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Abstract  
The purpose of the present study is to review the viewpoints of two theological schools 

known as Asha’ereh and Mo’tazeleh about one of anthropological principles called “free 

will”. The method of study was descriptive analysis and the results indicated that 

Mo’tazeleh’s adherence to the principle of favor, divine justice and its balance with free 

will and punishment in terms of compatibility with human free will, the necessity of not 

attributing evil acts to God, and admitting God’s omnipotence and power in creating human 

acts connote that free will cannot be attributed to Mo’tazeleh. However, Asha’ereh assume 

that human acts are definitely attributed to God they obey divine will. They hold that even 

classifying human acts into good and bad has a divine origin so good and evil acts have a 

religious dimension and it will not logically be justifiable and acceptable.  
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 چکیده

بود. « اختیار»شناختی متکلمین به نام  ژوهش حاضر بررسی دیدگاه دو مکتب کالمی اشاعره و معتزله درباره یکی از مبانی انسانهدف پ
تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که استفاده معتزله از قاعده لطف، عدل الهی و تناسب آن با اختیار، جزاء  -روش پژوهش توصیفی 
گاری با اختیار انسان، لزوم عدم استناد افعال قبیح و زشت به خداوند و اقرار به قدرت و توانایی خداوند در خلق و عقاب بر مبنای ساز

باشد. اما از نظر اشاعره، استناد افعال آدمی به خدا و تابعیت آن از اراده حضرتش،  افعال آدمی، گویای نفی اطالق تفویض بر معتزله می
ها به خوب و بد، منشاء الهی دارد. از این حیث،  است. آنها قائل به این هستند که حتی تقسیم اعمال انسان امر مسلم کالمی پنداشته شده

 حسن و قبح افعال هم وجه شرعی پیدا کرده و از جهت عقلی، قابل توجیه و پذیرش نخواهد بود.
 

 شناسی، معتزله، اشاعره، اختیار، اراده. انسان های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 1

های ضروری، شناخت انسان است. انسان موجودی است که انتظارات از او  از جمله شناخت

به فراخور ظرفیت او، از دیگر موجودات بیشتر است. او دارای ظرفیت وجودی خاص برای 

 باشد.  ساز کمال و ترقی او نیز می ی خود زمینه هایی است که به نوبه پذیرش مسئولیت

های مختلف به خصوص اسالم سفارش شده، بلکه فارغ  ر ادیان و آیینشناخت انسان، نه تنها د

های علوم انسانی  از نگرش دینی نیز در کانون توجه و تأمل بوده است. اندیشمندان بزرگ در حوزه

های خود در نیل به اهداف  شناخت صحیح انسان را سرمایه حقیقی اندیشه  مندی ویژه، با دغدغه

از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته   شناسی این رو، بحث انساناند. از  دانسته پیش رو 

است. در کالم اسالمی و به ویژه کالم سیاسی، به نگاه انسان و تاثیرات او بر سیاست پرداخته شده 

 است.

به دفاع از باورهای دینی همچون نبوت و امامت و نقد باورهای سیاسی غیردینی  کالم سیاسی

دانست که متکلم سیاسی با  توان باورهای سیاسی براین، موضوع کالم سیاسی را میبنا .پردازد می

: 2931 ،جاذبی و رضوانید )پرداز تسلط به مبانی و مسائل آن به دفاع از باورهای سیاسی می

 (.61ص

سیاست و زندگی اجتماعی  پیرامونهای کالمی مسلمانان  کالم سیاسی به بیان آراء و اندیشه

گر اصلی را مورد  و حضور انسان به عنوان کنشونگی تنظیم کالن حیات سیاسی و چگپرداخته 

 دهد. توجه قرار می

با توجه به اینکه معتزله و اشاعره به عنوان دو مکتب کالمی اسالمی با مبانی خاص خود به 

یشان شناسی آنها و وجوه تمایز و اشتراک ا اند، در این پژوهش مبانی کالمی انسان انسان نظر داشته

شناسی از منظر این دو مکتب کالمی  مورد بررسی قرار گرفت تا به بخشی از مباحث انسان

 ای شده باشد.  اشاره

 شناسی معتزله مبانی کالمی انسان. 2

از قبیلِ جبر و اختیار، تعامل نفس و بدن،  شناسی در مکتب معتزله و مکتب اشاعره مبانی انسان
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پذیری،  قدر، هدایت و ضاللت، مباحث فطرت، مسئولیت تکلیف و استطاعت در انسان، قضا و

میزان مشمولیت قاعده لطف در هدایت بشری، حسن و قبح افعال، سرشت انسان هر کدام به سهم 

اند.  ای انسانی بوده و هر یك از آنها در ضمن مباحث دیگری مورد توجه قرار گرفته خود مسأله

اند، مانند:  به انسان را در مبحث خداشناسی آورده های مربوط برای نمونه بعضی از متکلمین بحث

مسئله اختیار که در مبحث عدل خداوند مطرح شده است و بعضی دیگر در بحث قدرت خداوند 

برخی نیز در بحث  (.13: ص2933اند )سلیمانی اردستانی،  و قضا و قدر الهی به آن پرداخته

ح و بدن و ارتباط آنها با معاد. بنابراین، اگر بنا اند، مانند: مسئله رو شناسی آن را مطرح کرده آخرت

شناسی از منظر آنها دنبال شود ناچار باید از رهگذر مباحث کالمی مذکور باشد  باشد که انسان

 (.15)همان: ص 

 مساله اختیار از دیدگاه معتزله. 3

 انسان معتزله در بحث جبر و اختیار، با روشی عقلی که در تعارض با مسلّمات نقلی نباشد

 و وجود هرگونه جبر در اعمال او را منکر  را موجودی آزاد، مکلف و صاحب اختیار دانسته

 اند. شده

ها، به مسأله کالمی دیگر مانند قضا و قدر و حتی تکلیف و استطاعت قابل  ارتباط این اندیشه

انجام یا ترک فعل، در  انکار نبوده و در نهایت هم، ابتناء افعال بشر بر اراده آزاد و میل قلبی او به

نمایاند. به عبارت دیگر، اساس  پذیر و مقبول می ذیل عدل الهی جای گرفته و از این طریق توجیه

شناسی او تأثیرگذار است از قواعد ذیل پیروی  اندیشه و فکر معتزلی که در تبیین مبانی انسان

 کند: می

 کند. ها را اراده می ـ خداوند مخلوقاتش را به سوی غایتی پیش برده و بهترین2

 دهد. ـ خداوند خواستار شرّ نیست و به انجام آن دستور نمی1

 کند. ـ خداوند افعال بندگان، اعم از خیر و شرّ را خلق نمی9

 ی آزاد است. انسان موجودی مختار و دارای اراده -3

ثواب و در رو در پاسخ کارهای خیر،  کند، از همین به عبارتی انسان، افعال خودش را خلق می
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(. بر همین اساس است که در انتخاب فعل 31م: ص2363بیند )امین،  پاسخ کارهای شرّ، عقاب می

 کند. سیاسی و انجام تکلیف به صورت مختار اقدام می

 رابطه تفویض و اختیار در اندیشه معتزلیان. 3-1

آفرینش آن توسط معتزلیان برای تبیین عقیده خود مبتنی بر آزادی انسان در انتخاب اعمال و 

رو مطرح شده و  اند. بخشی از دالیل آنها در مباحثاتشان با مخالفان پیش انسان دالیل زیادی آورده

 ی دالیل اختیار عنوان گردیده است. بخش دیگری در ذیل توضیحات آنها درباره

گردد در مقام داوری کمك بسیاری به  به چه کسانی اطالق می مفوضهابتدا دقت در اینکه 

ای معتقدند که خداوند سبحان، پس  ضاوت صائب درباره موضوع خواهد کرد. در این باره، عدهق

از ایجاد انسان و قدرت دادن به او، امورات را به خود او واگذار کرده، و اوامر و نواهی و توفیق و 

ج کردن این قول خار  احسان و تأیید و تسدید و خذالن الهی مدخلیتی در کارهای او ندارد. الزمه

 قادر مطلق از سلطنت و نسبت عجز به حق تعالی است.

 شناسی آنها توان در مورد معتزله و مبنای انسان رو، می اینك، با قرائن موجود و اسناد پیش

 ها در انجام اعمال و افعال است به داوری نشست. جالب است که مفروض گرفتن اختیار انسان

 ، نسبت تفویض دادن به آنان را در تاریخ روشن کرده و آنتواند تا حدّ زیادی که این داوری، می

 هایی که پیرامون جبر و اختیار را در ترازوی سنجه و قضاوت قرار دهد. در بیشتر کتاب

اند: مجبره، مفوضه، صاحبان اندیشه امر بین  نوشته شده، قائلین به آن را در سه دسته قرار داده

 االمرین.

عره را مصداق مجبره، معتزله را مفوضه و امامیه را قائل به نظریه در مقام تطبیق و مصداق، اشا

 اند.  االمرین دانسته بین

نیاز از  بنابراین تقسیم، آیا معتزله انسان را در خلق افعال و انجام آن، پس از حدوث اولیه، بی

جبور نیست ورزند که انسان م دانند؟ آیا معتزله به این اندیشه اهتمام می قدرت و سلطنت الهی می

 چرا که افعال و اعمالش را خودش خلق و ایجاد کرده است؟

ای برای اختیار انسان باز  رغم اینکه حساب ویژه و جداگانه اگر به اثبات رسد که معتزله، علی
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اند، ولی به طور مطلق و تام، آن را از مشیّت و اراده الهی منفك نکرده و یا صراحتاً به نفی  کرده

اند، صورت مسأله عوض خواهد شد و یك امر پر تکرار و  ین زمینه نپرداختهاراده الهی در ا

 های کالمی قرار گرفته، رو به اصالح خواهد رفت. پرپَسامد که گویا از مسلمات گزارش

 قاعده لطف و اختیار انسان. 3-2

 نسبت به افعال« قاعده لطف»شناسی معتزله، شمول  های بیّن در مبانی انسان یکی از داللت

کند  بندگان است. لطف چیزی است که انسان را به طاعت نزدیك و از گناه و معصیت دور می

 (.235م: ص2335)صبحی، 

تابند و برآنند همانگونه  قائلین به این قاعده، استقالل تام انسان در ایجاد و خلق افعال را برنمی

را نیز تحت پوشش خود  آدمی  که قدرت الهی تکویناً بر همه چیز مصیطر و حاکم است، اراده

دارد. بر این اساس، با عنایت به اینکه خداوند در حکم و فرمانش، عادل و نسبت به بندگانش آگاه 

و رئوف است، اسباب هدایت را آماده و امکان رشد و تعالی را برای او فراهم ساخته است. به 

و برای جهانیان، خواستار پسندد  توان گفت: او کفر را برای بندگانش نمی حدّی که به وضوح می

دارد را از آنان دریغ  ظلم و ستم نیست. از این رو چیزی که بندگانش را به طاعت و صالح وامی

 (.235ق: ص2311کند )ابن حزم ظاهری،  نمی

معتزله بدون اینکه لطف خدا در ایجاد اقتضائاتِ هدایت را منکر شوند، بر این مسأله اصرار 

دارای اختیار و مسئولیت است و خود باید پاسخگوی  لهی، انسان کردند که براساس عدل ا می

اعمال و رفتار خویش باشد و اگر افعال او توسط خداوند ایجاد گردد، در سایه این جبر، کیفر و 

پاداش معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد که در این صورت، انتظار اتیان اعمال شایسته و 

 ن، انتظاری ناموجه و ظالمانه خواهد بود.ترک کارهای ناروا از ایشا

 سیر تاریخی مساله اختیار. 3-3

ی بشر، اختیار به عنوان یك اصل مسلم عقلی بوده و اینکه او واجدِ حق  در سیر تاریخی اندیشه

غیالن »های خویش خواهد بود. قبل از معتزله، نخستین بار  انتخاب و مسئول کردار و کرده

فردی مسیحی که به اسالم گرویده بود، أخذ کرد. گرچه این نقل مشهورتر  ، این اصل را از«دمشقی
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بنده را آزاد و او را در افعال  -گذار معتزله استاد واصل بن عطا و بنیان -است که حسن بصری

دانست. در نظری دیگر، معتزله نیز اعتقاد به آزادی بنده و تمکّن او در خلق  خود، مختار مطلق می

سن بصری گرفته و آنقدر در این راه مبارزه کردند تا به اهل عدل و توحید معروف افعالش را از ح

 (.211: ص2963شدند )فاخوری و جر، 

شناسی کالمی، نفی هرگونه جبریت در انتخاب و اثبات  در هر صورت، رویکرد معتزله در انسان

 باشد. خلق و ایجاد اعمال، توسط مکلّف می

 ر در اندیشه معتزلهبررسی لوازم مساله اختیا. 3-4

گرچه بیشترین تأکید معتزله در مباحث اعتقادی مربوط به انسان، بر مساله آزادی او معطوف 

اند، اما نسبت دادنِ نفی مطلق و بالجمله اراده  شده و کمتر به مشیّت الهی در این زمینه توجه کرده

کسانی هم که این نسبت را به  الهی در افعال بشری با متون ایشان سازگاری ندارد. قریب به اتفاق

اند که هرگونه اختیار در افعال انسانی را به نوعی تفویض ترجمه و  اند، پیروان اشاعره آنان داده

 کنند. حمل می

از نظر بسیاری از متکلمان امامیه، معتزله در بیان اختیار انسان همچون امامیه اندیشیده و آدمی 

نمایند، گرچه آنان اثباتاً نسبت به اراده الهی در مورد  ی میرا موجودی کامالً مختار و آزاد معرف

اند، ولی نظراتشان درباره اختیار، تالزمی با نفی  االمرین، وارد نشده افعال انسان و نظریه امر بین

اراده الهی از نظر ایشان ندارد. برای مثال، عالمه حلّی، فاضل مقداد و عالمه حمصی رازی، نظریه 

و امامیه در صدور افعال از انسان و اختیاری بودن آن را با یك عبارت گزارش کرده، معتزله، زیدیه 

، 2: ج 2935پردازند )مظفر،  بدون تعرض به تفاوت نظریه معتزله با امامیه، به اثبات اختیار می

 (.391ص

ی تفویض را به معتزله نسبت دهد، اختیاری بودن افعال  عالمه حلّی هم بدون اینکه اندیشه

سان، صدور آن از بندگان و عدم اجبار او بر انجام افعال تکلیفی را یادآور شده و چنین مرقوم ان

 دارد: می

و قالت المعتزله والزيديه واالماميه ان االفعال الصادرة من العبد و صفاتها و الكسب الذي ذكروه »
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ن يفعل و له ان ال يفعل و هو كلها واقعة بقدرة العبد و اختياره و انَّه ليس مجبور علي فعله بلي لَه اَ

 (.36تا: ص )عالمه حلی، بی «الحق

ی معتزله  بر این اساس، مختار و آزاد بودن انسان در خلق افعال و ایجاد آن، از مسلّمات اندیشه

 در مورد انسان است.

 به تقریر آنان، اگر خدایی که عادل است خود به خلق افعال آدمیان و یا اجبار آنها بر

 ئض بپردازد، دیگر آن عدل، به ظلم تبدیل شده و هرگونه عقاب و ثوابی را منتفیادای فرا

 سازد. می

 گزارشات زیادی از مباحثات معتزلیان با مخالفان خود وجود دارد که درپی اثبات خلق

 که خود« ثُمامه»باشد، مثالً  افعال توسط انسان و تأیید اختیار تام و تمام او در انجام اعمال می

 در مجلس مأمون او را در برابر« یحیی بن اکثم»ای با  ز متکلمان معتزلی است در مناظرهیکی ا

 دهد که: آیا افعال انسانی مخلوق خداست؟ و یا مخلوقِ خدا و انسان؟ این پرسش قرار می

اش  انجامد، چرا که الزمه گیرد که موضع اول به کفر می و یا مخلوق خود انسان؟ سپس نتیجه می

 انجامد، زیرا خدا و انسان را در خلق شرّ شرّ به خداست، موضع دوم هم به کفر می نسبت دادن

 ،9م: ج2351پندارد. بنابراین، تنها موضع سوم است که درست است )امین،  با هم شریك می

 (.259ص 

ای بر او پیروز شده و  فراتر از آن هم نقل شده که ابن سَهْلَویه، استاد عبدالجبار، در مباحثه

افکننده  سازد که پس از آن، عنوان بر خاک ای بر ایشان مدلل می ع اختیار تام انسان را به گونهموض

 (.222، ص2تا: ج دهد )عبدالجبار، بی اشعری را به خود اختصاص می

شناسی خود دفاع  معتزلیون، آن قدر از اختیار بدون قید و شرط انسان و اثبات این مبنای انسان

کم با این روش جدلی از سایرین  اگون به اثبات نظریه خود پرداختند که کمنموده و در محافل گون

 را به خود اختصاص دادند.« جدلیون»متمایز شدند. تا حدی که نام 

کردند  ی مفوضه و مقدّره استفاده می در مقابل، اشاعره برای طرد صاحبان اندیشه مذکور از واژه

انجام هر کاری توسط صاحبان این مکتب بود. به و مراد آنان، کنایه از انکار قدرت خدا در 



 99 در کالم سیاسی معتزله و اشاعره شناسی انسان

تعبیری، درصدد این بودند که معتزلیان را قائل به آفرینش اولیه و موهبت اختیار به انسان در مرحله 

 ی بقاء را از نظر آنان انکار نمایند. حدوث دانسته و نیاز آدمی به خدای متعال در مرحله

قرائت معتزله از عدل الهی را )که رابط « روج الذهبم»ابو زهره، به نقل از مسعودی در کتاب 

 کند: مستقیمی با اختیار و تولد افعال آدمی دارد( اینگونه گزارش می

 عدل این است که خدای متعال، فساد و تباهی را دوست ندارد و اعمال بندگان را»

 ان عجین ساختهآفریند؛، بلکه آنان خود، با قدرتی که خدا به ایشان داده و با وجودش او نمی

 کنند. خداوند جز به اند، اطاعت می است، آنچه را که بدان امر شده یا از آن نهی شده

 پسندد، باز نداشته است. او صاحب هر کار پسندد فرمان نداده و جز از آنچه نمی آنچه می

هره، ابو ز«)نیکی است که بدان فرمان داده و مبرّا از هر کار بدی است که از آن بازداشته است

 (.123: ص2933

اند که نظر  آید این دسته درصدد آن بوده های معتزله برمی چنانچه از عبارات فوق و سایر گفته

گوید: بنده در اعمال خود اختیاری ندارد را رد کرده و روشن نمایند که خردمندانه  جبریه را که می

یا او را از کاری باز دارند  نیست شخصی را به امری فرمان دهند که از مخالفت با آن ناچار است

 «.که به انجام آن مجبور است

ی معتزله در حوزه افعال و اختیار انسان چنین  زهره در تکمیل گزارش خود از اندیشهابو

ی خود اوست که در این عقیده،  معتزله بر این اساس، معتقدند که اعمال انسان آفریده»نویسد:  می

اند: انجام این کارها به قدرتی  انی مورد توجه قرار داده و گفتهمنزّه بودن خدای متعال را از ناتو

ی  است که خدای متعال آفریده و به ودیعه در اختیار انسان قرار داده است. پس او عطا کننده

قدرت است و برای سلب قدرت از کسی که توانایش کرده، توانایی کامل دارد و قدرت را تنها 

 (.123)همان: ص «ی داشته استبرای انجام تکلیف به او ارزان

( که شاگرد ابوالهذیل علّاف و یکی از بزرگان مشایخ معتزله و دومین 192نظّام بصری )م

رغم اهتمام  (، علی236، ص6: ج2936شده )خیابانی،   پیشوای معتزله بعد از واصل بن عطا دانسته

سو با آنان چنین  ر انسان، همبه اندیشه فلسفی و وارد کردن آن در نظریات معتزله، پیرامون اختیا
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خوب و بد اعمال از ماست و حق تعالی بر شرور و معاصی قادر نیست، »فرماید:  اظهار نظر می

زیرا قدرت بر قبیح و شرّ یا به سبب جهل به قبح آن عمل است و یا به منظور نیاز داشتن به انجام 

 (.213ق: ص2959)حلی،  «دادن آن فعل، و پروردگار هم از آنها به دور است

بنابراین، جایز نیست که قبیح را به خداوند نسبت دهیم. او معتقد است که پروردگار هرگز 

 .(53: ص 2923بور،  کند، مگر آن که بداند آن کار برای بندگانش اصلح است )دی کاری نمی

 اختیار انسان و رابطه آن با اصل توحید و عدل. 3-5

آید که آنان افعال اختیاری انسان را مبتنی بر دو اصل  میهای اعتزالی، بدست  با مرور اندیشه

ها در کسب ثواب و ترک عقاب،  اند. عدل الهی اقتضاء دارد که انسان دانسته مهم توحید و عدل می

 با اراده خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل باشند.

لتی بر آنکه آنان جزء ها، دال خلق افعال توسط انسان  بیان این مقدار از اندیشه اعتزال درباره

مفوّضه یا قدریه به معنای تفویضی آن باشند، ندارد. به عبارتی، مکتب معتزله بر روی اختیار انسان 

اند. دلیل این مبنای  اند و حاکمیت هر جبری را بر افعال بشر منکر شده پافشاری و تأکید کرده

عقیده به جبر و نسبت دادن افعال  اند که کالمی مربوط به انسان این است که آنها به وضوح دیده

انسان به قدرت خداوند، با عدل الهی و مسئله پاداش و جزای اُخروی منافات دارد، زیرا مجازات 

کردن انسانِ مجبور، منافی عدل الهی است؟ همین نکته از عواملی است که باعث شده معتزله عدل 

 ی عدلیه قرار گیرند. هرا جزو اصول مذهب خود قرار داده و همانند شیعه در زمر

هاست که با تکیه بر توحید افعالی و به جهت پرهیز از  این تأکید در مقابل نظر اشاعره و جبری

 اند. شرک، در مورد افعال انسان به نحوی قائل به جبر شده و عدل خداوند را زیر سؤال برده

دل و معاد، بر اختیار و از مسلمات تاریخ اندیشه معتزله است که اینان برای فرار از انکار ع

اند، اما اینکه آنها چون بر اختیار و حق آزادی و  خلق افعال آدمی توسط خود او اصرار ورزیده

انتخاب انسان پافشاری کردند، پس به قطع ارتباط افعال او با خداوند و به نوعی استقالل محض 

رد نقض واقع شده است. درست است اند، مو برای افراد بشر و انکار توحید افعالی اعتقاد پیدا کرده

سان شیعه بر نظریه امر بین االمرین  که آنها بر مشیت و اراده الهی و دخالت خداوند در افعال، به
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اند، ولی صراحتاً به نفی آن نپرداخته و اجماالً دخالت الهی در زمینه افعال و اعمال  تمکین نکرده

 اند. بشری را مفروض خود گرفته

انگاری معتزله با مفوضه، امری ناهمخوان با متون آنها و  لیل نسبت یکسانبه هر صورت، تح

 ناشی از عدم دقت در این زمینه است.

بخشی الهی حدوثاً و هم بقاءً، همواره رافع اتهام تفویض به خود  معتزله، با پذیرفتن قدرت

 اند. بوده

 نویسد: قاضی عبدالجبار در این زمینه می

ان افعال العباد من تصرفهم و قیامهم و قعودهم حادثة من جهتهم و ان اتفق کل اهل العدل علی 

 (.133 ، ص 3تا: ج اللّه جلّ و عزّ اقدرهم علی ذالك )عبدالجبار، بی

 در عبارت فوق، توانایی و اقتدار در اعمال توسط خدباوند متعال مورد اشاره و توجه

عمل، در آن وجود ندارد. شهرستانی  قرار گرفته و دلیلی بر اختصاص این اعطاء به زمان حدوث

والرب تعالی »کند:  هم در گزارش خود درباره موضوع مذکور، از قول واصل بن عطا چنین نقل می

(، خداوند است که انسان را بر فعل خود توانا 31، ص2تا: ج )شهرستانی، بی« اقدره علی ذلك

 سازد. می

 «إِنََّا هَدَيْنَاهُ السََّبِيلَ إِمََّا شَاكِرًا وَإِمََّا كَفُورًا»زمخشری، از دیگر عالمان این مکتب، در تفسیر آیه 

 (.661 ، ص3تا: ج )زمخشری، بی« ای مکنّاه واقدرناه فی حالتیه جمیعاً»نویسد:  ( می9)انسان، 

آید که اطالق مفوّضه بر معتزله و ادعای اسقالل  بی برمیهایی از این دست، به خو از عبارت

 های کالمی انسان بر اعمال خود که در لسان مخالفان آنان رایج است، با گزارشات اندیشه

توان گفت: قاطبه محققان معتزلی، اعتراف به قدرت الهی و  این مکتب سازگاری ندارد. لذا می

 اند. در کتاب المعتزله، این اجماع، چنین گزارش تهها داش اشراف آن بر افعال و اعمال انسان

)زهدی جاراللّه، « لم ینکر المعتزله ان القدره التی یقوم بها االنسان باعماله من اللّه»شده است: 

 (.39ق: ص2936

شناسی معتزله که اختیار و آزادی انسان است را برخواسته  در نتیجه، باید مهمترین مبنای انسان

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya3.html
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 نسته و بین مفوضه و معتزله تفاوت و تمایز قائل شد.از عدل الهی دا

اما باید این حقیقت را نیز متذکر شد که معتزله به منظور مقابله با نظریه جبرگرایی اهل سنت 

ی مثبت ادعای خود یعنی استقالل انسان در فعل و خلق اعمال خود از  بیشتر در مقام اثبات سویه

ح نظریه اختیار از صفت عدالت و حکمت الهی دفاع کوشیدند با طر سوی خویش بودند و می

عقالنی نمایند، اما سویه منفی نظریه آنان یعنی انکار نقش خداوند در اعمال انسان را نفیاً و اثباتاً 

اند، گرچه در مواردی به این بحث نیز اشاره کرده و عموماً آن را  بدان توجه جدی نکرده

 اند. پذیرفته

 در اشاعرهشناسی  مبانی انسان. 4

روند. مباحثی مانند اختیار و  ی اهل سنت به شمار می ی کالمی عمده اشاعره یکی از دو فرقه

اش همه تابع نگاه کالمی  پذیری پذیری یا ضاللت اراده انسان، توان و استطاعت او و هدایت

تقسیم اعمال  صاحبان این مکتب به انسان است، اینکه او تابع امر خدا باشد یا خود. از نظر اشاعره،

ها به خوب و بد منشاء الهی داشته و مالک خوبی و بدی و درستی و نادرستی اعمال، همان  انسان

 (.226تا: ص امر و نهی خداوند متعال است )اشعری، بی

ی افعال و اعمال  شناسی اشاعره و باور آنها درباره ی مذکور، به عنوان مبنای انسان اندیشه

شناسی این مکتب، برخواسته از جبر و اراده الهی در  ی مباحث انسان هها قرار گرفت. عمد انسان

 تعیین آزادی و اختیار بشر بوده است.

خالقی جز خدا نیست. افعال عبد مخلوق خداست؛ چنان »گوید:  می« اإلبانه»اشعری در کتاب 

)صافات، « فعلتان را آفریده است، خداوند شما و «وَاللََّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»فرماید:  که خداوند می

 (.26تا: ص اند )اشعری، بی توانند چیزی را خلق کنند، در حالی که خود مخلوق (. عباد نمی36

 تعیین محدوده نزاع. 4-1

 ای از افعال است که امکان نسبت اختیاری بودن آنها توسط انسان وجود سخن در پاره

 وینی مانند کوتاهی و بلندی قد و ساختار آناتومیدارد، یعنی افعال ارادی انسان. لذا، امور تک
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انسان و مانند آن است و نه افعال طبیعی بدن او همچون جریان خون و ضربان قلب و حرکات 

پلك چشم و... و نیز افعال اضطراری مانند حرکت دست مرتعش و سقوط بدون اراده و اختیار 

این افعال و امور بنابر اتفاق آرای شخص از مکانی بلند موضوعاً خارج از بحث است، زیرا 

ی ازلی  ی انسان خارج و تابع قوانین طبیعی یا اراده متنازعانِ در این مسئله، از اختیار و اراده

 خداوند است. 

گویند که خلق افعال و اعمال بدست او نیست و از خود توان  از نظر کالمی به کسی مجبور می

گر آن  رادی بندگان هم اسناد فعل بنده به خداست و تداعیرد یا قبول آن فعل را ندارد. افعال ا

ی آن به  است که انسان از خود اراده و اختیاری ندارد و به تعبیری، نفی فعل از عبد و اضافه

 (.35، ص 2تا: ج پروردگار است )شهرستانی، بی

و به آن کار جبر، واداشتن کسی بر عملی و ناگزیر ساختن ا»فرماید:  شیخ مفید در این زمینه می

با استفاده از قهر و غلبه است و حقیقت جبر پدید آوردن فعل است به وسیله خلق، بدون آنکه 

)مفید، « برای رد این فعل قدرتی داشته باشد یا بتواند از وجود آن فعل توسط خود جلوگیری کند

 (.23: ص2991

ل او به خواست او شود که فعل و عدم فع به تعبیر خواجه نصیر: مجبور به کسی گفته می

نباشد، بلکه به خواست غیر باشد یا بر وجهی دیگر باشد. چنان که اگر بخواهد یا نخواهد فعل از 

 (.16: ص2969او محقّق و موجود شود )طوسی، 

دهد و  گویند که اگر بخواهد فعل را انجام می کما اینکه در اصطالح متکلمان به کسی مختار می

 )همان(.دهد  اگر نخواهد انجام نمی

 نوع نگاه اشاعره به مسأله جبر. 4-2

توانست منکر این حقیقت گردد که علم و اراده و قدرت خداوند در  به زعم اشاعره، کسی نمی

آید. با این  افعال بندگان مؤثر و خلق و پدید آوردن آن از اخص اوصاف خداوندی به حساب می

ماند. بر این اساس، کسانی که در  باقی نمی مبنا دیگر وجهی برای نسبت دادن خلق افعال به انسان

انسان به اراده و قدرت مؤثر در ایجاد و انجام فعل عقیده دارند و او را خالق و فاعل افعالش 
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اند. به خصوص اینکه صاحبان این مکتب،  شناسند به نوعی انحراف و اشتباه گرفتار شده می

می و بحث قضا و قدر ارتباط تنگاتنگی برقرار ی اعتقاد به جبر در افعال آد توانستند بین اندیشه

 کرده و حتی جبر و اختیار را در ذیل مبحث مهم کالمی قضا و قدر جای دهند.

اشعری در اثبات اینکه قدر به معنای تعیین همه چیز حتی افعال انسانی و تحتم آن توسط قضاء 

تفصیلی آن را یك امر مسلّم و الهی است، به سلب اختیار و رفع مسئولیت از انسان تن داده و طی 

 (.63ص تا: پذیرفته شده کالمی دانسته است )اشعری، بی

 های فراروی آن  استدالل اشاعره و چالش. 4-3

شناسی خود که مبتنی بر ارجاع افعال انسان به خداست به یك  اشاعره در مبنای کالمی انسان

عل منحصر به فرد در عالم هستی، خداوند اند، مبنی بر اینکه فا امر جوهری و زیربنائی توجه داشته

است. این خدای متعال است که موجودات را به طور مستقیم و بدون واسطه پدید آورده است. 

باشد، مانند اینکه اراده خداوند  لذا، اطالق افعال بر هر موجودی غیر از او، اِسنادی و مجازی می

ده کند آتش خنك خواهد شد. البته یك سلسله این طور تعلّق گرفته که آتش بسوزاند واال اگر ارا

کند و این عادتی  ها نمودار می اش را از طریق آن اسباب عادی وجود دارد که خداوند همواره اراده

ی انسان در واقع،  است برای خداوند ... در مورد افعال اختیاری ما نیز به همین شکل است. اراده

تعبیراتی مجازی است. انسان در « ام ر را انجام دادهمن این کا»فعل خداست و تعبیراتی مانند 

 عملکرد خود هیچ گونه اختیاری ندارد.

گرچه توجیهات افعال جبری انسان توسط اشاعره یکدست نیست و به ویژه توضیح مجبور 

بودن انسان در انجام اعمال و افعال، تا حدّی مورد تعرض نسبی بعضی از آنان قرار گرفته است، 

ر بدو امر به عنوان اندیشه و مبنای فکری اشاعره در زمینه تبیین کالمی متعلقات رفتار ولی آنچه د

انسانی مد نظر است، گرایش صلب و سخت به اندیشه جبر و متناسب نشان دادن آن با توحید 

 باشد. افعالی می

اشاعره در ابتدا به زعم همراهی و تبعیت از سیر اندیشه اهل حدیث، جبر خالص و محض و 

صریح را مطرح کردند، براساس این جبر، مبنای کالمی رفتار و افعال آدمیان مبتنی بر نفی اختیار و 
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محصور در جبر برخواسته از اراده محض الهی است. به این معنا که انسان بر چیزی قادر نیست. او 

مجبور است. نه فعلی دارد و نه قدرت و استطاعتی و نه اراده و اختیاری، بلکه در تمامی افعالش 

کند. انتساب افعال به انسان  کند، همچنان که در جمادات خلق می خداوند، فعل را در او خلق می

گوییم: درخت میوه  شود، مثالً می مجازی است، همچنان که بر جمادات نیز مجازاً نسبت داده می

 داد. آسمان بارید. آب روان گشت و سنگ حرکت کرد.

انگاری انسان با حیوان نقش بسزائی داشت صاحبان  یکسانطرح این مسأله کالمی که در 

 هایی مواجه ساخت. مکتب مذکور را با چالش

 الف. بداهت مفهوم اختیار

ها، درک بدیهی اختیار در نزد عموم و به ویژه عقالء و صاحبان خرد بود.  ی آن چالش از جمله

جام اعمال و مجبور نبودن او در اتیان معتزله با براهینی روشن و همه پسند، مختار بودن انسان در ان

 دادند. افعال را تبیین کرده و آن را در سطح گستره تبلیغات خود اشاعه می

هر که بخواهد ایمان بیاورد و (، 13)کهف،  «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»آنان آیاتی چون 

کردند. به تعبیر طرفداران  ه را از آن استخراج می، را مطرح و آزادی عقیدهر که بخواهد کافر شود

راه خیر و راه شرّ. همه   اختیار و آزادی انسان در حوزه عمل، دو راه به روی انسان گشوده است،

 ها را کس آزاد است که هر راهی را که بخواهد اختیار کند. نه انسان و نه خدا، هیچ یك وجدان

 کنند. کافر مانند مؤمن آزاد است. بدون این آزادی میدر انتخاب راه صحیح از سقیم مجبور ن

کامل و تام و تمام، مسئولیت وجود نخواهد داشت و هرگونه زندگی اخالقی حقیقی غیرممکن 

 خواهد شد.

 ب. نحوه جمع اراده الهی با اراده انسان

ن چالش دیگر اشاعره در توجیه جبر خالص و سلب اراده کامل از انسان، عدم امکان جمع بی

دو اراده الهی و انسانی در اتیان اعمال بود. به این معنی که اگر اراده انسان تابع اراده الهی باشد، 

ماند و این مسأله همان جبری است که اشعری بدان قائل است. سپس به  ای نمی دیگر برای او اراده

مفهومی نداشته و شد که در این صورت، خوبی و بدی  قائالن به جبر و اندیشه ذکر شده ایراد می
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ثواب و عقاب، کارکرد و معنای خود را از دست خواهد داد. نه راهی برای انتساب افعال زشت به 

داشت که در  ای، اشاعره را بر آن می خدا وجود دارد و نه به هر دو. این پارادوکس و تضاد ریشه

جدید نظر کنند و به نظریه جبری بودن افعال انسانی که برخواسته از اندیشه اهل حدیث است، ت

 نوعی جبر در افعال را مناسب با اختیار نسبی او تحلیل و تفسیر نمایند.

 ج. لزوم اجتماع اراده دو قادر 

ورود اراده دو قادر بر مقدور واحد از دیگر اشکاالتی بود که جبر اشعری را با چالش مواجه 

واحد منعی ندارد. کما اینکه صاحب ای بر آن بودند که اجتماع دو مؤثر بر یك اثر  ساخت. عده می

 (.231، ص3: ج2915مواقف بر آن بود )عضدالدین ایجی، 

فرمود )همان(.  مطلب را تأیید می« جوز اجتماع المؤثرین علی اثر واحد»اسفراینی با عبارت 

چنین نظری که خود تالشی در نفی جبر خالص بود، اشاعره را بر آن داشت تا به تعدیل آن 

ظری در اثبات اراده الهی همراه با لحاظ اراده انسان در انجام افعال و اعمال ارائه پرداخته و ن

 نمایند.

دید که بین حرکت دست انسان مرتعش و حرکت دست انسان سالم  اضافه بر آن، اشعری می

ی انسان در پیدایش حرکت دست مؤثر است. از  تفاوت است و در صورت دوم، قدرت و اراده

بوده و   ها و حرکات و سکون، بدون واسطه به خدا مربوط ی پدیده شت که همهپندا طرفی او می

را  کسبباشند. عوامل ذکر شده باعث گردید که او اصطالح معروف  ناشی از قضا و قدر الهی می

 مطرح و در رفع تضادهای ناشی از جبر خالص، همّ خود را بکار گیرد.

یروان او بر آن بود که مهمترین مسأله کالمی بر مبنای کسب یا جبر متوسط، تالش اشعری و پ

شناسی خود  مربوط به انسان را حتی االمکان معقول و موجه، طرح و تبیین نمایند، لذا، مبنای انسان

را با القاء نظریه کسب، پی گرفتند. به نظر ایشان، فعل انسان منحصراً متعلق قدرت قدیم حق تعالی 

عل هیچ گونه اثری ندارد. آنها صفت خالقیت را از اخصّ است و قدرت حادث انسان در ایجاد ف

شناسند  ی اشیاء از جمله اعمال و افعال بندگان می شمارند و او را خالق همه صفات حق تعالی می

کنند که اطالق خالق بر انسان، به هیچ نحوی، جایز نیست. به نظر ایشان، عادت اللّه بر  و تأکید می
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درت و اختیاری احداث کند و وقتی مانعی در بین نباشد، فعل مقدور این جاری شده که در بنده ق

کند. فعل بنده، احداثاً و ایجاباً مخلوق خداوند است و در  را مقارن با آن قدرت و اراده ایجاد می

شود. بنده خالق و موجِد فعل خود نیست، بلکه کاسب آن است.  عین حال توسط بنده کسب می

ی حادث یا خلق و ایجاد فعلی است که تنها به  ی قدرت و اراده رنهمقصود از کسب، صرفاً مقا

 (.63ـ  13تا: ص پذیرد )اشعری، بی واسطه قدرت خداوند انجام می

ابن حزم هم به این مطلب تصریح دارد )همان(، کما اینکه فخر رازی با نقل آن، مخالفتی اظهار 

 (.3، ص3ق: ج2311دارد )فخر رازی،  نمی

قدرت حادث، مقارن فعل است نه سابق بر آن و صالحیت ضدّین )مثالً ایمان از نظر اشعری، 

و کفر، طاعت و معصیت، فعل و ترک( را ندارد. بلکه یا صالحیت فعل دارد یا صالحیت ترک. 

شناسی اشاعره، با تبیین و توضیح کسب شکل گرفته و سایر مسائل  بدین ترتیب، مبانی انسان

 دهد.  ت تأثیر خود قرار میکالمی مربوط به انسان را تح

 توجیهات و تأویالت نظریه جبر. 4-4

ای در  ی به جبر را از صاحبان این مکتب دور سازد. گرچه عده تالش اشاعره، نتوانست عقیده

کرد این قسم جبر را جبر متوسط نامیدند و  برابر جهم بن صفوان که جبر خالص را مطرح می

اعمال و اختیار انسان به زعم خود قائل شدند. اشکال وارده  سهمی گرچه اندک برای اراده افعال و

کرد باعث شد تطوری در کسب اشعری ایجاد شده  که نظریه کسب را از جبریت محض خارج نمی

 ای تعدیل کنند. و برخی از استادان کالمی اشعری کوشیدند آن را به گونه

ری عدول کرد و با قبول اینکه ( تا حدودی از نظریه اشع311 قاضی ابوبکر باقالنی )والدت،

قدرت حادث انسان، صالحیت ایجاد ندارد بر این عقیده شد که قدرت خداوند به اصل فعل و 

گیرد، یعنی به طاعت بودن یا معصیت بودن آن.  قدرت انسان به احوال و اوصاف آن تعلّق می

تر آمد و اجتماع دو مؤثر  ( از این نظر هم پایین321 ابواسحاق محمد بن ابراهیم اسفراینی )والدت،

)خدا و انسان( را بر اثر واحد جایز انگاشت و فعل را متعلّق مجموع دو قدرت، یعنی قدرت قدیم 

 خدا و قدرت حادث انسان دانست و بدین ترتیب، برای قدرت انسان در ایجاد فعل تأثیری
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 قایل شد.

هم عدول کرد و چنان که مشهور ( از این نظر  ه 313امام الحرمین ابوالمعالی جوینی )والدت، 

است به تأثیر قدرت حادث در ایجاد فعل معتقد شد، به این صورت که قدرت انسان را متعلّق 

قدرت قدیم خداوند و فعل انسان را متعلّق قدرت حادث انسان دانست و وقوع و صدور فعل را از 

، 3ق: ج2313فتازانی، قدرت حادث بر سبیل ایجاب و امتناع تخلّف معلول از علت انگاشت )ت

 (.113ص

ای از متکلمان اشعری، هرگز نتوانست انتساب صاحبان این  ناگفته نماند که تأویالت پاره

اندیشه را به طور کامل به نظریه جبر انکار کرده و سهمی معتنابه برای اراده و اختیار انسان در 

 انجام افعال از نظر آنان قائل گردد.

ب و نفی خلق اعمال که به زعم اشاعره با توحید افعالی سازگاری به هر صورت، با نظریه کس

شناسی آنان شکل گرفت و در حوزه انسان، آنچه اظهار داشتند  تام و تمام دارد، مبانی کالمی انسان

 برخواسته و ناشی از نظریه شبه جبری آنان تلقّی گردید.

 گیری نتیجه. 5

 ته و عموم اندیشمندان حوزه مسائل انسانیای دیرینه داش شناسی سابقه طرح مباحث انسان

اند. دو مکتب معتزله و اشاعره، انسان را از حیث کالمی مورد  به این بحث توجه خاصی داشته

اند. معتزله ابعاد کالمی  و افعال انسانی در سپر اجتماع و سیاست را بررسی کرده  بحث قرار داده

قلی که در تعارض با مسلمات نقل نباشد، استفاده انسان را به دقت بررسی و در این راه از روش ع

 اند. کرده

ای هستند که  اند که معتزله، مفوّضه مخالفان معتزله همواره درصدد اثبات این مطلب بوده

هرگونه قضا و قدر و اراده الهی در مورد افعال انسان را منکرند، اما در نگاه صائب علمی نسبت 

نافی اراده خدا درباره اختیار انسان باشد مسلّم و قطعی نیست.  دادن تفویض به معتزله به شکلی که

کند و حدو مورد نظر براساس نص  لذا، در عرصه قدرت و استخدام نیز به صورت مطلق عمل نمی

باشند. استفاده معتزله از قاعده لطف،  پذیرد ... به عبارتی، آنها مفوضه به معنای مصطلح نمی را می
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ا اختیار، جزاء و عقاب بر مبنای سازگاری با اختیار انسان، لزوم عدم عدل الهی و تناسب آن ب

استناد افعال قبیح و زشت به خداوند و اقرار به قدرت و توانایی خداوند در خلق افعال آدمی، 

ای که هیچ گونه تصریحی از معتزله مبنی بر  باشد. به گونه گویای نفی اطالق تفویض بر معتزله می

نیاز از آن است،  مرحله حدوث نیازمند قدرت ازلی و در مقام بقاء مستغنی و بیاین که انسان در 

 وجود ندارد.

اند. از  ترین مسأله کالمی انسان یعنی اختیار را به گونه دیگری تفسیر کرده امّا اشاعره، مبنایی

اشته شده نظر آنان، استناد افعال آدمی به خدا و تابعیت آن از اراده حضرتش، امر مسلم کالمی پند

ها به خوب و بد، منشاء الهی دارد. از این حیث،  است. ایشان قائلند که حتی تقسیم اعمال انسان

حسن و قبح افعال هم وجه شرعی پیدا کرده و از جهت عقلی، قابل توجیه و پذیرش نخواهد بود. 

الی و فراتر از نظر صاحبان این مکتب، احکام اخالقی و مجموعه افعال آدمی باید از موجودی متع

کند، معرفی  ای که امر و نهی می از انسان نشأت گرفته و آن امر متعالی به عنوان موجود شایسته

گردد. به عبارتی، مالک خوبی و بدی و درستی و نادرستی اعمال، همان امر و نهی خداوند متعال 

م بوده، است و صرف نظر از آن، خوب و بدی وجود ندارد. انسان اشاعره مغلوب قدرت حاک

گرا خوانده  شود و انسانی منفعل و واپس امکان هر نوع تحول و انقالب و مبارزه از وی سلب می

 شود، مگر آنکه اراده الهی بر آن تعلق گیرد. می

ترین عامل گرایش اشاعره به  حفظ اصل توحید أفعالی و به عبارتی توحید در خالقیت، اصلی

ست. البته این استناد، باعث طرح جبر خالص در مورد افعال ی افعال به خداوند ا جبر و استناد همه

 انسان گردیده و عواقب غیرقابل توجیهی را برای اشاعره بوجود آورد.

به ویژه آنکه توجیه عدل الهی، ثواب و عقاب و تکلیف و مسئولیت انسانی بر مبنای مجبور 

دهد در  ان را مورد تأکید قرار مینمود. نیز آیاتی که به وضوح اختیار انس بودن او را ناممکن می

کرد. وجود اشکاالت عدیده، باعث شد  کنار بدیهی بودن اختیارِ انسان مشکل را دو صد چندان می

 که اشعری نظریه کسب را مطرح نماید.

ای که نتوانست عقیده به جبر و میزان آن در افعال بشری را موجه ساخته و در ارائه راه  نظریه
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ترین مباحث کالمی  بحث جبر و اختیار یکی از مهم اختیار، کسب امتیاز نماید. ی بین جبر و میانه

شود. در طول  سیاسی ـ اجتماعی ظاهر میشناسی در عرصه  انسان است که نتیجه آن در مباحث

به اعمال ناشایست و  ،اند با حمایت و ترویج قول بر جبر برخی حاکمان سعی کرده ،تاریخ اسالم

و حتی نیز در این جهت بوده « ارجاء»چنان که حمایت از فکر  .ش بگذارندظالمانه خویش سرپو

نحوه نگاه به قدرت، پذیرش آن و مواجهه با آن متفاوت بوده و در دو نگاه اعتزالی و اشعری به 

 خوبی مالحظه گردید.
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