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 دهیچک
 » اعمـال خلق  « او در مورد     ۀیّ اثبات نظر  ي برا ي فخر راز  ۀن ادلّ یتر  مهم ن مقاله ابتدا  یدر ا 

ار و یـ  ضـرورت اخت  ردّي بـرا ي کـه و يلیهر سه دل . قرار گرفته است   يمورد نقد و بررس   
ـ  اثبات نظر  ي که برا  يلیزده دل یتمام س  رده اسـت، ابطـال     ش اقامـه کـ    ی خـو  »کـسب « ۀیّ

است، مـورد نقـد و        مذکور ارائه داده   ۀیّه به نظر   که او با توجّ    يرهاییسپس تفس . اند شده
 ه، بـرخالف  یّن نظر یر ا ی تحت تأث  ي که و  ياتی آ همۀ ،ن منظور یبه ا . اند  قرار گرفته  يبررس
ـ      يآور ر کرده است، جمع   ی تفس ي ظاهر يمعنا  يات، معنـا یـ ر آ یه بـه سـا     شده و بـا توجّ
ن و  یّ او معـ   يهـا  ت و سقم برداشـت     صحّ  و ات،یشأن نزول آ   و متبادر از الفاظ و     يظاهر

ر یتحـت تـأث    ي فخر راز  ی که یها برداشت ک از یچ  یجه به دست آمده است که ه      ین نت یا
 .ستیح نی، صح داشتهات قرآنی از آۀ خلق اعمالیّنظر

 
 ، ارادهيه االياعمال، تسلسل، علم ازل کسب، خلق :ها واژهدیکل

 
 لهسئطرح م. ١
ر و ین مسائل علم تفسیتر ات قرآن از مهمیاز آ ر در برداشت او مفسّيها دانسته شیر پ یتأث

 خود به   ي کالم يها  دانسته شی، با پ  ي اشعر يم به عنوان متکلّ   يراز فخر .ک است یهرمنوت
 ن مـسائل  یتـر  مین و قدیتر ار از مهمی جبر و اختمسئلۀات قرآن پرداخته است و   یر آ یتفس
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 .علم کالم است
 نیـ  در اي فخـر راز ي کالمـ ا آراییـ  اسـت کـه آ  سـؤال ن یافتن پاسخ این مقاله به دنبال    یا
 . ارائه داده است، قابل قبول استن آرایر ای که او تحت تأثيریا تفاسیح است و آینه صحیزم

 يض معتزله و جبـر اشـاعره نـشود، سـع          یکه گرفتار اشکاالت تفو    نی ا ي برا يفخر راز 
ده است،   به دست دا   »کسب« ۀیّ که از نظر   يریند و با تفس   ی را برگز  يا انهیکرده است راه م   

در . تالش کرده است هم بنده را فاعل بداند و هم افعال بنده را به خداونـد نـسبت دهـد                   
در بخـش  .  معلـوم شـده اسـت   يق بودن تالش و او، ناموفّۀیّ نظرهّ ادلّ ين مقاله با بررس   یا

ـ صرف نظر از بطالن آن نظر     ) ه مذکور ینظرر  یتحت تأث ( او   يها  داشتن مقاله بر  یدوم ا  ه، یّ
 .است  قرار گرفتهيمورد نقد و بررس

 
 اعمال در مورد خلق ي فخر رازۀیّ نظر.٢

ـ به عنوان نظر  (ش را   ی، نظر خو  اعره کسب اش  ۀیّار و نظر  ی در مورد جبر و اخت     يفخر راز  ۀ یّ
.  واجـب اسـت    ي قدرت وداع   مجموع ه دنبال ق فعل ب  تحقّ  که کند  يان م یگونه ب  نیا) سوم

 . صادر شود و ممکن است صادر نشود   ر که قادر است ممکن است فعل از او        قادر از آن نظ   
ح یجتـر     از دو طـرف    يکـ یکه  ، محال است    کتر    نسبت به انجام و    ين تساو یه به ا  با توجّ 

 بـه   ينضمام داع پس از ا  .  انجام فعل اضافه شود    يزه برا ی و انگ  يکه داع  ، مگر آن  داده شود 
 همـان  ي قـدرت و داعـ  مجمـوع . شود ي ميابد و وقوع آن ضرور   ی يان م فعل رجح ،  قدرت

 ).٣٣، القدر القضا و، يراز: ـ نک(است » کسب«
 نـسبت   ين قدرت را تـساو    امر متکلّ ی همانند سا  ي، فخر راز  شود يکه مشاهده م   چنان

ـ        يقادر فاعل  (.داند  مي کتر   فاعل به فعل و     يک مـساو تـر   ه فعـل و   است کـه نـسبت او ب
 هرگـاه نـافع     .قات اسـت  ی و صارف از تـصد     ي داع :دیگو  مي يف داع یو در مورد تعر    ).باشد

 و بـرعکس، در صـورت       ،شود  مي  حاصل ي، به انجام آن فعل داع     ق شود ی تصد يبودن امر 
د یـ آ  مـي  شود، بـه وجـود      مي دهیمک آن که صارف نا    تر    بر ياعتقاد به مضر بودن آن، داع     

 ).٣/١٣ ،هیالمطالب العال ،يراز: نکـ (
 واضح است که مـراد او از        رات،داند، نه تصوّ    مي قاتی را از تصد   ي داع ي فخر راز  اگرچه

ـ نظر: دیـ افزا  مـي ي و.ودشـ   مـي ده حاصلی به فاقِی است که به دنبال تصد   يلی، م يداع  ۀیّ
 و  نیّل به انجام فعل معـ     یزه و م  یانگ(ن  یّ مع ين است که مجموع قدرت و داع      یامختار ما   

  تنهـا خداونـد    ي قدرت و داع   جادکنندۀیا که ا  ج مستلزم حصول فعل است و از آن      ) خاصّ
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 در  ي افعـال اراد   ،نیابنـابر ). ٧٣،  همان( است   يه اال متعال است، افعال بندگان به قضای     
ـ    قتاً  ین نظر عبد حق   ی بنده است و از ا     ياثر قدرت و داع     چـون قـدرت و      يفاعل اسـت، ول

گـر،  ی بـه عبـارت د     . اسـت  يه است، صدور فعل از بنـده جبـر        جاد کرد ی را خداوند ا   يداع
 را  ياریجاد آن دو، فعل اخت    ی ا لۀیکند و به وس     مي جادی را در بنده ا    يخداوند قدرت و داع   

 ي فخر راز  . است ي ضرور يق قدرت و داع   ق فعل به دنبال تحقّ    را تحقّ یبخشد، ز   مي قتحقّ
: نکـ  (دهد    مي ن نسبت یالحرم به امام  آن را  نامد و   مي »کسب« ۀیّ مختار خود را نظر    ۀیّنظر
 ).٧٩ـ٤/٧٨ ر،یرالکبیالتفس، يراز

 
 اریردّ ضرورت اخت .٣

 را  يابـد کـه اگـر بخواهـد کـار         ی  مي رههرکس بالضرو «ن سخن که    ی در مقابل ا   يفخر راز 
 : کند  مياستدالل» دهد  نميدهد و اگر نخواهد، انجام  ميانجام انجام دهد،

 از دانشمندان کامالًَ مخالف     يرا گروه یز  است، ف نظر همۀ علما   ن سخن خال  یا: ل اول یدلـ  ١
ـ  اثبـات نظر   يارنـد بـرا   یگر که قائل بـه اخت     ی د يا اند و دسته    بودن افعال انسان   ياریاخت  خـود   ۀیّ

کـه  دانـد و محـال اسـت         ي نمـ  ي و ضرور  يهیار را بد  ی وجود اخت   کس چی لذا ه  .اند کرده استدالل
 ).٢٤٤ ،القدر القضاء و، يراز: نکـ (داده باشند  نظر يهیک امر بدی خالف همۀ علما
، ستیـ ار ن یبودن اخت ن يهیل بر بد  یاند، دل  ار شده ی منکر اخت  يکه گروه  نیا: ل اول یلنقد د 

ان اصـل  ی انکار کنند، چنانکـه سوفـسطائ      يا هعدّز  یات را ن  یهین بد یتر  يهیرا ممکن است بد   یز
ل بـر   یـ ز دل یـ ار ن یـ ن بـه اخت   سـتدالل قـائال   ا. اند  است، انکار کرده   يهی بد يت را که امر   یّواقع
 ي وجـوه  يهیه بر امر بد   ی به عنوان تنب   يهی از مسائل بد   ياریرا در بس  یست، ز یبودن ن ن يهیبد

 کـه اسـتحالۀ   اند    از فالسفه گفته   ي عدم تکرار وجود، برخ    مسئلۀ مثال، در    ي برا .شود  مي ذکر
 .اند ابطال آن ذکر کرده ي براين حال وجوهی است و در عيهیآن بد
 را اراده کند، آن کار      يابد که اگر کار   ی  مي کسم هر یریبر فرض که بپذ   : ل دوم ی دل ـ٢

م کـه خـود     یریم بپـذ  یتـوان  يدهد، مسلماً نم   ينجام نم دهد و اگر اراده نکند، ا       مي انجامرا  
 گر اراده کردن را اراده کند،     ست که ا  ین ن ی چن يعنیابسته باشد؛    انسان و  ز به ارادۀ  یاراده ن 

 ز منـوط بـه ارادۀ  یـ را اگر اراده نی نشود، زي شود و اگر اراده نکند، ناشيه از او ناش   آن اراد 
 هـا    خواهد بود و تسلسل اراده     يگری د ي قبل ز وابسته به ارادۀ   ی ن ي قبل  باشد، آن ارادۀ   يقبل

 صدور فعل   ق اراده ست و بعد از تحقّ    ی ن يارادق اراده در انسان      تحقّ ،نیابنابر. دیآ  مي الزم
 ،يراز: نکــ   (اده  ب فعل بـر ار    تّتر ار انسان است و نه    ی نه اراده در اخت    يعنی؛   است يضرور

 .)٥١٨ـ٢/٥١٧، ةیالمباحث المشرق
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ـ  یانسان نسبت به اراده فاعل بالقصد ن      : ل دوم ینقد دل   ي نفـ يان بـه معنـ    یـ  ا يست، ول

مختـار منحـصر بـه فاعـل بالقـصد      گر، فاعـل  ی به عبارت د .باشد ي بودن اراده نم   ياریاخت
 صـدور   ، گرچـه  ند مختار يها  ز فاعل یه ن ی و فاعل بالعنا   ،، فاعل بالرضا  يفاعل بالتجلّ . ستین

ست یـ  الزم ن   اراده کردن  ي انسان برا  که  ، با آن  نیابنابر. ستیها منوط به اراده ن     فعل از آن  
اختیاري    صدور اراده از انسان کامالً       ،قبالً اراده کند اراده کردن را تا اراده از او صادر شود           

اراده کردن و   . تواند اراده کند و یا اراده نکند        مي یابد که   مي  و انسان با علم حضوري     است
  و یا مجبـور باشـد،      انسان بدون این که مضطرّ    . یا اراده نکردن به دست خود انسان است       

 .تواند تصمیم بگیرد و یا منصرف شود مي
ـ    بـق ارادۀ   ط يعا کرد که افعال اراد    توان ادّ   نمي نیش از ا  یب: ل سوم ی دل ـ٣  ق مـا تحقّ
 در  يکه فعل اراد   نیا ا اراده معلوم است، امّ    ق قدرت و   با تحقّ  يمقارنت فعل اراد  . ابندی مي

ـ       را ممکن است آن   ی ز .ستی معلوم ن  اثر اراده و قدرت باشد     ق فعـل   چه در واقع سـبب تحقّ
 القـضاء و ، يراز: نکــ   ( اراده و قـدرت اسـت         باشد که همواره مقارن بـا      ي امر  است ياراد

 ).٢٤٤، القدر
ست اثبات شـود کـه تـا        ین الزم ن  یش از ا  یار انسان ب  ی اثبات اخت  يبرا: ل سوم ینقد دل 

ـ       نی ا .شود  نمي  از او صادر   ياریانسان اراده نکند، افعال اخت     ق فعـل   که خـود اراده در تحقّ
خـواه خـود اراده     . ستیـ  اراده اسـت، مهـم ن       که همواره الزمۀ   يا امر یر است و    ثّ مؤ ياراد

 فعـل صـادر      باشد و خواه الزمـۀ اراده، در هـر حـال بـدون اراده              يق فعل اراد  سبب تحقّ 
 ي فعلـ  ياریـ اختریفعـل غ  .  اسـت  ي بودن آن فعل کاف    ياری اخت ين برا ینخواهد شد و هم   

 .آن فعل از او صادر شود راده نکند،است که خواه انسان اراده کند و خواه ا
 

 ها نقد آناعمال و  در مورد خلق ي فخر رازۀیّ نظرۀ ادلّ.٤
هـا مـورد    ن آنیتر  ذکر کرده است که مهم     يد متعدّ ۀ خود ادلّ  ۀیّ اثبات نظر  ي برا يرازفخر
 :ردیگ  مي قراريبررس
ا قـادر   یست و   یک آن فعل قادر ن    تر  ا بر ی ياریبنده در وقت انجام فعل اخت     : لل اوّ یدل
ا یـ   وانجـام دهـد    بتوانـد    يعنـ ی ؛ و اگر قادر باشد،    دیآ  مي اگر قادر نباشد، جبر الزم    . است

ـ       ی کتـر    گر نسبت فاعل به فعـل و      یانجام ندهد و به عبارت د      ه بـه   کـسان باشـد، بـا توجّ
. ح خواهد بـود ازمند به مرجّیح محال است، انجام دادن آن فعل نح بدون مرجّ  یجتر  که نیا

 ، اگر از بنده باشـد      .ا نه از بنده است و نه از خدا        یا از خدا و     یا از بنده است و      یح  آن مرجّ 
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ن یـ  از بنده گفتـه شـد، در مـورد صـدور ا            ياریصدور فعل اخت    که درمورد  يتمام سخنان 
رجحـان    اگر از خدا باشـد،     .جه تسلسل الزم خواهد آمد    یشود و در نت     مي ح از او تکرار   مرجّ

 اگـر بـه حـدّ     . رسـد   نمـي   وجـوب  ا به حدّ  یو  رسد    مي  وجوب ا به حدّ  یح  حاصل از آن مرجّ   
باشـد فعـل ممتنـع اسـت و هرگـاه           ح ن را هرگاه آن مرجّ   ید، ز یآ  مي وجوب برسد، جبر الزم   

ـ  ي وجوب نرسد، ناچار بـرا     اگر به حدّ  .  واجب است  باشد ازمنـد بـه انـضمام      یق فعـل ن    تحقّ
 و   نبـوده  ح تامّ  مرجّ  که از طرف خدا بوده است      يحشود مرجّ   مي معلوم ح خواهد بود و   مرجّ

عـالوه بـر آن، تمـام       . ام اسـت  ح تـ  ن است که مـرجّ    یرا فرض بر ا   ی ز ف فرض است؛  ن خال یا
ـ    يحـ  که از طرف خدا بوده است و مرجّ        يح در مورد مجموع مرجّ    يسخنان قبل  ه آن   کـه ب

 وجـوب برسـد،   رجحان حاصل از آن مجموعه اگر به حـدّ : شود  مي شده است، تکرار   منضمّ
 خواهد بود و تسلـسل      يگریح د مرجّازمند به   ی ن  وجوب نرسد  د و اگر به حدّ    یآ  مي جبر الزم 

ن صورت مستلزم اثـر بـدون       ی نه از بنده، ا     و ح نه از خدا باشد     مرجّ اگر حدوثِ . دیآ  مي زمال
 ).٢٢٠ـ١/٢١٨، نیالبراه، يراز: نکـ ( خواهد شد  صانع منجرّيو به نفر است ثّمؤ

 يق آن فراهم باشد و حتّط تحقّی که تمام شراي در صورتياریفعل اخت: لل اوّینقد دل
ـ   ۀت تامّ ده کرده باشد، چون علّ    فاعل انجام آن کار را ارا      ضـرورت   ق شـده اسـت،     آن محقّ

 ن ضرورت و عدم قدرت بـر ی ا ي ول .ستیک آن فعل ن   تر   گر فاعل قادر بر   ید کند و   مي دایپ
انجـام   که فاعـل     يدر صورت .  از اراده  ي است ناش  يرا ضرورت یشود، ز   نمي ک موجب جبر  تر  

ـ زم جهت تحقّط الیر شرایلو تمام سا  و،فعل را اراده نکرده باشد    ق باشـد،  ق آن فعل محقّ
. ابدیق   فاعل است تا تحقّ    ازمند به ارادۀ  ی و ن   ممکن خواهد بود   ين فاعل یصدور فعل از چن   

 ي قبل  تحقق اراده به ارادۀ    يرا برا یشود، ز   نمي  مستلزم تسلسل  ي ول ن اراده از بنده است    یا
ن معنـا   یقصد است به ا    فاعل بال  ياری انسان نسبت به افعال اخت     که   این حیتوض .ستیاز ن ین

 فاعـل    نسبت بـه اراده    يشود، ول   نمي  را، آن فعل از او صادر      يکه تا قصد و اراده نکند فعل      
 ي قبلـ  ازمند بـه ارادۀ   یکه ن  نیشود بدون ا    مي ي اراده از انسان متجلّ    يعنی است؛   ٢يبالتجلّ
ا منـصرف    و یـ   میریگب يم به انجام کار   ی تصم توانیم  مي کهم  یابی  مي يبا علم حضور  . باشد
کـه   چنـان . ستیـ  مـسبوق بـه اراده ن  ي ول  است ياری پس صدور اراده از انسان اخت      ؛شویم

 .ستیگذشت، فاعل مختار منحصر به فاعل بالقصد ن
. الوجـود بالـذات    ا ممکـن  یـ الوجـود بالـذات اسـت و         ا واجب ی يهر موجود : ل دوم یدل
ـ يمام ماسو الوجود بالذات منحصر در خداوند است و ممکن الوجود شامل ت           واجب ، از ه اللّ

                                                                                                                   
توانید به نهایه الحکمه عالمه طباطبائي مرحله هشتم   مي براي تعریف فاعل بالتجلي و تفاوت آن با فاعل بالقصد.١

 .فصل هفتم مراجعه کنید
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توانـد    نمـي  رر اسـت و آن مـؤثّ      ازمند به مؤثّ  ین الوجود ممکن .شود مي ال بندگان  افع جمله
 تمـام ممکنـات کـه شـامل       ،نی بنابرا .ازمند است یالوجود ن  را ممکن یالوجود باشد، ز   ممکن

فته اگر گ . شود  مي يالوجود بالذات منته    به واجب  يا رهیشود در زنج    مي زیافعال بندگان ن  
ن دو را  یـ شـود و ا     مـي  جـاد ی قـائم بـه او ا      يِ فعل بنـده بـه سـبب قـدرت و داعـ            ود که ش

اسـتناد  . ن فعل بنده با واسطه به واجب مـستند اسـت          یکند، بنابرا   مي جادیالوجود ا  واجب
 در جـواب  . شـود   نمـي  فعل به واجب چون با واسطه است، مانع از استناد فعـل بـه بنـده               

ها وقوع  ق آنشود و با عدم تحقّ    مي قحقّ، فعل ضرورتاً م   ياعق قدرت و د   تحقّبا  : میگوئ مي
 جاد کند، فعـل از او صـادر       ین دو را در بنده ا     ی هرگاه خداوند ا   ،نیبنابرا. فعل ممتنع است  

المطالـب  ،  يراز: نکــ   ( صدور فعل از بنده محـال خواهـد بـود            جاد نکند یشود و اگر ا    مي
 ).٣٤ـ٩/٣٣، ةیالعال

 يالوجود بالذات منته  به واجبيا رهی در زنجياریافعال اخت بدون شک: ل دومینقد دل
را ممکن اسـت فاعـل      یست، ز یمستلزم جبر ن  الوجود    به واجب  ها   استناد آن  يد، ول نشو مي

ـ ت تر علّی انسان جزء اخارادۀ. باشدها انسان مختار  مباشر آن   اسـت و  ياریـ  فعـل اخت ۀامّ
ست که انسان چه بخواهد و چه       ین ن ی چن . است ار تامّ یت و اخت  یصدور آن از انسان با رضا     

م گـرفتن   یم کـه در تـصم     یابیـ   مي يبا علم حضور  . ردی بگ يم به انجام کار   ینخواهد، تصم 
 به اراده فاعل مختار است  نسبتگر انسانیم و به عبارت دی مختاري انجام فعل خاصّيبرا

ب انـسان   خداوند به سـب   . ستی بودن اراده مستلزم تسلسل ن     ياریکه گذشت، اخت   و چنان 
که بدون   نیر است، نه ا   یجه فاعل بالتسخ  یسازد و در نت     مي ق را محقّ  ياریمختار فعل اخت  

د و بنده چه بخواهد و چه جاد کنی را در او اي انجام فعل خاصّار بنده، ارادۀیت و اختیرضا
 .نخواهد مجبور باشد آن فعل را اراده کند

 ي به سو  ،چه بخواهد و چه نخواهد    ق کند،   ی تصد ي فعل دۀیاگر انسان به فا   : ل سوم یدل
در . شتر اسـت یـ د بیـ ات آن فعل از آن فوا     که بفهمد مضرّ   نی مگر ا  ،کند  مي دایل پ یآن تما 

 بداند، از    را مضرّ  ين اگر کار  یهمچن.  نخواهد ماند  ي باق گری د دهیق به فا  ی تصد ،ن صورت یا
شتر یـ ر آن ب اسـت کـه از ضـر   يدی فوايکه بفهمد آن کار دارا نیشود مگر ا  مي متنفر آن

هرگاه انسان  .  محسوب نخواهد کرد   گر آن کار را در مجموع مضرّ      ی د ،ن صورت یدر ا . است
کنـد و    مـي  داشته با شد، بالضروره آن فعل را اراده        ي به انجام کار   ي و طلب کامل   ل تامّ یم

 بـه دنبـال     ياریـ خالصه، فعـل اخت    . است ي و ضرور  يز قطع یق فعل به دنبال اراده ن     تحقّ
ـ  .شود  ميده حاصلی به فاقِی تصد به دنبالل تامّی و م،ل تامّیه به دنبال م اراد اراده، ب ترتّ

 خـارج از    يز به امور  یده ن یق به فا  یتصد. ار است ی و بدون اخت   يگر ضرور یکدین امور بر    یا
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ار بـه  یـ  و بـدون اخت يفـاق  مثال، چشم انـسان بـه طـور اتّ   ي برا.ار بنده مستند است یاخت
ا یـ  و يویـ د دنیـ اد فوایـ جه بـه  یشنود و در نت  مي راياو صدائا گوش یافتد و    مي يا ءيش

 ).٥٥ـ٥٤ ،القضاء و القدر، يراز: نکـ (افتد   مي آنياخرو
  مثـال، انـسان    ي بـرا  .ه به معلومات خـود مختـار اسـت        انسان در توجّ  : ل سوم ینقد دل 

ـ توانـد ت   مـي او.  اسـت  ي اخرو يها   و عذاب  يویذ دن ی لذا ي دارا داند که انجام گناه    مي ه وجّ
 را بـه دنبـال      يذیـ  که آن گناه چه لذا     ر کند  و تصوّ   معطوف سازد  يویذ دن یخود را به لذا   

ـ      ارادۀ جـه ی و در نت   ،لی م ذْیاد به لذا  یه ز در اثر توجّ  . دارد . شـود   مـي ق آن فعـل در او محقّ
 ي ناشـ  يها   آن فعل برگرداند و عذاب     يه خود را به عواقب اخرو     تواند توجّ   مي ن او یهمچن

 يهـا   و عـذاب يویـ ذ دنیـ لذا. ر گرددجه از آن فعل متنفّیر کند و در نت    ا تصوّ از آن فعل ر   
ک یـ گناه هر دو از معلومات انسان است و انسان کامالً مختار است که بـه کـدام                   ياخرو
 .شدیاندیه کند و در آن بتوجّ

 هـا    سـبب آن   جادکننـدۀ یا ا یـ  افعـال بنـدگان و       جادکنندۀیاگر خداوند ا  : ل چهارم یدل
 ،گـر یاز طـرف د   . علم داشته باشد   ها   به آن  ق آن افعال   قبل از تحقّ    که ال است نباشد، مح 

شود کـه خداونـد       مي جهی نت ،نیرابناب. ع علم دارد  یم که خداوند از ازل به تمام وقا       یدان مي
 ).٩/٥٧ ،ةیالمطالب العال، يراز: نکـ  (ستها ن آبِ موجِدِا موجِید افعال بندگان و موجِ

ـ       جادکنندۀیند ا خداو: ل چهارم ینقد دل   انـسان    بـه واسـطۀ    ي افعال بنـدگان اسـت، ول
را داده اسـت و  ر امکانات یده است و به او قدرت و اراده و سا     یخداوند انسان را آفر   . مختار

انـسان چـون   . دهد  مي را انجام  ياری افعال اخت  ، به کمک خداوند   ي خود، ول  انسان به ارادۀ  
 .ستی از او نک لحظه مستقلّیاست و ازمند یمخلوق خداست، هر لحظه به خالق خود ن

ن فعـل از بنـده صـادر        ی ا توان گفت که    نمي  صادر شود،  ياگر از بنده فعل   : ل پنجم یدل
را یـ  ز ت،یـ نها ين طور تا ب   ی از او صادر شده است و هم       يگری قبالً فعل د   ، چون شده است 

ود کـه بـه    شـ ي منته يلد به فعل اوّ   ین افعال بنده با   یبنابرا. ن امر مستلزم تسلسل است    یا
ـ           یلن اوّ یصدور ا . ستی ن يگری فعل د  واسطۀ صاف ذات او بـه     ن فعـل از بنـده بـه خـاطر اتّ
 ياتیّذات بنده همراه با تمام صفات و خـصوص        . جاد کرده است  ی است که خداوند ا    يصفات

 ياگر کاف . ستی ن يا کاف ی است و    ي صدور فعل کاف   يا برا یرند،  ؤثّکه در صدور فعل از او م      
ـ ر در فاعل  را خداوند ذات بنده و تمام امـور مـؤثّ         ید، ز یآ مي باشد، جبر الزم    ت او را خلـق    یّ

 نباشـد و    ياگر کـاف  . شود  مي قن مجموعه، فعل بالضروره محقّ    یکند و به دنبال خلق ا      مي
  باشد، آن امر محال استيگریمه شدن امر د یگر صدور فعل مشروط به ضم     یبه عبارت د  
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ن فعل اسـت، لـذا ناچـار آن امـر فعـل      یل بر سر اوّرا بحثی از افعال بنده باشد، ز     ي فعل که

 صـدور   ه دنبال فعل مذکور از طرف خداونـد       را ب ید، ز یآ  مي جه جبر الزم  یخداست و در نت   
 صـدور فعـل از    ر صورت عدم آن فعل از طـرف خداونـد         شود و د    مي يفعل از بنده ضرور   

 ).٧١، القضاء و القدر، يراز: نکـ (ممتنع خواهد بود بنده 
 شـدن اراده از اوسـت؛       ي از بنده به خـاطر ناشـ       ياریصدور فعل اخت  :  پنجم لینقد دل 

راده از  که گذشت صـدور ا      فعل از او صادر شده است و چنان         چون اراده کرده است    يعنی
 ار از انـسان صـادر   یـ ت و اخت  یست، بلکه اراده بـا رضـا      ی اراده ن  انسان به خاطر صدور ارادۀ    

صدور اراده  . ستی فاعل بالقصد ن   تار است، گرچه   به اراده فاعل مخ    شود و انسان نسبت    مي
 کـه  ياتیّ و نـه بـه خـاطر صـفات و خـصوص      انسان اسـت   ي قبل  نه به خاطر ارادۀ    از انسان 

جاد کرده است و نه به خاطر فعل خـدا، بلکـه انـسان نـسبت بـه اراده                   یخداوند در بنده ا   
ست کـه بـه دنبـال       یـ نن  یچنـ . شود  مي يار از او متجلّ   یبا اخت اراده   است و    يفاعل بالتجلّ 

ـ           از طرف خداوند   يجاد امور یا  را اراده   ي انسان چه بخواهد و چه نخواهد، انجام فعل خاصّ
 نداشته باشـد، اراده      صدور اراده از انسان ذاتي نیست و تا انسان به صدور اراده حبّ             .کند

کیف  غیر از شوق است، زیرا شوق      ر این نکته الزم است که حبّ      تذکّ. شود  نمي از او صادر  
 بـه  کـه حـبّ   رد و حـال آن گیـ   ميقنفساني است و همواره به کمالي که مفقود است تعلّ   

 ي در مورد خداوند هم صادق اسـت و بـراي مثـال            گیرد و حتّ    مي قکمال موجود هم تعلّ   
 . به ذات خویش داردخداوند حبّ  :توان گفت مي

 که وجود آن    يالوجود بدون سبب   الوجود است و ممکن    افعال انسان ممکن  : ل ششم یدل
 هرگاه اسباب افعال انسان حاصـل شـود،         ،نیبنابرا. شود  نمي  موجود ممکن را واجب کند   

اسـباب مـذکور اگـر    . ابد و هرگاه حاصل نشود، ممتنع خواهد بـود ی  مي آن افعال ضرورت  
الوجـود    بـه واجـب    يا رهیـ د، لذا افعال انسان در زنج     یآ  مي  تسلسل الزم  افعال انسان باشد  

 شود و انسان مضطرّ    مي  واقع يهگر به قضا و قدر اال     یشود و به عبارت د      مي يبالذات منته 
  ).٥١٧ـ٢/٥١٦، ةیالمباحث المشرق، يراز: نکـ (و مجبور است 

 ي اوست که از افعال نفسان      انسان ارادۀ  ياری از اسباب افعال اخت    يکی :ل ششم ینقد دل 
  افعال انـسان حتّـی     .ستین امر مستلزم تسلسل ن    یکه گذشت ا   شود و چنان    مي محسوب

بـه واسـطۀ    را  ید، ز یآ  نمي جبر الزم شود،   يالوجود بالذات منته   به واجب  يا رهی در زنج  اگر
 . شود  مييالوجود منته انسان مختار به واجب

د همـان   یـ  با علم داشته است، لذا بندگان    خداوند از ازل به افعال بندگان       : ل هفتم یدل
  علم خداوند مطابق با واقع      د وگرنه ناست، انجام ده   خداوند   يزل علم ا  ق را که متعلَّ   يافعال

 

  .)٥٩ـ٥٧، القضاء و القدر، يراز: نکـ (نخواهد بود 
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ن یق گرفتـه اسـت و چنـ        بنده تعلّ  ياری خداوند به فعل اخت    يعلم ازل : ل هفتم ینقد دل 
 ياریرا اگر فعل اخت   یکند، ز   مي تیار را تقو  یشود، بلکه اخت    نمي  جبر  نه تنها موجب   يعمل
ن بحث چون به طور مبـسوط در کتـب          یا. شد، علم خداوند مطابق با واقع نخواهد بود       نبا
 .شود  ميتین مقدار کفای مطرح شده است، به هميد مطهریشه

 يالوجود است و خداوند بر هـر امـر ممکنـ            انسان ممکن  ياریافعال اخت : ل هشتم یدل
انـسان از سـه حـال خـارج      افعـال   .  خداوند بر افعال انسان قادر است      ،نیبنابرا .قادر است 

ک از دو   یـ چ  ی بـه هـ    ـ٢. شود و هم به قدرت خدا       مي  هم به قدرت انسان واقع     ـ١: ستین
چون هـر سـه حالـت محـال         . شود  مي  از دو قدرت واقع    يکی به   ـ٣. شود  نمي قدرت واقع 

، يراز: نکــ   (ست  یـ ش ن ی خـو  ياریـ افعـال اخت   م کـه انـسان فاعـل      یریگ  مي جهی نت است،
 . )١/٢٢٢، نیالبراه

ـ یـ گ  مـي ط هر دو قدرت انجام  توسّ ياریاختافعال  : ل هشتم ینقد دل   در طـول  يرد، ول
 توسط دو قدرت در عـرض هـم     ک فعل خاصّ  ین است که    یچه محال است، ا    آن. گریکدی

ـ    محـال اسـت،      يه بر معلول واحد شخص    ت تامّ توارد دو علّ  . دیبه وجود آ   ک یـ ق  امـا تحقّ
 . نداردي مانعگریکدیت در طول ن علّیط چندمعلول توسّ

 ا مـراد هـر دو حاصـل       ی،   را بخواهد و بنده سکون آن را       ياگر خداوند حرکت جسم   : ل نهم یدل
چون هـر سـه حالـت       . شود  مي  حاصل يکیا مراد   یشود و     نمي چ کدام حاصل  یا مراد ه  یشود و    مي

 ). ٢٢٣ـ٢٢٢همان، (ست یش قادر نیم که بنده بر افعال خویریگ  ميجهیمحال است، نت
ز قدرت بنده و خدا در عرض هم فـرض شـده اسـت و حـال                 یل ن ین دل یدر ا : ل نهم ینقد دل 

تعـارض دو اراده    . دهـد   مـي   انسان را انجام   ياری انسان مختار افعال اخت    لۀیکه خداوند به وس    آن
 .گر باشند، تعارض فرض نداردیکدی اگر در طول . است که در عرض هم باشنديتدر صور
ـ  یـ ش باشـد، با   ی خو ياری افعال اخت  ۀجادکنندیاگر بنده ا  : ل دهم یدل ـ ه جزئ د ب ات آن  یّ

پـس   .ش علـم نـدارد    یات افعـال خـو    یّکه انسان به جزئ     و حال آن   ،افعال علم داشته باشد   
 ).٩/٨٤، ةیالمطالب العال، يراز: نکـ . (ستیم که فاعل آن افعال نیریگ  ميجهینت

 کـه بتوانـد آن      ي به طـور   ش علم داشته باشد،   ی خو د به فعل  یفاعل با : ل دهم ینقد دل 
ن مقدار علم بـا     یا.  قصد کند  شود صادر   ي از و   که ممکن است   ين تمام افعال  یفعل را از ب   

ـ جزئ نـدارد کـه      يشود و لزوم    مي قبه فعل محقّ   يق علم اجمال  تحقّ ش را  یات فعـل خـو    یّ
خواهد   مي  را که مقدور اوست    يک از افعال  ی است که اجماالً بداند کدام       يفاعل کاف . بداند

ـ ين مقدار علم اجمالیش ایبه فعل خو  مختار   يها  تمام فاعل . هدانجام د   د، گرچـه  را دارن
 .ات فعل علم نداشته باشندیّبه جزئ
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چـه بنـده     ر از آن  یـ د غ یـ ش باشد، با  ی خو ياریاگر بنده فاعل افعال اخت    : ازدهمیل  یدل

 از مـوارد خـالف مـراد        يکه در برخ   ق نشود و حال آن     محقّ يگریاراده کرده است، فعل د    
ح یتوضـ . ستیـ ش ن یشود که بنـده فاعـل افعـال خـو           مي پس معلوم . شود  مي واقعفاعل  
ر ی از افعـال بـر سـا       يکـ یح  یجتـر     قادر است و   ي انسان بر افعال مختلف    که  ۀ اول این  مقدمّ

د تنها همان   یپس با  .کرده است  را قصد   آن فعل خاصّ   ن است که فاعل   ی ا افعال به واسطۀ  
 يبنـده گـاه    که وم این د ۀح مقدمّ یتوض.  واقع شود  استرده   که فاعل قصد و اراده ک      يفعل

 ب او ی نـص  يزیـ د باطل چ  ی جز عقا  ي ول کند  مي ح را قصد  ی و اعتقاد صح   ل علم حقّ  یتحص
کند تا مشابه آن      مي يقدر هم سع  د هر   سد و بع  ینو  مي  را يا  انسان نوشته  يگاه. شود نمي

  نوشته وجود خواهد داشـت  ن دو یکل ب ش از نظر خط و      يئها  تواند و تفاوت    نمي سدیرا بنو 
 ).٩٣، القضاء و القدر، يراز: نکـ (

ن تمـام   ی را قصد نکند، آن فعل از ب       يبدون شک تا فاعل فعل خاصّ     : ازدهمیل  ینقد دل 
پس صدور فعل بـر قـصد و اراده         . ابدی  نمي ازی که ممکن است از او صادر شود، امت        يافعال

ن به  ی ا يشود، ول   نمي آن فعل از او صادر      را، يف است و تا فاعل اراده نکند فعل       فاعل متوقّ 
 را يچه بسا فاعـل انجـام فعلـ   . ق شودد محقّ یباست که هرچه فاعل قصد کند       یآن معنا ن  

 .شـود   مـي  از انجام آن عـاجز      الزم را ندارد   يها  یي چون امکانات و توانا    يکند، ول   مي قصد
ا یـ بات اسـت و     ار تعـصّ   چـون گرفتـ    يکند، ول   مي ل اعتقاد حق را اراده    ی تحص ، مثال يبرا

 و امکانـات الزم     یي بهره است و خالصه چـون توانـا        ي الزم ب  يا عقل ی و   ي نقل ۀچون از ادلّ  
 ي مشابه خطّکند  مييا سعی و ؛رسد  نميبه مقصود را ندارد، دن به اعتقاد حقّ   یجهت رس 
خالصـه  . توانـد   نمـي  ست،ی برخوردار ن  ي کاف یي چون از مهارت و توانا     يولسد،  یخوش بنو 

هرچه قصد «که  نی و ا»شود  نميقصد نکند آن فعل واقعفعلي را تا «که   نین ا یرق است ب  ف
 .»شود  مي واقعکند

 بعـد از عـدم      يجـاد فعلـ   یطرف مقابل بحث اعتراف کرده است که بنده بر ا         : ل دوازدهم یدل
را یـ زز قـادر نباشـد،      یـ جاد فعل ابتداءً ن   ین است که بنده بر ا     ین مطلب ا  ی ا الزمۀ. ستیآن قادر ن  

قادر باشد بر انجام فعـل در ابتـداء،         گرند و لذا اگر بنده      یکدین  یفعل مُبتَدأ و فعل مُعاد کامالً ع      
 ).٩/٩٣، ةیالمطالب العال، يراز: نکـ (ز قادر باشد ید بر انجام آن فعل بعد از عدمش نیبا

 )ء اعـاده شـده    يش(در واقع وجود مُعاد     .  معدوم محال است   اعادۀ: ل دوازدهم ینقد دل 
وجـود  . کـسان اسـت   ی) ء در ابتدا  يش(ت با مُبتَدأ    یّ وگرنه از نظر ماه    است که محال است   

ان شـده   ی خود ب  ي است که در جا    يگر امور محال  یا د یء بر خود و     يم ش مُعاد مستلزم تقدّ  
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چ گونـه   یوجـود مُبتَـدأ هـ     .  آن اسـت   ه جهت استحالۀ   معدوم ب  عدم قدرت بر اعادۀ   . است
جه گرفت که فاعـل     ی معدوم نت  توان از عدم قدرت بر اعادۀ       نمي نیبنابرا.  ندارد يا استحاله

 . ز قدرت نداردی نبر فعل در ابتدا
ا بـا  یـ ر آن   یر باشـد، تـأث     مـؤثّ  ياریـ جاد فعل اخت  یاگر قدرت بنده در ا    : زدهمیل س یدل

 ، و هر دو حالـت محـال اسـت؛         ا با عدم مشارکت آن    ی قدرت بنده است و      مشارکت محلّ 
 ح استحالۀیتوض.  نداردياریق فعل اخت   در تحقّ  يریقدرت بنده تأث    که شود  مي پس معلوم 

 قبـول   را شـأن محـلّ    یر مشارکت داشته باشد، ز    یتواند در تأث    نمي  قدرت محلّ: لحالت اوّ 
را نسبت قابل به فعل نسبت امکـان        ی از فاعل باشد، ز    يتواند جزئ   نمي قابل. ریاست، نه تأث  

 ان بـا وجـوب    کـ ام. ت وجوب است و وجدان     نسبت فاعل به فعل نسب     ياست و فقدان، ول   
:  حالـت دوم   ح اسـتحالۀ  یتوضـ .  باشـد  يگری از د  ي جزئ يکی دارد و لذا محال است       يتناف
ز یـ د در وجـود ن    یبا باشد،   از از محلّ  ین ير ب ی در تأث  ير فرع بر وجود است، لذا اگر فاعل       یتأث
 حلـول دارد     محلّ در قدرت بنده ن است که    یکه فرض بر ا     باشد و حال آن    از از محلّ  ین يب

 ).٩٣ـ٩٢، القضاء و القدر، يراز: نکـ (ست ی ند تامّو مجرّ
ـ      ر قدرت بنده با مشارکت محلّ     یتأث: زدهمیل س ینقد دل   مـشارکت   ي قـدرت اسـت، ول

ن یـ ر قـدرت بنـده ا     ی جزء مؤثر باشد، بلکه شرط تـأث       ست که محلّ  ین صورت ن  ی به ا  محلّ
 شـرط   ، مثال ي برا . باشد محاذات خاصّ   و  وضع ير دارا ء متأثّ ي قدرت با ش   است که محلّ  

ننـده در فاصـله و      ی با چشم ب   يء مرئ ين است که ش   ی ا  است ياریک عمل اخت  یت که   یرؤ
 باصره  ۀر تنها قوّ  فاعل و مؤثّ   .ت کند ی باصره بتواند رؤ   ۀ قرار داشته باشد، تا قوّ     يوضع خاصّ 

 نداشته  ي مرئ ءيش با   ي باصره است، وضع و محاذات خاصّ      ۀ قوّ ا تا چشم که محلّ    است، امّ 
ـ یفاعل رؤ. ستیت ن ی باصره قادر به رؤ    ۀ قوّ باشد ه  آن قـوّ  باصـره و محـلّ  ۀب از قـوّ ت مرکّ

 . ندارديتیّگونه فاعل چی هست و محلّین
 

 ات قرآنی بر فهم او از آاعمال در مورد خلق ي فخر رازۀیّظرر نی و نقد تأثي بررس.٥
ر از  یـ  غ يمیات قـرآن مفـاه    یـ  از آ  ي از برخ  يفخر راز که   مذکور موجب شده است      ۀیّنظر
ب یتتر  ن آن موارد به   یتر   و نقد مهم   يجا به بررس   نیدر ا .  برداشت کند  ها   آن يظاهر يمعان
ـ  تیـ  آ جمۀتر   ات از ی آ برگردان    الزم به ذکر است که در     . میپرداز  مي ات در قرآن  یآن آ  ه اللّ

 . استفاده شده استيرازیمکارم ش
 يتـ  امّ هـا   آن«: جمـه تر   .)١٣٤/بقـره  (»...ت و لکم ما کسبتم     قد خلت لها ما کسب     ةمّتلک أ « ـ١

ز مربـوط بـه خـود       یـ اعمال آنان مربوط بـه خودشـان بـود و اعمـال شـما ن              . بودند که درگذشتند  
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ـ ر نظریدر تفـس . که بنده کاسب اسـت کند   مين مطلب داللت  یه بر ا  ین آ یا .»...شماست  ۀیّ
اند و معتزله    ر ارائه داده  یت سه تفس  اهل سنّ . ه اختالف است  ت و معتزل  ن اهل سنّ  یکسب ب 
 ).٤/٧٨، ریر الکبیالتفس، يراز: نکـ (ر یدو تفس

 کلمات در نظر گرفتـه شـود، نـه          ي لغو يد معان یر قرآن با  یاوالً، در تفس  : ينقد و بررس  
ـ       یز .ي کالم اشعر  ي اصطالح يمعان  کلمـۀ .  خطـاب نـشده اسـت      يرا قرآن بـه عـرف خاصّ

د یفرما  مي هیل آ یاً، ذ یثان . کسب اشاعره داللت ندارد    ۀیّ هرگز به نظر   ي از نظر لغو   »کسب«
 مـراد از    شـود کـه     مـي  ل معلوم ین ذ یاز ا . دیستیکردند ن  مي ها  چه آن   شما مسئول آن   که

د؛ اعمـال   یستیـ  ن هـا   د شما مسئول اعمال آن    یفرما  مي هیآ. کسب کردن عمل کردن است    
 . شمايست و اعمال شما براها  آني براها آن

 کـافران   يا برا ی دن يزندگ«: جمهتر   .)٢١٢/بقره (»...ای الدن وةین کفروا الح  ین للذ یّز« ـ٢
نـد کـه خداونـد در       ا ن معنا حمل کرده   ین را به ا   یاصحاب ما تزئ   .»...نت داده شده است   یز

ـ ن نظریـ بلکه بر اسـاس ا کند،   ميجادی را اها   و قدرت بر آن    ای اش قلب کافران ارادۀ   ه کـه  یّ
 ).٦/٧همان، (کند   ميداست، افعال و احوال آنان را خلقخالق افعال بندگان تنها خ

جـاد اراده و  یبا جلوه دادن است، نـه ا  ی آراستن و ز   ين به معنا  یاوالً، تزئ : ينقد و بررس  
: دهنده دو قول اسـت    نتیاً، در مورد ز   یثان .ار از انسان سلب شود    ی که اخت  يقدرت به طور  

 و گنـاه را در       شـرّ  زۀیـ له کـه انگ   ین وسـ  یـ ابـه   دهـد،     مي ا را به کافران جلوه    یطان دن ی ش ـ١
 خداونـد   ــ ٢ .دهد  مي کو نشان ی انجام آن افعال را در نظر آنان ن        کند و   میت  یوجودشان تقو 

ل بـه   یو م  دهیند آفر یذ و خوشا  یله که امور لذ   ین وس ینت داده است، به ا    ی آنان ز  يا را برا  یدن
طبـق هـر دو قـول هـدف از          ). ١/٣٠٥،  يطبرس: نکـ  ( آنان قرار داده است       را در وجود   ها  آن
 کـه انـسان از خـود        يجاد اراده و قدرت به طور     ین هدف با ا   ین آزمودن انسان است و ا     یتزئ
 . معنا دارد که او مختار باشديامتحان انسان در صورت.  منافات دارد نداشته باشد،ياریاخت

 /عمـران  لآ( »هم ظـالمون  نّبهم فـإ  عـذّ یو  هم أ یتوب علـ  یو  ء أ يمر ش س لک من األ   یل« ـ٣
 را ببخـشد    ها  که خدا بخواهد آن    نیست مگر ا  ی تو ن  ي برا ياریچ گونه اخت  یه«: جمهتر   .)١٢٨

را بـه خلـق توبـه       » همیتوب عل یو  أ« اصحاب ما عبارت     .»ها ستمگرند  را آن یزا مجازات کند،    ی
 از  يمانین معناسـت کـه خداونـد در بنـده پـش           یـ خلق توبه به ا   . اند ر کرده یدر بندگان تفس  

 ).٨/٢١٩، ریر الکبیالتفس، يراز: نکـ (د جاد کنینده ایک آن فعل در آتر و عزم برگذشته 
 بازگشتن خداوند به بندگان اسـت و رجـوع          يبه معنا » همیتوب عل ی «،اوالً: ينقد و بررس  

. ق خدا شامل حال بنده شـود      ی و توف  ،ن است که لطف، رحمت، مغفرت     یخداوند به بنده به ا    
 او  در حـقّ ي از خود داشته باشد، لطف و رحمتـ ياریکه او اخت نیاجاد توبه در بنده بدون      یا
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 ١١٨ ۀیاً، در آ  یثان .ستی بنده ن  ي برا يلتی کمال و فض   يا ن توبه یرا چن یشود، ز   نمي محسوب
 تـاب  ثـمّ «: دیـ فرما  مـي دانـد و   ميجه بازگشت خودیبندگان را نت سورۀ توبه خداوند توبۀ     

اگر بازگشت خداوند به بنـده      . »زگشت تا توبه کنند   سپس به آنان با   « یعنی  ،»توبوایهم ل یعل
 . آنجۀی، نه نت بنده خواهد بوددر او باشد، بازگشت خدا همان توبۀ خلق توبه يبه معنا
سپس خداوند شـما    .. . «:جمهتر.  )١٥٢/عمران لآ(» ...کمیبتلی صرفکم عنهم ل   ثمّ...«ـ  ٤

ن یـ ر ا یحاب ما و معتزله، در تفس     اص .»...ش کند یرا از آنان منصرف ساخت، تا شما را آزما        
ت است،  یار معص ن از کفّ  ان سؤال اختالف دارند که منصرف ساختن مؤمن       یه، در پاسخ ا   یآ

ر و یـ دهند که خ   مي اصحاب ما پاسخ  . پس چگونه خداوند آن را به خود نسبت داده است         
ن اناسلم خداوند مـ   .شود  نمي ن سؤال اصالً مطرح   یجاد خداوند است، لذا ا    ی به اراده و ا    شرّ

 ).٩/٣٧همان،( است ت و شرّیعصن عمل میار باز داشته است ولو افّرا از ک
، يطبرسـ : نکــ   (در پاسخ به سؤال مذکور سه وجـه ذکـر شـده اسـت               : ينقد و بررس  

کند   مي ع جنگ احد را ذکر    یات وقا ین آ یکه ا  نیه به ا  رسد با توجّ    مي  به نظر  يول) ١/٥١٩
ه در جنگ احد و     یّل اوّ يروزین باشد که بعد از پ     یجه ا ن و یه، بهتر یآ لیو نظر به صدر و ذ     

ل خود  ن را به حا   ی، خداوند مسلم  سنگرهاامبر و رها کردن     ی از دستور پ   يبه دنبال نافرمان  
ن از  یمنـصرف سـاختن مـسلم     . جه آنان شکست خوردند   ینت در    نکرد؛ ياری و   رها ساخت 

ن از دسـتور    ی مـسلم  ي نافرمان ان و ی عص جۀیکه نت  نیار و فرار و شکست آنان عالوه بر ا        کفّ
 و  ها  ي سخت يه از اسباب امتحان اال    يکیرا  ی ز . امتحان آنان بود   ي برا يا لهیامبر بود، وس  یپ

 .ت محسوب کردی و معصتوان آن را شرّ  نمي لذا.استیبال
ـ هم القتـل إ   ین کتـب علـ    یوتکم لبـرز الـذ    ی ب يقل لو کنتم ف   .. .«ـ  ٥ » ... مـضاجعهم  يل

 کـه کـشته     یيهـا   د، آن یـ  خود بود  يها  بگو اگر هم در خانه    .. . «:جمهتر   .)١٥٤/عمران لآ(
 يمعنـا  .»...آمدند  مي رونی خود ب  يها   آرامگاه يبه سو  قطعاًر شده بود،     مقرّ ها  شدن بر آن  

 که يپس کسان .ر را دفع کندیتواند تقد  نمياطی و احت،زیر، پرهین است که تدبیه این آیا
) در هـر صـورت  (رات یناچار و در جمع تقد هباست، ر کرده  ی آنان قتل را تقد    يخداوند برا 

 ).٩/٤٩، ریر الکبیالتفس، يراز: نکـ (کشته خواهند شد 
فه بـه اجـل   ی شرۀیکند، آ   مي داللت بر وجوب  » کتب « که کلمۀ  جا از آن : ينقد و بررس  

در «: تـوان گفـت     نمـي  جـه در مـورد آن     یر است و در نت    ییتغ قابلری اشاره دارد که غ    امسمّ
اگر فالن شخص    از ازل علم دارد که       ، مثال ي برا که خداوند،   ح این یتوض. »راتیع تقد یجم

ـ       یـ ا. مانـد   مي رون رود سالم  یو اگر ب   شود  مي در منزل بماند کشته    ق ن اجـل را اجـل معلّ
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شـود و در      مي کشته) ریتقد(ن صورت   یدر ا  توان گفت که    مي قدر مورد اجل معلّ   . ندیگو

دانـد کـه آن شـخص         مـي  داوند عالوه بر علم مذکور،    خ. ماند  مي سالم) ریتقد(آن صورت   
جـه  یداند که در منـزل خواهـد مانـد و در نت       مي  مثال، ي برا .ار خواهد کرد  یصورت را اخت  کدام  

 اسـت و تمـام      ي و ضـرور   ي قطع ااجل مسمّ . ندی گو »ااجل مسمّ «ن اجل را    یکشته خواهد شد، ا   
 لـذا در  .ن اسـت یّشود، مع  مينجر که به آن ميرات و صوری و تمام تقدصات آن مشخّ یّخصوص

  .ن استیّر آن مشخص و معیرا تقدی، ز»راتیع تقدیدر جم«: توان گفت  نميمورد آن
خداونـد دوسـت    «: جمـه تر   .)١٤٨/نـساء  (»...ه الجهر بالسوء من القـول     حب اللّ یال  « ـ٦

 لـت ه دال یـ ن آ یـ ا: نـد یگو  مـي  معتزله .»...ها را اظهار کند    ي با سخنان خود بد    يندارد کس 
 هـا   ز آن یخواهد و خود ن     نمي ش انجام افعال زشت را    ا  که خداوند از بندگان    بر این کند   مي

ن اگر خداوند خالق    یهمچن.  او ت خداوند عبارت است از ارادۀ     را محبّ یدهد، ز   نمي را انجام 
 را  هـا    آن د اراده کنـد، و اگـر اراده کنـد         یـ افعال زشت بندگان خود باشد، آن افعـال را با         

 ت از نظـر مـا عبـارت اسـت از اعطـای            محبّجواب ما این است که      . د داشت دوست خواه 
ـ       ي خداوند فعل  توان گفت که    مي ثواب بر فعل و لذا     ا آن را دوسـت      را اراده کرده اسـت، امّ

 )١١/٩٠همان، (ندارد 
داند و دوست ندارد و       مي  را که زشت   ي خداوند فعل   که اوالً، محال است  : ينقد و بررس  

ن یهمچنـ . ش بخواهد که آن را انجام دهند      ا   است، از بندگان   وض وی گر مبغ یبه عبارت د  
ن معناست که او به انجام آن عمل        ی را انجام دهد که دوست ندارد، به ا        ياگر خداوند عمل  

ن اگـر   ی بنـابرا  . پاداش انجام فعل مورد امـر اسـت        ياً، ثواب به معنا   یثان .مجبور شده است  
 انجـام آن  ي را که خدا دوسـت دارد و بـرا  يعلد فی ثواب باشد، با  اعطای يمحبت به معنا  

 را کـه    ي فعلـ  ،گـر یاز طـرف د   .  باشـد   خدا قرار گرفته   يعی تشر ق ارادۀ دهد، متعلّ   مي ثواب
 ماً و بدون واسـطه انجـام      یز مستق یک کنند، خود ن   تر خواهد که   مي شا  خداوند از بندگان  

 انسان  د، گرچه به واسطۀ   شو  نمي ز واقع ی ن ينی تکو ق ارادۀ گر متعلَّ یدهد و به عبارت د     نمي
چـه گذشـت،     از آن . ردیـ گ  مي ق به انجام آن تعلّ    ينی تکو م ارادۀ یمستقریطور غ  بهمختار و   

 .ا دوست ندارد خداوند اراده کرده است امّتوان گفت  نميمعلوم شد که
ـ  لکـنّ  فلـم تقتلـوهم و    « ـ٧ ـ  لکـنّ  ت و یـ ذ رم ت إ یـ ه قـتلهم و مـا رم       اللّ » ...يه رمـ   اللّ

 را کـشت و     هـا   د، بلکه خداوند آن   ی را کشت  ها  د که آن  ین شما نبود  یا«: جمهتر   .)١٧/نفالأ(
ضـربه و   واضـح اسـت کـه مـسلمانان          .»...، بلکه خـدا انـداخت     يانداخت  که ين تو نبود  یا

شـود کـه      مي پس معلوم  ،»دیشما نکشت «: دیفرما  مي  خداوند يکردند، ول   مي جراحت وارد 
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امبر یـ را بـه پ  ن خداوند پرتاب کـردن  یهمچن. نه از بندگان   ن افعال از خداست،   یحدوث ا 
م کـه   ین معنـا حمـل کنـ      یه را به ا   ین آ یالزم است ا  . کند  مي ي نف يدهد و از و     مي نسبت

شود   ميي نفيجاد از ویامبر نسبت دارد و از نظر ا      یفعل پرتاب کردن از جهت کسب به پ       
 ). ١٥/١٣٩همان، (

ن یرد و جنگ بدر، چنان کـه مفـسر        ه به جنگ بدر اشاره دا     ین آ یا اوالً،: ينقد و بررس  
 بـا    شـد،  ين منتهـ  ی مـسلم  يروزیامبر به پ  ی به اعجاز پ   ،)٩/٣٥،  يطباطبائ: نکـ  (اند   گفته

 خاک و شن يامبر مشتیپ. ف بودندیار ضعیزات بسیکه آنان از نظر تعداد و تجه نیوجود ا
ـ      تـر    ار پرتاب کرد و به دنبال آن،      به طرف کفّ   د در  یـ مار و جرئـت و ا     س و وحـشت در کفّ

 خاک  ير مشت ین تأث یبنابرا.  را بکشند  يادیار ز کفّ دا شد و مسلمانان توانستند    ین پ یمسلم
ـ  از نظر عدل   يحتّ (ار شد و اعجاز بدون شکّ      بود که باعث شکست کفّ     يا معجزه فعـل  ) هیّ

ـ   چه محلّ  آن. لت و ابزار است   امبر به منزلۀ آ   ی است و پ   يهاال ه یـ ن اشـاعره و عدل    ی بحث ب
ه بـه   یـ ن آ یـ ن از اسـتناد معجـزات مـذکور در ا         یبنـابرا .  است ياری اخت ياداست، افعال ع  

اً، اگـر   یـ ثان . بندگان مخلوق خداوند اسـت     يجه گرفت که افعال عاد    یتوان نت   نمي خداوند
 و کمـک    ياریکار کرد که    توان ان   نمي ار در جنگ بدر انکار شود،     معجزه بودن شکست کفّ   

ع اسـت کـه فعـل از فاعـل          ی و در عرف شا    ن بوده است  ی مسلم يروزی پ يت اصل  علّ يهاال
ست یـ ن معنـا ن   ی و اثبات به ا    ين نف یشود و ا    مي نسبت داده  يت اصل مباشر سلب و به علّ    

ن مطلـب اشـاره دارد کـه فاعـل          یـ  انجام نداده است، بلکه به ا      يکه فاعل مباشر اصالً فعل    
ـ  ج اسـت  یـ چه گفته شد، طبق فهم عرف و اسـتعمال را          آن. ستی ن يت اصل مباشر علّ  ا ، امّ

 از نظـر    ياثبات از نظـر کـسب و نفـ        ( گفته است    يچه فخر راز   ه طبق آن  ی آ يحمل معنا 
 .ندارد) نه از نظر عرف و نه از نظر عقل (يل و شاهدیگونه دل چیه) خلق
ـ  یدون عرض الدن  یتر  رض األ يثخن ف ی ي حت يکون له اسر  ین   أ يّما کان لنب  « ـ  ٨ ه ا واللّ

 يرانی حـق نـدارد اسـ   يامبریـ چ پ یه«: جمهتر   .)٦٧/نفالا (»میز حک یه عز  و اللّ  د اآلخرة یری
ـ  یـ خواه  مـي  ا را یدار دن یشما متاع ناپا  . روز گردد ی پ ها  رد تا کامالً بر آن    یبگ  خداونـد   يد، ول

 يه بـرا  یـ ن آ ی به ا  ي و قاض  يائجبّ. »م است یخواهد و خداوند قادر و حک       مي گر را ی د يسرا
ان کـه   ین ب ی به ا  اند؛ ک کرده تمسّ» ال بندگان ق ارادۀ خداوند به تمام افع     تعلّ «ۀیّابطال نظر 

ن یـ د کـه خداونـد ا  یفرما  ميحیاند و قرآن تصر ر گرفتهین اسی در زم يریآنان قبل از جاگ   
. شـود   مـي   را اراده کرده است که موجب ثواب آخرت        ي، بلکه کار  کار را اراده نکرده است    

ن یر در چنـ   یفتن اسـ   خداوند اراده نکرده اسـت کـه گـر         اند که  ت در جواب گفته   اهل سنّ 
، يراز: نکــ   (ق آن را اراده نکرده باشد       ه اصالً تحقّ  ک  نیا جائز باشد، نه ا    ی طاعت و    يصورت
 ).١٥/٢٠١، ریر الکبیالتفس
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 خداوند به نگرفتن يعی تشرق ارادۀه تنها داللت دارد بر تعلّی اوالً، صدر آ:ينقد و بررس

 .افته است یق  ر تحقّ یارد که گرفتن اس    ند يگونه داللت  چین و ه  یت در زم  یر قبل از تثب   یاس
اً، بـر فـرض کـه از        یثان .ت باطل است و هم جواب اهل سنّ       ي و قاض  يک جبائ لذا هم تمسّ  

 يعی تـشر  شود که ارادۀ    مي گرفتند، معلوم   مي رین اس یات اثبات شود که مسلم    یق روا یطر
ـ  بـه نظر   يچ ربط ین مطلب ه  یا. ق نگرفته است  ن فعل بندگان تعلّ   یخداوند به ا   ـ  «ۀیّ ق تعلّ

.  اسـت  ينی تکـو  ه منظور ارادۀ  یّرا در آن نظر   یزندارد،  »  خداوند به تمام افعال بندگان     ارادۀ
 يعی تـشر  بندگان مطـابق ارادۀ    يک از معاص  یچ  ی واضح است که ه    يعی تشر در مورد ارادۀ  

 جبر به   ۀیّنظر ابطال   يعه برا ین ش اران الزم است ذکر شود که مفسّ      یدر پا  .ستیخداوند ن 
ـ طبـق نظر  ان که   ین ب یبه ا اند؛   ک کرده  تمسّ هیل آ یذ ـ  جبر ۀیّ   را اراده  يون بنـدگان فعلـ    یّ

ـ  یـ ن آ یکه خداوند آن فعل را اراده کرده باشد و حال آن که در ا              نیکنند مگر ا   نمي ن یه ب
  آخـرت و ارادۀ ي خدا بـه سـرا  ارادۀ. ارادۀ خداوند و ارادۀ بندگان فرق گذاشته شده است       

ـ       مي  به نظر  ي ول ).٢/٥٥٨،  يطبرس: ـ  نک(است  یبندگان به متاع دن     ن ارادۀ یرسد که بـاز ب
.  است يعی تشر را ارادۀ خداوند به آخرت ارادۀ     ی خلط شده است، ز    ينی تکو  و ارادۀ  يعیتشر

ن خواسـتن   یـ  آخـرت را آبـاد کننـد و ا         يخواهد که با اطاعت سـرا       مي از بندگان  خداوند
کند،   مي  جبر را ابطال   ۀیّچه نظر  که آن   و حال آن    است يعی تشر  بندگان ارادۀ  يآخرت برا 

 . بندگان است خدا با ارادۀينی تکور ارادۀیتغا
ش را شـامل    ا  سـپس خـدا رحمـت     .. . «:جمهتر.  )١١٨/توبه (»...توبوایهم ل یثم تاب عل  .. .« ـ٩

کنـد کـه      مـي  داللـت » همیثم تاب عل  «: ندیگو  مي اصحاب ما  .»...، تا توبه کنند    ساخت ها  حال آن 
 ه داللـت  یـ  آ ،نیبنابرا .کند که توبه فعل بنده است       مي داللت» توبوایل« است و    توبه فعل خداوند  

 .)١٦/٢١٩، ریر الکبیالتفس، يراز: نکـ (کند که فعل بنده مخلوق خداست  مي
 رجـوع خداونـد محـسوب شـده         جـۀ ی نت ن مذکور رجوع آنا   ۀیاوالً، در آ  : ينقد و بررس  

م بـه خداونـد نـسبت داده شـده          ه) رجوع(ک فعل   یست که   ین ن یچن. ن آن یاست، نه ع  
جه و معلول رجـوع خداونـد دانـسته شـده           یبلکه رجوع بندگان نت   باشد و هم به بندگان،      

ک فعل به هـر دو  یاً، بر فرض که یثان .ت و معلول است   علّ يت مستلزم دوگانگ  یّاست و علّ  
 ماًیجه گرفت که فعل بندگان بدون واسـطه و مـستق          یتوان نت   نمي نسبت داده شده باشد،   

ه بـه  ت نسبت داده شود، با توجّ به دو علّيرا اگر معلول واحد شخص ی ز .فعل خداوند است  
شـود کـه      مي جه گرفته یگر بر معلول واحد، نت    یکدیه در عرض    ت تامّ توارد دو علّ  استحالۀ  
 .گر قرار دارندیکدیت در طول آن دو علّ
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.. . «:جمـه تر . )١٠٠/وسـف ی (»...يخـوت ن إ ی و ب  ينیطان ب ین نزغ الش  من بعد أ  .. .«ـ  ١٠
جاز است، طان مَینسبت فساد به ش .»...ان من و برادرانم فساد کردیطان میکه ش بعد از آن

طان بـه  یطان باشد، اقدام خود شیت به سبب شیرا اگر اقدام انسان به معص     ی ز .قتینه حق 
ن صـورت   یـ  در ا   کـه   اسـت،  يگریطان د یا به سبب ش   ی: ستیت از دو حال خارج ن     یمعص

 ت اقدام یطان به معص  یست و خود ش   ی ن يگریطان د یا به سبب ش   ی و   ،دیآ  مي تسلسل الزم 
ن مطلب در مورد انسان     یشود که چرا هم     مي ن سؤال مطرح  ین صورت ا  ی در ا   که کند، مي

. کنـد   مـي  ت اقـدام  یشود که خـود انـسان بـه معـص           نمي  چرا گفته  يعنیشود؛    نمي گفته
توانـد    نمـي زیبه سبب خودش ن. ستینطان یت به سبب ش   ین، اقدام انسان به معص    یبنابرا

 و  يویـ ت دن جه دچار مذمّ  یخواهد مرتکب جهل و فسق و در نت         نمي چ کس یرا ه یباشد، ز 
ن سـبب آن جـز      یبنـابرا تواند بدون سبب باشـد،        نمي گر،یاز طرف د  .  گردد يعقاب اخرو 
 ).١٨/٢١٥همان، (ست یخداوند ن

ا یـ  و   يمـان ی ا ياست و در اثر ب     يگر معاص یانسان فاعل مباشر فساد و د     : ينقد و بررس  
نت داده  ی ز ي و يطان آن اعمال را برا    یکه ش  يحال در شود،  مي ها   مرتکب آن  يوانیغرائز ح 

توان فساد را به طـور    ميلذا.  وسوسه کرده استها  غافل و به ارتکاب آن   ها   از عواقب آن   و
 يوقت. شودرا سبب شده است تا انسان مرتکب فساد  یز نسبت داد، ز   یطان ن ی به ش  يقیحق

 چشم  يال شهوان یکه ام  يحالصالح ظاهر شود و در    جهل به صورت علم و فسق به عنوان         
 را  ي معاصـ  ي و اخـرو   يویـ تواند عواقب دن    نمي جه انسان یعقل را کور کرده است و در نت       

 .کند  مي اقدامي انسان به ارتکاب معاصند،یبب
 از شـما  ي کـسان يبـرا «: مهجتر . )٣٧/مدثر (»تأخریو م أتقدّین  لمن شاء منکم أ   « ـ١١

ار انـسان   یـ بـات اخت   اث يه برا ین آ یمعتزله به ا   .»ا عقب بمانند  یش افتند   یخواهندپ  مي که
که فعـل بنـده بـه     بر اینکند   ميه داللتین آیام که یگوئ  ميدر جواب . دان استدالل کرده 

 مگـر  دیـ خواه  نمـي  رايزیچ چیو شما ه«( انسان  سورۀ٣٠ۀ یل آی به دلي اوست، ول ارادۀ
 اسـت بـه نفـع مـا و          يلیه دل ین آ ی پس ا   خداست، ارادۀ بنده به ارادۀ   ) »نکه خدا بخواهد  یا

  .)٢١٠ـ٣٠/٢٠٩همان، (ه معتزله یعل
ن است کـه    یا» که خدا بخواهد   نید مگر ا  یخواه  نمي شما «مفهوم جملۀ : ينقد و بررس  

افعال بـه   « جملۀ   نیجمع ب . دیکن  مي قتاً اراده ید و حق  یخواه  مي اگر خداوند بخواهد، شما   
ن است که   یا» کند  مي  که خدا بخواهد، انسان اراده     يدر صورت  «و جملۀ » ارادۀ انسان است  

اگر خدا نخواهد،   . ستیاز از خدا ن   ین ي و ب   او مستقلّ  ي انسان است، ول   افعال انسان به ارادۀ   
 خـود،  اریـ  اگر خدا بخواهـد، انـسان بـا اراده و اخت   ي انجام دهد، وليتواند کار  نمي انسان

 .دهد  مي خود را انجامياریافعال اخت



 علي ارشد ریاحي                                                              ٢٨
ʿAlī Arshad Riāḥī 

 
 جهینت. ٦

  تـا کنـد   مـي يمـال، سـع  اع خود در مورد خلق      ي اختصاص ۀیّنظر قبل از اثبات     يفخر راز 
ـ   یـ  سـه دل   ين مقاله بـا بررسـ     یدر ا .  کند ي را نف  اری بودن اخت  يضرور ن یـ  او در ا   ۀل از ادلّ

 يا ه خود ادلّ  ۀیّ اثبات نظر  ي برا يو. ستیح ن یصح ها  ک از آن  یچ  ینه، معلوم شد که ه    یزم
 قرار گرفته و معلـوم      ي مورد نقد و بررس    ها  ن آن یتر  ن مقاله مهم  یاقامه کرده است که در ا     

 مثال، گمان کرده اسـت      ي برا . شده است  يه مرتکب اشتباهات  ن ادلّ یشده است که او در ا     
بالقـصد   لار منافات دارد؛ فاعل مختار منحصر در فاعـ        یاختار با   ی از اخت  يکه ضرورت ناش  

 ي بنده در عرض اراده خداست؛ علم اجمال        مستلزم جبر است؛ ارادۀ    يه اال ياست؛ علم ازل  
 ؛ واقع شود  ن است که هرچه فاعل قصد کند      یار ا ی اخت ست؛ الزمۀ ی ن يکاف انجام فعل    يبرا
 . تالزم استجاد در ابتدای معدوم و ان قدرت بر اعادۀیو ب

 کـه او    يرهایی، تفـس  يفخـر راز  » اعمـال خلق  «ۀ  یّ نظر ۀل از ادلّ  یزده دل یپس از نقد س   
 قرار گرفتـه و     يات قرآن ارائه کرده است، مورد نقد و بررس        ی مذکور از آ   ۀیّر نظر یتحت تأث 

 لِیـ  شـده اسـت؛ از قب      ياتمعلوم شده است که در برداشت از قرآن هـم مرتکـب اشـتباه             
ه، شـأن   یـ  آ لیه به صدر و ذ     عدم توجّ  ،ير کلمات قرآن طبق اصطالحات کالم اشعر      یتفس

 .... و،ينی و تکويعی تشرن ارادۀی خلط بگر،یات دیات و آینزول آ
ح یاعمال صـح   در مورد خلق     ي فخر راز  ۀیّن است که نه نظر    یچه گذشت، ا   حاصل آن 

 .ات قرآن داشته استیه از آیّن نظریر ای که تحت تأثيیها است و نه برداشت
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