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 اراده الهي از ديدگاه متکلمان امامي، اشعري و معتزلي
 

 ١٭۲، محمد شهابي۱احمد بهشتي
 دانشگاه تهراندكتري انشجوي  د۲،استاد دانشگاه تهران۱

 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :ي پذيرش نهايريخـ تا۲۷/۸/۱۳۸۵ :تاريخ دريافت مقاله( 

 
 كيدهچ

اند و در باب     خداوند را مريد دانسته    معتزلي،، اشعري و    با اينكه متكلمان امامي   
 :ميان آنها اختالف است، لكن از چند لحاظ اندمسأله اراده الهي بحث كرده

 صفتي است عين ذات يا زايد بر ذات؟ـ  آيا اراده، ۱
 ـ آيا اراده، از صفات قديم است يا حادث؟۲
 ـ آيا اراده، از صفات ثبوتي است يا سلبي؟۳
 ـ آيا اسناد اراده به خداوند حقيقي است يا مجازي؟۴
 ـ آيا اراده، صفتي است موجود يا از احوال است؟۵

ي ه اراده الهـي بررسـ  ألاين نوشتار آراء هر سه مکتـب کالمـي را دربـاره مـس         
 .است کرده

 
 .اراده، داعي، صفت ذات، صفت فعل، حال هاكليد واژه

 
 طرح مسأله ـ۱

که عبارتند از شيعه، معتزله و اشاعره را همترين مذاهب کالمي در جهان اسالم مابتدا 
 .كنيمميطور مختصر معرفي ه ب
 . پديد آمدندوم هجريمعتزله در اواخر قرن اول هجري يا اوايل قرن د : معتزلهـ۱ـ۱

). عدم تکثر ذات و صفات الهي( توحيد  ـالف: از است اصول عقايد آنان عبارت

                                                 
 Email: mohamad.shahabi@gmail.com        ۰۲۱ـ۸۸۷۴۲۶۳۲ :ـ فاكس ۰۲۱ـ۸۸۲۵۳۸۰۵ :تلفن ٭
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 ـ د)  بنده ممکن نيستةمغفرت خداوند بدون توب( وعد و وعيد  ـج.  عدل ـب
 امر به معروف و نهي از  ـه) فاسق نه مومن است نه کافر( بين المنزلتين تمنزل

اصل توحيد و اصل عدل جزء مسائل ). بان نيستمحدود به قلب و زكه (منکر 
از نظر معتزله افعال . اعتقادي است و سه اصل ديگر معرف مکتب معتزله است

بندگان به هيچ وجه مخلوق خدا نيست و مشيت الهي به افعال بندگان تعلق 
 .گيرد نمي

 در حدود اواخـر قـرن سـوم و اوائـل قـرن چهـارم هجـري، ابوالحـسن                    : اشاعره ـ۲ـ۱
 ةوي هم . يديري از مکتب اعتزال روي گردان شد و به مذهب اهل حديث گرا            اشع

 بـر   .  خود بنيـان نهـاد     هاي استداللي و فکري خاص      اصول اهل حديث را بر پايه     
کار بردن بحـث و اسـتدالل و منطـق را در اصـول              ه  خالف قدماي اهل حديث، ب    

: د عبارتنـد از   انـ   د اشاعره که بر خالف نظر معتزلـه       يبرخي عقا . دين جايز شمرد  
 عموميت اراده و قضا و قـدرالهي در همـه    ـ  ب؛ زيادت صفات خدا از ذات ـ الف

  ـ  د؛ ايمان فاسـق  ـ  ج؛حوادث و مختار نبودن بشر و مخلوق خدا بودن اعمال او
 . عبدةغفران خداوند بدون توب

ي بحثهـا خود براي اولين بار، در خطب و دعوات و مذاکرات         ) ع( امام علي    : شيعه ـ۳ـ۱
.  کـالم رسـمي را نـدارد   ةهاي ايـشان صـبغ   البته بحث. عميق عقلي را مطرح کرد 

مورخان علم کالم اعتراف دارند که طرز تفکر شيعي از قديم، استداللي و تعقلـي            
البته تعقل و تفکـر شـيعي بـا تفکـر اشـعري کـه اصـالت را از عقـل                     . بوده است 

کـالم شـيعي    .  مغاير است  کرد، مخالف و    را تابع ظواهر الفاظ مي     گرفت و آن    مي
 شـيعه   ةخيـزد و از طـرف ديگـر بـا فلـسف             ث شيعه بر مـي    ياز طرفي از بطن حد    

 يد کتـاب  يـ لفان شيعي، اولـين فـردي کـه در مـورد عقا           ؤدر ميان م  . آميخته است 
 گروهـي ) ع(در ميان اصحاب امام صـادق       . ، علي ابن اسماعيل است     كرده تأليف
عنوان متکلم ياد کـرده اسـت و در         ه  ان ب ايشاز  ) ع( که خود امام صادق      اندبوده
 ةالبتـه معـارف عميقـي در بيانـات ائمـ          . انـد   زيسته   اول قرن دوم هجري مي     ةنيم

 از نظر علماي شيعه، اصول دين عبـارت       .  عقايد ذکر شده است    ةدربار) ع(اطهار  
 سه اصل اول از اصول ايماني اسـت         .توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت     است از   

 معـرف   ،آنها جزء اهداف اسالم است و اصـل عـدل و اصـل امامـت              که ايمان به    
شيعه بر خالف اشاعره به توحيد صفاتي و بر خالف معتزله بـه  . باشد  مکتب مي 
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توحيد افعالي معتقد است، هر چنـد توحيـد صـفاتي و افعـالي شـيعه بـا توحيـد                    
عدل مـورد وفـاق شـيعه و        . صفاتي معتزله و توحيد افعالي اشاعره تفاوت دارد       

اختيار و آزادي انسان در مـذهب شـيعه حـد وسـطي ميـان جبـر                 . معتزله است 
 . مومن است، از نظر شيعه، فاسق. استاشعري و تفويض معتزلي

 مغفرت، شيعه با عقيده معتزله که هر کس بـدون توبـه بميـرد امکـان                 ةلأدر مس 
هر چند با اصل مغفرت گزاف گونه اشعري نيز مخـالف           . مغفرتش نيست، مخالف است   

 .)۷۹ـ۱۵مطهري، (است 
 

 ن اماميها اراده الهي از نظر متکلمـ۲
 ها  انواع ديدگاهـ۱ـ۲

رسد متکلمـان شـيعه اماميـه از نظـر           با توجه به واقعيات و حقايق تاريخي، به نظر مي         
 :اند بودهگرايش فکري دو گروه

وه بر  متکلماني که مبناي قرائت و تفسير و تبيين آنها از مسائل کالمي عالگروه اول،
ابـو اسـحاق نـوبختي و خواجـه         . متون ديني، قواعـد و اصـول فلـسفي و عقلـي اسـت             

ايـن  . توان از سردمداران اين گرايش فکـري بـه شـمار آورد            الدين طوسي را مي    نصير
 .نامند گروه را اهل عقل يا اهل مسلک عقلي مي

ت تبيين   شامل متکلماني است که مسائل کالمي را بر مبناي آيات و روايا            گروه دوم، 
که با ظاهر متون ديني سازگاري نداشـت        را  اين گروه هر تفسيري     . کردند و تفسير مي  

بزرگاني چون شيخ مفيـد و سـيد مرتـضي          . ندداد توجهي قرار مي   مهري و بي   مورد بي 
» اهل مـسلک سـمعي    «يا  » اهل حديث «اين گروه را    . اندالهدي از پيشتازان اين دسته     علم
 . نامند مي

 در اراده داشـتن خداونـد اتفـاق نظـر دارنـد امـا در شـناخت ارادة                   متکلمان شيعي 
خداوند و مسائل مربوط به آن از قبيل اينکه ارادة خداوند متعال صـفت ذات اسـت يـا                   

 در مورد    كلي به طور . صفت فعل و آيا نوعي علم است يا تابع آن، با هم اختالف دارند             
 :است دو ديدگاه وجود دارداينکه اراده مستقل از علم است يا خود نوعي علم 

 از نظـر آنهـا ارادة       .داننـد   متکلمان شيعة عقلگرا ارادة خداوند را مستقل از علم نمي         
. آن هم علم به مصلحت نهفته در فعـل کـه همـان داعـي اسـت     . خداوند نوعي علم است 

) ق.ه اول قرن چهـارم      ةنيم(چنين تعريفي از اراده اولين بار توسط ابواسحاق نوبختي          
 .د بر آنيدانست نه زا  وي اراده را خود داعي مي. شده بودارائه
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در مورد انسان ميان علم به فعل و خود فعل، حاالتي چون شوق و ترّوي و ترديد                 
وجود دارد که ارادة انسان مسبوق به آنهاست، اما در حـق تعـالي چنـين حـاالتي راه                   

. عـل او واسـطه نيـست       چون علم خداوند فعلي اسـت نـه انفعـالي و ميـان او و ف                ،ندارد
خداوند متعال مريد است يعني . بعالوه اين حاالت معموالً مربوط به قواي حيواني است

گردد و کراهت  علم دارد به اشتمال فعل بر مصلحت و اين علم داعي او بر ايجاد آن مي
اين . سازد  او يعني علم خداوند به مفسده داشتن فعل که او را از انجام آن منصرف مي               

 .)۸۹ـ۸۸ ، بحريني؛۳۱۴ ،کشف المرادحلي، ( اخص از مطلق علم است علم،
 ما انسانها غير از علم است بايد گفت ما در عـين          ةدر جواب اين سؤال که چرا اراد      

رو نيازمنـد صـفت      از ايـن   شـويم،    آن دچار ترديـد مـي      ةتصور فعل و تصديق به فايد     
 چون ترديد، انفعال است لـذا       ،دديگري غير از علم هستيم اّما خداوند هيچ ترديدي ندار         

 .)۶۷ ، انوار الملکوتحلي،(خود علم به مصلحت فعل، براي تحقق آن کافي است 
 

 هاي متکلّمان حديث گرا   ديدگاهـ۲ـ۲
ارادة .  بر اساس اين ديدگاه اسناد اراده به خداوند مجازي است نه حقيقي            :ديدگاه اّول 

 امـر بـه انجـام آن فعـل     ،به افعـال بنـدگان   عين ايجاد و احداث فعل و ،خداوند به افعال 
اوائـل  مفيـد،   (داننـد نـه صـفت ذات           خداونـد را صـفت فعـل مـي         ةرو اراد  است، از اين  

 نسبت دادن صفت اراده به خداوند سـمعي اسـت           ، بر پاية اين ديدگاه    .)۱۶ـ۱۵ ،المقاالت
 نه عقلي زيرا اراده يعني قصد کردن يکي از دو ضد که صفت مخلـوق اسـت در حـالي               

 امـر و دسـتور      ، بنـابراين  .)۹ــ ۸ ،النکت االعتقاديـه   مفيد،(که خدا خالق است نه مخلوق       
 پس امر با اراده     . است  بيانگر کراهت  ،طور که نهي   کند همان  خداوند داللت بر اراده مي    

 .هماهنگ است و نهي با کراهت
رفـداران  داند، اّما ط    اين ديدگاه اراده را براي خداوند صفت حقيقي مي         :ديدگاه دّوم 

 :شوند آن به دو گروه تقسيم مي
اراده در اين ديدگاه صـفت ذات اسـت امـا خـود داعـي               . گردد   اراده به علم بر نمي     .الف

 .)۳۸۹ ،۳۷۳ ،۱/۳۶۶سيد مرتضي، (نيست 
 .  اراده صفت حقيقي است اما صفت فعل است نه صفت ذات.ب

 اگر. ذات ولي بي محل   داند اما زائد بر       اين نظريه ارادة خداوند را صفت مستقل مي       
آيد که خداوند متعال هر چيزي را حتي زشتيها وشرور  اراده صفت ذات باشد الزم مي
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محـض و    که خداوند از زشتيها نهي کـرده اسـت و ذات او خيـر              را اراده کند در حالي    
 .)۴۹ ،طوسي(تواند منبع ضد آن که شر است باشد  منبع هر خير است پس نمي

 
 مشيت خداوند  رابطة اراده با ـ۳ـ۲

 معادل و مساوي ارادة خداوند است و گاه         ، اماميه ةمشيت از نظر بيشتر متکلمان شيع     
دانند و براي مردم به معناي اصابت و  مشيت را براي خداوند به معناي ايجاد شيء مي   

کـه    از نظر برخي از آنها، مشيت  خداوند مقتضي وجود شيء است در حـالي               .رسيدن
مشيت نوري است که خداوند اشياء را با آن خلـق       . کند نمياقتضا   وجود مراد را   ،اراده

اراده به يک مرتبـه از مـشيت، و         . استكرده  است ولي مشيت را به خودش خلق        كرده  
 عالمـة مجلـسي در      .به دو مرتبه از علم ذاتي خداوند که عين ذاتش است متاخر اسـت             

شيئه بنفـسها ثـم خلـق االشـياء     خلـق اهللا المـ  «: ذيل روايتي از ابي عبد اهللا کـه فرمودنـد   
 اراده نيست بلکه مشيت يکي از مراتـب و اسـباب   ،منظور از مشيت: گويد  مي »بالمشيئه

 .)۲/۱۸، مراه العقول ،؛ همو۴/۱۴۵ ،بحاراالنوارمجلسي، (وجود است 
 
  ديدگاه متکلمان عقل گراي اماميـ۴ـ۲

اراده . کنند ش را ثابت مي   متکلمان عقل گراي اماميه از راه تعريف ارادة خداوند، وجود         
 و مرّجح فعل است و از آنجاکه فعل خدا در مخلوقات تجلي کرده اسـت پـس           مخصّص

همچنين دستور و امر خداوند به انجام عبـادات نـشان           . بايد خداوند اراده داشته باشد    
بنـابراين دو دليـل بـراي مريـد بـودن           . دهندة خواست و رضايت او از آن عبادتهاست       

 : وجود داردخداوند متعال
. بينيم بعضي اشياء لباس هستي پوشيده و بعضي ديگـر در کـتم عدمنـد                 ما مي  ـ۱

کـه صـفات    از آنجـا . البته هر چيزي براي هستي يافتن نياز به مخصص و مرجح دارد 
 .گيريم که اراده مرجح است  نتيجه مي،تعالي باشند توانند مرجح افعال باري ديگر نمي

 متکلمان مسلمان قدرت را عبارت    ،دانيم  طور که مي   چرا قدرت مرجح نيست؟ همان    
شود که نسبت قدرت حـق تعـالي بـه     از صحت فعل و ترک مي شمارند، پس معلوم مي   

تمام موجودات يکسان است زيرا نقش قدرت فقط در ايجاد فعل است و نـه در تـرجيح         
 باشـد    متوقف بر ترجيح است و تا ترجيح تحقق نداشـته          ،که ايجاد  دادن آن و حال آن    

 . شود فعل ايجاد نمي
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شـود   از سوي ديگر هر موجودي در زمان خاصي و به صورت خاصي يافت مـي              
 فقط در اين زمان خاص و بـه ايـن       ،شود که آيا اين فعل     رو اين سؤال مطرح مي     از اين 

ط زماني و صور ديگري بـراي       يشکل خاص، متعلق قدرت قرار گرفته است و اگر شرا         
گيـرد زيـرا نـسبت        تعلق نخواهد گرفت؟ مسلماً تعلـق مـي         قدرت به آن   ،آن فرض شود  

قدرت به تمام زمانها و تمام مقدورات علي السويه است و گرنـه فعـل در زمـان ديگـر                    
 .)۳۱۴ ،کشف المرادحلي، : نكـ (صحت صدور نداشت 

چرا علم مطلق مرجح نيست؟ براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد توضيحي دربـارة               
علم تابع معلوم است به اين معنـي کـه اگـر معلـومي نباشـد، علمـي                   .علم داشته باشيم  

 ناشي از علم ما به واقعيت انسان اسـت، نـه            ،ناميم مثالً اينکه انسان را ناطق مي     . نيست
 تواند مـرجح باشـد     لذا علم نمي  . اين که ناطق بودن انسان از علم ما نشأت گرفته باشد          

کما قائلند بـه اينکـه علـم خداونـد، متبـوع و             ح. )۲۵۲ ، الهيجي ؛۶۸ ،انوار الملکوت حلي،  (
چـرا کـه   . شـمارند  بعضي از متکلمان و عرفا براي فرار از جبر، علـم خـدا را تـابع مـي      

بنـابراين، علـم خداونـد بـه     .  اسـباب و علـل نيـست   ةمعتقدند علم خدا داخـل در سلـسل    
اسـت  سعادت و شقاوت افراد، علت آنها نيست و منظور آنهـا از تابعيـت علـم، تطـابق                   

 ).۱۸۷ـ۶/۱۸۲ ، اسفار،؛ همو۴۵۱ ،۴۱، شواهدصدرالمتالهين، : كـن(
 خداوند بندگان خود را امر کرده است به انجام بعضي کارها مثالً فرموده است               ـ۲

 ،کنـد  ميداللت   بر خواستن و رضايت داشتن از مأموربه         ،و امر کردن  »  الصلوه ااقيمو«
ي بنـدگان خـود را از انجـام دادن           و نيـز حـق تعـال        اسـت   مريد مأموربـه   ،پس خداوند 

: فرمـوده مـثالً   . کارهاي ديگر نهي فرموده است که نشانة کراهت او از منهي عنه است            
گيريم کـه او اراده دارد و         بنابراين از امر و نهي او نتيجه مي        .»ال يغتب بعضکم بعضا   «

 .)۹۰ ،ني بحري؛۳۱۴ ،کشف المراد حلي، ؛۵۷ ،اللوامع االلهيهفاضل مقداد، (مريد است 
 

  دالئل متکلمان حديث گراـ۵ـ۲
 ثابت شده است که حق تعالي ثواب دهنده و عقاب کننده است، هـدف و غـرض     ـ۱ـ۵ـ  ۲

از ثواب تکريم و بزرگ شمردن مطيع است و غرض از عقاب، توهين و کوچک کـردن                 
دهد پس خـدا مريـد       خواهد و انجام مي    ثواب و عقاب را خدا مي     ،   بنابراين گناهکار است 

 .آنهاست
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 خداوند به ما اراده داده است و ما مختاريم که با ارادة خودمـان کـاري را    ـ۲ـ۵ـ  ۲
را داشته باشـد تـا بتوانـد          کمال بايد آن   ةانجام دهيم يا از آن دوري کنيم و دهند        

 .)۱۱۵ـ۱۱۳ ،طوسي(ببخشد 
 
  منشاء اراده ذات است يا فعلـ۶ـ۲

ا از فعـل، بـه صـفت ذات و صـفت فعـل              شوند ي   صفات از جهت اينکه از ذات انتزاع مي       
 : در مورد مالک صفت ذات و صفت فعل دو ديدگاه وجود دارد.شوند تقسيم مي

شـود،    صفت ذاتي، صفتي است که خداي متعال بـه ضـد آن متـصف نمـي          ـ۱ـ۶ـ۲
مانند حيات و علم و قدرت و صفت فعل، صفتي است که خداوند بـه ضـد          

ايـن   .انتقـام و  هر و لطف، عفو     خشم و رحم، ق   : شود، مانند   آن متصف مي  
آيد که ذات حـق تعـالي عـين           عين ذات نيستند چون الزم مي      ،قبيل صفات 

 .)۲۷ ،اعتقادات صدوق، ؛۱/۱۵۱کليني، (نقيضين و ضدين باشد 
 .اند فعل صفات ذاتي ازلي و ثابتند بر خالف صفات فعل که حادث به حدوثـ۲ـ۶ـ۲

صفات در عـين اينکـه صـفت فعلنـد،          مالک اول خالي از اشکال نيست زيرا بعضي         
رو مـالک    از ايـن  . اتصاف ذات به ضد آن ممکن نيست مانند عدل که ضد آن ظلم است             

شـود کـه صـفت ذات عبارتـست از صـفتي کـه در انتـزاع و                   گونه تصحيح مي   اول اين 
رو عـين ذات و قـديم اسـت          اتصاف ذات حق تعالي بدان، خود ذات کافي باشـد از ايـن            

ت و هر صفتي که در انتزاع و اتصاف ذات به آن وجود غيـر ذات حـق                  مانند علم و قدر   
اعم از اينکـه اتـصاف      . الزم باشد، صفت فعل است چرا که غير حق جز فعل حق نيست            

 متکلمـان عقـل گـرا    .به ضد آن ممکن باشد مانند رحمت و غضب و يا نباشد مانند عدل      
ظاهر .  صفت فعل است   ،را اراده دانند اما از نظر متکلمان حديث گ       اراده را صفت ذات مي    

 ةنقل شده بيانگر اين معناست کـه اراد       ) ع(رواياتي که دربارة ارادة خداوند از اهل بيت         
 .خداوند صفت فعل است نه صفت ذات

 
  حق تعالية مراتب ارادـ۷ـ۲
  مرتبة ذاتـ۱ـ۷ـ۲
 مرتبة فعلـ ۲ـ۷ـ۲

در تعريـف امـور     . اسـت براي تبيين مرتبة اول يادآوري مطلبي به عنـوان مقدمـه الزم             
شوند به موجود از آن جهت       اندکه ملحق مي   گويند امور عامه صفات و کماالتي      عامه مي 
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گيـرد   اي از مراتـب وجـود تعلـق مـي          بعضي از صفات کمال، به مرتبه     . که موجود است  
صفات ديگري هستند   . مانند شيرين بودن و تلخ بودن که صفت بعضي از اجسام است           

جود از آن جهت که وجود است اختصاص دارند نه از آن جهت که که به خود حقيقت و   
 .چه ماهيتي دارند

 ، گمان بعـضي    دوم از صفات است زيرا بنابر      ةاراده نسبت به حق تعالي جزء دست      
. باشـد   پس اراده عين ذات است و صفت ذات مي   ، عين ذات است   ،نوعي علم است و علم    

 معناي لطيفي است که عين ذات اسـت و          گفته شده است که اراده در مقام و مرتبة ذات         
چون واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع جهات است       . باشد مالزم اختيار مي  

 .)۲۸۹، خميني(اين اراده عين علم است . پس خداوند در مرتبة ذات داراي اراده است
) ع(اراده در مقام فعل از صـفات فعـل اسـت کـه مـورد توجـه روايـات اهـل بيـت                        

به ايـن مرتبـه،   . آمده است » ارادتـه فعله « شد و عين فعل است چنانکه در روايات،         با مي
در وقت حدوث   و است اين اراده از مبادي قريبة افعال      .شود ارادة تفصيليه نيز گفته مي    

 .شود افعال، حادث مي
وارد شده که اراده از صفات فعل و حادث به          ) ع(امامان معصوم   آنچه در احاديث    

 ماننـد حـديث منـاظرة امـام     توحيـد،  و کتاب اصول کافي چنانکه در  ـ استحدوث فعل 
 منظور ارادة تفـصيليه اسـت کـه در مقـام      ـ با سليمان مروزي نقل شده است) ع(رضا 

 .)۱۰/۳۳۵ بحار،  مجلسي،؛۴۴۱ ،توحيدصدوق، (فعل است 
 :اند ختهسا ارد واشکال دو گرا به ذاتي بودن ارادة خداوند  حديثةبعضي متکلمان امامي

ـ الف  اگر اراده صفت ذات باشد مستلزم حدوث ذات باريتعـالي اسـت؛ زيـرا اراده     
 .که ذات حق قديم است آيد در حالي حادث است و از حدوث آن، حدوث ذات الزم مي

ـ ب آيد زيرا مـراد از    اگر اراده را صفت ذات بدانيم، قدم عالم و قدم مراد الزم مي 
 ،صـدوق ( انـد   يه را از ظواهر بعضي روايات استفاده کـرده        اين نظر . شود اراده جدا نمي  

 .)۱/۱۵۰، کليني؛ ۴۴۹ـ۴۴۸، توحيد
 
 ارادة الهي از نظر معتزلهـ ۳
  ديدگاه معتزله در تعريف ارادة خداوندـ۱ـ۳

از نظر آنها خداوند در ازل نه اسمي داشت         . اند  معتزله صفات ازلي خداوند را نفي کرده      
 همه حادث و مخلـوق هـستند و تنهـا اينهـا متعلـق مـشيت                 و نه صفتي، امر و نهي خدا      



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- اشعري و معتزلي ،اراده الهي از ديدگاه متكلمان امامي

 
۴۳

ي که خدا در مورد آنها امر و نهي نکرده است متعلق مـشيت خـدا                يد اما چيزها  نخداوند
 .)۷۹ـ۷۸ ،بغدادي(نيستند و مخلوق انسانند 

يکي از نظـر    : توان دو گونه تقسيم کرد      خداوند را مي   ةديدگاه معتزله در مورد اراد    
تقالل اين صفت از صفات ديگر مانند علـم و قـدرت و دوم از لحـاظ                 استقالل و عدم اس   

 معتزلـه بـه دو      ،از لحاظ نخست  . مثبت و منفي بودن نگرش معتزله نسبت به اين صفت         
 يعني علـم بـه مـصلحت        ؛دانند  گروهي که اراده را نوعي علم مي       .شوند گروه تقسيم مي  

توان  از لحاظ دوم مي. عل خواندند اما گروه ديگر اراده را مستقل از علم و مرّجح ف،فعل
گفت گروهي از طرفداران اين فرقه ديد مثبتي نسبت به ارادة خداونـد داشـتند در عـين                  

را علـم و بعـضي آن را حـال     دانستند به اين معنا که بعضي آن را مستقل نمي   اينکه آن 
مريد بـودن   يعني  دادند    گروه ديگر معناي سلبي به اراده مي       .)۷۳ ،تفتازاني(دانستند   مي

 . خداوند به معناي مغلوب نبودن اوست
 

 دانند؟ مي» حادث نه در محل« چرا معتزله اراده را ـ۲ـ۳
 ،شـرح قاضـي عبـدالجبار،     (داننـد     بصره ارادة خداوند را حادث نه در محل مـي          ةمعتزل
و اين به معني زيادت اين صفت بـر ذات حـق تعـالي اسـت و زايـد        ) ۲۲۹،  بغدادي ؛۴۴۰

 را انکـار   توان آن   معناي اثبات وجود آن براي ذات است پس چگونه مي          بودن صفت به  
بـه عقيـدة آنهـا اراده       و   قدماي معتزله قائل بـه ارادات حـادث در خداونـد هـستند               .كرد

 .کند حادث مراد را واجب مي
آيـد   اگر اراده قديم باشد، بايد به تمام مرادها تعلّق گيرد که اجتماع ضدين الزم مي              

خواهد و عمرو سکون را و خدا هر دو را بايد اراده کـرده               زيد حرکت را مي   مانند اينکه   
 خداونـد   ة اگـر اراد   ، از طـرف ديگـر     .)۲۰۱،  بغدادي ؛۲۴۹ـ۲۴۸،   نهايه شهرستاني،(باشد  

 اراده در معـرض تغييـر قـرار         ، است قديم باشد از آنجا که متعلق اراده، حادث و متغير         
قاضـي  (باطـل اسـت     ،  ايـن شود کـه     ييرات مي گيرد و در نتيجه ذات خداوند محل تغ        مي

 .)۴۴۸، عبدالجبار، شرح
 
  داليل نقلي حدوث ارادهـ۳ـ۳

االرض  و لو شاء رّبک آلمـن مـن فـي   «کنند مثل  در بخش داليل نقلي به آياتي استناد مي   
کنـد کـه اگـر        داللت بر حـدوث اراده مـي       ، اين آيه به اين دليل     .)۹۹/يونس(» کلّهم جميعاً 
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آوردنـد و چـون اراده نکـرده، ايمـان       کرده بود ايمان بياورنـد ايمـان مـي   خداوند اراده 
 حدوث اراده و مقدور بودن آن است، و صحت فعل و ترک نيز              ةاند و اين نشان     نياورده

 همانگونـه کـه     ،»اگـر بخواهـد   «تـوان گفـت      اگر اراده، قديم باشد نمـي     . ستبراي او روا  
 .»دانست از ازل مي«يا اينکه » اگر دانسته بود«توان گفت  نمي

 زيــرا اگــر بــه خــدا و يــا بــه ذات ديگــر قــائم باشــد  چــرا اراده در محــل نيــست؟
. آورد از قبيل محل حوادث شدن حق تعالي و نيازمنـد بـودن او               ي به بار مي   يمحذورها
يعنـي قـائم بـه خـود     (يم اراده در محـل نيـست   يگو به ضرورت عقل مي: گويد  کعبي مي 

از سـوي ديگـر قـديم    . ه عقول مجرد قائم بـه خـود قائلنـد    که فالسفه ب    طور همان) است
البته معتزله از يـک شـبهه       . بودن ارادة خداوند با اختيار انسان در افعالش منافات دارد         

آيد زيرا هر اراده اي به        غافل نماندند و آن اينکه اگر اراده حادث باشد تسلسل الزم مي           
آيـد زيـرا اراده بـه          الزم باطل، پيش نمي    گويد چنين   کعبي مي . اراده اي ديگر ، نياز دارد     

 ).۲۴۶ـ۲۴۵ ،اصفهاني( ديگر ةخودش حادث است نه به اراد
 

  نظرية حالـ۴ـ۳
 فرزند ابـو علـي    ) ق. ه۳۲۱ـ۲۴۷(اين نظريه در تاريخ ملل و نحل با نام ابوهاشم جّبائي            

تعالي بـا صـفات    نظرية حال به تبيين نحوة رابطة ذات باري       . جّبائي پيوند خورده است   
در واقع قول به حال، يک راه حل ميانه براي مسئلة رابطة صفات بـا ذات                . پردازد  او مي 
آنها براي حفظ وحـدت ذات قائـل بـه عينيـت            . کنند  معتزله صفات ازلي را نفي مي     . است

 .از نظر آنان علم و قدرت و حيات خداوند، خود ذات هستند. ذات با صفات شدند
 شد و آن اينکه اگر اين صفات عين ذات هستند پس فرق علم و               اين جا مشکلي پيدا   

چيست؟ آيا اين مفاهيم متعدد تمايزي بـا هـم دارنـد يـا خيـر؟ اگـر                  ... قدرت و حيات و     
ندارند پس تعدد و تکثّر آنها بي معناست و اگر تعدد دارند چگونه تمـام آنهـا عـين ذات              

 معتزله ارائه شد از جمله اينکـه        هاي گوناگوني براي اين مشکل از سوي        هستند؟ توجيه 
 مشکل تا زمان معّمر بـن عيـاد بـاقي       اين. ضد اين صفات اختالف دارند نه خود صفات       

 معاني، ذهن معتزله را متوجه اين مسئله ساخت کـه اخـتالف             ة نظري ةمعّمر با ارائ  . ماند
 .صفات به دليل اختالف معاني آنهاست

اقتضاء لهي عالم و حي و قدير بودن او را       اما ابو علي جّبائي عقيده داشت که ذات ا        
توجيه ابـو علـي مـشکل را حـل         . نه اينکه صفت يا حال زايد بر ذات داشته باشد         کند    مي

 . اعتبارات عقلي باشند معناي آنها بايد اختالف داشته باشد،نکرد چون حتي اگر صفات
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  نظرية توجيهي ابوهاشمـ۵ـ۳
دانـست رد کـرد زيـرا کـه ذات و      فات مـي ابوهاشم نظرية پدرش را که ذات را علت صـ    

به عبارت ديگر اگر ذات علت صفات باشد        . تعالي در شناخت تالزم ندارند     صفات باري 
کـه چنـين    شناسـد صـفات را نيـز بـشناسد در حـالي             آيد که هر که ذات را مي        الزم مي 
ذات اين صفات در عين اينکه با       . گردند  به عالوه اين صفات عقلي به ذات بر نمي        . نيست

 .کند شوند اما عقل براي آنها وجه اشتراک و وجه اختالف درک مي درک مي
رو ابوهاشم عقيده داشت که صفات خداوند به صورت احـوال اسـت يعنـي                از اين 

 حـال، صـفت     .را حال ناميد    صفتي معلوم دارد که آن     ،عالوه بر اينکه ذات موجود است     
ني اشياء ارتبـاط دارد نـه وجـود؛         موجود است اما خودش وجود ندارد بلکه حال به مع         

 نـه موجـود    بنـابراين گـردد  زيرا احوال به عالم ذهن و اعتبارات و تـصورات آن برمـي      
که احوال بـه عـالم     وجود و عدم به عالم عين مربوط است در حالي. است و نه معدوم     
احـوال وجـود ندارنـد بلکـه ثبـوت دارنـد و بـدين طريـق ابوهاشـم                   . ذهن ارتباط دارند  

در عـين حـال صـحت صـفات را نيـز تـأمين کنـد          و  واهد وحدت ذات را حفظ کند       خ  مي
 ، توضـيح المـراد    ، حـسيني تهرانـي    ؛۱۱۲،  ايضاح المرادفي شـرح کـشف المـراد       رباني،  (

 .)۳۱ـ۳۰
 
  شيئيت معدومـ۶ـ۳

 قائـل  اي واسـطه ، بـه آنها ميـان ثبـوت و نفـي   . دانند معتزله وجود را اخص از ثبوت مي  
حـال ثبـوت دارد نـه       . اي قائلند که حال نـام دارد        جود و عدم واسطه   اما ميان و  . نيستند
. پس نه موجود است و نه معدوم. ين احوال، صفت داراي ذات نيستتبه نظر مثب. وجود

شود؛ طور مستقل شناخته يا از آن خبر داده مي        ه  ذات و شيء عبارتست از چيزي که ب       
 .)۸۶ ،تلخيص المحصلي، طوس( شود که صفت به وسيلة غير شناخته مي در حالي

 ميـان   ةواسـط » احوال«زيرا  » حاالت«بندند نه     جمع مي » احوال«حال را به صورت     
 . بيانگر حالتهاي رواني است» حاالت«موجود و معدوم است ولي 

چهارگانه يعني عالميت و قادريت و حييـت        » احوال«شود ابوهاشم قائل به       گفته مي 
. دانست که عبارت از الوهيت بـود        الت پنجمي مي  وي آنها را معلول ح    . و موجوديت بود  

 .)۱۸۱ ،جرجاني(تمام احوال قديم هستند 
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  اثبات ارادة خداوندـ۷ـ۳
 دو ديـدگاه وجـود      ، خداوند ةدر ميان متکلمان معتزلي در مورد ثبوت يا عدم ثبوت اراد          

 الي بغداد طرفدار ديدگاه سلبي بودند در حـ        ةشود معتزل   گفته مي .  ايجابي و سلبي   :دارد
 ،بغـدادي (کردنـد     را براي خداوند اثبات مي    » حادث نه در محل    «ة اراد ،هکه معتزلة بصر  

۲۰۱(. 
کننـد کـه هرگـاه علـم          نه استدالل مي   گو  خداوند براي عقيدة خود اين     ةمنکرين اراد 

 بايد قصد و عزم داشته باشد تا آن فعل تحقق يابد            ،فاعل براي ترجيح فعل کافي نباشد     
صورت از   لم احاطي به حاضر و غائب داشت قدرت هم دارد، در اين            ع ،اما هرگاه فاعل  

نيـاز   علم خداوند فعلي است و به غيب هم احاطه دارد لذا از اراده بي . نياز است   اراده بي 
 . است

: کنند گونه استدالل مي  اين،مثبتين اراده خداوند براي مغايرت اراده با علم و قدرت      
شود به اين معنا که ممکن است خداونـد چيـزي             نميگاه خواست خدا با مقدور او جمع        

اي   در مورد علم نيـز چنـين رابطـه        . شود و يا برعکس     را بخواهد که متعلق قدرتش نمي     
اي خاص تحقق     کنند که به گونه     براي اثبات اراده به افعال خداوند نگاه مي       . برقرار است 

قاضي عبدالجبار، ( است تواند بدون مرجح باشد و مرجح آن فقط اراده پيدا کرده و نمي
 .)۴۳۵، شرح

کـه   شـود در حـالي      آيد که چرا ارادة خداوند نفـي مـي          در اينجا اين سؤال پيش مي     
منظور از نفي   : دهند؟ پاسخ اين است که      آيات و روايات زيادي اراده را به او نسبت مي         

ن سـه جايگـاه بـراي       ااراده، نفي آن به صورت صفت حقيقي است در عين حـال منکـر             
اند، يکي در تکوين که خود فعل است و دومي در افعال بندگان که بـه      ة خدواند قائل  اراد

که گردد  برميي  يايشان امر فرموده است که واجبات را انجام دهند و سومي به خبرها            
بـه عقيـدة بعـضي متکلمـان        .  ماننـد قيامـت و حـاالت آن        ،دهـد   خداوند دربارة آينده مي   

کنـد و اراده در ايـن مـورد بـه      ميداللت ردن مخبر عنه معتزلي خبر از آينده بر اراده ک 
 .معناي علم ازلي خداوند به متعلق خبر است

 
  منشاء اراده ذات يا فعلـ۸ـ۳

دانند به اين دليل که اگـر اراده          برخي از متکلمان معتزلي ارادة خداوند را صفت فعل مي         
از  گذشته. ه باطل استگيرد از جمله به زشتيها ک      صفت ذات باشد به همه چيز تعلّق مي       
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آيد   شود و تعدد قدما الزم مي        اگر اين صفت، ذاتي خداوند باشد مانند ذات قديم مي          ،اين
 .  حادث است، صفت فعل است و به حدوث فعل،پس اراده. که شرک است و باطل

داننــد،  تعــالي مــي کــه اراده را صــفت ذات بــاري» نّجاريــه«معتزلــه در رّد عقيــدة 
شـود     تحقـق آنهـا واجـب مـي        ،اده ذاتي باشد و به زشتيها تعلق بگيـرد        اگر ار : گويند  مي

 از تعلـق اراده بـه تمـام مـرادات،       ،از سوي ديگر  . آيد  وگرنه عجز و ضعف خدا الزم مي      
آيد کـه ارادة      آيد که با حدوث عالم سازگار نيست و همچنين الزم مي            قدم عالم الزم مي   

کـه وجـود ضـدين محـال         د در حالي  خدا به ضدين تعلق گيرد و وجود آنها واجب شو         
 بنـابراين آنچـه واقـع       ،داند اجتماع ضدين محـال اسـت        اگر گفته شود که خدا مي     . است
 در  ؛ تحقق يکـي از دو ضـد را دارد         ةصورت که خدا اراد    شود، مراد خداست به اين      مي

ذاتي باشد بايد هر کدام از آنها مراد باشد که اين هـم محـال               ه  اگر اراد  گويند  جواب مي 
 .)۴۴۷ـ۴۳۹، شرحقاضي عبدالجبار، (است 
 

  الهي از نظر اشاعرهةارادـ ۴

و  علم، قدرت، حيات، اراده، سـمع، بـصر  (گانه   اراده يکي از صفات هفت،از نظر اشاعره 
 اما در مورد تعريف آن، دو ديـدگاه         .)۷۹،۹۴ ،جويني(و ازلي و زائد بر ذات است        ) کالم

 :وجود دارد

در عين حـال اراده     . شمارد  فت مستقل و غير از علم مي      اراده را ص   ديدگاه نخست، 
از بعضي جهات مطابق علم خداوند است، يکي از جهت قديم بـودن و ديگـري از جهـت               

 کارهـا اعـم از      ةزيادت آن بر ذات و سومي از جهت شمول و احاطه به اين معنا که هم               
 ر غيـر ايـن     د ،خير و شر بودن يا طاعت و معصيت بودن بايد مطـابق علـم خـدا باشـد                 

گيرد بدون  شود، ارادة او نيز به همه چيز و همه کارها تعلق مي صورت علم او جهل مي
اگـر کارهـا بـا ارادة خـدا نباشـد           . و شر بندگان باشد     مسئول اعمال بد   ،که خداوند  اين

از آنجا که همـه چيـز در قبـضة قـدرت            . )۶۹ ،ابن فورک (آيد    غفلت و عجز خدا الزم مي     
 اراده و مـشيت و      ،در اين ديـدگاه   .  او همه جا نافذ است     ةت پس اراد  خدا و مالکيت اوس   

اند و همچنين اراده کردن چيـزي همـان کراهـت عـدم               اختيار، مترادف و مخصّص فعل    
 از سوي ديگر ميان اراده و امر، و ميان کراهـت و نهـي در ايـن                  .)۲۵۹،  بغدادي(آنست  

را  ها که امر و دستور خـدا        فرقهديدگاه تالزم و اتحاد نيست بنابراين بر خالف بعضي          
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گويند اينکه خـدا بـه چيـزي امـر کنـد و حـصول و              اشاعره مي  ،دانند  بيانگر ارادة او مي   
المثل اگر خدا کافر را امر به ايمان          في. را نخواهد و اراده نکند بال اشکال است        تحقق آن 

 خدا با امر کردن    بدين معنا نيست که    ،کند با علم به اينکه ايمان نخواهد آورد         آوردن مي 
ايمان آوردن او را اراده کرده است، بلکه بر عکس مراد خـدا همـان معـصيت کـردن و                    

 .) جاهمان(کفر ورزيدن است 
گردد زيـرا اگـر امـر خـدا ارادة            دليل اين عقيده به شناخت آنها از ارادة خدا بر مي          

ايـن  . آيد  زم مي  ناتواني و سهو و نقص خدا ال       .فعلي او باشد و در خارج تحقق پيدا نکند        
اشاعره بـا   .نتيجه بر پاية همان تعريف اراده استوار است يعني عدم سهو و غفلت مريد             

خواهند بعضي از عقايد را که از نظر آنها نادرست است رد کننـد، از قبيـل                   اين بيان مي  
قديم بودن مشيت و حادث بودن اراده و اينکه اراده خدا در فعلش همان دستور و امـر                  

 .)۷۳ـ۵۴، تفتازاني: نكـ (او است 
 چـرا اشـاعره امـر و اراده را متحـد يـا الزم و ملـزوم يکـديگر                    در اين باره كه   اما  

 بايـد   ،دانند  دهندة اراده مي   که اماميه و معتزله امر را بيانگر و نشان         دانند، در حالي    نمي
ل به کالم   آنان قائ . گردد   به تلقي آنها از صفت تکلم خدا بر مي         ،يم که عقيدة اشاعره   يبگو

 ،فاضل مقـداد  (نفسي بودند و منشأ امر و نهي خداوند، همان کالم نفسي است نه اراده               
 .)۳۳۸ ،۳۱۴ ، حلّي؛۵۷

 ، الزم و متحـد بـا اراده باشـد         ،اگر امر . رسيم  حال به رابطة اراده با امر و طلب مي        
 داللـت   در حاليکه امر امتحـاني و ماننـد آن بـر طلـب            ،  بايد امر امتحاني نيز چنين باشد     

امـر، الزم   . کند  ي بر اراده و کراهت داللت نمي      يکند نه بر اراده، لذا امر و نهي به تنها           مي
اراده نيست بلکه ميان امر و علم به حصول آن تالزم است و اراده به ايـن علـم متعلـق                     

 آن علم متعلق اراده نخواهد بود زيرا اراده         ، اما اگر علم به ضد آن تعلق بگيرد        ،گيرد  مي
 خالف علم خدا باشد اين به معنـاي         ،ص مقدورات متجدد است و اگر متعلق اراده       مخص

شـود    تعطيل کردن وصف اراده است پس اگر امر کننده بداند که به مأمور به عمل نمي               
را اراده کنـد زيـرا متعلـق نـدارد            محال اسـت کـه آن      ،کند  و تخصيص و تجدد پيدا نمي     

 .)۱۰۸ ،اصفهاني(
 متأخر مانند فخر رازي و غزّالي است کـه شـيوة اسـتدالل              ديدگاه دوم، از اشاعرة   

در . عقلي را در کالم اشعري رواج دادند و در تعريف ارادة خداوند راه حکمـا را رفتنـد                 
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ارادة خداوند عبارتست از علم خداوند بـه        . گردد   ارادة خداوند به علم بر مي      ،اين ديدگاه 
ن نظام خير از او، نظـامي کـه بـا           ذات خود و به نظام خير موجود در هر شيء و فيضا           

 تمـايز   ،بر پاية اين تعريف   . ذات خدا سازگار و هماهنگ و مورد رضايت خدا نيز هست          
مريد، علم به صدور فعل غير منافي با خـود دارد  . گردد مريد از غير مريد به علم بر مي      

مت فعل با   و غير مريد علم ندارد مانند قواي طبيعي، و فرق ديگر به ماليمت يا عدم مالي               
المباحـث  فخر رازي،   (فعل غير ارادي با فاعل ماليم و سازگار نيست          . گردد  فاعل بر مي  
 .)۱۶۷ـ۱۶۵ ، غزالي؛۴۹۱ـ۲/۴۹۰ ،المشرقيه

 
 دانند؟  چرا اشاعره اراده را قديم و زائد بر ذات ميـ۱ـ۴

شوند کـه    در وجوب ذاتي با ذات شريک مي،از نظر اشاعره اگر صفات عين ذات باشند      
گويند تعّدد ذوات قديم محال است نه تعـّدد           آنان در توضيح عقيدة خود مي     . اطل است ب

شـوند بنـابراين      اند و به وسيلة واجب، واجب مـي         ذات و صفات؛ زيرا صفات ذاتاً ممکن      
 در نتيجه هر قديمي  ،صفات خدا قديم، ممکن و قائم به ذات خدايند و از ذات جدا نيستند             

يم خدا با صفات خـود، قـديم        يد اما اله نيستند بلکه بايد بگو      صفات خدا قديمن  . اله نيست 
 ).۴۷ ،تفتازاني(است 

 
  وجود ارادهـ۲ـ۴

دانند براي اثبـات آن       اشاعره که اراده را صفت مستقل از علم و قديم و زائد بر ذات مي              
 حق تعالي مقتضي تخصيص فعـل بـه         ة به عقيدة آنها اراد    .همان راه ديگران را پيمودند    

 .شـود   البته اراده بدون علـت و سـبب صـادر مـي           . گردد     در وقت خاص مي    وجه خاص 
شود يعني اراده نياز به  اراده چون از اوصاف الوهيت است با اختيار خداوند صادر مي

 .ارادة ديگر ندارد تا تسلسل محال پيدا شود
 خداونـد در  ةن ديگر در اثبـات مـرجح بـودن اراد       اتفاوت استدالل اشاعره با متکلم    

 است که مرجح بودن اراده را به جهت علم خدا به منفعت و مصلحت نهفته در فعـل                   اين
دانند زيرا منکر وجود غرض در فعل خدايند چون غرض داشتن را نـشانة نقـص و          نمي

 ؛۶۹ ،ابـن فـورک   (انـد     روست که اراده را مستقل از علم دانـسته         دانند، از اين    ضعف مي 
 .)۳/۸۰ ،المطالب العاليهفخر رازي، 
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  اراده صفت ذات است يا فعلـ۳ـ۴
 ارادة .)۲۶۰ ،بغـدادي (داننـد   اشاعره ارادة خداوند را صفت ذات، قديم و قايم به ذات مي   

طـور کـه     گيرد اعم از طاعت و معصيت و خير و شرّ، همان            خدا به هر مرادي تعلق مي     
 مجبـور   از آنجا که اشاعره انسان را در افعال خود        . گيرد  علم خدا به همه چيز تعلق مي      

دانند، بايد ارادة خداوند را صفت ذات بدانند تا وجهي براي تعلـق آن بـه همـه چيـز                      مي
 .وجود داشته باشد

 
 ـ نتيجه۵

 الهـي   ةدر پايان به بررسي وجوه اشتراک و افتراق سـه مـذهب کالمـي در مـورد اراد                 
 :پردازيم مي

ـ الف سته و بـه   الهي را  صـفت ذات دانـ  ةنظران سه مذهب، اراد بعضي از صاحب  
گراي شيعه مثل ابواسـحاق نـوبختي، اراده          مثالً از نظر متکلمان عقل    . گردانند  علم بر مي  

از نظر بعضي از معتزلـه      . همان داعي است و داعي يعني علم به مصلحت نهفته در فعل           
 متـأخر   ةاز نظر اشـاعر   . هم اراده همان داعي است يعني علم به مصلحت و منفعت فعل           

 الهـي يعنـي     ةگوينـد اراد    گردد و مـي      الهي به علم بر مي     ةغزالي، اراد مانند فخر رازي و     
 .علم خدا به نظام خير که مورد رضايت اوست

ـ ب . داننـد  نظران اماميه و معتزله، صفت اراده را صفت فعل مـي   بعضي از صاحب 
 خداونـد صـفتي     ةگـراي شـيعه مثـل شـيخ مفيـد، اراد            از نظر بعضي از متکلمان حـديث      

 و از  اسـت  صفت فعل، و بنابراينداوند بوده و عين ايجاد و احداث فعل      مجازي براي خ  
 صفت حقيقي خـدا و عـين فعـل اوسـت و از              ،نظر برخي ديگر مانند شيخ طوسي، اراده      

 .دانند  خداوند را صفت فعل ميةطرفي برخي از متکلمان معتزلي اراد
ـ ج  از اماميـه آن را  دانند و برخـي   الهي را حادث در ذات نمية بصره، ارادلة معتز 

دانند و به تبع حدوث فعل، اراده هم حادث خواهـد بـود ولـي نـه در ذات                     صفت فعل مي  
 .خداوند
 الهـي صـفتي سـلبي اسـت و بـه معنـي مغلـوب                ة اراد ،از نظر بعضي از معتزله     -د

 که از نظر اماميـه و اشـاعره ايـن          در حالي . باشد  نبودن و مجبور و مکره نبودن او مي       
که از نظـر     دانند در حالي    ماي معتزله اراده را حادث در ذات خداوند مي        قد. گونه نيست 
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 الهـي حـال اسـت و نـه     ةاز نظـر ابوهاشـم جبـائي، اراد   . نيـست  چنين اماميه و اشاعره  
 که اماميه و اشاعره به هـيچ       موجود است و نه معدوم و ثبوت دارد، نه وجود در حالي           

 .وجه حال را قبول ندارند
ـ ه  الهي صفتي ازلي و قديم اسـت و ايـن بـا نظـر معتزلـه و      ة اراداشاعره  از نظر 

طـور   همين. سازد  دانند، نمي   برخي از اماميه که اراده را صفت فعل و فعل را حادث مي            
که از نظـر برخـي از       دانند در حالي    اشاعره اين صفت را زائد بر ذات و قائم به ذات مي           

ه صفت فعل است و از نظر بعـضي از          اماميه و معتزله اين صفت قائم به ذات نيست بلک         
اشاعره امر و اراده را متحد يا متالزم  .  اين صفت عين ذات است، نه قائم به ذات         ،اماميه
. داننـد   اراده مـي   ةکه اماميه و معتزلـه امـر را بيـانگر و نـشان دهنـد               دانند در حالي    نمي

لهي را به علم خدا      ا ة اراد ، مثل فالسفه اسالمي   ، متأخر مانند فخر رازي و غزالي      ةاشاعر
 نظـامي کـه مـورد       ،گردانند  به ذات خود و به نظام خير و فيضان نظام خير از او بر مي              

 نظـر فالسـفه را قبـول        ،اما متکلمان متقدم اماميه و اشـاعره و معتزلـه         . رضايت اوست 
 اشـاعره   .هر چند بعضي از متکلمان متأخر اماميه نظر فالسـفه را قبـول دارنـد              . ندارند

 ة و وجود غرض در فعل خدا هستند ولـي بعـضي از اماميـه و معتزلـه اراد                  منکر داعي 
 .دانند الهي را همان داعي مي
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