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  تمايز ميان خالقيت و فاعليت؛
  براي فرار از جبر و تفويض اي ناتمام نظريه

  
  1سيدحسن طالقاني  05/02/1395: فتتاريخ دريا
    17/05/1395: تاريخ تأييد

  
  چكيده
انسان،  ةخدا و اراد ةارتباط ميان اراد تبيين مسئله فاعليت انسان و تاريخ تفكر بشري، در
در ميان مذاهب اسالمي نيز . ده استورپديد آ را هاي مختلفي ديدگاههاي متعددي يافته و  پاسخ

ده و گروهي ديگر براي يبه جبر گراي و نفي فاعليت انسان، ت ارادة الهيكساني با تأكيد بر حاكمي
كساني  ،ن جريان اصحاب حديثميادر . به تفويض متمايل شدند ،حفظ فاعليت حقيقي انسان

. حلي براي اين مشكل تاريخي بيابند اند راه تالش كرده» مفعول«و  »فعل«با تمايز نهادن ميان 
ل بندگان اگرچه مخلوق و مفعول خداوند هستند، اما فعل او اين نظريه معتقد است، افعا

اين تالش با توجه به مباني  ،رسد به نظر مي .شوند نيستند، بلكه حقيقتاً فعل انسان شمرده مي
   .چنان گرفتار جبر است ، هماصحاب حديث در مسئلة فاعليت
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  درآمد
داراي قدرت و اراده است و در پي توجه به افعال  ،هايش ها و محدوديت سان با تمام نقصان

توانست عملي را كه انجام داده، اراده نكند و يا كاري را كه ارادة  يابد كه مي خويش درمي
اين وجدان اوليه و فطري، اراده را به عنوان فعل . ده و انجام دهدكرانجامش را نداشت، اراده 

خود را فاعل و منشأ پديد  ،كند و انسان قيد تصوير مي كارگيري قدرت، آزاد و بي عامل به نفس و
هايي دارد كه در انجام بسياري از  موانع و محدوديت ،اما اين قدرت و اراده. شناسد آمدن فعل مي

نع عوامل طبيعي و غيرطبيعي كه ما. كشد او را به چالش مي ةكارها، فاعليت انسان و آزادي اراد
  هانسان شد ةتأثير دانستن اراد جبر و محدود يا بي ةساز انديش انسان در اعمال اراده است، زمينه

تنها يك وضعيت پيش روي انسان است و همان وضعيت براي او ضرورت «: اين انديشه كه. است
هاي  هاي مختلف، مبتني بر مبادي فكري گوناگوني پديد آمد و در تاريخ، جريان در تحليل» دارد

 در ارتباط باهاي ديني، اين مسئله نوعاً  اما در سنت. جبرگرا با رويكردهاي متنوعي ظهور يافتند
الهي است؛ در همة اديان توحيدي و بسياري از مكاتب فكري، خداوند با اوصافي  ةعلم و اراد

 ؛شود به عنوان خالق و مبدأ ايجاد هستي شناخته مي »ارادة مطلق«و  »قدرت«، »علم«چون 
 اما گسترة اين قدرت و اراده تا كجاست؟. تواند بر قدرت و ارادة او غالب شود هيچ موجودي نمي

گذارد؟ آيا هر فعلي مخلوق  باقي ميخدا آيا اين شمول و گستردگي جايي براي فاعليت غير
 توان فاعل ديگري غير از آيا مي ،او پديد آمده است و اگر چنين است ةو به قدرت و اراد وندخدا

  فعل او سخن گفت؟ ةخدا را شناخت و دربار
انسان، پيش از ظهور اسالم و پيدايش  ةانگارة تعارض قدرت و ارادة مطلق الهي با آزادي اراد

هاي مشركانه  هاي يهودي ـ مسيحي و حتي در فرهنگ هاي كالمي جبرگرا، در سنت جريان
ت و پيرو اديان الهي نبودند، اگرچه يكتاپرس نيز عرب جاهلي و مشركان مكه. وجود داشته است

: گفت حسن بصري مي. كنندة سرنوشت آدميان باور داشتند اما به ارادة خداوند به عنوان تعيين
 يةقدر( كه ايشان جبرگرايان قدري در حالي ،را به سوي عرب مبعوث كرد Jخداوند محمد«

ور مشركان مكه چنين از اين با كريمقرآن  ).300 :8 ،2013قاضي عبدالجبار، (» بودند) همجبر
 »ء سيقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا لَو شاء اللَّه ما أَشْرَكْنا و ال آباؤُنا و ال حرَّمنا منْ شَي«: ده استكرگزارش 

شرك خود و پدرانشان را به  ،كند كه مشركان مكه شريفه تصريح مي ةاين آي). 148: انعام(
ر آيات ديگري نيز به قول مشركان اشاره شده است كه د. ندادد مشيت و خواست الهي نسبت مي

و قالُوا «: كردند عبادت فرشتگان و شريك قرار دادن براي خداوند را به مشيت الهي منتسب مي
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مناهدبمنُ ما عالرَّح شاء مر ادر مواردي نيز گناهان خويش را به  .)35: نحل؛ 20: زخرف( »لَو
و إِذا فَعلُوا فاحشَةً قالُوا وجدنا علَيها آباءنا «: كردند مسئوليت مي الهي مرتبط كرده، از خود سلب

  ).28: اعراف( »و اللَّه أَمرَنا بِها
پس از نزول قرآن كريم و در سنت اسالمي نيز بر فراگير بودن اراده و مشيت خداوند و 

جبرگرايي  ةعراب جاهلي، زمينها در كنار پيشينة فكري ا اين آموزه. دآموزة قضا و قدر تأكيد ش
در كنار اين دسته از آيات، كريم، البته در قرآن . ناسازگاري با ارادة انسان را پديد آورد ةو انگار

؛ آيات فراواني نيز به مسئوليت و تكليف آدمي و در حقيقت به آزادي اراده در انسان اشاره دارد
الَّذينَ آمنُوا و عملُوا «: و يا) 29: كهف( »شاء فَلْيكْفُر فَمنْ شاء فَلْيؤْمنْ و منْ«: مثل آية شريفه
كه مؤمنان را بر ايمان و عمل صالح، مدح كرده ) 29: رعد( » لَهم و حسنُ مĤب  الصالحات طُوبى

زمينة برداشت دو انديشة متفاوت و  ،و روايي ياين دو گروه از شواهد قرآن اما به هر تقدير،. است
هجري،  اول ةهاي كالمي در پايان سد پردازي با ورود به دوران نظريه. متعارض را داشت حتي

هاي  برانگيز در كالم اسالمي تبديل شد و نظريه ترين موضوعات چالش اين مسئله به يكي از مهم
هاي مختلف كالمي نتوانستند ميان مجموعة  جريان. اين موضوع شكل گرفت دربارةمختلفي 

اي از شواهد را به  دات وحياني و عقالني در اين موضوع جمع كرده، معموالً پارهشواهد و مستن
البته در اين داوري، عوامل بيروني هم دخالتي . اند اي ديگر از مستندات، كنار نهاده نفع پاره

ها و  هاي سياسي و اجتماعي و تأثيرپذيري از آموزه ضميمه شدن انگيزه. است برانگيز داشته  ملأت
اي از شواهد  هاي بيرون از جهان اسالم، سبب شد هر گروه از مسلمانان با تأكيد بر پاره فرهنگ

  . كتاب و سنت، تفسيري متمايز از مسئله ارائه كند
از سوي متكلمان ارائه شده و  گوناگونيها و نظريات  اگرچه در موضوع فاعليت انسان، ديدگاه

 يات، در مجموعِئدارد، اما فارغ از اختالف در جزيات اختالفات فراواني ميان ايشان وجود ئدر جز
توان تمييز داد؛ گروهي فاعليت انسان را مقهور فاعليت  سه ديدگاه كلي را مي ،هاي كالمي جريان
حقيقي و استقاللي انسان،  گروهي با تأكيد بر فاعليت ؛شدند »جبر«خدا دانسته، قائل به  ةو اراد

گروهي و  ؛گراييدند »تفويض«اختياري انسان انكار كرده، به نقش خداوند و فعل او را در افعال 
بيرون نرفتن از حاكميت  ،تالش كردند راهي براي پذيرش فاعليت انسان و در عين حالهم 

  .الهي ارائه كنند ةمطلق اراد
هاي پاياني سدة اول نه تنها مسئله عمومي در  مسئله جبر يا اختيار تا دهه ،رسد به نظر مي

علمي آن روز  ةاي كالمي مورد توجه نخبگان و جامع بلكه به عنوان مسئله ،مي نبوداسال ةجامع
شايد معاويه نخستين كسي است كه رسماً قرائتي جبرگرا از آيات و روايات . گرفت قرار نميهم 
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اين نظريه كه به شدت از سوي حاكمان  .)26 :8 ،2013 قاضي عبدالجبار،(تقدير به دست داد 
شواهد فراواني از كتاب و سنت را براي توجيه  ،)134- 124: 1392قائمي، ( شد اموي تبليغ مي

اسالمي با  ةكه بدنة اصلي جامع) اصحاب الحديث(به تدريج جريان فقها و محدثان  .ودنم ارائه مي
رأي بود و بر ظواهر كتاب و سنت تأكيد داشت، وجه اشتراكي با اين ديدگاه  ايشان همراه و هم

در موضوع اراده و مشيت الهي، قضا و قدر، طينت و مسئله  يات و روايات فراوانپيدا كرد و آي
در همين زمان، نظرية  .سعادت و شقاوت و موضوعات ديگر، مورد تأكيد و استناد قرار گرفت

گرچه  .پرداخت 2تبييني كالمي يافته، به مقابلة جدي با قدريه 1از سوي جريان جهميه» جبر«
يدگاه جهميه نبودند و به صراحت در برابر برخي باورهاي اين گروه موافقِ د حديث  اصحاب

در توحيد افعالي و انحصار خالقيت در خداوند، تفسيري از  گرفتند، اما ديدگاه ايشان موضع مي
هاي  گيري موضعويژه  ؛ بهدكر داد كه ديدگاه جبرگرايانه را تقويت مي  مسئله فاعليت به دست مي

پرداختند ـ و نيز  الهي مي ةران اختيار ـ كه البته به انكار قدر و شمول اراددا ايشان در برابر طرف
تأكيد اصحاب حديث بر انحصار فاعليت و خالقيت در خداوند، ايشان را نزديك به ديدگاه 

از نگاه بسياري از متكلمان و صاحبان انديشه، جريان  ،از اين رو. جبرگرايان قرار داده است
جا كه  اما از آن. دهند ي از جبرگرايان جهان اسالم را تشكيل مياصحاب حديث بخش بزرگ

تبيين روشني از ديدگاه آنان  ،از ورود به مجادالت كالمي پرهيز داشتندهمواره اصحاب حديث 
اي از منابع و آثار اين جريان فكري، نفي جبر و جبرگرايي ديده  در پاره ،با اين حال؛ وجود ندارد

 ةشد كه ايشان در عين تأكيد بر توحيد در خالقيت و حاكميت اراد توان مدعي شود و مي مي
گاه فاعليت انسان را انكار نكرده و همواره در تالش براي  الهي، بر خالف جبرگرايان محض، هيچ

در اين راستا  .اند خالقيت بوده الهي و توحيد در ةجمع فاعليت حقيقي انسان با حاكميت اراد
، از پيشوايان برجستة اصحاب حديث در سدة سوم، تبييني )256. م(محمد بن اسماعيل بخاري 

حلي  نيز شرح و بسط داده شده و راه) ق728. م(تيميه  ارائه كرده است كه بعدها از سوي ابن
كوشد با بررسي مباني  اين نوشتار مي .براي مشكل تاريخي جبر و تفويض دانسته شده است

شده از سوي ايشان را بازخواني و  ارائه سان، تبيينانديشة اصحاب حديث در موضوع فاعليت ان
ارائه شده  Dبيت جا كه معتقديم حل اين معضل الهياتي تنها در نظرية اهل از آن .نقد كند

است و از طرفي، برخي انديشمندان سلفيه نيز مدعي حل مسئله جبر و تفويض در انديشة 
                                                        

 .نيز مشهورند» جبرية خالصه«اين گروه به . از متكلمان جبرگرا و مرجئي قرن دوم، »جهم بن صفوان«پيروان  .1
گروهي كه در اواخر قرن اول پديد آمدند و با تأكيد بر آزادي اراده و اختيار انسان، تقدير حتمي خداوند نسبت به  .2

  .افعال بندگان را انكار كردند
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ايشان مبتني بر  تند، بازخواني نظرية اصحاب حديث با ارائه نظرية تمايز ميان خلق و فعل هس
  .يابد مباني انديشة اصحاب حديث، ضرورت مي

  مباني اصحاب حديث در مسئله فاعليت

  الهي قضا و قدر) الف
كه با موضوع فعل خدا و فعل انسان مرتبط  هاي اصحاب حديث ديدگاهها و  بين آموزهدر 
اي براي تحقق امور  و نقشه خداونده علم كه تجليگاـ ر و قضاي الهي دتأكيد بر مسئله قَ است،
، از شاگردان )ق280. م(حرب بن اسماعيل كرماني  .اي دارد ويژه رود ـ جلوة  به شمار مي عالم

مدعي بود هر كس اقرار به علم داشته باشد الزم است اقرار به ) ق241. م(امام احمد بن حنبل 
روايات ). 572: ق1436حمدان،  آل( قَدر و مشيت الهي نسبت به هر امر جزئي داشته باشد

را  »مثبتين قدر«فراوان در موضوع تقدير و فهم و تبيين اصحاب حديث از اين روايات، عنوان 
مروري بر آثار و مكتوبات اصحاب حديث . بودسنت به همراه آورده  از اهل جمعيت فراوانيبراي 

اي از ميراث اصحاب حديث را به  نقل و تأكيد بر روايات قضا و قدر بخش گستردهدهد،  نشان مي
علم خداوند و پيش از  ةدر اين متون تأكيد شده است كه تقدير بر پاي. خود اختصاص داده است

 .خلق نوشته شده است و آنچه تا دامنة قيامت رخ خواهد داد، مطابق با اين تقديرات خواهد بود
سپس به  .خداوند لوح را آفريد«: بن عباس نقل كرده است عبداهللا از) ق95. م( سعيد بن جبير

آيد نوشته شد و مردم به  نچه تا قيامت پديد ميآپس  ؛خلقم بنويس بارةعلم مرا در :قلم گفت
). 110: ق1416ذهبي، ( »كنند حركت مي ،مسيري كه از پيش نوشته شده و تمام شده است

ي در اين زمينه روايات متعدد علي الجهميه الرددر كتاب ) ق280. م( دارميعثمان بن سعيد 
حتي عمل  ؛چيز تا قيامت را نوشته است همه واست  »قلم« وندنقل كرده كه اولين مخلوق خدا

ها از پيش در تقدير ثبت شده و پيش از تولد هر انساني نوشته شده است كه شقي و اهل  انسان
ئله مس بارةديدگاه قدريه در .)128ـ122: ق1416دارمي، (دوزخ است يا سعيد و اهل بهشت 

. تقدير سبب شد، موضوع ايمان به قضا و قدر جزو اعتقادات اصلي اصحاب حديث دانسته شود
 ،ايمان سخن گفته شده است ةاصحاب حديث كه دربار گوناگونها و مصادر  در تمامي اعتقادنامه
مجموعه نويسندگان، ( »ه من اهللااليمان بالقدر خيره و شرّ« :خوريم كه به اين عبارت برمي

عكبري، از محدثان و فقيهان برجستة  بن بطهعبيداهللا ). 165، 143، 105، 38، 19: ق1415
ر داعتقاد به قَ ،عباس و ديگران از ابن، )157. م(، فقيه شام به نقل از اوزاعي) ق387. م(حنبلي 

 :4 ق،1418بطه،  ابن(انجامد  را نظام توحيد معرفي كرده است كه تكذيب آن به نقض توحيد مي
158(.  
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  الهي  ةشمول و حاكميت اراد) ب

الهي و مسئله قضا و قدر كه افعال انسان را پيش از تحقق خارجي  پيشين گذشته از علم
پديد آمدن اين افعال نيز به  ،دانست، از نظر اصحاب حديث و معلوم مي ، قطعيشده مشخص

و نيز عموميت قضا و قدر البته تأكيد بر نظام فراگير اراده و مشيت الهي . اراده و مشيت الهي بود
هاي كالمي ديگر چون خلفيه، خمريه، شعيبيه، ميمونيه، اباضيه  از سوي برخي اشخاص و جريان

، 94، 93: 1980اشعري، (گرفت  مورد تأكيد قرار مي نيز از خوارج و نيز ضراريه، نجاريه و كالبيه
108 ،281 ،283 ،514.(  

اما  ،اتفاق همة فرق و مذاهب اسالمي استمورد  ،»اراده«اگرچه توصيف خداوند به صفت 
اراده چيست و چه نسبتي با ذات الهي دارد و  كه حقيقت هاي مختلف اسالمي در اين گروه

 الهي در نسبت ةنخستين اختالف در مسئله اراد. اختالف نظر دارند ،گسترة اين اراده تا كجاست
اراده را همچون علم و  ،شاعرهاين صفت با ذات مطرح بود؛ اصحاب حديث و در پي ايشان ا

 شمردند كه البته متمايز از ذات، ولي از ازل موجود بوده است قدرت از صفات ذات و قديم مي
همه بر اين باور بودند كه اگرچه ، در برابر ايشان، معتزليان .)119ـ118: 1364شهرستاني، (

 :6، 2013اضي عبدالجبار، ق(خداوند حقيقتاً مريد است، اما اراده صفت فعل است نه صفت ذات 
پس حادث خواهد  ،جنس اراده از سنخ فعل است ،و به تعبير ديگر ؛)509: 1980؛ اشعري، 3

به حوزة شمول و گستردگي  ،اختالف ديگر در موضوع اراده). 126: 2009قاضي عبدالجبار، (بود 
محدود به امور تكويني  شود يا خداوند شامل افعال انسان نيز مية آيا اراد ؛گشت الهي بازمي ةاراد

دن ارادة خدا به امور تكويني و خارج كرجا نيز محدود  و خارج از اختيار انسان است؟ در اين
چنانچه  ؛خداوند، نتايج مهمي در مسئله جبر و اختيار دارد ةكردن افعال انسان از سيطرة اراد

هاي  تواند منشأ نظريه ميهاي متعدد  الهي نسبت به افعال انسان با تفسير ةباور به شمول اراد
  . متنوعي در فاعليت انسان باشد

 ةهاي جبرگرا در اين مسئله اتفاق داشتند كه ارادة خداوند شامل و حاكم بر هم گروه ةهم
: 1971قاضي عبدالجبار، (تعالي  شود مگر به ارادة حق امور است و چيزي در عالم، حادث نمي

 ةمستنداتي از قرآن كريم و حديث، اراد ةبر پاي زني اصحاب حديث). 169: 1386؛ مالحمي، 197
آيد مگر به اراده و  الهي را مطلق دانسته، معتقد بودند هيچ خير و شري در اين عالم پديد نمي

خداوند مستند كرده  ةافعال انسان را به اراد ةايشان هم .)291: 1980اشعري، (مشيت الهي 
: 2، 1418 ؛ اللكايي،112: ق1411بخاري، ( دانستند و مخلوق خدا مي) 291: 1980اشعري، (
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حتي شرور و معاصي كه مورد نهي الهي قرار گرفته و خداوند بدان رضايت  ،از نظر ايشان). 479
را اراده كرده است، چون ميان اراده و رضا تالزمي  الهي است و خداوند آن  ةندارد نيز به اراد

د متعدد از قرآن كريم و روايات، به اجماع ايشان افزون بر شواه). 294: 1980اشعري، (نيست 
بطه،  ابن(» يشأ اليكون ماشاءاهللا كان و ما لم«: كردند كه معتقدند مسلمانان استدالل مي

الهي اين خواهد بود كه  ةاين ديدگاه، در كنار قول به قديم بودن اراد ةنتيج). 135 :2 ق،1418
. قديم و غير قابل تغيير الهي واقع خواهد شدبه ارادة  ،اعم از نيك و بد ،ها همة اعمال انسان

از بزرگان اصحاب حديث، بر اين مطلب ادعاي اجماع كرده است كه ، )ق387. م(عكبري  بطه ابن
مشيت و قضاي الهي  ،چيزي در آسمان و زمين موجود نشده و نخواهد شد مگر به اراده

ماع ائمه سلف را بر اين مطلب نيز اج) ق569. م(مقدسي الدين  ضياء). 132: ق1432بطه،  ابن(
اشعري نيز در بيان ديدگاه اصحاب  كه چنان ،)105: ق1415مقدسي، (گزارش كرده است 

  .)291: 1980اشعري، (حديث به اين مطلب اشاره كرده است 

  استطاعت و قدرت انسان) ج

. دهاي اصلي خواهد بو لفهؤهرجا سخن از فعل و فاعليت است، قدرت يا استطاعت، يكي از م
شد  خصوصياتي در انسان دانسته مي / همان خصوصيت» استطاعت«قديم  در اصطالح متكلمانِ

در . ساخت او بوده و صدور فعل از سوي انسان را براي وي ممكن مي» فاعليت«كنندة  كه تأمين
گونه استطاعت براي انسان  كه منكر هر »ازارقه«هايي از  جهان اسالم به غير از جهميه و گروه

. پذيرفتند استطاعت انسان را مي هاي فكري،  تمام گروه ،)33 :3 ق،1428حزم،  ابن(د بودن
هاي فكري مذكور در اين مسئله اتفاق نظر داشتند كه استطاعت موهبتي االهي  هرچند جريان

اما نقطة اختالف ميان انديشمندان در اين موضوع، زمان اعطاي استطاعت بود كه آيا فاعل  ،است
متصف به استطاعت  ،ام فعل، داراي استطاعت است يا تنها در هنگام انجام فعلپيش از انج

  د؟شخواهد 
جبرگرايان عمدتاً معتقد بودند كه خداوند براي هر فعل در زمان وقوع فعل، قدرتي 

 »استطاعت مع الفعل« ا عنواناز اين ايده ب ؛كند خاص مي آن فعلِ ةرا شايست فردآفريند كه  مي
توانست مبدأ پيدايش فعل شود، و قائالن به استطاعت مع  عتاً اين استطاعت نميطبي. شد ياد مي

دانستند و دانسته يا  حزم نيز تصريح كرده است افعال را مخلوق خداوند مي كه ابن الفعل، چنان
در مقابل، معتزليان معتقد بودند . شدند ندانسته به جبرگرايي و انكار فاعليت حقيقي نزديك مي

و اين بدان معنا بود كه استطاعت پيش  ،ابتداي خلقت، انسان را مستطيع آفريده استخداوند از 
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قدرت بر فعل و ترك فعل » استطاعت«در نظرية استطاعت قبل الفعل، . از فعل حاصل است
و اين استطاعت با ضميمه شدن ارادة فاعل، منشأ پيدايش فعل ) 230: 1980اشعري، (است 

  ).235: 1980اشعري، (شود  اين قدرت و استطاعت واقع مي بستن شده و فعل با به كار 
كه منشأ ايجاد فعل باشد پروا داشتند، ) به هر معنايي(از پذيرش استطاعت  ،اصحاب حديث

شناسي خويش از  روش ةنبايد از نظر دور داشت كه جريان اهل الحديث اين دوران، بر پاي اما
جا كه استطاعت، مسئله اصحاب حديث  از آنو  دادند اساس، تبييني از استطاعت به دست نمي

هاي كالمي بود، ديدگاه  هاي نظري و تبيين نبوده و روش ايشان نيز پرهيز از ورود به عرصه
رسد ايشان همچون  به نظر نمي ،با اين حال. ايشان در مسئله استطاعت چندان روشن نيست

پذيرش استطاعت قبل الفعل كه جهميه استطاعت را به شكل كلي انكار كرده باشند، ولي از 
كسي پيش  ،احمد بن حنبل معتقد بود. از خلق الهي باشد پرهيز داشتند پيشمنشأ ايجاد فعل، 

در نقد ديدگاه معتزله ـ كه  يو .استطاعت بر فعل ندارد ،كه خداوند فعلي را انجام دهد از آن
 من كان اللّه شاء ما القوة، و لّهل االستطاعة«: ـ گفته است دادند استطاعت را به انسان نسبت مي

احمدي، ( »إليهم االستطاعةـ  المعتزلة يعنى ـ هؤالء يقول كما ليس يكن، لم يشأ لم ما و ذلك
 ةتنها انكار نظري شود بلكه انكار مطلق استطاعت برداشت نمي از اين عبارات نيز .)147: ق1416

از ديگر مشايخ اصحاب حديث نيز ) ق258 .م(ابوعبداهللا ذهلي . توان استفاده كرد معتزله را مي
وي بر همين اساس، . ديدگاه معتزله در مسئله استطاعت را مستلزم انكار قدر دانسته است

توان گفت فرد  كند، به اين معنا كه پس از وقوع فعل مي الفعل معرفي مي استطاعت را مع
  ).480: ق1436حمدان،  آل(استطاعت بر اين فعل داشته است 

استطاعت  شد اصحاب حديث، در مقابل ديدگاه معتزله موضع گرفته، ه سبب ميعاملي ك
بنا  .، تفسير استطاعت پيشين و لوازم اين نظريه از ديدگاه معتزله بودپيش از فعل را انكار كنند

جا  بر نظرية استطاعت پيش از فعلِ معتزليان، اين توان براي پديد آوردن افعال كافي بود و از آن
دانستند، فعلي كه به قدرت انسان پديد  ن توارد دو قدرت بر مقدور واحد را جايز نميكه ايشا

استطاعت پيش از فعل به معناي استغنا شد؛ از اين رو،  آمده است، از حوزة قدرت الهي خارج مي
فاعليت مستقل و حتي معارض با فاعليت خدا خواهد بود و  ،نيازي از خداوند و نتيجة آن و بي

   .بلكه به معناي پذيرش خدايان متعدد است ،ب نه تنها با توحيد افعالي سازگار نيستاين مطل
ايشان براي خود «: بطه ديدگاه معتزله در مسئله استطاعت را چنين گزارش كرده است ابن

كنند ايشان بر  دانند و گمان مي كنند كه براي خالقشان ثابت نمي قدرت و استطاعتي اثبات مي
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وي نتيجة باطل  .)135: 2 ق،1418بطه،  ابن( 1»آن قدرت ندارد قادر هستند آنچه خداوند بر
جهميه و معتزله خدايان متعددي را اثبات «: گونه بيان كرده است نظرية استطاعت معتزله را اين

گيري از قدرت و  اند كه قابل شمارش نيست، از آن جهت كه معتقدند هر فردي با بهره كرده
ايشان با اين باور، . تواند هرچه اراده داشت انجام دهد ود دارد، مياستطاعتي كه در او وج

نشان  ،اين گزارش مختصر .)137 :2 ق،1418بطه،  ابن( 2»نيازي از خداوند را اثبات كردند بي
دهد كه يكي از اختالفات اساسي ميان معتزله و اصحاب حديث در مفهوم و گسترة  مي

توانست حريت و  اساسي در تئوري فاعليت انسان كه ميركن  ،از نظر معتزله ؛بود »استطاعت«
مين كند، همان استطاعت قبل از أآزادي عمل و در نتيجه معناداري تكليف و ثواب و عقاب را ت

اما از نگاه اصحاب حديث، پذيرش چنين  ،فعل بود كه منشأ حركت و فعل در فاعل خواهد شد
غير از قدرت قادر متعال به عامل ديگري براي  و نبايد شتاستطاعتي با نگاه توحيدي منافات دا

  . معتقد بودحركت و فعل، 
تعريف  ،كردند شايد بتوان گفت استطاعتي كه اصحاب حديث انكار مي ،اين شواهد ةبر پاي

خران اين جريان فكري أتيميه كه خود از مت ابن. معتزلي از استطاعت است نه مطلق استطاعت
سنت و ائمه حديث، قدرت و استطاعت در فاعل را  هلمدعي شده است كه جمهور ا ،است

وي . و جبرگرايان از سوي ديگر قرار دارد ،اند و ديدگاه ايشان در برابر قدريه از سويي پذيرفته
سنت استطاعت را تنها همراه با فعل  از فعل و برخي اهل پيشاستطاعت را  »قدريه«مدعي است 

از فعل و مصحح تكليف و امر و  پيششي از استطاعت بخ ،سنت اما از نظر جمهور اهل ،دانند مي
). 41 :3 ،ق1416تيميه،  ابن(شود  نهي و بخشي همراه با فعل حادث شده، منشأ فعل مي

تواند داراي  كه مي دارداستطاعت و قدرتي  ،بنابراين انسان هم پيش از عمل و هم در زمان فعل
 .تأثير باشد

  خلق اعمال بندگان) د

آورنده است  تنها خداوند خالق و پديد ،بر اين باور بودند كه در اين عالمهمة اصحاب حديث 
اين نظريه كه با عنوان . پديد آورد ،تواند امري را كه خداوند خلق نكرده است نمي كس هيچو 

                                                        
التمكن ما لم يثبتوه لخالقهم و زعموا أنهم يقدرون علي ما ال يوصف اهللا و أثبتوا النفسهم من القدرة و االستطاعة و « .1

 ».بالقدرة عليه
فأثبتت الجهمية و المعتزله آلهة كثيرة ال يحصون عدداً حين زعموا أن كل واحد يستطيع أن يفعل باستطاعته ما يشاء « .2

 ».االفتقار اليه باستطاعة فيه باقية و قدرة دائمة فأوجبوا االستغناء عن اهللا و ترك
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هاي اهل حديث بود و  شد، مورد اتفاق همة گروه توحيد در خالقيت و يا توحيد افعالي مطرح مي
و  كند ها و حتي گناهان و قبايح را خلق مي خداوند افعال انسان ،د بودندبر همين اساس معتق

محمد بن ). 291: 1980اشعري، ( قدرت و استطاعت انسان در پيدايش افعال تأثيري ندارد
  د، از يحيي بن سعيدكرليف أت» خلق اعمال العباد«بخاري در كتابي كه با عنوان اسماعيل 

افعال : گفتند شنيدم كه مي] بزرگانمان[ه از اصحاب و هميش«: نقل كرده است) ق143. م(
حركات، صداها، اكتساب و «: نويسد ميبخاري در توضيح اين كالم  1».بندگان مخلوق است

وي به آيات و روايات متعددي تمسك ). 26: ق1411بخاري، ( 2»نوشتن افراد، مخلوق خداست
بارها در  نيز تيميه ابن. شمارد مي وندداكند كه همة امور و از جمله فعل انسان را مخلوق خ مي

خداوند را خالق اعمال عباد معرفي كرده است و  ،اصحاب حديث پيشوايان آثار خود به نقل از
سنت از اصحاب حديث و فقه و تفسير و تصوف در اين مسئله اجماع  مدعي است كه جمهور اهل

، فقيه و محدث بزرگ )ق237. م(اسحاق بن راهويه  .)129ـ128 :3ق، 1406 تيميه، ابن(دارند 
: نقل كرده است كه) ق116. م(از عمرو بن دينار ) ق198. م(شافعي، به نقل از سفيان بن عيينه 

چيز مخلوق  مشايخ ما از بيش از هفتاد سال پيش معتقد بودند خداوند، خالق و غير از او همه
ه اين واقعيت تصريح كرده و نيز ب) ق456. م(اندلسي حزم  ابن). 294: ق1436حمدان،  آل(است 
الفعل باشد مثل مريسي، برغوث،  سنت و هر كس كه معتقد به استطاعت مع همة اهل«: گويد مي

هايي از خوارج و مرجئه بر اين باورند كه همة افعال بندگان،  نجاريه، اشاعره، جهميه، گروه
  .)86 :2 ق،1428حزم،  ابن( 3»مخلوق هستند و خداوند اين افعال را در فاعالن خلق كرده است

  مباني اصحاب حديث در مسئله فعل انسان ةنتيج

 ،الهي و از سوي ديگر ةنتيجة آنچه به اختصار از ديدگاه اصحاب حديث در موضوع علم و اراد
توحيد «و يا  »توحيد در خالقيت«همان چيزي است كه با عنوان  ،استطاعت انسان بيان شد

انحصار فاعليت در خداوند و نفي فاعليت  ،اين ديدگاه قتكنند و حقي از آن ياد مي »افعالي
دهند، اما از  اي تن نمي اگرچه اصحاب حديث به چنين الزمه. حقيقي از ديگر موجودات است

اگر . اي غير از جبرگرايي و فاعليت مجازي نخواهد داشت الزمه ،گرا اين مباني نظر متكلمان عقل

                                                        
 ».ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون أن افعال العباد مخلوقة« .1
 ».حركاتهم و اصواتهم و اكتسابهم و كتابتهم مخلوقة« .2
فذهب أهل السنة كلهم و كل من قال باالستطاعة مع الفعل، كالمريسي و برغوث و نجارية و االشعرية و الجهمية و « .3

 ».رجئة إلي أن جميع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها اهللا في الفاعلينطوائف من الخوارج و الم

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

37 

ريه
 نظ

ت؛
علي
و فا

ت 
القي

ن خ
ميا

يز 
تما

 
مام

 نات
اي

 
فرا

ي 
برا

ض
فوي
و ت

بر 
ز ج

ر ا
 

ها  ه بر طبق مقدرات عمل خواهند كرد و اگر افعال انسانافعال بندگان از پيش تقدير شده و هم
آنچه خداوند اراده   ناپذير است و هر تخلف و از سويي، اين اراده و تقديرالهي است  ةمتعلق اراد

) ق108. م(بكر بن عبداهللا مزني . ، جايي براي فاعليت حقيقي نخواهد ماندكند واقع خواهد شد
فالخلق عاملون بسابق علمه و نافذون لما خلقهم له من «: استعمل انسان را چنين ترسيم كرده 

 »خير و شر اليملكون النفسهم من الطاعة نفعاً و ال يجدون الي صرف المعصية عنها دفعاً
از شاگردان احمد حنبل نيز ) ق280. م(حرب بن اسماعيل ). 504: ق1436حمدان،  آل(

اند و بر پاية قضاي الهي و مشيت  شده ها در مسيري كه براي آن خلق همة انسان: گويد مي
 ةحال اگر مقدم). 570: ق1436حمدان،  آل(خداوند حركت خواهند كرد و راه ديگري ندارند 

ان اهللا يصنع كل صانع و «ديگر را ضميمه كنيم كه افعال بندگان مخلوق خداوند است و 
فاعل حقيقي افعال مطابق اين قول، خداوند : پس بايد گفت ،)31: ق1416دارمي، (» صنعته

زيرا خلق، فعل خداست و اگر خداوند خالق افعال است و اين افعال مطابق با علم  ،بندگان است
  .جبر است ةهمان نظري ،حقيقتاً به خداوند منتسب است و اين ديدگاه ،شود و ارادة او واقع مي

  انكار جبر با تفكيك فاعليت و خالقيت اي جديد در  نظريه
اصحاب حديث، علي االصول از ورود به مجادالت كالمي و حتي  دانيم كه نيك مي

كه از ) ق329. م( بربهاريحسن بن علي  .كارگيري اصطالحات كالمي پرهيز داشتند به
اگر : گفت مي ،رود گير اصحاب حديث به شمار مي هاي مشهور و البته متعصب و سخت شخصيت

بدانيد كه وي  ،كند يا عدل تكلم مي گويد فالن فرد جبري است يا در جبر و ديديد كسي مي
: ق1421بربهاري، (اند  هاي محدث را تنها اهل بدعت پديد آورده چون اين نام ،قدري است

 اوزاعي ،)ق161. م( ثوريسفيان  هاي اصحاب حديث چون برخي شخصيت ،همه با اين .)329
) 246و  36 :3ق، 1406 ه،تيمي ابن(اند  به صراحت جبر را انكار كرده بن حنبل و احمد) 157. م(

كه خداوند قادر مطلق است و  در حالي ،شود به جبر متمسك مي ،و معتقد بودند تنها فرد عاجز
ها در عين باور به خلق اعمال و تأكيد بر  حداقل اين شخصيت ،بنابراين. نيازي به اجبار ندارد

توان  و معتقد بودند كه ميگرفتند  جبر در افعال را نتيجه نمي ،قضا و قدر و شمول ارادة الهي
جو در آثار و اقوال ائمه و جست. حقيقي انسان را با قول به خالقيت خداوند جمع كرد فاعليت

در مكتوبات امام . دهد هايي را به دست مي كند و سرنخ اصحاب حديث اين فرضيه را تقويت مي
اما معتقد  ،پذيرد ميدهد وي فعل و مشيت انسان را  احمد بن حنبل عباراتي هست كه نشان مي

 است قدرت و مشيت انسان به خودش واگذار نشده و به دست خدا و تحت مشيت اوست
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توان انسان را داراي قدرت و مشيت و فاعل حقيقي  بنابراين مي ؛)147: ق1416احمدي، (
  .دانست

به تفصيل از مشيت خلق و ارتباط  الشريعهدر كتاب نيز ) ق360. م( آجريمحمد بن حسين 
خلق تابع  وي بابي به اين امر اختصاص داده كه مشيت. با مشيت خدا سخن گفته است آن

  .)718 :2ق، 1420آجري، (مشيت خداست 
تواند  به مطلبي اشاره كرده است كه مي ال العبادفعخلق ابخاري در كتاب  ،در اين ميان

وي پس . ياري باشدبراي جمع خالقيت خدا و فاعليت انسان نسبت به افعال اخت جديد اي نظريه
قدريه همة افعال را از انسان : گويد از بيان اختالف مردم در مسئله فعل و فاعل و مفعول، مي

دانند و براي انسان  جبريه همة افعال را از خدا مي ،در مقابل ؛كنند سلب مي ونددانسته و از خدا 
بول اين است كه افعال ديدگاه اهل علم و نظرية قابل ق ،اما از نظر وي. سهمي قائل نيستند

آنچه فعل خداست خلق . فعل انسان است نه فعل خداوند در عين حال مخلوق خدا و ،بندگان
بخاري، (زيرا فعل و مفعول دو چيز است  ،، فعل او نيستيا همان مفعول اما مخلوق ،كردن است

ل ديدگاه اصحاب حديث را در مقاب ةبخاري در اين بيان تالش كرده است نظري .)112 :ق1411
در اين . راه سومي ميان جبر و تفويض معرفي كند ،جهميه و قدريه قرار دهد و در حقيقت

حقيقي انسان نيز  در عين باور به خالق بودن خداوند نسبت به اعمال بندگان، فاعليت ،نظريه
  .شود پذيرفته مي

اما  ،اند هتفصيل بيشتري در اين موضوع نداد ،متقدم اگرچه بخاري و ديگر ائمه حديث
خران وابسته به همين جريان فكري است، اين ديدگاه را شرح و بسط داده و أتيميه كه از مت ابن

 ،تيميه بنا بر گزارش ابن. حنبل نسبت داده است بن به اكثر اصحاب حديث و اصحاب امام احمد
ن داراي دانند و معتقدند انسا عبد را حقيقتاً فاعل افعال خويش مي ،سنت جمهور علماي اهل

دهد و البته  فعل را انجام مي ،قدرت و استطاعت بر فعل است و به واسطه اين قدرت و اراده
 اين نظريهوي در توضيح  .)110 و 12 :3ق، 1406تيميه،  ابن( خداوند خالق همة اين امور است

 ،ر استمخلوق و مفعول پروردگا ،بينند؛ افعال عباد ايشان ميان خلق و مخلوق تمايز مي: گويد مي
ايشان ميان  ،در حقيقت .)112 :3 ،ق1406تيميه،  ابن(بلكه فعل عبد است  ،اما فعل او نيست

 »كشته شدن«و  »كشتن«اند؛ براي مثال  فعل به معناي مصدري و حاصل مصدر تفكيك كرده
كه نتيجة  در حالي  ،منسوب به انسان است نه منسوب به خدا) قتل(فعل مصدري  .دو چيز است

جهم بن  ،تيميه معتقد است ابن. شناسيم، مخلوق خداوند است كه به عنوان مفعول مي اين فعل
مفعول خدا را فعل  ،اند كه بين فعل و مفعول تمييز نداده صفوان و ساير جبرگرايان به دليل اين
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وي تصريح كرده است كه اكثر  .)112 :3ق، 1406تيميه،  ابن(اند  او دانسته و به او نسبت داده
خصيب بن عبداهللا مصري  قاضي ابوالحسين ،)ق329. م( احمد بن حنبل، قاضي ابوحازماصحاب 

نهند و افعال عباد را مخلوق  بين فعل و مفعول تمايز مي) ق458. م( و قاضي ابويعلي) ق416. م(
  .)149 :3ق، 1406تيميه،  ابن(نه فعل خدا  ،دانند و مفعول خدا مي

فعل چيزي است كه قائم به فاعل باشد و : گويد مياين مطلب بيشتر در توضيح  تيميه ابن
قائم  در حالي كه ،شوند عبد هستند و به مشيت و قدرت عبد حادث مي افعال عباد قائم به خود

آفريند  به خداوند نيستند و خداوند اين افعال را منفصل از خويش و قائم به بندگان مي
هر مخلوقي از خدا و مفعول  ،ان گفتتو بنابراين مي .)240ـ239 :3ق، 1406تيميه،  ابن(

چنانچه قدرت  ؛شود خداست، اما فعل او نيست و البته خداوند به مفعوالت خويش وصف نمي
او  ةاما اراد ،عبد، مراد خداوند هست ةاما قدرت خدا نيست و يا اراد ،عبد، مقدور خدا هست

  .)240ـ241 و 112 :3ق، 1406تيميه،  ابن(نيست 
ين فاعليت حقيقيِ انسان، در عين يز فعل و مفعول، تالشي است براي تباين تأكيد بر تماي

ظواهر نصوص،  ةجريان اصحاب حديث كه بر پاي ،در حقيقت. پذيرش مباني توحيد در خالقيت
باز به  ،بند است و از سوي ديگر به عموميت اراده و مشيت الهي و نيز مسئله قضا و قدر پاي

شمارد، در  چيز را مخلوق خدا مي برخي آيات و روايات همه داليل نقلي و با تمسك به ظواهر
 ،ها ـ مخلوق خداست و به اراده چيز ـ حتي افعال انسان يك تعارض گرفتار شده است؛ اگر همه

مشيت و تقدير او وابسته است، تكليف و مسئله ثواب و عقاب را چگونه بايد تبيين كرد؟ 
كه اشاره شد، اصحاب  به جبر داده بودند و چنان تن ،جبرگرايان به دليل پذيرش همين مقدمات
زيرا در  ،دانستند كرده، اين قول را مخالف سنت مي حديث از پذيرش جبر و لوازم آن امتناع 

كساني كه خطاها و گناهان خويش را به  نظر ،و نيز برخي از صحابه Jهايي از پيامبر گزارش
شده،  در تبيين ارائه .بود  زنش قرار گرفتهنادرست معرفي شده و مورد سر ،دادند خدا نسبت مي

قائم به خود  ،شود فرد حادث مي ةقدرت و اراد ةبا تمايز ميان فعل و مفعول، فعل انسان كه بر پاي
 ،تعالي نيست كه اين فعل قائم به ذات حق شود و به دليل آن عبد و فعلِ حقيقي او شمرده مي

فعل، به عنوان مفعول و مخلوق خداوند معرفي اما نتيجة اين  ؛نسبتي با خدا نخواهد داشت
  . شود مي

وي معتقد . تيميه در تبيين بيشتر اين نظريه، به مطلب ديگري اشاره نيز كرده است ابن
واسطه يا باواسطه باشد و در  تواند بي خالقيت خداوند نسبت به اشيا و امور تكويني مياست، 

يعني خداوند قدرت و اراده را در انسان ؛ عبد است واسطة اراده و قدرت خالقيت با ،افعال بندگان
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خلق  ،اين تبيين ةبر پاي. آورد مفعول را پديد مي ،كند و از طريق اين قدرت و اراده خلق مي
واسطه ـ فعل خداوند است و نتيجة اين فعل نيز به عنوان مخلوق به  كردن ـ با واسطه يا بي
يك فعل خداوند نيستند و خدا بدان متصف  هيچاما اين مخلوقات  ،شود خداوند نسبت داده مي

واسطه  مخلوق بي ،قدرت و اراده ؛كند قدرت و اراده را خلق مي ،خداوند در انسان مثالً ؛شود نمي
 ،شود ده مياكسي كه داراي اين قدرت و ار ،در مقابل. است »خلق كردن«هستند و فعل خداوند 

شود مخلوق  آنچه حادث مي ؛امري حادث شود تواند فعلي انجام دهد و در نتيجة اين فعل، مي
شده در  كارگيري قدرت و ارادة خلق به ،به بيان ديگر. باواسطة خداوند است، اما فعل خدا نيست

كه منفصل از  اما به دليل آن ،شود تعالي انجام مي مطابق تقدير الهي و با ارادة حق اگرچه ،بندگان
 ،صورت  در اين .شود و خدا به آن متصف نخواهد شد ذات است، به عنوان فعل خداوند تلقي نمي

  . شماريم ن اعمال نميآاما فاعل  ،دانيم خداوند را خالق اعمال بندگان مي اگرچه

  ارزيابي نظريه
مشكل اصلي در مسئلة فاعليت  .ثمر و تنها بازي با الفاظ است رسد اين تالش، بي به نظر مي

اع بوده است، نقش حقيقي انسان در تعيين مسير و كه در تاريخ بشريت همواره مورد بحث و نز
  فعل خداوند است و اگر خدا خالق اعمال بندگان باشد ،»خلق كردن«. سرنوشت زندگي است

خداوند  ةبا واسطه ـ بايد نسبت به آن فعل، اراده داشته باشد و اعمال بندگان به اراد هرچندـ 
مطابق با تر بيان شد كه  پيشكجاست؟  در اين صورت، نقش اراده و فاعليت عبد ؛خلق شوند

دانيم از نظر  نيز مي .كند قديم و ازلي است و تغيير نمي وندخدا ةاراد ،اصحاب حديث يةنظر
اين تقديرات غير اعمال بندگان مطابق با علم پيشين الهي نوشته و تقدير شده است و  ،ايشان

بندگان نوشته و تقدير شده است و به اگر اعمال . شده است امري تمام ،به اصطالحقابل تغيير و 
چه جايگاهي براي قدرت و اراده و به  ،شود تغييرناپذير و قدرت اليزال الهي خلق مي ةاراد

اما  ،هايي داده است تيميه در پاسخ اين اشكال پاسخ ماند؟ ابن فاعليت انسان باقي مي ،اصطالح
خالقيت خداوند  ،معتقد استوي . نيست نيكند و پذيرفت ها مشكلي را حل نمي اين پاسخ

آفريند، افعال بندگان را نيز از طريق بندگان  كه خداوند باران را از ابر مي چنان ؛باالسباب است
عبد داراي تأثير و سبب در پديد آمدن فعل هستند  اراده و قدرت ،آورد و در اين صورت پديد مي

باران  ابر فاعلِ ،در مثال مذكور اشكال اين پاسخ اين است كه .)114 :3ق، 1406تيميه،  ابن(
آورد، اما  نيست و خداوند از طريق اين اسباب و علل، معلول را به اراده و قدرت خويش پديد مي

يعني خداوند  ،نقش همين علل و اسباب را داشته باشند ،در افعال انسان اگر قدرت و ارادة عبد

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

41 

ريه
 نظ

ت؛
علي
و فا

ت 
القي

ن خ
ميا

يز 
تما

 
مام

 نات
اي

 
فرا

ي 
برا

ض
فوي
و ت

بر 
ز ج

ر ا
 

جايي براي  ،ل را خلق و ايجاد كندبا خلق قدرت و اراده در عبد و البته به ارادة خويش فع
مستند به انسان  ،شود و اگر حقيقتاً افعال و فاعليت او انكار مي هندنماانتخاب و اختيار عبد باقي 

تمايز ميان خلق و فعل  ،بنابراين. تواند به اين معنا مخلوق خداوند باشد نمي ،اوست ةو نتيجة اراد
چنان اين ديدگاه  براي مشكل جبر باشد و هم مناسبي حل تواند راه با توجه به مباني مذكور نمي

  .گيرد هاي جبرگرا قرار مي در شمار نظريه

  گيري نتيجه
هاي جبر و تفويض با مشكل جدي  هاي مطرح در حوزة فاعليت انسان، نظريه از ميان نظريه

نظرية . تواند مجموعة شواهد و مستندات عقلي و نقلي را توجيه و تبيين كند روست و نمي روبه
عمومي اصحاب حديث نيز به دليل پذيرش توحيد افعالي و انكار قدرت و استطاعت پيش از 

حتي نظرية تمايز ميان خالقيت و فاعليت كه تالش . فعل، با مشكل جبرگرايي مواجه است
كند بين مخلوق بودن افعال بندگان يا توحيد در خالقيت با فاعليت حقيقي انسان جمع كند،  مي

شود،  ناتمام و خود متناقض است، زيرا اگر فعل بر پاية قدرت و ارادة فرد حادث مياي  نظريه
 .شود، فعل حقيقي عبد نخواهد بود مخلوق خداوند نيست و اگر به قدرت و ارادة خداوند خلق مي
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