
 

 

 

 

 

 قدر و سرنوشت انسان و قضا

 رازی و فخر نایسابناز منظر 
 سید عقیل میرفتاحی

 علی مرادخانی

 رضا اکبری

 دهیچک

 دیدگاه این. کاودمیو جبر و اختیار  قضا و قدر مسئلهدر را و فخر رازی  نایسابنمقاله دیدگاه  این

ضا ق نایسابن .شودیمبه هم نزدیک  هابخشدر برخی در این مسئله، اختالفات اساسی رغم دو، علی

او برخالف تعاریف رازی  هایدیدگاهو متعدد تعاریف کند. یمرا از مراتب علم فعلی الهی تلقی  و قدر

د؛ گاه با رویکردی فلسفی و طرح علم شواز هم تفکیک  بایدمنسجم، و حاصل دو رویکرد است که 

را ر اختیار و جب مسئله ،کالمی فعل انسانی مسئلهو گاه با طرح کند را تبیین میالهی قضا و قدر 

حتمیت اشیا باشد،  أ، از آن جهت که منشداندیمرا علم الهی  و قدر قضاوی به رغم اینکه  کاود.می

 ،در تبیین اختیارقائل به امر بین االمرین است، و  یود. دانمیرا مرادف با جبر ن قضا و قدر مسئله

 . تعاریف فخردیگویمسخن  شدهقیرقار یاز اختد و پذیرمیالعله د و به عنوان جزءدانمیرا از قدر  آن

ر و گاه مرادف با اختیار ، مشوش و گاه متناقض است؛ تعریف او گاه مرادف با جبقضا و قدررازی در 

 است. شدهقیرق، جبر شودیمآنچه از غالب تعاریف وی فهمیده  است، اما

 .اختیار ،جبر ،اراده الهی ،علم الهی ،قضا و قدر :هادواژهیکل

                                                             
 نویسنده مسئول: ) سالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد ا ،دکتری فلسفه تطبیقی آموختهدانش

mirfatahi1357@yahoo.com) 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،دانشیار گروه فلسفه 

 ع(صادق )دانشگاه امام  ،استاد گروه فلسفه و کالم 
 31/06/1395رش: یخ پذیتار   15/03/1395افت: یخ دریارت

 ینید یپژوهانسان یپژوهش -یدوفصلنامه علم
 1396 پاییز و زمستان، 38هم، شماره چهاردسال 

 215-230صفحات 

DOI: 10.22034/ra.2018.29954 



 1396 پايیز و زمستان، 38 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

216 

 مقدمه

ازی، از ر فخر یهاینقادو  هایسنجنکتهبه تبیین باورهای دینی و از سوی دیگر،  نایسابناهتمام 

ی و سرنوشت انسان، بر کس قضا و قدر مسئله، و نیز اهمیت و صعوبت نایسابن فلسفه یهاآموزه

پوشیده نیست؛ نظر به اختالف این دو فیلسوف در روش و رویکرد و نفوذی که هر کدام در تاریخ 

سرنوشت  مسئله، و نیز با توجه به اهمیت و نقش نوع نگاه آنان به اندداشتهم اسالمی فلسفه و کال

 انسان در زندگی وی، پرداختن به این موضوع موجه است.

خ و جبر و اختیار بسیار متفاوت است. شی قضا و قدر مسئلهبا نگاه فخر رازی در  نایسابناندیشه 

یعنی رویکردی  ،جدا از هم و با دو ردیکرد کامالً کندیمد خود را مطرح یبه نحو منسجم و سازوار عقا

لم الهی رابطه ع ،؛ به این معنا که در رویکرد نخستپردازدیمبه بسط نظریات خود  ،فلسفی و کالمی

رابطه افعال بشری با علم و اراده خداوند تحلیل  ،رویکرد دومدر ؛ شودیمبا افعال بشری بررسی 

رد اول در رویک نایسابنیکرد اول رویکردی فلسفی و رویکرد دوم رویکردی کالمی است. . روگرددیم

 أکه از مراتب علم خداوند است، منش قضا و قدر گویدمیو  پردازدینمجبر یا اختیار  مسئلهبه  اساساً 

المی ک مسئلهموهم جبر نشود  اشیفلسفاست. او سپس برای آنکه این بیان  حتمیت همه اشیا

. اما رازی به نحوی مشوش و دیگویمشده سخن کند و از اختیار رقیقرا مطرح میجبر و اختیار 

جبر و اختیار  مسئلهبه به نحوی کالمی،  ، و صرفاًکردخویش را بیان های دیدگاهغیرمنسجم 

ائل ق نهایتدر  سیناابنالوصف . معشودیممتمایل و گاه به اختیار  ،وی گاه به جبر ی؛ آراپرداخت

 .شدهقیرقو فخر قائل به جبر است  شدهقیرقبه اختیار 

رازی  رو فخ نایسابنسرنوشت انسان در اندیشه  مسئلهو  قضا و قدردر این مقاله  ،بنابراین

قضا این دو اندیشمند  اساساً .1 منظور در این مقاله چنین است: یهاپرسش .است شدهمقایسه 

نگاه  .2مذکور چیست؟  مسئلهجوه اشتراک و افتراق آنان در و اند؟کردهرا چگونه تبیین  و قدر

سرنوشت انسان چگونه است؟ آیا سرنوشت انسان محتوم است یا خیر؟ سرنوشت  مسئلهآنان به 

د؟ نکانسان با توجه به علم الهی، جبری است یا انسان مختار است سرنوشت خویش را انتخاب 

 افعال خویش مختار است یا مجبور؟ دنداانسان برای انجام ،به عبارت دیگر
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در اندیشه دو حکیم و مقایسه وجوه اشتراک و اختالف آنان، مستلزم فهم و  قضا و قدرفهم 

الزم  ،بنابراین .رازی است و فخر نایسابندر نگاه  «فاعلیت الهی»و  «اراده»، «علم»تبیین مفاهیم 

 .را مطرح کنیمعلم و اراده خداوند  مسئلهاست ابتدا 

 علم، اراده و فاعلیت الهی

 خصاً مش ویقضا و قدر مرتبط است؛ یکی اینکه  مسئلهاز دو جهت با  سیناابنعلم الهی در نگاه 

اد ایج أو دوم اینکه علم خداوند را منش ؛کندیماز مراتب علم الهی معرفی  یامرتبهقضا و قدر را 

رف دیگر است و از ط به نوعی منوط به تبیین علم خدا قضا و قدرتبیین  ،. بنابراینداندیمو فعلی 

 : آیا علم فعلی و قطعیت صدور اشیاکه شودیممطرح  پرسشبودن علم خداوند این با فرض فعلی

است مهم ما  مسئلهعلم از این جهت در  ،از خداوند مرادف با جبر نیست؟ در نگاه فخر رازی نیز

 اگر :مطرح است که پرسشاین  ،بنابراین .داندیمتحقق الوی به تصریح معلومات خدا را قطعیکه 

 علم خدا مناط تحقق اشیا است آیا این بیان رازی مرادف با جبر نیست؟

ز و اراده الهی نی قضا و قدرعلم الهی در اندیشه سینوی واجد مراتب مختلفی است که شامل 

اده علم و اروی، در نگاه  ،نهمچنی .صدور قطعی اشیا است أعلم الهی، به تصریح وی منش .شودیم

از سه  نایسابن. (298 :3ج ،1375، وهم ؛306 :1371 ،نایسابن) اندذاتو عین  ،مساوی و مساوق ،اتحاد

 ،تدر حقیق .علم به خویش، علم به معلول اول، علم به ماسوای معلول اول ؛دیگویمنوع علم سخن 

به دلیل آنکه علم به علت، مستلزم علم به معلول است، بنابراین خداوند به سایر معالیل نیز عالم 

حضوری، علم خداوند به اشیا  معلم خداوند به ذات را عین ذات و عل نایسابن .(299 :)هماناست 

م به صور و عل ؛داندیمرا، غیرذات و از لوازم ذات و معلول ذات خداوند و علمی حصولی و فعلی 

. در این مراتب علمی، علم خداوند به ذات، علت است از برای ایجاد داندیمارتسامی را حضوری 

صور علمی معلول اول و علم به آن صور موجب علم به معلول اول، و علم به معلول اول، علت 

ستناد دو دلیل االی غیرالنهایه. وی برای اثبات علم الهی به  است برای علم به معالیل معلول اول ...

 .«علم تام به علت مستلزم علم به معلول است»و قاعده  «کل مجرد عاقل»؛ قاعده کندیم
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بودن علم سخن . او گاه از تابع(424: ب1411 ،رازی) داندیمفخر رازی علم الهی را زائد بر ذات 

عامل مرجح و مخصص فعل خداوند است که  یعلم الهی به مصلحت اشیا دیگویمگاه  و دیگویم

 .(207 :1406 ،و)همبا بیان تابعیت علم منافات خواهد داشت 

تعالی به نظام خیر، و علم به نایت عبارت است از علم ذاتی واجب، عنایسابندر اثری دیگر از 

 تعقلپس نظام را  راضی است؛کمال است و به این کمال و نظام احسن  علت خیر و اینکه ذاتاً

مل است؛ اول أت در خورنکاتی  نایسابن. در تفسیر گرددیمصرف تعقل، موجب تحقق  و دهکر

ه ب بایدعالم  ،و دوم آنکه ؛در علم عنایی الزم است خداوند عالم به کل ماسوای خود باشد ،آنکه

د عالم بای ،سوم آنکه ؛را بشناسد هاضرورتنظام طولی و عرضی موجودها نیز علم داشته باشد و 

و بان ذلک واجب »ست: ا و ناشی از احاطه علمی او بداند که ضرورت و وجوب نظام برتر، از جانب او

که آن غیری که ضرورت  داندیماین وجوب، وجوبی بالغیر است. خداوند  .«عنه و عن احاطته به

 .(450: 1376، سیناابن) ستا وجود، به نظام بخشیده است، خود او

قائل به تساوی و تساوق مفاهیم  سیناابناراده الهی از این جهت با قضا و قدر مرتبط است که 

از  یامرتبهقضا و قدر گوید میو همه اوصاف الهی است و  «قدرت»و  «عنایت»، «اراده»، «علم»

اخرای  ةعباراراده و عنایت الهی همان علم به نظام اصلح است که  ،در حقیقت .ستا علم خدا

معلل به لل به اغراض و اراده الهی را غیرهمچنین اراده انسانی را مع نایسابن ضا و قدر است.ق

 .(305 :انهم؛ 149 :3ج ،1375، وهم؛ 11: ب1404، همو) داندیماغراض 

یکی  ما مرتبط است؛ مسئلهو هر دو به  لحاظ شوداراده به دو نحو باید رازی، در نگاه فخر 

لواحد را ا صدور و قاعده هینظر، سیناابنبرخالف  وی تبیین اراده بشری و دیگری تبیین اراده الهی.

ان من شیء اال عندنا خزائنه » :هیآو با اشاره به  (588: الف1411، وهم ؛27و  239: 1986رازی، )مردود دانسته 

الی تعهمه موجودات، مقدور و مخلوق حق واست  واسطهیبمعتقد به آفرینش  «و ما ننزله اال بقدر معلوم

، و)هم داندیموی عامل تخصیص فعل الهی در زمان خاص را اراده الهی  .(134 :7ج ،1420، و)هماست 

خداوند  صدور افعال را از که با این بیان( 80: 1406، وهم ؛207 :1ج ،1986، وهم ؛392و  391: ب1411

در حالی که در جای دیگری او بر صدور افعال از  ،داندینمدانسته و انسان را فاعل افعال خویش 

 .(479: ب1411، همو) «االضطرار لیسب یعل عنه صادر العبد عن صدریما فألن» :دکنیمانسان تصریح 
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یح الذی یمکنه الترج نحن بینا ان المختار هو» کند:که ترجیح بالمرجح  داندیمرازی مختار را کسی 

اما اختیاری جبری و  ،است انسان مختار است و خود مرجح استمعتقد و  ؛(383: همان) «ال لمرجح

و  (243 :1406، و)هم مضطر در پذیرش اختیار، به این نحو که سلسله اختیار به خداوند مستند است

. او گاه ترجیح بالمرجح را (242: 1406، وهم ؛205 :1ج :1986، و)هم ستا هااراده العللةعلخدا  اراده

 .(391: ب1411، و)هم داندیممحال و اراده خدا را مرجح افعال بشری 

 به اختیار انسان و گرایش فخر سیناابندر جهت تبیین مدعا مبنی بر گرایش  ،در این بخش

نات ایتفکیک از بمستندات مدعای مذکور به عتدل الزم است دو مطلب تبیین شود؛به جبر م رازی

ع فبه منظور رآغاز مقاله،  شده دربه پرسش مطرحر پاسخ دو نیز  ؛صریح دو اندیشمند ذکر گردد

، بودن علم خداوند و قول به نفی جبرسینا و چگونگی سازگاری قول به فعلیابنم جبرگرایی توهّ

 مطالبی بیان شود.

 رازی و فخر نایسابناز نظر  قضا و قدر

از مراتب علمی خداوند مطرح است و گاه به  یامرتبه، گاه به عنوان قضا و قدر نایسابن یدر آرا

فت را ص قضا و قدر نایسابنبنابراین، این ابهام وجود دارد که آیا  .شودیممعنای فعل الهی بیان 

بر  یو؛ چراکه شودیمالبته با دقت بیشتر، تناقض مذکور رفع  .یا صفت فعل الهی داندیمذات 

عقل اول است و عقل اول موجب صدور  الزاماًعتقد است اول صادر از خداوند، صدور م قاعدهاساس 

است علم الهی به موجودات از طریق علل آنان تعلق معتقد  ،همچنین .سایر موجودات است

 سیناابنواحد باشد. آنچه از عبارات  هیچ استبعادی ندارد که فعل و علم الهی، ،بنابراین .ردیگیم

او علم  .اختیار مسئله کردنطرحمعلم الهی و  کردنطرحم: شودیماست به دو بخش تقسیم 

اختیار و با توجه به مبانی دینی و  مسئله، اما با طرح داندیمضرورت و قطعیت  أخداوند را منش

؛ دیگویمسخن  شدهفیضع، اما از اختیاری کندرا نفی مینبوت و عدالت الهی، جبر  مسئلهاثبات 

الهی و توحید افعالی و هم  ارادهتا بتواند هم شمول  بردیمرا به کار  «اختیار اضطراری»او تعبیر 

 دیگویمبخشی علمی سخن آنجا که از ضرورت رسدیمبه نظر  کند.عدالت خداوند را اثبات  مسئله

، شودیمالجبر اثبات  مسئله دیگویمو آنجا که از اختیار سخن  دکنیمالتفویض را مطرح  مسئله

 .دکنیمبر تفکیک مذکور تصریح  نایسابنخاصه اینکه 
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 سیناابنفلسفی  یکردور

مستلزم  ضرورت اشیا است، اما وجود اشیا و تحقق آنها أقضا، همان علم الهی است که منش .1

ز اگر به اشیا ا ،در واقع .دشویموجود اشیا  سازنهیزم، تدریج و به عنوان معدّقدر الهی است که به

ط یو اگر به اشیا، به عنوان علل معده و شرا شودیمالهی فهم  قضای ،وجوبشان نگریسته شود

ل او در تعلی .شودیم، قدر فهم ندکنیماعدادی نگریسته شود که موجبات تحقق معلول را فراهم 

ل الما بکل شیء الن کو یجب ان یکون ع»؛ «ما لم یجب لم یوجد ءالشی»: گویدمیتصریح به قضا و قدر

شیء الزم له بوسط او بغیر وسط یتادی الیه بعینه قدره الذی هو تفصیل قضاءه االول تادیا واجبا؛ اذا کان ما 

کند و میبیان مذکور اشارت بر نفی جبر  .(317 :3ج ،1375، سیناابن) «ال یجب الیکون، کما علمت

 .ول استتحقق معل سازسببتصریحی است بر سلسله اسباب و مسببات و اینکه حضور علت تامه 

و تقدیر، عبارت است از توجه  داندیمرا اسباب بسیط  قضا و قدردر نجات،  نایسابن .2

وجود عینی اشیا، منبعث از آن وجود بسیط عقلی  که آنچنانتدریجی اسباب بسیط به مسببات، 

 تدریج متوجهو در واقع قضا، به دهدیمرا نشان  دیر الهی چیزی است که اندازه قضااست. اما تق

اء علی یتوجه الیه القض ما هو الوضع االول البسیط والتقدیر تعالی هوو والقضاء من اهلل سبحانه » :شودیمآن 

 .(317 :1377، همو) «التدریج

که محیط بر همه معلومات است، و قدر را  داندیمدر رسائل، قضا را علم خداوند  نایسابن .3

 .دوش، بدین نحو که تحقق سبب، موجب ضرورت تحقق مسبب داندیموجوب اسباب و مسببات 

بین آنها و تفصیل آن را موجب وضوح حکمت الهی معرفی  ضروری رابطهاو ذکر سبب و مسبب و 

ی و و قدر را ایجاب و ضرورت علّ ،قضا را علم خداوند به ماسوا سیناابن. (257: 1400، و)هم کندیم

و اینکه خداوند عاری از اغراض است و چون خداوند سرسلسله اسباب  دکنیممعلولی معرفی 

در این عبارت، تفصیل مفهوم قدر و  رسدیمهمه معالیل است. به نظر  بخشضرورتاست، پس 

که  ارددخاصه اینکه تصریح  ،دکنیمقضا نائل  از، انسان را به فهم دقیق نایسابنبسط آن از نظر 

 .دهدیمتفصیل قدر، حکمت الهی را نتیجه 

که به نحو  داندیمبه نحو بسیط در عالم عقل  جه طوسی، قضا را وجود جمیع اشیاخوا .4

بات مؤید نظام اسباب و مسبابداع است، و قدر، تحقق تفصیلی موجودات خارجی است؛ تفصیلی که 

 .(317: 1375، همو) است
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در این عبارت، قضا عبارت است از حکم اول خداوند، به نحوی که واحد است و موجودی  .5

ست و قدر ا موجودات، متفرعات او همهبه نحوی که  شودیماشیا  همهدهری است و مشتمل بر 

قضای الهی  ،در حقیقت .شودیماشیا، یکی پس از دیگری از این حکم صادر  همهآن است که 

او با اشاره به  .و قدر، انبعاث اشیا است از آن حکم ؛دشویمل همه اشیا ست که شاما حکم خدا

د، اما نقضا و قدر کنندهگوید کتب الهیه، همه تصدیقمی «ننزله اال بقدر معلوم ما و»عبارت قرآنی 

از نظر  .عالم است ،را فقط خداوند قضا و قدرکه واقعیت ؛ چراآنچه نهی شده است غور در آن است

 اعتقاد به قدر، به نوعی جائردانستن خداوند معتقدندبرخی به جهت عدم فطانت )معتزله(  ،نایسابن

 .(108 :1383 ،و)همو منافی عدالت الهی نیست ، در حالی که اقرار به قدر مرادف جبر ،است

 سیناابنرویکرد کالمی 

 الواحد یاإلله یاألول الفعل هو القضاء هذا» قدر است: منشأست که ا لین فعل خداقضا همان او .1

دهنده . این عبارت نشان(14 :2ج الف،1404 ،)همان« المقدورات تنشعب منه، یالذ ل،کال یعل یالمستعل

را  قضا و قدر نایسابنچراکه در عبارات سابق،  ؛مرادف فعل الهی است ،آن است که علم الهی

بارت . این عداندیمقضا را اولین فعل خداوند  نایسابنو در اینجا،  کندیمحقیقتی علمی معرفی 

 جادکنندهیااسباب،  سلسلهاختیار در انسان است. حرکات سماویه و عرضیه و  مسئلهید ؤم سیناابن

به عبارت دیگر، اختیار انسان از طریق قدر الهی که همان سلسله  .دواعی زائده در انسان است

انسان، تابع سلسله اسباب و به تبع  ارادهی و معلولی منبعث از عقل اول است، ایجاد شده و علّ

 آن، تابع عقل اول است.

به  ،در تعاریف آنان .بین اندیشمندان استگیز نبرابحثیکی از مفاهیم  «اختیار»مفهوم  .2

 ئلهمسرو این . از اینداراده یا عین اختیار است یا در تعریف اختیار نقش اساسی دار رسدیمنظر 

اگر مفهوم اراده در تعریف اختیار اخذ شده است، آیا اراده سابقه، خود اختیاری  :که شدمطرح 

یتسلسل  دوم است و هلم جرا و ارادهمسبوق به  قطعاًبودن، ؟ در صورت اختیاریاست یا جبری

 یاونهگاین اساس، اراده را به  شده عنایت داشته و بربه اشکال مطرح نایسابنگویا  .الی غیرالنهایه

که با محذور تسلسل مواجه نباشیم، به این صورت که اراده را منبعث از علل  دکنیممعرفی 

انسان از خارج در او ایجاد  ارادهاگر  :که شودیممطرح پرسش با این بیان این  .داندیمسماویه 

د؟ کرفعل اختیاری انسان محسوب  نتوایمشده به این اراده را پس چگونه افعال منتهی شودیم
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 «... تفویض ال و جبر ال» او در شرح حدیث است. دهسینا کرابنمالصدرا در اینجا تعریضی بر 

صدرا  .داندینمو در واقع انسان را مختار  داندیمانسان را در ظاهر مختار  سیناابن گویدمی

 ةوال انه مضطر فی صور» :در ظاهر مختارمضطر باشد و نیست که انسان در واقع  گونهنیا دیگویم

 .(376 :6ج ،1990 ،لدین شیرازی)صدرا «ةالشیخ رئیس الصناع ةاالختیار کما وقع فی عبار

بدین نحو که هر محرکی به سوی غایتی  ،کندیماختیار را همان طلب معرفی  نایسابن .3

 .دکنیمبر وجود اختیار انسان تصریح  نایسابن ،. در این عبارت(297: 1388دادجو، )در حرکت است 

ز آگاهی یا ناآگاهی او تفاوت آنها را در  داندیمافعال نفس را مانند افعال طبیعی  نایسابن .4

االفعال » :که افعال اختیاری، فقط در خداوند مصداق دارد ردیگیمو نتیجه  داندیماغراض 

 یامسئلهتنها  رسدیم. به نظر (53: ب1404، نایسابن) «ةالتصح اال فی االول وحد ةفی الحقیق ةاالختیاری

 جبر است. مسئله کرداز این عبارت برداشت  توانیمکه 

 ارادهرا مستند به  ارادهو  دهدیماستناد  قضا و قدرهمه حوادث ارضیه را به  نایسابن .5

 .(518: 1377، نایسابن) دکنیمو در حقیقت، مختاربودن را به نوعی ضروری تلقی  داندیمخداوند 

قضا،  و از داندیمدر طبیعیات شفا، وجود اختیار در انسان را تابع حرکات آسمانی  نایسابن .6

او در تبیین قدر، حرکات ارضی و سماوی را موجبات ایجاد  .دیگویمفعل خدا سخن  عنوان به

 قدر است. سازنهیزمکه از ناحیه قضا ایجاد شده و  داندیمدواعی و بواعث انجام فعل 

قدر نیز علل و  .انشعاب و تفرق قدر است أست که واحد است و منشا قضا اولین فعل خدا

ست، اما ا قضا سازنهیزم ،در اصل که شودیماسباب و معداتی است که موجب دواعی و انگیزه 

 ،الف1404 ،و)همست ا همان قضا بخشدیمد که آنچه به قدر الهی، ضرورت و وجوب کرباید توجه 

 .(197 :2ج

ول : اداندیمرا منوط به فهم سه مقدمه  قضا و قدرالقدر، فهم دقیق سرّ رسالهدر  نایسابن .7

وم د ؛ترکیبی از خیر و شر است ،همه کائنات است و مدبر امور است و عالم أخداوند منش ،اینکه

و عقاب یعنی حصول الم برای  ؛قدر حصول کماله ثواب یعنی حصول لذت برای نفس، ب ،اینکه

و خلود در کمال یعنی تقرب به  ؛یعنی دوری از خدا ؛ و خلود در نقصقدر حصول نقصه نفس، ب
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 ظامن منها مقدمات یعل یمبن القدر سر ان واعلم» :معاد یعنی عود نفس به عالم آخرت ،سوم اینکه ؛خدا

 .(237: 1400 ،و)هم «للنفوس المعاد اثبات منها و والعقاب وابثال ثیحد منها و العالم

او عقل اول را که وجودی ابداعی  .دیگویمتصریح از عقل سخن در رسائل، به نایسابن .8

و معتقد است همان  کندمیفاقد هر شری معرفی  شودیمداشته و بدون واسطه از خداوند صادر 

او این موجود را حکمی  .بدان تصریح شده است لسان روایات با نام قضاقضای الهی است که در 

 که بعد از عقل داندیم یزیچآنقدر را  نایسابن .که بر سنن واحده است داندیمثابت و مستمر 

، هرچند دارای خیر غالب است اما به دلیل کثرت داندیمفیض دور  أاول پدید آمده و آن را از مبد

زوم ل واسطهش و تباین اسبابش، بر سبیل تصادف، اندک شروری بر آن عارض شده اما به امبادی

که به قصد اولی ایجاد شده اما حقیقت آن است که به  شودیمتصور  گونهنیاو ضرورتش، ابتدا 

مجرای جمله این موجودات جاری .قصد ثانی ایجاد شده است تا بتوان او را از عقل اول تمییز داد

 .داندیمامور را به قدر الهی  همهالبته وی در نهایت،  .شودیمتفصیل جمله محسوب است و 

ه ب ،دکنیممعلول اول و عقل اول معرفی  تصریح، قضای اول و قضای سابق رابه نایسابن

اسباب و مسببات و موجودات صادر از عقل اول، تفصیلی از آن حقیقت مجمل  سلسلهنحوی که 

 .(259 )همان:است 

 انه علمیول» :دادن خیر و شر به خداوند باید دقت شودکه در نسبت داردیموی تصریح  .9

. این مطلب (258 :)همان« هیال والشر ریالخ اضافة یف تلطفی ان ینبغی نعم لقضائه راد وال مهکلح المعقب

ر ن باشد که شروآقطعیت اشیا، نباید موهم  أکه با فرض علم الهی به عنوان منش شودیمبیان 

ه ب نایسابنناحیه  از مسئلهاین  کردنطرحم کند.عالم و شرور اخالقی را به خداوند منتسب 

 تعبیری نافی جبر است.

دادن خیر به اوند باید حمل بر عموم و در نسبتدادن شر به خدگوید در نسبتمیوی  .10

ده و شر شذات از خداوند صادر خداوند باید حمل بر خصوص شود؛ چراکه خیر به قصد اولی و بال

 .(258)همان:  شودیمبه قصد ثانوی و بالعرض ایجاد 

؛ در داندیمبعد از بیان اعتقاد جبریه، مبنی بر نفی اختیار، اختیار را از قدر  نایسابن .11

 وی ادامه .ده و به حدوث اختیار در ما اشاره داردکراینجا تفویض و جبر را بر سبیل امامیه نفی 
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را انجام دهیم،  افعالمان میتوانیمده است، کراین اختیار که خداوند در ما ایجاد  واسطهبه  دهدیم

 خدا باشد: ارادهباید مقترن با  لزوماً اما این اختیار، 

 برالج أنّه والحقّ. القدر من اریواالخت ،ءیش لّکل البتة لنا اریاخت ال ان قولونی نیالذ هم ةیوالجبر

 الّله طانااع بما و اریاالخت کبذل و. اللّه بقدر ن،یک مالم بعد نایف حدثی ارایاخت لنا انّ و ض،یوالتفو

 شاءیوال ةاراد و ةیمش بها قترنی مالم افعالنا عنها صدری انیف یفکالت نّهاکل فعلنا،* نفعل القدرة، من

 .(108 :1383 ،و)هم اللّه شاءیال ان و اللّه بقدر

 اختیارمحوری رازی

 .(445: 24ج ،1420، رازی) هستخداوند فاعل اسباب است، پس فاعل مسببات نیز . 1

 دشویمالوجود ؛ بدین نحو، فعل، ضروریدکنیمدر انسان جمع را  ترداعی و قدخداوند . 2

 .(530 :6ج ،1420 ،وهم؛ 301 :9ج ،1407 ،و)هم

 ،و)هم «اءیاألش إرادة قلبه یف خلق یتعال أنه یعل» :خداوند خالق اراده در قلب انسان است. 3

 .(370 :6ج ،1420

 جبرمحوری رازی

 .(250: 9ج ،1407، و)هم دکنیمکید أمعصیت یا طاعت ت دادنانسان بر انجام نداشتنوی بر قدرت .1

، دهکرمطرح  اشاراتدر سینا ابناز علت آن را که  پرسشرازی  .عقاب از مصادیق قدر است .2

 .(563 :2ج ،1384، و)همرازی قائل به حسن و قبح شرعی است  فخر؛ چراکه داندیمعملی ناروا 

 ،1407، و)همست و قضای الهی فراگیر است ا کلیه افعال بندگان، مصداق حتمی قضای خدا .3

 .(73 :3ج

ست؛ یا باواسطه یا ا همه ممکنات، مستند به خدا ،بنابراین .خداوند قیوم ممکنات است .4

 .(265 :3ج ،ان)هم واسطهیب

 .(214: 9ج ،ان)همقطعی و یقینی است  ،قضا و قدر .5

ع( امری آدم )خروج  دیگویماو  .روایی قطعی است نوعی امر ،قضا و قدررازی معتقد است  .6

 .(215: ان)همقدری است 
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؛ 219: )همانشاخص تکمیل ایمان و همان تکوین و تخلیق الهی است  قضا و قدراعتقاد به  .7

 .(205 :1406 ،وهم؛ 130: 10ج ،)همان «جادیواإل نیوکالت اللَّه قضاء من والمراد» ؛(430 :24ج ،همان

رازی اهل بهشت و اهل جهنم را قبل  فخر شقاوت خارج از اختیار انسان است. سعادت و .8

وم محک یاعدهده و در این فرض، کر، مخلوق فرض اندنشدهکه هنوز متولد  یحالو در  خلقتشاناز 

 ،و)هم دکنیمند. او سعادت و شقاوت را غیراختیاری و یکی از مصادیق تقدیر الهی معرفی ابه عذاب

 .(229 :9ج ،1407

فعل طاعت  براو قدرت انسان  .از جانب خداوند است صرفاً ترجیح فعل طاعت یا معصیت .9

 .(250 :9ج ،)همان داندیمو ترجیح یکی از آن دو را از جانب خداوند  ،مساوی را و معصیت

معین است، به نحوی که با حدوث زمان، امر  کامالً، حدوث اشیا در زمانی قضا و قدر .10

 .(51: 19ج ،1420 ،و)هم دشویمموجود  حادث نیز محققاً

 .(531 :6ج ،)همان ن استؤمناخداوند خالق ایمان م .11

 .(192 :14ج ،)همانخالق ممات و حیات و خالق فعل عبادت، خداوند است  .12

و  کندمیرا مساوی علم خداوند به وقوع فعل از انسان معرفی  قضا و قدررازی،  فخر .13

 .(222 :9ج ،1407 ،و)همهمان جبر است  قضا و قدردر این صورت،  گویدمی

حکم ازلی و محتومی است که خداوند بدان خبر داده است. خداوند از فساد و  قضا و قدر .14

اخبار الهی الیتغیر است و در زمان  و اساساً شودیممحقق  معاصی برخی نیز خبر داده است که حتماً

 .(301 :همان؛ 322 :20ج ،همان؛ 354 :17ج ،1420 ،وهم؛ 375 :9ج ،1407 ،و)هم شودیمخاص خود واقع 

د به اینکه افرادی کرخداوند حکم  .ده استکرخداوند اخبار از غیب و اعالن به مالئک  .15 

؛ 445و  431 :24ج ،1420 ،و)همده است کرآن را در لوح محفوظ ثبت  و عالم به آن است و اندمعذب

 .(285 :17ج ،همان؛ 301 :20ج ،همان

 .(525 :21ج ،)همانالصدور است همان معلوم خداوند است که قطعی قضا و قدر .16

را مساوی با امری مکتوب در لوح  قضا و قدراهلل )ص( وی با استناد به روایتی از رسول .17

ن آو  ،. وی امر مکتوب الهی را مناط جبرداندیمو وقوع مکتوبات الهی را محتوم  داندیممحفوظ 

 .(67 :16ج ،)همان داندیمرا دال بر عمومیت قضا 
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قق التحهمه چیز بر مبنای لوح محفوظ، قطعی ،بنابراین .همان لوح محفوظ است قضا و قدر .18

 .(379 :9ج ،)همان «المحفوظ لوحلا هو إنه» :است

 اهاندازهاست: علم به  چیزبه اندازه معین است که متوقف بر دو  ءتقدیر همان وقوع شی .19

اشیا  قیعلم به حقا ؛دهدیمو علم به انطباق قدر با مصالح. او در بیانی دیگر، قدر را به علم ارجاع 

 .(207 :همان؛ 204 :1406 ،و)همو مصالح 

و به معنای اینکه همه امور به قدرت  (181 :22ج ،1420 ،و)همقضا به معنای مطلق قدرت  .20

 .(398 :ب 1411همو، ) شودیمخداوند واقع 

 .(345 :14ج ،1420 ،و)همشرور نیز از قضای الهی است  .21 

 بل ،یلتعا اهلل قضاء نفس هو سیفل فرکال أما و» ؛کفر از نظر رازی مقتضای قضای الهی است .22

 .(345 :1ج ،1986 ،و)هم «یتعال اهلل قضاء یمقتض هو

 «حق فهو اللَّه صنعه ءیش کل ألن» :ست و این همان معنای قضا استا همه چیز صنع او .23

 .(10 :13ج ،1420 ،و)هم

 نتیجه

خر ف یانتظامی که در آرا متشتت است؛سینوی، منسجم و غیر شهیانددر  قضا و قدرتعریف  .1

رازی گاه فعل انسان را مترتب بر قدر، و قدر را سلسله علل و معالیل  فخر .شودینمدیده رازی 

او در جایی  .دکنیممشائین تصریح  عشره؛ در حالی که در رد عقول داندیمصادر از عقل اول 

در تبیینی دیگر، کل عالم حادثه را به قضای الهی  کند ومیدیگر عقاب را از قدر الهی معرفی 

گاهی قضا را  ؛ددانمیو متوقف بر سمع  ناپذیررا تبیین قضا و قدردر جایی فخر رازی  .داندیم

مکتوبات هم  یگاهی لوح محفوظ را و گاه کند؛میمرادف با تخلیق و تکوین موجودات معرفی 

و  ،قضابه خیرات را متعلق  و گاه صرفاً  داندیمگاه شرور را به قضای الهی  وی داند.می قضاآن را 

، و داندیموی قضا را صفت خدا و گاه آن را معلوم الهی  .دکنیمقدر معرفی به شرور را متعلق 

ت و ، طاعقضا و قدراو بر اساس  .دکنیمقضا را مقصود اصلی و قدر را مقصود تبعی تلقی بعضاً 

آن را به معنای هم  یگاه .کندیمو آن را غیراختیاری معرفی  داندینممعصیت را فعل انسان 

لسله ی انکار سارا به معن قضا و قدر یو گاه کندمیوند تلقی بودن خداالعللةعلقبول اصل علیت و 
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 یاو در جایی به معن شودیمی قدر معرفی اقضا به معنهم در جایی  .داندیماسباب و مسببات 

 یو گاه کندمیی اخبار از غیب توسط خداوند معرفی اگاهی آن را به معن .قدرت مطلق خداوند

 .داندیمرا عبارت از اخبار خداوند به مالئکه  قضا و قدر

می فلسفی است؛ مفاهی کامالًمترتب بر فهم مفاهیمی  نایسابندر اندیشه  قضا و قدرفهم  .2

علم  هنحو .3علم به علت مستلزم علم به معلول است،  .2 علم فعلی، .1علم الهی ) .نظیر: الف

 .ج ی و معلولی؛ضرورت علّ مسئله و ما لم یجب لم یوجد ءقاعده الشی .ب (؛خداوند به جزئیات

 .«العالی الیلتفت الی السافل»خداوند و قاعده  هیبالعنافاعلیت 

در حقیقت،  .فوق ملحوظ نیست مفاهیم اساساً رازی  فخر شهیانددر  قضا و قدراما در فهم  .3

درت ق مسئلهکه مستلزم فهم مساوی با فهم جبر کالمی است،  صرفاًدر نگاه رازی،  قضا و قدرفهم 

 الهی، توحید در خالقیت، توحید افعالی و توحید ربوبی است. ارادهو 

 نایسابنگاه مانند  .مذبذب است قضا و قدر، فخر رازی در تبیین گذشت کهگونه همان. 4

ن از جبر سخ کند ومیرا فعل الهی تلقی  قضا و قدرو گاه  داندیمعلمی  یامرتبهرا  مسئلهاین 

اختیار انسان نیز، گاه بر مذهب اشاعره قائل به جبر است و گاه به اختیار  مسئلهدر  .دیگویم

از  لیفات او بیشأ، اما آنچه در تاستکسب  مسئلهو گاه معتقد به  ردانسان در اعمالش گرایش دا

 ارت. به عبآوردمیعقلی و نقلی فراوان  ادلهجبر است؛ و بر اثبات آن  مسئلههمه آشکار است، 

 همان جبر است. از منظر فخر رازی قضا و قدردیگر، 

ر بودن اختیااز جبری کنند ومیتصریح  قضا و قدر مسئلههر دو اندیشمند بر صعوبت . 5

 .کنندیمو گاه اختیار را جزئی از علل ناقصه و به عنوان قدر الهی معرفی  ندیگویمسخن 

لحاظ  از، حال آنکه از علم تابع، داندیم، علم الهی را تابع نایسابنفخر رازی، برخالف  .6

 د.کرضرورت را برداشت  توانینمفلسفی 

 .ددانیمبلکه علم را دلیل جبر  ،داندینم، علم الهی را علت جبر نایسابنرازی، برخالف . 7

 أخدا را منش؛ رازی داندیمخدا را فاعل بالعنایه  نایسابنرازی، خدا را فاعل بالقصد و . 8

 رازی آن شهیاند؛ ابهام داندیم، نه ضرورتی ذاتی، چراکه او خدا را فاعل باالختیار داندیمضرورت 

 .دکراز عدم ضرورت ذاتی فعل الهی، ضرورت و جبر را برداشت  توانیماست که چگونه 



 1396 پايیز و زمستان، 38 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

228 

، گاه قضا را به عقل اول و گاه به علم الهی و گاه بر معلوم، قضا و قدردر تعریف  نایسابن .9

قضا به  ، چراکه اگریستن نایسابنمذکور، نقضی بر انسجام فکری  مسئلهچند ؛ هرکندیممنطبق 

فعل الهی یا معلوم )عقل اول( نیز منطبق باشد، با علم الهی تفاوتی ندارد؛ در حقیقت، علم و فعل 

 هستند.از هم جدا  اعتباراًالهی حقیقتی واحد است و 

رازی، ) «عین الکفر ةان مذهب المجبر»، داندیمرازی گاه مذهب مجبره را عین کفر  فخر .10

آیات قرآن داللت بر جبر و برخی داللت بر اثبات قدر  گویدمی، گاه با رد قدریه (387 :9ج ،1420

 هیظرنو قول به وجود پیامبر به  شودیمقول به وجود خدا منجر به نظریه جبر  ،از منظر او .دکنیم

سخن  مسئلهبودن این ید و از سرّوشمیوی دشواری حل آن را متذکر  گردد.یممنتهی  ،قدر

ویی و از س میابییمکه از سویی ما به صورت بدیهی در خود اختیار را  شودیماو متذکر  .دیگویم

اولی از قدر و دومی از جبر حکایت  .ترجیح بالمرجح محال است و خداوند برترین مرجح است

 هانیمجبر و قدر راه حق و صراط مستقیم را راهی  هینظربا نفی دو  او نهایتاً  .(294 :1ج ،همان)دارد 

ان من قال فعل العبد کله منه فقد وقع فی القدر و من قال ال فعل للعبد فقد » :کندیمجبر و اختیار معرفی 

 «الصراط المستقیم اثبات الفعل للعبد مع االقرار بان الکل بقضاء اهللطرفان معوجان و وقع فی الجبر و هما

و بدین  شودیمبا حصول قدرت و داعی، فعل واجب  گویدمی. او برای اثبات راه میانه (164 همان:)

ضا قجمیع افعال وی به  ،؛ با وجود ایندیآیمشمار ه تقدیر انسان، فاعل حقیقی فعل ارادی خود ب

 انسانجانب فعل ارادی از  تحققراه میانه این است که  ،از نظر رازی ،بنابراین .الهی است و قدر

دگار خالق و آفری ،از سوی دیگر .بپذیریم و وی را فاعل حقیقی بدانیم تا گرفتار جبر نشویمرا 

انسان را فاعل  . او گاهی(61 :1404رازی، )قدرت و داعی را خداوند بدانیم تا به ورطه قدر نیفتیم 

و گاه به اختیار گرایش دارد.  شودیمگاه متمایل به جبر  و پنداردیمحقیقی حقیقی و گاهی غیر

رازی  لسوف بافی د گویی رازیِکرن متکلمانه و فیلسوفانه رازی را از هم تفکیک أاگر بتوان ش

رازی در موضعی مابین اشاعره و مجبره  رسدیمدر عین حال به نظر  متکلم در تعارض است.

داعی ان الفعل موقوف علی ال»: کندیمگونه بیان این تفسیر کبیرنهایی خود را در  حلو راه ستدیایم

مع الداعی یوجب الفعل و ذلک یقتضی کونه تعالی خالقا الفعال  ةو خالق الداعی هو اهلل تعالی و مجموع القدر

 کوشدیمالوصف اگرچه رازی برای یافتن راهی میانه جبر و اختیار . مع(95: 5ج ،1420، همو) «العباد
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ولی با عنایت به معقول و منقول )عقل و وحی( و با اتخاذ برخی مبانی کالمی جبرانگاری اشاعره، 

 در رازی یشناسمفهومبا نظر به نوع  نظیر توحید در خالقیت و عمومیت اراده الهی و خصوصاً

و با  دیگرایمرازی به جبر معتدل و متوسط  فخر رسدیم، به نظر و قدر قضااراده و خصوص 

 .دکنیمکید أاستفاده از مبانی دینی و فلسفی خود، آشکارا در اثبات چنین جبری ت

یز علم و اراده الهی، و ن یشناسمفهوم، و قضا و قدر مسئلهاز  نایسابنبا نظر به نوع تعاریف  .11

ر مطلق گرایش به انکار جب رسدیمامامیه، مبنی بر نفی جبر و تفویض، به نظر  دهیعقتصریح وی بر 

، به نفی تفویض، و طرح دیگویمبخشی علم الهی سخن ز ضرورتکه ا آنجا دارد وو تفویض مطلق 

، به دکنیمو اختیار را قدری معرفی  دیگویمو آنجا که از اختیار سخن  رددانظر توحید در خالقیت 

او در عین حال که علم کند. میدر نهایت نفی جبر و تفویض مطلق را مطرح  رد.داظر ننفی جبر 

 .داندمی را از مصادیق قدرآن و  دپذیرمی، اختیار را نیز داندیمحتمیت اشیا  أخداوند را منش

 فهرست منابع

 .روز فکری یثربی، تهران: یحی سید :، ترجمهالهیات نجات، (1377) ، حسین ابن عبداهللسیناابن -

 ران: نشر علمی.، تهیرسائل فلسف(، 1362) ــــــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی.المبدأ والمعاد(، 1363) ــــــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: انتشارات بیدار.المباحثات(، 1371) ــــــــــــــــــــــــــ -

سی و خواجه نصیرالدین طو :، شرحاالشارات والتنبیهات، (1375) ــــــــــــــــــــــــــ -

 .قطب رازی، قم: النشر البالغه

 علی سینا.، همدان: دانشگاه بوپنج رساله(، 1383) ــــــــــــــــــــــــــ -

 ، قم: انتشارات بیدار.رسائل(، 1400) ــــــــــــــــــــــــــ -

 .مکتبة آیة اهلل المرعشی، قم: اءالشفالف(،  1404) ــــــــــــــــــــــــــ -

 .یتبة االعالم االسالمکمروت: ی، بقاتیالتعلب(،  1404) ــــــــــــــــــــــــــ -

 انتشارات امیرکبیر. ، تهران:ترجمه الهیات شفا(، 1388دادجو، ابراهیم ) -

 .یمفاخر فرهنگران: انجمن آثار و ، تههاتیشرح االشارات والتنب، (1384) ، محمد ابن عمریالراز -

دارالحیاة ، تعلیق: طه عبد الرئوف سعد، بیروت: معالم اصول دین(، 1404) ـــــــــــــــــــــ -

 .التراث العربی
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تبة کم، قاهره: والصفات ینات شرح أسماء اهلل تعالیلوامع الب (،1406) ـــــــــــــــــــــ -

 .ةیاألزهر الکلیات

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.اإللهیة من العلم یالمطالب العال (،1407) ـــــــــــــــــــــ -

 .داری، قم: انتشارات بةیالمباحث المشرق الف(، 1411) ـــــــــــــــــــــ -

 ، عمان: دار الرازی.المحصل ب(، 1411) ـــــــــــــــــــــ -

 ی.التراث العرباء ی: دار إحبیروت، بیح الغیر مفاتیتفس (،1420) ـــــــــــــــــــــ -

 .ةیاألزهر الکلیاتتبة کم، قاهره: نیأصول الد ین فیاألربع (،1986) ـــــــــــــــــــــ -

، الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة(، 1990صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ) -

 .دارالحیاة التراث العربی بیروت:


