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چکیده 
ن مسلمان درباره صـحت اطـالق مخلـوق بـر افعـال انسـان بـه منازعـه بـر          دیري است که متکلما

رویکـرد سـه مکتـب    ،در این راستا.. این نزاع در کاوشهاي تفسیري نیز به ظهور رسیده استاندخاسته
نسبت به موضوع یـاد  » طبرسی«و » فخر رازي«،»زمخشري«اشعري و شیعی در نگاه سه مفسر،معتزلی

و مخلوق بودن اعمال انسـان را  داندینممخشري افعال انسان را مخلوق خدا . زتبرانگیز استأملشده 
نیـ در ا.طبرسی نیز رأیـی مشـابه زمخشـري دارد   ؛ندیبیمبا عدالت خداوندي و اختیار انسان ناسازگار 

خـود بـه   ،مقاله بررسی خواهد شد که این دو مفسر در مقام ابطال نظریه مخالفت با جبر گرایی اشاعره
.اندآمدهش بیرون انگاري افعال انسان از جرگه مخلوقات الهی گرفتار چال

اما در تفسیر فخر رازي گر چه از خداوند به عنوان خالق همه کائنات و از آن جمله افعـال خیـر و   
پس حل مشکالتی چون عدالت خداوندي و آزادي انسان بر ز اما دیدگاه او نیز اشودیمشر بندگان یاد 

.دیآینم
فخر رازي.،طبرسی،زمخشري،خلق اعمال،تفسیر کالمی: هاواژهد کلی

. :10/8/1390؛ تاریخ تصویب: 2/4/1390تاریخ وصول.
. نویسنده مسئول.1
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مقدمه

مناسـب و بلکـه ضـروري    ،خست یاد آوري سه نکتـه ع، نبه منظور تبیین و بررسی موضو
:دینمایم

بـازمی گـردد. در   هیامیبنریشه تاریخی نزاع مسلمانان درباره خلق اعمال آدمیان به عهد -1
انسان که سوء استفاده هاي سیاسـی را نیـز در بـر    و استطاعتقدرت این عصر اختالف درباره 

داشت باال گرفت. عده اي پنداشتند که انسان خالق افعال خـویش نبـوده و بـه هـیچ وجـه روا      
مجبور است و به هیچ روي قـدرت و  کامالًاو در افعالش م نیست که اعمال را به او نسبت دهی

فعل را مانند سائر جمادات در ظـرف وجـود او خلـق    ،ندخداو.اراده و اختیاري از خود ندارد
» درخت میـوه داد «مییگویمدرست مانند اینکه شودیمو افعالش مجازاً به او اسناد داده کندیم

رخ نمود کـه  معتزله عقیده ،در نقطه مقابل این تفکر.)104، (ابو زهره»خورشید غروب کرد«و 
بـه دو  در ایـن خصـوص   البته گویند خود معتزله؛کندیماعمال را خلق ،معتقد بود انسان خود

قائل به خلق اعمال بشر توسط خـود او  مکتب بغداد و)2/136،فتازانی(تگردیده فرقه تقسیم 
کسانی چـون  اما؛)3/356،بحوث فی الملل والنحل،بحانی(س(مانند بغدادیون از معتزله)نبوده 

انسـان را خـالق افعـال    و دادآفریدگان نسبتبه را لق خکسی بود که جبائی نخستین ابو هاشم
حسن و دو قسم او پس از آنکه افعال انسان را به )199،(عصام الدینبه حساب آورد. خویش

افزود که از دیدگاه او به هیچ یک از دو عنوان مزبور نیز بر آن را قسم سومی تقسیم نمود؛قبیح
ابو علی جبائی نیز همین .ساهی و غافل بودفعل شخصاین قسم عبارت از ؛گرددینممتصف 

نـدارد  آگاهی کندیبدانچه عمل مکه فرد ساهی و غافل،را چ؛)203،مو(هکردیمابراز ي را أر
.)6،82،83،اضی عبدالجبار(قآن را قصد نکرده استگفت شودیو م

ـ    ،خلقت همـه اشـیاء  در این میان عالمان مکتب امامیه  وازم و بلکـه اعـراض و اضـافات و ل
خصوصیات و فعل و انفعاالت آنها را مخلوق خداوند می شمارند (بـراي تفصـیل بیشـتر رك :    

1،ك کلینی(ر:نی از معصومیاتیرواهر چند که ایشان با استناد به مبانی عقلی و ) 19دهدار، 
د.داننیمهر دو را مردود ض یتفوجبر و) 206،312، هیبابوابن؛ 4/197، مجلسی؛160/ 

:گاهی به شخصیت سه مفسرن-2
وفـات  يقمـر 538در سـال  کـه حمود بن عمر زمخشري از مفسران معتزلی اسـت م2-1
میـان تفاسـیر   (کـه از لیف کشـاف أتـ وي)8/55، زرکلی؛ 174و 173/ 5خلکان، ابن(.یافت

هجري قمري آغاز نمـود. 526را در سال موجود به حساب می آید ) ، معتزله کاملترین تفسیر
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/1،التفسـیر و المفسـرون  ،ذهبـی رك براي اطالع از سایر تفاسیر معتزلـه  ؛ 76صاوي جوینی،(

نکـات بالغـی در   نکات ادبی مخصوصـاً پرداختن به نظر نقطه از یاد شده تفسیر )387-429
، آثار فراوانـی از  حدیث و موعظه ادب ،زمینه هاي زمخشري در میان همه تفاسیر ممتاز است.

عین حـال کـه   در او در تفسیر خود )1164و2/1163، حموي(دگار گذاشته است.خویش به یا
و بـه  )80-79،الکشـاف زمخشـري،  (سـت. اجدلی نیـز یاست متکلمت شناس توانمنديلغ

جانـب عقـل را بـر همـه     اقتضاي اندیشه معتزلی خود در صورت ناسازگار دیدن عقل و نقل ، 
در دیـن خـود   دیـ گویاو مـ )95صاوي جوینی،؛511/همان،(جوانب نقلی ترجیح می دهد.

البتـه  )46،اطـواق الـذهب  ،مخشريزیر پرچم عقل باش و به روایت از این و آن اکتفا نکن. (ز
.نیز از او به جا گذاشته استرا در تمسک به عقل لغزشهایی يروادهیاین ز
آقا بـزرگ  هجري قمري (548شیخ ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی ، متوفی 2-2

بیشـتر مـوارد   در ، مجمـع البیـان  هر چند موضوعات کالمی مطرح شـده در  :)20/24، تهرانی
در بسیاري از مباحث کالمی سخن گفتـه اسـت و طبـق    اًکوتاه و فشرده است اما طبرسی تقریب

کاوشـی در  ،صـدر مورد از این مقوله به دسـت آمـده اسـت. (   335یک بررسی اجمالی حدود 
.)88،جمع البیانمسائل کالمی م

برسى با توجه به مضامین برخى آیـات لـزوم تفکـر و اسـتدالل و باطـل بـودن تقلیـد را        ط
/1،برسـی (طکنـد یمعرفى مـ معرفته سويو طریق عقلى را به عنوان راهى بنموده استنباط 

452.(
عصر خویش دریگانهمفسر و ،ق) : امام606-544محمد بن عمر فخرالدین الرازي (2-3

ریشـه خـانوادگی او از طبرسـتان و محـل     ،علوم معقول و منقول بود او در اصل قرشی نسـب 
ت و خراسان سفر نمود و در هرات وفـات یافـ  ماوراءالنهروالدتش شهر ري بود. به خوارزم و 

.كرت (). فخر رازي آثار علمی فراوانی دارد که مجال یاد کرد همه آنها نیسـ 203/ 7،رکلی(ز
و ) . ابـن تیمیـه مبنـاي کالمـی فخـر رازي را برگرفتـه از ابوالمعـالی        180-179/ 4،صفدي

. مؤلفات فخر رازي در تفسیر، تفسـیر کبیـر   داندیمی و مبناي فلسفی او را از ابن سینا شهرستان
البقـره علـی الوجـه العقلـی ال     سورةتفسیر ،ۀ الکتابتفسیر فاتح،تفسیر صغیر،)مفاتیح الغیب(

)283-278/ 2،بحی. (صتالنقلی اس
پیشینه بحث-3

نگاشته شده است اما تا آنجا کـه  و معاصرآثاري اعم از متقدم » خلق اعمال«تا کنون درباره 
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با رویکرد تفسـیري در کتـاب   ،مطلعیم این مسئله به صورت تطبیقی بین سه شخصیت یاد شده

یا مقاله اي مطرح نشده است. 
شـیعی و اشـعري   ،هی از آراء سـه مفسـر معتزلـی   این مقاله در صدد آن است تا ضمن آگـا 

گفت همـه افعـال انسـانی    توانیمدرباره خلق اعمال انسان به این پرسش نیز پاسخ دهد که آیا 
و آیا اثبات این امر با تنزیه ربـوبی در تعـارض نیسـت؟ انتسـاب خلـق      ؟مخلوق خداوند است

؟ و آیا مجـازات  کندینمانسان سلب از سوي خدا اختیار را از ،اعمال انسان به خداوند سبحان
؟الهی در برابر چنین فعلی عادالنه خواهد بود

نحوه استدالل سه مکتب در تعیین خالق اعمال انسان
بوده و آنچه کـه  مبتنی وند سبحان بر مصلحت خدااز افعال صدورکهبر این باورند معتزله 

آن غرض را عبارت و دانستندیغرض مافعال خدا را داراياست. (ایناناصلح ،ردیپذیمانجام 
در بـودن  صـلح  سخن از صالحیت و اآن که در پی نمودندیاز نفع رساندن به بندگان معرفی م

اش قصد و . جمهور معتزله معتقدند خدا باید امر اصلح را نسبت به بندهدیآیافعال الهی پیش م
از اراده انسان که تنها خالق افعال شر نهوندخداز این رو ) ا47،لبی؛ ح45/ 3،امیناراده نماید. (

وجـود دارد را  ر کـل عـالم   که دیهایشر و ضررکدام ازهیچبلکه اصالً ؛نیستاندگرفتهمنشأ
را ) 2فلـق /  ()منْ شَرِّ مـا خَلَـق  (معتزله حتی آیه از برخی ). 197،لدزیهرت (گخلق نکرده اس

د خالقیت خدا را نسبت به شرور انکار کننـ تا نداکردهمعنا »من شر ما خلقه اهللا«نموده و ویلأت
) طبرسی نیز در آیه مزبور تفسیري مشابه آنچه 198لدزیهر،؛ گ821/، الکشاف(رك زمخشري، 

فخر رازي آفرینش شـرور  ،) و در برابر866/ 10،طوسی.(ركدهدیماز معتزله ذکر شد ارائه 
در) معتزلـه 32/373، فـاتیح الغیـب  م، زي(رك فخـر را دهـد یمـ به خداوند اسناد ماًیمستقرا 

داونـد را بـه خ خالقیت )که23حشر/()هو اللَّه الْخالقُ الْبارِئُ الْمصور(ی از قبیل مواجهه با آیات
در اثبـات  کـه اشـاعره   مدلول آیه را از آنچه فنون لغوي و نحوي،با استمداد از داندیممنحصر 

ا آیـه پـیش گفتـه ر   مثالً.اندکردهمنصرف اند،کردهاستنباط دخداوناز سوي،خلق اعمال انسان
را صـفت فـرض کنـیم، دیگـر خالقیـت بـه خداونـد        » الخالق«که اگر اندکردهاین گونه توجیه 

را این مسـئله  مفسران مزبور به مناسبت آیه فوق،البته). 133/ 2،(تفتازانیمنحصر نخواهد بود 
).29/515،مفاتیح الغیب،يفخر راز؛9/401، طبرسی؛4/510(زمخشري، اندطرح نکرده

ابن حجر عسقالنی حتی بعضى از معتزله بـراى نفـى اینکـه شـرور مخلـوق خـدا       به گفته 
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انـد را نافیـه گرفتـه  » ما«کرده و تنوین قرائتا را ب)منْ شَرِّ ما خَلَق(آیه در »شر«ه کلم،نیست

) 4/820، الکشاف،زمخشري(
مخلـوق بـودن کفـر بـه     ابستناانکار در مقام –در دفاع از اندیشه معتزلی -ز نیزمخشرى 

و قـالُوا  (: شـود یمـ که آیه ذیل از همین موارد محسوب خداوند به آیاتی تمسک جسته است 
اظهـار  در حکـم  او این آیه را ) 88/ (بقره)قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنَهم اللَّه بِکُفْرِهم فَقَلیالً ما یؤْمنُون

مبنـاي  بـر  سرشته شـده را آدمیان ، بر کفر دانسته و قلوب کفاررد عقیده به مخلوق بودن قلوب 
؛ این در حالی است که اشاعره )1/164،الکشاف،زمخشري(کندیحق معرفى مدعوت پذیرش

قـبح مسـتلزم  ،ذات حـق از سويخلق کفر بوده ودو مخلوق خدامعتقدند که کفر و ایمان هر
مـا  بـر حکمتـى وجـود دارد اگرچـه   از ناحیـه خـدا،  این آفرینش در که زیرایستفعال الهى نا

مسئله جبر و اختیـار  ،). فخر رازي و طبرسی با آنکه در تفسیر آیه4/546،همانپوشیده باشد (
ـ اوردهیــنسـخنی بــه میـان   ،در خصــوص خلـق اعمــال انـد، نمــودهرا مطـرح   ،فخــر رازيد (ان

).1/310، ؛ طبرسی598/ 3،الغیبمفاتیح
بلکه اعراض و اضافات و لوازم و خصوصیات و فعل و انفعـاالت  ،خلقت همه اشیاءامامیه 

با اسـتناد  -هر چند که ،)19،(براي تفصیل بیشتر رك دهدارشماردیمآنها را مخلوق خداوند 
ـ بابوابن؛4/197،جلسی؛ م1/160،کلینی.ك(ر-ی از معصومیناتیروابه مبانی عقلی و  ،206، هی

بـه عنـوان مفسـري از میـان علمـاي      برسى طاما ؛داندیمهر دو را مردود ض یتفوجبر و) 312
و شـمارد یمـ ود ردمـ ح را توسـط خداونـد   یخلـق کفـر و قبـا   ه با ترتیب دادن یک قیاس،امامی

ى کـه  ح را خلق کند در این صورت فرستادن پیامبریز باشد که خدا کفر و قبایاگر جا: دیگویم
ز یست او جارى شود نیـز بـر خداونـد جـا    به کفر و گمراهى دعوت نماید و معجزاتى هم به د

که خداوند از انجام چنین کارى که پیامبرى را به گمـراه نمـودن مـردم مبعـوث     است در حالی
کنـد یکه کفـر و گمراهـى را خـدا خلـق نمـ     ردیگینتیجه مچنین از اینجا اونماید منزه است.

بزرگانی چون شیخ طوسی و سید مرتضی نیز با استناد به ،). پیش از این مفسر452/ 1،برسی(ط
بدین کنندیمبرخی آیات که نسبت از نزد خدا بودن کفر و مسائل دیگري از این دست را نفی 

علـم الهـدي،   ؛2/509،مخلوق خدا نیستند (طوسـی ،که این گونه اعمالاندکردهنکته تصریح 
ییـد  طبرسـی در تأ د.خورینممسئله میان آنان با معتزله اختالفی به چشم ) گویی که در این46

:بدین مسئله پرداخته است،چند آیهمدعاي خود ذیل 
ون     (-1 عـتُرْج ه إِلَیـ ثُـم یـیکُمحی ثُـم میتُکُمی ثُم یاکُمواتاً فَأَحأَم کُنْتُم تَکْفُرُونَ بِاللَّه و فکَی(
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.)28(بقره / 

از نـه  کـه خـدا   دانـد یآن را دال بر این معنا م»کَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّه«با استناد به قسمت ي و
مثـل آن  درسـت  اگر چنین باشد کندیایشان خلق موجود و نه آن را در خواهدیبندگان کفر م

پـیش از  همچنـین ).1/172،... (طبرسیى،ه اشدقامتاست که به شخصى بگویند چرا کوتاه 
وجـود  ه) خدا کفـر را در  اشاعر(از نظر :دیگویم،اهل جبررسی سید مرتضی در بیان عقایدطب

د یـ فرمایمو اندشدهکه چرا کافر کندیمسپس آنها را بر این امر مواخذه و کندی، م»خلق«آنها 
ع ). در واقـ 43،ناگفته پیداست که چنین باز خواستی منطقی نیست (علـم الهـدي  » لم تَکْفُرُون«

بـا ایـن پـیش فـرض کـه      ،مؤاخذه از کفـر ،طبرسی با پذیرفتن اصل کالمی حسن و قبح عقلی
خداوند کفر در وجود انسان آفریده باشد را قبیح شمرده اسـت و از آنجـا کـه مؤاخـذه در روز     

که خلق کفر از ناحیـه خداونـد در وجـود انسـان     -طرف دیگر قضیه ،قیامت امري مسلم است
1، الکشـاف ،است. زمخشري در این باره توضیحی نداده است (زمخشريرا انکار کرده-باشد

شکاالت معتزله بر جبرگرایان را بر اسـاس آیـه   ، ااما فخر رازي ضمن بحثی دراز دامن؛) 122/
: نخست تعلق علـم  داندیمارساز ، کفوق یاد آور شده و ذکر دو مطلب را براي رد همه شبهات

ز آن محال است و دیگر محال بودن تسلسل مرجحات به گونـه  الهی به افعال آدمی که تخلف ا
/ 2،فـاتیح الغیـب  م، ك : فخـررازي (راي که از منتهی شدن به ترجیح خداوندي ناگزیر باشـد  

376-377  .(
).191ل عمران / (آ)ربنا ما خَلَقْت هذا باطالً سبحانَک فَقنا عذاب النَّار(-2

را مصادیقی بـراي باطـل   قبائح گمراهی و دیگر ،یی چون کفرهادهیپدآن که طبرسى ضمن 
گفتـه ایشـان را  دخداونیعنی کسانی کهخردکه صاحبان دیجویماز آیه چنین بهره ،شماردیم
و... بـه عنـوان  قبـائح و گمراهـى  کفـر و و از آن جمله ت وجود انواع باطل در خلق،پسنددیم

قلمـرو  باطـل در  از منظر فخـررازى هـم،  ).644/ 4،ی(طبرساندنمودهرا نفی مخلوق خداوند 
که تصرف خداوند هر گونـه کـه باشـد در حیطـه ملـک      تقریراین به خلقت خدا راه ندارد اما 

). زمخشري مطلبـی  9/463،مفاتیح الغیب،فخررازيد (باشباطل مصداق تواندیلذا نم؛اوست
).1/454،الکشاف،زمخشريد (مرتبط با این موضوع ندار

نَ  (-3 مـ تَکْثَرْتالَس بالْغَی لَمأَع کُنْت لَو و اللَّه ا إِالَّ ما شاءال ضَر نَفْسی نَفْعاً ول کلقُلْ ال أَم
).188/ اعراف ()الْخَیرِ و ما مسنی السوء

بـه ایـن   دانـد یمانین را دال بر ابطال مذهب جبرگراآ»إِالَّ ما شاء اللَّه«طبرسى با استناد به 
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4،(طبرسـی بیان که اگر افعال انسان همگى مخلوق خدا بود استثناى بعضى از آنها صحیح نبود

که نفی مالکیت سـود  گرددیممشخص ،توجه شودآنازدر صورتى که اگر به آیه قبل)780/ 
ـ ئی(به موضوع خلق اعمال ارتباطی ندارد آیه چنین اسـت :  ،و زیان ع لُونَک اع انَ  ۀنِ السـ أَیـ

لَا یجَلِّیها لوقْتهَِا إِلَّا هو ثَقُلَت فىِ السماوات و الْأَرض لَـا تَـأْتیکم   یمرْسئها قُلْ إِنَّما علْمها عند رب
(اعـراف  )نَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونکلَ

 /187(.
وصف حال پیامبر است » قُلْ ال أَملک لنَفْسی نَفْعاً و ال ضَرا«که جمله شودیماز اینجا معلوم 

کسـى  امکـان دارد  چگونـه  در مقام بیان این مسئله است کـه  و نبوده ضرر خود که مالک نفع و
ننمایـد  دفـع شـر   و از خـود  نکنـد  جلـب خیـر  عین حال براي خویشتن درعلم غیب بداند و 

، الکشاف،(زمخشريت ). زمخشري نیز آیه را چنین تفسیر کرده اس8،372،المیزان،(طباطبایی
2/185.(

وي کـه  نشـأت گرفتـه اسـت   طبرسی از اینجا ارائه چنین تفسیري از سوي رسدیمبه نظر 
»قیـل «نپذیرفته است زیرا بـه آن بـا واژه  طابق آنچه نقل کردیم مآن را وجه اتصال آیه به ماقبل 

4،طبرسـی د (کنـ یمـ موضعگیري مفسر در برابر این احتمال حکایـت  نوعی ازکه کندیشاره ما
). فخر رازي نیز از ظاهر آیه مزبور در جهت تأیید مدعاي خود اسـتمداد جسـته و   780و 779/

وجـود  انـد، رفتهبه کار ه ه در آیه کریمک» ضر«و » فعن«با معرفی کفر و ایمان به عنوان مصادیق
).426/ 15،مفاتیح الغیب،آن دو را به اراده و خلق خداوند منتهی کرده است (فخررازي

ذینَ کَفَـرُوا یفْتَـرُونَ     (-4 نَّ الـَّ لکـ ال حامٍ و صیلَۀٍ وال و ۀٍ وبال سائ حیرَةٍ ونْ بم لَ اللَّهعما ج
و » سـائبه «و » بحیـره «خداوند هیچ گونـه  ) 103/(مائده)للَّه الْکَذب و أَکْثَرُهم ال یعقلُونعلَى ا

قرار نداده است [اشاره به چهار نـوع از حیوانـات اهلـى اسـت کـه در زمـان       » حام«و » وصیله«
شـد.] ولـى   دانستند و این بدعت، در اسالم ممنوععللى حرام مىه جاهلیت، استفاده از آنها را ب

.فهمندبندند و بیشتر آنها نمىکسانى که کافر شدند، بر خدا دروغ مى
خـالق و را خداونـد  به این نکته نظر دارد که انیسخن جبرگرااین روش طبرسى در ابطال 

خداونـد  ترتیب است که چون در این آیه،دیندر اینجا بمی شمارند بدعتها ها ویجاعل گمراه
به بدعت گذاران نسبت داده شـده  افتراء،مالمت کرده ونفى واهلی را ی در نظام ججعل بدعت

بـه  چنـین  البته .)391/ 3،(طبرسیگرفتانیطالن قول جبرگراآیه را دلیلی بر بتوانیم،است
ناظر به وضع حکـم شـرعی اسـت بـا     هیه در آک»جعل«بیان طبرسی مفهوم درکه می رسدنظر
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بـه کـار   بـه یـک معنـا   دو،حال آنکه ایـن ،اندختهیآمم در به ه»جعل«فلسفی اصطالح کالمى 

). زمخشـري هـم   447/ 12،شـرح اسـماء اهللا  ،فخررازي؛6/156،المیزان،(طباطباییروندینم
معرفی کرده اما به مسئله خلق اعمال اشـاره نکـرده اسـت   ناظر به وضع حکم شرعیرا »جعل«

).1/685،الکشاف،(زمخشري
.)96و 95/ صافات()و اللَّه خَلَقَکُم و ما تَعملُونبدونَ ما تَنْحتُونَتَعقالَ أَ(-5

اشاعره و از جمله فخر رازي در اثبات مخلوق بودن اعمال انسان از ناحیه خدا به ایـن آیـه   
ا مـ «در »مـا «تقریر فخر رازي بـدین گونـه اسـت کـه     .)69،70،اللمع،اشعرياند (کردهتمسک 

خداوند خـالق  «که شودیممحصل آیه این ؛است» ملکمع«یه است و تقدیر آن مصدر»نتعملو
نـوع دو اسـتفاده از  زمخشري بـا  ). 344/ 26،مفاتیح الغیب،(فخر رازي»شما و اعمالتان است

انیـ که جبرگرامقصود همان باشد اگر : سدینویماشاعره د نظریه در ر» مقالی«و »یمقام«قرینه 
مانـد ینمـ ان باقی آنمحکومیت بر از ناحیه خداوند صورت حجتی ر در ایناند دیگتفسیر کرده

ما «باید در پس موصوله است ،که معطوف علیه است»ما تَنْحتُونَ«در چنان که » ما«ضمن اینکه 
در ،فـرض کنـد  ي دوم را مصـدریه  »ما«از دید زمخشري کسی که موصوله باشد هم » تَعملُون

از زیرا در این فرض مـراد است بی اطالع نظم قرآن از ان جاهل وبه علم بیمذهب متعصب و
کـه معـانی   » اعمال«به » ما تَعملُون«در حالی که یعنی بتها اراده شده اعیان خارجی »ما تَنْحتُون«

ـ    موجب که گرددیمناظر شوندیمحسوب م ،(زمخشـري شـود یمـ ی از بـین رفـتن نظـم قرآن
).51و 4/50، الکشاف

اعمـال  خداونـد نـدارد کـه  داللتبر این )اللَّه خَلَقَکُم و ما تَعملُونو(آیه طبرسی از نظر 
از قبیـل ایـن   جملـه  این :سدینویم» ما تَعملُون«تفسیر جمله در وي ،را خلق کرده استانسان 

فالن نجار است و از طریق استناد بـه ایـن اسـتعمال   ساخته از » در«که بگویند این تعبیرهاست 
این شواهدى از آیات دیگر،و»بصريحسن«تفسیرى از همچنین استشهاد به گفته اي لغوى و 
یی ناظر اسـت کـه مخاطبـان آیـه     هاتیخصوصبه » ما تَعملُون«تعبیر که کندیما اثبات رمطلب 
در این صـورت نیـز آیـه از مقـام     را کهچ؛شودیهمه اعمالى که از ایشان صادر منه اند،ساخته

ران به دسـت  فاکدر جهت توجیه و بهانه اى عذرنوبه خود نش کفار خارج شده و بلکه به سرز
تـوبیخ  از چه رو بندگان را بر اعمـال آنـان   خالق اعمال ماست خود ،پروردگارکه اگر -دهدیم
به ایـن آیـه در اثبـات    انیبراى استناد جبرگراطبرسی معتقد است که مجالی نیبنابرا-؟ کندیم

د شـو ینمـ یافـت  ،که خداونـد اعمـال بنـده را خلـق کـرده     کندیمبر این داللت ن آیه اینکه ای
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).704، 703/ 8،برسی(ط

).110/ اسراء()قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرَّحمنَ أَیا ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنى(-6
و طبق مفاد آیه که همـه اسـامی   است »مسمى«عین »اسم«که مسئلهنیابا تکیه بر طبرسی

را مرتکـب  غیـره  حى مثـل ظلـم و  یخداوند قباکه ردیگیمنتیجه اند،شدهخداوند نیکو خوانده 
همـه اسـماى   تـوان یباشد دیگر نمـ مشتملبر قبایح فرض که افعال الهى این بر زیرا ؛شودینم

اگـر خداونـد   وبـوده  هـى مشـتق  اسماى الهى از افعـال ال چه اینکه برخی از الهى را نیکو نامید 
» عـادل «کما اینکه از فعل عدل الهى اسم شودینیز از آن مشتق م» ظالم«د اسم روا دارى را ستم

همین نکته را فخر رازي از قول جبایی آورده و سپس به .)689/ 6،(طبرسیمشتق شده است
برخـوردار چنـین تطـابقی   ازو خرده گرفته است که اگر قرار باشد اسماء خداوند با افعـال ا ن آ

به خداوند نیز درسـت باشـد زیـرا خداونـد خـالق      » یا متحرك«و »نیا ساک«باشد باید خطاب 
). اما زمخشري این مسـئله را  418/ 21،مفاتیح الغیب،خر رازيت (فسکون و حرکت هم هس

).646/ 2،الکشاف،زمخشريت (ذکر نکرده اس
ونَ    إِنَّ اللَّه ال یظْلم النَّ(-7 مـظْلی مه أَنْفُسـ اس نَّ النـَّ لکـ ئاً وشَی طبرسـى .)44/یـونس ()اس

تنقـیص در پـاداش   از آن منزه ساخته است بـه  ي سبحان خویشتن راظلمى را که در اینجا خدا
در جمله دوم آمده است یعنی ستمی را که ظلمى را که اما طاعات بندگان تفسیر نموده است و

از آنها نهى که داندیارتکاب اعمال ناپسندى معبارت از را ،دارندیمروا به خودنسبت بندگان 
اراده خـدا  بـه خلـق و  انیـ جبرگراکـه  یظلمـ ح ویکه قبارسدیماینجا در نهایت بهواندشده

نْ کـانُوا   (در جایى دیگـر ذیـل عبـارت    ).169/ 5،نادرست است (طبرسیانددادهنسبت  لکـ و
مظْلی مهسدینویو مکندیابطال مبه بیان دیگري را انیسخن جبرگرا،)40/(عنکبوت)ونأَنْفُس

باید بلکه شدندی، متصف م»کنندیبه خود ظلم م«تعبیر فعل خدا بود نباید ایشان به اگر ظلم،: 
که ظلم را در حق آنها اعمال کرده بود و بدیهی است که خداونـد  شمردیمهمان کسی را ظالم 

). فخـر رازي بـه نقـل از واحـدي بـه ایـن       445/ 8،همـان (منزه استناروایی ت نسباز چنین 
ظالم آن است که در ملک دیگري تصرف کند و مالک الملک هر گونه کهدهدیماشکال پاسخ 

تنها ایـن نکتـه   » کنندیمندگان به خود ظلم ب«تصرفش در ملک خویش عین عدل است و تعبیر 
/17،مفـاتیح الغیـب  ، (فخـر رازي ان به خود آنها منسـوب اسـت  که افعال بندگکندیمرا افاده 

).349/ 2،الکشاف،مخشري(ززمخشري هم ذیل این آیه تنها به عدل الهی اشاره دارد.)259
8-)قُ کُلِّ شَیخال قُلِ اللَّه هِملَیالْخَلْقُ ع هفَتَشاب هخَلَقُوا کَخَلْق شُرَکاء لَّهلُوا لعج رعـد ()ءاَم/
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16.(

: نخست آنکه آیه در انداستدالل کردهاز چند جهت ه خلق اعمال ئلاین آیه در مسبهاشاعره 
.ك(رننـد یآفریاند حیوانـات حرکـاتى را مثـل خـدا مـ     معتزله پنداشتهمذمت معتزله است زیرا

دربـاره  که رندیگیاین آیه قرار منکوهش مشمول با این عقیدهو) 522/ 2،الکشاف،زمخشري
بـر خـالف   –انـد کـه   گرفتهلذا اشاعره نتیجه »جعلُوا للَّه شُرَکاء خَلَقُوا کَخَلْقه«این گروه فرمود 

اشـکال  کوشـد یمـ کـه  فخـر رازي د.کنـ ی، فعل خودش را خلق نمانسان خود–عقیده معتزله 
ر بـاقى  جـایى بـراى مـذمت کفـا    اشیم خداونـد اعمـال را خلـق کـرده     مفوضه را که اگر قائل ب

یـا ستایشـی،   نکـوهش جا کـه  هرمبناى مفوضه طبقدیگویم،کندبا یک مثال نقض ،ماندینم
ادعـایی  ایـن  حـال آنکـه   که عبد در فعل خویش مستقل بوده باشد دیآیصورت گرفت الزم م

کـه او بـر   دانسـت یاینکه مـ وجود لهب را بر کفرش مذمت کرده با وخداوند ابزیراباطل است
مفـاتیح  ،(فخـر رازي محـال اسـت  خدا خالف معلوم با اینکه واقع شدن امري رد کفر خواهد م

فخر رازي علم پیشین الهی را دلیل بر محال )80-79،ات امام فخررازيرمناظ؛ 19/28،الغیب
).763-30/762،مفاتیح الغیب(بودن تخلف از معلوم دانسته است

در مقام احتجاج علیه کفار اسـت  آن، که طبرسی با دقت در هدف اصلی آیه و قرائن مقامی
که اعمـال انسـان   باشد مراد این »اللَّه خالقُ کُلِّ شَی ء«ه آیه شریفاگر بپذیریم که در: سدینویم

بهانه اى به دست کفار در توجیـه  حجت وو دهدیمنتیجه معکوس مخلوق خداست این خود 
داده جز خدا نسـبت  به کسی آفریدن صحاب ما نزد اکثر ا:دیافزایمخواهد داد. سپس اعمالشان 

أَم جعلُوا للَّه شُـرَکاء خَلَقُـوا   (با آیه با خدا،دیگران چه رسد به اینکه تشابه در خلقت شودینم
البته مشخص اسـت کـه در آیـات    .)6/439،برسی(طمنتفى گردد)کَخَلْقه فَتَشابه الْخَلْقُ علَیهِم

)إِذْ تَخْلُقُ م رِ بِـإِذْنی وئَۀِ الطَّییقین    (و )110/مائـده ()نَ الطِّینِ کَهنُ الْخـال سـأَح ه )فَتَبـارك اللـَّ

به طور صریح و به دیگران به طور ضـمنی نسـبت   7خلق به حضرت عیسی ).14/ (مؤمنون
آن اسـت کـه   تـر قیـ دق؛رسدیمداده شده است و این مطلب با ادعاي طبرسی متعارض به نظر 

به خدا نسبت داد و گرنـه آیـات کریمـه    توانیمیم وصف خالقیت به طور مستقل را تنها بگوی
).2/197،مجموعه مقاالت،(طباطباییدیفرمایمخالقهاي دیگري غیر از خدا نیز اثبات ،قرآن

کُـلِّ  «نـوعى  به دهدیارائه م»ءاللَّه خالقُ کُلِّ شَی«در نهایت از امین االسالم اما تفسیرى که 
در خالقیت نسبت به همه اشیاء ظاهر این عبارت عمومیت و با آنکه ازکندیمرا محدود » ءشَی

بیمناك است تا مبادا از وادي گویی طبرسی از اعتراف به عمومیت در خالقیت، شودیماستنباط 
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یننـده  آفرخداوند دیگویماز ناحیه خداوند سر در آورد از این رو ،خلق اعمال خالف عبودیت

د کنـ یمعبود واقع شدن را پیدا مـ هر چیزى است که به دلیل خلق آن استحقاق عبادت کردن و
).6/440،برسی(ط

.)27/ (ص)و ما خَلَقْنَا السماء و الْأَرض و ما بینَهما باطالً ذلک ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا(-9
مین را به وجـود حکمـت و غـرض از    باطل نبودن خلقت آسمانها و زو زمخشري طبرسى 

) افـزون بـر   739-738/ 8،طبرسـی ،4/90،الکشـاف ، مخشري(زکنندیخلقت آنها تفسیر م
، داننـد یهر باطل و گمراهى را فعل خدا مـ که ایندر ،انیرا منافى نظر جبرگرااینکه طبرسی آن 

اعمـال  کـه خداونـد   نایآیه را اشاعره دلیـل بـر   ) درست همینصبرسی، هماند (کنیمتوصیف
ره مخلوقات الهـی کـه بـین    یدادرون عباد نیز چرا که اعمالاند کردهرا خلق کرده قلمدادانسان 

).26/388،مفاتیح الغیب،(فخررازيگنجدیقرار گرفته است منیآسمانها و زم
10-)بِه تاشْتَد کَرَماد ممالُهأَع هِمثَلُ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبونَ    مرقْـدال ی ف مٍ عاصـو فی یـ الرِّیح

لى شَیوا عبا کَسمعیدمالضَّاللُ الْب وه کذل 18/(ابراهیم)ء .(
روش قرآن به قرآن آیه اى را در بیـان اینکـه اعمـال    استفاده از طبرسى در تفسیر این آیه با 

ردیـ گیشده است نتیجـه مـ  منتسبنهاآو با بیان اینکه این عمل به آوردیبى فایده است مآنان
).6/475،طبرسـی مخلوق خـدا نیـز باشـد (   تواندیدیگر نمعمل بی فایده که در این صورت،

زمخشري و فخر رازي ذیل این آیه به مسئله خلق اعمال اشاره اي ندارند تنها فخر رازي آن را 
2،الکشاف،زمخشريت (دلیلی بر این مدعا که انسان کاسب افعال خویش است تلقی کرده اس

).19/81،مفاتیح الغیب،فخررازي؛547/
11-)  تـابِ ونَ الْکم وما ه تابِ ونَ الْکم وهبستَحتابِ لبِالْک منَتَهونَ أَلْسلْولَفَریقاً ی منْهإِنَّ م و

اللَّه نْدنْ عم وما ه و اللَّه نْدنْ عم وقُولُونَ هونَ    ی لَمـعی م هـ و بالْکَـذ ه آل ()و یقُولُونَ علَى اللـَّ
در میان آنها [یهود] کسانى هستند که به هنگام تالوت کتاب (خدا)، زبان خـود را  )(78/عمران

خوانند) از کتاب (خدا) است در حالى که از کتـاب  گردانند که گمان کنید (آنچه را مىچنان مى
با اینکه از طرف خدا نیست، و » .آن از طرف خداست«گویند: ت) مى(خدا) نیست (و با صراح

).دانندبندند در حالى که مىبه خدا دروغ مى
آن را بر اثبات این مطلب دلیل گرفته است » و ما هو منْ عنْد اللَّه«جمله طبرسى با استناد به 

صـورت  یست چه اینکه در ایـن فعل خدا هم ناو نبوده و نزد خداوند د از که معاصى از ناحیه 
چنـین اعمـال   ،ناد بـه عمـوم نفـی انتسـاب    این بین با استدرو نمودهیمصدق »من عنده«باید 
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ـ افزایمبه خداوند یعنی مربوط نمودن بافته هاي اهل کتاب به کالم وحیانی ناشایستی پـس  : دی

در نفـى، را لسـان زیـ از سخنان دروغین از نزد خدا باشد موردي همچنین جایز نیست که هیچ 
؛509/ 2،طوسـی ؛ 2/780،(طبرسـی نیـز مطلـق اسـت   » و ما هو منْ عنْد اللَّه«این قسمت اخیر 

و   «نسبت در آیه کریمه طبرسی نفیرسدیدر واقع به نظر م). 401/ 4،ابوالفتوح رازي مـا هـ و
ت تا اینکه بتواند مخلـوق نبـودن   را به همه اعمال ناشایست انسانها تسري داده اس» منْ عنْد اللَّه

.همه معاصی از ناحیه خدا را نتیجه بگیرد
تـوان یمـ معتزلی عبدالجبارعقیده اشاعره را در گفت و گوي ابو اسحاق اسفراینی با قاضی 

: رئیس معتزله وقتـی اسـفراینی را دیـد گفـت     عبدالجباربه وضوح مشاهده کرد آنجا که قاضی 
بحان من ال یجري فـی ملکـه االّ مـا    س«و اسفراینی جواب داد: »ءحشابحان الذي تنزّه عن الفس«

). در واقع مراد از این گفت و گو این اسـت کـه از   199-198،جبر و اختیار،(سبحانی»ءیشا
که از منظـر اشـاعره ایـن    در حالیانددادهح فعل بشر را به خدا نسبت یقبا،اشاعره،منظر معتزله

معتزله با اثبـات خالقیـت انسـان    ،از منظر اشاعره،ردیگیمه توحید نشأت عقیده از اعتقاد آنان ب
بـا بیـان   کوشدیمو اسفراینی اندشدهبه نوعی براي خداوند شریک قایل ،نسبت به اعمال خود

مبرا کند. فخر رازي به قدرت انسان در افعالش معتقد است و م دامن اشاعره را از این اتها،خود
) نـه  166-165،نهایـۀ العقـول  ،(فخـر رازي کندیماز انسان سلب ،اعلیت راتنها استقالل در ف

کاسب یا مکتسب اعمـال  انکار کند و او را مطلقاًفاعلیت انسان را نیز ،اینکه مثل اشاعره سلفی
هر چند قدرتی که فخـر  .)72،اللمع،همو؛220/ 1،مقاالت اإلسالمیین،(اشعريخویش بداند 

و این جهت گیري در جـاي  سازدینمگرایی رها جبرقائل شده است او را از رازي براي انسان 
، 2مـان / ؛ ه232،216، 1/75، مفـاتیح الغیـب  ،(رك فخـر رازي جاي نوشته هاي او پیداست

144،117/ 7،همــان؛530/ 6، همــان؛566/ 3،همــان؛293،295،297،351،370،371،446
14همان ، ، 132،137،149،175، 68،96،105،110،114،118/ 13؛ همان ،9/448؛همان ،

21، مان؛ ه19/57، مان؛ ه17/305،مان؛ ه16/6، همان؛15/378،472، ؛همان298، 242/
27/514،598، همـان ؛24/527مـان، ؛ ه23/297، همان؛22/23،133،161، همان؛471/

/1، الکشـاف ،رك زمخشـري د (بحث مـرتبط باشـ  ). زمخشري ذیل آیه مطلبی ندارد که با این
377.(

،102/، انعـام 24/حشـر ز جملـه  (اآیـات متعـددي  ل عقلی و یبا تمسک به دالفخر رازي
خالقیت حقیقی خدا را نسبت به تمـامی  ) 13/، لقمان104/، انبیاء2/، فرقان81/، یس3/فاطر
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نُ    (آیـه  وداندیصر مد) در خدا منحشویاشیاء (که شامل اعمال انسان نیز م سـأَح ه فَتَبـارك اللـَّ

را به ت تعدد خالق دانسته و برداشبر انحصار خالقیت در خدا، را دال )14/مومنون()الْخالقینَ
) به 205-202،شرح اسماء اهللا،(فخر رازيداندیمبه صیغه جمع مردود » القینخ«رغم کاربرد 

)62/(زمر)ءاللَّه خالقُ کُلِّ شَی(و با آیه شودیممحسوب این دلیل که آیه مزبور از متشابهات
). فخر رازي در اثبات 266/ 23،مفاتیح الغیب،فخر رازيد (که از محکمات است تعارض دار

این مطلب که اعمال انسانها نیز از دایره مخلوقات خدا خارج نیست به آیـاتی استشـهاد نمـوده    
است :
اشـکالی کـه معتزلـه از    بـه  »مالک یوم الدین«ذیل آیه سوره حمد ر رازي در تفسیر فخ-1

دیگـر  خالق اعمال بندگان باشـد، اگر خدا،معتزله معتقدند کندیمگرفته است اشاره انیجبرگرا
که بنـده آن  عملی ثواب بر زیرا اعطاي ؛ماندینمباقی » یوم الدین«ثواب و عقاب وبراي جایی

اگـر  چنـین اسـت کـه   انیجبرگراپاسخ.ظلم استچنین عملی ر عقاب برا انجام نداده عبث و
مالک اعمـال بشـر   خداوند،گرید،واقع نشودترجیح خدا اعمال عباد به تقدیر وفرض بگیریم 

(فخـر  اعمال ایشان اسـت  وبندگاننیست حال اینکه مسلمین اجماع دارند بر اینکه خدا مالک 
در تفسـیر خـود چنـین مسـئله اي را طـرح      سیزمخشري و طبر).1/208،مفاتیح الغیب،رازي
).1/100،؛ طبرسی 1/13، الکشاف،زمخشري.ركاند (نکرده
فخـر رازي .)6/قـره (ب)خَتَم اللَّه على قُلُوبِهِم و على سمعهِم و على أَبصارِهم غشاوةٌ(-2

که به دو صـورت  اعمال قائلندکه به خلقداندیمتأییدي آشکار براي عقیده کسانی این آیه را
باشد و بیان دیگـر اینکـه   افراندر قلوب کخلق کفر»ختم«مراد از : نخست آنکهشودیمتبیین 

به قدرت ضـمیمه  این است که خداوند در انسان انگیزه اي خلق کند که وقتی ،»ختم«ز منظور ا
بـه نظـر نـوعى    تفسـیر، این روش ).2/291،مفاتیح الغیب،فخر رازيد (شود موجب کفر شو

در اصل لغت، چنین چیزى در معناى با وجود آنکه استتحمیل پیش فرضهاى کالمى بر آیات 
/12، ابـن منظـور  ؛4/241، ؛ خلیل بن احمـد 1/274،راغب اصفهانی.(ركمیابیینم» ختم«

ل به قلب از حقیقت بـه مجـاز پـنج راه حـ    »ختم«اسناد منصرف ساختن زمخشرى براى ).163
، زمخشـري د (دور سـاز ،تا آیه را از برداشتهایی کـه مـوهم جبـر باشـد    د کوشیمنموده و ارائه 

،مشابه زمخشري عمل کرده است (طبرسـی » ختم«لیتأو). طبرسی نیز در 52-41/ 1،لکشافا
1 /131.(

.)109/ ل عمران(آ)و للَّه ما فی السماوات و ما فی الْأَرض(-3
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چیزهایی است کـه  در زمرهکه اعمال بندگان،بی تردید،که مالحظه این نکته بافخر رازى 

وي نوع به خدا انتساب دارد.اعمال بندگان نیز کهردیگیمنتیجه ،موجودندزمین در آسمانها و
از کنـد یآن اقامـه مـ  که بـر يایعقلدلیلنه اضافه ملک وداندیاضافه فعل مرا »هللا«ر اضافه د

توانـد ینم»هللا«از نظر فخر رازى الم در .کندیمتغذیه ،انگیزه هاي نامتناهی بر فعلمحال بودن
و»ملکیـت «لـذا بایـد الم را الم   غرض باشد چون غرض فاسق از فسق طاعت خدا نیست؛الم

). طبرسی هم به این نکته که همه آنچه بین 322/ 8، مفاتیح الغیب،فخر رازيبدانیم (»تخلیق«
امـا هـم او و هـم    ،زمین است به لحاظ ملکیت و خلـق از آن خداسـت اذعـان دارد   آسمانها و

). 400/ 1،الکشاف،زمخشري؛810/ 2،زمخشري بحث را به خلق اعمال نمی کشانند (طبرسی
).17/نفال(ا)یفَلَم تَقْتُلُوهم و لکنَّ اللَّه قَتَلَهم و ما رمیت إِذْ رمیت و لکنَّ اللَّه رم(-4

بر این استدالل ایشان اساس .انداثبات مذهب خود احتجاج کردهدرفوق به آیه انیجبرگرا
این شما نبودید که آنها را کشتید بلکه خداوند آنها را کشـت  رمود است که خداوند فپایه مبتنی 

پـس  ؛کردندرا مجروحافرانککه معلوم است که ایشان بودند که به مقاتله پرداختند ودر حالی
و «جملـه درباره اشاعره همچنین .استرا انجام داده این افعال تنها خداوند که داردداللت آیه 

،دهـد یبه پیامبر نسبت مـ اینکه وصف پرتاب کننده بودن رانیدر عگویند »ما رمیت إِذْ رمیت
اینکـه  بـه لحـاظ   پیـامبر، یعنی که فاعل میابییماز این رو در کندینفى مهمان وصف را از او

بـه پیـامبر   خطـاب  گـویى  اینکه خالق و موجـد اسـت و   پرتاب کرده نه به لحاظ ،کاسب است
پرتـاب اثـر بـر افزون تو اثرى زیرا پرتابياندازیدر واقع این تو نیستى که سنگ م:دیگویم

ما ایـن خداسـت   ا؛و از این جهت بین پرتاب پیامبر و دیگران تفاوتی نیستنداردسایر انسانها
از است کـه  »برتاپ«صورت فعلتنها پس اصابت کند به چشم ایشان تا که آن را پرتاب کرده 

کـه معتزلـه   را ویالت دیگرى أتفخر رازيست.خداجانب اثر آن از اما صادر شده خدا رسول 
نـد را  بگریزگـردد منجـر  به خلق افعـال  از اینکه بیان ه نحوى تا باندآوردهبراى توجیه این آیه

در حالی که اصل در کالم حقیقت داندیاز حقیقت به مجاز می گردانيروعدول از ظاهر آیه و
صـورت فعـل  تنها این مرحله که ا زمخشري نیز ت.)466/ 15،مفاتیح الغیب،فخر رازي(است 

ست با فخـر رازي همـرأي   خداجانب اثر آن از اما صادر شده خدا از رسول است که »رتابپ«
/2، لکشـاف ا، زمخشريد (کنینممبحث خلق اعمال و یا جبر و اختیار مطرح ،ا از ایناست ام

از آن رو به خداوند منتسب شـده اسـت کـه منهـزم نمـودن      »میر«). از منظر طبرسی فعل 207
پدیـده اي اسـت کـه جـز     ،لشکر دشمن در اثر پرتاب مشتی خاك و سنگریزه از معجزات الهی
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این مفسر به همین اندازه بسنده نموده و خلـق اعمـال و یـا جبـر و     ،خداوند بر آن قادر نیست

). 815/ 4، برسید (طکنینماختیار را در این مجال مطرح 
قـول  بـر مـدعاي   رایـان ایـن آیـه را    گجبر).14/ توبه()قاتلُوهم یعذِّبهم اللَّه بِأَیدیکُم(-5

اسیر گرفتن کفار است و ظاهر نـص آیـه   ، کشتن و»تعذیب«که مراد از دانندیمیش آشکار خو
فعـل  اسـیر گـرفتن،  قتل واین ،کنندیمریو اسکشندیمکافران را ،وقتی مؤمنانداللت دارد که 

،فخـر رازي د (شـو یمـ آدمیـان انجـام   دست هباین فعل ، تحقق خارجیخداست جز اینکه در
مبحث خلقت افعـال انسـانی   زمخشري و طبرسی از این آیه بی آنکه به). 16/6،مفاتیح الغیب

).252/ 2،لکشافا، ؛ زمخشري19/ 5،(طبرسیگذرندمی،بپردازند
.)85/حجر()و ما خَلَقْنَا السماوات و الْأَرض و ما بینَهما إِالَّ بِالْحق(-6

کـه  کس هر چه اینکه مطابق آن اند مذهب جبریه قلمداد کردهضداین آیه را بر مفاد معتزله 
از .نخواهد بود»الحقب«مخلوق باطلى انجام دهد یا از عمل خود باطلى اراده نماید دیگر حق و

هر چنـد  .گرددیمعاصى مخلوق خداست باطل مکفر وپندارندیکه مانیعقیده جبرگرااین رو
/ 2،الکشـاف ،(زمخشـري انـد اوردهیناین شبهه را در تفسیر خود » یعیش«و » عتزلیم«دو مفسر 

دال بـر مخلـوق بـودن    فخر رازى درست همین آیه را،در نقطه مقابل).6/530،طبرسی؛587
میـان  همـه آنچـه   زمـین و چون آیه داللت دارد کـه خـدا آسـمانها و   ؛داندیهمه اعمال عباد م

، پـس خـدا   قـرار دارنـد  نیز در این دایره بشرکه اعمال بی شکورا خلق کرده استآنهاست
گونـه از مفهـوم آیـه برداشـت     سیاق آیه ایـن فخر رازى با توجه به نظم و.ستاخالق آنها نیز 

کـه پیـامبر بـا سـفاهت و    چـرا  حقق انتقام از کفار در قیامت است؛ ت»بالحق«مراد از که کندیم
اینکه سخن از عذاب اقـوام  گفت و گو درباره در ادامهاذیت قوم خویش مواجه بود و خداوند

زیرا کـه او  ردیگیخدا در آنجا انتقام تو را مو)85/حجر()و إِنَّ الساعۀَ لَآتیۀ(فرمود گذشته،
/حجر()فَاصفَحِ الصفْح الْجمیل(پس از آن نیز فرمودزمین را بالحق آفریده است وآسمانها و

مـت ننمـا)   اى صرف نظر کن (و آنهـا را بـر نادانیهایشـان مال   پس، از آنها به طرز شایسته؛)85
).19/158، فاتیح الغیبم، فخر رازي.(رك

به قواعد عقلی و از جمله حسـن  ،حاصل آنکه زمخشري و طبرسی با توجیه و تأویل آیات
که انجام و خلق افعال قبیح انسـانها از سـوي   اندگرفتهو قبح عقلی تمسک کرده و چنین نتیجه 

ه تأکید فخر رازي بر ظواهر آیات بـوده کـه   امري قبیح و در نتیجه محال است اما عمد،خداوند
لـذا از منظـر وي گسـتره خالقیـت     ؛کنـد یمـ بر اساس آن خداوند را خالق همه چیز توصـیف  
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.ردیگیمخداوند همه چیز و از جمله اعمال خیر و شر انسان را در بر 

پرسـش  ایـن  ،گرددیماز آنجا که منشأ اعمال خیر و شر در وجود انسان به اعتقادات او باز 
که خالق کفر و ایمان در انسان کیست؟  شودیممطرح 

خالق کفر و ایمان و دیدگاه سه مفسر
تنها خلق ایمان در باطن انسان را ،طبرسی با روشی مشابه معتزله در برخورد با آیات قرآنی

کـه دربـاره   کنـد یماما خداوند را از خلق کفر در انسان مبرا توصیف دهدیمبه خداوند نسبت 
:کندیمبحث و اظهار نظر ،آن

ذاب أَلـیم   (-1 عـ م لَهـ ئاً وشَی ضُرُّوا اللَّهمانِ لَنْ یا الْکُفْرَ بِالْإِیآل عمـران ()إِنَّ الَّذینَ اشْتَرَو /
177(.

بـه کفـار   ر،شتاب در کفـ کوشیدن وبا توجه به اینکه در این آیه نسبت مسارعت وطبرسی
بـر  چـه اینکـه   باشد؛آنهاکه خداوند خالق کفر داندیممذهب این فیداده شده است؛ آن را منا

کـه سـخن   ردیـ گیجـا نتیجـه مـ   همـین ازونیسـت صحیح یین نسبتچناواز نظراین فرض 
). فخـر  2/891،طبرسـی ، باطل است (اینکه خداوند کفر را خلق کردهدر عقیده به انیجبرگرا

9/438، مفاتیح الغیب،فخر رازياند (دهنداه توضیحی ارائ،رازي و زمخشري در این خصوص
).1/444،الکشاف،؛ زمخشري

.)182/ آل عمران()ذلک بِما قَدمت أَیدیکُم و أَنَّ اللَّه لَیس بِظَالَّمٍ للْعبید(-2
بدون اینکه بنده مرتکب جرمى شـده  وبتکه اگر عقکندیحکم مچنین آیه به نظر طبرسی 

انیـ در رد سـخن جبرگرا مفاد آیـه  ،بنا بر این؛شودیوعى ظلم از ناحیه خدا محسوب مباشد ن
و آنهـا را در  کنـد یکفر را خلق مآنهاخداوند کفار را با اینکه خود در ندیگویمخواهد بود که 

ترین ظلمها معرفى این نحوه عذاب را بزرگامین االسالم .کندیندارند عذاب میکه جرمحالی
در واقـع طبرسـی بـا ایـن بیـان      ).116/ 7،همـان ؛846/ 4،همـان ؛ 2/900،برسـی (طدکنـ یم
کـه از مجـرم بـودن    » ذلک بِما قَدمت أَیدیکُم«که خداوند به دنبال ذکر بگوید همینخواهدیم

بنده جرمی مرتکب نشده بود عـذاب  اگر وکندیمنفی از خود را ظلم کندیمحکایت مخاطب 
. اظهارات زمخشري نیز مشابه بیان طبرسی بـوده و اصـل   شدیمحسوب خدا ظلم ماو از ناحیه 

). فخر رازي در پاسخ بـه  447/ 1،الکشاف،مخشري(زعدل الهی را از آیه استخراج کرده است 
ـ انگدوباره حال بودن تسلسـل  ،اشدهیعقشبهه وارده بر  بـر فعـل و علـم الهـی را پـیش      هـا زهی
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).448/ 4،لغیبمفاتیح ا،(فخر رازيکشدیم

.)117نعام / (ا)إِنَّ ربک هو أَعلَم منْ یضلُّ عنْ سبیله و هو أَعلَم بِالْمهتَدینَ(-3
کـه  ردیـ گینتیجـه مـ  چنـین  ،بدون هیچ گونه توضیحیبا بیان معناى آیه انیالبمجمعمؤلف 

شـاهد  اًظاهرنه فعل خداوند واستگان، فعل بندانیبر خالف قول جبرگرااضالل،مراهى وگ
طریق گمراهـى  که خود،رودیدرباره کسى به کار ماین تعبیر آیه بوده است در» ضلی«او کلمه 

). فخر رازي بر خالف شـیوه معمـول خـود کـه سـر انجـام از       4/550،برسید (طپیموده باشرا 
فخـر  ت (ان نیاورده اسـ سخنی از این دست به میذیل آیه مزبور،آوردیمبحثهاي کالمی سر در 

، خشـري مت (زحب کشـاف نیـز در ایـن بـاره سـاکت اسـ      ).صـا 3/128، مفاتیح الغیـب ، رازي
).2/61،الکشاف

نْکُم     (در آیه طبرسى با استناد به داللت لفظى کالم -4 مـ رٌ وکـاف نْکُم فَمـ الَّذي خَلَقَکُـم وه
.)2/نتغاب()مؤْمنٌ و اللَّه بِما تَعملُونَ بصیر

ومن ؤمـ افر و: کـ اندکه مکلفین دو صنف کندیمحکایت این بیان از این دیگویمطبرسی 
و نـه بـه خلقـت    شـده اسـت   مسـتند فعـل ایشـان   بـه  ایشان وخود به و کفر ایمان از آنجا که 
طبرسى همچنین در . من و کافر خلق نکرده استؤکه خدا ایشان را مشودیمعلوم م،خداوندي

) معرفـى  یکه در آن هر مولودى را متولد بر فطرت (الهوایت از پیامبررمعنا به دو یید این أت
/ 10،طبرسـی را بسیار شـمرده اسـت (  مطلبیید این أدر توارده تمسک نموده و اخبار کندیم

). 4/546، الکشـاف ، مخشـري د (زکنیمزمخشري نیز انسان را فاعل کفر و ایمان معرفی ).448
ضـمن  کنـد ی) معرفـى مـ  یرا متولد بر فطرت (الهف طبرسی که هر مولودي فخر رازي بر خال

،یحیـی در شـکم مـادر   المثـل یفـ بر این باور است که ،توجه به تفاوت آدمیان در اصل خلقت
ۀٍ   (مؤمن بوده و فرعون در شکم مادر کافر بوده است و آیه  مـقاً بِکَلد صـیى محبِی شِّرُكبی أَنَّ اللَّه

).552/ 30،مفاتیح الغیب،خر رازي(فداندیمدال بر این مدعا )للَّهمنَ ا
.)100/یونس()و ما کانَ لنَفْسٍ أَنْ تُؤْمنَ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّه(-5

آن را به باز گذاشتن دست بنده و امکان دادن بـه  »إِذْنِ«در بیان معناى زمخشريوطبرسى
؛207/ 5،طبرسـی د (کنـ یعقل از سوى خدا تفسیر مسطهبا وااو در ایمان آوردن و دعوت او 

به صورت یاد شده خالف ظـاهر  »نذا«). از منظر فخر رازي تأویل 2/372،الکشاف، زمخشري
مفـاتیح  ،خـر رازي (فدشـو یمـ بوده و این آیه تأییدي بر خلق ایمان و کفر از سوي خدا تلقـی  

).305/ 17،الغیب
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با طرح ایـن ادعـا کـه کفـر و     اندکردها مخلوق خدا معرفی اشاعره پس از اینکه همه چیز ر

که کفر و ایمان نیـز مخلـوق خداسـت    اندگرفتهایمان نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست نتیجه 
امر و نهی و ثواب و عقاب باشد اشکال شود که اگر همه چیز به قدر الهی عریانال اگر به اشح
وع همین امر و نهی نیز از قضاء و قدر اسـت و ثـواب و   وقندیگویپاسخ مدر،ه خواهد بودچ

آیاتی را دال بر تأیید این عقیـده  . آنان اندرخ دادها به قضاي خدی است کهعقاب از لوازم افعال
که ظاهري منافی عقیده آنان دارد فخر رازي هم در اندپرداختهگرفته و به توجیه و تأویل آیاتی 

:  ر او از آیات پیداست. نمونه آیاتست و این امر از نحوه تفسیي اأاین مسئله با اشاعره هم ر
اکمـل باشـد   فعل هر کس که اشـرف و ندیگویمانیجبرگرا)الحمد هللا رب العالمین(-1

شکى نیست کـه اشـرف مخلوقـات    بیشتر است وشوندستایش استحقاقش براى اینکه حمد و
وند به حمد سزاوارتر است حال کـه چنـین   ایمان است پس اگر ایمان فعل بنده باشد او از خدا

و در عین حال اگر فاعل خدا نباشد چهعبد؛ فعل نه که ایمان مخلوق خداست،آننتیجه.نیست
ونَ أَنْ  (: فرموده اسـت  در مذمت گروهیبا عنایت به این آیه که شود قبیح است ستوده بـحی و

طبرسـی و  ).197، 196، 1/204،201،همـان .ك(ر)188/ (آل عمران)یحمدوا بِما لَم یفْعلُوا
).1/97،؛ طبرسی11-1/10،الکشاف، زمخشريد (زمخشري متعرض این مطلب نشده ان

).253/ قره(ب)و لکنَّ اللَّه یفْعلُ ما یرِید(-2
، اشاعره بـه آیـه مزبـور تمسـک     دهدیهر چه بخواهد انجام مذات حق ، بنا به مضمون آیه

هر که را بخواهد بـه حـال خـود    ودهدیهر که را بخواهد توفیق مخداوند ندیگویمجسته و 
کـه خـدا   اندگرفتهمدعا ؛ لذا این آیه را دلیل بر اینبی آنکه به او اعتراض قرار شودکندیرها م

). امـا طبرسـی و زمخشـري اراده    6/530،مفاتیح الغیـب ،فخر رازيمنین است (ؤخالق ایمان م
).555و2/554،الکشافزمخشري، ؛2/623، (طبرسیدانندیممبتنیمصلحت خداوند را بر

3-)  لى کُـلِّ شَـیع رُ إِنَّکالْخَی كدبِی نْ تَشاءلُّ متُذ و نْ تَشاءزُّ مقَـدیرٌ تُع آل عمـران  ()ء /
26(.

معرفـت عـزت   داوند بعضى را با ایمـان و تکیه بر مفاد آیه که فرموده است خبا فخر رازي
تـرین  از بزرگایمان و کفر راساخته است،و زبون گمراهى خوار برخى را با کفر وبخشیده و

ایـن آیـه بـا    تفسیر او همچنین در مصادیق عزت بخشی و ذلت آفرینی خداوند برشمرده است. 
از عبـارت  -ردیـ گیاراده او صورت مـ به خلق وکه همه خیرات از خدا و-استنباط این معنى 

ا عنایت که ایمان نیز بشودیافضل این خیرات ایمان است پس معلوم مدیافزایم» بیدك الخیر«
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واسـطه  از سوى دیگر اگر این ایمان بـه  .عبدآفرینش ، نه به شودیحاصل موندخدابه خالقیت 

در فاعلیت خود بر دیگر فاعلها باشد، و افضل اشرف اوفعلزیرا هر فاعلی که باشد،خلق عبد
،امـر که ایـن  ؛ در حالیکه فاعلیت عبد از فعل خدا برتر باشددیآیمي دارد و از اینجا الزم تربر

،فخـر رازي (اسـت این دو جهت ثابت شد که ایمان مخلوق خداونـد قبیح است پس باکفر و
است تا ثابـت کنـد خداونـد    » یدك الخیرب«). اما تأکید زمخشري بر روي 8/190،مفاتیح الغیب
بـر سـبیل مصـلحت و    شـود یمـ نبوده و اگر نفع و ضرري هم از فعـل او حاصـل   فاعل شرور
در آیه را به جهت ترغیـب  » خیر«اما طبرسی ذکر .)1/350،الکشاف،زمخشريت (حکمت اس

د کنـ یمـ و تناسب با مقام دانسته و خیـر و شـر هـر دو را در دسـت قـدرت خداونـد معرفـی        
).728/ 2،برسی(ط

ک ما أَصابک منْ (-4 نْ نَفْسـئَۀٍ فَمینْ سم کما أَصاب و نَ اللَّهنَۀٍ فَمسشـیوه  ).79/ نسـاء ()ح
فخر رازى در استشهاد به این آیه براى اثبات مخلوق بودن ایمان توسط خـدا چنـین اسـت کـه     

لـذا  ؛نیکوست و طبق آیه هر حسنه اى از ناحیه خداستحسن وامري چون دانستیم که ایمان 
در ).10/147،فـاتیح الغیـب  م، فخـر رازي که ایمان انسان مخلـوق خداسـت (  میریگینتیجه م

. در ایـن  اسـت نمـوده  تلقـى  »مخلوقیـت «را مسـاوق مفهـوم   »عنـدیت «واقع، این بیان مفهـوم  
خلق اعمـال نشـده   متعرض مسئلهزمخشري و طبرسی تفسیري مشابه ارائه نموده و ،خصوص

).1/539، افلکشا، ؛ زمخشري122/ 3،طبرسید (ان
.)43/ اعراف()الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذا(-5

معنـى  دیـ گویمرا پیش کشیده وانگیزه هاي پیش از فعلبحثاین باره نیز درفخر رازي
وفرمـوده  عطـا  بـه مـا   انگیـزه جـزم آور  به ضمیمه این است که خداوند قدرت را»هدانا اهللا«

قـدرت را  ذات حـق  اگـر  که؛به وجود آورده استت هدایت رافضیلمجموع این دو موهبت،
آن خلق بااى معارض انگیزه اگر و همچنیناثر بخش نبود کردیداعیه عطا مبدون آن انگیزه و

قدرت را خلق نمـود  هم ویعنی هم انگیزه اما وقتى هر دو را افتییفعل نیز تحقق نمنمودیم
، فخـر رازي (خداسـت حاصـل شـد   نی(تخلیـق) و تکـو  ایجادهدایت که در واقع به تقدیر و

در واقع این نوع برداشت فخر رازى تلفیقى از معناى ظاهر آیـه  ).244-14/243،فاتیح الغیبم
زمخشـري و طبرسـی بحـث کالمـی ذیـل آیـه مزبـور مطـرح         پیش فرضهاى کالمى اوست.و

).4/649، طبرسی؛2/105،الکشاف، (زمخشرياندنکرده
6-) الضَّاللَۀو هلَیع قَّتنْ حم منْه36/(نحل)م(.
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و ل بر صحت مـذهب خـود   دارا)7/، یس96/یونس،30/اعراف(نظائر آنواو این آیه

اینکـه  :گویدو دانسته است به نوعی تأییدي بر محال بودن وقوع امري خالف علم پیشین الهی 
انقـالب در اخبـار   و گرنه محال است که ایشان گمراه نشوند یعنى»حقَّت علَیه الضَّاللَۀ«فرمود: 

). امـا  20/205،مفاتیح الغیـب ،فخر رازيمحال است (که دیآیالهى از صدق به کذب پدید م
از سوي دیگر زمخشري مصمم بودن بر کفر را دلیل انقطاع لطف خداوند و به تبع آن گمراهـی  

ی   (. طبرسی با استشهاد بـه آیـه   )2/605، الکشاف،زمخشريد (کنیممعرفی  ینَ فـرِم جـإِنَّ الْم
د بـه کـار رفتـه باشـ    »بذاع«در آیه فوق به معناي »لالض«که دهدیماحتمال )ضَاللٍ و سعرٍ

).6/554، طبرسی(
.)17/کهف()امرْشدمنْ یهد اللَّه فَهو الْمهتَد و منْ یضْللْ فَلَنْ تَجِد له ولیا(-7

قدري بر سر این آیـه معلـوم اسـت از کنـار آن     قال جبري وازي با بیان اینکه قیل وفخر ر
21،مفـاتیح الغیـب  ،فخـر رازي د (کنـ یاحساس نمـ نیازي به تکرار منازعه گویا وکندیعبور م

د دانـ ینمـ ). در این میان زمخشري هدایت بازگو شده در آیه را به هدایت ابتـدایی نـاظر   444/
).6/703، طبرسید (کنینم) و طبرسی نیز به آن اشاره اي 2/708،لکشافا، زمخشري(

.)16/حج()و أَنَّ اللَّه یهدي منْ یرید(-8
یـا خلـق   اند مراد از هدایت یا وضع ادله واینکه مراد از هدایت چیست گفتهدرباره اشاعره 

زیرا این امر همگانی بوده و ست نیمعقولوضع ادله باشد نصب و اینکه مراد . اما معرفت است
دلیل بر این است کـه ایـن   »هدي منْ یریدی«تعبیرن انجام داده است و ابراى همه مکلفخداوند 

نـزد  که در حالیاستوابستهاوندي آن به مشیت خدامر نوع هدایت بر خدا واجب نیست بلکه 
از هدایت در اینجـا خلـق   مراد گریزي از این نیست که واجب است پس امري ه)(معتزلخصم 

طبرسـی در ایـن مقـام بـه بحـث کالمـی       ).23/212،مفاتیح الغیـب ،فخر رازيت (اسمعرفت 
) ولی زمخشري هدایت ذکر شده در آیه را به هدایت ابتـدایی نـاظر   7/122، برسی(طنپرداخته 

).3/148،لکشافا، ( زمخشريداندینم
).3/انسان()شاکراً و إِما کَفُوراإِنَّا هدیناه السبِیلَ إِما (-9

»هـدیناه «در » هـاء «فخر رازي پس از اینکه وجوه اعرابی چنـدي بـر اینکـه مرجـع ضـمیر      
ن اقـوال را  آهمه ،کندیرا بنا بر اقوالی ذکر م» کفورا«و »شاکرا«نقش نحوي وآوردیچیست م

نیـز  »فـراء «منتخـب  و ل سنت قولی که مطابق مذهب اهوکندیسزاوار مذهب معتزله معرفی م
/(توبه)إِما یعذِّبهم و إِما یتُوب علَیهِم(در »إِما«ر اینجا مانند د»إِما«که کندیچنین بیان ماست
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ما او را هدایت کردیم سپس او را گاه شـاکر و گـاه نـا    «تقدیر آن چنین است که و) است 106

کـه  »ابوالسـمال «قرائتی از تأیید تأویل خویش از این آیه به مفسر مزبور در.»سپاس قرار دادیم
امـا آنکـه شـاکر   «که شودیمعنی آیه بنا بر این قرائت چنین م. کندیماستناد است ه خواند»أما«

» خـذالن از سـوي مـا بـود    آنکه کفر ورزید در نتیجه واگذاشتن وشد، به سبب توفیق ما بود و
را »ابوالسـمال «از ). زمخشـري درسـت همـین قرائـت     30/742،مفـاتیح الغیـب  ،خر رازي(ف

آنکه کفـر  «: آوردیمبا این تفاوت که قسمت پایانی آن را چنین داندیمتأییدي بر دیدگاه خود 
طبـق  کوتاه سخن اینکه ). 4/666،الکشاف،(زمخشري» در اثر سوء اختیار خودش بودورزید،

کـافر بـه اختیـار بنـده     به شاکر وآدمیان مزبور تقسیم از آیه و همچنین طبرسی برداشت معتزله
خـدا  فاعـل ایـن جداسـازي    ویل جبرگرایان،أولی بر اساس ت). 616/ 10،طبرسیت (اسمستند 

) و دیدیم که چگونـه فخـر رازي در تفسـیر ایـن آیـه      30/742،مفاتیح الغیب،فخر رازي(است
ت.شده اسو مضطربسردرگم 

10-)یف شاءنْ یلُ مخیمادذاباً أَلع ملَه دینَ أَعمالظَّال و هتمح31/انسان()ی ر(.
اینکه ایمان از سـوي خداسـت   بر آیه داللت در این آیه به ایمان تفسیر کنیم اگر رحمت را

ما هو جف القلم ب«دارد که داللت بر این »لیمااو الظَّالمینَ أَعد لَهم عذاباً َ«همچنین استصریح 
میـزان  ،ذهبـی .ركت در منابع اهـل سـن  ن عبارت روایت در منابع شیعی یافت نشد؛(عی»کائن

د «چون معنی ). 553،شعرانی؛130/ 14،خطیب بغدادي؛2/670،االعتدال ایـن اسـت کـه    »أَعـ
هـر گونـه تغییـري   ،پـس از ایـن  معلوم است که در لوح محفوظ نگاشت وو بدان علم داشت

). اما طبرسی رحمت و عذاب در آیـه را  763-30/762،مفاتیح الغیب،رازيفخر محال است (
و بدین ترتیب به ورود بـه مباحـث خلـق    و نه به کفر و ایمانکندیمبه بهشت و جهنم تأویل 

در آیـه  » ن یشـاء م«). زمخشري نیز 10/627، برسی(طکندینمکفر و ایمان هم نیازي احساس 
).4/676، الکشاف،مخشريد (زیافزاینمده و نکته خاصی به آن منحصر نمومؤمنانفوق را به 

به یکـی از ابیـات   » نکافراابینایىن«کیفیت توصیفاز ابن عباس درگفته اي او با استناد به 
:  دیگویمکه کندیمشاعر عرب استشهاد 

ا فی غد عمىو لکننی عن علم معلم ما فی الیوم و األمس قبله   او 
بدانچه در امروز و دیروز است آگاهم اما از فردا بی خبرم.

گویا با این بیـان در  وشماردیایشان مکفرسببایشان بر بینایى را ناتوانی ،و بر این اساس
را عقیده خود بـر خلـق اعمـال از ناحیـه خـدا     همچنین ورا رفع کند اشکال وارده استصدد 
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).299-14/298، مفاتیح الغیب،يخر رازد (فتثبیت نمای

.  )9-7/شمس()فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها قَد أَفْلَح منْ زکَّاهاو نَفْسٍ و ما سواها(-11
تأویـل  ،بازشناسی خـوب از بـد  »معلیت«خیر و شر به انسان را »ملهاا«طبرسی و زمخشري 

به حسب اراده خود اعمال خیـر یـا   تواندیمنسان است که این ا،تعلیم یاد شدهر . در اثاندکرده
). اما وجهی کـه فخـر رازي   759/ 4،الکشاف،زمخشري؛755/ 10برسی، (طشر را انجام دهد 

به اثبات خالقیت خدا نسـبت  کندیمتأیید »دبن زیا«برمی گزیند و آن را با گفته اي تفسیري از 
باشـد زیـرا   »معلـی ت«به معناي تواندیه نمي الهام در آیاز منظر ود.شویمبه کفر و ایمان منتهی 

عبارت از آن است که خداوند در قلب انسان چیزي بیفکند که به نحوي از انجام فعلـی  »ملهاا«
که این خداوند است که هم خالق فعل خیر در مؤمن و هـم  ردیگیمسپس نتیجه ؛ناگزیر گردد

).178-31/177،یح الغیبمفات،خر رازيت (فخالق فعل شر در کافر اس
وخلقـت آسـمانها  » اطـل نبـودن  ب«ایـ و » بودنه حقب«وصف آیات سخن از بخشی از در 

/، تغـابن 22/ جاثیـه ،5ر/زم،44/، عنکبوت3/، نحل19/، ابراهیم73/(انعامزمین رفته است
بـه  رده گیري و خیات را دستاویزى براى طعن معتزله این آ). 85/حجر،27/، ص5/ ، یونس3

بـاطلى اراده نمایـد،  ،عملدر مقامانجام دهد یا را هر که باطلى اندن قرار داده و گفتهجبرگرایا
کفـر و پندارنـد یکه مانیلذا عقیده جبرگرابه صفت حق بودن متصف گردد تواندینمعمل او 
ن خلقـت  یا باطـل نبـود  باطل است اما فخر رازى منظور از بالحق و؛مخلوق خداست،معاصى

سـتارگان،  در اجـرام آسـمانها و  ي سـبحان کـه خـدا  کندیتبیین مگونهزمین را اینآسمانها و
تـر نییمخصوصى قرار داده است که به اعتبار آنهـا مصـالح عـوالم پـا    معین ويرویخواص و ن

د نمـو یخلقت آنها عبث مـ کردیفوائد در این عالم نمود پیدا نماگر آن آثار ووشودیتنظیم م
) و در واقع با این بیان بی آنکه اصل اشکال مخالفـان  210-31/209،مفاتیح الغیب،فخر رازي(

.زدیگریمرا پاسخ دهد زیرکانه از صحنه 

مالحظاتی درباره دیدگاههاي سه مفسر
زمخشري بر اثبات مدعاي او چنـدان کارآمـد نبـوده و او بیشـتر     چنان که مالحظه شد ادله 

مدعاي خود را مبنی بـر نفـی انحصـار    ،ه لغوي و تمسک به فنون بیانیاز طریق توجیکوشدیم
خالقیت در خداوند و در پی آن اثبات خالقیت انسان نسـبت بـه اعمـال خـویش را بـه اثبـات       

با استناد به حسن و قبح عقلی و عدل -مانند طبرسی-هر چند وي در برخی موارد نیز ؛رساند
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. زمخشري در مخالفت با اشاعره تا آنجا پیش کندیمانکار راد به خداونح انتساب قبای،خداوند

را انکـار و خلـق و اراده ذات حـق را    ،رفته است که انتساب خلق افعال انسان به اراده خداوند
در ،. وي با استناد به آیاتی در تنزیه ربوبی از ظلم و فعـل قبـیح  کندیمتنها به امور خیر منحصر 

به خالقیت انسان نسبت به اعمـال  م ود تا آنجا کوشیده که از التزااثبات نظریه تفویض گرایانه خ
خود سر در آورده است اگر چه او مانند دیگر معتزله در صدد است تا خداوند سبحان را تنزیه 

. چنـان کـه طبـق    انجامـد یمـ به خارج نمودن خدا از سلطنتش ،کند اما غافل است که این باور
خدا را به عدالتش توصیف اندخواستهقضاء و قدر الهی که تکذیب کنندگان ،روایات اهل بیت

/5،مجلسـی ؛382،هیبابوابن(رك اند ساختهکنند اما در نهایت پروردگار را از سلطنتش خارج 
) و اینان عقیده داشتند که اگـر انسـان بخواهـد بـه هـدایت      226، 1/198،قمی؛ 197، 120، 9

).5/10،جلسیت (مخود اوسو این امر تنها به دست ابدییمدست 
فخر رازي هم سعی دارد آیات قرآنی را بر اصول و قواعدي که خود پذیرفته اسـت تطبیـق   

به ظاهر آن تمسک نموده و ،دهد. وي در این مسیر آنجا که ظاهر آیه اي عقیده او را تأیید کند
که در برخـی  ندزیمبه توجیه کالمی دست ،هر جا مفاد و مضمون آیه اي خالف رأي او باشد

به خطا رفته است.،از این توجیهات به دلیل مبتنی بودن قیاس او بر قضایاي نادرست
معتقد است امـا  » مر بین االمرینا«طبرسی نیز اگر چه به لحاظ التزام به کالم تشیع به نظریه 

ه از و در این باره از منابع روایـی و رهنمودهـاي بـر جـاي مانـد     بردینمبه صراحت از آن نام 
میراث حضرات معصومین کمتر ذکـري بـه میـان آورده اسـت شـاید هـم در ایـن بـاب طبـق          

است اما او بیشتر کوشیده است تا با استفاده از قـرائن لفظـی و   کردهیممصلحتهاي زمانه عمل 
ن ایـ جبرگرارا ابطال کند و البته نـوك پیکـان نقـد و رد او متوجـه     انیجبرگراغیر لفظی سخن 

تشویق انسانها به کـار خیـر و بـر    ،تفاده از مفاهیمی چون نظام تکلیف و امتحانوي با است.اس
روشـن نمـودن راه حـق و    ،ستودن نیکوکاران و نکـوهش بـدکاران  ،حذر داشتن آنها از زشتیها

باطل از سوي خدا و اتمام حجت از سوي خدا و حسرت انسان در قیامت نسبت بـه خطاهـاي   
و هر یک از این عناصر و مفـاهیم بـه نحـوي در اثبـات     دیآیمکه از مفاد آیات به دست ،خود

در بهـره بـرده اسـت    ،انیـ جبرگرادر اثبات اختیار انسان و رد قـول  ؛اختیار انسان دخالت دارد
ی که در یک تصویر توحیدي اگر فعل انسـان مخلـوق خـدا باشـد خدشـه اي بـه نظـام        صورت

وط به اینکه ارتباط در فاعلیت بـه دقـت   مشر؛سازدینمتکلیف و استحقاق ثواب و عقاب وارد 
شناخته شود و این نکته به درستی فهم گردد که انتساب فعل ما به خداونـد بـه معنـی ایجـاد و     
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جانب تواندیمانتساب آن به انسان به معنی قیام به موضوعیت آن فعل است (که با اختیار خود 

. )303،نهایۀ الحکمه،) (طباطباییشر یا خیر را برگزیند
مفسر نامبرده با شیوه اي مشابه زمخشري کوشیده است تا ثابت کند افعال انسـان مخلـوق   

با این تفاوت که وي به خالق بودن انسان نسبت به اعمال خود و نفی انحصـار  ؛خداوند نیست
و همچنین از ابزار و ادوات بیشتري نسـبت بـه زمخشـري    کندینمخالقیت در خداوند تصریح 

وي عالوه بر استفاده از قاعده حسن و قبح عقلـی بـراي   ت.أي خود کمک گرفته اسدر تأیید ر
رفع شبهۀ نسبت ظلم به خدا در صورت خلق کفر از ناحیه خداوند بر آمده و بیشتر بر عباراتی 

. کندیمتأکید ،دهدیمکه اعمال انسان را به خود او نسبت 
بـه  ت.و اجماع نیز اسـتمداد جسـته اسـ   اسماي الهی،مفهوم استثناء،طبرسی از سیاق آیات

اندکی تنـدروي کـرده اسـت و در ایـن     ،وي در مخالفت با اشاعره در خلق اعمالرسدیمنظر 
در قالـب  ،زیرا اگر چه انتساب خلق اعمال انسان بـه خداونـد  ؛مسئله استدالل وي تمام نیست

و اصـل جبـر   شودیملمداد نظام فکري اشاعره دستاویزي براي تثبیت نظریه جبر گرایانه آنان ق
اصل مخلوق بـودن  ،که براي رد نظریه آنهاشودینماز نظر عقلی مردود است اما این امر باعث 

افعال انسان از جانب خداوند را منکر شویم و چنانچه گذشت در نگرش توحیدي همه چیـز و  
ال ناشایسـت  تمامی افعال انسانی مخلوق خدا است بدون اینکه قبحـی از ناحیـه اعمـ   از جمله 

آدمیان به افعال الهی سرایت کند.

نظریه مختار 
هم فخر رازي و هم زمخشـري بـا عنایـت بـه دیـدگاه کالمـی و بـا پـیش         رسدیمبه نظر 

و هر دو نظریه از جهاتی با تهافت مواجهند چنان اندرفتهفرضهایی به سراغ آیات و تفسیر آنها 
د.تابـ ینمآنها را بر ،که فهم ناقد بصیراندزدهی دست که در برخی از آیات به ناچار به تأویلهای

شاید بتوان با عنایت به رهنمود اهل بیت و با رویکرد فلسفی چالشها را به کمتـرین حـد خـود    
رساند.

: نخسـت  شـود ینمـ به حکم عقل بیشتر از چهار فرض تصور ،درباره افعال اختیاري انسان
یعنی نه مخلوق انسان باشـد و نـه مخلـوق خـدا و     آنکه فعل انسان علت و سبب نداشته باشد 

موجود شود.،زیرا محال است که ممکن بدون علت؛بطالن این فرض واضح است
هم فعل انسان. این ،هم معلول خداوند باشد،عرضدوم اینکه علت فعل انسان به طور هم
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علت بر معلول واحد زیرا بنا به عقیده قاطبه متکلمین و فالسفه توارد دو ؛فرض نیز باطل است

محال است.
اشعري به همین فرض قائل است زیرا وي بـا اسـتناد بـه    ،سوم اینکه فقط معلول خدا باشد

: اگر فعل انسـان مخلـوق خـدا نباشـد در آن صـورت دیگـر       دیگویمعمومیت قدرت خداوند 
ی دیگـر معنـ  ،قدرت خداوند عمومیت خود را از دست خواهد داد و وقتی هم معلول خدا بود

هم باشد.»ننساا«ندارد معلول علت دیگري چون 
فرض چهارم این است که فعل انسان تنها معلـول اختیـار و اراده انسـان باشـد کـه عقیـده       

دلیل ایشان براي انتخاب فرض یاد شده این است که در غیر این صـورت امـر و   ت.مفوضه اس
در سـر  انتساب شرور به خداوند نهی و ثواب و عقاب بیهوده خواهد بود ضمن اینکه ناگزیر از 

.آوردیم
اما نظر فالسفه اسالمی بر این است که فعل انسان هم معلـول انسـان اسـت و هـم معلـول      

بدین ترتیب توارد دو علت بر یک معلول هـم بـه وجـود    د.اما این دو در طول هم هستن؛خدا
انجـام دادن فعـل توسـط    اراده و همـه لـوازم (  ،به بیان دیگر خداوند در انسان قدرتد.یآینم

علـولُ  م«ه خلق کرده است و فعل انسانی کـه معلـول معلـول خداسـت بنـا بـر قاعـد       ا)انسان ر
در عین حال کـه بـه قـدرت و    دیآیممعلول و مخلوق خداوند نیز به حساب ،»لمعلول المعلو

نـد  و قاعده عمومیت قـدرت خداو دیآینمبدین ترتیب جبر نیز پیش ت.اراده انسان مستند اس
مسـتقیماً و بـال   الوجودهـا ممکـن زیرا الزم نیست که طبق قاعده مزبور همه شودینمنیز نقض 

واسطه مخلوق خدا باشند بلکه بالعکس وجود یافتن برخی از موجـدات بـال واسـطه از ناحیـه     
البته این مستلزم عجز خداوند نیست بلکه وجود همه موجودات به جز عقـل  ت.خدا محال اس

.شودینمکه بال واسطه از سوي باري تعالی خلق اول چنان است
،بدون در نظـر گـرفتن اینکـه در تحقـق آنهـا     ن)افعال اختیاري انسان (با قید اضافه به انسا

بـی هـیچ   ،انسان واسطه باشد مصداق فعل انسان نخواهد بـود بلکـه آن صـرف مخلـوق خـدا     
ه انسان در فعلش هـیچ نقشـی   ارتباطی به انسان خواهد گردید. پس فرض اشعري مبنی بر اینک

ندارد باطل است. از سوي دیگر از مخلوق بـودن فعـل انسـان توسـط خداونـد هـم جبـر الزم        
که اگر قاتلی را به جرم عمل وي محاکمه و مؤاخذه کنند بالوجدان انتسـاب  چنان؛نخواهد آمد

همچنین از مخلوق به عقیده اشعریان ملتزم باشد. ،يحتی اگر نظرکندینمقتل به خود را انکار 
زیرا شـرور امـور عـدمی بـوده و     ؛دیآینمانتساب شرور به خداوند الزم ،خدا بودن فعل انسان
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و یا از ایـن ناحیـه   روندیمافعال شر انسان از آن ناحیه که امتثال نشدن امر خداوند به حساب 

ر نفـس فعـل   مثال فرقی دبرايو گردندیمبه وصف شر متصف ،گرددیمکه مانع کمال انسان 
تکلم به سخن راست و تکلم به سخن دروغ نیست و دروغ گفتن تنها از ناحیه عدم امتثال امـر  

با راست گویی تفاوت دارد پس ثابت شد که شرور امور عدمی بوده و عدم هم به خـالق  ،الهی
نیاز ندارد.

عـین  بلکـه همـه ممکنـات   باشند مستقل اند بی آنکه رؤثموجودات امکانی محکما معتقدند 
خـود  صفات و آثـار از این رو چه معنی دارد که در ربط و احتیاج صرف اند عین فقر، تعلق و 

بـه واجـب   ربـط  چیزي جز شناخت که وجودش بدین گونه اگر کسی ممکن را باشند؟مستقل 
در عـین  فعل خـدا نیـز هسـت و    که فعل اوست،در همان حال که فعلش یافتنیست خواهد 

حکـیم  ظهور قدرت خدا، اراده و علـم و فعـل اوسـت.   ،حض استربط صرف و تعلق مآنکه 
سبزواري گوید:

ما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل اهللا وهو فعلنالکن ک
به خـدا منسـوب و وابسـته اسـت افعـال مـا نیـز        ا)نسانه(ابه همان گونه که اصل وجود ما 

).3/617،سبزواري.كد (ردرعین حال که فعل ما هستند به خداوند نیز مستندن
شأنی از ،با اینکه نسبت فعل و ایجاد آن به بندگان از روي حقیقت و نه از باب مجاز است

و علم و اراده و حرکت و سکونش حقیقتاً به خداوند منسـوب  رودیمشؤون خداوند به شمار 
فعل او بر وجه اعلی و اشرف که الیق مقـام  ،است و با آنکه خود انسان فاعل اعمال خود است

یکـی از  ،باشـد آمیخته حدیت باشد و بی آنکه به انفعال و نقص و تشبیه و مخالطت با اجسام ا
از -بـه خـدا   معاصی نبودن نتسب ملذا دیدگاه)؛6/374،ین شیرازيدالافعال الهی است (صدر

.شودینمبه نفی مخلوق بودن افعال انسان از جانب خدا منتهی –معصیت بودنش بعد 
موجـود  بلکـه مشـیت   ؛ گذارنـد یمـ اثـر  شترك مطور عامل بهکه دو یست نمنظور این البته 

عین ربط و تعلق به مشـیت و اراده خداسـت. مثـل    وظهور مشیت خدا(انسان)، الوجودممکن
انتساب شنیدن هم به گوش صحیح اسـت و هـم بـه    .شنیدمدیگویو مشنودیاینکه با گوش م
).74،83،خمینی.كنفس انسان (ر

مغلوب دام کبرياو دید هم خویش را ر غالبی،یز اندن
)4577بیت ،دفتر سوم،(مولوي

امـا  ؛)43جـم/  (نکندیمخنده و گریه را خداوند ایجاد ،اگر چه با تمسک به ظاهر آیه قرآن
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ـ »ومرع«و »دیز«،ضاحک و باکی بـراي تبیـین نحـوه انتسـاب کفـر و ایمـان و سـیئات و        د.ان

این مثال تا حدودي روشنگر است: خورشیدي را در نظـر بگیریـد کـه    ،حسنات به خدا و بنده
ولـی روشـنی او بالـذات    دیـ گویمو راست » من روشنم«دیوار گوید: ،تابدیمنور آن بر دیوار 

که این سایه به دیوار قایم است چـه  داندیمکه دیوار سایه دارد و هر کس مینیبیمنیست و باز 
ز خود وجود فی ذاته ندارد و سایه از خورشید صادر نشده اما اگـر خورشـید بـر دیـوار     سایه ا

پس خورشید اگر چه بالذات بـه دیـوار سـایه نـداده اسـت امـا       افتیینمسایه وجود دیتابینم
وجود سایه به اشراق خورشید است. نور نمود حسنات و سایه دیوار نمـود سـیئات اسـت امـا     

: اگر چه تو روشنی اما من به نور تو اولی از توام و نیز گوید اگر چه دیگویمخورشید به دیوار 
،ظهور سایه تو نیز از من است اما انتساب آن به تو شایسته تر است تا به من (حسن زاده آملـی 

انتساب حسنات بنده به خـدا شایسـته تـر از    دیگویم) و این است معنی روایتی که 107-109
: ... ذاك أنـا أولـی   1/152،کلینـی .ركس (و در باره سـیئات بـالعک  انتساب آن به خود اوست

بحسناتک منک وأنت أولی بسیئاتک منّی). جبري با دیده راست کج و قدري با دیده چپ کـج  
نَ     (و قائل به امر بین االمرین با دو دیده راست بینش گوید: انددهید نَۀٍ فَمـ سـنْ ح مـ کاب ا أَصـم

از طرف خداست؛ در عین حال موقن اسـت کـه   رسدیمآنچه از نیکیها به تو ) 79ساء/ (ن)اهللا
) همه اینها از ناحیه خداست.  78(نساء/)کل منْ عند اهللا(

بنابراین تمامی افعال انسانی مخلوق خدا است بدون اینکه قبحی از ناحیه اعمال بـد انسـان   
متوجه افعال الهی شود.

نتایج بحث
کاویهاي هر سه مفسر در تبیین مسـئله خلـق اعمـال از خطـا مصـون      وارسدیمبه نظر -1

نمانده است.
که مؤید نفی اندپرداختهطبرسی و زمخشري در این ویژگی مشترکند که بیشتر به آیاتی -2

خـالف  ظهـوري در جهـت  خالقیت خدا نسبت به اعمال شر انسان باشد و متعرض آیـاتی کـه   
اند.نشده،دارندآنهادهیعق

از دو مفسر قبل به مسئله خلق اعمال پرداخته و کوشـیده  ترجامعنیز اگر چه فخررازي-3
پاسخ دهد و از این جهت که مطلق خلق اعمال را پذیرفتـه،  اشدهیعقاست به شبهات وارده بر 

تر است؛ اما مقدمات قیاسات وي را قضایایی نادرست تشکیل داده است نظرش به واقع نزدیک
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با عدالت خداوندي و آزادي انسان نارسا است.و دیدگاه او در مواجهه
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.1364منشورات السید المرتضی، قم،
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، تحقیـق محمـد محیـی الـدین عبـد      و اختالف المصلینمقاالت االسالمیین،______________

.ه. ق1389، اهره، قمکتبۀ النهضۀ العربیۀ،چاپ دومالحمید،
، بی تا. دارالکتاب العربی، بیروتچاپ دهم،،ضحی االسالمامین، احمد،

ا، چـ ، بی بی ناو الیاس ابن ابراهیم سینابی،حاشیه علی قاري ،شرح المقاصد،عمرسعود بنمفتازانی، ت
.ق. ه1305،اجبی 

1959،قـاهره ، دارالمعارف، منهج الزمخشري فی تفسیر القرآن وبیان اعجازه، صاويجوینی، مصطفی 
.م

.1375،قمغات اسالمی، ، دفتر تبلیچاپ دوم،قدرخیر األثر در رد جبر وحسن زاده آملی، حسن،
.قه. 1407، استانبول، مکتبۀ الحقیقۀ،بی چا،نخبۀ الآللی شرح بدأ األمالیحلبی، محمد بن سلیمان،

.قه. 1410،قمانتشارات هجرت،، چاپ دوم،کتاب العینخلیل بن احمد، 
بی چا،،لعلمیۀالکتب ادارتحقیق مصطفى عبد القادر عطا،،دتاریخ بغدا،احمد بن علیطیب بغدادي،خ

.ه. ق1417بیروت، 
شرح سید ترجمه و،طلب و اراده، 1362، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی،روح اهللاخمینی،

.1362،بی جا،بی چاانتشارات علمی و فرهنگی،احمد فهري،
، ارات قیامانتش،، حاشیه حسن حسن زاده آملی، چاپ اولقدررساله قضاء و،محمد بن محمددهدار،
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.1372، قم

بیروت، بی تا.، دار القلم، بی چا،التفسیر و المفسرونذهبی، محمد حسین،
بـی چـا،  ،المعرفۀ للطباعۀ والنشردارتحقیق علی محمد البجاوي،، میزان االعتدال، ____________

. م1963بیروت،
مکتبـۀ  ،چـاپ اول دارالعلـم، ، بیـروت،  المفردات فی غریب القرآنحسین بن محمد،راغب اصفهانى،

ق.ه. 1412،دمشق،الشامیۀ
-29ش،پژوهشهاي قرآنی، »نظر گاه هاي ویژه عالمه طبرسی«81تابستان -ربانی، محمد حسن، بهار

30.
ق.ه. 1389بی نا، چاپ دوم، قاهره،،عالماالزرکلی، خیر الدین،

، بیـروت، بی چادار الکتاب العربی،،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،محمود بن عمرمخشرى،ز
. ق.ه1407

، بـا مقدمـه یاسـین محمـد السـواس      اطواق الذهب فی المواعظ و الخطب، _______________
.ق. ه1413، بیروتدمشق، چاپ اول، دار ابن کثیر، دار البشائر، 

ق.. ه1417،قمبی چا،، موسسه النشر االسالمی،بحوث فی الملل و النحلسبحانی، جعفر، 
مؤسسه تحقیقاتی سید الشهداء،نگارش علی ربانی گلپایگانی، چاپ اول،،جبر و اختیار،________

.1368،قم
، تصحیح و حاشیه حسن زاده آملی، تحقیق و مقدمه مسعود شرح المنظومه، هادي بن مهدي،سبزواري

.1379-1369،تهرانطالبی، چاپ اول، ناب،
وأوالدهالحلبـی البـابی مصطفىومطبعۀمکتبۀشرکۀ،المحمدیۀالعهود، دعبدالوهاب بن احم،شعرانی

.م1973،قاهره،بی چا،بمصر
، فی علم الکالم دراسۀ فلسـفیۀ آلراء الفـرق اإلسـالمیۀ فـی اصـول الـدین      ،محمودصبحی، احمد

ق.ه.1405،بیروتبی چا،،دارالنهضۀ العربیۀ
.81تابستان -بهار،30-29،پژوهشهاي قرآنی، »انیالبمعکاوشی در مسائل کالمی مج«در، موسی، ص

،بی چا،المصطفويمکتبۀ،الحکمۀ المتعالیه فی االسفار االربعۀ،محمد بن ابراهیم،صدرالدین شیرازي
.1368،قم

ار إحیـاء التـراث   ، دتحقیق أحمد أرناؤوط و ترکـی مصـطفى  ،الوافی بالوفیات،خلیل بن ابیک،صفدي
.ه. ق1420،بیروتا،بی چ،العربی

دفتر نشـر و  ،به کوشش خسرو شاهی،مجموعه مقاالت و پرسشها و پاسخها،محمد حسین،طباطبایی
.1371،تهران،بی چا،فرهنگ اسالمی
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ا.بی ت،قم،موسسه النشر االسالمی،بی چا،نهایۀ الحکمۀ، ______________
دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسین جم،چاپ پن،المیزان فى تفسیر القرآن، ______________

ق.ه.1417، قمحوزه علمیه قم،
.1372، تهرانناصر خسرو،چاپ سوم،،فى تفسیر القرآنانیالبمجمعفضل بن حسن، ،طبرسی
بی تا.،تهراندار احیاء التراث العربى،،بی چا،التبیان فى تفسیر القرآنمحمد بن حسن،طوسى،

.ق. ه1417بی چا، اسکندریه، ، منشأة المعارف،المعتزله فرسان علم الکالمعلی،عصام الدین، محمد 
.ه. ق1354، نجفمطبعه الراعی،بی چا،، انقاذ البشر من الجبر و القدر،علی بن حسین،علم الهدي
بی چـا، ف سعد،و، با مقدمه و حاشیه طه عبد الرؤشرح اسماء اهللا الحسنی،محمد بن عمر،فخر رازي

.ه. ق1396،قاهره، کتبۀ الکلیات األزهریۀم
.قه. 1420،بیروتدار احیاء التراث العربى،،چاپ سوم،مفاتیح الغیب، ______________
یوسـف  قترجمه و تحقی،مناظرات امام فخر رازي درباره مذاهب اهل سنت، ______________

.1361، تهرانموسسه مطبوعاتی عطائی، چاپ دوم،ی،یفضا
، شـماره عمـومی   331تعداد ورق ،]میکرو فیلم از نسخه خطی[،نهایه العقول،______________

.3531، شماره بایگانی 274
، تحقیق توفیق الطویل و سعید فی ابواب التوحید و العدلالمغنی،ابن احمد،معتزلیعبدالجبارقاضی 

. ه. ق1382،قاهرهعامه،الچاپ اول، موسسه مصریه زاید،
.ه. ق1404ارالکتاب،د، قم، بی چا،تفسیر قمىعلى بن ابراهیم، قمى، 
.1365تهران،،دارالکتب اإلسالمیۀبی چا،، الکافی،محمد بن یعقوبکلینى،

مکتبۀ الخانجی و مکتبۀبی چا، ، ترجمه عبدالحلیم النجار، مذاهب التفسیر اإلسالمی، یکناسگلدزیهر، ا
.قه. 1374المثنی، مصر و بغداد، 

.ه. ق1404بیروت، ،مؤسسۀ الوفاءبی چا، ، بحار األنوار، محمد باقر بن محمد تقیجلسى،م
.1375،تهران،ناهیدبی چا،،جالل الدین محمد بن محمد،مولوي

سروش ،چاپ اول،پیرایش عبدالمحمد آیتیترجمه و،معجم االدباء،یاقوت بن عبداهللا،یاقوت حموي
.1381ان، تهر،(انتشارات صدا و سیما)


