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سال هفتم ،شماره  ،52بهار 9312
صفحات  901ـ 91

اراده الهی از دیدگاه غزالی و ابو هاشم جبایی


سید سجاد ساداتیزاده ،علی صبری

(تاریخ دریافت9394/09/72 :؛ تاریخ پذیرش)9394/99/99 :

چکیده
شناخت خداوند به طرقی گوناگونی صورت میپذیرد که مهمترین و جنجالآمیزترین روشی که متکلمان در معرفت خداوند درزمینه تبییین
و توضیح آن باهم اختالف و بحث داشتند بحث صفات الهی بود .با تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سیلبی ییا تاتیی و فعلیی مایاجرات
بیاتری رؤیت شد .این نوشتار بر آن است به بررسی یکی از مهمترین صفات ثبوتی خداوند یعنی اراده ،در دیدگاه دو متکلم شهیر اشعری
(غزالی) و معتزلی (ابوهاشم جبایی) که هردو در اینکه خداونید دارای اراده اسیت متفی انید ،بریردازد .از طرفیی ابوهاشیم بیرخالف دی یر
معتزلیان و پدرش با گزینش نظریه حدوسط به طرح نظریه حال در باب صفات پرداخت و معتقد بود اراده خداوند حادث اسیت امیا نیه در
محل .غزالی از بزرگترین متکلمان اشعری که به موضعگیری در برابر گروههای مختلفی ازجمله معتزلیها پرداخت و در باب اراده الهیی
به قدیم بودن اراده رأی داد.

کلیدواژگان
ابوهاشم جبایی ،اراده الهی ،اشاعره ،صفات خداوند ،غزالی ،مایت ،معتزله.

 نویسنده مسئول :گروه فلسفه ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
رایانامهsadatizadeh@yahoo.com :

 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار،
ایران
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مقدمه
اراده در کالم اسالمی در دو مقام بحث شده است یکی در بحث اعراض که اراده بهعنوان یکیی از
کیفیات نفسانی مطرح شده است و دیگر در بحث صفات الهی که به عنوان یکیی از صیفات وبوهییه
طرح گردیده است (منصوری الریجانی ،4831،ص .)491در اینکه خداوند دارای صیفاهی از ببیی
عالم مرید ،حی ،سمیع و بصیر است در میان متکلمان چه اشیاعره و چیه متتزلیه اختالفیی وجیود
ندارد و جملگی دراینباره اهفاق عقیده دارند اما در چگونگی اهصیا
ارهباط آنها با هوحید اختال

خداونید بیه ایین صیفات و

دارند (شیخاالسیالمی ،4838 ،ص .)38دلیی متکلمیان بیرای اوبیات

صفت اراده آن است آفرینش و عدم آفیرینش ممکنیات نسیبت بیه بیدرت خداونید برابیر اسیت
(شیروانی ،4833 ،ص)89؛ یتنی افتال خداوند مانند آفرینش موجودات در زمانهای خاصی انجیام
می پذیرند و هخصیص وبوع فت بیه زمیان خیاص ،نیازمنید مخصیص اسیت و چییزی جیز اراده
نمیهواند سبب هخصیص باشد (ستیدی مهر ،4834 ،ص .)232از دیگر دالی وجود اراده خداونید
میهوان از دالیلی از ببی فت خدا ،امر خدا ،وواب و عقاب و اراده انسان نام بیرد (ریاضیی،4839،
ص)35-13
در میان اوصا

وبوهی خداوند صفت اراده از اهمیت خاصی برخوردار اسیت .هرچنید عمیوم

متکلمان اسالمی در اهصا
اختال

خداوند به اراده همرأیند ولی در هبیین این صفت و پیارهای احکیام آن

شدیدی وجود دارد .پرسشهای مهمی که در مورد ارده الهی مطرح میشود عبارتانید از:

هتریف دبیق اراده الهی چیست؟ اراده از صفات ذاهی خداست یا صفات فتلی؟ اراده خداوند بدیم
است یا حادث؟ هفاوت اراده با مفاهیمی همچون اختیار و مشیت چیسیت؟ (سیتیدی مهیر،4834،
ص .)219آیا صفت اراده وجودی است یا عدمی ،آیا اراده همان علم است یا صفت دیگیری؟ اگیر
صفت اراده وجودی باشد آیا همواره باهد
سود رساندن است یا هد

است یا بدون هید ؟ آییا در اراده پروردگیار هید

دیگری بر آن مترهب است؟ آیا صیفت اراده بیرای خداونید بیههیدری

حاص میشود و در هر کاری یک اراده هازه برای پروردگار پدید میآید یا یک اراده بسیط همیشه
برای پروردگار بوده است و همان یک اراده برای انجام همه امور کافی است؟ آیا صفت اراده جیدا
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از ذات پروردگار اسیت ییا وابسیته بیه ذات پروردگیار اسیت؟(رئیی

السیادات ،4832 ،ص.)33

متکلمان در این بحث دارند که آیا مشیت الهی همان اراده است یا ارادهای که فتلیت پذیرفته است
درمجموع مشیت مراد

بااراده هکوینی است و نه اراده هشریتی (رئی

در این نوشتار به بررسی دیدگاه دو متکلم مترو

السادات ،4832 ،ص.)33

و شهیر از فربه متتزله و اشاعره بانام غزالیی

و ابوهاشم جبایی پرداخته میشود .ابوهاشم جبایی که بابیان نظریه احوال جهت و نگرش خیود را
از دیگر متتزله جدا نمود و دروابع این نظریه حد وسطی میان نظریه انکیار صیفات زائید بیر ذات
خدا (متتزله) و نظریه اوبات صفات زائد بر ذات (اصحاب حدیث) بلمداد میشود را بکیار گرفیت
(برنجکار ،4834،ص .)443از طر

دیگر این نکته را نباید نادیده گرفت کیه غزالیی در برابیر سیه

گروه از ببی فالسفه ،متکلمان و فربه باطنیه موضعگیری کرده است (الفاخوری ،4838 ،ص.)312
تقسیم صفات خدا
صفات خداوند را از جهات گوناگون هقسیم نمودند که مهمهرین آنها دو بسیم ذی است.
الف) صفات وبوهی و سلبی :صفات خداوند را از زمانهای دیرین به دودسته هقسیم کیردهانید:
 .4صفات وبوهی یا صفات جمال :صفاهی هستند که جنبه وبوهی و وجودی دارند و اهصا

شیخص

به یکی و یا همه آنها موجب کمال است و نبودن آنها بیرای شیخص ییک نیوع نقیص شیمرده
میشود و با وابتیت وبوهی خود مایه جمال شخص بشمار میرونید .2 ،صیفات سیلبی ییا صیفات
جالل :صفاهی هستند که ذات خداوند را از عجیب و نقصی پیراسته میسیازند ملی نفیی جسیم و
ضد از خداوند (سبحانی ،4833 ،ص.)292
در مورد هتداد صفات وبوهی برخی به هشت وبوهی و هفت سلبی رأی دادند و برخی گفتند کیه
خداوند فقط یک صفت وبوهی دارد که دارای هر نوع کمال است و یک وصیف سیلبی کیه از هیر
نقصی مبراست (ابراهیمی دینانی ،4834،ص.)298
صفت وبوهی به هنهایی بر سه گونه است .4 :حقیقیه محضیه آن اسیت کیه اضیافه در مفهیومش
متتبر نباشد و عارض او نشود مل حیات .2 ،اضافیه محضه آن است که مفهیومش مفهیومی باشید
اضافی و بالجمله هحقق صفت و هرهب اور هر دو موبو

باشند به هحقق چیزی دیگر که مضیایف
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صفت باشد مل خالقیت و رازبیت .8 ،حقیقیه ذات اضافه آن است که اضیافه در مفهیومش متتبیر
نبود اما عارض او شود و بالجمله هحققش موبو
بدرت (الهیجی ،4832،ص .)213پ

نباشد و هرهب اویر موبیو

باشید ملی علیم و

صفات حقیقیه صفات ذاهییانید و صیفات اضیافی صیفات

فتلی اند شیخ اشراق ازجمله کسانی بود که صفات حقیقی حقهتالی را انکار نمیوده اسیت زییرا او
مبدأ هستی را نوراالنوار میداند (ابراهیمی دینانی ،4834،ص)235؛ اما نوعی دیگر از صیفات فتی
است که از مبادی فت و یا از هوابع و لوازم فت اسیت ملی ارادات و کراهیت و شیوق و نفیرت
(الهیجی ،4832،ص.)213
ب) صفات ذاهی و فتلی :هقسیمبندی دیگری که حکما از صفات ارائه دادند هقسیم صیفات بیه
ذاهی و فتلی است .هرچند این نوع هقسیمبندی مورد مخالفیت باضیی سیتید بمیی وابیع گردیید
(ابراهیمی دینانی ،4834،ص .)494اصطالح مشهور در این هقسیم این است که هرگاه بیرای انتیزاع
صفتی از ذات و وصف کردن ذات به آن صفت ،هصور ذات کافی باشد و هصور فاعلییت خداونید
الزم نباشد آن را صفت ذاهی گویند مل صفت حیات ،اراده ،علم ،بدرت؛ و هرگاه هصیور فاعلییت
ذات برای انتزاع صفت و وصف کردن خداوند به آن الزم باشد آن را صفت فتلی گویند مل خلق
و خالق ،رزق و رازق و مانند آن.
وجه دیگر در هقسیم صفات خداوند به ذاهی و فتلی این است که هر صفتی که وصیف کیردن
خداوند به مقاب آن محال باشد ،صفت ذاهی است و هر صفتی که وصف کردن خداوند بیه مقابی
آن محال نباشد صفت فتلی است .بر طبق این هتریف صفت علم ،بدرت و حیات از صفات ذاهیی
خداوند و اراده از صفات فتلی است زیرا نفی اراده برخال

صفت علم و بدرت و حییات کیه از

خدا نفی نمی شوند ،از خداوند در مواردی جایز است ملالً گفته میشود خداوند ظلم به بنیدگان را
اراده نکرده است (ربانی گلپایگانی ،4838،ص.)43-43.
الزم بییه ذکییر اسییت کییه نشییانههییای صییفات ذات عبییارتانیید از .4 :مربییوط بییه مقییام ذات و
هشکی دهنده ذات او است .2 ،ذات خداوند همواره با آنها همراه بوده و سیلب آنهیا از ذات وی
ممتنع است .8 ،هرگاه از همه چیز چشم بپوشیم و هنها به ذات او هوجه کنیم باز او را با این صفات
همراه خواهیم نمود (سبحانی ،4833 ،ص.)293
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معنا و مفهوم اراده
واژه اراده در لغت از ریشه «رود» گرفتهشده که در اص به متنای رفتوآمد همراه بیا مالیمیت در
طلب و جستوجوی چیزی است .متنیای ایین واژه دروابیع از سیه عنصیر هرکییب یافتیه اسیت:
خواستن چیزی باعالبه و همراه با امیدواری به وصول آن و حکم به انجیام آن از سیوی خیود ییا
دیگری( .ستیدی مهر ،4834 ،ص.)238–233
راغب اصفهانی متتقد است که اراده در بران به متانی گوناگونی از ببی حکیم ،امیر و فرمیان،
بصد و همچنین در مورد فاع بالطبع بهکاررفته است که از میان متانی گفتیهشیده هنهیا دو متنیای
حکم و امر را میهوان به خدا نسبت داد (موسوی ،4894 ،ص.)448
از طر

دیگر اراده و مشیت در لغت به متنای واحد بهکاررفتهاند اما در اصطالح اه حکمیت

متفاوتاند چنانکه جرجانی گفته است «مشیت و اراده در بیران کیریم بیه متنیای واحید اسیتتمال
شده اند بلکه مشیت در متنای عام یتنی ایجاد متدوم یا اعدام موجود و اراده در متنای خاص یتنی
فقط ایجاد متدوم» (منصوری الریجانی ،4831 ،ص.)498
مشیت در نظر برخی ارباب لغت به متنای اراده است ولی در نظر برخی دیگر عبارت اسیت از
همایلی که بتد از هصور و هصدیق حاص میشود و بتدازآن عیزم و هحقییق و سیپ

اراده هحقیق

مییابد در برخی آیات برآن بیان میشود که اراده و مشیت هکوینی الهی در همهجیا نافیذ اسیت و
فتلی که متتلق اراده او برار گیرد بدون هیچ بید و شرطی محقق مییشیود (سیتیدی مهیر،4834 ،
ص .)233 - 238اراده در مورد مخلوبات عبارت است از هصیمیم درونیی و افتیالی کیه پی ازآن
ظاهر می شود اما اراده خداوند متتال صرفاً به متنای ایجاد است و صیفات اندیشیه کیردن هفکیر و
هصمیم از خداوند منتفی است (ستیدی مهر ،4834 ،ص.)233 - 238
بهترین هتریف ار اده مربوط به حکمای امامیه است بدین گونه کیه اراده را شیوق مدکیدی کیه
متتابب داعی است یا ادراک چیزی که مالیم با طبع است هتریف کردند وداعی نیز ادراک یقینیی و
یا ظنی و یا هخیلی است کیه موجیب هحرییک اعضیا بیه خیاطر هفصیی چییزی اسیت .اراده در
حق هتالی عین همان داعی و نیز عین علم عنایی حقهتالی بهنظام خیر بوده و علیم هیم عیین ذات
بدوسی صفات اوست (رضا نژاد ،4834 ،ص.)398
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انواع اراده الهي
اراده واجب هتالی بر دو گونه است :اراده اجمالیه نظر بهک که هفصیلی است نظر به متلیول اول و
اراده هفصیلیه نظر بهک که سبب بریب ارادات وسایط است و امر هکوینی عبارت از او .پ

آنچیه

عین ذات واجب هتالی است اراده اجمالیه است که صفت ذات است و نیز همیین اراده اسیت کیه
عین علم است چه اراده هفصیلیه که اوامر هکوینیه الهیه است از مبادی بریبه افتال اسیت و حیادث
در وبت حدوث افتال پ

صفت فت باشد نه صفت ذات (الهیجی ،4832،ص.)233-231

اراده هکوینی خداوند به کارهای اختیاری ما هتلق ندارد یتنی آن اراده خداوند کیه در صیورت
هتلق حادوه را به طور حتم ایجاد خواهد کرد ،به کارهای اختییاری میا هتلیق نیدارد گرچیه بیااراده
هشریتی همام حرکات و سکنات انسانها را میورد مسیئولیت بیرار داده اسیت (جتفیری ،بیی هیا،
ص )249هوضیح این مطلب به این صورت است که خداوند متتال دو اراده دارد:
اراده تکوینی :این اراده همان مشیتی است که اگر به یک حادوه هتلق بگیرد هیچگونیه هخلفیی
از آن اراده امکانپذیر نخواهد بود ملالً خداوند اراده کرد که این جهان طبیتت را از کوچیکهیرین
ذرات ها بزرگهرین کهکشانها ایجاد کند و چون اراده هکوینی است محال است که جهیان مطیابق
خواسته او موجود نگردد (جتفری ،بی ها ،ص.)225
اراده تشریعی :این هوسط انبیای عقال برای ما هبلیغ شده است آنان با اوامر و نواهی کیه بیه میا
ابالغ کردند اراده هشریتی خداوند را ارائه نمودند و با این طریق به افراد انسانی اوباتشده است که
خداوند فضیلت و ستادت ما را بااراده هشریتی میخواهد و این اراده هیچگونیه هتلیق اجبیاری در
متتلق خود ایجاد نمی کند بلکه مفاد آن این است که ما با اختیار خود فضیلت دنیوی و اخیروی را
کسب میکنیم اگر در این نوع اراده کوچک هرین اجباری داشت ستادت و فضیلت نامفهوم بیود در
بران مجید حدود  18آیه ،کلمه اراده با مشتقات مختلف آن را بیه خداونید نسیبت دادنید و در 91
مورد اراده را به انسان مربوط ساخته است و این آیات را با این صورت دسیتهبنیدی مییکننید -4
آیاهی که میخواهند بطتیت اراده را به مسئله آفرینش بییان کننید  -2آییاهی کیه نتیجیه ارادههیای
انسانها را مورد اراده خود نشان داده است (جتفری ،بی ها ،ص.)225-224
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در کنار برآن مجید در روایات اه بیت نیز بیانات بلندی درزمینیه اراده الهیی واردشیده اسیت.
عموم این روایات ناظر به اراده فتلی خداوند هستند .ملال :در حدیلی روایتشده که از امیام علیی
(ع) سدال شد آیا خداوند از ازل اراده کننده بود؟ پاسخ امام :همانا اراده کننده ای نیست مگر آنکیه
مراد همراه او باشد .خداوند از ازل عالم و بادر بوده است و سپ

اراده کیرده اسیت .همچنیین در

حدیلی که از امام رضا نق شده عالوه بر بیان حقیقت اراده فتلی خداوند بر هفاوت آن بااراده انسان
و هنزه آن از محدودیتهای اراده بشری هأکید شده است (سیتیدی مهیر ،4834 ،ص)233 - 238؛
اما در نگاه امامیه :آخوند خراسانی علم خدا بهنظام کام هستی را اراده هکوینی او و علیم خداونید
به مصلحتی که در فت مکلف است اراده هشریتی او میداند .اصیفهانی اراده هشیریتی را عالبیه و
اشتیاق آمر به فت دیگران میداند اما متتلق اراده هکوینی را فت خود مرید و آمر میداند (ستیدی
مهر ،4834 ،ص.)33
آرای گوناگون متکلمان در بیان حقیقت اراده الهي
اشاعره و حنابله و جبائیان اراده را صفتی زائد بر علیم هصیور کردنید و گفتنید خداونید برخیی از
ممکنات را بدون بتضی دیگر ایجاد نموده است (رضا نژاد ،4834 ،ص.)398
شیخ مفید در اوای المقاالت گفته است :اراده خداوند برای صدور افتالش همان افتال اوسیت
و اراده او برای وبوع آفریدگانش اوامر او به انجام آنهاست (مترو
ابوالحسن بصری اراده را نف

الحسنی ،4839 ،ص.)223

داعی دانسته یتنی علم خداوند در مقام فت بدان چه مصیلحت

باشد داعی ایجاد بوده و مخصص و اراده است (رضا نژاد ،4834 ،ص.)398
نجار گفته است که اراده امری سلبی است و آن عبارت است از مغلوب نبیودن و میورد اکیراه
برار نگرفتن خداوند افتال خود را بدون اجبار و اکراه انجام میدهد (شیروانی ،4833 ،ص.)83
کرامیه متتقدند که اراده خداوند حادث در ذات خداوند است (و ذات خداوند مح ارادههیای
گوناگونی است که در او حادث میشوند) (رضا نژاد ،4834 ،ص ،398شیروانی ،4833 ،ص.)15
ابوالحسن صالحی ،نظام ،جاحظ ،عال

و ابوالقاسم بلخی و جز اینها گفتند که اراده عبارت از
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علم خداوند به مصالح و منافع موجیود در فتی اسیت و آن انگییزه ایجیاد فتی اسیت (متیرو
الحسنی ،4839 ،ص.)221
ابوالقاسم کتبی اراده را راجع به عالم بودن حق هتالی به افتیال خیود و آمیر بیودن بیه امیور و
کارهای غیر دانسته است یتنی اراده خداوند نسبت به افتال خودش عبارت از علیم او بیه مصیالح
است و اراده اش نسبت به افتال غیر خودش امیر او بیه رعاییت آنهیا اسیت (رضیا نیژاد،4834 ،
ص 398مترو

الحسنی ،4839 ،ص.)221

حکیمان و فالسفه مشا گفتند :اراده عبارت است از علم او به کام هرین صورت خود بیهنظیام
خلقت است و آن را عنایت نامیدند و عنایت را به احاطه علم خداوند بیهکی موجیودات هترییف
نمودند (مترو

الحسنی ،4839 ،ص ص.)223-221

خواجه نصیر طوسی بهطور مستقیم اراده را به علم برمیگرداند و ایین علیم را از ابسیام کییف
نفسانی میداند (سید هاشمی ،موسوی؛  ،4894ص.)441
دیدگاه متکلمان و حکمای اسالم درباره ذاتي یا فعلي بودن اراده حقتعالي
در ذاهی و فتلی بودن اراده خداوند بین متکلمین اخیتال

اسیت .بیدینصیورت کیه برخیی اراده

خداوند را صفت ذاهی و برخی صفت فتلی و برخی بهگونهای اراده الهی را هم به صیفت ذاهیی و
صفت فتلی هوجیه نمودند .در اینجا به بررسی دیدگاه اساسی متکلمان پیرامون ایین متمیا کیه سیه
نظریه داشتند پرداخته میشود .گروه اول (اراده فتلی) :گروهی اراده الهی را همان اعمال بیدرت و
حاکمیت خداوند میدانند و به صفت فتلی بائ بودند (ستیدی مهر ،4834 ،ص.)219
باعده بکار برده این گروه برای هشخیص این دو صفت از همدیگر این اسیت کیه صیفت ذات
صفتی است که بتوانیم آن را از ذات حق سلب کنیم برخال

صفت فت که میهیوان آن را از ذات

سلب نمود (خمینی ،4832،ص )23طبق این باعده اراده صفت فت است زیرا مییهیوانیم آن را از
ذات حقهتالی سلب کنیم عالوه بر این بائ بودن صفت ذات برای اراده دو اشکال دارد :اگیر اراده
صفت ذات یا در ذات باشد الزمهاش حدوث ذات باریهتالی است زیرا ماهیت اراده صفتی حادث
است .از طر

دیگر اگر اراده را صفت ذات بدانیم الزمهاش آن است که عالم بدیم باشید و بیدیم
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بودن اراده مستلزم بدیم بودن مراد است زیرا انفکیاک اراده از میراد محیال اسیت (خمینیی،4832،
ص .)23حضرت امام خمینی در پاسخ این گروه از متکلمیان مییفرمایید کیه اراده دارای دومرهبیه
است یکی اراده در مقام فت که اراده حقهتالی عین فت او و فت او همان اراده است .مرهبه دیگر
اراده متنای لطیفی است و آن وابتیت اراده است که مالزم با اختیار است (خمینی ،4832،ص.)23
گروه دوم (اراده ذاهی) :اراده خداوند همان علم ذاهی او بهنظیام احسین اسیت (سیتیدی مهیر،
 ،4834ص )219راغب اصفهانی ازجمله کسانی است که به صفت ذاهی اراده بائی اسیت (رئیی
السادات ،4832 ،ص.)33
گروه سوم (اراده ذاهی و فتلی) :اراده الهی در مقام ذات محبت خداوند نسبت به ذات خیویش
و کماالت آن است و در مقام فت عبارت است از رضای الهی به وبوع فت (ستیدی مهیر،4834 ،
ص .)219طرفداران این نظریه گروه متألهین اخیر امامیه هستند بیه جمیع بیین اراده ذاهیی و فتلیی
متتقدند ،استدالل این گرو ه چنین است :اول اینکه اراده بهعنوان صفت وجیودی یکیی از صیفات
کمالیه است و فاع مرید ،اهم و اکم از فاع مجبور و مظطر اسیت پی

فقیدان اراده در مرحلیه

ذات نقض ذات به شمار میآید .دوم اینکه نص صریح روایات باالهفاق اراده خداوند را عین فتی
او میدانند و جمع این دو مطلب اراده الهی را هم ذاهی و هم فتلی بدانیم (رئی

السیادات،4832 ،

ص.)33
اراده خداوند از دیدگاه معتزله
متتزله از ابسام هوحید ،به هوحید صفاهی بیشتر هوجه نمودند در نظر مشهور است که متتزله منکیر
صفات ذاهیّه و بائ به نیابت ذات از صفاتاند ولی با نگاهی به آویار اکلیر نویسندگانشیان بیه ایین
حقیقت پی میبریم که این مکتب طرفدار نظریه عینیت صفات با ذاتاند و آنیان صیفات زائید بیر
ذات را انکار نمودند نه اص وابتیت صفات را (ربانی گلپایگانی ،4838 ،ص .)35متتزله میگوینید
اگر بگوییم این صفات حادثاند ذات خداونید را محلیی بیرای حیوادث دانسیتهاییم درحیالیکیه
باری هتالی مح حوادث نیست (شیخاالسالمی ،4838 ،ص)38؛ بنابراین متتزلیان صیفات را همیان
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ذات و غیر مغایر با آن میدانند و متتقدند که صفات حقایق مسیتق از ذهین نیسیتند بلکیه صیرفاً
اعتبارات ذهنیاند (شیخاالسالمی ،4833 ،ص.)483
در اینجا به بررسی دیدگاههای آنها اراده الهی پرداختیه مییشیود .متتزلیه دربیاره اراده چنیین

میگویند «االراده هی اعتقاد النفع او میل یتعقب اعتقاد النفع او ظنه » یتنی اراده عبارت است از اعتقیاد بیه
منفتت فت و یا میلی که بتد از اعتقاد به منفتت یا گمان به منفتت فت حاص مییگیردد .ازنظیر
متتزله مرجح علم به منفتت فت است و اراده جز اخیر علت هامه است اما در نظر اشاعره میرجح
خود اراده است نه چیز دیگر( .منصوری الریجانی ،4831،ص.)493

عین عبارت متتزله در بیان اراده الهی چنین است« :أن اإلرادة شىء خارج عن ذات البهار ال دهم مهن أن

ي ه همث لذات ه ه أو ت ذات ه ه یع ههى :ی ههآد

خ ههاه أل ارادة د ه ه

(ابنسینا ،4151،ص .)484علی رغم اختال

ی ههاد و أراد ه ه ن ههان ی ههم ش ههىء دع ههم م هها ی ههم»

در میان متکلمان متتزله بهطورکلی میهوان این بیان را

در دیدگاه اکلر آنها دید بدینصورت که میگفتند اراده امری خارج از ذات باریهتالی است اما به
ایجاد آن برای ذات یا در ذات نظر دادند یتنی امر دیگری در ایجاد اراده نقیش دارد کیه اشیاره بیه
همان نظریه مترو

حدوث بودن دارد.

بهعبارت دیگر اراده خداوند در نگرش متتزله از دو نگاه باب بحث است :یکی ازنظر استقالل و
عدم استقالل این صفت از صفات دیگر مل علم و بدرت؛ کیه ازایینجهیت متتزلیه بیه دو گیروه
هقسیم میشوند :گروهی مانند عق گراهای امامیه اراده را نوعی علم میدانند ،علیم بیه مصیلحت و
منفتت فت یتنی داعی؛ اما ازنظر گروه دیگر اراده مستق از علم و مرجح فت است .دوم ازلحیا
ملبت و منفی بودن نگر ش متتزله نسبت به این صفت ،بدین متنا که گروهی دید ملبتی نسیبت بیه
اراده خداوند داشتند در عین اینکه آن را مستق نمیدانستند بدین متنا که بتضیی ملی ابوالحسین
بصری ،نظام و خیاط اراده را نوعی علم میدانستند اما ابوهاشم جبایی بائم به حال شد.
گروه دیگر متنای سلبی به اراده میدادند؛ مرید بودن خداوند به متنای مغلوب نبودن و مجبیور

و مکروه نبودن او است (ریاضی ،4839،ص .)33در نظر ایین گیروه آییه «لهی مثلهه شهی» زیربنیای
همام اعتقادات آنها در باب صفات است (شیخاالسالمی ،4833،ص .)485از طر

دیگیر گروهیی

از متتزله اراده خداوند را حادث نه در مح میدانند و این یتنی اضافه شدن صیفت اراده بیر ذات
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حق است و متتقدند که اگر اراده خداوند بدیم باشد ازآنجاکه متتلق اراده موجودات حادث متغییر
میباشند اراده نیز در مترض هغییر برار میگیرد و ذات خداوند مح هغییرات میشیود کیه محیال
است .متتزله عالوه بر این دلی عقلی به دالی نقلی از آیات جهت حیدوث اراده اسیتناد مییکننید

ملالً در آیه (سوره یون « )99،ول شاء ردک المهن مهن هیاالرض مههه ییعها» که داللت بر حیدوث اراده
دارد؛ نمی هوان گفت که اگر خداوند اراده کرده بود ایمان بیاورند ایمان آورده بودنید کیه ایین امیر
محال است (ریاضی ،4839،ص.)39
دیدگاه اشاعره در تعریف اراده خداوند
اشاعره و خصوصاً ابوالحسن اشتری بیشترین هوجه را به صفت اراده داشتهاند زیرا اراده بهطورکلی
در بسیاری از امور دینیی وایمیانی نتیای زییادی در بیردارد (شییخاالسیالمی ،4838 ،ص)33-33؛
بنابراین متنای اراده در نظر اشاعره عبارت از چیزی که مخصص و مرجیع از دو طیر

مقیدور و

ممکن به وبوع در زمان خاص و بهگونهای خاص است .اشاعره برای اراده انسان و خداوند ازنظیر
هتریف هفاوهی بائ نیستند و هنها هفیاوت را در ایین مییداننید کیه اراده انسیان را حیادث و اراده
خداوند را بدیم میدانند ازنظر اشاعره اراده مغایر با علم است و اراده را علم به مصیلحت ندانسیته
برخال

متتزله که اراده را نوعی علم به مصلحت دانستهاند (منصوری الریجیانی ،4831،ص.)491

اشتری به عنوان بانی مکتب اشاعره پ

از اوبات صفت اراده برای خداوند در ضمن هشریح مسیئله

حدود اراده به نفی هرگونیه حیدود و ضیوابط بیرای اراده رأی مییدهید (شییخاالسیالمی،4838 ،
ص .)33-33وی همچنین اراده خداوند را صیفتی مسیتق از علیم و بیدرت او مییدانید (رئیی
السادات ،4832 ،ص.)33
از طرفی همه اشاعره در مورد صفت اراده خداوند هوافق دارند که اراده یکی از صفات هفتگانه
(علم ،بدرت ،حیات ،اراده ،سمع ،بصر و کالم) ازلی بدیم و زائد بر ذات است اما در میورد هبییین
آن دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست :اراده را صفتی میداند که سیهو و غفلیت را از موجیود زنیده نفیی مییکنید و
دروابع مرید کسی است که اراده بائم به اوست در این دیدگاه اراده صفت مسیتق و غییر از علیم
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است .درعین حال اراده از بتضی جهات مطابق علم خداوند اسیت :یکیی از جهیت بیدیم بیودن و
دیگری از جهت زیادت آن بر ذات و سومی از جهت شمول و احاطه .بدین متنیا کیه همیه کارهیا
اعم از خیر و شر یا طاعت و متصیت بودن باید مطابق اراده و علم خداوند باشند چون اگر مطیابق
با علم خدا نباشند مستلزم جه است و اگر کارها بااراده خداوند نباشند غفلت و عجیز خیدا الزم
میآید در این دیدگاه اراده خدا به بدرت خدا بازمیگردد (ریاضی ،4839 ،ص.)32
اشاعره اراده و مشیت و اختیار را متراد

و مخصص فت میدانند .همچنین آنها متتقدند اگیر

خدا چیزی را اراده کند و بخواهد در حقیقت این خواست بهاندازه کراهت عدم آن اسیت .اشیاعره
برخال

برخی فربهها که امر و دستور خدا را بیانگر اراده او میدانند متتقدند که امر کردن خدا به

چیزی بدون خواست و اراده او بدون اشکال است یتنی دروابع اشاعره امر و اراده را متحد یا الزم
هم نمیدانند این نظریه به همان بحث و هلقی آنها از صفت هکلم خدا برمیگردد که بائ به کیالم
نفسی بودند برخال

متتزله که به کالم لفظی باور داشیتند (ریاضیی ،4839،ص )38کیه سیرانجام

فخر رازی به طرح و هبیین کالم نفسی و لفظی به آشتی دیدگاه دو فربه اشاعره و متتزله پرداخیت
و بیان داشت که مراد متتزله از کالم حادث ،کالم لفظی است و مراد اشاعره از کیالم بیدیم ،کیالم
نفسی است (دادبه ،4833 ،ص ص )433-433از طر

دیگر اشاعره اراده را صیفت ذات بیدیم و

بائمبهذات می دانند نه صفت فت زیرا انسان را در افتال خود مجبور میدانند و متتقدنید کیه اراده
به هر مرادی هتلق میگیرد (ریاضی  ،4839ص.)33
دیدگاه دوم :اشاعره متأخر مانند فخر رازی و غزالی که شیوه استدالل عقلی را در کالم اشتری
رواج دادند در هتریف اراده خداوند راه متکلمان امامیه و حکما را دنبال کردند در این دیدگاه اراده
خداوند به علم برمیگردد (ریاضی  ،4839ص.)31
رأی دو جبایي (ابوعلي و ابوهاشم) درباره صفات خدا و اراده الهي
ابوعلی ( 858-283ه.ق) عقیده داشت صفات خداوند لذاهه است اما ابوهاشم این نظرییه را مطیرح
کرد که صفات خداوند به واسطه آن چیزی است که او در ذات خویش بر آن است (بیدوی،4831،
ص .)833حقهتالی از ازل عالم به اشیا و جواهر و اعیراض اسیت و روا نیسیت کیه چییزی کیه
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پروردگار بداند که وجود پیدا نمیکند و خبر به عدم موجود شدن آنهم بدهید وجیود پییدا کنید.
اینکه میگویند خداوند عالم است متنی آن این است که پروردگار عار
لذا به او عار

است و اشیا را میدانید

و عالم گفته میشود .خداوند از ازل عالم و بادر و حیی و سیمیع و بصییر و مریید

است نه اینکه سامع و بصیر باشد زیرا این امر مستلزم وجود مسموع و مبصر اسیت درصیورهیکیه
مسموعات و مبصرات از ازل نبودهاند؛ و هوصیف خداونید از اینکیه او «سیامع و مبصیر اسیت» از
صفات ذات است (فاض  ،4832،ص.)33.
بنابراین صفات حقهتالی بر سه بسم است .4 :صیفات ذات :ماننید صیمد و بیائم و بییوم و...
 .2صفات نف  :مانند عزیز و سبوح و بدوس و-8 .صفات فتی  :جیواد و شیدید( .فاضی ،4832،
ص )33ابوعلی بصد داشت هوفیقی میان هنزیه مطلق و هوصیف بیاریهتیالی بیه برخیی از صیفات
پدید آورد لذا اظهار داشت که خداوند ذاهاً مستحق صفاهی است و شایسته حالی اسیت کیه بیرای
ذاهش وابت است (فاض  ،4832،ص .)33با هدبر در دیدگاه ابوعلی به این حقیقت میرسیم که وی
متتقد است که خداوند هتالی ذاهاً مستحق صفات اربتیه بادرییت ،عالمییت ،حییات و موجودییت
است اما شیخ ابوهاشم بر این باور است علت دارا بودن این صفات برای خداوند داشیتن حیال ییا
حالتی ذاهی است (شیخاالسالمی ،4833،ص.)488
ابوعلی جبائی بر این عقیده بود که اراده هستیبخش به یک شی غیر از خود آن و غیر از خلیق
آن است و این نیز روا نیست که خداوند سبحان به چیزی بگوید «کن» .وی مدعی بیود کیه خلیق
همان مخلوق است (بدوی ،4831،ص.)823
ابوهاشم جبایی ( 824-233ه.ق) :مهمهرین مسئله کالمی که ابوهاشم بدان شهرت یافتیه مسیئله
احوال است این مسئله از صفات خداوند و کیفیت بیام صفات به ذات خدا بحث میکنید .دروابیع
به هبیین نحوه ارهباط ذات باریهتالی با صفات او میپردازد و یکراه ح میانه جهیت پیونید ایین
ارهباط بود (ریاضی ،4839،ص )35متتزله بصره و باضی عبدالجبار و جمهور شیوخ متتزله ازجمله
کسانی بودن که رأی ابوهاشم را پذیرفتند .وی متتقد است که ذات از طریق احوال شناخته میشود
و احوال هم بههنهایی شناخته نمیشوند .بابالنی بر گفته ابوهاشم خرده گرفته که چیزی که متلیوم
نباشد دلی آوردن برای آن صحیح نیست (فاضی  ،4832،ص .)35-39ابوهاشیم متتقید اسیت کیه
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انسان درمی یابد که میان علم به ذات چیزی بدون هوجه به صفات و عوارضیش و علیم بیه همیان
ذات با هوجه به صفاهش فرق است زیرا ممکن است که عق ذات را درک کنید امیا ندانید کیه آن
ذات ملالً متصف به صفت علم است یا نه؟(فاض  ،4832،ص.)34
ابوهاشم در هوجیه نظریه احوال میگوید عالم بودن عالم ،حیالتی اسیت کیه مفهیوم آن غییر از
مفهوم ذات است و همچنین بادر و حی و سمیع و بصیر چنین حالتی مل عالم دارند در مقایسه بیا
ذات .لذا وی برای خداوند حالتی اوبات میکند که موجب علم و بدرت حیات و اراده و سیمیع و
بصیر میشود؛ و متتقد است مفهوم بصیر بودن ،خداوند غیر از عالم بودن اوسیت (فاضی ،4832 ،
ص .)34ابوهاشم برخال

حسن بصری متتقد بود فت خلقیت همیان اراده اسیت و نیه هصیور و

اندیشه؛ زیرا خلقت فت است و فت اراده را ابتضا میکند (بدوی ،4831 ،ص .)833.همچنین ابیو
هاشم مانند پدرش ابوعلی میگوید اراده خداوند حادث است اما نه در مح  ،بلکه بیائم بیه خیود
است .پ

هر دو جبایی مانند اشاعره بیر آن انید کیه اراده صیفتی زائید بیر علیم و غییر آن اسیت

(شیروانی ،4833 ،ص ص.)15-89
دلیل توجیهي نظریه ابوهاشم جبایي
ابوهاشم نظریه پدرش را که ذات را علت صیفات میی دانسیت ،رد کیرد زییرا کیه ذات و صیفات
باری هتالی در شناخت هالزم ندارند یتنی با ببول این اص که ذات علت صفات است الزم میآیید
که هر که ذات را شناخته است صفات را نیز هم شناخته است ،درحیالیکیه ایینچنیین نیسیت .از
طر
اختال

دیگر این صفات عقلی به ذات برنمیگردند بدینصورت که عق برای آنها وجه اشیتراک و
بائ است هرچند که با ذات درک می شوند بنابراین وی عقیده داشت که صفات خداونید

بهصورت حالاند؛ یتنی عالوه بر اینکه ذات موجود است صیفتی متلیوم دارد و آن را حیال نامیید
(ریاضی ،4839 ،ص .)34وی بیان میکند که حال هتریف حقیقی باب ذکری ندارد ها بیدینوسییله
آن را به حد و حقیقت خویش بهگونهای که شام همه حالها شود بشناسیم چراکه ارائیه هترییف
حقیقی از آن به اوبات حال برای حال میانجامد (بدوی ،4831 ،ص)835؛ اما میهوان گفیت حیال
صفت موجود است اما خودش وجود ندارد بلکه حال به جنبه متنایی اشیا ارهباط دارد نیه جهیت
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وجودی ،زیرا که احوال به عالم ذهن و اعتبارات برمیگردد بنابراین نه موجود است و نیه متیدوم.
وجود و عدم به عالم عین مربوطاند اما احوال به عالم ذهین (ریاضیی ،4839 ،ص .)32ابیو هاشیم
احوال را به دو بسم هقسیم کرد:
 .4حالی که علت دارد :عبارت است از هر حکمی که دربارهی علتی است که شیرط آن حییاط
باشد ،مانند علم و بدرت.
 .2حالی که علت ندارد :هر صفتی که برای ذات وابت باشد ،بدون اینکیه علیت زائید بیر ذات
داشته باشد مانند عرض است و سیاهی رنگ است .رابطه ذات و صیفات بیاریهتیالی از نیوع دوم
نیست زیرا صفات در ذات خداوند مندرج نیستند .ابوهاشم در نظرییه حیال بیر جهیات مفیاهیم و
همایز صفات هأکید داشت .به عقیده ابوهاشم همایز و هشابه موجودات به احوال آنها برمیگردد که
به نام اجناس و انواع مترو اند .درحالیکه ازنظر دیگران وجیه همیایز و هماوی موجیودات عینیی
خود ذات اشیاست البته این نظریه هوسط فالسفه و متکلمان اشتری مورد اشکال و انتقاد وابعشیده
است (ریاضی ،4839 ،ص.)38
غزالي و ابطال عقیده فالسفه و معتزله در انکار صفات خدا
فالسفه بر محال بودن اوبات علم و بدرت و اراده زائد بر ذات برای مبدأ اول اهفاق دارنید چنانکیه
برخی از اندیشمندان متتزله بر این امر اهفاق دارند و گمان کردند که این اسامی در شرع واردشیده
و اطالق آن ها بر سبی لغت جایز است و این اسامی بر ذات واحدی برمییگیردد (غزالیی،4838 ،
ص ،434ابن رشد ،4833 ،ص .)233فالسفه بیه دو طریقیه (برهیان) ایین مسیئله (عینییت ذات و
صفات) را مطرح کرده اند (غزالی ،4838 ،ص )438غزالی در پاسخ متتقد است که آنهیا بیادر بیر
بازگرداندن همه آنچه برای ذات وصف میکنند به نف

ذات نیستند زیرا برای او صفت عالم بودن

را اوبات میکنند و همین آنها را ملزم میکند که بپذیرند این صفت امیری زائید بیر مجیرد وجیود
است (غزالی ،4838 ،ص.)433-434
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دیدگاه غزّالي در مورد اراده الهي

غزالی در هتریف اراده گوید« :اراده عبارت از ایقاع خداوند است فت را باوجود عدم غفلت ،پی
بصد و عمد به احداث محدث اراده میشود» و افتال خدا همیه از روی اراده اسیت و خیدا مریید
است .اراده خدا را حدی و بیدی نیست و این اراده را به چنان حدی رسد که بدین طریق خداوند
سبب هر عملی است در جماد و هر فتلی در حیوان و انسان؛ و همین غزالی را واداشیته هیا اصی
سببیت را موردانتقاد شدید برار دهد؛ کیه ابتیران مییان آنچیه سیبب مییگوینید و آنچیه را سیبب
میپندارند ابتران ضروری نیست (الفاخوری ،4838 ،ص.)332
علم به اینکه خدای هتالی برای افتال خویش مرید است و همه موجیودات بیه مشییت و اراده
خداوند ایجاد و صادر میشوند و او مبدی و متید و فتال لما یرید است .غزالی میگویید خداونید
مرید است زیرا متتقد است که هر فتلی که از او صادر گردد ممکین اسیت ضید آن از وی صیادر
شود و هر چیزی که آن را ضدی نباشد ممکن است که از او این کار عینیاً ببی از آن ییا بتیدازآن
صادر گردد یتنی بدرت مناسب دو ضد و دو وبت به مناسیبتی واحید رادار اسیت .پی

ناچیار از

اراده صارفه بدرت به یکی از دو مقدور است و اگر علم از اراده در هخصیص متلوم بینییاز باشید
ها بدان جا که گویند در وبتی وجود یافت که علم به وجیودش سیبقت داشیته جیایز باشید کیه از
بدرت بی نیاز باشد ها اینکه بگویند بدون بدرت وجود یافیت زییرا علیم بیاوجودآن در او سیبقت
داشته است (غزالی ،4831 ،ص.)433.
هد

غزالی از بیان این مطالب این است که بدرت و اراده خدا میتالزمانید یتنیی هییچ کیاری

بدون بدرت او هحقق نمی یابد زیرا اگر اراده بابدرت همراه نباشد بویژه در انجیام دادن اضیداد آن
فت را بهطور حقیقی فت نمیهواند خواند (غزالی ،4831 ،ص.)433
غزالی متتقد است که اراده خداوند بدیم است و آن در بدم به احداث حوادث در اوبات الییق
به آنها هتلق یافته ،بنا بر وفق علم ازلی؛ زیرا اگر اراده او حادث میبود البته مح حوادث میشید
و اگر در غیر ذات او حدوث مییافت او مرید به آنها نمیبود همچنان که شما متحرک به حرکتی
که در ذات شما نیست نمیشوید و هر طور فرض شود حدوث آنها نیازمند اراده دیگری میگردد
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و همین طور این اراده به اراده دیگری نیازمند میشود و امر ها بینهایت هسلس مییابد و اگر جایز
بود که ارادهای بدون اراده ای حادث شود البته جایز می بود که عالم به غیر اراده حیادث مییگیردد
(غزالی ،4831 ،ص.)434
همچنین غزالی متتقد است که هرگاه ظاهر شود که افتال بندگان مخلوق خداست صحیح باشد
که آنها را خدا اراده کرده است (غزالی ،4831 ،ص .)433از طر

دیگر غزالی در پاسخ این شبهه

که چگونه خداوند نهی میکند ازآنچه اراده میکند و امر میکند بدان چه اراده نمیکند ،بیان میکند
که امر غیر از اراده است (غزالی ،4831 ،ص.)433
«پ

خدای هتالی مرید کائنات و مدبر حادوات است پ

در ملک و ملکوت ،بلی و کلییر ییا

صغیر و کلیر ،خیر و شر ،نفع یا ضرر ایمان چیزی جز به بضا و بدر و حکمت و مشیت او جریان
نمییابد امر او را رد کنندهای و بضای او را هتقیبکنندهای نیست و اراده او در جمله صفات او بیه
ذات او بائم است» (غزالی ،4831 ،ص.)253
نتیجه
در این نوشتار مطالبی از ببی هقسیم صفات خداوند ،متنیا و مفهیوم اراده و دییدگاههیای مختلیف
پیرامون اراده خداوند ،انواع اراده الهی ،دیدگاه متتزله و اشیتری در میورد اراده و در آخیر دییدگاه
غزالی ،ابوعلی و ابوهاشم جبایی با هأکید بر نظریه احوال وی در مورد صیفات ذکیر شید بنیابراین
نتای ذی حاص میشود:
 اوالً با لحا کردن مشهورهرین هقسیم صیفات خداونید بیه وبیوهی و سیلبی اراده خداونیدمهمهرین صفت وبوهی است که میان متکلمان منابشات زییادی حیول ایین مسیئله صیورت
گرفته است.
 وانیاً در هقسیم دیگر صفات به ذاهی و فتلی ،سیه نظرییه مشیهور اسیت بیدینصیورت کیهگروهی رأی به فتلی بودن صفت اراده ،گروهی دیگر به ذاهی بودن و گروه سوم بیه جمیع
هردو وجه که نظریه درست است (هم فتلی و هم ذاهی) ،دادند.
 -واللاً متتزله گروهی بودند با اندیشههای متفاوت بدین صورت که گروهی اراده را نوعی علم
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میدانستند و گروهی دیگر متنای سلبی به آن میدادند اما من حیث مجمیوع اراده را امیری
حادث دانستند و به ذکر دلی پرداختند در این میان ابوهاشم جبایی ازجمله کسانی بود کیه
در باب صفات جهت خود را از متتزله جدا نمود و نظرییه احیوال را مطیرح نمیوده اسیت
بدینصورت که صفات نه موجودند نه متدوم نه متلومانید و نیه مجهیول .وی متتقید بیود
اراده صفتی زائد بر علم است و نظر به حادث بودن اراده داده اما برای آن مح بائ نبیوده
است.
 رابتاً این امر مسلم است که علت شک گیری مکتب اشتری صرفاً عق گرایان متتزلی بیودهاست .دیدگاه همه متکلمان اشتری این است که برای خداوند هفیت صیفت بیدیم لحیا
کردند که اراده یکی از این صفات هفتگانه است.
 خامسا غزالی ازجمله کسانی است که هم خود به هألیف آوار زیادی پرداخته و هم دیگیرانبه نگاشتن کتابهای زیادی در مورد وی همت گماشتند امیا ایین میتکلم در طیول حییات
خویش به مبارزه با گروههایی از ببی فالسفه ،باطنیه و متتزلیه پرداختیه اسیت .مهیمهیرین
اختال

وی با متتزله هوجه بیشازحد این گروه به عق و بیهوجهی به شرع است.

 سادساً غزالی در مسئله صفات خصوصاً اراده الهی بهنقد دیدگاه متتزلیه پرداختیه و متتقیدبود که اراده خداوند بدیم است و خداوند مدیر و مدبر کائنات است و بیه ذکیر اشیکاالهی
جهت حادث بودن اراده خداوند اشاره نموده است.
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