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  چكيده
سـنت در سـده معاصـر گرای اهـل  ترين مفّسران اصالح بدون ترديد محّمد عبده يكى از برجسته

های انديشه اصالحى عبده، در آثـار  ترين شاخصه عنوان مهم نوگرايى و خردگرايى به. آيد شمار مى به

گرايانه و روش عقلـى تجربـى بـه تبيـين مسـائل كالمـى،  او با تمايالت علم. وی ظهور و بروز دارد

های عبده  حتوای آثار و انديشهاين پژوهش بر مبنای بررسى و تحليل م. پردازد اجتماعى و تربيتى مى

هـای  توان او را نومعتزلى دانست يا خير؟ بر اساس يافته در صدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا مى

پژوهش، اگرچه وی همانند متفكران اشاعره به كارآمدی عقل نظری در شناخت و تبيين معارف دين 

رو حسن و قـبح را  از اين. انديشد ن معتزله مىباور دارد؛ اّما پيرامون كاركرد عقل عملى مانند متكلما

،  افزون بر اين، در طرح مباحث مرتبط با عدل مانند اختيـار انسـان، وجـوب علـى. داند عقلى مى اّهللاٰ

بنابراين بـرخالف . عقيده است تكليف ما اليطاق، وعده و وعيد، شرور، هدايت و ضاللت با معتزله هم

  .استادعای برخى پژوهشگران، وی نومعتزلى 
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  ـ مقدمه1

ويـژه  با مطالعه تاريخ جريان روشنفكری در سدۀ معاصر در كشورهای اسالمى و به

ايـن جريـان . شويم های دينى مواجه مى گرايانه در فهم آموزه در مصر با جريان اصالح

  هـای جديـدی پديـدار شـد كـه نتيجـه تغييـر بافـت سـشدر حقيقت در پاسخ به پر

و موقعيت سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه مسلمانان در تأثيرپذيری از تمدن غرب 

  .بود

بينـى  های جديد، نخست سازگاری جهان ترين موضوع در پاسخ به پرسش شاخص

بنـای های علم جديد، سپس ايجاد نظام مناسب سياسى و اجتماعى بـر م قرآن با يافته

. های قرآن به منظور رهايى از حاكميت طوالنى غرب بـر جوامـع اسـالمى بـود آموزه

گيری نهضـت فراگيـر اصـالح اجتمـاعى در مصـر از سـوی  اولين گام مؤثر در شكل

اين نهضت افـزون بـر . الدين اسدآبادی و شاگردش محّمد عبده، برداشته شد سيدجمال

حاكمان ستمگر با شـعار بازگشـت بـه قـرآن و مبارزه با استعمار و ايستادگى در برابر 

آورد تفسـيری تفكـر  ره. ای بـه جامعـه اسـالمى بخشـيد احيای تفكر دينى جان تـازه

  . در تفسير شد» اجتماعى ـ عقلى«اصالحى منجر به ايجاد گرايش

عقل در باور عبده، ابزاری كارآمـد و قابـل اعتمـاد بـرای فهـم آموزهـای قرآنـى 

ای اسـت كـه  انـدازه گيری وی از عقل در تفسيرالمنار به بهره فراوانى. شود محسوب مى

اهتمام عبده به جايگاه عقل در تفسير بـه . توان جوالنگاه عقل معرفى كرد اين اثر را مى

حّدی است كه برخى معتقدند، ديگر مفّسران خردگرای اهل سنت، عبده را امام خويش 

در باور عبده عقل دو نقش عمـده ) 287 ،1ج : 1407رومى،. (اند در اين زمينه شناخته

تـوان بـه بخـش  به كمك عقـل مـى. 1: كند های دينى ايفا مى در احيا و اصالح انديشه

تفسـير . 2وسـيله آن تفسـير كـرد؛  بزرگى از معارف دين دست يافت و متون دين را به
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عقالنى دين، زمينه حضور و جاودانگى ديـن را در جامعـه و مـتن زنـدگى مسـلمانان 

  )27 ،1ج : 1414رشيدرضا،. (آورد مىفراهم 

هـای عقلـى در آثـار عبـده سـبب بـروز  بسامد فراوان مبـانى، روش و اسـتدالل

كـه برخـى عبـده را فيلسـوف و  چنـان. های گوناگون در اين زمينه شده اسـت قرائت

هـای دور از ذهـن  ای او را به افـراط در تأويـل كنند؛ عده متكلمى زبردست معرفى مى

استخراج . دانند گرای پايبند به عقالنيت مى گروهى نيز وی را تنها اصالح كنند؛ متهم مى

تواند ما را در ارائه قرائـت صـحيح يـاری  دقيق روش عبده در تبيين مسائل كالمى مى

های مـورد اسـتفاده  بر اين اساس، در اين پژوهش برآنيم تا پس از طرح روش. رساند

ی عقـل نـزد متفكـران اسـالمى و تفـاوت متكلمان در تبيين مسائل كالمى، كاركردها

نگرش اشاعره با معتزله و اماميه در كارآمدی عقل عملى، روش عبده را در اين مسائل 

همچنين با استخراج شواهدی از سخنان عبده در تأييد كارآمـدی عقـل . آشكار سازيم

يـا  البتـه اثبـات. عملى، مدعای نومعتزلى بودن وی در مسائل عدل الهى را اثبات كنيم

طلبد و در اين  نفى انديشه نواعتزالى عبده در ديگر مسائل علم كالم، پژوهشى مجزا مى

  .گنجد مجال نمى

  

  های كالمى شناسى پژوهش ـ روش2
های تطبيق عام تئوری به هريك از فنون ويژه علمـى،  بررسى و تحليل نقّادانه شيوه

ــاخه ــه ش ــه  وظيف ــم اســت ك ــده » شناســى روش«ای از فلســفه عل ــىخوان ــود م . ش

شناسى آن است كه روش علوم  نكته بسيار مهم در روش) 162-161: 1376سروش،(

با توجه به موضوعات، غايات، منابع و ابزارهای معرفتى آنها قابل بررسى و تشـخيص 

در اين ميان، علم كالم با توجه به موضـوع، اهـداف و منـابع معرفتـى آن روش . است

گيری  های صوری استدالل بهره ماده از همه روش ای دارد از نظر منطِق صورت و ويژه
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آنجا كه متكلم در پى تحصيل معرفت تفصيلى و يقينى در عقايد دينى اسـت از . كند مى

گيرد و آنجا كه در مقـام ارشـاد ديگـران اسـت از روش  روش قياس و برهان بهره مى

كـار  را بـه كند و در مقام الزام خصم، روش جـدال احسـن برهان يا خطابه استفاده مى

هـای منطقـى  گويى به شبهات نيز همـه روش در دفاع از عقايد دينى و پاسخ. گيرد مى

  )17: 1390گلپايگانى، ربّانى. (برای او سودمند خواهد بود

بر اين اساس، متكلمان با هدف دفاع از آموزهای دينى، در برخورد با شبهات و بـه 

هـای گونـاگون و  ط باشـد، روشكه مسئله مورد نظر به چـه علمـى مربـو تناسب اين

گيرند؛ زيرا روش حل هر مسئله، با ماهيـت  كار مى متناسب با موضوع پيش آمده را به

آن متناسب است و حل هر مسئله با هر روشى ممكن نيست؛ يعنى روش تحقيق در هر 

تواند به مسائل عقلـى، تجربـى،  بنابراين علم كالم مى. مسئله، تابع سنخ آن مسئله است

ای، متناسـب بـا مضـمون آن  و شهودی بپردازد و متكلمان برای دفاع از هر گزاره نقلى

رو، يكـى از نيازهـای هـر مـتكلم، آگـاهى از  از ايـن. بايد روش خاصى را برگزيننـد

  ) 91: 1375فنايى،. (برند كار مى شناسى علومى است كه چهار روش را به روش

صـورت  بـه«علم كالم معتقدند كه برخى از محققان با در نظر گرفتن روش و منابع 

توان گفت كه روش علم كـالم، روش عقلـى ـ نقلـى اسـت و در  خالصه و اجمالى مى

مورد شيوه استنباط بايد گفت كه اساسًا استنباط كار عقل است؛ اّما منابع استنباط، عقل 

. كنـد و نقل است و متكلم از بديهيات عقلى، آيات قرآن و روايات معتبـر اسـتفاده مـى

تواند به اصول عقلى يا  دفاع نيز كار عقل است؛ اّما متكلم با توجه به عقايد مخاطب مى

  )24: 1394برنجكار،. (»نقل و يا هر دو استناد كند

های متداول ميان عالمان و متفكران اسالمى در مسـائل و مباحـث اعتقـادی  روش

روش عقلــى . 3روش عقلــى فلســفى؛ . 2روش نقلــى و ظــاهرگرايى؛ . 1: عبارتنـد از

از آنجـا كـه ) 19-18: 1390گلپايگـانى، ربّـانى. (روش عقلى تفكيكى. 4غيرفلسفى؛ 
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های كالمى عبده است و او در اين آثـار خـود ماننـد  پژوهش حاضر متمركز بر ديدگاه

گيـری از روش عقلـى غيرفلسـفى بـه تحليـل  تفسيرالمنار و رسالةالتوحيد تنها با بهره

رورت دارد پيش از ارزيابى روش وی به مقـدماتى در مسائل كالمى پرداخته است، ض

  . اين زمينه اشاره شود

  

  ـ روش عقلى غيرفلسفى2ـ1

گيـری از عقـل را  های تبيين معارف دينى كه در مواردی تفـريط در بهـره از روش

بر پايه اين روش، تفكر عقلـى دارای «. داشته است، روش عقلى غيرفلسفى است درپى

شناختى و دينى است، ولى پيش از شـروع بـه بحـث دربـاره  تاعتبار و استقالل معرف

هـای فلسـفى  ای كـه در كتـاب گونـه مسائل اعتقادی به بررسى مسائل رايج فلسفى به

پردازد و در مسائل كالمى نيز نسبت به آراء فالسفه اهتمـام خاصـى  متداول است، نمى

ند، ولى در نهايت، عقـل گير غالب متكلمان اشاعره از عقل بهره مى) 18: همان. (»ندارد

در مقابل، بيشتر متكلمان معتزله و اماميه روش عقلى و . كنند را تابع شريعت معرفى مى

های منطقى و عقلى به اثبـات باورهـای  در اين روش با استدالل. اند فلسفى را برگزيده

  ) 101: 1385علوی،. (پردازند دينى، مانند اثبات وجود خدا، مى

گيری مناسب از آيات و روايات در تبيين و  لى غيرفلسفى بهرهاز امتيازات روش عق

يابى به نتـايجى اسـتوار  تفكر عقلى در آيات و روايات دست. بررسى عقايد دينى است

هـای  با وجود امتيازات روش عقلى غيرفلسفى، اين روش از كاستى. سازد را ميّسر مى

فقـدان . 2عدم تمايل بـه وضـوح؛  .1: ترين آنها عبارتند از برد كه مهم فراوانى رنج مى

حـال . التزام به ترجيح شخصى يا تصديق جمعى به جـای برهـان. 3رويكرد انتقادی؛ 

است كه روش عقلى فلسفى از اين نقص آن
ّ
  . ها مبر

: نويسـند های تفكـر فلسـفى چنـين مـى نظران در توضيح ويژگى برخى از صاحب
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بررسى تمام موضـوعات مهـم، از فلسفه به لحاظ تاريخى چندين عامل اساسى را در «

اولين عامل، تمايل به وضـوح اسـت كـه غالبـًا . جمله دين مورد تأكيد قرار داده است

عامل دومى كه عمومـًا . دارد طالب دقت معانى الفاظ و مفاهيم باشند فيلسوفان را وامى

شود مفروضـات  مورد تأكيد فيلسوفان است، ضرورت رويكرد نقدی است كه باعث مى

آشكار شده و مورد بررسى و كاوش قرار گيرند و نيز شـقوق بـديل و انتقـادات  پنهان

انـد كـه  سوم اينكه فيلسوفان هميشه تأكيـد داشـته. وارد بر هر موضوع مالحظه شوند

عقايد بايد بر برهان مبتنى باشد نه بر ترجيح شخصى يا تصديق جمعى؛ حتـى كسـانى 

دانند بايد برای اين ديدگاه خود برهان اقامه  ىهم كه اقامه برهان به اعتقادات را الزم نم

آل، شخص ديدگاهش را بر مبنای تفكر معتبر و استوار بنا  بنابراين در شرايط ايده. كنند

پترسـون و . (»تری استوار باشد پذيرد كه بر استدالل دقيق خواهد كرد و اعتقادی را مى

  ) 25-24: 1376ديگران،

پژوهى، وجـود  تفكر عقلى و فلسفى در كالم و دين گيری از ترين داليل بهره از مهم

مفاهيم مربوط به ذات و صفات بـاری، . معارف عميق و لطيف در قرآن و روايات است

بسيار روشن اسـت كـه . گونه موارد هستند از اين... حدوث و قدم، بساطت و تركيب و

بلكه فهم آن بـه گونه معارف الهى را دريافت؛  توان اين با ذهن ساده و تفكر سطحى نمى

. هـای فلسـفى نيـاز دارد انديشى های فكری و ژرف ها و ورزيدگى يك سلسله آگاهى

ويـژه  عقايـد دينـى بـه  بر اين اساس در تبيين) 42-41: 1385گلپايگانى، ربّانى: ك.ر(

معارف قرآنى هر چند الزامى بر استفاده از الفاظ و اصطالحات فلسفى وجود ندارد، اّما 

بـا دقـت در مـذاهب . و مفّسر به اصول مباحث فلسفى ضـروری اسـتآگاهى متكلّم 

انـد بـه  صورت اعتدالى از تفكر فلسفى بهـره بـرده يابيم كه تنها اماميه به اسالمى درمى

موّرخـان «: به گفته استاد مطهری. نهند طوری كه اهل سنت نيز بر اين حقيقت صحه مى

يام عقلى فلسفى بـوده اسـت، يعنـى اال اهل تسنّن اعتراف دارند كه عقل شيعى از قديم
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تعقّل و تفكّر شيعى نـه تنهـا بـا . طرز تفكّر شيعى از قديم استداللى و تعقّلى بوده است

كار بردن استدالل در عقايد مذهبى بود ـ و با تفكّـر  تفكّر حنبلى ـ كه از اساس منكر به

رد مخالف و مغاير ك گرفت و آن را تابع ظواهر الفاظ مى اشعری كه اصالت را از عقل مى

گرايى آن مخالف است، زيرا تفكّر معتزلى هر چند  است، با تفكّر معتزلى نيز با همه عقل

عقلى است ولى جدلى است نه برهانى و به همين جهت است كه اكثريت قريب به اتّفاق 

  )93 ،3ج : 1387مطهری،. (»اند فالسفه اسالمى شيعه بوده

  

  ى غيرفلسفىگيری عبده از روش عقل ـ بهره2ـ2

كه پيشتر مطرح شد مواضع احياگرايانه و رويارويى با فرهنگ غـرب، سـبب  چنان

گروی مورد  هر چند ماهيت عقل. عبده در تفسير شد» عقلى -اجتماعى«ايجاد گرايش 

عقـل «رو او را بايد مـرّوج  گرايى دارد تا عقل فلسفى، از اين نظر عبده ريشه در تجربه

گرايانه وی سبب مخالفت شديد با  ر مواردی تمايالت تجربهكه د چنان. دانست» تجربى

گرايانـه و تمثيلـى عبـده از برخـى  های مـاّدی و حـّس  تأويل. عقل فلسفى شده است

معجزات پيامبران، معارف غيبى و حقايق فراطبيعى در راسـتای پيـروی كـردن وی از 

طباطبـايى در  كـه عالمـه گرا و اصالت دادن به ماّده و حـّس اسـت؛ چنـان عقل تجربه

و  36، 1ج : 1417طباطبـايى،. (كنـد مواردی در نقد تفسيرالمنار به اين امر تصريح مى

292-295(  

عبده با وجود اعتقاد به امكان و وقوع معجزات و ضرورت ايمـان بـه آنهـا، دايـره 

است و در پذيرش مصاديق آن بسـيار   معجزات و خوارق عادات را بسيار محدود كرده

ايـن ) 316-314، 1؛ ج 240، 11ج : 1414رشيدرضـا،. (كند رخورد مىنظرانه ب تنگ

نگرش سبب شده است به تأويل معجزات و واقعيـات مـاوراءطبيعى قـرآن بپـردازد و 

شـواهدی از ايـن نگـرش تشـبيهى و . بسياری از آنهـا را از امـور عـادی تلقـى كنـد
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-95 ،3ج : همـان(» ميكروب«به » شيطان و جنّ «تفسير : گرايانه عبارت است از حّس 

كه از سوی خدا در عـالم » قوای روحى و نباتى«بر » مالئكه«؛ تأويل )319، 7؛ ج 96

؛ تفسير )270-266، 1ج : همان(هستى دميده شده است و قوام دهنده نظام عالم است 

كه سپاه ابرهه بر اثر بيماری حصـبه  و اذعان به اين» زا نوعى حشره بيماری«بر » ابابيل«

تـوفّى «؛ تفسـير )158-157: 1341عبده،(های آسمانى  وسيله سنگ ه بههالك شدند ن

؛ )316، 3ج : 1414رشيدرضــا،(» قــبض روح و مــردن او«بــه » ×حضــرت عيســى

: همـان(» خواب مغناطيسى«يا ارميای نبى به  ×حضرت عزير» موت و حيات«تأويل

  .و غيره) 50 ،3ج 

فراطبيعى سـبب شـده اسـت انگارانه عبده نسبت به واقعيات  همچنين نگرش تمثيل

هـای  و اطالق آن بر نعمـت» جنّت«صورت احتمال برخى معارف غيبى مانند مفهوم  به

هايى مانند نهرهـای روان  رو نعمت از اين. اخروی را تسميه از باب تشبيه محسوب كند

) 232، 1ج : همان. (و تشبيه بداند) به با مالئمات خود همراهى مشبه(را از باب ترشيح 

های اهل جهنّم با تعابير گوناگون برای ترسيم پليـدی  ر وی آيات ناظر به خوراكىاز نظ

انگيزی فضای جهنم در ذهن مخاطب و در راستای بازداشتن از عقايد و اعمال  و نفرت

  )72: 1341عبده،. (بار ذكر شده است زيان

ان تـو گرايانه به واقعيات فراطبيعى عالم شهود نمـى با وجود نگرش تشبيهى و حس

عبده را يكسره موافق با عقل تجربى و رويگردان از رويكرد سنّتى و باورهـای اصـيل 

گراست و تالش وی در  كه برخى از نوانديشان معتقدند عبده سنّت چنان. مذهبى دانست

كـه  چنـان. گرايى او نيسـت همسو كردن دستاوردهای دين و علم و عقل، دليل بر عقل

لةالتوحيد، چيزی جز عرضـه محتـوای قـديم كـالم تالش سازگارگريانه عبده در رسا

بينـيم  روسـت كـه مـى از اين) 57-56: 1386شرفى،. (اشعری در قالبى نو نبوده است

عبده در غالب مسائل توحيدی رويكردی اشعری دارد و در معناشناسى صفات الهى با 
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و  هـای سـنتى تأكيد فراوان بر روش تفويضى سلف صالح، پايبندی خود را به ديـدگاه

  )252، 1ج : 1414رشيدرضا،. (سازد گريز نمايان مى عقل

های كالمـى اهميـت فراوانـى بـرای اسـتدالل و  افزون بر اين، عبده در تبيين ديدگاه

از نظر وی از آنجا كه علـم كـالم يقينـى اسـت، . برهان اجتهادی در علم كالم قائل است

اقامـه دليـل يقينـى بـه سـرانجام متكلم بايد رسالت خود را بر اساس تحصيل يقين و با 

بنابراين تقليد از استدالل ديگران در اثبات مدعيات يا دفع و رفع شبهات، خود به . رساند

منزله تقليد در اصل ادعا و نتيجـه اسـتدالل اسـت و اگـر كسـى چنـين بـود، او غـرض 

  )159، 3ج: 1414عماره،. (جا نياورده است اش از علم كالم را درنيافته و آن را به اصلى

ديدگاه عبده پيرامون تقديم و تأخير حكم عقل و نقل در صورت تعارِض ميان آنها 

او ماننـد متكلمـان برجسـته اشـعری . گرايان اشعری اسـت دقيقًا همسو با ديدگاه عقل

همچون فخر رازی معتقد است تا حد امكان بايد ميان عقل و نقل جمع كرد و در نهايت 

عبـده در ). 210: 1406فخـررازی،(را مقدم داشت  در صورت عدم امكان جمع، عقل

بخشى از رسالةالتوحيد به تفصيل به توجيه مسئله تعارض عقل و نقل و كيفيت تقديم و 

از نظر او، در صورت تعارض دليل عقـل و نقـل بايـد دليـل . تأخير آنها پرداخته است

ناتوانى در فهـم آن عقلى را اخذ كرد و نسبت به دليل نقل يا بايد تسليم محض بود و به 

. اعتراف كرد و فهم آن را به خدا واگذار كرد و يا با توجه به اصـول آن را تأويـل كـرد

   )303، 3ج : 1414؛ عماره،131-129: تا عبده،بى(

  

  ـ كاركردهای عقل3
های متعددی ذكر شده است، مثل تقسيم به  های گوناگون، تقسيم برای عقل به لحاظ

اظ معقول آن، به لحاظ عرصه حضور و بـه لحـاظ كـاركرد شناختى، به لح لحاظ وجود

به جهت رعايت تناسب با پژوهش حاضر، تنها به تقسيم عقـل بـه لحـاظ كـاركرد . آن
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مقصـود از . كاركرد استقاللى و كـاركرد آلـى: عقل دو گونه كاركرد دارد. كنيم اشاره مى

لقى شـود و تـوان كاركرد استقاللى عقل آن است كه عقل، منبع مستقل معرفت بشری ت

منبعـى عقـل  توان فعاليِت برون اين كاركرد را مى. اعطای معرفت به بشر را داشته باشد

عنـوان ابـزاری در  مقصود از كاركرد آلى عقل نيز اين است كه عقـل بـه. شمار آورد به

تـوان فعاليـِت  ايـن كـاركرد را مـى. اختيار منبع ديگری همچـون وحـى قـرار بگيـرد

در كـاركرد اسـتقاللى عقـل ) 30: 1394اهـور، نصرتيان. (لمداد كردمنبعى عقل ق درون

  . كاركرد نظری و كاركرد عملى: توان به دو فعاليت اشاره كرد مى

ها  ها، هست مراد از كاركرد عقل نظری عبارت است از كشف حقايق نظری، واقعيت

عقـل  شناسى، كـاركرد نظـری شناسى و جهان سان خداشناسى، انسان بدين. ها و نيست

تمام متفكران اسالمى به كارآمـدی عقـل نظـری در ) 112: 1394برنجكار،. (باشند مى

وری آنها از ايـن  البته ميزان بهره. برند شناخت معارف دين اذعان دارند و از آن بهره مى

در تبيـين منشـأ و مـالك وجـوب اسـتدالل و «عقل يكسان نيست، با اين توضيح كه 

كـارگيری  اشـاعره وجـوب بـه. اساسـى وجـود دارد كارگيری عقل نظری اخـتالف به

داننـد و اماميـه و معتزلـه آن را عقلـى تلقـى  های عقلى كالمى را شرعى مـى استدالل

شود كه پشتوانه وجوب استدالل عقلـى در  جا ناشى مى اين اختالف نيز از اين. كنند مى

جملـه احكـام اين حكـم نيـز از . علم كالم، قاعده شكر منعم و دفع ضرر محتمل است

  )31-30: 1394اهور، نصرتيان. (»عقل عملى است

وری عقـل، بـه كـاركرد عملـى آن  اختالف موجـود در مكاتـب مختلـف در بهـره

عقل عملى ادراك بايـدها و نبايـدها را برعهـده دارد و مقصـود از آن در . گردد بازمى

حنابلـه و اهـل حـديث، . حوزه علم كالم همان درك حسن و قبِح ذاتـى افعـال اسـت

اشاعره كاركرد عقل عملى را قبول ندارند و متكلمان اماميـه و معتزلـه ايـن كـاركرد را 

از نظـر آنهـا . كننـد های خود را تنظيم مى پذيرند و بر اساس آن بسياری از استدالل مى
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كند و حكم  عقل، قطع نظر از امر و نهى شارع، خوبى و بدی برخى از افعال را درك مى

كه اشاعره بر اين باورند كه تنها شارع  حال آن. دهد ح و ذّم اين افعال مىبه استحقاق مد

. توانــد حكــم بــه خــوبى و بــدی افعــال بــه معنــای اســتحقاق مــدح و ذّم، كنــد مــى

  )116: 1394برنجكار،(

  

  ـ كاركردهای عقل از ديدگاه عبده3ـ1

  كاركرد عقل نظری  )الف

عقـل نظـری در شـناخت و تبيـين عبده مانند بيشتر متفكران مسلمان به كارآمدی 

وری  نمونـه بهـره. گيـرد ويژه مسائل توحيدی باور دارد و از آن بهره مى معارف دين به

رويكرد تأويلى عبـده . توان مشاهده كرد وی از اين عقل را در تبيين صفات خبری مى

وَن إِالَّ َهْل يْنُظـرُ «را در آيه » اتيان«برای نمونه او صفت . شاهدی استوار بر اين امر است
ُ ىف يِيُهُم ابَّ

ْ
ْن يأ

َ
ُمـورُ   أ

ُ ْ
ِ تُرَْجـُع األ ْمـُر َو إىَِل ابَّ

َ ْ
ـ األ ِ : بقـره( »ُظلٍَل ِمَن الَْغماِم َو الَْمالئَِكُة َو قُ

ای  تأويل كرده و حكمت نزول اين عذاب در هالـه» آمدن عذاب الهى«به معنای ) 210

، 2ج : 1414رشيدرضـا،. (دانـد آمادگى مـى از ابرها را نزول ناگهانى و بدون مقدمه و

: گويـد كنـد و مـى گونه ديگری نيز تأويل مى وی همچنين اتيان در اين آيه را به) 264

). 266-265: همـان(است » حصول معرفت الهى در قيامت«منظور از اتيان در اين آيه 

: تـا ه،بىعبد(او همچنين رؤيت الهى را به ظهور و انكشاف در قيامت تأويل كرده است 

204-205 .(  

  كاركرد عقل عملى) ب

از اختالفات عبده با معاصران اشعری، همچون شاگردش رشيدرضا در اسـتفاده از 

عبده مانند شيعه و معتزله با پذيرش اين كاركرد . گردد عقل به كاركرد عقل عملى بازمى

رو حسن  ينباور دارد كه عقل قادر است خوبى و بدی برخى از افعال را درك كند؛ از ا
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از نظر او، تفاوت ميان خوب و بد طبيعـى اسـت و انسـان ايـن . داند و قبح را عقلى مى

حّس و عقل طبيعى انسان در هر موردی قادر بـه . يابد فرق را به وجدان خويش درمى

: 1370شـريف،. (كه منتظر تصميم مرجحى يا هدايت الهى باشند آن اين تمييز هستند بى

ُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َو يْنهاُهْم َعِن الُْمْنَكـرِ «يه او در تفسير آ) 4/112
ْ
چنـين ) 157: اعراف( »يأ

هـای پـاك  های سالم آن را نيكو دانسته و قلـب معروف، آن است كه عقل«: نويسد مى

پسـندند و منكَـر، آن اسـت كـه  دليل هماهنگى آن با فطرت و مصـلحت، آن را مـى به

گردنـد؛ ولـى تفسـير  های پاك از آن متنفّر مـى قلبهای سالم آن را انكار كرده و  عقل

چه شريعت از آن نكرده از  چه شريعت به آن امر كرده و تفسير منكَر به آن معروف به آن

قبيل تفسير آب به آب است و معنـای ايـن سـخن مـا، طرفـداری مطلـق از معتزلـه و 

ظريـه آن دو مـا بـا بخشـى از ن. مخالفت با اشاعره در مسئله حسن و قبح عقلى نيست

بر اين اساس، توانايى عقل را بر درك حسـن افعـال . موافق و با بخشى از آن مخالفيم

، ولـى چيـزی را هـم بـر )كه اشاعره منكـر آن هسـتند چنان(كنيم  طور كلى انكار نمى به

  )227 ،9ج : 1414رشيدرضا،. (»)كه معتزله اعتقاد دارند چنان(دانيم  خداوند واجب نمى

كه اهل اعتزال بـا  ه درباره معتزله به امری مهم اشاره دارد و آن اينسخن پايانى عبد

متكلمان . دانند توجه به پذيرش قاعده حسن و قبح عقلى، لطف را بر خداوند واجب مى

معتزلى بر اين باورند كه چون لطف از مقتضيات عدل است؛ بنابراين اگر بر خـالف آن 

در مقابـل، ) 351: 1965معتزلـى،. (باشد مى با بندگانش رفتار كند، نسبت به آنها ظالم

داند كه بر خداوند واجب بدانـد، بلكـه لطـف را از بـاب  شيعه لطف را از باب عدل نمى

تر و به حال آنها سودمندتر است  چه به صالح بندگان نزديك اند كه آن د جود و كرم مى

خشـنده و كـريم ها را درباره بنـدگانش رعايـت نكنـد، ب يابد كه اگر خدا اين تحقق مى

برخالف معتزله، اشاعره به شـدت بـا اصـطالح ) 267: 1371الحسنى، معروف. (نيست

اند الزمه آن اين اسـت كـه انسـان بـر خداونـد  و گفته  مخالفت كرده» اّهللاٰ  وجوب على«
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مولويت داشته باشد تا بتواند كارهايى را بر خدا واجب كند و چون ايـن الزمـه باطـل 

، 1ج : 1387گلپايگـانى، ربّانى. (بح عقلى نيز باطل خواهد بوداست، بنابراين حسن و ق

اّهللاٰ را متوجه تفسير نادرست آنهـا  متكلمان شيعه، مخالفت اشاعره با وجوب على) 179

كه محقق طوسى يادآور شده، آنها مفاد وجوب كالمى را با وجوب فقهى  چنان. اند كرده

رستى ايـن برداشـت اشـاعره توجـه عبده نيز به ناد) 240: 1393همو،. (اند خلط كرده

مذهب سلف صالح اين بوده است كه بـر خداونـد جـز «: نويسد كرده است و چنين مى

چه خدا خـود واجـب كـرده همـان  چه خود واجب كرده، چيزی واجب نيست و آن آن

گونه كه به حكم عقل اتّصاف خداونـد بـه صـفات  همان. است كه مقتضای كمال اوست

باشد مانند عدل و حكمـت  چه متعلقات آن صفات مى اتّصاف او به آنكمال الزم است، 

ولى اين وجـوب از جانـب كسـى جـز خـدا نيسـت، زيـرا . و رحمت نيز واجب است

ای نقـل  گونـه اّما اشـاعره سـخن معتزلـه را بـه. ای برتر از سلطه او وجود ندارد سلطه

كه به چنين مطلبى  د، در حالىان اند كه گويا آنان خداوند را مكلّف و مسئول دانسته كرده

  )51-50 ،8ج : 1414رشيدرضا،. (»عقيده ندارند

تكليـف «از ثمرات مسئله حسن و قـبح در پـذيرش و عـدم پـذيرش آن، مسـئله 

كنند كه  شيعه و معتزله با پذيرش اين اصل ثابت مى. است» مااليطاق و تكليف به محال

متكلمـان اماميـه معتقدنـد . زنـد تكليف مااليطاق و تكليف به محال از خدا سـر نمـى

حكمت الهى مانع از آن است كه خداوند به بنده تكليفى كنـد كـه توانـايى انجـام آن را 

) 99: 1982حلّى،. (نداشته باشد و چيزی از او بخواهد كه انجامش برای او ممتنع است

ز ای اسـت و فعـل خـالى ا معتزله نيز بر اين باورند كه تكليف مااليطاق كـار سـفيهانه

. غرض، بيهوده است و سزاوار فـرد حكـيم نيسـت كـه بـر چنـين كـاری اقـدام كنـد

بر خالف شيعه و معتزلـه، اشـاعره تكليـف مااليطـاق را ) 296، 4ج : 1409تفتازانى،(

دانند، زيرا از نظر آنان هيچ فعلى حسن يا قبح ذاتى ندارد و حسـن و قـبح از  جايز مى
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ين، از نظر عقلى دليلى بر قـبح تكليـف مااليطـاق بنابرا. شود امر و نهى الهى انتزاع مى

  )261، 1ج : 1387گلپايگانى، ربّانى. (وجود ندارد

بـاره معتقـد  عبده در مسئله تكليف مااليطاق نيز با اشاعره مخالف اسـت و در ايـن

كند و در ايـن  است خداوند ما را به دين و شريعتى كه طاقت آن را نداريم، تكليف نمى

رو وی در پاسخ  از اين. برد كه قائل به جواز تكليف به محال شود اه مىمسئله به خدا پن

كه سؤال كرد آيا در قرآن نّصى مبنى بر تكليف به محال وجود دارد يا خير؟ گفت  كسى

اند و آن اين بود كه هرگز به ذهنشـان  نه و من به همان چيزی معتقدم كه صحابه فهميده

افزون بر ايـن، اگـر دقـت گـردد معلـوم . استكرده  مسئله تكليف به محال خطور نمى

. گونـه تكـاليف داللـت دارد شود كه بسياری از آيات و روايات هم بـر عـدم ايـن مى

  )148-147، 1ج : 1414رشيدرضا،(

  

  های متضاد از اعتزالى بودن عبده ـ قرائت4
 .های كالمى برجسته در جهان اسالم اسـت جريان فكری نومعتزله، يكى از گرايش

الدين  خواهانه سيدجمال تجدد  جنبش. گذرد ر اين جريان، نزديك به دو قرن مىاز ظهو

نـام » نومعتزلـه«ساز ظهور جريانى شد كه  اسدآبادی در راستای بيداری اسالمى، زمينه

. دغدغه اصلى نومعتزليان يافتن عوامل پيشروی و بازسازی دنيای اسالم اسـت. گرفت

های  مسلمانان، اسالم نيست؛ بلكه تفسيرها و فهمماندگى  به نظر اين گروه، مسئول عقب

 .گـری اسـت و ناديده گرفتن جايگاه عقل در اثر رواج افكار اشعری نادرست از اسالم

توان  آنها معتقدند كه از طريق نظام فكری اشعری كه مرّوج جبر و قضا و قدر است، نمى

مقابل قضا و قدر و عقيـده يافت؛ زيرا انديشه تسليم در  به پيشرفت جهان اسالم دست 

به نظر آنهـا، اگـر . گيرشان كرده است به جبر، مسلمانان را از حركت باز داشته و زمين

مكتب معتزله كه بر آزادی اراده و اختيار انسان تأكيد داشت در ميان مسـلمانان حـاكم 
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رو نومعتزليـان راه پيشـرفت  ازايـن بود، مسـلمانان شـرايطى بهتـر از امـروز داشـتند؛

سلمانان را در كنار گذاشتن تعاليم مكتب اشعری و احيـای مكتـب معتزلـه در جهـان م

  )115: 1389گلى و يوسفيان،. (دانند اسالم مى

پـس از او، . الـدين اسـدآبادی آغـاز شـد جريان فكری نومعتزليان كه با سيدجمال

) 10: 1387وصـفى،. (شاگردش محمدعبده در استمرار اين جريان نقش مهمى ايفا كرد

پذيرش كاركرد عقل عملى توسط عبده كه مخالفت وی با اشاعره را در برخى مسـائل 

داشته، سبب شده است برخى مانند القاضى ـ استاد فلسفه اسالمى دانشگاه فيـوم  در پى

برخـى ديگـر از ) 43: 1999قاضـى،. (ـ او را احياگر جريان نومعتزلى توصـيف كننـد

گرايـى افراطـى  رايى عبده آن را متصل به عقلگ محققان معاصر، با نقد بر رويكرد عقل

در مقابل، آقای محسن حميـد بـه دفـاع از عبـده ) 70: 1407رومى،. (اند معتزله كرده

مندی از عقالنيت در چنين دامنـه وسـيعى بـه  اين بهره: برخاسته و در پاسخ گفته است

مسلمانان گردد و  فشار فرهنگى جديدی كه غرب بر فرهنگ اسالمى گذاشته بود، برمى

سازد و نزديـك اسـت كـه فرهنـگ غربـى،  رو مى را با فرهنگ و عقالنيت غرب روبه

عقالنيتى كه مدرسـه سـيدجمال، عبـده و رشيدرضـا در آن . فرهنگ نسل جديد شود

  )671: 1414ايازی،. (شروع به حركت كردند، امر غريبى در اسالم نبود

. معتزلى بودن عبده مخالف اسـت های فوق، افرادی مانند شحاته با در مقابِل ديدگاه

شود، ايـن كـار را  عقيده مى دليل بهره از عقل با معتزله هم از نظر او، هنگامى كه عبده به

دهـد، بلكـه بيشـتر سـعى دارد اسـالم و  خاطر حمايت از مكتب معتزله انجـام نمـى به

های علمـى  عقايدش را به ذهن يك دانشمند مدرن كه چيزی جز خرد خويش و روش

شّدت  شرفى از نوانديشان عرب نيز به) 254: تا شحاته،بى. (پذيرد، نزديك سازد نمىرا 

از نظر او نبايـد فريـب تأكيـدهای عبـده بـر عـدم . با معتزلى بودن عبده مخالف است

گـرا  تعارض ميان دستاوردهای دين و علم و عقل را خورد و عبده را از متفكران عقـل
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دهـد، بلكـه در شـرايطى  ين نتايجش ادامـه نمـىشمرد؛ چراكه وی عقالنيت را تا آخر

در حقيقت تالش سـازگارگرايانه . بايد با آن همراهى كند ناچار مى كند كه به زندگى مى

عبده در رسالةالتوحيد، چيزی جز عرضه محتوای قديم كالم اشعری در قالبى نو نبـوده 

  )57-56: 1386شرفى،. (است

چـه  بر اين باورند كـه آن» نو اعتزال«نام  ى بهبرخى از محققان معاصر نيز با نفى جريان

گرايى مبتنى بر عقالنيت  شود، در حقيقت گفتمان اصالح ياد مى» نومعتزله«از آن با عنوان 

آنها با ارائه تفسـيری . الدين اسدآبادی و محمد عبده بودند است كه آغازگر آن سيد جمال

با نيازهای روز جامعـه بـازخوانى  گرا از اسالم قصد داشتند، سنت اسالم را متناسب عقل

كند، بر ايـن  گری عبده را ايجاد مى اين محققان با نقد برخى شواهد كه تصور معتزله. كنند

تواند دليل قابل قبولى  گرايى يا اختيار و آزادی انسان، نمى باورند كه صرف تمايل به عقل

البـات ضـد اسـتعماری، گرايى به عبده باشد؛ چراكه توجه به مط برای نسبت دادن معتزله

گرايى در جهان اسالم، در بسياری از مذاهب و فرق رواج پيـدا  خواهى و اصالح استقالل

  )101: 1393پيروزفر و ديگران،. (كرده و خاص نومعتزله نيست

  

  ـ شواهد رويكرد اعتزالى در انديشۀ عبده4ـ1

  قرائت اعتزالى در رسالةالتوحيد) الف

هـای اعتزالـى عبـده را محـدود بـه  رادی كه ديدگاهشواهد و نقدهای ارائه شده اف

سخن كه   برای نمونه اين. كنند كامل نيست و دارای نقص است گرايى مى گفتمان اصالح

تواند دليـل معتزلـى بـودن عبـده باشـد،  اهميت دادن به عقالنيت در رسالةالتوحيد نمى

جـّدی عبـده بـر انتقـاد : گوينـد اّما سخن ديگر آنها درست نيست كه مى. درست است

بن عطـا و حسـن بصـری، همچنـين بـر اسـاس  نخستين متفكران معتزلى مانند واصل

گرايـى وی مشـاهده  مجموع سخنان عبده در رسالةالتوحيد دليلـى بـر اثبـات معتزلـه
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يابيم كه سخنان عبده با وجـود تمجيـد  با دقت در ابتدای رسالةالتوحيد درمى. شود نمى

گيـری علـم كـالم و مـذاهب  به گـزارش وی از شـكل از بزرگان اشعری، بيشتر ناظر

افـزون بـر ايـن، گـزارش محققـان فـوق از كتـاب ) 20: تـا عبـده،بى. (اسالمى است

) 64-62: همـان(پرداختن به مباحث اختيار انسان . رسالةالتوحيد كامًال نادرست است

آن كامًال موافق با رويكـرد معتزلـه اسـت و در ) 83-67: همان(و حسن و قبح عقلى 

كه از نظر عبده، اعتقاد به  چنان. صورت ضمنى مخالفت با اشاعره قابل برداشت است به

های شريعت و از بين بردن تكاليف و باطـل كـردن حكـم عقـل  جبر ويران كردن پايه

هـای عبـده، او  فراتر از اين، طبق گزارش برخى از مرّوجان ديدگاه) 62: همان. (است

 ظريه مخلوق بودن قرآن را مطرح كرده و پذيرفته اسـت؛در اين كتاب همانند معتزله، ن

دليل غلبه مكتـب اشـعری در آن و  علت فشار جامعه مصر به اّما در چاپ دوم كتاب، به

مخالفت با عقيده معتزله درمورد مخلوق بودن قرآن، ناچار بـه حـذف ايـن قسـمت از 

  )122: 1389گلى و يوسفيان،. (كتابش شد

  

  ائل عدلتفسير اعتزالى از مس) ب

مسـئله «سـازد، طـرح  چه بيش از پيش ما را به تفكر اعتزالى عبده رهنمون مى آن

ترين پايه اعتقـاد بـه اصـل عـدل، مسـئله  جا كه مهم از آن. در تفسيرالمنار است» عدل

حسن و قبح عقلى است، عبده با پذيرش حسن و قـبح عقلـى رويكـردی متفـاوت بـا 

َ لَـيَس بَِظـالٍَّم «او در تفسير آيه . اشاعره در عدل دارد نَّ ابَّ
َ
يـديُكْم َو أ

َ
َمْت أ ذلِـَك بِمـا َقـدَّ

ِّ «: نين آمده استضمن نقل حديث قدسى كه در آن چ) 51: انفال( »لِلَْعبيدِ 
يـا ِعبَـاِدی إِ

الَُموا ًما فََال َيظَّ ِ وََجَعلْتُُه بَينَُكْم حُمَرَّ لَْم بَلَ َغْف ْمُت الظُّ ای بندگان من، ظلم را بر خـود : َحرَّ

» طور ظلـم كـردن را ميـان شـما، پـس بـه يكـديگر ظلـم نكنيـد حرام كردم و همين

كند كـه  گيری مى ديدگاه اشعری، چنين نتيجه با نقد) 17، 8ج : تا حّجاج قشيری،بى ابن(
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حق اين است كه ظلم از خداوند قبيح است، چون يك نوع نقص است و خداونـد نيـز 

ــات دارد ــت مناف ــت و الوهي ــال ربوبي ــا كم ــم ب ــص ه ــت و نق ــص اس ــّزه از نق . من

ديدگاه عبده كامًال مطـابق بـا ديـدگاه ). 56، 4؛ ج 40-39، 10ج : 1414رشيدرضا،(

مـا هرگـاه «كه قاضى عبدالجبّار بر ايـن بـاور اسـت كـه  چنان. عتزلى استمتكلمان م

كنيم مقصودمان اين است كه فعل ناروايى انجام  خداوند را به عدل و حكمت وصف مى

. »كنـد و همـه كارهـای او نيكوسـت چه را كه واجب اسـت تـرك نمـى دهد و آن نمى

  )203: 1965معتزلى،(

وعـده و «رويكردی مشابه معتزله دارد، مسئله  از ديگر مباحث عدل كه عبده در آن

با اين توضيح كـه . اين موضوع نيز بر اصل حسن و قبح عقلى متكى است. است» وعيد

از نظر عقل، وفای به عهد نيكو و تخلّف از آن ناپسند اسـت و چـون خداونـد از هـر «

. »د پوشاندطور قطع به وعده خود جامه عمل خواه باشد، به گونه صفت ناپسند منّزه مى

عبده بر خالف اشاعره بر اين باور است كه جـايز ) 220، 2ج: 1387گلپايگانى، ربّانى(

ها، تـابع  از نظر او، تحقق تهديدها و وعده. نيست خدا از وعده و وعيد خود تخلّف كند

بـا ) 98، 8ج : 1414رشيدرضـا،. (كمال علم و اراده و نهايت صدق خدای متعال است

گونه كه خدا  يابيم كه بيشتر آنها قائلند كه همان متكلمان معتزله درمىمراجعه به ديدگاه 

زند، بنابراين اگـر شخصـى كـه گنـاه  كند، خلف وعيد نيز از او سر نمى خلف وعده نمى

كبيره از او سر زده بدون توبه از دنيا برود، سزاوار خلود در آتـش اسـت؛ اّمـا عـذاب 

كـه خداونـد  بكتر از عذاب كافر است و ايـنمؤمِن صاحب كبيره كه بدون توبه بميرد س

باشـد؛ بنـابراين  خالف حرف خودش عمل كند جايز نيست، زيرا از مصاديق دروغ مى

  )1/55 : 1364شهرستانى،. (سازد خدا وعده و وعيد خودش را حتمًا محقق مى

متكلمـان اماميـه و . نيز بر روش معتزله سخن گفتـه اسـت» مسئله شرور«عبده در 

با اين توضيح كه يكـى . اند اساس حكمت الهى به توجيه اين موضوع پرداختهمعتزله بر 
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در اين ميان، عدليه افعال الهـى . مند بودن افعال الهى است از معانى حكمت الهى، غايت

مند بودن افعال الهى ممتنـع  دانند، اّما اشاعره بر اين باورند كه غايت را دارای غايت مى

گونه  اين  به. شود نيز بر اساس حسن و قبح عقلى ثابت مى مندی افعال الهى غايت. است

. كه ارتكاب افعال لغو قبيح است و خداوند از انجـام دادن كارهـای قبـيح منـّزه اسـت

نيز بايد گفت وجود آنهـا » شرور«درباره. بنابراين ممكن نيست افعال خداوند لغو باشد

از ) 313-312، 1ج : 1391مهـر، سـعيدی. (مندی افعال الهى منافـات نـدارد با غايت

كند و لـذا  دهد و با خودمحوری، قضاوت مى جا كه انسان خودش را محور قرار مى آن

 و بدی مى ای را با مصالح خود ناهماهنگ مى آنجا كه پديده
ّ
. خواند بيند، فورًا آن را شر

ِی ا«عبده معتقد است خداوند شىء قبيح را خلق نكرده، بلكه او ) 75: 1372جعفری،( َّ

ٍء َخلََقهُ  َ ْحَسَن لُكَّ 
َ
. شود دست خدا انجام مى ها و خير به است؛ پس خوبى) 7:سجده( »أ

 نسبى است؛ يعنى انسان وقتى خودش را محور قرار داد و از ناحيه آن شىء و عمل 
ّ
شر

 و قبيح مى زيانى متوجه او مى
ّ
پس اگر باران و يا طغيـان رود . كند شود، توصيف به شر

 مىنيل خان
ّ
شمرد هر چند از منظر ديگران، خير شـمرده  ه كسى را ويران كند، آن را شر

 به سوء عمل اختياری خود انسان مى
ّ
هاست و در بيشتر مـوارد انسـان  شود و غالبًا شر

 مى خاطر ديد كوتاهى كه دارد، شى به
ّ
. كـه در واقـع خيـر اسـت شمارد بـا آن ای را شر

  ) 57-56، 8ج : 1414رشيدرضا،(

عقيده با معتزله است و با متكلمـان  نيز كامًال هم» هدايت و ضاللت«در مسئله  عبده

كه اشاعره بر اين باورند كه نسبت دادن هدايت و ضاللت  چنان. كند اشعری مخالفت مى

به خداوند، حقيقى است و واقعًا خدا هر كسـى را كـه بخواهـد گمـراه و هـر كسـى را 

كه از نظر معتزله، اضالل  حال آن) 309، 4ج : 1409تفتازانى، . (كند بخواهد، هدايت مى

ــق و لطــف اســت ــان توفي ــار هم ــدايت پروردگ ــع الطــاف و ه ــان من ــد هم . خداون

عبده ضمن مخالفت با اشاعره در ايـن مسـئله، ديـدگاهى ) 2/539 : 1407زمخشری،(
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 مراد از هدايت خدا اين است كه خدا به انسـان: گويد شبيه معتزله ارائه كرده است و مى

دهد كه با ديد صحيحى به مسائل بنگرد و بتواند واقـع را درك كنـد و عمـل  توفيق مى

ج : 1414رشيدرضـا،. (چه كه مورد رضايت خداست، انجام دهد خودش را بر طبق آن

همچنين منظور از ضاللت خداوند اين اسـت كـه انسـان از هـدايت الهـى و از ) 83، 3

كتاب فرستاده بود، خارج شـدند و منكـر آن چه كه خدا برای هدايت آنها از عقل و  آن

  )239، 1ج : همان. (شدند؛ لذا منشأ گمراهى آنها همان اعمال و احوال خودشان است

ترين مبحثى كه عبده در آن بـا اشـاعره مخالفـت شـديد  افزون بر موارد فوق، مهم

ختـه او در اين موضوع به انكار نظريه كسب اشـاعره پردا. است» مسئله اختيار«كرده، 

كه اشاعره در مقابل ديدگاِه تفويض معتزله در بحث اختيار انسان، بـه  توضيح آن. است

از نظر اكثريت متكلمان اشعری، افعال انسان فقط به قدرت . اند نظريه كسب روی آورده

گونـه تـأثيری  يابد و قدرت و اختيار انسان در تحقّق افعـال او هـيچ خداوند تحقّق مى

كه الزمـه چنـين ديـدگاهى  با توجه به اين) 233، 1ج : 1387يگانى،گلپا ربّانى. (ندارد

مجبور بودن انسان است، اشاعره برای رهايى از اين تنگنا و توجيـه اختيـار انسـان و 

را » كسـب«اش ارتباط دارد، نظريه  ای با افعال اختياری گونه كه قدرت و اراده او به اين

. افعال بشر و انسان كاسب كارهای خود استبه اين معنا كه خدا خالق . اند مطرح كرده

خلقت قلمرو خداست و . بنابراين خدا برای خود قلمرويى دارد و انسان قلمروی ديگر

باشـد و كيفـر و  يك از اين دو مزاحم ديگـری نمـى باشد و هيچ كسب قلمرو انسان مى

عره همچنين عمده تفسير اشـا) 128: 1381سبحانى،. (باشد پاداش مربوط به دومى مى

خواهد كه بـا  كند و مى از معنای كسب اين است كه وقتى انسان اراده انجام كاری را مى

شـود كـه باعـث  ای حـادث مـى اختيار خود كاری انجام دهد، همزمان با اراده او قـوه

شود آن كار را انجام دهد و قدرت حادث هيچ تأثيری ندارد و لـذا خداونـد افعـال  مى

. كنـد ان ايـن افعـال را كـه آفريـده اوسـت، اكتسـاب مـىآفريند و انسـ انسانى را مى
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يابيم كه عبده ديـدگاهى  با دقّت در تفسير المنار درمى) 105، 1ج : 1364شهرستانى،(

او معتقد . مخالف اكثريت اشاعره مطرح كرده است و نظريه كسب اشعری را قبول ندارد

. دهـد يار انجام مىاست خداوند خالق هر چيزی است و انسان اعمالش را به قصد اخت

چه را اسباب سـعادت اوسـت بـه او  اگر انسان ايمان به خدا داشته باشد و بداند كه آن

كند اين انسـان  دهد؛ همچنين او را به انجام كارهايى كه ناتوان از آن است، موفق مى مى

  )4/195: 1414رشيدرضا،. (دهد تر كارهايش را انجام مى با چنين ايمانى، پرنشاط

كه انسان در كارهـايش اختيـار دارد و  اين: نويسد موضعى ديگر چنين مى عبده در

دهد چيزی است كه اگر انسان عقل خودش را در معـرض  آن را با اراده خود انجام مى

شود؛ زيرا در قرآن به اين امر اشاره شده  تحقيق قرار دهد اين مطلب برايش آشكار مى

. فريده و از خلقت آنها هدفى داشـته اسـتكه خداوند هر چيزی را با اراده و مشيتش آ

اند، چون خدا خالق انسان است و همه چيز از  بنابراين اين سخن صحيح نيست كه گفته

دست اوست و ما تكليفى نداريم؛ زيرا ما همـه  اوست، پس كارهای خوب و بد ما هم به

اسـت تـا در پذيريم كه همه چيز از خداست، ولى به انسان نيز اختيار ارزانى داشته  مى

. سايه اختيار و كمك از عقل و قوای جسمانى خود، راه سعادت خود را انتخـاب كنـد

كار نگرفت و از عقـل بهـره  ها را در جای خودش به در مقابل، اگر اين مواهب و نعمت

نبرد و از هوای نفس پيروی كرده، اسباب شقاوت خود را با اين سوء اختيار، رقـم زده 

  ).273-272، 5ج : همان. (است

او در بيـانى . پـردازد عبده در رسالةالتوحيد نيز به نفى نظريـه كسـب اشـعری مـى

قائل ) كه همان جبريه خالص هستند(از ميان متكلمان برخى : نويسد طوالنى چنين مى

به همين ديدگاه معتقدند، اّما از ) اشاعره(اند، برخى ديگر  به جبرند و به آن تصريح كرده

اين نظريه باعث منهدم كردن شريعت و تكاليف و ابطـال حكـم . ندا اسم آن پرهيز كرده

همچنين اين ادعا كه اعتقاد به كسـب بنـده، . باشد عقل بديهى كه اساس ايمان است مى
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ادعای كسى است كه متوجـه معنـای ) چنين ادعايى(شود؛  منجر به شرك برای خدا مى

ت، زيرا شـرك ورزيـدن بـه چه در كتاب و سنت آمده، نشده اس شرك به خدا، بنابر آن

چـه خداونـد بـه  كه برای غير خدا اثـری مـافوق آن خدا عبارت است از اعتقاد به اين

كه برای كسـى يـا چيـزی قائـل بـه  همچنين اين. اسباب ظاهری بخشيده، وجود دارد

  )63-60: تا عبده،بى. (ای خارج از قدرت مخلوقات شويم سلطه

ادعا كرد كه عبده در طرح مباحث مرتبط با عدل توان  با توجه به شواهد ذكر شده مى

، تكليـف مـا اليطـاق، وعـده و  مانند اختيار انسان، حسن و قبح عقلى، وجوب علـى اّهللاٰ

هـر چنـد او باورهـای . عقيده بـا معتزلـه اسـت وعيد، شرور، هدايت و ضاللت كامًال هم

كه برخى از  نچنا. اشعری خويش را به هيچ وجه در مسائل ديگر كالمى رها نكرده است

عبده را بايد در اصل توحيد، اشعری و در اصـل عـدل، معتزلـى «: اند محققان يادآور شده

گرايـى عبـده امـری  بنابراين نفى كلـى معتزلـه) 122: 1389گلى و يوسفيان،. (»دانست

از سـوی ديگـر، كـامًال . غيرمنصفانه و به منزله نفى شواهد صريح در سخنان عبده اسـت

شـود؛ هـر  گرايى عبده معتزلى بودن وی برداشـت نمـى گفتمان اصالحروشن است كه از 

چند بايد اذعان كرد كه اين گفتمان سبب تأثيرپذيری از معتزلـه در مباحـث عـدل شـده 

گرايـى،  به بيان ديگر، عبده برای دفاع از اسالم، از مبانى فكری معتزله ماننـد عقـل. است

عتزلى ـ مانند اختيار انسان و قـدرت او بـر های م رويارويى با افكار غيراسالمى و آموزه

  ــ بهـره گرفـت تـا اثبـات های خوب و بد، پذيرش حسن و قبح عقلـى انجام دادن كار

به همين جهت عبـده . كند كه اسالم، جبرگرا و دشمن علم نيست و بر استدالل تأكيد دارد

شـعری تـرجيح ام مذهب اعتـزال را بـر ا شنيده: به يكى از عالمان مصری كه از او پرسيد

ام، دليـل بـر تقليـد از معتزلـه  اگر تقليد از اشعری را رها كرده: دهى؟ چنين پاسخ داد مى

: 1427رشيدرضا،. (من تقليد را از هر كسى رها كرده و به دنبال استدالل هستم. شود نمى

  )210، 3ج 
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  گيری تيجهن
تـأثر از روش عبده در تبيين مسائل كالمى، مبتنى بـر روش عقلـى غيرفلسـفى و م

گرايانه و تمثيلى وی در  های ماّدی و حّس  كه تأويل های علوم تجربى است؛ چنان يافته

با وجود نگرش تشـبيهى عبـده . مواردی سبب مخالفت شديد با عقل فلسفى شده است

توان او را يكسره موافق با عقل تجربى و مخالف با رويكـرد  به واقعيات فراطبيعى، نمى

كه در مباحث توحيدی مانند معناشناسى  اعتقادی دانست؛ چنان سنّتى در تبيين مباحث

صفات الهى ضمن پايبندی به روش تفويضى سلف صـالح، رويكـردی مشـابه اشـاعره 

با اين حال، در طرح برخى موضوعات كالمى مانند مسائل عدل الهـى از . كند ارائه مى

يـابيم  با تأّمل درمـى. پذيرد كند و پايبندی به آن را نمى اصول فكری اشاعره عدول مى

ريشه چنين تقابلى . نحوه پرداختن و انديشيدن عبده در اين مسائل، مشابه معتزله است

تـرين عوامـل  شـاخص. با مبانى اشاعره را بايد در پذيرش كاركرد عقل عملى دانست

گرايانـه،  نگرش تجّددخواهانه و اصـالح: رويكرد عبده به گرايش نواعتزالى عبارتند از

ستيز، مبارزه با نظام فكـری جبرگرايانـۀ اشـاعره،  گريز و عقل های علم با نگرشتقابل 

گرايـى، نفـى كامـل  هـای اصـالح با وجود زمينه. ای و غيره های فرقه مقابله با اختالف

  دقتـى در اسـتدالل ويژه در مباحث عدل الهى، ناشى از بـى های اعتزالى عبده به انديشه

. بـريم مـى عبده و معتزله آشكارا به همسويى آنها پى حال آنكه با تطبيق سخنان. است

عنـوان احيـاگر  بنابراين پافشاری برخى پژوهشگران بـر نادرسـتى معرفـى عبـده بـه

های اعتزالى در دوران معاصر و اينكه تعبير نومعتزله در حقيقت همـان گفتمـان  انديشه

آثـار عبـده ناشـى  هـا و دقتـى در انديشـه گرايى مبتنى بر عقالنيت است؛ از بى اصالح

  .شود مى
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