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چكيده
صفت اراده خداوند يكي از مباحث بسيار دشوار و پيچيده در فلسفه و كﻼم اسـﻼمي
است .فﻼسفه مسلمان معموﻻً اراده الهي را به علم ،حب و ماننـد آن ارجـاع دادهانـد.
در اين مقاله نظريه شيخ اشراق درباره اراده خداوند بررسي شده است .مطالـب شـيخ
اشراق درباره اراده الهي در بادي امر ناهماهنـگ بـه نظـر مـيآيـد .ايشـان در مـوارد
زيادي بر نفي اراده از واجب تعالي استدﻻل كـرده و در مـواردي نيـز آن را پذيرفتـه
است .از مجموع مطالب ايشان چهار استدﻻل بر محـالبـودن اراده در واجـب تعـالي
استفاده ميشود .غني مطلق بودن واجبالوجود ،ذاتيبودن افعـال بـاري تعـالي ،دوام
فعل خداي متعال و تﻼزم اراده با غرضورزي محورهاي اصلي ادله شيخ است؛ البتـه
شيخ اشراق در مواردي نيز اشارات يا تصريحاتي بر پذيرش اراده واجب تعـالي دارد
كه پس از بررسي دقيق معلوم ميشود همه آنهـا يـا ضـعف دﻻلـي دارنـد يـا ضـعف
سندي؛ بنابراين جمع بندي عبارات شيخ اشراق مـا را بـه نظريـه نفـي اراده در واجـب
تعالي منتهي ميكند .مهمترين اشكال نظريه شيخ اشراق عـدم توجـه بـه متـون دينـي
بهويژه قرآن است كه صفت اراده را بارها به خداوند نسبت ميدهد.
واژگان كليدي :اراده الهي ،غني مطلق ،فعل ذاتي ،دوام فعل ،غرض ،شيخ اشراق.
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طرح مسئله
يكي از اوصافي كه در آيات و روايات بارها به خداي متعال نسـبت داده شـده ،صـفت
اراده است .فعلهاي »اراد« و »يريد« در قرآن درحاليكه فاعل آنهـا بـاري تعـالي اسـت،
بارها تكرار شده است .از مسئله متون ديني كه بگذريم ،عقﻼً نيز نميتـوان صـفت اراده
را از خداوند سلب كرد؛ زيرا اگر به چنين وصفي در خداوند قائل نشويم ،بايـد او را يـا
فاعل بالجبر بدانيم يا فاعل بالطبع كه هر دو مستلزم نقص اسـت .مشـكل اصـلي بحـث
اراده درباره ذات باري اين است كه از طرفي عدم امكان هر گونـه تغييـر در ذات الهـي،
يكــي از اصــول مهــم خداشناســي اســﻼمي اســت .در فلســفه اســﻼمي گفتــه مــيشــود
»واجبالوجود ،واجب من جميع الجهات«؛ يعني هيچ جهت امكاني در واجب تعالي راه
ندارد .واجبالوجود جامع جميع كماﻻت است و هـيچ كمـال متصـوري نيسـت كـه او
٢٠٦

نداشته باشد .همه كماﻻت را از ازل داشته و تا ابد دارا خواهد بود؛ پس هيچگونه تغييـر
و تحولي در ذات باري راه ندارد .به تعبير حضرت اميرالمؤمنين» :لمتسبق له حالٌ حاﻻً«

)نهجالبﻼغه ،خ  (٦٥و» :و لم يتعاوره زيادة و ﻻ نقصان« )همان ،خ .(١٨٢
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از سوي ديگر ظاهراً حصول اراده در فاعل مريد ،توأم با نوعي تغيير و تحول اسـت.
وقتي مي گوييم فﻼني فﻼن كار را اراده كرد ،يعني حالت يا صفتي را نداشته و در وقـت
معيني براي او حاصل شده است يا فعلي را انجام داده است .اساسـاً ايـنگونـه بـه نظـر
ميرسد كه اراده همراه با حدوث يك امر جديد در فاعلِ اراده است و شكي نيست كـه
استناد چنين معنايي به خداوند ،محال است؛ زيرا ﻻزمـه آن حـدوث تغييـر و تحـول در
ذات باري ميباشد كه با اصل پيشگفته )واجـبالوجـود واجـب مـن جميـع الجهـات(
منافات دارد و در محل خود باطل شده است.
به همين جهت صفت اراده در مورد خداوند يكي از بحثهاي بسـيار ريشـهدار و
مشكل در فلسفه و كﻼم اسﻼمي است .آيا خداوند داراي صفت اراده اسـت يـا خيـر؟
اگر داراست آيا اراده الهي قديم است يا حادث؟ آيا ممكن اسـت اراده قـديم باشـد و

مراد حادث؟ اصوﻻً اراده در خداوند چه معنايي دارد؟ آيـا عـين ذات اسـت؟ آيـا بـه
صفت علم يا حكمت يا ...ارجاع داده ميشود؟ و سـؤالهـاي ديگـر كـه فيلسـوفان و
متكلمان اسﻼمي به شكلهاي مختلف به آن جواب دادهاند ،آيتاﷲ مصـباح يـزدي )دام
ظله( مي فرمايند :يكي از دشوارترين مسائل فلسفه الهي ،اراده خداي متعال اسـت كـه
اختﻼفات زيادي را در ميان فﻼسفه و نحلههاي مختلف كﻼمي برانگيخته و مباحثـات
و مناقشات فراواني را پديد آورده است و بررسي همه آنهـا درخـور كتـاب مسـتقلي
است )مصباح ،١٣٨٣ ،ج ،٢ص.(٤٢١
هدف اصلي اين مقاله بررسي و تحليل نظريه شـيخ اشـراق دربـاره اراده الهـي اسـت.
پيش از ورود به اين بحث ،شايسته است درباره معناي لغوي اراده ،چگونگي تحقـق آن
در انسان -يا صدور آن از انسان -و اهم نظريه فﻼسفه و متكلمان مسلمان پيش از شـيخ

اشـراق درباره اراده الهي تأملي داشته باشيم؛ چراكه توجه به اين مقـدمات مـا را در فهـم
بهتر نظريه شيخ اشراق كمك ميكند.
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معناي لغوي اراده
است .در لسان العـرب بـه معنـاي دوسـتداشـتن )محبـت( و قصـدكردن آمـده اسـت
)ابنمنظور ،١٤٠٤ ،ج ،٥ص .(٣٦٨جوهري در صحاح اللغـه اراده را به معنـاي مشـيت آورده
است )جوهري ،١٣٦٨ ،ج ،١ص .(٤٧٨راغـب اصـفهاني در مفـردات نيـز اصـل اراده را بـه
معناي اشتياق نفس همراه با حكم به شايستگي يا عدم شايستگي كاري گرفته اسـت .بـا
توضيحات وي معلوم ميشود كه اراده در اصل يك امر تـدريجي اسـت كـه از اشـتياق
نفس به چيزي آغاز ميشود و با حكم نفس به شايستگي و عدم شايستگي آن چيز پايان
ميپذيرد .او در ادامه ميگويد به همين جهـت اراده گـاهي در مبـدأ )اشـتياق نفـس( و
گاهي در منتها )حكم( به كار ميرود و در مواردي كه به خداوند نسبت داده ميشود ،به
معناي حكم است؛ زيرا خداوند منزه است از داشتن شوق و اشـتياق و ماننـد آن كـه از
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ريشه لغوي اراده» ،رود «است و در كتابهاي لغت معاني متعددي براي آن گفتـه شـده

حاﻻت نفس است؛ البته از ديدگاه ايشان معناي يادشده معناي اصلي اراده است؛ اما ايـن
واژه گاهي به معناي قصدكردن و امركردن هم استعمال ميشود )راغب ،١٤١٢ ،ص.(٣٧١
در التحقيق -كه تﻼش مؤلف ،نقل معاني و استعماﻻت متعدد يك لغت از كتب معتبر
لغت عرب و بازگرداندن آنها به ريشه اصـلي آن اسـت -پـس از بيـان معنـاي »رود «از
مقاييس اللغه نوشته ابنفارس ،مصباح اللغه نوشته فيومي ،التهذيب فـي اللغـه ،نوشـته ازهـري و
صحاح اللغه نوشته جـوهري به اين جمعبنـدي مـيرسـد كـه اصـل ايـن لغـت خواسـتن
)طلب كردن( همراه با اختيار و انتخاب است .بر همين اساس وي معتقـد اسـت اراده در
انسان و در واجب تعالي به يك معناست )طلبكردن همراه با اختيار( و تفاوت آنهـا در
شدت و ضعف و به تعبير ايشـان در محـدود و نامحـدودبودن اراده اسـت )مصـطفوي،

 ،١٤١١ج ،٤ص ٢٣٣ـ .(٢٣٤
نتيجه آنكه اصل در مفهوم لغوي اراده ،طلبكـردن همـراه بـا اختيـار اسـت؛ امـا در
معاني مﻼزم آن مانند محبت ،قصدكردن ،آهنگ كاري كردن ،حكم به شايستگي يا عـدم
٢٠٨

شايستگي ،امركردن و ...نيز استعمال ميشود.
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اراده در انسان
از معناي لغوي اراده كه بگذريم هر انساني با علم حضوري اراده را در درون خود مييابـد
و بالوجدان درك ميكند پارهاي از افعال صادره از او افعال ايرادي هستند كـه در صـورتي
كه بخواهد آن فعل از او صادر ميشود و اگر نخواهد آن را ترك ميكند .به تعبير مﻼصـدرا
اراده و كراهت از امور وجدانياند و علم به آنهـا عـين حقيقـت آنهاسـت )صـدرالمتألهين،

 ،١٩٩٠ج ،٦ص .(٣٣٦همانگونهكه اشاره شد ،راغـب در تحليل معناي اراده ميگويـد» :اراده
اسم است براي ميل نفس همراه با حكم )امر( به انجام يا ترك فعل«.
بنابراين حكم به انجام فعل داراي مقدماتي است كه از ميل نفس شـروع مـيشـود و
اندكاندك شدت مييابد و در پايان به صورت حكم نفس ،ظـاهر مـيشـود .پـس لفـظ
اراده گاهي به آن ميل نفساني و حب و گاهي به فرمان نفس اطـﻼق مـيشـود .مـراد از

فرمان امر ،حكم ،دستور و امثال آن از سوي نفس ،اين است كه وقتي ميـل نفسـاني بـه
حد خاصي ميرسد -كه اصطﻼحاً به آن شوق مؤكد گويند -نفس بـه يكـي از اعضـاي
تحت فرمان خود دستور حركت ميدهد.
البته فيلسوفان و متكلمان براي حصول ميل نيز مقدماتي ذكر كردهاند كه معمـوﻻً در
اين بحث به دو مقدمه علمي اشاره ميكنند .اين دو مقدمه عبارتاند از تصـور و سـپس
تصديق به فايده فعل؛ بنابراين ميتوان گفت صدور يك فعـل ارادي از انسـان ،حـداقل
داراي چهار مرحله ميباشد .١ :تصور فعل؛  .٢تصديق و حكم به فايده؛  .٣ميل به انجام
فعل؛  .٤حكم به انجام فعل .به دنبال حكم و فرمان نفس به انجام فعل ،در صـورتي كـه
مانعي از انجام مثل نقص عضو و ...نباشد ،عضو مربوطه فوراً بـه حركـت در مـيآيـد و
شايد فاصله زماني در اين بين وجود نداشته باشـد؛ امـا يقينـاً تقـدم رتبـي وجـود دارد.
صدرالمتألهين در اين زمينه ميگويد:
بدان هر حركت ارادي ،داراي مقدماتي است كه بر يكديگر مترتب مـيباشـند.
نزديك ترين مقدمات )آخرين مقدمه( همـان قـواي محركـه اسـت كـه همـراه
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حركت مي باشد و در حيوان در ماهيچه اعضا او قـرار دارد و قبـل از آن ،اراده
دورتر از همه فكر و تصور ميباشد )مﻼصدرا ،١٩٩٠ ،ج ،٢ص.(٢٥١

البته تجزيه و تحليل دقيق چگونگي تحقق اراده در انسان نياز به بحث مفصلي دارد؛
ولي اجماﻻً روشن شد كه فعل ارادي دو نوع مقدمه دارد .١ :مقـدمات علمـي )تصـور و
تصديق(؛  .٢مقدمات غيرعلمي )ميل و فرمان( .در تعاريفي كه از اراده داده شده اسـت-
مانند محبت ،قصد ،اشتياق ،حكم و -...معموﻻً مقدمات غيرعلمي لحاظ شدهانـد و ايـن
مطلب احتماﻻً به جهت اين است كه مقدمات علمي از مقدمات بعيده اراده ميباشد ،بـه
خﻼف مقدمات غيرعلمي كه به اراده نزديكاند.
در پايان شايسته يادآوري است كه در خصوص معناي اراده و چگونگي حصـول آن
در انسان عﻼوه بر فلسفه و كﻼم بحثهاي فراواني در روانشناسي صـورت گرفتـه كـه
ذكر آنها مناسب با اين مختصر نميباشد )فوليكه] ،بيتا[ ،ص.(٥٣-٢٦
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است كه اجماع و عزم ناميده ميشود و قبل از اجمـاع ،ميـل و شـوق اسـت و

پيشينه بحث از اراده در واجب تعالي
همانگونهكه اشاره شد ،بحث از اراده الهي يكي از بحثهـاي بسـيار مشـكل و پيچيـده
فلسفه و كﻼم مي باشد .براي فهم نظريه شيخ اشراق ،توجه به نظريـههـا و چـالشهـاي
نظري پيش از وي در اين مسئله از ضروريات است .شكي نيست كه اراده به معنايي كه
گفته شد و مراحل مقدماتي حصول آن ،در مورد انسان صدق ميكنـد؛ ولـي نمـيتـوان
عين همان مطالب را به خداوند نسبت داد؛ زيرا واجبالوجـود از داشـتن نفـس و ميـل
نفساني و شوق مبرّاست؛ عﻼوه بر اينكه حصول يك امر تـدريجي در او محـال اسـت.
اصوﻻً در مورد همه صفات الهي يك قاعده كلي وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه اگـر
صفتي مشترك با انسان يا ساير ممكنات بود ،ابتدا بايـد جهـات نفـص و امكـاني از آن
سلب شود و سپس به واجب تعالي نسـبت داده شـود .صـفت اراده نيـز از ايـن قاعـده
مستثنا نيست .عدم توجه به اين مسئله موجب بحثهاي فـراوان در اراده الهـي شـده و
٢١٠

اشكاﻻت فراواني پديد آورده ،حتي موجـب انكـار اراده در واجـب از سـوي برخـي از
بزرگان فلسفه اسﻼمي شده است .درواقع اكثر اشكالكنندگان يا حتي منكران اراده الهي،
اراده واجب را به اراده انسان قياس كردهاند .صدرالمتألهين در بحث اراده الهي در قسمت
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پاسخ به شبهات ،در پاسخ به پنجمين شبهه چنين ميفرمايند» :بهدرستي كه اين شـبهه و
مانند آن همانا از مقايسه اراده او )حق تعالي( با ارده ما ناشي شده است و توهم كردهاند
كه اراده او نيز آهنگ و قصد ايجاد ميباشد« )مﻼصدرا ،١٩٩٠ ،ج ،٦ص.(٣٥٠
بيشتر فيلسوفان بزرگ اسﻼمي در موارد متعددي به اين مطلب اشـاره كـردهانـد كـه
اراده در مورد واجب تعالي با اراده انسان تفاوت دارد .اين مطلب گاهي به شكل كلـي و
گاهي نيز با بيان تفاوتهاي اين دو اراده بيان شده است .بوعلي در الهيات شـفا در فصـل
هفتم از مقاله هشتم مهمترين تفاوت اراده الهي با اراده انسان را در اين ميداند كـه اراده
خداوند داراي غرض نمي باشد؛ بر خﻼف ارادههاي انساني كـه همـواره همـراه غـرض
است )ابنسينا ،١٣٨٠ ،ص .(٣٦٦وي در التعليقات بر نفي قصـد و انگيـزه تأكيـد مـيكنـد
)همو ،١٩٧٣ ،ص.(١٠٣

تفاوت بين اراده انسان و اراده الهي از نظر ابنرشد به اندازهاي است كه اصـﻼً اتحـاد
معنايي بين اين دو واژه وجود ندارد و اشتراك اين دو اشـتراك لفظـي اسـت .ايشـان در
بيان تفاوت اراده انسان و اراده الهي مي گويد اراده در انسان و حيوان يك حالت انفعالي
است كه در نتيجه تأثير مراد بر مريد صـورت مـيگيـرد ،بنـابراين معلـولِ يـك وجـود
خارجي )مراد( مي باشد؛ ولي خداوند منزه اسـت از اينكـه چنـين صـفتي داشـته باشـد
)ابنرشد ،١٩٩٢ ،ص .(٤٣٩اعتقاد غزالي هم اين است كه معناي اراده در واجبالوجود بـا
معناي لغوي آن تفاوت دارد؛ زيرا از جهت لغوي اراده با داشـتن غـرض مـﻼزم اسـت،
ايشان ميگويد» :اراده در لغت براي تعيين آنچه در آن غرض است ،وضـع شـده اسـت؛
درحاليكه در مورد حق تعالي غرض وجود ندارد« )غزالي ،١٣٩٢ ،ص.(١٠٤
شيخ مفيد رساله مستقلي درباره اراده باري تعالي نگاشته است .وي در اين رساله كـه

عنوان آن »مسئلة في ارادة اﷲ سبحانه« است ،اتصـاف ذات الهـي بـه اراده را يـك اتصـاف
مجازي و غيرحقيقي دانسته است )شيخ مفيد ،١٤١٣ ،ج ،١٠ص .(٥٨شـاگرد ايشـان شـيخ

محمد بن علي طرابلسي در كنز الفوائـد استناد اراده را نسبت به خداوند يك استناد استعاري

٢١١

و غيرحقيقي معرفي كرده است )طرابلسي] ،بيتا[ ،ج ،١ص.(٧١
مفهوم به مصداق باشد؛ يعني دريافتهاند اراده در انسـان مسـتلزم نواقصـي مثـل داشـتن
غرض ،ميل نفساني و ...ميباشد و گمان كردهاند كه مفهوم و معناي اراده همـين ارادهاي
است كه در انسان بهكار ميرود ،به همين جهت به اشتراك لفظي ،مجاز و استعاره قائـل
شدهاند؛ درحاليكه -همانگونهكه پيشتر بيان شد -در معناي لغوي اراده ،مفهوم غـرض
يا ميل نفساني و امثال آن اخذ نشده است.
مشهورترين نظريه پيش از شيخ اشراق درباره اراده الهي نظريه فﻼسفه مشاء است كـه
اراده را به علم تفسير كردهاند .معلم ثاني ابونصر فارابي در التعليقات اراده واجب تعـالي را
صفت ذات و همان علم عنايي او معرفـي كـرده اسـت .وي در مقـام ارائـه معيـار كلـي
مي گويد همين قدر كه فعل با ذات فاعل منافات نداشته باشد و در عين حـال فاعـل بـه
صدور آن فعل از خود علم داشته باشد ،آن فعل ارادي است )فارابي ،١٩٨٨ ،ص.(٣٧
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به نظر ميآيد نظريات فوق )قول به اشتراك لفظي ،مجاز و استعاره( ناشـي از خلـط

ابنسينا نيز در موارد زيادي اراده الهي را به علم او تفسير مـيكنـد .وي در المباحثـات

مشابه آنچه از فارابي نقل شد ،اراده را به علم همراه با عدم تنافي ذاتـي تفسـير مـيكنـد
)ابنسينا .(٨٥٤ :١٣٧١ ،وي در التعليقـات نيـز همـان معيـار را آورده اسـت )همـو،١٩٧٣ ،

ص .(١٨نكته جالب توجه در عبارات ابنسينا آن اسـت كـه در مـوارد متعـددي تصـريح
ميكند كه اين اتحادي كه بين اراده واجب تعالي و علم او وجود دارد ،صرفاً يك اتحـاد
مصداقي در وجود خارجي نيست ،بلكه اتحاد مفهومي بـين آن دو برقـرار اسـت )همـو،

]بيتا[ ،ص٢٠ـ ٢١و  ،١٣٨٧ص(٦٠١؛ البته وي در التعليقـات توضيح ميدهد كه مقصـود از
اتحاد مفهومي آن نيست كه مطلق اراده با مطلق علم اتحاد مفهومي دارنـد؛ زيـرا روشـن
است كه مفهوم علم غير از مفهوم اراده است؛ مقصود از اتحاد مفهـومي ايـن دو ،اتحـاد
مفهوم علم در باري تعالي با اتحاد مفهوم اراده در اوست.
نكته آخر در اين قسمت آن است كه ابنسينا در مواردي -ازجمله در فصـل هفـتم از
مقاله هشتم الهيات شفا -علم الهي را به عشق يا حب الهي تفسير كرده است .اين عشـق
٢١٢

و حب ابتدائاً و بالذات به خود او تعلق ميگيرد و ثانياً و بـالتبع بـه مخلوقـاتش )همـو،

 ،١٣٨٠ص .(٣٦٣بهمنيار نيز در التحصيل -كه شهيد مطهري آن را بهتـرين كتـاب آمـوزش
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فلسفه مشاء ميداند -در يك عبارت بين هر دو تفسير -يعني تفسير اراده به علـم و بـه
شوق -جمع كرده است )بهمنيـار ،١٣٤٩ ،ص .(٥٧٧تفسـير اراده الهـي بـه علـم خداونـد
گرچه از سوي برخي از فﻼسفه مانند ابنرشـد مورد نقد و انتقـاد قـرار گرفـت ،فﻼسـفه
بزرگي مانند مﻼصدرا و محقق سبزواري و بسياري از متكلمان بزرگ آن را تأييد كردهاند.
در پايان اين قسمت شايد اشاره به اين مطلب خالي از فايـده نباشـد كـه چگـونگي
تحقق اراده از سوي باري تعالي و سازگاري ارادات جزئـي بـا كمـال مطلـق و بسـاطت
ذات الهي در الهيات مسيحي نيز مورد توجه بوده است )ژيلسـن ،١٣٧٩ ،ص ١٥٠ـ  ١٥٣و

 ،١٣٨٤ص.(١٩٥-١٨٩

نظريه شيخ اشراق
از مجموع مطالب شيخ اشراق در بحث از اراده الهي معلوم ميشود از ديدگاه ايشـان نيـز
اراده الهي از مباحث مهم و چالشبرانگيز الهيات و فلسـفه بـوده و حـل آن نيـز دشـوار
است .همانگونهكه پيشتر اشاره شد ،از سويي صدور اراده از سوي فاعل مـﻼزم نـوعي
نقص مثل غرضداشتن يا حدوث وضعيت جديد است و از سوي ديگر بر اسـاس ادلـه
عقلي و ديني نميتوان اراده را از خداوند سلب كرد .از بررسي اوليه سخنان شـيخ اشـراق

به دست مي آيد كه ايشان دو نـوع مواجهـه بـا ايـن بحـث دارد .وي در مـواردي ماننـد
فﻼسفه پيشين ،اراده خداوند را بـه يكـي از اوصـاف ديگـر ماننـد علـم ارجـاع داده تـا
خداوند داراي صفت اراده باشد و در عين حال نواقصي كه مستلزم اراده است ،بـه ذات
باري تعالي راه پيدا نكند و در مواردي نيز به چنين ارجاعي رضايت ندادهانـد و خـداي
متعال را منزه از داشتن چنين وصفي ميداند؛ بنابراين در مواجهه ابتدايي با عبارات شيخ
دو نظريه درباره اراده الهي ديده مي شود :يكي نفي اراده الهي و عدم پذيرش مطلق آن و
ديگري پذيرش اراده در خداوند و ارجاع آن به صفت علم يا ديگرصفات خـدا .در ايـن

٢١٣

مقاله ابتدا عبارات ناظر به نظريه نفي صفت اراده از واجبالوجود ارائه ميشود و سـپس
نظريه اصلي و نهايي شيخ اشراق بيان ميشود.
الف( نظريه نفي اراده از واجب تعالي
شيخ اشـراق در موارد زيادي با استناد به نواقصي كه ﻻزمه اراده است ،اراده را از خداونـد
نفي كرده و واجبالوجـود را اجـل از آن دانسـته كـه فعلـش ارادي باشـد .از مجمـوع
عبارات وي پس از تحليل و جمع بندي چهار استدﻻل بر نفي اراده از واجـب تعـالي بـه
دست ميآيد.
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عبارات ناظر به ارجاع اراده به صفات ذاتي ديگر و درنهايت بر اساس شـواهد مختلـف

دليل اول :منافات اراده با غناي مطلق

شيخ اشراق در المشارع و المطارحـات به شـكل مفصـل و در برخـي كتـب ديگـر ماننـد

اﻻلواح العماديه و كلمة التصوف به اختصار بحثي دارنـد كـه حاصـل آن ايـن اسـت كـه
واجبالوجود چون واجبالوجود است ،غني مطلق و جواد مطلق است .ايشـان ابتـدا
موجود را به دو دسته فقير و غنـي تقسـيم مـيكنـد و ويژگـيهـاي هـر كـدام را بـر
مي شمارد؛ سپس جود و جواد مطلق را تعريف ميكند و مي گويد» :الجود افادة ما ينبغي

ﻻ لغرض«؛ يعني جود عبارت است از دادن آنچه شايسته و سزاوار است بـدون داشـتن
غرض .سپس توضيح مي دهد كه غرض بر هر گونه عوضي -حتي حمد ،ثنا ،تخلـص
از مذمت و اولي بودن فعل براي فاعل -صادق است؛ بنابراين ﻻزم نيست عوض ،يـك
عين خارجي باشد؛ بلكه اگر فاعل ،فعلي را انجام دهد ،براي اينكه از او تعريف كننـد
يا براي اينكه او را به بدي ياد نكنند يا حتي فعل را به اين جهت كه بهتر است فاعـل
آن را انجام دهد به انجام برساند ،در همه اين موارد با جـود و جـواد مطلـق منافـات
٢١٤

دارد .پس همه اينها از جواد مطلق منتفي است )سهروردي ،١٣٨٠ ،ج ،١ص٤٢٧ــ ٤٢٨و

ج ،٤صص ٧٤و ١١٦ـ.(١١٧
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اينكه حمد و ثنا و تخلص از مذمت را عوض معنوي در نظر بگيريم و بگوييم جواد
مطلق فعلش را به خاطر آنها انجام نميدهد ،تقريباً روشن و قابل قبول است؛ امـا اينكـه
اوليبودن فعل براي فاعل نيز عوض و غرض محسوب شود ،چندان روشن نيسـت؛ بـه
همين جهت خود ايشان توضيح ميدهند كه اوليبودن فعل براي فاعل به ايـن معناسـت
كه فاعل با انجام آن فعل به كمالي ميرسد كه فاقد آن بوده است .پس در ايـن صـورت
هم با جود و جواد مطلق منافات دارد .وي ميگويد» :و ما هو اﻻولي بشـيء يسـتكمل بـه و

تركه يكون نقصاً له :و آنچه براي چيزي بهتر باشد ،موجب استكمال آن چيز خواهد شد و
ترك آن ،نقص براي آن چيز خواهد بود« )همان ،ص(٤٢٨؛ همچنين ميگويد» :كـل مريـد

مختار ﻻحد طرفي النقيض ﻻ بد و ان يترجح احدهما عنده«؛ يعني فاعـل ارادي و اختيـاري در
صورتي فعل را انجام ميدهد كه نزد او ترجيحي داشته باشد و نتيجه ميگيرد» :فالترجيح

مقدم علي اﻻرادة«؛ يعني ترجيح مقدم بر اراده است .حال اين راجح بايـد نسـبت بـه چـه

چيز يا چه كسي حجيت داشته باشد ،شيخ اشراق ميگويد» :و ذلك الـراجح راجـح عنـده و

اولي به«؛ يعني بايد نسبت به خود فاعل يك اولويت و ارجحيتي داشته باشد .پس فاعـل
ارادي وقتي فعل را انجام ميدهد كه اولويت و ارجحيتي براي او داشته باشد و چون در
مقدمه قبل گفته بودند كه اولويت براي فاعل به معناي نقص فاعل است و فاعل با آن به
كمال ميرسد و با غني و جواد مطلق بودن منافات دارد ،درنهايت نتيجـه مـيگيـرد كـه:
»فيجب ان يكون فعل الغني المطلق اعلي من ان يكون بارادة :فعل غني مطلق برتر از آن اسـت
كه با اراده انجام شود« )همان ،ص.(٤٢٩
اگر بخواهيم استدﻻل شيخ اشراق را به صورت منطقي بيان كنيم ،چنين ميشود:
مقدمه اول :ﻻزمه فعل ارادي ترجيح است )ترجيح مقدم بر اراده ميباشد(.
مقدمه دوم :ﻻزمه ترجيح ،اولويت فعل براي فاعل است.
مقدمه سوم :معناي اولويت فعل براي فاعل نقص فاعل است )فاعل با انجام آن فعل
به استكمال ميرسد(.
نتيجه :ﻻزمه فعل ارادي نقص فاعل مي باشد و به عبارتي :فاعل ارادي فاعل ناقص

٢١٥

مي باشد .عكس نقيض نتيجه مـذكور ،ايـن اسـت كـه فاعـل تـام و غيرنـاقص فاعـل
بنابراين شيخ اشراق اراده را مﻼزم نقص مي داند و غني مطلق را برتر از آن ميدانـد
كه فعلش با اراده باشد؛ البته نسبت به مقدمه دوم )ﻻزمه ترجيح ،اولويـت فعـل بـراي
فاعل است( ممكن است كسي اشكال كند كه ترجيح ميتواند بر اساس رجحان ذاتـي
فعل باشد؛ يعني فعل في نفسـه داراي اولويـت و رجحـان باشـد نـه اينكـه ضـرورتاً
رجحان فعل به فاعل ارتباط داشته باشد؛ بنابراين ميتوان گفت غني مطلق بـر اسـاس
رجحان ذاتي فعل آن را ترجيح ميدهد و اين ترجيح و اراده منافـاتي بـا غنـي مطلـق
ندارد .شيخ اشـراق در پاسخ به اين اشكال مي گويد» :الشيء ان فرض خيـراً فـي نفسـه مـا

لميكن فعله اولي بالمختار ﻻيختاره :اگر فرض شود چيزي في نفسه خير است تا وقتي كه
انجام آن رجحان و اولويتي براي خود فاعل نداشته باشد ،فاعـل آن را اراده و اختيـار
نميكند« )همان ،ص.(٤٢٨
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غيرارادي مي باشد.

ميتوان گفت يكي از مهمترين اسـتدﻻلهـاي شـيخ اشـراق بـر رد اراده در خداونـد،
همين استدﻻل است .ايشان به غير از كتاب المشارع و المطارحـات در برخي كتـب ديگـر
نيز به آن اشاره نموده يا بهطورمفصل آن را بيان كـرده اسـت؛ مـثﻼ در اللمحـات همـين
مطلب با اندكي تغيير آمده است )همان ،ج ،٤ص٢٢٨ـ.(٢٢٩

شيخ در فصل هشتم كتاب كلمة التصـوف و نيـز در لـوح چهـارم از رسـاله اﻻلـواح

العمادية همين استدﻻل را ذكر كرده است؛ ولي در نتيجهگيري فقط به نفي غرض اكتفا
كرده ،اشاره اي به نفي اراده نـدارد )همـان ،صـص ٧٤و (١١٧؛ البتـه همـانگونـهكـه در
استدﻻل بعد خواهد آمد ،شيخ اشراق در مواردي از طريـق نفـي غـرض بـه نفـي اراده
استدﻻل كرده است.

شايسته توجه است كه اين استدﻻل )نفي غرض و امثـال آن از طريـق جـواد مطلـق
بودن واجبالوجود( اختصاص به شيخ اشـراق ندارد؛ بلكه در آثار فﻼسفه پيشين نيز ديده
ميشود؛ ولي معموﻻً از اين استدﻻل براي نفي غرض استفاده ميشود .احتماﻻً مبتكر اين
٢١٦

استدﻻل ابنسينا ميباشد .وي در اﻻشارات و التنبيهـات تأكيد زيادي بر ايـن اسـتدﻻل دارد؛
يعني از طريق جواد مطلق بودن واجبالوجود و تحليل جود مطلـق بـر نفـي غـرض از
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واجب تعالي استدﻻل ميكند )ابنسينا ،١٣٨٣ ،ج ،٣ص١٤٥ـ .(١٤٩

شيخ اشراق در رسالهاي تحت عنوان رسالة في اعتقاد الحكماء نيز به اين استدﻻل اشـاره

ميكند؛ با اين تفاوت كه نفي اراده الهي را به فﻼسفه و حكما نسبت ميدهد:

و ايضاً يعتقدون ]الحكماء[ بانّ اﷲ تعالي ﻻيبدع شيئاً بناء علـي ارادتـه -اذا اﻻرادة
ﻻتكون اﻻّ عند ترجيح الحدالجانبين علـي اﻻخـر :و همچنـين ]فﻼسـفه[ اعتقـاد
دارند كه خداوند تبارك و تعالي چيزي را بر اساس ارادهاش نميآفرينـد؛ زيـرا

اراده تحقق نمييابد مگر با ترجيح يكي از دو طرف بـر ديگـري )سـهروردي،
 ،١٣٨٠ج ،٢ص.(٢٦٦
دليل دوم :مﻼزمه اراده با غرض

از برخي مطالب شيخ چنين بر ميآيد كه اراده با داشتن غـرض مﻼزمـه دارد .ايشـان در

المشارع و المطارحـات ميگويد» :برخي از قائلين به اراده الهي قائل به اين كـه فعـل او از
روي مصلحت و غرض انجام ميشود نيستند بلكه ميگويند اراده مـيكنـد و فعلـش را
انجام ميدهد بدون اينكه غرضي وجود داشته باشد ،اشكال اين مطلـب ايـن اسـت كـه
نسبت اراده به انجام يا ترك فعل مساوي است ]يعني اراده في حد ذاته موجـب صـدور
فعل نميشود[« )همان ،ج ،١ص .(٤٧٠وي در پرتونامـه نيـز مشـابه ايـن مطلـب را آورده
است )همان ،ج ،٤ص.(٤٧
بنابراين از نظر شيخ اراده نمي تواند بدون غـرض تحقـق يابـد؛ از طـرف ديگـر
روشن است همان گونهكه خود شيخ نيز در موارد متعدد بـه آن تصـريح كـرده و در
استدﻻل پيشين اشاره كرديم ،غرض ورزي از خداوند منتفـي اسـت؛ چـون مسـتلزم
نقص مي باشد؛ پس حاصل اين استدﻻل آن است كه چون اراده مستلزم غرض است
و غرض هم مستلزم نقص است و خداوند كامل مطلق است ،پـس اراده از خداونـد
منتفي مي باشد .پيش از اين جمله اي از غزالي نقل كرديم كه اشاره به همين استدﻻل
شيخ دارد؛ البته ادعاي غزالي اين است كه غرض در معنـاي لغـوي اراده اخـذ شـده

٢١٧

است .وي مي گويد» :فاﻻرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرض و ﻻ غـرض فـي حـق

درحالي كه خداوند متعال غرضي ندارد«.
شكل منطقي استدﻻل شيخ اشراق چنين است:
مقدمه اول :اراده مستلزم غرض است.
مقدمه دوم :غرض داشتن مستلزم نقص است.
نتيجه :اراده مستلزم نقص است يا فاعل ارادي نـاقص اسـت كـه عكـس نقـيض آن
ميشود فاعل كامل و تام ،فاعل ارادي نيست.
فيلسوفان در بحث نحوه فاعليت واجب تعالي و نيز در بحث علـت غـايي افعـال او
بحثهاي مفصلي درباره استحاله غرضداشتن خداوند دارند كه گرچه با ايـن اسـتدﻻل
مرتبط است ،ورود به آنها موجب خروج از بحث اصلي است.
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اﷲ :اراده از نظر لغوي براي تعيين آنچه در آن غرض مي باشـد ،وضـع شـده اسـت؛

دليل سوم :منافات اراده با دوام فعل

سومين استدﻻلي كه از ﻻبهﻻي كلمات شيخ اشراق بر نفي اراده الهي ارائه شـده ،تمسـك
به دوام فعل الهي است .وي در التلويحات چنين ميگويد:

و واجبالوجود ﻻيصدر عنه شيء بعد ان لميكن ،فانّه ان كان المرجح هو نفسـه او
علي ما اخذ من صفاته و هو دائم فيجـب دوام التـرجيح و دوام وجـود المعلـول...

فواجبالوجود ﻻتسنح له ارادة :و واجبالوجود اينگونه نيست كه چيـزي از او
صادر شود كه قبﻼً نبوده است؛ زيرا اگر مرجح صدور فعل ،ذات واجب يا يكي

از صفات او باشد ،بايد به جهت دائميبودن خداوند ،ترجيح نيز دائمـي باشـد؛
پس بايد معلول نيز دائمي باشد ...پس اراده در واجبالوجود راه ندارد )همـو،
 ،١٣٨٨ص.(٢٢٠

حاصل مطلب اين است كه وقتي ميگوييم واجبالوجـود اراده مـيكنـد ،معنـاي آن
اين است كه فعلي را انجام نداده است و اكنون انجام ميدهد؛ درحاليكه چنـين چيـزي
٢١٨

در مورد خداوند محال اسـت؛ يعنـي نمـيتـوان او را معـرض حـوادث دانسـت؛ پـس
نميتواند داراي صفت اراده باشد .اگـر فعلـي بـه خداونـد نسـبت داده مـيشـود ،بايـد
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هميشگي باشد .همانگونهكه از نحوه استدﻻل شـيخ پيداسـت ،وي اراده را امـر حـادث
ميداند و به همين دليل آن را با دوام فعـل الهـي ناسـازگار مـييابـد .صـورت منطقـي
استدﻻل شيخ چنين است:
مقدمه اول :افعال واجبالوجود دائمي است.
مقدمه دوم :فعل ارادي حادث است.
نتيجه :افعال واجبالوجود ارادي نيست.
دليل چهارم :ذاتيبودن فعل واجب تعالي

شيخ اشراق در پاسخ به ابوالبركات بغـدادي كه تـﻼش كـرده از طريـق حـدوث ارادههـاي
نامتناهي در ذات واجب مسئله اراده را حل كند -ضمن اينكه اين نظريه را نحـستـرين
نظريهها در اين باب و ابوالبركات را مجنون طبيبنما معرفي مـيكنـد -مـيگويـد فعـل

فاعل سه گونه است :فعل فاعل طبيعي ،فعل فاعل ارادي و فعلي كه بـه شـكل ذاتـي از
فاعل صادر ميشود .حاصل بيان شيخ اين است كه فعل يا از فاعلي صادر مـيشـود كـه
داراي علم و ادراك است يا از فاعلي است كه داراي آگـاهي نيسـت .اگـر فاعـل داراي
آگاهي و شعور نباشد ،فاعل طبيعي است؛ اما فاعلي كه داراي علم و آگاهي است نيز دو
صورت دارد :اول فاعلي كه براي صدور فعل عﻼوه بر علم و آگاهي نيـاز بـه اراده هـم
دارد و دوم فاعلي كه ذات فاعل از اين جهت كه علم و آگاهي دارد ،براي صـدور فعـل
كافي است و نيازمند اراده نميباشد )همو ،١٣٨٠ ،ج ،١ص.(٤٧١
از تقسيم ثنايي شيخ كامﻼً روشن است كه چنانچه فعل ذاتي فاعـل باشـد ،ضـرورتاً
ارادي نيست؛ زيرا فعل ذاتي در مقابل فعل ارادي قرار گرفته است .شـيخ اشـراق مصـداق
فاعليت ذاتي را فاعليت واجب تعالي ميداند؛ به همين جهت در پايـان اسـتدﻻل نتيجـه
ميگيرد كه »ففعل واجبالوجود اعلي من اﻻرادة و الطبع« .صورت منطقـي اسـتدﻻل چهـارم
شيخ چنين است :مقدمه اول :افعال واجبالوجود ذاتي است.
مقدمه دوم :افعال ذاتي ،ارادي نيست.

٢١٩

نتيجه :افعال واجب تعالي ارادي نيست.
به گونهاي با يكديگر تﻼزم دارند ،تأكيد كرده است .وي تﻼش كرده با ترسيم دقيق ايـن
دو ويژگي افعال الهي ،شبههاي را كه در طليعه بحث به آن اشاره كرديم )اگر افعال الهي
ارادي نباشد ،بايد جبري باشد( پاسخ گويد .حاصل استدﻻل اخير شيخ اين است كه اگر
افعال فاعل ،ذاتي او باشد ،ديگر نيازي به اراده ندارد ،بلكه علم به فعل بـراي صـدور آن
كافي است؛ بنابراين فاعلي كه عﻼوه بر علم نيازمند اراده است ،فاعل كاملي نخواهد بود
و اصوﻻً اراديبودن فعل نشانه نقص فاعل است و فعل ذاتي هم موجب جبر نميشـود؛
زيرا جبر در صورتي است كه فاعل قاهر ديگري موجب فعل شود.
در پايان ادله توجه به دو نكته ﻻزم است :نخست آنكه گاهي در بيانـات شـيخ اشـراق

برخي از ادله با هم آمده است؛ براي نمونه در رساله في اعتقاد الحكمـاء مسئله نفي اراده را
با نفي ترجيح و نفي غرضداشتن و ذاتيبودن فعل با هم آورده اسـت يـا در التلويحـات
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شيخ اشراق در آثار متعدد خود بر دو ويژگي اخير فعل الهي -ذاتيبـودن و دوام -كـه

اراده را مﻼزم با انگيزهاي كه موجب ترجيح ميشود ،معرفي ميكند.
نكته ديگر آن است كه از ديدگاه شيخ اشـراق ادله يادشده -به استثناي دليل اول-
اختصاص به واجب تعالي ندارد و شامل همه مجردات مي شود .افعال مجردات هـم
ذاتي آنها و خالي از هر گونه غرض است .وي بر همين اساس در پرتونامه ميگويد:
»پس واجبالوجود را و مبادي مجردات را فعـل بـارادت و از بهـر غـرض نباشـد«
)همان ،ج ،٣ص.(٤٧
ب( پذيرش اراده الهي از سوي شيخ اشراق
بديهي است اسناد يك نظريه به انديشمندي بزرگ نيازمند جسـتجوي نسـبتاً كـاملي در
آثار وي است .با تتبع بيشتر در آثار شيخ اشـراق عليرغم آنچه تا كنون آمد ،شواهدي بـر
پذيرش اراده الهي و حتي تفسير آن به علم -همانند نظريه مشاييان -مشاهده ميشود كه
٢٢٠

بدون بررسي آنها نميتوان نظريه نفي اراده الهي را به شيخ شهيد نسبت داد.؛ تا آنجا كـه
نگارنده جستوجو كرده ،مجموعاً در سه موضع شيخ اشراق به پذيرش اراده الهي اشـاره
يا تصريح دارد.
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شاهد اول

در پايان استدﻻل اولي كه از شيخ نقل شد ،اشاره كـرديم كـه وي در رسـاله فـي اعتقـاد

الحكماء مﻼزمه اراده با ترجيح و درنتيجه نفي اراده الهي را نه تنها نظر خود ،بلكه نظر
مشهور فﻼسفه مي داند .وي ذيل همان مطلب عبارتي دارند كـه ظـاهراً پـذيرش اراده
الهي را در صورتي كه قديم دانسته شود ،ممكن دانسته اند .وي مي گويد» :علي انهم لـو

نزلوا علي سبيل المجادلة و يقولون باﻻرادة ،ﻻينحزم به قاعدتهم فانّ ارادته ايضاً تكون قديمة«...
)همان ،ج ،٢ص.(٢٦٦
گرچه شيخ اشراق در پايـان عبـارت راه پـذيرش اراده الهـي را از طريـق قـول بـه
قديم بودن آن باز كرده ،اما با دقت در عبارت پيشين معلوم ميشود اين پذيرش صـرفاً
از باب مجادله است نه يك پذيرش واقعي؛ بنابراين عبارت يادشده نميتواند دليلي بر

پذيرش اراده الهي از سوي شيخ اشراق تلقـي شود .جالب است كـه برخـي نويسـندگان
معاصر با استناد به همين عبارت )فانّ ارادته  ...قديمة( و بدون توجه بـه سـاير مطالـب
شيخ اشـراق ادعا كرده اند شيخ اشراق معتقد به اراده قديم و ذاتي الهي است )الهبداشتي،

 ،١٣٨٦ص٧٦ـ.(٧٧
شاهد دوم

همانگونهكه پيشتر اشاره شد ،شيخ اشـراق در كتب مختلف خود )المشارع و المطارحـات،
كلمة التصوف ،اﻻلواح العمادية ،اللمحات و  (...بـر نفـي اراده و غـرض از واجـبالوجـود از
طريق غناي مطلق او استدﻻل كرده است .وي در اللمحات در پايـان اسـتدﻻل خـود هـم

اراده و هم غرض را از واجب تعالي نفي ميكند؛ اما يك قيد بـه آن مـيزنـد كـه قابـل
توجه است .عبارت پاياني ايشان چنين است» :فواجبالوجود هو الغني المطلق و لـه الكمـال

اﻻعلي ففعله ليس لغرض و ﻻ باﻻرادة اﻻّ يعني باﻻردة نفس العلم«.
شيخ اشراق در اين عبارت ارجـاع اراده بـه علـم واجـب تعـالي را پذيرفتـه اسـت و
مي فرمايد :فعل الهي ارادي نيست ،مگر مقصود از اراده همان علم باشد؛ امـا انصـاف آن

٢٢١

است كه اين عبارت در مقابل آن همه ادله و تصريحات بر نفـي اراده نمـيتوانـد مـورد
شاهد سوم

مهم ترين مورد از جهت صراحت در بيان در ما نحن فيه جملهاي اسـت كـه در كتـاب
يزدان شـناخت -از جمله كتابهايي است كه به زبان فارسي نگاشته شـده -آمـده اسـت.
شيخ اشراق ميگويد:
گوييم باري تعالي مريد است از بهر آنكه او فاعل اسـت و فاعـل از بهـر آن
است كه جمله موجودات صادر از فعل اوست و هر فاعلي به طبع است يا به
ارادت :و آن فاعل كه به طبع است از علم خالي است و آنكه به ارادت است
علم با اوست و جمله موجودات بعلم او فايض شده است و او راضي است
به فيضان جمله موجودات از او ،و اين معني عبارت از ارادت است .و مبـدأ
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توجه قرار گيرد و گويي مانند عبارت پيشين پذيرش علي سبيل المجادله باشد.

فيضان جمله موجودات بر وجه نظام كلي در همه عالم علم اوست و علم او
سبب وجود معلوم است ،پس هر آنچه از و صادر شـود در غايـت كمـال و
نظام باشد به حسب امكان و اگر در تشريح اجزاي بدن انسان و تشريح عالم
جسماني نظري كنند ،حقيقت ارادت و فعل و علم باري تعالي معلـوم شـود
)همان ،ج ،٤ص.(٢٢٩

همانگونهكه مشاهده ميشود ،در اين عبارت شيخ اشـراق با صراحت تمام اراده الهـي
را پذيرفته و آن را به رضايت الهي همراه با علم او بـه صـدور موجـودات از خـودش-
همانند آنچه فارابي و بوعلي گفتهاند -تفسير نموده است .بـراي پـذيرش ايـن مطلـب از
شيخ اشراق با دو مشكل اساسي مواجه هستيم :نخست تعارض محتواي ايـن عبـارت بـا
تصريحات ديگر شيخ در كتابهاي ديگرش .عﻼوه بر ارجاع اراده به علم كـه در مـورد
پيشين به آن اشاره كرديم ،تقسيم دوگانه فاعل بـه فاعـل ارادي و فاعـل بـالطبع نيـز بـا
تقسيمي كه پيش از ايشان نقل كرديم كه فاعل يا فاعل طبيعي است يـا فاعـل علمـي و
٢٢٢

فاعل علمي هم دو گونه است ،زيرا يا فعلش ارادي اسـت يـا ذاتـي ،تعـارض دارد .امـا
مهم تر از تعارض محتوايي مشكل ديگري هم در اينجا وجود دارد و آن اين است كه در
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نويسنده رساله يزدان شناخت اختﻼف نظر است .جناب آقاي سيدحسين نصـر در مقدمـه
جلد سوم مجموعه مصنفات شيخ اشراق در مورد اين رساله ميگويد» :برخي آن را به عين
القضاة و برخي ديگر به سهروردي نسبت دادهاند« .وي در ادامه ميگويد :آقاي دكتر رحيم

فرمنش آن را از عين القضاة دانستهاند .ايشان همچنين اضافه ميكنند حاج سيدنصراﷲ تقوي

در مقدمه بر چاپي كه از يزدان شناخت انجام دادهاند ،ميفرمايند :چهار نسـخه در اختيـار
ايشان بوده است كه يكي منسوب به عين القضاة و ديگري به سهروردي است )همان ،ج،٣

ص ٥٧ـ  .(٥٨ناگفته نماند كه جناب آقاي دكتر نصر نهايتـاً ايـن رسـاله را از شـيخ اشـراق

ميداند؛ ولي ادله ايشان از ديدگاه نگارنده قابل نقد است كه فعﻼً ضـرورتي بـراي ورود
به آن نيست .اجماﻻً به نظر مي آيد با توجه به مطالب پيشين ،محتواي رساله با ساير آثار
شيخ اشراق -در موضوع مورد بحث -تعارض جدي دارد و اين مطلـب مـيتوانـد دليـل
محكمي بر اين باشد كه رساله يزدان شناخت از آثار شيخ اشراق نيست.

جمعبندي نظريه شيخ اشراق
از مطالب پيشين معلوم شد شيخ اشراق در آثـار متعـدد خـويش بـر نفـي صـفت اراده از
واجب تعالي تأكيد دارند و از طرق متعدد بر آن استدﻻل ميكنند .از سويي غنـي مطلـق
بودن واجب تعالي و ذاتيبودن افعال -و به عبارتي قديمبودن فعل او -و از سوي ديگـر
حادثبودن اراده و تﻼزم اراده با نواقصي مانند ترجيح احد الجـانبين و داشـتن داعـي و
غرض موجب شده است ،شيخ اشراق بر نفي اراده از خداي متعال حكم كند.
موارد سهگانهاي هم كه شمهاي از پذيرش اراده الهي از سـوي شـيخ دارد يـا دچـار
ضعف دﻻلتي هستند يا ضعف سندي و در مقابل ادله و تصريحات متعدد شـيخ در آثـار
مختلفش توانايي مقابله ندارند.

حسين ضيايي در مقدمه خود بر شـرح حكمة اﻻشراق شـهروزي مطلبـي آورده كـه از آن

فهميده ميشود شيخ اشراق به نظريه نفي اراده از واجب تعالي شهرت داشـته اسـت .وي
ميگويد برخي از فقهاي معاصر شيخ اشراق در حلب وي را متهم به كفر و الحاد كردهاند
كه منشأ اصلي آن ،دو مطلب است :يكي نظريه شيخ اشـراق در بـاب اراده الهـي و ديگـر

٢٢٣

نظريه وي درباره خلقت خداوند )شهروزي ،١٣٧٢ ،ص.(٨١

اولين سؤالي كه درباره نظريه شيخ اشراق ممكن است طـرح شـود ،ايـن اسـت كـه اگـر
ايشان ،فاعليت الهي را از نوع ارادي نمـيدانـد ،پـس فاعليـت الهـي را چگونـه توجيـه
ميكند؟ فاعل علمي اگر ارادي نباشد ،بايد فاعل بالجبر باشد .آيا نتيجه نظـر شـيخ اشـراق

اين نميشود كه خداوند فاعل بالجبر است؟ در پاسخ بايـد گفـت از نظـر شـيخ اشـراق و
اكثر فﻼسفه اسﻼمي ،فاعليت واجبالوجود فاعليت ذاتي ميباشد؛ يعني وقتي ميگـوييم
خداوند ايجاد ميكند ،خلق ميكند ،رزق ميدهد و ...يعني ذات الهي بـه گونـهاي اسـت
كه چنين اقتضائاتي دارد ،نه اينكه مثل فعل انسان كه زايد بر ذات است بـراي تحقـق آن
نياز به انديشه ،فكر ،تصميم و ...باشد؛ به عبارت ديگر همه صفات فعليه به يك يا چنـد
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صفت ذات ـ مثل قيومت ـ بازگشت ميكند .از نظر شيخ اشراق فعل چنين فاعلي )فاعـل
بالذات( متوقف بر اراده ،قصد ،غرض و ...نميباشد .ايشان در رسـاله فـي اعتقـاد الحكمـاء

ميگويند» :خداوند تعالي منزه است از اينكه داراي غرض باشد و از اينكه غرضـش بـه
چيزي تعلق گيرد ،بنابراين فعل او از روي غرض نمي باشد ،بلكه ذات او ،وجود )وجود
ممكنات( را اقتضا دارد« )همان ،ج ،٢ص.(٢٦٦
البته -همانگونهكه اشاره شد -اكثر متفكران فلسفه اسﻼمي بلكـه همـه آنهـا فعـل
الهي را ذاتي او ميدانند؛ ولي از نظر شيخ اشـراق با ذاتيبودن فعل ،ديگر اراده و غرض
معنايي نخواهد داشت .درواقع از نظر شيخ اشـراق ذاتي بودن فعـل و اراديبـودن آن بـا
يكديگر قابل جمع نمي باشند .بـر همـين اسـاس )ذاتـيدانسـتن فعـل الهـي از سـوي
فﻼسفه( غزالي نيز قول به انكار اراده در خداوند را به فﻼسفه نسبت مـيدهـد و ادعـا
مي كند فﻼسـفه بـه اراده الهـي اعتقـاد ندارنـد و آن را نفـي مـيكننـد )غزالـي،١٣٩٢ ،

ص .(٢٠١به هر حال نبايد توهم كرد حال كه شيخ اشراق اراده را از واجب تعـالي نفـي
٢٢٤

ميكند ،پس او را فاعل بالجبر ميداند.
بحث ديگر در اين زمينه درباره منشأ اين نظريه است .همانگونهكه قـبﻼً نيـز اشـاره
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شد ،اكثر مشكﻼتي كه در بحث اراده الهي براي برخي از فﻼسفه به وجود آمـده ،ناشـي
از قياس اراده الهي به اراده انسان ميباشد .ظاهراً شيخ اشراق پنيز مبتﻼ به همـين قيـاس
شده است .اراده به معناي رايج خود ،امـري حـادث ،زمـاني ،ناشـي از ميـل و اشـتياق،
عرضي و ...ميباشد و روشن است كه چنين امري قابل اسـتناد بـه خداونـد نمـيباشـد.
مهم ترين ركن استدﻻل شيخ ،در دليل اول كه ذكـر شـد ،توقـف اراده بـر تـرجيح بـود.
درحاليكه اگر اراده به معناي عزم و تصميم بر انجـام فعـل باشـد ،متوقـف بـر تـرجيح
خواهد بود .در استدﻻل دوم نيز مسئله تﻼزم اراده با غـرض و توقـف اراده بـر غـرض،
مطرح مي شود و در دليل سوم منافات اراده با دوام فعل بيان شده است كه در همه ايـن
موارد_ همانگونهكه گفته شد -اراده يك وصـف حـادث و بـه معنـاي عـزم و تصـميم
ميباشد و روشن است كه چنين وصفي را نميتوان به خداوند نسبت داد.
به عبارت ديگر ،همانگونهكه در مقدمه مقاله اشاره شد ،مشـكل اصـلي در بحـث

اراده الهي اين است كه بر اساس مباني فﻼسفه ،فعل الهي )ايجاد ،خلق و (...ناشـي از
خود ذات است و بر هيچ امر ديگري متوقف نميباشد .به همين جهت ،ازآنجاكه ذات
الهي قديم و واجب است ،فعل او نيز قديم و واجب است و به تعبيـر فﻼسـفه »علـي

سبيل البت و اللزوم« انجام مي شود .حـال اينكـه چـرا فعـل الهـي را ايـن گونـه تفسـير
كرده اند ،همانگونهكه اشاره شد ،به جهت اينكه خداوند ،واجـبالوجـود مـن جميـع
الجهات است و هيچ تغييري در او راه ندارد ،پس بايد فعل او را اينگونه تبيين كرد تا
هيچ تغييري در او حادث نشود .از طرف ديگر اراده به معناي رايج آن امري حادث و
مستلزم حدوث تغيير در ذات مريد است؛ بنابراين ظاهراً اتصاف فعـل الهـي بـه اراده
يك تناقض آشكار است.
مشهور فﻼسفه كه قائل به اراده الهي هستند نيز از اين نكته غافل نمي باشند؛ ولـي
از نظر آنها اراده الهي با ذاتي و بتي بودن فعل قابل جمع است .متفكران مسلمان بـراي
جمع بين اراده و ذاتيبودن فعل ،اراده الهي را بهگونهاي كه مسـتلزم حـدوث و تغييـر
نباشد ،تفسير كردهاند .به همين جهت اراده الهي را به علـم ،حـب ،ابتهـاج و ...كـه از

٢٢٥

صفات ذات و عين ذات مي باشند ،ارجاع داده انـد يـا آن را صـفت فعـل دانسـته انـد؛
ارادي بودن آن ندارد )فارابي ،١٩٨٨ ،ص /٣٧ابـن سـينا ،١٩٧٣ ،ص /١٠٣مﻼصـدرا،١٩٩٠ ،
ج ،٦ص٣١٥ـ  ٣١٧و ج ،٧ص.(٣٢٧

اشكال شيخ اشراق بر اين فﻼسفه ـ نوعاً فﻼسفه مشاء ـ اين است كه ارجـاع اراده بـه
علم پذيرفتني نيست؛ زيرا مفهوماً با يكديگر تغاير دارند .در ميـان فﻼسـفه معاصـر نيـز
عﻼمه طباطبايي همين نظر را دارند .ايشان در نهايه الحكمه و در حاشيه اسفار با اين نظريه
ـ ارجاع اراده به علم ـ مخالفـت كـرده و آن را بيشـتر يـك نـامگـذاري دانسـته اسـت
)طباطبايي] ،بيتا[ ،ص ٣٠٠ـ  /٢٩٧مﻼصدرا ،١٩٩٠ ،ج ،٦ص .(٣١٥حضرت آيتاﷲ مصـباح

يزدي نيز در حاشيه نهايه الحكمه با لحني مﻼيمتر همين مخالفت را دارند .وي ميگويـد:
گرچه مشهور فﻼسفه اراده ذاتي را به علم ارجاع دادهانـد ،ولـي ارجـاع آن بـه حـب بـا
معناي لغوي و عرفي سازگارتر است )طباطبايي ،١٣٦٧ ،ج ،٢ص.(٣٤٢
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بنابراين فﻼسفه در موارد متعددي تصريح كردهاند كه ذاتي و بتيبودن فعل منافاتي بـا

بنابراين شيخ اشراق در اينكه علم الهي منشأ صدور فعل است ،با مشـاييان هـمعقيـده
است ـ گرچه در چگونگي اين علم كامﻼً همنظـر نيسـت؛ لـذا نحـوه فاعليـت الهـي از

ديدگاه مشايين فاعليت بالعناية و از ديدگاه اشراقيان فاعليت بالرضاسـت ـ ولـي تفـاوت
آنها اين است كه شيخ اشراق ميگويد نحوه فاعليت الهي بهگونهاي اسـت كـه نيـازي بـه

وصف اراده نيست.
با وجود اين ،يك اشكال مهم بر نظريه شيخ شهيد وارد اسـت و آن اينكـه در متـون
ديني در موارد بسياري اراده به خدا نسبت داده شده است .در قرآن فعل »اراد« و »يريـد«
درحاليكه فاعلش اﷲ تبارك و تعالي است ،مكرراً ذكر شده است .شيخ اشراق بـه عنـوان
يك فيلسوف مسلمان بايـد موضـع خـود را نسـبت بـه ايـن مطلـب روشـن مـيكـرد.
همانگونهكه پيشتر اشاره شد ،به دليل تعارض بين حدوث اراده و كمـال مطلـق بـودن
واجب تعالي برخي اراده را به حكم يا به علم و ...ارجاع دادند يا قائل به اشتراك لفظـي
بين اراده واجب و اراده ممكن شدند و باﻷخره بهگونهاي تﻼش كردنـد ايـن مشـكل را
٢٢٦

حل كنند .شيخ مفيد در اوائل المقـاﻻت تصريح مـيكنـد كـه نسـبتدادن صـفت اراده بـه
خداوند به جهت آيات متعدد قرآن است نه اينكه يك امر عقلي باشد )شيخ مفيد،١٣٧١ ،

سال بيستوسوم /پاييز ١٣٩٧

ص .(١٢به نظر مي آيد منشأ اصلي نظريه مشاييان در پذيرش اراده واجب تعالي و ارجاع
آن به علم همين آيات و روايات باشد.
در هر صورت شايد نظريه شيخ اشراق درباره نفي اراده از واجب تعالي و كـافيبـودن
علم براي ايجاد ممكنات به عنوان يـك فيلسـوف پـذيرفتني باشـد؛ امـا بـهعنـوان يـك
فيلسوف مسلمان بايد موضع خود را در مورد آيات و روايات متعدد دال بـر اراده الهـي
روشن ميكرد؛ البته ميتوان نظريه شيخ اشراق را به طرق مختلف حمل بر صـحت كـرد؛
مثﻼً مقصود ايشان از نفي اراده ،اراده مﻼزم با نواقص امكاني است ـ آنگونه كه آيتاﷲ
مصباح ميفرمايند )طباطبايي ،١٣٦٧ ،ج ،٢ص (٣٤٢ـ يا اراده ذاتي را نفي كرده نه فعلـي و
مانند آن؛ ولي هيچگونه مؤيدي از عبارات خود شيخ بر اين موارد يافت نميشود.

نتيجهگيري
اشكاﻻتي كه درباره نسبتدادن اراده به واجب تعالي وجود دارد ،موجب شده است هـر
كدام از فﻼسفه و متكلمان براي برونرفت از اين مشكﻼت به نوعي نظر دهنـد .ارجـاع
اراده الهي به صفت علم و مانند آن يا فعليدانستن اراده الهي ـ نه ذاتيبودن آن ـ از ايـن
قبيل است .شيخ اشراق هيچ كدام از اين راهها را نپذيرفته و به دﻻيل متعـدد ماننـد تـﻼزم
اراده با ترجيح احد الطرفين و مبرابودن غني مطلق از ترجيح يا تﻼزم اراده با حـدوث و
منافات آن با دوام فعل باريتعالي ،صفت اراده را از خداي متعـال نفـي مـيكنـد و او را
برتر از آن ميداند كه افعالش همراه با اراده باشـد .گرچـه شـيخ اشـراق در مـوارد بسـيار
زيادي بر اين مطلب ـ نفي اراده از واجب تعالي ـ تأكيد دارد ،به نظر ميآيد در مـواردي
اندك به نوعي آن را پذيرفتهاند كه با بررسي دقيق معلوم ميشود هيچ كدام از اين موارد
ياراي تخصيص عمومات ادله يا مقيدكردن اطﻼق آن موارد فراوان را ندارد؛ بنابراين بنـا
بر آنچه از آثار شيخ اشراق در دسترس ماست ،وي صفت اراده را در باري تعالي نپذيرفته
است.

٢٢٧

گرچه شيخ اشـراق تﻼش كرده است فعل الهي را بهگونهاي تبيين كند كه ضـمن نفـي
منطقي امكان پذيرش دارد ،وي هيچ اشاراهاي به آيات و روايات متعـددي كـه صـراحتاً
اراده را به خداوند نسبت ميدهنـد و چگـونگي مواجهـه بـا آنهـا نكـرده اسـت و ايـن
مهمترين ضعف نظريه شيخ اشراق به عنوان يك فيلسوف مسلمان است.
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اراده ،هيچ گونه جبري در آن ﻻزم نيايد و اين نظريه فـي حـد نفسـه و از نظـر عقلـي و
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