
                              تقرير حكيم ميرداماد 
  از نظرية اختيار انسان

    10/09/94تاريخ تأييد:   20/04/94تاريخ دريافت: 
  *سيد محمدعلي ديباجي  _____________________________________________________________ 

  **محسن طاهري صحنه

  چكيده
حكيم ميرداماد در تبيين فاعليت الهي و چگونگي انتساب فعل بـه انسـان ميـان فاعـل     

شـود و فاعـل را در    ه فاعل و فعل، وجود بخشيده، تمايز قائل ميمختار و جاعل  كه ب
داند. درواقع اختيـار فاعـل مباشـر فعـل، موجـب  تمـام شـدن        طول جاعل تام فعل مي

وي و اصـطالحي، فعـل بـدو اسـتناد     شود و درنتيجه از نظـر عرفـي، لغـ    سلسلة علل مي
كـه جاعـل    گونـه  نيابد؛ با وجود اين، فاعل مباشر، جاعل فعل خـود نيسـت؛ همـا    مي

نـد، در  ا خودش نيست. قدرت، شوق، اراده و تمام هستي انسان كه از علل ظهور فعل
  نظام طولي تحت قدرت و سيطرة جاعل و علت كل (خدا) هستند.  

  االمرين. جبر، اختيار، تفويض، جعل، امر بين  واژگان كليدي:

                                                      
 .، پرديس فارابيدانشگاه تهران گروه فلسفة دين دانشيار *

     دانشجوي دكتري كالم اماميه، دانشگاه تهران، پرديس فارابي (نويسندة مسئول). **
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  مقدمه
تعالي  حق ةين است كه آيا ارادا ةالهي، بحث دربار ةيكي از مباحث مترتب بر بحث اراد

 ةمگـر بـه اراد   ؛پذيرد كه آيا هيچ فعلي انجام نمي ابه اين معن مطلقه است يا مقيده؟ ةاراد
 ةاو محدود به برخي حوادث نظام هستي است و برخي ديگـر از حيطـ   ةاو يا اينكه اراد
ـ  ةدر ناحي لاين اشكا ند؟ا او خارج ةقدرت و اراد ويـژه انسـان    هافعال مخلوقات ارادي ب

بيـان اشـكال چنـين     شـود.  جبر و اختيار نيز در همين جا طرح مي ةمطرح است و مسئل
شود، پس سخن گفـتن از آزادي   مي نيزخدا شامل افعال ارادي انسان  ةاگر اراد است كه

 توانـد  مـي الهـي چگونـه    ةمطلقـ  ةمعناست و مختار بودن انسان با اراد بي ،اراده يا اختيار
آيـا مسـتلزم    كنـد؟  يـد نمـي  قتعـالي را م  حـق  ةاراد فعال اختياري انسان،آيا ا ؟شودجمع 

  ...؟ اجتماع دو قادر بر مقدور واحد نيست و
ها، سـه فـرض متصـور اسـت: فـرض اول بـه       در پاسخ به اين اشكاالت و پرسش

گونـه نقـش و   اشعريان (نظرية كسب) و جبريان تعلق دارد كـه معتقدنـد انسـان هـيچ    
بـه   و وسيلة وي يش ندارد و اعمال انسان، مخلوق خداست و بهتأثيري در اعمال خو

شود. فرض دوم به مفوضه متعلـق اسـت كـه بـر ايـن      واسطة انسان انجام و صادر مي
باورند كه خداوند پس از آفرينش انسان، قدرت مستقل و كافي براي انجـام فعـل بـه    

طور مستقل عمـل    و بهانسان اعطا كرده و انسان در انجام فعل خويش با اختيار خود 
كند و به قدرت الهي نيازي ندارد و خداوند نيز در صدور افعـال از انسـان نقشـي    مي

 امـام علـي  و براي نخسـتين بـار بـه      ندارد. فرض سوم از سوي امامان معصوم
نفي شده و نظرية » تفويض«و » جبر «مطرح شده است كه در آن، هر دو فرض پيشين 

در گسترة الهيات ظهور كرده است كـه همـة عالمـان    » االمرين امر بين«جديدي به نام 
اند؛ اما نكتـة   آن را پذيرفته - اعم از محدث، مفسر، متكلم، فيلسوف و عارف  - اماميه 

وران از منظـر و  مهم و ظريف در تبيين و تفسير گوهر آن است كه هر كدام از انديشه
اند. در روايات بسياري  يازيدهرويكردهاي گوناگون به تحليل و كالبدشكافي آن دست 

در پاسخ از پرسش جبر و تفـويض، هـر     امام صادقبه اين اصل اشاره شده است. 
را بـر   كردم: خدا بنـدگان  عرض  امام صادقه مردي گويد ب«دو را نفي كرده است. 

آنها واگذاشته؟ فرمود: نـه، گفـتم   ه گناه مجبور ساخته؟ فرمود: نه، گفتم: پس كار را ب
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(كليني ، » يقت چيست؟ فرمود: لطفي است از پروردگارت ميان اين دو مطلبپس حق
  .)15، ص8 ق، ح1401

نـه جبـر اسـت و نـه     «حضرت در روايت ديگر در پاسخ از جبر و تفويض فرمـود:  
جز عالم يـا   ؛دو كه حق آنجاست و آن منزل را نداند ست ميان آنا بلكه منزلي ؛تفويض

  ).10 همان، ح( »ته باشدوي آموخه آن را ب ،كسي كه عالم
هاي امام يا كسي كه مـورد  االمرين، از ويژگي در حديث اخير، درك حقيقت امر بين

  تعليم امام قرار گرفته، برشمرده شده كه بيانگر دشواري معناي آن است.

  االمرين شناسي امر بين . مسئله1

حـق   ز امـام بـه  هر دو مكتب جبر و تفويض، از سخن نغـ  رد در ميان علماي شيعه كه با
الجبر و ال تفويض بل أمـر  «كنند كه فرمود:  پيروي مي  محمد الصادق جعفربنناطق، 

، در نحوة تفسير ايـن حـديث شـريف و چگـونگي تبيـين ايـن حقيقـت،        »بين االمرين
ترين اختالفات، چهار نظر آمده اسـت: نظريـة متكلمـان     شود كه اصلياختالف ديده مي

 .صدرالمتألهينو نظرية  ميرداماد شيعه، نظرية عرفا،  نظرية

االمرين، بيشـتر شـرح و    تحليل متكلمان اماميه در رد جبر و تفويض و اثبات امر بين
در تبيـين آزادي يـا    شـيخ مفيـد  با مباني كالمي است.   تفسير سخنان و تفسير امامان

ول، آن كند كه واسطة بين اين دو قاختيار، پس از شرح و ابطال جبر و تفويض تأكيد مي
است كه خداوند به بندگان، قدرت و توانايي عنايت كرده و آنان متمكن از اعمال خـود  
باشند؛ لكن براي ايشان، حدود و مقررات، آيين و رسومي معـين كـرده اسـت. پـس بـا      

هـا و وضـع حـدود و مقـررات،      اعطاي قدرت به بندگان، جبر، منتفي و با نهي از زشتي
سـيد  ) 33 - 32، ص1363االمرين اسـت (مفيـد،   ناي بيناست و اين مع تفويض منتفي

آفريدگاني كه  به امر و نهي  ةآيا خدا ايمان را از هم كه پرسشدر پاسخ به اين  مرتضي
خواسته يا خواستار ايمـان از گروهـي از آنـان شـده و از ديگـران نخواسـته،        اند مكلف

 ار)يـ (اخت و امتحـاني  (بلوي) يآزمايش ةآفريدگان با اراد ةخدا ايمان را از هم«گويد:  مي
 ،سيدمرتضـي » (اجباري و اضـطراري نخواسـته اسـت    ةولي آن را با اراد ؛خواسته است
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هاي ذاتي موجود زنده و  قدرت و اراده را ويژگي  شيخ طوسي. )233، ص2ج ،ق1405
جـان اختصـاص    داند و  معتقد است قوانين عليت به طبيعت اجسام بـي كننده مي ادراك

داند؛ بنابراين جبر را از مقـام  مبادي افكار فكورانه را با جبر علّي ناسازگار ميدارد. وي  
گونه جبـري  كند و معتقد است جبر به طبيعت مربوط است؛ ولي هيچخالقيت حذف مي

ترتيب وي بر اين باور است كه اعمال انسان به  در كار موجود زنده و توانا نيست. بدين
آدمي را صاحب قدرت و جسم را صاحب اثر آفريـد   خود انسان مربوط است، خداوند

دهـد و مسـئول كـار خـويش      و آدمي با قدرت خداداده، كارها را به ميل خود انجام مي
  .)65 ص ،6 ج و 132 ص ،4 ج ق،1409طوسي، است (

عرفا با تأكيد بر وحدت شخصي وجود و تببين نظام هستي بر اساس تجلي و ظهور 
)، بـه تبيـين نحـوة اسـتناد افعـال       جاي تشكيك در وجودو اثبات تشكيك در ظهور (به 

ماية اين تحليل، طرح مسئلة سرالقدر و سرّ سرالقدر و  اند. جانانسان به خداوند پرداخته
جبر را بر اساس سرالقدر و تفويض را  عربي ابنبحث اقتضا و استعداد اعيان ثابته است. 

). وي حقيقـت  96، فـص يعقـوبي   1380عربـي،   كند. (ابنبر اساس سرّ سرالقدر نفي مي
دانـد و كارهـاي ارادي را در زمـان و    آدمي را در تمام مراتب هستي، حقيقت ارادي مي
دهد؛ ولي جهت انتساب بـه خـدا را از   مرتبة واحد، هم به خدا و هم به خلق نسبت مي

كند؛ زيرا به اعتقاد وي، كارهاي جهت انتساب به خلق در همة مراتب هستي تفكيك مي
شود. به ختياري از حيث ايجاد و اظهار به خدا و از حيث اعداد به آدمي نسبت داده ميا

اند، تحقق كارها گونه كه اقتضائات اعيان ثابتة انسان مسبوق به اراده، همانعربي ابنباور 
االمرين اين اسـت كـه كارهـا در    در خارج نيز چنين است. به عقيدة وي، معناي امر بين

رتبه، از حيث ايجاد به خدا و از حيث اتصاف و قبول بـه خلـق خـدا    يك زمان و يك م
  ).83شود (همان، فص اراهيمينسبت داده مي

، مسئلة روز ميان علما و دانشمندان  بـوده اسـت.   ميردامادمسئلة افعال عباد در عصر 
موضوع خلق اعمال عباد در دوران يادشده در علوم اسالمي گونـاگون همچـون اصـول    

الم، فلسفه و عرفان از جهات گوناگون و با ديدهاي متفاوت  مورد بحـث و  فقه، علم ك
ها در اطراف آن به نگارش درآمده است. ها و رساله فحص و تحليل قرار گرفته و كتاب

زمان  ينكتة مهم آنكه در دورة صفوي، اين مسئلة خاص بسيار مورد توجه و دقت علما
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ندان معاصر يا مقارب يـا نزديـك بـه عصـر     دست دانشم  هاي پرشماري بهبوده و رساله
االعمـال ناميـده    خلـق  ،در اين باب نگارش يافته و جالب آنكه بيشتر ايـن آثـار   ميرداماد

، بخش نخسـت). ايـن   9فهرست كتب خطي مجلس شوراي اسالمي، ج (ر.ك:  اند شده
آن ويژه در  نكته، روشنگر اين معناست كه موضوع خلق اعمال و چگونگي افعال عباد به

زمان بر اثر علل سياسي و اجتماعي، ذهن افراد جامعه را به خود مشغول داشته و حتـي  
هاي عاميانة منقول از آن روزگار نيز بيانگر همين نكته است كه مردم عامه سخت  داستان

مسـتقيم   -و آثار خويش  ها نيز در بسياري از كتاب ميرداماداند. گرفتار اين موضوع بوده
به مسئلة خلق اعمال توجه كرده و بر مبناي اصول فلسفي خود به حـل   –و غيرمستقيم 

  .)275 ، ص1370(مدرس بهبهاني، هاي گوناگون آن پرداخته است جنبه
» التفـويض  الجبر و«و » قضا و قدر«، »ايقاظات«، »االعمال خلق«هاي در رساله ميرداماد

بـه صـورت   » االعمـال  خلـق «در مورد مسئلة جبر و اختيار سخن گفته است. در رسـالة  
باره آورده كه بسيار شايان توجه  اين موجز و مختصر و مفيد، چكيدة نظرهاي خود را در

  با تفصيل بيشتري به اين  موضوع پرداخته است.» ايقاظات«است؛ ولي در رسالة 
 مالصدراكه راهگشاي نظرية  طوري ، بسيار دقيق و موشكافانه است؛ بهميردامادنظرية 

در عليت و توحيد افعـالي، فراتـر از انديشـة متكلمـان      مالصدراراكه نظر بوده است، چ
و مؤيد به ادلة نقلـي اسـت.    ميردامادشيعي و تا حدودي نزديك به ديدگاه عرفا و مباني 

گونـه   ها عين ربط به واجـب تعـالي هسـتند و هـيچ    ها و فاعلاو معتقد بود تمامي علت
در  صـدرالمتألهين ، شـهيد مطهـري  . به گفتة » اهللاالمؤثر في الوجود االّ«استقاللي ندارند: 

... فصــلي بــاز كــرده تحــت عنــوان  اســفارآخــرين فصــل از مــنهج اول از مرحلــة اول 
و در آن  فصل، ثابت كرده كـه وجـود  رابطـي دو اصـطالح دارد و     » الرابطي الوجود في«

و گرچه در ايـن  فرق وجود رابط و رابطي را كه غالباً موجب اشتباه است، بيان كرده و ا
اشـاره   حاشـيه در  حاجي سـبزواري طور كه برد؛ ولي هماننمي ميردامادفصل، نامي از 

 بهـره گرفتـه اسـت    المبـين  افـق در كتـاب   ميردامـاد كرده، او در اين فصل، از استادش 
  .)228 ، ص1370(مطهري، 

مباشر است؛ يعني هر فعلي يك فاعل  ميرداماد، نظرية مالصدرابنابراين مبناي نظرية 
تعـالي منحصـر اسـت و وجـود و      دارد و يك جاعل. جاعل تام حقيقـي، در ذات بـاري  
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جزء اخير علـت تامـة    ،كند و فاعل مباشرتمامي شئون يك پديده را آن به آن افاضه مي
تـام باالختيـار    ،فعل است. فاعل مباشر در حقيقت فاعل باالختيـار اسـت؛ ولـي جاعـل    

كـه   اراده و اختيار آدمي و خـالق هسـتي نيسـت؛ چـرا    نيست؛ بنابراين هيچ تهافتي ميان 
تعالي جاعل آن است. از سويي فاعل در طول جاعـل   فاعل اختياري افعال و حق ،انسان

افاضـة وجـود، منحصـر در    «گويد:  نيز مي مالصدرااست و در هر آن، نيازمند به جاعل. 
گونـه   ينـد. ايـن  هاي فـيض او ها از مجاري و واسطهتعالي است و ديگر علتذات باري

نيست كه تنها وجود فاعل مباشر، مستند به او باشد؛ بلكه تمامي شئون او نيز مستند بـه  
  .)377، ص1ج ق،1404لهين، أصدرالمت( »فاعل حقيقي است

  . جعل و متعلق آن از ديدگاه ميرداماد2

و ازجمله در ديدگاه وي در موضـوع   ميرداماديكي از  اصطالحات مهمي كه در فلسفة 
وجـود و    و از احكـام   فلسـفه   از مباحث  جعلاست. » جعل«كار رفته،   االمرين به ر بينام

ـ  كـردن   ، خلق قرار دادن  معناي  به  در لغت  جعل است.  ماهيت كـار    بـه  آغـاز ،  ند، گردان
جعـل در اصـطالح    ).»جعـل «ذيل  ،1374(شرتوني،  است  و ناميدن كردن، آشكار  كردن

تأثير علت و افاضة او بر معلول و لذا بدين معناست كـه علتـي،    فلسفي عبارت است از
كـه نحـوة نگـرش     ). ازآنجـايي 419، ص2، ج1369كنـد (مطهـري،   معلولي را ايجاد مي

فيلسوفان به جعل متفاوت است، معناي جعل نيز نزد آنـان يكسـان نيسـت. بـه اعتقـاد      
عناي افاضة هويـت و تقـرر   قائالن به اصالت ماهيت، جعل نه به معناي ايجاد، بلكه به م

كه به نظر قائالن به اصـالت وجـود، جعـل     حالي )؛ در186 ، ص1375است (سهروردي، 
  .)66، ص1ق، ج1404، صدرالمتألهينهمان ايجاد و افاضة وجود است (

و   تحقق ، وقوع  همان ،ء وجود شي  كه  قول  و اين  ماهيت  اصالت ةنظري  اساس بر ميرداماد
نيز اينكـه  و  -  در ذهن  چه  در خارج  چه -  است  و وعايي  در هر ظرفء  خود شي  حصول

  بالـذات   را مجعـول   ماهيـت   ،است  باطل  در موجود ممكن  وجود و ماهيت  تمايز و غيريت
  كنـد و بـه   مـي   را ابـداع   ، خود ماهيت مجعول ة(خدا) در افاض  جاعل  است معتقدو  داند مي

  را انتـزاع   موجود بـودن   مفهوم  توان شود و مي موجود مي  ماهيت  هك  است  ابداع  همين  سبب
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  مجعـول  ةالزم  معتقد است  . وي و متقرر است  و ماهيت مجعول  از خود ذات  حاكي  كرد كه
  افاضـه   آن  را بـه   و تقررش  قوام  كه  است  و علتي  از فاعل  آن  نيازي ، بي ماهيت  نبودن  بالذات

  .)56 و 37ص، ص1367همو،  /11 – 10ص ،1381(ميرداماد،   است  حالم  كند و اين
دهد، منظور او از ماهيت بـه  اصالت را به ماهيت مي ميردامادبايد توجه داشت كه وقتي 

از ماهيـت، واقعيـت عينـي     ميردامـاد معناي ما يقال في جواب ما هو نيست؛ بلكـه مقصـود   
شود و بخش ديگـر از مصـاديق   گفته ميخارجي است كه حقيقت، هويت و كون نيز به آن 

را  نيز كه مراد از آن، اشياي عينـي خـارجي اسـت،    » ما به الشيء هو هو«تعريف ماهيت به 
  .)181 ، ص1385(احمدي، شود و همين است كه منشأ تأثير و فعليت است شامل مي

خود   عل، ايجاد و ج بسيط  جعل داند.مي  و مركب  بسيط  را بر دو قسم  جعل ميرداماد
  گردانـدن   را چيزي  چيزي  ، يعني»جعلُ الشيء شيئاً«  يا تأليفي  بمرك  جعل و  ء است شي
  فقـط   ،يا تـأليفي   مركب  جعل ). 9 ص  ،1381 (ميرداماد،  است  ديگر، صيرورت بيان  و به
  ديگري  آنها نيازمند جعل  به  اتصاف  ء براي گيرد و شي مي  ء تعلق شي  مفارق  عوارض  به

و   و ذاتيات  ذات  ؛ اما چون جسم  براي  سفيدي  مانند جعل ؛ء است خود شي  غير از جعل
ء،  شي  بسيط  جعل  تبع  پذير نيستند و به ، جعل است  ء ضروري شي  ء براي شي  ذاتي  لوازم

  يـا حيـوان    بودن  مانند انسان ؛نيستند  جديدي  شوند و نيازمند جعل مي  موجود و منجعل
  آنها براي  شد، ثبوت  گفته  كه گونه چهار؛ زيرا همان  براي  بودن  يا زوج  انسان  براي  بودن
  تعلـق   و بر امـور ممكـن    است  ، امكان جعل  نياز به  مالك  آنكه حال . است  ء ضروري شي
  ).10ص همان،گيرد ( مي

، 1367ردامـاد،  به اصالت ماهيـت معتقـد اسـت (مي    ميردامادگونه كه گفته شد،  همان
داند (همـان) و در  ) و متعلق جعل را نيز ماهيت و جعل آن را نيز جعل بسيط مي37 ص
  گويد: پردازد؛ از آن جمله مي به آن مي قبساتجاي  جاي

كـه در شـيوة شـدنِ (جعـل)      چنـان  گويم انسان، انسان شد و سپس موجود گرديد؛ آننمي
عني] شونده و چيـزي اسـت كـه شـدن بـه آن      تركيبي است كه مفهوم آن، مستلزم [دو چيز، ي

گويم انسان شد [تحقق يافت] به شيوة شدن بسيط كـه بـه لحـاظ مفهـوم،     انجامد؛ بلكه مي مي
فقط مستلزم يك شوندة [مجعول] واحد است و مالك و معيار عروض وجود بر ماهيت، ايـن  

ي جاعل فاعل مبدع گونه تقرري ندارد؛ بلكه تقرر آن از سو خود هيچ خودي است كه ماهيت به
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  .)52 - 51 ، ص1367 (همو، كندمفيضي است كه ذات و گوهر ماهيت را جعل و افاضه مي
درواقع تقرير و بيان جعل بسيط است كه فهـم آن بـه فهـم     ميرداماداين بيان جناب 

رابطة علت با معلول وابسته است؛ چراكه مجعول جاعل درواقع معلـول علـت اسـت و    
، واقعيت، عينيت و ماهيت معلول  قائم به علت و جلـوه و بـروز    ازآنجاكه وجود، تحقق

و ظهور و نمود و شأن علت اسـت، پـس مجعـول جاعـل نيـز خـواه نـامش را وجـود         
اسـاس ديگـر    بگذاريم و خواه ماهيت يا هر چيز ديگري، به جاعـل قيـام دارد و بـراين   

ميـان فقـط    رايـن شيئاً دانست؛ چراكـه د  ءتوان جعل را جعل مركب، يعني جعل شي نمي
يك چيز هست و آن، مجعولي است قائم به جاعل و شأني از شئون آن و بديهي اسـت  

توان جعل بسـيط را پـذيرفت و   شأن محال است؛ بنابراين تنها ميكه جدايي شأن از ذي
آن هم بازگشتش به رابطة عليت و درواقـع بـه معنـاي صـدور معلـول از علـت اسـت.        

ن مساوقت و دوشادوشي جعـل بـا عليـت پرداختـه اسـت      به اي قبساتهم در  ميرداماد
  .)245 (همان، ص

  شناختي ميرداماد از اختيار انسان . تحليل هستي3

توان در ضمن نكـات ذيـل   دربارة فعل اختياري را مي ميرداماداب نشده از ج تحليل نقل
  تقرير كرد:

  و اراده.ند از: معرفت (علم)، ميل (شوق) ا . عناصر اصلي مبادي فعل عبارت1-3
  . ميان شوق و اراده و نيز ميان اراده و اختيار، تفاوت وجود دارد.2-3
پـذيرد  . اراده يك نوع حالت  نفساني است كه ميان علم جازم و فعل تحقق مي3-3

كنند. عزم در انسان، نه از مقولة و از آن، گاهي به عزم و قصد و گاه به تصميم تعبير مي
، بلكه، نوعي حالت قاطعيت در برابر فعل است كه ماننـد  شوق است  و نه از مقولة علم

  نيست. كردني ذير و تبيينپ امور وجداني ديگر، دريافتني است؛ ولي توصيف
گاه مبدأ تأثير در يك شـيء از علـم فاعـل و ارادة او باشـد، فاعـل مختـار        . هر4-3

  خواهد بود.
  ندارد.اراده، اختيار نيز  . اراده، رمز اختيار است. فاعل بي5-3
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كه  اراده اعم از اختيار و جبر است. در هر اختياري اراده موجود است؛ همچنان. 6-3
  اي اختيار موجود نيست.  در انجام هر فعل جبري، اراده موجود است؛ اما در هر اراده

هاي گوناگون كار انجام دهد: الف) از فعل خـود   تواند به صورت. يك فاعل مي7-3
خود آگاه باشد؛ ولي فاقد اراده باشد. ج) از فعل خود آگاه باشد  آگاه نباشد. ب) از فعل

اي ملـزم كنـد؛   و از روي اراده كار انجام دهد؛ ولي عامل خارجي، او را بـر چنـين اراده  
مانند اينكه انسان  با تهديد، كاري را انجام دهد. د) فاعل به كـار خـود عـالم و مريـد و     

  راضي بوده و مكره نباشد.
تحليلي كه از فعل اختياري ارائه شد، فاعل در سه فرض نخست، اختيـار  با توجه به 

  ندارد و فاعل مختار، فقط در همان قسم چهارم است. 
خواجـه  » جبر و اختيار«، فصل نهم رسالة »ايقاظات«در پايان ايقاظ پنجم از  ميرداماد

ه و بـه  كم و كاست بيان كـرد  هاي خويش، بي را همچون تأييدي بر ديدگاه طوسي نصير
  .)260 - 258 ، ص1381 ،(ميرداماد كندديگر آن نيز استناد مي هاي فصل

دربارة جعل بسيط انسان و نيز با توجه به تحليلي كـه در   ميردامادبا توجه به ديدگاه 
توان در خالصه مي طور مورد اراده و چگونگي صدور فعل اختياري از انسان ارائه شد، به

  گفت: ميردامادآن با هستي او از ديدگاه  مورد اختيار انسان و رابطة
خداوند در يك آفرينش و به جعل بسيط، انسان را با اراده و اختيار آفريـد و اختيـار   

كند. خداوند، انسان را از اختيـار  دهد يا ترك ميبدان معناست كه اگر بخواهد انجام مي
ته و قابل اشـاره  و معاني وجودي ديگر به صورت مركبي نيافريد كه اجزاي خارجي داش

باشد و  يكي از اجزاي آن صفت اختيار باشد؛ بلكه انسان با اختيار به تركيـب اتحـادي   
انحالل نيست؛ لكن عقل، هستي انسان را تحليل و تجزيـه   مركب شده كه در خارج قابل

دهد؛ مانند اختيار، اراده، شوق، علـم و فكـر. از ايـن    كند و براي آن، اجزايي قرار ميمي
بردارنـدة  دريعني نفس باآنكه يكي است؛ » النفس في وحدتها كل القوي«اند فتهجهت گ

تمام قوا و غرايز هست و ازجمله آنها صفت اختيار است كه اگر بخواهد كاري را انجام 
   كند و آن فطري و جبلي است.مي دهد يا آن را تركمي

ـ الما«ت به معناي بايد يادآور شد كه اختيار از ذاتيات انسان و از لوازم ماهي مـن   ةهي
گاه از او جـدا   نيست؛ مانند زوج بودن براي عدد چهار كه هيچ »حيث هي ليست االّ هي
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شود؛ زيرا دليلي بر اصل تقرر ماهيت پيش از وجود نداريم؛ تا چه رسـد بـه اثبـات    نمي
بر لوازم آن نيـز عـارض    ،لوازمي براي آن تا آنكه وجود كه بر خود ماهيت عارض شده

باشد. اختيار، يك بهرة وجودي است كه با پيدايش انسان پيدا شده اسـت. از ايـن    شده
جهت گفتار برخي كه اختيار از لوازم وجود انسان است كه به جعل مستقل جعل نشـده  

پايه است؛ براي آنكه لوازم انتزاعي، مطابق خارجي ندارنـد؛ ولـي اختيـار، مطـابق     نيز بي
تيار، حادث است كـه بـا انسـان آفريـده شـده اسـت.       وجداني دارد و بنابراين صفت اخ

بنابراين اختيار، صفتي است نفساني كه خداوند آن را به بشـر عطـا فرمـوده و طبـع آن،     
 تواند يكي از دو طرف فعل يا ترك را ترجيح دهداقتضاي ترجيح را دارد و خودش مي

  .)65 - 61ق، ص 1396(فاني، 

  . تفاوت بين فاعل و جاعل فعل 4

داند: يكي آنكه فعـل را  فاعل را بر دو نوع مي» ايقاظات«و » االعمال خلق«در رسالة  مادميردا
دهد و ديگر فاعلي كه از روي اراده و اختيـار، جاعـل فعـل    از روي اراده و اختيار انجام مي

كنـد. بـه    است؛ بدين طريق كه وجود آن را و وجود علل و شرايط و متممات را افاضه مـي 
  .)208، ص1381(ميرداماد، فاعل فعل است و ديگري جاعل آن بيان ديگر يكي 

شـود و  از اين دو فاعل، آنكه مباشرت وي از روي اختيـار سـبب صـدور فعـل مـي     
شود، فاعل مختار فعل است، هم در لغت، درواقع اختيار او جزء اخير علت تامة فعل مي

نامنـد و  ختـار مـي  هم در عرف و هم در اصطالح و جمهور عامه و خاصه، او را فاعل م
پيداست كه اين فاعل جاعل مختار فعل نيست؛ زيرا افاضة وجود و علل وجود آن فعـل  

تـوان فهميـد كـه انسـان     خـوبي مـي   از جانب او نيست و چون اين نكته روشن شد، بـه 
آنجاكه اراده و اختيار وي جزء اخير علت فعل است، فاعـل مختـار آن فعـل اسـت و      از

يض وجود فعل و اسباب آن باشد، جاعل تام فعل و پديدآوردنـدة  تواند مفازآنجاكه نمي
آن نيست؛ زيرا وجود و اراده و قدرت خود انسان از علل و شرايط وجود فعل هسـتند.  
جاعل تام و پديدآورندة همة افعال عباد و بلكه مفيض وجود همـة ذرات عـالم وجـود    

ت اسـت و جاعليـت تـام    الوجـود غنـي بالـذا   تمامي و جاعل مختار آنها ذات واجـب  به
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بـودن علـل و اسـباب در      الوجود براي تمام ذرات عوالم وجود، مباينتي با واسطهواجب
افاضة وجود ندارد و ازجمله علل و موجبات وساطت وجود افعال عباد، قدرت و شوق 
و ارادة عباد است به افعال و آثاري كه در آن مؤثر هستند و نمونة اين، در وجود يكايك 

 »زيـد «شود. براي نمونه در اينكه  جاعل تام و مفيض وجود انسان نيز مشاهده ميافراد 
حال بـراي اينكـه وي بـه     عين الوجود است، هيچ ترديدي نيست؛ ولي درخداوند واجب

جمله علل طوليه و عرضية وجود  دايرة وجود درآيد، وجود پدر و مادر الزم است كه از
الوجـود   ا جاعليت تام و خالقيت مطلقـة ذات واجـب  آيند و اين امر بفرزند به شمار مي

هـيچ چيـز را در جاعليـت ذات بـراي تـأثيري      براي همة عوالم وجود منافات نـدارد و  
  ).16(رعد: » قل اهللا خالق كل شيء و هو الواحد القهار«؛ نيست

  داند:االمرين مي كشف معناي نظرية امر بينرا اين تقرير  ،در ادامه ميرداماد
كــه   ان از ســرّ حــديث شــريف منقــول از ائمــة معصــومين     و همــين بيــ 

ــوده ــد  فرم ــرين  «ان ــين ام ــر ب ــن ام ــويض و لك ــر و التف ــي، » الجب ، 1ق، ج1401(كلين
دارد و ايـن جملـة معـروف كـه بـه دو طريـق از بزرگـان حكمـاي         پرده بر مي )16ص

يـا  » مختـار  ةاالنسـان مضـطر فـي صـور    «راسخين منقول است نيز مؤيـد همـين معنـي    
  .)208، ص1381ميرداماد، ( »مضطر ةسان مختار في صوراالن«

  توان گفت:مي ميردامادبا تأمل در مجموع سخنان 
الف) ميان فاعل مختار و مريد بر يك فعل با جاعل تام خود اين مختـار كـه بـدو و    

  فعلش وجود بخشيده، تفاوت است.
شود و از  يب) فاعل مباشر فعل، درواقع اختيارش موجب  تمام شدن سلسلة علل م

يابد؛ ولـي ايـن فاعـل مباشـر، خـود      نظر عرفي، لغوي و اصطالحي، فعل بدو استناد مي
  جاعل تام خود و فعلش نيست؛ بلكه جاعل تام حضرت حق است.
ند، در نظام طولي علّـي  ا ج) قدرت، شوق، اراده و تمام هستي انسان كه از علل ظهور فعل

  ».قل اهللا خالق كل شيء«ند؛ ا حضرت حق تحت قدرت و سيطرة جاعل و علت كل، يعني
االمرين و فاعل مضطر بـودن انسـان بـا وجـود     بنا بر اين سه مقدمه، سرّ مذهب بين

دهنـدة  شود. مضطر در اينجا به معناي ناچار بودن نيست؛ بلكه نشاناختيارش روشن مي
انسـان  اين حقيقت است كه اراده و اختيار از حقايق وجودي انسان است و بـه تعبيـري   
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درواقـع   د.سـاز  ناگزير است انتخاب كند و همين انتخاب است كه حقيقت انسان را مـي 
. بنابراين خداوند جاعل انسان است؛ معيار فضيلت آدمي نسبت به حيوان، اختيار اوست

آفريند، يكـي از  يعني هستي و هويت او را با تمام حقايق و ذاتيات او به جعل بسيط مي
  تيار انسان است.اين حقايق اراده و اخ

انسان در آيد كه اند: از عبارات او بر ميكه گفته ميردامادبا اين بيان اشكال برخي بر 
زيرا نقش او تنها در اراده كردن فعلش بود  ؛گونه نقشي نخواهد داشت فعل خويش هيچ

؛ زيـرا  )166 - 157، ص1375(برنجكـار   شـود  خداونـد ايجـاد مـي    از سويكه آن هم 
بيان شد، خداوند، هستي و هويت انسان را با تمـام ذاتيـات او بـه جعـل      كه گونه همان

  آفريند و يكي از ذاتيات انسان، اراده و اختيار اوست.بسيط مي
اگـر فعـل عبـد،    «با بيان يادشده اين اشكال معروف كه بدين صورت بيان شـده اسـت:   

نيـز  » د، مستلزم جبر استآيد و اگر مستند به وي باشمستند به او باشد، تعدد مؤثر الزم مي
شود؛ چراكه ميان فاعل ارادي فعل با جاعل تام آن فعل، تفاوت آشكار اسـت و  برطرف مي

  .)208، ص1381(ميرداماد،  فعل، هم به فاعل مختار و هم به جاعل مختار مستند است
گـردد.   با همين بيان، اشكال ديگري كه در مورد دعا بيـان شـده، رفـع و منحـل مـي     

اگر مسئول در دعا از اموري است كه قلم قضا وجود آن را مقـدر  «ن است كه اشكال اي
يابد و نيازي به دعا كردن و زحمت التمـاس و تضـرع نـدارد و    ناچار وجود مي كرده، به

اگر از اموري است كه قلم قضـاي ازلـي وجـود آن را مقـدر نكـرده، بـاز دعـا  كـردن         
دعـا  «. پاسخ نيز اين است كـه  »يابدنمي حاصل است و با تضرع و زاري، تقدير تغيير بي

كردن و از خداوند درخواست امري را داشتن از شرايط وجود آن است؛ و به بيان ديگر 
كه زيد بـه شـرط وجـود     چنان هم ؛حصول يابدآن است كه مطلوب به شرط دعا  مقدر،

  ). همان( »يابدپدر و مادر وجود مي
يابد كه تلقي تعين  كه مسئلة دعا از اين نظر به جعل و اختيار ارتباط مياست گفتني 

  كند.پيشين افعال انسان كه به نوعي جبرانگاري است را رد مي
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 حل آن از ديدگاه ميرداماد ها و راه. مسئلة تسلسل اراده5

شتر اهل فـن  به شرح ايراد معضل و اشكالي پرداخته كه به نظر بي »ايقاظات«در  ميرداماد
دهـد.  صورتي دقيق و بياني بسيار لطيف، به آن پاسخ مي  نمايد و سرانجام بهالينحل مي

، در پايان قبساتمسئلة يادشده را در دو اثر خويش مطرح كرده است: يكي در  ميرداماد
 »االيقاظـات «و ديگـري در مقدمـة    )473، ص1367، همو( »وميض«قبس دهم با عنوان 

با تفصيل بيشتري به مسئله پرداخته و در  »االيقاظات«ايشان در  .)209، ص1381(همو، 
). 473 ، ص1367(همـو،   ارجـاع داده اسـت   »االيقاظات«نيز تفصيل مسئله را به  قبسات
شـود كـه   داند و يادآور مـي اين مسئله را از مسائل مشكل در نگاه فيلسوفان مي ميرداماد

يشان مطرح شده است. گذشتگان پاسـخي  پاسخ اين مسئله، نخستين بار از سوي خود ا
  .(همان) اندبه اين مسئله ارائه نكرده

  ، بدين شرح است:ميردامادخالصة اشكال يادشده و پاسخ 
شوند. اگر فعل انسـان مسـبوق بـه اراده    افعال انسان به ارادي و غيرارادي تقسيم مي

دي بـودن افعـال،   باشد، ارادي در غير اين صورت، غيرارادي اسـت. بنـابراين مـالك ارا   
مسبوق به اراده بودن است. بحث در خود اراده است كه آيا ارادي است يـا غيـرارادي؟   

آيد مسبوق به ارادة ديگري باشد. ايـن سـخن دربـارة ارادة    در صورت نخست، الزم مي
آيـد افعـال   دهد. در صـورت دوم نيـز الزم مـي   ديگر نيز جاري است و تسلسل رخ مي

انـد كـه   رو متصف بـه اراديـت شـده    اشند؛ زيرا افعال يادشده ازآنارادي نيز غيرارادي ب
اند؛ پس اگر خـود اراده، غيـرارادي باشـد، افعـال يادشـده كـه ناشـي از        مسبوق به اراده

   *اند.اند نيز غيرارادي خواهند شد. هر دو تالي، باطل و خالف وجدان اراده
  رير كرد:توان در ضمن نكات ذيل چنين تقحاصل پاسخ ايشان را مي

كنـد: ابتـدا آن را   الف) هرگاه انسان بخواهد كاري انجام دهد، اين فرايند را طي مـي 
                                                      

 عطـف  واختيـاره،  بارادتـه  إلّـا  يكون ال العبد فعل أنّ تأسس إذا أنّه«در تقرير اين مسئله چنين است:  امادميردبيان  *
 وهكـذا،  اإلرادة؟ إرادة وإرادة اإلرادة، إرادة وكذلك واالختيار باإلرادة أيضا هي أ: نفسها اإلرادة إلى القول ونقل النظر
  ).209، ص1381(ميرداماد،  »يةنها ال إلى متسلسلة إرادات فعل كلّ في فيلزم
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كند؛ چه داراي خيريـت و فايـدة   سپس خيريت و فايدة آن را تصديق مي ،دكن تصور مي
شـود. ايـن شـوق    حقيقي باشد، چه مظنون. سپس در او شوقي بـه آن فعـل ايجـاد مـي    

شود. اين همان اراده اسـت. سـپس   اجماع و عزم تبديل مي گردد و بهرفته مؤكد مي رفته
  كنند.كنند و آن فعل را در خارج ايجاد ميعضالت شروع به فعاليت مي

توان بـه دو نحـو مالحظـه    ب) ارادة فوق كه سرچشمة صدور افعال ارادي است را مي
كه نظر اصلي ما مستقل مالحظه كنيم؛ بدين معنا  كرد: نخست اينكه آن را به نحو آليت و غير

به متعلق اراده باشد؛ نه به خود اراده. مطابق اين لحاظ، اراده، داخل در مـراد (متعلـق اراده)   
است و مورد توجه مستقل نيست. همچنين اراده با اين لحاظ، همان اراده و شوق بـه مـراد   

سـتقل  طورم گيرد. دوم اينكه خـود اراده را بـه  است و خودش متعلق ارادة ديگري قرار نمي
  كنيم.مستقل به آينه توجه مي طور  گونه كه گاهي بهمورد توجه قرار دهيم؛ همان

هاست، همان از اين دو نحوه، آنچه مركز شبهه و خاستگاه طرح مسئلة تسلسل اراده
  نحوة دوم است كه به خود اراده، به صورت استقاللي نگاه كنيم.

يم، ازآنجاكه خودش نيز فعلـي ارادي  كنج) وقتي به صورت استقاللي به اراده توجه مي
شـود. ارادة دوم نيـز   است كه از نفس انساني صادر شده، متعلق و مسبوق به ارادة دومي مي

  رود.طور به پيش مي شود و اين سلسلة ارادات، همينمتعلق و مسبوق به ارادة سومي مي
اول را د) سلســلة ارادات فــوق، ناشــي از اعتبــار ذهنــي اســت. ذهــن انســان، ارادة 

طورمسـتقل لحـاظ كـرده و نيازمنـد ارادة دومـي شـده اسـت. همچنـين ارادة دوم را          به
طـور بقيـة ارادات    طورمستقل مالحظه كرده و نيازمند ارادة سومي شده اسـت؛ همـين   به

صورت مستقل  متعاقبه. پس هرگاه ذهن انسان اين اعتبار ذهني را قطع كند و به اراده به
هـاي  يز قطع خواهد شـد. نكتـة قابـل توجـه اينكـه چـون اراده      نظر نكند، اين تسلسل ن

انـد و از واقعيـت   شـوند، اعتبـاري  اند و با تحليل ذهني حاصل مـي متصور، ساختة ذهن
  كنند.خارجي حكايت نمي

تسلسل در امور اعتباري محال نيست؛ زيرا با قطع اعتبار ذهني، تسلسل نيز قطـع  ه) 
محقـق  كـه  ر امور واقعي حقيقـي اسـت؛ چنـان   خواهد شد. آنچه محال است، تسلسل د

(حلّـي،   در پاسخ به لزوم تسلسل در مورد تعلـق حـدوث و قـدم بـر خودشـان      طوسي
و نيـز   )97(همـان، ص  ، لزوم تسلسل در مورد تعلق تشخّص بر خودش)60، ص1382
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ايـن  «مـي فرمايـد:    )106(همـان، ص لزوم تسلسل در مورد تعلق وحدت بـر خـودش   
  ». شودت و با انقطاع اعتبار، قطع ميتسلسل، اعتباري اس

كند كه در آنها نيز چنين تسلسلي وجـود دارد.  به چند نمونة ديگر اشاره مي ميرداماد
طورمستقل مالحظه كنـيم، علـم دومـي بـه آن      يكي علم به ذات است كه هرگاه آن را به

يابد. ادامه ميطور  گيرد و همينگيرد؛ آن علم دوم نيز متعلق علم سومي قرار ميتعلق مي
اما اين تسلسل نيز قائم به اعتبار ذهني معتبِر است و با قطع اين اعتبار، تسلسل نيز قطـع  

 طورمسـتقل  بـه نيت در عبادات كـه هرگـاه آن را    ةخواهد شد. از همين باب است مسئل
گيرد؛ آن نيت دوم نيز متعلق نيت سـومي قـرار   مالحظه كنيم، نيت دومي به آن تعلق مي

يابد. اما اين تسلسل نيز قائم به اعتبار ذهني معتبِر است و گونه ادامه مي و همين گيردمي
  .)210، ص1381 (ميرداماد، با قطع اين اعتبار، تسلسل نيز قطع خواهد شد

هـا  ، صفت اراده، نيازمند علتي نخواهد بود تا آنكـه تسلسـل اراده  ميردامادبنابراين در نظر  
 .)341 - 323، ص1385(ر.ك: ناجي اصفهاني  آن اعتبار شود.الزم آيد يا  شبهة عليت در 

اي از انديشمندان ها مورد نقد عدهاز مسئلة تسلسل اراده ميرداماداين پاسخ و تحليل 
الفـارق  را قيـاس مـع   ميردامـاد تنظيرهـاي   قرار گرفته است. براي نمونه امام خمينـي 

قابل اعتبـار اسـت و چـون اراده،     داند كه در موجوددانسته و اراده را صفتي حقيقي مي
علل به  نبنا بر منتهي شد .خواهداي ديگر ميناچار علت يا اراده صفتي حقيقي است، به

داشتن علل، مسئله  گردد و بنا بر فرض عدم انتهاخداوند، شبهة عليت در جبر تكرار مي
  .)97 ، ص1362(امام خميني،  انجامد به تسلسل مي

  روي در معاد با اختيار انسان. سازگاري عقوبات اخ6

االمرين و نيز در  ومـيض هفـدهم از    پس از تقرير بين» االعمال خلق«در رسالة  ميرداماد
برانگيزتـرين مسـائل فلسـفي و كالمـي      ، به يكـي از حساسـيت  قبساتقبس دهم كتاب 

  پردازد كه عقوبات جهان آخرت است. خالصة اشكال بدين شرح است: مي
روشـن شـد [و معلـوم      ]خدا و فعل انسان ةختيار انسان [ميان ارادواسطه قرار گرفتن ا
 پاداش و كيفـر  ةاما معضل ؛كند] اختيار آدمي، فعل او را ايجاد مي ةشد كه خداوند به واسط



 

 

 

 

112  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

كه در آيات قرآن و احاديث شريف، مورد وعده و وعيد قرار گرفته است، همچنان  ] [الهي
 ؛كند اينكه انسان فعل را اراده مي ولي ؛او مترتب است ةزيرا كردار آدمي بر اراد؛ باقي است

فعـل و تـا    ةاراد ةاراد ةفعـل و اراد  ةاراد ةفعل، و همچنين اراد ةيعني حصول ضروري اراد
پـس  . نـه از انسـان   ؛گيرنـد  از خدا سرچشمه مي ها] اين اراده ةهر قدر كه ادامه دهيم، [هم

  اختصار اين است: سخ وي بهتقريب پا كيفر و پاداش باشد؟ سزاوارچرا آدمي 
  در عقوبات معاد دو نظريه هست:

ها از بيرون هويت انسان در راستاي كيفـر كردارهـايش بـه اذن     نخست آنكه عقوبت
    شوند.خدا بر او وارد مي

آيند، نتيجة داخلي سـئيات  ها بااينكه از حيز قضا و قدر الهي بر مي دوم آنكه عقوبت
  ها نتيجة غذاهاي بد و سموم گوناگون است. بيماري كه دردها و او هستند؛ آنچنان

 ةهاي اخروي دارد كه بر فرض هر يك از دو نظري يك تبيين عام از عقوبت ميرداماد
آيد. تبيين عام وي اين است كه اصل حاكم بر شرور دنيا كـه آنهـا را   يادشده، راست مي

نيز حـاكم اسـت. ايـن     هاي موجود در آخرت دهد، بر عقوبتاز لوازم خير كثير قرار مي
از لوازم خيرات كثيره و از اقتضائات ولي ها ناخوشايندند؛ شونده ها براي عقوبت عقوبت

  نظم همگاني و حكمت عام الهي هستند.
  چنين است: در وميض هفدهم از قبس دهم اين ميردامادخالصة عبارت 

كه آنها از  هاي الهي جهان آخرت در قضا و قدر، از آن جهت است يافتن عقوبت راه
كه فعل  باشند؛ پس چنانلوازم خيرات نظام وجودند و نيز متمم قانون تكليف در دنيا مي

انسان و ارادة او و اختيارش براي كارهايش از حيز  قضاي الهي و قدر ربـوبي اسـت و   
باشد كه آن عنايت و اراده بر طبق مبدأ همگي آنها جهت عنايت نخست و ارادة حقه مي

هاي ماهيات اسـت، همچنـين ثـواب و عقـاب از      مواد و به اندازة استحقاق استعدادهاي
ها و كيفرها از لوازم ماهيات افعال خوب و بـد   حيز قضا و قدر است و استيجاب پاداش

رو به فاعل مباشر افعال كه به اراده و اختيار، آنها را انجام  باشد و ثواب و عقاب ازآنمي
شود، بااينكه او علت تامة وجوب فعـل نيسـت كـه او    مي دهد، بازگشته و به او واردمي

هـا و اثرهـاي    كـه خاصـيت   چنـان  ]؛براي نتـايج تكـويني افعـال خـود    [محل قابل است 
كند. پس اند، بروز ميپادزهرها و داروهاي سمي، در بدن و مزاج آناني كه آنها را خورده
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فسـاني بـر روش   طب روحاني در اين مورد بر قياس طب جسماني است و داروهـاي ن 
  ).437، ص1367(ميرداماد،  باشدداروهاي جسماني مي

سـوم، ومـيض هيجـدهم، در شـرح عقوبـات اخـروي در        و در فراز بيسـت  ميرداماد
گويد عقوبات چه لوازم وجودي افعـال و ملكـات باشـند و چـه از     مي سينا ابن اشارات

نظام خيرند و سـنت  داخل در  ـ  در هر دو فرض ـ بيرون وجود مكلف بر او وارد شوند
تكويني آنها همانا سنت حاكم بر شرور قليل دنيوي است كه به دليل مالزمـت بـا خيـر    
كثير از باب نوع دوم ضروري در مبحث غايات در نظام امكاني راه يافته و قضـا و قـدر   

  ). 439(همان، ص بر آنها تعلق گرفته است
 سـزاوار ين استحقاق متوجه فعل بلكه ا ؛كيفر نيست سزاوار ،فعل ةايجادكنندبنابراين 
كند  تصريح مي ميرداماد .استاين استحقاق متوجه محل، يعني انسان  يعني ؛كيفر نيست

كه افعال اختياري انسان همانند تأثيرات طبيعي همچـون تـأثير داروسـت كـه در محـل      
كه فاعـل   حيثن آسان انسان نه از  بدين دارو. ةشود نه در سازند مصرف دارو ظاهر مي

و خداوند اراده و فعل انسـان را در   استرو كه محل فعل  آن عل خويش است، بلكه ازف
. با اين بيان  اشكال برخي بر ميرداماد كيفر و پاداش است سزاواركند،  ظرف او ايجاد مي

و  خداسـت  ةابزاري براي اعمال اراد قدرت و اراده كردن فعلي خاص صرفاً اند:كه گفته
 ويـژه  هب ؛كيفر و پاداش سزاوارند و نه ا نه قابل تكليف ،ها اسطهروشن است كه ابزار و و

، )166 – 157، ص1375(برنجكـار،   با توجه به اينكه اين ابـزار را خـدا آفريـده اسـت    
حل فعل بـوده و خداونـد   انسان را از آن حيث كه م ميردامادشود؛ چراكه پاسخ داده مي

  داند.مي كيفر و پاداش سزاوار كند، اراده و فعل انسان را در ظرف او ايجاد مي

 انسان  ةعلم پيشين الهي و اراد. 7

در بحث علم پيشين الهي و ارادة انسان، دو نظريه از سوي متكلمان و فالسفه بيان شده 
است؛ يكي ناسازگاري علم پيشين الهي با ارادة انسان و دوم سازگاري ايـن دو بـا هـم.    

علم پيشين الهي با اراده و اختيار سازگاري ه به از آن دسته انديشمنداني است ك ميرداماد
جملـه افعـال   پيشين الهي به عالم ممكنـات و از  معتقد است علم انسان قائل است. وي 
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به خسوف و كسوف) كـه   شناس ستاره دانشاختياري انسان، از سنخ علم انفعالي (مانند 
 شـود  معلـوم مـي  از سنخ علم فعلي است كـه سـبب تحقـق     تأثير ندارد؛ بلكه بر معلول

آن است كه خداوند، علـت و آفريـدگار    ،). دليل اين موضوع471، ص1367(ميرداماد، 
جهان ممكن و افعال اختياري آدمي است و علم علت بـه معلـول، از سـنخ علـم فعلـي      

ت تحقق عالم ممكن علاست. ازآنجاكه خداوند به ذات خويش عالم است و ذات الهي، 
رو  اين از ؛هاي آن امور نيز خواهد بود سبب علم به معلولعلم الهي به ذات خود، ، است

) مقايسة صحيحي نيست؛ زيـرا  شناس ستارهمثال  همانندمقايسة علم الهي با علم انسان (
كه علم  درحالي ؛شودعلم پيشين الهي از سنخ علم فعلي است كه سبب تحقق معلوم مي

 است.) از سنخ علم انفعالي شناس ستارهعلم  همانندانسان (

حاصل اين بيان در رفع شبهة ناسازگاري ميان علم ازلي و پيشين خداوند بـا اختيـار   
اقتضاكنندة وجود فعـل بـا    ؛ وليچنين است كه علم الهي سبب فعل انسان است ،انسان

مسبوق به قدرت و اختيار وي اسـت؛ زيـرا    ،درنظرگرفتن اين نكته است كه فعل انسان
. بايد در نظر داشت كه هستنداسباب و علل تحقق فعل  قدرت و اختيار انسان، از جملة

وجوب و ضرورت مسبوق به اختيار فعل، منافي اختياري بودن فعل نيست؛ بلكه مؤيـد  
  :چنين است ميرداماداختياري بودن فعل است. بيان 

اگرچه علم خدا، علت وجوب فعل است؛ لكـن فعـل عبـد، مسـبوق بـه قـدرت و       
جمله علل و اسباب فعـل اسـت. اينكـه     و اختيار عبد ازباشد؛ چون قدرت  اختيارش مى

شود تـا علـل و شـرايط و اسـباب      ذات خدا علت فاعلى هر موجودى است، سبب نمى
شـود اختيـار و قـدرت از     كه علم خدا به اشيا نيز سـبب نمـى   واسطه قرار نگيرند؛ چنان

  .)472صهمان، ( انسان سلب شود
الهي و اختيـار انسـان از سـوي ميردامـاد     پاسخي كه در رفع ناسازگاري علم پيشين 

حكماي بعـدي نيـز    از سوييافت،  گسترشاقامه شد و در نظام فلسفي حكمت متعاليه 
  .پذيرفته شده است

كه به اصل صدور فعل از انسـان تعلـق گرفتـه اسـت،      گونه علم الهي همانبنابراين  
نيـز تعلـق گرفتـه     همين گونه بر كيفيت صدور فعل (از روي اختيار و انتخـاب) انسـان  

بلكـه بـه آن اسـتواري و     ؛تنها با اختيار انسان منافات ندارد است. يك چنين علم ازلي نه
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در آن صـورت علـم    ،زيرا اگر فعل از روي اختيار انسان سـر نزنـد   ؛بخشد استحكام مي
علم به اين است كه به همان نحوي كـه بـه    نماييواقع راكهچ ؛نما نخواهد بود خدا واقع

طبعاً اگر علم الهي به ايـن تعلـق گرفتـه كـه فعـل انسـان        علق گرفته، تحقق يابد.ء ت شي
اختياري از او صادر شود، در اين صورت بايد فعل با همين ويژگي تحقق يابـد و  طور به

تأكيد بر اين است كه علـم ازلـي الهـي     ،حاصل آنكه در اين نظريه .جبر نه با اضطرار و
بلكـه تعلـق گرفتـه     ؛گيرد و نه به عدم وقـوع  تعلق ميطورمطلق، نه به وقوع حوادث  به

ـ   خـاص از   ةاست به همراه خصوصيات مورد نياز براي صدور يك فعل و صـدور حادث
از ها در اين جهان بعضـي بـا شـعورند و برخـي ديگـر       علت خاص خودش. اگر فاعل

گيـرد   ميبرخي مختارند، برخي مجبور، علم الهي هرگز به اين تعلق ن اند و بهره بي شعور 
بلكـه علـم    شود؛فعل اختياري صادر  ،فعل اجباري و از فاعل مجبور ،كه از فاعل مختار

  . ستالهي، علم به صدور معلوالت از علل خاص آنها
پاسخ فوق به مسئلة علم پيشين الهي و ارادة انسان، بر خالف ديدگاه كساني است 

اعليت و موجـديت نـدارد و   ، علم الهي جنبة فميردامادكه معتقدند در دستگاه فلسفي 
(ناجي لذا در انديشة وي، جايي براي شبهة علم باري در انتساب جبر به انسان نيست 

نيـز   مير سـيد احمـد علـوي   ، ميردامادشاگرد مبرّز  ).341 -  323، ص1385اصفهاني، 
تعالي به اشيا سبب وجود اشـيا نيسـت؛ بلكـه     و بالجمله علم حق«گويد: باره مي دراين

دانست، پس آنها  دانست؛ نه چون آنها را مي تعالي آنها را مي شدند، باريمي چون واقع
 »گفتـه: العلـم تـابع    تجريـد در كتـاب   - طاب ثراه - نصير حكماكه  واقع شدند؛ چنان

  .)200 -  199ق، ص1393(علوي، 

  گيري. ارزيابي و نتيجه8

ز مباحثي است كه از ديربـاز  مسئلة افعال انسان و چگونگي ارتباط آن با فاعليت خداوند، ا 
اهميت و حساسـيت ايـن مسـئله از بعـد     در انديشة فيلسوفان و متكلمان مطرح بوده است. 

به افعال  خداوندبا مسائل اراده، استطاعت، قدرت، علم  و كالمي به اين دليل است كه ديني
  .و طلب و اراده، پيوندي تنگاتنگ دارد قضا و قدرخلق افعال و  ويژه بهبندگان، 
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بـاز   »االمـرين  جبـر، تفـويض و امـر بـين    «ترين آرا در اين زمينه به سـه نظريـة    مهم
السـالم) در رد  ليهم(ع االمرين كه براي نخستين بار امامان معصومنظرية امر بينگردد.  مي
ارائه كردند، ديدگاه جديدي را در رابطه با نسبت فاعليت انسان بـه  » تفويض«و » جبر« 

 -اعم از مـتكلم، عـارف و فيلسـوف     -فاعليت الهي به ظهور رساند. همة عالمان اماميه 
اند؛ هرچند در نحوة تفسير و چگـونگي تبيـين آن، اخـتالف ديـده     اين نظريه را پذيرفته

ود كه عمدة آنها چهار نظر است: نظرية متكلمان شيعه، نظرية عرفا، نظرية ميرداماد شمي
  و نظرية صدرالمتألهين.

، دقيـق و موشـكافانه اسـت. از ديـدگاه     ميردامـاد ميان نظرية حكيم مورد نظر،  دراين
دارد. جاعـل تـام حقيقـي، در ذات     ، هر فعلي يك فاعل مباشـر و يـك جاعـل   ميرداماد

كنـد و  آن افاضه مي به نحصر است و وجود و تمامي شئون  يك پديده را آنتعالي م باري
حقيقـت فاعـل باالختيـار    درفاعل مباشر، جزء اخير علت تامة فعل است. فاعـل مباشـر   

است؛ ولي جاعل تام باالختيار نيست؛ بنابراين هيچ تهافتي ميان اراده و اختيـار آدمـي و   
تعـالي جاعـل آن اسـت. از     ختياري افعال و حقكه انسان فاعل ا خالق هستي نيست؛ چرا

  سويي فاعل در طول جاعل است. 
كنـد، مفهـوم جعـل اسـت. بـه اعتقـاد       كمك مـي  ميرداماداي كه به فهم ديدگاه نكته
خداوند در يك آفرينش و به جعل بسيط، انسان را بـا اراده و اختيـار آفريـد و    ، ميرداماد

كنـد؛ بنـابراين صـفت     دهد يـا تـرك مـي   م مياختيار بدان معناست كه اگر بخواهد انجا
اختيار، حادث است كه با انسان آفريده شده اسـت. اختيـار صـفتي نفسـاني اسـت كـه       

توانـد  خداوند آن را به بشر عطا فرموده و طبع آن اقتضاي ترجيح را دارد و خودش مـي 
هويـت   آن نيازمنـد افاضـة   بـه  يكي از دو طرف فعل يا ترك را ترجيح دهد. انسان نيز آن

، صفت اراده، نيازمنـد علتـي   ميردامادخويش از جانب جاعل تام است. بنابراين در نظر 
ها الزم آيد يا  شبهة عليت در آن اعتبار شـود.  خارجي نخواهد بود تا آنكه تسلسل اراده

داند و اصل حاكم بر مجازات و پاداش اخروي را از لوازم ذاتي افعال انسان مي ميرداماد
هاي موجـود در آخـرت    دهد، بر عقوبته آنها را از لوازم خير كثير قرار ميشرور دنيا ك

هـا ناخوشـايند اسـت؛ ولـي از لـوازم       شونده ها براي عقوبت نيز حاكم است. اين عقوبت
خيرات كثيره و از اقتضائات نظم همگاني و حكمت عام الهـي هسـتند. در مسـئلة علـم     
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طرح كرد كـه مقبـول حكمـاي پـس از خـود      ، پاسخي مميردامادالهي و ارادة انسان نيز 
دانـد كـه    هرچند علم الهي را از نوع فـاعلي مـي   ميردامادقرار گرفت.  مالصدراازجمله 

كنندة وجود فعل بـا درنظرگـرفتن ايـن      اقتضا شود؛ ولي معتقد استسبب فعل انسان مي
ر نكته است كه فعل انسان مسبوق به قدرت و اختيار وي اسـت؛ زيـرا قـدرت و اختيـا    

  هستند.انسان، از اسباب و علل تحقق فعل 
 بـر  ميردامـاد  سـخنان از انـد:  اشكاالتي وارد كرده و گفتـه  ميردامادبرخي بر نظريات 

 ؛شـود  الهـي منتهـي مـي    ةفعل خداسـت و بـه اراد   ةفعل انسان نيز در محدود كه آيد مي
سـوي ديگـر   از  علل و اسباب فعل انسان نيـز هسـت.   ةهم ةكنند رو خداوند ايجاد ازاين

با لحاظ اين دو مقدمه، نتيجه آن . فعل است ةعلت تام ييكي از اجزا ،اراده كردن انسان
بنـابراين انسـان در فعـل خـويش      انسان نيز خداوند است. »اراده كردن« است كه سبب

از زيرا نقش او تنها در اراده كردن فعلش بود كه آن هم  ؛گونه نقشي نخواهد داشت هيچ
، خدا دو گونه فعل دارد: يكـي  ميردامادطبق بيان همچنين  شود. د ميخداوند ايجا سوي

برخـي عوامـل ديگـر     ةشود و ديگري فعلي كه به واسط فعلي كه بدون واسطه ايجاد مي
شـود و فعـل    خـدا آفريـده مـي    ةها نيز به وسيل اخير، خود واسطه ةآيد. در گون پديد مي

راي فعل انسان، ابتدا قـدرت و اراده و  درنتيجه خدا ب، اختياري انسان از همين نوع است
بنابراين قدرت و  آورد. كند و از اين طريق، فعل خارجي را پديد مي نيت او را ايجاد مي

روشن است كه ابزار و  خداست. ةابزاري براي اعمال اراد اراده كردن فعلي خاص صرفاً
توجه به اينكه اين ابزار  با ويژه هكيفر و پاداش ب سزاوارند و نه ا ها نه قابل تكليف واسطه

   را خدا آفريده است.
توجهي به مفهوم جعل و متعلق آن سرچشمه  رسد اشكاالت يادشده از بيبه نظر مي
داند متعلق جعل را ماهيت به معناي حقيقت، واقعيت و هويت مي ميردامادگرفته است. 

و بـه جعـل    در يـك آفـرينش  داند؛ يعني جاعل (خداوند)  و جعل را نيز جعل بسيط مي
بسيط، انسان را با اراده و اختيار آفريد. بنابراين تمام اجزا و مبادي فعل اختياري ازجمله 

گونه نيسـت كـه انسـان، فقـط      اند و ايناراده به جعل بسط با آفرينش انسان آفريده شده
ارادة فعل كند و اجزاي ديگر به او ربطي نداشته باشد. بنابراين انسان خود، فاعـل فعـل   

ها در افعال اختياري انسان بر عهدة خود اوسـت. هرچنـد در   يش است و همة نقشخو
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كند به جعل بسيط. آن به او اعطا مي به آفريني، جاعل حقيقت و هستي او را  آن اين نقش
-هـا و اراده  ها، خواسـت  اين اعطا نيز با توجه به خواست و ارادة خود فاعل است. نيت

اين علم از همان آغاز تشكيل جنين به همـراه انسـان    هاي انسان متوقف بر علم اوست.
كند و كميت و كيفيت آن در مراحـل ابتـدايي وابسـته بـه شـرايط محـيط و در       رشد مي

مراحل باالتر رشد، وابسته به خود انسان است. همين علم به هر شـكلي كـه در انسـان    
عل بر اسـاس نـوع علـم    گيرد. بنابرين جا هاي انسان قرار مي ها و نيتباشد، مبناي اراده

بنـابراين  كند. انسان چيزي جـز همـين علـم نيسـت.     انسان براي او واقعيت را جعل مي
انسان، مسئول افعال خويش است؛ چراكه  اين افعال، برگرفته از علم اوست و علم نيـز  

  از افعال اختياري انسان است. 
االمرين با تمام  رية امر بيناز اختيار انسان و نظ ميردامادپايان كالم اينكه تقرير حكيم 

هايش همچون خود وي، ناشناخته مانده است. در اين مقاله كوشش شد تا حدي  ظرافت
تقرير اين حكيم بزرگ، تبيين و شرح داده شود؛ با وجود اين براي شناختن تمام زواياي 
ديدگاه وي بايد مسيري طوالني را پيمود. بحث تفاوت فاعل با جاعل كه هسـتة اصـلي   

رو پيشـنهاد   هاي بيشتر نياز دارد؛ ازايناز اختيار انسان است، به موشكافي ميردامادرير تق
، ايـن موضـوع مـورد پـژوهش و مطالعـة      ميردامـاد شـود بـراي درك عميـق تقريـر     مي

  اي قرار گيرد. جداگانه



 

 

 

 

  

119  

سان
ر ان

ختيا
ية ا

ظر
از ن

اد 
ردام

م مي
حكي

ير 
تقر

  

  و مĤخذ  منابع
  .1380، ء، تهران: الزهرا4؛ چالحكم فصوصالدين؛  عربي، محي ابن .1
 جستاري در آرا و افكار ميرداماد و؛ »ماهيت و جعل از ديدگاه ميرداماد«؛ داحمدي، احم .2

  .187 - 179، ص1385تهران: فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي،  ،ميرفندرسكي
  .1379؛ تهران: كتابخانه، موزه و اسناد مجلس شوراي اسالمي، بهارستان گنجينةاوجبي، علي؛  .3
؛ هـانري كـربن، حسـين نصـر،     شيخ اشـراق  مجموعة مصنفاتالدين؛  سهروردي، شهاب .4

  .1375مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  ، تهران: مؤسسة2، 1نجفقلي حبيبي؛ ج
  .1374 نا]، : [بيتهران ؛والشوارد ةبيالموارد في فصح العر اقرب ؛سعيد ،شرتوني .5
  ق.1404، مصطفويقم:  ؛اربعه اسفار ؛صدرالمتألهين .6
  .ق1409االعالم االسالمي،  ةمكتب ؛لقرآنالتبيان في تفسيرا ؛حسن بن طوسي، محمد .7
اكبر غفاري؛ بيروت: دارالصعب  ؛ تصحيح علي؛ االصول من الكافييعقوب كليني، محمدبن .8

  ق.1401و دارالتعارف، 
  .1375، فروردين و ارديبهشت 65؛ شكيهان انديشه؛ »رسالة جبر و اختيار«برنجكار، رضا؛  .9

، تهيـه  هزارة شيخ طوسي؛ »لطائفه الطوسيمكتب كالمي شيخ ا«الدين؛  جعفر زاهدي، زين .10
  ؛و تنظيم علي دواني

  . ،1382اإلمام الصادق سسة؛ قم: مؤالمراد كشفيوسف؛  بن حلي، حسن .11
؛ ترجمة سيد احمد فهري؛ تهـران: مركـز انتشـارات    طلب و ارادهخميني (امام)، روح اهللا؛  .12

  .1362علمي و فرهنگي، 
داري جزائـري؛  ترجمة سيد نورالدين شـريعتم  ؛جبر و اختيارعالمه فاني، آقا سيد علي؛  .13

  ق.1396قم: 
السـيد   مكتبـة باقر بهبـودي؛ تهـران:   تصـحيح محمـد   ؛لطائف غيبيهعلوي، ميرسيد احمد؛  .14

  ق.1393الداماد، 
به كوشـش احمـد حسـيني و مهـدي      ،رسائل ؛»البشر من الجبر والقدر انقاذ«؛ سيد مرتضي .15

  .ق1405 :قم ؛رجايي
  .1370؛ تهران: اطالعات، حكيم استرآباد، ميردامادمدرس بهبهاني، سيد علي؛  .16
؛ تهـران: دانشـگاه   احمـد آرام  ةترجمـ  ؛هاي كالمي شيخ مفيـد  انديشه ؛مارتين مكدرموت .17

  .1372تهران، 
 ،منشـورات رضـي   :قـم  ؛شهرسـتاني  الـدين  هبـة به كوشش  ؛االعتقاد تصحيح ؛مفيد، محمد .18

1363.  
  .1370ت حكمت، ؛ تهران: انتشارامقاالت فلسفيمطهري، مرتضي؛  .19



 

 

 

 

120  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

  .1369؛ تهران: انتشارات حكمت، شرح مبسوط منظومه؛ _________ .20
  . 1367؛ تهران: دانشگاه تهران، قبساتداماد، محمدباقر؛ مير .21
؛ به اهتمام عبداهللا نوراني؛ تهران: انجمن آثار و مفـاخر  مصنفات ميرداماد _________؛ .22

  .1381فرهنگي، 
جستاري در آرا و افكار ميرداماد  ؛»ز نظر ميردامـاد جبر و اختيار ا«ناجي اصفهاني، حامد؛  .23

   .1385 ،تهران: فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ،ميرفندرسكي و


