيز اين
مطلب را قبول دارد .نميشود گفت ،انسان قبل از فعل قادر بر فعل است به اعتبار اين ه قرار است در
آينده به هنگام فعل ،قدرتي براي انسان خلق شود .بهعبارت ديگر همراهي فعل با قدرت ،از درون خود
دچار تناقض است ،زيرا وقتي انسان در زماني خاص فعلي را انجام نميدهد ئ ميخواهد آن فعل را در
زمان ديگر انجام دهد ئ در اين زمان هنوز فعلي نيز در كار نيست؛ اما قادر بر آن فعل هست .قادر بودن
انسان بر فعل در آن زمان ،با عدم حصول قدرت در آن زمان ،تناقضي آش ار است( .همان)
 .5اگرچه در بين سه عنصر ،داعي ،فعل و قدرت كه او را به پرتگاه جبر كشانده ،عنصر داعي مهمتر
مينماياند ،چراكه بر پايه ديدگاه وي در مورد داعي مبني بر خل ت بيواسطه آن از سوي خدا ،ارتباط
داعي با نفس ،بهعنوان فاعل قطع است و اگر فخر رازي داعي را به نحوي به نفس مرتبط مينمود كه
آن را مسبب از نفس ميدانست تا حدودي مش ل جبر حل ميشد ،اما مش ل قدرت همچنان باقي
است؛ زيرا خارج بودن قدرت بر انجام فعل از حيطه نفس انسان ،مش ل فاعليت مست يم افعال از سوي
خدا در مورد افعال ناشايست انسان را پيآ ميآورد كه بر اساس آن خداوند مست يماً افعال قبيحي را
در بستر وجود انسان انجام داده ،او را به جرم ارت اب آن افعال مجازات مينمايد و اين امر با م ام شامخ
ربوبي سازگار نيست.
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هركه را خدا بخواهد هدايت كند سينهاش را براي پذيرفتن اسالم ميگشايد و هر كه
را بخواهد گمراه كند سينهاش را تنگ و سخت نموده گويي ميخواهد به آسمان باال
رود ،بدينسان خدا بر كساني كه ايمان نميآورند ناپاكي مينهد.
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 )221 :1402بل ه قدرتي كه مستلزم اختيار و مصحح ت ليف است ،قدرتي است كه قبل از فعل در
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 .1تفسير فخر رازي

چنانكه در ديدگاه كالمي فخر رازي گذشت وي در حصول فعل ،داعي كه منضم به قدرت بنده است
را مؤثر ح ي ي ميداند .از نظر او قدرت بنده نسبت به فعل و ترك مساوي است و داعي كه به آن
ضميمه ميشود فعل تح ق مييابد؛ بنابراين مجموع قدرت و داعي مؤثر در حصول فعلند.
صدر و ضيق صدر را به داعي تفسير مينمايد( .رازي )138 / 13 :1420 ،وي مضمون آيه شريفه را
مؤيد صريح ديدگاه كالمي خويآ مبني بر ايجاد داعي از سوي خدا ميداند .برداشت فخر رازي از
مضمون آيه شريفه اين است كه بنده قادر بر ايمان و كفر است و اين به معناي مساوي بودن نسبت
قدرت عبد بر فعل و ترك است ،بنابراين با وجود قدرت ،هيچيك از دو طرف فعل و ترك حاصل
نميشود ،مگر اين ه به اين قدرت داعي ضميمه شود و داعي نيز از سوي خدا حاصل ميشود .از نظر
وي شرچ صدر يا ضيق صدر ميل و رغبت يا نفرت حاصل از علم است كه از سوي خدا بر اساس اراده
حضرتآ در بنده ايجاد ميشود .الزم به ذكر است از نظر فخر رازي علم سبب ايجاد نفرت يا ميل
ميگردد و تعبير داعي از اين علم از باب تسميه مسبب به اسم سبب است كه از موارد مجاز در كالم
است و آن علم عبارت است از علم يا ظن به اشتمال فعل بر مصلحت يا مفسده است كه موجب ترجيح
هر يك از طرفين فعل يا ترك ميشود (رازي)463 / 3 :1420 ،؛ چنانكه در جاي ديگر داعي را به
ميل يا نفرت حاصل از آن داعي كه علم بر مصلحت يا مفسده در چيزي ،تفسير نموده است (رازي،
 )9 / 3 :1407بنابراين ،از نظر او شرچ صدر خلقشده در قلب انسان از سوي خدا همان علم به ترجيح
فعلي است كه به دنبالآ ميل به آن فعل در قلب حاصل ميشود كه به آن علم يا ميل داعي فعل گفته
ميشود .ضيق صدر نيز علم به عدم ترجيح فعلي است كه به دنبالآ نفرت از آن فعل حاصل ميشود
و به آن علم يا به آن نفرت داعي بر ترك گفته ميشود.
الزم به ذكر است كه اين داعي چون بدون واسطه از سوي خدا در انسان خلق ميشود ،مؤثر بودن
آن در انجام يا ترك فعل نسبتي با نفس انسان ندارد و اين امر ،هسته اصلي ديدگاه فخر رازي در
جبرگرايي اوست.
ن ته ديگر اين ه فخر رازي فعل بنده را مخلوق خدا ميداند (رازي)196 / 1 :1420 ،؛ اين ن ته به
اضافه اين ه چنانكه در سطور قبل گذشت از نظر وي قدرت بنده تأثير ايجادي در فعل ندارد ،به اضافه
اين ه شأن داعي نيز تأثيرگذاري به نحو ايجادي نيست ،نتيجهاش اين است كه فعل انسان مخلوق
مست يم خداست نه با واسطه داعي و قدرت؛ بل ه م ارنت اين دو با فعل از باب سنت الهي است كه
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فخر رازي ذيل آيه شريفه مورد بحث در تفسير كبير اين ديدگاه خويآ را ت رار نموده ،شرچ

هرگاه داعي بر يك فعل و قدرت از سوي خدا در يك انسان حاصل شوند ،خداوند قطعاً آن فعل را نيز
همچون دو عنصر ديگر ميآفريند .خالصه اين ه خدا در انسان سه چيز را بهصورت م ارن در انسان
ميآفريند ،داعي ،قدرت و فعل .بنابراين در حصول فعل براي نفس و روچ انسان جايي باقي نميماند و
اين يعني جبر.
نه مبدئيت فعل؛ زيرا نسبت اين قدرت به فعل و ترك مساوي است و آنچه موجب فعل ميشود اضافه
شدن داعي است .مؤيد اين ادعاي نگارندگان اين است كه وي در ديدگاههاي كالمي خود وجود قدرت
در عبد قبل از انجام فعل را ان ار نموده و تح ق قدرت را همره با فعل ميداند (رازي،)258 / 9 :1407 ،
ثانياً ،قدرت را عَرَض ميداند (رازي ،)238 :1414 ،كه معروض آن ،فعل است و طبيعي است كه عَرَض
نميتواند بر معروضآ ت دم داشته باشد و درنتيجه قدرت قبل از فعل موجود نيست (رازي:1411 ،
 ،)253درنتيجه قدرت تأثيري در ايجاد فعل ندارد.
فخر رازي در تفسير كبير بيان ميدارد كه ايمان و كفر از انسان حاصل نميشود مگر اين ه
داعي از سوي خدا در او ايجاد شود .الزمه اين تفسير اين است كه فعل انسان اعم از كفر و ايمان از
سوي خدا حاصل شود؛ برخالف اين ه وي تصريح به جبر نميكند اما الزمه كالمآ جبر است ،چنانكه
در بعضي از كتب كالمياش تصريح ميكند كه «انسان مضطري است در صورت اختيار»( .رازي،
)258 / 9 :1407
فخر رازي در ادامه تفسير آيه شريفه ،توضيح ميدهد كه خداوند اعالم ميدارد ،اگر از كسي ايمان
را بخواهد ،داعيهاي بر ايمان را در او قوي مينمايد و اگر از كسي كفر بخواهد داعيهاي كفر را در
او قوت ميبخشد و در ادامه اين تفسير ،با صراحت ،قرآن را مؤيد استدالل ع لي خويآ ميداند( .رازي،
)138 / 13 :1420
بنابراين ،از تفسير فخر رازي استنباط ميشود كه كفر و ايمان بنده به اراده خدا بستگي دارد نه به
خواست انسان.
 .2تفسير عالمه طباطبايي

از منظر عالمه طباطبايي ،آيه شريفه تفريع بر آيه  122همين سوره است (طباطبايي)141 / 4 :1427 ،
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از تبيين فخر رازي دو مطلب به دست ميآيد :ي م اين ه از نظر او قدرت همان وصف ام ان است،
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النَّاسِ» 1.خداي متعال در اين آيه زنده شدن انسان را به اعطاي نور ادراك كه باعث وسعت ديد
انسان ميشود تفسير نموده و سپس در آيه  ،125از اين نور ادراكي ،به شرچ صدر تعبير نموده است.
وي در تفسير الميزان ذيل آيه  ،125شرچ صدر را وسعت يافتن ظرفيت شناخت و آگاهي
در قلب ميداند كه بر اساس آن انساني كه به اين موهبت الهي مفتخر ميشود هر آنچه از معارف ح ه
الهي ميگردد .اما قلبي كه به ضيقصدر دچار شده ،معارف ح ه الهي در آن هضم نميشود و قدرت
تمييز حق از باطل را از دست ميدهد؛ (طباطبايي )341 / 7 :1371 ،بنابراين شرچ صدر پاداش هدايت
شدگان و ضيق صدر مجازات گمراه شدگان است.
از منظر عالمه طباطبايي اين اضالل الهي ،اضالل ابتدائي نيست ،بل ه مجازات بدكاران است و به
ِالَّ ْ
َ» ،اضالل را به بعد از فسق
ِين
ِق
الفاس
ِ إ
ِه
ُّ ب
ِل
همين دليل در آيه  26ب ره «ما يض

موكول كرده است( .همان )91 / 1 :از مجموع بيانات عالمه چنين نتيجه ميشود كه هريك از شرچ
صدر يا ضيق صدر پاداش يا مجازات پذيرش يا عدم پذيرش هدايت ابتدائي انسان است؛ چنانكه
صاحب تفسير مجمعالبيان صراحت اين شرچ صدر و ضيق صدر را ثواب و ع وبت الهي بر
ايمان و عدم ايمان بندگان از سوي خدا ميداند( .طبرسي)560 / 4 :1372 ،
چنانكه در تفسير فخر رازي در خصوص هدايت الهي گذشت ،وي هدايت و اضالل را منحصر در
خدا ميداند و آيه شريفه مورد بحث را مؤيد اين نظر خود ميداند .عالمه طباطبايي اين ديدگاه فخر
رازي را به چالآ كشيده ،سه اش ال وارد ميكند:
 .1اش ال اول اين است كه انتساب ايجاد يكچيز به خدا ازآنجهت كه براي ايجاد آن چيز ،اسبابي
را ايجاد نموده است ،منافاتي با انتساب آن چيز به آن اسباب ندارد؛ زيرا اگر انتساب آن چيز به آن
اسباب صحيح نباشد ،اساس و بنيان عليت ويران گشته و وجود هر چيزي را ميتوان به غير خدا نسبت
داد.
سپس عالمه نتيجه ميگيرد كه استناد هدايت و اضالل به خدا منافاتي با استناد آن به غير خدا ندارد.
 .2آنچه از بيان عالمه در اش ال دوم به دست ميآيد ،اين است كه آنچه خدا در خصوص هدايت
و اضالل بيان نمود ،شرچ صدر و ضيق صدر است و اين دو غير از اراده و كراهت يا به قول فخر رازي،
 .1آيا آنكس كه مرده بود و زندهاش كرده براي او نوري قرار داديم كه به كمك آن ميان مردم راه ميرود با كسي كه
صفت وي در ظلمات (بودن) است و از آن بيرون شدني نيست چگونه مثل هم توانند بود؟ ،بدينسان براي كساني كه
كافر شدهاند اعمالي كه ميكردهاند آرايآ يافته است.
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الهي كه بر آن عرضه شود ،جذب آن شده و اين قلب آماده تسليم در برابر اعت ادات و فرمانهاي حق

داعي است؛ زيرا برفرض اين ه شرچ صدر ميل به فعل و ضيق صدر نيز نفرت از فعل باشد ،تفسير شرچ
صدر و ضيق صدر به اراده و كراهت يا همان داعي نادرست است؛ زيرا ميل و نفرت الزمه اراده و
داعياند نه خود داعي؛ بنابراين ،تفسير شرچ صدر و ضيق صدر به داعي ،كاربست الزم بهجاي ملزوم
است.
بيان كيفيت و مراحل هدايت الهي است ،نه تبيين فاعليت ح ي ي هدايت و اضالل( .طباطبايي،
)344 / 7 :1371
نقد و اشكال كلي بر ادعاي فخر رازي بر نفي تأثير قدرت انسان

نقد  :1اگر قدرت محدثه تأثيري در فعل ندارد ،پس وجودش با عدمآ م ساوي ا ست؛ از طرف ديگر،
خالق آن نيز خدا اسئئت ،درنتيجه خلق اين قدرت از سئئوي خدا لغو خواهد بود ،حال آن ه خداوند منزه
است از آن ه كار لغو انجام دهد.
نقد  :2اگر قدرت انسان تأثيري در فعل ندارد ،پس چگونه فعل به انسان نسبت داده ميشود و
بهعنوان فاعل قادر ،مورد پاداش و ع وبت قرار ميگيرد؛ درحاليكه طبق اين فرض انسان ف ط محل
قدرت حادثه است.
نقد  :3چنانكه مالحظه ميشود از نظر فخر رازي قدرت انسان چيزي در حد صالحيت پذيرش
فاعليت خداست و منظور همان سالمت اعضا است كه صالحيت آن را دارد كه محل ايجاد و خلق فعل
بهوسيله خدا باشد؛ غيرازآن هرچه هست از ناحيه خدا بهصورت اضطراري و جبري است؛ چراكه داعيه
فعل از ناحيه خداست ،خود فعل هم مخلوق خداست ،حتي اين قدرت بيتأثير نيز از ناحيه خداي متعال
است ،پس براي انسان ن شي در مورد فعلآ باقي نميماند.
نتيجه

تفسير فخر رازي از قدرت انسان در آيه شريفه همسوي با ديدگاه كالمي وي در تأثير قدرت در افعال،
اين است كه اين قدرت تأثيري در افعال او ندارد و خواست انسان نيز از سوي خدا در او ايجاد ميشود.
در واقع خداوند همراه با خل ت قدرت و خواست انسان ،فعل بنده را نيز وجوب بخشيده ،ايجاد ميكند.
از نظر وي اراده يا به تعبير وي «داعي» نيز از سوي خدا در انسان خلق ميشود.
بر پايه تفسير وي در خصوص آيه شريفه ،خداوند در مورد گروهي از انسانها كفر را ميخواهد و
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 . 3آيه شريفه در م ام بيان اين نيست كه هدايت و اضالل از ناحيه خداست ،بل ه در م ام
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بهعنوان م دمه ،داعي بر كفر را ايجاد نموده كه در آيه شريفه از آن به ضيقصدر تعبير ميكند و در
مورد گروهي ديگر ايمان را اراده ميكند و بهعنوان م دمه ،داعي بر ايمان را در او ايجاد نموده كه در
آيه شريفه از آن به شرچ صدر تعبير مينمايد .در نمايي كلي ميتوان گفت كه ايمان و كفر در انسان
نه به مبدئيت قدرت و نه با مبدئيت داعي انسان حاصل ميشود ،بل ه داعي و قدرت هردو از سوي خدا
م ارن با آن دو ،خلق ميشود؛ بنابراين انسان صرفاً بستر خلق افعال از سوي خداست و ن شي بهعنوان
فاعل ندارد.
بنابراين در ديدگاه تفسيري و كالمي فخر رازي ارتباط فعل با نفس انسان به عنوان مبدأ فعل
من طع است و فعل با مبدئيت مست يم خدا حاصل ميشود و ديدگاه جبري وي من ح ميگردد .اما در
ديدگاه عالمه طباطبايي فعل ،با مبدئيت قدرت و همچنين اراده به عنوان آخرين جزء علت تامه حاصل
ميشود و بر همين اساس به نفس انسان استنادي ح ي ي دارد؛ اما اين امر با توجه به اين ه وجود
موجودات و آثار آنها قائم به خداست ،با استناد افعال به خدا در همسويي با توحيد افعالي ،منافاتي ندارد؛
پس همه افعال ضمن استناد به اسباب طبيعي خود ،به علت ح ي ي همه جهان كه خدا است نيز
استنادي ح ي ي دارد .از نظر وي آيه مورد بحث نيز نه تنها مؤيد ادعاي فخر رازي نيست ،بل ه با ادعاي
وي كامالً بيگانه است.
منابع و مآخذ
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قرآن كريم.
آمدي ،سيفالدين 1413 ،ق ،غاية المرام في علم الكالم،
ج  ،1بيروت ،دار الكتب العلمية.
ابنطاووس ،سيد 1411 ،ق ،منهج الدعوات و منهج
العبادات ،ج  ،1قم ،دار الذخائر.
ابنمنظور ،محمد بن مكرم 1414 ،ق ،لسان العرب ،ج
 15ـ  ،1بيروت ،دار الفكر ،چ .3
استرآبادي ،محمدجعفر ،1384 ،البراهين القاطعة في
شرح تجريد العقائد الساطعة ،قم ،مكتب األعَلم اإلسَلمي.
اشعري ،ابوالحسن 1412 ،ق ،اللمع في الرد علي أهل
الزيغ و البدع ،ج  ،1قاهره ،المكتبة األزهرية
للتراث.
دغيم ،سميح 1998 ،ق ،موسوعة مصطلحات علم الكالم
اإلسالمي ،ج  2و  ،1بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون.
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ايجاد شده و بر منوال سنت ثابت الهي ،فعل نيز مطابق با آن دو از سوي خدا در بستر وجودي انسان
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دغيم ،سميح 2001 ،ق ،مصطلحات اإلمام الفخر الرازي ،ج
 ،1بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون.
رازي ،فخرالدين محمد بن عمر 1407 ،ق ،المطالب
العالية من العلم اإللهي ،بيروت ،دار الكتاب العربي.
رازي ،فخرالدين محمد بن عمر 1411 ،ق ،المحصل ،ج
 ،1عمان ،دار الرازي.
رازي ،فخرالدين محمد بن عمر 1414 ،ق ،القضاء و القدر،
ج  ،1بيروت ،دار الكتاب العربي ،چ .2
رازي ،فخرالدين محمد بن عمر 1420 ،ق ،التفسير الكبير
 /مفاتيح الغيب ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،چ
.3
رازي ،فخرالدين محمد بن عمر 1986 ،ق ،األربعين في
أصول الدين ،ج  ،2قاهره ،مكتبة الكليات.
شهرستاني ،محمد بن عبد الكريم ،1364 ،الملل و النحل،
ج  ،2قم ،الشريف الرضي ،چ .3
صدر المتألهين ،محمد 1981 ،م ،الحكمة المتعالية في
االسفار العقلية االربعة ،بيروت ،دار احياء التراث
العربي ،چ .3
طباطبايي ،سيد محمدحسين ،1371 ،الميزان في تفسير
القرآن ،ج  20ـ  ،1قم ،اسماعيليان ،چ .2
طباطبايي ،سيد محمدحسين ،1386 ،نهاية الحكمة ،تصحيح
غَلمرضا فياضي ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني  ،چ .4
طباطبايي ،سيد محمدحسين 1402 ،ق ،نهايةالحكمة ،قم،
موسسه النشر االسَلمي ،چ .12
طباطبايي ،سيد محمدحسين 1427 ،ق ،تفسير البيان في
الموافقة بين الحديث و القرآن ،بيروت ،دار التعارف.
طباطبايي ،سيد محمدحسين ،مقاالت تأسيسية في الفكر
اإلسالمي ،ج  ،1بيروت ،موسسه امالقري ،چ .2
طبرسي ،احمد بن علي 1403 ،ق ،اإلحتجاج علي أهل اللجاج،
مشهد ،نشر مرتضي.
طريحي ،فخر الدين 1416 ،ق ،مجمع البحرين ،تهران،
مرتضوي ،چ .3
طوسي ،خواجه نصيرالدين محمد 1405 ،ق ،رسائل خواجه
نصيرالدين طوسي ،ج  ،1بيروت ،دار األضواء.
كفعمي ،ابراهيم بن علي عاملي ،1405 ،المصباح (جنة
األمان الواقية) ،ج  ،1قم ،دار الرضي ،چ .2
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ـ مجلسي ،محمدباقر ،1404 ،مرآة العقول في شرح أخبار آل
الرسول  ،تهران ،دار الكتب اإلسَلمية ،چ .2
ـ مجلسي ،محمدباقر ،1403،بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار
األئمة األطهار  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،چ
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.2
ـ مظفر ،محمدحسين ،1422 ،دالئل الصدق ،ج  6ـ  ،1قم،
مؤسسة آلالبيت .
ـ مفيد ،محمد بن محمد 1413 ،ق ،أوائل المقاالت في المذاهب
و المختارات ،ج  ،1قم ،المؤتمر العالمي للشيخ
المفيد.

