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  نیصدرالمتأله یشۀدر اند اریجبر و اخت
محمد فوالدي *محمدعلی اسماعیلی /** 

  دهيكچ
ات بوده و يم و روايركد قرآن يكمطرح، و مورد تأ يران اسالمكن متفيار از قرن اول در بيجبر و اختله ئمس

ـ زة حفـظ توح يبا انگ يلّمان اشعركر آن ارائه شده است. متيدر تفس يمختلف يها دگاهيخ، ديدر طول تار د ي
ـ توح يرا فـدا  غفلـت كـرده، و آن   يدند؛ اما از عدل الهيدگاه جبر گروي، به ديافعال نمودنـد.   يد افعـال ي

ض، يدگاه تفـو يجانب عدل را گرفتند و با طرح د يو عدل اله يد افعاليش توحكشمكدر  يلمان معتزلكمت
، با حفظ هر دو اصـل  »نين االمريامر ب«دگاه يبا طرح د تيب تب اهلكسؤال بردند. م ريرا ز يد افعاليتوح
دگاه، از نقـايص دو  ين ديپرداخت. ا يت الهيار انسان در پرتو فاعلين اختييبه تب يو عدل اله يد افعاليتوح

ـي تب يبرا ير متعدديباعث شده است تفاس» نين االمريامر ب«مبراست. ظرافت  يدگاه قبليد  ين آن از سـو ي
ـ ا يبه بررس يل عقلين نوشتار با روش تحليمان، فيلسوفان و عارفان ارائه شود. الكمت ـ ي له پرداختـه  ئن مس

ـي ها، به تب تسلسل اراده ةو ارائة پاسخ به مسئل ياست و ضمن نقد جبر فلسف ـ ي ـ  ين تفس ن ين االمـر ير امـر ب
  پردازد. مي

 ن.يمتألهال ض، صدريار، اراده، تفوي: جبر، اختها هواژكليد
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۶      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

 مقدمه

ران بـوده و  کـ متف مـورد توجـه   ربـاز یه از دکـ اسـت   یقیو دق قیعم اریاز مباحث بس اریجبر و اخت ۀمسئل
ن مسـئله در قـرن اول   یـ را مشـغول کـرده اسـت. ا    مسـلمان  عارفـان و  فیلسوفانلمان، کمت همواره اذهان

  ز بوده است.ین یاسیت سیثیح ي، دارایت علمیثین مسلمانان مطرح شده و افزون بر حیدر ب يهجر
 گـر، ید ياز سـو  و ،مربـوط بـه خداونـد   یـک سـو،   از  ؛است سویه دو يا مسئله ار،یجبر و اخت ۀمسئل

 ید افعـال یـ و توح یعلـم و قـدرت الهـ    یه نه منـاف ک يا گونه دو به نیا انیو جمع م استمربوط به انسان 
د یـ کن مسـئله تأ یـ بر شـرافت ا  نیالمتأله صدر. و دشوار است دهیچیپ ارینسان، بسار ایاخت ینه مناف باشد و

  )369، ص6، ج 1981داند. (مالصدرا،  می كار اندیرا بس ان در آنیکرده است و مهتد
ر و مختار اسـت،  که متفکث ین حیاز اه از انسان، کاست  یخصوص افعال ،ن مسئلهیمحل بحث در ا

اسـت، صـادر    یا جسـم نـام  یـ  یعـ یجسم طبه کث ین حیه از انسان از اک ین، افعالیا شود. بنابر صادر می
سـت؛ انسـان بـه فعـل     ین یافکعلم به فعل،  یه مجرّد همراهک چنان. شوند، خارج از محل بحث است می
  )68، ص1383، یآمل يندارد. (جواد يریاش علم دارد، اما علمش در صدور آنها تأث یو نبات یعیطب

ه کـ ن است یا یپردازد. پرسش اصل می نیصدرالمتأله شۀیدر اند اریجبر و اخت نیینوشتار حاضر به تب
قـت امـر   یشـان از حق ین ایـی هـا چگونـه اسـت؟ همچنـین تب     تسلسل اراده ۀدر مسئل صدراملّان پاسخ ییتب
 اصـدر ملّا شـۀ یجبـر در اند  دگاهیدن ییتب است: یچند پرسش فرع ين پرسش دارایست؟ این چیاالمر نیب

و مشـهور فالسـفه از امـر     نایس ابن رین تفسییست؟ تبیچ ردامادیمحل  شان بر راهیا يچگونه است؟ نقدها
  رد؟یپذ شده را می ر یادیتفاس صدراملّاا ین چگونه است؟ و آین االمریب

  نيالمتأله شة صدريدگاه جبر در انديد
بسـتن   يمعنـا  همچنـین بـه  قهر است.  یجبران، رفع نقص و اصالح همراه با نوع يمعنا در لغت به »جبر«
ــه اســت  یســتگکش ــه کــار رفت ــ(فراه. ب ، 1، جق1412، ی؛ راغــب اصــفهان116، ص6، ج ق1414، يدی

ه کـ  يار و تحـت فشـار واقـع شـدن در مـوارد     یسلب اخت يمعنا الم بهک) جبر در اصطالح علم 183ص
ه الزمـۀ  کـ ن اسـت  یا يلغو يبا معناآن  د مناسبتیو شا. رود ار وجود داشته باشد، به کار مییت اختیشأن

  ار اوست.یردن و سلب اختک، فشار وارد یستگکز بستن شیع نقص و نجبران و رف
ا یـ جـاد آنهـا دارد   یدر ا يریا تـأث یـ ر؛ در صـورت دوم،  یا خیا مستقل است یجاد افعالش، یانسان در ا

ان اسـت.  یدگاه سوم، جبـر اشـعر  ین، و دین االمریدگاه دوم، امر بیان، دیض معتزلیدگاه اول، تفوی. دندارد
  )33، ص1ج ،1370 ،ی؛ جرجان221، ص4 ، جق1409 ،یتفتازان(



  ۷ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

) 456 تـا،  بـی  ،مصـباح اسـت. (  یا فلسـف یـ  یالمـ کمسائل  یر نادرست برخیدگاه جبر، معلول تفسید
ن یتـر  انـد. از مهـم   ، انسـان را مجبـور دانسـته   یالمـ کهاي  آموزه یبه برخ که اشاعره با تمسکنیح ایتوض

، شـمول  یت قـدرت الهـ  یـ ، عمومیت، علم سابق الهیخالقد در یتوح ۀتوان به مسئل یآنها م يزهایدستاو
ش یدگاه جبـر گـرا  یـ ر نادرست این مسائل، به دیاشاره کرد. ایشان با تفسو...  ی، قضا و قدر الهیارادة اله
ــد ــازان166، ص8 ، جق1419 ،یجرجــان(. یافتن ــ221، ص4ج  ،ق1409 ،ی؛ تفت ــا )68 ،1382 ،ی؛ حلّ ن ی

 یالهـ  یحسـن  ياسـما سـایر  رامـت و  کمت، عدالت، کاز ح کیهر  است. یض معتزلیجبر، در برابر تفو
، بـه  یمسـائل فلسـف   یر نادرست برخـ یگر، تفسیرد. از سوي دیابطال جبر قرار گ يتواند حد وسط برا یم
  ند از:تن آنها عباریتر ه مهمکانجامیده است  یدگاه جبر فلسفید

مسـبوق بـه    يالوجـود  نکـ قاعده، هـر مم ن ی؛ طبق ا»وجدیجب لم ی ئ ما لمیالش« یالف) قاعدة فلسف
ا عـدم  یـ  ین مسـئله (تنـاف  یاند. ا ار فاعل دانستهین وجوب را مستلزم سلب اختیا یوجوب است، و برخ

ـ (؛ مطـرح شـده اسـت    یالمـ ک يها ار)، در بحثین قاعده با اختیا یتناف  ،ی؛ جرجـان 13ص ،1382 ،یحلّ
  )169، ص8ج ،ق1419

فیلسـوفان اسـت؛    يوگـو  و مـورد گفـت  ، شده یمستلزم جبر تلقز یبودن اراده ن ياراد ریغ ۀب) مسئل
  )47 ، صق1425 ،ینی؛ امام خم209، ص1ج ،1381ـ1385رداماد، یم(

ز مستلزم جبر شمرده شده و مـورد بحـث   یشدن ارادة انسان به اراده واجب بالذات ن یج) مسئله منته
  )51 ص ق، 1418 ،ی؛ اصفهان119، ص 1ج ق، 1407 ،ي؛ راز91ص ق، 1405 ،یفاراباست. (

 يه موجـود کـ ن نگـاه  یـ ه در مسئله سـوم، ارادة انسـان از ا  کن است یمسئله دوم و سوم در اتفاوت 
 ياراد یه فعلـ کن نگاه یدوم، به ارادة انسان از ا ۀه در مسئلک یحال شود؛ در الوجود است، بررسی می نکمم

ن دو مسـئله،  یالبته ا. متفاوت استمسئله،  ن دویات ایثین، حیا گردد. بنابر است، توجه می یاز افعال انسان
 ۀمسـئل  يها از پاسخ یه برخکاي  گونه گر دارند؛ بهیدکیاي تنگاتنگ  شده، رابطهیادت یثینظر از ح با صرف

  م.  یپرداز اول و دوم می ۀمسئل ینجا به بررسیز باشند. در ایدوم ن ۀتوانند پاسخ مسئل یسوم م
 صـدرا ملّاشۀ یه بر اندیکاز آنها با ت یبرخ ینجا به بررسیاند. در ا کرده یفیلسوفان مسائل فوق را بررس

  م.یپرداز می

  مسئلة اول: ضرورت سابق
اسـت؛  یادشـده   ن مختلفیاست، با عناو یه جزء قواعد مهم فلسفک، »وجدیجب لم ی ئ ما لمیالش«قاعدة 

۸      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

یجـب   مـا لـم   فـى أنّ  فصـلٌ «وان بـا عنـ   سینا ابنآمده است؛ » وجدیجب لم ی ئ ما لمیالش«با عنوان  یگاه
ء أولى له الوجـود أو العـدم    فی إبطال کون الشی«با عنوان  صدراملّا) و 548ص ،1379 نا،یس ابن» (یوجد لم

  )199، ص1ج ،1981، صدراملّااند. ( دربارة آن بحث کرده» حد الوجوبأولویۀ غیر بالغۀ 
  دگاه عمده وجود دارد:ین قاعده، سه دیدربارة ا
نـات  کع ممیـ )، و در جم549و  548ص ،1379 نا،یسـ  ابن( اند دانسته یهین قاعده را بدیا ماکالف) ح

  دانند؛ می يجار
هرگز ضـرورتی در   ،از تحقق فعل پیش ،بنابراین .باطل است ة فوققاعد لمانکمشهور متدر نظر ب) 

آن، دیگر با فعل و تـرك   فاعل، با وجود ضرورت، زیرا ؛گرنه فاعل مختاري نخواهیم داشت و ؛کار نیست
ـ ؛ (حالت تساوي و امکان نخواهد داشت و مجبور خواهد بـود  ، ق1419 ،ی؛ جرجـان 13ص ،1382 ،یحلّ

  )96، ص4ج ق، 1409 ،ی؛ تفتازان167، ص8ج
در  .انـد  قاعده را تفصیل داده، شهید صدرو  محقق خویی، محقق نائینین، همانند ییاز اصول یبرخ ج)

 .قابـل اجـرا نیسـت    ،هـاي مختـار   ولی در علت ،هاي موجب سریان دارد علت درفوق  ةنظر ایشان، قاعد
مختـار؛ زیـرا فاعـل    هـاي   علـت  ، نهاند موجب هکاست  یعیۀ طبهاي تام جایگاه قاعده فقط علت ،بنابراین
در اسـت، همـواره دو راه     و تا زمانی کـه فعـل را انجـام نـداده     ؛فعل و ترك، سلطنت ذاتی داردبر مختار 

از انجـام فعـل، تحققـش     پـیش معنـا نـدارد    ،بنـابراین  .تواند هـر کـدام را برگزینـد    دارد که میبرابر خود 
  )81، ص2، جق1430 ،ي؛ حائر135، ص1ج ،ق1430 ،یخوئ( .شودضروري 

را این قاعده بـه  یار نیست؛ زیه قاعدة فوق، مستلزم جبر و سلب اختکه معتقدند یمت متعالکروان حیپ
سـت،  ین ی، مستلزم جبر فـاعل یشود، و جبر فعل ۀ فاعل به فعلش اعطا مییه از ناحکه دارد اشار یجبر فعل

شود، و چون معلـول،   ن ضرورت، از وجود معلول انتزاع مییگر، ایان دید آن است. به بید و مؤکه مؤکبل
 ق، 1409 ،ی؛ خـوئ 210ص ق، 1423، تواند بر او مؤثر باشد. (طباطبـائی  یش است، نمیمتفرع بر علت خو

  )  263 ، ص1ج

  ها لة دوم: تسلسل ارادهئمس
در غیـر ایـن   ارادي مسـبوق بـه اراده باشـد،    ، اگر فعـل انسـان   شوند م مییتقس ياراد ریو غ يافعال انسان به اراد

ه کـ ت به اراده است. بحث در خـود اراده اسـت   یت افعال، مسبوقیاراد كن، مالیا . بنابرصورت غیر ارادي است
ن سـخن دربـارة   یـ باشـد. ا  يگرید مسبوق به ارادة دیآ ؟ در صورت نخست، الزم میياراد ریا غیاست  يا ارادیآ



  ۹ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

ز یـ ن يد کـه افعـال اراد  یـ آ دهـد. در صـورت دوم نیـز الزم مـی     اسـت و تسلسـل رخ مـی    يز جاریگر نیارادة د
انـد؛ پـس اگـر خـود      ه مسبوق به ارادهکاند  ت شدهیروي متصف به اراد از آنیادشده  را افعالیشوند؛ ز ياراد ریغ

، باطـل و  یخواهنـد شـد. هـر دو تـال     يرارادیـ انـد، غ  از اراده یه ناشـ کـ ز ینیادشده  باشد، افعال ياراد ریاراده، غ
  )119، ص1ج ق، 1407 ،ي؛ راز91ص ق، 1405 ،ی؛ فاراب209، ص 1، ج1381ـ1385 رداماد،یم(ند.  خالف وجدان

اختیاره، عطف النظـر   أنّ فعل العبد الیکون إلّا بارادته وإذا تأسس «سد: ینو میمسئله  ریدر تقر ردامادیم
بـاإلرادة و االختیـار و کـذلک إرادة اإلرادة، و إرادة إرادة اإلرادة؟     ونقل القول إلى اإلرادة نفسها: أ هی أیضاً

  )209، ص1، ج1381 - 1385 رداماد،یم» (.هکذا، فیلزم فی کلّ فعل إرادات متسلسلۀ إلى ال نهایۀ و
ابـن  ، یفـاراب همچـون   یاست. بزرگان ياریل در حوزة افعال اختکار مشیفوق، جزء مسائل بسلۀ ئمس

امـام  ، یمپـان کمحقـق  ، ینینـائ  يرزایـ م، یمحقق خراسـان ، یامه طباطبائعلّ، صدراملّا، ردامادیم، يراز، نایس
ن همـۀ  یـی اند. تب  ارائه کرده ییها ل آن پرداخته و پاسخین و تحلییبه تب د صدریشهو  ییمحقق خو، ینیخم

ل یـ ن و تحلییدر این میان، تب )123- 101، ص 1391 ،یلیاسماعن نوشتار است (یآنها، خارج از حوصلۀ ا
دارد، ابتـدا بـه    دامـاد  ریـ مبـا پاسـخ    یشان رابطۀ تنگاتنگیچون پاسخ ا. اما نظر ماستمورد صدراملّاپاسخ 

  م.یپرداز می ردامادیمل پاسخ ین و تحلییتب

  رداماديشة ميها در اند تسلسل اراده
، در خاتمۀ قـبس دهـم   قبساتتاب کدر  یکی :مسئلۀ فوق را در دو اثر خویش مطرح کرده است ردامادیم

 ،1381ــ 1385 ردامـاد، یم(قاظات یاإلتاب کدر مقدمۀ  يگری) و د473 ،1367 رداماد،یم؛ (»ضیوم«با عنوان 
 لیز تفصـ یـ ن قبسـات پرداختـه و در  مسئله  به يشتریل بیبا تفص قاظاتیاإلتاب کشان در یا )209، ص1ج

  )473 ، ص1367، ارجاع داده است. (میردامادقاظات یاإلرا به مسئله 
ن یـ ه پاسـخ ا کـ شـود   داند و یادآور مـی  ل در نگاه فیلسوفان میکرا جزء مسائل مشمسئله  شان اینیا

انـد.   ارائه نکـرده مسئله  نیبه ا یگذشتگان پاسخشان مطرح شده است. یمسأله، نخستین بار توسط خود ا
  )473 (همان، ص

  ر کرد:ین تقریر چنیات زکتوان در ضمن ن یشان را میحاصل پاسخ ا
د؛ سـپس  یـ نما را تصور می کند: ابتدا آن را طی میفرایند انجام دهد، این  يارکگاه انسان بخواهد  الف) هر

باشد، چـه مظنـون؛ سـپس،     یقیفایدة حقت و یریخ يکند؛ چه دارا ق مییرا تصد ت و فایده آنیریخ
ل یبه اجمـاع و عـزم تبـد   گردد و  مید کرفته مؤ ن شوق رفتهیشود. ا جاد مییبه آن فعل ا یدر او شوق

۱۰     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

ننـد و آن فعـل را در خـارج    ک ت مـی یـ عضالت شروع بـه فعال . سپس، ن همان اراده استیا دشو می
  ند.ینما جاد مییا

آن  هکـ نیتوان به دو نحو مالحظه کـرد: نخسـت ا   یرا ماست،  يده منشأ صدور افعال اراکب) ارادة فوق، 
ما به متعلـق اراده باشـد، نـه بـه      یه نظر اصلکن معنا یمستقل مالحظه کنیم؛ به ا ریو غآلیت به نحو را 

در مراد (متعلق اراده) است و مورد توجـه مسـتقل نیسـت.    داخل ن لحاظ، اراده، یخود اراده. مطابق ا
 يگـر یبه مراد؛ و خودش متعلـق ارادة د  ن لحاظ، همان اراده و شوق است نسبتیهمچنین، اراده با ا

نـه  یبـه آی  یکـه گـاه   گونـه  م؛ همانیه خود اراده را مستقالً مورد توجه قرار دهکنیم ارد. دویگ قرار نمی
    کنیم. مستقالً توجه می

ه بـه  کـ دوم اسـت،  همـان نحـوة   ، شود ز شبهه و منشأ طرح مسئلۀ فوق میکن دو نحوه، آنچه مریاز ا
  م.ینکنگاه  یصورت استقالل خود اراده، به

ه از نفـس  کـ است  ياراد یز فعلیه خودش نکآنجا کنیم، از اراده توجه می به یصورت استقالل به یج) وقت
ز متعلـق و مسـبوق بـه    یـ شود. ارادة دوم ن می یصادر شده است، متعلق و مسبوق به ارادة دوم یانسان

  رود. ش مییطور به پ همین ن سلسلۀ ارادات،یو ا. شود می یارادة سوم
ازمنـد  یاسـت. ذهـن انسـان ارادة اول را مسـتقالً لحـاظ کـرده و ن       یاز اعتبار ذهنـ  ید) سلسله ارادات فوق، ناش

شـده اسـت؛ و    یازمنـد ارادة سـوم  یهمچنین ارادة دوم را مستقالً مالحظه کـرده و ن . شده است یارادة دوم
صـورت   را قطـع کنـد و بـه اراده بـه     ین اعتبار ذهنـ یبه. پس هرگاه ذهن انسان اۀ ارادات متعاقیطور بق نیهم

هـاي متصـور،    ه چـون اراده کـ نیتـۀ قابـل توجـه ا   کز قطـع خواهـد شـد. ن   یـ ن تسلسل نیند، اکمستقل نظر ن
  نند.ک ت نمییاکح یت خارجیاند و از واقع يشوند، اعتبار حاصل می یل ذهنیاند و با تحل ساختۀ ذهن

ز قطـع خواهـد شـد. آنچـه     ی، تسلسل نیرا با قطع اعتبار ذهنیست؛ زیمحال ن يدر امور اعتبارتسلسل .   ه
در پاسخ بـه لـزوم تسلسـل     یمحقق طوسکه  است؛ چنان یقیحق یمحال است، تسلسل در امور واقع

ـ در مورد تعلق حدوث و قدم بـر خودشـان، (   لـزوم تسلسـل در مـورد تعلـق      )60، ص1382 ،یحلّ
 ز لـزوم تسلسـل در مـورد تعلـق وحـدت بـر خـودش       یـ و ن )97ص مـان، تشخّص بر خـودش، (ه 

  گردد. است و با انقطاع اعتبار، قطع می ين تسلسل، اعتبارید: ایفرما ن میی) چن106 ص  (همان،
ت ارادة دوم بـه ارادة سـوم و   یز مسـبوق یـ بـه ارادة دوم و ن  هت ارادیه مسـبوق کـ نیات فـوق ا کجۀ نینت
معتبِـر   ینجـا، قـائم بـه اعتبـار ذهنـ     یرا تسلسل در ایست؛ زیتسلسل محال نها، مستلزم  ه ارادهین بقیهمچن

  ز قطع خواهد شد.ین اعتبار، تسلسل نیاست و با قطع ا



  ۱۱ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

علـم   یکـ ی: وجود دارد ین تسلسلیز چنیه در آنها نککند  گر اشاره مییسپس به چند نمونۀ د ردامادیم
ز یـ رد؛ آن علـم دوم ن یـ گ بـه آن تعلـق مـی    یدوممستقالً مالحظه کنیم، علم آن را  گاه ه هرکبه ذات است 

معتبِـر   یز قائم به اعتبـار ذهنـ  ین تسلسل نیاما ا. یابد طور ادامه می رد و همینیگ قرار می یمتعلق علم سوم
ت در عبـادات،   ئن باب است، مسیز قطع خواهد شد. از همین اعتبار، تسلسل نیاست و با قطع ا ه کـ لۀ نیـ

 یت سـوم یـ ز متعلـق ن یت دوم نیرد؛ آن نیگ به آن تعلق می یت دومینمستقالً مالحظه کنیم، آن را  گاه هر
ن یـ معتبِر است و با قطـع ا  یز قائم به اعتبار ذهنین تسلسل نیاما ا. یابد طور ادامه می رد و همینیگ قرار می

  )210، ص1 ، ص1381ـ1385، ز قطع خواهد شد. (میردامادیاعتبار، تسلسل ن

  ا بر ميردامادمالصدرنقد 
ه کـ ال بـر آن وارد کـرده   کآن پرداختـه و چهـار اشـ    ی، به نقد و بررسردامادیمپاسخ بیان پس از  صدراملّا

  عبارتند از:
جهـت   يه عـالوه بـر جهـت وحـدت، دارا    کـ گردد  می يجار یزهاییدر چ یل عقلی: تحلال اولکاش
بـه دو جـزء جـنس و    آن را  ه عقـل کط به جنس و فصل، یت بسیماه یل عقلیز باشند؛ مانند تحلیتعدد ن

 یزهـای یاما در چ. دینما ط مییت بسیبر آن ماه یل ذهنیم به تقدم آنها در مقام تحلکل کرده، حیفصل تحل
 .االمـر نـدارد   در نفس يا ه پشتوانهکاست  یانتزاع عقل کیل صرفاً ین تحلیجهت تعدد نباشند، ا يه داراک

 ،یمپـان ککرده اسـت. (اصـفهانی   بیان ز ین یم اصفهانیکحال فوق را کاش )389، ص6، ج1981صدرا، ا(ملّ
  )291، ص1ق، ج1429

، مقـدم  یه اعتبار علم در واجب تعالکبیان ن یاند؛ به ا نقض کرده یال را با واجب تعالک، این اشیبرخ
 ائمـۀ «، یالهـ  ياز اسـما  یز برخـ یـ ز اعتبار اراده، مقدم بر اعتبار قدرت اسـت و ن یبر اعتبار اراده است و ن

را دربـارة  یـ سـت؛ ز ین نقـض وارد ن یـ رسـد کـه ا   اما به نظر می )348 ، ص1372 ،يسبزوار(. اند »األسماء
در  يا ه پشـتوانه کـ اسـت   یانتزاع عقلـ  کیفوق صرفاً  یل عقلیط محض است، تحلیه بسک یواجب تعال

صـدرا،  ارد. (ملّیـ قـرار گ کند تا مـورد نقـض    ار نمیکرا ان یلین تحلیچن نیصدرالمتألهاالمر ندارد، و  نفس
  )  389، ص6 ، ج1981
ه اگـر اراده را  کـ ن است یکند ا میبیان  ردامادیمبر پاسخ  نیالمتأله صدره ک يگریال دک: اشال دومکاش

را ارادات یـ دهد؛ ز ه اجتماع امثال در موضوع واحد رخ میکن، بلیم، اجتماع مثلیل دهیل کنیم و تفصیتحل
ـ یاند و اجتماع چنـ  یکیت، لوازم، عوارض و موضوع، یمفروضه، در ماه  (همـان،  ، محـال اسـت  ین ارادات

  )  390، ص6ج

۱۲     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

نـد،   الوجـود  نک، و چون همۀ آنها ممردنار هم جمع ککتوان در  ی: همۀ ارادات متعاقبه را مال سومکاش
ن یـ م داخـل ا ه آن علت، هـ کد یآ باشد، الزم می يگریز ارادة دیدارند، و آن علت اگر خودش ن یالبد علت

 يارادریـ غ يگـر یز دیـ اما اگـر چ . ن استیضین مستلزم اجتماع نقیمجموعه باشد و هم خارج از آنها؛ و ا
ـ ا نیصدرالمتألهباشد، مستلزم جبر است.  ، 6(همـان، ج  .کنـد  مـی بیـان   ردامـاد یمال را بـر پاسـخ   کن اشـ ی

اهللا، بـه ضـرورت    يسـو ع مـا  یـ ان جمکـ ه از امکان و وجوب است که برهان امیته، شبکن نیا. )390ص
  )  49 ، صق1425 ،ینی؛ امام خم7، ص1382 ،یحلّشود. ( وجود واجب بالذات استدالل می

ن یـ ه اکـ وارد است، امـا روشـن اسـت     ردامادیمال بر پاسخ کن اشیه گرچه اکاست الزم به یادآوري 
ه کـ دوم  مسـئلۀ  بـه رد کیمطرح شده است، نه با رو یسوم از مسائل جبر فلسف مسئلۀ رد بهکیال با روکاش

 ،سـت ین بـه ارادة واجـب ن  کـ هاي مم را آنچه مورد بحث ماست، لزوم انتهاي ارادهیمحل بحث ماست؛ ز
  است. یاز نفس انسان يعنوان فعل اراد ت صدور اراده بهیفیکه کبل

از افـراد   یه محال است برخکن است یا ردامادیمبر پاسخ  نیالمتأله صدرال چهارم ک: اشال چهارمکاش
از  یجـه، برخـ  یدر نت .گر ندارنـد یبـر یکـد   یتیگونه اولو چیرا هیگر شوند؛ زید یت واحد، علت برخیماه

بـر   یال، مبتنـ ک) ایـن اشـ  390، ص6 ، ج1981صـدرا،  ملّاگر باشند. (ید یتوانند علت برخ یافراد اراده نم
 يجـود از مراتـب و  یرا برخـ یـ سـت؛ ز یدر وجـود، وارد ن  کیکتشـ بنـابر   اما .ت استیقبول اصالت ماه

افراد نوع واحـد، مجـرد    ی، جایز است برخصدراملّاشۀ یه در اندکبل ،باشند يگریتوانند علت مراتب د یم
  )  348 ، ص1372، سبزواري؛ 390ص ،6 ، ج1383 ،اصدراملّباشند. ( يماد یباشند و برخ

 يگـر یال دکن اشـ یـی ز تبیو نیادشده  االت چهارگانۀکاش یگر به نقد و بررسید ينگارنده در نوشتار
  )  109- 107ص ، 1391 ،یلیاسماعوارد کرده، پرداخته است. ( ردامادیمدگاه یبر د ینیه امام خمک

  رداماديدر پاسخ م يتأمل
گـاه اراده را   هـر  ر شده است و آن اینکهیز تقریگر نیاي د گونه ، بهردامادیمه پاسخ کبجاست  تهکن نیر اکتذ
ز معلـول ارادة سـوم   یـ دوم را ن ةم و ارادیدوم بـدان  ةمعلـول اراد آن را  مالحظه کنیم و یصورت استقالل به

ه معلـول  کـ سـت، بل ین اراده اول، معلـول ارادة دوم امـا  دهد؛  ال تسلسل رخ میکطور...، اش نیم و همیبدان
ه همان شوق است. پس شوق هم علت ارادة اول اسـت و هـم علّـت ارادة دوم و    کعلت ارادة اول است 

فکأنـه  «سـد:  ینو مـی  ردامـاد یمر پاسخ یه در مقام تقرکچنان. دیآ ش نمییپ یه، تسلسلجیطور...؛ در نت همین
(قدس سره) قطع السلسلۀ، بأن اإلرادة االختیاریۀ، لیست معلولۀ اإلرادة المتقدمۀ علیها إال بهذا المعنـى، أي  



  ۱۳ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

رض الثـانی، و  أن الشوق الّذي أورث اإلرادة فی الفرض األول، هـو السـبب لتحقـق إرادة اإلرادة فـی الفـ     
، مورد نظـر او  ردامادیمر از پاسخ یه این تقرکرسد  ) البته به نظر می54، ص2 ، جق1418 ،ینیخم.» (هکذا

ه اراده را معلـول شـوق بدانـد.    کـ نیکنـد، نـه ا   ر مـی ید تفسکاراده را به شوق مؤ ردامادیمرا ینبوده است؛ ز
کنـد و   ه مـی یگر، اراده را به علم تشبید یعبارتشان همچنین در ی) ا210، ص1 ، ج1381ـ1385، (میرداماد

سبیل اإلرادة فی ذلک سبیل العلم، فإنّهما یرتضعان فی األحکام من ثـدى واحـد... ثـم إذا     و... «سد: ینو می
لحالـۀ  حظ العلم الذي هـو ا إذا لو  بصورة أخرى غیرها، بل بنفسها. ولوحظت تلک الصورة کانت معقولۀ ال

بـه   يا گونـه اشـاره   چیه، هـ ین تشـب ی(همان) و در ا.» بعلمٍ آخر مباین، بل بنفسه فقطاً الاإلدراکیۀ کان معلوم
  نبوده است. ردامادیمنظر مورد ر،یم. پس این تقریت دهیز سرایبه اراده نآن را  علت علم نشده است تا

  ملّاصدرا ةشيها در اند تسلسل اراده
مطرح کـرده و بـه پاسـخ آن پرداختـه اسـت. حاصـل        اسفارتاب کفوق را در چند جا از  مسئلۀ صدراملّا

  ن قرار است:یشان از ایا يها پاسخ
م و ارادة حـادث  یرامـون ارادة قـد  یشـبهات پ  یبرخـ بیـان  بـه   اسفارشان در جلد هشتم ی: اپاسخ اول

ان یـ ن بیـ بـه ا آن را  شـان ابتـدا  ینظر ماسـت. ا مسئلۀ مورد از آنها یکیدهند.  پردازند و به آنها پاسخ می می
التحقـق خواهـد    شـود، واجـب   یمنتهـ  یم الهیبه ارادة قد، ه اگر قرار باشد ارادة انسانکند یفرما ر مییتقر

. خواهنـد شـد   ياراد ریـ ز غیـ تبـع آن، افعـال او ن   جه، خود اراده، خارج از اراده انسان شـده، بـه  یشد. در نت
افعال، مسبوق به ارادة فاعـل   ه خودکن است یبودن افعال به ا ياریاخت كند: مالیفرما در پاسخ می ،سپس

المختـار مـا   الجـواب: کـون    و«باشـد.   يگـر یز مسبوق بـه ارادة د یست خود اراده نیمختار باشند، و الزم ن
القادر ما یکـون بحیـث    ما یکون إرادته بإرادته، و إال لزم أن الیکون إرادته عین ذاته، ویکون فعله بإرادته ال

(مالصـدرا،  .» إال لـم یفعـل   للفعل فعل و رادةفال، ال ما یکون: إن أراد اإل إال إن أراد الفعل صدر عنه الفعل و
  )  388، ص6، ج 1981

ذات  یقـ یه اراده، جـزء صـفات حق  کـ دهند  ح میین صورت توضیرا به ایادشده  پاسخ    ینیامام خم
رد، نـه بـه   یه به خود او علم تعلق بگکاست  يزیه معلوم چک و همانگونه. اضافه، همانند علم و حب است

جـه،  یرد، نـه بـه ارادة او. در نت  یـ ه بـه خـود او اراده تعلـق بگ   کاست  يزیز چیعلم او، مراد (متعلق اراده) ن
  ارش حاصـل گـردد.  یـ ارش بـا اخت یـ ه اختکـ نیارش انجام شوند، نه ایه افعالش با اختکاست  یسکمختار 

  )  77ص ، 1382، ی؛ سبحان52، ص ق1425، ینی(امام خم

۱۴     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

؛ 385، ص6، ج 1383اصـدرا،  (ملّ يم سـبزوار یکـ حگر از بزرگـان، همچـون   ید یپاسخ فوق را برخ
، 1ق، ج 1429؛ همـو،  51ص ق، 1418کمپـانی،   ی(اصـفهان یمحقق اصفهان) و 340، ص 1372سبزواري، 

  اند. رفتهیز پذین )288ص
ارادة  هکـ ن است یحاصل آن اپردازند.  می يگری، به ارائۀ پاسخ دیشان در ادامۀ پاسخ قبلی: اپاسخ دوم

انتزاع و اعتبـار  آن را  ه عقلکاست  يز لزوم لزوم، جزء اموریاراده، همانند علم به علم و وجود وجود و ن
را توقـف  یـ شـود؛ ز  گردد، با انقطاع اعتبـار منقطـع مـی    ه با اعتبار عقل حاصل میکن سلسله یا. اما کند می
ألحـد أن یقـول إن إرادة اإلرادة کـالعلم     علـى أنّ  «...ن ارادات، در مقام خارج وجود نـدارد.  ین ایب یعقل

 ،یتضاعف فیه جواز االعتبار ال إلى حـد  لزوم اللزوم من األمور صحیحۀ االنتزاع و کوجود الوجود و بالعلم و
ـ   ،بانقطاع االعتبـار مـن الـذاهن الفـارض     لکن ینقطع السلسلۀ ـ لعـدم التوقّ » ی هنـاك فـی الخـارج.   ف العلّ

  )388، ص6، ج 1981اصدرا، (ملّ
تـه  کن نیـ دو پاسـخ را در ا  نی، فرق ايم سبزواریکحدارد.  ردامادیمبه پاسخ  يادین پاسخ، شباهت زیا
ه کـ  یحـال  هاي متسلسل وجود نـدارد؛ در  ن ارادهیب یو معلول ی، توقف علّصدراملّادگاه یه بنابر دکداند  می

لعـدم  «قه بـر عبـارت   یشان در تعلیالم اکوجود دارد.  یو معلول ین آنها توقف علّی، بردامادیمدگاه یبنابر د
 »إلـخ  ،على أن ألحد« :بقوله (ره)هذا هو الفارق بین ما ذکره«ن است: یچن» ی هناك فی الخارجف العلّالتوقّ
هکذا فـی لحـاظ التفصـیل وأن امتنـاع      و ما ذکره السید فإنه حکم بأن اإلرادة باإلرادة المتقدمۀ بالذات بینو 

  ).388، ص6، ج 1981اصدرا، (ملّ»  .صالتهو فی المتّنما إالتأخر بالذات  التقدم و
ال کپردازند و در ضمن بحـث، اشـ   راهت میکر اراده و یبه تفس اسفارشان در جلد ششم ی: اپاسخ سوم

شـه  یه همکـ د یـ آ ش مـی یپـ  یه تسلسل در ارادات زمانکدهد  کند و چنین پاسخ می نظر را مطرح میمورد
ار یـ بـا اخت  یه گاهکبل، ستین ياریشه جزء افعال اختیه اراده، همک یحال باشد؛ در ياریاراده جزء افعال اخت

، 6  ، ج1383اصـدرا،  د. (ملّیـ آ ش نمـی یجه، تسلسل در ارادات پیدر نت. با اضطرار یشود و گاه حاصل می
  )  338ص

، ص 1391 ،یلیاسـماع فـوق پرداختـه اسـت (    يها پاسخ یگر به نقد و بررسید ينگارنده در نوشتار
رسـند.   نمـی  یافکـ به نظـر  ، اما اند ارائه کرده يگرید يها پاسخهاي  ز به پاسخیون و فالسفه نی). اصول110

گر به تفصیل ارائه شـده اسـت. خالصـۀ    ید يسنده، در نوشتاریدة نوی) پاسخ برگز118- 103ص  (همان،
  ن قرار است:یآن از ا

نفس عبـارت اسـت    یار ذاتی. اراده و اختیو فعل یار است: ذاتیدو نوع اراده و اخت ينفس انسان دارا
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رها بوده، مقهور آنها باشـد. در پرتـو    یو خارج یداخل يش، از فشارهایه نفس در انجام افعال خوکنیاز ا
صـادر   ياریـ و اخت ياراد یصـورت فعلـ   از نفـس بـه   یار فعلـ یه اراده و اختکار است ین اراده و اختیهم
 ياتصـاف افعـال اراد   كگر، مالیشود. از سوي د گر میید ياریو اخت يگردد و منشأ صدور افعال اراد می

ز است و آن همان صـدور از نفـس بـا رهـا بـودن از      یچ کیبودن،  ياریبودن و اخت يبه اراد ياریو اخت
ن یـ ه اکاست. روشن است  یا خارجی یو قرار نداشتن تحت قهر قاهر داخل یو خارج یداخل يفشارها

، از جملـه خـود اراده و   یصادق است، بر افعـال جـوانح   یجوارح ياریاخته بر افعال ک گونه ، همانكمال
 1یداخلـ  يز با رها بودن نفس از فشارهاین یار فعلیرا خود اراده و اختیباشد؛ ز ز صادق میین یار فعلیاخت

گردد؛ و تنها فـرق افعـال    ، از نفس صادر مییا خارجی ی، و قرار نداشتن تحت قهر قاهر داخلیو خارج
و  ین افعال جـوارح یه بکن است یدر انفس است،  یه از افعال جوانحک ،یار فعلیبا اراده و اخت یجوارح

ن وسـاطت،  یـ ه اکـ  یحـال  اند؛ در مسبوق به اراده یواسطه است و افعال جوارح یار فعلینفس، اراده و اخت
  و نفس وجود ندارد. ین خود ارادة فعلیب

بـودن افعـال را    يو اراد ياریـ اخت كه مـال کـ ن اسـت  یـ ها در ا تسلسل اراده مسئلۀ شۀیه رکنیجه اینت
 كه مـال کـ  یحـال  انـد؛ در  ل شـده کدر مورد خـود اراده دچـار مشـ   جه، ینت در. اند ت به اراده دانستهیمسبوق

ه صـدور از نفـس در   کـ بل، فوق رخ دهد مسئلۀ ست تایت به اراده نیبودن افعال، مسبوق يو اراد ياریاخت
  )118ص شود. (همان،  ز حل مییفوق ن مسئلۀ ،كن مالیا نفس است. با یار ذاتیپرتو اخت

  ملّاصدرا ةشين در اندين االمريدگاه امر بيد
زة یـ ا انگبـ  ضیه قـول بـه تفـو   کـ  چنان ؛افعالى خداوند به وجود آمد دیحفظ توحزة یانگ اب ،اعتقاد به جبر

اینکـه  غافـل از   .را فرامـوش کردنـد   گـر یاصل، اصل د کیحفظ  براي دو نیا .آمد پدیدحفظ عدل الهى 
 ۀائمـ  عقـل و نقـل اسـت.   و هـم موافـق    انـد  هر دو اصل حفظ شـده هم  آن،که در  هست یسوم دگاهید

 ز از امام رضـا یو ن ، امام صادقکه از امام باقر اند. چنان فرموده دیکأت این دیدگاه رب پیوسته اطهار
، 1، ج ق1419، ینـ یلک» (.نین األمـر یامرٌ بـ ض بل یتفوال الجبر و«اند:  ه فرمودهکنقل شده  گریو ائمۀ د

  )166، ص1، ج ق1432؛ شبر، 209ص
ر یلّمان، فیلسوفان و عارفـان تفاسـ  که محدثان، متکباعث شده است » نیاالمر نیامر ب«دگاه یظرافت د

  ن نوشـتار اسـت. از  یـ ر، خـارج از حوصـلۀ ا  یهمۀ تفاسـ  یلیتفص یآن عرضه کنند. بررس يبرا یگوناگون
  م.یپرداز می نیالمتأله صدردگاه یکنیم و به د ر اشاره مییبه چند تفسرو،  نیا

۱۶     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

  نين االمريدگاه امر بير ديتفاس
ض اسـت و  یاز جبـر و تفـو   یبیکن، نه ترین االمریه مقصود از امر بککند  طور گذرا اشاره می بهصدرا ملّا 

جهـت و   کیـ ار از یـ ز اختیـ ار ناقص و جبر نـاقص، و ن یش اختیه معناک دو؛ چنان نیخارج از ا يزینه چ
ن یـ ) ا375، ص6، ج 1981؛ مالصـدرا،  313، ص2ج  ،1389اصـدرا،  (ملّسـت.  یگر نیاضطرار از جهت د

ه کـ اسـت   یدگاهیـ اسـت چنـد د   یازمنـد بررسـ  یستند. آنچـه ن ین یازمند بحث و بررسیر چندان نیتفاس
  ها پرداخته است. بدان صدراملّااند و  فیلسوفان ارائه کرده

  نا  يس دگاه ابنير اول: ديتفس
ورد مـن کـالم   به یتحقق معنـى مـا   و «...سد: ینو دارد و می نایس ابندگاه یگذرا به د يا اشاره نیالمتأله صدر

مضـطر فـی   ال أنـه   و ...إذ لیس المراد منـه  » تفویض بل أمر بین األمرینال جبر وال«: علی  إمام الموحدین
؛ مالصـدرا،  375، ص6ج   ،1981اصـدرا،  (ملّ» رئـیس الصـناعۀ   الشـیخ فی عبارة   صورة االختیار کما وقع

  )313، ص2، ج 1389
 يه بـرا کـ شـود   اطالق مـی  يا معتقد است فاعل مختار، در عرف به فاعل بالقوه نایس ابنه کنیح ایتوض

رون یـ ن مـرجح، از دو حـال ب  یـ رسـاند. ا  ت مـی یه او را از قوه به فعلکاست  یازمند مرجحیارها نکانجام 
 یا خارج از ذات او و زاید بر آن اسـت. فاعـل مختـار در نگـاه عرفـ     یگردد  می ا به ذات فاعل بریست: ین

(در مقابـل   یقـ یمختـار حق . امـا  اسـت   ه مرجحش خارج از ذات او و زایـد بـر آن  کاست  يا فاعل بالقوه
ذات او باشـد. مطـابق   ن یمرجحش عـ اً، یبالفعل باشد و ثانه اوالً، کشود  اطالق می ی) بر فاعلیمختار عرف

  در او راه ندارد. یانکچ جهت قوه و امیه هکمنحصر در خداوند متعال است  یقیر، مختار حقین تفسیا
  سد:  ینو الوجود می ار واجبیدربارة قدرت و اخت قاتیالتعلتاب کشان در یا 

یزال، و النعنى به ما یتعارفه النـاس  یزل و ال فإنه نعنى به أنه بالفعل کذلک لم ،فإذا قلنا: إنه مختار و إنه قادر
و یحتاج إلى مرجح یخرج اختیـاره إلـى الفعـل إمـا داع      بالقوةمنهما: فإن المختار فى العرف هو ما یکون 

فى حکم مضـطر، و األول فـى اختیـاره     یدعوه إلى ذلک من ذاته أو من خارج. فیکون المختار منا مختاراً
بالفعل، بل لـم یـزل کـان     بالقوة ثم صار مختاراً یکن مختاراً یته، و لمیدعه داع إلى ذلک غیر ذاته و خیر لم

  ) 51- 50ص  ق، 1404سینا،  (ابن مختارا بالفعل.
نـد.  ک دا مـی یـ الوجـود معنـا پ   فقط در واجب یقیار حقیشود: الف) اخت جه مهم گرفته مییان دو نتین بیاز ا

ألفعال االختیاریۀ فـى الحقیقـۀ   و ا «...سد: ینو ه میک شود. چنان فقط از او صادر می ياریافعال اختن، یبنابرا
 یقـ یه مضـطر حق کـ بل، سـت ین یقـ ی) ب) انسـان مختـار حق  53(همان، ص .» تصح إال فى األول وحدهال
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فـى   فیکـون المختـار منـا مختـاراً     «...سد: ینو ه میک ) است؛ چنانیاما در ظاهر، مختار (مختار عرف، است
یخلو فى اختیاره مـن  معناه أن المختار منا ال ، و»مختار صورةن مضطر فى اإلنسا«قد قیل:  و.... حکم مضطر

  )  51- 50(همان، ص» داع یدعوه إلى فعل ذلک.

  يبررس
ن نقـص  یتـر  و نقـد آن نپرداختـه اسـت. مهـم     یاشاره کرده و به بررسـ  نایس ابندگاه یگذرا به د صدراملّا
ـ ا ار انسان نپرداخته است. بنـابر یاختسم یانکن مییر و تبیه به تفسکن است یا نایس ابندگاه ید تـوان   ینمـ ن، ی
قـت امـر   یر حقیز در مقام تفسین نایس ابنن به شمار آورد. ظاهراً ین االمریامر ب يبرا يریدگاه را تفسین دیا
و االختیـار فـى    القـدرة الفـرق بـین   «شان ارائه کرده، با عنـوان  یه اکن نبوده است. مطالب فوق ین االمریب

  اشاره دارد.ن مطلب یه به همکمعنون شده است » غیره الواجب و
ار کـ ار مـورد ان یرا اختیست؛ زیساز ن لککند، چندان مش ار میکانسان را ان یقیار حقیاخت نایس ابنه کنیا

ار، فراتـر از  یـ اخت مسـئلۀ  هکـ ر آن گذشت و روشن است یه تفسکار است یاز اخت یشان، اصطالح خاصیا
  است. يساز و اصطالح یمسائل لفظ

  دگاه مشهور فالسفهير دوم: ديتفس
نسـبت داده  » ۀیـ مامخـواص اصـحابنا اإل  «ما و کبه حآن را  ل بحث کرده ویتفص دگاه را بهین دیا صدراملّا

  شود: ر روشن مییتۀ زکر با توجه به دو نین تفسیح ایاست. توض
ه مطـابق قاعـدة   کـ م یابیـ  مـی  م درینـ کالوجود بالذات به معلوالتش نگاه  ۀ واجبیالف) هر گاه از ناح

ط یه بسـ کـ الوجـود بالـذات    صورت مباشـر از واجـب   معلول به کیفقط » صدر عنه اال الواحدیالواحد ال«
شـوند.   ان، با واسطه از خداوند متعال صـادر مـی  کۀ موجودات عالم امیگردد و بق محض است، صادر می

ـ   یاند، اما برخ الوجود بالذات ان، معلول واجبکچه همۀ موجودات عالم ام ن، اگریا بنابر واسـطه   یاز آنهـا ب
  واسطه. با یند و برخیمعلول او

ه موجـودات عـالم   کـ م یابیـ  مـی  م، درینکالوجود بالذات نگاه  گاه از جانب معلوالت به واجب ب) هر
سـب  کواسـطه از او   م و بـی یصورت مستق به یاند، برخ الوجود متفاوت ض از واجبیان، در پذیرش فکام
ن یـ برنـد، و ا  ض مـی یواسـطه از او فـ   گـر بـا  ید ین؛ و برخیعقل اول و صادر نخستکنند، مانند  ض مییف

ت و نظـام اسـباب و مسـببات    یه نظام علکنجاست یا ،بیشتر یمتر است و در برخک یز در برخیوسایط ن
  گاه است. ن دو، تنها در نظریکند. تفاوت ا دا مییمعنا پ

۱۸     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

انسـان معلـول    ياریـ اسباب و مسببات، افعال اخت مطابق نظامتوان گفت:  یتۀ فوق مکبا توجه به دو ن
ـ ا بنـابر . الوجودنـد  واسـطۀ واجـب   واسطۀ انسان، و معلول با م و بییمستق ب افعـال  یـ ن، انسـان، فاعـل قر  ی
جـه، جبرگرایـان چـون    یاوسـت. در نت  ياریـ د افعال اختیالوجود فاعل بع ش است و واجبیخو ياریاخت

ـ اند: معتزله نیز چـون علـت قر   اند، به جبر معتقد شده کردهب غفلت یده و از علت قرید را دیعلت بع ب ی
م و هـر  ینـ کد با هر دو چشم نگاه یبا. اما اند ض معتقد شدهیاند، به تفو د غفلت کردهیده و از علت بعیرا د

  م.ین شوین االمریدگاه امر بیم و قائل به دینیدو علت را بب
ـ یگ یانظر علـ ملّ، یجیمحقق اله، یمحقّق طوساز فیلسوفان، همچون  ياریبس ، یمپـان کمحقـق  ، یالن

ق، 1429، یمپـان ک؛ 477ص  ق، 1405، یاند. (طوس این دیدگاه را پذیرفته يد مطهریشهو  یامه طباطبائعلّ
ر    146، ص 1384، یکـ ؛ قرامل1166- 1165، ص4، ج 1385، ی؛ طباطبائ174، ص1ج يبـه نقـل از مطهـ ،

  م:یپرداز لمات ایشان میکاز  ینجا به نقل برخیدر ا) 628، ص6، ج 1368
  سد:ینو ش مییدگاه خوید نییدر تب یطوس نیالد ریخواجه نص

شود  انسان است که فعل توسط او انجام مى ب،یعلت قر د،یعلت بع و بیعلت بر دو قسم است: علت قر
ـ اما معطـى ا  و ؛او دخالت دارد در انجام فعل ةاراد و وجود، قدرت و اراده،  وجـود، قـدرت، علـم و    نی

 ض؛یتفـو  بهکند  حکم مى ب،یپس کسى که فقط نظر کند به علت قر .است دیعلت بع خداوند است که او
ـ کامـل عم  و قیدق اما اگر کسى نظر و. کند به جبر حکم مى د،یکند به علت بع و کسى که فقط نظر مى  قی

ـ هم علت قر ،علت در انجام فعل مؤثر است نگاه کند که هر دو شینایکند و با دو چشم ب کـه همـان    بی
و نه حکـم   کند مىنه حکم به جبر  ،قدرت است وجود و نیکه معطى ا دیفاعل مباشر است و هم علت بع

  )45ص  ق، 1405، ی(طوس .نیاالمر نیکند به امر ب ه حکم مىکبل، ضیبه تفو

  يبررس
 سـت. ین نیاالمـر  نیامـرب  قیعم شۀیاند ةنندک نیتأم  یول، شود می دهید دگاهین دیا در یقیات دقکنهرچند 

  م:ینک میبیان ته را کچند ن ،روشن شدن مطلب براي
، از نیالمتـأله  صـدر ش از یفیلسوفان پـ  یه اصول و مبانکن است یدگاه این دیال اکن اشیتر الف) مهم

 ياریـ ن ربط و تعلق بودن انسـان و افعـال اخت  یتوانند ع قت رابطۀ علیت عاجزند و نمییامل حقکح یتوض
؛ 457تـا، ص   ، بـی گـردد. (مصـباح   مـی  ض بـر یتفـو  یبـه نـوع  یادشده  دگاهیرو، د نیا از. او را اثبات کنند

  )  148- 147،ص 1384قراملکی، 
ب و یـ ت قریـ دگاه از اثبـات فاعل ین دیو ا، د انگاشته شدهیدگاه، خداوند متعال فاعل بعین دیب) در ا



  ۱۹ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

، خداونـد متعـال   نیالمتـأله  صـدر دگاه یه مطابق دک یحال در، به افعال انسان عاجز است نسبت یمباشر اله
) ظـاهر  372، ص6 ج ق، 1423 اصـدرا، ملّ ؛373، ص6، ج1981اصدرا، ب افعال انسان است. (ملّیفاعل قر

و خـالقُ کُـلِّ     «فه: یۀ شـر یـ است؛ همانند آ یب و مباشر الهیت قرید فاعلیز مؤین یات قرآنیآ إِالَّ هـ ال إِلـه
شَی و ن102األنعام: » (ء (قُلِ «ز: یقُ کُلِّ شَیخال اللَّه ء) « :م ینش مسـتق یه در آفـر ک يگریات دیو آ )16رعد

  و بدون واسطه ظهور دارند.  
نسـبت فعـل    ،شـده   ادیـ ر یبـر تفسـ   بنا«سد: ینو دگاه میین دیاز پژوهشگران معاصر در نقد ا یکیج) 

 ؛شـود  انسان نسبت داده می خوده به ک گونه آن ،یقینه حق ،استگونه  مجازب و یبالتسب وند،به خدا یانسان
ه اگـر  کـ سازندگان آن قـرار دهـد    اریدر اخت ساختمان را کیساختن  يمصالح الزم برا یسکه کنیمانند ا

 یقـ یحق است انتسـاب فعـل بـه او    یهیبد .ستین نکآنها مم يار براک ۀادام ،ندکن نیتأم لحظه آن را کی
دگاه فـوق،  یـ را مطـابق د یز ست؛یال وارد نکن اشیا ،رسد ) به نظر می424، ص1390، یگانی(گلپا» ست.ین

 فاعـل و را یـ به خداوند متعـال؛ ز  یقیبه انسان دارند و هم انتساب حق یقی، هم انتساب حقياریافعال اخت
و . اسـت  گریدکـ یطـول   ت آنهـا در یـ فاعل، امـا  هم خدا هم خود انسان است و ،افعال انسان ةدآورندیپد

  )372، ص6ج  ق، 1423اصدرا، بسیار فرق دارد. (ملّ يمجاز تیبا فاعل یت طولیه فاعلکروشن است 

  ن  يالمتأله دگاه صدرير سوم: ديتفس
ن یـ پـردازد. او ا  دگاه خود میین دییاشاعره، معتزله و مشهور فالسفه، به تب يها دگاهین دییشان پس از تبیا
 بزرگـان از  نیـ ا هکـ معتقـد اسـت    و دهـد  نسبت می یاي الهیخواص اول علم و راسخان دردگاه را به ید

دسـت   ریتفسـ  نیـ ، بـه ا انـد  ت داشتهاه در خلوک ییها اضتیر جۀینت در و ،شهود عارفانه شف وک قیطر
  نموده است. یدگاه را برهانین دیرده و اکشف و شهود قناعت نکصرف  شان بهیا اند. افتهی

  گردد: ر روشن مییات زکشان، در پرتو نیدگاه ایح دیر و توضیتقر
را وجود پـر   یه، اصالت با وجود است و سراسر عالم هستیمت متعالکح یاصول و مبانالف) مطابق 

ت و...، همـه از آثـار   یـ ت آثـار و خارج ی، تشـخص، منشـائ  یه تحقـق خـارج  کـ ن معنـا  یرده است؛ به اک
، حـد  یامـه طباطبـائ  علّاز فیلسوفان همچون  یدگاه برخیدبنابر  هکاست  ياعتبار يت، امریاند. ماه وجود

) 227، ص7 ج ق، 1423، اصـدرا (ملّ» الوجـود  إال حدبالماهیۀ نعنی ال و«...سد: ینو ه میک چنان. ستوجود ا
باشـد.   رگر مـتن وجـود بـا لحـاظ مرتبـه مـی      یت تصـو یـ گـر از فیلسـوفان، ماه  ید یدگاه برخـ یو بنابر د

ـ  ه کنیر داللت دارند؛ از جمله این تفسیه بر همکدارد  یرات فراوانیتعب نیالمتأله صدر ن وجـود و  یاتحـاد ب

۲۰     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

سـد:  ینو شـمارد و مـی   شـیء مـی   یت عقلیاکت را حیداند و ماه می یکو مح یکن حایت را اتحاد بیماه
على نحو االتحاد بین الحکایۀ و المحکی و المرآة و المرئی فإن ماهیـۀ کـل    االتحاد بین الماهیۀ و الوجود«

صـدرا،  ا(ملّ» .ظل لـه کمـا مـر ذکـره سـابقاً      ء هی حکایۀ عقلیۀ عنه و شبح ذهنی لرؤیته فی الخارج و شی
المحکی هو الوجود و الحکایـۀ هـی   «ح دارد که: یگر تصرید یایشان در جای )237- 236، ص 2 ، ج1981
، 1(همـان، ج  .»و لـیس للظـل وجـود آخـر     ،و حصولها من الوجود کحصول الظل من الشـخص  ،الماهیۀ

نـام   بـه  یتگر نحوة وجـود اسـت، گـاه   یاکه حکت یح دارد ماهیگر تصرید یو همچنین در جای )403ص
کـل نحـو مـن أنحـاء      الماهیۀ فی جمیع تلک الصفات تابعـۀ للوجـود و   و«شود:  ده میینام» وجود خاص«

 ،عند بعضـهم بـالوجود الخـاص    الوجود تتبعه ماهیۀ خاصۀ من الماهیات المعبر عنها عند بعضهم بالتعین و
ز یـ ن يگریایشان در موارد د) 198، ص1(همان، ج  ».حاذیۀ لهاتابعیۀ الصورة الواقعۀ فی المرآة للصورة الم

  )118، ص1، ج 1388ت، یح دارد. (عبودین مطلب تصریبه ا
ه کـ نیح این ربط و تعلـق بـه علـت اسـت. توضـ     یه معلول، عکه معتقدند یمت متعالکب) اصحاب ح

ه کـ اثبـات کـرد    نیالمتأله صدردانستند؛ اما  ، معلول را محتاج به علت مینیالمتأله صدرش از یفیلسوفان پ
ان کـ د امینباجه، یو در نت. الوجود ندارد به واجب یوند و تعلقیچ پیت هیاصالت با وجود است و ماهاوالً، 
ـ ثان. الوجود دانست ن به واجبکت است، مناط افتقار ممیه وصف ماهکرا  يماهو ن محتـاج بـه   کـ اً، ممی

را اگـر محتـاج بـه او باشـد،     یـ الوجـود اسـت؛ ز   واجب فقر و تعلق بهاج، یه احتکبل، ستیالوجود ن واجب
پس حاجـت  ، حاجت و افتقار، وصف ذات او خواهد بود؛ و چون وصف از مرتبۀ موصوف متأخر است

ن محـال اسـت، پـس ذات    یضـ ین راه نخواهد داشت؛ و چون ارتفاع نقکو افتقار در مرتبۀ ذات وجود مم
از محتـاج بـودن، بـه     نیالمتـأله  صـدر ، هکـ نیجه ایتن. ن از وصف استغنا برخوردار خواهد شدکوجود مم

ـ  کـ أنّ مناط إم و«... سد: ینو شان میینمود. ا یاج و تعلق ترقیاحت ـ کـ س اال یان وجـوده ل الوجـود   کون ذل
؛ 86، ص1، ج 1981(مالصـدرا،  » عما سواه. یس اال الوجود الغنیل ۀیمناط الواجب وه، یر مفتقراً الیمتعلّقاً بالغ

  )51، ص48تا، ج  بیجوادي آملی، 
، يدر مراتـب وجـود   ییهـا  ان تفـاوت که، موجودات عالم امیمت متعالکح یج) مطابق اصول و مبان

قـت  یحق. امـا  میبـر  مـی  یها پـ  ن تفاوتیه با اختالف آثار به اکاعم از مقام ذوات، افعال و صفات دارند، 
ن مرتبـه وجـود   یتـر  نیپـای  از؛ باشد می یکیکمراتب تش يه داراکاست  یطیقت واحد بسیحق کیوجود 

انـد؛   كالوجود بالذات است، همـه در اصـل وجـود مشـتر     ه همان واجبکن مرتبه وجود یگرفته تا باالتر
 یدگاه ابتـدای یـ وجـود، مطـابق د   یکیکگر تفاوت دارند. البته مراتب تشیدکیبا  يگرچه در مراتب وجود



  ۲۱ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

 یکیکوحـدت تشـ  «و از » نمـود «بـه  » بود«از  ی، ترقنیالمتأله صدر یدگاه نهاییه است، و دیمت متعالکح
لـیس لمـا سـوى الواحـد     هاهنا نقـول   و «...سد: ینو ه میک چنان. است» وجود یوحدت شخص«به » وجود

» .الذاتیـۀ تشؤناته بشـئونه   تعلقی بل وجوداتها لیس إال تطورات الحق بأطواره وال استقاللی والحق وجود ال
بـه  » يان ماهوکام«ان و وجوب، از کدر مبحث امن یالمتأله صدر، هکنیجه اینت). 305، ج 1981(مالصدرا، 

ن هـم فراتـر رفـت و    یـ ت، از ایـ مبحث عل. دیشانکن کاج را به ذات ممینمود و احت یترق» يان فقرکام«
  )52 تا، ص وجود معلول، از وجود رابط بودن هم تنزل یافت و از بود به نمود درآمد. (جوادي آملی، بی

» وجـود  یکیکوحدت تشـ « يبه دو مبنا یان، بستگکام وجود بر موجودات عالمر نحوة شمول یتصو
  دارد:  » وجود یوحدت شخص«و 

شـمول وجـود بـر    ، امـا  شـود  وجود می یکیکقت وجود شامل همۀ مراتب تشیاول، حق يمطابق مبنا
همـۀ  مفهـوم وجـود، شـامل     هکنیح ایق و افراد آن نیست. توضیبر مصاد یلکآنها، از باب شمول ماهیت 

ـ اما با، ز شامل همۀ مراتب وجود استیقت وجود نیه حقککه  گونه شود؛ همان مراتب وجود می د توجـه  ی
را شمول مفهوم وجـود  یز؛ قت وجود استیر از نحوة شمول حقیه نحوة شمول مفهوم وجود، غکداشت 

ه شـمول  کـ  گونـه  ، و مرتبط به مقام صـدق اسـت؛ همـان   یبر افراد و مراتب وجود، از سنخ شمول مفهوم
قـت  یشمول حق. اما و مرتبط با مقام صدق است یمفهوم یز شمولیق انسان نیانسان بر مصاد یلکت یماه

قـت وجـود در مراتـب    یان حقیه از بـاب سـر  کبل، ستین یوجود بر مراتب وجود، از سنخ شمول مفهوم
ن یـی قابـل تب  یان و انبسـاط، بـا علـم حصـول    ین سریت ایفیکوجود و انبساط آن بر مراتب وجود است. 

شـمول الوجـود لألشـیاء لـیس کشـمول الکلـی        نّا«سـد:  ینو ن موضـوع مـی  یدر ا نیالمتأله صدرست. ین
مجهـول   السـریان علـى هیاکـل الماهیـات سـریاناً      من باب االنبساط و بل شموله ،کما أشرنا إلیه للجزئیات

135، ص 1386اصدرا، (ملً.» رالتصو  (  
نـد؛  یهاي وجود او نات، جلوهکالوجود بالذات است و مم واجبدوم، وجود، منحصر در  يمطابق مبنا

الزم  يانگـار  خـدا  جـه، همـه  یل دهنـد و در نت یکنات، وجود واجب را تشکه مجموعۀ ممکن معنا ینه به ا
الوجـود   ات واجـب یـ نـات، تجلّ که بر آنها نام وجود اطـالق گـردد. مم  کمترند کنات از آن که ممکبل، دیآ

  )  373، ص6، ج 1981اصدرا، شوند. (ملّ شمرده می
الوجـود   نکـ ه در مقـام ذات مم ک گونه همانق، اج و تعلیجه، احتیجاد، متفرع بر وجود است. در نتید) ا

شـود،   ه از او صـادر مـی  کـ  یالوجود و همۀ افعـال  نکپس ذات مم. ز راه داردیراه دارد، در مقام افعال او ن
نجـا  یتوان اقامه کرد. ما در ا یم ین مختلفین مدعا، براهیااثبات  يند. برا الوجود ن فقر و تعلق به واجبیع

۲۲     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

ئ مـا  یالشـ «جاد مستقل باشد، مطابق قاعـدة  یالوجود در مقام ا نکم. اگر ممینک برهان بسنده می کیبیان به 
، امـا  عـدم را بـر او ببنـدد    يها د به معلولش وجوب و ضرورت عطا کند و همۀ راهی، با»وجدی جب لمی لم
عدم معلول، معدوم شدن معلول با انعدام علـت اوسـت؛ و روشـن     يها از راه یکیرا یز؛ باطل است یتال

ن صـورت،  یـ ر ایـ را در غیـ ار خـود اوسـت؛ ز  یالوجود، خارج از قلمرو اخت نکه وجود و بقاي ممکاست 
 يهـا  تواند همۀ راه یالوجود نم نکن، ممیا دهد. بنابر الوجود بالذات رخ می الوجود به واجب نکانقالب مم

 یجـاد، اسـتقالل  یالوجـود، در مقـام ا   نکاس فوق باطل است و ممیجه، مقدم قیعدم معلول را ببندد. در نت
  )32- 31، ص ق1425ندارد. (امام خمینی، 

شـان، بـا توجـه بـه     یدگاه ایر دیم: تقریپرداز می نیالمتأله صدردگاه یر دیات فوق، به تقرکبا توجه به ن
ت بـه تشـأن در پرتـو    یارجاع عل«و » یکیکدگاه وحدت تشیدر پرتو د يان فقرکام« مسئلۀ هر یک از دو

شـان باشـد، چـه    ینظر امـورد  یکیکر است؛ حـال چـه وحـدت تشـ    یپذ انک، ام»یدگاه وحدت شخصید
دگاه وحـدت  یـ الوجـود در پرتـو د   نکـ ن تعلق بـودن مم یو ع يان فقرکام مسئلۀ . بنابریوحدت شخص

الوجـود   ن تعلق بـه واجـب  ین عکگاه وجود مم ه هرکاست  ن صورتیشان به ایدگاه ایر دی، تقریکیکتش
 ياریـ جـه، افعـال اخت  یبـود. در نت  الوجـود خواهـد   ن تعلق و ربط به واجبیز عیاو ن ياریباشد، افعال اخت

دارنـد، و هـر    یقـ یز انتسـاب حق یالوجود ن به خود او دارند، به واجب یقیه انتساب حقک گونه انسان، همان
را بـا توجـه بـه خـود      ياریـ اند، هرگاه افعـال اخت  لفاتک، و دور از مجاز و تیو واقع یقیدو انتساب، حق

ن تعلق بودن وجـود انسـان و   یاند؛ و هرگاه به ع قتاً از او صادر شدهیه حقکم یابی م، مییریانسان در نظر بگ
رو، افعـال   نیـ الوجـود اسـت. از ا   ب، واجـب یه فاعل قرکم یابی می او توجه کنیم، در ياریوجود افعال اخت

امـا از  . باشـند  ز مـی یـ انـد، قابـل سـلب از او ن    قتـاً بـه انسـان منتسـب    یه حقکـ نین ایانسان، در ع ياریاخت
نـد.   الوجـود  ن تعلق و فقر به واجبین و آثارش، عکرا ممیستند؛ زیوجه قابل سلب ن چیه الوجود به واجب

ان روشـن  یـ ن بیـ د است. بـا ا یقُرب، فاعل بعن یب، و در عین بعد، فاعل قریالوجود در ع ن، واجبیا بنابر
) با توجه به انتسـاب آن  17نفال: ، (ا»و ما رمیت إِذْ رمیت و لکنَّ اللَّه رمى«فه: یۀ شریدر آ یه رمکشود  می
بـه  )؛، اما با توجه بـه انتسـاب آن   إِذْ رمیت( ) و هم قابل اثباتما رمیت، هم قابل سلب است (امبریبه پ

ه    «فه: یۀ شـر یو اثبات مقاتله در آ ین است نفیست. چنیخداوند متعال، قابل سلب ن ذِّبهم اللـَّ عـی ملُوهقـات
    )14 :هتوب» (بِأَیدیکُم

قابـل   المتـالهین  صـدر دگاه یـ ز دیـ ن یدگاه وحدت شخصیت به تشأن در پرتو دیارجاع عل يبنابر مبنا
وحـدت   يه داراکـ الوجود  ن مبنا واجبیابنابر  راییابد؛ ز يتر ر روشنین مبنا، تقریابنابر  هکبل، ر استیتقر



  ۲۳ ينصدرالمتأله يشةدر اند ياراختجبر و 

، از یه مراتـب و مظـاهر هسـت   کـ بل، اسـت  یماالت و مراتب هستکباشد، مشتمل بر تمام  ه مییقیحقۀ حق
ه نـور وجـود حـق در او ظهـور     کست ین یدر عالم هست يا چ ذرهیهاي اویند. پس ه جمله شئون و جلوه

یابنـد؛ و چـون آثارشـان فـرع بـر       از مرتبۀ بود به مرتبـۀ نمـود تنـزل مـی     یانکامرده باشد. موجودات کن
ن یـ شـود. در ا  الوجـود مـی   هاي واجـب  از جلوه يا ز جلوهیانسان ن ياریوجودشان است، آثار و افعال اخت

نـد، و  ک دا مییپ يشتریالوجود وضوح ب صورت، با حفظ انتساب آنها به خود انسان، انتساب آنها به واجب
چنان بـه موجـودات قـرب     یتعال حقسو،  کیه از کنیجه ایابد. نتی می يتر روشن يمعنا» نین االمریمر با«

جـاد  یرا خداونـد متعـال منشـأ وجـود و ا    یت خود ندارد؛ زیآن قرب را به موجود يچ موجودیه هکدارد 
لِ الْوریـد   «د: یفرما که می است؛ چنان بـنْ ح مـ هإِلَی نُ أَقْرَبنَح ـ ا از) 16(ق: » .و همـۀ آثـار و افعـال    رو،  نی

اسـت   یت او چنان متعـال یگر، مرتب، الوهیاز سوي د. دارند یقیالوجود انتساب حق موجودات، به واجب
نات بـه خـود آنهـا منتسـب     که آثار و افعال ممکنجاست یست. ایطراز او ن سنگ و هم هم ینکچ ممیه هک

د یـ ن قُـرب، فاعـل بع  ین، خداوند متعال در عیا شود. بنابر د شمرده مییالوجود فاعل بع گردند و واجب می
ث یـ ث اضـطرارش، مختـار اسـت و از ح   یـ گر، انسان از حیب. از سوي دین بعد، فاعل قریاست و در ع

مجبـور مـن الوجـه     و ،بل معناه أنه مختار من حیث إنـه مجبـور   «...سد: ینو ه میک چنان. ارش، مضطریاخت
ن یـ ن جملـه، ا یمقصود از ا) 376، ص6، ج 1981اصدرا، (ملً» .بعینه اضطرارهأن اختیاره  الذي هو مختار و

ت جـدا از هـم و در مقابـل یکدیگرنـد و قابـل      یـ ثیچه در مقام اثبات، دو ح ت، اگریثیدو ح نیه اکاست 
قـت، در پرتـو توجـه    ین حقیا كستند. درین یکدیگرند و جدا از هم نیستند، اما در مقام ثبوت، عیجمع ن

ه از آنهـا صـادر   کـ  یجـه فعلـ  یانـد؛ و در نت  نفس، مظاهر نفس يشود؛ قوا نفس انسان روشن میبه افعال 
را نفـس در تمـام   یـ ز؛ دارد یقیز اسناد حقیبه نفس ندارد  یقیه به خود آنها اسناد حقکگونه  همانشود  می

  )377و ص 373، ص6، ج 1981اصدرا، مراتب و قوا حضور و ظهور دارد. (ملّ
دگاه مشـهور فالسـفه) در   یـ (د یدگاه قبلـ یدگاه با دین دیمعتقد است که فرق عمدة ا یامه طباطبائعلّ

ر وحـدت در  یدگاه، از مسـ یـ ن دیـ و در ا ،ن وحـدت یثرت در عکر ی، از مسیدگاه قبلیه در دکن است یا
بشـان اسـتناد   یانسان، هـم بـه فاعـل قر    ياری، افعال اختیدگاه قبلیدبنابر  رایر شده است؛ زیثرت سکن یع

اسـت، نـه    ین استناد و انتساب، طولییابند. ا شان استناد می دیبه فاعل بع یا وسایطیدارند و هم با واسطه 
را یـ الوجود استناد دارنـد؛ ز  به واجب يا گونه واسطه چیبدون ه ياریدگاه، افعال اختین دیابنابر  ؛ امایعرض

الوجـود مـانع از    واسطه بـه واجـب   یناد و انتساب بن استینات دارد. اکبر مم یومیالوجود احاطۀ ق واجب
نات (بمـا هـم   کالوجود بر مم را واجبیست؛ زیبودن آنها ن ياریز مانع از اختیها و ن انتساب به خود انسان

  )  372، ص6ج  ق، 1423اصدرا، هم) احاطه دارد. (ملّیعل

۲۴     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

دگاه، مـورد قبـول   یـ ن دیـ است. ان یاالمر نیر امر بین تفسیتر قین و دقیتر قیعم نیالمتأله صدردگاه ید
، یمحقـق آملـ  ، یمپـان کمحقق ، يم سبزواریکحز قرار گرفته است؛ از جمله ین ياز فیلسوفان بعد ياریبس
ه، بـدان معتقـد شـده و آن را بـر     یـ مـت متعال کروان حیـ گر از پید یو برخ ینیامام خم، یامه طباطبائعلّ
  )107ص  ،1373؛ طباطبائی، 646ص  ،1383خمینی، امام ؛ 626، ص3 ، ج1384 اند. (سبزواري، دهیگز

  گيري جهينت
  :کرد استنتاجتوان مطالب زیر را  از آنچه گذشت می

کـه   انـد؛ چنـان   غفلـت کـرده   یاز اصل عدل الهاما ند، ا یاله ید افعالیصدد حفظ توح چه در اشاعره، گر. 1
ن، یاالمـر  نیدگاه امر بیان، دین میا در. اند غفلت ورزیده ید افعالی، از توحیحفظ عدل اله يمعتزله برا

 شده را حفظ کرده است. هر دو اصل یاد
ن جبـر  یـ شود، منتزع از مقام وجـود اوسـت و ا   ۀ علت به معلولش اعطا مییه از ناحکضرورت سابق . 2

 نیست. ی، مستلزم جبر فاعلیفعل
ور را کنیسـت و تسلسـل مـذ   صـدرا پـذیرفتنی   ملّاها، از نظر  تسلسل اراده مسئلۀ در حل ردامادیمپاسخ . 3

 کند. دفع نمی
و » يان فقـر کـ ام«در پرتـو   نیالمتأله صدرر از جانب ین تفسیدارد. بهتر یر مختلفین تفاسیاالمر نیامر ب. 4

انسان، هم بـه خداونـد انتسـاب     ياریر، افعال اختین تفسیارائه شده است. مطابق ا» یوحدت شخص«
  دارند، هم به انسان. یقیحق
  
  
  
  
  

   _______________________ ________________________________    نوشت پی

 ؛شوند فشار داخلی تلقی نمیاند، به عنوان  که جزء قواي تحریکی نفس حیوانیاین نکته الزم است که شهوت وغضب،  . توجه به1
گذارند و هیچ گاه علیت تامه ندارند. شاهد این مطلب، صدور برخی کارهاي منافی با شـهوت یـا    زیرا اینها در حد اقتضاء تأثیر می

  غضب است.
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