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  آن با اختیار ۀو معلولی و رابط علّیتالزم 
     e.qnaeini@gmail.comالزهرا جامعةسطح چهار فلسفۀ اسالمی حکمت متعالیه /  عزت غروي نائینی 

    Sarbakhshi50@Yahoo.comآموزشى و پژوهشى امام خمینى ۀمؤسساستادیار گروه فلسفه ی / محمد سربخش

 20/10/96پذیرش:     29/4/96دریافت: 

  چکیده  
حکمـا و   از ،نزاع میان اندیشمندان اسـالمی ها پیش محل  یکی از مسائلی است که از مدت »و معلولی علّی«فلسفی جبر  ةاختیار با قاعد ۀرابط

متکلمـان آن را منـافی بـا    بیشتر اما ، دانند این قانون عقلی و ضروري نمی مشهور حکماي اسالمی اختیار را منافی با. ن استامتکلمان و اصولی
شده و معتقدند که  ل به تفصیل در این قاعدهیقاهم ن ابرخی از اصولیاند.  را باطل دانسته »و معلولی علّیجبر «قانون رو،  اند. ازاین اختیار دانسته

اسـت کـه   اي  مسـئله با توجه به اینکه موضوع این مقاله گردد.  فواعل مختار جاري نمیبر این قانون فقط در علل طبیعی و مادي جریان دارد و 
  اي و از حیـث روش،  کتابخانـه ، آوري مطالب از حیث جمعشد،  مراجعه مینظران این عرصه  ار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحببه آثدر آن باید 

ـ  و »و معلولی علّیجبر «این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی . تحلیلی و از حیث هدف بنیادي استـ   توصیفی ۀ اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادل
و  علّـی تـالزم  «یا  »و معلولی علّیجبر «ناسازگاري ظاهري موجود میان اختیار و قانون عقلی  ۀرفع شبهکرده و براي تحلیل و بررسی آنان را 
گردد که حق با مشهور حکماست کـه هـیچ معلـولی امکـان      می روشنو تحلیل آن و قانون عقلی کوشیده است. با تأمل در این اصل » معلولی

خصـوص  حتـی در  ، این قانون عقلی استثنابردار نیسـت است.  حتمی و قطعی ،تحقق معلول، خود ندارد و با وجود علت تامه ۀتخلف از علت تام
 السـؤ فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرخصوص  اگر این قانون را در ،بلکه بعکس، رگز مستلزم جبر نیست. پذیرش آن هم هفواعل مختار

  فاعل مختار براي وقوع فعل منافات دارد. ةت ارادعلّیآید و این با  می تخلف فعل از اراده الزمرود؛ زیرا  می

  ترجیح بالمرجح.، الشیء ما لم یجب لم یوجد، اراده، اختیار، و معلولی علّیتالزم ، و معلولی علّیضرورت ، تعلیاصل  ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
یکـی از   »و معلـولی  علّـی جبر «یا  »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد

از  و به باور بسیاري از اندیشمندان و فالسفه، »تعلی«فروعات اصل 
کند کـه بـا وجـود علـت      می . این قاعده بیاناستقواعد بدیهی عقل 

ضروري است و تخلف معلول در صورت  تحقق معلول واجب و، تامه
تحقـق  ، که با نبود علـت تامـه   همچنان ؛وجود علت تامه محال است
تنـاقض   »اختیـار «این قاعده بـا معنـاي    معلول ممتنع و محال است.

آن است که انجام فعل و ترك آن » اختیار«زیرا معناي  ظاهري دارد؛
ضـرورت  « ةحال آنکه طبق قاعـد ، و براي فاعل مختار مساوي است

تحقـق فعـل   ، فعـل محقـق گـردد    ۀاگر علـت تامـ   ،»معلولی و علّی
 ۀگردد و اگـر علـت تامـ    می ضروري است و فعل به طور قطع موجود

و  گـردد  و فعل موجود نمیاست تحقق آن ممتنع ، فعل محقق نگردد
  .ماند دیگر جایی براي اختیار فاعل باقی نمی ،رو ازاین

با اختیار فاعل  »و معلولی علّیضرورت « ةناسازگاري قاعد ۀشبه
 ةمختار موجب شده است تا برخی از اندیشمندان اسالمی منکر قاعـد 

زیرا آن را منـافی بـا اختیـار واجـب     ؛ شوند »و معلولی علّیضرورت «
لـیکن  ، اند برخی دیگر تن به جبر داده .اند تعالی و اختیار انسان دانسته

زیـرا انکـار   ؛ ایی دارنـد پذیرفتن هریک از این دو نظریه تالی فاسـده 
» تعلیــ«موجـب انکـار اصـل     »و معلـولی  علّـی ضـرورت  «قـانون  

یـک اصـل بـدیهی و عمـومی      »تعلی«حال آنکه اصل ، و گردد می
موجـب جبـر در افعـال     ،همچنین انکار اختیار در واجب تعـالی . است
حال آنکه هیچ چیزي وراي ذات الهی نیست تا او را ، و گردد می الهی
بـرخالف وجـدان و آن    هممجبور بودن انسان سازد. ر مجبو علیبر ف

 آن،عـالوه بـر   . یـابیم  می چیزي است که ما در خود با علم حضوري
سلب اختیار از انسان مستلزم عبث و لغو بودن تکلیف، ثواب و عقـاب  

  گردد. و وعد و وعید می
کـه ایـن    ایجـاب کـرد  ضرورت ، با توجه به اهمیت این موضوع

تا تنـافی ظـاهري میـان     لحاظ علمی بررسی کنیماز  ،له را دقیقئمس
حل و رفـع گـردد.    »اختیار فاعل«و  »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد

 ،تحریـر درآمـده   ۀهاي مشابهی به رشت مقاله ،در رابطه با این موضوع
رو، در مقالۀ حاضر  لیکن جامع همۀ ابعاد و جهات این موضوع نیستند. ازاین

تفسیر مفاهیم و اصطالحات اساسی بحث،  سعی شده است پس از تبیین و
دیدگاه موافقان و مخالفان قاعدة ضرورت و ادلۀ هریک تحلیل و بررسـی  

  شود و در نهایت، نظر صحیح و مختار ارائه گردد.

عبـارت   ،پرسش اصلی که این تحقیق به دنبال پاسـخ آن اسـت  
 »و معلولی علّیضرورت « ةتوان میان قاعد می است از اینکه: چگونه

الزم  ،جمع کرد؟ براي تبیین دقیق مفاد این پرسش »اختیار فاعل«و 
  پاسخ داده شود:ذیل هاي فرعی  است به پرسش

  چیست؟ »و معلولی علّیضرورت «. مفهوم 1
  چیست؟ »اختیار«. معناي 2
  چیست؟ »اراده«. معناي 3
  تعالی و انسان چیست؟ . تفاوت اختیار و اراده در واجب4

  ساسیمفاهیم و اصطالحات ا
  اصطالحات اساسی و مفاهیم مرتبط با بحث عبارتند از : 

  ؛هاي آن هو برخی فروع و شاخ »تعلی«قانون اصل . 1
  و تفاوت آن دو در واجب تعالی و انسان.» اراده«و » اختیار«. معانی 2

  »و معلولی علّیقانون . «1
اي  عبارت است از اینکه هر معلـول و پدیـده  » قانون علّی و معلولی«
از به علتی دارد؛ یعنی هرگاه معلولی در خارج تحقـق یابـد، نیازمنـد    نی

علت است. به عبارت دیگر، وجود معلول در خارج، حکایـت از وجـود   
تواند بدون علت تحقق پیـدا کنـد.    علتش دارد. پس هیچ معلولی نمی

این قانون یک قانون بدیهی و عمومی است و یکی از قـوانین عقلـی   
هاي کلی قواعد و قـوانین همـۀ علـوم اسـت؛      پایهبوده که از ارکان و 

زیرا نفی قانون قطعی علّی و معلولی مستلزم آن اسـت کـه پیـدایش    
حوادث و رخدادهاي جهـان بـدون علـت و سـبب باشـد؛ یعنـی هـر        

اي خود به خود و بدون آنکه چیزي در تحقق آن دخالت داشـته   پدیده
اتفـاق اسـت کـه     باشد به وجود آید، و این به معناي پذیرش صدفه و

،  3، ج1382از ضـروریات عقلـی اسـت (ر.ك: طباطبـائی،     امتناع آن 
  ).28، ص 2، ج1379؛ مصباح، 92ص

، ذهن چنـد  »قانون علّی و معلولی«و » علیت«با تأمل در مفاد اصل 
آورد که در اینجا، فروعـی   دست می فرع و شاخۀ دیگر از این اصل کلی به

شـود: یکـی از احکـام و فـروع      که مرتبط با بحث این مقاله است ذکر می
ایـن اسـت کـه علـت بـه معلـول ضـرورت و        » علیت و معلولیت«قانون 

ین بدان معناست که با وجود علـت تامـۀ شـیء، تحقـق     دهد. ا وجوب می
، »علت«ناپذیر است. این قانون از تحلیل مفهوم  معلول، ضروري و تخلف



   ۵۱تالزم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار 
 

شود؛ زیرا هرگاه علت یک پدیده به نحو کامل و مطلـوب بـه    استنتاج می
ـته باشـد در ایـن       وجود آید و هیچ مانعی براي تحقق معلـول وجـود نداش

اهد شد. این قـانون را نیـز جمهـور حکمـا     فرض، وجود معلول قطعی خو
اند که قابل انکار نیست و مخالفت با آن را  امري ضروري و بدیهی دانسته
ـانون، قـانون     مخالفت با یک قانون عقلی می ضـرورت یـا   «دانند. ایـن ق

، 1382شـود ( ر.ك: طباطبـائی،    خوانده مـی » تالزم یا جبر علّی و معلولی
  ).57ـ55، ص 2، ج1379؛ مصباح، 94- 93، ص 3ج

و معلـولی داراي دو   علّـی قابل تأمل آن است که ضـرورت   ۀنکت
  :وجه است

گردد تحت عنـوان   می وجهی که در مباحث مواد ثالث مطرح. 1
ضـرورت بـالغیر   ة کننـد  که بیان »الشیء ما لم یجب لم یوجد«ة قاعد

بدین معنا کـه وجـود معلـول تـا     ؛ آن است ۀعلت تام ۀمعلول از ناحی
یعنی معلـول  ؛ شود موجود نمی، علت تامه واجب نگردد ۀاحیوقتی از ن

 کنـد و سـپس موجـود    مـی  علت تامـه وجـوب پیـدا    ۀنخست از ناحی
البتـه  ؛ نامنـد  مـی  »ضـرورت سـابق  «حکما این ضرورت را . شود می

و آن هسـت   علـت تامـه   ۀضرورت دیگري نیز براي ممکـن از ناحیـ  
ز وجـود و  یعنی ضرورت و وجوبی که پس ا؛ است »ضرورت الحق«

  .تحقق معلول است
ضـرورت  « وجهی که در مباحث علت و معلول تحـت عنـوان  . 2

گـردد و آن را   مـی  مطـرح  »وجود معلول در ظرف وجود علـت تامـه  
 حکمـا ایـن ضـرورت را   . خواننـد  مـی  »و معلـولی  علّیتالزم  ةقاعد«
  نامند. می» ضرورت بالقیاس«

واجب مع وجـود   وجود کل معلول«گوید:  می باره در اینسینا  ابن 
و هما معاً فی الزمـان او   ،و وجود علته واجب عنه وجود المعلول ،علته

  ).171الف، ص1387سینا،  (ابن» الدهر... 
أن کـل ممکـن    ،اعلـم : «گویـد  می باره ننیز در ای صدرالمتألهین

محفوف بالوجوبین، أحدهما الوجوب السابق و هو کـون علتـه بحیـث    
 ةو الثانی الوجـوب الالحـق و هـو الضـرور     ،یجب لها التأثیر و اإلیجاد

 بشرط المحمول، فإن کل موجود حین وجوده یمتنع أن یصیر معـدوماً 
ص  2ج، 1382ر.ك: صـدرالمتألهین،  ( اجتمـاع النقیضـین   لـة إلستحا

  ).227- 226و 224، ص1ق، ج1428، ؛ همو707
  :هر ممکنی داراي دو ضرورت است ،بنابراین

علـت تامـه    ۀاست که از ناحیـ و آن ضرورتی ؛ ضرورت سابق. 1
شود معلول  موجب میگردد که  می پیش از تحقق معلول به او افاضه

  .محقق گردد ،از حالت تساوي خارج شده
پـس از موجـود   ، ضرورتی است که به معلول؛ ضرورت الحق. 2

ضــرورت بشــرط «بـه آن   ،اصــطالح و درگــردد  مـی  شـدن ملحــق 
وجود ، لفعل موجود استیعنی مادام که ممکن با؛ گویند می» محمول

  .براي آن ضرورت دارد و ممتنع است با عدم جمع شود
 ،»تعلیـ «از مطالب گفته شده به دست آمد که بر اساس قانون 

. هر معلولی نیازمند علت بوده و وجودش متوقف بر وجود علت اسـت 
 »تعلی«و از قانون  ،تحقق معلول بدون علت محال است روي، بدین

گردد  می متفرع »و معلولی علّیضرورت «قانون  قانون دیگري به نام
  :دو ضرورت است ةکنند که بیان
باره دوگونـه ضـرورت بـالغیر قابـل      که در این؛ ضرورت بالغیر. 1

  :تصور است
 ۀکه ضرورت پیش از وجود معلـول از ناحیـ  ؛ ضرورت سابقالف. 

  .علت تامه است
 که ضرورت پس از به وجود آمدن معلـول از ؛ ضرورت الحقب. 

  .علت تامه است ۀناحی
که عبارت است از اینکه بین وجود معلول و ؛ ضرورت بالقیاس. 2

یعنـی وجـود معلـول هنگـام     ؛ اسـت برقرار وجود علت تالزم طرفینی 
وجـود علـت تامـه نیـز      ،از سوي دیگـر  .وجود علت تامه واجب است

 علّـی تالزم « ةقاعد ،به عبارت دیگر. هنگام وجود معلول واجب است
و معلـول در   ۀتالزم ضروري میان علت تامـ  ةدهند نشان، »و معلولی

 ولـی . که وجود هریک با وجود دیگـري ضـروري اسـت   ، وجود است
ضرورت بالغیر معلول  ةکنند بیان »الشیء ما لم یجب لم یوجد«قاعدة 
تعلق معلول به علـت   ۀیعنی فقط به جنب؛ آن است ۀعلت تام ۀاز ناحی

معلول تا زمانی کـه   ؛علت توجه دارد ۀز ناحیو ضرورت یافتن معلول ا
موجـود  ، علت واجب نگردد ۀبه حد ضرورت نرسد و تحقق آن از ناحی

گردد و سپس  می نخست وجود برایش ضروري پس معلول. شود نمی
  شود. می موجود

ـئلۀ     ضـرورت  «در اینجا، یک نکته قابل توجه اسـت و آن اینکـه مس
ورت سـابق علّـی و ضـرورت    ضر«در کتب فلسفی به دو صورت » سابق

در ایـن  » ضرورت الحـق «مطرح گردیده که تفاوت آن با » سابق معلولی
ضـرورت  «است که این ضرورت وصف حال متعلق موصوف است، ولـی  

  ).264وصف حال موصوف است (همان، ص» الحق
گـردد و بـر اسـاس     می(وجودي) به علت بر علّیضرورت سابق 
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مـا   ءالشـی « :بایـد گفـت   ،»ما لـم یجـب لـم یوجـد     ءالشی« ةقاعد
، 6، ج1368، (ر.ك: جـوادي آملـی  » یوجـد  تتحقق علته التامـه لـم   لم
، معلول تحقق پیدا نکنـد  ۀعلت تامزمانی که ) یعنی تا 256- 254ص

  شود. معلول ایجاد نمی
انتساب وجود ماهیت  حیث(ماهوي) از  »ضرورت سابق معلولی«

یت معلول واجـب  یعنی تا علت وجود را براي ماه؛ به وجود علت است
زیرا ماهیـت نسـبتش بـه وجـود و     نماید؛ تواند آن را ایجاد  نمی، نکند

 ،عدم یکسان است و ترجیح یکی از دو طرف متساوي بـدون مـرجح  
 »تـرجیح بالمـرجح  « ةاین مطلب تحـت عنـوان قاعـد    .محال است

و  »تعلیـ «ایـن قاعـده نیـز یکـی از فـروع اصـل       . گردد می مطرح
 ،ممکنی نیاز به مرجحی دارد ةحقق هر پدیدآن است که ت ةکنند بیان

 دلیل بر این مطلب را. ممکن بدون مرجح محال است ةو تحقق پدید
  توان به طور خالصه چنین تقریر کرد: می

گـرایش   ،بنـابراین . عدم  یکسان اسـت  نسبت ممکن به وجود و
. خـودش نیسـت   ۀممکن به یکی از دو طرف وجود یـا عـدم از ناحیـ   

زیرا اگر ممکن ؛ ست ممکن بدون مرجح موجود شودمحال ا ،رو ازاین
با اینکه امکان عدم را دارد موجود شود، سؤال از وجود یافتن آن قطع 

ـته شـود و معلـول     گردد، تا آنکه تمام راه نمی هاي عدم بر روي معلول بس
به حد وجوب و ضرورت برسد. پس براي خروج ممکن از حالت تسـاوي،  

مرجح همان علت تامه است که وجود معلـول  نیاز به مرجحی است و آن 
  ).75- 74ق، ص1424کند (ر. ك: طباطبائی،  را ایجاب می

  »اراده«و  »اختیار«. 2
حلی مناسب بـراي   راه ۀو اختیار و ارائ علّیضرورت  ۀبراي تبیین رابط

هـاي مختـار    با فاعل علّیکه میان ضرورت  ،دفع ناسازگاري ظاهري
و تفـاوت   »اختیـار «و  »اراده«تدا معانی الزم است اب، رسد می به نظر
  در واجب تعالی و انسان روشن شود:آن دو 

  »اختیار«معانی الف. 
  معانی متعددي دارد: »اختیار«

و آن عبارت است از اینکـه فاعـل    ،اختیار در برابر جبر محض. 1
شعور فعل را بر اساس خواست خودش و بدون اینکه مقهور فاعل  ذي

  .جام دهدان ،دیگري واقع شود
و آن عبارت است از اینکه انتخـاب فعـل    ،اختیار در برابر اکراه. 2

براساس گرایش درونی و میل و رضـایت خـود فاعـل باشـد و هـیچ      
  عاملی او را وادار  به انجام فعل نکند.

و آن عبارت است از اینکه انتخاب کار  ،اختیار در برابر اضطرار. 3
  واقع شدن فاعل نباشد. در اثر محدودیت امکانات و در تنگنا

اینکه ، و آن عبارت است از معناي انتخاب و گزینش ه اختیار ب. 4
بر دیگري ترجیح دهد ، یکی را فاعل از میان دو نوع گرایش متضاد

  ).96، ص 2، ج1379(ر.ك: مصباح، 

  »اراده«معانی ب. 
  نیز معانی متعددي دارد: »اراده«

  ؛پسندیدنمعناي دوست داشتن و ه ب »اراده. «1
معناي تصمیم بر انجام کار و قصد کردن که متوقف بر   به» اراده. «2

دربـارة  » اراده«تصور و تصدیق به نوعی فایده براي آن است. این معنـا از  
  رود و فعل غریزي نفس است. موجودات غیرعاقل هم به کار می

معناي تصمیم و عزم بـر انجـام کـار کـه ناشـی از       به » اراده. «3
موجـودات عاقـل   این معنا از اراده اختصاص به . عقالنی باشدترجیح 

گیـرد   دارد و مرادف با فعل تدبیري و در برابر فعل غریـزي قـرار مـی   
  ).95، ص 2، ج1379(ر.ك: مصباح، 

ــاوت . 3 ــار«تف ــالی و   »اراده«و  »اختی ــب تع در واج
  انسان

حقیقت قدرت اسـت کـه    ةبلکه مقوم و سازند ،اختیار از مبادي قدرت
دارد و جـزو صـفات ذاتـی    تعالی وجود  و اتم در ذات حق اعالنحو  به

اوست. به عبارت دیگر، اراده حقیقی و ذاتی فقط از آن خداوند است و 
در اختیـار خـود مجبورنـد و اختیـار خـود را از جانـب       دیگر موجودات 

، 6ج، ق1428. ك: صـدرالمتألهین،  کننـد (ر  مـی  تعـالی دریافـت   حق
فاعـل مختـار کسـی    «گوید:  می باره در این صدرالمتألهین .)265ص

ص ، (همـان » دهد می است که فعل خود را از روي علم و اراده انجام
و  )دوست داشـتن ( »حب«تعالی به معناي  ). اما اراده را در واجب282

همان محبت خداونـد  ، اند که در مقام ذات دانسته )پسندیدن( »رضا«
عبـارت   ،و در مقـام فعـل   ،نسبت به ذات خویش و کماالت آن است

است از: رضاي الهی بـه وقـوع فعـل. امـا اراده در انسـان، کیفیـت و       
 بــه نظــر ).95و90، ص2، ج1379حــالتی نفســانی اســت (مصــباح، 

رسد حق آن است که اراده یک صفت ذاتی اسـت و اطـالق ایـن     می



   ۵۳تالزم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار 
 

یعنـی  ؛ فاعل مختار اسـت  خداوند به این معناست که او ذاتاً برصفت 
تعـالی   پـس اراده حـق  . ت قهر و جبر هیچ قـاهري نیسـت  فعل او تح

اختیـار  ۀ انسان نیز اراده نشـان  بارةدر. چیزي جز مختار بودن او نیست
خواهد این اراده را اعمال کنـد   می اما هنگامی که انسان، ذاتی اوست

 ،خداونـد  خصـوص حال آنکـه در  ، و مقدمات دارد یک سلسلهنیاز به 
یرا واجـب تعـالی در اعمـال اراده بـراي     ز؛ نیاز به این مقدمات نیست

اش  بلکه اراده، ذات خود ندارد ينیاز به هیچ امري ماورا ،وقوع فعلش
أَن یقُـولَ لَـه کُـن     إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئاً«: همان تحقق فعلش است

  ).176- 174ص ،1، ج1384 سبحانی،: (ر.ك )82: یس(» فَیکُونُ
در اینجا، مناسب است توضیحی دربـارة افعـال اختیـاري انسـان     

شود مبتنی بر چنـد   داده شود: هر فعل اختیاري که از انسان صادر می
کنـد،   مقدمه است: ابتدا انسان فعل را و سپس فایدة فعل را تصور می

نمایـد. پـس از آن انسـان در درون خـود،      سپس فایده را تصدیق می
کند و در اثر تأمل و مقایسه و  ی فعل پیدا میشوقی نسبت به اثر نهای

دهد در نفـس او، عـزم و جـزم     سنجشی که نسبت به فعل انجام می
گردد. در مرحلـۀ آخـر، ارادة انجـام فعـل      براي انجام فعل حاصل می

گـردد؛ یعنـی    شود که منجر به صدور فعـل در خـارج مـی    حاصل می
در خـارج   شـود و فعـل   هاي بدن مـی  باعث تحریک عضالت و اندام

پذیرد. اما برخی از اندیشمندان اسالمی معتقدند: عالوه بـر   تحقق می
شود  مراحل گذشته و پس از اراده، مرحلۀ دیگري در نفس حاصل می

» اختیار« و یا » طلب«و آن تهاجم نفس به سوي فعل است و آن را 
طلب کردن «گردد که  نامند، ولی با کمی تأمل و دقت، روشن می می

طلـب  «ندارد. بنـابراین،  » اراده کردن«معنایی غیر از » کردن و اختیار
است که یک کیفیت و حالت نفسانی اسـت.  » اراده«همان » و اختیار

البته باید به این مسئله توجه داشـت کـه مقـدمات افعـال اختیـاري،      
غیراختیاري هستند و الزمۀ اختیـاري بـودن فعـل مسـتلزم اختیـاري      

زیرا مقدمات فعل اختیاري جـزو افعـال   گردد؛  بودن مقدمات فعل نمی
عضالنی نیستند تا پیدایش و عـدم پیـدایش آنهـا وابسـته بـه اراده و      
دیگر مقدمات باشد. عالوه بر آن، فرض اختیاري بودن مقدمات فعـل  

گردد که امري محـال و ممتنـع اسـت.     اختیاري، مستلزم تسلسل می
یابـد   ري میهمچنین هر کس با مراجعه به درون خود و به علم حضو

که نسبت به انتخاب خود فعل، اختیـار و آزادي دارد،  نـه نسـبت بـه     
اختیـاري بـودن   رو، اختیاري بـودن فعـل مسـتلزم     مقدمات آن. ازاین

  ).174- 172، ص3، ج1382مقدمات آن نیست (ر.ك: طباطبائی، 

  »علّی و معلولیضرورت «ة دیدگاه موافقان قاعد
و  علّـی ضـرورت  « ةموافقان قاعدجمهور حکماي اسالمی به عنوان 

 :معتقدنـد » الشیء ما لم یجب لم یوجـد « ةو بر اساس قاعد »معلولی
شامل  ،رو ازاین. ضروري است و استثناپذیر نیست ینظام نظام هستی

گـردد و   ، مـی که جزئی از حوادث این جهان است ،افعال فاعل مختار
. نـدارد  این موضوع هـیچ منافـاتی بـا آزادي و اختیـار فاعـل مختـار      

و  علّیضرورت «اي میان قانون  تنها هیچ نوع مالزمه آنان نه ،رو ازاین
اي  بلکه همچنـین هـیچ مالزمـه   بینند،  نمیو جبر در افعال  »معلولی

. ل نیسـتند یـ و معلـولی و اختیـار فاعـل قا    علّـی میان عدم ضـرورت  
اي در این  هیچ پدیده ،»و معلولی علّیضرورت «طبق اصل  ،بنابراین
هـر   روي، . بـدین شـود  بدون وجوب و ضـرورت موجـود نمـی   جهان 

 ،ضروري خواهد بـود  اش تحقق محقق شود اش معلولی اگر علت تامه
آن تحقق نداشـته   ۀو اگر علت تام ،محال است و چنانچه تحقق نیابد

تحقـق نیـافتنش   ، فقدان شرایط یا وجـود موانـع  سبب خواه به ، باشد
تحقـق یـافتن آن در چنـین     ،بـه عبـارت دیگـر    .ضروري خواهد بود
که در این جهان تحقق  ،پس هر موجود ممکنی. فرضی محال است

و در صـورت عـدم    ،آن حکایـت دارد  ۀاز وجود علت تام ،کند می پیدا
  .علت تامه حکایت دارد فقدانتحقق آن، از 

و ضـرورت   »و معلـولی  علّـی تالزم « ۀفالسفه براي اثبات نظری
  از جمله: اند؛ دهکراقامه  ، دالیلیپیشین علّی

واجب نگـردد و بـر همـان    ، اش اگر ممکن با وجود علت تامه. 1
 ۀعلـت تامـ  ۀ، اش بود باقی بماند، علت تام حالی که قبل از علت تامه

  .بالفعل نخواهد بود
ولـی آن را   ،یک شیء موجود باشـد  ۀبیان استدالل: اگر علت تام

و امکـان هـم    ،هنوز هم در حالت امکان قرار دارد، واجب نکرده باشد
پس هنوز نیازمند به علت دیگري غیـر از  . سبب احتیاج به علت است

بـدین معناسـت کـه علـت     ، ایـن امـر اوالً  . مفروض است ۀعلت تام
تامـه نباشـد کـه خـالف فـرض و      ، مفروض که تامه فرض شده بود

مستلزم این است که هرگز معلول موجـود   ،ثانیاً. مستلزم تناقض است
و اگر فـرض شـود هنـوز     .شود می کالم به علت دومزیرا نقل ؛ نباشد

پـس  اسـت،   معلولش ممکن است و امکان هم سبب احتیاج به علت
 يهنوز به علت دیگر ،بنابراین. هنوز معلول در حالت امکان قرار دارد
معلـول را   علـت وقتی تا  ،بنابراین. نیاز دارد و این نیاز برآوردنی نیست

الف، 1387سینا،  موجود کند (ر.ك: ابنواجب نکند، امکان ندارد آن را 
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ــو، 171- 169ص ، 1388؛ همــــو، 549- 548ب، ص 1387؛ همــ
مجموعـه  و  تلویحـات ، االشراق حکمةدر  شیخ اشراق .)50- 49ص

 نزدیک به همین استدالل را آورده است (ر.ك: سهروردي، ،مصنفات
  ).135، ص3، ج1388؛ همو، 276ص ، 2 ، ج1393
تحقق معلول ، اش واجب نگردد مهاگر ممکن به وجود علت تا. 2

 دیگري نیاز خواهد داشت و این روند ادامـه  ۀاز علت تامه به علت تام
  .یابد و مستلزم تسلسل است می

، علت تامه واجـب نشـود   ۀبیان استدالل: اگر وجود معلول از ناحی
وجـود معلـول را ممتنـع    ، زیرا علت تامـه ؛ وجودش ممکن خواهد بود

وجـود  ، معلول از علـت تامـه ممکـن باشـد     حال اگر تحقق. کند نمی
زیرا علت دیگري باید بیاید تـا  ؛ کند می معلول به علتی دیگر نیاز پیدا

در ایـن  . معلـول را ایجـاد کنـد   ، گـذارد  می با تأثیري که بر علت تامه
 معلول در تحقق خود از علت تامه به علت دیگري نیـاز پیـدا   ،صورت

. گـردد  مـی  مسـتلزم تسلسـل  یابـد و   مـی  کند و این رونـد ادامـه   می
پـس هرگـاه   . پـذیرد  نیاز معلول به علت هرگز پایان نمـی  سان، بدین

اي که وجود معلول بر امر دیگري غیر  گونهه ب ،علت تامه محقق شود
پـس  . گردد می علت واجب ۀاز آن متوقف نباشد تحقق معلول از ناحی

 :ك ر.شـود (  موجود نمی، اگر وجود معلول از ناحیه علت واجب نگردد
  ).709- 708، ص2، ج1382صدرالمتألهین، 

 دلیلی ذکـر  ،نیز براي اثبات این ادعا االسفاردر صدرالمتألهین . 3
کند که به طور خالصه عبارت است از اینکـه نسـبت ممکـن بـا      می

 محال است که بدون مرجحی روي، . بدینوجود و عدم یکسان است
ممکن با اینکـه جـایز   گردد که  می زیرا این سؤال مطرح؛ موجود شود
وجـود معلـول را ضـروري     چرا موجود شد؟ اگر علت تامـه ، بود نباشد

بـاز همـان    ،موجود گردد نگرداند و معلول بدون آنکه وجوب پیدا کند
چـرا موجـود   ، شود که با اینکه جایز بود معـدوم شـود   می سؤال تکرار

هاي عدم بـر روي معلـول    گردد که راه می شد؟ این سؤال وقتی قطع
پـس تـا   . بسته باشد و معلول به حد وجوب و ضرورت رسـیده باشـد  

آورد  وجود نمیه علت تامه وجود معلول را ضروري نکند آن را بوقتی 
  ).226- 224ص، 1ق، ج1428صدرالمتألهین، (ر.ك: 
هرگـز موجـود   ، اگر معلول با وجود علت تامه ضروري نگـردد . 4

ل وجـود پیـدا نخواهـد    معلو، زیرا تا راه عدم بسته نباشد؛ نخواهد شد
 ،بنـابراین  .آیـد  مـی  اجتمـاع نقیضـین الزم   ،در غیر این صـورت . کرد

علت تامه ضروري شده و تمام فـروض   ۀنخست وجود معلول از ناحی

ــرد   ــدم آن ط ــپس ع ــده اســت     گردیــده، س ــول موجــود ش معل
در  عالمــــه طباطبــــائی ).274- 275، ص2، ج1380(ســــبزواري،

  :دهد می استدالل ارائه تقریر دیگري از این الحکمة ةينها
، نبـود  اش واجب نباشد اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه

معلول با وجود علت تامه از نبود زیرا فرض ؛ معلول ممکن خواهد بود
یا علت عـدم معلـول محقـق اسـت و در عـین      : دو حال خارج نیست

 علت وجود معلول هم محقق است کـه ایـن اجتمـاع نقیضـین     ،حال
در نیسـت کـه   علت عدم معلول محقـق   یاو ؟ محال استشود و  می

آید تحقق عدم معلول بدون علت باشـد و ایـن    می الزم ،این صورت
وجود معلول ضرورت ، پس در ظرف وجود علت تامه. نیز محال است
  ).205ص، ق1424، یئکند (ر.ك: طباطبا می و وجوب پیدا

  »و معلولی علّی« ةدیدگاه مخالفان قاعد
ضـرورت علّـی و   «گاه مشهور حکما، دیدگاه مخالفان قاعدة در مقابل دید

کلـی، اصـل    طور اند: یک دسته به قرار دارد. این گروه بر دو دسته» معلولی
ـتۀ دیگـر منکـر اصـل      را انکار می» علیت« کنند (متکلمان اشاعره) و دس
» ضـرورت علّـی و معلـولی   «نیستند، بلکه یا در پذیرش اصـل  » علیت«

د، مانند برخی از متکلمان و اندیشمندان معاصر همچـون  ان دچار تردید شده
پذیرند. دیـدگاه   هاي مختار نمی ، و یا آن را در خصوص فاعلاستاد فیاضی

ـین اسـت.    اهللا خـوئی  آيـت و  محقـق نـائینی  برخی از اصولیان مانند  چن
ـین قـانون   » علیت«طورکلی، این گروه اخیر اصل  به ضـرورت  «و همچن

داننـد و غیرمـادي    ر در طبیعت و امور مادي مـی را منحص» علّی و معلولی
رو  دانند، نه علت. ازاین مانند فواعل مختار را نسبت به افعال خود فاعل می

معتقدند: نسبت معلول به علت ضرورت است، ولی نسبت فعل بـه فاعـل   
؛ 139، ص1ق، ج1419ضرورت نیست، بلکه امکان است (ر.ك: نـائینی،  

  .)402- 400، ص1ق، ج1422خوئی، 
، »علّــیضــرورت و جبــر «از ســوي مخالفــان قــانون  ،رو ازایــن

گرفته شده که به » یوجد یجب لم الشیء ما لم«هایی بر قاعده  اشکال
اند و یا این قـانون را   و معلولی شده علّییا منکر ضرورت  ،موجب آن
هـاي مختـار    اند که این قـانون شـامل فاعـل    و معتقد شده  استثنا زده

و  علّـی ضـرورت  «هـایی کـه بـر قـانون      اشـکال  از جمله. گردد نمی
  مطرح شده از این قرار است: »معلولی
بلکـه  ، تنها ضروري نیست نه »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد. 1

آید کـه   می الزم، واجب شود، زیرا اگر شیء قبل از وجود؛ محال است



   ۵۵تالزم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار 
 

حـال آنکـه    ، ووجوب داشته باشد، قبل از وجودش ۀیک شیء در رتب
علت  ،به عبارت دیگر. ولی موجود نباشد ،زي واجب باشدشود چی نمی

متـأخر از وجـود    ۀپـس وجـوب در رتبـ    .کند می ایجاب، تامه با ایجاد
وجـوب وصـف وجـود اسـت و وصـف همیشـه متـأخر از         ؛ زیرااست

وجوب و ضرورت سابق بر وجـود محـال    ،بنابراینقرار دارد. موصوف 
  ).45و  42، ص1388، است (ر.ك: فیاضی

معلـول   ،سخن که اگر علت تامه موجود بود به طور قطـع  این .2
علـت  نبود  ۀنشان ،کند و در غیر این صورت می وجوب و ضرورت پیدا

تـام و  ، فاعـل مختـار   بـارة ایـن سـخن در   ؛ زیراصحیح نیست، است
تواند با اختیار  می اما، علت مختار با اینکه موجود است .صحیح نیست

کـه علـت تامـه     اي وجـود دارد  نمونـه پس . خود فعل را موجود نکند
مختار) باشد، اما معلول وجوب و ضـرورت پیـدا نکـرده باشـد     (فاعل 

  ).617و616، ص 3، ج1382(ر.ك: طباطبائی، 
نیاز ممکـن بـه    تنها چیزي که وجود معلول خواهان آن است. 3

امـا اینکـه   ؛ مرجح و متوقف بودن وجودش بر وجود علت تامه اسـت 
قابـل اثبـات    ، گر معیت وجودي داشـته باشـند  با یکدی معلول و علت

روي  بـدین  ؟چه اشکالی دارد که معلول با فاصله به وجود آیـد . نیست
امـا الزم  ، وجود علت تامه مستلزم وجود معلول اسـت  :توان گفت می

نیست معلول در همان ظرف وجود علت تامه به وجود آید و دلیلی بر 
رابطه ضـروري میـان    ،براینبنا. نداریم ،اینکه ظرف آن دو یکی باشد

امـا هنـوز   ، پس ممکن است علت تامـه محقـق باشـد   . آن دو نیست
وجود نیامده باشد و پس از مـدتی آن را ایجـاد کنـد (ر.ك:    ه معلول ب

  ).206ق، ص1424طباطبائی، 
مستلزم مجبور بودن خداوند  »و معلولی علّیضرورت «قانون . 4

، »علّـی ضـرورت و جبـر   « ةزیرا بر اساس قاعـد ؛ گردد می در افعالش
 ،بنـابراین است.  فعل با فاعل در ظرف تحقق علت تامه وجوب ۀرابط

 ۀکه علـت تامـ   ،مستلزم آن است که خداوند نیز، وجوب وجود معلول
فاعل غیرمختار و مجبـور باشـد و ایـن بـا     ، در آفرینش ،هستی است

  ).207ق، ص1424طباطبائی، حدوث زمانی عالم منافات دارد (ر.ك: 
و معلـولی بـا اختیـار انسـان در افعـالش       علّیقانون ضرورت . 5

، اگـر علـت فعـل تامـه گـردد      ،زیرا بر اساس این قاعده؛ منافات دارد
تحقـق فعـل   ، تحقق فعل ضروري است و اگر علت فعل تامه نشـود 

گاه حالت تساوي براي فاعل وجـود نـدارد کـه     پس هیچ. ممتنع است
بلکه با وجـود  ، نخواهد ترك کنداگر بخواهد فعل را انجام دهد و اگر 

. ممتنع اسـت ، تحقق فعل، ضروري و با نبود علت، تحقق فعل، علت
معنـایش  ، ضروري باشـد  ۀفاعل مختار با فعلش رابط ۀپس اگر رابط

و در ایـن   ،ناپـذیر باشـد   قطعی و تخلف، آن است که صدور فعل از او
نخواهـد  دیگر جایی براي اختیار انسان و اعمـال اراده بـاقی    ،صورت
 ،امکانی است ۀمیان انسان و فعلش یک رابط ۀحال آنکه رابط، و ماند

، تواند هر یک از فعـل و تـرك را کـه بخواهـد     می یعنی او؛ نه وجوب
نسـبت   ؛ زیـرا بدون آنکه ایجاب و ضرورتی در کار باشد، رجحان دهد

او به فعل و ترك مساوي است و همین معنـاي اختیـار اسـت (ر.ك:    
  ).42، ص2، ج1383، شیروانی؛ 207ق، ص1424طباطبائی، 

  بررسی و تحلیل شبهات  
م وجوب ضرورت سابق و تقد ۀناظر به استحالاین شبهه  شبهۀ اول:

بر وجود است، به این بیان که وجوب، محمول بر وجـود اسـت و در رتبـۀ    
متأخر از موضوعش قرار دارد، و این مطلب از بـدیهیات اسـت کـه حکـم     

بـر موضـوعش و در رتبـۀ متـأخر از آن اسـت.      ایجابی همیشـه مترتـب   
ـته باشـد؛ زیـرا      درنتیجه، محال است که قبل از وجود معلول وجـوب داش

  آید که حکم در ظرف عدم موضوعش، محقق شود. الزم می
گرفتـه از سـوي علـتش     گوییم: وجوب معلول نشأت می در پاسخ

محال است وجود معلول از وجود علـتش جـدا شـود و     چونو ، است
ایـن   ،در ذات علـت  روي، ، بـدین موجود باشد و معلولش نباشـد علت 

امـا معلـولش    ،پس امکان ندارد علت تامه باشـد . ثریت نهفته استؤم
ایـن  ، رو ازاین. علت آن معلول نخواهد بود ،زیرا در این صورت؛ نباشد

کنـد   مـی  وجـود علـت اسـت کـه واجـب      ۀضرورت و وجوب از ناحی
سابق بـر   ۀدر رتب ،بنابراین. ا کندمعلولش همزمان با خودش وجود پید

این علت تامه است که موجد و مؤثر در معلول اسـت و  ، وجود معلول
دهـد و وجـود آمـدن آن را واجـب و      مـی  به معلول ضرورت و وجوب

در  ،بنـابراین  .گرداند و تفکیک میان آن دو محـال اسـت   می ضروري
بـه   ،امـا از روي مسـامحه   ؛وصف علـت تامـه اسـت    وجوب ،حقیقت

. گـردد  مـی  شود و معلـول متصـف بـه وجـوب     می معلول نسبت داده
وجـود علـت اسـت و حکـم آن     ، در اینجا موضوع حکم ،اساس براین

سابق بر وجود  ۀوجوب و ضرورت تأثیر از آن است و این معنا در مرتب
  .الحق وجود علت قرار دارد ۀمعلول و در مرتب

ضـرورت و وجـوب   « ةاست که قاعد مسئلهناظر به این  شبهۀ دوم:
؛ گـردد  می هنگام وجود علت تامه با فاعل مختار نقض »وجود معلول
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، که فاعـل مختـار علـت اسـت بـراي وجـود معلـول        گونه همان زیرا
تواند علت باشد براي عدم معلول و آن در صـورتی اسـت کـه بـا      می

، داریم که علـت باشـد   اي نمونهپس . اختیار خود معلول را ایجاد نکند
  .اثرش تحقق نداشته باشداما فعل و 

حـد   فـی ـ وجود فاعـل مختـار     :گوییم ، میدر پاسخ به این شبهه
بلکه پس از آنکـه فاعـل   ، دهد به فعل ضرورت و وجوب نمیـ نفسه  

 علـت تامـه  ة او، با آمـدن اراد  ،در این صورت، مختار فعل را اراده کرد
 ،بـه عبـارت دیگـر   . گـردد  مـی  گردد و وقوع فعل حتمی و قطعی می
قق پیدا کردن فعل توسط فاعل پس از آن است که تمام مقدمات تح

و یکی از ایـن   گرددبراي وقوع فعل فراهم شود و تمام موانع برطرف 
اوست که جزء اخیر علت تامه براي وقـوع فعـل    ةمقدمات همان اراد

کنـد و بـا    مـی  پس این اراده است که تحقق فعل را ضـروري . است
 عـدم فعـل ضـروري   ، قـوع فعـل اسـت   و ۀکه علت تام ،نیامدن اراده

مختـار نقـض    »بـا فاعـل   علّـی ضـرورت  « ةقاعد ،بنابراین. گردد می
شود. البته این مقدمات در خصوص فاعل مختـاري همچـون انسـان     نمی

آیـد کـه    دسـت مـی   تعالی، از آیات شریفه و روایات بـه   است، اما در واجب
جملـه آیـۀ شـریفه    ارادة او همان ایجاد و احداث فعلش در خارج اسـت؛ از  

)، و روایـت  82(یـس: » أَن یقُولَ لَـه کُـن فَیکُـونُ    إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئاً«
  کند: که سؤال می از امام کاظم بن یحیی صفوان

مـن   االرادةفقال(ع): ؟ من اهللا و من الخلقاالرادة اخبرنی عن 

و اما من اهللا  ؛و ما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل ،الخلق الضمیر

النـه الیـروي و الیهـم و     ؛تعالی فارادته احداثه ال غیر ذلـک 

 فـأرادة .عنه و هی صفات الخلق منفیۀو هذه الصفات  ،الیتفکر

بال لفظ و ال نطق  ،کن فیکون :یقول له .ال غیر ذلک ،اهللا الفعل

 »کما انه ال کیف لـه  ،و ال تفکر وال کیف لذلک همۀبلسان و ال 

  .)110- 109ص ،1، ج1388، (کلینی

ناظر به عدم لزوم وجود معلول در ظـرف وجـود علـت     شبهۀ سوم:
معناست کـه میـان وجـود علـت تامـه و وجـود        بداناین  تامه است.

این امر مستلزم انکار رابطـه و وابسـتگی میـان     .معلولش فاصله شود
میـان علـت و    ۀحـال آنکـه رابطـ   است، و وجود علت و وجود معلول 

را وجود معلول یک وجـود  یز؛ معلول یک رابطه عینی و وجودي است
. رابط و غیرمستقل است و وجودش وابسته بـه وجـود علـتش اسـت    

معـدوم   اش علت تامه ،اگر فرض کنیم در ظرف وجود معلول ،بنابراین
 ،این فرض مستلزم تحقق وجود رابط بدون وجود مستقل است، است

کـه هنـوز    نین فرض وجود علت تامه درحـالی همچ .و این خلف است
ـتقل،     ـتن وجـودي مس معلولش تحقق پیدا نکرده باشد، فرض تحقق داش
که مقوم معلول و مؤثر در معلول خویش است، اما در عین حال معلـول و  
اثر او هنوز محقق نشده؛ یعنی چیزي که تأثیرگذار است محقق باشد، امـا  

خلـف اسـت (ر.ك. طباطبـائی،    اثرش هنوز محقق نشده باشد، ایـن نیـز   
  ).41- 40، ص2، ج1383؛ شیروانی، 206ق، ص1424

و اختیار خداونـد   »علّیضرورت « ةناظر به تنافی قاعد شبهۀ چهارم:
 به این بیان که اگر بپذیریم نسبت معلول به علـت تامـه  ؛ متعال است

خداوند علت تامه بـراي  آنجاکه پس از، نسبت ضرورت و وجوب است
آید او فاعل موجب و مجبور باشد  می الزم، تی استمجموع عالم هس

اما ایـن سـخن از   . و این به معناي سلب اختیار از خداوند متعال است
 ةزیـرا قاعـد  ؛ گردد می عدم درك صحیح از اختیار ذاتی خداوند ناشی

ضرورت وجود معلول هنگـام   ةکه بیان کنند ،»و معلولی علّیتالزم «
زیـرا  ؛ خداوند متعال هیچ منافاتی ندارد با اختیار ،وجود علت تامه است

ذات متعالی او  ياختیار خداوند متعال به این معناست که چیزي ماورا
دلیـل  کنـد.  وجود ندارد تا او را بر انجام کاري و یا ترك کاري مجبور 

را فـرض بگیـریم کـه خداونـد     شـیء  بر این مطلب آن است که اگر 
از دو حال  ءآن شیکند بور متعال را بر انجام فعل و یا ترك فعل مج

. یا معلول او نیسـت . 2 ؛یا معلول خداوند متعال است. 1خارج نیست: 
آید که معلول در وجود علت  می الزم ،فرض بگیریمرا اگر معلول خدا 

یعنـی بـا   ؛ مؤثر واقـع شـود  است، که هستی خود را از او گرفته  ،خود
اینکه معلول وجـودش مترتـب بـر وجـود علـت و متـأخر از علـت و        

و او را مجبـور بـه    گذاردوجودش قائم به وجود علت است در او تأثیر 
وجـوبی کـه معلـول     ،در حقیقـت . و این محال است کند،ایجاد خود 
یعنی وجوبی است کـه  ؛ شود یک وجوب غیري است می بدان متصف

گـاه   پس معلول هـیچ . از خودش داشته باشدنه آنکه  ،علت به او داده
: (ر.كکنـد  تواند در علت خود تأثیر گذارد و او را وادار بـه ایجـاد    نمی

ــائی،  ــیروانی،؛ 208و75ق، ص1424طباطب . )204، ص2ج ،1383 ش
زیـرا در  ؛ نیز محال اسـت  ،که معلول خداوند متعال نباشد ،فرض دوم
الوجود  یا فعل واجب الوجود است و یا خود واجب ءآن شی ،این صورت

 توحیـد ایـن فـرض را باطـل     ۀادل ،و در هر دو صورت ،دیگري است
  ).208ق، ص1424طباطبائی، (ر.ك:  کند می

 فاعـل مختـار حاصـل شـود     ةوجوبی که با اختیار و اراد ،بنابراین
زیـرا بـا خواسـت فاعـل مختـار      ؛ منافاتی با اختیاري بودن فعل ندارد
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جبـر  «ي این گروه در آن است که خطا ،در حقیقت. واجب شده است
 روي، . بـدین اند را به معناي جبر نافی اختیار پنداشته »علّی(ضرورت) 
ل به ضرورت و وجوب صدور معلول از علت یاند که اگر قا گمان کرده

حـال آنکـه   ، و اش سلب اختیار از فاعل مختار است الزمهند، تامه باش
در برابـر اختیـار بـه معنـاي آن      »جبر«زیرا ؛ این گمان درست نیست
و فاعـل   کنـد فاعل را بر انجام فعـل مجبـور    است که عامل بیرونی

فعل را انجام دهد و ایـن معنـا بـا مفـاد     ، تحت قهر آن عامل بیرونی
 ةزیرا مفاد قاعـد ؛ هیچ ارتباطی ندارد »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد

ت، آن اسـت کـه ایـن وجـوب و ضـرور      »و معلـولی  علّیضرورت «
یعنی ضرورتی اسـت کـه   ؛ علت تامه است ۀضرورتی است که از ناحی

ضـرورت   ،بنـابراین . دهـد  می علت تامه (مانند فاعل مختار) به فعلش
هیچ منافاتی با اختیار خداوند متعـال پیـدا   ، صدور معلول از علت تامه

دیم که خداوند متعال هرگز تحـت  کرزیرا پیش از این ثابت ؛ کند نمی
شود و این امر هیچ منافاتی با  هیچ عامل بیرونی واقع نمیتأثیر و قهر 
 کـه واجـب تعـالی بـه فعلـش ضـرورت و وجـوب       نـدارد  این مطلب 

  ).48- 47ص، 2، ج1383، بخشد (ر.ك: شیروانی می
قدیم بـودن عـالم و   « ۀبرخی از متکلمان به منظور گریز از شبه

تعـالی  حـق   ةاند: علت آفـرینش عـالم اراد   گفته »مجبور بودن خداوند
زیـرا اگـر مقصـود    ؛ پایه است این نظریه سست و بی .نه ذات او ،است

همچـون دیگـر    ،در این صورت ،ذاتی خداوند باشد ةاراد، آنان از اراده
هـیچ تفـاوتی میـان     ،بنـابراین . عین ذات اوست ،صفات ذاتی خداوند

و اگـر مقصـود    .علت باشد یا اراده علت باشد نخواهد بـود ، اینکه ذات
اراده از صفات فعـل و امـري    ،در این صورت ،خداوند باشد علیف ةاراد
و ممکن  ماسواپس داخل در  .د بر ذات خداوند و بیرون از آن استیزا

. تعـالی خواهـد بـود    و نیازمند به علت اسـت کـه علـتش ذات واجـب    
یعنی ضـرورت صـدور فعـل از     ،هاي پیشین همان اشکال روي، بدین
 ۀبـه گمـان متکلمـان بـر  نظریـ      کـه  ،تعالی و قدیم بـودن آن  واجب

، یئگـردد (ر.ك: طباطبـا   می فالسفه وارد است بر این نظریه نیز وارد
  .)62- 61ص ،2، ج1383 شیروانی،؛ 212ص، ق1424

بـا   »و معلولی علّیضرورت « ةناظر به ناسازگاري قاعد شبهۀ پنجم:
درك نادرسـت نسـبت بـه     ریشه دراین شبهه نیز . اختیار انسان است

علت ، که یک فاعل مختار است ،زیرا انسان؛ ددار انسان ةاراد اختیار و
تنهـایی موجـب    یعنی وجود فاعل مختار بـه ؛ تامه براي فعلش نیست
فعل انسان داراي عللـی اسـت کـه از     ؛ زیراگردد صدور فعل از او نمی

 فعـل در خـارج محقـق    ،فعل محقـق گشـته   ۀمجموع آنها علت تام
تنهایی فقط یـک جـزء از اجـزاي     انسان خودش به ،بنابراین. گردد می

نـه نسـبت   ، فعل به او نسـبت امکـانی دارد   ،رو ازاین. علت تامه است
حال آنکه مدعاي ما این است که با وجود علـت  ، و ضرورت و وجوب

مسـاوي  ، آن عالوه بـر . گردد می وجود معلول ضروري و واجب، تامه
 ۀتلزم انکـار رابطـ  مسـ ، دانستن نسبت فاعل مختار بـه فعـل و تـرك   

فعـل تحقـق    ۀزیرا باید بپذیریم با آنکه علت تامـ ؛ گردد می» تعلی«
همچنان فعـل نسـبت بـه وجـود و     ، دارد و تأثیر خود را گذاشته است

که  باید بپذیریم که یک فعل درحالی ،دیگر سوياز  .عدم تساوي دارد
خود و بدون عاملی کـه   هخود ب، نسبتش به وجود و عدم یکسان است

جودش را بر عدمش ترجیح بدهد و بدون آنکه شیئی در بـه وجـود   و
ه و فصد«بتواند موجود گردد و این همان معناي ، آمدن آن مؤثر باشد

قلی است (ر.ك: طباطبـائی،  است که بطالن آن از بدیهیات ع »اتفاق
؛ شــــیروانی، 165- 163، ص3، ج1382؛ همــــو، 207ق، ص1424
  ).44- 42، ص2، ج1383

انسان با در نظر  بارةدر »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد ،بنابراین
اختیـار و آزادي انسـان را   ، گرفتن علل و مقدمات افعـال اختیـاري او  

و چنانچه این قاعده را نسـبت بـه افعـال انسـان انکـار       ،کند می تأیید
کـه   زیـرا درصـورتی  ؛ گردد می کنیم موجب سلب اختیار و آزادي از او

علـت  ، کند می را انتخاب و اراده علیخود فانسان بر اساس اختیار آزاد 
بـه   ،گردد و فعل در این مرحلـه  می او کامل و تام ةتحقق فعل با اراد

و این ضـرورتی کـه از    ،شود می تحقق آن واجب ،حد ضرورت رسیده
گیرد هیچ منافاتی بـا اختیـار انسـان     می فاعل سرچشمه ةاختیار و اراد

انتخـاب و  ، دهـد  مـی  وجوبزیرا چیزي که به فعل ضرورت و ؛ ندارد
 ه،پس معناي این ضرورت بر اساس این قاعـد . خود انسان است ةاراد
است که افعال انسان با اختیـار و ارادة او ضـرورت و وجـوب پیـدا     آن 
؛ 207ق، ص 1424گردند (ر.ك: طباطبایی،  کنند و از او صادر می می

  ).165- 163، ص3، ج1382همو، 
مقـدمات  چـون  د و آن اینکـه  شـو  مـی  اي مطرح شبهه ،در اینجا

پس افعـالی کـه از انسـان    ، غیراختیاري هستند افعال اختیاري انسان
هـر چیـزي کـه مقـدمات آن      ؛ زیـرا انـد  گردد غیراختیـاري  می صادر

  .خودش نیز غیر اختیاري است غیراختیاري باشد
زیـرا درسـت اسـت کـه مقـدمات      ؛ این سخن صحیح نیست پاسخ:

اختیـاري بـودن فعـل     ۀاما الزمـ  ،هستندغیراختیاري ، افعال اختیاري



۵۸   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

مقـدمات فعـل    نیسـت؛ زیـرا  مستلزم اختیاري بـودن مقـدمات فعـل    
تا پیدایش و عدم آنها وابسته بـه   افعال عضالنی نیست واختیاري جز

فـرض اختیـاري بـودن     آن،عـالوه بـر   . اراده و دیگر مقدمات باشـد 
و  گردد کـه امـري محـال    می مستلزم تسلسل مقدمات فعل اختیاري

بـا مراجعـه بـه درون خـود و بـا علـم       کس همچنین هر. ممتنع است
یابد که نسبت به گزینش و عدم گـزینش فعـل اختیـار     ، میحضوري

 آن،اضـافه بـر   . کند دارد و هیچ چیزي او را بر انجام فعل مجبور نمی
یکی از قوانین و سنن حـاکم بـر کـل جهـان هسـتی آن اسـت کـه        

متصـل   ،سلسله علل و معلوالتاساس  حوادث و رخدادهاي جهان بر
و  ،انسان خود نیز جزو این سلسله علـل اسـت   ةو مرتبط هستند و اراد

یعنی یکـی از عوامـل مـؤثر در ایـن     نیست؛ از این سلسله علل خارج 
اثر در غیر خود  ،خود ۀانسان است که به نوب ةخود اختیار و اراد، جهان
یـار و آزادي از  لب اختموجـب سـ   ،گذارد و این امر به هیچ عنـوان  می

  ).177- 175، ص3، ج1382، طباطبائیگردد (ر.ك:  انسان نمی

  گیري نتیجه
انکـار آن   ،رو ازایـن  .یک قانون عقلی و ضروري است »تعلی«قانون 

است و تـدقیق و تحلیـل در اصـل     »صدفه و اتفاق«مساوي با قبول 
 گردد که آنها می متفرعبر آن قوانین دیگري ، »و معلولی علّی«قانون 

 »و معلـولی  علّـی تالزم «آنها  قانون  ۀاز جمل ؛اند نیز عقلی و ضروري
که حکایت از ضـرورت وجـود معلـول     است» و معلولی علّیجبر «یا 

الشیء ما لم یجب لم « ةهنگام وجود علت تامه دارد و بر اساس قاعد
موجـود   ،اش ضرورت نیابـد  علت تامه ۀاز ناحیوقتی معلول تا ، »یوجد
و این بدین معناسـت کـه وجـوب معلـول در ذات علـتش       ،شود نمی

وجـوب   ،مقدم است و چون علت بر معلول رتبتاً ؛موجود و نهفته است
انکار ایـن قـانون    ،بر این اساس. کند می معلول بر وجودش تقدم پیدا

بدین معنا خواهد بود که هیچ ضرورتی میان علت و معلول نباشد کـه  
اي بتواند از هر علتی بـه وجـود    دیدهآید هر پ می الزم ،در این صورت

معناي قبول ه و این ب ،اي به وجود آید بیاید و یا از هر علتی هر پدیده
و چنانچـه   .اسـت  »تعلی«صدفه و اتفاق و بازگشتش به انکار اصل 

افعال فواعل مختار منکر شـویم و فقـط آن    خصوصاین قانون را در 
فعـل   ۀش آن است که رابطـ ا الزمه بدانیم،را در ماده و مادیات جاري 

اي بـا فاعـل خـودش     طورکلی قطع شود و فعل هیچ رابطه  با فاعل به
فاعـل   ةاراد، فعـل  ۀآید با وجود علـت تامـ   می الزم ؛ زیرانداشته باشد

و ایـن نیـز دو    ،و واجـب نباشـد  ، مختار براي تحقق فعل ممکن باشد
  تالی فاسد دارد:

ت از علیـ اصـل   آنکـه ، و حال تعلیقبول صدفه و انکار اصل . 1
  ضروري عقل است. اصول بدیهی و

فعـل و   ۀوجود علت تام ؛ زیراانکار اختیار و آزادي فاعل مختار. 2
پس داشـتن اختیـار و اراده و   . عدم آن براي تحقق فعل مساوي است

. این در حالی اسـت  در وقوع فعل نخواهد داشت تفاوتیعدم آن هیچ 
هر کس با علم حضـوري و   یرا؛ زله بالوجدان باطل استئاین مس که

که نسـبت بـه انجـام و تـرك فعـل       یابد ، میبا مراجعه به درون خود
 ،شـود  می اختیار و اراده دارد که هرگاه بخواهد و اراده کند، فعل انجام

بـا   ،بنـابراین . فعل محقق نخواهـد شـد   و هرگاه نخواهد و اراده نکند
و معلـولی)   لّـی عتأمل و تحلیل در این اصل و قانون عقلی (ضرورت 

آید که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی و هـیچ   می دسته ب
، و با وجـود علـت تامـه    ،اش ندارد اي امکان تخلف از علت تامه پدیده

و ایـن قـانون عقلـی     ،گـردد  می تحقق و وقوع معلول حتمی و قطعی
و پـذیرش آن هرگـز    ،فواعـل مختـار   بـارة حتی در، استثنابردار نیست

فواعـل مختـار    بـارة بلکه اگـر ایـن قـانون را در   ، نیست مستلزم جبر
تخلـف فعـل از    ؛ زیـرا رود می الؤنپذیریم آزادي و اختیار فاعل زیر س

فاعل مختار بـراي وقـوع فعـل     ةت ارادعلیآید و این با  می اراده الزم
  .کند می منافات پیدا
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، تحقیـق حسـن   الشـفاء األلهیـات مـن کتـاب    الـف،  1387بن عبـداهللا،   سینا، حسین ابن

  وستان کتاب.بزاده آملی، قم،  حسن

تقی محمـد  ، مقدمـه و تصـحیح  من الغرق فی البحر الضـالالت  النجاةب،  1387ـــــ ، 

  .دانشگاه تهران، تهران، پژوه دانش

الدین دري و محمدمهـدي   ضیاء، محمود شهابی ۀترجم، مجموعه رسائل، 1388ـــــ ، 

  آیت اشراق.، قم، دمحمود طاهريتوضیحات سیو  تصحیح، فوالوند

، بخش یکم از جلد ششم، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، 1368، عبداهللا، جوادي آملی

  .الزهراءتهران، 

محمداسـحاق فیـاض،    تقریـر ، محاضرات فی اصول الفقه، ق1422، سیدابوالقاسم، خوئی

  سسۀ احیاء آثار االمام الخوئی.، مؤقم

  .، قم، مؤسسۀ امام صادقو العقل السنۀااللهیات علی هدي الکتاب و ، 1384سبحانی، جعفر، 

، زاده آملـی  ق حسـن حسـن  علیتصحیح و ت، شرح المنظومه، 1380مالهادي ،، سبزواري

  دفتر تبلیغات اسالمی.قم، 

تصـحیح و تحشـیه و   ، مجموعه مصنفات شـیخ اشـراق  ، 1388الدین،  سهروردي، شهاب

پژوهشگاه ، تهران، تحلیل فرانسوي هانري کربنمقدمه و ر، مقدمه سیدحسین نص

  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، تهـران ، تقـدیم تحقیـق و تصـحیح محمـد ملکـی      ،الحکمۀ االشـراقیۀ، 1393ـــــ ، 

  دانشگاه ادیان و مذاهب.

  ، قم، بوستان کتاب.الحکمۀ نهایۀترجمه و شرح ، 1383، علی، شیروانی

تحقیـق و  ، تصـحیح  ،تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شـفا شرح و ، 1382صدرالمتألهین، 

تهـران، بنیـاد حکمـت    اي،  محمد خامنـه سـید اشـراف  ، به مقدمه نجفقلی حبیبی

  اسالمی صدرا.

  طلیعه نور.، قم، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀق، 1428ـــــ ، 

غالمرضا  قعلیصحیح و تت، الحکمه نهایۀ، 1382طباطبائی، سیدمحمدحسین طباطبائی، 

  .آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، مؤسسۀ فیاضی

ــ ،  ــ   ، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهري، تهران، صدرا.اصول فلسفه و روش رئالیسم، 1382ـ
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