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  چكيده
در ميان انديشمندان اشعری، فخر رازی گاهى همچون فيلسوفان از عدمى بودن شرور دفاع كرده 

همچون متكلمان از وجودی بودن آن خبر داده است؛ جهد فراوان داشته تا نشان دهد آدمـى و زمانى 

قرائـِت خـاص او از توحيـد افعـالى .ای از اختيار ندارد و در عالَم چيزی به جز جبر نيست هيچ بهره

الشى مالم يجـب «منجر شده تا مهمترين قواعد فلسفى همچون عليت، نظام اسباب و مسببات، قاعده 

را باطل اعالم كند و برآيند اين نظرات، به جبر در اعمـال آدمـى منجـر » الواحد«و قاعده » يوجد لم

كنـد و  ورابطه شرور با انسان را فقط در انتساِب افعال زشت و قبيح انسان به خدا، جسـتجو مـى شده

قرائـت  رهاند؛ ولى نه در حل معضل شرور توفيق يافته نـه های مهم مى بدين سان خود را از پرسش

داند و نه پيونـد انسـان بـا  صحيحى از توحيد افعالى داشته است و نه انسان را مسؤل اعمال خود مى

» قبل تعيـين شـده«شرور را تبيين كرده است و سرنوشت چنين انسانى را از بدو تولد تا فرجامش از 

  .داند كه تحت هيچ شرايطى قابل دگرگونى نيست مى
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  مقدمهـ 1
مساله شر، بعضى از صفات خداوند همچون علم، قدرت و خيرخواهِى محض او را 

زير سئوال برده است؛ خداناباوران بر اين باورند كه وجوِد شرور در جهـان هسـتى بـا 

خدا يا از وجود شرور در هستى آگاه اسـت يـا :بعضى صفات خداوند، ناسازگار است

نيست، كه جاهل است ولى اگر آگاه هست و نتوانسته مانع شرور شود،  اگر آگاه ،نيست

پس عاجز است ولى اگر هم عالم است و هم قادر، وجود شرور در عـالم هسـتى، دال 

معضل شرور، برای خدا ناباوران مستمسكى است تا بتوانند .بر عدِم خيرخواهى او دارد

  .برخى صفات خداوند و حتى وجود اورا انكار كننند

فخر رازی به عنوان متكلم مسلمان از سوئى درپى گشودِن معضل شرور اسـت و از 

سويى ديگر، همچون متكلمان در پى التزام به توحيد افعالى اسـت و تـالش دارد بـين 

داند توحيد افعالى از طرفى با مسأله جبر و  شرور عالم و توحيد افعالى، جمع كند و مى

ا علم خـدا و مسـأله قضـا و قـدر، گـره خـورده اخنيار مرتبط است و از سوی ديگر ب

او برای معضل شرور و وفادار ماندن بـه توحيـد افعـالى و بـرای آنكـه منظومـه .است

ای از قواعد فلسفى را باطل اعالم  تفكراتش را هماهنگ با چنين مسائلي كند بايد پاره

پيوند آن بـا معضل شرور و : كند؛ او همزمان با سه معضِل متراكم و تودرتو مواجه است

. توحيد افعالى، معضل اراده و اختيار انسان و معضل رابطه انساِن مضطر با شرور عـالم

 ،فخررازی تالش دارد از سويى معضل شرور را از طريق عدل و حكمت الهى بگشـايد

بنابراين تسليم حسن و قبِح شرعى افعال شده و حسن وقبح عقلـى را، مـردود دانسـته 

راستا توفيقى بدست نياورده و معضل شروررا نگشوده و انسان در البته او در اين .است

برای تبيين چنين انديشه ای الزم است به نظرات و دالئل .گرفتار آمده است،جبِر افعال

  :نيكوتر باشد او مراجعه شود تا استنتاج مسائل
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  تعاريف فخر از خير و شر ـ2
خير، عبارتست :شده استهای گوناگون تعريف  خير و شر به صورت ،در آثار فخر

از حصوِل كمال شى و شر، عبارتست از عدم اين كمـال و هرچيـزی كـه موافـِق طبـع 

امـور ) 104، 1ج:1411،الـرازی. (نـاميم انسان باشد، خير و ناسازگار با آن را، شر مى

اند؛ چون متضمن عدِم امور ضـروری يـا  وجودی، شر بالذات نيستند بلكه شر بالعرض

تحقيقًا بيان كرديم هـيچ معنـائى بـرای حكمـت، «) 2،520ج :1411زی، الرا. (اند نافع

مصلحت و خير به جز لذت و سرور يا هرآنچه به لذت و سرور يا يكى از آنهـا منجـر 

  )3،65ج : 1407،الرازی.(»شود نيست مى

كه خود بيان كرده، موارد نقض فـراوان » لذت«فخررازی در رابطه با تعريف خير به 

اش اين اسـت كـه  گر خير بنا به تفسير سينوی از سنخ وجود باشد، الزمها) الف:بيند مى

ادراك هر موجودی، به لذت بيانجامد حال آن كه موارد نقض فراوانى در ايـن ديـدگاه 

: 1384 الـرازی،. (لذا ديدگاه ابن سينا در تفسـير خيـر، مـردود اسـت... توان يافت مى

نيـاز از  ای است چون بديهى و بى بيهودهامر » ماهيت لذت و الم«تعريِف ) ب) 2،567ج

مراد از شر، در عـرف عـام و مشـهور، الـم و ) ج) 3،135ج:1373الرازی، .(اند تعريف

شود مى باشد و بديهى است كه درد، امر وجودی اسـت و بـين  هرآنچه به الم، منجر مى

و آن برند كه لذت، عبارت از زوال درد  عقال هيچ اختالفى نيست؛ آری بعضى گمان مى

ها نيست كه درد، امر وجودی است  دهند؛ ليكن اختالفى در بين آن قرارمى را امر عدمى

به تعاريف خير و شر بسنده كرده، گـاهى بـاور  فخرگاهى )2،551ج:1384الرازی، . (

داند و زمـانى  دارد كه نياز به تعريف ندارند، گاهى شرور را عدمى و گاهى وجودی مى

است كه نسبت خيرات به شرور را همچون قطره به دريـا  وجودی بودن شرور، آنچنان

  .، صحه مى نهد»وجودی بودن شرور«اما در نهايت به . بيند مى
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  نسبِت شرور به خيرات ـ 3
داند و برآن است تا نشان دهد  فخر، نسبت شرور به خيرات را نسبِت كل به جزء مي

. ورست در دريای آن غوطهانسان  ،جهان كنونى، مملو از شروری است كه خواه ناخواه

... انـد  ها، در نهايت شدت آالم، واقعًا فراوان هستند؛ هرچند بعضى از آن«: نويسد او مى

انـد و كسـانى كـه  شود كه دردها، غلبه دارند و لذاِت حقيقى، مغلـوب بنابراين ثابت مى

ا سخن باطلى است چون خيرات در نسـبت بـ» اند غالب در اين عالم، خيرات«اند  گفته

و درجـای ديگـر مـى )2،554ج:1384الـرازی، . (»شرور، همچون قطره به درياسـت

توانم بگـويم  كنم، نمى های پيدا و پنهان مقايسه مى هرگاه لذاِت حقيقى را با رنج«: آورد

ها، حقيرند و وقتى چنين باشـد چگونـه  اند ولى همين لذات دركنار رنج كه لذات عدمى

ان، مورد رضايت باشد و اگر نبود كه ما به لذات عظيم اين لذات در مقابل دردهای فراو

: 1384الـرازی،. (»اخروی اميدواريم، البته خلق نشدن بهتر از زنـدگى بـا دردهـا بـود

ـــای ديگـــری )2،555ج ـــى در جاه ، التفســـير 2:521المباحـــث المشـــرقيۀ، (ول

  .نظراتى مخالف، با همين نظر دارد )144:25-145و  13:154،الكبير،

  

  خر به شرور عالمنگاه ف ـ4
فخر رازی نگاهى متفاوت و مختلف به شرور عالم دارد؛ گاهى شـرور را عـدمى و 

 داند؛ گاهى دامنه شرور را بسـيار گسـترده وگـاهى بـه تضـييق آن گاهى وجودی مى

كند؛  ها را درون دينى بيان مى باوردارد؛ گاهى به تعليل شرور پرداخته و گاهى علت آن

  :را احصاء كرد تا بتوان قضاوتى شايسته داشت لذا بايد استدالالت او

  

  شر امری عدمى است ـ4ـ1

شـود  فخر در تبيين شرور قصد دارد نشان دهد وقتى شرور، تجزيه و تحليـل مـى 
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شـرور : گردنـد شـرور بـه دو قسـم بـر مـى«:گردد بر مى» َاعدام«ها، به  ريشه همه آن

گردد كه جمعًا چهار قسـم  وجودی، شرور عدمى وشرور عدمى خود به سه قسم بر مى

شود؛ ماننـد حـرارت كـه  ها اطالق مى امور وجودی كه گاهى شر، برآن) الف: شوند مى

) ج. عدِم امور ضروری شى، مانند عدم حيات) ب. شود باعث جدا شدن اعضاء بدن مى

عدم امور نافع، اگرچه ضرورت در وجود ندارد، اما نزديك به ضـرورت اسـت؛ ماننـد 

م اموری كه برای شما، ضرورت ندارد و شـبيه ضـروری هـم نيسـت، عد) د. عدم بصر

. »ها برای شما فضـيلت اسـت ماننـد عـدِم علـم بـه فلسـفه و هندسـه بلكه وجود آن

هرگاه هريك از افعال و امـوری كـه بـه « : گويد وی در مى) 2،520ج: 1411الرازی،(

يم اين فعل، نسبت به كن شود را مورد بررسى قرار دهيم مالحظه مى ها شر، اطالق مى آن

فاعلش خير و كمال است و شريت آن، در قياس با شىء ديگر است؛ فى المثل ظلم، از 

ظلم در قياس با  شود؛ اين قوه، كمال و فايده قوه غضبيه است پس قوه غضبيه صادر مى

قوۀ غضبيه، خير است و ضعف برای قوه غضبيه، شر است و اگر كسـى نتوانـد از خـود 

مذمت است؛ ليكن ظلم در قياس با مظلوم شـر اسـت؛مثال ديگراينكـه  دفاع كند مورد

اش را از دسـت داده، شـر  سوزاندن آتش، كمال است ليكن نسبت به كسى كه سـالمتى

شود امور وجودی، بخودی خود شرنيستند  چنين است؛ پس ثابت مى است؛ قتل نيز اين

  )همان.(».بلكه بالعرض و در قياس با ساير اشياء، شرند

  

  شر امری اقّلى استـ 4ـ2 

فخر بر اين باورست كه دايره شرور گسترده نيست بلكه تنگ و محدود است؛ چـرا 

انـد اشـياء مـادی و  اشـياء بـر دو قسـم.دهـد شر، تنها در عالم ماده، رخ مـى) الف: كه

غيرمادی؛ در اشيای غيرمادی، چيزی بالقوه وجود ندارد بلكـه هرچـه هسـت بالفعـل 

الِم غيرمادی، شری وجود ندارد و فقط اشياء عالم مادی، در معرض است؛ بنابراين درع
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شر قرار دارند و عروِض شر بر ماديات دو قسم است يا شر بر اشياء مـادی از ابتـدای 

فقـط ) ب) 2،520ج: 1411الـرازی، . (شود يا بعد از تكون وجود و تكون، عارض مى

عـالم امـر و : انـد ات بر دو قسمعالِم ممكن.بخشى از عالِم ممكنات، پيچيده به شر است

عالم خلق؛ عالم امر، سراسر خيرات است و هيچ شری در آن راه ندارد؛ اما عالِم خلـق 

با شر، آميخته است چون خلق، همان اندازه است و اندازه از لواحق جسم است و عالِم 

د؛ انـ عالم ِاثيری و عالم عنصری و اجسام ِاثيری خيـر محـض: اند اجسام، خود دو قسم

الـرازی، . (زيرا از نقص و اختالل به دور هستند اما فقط عنصريات همراه با شر هستند

  )367 ،32ج:1420

  

 تعليل وجود شرورـ 4ـ3 

موجود، «: فخر در تالش است نشان دهد چرا شرور در جهان هستى ظهور مى يابد

يـا از موجـود «: به جهت تقسيم عقلى از جهت خير و شر در ابتدای امر، سه قسم است

تمام جهات خير است يا از همه جهات شر است يا از جهتى خير و از جهتى شر اسـت 

يا خير، غالب بر شر است يا شر، غالب بـر : يابد و اين قسم خود بر سه قسم انقسام مى

اما قسمى كه خيرآن، غالب برشر، است اگـر ... اند خير است يا خير و شر باهم مساوی

رود و از بيِن رفـتن خيـراِت كثيـر، خـود  اوانى از بين مىخلق نشود ناگزير خيرات فر

ها باهم همراهند، مربوط به عالم  شِركثير است و جهت دوم، اموری كه خير و شر در آن

اگر عناصر، خلـق : اند عناصر است و ترديدی نيست كه عالم عناصر، معلول علل عاليه

آيد و عـدم  اند الزم مى محضنشوند از عدِم اين قسم، عدِم علِل موجب آن، كه خيرات 

الـرازی، . (شـود خيرات محض، شِر محض است پس وجـود ايـن قسـم، واجـب مـى

كنـد  فخر، طبق تعريف، تحليل وتعليلش از شرور گزارش مى) 551-2،552ج :1411

های متعدد و مختلف به صراحت اعـالم  كه خيرات بر شرور غلبه دارد ولى در گزارش
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ـــرات غ مـــى ـــر خي ـــه شـــرور ب ـــر دارد ك ـــا ب ـــه دري ـــه دارد، همچـــون غلب لب

  )2،554ج:1384الرازی،.(قطره

  

  فخر وتوجيه شرور  ـ 5
  التزام فخر به ُحسن و ُقبح شرعِى افعال ـ  5ـ1

است واز سـويى » خداوند عادل«فخر به عنوان متكلم اشعری بر اين باور است كه 

ايـن دو » تشرور اين عالم آنچنان گسترده است كه جهان را احاطه كـرده اسـ«ديگر، 

توان با هم جمع نمود؟ در پاسخ به ايـن پرسـش و بـرای دفـاع از  گزاره، را چگونه مى

جستجو كند به حسن و » َاعدام« عدل الهى و توجيه شرور، بى آن كه ريشه شرور را در

ای  شودتا انساِن متعبد، راضى به رضای خدا باشد و دغدغه قبح شرعِى افعاِل، ملتزم مى

بديهى است هدف از طرح ُحسن و .ا عدمى بودن شرور نداشته باشدنسبت به وجودی ي

قُبِح عقلى، فهم افعال الهى است كه چه فعلى شايسته مقام خداونـدی اسـت؟ كـه ايـن 

مسأله ارتباطى تنگاتنگ با شرور دارد كه آيا شروری كه در اين جهان، رخنه كرده فعل 

اه فخر حسن و قبِح افعال، ذاتى خداست؟ آيا آدميان در شرور مدخليت دارند؟ از ديدگ

نيست، بلكه اعتباری است؛ به نظر او هيچ عملى با قطع نظر از خطاِب شرعى، َحَسن يا 

فخـر رازی . باشد؛ بلكه با قطع نظـر از بيـان شـارع، همـه كارهـا مسـاويند قبيح نمى

شود و چهار دليل برای اثبات حسـن و  حسن و قبح افعال، با شرع ثابت مى«: گويد مى

  ) 346 -349، 1ج:1406الرازی،.ك.ر. (»قبِح شرعى وجود دارد

فخربا چنين باورهايى تالش دارد نشان دهد زماِم امور عالم بـه دسـت خداسـت؛  

كنند  اشاعره از آنجا كه حسن و قبح عقلى را انكار مى. مهم نيست آدمى چه فكر ميكند

كنـد يـا خيـر؟  ر قبيح مـىگويند اين سئوال بى معناست و نبايد گفت آيا خداوند كا مى

بلكه بايد گفت هركاری كه خدا بكند، َحَسن خواهد بود؛ چه اگر خداوند ظلم كند ظلم، 
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ها را به جهنم ببرد و بدها را به بهشت، اين عمل نيـز َحَسـن  شود و اگر خوب حسن مى

  )174 :1394محمدی، .(خواهد بود

ست كارهايى كـه انسـاِن از منظر فخر رازی انسان در افعالش مجبورست و بديهى ا

ان «: گويد شود؛ بدين منظور مى دهد، متَصف به حسن و قبح عقلى نمى مجبور انجام مى

و برای اثبات همين مدعايش چهار برهان مى آورد كـه » الحسن و القبح يثبتان بالشرع

در ) 346-349، 1ج: 1406،الـرازی.ك.ر. ( حسن وقـبح شـرعى اسـت و نـه عقلـى

شـود، مـا  حاليكه اگر خوبى و بدی افعال، تنها از طريق شرع و ِاخبار پيامبران معلـوم 

توانيم به حسن و قبِح هيچ فعلى حكم كنيم زيرا وقتى پيامبران از قبِح كـذب خبـر  نمى

 دهيم كه او خود در اين گفتار، كـاذب شمارند، احتمال مى دهند و صدق را َحَسن مى مى

  )77 :1389سبحانى، . (باشد

  

  نگاه فخر به تكاليِف ماالُيطاق ـ  5ـ2

كند و چون چنـين اسـت  از ديدگاه فخر رازی، خداوند به تكاليف مااليُطاق امر مى

اگر تكليف خـارِج از «: نويسد حسن و قبح، شرعى است و نه عقلى؛ اودر اين رابطه مى

حالى كه خدا بـه كـافر تكليـف كـرده و كرد در  بود خدا به آن امر نمى قدرت، قبيح مى

داند ايمان  آورد؛ مثًال ابولهب را به ايمان فرمان داده درحالى كه مى داند كه ايمان نمى  مى

دانـد كـه ايمـان  نخواهد آورد؛ پس از يكطرف فرمان به ايمان داده و از طرف ديگر مى

او محـال خواهـد  نخواهد آورد و چون علم او تخلف بردار نيست، قطعًا ايمـان آوردن

هـا  فخردر اين استدالل حكم ازلى خداوند به وقوع پديـده) 203: 1414،الرازی. ( بود

را، علِت وقوع آنها دانسته كه مستلزم جبر است؛ در حاليكـه ُحكـم وخبـِر خـدا نيـز، 

همانند علم و قدرت و اراده الهى، به افعال با همـه شـرايط و ويژگـى هـای آن تعلـق 

انجام » وصف اختيار«خداوند در مورد افعال اختياری اين است كه با  گيرد؛ لذا خبرِ  مى
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  .مى شود» جهل«شود و اگر عكس آن اتفاق بيفتد، خبر خداوند  مى

  

 رابطه نظاِم اصلح و شرورـ  5ـ 3

در آن است كه مباحثى چون عدل، صفات الهى و تكليف، به نحوی » اصلح«اهميت 

كارهای خداونـد در حـق بنـدگان در دنيـا را  شود و چگونگى رابطه به آن مربوط مى

با توجـه .آيد تر بدست مى كند؛ در نتيجه از افعال و مصالح الهى، شناختى كامل تبيين مى

به اينكه فخر رازی به حسن و قبِح شرعى باور دارد، رعايت نظـام اصـلح را بـه نحـِو 

و تعبد به متون گرايانه و درون متنى  گرفتن روش نص وی با درپيش. مطلق، منكر است

كند اگر كسى باور به لزوم رعايـت نظـام اصـلح از جانـب خداونـد را  دينى تصور مى

بـه گفتـه . داشته باشد اوالً او را موَجب دانسته و ثانيًا او را ناقص فـرض كـرده اسـت

شـود و حـاكمى  ويچيزی برخداوند واجب نيست، زيرا بجز با شرع، حكمى اثبات نمى

توانـد چيـزی را بـر خداونـد واجـب  د؛ پـس كسـى نمـىماورای شرع وجـود نـدار

  :نويسد و در جای ديگر پنج برهان آورده و مى)341 -342: 1414الرازی،.(كند

توان به رعايِت حصوِل مصالح و دفع مفاسد، منوط كردكه اين  افعاِل خداوند را نمى 

نظـاِم حكيمان و متكلمـان مسـلمان از طريـق ) 1،352ج: 1406الرازی،. (محال است

زدايند و بـراين باورنـد  ها را از ساحت ربوبى خداوند مى ها و كژی اصلح شرور،كاستى

كه خدائى كه دارای علم كامل، قدرت على االطالق و خيرخواه محض و صاحب اراده 

است نشايد جهانى را خلق كند كه ناقص، شرورانه و ناهماهنگ با ذات اقـدس باشـد؛ 

كند كـه  و رضای ذاتى او به نظِم كامل و اتم، ايجاب مىيعنى علم عنايى خداوند، عليت 

نظام خير و احسن را مطابق علم و رضای خود ايجـاد كنـد و نظـام پـيش رو نظـامى 

اصلح، اتم و احسن باشد؛ ولى فخر از اين همه باورهای متقن و روشن در رفع معضـل 

  .شرور، بهره نجسته و قرائت ديگری از آن را جستجو مى كند
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  رو خوانش خاص او از توحيد افعالىفخ ـ 6
ای تفسير كرده كه از طرفى مستلزم نفى نظام علـى و  فخر، توحيد افعالى را به گونه

معلولى بين مخلوقات شده و از طرفى، موجب سلِب اختيار انسان گشته است؛ او علت 

داند و هيچكس جز خداوند، يـارای ايجـاد فعـل در  و فاعل همه افعال را، خداوند مى

لـذا . دهـد ارجاع مى» عادۀ اّهللاٰ «همه اجزاء طبيعت را به  سراسر هستى را ندارد و پيوند

صراحتًا از توحيد افعالى با قرائت خاص خودش، بهره جسته و تالش دارد اين مسـأله 

داليـل  -2داليـل وجـودی  -1: را برهانى كند؛ او دالئل عقلى خود را در چهار دسته

  .داليل جبرگرايانه بيان داشته است -4نه ستيزا داليل تفويض -3توحيدی 

  

  توحيد افعالى در انديشه فخر ـ 6ـ1 

. اعلـم انـه تعـالى واحـد فـى ذاتـۀ و صـفاته و افعالـه: نويسد او در تقرير اول مى

ان الموثر لـيس اال الواحـد و هـو اّهللاٰ : گويد در تقرير دوم مى)3،257ج:1407الرازی،(

اعلـم ان المـوثر فـي جملـة : نويسـد ير سوم مىدر تقر)46و21: 1992الرازی،. (تعالى

الممكنات ليس اال الباري و هو اّهللاٰ تعالي موجد الموجودات و هو المـوثرفي الجميـع و 

 )63، 1335الـرازی،.(مخرج الكائنات من العدم و ليس لغيره تاثيرفي شيء من االشياء

لوجود موجود يكـون اما انه واحد فى افعاله فهوانه ليس فى ا :در تقرير چهارم مى آورد

با )3،257ج: 1407الرازی،. (مبدأ لجميع الممكنات ِاما بغير واسطۀ و ِاما بواسطۀ اال هو

توجه به تقريرهای چهارگانه توحيد افعالى، حل معضل شرور، ظـاهرًا از جانـب فخـر 

مخرب اين نتايج، ناصواب است چـون از سـويى، عليـِت  شود ولى بازتاب ميسور مى

نيز ابطال گشته اسـت » سنخيت«ببات ناديده گرفته شده و به تبع آن، ميان اسباب ومس

كه با ايـن تفسـير، هـيچ »ارادۀ آدميان، شى ممكن الوجوی است «و با توجه به اين كه 
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نيـز بـى » الشى مالم يجب لـم يوجـد«تأثيری در نظام عالم نخواهد داشت؛ لذا قاعدۀ 

له جبر در اعمال آدميان را در پـى دارد و ها، مسأ تأثيری ارادۀ انسان بى. شود اعتبار مى

 ،آدمى» ِسرنوشت«برد و  ای از ابهام فرو مى جبر در اعمال، مسأله قضا و قدر را در هاله

ای، بـه  ضابطه از قبل تعيين شده دانسته مى شود وهمه خيرات و شروِر انسان به نحو بى

انـد راه  خـود خواسـتهاشعريون به خيال «: به گفته استاد مطهری. شود خدا منسوب مى

را بپويند و خداوند را از شرك در خالقيت و هم از ظلم و سـتم، منـزه و مبـرا » تنزيه«

اند و از طرف ديگر، صفت عـدل  نفى فاعليت كرده ،از اينرو از طرفى از غيِرخدا. بدانند

را در مرتبه متاخر از فعل خداوند قرار داده اند بطوری كه حسن و قبح عقلى افعـال را 

از ريشه، انكار كرده و گفته اند مفهوم عادالنه بودن يك فعل جز اين نيست كـه مسـتند 

گيـری كـرده اندكـه خداونـد، نـه در فاعليـت  به خداوند باشد و با اين مقدمات، نتيجه

اما در حيقت اين گروه به جای خداوند، ظالمان بشـری را .شريك دارد و نه ظلم ميكند

ای كه از اين طرز  ترين و روشن ترين نتيجه زيرا ابتدايى» اندتنزيه نموده و تبرئه كرده «

كنـد  كند بلكه، خدا مى كند او نمى شود اين است كه آنچه فالن ستمگر مى تفكرگرفته مى

كند، ظلم نيست عين عدل است؛ زيرا عدل بنا بر اين مسـلك، مفهـومى  و چون خدا مى

ی كه غير خدا فاعل آن باشد بـه جز اين ندارد كه كار، كار خداست از طرفى چون كار

هيچوجه و به هيچ اعتبار و به هيچ معنى وجود ندارد پس در قاموس هستى، ظلـم بـه 

شايد علت حمايِت ستمگرانى مانند متوكـل عباسـى از اشـاعره . هيچوجه وجود ندارد

  )51 :1383مطهری،. (»گيری مطلوب بوده است همين نتيجه

  

  بر توحيد افعالى  ستيزانهِ فخر دليِل تفويضـ  6ـ2 

فخر رازی از كسانى است كه به شدت با مساله تفويض مخـالف اسـت؛ بـا آن سـر 

از نگـاه فخـر در فاعليـت و . ستيز دارد و تالش زيادی برای نفى تفويض داشته اسـت
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اگر فاعل و علت ديگری غيرخدا وجـود داشـته باشـد، الزم  عليت خدا شكى نيست؛

ته باشد وتوارد دو يا چند علت بر معلول واحد، محـال آيد فعِل واحد، دو فاعل داش مى

 :1359طوسـى، . (است؛نتيجه اين كه تنها خدا، علت نظام هستى، افعال و اشياء اسـت

اين دليل بر اصولى از قبيل امتناِع توارد دو قدرِت مستقل بـر اثـر واحـد، )289- 288

نقيضـين و امتنـاِع تـرجيح امتناِع تخلف معلول از علت تامه، امتناِع اجتماع و ارتفـاع 

در دليل فوق اصرار بر آن است كه خداونـد بـر هـر ممكنـى كـه .بالمرجح مبتنى است

بر اين اساس هيچ ممكنى بوجـود . فرض شود، قدرت دارد و در ايجاد آن مستقل است

آيد مگر به قدرت خداوند، زيرا اگر علت مستقِل ديگری فرض شود كـه اقتضـای  نمى

اشته باشد الزمه آن، اجتماع دو سبب مستقل بر امِر واحد است كه ايجاد آن ممكن را د

كنند يا هيچ يك اثر نمى كند يـا  محال است، زيرا در اين صورت يا هردو در آن اثر مى

اين كه هردو مؤثر واقع شوند باطل اسـت؛ چـون بـا وجـوِد .يكى از آن دو اثر مى كند

ب الوقـوع شـود بـى نيـاز از غيـر مؤثرتام، اثر، واجب الوقوع مى شود و هر چه واجـ

كنـد؛ و  بنابراين واجب الوقوع بودنش با اين مؤثر، او را از آن مؤثر بى نياز مى. شود مى

حـال اگـر هـردو .واجب الوقوع بودنش با آن مؤثر او را از اين موثر، بى نياز مى كنـد

هيچيـك موثر، در آن اثر كند الزم مى آيد در عين حال كه به هر دو وابسته اسـت بـه 

عدم تأثير هر دو نيز باطل است زيـرا امتنـاع . وابسته نباشد و چنين چيزی محال است

حال اگر وقوعش به هر دو .وقوعش به يكى از آن دو، معلول وقوعش به ديگری است 

به هر دو واقع  ،ممتنع باشد الزم مى آيد در عين حال كه وقوعش به هر دو محال است

اما باطل بودن مؤثريت يكـى از آن دو بـه ايـن دليـل . شود و چنين چيزی محال است

است كه وقتى هردو سبب، مستقل باشند وقوع فعـل بـه هـيچ يـك از آن دو اولـى از 

تـوان  شود و محال است و نيـز نمـى مستلزم ترجيح بالمرجح مى ،ديگری نيست وگرنه

و تر از ديگری است؛ چون فرض اين است كه هـر دو مـؤثر، مسـتقل  گفت كه يكيقوی
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قطعًا قدرت خـدا قـوی تـر از قـدرت  ،اگر چنين چيزی جايز بود ،مساوی اند وگر نه

. ديگری بود و در اين صـورت قـدرت خداونـد غالـب مـى شـد چـون اّولـى اسـت

بنــابراين همــه ممكنــات، بــه قــدرت خداونــد واقــع ) 58و  44-43: 1992الــرازی،(

  )417: 1414الرازی،.(شوند مى

قدرِت دو قادر مستقل را رد كرده و توحيد افعالى بـه دليل فوق گرچه وقوع فعل به 

توانـد اثبـات كنـد كـه  كند امـا هرگـر نمـى معنای نفى شريك در فاعليت را اثبات مى

كنـد كـه فاعـِل  واسطه برای همه ممكنات است بلكه فقط اثبات مـى خداوند، فاعل بى

مكنـات مستقل يا غيرمستقل ديگری نيست كه در عـرِض خداونـد، فاعـل و خـالق م

وجود داشـته باشـد، ،اما اين فرض كه فاعل غيرمستقلى در طول فاعليت خداوند.باشد

  .با اين فرض نفى نمى شود

  

  نسبت شروِر انسان به خداوند ـ7
شود همه بـه  فخر براين باور است كه همه خيرات و شروری كه از انسان صادر مى

شى فاعليش در درجـه جـواز  مادامى كه«: نويسد اند؛ او در اين رابطه مى خدا منسوب

باشد و به حد وجوب نرسد محال است فعل از او صادر شود و از آنجا كه محال اسـت 

وجوب فاعليت خداوند بوسيله سبب منفصل باشد، لذا واجب اسـت وجـوب فاعليـت 

خداوند لذاته باشد و هرگاه فاعليت فاعل، لذاتـۀ باشـد دوام فعـل نيـز واجـب اسـت، 

ت در ناحيه عبد، محال است لذاته باشد چرا كـه ذات عبـد، دوام بنابراين وجوب فاعلي

ندارد نتيجه اين كه فاعليتش نيز دوام ندارد؛ بنابراين استناد فعِل بنده به خداوند واجـب 

فخـر، نظـری  )518، 2ج:1411الـرازی،. (»است لذا فعل بنده به قضا و قدر الهى است

خالقيت :فسير از خالقيت را خلط كرده استجبرگرايانه بر افعال بندگان دارد و بين دو ت

هـا فقـط،  مستقل و خالقيت ظلى؛ بنابراين هرنوع خالقيت را از آِن خدا دانسته و انسان
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گاه فعل خداوندند و همين باور باعث شده كه حتى افعال زشت بندگان را به خدا  تجلى

  .نسبت دهد

داده و افعـاِل همـه عبـاد را اشعريون ارادة اّهللاٰ را جايگزين همِه علل و اسباب قرار 

بطور مستقيم، فعل الهى دانستند لذا تمام افعال نيك و بد و فحشاء و معاصـى ای كـه از 

فعل خدا خواهد بود كه در آن صورت نكـوهش بـدكاران و تحسـين  ،بندگان سرميزند

نيكوكاران در دنيا و وعده ثواب و وعيد به عقاب در آخرت، بى معنا و دور از عـدالت 

ناگفته پيداست اگـر تمـام ) 20،ص 1361قربانى،.(اوی با ظلم و ستم خواهد بودو مس

افعال بشر را مخلوق خدا بدانيم به شأنيت خدا و مقام او توهين روا شده است؛ چرا كـه 

ناچاراسـت » توحيد در خالقيـت«خداوند برتر ازاين نوع افعال است؛ فخر برای حفِظ 

داوند بدانـد؛ هـر چنـد از نظـر او نتيجـه اينچنـين همه افعال بندگان را، متعلق اراده خ

تفكری جبرگرايى و سلب اختيار از انسان باشد؛ و همين امر باعث شد كه عدل الهى را 

شود بحث قضا و قـدر بـه علـم بـاری تعـالى  ضمنًا يادآور مى. فدای اصل توحيد كند

ضا و قدر الهـى به باور فخر، ق.، همان توحيد افعالى است شود و عموميت آن مربوط مى

شود و هيچ چيز نيست كه از حيطه آن خارج باشد و اگر غير  شامل همه اشياء عالم مى

شود و چون علِم خدا، واقع نماست بنابراين هرآنچه كـه  از اين باشد، علِم خدا جهل مى

هر انسانى از قبل، تعيين شده » سرنوشت«شود؛ به عبارت ديگر  در علم او باشد، آن مى

خدا همين االن بر برخـى از ! بدان«: گويد فخر مى.كس صاحب اراده نيست است و هيچ

كند، بعضـى را سـعيد و بعضـى ديگـر را شـقى  اهل قيامت به دو نوع حكم، داوری مى

شناسد و هركس را كه خدا از سعادت و شقاوِت آينـده او خبـر دهـد قطعـًا چنـين  مى

خدا واقع نما نخواهد بـود؛  خواهد شد و خالف آن ممكن نيست در غيراينصورت، علمِ 

ــز، محــال اســت ســعيد گــردد . پــس ســعيد، محــال اســت شــقى شــود و شــقى ني

فخر اصرارفراوان دارد نشان دهد خداوند، فاعِل همه افعال )126، 13ج:1420الرازی،(
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فعـل از  ،كند و بدنبال خلق داعى در بنده خدا، داعى را در بنده خلق مى«: بندگان است

سبب، فعـل بنـده اسـت و خداونـد، سـبب  ،داعى به عبارت ديگرشود؛  بنده صادر مى

داعى؛ از طرفى نيز فاعِل سبب، فاعل مسبب اسـت؛ بنـابراين خداونـد، فاعـل افعـال 

روشن است كه خداوند ابتدائا داعى را در بنده نمى )76: 1992الرازی،. (»بندگان است

  .آفريند بلكه مقدمات آن را توسط، صاحب اراده فراهم مى آورد

  

  نسبت بين شرور عالم با جبرواختيارآدمى ـ 8
در نظام فكرِی فخر رازی، تنها فاعل و مؤثر در عـالم هسـتى، خداسـت و از سـويى 

جبر بر جهان مستولى است و بندگان و از جمله آنهـا آدميـان، از خـود هـيچ اختيـاری 

و ذنـوِب ندارند، سرنوشت انسان ها از قبل مشخص شده است، انتساِب همه افعال خيـر 

توان داشت اين كه عـدل، حكمـت و  بندگان به خداست؛ لذا تنها تفسيری كه از شرور مى

ای  با اين تفسير، انساِن مضطر چه رابطـه.مصلحِت خداوند، اقتضاء چنين شروری را دارد

آفرينـد، انسـانى كـه از  تواند با شرور عالم داشته باشد؟ انسانى كه خود، شرور را نمى مى

عبـدی اسـت كـه در  ،ياری ندارد، ثواب و عقابى بر اعمالش مترتب نيستخود هيچ اخت

جبـری و از قبـل   ای جز رابطه سيطره ی رب اش گرفتار آمده است؛ اين انسان چه رابطه

تعيين شده مى تواند با شرور عالم داشته باشد ؟و بدين سان، فخر رازی با چنـين ديـدگاِه 

هـم شـروِر اخالقـى  ،عالم، هم شرور طبيعِى عـالمشرور متافيزيكى  ای، هم جبرانگارانه

  .داند مى» منسوب به خدا«را فقط  آدميان و هم شرورعاطفى موجودات ذی روح

  

  گيری نتيجه
های فخر رازی درباره شـرور  با توجه به پژوهش حاضر، نتايج زير حاصل انديشه

  :است
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شـرور عـدمى و  انـد؛گاهى ها عـدمى بعد از تعريف، تحليل و تعليِل شرور، همه آن

اند؛ نسبت خيرات به شرور، همچون قطره به درياست ؛ بـرای دفـاع از  زمانى وجودی

برای جانبداری از حسـن و قـبح .كند  عدل الهى، ُحسن و قُبح عقلى را، باطل اعالم مى

كند؛رعايِت نظام اصلح از جانـب  شرعى، بر اين باورست كه خدا، تكليف مااليُطاق مى

كـه  مطلق، منكر است؛از توحيد افعالى، قرائتى خاص دارد به طوری خداوند را، به نحو

برای اثبات توحيد افعالى، قانون عليت ميان .داند تنها فاعل و مؤثر در جهان را،خدا مى

داند؛ ويكى از بازتاب های ظلمانى قرائـت او از توحيـد  اسباب و مسببات را باطل مى

ت و در جهان هيچ نيست بجز جبـر؛ و بـر ايـن اس ، فاقد اراده افعالى اين است كه انسان

را از   سرنوشت انسـان.ها، به خدا منسوب است باورست كه تمام خيرات و شروِر انسان

تواند سرنوشت خود را تغيير  كس نمى داند و بر اين باورست كه هيچ قبل تعيين شده مى

 .دهد

 :عصارِه نتايِج فوق چنين است

خير و شر است، انسان شناسى او، متأثر از نظـام فخر رازی، فاقد معياِر صحيح در 

فكری اوست، فهم او از اسرار جهان تيره و نامطمئن است،درگشـودِن معضـل شـرور، 

  .يابد ای ميان شرور و انساِن مضطر، جز جبر، نمى توفيقى نيافته است و هيچ رابطه
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