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  و فخر رازي جبر و اختیار از منظر امام خمینی تطبیقی بررسی
  **محمود آهسته/  *نظري هجعفر شا

  چكيده
ـ بـا روي هريـك   هكهستند امام خميني و فخر رازي دو تن از انديشمنداني  و ويـژه   يردك

متفـاوت را ارائـه    يـي و آرااند  كردهرا بررسي مسئلة جبر و اختيار المي متفاوت كاصول 
المي اشعري، كرد كالم دارد، با رويقلمرو كدر ويژه ه تبحر و مهارتي كفخر رازي  اند. دهدا

؛ از جويـد  بهره ميمتر كلي، و از براهين عقكند  ميبيشتر به نقل استناد دارد؛ به جبر تمايل 
ـ متكل، در مقـام  بـوده ل يله قائه براي اين مسكاهميتي دليل  بهسوي ديگر امام خميني،   يم

هـاي   و ريشـه كنـد  له را تبيـين و تحليـل   ئه ابعاد گوناگون اين مسكاست كوشيده شيعي، 
ار از سـوي  تر از جبر و اختي ديدگاه متعادل ةارائ .پي بگيردالمي و روايي آن را ـ ك  فلسفي

با رويكـرد   اصول اعتقادي و مباني عرفاني او وبنابر كه همان امر بين األمرين است،  امام
اي و روش انجـام آن بـه    توسـعه در اين مقاله رسد. نوع تحقيق  مي عقلي و نقلي به اثبات

  ست.صورت اسنادي و توصيفي با تأكيد بر تحليل محتوا
  امام خميني، فخر رازي.  ر بين األمرين،ها: جبر، اختيار، تفويض، ام واژهكليد
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  مقدمه
در نظام  یبا ضرورت و الضرورت افعال آدم ه در ارتباطکاز آن جهت  رایجبر و اخت ۀلئمس

ـ  می موجودات مطرح یلک  وزجـ  یه افعـال آدمـ  کـ  یو از جهتـ ارتبـاط دارد  فلسـفه  ا شود ب
الم کـ رد به علـم  یگ میفراعالم را  امور ۀهم یاله ةشمول اراد است و یموجودات نظام هست

و  یاخالقـ رفتـار و گفتارهـاي   ا یه آکله مطرح است ئن مسیانیز در اخالق . شود می مربوط
  نه؟ا یپذیرند رییتغ ینفسان اتکمل

 ۀهاي معتزله، زیدیه، اسـماعیلیه، امامیـه، ماتریدیـه، اشـاعره و جبریـ      در عالم اسالم فرقه
فخـر  کـه  ازآنجا 1.نـد ا لیـ تیار را براي انسان قااخ ةمترین حوزکترتیب بیشترین تا  خالص، به

روند، بررسی آراي اشـاعره   می ترتیب متکلم اشعري و امامی به شمار به امام خمینیو  رازي
مسـتقیم و  گونـۀ   بـه موجـودات   ۀه همـ کاین باورند  براشاعره  رسد. می و امامیه الزم به نظر

 بـه ظـاهر   حتـی افعـال  ؛ ل خداوند اسـت چیز فع آیند و همه میپدید الهی  ةبا اراد ،واسطه یب
. در برابر نظر اشاعره، معتزله به تفویض و اختیار مطلـق معتقدنـد و بـر ایـن     اختیاري انسان

گـویی او  ؛ شخص انسان است و خداوند در آن هـیچ نقشـی نـدارد    ةباورند که فعل، آفرید
تـر   معتـدل  ییدگاهآفرینش افعال را به انسان تفویض کرده است. در برابر این دو دیدگاه، د

ـ   یـ خلق اعمـال قا  ۀدر مسئل. آنان تعلق داردکه به امامیه مطرح است   نین االمـر یل بـه امـر ب
میـان جبـر و    ی، راهـ امام صـادق ویژه  بهاطهار  ۀائمهاي  آموزه بربناامامیه  انیعیشهستند. 

 شان معتزلـه یا ةدیبه عقخدا و هم اختیار انسان حفظ شود.  ةکه هم اراداند  برگزیدهاختیار را 
گوینـد جبـر و    د. آنـان مـی  انـ  مـوده یپرا ط یخلق اعمال راه افراط و تفـر  ۀو اشاعره در مسئل

با این تعبیر که هـم خداونـد در انجـام فعـل     ؛ ندیکدیگر تفویض، نه نقیض هم، بلکه متضاد
هـاي   اخـتالف و تفسـیر  کـانون  اي است کـه   لهسئ؟ این م؛ اما چگونهنقش دارد و هم انسان

ا بارة جبـر و اختیـار و فـروع آن، تحقیقـاتی صـورت گرفتـه، امـ       در. رار گرفته استبسیار ق
  ران مورد نظر این مقاله انجام نشده است.کمتف يتطبیقی میان آرا ۀنون مقایسکتا

  نیم:ک می اند، اشاره له پرداختهئهایی از این مس ه به جنبهکبه برخی از تحقیقاتی 
، سیدحسن حسنی نوشتۀ) خواجه نصیر طوسیو  فخر رازي( دو فیلسوف اسالمیتاب ک

اختصـاص   جبر و اختیارسائل اختالفی بین این دو از جمله مسئلۀ به بررسی و داوري در م
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بـه همـین    «2ینـ یخم امـام  يآرا بر هکیت با) جالله جل( خدا ةاراد«مقالۀ همچنین در . دارد
فرهنـگ عقایـد و   تاب کجلد دوم در نیز  اهللا جعفر سبحانی آیت موضوع پرداخته شده است.

جبـر و  بـارة  را با عقاید معتزله و امامیه در فخر رازيعقاید اشاعره از جمله  ،مذاهب اسالمی
نیـز بخشـی از آراي    عدل الهی از دیـدگاه امـام خمینـی   است. در کتاب رده مقایسه کاختیار 

 جبر و اختیار بررسی شده است.حضرت امام دربارة 

رد کـ عـالوه بـر روی   امام خمینـی و نگرد  به مسئله میم الکدیدگاه بیشتر از  رازي فخر
از یـک،  هر این دو اندیشـمند . جبر و اختیار دارد هلئنیز به مسو عرفانی المی، نگاه فلسفی ک

(در  زمانی دارنـد  ۀچندین قرن با هم فاصلالبته و اعتقادي متفاوت متأثرند و  ريکفدو نظام 
 ةسـر گذاشـته و در دور   خود را پشـت  ۀل اولیمراح اسالمی، ۀالم و فلسفک فخر رازيزمان 

رده کـ امل خود را سپري کالم دوران تکه فلسفه و کبر خالف زمان امام ؛ قرار گرفته پختگی
اندیشـمندانی هسـتند کـه نسـبت بـه دیگـر       است). نیز درخـور توجـه اسـت کـه ایـن دو،      

. با توجـه  اند داده تري را ارائه تر و متفاوت نظران مکتب کالمی خود، دیدگاه خالقانه صاحب
در سـیر  چشـمگیر اسـت.   جبر و اختیار ئلۀ بررسی دیدگاه این دو در مس به این نکات، خأل

شـود کـه مـا بـه آنهـا       می مطرحهایی  دگاه این دو متکلم، پرسشبررسی جبر و اختیار از دی
  بدین قرارند:ترین این مسائل  دهیم. مهم می پاسخ
  جبر و اختیار چیست؟ ۀلئدر مس امام خمینیو  فخر رازيف و تشابه آراي . اختال1
رویکرد کالمی، فلسفی و یا تفسیري چه تـأثیري در رأي نهـایی و تجزیـه و تحلیـل     . 2

  آن دو اندیشمند داشته است؟دیدگاه جبر و اختیار از  ۀلئمس
اي کامالً عقالنی است یا در بعضی جوانب بایستی بـه   لهئجبر و اختیار، مس ۀلئآیا مس. 3

  را پذیرفت؟مسئله بدي و نقلی این صورت تع
، تطورات و ۀ آنهاجبر و اختیار و مقایس ةدو دربار آنهاي  این مقاله ضمن بیان دیدگاهدر 

  کنیم. میله را تحلیل ئبرتر در برخورد با این مسهاي  و روشبیان نتایج اعتقادات آنان را 

  هابر از نظر فخر رازي و پاسخ به آنعوامل اعتقاد به ج. ۱
ه مـا  کـ گرو این است  در 3،رازيفخر از دیدگاه » جبر«ۀ نظریدربارة یق و بررسی جامع تحق

را از دیـدگاه  هـا  آنتـرین   کـم مهـم   دسـت یا و اعتقاد به جبر هاي  عوامل و انگیزه ۀهمدربارة 
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ن بـه  کلـی ؛ یمکنـ بحـث  نیز آن اعتقـادات را پذیرفتـه اسـت،     فخر رازيکه ه، اشاعرجمهور 
هـا پاسـخ   آننـیم و اجمـاالً بـه    ک، به طور فشرده به آنها اشـاره مـی  مقتضاي محدودیت مقاله

  خواهیم داد.

 توحيد در خالقيت. ۱-۱
براي نظر خـود   ،»ل مقدورات فی مذهب اصحابناکاهللا تعالی قادر علی «عنوان با  فخر رازي

ه نـزد همگـان   کـ چیـزي   كمـال  ند:ک می دلیل عقلی را چنین بیانهایی آورده است. او  دلیل
ـ   طوایف در مقدور و مخلوق بودن آن بـراي خـدا اتفـاق    ۀر خداست و هممقدو د، نظـر دارن

مال و داشـتن حاجـت و نیـاز بـه فاعـل      کان به معناي فقد کام(ن بودن آن است کهمان مم
نـات را در  کممهمـۀ  از این جهت باید ؛ ممکنات مشترك است ۀان میان همکاست). این ام

از آن جمله ذات انسـان و فعـل   و  ممکنات ۀت همو گف شناختسان  کیبه گونۀ  این مورد
  4م.ای شده لیجهت قا در غیر این صورت به تبعیض بیخدایند؛ مخلوق و مقدور ، او

زیرا اسـتناد ممکـن    خوبی روشن است؛ بهبر اثبات مدعاي خود،  رازينااستواري برهان 
ماً خلق و تـدبیر  یعنی خداوند مستقی. استناد مباشر، 1دو گونه مفروض است: به واجب، بر 

ـ  کبا ایجاد عوالم ام. اینکه 2؛ امور را به عهده گیرد ـ  انی به صورت نظـام علّ  ری و معلـولی، ب
مخلـوق   انسـان، فعـل   م،در فـرض دو  .و ربوبیت داردموجودات با حفظ مراتب، تأثیر همۀ 
م بـر  کان حـا کـ ام ،و در عین حال مخلوق خدا نیز خواهد بود. به دیگر سـخن  اوست خود

و خواه بدون واسـطه  شود، ی به واجب کن، متکه هر ممکند ک نمی بیش از این ایجاباشیا، 
ـ  گونـۀ   نی باید بهکه هر موجود ممکاما این؛ واسطهبا خواه واسـطه از او صـادر    یمسـتقیم و ب
  5.ان نیستکد، مقتضاي امشو

یت شود، توحید در خالق می ن برطرفکنیاز مم واسطه،در اسناد با هکگونه  بنابراین همان
ثر مسـتقل  مؤزیرا خالق اصیل و ؛ امالً رعایت شده استکعقلی و قرآنی است نیز  یه اصلک

به اذن و مشیت خدا و بـه قـدرت   ، است و خالقیت غیر اوی کیها  مراتب و سلسله ۀدر هم
واسطه بودن خلق آنان براي واجـب   ، بیاز امکان اشیا فخر رازيحال اگر  گیرد. می او انجام

موجـودات مسـتقیماً    ۀهمگونه که اعتقاد اشاعره چنین است که  همان ـ  باشد را نتیجه گرفته
بـه خطـا رفتـه     6ــ  حتی افعال اختیاري انسان ؛آیند می الهی به وجود ةو بدون واسطه با اراد
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حقیقت توحیـد در خالقیـت آن اسـت کـه تنهـا خـالق       بر او وارد است. مزبور است و نقد 
خداونـد  ، زند مى دست به آفرینندگى ،موجودات دیگر ةازمستقلى که بدون نیاز به اذن و اج

بـا   ،توحید در خالقیت منافاتى با این مدعا ندارد که موجودات دیگـر  رو اینسبحان است. از
خلـق و ایجـاد    أمنشـ  ،هایى که او وضع کرده است اذن الهى و در چارچوب قوانین و سنت

خلوقـات خداونـد نسـبت داده    ثیر بـه م أتایجاد و  نیز ى از قرآن کریمفراواندر آیات . باشند
  .شده است

  علم ازلي خدا. ۱ـ۲
  گوید: می(متکلم اشعري)  قاضی عضد الدین ایجی

محال  بندگانبراي کار ه بندگان او انجام نخواهند داد، انجام آن کداند  می خداکه آنچه را 
 بندگانز اعمال ا آنچه را. پس نما نخواهد بود زیرا در غیر این صورت، علم او واقع؛ است

 آن محال كبود، و ترخواهد واجب و حتمی  آنانبراي  ،علم به تحقق آن دارد خداوند هک
هـا   افعـال انسـان   بنـابراین . شدخواهد  تبدیلدر غیر این صورت علم خدا به جهل است؛ 

 ةاز دایـر آنچه و ؛ واجب و حتمی. 2، ممتنع و محال. 1زند:  می پیوسته میان دو حالت دور
ـ در نتیجه چیـزي  . ن نباشد، فعل اختیاري نخواهد بودو وجوب بیرو امتناع گیـر   ه دامـن ک

چند نـه از  هر؛ گیر مخالفان این اصل نیز خواهد بود شده بود، دامن» خلق اعمال«الن به یقا
ه به افعـال انسـان رنـگ امتنـاع یـا      که از جهت علم پیشین خدا کجهت خلقت اعمال، بل

  7د.بخش می وجوب
 ۀاگـر همـ  « ه گفتـه اسـت:  کـ جا بـوده  اي استوار و پابر به اندازه فخر رازيظر این شبهه در ن

ه کـ مگـر این ؛ انند بر این اسـتدالل خـرده بگیرنـد   تو نمی خردمندان جهان دور هم گرد آیند،
از نظر تحلیـل   8»ست.ر علم پیشین خداکه وي منکگزینند را بر م شیعیکبن ح هشاممذهب 
اند و برخالف  ه رد آن پرداختهمحققان الهی، ب و اردروشن د یشده، پاسخیاد سخنفلسفی، 

در مبحث خلـق اعمـال    يفخر راز اند. ردهک، خطا و مغالطه در استدالل را روشن فخر رازي
 :سدینو یم هیالمطالب العالتاب ک

ل علم یمان آوردن او مستلزم تبدیمان نخواهد آورد، ایافر اکه شخص کاگر خداوند بداند 
شک امري محال است و ازآنجاکه امر مستلزم محال، خـود   بود که بیخدا به جهل خواهد 

 9.افر در فرض باال ممتنع خواهد بودکمان از شخص یصدور ا، محال است

و آزاد، کارهاي خـود را آزادانـه و بـر اسـاس      مختارهاي  داند که فاعل می از ازل پاسخ: خدا
نکه علم خدا به جهل تبدیل نشـود،  چنین نیست که براي ای. دهند می انتخاب و اختیار انجام
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 ه با اختیار از انسان سرکداند  می انسان در افعالش مجبور و مضطر باشد. اگر افعالی که خدا
 نمایی خود را از دست صورت علم ازلی واقع بزنند، دراینند، بدون اختیار از انسان سرنز می
ده و از مبـادي  کـر ن توجـه  ، تنها به اصل تحقق فعل انسامزبورداران سخن  طرف 10.دهد می

صـحیح   یو معرفتـ  كنداشتن در ةدهند و این خود نشاناند  دور و نزدیک آن غفلت ورزیده
بـا توجـه بـه فقـر     . انـد  تـأثیر انگاشـته   ه اختیار انسان را بیک ستاز چگونگی علم ازلی خدا

اگیـر  مطلـق و فر  ةارادسـایۀ  انسـان در   ةوجودي و نیاز و وابستگی معلول به علت نیـز اراد 
انسان مظهر اسما و صفات « نویسد: می حکیم سبزواريه کگونه  خداوند سبحان است. همان

یـف  ک( مظهر او، فاعل مجبور باشد؟ شود می خداي قادر و مختار بالذات است، پس چگونه
  11.)أظالل القادر المختار کمثالأنت وأو

افعال بشر است و آن  تعلق علم و خلقت او برهمچون ، او ةیم متعلق ارادیاگر بگوحاال 
ه در فاعل موجود اسـت، صـادر شـود،    کهایی  با ویژگی ،ه او خواسته هر فعلی از فاعلکاین

تشـکیکی بـودن وجـود و     12.اختیـار اسـت   ۀجبر نیست، پشتوان وجبتنها م چنین اصلی نه
خدا  ةچه گستردگی اراداگرشاهدي بر این مطلب است. ۀ پیشین، وابستگی هر مرتبه به مرتب

اسـتوار  کـامالً نا ، نـد ا ردهکـ ه اشاعره از این اصـل  کتصدیق عقل و نقل است، برداشتی  مورد
و خداسـت   ةانی متعلـق قـدرت و اراد  کـ امهاي  پدیدهمنزلۀ افعال بشر به گرچه زیرا ؛ است

ه متعلق کاي  و نه ارادهاست ه متعلق آن واقعیت خارجی کاي  وینی (ارادهکت ةآنچه مورد اراد
شـود، بایـد    مـی  است، حتماً واقع نامند) میاش  تشریعی ةه ارادکمان باشد آن امرو نهی و فر

  .او به چه چیز تعلق گرفته است ةدید اراد
خداوند معتقد نبود و تنهـا   یبه علم ازل بن حکم هشامکه  فخر رازيهمچنین این سخن 

، مبـن حکـ   هشـام زیـرا  ؛ ، مـردود اسـت  ستاو ۀیرفتن نظری، پذیعلم ازل ۀاز شبه ییراه رها
 بـن صـفوان   جهـم ، یلمان اسـالم کان متیچند مهر؛ نادرست معتقد نبود ۀشین اندیهرگز به ا
 ینادرسـت، مربـوط بـه زمـان     ۀشین اندیاز ا مکبن ح هشام يدار و طرف ش داشتهیبدان گرا

ـ کرده است؛  می يرویپ »هیجهم«تب که از مکاست  ه بـه مالقـات بـا امـام     کـ پـس از آن  یول
بند نبود. ینادرست پا ةدین عقیبه ا گرید، دیگرو تیب ب اهلتکو به مشد مفتخر  صادق
آن ویـژة  ت یـ ه مورد احترام و عناکبود  يبه حد شگاه امام صادقیاو در پ یالمکت یموقع
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گفتـار مـتهم سـاخته     نی، او را به ايه مخالفان وکست ید نیبع نیبنابرا. حضرت قرار داشت
  13.اهندکاو ب یت اجتماعیباشند تا از موقع

  و قدر قضا. ۱ـ۳
افعال بندگان به قضـا و قـدر الهـی اسـت و انسـان      «گوید:  بارة قضا و قدر میدر فخر رازي

دچـار   سخن خوددر  فخر رازي 14.»واقع چیزي جز جبر نیستو این در؛ مختار است ناچار
تـوان   دیگـر نمـی  ـ   ه هستکـ   ناچار مختار باشد زیرا اگر انسان به؛ گویی شده است تناقض

 تنهـا اراده و اختیـار را از او سـلب    جبري دانست. جبري بودن اختیـار انسـان نـه    افعالش را
. اگر انسان در انجام افعـالش اختیـار نداشـته باشـد و افعـالش      د آن استیؤه مکند، بلک نمی

 ةزیـرا اراد ؛ خداونـد محقـق نشـده باشـد     ةآیـد اراد  مـی  ، الزمانجام شوندصورت جبري  به
  ال انسان تعلق گرفته است.خداوند به اختیاري بودن افع

 وم به تقدیر الهـی اسـت و  کدوران زندگی خود مح ۀچه در هماگرانسان  طور خالصه به
تواند از مرز تقـدیر الهـی پـا فراتـر      نمی برگرفته است و اوتدبیر ربوبی از هر طرف او را در

گري طغیـان کارهاي خود شانه خالی کند و تواند به این بهانه از مسئولیت  نمی گذارد، هرگز
ارهاي انسان با ویژگی اختیار و توانـایی،  کزیرا ؛ فر خود را به حساب تقدیر الهی بگذاردکو 

نین تفسیر نادرسـتی  چناپذیر  ۀ جداییالزم روشن است که 15.گیري شده است تقدیر و اندازه
قـانون  ، و هـا  لیف انسانکن، تااصل بعثت پیامبرمسائلی همچون از قضا و قدر، بیهوده بودن 

  منافات دارد.حکمت خداوند حکیم با و این  یفر استکپاداش و 

  ضاللت و هدايت. ۱ـ۴
از بیرون امري ها  ظاهر برخی آیات قرآن، هدایت و ضاللت برخی از انسانبر پایۀ آنجاکه از

کنـد،   مـی  را هدایت و برخی دیگـر را گمـراه  ها  و خداوند برخی از انساناست  اختیار آنان
 هکـ سوره فاطر  8 ۀمانند آی دهند؛ قرار میجبر  ۀویزي براي اندیشا دستائله رجبریون این مس

رات إِنَّ   یضلُّ منْ یشاء وفَإِنَّ اللَّه « فرماید: می سـح لَـیهِمع کنَفْس بفَال تَذْه نْ یشاءي مدیه
جا و بـا   آیات را یک همۀ اینبراي پرهیز از تفسیرهاي غلط، بایستی  .»اللَّه علیم بِما یصنَعونَ

  کرد.هم مطالعه 
  گوید: می )253: (بقره »ن اهللا یفعل ما یریدکول« ۀدر تبیین آی تفسیر کبیردر  فخر رازي
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سازد. هـیچ   می ه بخواهد رهاکس را کدهد و هر  می ه خواهد، توفیقکس را کخداوند هر 
خداونـد تنهـا   «ه کاند  ردهکارش نیست و یاران ما به این آیه استدالل کاعتراضی بر او در 

ـ اري را که او هر که این آیه داللت بر این دارد کو ازآنجا» منان استؤایمان م ةآفرینند ه ک
 خواسـت، ایمـان را در آنـان ایجـاد     مـی  ارفکدهد، پس اگر ایمان را از  می بخواهد انجام

یمـان را  ه خداوند، اکن چنین نبوده، داللت دارد بر اینشدند و چو می منؤرد و آنان مک می
 ةاراد ۀخلـق اعمـال و بـر مسـئل     ۀخواهد. پس این آیه داللت دارد بـر مسـئل   نمی از آنان

  16.ائناتک
امري بیرون ها  برخی آیات قرآن، هدایت و ضاللت انسانبر پایۀ ه کاین ۀجبر به بهان پذیرش

ه به صورت اضطرار و جبر برخی را هدایت و برخی کو خداوند است است  از اختیار آنان
آیـات مربـوط بـه     ۀبایـد همـ  . بیش نیست پوچیناآزموده و  ۀند، اندیشک می گمراهگر را دی

نهـایی قـرآن را در    ۀد تـا بتـوان نظریـ   کـر جا مطالعه  کآوري و ی هدایت و ضاللت را جمع
، آیـات  ورزنـد  مـی یـد  ک. اگر ظاهر برخی آیات بـر جبـر در انسـان تأ   باره به دست آورد این

و پاداش و عقوبـت اخـروي بـر اسـاس همـین      سازند  مطرح میرا فراوانی نیز اختیار انسان 
ضـاللت و  بـارة  گیرد. بنابراین بایسـتی آیـات مطلـق و مقیـد را در     می اختیار انسان صورت

بسـیاري از   ۀهمچنـین قـرآن در ادامـ   بـه داوري نشسـت.   گاه  کنار هم گذاشت و آنهدایت 
 ۀلئهت دفع توهم جبري بـودن مسـ  جد، ندان می آیاتی که هدایت و ضاللت را از آنِ خداوند

 مؤاخـذه و بازخواسـت  دهیـد   انجام میآنچه سبب  بهزودي  هب فرماید: می هدایت و ضاللت،
باطل شدن تـأثیر  موجب هرگز سبحان، هدایت و گمراهی به خداوند  یعنی استناد؛ شوید می
اسـاس   و دعـوت انبیـا  ، اصـالً  د و اگر چنـین بـود  شو نمی اعمال اختیاري او ربانسان  ةاراد

بـراي   را بشر خود با دست خویش برگزیند، خداوند او راهرچه  بلکه شد؛ می رسالت باطل
  .برگزیده است ن فعلآ

ت و یه هـدا کـ خداونـد نفرمـوده    یول  است؛سبحان  يت خداهدایت و ضاللت به مشی
یت او شـامل  ه هـدا کن امر تعلق گرفته یت خداوند بر اکه مشیبل؛ ندک یحساب م یب ضاللت

حکمـت خـداي   د. شـو فـار  کظالمـان و  دربرگیرندة و ضاللت او ل ایمان و عمل صالح، اه
خودش از میان راه  اساس اختیار باشد و که سعادت و شقاوت بشر برکند  می اقتضاسبحان 

کنـیم.   مـی  . به برخی از آیات با مضمون هدایت و ضـاللت اشـاره  بیراهه یکی را برگزیند و
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دیهِم   تَّبع رِضْوانَه سبلَ السالَمِ ویخْرِجهمیهدي بِه اللّه منِ ا« هـیو هإِلَى النُّورِ بِإِذْن اتنِ الظُّلُمم
رَاطیمٍ إِلَى صتَقسیال    إِنَّ اللّه«؛ )16: (مائده.»متَحقَهـا    یى أَنْ یسوضَـۀً فَمـا فَوعثَالً مـا بم ضْرِب 

  هـذا نَ انّه الحقُ من ربهم و اما الَـذین کَفَـرُوا فَیقولُـون مـاذَا اَراد اهللاُ بِ    فاما الذینَ امنُوا فیعلَمو
  کثیـراً و هدي بِـهیکثیراً و لُ بِهضقین     مثالً ی ا الفاسـ لُّ بِـه الـَّ ضـا ی اَهللاُ « ؛)26: (بقـره .» مـ ثَبِّـتی  

لُ اللُـه مـا     اَلدنیا  ةاَلَذّینَ آمنُوا بِالقَولِ اَلثابِت فی اَلحیو فعـیینَ وضِّلُ اهللاُ الظّـالمیرةِ وی اآلخفو
شآء27: (ابراهیم ».ی(  

 فخر رازي و تحوالت آنهاي  فرض تحليل پيش. ۲

  مستقيم خداوند در جهان آفرينش ةاراد. ۲ـ۱
آید، ایـن اسـت کـه او     می به دست فخر رازيآنچه از بررسی عوامل اعتقاد به جبر در آراي 

تفسیر صحیح توحید افعالی و قدرت و اراده مطلق خداوند را داشته است و  ۀدغهمواره دغ
کنـد.   دار می ت مطلق خداوند را خدشهه که اختیار انسان، قدرت و ربوبیکرد می چنین تصور

اعتقـاد بـه   شـناخته؛   می مستقیم خداوند در خلق و ایجاد ةعلت و معلول را در اراد ۀاو رابط
 ۀدانسته و غافـل از رابطـ   می اي براي اشتراك در توحید افعالی خداوند اختیار انسان را زمینه

هر وي رو  آلود خود بوده است. ازاینعلت و معلول موجودات، در پی توجیه اعتقادات جبر
بـه ظـاهر آیـات و     کـه ؛ امـا ازآنجا کرده است می را بر اساس جبر انسان تفسیر آیه و روایتی

که بسیاري از آیات قـرآن، فعـل را بـه خـود انسـان      ست دانسته ا می و هجست روایات استناد
» کسـب « ۀ، براي رهایی از ناسازگاري ظاهري آیات جبـر و اختیـار، بـه نظریـ    ندا استناد داده

  جسته است. می تمسک
اما در اند؛  رأي همتوحید در خالقیت و خلق افعال آدمی از سوي خداوند دربارة اشاعره 

 ت آراکنـد، دچـار تشـت    مـی  نه با فعل خود ارتباط برقراره انسان چه نقشی دارد و چگوکاین
اوست ر افعال بسب، اعتراف به قدرت انسان و تأثیر آن ک ۀتر از نظری املکمت ۀاند. نظری شده

ثر فـی  ؤالمـ « گویـد:  مـی  فخر رازيه کگونه  همان؛ گیرد نمی ه قدرت خداوند را نیز نادیدهک
اسـحق   یشبه هذا قول االسـتاذ ابـی  درت العبد واهللا تعالی وق ةلفعل هو مجموع قدرالوجود ا

در انتخـاب   فخـر رازي البتـه   17».العبد تـؤثر بمعـین   ةاإلسفراینی، فإنه نقل عنه إنه قال: قدر
از هـا   ه خـود بعـد  کـ رده اسـت  کدیدگاه اشعري را بیان همانند نظري نخست سب، ک ۀنظری

  گوید: می محصلآورد. او در  می ابهام آن تعریف سخن به میان
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شـود. اصـل    مـی  ند، همـان کگوید بنده چه گناه و چه ثواب را انتخاب  می سب اشعريک
اما بنده آن فعل را به گناه و ثواب ام فعل به قدرت خداوند تعالی است؛ ت براي انجکحر

  18.ال داردکمسمایی است و اش بی ۀنظریکسب، ند و ک می متصف
اي از اختیار را بـراي   نند و بهرهکار اند از جبر محض فر خواسته سبک ۀنظریاشاعره با طرح 

لمانـه اسـت   کواقع تالشی متدرکسب،  ۀنظری. اما این تالش ناموفق است؛ ل شوندیانسان قا
در تحلیـل نهـایی سـر از     هرچند نظریهاین . بشري در چارچوب توحید ةبراي توضیح اراد

ه در کآورد  می فراهمگشاید و فرصتی را  می اي بر اختیار انسان روزنه ،آورد میجبرگرایی در
براي درخور  يبسترکسب، به  ۀپرداخته شود. نظریبه تحلیل اراده بشري  ،چارچوب توحید
رفتـه از جبرگرایـی    رفتـه و داشته تحولی  يه سیرکشد تبدیل گوناگون هاي  تفاسیر و قرائت

  فاصله گرفته است.

  ديدگاه فخر رازي از كسب تا امر بين األمرين. ۲ـ۲
و  هبنـده موجـد فعـل خـود نبـود     «گفت:  می اع از جبري بودن افعال انساندر دف فخر رازي

 تفسـیر کبیـر   او در 19».ه محال باشدک دفرض قدرت بنده بر ایجاد (ایجاد فعل اختیاري) بای
ار بـه تسلسـل   کـ ، انجام شونداو  ةارهاي ارادي انسان به ارادکه اساساً اگر کند ک می استدالل

او  20انجامـد.  مـی حق  ةناگزیر به اراد بهها  ه سلسله ارادهکگیرد  می و نتیجه، انجامد ها می اراده
آفرینـد،   مـی  ردارهاي ارادي انسان را خداکگوید  می هکرا سب اشعري ک ۀنظریپس از مدتی 

از رأي  فخـر رازي . دانـد  می ستکوم به شکنامعقول و مح، نیز کند می سبکرا آنها  اما بنده
 ۀزیـرا در نظریـ  ؛ اسـت تـر   جوي راهـی معتـدل  و در جستو کند  میعدول باره  خود در این

نقـش  ش پس خود یک فعل است و انسان در انجـام ی باشد، واقع يکسب، اتصاف اگر امر
انتزاعی باشد، در این صورت نیاز به فاعل ندارد، تا آن را به انسـان نسـبت    يدارد و اگر امر

س انسان توانایی صدور فعـل  مخلوق است، پ، انسان ةچون قدرت و ارادگوید:  می دهیم. او
ه انجام فعل را کرا ندارد و صدور فعل از خداست. نقش انسان در این مورد، تنها این است 

انسـان موجـد افعـال     چـه ؛ اگرندک می ه خداوند در او پدید آورده، قصدکبر اساس انتخابی 
البتـه   21.دنـ ک می ه افعال بندگان را ایجادکخداوند است  ةه قدرت و ارادکخودش نیست، بل

؛ جز اینکـه  کسب اشعري ندارد ۀتفاوت چندانی با نظری فخر رازياصطالح جدید  راهکار به
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آورد و انسـان را در افعـالش    مـی  از طریق قدرت و اراده مخلوق انسـان، برهـان   رازي فخر
  داند. می مجبور

 کـه گرایانـه  انـه و رویکـرد تعبد  مآب تفسیرهاي اشعري اگر خوب بنگریم خواهیم دید که
 اي عقلـی برخـوردار نباشـند،    ، اگر از پشتوانهشود نیز دیده می هاي دیگر آن در زمینههمانند 

طـور صـحیح تسـخیر کننـد و      هرا بـ مسـئله   د مختلفاو ابعدریابند د کنه مطلب را نتوان نمی
و یی، اعتقـاد بـه جبـر از سـو    ادلـۀ  آمـدي  ه جایی نخواهند برد. بنـابراین ناکار راه بسرانجام 
و اعتقـاد   امر بین األمرینطرح مسئله را به سوي  فخر رازيانسان، نزد اختیار دن بووجدانی 
  شاند.ک به آن می

  األمرين بين رازي و امر فخر. ۲ـ۲ـ۱
  گوید: می اندیشیده است. اوویژه اي  به شیوهامر بین األمرین، مسئلۀ  در فخر رازي

ـ   ي هـا  ردارهاي انسان معلول تواناییهمۀ که باور دارد کس کآن  ۀ قـدر  اوسـت، بـه ورط
ارهـاي  کگونه توانایی در انجام دادن  د انسان را هیچشوه معتقد کس کافتاده است و آن در

هر دو این دو راه، هر دو افراطی و و باور، ارادي خود نیست، گرفتار جبر شده است. این د
بـدین  ار ارادي را از سوي انسان بپـذیریم و  که انجام گرفتن ک. راه راست آن است ندژک

  22.معلول قضاي الهی استدهد،  می رويهرچه  هکنیم کحقیقت نیز اقرار 
زنـد،   مـی  ه افعال انسـان را رقـم  کبا اعتقاد به قضاي الهی  فخر رازي، این مطلببا توجه به 

ند و این چیزي جز امر بین األمرین ک نمی اختیار و آزادي انسان را نیز در افعال خویش نفی
 اطهـار  ۀه امامیـه و ائمـ  کگونه  معناي پذیرش امر بین األمرین آن اما این مطلب به؛ نیست

هاي انسان بدون ترجیح بالمرجح، محال و بـا وجـود    ه انتخاببدان معتقدند نیست. ازآنجاک
مانـد،   نمـی  حتمی و ضرور است و فرضی براي آزادي و اختیار باقیمرجح و علت فاعلی، 

  گوید: می برتري مذهبش بر گروه قدریه یدکتأبراي دفاع از آزادي انسان و با  فخر رازي
نحن نقول: الحق ما قال یوجب انسداد باب اثبات الصانع و »ال یترجح الممکن إال بمرجح«

نّ مبنـی المبـادي   أوذلک  »بین االمرین ال تفویض ولکن امره ال جبر ونّإ«بعض ائمه الدین: 
علی عجزه واضـطرار فاإلنسـان    عیدهالقریبه الفعال العبد علی قدرته واختیاره والمبادي الب

  23.المختار کالقلم فی ید الکاتب والوتد فی شقِّ الحائط ةمضطرّ فی صور

  استدالل فخر رازي ارزيابي
ه در اي کـ  با جملهویژه  افزاید؛ به نظرش میبر ابهام ، استداده باره  در این رازيکه توضیحی 

  یرا:؛ زرده استکلی مسخ ک ، حقیقت آن را بهآوردهپایان 
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فعـل چیسـت؟   » ۀقریبمبادي بعیده و «که مقصود از هیچ توضیحی نداده  فخر رازي اوالً
(مبـدأ  » آن است ةدیمبدأ بعید فعل انسان تصور فعل و تصدیق به فا« بنا به اصطالح معروف

. در ایـن  اسـت  شده در عضالت و اندام انسـان  اله و تعبیهکی) و مبدأ قریب آن قواي فعادرا
  توان مبدأ قریب فعل را اختیاري به شمار آورد؟ می صورت چگونه

در این صورت چگونـه  ند، ا ی او بیرونیان از اختیار و توانافعل انس ةاگر مبادي بعید ثانیاً
رده اسـت،  کـ ه خود او نیز تصریح کگونه  د؟ و همانشو می اختیاري از او صادرگونۀ  فعل به

بـا تصـور اسـتقالل     فخـر رازي  24.ألمـرین است و نه امر بین ا» جبر«ۀ این نظریه همان نظری
ه چون با فعـل  کرده کتصور  قریبی تعلل بعید از هم، اراده را جزء علعلل قریب و  ةحوز

ه همـان اراده بـه علـل دیگـري     کند؛ امـا ازآنجاکـ   می اختیار انسان را حفظ ندارد،اي  واسطه
صـحیح امـر    ۀدر نظریـ در مبادي و علل  كاکداند. این انف می وابسته است، انسان را مجبور

ـ   رین جایگاهی ندارد و دیدگاه درست، بین األم صـورت   هارتباط علل قریب و بعید بـا هـم ب
  رد.کبه آن اشاره خواهیم  امام خمینیه در بیان دیدگاه کاست اي  ان فقريکام

  علم تفصيلي علّت به معلول
صل علیـت اسـت،   ا مرجح از نتایجصل ضرورت و امتناع اصل ترجیح باله اکبا توجه به این

ـ  ۀدر تناسـب رابطـ   فخـر رازي ا ؛ امندکتی باید موجود باشد تا معلول را ایجاب عل ی بـا  علّ
که اگر انسان فاعل و ند ک می استداللبراي نمونه، وي اختیار انسان، دچار اشتباه شده است. 

ق آن و نقـش اراده  جایگاه فاعل موجد، به چگونگی تحقـ ت افعال خویش باشد، باید در عل
ی و معلـولی  علّ ۀه چنین نیست و انسان از رابطک س، علم تفصیلی داشته باشد؛ درحالینف و
ت کـ تواند دست خود را حر می مثالًپس از اراده، ه کداند  می این راتنها آگاه نیست و  امالًک

 اراده و نیـروي  ۀلی به رابطکه انسان اگر علمی اجمالی و کاست آن پاسخ این شبهه  25.دهد
نـد. همچنـین   ک مـی  فایـت کداشته باشد، همان براي استناد فعل به فاعل  نجام فعلفاعل در ا

ه کـ در صـورتی  که انسان، علت تامه فرض شـود؛  در صورتی وارد است  رازي فخرال کاش
بـه  را ت صـل علیـ  ه اشاعره الت ناقصه در فاعلیت نقش دارد. ازآنجاکعبه گونۀ انسان  ةاراد

از  فخـر رازي صـحیح   كعـدم در  26،ننـد ک می ارکاناست، مطرح الم امامیه که در اي ک گونه
ـ  علّی ۀرابط او را بـه سـوي   واسـطه،   ی(طولی و عرضی، ناقصه و تامه) و فرض مستقیم و ب

  شانده است.کجبر و یا اختیار جبري 
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یـه  کقـرار داده و بـه نقـل ت    كه آیـات را مـال  ک، در اینفخر رازياشاعره از جمله  ةشیو
انـد،   و خدا را قادر مطلق انگاشتهاند  گرفته پیدگرایانه تعبن مبحث را ایاند و به تعبیري  ردهک

ـ  رد عقالنی و درك نظام علّکه از رویکاما در ایندرخور تحسین است؛  گونـۀ   هی و معلـولی ب
نیـز  مسـئله   ، اینفخر رازيت . در بیان شکاکیاند ب خطا شدهکاند، مرت صحیح محروم مانده

ر در بسیاري از مباحث کالمـی  جبر و اختیامسئلۀ  بودن ت مبناکه به علتوجه است درخور 
، وي دچـار تشـتت و   »ة خداونـد چگونگی قـدرت و اراد «و » حسن و قبح«از جمله دیگر، 

  شده است. ر آراتکث
  نویسد: می ويمقام تحلیل شخصیت فکري  در ابراهیمی دینانی

فیلسوف نیـز   کرا ی توان او می ه از برخی جهاتکبل؛ دان نیست فلسفه کفخر رازي تنها ی
ـ  کبه شمار آورد. البته این واقعیت را نباید از نظر دور داشت   که او تا پایان عمر خـود ی

ـ سانی بر این باورنـد  کعیار باقی مانده است.  لم تمامکمت ه امـام فخـر رازي، در مقابـل    ک
ر توان گفت او د می لم، فیلسوف است. بر اساس همین نظرکلم و در مقابل متکفیلسوف، مت

 همـه  آید. بـااین  می اشعري به شمار کی، ک معتزلی و در مجلس معتزلیانی، محفل اشاعره
ت بـاقی  ک متشرع و پیرو سنوشد یک می ه در عین حالکران قرآن است کی از مفسی رازي
پـیش از   فخـر رازي نشـیب  رآثار و زندگی پرفرازور و دگرگونی اندیشه دکتنوع ف. بماند

  27.گر اوستجوو ن تیز و جستاد و ذهطبع وق ۀنتیج هرچیز

 ديدگاه امام خميني در باب جبر و اختيار. ۲
در حـدود   خـود خـارج و   کن را از حدمم ،ل به تفویضیشخص قا« امام خمینیبه تعبیر 

تعـالی را از مقـام عـالی     واجـب  ،و جبري است كبنابراین مشر؛ واجب بالذات داخل نموده
ه نه جبـر اسـت نـه    ک ااین معن 28.»است افرکاین بنابر؛ کان سقوط دادهخود به حدود عالم ام

 روایـات شـیعه در ایـن بـاب بـه حـد      م اسـت و  که امري است بین امرین، مسلتفویض، بل
را مسـئله   نیـز ایـن   امام خمینی. رسد و از ضروریات مذهب اثنا عشریه است می استفاضه

  ست.که تمایز و لطافت آن مشهود اکرده پذیرفته و از آن تفسیري را ارائه 
، فلسـفی  ردکـ را خـواه بـا روی   جبر و اختیـار مسئلۀ  توان گفت می از بیان نظر امامپیش 

؛ ، نظر صحیح همان نظریه امر بین األمـرین اسـت  نیمکبررسی اخالقی خواه المی و ک خواه
یعنـی نـه ضـرورت بـه طـور      دارند؛  ان شدنکفلسفی افعال صادره از انسان، ام نگاهزیرا از 
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ضـرورت و  حیثـی  یعنـی از  ؛ ه امري است بـین امـرین  کبل، امتناعنه فرماست و  مکمطلق ح
را مسـئله   المـی ایـن  ک نگاهه از کو هنگامی ؛ کانام، دیگرحیث فرماست و از  مکوجوب ح

و انسـان  باشند ذات باري  ةمستند به ارادتنها ه افعال انسان کن است چنینه کنیم،  میمطالعه 
فعـل بـا ذات    ۀو رابطـ باشـند  مستند به خود انسان ا تنهه کین است چنو نه ، منعزل از تأثیر

که فعل مسـتند بـه خـود انسـان     ه امري است بین امرین و در عین اینکبل باشد؛ باري منقطع
 نیم، بـاز کاخالقی مطالعه  ۀه از جنبکهنگامی ؛ نیز ذات باري نیز هست ةمستند به اراد، است

ین اسـت  چنو نه ناپذیر باشند تغییر ثابت و ،موروثیهاي  ه سرشتکین است چنبینیم نه  می
ه امـري  کـ بل؛ باشـد  تـأثیر  پایه و بی بی لیک به، وضوع سرشت و طینت و اخالق موروثیه مک

با عوامل وراثت از نسلی بـه  به رغم اینکه  یاخالقهاي  برخی ویژگییعنی ؛ است بین امرین
  ند.ا شکاهش و افزایتغییر و تبدیل و پذیراي د، نشو می نسلی دیگر منتقل

و آنچـه در   29اسـت بین علما اخـتالف   األمرین، بین امر در معناي امام خمینیبه اعتقاد 
، مشـرب  اسـت  توحید کبا مسل سازگاراز مناقشات و  سالمو یقینی برتر، مذاهب همۀ بین 

از معـارف الهیـه از قبیـل    هریـک   در کولی این مسل؛ عرفاي شامخ و اصحاب قلوب است
قلبـی   کن نیست و بدون تقواي تامبحث و برهان مم ۀبا طریقه حل آن کسهل ممتنع است 

بـا دیگـر   تفسـیري متفـاوت    امام خمینـی  30.آن عاجز است كو توفیق الهی، انسان از ادرا
تنهـا بـر برهـان تکیـه دارد، متـأثر از       األمـرین نـه   نظران دارد. تفسیر ایشان از امر بین صاحب

ادیث تقویـت و مسـتحکم سـاخته اسـت.     با روایات و احوي آن را مسلک عرفانی است و 
فلسـفی،  ـ    المیهاي ک حوزههمۀ ه داده کزمانی نظر خود را در این باب ارائه  امام خمینی

شناسـی، نظـر نهـایی خـود را بـا       به انسـان ویژه و با توجه کرده روایی و عرفانی را بررسی 
توان در  می این تبیین رااست. بهترین نمونه از مطرح ساخته األمرین  تفسیري زیبا از امر بین

 ةرد. او با الهام از قاعـد کجو و جست 31»و ما رمیت إِذْ رمیت و لکنَّ اللَّه«ۀ تفسیر ایشان از آی
 ي را در درون خود جـاي داده اسـت، ایـن   هاي بسیار ه حوزهکمت متعالیه کفقر وجودي ح

  ند.ک می زدایی را ابهاممسئله 
  :نویسد می استوارهاي  با دلیل و برهان، ات اشاعره و معتزلهس از رد نظریپ امام خمینی

تعـالی   کنات، مظهر و آینه وجـود حـق  ه انسان در وجود خود همانند سایر ممکگونه  همان
 ه از انسان صادرکفعلی . اتش نیز مجلی و مرآت فعل خداوند استکاست، در افعال و حر
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ا از فعل الهی داشته ل انسان حقیقتی جده فعکاز فعل خداوند است، نه ایناي  شود جلوه می
ه کرو  آنک فعل، هم مستند به انسان است ازخداوند قرار گیرد. پس ی ةق ارادباشد و متعل

گاه فعل خداوند  ه جلوهکاز انسان صادر شده است، و هم فعل خداوند است از آن جهت 
  .است

ون الحق واطواره ؤمن ش ۀینو الباط هریهان کل موجود من الموجودات بذواتها وقواها الظا
تقدسه عن مجانسه مخلوقاته وتنزّهه تجلیاته و هو تعالی و تقدس مع علو شأنه ووظهوره و

 اآلخـر العبـاد وهـو األول و  ة به فی الظاهر الخلقیه ظاهر فی مـرآ  انعن مالبس التعینات و
الخلـق. فـالحق   التأثیرات کلّها منه فی مظاهر ات والحرکاألفعال و الباطن، کذلکوالظاهر و

فجمیـع  » و ما رمیت إذ رمیت ولکن اهللا رمی« الحق ةالعبد ظهور قو ةقوفاعل بفعل العبد، و
ون ذاتـه وصـفته وظـل    ؤالحرکات من شوالصفات والمشیات واإلرادات واآلثار والذوات 

 ل جنوده ودرجات قدرته، والحق حق والخلق خلق وکمشیته وارادته وبروز نوره وتجلیه و
  32.ظهوره ۀظاهر فیها و هی مرتبهو تعالی 

ه خدا به فعـل  ا کن معنیخدا خالق فعل انسان است؛ به ا توان گفت از نظر امام بنابراین می
وجود خود انسان اسـت  ۀ وجود به فعل ارادي انسان، افاض يدهد؛ اما مجرا می انسان وجود

ار خود او یبه اخت که مخلوق خداست،نین ایاو در ع ين آن است. لذا فعل ارادیار عیه اختک
 ز هست.ین

  کند: میید کته تأکبر همین ن از قرآناي  هایشان در جاي دیگر با استناد به آی
ـ ه جمیع مراتب وجود از غایت اوج ملکباید دانست  ، تـا  جبـروت  ةوت و نهایـت ذرور ک

، مظاهر جمال و جالل حق و مراتب تجلیات ربوبیـت  النهایات عالم ظلمات و هیوال منتهی
ی از خود استقاللی نیست و صرف تعلق و ربط و عین فقر و تدل هیچ موجودي رااست و 

رات به امر حق و مطیع مسخ اإلطالق علیآنها  اإلطالق است و تمام به ذات مقدس حق علی
مـا  و«قال تعالی: : در آیات فرقانیه بسیار است اچه اشاره به این معنچنان؛ اوامر الهیه هستند
  33» رمی.ن اهللاکرمیت إذ رمیت ول
ردي و در عین حال کرمی  ،یعنی تو؛ است »األمرین امر بین« این اثبات و نفی، اشاره به مقام

ه به ظهور و قدرت حق در مرآت تو و نفـوذ  کبل؛ ردي به انانیت و استقالل خودکرمی ن ،تو
رامی هستی و در عین حال حق  ،پس تو. رمی واقع شد ،تواز وت کو مل کقدرت او در مل

بسیار دقیق است، بر ایـن حقیقـت فلسـفی اسـتوار     که این نظریه . رامی استـ علی  و جلّـ 
 رو ازایـن ؛ الوجود، ربط و تعلّق محض است ن از نظر وجودي نسبت به واجبکه ممکاست 
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بـه  با الهام از مکتب صدرایی ی از آثار خود کگاه خداوند باشد. امام در ی تواند جز جلوه نمی
  :دکن می این مبنا اشاره

ن فعله مع کونه فعله فعـل اهللا سـبحانه،   إکون الممکن ربطاً محضاً عرف  ۀیقفمن عرف حق
ارادته وعلمه وفعله، وهـذا عـین   اهللا و ةفالعالم بما انه ربط صرف وتعلّق محض ظهور قدر

مـا  و«. هـو الحـق  ولعله إلیه اشار فی قوله تعالی وبین المنزلتین واألمر بین األمرین  ۀالمنزل
حیث اثبت الرمی من حیث نفاه فقال: رمیت وما رمیت، فإن » یت ولکن اهللا رمیرمیت إذ رم

ءوما تشاؤون إلّا أن یشا«قوله وحوله، اهللا و ةته واستقالله، بل بقوالرمی کونه منه لم یکن بقو 
فأثبت المشیه من حیث کونها لهم ال بأن یکـون المـوثر مشـیتین أو فعلـین      )30: (دهر»اهللا

  34.ا أنّ مشیه الممکن ظهور مشیته تعالی وعین الربط والتعلّق بهاباإلشتراك بل بم
کـه  پارچه فقیرند و این فقر  که هستی، ذاتی آنها نیست، ی، ازآنجاکنکموجودات مم ۀسلسل

  الزم ذاتی آنهاست، همیشگی است.
بحـث  گونـاگون درخـور   از ابعـاد  براي بیان اختیـار انسـان،    امام خمینیتفاسیر مختلف 

ان فقـري  کـ امراه امام بر اثبات و تحلیـل ایـن مطلـب از     یدکه تأکرسد  می ه نظراما ب؛ است
سـی  که حـدود آن بـر   کـ روشی ؛ ه خلقت بر آن بنا شده استکاست  نات، همان روشییاک

 كبـراي فهـم و در  . انـد  ردهک می ار نیست و ائمه نیز از بیان دقیق و جامع آن خودداريکآش
، شناسـی  ود شخصی امري ضرور اسـت. از نظـر روش  شف و شهکاألمرین،  جزئیات امر بین

عقلی اعتقاد به جبر و تفویض ادلۀ با نخست جبر و اختیار،  ةامام در سیر مباحث خود دربار
کند و سپس با تبیینی کالمی که از قرآن الهام گرفته است، رمی انسـان و   می را مردود اعالم

ر امـام از  کند. تـأث  می األمرین تعبیر ر بینسازد و از آن به ام می رمی خداوند را با هم سازگار
گرفت. او با اعتقـاد بـه اصـل     توان نتیجه می حکمت متعالیه را در چنین تبیین و تفسیرهایی

، هم اصول توحید را حفظ کرده و هم انسـان را از صـورت   »وجود رابط و مستقلو  تعلی«
ه داشته اسـت.  ادر امان نگفاعل مستقل، قادر و مرید مستقل و همچنین جبر و پیامدهاي آن 

همـۀ  کـه  اي  براي پذیرش دقیق و درك کامل امر بین األمرین، بـه گونـه  سرانجام اینکه وي 
از توحیـد و  اي  باشد، معتقد است که انسان بایستی به مرتبهفهمیدنی جوانب آن براي انسان 

دیـدگاه  از عدل الهی و اخالص در اعمال برسد تا بتواند به امر بـین األمـرین دسـت یابـد.     
تواند مشکل جبر و یا تفویض انسان  می محتوایی نیز تنها اعتقاد به امر بین األمرین است که
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نهایـت خداونـد،    خلقـت الهـی و قـدرت بـی     ةزیرا اگر معتقد باشیم که در دایر؛ را حل کند
بـه جبـر انسـان    نیم، افعال را به خدا منسوب کهمۀ از اختیار انسان سخن گفت و توان  نمی
منعـزل   خداونـد را از تـأثیر   کامل افعال به انسان نیـز  ۀافاضدیگر،  ایم و از سوي قد شدهمعت
بنابراین اعتقاد به امري میان این دو اعتقاد درست است. جمهور اندیشمندان شـیعی   کند. می

مختلف تفسـیر  هاي  را به گونه اما آناند؛  این نظر را پذیرفته بیت اهلهاي  اساس آموزه رب
  شـود، و کسـی   مـی  ه حـل ئلمسـ   واسـطۀ ایـن    بـه   هالهی ۀحق  و مطالب  اصولهمۀ  ند.ا نموده
  را بـا دیـدگان    و حقیقـت بنشـیند    در آبشـخوار معـارف    مگر آنکه، کندرا انشا   تواند آن نمی

امل و جامع به مسائل مربوط به جبر و اختیـار  ک. به عبارتی پاسخ کند  خود مشاهده  بصیرت
بـین   تفسیر صحیح از امرویژه  به ؛رددرخواست کتوان از عقل و برهان  نمی و متعلقات آن را

  عمیق از توحید و عدل الهی دارد. كه نیاز به درکاألمرین 
  گوید: می چهل حدیثدر کتاب  امام خمینی

مخلـوق،   یاز هسـت  یجزئمنزلۀ و انسان به  ر و وابسته به خداستیمخلوق، فق یهست ۀهم
ـ ا انسان با دیگر موجودات تنها تفاوت. اردر و وابسته دیفق يوجود ـ ن اسـت  ی ه انسـان  ک

  35.ابدی یش آگاهیتواند بر فقر خو یم
اما براي آنها مراتبی در نظر داند؛  می ثرؤسرنوشت انسان مبر امام عوامل محیطی و برونی را 

 ید. این عوامـل از نظـر امـام شـروط    نشو نمی گاه موجب اضطرار انسان گرفته است که هیچ
 از سـوي امـام  . انـد  اختیار، شرط کافی براي سعادت یا شـقاوت انسـان  به اضافۀ اند که  الزم

ت کـ ت اوسـت. جهـت حر  کـ نندة جهـت حر ک نییمختار بودن انسان تع کند اشاره میدیگر، 
بۀ خـویش در برابـر   جان ه او از خود دارد. اگر او به فقر همهکاست  یانسان وابسته به شناخت

ش غافل باشـد جهـت   یاست و اگر از فقر خو یت او به سمتکجهت حر، خدا معترف باشد
با توجه به تعبیر امام از امر بـین األمـرین و فقـر     36.ندیگز یت خود برمکحر يرا برا يگرید

با این بیـان کـه   پذیر است؛  توجیهدرستی  هوجودي، انتساب اعمال ناپسند انسان به خودش ب
با اختیار خود و با غفلت از تعلـق  ینات، ن کایکی از تجلیات خداوند و برتریمنزلۀ  هانسان ب

بـا اختیـار او تعلـق    انسان بر انجام آن کار  ةو ارادبرگزیده مسیر خطا را هی، به مبدأ غناي ال
ت، علل موجود در عالم را مانند اشاعره تقارن گرفته است. بنابراین امام با تأکید بر اصل علی
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جبر و (، دو شق اول استحالت تصورپذیر سه ر دمسئله  این کهداند. ازآنجا نمیرویداد دو 
سیر نظرات خود کـه  در شود. حضرت امام نیز  می د، شق سوم اثباتنکه باطل شو )تفویض

  ست.کرده ارفتار همین منوال ، به ندا آوري شده جمع طلب و ارادهدر کتاب 

  و امام خمينينظرات فخر رازي تطبيق مباني 
تعارضـات میـان   تواند  نمی ه اساساًکروست  یانه از آنبراي یافتن راهی م فخرجوي و جست

افعـال انسـان را نادیـده انگـارد.     ختیار انسان و دیدگاه اشـعریان دربـارة   اآیات وحی دربارة 
دن ارادة انسـان و  اختیار انسان، ثواب و عقاب، علم پیشین و قدرت مطلق الهـی، طـولی بـو   

راه درسـت و صـراط   دارنـد تـا    می بر آن را فخر رازيه هستند ک... مسائلی اراده خداوند و
ه دلیـل خـود را در دفـاع از راه میانـه     اي کـ  بـه گونـه   ؛مستقیم را در امر بین األمـرین بیابـد  

در برخـی از آثـارش از اختیـار    رو وي  کند. ازاین می بیاناحت صربا ه گذشت، کگونه  همان
نیسـت   سهل و ساده ییز بیاناعتقاد امر بین األمرین ن 37.انسان نیز سخن به میان آورده است

از علـوم  اي ویـژه   که به درجهه بتوان آن را با تفسیري عامیانه اظهار داشت و براي افرادي ک
  اش کرد. اند، ارائه اشفات روحانی نرسیدهکعقلی و م

بحث و بررسی قرار دهیم، او کانون را  فخر رازياگر از نظر اخالقی هم مبانی اعتقادي 
 اسـت  داند و بر آن می (شرع) را میزان و معیار خوبی و بدي امور دین به پیروي از اشاعره،

 او، بد و زشت. به نظـر  در آن وهیدهکردار نکردار ستوده در شرع، خوب و زیباست و که ک
 ،میزان و معیار، دین اسـت اینکه  دلیلِپذیرد.  تأثیر میدین از خود هاي  در تشخیصنیز عقل 

چیز همـواره یـا زشـت     کی، ر ذات و سرشت امور باشدزیبایی د ه اگر زشتی وکآن است 
مانند قتل، گاه زشت است براي مثال ه ک درحالی؛ (مطلق بودن زشتی و زیبایی) است یا زیبا

ار حسـن و قـبح افعـال    کـ ان 38.ارکـ گناهستمگر قتل مانند گناه، و گاه زیبا،  بیدیدة  ستمقتل 
دانسـته اسـت.    می ان را فاعل مضطرانسوي ه کاین جهت بوده  از فخر رازيانسان از سوي 

متصف بـه حسـن و قـبح نخواهـد بـود و      . یار استار فاعل مضطر چون فاقد اراده و اختک
علـی را در حـد ذات خـود قبـیح     تـوان ف  نمـی  بنـابراین ، خداستنیز افعال  ۀچون فاعل هم

ا ه افعـال ر کـ شـرع اسـت   ، فخـر د. از نظـر  نـ کار قبیح که خدا کآید  می نه الزموگر؛ دانست
سـت.  نه عقل و این نیز از پیامدهاي اعتقاد به جبـر انسـان ا   ،ندک می متصف به حسن و قبح
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ه بر حسن و قبح استوار بود، دچار تزلزل کمبانی اخالقی افعال انسان نیز اظهارات او دربارة 
از اي  گزینـد. در هـر صـورت مجموعـه     مـی را بر رت متعادل يردکرویاو سرانجام و شود  می

امـري  وي ه کاست. زمانی ارائه شده اعتقاد به حسن و قبح شرعی در تألیفات او  ار او باکاف
در اثبـات مـدعاي    فخـر پذیرد.  می قبح عقلی را هم پذیرد، حسن و می میان جبر و اختیار را

انگیخته شـدن پیـامبران بـا خـرد خـود زشـتی و       مردم پیش از بر« آورد: می خود چنین دلیل
زشـتی و   ةه خـرد دریابنـد  کـ همـین امـر مثبـت ایـن مدعاسـت      شناختند و  میزیبایی را باز

  39».استزیبایی(حسن و قبح) امور 
ریـزي مبنـاي نظـري و     و با پی عشريۀ اثناتب شیعکبا الهام از م امام خمینیدر مقابل، 

شرایط و تقییـدات  همۀ جبر و اختیار را با مسئلۀ  خوبی عرفانی، به كمعرفتی صحیح و سلو
داند. امام از  می گرا و صاحب اختیار انسان را موجودي ارزشمند، آرمانو کند  میآن پیگیري 

رأي صـحیح را امـر بـین األمـرین     سـازد؛   مـی  را تبیینمسئله  با اعتقاد راسخ اینآغاز همان 
  کند. میدهد و آن را بر اساس مبانی حکمت متعالیه تفسیر  می تشخیص
ه بـا اختیـار تعـارض    کـ داند  می (فقر وجودي) را اصلی برهانی و بدیهی یاصل علّوي 

جبـر و اختیـار، اشـتباه    مسـئلۀ   ترجیح بالمـرجح در  ۀاربرد استحالکندارد. او خود عالوه بر 
  داند: می تك صحیح اصل علیمعتقدان به جبر و تفویض را ناشی از عدم در

ا فإن اما عدم منافاتها المختاریه الفاعل المختار فهو ایضاً بمکان من الوضوح بعد فهم مفاده
مقتضی القاعده ان الممکن ما لم یصر واجباً لم یصر موجوداً والعلۀ التامۀ باقتضـا اوجـب   

  40.المعلول فاوجده وهذا یؤکد اختیاریه الفاعل
 کالمـی ا یو  ی، عرفانیفلسف يها از شاخه یکیدر  امام خمینی يرکتب فکمحصور داشتن م

ان یـ ه مکـ باشـد   يا هوشـمندانه  جمـع ، وجـه  یشانا وار است و اساساً شاید ویژگی مهمدش
، عرفـانی دیدگاه ن یبه ا یابیدستاست.  د آوردهیپدو قرآن ، فلسفه و عرفان کالماز  يعناصر

 ۀشـ یگاه در سطح انددیدن یا یو تجلتحقق پذیرفته ه یمت متعالکحمضامین با گذر از معبر 
فلسـفه،  ر و تـأثر  یأثتـوان از تـ   یه نمک يا افته است، به گونهی عرفانق با یعم يوندی، پکالمی
 .دیگر چشم پوشیدیکو عرفان امام بر کالم 

برهـان، عرفـان و قـرآن     ۀبین األمرین با توجه بـه سـه عرصـ    از امر تفسیر امام خمینی
شـده در ایـن    شـبهات مطـرح   ۀبه هم کش یه بکائمه است  ۀحقهاي  آموزهبه  کتمسۀ نتیج
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از شـئون و   ،شـان  ت و قـواي بـاطنی  موجـودات را بـا ذا   امام خمینیدهد.  می زمینه پاسخ
ات و تـأثیرات در مظـاهر موجـودات را منسـوب بـه      کافعال و حرو  داند می حقهاي  جلوه

الم عدلیـه و امامیـه، بحـث جبـر و     کـ از تـر   او با دیدگاهی جامعآورد.  به شمار می خداوند
ررسـی  ها و نفوس انسانی و فطـرت آدمـی تحلیـل و ب    اختیار را با توجه به اختالف سرشت

کمـال،  تـرین راه رسـیدن بـه     مـال اسـت و آسـان   کفطرت انسان عاشـق  گوید  میو کند  می
 در خداشناسی و خداشناسی در خودشناسی است. شناسیخود

  گيري نتيجه
و به سبب مخلوق بـودن  کار علیت طولی مخلوقات، لمی اشعري با انکمتمنزلۀ  هب فخر رازي

 نتوانست تصویري صحیح و معقولانسان، راي اراده و قدرت انسان و عدم مبدئیت فاعلی ب
از جبري که اشـاعره   ،اما در سیر تطورات خود؛ ت ارائه دهداز اختیار و سهم انسان از فاعلی

چنـد آن را  گـرایش یافتـه اسـت؛ هر   امر بـین األمـرین    یۀاند به سوي نظر به آن اعتقاد داشته
مـرین را تکمیـل   به امـر بـین األ   يفخر راز کند. شایسته است که اعتقاد درستی تفسیر نمی به

گاه و مظهر قـدرت   تجلی موجودات را امام خمینیسویی نه تشکیک. از دیدگاه او بدانیم، 
روست کـه آن را   آناهللا نسبت به خداوند از سويداند. تأکید او بر فقر وجودي ما می خداوند

دانـد.   مـی  ضرور الهیِعدل  ۀو براي رسیدن به مرحلگامی بنیادین در درك امر بین األمرین، 
از براهین فلسـفی بهـره   یدگاه خود و براي رد جبر و تفویض، د ۀدر مراحل اولی امام خمینی

تبیـین او   ةشمول و گسـتر  یقین بهکند.  می و دیگر مسائل را با رویکرد عرفانی تفسیربرد  می
  تري را در پی دارد. ، دیدگاه صحیحفخر رازيگرایی  نسبت به نقل
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