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ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻓﺎرﺳﯽﻧﮋاد ١

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۵/۹/۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵/۱۲/۱۱ :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺛﺎر ﻓﺨﺮ رازی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ
داده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی داد :ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﮥ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه؛ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻢ و اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﮥ ﺧﺮوج ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ از ﺷﻤﻮل ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
اﻟﻬﯽ؛ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻠﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﮥ ﺑﻄﻼن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان .از ﻧﻈﺮ ﻓﺨﺮ رازی ،ﺷﺒﻬﺎت دﺳﺘﻪ اول ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻨﺎت
ذاﺗﯽ ،ﺷﺒﻬﺎت دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ و ارادۀ او ،و ﺷﺒﻬﺎت دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﺷﺮﻋﯽ و ﺟﻮاز ﺻﺪور ﻗﺒﯿﺢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻞ
ً
ﺷﺒﻬﺎت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوﻻ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن اﺷﮑﺎﻻت و ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ
ً
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ وارد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﻓﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دارای اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ

ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺨﺮ رازی
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۱۵۱

۱۵۲
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 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر«» ،ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر« و »ﺧﻠﻖ اﻋﻤﺎل«
از آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ِ
ﺷﺒﻬﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،اراﺋﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ روﺷﻦ از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﻢ از ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺮح ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ً
ﮐﻼﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اراﺋﮥ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ و اﺷﺎﻋﺮه و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻓﺨﺮ رازی از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه و از ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺎﻋﻞ
ﮐﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﯾﯽ او در ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اول
ً
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ» .در
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﻋﻞ
ِ
ِ
ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﻫﻤﻪ
و
«
ﺧﺪاﺳﺖ
اﺻﻠﯽ
ﻓﺎﻋﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ
ِ
ﭼﯿﺰی از ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون اذن و ارادۀ او ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ
وﺳﯿﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد آن وﺳﯿﻠﻪ را ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪه و آن را ﺳﺒﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﻗﻤﯽ
۳۹۶ :۱ ،۱۴۱۵؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ۴۸ :۱ ،۱۴۲۵؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ۲۵۳ ،۱۳۸۶؛ ﻏﺮوﯾﺎن و دﯾﮕﺮان
 .(۸۳ ،۱۳۷۵ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮥ ذاتﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ ـ ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری
اﻧﺴﺎن ـ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی  .(۷۱ :۳ ،۱۳۸۵ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ درک و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﺳﻨﻦ و ﻋﻠﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻻت و اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت ،ﻓﻌﻞ او و ﮐﺎر او و ﻧﺎﺷﯽ از ارادۀ اوﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ و ﺳﺒﺒﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد و وﺟﻮد ﺧﻮد
و ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﻮد را از او دارد و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی  .(۱۰۳ :۲ ،۱۳۸۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ
اﺛﺮی در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﺣﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻗﯿﺎم
در ﻃﻮل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﻧﻪ در ﻋﺮض ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﻣﻄﻬﺮی ۹۹ :۳ ،۱۳۸۵؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،۱۴۲۵
۱۱ :۱؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ .(۴۹ :۱ ،۱۴۲۵
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ذات ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮑﯽ
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۱۵۳

ﻧﺪارد ،در ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺘﺎ و ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی ۹۹ :۳ ،۱۳۸۵؛ ﻏﺮوﯾﺎن و دﯾﮕﺮان
۸۴ ،۱۳۷۵؛ ﺷﯿﺮواﻧﯽ  .(۱۱۸ ،۱۳۷۶او ﺧﺎﻟﻖ ،رازق و ﻣﺪﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در آﻓﺮﯾﺪن و اداره
ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد )ﻃﯿﺐ
۸۸ ،۱۳۶۲؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ  .(۱۰۵ :۲ ،۱۴۱۲ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻟﻖ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺑﺎﻟﺬات و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺷﻌﺮی ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻋﻞ و
ﺧﺎﻟﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻓﺎﻋﻞ و ﺧﺎﻟﻖ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات از
ِ
اﺷﺨﺎص آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﮐﺎﺗﺸﺎن ،ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد ،ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﻞ
و ﺧﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )اﺷﻌﺮی ﺑﯽﺗﺎ۷۲ ،؛ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ۱۹۰ ،۱۴۲۵؛ ﺑﻐﺪادی ۱۱۰ ،۲۰۰۳؛
۱۳۴ ،۱۴۰۱؛ ﺟﻮ ﯾﻨﯽ ۷۹ ،۱۴۱۶؛ آﻣﺪی  .(۲۳۵ ،۱۴۲۳از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ،ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و در ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﻋﻞ و ﻋﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﺎن از ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻠﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ
 .(۱۸۰ ،۱۳۲۵اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی و ﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﺷﺎﻋﺮه ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ را از
اﺳﺒﺎب ﺳﻠﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺠﺎدی را ﺳﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ
)دواﻧﯽ  .(۳۰۹ ،۱۴۲۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ً
ﻣﻮﺟﻮدی دارای ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮥ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ً
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،اﺳﻨﺎد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺎزا ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺧﺎﻟﻖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪه ﺧﺎﻟﻖ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ )رازی
 ،۱۳۴۱ﺳﯿﺰده؛ ﺳﺒﺰواری ۳۲۴ ،۱۳۷۲؛ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﯽﺗﺎ۴۹-۴۷ ،؛ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی :۲ ،۱۳۷۷
.(۳۹۰
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺨﺮ رازی ،در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن و ﻋﻠﯿﺖ داﺷﺘﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ )رازی ۲۵۴ :۳ ،۱۹۸۷؛ رازی (۷۴ ،۱۳۳۵؛ در ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺆﺛﺮی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ )رازی ۲۱ ،۱۹۹۲؛ ۷۴ ،۱۳۳۵؛
۷۶ ،۴۶ ،۱۹۹۲؛ (۳۳۳ ،۱۳۵۳؛ در ﺑﯿﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ و
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ذات و ﺻﻔﺎت ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮕﺎﻧﻪ
و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ )رازی  .(۷۴ ،۱۳۳۵در ﺗﻘﺮﯾﺮ دﯾﮕﺮی ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﮥ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ )رازی :۳ ،۱۹۸۷
 .(۲۵۷اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺨﺮ رازی در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ در ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﻢ از آن اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎی اول ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺎﻋﺮه و ﻓﺨﺮ رازی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺎﻋﺮه و اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و در دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺎﻋﺮه و ﻓﺨﺮ رازی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن دو ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎﻣﯿﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﺷﺎﻋﺮه و ﻓﺨﺮ رازی ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﮥ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،رﯾﺸﻪ
در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت دارد و ﻋﻤﺪۀ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ّ
ﺳﻨﯽ از
اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎور داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ـ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل اﻋﻢ از ارادی و ﻏﯿﺮ ارادی و اﻋﻢ از ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ ـ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و
ﺷﺒﻬﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﻀﯽ و ّردی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﻧﻘﺾ و ّرد ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺷﻮد و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺋﻼن
ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻓﺨﺮ رازی ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮآﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﺛﺎر
ﻓﺨﺮ رازی ،اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺛﺎر ﺧﻮد وی اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮده و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺷﺒﻬﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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ﻫﺎ را واﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ اراﺋﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
 .۲دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ و رد ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ

دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻧﻘﺾ ﯾﺎ ّرد ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ
و ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎرهای از دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎب و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را اﺣﺼﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی داد :دﺳﺘﮥ اول ،دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ؛ دﺳﺘﻪ دوم ،دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ
ﻋﻠﻢ و ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ؛ و دﺳﺘﮥ ﺳﻮم ،دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻠﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ.
 .۱-۲دﺳﺘﮥ اول :دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ

 .۱-۱-۲ﺷﺒﻬﮥ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪه
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﻗﺪرت دارد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد آن ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت دارد )ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،١٩٦٢
 .(١٢٨ :٦ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد واﺟﺐاﻟﻮﻗﻮع و آﻧﭽﻪ را
ﻣﯽداﻧﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﻤﺘﻨﻊاﻟﻮﻗﻮع ﻣﯽﺷﻮد .واﺟﺐ و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )رازی ،۱۹۸۴
َ
 ،(۲۵۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ و ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل
را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺪوری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮماﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم
اﻟﻌﺪم ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻮﻋﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ واﺟﺐاﻟﻮﻗﻮع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ وﺟﻮب
ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ذاﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪور
ﱢ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﺎﺑﻊ وﻗﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺘﻘﺪم را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )رازی .(۲۶۰-۲۵۹ ،۱۹۸۴
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :دﻟﯿﻞ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﻧﻘﻀﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﻓﻌﺎﻟﯽ را از ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺷﻤﻮل ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ اول ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﻓﻠﺴﻔﯽای ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﻣﺘﻨﺎع اﺟﺘﻤﺎع اﻣﮑﺎن ذاﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮب ﻏﯿﺮی اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺟﮥ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ
)ﻃﻮﺳﯽ ﺑﯽﺗﺎ (۱۹۹ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺦ وی را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮب ﻻﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن
ذاﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ.
 .۲-۱-۲ﺷﺒﻬﮥ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ
ّ
از ﻗﻮل ﻧﻈﺎم ،اﺳﻮاری و ﺟﺎﺣﻆ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد )ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ۱۳۰ :۶ ،۱۹۶۲؛  ،(۲۱۱ ،۱۴۲۲زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﺢ ﻗﺒﯿﺢ و ﺑﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺧﻮد از
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﻗﺒﯿﺢ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ارﺗﮑﺎب ﻗﺒﯿﺢ ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر  .(۲۰۵ ،۱۹۷۱ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﻞ
ﻗﺒﯿﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻬﻞ و ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ .ﺟﻬﻞ و ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﯿﺢ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ )ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر  .(۱۳۰ :۶ ،۱۹۶۲در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻻت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎدش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ )رازی
 .(۲۵۹ ،۱۹۸۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻗﺒﺎﯾﺢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﻞ و ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ و ّﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای او ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﻞ و ﺣﺎﺟﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع از ﺟﻬﺖ داﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﻗﺪرت،
ﭼﻮن ﻗﺎدر ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ارادهاش ﺑﻪ ﺗﺮک ،ﻓﻌﻞ ﺑﺮ او ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ داﻋﯽ(،
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻧﯿﺰ دارد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی داﻋﯽ ﺗﺮک داﻋﯽ ﻓﻌﻞ
ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ داﺷﺖ )رازی ۲۵۹ ،۱۹۸۴؛ ۲۳۹-۲۳۸ :۱ ،۱۳۴۱؛
.(۳۴۰ ،۱۳۵۳
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻫﻢ اﺻﻞ دﻟﯿﻞ و ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ دارد ،و در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ،

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻀﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
و ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ اول ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
دارای اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ )ﺣﻠﯽ  .(۴۲۰-۴۱۸ ،۱۴۲۳اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺎﺳﺦ وی ـ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ـ را ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺷﯿﻮاﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »آﻧﭽﻪ
ﻏﯿﺮﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﻣﺤﺎل ﻟﺬاﺗﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ]اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎل ﻟﻐﯿﺮهاﻧﺪ و[ ﻣﺤﺎل ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻤﮑﻦ ﻟﺬاﺗﻪ اﺳﺖ
ّ
و ﻣﻘﺪور ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﺎل ﻟﻐﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد« )ﻃﻮﺳﯽ  .(۲۵۹ ،۱۹۸۴ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻈﺎم
و ﻫﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴﺒﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ
ﭘﯿﺮاﺳﺘﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 .۳-۱-۲ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه
ﺑﻠﺨﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه ﯾﺎ
ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻔﺎﻫﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ )رازی  .(۲۶۰ ،۱۹۸۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه ﻣﻘﺪور ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل ﻣﻘﺪور ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻣﻔﻌﻮل اوﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺎﻋﺖ و ﺳﻔﺎﻫﺖ اﺣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد،
از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ اﺻﻞ آن ﻓﻌﻞ ﻗﺪرت دارد )رازی
ِ
ِ
.(۲۶۰ ،۱۹۸۴
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :دﻟﯿﻞ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻘﻀﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻬﺎم دارد .ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮدد :ﻋﻨﻮانﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ.
ﻋﻨﻮانﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻓﻌﺎل را از ﺟﻨﺒﮥ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎم ،ﻗﻌﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ،
ﺳﮑﻮن و ﻧﻈﯿﺮ آن؛ اﻣﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﻮانﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪل ،ﻇﻠﻢ،
ﱠ
ﺻﺪق ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن) .رﺑﺎﻧﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ  .(۲۸-۲۰ ،۱۳۸۳آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻨﻮانﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖ و ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮥ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه
ﱠ
اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮوج اﺻﻞ آن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻪ آن
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

از داﻣﻨﮥ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
 .۴-۱-۲ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه
ﺟﺒﺎﺋﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ آن ﻗﺪرت ﻧﺪارد.
زﯾﺮا ﺷﺄن ﻣﻘﺪور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ازدﯾﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻗﺎدر ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و زﻣﺎن ازدﯾﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه ﻣﻘﺪور ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻮع ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻨﺪه وﻗﻮع آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ داﻋﯽ ،و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻧﻊ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
)ﺣﻠﯽ ۲۱ :۱ ،۱۳۸۶؛ رازی ۲۳۹ :۱ ،۱۳۴۱؛  .(۳۴۱ ،۱۳۵۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺪور
ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت ﻧﺪارد.
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :از ﻧﻈﺮ ﻓﺨﺮ رازی ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ِ
وﺟﻮد ﻓﻌﻞ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو وﺟﻮد ﻓﻌﻞ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و دﯾﮕﺮی ﻋﺪم آن را ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻋﺪم
ﻗﺼﺪ ﯾﮏ ﻗﺎدر ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻗﺼﺪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻗﺎدر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
وﺟﻮد ﻓﻌﻞ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ﻫﺮ دو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﮑﺎل
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد )رازی ۲۴۰-۲۳۹ :۱ ،۱۳۴۱؛ (۳۴۱ ،۱۳۵۳
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮق ﺗﺎﺣﺪودی اﺷﮑﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی در اﺻﻞ دﻟﯿﻞ و ﭘﺎﺳﺦ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آن
َ
ﺮض ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻓﺮض اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻨﺪه در اﻓﻌﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋ ِ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻘﺪ دﻟﯿﻞ و ﺷﺒﻬﮥ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺪرت و ارادۀ ﺧﺪا
و ﺑﻨﺪه ﻫﻢﻋﺮض و ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرت و ارادۀ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ و ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،آن ﻓﻌﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻨﺪه
ادی او ﻣﺤﺴﻮب
ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آن ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ارادۀ اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﻌﻞ ار ِ
ِ
ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ارادۀ ﺑﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،آن ﻓﻌﻞ
اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪه در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ارادۀ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺨﻠﻒﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪه
ﺑﺎ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ،از اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارادۀ
ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اراده ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراده ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﯿﻦ اراده و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 .۲-۲دﺳﺘﮥ دوم :دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ

در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اراده و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
اﻟﻬﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻟﺬا دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ارادۀ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ً
اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻓﻌﻞ و ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ً
ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﻢ در ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ً
اﺳﺖ ،و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از آن ﺟﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ دﯾﮕﺮی از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺑﯿﺎن اﺷﺎﻋﺮه اﺳﺖ.
 .۱-۲-۲ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﺮ و ﻋﺎﺻﯽ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ارادۀ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﻔﺮ ﮐﺎﻓﺮ و ﻋﺼﯿﺎن ﻋﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ارادۀ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﺮ و ﻋﺎﺻﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻫﻤﮥ ﻋﻘﻼ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ )ﻣﺆﯾﺪی ۹۷ ،۱۴۲۲؛ رازی .(۲۴۴ :۱ ،۱۳۴۱
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ارادۀ
او )رازی  .(۲۴۵ ،۱۳۴۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺎﻋﺖ ﻫﻢ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﺷﺒﻬﻪ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺮاد ﺑﻮدن ﮐﻔﺮ
ﮐﺎﻓﺮ ارادۀ اﻟﻬﯽ را از ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻘﺪ ﻓﺨﺮ
رازی ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻬﺎم دارد و ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اراده؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﻧﻮع اراده دارد :ﯾﮑﯽ ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﻌﺎل اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ،اﮔﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﻃﺎﻋﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ،ﻫﺮ دو ،ﺑﻪ ارادۀ ﺗﮑﻮ ﯾﻨﯽ
اﻟﻬﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۲-۲-۲ﻋﺪم ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺷﻤﻮل ﻗﺪرت ،اراده و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﺢ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ و ﻫﻤﮥ ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ رﺿﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﻦ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
رﺿﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ،ﮐﻔﺮ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ راﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎر و ﺧﻠﻖ او ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ۲۱۲ ،۱۹۷۱؛ ﺳﺒﺰواری  .(۲۰۶ ،۱۳۸۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی ،در ﻧﻘﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ،ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎ و
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻣﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﻘ ّ
ﻀﯽ ﻗﻀﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﻀﺎ )رازی .(۲۴۶-۲۴۵ :۱ ،۱۳۴۱
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻣﻼﺻﺪرا ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی را ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﺮﻓﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ﺑﺎﻟﺬات واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﮐﻔﺮ ﻧﻪ ﻗﻀﺎی
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﺑﺎﻟﺬات و
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ﺑﺎﻟﺬات .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻟﺬات ﻗﻀﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮض
ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﱠ
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺘﻌﻠ ِﻖ ﻗﻀﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﻔﺮ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ
ّ
ﻣﻘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﺧﯿﺮات ﮐﺜﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺿﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
از آن ﺟﻬﺖ

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﺧﯿﺮات ﮐﺜﯿﺮی اﺳﺖ ،ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا رﺿﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ از
آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ )ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی  .(۳۸۲-۳۸۱ :۶ ،۱۴۱۹ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﮐﻔﺮ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﻪ
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﻮن رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ )رازی ۳۴۵ :۱ ،۱۳۵۳؛ ﺳﺒﺰواری
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ رﺿﺎ ﺑﻪ
۲۰۶ ،۱۳۸۰؛ رازی  :۱ ،۱۳۴۱ﭘﺎورﻗﯽ  .(۲۴۶ﻣﻮﻟﻮی ﻧﯿﺰ در »ﻣﺜﻨﻮی« ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی
را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ):(۴۰۲ ،۱۳۸۶
ﭘﺲ »ﻗﻀﺎ« را ﺧﻮاﺟﻪ از »ﻣﻘﻀﯽ« ﺑﺪان
راﺿﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ زان رو ﮐﻪ ﻗﻀﺎﺳﺖ
ﮐﻔﺮ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎی ﮐﻔﺮ ﻋﻠﻢ

ﺗﺎ ﺷﮑﺎﻟﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد ،اﻧﺪر ﺟﻬﺎن
ﻧﻪ از آن رو ﮐﻪ ﻧﺰاع و ﮐﻔﺮ ﻣﺎﺳﺖ
ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮ ﺣﻠﻢ و ﺧﻠﻢ؟

 .۳-۲-۲ﺑﻄﻼن رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزﻣﻪاش ﺑﻄﻼن رﺑﻮﺑﯿﺖ او و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ واﺟﺐاﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ واﺟﺐاﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺪرت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ
)رازی .(۱۶۷-۱۶۶ :۳ ،۱۹۸۷
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺪوری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮماﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم
اﻟﻌﺪم .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻮﻋﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ واﺟﺐاﻟﻮﻗﻮع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ وﺟﻮب
ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ذاﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪور
ﱢ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﺎﺑﻊ وﻗﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺘﻘﺪم را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )رازی .(۲۶۰-۲۵۹ ،۱۹۸۴
ً
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ داده اﺳﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﮥ اول داده اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻬﮥ .(۱-۱-۲
ً
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﮥ اول داده اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
)ﻧﮏ .ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی در ﺷﺒﻬﮥ .(١-١-٢
 .۳-۲دﻻﯾﻞ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻠﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ

 .۱-۳-۲اﻧﺘﺴﺎب ﻗﺒﺎﯾﺢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﯿﺤﯽ ﮐﻪ از
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺮﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻨﺰه ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻗﺒﯿﺢ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺮ از اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ،ﺻﺪور ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ داﻋﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ داﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ داﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻻزﻣﮥ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻼﻣﺮﺟﺢ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؛
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ داﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺪور ﻓﻌﻞ از ﺑﻨﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ آن داﻋﯽای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در او آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ )آﻓﺮﯾﻨﺶ داﻋﯽ در ﺑﻨﺪه( ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺒﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﺮاد
ِ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﮥ ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )رازی۶۴ ،۱۹۹۲ ،؛ -۵۵ :۸ ،۱۹۸۷
 (۵۶و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ )رازی  .(۱۰۹ :۷ ،۱۴۲۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﯾﺪ ﻗﺒﺎﯾﺢ و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮاﻫﺖ ﻧﯿﺰ دارد )ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر .(۲۲۰-۲۱۸ :۶ ،۱۹۶۲
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل
ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن )رازی ۱۲۶ :۱ ،۱۳۴۱؛  ،(۴۲۵ :۴ ،۱۹۸۷ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اراده و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ
اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﻞ ﺑﺮ داﻋﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت از ﮐﻔﺮ و
اﯾﻤﺎن ،ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺼﯿﺎن ،ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ )رازی ۶۱-۶۰ ،۱۹۸۰؛
۱۰۹ :۷ ،۱۴۲۰؛  .(۴۲۵ :۴ ،۱۹۸۷در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮدم
را از ورود در اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه
و ﺧﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻤﺖ ،ﺧﯿﺮ؛

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺒﺎﯾﺢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرت ،ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ )ﺑﻘﺮه (۱۰۶ :و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻤﺖ )ﺑﻘﺮه .(۲۶۰ :ﭘﺲ ﺑﺮ ﻋﻮام واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻗﺪرت و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
)رازی .(۱۱۸ :۸ ،۱۹۸۷
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﺳﺦ اول ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ آن وارد اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ دوم ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ّ
ﺗﺤﯿﺮ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮار از ﺷﺒﻬﻪ و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ دو اﻋﺘﺒﺎر دارد :ﯾﮑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ذات
ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن او ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮی
ُ
اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻈﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﺢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﺢ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﻌﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )دواﻧﯽ  .(۵۸ ،۱۳۷۳اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ روﯾﮑﺮدی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ دارد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد.
ﺷﺒﻬﮥ ﻓﻮق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و دوری او از اﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد،
ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ اﺻﻞ ﻧﺒﻮت را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﺢ ﺻﺪور ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎذب
اﺳﺖ ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه و از ﻃﺮف اﺷﺎﻋﺮه
ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ راهﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،و آن ﻣﻤﮑﻦاﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﻤﮑﻦاﻟﻮﺟﻮدی ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﻠﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻔﺔ«
)ﻃﻮﺳﯽ  ،(۱۹۱ ،۱۹۸۴ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﺖ و ﻣﻼک ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات )اﻣﮑﺎن ذاﺗﯽ
آﻧﻬﺎ( ﻋﺎم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺰ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﻗﺒﯿﺢ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ
ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺒﮥ واﻗﻌﯿﺖ و ﻫﺴﺘﯽاش ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺪرت
ً
اوﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﺻﺪق و ﮐﺬب از ﺟﻨﺒﮥ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ ،و از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺴﻦ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﺧﻼﻗﯽ ،ﭘﺲ از واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻌﻞ ،و از
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع اﻧﺘﺰاع ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
َ
ﺣﺴﻦ ،و اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﻤﺎﻧﺎ
ارادۀ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ُﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ او ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ّ
)رﺑﺎﻧﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
 .(۹۸ ،۱۳۸۳ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﮐﻪ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﺪ .اول از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﮥ ﺣﻮادث ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﺢ و
زﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ راه ﻧﺪارد .زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ و ﻫﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم و ﻧﯿﺴﺘﯽ از ﺻﻔﺖ ﺣﺴﻦ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯿﺖ و ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪﻧﺪ )اﯾﻦ
ُ
ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﻦ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ( .دوم از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﯿﺎر و ارادۀ اﻧﺴﺎن و
ُ
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﻗﺒﺢ اﺧﻼﻗﯽاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،راﺳﺖ
ُ
َ
ﮔﻮ ﯾﯽ ﺣﺴﻦ ،و دروغﮔﻮﺋﯽ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﻋﺪل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،و ﻇﻠﻢ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻋﻘﻠﯽ و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺘﺰاع
ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن اﺧﺘﯿﺎر و ارادۀ او ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ،
ُ
ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﻮم از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اواﻣﺮ و
ﻧﻮاﻫﯽ ،وﻋﺪهﻫﺎ و وﻋﯿﺪﻫﺎ ،ﺑﺸﺎرتﻫﺎ و اﻧﺬارﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و از
ﺑﺪیﻫﺎ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ او ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد )ﺳﺒﺰواری .(۳۳۳-۳۳۰ ،۱۳۸۰
 .۲-۳-۲ﺑﻄﻼن ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ
ﻣﻮﺟﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ،
اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺪه ِ
ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ )رازی  .(۱۰۹ :۷ ،۱۴۲۰ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﻣﻮﺟﺪ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﻧﺒﻮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ِ
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺐ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺪه ﻋﺰم ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖ را در وی ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻋﺰم ﺑﺮ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻌﺼﯿﺖ را در وی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اداﻣﻪ ،وﻗﻮع اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )رازی ۶۵ ،۱۳۴ ۰؛ ،۱۴۱۱
.(۵۱۸ :۲

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻗﻮل اﺷﺎﻋﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ
ُ ُ ُﱢ َ
ُ
ﻣﻮﺟﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
و
ﺧﺎﻟﻖ
(،
١٦
)رﻋﺪ:
«
ﯽء
ﺷ
ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ »ﻗ ِﻞ اﻟﻠﻪ ِ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪه ﻣﻮﺟﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﻮﺟﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺪه .ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺎﻋﺮه از
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺮض ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ او ِ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﺟﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻄﻼن آن واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻗﻮل ﺑﻪ وﻗﻮع اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﻬﻪ را
ً
ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻋﻢ
از اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ،ﻓﻌﻞ و ﺗﺮک و ﺣﺘﯽ ﻋﺰم و اراده را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻌﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اذن و ارادهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده
ﻣﻮﺟﺪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﯾﺠﺎد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺖ ِ
 .۳-۳-۲ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺑﻨﺪه
ً
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽداﻧﺪ واﻗﻊ
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزﻣﮥ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا
ّ
ً
وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورد ،اﯾﻤﺎن آوردن او ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﮑﻠﻒ
ﮐﺮدن او ﺑﻪ اﯾﻤﺎن آوردن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان اﺳﺖ .ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﻧﯿﺰ ﻇﻠﻢ و ﻗﺒﯿﺢ
اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ )رازی .(۲۴۵ :۱ ،۱۳۴۱
ﺧﺎﻟﻖ
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اراده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ِ
ﻣﺮﯾﺪ ﮐﻔﺮ و ِ
آن در ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮدن او ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ )رازی  .(۲۴۵ :۱ ،۱۳۴۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و
ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﺪﺷﻪ
دار ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اوﻻ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﻦ و
ً
ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در اﻓﻌﺎل اﻟﻬﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻮاز ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺒﺮ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﻮﯾﺾ.
او ﺣﺘﯽ وﺟﻮﻫﯽ را ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ آورده اﺳﺖ )رازی
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

۳۳۲ ،۱۳۵۳؛ ۲۳۰-۲۲۵ :۱ ،۱۳۴۱؛  .(۳۰۵ :۳ ،۱۹۸۷وی در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻟﻢ اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ،
ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ،ﺳﻪ دﻟﯿﻞ در ﺗﺄﯾﯿﺪ آن آورده اﺳﺖ )رازی .(۶۶-۶۵ ،۱۹۹۲
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺎرۀ ﮐﺎر را در اﯾﻦ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮدارد و ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ّﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض
ﻧﺪارد )رازی ۳۳۲ ،۱۳۵۳؛ ۲۳۰ :۱ ،۱۳۴۱؛ .(۱۶۵ ،۱۴۰۶
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﻦ و
ً
ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺒﺮ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﻮﯾﺾ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش اﺷﮑﺎل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ
ً
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺬور دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺬور ﺟﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ وی
ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﮥ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮد
ﮐﺎﻓﺮ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﻠﮑﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺑﺮ اﯾﻤﺎن آوردن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد
اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارادۀ
ً
ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻤﺎن
ً
ﺑﯿﺎورد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮد ﺟﺒﺮا اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﻧﯿﺎورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و ﭼﻪ اﯾﻤﺎن
ً
ﻧﯿﺎورد ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻮان اﯾﻤﺎن آوردن را داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد
اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
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 .۴-۳-۲رﻓﻊ ﻋﻘﺎب از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺎﻋﻞ
اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮ
دﻫﺪ )اﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن  .(۲۰۸ ،۱۴۲۴ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﺮ و ﻋﻘﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﺎب ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه در ﻏﺎﯾﺖ ﺑﯽﺧﺮدی اﺳﺖ )رازی ۹۳ ،۱۹۹۲؛ .(۸۴ :۲ ،۱۴۰۴
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎب ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻘﺎب و ﺟﻬﻨﻤﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﻋﻞ اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﻫﺮ دو ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ :اول اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در اﻓﻌﺎل اﻟﻬﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ )رازی :۱ ،۱۳۴۱
 .(۲۴۵دوم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪۀ وﺟﻮب ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ )رازی  .(۶۲ ،۱۹۸۰ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻔﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪه در ﺣﺼﻮل ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪه
ﻣﻮﺟﺐ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻓﻌﺎل ﺧﯿﺮ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ ،و
ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ اﻓﻌﺎل ﺷﺮ ﺟﺰای ﺷﺮ دﻫﺪ )رازی  .(۲۹۵ ،۱۹۸۴ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﮥ ﻣﺰﺑﻮر از اﺳﺎس
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
و ﺳﺆال از ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ )رازی .(۸۵ :۲ ،۱۴۰۴
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی :ﭘﺎﺳﺦ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل اﺷﻌﺮی ـ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ
ً
ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮب ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻮاب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪه ـ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺒﺮاﻧﮕﺎراﻧﻪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد اﺷﺎﻋﺮه و ﻓﺨﺮ رازی اﺳﺖ ،اﻗﺘﻀﺎی ﺷﻤﻮل آن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب را ﻧﯿﺰ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺷﺎﻋﺮه از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ
ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎل از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻓﻮق ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮥ اﺻﻮل
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ اﺷﮑﺎل دارﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻧﮏ .ﻃﻮﺳﯽ ۲۹۵ ،۱۹۸۴؛ ﻓﯿﺎض ﻻﻫﯿﺠﯽ
۳۴۹-۳۴۸ ،۱۳۸۳؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ .(۹۲-۹۰ ،۱۳۷۷
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل و از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻌﺎل
ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم اﻧﺘﺴﺎب اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﻞ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ً
ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﻋﺮض ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﯿﺢ از آن
ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ درﺳﺖ و
ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻘﺎب ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر.
 .۳ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺷﺒﻬﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ادﻟﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
دﺳﺘﻪای از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻬﮥ
ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل ،ﺷﺒﻬﮥ ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه و ﺷﺒﻬﮥ
ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺪور ﺑﻨﺪه .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮥ اﻟﻬﯽ،
ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻨﺎت ذاﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎل ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ و ّﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء
ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻏﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ،ﺗﻔﮑﯿﮏ
ً
ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮ ﯾﮥ اﻓﻌﺎل ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و ﻗﺼﺪ ﻋﺪم آن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻋﻞﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﮥ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﺮ ،ﺷﺒﻬﮥ ﺧﺮوج ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ از ﺷﻤﻮل ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ،ﺷﺒﻬﮥ ﺑﻄﻼن
رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ و ارادۀ اﻟﻬﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ
ّ
ﻣﻘﻀﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎی
ﺑﯿﻦ ارادۀ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ارادۀ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎ و
ﺑﺎﻟﺬات و ﻗﻀﺎی ﺑﺎﻟﻌﺮض ،ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻋﻠﻢ ازﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ وﻗﻮع
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،ﺗﺎﺑﻊ داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم و اﻣﮑﺎن ذاﺗﯽ ﻣﻤﮑﻨﺎت در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ

۱۶۹

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻬﮥ ﺑﻄﻼن
ﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﺷﺒﻬﮥ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ،ﺷﺒﻬﮥ رﻓﻊ ﻋﻘﺎب ،ﺷﺒﻬﮥ ﺻﺪور اﻓﻌﺎل ﻗﺒﯿﺢ و اﻧﺘﺴﺎب ﻇﻠﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﻘﯽ وﺟﻮب ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن،
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه در ﺣﺼﻮل ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﻗﺒﺢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﭘﯽرﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺐ ،ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻟﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و ﺟﻮاز ﺻﺪور ﻗﺒﯿﺢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺪم
وﺟﻮب ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺷﺘﻤﺎل ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ و اﻓﻌﺎل اﻋﻢ
ُ
َ
از ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ،ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه در ﺣﺼﻮل ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و
ّﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل
اﺷﻌﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ.
ً
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻻ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺷﮑﺎﻻت و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ً
آن وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻓﺨﺮ رازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ
واﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد دارای اﺷﮑﺎﻻﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ اﺷﺎره
ﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ آن ﺷﺒﻬﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
اﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﺣﻤﺪ .۱۴۲۴ .ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﻼم .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ .ﺻﻨﻌﺎء:
ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻻﻣﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ.
اﺷﻌﺮی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ .ﺑﯽﺗﺎ .اﻟﻠﻤﻊ .ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ از ﺣﻤﻮده ﻏﺮاﺑﻪ .ﻗﺎﻫﺮه:
اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻻزﻫﺮﯾﻪ ﻟﻠﺘﺮاث.
آﻣﺪی ،ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ .۱۴۲۳ .اﺑﮑﺎر اﻻﻓﮑﺎر ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی .ﻗﺎﻫﺮه:
داراﻟﮑﺘﺐ.
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﯿﺐ .۱۴۲۵ .اﻻﻧﺼﺎف ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻋﺘﻘﺎده .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ
ﮐﻮﺛﺮی .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯽ /اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻻزﻫﺮﯾﻪ ﻟﻠﺘﺮاث.
ﺑﻐﺪادی ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ .۱۴۰۱ .اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ؛ داراﻟﻔﻨﻮنـاﺳﺘﺎﻧﺒﻮل:
ﻣﻄﺒﻌﻪ اﻟﺪوﻟﻪ .۱۹۲۸/۱۳۴۸
ﺑﻐﺪادی ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ .۲۰۰۳ .اﺻﻮل اﻻﯾﻤﺎن .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن .ﺑﯿﺮوت :دار و
ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﻬﻼل.

۱۷۰

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزاﻋﻠﯽ .ﺑﯽﺗﺎ .ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺴﺎب آﺛﺎر اﺷﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﯿﺎ .ﺗﻬﺮان :داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ( .۱۳۲۵ .ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻀﺪاﻟﺪین ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ اﻻیجی .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻧﻌﺴﺎﻧﯽ .ﻗﻢ :اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ.
ﺟﻮ ﯾﻨﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻣﺎماﻟﺤﺮﻣﯿﻦ .۱۴۱۶ .اﻻرﺷﺎد .ﺗﻌﻠﯿﻖ از زﮐﺮﯾﺎ ﻋﻤﯿﺮاث .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ .۱۴۲۵ .ﻧﻮر اﻻﻓﻬﺎم ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﻼم .ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ .ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ.
ﺣﻠﯽ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر .۱۳۸۶ .ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد .ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻋﻠﯽ
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