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 چکيده
 ود مشغولخا به رای است که از دیرباز ذهن متفکران مختار یا مجبور بودن انسان در افعال خود مساله

ا رن انسان ر بودهای درونی نفس انسانی شبهه غیر مختارش اختیار، دقت در الیهکرده است. حتی با پذی

ز نفس و اراده سازد. از یک سو رابطه نفس با اراده خود و چگونگی صدور اای دیگر مطرح میاز زاویه
نسان لیت ااز سوی دیگر کیفیت ضرورت یافتن افعال صادر از نفس، شبهاتی اساسی را نسبت به فاع

سط آنان ست تواکرده است. چنین مسائلی که در میان فالسفه و متکلمان گذشته نیز مطرح بوده  ایجاد
ای از ههای بغرنج تبدیل گشت. بعدها عدهای متکلمین به شبهجواب داده نشده و حتی با تشکیک

قط فه را اصولیون مکتب نجف صراحتا قائل به تخصیص قانون علیت در این محدوده شده و آن قاعد
کرده  انکار را «ترجیح بالمرجح»در خصوص فعل و انفعاالت عالم طبیعت جاری دانستند، گاهی قاعده 

ه اهمیت توجه ب را مورد خدشه قرار دادند. در این مقاله با «الشئ ما لم یجب لم یوجد»و گاهی اصل 
ها، با سشاین بحث و تاثیرگذاری آن در مساله ثواب و عقاب و نیز به هدف پاسخگویی به این پر

ابتکاری  تدا نظریه اصولیون را نقد و بررسی کرده، سپس با تبیین پاسخانتقادی، اب -روشی تحلیلی
 م.دهیمی از این دست را پاسخ یشبهات ،های مختلف علت فاعلیحکمت متعالیه و با تکیه بر گونه

 کليد واژگان

  .اراده، مبادی اراده، ضرورت علی، طلب نفس، فاعل بالتجلی

                                                 
 . (mojafs2@yahoo.com؛ )ةيالعالم المصطفی ةجامعدیار استا .1
 .(qomi@majlekhobregan.com؛ )دانشگاه باقرالعلومفلسفه دانشیار . 2
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  دمهمق
شمولی است که هیچ استثنائی در آن راه ندارد قانون علیت، از معدود قوانین عقلی جهان

و هرجا که رابطه وابستگی و توقف وجودی به معنای دقیق کلمه بین دو شیء برقرار باشد 
ها های درونی هسته اتمبینیم گرفته تا شکافکند از طبیعتی که به عیان میاین قانون صدق می

که از آن  یهایبینیم. این قانون و اصلهای عمیق درونی انسان که نهان است و نمیهو الی
چنان مستحکم  ،شوند همچون اصل ضرورت علی و اصل سنخیت علت و معلولمتولد می

هستند که اگر درست تحلیل شوند به هیچ وجه قابل مناقشه نخواهند بود. با این حال این 
از نواحی مختلف، هم از جانب اندیشمندان مسلمان و هم از قانون و قواعد زیرمجموعه آن 

ها گریزگاهی جز تخصیص جانب متفکران غربی مورد اشکال قرار گرفته است و به زعم آن
 را نجات نخواهد داد.آن ء،و استثنا

ترین اشکاالتی که در این بین مطرح شده چگونگی رابطه علیت بین نفس انسان و از مهم
و بین اراده انسان و تحقق افعال انسانی از سوی دیگر است. چنین اشکالی نه اراده از یکسو 

تنها در دانش فلسفه بلکه در علم کالم و اصول فقه نیز قدم گذاشته و مباحث مهمی همچون 
مختار یا مجبور بودن عبد و چرایی تعلق عقاب بر افعال عباد و... را تحت تاثیر خود قرار داده 

ها صدور جبر اشعری در میان دانشمندان شیعه جایگاهی ندارد و آن است. هر چند نظریه
ای از علمای اصول فقه و دانشمندان کالم دانند، اما عدهافعال از انسان را ناشی از اختیار او می

اند که صدور اراده از نفس و ضرورت یافتن فعل پس از تحقق علت آن، با اختیار گمان کرده
های بسیار ضعیفی را مطرح کرده و نتایجی به همین دلیل راه حل انسان در تنافی است. و

 اند.غیرقابل پذیرش را بر آن متفرع ساخته

در نگاه این دسته از علما مختار بودن انسان از دو جهت مورد اشکال قرار گرفته است: 
ار و اند، پس انسانی که در ظاهر مختجهت اول: با توجه به اینکه مقدمات اراده غیر ارادی

دارای اراده است، در واقع مجبور و تحت تاثیر عواملی است که این اراده را برای او ضروری 
کردهاند. بنابراین ـ نسبت به شخصی که مثال گناه کرده یا دچار کفر و عصیان شده ـ عقاب 

ر خواهد بود. جهت دوم: اگ امعنگردد، بیبرای چیزی که نهایتا به امور خارج از اختیار بر می
تواند از پس از تحقق اراده صدور فعل از انسان ضروری باشد، انسان پس از صدور اراده نمی

 د. گردتحقق فعل جلوگیری کند پس فعل جبرا محقق می

در این مقاله ابتدا اصل اشکال را، در قالب دو پرسش، از منظر دانشمندان اصول فقه مورد 
د کرده و در ادامه راه حل نهایی حکمت متعالیه های ایشان را نقبررسی قرار داده، سپس پاسخ

را ارائه خواهیم کرد و خواننده محترم خود به تفاوت سطح مطلب بین دو گروه از دانشمندان 
 پی خواهد برد.
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 پرسش اول: آيا نفس در اراده داشتن، مختار است؟

د و شوهای عالم هستی میهرچند در نگاه بدوی عمومیت اصل علیت شامل تمام پدیده
کند که علت همه گیرد و انسان گمان میحتی افعال جوارحی و جوانحی انسان را دربر می

افعال خود است اما اگر به این نکته دقت کنیم که تمام افعال اختیاری انسان مستند به اراده او 
د گردشود و مقدمات و مبادیای برای آن ذکر میاست، از علت تحقق اراده سوال می

با تحقق این مبادی، اراده همچون معلولی ضروری الوجود  .(622ص، 6ج ،1385مطهری، )
یابد. به بیان دیگر اگر اختیاری بودن فعلی به مسبوق بودن آن به اراده ای است که تحقق می

کنیم که اختیاری بودن آن به ضمن مقدمات حاصل است ما نقل کالم به خود اراده می
ای صورت مستلزم تسلسل است و اگر به اراده که در اینچیست؟ اگر به اراده دیگری باشد 

است که مسبوق به اراده دیگری نیست، ـ مثل اراده خداوند تعالی یا اراده خود انسان بدون 
، 1418سبحانی، ) صورت انسان مجبور در فعل خود شده است سبق اراده دیگری ـ در این

اینکه اراده را امری غیر ارادی بدانیم  ها ، راهی جزپس برای رهایی از تسلسل اراده. (73ص
، 1378)قراملکی،  نیست و در این صورت افعال انسان که مراد اوست نیز جبری خواهند بود

 (. 118-117صص

 شود؟پرسش دوم: آيا با وجود اراده، تحقق فعل ضرورت يافته و جبری می

راده و بعد از دومین سوالی که در این زمینه مطرح شده این است که پس از تحقق ا
اینکه انسان اراده فعلی را کرد آیا تحقق آن فعل ضروری و واجب است؟ اگر قانون علیت 
را بپذیریم و به اصل ضرورت علی و معلولی ملتزم شویم و این قاعده فلسفی را بپذیریم 

باید قبول کنیم که چون اراده علت وقوع خارجی فعل  «الشئ ما لم یجب لم یوجد»که 
ی که این اراده حاصل شود، به معلول خود ـ که همان فعل است ـ ضرورت است هنگام

کند، بنابراین فعل به ناچار تحقق می یابد و انسان به این بخشیده و وجود آن را ایجاب می
نحو نیز در انجام افعال خود مجبور است و با تحقق اراده دیگر اختیاری در عدم انجام فعل 

 نخواهد داشت.

، با اختیار انسان منافات «الشئ ما لم یجب لم یوجد»گران، قاعده پرسش به عقیده این
داشته و به نحوی از ادله جبر تلقی شده است. نکته مهم اینجا است که اگر چنین اشکالی در 
خصوص افعال انسان صحیح باشد در مورد افعال الهی نیز جاری خواهد شد چرا که باری 

کند. به ته فعل خود را به اراده غیر زائد بر ذات اراده میتعالی نیز فاعل مختار است و الب
 ای از این مستشکلین این قاعده را در خصوص افعال الهی جاری نداستندهمین دلیل عده

 (. 85ص ،1418 همو، ؛ 312-311ص، ص1387سبحانی، )
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 است نظريات برخی فيلسوفان و متکلمان متقدم: فعل متوقف بر امر غيراختياری، غيراختياری

شود که پاسخ آنها به پرسش اول منفی است و گاهی به فارابی و ابن سینا نسبت داده می
دانند. این دو فیلسوف مسلمان معتقند که اراده آنها انسان مختار را، در داشتن اراده مختار نمی

توان از های حادث، مستند به اراده الهی و مسبب از آن است. میانسان همچون سایر پدیده
البالی کالم آنها اینطور استنباط کرد که مهمترین دلیل آنها برای این سخن همان تسلسل 

سبحانی،  ؛118، ص1387)قراملکی،  را توضیح دادیمها است که در پرسش اول آناراده
 (. 439-436ص، ص1404ابن سینا،  ؛91-91ص، ص1405فارابی،  ؛204، ص1387

فت که فارابی باالصاله در پی نفی ارادی بودن اراده توان گاما با دقت در کالم فارابی می
نبوده است بلکه دغدغه او تبیین این نکته بوده است که مسبب االسباب، واجب تعالی است 
و همه امور حتی افعال جوارحی و جوانحی انسان نیز مسبب از او هستند. مخصوصا با توجه 

که باالصاله در پی اثبات اراده ازلی و به این نکته که فارابی این بحث را در فصلی آورده 
 مسبب االسباب بودن باری تعالی است. 

ای که در خصوص اراده باری تعالی همچنین با دقت در اوج کالم ابن سینا در تکمله
آورده است ـ و در آنجا به تفاوت فاعلیت ارادی خداوند با فاعلیت ارادی انسان اشاره کرده 

توان گفت هدف اصلی شیخ هدم اساس اراده ( ـ می93، ص2، ج1383)مصباح یزدی،  است
و اختیار انسانی نبوده است بلکه او نیز همچون فارابی درصدد اثبات این نکته مهم بوده است 

، 1404)ابن سینا،  که باالخره هر فعل و انفعالی در عالم هستی باید به اراده الهی بازگردد
 (. 367و 363ص

می با فیلسوفان مسلمان مخالفت کرده است در این بحث نیز اما غزالی که در مباحث مه
بعد از تقسیم افعال به طبیعی و ارادی ظاهری )مثل تنفس( و اختیاری )مثل نوشتن( معتقد 
میشود که افعال طبیعی مسلما جبری هستند. دسته دوم نیز متوقف بر تحقق اراده هستند. خود 

د به امر غیر اختیاری نیز، غیر اختیاری است. اراده که فعل غیر اختیاری است و فعل مستن
اند، چون فاعل یا از همه جوانب اند اما در حقیقت جبریدسته سوم هر چند به ظاهر اختیاری

را انجام را انجام دهد و بدون درنگ آنو لوازم فعل آگاهی دارد لذا علم دارد که باید آن
ل هیچ گونه علم و آگاهی از فعل و دهد و این چیزی جز جبر نیست. و یا اینکه فاعمی

تر یا بد و بدتر باید یکی را برگزیند و جوانب آن ندارد بلکه فاعل از بین خوب و خوب
واضح است که چارهای ندارد جز اینکه خوبی بیشتر یا شر کمتر را انتخاب کند. این فرض 

رجحات گزینش فعل در گذارد. پس به نظر او مبادی و منیز راهی برای اختیار انسان باقی نمی
انسان نیست و انسان متاثر از مبادی خارجی و مجبور به انجام فعل است. البته او در ادامه از 
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، 4، ج1402زالی، )غ زندجبر محض فرار کرده و دست به توجیه نظریه کسب اشعری می
 (. 120-119ص، ص1387قراملکی،  ؛254ص

 بررسی نظريات اصوليون معاصر

گوییم که اع را تحریر و بین این دو پرسش اساسی تفکیک کردیم، میاکنون که محل نز
ای از دانشمندان اصول فقه و متکلمین معاصر برای پاسخ به این دو سوال راه حلی عده

اند؛ اصل ضرورت علی و معلولی اند و ثمرات جبران ناپذیری بر آن مترتب کردهسست یافته
ی و اصل علیت را در خصوص افعال انسانی انکار های امکانرا در همه یا برخی از پدیده

اند. ایشان این مطلب را در اند و به نوعی قائل به تخصیص قانون عقلی علیت شدهکرده
اند. ما به البالی مباحث اوامر و نواهی و به مناسبت بحث از چگونگی تحقق فعل عنوان کرده

کنیم و خواننده محترم را برای میخاطر پرهیز از اطاله کالم، سخن ایشان را مختصرا ذکر 
 . دهیمهایی که در متن مقاله اشاره شده ارجاع میمطالعه تفصیل سخنانشان به آدرس

  محور مشترک اشکاالت اصوليون معاصر

توان برای اشکاالتی که از جانب دانشمندان اصول فقه در این زمینه مطرح شده است می
هی معیار ارادی بودن فعل را حصول مقدمات و که: گروای مشترک یافت و آن اینریشه

مبادی اراده در نفس دانستند و معتقدند حتی اگر این مقدمات، غیر اختیاری باشند به ارادی 
شود. به همین خاطر قائل شدند که بودن فعل اختیاری که نتیجه آنها است ضرری وارد نمی
امر دیگری در نفس انسانی محقق قبل از تحقق فعل اختیاری غیر از مبادی اراده و اراده 

گونه که فعل اختیاری خداوند نیز متوقف بر مقدماتی مثل ذات و صفات باری شود. هماننمی
همو،  ؛65، ص1409 خراسانی،) است که داشتن یا نداشتن آنها به اختیار خداوند نیست

 . (28-27ص، ص1407

ن این نتیجه نامناسب را که دانشمند شاخص این گروه است از این سخ آخوند خراسانی
گرفته است که انتخاب کفر و عصیان و ارتکاب تجری در برابر خداوند هرچند در ظاهر 
اختیاری است اما در واقع ناشی از سوء سریره و شقاوت ذات انسان است و ثبوت اینگونه 

و امور ذاتی، ضروری بوده و سوال بردار نیست. در نتیجه انتخاب کفر و عصیان یا ایمان 
 اطاعت همچون ناهق بودن فرس و ناطق بودن انسان، ناشی از ذات غیر قابل تغییر است

لذا بعثت پیامبران و انزال کتب آسمانی صرفا اتمام حجت بر اهل . (28، ص1407)خراسانی، 
تواند اهل کفر و و نمی عصیان و مایه تذکر و انس بیشتر با خدا برای اهل ایمان خواهد بود

لنکرانی، فاضل  ؛261، ص1409)خراسانی،  ذات آنها را تغییر دهد دهد یا عصیان را نجات
 (. 54-53ص، ص4، ج1374
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گروه دیگر صرف حصول مبادی اراده را برای اختیاری بودن فعل کافی ندانستند و از 
سوی دیگر گمان کردند که اگر این اراده غیر اختیاری بخواهد علت تحقق فعل باشد، جمیع 

معالیل آن خواهند بود غیر اختیاری هستند. این گروه برای فرار از اشکال جبر  افعال انسان که
قائل به وجود امر دیگری در نفس، بین اراده و تحقق فعل شدند به نام طلب نفس )نائینی، 

 . (34، ص2، ج1417صدر،  ؛89-87صص، 1، ج1368

رد که پذیرش علیت به عنوان اولین دانشمند در میان این گروه تصریح ک میرزای نائینی
اراده برای فعل و رابطه نفس و اراده و فعل، هادم اساس اختیار و تاسیس کننده مذهب جبر 
است و حتی مستلزم این است که خداوند نیز در افعال خود مقهور باشد چرا که اراده الهی، 

 عن»علت تامه وجود معلوالت است و این اراده عین ذات او است و ذات الهی برای او 
کند تا منافی نیست. بنابراین از نظر او با صرف تحقق اراده، فعل ضرورت پیدا نمی «اختیارٍ

گیرد، احتیاجی اختیار انسان باشد. اما طلب که فعل نفس است و از ذات نفس سرچشمه می
االمر  ةبه علت موجبه ندارد، چون علیت ایجابی در غیر از افعال اختیاری جاری است. غای

اری برای بیهوده نبودن محتاج به فاعل هستند و نقش مرجح این است که نهایتا افعال اختی
لذا ترجیح . (92-89ص، ص1، ج1368)نائینی،  کندفعل را از عبث و بیهوده بودن خارج می

 شمارد. بالمرجح را جایز می

 رغم وجود اراده، فعلبهداند و معتقد است نیز اراده را علت تامه فعل نمی محقق خویی
ماند. بنابراین تحقق فعل از فاعل، بدون اینکه همچنان تحت اختیار و سلطنت نفس باقی می

، 1416خوئی، ) مرجحی در کار باشد محال نیست، بلکه تحقق فعل بدون فاعل محال است
های مختص به معلول «الشیء ما لم یجب لم یوجد»کند که قاعده او تصریح می. (54، ص1ج

ده در خصوص افعال اختیاری جاری نیست. محقق خویی در تهافتی طبیعی است و این قاع
کند که داند و تصریح میآشکار گاهی ریشه قاعده را اصل سنخیت و تناسب علت معلول می

شود و گاهی قاعده را مبتنی بر فقر اصل سنخیت نیز در سلسله افعال اختیاری جاری نمی
همچنین ایشان تصریح . (329-325صص ،1387)سبحانی،  داندذاتی ممکن به علت می

کند در عین اینکه افعال اختیاری مسبوق به اختیار است، اما اختیار مسبوق به اختیار می
 (. 118، ص2، ج1416خوئی، . )دیگری نیست

معتقد است که فعل فاعل مختار چون ممکن الوجود است تا وجوب بالغیر  شهید صدر
اند، در نتیجه ان از جانب علت خود ضرورت یافتهنیابد وجود نخواهد یافت، پس افعال انس

او در ادامه  .(30، ص2، ج1417)صدر،  گمان کرده است که اختیار با ضرورت منافات دارد
الشئ ما لم یجب لم »کند که در افعال اختیاری باید از اطالق قانون علیت و قاعده تصریح می
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او حتی پا را  .(34، ص2، ج1417 صدر،) و استحاله ترجیح بالمرجح، دست برداشت «یوجد
گوید هرچند قواعد عامه عقلی مبرهن، قابل تخصیص و تقیید نیستند اما فراتر گذاشته و می

ای وجدانی و از ای عقلی نیست بلکه قاعدهقاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد»قاعده 
 دهدقرار میمدرکات اولیه عقل است، نه یک قاعده برهانی و لذا کلیت آن را مورد نقد 

 (. 38-37ص، ص2، ج1417 )صدر،

نیز در این باب با اصولیون هم رای شده و صراحتا اراده آزاد انسانی را  عالمه جعفری
کند و تصریح میارا با آزاد بودن انسان در تعارض پنداشته است. انکار کرده و معلول بودن آن

واند به آزادی توصیف شود و به تاراده خواه مرتبه ضعیف آن و خواه مرتبه شدید آن نمی
کند بایستی شرایط او تاکید می .(91، ص1387)جعفری،  تر ما ارده آزاد نداریمعبارت روشن

 )جعفری، کلی کنار بگذاریمهای درونی خود بهعلیت در جهان فیزیکی را در بعضی فعالیت
ونی، از اصل توان اصل علیت را در قلمرو جهان دربه بیان دیگر می .(96و28، ص1387

 . (38، ص1387)جعفری،  علیت در جهان برونی تفکیک کرد

 نقد نظريات گذشته

 شویم:حل نهایی مسئله، چند نکته را درخصوص نظریات گذشته متذکر میقبل از ورود به راه

که موضوع قواعد عقلی تخصیص بردار نیستند و تابع موضوعشان هستند و تا هنگامی. 1
ند. در محل نزاع نیز افعال نفس از پدیده های امکانی اهم صادق هاآنها محقق است آن

 گیرند.هستند، لذا تحت عمومیت قاعده علیت و وجوب وجود قرار می

استاد مطهری معتقدند اگر بخواهیم دو قاعده فوق را تخصیص بزنیم، باید قائل شویم . 2
رت یا صدور فعل را با که افعال انسان عارى از ضروت عّلى و معلولى است و در این صو

پذیریم و ضرورت علّى و کنیم و یا علیت را مىکنیم و علیت را انکار مىصدفه توجیه مى
کنیم. بنا بر انکار علیت و قول به صدفه به کلى رابطه ما با فعل قطع معلولى را انکار مى

ا بر انکار افتد و بنشود و زمام فعل به دست تصادف مىشود و آزادى از ما گرفته مىمى
ضرورت علّى و معلولى نیز چون این انکار مستلزم انکار علیت و تسلیم صدفه شدن است 

 (. 626، ص6ج، 1385)مطهری،  رسیمباز به همان نتیجه می

محققینی همچون عالمه طباطبایی اراده انسان را علت تامه تحقق افعال نفس  .3
عالی دانسته و اراده انسانی را جزء اخیر علت ندانستهاند، بلکه علت تامه را خداوند تبارک و ت

)طباطبائی،  اندتامه قلمداد کردهاند و علیت تامه در دار هستی را منحصر در ذات الهی دانسته
 (. 193، ص1390

طور که در صدر مقاله باید بین شوق موکد و اراده به معنای حقیقی تفکیک کرد، همان .4
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ای که که اراده امری فعلی است. آن مرحلهر حالیگذشت شوق موکد امری انفعالی است د
توانیم فعل را انجام دهیم یا آن را ترک کنیم شوق موکد است نه اراده به پس از آن نیز می

بعضی حیوانات بالفاصله پس از شوق موکد، تحریک عضالت اتفاق  معنی دقیق کلمه. در
هم وجود دارد و انسان حتی با افتد اما در انسان عالوه بر شوق موکد مرحله گزینش می

کدام از تواند کار را انجام بدهد یا ندهد اما هیچوجود شوق موکد هم در اثر همین گزینش می
 این مراحل هنوز اراده به معنی دقیق کلمه نیست.

تواند از آن دست بکشد و از نیمه راه بازگردد اما هرچند نفس در مسیر انجام فعل می .5
یابد از تحقق آن جلوگیری کند و البته ر همان لحظه که اراده تحقق میتواند دهرگز نمی

 (. 326، ص1387)سبحانی،  همانطور که گفته شد این مطلب با اختیار نفس منافاتی ندارد

گوییم باید بین آزادی اخالقی و معنوی با آزادی فلسفی در پاسخ به عالمه جعفری می .6
وهم شده است در مقابل جبر فلسفی قرار دارد ـ امری فرق گذاشت، آزادی مورد بحث ـ که ت

شناختی بسیط است. اما آن آزادی که دارای مراتب و درجات است، آزادی اخالقی و روان
است. اگر قانون علیت منافات با آزادی فلسفی دارد در همه جا به نحو یکسان در تنافی است 

رخی از درجه باالتری از آن برخوردار کند و اینطور نیست که بو در همه جا آن را نفی می
 (. 319-318ص، ص1387)سبحانی،  تریباشند و برخی از درجات پایین

الشئ ما لم یجب لم »های امکانی هستند از قاعده افعال انسانی نیز چون از پدیده .7
مستثنی نیستند و برای تحقق خارجی باید وجوب وجود یابند، اما واجب و ضروری  «یوجد

ن افعال منافاتی با اختیار انسان ندارند. زیرا این وجوب از جانب علت که فاعل مختار شدن ای
تواند در رتبه قبل از است به آنها داده شده است و در رتبه بعد از علت فاعلی است و نمی

به بیان دیگر این قاعده نه تنها . (325، ص1387)سبحانی،  خود موثر بوده و آنرا موَجب کند
کند چرا که فاعل با اختیار ی بودن فعل منافاتی ندارد بلکه اختیار فاعل را تاکید میبا اختیار

خود، وجود معلول را ایجاب کرده و ثبوتش را حتمی ساخته است. بنابراین فاعل موِجب 
 (. 90-89ص، ص1418سبحانی، ) خواهد بود نه موجَب

و علل افعال اختیارى،  استاد مطهری با چشم پوشی از پاسخ نهایی میگوید مقدمات .8
اختیارى نیستند و شرط اختیارى بودن فعل، این نیست که مقدمات آن فعل اختیارى باشد 
زیرا اوًلا تصور و تصدیق و شوق و تأمل و اراده جزء افعال عضالنى نیست که پیدایش و 

اره عدم پیدایش آنها منوط به اراده و سایر مقدمات باشد و ثانیاً اگر ما فرض کنیم همو
شود متسلسل خواهد شد و تا مقدمات فعل اختیارى نیز با مقدمات اختیارى حاصل مى

نهایت پیش خواهد رفت و این خود امرى محال و ممتنع است. بعالوه ما وجداناً حس بى
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کنیم که نسبت به انتخاب و اختیار خود فعل آزادیم نه نسبت به مقدمات فعل و مقدمات مى
 (. 323ص ،6، ج1385ی، مطهر) نهایتآن تا بى

ای که نزد برخی اصولییون طلب یا اختیار یا هجوم نفس نامگذاری شده آن مرحله .9
تواند چیزی غیر از همان اراده باشد چرا که طلب کردن یا اختیار کردن، چیزى غیر است نمی

 (. 622ص ،6، ج1385مطهری، ) از اراده کردن نیست

بهه ای ناشی از نوعی مغالطه اشتراک لفظ است یکی از عوامل شکل گیری چنین ش .10
که به سبب آن جبر کالمی با جبر فلسفی یکی پنداشته شده است و گمان شده است که با 
پذیرش ضرورت و حتمیت علی، راهی به جز قبول جبر )در مقابل اختیار( نداریم. در 

هستند و  که مفهوم جبر کالمی با مفهوم حتمیت و ضرورت فلسفی جدای از همحالی
ضروری بودن امری همچون ارادة معلول نفس، منافاتی با اختیاری بودن و غیر جبری بودن 

 . (63-62ص، ص1، ج1383)مصباح یزدی،  آن ندارد

 پاسخ عالی حکمت متعاليه

حکمت متعالیه صدرایی راه حل عالی و بسیار مناسبی برای این دو سوال یافته است و با 
ت نفس برای اراده ارائه کرده است نشان داده است که اصال چنین تبیینی که از نحوه فاعلی

اشکالی از ابتدا وارد نبوده است و اصرار بر این اشکاالت ناشی از ضعف مبانی حکمت و 
های کالم و اصول فقه است. جهت تبیین این نظریه توجه غفلت از تاثیرات فلسفه در دانش

 به سه مقدمه ضروری است.

 ين آشنايی ذهن با قانون عليتمقدمه اول: نخست

بار با شهود حاالت درونی خود و کشف حقیقت این است که نفس انسان اولین
های درونی، قانون علیت را به علم حضوری درک کرده است. انسان به نفس خود و وابستگی

همچنین حاالت روانی و صور ذهنی و افعال نفسانی خود علم حضوری دارد. لذا رابطه 
نفس سنجیده است و دریافته است که نفس بدون نیاز  ر کدام از این حاالت را باوجودی ه

کدام از آن حاالت و شئون بدون نفس تحقق تواند موجود باشد اما هیچها مییک از آنبه هیچ
یابند. همه این شئون، وابسته به نفس و محتاج آن هستند اما نفس از همه آنها غنی و بی نمی

بار از نفس مفهوم علت و از آن شئون مفهوم معلول ست و در اینجا برای اولیننیاز و مستقل ا
را انتزاع کرد. و بعد از آن هر جا که چنین رابطه وابستگی وجودی صادق بود، قانون علیت را 
جاری دانست و این حکم را حمل کرد. البته اثبات این رابطه در ماورای نفس انسان نیازمند 

با بررسی خصوصیاتی که موجود وابسته و معلول دارد، معلول بودن برهان است و باید 
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)مصباح یزدی،  موجودات خارجی اثبات گردد تا محملی برای تحقق قانون علیت باشد
اما نکته مهم  .(81-80ص، ص1387طباطبائی،  ؛40-38ص، ص2ج ؛351و 229، ص1، ج1383

رسی حاالت درونی نفس از جمله بار از براین است که چگونه ممکن است قانونی که اولین
توقف تحقق اراده بر نفس کشف شده است، حال بخواهد به همین حاالت درونی تخصیص 

  بخورد و در عالم درون جاری نباشد.

 مقدمه دوم: انواع گوناگون فاعل

در اندیشه حکما علت فاعلی انواع گوناگونی دارد و هر فاعلی با فعل خود به یکی از 
گونه نقش فاعلیت خود را ها به یکابطه دارد و نباید گمان کرد که همه فاعلانحاء فاعلیت ر

های کنند. حتی ممکن است یک فاعل واحد به حسب انواع مختلف فعل، واجد گونهایفا می
متفاوتی از فاعلیت باشد. بررسی همه انواع فاعل از موضوع این مقاله خارج است اما برای 

ه مرتبط با بحث است طبق مبنای حکمت متعالیه بیان روشن شدن مطلب مواردی را ک
 . (114، ص1354همو،  ؛55، ص1360)مالصدرا،  کنیممی

بخشد و قبل از فعل، علم فاعلی که فعل خود را با اراده و علم تحقق می فاعل بالقصد:
 ای زائد بر ذات، همچون فاعلیت انسان نسبت به افعالتفصیلی به آن دارد البته با انگیزه

 (. 223، ص2، ج1981)مالصدرا،  اختیاری خود

دهد و همچون نوع گذشته فاعلی که فعل خود را با اراده و علم انجام می فاعل بالعنایه:
قبل از فعل، علم تفصیلی به آن دارد اما برخالف نوع گذشته برای اراده چنین فعلی نیاز به 

گذشته منشا صدور فعل از او  انگیزه و داعی زائد بر ذات ندارد. و همان علم تفصیلی
شود. برخی فیلسوفان قبل از مالصدرا فاعلیت خداوند برای عالم هستی را از این دست می
گونه انسانی است که بر مکان مرتفعی ایستاده و به دانستند؛ اما شاید مثال بهتر برای اینمی

 (. 223، ص2، ج1981 )مالصدرا، کندمحض تصور سقوط کردن، سقوط می

فاعلی با علم و اراده، که علم تفصیلی آن به فعل عین همان فعل است و قبل  عل بالرضا:فا
از تحقق فعل به جز علم اجمالی به آنها که عین علم به ذات خود است، چیز دیگری ندارد. 

های ذهنی او. علم تفصیلی نفس به این صور عین همین صور مثل رابطه بین انسان و صورت
، 2، ج1981)مالصدرا،  آنها الزم نیست یک تصوری بر آنها مقدم باشداست و برای تحقق 

 (. 224-223صص

فاعلی عالم و مرید که علم تفصیلی به فعل، عین علم اجمالی بسیط به  فاعل بالتجلی:
ای است که با علم به ذات خود، علم تفصیلی به افعال ذاتش است. وجود این فاعل به گونه
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به ذات، منشا تحقق فعل از او شده است. فعلی که خود معلوم  خود نیز دارد و همین علم
که در ادامه توضیح تفصیلی آن فاعل است. همچون رابطه بین نفس انسان و اراده او آن چنان

دهیم. مالصدرا با الهام از مضامین وحی، فاعلیت خداوند تبارک و تعالی نسبت به عالم می
فا را بر این مطلب حمل کرد. البته در جای خود سخنان عر هستی را از این نوع دانست و

اثبات شده است که چنین فاعلی اختصاص به مجردات دارد و در اصطالح این نوع فاعل، 
، 1981همو،  ؛58، ص1363همو،  ؛230، ص1361)مالصدرا،  فاعل الهی خوانده شده است

 . (93-90ص، ص2، ج1383مصباح یزدی،  ؛192-189ص، ص1390ی، یطباطبا ؛270، ص6ج

 مقدمه سوم: دو گونه فعل انسان

نفس انسانی همواره دو گونه فعل دارد: افعال خارجی و افعال درونی. افعال خارجی 
همچون راه رفتن و نوشتن و افعال درونی همچون فکر کردن و اراده کردن و شوق یافتن. 

ها هستند. اول افعال و حرکات خارجى داراى دو خاصیت هستند که افعال نفسانی برخالف آن
اینکه هر فعل خارجى همواره مسبوق به مقدمات نفسانی است )همان مقدماتی که در ابتدای 
مقاله اشاره شد( ولى امور نفسانى این طور نیستند و اگر افعال نفسانى )مثل خود مقدمات 

 نفسانی فعل( همیشه مسبوق به مقدمات نفسانى دیگر باشد مستلزم تسلسل است.

فعال خارجى این است که به کارگیری آالت و قوا برای آنها، بالواسطه خاصیت دوم ا
ها به هیچ چیز دیگر جز اراده من بستگى ندارد. ولى تحت نفوذ اراده انسان است. و تحقق آن

گونه نیستند مثال اگر انسان بخواهد که اراده غیر اخالقى از من سر نزند و امور نفسانى این
ولى با  تواند این مقاصد را انجام دهدهرچند به صرف اراده آنى نمىداراى ملکه تقوا باشد، 

تواند به تدریج در روحیات خود تغییراتى است مى انجام مقدماتى که بالواسطه در اختیار او
 . (425-624ص، ص6، ج1385مطهری، ) مطابق میل و اراده خود ایجاد کند

چنین حو تحت اراده و اختیار در نیایند. همبنابراین اینطور نیست که امور نفسانى به هیچ ن
آید که تعلیمات اخالقى راجع به تقویت اگر به هیچ وجه امور نفسانى اختیارى نباشد الزم مى

ثمر باشد و حال اراده و تقویت نیروى تعقل و ایجاد ملکه تقوا و شجاعت و غیره لغو و بى
، 6، ج1981مالصدرا، ) کنیممى آنکه ما بالضروره اختیارى بودن این موضوع را احساس

 (. 162-161صص

 تبيين نظريه حق: نفس فاعل بالتجلی اراده است

شوند مثل افعال خارجی انسان با واسطه شدن آالت و قوای جرمانی از نفس صادر می
کتابت و بنایی و... در این دسته نفس اوال فاعل حرکت است و ثانیا و بالعرض فاعل اثر 
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نچه که فعل انسان است به واسطه آالت و قوا، در واقع همان حرکتی حاصل از آن است. آ
است که قائم به عضالت است. در این دسته بین نفس و فعل وسائطی و مبادی وجود دارد از 
تصور گرفته تا عزم و اراده و تحریک عضالت. اما افعال درونی و نفسانی یا بیواسطه از نفس 

غیر جسمانی است. مثل برخی تصورات )اگر نگوییم همه ای که شوند یا به واسطهصادر می
چنین هستند( که تحقق آنها به فعالیت نفس و ایجاد نفس است مثل اینکه نفس ها اینآن

کند. در این قسم هر چند مهندس قبل از ساخت بنا، صورت بنا را در ذهن خود اختراع می
گونه نیست که این مبادی همچون اما ایننفس با علم و اراده و اختیار برای آنها فعالیت دارد 

مبادی افعال جسمانی به نحو تفصیل برای آن حاصل باشند، چراکه خلق صور در نفس 
ده آنها و شوق و عزم و تحریک عضالت ندارد یاحتیاجی به تصور آن صور و تصدیق به فا

نفس این  بلکه حتی وجود چنین وسائطی بین صور و نفس امکان ندارد. به تعبیر مالصدرا
، 6، ج1981)مالصدرا،  کند نه به واسطه صورت دیگریصور را به عین آنها درک می

واضح است که امکان نداد که تصور مبدا تصور باشد، بلکه نفس نسبت به آنها  .(160ص
 (. 54، ص1379)خمینی،  فاعلی بالعنایه بلکه فاعل بالتجلی است

س هستند اما نسبت نفس به آنها همچون پس عزم و اراده و تصمیم و قصد از افعال نف
نسبت شوق و محبت به امور انفعالی نیست. نفس مبدا اراده و تصمیم است اما مبدئیت آن به 

گونه واسطه جسمانی. ها است بدون هیچواسطه آالت جرمانی نیست بلکه نفس موجد آن
رد. در واقع نفس ایجاد ای زائد به آن تعلق گیدرنتیجه امکان ندارد که بین آن و نفس، اراده

کننده آن است به سبب علم و استشعاری که در مرتبه ذات خود دارد و با عزم و اراده و 
مالصدرا که مبتکر این . (55، ص1379اختیاری که در همین مرتبه حاصل است )خمینی، 

کند که این پاسخ است، این مطلب را از نحوه علم نفس نتیجه گرفته است. او تصریح می
عی از اراده است که مسبوق به قصد و تفکر نیست هرچند که غیر منفک از علم نبوده و در نو

 (. 162، ص6، ج1981)مالصدرا،  واقع عین علم است

نکته مهم در بیان مالصدرا عدم احتیاج افعال نفسانی از قبیل اراده و تفکر به تصور فعل و 
حتاج تصور و تصدیق به فائده است. تصدیق به فائده آن است بر خالف افعال جوارحی که م

داند که نفس با چنین علمی او دلیل این امر را علم حضوری نفس به ذات و قوای خود می
 (. 126، ص1387)قراملکی،  شود بدون احتیاج به اراده زائدموجب و خالق افعال جوانحی می

ن به قوا و او معتقد است اولین علم نفس، علم حضوری آن به ذات خود و سپس علم آ
آالت خود است )اعم از قوا و حواس ظاهری و باطنی(. بعد از این دو علم حضوری، 
استعمال آالت و قوا از نفس منبعث میشود بدون اینکه نفس خود این استعمال آالت را تصور 
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یا به فائده آن تصدیق کند. این نوع اراده هر چند خود با قصد و تفکر زائد نیست، اما غیر 
باشد، بلکه این نوع اراده عین علم است. اما در سایر افعال اختیاری ز علم نیز نمیمنفک ا

)افعال خارجی( اراده مسبوق به علم )تصور و تصدیق به فائده( است. اما اینگونه افعال نفس 
)افعال درونی( منبعث از ذات نفس بدون اراده زائد و علم زائد هستند و خود نفس به 

، 1981)مالصدرا،  کندچنین افعالی از جمله اراده را انبعاث می «اتها بذاتهاذ»ای است که گونه
 (. 162-161، ص6ج

امام خمینی که به خوبی نظریه مالصدرا را تبیین کرده است، معتقد است نفس، مبدا و 
فاعل الهی )مجرد( نسبت به اراده است و فاعل الهی در مرتبه ذات بسیط خود به نحو اعلی و 

باشد. اما نفس مادامی که متعلق به بدن است و مسجون در کمل واجد اثر خود میاشرف و ا
طبیعت است هنوز تجردش به نحو تام نیست و به واسطه ارتباطی که با بدن مادی دارد، 
پذیرنده تغیرات و تبدالت است. از این رو ممکن است گاهی فاعلیت داشته و گاهی نداشته 

نداشته باشد. و به همین دلیل است که واجب نیست در عالم  باشد، گاهی عزم داشته و گاهی
طبیعت، فاعلیت و عزم علی الدوام داشته باشد. هرچند هنگام حصول تجرد تام، مبدا صور 

)خمینی،  گردد بدون اینکه آنها از نفس تخلف کنند مگر به وجه ظهور و بطونملکوتی می
 . (56، ص1379

خی دیگر از امور نفسانی فاعل بالتجلی است و با توجه بنابراین نفس نسبت به اراده و بر
( و فاعل بالتجلی چون 124، ص1378قراملکی، ) به علم به ذات خود، فاعل مباشر اراده است

 فاعلی الهی و مجرد است در مقام ذات جامع کماالت فعل خود است به نحو اجمال و ایجاد. 

استفاده نمود؛ وجود اختیار و انتخاب در توان برای این مطلب مهم از بیانی دیگر نیز می
مقام فعل کاشف از وجود آنها در مرتبه ذات به نحو اجمال و بساطت است. بدین معنی که 

باشد بنابراین نفس در نفس در مقام ذات واجد کماالت فعل خودش به نحو اتم و اشرف می
مالک اختیاری  (82ص ،1418، سبحانی) اراده خود مختار است، اما در ظل اختیار ذاتی نفس

اگر  .(84، ص1418 سبحانی،) بودن دسته دوم افعال همبن نکته است نه مسبوق به اراده بودن
نفس در مرتبه ذات از اختیار و آگاهی برخوردار نباشد در مرحله فعل نیز واجد این کماالت 

شک در مرتبه نخواهد بود و با توجه به اینکه در مرحله فعل کماالت یاد شده را دارد بدون 
 (. 301، ص1387سبحانی، ) ذات نیز واجد این کماالت است

گوییم اوال این اکنون باتوجه به مقدمه دوم و سوم در خصوص این دسته افعال می
رود. ثانیا پیدایش آنها مسبوق به اراده و افعال درونی از جمله کارهای نفس به شمار می

س در ایجاد آنها مجبور و فاقد اختیار نیست. تصور و تصدیق نیست. ثالثا در عین حال نف
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پس افعال درونی و جوانحی نفس را نباید با افعال بیرونی مقایسه کرد و مالک اختیاری 
 ؛299، ص1387سبحانی، ) کار گرفتبودن قسم دوم را نباید در مورد قسم اول به

 (. 115، ص1354مالصدرا، 

دیگری نیست بلکه از ذات و هستی نفس  بنابراین در فاعل مختار، اراده متعلق اراده
اش آفریده خدا باشد. خداوند او را او سرچشمه گرفته است اگر چه ذات و هستی

، 1387 سبحانی،) جوشدگونه آفریده است که اختیار او از متن هستی و نهاد او میبدین
 (. 305-295صص

ه نفس در افعال امام خمینی نیز گاهی از بیان دیگری بدین صورت مدد جسته است ک
خارجی صادر از آن، توجه استقاللی به آن افعال دارد و مبادی فعل که ناظر به آن هستند به 

شوند نه به این نحو که خود متصور و مراد و مشتاق بالذات باشند نحو آلیت در نظر گرفته می
به آنها بلکه متصور و مراد و مشتاق الیه همان فعل خارجی است که به واسطه این مبادی 

خواهد بود چون متصور و  امعنیابد. با این بیان تعلق اراده به اراده با فرض امکان بیدست می
 (. 56، ص1379خمینی، ) مشتاق الیه نیست

 بندی جمع

  چه در این مقاله گذشت نتایجی چند حاصل آمد:از آن
اراده، باالصاله  هدف فیلسوفان متقدم مسلمان از طرح مبحث ارادی یا غیر ارادی بودن. 1

خواستند از این مساله مسبب االسباب بودن خداوند همین مساله نبوده است بلکه آنها می
 متعال را نتیجه بگیرند. 

اساس شبهات این بحث از آنجا ناشی شد که اراده انسان امر غیراختیاری پنداشته شد . 2
  و سپس فعل مترتب بر امر غیر اختیاری، جبری دانسته شد.

ای از اصولیون معاصر برای فرار از برخی محذورات، اراده را علت تحقق افعال عده. 3
خارجی ندانسته و امر دیگری همچون طلب یا سلطنت نفس یا من را جایگزین آن کردند 
غافل از آنکه همان محذورات در این فرض هم جاری خواهد بود و اگر به این محذورات 

ها توان درخصوص رابطه اراده و فعل نیز همان پاسخدر این صورت پاسخی داده شود می
 را داد.
  پذیر نیستند.قواعد عامه عقلی از جمله علیت به هیچ وجه تخصیص. 4
 . دقیق کلمه تفاوت وجود دارد ایبین شوق موکد و اراده به معن. 5
بخشد و این وجوب چون فاعل مختار فعل خود را ضروری کرده و به آن ایجاب می. 6
 . تبه بعد از علت فاعلی است، علت را موَجب نخواهد کرددر ر
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ای ناشی از نوعی مغالطه اشتراک لفظ است که گیری چنین شبههیکی از عوامل شکل. 7
 . به سبب آن جبر کالمی با جبر و ضرورت فلسفی یکی پنداشته شده است

ن چگونه ممکن است قانون علیت در محدوده نفس انسان و حاالت و قوای آ. 8
تخصیص بخورد در حالی که انسان اولین بار علیت را به علم حضوری از نحوه ارتباط نفس 

  و حاالت آن درک کرده است؟
شود نه می اختیار معلول نفس انسان است و به نحو فاعلیت بالتجلی توسط آن ایجاد. 9

  اینکه نفس انسانی ظرف تحقق آن باشد.
  ای در بین باشد.اینکه هیچ واسطهعزم و اراده معلول نفس است بدون . 10
در فاعل بالتجلی، فاعل با علم حضوری بسیط اجمالی به ذات خود، موِجب و خالق . 11

  شود بدون احتیاج به اراده زائد.افعال درونی می
در فاعل مختار اراده متعلق اراده دیگری نیست بلکه از ذات و هستی نفس او . 12

  سرچشمه گرفته است.
های متفاوتی از فاعلیت های مختلف فعل نحوهتواند نسبت به گونهواحد می فاعل. 13

داشته باشد. نفس انسان نسبت به افعال خارجی و جوارحی فاعل بالقصد است و نسبت به 
صورتهای ذهنی فاعل بالرضا است و نسبت به برخی افعال درونی همچون اراده فاعل 

  بالتجلی است.
علی الهی و مجرد است در مقام ذات جامع کماالت فعل خود فاعل بالتجلی چون فا. 14

است به نحو اجمال و ایجاد. بنابراین اگر اختیار و انتخاب در مقام فعل موجود هستند در 
 مرتبه ذات هم به نحو اجمال و بساطت موجودند.
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