
 
 

 
 

 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 8938 تابستانـ  بهار/   8/ پياپي یکم ه/ شمارپنجمسال   

 شده بررسي انتقادي راهکارهاي ارائه
 1در انسان« رابطة عليت و اختيار»تبيين در خصوص

 2محمد عباسی      
 3يارعلی کرد فيروزجائی                                          

 چکيده
 علم منطق در گذر روزگار کانون توجه مکاتب مختلف فکري بوده است و هرر مکتبری  

 طبع، موضع خاصی دربرابر اين علم گرفته اسرت  با توجه به اصول خويش آن را ارزيابی کرده و به
انرد   دانند و به مدح و سرتايش آن ررداختره  برخی مکاتبْ اين علم را داراي شرافت وااليی می

رو، اند که گرويی مکرر شريطان اسرت  ازايرن     چنان به تقبيح آن همت گماردهيگر آنگروهی د
 اند   فراوان بر آن اشکال گرفته، شبهاتی وارد ساخته

در اين نوشتار ما بر آن شديم اين سؤاالت و اشکاالت و شبهات را بررسی کنيم و به ارزيرابی  
 کننرد يانی که تحصيل منطق را آغاز میصحت و سقم آن بپردازيم  شايد از اين رهگذر براي مبتد

 رو، مختصري از کليات منطقشوند، سودمند باشد  ازاينرو میو با اين سؤاالت روبه
 را مطرح کرديم تا ذهنيتی صحيح به مخاطب دهيم و چهارچوب کلی و محدودة مسائل آن را روشرن 

کنريم   يد منطق را بيان میسازيم  سپس به طرح اشکاالت و راسخ به آنها ررداخته، درنهايت فوا
انرد، دررايران ايرن نوشرتار راهکراريی برراي       ازآنجاکه، مخاطب اين مختصر مبتديان علم منطق
 شود آموختن بهتر علم منطق به مبتديان ريشنهاد می

 کليدواژگان
 منطق، چهارچوب منطق، اشکاالت به منطق، فوايد منطق 
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   مقدمه
د ديگرر و وابسرتگی يکری بره ديگرري، همرواره       اصل عليت به معنراي تریرير چيردي در چير    

هاي بشر قرار داشته است  آنچه از باورهراي دينری و اسراطيري     ها و تحليلفرض فعاليتريش
هاي قديم گدارش شده است ر مانند باور به خالقيرت خداونرد، تریرير دعرا و قربرانی در       انسان

برا وجرود ايرن، تحليرل      سرنوشت انسان و اموري از اين دست ر شاهدي بر ايرن مدعاسرت    
فلسفی اصل مدبور و معرفی اقسام و احکرام آن، چيردي اسرت کره همرداد فلسرفه بره شرمار         

در اينجا اصل ديگري نيد وجود دارد که انسان به صورت فطري و ابتدايی به آن براور   1آيد می
نگررش،   هاي ارادي انسان است  بر اساس ايرن در فعاليت« اختيار و آزادي»دارد و آن رذيرش 

شروند  برا اعتقراد بره     اند و بر اساس آنها مدح يا ذم مری ها مسئول اعمال و رفتار خويشانسان
يابرد و رراداش و کيفرر    آزادي و اختيار بشر است که ارسال رسل و تشرريع شررايع معنرا مری    

 شود اخروي مطابق حکمت و عدل الهی قلمداد می
هراي  قابرل انکارنرد  برا ايرن حرال در دوره     خود از امور فطري و غيرر  اين دو اصل به خودي

ترين عرواملی کره   اند  از اصلیمختلف دستخوش ترديد، انکار و تفسيرهاي متفاوت قرار گرفته
باعث سرباز زدن از رذيرش اين دو اصل بديهی شده است، ناتوانی  انديشمندان در جمرع  برين   

کند  لرذا  ا براي ديگري تنگ میاين دو اصل است  گويا رذيرش هر کدام از اين دو اصل، جا ر
چنين توهم شده است که يا اصالً نبايد هر دو را رذيرفت و يا آنکه رذيرش هر کردام از آن دو  
به قيمت طرد ديگري خواهد بود  قبل از ورود به بحث، تذکر اين نکته ضروري است کره در  

هراي غيرر فلسرفی    و روشاين نوشتار دربارة نظرياتی که بحث از عليت و اختيار را با ادبيات 
رو، به نظريات کانت که سخن در مورد اصرل عليرت را    ايم  از ايناند، سخن نگفتهريش گرفته

و همچنرين   2اي از مقوالت فاهمه و خارج از دسرترس عقرل نظرري دانسرته،    به عنوانی مقوله
 دانان، اعتنايی نشده است نظريات فيدک

 شناسي. مفهوم2
 . معنای ضرورت علّي2ـ1

، «ضررورت علیری  »آيد که با تحليل درستِ اصل عليت، قواعد فرعی ديگري از آن به دست می
از جملرة  « استحالة دور و تسلسرل در علرل  »و « قاعده الواحد»، «سنخيت ميان علت و معلول»

اند  در اينجا الزم است توضريحی دربرارة ضررورت علیری بيران کنريم  تعبيرر        اين قواعد فرعی
 رود:، دست کم به دو معنا به کار می«جبر علیی»مان يا ه« ضرورت علیی»
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معناي اول مربوط به ضرورت الحق بر وجود معلول است  يعنی رس از آنکه معلرول توسر    
« علرت »شود و اين ضررورت را از جانرب غيرر، کره     علت موجود شد، وجودش ضروري می

گردد و از آن به ح میباشد، دريافت کرده است  اين معنا از ضرورت در بحث مواد رالث مطر
والوجوو   »فرمايرد:  شود  مرحوم عالمه طباطبايی در ايرن براره مری   تعبير می« ضرورت بالغير»

ضررورت بره   »وقتری سرخن از   «  بالغیر کضرورة وجود الممکن التی تلحقه من ناحیة علته التامة
امري اتفراقی   ضرورت به اين معنا، 1آيد، همين معنا اراده شده است به ميان می« شرط محمول

 و خارج از محل نداع است 
معناي دوم: مربوط به ضرورت سابق از وجود معلول است  يعنی با فراهم شردن علرت تامره،    

شرود   تعبير می« وجوب بالقياس»گردد  از اين ضرورت به تحقق معلول واجب و ضروري می
 2اش ضروري و واجب است چرا که وجود معلول در قياس با علت تامه

 در انسان« اختيار»و « اراده». معنای2ـ2
اراده و اختيار معناي بسيار ندديکی دارند و براي هر کدام معانی مختلفی بيان شرده اسرت  برا    

« فعرل اختيراري  »همران  « فعرل ارادي »شود که در بسياري موارد، مقصرود از  اين حال ديده می
صردور  »ايم و آن اين اسرت:  ستهاست  ما در اينجا معناي فعل ارادي و اختياري را يک چيد دان

با اين حال به استعماالت مختلف هر کردام  «  فعل از فاعل، برخاسته از علم و رضايت او باشد
 کنيم از اراده و اختيار، اشاره می

 معاني اراده
 اند که برخی از آنها بدين قرار است:معانی متعددي براي اراده بيان کرده

ادف با دوست داشتن و رسنديدن  اين معنرا تنهرا دربرارة نفروس     الف( معنايی عام و تقريباً متر
رود  اراده به اين معنا، امري حادث و مسربو  بره تصرور، تصرديق و     متعلق به ماده به کار می

 شو  است و اسناد آن به مجردات تام تنها به عنوان صفت فعلی و اضافی، جايد است 
بر تصور کار و تصديق به فايدة آن است  اين معنا از ب( تصميم گرفتن بر انجام دادن کاري که متوقف 
رود که فعل نفس است و با اندکی تسرامح، در مقابرل   اراده، فصل حيوان )متحرک باالراده( به شمار می

 تحير و دودلی است 
ج( تصميمی که ناشی از ترجيح عقالنی باشد  بر اساس اين معنا فعل ارادي، مرادف با فعل تردبيري، و  

 3رود کار میل فعل غريدي و التذاذي  خالص خواهد بود و تنها دربارة موجود عاقل به در مقاب
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به کسی مريد گفته می شرود کره بره    د( علم و رضايت فاعل به صدور فعل  طبق اين تعريف، 
بره  بنابراين فعل قواي طبيعری، ارادي نيسرت  زيررا     صدور فعل  غير منافی از خود، آگاه باشد 

صادر می شود، عالم نيستند  همچنين اگر فاعل به فعل خود علم داشرته باشرد    فعلی که از آنها
ماننرد    اما آن فعل، مالئم نباشد بلکه منافر باشد، در اين موقع نيد فعل، مراد فاعل نخواهد برود 

 1کسی که بر انجام فعل ارادي مجبور می شود 

 معاني اختيار
 ترين آنها بدين شرح است:که برخی از مهماند براي اختيار نيد معانی متعددي بيان کرده

شعور، کاري را بر اساس خواست خودش و بدون اينکه مقهور فاعل ديگرري  الف( فاعلی ذي
گيرد  ارسطو ايرن معنرا   واقع شود، انجام دهد  اين معنا از اختيار در مقابل جبر محض قرار می

 :را در تعريف فعل ارادي در مقابل فعل غير ارادي آورده است
دانيم که تحت اجبار و يا از روي جهرل انجرام گرفتره باشرد      معموالً فعلی را غير ارادي می

اجبار آن است که مبدأ و علت آن خارج از ما باشد  يعنی مبدأ و علتی بين عامل و معمرول  
 2وجود نداشته باشد  مثل اينکه باد و طوفان، کشتی را به سويی بکشاند 

 گردد نبودن برمی اصل اين معنا به مقهور غير
ب( فاعلی که داراي دو نوع گرايش متضاد است، يکی از آنها را برگديند  ايرن معنرا از اختيرار    
که مساوي با انتخاب و گدينش است، عمدتاً از ناحيه متکلمان بيان شده است  البتره مالصردرا   

 3داند اين تفسير از اراده و اختيار انسانی را صحيح نمی

هاي درونی خويش دست به انتخراب بدنرد، بردون آنکره شرخص      گرايش ج( فاعل بر اساس
کره برر اررر    « فعل اکراهی»ديگري او را به انجام دادن آن وادار کند  اين معنا از اختيار در برابر 

 گيرد فشار و تهديد ديگران است، قرار می
اب کند  اين معنرا  د( فاعل بدون آنکه در محدوديت و تنگنا قرار گرفته باشد، کار خود را انتخ

 7گيرد قرار می« کار اضطراري»از اختيار در برابر 

 . توضيح اشکال9-2
هاي درونری انسران   با توجه به عموميت اصل عليت، بايد آن را در همة ممکنات، حتی ساحت

ما برخاسته از اراده ماسرت، در  « افعال اختياري»نيد جاري دانست  بر اساس اصل عليت، تمام 
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توان فعل را اختياري ناميد که از ارادة آزاد ما ناشی شده باشرد  در اينجرا دو   قتی میواقع تنها و
 شود:اشکال رديدار می

آيد؟ راسخ به ايرن سرؤال از دو حرال خرارج نيسرت: يرا       الف( خود اراده چگونه به وجود می
اختيراري و  حصول اراده، ارادي نيست که در نتيجه، افعال اختياري انسان را نيد نبايرد حقيقتراً   

انرد و روشرن اسرت کره امرر  برآمرده از       آزادانه دانست، چرا که ناشی از مقدماتی غير اختياري
مقدمات غير اختياري، اختياري نخواهد بود  يا اينکره حصرول اراده ارادي اسرت کره در ايرن      

شود  اگرر آن را هرم مسربو  بره اراده ديگرري بردانيم و       صورت، از منشی ارادة دوم سؤال می
آورد، و اگر آن را نهايتاً به امري غيرر ارادي و غيراختيراري مسرتند    ا، سر از تسلسل درمیهکذ

 1شود گير آن میکنيم، اشکال قبلی دامن
اين اشکال مبتنی بر استحالة تسلسل در ارادات است  ولی اگر کسی، مانند ميردامراد، تسلسرل   

نخواهرد برود  ايشران در ايرن براره      در ارادات را جايد بداند، از اين جهت اشکالی متوجره او  
 گويد:می

وکذلك االمر فى ارادة االرادة، وارادة ارادة االرادة، الى سوارر المراتوا اليتوی فوى مايوة ال قو        
استطاعة ان رلتفت الیها بالذات، ورالحظها على التفصی . فکو ي مون تلوك االرادات الملحو وة     

رها مضمّاة فى تلك الحالة الشوقیّة االجماعیّة على التفصی ، تکون باالرادة واالختیار، وهى باس
 2الف   واختیاره.« بارادة»االجمالیّة المسمّاة 

تواند رس از اراده و قبل از تحقق فعرل، مرانع از   ب( آيا با قبول ضرورت علیی، فاعل  مختار می
 شرود و فاعرل   تحقق فعل شود يا آنکه رس از ارادة فعل از سوي فاعل، ديگر فعل ضروري می

 ديگر دربارة حصول نتيجه و تحقق فعل، اختياري از خود ندارد؟
هاي مختلرف از  اين دو چالش اساسی باعث شده است که انديشمندان در طول تاريخ، به گونه

سازگاري يا عدم ناسازگاري بين قانون عليت و اصل اختيار انسران سرخن بگوينرد و ديردگاه     
 هاي مختلفی را عرضه کنند 

 شدههای ارائهحل. بررسي راه9
 براي راسخ به اين اشکال، چند رويکرد متفاوت وجود دارد:

اند با توجه به اشکاالتی که بيان شد، اگر عليت اربات شرود، اختيرار نفری خواهرد     اي گفتهعده
شد  اگر هم عليت انکار شود، باز هم اختياري در کار نخواهد بود  چون با نبود عليت، به چره  

                                              
   با اندکی اضافات 111، صاصل عليت در فلسفه و کالم  قدردان قراملکی، 1

  717، صالقبسات  ميرداماد، 2
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فعل، معلرول  اختيراري آن فاعرل اسرت؟ در نتيجره، برر اسراس ايرن برهران           دليل بگوييم اين 
ذوالحدين )قياس مقسِّم( چه عليت را بپذيريم و چه آن را نپذيريم، در هرر صرورت بره نفری     

 اختيار منجر خواهد شد 
رويکرد دوم اين است که ما يکی از دو طرف برهان )عليت يا اختيار( را نفری کنريم و طررف    

ت نماييم  مثالً بگوييم عليت، مفهرومی رارادوکسريکال اسرت و بحرث در دربرارة      ديگر را اربا
 1معناست  در نتيجه اختيارْ بدون معارض باقی خواهد ماند وجود يا عدم چنين مفهومی بی

رويکرد سوم که بيشتر مورد نظر فالسفة اسالمی است، سازش بين عليت و اختيرار اسرت  در   
گذرانيم  توجه بره ايرن   ه به اين مسئله بيان شده است، از نظر میهاي مختلفی را کادامه، راسخ

نکته ضروري است که برخی از نظريات ريش رو، نخسرت بره عنروان راسرخی برراي مسرئله       
توانند تالشی برراي حرل ايرن عويصره بره      اند  اما از آنجا که میمطرح نشده« عليت و اختيار»

 شمار آيند، به آنها ررداخته شده است 

 انکار اصل عليت. 9ـ1
شناسانه است، به امري ذهنری  اي جهانگرايان ارورا اصل عليت را که اصلی کلی و مسئلهتجربه

تروان بره نقرش برجسرته هيروم کره       شناسانه تنردل دادنرد  در ايرن ميران مری     اي روانو مسئله
عرادتی   رابطة عليت، نتيجة»کننده نظريات اسالف خود بود، اشاره کرد  هيوم معتقد بود تکميل

البتره در   2« شود از اينکه همواره امري را همرراه امرر ديگرر ببينريم    است که براي ما حاصل می
انرد و  جهان اسالم نيد بعضی از اشاعره، مانند غدالی، عليرت در عرالم طبيعرت را انکرار کررده     

د  از انر شوند، به تقدير خداوند برگردانرده اقتران اموري که به عنوان علت و معلول شناخته می
و اموري از ايرن  « سيري و خوردن غذا»، «مرگ و بريدن گردن»نظر غدالی، اقتران اموري مانند 

دست، همگی ناشی از تقدير خداي متعال است که آنها را بر سبيل تتابع آفريده است  نه آنکره  
ة ادامر »و « سيري، بدون خوردن غذا»اين امور، خودشان ضروري و غير قابل افترا  باشند  لذا 

 3آيند ، اموري مقدور و ممکن به شمار می«رغم بريدن  گردنحيات علی
 بررسي

اوالً نفی عليت، مخالف با فطرت عقل و همسو با شکاکيت است  لذا نفی عليت از حيث مبنرا  
قابل رذيرش نيست  روشن است که اين اشکال تنها در صورتی وارد است که خصرم، چيردي   

                                              
  37، ص7، جتاريخ فلسفلة غرب  ملکيان، 1
  322، صسير حکمت در ارورا  فروغی، 2
اصرل    قدردان قراملکری،  231-232اصغر حلبی، ص، ترجمه علیگويی فيلسوفانتهافت الفسالفه يا تناقض  ر ک: غدالی، 3

  37ر33، صعليت در فلسفه و کالم
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 شته باشد به عنوان فطرت عقل را قبول دا
توان گفت فعل انسان مربوط به خود اوست  زيرا نسربت  رانياً اگر عليت انکار شود، ديگر نمی

بر قبول اصل عليت است و اگر انسان نسبت به فعل خاصی، عليت  دادن فعل به انسان، متفرع
نداشته نداشته باشد، هيچ وجه رجحانی براي نسبت دادن فعل بره آن شرخص وجرود نردارد      

توان فعل را به ديگري نسبت داد  در واقع نفی عليت و در ری آن نفی ضرورت علیی، میبلکه 
 1آورد سر از صدفه و تصادف در می

 عليت در انسانانکار . 9ـ2
 هاگزیستانسياليتا

گويد: انسان برر  کنند  سارتر در اين باره میها بر اختيار انسان بسيار تیکيد میاگديستانسياليست
سرازد  بنرابراين اختيرار    يابد و سپس ذات خرود را مری  وجودات، ابتد وجود میخالف ساير م

کنرد، براور بره تقردم     سازد  سارتر تصرريح مری  ممکن می انسان بر ذات او مقدم است و آن را
ها مشترک است  در نگراه اگديستانسياليسرتی، انسران    وجود بر ذات، بين همة اگديستانسياليت

هردف چنرين    2سرازد  که او خودش را ]با اختيار و ارادة آزاد[ میاي ندارد  بلساختهذات ريش
آزاد ساختن انسان از قدرت و سلطه هر نيروي خارجی و اعطاي اختيرار بره دسرت    »اي فلسفه
 3بيان شده است « خود او

ها، اصل عليت به معناي قبول ضرورت و جبر اسرت و از آنجرا کره    در نگاه اگديستانسياليست
اي ندد آنها برخوردار است، از اين رو سراحت روح انسرانی   العادهاهميت فو  اختيار انسان از

اند  هرچند از ررذيرش ايرن قاعرده در خرارج از روح انسرانی      را به دور از اصل عليت دانسته
رذيرنرد، ولری از   ابايی ندارند  بنابراين آنهرا عليرت را در خرارج از سراحت روح انسرانی مری      

از روح انسرانی، چرون عليرت     زنند  در عالم بيررون انی سر بازمیرذيرش آن در عالم روح انس
حاکم است، جبر و ضرورت نيد هست  اما چون درون ما عليرت نيسرت، لرذا در عرالم درون     

ها اگر عليرت انکرار شرود، اختيرار رابرت      انسان، آزادي وجود دارد  بنا بر نظر اگديستانسياليت
 7شود می

 بررسي

                                              
  213ر212، ص2  مطهري، مجموعه آرار، ج37، ص 7ج ، تاريخ فلسفلة غرب  ر ک: ملکيان، 1

2. Copleston, history of philosophy, v3 ,p317. 
  12اهلل تقوي، ص، ترجمه نعمتآزادي و ضرورت  ام  رتروسيان، 3
  31ص، 7ج، اريخ فلسفلة غربت  ملکيان، 7
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است که اخيرا بيان شد  انکار عليت در انسان بره معنراي ررذيرش     اشکال اول اين نظريه همان
توان فعل فاعل  را به او نسبت داد  زيررا برا نفری    صدفه و اتفا  در عالم است و از اين رو نمی

 1عليت در انسان، وجهی براي انتساب فعل به او باقی نخواهد ماند 
اند و اين يعنی اسرتثناي  انسان نفی کرده ها عليت را تنها دراشکال دوم اينکه اگديستانسياليست

 يک حکم عقلی، و روشن است که در احکام عقلی و کلی جايی براي استثنا وجود ندارد 

 مکتب اصوليون نجف
هاي مختار جريان ندارد و هرکدام از آنران ايرن ادعرا    از منظر اين بدرگان، اصل عليت در فاعل

تررين  يکی از مهرم « سلطنت»و « طلب»ستفاده از مفهوم اند  ااي تقرير و مستدل کردهرا به گونه
 رود سنگ بناهاي نظريات آنان به شمار می

ايشان معتقد است از آنجا که صرفات قرائم بره نفرس ماننرد اراده، تصرور و        ـ مرحوم نائيني:
تصديق، همگی غير اختياري هستند، اگر فعل را ر بدون آنکه نفس در تحقق فعل تیرير داشرته   

آورد  زيررا فعرل، معلرول     به آنها نسبت دهيم، افعال اختياري انسان سر از جبرر درمری  باشد ر  
امري غير اختياري )اراده( شده اسرت و روشرن اسرت، معلرول امرر غيرر اختيراري، اختيراري         

رود  لذا بايد عليرتِ  نخواهد بود  بنابراين اگر اراده را علت فعل بدانيم، اساس اختيار از بين می
 مانند اراده را در مورد افعال اختياري انسان، انکار کرد  صفات نفسانی

وجود دارد  طلب عبارت اسرت از  « طلب»از نظر ميرزاي نائينی، بعد از اراده، مرتبة ديگري به نام 
وهو نفس االختیار وتوثيیر الوايفس   »اختيار و تیرير مستقيم نفس در حرکت عضالت و تحقق فعل: 

خواهرد بگويرد کره نفرس     جايگدين کردن طلب به جاي اراده، میايشان با «  فی حرکة ال ضالت
 2شرود  بدون وجود محرک خارجی، سبب تحقق فعل است و از اين رو فعل اختياري ناميده مری 

هر چند طلبْ امري حادث و ممکن است، اما علت تحقق طلرب، خرود نفرس اسرت و از ذات     
فاعلی است که همان نفرس باشرد    گيرد  در واقع طلب در تحقق خود نيازمندنفس سرچشمه می

تروان گفرت مررجح    و همچنين نيازمند مرجح نيد هست که همان صفات نفسانی باشند  حتی می
احتياجی بره علرت موجبره نردارد  چررا کره عليرت بره نحرو ايجرابی           « طلب»نيد ندارد  بنابراين 

ی فوی يیور اعف وا     إذا ال لیة باحو اإلرجا  انموا هو  »)ضروري( تنها در غير افعال اختياري است: 
 3« االختیاررة ن م ال بد فی وجوده )طلا( من فاع  وهو الايفس ومرجح وهی الصفات الافسانیّة

توان گفت تلقی ميرزاي نائينی اين است که اصل عليت، همرواره برا   بندي میدر مقام جمع
                                              

 .37، ص7ج، تاريخ فلسفلة غرب  ملکيان، 213ر212، ص2  ر ک: مطهري، مجموعه آرار، ج1

  31، ص1، جالتقريرات  اجود  نائينی، 2
  31  همان، ص3
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اري ضرورت و ايجاب همراه است  بنابراين قاعدة عليت با چنين تفسيري در نفس انسران جر  
را بره عراملی کره بره او     « طلرب »آيد  اما شاهديم که ايشان نيازمندي نيست  و اال جبر الزم می
براي آن عامل خرودداري کررده و   « علت»کند  هرچند از به کار بردن هستی ببخشد، انکار نمی

 را برايش برگديده است « فاعل»عنوان 
 خويی و شهيد صدر نيرد رذيرفتره شرده    اهللنظريه مرحوم نائينی ندد شاگردان ايشان، مانند آيت

انرد  در ادامره تنهرا نظرر شرهيد      است  منتها هر کدام از منظري اين رويکرد استاد را تقرير کرده
 1کنيم کنيم و براي اختصار، از ررداختن به سخن مرحوم خويی اجتناب میصدر را مطرح می

دانرد   تياري را منوط به اراده نمری : ايشان نيد مانند مرحوم نائينی، صدور فعل اخـ شهيد صدر
شرمارد   يا به تعبير ايشان سلطنت نفس را عاملی براي تحقق فعرل اختيراري مری   « طلب»بلکه 

 شهيد صدر، تبيين نظرية خود را بر سه نکته مبتنی دانسته است:
اي عقلی نيسرت کره از برهران برخاسرته     ، قاعده«الشیء ما لم يجب لم يوجد»نکته اول: قاعدة 

اي وجودانی، و از مدرکات اولية عقرل اسرت:   د  لذا تخصيص آن مانعی ندارد  بلکه قاعدهباش
ء ما لم يجب لم يوجد( ليست قاعدة مبرهنة  لةه هةي قاعةدة نجدانية  مة        انها )قاعدة ان الشي»

 2 «المدركات األنلي 
يرا  « غيروجوب بال»کند  اما نکته دوم: صرف داشتن امکان ذاتی براي وجود چيدي کفايت نمی

در تحقق شیء کافی خواهد بود  اگر ذاتی در عالم يافت شرود کره سرلطنت داشرته     « سلطنت»
کنرد   کند که اين سرلطنت برراي وجرود کفايرت مری     باشد، عقل با فطرت سليم خود حکم می

سلطنت از اين جهت که نسبتش به وجود و عدم يکسان است، مانند امکان است  اما سرلطنت  
اي تحقق يکری از طررفين )وجرود يرا عردم( کرافی اسرت  و اال سرلطنت         بر خالف امکان، بر

کنرد، ماننرد   تنهايی برراي تحقرق وجرود کفايرت مری     نخواهد بود  سلطنت از اين جهت که به
وجوب است  اما سطلنت بر خالف وجوب که صدور فعل از آن ضروري است، صدور فعرل  

 3سازد از آن ضروري نيست  چرا که ضرورت با سلطنت نمی
نکتة سوم: سلطنت در انسان تنها از طريق شرع يا وجدان قابل اربات است  مثالً ما مستقيماً برا  

کنيم  شايد شو  اکيرد در نفرس مرا تمرام     وجدان خودمان ربوت سلطنت را در خود درک می
شود که فعل به صورت قهري از ما سر بدند و کسری هرم مرا    شده باشد  اما اين امر باعث نمی

دهريم  حالرت سرطنت از    کشاند  بلکه آن کار را با سلطنت انجرام مری  م دادن آن نمیرا به انجا

                                              
  111، ص2، جمحاضرات  براي مطالعة نظر مرحوم خويی ر ک: خوئی، 1
  32، ص2، جبحوث فی علم االصول  صدر، 2
  31همان، ص  3
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شرود   امور موجود در نفس، و از قبيل جوع و عطش اسرت کره برا علرم حضروري درک مری      
توان از طريق ديگري وجود سلطنت را رابت کرد: قانون وجوب معلول به واسرطة  همچنين می

زنريم  در ايرن   تد که ما بدون مرجحْ دست به تررجيح مری  افعلت، تام نيست و بسيار اتقا  می
 1دهيم مواقع، با قاعدة سلطنت است که آن يک طرف را ترجيح می

در نظريات عالمه جعفرري  « سلطة من»نظريه سلطنت به اصوليون نجف محدود نماند و تعبير 
ن از غريرده را،  رغم ناشی شردن آ خورد  ايشان وجه آزاد بودن ارادة انسان علینيد به چشم می
ايرن رنرگ آزادي از ناحيرة خرود     »کند: داند  وي تصريح میبر اراده می« من»تسل  و نظارت 

 2« گرددکه جنبة نظارت دارد، نمودار می "من"اراده نيست  بلکه از ناحيه 

 بررسي
اي بر اين نظريه وارد شرده اسرت، تنهرا بره برخری از آنهرا اشراره        از آنجا که اشکاالت عديده

 کنيم:می
اي عقلی است  موضوع اين حکم عقلی، رديردة امکرانی   قاعده« الشیء ما لم يجب   »قاعده   1

هاي امکانی بيررون نيسرتند، تخصريص ايرن     است و از آنجا که افعال انسانی نيد از دايره رديده
 3قاعده به معاليل طبيعی، نادرست است 

ی تغييرر نخواهرد کررد  ررس چره مرا       با تغيير اصطالحات، هيچ واقعيت عينی و حکم عقلر   2
را علت بدانيم و چه فاعل، در هر صورت کارهراي اختيراري انسران از آن جهرت کره      « نفس»

اند، مشمول قانون عليت خواهند بود  بنابراين طلب کردن و اختيرار کرردن،   هايی امکانیرديده
 7چيدي سواي اراده کردن نيست 

که سلطنت فاعل براي وجود ممکن کافی است، عدم سلطنت نيد براي عردم  اگر همان طور   3
آيد  زيرا عدم و وجود فعل در آن واحرد،  وجود آن کافی باشد، امکان اجتماع نقيضين الزم می

هر دو توجيه کافی براي تحقق دارند  اما اگر عدم سلطنت براي عدم وجود کرافی نباشرد، بره    
خواهد بود  زيرا معناي عدم کفايت سرلطنت برراي عردم     معناي ضرورت وجود و امتناع عدم

فعل و در مقابل، کفايت سلطنت براي وجود فعل، رجحان وجود ممکرن و مرجوحيرت عردم    
دليرل  آن است  رس، از آنجا که وجود ممکن  دليل و توجيه کرافی را داراسرت و عردم آن بری    

                                              
  33ر31  همان، ص1
  32ر31، صجبر و اختيار  جعفري، 2
  321، صجبر و اختيار  سبحانی، 3
  222، ص2  مطهري، مجموعه آرار، ج323ر321  همان، ص7
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 1است، لذا وجود چنين موجودي واجب خواهد بود 

ي بودن بودن فعل اين نيست که مقدمات آن فعرل، اختيراري باشرد  لرذا نيراز      شرط اختيار  7
نيست که اموري مانند اراده را مسبو  به اراده ديگري بدانيم  زيرا اين کار سرر از تسلسرل در   

آورد، و اساساً اراده و ساير مقردمات، جردء افعرال عضرالنی نيسرتند کره ريردايش و عردم         می
 2و ساير مقدمات باشد  ريدايش آنها منوط به اراده

 . انکار ضرورت علّي9ـ9
شرود: يکری ضررورت    همان طور که قبالً نيد اشاره شد، در باب عليت دو ضرورت مطرح می

شرود، و  الحق که مربوط به مرتبة بعد از تحقق معلول است و از آن به وجوب بالغير تعبير می
مربروط  « وجرود علتره التامره   وجوب وجود المعلول عند »ديگري ضرورت سابق که به قاعدة 

شود  برخی از فالسفة معاصر تمام ادلة اربرات معنراي دوم از ضررورت در براب عليرت را      می
 3اند مغالطی دانسته و رس از آن استداللی بر انکار ضرورت علیی اقامه کرده

ترين برهانی که بر انکار ضرورت علیی وجود دارد، استداللی است کره اولرين برار اسرتاد     قوي
فياضی به جامعه علمی عرضه کرده است  ايشان دليل بر مدعاي خرود را متفررع برر ررذيرش     

 داند:چهار مقدمه می
 مقدمة نخست: در افعال اختياري انسان، اراده جدء اخير علت تامه است 

گيررد  بلکره بره صرورت و     مقدمة دوم: اراده زائد بر ذات، به وجود خارجی شیء تعلرق نمری  
گيرد  زيرا اگر اراده بخواهد به وجود خارجی شیء تعلق گيررد، الزم  لق میمفهوم ذهنی آن تع

 آيد تا اراده، رس از تحقق شیء به آن تعلق گيرد و مسلیما چنين چيدي محال است می

مقدمة سوم: صورت و مفهوم شیء، هر قدر هم که با عوارض و قيود متعدد همراه باشد، ولری  
 انطبا  است در نهايت بر بيش از يک شخص قابل 

مقدمة چهارم: با توجه به مقدمة سوم، در افعال اختياري انسان که فعرل برا اراده زائرد برر ذات     
شود، رس از تحقق جدء اخير علت تامه، ايجاد يک شخص معيّن ضروري نيسرت و  محقق می

 ايجاد هر طرف نسبت به فاعل انسانی، ترجيح بال مرجح است 

 7يعنی همان صورت ذهنی، مالزم با انکار ضرورت علیی است  رس تعلق اراده به مراد بالذات،
توان به ناسازگاري ظاهري جبرر علیری برا اختيرار و آزادي     راحتی میاگر اين مبنا را بپذيريم، به

                                              
  17، صآزادي و عليت  اراکی، 1
  223، ص2  مطهري، مجموعه آرار، ج2
  12، ص71، دورة دوازدهم، شمارة ت فلسفیمعرف، «تیملی در ادله ضرورت علیی»زاده،   فياضی و حسين3
  11ر11  همان، ص7
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انسان راسخ داد  چون اساساً در عليت، قبل از تحقق معلول، ضرورتی وجود ندارد تا بخواهرد  
 د مجبور کند فاعل  مختار را بر تحقق معلول خو

 بررسي
تمرکد اصلی دليل مدبور بر اين نکته است که اگر اراده بخواهد به شیء ذهنی تعلرق گيررد، از   

تواند به يک امر متشخص اشاره کند و از سويی ترجيح بال مررجح هرم   آنجا که امر ذهنی نمی
ی نيرد انکرار   شود و از اين رهگذر، ضرورت علیمحال است، لذا تعلق اراده به آن نيد ممتنع می

گردد  ولی اگر اراده بخواهد به شیء خارجی تعلق گيرد، مشکلش اين است کره آن شریء   می
هنوز محقق نشده و روشن است که ريش از وجود يافتن معلول، نره وجروبی برراي آن رابرت     
است و نه اولويتی  اشکال اخير زمانی وارد است که تقدم زمانی  ضرورت معلول بر وجرودش  

باشد  در حالی که از نظر حکما، ضرورت سابق، تنها تقدم رتبی برر وجرود معلرول     اراده شده
دارد  يعنی تنها در ظرف تحليل عقلی است که تقدم و تیخري برين ضررورت سرابق شریء و     

افردون برر    1دهنرد  وجود شیء قابل تصور است  و اال در خارج، هر دو در يک زمان روي می
 2رذيرش صدفه است اينکه نفی ضرورت علیی به معناي 

 انکار اختيار. 9ـ۴
نتيجة منطقی انکار اختيار، نفی عليت نيد خواهد بود  زيرا اگر انسان نسربت بره اعمرالش اختيرار     
نداشته باشد، در واقع او علت افعال خود نيست و اين اعمال به صورت جبري و از ناحيه عامرل  

 را مالزم با انکار عليت بدانيم ديگري انجام شده است  لذا صحيح است که انکار اختيار 
هرايی بره مسرئله جبرر و انکرار اختيرار ديرده        در جهان اسالم، حتی در زمان اصحاب، گرايش

شود  البته هدف از طرح اين گونه مسائل، عمدتاً اغراض سياسی و سرکوب مخالفران بروده   می
خرود گرفرت  وي    است  اما به مرور، اين جريان با ابوالحسن اشعري، رنگ و لعابی علمی بره 

برآن شرد کره  تنهرا    « عادة اهلل»براي راسداري از اصل توحيد در خالقيت، با طرح نظرية 
در عالم يک علت مباشري وجود دارد و آن هم خداوند است و آرار موجودات به هيچ نحوي 
 مستند به خود آنها نيست  رس اگر انسان فعلی را اراده کند، اين خداوند است که آن را ايجراد 

« کسرب »چنان خالف فطرت بود که اشرعري برا طررح نظريرة     کند، نه انسان  اين نظريه آنمی
تالش کرد، اشکاالت نظرية قبلی خود را برطرف کند  بر اساس مفاد نظريرة کسرب، خداونردْ    

                                              
، دورة يرازدهم،  نور حکمت: رژوهشنامة حکمرت و فلسرفه اسرالمی   ، «ضرورت علیی يا جبر فلسفی»  سليمانی و رضايی، 1

  113ر111، ص71شمارة 
  221، ص2  مطهري، مجموعه آرار، ج2
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رود و به دليرل کاسرب برودن، مسرئول     خالق افعال بشر است و انسان کاسب آنها به شمار می
 1آيد یافعال خود به شمار م
هراي  هاي مختلفی از جبرگرايی وجود دارد: کسانی مانند مالبرانش با دغدغره در غرب نيد نحله

جبرر  »اند  هگل و مارکس، نظريرة  اشاعره مطرح کرده« نظرية کسب»الهياتی، سخنی ندديک به 
ران انرد  در دو معتقد شده« جبر اجتماعی»شناسان به جامعه برخی 2اند را مطرح کرده« تاريخی

نيد مطرح شده اسرت   « جبر ژنتيک»و « شناختیجبر روان»هاي ديگري از جبر مانند اخير گونه
اي است  جبري که به مفاد آن هر واقعره « جبري فلسفی»اما آنچه در اينجا محل بحث ماست، 

 از قبل، ضرورت و وجوب ريدا کرده است 
 بررسي

هراي حضروري   مبنرا، و خرالف يافتره   س بیانکار اختيار و به تبع آن نفی عليت، سخنی از اسا
شرود و  ماست  همچنين بنا بر انکار اختيار، رواب و عقاب، خالف حکمت و عدالت تلقی مری 

در نتيجه، وعد و وعيد، رواب و عقاب، و در يرک کرالم هرر گونره مسرئوليت در قبرال عمرل         
 3شده، امري عبث و بيهوده تلقی خواهد شد انجام

 ختيار. سازگاری عليت و ا9ـ۵
انجامد  بنابراين بايرد مسرئله را بره    در نظر اکثر فالسفة اسالمی، انکار عليت به انکار اختيار می

اي تقرير کرد که اختيار و عليت، هر دو با هم قابل رذيرش باشند  از اين جهرت، صرحيح   گونه
رد  در است که بگوييم در فلسفه اسالمی هيچ گونه ناسازگاري بين عليت و اختيار وجرود نردا  

 گذرانيم ترين اين نظريات را از نظر میادامه مهم
 مالصدرا براي راسخ به محل نداع، دو راسخ مطرح کرده است:

 پاسخ اول:

او نيرد   اش ناشی شده باشد  ولی ديگر نياز نيست که ارادةمختار کسی است که فعل  او از اراده
آيد ارادة مريد، عين ذات او نباشد کره  میاش باشد  زيرا در اين صورت، الزم برخاسته از اراده

در نتيجه، ارادة واجب تعالی نيد عين ذات او نخواهد بود  همچنين قادر کسی اسرت کره اگرر    
ارادة کاري را کرد، آن کار از او صادر شود و اگر ارادة آن را نکرد، آن فعل محقرق نشرود  نره    

دهرد و اگرر هرم ارادة آن را ارده نکررد،      آن کسی که اگر ارادة چيدي را اراده کرد، آن را انجام

                                              
  32ر31، صجبر و اختيار  سبحانی، 1
  131و 211، صحکمت در اروراسير   فروغی، 2
  31، ص1، جاجود التقريرات  نائينی، 3
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 انجامش ندهد:
فاإلنسان کیف رکون ف له بإرادته حیث ال رکون إرادته بإرادته وإال لترتا اإلرادات متسلسولة  
إلى يیر نهارة والجوا  کما علمت من کون المختار ما رکون ف له بإرادته ال ما رکوون إرادتوه   

عین ذاته والقادر ما رکون بحیث إن أراد الف   صودر عاوه   بإرادته وإال لزم أن ال رکون إرادته 
 1.الف   وإال فال ال ما رکون إن أراد اإلرادة للف   ف   وإال لم رف  

اين مبنا از سوي متفکران بعدي مانند امام خمينری و شرهيد مطهرري رذيرفتره و تعقيرب شرده       
ن کنيم و سرپس ايرن نظريره را    اي را بيااست  براي توضيح اين راسخ نياز است در ابتدا مقدمه

 تفصيل تشريح کنيم به
 افعال اختياري  صادر از نفس بر دو قسم است:

الف( افعال خارجی: چنين افعالی دو ويژگی دارند: نخست آنکه همواره مسبو  بره مقردمات   
گيرند  براي مثال، نوشرتن يرا   اند و دوم آنکه بالواسطه تحت نفوذ ارادة انسان قرار میاختياري

 ننوشتن با اين قلم، به هيچ چيد ديگري غير از اراده من بستگی ندارد 
ب( افعال نفسانی، مانند تصور، تصديق، شرو  و اراده نيرد داراي دو ويژگری هسرتند  اولرين      
ويژگی آنها اين است که نبايد هر يک از اين مقدمات نفسانی را مسبو  به مقردمات اختيراري   

سانی مسربو  بره مقردمات نفسرانی ديگرري باشرند، سرر از        دانست  زيرا اگر همة مقدمات نف
هر امرر نفسرانی اختيراري    »آورد  نتيجة اين برهان، نفی ايجاب کلی است  يعنی تسلسل درمی

هيج امرر نفسرانی   »توان از اين برهان سلب کلی اربات کرد  به اين صورت که ، اما نمی«نيست
اي مسربو  بره اراده   هرر اراده »وان گفرت:  تر رس به مفاد اين برهان تنهرا مری  «  اختياري نيست

 « اي مسبو  به اراده نيستهيچ اراده»  نه اينکه «نيست
گيرنرد  مرثالً   ويژگی دوم امور نفسانی اين است که به صرف اراده، تحت نفوذ اراده قرار نمری 

اگر من اراده کنم که داراي ملکة تقوا باشم و بخل و حسرد را از خرود دور کرنم، بره صررف      
توانم اين مقاصد را محقق کنم  بلکه با انجام دادن مقدماتی که بالواسرطه در اختيرار   ه، نمیاراد

 2توانم در خود تغييراتی را مطابق با ميل و ارادة خودم ايجاد کنم من است، می
رويم  اصل شبهه چنرين  با توجه به اين مقدمه به سراغ راسخ به شبهة آزادي و اختيار انسان می

مقدمات افعال اختياري انسان غيراختياري است  هر چيدي که مقردماتش غيرر   »د: شوتقرير می
ظاهر اختياري ما در واقع غيرر  اختياري است، خودش نيد غير اختياري است  در نتيجه افعال  به

                                              
  311، ص2، جالحکمة المتعالية فی االسفار العقلية االربعة  مالصدرا، 1
  227ر223، ص2  مطهري، مجموعه آرار، ج2
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کبراي اين اشکال تمام نيست  يعنی اين طور نيسرت کره هرچره مقردماتش غيرر      «  انداختياري
 غيراختياري باشد  سه دليل براي ابطال اين کبرا بيان شده است: اختياري بود، خودش نيد

 1کنيم اول: ما اختيار و آزادي را بالوجدان در خود احساس می دليل
دليل دوم: اين کبرا تنها به افعال اختياري  نفس ر که به افعال خرارجی مربروط اسرت ر تعلرق        

يح آنکه در افعال خارجی مانند عمرل   شود  توضدارد و دربارة افعال اختياري نفس جاري نمی
هايی ر مانند تصور و تصديق و شرو   شوند، همواره واسطهبنیايی که با آالت خارجی انجام می

اي وجود نردارد  و    ر بين نفس مجرد و فعل وجود دارند  اما در افعال نفسانی، يا اصالً واسطه 
اي کره از طريرق   مهندس بر ارر ملکره و يا واسطه، امري غير جسمانی است  مثل آنجا که نفس  

کنرد   اي علوم کسب کرده است، از روي علم و اراده، صورتی را ترسريم مری  ممارست در راره
روشن است که فعل نفس، نيازمندِ مقدماتی مانند تصور صورت، تصديق به فايده، شو ، عردم  

دائی براي حصرول  و تحريک عضالت نيست  بلکه اساساً اين امکان وجود ندارد که تصور، مب
فاعليرت نفرس در    2کنرد  تصور باشد  چراکه خالقيت نفس براي تحقق اين تصور کفايت مری 

امور نفسانی به صورت فاعليت بالتجلی است  يعنی در مقام ذات، تمام کماالت معلرول خرود   
را به نحو اعال و اشرف واجد است  لذا همچنان که در مقام فعل، داراي اختيار است، در مقرام  
ذات نيد اين اختيار را به نحو برتري خواهد داشت  نتيجه آنکه افعال نفسانی از کارهاي نفرس  

روند و ريداش چنين افعالی مسبو  به اراده و تصور و تصديق نيست  بلکره ذاتری   به شمار می
نفس است و نفس نيد در ايجاد آنها مجبور نيست  يعنی خداوند نفس را طروري خلرق کررده    

 3گيرد از ذات او سرچشمه می است که اراده
دليل سوم: اگر اختياري بودن افعال اختياري خود را که بر اصل ضررورت علیری مبتنری اسرت     

 نپذيريم، مسئله از چند حالت خارج نخواهد بود:
الف( انکار عليت و توجيه افعال با قبول قول به صدفه و اتفا : از آنجا که رابطرة مرا برا عمرل     

 براي انسان باقی نخواهد ماند شود، اختيار قطع می
ب( انکار ضرورت علیی: اين فرض نيد به معناي انکار اصل عليت و قبول صردفه اسرت و برر    

 شود اساس آن، همان نتيجة قبل تکرار می
نهايت اختياري بردانيم: ايرن فررض، اختيرار را از انسران      ج( همة مقدمات افعال اختياري را تا بی

شرود،  اي ديگر مسرتند مری  اي به صورت تسلسلی به ارادهکه هر اراده کند  ولی از آنجاسلب نمی

                                              
  221  همان، ص1
  17ر13خمينی، الطلب و االراده، ص  امام2
  11خمينی، الطلب و االراده، ص  امام3
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 شود يابد و اختياري براي فاعل رابت نمیگاه فعل با خود من ارتباط نمیدر نتيجه هيچ
اي د( قبول ضرورت علیی و اختيار در انسان: با آشکار شدن بطالن حراالت قبرل، تنهرا نظريره    

 1ي داشته باشد که ضرورت علیی در آن رذيرفته شده باشد تواند با اختيار انسان سازگارمی
 پاسخ دوم:

صفت مراد بودن براي اراده، مانند صفت علم برراي علرم و وجرودِ وجرود و همچنرين ماننرد       
صفت لدوم براي لدوم است که تسلسل در آنها بر اعتبار و فرض ذهرن مبتنری اسرت  چراکره     

 جود ندارد:اي در خارج، بين آنها ورابطة علیی معلولی
على أن عحد أن رقو  إن إرادة اإلرادة کال لم بال لم وکوجود الوجود ولزوم اللزوم من اعموور  
صحیحة االنتزاع ورتضاعف فیه جواز االعتبار ال إلى حد لکن راقطع السلسلة بانقطواع االعتبوار   

 2هااك فی الخارج. من الذاهن الفارض ل دم التوقف ال لی
ک اختياري بودن افعال را اين بدانيم که ارادة آن افعال نيد بايد مسبو  بره  توضيح آنکه اگر مال

ارادة ديگري باشد، بايد دقت داشت که اتصاف اراده به صفت اراده، نيازمند ضميمه شدن قيرد  
شروند،  ديگري نيست  يعنی درست است که افعال انسان با ضميمه شدن صفت اراده مراد مری 

اي نيراز نردارد  بلکره بره     شود، به چنين ضرميمه « مراد»ف به صفت اما اگر اراده بخواهد متص
شروند،  هاي جهان به واسطة علم، معلروم  انسران مری   که رديدهخودي خود مراد است  همچنان

 3ولی خود علم به خودي خود و بدون ضميمه شدن چيدي، معلوم است 

 بررسي
ه تنها يرک تحليرل مفهرومی    شدبحث جبر و اختيار يک بحث حقيقی است  اما جواب ارائه

از اراده، نيازمنرد انضرمام امرر ديگرري نيسرت و      « مرراد »دهد انتداع عنوان است و نشان می
تواند راسرخی برراي مسرئله محرل بحرث مرا )مرالک فعرل         واضح است که اين تحليل نمی

اختياري( باشد  افدون بر اينکه فرض راسخ دوم در جايی است کره مرالک اختيراري برودن     
تواند اشکال تسلسل را کره در ايرن فررض    ادي بودن اراده باشد و راسخ يادشده نمیفعل، ار

 7وجود دارد، دفع کند 
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هراي فراوانری   اي که در مورد رابطة عليت و اختيار در انسان وجرود دارد، راسرخ  براي عويصه
اند تا برا  رو کوشيدهاند  از اين ها در واقع اشکال را رذيرفتهبيان شده است  برخی از اين راسخ

ضيق کردن دايرة عليت يا با ايجاد تغيير در معناي  معهود و مشهور آن، به توجيه رابطرة عليرت   
تنهرا آزادي، بلکره عليرتِ انسران     با اختيار در انسان بپردازند  همچنين برخی با انکار اختيار، نه

هاي مختلفی که بيان شده اسرت،  سخاند  از ميان رااش را نيد انکار کردهنسبت به افعال  اختياري
ترين راسخ را حکمت متعاليه عرضه کرده که بدون ايجاد هريچ گونره تغييرري در معنراي     کامل

عليت و بدون استثنا زدن به اصل عليت، به توجيهی متين دربارة سازگاري عليت و اختيرار در  
 انسان ررداخته است 
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