
 

  
 
 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 6931 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي  اول ه/ شمار سومسال 

 اراده انسان از ديدگاه فالسفه اسالمي
 1(يني، امام خمييا، عالمه طباطبصدرانا، مال ي)ابن س

 2زارگر سيدهاشم حسيني 

 چکيده  
، در انسان امري بديهي و وجداني است، شناخت معناا  «اراده»همان اندازه که تصديق به وجود 

است. به همين دليل علي رغم وحدت نظار مفککاران    لامري پيچيده و مشک« اراده»و حقيقت 
  ف نظر وجود دارد.ماهيت کلي آن اخفال ندر وجود اراده، در تکسير و بيا
« کراهات »دانناد و داد آن را    را از کيکياات نکسااني ماي   « اراده»برخي از فيلساوفان اساالمي   

دانند. ابن سينا معفقد است اراده کردن يک چيز به معناي تصور آن چياز اسات و در وا ا      مي
را باراي   داند و معفقد است که تصور در مفصاور، ميلاي   ايشان اراده را به عنوان مبداء فعل مي

شوق شديد به کسا   »انگيزاند. مرحوم صدراي شيرازي معفقد است که اراده  انجام فعل بر مي
داناد امّاا مفکااوت     عالّمه طباطبايي اراده را کيف نکساني مي«. مراد و جزء اخير علّت تامّه است

از آن، با کيکياتي مثل علم و شوق، و معفقد است که اراده با فعل معيات داشافه و  بال و بعاد     
 دانند.   تواند وجود داشفه باشد. مرحوم امام خميني اراده را فعلي از افعال نکس مي نمي

 عت انساان يا طبيرا، اراده و « اراده»علّت  طلبد، مالصدرا اي است که علت مي اراده خود پديده
 گوياد   شود، همچنانکاه ابان ساينا ماي     داند چون در اين صورت منجر به تسلسل مي نمي
 اناد  از اين جهت، برخي به اين نکفه تصريح کارده «. ضطري است در هيأت مخفارنکس م»
 است. يرونيعوامل ب« اراده»علت  که

   گان اژکليدو
 م.يار، تصمي، اخفيف نکسانيکاراده، فعل ارادي، ميل، شوق شديد، 

                                              
 .01/11/1930، تاريخ پذيرش  02/00/1930تاريخ دريافت  . 1
 (.shtz2530@gmail.com) فلسکه اسالمي سهسطح . 2
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   مقدمه
خاود   ي کارهاا  ن معنا که در انجاميبه ا ار است،يانسان اراده و اخف يهايژگين وياز مهمفر يکي

 شاود،  کامالً آزاد است و هيچگاه از سوي  درتي مافوق بشر مجبور به انجاام فعلاي نماي   
 خاوي،، ة شود باز هم با اخفيار و اراد حفّي زماني که از سوي همنوع خود مجبور به انجام فعلي مي

 دهد. يرا که بر آن مجبور شده است را انجام م يفعل
 ليا نزوع نکاس و م  يبه معنا دانسفه شده است، بعضي آنرا «تيمش»با   فدر لغت مفراد« اراده»

خواسافن،  صاد کاردن،    » يباه معناا   يفلساک  يدانند. امّا در فرهنگها يآن به انجام دادن فعل م
 آمده است.« يح عقالنيو ترج يم گرففن بر انجام کاريتوجه کردن، تصم

منکار آن نشاده     يکس هفالسک نيد گکت از بيا نه، بايدارد  ينکه اراده وجود خارجيدر مورد ا
 دانناد   نياز از اثبات ماي  اند و در نفيجه بي بلکه وجود آن را امري فطري و وجداني دانسفه

 اي منکر اراده انسان شده اخفيار را از انساان  عده نظر دارند. آن اخفال ف حقيقتدر مورد معنا و  ولي
ة ديا فاساد عق  يار از تاال فار  يهام بارا   ياناد، بعضا   مسلک شده يجه جبريسل  کرده  در نف

 اي ديگر  ائال  اند، عده جبرييون )يعني نسبت ظلم به خدا دادن(،  ول به تکويض را برگزيده
   اند. به مقارنت ايجاد فعل از جان  خداوند با  درت اخفيار انسان شده و نظريه کس  را پذيرففه

 گياري  و علل و عواملي که در شکلشناخت معناي آن   ت اراده به عنوان مبدأ فعليّبا توجه به اهمّپس 
در نظار گرففاه    «اراده»آن مؤثر است، درورت دارد. در وا   با توجه به اينکه چاه معناايي از   

 يابد. هاي مخفلف علوم انساني شکل خاصي مي شود، نگرش انسان در حوزه مي
 يسکه اساالم دگاه فاليو از د يفلسکة را فقط از جنب «اراده»بر آن شده که  ين نوشفار سعيدر ا

 مورد بررسي  رار دهيم. و براي اينکه ثمره بحث بيشفر مشخص شود  در پايان، بحاث اراده 
 را از جنبه عملي و عمومي نيز مورد بررسي  رار داديم تا آثار سوء عدم اعفقاد به اخفيار

  انسان مشخص شود.   يو آزاد
 از  م عبارتنديآن هسف ين مقاله در پيکه در ا يبنابراين مودوعات

 در لغت  «اراده انسان» يقت و معنايحق
 الم فالسکه کدر «اراده انسان» يقت و معنايحق
 چيست؟« اراده»علت 

  «ارياخف»و «ليم»، «ميتصم»تکاوت اراده با 
    يوعموم يار از جنبه عملياراده و اخف

 در لغت  « اراده انسان». حقيقت و معناي 6
 دانسافه، « مشايت »آن را مراد ف بااا  در صحاح . جاوهاري است« رود»اي عرباي از ريشه  اراده واژه



 401  ا، مال صدرا، عالمه طباطبایي، امام خميني(اراده انسان از دیدگاه فالسفه اسالمي )ابن سين 

 نيز همين معناا « مصباح المنير»صاح  1.نيز ادافه کرده است را« طل »و سپس معناي 
 2«.طل  کردن و برگزيدن است ،اراده  وَ هُوَ الطَّلَبُ وَ االخْتِيَار إِرَادَة:» گويد  ميرا اخفيار کرده و 
 «خواسافن، خواسافه، ميال،  صاد و آهنا      »فارساي آن را   نامه خود، معادل دهخدا در لغت
.نوشفه است
 نزوع نکس و ميل آن به انجاام »صاح  کشا ف اصطالحات الکنون اراده را به معناي 9
 4داند. مي« دادن فعل
 و اشافياق  5«خواسفن،  صد کردن و توجه کردن»هاي فلسکي بيشفر به معناي  در فرهن 
 0.ستآمده ا  ردنکار و طل  کبه انجام 

 درکالم فالسفه« اراده انسان». حقيقت و معناي 2
ي از شؤونات نکس مطرح اسات و برخاي   کدر فلسکه اسالمي اراده در غير خداوند به عنوان ي

 کاه اراده بعضي ديگر معفقدناد   7اند. از حکما آن را صريحاً در زمره کيکيات نکساني آورده
ى مساامحه  کاست و ددى ندارد و باا اناد  فعل نکس ، «يم گرففن بر انجام کاريتصم» يبه معن
  8دلى را مقابل آن بحساب آورد. ر و دوتوان حالت تحيّ مى

 نيااز  بياند که هر چند معناي اراده در نگاه اول روشن و  البفه بسياري از فالسکه يادآور شده
ه تصوري حقيقي از آن بدست آيد، دشاوار اسات   کاي  ، اما تعريف آن به گونهف استياز تعر
 تاوان دريافات،   از اين حيث به ديگر امور وجداني شباهت دارد که آنها را به آساني ميو 

 3.لي آنها آسان نيستکاما شناخت ماهيت 
 نيم ک الم بعضي از فالسکه را در اين زمينه بيان ميکدر ادامه به تکصيل، 

 سينا   از ديدگاه ابن« حقيقت اراده انسان»الف( 
دن يک چيز به معني تصور آن چياز اسات بادان گوناه کاه مياان       معفقد است اراده کر سينا ابن

از ديادگاه   10تصور و مفصور سازگاري و موافقفي باشد. يعني تصور در مفصور ميلي برانگيزد.
                                              

 .478، ص1ج، تحقيق  احمد عبدالغکور عطار، بيروت، الصحاحجوهري،  اسماعيل بن حماد .1
 .ي اراده ذيل واژه، المصباح المنير، المقري الکيومي احمد بن محمد بن علي .2
 .1005ص، لغفنامه، دهخدا علي اکبر .9
 .552ص، 1ج، کشا ف اصطالحات الکنون، بن علي الفهانوياعلي  محمد .4
 190ص، 1979، کوش، تهران، فرهن  علوم عقلي، جعکر، سجادي .5
 .124ص، ترجمه  منوچهر صانعي دره بيدي، فرهن  فلسکي، صليبا جميل .0
 .119ص ،4ج ،االربعه االسکار، صدرالدين محمد شيرازي .7
 .31ص، 2ج ،آموزش فلسکه، صباح يزديم تقيمحمد .8
 .990ا997ص ،0ج، االربعه االسکار ،صدرالدين محمد شيرازي .3
 .10ص، به کوش،  عبدالرحمن بدوي، الفعليقات، ابن سينا .10
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او افعال اخفياري بي، از امور نکساني ديگر، به نکس وابسفه است و از خيال يا وهم و يا عقال  
 يا  وه غضبي را براي دفا  دارر   ،، وهمي و عقليگيرد به طوري که مقدمات خيالي مايه مي
 کنند، مي تحريک ،منکعت يا نياز دروريجل  انگيزانند و يا  وه شهواني را براي  بر مي

 1گيرد. فرمان نمي ،و نيروي پراکنده در اعضاي بدن، در حرکات خود جز از اين  وا
ه در مقاام اراده،  کا يان جهات اسات    باه ا  ،به عنوان مبدأ فراهم آورنده «اراده»سينا از  تعبير ابن

 شوند و مقدمات صدور فعال  )اعم از ادراک و ميل( با هم جم  مي وامل برانگيزاننده فاعلع
 2اند. ردهکنيز تعبير  «اجماع»از اراده به  حکما است که برخينمايند و از اين رو  امل ميکرا 

هااي   گاراي،  علاول مه اراده کا بادين صاورت اسات     ،يتحليل اين مطل  بر اساس نظام علّا 
 ت بر ارار باشاد.  گوناگون در نکس است و ناگزير بايد ميان اراده و مقدمات آن رابطه دروري عليّا 

 ن فعل ارادي به ترتي  بر رار است کميان سه ر ،تبدين ترتي  رابطه عليّ
  فاعل يا مبدأ اراده

  ن بخ،اراده به عنوان عنصر تعيّ
 آيد. به آن پديد ميمراد، يعني آنچه با تعلق گرففن اراده 

ان کا از ايان ار ک ه با شناخت هر يکدهد  مي را انکام ني، ات و معلولت ميان علّ اعده سنخيّ 
ي باه اسافنفاج   مالحظاه جهات علّا    ن ديگار باا  کفعل ارادي خاص، بفوان درباره دو ر کدر ي

و ناوع  آن  توان درباره فاعل ه فعل ارادي خاصي دارا است ميکپرداخت، مثالً از روي صکاتي 
   .ه به فعل داشفه است، سخن گکتکاي  اراده

 از ديدگاه مالّصدرا  « حقيقت اراده انسان»ب( 
اراده شوق شديد به کس  مراد و جازء  »گويد   صدرالمفألهين شيرازي در مورد معناي اراده مي

 ميل و شوق شاديدي »گويد   و نيز در جاي ديگر در اين مورد مي 9«.اخير علت تامه است
در افعاال   ،مؤکاد  تمايز شوق از شاوق  2.«شود گيرد، اراده ناميده مي قل عملي منشاء ميکه از ع

هاا و تادبيرهاي گونااگوني     انساني  ابل فهم است، از آن جهت که فعل انسان برآيناد گاراي،  
هاي مخفلکي را در او بر انگيزد و در چنين حالي شوق به تنهايي باراي   تواند شوق است که مي

نبايد گرفت، بلکاه باياد    ،بنابراين، شوق اکيد را به معني نسبي شدت  نيستصدور فعل کافي 
ها و تمايالت مخالف آن محساوب کارد )کاه در وا ا       شوق بر گراي، آن را غلبه  طعي يک

 ه يا عا له است که مبدأ اين شاوق اسات،  شهويّ ،هگانه غضبيّ از  واي سه ت يکي وّ  اين غلبه حاصل
                                              

 .411ا419ص ،2ج، االشارات و الفنبيهات، ابن سينا حسين بن عبداهلل .1
 .284و174ص، به کوش،  ابراهيم مدکور و ديگران، الشکا، همو .2
 .929ص، 8ج، االربعه االسکار، حمد شيرازيصدرالدين م .9
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 ياباد  نه  وت يابد، گراي، او غلبه ياففه و شوق حاصل از آن شدت ماي سه گا يعني هريک از  واي
 1شود( و اين همان اراده است. مطابق اين گراي، وا   مي ،و فعل

 اناد   ل شاده ئا  ا ،حکما به ارتباطي مسفقيم و بدون واسطه ميان اراده و  واي محرکاه فاعال  
 وق اکيد يا اراده پديد آياد، نسبت به صورت خيالي فعل، حالت ش ،بدين معني که چون در نکس

 2آفريند. و حرکت مي يابد ناتواني نباشد، اين حالت انکعالي خود بخود به بدن نيز راه مياگر در بدن 
 آورد  دليل اول مبفني بر اين است که درک وجاداني فاعال   صدرا دو دليل بر اين مطل  مي

اي بيابد. دليال ديگار    و فاصلهتواند واسطه  در مود  فعل، ميان اراده و ظهور خارجي آن نمي
ي از دو طار ف  کآيد و هم عدم آن، آنچه به ترجيح ي ه، هم فعل برميکه از  وه محرکاين است 

اي  ي فعل اسات. در ايان حالات اگار صادور فعال نيازمناد واساطه        کانجامد، مقدمات ادرا مي
 ود، زيرا تحقق همان واسطه جسماني نياز خا  انجامد جسماني باشد به تسلسل باطل مي

 9.اي ديگر نياز خواهد داشت به واسطه

 از ديدگاه عالّمه طباطبايي  « حقيقت اراده انسان»ج( 
 .دنا کن سينا و صادرا اخفياار ماي    عالمه طباطبايي نيز در معناي اراده بياني مخالف با ابن

ناد،  ندا د آن را امري غير از علم و شاوق ماي  نشمار يف نکساني ميکه اراده را کدمن اين شانيا
 هنگامي که علم فاعل منفهي شود به اينکه فعل براي فاعل خير است» فرمايند  ان در اين مورد ميايش

پاس خيار، مطلقااً و در هار حاال       آيد. شو ي بسوي انجام فعل پديد مي ،فاعل در به دنبال آن
 محبوب است و حفي به هنگام فقدان خير، اشفياق به تحقاق آن وجاود دارد و ايان شاوق،    

 ست و  طعاً غير از علمي است که سابق بر شوق در انسان وجود داردکيف نکساني ا
غيار از علام باه خيار باودن       است ويف نکساني کآيد و اراده،  دنبال شوق، اراده پديد مي و به

وجود دارد. و نيز اراده،  طعاً غير از شوق است و با تحقاق اراده،   ه سابق بر ارادهکفعلي است 
 عبارت است از تحريک عضالت به واسطه  وه عامله که در عضالت فعلي که  شود فعل محقق مي
 ،اراده که عبارت از کيف نکسااني اسات  »ايشان دمن تصريح به اينکه  4«.اند پخ، شده

تواند  معيت داشفه و  بل و بعد از آن نمي ،اشاره دارند بر اينکه اراده با فعل« باشد از علم و شوق مي غير
 5شد.وجود داشفه با

                                              
 .245ص ،3ج، االربعه االسکار، صدرالدين محمد شيرازي .1
 .174ا172ص، به کوش،  ابراهيم مدکور و ديگران، الشکا، ابن سينا .2
 .184ا189ص، 2ج، االربعه االسکار،صدرالدين محمد شيرازي .9
 .238ص، نهاية الحكمة، ييطباطباحسين محمدسيد .4
  همان.   ،« على أن اإلرادة بهذا المعنى هي مع المراد إذا كان من األمور الكائنة الفاسدة ال توجد قبله و ال تبقى بعده» .5
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شود، ايشان تنها سخني کاه در ماورد اراده    ور که از کالم عالمه طباطبايي فهميده ميهمان ط
 گويند آن است که، اراده امري غير از علم و شوق است اما در مورد اينکه وا عيات آن چيسات،   مي

ه مکياد هايچ   کا نند ک ر ميکتعريف سلبي از اراده ذ کدهند. در وا   تنها ي هيچ بياني ارائه نمي
 بوتي نيست. عالوه بر اين در مورد معيت اراده با مراد بايد گکت اگر منظور عالمهشناخت ث

 از عدم تقدم اراده بر فعل، تقدم زماني و حضور آن در مرحلاه  بال از تحقاق فعال اسات      
نداشافه باشاد،    ه  بل از زمان تحقق مراد است، حضورکه اراده در جزئي از زمان کبدين معني 

 دارند، يچ کس  ائل نيست بلکه آنچه که حکما در تقدم اراده بر فعل اظهار مي طعاً چنين سخني را ه
ه هر علفي بر معلول خود تقدم رتباي  کدر وا   همان طور  .به معناي تقدم رتبي و عقلي است

 (اعام از تصاور و تصاديق، شاوق و اراده    )دارد، در اين مسأله نيز فعل با مبادي طاولي خاود   
 بين اجزاء اين سلسله طولي تقدم و تأخر رتبي وجاود دارد  معيت زماني داشفه ولي در

 1لذا اراده بر مراد )فعل( تقدم رتبي دارد.

 از ديدگاه امام خميني  « حقيقت اراده انسان»د( 
 و معفقدناد 2ناد ندا د بلکه آن را فعلي از افعال نکس ميندان ايشان اراده را امري انکعالي نمي

 شود مسبوق به تصور و تصديق به فائده اسات  ادر ميکه هر فعل اخفياري که از انسان ص
 کناد  کند و آن را اخفيار مي در نفيجه اگر موافق با تمايالت نکس باشد به آن شوق پيدا مي

آيناد و آن را انجاام    ت در ماي که آن را انجام دهد بنابراين عضالت به حرکگيرد  و تصميم مي
ل چاون در انجاام آن مصالحت مشااهده     دهند  گاهي نيز شوق به آن عمل نادارد اماا عقا    مي
   دهد، مانند خوردن داروي تلخ. ند باز هم انجام ميک مي

 . علت اراده چيست؟  9
ت باين مقادمات فعال ارادي بر ارار     يّاي بر پايه علّ رابطه شود که مي از آنچه گکفه شد آشکار 

انکعالي تصور  اي به اراده فاعل بسفگي ندارد. با توجه به سرشت است و درورت چنين رابطه
ه هماان اراده  کا ور را به مجماوع مقادمات   کم مذکتوان ح ه نخسفين مقدمه اراده است( ميک)

                                              
  ،نهام  ساال  ،فصلنامه فلساکه و کاالم اساالمي    ،اراده انسان از ديدگاه مفکلمين و فالسکه اسالمي بررسي ،فاطمه سليماني .1

  .1984پاييز و زمسفان  ،91-90شماره 
أنّ كلّ فعل اختياري صدر منّا مسبوق بالتصوّر و التصديق بالفائدة بنحو. فإن كان موافقاً لتماايت  الانفو و مهاتهياتها     » .2

 إتيانه تهتاق إليه و بحسب اختتف مراتب المتئمة يهتدّ االشتياق إليه  ثمّ بعد االشتياق قد تختاره و تصطفيه فتعزم على
عاا  التي تح  سلطانها نحوه فتتتي به. و إن لم يكن متئماً لمهتهاها لكنّ العقل ير  أصلحية تحقّقاه  و تهمّ إليه فتحرّك األ

بإتيانه  فتختار النفو وجوده و تعزم علياه و تهامّ و تحارّك األعااا  كهار        -على رغم مهتهيا  النفو -و إتيانه يحكم
  . 29، ص امام خمينى« و على الهر  و القطع مع كمال كراهتهاالدوا  النافع و قطع اليد الفاسدة  فإنّ العقل يحمل النف



 401  ا، مال صدرا، عالمه طباطبایي، امام خميني(اراده انسان از دیدگاه فالسفه اسالمي )ابن سين 

 تواند به اراده ديگر بسفگي يابد، و اگار غيار از ايان باشاد،     باشد، چنين تعميم داد که اراده خود نمي
 1.انجامد نهايت به تسلسل مي علت تا بي

 2باشد. يماراده عوامل بيروني  علت هکاند  ردهکح فه تصريکاز اين جهت، برخي به اين ن
 طبيعات صااح  اراده    آيد و نه از گويد که اراده نه به اراده ديگر پديد مي مي سينا در اين باره  ابن

 آيد که با دوام طبيعت در وجود فاعال، اراده  اراده را سب  شود، الزم مي ،زيرا اگرطبيعت
هر پديده حادثي عللي دارد و اين علال، موجبااتي فاراهم     ندمان او نيز پيوسفگي يابد. اراده هم

 نکاس، مضاطري اسات   »گويد   وي در جاي ديگر مي 9.هاي اردي و سماويند آمده از پديده
 و حرکات آن همانند حرکت در طبيعت، تسخيري است، زيرا به اماور عارداي   در هيأت مخفار 
 در اين است که او از اغارا   هاست. تکاوتاي بسفگي دارد که نکس در وا   مسخر آن و انگيزاننده

نيست و فاعل اخفياري در حقيقت جز بار ذات بااري    نيچنولي طبيعت ، خوي، آگاهي دارد
 4تعالي صحيح نيست.

 افعال اخفيااري » فرمايند  اين گونه مي «اراده»اشکال معرو ف تسلسل در  در پاسخ ازمام نيز ا
 شود بر دو گونه است  ه از نکس صادر ميک
شاود مانناد نوشافن. در ايان گوناه       ه به وسيله اسباب و ادوات جسماني صادر ميکفعالي ا .1
ت کا ه از حرکا ت است و در درجه دوم عامل آن اثري اسات  کارها در درجه اول عامل، حرک

هاا و مبادأهايي وجاود     شود... در اين گونه افعال، ميان نکس مجرد و فعل، واساطه  حاصل مي
 عضالت  کتحريدارد از  بيل تصور، عزم و 

شاود و ياا اگار     ه يا بدون واسطه از نکس صادر ماي ک سم دوم از افعال نکس، افعالي است  .2
 اي باشد واسطه غير جسماني است مانند بعضي از تصورات که تحقاق و وجودشاان   واسطه

ه هماه  کا تاوان گکات    ه ماي کا ناد بل ک باشد و نکس، آن تصور را ايجاد مي با فعاليت همراه مي
گيارد و تنهاا خال يات نکاس      نکس بدون واساطه انجاام ماي    ي و تصوراتهاي ذهن صورت
 گيارد  به علم و صنعت آن را فرا ماي  اشفغال به واسطه اينکه نکس مانند کند آنها را ايجاد مي که است

ه و نيارو  کا ه آن ملکا شاود   و نيروئي در او پيدا مي  هکمل ،گيري و پي ممارست اثر در و سپس
   5.فرين استخود بسيط است ولي تکصيل آ

                                              
 .700ا701ص، به کوش،  محمد تقي دان، پژوه، ةالنجا، ابن سينا .1
 .114ص، 4ج ، االربعه االسکار، شيرازيمحمد صدرالدين   22ص، به کوش،  عبدالرحمن بدوي، الفعليقات، ابن سينا .2
 .700 و 702، 701ص، ان، پژوهبه کوش،  محمد تقي د، ةالنجاهمو،  .9
 .59ص، به کوش،  عبدالرحمن بدوي، الفعليقات، همو .4
 .110-111ص، و شرح  احمد فهري ترجمه، طل  و اراده، موسوي الخمينيال روح اله .5
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ايشان سپس در تبيين فاعليت نکس در صدور تصورات، تکاوت اين نوع فاعليت را با نوع اول 
 پس بنابراين نکس انسان با اينکه اين گونه افعال را با علم و اراده»د  نساز مشخص مي

 تکصايل کند و فاعل آنها است ولي اين مبادي يعني علم و اراده و اخفيار باه طاور    و اخفيار خلق مي
ه صورتي که نکس براي اينکه در  سم اول بود، در نکس نيست. زيرا روشن است کبدان گونه 

 اش و شوق و عازم و تحرياک   در خود بيافريند به مبادي يعني تصور آن صورت و تصديق به فايده
آفريناد   ه ماي کا ها ميان نکس و صورتهايي  ه اين واسطهکان ندارد که امکعضله نيازي ندارد، بل

ه نکاس باه واساطه    کا تواند مبادأ تصاور باشاد بل    ه تصور نميکر بگيرند. زيرا بديهي است  را
آفريند و نکس در خلق صورتها فاعل بالعنايه است يعني تنهاا   ه دارد آن تصور را ميکخال يفي 

 توجه نکس کافي است که صورت، وجود يابد بلکه نکس در اين گونه موارد فاعال باالفجلي اسات   
 است و هر مجردي فعليات معلول خودش را در مرتبه ذات، دارا استزيرا نکس مجرد 

 و چون اين چنين است خال يف، نيازي به تصور زائد ندارد بلکه همان واجديت ذاتي که در مرتبه تجارد 

 1.«ندارد و  صد زائد را هم الزم کافي است  همان گونه که اراده و عزمست براي خال يت نکس ا
 شان عزم و اراده از افعال نکس است و براي صدور آن نيازي باه عازم  بدين ترتي  از نظر اي

 پس از روشن شدن اين مطل  بدان کاه عازم  »فرمايند   ارادة ديگر نيست. لذا در ادامه چنين مي و
و  صد از افعال نکس است و مانند شوق و محبت نيسفند که از امور انکعاالي   و اراده و تصميم

 يم، خود نکس است و اين مبدئيت نه به واسطه آالت جرمانيباشند پس مبدأ اراده و تصم
اراده و  صاد را بادون آنکاه     ،و جسماني است که محفاج به واسطه باشد بلکاه نکاس انساان   

 کند و هر چيزي که اين چنين باشد و بدون واساطه  واسطه جسماني داشفه باشد ايجاد مي
 اراده بلکه دارد، است يان مرتبه ذات،از نکس صادر شود نه تنها احفياج به اراده زائد که م

 اثر خاودش را در مرتباه   مجردنکس نيز مانند همه فاعلهاي  .کند ايجاد مي نيز و  صد و تصميم را
اي برتر و شريکفر و کاملفر دارا است و نسبت به اراده نياز هماين حاال را دارد،     ذات، به گونه

بدن خااکي دارد و در بناد زنادان     چيزي که هست آن است که چون نکس مادامي که تعلق به
 گيارد  طبيعت است و تجرد کامل خودش را باز نياففه است، در معر  تغييرات و تبدالت  رار ماي 

و گاهي فاعليت دارد و گاهي ندارد و زماني عزم و اراده دارد و زمانااي نادارد و الزم نيسات    
   2.که باه طور دائم فعال و ياا دائماً عالم و صاح  عزم باشد
، او را گريازي نيسات بلکاه    «اخفيار»پس انسان گرچه همواره آزاد و مخفار است ولي از خودِ 

                                              
 .110-111ص، و شرح  احمد فهري ترجمه، طل  و اراده، موسوي الخمينيال روح اله .1
 .111ا112صهمان،  .2
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« نجادين »مضطر به اخفيار است. انسان در هر کار بر سر دو راهي است و هميشه مفو ف بين 
 تواند به او اسفناد پيدا کند و او در برابر هر فعال  است و هر يک از دو طر ف فعل مي

 .«إن شاء فَعَل و إن لم يشأ لم يکعل»ه اي است ک به گونه

 تکاوت اراده خدا و اراده انسان  
رد يا گ ي رار نم يچگاه بر سر دو راهين است که خداوند هين اراده خدا و انسان در هميفرق ب

 کند بايد مفوسل باه چيزهاايي   انسان اگر چيزي را اراده مي»به خال ف انسان  مضافاً بر اينکه 
 د وتا آن اسباب و وسايل را تحصيل نکند و موان  را بر طر ف نکناد غير از ارادة خود شو

 از ارادة او کاري ساخفه نيست، امّا اراده خدا چون محيط بر همه چيز است پس همه چياز باه ارادة  
  اي کاه اراده  باشد لذا در مرتباه  باشد، اسباب و وسايط و موان  هم مولود ارادة او مي او مي

ا مان  وجود ندارد و همه محکوم يا سب  يبرابر او به عنوان شرط  ز دريچ چياو حاکم است ه
 بر اساس اين ديدگاه پاسخي که به مسأله جبر و اخفياار انساان   1«.باشد و تاب  ارادة او مي
 ، بر اين اصل مبفني است که مالک اخفياري بودن فعل، بر آمدن از نهاد فارد، در ادامه خواهيم داد

 2گي او است، نه آنکه فاعل بفواند از تأثرات نکس هم آزاد باشد.يا به تعبيري خود انگيخف
 دارد، عللي که خداوند از خارج تحت سالطه خاود  »گويد   ابن رشد نيز در اين باره مي

 شويم نيست، شويم يا از آنها دور مي نها تمام کننده افعالي که ما به طر ف آنها جل  ميت
 از مفقابلين را اراده کنيم. در وا   اراده همان شاو ي اسات   بلکه آنها عللي هسفند براي اينکه ما يکي

 شود  و اين تصديق به اخفياار  که از يک نوع تخيل يا از تصديق به شيء براي ما حاصل مي
ه در خارج از ماا هسافند.   کشود توسط اموري  ه بر ما عار  ميکه چيزي است کما نيست، بل

 شود، ما دارورتاً بادون اخفياار    بر ما عرده مي آوري از خارج به عنوان مثال و في امر اشفها
 نماييم. و همچنين زماني که امر ترساناکي  کنيم و بسوي آن حرکت مي به آن امر ميل پيدا مي
 نمااييم.  کنيم و از آن فارار ماي   شود باالدطرار نسبت به آن کراهت پيدا مي از خارج بر ما عرده مي

 است به اموري که از خارج است و مرباوط و في مسأله چنين باشد، پس اراده ما محکوظ 
 9شود. به اين امور مي

 زند، به معني وا عي همان حرکت محسوسي است که بار اثار اراده   فعلي که از انسان سر مي
 دهد. حال آنکه غالباً  صد فاعل مفوجه اثر بيروني حرکت خوي، اسات،  فاعل روي مي يدر اعضا

هاي طبيعاي عاالم مااده بسافگي      د فاعل و محدوديتو اين اثر ناگزير به عوامل خارج از وجو
                                              

 117ص، علل گراي، به ماديگري، رتضيم، مطهري .1
 .  مقاله بررسي اراده انسان از ديدگاه مفکلمين و فالسکه اسالمي ،فاطمه سليماني .2
 .220ص، منهاج األدله، محمد ابن رشد .9
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 تمام دارد. بدين ترتي ، بايد ميان غايت نهايي و غاياتي که فاعل در مراحل رسيدن باه آن غايات  
 هااي مفعلاق   در اراده ،و همين تمايزگذاشت دارد، تمايز  به عنوان وسيله و واسطه منظور مي
   1به اين دو نوع فعل نيز صادق است.

 «اختيار»و« ميل»، «تصميم»اراده با . تفاوت 4
 روند و اين اسافعمال،  بعضي از کلمات هسفند که معموالً به جاي همديگر به کار مي

 ين الکاظ اسات در حاال  يا به خاطر توهم مفراد ف بودن اي ا به خاطر مفراد ف بودن آنهاست وي
تاوان   يل الکاظ مين  بيا گر مفکاوت هسفند، ازيگديگر مفراد ف نبوده واز نظر معنا با يگديکه با 
ن يشود. در چنا  مي اسفعمال «اراده»لکظ  يرا نام برد که به جا «ل يم»و  «ارياخف»،«ميتصم»الکاظ 

 موا عي بايد براي جلوگيري از اين خطا، معناي هر کدام را جداگانه بيان داشت. در ادامه اين بحاث 
 نيم.ک مي انين الکاظ را با اراده بيتکاوت هر کدام از ا

 وتکاوت آن دو« تصميم»و« اراده»الف( 
ن دو لکظ ين ايکه ب يرود درحال يبه کار م «اراده»ة کلم يبه جا« ميتصم»ي او ات کلمه يبرخ 

 ن تکاوتها عبارتند از يوجود دارد. ا يمهمّ يتکاوتها
م اراده را باه طاور   يم در خاود احسااس کنا   ياز تصم ينکه اثرياز او ات بدون ا ياريدر بس .1

 ين کاار يم وهمچنا يخاواه  يدن به هد ف را ميرس يعنيم يکن مي افتيدرون خود درروشن در 
م باه انجاام کاار    يهنوز تصام  يم وليده مي که ما را به آن هد ف خواهد رساند مورد اراده  رار

 م.يا دن به هد ف نگرففهيورس
 ابال شادت   ة ديک پدياراده که ة ديم از پديکن يم، احساس ميريگ مي ميدر آن حال که تصم .2

ر  ابال عباور و شادت    و دعف و عبور است، عبور نموده وداراي يک حالات رواناي غيا   
 ايم. ودعف گشفه

رد، يا ر هم تعلّاق گ يامکان ناپذ يتواند به کارها و هدفها مي اقيخواسفن واشف ياراده به معنا .9
 2رد.ير تعلّق گيامکان ناپذ يمحال است به کارها ميکه تصم يدر صورت

 تاوان  مفراد ف يگاديگر نيسافند و نماي   « اراده و تصميم»اوتها بنابراين با وجود اين تک
 گر اسفعمال کرد.يگدي يرا درجا آنها

 وتکاوت آن دو « ميل»و« ارده»ب( 
ک يا  ياسات باه ساو    يل در انسان کششيم»د  يفرما ياخالق م  در کفاب فلسکه يد مطهريشه

                                              
 .مقاله بررسي اراده انسان از ديدگاه مفکلمين و فالسکه اسالمي ،فاطمه سليماني .1
 . 74ص ،جبر و اخفيار، تقي جعکريمحمد .2
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 ل باه غاذا  ياس مآورند در خودش احس مي سر سکره يي  انسان گرسنه است غذايء خارجيش
، «ميال ». پاس  کشاد  کند يعني نيرويي در درون انسان است که او را به سوي غاذا ماي   مي
ي ء خاارج يآن ش يکه انسان را به سو يک عامل خارجي ان انسان وياست م يو کشش جاذبه
  انساان وعاالم   انيا ک رابطاه م يا  يعنيرون، ياراده به درون مربوط است نه ب يول . ...کشاند مي

 کند ميان کارها، يست بلکه برعکس بعد از اين که انسان انديشه و محاسبه ميبيرون ن
 دهد که اصلح سنجد و بعد تشخيص مي ها را با يگديگر مي با عقل خودش مصلحفها و مکسده

کند آنچه را عقل به او فرمان داده انجام دهد نه آنچاه   و بهفر اين است نه آن، سپس اراده مي
   1کشد. که ميل، مي

 وتکاوت آن دو« اخفيار»و« اراده»ج( 
گر يگاد يباا   ييها مناسبت ي، دارايدارند که کما ب يمخفلک يکاربردها« ارياراده واخف»ة دو واژ
 شود و لذا بايد بحثي هم از اخفياار  باشند ولي غکلت از اخفال ف آنها موج  خلط و اشفباه مي مي

 م.يآن آشنا شو يکرد تا با کاربردها
 گيرد و آن عباارت  معناى عامى دارد که در مقابل جبر محض  رار مى «اراده»نند ما واژه اخفيار نيز
ه مقهاور  کا ارى را بر اساس خواسات خاودش و بادون اين   که فاعل ذى شعور کاست از اين 

ه فااعلى داراى دو ناوع   کا معناى دوم اخفياار ايان اسات     فاعل ديگرى وا   شود انجام بدهد.
 مساوى با انفخاب ،به اين معنى  رى ترجيح دهدگراي، مفضاد باشد و يکى را بر ديگ

 معناى سوم آن اين اسات  رود. مالک تکليف و پاداش و کيکر بشمار مى و و گزين، بوده
ار بر اساس گراي، درونى فاعل باشد و شخص ديگرى هيچگونه فشاارى باراى   که انفخاب ک

ار و تهدياد ديگارى انجاام    ه در اثر فشا کراهى کند در مقابل فعل اکانجام دادن آن بر او وارد ن
اناات و در تنگناا   کار در اثر محادوديت ام که انفخاب کو معناى چهارم آن اين است  گيرد. مى

ه در اثار چناين محادوديفى    کا اسات  ار ادطرارى کدر مقابل ن معنا يا وا   شدن فاعل نباشد
 حطى براى ادامه حيات، ناچار شاود   گيرد طبق اين معنى کسى که در زمان انجام مى

ارش اخفيارى نخواهاد باود هار چناد طباق اصاطالحات ديگار        که از گوشت مردار بخورد ک
 2د.شو ناميده مى «اخفيارى»

 گيري فعال ارادي  مراحل شکلبا د ت در اين معاني و با توجه به مطال  گذشفه )که 
                                              

 .  928ص، اخالقة فلسک، 22جلد ، مجموعه آثار، مرتضي مطهري .1
 .34ص ،2ج، آموزش فلسکه، تقي مصباح يزديمحمد .2
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 آن تصديق به فاياده  .2تصور فعل   .1 عبارت بودند از  و به تعبيري مبادي يا مقدمات آن
اراده ياا شاوق    .4شوق به انجاام دادن فعال     .9  اخواه در جل  منکعت باشد، يا دف  درر ا
 يفعال اراد  يريا گ ن مرحلاه از مراحال شاکل   ي(، دوما في بادن کنيروي حر .5د و غال   کمؤ

 تصديق به فايده است که در وا   همان برگزيدن و انفخاب است و اين يکي از معاني اخفيار اسات، 
 از مقدمات اراده دانست نه خود اراده. يکيد يار را بايپس اخف

   1. اراده و اختيار از جنبه عملي وعمومي5
  کلاي  است و به فلساکه  اراده و آزادي انسان، به اصطالح يک مسأله مفافيزيکي هر چند مسأله

 مسائل عملاي   رديف دارد که در از دو نظر شايسفگي و ماوراء الطبيعه مربوط است، ولي
 کناد،  مسأله پيدا ماي  که شخص در اين نظر که طرز تککري از اين يکي  رار گيرد  نيز و اجفماعي

اسات.   ماؤثر  برخاورد و مقابلاه او باا حاواد      و کيکيت و روش اجفماعي عملي زندگي در
 معفقد به جبر و عدم تاثير در سرنوشت خوي، اسات،  که و روش کسي است که روحيه بديهي
 شاده اسات،   آزاد آفرياده  داند و معفقد است حر و مي خود که خود را حاکم بر سرنوشت با کسي
 در روحيه باشند و اين گونه نمي از مسائل فلسکي که بسياري صورتي است. در مفکاوت
 و التناهي  عالم، و تناهي انسان اثر ندارند از  بيل  حدو  و  دم زماني روش زندگي و و عمل

عينيات ذات و صاکات واجا      ثير از واحاد، اسباب و امفناع صدور ک ابعاد عالم، نظام علل و
 شخص ندارند. و روحيه اجفماعي در روش عملي  اين گونه مسائل تأثير بارزي الوجود و امثال اينها 

ار انسان مرتبط با مسئله سرنوشت و  ضاا و  ادر   ياراده واخف يديگر، از اين جهت که مسئله 
است، از نظر تعاداد   يمسائل خصوصردن راه حل در رديف کپيدا  نظر ه ازکاست در عين اين

 مساأله  اين است يعني در رديف مسائل عمومي آن هسفند براي راه حلي در جسفجوي  که افرادي
 دارناد،  انديشيدن در مسائل کلاي   توانايي الجمله في که کساني همه ذهن براي که است از مسائلي
 ک مند اسات بداناد آياا يا    طبعا عال يسکهر  گيرد، زيرا يشود و مورد عال ه  رار م يطرح م

او را تعياين   يپذير نيست، مساير زنادگان   انکاز آن ام  تخلف هک يسرنوشت محفوم و مقطوع
 اسات در کاف   ندارد؟! مانند پرکاهي رود اخفياري که مي اين راهي در کند و او از خود مي
 تعياين کناد؟   را خود تواند مسير زندگي خود مي در کار نيست و او بادي؟! يا چنين سرنوشفي تند

دارناد   يراه حل، جنبه خصوص  ياففن ه از نظرکه همچنانک يلکساير مسائل فلسکه  بر خال ف
 باشاند.  مي جنبه خصوصي حل، نيز داراي  ياففن راه از جنبه توجه اذهان، به جسفجو براي

  .نيز طرح کرد اجفماعي و و عمومي رديف مسائل عملي در توان مي اين مسأله را از اين دو نظر،
 ازجنبه نظاري  فقط شد و به اين مسأله توجه مي و اجفماعي درگذشفه کمفر، از جنبه عملي

                                              
 .  907ا972ص، )با اندکي تلخيص وتصر ف( انسان وسرنوشت، فلسکه اخالق، 22جلد ، مجموعه آثار، مطهريمرتضي  .1
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 بيشفر به جنبه اجفمااعي  امروز دانشمندان شد، ولي و عنوان مي طرح و کالمي و فلسکي
و ملال و عظمات    ر ا وامکمسأله در طرز تک  اين از زاويه تأثير دهند و ياهميت م آن و عملي

 از منفقدين اسالم، بزرگفرين علت انحطاط مسلمين نگرند. برخي به آن ميانحطاط آنها  و
 اند. ردهکر کذ ي در و سرنوشت  بل و را اعفقاد به  ضا

 انحطاط فرد رکود و سرنوشت سب  اعفقاد به آيد  اگر سؤال پي، مي ينجا طبعا اينا
  ضا و  در  به آنهااسالم اين طور نبودند؟ آيا  شود، پس چرا مسلمانان صدر اجفماع مي يا

اسالم نبوده و بعاداً در عاالم     اعفقاد نداشفند و اين مسأله جزء تعليمات اوليه يو سرنوشت  بل
 اعفقاد آنهاا  يا اينکه نوع اند ا و  گکفه  از مورخين اروپايي اسالم وارد شد ا همچنانکه بعضي

 ؟ت منافات نداشافه اسات  و مسؤولي ياعفقاد به اخفيار و آزاد با هکبوده  يطور  ضا و  در به
 ينحاو   باه  ه سرنوشات ک اند معفقد بوده، اند داشفه ه به سرنوشت اعفقادکعين اين آنها در ييعن

 .  دهد تحت اخفيار و اراده انسان است و انسان  ادر است آن را تغيير
 ؟باوده اسات   اي مبااني  ر بر اساس چه اصاول و کاند، آن طرز تک داشفه يرکاگر چنين طرز تک

 ببينيم منطق  ارآن  بايد اسفنباط کرده بودند، مسلمانان صدر اسالم چگونه از اينکه  ط  نظر
 رسيده است و باالخره منطقا  چه در اين مسأله چيست و از پيشوايان دين در اين زمينه

 کنيم؟ بهفرين مرج  در اين مسأله براي ما مسلمانان  را در اين مسأله انفخاب ما بايد چه طرز تککري
 کنيم. با رجوع باه  ارآن   باشد و لذا براي ياففن پاسخ سوال به  رآن رجوع مي آن ميآيات  ر

 گر تعار  دارند   يکديم که به ظاهر با يکن يات برخورد ميبا دودسفه از آ

 نوشت انسان دارد    که ظهور در حاکم بودن خدا بر سر ياتيآ (الف
  هايچ  هکا سرنوشاف،، و اين  رومت و دخالت انسان دکصريحا عدم ح از آيات  رآن يدر برخ
مضابوط باوده     يفابک آن حادثه  بال در و يبه مشيت اله دهد مگر يدر جهان رخ نم يا حادثه
فااب  ک يفا  م االکانکسا  يال ف االر  و يمصيبة ف ما اصاب من» تاييد شده است از  بيل، است
باه شاما    وس شاما در نک در زمين يا ي)هيچ مصيبف 1«اهلل يسير يعل کنبراها ان ذل  ان من  بل
 و اين برخدا آسان است(. ثبت شده کفابي کنيم، در آنکه آن را ظاهر از مگر آنکه  بل رسد نمي
 د انسان مخفار است يگو مي که ياتيآ (ب
سرنوشات خاود    در مخفار و عمل خود انسان در بر اينکه کند داللت مي که آياتي اما
 2«يغيروا ماا بانکساهم   ال يغير ما بقوم حفي ان اهلل»تواند آن را تغيير دهد   است و مي مؤثر

   تغيير دهند(. خود را مگر آنکه خود آنها ود  نکساني کند را عو  نمي )خدا ود  هيچ مردمي
                                              

 .20 ،آل عمران و 4 ،ابراهيم  9، طالق  21 ،رحج  53 ،انعام  154 ،همچنين آل عمران  22، حديد .1
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و اخفياار انساان،    و آزادي  از نظر غال  مکسرين و مفکلمين، آيات  رآن در زميناه سرنوشات  
 کرد. و برخال ف ظاهر حمل تأويل بايد را باشند و ناچار يک دسفه از آيات . مي مفعار 

 دیدگاه صحيح در حلّ تعارض آیات  
 دو نظريه جبر مطلق و تکويض مطلق در حلّ مشکل تعار  بين آيات وجاود دارد 
 و هر گروهي)معفزله واشاعره( براي اثبات نظرية خود، آن دسفه از آياتي را که مخالف باا نظرياة  

 يات  رآن، تعار  به اين معنا که اصالً آياات او بوده را تأويل کرده است در حالي که در آ
 ضيتکاو  ر از جبار و يا هام غ  يسوّم يه يگر  ابل جم  نباشند، وجود ندارد  پس نظريگديبا 
 .است «نين االمريامر ب»ية تواند وجود داشفه باشد وآن نظر مي

ن باار  ياوّلا  يباشد، و برا يم ائمهية ه در وا   نظرين نظريد که ايآ يات بدست ميرواة با مطالع
ة ت شاده اسات کاه حضارت درباار     يا ده است، چنانکه روايمطرح گرد يتوسط حضرت عل

 گکت، در اين هنگام شخصي بلند شاد و از اماام   انسان سخن مي  هاي روح و  ل شگکفي
 سؤال کرد، حضرت به خاطر سخفي و دشواري اين مسأله، طرح آن را در آن شرايط«  َََدَر»در مورد 

آن مارد   ين پرس، صر ف نظر کند، ولياز سائل خواست تا از ا انست و لذدا نمي به مصلحت
 بار ديگر سؤال خود را تکرار کرد، و في حضرت اصرار آن شاخص را ديدناد فرمودناد    

 1.«ضيوال تکو رن، ال جبين االمريفإنَّه امر ب تَيبلمّا اَ»

 «  امر بين االمرین»تفسير
 ود دو نوع است  يک نوع بدون توسط اسبابش افعالى که از حق تبارک و تعالى صادر مي

و وسائط است مانند ابداعيات و ايجاديات اوّليه، و نوع ديگر بفوسط اسباب است و اين  سام  
 اخير بر دو  سم است  يک  سم از آن اخفيار عبد در آن مدخليت ندارد مانند خلق مادياات 

يت دارد و ايان  سام   در آن مادخل  باد ر عو رزق، اماته، احياء و امثال اينها و  سم ديگر اخفياا 
   .شود افعال عباد تعبير ميه از آن ب کهمورد بحث است 

 يک سلسله اسبابى است که در طول يکاديگر  ارار گرففاه    هشود مسفند ب فعلى که از عبد صادر مي
تمام آن اساباب بسانجيم دارورى    ه و از آن جمله اخفيار بنده است و هر گاه فعل را نسبت ب

اصطالح اگر علات تامّاه   ه ن الو وع است و بکآن بسنجيم مم کي کيه ر نسبت بالو وع، و اگ
اش محاال اسات    معلول از علات تامّاه   کاکفعل موجود شود فعل موجود خواهد شد زيرا انک

گوييم خداوناد   ولى اگر بعض اجزاء علت موجود شود وجود فعل درورى نيست بنابراين مى
                                              

 .50ص ،5ج، بحار االنوار، مجلسي .1
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ه بنادگان افعاال را باا وجاود شارايط      کا و خواسفه است  به بنده  درت و اراده و اخفيار داده،
 خطور  لبى و شوق مؤکد) و شرايط داخلى (اينهامانند مکان و زمان و مادّه و )خارجى 

 از روى اخفيار انجام دهند، پس خداوند اراده فرموده که فالن فعل بواسطه اين اساباب  (اينهامانند و 
 سباب، که از آن جمله اخفيار عبد است، تحقق نياباد و وسائل تحقق يابد و البفه تا تمام آن ا

ى از اسباب و وع فعل است، فعل مسافند  کنخواهد شد، پس چون اخفيار عبد ي  آن فعل محقق
 ه  ادرت و اخفياار  کا باشد، و چون ساير اسباب و وسائط آن در اخفيار او نيست بل مي به بنده
ت اسافقالل در فعال نادارد    جها  دست حق و در تحت  درت اوسات از ايان  ه هم ب خود او

 بلکه امرى است بين اين دو امر، زيرا معطى  درت  بنابراين نه جبر است و نه تکويض
 «ممکان » نکههست. هم چنااوست که  ادر بسل  اخفيار هم  خداست و بنده،ه و اخفيار ب

   .باشد مي علته علت است در بقاء نيز محفاج به در حدو  محفاج ب
اگر علام   الًه اوکشود، براى اين نمي سل  اخفيار فعل از بنده هم باعثصدور ه علم ازلى حق ب

زيرا علم ازلى تعلق گرففه  است  جهله انقالب علم ب ه آنازلى موج  سل  اخفيار شود الزم
ه اين فعل از روى اخفيار از بنده صادر شود پس اگر بدون اخفيار صاادر شاود خاال ف    کبه اين

ه چاون  کا داند ناه اين  ده چنين فعلى را انجام خواهد داد خدا ميعلم خواهد بود و ثانيا چون بن
علم ازلى علت عصايان نخواهاد    ، بنابر ايند اين فعل را انجام خواهد دادبنده الب ، داند خدا مي
 1. ه علت عصيان سوء اخفيار عبد استکبل ،بود

 بندي   جمع
 در مورد اصال وجاود اراده  توان گکت که  با توجه به آنچه در مورد اراده انسان گکفه شد مي

 گونه شک و ترديدي وجود ندارد  لکن از نظر ابن سينا اراده کردن يک چياز، تصاور   در انسان هيچ

 داند. مي آن است به عبارت ديگر اراده يعني تصور. مالصدرا نيز اراده را کيف نکساني )شوق شديد(

شاود    بودن فعل حاصال ماي   ه پس از علم به خيرکاز نظر عالمه طباطبائي اراده، شو ي است 

نکسااني  ياف  کيعني شوق )اراده( بعد از شوق )علم به خير بودن(. در اين صاورت هام اراده   

اراده،  است ولي مفکاوت با علم. اما مرحوم امام نظري مفکاوت با نظرات فوق دارناد و آن اينکاه  

 نسبت به يک فعل شاوق يابد که شخص  فعل است نه انکعال  به تعبيري ارادهِ فعل، زماني تحقق مي

 ، اراده گويند.«انجام دادن»پيدا کند سپس آن را اخفيار و برگزيند و پس از آن انجام دهد  به اين 
ياف  که اراده کا الم مالصدرا و عالمه  ابل جم  باشد چون هار دو معفقدناد   کرسد  به نظر مي

                                              
 .257ص، 1ج، اطي  البيان في تکسير القرآن، طي عبدالحسين سيد .1
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ان شوق بعد از شاوق  نکساني است و تعبير مالصدرا از اراده، به شوق شديد شايد اشاره به هم
 عالمه باشد.

باشاد   ه طل ، اخفيار،  صد و خواسافه ماي  ک ول ابن سينا، با در نظر گرففن معناي لغوي اراده 
 رسد چون هيچ تناسبي بين معناي لغوي و اصطالحي آن نيست. درست به نظر نمي

تارجيح دادن   ردن وکا ه پاس از اخفياار   کا بدانيم  از نظر امام شاو ي  « انجام دادن»اگر اراده را 
 شود را بايد چه بناميم  با توجه به اينکه همين شوق، انسان خير در انسان ايجاد مي فعل 

 رسد که اگر  ول مالصدرا و عالماه  دارد. به نظر مي را به حرکت براي انجام آن فعل وامي
ر يم مرادشان از اراده، شوق بعاد از اخفياا  کشود چون اين دو ح ل حل ميکرا بپذيريم اين مش
 .  اففد را خود فعل در معناي وا عي آن بدانيم اتکا ي که پس از اين شوق مي بوده است و
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