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  دهكيچ
از  یت اسـت. از نظـر برخـیـاصل عل یآن مستلزم نف یما نفکه از نظر حکت است یاز فروع اصل عل یکیاس یوجوب بالق

سـاز لکمشـ، سـبحان يخـدا نیازمنده عالم حادث است و کنیز در ایمختار و ن يهافاعل بحث در ین ضرورت علّالمکمت
را در خصـوص  یعه ضـرورت علّـیون شیاز اصول یاند. برخردهک ین ضرورت علّیگزیت را جایاولو ایشان رونیشود. ازایم

ضـرورت  به صـورت را چه یضرورت علّ یلکطورز بهیدانند. برخی از اندیشمندان معاصر نیساز ملکمختار مش يهافاعل
اند. از نظـر ایشـان بـا ردهکاقامه  ياادله، ن دو نوع ضرورتیا ینف يو برا ندرکاس منیضرورت بالق به صورت و چه يریغ
ن مقالـه یـها فاعل موجَب خواهند بود. مطلـوب مـا در افاعل یابد و همگییمعنا نم ياریفاعل اخت، یرش ضرورت علّیپذ

  لسوفان است.یمشهور میان ف يت مدعایادلۀ این ادعا و تثب یبررس

  ار.یاخت، اس معلولیوجوب بالق، یضرورت علّ، تیعل :هاهدواژیلک
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  مقدمه
  :اندردهکت دو فرع بر آن مترتب یلسوفان پس از اثبات اصل علیف
ن ضـرورت یـشود. ایالوجود ميۀ او ضروریمعلول از ناح، ن موجود شودکء ممیهرگاه علت تامۀ ش. 1

، نایسـمعـروف اسـت (ابـن» وجـدیجب لم یما لم  یالش«ه به قاعدة کهمان ضرورت سابق معلول است 
علـت تامـه  .2؛ )58 ص، 1362، یی؛ طباطبـا224ص، م1981، صدرالمتألهین؛ 39 و ص 458ص ، 1363

نـد و کیافت میۀ علت دریه معلول از ناحکاست  يگرین فرع الزمۀ ضرورت دی. ادارد تیبا معلولش مع
، صـدرالمتألهین؛ 39ص ، 1363، نایساس وجود معلول هنگام تحقق علت تامه است (ابنیآن وجوب بالق

را یـر از وجوب سابق معلـول اسـت؛ زین وجوب غیا .)159ص، 1362، یئ؛ طباطبا202ص، 2ج، م1981
در  هکـیلدرحـا، ستیوجوب معلول مأخوذ ن يبرا يدیقمنزلۀ به »نسبت به علت تامه«، در وجوب سابق

خـود الزمـۀ ، اسیـد وجوب معلول اسـت. البتـه ضـرورت بالقیتامه ق» نسبت به علت«اس یوجوب بالق
الوجود اسـت و يمعلول ضرور، هرگاه علت تامه موجود باشد، فرض بنا برضرورت سابق معلول است. 

رد و کـسـه یمقا اشرا بـا علـت تامـه ين معلول ضـروریتوان همیم، الوجود استيچون معلول ضرور
وجود معلول نسـبت ، گفت هرگاه علت تامه محقق است با فرض تحقق علت تامه و در ظرف تحقق آن

  اس الزمۀ وجوب الحق معلول است.ین وجوب بالقیاس دارد. بنابرایاش ضرورت بالقبه علت تامه

  اس معلوليبرهان بر وجوب بالق
 ۀاس نسـبت بـه علـت تامـیـالقبوجوب  وجود معلول هم وجوب سابق و هم نایسابنبرهان اول: از نظر 

ت یـاز نظـر او ماه چراکـهت است؛ یعل یاس مستلزم نفیوجوب سابق و وجوب بالق یرا نفیخود دارد؛ ز
ح یتـرج يگـریبـر د یـکچیه، در این حدوجود و عدم است و  يه در حد ذاتش در مرز استواکمعلول 

 يسـت و بـراصـورت معلـول در حـد استوان یدر ا، دنن دو وجوب نداشته باشیاز ا یکچیاگر ه، ندارد
را یـشـود؛ زین نمیگر وجودش متعـیء دیت با آن شیگر است و باز ماهید نیازمند شیئین وجودش یتع

گـر یت امـور دینهایرو بنیست واجب شود. ازایموجود شدن الزم ن يت برایه ماهکن است یفرض بر ا
ل با فرض عدم وجـوب سـابقش موجـود شود. پس اگر معلوین نمیباز وجودش متع، مه شوندیهم ضم

  )؛39ص، 1363، نایست است (ابنیقانون عل ین نفیو ا، بدون علت موجود شده است، شود
نـد. از نظـر او اگـر کیاس معلول اقامه میوجوب بالق يگر برایاستداللی دعلّامه طباطبائی  برهان دوم:

را یـنـات؛ زکت در ممیـا نقض علیدهد ین رخ میضیا اجتماع نقی، اس معلول درست نباشدیوجوب بالق
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م معلـول ینـکن اگر فـرض یا معدوم شدن نیازمند علت تامه است. بنابراین در موجود شدن کت ممیماه
ه معلـول کـن فـرض یز است. در این صورت عدم معلول جایدر ا، هنگام تحقق علت تامه واجب نباشد

عـدم علـت تامـه وجـودش  ه طبعاًکل ا علت عدم معلوی، ه علت تامۀ وجودش هستکیست و درحالین
دهد و آن ین رخ میضیست. در صورت اول اجتماع نقیا علتِ عدمِ معلول هم نیموجود است ، خواهد بود

است و در صورت دوم نقض در » عدم تحقق علت تامۀ وجود معلول«و » تحقق علت تامۀ وجود معلول«
ت معلـول معـدوم یـن فـرض ماهیرا در ایدهد و آن تحقق عدمِ معلول بدون علت است؛ زیت رخ میعل

  ).158ص، 1362، یت است (طباطبائین همان نقض علیباشد و ا ین عدم مستند به علتیه اکاست بدون آن

  امه و پاسخ آنبر برهان عّل ياضينقد استاد ف
را علت عدم معلول منحصر در عـدم علـت تامـۀ وجـود یست؛ زیتمام ن امهعلّبرهان  یاضیاستاد فاز نظر 

، وجود معلول اسـت يه با وجودش علت براک گونهه فاعل مختار همانکرا خصم معتقد است یت؛ زسین
را انحصـار علـت عـدم ین استدالل مصادره است؛ زیقت ایعدم معلول است. در حق ين علت برایهمچن

اش از اثبات وجـوب وجـود معلـول نـزد علـت تامـه پسمگر ، ستیمعلول در عدم علت وجود تمام ن
  .)616ـ615ص، 3ج، 1380، یئ(طباطبا
ء یشـ یـکه کـن است یا یاضیاستاد فال کرا اوالً الزمۀ اشیست؛ زیوارد ن امهعلّبر برهان  یاضیاستاد فنقد 
چ یء بـدون هـیشـ یـکه کـن سخن آن اسـت یا يه معناکن محال است؛ چرایض باشد و ایدو نق يعلت برا

ه وجـود از آن کـن اسـت یـاً الزمـۀ آن ایباشد؛ ثانض الف ینق یالف و هم مقتض یدر نهادش هم مقتض یتفاوت
چ یرا هـیـن محال است؛ زیباشد و ا، ه عدم استکعدم از آن جهت  یدر نهادش مقتض، ه وجود استکجهت 

 یـکه کـه علـت تامـه کـفرض شـده ، ه در نقد مزبورکیست؛ درحالیض خود نینق یدر نهادش مقتض يزیچ
ـار نسـبت بـه کنین محال است؛ ثالثاً ایعدمش هست و ا یدر نهادش مقتض، است يقت وجودیحق ه فاعل مخت

  ن بحث در ادامه خواهد آمد.یبدون برهان است. ا يادعا، علت تامه باشد كفعل و تر

  ت معلول با علت تامهيمع
خـود  ه معلول با علت تامـۀکعلول آن است م، اسیا وجوب سابق و وجوب بالقیر یرش وجوب بالغیپذ
در ظـرف تحقـق ، باشـند یآن زمان ياز اجزا یا برخیهرگاه معلول و علت تامه  یعنی ؛ت داشته باشدیمع
خـواه ، علـت آن، موجود باشد یه هرگاه معلول در زمانکچنان معلول موجود و واجب است؛، لت تامهع

  در همان ظرف موجود است.، تامه و خواه ناقصه
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ت بـا او یـاما مع، تامه باشد و مستلزم معلول خودش هم باشد ین است علتکه ممکاند پنداشته یبرخ
کـه در آن درحالی، موجود در نظر گرفت T1توان علت تامه را در ظرف ین فرض مینداشته باشد. طبق ا
علـت تامـه در ، ن فـرضیبر ا ند. بناکیجاد میمعلول را ا T2ند و سپس در کیجاد نمیظرف معلولش را ا

ت نداشته باشـد؛ ین است علت تامه با معلولش اصالً معکز ممیو ن، ت نداردیمعبا معلول خود  T1ظرف 
هنـوز معلـول  یولـ، جاد از او سـر زنـدیموجود باشد و فعل ا T1ه علت تامه در کدارد  یالکمثالً چه اش

 ین فرض علت تامـه در ظرفـیموجود شود؟ بنابرا T2علت تامه معدوم شود و معلول او در ، جاد نشدهیا
  ندارند. یت زمانین دو معیگر است و ایمستلزم معلول خود در ظرف د

ه در آن کـاسـت  ینـیع يرابطۀ وجود یکرا توقف وجود معلول بر وجود علت ین گمان باطل است؛ زیا
ه ظـرف وجـود معلـول کـن در فـرض دوم یربط به علت و قائم به وجود اوست. بنابرا، قتِ وجودِ معلولیحق

 یه وجـود ربطـکـیدرحال، شودیوجود ربط بدون علت مقوم آن موجود م، لت استمتأخر از ظرف وجود ع
علت تامه محقـق اسـت و  یه در ظرفکان تحقق ندارد. همچنین در فرض اول کبدون وجودِ مستقلِ مقوِّمِ او ام

ه فاعـل کـل اسـت یـن دلیـا بـه ایست؟ آیه چرا معلول محقق نکن است یپرسش ا، ستیهنوز معلول محقق ن
د گفـت یـن صورت بایرده است؟ در اکجاد نیقت معلول است نخواسته و ایه همان حقکرا  یوجود ربطهنوز 

ن ظـرف یـه علت تامه است و اگر علـت تامـه در اکن است یه مفروض اکیست؛ درحالیه علت هنوز تامه نک
دوم سـت و در ظـرف یپس چرا در ظرف اول معلـول موجـود ن، ه علت تامه در ظرف دومکگونه است همان

در ظـرف اول ، ه مقـوم بالفعـل وجـود رابـط اسـتک، ه علت تامۀ مستقلکد یآین الزم میموجود است؟ بنابرا
بالفعل موجود باشـد و متقـوم  يزیه مقوم چکن خالف فرض است یموجود باشد و رابط آن موجود نباشد و ا

خود موجـود شـود و تحقـق آن يخودرا اگـر متقـوم و معلـول در ظـرف دوم بـهیآن بالفعل موجود نباشد؛ ز
ه علـت تامـه در کـت است؛ و اگر فرض شود یار علکالزمۀ آن ان، ت علت نداشته باشدیبه مقوم یارتباط

را فـرض یـالزمۀ آن خالف فرض است؛ ز، ه در ظرف اول مقوم نبودکیدرحال، شودیظرف دوم مقوم م
ت یـان نـدارد مقومکـو ام، لش اسـتبالفعل مقوم معلو یعنیه در ظرف اول علت تامه است؛ کن است یا

  ).160ص، 1362، یاما متقوم به آن بالفعل موجود نباشد (طباطبائ، بالفعل موجود باشد، مقوم یک
، مختـار باشـد، اگر فاعـل در علـت تامـه یول، در ظرف اول علت تامه است ممکن است گفته شود

ن در ظرف اول عـدم معلـول مسـتند یبنابرا؛ »كان شاء فعل و ان شاء تر«ه کن است یاش ایصۀ ذاتیخص
مستند به علـت تامـه اسـت و فاعـل مختـار بـه  وجود معلولْ، ه در ظرف دومکچنانبه علت تامه است 

ن هـم عـدم معلـول در یدر ظرف اول عدم و در ظرف دوم وجود را خواسـته اسـت. بنـابرا یار ذاتیاخت
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ن یـم بـه علـت تامـه. الزمـۀ امتقو هم وجود معلول در ظرف دوم م به علت تامه است وظرف اول متقو
را در هر دو صـورت علـت بـا یست؛ زیبه آن ن متقومبالفعل و عدم وجود رابط  مقوموجود مستقل ، انیب

  معلول خودش هست.
اصـل فـرض باطـل ، رفته شده اسـتیپذ یت علت و معلول و ضرورت علّین فرض معیه در اکبا آن
نسـبت بـه دو ، ه وجود و طـارد عـدم اسـتکآن جهت  ت وجود ازین فرض علیالزمۀ ا را اوالًیاست؛ ز

باطـل اسـت؛  یهیض به طور بدیء نسبت به دو نقیش یکت یضِ وجود معلول و عدم آن است و علینق
علت تامـه در فاعـل ، ن صورتیه در اکقت نباشد؛ چرایحق یک، قتیحق یکه کن است یرا الزمۀ آن ایز

 یه مقتضـکـعدم است و روشن اسـت  یوجود است و هم مقتض یاش هم مقتضهیت ذاتیثیمختار به ح
ت یـعل یالزمۀ فرض مزبور نف اًیثان ؛ت متفاوت استیثیه دو حکبل، تیثیح یکنه ، عدم یوجود و مقتض

باشـد و هـر  يزیـتواند علـت هـر چیم يزیه هر چکن معناست یرش ترجح بالمرجح است و بدیو پذ
ح دارد و نـه عـدم یا با تحقق علت تامه نه وجود معلول تـرجریباشد؛ ز يزیتواند معلول هر چیم يزیچ

و تـرجح  ؛ابـدیتـرجح ب يگـریبـر د یکـیه کـن معناست یبد، از وجود و عدمهریک  ن تحققیآن. بنابرا
ح یاز وجـود معلـول و عـدمش نسـبت بـه علـت تـرج یکچیه یت است. وقتیعل یبالمرجح همان نف

ن علت تامه بـوده یمعلول ا، ءین شیجهت ایشد؟ اگر بمعلولِ علت تامه ، ءیپس چرا وجود ش، نداشت
  است. يگریز دیجهت معلول هر چیب يزیتوان گفت هر چیم، باشد

  امهبرهان عّل به ياضيهاي استاد فاعتراض
  رده است:کبه شبهه مطرح  يامه و پاسخ وسه اعتراض بر استدالل علّ یاضیاستاد فنجا یدر ا

توانـد یه مکن معناست یبه ا» است يجاد معلول و عدمش مساویعلت مختار نسبتش به ا« اوالً اینکه
 ؛اسـت يگانه نسبت به وجود معلول و عدم آن در حد تساویب هکیدرحال ؛ندکجادش نیا ایند کجادش یا

جـاد یا«نـه بـا ، »گانـهیوجـود ب«را بـا » وجود معلـول«سنجند و یرا با علت تامه م» جاد معلولیا«ن یبنابرا
علت مختار نسبت بـه ، گریندارد. به عبارت د یگانه ارتباطیجاد آن با بیجاد معلول و عدم ایرا ای؛ ز»گانهیب
اس یـبالقان کـگانه نسبت به وجود معلول و عدمش امیب یول، اس داردیان بالقکجاد معلول و عدمش امیا

  جادش؛ینه نسبت به ا، دارد
ن یـت ایعل يرا معنایعلت تامه نسبت به وجود معلول است؛ زجاب یت در علت تامه ایم علمقو اًیثان
ر ین وجـوب بـالغیا، جاب هرچند مستلزم وجوب معلول استیند و اکجاب یه وجود معلول را اکاست 
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در  كجاب تـریجاب فعل و ایه فاعل مختار نسبت به اکندارد  ین منافاتیاس. بنابراینه وجوب بالق، است
 ين اسـتوایالبدل است. بنـابرایعل كجاب تریجاب فعل و ایعلت ا، مختار ن علتیحد استوا باشد. بنابرا

  ست؛یمیان آن دو نت یرابطۀ عل یمستلزم نف، نسبت علت به وجود معلول و عدمش
ه وجود معلول مستند به علت باشد و بـه واسـطۀ او موجـود شـده کست ین نیت جز ایثالثاً رابطۀ عل

 يمسـاو كهرچند نسبت فاعل مختار به فعـل و تـر، فاعل مختار و فعلش حاصل است میانن یباشد و ا
ت یـمع اس ویـه وجوب بالقک یسکند. کجاد نیا ایند کجاد یه فعل را اکاوست  يه براکن معنا یبه ا ؛باشد

 را او مختـار را فاعـل فعلـش ویـنـد؛ زکینم ین معنا را نفیت به ایرابطۀ عل، ردیپذیعلت و معلول را نم
را در خصـم آن ، مینـکر یعلت و معلـول تفسـ میان يت را به ربط ضروریداند. البته اگر علیوجِد آن مم

آن هـم ربـط  سـت و الزمـۀین يربـط ضـرور يت در نظر او به معنـایه علکرد؛ چرایپذیفاعل مختار نم
آن  یه خصـم نـافکـبـود  يربط ضرور  یتوان مدعیاس میرش وجوب بالقیرا با پذیست؛ زین يضرور
  .)622- 621ص، 3ج، 1380، یئ(طباطبا است

  ياضياستاد ف هايپاسخ به اعتراض
  ست:یاز سه اعتراض وارد ن یکچیه

 گونـههمان، ت نداشـته باشـدیعل ء ب در واقع رابطۀیش ء الف نسبت بهیپاسخ اعتراض اول: اگر ش
 میـانن یهمچنـ، اسـتاس برقـرار یـان بالقکـوجود الف و وجـود ب ام میان یاضیاستاد ف يه طبق رأک
ا یـاس یـآن دو امتنـاع بالق میـاند یـگرنـه با؛ واسـت پراس یان بالقکرا ام» جاد الف بیا«و » وجود الف«

وجـوب  میـان علـت و معلـول رابطـۀ یرا وقتیست؛ زین نکن دو ممیاس بر قرار باشد و ایضرورت بالق
ن وجـود یبـ یق اولیبه طر، نباشدس ایجادش رابطۀ وجوب بالقیعلت و ا میانز ید و ناشاس برقرار نبیبالق

 توسـط او جـاد معلـولیا گانـه ویوجود ب میانز یست و نیاس برقرار نیگانه وجوب بالقیمعلول و وجود ب
  ؛ستیاس برقرار نیوجوب بالق

جاب علـت تامـه نسـبت بـه یت در علت تامه ایم قوام علیریپذیه مک یدر فرض پاسخ اعتراض دوم:
ه وجـود کـم یرید بپـذیـبا، ر وجود معلـول اسـتیالزمۀ آن وجوب بالغ میریپذیوجود معلول است و م

را اگر هنگام تحقق علت تامـه وجـود معلـول یاس دارد؛ زیمعلول در هنگام وجود علت تامه وجوب بالق
معلـول ماننـد  یاسـیبالفعل موجود باشد و متقوم آن موجـود نباشـد. وجـوب ق مقومد یآیالزم م، نباشد

ن علت تامـه یجاب است. بنابرایمتفرع بر ا يریو هر وجوب غ، ر استیبالغ وجوب سابق معلول وجوب
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معلـول وجـوب ، نباشـد يجابش ضـروریرا اگر نسبت به اید وجوب داشته باشد؛ زیجابش باینسبت به ا
معلـول  يریـاگر وجوب غ، گریمبرهن است. به عبارت د يریوجوب غ کهیدرحال، افتینخواهد  يریغ

  م؛یاس آن سر باز زنیاز وجوب بالق میتوانیگر نمید، میریرا بپذ
شود. اگـر نسـبت فاعـل یپاسخ داده م نیزاعتراض سوم  گفتهپیشحات یپاسخ اعتراض سوم: با توض

و چـه  )نـدکار یـه فاعل فعـل را اختک یدر صورت(ن صورت چه فعل یدر ا، باشد يمساو كبه فعل و تر
معلولِ فاعل خواهـد بـود و ، ين دو مساویاز اهریک  ) درندکار یرا اخت كه فاعل ترک یدر صورت( كتر

 یدام ترجح بالمرجح و نفـکن صورت تحقق هر یدر ا، باشند يز نسبت به علت در حد تساویاگر دو چ
ل عـدم توجـه بـه یـهرچند خصم بـه دل، ستین صورت برقرار نیت در این رابطۀ علیت است. بنابرایعل

از  یکـیه کـشـود  یمدع یسکاگر ، گریاست. به عبارت دت یتحقق رابطۀ عل یمدع، خود يلوازم مدعا
تـوان ینم، میریرا نپـذ یه ضـرورت علّـکـیصـورتدر، ن دو بدون استناد به علت موجود شـده اسـتیا

ه کـنیبرابر است بـا ا، میعلت نسبت ده یکرا به  يدو طرف مساواینکه ننده به او داد. پس کقانع یپاسخ
  م.ینسبت نده یآن دو را به علت اصالً

  نسبت علت تامه با فاعل مختار
، یجابیه در بعد اینظر یک یابیه ارزکن است یتوجه شود و آن ا ياتهکباید به ن، ن بحثیپیش از ورود به ا

 یـک یاستدالل درست است؛ و اگر در مقام نف يه و ساختار صوریم مقدمات نظریه نشان دهکن است یا
ا نشان یه مشتمل بر تناقض است و یم خود نظریا نشان دهیم: ینکم از دو راه استفاده یتوانیم، میه هستینظر
اس معلـول از یـۀ ضـرورت بالقیدر رد نظر ياه مستلزم تناقض است. عدهیه مقدمات و لوازم نظرکم یده

ن ین منشأ ایاند و بنابرااس ناپذیرفتنییۀ ضرورت بالقیشان لوازم نظریاند. از نظر اردهکر استفاده یروش اخ
اش را اند و لوازم ناپذیرفتنیمانند انسان توجه کرده یانکبار به علت تامۀ ام یکن عده یطل است. اه باینظر

علت تامۀ جهان خلق منزلۀ به الوجود راخصوص واجب یعنی یگر فاعل مختار وجوبیاند و بار دبرشمرده
بـه فاعـل  يانجا نخسـت اشـارهیااند. ما در ردهک یاند و لوازم ناپذیرفتنی آن را بررسمورد توجه قرار داده

  م.یشویسبحان م يت خدایم و سپس وارد بحث فاعلینکیم یانکمختار ام

  يانكعلت تامه با فاعل مختار ام
را یـاند؛ زدهکرار کاس معلول را نسبت به علت تامه انیر و ضرورت بالقین ضرورت بالغالمکاز مت شماري

 كه نسـبت بـه فعـل و تـرکـفاعل مختـار آن اسـت  .دندار ناپذیرفتنی یفاعل مختار لوازم بارةن دو دریا
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از فعـل و هریـک  هکـانسان است  يرا برایواضح است؛ ز یفاعل مختار انسان بارةن دریاست و ا يمساو
فاعـل  يبـرا كه فعل و ترکار باشد؛ چراکدر  یجابیه اکبدون آن، ح دهدیترج يگریرا خواست بر د كتر

  است. يمختار مساو
ف یـن در تعریت اسـت. بنـابرایـعل یمستلزم تناقض و نف، اسیر و وجوب بالقیوجوب بالغ ینف اوالً

ان «ه کـد گفـت یـف آن بایـه در تعرکـبل، است يمساو كد گفت نسبت او به فعل و تریفاعل مختار نبا
  ست؛ین یاس او در تنافیوجوب بالق ر معلول وین معنا با وجوب بالغیو ا» كشاء فعل و ان شاء تر

ـالغ، نه نسبت بـه فاعـل، نسبت به علت تامه یانکفعلِ فاعل مختار اماً یثان اس یـر و وجـوب بالقیوجـوب ب
ـارا در فاعلیـسـت؛ زیاس نیر و وجوب بالقیمانند انسان وجوب بالغ یانکاست؛ اما نسبت به فاعل مختار ام  يه

ـالغ يگرید امور دیعالوه بر فاعل با یانکام ر و واجـب یمحقق شوند تا علت تامه شکل گیرد و فعـل واجـب ب
ـار واجـب شـودکنیا يعلت ناقص است. مثالً برا یانکن فاعل مختار امیاس گردد. بنابرایبالق ، ه فعل انسان مخت

ق بـه یو تصـد، ه فعـل را تصـورکـنـد کیاراده م یرده باشد؛ و او وقتکد او ارادة فعل یبا، عالوه بر وجود انسان
ـاده نباشـدیستند؛ زین یافکۀ فاعل یاراده از ناح يبرا ییتنهاز بهیق نیرده باشد و تصور و تصدکده یاف او ، را اگـر م

ـادة نوشـکـنـد کیاراده مـ یدن را در صورتیرد. براي نمونه انسان فعل نوشکارادة فعل نخواهد  باشـد.  یدنیه م
ـادهرده کدة آن یق به فایدن و تصدین اگر تصور نوشیبنابرا ، ردیـگیه فعـل فاعـل بـه آن تعلـق مکـ ياباشد و م

را یـن است فعل از فاعل سر نزنـد؛ زکز ممیبا تحقق اراده ن یحت یرد؛ ولکارادة فعل خواهد ، وجود داشته باشد
ننـد تـا فعـل واجـب گـردد؛ کفاعل اطاعت  ینیوکد اعضا و جوارح فاعل از دستورهاي تیپس از اراده با

ند تا فعـل از او صـادر کعضالت بدن  یکرده باشد و بخواهد تحرکرا اراده  ین است فاعل فعلکرا ممیز
 يبـرا یانسان مثال نقض مناسـب يارین افعال اختینند. بنابراکن نکیتم یعضالت بر اثر گرفتگ یول، شود

  ).160ص، 1362، ی: طباطبائكستند (ر.یاس نیر و وجوب القیوجوب بالغ ینف

  عاَلم علت تامةمنزلة به ت خدايفاعل
رده و کـت خدا مطـرح یفاعل بارةاس را دریر و وجوب بالقیال و نقض وجوب بالغکن اشلماکاز مت یبرخ
 یعنـیخدا نسبت به فعل خـودش  یول، ستیه انسان نسبت به فعلش علت تامه نکاند درست است گفته

ن یاسـت. بنـابرا يمسـاو كو علت تامه نسبت واجب مختار به فعل و تر ؛ل عالَم علت تامه استکخلق 
 یعنـیاگر فعـل خـدا  اوالًرا یشود؛ زیسبحان نقض م يت خدایاس در فاعلیر و وجوب بالقیوجوب بالغ

ه فاعـل موجَـب بـر کـبل، فاعل مختار نخواهد بود سبحان ين صورت خدایدر ا، خلق عالَم واجب باشد
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از وجـوب فعـل الزم  اًیـثان فاعـل امتنـاع دارد؛ ياز سو كفعل تره در صورت وجوب کفعل است؛ چرا
ه کـاسـت  يموجـود یم و ازلـیقـد هکیدرحال ؛باشد یم و ازلینباشد و قد یه عالم حادث زمانکد یآیم
ء معـدوم یتـا شـ زیرااست؛  یمعلول به علت حدوث زمان يازمندین كمال چراکهاز از علت است؛ ینیب

عـدم راه نـدارد تـا  یموجـود ازلـن در یتوان گفت محتاج است. بنـابراینم، و بعد موجود نگردد، نباشد
  .)همانمحتاج علت شود (

  اس معلوليت خدا با حفظ وجوب بالقيت از فاعليموَجب ينف
ه کیدرحال، اندر شدهکاس را منیت خدا وجوب بالقیار در فاعلیحفظ اخت يلمان براکاز مت یه برخکم یگفت
و چون در برابـر ، ردیگیقرار نم يموجودچ یر هیه او تحث تأثکن است یسبحان ا يار در خدایاخت يمعنا

را خدا را یاند؛ زياریسبحان اخت ين همۀ افعال خدایبنابرا، ندکه او را بر فعلش اجبار کست ین يزیخدا چ
ند تا خدا کیه فعلش او را وادار به آن نمکگونه ند تا او فاعل مجبور باشد؛ همانکیوادار به فعل نم يجبار

ست. اگـر یا معلول خدا نیا معلول خداست ی، ندکر یه بخواهد در خدا تأثک یئیش رایفاعل موجَب باشد؛ ز
 ین دو فـرض را نفـیـد ایـگـر. ادلـۀ توحیا مخلوق واجب دیاست  يگریا واجب دی، معلول خدا نباشد

را فعل او معلول او و متأخر یند؛ زکیز فعلش او را موجَب نمیست و نین خدا فاعل مجبور نینند. بنابراکیم
ء متأخر بر فاعل متقـدم یست شین نکرده است و ممکافت یاز او و قائم به اوست و وجودش را از او در

جاب فعـل فاعـل را از یاش قابل جمع است و ایجابیبا فعل ا، فاعل مختارمنزلۀ به ر بگذارد. پس خدایتأث
ن وجوب سابق یوست. بنابراۀ ایاز ناح یجاب فعل در هر فاعلیا، گرید ياندازد (همان). از سویار نمیاخت

جاب از یۀ خود موجَب شود. ایۀ فاعل است و معنا ندارد فاعل از ناحیاس فعل از ناحیفعل و وجوب بالق
  نندة آن.کلینه زا، ار اوستید اختکمؤ، ياریاخت يهاۀ علت در فاعلیناح
ر کـمختـار من يهافاعل اس معلول را دریلم وجوب بالقکه با آن متک ياریاخت یاضیاستاد فاز نظر  ال:کاش

ان «ه کـاسـت  چنـانه فاعل کن معناست یار به ایاخت ين معنایجاب است و ایدر مقابل ا، شده است
قـدرت بـه  يبه معنا ار گاهیرا اختیاجبار است؛ ز ه در مقابلک يارینه اخت ؛»كشأ ترین لم إشاء فعل و

جـاب یه مقـابلش اکـ» فعـلیشأ لـم یث إن شاء فعل وإن لم یون الفاعل بحک«ه کنیرود و آن ایار مک
نسبت فاعـل  ين معنا را به استوایار به اینند و اختکیم میفاعل را به مختار و موجَب تقس زیرااست؛ 

ۀ یـفاکبـر  اشقـهیدر تعلعلّامـه طباطبـائی  از عبـارت یاضـیاستاد فرند. سپس یگیم كبه فعل و تر
ه کـن اسـت یه شأنش چنـکاست  یفعل ياریفعل اخت«ه کند کیاستشهاد م، یآخوند خراسان االصول

ه فعـل نسـبت بـه کـن اسـت یـاز دو طرف وجود و عدمش به فاعل است و الزمۀ آن ا یکیح یترج
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 يبـرا یار صـفت ذاتـیاز اخت ين معنایه اکد دهیادامه م یاضیاستاد ف». ن استیالطرف يفاعل متساو
ن ذات فاعـل اسـت یموجَب ع يهاجاب در فاعلیه اکچنان ؛ن وجود مختار استیه عکفاعل است 

  .)624ص، 3ج، 1380، یئ(طباطبا
نـدارد  يالم چـارهکشود؟ متیفاعل آن فاعل موجَب م، ر باشدیچرا اگر فعلِ متأخر واجب بالغ اوالً پاسخ:

در پاسـخ  عالمـهند. کید و او را مجبور میربایف فاعل مکفعل را از  يد: وجوب بعدیدر پاسخ بگو
افتـه یۀ خود فاعل وجوب یز ناحگذار باشد. فعل اریفعل متأخر در فاعل متقدم تأثد د معنا نداریگویم

خـودِ فاعـل اسـت و معقـول ، را موجِـب فعـلیندارد؛ ز یرو فاعل موجَب فرض معقولنیازا است؛
ۀ فاعل مختـار صـادر یه از ناحک ین ضرورتیه چنکبل ؛ندکموجِب فعل خود را مجبور بر فعل ، ستین
  آن؛ ینه ناف، ار استید اختکمؤ، شودیم

نسـبت  يرا بـه اسـتوا» فعـلیشأ لم یون الفاعل إن شاء فعل وإن لم ک« يار به معنایاخت یاضیاستاد ف اًیثان
 هکـیدرحـال ؛خود دانسـت يرا شاهد مدعاعلّامه طباطبائی  المک سپسو  هردکمعنا  كفاعل به فعل و تر

 كنسبت فاعـل بـه فعـل و تـر ياستوا يرا به معنا اریاخت عالمهرا یست؛ زیاو ن يشاهد مدعا امهعلّالم ک
از دو طـرف وجـود فعـل و عـدم آن  یکـیح یه تـرجکـرد کمعنا  چنینرا  ياریه فعل اختکبل، ردکمعنا ن

باشـد  يح ضروریخواه ترج، ح سابق استیالم او ترجکح در یه ترجکمستند به فاعل است. روشن است 
امـا  ؛دهـدیسـت رخ میه علت تامـه نک یه در فاعلک يرضروریح غیا ترجیدهد یه در علت تامه رخ مک

ن اسـت یـو الزم آن ا دهـدنشان میبه الزم آن هم توجه  کندمیرا معنا  ياریه فعل اختکنیاز ا پس امهعلّ
م ییبگـو میـان اینکـه ن است. فـرق اسـتیالطرفيمتساو، نه فاعل نسبت به فعل، ه فعل نسبت به فاعلک

نسـبت بـه فاعـل  كم فعل و تـرییه بگوکنیو ا )لمکمت يمدعا(است  يمساو كفاعل نسبت به فعل و تر
 سـودنـد و بـه کید مـییـتأ یاضیاستاد فند و کیلم اراده مک. آنچه مت)ئیامه طباطباعلّ يمدعا( انديمساو

  است؛ یدوم، بنددینم یم از آن طرفلکرده و هرگز متکان یب امهعلّه آنچ ی؛ ولاست یاول، لم استکمت
نادرست اسـت؛ ، كنسبت فاعل به فعل و تر يبه استوا» فعلیشأ لم ین لم إان شاء فعل و« ریثالثاً تفس

 یشـدنهرگز از فاعل سلب یفاعل مختار است و صفت ذات یصفت ذات یاضیف استادالم کار در یرا اختیز
اسـتاد ان یـرا طبق بیشود؛ زیل میاز فاعل مختار زا كنسبت فاعل به فعل و تر ياستوا هکیدرحال ؛ستین
پـس از تحقـق فعـل اما ، است كفعل و تر يو در مرحلۀ استوا یانکاز فعل ام پیشنسبت فاعل ، یاضیف

 پـسرا یـاست؛ ز یامتناع كاست و نسبتش به تر يه نسبت فاعل به فعل ضرورکبل، ستین در حد استوا
نسـبت ، گویـدمی مـهاعلّه کـ گونـهن همانی. بنابراآن را ندارد كتر یا جاد ویفاعل قدرت ا، از تحقق فعل
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است و چون نسـبت فاعـل  یانکبه فاعل ام كنسبت فعل و تر یول ؛است یحیترج كفاعل به فعل و تر
 یرو فاعـل مختـار را بـه صـورت شـرطنیست. ازاین یشدنلیاز فاعل زا، است یحیترج كا تریبه فعل 

رو نیـمحقـق باشـد. ازا ه مقـدم آنکست ین نیا یه صدق شرطکاند ه آن گفتهیاند و در توجردهکف یتعر
نسـبت بـه فاعـل  كا تـریند و فعل کیم يرا ضرور یاز دو مقدم شرط یکی یتیفاعل مختار در هر موقع

  کند.سبت به علت تامه ضرورت پیدا میابد و نییمختار رجحان م

  اس معلوليعالم به خدا با حفظ وجوب بالق يازمندين
 يازمنـدین، شـندکاس معلـول دسـت بیـاز وجـوب بالق تا ن را واداشتهلماکاز مت یه برخک یل دومکمش

، اس داشـته باشـدیاش وجوب بالقشان اگر معلول با وجود علت تامهیمعلول به علت خود است. از نظر ا
را خدا از ازل موجود است و علت تامه اسـت یالوجود نخواهد بود؛ زواجب نیازمندن صورت عالم یدر ا

 نیازمنـد، ه از ازل موجـود اسـتک يزین صورت چیوجود باشد و در اد از ازل مین معلول آن بایو بنابرا
تصور شود تـا محتـاج بـه علـت  یه در او عدمکن است یبه علت ا يازمندین كه مالکست؛ چرایعلت ن

نـدارد تـا محتـاج بـه  یعدم، د آورد. اگر قرار باشد عالم از ازل موجود باشدپدیتم عدم کباشد و او را از 
رو محتـاج علـت نیـابـد و ازاییسابقۀ عدم در او راه م، باشد یاگر عالم حادث زمان نیعلت باشد. بنابرا

  است. یپس حادث زمان، ه عالم محتاج به علت استکو ازآنجا است؛
 يازمنـدین كلسـوفان مـالیشود. ف یمعلول به علت بررس يازمندیار نید معیال باکن اشیدر پاسخ به ا

و حـادث  نباشـد یئیلسوفان اگـر شـیدانند. از نظر فیگر میبر وجود د يمعلول به علت را توقف وجود
بـود و ید وجـودش واجـب میبایم، نبود نیازمندرا اگر یعلت است؛ ز نیازمنددر وجودش  کشیب، دوش

ه کـجه گرفت ید نتیل نباین تحلیاز ا البته. بودنمیاز زمان معدوم  يادر برهه، بودیاگر وجودش واجب م
ه خـود کـن اسـت یـان این بیرا الزمۀ ایاز زمان معدوم باشد؛ ز ياد در برههیمعلول است با هک يزیهر چ

  از زمان نامعقول است. يارا معدوم بودن زمان در پارهیالوجود نباشد؛ زواجب نیازمندزمان هم 
 ياعتبـار يه امـرکبل، الوجود باشدست تا واجبین ینیقت عیحق یکه زمان کن است گفته شود کمم
 ؛شـودیانتـزاع م سـبحان يخـدا يت بقـایثیه زمان از حکا آنیندارد و  یه وجود خارجکاست  یو وهم

اسـت. در  یعـالم حـادث زمـان ردکتوان ادعا ین صورت نمیدر ا، باشد یو وهم ياگر زمان اعتبار یول
و  ؛ياعتبـار ينـه امـر، باشد یامر واقع یکه زمان کاست  یبود عالم حادث زمان یتوان مدعیم یصورت

ر یـالزمـۀ آن تغ، شـودیانتزاع م سبحان يخدا يت بقایثیه از حکبل، ستیه زمان موهوم نکاگر گفته شود 
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ن منشـأ انتـزاع یاند. بنـابرالیر و تبدییآن مدام در تغ ير است و اجزایرا زمان متغیدر ذات واجب است؛ ز
او  يت بقـایـثیاز ح، ر نـداردییتغ سبحان) ياخد( الوجودواجبه کو ازآنجا، ر داشته باشدیید تغیز بایآن ن

  .)162- 161ص، 1362، یئرد (طباطباکتوان زمان را انتزاع ینم
ه اگـر کن است یا، است یه عالم حادث زمانکنیلم از اکه در واقع مقصود متکن است گفته شود کمم

 یدر آنجـا نـه عـالمه کـم یرسـیم یسـتیبه لبۀ پرتگـاه ن، میبر فرض محال در بستر زمان به قهقرا برگرد
نش خود چرخۀ زمـان را یبا آفر ؛ندیافریچ نبود و خدا خواست بین خدا بود و هی. بنابرایهست و نه زمان

م و یگردازن اگر در بستر زمان بـه عقـب بـیدار شدند. بنابرایها پددهیپد ترتیببدین آورد وت درکبه حر
داشت و موجـود شـد  یستیگفت عالم نبود و ن تواننمین صورت یدر ا، مینرس یستیگاه به پرتگاه نچیه

 ین فرضـیـخدا باشـد و ا نیازمندرد تا کتصور  یعالم عدم يد برایبا لذاد. یگرد سبحان يخدا نیازمندو 
شـد زمـان یم یه مـدعکـ پیشین ينه به معنا، ر باشدیاخ ين معنایبه ا یه عالم حادث زمانکنیندارد جز ا

  موجود شد. سپسموجود بود و عالم در آن نبود و 
 تـر بـدانپیشه کـمتعارف از حدوث عـالم  ین نوع تصور از زمان و و حدوث عالَم هرچند از تلقیا

انِ کـماننـد م، تصـور زمـانِ محـدود اوالًباز تصوري نادرست اسـت؛ زیـرا ، تر استفیظرم یردکاشاره 
تـوان گفـت ینامحدود باشند. مد یان بالضروره باکه زمان و مکبل، ز استیآمو تناقضناپذیرفتنی محدود 

ت یدر فـرض محـدود چراکهان محدودند؛ کتوان گفت زمان و مینم یول، ات محدودندیانکات و میزمان
توان گفت بـه یم یراستا بهیم آیبرس یان شرقکن میم و به مرز آغازینکت کشرق حر ياگر به سو، انکم

ه در مـرز کـنـون کنـد اکادعـا  یسـکال اگر ن سو ادامه ندارد؟ حیان در اکگر میم و دیدیرس یمرز شرق
 یمـرز مـانع يدر آن سـو یراسـتا بهیآ، ببرم یمرز شرق يخواهم دستم را به آن سویم، امستادهیا یشرق

ه دسـت بـه سـمت کـگـذارد یرد؟ اگـر مـانع وجـود دارد و نمیـرا بگ يدست و يه جلوکوجود دارد 
ان هسـت و کـمرز هم هنـوز م يم و آن سویدینرس یه به مرز شرقکشود یم روشنپس ، تر برودیشرق

رود. مشـابه یسوتر مـدست او به آن یرا به درستیز ؛میادهینرس یشرق ۀانیباز به پا، وجود ندارد یاگر مانع
ن زمـان حاضـر یه در مرز آغازکنون کرد و گفت اکن زمان مطرح یتوان در مرز آغازیرا م پرسشن یهم

نـد و چـرا کیت مـکبه حر اکنون آغازه چرا چرخش زمان از کمن مطرح است  يبرا پرسشن یا، هستم
کـه مـا  دهنـدینشـان م هاپرسـشن یـتر آغـاز نشـده اسـت؟ اارد سال قبلیلیا دو می ترپیشدو ساعت 

  بینگاریم؛محدود  خود در تصور را انکزمان و م توانیمنمی
 يگریبه وجود د يگر وجودن ایاوست. بنابرا يوجود یوابستگ، معلول به علت يازمندین كاً مالیثان
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، است یو خواه اگر زمان، و از مجردات یا فرازمانیباشد  یمعلول است؛ خواه آن موجود زمان، وابسته باشد
اش عدم ملحوظ است؛ یدر متن هست، ر وابسته استیکه به غ يا نامحدود. موجودیزمانش محدود باشد 

رو نیـر موجـود اسـت. ازایـه به آن غکیاست و با تچ و معدوم یخود هيخودبه يریرا هر وابسته به غیز
ند؛ کیر میتعب یلسوف از آن به حدوث ذاتیعدم مجامع با وجود است و ف، معلول به علت يازمندین كمال

ه کـن حادث آن اسـت یه وجودش پس از عدم باشد. بنابراکشود یگفته م يء حادث به موجودیرا شیز
ر در نظـر یـنظر از غاگر خودش را صرف، ر داردیه به غکیه تک يو موجود، سابق بر وجودش باشد، عدم

اوست و وجود  يبرا ین عدم ذاتیه موجود است. بنابراکر است یه به غکیعدم است و با فرض ت، میریبگ
 ين موجـودیاست. حال اگـر چنـ يریمقدم بر وصف غ ین وصف ذاتیر است. بنابرایۀ غیاو از ناح يبرا

مجامع با وجودش اسـت.  یه سابق بر وجودش است به لحاظ زمانک یعدم هکشود یگفته م، باشد یزمان
ر نبودن یقائم به غ يبه معنا يازینیرا بیست؛ زیاو از علت ن يازینیب يبودن یک موجود به معنا یپس ازل

 ين موجودیچن، ر از ازل موجود باشدیبه حسب ذات موجود نباشد و به حسب غ يو اگر موجود، است
  ه از ازل محتاج است.کاست؛ چرا يگریش از هر موجود دیاز او به علت بیمعلول است و ن

  ح بالمرجحيترج
ت یـبر اصل عل یاسِ معلول مبتنیر و وجوب بالقیدر وجوب بالغ نایسابنان یب، میردکه اشاره کگونه همان

ح یت در واقـع همـان تـرجیـعل یو نفـ، ت اسـتیعل یاس در واقع نفیر و بالقیوجوب بالغ یاست و نف
 يح بالمـرجح بـرایح بالمرجح هفت معنا دارد و استناد به ترجیترج یاضیاستاد فبالمرجح است. از نظر 

گر است. ما پیش از ید یبا برخ ین معانیاز ا یر خلط برخیالغ یاس الیر و وجوب بالقیاثبات وجوب بالغ
 مـۀکۀ الحیـقـات نهایتعل ح بالمرجح را ازیموارد کاربرد ترج، مینک یرا بررس یاضیاستاد ف يه مدعاکآن
  م.یپردازیم، اندردهکن قانون استفاده یه از اک یسانک يشان و مدعایا يم. سپس به مدعاینکیر مکشان ذیا

ن معنـا تحقـق معلـول بـدون علـت یح بالمرجح به ایالزمۀ ترج :نندهکجادین بدون وجود اکجاد ممی. ا1
ن بـه علـت و کـاز ممیـرا نیـو محـال؛ ز ت استیعل ین معنا همان نفیاکه تامه است. روشن است 

 یلم نزاعـکم و مـتکـین حمیـا، مکـن حیو در ا، ۀ عقل استیات اولیهیات و بدیمرجح تام از ضرور
 قتـاًیح و تـرجح حقیرا تـرجیـح بالمرجح مستلزم ترجح بالمرجح اسـت؛ زیترج ين معنایست و این

ل ترجح و نسـبت ه نسبت به قابکو اختالف آن دو به اعتبار نسبت به قابل و فاعل است  ندزیچ یک
  ح است؛یبه فاعل ترج
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اسـت  یین معنا علت غـاین مصداق مرجح در ایبنابرا :ت نداردیه غاکند کجاد یرا ا يزیفاعل چاینکه  .2
  ز نزد آنان محال است؛ین معنا نیا ح بهیو ترج

بـه  يزیـاز وجـود چن پـس کـمم یعنیجاد شود؛ یست ایقت علت آن نیواسطۀ آنچه در حقبه ینک. اینکه مم3
  گردد؛یاول بازم يقت به معناین معنا در حقیست. این نکعلت وجود مم ز واقعاًیه آن چکد یوجود آ

ن معنـا یندارد. ا یست و به آن ارتباطیت آن فعل نیقت غایت در حقیه غاکمحقق شود  یتیبا غا یفعل .4
  ند؛کیدوم بازگشت م يقت به معنایدر حق

چ یاسـت و هـ يفاعـل نسـبت بـه آن دو مسـاو هکیدرحال كانتخاب فاعل مختار نسبت به فعل و تر .5
ح یتـرج ين معنـایـا یاضـیاسـتاد فسـت. از نظـر یش نکا تـریفاعل و فعل  اي میانينسبت ضرور

  ست؛یبالمرجح محال ن
ح نـدارد. بـه یجتـر يگـریبـر د یکهیچاو  يه براک توسط فاعل مختار ا چند امریاز دو  یکیانتخاب  .6

از آنهـا مشـتمل بـر هریـک  هکـبـا آن، رجحان ندارد يگریاز آنها بر د یکیفاعل  يبرا، گریعبارت د
ز یـح بالمرجح نیترج ين معنایا یاضیاستاد فخواند. از نظر یان آن میه فاعل را به اتکاست  یمصلحت
و  يرییـتخ يهاو مباحات و واجب م؛یابییرا در خودمان م ان و قدرت بر آنکه امکبل، ستیمحال ن

رد و یـگیه در معرض خطر درنـده قـرار مک یسکن ی. بنابرااندلین قبیاز ا ین همگار در متعارضییتخ
انتخـاب ، ح داشـته باشـدیترج يگریبر د یکیه کنیاز آن دو راه را بدون ا یکی، است یبر سر دوراه

 هکـفاعـل مختـار اسـت  يهست و بـرا یتیغافاعل و ، فعل يرا برایندارد؛ ز یند و محذور عقلکیم
  ند؛کار یاخت، و مشتمل بر غرضش استاز آن دهریک  هکرا  ياز دو فعل متساوهریک 

دو  بـر ن خـودیو ا، ح داشته باشندیاز آن دو ترج یکیه کبدون آن ياز دو متساو یکیم به رجحان کح .7
در  يدو متسـاو، يبه دو متسـاو مراد ین گاهیباشد و طبق ا یم قلبکح، مکه حکنیقسم است: اول ا

ح بالمـرجح یتـرج کشیدر واقع است. ب يدو متساو يمراد از دو متساو یم است و گاهکاعتقاد حا
 کشـی. بـیم قاضـکـماننـد ح، دباشـ يم اعتبارکه حکنیو اما دوم ا ؛محال است یم قلبکاز نوع ح

بـه حسـب واقـع  خـواه، م باشـدکبـه نظـر حـا يخواه تساو، ن استکمم ن معنا مطلقاًیح به ایترج
  .)628ـ627ص، 3ج، 1380، یئ(طباطبا

اسـتاد ون و یاز اصـول یلسـوف و برخـین فمیـاو  ییلسـوف از سـویلم و فکمت میانبحث و نزاع  کانون
ه در کـ یسـک ياز دو راه بـرا یکـیلسوف تا انتخـاب یپنجم است. از نظر ف يگر معناید ياز سو یاضیف

ن در یرد. بنـابراکـآن راه را انتخـاب نخواهـد ، افته باشدیضرورت ن، معرض خطر درنده قرار گرفته است
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از دو راه  یکـیرا اگر یند؛ زکان ندارد فرار کماند و امیخود متوقف م يدر جا ین انسانیفرض مسئله چن
و  تحقـق یافتـه، شـده باشـد يه راجح و ضرورکردن بدون آنکن صورت فعل فرار یدر ا، ندکرا انتخاب 

الزمۀ آن ترجح بالمرجح است و ترجح بالمـرجح محـال اسـت؛  رایناسازگار است؛ ز تین با اصل علیا
بـدون  ياز دو مسـاو یکـین تحقـق یبنـابرا .اسـت يفاعل مساو يا از آن راه براین راه یه فرار از اکچرا
  ت ناسازگار است.یه با اصل علکح داشتن آن همان صدفه و اتفاق است یترج
یابـد و سـپس ین آن راه رجحان و ضرورت میبنابرا، ندکیاز آن دو را انتخاب م یکیفاعل  ال:کاش

  شود.یمحقق م
دو راه  کـه ن اسـتیـاً فرض مسئله ایثان ؛دیرفته باشید ضرورت سابق را پذین صورت بایدر ا اوالً پاسخ:
دام بـر کـچیهـ، دبرگزینا راه دوم را یه فاعل بخواهد راه اول کنین در ایاست. بنابرا يفاعل مساو يبرا
ه الزمـۀ آن نقـض کاز آن دو همان ترجح بالمرجح است  یکین انتخاب یح ندارد. بنابرایترج يگرید

  دن در دام صدفه و اتفاق است.یت و فرو غلتیقانون عل
 ةپـس از اراد، گـر رجحـان نـداردیق دیـق بر فـرار از طریاز دو طر یکیفاعل از  يفرار برا گرچه ال:کاش

  گر.ینه راه د، شودیم يابد و ضرورییهمان رجحان م، از آن دو یکی
اما سـخن  یابد؛ت میشود و ضروریهمان راجح م، ندکاز دو راه را اراده  یکیاگر فرار از  کشیب پاسخ:

ن تحقـق یبنـابرا ؟ندکه راه دوم را اراده کآن يند به جاکیه مه چرا فاعل راه اول را ارادکن است یدر ا
  ترجح بالمرجح است.، بدون راجح شدن آن ياز دو اراده مساو ییکافتن ی

 يابـد و ضـرورییرجحـان مـ یرونـیاز دو اراده بـه عوامـل ب یکـی یتین وضعیدر چن که حق آن است
 یـکچیاما اگر بر فرض هـ زد؛یگریه مکند و از مهلکیتخاب مهمان را ان، شدن آن يشود و با ضروریم

  ح دهد.یشود تا فرار را بر قرار ترجیمحقق نم يافاعل اراده يسو از، ابدیاز دو اراده رجحان ن
، پـنجم وجـود نـدارد يح بالمـرجح بـه معنـایبر اسـتحالۀ تـرج یلیه دلک یاضیاستاد فان یب نیپس ا
برهـان بـر ، میبـدان اشـاره کـرده کـرا  یانی) ب162ص، 1362(علّامه طباطبائی  جنابست و ین پذیرفتنی

  داند.یپنجم م ين معنایبالمرجح در اح یاستحالۀ ترج
اسـت و مـا در  یامـر وجـدان، مزبـور يح بالمرجح به معنـایجواز ترج است که یمدع یاضیاستاد ف

تـوان یم آیـا یراسـتامـا بـه ؛)628ص، 3ج، 1380، یئ(طباطبـا میابییان و قدرت بر آن را مکام خودمان
ه خودمـان را کـما اتفاق افتاده اسـت  يبرا، يرییتخ يهاا در واجبیم؟ آیاداشته يان تجربهیگفت ما چن

 ح دادهیتـرج يگریرا بر د یکین حال یو در ع بیابیم ياز دو واجب در حد مساو یکینسبت به انتخاب 
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جهـت محقـق یاز دو طـرف بـ یکـیل ما بـه یم یراستا بهیابد؟ آییل تحقق میما بدون م ا ارادةیم. آیباش
رگذارنـد یر انسـان تأثن امور بیقرار دارد و ا يعرض اموردر م، ه نخواهدشود؟ انسان چه بخواهد و چیم

ه در نظـرش رجحـان کـرا  يزیـاو چ، گذارندیر میر انسان تأثبآگاهانه ا نایه آگاهانه کن امور یو پس از ا
چ یبـود و هـمـیاش شود. اگر انسان تنها با ساحت آگاهانهیم يند و با اراده ضرورکیاراده م، افته استی

ن یـدر ا، بـودمـین یرونـیر عوامـل بیتحت تأث نداشتدر صورت ا اگر یو  داشتنمی ياساحت ناآگاهانه
امـا  ؛رجحـان دادم، راجح باشد يگریه بر دکرا بدون آن يریین فعل تخیه اک ستیم بگوییمتوانیصورت م

ل و رغبـت در یم موجباست و آنها  یرونیر عوامل بیناآگاهانه دارد و تحت تأث ییهاانسان ساحت واقعاً
  ست.ین پذیرفتنیمزبور  يح بالمرجح به معنایبودن ترج یوجدان ين ادعایشوند. بنابرایها مانسان

بـاز در واقـع ، ح مرجـوح رخ داده اسـتیند ترجکیه انسان گمان مک يتوان گفت در مواردیم یحت
خـوردن ، دانـدیم یلحـاظ عقلـه بـه کـد یریرا در نظر بگ یمثال انسان يح راجح رخ داده است. برایترج

دن مشـروب یدن آب راجـح و نوشـیاو نوشـ ین در نظـر عقلـی. بنابرابرایش زیان دارد یلکمشروبات ال
ه کـسـت ین معنا نین بدیموارد مرجوح را انجام دهد و ا ین است در برخکمم یول ؛مرجوح است یلکال

ل یـو بـه دل گشـتهشـده و واجـب  ن مرجوح نزد او راجحیرا در واقع ایشود؛ زیح مرجوح واقع میترج
ده اسـت و از آن یر ننوشـکنون مسـکه تـاکازآنجا ین انسانیه چنکوجوب سابقش انجام گرفته است؛ چرا

چنـدان  ین انسـانیچنـ سـوییننـد و از کیدن آن میل به نوشیاو م یال داخلیاز ام یبرخ، ندارد ياتجربه
ل یـن میـبسـا ارو چـهنیـازا، جـاد نشـوندیها در او الین میه اکقرار نگرفته  ر عوامل بازدارندهیتحت تأث
ر کمسـ ويشـود و  یل عقالنـیـاز م ترقـويه نـزد او کبرسد  يات شود و به مرحلهیو تقو گیردشدت 
همچنـین ممکـن اسـت ه راجح است. کبل، ستیمرجوح ن یسکن ینزد چن ین مرجوح عقلی. بنابرابنوشد

  راجح شود و آن را بنوشد.مرجوح نزد او ، ناباب دوستر اثر اصرار ب
ه انسـان کـجـه گرفـت ید نتیـن بایبنـابرا، گذارندریانسان تأث بر یانسان آگاهانۀریغ يهااگر ساحت ال:کاش

بـر مختـار بـودن انسـان  یلـیشما چـه دل یاست. وانگه یرونیر عوامل بیرا تحت تأثیمجبور است؛ ز
ار را کـا آن یـنـد کار یـار را اختکن یتواند ایه مکابد ییه انسان بالوجدان مکن است ید؟ مگر نه ایدار
، گر بـودنیر عوامل دین تحت تأثیل بر مختار بودن اوست؟ بنابرایدل یافت وجدانین یو ا، ندکار یاخت
  است. یه وجدانکاست  ياریاخت ینف
علم ا یز همان وجدان یل بر مختار بودن او نیست و دلین کیش، ه انسان بالوجدان مختار استکنیدر ا پاسخ:

 یرونـیر عوامل بیتحت تأث ياریاعمال اخت يه براکست ین نیاوست. اما مختار بودن انسان ا يحضور
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بر  یرونیخواه عوامل ب، دهدیارش انجام میه فعل را با اختکاست  یسکرد. موجود مختار یگیقرار نم
ه پیش کاند یجمله عوامل ها مثالً ازدیا تهدیها قیخواه نباشند. روشن است که تشو، رگذار باشندیاو تأث

یابـد و یل میار و پنهان مکا دیگر عوامل آشیو انسان بر اساس آنها و ، از اراده و فعل بر انسان مؤثرند
آن  ياریاست. فعل اخت ياریانسان اخت يفعل برا، ت مستند به اراده باشدیند. اگر فعل در نهاکیاراده م

اراده و  يه از روکآن است  ياریه فعل اختکبل، اي نباشدیرونیچ عامل بیر هیه فاعل تحت تأثکست ین
، شوندیض میانجام فرا يل و رغبت در انسان برایه موجب مک یار فاعل سر زند. از جمله عواملیاخت
ن معنا یبد، قات از سوي خداوندین توفیدارد. وجود ایم یه خداي سبحان بر انسان ارزانکاند یقاتیتوف

دهـد. ارادة آزاد در یه فاعل آن را با اراده انجام مکبل، دهدیاده فعل را انجام مه فاعل بدون ارکست ین
ار و ارادة آزاد نـاب در یـست. اساساً اختین یچ عاملیر هیاش تحت تأثه ارادهکست ین معنا نیانسان بد

اسـت  یضین معنا همان تفویست. ارادة آزاد به ایر نیپذانکام، نباشد یچ عاملیر هیه تحت تأثکانسان 
د یاي در فاعل مریرونیچ عامل بیه هکلمه ک یواقع يه به معتزله منسوب است. پس ارادة آزاد به معناک

هرگز در انسان تحقق نخواهـد ، علت تامه اراده خود بوده باشد ییتنهامؤثر نبوده باشد و فاعلِ اراده به
شـود مگـر بـه یموجـود نم یانکـقـت امین حقیاست و ا یانکقت امیرا اراده در انسان حقیداشت؛ ز

ز یـن اراده بـه او نیـد باشد و ایخواست و اراده خدا. البته در طول خواست و ارادة خدا خود انسان با
در طـول اراده  یتنها خواست و ارادة الهـاستناد داشته باشد؛ وگرنه ارادة انسان بر فعل نخواهد بود. نه

رگذار باشند. ارادة آزاد محـض و ین اراده تأثیقق اتوانند در تحیم یرونیمجموع عوامل ب، انسان است
در طول و عرض نباشد و اراده بالذات به او  يزیچ چیر هیه فاعل آن تحت تأثکار ناب و خالص یاخت

  سبحان فرض دارد. يتنها در خدا، ریمستند باشد و الغ

  يريگجهيو نت يبندجمع
ر معلـول اسـت و یـالغ یاس الـیضرورت بالقر و یضرورت بالغ، تیاز فروع اصل عل یکی، ماکاز نظر ح

ت یـاش معه معلول با وجود علت تامـهکاس معلول هنگام تحقق علت تامه آن است یالزمۀ ضرورت بالق
از یـنیآن بـ یم بودن عالَم و در پیمعلول قد، اسیر و بالقیه الزمۀ ضرورت بالغکن به گمان آنالمکدارد. مت

سـر بـاز زدنـد.  یاز ضـرورت علّـ، مختار است يهاار در فاعلیاخت یز الزمۀ آن نفیبودن عالَم است و ن
 یاضـیاسـتاد فز یـو ن) 42ص، 2ج، ق1417، یئ؛ خو91ص، 1ج، 1368، ینیعه (نائیون شیولاز اص یبرخ

بـا فاعـل  یلسـوفان ضـرورت علّـینند. از نظـر فیبیل مکمختار دچار مش يهافاعلدر را  یضرورت علّ
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 كه هرگاه بخواهد انجام دهـد و هرگـاه بخواهـد تـرکفاعل مختار آن است را یست؛ زین یمختار در تناف
د همـان را بخواهـد. فعـل یـه بالضـروره باکـرا بخواهـد  يزیـه فاعـل چکن معنا منافات ندارد یو ا ؛ندک

ه نسبت فاعل بـه کنیان منافات ندارد با این بیار انسان باشد و ایه مستند به اراده و اختکآن است  ياریاخت
اسـت  يمسـاو كه نسبتش به فعل و ترکفاعل مختار آن است ، یاضیاستاد فباشد. از نظر  يضرورفعل 

ه فعـل کـنیا یعنـی ؛ار در ماسـتیـاخت، اسـت یما وجدان يآنچه برا هکیدرحالاست؛  ین امر وجدانیو ا
قبـل از تحقـق ه فعـل کن منافات ندارد یرد و ایپذیار انجام میاراده و اخت يۀ ما از رویما از ناح ياریاخت

  ت است.یعل یح بالمرجح مستلزم نفید و ترجیآیح بالمرجح الزم میوگرنه ترج ؛شده باشد يضرور
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