تصور و بینش تاریخی پیرامون
"جبرواختیار" ،صالحیت ازلی ،عقلی وعملی انسان!!
تهیه و نگارش :پیکار
 ۷۲ثور۱۹۳۱
زندگی با همه ی وسعت خویش،
محفل ساکت و غم خوردن نیست،
حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست،
اضظراب و هوس و دیدن و نا دیدن نیست،
زندگی جوشش و جاری شدن است،
زندگی عرصه تابیدن و تنویر و تراویدن است،
از تماشا گر آغاز حیات ،تا به جایی که خدا می داند ..
" آسمان فرصت پرواز بلندیست ولی قصه از این است  ،چه اندازه کبوتر باشی"
از آن آوانی که انسان های این کره خاکی  ،در فراز و فروز تاریخ به زندگی در این سیاره پر از
دشواری ها ،مخاصمت ها ،رنج ها ،بی وفایی ها ،خود سری ها ،خود بینی ها ،مظالمت ها ،بی
باوری ها ،انسان ستیزی ها ،از خود بیگانگی ها ،خالف حقایق بودن ها ،بی تفاوتی ها،
پرخاشگری ها  ،و سایر گونه های کردار و پندار مذموم و بیرون از سیاق ماهوی و هویت
بشری ،ادامه داد ه و بخاطر احقاق حقوق حقه انسان های در انزوا قرار داده شده که جز بینش بشر
دوستی و هدایت مرجع  ،صالحیت و اختیار یزدانی نیز است ،صادقانه و بی دریغ به مبارزه و
اجتهاد عقالنی و انسانی پرداخته و برگه های سیاه و مکدر ادوار ناهمگون تاریخی زیست انسان
های در بند ک شیده شده را به ابواب سبز و سرخ ،تبدیل نموده اند و شهرت واقعی و ماندگار را
در میان کافه بشریت  ،کمایی نموده اند.
ویژه گی های بینش انسان ها بعضا ً در شیرازه تاریخی چنین بوده است که ،همواره دیگران را به
باد مالمتی کشیده ایم و خویشتن را در دریچه دارالسالم به مشاهده گرفته ایم  ،هیچ گونه معیاری
که در واقعیت امر ُمعّرف چهره های واقعی انسانی و هویت تاریخ مان به مثابه بهترین آفرینش که
بعضا ً در پذریش آن با مشاهده معیار های موجود در ذهنیت و دیدانداز افراد و شخصیت های
محیط پیرامون خویش ،به فرآیند دشوار گذر محیطی رهنمون می شویم و تا حدی راه و چاره
برون رفت از آن را نیز از دست میدهیم ،بسوی نا امیدی ها میرویم ،و حتی تا حدی انکشاف می
کند که دیگر با خود تعهد می کنیم و سوگند یاد میکنیم که شاید از این به بعد نباید در بند کسانی بود
که از خود هیچ چیزی ندارند ،همواره با حرف های دیگران ای که حتی پائین تر از شخصیت
عینی آنها هستند روانه هستند و از خود یا چیزی ندارند و یا هم از بود و نبود سالم آن آگاهی
ندارند و یا هم به آن ارزشی و اهمیتی قایل نیستند  ،اما بخاطر عدم اطمینان و اعتماد به خود بی
دریغ در راه زنده سازی ،به قول گوگول شخصیت های ارواحان مرده داخل اقدام میشوند و آنقدر
کورکورانه و بی بصارت دوان وروان هستند که حتی قول معروف یک گام به پیش و دو گام به
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پس را نیز بدست ضعیف فراموشی سپرده اند و مانند کبوتران بالدار بر پشت زغن های های بال
شکسته نشسته اند و برای آینده های خود ،میهن ،کشور ،انسان و سرنوشت توده های بی توان و
همیشه فریب داده شده  ،در جستجوی دریافت آرمان شهری هستند که داشت از قبل توسط آنها به
مخروبه مبدل گردیده بود .با درد و افسوس فراوان بعضا ً نمیتوانیم بر انسان همنوع خود متکی
شویم ،به یژه آنهایی که در هیچ میدانی از زندگی خود دارای هیچ معیاری نیستند و همواره مانند
حلزون در تبدیل چهره خود نه بسوی مثبت ها ،بلکه منفی ها دارای شایستگی مؤقتی هستند که
هیچ چیزی برای شان دارای ارزش و اهمیت نیست و همواره خویشتن را ما مانند پدیده تأنیس
زندگی انسانی در آغوش هر کسی قرار میدهند و آنهم نه بخاطر گرمی آغوش ،بلکه بخاطر اغوا
و فریبی آنهایی که هیچ گاهی دارای صالحیت تشخیص دوستان گرم کننده آغوش سیاسی و
اجتماعی نبودند و فقط بخاطر گرم سازی اجاق بازرگانی سیاسی شان از این بازار یاد شده امتعه
قبالً کار گرفته شده را خالق پالیسی و اصول بازار اقتصاد سیاسی که عرضه و تقاضا است ،به
خرید می نشینند و زمینه تقلب وتصاحب را برای آنها میسر می سازند و خویشتن را نیز در
آرامش همیشه نا آرامی وجدانی  ،قرار میدهند.
امروز ،در محیط انسان هایی زندگی میکنیم که با افسوس فراوان با آنها در ارتباط نا گذیرانه
هس تیم که روزی در تخریب ،توهین و تحقیر فردی قرار دارند و روز دیگر آنها را من حیث
شخصیت های ناب و بی بدیل به تعریف می نشینند .روزی دادگر هستند ،و روزی هم اسباب
آفرینش دشواری ها ،بی معیاری ها ،سخن چینی ها ،سالوسی ها ،خود نمایی ها ،بیگانه از خودی
ها و عاشق وافی بیگانه ها ،که دیگر سرشت زیست روزوار شان را گونه بخشیده است ،و دیگران
نیز صالحیت درک و شناخت این سالوسان را ندارند و یا اینکه نمیخواهند آنها را بشناسند .و باید
گفت که این چنین افراد همواره مانند موریانه مضرنهال غرس شده و یا در حال غرس مناسبات
انسانی ،عقالنی  ،محیطی ،و اجتماعی ما را خورده اند و تالش دارند تا ریشه های نا ملموس و نا
محسوس آنرا نیز در یابند .خالصه اینکه نبود و عدم حضور این چنین افراد و اشخاص ،در هر
گونه مناسبتی ،همآیشی ،تصمیمی ،و کار نیکی ،بهتر از حضور شان خواهد بود  ،زیرا شعار
زندگی آنها همواره فصل کردن بوده و نه وصل کردن .سروده زیر خیلی ها درست میتواند ممثل
حال و احوال ما ها و دیگران باشد:
گروهی پراکنده در کوهسار
دل افسرده از دشمن نا بکار
در آن کوه سر هم پناهش نماند
به ناچار بر مرز بدرود خواند
پس از چند سالی در آن آب ِخست
ز دشمن به تنگ آمد و چاره جست
موضوع و بینش " جبر و اختیار" ،مدت زمان خیلی ها طوالنی است که در سفره پژوهشی
دانشمندان ،روشنفکران و اسالم شناسان  ،به ویژه مدرنیست ها ،قرار دارد.
هر آنکسی که تا کنون در مورد این عنوان خیلی ها دشوار و بدرد بخور سخن رانده است ،بر بنیاد
دالیل و مسایل ناهمگون ،نتوانسته و یا نخواسته اند ،آنگونه که الزم بوده باشد ،در مورد آن بدون
تشویش ،هراس و دلهره سخن گفته باشند .این به این معنی نیست که تنها ما خواهیم بود که بطور
واضح و بدون هر گونه دغدغه ،در مورد آن گفتمانی خواهیم داشت .تنها سعی خواهیم ورزید تا
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خویشتن را در راستای این پژوهش در شیرازه استقاللیت هر چه بیشتر از پیش قرار دهیم و
مطابق ظرفیت فکری و فردی خود ،بدون آنکه بر فردی ،مکتبی و یا نظامی تاخت و تاز نموده
باشیم ،چیز و ناچیزی را در خور دوستان و بازدید کننده های سیمای شغنان قرار دهیم.
تعداد هنگفتی را باور بر این است که  ،همه چیز در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را تقدیر و
سرنوشت تعیین می کند ،اما این فقط تنها دید گاهی است دیگر کمتر مورد بحث و گفتمان عملی
قرار می گیرد .بخش با اهمیتی از وضعیت و شرایط زیست آینده هر انسان  ،با گرفت تصمیم
د رست ،معقول ،به موقع و اندیشمندانه انسان ،شکل می پذیرد .موضوع سرنوشت و مسئله جبر و
اختیار ،یکی از آن مسایلی است که همیشه ذهن انسان ها به خود معطوف داشته است .اما از میان
اندیشمندان باستان ،شاید نخستین شخصی که به طور منظم و مفصل به این بحث پرداخته است،
ارسطو باشد .مسئله قضا و قدر ،یا همان سرنوشت ،از باستانی ترین و پردامنه دار ترین مسائلی
است که در میان فرقه های مذهبی و مکاتب فکری گرایش های یمین و یثار ،از دیدگاه کالمی،
فلسفی ،حکمی و عرفانی مورد بحث واقع شده است و هر کدام و هر یکی نظری را ارایه نموده
اند.
در کشور عزیز ما افغانستان نیز ،حکما ،علما ،عقال ،و فالسفه انسان را بدون اختیار نمی دانسته
اند و همه موضوعات را به بینش و تصور جبر و بی اختیاری انسان  ،متصل نه نموده اند .حکیم
ناصر خسرو ،فیلسوف ،حکیم و دانشمند زمانه ها نیز در این زمینه و سایر موارد وابسته به آن
حرف هایی دارند که بعضا ً مبرهن و آشکار اما در برخی موارد ،در تناقض قرار میگیرند:
هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند
وین هردو رهبرند قضا و قدر مرا
نام قضا خرد کن و نام قدر سخن
یاد است این سخن ز یکی نام ور مرا
مولوی از دیدانداز و بینش دوگانه بدان نظر افگنده است :در قدم نخست از دیدگاه کالمی و دیگری
از دیدگاه و منظر عرافانی و صوفیسم .مولوی از دیدانداز صوفیانه از جبر حمایت می کند و آن را
می پذیرد و حتی خویشتن را در هر قدمی مجبور دانسته و هم عقل و دانش را بی اثر میداند و از
اختیار گریز می کند و حتی آن را اندکی جز زندگی انسان میداند .آنگونه که فرموده است :
چون قضا آید ،شود تنگ این جهان
از قضا حلوا شود رنج دهان
چون قضا آید فرو پوشد بصر
تا نداند عقل ما پا را ز سر
چون قضا آید  ،شود دانش به خواب
مه سیه گردد  ،بگیرد آفتاب

( مولوی)

اما ،مولوی از منظر کالمی آدمی را در بسیاری از مورد زندگی دارای اختیار و صاحب
توان تصمیم گیری می داند و مسایل روزمره و رفتار ،کردار و پندار انسان را در زندگی و تعامل
با دیگران ،در حیطه اختیار مورد بررسی و گفتمان قرار می دهد:
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اختیاری است ما را بیگمان
حس را منکر نتانی شد عیان
امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب
نیست جز مختار را ای پاک حبیب
اینکه فردا این کنم یا آن کنم
این دلیل اختیار است ای صنم
اختیاری کرده بی تو پیشه ای
کاختیاری دارم و اندیشه ای
در این جا  ،دیده میشود که مولوی از اختیار بی حد و حصر سخن میگوید که انسان دارای آن است
و هیچ کسی از آن منکر شده نمیتواند زیرا جز احساس و خرد ما است .از این سبب آنچه را امر و
نهی نیز میخوانیم ،بر مبنای اختیار و صالحیت عقالنی و فکری ما بروز می کند ،و آنچه را
درادای آن امروز و یا فردا تصمیم می گیریم ،خود بازتاب دهنده اختیار ما است .و سرچشمه و
منبع این همه صالحیت و اختیار را در واقعیت امر از هدایت ای که خرد و اندیشه ام برایم داده
است ،بر گرفته ام و پیشه نموده ام.
اما حافظ شیرین سخن ،در سیاق اشعار و سروده های خود ،به شمول غزلیات ،با جبر انگاری و
نقش مؤثر قضا و قدر در زندگی انسان موافق است و باور دارد که " تغییر قضا نتوان کرد".
جبر انگاری حافظ ،موافق با اشعری گرایی اوست ،تا جایی که حتی باور دارد که انجام گناه نیز
در اختیار انسان نیست .در این صورت شاید انسان ادعا کند که خوبی و زشتی هر دو در تقدیر
انسان بوده و نه در تدبیر او ،و این خود جفا به عقیده و باور به آفریدگار جهان است ،در صورتی
که نوشت ازلی ما به گونه مثبت در مشیت او است و لی بدکاری های ما بر مبنای آفرینش ذهنی
مان به میان می آیند و به صحنه عمل پیاده میشوند در صورتی که از آن نهی هم شده ایم و لی
بازهم احساسات بر عقالنیت چیره می شود و ما کاری بد را به سر می رسانیم .اشعریان و عرفا
همه اختیار و اراده را برای خداوند قایلند و در ذهن و فکر و اراده بشر ،قدرت و اختیاری را
سراغ ندارند.
رضا بداده بده و از جبین گره بکشای

که بر من و تو دری اختیار نگشودست

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

تو در طریق ادب باش و گو گناه من است

و یا هم:
آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم
این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
در کار گالب و گل حکم ازلی این شد
کاین شاهد بازاری و آن پرده نشین باشد
انسان باید  ،در مورد توانایی های خودی همواره واقع بین باشد .تنها مساعی و تالشی که در
راستای بدست آوردن اهداف مطروحه خود داریم و بذل توجه به بازتاب ارزش های مان که جز
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زندگی روز مره ما هستند  ،نشاط و زندگی ما را سازنده نخواهند بود  ،اگر ما ،اختیار دانستن
اهداف و برنامه ریزی های مانرا نه داشته باشیم ،و هم از استقالل فکری  ،اندیشه و بینشی که در
برابر مردم و ملت خود داریم  ،بهره مند نباشیم .اگر انسان ها در مورد حد و مرز قدرت و
صالحیت و اختیار فکری و ذهنی شان آگاهی منظم و کامل نداشته باشند ،وارد چالش های
ناهمگون و تقابل خواهند شد .وقتی با گرفت تصمیمی رو برو می شویم ،باید ژرفا و مرز توان
فردی و حجم منا بعی ای را که در اختیار داریم ،باید بدون تردید به سنجش گیریم .هر انسان من
حیث یک فرد  ،مسؤل زندگی خود است .بی ارادگی  ،تبارز بی اختیاری ،و بی انفعالی ،هیچگونه
کمکی را به فرد نکرده و نخواهد کرد .هر فردی باید اول مسؤلیت تصمیم و فیصله خود را به
پذیرد ،و بعد روی تعمیل و تطبیق آن اقدام به اتخاذ تصمیم کند.
عوامل مؤثر اختیار در تصمیم گیری  :شایسته دانستن ارزش خودی و اعتماد به نفس  :الیق و
شایسته دانستن خودی ،قایل شدن اعتبار و اعتماد به خود را باید جز کار کرد های روزمره خود
ساخت .نباید همواره بر اساس فرمایشات دیگران کار کرد .و اگر انسان چنین کاری را انجام
میدهد ،در واقعیت امر به خود ارزشی را قایل نیست و هم شخصیت خویش را زیر پرسش قرار
میدهد .همواره چالش ها و نامالیمات در برابر هر انسان در واقعیت امر ،زمینه هایی هستند برای
برون رفت از رکود و به تحقق رسانی ظرفیت های عقالنی و اساسی برای آینده سازی و دگر
گونی های ژرف قابل پیشبینی.
داشتن شهامت کاری و اقدام مؤثر  :جرئت به مفهوم انجام کاری است ،که از اجرای آن و حشت
و دهشت داشته اید .داشتن جرئت در واقعیت امر ،تفکر و بینش برای برازنده سازی شخصیت
فکری و اجتماعی خودی است .اگر انسان برای خود تصمیم گرفته نمیتواند ،بدون شک سایرین
برایش تصمیم اتخاذ خواهند نمود.
صداقت و امانت داری  :صداقت پدیده با ارزشی است که باید در وجود هر فرد حضور واقعی و
عینی داشته باشد .در برابر خود و دیگران معقول بودن .خیلی ها با ارزش خواهد بود که هر انسان
باید نکات نا رسا و نیرومند خود را به شناسایی گیرد .صادق بودن با خود بهترین صفتی است که
هر انسان باید بتواند داشته باشد.
دوست داشتن و محبت ورزیدن  :این به آن معنی است که انسان باید مراقب خود و دیگران باشد.
دوست داشتن در واقعیت امر ،در آغوش گرفتن بدون انقیاد شخص جانب مقابل است .زندگی و
بخش زیادی از سرنوشت آینده هر انسان  ،توسط خود شخص رقم می خورد .وضعیت تصامیم
گذشته مان که توام با اختیار ،تفکر و بینش واضح بوده است  ،آینده ما را رقم می زند .از این سبب
تصمیم گیری درست ،به موقع ،عقالنی ،هوشیارانه  ،صادقانه  ،با شهامت ویژه و محاسبه دقیق
و اقدام مشابه برای تحقق  ،تعمیل و تطبیق آن ،یکی از عوامل مهم پایه گذاری آفرینش شرایط
آینده ب وده و یکی از شیوه های بی بدیل کمایی اهداف مطروحه و تعیین شده در زندگی انسان ها
می باشد .بدون تردید  ،جبر و اختیار در باره حدود و قدرت و اختیار انسان مطرح است .جبر
عبارت است از نسبت دادن کار انسان و تعیین سرنوشت آن به خدا .جبری ها می گویند :انسان در
هر کاری هیچ گونه اراده و اختیار نداشته و حتی با سایر موجودات هیچ تفاوتی ندارد.
اما بر عکس ،زمانی که در مورد اختیار و مرجع آن سخن می گوئیم ،باید اظهار کرد که اختیار،
عبارت است از نسبت دادن همه کارکرد های انسان به خود او .این موضوع از دید گاه قرآن و
بعضا ً بر مبنای برداشت شعور اجتماعی ،یا ساده تر اظهار گردد ،وجدان فردی برخی از
باورمندا ن ،باطل است اما از منظر خردگرایان  ،انسان در اثبات آزادی و اختیار و رد جبر وجدان
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و دریافت درونی ،به چیز دیگری نیاز ندارد ،زیرا هر فردی در عین میل و عالقه به انجام کاری،
خود را بر ترک آن توانا می بیند ،و عکس آن را پذیرا نمی شود.
این که گویى این کنم یا آن کنم
خود دلیل اختیار است اى صنم
در همان ابتدا قبل از آن که چیزى یاد بگیرد و درس بخواند ،به طور غریزى و فطرى خود را
مختار و آزاد مىداند .اگر از چیزى بدش آمد آن را قبول نمىکند و مىگوید نمىخواهم .اگر به او
گفته شود چرا نمىخواهى ،جواب مىدهد دوست ندارم .اگر خود را مجبور مىدانست ،گفتن این که
نمىخواهم و دوست ندارم ،منعى نداشت .پس مسئله آزادى فطرتا ً در نهاد بشر گذاشته شده و بشر
در نهاد خود آزادى را مىیابد .شما که نامه نوشته و از ما سؤال کردهاید ،آیا احساس جبر کردید؟
آیا وقتى یک لیوان آب برمىدارید و مىخورید ،احساس جبر مىکنید؟ آیا وقتى مىخواهید کارى
بکنید ،خود را قادر بر ترک آن نمىدانید؟ اگر به وجدان خود مراجعه نمایید و در اعمال و
رفتارتان دقت کنید ،خواهید دانست که آزادید و کسى شما را مجبور نمىکند .جبر مفاسدى زیادى
دارد که عقل و وجدان از پذیرفتن آنها امتناع دارد و نمىتواند قبول کند ،از جمله این که:
 - 1انکار اصل آزادى در انسان مایه سقوط تمام ارزشهاى انسانى است ،در نتیجه میان نیکوکار
و بدکار ،ستمگر و دادگر ،خدمت گذار و جانى فرقى نخواهد بود ،زیرا هیچ کدام از این دو گروه
در انجام عمل خود مختار و آزاد نبودهاند .این که مىبینیم بعضى را خوب و بعضى را بد مىدانیم
دلیل بر این است که آنها را صاحب اختیار و داراى نقش در کارهاشان مىدانیم اصوالً قانون و
مجازات وجود دارد.
 - 2انکار آزادى ،ویرانگر مبانى حقوق و قوانین مربوط به ارتکاب جرائم است ،زیرا با پذیرفتن
مجبور بودن انسان ،دیگر جرم مفهومى نخواهد داشت و تقسیم انسان به مجرم و غیر مجرم بى
معنى خواهد بود .این که مىبینم در تمامى دنیا از اول تاکنون مجرم را مجازات و نیکوکار را
تشویق مىکنند ،دلیل بر این است که انسان را مختار مىداند .اما از نظر قرآن کریم آزادى در
انسان را مورد تأیید قرار داده و آن را زیربناى تشریع دانسته و فرمود" :براى انسان جز نتیجه
تالش خود چیزى نیست" ( - 2نجم ( )35آیه ).53
"هرانسان در گرو کار خود مىباشد" - 5( )3( .مدثر ( )47آیه  .53و" :ما راه را به او (انسان)
نشان دادیم ،خواه شاکر باشد و بپذیرد ،و یا ناسپاس باشد (و نپذیرد)" - 7( .انسان ( )43آیه .5
اصوالً اگر انسان مختار نباشد ،آمدن پیامبران و راهنمایى آنان بیهوده خواهد بود .نیز اگر انسان
در اعمالش مجبور باشد ،چرا یکى به بهشت و دیگرى به جهنم برود؟ بنابراین از دیدگاه قرآن
کریم ،انسان موجودى است که سرنوشتش را خود رقم مىزند .این که گفته مىشود خدا سرنوشت
انسان را تعیین کرده ،درست است ،ولى بدین معنى است که خداوند انسان را انتخابگر و آزادمنش
آفریده است .خواست خدا این است که سرنوشت انسان به دست خود او تعیین گردد و کارهایش را
با انتخاب گرى و تصمیم انجام دهد .خداوند زندگى انسان را این گونه تعیین نموده است که با
انتخاب خود ،یک راه را انتخاب کند .سرنوشت او این گونه رقم خورده که با اختیار ،چیزى را
برگزیند یا آن را نپذیرد و درست است که خداوند از ابتدا بر همه چیز عالم بوده و همان را تعیین
نموده ،اما معناى آن چنین است که خداوند از ابتدا عالم بود که انسان با اختیار خود آن عمل را
انتخاب یا ترک مىکند و انسان با اختیار خود ،همان را انجام مىدهد.
به دیگر سخن :همان گونه که اصل وجود انسان و اصل کار و کوشش او مورد اراده خدا و تابع
مشیت او است ،یعنى خدا او را آفریده و به او نیروى فعالیت داده است ،همچنین مختار بودن انسان
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مورد اراده خداوند است ،یعنى خدا از اول انسان را طورى آفریده که کارهایش را با اراده خود
انجام دهد .براى اطالع بیشتر به کتاب انسان و سرنوشت استاد مطهرى و ج چهارم کتاب منشور
جاوید از استاد جعفر سبحانى و علم پیشین الهى و آزادى انسان از آقاى سعیدى مهر مراجعه
فرمایید .فعل انسان مانند دیگر پدیده هاى جهان بستگى كامل به علّت دارد ،و نظر به این كه انسان
جزء جهان آفرینش است و با اجزاى دیگر جهان ارتباط وجودى دارد ،اجزاى دیگر را نمى توان
در فعل وى بى تأثیر دانست; مثال لقمه نانى كه انسان مى خورد  ،براى انجام دادن آن ،همچنان كه
وجود دست ،پا ،دهان ،علم ،قدرت و اراده انسانى  ،وجود نان در خارج و در دسترس بودن و عدم
وجود مانع و شرایط دیگر زمانى و مكانى الزم است ،با فقدان یكى از آن ها انجام دادن فعل
ناممكن مى شود و با تحقق همه شرایط یاد شده  ،تحقق فعل ضرورت پیدا مى كند .البته وجود اراده
و اختیار  ،یكى از شرایط تحقق فعل است كه از بحث انگیزترین مباحث فكرى میان متفكران جهان
بوده است .
دیدگاه متكلمان پیرامون جبر و اختیار  :در میان مذاهب اسالمى ،درباره مسئله جبر و اختیار
مى توان سه نظریه را برشمرد:
دیدگاه اشاعره  :همه افعال و كردار انسان را مخلوق خداوند دانسته ،و نقش انسان تنها كسب
مى باشد .ابوالحسن اشعرى  ،پیشواى مكتب كالمى اشاعره در این زمینه مى گوید« :خالقى جز
خدا نیست و گناهان بندگان را خداوند به وجود مى آورد و اعمال بندگان مخلوق خداست و آنان
توانایى بر انجام هیچ یك از افعال خود را ندارند»( .اشعرى ،ج  ،1ص  ،321به نقل از ملل و
نحل ،نوشته استاد جعفر سبحانى ،ج  ،2ص  ،111مركز مدیریت حوزه علمیه قم .).آنگاه ادله
عقلى و نقلى براى عقیده خود اقامه مى كند .البته اشعرى ،میان حركات اضطراریه (غیر ارادى )
و حركات اكتسابیه فرق مى گذارد و مواردى را كه ممكن است تفسیر به اختیارى بودن انسان شود
 ،اكتسابى مى نامد و معتقد است كه انسان در این گونه اعمال تنها آن را «كسب» مى كند و كسب
نیز به این معناست كه همزمان با تحقق فعل ا زسوى انسان ،بى آن كه در فعل ،تأثیرى از جانب
انسان به وجود آورد ،یك نوع اراده در انسان به وجود مى آید كه نام آن كسب است ،و تنها نقش
آن ،محل قرار گرفتن براى وجود فعل است .چنین است كه مى گویند« :خداوند خالق افعال و بنده
كاسب آن است» ( .شرح تجرید ،فاضل قوشجى ،ص  444به نقل از ملل و نحل ص  ).133به
نظر مى رسد موضوع كسب حتى براى خود قایالن آن نیز به طور دقیق روشن نیست به همین
جهت بسیارى از سران اشاعره كوشیده اند با تفسیر و شرح بیشتر به اصطالح آن را روشن كنند
گرچه بر ابهامات افزوده اند .این نظریه با همه تعدیل هایى كه از سوى برخى علماى اشعرى در
آن داده شده است ،مستلزم جبر و عدم اختیار انسان است.
دیدگاه معتزله  :نظریه دوم مربوط به معتزله است كه قائل به آزادى مطلق انسان در كارهاى خود
هستند(.ملل و نحل شهرستانى ج  ،1ص  ).41این نظریه را تفوض مى نامند.
دیدگاه امامیه :به حسب تعالیم اهلل بیلت عصلمت و طهلارت(علیهم السلالم) كله بلا ظلاهر قلرآن نیلز
مطابقت دارد  ،انسان با این كه در فعل خود مختار است  ،املا مسلتقل نیسلت; بلكله خلداى متعلال از
راه اختیار و با اراده انسان تحقق فعل را خواسته است  .هر فعلى كه با دخاللت انسلان ،جامله تحقلق
به خود مى پوشد  ،خداى متعال تحقق آن را از راه مجموع اجزاى علت تامله كله یلك جلزء آن اراده
و اختیار انسان است  ،اراده كرده است .در نتیجه این گونه خواستن خداوند  ،در عین این كه انسان
در انجام فعل مختار است ،تحقق فعلل بسلته بله وجلود شلرایطى دیگلر نیلز ملى باشلد كله بسلیارى از
آن ها در حیطه اراده و اختیار انسان نیست  .افزون بر این كه هلیچ موجلودى و از جملله انسلان در
عالم هستى وجود استقاللى ندارد و همه موجودات محتاج و نیازمند به وجود خداوند مى باشند .امام
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صادق(علیه السالم) فرمود «:نه جبر است و نه تفویض  ،بلكه امرى است میان این دو امر».
( بحاراالنوار ،ج  ،3ص  .).4مضمون همین حدیث شلریف از دیلر بلاز بله شلعار شلیعه تبلدیل شلده
است .در روایتى دیگر از امام صادق(علیه السالم) نقل شده است كه فرمود «:خلدا ،كلریم تلر از آن
است كه مردم را به چیزى كه قدرت بر آن ندارند  ،تكلیف كند و عزیزتر از آن است كه در ملك او
املرى تحقلق یابلد كله وى نمللى خواهلد»( .هملان ،ص  )14ایلن حللدیث شلریف بلر بطلالن دو نظریلله
سابق (جبر وتفویض) داللت دارد.
شیخ نصیرالدین طوسی در مورد جبر و اختیار این چنین می گویلد " :گروهلی گوینلد کله انسلانها و
مردم را خود هیچ اثر و فعلی و کسبی نیست ،و آنچه بلدو نسلبت دهنلد کله او کلرده در حقیقلت فعلل
خدای تعالی به تقدیر اوست .و بعضی دیگر می گویند  :مردم را اختیلاری نبلوده و آنچله را بله وی
نسبت میدهند ،که او کرده است در حقیقت فعل خلدای تعلالی بله تقلدیر او و کسلب بنلده اسلت .یعنلی
اینکه خدای تعالی با ایجاد آن فعل هم صفتی در بنده آفرید کله آن را قلدرت خواننلد ،و انسلان دارای
این قدرت و صالحیت گردید زیرا از نعمت خرد و منطق برخوردار گردید .اگر به گونله دقیلق هلر
دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم دیده میشود که در میان هردو عبلاره تفلاوتی وجلود نلدارد،
زیرا هردو دسته میگویند  " :ال مؤثر فی الوجود هللا" ،و این دسته را جبریان گویند ،و دسته هلای
مقابل آن را قدریان خوانند و یا هم بعضا ً آنها را عدلیان گویند ".در قرآن کریم این چنین آمده اسلت
که :

َس يقَي ُل ُا لَّي َين َأ َْ كَي َيُْل ك لَ ي ك ََييا لْريينُ َ ييا َْ كَي َيْكلالَا ََََّ نََ ُامنَييا ََََّ َ َّْك الَييا َ ييأ
ٍ َ
ب لَّ َن َأ َ أ قَيكبَْ َهم َ ََّّت َذ قُ ك ََأك َسالَا قُ كل َه كيل َِالي َك ُلم ْ كيأ
ََ كي َل َنل َ
ك َل َّن َ
َ
ن ()841:6
ص َ
ِ كْ ٍم فَيتُ كخ َْ ُج هُ لَالَا إَن تَيتَّبَ ُع َن إَََّّ لظَّ َّأ ََإَ كن َْنتُ كم إَََّّ ََتكُْ ُ

" مشرکان خواهند گفت  :اگر خددا مدی خواسدت ،مدا و پددران مدان مشدرک نمدی شددیم و چیدزی را
حرام نمیکردیم .همچنان کسانی که پیش از آنها بودند پیامبران را تکدذیب کردندد و خشدم و عدذاب
ما را چشیدند .بگو :اگر شما را دانشی هسدت آن را بدرای مدا آشدکار سدازید .ولدی شدما ،تنهدا ،از
گمان خویش پیروی می کنید و گزافه گویانی بیش نیستید ( ".سورة االنعام ) 6 :873 ،
ولی این مسئله در سده دوم هجری بصورت یک بحث علمی در مکتب درس حسن بصری و دانلش
آموزش واصل بن عطا طرح و در اواخر سده سوم توسلط ابوالحسلن اشلعری بله اوج خلود رسلید و
دانشمندان اسالمی ،به ویژه اهل سنت و جماعت را به فرقه اشلاعره و معتزلله تقسلیم نملود .معتزلله
کار های بشر را با اختیار خود انسلان ملی داننلد و خلدا جلز در حلد املر و نهلی در آن ملؤثر نداننلد،
ولی اشاعره بشر را در کلیت امر بدون اختیار قلمداد می نمایند .اما شیعیان ،به پیروی از پیشوایان
معصللوم خللود قللول و قللرار سللومی دارنللد و آن حللد میانلله اسللت میللان جبللر و اختیللار مطلللق ،چنانچلله
حلدیث معللروف از امللام جعفللر صللادق علیلله السللالم ،اسللت کلله " :ال جبددر و ال تفددوی بددل امددر بددین
االمرین" یعنی نه جبر و نه واگذاری مطلق بلکه امری است میان این دو ،کله اشلاره ای اسلت در
همین سلسله.
امام علی فرمود  :مگویید کله خداونلد ملردم را بخودشلان واگلذار نملوده کله هرچله خواهنلد بکننلد ،
زیرا در این صورت خدا را ضعیف و ناتوان شمرده اید .و مگویید آنها را به گنلاه مجبلور سلاخته ،
که الزمه آن ستمکار دانستن خداوند است بلکه بگویید  :هرکار نیکی از دست بشر برآید (درعین
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اختیار) به توفیق خداوند  ،و کلار بلدی کله مرتکلب گلردد بلر اثلر خلذالن( یلاری ننملودن) خداسلت.
وهمله اینهلا در عللم خداونلد گذشلته اسلت) .بحلار جللد/4ص(54
از امام صادق درباره حقیقلت قضلا و قلدر پرسلیدند حضلرت فرملود  :چیزیکله بتلوان بنلده را بلدان
سرزنش نمود از بنده است و آنچه که نتوان بنده را در مورد آن سرزنش نمود از خداست  ،خداونلد
به بنده اش میگوید چرا گناه کردی  ،چرا مرتکب جنایت گشتی  ،چرا میگسلاری کلردی  ،چلرا زنلا
کردی ؟ زیرا این اعمال از بنده است  .ولی نمیگوید  :چرا بیملار شلدی  ،چلرا نلاتوان گشلتی  ،چلرا
سفید شدی  ،چرا سیاه گشتی ؟ زیرا اینها از خداست ( .بحار ج 4ص) 54
خداوند  ،کسی را به اطاعت مجبور نمی سازد اما برایش بخاطر آنکه شخصیت فرهنگلی ،انسلانی،
روانی و اخالقی اش درست گردد و در میان مردم و محیط دست داشته اش صاحب وقلار و علزت
گردد ،بایلد اطاعلت و عبلادت کنلد و بایلد اظهلار نملود کله مفهلوم واژه هلا و عبلاره هلای طاعلت و
عبادت نیز دارای معنانی و مفاهیم ناهمگون هستند .خدواند آنچه را که در اختیار انسلان هلا گذاشلته
است مالک آن است و انسان ها برآنچه که قدرت دارند  ،خود بلر آن قلادر هسلتند و للی بایلد دانسلت
که از دیدانداز و بینش آفرینش انسان این قلدرت و صلالحیت را در نتیجله موهبلت الهلی کله تصلور
آفرینش است ،کسب نموده و در اختیار گرفته است ،از این سبب باید قدرت و صلالحیت خلویش را
در راستای اراده الهی که نجات انسانی اسلت بکلار بلرد .انسلان هلا بعضلا ً بله ایلن اندیشله هسلتند کله
گویا هر آن معصیت و مصیبتی که شامل حال آنها میشلود از جانلب خداونلد اسلت ،در صلورتی کله
خداوند در قدم نخست رحمت و برکات خویش را به انسان ها و بندگان خود عنایت می فرمایند ،بله
آنها در قدم نخست هدایت میدهند و بعد اگر آنها مطابق ظرفیت عقالنی که آفریلدگار بلرای آنهلا ملن
حیث موهبت خویش عطا فرموده است ،کار کردی نداشته باشند در آنصورت نیز کوتاهی از سلوی
خود آنها است و نه از سوی خداوند ،زیرا آنها در عدم استماع سخنان و هدایات خداوندی ،خویشتن
و زندگی شان در ضلاللت گذاشلتند و سرنوشلت خلویش را بدسلت هلای خلود شلان ،بسلوی گمراهلی
کشانیدند .از این سبب انسان ها خدواند را طاعت و عبادت کنند ،آنها را مانع نگردیده و اگر آنها بر
بنیللاد ضللالت و شللقاوت بلله طاعللت و عبللادت نمللی شللینند و بسللوی معصللیت میللرود ،ایللن در حقیقللت
خداوند نیست که وادار شان ساخته است ،بلکه آنها بینش نخستین خداوندی را کله رحملت اسلت ،در
نظر نگرفته اند ،و مانع شان هم نمی شود ،زیرا او آنها را وادار نساخته است .معنی این سلخن ایلن
است که انسان در کردار  ،گفتار ،و رفتار شان دارای اسلتقالل کلاری و کلردار هسلتند .بزرگتلرین
دلیل جبریان این است که خداوند از ازل بکارهای بندگان آگاه بلوده اگلر بگلوییم انلان در کارهاشلان
آزادند پس از علم خدا تخلف پذیرد .و بطالن آن پر واضلح اسلت چله عللم از هرکسلی کله باشلد جلز
کشف نباشد و معلوم است که کاشف در مکشوف اثر ننهد  ،آری خدا میداند که مردم به اختیار خود
فالن کار کنند و اگر بگوییم انان در آن کار مجبورند بر خالف علم خداوند گفته ایم  ،وشگفت اینکه
قائلین به جبر خود مسلمان و بلکه از دانشمندان این دین هستند  ،آنان ثلواب و عقلاب وملدح وتلوبیخ
خداوند را که از مسلّمات دین اسالم است چگونه توجیه کننلدو بعثلت انبیلا را چله فایلده مرتلب بلرآن
دارند؟
هر انسانی درک میکند که وی بر بخشی از کارهایش قدرت دارد میتواند آندرا انجدام دهدد یدا انجدام
ندهد  ،وهمه میدانیم که چون کار زشتی از کسی سرزند مورد سرزنش عقدال  ،و چدون کدار نیکدی
از او سر زند مورد ستایش آنان باشد و این بهترین دلیل است بر اینکه هرکسی در کدارش مختدار
است و مجبور نیسدت  .و هلر علاقلی میدانلد کله حلرکتش در حلال راه رفلتن بلر زملین بلا حلرکتش
هنگللام پرتللاب شللدنش از بللام تفللاوت دارد  :کلله آن یللک (راه رفددتن بددر زمددین) اختیللاری و ایللن یللک
اجبللاری اسللت .و هللر انسللان عاقللل ایللن را نیللز درک میکنللد کلله وی گرچلله در برخللی از کارهللایش
مختار است اما مقدمات آن کارها از اختیارش خارج است  ،زیرا از جمله مقدمات کار یکی وجود
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خود او و زنده بودنش و درک آن کار را و شوق عالقه اش به آن کلار و متناسلب بلودن آن کلار بلا
یکلی از نیروهلای جسلمی او و تلوانش بلر انجلام ان کلار اسلت کله همله اینهلا از اختیلار او خلارج و
بدسللت کسللی دیگراسللت کلله او همللان سللازنده انسللان اسللت.
ّ
ّ
ّ
و معلوم است که انسان نسبت به سازنده خود ماننلد سلاختمان نسلبت بله بنلا یلا خلط نسلبت بله خطلاط
نیست که چون کار تمام شد دیگر به سازنده نیازی نداشته باشد بلکه انسلان تلا گلاهی کله قلرار اسلت
زنده باشدمدام وآن به آن بدان نیازمند است که هر آن به وی مدد رساند و حیاتش را ادامه دهد و بله
ضربان قلبش استمرار بخشد مانند روشنایی برق که بایستی مدام از کارخانه برق نیرو بگیرد و هر
آن کللللللله ارتبلللللللاطش از آن قطلللللللع شلللللللود در حلللللللال خلللللللاموش میشلللللللود.
پس کارهای انسان مانند انست که شما در اتاقی تاریک دکمله چراغلی را بزنلی و آنلرا روشلن کنلی
که از سویی این روشنایی به شما نسبت داده میشلود کله شلما دکمله را زده ای و از سلوی دیگلر بله
موتورهللللای مولللللد بللللرق نسللللبت داده میشللللود کلللله اگللللر بلللله آنجللللا متصللللل نبللللود نللللوری نبللللود.
برای مثال اگر کسی دستش فللج باشلد کله خلود نمیتوانسلت آنلرا حرکلت دهلد و پزشلکی توانسلت بله
نیروی برق برای مدتی کوتاه حرکتی در آن بوجود آورد که در آن مدت دسلت در اختیلار صلاحبش
حرکت کند  ،و چون بنزد پزشلک میلرود دسلتش را بله سلیم بلرق متصلل میکنلد و دسلت در اختیلار
صاحبش حرکت میکند  ،در چنین حالتی هم حرکت دست به صاحب دست میتلوان نسلبت داد کله او
به اختیار خویش حرکت داده و هم بله پزشلک کله ایلن نیلرو را بله وی داده  ،ومعللوم اسلت کله کلار
پزشک در اختیار صاحب دست نمی باشد.
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