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جبر و اختيار از ديدگاه عالمه طباطبائی


عبداله نصری
چکيده

بح جبر و اختيار یکي از مسائل مهم و معضالت فلسفي است .در طول تاریخ،
فيلسوفان شرق و غرب در باب آن به تثمالت بسيار پرداختند .فيلسوفاناسالمي در
البالی مباح مربوط به کيفيات نفساني ،اصل عليت و صفات الهي به بح دربارة این
مسثله پرداختند .عالمه طباطبائي ،هم در آثار فلسفي خود و هم در تفسير الميزان ابعاد
مختلف جبر و اختيار را مورد بررسي و توجه قرار داده است .عالمه با فطری دانستن
مسثلة اختيار در ابتداء نظر مادهگروان در باب جبر در افعال آدمي را نقد کرده ،سپس با
طرح فرفهای مختلف افعال انسان ،اراده و اختيار آدمي را مورد بررسي قرار داده است.
عالمه بر اساس روش فلسفي خود با تحليل مفاهيم سهگانة اراده ،اختيار و ضرورت،
روابط آنها را با یکدیگر با کاوشهای فلسفي خود تجزیهوتحليل کرده است .بح از
ارادة الهي و رابطة آن با اختيار ،از دیگر مباحثي است که مورد توجه و بررسي عالمه
قرار گرفته است .وی در البالی بح های خود هم به نقد نظریات متکلمان اشعری و
معتزلي پرداخته و هم آراء برخي از اصوليين در باب اولویت (در تحليل اختيار) را نقادی
کرده است.
واژگانکليدی :اراده ،جبر ،اختيار ،ضرورت ،اولویت ،غایت فعل ،علم الهي

 .استاد فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبائي؛ nasri@atu.ac.ir

]931
9313
931؛ تاريخ تأييد3/32/39 :
9312
[تاريخ دريافت2/93/24 :

عبداله نصری

72

)(Abdollah Nasri

مقدمه
از نظر عالمهطباطبائي ،انسان موجودی است مختار و اختيار خود را نيز بهطور فطری ادراک مـيکنـد.
اگر انسان خود را مختار نميدانست ،هيچگاه با فکر و اندیشه اقدام به انجام فعلي و یا ترک آن نميکـرد.
این هم که انسان در جامعه به امرونهي و پاداش وکيفر افـراد مـيپـردازد ،نشـانه اختيـار انسـانهاسـت.
بهعالوه امر تربيت نيز فرع بر پذیرش اختيار است (طباطبائي ،بـيتـا  ،bج ،3صـص  .)186-130از نظـر
عالمه در مورد افعال انسان چند فرف را ميتوان مطرح کرد:
الف) جبر؛ بدین معنا که افعال انسان تحتتـثثير عوامـل خـارج از انسـان بـوده و ارادة وی هيچگونـه
تثثيری در افعال او ندارد؛
ب) تفويض؛ اینکه افعال انسان تحتتثثير اراده وی بوده و هيچگونه استنادی به فاعل و علت دیگری
نداشته باشد؛
ج) امربيناالمرين؛ یعني افعال انسان هم استناد به اراده وی داشته باشد و استناد به علت دیگری که
فوق انسان است (همان ،صص .)186-168
عالمه مادهگروان را پيرو جبر ميداند ،زیرا آنها با اثبات جبر یا ضرورت در همة پدیدههای عالم ،انسان
را موجودی غيرمختار تلقي کردند .از نظر آنها قول به ثبوت اختيار مستلزم انکار حاکميت اصل عليـت بـر
اعمال انسان هاست .به باور عالمه آنها نسبت امکان را در انسان نفي کردند و در نتيجه به تنـاقضگـویي
دچار شدند.
تعريف اراده
از دیدگاه عالمه حقيقت اراده عبارت است از رابطة ميان فاعل مرید و افعال مباشر وی .این رابطه کـه
ميان نفس انسان و فعل او برقرار است یک رابطه حقيقي است (طباطبـائي ،الـف ،ج ،1ص  )66در ميـان
همة صفات انساني تنها صفتي که قابل انطباق بر اراده است« ،صفت قصد» است و قصد هم که واسـطة
ميان علم و تحقق فعل است ،عبارت است از ميل نفساني فاعل بهسوی فعل .اینکه آیا اراده همان شـوق
مؤکد یا متمایز از آن است ،مورد اختالف حکماست" .حاجي سبزواری" گـاه اراده را همـان شـوق مؤکـد
ميداند.
عقيـب داع درکنـا المـالیمـا

شـوق مـؤکـدا اراده سمــا
(انصاری شيرازی ،1301 ،ج  ،8ص )823

اما از نظر عالمهطباطبائي اراده غير از شوق مؤکد است ،زیرا شوق هم به اعيان تعلق ميگيرد و هم به
افعال اختياری انسان ،در حاليکه اراده فقط تعلق به افعال اختياری انسان پيـدا مـيکنـد (مالصـدرا ،ج، 6
حاشيه ،ص " )318مالصدرا" در برخي از آثار خود اراده را همان علم دانسته است ،اما عالمه معتقد است
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که مفهوم اراده غير از مفهوم علم است و بهروشني در خود احساس ميکنيم که اراده واسطة ميان علم به
فعل و تحقق آن است نه خود علم .در واقع این سخن عالمه همان نظر "ابن سينا" است ،زیـرا وی نيـز
ميان اراده و شوق تمایز قائل است .از نظر ابن سينا گاهي انسان نسبت به چيزی شوق پيدا ميکنـد .امـا
اراده برای تحریک عضالت جهت تحقق فعل صورت نميگيرد (ابن سينا ،1868 ،ج  ،8ص  .)168از نظر
عالمه ارادة انسان به فعل اختياری دیگران تعلق نميگيرد ،زیرا رابطه حقيقي و منطقي ميان نفس انسان
و فعل دیگران وجود ندارد .اراده به امر و بع تعلق ميگيرد و اگر بنا شود بـه فعـل دیگـری نسـبت داده
شود بهصورت مجاز است (طباطبائي ،الف ،ج  ،1ص  .)62از همينجاست کـه وی ميـان ارادة تکـویني و
ارادة تشریعي تمایزی قائل نيست و در هر دو حالت اراده نه به دیگری بلکـه بـه فعـل مریـد تعلـق پيـدا
مي کند .هرگاه متعلق اراده یک واقعيت خارجي و تکویني باشد به آن اراده تکویني گفتـه مـيشـد و اگـر
متعلق آن امر و نهي به دیگری باشد ،آن را اراده تشریعي ميگویند .در واقع در اینجا نيز اراده به خود فعل
مرید تعلق پيدا مي کند که همان اقدام به امرونهي است ،نه بر فعل دیگری .به بيان دیگـر ارادة تشـریعي
همان ارادة تکویني فاعل است که به فعل خودش تعلق گرفته ،اما به این صورت که از دیگری چيـزی را
طلب ميکند .در واقع از دیگری مي خواهد که به خواسـته او عمـل کنـد .از نظـر عالمـه ارادة تشـریعي
بهصورت مجاز و مسامحه از ارادة تکویني انتزاع ميشود.
تعريف اختيار
فالسفة اسالمي در تعریف اختيار چنين گفتهاند« :کون الفاعل بحي ان یشاء یفعل و ان لـم یشـث لـم
یفعل»؛ یعني اختيار عبارت از آن است که اگر فاعل اراده کند که فعلي را انجام دهـد بتوانـد آن را انجـام
دهد و اگر اراده نکند آن را انجام ندهد (مالصدرا ،1021 ،ج  ،6ص  .)362عالمهطباطبائي هم در تعریـف
اختيار ميگوید« :المالک في اختياریه الفعل تساوی نسبه االنسان الي الفعل و الترک» (طباطبائي،1368 ،
ص  .)188از نظر وی فعل اختياری فعلي است که ترجيح یکي از دو طرف آن در اختيار فاعل باشد ،یعني
فاعل هم قادر بر انجام فعل باشد و هم قادر بر ترک آن و برای ترجيح فعل ،فاعل تثثيری از غير نپذیرد و
اگر عاملي غير از خود فاعل موجـب انجـام فعـل و یـا خـود داری از آن شـود فعـل جبـری خواهـد بـود
(طباطبائي ،الف ،ص .)06-01
عالمهطباطبائي در تحليل تعریف مالصدرا از اختيار ميگوید که الزمة اختيار برخورداری فاعل از علم و
داشتن غایت است ،انسان فاعل علمي است که داعي زائد بر ذات دارد و فعلي را انجام مـيدهـد کـه بـه
مصلحت آن علم دارد (مالصدرا ،1021 ،ج  ،6ص .)362به نظر عالمه حقيقت اختيار این است که فاعـل
علمي به گونه ای باشد که فاعليت وی تام و مستقل در تثثير باشد و جبر خالف آن .یعني یـا فاعـل غيـر
علمي است یا فاعل با وجود علم به فعل ،غيرمسـتقل در تـثثير اسـت (مالصـدرا1323 ،ق ،ج ،3ص.)13
مالصدرا معتقد است که انسان مضطر در اختيار خود است .بهزعم عالمه مراد از اینکه انسـان مضـطر در
اختيارش است ،این است که انسان بدون اختيار خود مختار است .به بيان دیگـر انسـان برحسـب طبـع و
فطرت خود ،مختار آفریده شده است .یعني در مواجهه با هر کاری ميتواند طرف فعل را انتخاب کنـد یـا
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طرف ترک را .از صفت اختيار انسان عالمه ،تعبير به «آزادی تکویني» ميکند:
«آدمي در دارا بودن و و اتصاف به اصل اختيار ناچار است ،ولي در کارهایي که منسـوب
به اوست و به اختيار از او صادر ميشود ،مختار است یعنـي بـر حسـب فطـرت خـویش
نسبت به فعل و ترک ،مطلق العنان است و مقيد و پایبند (مغلول) هيچ یک از دو طـرف
نيست و این است مراد از آزادی تکویني انسان» (طباطبائي ،1380 ،ج  ،86ص )866
مراد از این مطلب هم که گفته ميشود انسان در افعالش مجبور است ،این است که انسان فاعل مختار
مستقل نيست و در افعالش داعـي زائـد بـر ذات دارد و ایـن غيـر از جبـر اسـت (مالصـدرا ،1021 ،ج،6
ص .)366تمایز فعل اختياری از فعل اجباری را عالمه ناشي از اراده ميداند .چنانکه ،فاعل مجبور (فاعـل
بالجبر) را فاعلي مي داند که نسبت به فعل خود علم دارد ،اما فعل به اراده او نيست .مانند اینکه انسـان را
به انجام کاری که به آن علم و آگاهي دارد مجبور سازند (طباطبائي ،1368 ،ص  .)168از نظر عالمه فعل
اختياری و فعل جبری از حي وجود خارجي دو نوع نيستند تا فاعل بالجبر غير از فاعل بالقصد باشد؛ بلکه
فقط در فعل جبری نقش اجبارکننده این است که فعل را یکطرفه ميسازد؛ یعني فاعل را با فعلي مواجـه
ميسازد که جز انجام آن راه دیگری ندارد (همان ،ص .)168
مبادی افعال اختياری
فالسفة اسالمي برای تحقق فعل اختياری مراحلي را ذکر کردهاند .مالصـدرا ایـن مراحـل را بـه ایـن
صورت مطرح ميکند:
 .1ادراک فعل؛
 .8تصدیق به مالیمت یا منافرت فعل با نفس؛
 .3شوق؛
 .8اجماع یا اراده؛
 .8قوة محرکه؛
 .6تحقق فعل در خارج (مالصدرا ،ج  ،8ص )118
عالمهطباطبائي این مراحل را به صورت مبادی چهارگانه زیر تحليل ميکند:
قو عامله؛ که مبدأ نزدیک و مباشر با حرکاتي است که موجب صدور افعال ميشود .قوة عامله که در
عضالت قرار دارد اعضای انسان را برای انجام فعل به حرکت در ميآورد؛
شوق؛ که قبل از قوة عامله است؛
صورت علمی؛ که از طرق مختلف حاصل ميشود و فاعل را بهسوی غایتي که دارد سوق ميدهد.
اراده؛ که محرک قوة عامله است (طباطبائي ،1366 ،ص . )126-6
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«فمبوواد الفعوول فینووا هووی العلوومل و الشوووق و ا ادة و ال وووة العاملو املحرکو »
(طباطبائی ،1368 ،ص.)188
در بح از مبادی فعل اختياری ،عالمـه بـر «نقـش علـم» تثکيـد بسـياری دارد؛ زیـرا آن را واسـطة
اصلي ميان فاعل با فعل مي داند .البتـه ایـن علـم هميشـه حصـولي نيسـت کـه نيـاز بـه تامـل و تفکـر
داشته باشد؛ بلکه ممکن است حضوری و یا ناشي از ملکات نفساني انسان باشد که در این صـورت فعـل
بيدرنگ از فاعل صادر مي شود ،اما اگر کمال بودن فعل برای فاعل مورد تردید باشد و تصـدیق آن نيـاز
به تفکر و تثمل داشته باشد ،فاعل به بررسي آن فعل مردد ميپـردازد کـه آیـا کمـالي را بـرای او ایجـاد
ميکند یا نه و چنانچه کمالبودن آن مورد تصدیق قرار گرفت آن را انجام خواهد داد (همـان ،ص .)168
گاهي هم صورت علمي تخيلي است ،نه فکری تا فاعل دربـارة آن بـه اندیشـه و تثمـل بپـردازد .غایـت
نيز به صور مختلف در تحقق فعل اختياری نقش ایفا ميکند ،غایت را برای برخي از مبادی فعل ميتوان
مطرح کرد.
الف) قوة عامله که یک مبدأ طبيعي است ،چون آگاهي به فعل خود نـدارد ،بنـابراین غایـتداشـتن آن
مانند سایر فاعلهای طبيعي عبارت است از آن چه حرکت با آن پایان ميپذیرد.
ب) غایت مبدأ شوقي و صورت علمي هم گاهي همان غایت قوة عامله اسـت؛ یعنـي «آنچـه حرکـت
بهوسيلة آن پایان ميیابد» در این سه صورت غایت مبادی سهگانه فوق یکي خواهد بود .البته گاهي هـم
غایت این دو مبادی با غایت قوه عامله مغایر است (همان ،ص .)126
وقتي که غایت مبادی سه گانه یکي باشد ممکن است فعل گزاف باشد .فعل گزاف فعلي است که مبدأ
سه گانة آن فکری نيست؛ بلکه تخيلي است .یعني فقط تخيل موجب برانگيختهشدن ميل و شـوق بـرای
حرکت ميشود .اگر مبدأ علمي فعل خلقوخوی فاعل باشد که شوق به انجام کار را در فاعل برانگيزد بـه
آن کار عادت گفته ميشود مانند بازی با ریش (همان ،ص .)126
مبدأ علمي در افعال عب هم یک صورت خيالي و بدون فکر و اندیشه است .فقدان غایت فکـری بـه
معنای نفي غایت در افعال عب نيست .ابن سينا معتقد است که در افعال عب مبدأ فکری وجود دارد ،اما
ظني است و به نحو اجمال در ذهن فاعل حضور دارد یعني مبدأ فکری در افعال عب یک تصدیقپنداری
است و خير بودن فعل ،حقيقي نيست؛ بلکه پنداری و ظني است (تعليقه مالصدرا بـر شـفاء)( .ابـنسـينا ،
 ،1328ج  ،8ص .)1181
اختيار و نفی اولويت
از نظر فالسفه طبق قاعدة «الشيء ما لم یجب لم یوجد» هر پدیدهای هنگامي تحقق پيدا ميکند کـه
به سر حد ضرورت برسد .این قاعده هم در مورد فاعل غيرمختار و هم فاعل مختار صادق اسـت .از نظـر
متکلمان و برخي اصوليين این قاعده در مورد افعال اختياری انسان صادق نيست .ایراد آنها بر فالسفه این
است که بعد از پيدایش علت تامه بر فاعل مختار یک راه بيشتر ندارد .از اینرو اختيار معنا پيدا نميکند از
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همين جاست که آنها معتقدند که قبل از تحقق فعل یا معلول رجحاني برای آن پيدا ميشود .یعنـي فعـل
اولویت پيدا ميکند.
"نائيني" از جمل اصولييني است که در پذیرش افعال اختياری انسـان بـه نفـي ضـرورت مـيپـردازد،
وی وجوب را در مورد افعال غيراختياری ميپـذیرد ،نـه افعـال اختيـاری (نـائيني ،1836 ،ج  ،1ص )06از
نظر وی در افعال اختياری ترجيح بالمرجح جائز است .از دیدگاه نائيني برای فاعل مختار مرجح ضـرورت
ندارد .به عنوان مثال شخصي که بـرای فـرار از یـک حيـوان درنـده بـا دو راه یکسـان روبروسـت ،یـک
راه را بدون هيچگونه مرجحي انتخاب مي کند .مرجحـي بـرای انتخـاب فعـل یـا تـرک آن وجـود نـدارد
(همان ،ص " .)1306آیتاهلل خویي" هم به پيروی از استادش نائيني به نفـي قاعـدة ضـرورت پرداختـه
و صــدور فعــل اختيــاری از فاعــل را بــدون مــرجح مــيپــذیرد (اســحاق فيــاف ،1836 ،ج ، 1ص .)88
خالصــه آن کــه از نظــر نــائيني و طرفــداران وی اراده از پدیــدههــای امکــاني کــه نســبت بــه وجــود و
عدم حالت تساوی دارد و برای خروج از این حالت تساوی نياز به ضرورت نيسـت؛ بلکـه اولویـت کفایـت
ميکند.
عالمهطباطبائي در برخي از آثار خود به نقد نظریة فوق پرداخته است .از نظر وی ترجيح بدون رجحان
محال است .اگر گفته شود که ارادة فاعل ،مرجح انتخاب اسـت وی در پاسـخ مـيگویـد کـه هيچگونـه
انتخابي برای فاعل مختا ر بدون مرجح امکانپذیر نيست .اراده به یکطرف بدون عامل مرجح محال اسـت.
اراده از صفات انساني است که بدون اضافه به متعلق خود تحقق پيدا نميکند .متعلق آن هم علم سـابق
بر اراده است که آن را مرجح مي سازد .بنابراین تا زماني که علم قبل از اراده ،متعلق اراده را مرجح نسازد،
اراده تحقق نخواهد یافت تا چه رسد به آن که فعل بهوسيلة آن رجحان پيدا کند (طباطبـائي ،1368 ،ص
 .) 168از نظر عالمه رجحان فعل و یا ترک آن ممکن است از اجبار و اکراه عاملي غير از خود فاعل باشد،
برای مثال اگر کسي در کنار دیواری نشسته باشد که در حال فروریختن است ،به محض آگاهي از آن به
خاطر حفظ جان خود از آن دور مي شود و یا اگر کسي برای استراحت در سـایة دیـواری نشسـته باشـد و
کسي او را تهدید کند که اگر از آنجا بلند نشود ،دیوار را بر سر او خراب خواهد کرد ،وی برای جلـوگيری
از آسيب به خود آنجا را ترک ميکند (همان ،ص  .)168از نظر عالمه اولویت نميتواند شيء را از مرحلـه
امکان خارج سازد ،برای خروج ماهيت از حد استواء باید پدیده به سر حد ضرورت برسد (بدایه ،مرحلـة ،3
فصل  )8در تحقق فعل اختياری انسان نيز اولویت نمي تواند آن را از مرحله امکان خارج سازد (طباطبائي،
 ،1368ص .)161
اختيار و ضرورت
عالمهطباطبائي اختيار انسان را با پذیرش اصل عليت و قاعده ضرورت در تعـارف نمـيدانـد چنانکـه
ميگوید:
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املالک فی اابیا ه الفعل ب او ن ب ا ن ا الی الفعل و الرتک و ا کا بالنظر
الی و هو البام الفاعلی رضو الفعل (طباطبائی ،1368 ،ص .)188
از نظر عالمه اگر نسبت ميان معلول با علت تامه آن سنجيده شود «نه ميان معلول و اجزای علت آن و
نه ميان معلول و خارج از علت» نسبت «ضرورت بالقياس» خواهد بود و اگر معلولي را بـه غيـر از علـت
تامهاش نسبت دهيم «امکان بالقياس» خواهد بود (طباطبائي ،ج  ،3ص  .)136برای مثال اگر نسـبت آب
را به ترکيب اکسيژن و هيدروژن و بقيه شرایط زماني و مکاني تحقـق آن بسـنجيم ،وجـود آب ضـرورت
بالقياس خواهد بود .اما اگر آب را نسبت به اکسيژن بسنجيم ،امکان ناميده خواهد شد .اگر خوردن را کـه
یکي از افعال ماست به علت تامه آن که عبارت است از علم ،اراده ،سالمتي اعضای بدن و سایر شـرایط،
تحقق وی ضروری خواهد بود .اما اگر آن را به پارهای از اجزای علت بسنجيم بـهعنـوان مثـال تنهـا بـه
انسان یا انسان و علم تنها ،نسبت بدهيم دیگر نسبت ضرورت را نحواهد داشت؛ بلکه ممکن خواهـد بـود
یعني مي شود از فاعل صادر شود و ميشود صادر نشود و این همان اختياری است که انسان فطرتا بـرای
خود اثبات مي کند و خودش را مختار یعني آزاد در فعل و ترک و افعال خود را برای خود اختياری ميداند
(همان ،ص .)130
عالمه اختيار را ميان معلول و علت غيرتامه ميداند و جبر را نسبت ميان معلول و علـت تامـه (همـان،
ص  .)183از نظر وی نسبت بين فعل و و فاعل و ترک ،نسبت امکان است (مالصـدرا ،1021 ،ج  ،6ص
 .) 366امکان هم به معنای تساوی نسبت است .فعل اختياری نسبت به انسان مساویالطرفين است یعني
ممکن است که از انسان؛ صادر شود و ممکن است که صادر نشود .البته برای آنکه فعل در خارج تحقـق
پيدا کند باید به سرحد ضرورت برسد .اگر فعل در حد استواء باشد و از جانـب فاعـل ضـروری نباشـد بـه
معنای نفي فاعليت و اتفاقي بودن فعل است (همان ،ص  .)362از نظر عالمه نسبت ميان فعل انسان بـا
علت تامه اش ضرورت است ،اما نسبت به علت تامهاش امکان است .علت تامة فعل هم فقط اراده انسان
نيست؛ بلکه سالمت اعضای بدن ،نبود موانع و وجود همه شرایط الزم از اجزای علت تامه است .نسـبتي
که هریک از اجزای علت با عمل دارند نسبت امکان است؛ مانند نسبت اراده بـا فعـل .تسـاوی دو طـرف
انجام فعل و ترک آن ،نشانگر آن است که هر چند فعل با علت تامهاش ضروری ميشود ،در عـينحـال
برای انسان اختياری است و حتي قضاوقدر الهي نيز اختيار را از انسان سلب نميکنـد (عالمـهطباطبـائي،
 ،1380ج ، 81صص  .)36-6از نظر عالمه ،انسان بهعنوان فاعل مختار به تنهایي علت تامه افعـال خـود
نيست ،انسان ،علت ناقصه فعل است و علل ناقصه دیگری باید همراه وی باشد تا فعل تحقق پيـدا کنـد.
مانند سالمتي اعضای انسان که تحت تثثير قوة عامله انسان قرار دارند .قوة عاملـه نيـز فرمـانبردار نفـس
است .انگيزه الزم برای انجام فعل و اراده نيز از علل ناقصه تحقق فعـل هسـتند (طباطبـائي ،1368 ،ص
 .)166نفس انسان نيز جزیي از علل تامه فعل است؛ یعني نفس انسان نيز بهتنهایي از علل ناقصه صـدور
فعل است و نسبت فعل در حد امکان است ،نه وجوب.
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برخي اراده را علت فاعلي فعل بهشمار آوردهاند ،اما عالمه آن را درست نميداند ،زیرا اراده و حتي شوق
از لوازم علم هستند .علم متمم فاعليت فاعل است .انسان فاعل بالقصد است ،یعني فاعلي است که نسبت
به فعل خود علم و اراده دارد و علم او قبل از فعل ،ناشي از انگيزه و هدفي خارج از ذات وی ميباشد .اما
فاعليت نفس بالتجلي است چه نفس مجرد انسان در عين بساطت مبدأ همه کماالت ثانویه خود اسـت و
چون نسبت به آن جنبة علمي دارد ،بنابراین در ذات خود واجد همة کماالت است و علم وی به ذات خود
درواقع علم به همة کماالت خود است (همان.)163 ،
اراد الهی و اختيار انسان
با توجه به حاکميت ارادة الهي در سراسر جهان هستي ،این پرسش برای همة متفکران مطرح بوده که
با پذیرش آن چگونه ميتوان اختيار انسان را پذیرفتط جمع ميان دو قدرت خدا و انسان با ایـن دشـواری
روبروست که اگر هر یک را نفي کنيم یا ا ز سر جبر در ميآوریم و یـا از تفـویض .اگـر بگـویيم خداونـد
نقشي در افعال انسان ندارد ،به تفویض قائل شدهایم و اگر ارادة خدا را حاکم بـدانيم اختيـار انسـان معنـا
نخواهد داشت و انسان مجبور خواهد شد.
اشاعره معتقدند که همه چيز فعل خداوند است و هيچ موجودی جز او تثثيری در عالم ندارد .اعتقاد آنها
به قضاوقدر الهي نيز موجب شد تا حسن وقبح واقعي را انکار کنند و حتي تکليف بما الیطـاق خداونـد بـر
بندگان را بدون اشکال بدانند (طباطبائي1366 ،ق ،ج ،1ص  .)188اشاعره تقارن ميان فعل و ارادة انسان
را کسب مي نامند .از نظر آنها خداوند خالق است و انسان کاسب آن و آنچه را هم که ما علـت مـيدانـيم
فقط یک عادت است .عادت خداوند به این تعلق گرفته که برخي از اشياء متقارن با اشـيای دیگـر ایجـاد
شوند .اشاعره نهتنها رابطة عليت ميان اشياء را نفي ميکنند؛ بلکه افعال انسان را نيز جبری مـيداننـد .از
نظر آنها فاعليت حق تعالي و تعلق اراده او به هر فعلي که تعلق پيدا کند آن را قطعي و ضروری ميسـازد.
با این بيان دیگر معنا ندارد که انسان در فعلي که وقوع آن حتمي است اختيـاری داشـته باشـد .برخـي از
اشاعره برای اثبات جبریبودن افعال انسان علم الهي را مطرح ميکنند .علم الهي به افعال انسان ها آنهـا
را قطعي و ضروری مي سازد؛ زیرا اگر آن فعل تحقق نيابد علم خداوند جهل خواهد شد .اشاعره گاه بـرای
اثبات جبری بودن افعال انسان به قضای علمي خداوند تمسک مـيجوینـد کـه متعلـق خـود را ضـروری
ميسازد" .فخر رازی" در ذیل آیه  168سوره هود تصور کرده که قضـای الهـي موجـب جبـر در اعمـال
انسان مي شود (یوم یات التکلم اال باذنه فمنهم شقي او سعيد) ،زیرا از آنجاکه قضاوقدر الهي تخلفناپذیر
است ،پس نسبت انجام فعل و با ترک آن به فاعل مساوی نيست .فاعل هيچگونه تثثيری در عمل نـدارد
و عمل هم هيچگونه تثثيری در سعادت و شقاوت او ندارد (طباطبـائي ،1380 ،ج ،81صـص  36-6و -3
 .) 68از نظر اشاعره اراده ضرورت بخش به فعل نيست؛ بلکه فقط به فعل اولویـت مـيدهـد (طباطبـائي،
 ،1368ص  .)368حکما برای حل این معضل راهحلهایي ارائه دادهاند .ازجمله آن که از دو فاعل سـخن
گفتهاند :فاعل بعيد و فاعل قريب .خداوند فاعل بعيد است و انسان فاعل قریب.
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از نظر عالمهطباطبائي از آنجا که هستي انسان هر لحظه از مبدا فيض الهي بـه وی اعطـا مـيشـود،
بنابراین انسان دارای اختيار مطلق نيست .بنابراین باید فعل انسان را هم به خدا و هم به انسان نسبت داد.
یعني به دو نوع فاعليت قائل شویم که البته در طول یکدیگر قرار دارند ،نـه در عـرف یکـدیگر .قضـای
الهي هم از صفات فعلي حق تعالي است که از مقام فعل او انتزاع ميشود و فعل خداوند نيز همان سلسـة
طولي وجود است .قضای الهي هرگز با اختيلری بودن فعل انسان منافاتي نـدارد (طباطبـائي ،1380 ،ص
 .) 36در واقع خداوند انسان را آفریده و این آفرینش نيز همراه با اختيار اوست .خداوند صدور فعل اختياری
انسان را بدون واسطه اراده نکرده است .خداوند صدور فعل اختيـاری انسـان را از فاعـل قریـب و مباشـر
خواسته است ،ازاینرو مشکل جبر پيش نميآید (مالصدرا ،ج  ،8ص  .)368با این بيان عالمهطباطبائي به
نقد مکتب نائيني ميپردازد که نسبت فعل انسان به خدا را مجازگونه و بالتسبيب مـيدانـد (نـائيني ،ج ،1
ص  .)06خالصه از نظر عالمه نحو تعلق ارادة الهي به فعل انسان به این صورت است که فعل ما همـراه
با صفت اختيار باشد و در فالن زمان و مکان با شرایط خاص تحقق پيدا کند:
«بنابراین اراده الهي ایجاب مي کند فعل به صورت اختياری انجام یابد .باألخره افعال در
عين اینکه نسبت به خدا جنبة وجوب را دارند ،نسبت به اراده و اختيـار مـا دارای جنبـه
امکان مي باشد این دو اراده در عرف هم نيست تا مزاحمتي با یکـدیگر داشـته باشـند؛
بلکه در طول هم قرار دارند (طباطبائي ،1366 ،ق .ج ،1ص .)186
از نظر عالمه ،علم الهي نيز به افعال انسان موجب جبر نميشود ،زیرا علم الهي به افعال انسان همـراه
با صفت آن است .حقتعالي به افعال اختياری انسانها همراه با صفت اختياریبودن آنها علم دارد به بيان
دیگر خداوند ميداند که فالن فرد از روی اختيار ،فعل خاصي را انجام ميدهد .اگر علم خدا به این تعلـق
گيرد که فردی به سعادت ميرسد و فردی به شقاوت ،سعادت و شقاوت این هردو فرد با عمـل اختيـاری
خود آنها ،تحقق خواهد پذیرفت .هرچند احاطة وجودی حقتعالي موجب استناد فعل به او ميشود ،اما فعل
اختياری محاط و منسوب به اوست (مالصدرا ،ج  ،6ص  312و .)368
اراد حقتعالی
اراده از نظر عالمه ،کيف نفساني است که غير از علم و شـوق اسـت .چـون شـوق و اراده از کيفيـات
نفسانيه ميباشند ،با فقر و نياز همراه هستند .این دو از ماهيات امکانياند وذات حق از آن مبراست .با این
بيان ،اراده به معنایي که در مورد انسان صادق است در ذات حـقتعـالي قابـل طـرح نيسـت .اراده دارای
متعلق یا مراد است و چنانچه مراد از امور ناقص و فاني باشد ،اراده قبل و بعد از آن وجود نخواهد داشت.
با این تفسير از اراده ،اتصاف حقتعالي به اراده مستلزم تغيير در ذات او خواهد شد .از دیدگاه عالمه بـرای
تبيين ارادة حق تعالي باید به بررسي فاعليت او پرداخت .از نظر عالمه علم به نظام اصـلح جهـان هسـتي
همراه با اختيار در فعل او مي باشد و هيچ عاملي مؤثر بر او نخواهد بود و او به ذات خود قادر است.
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« علمل بالنظام ا صلح فی ا شیاء بذاب و هو خمبا فی فعل بذاب  ،ا ،موثر غوریة
هوثر فی  ،فهو بعالی قاد بذاب » (طباطبائی ،1368 ،ص )802
ممکن است در اینجا این پرسش مطرح شود که آیا با این تعریف از قدرت و فاعليت حقتعالي ،او فاقد
صفت اراده نخواهد شدط عالمه در پاسخ ميگوید« :در تعریفي که فالسفه در باب اختيار وقدرت کردهانـد
که عبارتست از نحوة وجود فاعل بهگونهای که اگر بخواهد فعل را انجام دهد و اگر نخواهـد تـرک کنـد؛
این تعریف مستلزم پذیرش اراده بعنوان یک صفت ذاتي برای اوست».
کو الشیء بحیث ا شاء فعل وا مل هشاء مل هفعول هبضومن اثبوات ا ادة صوف
،ابی للواجب م وم لل د ة (مها )802 ،
عالمه نظر فالسفه را در باب اراده مـي پـذیرد و تنهـا اخـتالف وی بـا آنهـا در ایـن اسـت کـه آنـان
علم حق تعالي را مصداق اراده گرفتند ،در حاليکه این دو از نظر مفهـومي یکسـان نيسـتند .فالسـفه نيـز
اراده را به معنای کيف نفساني که امری انفعالي است در مورد خداوند صادق نميدانند .از نظـر مالصـدرا
اراده همان علم ذاتي حق تعالي است .به بيان دیگـر حـقتعـالي بـه علـم ذاتـي خـود مریـد اسـت .اراده
الزمة علم اوست .از نظر مالصدرا اراده از سنخ علم است که عبارتست از :علم به خير مالیم .فـرق اراده
با علم فقط در این است که علم به هر چيزی تعلق ميگيرد ،اما اراده علمـي اسـت کـه بـه شـيئ تعلـق
مي گيرد که خير است (مالصدرا ،ج ،6ص  .)383از نظر عالمه هر وجودی خير اسـت و اراده متعلـق بـه
آن است (همان ،ص  )388عالمه در برخي از آثار خود اراده را از صفات فعليـه حـقتعـالي مـيدانـد کـه
از مقام فعل او انتزاع مي شود .از نظر او هيچ دليلي وجود ندارد که اراده را همـان علـم ذاتـي حـقتعـالي
به نظام اصلح جهان بدانيم .اگر اراده به معنای متعارف آن باشد که کيف نفسـاني اسـت ،ایـن مفهـوم از
اراده با مفهوم علم مغایرت دارد و اگر علم بـه نظـام اصـلح باشـد چنـين تعریفـي از نظـر عالمـه قابـل
پذیرش نيست« :و اما تسميه العلم بالخير واالصلح اراده او انطباق مفهوم االراده بعد التجریـد علـي العلـم
باالصلح الذی هو عين الذات فال» (همـان ،ص )316در اینجـا ایـن پرسـش مطـرح مـيشـود کـه اگـر
اراده کيف نفساني است پس چگونه از مقام فعل انتزاع ميشـود .در مقـام فعـل خداونـد ،کيـف نفسـاني
وچود ندارد .با توجه به این اشکال عالمه ميپـذیرد کـه اراده دارای معنـای وسـيعتری از کيـف نفسـاني
است.
از نظر عالمه در استعمال الفاظ ،گاهي معنای حقيقي لفظ مراد است و گاهي لوازم و آثـاری کـه بـرآن
مترتب است .ما برخي صفات را در مورد خدا بهکار مي بریم که نشانگر تثثر و انفعال روانـي اسـت؛ ماننـد
صفت رحمت و محبت .در این قبيل صفات نيز معنای حقيقي آن مورد نظـر نيسـت؛ بلکـه لـوازم و آثـار
متفرع برآن مطرح است .یعني مراد از آن رفع حاجت فرد نيازمند است (طباطبـائي ،1368 ،صـص- 366
 )800هر چند عالمه معتقد است که روایت داللت دارد که اراده حقتعالي از صـفات فعـل اسـت ،امـا در
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حواشي اسفار مطالب حکماء را در مورد ارادة ذاتي حقتعالي ميپذیرد .اختالف وی فقط در تفسير اراده به
معنای علم به نظام اصلح است.
«و اما ما ذکره هو وغيره من الحکماء االلهين من امر االراده الذاتيه واقـاموا عليـه البرهـان فهوحـق»
(مالصدرا ،ج ،6ص  )316از نظر عالمه انطباق مفهوم اراده را برمفهوم علم بـه مناقشـات لفظـي بيشـتر
شباهت دارد ،تا یک بح دقيق فلسفي (همان ،ص) 316
اختيار حق تعالي هم بدین معناست که ورای ذات او هيچ عاملي وجود ندارد کـه او را برانجـام فعـل یـا
ترک وادارنماید .اگر بنا باشد که عاملي حق تعالي را وادار به کاری یا تنرک آن کند آن عامـل از دو حـال
خارج نيست :یا آنکه معلول اوست یعني فعلي از افعال او باشد؛ یا آنکه چيزی است که معلـول او نيسـت.
اگر آن چيز معلول او نباشد باید یا واجبالوجود دیگری باشد یا فعلي از افعال آن واجبالوجود باشد که در
هر دو صورت با وحدانيت حقتعالي در تناقض است .این فرف هم که معلول واجبالوجود ،او را بر انجام
فعلي یا ترک آن وا دارد قابل پذیرش نمي باشد ،زیرا الزمة این حکم این است که معلول بـا وجـود آنکـه
وابسته به علت .متثخر از آنست حاکم برعلت و مـؤثر بـر آن باشـد (طباطبـائي ،1368 ،ص ) 161مختـار
بوودن خدا منافاتي با این امد ندارد که فعل صادره از او به سر حد وجوب رسيده باشد ،زیرا وجوب فعل از
ناحيه خود حق تعلي است نه از غير از او .به بسان دیگر حقتعالي خود فعل خویش را به سر حـد وجـوب
ميرساند و این امر با اختيار او ناسازگار نيست.
نتيجهگيری
عالمهطباطبائي ،اختيار انسان را امری فطری و بدیهي ميداند که امور بسياری ازجمله تعلـيموتربيـت،
مترتب بر آن است .ولي با تعریف اراده و اختيار و تمـایز آن دو از یکـدیگر بـه تقسـيم اراده بـه تکـویني
تشریحي مي پردازد .ولي در البالی مباح خود ،به بررسي و تحليل برخي آراء متفکـران نظـر مالصـدرا
مي پردازد ،ازجمله این بخش مالصدرا را که انسان در افعال اختياری خـود مجبـور اسـت ،بـه ایـن معنـا
مي داند که انسان در فاعليت خود استقالل ندارد و در افعالش داعي بر ذات هـم دارد در بحـ از مبـادی
فعل اختياری ،وی بر نقش علم تثکيد دارد و این علم را نيز فقط حصولي نميداند؛ بلکه علم حضـوری را
نيز مؤثر در فعل اختياری انسان بهشمار ميآورد .عالمه در تحليلهای فلسفي خود به نقد دیدگاه متکلمان
و همچنين اصولينين ميپردازد ،ولي این دیدگاه را قابل نقد ميداند که فعل اختياری انسـان بـا ضـرورت
منافات دارد و صدور فعل اختياری از فاعل بدون مرجع است .از نظر وی رابطه ارادة الهي با اختيار انسـان
نيز اهميت بسزایي دارد ،زیرا تفسير غلط از آن موجب پذیرش جبر در افعال انسان ميشود .در بح ارادة
الهي نيز عالمهطباطبائي با مالصدرا در این نکته مهم اختالف نظر دارد که برخالف نظر صـدرا اراده را از
نظر مفهومي غير از علم ميداند.
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