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Abstract
Without doubt, one of the important schools of thought in Islam is the Muʿtazilite
rationalism school of thought and, in addition, one of the most challenging
historical discussions also revolves around the decision of “determinism (jabr) and
delegation (tafwīḍ).” Based on many accounts, the theory of “delegation” meaning
human independent power in performing actions has been attributed to the
Muʿtazilites as one of the important Islamic sects; a theory that, according to many
of the Ashʿarite�
and Twelver Shiite thinkers without doubt belongs to them.
However, nowadays, this attribution has been challenged by some researchers
and, in contrast, some have risen in support of it.
This article utilizes a library method and through investigation of the
intellectual foundations of the Muʿtazilites in the discussion regarding the
method of creation of human actions and on one hand, striving to understand
their words and on the other, by relying on ancient historical records in the
works of sect-researchers and rhetoric tactics in the typology of the terms
“delegation (tafwīḍ) and destiny (qadar)” seeks to pass judgment and give
fruit to logical contributions in response to the main question of “how the
link between the Muʿtazilites and delegation can be evaluated?”
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Based on this, citing assemblage of that which has passed to understand
the relationship between the “Muʿtazilites” and “tafwīḍ,” the following can
be mentioned as the main points:
1. The word qadar can mean “ikhtiyār (free will)” and “tafwīḍ
(delegation)” and is equivocal. By studying the works of the Muʿtazilites, we
can see that the attribution of the qadar to them has mostly been line with
the meaning of free will regarding this term. Therefore, it cannot simply be
deduced from the attribution of this term that the Muʿtazilites believe in
delegation because we would suffer from the fallacy of equivocality.
2. According to experts in the area of sects, and considering the different
evidence in historical books, the “qadariyya” and “mufawwida” are different
from the “Muʿtazilites” and for this reason they must not be considered as
one group. According to some sources, these two even had disputes between
themselves. For this reason, it is not right that we consider the Muʿtazilite�
scholars as “qadariyya and mufawwida.”
3. The philosophical system accepted by most of the Muʿtazilites is based
on accepted the linear cause and effect system along with and aligned with
the theory of “denial of delegation” and can be evidence of the Muʿtazilites
not accepting delegation because the theory of delegation of free will results
in the violation of the law of causality by a precise breach of it and this is a
serious challenge for this philosophical system.
4. Shiite scholars such as Shaykh Mufid, Syed Murtada, and Shaykh Tusi
who lived in the age of development of the Muʿtazilites did not only not
approve of the attribution of the theory of delegation of free will to them;
rather, in some instances, they considered the beliefs of the Muʿtazilites to
be the same beliefs as that of the Twelver Shiites.
5. The evidence that some of the opponents of the attribution of the theory
of delegation of free will to the Muʿtazilites have presented such as “denying
fate and destiny by the Muʿtazilites” and “accepting the impossibility of the
gathering of two powerfuls over a single object of power” are not acceptable
because, firstly, the Muʿtazilites do not deny fate and destiny and�
believe in
them and secondly, the aforementioned law is not correlated to the theory of
delegation in a correct reading of it in the discussion of the creating actions.
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چکیده

بت پایه بسیا ی از نقلها ،نظتیه «تهویض» به معنای قد ت استقاللی انسان د انجام افعال خود ،به معتزلکه بکه عنکوان
ّ
یکی از فتقههای مهم اسالمی نسبت داده شده است .البته ،این انتسا از ناحیکه بتخکی محققکین بکه چکالش رشکیده
شده و د مقابل ،بتخی به هواخواهی از آن بتخواستهاند .این نوشتا د پی آن است تا با وش رتابخانهای و بکا بت سکی
پایههای فکتی معتزله د بحث از شیوه آفتینش افعال انسان و جست وجو د عبا ات ایشان و از سوی دیگکت ،بکا تکیکه
بت گواهیهای رهن تا یخی د آثا فتقهپژوهان و نکتهآ اییهای بدیع د گونهشناسی اصطالحات «تهکویض و قکد »،
به داو ی د این میان نشسته و آو دهای منطقی ا د پاسخ به این پتسش اصلی ره «پیونکد معتزلکه و تهکویض چگونکه
قابل ا زیابی است؟» نتیجه دهد .بت این اساس ،با استناد به آنچه گذشت و با عنایت به گزا شهای علمکای هکمعصکت
و نزدی به دو ان اوج معتزله و همتاهی نظام فلسهی مو د قبول ارثتیت ایشان د پکذیتش نظکام اسکبا و مسکببات و
وجود شواهدی متقن د عبا ات بتجای مانده از ایشان د نهی «استقالل» عبکد د ایجکاد افعکال خکویش و همچنکین
نا سایی شواهد مخالهان مانند بهتهگیتی از قاعده «استحاله اجتماع قاد ین علی مقدو واحد» د انتسا ایکن نظتیکه
به ایشان ،د نهایت ،پیوند معتزله و تهویض ا دا ای پشتوانه منطقی و ادله رافی نیافتیم.
کلیدواژهها

تهویض ،معتزله ،قد یهّ ،
مهوضه ،فاعلیت انسان ،عدل الهی.
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مقدمه

بییشیک یکیی از مکاتیب مهیم فکیری یر اسیالم ،مکتیب عقی گرای معتزلیه بیوی و یر کنیار آ یکیی از
چالشبرانگیزتری مباحث تاریخی نیز حول مسئله «جبر و تاوی » مطیرح بیوی اسیت .بیر اسیاس منشیث
شک گیری و صراحت کالم معتزلیا  ،مکتب ایشا با اصول پن گانه خاص خوی معرفی میشوی ،امیا شیاید
ال
نظریه تاوی است که «معتزلیه» را مییا یابنیدگا علیم میشناسیاند؛ نظرییهای کیه
بیش از آ اصول ،ای
به زعم بسیاری از اندیشمندا اشاعر و امامیه بی هییچ ترییید از آ ِ ایشیا بیوی  ،امیا یر یورا معاصیر ایی
نظریه از سوی برخی متکلمی شیعه به چالش کشید شد و شواهدی نیز بر صحت ایی ایعیا مطیرح شید
ّ
است .یر ای میا  ،برخی محققی نیز با طرح شواهدی عمدتا بر اساس آنچه یر آیار متکلم نامیدار معتزلیی،
قاضی عبدالجبار آمد به نق یا ابرام هر یک از ییدگا های گذشته همت گماشتهاند.
ای نوشتار یر پی راستیآزمایی صحت ای انتساب با تکیه بر شواهد و نکتیهسینجیهیایی اسیت کیه
کمتر موری توجه قرار گرفته و میتواند قضاوتی عایالنه را یر ای کارزار نتیجه یهد .بیرای رسیید بیه ایی
هدف ،میتوا از یو زاویه به بحث وروی کری نخست ای که با ایبیات شیواهد میتق و یقییق یر پیی نایی
اویه یوم ای که ال
انتساب قول تاوی به معتزله باشیم و ز ال
ایله مثبتی انتساب قول تاوی به معتزلیه را بررسیی
ِ
کری و یرستی و نایرستی یاللت آنها بر مقصوی را بیابیم .یر نوشتار پیش رو ،اگر چیه بیه شیواهدی بیر عیدم
ِ
عمید تیالش یر ایبیات ناکارآمیدی ال
صحت انتساب قول تاوی به ال
ایلیه
قاطبه معتزله اشار مییکنییم ،امیا
قالال به صحت انتساب ال
نظریه تاوی به معتزله است .بر ای اساس ،بر آنییم تیا ابتیدا بیا گیذری یقییق از
ماهومشناسی واژ ها «قدر و تاوی » و آشنایی با گونههای استعمالی آنها ،به شناخت گیرو هیای یرگییر بیا
ال
ال
سرچشیمه آ ،
نظریه تاوی از مناب متق تاریخی یست یازیم و یر نهاییت ،بیا واکیاوی عقایید معتزلیه از
ایله مثبتی انتساب ال
ناکارآمدی یاللت ال
نظریه تاوی به معتزله را به یست آورییم .بیر ایی اسیاس ،پیژوهش
ال
حاضر بر آ است تا یر کنار پاسخ یای به ای پرسش اصیلی کیه «ر ال
نظرییه تایوی و مکتیب معتزلیه
ابطیه
چگونه قاب ارزیابی است؟» به پرسشهای زیر نیز پاسخ یهد :گونیههای اسیتعمالی عنیاوی «تایوی » و
«اختیار» شام چه میواریی میشیوی؟ ،نسیبت مییا یو ال
فرقیه َقدرییه و ّ
ماوضیه بیا معتزلیه بیه چیه شیک
ال
مقدور واحد» از منظیر معتزلییا چیسیت؟
استحاله اجتما قایری علی
قاب ارزیابی است؟ مرای از قاعد ال «
ٍ
و عقید ال معتزله ،بر اساس آیار به جا ماند از ایشا یربارۀ «قضا و قدر» چیست؟
 .1مفهومشناسی واژهها
« .1 .1تفویض»

«تاوی »  -یر لغت  -به معنای واگذاری کار به ییگری (فیکومی۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۲ص  )۴۸۳و حیاکم کیری
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او یر آ کار است (ابن منظو  ،بیتا ،ج  ،۷ص ۲۱۰؛ جکز ی ،۱۳۶۷ ،ج  ،۳ص  .)۴۷۹البتیه ،یر اصیطالح ،اگیر چیه
برای آ نزییک به ی معنای گوناگو شمری شد (خمینی ،حسینی راشکانی و حسکینی راشکانی ،۱۳۹۸ ،ج  ،۱ص )۶۷
و برخی از آنها قاللی خاص خوی را یر میا ِفرق اسالمی یاشتهاند ،امیا یر بحیث کنیونی میرای از تایوی ،
«واگذاری انجام افعال به انسا ها از سوی خداوند و خارج شد ای افعال از ال
حیطه قدرت الهیی» اسیت کیه
از سوی بسیاری از علمای اشعری و امیامی بیه معتزلیه نسیبت یای شید اسیت( .اشکعتی۱۹۸۰ ،م ،ص ۴۱؛
ازی۱۴۲۰ ،ق ،ج  ،۷ص ۱۴۳؛ تهتازانی۱۴۰۹ ،ق ،ج  ،۴ص ۳۹؛ مالهادی سبزوا ی ،۱۳۷۲ ،ص .)۳۲۵
« .2 .1قدر»

واژ ال «قدر» نیز از یید لغتشناسا یر یو معنای رای «قدرت و توانایی بر انجام کار» ( اغب اصکههانی ،بکی

تککا ،ص  )۶۵۸و «انییدازال مخصییوص و حکییم الهییی» (خلیککل بککن احمککد۱۴۱۰ ،ق ،ج  ،۵ص ۱۱۲؛ جککز ی،

۱۳۶۷ش ،ج  ،۴ص  )۲۲بکار رفته است .ای واژ  ،عمدتا یر اصطالح متکلمی  ،یا به معنیای «اختییار» یر
کنار «جبر» ( ازی۱۴۰۷ ،ق ،ج  ،۴ص  )۴۰۵و یا به معنای «انداز شی » یر کنار «قضا الهی» موری توجیه
است (شیخ مهید۱۴۱۳ ،ق ،ال  ،ص ۱۷؛ عبدالجبا معتزلکی۱۴۲۲ ،ق ،ص  )۵۲۲که یر مقاله حاضر بیشتر بیا
عنوا ابتدایی آ همرا هستیم.
ال
آنچه یر تبیی اصطالحی واژ «قدر» نیازمند توجه بوی و منشث وقو خلیطهیایی یر ایی مییا شید
ال َ
قیدر» از جنبیهال
ال
جنبه انسا شناختی و خداشناختی یر استعمال ایی واژ اسیت .واژ «
است ،تاکیک میا
ال
انسا شناختی مساوی با معنای «اختیار» و از جنبه خداشیناختی هیممعنیا بیا عنیوا «تایوی » اسیت.
به جهت اهمیت موضو  ،یر ایامه ،اشار ای گذرا به ای مطلب میکنیم.
 .3 .1گونهشناسی طرح عناوین «تفویض» و «اختیار»

یکی از موضوعاتی که کمتر یر کتب کالمی و علمی ما موری توجه قرار گرفته ،توجه به عناوینی اسیت کیه
حول بحث اختیار شک گرفتهاند .مباحثی که ذی عنوا «جبر و اختیار» مطرح شید انید بیا مبیاحثی کیه
تحت عنوا «جبر و تاوی » آمد اند -به رغم قرابت بسیار  -متااوتاند .ای تااوت هم یر حوز منشیا
و ال
ریشه طرح ای مباحث و هم یر حوزال ملزومات آ قاب رییابی است.
 .1 .3 .1منشاء عناوین

ّ
گاهی یک پژوهشگر یر پی ایبات ال
نظریه اختیار یا هما مبدلیت اختییاری نایس یر تحقیق افعیال انسیا
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است که یر ای صورت ،ال
نظریه مقاب آ «جبر» اسیت و نقیی آ بیه حسیاب میآیید و طبیعیی اسیت
ایبات ای نظریه میتواند با پیشزمینههای مختلف فکری  -اعم از توحییدی و الحیایی  -صیورت گییری،
یعنی از مبایی تصدیقی ای بحث ،پذیرش وجوی خداوند و اعتقای به صاات کمالی و جاللی او نیسیت و
به همی یلی  ،خداناباورا نیز یر ای نو از بحث شرکت یارند ،امیا گیا ییک پژوهشیگر بیه ینبیال فهیم
«فاع صدوری افعال» با یر نظر گرفت «فاعلیت خداوند» است؛ او که به وجوی خداوند معتقید اسیت و
او را با صاات متعدیی باور یاری ،به ینبال کشف نسبت فع خوی با اوست و بر ای اساس ،چند گزینیه را
ّ
برای خوی محتم مییاند :یا خداوند فاع مباشر افعال منسوب به بندگا است و یا اینکیه او را یر تحقیق
فع «رها» کری و بندگا فاع مستق افعال خویش هسیتند و ییا اینکیه مسییری میانیه را انتخیاب کیری
است .بنابرای  ،پذیرش وجوی خداوند ،از مبایی تصدیقی ای بحث است.
 .2 .3 .1ملزومات عناوین

ال
یر بحث «جبر و اختیار» ،ال
نظریه جبر بوی و ارتباط آنها وجویی و عیدمی اسیت .بیر
نظریه اختیار ،نقی
ال
نظرییه «امیر بیی
خالف بحث «جبر و تاوی » که تاوی  ،نقی جبیر نیسیت و بیه همیی جهیت،
ِ
االمری » میتواند مطرح شوی .بر ای اساس ،تعبیر را سوم یا هما «االمر بیی االمیری » یر بحیث اول
ّ
معنا نداری .از ای رو ،تعبیر برخی از محققی یر ای بار یقیق نیست (قد دان قتاملکی ،۱۳۸۸ ،مقدمکه) ،امیا
یر بحث یوم که نزا میا فاعلیت مستقیم خداوند و استقالل عبد یر افعال خیو یش اسیت ،سیخ از را
سوم ،باط نیست.
بر اساس نکات پیشی  ،میتوانیم ای نکته مهم را متذکر شیویم کیه اساسیا معتزلیه و امامییه و ییگیر
ِفرق اسالمی یر هر یو بحث یارای مبنا هستند .یر بحث نخست ،بدو شک ،معتزله همرا امامییه اسیت
و بر ای اساس ،از هر یو گرو یر کتب ِفرق به عنوا قاللی به «اختیار» و «قدر» یای شد اسیت (خمینکی،
 ،۱۳۹۳ج  ،۲ص  .)۱۳۶۸جالبتر آنکه اشاعر نیز یر یعوای نخستی  ،مداف سرسیخت اختییار هسیتند و
نمیتوا ایشا را نافی «اختیار»  -به ای معنا  -یانست و ایشا یر بحث عدم تنافی عصمت با اختیار نییز
عقید ال خوی را به صراحت ،بیا کری اند (تهتازانی۱۴۰۷ ،ق ،ص .)۱۱۳
بر ای اساس ،واژ ال «قدر» از لحاظ استعمالی یر «تایوی » هیم اسیتعمال شید اسیت ،امیا یر تحلیی
انتسابهای تاریخی باید به ای نکته توجه شوی که کدام معنا موری توجه بوی اسیت .بیرای نمونیه ،گیویی
ّ
َ َ
عدم توجه به ای نکته سبب شد است برخی محققی بیا عناییت بیه عنیوا «رسیالة فیی القیدر» حسی
َ
بصری« ،قدرییه بیوی » او را اسیتنباط کننید (قکد دان قتاملککی ،۱۳۹۶ ،ص ۳۲؛ طالقکانی ،۱۳۹۷ ،ص ،)۵۳
ال
رساله حسی بصیری و شیواهد متعیدی تیاریخی ،او یر ایی رسیاله یر پیی نایی
یر حالی که مطابق مت
متقیدم امامییه از
«جبرگرایی» و ایبات «اختیار» یر مقاب «جبر» بوی و تحسی و تمدیح برخیی علمیای
ِ
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َ

ایشا نشا از یاللت نکری ای رسیاله بیر قدرییه بیوی او یاری (شکتی متتضکی۱۹۹۸ ،م ،ج  ،۱ص ۱۵۳؛

حسککنی۱۴۰۰ ،ق ،ج  ،۱ص  )۳۲۹افییزو بییر ای ی  ،یر کتییب اه ی سیینت نیییز شییواهدی بییر رف ی اتهییام
قدری (تاویضی) بوی از او وجوی یاری (ذهبی۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۴ص ۵۷۹۔۵۸۰؛ المزی۱۴۱۴ ،ق ،ص .)۴۸۶
َ
برای نمونه ییگر ،میتوا به یلیی برخیی خاورشناسیا یر پیونید معتزلیه بیه قدرییه اشیار کیری کیه
ال
هسته مکتب اعتزال انکار جبر و عقید به اختیار بوی است ،معتزله را بایید همیا
معتقدند ،چو نخستی
َ
َ
قدریه یانست (خمینی ،۱۳۹۳ ،ج  ،۲ص )۱۳۷۸؛ حال آنکه خلطی که ایشا بی قدر به معنای «اختییار» و
َ
قدر به معنای «تاوی » کری اند ،آشکار است.
 .2گونهشناسی مکاتب فکری منسوب به «تفویض»
 .1 .2مکتب معتزله

ّ
تحلی های مختلای از نحو شک گیری مکتب معتزله از سوی محققی طرح شد  ،اما به نظیر مییرسید
ّ
بسیاری از ای تحلی ها برآمد از پیشزمینههای فکری خاص و با تکیه بر شواهد ُمسلم انگاشیته شید از
اقوال بزرگا و منابعی است که بیشتر از آنکه از ّ
قیوت تحلیلیی برخیوریار باشیند ،مبتنیی بیر کثیرت نقی
َ
مخالات واص ب عطیا بیا حسی
تحلی های پیشینیا هستند .برای نمونه ،تکیه کری ِصرف به یاستا
ِ
بصری و اعتزال او از مجلس یرس ایشا برای اعتقای بیه بنیانگیذاری مکتیب اعتیزال بیا اصیول خاصیش
توسط واص ب عطا یا عمرو ب عبید ،از همی قبی است .آنچه از مناب معتزلی میتوا اسیتاای کیری،
اشار به ای یاستا به عنوا یک احتمال برای توجیه نامگیذاری ایی فرقیه بیه «معتزلیه» اسیت؛ نیه بییا
مؤسس و بنیانگذار آ (عبد الجبا معتزلی۱۴۲۲ ،ق ،ص  )۸۶که بعضا همی احتمال هم به عنیوا احتمیال
ّ
ضعیف موری اشار قرار گرفته است (حمیتی۱۹۷۲ ،م ،ص  .)۲۰۵یر ای میا  ،برخی محققی  ،از اسیاس،
صحت ای واقعه را نیز به یید تریید نگریسته و وجه نامگذاری معتزله را برآمد از اعتزال سیاسی پیشیینیا
ایشا یانستهاند (ابن متتضی ،بیتا ،ص  .)۴برخیی فرقیهپژوهیا نییز معتقدنید کیه حکاییت مزبیور بیرای
َ
ّ
مشو ساخت نام معتزله ساخته شد است و گویندگا ای یاستا خواستهاند از مقام رفی حسی بصیری
یر میا عامه ،برای تخریب معتزله استاای کنند (خمینی ،۱۳۹۳ ،ج  ،۲ص .)۱۳۷۰
ال
سرسلسله مکتب کالمیخوی را امیام علیی ( )
شواهد ییگری وجوی یاری که خوی معتزله بنیانگذار و
یانسته و به صراحت ،به آ اشار کری اند (حمیتی۱۹۷۲ ،م ،ص .)۲۰۶
ّ
با نگا به شواهد تاریخی ،میتوا ای امر را مسج انگاشت که میالک معتزلیی بیوی  ،پایبنیدی بیه
ال
گانییه ایشییا اسییت (ملطککی۱۴۱۳ ،ق ،ص )۳۱؛ اصییولی کییه قطعییا کثیییری از آنهییا پیییش از
اصییول پن
واص ب عطا و عمرو ب عبید و به صورت پراکند  ،موجیوی بیوی انید (خمینکی ،۱۳۹۳ ،ج  ،۲ص .)۱۳۷۲
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ای اصول پن گانه ،عبارتند از توحید ،عدل ،وعد و وعید ،منزلة بی المنزلتی و امر بیه معیروف و نهیی از
منکر .بر ای اساس ،میتوا ای اصول را به عنوا یک مالک برای شناسایی علمای معتزلیی بیه حسیاب
ّ
ّ
آوری .البته ،ای مالک توسط برخی محققی معتزلهپژو نیز ُمسلم انگاشته نشد و ایشیا معتقدنید کیه یر
ِ
طول تاریخ ،کسانی معتزلی یانسته شد اند که تنها به برخی از اصول پن گانه معتقد بوی اند (ابکن متتضکی،
ال
ریشیه برخیی اختالفیات یر کتیب فرقیه
بیتا ،ص  )۴به نظر میرسد نکتهای که اب مرتضی بییا یاشیته،
َ
شناسی یر قدری یانست برخی از معتزله است.
ٔ َ َ
 .2 .2فرقه قدریه

ال َ َ
فرقیه «قدرییه» اسیت کیه گیا بیا معتزلیه
یکی از فرقههای فکری سیاسی قیرو ابتیدایی ظهیور اسیالم،
یرآمیخته میشوند .یر میا بنیانگذارا ای فرقه از معبد جهنی و همچنی غیال یمشقی بسییار ییای میی
شوی (بغدادی۱۴۰۸ ،ق ،ص ۱۸؛ جمعی از نویسندگان ،۱۳۸۸ ،ج  ،۱۲ص .)۲۰۰
از شاخصههای اصلی شناخت ای فرقه ،قول ایشا به «تاوی » ،یعنی قدرت اسیتقاللی انسیا یر
ّ
انجام افعال خویش است .بر خالف برخی محققی  -که مدعیانید نمییتیوا از گیزارشهیای موجیوی
تاریخی ،انتساب قطعی ال
نظریه «تاوی » به ایشا را نتیجه گرفت و تنها میتوا از لوازم برخیی از اقیوالی
که به ای فرقه منسوب شد است آنها را «تاوی گیرا» یانسیت (طالقکانی ،۱۳۹۷ ،ص  - )۵۹بیا یقیت یر
ال
نظرییه «تایوی » بیه
انتساب
کتابهای ِف َرق و تتبعی اجمالی میتوا گزارشهای متعدیی بر صراحت
ِ
َ
قدریه یافت (بشبیشی۱۴۲۳ ،ق ،ص ۵۷؛ مقتیزی۱۹۸۷ ،م ،ج  ،۲ص .)۳۴۹
َ
ترییدی نیست که قدریه را نمیتوا هما معتزله یانست؛ زییرا افیزو بیر تقیدم زمیانی بیر معتزلیه،
مالکی که برای شناخت معتزلیا بیا کرییم نیز یارا نیستند؛ چو به تحقیق ،ایشا بیه همیه ییا برخیی از
َ
گانه معتزله پایبند نبوی اند .از ای رو ،بسیاری از فرقهپژوها به یولیت میا ال
اصول پن ال
فرقه معتزله و قدرییه
حکییم کییری انیید (بغککدادی۱۴۰۸ ،ق ،ص ۱۸؛ مقتیککزی۱۹۸۷ ،م ،ج  ،۲ص  .)۳۴۹بییه برخییی از روایییات کییه
َ
«قدریه» را همعرض «معتزله» قرار یای اند ،میتوا به عنوا مؤید ای مطلب اشار کری (رلینکی۱۴۰۷ ،ق،
ج  ،۱ص ۳۵۲؛ رلینی۱۴۰۷ ،ق ،ج  ،۸ص .)۲۸۰
با ای حال ،یر مقام تحلی تاریخی باید علت ای امر را کیه برخیی اندیشیمندا اسیالمی ،معتزلیه را
هما َقدریه یانستهاند واکاوی کری؛ زیرا ممک است ای مسئله یکی از عل ایجیای پیش ال
زمینیه فکیری یر
ّ
محققیی بیا عناییت بیه همیی پیش ال
انتساب ال
زمینیه فکیری -
نظریه تاوی به معتزله باشد و گویی برخی
به سختی  -یر پی ایبات استنای قول تاوی به معتزله بوی اند .هما گونه کیه پیشتیر بیدا اشیار رفیت،
َ
نگارند معتقد است که ای همسا پنداریها را بایید یر اشیتراک واژ ال «قیدر» یر «اختییار» و «تایوی »
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یانست .مؤید ای بریاشت یلی هاییاند که برخی تاریخپژوها برای صحت ایی همسیا انگیاری ارالیه
کری اند؛ برای مثال ،بشبیشی ای نکته را که معتزله قال به قدرت و اختیار بوی انید ،شیاهد و یلیلیی میتق
َ
برای «قدریه» نامید ایشا یانسته است (بشبیشی۱۴۲۳ ،ق ،ص )۲۴؛ یر حالی که با ای یلی  ،باید امامییه
َ
َ
را نیز از زمرال قدریه یانست .جرجیانی نییز میالک قدرییه بیوی را «اسیتنای افعیال العبیای الییهم» یانسیته
است (جتجانی ،۱۳۷۰ ،ص  )۲۲که معتزله نیز آ را بیا کری اند و حال آنکه با ای یلیی  ،خواجیه نصییر را
فاعلیت انسا همی عبارت را بهکار بری «و الضرورة قاضیة باستنای أفعالنا إلینیا» (طوسکی،
نیز که یر بحث
ِ
َ
۱۴۰۷ق ،ص  )۱۹۹باید از قدریه یانست که البته ،به هیچروی پذیرفتنی نیست.
افزو بر آنچه بیا کرییم ،برخی گزارشهیای فرقیهپژوها نیهتنها بیر یوگیانگی ایی یو فرقیه ،بلکیه بیر
تقاب ایشا یر اصول اعتقاییشا نیز صحه میگذارند (مقدسکی ،بیتکا ،ص ۳۷؛ خمینکی ،۱۳۹۳ ،ج  ،۲ص .)۱۱۴۰
ََ
بر ای اساس ،نمیتوا به یکسا انگاریهایی که یر برخی کتب تیاریخی و کالمیی ،مییا قدرییه و معتزلیه
صورت گرفته است ،به یید ال قط نگریست و از آ برای ایبات استنای قول تاوی به معتزله یاری جست.
ٔ
فرقه ُم ّ
فوضه
.3 .2

یر طول تاریخ ،عنوا « ّ
ماوضه» بر گرو های بسیاری نهای شد است و ای بدا جهت است که تعرییف
های متعدیی از «تاوی » مطرح بوی و عنوا « ّ
ماوضه» متناسب با هر ییک از تعرییفهیا بیه گروهیی
خاص نسبت یای شد است .با جستوجو یر آیار فرقهپژوها میتوا یستکم سیه گیرو را یافیت کیه
َ
« ّ
ماوضه» بدانها اطالق میشد .ملطی  -یر التنبیه و الرد  -به گروهی از قدریه اشار کری است کیه عقیید
کار خیری قیایر هسیتند (ملطکی۱۴۱۳ ،ق،
یاشتند به خویشت واگذار شد اند و بدو توفیق الهی هم بر هر ِ
ص ۱۲۶؛ حهنی۱۴۱۳ ،ق ،ص  .)۶۱۶ای گرو  ،متناسب با عنوا تایوی یر بحیث میا « ّ
ماوضیه» نامیید
ُ
شد اند .یر برخی عناوی ییگرّ ،
ماوضه به غالت شیعه اطالق شد است که معتقدنید خداونید کارهیا را
به امام علی (ع) واگذار کری است (قزوینکی ،۱۳۵۸ ،ص ۵۳۸؛ جتجکانی ،۱۳۷۰ ،ص  )۱۸۳و یر اسیتعمالی
ییگر ،به گروهی از «حشویه» که آیات قرآ را بر ظاهرش حم کری و خویشیا را بیه خداونید تایوی
کری اندّ « ،
ماوضه» اطالق شید اسیت (االمکین ،۱۳۷۸ ،ص  .)۲۶۳بیه هیر روی ،بیه نظیر مییرسید کیه
َ
َ
ماوضه» گروهی از «قدریه» بوی اند و با عنایت به آنچه یربارۀ قدرییه و یوگیانگی آنهیا بیا ّ
« ّ
ماوضیه بییا
کرییم ،ناهمسانی ّ
ماوضه با معتزله نیز آشکار میشوی.
با تحقیق یر بسیاری از آیار کالمیکه یر آنها معتزلهّ « ،
ماوضه» خواند شد اند ،چنی به یسیت میی
آید که ایشا تنها مبتنی بر ای پیشفرض ذهنی که معتزله قال به «تاوی » بیوی انید ،نیام ّ
ماوضیه را بیر
ایشا نهای اند و هیچ یلی خاص ییگری  -اعم از یلی تاریخی یا تحلیلی  -برای اطیالق ایی عنیوا بیر
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نظریه تاوی بیه معتزلیه بیا ال
معتزله اراله ندای اند .از ای رهگذر ،گویا اگر یر نهایت ،انتساب ال
ایلیه میتق
ِ
یابت نگریید ،نمیتوا آرای ایشا یر ای زمینیه را حتیی بیه عنیوا شیاهد و مؤیید  -یر انتسیاب نظر ال
ییه
ِ
تاوی به معتزله  -ارزشگذاری کری.
 .3معتزله و تفویض
 .1 .3کالم معتزله در کیفیت شکلگیری افعال انسانها

ال
ناگاته هویداست که عقاید و مشی فکری خاص یک فرقه را یر ال
بالواسطه ایشیا
مرتبه نخست باید از آیار
ال
مرحله بعد ،از مکتوبات ییگر ِف َرق برای ییافت و کشیف آرای آ فرقیه بهیر گرفیت.
جستوجو کری و یر
ُ
ای بدا یلی است که ممک است حب و بغ های عقیدتی میا ِف َرق یا پیشزمینههای فکری خیاص،
بریاشتهای ناصوابی از آرای یک فرقه به یست یهد و نتواند ال
آینه حقنمایی برای نشا یای افکار آ فرقیه
باشد .از ای رو ،به نظر میرسد یربارۀ پیوند معتزله و تاوی نیز باید ابتدا از آیار ایشیا بهیر گرفیت و یر
ایامه ،آیار و کلمات ییگر گرو ها یر موری ایشا را به عنوا شاهد و قرینه بررسی کری.
برای رسید به ای هدف ،ابتدا  -با مراجعه به آیار معتزلیا مشهور  -رأی معتزله یربارال نحو فاعلییت
انسا را بیا و تبیی میکنیم و سپس به شواهدی که بر ای بریاشت صحه میگذاری ،اشار خواهیم کری.
ترییدی نیست که معتزله با تمام فروعش به «اص اختیار» برای انسا قال بوی اند؛ به ایی معنیا کیه
انسا یر انجام افعالش از ال
ناحیه غیر مجبور نیست و میتوا ایعا کری که یر انتساب ای حد از اختییار بیه
معتزله هیچ اختالفی وجوی نداری و البته ،آنچه اختالفی است ،ای است که آییا معتزلیه افیزو بیر اختییار
انسا  ،به استقالل او یر ایجای افعالش هم باور یارند؟ به تعبیر ییگر ،آییا معتزلیه گسیترال قیدرت و اختییار
افعال انسا محدوی میکنند؟
خداوند را به غیر ِ
با جستوجو یر آیار معتزلیا  ،نمیتوا تصریحی بر اسیتقالل انسیا ها یر ایجیای افعالشیا یافیت.
بهتری عنوا بحثی که میتوا عقاید معتزله را یر ای باب یافت یر بحیث از «فاعلییت انسیا » اسیت و
اگر عنصیر «اسیتقالل» یر فاعلییت انسیا  -بیه واقی  -یر آرا ایشیا وجیوی یاشیته باشید ،بایید بتیوا
به صراحت ،کالمی از ایشا یر ای بار یافت .بحث ییگر ،بحث از «قدرت» خداوند و گسترۀ آ اسیت.
اگر معتزله قدرت خداوند را محدوی به غیر افعال انسا بدانند ،باید یر ای بحث نیز اشیارتی بیه آ یاشیته
باشند .از ای رو ،یر ایامه ،گزارشی از کالم ایشا یر ای یو بحث بیا کری  ،به تحلی آ میپریازیم.
مالحمی خوارزمی  -از علمای معتزله  -یر تبیی قول معتزله یربارۀ نحو ال فاعلیت انسا  ،میگوید:
همه بز گان معتزله  -بت خالف جهم بن صهوان ،تابعان او و اشاعته  -بت این باو ند ره عبد فاعل
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تصتفات خود است و د این امت ،اختالفی میان علمای معتزلی نیست .هتچند میان ایشان د
ضتو ی بودن علم به این مطلب اختالف است (مالحمی خوا زمی۲۰۱۰ ،م ،ص .)۱۷۸
ایامه کالم خوی ،ال
مالحمی یر ال
ایله گوناگونی بر ای ایعا بیا کری است .آنچه یر عبارت او حیالز اهمییت

است ،ای است که او بر ای نکته تثکید میکند که خداونید فاعی تصیرفات میا نیسیت .یر تحلیی ایی
عبارت  -با یقت یر ایلهای که بیا کری  -باید گات از آ جا که کالم او یر مقاب کالم گرو هیایی اسیت
َ
که با شعار «خداوند ،فاع افعال ماست» ال
نظریه جبر و یا کسب را رواج میییهنید ،او  -یر واقی  -شیعار
ایشا را نای میکند و انسا را تثییرگذار یر افعال خوی میییانید و اساسیا یر مقیام بییا ایی نیسیت کیه
قدرت خداوند ،محدوی ال افعال انسانی  -و لو به شک طولی  -را یر بر نمیگیری.
بگویدِ :
تعجب آ است که برخی از اشاعر  -مانند فخر رازی  -بیا اشیار بیه همیی قیول خیوارزمی ،نظرییهال
ِ
جمهور معتزله نسبت یای و بیا کری اند که بسیار عجییب اسیت کیه
استقالل بندگا یر ایجای افعال را به
ِ
ّ
برخی از ایشا علم به ای نظریه را ضروری انگاشتهاند ( ازی۱۹۸۶ ،م ،ج  ،۱ص  .)۳۲۰البته ،مصحح ایی
کتاب ،تعجب فخر رازی را  -به یرستی  -ناشی از عدم فهم یقیق او از کیالم معتزلیه یانسیته اسیت ( ازی،
ِ
۱۹۸۶م ،ج  ،۱ص  ،۳۲۰پاو قی).
مالحمی خوارزمی ،یر کتاب المعتمد و یر بحث از قدرت خداوند و گسترۀ آ نیز هییچ مطلبیی کیه
محیدوییت قییدرت خداونید یر برخییی امییور یاشیته باشیید ،بییا نکییری وبیه عکییس ،بییر
رنی و بییوی
ِ
نامحدوی بوی قدرت او نیز تثکید کری است (مالحمی خوا زمی۱۹۹۱ ،م ،ص ۱۸۴۔.)۱۹۴
قاضی عبدالجبار نیز افزو بر آنچه از مالحمی خوارزمی نق کرییم ،یر بسیاری از مباحث خیوی
عیدم خلیق افعیال انسیا ها توسیط خداونید  -بیه عنیوا عقیید ال معتزلیه  -پافشیاری کیری اسیت.
بر ِ
(عبدالجبا معتزلی ،بیتا ،) ( .ص ۱۵۹؛ عبد الجبا معتزلی۱۴۲۲ ،ق ،ص )۲۱۷؛ هرچند یر ظیاهر ایی کیالم
به ای معناست که خلق ،استقالال از آ ِ انسا است ،اما با یقت یر کالم ایشا آشکار میشوی که ایی
افعال انسا عمدتا یر مقابله با شیبهات جبرگرایانیه
ظهور قاب اعتنا نیست .اوال ،تعبیر به مخلوق نبوی
ِ
بیا شد است که معتقد بویند افعال انسا مانند ییگر اشیا  ،مخلیوق خداونید اسیت و انسیا هییچ
اختیاری یر افعال خویش نداری و آنچه یر نهایت ،ای تعبیر «مخلوق نبوی » میرساند ،ای اسیت کیه
انسا یر افعال خویش مجبور نیست.
ّ
شاهد ای بریاشت ای است که یر مدل کیری ایی میدعا جملگیی از ال
ایلیه اختییار انسیا و نیه
استقالل او استاای شد است (عبدالجبا معتزلی۱۴۲۲ ،ق ،ص .)۵۲۳
شاهد ییگر آ است که ای تعبیر از سوی اندیشمندا بزرگ امامیه ماننید شییخ مایید ( ه) نییز بیرای
تبیی قول امامیه یر بحث از افعال انسا  ،استاای شد است (شیخ مهید۱۴۱۳ ،ق( .ج) ،ص .)۴۲
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سید مرتضی نیز یر بحث از (افعال العبای) همی مطلب را بیا یاشته ،اما یر مقام توضیح بیشتر میگوید:
میتوان افعال انسان ا هم مخلوق خداوند ندانست و هم مخلوق خداوند دانست؛ اگت مکتاد از
خلق ،خلق تکوین و ِاحداث باشد ،نمیتوان افعال ا مخلوق خداوند دانست ،اما اگکت مکتاد از
خلق تقدیت باشد ،چنین نسبتی صحیح خواهد بود (شتی متتضی۱۴۰۵ ،ق ،ج  ،۱ص .)۱۳۵
اختیار انسا بیا کری اند ،بسا ایلیهای اسیت کیه علمیای امامییه یر
غالب ایلهای که معتزله برای ایبات
ِ
ایبات اختیار انسا بیا کری انید؛ ماننید عبیث بیوی پیایاش و جیزا و قبییح بیوی ِعقیاب بنیدگا و …،
از ای رو ،یر ای یو بحثِّ ،ری پای صریحی از قول تاوی یافت نشد.
 .2 .3شواهدی بر عدم انتساب قول تفویض به معتزله

افزو بر آنچه بیا شد ،شواهد متعدیی وجوی یارند که انتساب قیول تایوی
جلو مییهند.

بیه معتزلیه را بسییار بعیید

 .1 .2 .3شاهد اول :کلمات علمای همعصر با معتزله

برای مثال ،شیخ ماید ( ه) ،یکی از بزرگتری علمای امامیه و همعصر با قاضی عبدالجبار معتزلی بیوی و
برخی از نق های تاریخی نیز حکاییت از میراویات او بیا قاضیی عبیدالجبار یاری (شوشکتتی ،۱۳۷۷ ،ج ،۱
ال
اول معتزلی و رویارویی علمیی ایشیا بیا هیم نشیا از آگیاهی
ص  .)۴۶۵مراوی شیخ ماید با ِ
عالم تراز ِ
همه ال
جانبه شیخ ماید از آرا و عقاید معتزله یاری .بر ای اساس ،تصویری کیه شییخ مایید ( ه) از معتزلیه و
مکتیب
آرای آنا اراله مییهد ،بسیار مقبولتر از ییدگا ییگر اندیشمندانی است که قر ها با روزهای اوج
ِ
ال
ال
مقایسیه عقایید معتزلیه
نگاشته او و ناظر به
اعتزال فاصله یارند .شیخ ماید یر کتابی با عنوا الحکایات که
و شیعه است ،هیچ اشار ای به ال
نظریه تاوی به عنیوا مسیئلهای کیه معتزلیه و شییعه یر کنیار ییکییگر
نیستند ،نکری است (شیخ مهید۱۴۱۳ ،ق( .ال )).
شیخ طوسی ،به عنوا یکی از علمای امامیه قر پنجم که از شاگریا قاضی عبیدالجبار نییز شیناخته
ال
مسئله تاوی را به معتزله نسبت ندای است.
میشوی ،یر هیچ یک از کتابهای کالمی خوی
ّ
سید مرتضی نیز که از شاگریا قاضی عبدالجبار یانسته شد  ،یر کتابهایش کیه بعضیا یر ِری اقیوال
معتزله نگاشته شد اند ،ال
نظریه تاوی را به معتزله نسبت ندای است ،بلکه یر مقاب  ،یر برخیی از کتیاب
های خوی مانند المخلص فی اصول الدی  ،وقتی یر مقام بیا نظریههای مختلیف یر بیاب افعیال انسیا
نظریه معتزله را با ال
نظریه اصلی اشار کری و ال
هاست ،به سه ال
همه طوالف اه عدل کیه امامییه را نییز یر بیر
ِ
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میگیری ،هم رأی مییاند و یر ایامه ،هما را به ایبات میرساند (شتی متتضی ،۱۳۸۱ ،ص .)۴۴۹
ّ
همچنی خواجه نصیرالدی طوسیی یر تجریود االعتقواد (طوسکی۱۴۰۷ ،ق ،ص  )۱۹۹و عالمیه حلیی یر
ّ
مخالایت معتزلیه بیا
شرح آ (عالمه حلی۱۴۱۳ ،ق ،ص  - )۳۰۸یر بحث از فاعلیت انسا  -هیچ اشیار ای بیه
ِ
امامیه نکری اند با آنکه یأب ایشا یر سرتاسر کتاب اشار بیه عقایید ناصیحیح معتزلیه ماننید ییگیر ِف َیرق یر
مباحث است.
 .2 .2 .3شاهددوم :سازواری نظام فلسفی مورد پذیرش معتزله با نفی «تفویض»

ّ
ال
نظرییه
اگر چه برخی محققی  ،عدم پذیرش «قاعد ال علیت» را به معتزله نسبت یای و از آ بیرای انتسیاب
تاوی به ایشا بهر گرفتهاند (طالقانی ،۱۳۹۷ ،ص  ،)۶۳اما به نظر میرسد نهتنها ای انتساب بیه معتزلیه
نای تاوی اسیت و شیاید
فلسای موری پذیرش معتزله کامال
ناصواب است ،بلکه نظام
همسو و همرا با ِ
ِ
ال
بتوا آ را  -یر کنار ییگر ایله  -مؤیدی برای نای انتساب نظریه تاوی به معتزله به حسیاب آوری .بیرای
ّ
مد نظر قرار یای:
توضیح ای مطلب ،میتوا نکات زیر را ِ
 .1بنابر قرالتی که پیشتر بیا شد ،اساس ال
نظریه تاوی بر ای است که خداونید هییچ نحیو علیتیی

افعال انسا نداری .به تعبیر ییگر ،تایوی ،
نسبت به آفرید های آیمی نداشته و هیچ نقشی یر فع یا ترک ِ
میگوید :انسا علت استقاللی افعال خویش است ،یعنی وجوی و عدم افعال او تماما وابسته به اوسیت و
هیچگونه وابستگیای  -حتی با واسطه  -به غیر نداری .به بیا سوم ،فحوای ال
نظریه تایوی ایی اسیت کیه
ر ال
علت علت خوی منتای شد و ییگر علیتی میا آنها یر جریا نیست.
ابطه
معلول معلول ،با ِ
ِ

 .2طبق نظام اسباب و مسببات و رابطۀ طولی میا عل  ،وقتی یک فعی  ،معلیول انسیا شیمری میی
معلول علت انسا نیز قلمدای خواهد شد و به تعبیر ییگر ،وجوی و عدم آ فعی هما گونیه کیه
شوی ،تبعا
ِ
به طور مستقیم منوط به انسا است ،با واسطه ،منوط به علت انسا خواهد بوی.
 .3یر ای میا  ،نظام هستیشناسانهای میتواند ایی نظرییه را یر یل خیوی هضیم کنید کیه ییا ماننید
اشاعر  ،نظام عی  ،ی و معلیولی را  -بیه صیراحت  -نپیذیری و ییا اینکیه یر فیرض پیذیرش ،ایی نظیام را
به گونهای تبیی کند که بتواند استقالل عبد را یابت کند.
ال
مطالعه آیار به جا ماند از معتزلیا  ،نهتنها صیراحتی یر عیدم پیذیرش
با عنایت به نکات پیشگاته ،با
ّ
نظام علی و معلولی نیست ،بلکه عکس آ صراحتهای گوناگونی یر آیار ایشیا بیر پیذیرش ایی نظیام
ّ
هستیشناسی آ هم با تقریری که امامیه از آ یارند ،وجوی یاری .از ای منظر ،قول معتزله یر نظیام علیی و
انتساب قیول تایوی
مشی فلسای ایشا را میتوا یستکم به عنوا شاهد و مؤیدی بر عدم
ِ
معلولی و ِ
به ایشا یانست.
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ّ
معتزله  -بر خالف اشاعر که نظام اسباب و مسببات را نمیپذیرند  -به روابیط علیی و معلیولی مییا
اشیا قال هستند .ای نکته یر مباحث گوناگونی که از ایشا نقی شید  ،مشیهوی اسیت (جکاح۱۹۹۵ ،،م،
ال
سلسیله علی
ص ۶۵؛ خیاط ،بیتا ،ص ۱۱۰۔ .)۱۲۹همچنی بنا بر برخی عبارات ایشا  ،حتی نظام طیولی یر
نیز فیالجمله بریاشت میشوی .ایشا تحت عنوا قاعد ال «القایر علی سبب الشی ٌ
قایر علییه» مباحیث
متعدیی را بیا یاشتهاند (عبکدالجبا معتزلکی۱۹۶۲ ،م ،ج  ،۹ص ۷۵؛ عبکدالجبا معتزلکی۱۹۶۲ ،م ،ج  ،۶ص  ۱۶۷و
ال
سلسله عل  ،چنی قاعید ای
 )۱۷۰که از یل آنها چنی برمیآید که ایشا با عنایت به همی نظام طولی یر
را بیا یاشتهاند؛ چه آنکه بدو پذیرش نظام طولی ،معنای محصلی برای ای کالم وجیوی نیداری .کالمیی
که یر برخی از مباحث ،موری توجه علمای امامیه نیز بوی است (شتی متتضی ،۱۳۸۱ ،ص .)۴۱۳
ّ
افزو بر آنچه بیا شد ،به نق از اشعری ،حتی اکثر معتزله به ضرورت علی نیز معتقید بوی انید« :فقیال:
ّ
اکثر المعتزله المثبتی للتولد؛ االسباب موجبة لمسبباتها» (اشعتی۱۹۸۰ ،م ،ص  .)۴۱۲به نظر میرسید کیه ایی
ال
مطالعه کتاب فالساه توسط شیوخ معتزله شک گرفته و از همی رو ،آرا معتزلیه بیا نزییکیی بیه
آرا به جهت
ِ
آرا فالساه ،فاصله بسیاری از مشی اشاعر گرفته است (شهتستانی ،۱۳۶۴ ،ج  ،۱ص .)۴۱
ُ
َ
َ
یر ای راستا ،قاضی عبدالجبار یر کتاب المغنی یر پاسخ به ای شبهه «اگر عبد بیدو فیز بیه یرگیا
ُ
موجد افعال خویش باشد الزم میآید که  -یر ایجای افعالش  -بینیاز از خداونید باشید
خداوند ،مختر و ِ
و ای مالزم با قول به شرک است» ،میگوید :قطعا چنی نیست و عبید بیه ایی جهیت کیه خداونید او را
یارای چنی صااتی کری قایر به انجام فع است و قطعا ای یاللیت بیر بیینییازی از خداونید یر ایجیای
افعال او نیست (عبدالجبا معتزلی۱۹۶۲ ،م ،ج  ،۸ص .)۱۴۳
ای کالم ،افزو بر ای که بر پیذیرش نظیام طیولی علی از سیوی معتزلیه یاللیت یاری ،خیوی یلیی
محکمی است که معتزله به « ال
نظریه تاوی » که مالزم با شرک است ،قال نبوی و اعتقای بیه آ را از خیوی
نای کری اند.
ّ
البته ،از عبارت برخی معتزله چنی استاای میشیوی کیه ایشیا «اولوییت» را بیه جیای ضیرورت علیی
قرار مییهند (مالحمی خوا زمی۲۰۱۰ ،م ،ص  ،)۳۳اما چنا که روش است ،ایی اشیتبا کیه جیدا کننید ال
اصلی ایشا و فالساه است ،به معنای نای نظام طولی نیسیت ،بلکیه تنهیا ایشیا چییدما ایی نظیام را
بر اساس «اولویت» ترتیب مییهند و ای نیز تالزمی با ال
نظریه تاوی نداری؛ چه آنکه یر مییا برخیی از
ّ
محققینی که جانب قول به انتساب ال
نظریه تاوی به معتزلیه را گرفتیهانید،
متکلمی امامیه و حتی یر میا
ّ
«نای ضرورت علی» را پذیرفتهاند (بتنجککا  ،نصکتتیان ،۱۳۹۶ ،ص  )۱۶۴و بلکیه بیه بییانی کیه گذشیت،
« ال
نظریه اولویت» نیز همرا و همسو با نای «تاوی » است.
بنابرای  ،قول گرو اندکی از معتزله که به «اولویت» قال هسیتند نییز نمییتوانید یلیلیی بیر انتسیاب
ال
نظریه تاوی به ایشا باشد ،بلکه با بیانی که پیشتر گذشت ،از آنجا که قول به «اولوییت» نیافی وجیوی
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ّ
ّ
ضرورت علیی
اکثریت معتزله مبنی بر پذیرش
نظام علی و معلولی نیست ،میتوا آ را نیز  -یر کنار قول
ِ
ِ
انتساب قول تاوی به معتزله یانست.
 مؤیدی بر عدمِ
نکتهای لطیف یر ای وایی که جای تثم یاری ،ای است که با جسیتوجو یر کتیب معتزلیه عبیارت
ّ
پس افعالی که یر صدی انجام آ بوی اند ،بسیار یید میشوی و جای ای پرسیش هسیت
«ا شا الله» یر
ِ
ال
که آیا غیر از ای معنا که ایشا ال
همه افعال خوی را تحت ّ
مطلقه الهی مییانستند ،مییتیوا محمی
مشیت
ّ
ییگری برای ای کالم یافت؟ به نظر میرسد ،ای عبارت نقش طولی یر نظام علی معلیولی را نشیا میی
ِ
یهد که به جهت ایبیات آ روزگار ،به وضوح ،یر کلمات معتزله مطرح نبوی است.
قبول معتزله بیر آمید از آییار ایشیا
از رهگذر آنچه بیا کرییم ،به یست میآید که نظام
فلسای موری ِ
ِ
ُمثبت انتساب ال
نظریه تاوی به معتزله نبوی و حتی اگر نتوا آ را به عنوا یلی متق و مسیتق بیر عیدم
ِ
ال
انتساب نظریه تاوی به معتزله بیا کری ،به طور یقی نمیتوا از آ به عنوا شیاهدی بیر انتسیاب ایی
نظریه به ایشا استاای کری.
ّ
یر ایامه ،سعی میکنیم به برخی شواهد محکم انگاشیتهشید ای کیه از سیوی برخیی محققیی  -یر
راستای ایبات صحت انتساب ال
نظریه تاوی به معتزله  -اراله شد اند ،اشار کری و آنها را بررسی کنیم.
ِ
 .3 .3بررسی شواهد دال بر انتساب تفویض به معتزله

ٔ
ٔ
 .1 .3 .3قاعده «استحاله اجتماع قادرین علی مقدور واحد»

ال
یکی از مهمتری ایلهای که قالال به انتساب « ال
اسیتحاله اجتمیا
نظریه تاوی » به معتزله بیا کری اند ،قول
یو قایر بر مقدور واحد است .بنا به بیا رای  ،ای قاعد بیا کنند ال ای مطلب اسیت کیه امکیا نیداری ییک
مقدور مانند فع انسا یارای یو قایر باشد و از همی رو ،خداوند نمیتواند قایر بیر افعیال انسیا باشید .بنیا
افعال انسا مستقال از آ ِ انسا اند و حتی اگر خداوند ارای هم کند ،نمیتوانید تیثییری بیر آ بگیذاری.
برای ،
ِ ّ
ال
برخی از محققی  -یر بررسی ای قاعد  -ای احتمال را یای اند که شاید مرای معتزلیه ،اسیتحاله اجتمیا یو
قایر مستق و یر عرض هم بوی که حرف مقبولی است و موری پیذیرش امامییه نییز هسیت (سکبحانی،۱۳۹۶ ،
ِ
ّ
ص ۱۳؛ قد دان قتاملکی ،۱۳۹۶ ،ص  .)۲۹یر مقاب  ،برخی ییگر از محققی معتقدند که بیا ای قاعید یر کنیار
ال
عدم پذیرش قاعد ال ّ
مسیئله قیدرت ،هییچ شیالبهای یر
علیت از سوی معتزله و البته ،نگا خیاص معتزلیه بیه
ِ
صحت انتساب ال
نظریه تاوی به معتزله باقی نمیگذاری (طالقانی ،۱۳۹۷ ،ص .)۶۱
نگارند معتقد است حق با گرو نخست است و حقیقتا نمییتیوا ایی قاعید را یلیلیی بیر انتسیاب
نظریه تاوی به معتزله یانست .افزو بر ای که ای قاعد موری پذیرش همه معتزله هم نبوی و برخیی از
ایشا آ را انکار کری اند (ایجی۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۶ص ۸۴؛ مقتیزی۱۹۸۷ ،م ،ج  ،۲ص .)۳۴۶
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برای پی بری به ای مطلب ،الزم است ابتدا کالم معتزله یر ایی بیار تبییی و سیپس ارزییابی شیوی.
مرحوم سید مرتضی ( ه)  -متکلم بزرگ امامیه  -یر کتاب الملخص فی اصول الدی پس از ای که عقیید ال
عدلیه و از جمله معتزله را یر باب خلق افعال یر ال
کاه حق قرار مییهید ،ایی قاعید را زیبیاتر و رسیاتر از
ِ
قاضی عبدالجبار شرح کری و بسط یای و از آ یر مقاب هجمههای واری  ،یفا کری و ای قاعد را یکیی
اسیتدالل گیرو یوم بیر تیالزم یقینیی ایی
از یلی های محکم یر مقاب ُمجبر یانسته است .البته ،ای که
ِ
قاعد و ال
نظریه تاوی  ،چگونه یاما شریف سید مرتضی را نمیگیری ،مشک و عویصهای است که آنیا
باییید پاسییخ گوینیید .یر ایامییه ،یر قالییب نکییاتی یاسییتا ای ی قاعیید را بییا عنایییت بییه عبییارت مرحییوم
سید مرتضی ( ه) بیا میکنیم:
همه طوالف عدلیه و از جمله معتزله ،بر ای باورند که ال
 .1ال
همه افعال انسیا هیا ،از جهیت آنهیا حایینید و
هیچ ُمحدیی غیر از آنها نیست.
ال
وجوی یاعی و قصد و عیدم
 .2مالک آنکه یک فع به واسطه ما حایث شد ای است که فع یر صورت ِ
ال
ناحییه میا
موان آ واق شد و با وجوی صارف و کراهت ،منتای شوی .یر ایی صیورت ،ایی فعی از
حایث شد است؛ نه غیر ما؛ زیرا یر ای صورت ،ایباتا و نایا متوقف بر احوال آ غیر میبوی؛ نه ما.
احوال فاع آ واق بشوی؛ وقتیی گاتیه
حسب
 .3تاسیر و تلقی معقول از «فعلیت» ای است که عم به
ِ
ِ ِ
میشوی ای فع از آ ِ ای فری است ،بدا معنا است که ای حقیقت از او حاص شد اسیت و محیال
است آ را به غیر آ فری نسبت یهیم.
 .4یلی ای مطلب ای است که ما خوب بوی ِ ِ ّذم کسی که کار قبیح انجیام یای و میدح کسیی کیه کیار
َ
ال
ناحییه ایشیا پدیید نیامید بیوی ،ایی
ح َس انجام یای را ضروری مییانیم .حال ،اگیر ایی افعیال از
خوب بوی نیز یر کار نبوی.
 .5یک فع مقدور ،نمیتواند یو قایر یاشته باشد؛ زیرا یر ای صورت ،الزم میآید وقتی یک فع انجیام
پذیرفت آ فع  ،فع هر یو قایر باشد؛ یر حالیکه ای پذیرفتنی نیست .نمیتوا گات :فعی بیه هیر
کدام که آ را ایجای کری نسبت یای میشوی؛ زیرا هما طور که گاتیمِ ،احداث و ایجیای و فعی یارای
وجوی عم بعد از ایی کیه فاعی قیایر بیر آ بیوی اسیت.
معنای واحدی هستند و مرای از «فع » هم ِ
بنابرای  ،قایر بوی هما و ایجای فع هم هما .
مقیدور خداونید متعیال قیرار گیرنید؛ زییرا یر ایی
 .6بر ای اساس ،جایز نیست افعال ما با ای وصیف،
ِ
ّ
فرض ،الزم میآید تا خداوند نیز  -همانند انسا  -متصف به ُمشتهی و نافر بوی شیوی؛ یر حیالی کیه
چنی امری پذیرفتنی نیست.
قیدرت
یر ارزیابی ای کالم ،باید گات که پیدا و هویداست که قاللی به ای قاعد  ،اصیال یر مقیام نایی
ِ
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ال
مطلقه الهی نسبت به افعال ِعبای نیستند ،بلکه یر مقام بیا ِ لزوم انتسیاب افعیال بیه کسیی کیه آ را ایجیای
َ
کری هستند؛ آ هم با ای نگیا کیه میدح و ذم و اصی تکلییف را تصیحیح کننید .قاضیی عبیدالجبار -
به صراحت  -مینویسد:
بکودن
نمیتوان گهت ره خداوند قاد بت ایجاد افعال ماست؛ زیتا ما بیان رتدیم رکه مقکدو
ِ
این افعال بتای خداوند مالزم با این است ره ذم و مدا و تکلی فع گتدد .بت این اسکاس،
خود خداوند این افعال ا به خود انسانهکا اضکافه رکتده اسکت (قاضکی عبکدالجبا معتزلکی،
 ۱۹۶۲م ،.ج  ۸ص .)۳۲۰

پیس
از ای زاویه« ،قایر» یر ای بحث ،یعنی کسی که ایجای فع ِ مقدور به او نسبت یای شید و فعی یر ِ
قدرت او به سرانجام رسید و ایجای شد است و از ای جهت ،او موری ذم و ییا میدح قیرار میگییری .ایی
زاویه از بحث یر قدرت افزو بر آنچه از کلمات سید مرتضی نق کرییم ،یر ییگر آیار امامییه نییز یافیت
ّ
ال
الزمیه آ را انتسیاب
میشوی .برای مثال ،عالمه حلی شراکت ،عبد با خداوند یر قدرت را نای میکنید و
ظلم به خداوند مییاند (متعشی۱۴۰۹ ،ق ،ج  ،۲ص .)۸۳
افزو بر آنچه بیا شد و با مطالعه آیار ایشا  ،ای نکته به یست میآید که میرای آنیا از «قیدرت» یر
مطلق قدرت نیست ،بلکه «
ِ
قیدرت میؤیر » اسیت (ایجکی۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۶ص  ،)۸۴یعنیی یر آ ِ
ای بحث ِ
قدرت مؤیر بر مقدو ِر واحید را پیذیرفت (عبکدالجبا معتزلکی ،بکیتکا( ،الک ) ،ص .)۳۶۰
واحد نمیتوا یو ِ
به تعبیر ییگر ،یعنی قدرتی که گویی همرا ارای و یاعی بوی و یر فع ایر گیذاری .بنیابرای  ،وقتیی ایشیا
ایعا میکنند که «اجتما یو قایر بر یک مقدور محال است» ،مث ای ایعا است کیه «یو علیت بیر ییک
معلول واری نمیشوند» و ای کامال صحیح است؛ هما گونه که فالساه ،تواری العلتی بر معلیول واحید را
 یر صییورتی کییه هیییر یو مسییتق باشیییند  -محییال یانسیییتهانیید (مالصکککد ا ،۱۳۶۸ ،ج  ،۲ص ۲۱۰؛مالهادی سبزوا ی ،۱۳۶۹ ،ج  ،۲ص .)۴۴۸
شاهد ای بریاشت آ است که برخی علمای معتزله از عنوا «اجتما المؤیری المستقلی فی افیایة
ایر واحد» استاای کری اند (معتزلی۱۴۲۰ ،ق ،ص  )۲۸۶که به صراحت ،بریاشت فوق را تثیید میکند.
معتزله و از جمله قاضی عبدالجبار معتزلی ،یر غیر از ای بحث که یر مقام پاسخگوییی بیه ُمجبیر و
افعیال انسیا نداشیتهاند .بیرای مثیال ،قاضیی
اشاعر بوی اند ،ابایی از مقدور یانست خداوند نسیبت بیه
ِ
ال ّ ّ
ال َّ ُ ُ ُ ّ َ
خالق ک شی ٍ »
شریاه «ا الله علی ک شی قدیر» و ترابط آ با آیۀ شریاه «الله
عبدالجبار یر تبیی آیۀ
ِ
ِ
مینویسد:
ّ
بز گ ما ابوعلی  -حمه الله  -بیان رتده رکه واجکب اسکت ایکن فتمکوده الهکی رکه «همانکا
خداوند بت هت چیز تواناست» ،اعم از این رالم او «خداوند ،خلقرننده همه اشکیاء اسکت»
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امت معدوم گتچه مخلوق نیست ،اما مقدو خداوند هست و همچنکین فعکل
باشد …؛ زیتا ِ
بندگان گتچه مخلوق نیست ،اما مقدو خداوند هسکت (عبکدالجبا معتزلکی۱۹۶۲ ،ق ،ج ،۸
ص ۳۱۰؛ عبد الجبا معتزلی۱۹۷۲ ،م ،ص .)۱۱۳
ّ
محققی نیز یر نهایت ،مقتضای تحقیق یر ال
نظریه معتزله ناظر به قدرت را متناسب با رابطۀ طیولی
حتی برخی
قدرت عبد ُمحاط به قدرت خداوند است (عبدالجبا معتزلی۱۹۷۲ ،م ،ص  ،۲۰پاو قی).
یانستهاند که ِ
ال
نتیجه آ که از قاعد ال «استحاله اجتما قایری علی مقدور واحد» نه میتوا استاای کری که خداونید
عاجز از ّ
تصرف یر افعال بندگا است؛ چنا که برخی ایعا کری اند (بتنجکا  ،۱۳۷۵ ،ص  )۵۹و نه ای کیه
ّ
خداوند گرچه قدرت یاری ،اما به هیچ روی ارای نمیکند که برخی ییگر از محققی یر توجیه قول معتزلیه
بیا کری اند (قد دان قتاملکی ،۱۳۹۶ ،ص  ،)۳۰بلکه ای قاعد یر صدی بیا ای نکته است که یو فاعی یر
عرض یکییگر نمیتواند بر یک شی ایر گذارند و فع  -یر نهایت  -به قایری که همرا بیا یاعیی و ارای
ِ
قدرت خداوند نیز از غیر مسیر قدرت انسا  ،به افعیال او تعلیق
و
شوی
می
منتسب
،
کری
ایجای
ا
ر
فع
اش
ِ
نمیگیری.
َ
 .2 .3 .3کالم معتزله در قضا و قدر

انکیار قضیا و قیدر بیا
برخی مبتنی بر ای باور که معتزله قضا و قدر الهی را انکار میکننید ،معتقدنید کیه
ِ
« ال
نظریه تاوی » سازگاری یاری (بتنجکا  ،۱۳۸۲ ،ص  )۷۵۲و از ای سازگاری ،را همواری بیرای انتسیاب
قول تاوی به معتزله ساختهاند.
ارزیابی ای مطلب میتوا یر یو ساحت نکاتی را بیا کری .نخست ،اینکه آیا اساسا معتزله منکیر
یر
ِ
قضا و قدر بوی اند؟ و یوم اینکه آیا میتوا از سازواری انکار قضیا و قیدر  -بیر فیرض صیحت  -بیه قیول
تاوی رهنمو شد؟
هما گونه که یر صدر مقاله بدا اشارت رفت ،نگارند بر ای باور اسیت کیه تنهیا را منطقیی بیرای
رسید به عقاید اصلی یک فرقه فکری ،تنها از یل عبارات به جا ماند از ایشا بیه یسیت میآیید و نقیش
اصلی یر قضاوت ییگر انتسابها به ایشا را عبارات خوی آنها ایاا میکند .یربارۀ انتسیاب انکیار قضیا و
قدر به معتزله با مراجعه به تاریخ و کتب تاریخی به اسنایی یست مییابیم که مت آنها نشیا از ناصیوابی
ای انتساب یاری.
بنیا بییه حکییایتی کییه سییید ابی طییاووس  -عییالم شیییعی سییدۀ هاییتم هجییری  -نقی کییری اسییت،
َ
حجاج ب یوسف ،نامهای به حس بصری ،عمرو ب عبید و واص ب عطیا و شخصیی ییگیر نوشیت و
نظر آنا را یربارۀ قضا و قدر پرسید و هر کدام از ای اشخاص  -یر پاسخ ای نامه  -با اشار بیه کالمیی از
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امام علی ( ) ،نظر خوی را یربارۀ قضا و قدر ،همیا چییزی یانسیتند کیه امیام علیی ( ) فرمیوی بوینید
(حسنی۱۴۰۰ ،ق ،ج  ،۱ص .)۳۲۹

برخی ییگر از بزرگا امامیه نیز ای حکایت را نق کری اند (مالصد ا ،۱۳۶۶ ،ج  ،۱ص  .)۳۲۵آنچیه از
ای حکایت بریاشت میشوی ای است که نهتنها واص ب عطا و عمرو ب عبید به عنوا بزرگیا معتزلیه
به قضا و قدر قال بوی اند ،بلکه بر ای باور بوینید کیه قرالیت ایشیا از قضیا و قیدر نییز هماننید قرالیت
امام علی ( ) است.
افزو بر ای حکایت ،از عبارات علمای معتزلی نیز چنی بریاشت میشیوی کیه ایشیا بیه قضیا و قیدر
معتقد بوی اند .برای مثال ،قاضی عبدالجبار یر شر اصول خمسه  -با صیراحت  -میگویید« :ال فعی می
ّ
َ
افعال العبای حقا کا او باطال ایمانا کا او کایرا اال و هیو بقضیا اللیه و قیدر » (عبکد الجبکا معتزلکی۱۴۲۲ ،ق،
ّ
[الله] ُم ّقدر ک شی و ُم ّ
یدبر  ،و ال یمتنی عنیدنا کونیه
ص  )۵۲۳و  -یر کتاب المغنی  -تصریح میکند« :انه
ّ
ُمقدرا الفعال العبای» (عبدالجبا معتزلی۱۹۶۲ ،م ،ج  ،۸ص  .)۳۱۱همچنی یر بحثهیای ییگیر بیا تبییی اعتقیای
معتزله به ای امر ،بنای ای اتهام را وییرا کیری اسیت (عبکدالجبا معتزلکی۱۹۷۱ ،م ،ص ۲۱۲؛ عبکدالجبا معتزلکی،
۱۴۲۲ق ،ص ۲۵۸؛ عبدالجبا معتزلی۱۴۲۲ ،ق ،ص ۵۳۴؛ عبد الجبا معتزلی۱۹۶۲ ،م ،ج  ،۸ص .)۲۸۹
اما یر ساحت ییگر بحثُ ،پر واضح است که صر ِف سازواری یک مسئله با مسیئلۀ ییگیر ،یلیی بیر
یاللت یکی بر ییگری نیست و هیچ یلی منطقیای چنی مطلبی را پشتیبانی نمیکند؛ بله اگر پیشتیر بیا
یالی متق منطقی اص انتساب ال
نظریه تاوی به معتزله یابت میشید ،مییتوانسیتیم از ایی سیازواری
ِ
به عنوا شاهدی بر یرستی ایعای خوی بهر بگیریم.
بر ای اساس ،انکار قضا و َقدر ،یبوتا یاللتی بر ال
نظریه تاوی نداری و ایباتا نیز یلیلی بیر ایی کیه معتزلیه
ّ
َ
منکر قضا و قدر به معنای صیحیح آ بوی انید ،یر یسیت نیسیت .البتیه  -چنانکیه برخیی از محققیی بییا
کری اند  -میتوا معتزله را همانند امامیه ،منکر قضا و قدری یانست که به جبر مییانجامید (قکد دان قتاملککی،
 ،۱۳۹۶ص  )۲۹و روش است که ای مقدار از انکار ،تناسبی با ال
نظریه تاوی نداری.
نتیجهگیری

ال
نظرییه «تایوی » بییا کیرییم و بیا عناییت بیه
از رهگذر آنچه یربارۀ شناخت یقیق مکاتب فکری یرگیر با
کلمات علمای معتزلی یر مباحث مرتبط با نحو ال فاعلیت انسا و قدرت خداوند و شواهد متعیدی تیاریخی و
تحلیلی ،یریافتیم که پیوند تاریخی معتزله با تاوی هرچنید میوری پسیند برخیی اندیشیهها بیوی و یمیرات
گوناگونی نیز بدا پیوست شد است ،اما  -یر حقیقیت  -خیوی از پشیتوانه منطقیی و ایلیه کیافی برخیوریار
نیست و با ای میزا از ایله نمیتوا پیوند معتزله و تاوی را یارای پشتوانه ِخ َریپذیری یانست.
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