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  چكيده

عال وي در نگاه متكلمان معتزلي، عدالت خداوند و اختيار انسان، مسئوليت انسان در قبال اف
مسئله اساسي اين است كه چه افعالي به انسان منتسب هستند و انسان فاعلِ . را به دنبال دارند

رود؟ ضرورت تحقيق در اين مسئله، در نسبت مستقيمِ فاعليت انسان با گسترة  ها به شمار مي آن
جا كه  از آن. هاي حقوقي و اخالقي اوست كه از مسائل فلسفي و اخالقي معاصر است مسئوليت

قاضي عبدالجبار به طور مستقيم به اين مسئله نپرداخته است، در اين مقاله با روش تحليلي ـ 
قاضي عبدالجبار انسان را . پردازيم منطقي به استنباط آن از آراي وي در مسائل مرتبط مي

وي ضمن باطل . ها داشته باشد داند كه قدرت، علم و اختيار بر انجام آنمسئول افعالي مي
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  مقدمه
ها بايد در قبال  شناسي اديان اين است كه انسانهاي حقوقي، اخالقي و آخرتيكي از آموزه
و در جهان  نظر عدليه، به همين دليل است كه انسان مكلف شده هب. گو باشند افعال خود پاسخ

. گرددآخرت به تناسب اعمالي كه در دنيا انجام داده است، مستحق پاداش يا شايستة عذاب مي
ها، خداوند عادل و انسان در انجام افعال خود، مختار است و با اختيار خويش اعمالش  از نظر آن

يد مورد بررسي واقع شود اين است كه انسان در قبال چه كارهايي آنچه با. دهدرا انجام مي
اي مسئول است و در قبال چه اموري مسئول نيست تا بتواند اعمال اختياري خود را به گونه

جهت دهد كه بيشترين پاداش الهي را به دست آورده و هرچه بيشتر از عذاب و سخط خداوند 
  . فاصله بگيرد

اي قاضي عبدالجبار، يكي از بزرگان متأخر معتزله را دربارة محدودة اين مقاله سعي دارد آر
منظور از گسترة مسئوليت انسان اين است كه آيا انسان، . مسئوليت انسان بيان و تبيين كند

كه افعال متولد تا كجا فعل انسان به  واسطه و باواسطة خويش است يا خير؟ و اين فاعل افعال بي
تا كجا مسئوليت اخالقي و حقوقي تبعات افعال خويش است؟ در اين آيند؟ و انسان  حساب مي

مقاله بر آنيم كه براي ترسيم نظر قاضي دربارة گسترة مسئوليت انسان به مسائل زير پاسخ 
  فاعل هر قسم از افعال چه كسي است؟. 2افعال به چند دسته قابل تقسيم هستند؟ . 1: دهيم

ختياري خود كه خارج از حيطة اختيار هستند نيز مسئول آيا انسان در قبال تبعات افعال ا. 3
  مالك تعيين اين مسئوليت از ديدگاه قاضي عبدالجبار چيست؟ . 4است؟ و 

طور ويژه به موضوع مسئوليت انسان و محدودة آن از شده، مطلبي كه به هاي انجامبا بررسي
 بوده معتزله متأخرين از بدالجبارع قاضي كه جا آن از. ديدگاه معتزليان پرداخته باشد، يافت نشد

  وي نظريات بررسي است، داشته خود مكتب هم بزرگان آراي آوريجمع به خاصي اهتمام و
 .كند شاياني كمك معتزله عقايد از كلي نمايي يابيدست به تواندمي

  مسئوليت و شرايط تحقق آن
كردن چيزي از معناي طلب به » سؤال«. است» سأل«مصدر جعلي از ريشه » مسئوليت«

و ) 8: 5، 1374مصطفوي، (كسي است كه آن چيز يا خبر است، يا مال يا علم يا چيز ديگر 
و يا كسي است كه مورد سؤال ) 297: 2فيومي، (مسئول چيزي است كه مورد طلب واقع شده 

  . استقرار گرفته 
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رايط از ديدگاه قاضي عبدالجبار و سپس ش» مسئوليت«در اين بخش به بررسي تعريف 
اي خواهد بود بر بررسي گسترة اين بحث مقدمه. مسئوليت از ديدگاه وي خواهيم پرداخت
  .مسئوليت انسان از ديدگاه قاضي عبدالجبار

  تعريف مسئوليت) الف

خورد، بلكه اين به چشم نمي» مسئوليت«و » مسئول«هاي در كتب قاضي عبدالجبار، واژه
طور كامالً تبعي بيان كرده  ا ذم بودن، آن هم بهامر را تحت عنوان تكليف و مستحق مدح ي

برد و ما براي  البته بايد توجه داشت كه قاضي، تكليف را به معناي مسئوليت به كار نمي. است
گاه به طور در واقع او هيچ. ايم استنباط نظر او دربارة مسئوليت انسان به بحث تكليف پرداخته

است، بلكه آنچه دغدغة اصلي وي بوده، موضوع ته مستقل به موضوع مسئوليت انسان نپرداخ
گويد، براي اين است كه بيان كند توحيد و عدل الهي است؛ حتي وقتي كه از تكليف سخن مي

وي . كند، از طريق تكليف استهايي كه خداوند فضل خود را شامل حال بندگان مييكي از راه
غيرمستحق . مستحق و غيرمستحق: رندهمانا منافع دو صورت دا«: گويدمي المغنيدر كتاب 

 همان تفضل است و مستحق داراي دو قسم است؛ يكي به صورتي است كه مستحق مدح است و
و ديگري چيزي است كه به واسطة . شود فعل شامل حال انسان زنده مي ةمورد به واسط ينا

ي بعيد است كه شويم و آن به دليل فعل ديگري است و از خداوند تعالهايي مستحق آن ميبدل
عبدالجبار، (» موجود زنده را بيافريند، ولي يكي از اين وجوه منفعت را شامل حال او نكند

 كه معلوم است كه درد و رنج انسان به جايي از آن«: گويدوي در ادامه مي). 81: 11ق، 1385
و  خاطر مصلحت او يا ديگري است، الزم است خداوند به او منفعت دهد به واسطة عوض،

بنابراين، ). 134: 11ق، 1385عبدالجبار، (» برخورداري از عوض تابع مكلف بودن انسان است
صورت تابعي از عدل الهي و استحقاق انسان براي دريافت عوض در نزد قاضي تكليف انسان به 

  . مطرح است

  شرايط مسئوليت) ب

 .آن سخن نگفته است يطو شرا يتاز مسئول يماًعبدالجبار مستق يقاض ،كه گفته شد چنان
اختيار و آزادي اراده، قدرت، : عبارتند از كنديم يانمكلف بودن انسان ب يبرا يكه قاض يطيشرا

پردازيم تا منظور از مسئول بودن انسان نيز ها مي علم و اراده كه اكنون به شرح و توضيح آن
  .واضح شود
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اصطالح متكلمان رايج است، متفاوت  معناي لغوي اختيار با آنچه در :اختيار يا آزادي اراده. 1
معناي لغوي اختيار عبارت از برگزيدن و گرفتن چيزى است كه برگزيننده آن را خير . است
اند، هرچند متكلمان به طور واضح به معناي اختيار نپرداخته). 645: 1ق، 1412راغب، (بيند  مى

ها همان چيزي است كه  نظر آنشود كه اختيار در  ها چنين برداشت مي ولي از ميان مباحث آن
شود و آن انتخاب آزاد ميان دو يا چند چيز است، خير باشند يا در عرف از اختيار فهميده مي

  .شر
رهايي از جبرِ غير و عمل به اقتضاي طبيعت و : شودصورت تعبير مي آزادي معموالً به اين

ادي رايج است و افراد غالباً آزادي البته بيشتر، قسمت اول اين تعريف در تصور از آز. ماهيت خود
اين تعريف . از حقيقت آزادي است رسد اين نيمي دانند، اما به نظر ميرا رهايي از جبرِ غير مي

بخش سلبي آن رهايي از جبرِ غير است كه . در واقع، يك بخش سلبي و يك بخش ايجابي دارد
مندي جامعه و ميل و ارادة ديگران  نونبنا بر اين بخش، هر عملي كه در اثر قوانين طبيعت يا قا

و يا به حكم طبيعت جسماني و حيواني خود انسان ـ كه آن هم جزئي از طبيعت اوست ـ در 
باشد، رفتاري آزادانه نيست، اما صرف رهايي از جبرِ غير  انسان حاصل و يا بر او تحميل شده

بايد بتواند عملي را آزادانه بنامد، كه انسان  براي تحقق معناي آزادي كافي نيست، بلكه براي آن
عملِ خود فاعل عمل باشد؛ يعني خود فاعل، علت آن باشد تا بتواند آن را به خود منسوب كند 

  .)67: 1378حداد عادل، (
ها از اين  شود، بلكه آنالبته بحث از آزادي با همين عنوان در سخن متكلمان مشاهده نمي

ها نبوده  طور مستقيم مد نظر آنچنين اين امر به  اند و همموضوع تحت عنوان اختيار بحث كرده
است است، بلكه در بحث تكليف تحت اصل عدل و توحيد، موضوع اختيار و آزادي نيز بيان شده 

؛ به اين نحو كه انسان به واسطة اتصالش به خداوند، مكلف به تكاليف )135: 2011الحريثي، (
واجب است خداوند با بندگان خود عادالنه رفتار كند، الزم  جا كه شرعي و اخالقي است و از آن

بنابراين در همة اديان و . ها مسئول است، آزاد باشد است كه انسان در انجام افعالي كه دربارة آن
شود كه با آزادي و اختيار فعل از او صادر شود و ها، انسان زماني مسئول شناخته ميفلسفه

 ل قبيح مستحق ذم است كه بين انجام يا ترك آن مخير باشدزماني شخص به خاطر انجام فع
  . )134ـ133: 2011الحريثي، (

قاضي عبدالجبار شرط «: گويندبرخي شرط ديگري را نيز به قاضي منسوب كرده و مي
: 2011الحريثي، (» كند كه آن شرط قبيح بودن فعل استديگري را نيز براي اين امر بيان مي

ضي چنين شرطي را قائل نيست و شايد علت اين نوع برداشت اين باشد ، ولي در واقع قا)143
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شود، به افعال قبيح صادره از  كه قاضي براي اثبات فاعليت انسان در افعالي كه از او صادر مي
دهد، اتصاف  كند و با اضافه كردن اين مقدمه كه خداوند قبيح انجام نميانسان استدالل مي

توان براي چنين برداشتي بيان احتمال ديگري كه مي. 1كندرد مي افعال انساني به خداوند را
شوند تا شرايط تر فراهم ميكرد اين است كه از نظر قاضي، شرايط ذم به خاطر فعل قبيح ساده

مدح به علت ترك آن؛ يعني اگر فاعل با علم و اختيار خود فعل قبيح را انجام دهد، مستحق ذم 
صورتي مستحق مدح است كه عالوه بر ترك اختياري، الزاماً فعل  است، ولي تارك فعل قبيح در

، 11ق، 1385عبدالجبار، (خاطر داليل ديگر  واسطة قبيح بودنش ترك كرده باشد، نه بهرا به 
  .كه البته اين احتمال دوم بسيار ضعيف است) 372

و ) 245: 2 تا، يب فيومي،(اراده در لغت به معناي طلب كردن و اختيار كردن است  :اراده. 2
  ). 371: 1ق، 1412راغب، (نيز به معناي رفت و آمد با مدارا در طلب چيزي است 

خاطر  كند كه بهدر اصطالح، اراده صفتي است در موجود زنده كه حالتي را در او ايجاد مي
به عبارت ديگر، اراده صفتي در موجود زنده است . شودصورتي خاص از او صادر مي آن، فعل به

هاي ديگر،  ها نسبت به زمان كه وقوع بعضي از افعال را نسبت به بعضي ديگر و در بعضي از زمان
كه قدرت فاعل در هر زمان و نسبت به هر يك از افعال موجود، به  كند، به شرط اينمخصص مي

؛ يعني انجام دادن هر يك از آن افعال در هر زماني )72: 1، 1975نگري، (صورت مساوي باشد 
» اراده«شود كه يكي انجام شود و ديگري انجام نشود السويه باشد و آنچه باعث مي راي او عليب

  . است
داند كه به طور كه دربارة خودش مييابد، همانهر انساني بالضروره خودش را مريد مي

. كندكه فكر مي چيزي اعتقاد دارد، به سوي چيزي ميل دارد، به چيزي ظن دارد و يا اين
توجه و تأمل فهميده  اين، اثبات اراده براي انسان نيازمند دليل نيست، بلكه صرفاً با كمي بنابر
كند و آن را اراده شود كه به سوي چيزي قصد ميشود و هيچ انسان عاقلي منكر اين نميمي
چنين بين آن چيزي  گردان است و همكند و دقيقاً بين اين حالت و حالتي كه از چيزي رويمي

عبدالجبار، (شود خواهد، تفاوت قائل ميخواهد و آن چيزي كه از غير خودش ميدش ميكه خو
  ). 8: 6ق، 1385

معناي اراده اين است كه شخص منفعتي در چيزي : ممكن است كسي اشكال كند و بگويد
در . شودداند و به همين علت به سوي او حركت كند و در اين صورت به اراده متصف ميمي

                                                        
 .طور مفصل بيان خواهد شدبه» فاعليت انسان همحدود«اين موضوع در بحث . 1
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هاي زيادي به منفعت چيزي علم دارد، ولي هميشه آن را اراده  انسان در زمان: ييمگوپاسخ مي
  چنين ممكن است كسي كه هم. كند؛ بنابراين بين اراده و علم به منفعت اختالف استنمي
كه حالت انسان در  گردان نيست؛ به عالوه اينداند در چيزي ضرر وجود دارد، ولي از آن رويمي

اعتقاد متفاوت است، ولي در مورد مريد بودنش چنين نيست و گاهي اتفاق  مورد علم و ظن و
ماند؛ حال يا به خاطر چنان مريد باقي مي هايش متفاوت است، ولي او همافتد كه انگيزه مي

توان اراده را با ميل داشتن يكي دانست، زيرا گاهي عالوه بر اين، نمي. منفعت بعدي يا نفع فوري
كند كه در آن زمان مضرّ به حال اوست و ميل و تقادش چيزي را اراده ميانسان به خاطر اع

بنابراين، اراده صفتي است در انسان كه ). 9: 6ق، 1385عبدالجبار، (طبعش به سوي آن نيست 
ساز اراده هستند و امر  علم و آگاهي، زمينه. با خواست و ميل و علم و آگاهي و امر تفاوت دارد

  .جام فعل توسط ديگري استدهندة ارادة اننشان
اگر انسان متصف به آن . دربارة انسان و خدا متفاوت است» قدرت«معناي لغوي  :قدرت. 3

شود از اسم هيئت و حالتي كه انسان به وسيلة آن، امكان انجام كاري را شود، قدرت عبارت مي
كند، و هيچ نفي مي يابد و اگر وصفي براي خداوند باشد، يعني عجز و ناتواني را از خداوندمي

شود، هرچند لفظاً قدرت به صورت مطلق دربارة  كس غير از خدا به قدرت مطلق موصوف نمي
انسان بايد قدرت بر انجام آن فعل داشته باشد، زيرا ). 657: 1ق، 1412راغب، (كار رود انسان به 

جام آن را داشته تكليف مااليطاق قبيح است و الزم است مكلف قبل از انجام فعل، قدرت بر ان
چنين ابزار و وسايلي كه براي انجام فعل نياز دارد در  و هم) 367: 1ق، 1412راغب، (باشد 

ها  است كه بدون آن اختيارش باشد، زيرا گاهي شخص براي انجام فعل نيازمند ابزار و لوازمي 
فقط خداوند اي هستند كه حال اين ابزار و وسايل يا به گونه. انجام فعل برايش ممكن نيست

صورت، واجب است خداوند اين ابزار را در اختيار شخص  هاست كه در اين قادر به ايجاد آن
كند بگذارد و گاهي نيز خود مكلف قادر به تهية آن ابزار هست؛ بنابراين خداوند او را مكلف مي

  ).271ـ270: 1ق، 1412راغب، (كه آن وسيله را تهيه كند 
ادة انسان، واجب است در جهت تحقق عملي فعل، موضوع قدرت پس از پذيرفتن آزادي و ار

طور كه فعل نيازمند اراده است تا به جهت خاصي تخصيص پيدا كند، اين را بپذيريم، زيرا همان
بنابراين، قدرت به . فعل نيازمند قدرتي است كه آن را محقق كرده و آن را از عدم خارج كند

بنابراين، عرَض و صفتي . شوداده و اختيار انسان محقق ميمنزلة اداتي است كه به واسطة آن ار
قدرت به معناي صحت و . تواند به وسيلة آن فعلي انجام دهد يا ترك كنداست كه انسان مي

كه انسان قادر است، به اين معنا  سالمت نيست، بلكه معنايي زايد بر آن است و قول به اين
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ني او توانايي انجام فعل را دارد و اين حالتي وجودي نيست كه او فقط صحت كامل دارد، بلكه يع
-دهد، زيرا فعل در هيچ حالتي از مقدور بودن خارج نمياست كه انسان را مقتدر و توانا قرار مي

دهندة  شود، هرچند به واسطة مانعي خارجي محقق نشود و محقق شدن فعل در خارج، نشان
ابوهذيل و قاضي عبدالجبار نيز اين امر . د دارداين است كه حالت و نيرويي خاص در انسان وجو

الحريثي، (توانايي، عرضي است كه با سالمت و صحت متفاوت است : اندو گفته را پذيرفته
و قادر كسي است كه در صورت عدم مانع صدور فعل از او صحيح است ) 142ـ139: 2011

  ).27: 6ق، 1385عبدالجبار، (
وسيلة آن محقق  داشت كه قدرت ابزاري است كه اختيار بهالبته بايد اين مطلب را مدنظر 

تواند پس از حادث شدن آن را بنابراين فاعل نمي. شود و اين امر در مرحلة وجود عملي استمي
ترك كند و نه قادر است كه فعلش را پس از وقوع معدوم كند و اين يعني قدرت متعلق فعل 

د از حادث شدن فاعل، قادر بر ترك فعل يا نيست، مگر در جهت حادث كردن فعل، ولي بع
  ).142: 2011الحريثي، (معدوم كردن آن نيست 

سري علوم مخصوص، و زماني استدالل و قيام به  عقل عبارت است از يك :عقل و علم. 4
ق، 1385عبدالجبار، (اداي تكليف براي مكلف صحيح است كه اين علوم در او حاصل شده باشند 

  علوم مخصوص اين است كه اين علوم به واسطة صفت خاصي محصور منظور از). 375: 11
البته بايد توجه شود كه منظور از عقل خود عقل بنفسه . شوند و عدد در آن معتبر نيستمي

شويم، چراكه عاقل ناچار يابي به علوم و اقدام به تكاليف به آن متصل مي نيست، بلكه براي دست
شوند كسب ف الزم در شناخت او از تكاليف و واجبات ميرا كه باعث كسب معار است علومي 

كند؛ حال اين علوم گاهي واضح هستند و گاهي مخفي، گاهي اصل هستند و گاهي فرع، به 
نحوي كه تا علوم آشكار و اصل براي فرد حاصل نشود، دسترسي به علوم مخفي و فرع نيز براي 

مكلف حاصل نشود، اداي تكليف از او صحيح  كه تمام اين علوم براي او ممكن نيست و تا زماني
كند كه آن مدركات باعث كمال عقل شوند؛ در نيست و زماني فرد علم به مدركات خود پيدا مي

: 11ق، 1385عبدالجبار، (مساوي است   صورت، وجود و عدم وجود چنين علميغير اين 
نات و واجبات را بشناسد هاي كمال عقل اين است كه مقبحات، محسيكي از نشانه). 380ـ379

حصولِ اين علوم واجب است، . و مثالً بداند كه ظلم قبيح است و احسان و تفضل حسن هستند
براي شخص حاصل نشود، در مكلف ترس از عدم انجام تحقيق و  چراكه اگر چنين علومي 

كه او  كند، زيرا هنگامي شود و بنابراين به تكاليف هم دسترسي پيدا نميبررسي حاصل نمي
  تواند خداوند را منزه از قبايح بداند و نيز نتواند بين حسن و قبيح تفاوت قائل شود، نمي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي

هم،
ه د

مار
، ش

وم
ل س

سا
13

94
  

112

الزم ). 384: 11ق، 1385عبدالجبار، (تواند افعال حسن را انجام داده و از قبايح پرهيز كند نمي
ل است مكلف قبل از فعل به آن علم داشته باشد، زيرا بدون علم قصد اداي آن برايش حاص

. شود؛ پس اين علم الزم است، هرچند يك لحظه قبل از تكليف برايش حاصل شود نمي
  ).375ـ374: 11ق، 1385عبدالجبار، (چنين نياز دارد كه در هنگام انجام فعل عالم باشد  هم

  انواع فعل 

 پردازيم؛مي در اين بخش به بررسي دو تقسيم. توان تقسيم كردهاي مختلف ميفعل را به گونه
  .سيم اول ناظر به نحوة انجام فعل است و تقسيم دوم ناظر به احكام افعال استتق

  تقسيم فعل با توجه به نحوة انجام فعل) الف

يكي از تقسيمات رايج براي فعل در آثار متكلمان، تقسيم آن به فعل مخترع، مباشر و متولد 
  .هاي آينده دربارة مسئوليت انسان استاين تقسيم مبناي بحث. است

  فعل مخترَع. 1
آيد و پيش از عمل  وجود مى است، بلكه از كتم عدم بهفعلى كه در هيچ محلّى واقع نشده 

گونه محل و موضوعى در كار نيست، فعل مخترع است؛ مثل ايجاد فرشتگان و خلق عوالم  هيچ
اين فعل بنا بر اتفاق آراي متكلمان، ). 244: 1387محمدي، (وجود كه سابقة عدم دارند 

  .)207: 1392گلپايگاني،  رباني(مخصوص خداوند است و ديگري در آن شريك نيست 
كند كه خداوند هم پذيرد و صراحتاً بيان ميقاضي عبدالجبار در يك موضع، اين قول را مي

كند كه افعال دهد و هم به واسطة سبب و نيز بيان ميبه صورت اختراعي فعل را انجام مي
عبدالجبار، (شوند ها اختراع مي هاي آنفعال هستند كه در محلاختراعي خداوند اجناس ا

، ولي جايي ديگر ضمن بحث از مخلوق بودن قرآن، تعريفي كامالً متفاوت از )128: 8ق، 1385
در اين . كند كه بر طبق آن، استناد فعل مخترَع به خداوند محال استتعريف فوق ارائه مي

داند؛ به اين معنا كه هر ل شده و فعل را اعم از خلق ميتعريف، وي ميان فعل و خلق تفاوت قائ
اين معناست كه فاعل، فعلي را با اراده و  خلق به. خَلقي فعل است، ولي هر فعلي خلق نيست

قدرت خويش انجام دهد و فعل مخترع فعلي است كه بدون اراده و علم انجام شود؛ مانند فعلي 
تواند فاعل است، نمي» خالق«اوند كه متصف به صفت بنابراين خد. شودصادر مي 1كه از ساهي

                                                        
 .كسي كه سهواً فعلي را انجام دهد. 1
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عبدالجبار، (فعل مخترع باشد، چراكه صدور فعل بدون علم و اراده از خداوند محال است 
  ).210ـ209: 7ق، 1385

  فعل مباشر. 2
حلي، (شود حادث مي 1فعل مباشر فعلي است كه ابتدائاً و به واسطة قدرت در محلش

مباشر فعلى است   در اصطالح، فعلاند كه تعريف فعل مباشر گفتهچنين در  هم). 339: 1367
  »سبب«مباشر   به فعل). 199: 1370خاتمي، (واسطه و ناگهان از فاعل صادر شود  كه بى
  تواندبنده به دو صورت مي: گويدقاضي عبدالجبار مي). 437: 1372شعراني، (گويند نيز مي

خود آن را در محل قدرت ابتدائاً انجام دهد و ديگر  كه با قدرت فعل را انجام دهد؛ يكي اين
» مباشر«اي كه مناسب آن است انجام دهد، كه به فعل اول كه مقدورش را به وسيلة واسطه اين

  نشانة مباشر بودن فعل و) 83: 8ق، 1385عبدالجبار، (شود گفته مي» متولد«و به فعل دوم 
در مسئله ). 128: 9ق، 1385عبدالجبار، (نباشد  اين است كه ابتدايي واقع شدن آن فعل ممتنع

نظر اشاعره فعل مباشر، به . نظر دارندمسئوليت انسان در افعال مباشر، معتزله و اشاعره اختالف 
  صورت كه افعال اختياري بنده، مخلوق خداوند متعال و مفعولفعل خداوند است؛ به اين 

: 1377مظفر، (خداوند خالق و مبدع آن فعل بنده است؛ يعني بنده فاعل و كاسب فعل است و 
  طور كلي، عدليه عقيده دارند كه فعل مباشر فعل خود بنده بوده و ، ولي معتزله و به)319

كه يكي از شرايط مسئوليت، جايي  ، و از آن)207: 1387محمدي، (فاعل آن خود انسان است 
  ر افعال مباشر انسان را مسئولتوان نتيجه گرفت كه معتزله دفاعليت خود انسان است، مي

  .دانندمي

  فعل متولد. 3
شود و در محل است؛ حال اين فعل متولد، فعلي است كه به واسطة فعل ديگري ايجاد مي

فعل متولد ممكن ). 207: 1392گلپايگاني،  رباني(محل يا وجود خود فاعل است يا چيز ديگري 
: 1381طهراني،  حسيني(ادي داشته باشد هاي زي است متصل به فعل مباشر باشد و يا واسطه

فاعليت فعل متولد، محلّ شديدترين اختالفات بين متكلمان است و از اين جهت، بحث ). 566
  .مفصلي در اين زمينه در اين نوشتار خواهيم آورد

                                                        
شود ميادث مختار حقدرت مخصوص فاعل  هه واسطاين است كه فعل ب »قدرت در محل«منظور از . 1
 ).566: 1381طهراني،  حسيني(
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  ها تقسيم فعل با توجه به احكام آن) ب

دو دستة كلي تقسيم كرده و  قاضي عبدالجبار در اين تقسيم، ابتدا افعال را از نظر حكم به
صورت، در اين . داراي صفتي زايد بر وجود خودش نيست) الف: فعل دو صورت دارد: گويدمي

داراي صفت زايد بر وجودش ) ب. شود؛ مانند فعل ساهي و نائمفعل متصف به حسن و قبح نمي
و قسم تقسيم صورت دوم نيز خود به د. شود صورت، متصف به حسن و قبح ميهست كه در اين 

گوييم و فعلي كه انجامش  مي» قبيح«شود؛ فعلي كه انجامش مستحق ذم است كه به آن مي
گويند يا  مي» مباح«مستحق ذم نيست كه يا انجامش مستحق مدح نيز نيست كه به آن 

» مندوب«انجامش مستحق مدح است كه در اين صورت، يا تركش مستحق ذم نيست كه به آن 
گوييم كه واجب نيز به واجب مي» واجب«ا تركش مستحق ذم است كه به آن شود و يگفته مي

واجبي كه چند فعل در انجام (و واجب مخير ) واجبي كه حتماً عين فعل بايد انجام شود(مضيق 
: 6ق، 1385عبدالجبار، (شود تقسيم مي) ها كافي است مساوي هستند و عمل به يكي از آن

 ).8ـ7
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  ربارة ميزان فاعليت انسان نسبت به افعال مختلفآراي گوناگون د

 در گزارش و تحليل قاضي عبدالجبار، نظريات گوناگون دربارة فاعليت انسان به دو دستة
  : شوندكلي تقسيم مي

 كساني كه فاعليتي براي انسان قائل نيستند) الف

اي از آنان دسته. شوندمعروفند، خود به چند گروه تقسيم مي» مجبره«اين گروه كه به 
افعال، مخلوق خداوندند و به  ، پيروان جهم بن صفوان هستند كه عقيده دارند تمامي »جهميه«

هيچ عنوان تعلقي به ما ندارند؛ نه از جهت كسب و نه از جهت حدوث و در واقع ما براي افعال، 
ند شونقش ظرف براي مظروف را داريم كه اين افعال توسط خداوند در ما قرار داده مي

شود، اسناد مجازى است؛  و اگر فعلى به بندگان نسبت داده مى) 218: ق1422عبدالجبار، (
آنان . كه خداوند آن را ظاهر ساخته است  شود خورشيد طلوع كرد، در حالىكه گفته مي چنان

اند كه اگر فاعلِ ديگرى جز خدا داشته باشيم، شبيه و همتاى او خواهد بود  چنين استدالل كرده
كند كه اگر افعالِ اي اشاره ميقاضي عبدالجبار در رد اين سخن به نكته ).123: 1386شيء، نا(

دانيم در ميان اين افعال دروغ نيز هست؛ پس  كه ما ميجوارح فعل خداوند باشند، در حالي 
گو باشد، و اگر ما چنين  شود، دروغ واجب است خداوند به واسطة هر دروغي كه در عالم واقع مي

زي را بر خدا جايز بدانيم، هيچ يك از سخنان و داليل او مورد اعتماد و وثوق نخواهد بود چي
از  كه نامي  قاضي بدون اين. هستند» اشاعره«دستة دومِ مجبره، . )18: 9ق، 1385عبدالجبار، (

صورت پذيرند، ولي به اي هم نوعي تعلق فعل به انسان را ميكند كه عدهها ببرد، مطرح مي آن
. )218: ق1422عبدالجبار، (؛ به اين نحو كه افعال، مخلوق خداوند در وجود ما هستند 1كسب

خالق  ،است كه خداوند ينسنت و جماعت ا اهل يدةكه عق كنند يم يانب ينگروه چن ينا
اعم از افراد و افعالشان و  اتموجود  تمامي ينبنابرا ؛جز او باشد يخالق يستن يزو جا يكتاست

جز خداوند ندارند؛  يمخلوق خدا هستند و خالق يح،قب ياحسن  ياد،ز ياكم  اتيوانحركات ح
از ما به  يككه هر  اين ين،بنابرا .كنند يجانب خداست و بندگان آن را كسب م زخلق ا ينبنابرا

ي، باقالن(نه خالق آن  يممعناست كه ما مكتسب هست ينبه ا شويم، يعنوان فاعل شناخته م
                                                        

كه بنده تأثير يا  بدون اين بنده ـ هاست كه فعل با قدرت و ارادكند، اين  مى  كه بنده فعل را كسب منظور از اين .1
: گويد مى  اشعرى ).399: 1377مظفر، (ـ مقارن گردد ودن براى آن داشته باشد مدخليتى در وجود فعل، غير از محل ب

: 1373دواني، (گردد  جانب خداوند حادث مىعبد به فعل مقدورى كه از  هبارت است از تعلق قدرت و ارادع  كسب
126.( 
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اول : صورتكنند، به اين براي اين رأي و نظر خود دليل نيز اقامه مي اشاعره .)190 :ق1425
  اگر نتواند نظر معتزله. تواندتواند آن را ترك كند يا نميكه، بنده در هنگام انجام فعل يا مي اين

صورت، وقوع فعل ترجيح شود، و اگر بتواند در اين ـ كه قائل به فاعليت بنده هستند ـ باطل مي
توانسته انجام دهد و هم ترك كند كه اين هم باطل است؛ پس است، زيرا هم ميبالمرجح 

نيازمند مرجحي است و اگر آن مرجح خودش فعلي باشد، اين امر در مورد آن هم مطرح است و 
دوم . بنابراين ناچاريم مرجحي داشته باشيم كه فعل خود بنده نباشد. انجامدبه تسلسل مي

ها را بداند، زيرا اگر ايجاد  كنندة افعالش باشد، بايد جزئيات آن يجادكه، اگر بنده خودش ا اين
شود، در حالي كه كردن بدون علم جايز باشد، اثبات عالم بودن خداوند با مشكل مواجه مي

كه بنده بخواهد جسمي  كه، هنگامي  سوم اين. جزئيات افعال خود آگاه نيست انسان به تمامي 
افتد كه اين صورت يا هيچ يك اتفاق نميهد آن حركت كند، در اين ساكن باشد و خداوند بخوا 

شود كه اين هم باطل است، زيرا فرض اين است كه ها واقع مي امر محال است يا يكي از آن
قدرت هر دو مقدور بر انجام آن مساوي است و هر دو به يك اندازه مؤثرند و وقوع هر يك، 

ة سخن شما الزم: ها گفته شود و اگر به آن) 458ـ456: ق1411رازي، (ترجيح بالمرجح است 
آفريند كه در آن تأثيرى  زيرا در ما گناهى مى ،خداوند ستمگرتر از هر ظالمى باشد اين است كه

پناه به خدا از . كند و اين نهايت بيدادگرى است سپس ما را به سبب آن گناه شكنجه مى ،نداريم
پس عادل كيست؟ جز او،  ،اگر حق ظالم است. د استمذهبى كه حاصل آن ظالم دانستن خداون

حلي، (كند؟  زده مجازات مى آيا ما را به گناهى كه از او سر منصف و رحيم چه كسى است؟
تصرف مالك در ملك خودش به هر صورتي كه باشد، ظلم : گوينددر پاسخ مي )117: 1379

ور كه خواست اوست، در ملكش تواند هر طبنابراين خداوند مي. چيز ملك خداست نيست و همه
كار صرفاً به دليل اين است كه او  كه متصف به ظلم شود و مجازات گناه تصرف كند، بدون اين

به هر حال اين : كننددر پايان اين گروه اظهار مي. شودمحلّ فعلي است كه موجب عذاب مي
كنند كه بنده نيز  ادعا ميدهند و نظر، بهتر از نظر ديگراني است كه خلق را به بندگان نسبت مي

 ).84: 2ق، 1409مرعشي، (شوند صورت، به شرك نزديك مي مانند خدا خالق است و به اين
را به اين » عدل«ها صفت  دهند كه آنبرخي از اين هم فراتر رفته و عدليه را مورد اتهام قرار مي

ق و مشيت افعال خاليق را اند كه قدرت خداوند بر افعال بندگان و خلدليل براي خدا جعل كرده
  ). 202: جوزيه(مورد انكار قرار دهند 

گروه سوم نيز عقيده دارند فعل مباشر برگرفته از طبع جسم است، كه اين نظر نيز به اين 
دانند؛ به اين نحو كه خداوند طبع را در گردد كه به نوعي خدا را فاعل فعل مباشر ميامر بازمي
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 ).11: 9ق، 1385عبدالجبار، (شود فعل حادث شود ع باعث ميكند و اين طباجسام خلق مي
جا كه انسان فاعل  از آن: گويدباطل شمرده و ميقاضي عبدالجبار با ذكر داليلي، اين نظر را 

است، افعال خويش است، پس صحيح نيست كه گفته شود فعل به واسطة طبع، محل واقع شده 
جا كه واجب است كه هر فعلي به محلش  د، از آنزيرا اگر فعل به واسطه طبع، محل واقع شو

رجوع كند، در افعال جوارحي صحيح نبود كه فعل به واسطة قصد و انگيزه و علم و ادراك فرد 
واقع شود و اين امور نبايد مدخليتي در وقوع فعل داشته باشند، در حالي كه خالف اين امر را 

توان استنباط كرد كه اين استدالل وي مي از). 25: 9ق، 1385عبدالجبار، (كنيم مشاهده مي
دغدغة اصلي قاضي عبدالجبار، مانند ساير معتزله فاعليت انسان نسبت به افعال خويش و 

بنابراين، وي به دليل اهميتي كه براي رد نظريه فاعليت . مسئوليت وي در قبال اين افعال است
مكن است فعلِ حاصل از طبع داشته بندي و بيان حاالت مختلفي كه م طبع قائل است، با دسته

كند كه طبعي كه به فعل اسناد وي چنين بيان مي. پردازدشقوق مي  باشد، به رد و ابطال تمامي
اگر . يا صفتي براي محل است يا معنايي در آن: شود، داراي يكي از اين دو حالت استداده مي

تواند از آن محل خارج شود و ياين صفت م. 1: صفت براي محل باشد، دو احتمال وجود دارد
باشد و محل صورت ممتنع نيست كه انسان قصد و اراده داشته  چنان باقي باشد؛ در اين طبع هم

نيز سالم و صحيح باشد، ولي مراد انسان بدون هيچ مانعي واقع نشود و در اين صورت، اصل فعل 
ت كه با خروج اين صفت، محال اس. 2. شود و اين فرض قابل پذيرش نيستو طبع منهدم مي

صورت، واجب است كه فعل واقع شود، چه انسان قصد كند و چه قصد محل باقي بماند؛ در اين 
اي براي آن داشته باشد و چه نداشته باشد و اين امر نيز از اموري است كه نكند و چه انگيزه

  . بطالن و فساد آن واضح و روشن است
صورت واجب است كه وقوع مراد خللي به آن معنا از ين اگر طبع معنايي در محل باشد، در ا

جهت قديم يا حادث بودن وارد نكند؛ به ديگر سخن، دو حالت براي طبع متصور است؛ اگر طبع 
شود نيز قديم باشد و يا صرفاً يك لحظه ميان قديم باشد، واجب است چيزي كه از آن صادر مي

اگر حادث باشد، يا حادث توسط انسان است يا  .ها فاصله باشد كه هر دو حالت فاسد است آن
در حالت اول، يعني اگر . است كه به واسطة طبع ديگري واقع شده ابتدائاً فعل خداست يا اين
صورت واجب است چيزهاي ديگري هم كه در محل هستند، فعل فعل انسان باشد، در اين 

حالت دوم، يعني اگر به واسطة  در. شودانسان باشند و به اين صورت عقيده به طبع باطل مي
كنيم به آن طبع ديگر و به همين صورت تا طبع ديگري واقع شده باشند، نقل كالم مي

يابد و هرگز فعلي واقع نخواهد شد، زيرا وجودش متعلق به وجودي است كه نهايت ادامه مي بي
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سوم، يعني  قاضي صراحتاً دربارة شق). 26ـ25: 9ق، 1385عبدالجبار، (وجودش محال است 
جا كه دليل استدالل قاضي بر رد  گويد، ولي از آنكه طبع فعل خداوند باشد سخني نمي اين

طبع اين است كه منسوب دانستن طبع به خداوند، يعني منسوب دانستن فعل به خدا و اين امر 
  توان پي برد كه وي به هيچ عنوان حدوث طبع از خداوند رااز نظر قاضي مردود است، مي

  .پذيردمين
شود اين است كه اگر حركت به واسطة طبع دليل ديگري كه براي بطالن اين نظر ارائه مي

گانه  تواند در يك جهت حركت كند يا حركت در همة جهات ششباشد، اين طبع يا فقط مي
اگر فقط امكان حركت در يك جهت را دارد، پس حركت بايد دائماً در همان . براي او جايز است

شد و تغيير مسير ندهد و اگر امكان حركت در همة جهات باشد، چه دليلي براي حركت جهت با
در يك جهت خاص وجود دارد و چه دليلي براي تغيير مسير دارد؟ بنابراين بايد در زمان واحد 

بنابراين طبع علت حركتش نيست، بلكه اراده . در همة جهات حركت كند و اين غيرممكن است
  ).27ـ26: 9ق، 1385عبدالجبار، (است است كه باعث ايجاد اين حركت شده  و قدرت قادر مريد

اگر قول : است، به اين مضمون كه ابوعلي جبايي هم دليلي براي بطالن اين نظر ارائه كرده
اش اين است كه شناخت پيامبران صحيح نباشد، زيرا اكثر معجزات به طبع را بپذيريم، نتيجه

الّ در اجسامند و به نظر اين گروه محل، فاعل است و طبق اين رأي، ها اعراضي هستند كه ح آن
توان به پيامبران اعتماد شود؛ پس چطور ميدهد، ثابت نميكه خداوند جز حسن انجام نمي اين

  ).23: 9ق، 1385عبدالجبار، (كرد؟ 
 بحث از مسئوليت انسان در خالل بحث از نحوة فاعليت وي روشن خواهد شد ودر هر حال، 

طبيعتاً اين بحث زماني معقول خواهد بود كه فرد فاعليت انسان را ـ حداقل در بعضي از افعال ـ 
دانند، در اين مورد سخني براي الذكر كه خدا را فاعل همة افعال ميبپذيرد و بنابراين افراد فوق

  .گفتن ندارند

  كساني كه قائل به فاعليت انسان هستند) ب

فعل بنده است و فاعل آن خود انسان  ،كه فعل مباشر پذيرندين عدليه باالجماع مامتكلم
خداوند منزه از  يراز ،فعل، فعل خداوند باشد ينو محال است كه ا) 244 :1387ي، محمد(است 

نظر در ميان البته اختالف ).207 :1392يگاني، گلپا يربان(باشد  يئيش ياست كه محل برا ينا
. شودظر به اين امر است كه كدام افعال از انسان صادر ميشود كه نااين گروه نيز مشاهده مي

  :كندنظر معتزله بر سر فاعليت انسان و ميزان آن ارائه ميقاضي عبدالجبار گزارشي از اختالف 
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دانند و تأكيد اين گروه فكر را نوعي از اراده مي. ـ برخي معتقدند انسان صرفاً فاعل فكر است
  .انسان نيستكنند كه مراد جزء افعال مي

در ميان اين افراد، دربارة افعال . كنند انسان صرفاً فاعل اراده استـ جاحظ و ثمامه بيان مي
  .نظر وجود داردغير از اراده اختالف 

طبع  ةاو، به واسط ةجز اراد دارند افعال انسان به يدهعق يابوعثمان جاحظ و ابوالقاسم بلخـ 
البته  .هاست انسان در آن يارعدم اخت ،طبع بودن ةاسطها از به و و منظور آن گيرديصورت م

  . اراده ةبه واسط يو گاه شوديطبع حاصل م ةواسطبه يگاه گويديخود اراده هم م بارةدر يبلخ
گويد گويد فعلي است كه فاعلي ندارد و گاهي ميـ ثمامه دربارة افعال غير از اراده گاهي مي

 گويد فعل جسم است بهدن طبع در آن و گاهي هم ميواسطة قرار دافعل خداوند است، به 
  .واسطة طبعش

  كنند انسان عالوه بر اراده، افعال ديگري را هم با اختيار خود انجامـ برخي هم بيان مي
  .كه اين افعال چه چيزهايي هستند، محلّ اختالف است دهد، ولي اينمي

  .شود، فعل انسان استافت ميكه در محدودة قدرت انسان يهر چيزي : گويدـ معمر مي
 گيرد،مي گويند انسان اراده، مراد و هر چيزي را كه در جوارح جايـ ابوالهذيل و جبائيان مي

ابوعلي جبايي ). 11: 9ق، 1385عبدالجبار، (دهد از اكوان و اعتمادات و غير اين دو را انجام مي
ودن فاعلش است، و اگر بگوييم فعل گويد، حدوث جسم دليل بر قادر و عالم بدر اين راستا مي

هايش متعلق به او نيست، براي آن فعل فاعلي غير از انسان ثابت انسان از جهت قصد و انگيزه
فساد اصلي كه به وسيلة آن وجود خداوند و  كنيم و اگر چنين چيزي را بپذيريم، اين امر بهمي

دهد ل بودن قول اين گروه را نشان ميشود و اين اتفاق باطكنيم، منجر ميصفات او را ثابت مي
  ).22: 9ق، 1385عبدالجبار، (

قاضي عبدالجبار مانند ابوالهذيل و جبائيان، قائل به فاعليت تام انسان است و براي اين امر 
وي براي اثبات اين امر از روش نقضي استفاده كرده و با باطل كردن عقايد . كنددليل اقامه مي

كه قائلند انسان فقط فاعل  وي ابتدا در پاسخ به كساني. كندثابت مي ديگران، عقيدة خود را
تر است از اثبات اين امر كه افعال جوارح فعل شخص است، قوي اثبات اين: گويداراده است، مي

توانيم بگوييم كه اراده فعل شخص است كه در آن دربارة اراده، زيرا ما فقط به اين دليل مي
كند، تابع مراد است و هر چيزي كه از مراد انصراف دارد، مش دعوت ميچيزي كه به سوي انجا

كه اراده فعل انسان است،  از اراده هم انصراف دارد؛ پس اگر مراد فعل انسان نباشد، اثبات اين
در واقع به نظر عبدالجبار، تنها راه براي اثبات ). 15: 9ق، 1385عبدالجبار، (صحيح نيست 
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دليل دوم را قاضي . ن است اين است كه بپذيريم مراد، فعل انسان استكه اراده فعل انسا اين
صحيح نيست كه بگوييم اراده از قبل موجب است، زيرا اگر موجب باشد : كندگونه بيان مي اين

است واجب شود، و اگر چنين صحيح نيست كه مراد به صورتي كه اراده به آن تعلق گرفته 
بر افعال جوارح نباشد، وقوع فعل به واسطة قصدش واجب چيزي جايز باشد، يعني فرد قادر 

  . طور كه وقوع فعل از زيد به واسطة قصد عمرو واجب نيستنيست، همان
دانند و رود كه افعال را فعل خدا ميهايش، به سراغ قول كساني ميوي در ادامة استدالل

مر به قبيح و چيزهايي از اين در ميان افعال انسان، افعال قبيحي مانند ظلم، دروغ، ا: گويدمي
است كه جايز نيست خداوند فعل قبيح انجام دهد، زيرا به قبح آن قبيل وجود دارد و ثابت شده 

چنين ثابت شد كه وقوع فعل به واسطة طبع صحيح نيست و  هم. نياز استعلم دارد و از آن بي
ن مقدمات، واجب و ضروري با توجه به اي. بطالن حدوث فعل بدون محدث نيز كامالً واضح است

  .است كه بپذيريم و حكم كنيم كه فاعل افعال انسان، خود انسان است
دانيم افعال ما به كند اين است كه ما ميدليل ديگري كه قاضي براي اين امر اقامه مي

شوند و دليل آن هم اين است كه احوال شخص قادر در واسطة قدرت حالّ در عضو انجام مي
كند و ن، متفاوت است و گاهي به راحتي چيز سنگيني را با دستش حمل مياوقات گوناگو

دانيم كه احتمال محل براي حمل آن در زماني ديگر قادر به انجام آن نيست و از سوي ديگر مي
چنين وسيله در هر دو زمان سالم است و نيز اراده نيز در هر دو  هم. هر دو وقت يكسان است

شود دليل اين اختالف چيز ديگري غير از موارد ن فهميده ميحالت يكسان است؛ بنابراي
. ذكرشده است كه همان قدرت موجود در عضو است كه گاهي وجود دارد و گاهي وجود ندارد

كه از نظر وسيله و دليل ديگر براي اثبات وجود قدرت، تفاوت حالت دو قادر است، در حالي 
ديگري قادر نيست  دهد وادر است فعلي را انجام ها نيست، ولي يكي ق اراده، تفاوتي ميان آن

وي براي اثبات اين فاعليت، به آيات قرآن نيز تمسك جسته ). 19ـ15: 9ق، 1385عبدالجبار، (
ُ لِيَْظلَِمُهمْ ...«: است؛ از جمله آيه صورت كه ، به اين )9: روم( » َو لِكْن كانُوا َأْنفَُسُهْم يَْظلُِمون  َفما كاَن اّهللاٰ

د در اين آيه، نسبت ظلم را به بندگان داده و اين خود نشانة اين است كه افعال، فعل خداون
  ).315: ق1426عبدالجبار، (بندگان هستند 

موضوع ديگري كه دربارة فاعليت انسان بايد به آن توجه كرد، مسئله اسباب و مسببات 
جبر و اختيار و چگونگي  است، و توجه شديد معتزله به اين امر، به علت ارتباط آن با موضوع

اند و دربارة معتزله اسباب را به اسباب اولي و ثانوي تقسيم كرده. نسبت افعال به انسان است
توانند به واسطة سببي غير از فاعل انساني باشند و افعال انساني عقيده دارند كه اين افعال نمي
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اختيار در او كامل شده باشد و  كند فاعل داراي صحت كامل بوده و انگيزه واين امر اقتضا مي
البته اين موارد . شودموانع برطرف شده باشند؛ در اين صورت، فعل ضرورتاً از فاعل حادث مي

دربارة افعال مباشر است كه بدون شك فعل انسان هستند، ولي دربارة افعال متولد اين امر كه 
است مانعي وجود داشته سبب حاصل شود، ولي مسبب ايجاد نشود ممتنع نيست، زيرا ممكن 

به همين علت، معتزله بين ذات سبب و مسبب تفاوت قائل . باشد كه از ايجاد آن جلوگيري كند
گويند كه وقوع مسبب به واسطة سبب ضرروي نيست، مگر در اند و دربارة افعال متولد ميشده

اشر است صورت، وضعيتش مانند افعال مب صورتي كه موانع برطرف شده باشند كه در اين
  ).145ـ144: 2011الحريثي، (

اگر با دقت نظر به افعال متولد نگريسته شود، فهميده : گويدقاضي عبدالجبار در اين باره مي
شود كه در افعال متولد هم اختيار مدخليت دارد؛ به اين نحو كه فعل متولد به واسطة آن مي

ر فاعل واسطه را اختيار نكرده باشد، شود و اگچيزي كه فاعل آن را اختيار كرده است، واقع مي
گذارد، به صورتي كه فعل كه ثابت شود احوال ما در فعل متولد اثر مي و هنگامي . شودواقع نمي

شود، هاي ماست، بنابراين مدح و ذم براي فعل متولد ثابت ميمتولد، متوقف بر قصد و انگيزه
  ).261 ـ260: ق1422عبدالجبار، (طور كه براي فعل مباشر ثابت است همان

فعل متولد، مسببي است كه از : گوييمبراي توضيح نظر قاضي عبدالجبار در اين مسئله مي
است كه آن سبب فعل خود فاعل است، يعني مسبب مباشر، و فعل سبب ديگر نتيجه شده 

شده  متولد، يعني مسبب متولد؛ پس تعلقش به ذات فاعل واجب است، نه به ذات مسببِ نتيجه
گرداند و وقوع آن به واسطة اسباب را  بنابراين، قاضي سبب را به سوي ذات فاعل بازمي. آن از

شود، مسبب هم به فاعل اضافه طور كه سبب به فاعل اضافه ميداند و همانحكماً واجب نمي
  ).146: 2011الحريثي، (شود مي

  مصاديق هر قسم از افعال

: كنددهد و افعال را به دو دسته تقسيم ميجام ميقاضي عبدالجبار تقسيم كلي براي افعال ان
رسد، او اين نظر مي به. شودشود و آنچه تحت قدرتش واقع ميآنچه تحت قدرت انسان واقع نمي

آن افعالي كه خارج از  .دهدتقسيم را براي بازشناساندن افعال اختياري و غيراختياري انجام مي
جواهر، : گيرد، سيزده نوعند و عبارتند ازما قرار نميها تحت قدرت  قدرت ما هستند و جنس آن

و اين . ها، بوها، گرمي، سردي، تري، خشكي، حيات، قدرت، ميل و شهوت، نفرت و فناها، مزهرنگ
شود جز فنا كه از طريق نقل و سمع شناخته مي شوند، بهانواع با استدالل به خدا منسوب مي
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شود، ده ها داخل در قدرت ما مي زهايي كه جنس آنو آن چي). 52ـ51: ق1422عبدالجبار، (
: افعال جوارح عبارتند از. نوعند؛ پنج نوع از افعال جوارح و پنج نوع ديگر از افعال قلوب هستند

ها، ها، كراهتتأليفات، صداها و دردها، و افعال قلوب شامل اعتقادات، خواست، اكوان، اعتمادات
  ).52: ق1422عبدالجبار، (ها و نظرهاست ظن

كه موضوع مدنظر اين مقاله، افعال انساني است و از سوي ديگر، با توجه به  با توجه به اين
كه از نظر جميع متكلمان، فاعل فعل مخترَع انحصاراً خداست، در اين بخش به بيان مصاديق  اين

  . كنيمنظر ميفعل مباشر و فعل متولد پرداخته و از بيان مصاديق فعل مخترع صرف
  : توان جاي دادنظر قاضي عبدالجبار، افعال صادرشده از انسان را در سه گروه مي از

  :شوندافعالي كه فقط به صورت مباشر از انسان صادر مي) الف
  .شوندافعال قلوب به صورت مباشر حادث مي ـ تمامي 

  ).124: 9ق، 1385عبدالجبار، (شود ـ آن چيزي كه ابتدائاً باعث حركت محل مي

  :شوندعالي كه فقط به صورت متولد از انسان صادر مياف) ب
شود، زيرا ايجاد آن بدون سببي كه به واسطة آن درد فقط به صورت متولد انجام مي :دردها

چنين است محدوديت ما از ايجاد آن، مگر به واسطة اعتمادي  واقع شود، غيرممكن است و هم
. ه اين نياز اين است كه اعتماد، سبب آن استكه به حسب آن واقع شود و به آن نياز دارد و وج

است و اين وهي است كه عامل  1»وهي«البته اعتماد ايجادكنندة درد نيست، بلكه ايجادكنندة 
   ).127و124: 9ق، 1385عبدالجبار، (باشد ايجاد درد مي
 كه در انجامش به وسيلهتوانيم بدون وسيله، صوت ايجاد كنيم و هر چيزي ما نمي :اصوات

نياز داريم و بدون وسيله راهي براي انجام آن براي ما وجود ندارد، متولد است و چون ايجاد 
صوت توسط ما در محل قدرت ناممكن است و ناگزيريم از وجود اعتماد در محل آن، بنابراين 

  ).127و124: 9ق، 1385عبدالجبار، (صوت واجب است متولد باشد 
كه ) 56: ق1422عبدالجبار، (تراق، حركت و سكون است منظور از اكوان، اجتماع، اف :اكوان

اين اكوان اموري ثبوتي و غير از جسمند؛ به اين معنا كه حركت يعني بودن جسم در مكاني بعد از 
اجتماع يعني . سكون يعني بودن جسم در همان مكان قبلي. كه در مكان ديگري بوده است اين

                                                        
مانند پاره شدن چرم و پارچه و يا پراكنده شدن ابرهاي آسمان و  كند؛ميگسستگي داللت  هم بر ضعف و از »وهي«. 1

شود و به معنا مي ،دي است كه به حسب موضوع خودمعناي واح .عناي از بين رفتن نظم و قدرت استدر بدن به م
 ). 217ـ216: 13، 1374 مصطفوي،(ضعف است به معناي طور كلي 
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ها قرار بگيرد و افتراق يعني  ي نتواند ميان آنوجود دو جسم در دو مكان به صورتي كه جوهر
طوسي، (ها باشد  بودن دو جسم در دو مكان به نحوي كه امكان قرار گرفتن جوهري در ميان آن

كه سكون و حركت محل قابل انفكاك از اعتماد نيست، بنابراين واجب جايي  از آن. )441: ق1405
  ).127ـ124: 9ق، 1385عبدالجبار، ( است كه كون فعل فقط به صورت متولد انجام شود

شود صورت متولد از فرد قادر صادر ميقاضي عبدالجبار معتقد است، تأليف فقط به  :تأليف
، چراكه حق تأليف اين است كه از محل قدرتش تعدي كند، زيرا )129: 8ق، 1385عبدالجبار، (

صورت متولد ايجاد  ليف فقط بهابوهاشم نيز عقيده دارد كه تأ. براي وجود به دو محل نياز دارد
شود، زيرا هيچ قادري از ما بدون وساطت مجاورت و اعتماد، قادر به انجام تأليف نيست مي

  ). 128: 9ق، 1385عبدالجبار، (
بشر بن معتمر و جعفر بن مبشر عقيده دارند كه رنگ، طعم و بو از افعالي  :رنگ، طعم، بو

دانند طور كلي، ادراك را از افعال بنده ميدهد و به ميطور متولد انجام  هستند كه انسان به
  ). 126: 9ق، 1385عبدالجبار، (

  :افعالي كه هم به صورت مباشر و هم به صورت متولد امكان وقوع دارند) ج
اعتماد نزد متكلمان، نوعي عرَض است و كيفيتي است كه حصول جسم را در جهتي  :اعتماد

كه » الزم«اعتماد به دو قسمِ . كنندياد مي» ميل«از آن به عنوان حكما . كنداز جهات اقتضا مي
) كشدمانند سنگيني سنگ كه آن را به سمت پايين مي(آن چيزي است كه طبيعي جسم است 

اعتماد قسري مانند سنگ ) الف: شود كه اعتماد غيرالزم شاملتقسيم مي» غيرالزم«و 
جايز . )208ـ207: 1392گلپايگاني،  رباني(ت ارادي مانند حركت حيوان اس) شده و ب پرتاب

صورت متولد، چراكه اگر اعتماد فقط متولد باشد، الزم است كه اعتماد هم مبتدأ باشد و هم به 
. كندنهايت ادامه پيدا مي صورت تا بيآيد كه چيز ديگري علت اولية فعل باشد و به همين مي

كنندة حركات خود صحيح نيست شروع. شود بنابراين الزم است به يك اعتماد ابتدايي ختم
شود؛ در نتيجه واجب است ايم متولد نميمتولد باشد، زيرا حركت به واسطة آنچه ما اراده كرده

اعتماد داراي دو قسمِ متولد و مباشر باشد، به اين نحو كه انسان گاهي ابتدائاً در محل قدرتش 
شود كشش در چيزهاي ديگر ايجاد ميآن ميل و  كند، به وسيلةاعتمادي را ايجاد مي

  ).125: 9ق، 1385عبدالجبار، (
علم متولد از نظر و دقت است و گاهي نيز جايز است كه ابتدائاً واقع شود، زيرا ممكن  :علم

و صورت بدون نياز به نظر صاحب علم شود  است شخص توسط استدالل متذكر شود و در اين
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متولد از نظر، و دليل متولد بودن آن اين است كه اگر  متولد از استدالل است نه  چنين علمي
چنان باقي است، زيرا شبهه، قدرت اين را ندارد كه محل  اي بر استدالل وارد شود، علم همشبهه

چنين شبهه متعلق به دليل است و ذكر استدالل به آنچه از  را از محتمل بودن خارج كند و هم
ها متفاوت باشند، اثر كردن يكي در ديگري كه متعلق شود، تعلق دارد و هنگامياو حاصل مي

. شودو اعتقاد كه از جنس علم است، حاصل نظر نيست و مباشراً ايجاد مي صحيح نيست،
صورت مباشر  صورت متولد باشد و هم به تواند هم بهشود كه جنس علم ميبنابراين ثابت مي

  ).126ـ125: 9ق، 1385عبدالجبار، (
و ابوهاشم، ابوعلي عقيده دارد كه بعضي از تأليفات مباشرند و  نظر عبدالجبار برخالف :تأليف

و آن چيزي بعضي هم متولدند . دهيمآن چيزي است كه ما آن را بين دو محل قدرت انجام مي
انجامش  است كه نقيض او نيست و مسدود شده است در آنچه در محل قدرت و غيرمحل قدرت

  ). 128: 9، ق1385عبدالجبار، ( دهيممي

  نتيجه
كه دهد مسئول است در انديشة قاضي عبدالجبار، انسان زماني در مقابل فعلي كه انجام مي

علم به خود . 2انسان قدرت بر انجام فعل داشته باشد؛ . 1: شرايط ذيل حاصل شده باشند تمامي 
با قصد حصول . 3د؛ ها اقدام به انجام فعل كن فعل و احكام آن فعل داشته باشد و با توجه به آن

با اراده و اختيار خودش . 4شود، فعل را انجام دهد؛ اي از كه حكم آن فعل حاصل ميبه نتيجه
ولي اگر حتي يكي . كار را انجام دهد و عاملي بيروني يا دروني، او را مجبور به انجام آن كار نكند

كه فعل مباشر باشد يا  از اين شرايط محقق نشده باشد، فرد مسئول نيست، و تفاوتي در اين
متولد وجود ندارد؛ مثالً اگر كسي بدون قصد تيري را پرتاب كند، ولي تير به انساني اصابت كند 
و او كشته شود، اين شخص مسئوليتي در قبال مرگ او ندارد و مستحق ذم نيست، زيرا قصدي 

و با  ي بودهطور اگر مشخص شود كه مقتول دشمن خطرناك همين. بر انجام آن نداشته است
كشته شدن او شرّ بزرگي از جامعه دفع شد است، باز هم شخص مستحق مدح نيست، زيرا قصد 

كه قدرت داشته و فعل نيز از او صادر شده است و به همين  انجام آن را نداشته است، با اين
صورت، كسي كه مجبور به انجام عمل قبيح يا حسني شود، مستحق عقاب يا پاداش نيست و يا 

  .خاطر چنين تركي استحقاق مدح نداردكند، به كسي كه بدون علم به قبح فعلي آن را ترك مي
ترين شرط ياد كرد، زيرا زماني كه فعل واقع البته شايد بتوان از قصد و اراده به عنوان مهم

، شود، وقوع آن دليل بر قادر بودن فاعل بر آن است، حتي اگر از انسان خوابيده سر زده باشدمي
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شوند و به همين علت در مسئول ولي قصد و اراده حاالت دروني هستند كه تحت جبر واقع نمي
بنابراين اگر شخص ظاهراً مجبور به كشتن ديگري شود، ولي . بودن شخص تأثير بيشتري دارند

در دل به آن رضايت داشته باشد، چنين كسي مسئول است و اگر به عواقب اين كشتن علم 
كار خواهند شد، در مقابل ثالً بداند با مرگ او فرزندانش به راه فساد رفته و بزهداشته باشد، م

 . استها نيز مسئول است، زيرا با علم به اين موضوع، قصد انجام فعل را كرده  كاري آنبزه
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