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هدایت و ضاللت قرآنی و رابطةآن با اختیار انسان از منظر علّامه
طباطبایی ،فخر رازی و زمخشری
علی کربالئی پازوکی



دانشیار معارف اسالمی ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران ،ایران
زینت

نوروزی

دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی ،مؤسسة آموزشی کوثر ،ایران
(تاریخ دریافت۱3۹۸/02/07 :؛ تاریخ پذیرش)۱3۹۸/0۴/۱3 :

چکیده
یکی از موضوعات مهم قرآنی مسئلة هدایت و ضاللت است؛ در این رابطه ،قرآن در مواردی هدایت
و ضاللت را به خدا نسبت میدهد و درآیاتی نیا ز با ر اراده و اختیا ار انساان در ها دایت و ضااللتش تأکای د
دارد .چه رابطهای بین هدایت و ضاللت الهی و نقش افعاال اختیا اری و ارادةانساان از منظار قارآن وجاود
دارد؟ این تحقیق با روش توصیفی ،تحلیلا ی و تطبیقا ی باه بررسا ی آای ات هادایت و ضااللت در قارآن از
دیدگاه علّاماه طباطباایی در تفسا یر« المیا زان»  ،فخاررازی در تفسا یر مفاتیحالغای ب و زمخشاری در تف اس یر
کشاف میپردازد .هدف این پژوهش ،یافتن رابطهای معنادار بین هدایت و ضاللت الهی است که از ظاهر
برخی ازآیات قرآن فهمیده میشود و نیز نقش اختیار و ارادة انسان در ایا ن موضاوع کاه از بعضا ی آای ات
دیگر استنباط میشود .علّامه طباطبایی هدایت ابتدایی و توفیقی را به ارادة ال اه ی و ضااللت ابتادایی را باه
ارادة انسانی و ضاللت کیفری را نوعی مجازات الهی میداند؛ فخر رازی با پاذیرش مسالک جبرگرایاناه،
خداوند را خالق همهچیز از جمله هدایت و ضاللت بیان کرده است و زمخشری ،براساس مکتاب اعتازال،
استناد هدایت و ضاللت در آیات قرآن به خداوند را نوعی مجاز میداند و بار نقاش اراده و اختیا ار انساان
تأکید دارد .

واژگان کلیدی :هدایت ،ضاللت ،اختیار ،جبر ،طباطبایی ،فخر رازی ،زمخشری.

)نویسندۀ مسئول( E-mail: karbalaeipazooki@atu.ac.ir
E-mail: zinat.noroozi@yahoo.com





330

هدایت و ضاللت قرآنی و رابطة آن با اختیار انسان از منظر / ...علی کربالئی پازوکی و...

مقدّمه
نقش انسااان و افعااال اختیا اری او در هاادایت و ضاااللت و ارتباااط آن بااا ارادة الها ی از
مسائل مهمی است که از گذشته تاکنون در کااانون گفتوگوهااای علما ی و ما ذهبی بااوده
است و در این خصوص ،اندیشمندان فرقااههای مختلااف اسااالمی دیا دگاههای متفاااوتی را
بیان کردهاند .علت اختالف دیدگاهها نیا ز تعبیرهااای متفاااوت قاارآن در مااورد ایا ن مساائله
است .قرآن در بسیاری از آیا ات ،هاادایت و ضاااللت را بااه خداونااد نساابت میدهااد و در
بعضا ی از آیا ات باار نقااش اراده و اختیا ار انسااان در هاادایت وضاااللت تأکیا د دارد .ایا ن
تعبیرهای متفاوت قرآنی سبب شکلگیری نگرشهای مختلااف تفسا یری،کالمی و فلسا فی
در مورد هدایت و ضاللت انسان شده است ،بهگونهای که مفسرین بزرگ اسالمی در این
مسئله ،دیدگاههای متفاوتی را بیان کردهاند.
با توجه به تفسیرهای افراطی وتفریطی از مساائلة هاادایت و ضاااللت قرآنا ی ،در شااکل
نگرشهای جبرگرایانه و تفویضی کااه خسااارات فکااری ،فرهنگا ی و اجتما اعی را متوجااه
مسلمانان کرده است ،ضروری مینماید با تحلیل و بررسی آرای مفسران بزرگ اسااالمی،
حقیقت هدایت و ضاللت قرآنی تبیین گردد تا از پارهای سوءبرداشتها جلااوگیری شااود.
در این پژوهش به بررسی تطبیقی آرای سه تاان از مفساارین اسااالمی کااه هرکاادام نمایناادة
یک جریان مهمّ فکری در دنیای اسالم هستند ،یعنا ی علّامااه طباطبااایی درتفسا یر المای زان و
فخررازی در تفسیر مفاتیحالغیا ب و زمخشااری در تفسا یر کشاااف میپااردازیم .اگرچا ه در
موضوع هدایت و ضاللت الهی و رابطة آن با اختیار انسااان مقاااالتی نگاشااته شااده اساات و

نزدیکترین آنها بااه ایا ن موضااوع ،مقالا ة انتساااب هاادایت و اضااالل با ه خاادا در قاارآن از
دیدگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی اثر محمد شعبانپور و طیبه یزدانمدد در مجلة اندیشا ة
علّامه طباطبایی ،شمارة  ،3سال  ۱3۹۴است ،امااا ایا ن تحقای ق از منظااری تحلیلا ی و نقادانااه،
افزون بر دو مفسر فو  ،به بررسی دیدگاه زمخشری در تفسیر کشاف نیز پرداخته است.
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در این مقاله ،بعد از مفهومشناسی و بررسی آیات هدایت و ضاللت از منظاار مفساارین،
به تحلیل و نقد این دیدگاهها میپردازیم.

مفهومشناسی
واژة هدایت در لغت از ریش «هدأ» بااهمعنای سااکون و آرامااش  ،باادون ساار و صاادا و
حرکت (فراهیدی ،. ۱۴0۹ ،ج )7۹ :۴و نیز بهمعنای توقف از حرکت ،سکونت و خااواب
در شب است (ابنمنظور ،. ۱۴۱۴ ،ج )۱۸0 :۱و «اهتا داء» بااهمعنای هاادایت یا افتن و قبااول
هدایت است (قرشی۱37۸ ،ش ،.ج)۱۴۵ :7؛ هاادایت در اصااطال  ،عبااارت از نشااان دادن
هدف و راهنمایی افراد است (طباطبایی۱37۴ ،ش ،.ج .)۵۶ :۱در برخی از موارد ،مقصا ود
از هدایت ،پایا داری و اسااتوار ماناادن در مسا یر و راه اساات (طبرسا ی ،۱372،ج  )2۶۵ :۸و
بهمعنای ارشاد و راهنمایی از روی لطف و خیرخواهی و ضدّ اضالل است (مهنا،. ۱۴۱3 ،
ج ۶7۵ :2؛ ابنفارس ،. ۱۴0۴ ،ج ۴2 :۶؛ راغب۸3۵ ،. ۱۴۱2 ،؛ فای ومی.)۶3۶ :. ۱۴۱2 ،
بنابراین ،هدایت ،شناختن درست و صحیح هاادف وانتخاااب راه صااحیح باارای رسا یدن بااه
هدف و پایداری در مسیر است که درعامترین معنای خود ،شامل همة مخلوقااات خداونا د
ن
میشااود (طباطبااایی۱37۴ ،ش ،.ج  .)2۹ :۱قاارآن نیا ز در ایا ن مااورد میفرمایا د﴿ :فَمَ ـ ِ
اهْتَدی فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ﴾(یا ونس( ،)۱0۸ /پااس کسا ی کااه هاادایت شااود ،بااه سااود
خویش هدایت یابد و کسی که گمراه شود ،به زیا ان خااویش گمااراه گااردد) .هاادایت در
مورد انسانها به دو مفهوم بهکار رفته است :هدایت عامّه که شامل هما ة انسااانها میشااود،
خواه مؤمن باشد خواه کافر؛ و آن نشان دادن راه خیر و سعادت در پیمودن مسا یر زناادگی
انسان برای همه است؛ ولی هدایت خاصّه ،مخااتص بااه مؤمنااان و تأمینکنان ده راه کمااال و
سعادت اخروی است (طباطبایی۱37۴ ،ش ،.ج .)2۶ :۱
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واژة ضاللت بهمعنی انحراف از حق و ضدّ هدایت و ارشاد اساات (راغااب  ،. ۱۴۱2ج
۴۶0 :2؛ زبیا دی ،. ۱۴۱۴ ،ج ،۴20 :۱۵ابنمنظااور ،. ۱۴۱۴ ،ج )3۹0 :۱۱و در اصااطال ،
انحااراف از راه حااق و هاار چیا زی را کااه بااا هاادایت مقابلااه داشااته باشااد ،ضاااللت گوینااد
(جاااوهری۱37۶ ،ش ،.ج۱7۴۹ :۵؛ زبیااا دی ،. ۱۴۱۴ ،ج)۴2۱ :۱۵؛ چنانکاااه خداوناااد
میفرماید﴿ :إِنِّی أَراکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَالل مُبِین﴾ (انعام( )7۴ /من تو و قومت را در
انحراف و گمراهی آشکار میبینم).
واژة اختیار در لغت ،مصدر باب افتعال و از مادة «خیر» است و بهمعنای گرایش و میل،
انتخاب و برگزیدن بهترین چیز وترجیح یکی از دو امر بردیگری است و در مقابلِ مجبااور
قرار دارد؛ و بالجمله ،مختار به کسی گویند که از روی علاام ،مای ل و ارادة جااازم ،فعلا ی را
انجام میدهد و یا ترک میکند وکسی او را بر انجام و یا ترک آن وادار نمیکند (ر.ک؛
بنیاد پژوهشهای اسااالمی ،. ۱۴۱۵ ،ج)۱۱ :۱؛ خیرخواسااتن  ،طلااب خیرکااردن و انجااام
خیر و دربارة چیزی که انسااان آن را خیا ر میبینااد و خیا ر میدانااد گفتااه میشااود هرچنااد
درواقع ،خیر نباشد (راغب ،. ۱۴۱2 ،ج)۶۴۴ :۱؛ و در عرفِ متکلمان و فالساافه ،در براباار
جبر قرار میگیرد که در این صورت بهمعنای انتخاب یک چیز از میان دو یا چنااد چای ز بااا
اراده و آزادی انسانی است (ابنسینا ،. ۱۴۱3 ،ج .)۴۴0 :2
واژة جبر در لغت بهمعنای اصال چیزی بهنوعی از قهر و غلبه و بستن و جبااران کااردن
در مقابل شکستن است (قرشی۱37۸ ،ش ،.ج .)3 :2گاااهی جباار  ،فقااط در اصااال بااهکار
میرود ،مانند «یا جابر کل کسیر» (ای اصال گر هر شکسته)؛ و گاهی فقط در قهاار بااهکار
میرود ،مانند «ال جبر و ال تفویض» (نه جبر و نه قهر مطلق در اَعمال بشر درست است و نه
واگذاری مطلق عمل به آنها) (راغب ،. ۱۴۱2 ،ج )37۴:۱؛ و دراصااطال  ،یعان ی رفتااار و
کارهایی که براساس اختیار انسان نیست و هر چااه از او ساار میزنااد باادون قاادرت و اراده
است ،بهگونهای که نمیتواند به ترک آن اقدام کنا د (ر.ک؛ بنای اد پژوهشهااای اسااالمی،
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 ،. ۱۴۱۵ج۹3 :۱ا  )۹۴و اجبار در اصل ،آن است که کسی را بر کاااری مجبااور کننااد؛ و
در مورد انسان به کسی گویند که نقااص خااود را بااا ادّعااای برتااری و دروغا ین ،اصااال و
جبران میکند و این در انسان فقط بهطور ذمّ گفته میشود؛ و به کسی که بر دیگااری قهاار
ت عَلَیْهِمْ بِجَبَّـار﴾( /
میکند ،جبّار گویند (قرشی۱37۸ ،ش ،.ج )3 :2مثلآیا ة ﴿وَ مَا أَنْ َ
.)۴۵

روش و معرفی تفاسیر
تفسیر المیزان ،برجستهترین و جامعترین تألیف تفسیری جهااان تشا ّیع در عصاار حاضاار
است که از نظر سبک نگارش نیا ز در میا ان شا یعه و سا ّنی ،تفسا یری برتاار بهشاامار میآیا د
(مطهری۱3۸۹ ،ش .)۸۹ :.این اثر ارزشمند در اوج تحوّالت تفسا یرنگاری قاارن چهاااردهم
هجری ،به رشتة تألیف درآمد و پدیدآورندهاش از چنین فضااایی مات أثر بااود؛ امااا هیچگاااه
همچون برخی از مفسّرانِ معاصر ،مرعوب و مجذوب چنا ین دگرگونیهااایی قاارار نگرفتااه
است (مهدویراد ،بی تا ،ج .)۱32 :۸علّامه در تألیف المیزان ،بااه مان ابع و مراجااع متعااددی
مراجعه کرده و با شیوة نقد ،تحلیل و ارزیابی ،مطالب درست و نادرست را از هم تفکای ک
کرده است و در قالب بحثهای مستقلی ،با تکیه بر قرآن کریم ،بااه تبیااین آیا ات و تفسا یر
ظاهر قرآن کریم و گشودن ابهامهااا و پیچیا دگیهای آیا هها پرداختااه اساات .دلای ل عماادة
شهرت المیزان در این است که تفسیر مزبور ،حاوی جوانب مختلااف اساات .در حااالی کااه
در تفاسیر دیگر از دیدگاه خاص یا جنبهای کالمی و احیاناً از زاویة فلسفی و گرایشهااای
عرفانی ،آیات تفسیر شدهاند .همچنا ین ،در ایا ن تفسا یر از علااومی گوناااگون چااون کااالم،
فلسفه ،اصول ،فقه ،ادبیات ،روایت و عرفان بهره جسته است (محفوظی۱3۹۱ ،ش.):۱۹ :.
تفسیر کشاف در زمرة تفاسیر اجتهادی و بر دو پایة احتجاج و استنباط استوار اساات و

از بالغت و زیباییهای لفظی و معنایی قرآن بهره باارده اساات و بااه هما ین ساابب ،کشاااف
رویکااردی زیباشناسااانه دارد (معرفاات۱3۸۸ ،ش ،.ج)30۸ :2؛ از سااوی دیگاار ،بااه جهاات
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اتصاف زمخشری به مذهب اعتزال و در مواردی تمایل وی بااه مباحااث کالما ی ،بااا حربا ة
عقالنیت و اجتهاد ،ضمن طعن و طاارد مخالفااان ،بااه قصااور تفاسا یر و اساارائیلیات مفسااران
میپردازد ،تفسیرش رویکردی عقالنا ی دارد (انصاااری۱3۸۹ ،ش۱0 :.ا  ،).۱۴و بااه جهاات
تمایل و تعصب زمخشری در مذهب اعتزال ،از گذشته ،محلّ اعتراض و اِشکال بسیاری از
ائمة اشعری قرار داشته است .کشاف از تفاسیر ماات ّقن و مااورد اعتماااد در مجااامع شا یعی و
اهل تسنن است و همواره مورد توجه و استقبال بوده است (خرمشاهی ،بیتا ،ش .)۱۶ :37
تفسیر کبیر (مفاتیحالغیب) از جمله تفاسیر عقالنا ی اساات کااه بااا رویکااردی کالما ی و
ضمن گرایش به اصول عقاید اشعری ،در ردّ نظرات ائما ة معتزلا ی و کرّامای ه نگاشااته شااده
است .تفصیل کمنظیر و استطراد آرای مفسران و متکلمان ،در کنار دقت نظر در مباحث و
بهکارگیری براهین عقلی ،از ویژگیهای بارز این تفسا یر اساات .در مجمااوع ،ایا ن کتاااب
گرایش کمتری به نقل حاادیث دارد و غالااب مباحااث تفسا یری ،صاابغة کالما ی و عقالنا ی
مییابد تا جایی که متن کتاب به شیوة «تفسیر بااه رأی» نزدیااک میشااود .تفسا یر کبای ر بااه
جهت انصاف علمی و دقت مضامین ،در طول تاریخ ،همواره محلّ استفاده و منبع مراجعا ة
مفسااران و دانشاامندان فااریقین شاا یعه و ساانی و دیگاار مااذاهب اسااالمی بااوده اساات
(ذهبی ،. ۱۴07،ج ۱:2۹۴؛ رازی۱3۹۴ ،ش ،.ج ۶۴ :۱ا .)۶۶

رابطة هدایت و ضاللت با اختیار انسان در قرآن
با بررسی آیات قرآن درمییابیم که بیش از  ۵0آیه در مورد هدایت الهی ،با یش از 23
آیه دربارة ضاللت انسان و بیش از ۱3آیه به اختیا ار انسااان مربااوط اساات کااه در اینجااا بااه

بررسا ی بعضا ی از ایا ن آیا ات ،در تفسا یر المیا زان علّامااه طباطبااایی ،تفسا یر مفاتیحالغیا ب
فخررازی و تفسیر کشاف زمخشری ،میپردازیم .ذکر این نکته الزم است که این آیات
به دو دستة کلی قابل تقسیم است:
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 .۱آیات هدایت و ضاللت ،براساس مشیت الهی
ن یَشاءُ
ن لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ مَ ْ
ن رَسُول أِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ َ
الااف) ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِ ْ
ن یَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم﴾(ابراهیم.)۴/
وَ یَهْدِی مَ ْ
ن
ب) ﴿إِنَّ اللَّهَ ال یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَالً ما بَعُوضَةً فَما فوقهـا فَأَمَّـا الَّـذِی َ
ن کَفَرُوا فَیَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّـهُ
ن رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِی َ
آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِ ْ
بِهذا مَثَالً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِقِین﴾ (بقره.)2۶/

ت فِی اَلحَیوة اَلدُّنیا وَ فِی اآلخِررةِ
ن آمَنُوا بِالقَولِ اَلثّابِ ِ
ت اَهللُ اَلَّذی َ
ج)«﴿یُثَبِّ ُ
ن وَ َفعَلُ اللّهُ مَا یَشآءُ﴾ (ابراهیم.)27/
وَ یُضِّلُ اهللُ الظّالمِی َ
ن الظُّلُمَاتِ إِلَی
ن اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّ ِ
د﴿یَهْدِی بِهِ اللّهُ مَ ِ
النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاط مُّسْتَقِیم﴾(مائده.)۱۶/
.1آیات مربوط به نقش اختیار انسان در هدایت و ضاللت
.2الف) ﴿ إِنّا هَدَینا ُه السَّبیلَ إِمّا شاکراً وَ إِمّا کَفورًا﴾ (دهر.)3 /
ب) ﴿ ...فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ( ﴾...کهف.)2۹ /
ت أَیْدِی النَّاسِ( ﴾..روم. )۴۱ /
ج)﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَ ْ
ن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ إِلَـ ی
ن آمَنُوا عَلَیکُمْ أَنْفُسَکُمْ ال یَضُرُّکُمْ مَ ْ
د) ﴿یا أَیهَا الَّذِی َ
اهللِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا فَینَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة مائده.)۱0۵ /

بررسی آیات از دیدگاه علّامه طباطبایی ،فخر رازی و زمخشری
الف) آیات دال بر هدایت و ضاللت براساس مشیت الهی
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آیة اول
ن یَشـاءُ وَ
ن لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّـهُ مَـ ْ
ن رَسُول إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ َ
﴿وَ مَا أَرْسَلْنا مِ ْ
ن یَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ﴾ (ابراهیم.)۴ /
یَهْدِی مَ ْ
«هیچ پیغمبری را جز به زبان مردمش نفرستادیم تا (احکام را) برای آنااان بای ان کنااد ،و
خدا هر که را بخواهد گمراه ،و هر کااه را بخواهااد هاادایت مینمایا د و او عزیا ز و حکا یم
است».
علّامه طباطبایی در المیزان مینویسد :هاادایت و ضاااللت ،تنهااا بااه دسا ت خداساات و
هیچیک از آندو بدون مش ّیت خدای سبحان ،تحقق نمیپذیرد .چیزی کااه هساات اینکااه
خدای تعالی به ما خبر داده است که مش ّیتش گاازاف و نااامنظم نیساات ،بلکااه دارای نظما ی
ثابت است که هرکسی پیرو حق باشد و با آن عناااد نااورزد ،خداونااد هاادایتش میکنااد؛ و
هرکسی او را انکار کرده و از هوای خود پیروی کنااد ،خداونااد گمااراهش میکنااد؛ پااس
گمراهکردن خدا ،از باب مجازات و کیفر ،و به دنبال کارهای خالفی است کااه آدما ی بااه
اختیار خود انجام داده باشااد ،نااه ابتاادایی و بیحساااب (طباطبااایی۱3۶0 ،ش ،.ج .)۱۶ :۱2
ایشان علت عدم توفیق ایمان بعضی از مردم را تکذیب آیات خداوند دانسته اساات کااه در
این آیات صراحتاً بدان اشاره شده است .از نظاار ایشااان ،آیا ات مربااوط بااه «مشا ّیت» ،بای ان
میدارد که ارادة خداوند نهتنها بااه ایمااان اجباااری مااردم تعلااق نگرفتااه اساات؛ بلکااه حات ی
خداوند به پیامبر(ص) میفرماید کااه شا ما نیا ز نبایا د چنا ین چای زی را انتظااار داشااته باشا ید و
همچنین نمیتوانی مردم را مجبور به ایمان کنی؛ زیرا خواست خدا این است کااه مااردم بااا
ت
حسن اختیار خویش ایمان آورند (طباطبایی۱37۸ ،ش ،.ج  ،)۱20 :۱0و عبااارت ﴿أَفَأَنـ َ
ن﴾ (یونس )۹۹ /آیا تو مااردم را مجبااور میکان ی کااه
تُکْرِ ُه النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا ْمُؤْمِنِی َ

پژوهشنامة کالم تطبیقی شیعه؛ سال  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1398

337

ایمان بیاورند» را که بهصورت استفهام انکاری و خطاب به پای امبر (ص) اساات ،دلیلا ی باارای
اثبات دیدگاه خویش (اختیاری بودن ایمان) دانسته (همان)۱2۱ :
فخااررازی ،کااه اشاا عریمذهب اساات ،میگویاا د :ضاااللت و هاادایت در ایاا ن آیاا ه
(ابراهیم )۴/به خداوند اسناد داده شده است و خداوند انسان را هدایت یا گمراه میکنااد و
انسان در این زمینه نقشی ندارد .وی میگوید :خداوند ابتدا همة مردم را بهوسا یلة پای امبران
دعاااوت مینمایاا د و ساااپس ایماااان یاا ا کفااار را خاااودش در وجاااود افاااراد میآفریناااد
(فخررازی ،. ۱۴20،ج)27 :20؛ رازی بیان میکند :معتزله میگویند :امکان ناادارد ایا ن
آیه را به ظاهرش معنا نمود و باید آن را به تأویل برد؛ چرا که ابتاادای آیا ه میفرمایا د« :مااا
رسوالنی را فرستادیم که سبب حصول ایمان برای مکلفین شود ،پس خلااق اضااالل وکفاار
در وجود انسان با ارسال رُسُل تنافی دارد و دعااوت ایشااان لغااو و بیهااوده خواهااد شااد .در
ثانی ،اگر کفر و اضالل به مش ّیت الهی در وجود انسان خلااق شااده باشااد ،باار خاادا واجااب
میشود که راضی به واجبات شود و مکلف هم راضی به قضای الهی باشد ،که این مساائله
هم عاقالنه نیست .اشکال دیگاار آن اساات کااه ایا ن مشا ّیت الها ی بااا آیا ة  ۱سااورة ابااراهیم
ن الظُّلُمـاتِ إِلَـ ی النُّـورِ﴾ ،کااه داللاات باار
﴿کِتابٌ أَنْزَلْنا ُه إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِ َ
مذهب عدل دارد ،و همچنین ،با «الْعَزِیزُ الْحَکِیم»،که در انتهای آیه آمده است ،سااازگاری
ندارد؛ زیرا خلق کفر در وجود انسان ،از حکیم ،قبا یح اساات (فخاار رازی ،. ۱۴20 ،ج:۱۹
 ۶2ا  .)۶3بههر حال ،اشاعره خالق تمام افعال را خدا میدانند و میگویند زمااانی کااه بنااده
ن اهللَ
کاری را اراده میکند ،خداونااد آن را خلااق مینمایا د .رازی در تبیااین آیا ة ﴿وَلکِـ َّ
یَفعَلُ مَا یُرِیدُ﴾ (بقره )2۵3/میگوید :خداوند هرکس را کااه خواهااد ،توفای ق میدهااد و
هرکس را که بخواهد ،رها میسازد .هیچ اعتراضی بر او در کااارش نیساات و یا اران مااا بااه
این آیه استدالل کردهاند که «خداوند فقط آفرینندة ایمان مؤمنان است» و ازآنجا کااه ایا ن
آیه داللت بر این دارد که او هر کاری را که بخواهد انجام میدهد ،پااس اگاار ایمااان را از
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کفار میخواست ،ایمان را در آنان ایجاد میکاارد و آنااان مااؤمن میشاادند و چااون چان ین
نبوده ،داللت دارد بر اینکه خداوند ،ایمان را از آنان نمیخواهد .پس ایا ن آیا ه باار مساائلة
خلق اعمال و نیز ارادة کائنات داللت دارد (فخررازی ،. ۱۴20 ،ج .)22۱ :۶
زمخشری در ذیل آیة مذکور نظری برخالف نظر فخر دارد و میگوید :خداوند کسی
را گمراه نمیکند؛ بلکه به گمراهی او علم دارد که هرگز ایمان نمیآورد؛ وکسا ی را هاام
هدایت نمیکند؛ مگر علم به هدایت او دارد که او مؤمن است .بنابراین اینگونه آیات را
باید بهتأویل برد ،پس مراد از ضاللت الهی را تخلیه و منع از الطاف الهی میداند و مراد از
هدایت الهی را توفیق ولطف الهی بیان میکنااد کااه کنایا ه از کفاار و ایمااان اساات و اسااناد
اضالل به خداوند را نمیپذیرد ( ،. ۱۴07ج .)۵3۹ :2
باید به این مسئله توجه داشت که خداوند فطرت و عقل را آفریده ،پیامبران را فرستاده
و زمینة هدایت را فراهم میکنااد؛ امااا ضاااللت بااه او نساابت داده نشااده اساات؛ زیا را خااودِ
شخص است که با استفاده نکردن از فرصتهای فراهمشده به گمراها ی کشا یده میشااود.
استاد جوادی آملی در اینباره مینویسد ...« :هر گونه حرکت در محدودة طبیعت همراه با
هدایت بوده و از راه خاص به هدف مخصوص رهبری خواهد شد و ها یچ موجا ود طبیعا ی
ایستا و جامد نبوده و هیچ حرکتی نیا ز باادون هاادف نخواهااد بااود»؛ و در ادامااه میگویا د:
اینکه زمخشری گفت اضالل به خدا اسناد داده نشده اینچنین نیست ،بلکه اضالل به خدا
فراوان اسناد داده شده است؛ منتها اضالل خدا اضالل کیفری اساات؛ اما ا تکااریم و تجلای ل
خداوند دو قسم است :نخست ،تکریم ابتدایی که عمومی است؛ و دیگاار ،تکااریم پاداشا ی
که برای خواص است .خداوند تعالی ،هم هدایت و هم اضالل را به خود اسناد داده است،
ال
ضالُّ بِاهِ إِ َّ
ولی در موقع هدایت فرمود« :هُدًی لِلنّاسِ»؛ ودر موقااع اضااالل فرمااود« :وَ مَا ا یُ ِ
الْفاسِقینَ» ،واگر خداوند شخصی را گمراه کرده ،برای این است که ظالم است و بااه سااوء
اختیار خود راه باطل را طی کرده؛درِ توبه هم به روی او باز بود؛ اما توبه نکاارد وکافرشااد.
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پس هاادایت و اضااالل بااه خداونااد اسااناد داده شااده ،امااا نااه آنطااوری کااه فخااررازی و
زمخشری و سایر متفکران اهل تسنن میپندارند؛ بلکه هاادایت خداونااد ایجااابی و بااا قاارار
دادن فطرت و عقل در وجود انسان ،و نیز ارسال رسوالن و فراهمکردن زمینهها و با توفای ق
الهی است؛ اما اضالل ،سلبی و از باب مجاز است؛ یعنی بهخاطر کارهااای خااالف بنااده ،او
را به حال خود رها میکند (جوادی آملی۱3۸۹ ،ش.)22 :.

آیة دوم
ن آمَنُـوا
﴿إِنَّ اللَّهَ ال یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَالً ما بَعُوضَةً فَمَا فوقها فَأَمَّا الَّـذِی َ
ن کَفَرُوا فَیَقُولُونَ ماذا أَرادَ اللَّـهُ بِهـ ذا
ن رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِی َ
فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِ ْ
ن﴾ (بقره)2۶ /
مَثَالً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفَاسِقِی َ
«خدا را شرم و باکی نیست که به پشه و کوچکتر از آن مَ َثل زند .پس آنان که ایمااان
آوردهاند میدانند که آن مَ َثل ،درست و از جانب پروردگارشااان اساات .و کا افران گوینااد
که هدف خدا از این مَ َثل ،چه بااوده اساات ،گمااراه میکنااد بسا یاری را و هاادایت میکنااد
بهوسیلة آن گروهی را و گمراه نمیکند مگر فاسقان را».
علّامه طباطبایی میگوید :این آیه شهادت میدهد که یک مرحله از ضاللت و کااوری
بهدنبال کارهای زشت و بهعنوان مجازات ،در انسان گنهکار پیدا میشود و ایا ن غای ر از آن
ضاللت و کوری اولی است که فرد گنهکار را به گناه واداشته؛ چون در آیا ة مااورد بحااث
ن﴾ ،اضالل را اثر و دنبالا ة فسااق معرفا ی کاارده ،نااه
میفرماید ََ﴿ :مَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِی َ
جلوتر از فسق ،معلوم میشود این مرحله از ضاللت غیر از آن مرحلهای اساات کااه قباال از
فسق بوده ،و فاسق را به فسق میکشاااند (طباطبااایی۱3۶0 ،ش ،.ج  ،)۱:۹۱و میگویا د کااه
کلمة «فسق» از الفاظی است که قبل از آماادن قاارآن معنا ای امااروز آن را نداشاات و قاارآن
ن بَعْدِ مِیثاقِهِ﴾عهدشکنان بعد
ن یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِ ْ
کلمة فاسقین را بنابر جملة ﴿اَلَّذِی َ
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ال
از پیمان بستن تعبیر نموده است ،معلوم میشود که نقضِ عهااد وقات ی تصااور دارد کااه قااب ً
بسته و محکم شده باشد ،به همین مناسبت در آخر آیه ،فاسقین را به خاسرین و زیانکاااران
توصیف فرمود؛ و معلوم است که مفهوم خسران و زیانکاری وقات ی در چای زی تصا ور دارد
که آدمی ،بهوجهی ،مالک آن باشد .بنابراین ،نبایا د تصااور شااود ایا ن صاافاتی کااه خاادای
سبحان در کتابش برای سعدا و یا اشقیا و ...و صفاتی برای ظالمین ،فاسقین و ضالین اثبااات
میکند ،صرفِ عبارتپردازی است؛ بلکه اینها ،اوصافی هسااتند کااه از حقااایقی روحا ی و
مقاماتی معنوی حکایت دارند که یا در راه سعادت آدمی قرار دارند و یا در راه شااقاوت و
بدبختی او؛ و هریک از آنها مبدأ آثاری مخصوص بهخود و منشأ احکامی خاااص و معا ّین
هستند (همان.)۹3 :
فخررازی میگوید :منظااور از ﴿یُضِلُّ بِـهِ کَثِیـ راً وَ یَهْـدِی بِـهِ کَثِیـ راً﴾هاادایت و
ضاللت ،مثل اصلی است که به آن رجوع میشود ،به ایا ن صااورت کااه خداونااد انسااان را
گمراه میکند ،اما نه آنطور که یک بار موجب گمراهی او شود و بار دیگاار خااود انسااان
بهتنهایی گمراه شود؛ که بنابر تقدیر اول ،گمراهی و ضاللت ،اضالل از دین است که این،
در مورد خداوند قبیح است؛ چرا که این اضاللی است که خداوند بااه ابلا یس و بااه فرعااون
َضـلَّ فِرْعَـوْنُ
ن﴾ (قصااص﴿)۱۵ /أ َ
نسبت داده است و میفرماید﴿ :إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِـ ی ٌ
قَوْمَهُ وَ مَا هَدی﴾(طااه ،)7۹ /و بنااابر تقاادیر دوم ،اضااالل از بهشاات اساات (فخاار رازی،
 ،. ۱۴20ج .)3۶۶ :2
زمخشری نیز بر طبق مسلک اعتزالی خود ،هدایت و ضاللت را به خدا اسناد نمیدهد؛
بلکه به علم و جهل اسناد میدهد و میگوید :ایا ن آیا ه در مااورد دو فرقا ة عااالِم و جاهاال
است .وجااود علاام در انسااان موجااب ها دایتی اساات کا ه نااوری باار نااور وجااودی مااؤمنین
میافزاید ،و جهل نیز موجب ضاللت انسان میشود ،ضاللتی بر ضاللت این انسااان جاهاال
ال در ظلمات جهاال و گمراها ی فروخواهااد رفاات .ذکاار ایا ن
افزوده شده بهطوری که کام ً
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مطلب الزم است که هر دو گروه (عالم و جاهل) م ّتصف به صاافت «کثاارت» شاادهاند،که
این مسئله به این مطلب برمیگردد که اهاال هاادایت ،کثاارت در وجااود خودشااان اساات و
اسناد اضالل به خداوند تبارک و تعالی اسناد فعل بهسبب آن است نه اسناد حقیقی؛ و آیا ة
ن﴾ بیانگر چگونگی دخالت خدای تعالی در اَعمال بناادگان و
﴿وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِی َ
نتایج اَعمال آنان است ( ،. ۱۴07ج.)۱۱۸ :۱

آیة سوم
ت فِی اَلحَیر وة اَلـدُّنیا وَ فِـ ی اآلخِررةِ وَ
ن آمَنُوا بِالقَولِ اَلثّابِ ِ
ت اَهللُ الَّذِی َ
﴿یُثَبِّ ُ
ن وَ یَفعَلُ اللّهُ مَا یَشآءُ﴾ (ابراهیم.)27 /
یُضِّلُ اهللُ الظّالمِی َ
خدا کسانی را که ایمان آوردهاند بهخاطر گفتار و اعتقاااد ثابتشااان ثابتقاادم ما یدارد،
هم در زندگی دنیا و هاام در جهااان دیگاار و سااتمگران را گمااراه میکنااد و خاادا هاار چااه
بخواهد ،میکند.
علّامه طباطبایی در ذیل آیة فو میگویند فر میان «هدایت» و «ضاللت» این است
که هدایت ابتدا و آغازش از ناحیة خداست ،و نتیجهاش هدایت شدن است؛ اما ضاللت
ابتدایش از خودِ بنده است ،و خداوند بهخاطر سوءاختیار بنده او را با ضاللت بیشتری
کیفر میدهد و بر ضاللتش میافزاید .هدایت فقط از خدای سبحان است و غیر او کسی
در آن دخالت ندارد (طباطبایی۱3۶0 ،ش ،.ج۵۱ :۱2ا  )۵۴خداوند ،بشر را بر فطرت
توحید آفریده است؛ فطرتی سالم ،که مسئلة معرفت ربوبیت و خوبی تقوا و بدی کارهای
زشت را در آن به امانت گذارده و هدایت ابتدایش از خداست ،آنگاه این فطرت را
بهوسیلة دعوتهای دینی ،انبیا و رسل تأیید فرموده است .پس اگر انسانها براساس همین
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فطرت سالم زندگی کنند ،مشتا معرفت پروردگار و عمل صالح میشوند و از فسق و
فجور نفرت میورزند و خداوند هدایتشان میکند ،و اگر انسان از راه فطرت منحرف
شود و با انتخاب ب ِد خود و بهخاطر نشناختن مقام پروردگار و پیروی از هوای نفس ...از
حق دورگردد ،خودش موجب گمراهی خویش است و تا اینجا گمراهیاش به خدای
تعالی مربوط نیست ،چون لطف و رحمت پروردگار مانع از این است که کسی را از ابتدا
گمراه کند؛ و لیکن در صورتی که بنده با آگاهی و توجه بر انحراف خود پافشاری کند،
خدای تعالی بهعنوان مجازات ،رحمت خود را از او قطع و توفیق را از او سلب نموده،
ضاللتش را حتمی میکند؛ پس اضالل و گمراهکردن خدا به کسانی مربوط میشود ،که
خود آنها راه انحراف را ،با توجه و آگاهی ،پیش بگیرند (ر.ک.؛ همان).
فخر رازی در تفسیر خااود مینویسااد :خداوندکسااانی را کااه ایمااان آوردهانااد بااهخاطر
گفتار و اعتقاد ثابتشان ،هم در زندگی دنیا ا و ها م در جهااان دیگاار ،ثاباات قاادم ما یدارد و
ستمگران را گمراه میکند و خدا هر چه بخواهد ،میکند و هرکس را که بخواهد ،توفای ق
میدهد و هرکس را که بخواهد ،رها میسااازد .ها یچ اعتراضا ی باار او در کااارش نیساات و
یاران ما به این آیه استدالل کردهاند که « فقااط خداونااد آفرینناادة ایمااان مؤمنااان اساات» و
ازآنجاکه این آیه بر این داللت دارد که او هر کاری را که بخواهااد انجااام میدهااد ،پااس
اگر ایمان را از کفار میخواست ،ایمان را در آنان ایجاد میکرد و آنان مؤمن میشاادند و
چون چنین نبوده ،داللاات دارد باار اینکااه خداونااد ،ایمااان را از آنااان نمیخواهااد (رازی،
 ،. ۱۴20ج:)22۱ :۶
ن» مربوط به کسانی است کااه
زمخشری در کشاف مینویسد :جملة «یُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِی َ
در دینشان به حجتی تمسک نکرده و همچون مشرکین که از پدرانشااان تقلای د میکردنااد،
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ایشان نیز از بزرگان قوم خود پیروی میکنند؛ و جملة «یَ ْفعَلُ اللَّهُ ما یَشااا ُء»؛ یعان ی خداونااد
هر آنچه را که موجب حکمتش است ،از ثابتقدم نمودن ما ؤمنین و تأییدشااان تااا اضااالل
ظالمین و خواریشان ،انجام میدهد ،چرا که مش ّیت الهی تااابع حکمااتش اساات .بنااابراین،
افراد خودشان در هدایت و ضاللتشان مؤثر هستند و کسانی نیز که گمراه میشوند ،باادون
دلیل و با تقلید کورکورانه ،راه اشتباه را انتخاب میکنند (زمخشری ،. ۱۴07،ج .)۵۵۴ :2

آیة چهارم
ن الظُّلُمَاتِ إِلَی
ن اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّ ِ
﴿ََهْدِی بِهِ اللّهُ مَ ِ
النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاط مُّسْتَقِیم﴾(مائده.)۱۶ /
خداوندبهوسیلة نور نبوت و کتاب ،پیروانی که خوشنودی خاادا را طلااب میکننااد ،بااه
طُرُ سالمت هدایت میکند و آنان را به اذن خود از ظلمتها بهسوی نور خارج میسازد
و بهسوی صراط مستقیم هدایت میکند.
علّامه طباطبایی میگوید :خداونااد در ایا ن آیا ه شاارط کاارده فقااط کسا انی را هاادایت
میکند که خشنودی خدا را دنبااال میکننااد .معلااوم میشااود خاادای هااادی کااه هاادایتگر
اوست ،زمانی هدایت بالقوة آن شخص را به فعلیت میرساند که پیرو رضوان و خشاانودی
خداوند باشد ،پس در اینجا مراد از«هدایت» ،هدایت بهمعنای رساندن به مقصااد اساات ،نااه
هدایت بهمعنای نشان دادن راه؛ یعنی خداوند پیروان رضوان خااود را در راها ی از راههااای
سالم خود و یا در همة راههای سالم واردکند و یا شخصاای را ،کااه بااهدنبال رضااوان الها ی
است ،در بیشتر آن راهها ،یکی پس از دیگری ،وارد سازد و هر جا که «اخااراج از ظلمااات
ال بگوییم پیغمبر خدا و یا کتاب خاادا
به سوی نور» به غیر خدای تعالی نسبت داده شود ،مث ً
مردم را به اذن خدا از ظلمتهااا بااه سااوی نااور بیا رون ما یآورد ،در اینگونااه مااوارد ،اذن
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خدای تعالی بهمعنای رضای او خواهد بااود و میفهمانااد کااه ساابب حقی اق ی ایا ن هاادایت،
خدای سبحان است (طباطبایی۱3۶0 ،ش ،.ج .)2۴۴ :۵
فخر رازی میگوید :منظور از هدایت ،این است که خداوند کسی را که در طلب دین
و تبعیت از آن باشد ،به سوی قاارآن هاادایت میکنااد و بهواسااطة ایا ن طلااب و تبعای ت ،از
ظلماتِ گمراهی به سوی نورِ هدایت،که همان دین مبین اسالم است ،راهنمااایی میکنااد و
به سالمت ،او را وارد بهشت میسازد (رازی ،. ۱۴20 ،ج .)327 :۱۱
زمخشری در کشاف مینویسد :منظور از هدایت الهی در آیه ،خروج از شک و شبهه
است که این مسئلة فقط بهواسطة هدایت الهی به سوی قرآن امکانپذیر است؛ وکسی که
به قرآن ایمان آورد و از آن تبعیت نماید ،خداوند او را به بهشت ،که همانا راه سالمت و
رستگاری است ،هدایت میکند و از عذاب الهی ،که راه شقاوت است ،نجات میدهد
(زمخشری ،. ۱۴07،ج.)۶۱7 :۱
همة مفسرین فو براساس مبنای فکری خود ،هادی واقعی را خداوند و از طریق قرآن
میدانند.

ب)آیات دال بر نقش اختیار انسان در هدایت و ضاللت
آیة اول
﴿إِنَّا هَدَینا ُه السَّبیلَ = إِمَّـا َشـاکِرًا و إِمَّـا کَفُـ ورًا﴾(دهاار( )3 /مااا انسااان را راه
نمودیم ،او خود یا سپاسگزار است یا نا سپاس).
علّامه طباطبایی میگوید :سبیلی که خدا بدان هدایت کاارده ،ساابیل اختای اری اساات؛ و
شکر و کفری که مترتّب بر این هدایت است ،در جوّ اختیار انسان قرار دارد و هر فردی به
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هریک از آن دو راه کااه بخواهااد میتوانااد متصااف شااود ،و اکااراه و اجباااری در کااارش
ن
نیست؛ مثل ﴿ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَ ُه﴾(عبس )20 /و در آخر سورة دهر فرموده اسااتََ﴿ :مَـ ْ
شَاءَ اتَّخَذَ إِلَی رَبِّهِ سَبِیلًا وَ مَا تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ﴾کااه میفهمانااد آنچا ه از بنااده
وابسته به ارادة خدای تعالی است مش ّیت بنده است ،نه عمل او ،و تأثیر مش ّیت بنده در عمل
او را نفی نمیکند (طباطبایی۱3۶0 ،ش ،.ج .)۱22 :20
فخررازی سبیل را حواس ظاهری انسان میداند و میگوید :خداونااد بعااد از عقاال ،آن
را به انسان عطا نموده و انسان بهواسطة حواس و عقل ،راه هاادایت یا ا ضاااللت را انتخاااب
میکند و با کفر و شکر ،موجب هالکت یا نجااات خااویش میشااود (رازی ،. ۱۴20 ،ج
7۴۱ :30ا .)7۴3
«شااکِرًا» و«کَفااورًا» را در ایا ن آیا ه ،حااال گرفتااه اساات و بااه ایا ن
زمخشااری دو کلما ة َ
معناست که «تقدیر کردیم» و «دعوت کااردیم» و بااا ادلا ة عقاال و ساامع ،انسااان را بهسااوی
اسالم دعوت نمودیم ،یا اینکه راه شااکر و کفاار را بااه انسااان نشااان دادیا م؛ ماننااد آیا ة ﴿وَ
ن﴾ (زمخشری ،. ۱۴07،ج.)۶۶۶ :۴
هَدَیْنا ُه النَّجْدَیْ ِ
مفسرین شیعه هدایت را فعل خداوند میدانند به این معنا کااه اعطااای نعماات فطاارت و
عقل و فرستادن انبیا برای راهنمایی نوع بشاار اساات؛ امااا انسااان در انتخاااب راه خودمختااار
است؛ و اما ضاللتی که برای انسان محقق میشود ،بهخاطر انتخاب نادرساات خااود مکلااف
است و راهی که خدا بدان هدایت کرده ،راهی اختیاری است و شکر و کفری که مترتّا ب
بر این هدایت است ،در اختیار انسان قرار گرفته و هاار فا ردی بااه هریا ک از آن دو راه کااه
بخواهد میتواند متصف شود و اکراه و اجباری در کارش نیست (طباطبایی۱3۶0 ،ش ،.ج
 .)۱22 :20این آیه دلیل بر بطالن قااول مج ّبااره اساات کااه گفتنااد خاادای تعااالی کااافران را
هدایت نمیکند؛ اما در مورد تهدید کافران در آیات همین سوره فرمااود﴿ :إَِنَّـا أَعْتَـدْنَا
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ن سَالسِلَ وَ أَغْاللًا وَ سَعِیراً﴾ (دهر ،)۴ /و به مؤمنان وعده داد که ﴿إِنَّ الْـأَبْرارَ
لِلْکَافِرِی َ
ن کَأْس﴾ (دهر۵ /ا  )۶و از ذات اقدس الهی بعید است که انسان را بدون بیان
یَشْرَبُونَ مِ ْ
تکالیفش (و نشااان دادن راه) مااورد عقاااب قاارار دهااد (ابوالفتااو رازی ،. ۱۴0۸ ،ج :20
.)73
در آیاا ة  3سااورة دهاار ،فخاار رازی «ساابیل» را حااواس ظاااهری و باا اطنی میدانااد؛ و
زمخشری آن را عقل و سمع دانسته تا انسان را به سوی اسالم دعوت نماید؛ و یا اینکه راه
شکر و کفر را برای انسان آشکار کند .در حالی که آیه بیانگر جدایی کافر از شاکر اساات
و این مسئله فرع بر هدایت وضاللت است که آن نیز با خدا و اختیار انسان تحقق مییابد.

آیة دوم
﴿...فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن و َمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ( ﴾...کهف.)2۹ /
هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر ورزد.
علّامه طباطبایی سیا آیه را با وظائف رسول خاادا (ص) ماارتبط میدانااد و ایشااان را در
قبال کفر کفار نسبت به قرآن و اصرارشان بر کفاار مسا ئول نمیدانااد ،همانطورکااه ایما ان
ایشان سودی به خداوند نمیرساند ،کفرشان نیز ضرر نمیزند ،بلکه آنچه از سود و زیان و
ثواب و عذاب به دنبا ال کفاار و ایمانشااان هساات ،عایا د خودشااان میشااود .بان ابراین بایا د
هریک را میخواهند خودشان انتخاب کنند ،برای ظااالمین عااذابی چان ین و چنااان و باارای
ن
ن وَ مَ ْ
ن شَاءَ فَلْیُؤْمِ ْ
صالحین و مؤمنین پاداشی چنین و چنان آماده کردهایم .جملا ة﴿فَمَ ْ
شَاءَ فَلْیَکْفُـرْ ﴾ خطاااب بااه رسااول(ص) اساات کااه ایشااان ما أمور با ه گفااتن آن شااده اساات
(طباطبایی۱3۶0،ش ،.ج.)303 :۱3
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فخررازی فعلی را که از فاعل سر میزند ،بدون انگیزه نمیداند و بر ایا ن عقای ده اساات
که صیغة امر بر وعد و وعید داللاات دارد .و نفااع ایمااان و ضاارر کفاار ،بااه خااود فاعاال آن
بازمیگردد .درنتیجه ،اعمال انسان از روی اختیار خویش انجام میشود  ،نه اینکه او فاعاال
مختار نیست (فخر رازی ،. ۱۴20 ،ج  .)۴۵۹ :2۱اگرچه رازی در این آیه ،اختیار را باارای
انسان میپذیرد؛ اما بر مبنای اشعریبودنش ،خالق افعال را خدا؛ و انسان را کاسب میدانااد
و ثواب و عقاب نیز از کسب بنده بر او مترتّب میشود.
زمخشری در کشاف در ذیل این آیا ه آورده اساات کااه انسااان موجااودی مختااار و در
انتخاب راه نجات و راه هالکتمخیر است (زمخشااری ،. ۱۴07،ج .)7۱۹ :2معتزلااه نای ز در
مورد «جبر و اختیار» میگویند  :هرچه مد و ذم است بهخاطر فعل بنااده اساات و او فاعاال
مستقل آن است و به اختیار خود ،هر چه را بخواهد انجام میدهد .دلای ل ایشااان ایا ن اساات
که اگر اختیار نبود ،تکلیف و ارسال بیفایده بود .به عبااارت دیگاار ،ایا ن گااروه ،انسااان را
فاعل مستقل میدانند (حسنزاده آملی۱3۶۹ ،ش.)37 :.
علّامه میگوید از دیدگاه اشعری ،در افعااال انسااان فرقا ی مای ان اختای اری و اضا طراری
نیست (طباطبایی۱3۶0 ،ش ،.ج۱۴۵ :۱3ا .)۱۴7

آیة سوم
ت أَیْدِی النَّاسِ(﴾...روم.)۴۱/
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَ ْ
در صحرا و دریا ،بهخاطر کردار بد مردم ،فساد و تباهی پدید شده است.
علّامه طباطبایی ،مراد از فساد در زمین را ،مصائب و بالهایی عمومی میداند کااه یکا ی
از مناطق را گرفته و مردم را نابود میکند ،مانند زلزله ،نیاما دن باااران ،قحطا ی ،مرضهااای
مُسری ،جنگها ،غارتها ،سلب امنیت و هر بالیاای کااه نظااام آراسااته و صااالح جاااری در
عالم را برهم میزند ،چه اینکه مستند به اختیار بعضی از مردم باشد و یا نباشد؛ چون هما ة
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آنها فسادی است که در دریا و خشکی عالم پدید میآید و خوشی و طیب عیش انسااانها
را ازبین میبرد و این فساد ظاهر در زمین ،بر اثر اعمال شرکآلود و گناهااان مااردم اساات؛
زیرا که بین اعمال مردم و حوادث عالم رابطهای مسااتقیم وجااود دارد و هریا ک ،مات أثر از
صال و فساد دیگری است .این فساد در زمین ،مصائب و بالهایی عمومی است که یکا ی
از منطقهها را میگیرد و مردم را نااابود میکنااد (طباطبااایی۱3۶0 ،ش ،.ج  ۶۱ :۱۸و ج :۱۶
۱۹۵؛ مکارم شیرازی۱37۴ ،ش ،.ج  .)۴۴۴ :20صاحب مجمعالبیان در تأیای د سااخن علّامااه
میگوید :تباااهی و دگرگااونی خشااکی و دریابهساابب گناهااانی اساات کااه مااردم مرتکااب
شدهاند و مقصود ،کفر و فسق است و این بهمقتضای حکمت و عدل پروردگار است؛ چرا
که میان اعمال اختیاری انسانها و حوادث عالم رابطهای مستقیم وجود دارد کااه هریا ک،
متأثر از صال و فساد دیگری است (طبرسی۱372 ،ش ،.ج.)۱3۸ :۱۹
فخررازی شرک را سبب فساد در زما ین میدانااد و میگویا د :اگاار مااردم آن را ظاااهر
کنند ،موجب ظاهر شدن فساد در عالم خواهد شد و زمااانی کا ه شاارک بااه مرحلا ة فعلای ت
برسااد ﴿لَفَسَ ـدَتِ السَّ ـماواتُ وَ الْ ـأَرْضُ﴾ (المؤمنااون )7۱ /موجااب فساااد در زما ین و
آسمانها میشود که از اعمال بندگان ،سرچشاامه میگیا رد (رازی ،. ۱۴20 ،ج.)۱0۵ :2۵
زمخشری هم ظهور فساد در زمین و دریا را بهعلت معاصی و گناهان مردم میداند کااه باار
مبنااای فکااری خااود و بااا اسااتناد بااه ایا ن آیا ه ،اختیا اری بااودن افعااال انسااان را میپااذیرد
(زمخشری ،. ۱۴07،ج.)۴۸2 :3

نقد و بررسی دیدگاهها در خصوص هدایت وضاللت با اختیار انسان
در مورد هدایت و ضاللت قرآنی ،مفسرین فو سه دیدگاه متفاوت را ارائه نمودهاند:
علّامه طباطبااایی براساااس مبااانی کالما ی حاااکم باار فرهنااگ شا یعه و پای روی از امامااان
معصوم(ع) و استناد به روایات «امر بیناالمرین» و تفسیر قرآن به قرآن یعنی عرضة تعاادادی
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از آیات قرآن که بر نقش فعل اختیاری انسان در هدایت و ضاللت او تأکید دارد و آیا ات
بیشتری که هدایت و ضاللت انسااان را بااه اراده و مشا ّیت الها ی اسااتناد میدهااد ،بااه جمااع
معقول و منطقی بین این دو دسته از آیات پرداخته است .ایشان هدایتهای ابتاادایی را کااه
بهواسطة قرار دادن عقل و در قالب هدایت تکوینی (فطرت و الهام فحور و تقوی به نفس)
و هدایت تشریعی (انزال کتب و ارسال رسا ل) را از جانااب خاادا میدانااد .در ادامااه ،سااایر
رهیافتهای هدایتی انسان را نیز به توفیا ق و عنایا ت الها ی بای ان میکنااد .ایشااان هاادایت و
ضاللت را تنها ازجانب خدا میداند؛ ولی میگوید :خدای تعالی به ما خبر داده اساات کااه
مش ّیتاش گزاف و نامنظم و بیحساب نیست؛ بلکه مش ّیت او به فعل اختای اری انسااان تعلااق
میگیرد؛ یعنی کسی که در مسیر الهی و بهدنبال رضوان خداوند باشد ،خداوند او را بیشتر
نََهُم سُبُلَنا﴾ (عنکبااوت)۶۹ /؛ و در
ن جاهَدوا فِینَا لَنَهدِیَ َّ
هدایت میکند ﴿وَالَََّذی َ
مورد ضاللت ،خداوند اضالل ابتدایی ندارد؛ زیا را ایا ن بااا صاافات اساسا ی خداونااد چااون
حکمت ،عدالت و رحمت ناسازگار است؛ امااا خداونااد اضااالل کیفااری دارد؛ یعان ی خاادا
بندهای را که با سوء اختیا ار خااود در مسا یر باطاال قاارار گرفتااه و بااه تکااذیب آیا ات الها ی
پرداخته است ،به حال خود رها میسازد و فیض خود را از او منع میکند.
فخر رازی با توجه به مبنای کالمی اشاعره و فرهنگ جبرگرایانة حاکم باار دنای ای اهاال
س ّنت و انکار اصل علیت و معلولیت در رابطة انسان با افعااالش و پااذیرش نظریا ة کسااب و
عدم نیاز احکام و افعال الهی بر مصااالح و مفاسااد واقعا ی و قاب ول ایا ن اصاال کااه خداونااد
هرکاری کند مورد سؤال واقع نمیشود ،هدایت وضاللت انسان را مستقیماً به خاادا نساابت
میدهد و خداوند را فاعل مستقل در هدایت و ضاااللت انسااان میدانااد .اگرچااه اختای ار و
ارادة انسان در افعال را درحدود نظریة کسب میپذیرد؛ اما باااور اصاالی او ایا ن اساات کااه
خداوند خالق هدایت و ضاللت در انسان است.
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زمخشری نیز بر اساس مبنای کالمی معتزلااه و پااذیرش نظریا ة تفویض(کااه خداونااد را
ساعتساز الهوتی میدانند که عالم را خلق نموده و به حال خود رها کاارده اساات) انسااان
را فاعل مستقل در همة کارها ،از جمله هاادایت و ضاااللت ،میدانا د .از نظا ر او ،انسااان بااا
اختیارش یا راه هدایت را میرود یا ا بااه گمراها ی گاارایش پای دا میکنااد و در ایا ن زمینااه،
مستقل است .به دلیل اینکه در غیر این صورت ،ارسال رسل و انزال کتب و بعثت پیامبران،
تکالیف و مد و ذمّ افعال انسان معنای واقعی و حقیقی خود را ازدست میدهد و عبااث و
بیهوده خواهد بود .ایشان آیاتی را ،که هدایت و ضاااللت را بااه خاادا نساابت میدهان د ،بااه
تأویل میبرد و آنها را مجاز در اِسناد میداند.
از بین این سه نظریا ه در مااورد هاادایت و ضاااللت قرآنا ی ،نظریا ة علّامااه طباطبااایی در
المیزان به دالیل زیر به واقعیت نزدیکتر است:
 .۱آیات بسیاری از نص در این حقیقتاند که هدایت و ضاللت بااه دساات خداساات و
ظاهر تعدادی از آیات ،بر نقااش و تا أثیر اختیا ار و ارادة انسااان در کارهااایش داللاات دارد.
جمع معقول و منطقی ،آن است که بهگونهای نظر دهیم که افزون بر پذیرش نقااش اصاالی
برای مش ّیت الهی ،تأثیر اراده و اختیار انسان نیز در هدایت و ضاللت او نادیده گرفته نشااود
تا به هر دو دسته از آیات عمل کرده باشیم؛ (برمبنای تفسا یر آیا ات بااه آیا ات) زیا را یا ک
قاعدة عقلی و اصولی بیان میکندکه اگر جمااع عقالیاای با ین دو مطلااب و مساائله (کااه در
ظاهر متعارضاند) ممکن باشد ،پذیرش آن بهتر از آن است کا ه هاار دو یا ا یکا ی را تاارک
کنیم.
 .2قرآن راهنمای عمل انسان است؛ اگر دستهای از آیات را بااهطور کاماال ،بااه تأویا ل
ببریم و آنها را از معنای واقعی جدا سازیم ،این با هاادف اصاالی قاارآن ،کااه هاادایت باارای
مردم"هدی للعالمین" است ،تعارض پیدا میکند.
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 .3اگر نظریة جبرگرایانه و اشعریمسلکی فخررازی را در تفسیرش بپذیریم و خداونااد
را خالق هدایت و ضاللت بدانیم و برای اختیار انسااان جااز کسااب و مکسااوب بااودن تا أثیر
دیگری قائل نشویم ،الزم میآید ثواب ،عقاب ،مد  ،ذم ،بیان تکالیف ،بعث انبیا و تااالش
انسان برای هدایت معنا و ارزش واقعی خود را ازدست بدهد؛ زیرا این خداونااد اساات کااه
هرکس را بخواهد ،هدایت و هرکس را بخواهد ،گمراه میکنااد و ﴿لَا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَـلُ
وَ هُمْ یُسْئَلُونَ﴾(انبیاء.)23 /
 .۴اگر نظریة تفویض زمخشری نیز پذیرفته شود ،اوالً ،نص آیاتی را کااه باار هاادایت و
ضاللت الهی داللت دارد ،باید به تأویل برد ،در حالیکه میتوان معنااای معقااول و منط اق ی
برای آنها بیان کرد .افزون بر این ،تخصیص اکثر الزم میآید که آن نیز قبیح است؛ ثانای اً،
الزم میآید خداوند را از ملک و ملکوتش منعزل کاارده و توحای د ربااوبی را ،کااه صااریح
بسیاری از آیات قرآن است ،نادیده گرفت.

نتیجهگیری
بسیاری از آیات قرآنی ،هدایت و ضاااللت انسااان را بااهطور مطلااق بااه خداونااد نساابت
میدهند ودر مقابل ،آیات دیگری بر نقش ارادة انسان در افعال اختیاری از جملااه هاادایت
و ضاللت او تأکید دارد .وجود این دو دسته از آیات در قرآن سبب پای دایش دیا دگاههای
متفاوتی در آرای تفسیری مفسران گردیده است .علّامه طباطبایی در تفسیر المیزان ،هااادی
واقعی را خداوند بیان میکنااد کااه در قالااب هاادایتهای تکااوینی و تشااریعی ،بناادگان را
بهصورت عام و خاص هدایت نموده است .در سااایر مااوارد نای ز هاادایت و ضاااللت انسااان
فقط به خواست خداوند است؛ البته مش ّیت الهی گزاف و بینظم نیست .خداوند کسااانی را
که با اراده و اختیار خویش راه هدایت را برمیگزینند و در طلااب رضااوان الها ی گااام باار
میدارند ،هم ابتدا توفیق هدایت عنایت میکنااد و هاام در اداما ة مسا یر ،آنااان را راهنمااایی
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مینماید و در نهایت ،به سرمنزل مقصود میرساند (ایصااال بااه مطلااوب) .بنااابراین ،اراده و
انتخاب انسان ،که در طول ارادة الهی اساات ،در افعااال و کااردارش (هاادایت) تا أثیر دارد؛
ولی نقش اصلی در هدایت را خداوند ایفااا میکنااد .قاارآن در ایا ن زمینااه میفرمایا د﴿:مَـ ا
ن بَعْدِ ِه وَ
ن رَحْمَةٍ فَال مُمْسِکَ لَها وَ مَا یُمْسِکْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِ ْ
یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِ ْ
هُوَ الْعَزیزُ الْحَکـ یمُ﴾ «هاار نعمتا ی را کااه خداونااد باار مااردم بگشاااید ،از رحمااتش ها یچ
بازدارندهای برای آن نخواهد بود و هر آنچه را بازدارد ،هیچ بخشندهای بعد از او نیساات».
(فاطر .)2/علّامه در مورد ضاللت قرآنی باار ایا ن باااور اساات کااه خداونا د اضااالل ابتاادایی
ندارد؛ زیرا این امر مخالف صریح صفات اساسی الهی چااون حکماات ،عاادالت و رحماات
است؛ اما در قالب مجازات کسانی کااه بااا اختیا ار راه باطاال را درپا یش گرفتهانااد ،اضااالل
کیفری دارد .البته اضالل امر وجودی نیساات تااا خداونااد آن را ایجاااد کنااد؛ بلکااه اضااالل
خداوند رهاکردن بنده به حال خود و بیبهره کردن او از فیض الها ی اساات .اگاار خداونااد
والیت خود را از کسی بردارد؛ ولی و سرپرستی باالتر از خداوند نیساات کااه او را کمااک
رساند.
فخر رازی بر مبنای اندیشة جبرگرایانه ،منکر رابطة علیت و معلولیت بین انسان و افعااال
او است و براساس نگرش اشعری ،که رعایت مصالح و مفاسد واقعا ی را در امااور و افعااال
شرط نمیداند ،خالق همااهچیز از جملااه افعااال انسااان و هاادایت و ضاااللت را باادون ها یچ
واسطهای از خداوند میداند و حااداکثر باارای اراده و اختای ار انسااان نقااش کسااب را قائاال
است .بنابراین ،خالق هدایت و ضاااللت ابتاادایی و اسااتمراری خداساات  ،رازی اگرچااه در
مواردی اختیار را برای انسان میپذیرد ،اما اختیاری که فعل را نمیتوان به او نسبت داد.
زمخشری بر مبنای تفویض ،انسان را فاعل مسااتقل در هما ة امااور ،از جملااه هاادایت و
ضاللت ،میداند و برای ارادة الهی در این مورد ،نقش اساسی قائل نیست .او آیاتی را کااه
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بر هدایت و ضاللت تأکید دارد ،بهنوعی مجاز در اسناد میداند .او بر این باااور اسا ت کااه
اگر فاعل هدایت و ضاللت را خدا بدانیم ،مسئلة ارسال رسل ،انزال کتب ،بای ان تکااالیف،
مد  ،ذمّ کارها ،هدایت تکوینی و تشریعی بیهوده ،بیفائده و لغو خواهد شااد .زمخشااری
مراد از هدایت الهی را توفیق و لطف الهی نساابت بااه بناادگان میدانااد و مااراد از ضاااللت
الهی را نیز تخلیه و منع از الطاف الهی بیان میکند .او باارای مشا ّیت و ارادة الها ی حااداکثر
نقش زمینهساز را در هدایت و ضاللت انسان قائل است.
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