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تذّکر به »أمٌر بین األمَرین« در دو مقام�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
قرائت و تبیین روایات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
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32 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� یف چهارگانۀ »عدل« تعار
نقد و بررسی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
49 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� کتاب و سّنت تبیین 
50 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� دو معنا برای واژۀ »عدل«
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 گفتار سوم:
 »اختیار« و »فعل اختیاری« نزد فیلسوفان مسلمان / 53

53 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ّیت فلسفی
ّ
درآمدی بر عل

ت«������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
ّ
معنای »عل

55 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اثبات علّیت
56 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ی _ معلولی

ّ
رت ِعل ضرو

رنده�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 رابطۀ پدیده و پدیدآو
59 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ّیت«

ّ
ر به »عل اعتقاد به »سّنت« به جای باو
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مالصدرا و تعریف ناپذیری »اراده«�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
71 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� نسبت مفهومی »اراده« با »شوق و شهوت«
نسبت مفهومی »اراده« و »حب«���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72
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85 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نقد و بررسی
تفاوت دوم: داعی خارج از ذات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 86
96 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ثمرات بحث 
96 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� یکم: خداوند، تنها فاعل مختاری
دوم: تنّزه خداوند از استکمال به فعل ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
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نمودار اقسام فواعل����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102
فواعل غیر اختیاری��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
104 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فواعل اختیاری
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108 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اشکال یکم
110 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اشکال دوم
111 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اشکاالت سوم و چهارم
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سبزواری و سه پاسخ به شبهۀ جبر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
بیان مالصدرا ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119
124 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� وجوب باالختیار
124 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ شبهۀ تسلسل در اختیار
127 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صورت چهار اشکال اّول
128 ����������������������������������������������������������������� تبیین عموم قدرت خداوند با تکیه بر مبانی وجودشناختی
تبیین عموم قدرت خداوند با تبیین علم و قدرت الهی�������������������������������������������������������������������������� 130
پاسخ های سه گانه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131
کودکانه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131 پاسخ 
پاسخ عالمانه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 132
پاسخ عالمانه تر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133

 گفتار ششم: 
دو اشکال دیگر / 135

135 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� طرح مسئله
پاسخ یکم به اشکال »بیهودگی امر و نهی الهی«������������������������������������������������������������������������������������������������ 138
پاسخ دوم ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 138
141 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پاسخ سوم
141 ���������������������������������������������������������������������������������������� پاسخ یکم به اشکال »بیهودگی ثواب و عقاب الهی«
پاسخ دوم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 144
145 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پاسخ سوم
نقد و بررسی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148
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151 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تبیین و نقد روش فالسفه
151 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمه
153 ����������������������������������������������������������������� کشف حقایق مقایسۀ روش ثقلین و فیلسوفان مسلمان در 
لزوم تکیه بر »وجدان« و »فطرت«��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 159
162 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بازشناسی معنای »وجدان« و »عقل«

 مقّدمۀ گفتار هشتم: 
ماهیت در فلسفه و عرفان اسالمی / 165

مقّدمه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 165
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پیشگفتار
کـه مشـمول عنایتمان  کـه مـا را موّفـق سـاخت و ولـّی او را سـپاس می گزاریـم  کریم   خـدا را شـا

کـه پیش رو داریـد، دفتر  کـرد تـا قـدم کوچـک دیگـری در راه ترویـج معـارف دیـن برداریـم. اثری 

ع »عدل الهی«  دیگـری از درس گفتارهـای اسـتاد فقید مرحوم محّمدحسـین عصـار؟حر؟ در موضو

کـه مباحـث ایشـان در بـاب » عالـم تشـریع، شـرور و بالیـا«  اسـت. پیشـتر، توفیـق آن را داشـتیم 

کنیـم و در اختیـار پژوهشـگران و عالقمنـدان بـه معـارف اهل بیـت؟مهع؟ قـرار  را تنظیـم و تحقیـق 

دهیم. 

 محـــور عمـــدۀ مطالـــب نوشـــتار حاضـــر »نفـــی جبـــر« اســـت، آن هم بـــا تمرکـــز بر جبـــر ِعّلی

ح می گـــردد. توضیـــح اینکـــه: آموزه های  کـــه در نظـــام فکری فلســـفۀ اســـالمی مطر _ معلولـــی 

ع »جبر و اختیار« به دو دســـته قابل تقســـیم اســـت: نفی جبـــر و نفی تفویض  شـــیعی در موضـــو

کـــه در عبارت »أمـــٌر بین األمَرین« یا »منزلـــًة بین المنزلَتین« خالصه می گـــردد. در باب هرکدام 

از این دو رکن، ســـخن بســـیار اســـت. به همیـــن جهت، بر آن شـــدیم تا مطالـــب مرحوم عصار 

کـــه هـــر مجلـــد به یکـــی از ایـــن دو اصل  گانـــه تنظیـــم کنیـــم، بـــه طـــوری  را در دو مجّلـــد جدا

 اساســـی اختصـــاص یابد. از آنجایی که ایشـــان _ به تبع مرحوم اســـتادش_  نفـــی جبر را بر نفی

کردیم.  تفویض مقّدم داشته بود، ما نیز چنین 

از:  کـه عبارت انـد  داشـته  مقـّدم  را  مقّدمـه  ایشـان دو  نفـی جبـر،  بـه بحـث  ورود  از  پیـش 

»دورنمایـی از مباحـث عـدل مرحـوم اسـتاد« و »معنـای عـدل الهـی«. مقّدمـۀ یکـم تنهـا جنبـۀ 

گـم نکنـد و  کالم را  کـه خواننـده در طـول مباحـث، رشـتۀ  روش شـناختی دارد و باعـث می گـردد 

ار �ت گ�ف �ش �ی �پ
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مطالب به شکل نظام مند در قلبش نقش ببندد. مقّدمۀ دوم، اّما، یک بحث علمی و پرفایده 

کـه رکـن  کّل مباحـث عـدل مؤّثـر واقـع شـود و نشـان دهـد  کـه می توانـد بـر تلّقـی انسـان از  اسـت 

کـه  رکیـن مباحـث عـدل، نفـی جبـر و عـدم انتسـاب فعـل بنـده بـه خالـق یکتـا اسـت. همان طـور 

مرحـوم عصـار نیـز تذّکـر داده انـد، »نفـی تفویـض« اصالتـًا یک بحث توحیدی اسـت و بـه عنوان 

ح می گـردد. در واقـع، ایـن نفـی جبـر اسـت  تکملـۀ »نفـی جبـر« ذیـل عنـوان »عـدل الهـی« مطـر

که یک بحث اصیل و اساسی در حوزۀ عدل الهی به شمار می آید.  

پس از ذکر این دو مقّدمه، ایشـان وارد تبیین نسـخۀ فلسـفی )= فلسـفۀ اسـالمی( »أمٌر بین 

 األمَرین« می گردند و نشان می دهند که سرمنزل نهایی در مباحث فلسفی چیزی جز جبر نیست، 

که  کـه بـا منطـق جبرگرایـی فعـل انسـان بـه وضوح فعـل اهلل می گـردد. البّته همیـن نکته ای   چرا

گفتار را به خود اختصاص داده است1. در چند جمله بیان شد، سه 

که  کرده  ح  گرفته و هشت اشکال را مطر در قدم بعد، ایشـــان شیوۀ اســـتاد خویش را پیش 

کوشـــیده اند تا بدانها پاســـخ دهند. چهار اشکال  برخی از فالســـفه به خودشـــان وارد ســـاخته و 

اّول ناظر به بحث اختیار انســـان و اشـــکاالت پنجم و ششـــم مربوط به نظام تشـــریع  )ارســـال 

رســـل و نظام جزا( اند. اشـــکاالت هفتم و هشـــتم نیز به ترتیب عبارت اند از: انتســـاب شرور به 

 خداوند و تبیین بداء. شـــش اشکال اّول در این مجّلد و اشکال هفتم در دفتر قبلی پاسخ داده

 شـــده است. به اشکال هشتم نیز در مجّلد بعدی پرداخته خواهد شد. 

کـــه دو گفتـــار را در بـــر  اســـتاد عصـــار پـــس از بیـــان پاســـخ فالســـفه بـــه شـــش اشـــکال اّول 

که با نقد  می گیـــرد، وارد پاســـخ وجدانی )شـــهودی( و دینی به مســـئلۀ جبـــر و اختیار می شـــود 

ً و ســـپس با بیان دیدگاه  ّ
روش و دســـتاوردهای فلســـفۀ اســـالمی همراه است. وی ابتدا مستقال

کتـــاب و ســـّنت، روش فیلســـوفان را نقـــد می کند و ایراد ســـخنان فالســـفۀ مســـلمان را آشـــکار 

می ســـازد. ایشـــان بـــا تمرکز بـــه دو کمال »قـــدرت« و »اختیـــار« و تذّکـــر وجدانی به آنها، ســـعی 

1� بـا ایـن حـال، ایـن مباحـث در ایـن کتـاب بـه شـکل مختصـر آمده و هـر کدام از نکات مطرح شـده در این سـه 
گفتار قابل بسـط بسـیار بیشـتری است.
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که انســـان چگونه نســـبت به فعل و ترک اســـتیال دارد و می تواند هریک از  دارد تا نشـــان دهد 

کند. در اینجا نیز پیش از ورود به بحث قـــدرت و اختیار، دو مقّدمۀ  آن دو را آزادانـــه انتخـــاب 

کـــه عبارت انـــد از: »ماهیـــت فقیـــر آدمـــی« و »نحـــوۀ معرفـــت  بـــس ارزشـــمند را بیـــان می کنـــد 

کمـــاالت«. بـــرای اینکه ارزش این دو مقّدمه روشـــن شـــود، بایســـتی بـــه نکته ای   انســـان بـــه 

کنیم.  اشـــاره 

گفتـن در بـاب قـدرت و اختیـار )ماننـد هـر مفهـوم دیگـری( دسـت کم از سـه زاویـه  سـخن 

اسـت: امکان پذیـر 

 معناشناسی؛

 وجودشناسی؛

 معرفت شناسی.

 در رویکرد یکم، بحث بر ســـر این اســـت که اساســـًا مراد ما از »قدرت« و »اختیار« چیســـت. 

کنده در عضالت« معنـــی می کنند، ولی مرحوم   بـــه عنوان مثال، فالســـفه قدرت را »قـــّوه ای پرا

عصـــار آن را »واجدیـــت ماهیـــت و وجـــود فعـــل، بـــه طـــور اعلـــی، ابســـط و اشـــرف« می دانـــد. 

اینهـــا همگـــی بـــه حـــوزۀ معناشناســـی تعّلـــق دارد. در رویکـــرد دوم، نحـــوۀ تحّقـــق و اوصـــاف 

متافیزیکـــی یـــک مطلب بحث می گـــردد. وقتی در فلســـفۀ اســـالمی قدرت را »کیف نفســـانی« 

و »عـــرض«، یـــا در مکتـــب معـــارف آن را »نـــور« می دانند، در ایـــن حوزۀ دوم ســـخن می گویند 

 و اوصـــاف متافیزیکـــی قـــدرت را بیـــان می کنند. عمـــدۀ مباحث حـــول قدرت و اختیـــار در این 

 دو حـــوزه خالصه می شـــود و معمواًل حوزۀ ســـوم مغفـــول واقع می گردد. ســـؤال اصلی در بحث 

 معرفت شناســـی ایـــن اســـت: »انســـان چگونـــه می توانـــد بـــه قـــدرت و اختیـــار معرفـــت پیـــدا 

کرد که چیزی به نام قدرت و اختیار وجود   کند؟« به عبارت دیگر، چگونه می توان یقین و اّدعا 

گر هست، ما چگونه به آنها معرفت پیدا می کنیم؟ و... . دارد؟ ا

قـدرت  ُبعـد متافیزیکـی  اواًل  تـا  ح بحـث »ماهیـت« سـعی در آن دارد  بـا طـر مرحـوم عصـار 

و اختیـار را روشـن سـازد و نشـان دهـد: 1-نورانیـت قـدرت بـه چـه معناسـت؟ 2-رابطـۀ نـور و 
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کمال منـد( در ایـن قامـوس چگونـه ممکـن اسـت؟ و... . وی همچنیـن بـا  ظلمانـی )کمـال و 

ح ایـن مقّدمـه، زمینـه را بـرای ورود بـه حیطـۀ معرفت شـناختی بحث قـدرت و اختیار هموار  طـر

کماالت( بابی را می گشـاید  می سـازد و با ضمیمه سـاختن مقّدمۀ دوم )نحوۀ معرفت انسـان به 

گشـوده اند. کمتـر  کـه دیگـران 

کالم مرحـــوم عّصـــار بنگاریـــم  گزیـــر شـــدیم در دو موضـــع مقّدمـــه ای را بـــر  نکتـــۀ آخـــر اینکـــه: نا

ـــه هشـــت اشـــکال فلســـفی؛  ـــل فهـــم شـــود: 1-پیـــش از ورود ب ـــرای عمـــوم قاب ـــکات ایشـــان ب ـــا ن ت

گفـــت  2-پیـــش از ورود بـــه بحـــث ماهیـــت. در ادامـــه دربـــارۀ شـــیوۀ تدویـــن ســـخن خواهیـــم 

و ســـبب ایـــن دو »درآمـــد« بهتـــر روشـــن خواهـــد شـــد. در انتهـــا نیـــز ســـعی بـــر آن بـــوده اســـت تـــا 

گفتـــه شـــود و زمینـــه بـــرای محتـــوای دفتـــر  جمع بنـــدی  و خالصـــه ای از مباحـــث ایـــن دفتـــر 

گـــردد. بعـــدی آمـــاده 

کتاب، بد نیسـت اشـاره ای هم به شـیوۀ تدوین داشـته  گزارشـی مجمل از محتوای  پس از 

 باشیم. در دفتر گذشته، به تفصیل در این باره سخن گفته ایم. در اینجا تنها اشاره ای می شود

گذشته خواهیم پرداخت:   و به برخی تفاوت های این دفتر با دفتر 

که با مبانی مکتب معارفی خراســـان آشنایی   یکم: مخاطبان مرحوم عصار، افرادی بودند 

داشـــتند. بـــه همین جهـــت، مرحوم عّصار برخـــی مبانـــی و اصطالحات رایج در ایـــن مکتب را 

ع پیش فرض می گیرد. به عالوه، آشـــنایی با مبانی فلســـفی و  نمی کاود و به عنوان اصل موضو

گرفته شده و ایشان پس از تقریر مختصری از سخنان فیلسوفان  کالم ایشان فرض  عرفانی در 

کالم ایشـــان بـــرای بزرگوارانی  و عارفـــان بـــه نقـــد آنهـــا پرداخته اند. بـــه همین جهـــت، فهـــم 

ع   که با اصطالحات فلســـفی و عرفانی آشـــنایی چندانی نداشـــتند، میّســـر نبود؛ چرا که نقد، فر

 بر فهم اســـت! هدف نگارش دو درآمد مذکور توّســـط اینجانب نیز چیزی جز برطرف ســـاختن

کمک به برخی مخاطبان بزرگوار نبود.  این مشکل و 

که همگـــی از جانب  دوم: مســـتندات بـــه دو صـــورت پانویـــس و پی نوشـــت تنظیم شـــده 

ویراســـتار اســـت. در دفتـــر گذشـــته، پی نوشـــت ها همگـــی از ویراســـتار بـــود و پانویس ها میان 
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که بـــا دو عالمـــت »گ« و »و« بـــه نشـــانۀ »گوینده« و  مرحـــوم عصـــار و ویراســـتار مشـــترک بود 

»ویراســـتار« متمایز شـــده بود.

کــه دو درآمــد از  گذشــته، حجــم پی نوشــت ها زیــاد نیســت، چــرا  برخــالف دفتــر  ســوم: 

کــه امــکان دارد، مطالــب در پانویــس  کتــاب آمــده و ســعی شــده اســت تــا آنجــا  ویراســتار در متــن 

آورده شــود.

ع دارنـد،  بـا اصـل موضـو کمتـری  ارتبـاط  کـه  برخـی مطالـب مفیـد مرحـوم عصـار  چهـارم: 

گاهـی ایشـان مطالبـی را در سـایر زمینه هـای  بـه پانویـس منتقـل شـده اند. بـه عنـوان نمونـه، 

معارفـی _ ماننـد توحیـد _ تذکـر داده انـد یـا بـه خاطراتـی اشـاره می کننـد که برای تفهیـم و تعمیق 

مطلـب، مفیـد اسـت.

کتـاب عـدل الهـی مرحوم  پنجـم: ماننـد دفتـر گذشـته، ایشـان نقـل قـول بلنـد و مفّصلـی را از 

 استاد مطّهری ارائه کرده اند که برای حفظ امانت و فهم بهتر مطالب، عینًا به متن منتقل شده 

که اقتضائات خاّص خود را دارد. است. به هر روی، قالب این اثر »درس گفتار« است 

که مراد از »دروس معارف« مطالبی   ششم: در باب منابع استفاده شده خاطرنشان می شود 

کرده انـد.  کـه جمعـی بـه سرپرسـتی آقـای عصـار از دروس مرحـوم اسـتاد فقیـد جمـع آوری  اسـت 

نیـز آنچـه در ارجـاع بـه آثـار مرحـوم میـرزا مهـدی اصفهانـی مـّد نظر بـوده، مجموعه ای اسـت که 

مؤسسـۀ معـارف اهل بیـت؟مهع؟ بـه چاپ رسـانیده اسـت.

کــه اینجانــب را بــرای بــه ثمررســیدن  در ادامــه، نهایــت تقدیــر و تشــکر را از تمــام بزرگوارانــی 

علیرضــا  دکتــر  و  طالعــی  عبدالحســین  دکتــر  آقایــان  جنــاب  به ویــژه  کردنــد،  یــاری  اثــر  ایــن 

ــأ  ــه عنــوان ناظــران علمــی و دکتــر محّمدحســین شــهری مدیــر مســؤول مؤّسســۀ نب بهشــادفر ب

کــه از طــرف خــود و بــه نیابــت از مؤسســۀ  اعــالم مــی دارم. بــه عــالوه، وظیفــۀ خــود می دانــم 

کــه نهایــت همــکاری و همراهــی را بــا  نبــأ از خانــوادۀ مرحــوم عّصــار سپاســگزاری فــراوان نمایــم 

داشــته اند. مؤّسســه 

همچنیـن از همـۀ خواننـدگان عزیـز تقاضـا دارم تـا مقّدمـۀ اسـتاد بزرگـوار حجـت اإلسـالم و 
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گوشـه ای  المسـلمین حسـن طارمـی راد بـر دفتـر پیشـین ایـن مجموعـه را بـه دّقـت بخواننـد تـا 

گـردد و دسـت نیـاز نـزد همـۀ آنهـا  کم نظیـر مرحـوم اسـتاد عصـار برایشـان نمایـان  از شـخصیت 

 می گشـایم تا حقیر را با پیشـنهادها و انتقادهای سـازندۀ خود یاری دهند تا دفاتر آینده با اتقان 

بیشتری تنظیم شود و به چاپ برسد. 

 امیدواریم خداوند توفیق آن را دهد که در آینده ای نه چندان دور، قدم های مشابه دیگری

  را برداریــم و بــا ظهــور موفــور الســرور حضــرت علــم مصبــوب؟ع؟ مــا را از دریــای معرفــت آن 

گرداند. »هرکجا هست خدایا به سالمت دارش«. یار سفرکرده سیراب 

کالهی محّمدحسین 
تابستان سال 1401 خورشیدی

مصادف با عاشورای حسینی و ایام عزای 
سرور و ساالر شهیدان حضرت أباعبداهلل الحسین؟ع؟
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کم:  ار �ی �ت  گ�ف

اد؟حر؟ اح�ش عدل مرحوم اس�ت ما�یی ارف م�ب دور�ف

مقّدمه ای تاریخی
کـه مرحـوم اسـتاد دروس معـارف را بیاغازنـد، از تشـّتت افـکار مـا  پیـش از سـال 1352 

بـر پاسـخ بـه شـبهات  کـه فکـر مـا متمرکـز  بـود  جلوگیـری می کردنـد و همـواره تالششـان ایـن 

گـر سـؤالی در حـوزۀ اعتقـادات از ایشـان می شـد، بـه طـور  بهاییـت باشـد. بـه همیـن جهـت، ا

کـم و بیـش آشـنا بودیـم، زیـرا  خالصـه جـواب می دادنـد. در آن دوران، مـا بـا مباحـث معارفـی 

ایشـان در خـالل آثارشـان از جملـه »نقـد ایقـان« بـه موضوعاتـی چـون معرفـت خـدا، لقـاء اهلل، 

کـه ایشـان دروس معـارف را شـروع کردنـد  اسـماء و صفـات الهـی و... پرداختـه بودنـد. بعدهـا 

کـه مبادا از دنیـا بروند  )سـال 1352( بیـش از هفتـاد سـال داشـتند و خیلـی نگـران ایـن بودنـد 

گـوش مـا نرسـد. بـه همیـن جهـت، یـک دوره معـارف را بـه شـکل فشـرده  و ایـن مطالـب بـه 

کردنـد. پـس از آن، مباحـث را طـّی یـک دوره  یـس  ظـرف چهـار سـال و حـدود 110 جلسـه تدر

که متاّسـفانه به دلیل بیماری ایشـان ناتمام ماند. پس از آن، ایشـان کردند   تخّصصی تر آغاز 

کردند. یس  که بنده هم توفیق حضور داشتم_ تدر  مطالب را در جمعی خصوصی _ 

گاهـی ایشـان در دروس  بایسـتی بدانیـد  کـه شـما  ایـن مقّدمـه الزم اسـت، چرا دانسـتن 

عمومـی خـود مطالـب را آن طـور کـه باید و شـاید نشـکافته اند )زیرا اولویتشـان القای یک دوره 

ی مطالـب غامضی  معـارف _ ولـو بـه شـکل مختصـر_  بـود(. بـه همیـن دلیـل، ایـن دروس حاو

کـه بایسـتی بـا تفصیـل بیشـتری بیان شـود. اسـت 
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شیوۀ بیان مرحوم استاد؟حر؟
ــًا بایـــد آنهـــا را  کـــه مـــا هـــم عینـ ـــم بـــه نکاتـــی توّجـــه می کردنـــد 

ّ
بـــزرگان مـــا در تعلیـــم و تعل

کـــه نقـــد مبانـــی فلســـفی و عرفانـــی را بـــه  مـــّد نظـــر داشـــته باشـــیم. یکـــی از نـــکات آن اســـت 

ــم  ــر می خواهیـ گـ ــه ا کـ ــد  ــد بودنـ ــتاد معتقـ ــوم اسـ ــد. مرحـ ــول می کردنـ ــود موکـ ــی خـ ــای اصلـ جـ

کـــه فالســـفه  کنیـــم  کافـــی اســـت روشـــن  مثـــاًل راجـــع بـــه »جبـــر و اختیـــار« ســـخن بگوییـــم، تنهـــا 

در ایـــن بحـــث و مبانـــی آن _ ماننـــد بحـــث معرفـــت و وجـــدان_ چـــه اشـــتباهاتی مرتکـــب 

کـــه بگوییـــم: »فالســـفه در همـــه جـــا اشـــتباه  شـــده اند. در ایـــن صـــورت، دیگـــر نیـــازی نیســـت 

کرده انـــد. در اســـماء و صفـــات چنیـــن می گوینـــد، در تـــرّدد چنیـــن می گوینـــد و...«. اینهـــا 

کـــردن مطلـــب اســـت.  ضایـــع 

نکتـۀ دیگـر آنکـه برخـی علمـا از جملـه مرحوم اسـتاد در توضیح مطالب کتاب و سـّنت، 

از اصطالحـات رایـج در میـان فالسـفه و عرفـا کمـک می گرفته انـد. بـه عنـوان مثـال، اصطالح 

کـه در لسـان صوفیـه رواج دارد، ولـی ایشـان بـرای اینکـه حقیقـت  »ال فکـری« چیـزی اسـت 

کننـد، دائمـًا می گوینـد: »وجـدان در الفکـری اسـت«.1 مثـال دیگـر آن  وجـدان را بهتـر روشـن 

ایـن مبنای فلسـفی اسـت:

،لهماهیٌةووجوٌد«. وٌجترکییّبٌ ممکنز
ّ

»کل

گفته انـد و دقیـق هـم نیسـت، اشـکاالتی هـم دارد، از جملـه اینکـه  ایـن جملـه را فالسـفه 

ماهّیت فقیر ظلمانی با نور وجود قابل ترکیب شـدن نیسـت2؛ ولی می توان تفسـیر صحیحی 

کـه مـا برخـالف طرفداران اصالت وجود و اصالت ماهیت معتقدیم  از ظاهـر آن ارائـه داد؛ چرا

کـه هـم وجـود و هـم ماهیـت در عالـم خـارج حقیقتـًا تحّقـق دارنـد، نـه وجـود انتزاعـی اسـت و 

1� بنگرید به: معرفت توحیدی: درس 2�
»کلّ  کلمـۀ دومشـان می رسـیم:  2� بنگریـد بـه: معـارف القـرآن 2: 15-47. مرحـوم اسـتاد می فرماینـد: »بـه آن 
، لـه ماهیـٌة و وجـوٌد«. ... ایـن فرمایـش هـم غلـط اسـت. ترکیـب در میـان نیسـت. ُحسـن  ممکـن زوٌج ترکیبـّیٌ
نـدارد«. )درس  بـا وجـود ترکیـب  ایـن اسـت. او )=ماهیـت( قبول الوجـود اسـت. قبول الوجـود  بـه  مطلـب 

یازدهـم خلقـت )مجموعـۀ بیسـت و سـه درسـی(: 14(�
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نـه ماهیـت اعتبـاری. در بحـث »حقیقـت فعـل انسـان« نیـز خواهیـم دیـد که فعل انسـان یک 

گانه مورد بررسـی قـرار بگیرد. البّته  حیـث ماهـوی دارد و یـک حیـث وجودی که بایسـتی جدا

گزاره دربارۀ تمـام مخلوقات صادق  ایـن دو حیثّیـت، اختصاصـی بـه فعل انسـان ندارد. این 

ً دربـارۀ  ّ
کـه در ادامـه مسـتقال اسـت: مـن، شـما، میـز، صندلـی و... . همـۀ اینهـا ماهیتـی دارنـد 

کـه نـوری اسـت ماننـد نـور علـم و نـور قـدرت.  گفـت و وجـودی دارنـد  آنهـا سـخن خواهیـم 

طـول  در  نیـز  اسـتاد  مرحـوم  و  داد  ارائـه  جملـه  ایـن  از  صحیحـی  تفسـیر  می تـوان  بنابرایـن، 

بـه موضـوع خلقـت رسـیده اند، وارد  ایشـان  کرده انـد. وقتـی  را  کار  مباحـث معـارف همیـن 

بحـث دقیـق شـده و ظرایفـی را بیـان کرده انـد کـه فالسـفه متوّجـه آن نبوده انـد. در آنجا ایشـان 

بحـث »تملیـک« را مطـرح و جایگزیـن نظریـۀ »ترکیـب« می کننـد.

کـه  مثـال دیگـر آن قاعـدۀ »ممکـن اشـرف« اسـت1. فالسـفه قرائتـی از ایـن قاعـده دارنـد 

دسـت خـدا را می بنـدد، ولـی می تـوان همیـن اصـل را تغییـر داد، به طوری که بـا مبانی کتاب 

کار را انجـام داده انـد و در منابرشـان از آن اسـتفاده و بـر  کنـد. ایشـان همیـن  و سـّنت تطبیـق 

کرده انـد. لـزوم وجـود حضـرت حّجـت؟ع؟ اسـتدالل 

کـه مـا بایسـتی بـه مقـام صـدور بحـث ایشـان توّجـه  نتیجـۀ عملـی ایـن بحـث آن اسـت 

کـه ایشـان ایـن بحـث را در مقـام تقریـر سـخنان فالسـفه و عرفـا  کنیـم. اّواًل بایسـتی بدانیـم 

گـزاره یا اصطالح فلسـفی/  می گوینـد یـا نقـد آنهـا؛ ثانیـًا اینکـه در مقـام بحـث دقیـق دربارۀ آن 

عرفانی انـد یـا تنهـا قصـد اسـتفادۀ ابـزاری از سـخنان آنهـا را دارنـد.

مقّدمات بحث عدل
گرفته اند.  مرحوم اسـتاد؟حر؟ در طرح مباحث عدل، شـیوه ای نوین و مبتکرانه ای را پیش 

کار بـرده و  نخسـتین بـار، ایشـان ایـن شـیوه را در رسـالۀ »المشـهدین فـی التوحیـد و العـدل« بـه 

بـر همیـن اسـاس، دروس شـفاهی خـود را پایه ریـزی کرده اند. 

1. بـه عنـوان نمونـه، بنگریـد بـه: األسـفار 7: 244 بـه بعـد )فـي قاعـدة إمـکان األشـرف الموروثـة مـن الفیلسـوف 
ر الکثـرة عـن الواحـد الحـّق (. األول ممـا یتشـّعب عـن أصـل امتنـاع صـدو
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در ابتدای مباحث عدل، ایشان به عنوان مقّدمه چند نکته را خاطرنشان می کنند: 

نکتۀ یکم: هر انسانی با مراجعۀ به خود، دو حیثیت نفسانی را وجدان می کند:

 انفعالی؛

 فعلی.

کـــه زیـــر و رو می شـــود. بـــه تعبیـــر مرحـــوم اســـتاد: »او را می چرخاننـــدش؛  او اواًل می یابـــد 

که این حیثیت را در انسان بیان می کند، تذّکرات  می پیچانندش و...«. شـــاید بهترین روایتی 

کـــه در آن، امـــام؟ع؟ حاالت مختلفـــی را مثال  امـــام صـــادق؟ع؟ به ابن أبی العوجاء باشـــد 

کـــه: این حیثیت  که در این جنبه باید مّد نظر داشـــت، این اســـت  می زننـــد.1 نکتـــۀ مهّمی 

که مـــا مثـــاًل »عاِلـــم«، »قادر«   انفعالـــی مـــا »کمـــال« اســـت، زیرا بـــر اثر ایـــن انفعاالت اســـت 

کالم »کمال مند« می شویم.  و در یک 

حیثیـت دومـی کـه هرکـس در خـود می یابـد، ایـن اسـت کـه او »فاعـل« برخـی افعـال خـود 

ماننـد خـوردن، آشـامیدن، راه رفتـن و... اسـت. از ایـن حیثیـت هـم تعبیـر »کمـال« می شـود، 

گـر ایـن دارایـی و توانایـی در مـا نبـود، مـا ناقـص بودیـم. مثـاًل  کـه ا زیـرا مـا بـه وضـوح می یابیـم 

کـه بنـده می توانـم راه بـروم. در ایـن حالـت، مـن خود را نسـبت به فـرد دیگری  فـرض بفرماییـد 

رفتـن« در خـود  را در زمینـۀ »راه  ایـن حیثیـت دوم  و  نـدارد  را  توانایـی  ایـن  کـه فلـج اسـت، 

کامل تـر می بینـم. وجـدان نمی کنـد، 

کمـال  کـه منفعـل ام و فاعـل خداسـت؛ و در  کمـال اّول، مـن می یابـم  خالصـه آنکـه: در 

دوم، او نعمـت )قـدرت( می دهـد و مـن از آن بهره بـرداری می کنـم.

نکتـــۀ دوم: ایـــن دو حیثّیـــت پایـــۀ وجـــدان دو اصـــل از اصـــول دیـــن اســـت: توحیـــد و 
کـــه مـــرا زیـــر و رو  کـــه قّیومـــی دارم  عـــدل. وقتـــی مـــن خـــود را منفعـــل می یابـــم، وجـــدان می کنـــم 
می کنـــد و مـــن خـــود را در پنجـــۀ قـــدرت او می بینـــم. ایـــن قّیـــوم همـــان خداســـت.2 بـــه عـــالوه، 

1� بنگرید به: الکافی 1: 76-75�
2� بنگرید به: معرفت توحیدی: 56-54�
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کـــه خداونـــد در فاعلیـــت  کنـــم  وقتـــی خـــود را »فاعـــل باالختیـــار« می یابـــم، نمی توانـــم قبـــول 
ّیـــت خـــودم، فاعلّیـــت و  خـــود مضطـــّر و مجبـــور باشـــد. در ســـایۀ آیتّیـــت فاعلّیـــت و حّر

ّیـــت او را می یابـــم.1 حّر

نکتۀ سـوم: اسـاس دین، توحید و عدل اسـت. ایشـان مبتنی بر روایتی که در آن امام؟ع؟ 

کرده اند، اسـاس دین را توحید و عدل معّرفی می کنند: ی را تقریر )تأیید(  قول راو
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دربـارۀ ایـن روایـت در آینـده توضیحاتـی خواهیـم داد. آنچـه در اینجـا مـّد نظـر اسـت، ایـن 

ی خدمـت امـام صـادق؟ع؟ عرضه مـی دارد: کـه راو اسـت 

»اساس دین توحید و عدل است«.

ـم أّن العاقـلَ المنقطـَع عـن الصـوارِف و المنخلـَع عن الحجِب المحسوسـِة و الَموهومِة 
َ
یسـند: »... فاعل 1.ایشـان می نو

 
ً
ـَه إلیهـا بالوجـداِن، ال بالتفّکـِر و التصـّوِر، یشـاِهُد فـي نفِسـِه أمَریـِن و َیِجـُد عیانـا و المعقولـِة، متـی راَجـَع نفَسـُه و َتَوّجَ

 مفتـاُح الَتوحیِد 
ُ

؛ و األّول لـّيٌ یـِن: أحُدهمـا انفعالـّيٌ جمالـّيٌ و ثانیهمـا فعلـّيٌ جال
َ
أّن لـه بَحَسـِبهما و ِمـن جهِتهمـا کمال

ـه _ و منـه 
ُ
ل کبریائّیُتـه _ و الثانـي میـزاُن عدِلـه _ تبـاَرَک و تعالـی َجال و معرفـِة الـرّبِ المجیـِد _ َتعالـی شـأُنُه و َعُظَمـت 

کـه آن فـرد عاقـل  ینفتـُح بـاُب معرفـِة االسـتطاعِة و االختیـاِر و عـدِم الجبـِر فـي البشـِر القـادِر المختـاِر«. ؛ »پـس بـدان 
کـه  یـده اسـت، زمانـی  کـه از فریبنده هـا خـود را جـدا سـاخته و حجاب هـای حّسـی، وهمـی و معقـول را در
بـه خـودش رجـوع می کنـد و بـا چشـم وجـدان بـدان توّجـه می کنـد _ نـه بـه وسـیلۀ تفّکـر و تصـّور _ دو چیـز را 
کمـال خواهـد  کـه بـه وسـیلۀ آن دو حیثّیـت، بـرای او دو  در خـودش مشـاهده می کنـد و بـه روشـنی می یابـد 
کلیـد توحیـد و معرفـت  بـود: یکـی ]کمـال[ انفعالـی جمالـی و دیگـری ]کمـال[ فعلـی جاللـی اسـت. اّولـی 
خـدای مجیـد _ کـه شـأنش بلنـد و بزرگـی اش بـزرگ باد _ اسـت؛ و دومـی ترازوی عدل او _ کـه برکت بی پایان 
کـه بـاب شـناخت اسـتطاعت، اختیـار و مجبـور  و بزرگـی اش متعالـی بـاد _ اسـت؛ و از آن ]کمـال[ اسـت 

گشـوده می شـود«. )المشـهدین: 5(�  نبـودن انسـان قـادر مختـار 
2� التوحید: 96�
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سپس از ایشان می خواهد که این دو آموزه را برایش به آسانی و کوتاه معنا کنند. امام؟ع؟ 

ایـراد نمی گیرنـد او  بـه  و  تفسـیر می کننـد  برایـش  را  و »عـدل«  یعنـی »توحیـد«   ایـن دو اصـل 

گفتی: »اساس دین توحید و عدل است«؟  که چرا   

کـه ایـن بحـث اهمّیـت ویـژه ای دارد، در  نکتـۀ چهـارم: معنـای توحیـد و عـدل. از آنجایـی 

ادامـه مسـتقاًل بـدان خواهیـم پرداخـت.

آثـار  شـما  وقتـی  اینکـه:  توضیـح  خداسـت.  عـدل  ـح  مصّحِ انسـان،  اختیـار  پنجـم:  نکتـۀ 

علمـی در موضـوع »عـدل الهـی« را مطالعـه می کنیـد، می بینید که بیشـتر آن به مباحث »جبر 

کـه چرا  کـه ایـن سـؤال پرسـیده شـود  و اختیـار« اختصـاص دارد. بـه همیـن جهـت، بجاسـت 

گفتـه می شـود؟ پاسـخ ایـن  ذیـل عنـوان »عـدل خـدا« این قـدر دربـارۀ اختیـار آدمـی سـخن 

سـؤال همیـن جملـه اسـت. مادامـی کـه شـما نتوانیـد اختیـار انسـان را ثابـت کنیـد و افعـال او 

ید.  ه و مبّرا سـاز را بـه خـودش نسـبت دهیـد، نمی توانیـد خداونـد را از ظلـم و سـایر قبائـح، منّزَ

تمامـِی  فعـل خداسـت«1، در حقیقـت، ظلـم  انسـان  »فعـل  کـه  قائل ایـد  کـه شـما  زمانـی  تـا 

کاران را پای خدا نوشـته اید.  ظالمان )مانند شـمر، صدام، هیتلر و...( و خطای تمامی خطا

کـه هیـچ قبیحـی از خداونـد صـادر نمی گـردد،  کنیـد  در نتیجـه، بـرای اینکـه بتوانیـد ثابـت 

کـه فاعـل و مسـؤول افعـال خویـش اسـت )در ادامـه  بایـد نشـان دهیـد ایـن خـود انسـان اسـت 

کـه روایـات از »عـدل« بـه دسـت می دهنـد(.  کـه ایـن همـان معنایـی اسـت  خواهیـم دیـد 

کـه »امـر و نهـی« یـا  کنیـد  گـر شـما قائـل بـه اختیـار نباشـید، نمی توانیـد ثابـت  همچنیـن ا

گـر خداونـد بـه مـن اختیـار نداده اسـت، چـرا مرا  »ثـواب و عقـاِب« خداونـد ظالمانـه نیسـت. ا

گـر فعـل من فعل اهلل اسـت، امر و  از »دزدی« نهـی می کنـد و بـرای آن عقـاب تعییـن می کنـد؟! ا

نهـی خـدا »عبـث« خواهـد بـود. ثـواب و عقـاب نیـز چنیـن می شـود. بـر آن مبنـا مـن مانند یک 

که او  عروسـک »خیمه شـب بازی« در دسـت خدایم و او سـرنخ مرا طوری حرکت داده اسـت 

نـا« )شـرح 
ُ
کمـا الوجـوُد منسـوٌب لنـا / فالفعـلُ فعـلُ اهلِل و هـو فعل »لکـن  یـد:  کـه می گو 1� ماننـد حاجـی سـبزواری 

المنظومـة: غـرر فـی عمـوم قدرتـه تعالـی(
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را عبـادت کنـم و مثـاًل نمـاز بخوانـم؛ یـا در مقابـل، گناهی مانند غیبت را بـر زبان جاری کنم. 

ــرای یــک عروســک خیمه شــب بازی لغــو اســت، زیــرا او اراده ای از خــود  اواًل امــر و نهــی ب

کــرد. بنابرایــن، خداونــد بایــد  نــدارد؛ ثانیــًا بایــد بــه عروســک گردان ثــواب داد و همــو را عقــاب 

کار او  ــر ایــن صــورت،  کنــد! در غی ــز عقــاب  ــواب دهــد و خــودش را نی ــه خــودش ث خــودش ب

کــه مــن در آن اختیاری نداشــته ام، مرا عــذاب کند،  گــر هــم بــه خاطــر کاری  عادالنــه نیســت. ا

کــه دروغ نگــو و از طرفــی هــم مــرا وادار  کــرده اســت  مصــداق قطعــی ظلــم اســت. مثــاًل مــرا نهــی 

بــه دروغ می کنــد و روز قیامــت هــم مــرا بــه داخــل جهّنــم می انــدازد. ایــن فعــل خداونــد قطعــًا 

ــواب و عقــاِب« خداونــد قطعــی  ــا »ث کــه وجــود »امــر و نهــی« ی ظلــم اســت. بنابرایــن، از آنجــا 

کردیــم و نمی توانیــم  گــر اختیــار انســان ثابــت نشــود، مــا خداونــد را مّتهــم بــه ظلــم  اســت، ا

کــه جنــاب صدرالمتألهیــن  کــه او »عــادل« اســت.1 بــه همیــن جهــت اســت  کنیــم  ثابــت 

ــی  ــه مبان ــد، ب کن ــّزه  ــح من ــد را از قبائ ــان خداون ــار انس ــات اختی ــا اثب ــد ب ــه نمی توان ــس از آنک پ

ــیرینی« و  ــای »ش ــه معن ــذب« ب ــه »ع ــل ب ــذاب« را تأوی ــود و »ع ــک می ش ــن متمّس محیی الدی
»گوارایــی« می کنــد.2

1. در دروس عدل می خوانیم: 
کنیـد، می یابیـد  ر داشـته باشـید و وجـدان  گـر آن را بـاو کـه ا کـه عـدل خـدا را تصحیـح می کنـد  »آن چیـزی 
کار نمی کنـد و بی حکمـت حـرف  کـه خـدا عـادل اسـت، سـتمگر نیسـت، بی انصـاف نیسـت، بی حسـاب 
کـرده  یـت« ماسـت در آنچـه خـدا بـه مـا امـر و نهـی  نمی زنـد، آن مطلـب یـک موضـوع اسـت و آن »اختیار
گـر ایـن ثابـت  گـر ایـن مطلـب ثابـت شـد، خـدا مّتهـم نمی شـود و عـدل خـدا اثبـات می گـردد؛ و ا اسـت. ا
کرده،  ـت اینکه شـیعه عـدل را جـزء اصول مذهبـش 

ّ
نشـد، خـدا مّتهـم می شـود و عدلـش ثابـت نیسـت. عل

یـژه ای دارد و آن  همیـن اسـت. عـدل، نسـبت بـه اسـماء و صفـات دیگـر، مثـل علـم و قـدرت و... امتیـاز و
که خدای متعـال در پاره ای  تصحیـح شـرایع و امـر و نهـی الهـی اسـت. برگشـت عـدل خـدا هم به این اسـت 
کـرده مثل: نمـاز خواندن،  کـه خـدا مـا را بـه آنهـا امـر  از افعـال بـه مـا اختیـار داده اسـت. کـدام افعـال؟ افعالـی 
کـرده مثـل: ربـا نخـوردن، شـراب  ّیـۀ واجبـات و مسـتحّبات؛ و نیـز آنچـه مـا را نهـی 

ّ
گرفتـن و خالصـه کل زه  رو

کـرده و از  ّیـۀ منهّیـات و مکروهـات. خـدا در آنچـه مـا را بدانهـا امـر 
ّ
کل نخـوردن، قمـار نـزدن، دزدی نکـردن و 

کـه می دهـد از  آنهـا نهـی نمـوده، بـه مـا اختیـار داده و مـا را آزاد گذاشـته اسـت. بـه ایـن جهـت، عقابـی را هـم 
روی عـدل اسـت«. )درس 8: 2(

گفتارهای آینده شواهد آن را ارائه خواهیم داد. 2. در 
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تقّدم مباحث فلسفی بر مبانی دینی
مرحـوم اسـتاد؟حر؟ شـیوۀ متفاوتـی را در دروس عـدل نسـبت بـه دروس توحیـد برگزیده انـد. 

ـی، ایشـان در تمامـی مباحـث خـود، اعـّم از توحیـد، عـدل، نبـّوت و... بـه شـکل 
ّ
کل بـه طـور 

یس ایشـان در دو بـاب توحید  مقایسـه ای )تطبیقـی( بحـث کرده انـد. بـا ایـن حـال، نحـوۀ تدر

کتـاب و سـّنت  و عـدل متفـاوت اسـت. در مباحـث توحیـدی، ابتـدا اشـاره وار مبانـی فطـری 

را بـا تذّکـرات وجدانـی و تـالوت مختصـر آیـات و روایـات روشـن می کننـد، سـپس بـه طـرح و 

نقـد مبانـی فیلسـوفان و عارفـان در توحیـد می پردازنـد؛ و در پایـان نیز مجـّددًا مباحث فطری، 

اشـاره  مثنـوی  از  ابیاتـی  بـه  ایشـان  آنجـا1  در  می کننـد.  تکمیـل  و  تکـرار  را  حدیثـی  و  قرآنـی 

کـه آغازگـر آن، ایـن بیـت اسـت: می کننـد 

تا نبینـــــی زخـــــم، نشناســی نواخت«2»جز به ضد، ضد را همی نتوان شناخت

کـه  اّمـا در دروس عـدل همیـن شـیوه را بـه شـکل جّدی تـری دنبـال می کننـد، بـه طـوری 

ابتـدا بـه مبانـی فلسـفی و عرفانـی می پردازنـد و سـپس وارد مباحث معارفی می شـوند. ایشـان 

در ابتـدای دروس عـدل می فرماینـد:

کــه  کــه می خواهیــم ]کمــال[ اختیــار را ]در[ خــود ثابــت نماییــم، ابتــدا بایــد ببینیــم  »حــال 

کنــم، بیــش از پنــج دقیقــه  گــر مــن بخواهــم شــما را وجدانــًا متذّکــر  ُکنــه اختیــار چیســت؟ ا

وقــت نمی خواهــد و راه را پیــدا می کنیــد، ولــی مــن در نظــر دارم ابتــدا حرف هــای فالســفه و 

گردهای او را در باب  متکلمین از افالطون و ارســطو و شــیخ الرئیس تا آخوند مالصدرا و شــا

کنم. گاهی یافتید، راه را برایتان روشــن  کــه از بافته های آنها آ  اختیــار برایتــان بگویــم و بعــد 
 إن  شاء اهّٰلل«.3

1� معرفت توحیدی: ابتدای درس 4�
2� مثنوی: دفتر پنجم: بیت 600�

ــُف و  ــه الکشـ ــّصُ علیـ ــداُن و ینـ ــِه الوجـ ــا یقتضیـ ــاِن مـ ــلَ بیـ ــند: »... و قبـ یسـ ــان همچنیـــن می نو 3� درس 8: 3. ایشـ
َکـــي یّتضـــُح لـــک الفـــرُق الشـــدیُد بیـــن  لـــوه فـــي ُصُحِفهـــم،  ـــُه الحکمـــاُء و تبییـــُن مـــا َطّوَ

َ
ل  مـــن ذکـــِر مـــا فّصَ

َ
العیـــاُن، ال بـــّد

کـــُب أوهاِمهـــم  فـــي الجبـــِر و التفویـــِض و األمـــِر بیـــَن األمَریـــِن و حقیقـــِة القـــدرِة و االختیـــاِر، و بیـــَن مـــا جـــاء  مـــا نســـَجتُه َعنا
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 به همین جهت، وقتی شـما دروس ایشـان در باب عدل الهی را مرور می کنید، می بینید 

کـه تـا چندیـن درس خبـری از تذّکـرات وجدانـی و قرائـت آیـات و روایـات نیسـت و تمامـی 

مباحـث فلسـفی محـض اسـت.

هشت اشکال و جواب فلسفی 
ابتـکار و ابـداع اصلـی ایشـان در طـرح مباحـث عـدل در همین جاسـت. ایشـان پـس از 

کردنـد، هشـت اشـکال  آنکـه »فعـل اختیـاری« و »اقسـام فواعـل« را از دیـدگاه فالسـفه بیـان 

کـه فالسـفه خـود بـه یکدیگـر وارد سـاخته اند. در ادامـه، ابتـدا پاسـخ های  را مطـرح می کننـد 

فلسـفی به این اشـکاالت را تقریر می کنند، سـپس ناتمامِی این پاسـخ ها را روشـن می سـازند 

و بـه پاسـخ فطـری و دینـی بـه ایـن پرسـش ها می پردازنـد.

خالصۀ این هشت اشکال عبارت اند از:

]1-2:[ فعــل آدمــی چیــزی جــز وجــود نیســت. انســان نمی توانــد معطــِی وجــود باشــد. 

کــه فعــل انســان را ایجــاد  معطــِی وجــود فقــط و فقــط خداســت. بنابرایــن، خداونــد اســت 

کــرده اســت. 

کــه منشــأ صــدور ممکنــات اســت، بــر همــه چیــز احاطــه دارد، از جملــه  ]3:[ علــم خداونــد 

گرفتــه باشــد، محّقــق خواهــد شــد،  گــر علــم خداونــد بــه فعــل آدمــی تعّلــق  فعــل انســان. ا

وگرنــه تحّقــق نخواهــد یافــت. بنابرایــن، مــن هیــچ کاره ام.

ک ِمـــن علـــوِم خاتـــِم النبّییـــن؟ص؟ و معـــارِف أوصیاِئـــه  َدیـــه و تشـــُکر اهلَل علـــی مـــا أعطـــا
َ
کـــرُم؟ص؟ ؛ فتتخّضـــُع ل نـــا األ بـــه نبّیُ

کـــه وجـــدان آن  کنیـــم آنچـــه را  األطَیبیـــَن صلـــواُت اهلِل علیهـــم أجمعیـــن«. ؛ »... و پیـــش از آنکـــه بـــرای تـــو بیـــان 
ــخنان  ــه مفّصـــالت سـ ــم از آینکـ یـ گزیر ــد، نا ــی می دهـ گواهـ ــر آن  ــنایی بـ کشـــف و روشـ ــد و  ــا می کنـ را اقتضـ
ـــو  ـــرای ت ـــا ب کنیـــم ت ـــد، تبییـــن  رده ان ـــات خـــود آو ـــه ایشـــان در مکتوب ک ـــی را  ت یم و مطّوال ر شـــو ـــادآو حکیمـــان را ی
کـــه چـــه فـــرق عظیمـــی اســـت میـــان آنچـــه اوهـــام آنهـــا به ســـان عنکبـــوت در موضوعـــات جبـــر،  گـــردد  واضـــح 
ــرم مـــا؟ص؟  کـ ــر ا ــار بافتـــه اســـت؛ و میـــان آنچـــه پیامبـ یـــن و حقیقـــت قـــدرت اختیـ ــَن األمَر ــٌر بیـ یـــض، أمـ تفو
گـــردی و خداونـــد را بابـــت آنچـــه از علـــوم  ـــر ایشـــان خاضـــع  ـــا تـــو در براب رده اســـت.این ســـبب خواهـــد شـــد ت آو
ـــی داشـــته  ـــو ارزان ـــر ت ـــاد _ ب ـــر همگـــی آنهـــا ب کـــش _ صلـــوات خـــدا ب خاتم النبییـــن؟ص؟ و معـــارف جانشـــینان پا

اســـت، شـــکرگزار باشـــی«. )المشـــهدین: 109(� 
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را شــامل   _ انســان  فعــل  از جملــه   _ و همــه چیــز  قــدرت خداونــد عمومّیــت دارد   ]:4[

خداســت. قــدرت(  ــق 
َ
)متعّل مقــدور  شــما  و  مــن  فعــل  بنابرایــن،  می گــردد. 

 ]5-6:[ بــا توّجــه بــه قاعــدۀ »الشــيُء مــا لــم َیجــب لــم یوَجــد«1، امــر، نهــی، ثــواب و عقــاب 

خداونــد لغــو یــا ظلــم خواهــد بــود. 

 ]7:[ استناد شرور به خداوند.

 ]8:[ بطالن بداء و بیهودگی دعا.

ایـن اشـکاالت همگـی از یـک سـنخ نیسـتند. برخـی از آنهـا فلسـفی محض انـد و برخـی 

صبغـۀ دینـی دارنـد. 

کـه مـا می دانیـم  اشـکاالت پنجـم، ششـم و هشـتم بیشـتر صبغـۀ دینـی دارنـد، بـدان معنـا 

ابـالغ  مـردم  بـه  را  نواهـی ای  و  اوامـر  آمده انـد،  خلـق  سـوی  بـه  خداونـد  جانـب  از  پیامبرانـی 

کرده انـد، آنهـا را بـه بهشـت بشـارت داده و از دوزخ برحـذر داشـته اند و بـر اثـر همیـن گزاره های 

دینی این شـبهات برای ما ایجاد شـده اسـت. مسـئلۀ فالسـفه در این اشـکاالت آن است که 

ایـن واقعّیت هـای خارجـی چگونـه بـا مبانـی فلسـفی قابل جمع اسـت. یـا اینکه آمـوزۀ »بداء« 

مات دینی )شـیعی( اسـت، اما با مبانی فلسـفی در تعارض اسـت 
ّ
و پدیدۀ »دعاء« جزو مسـل

و فالسـفه، خـود، متوّجـه ایـن مشـکل بوده انـد. 

که  اّمـــا برخی اشـــکاالت اساســـًا ربطی بـــه مبانی دینـــی ندارند. مثـــاًل در اشـــکال هفتم 

»اســـتناد شـــرور به خداوند« باشـــد، لزومًا پـــای دین در میان نیســـت. هرکســـی در این عالم 

پدیده هـــای شـــّری را مشـــاهده می کنـــد، ماننـــد: بیماری هـــا، زلزله، ســـیل و... . بـــرای درک 

ایـــن وقایـــِع نامالیم نیـــازی به آمدن پیامبران نیســـت. همـــه، بالیا را می بیننـــد و می فهمند. 

بنابراین، مشـــکل فیلســـوف در اشـــکال هفتم بر ســـر یک دســـته وقایع »همه فهم« اســـت. در 

واقـــع، او بـــرای ارائۀ یک تبیین فلســـفی از عالم واقع دچار مشـــکل شـــده اســـت، نـــه تبیین 

برخی عقایـــد و آموزه هـــای دینی.

رت پیشین« نیز یاد می شود. 1� از این قاعده با عنوان »ضرو
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تذّکر به »أمٌر بین األمَرین« در دو مقام
که مرحوم اسـتاد مخاطبان خود را  که باید مّد نظر داشـت، این اسـت  نکتۀ مهّم دیگری 

در دو مقـام بـه کنـه »أمـٌر بیـن األمَریـن« تذّکـر می دهند کـه در یکی »نفی جبـر« و در دیگری »نفی 

کـه ناظـر بـر اختیـار انسـان  تفویـض« پررنگ تـر اسـت. ایشـان پـس از آنکـه شـش اشـکال اّول را 

اسـت، مطـرح می کننـد، وارد پاسـخ معارفـی بـه ایـن پرسـش ها می شـوند. آنچـه تمامـی ایـن 

شـش سـؤال را می توانـد پاسـخ دهـد، وجـدان »اختیار« توّسـط انسـان اسـت. به عبـارت دیگر، 

کنـد، دیگـر مجالـی بـرای ایـن شـش سـؤال باقـی نمی مانـد.  گـر کسـی اختیـار خـود را وجـدان  ا

بـه همیـن جهـت، ایشـان بـا تذّکرهـای وجدانـی و بـا تکیـه بـر آیـات و روایـات، سـعی دارنـد تـا 

مخاطبانشـان را بـه نقطـۀ یافتـن قـدرت و اختیـار برسـانند.

 سخنان ایشان در اینجا مسبوق به دیدگاه های فلسفی است و از طرفی، در نظام فکری 

کید  ی، ایشان بیشتر به جنبۀ »نفی جبر« تأ  فلسفی »فعل انسان، فعل اهلل می شود«1. بدین رو

که مرحوم استاد بیان می دارند: دارند. در همین جاست 
کــس دخالــت نــدارد.  کــه در موجــود شــدن »واو« بــه توّجــه مــا، هیــچ   »مــا وجدانــًا می یابیــم 
نــه تنهــا ســخنان و منّبهــات مــدّرس، بلکــه باالتــر بگویــم، حّتــی خــدا هــم در ایجــاد ایــن واو 
دخالــت نــدارد! یعنــی مــن بــه شــرکت خــدا، دوتایــی، واو را ایجــاد نکرده ایــم، بلکــه مســتقّل 
کــردم. شــما نترســید از اینکــه می گویــم خــدا  کــه واو را خــودم موجــود  بــودم. نیــز می یابــم 
دخالــت نــدارد. مــن در ایجــاد فعــل در مقــام اشــرف نفــس، آزادم و هیــچ عاملــی در ایجــاد 

آن دخالــت نمی کنــد«.2

که ایشان به حقیقت قدرت و اختیار می پردازند. این یک مقام 

 ســـپس ایشـــان اشـــکاالت هفتـــم و هشـــتم یعنـــی »شـــرور« و »بـــداء« را مطـــرح می کنند، 

اثبـــات  بـــه  را  کتـــاب و ســـّنت  نقـــد می نماینـــد و مبانـــی  و  تقریـــر  را   پاســـخ های فلســـفی 

می رسانند. در این نقطه، هشت اشکال فلسفی به پایان می رسد.

1� اشاره به همان سخن حاجی سبزواری دارند.
گفت. 2� درس 13: 5. مرحوم استاد عصار دربارۀ این عبارات ایشان در ادامه سخن خواهند 
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کـه بـه نظـر بنـده _ بلکـه بـه نظـر خـود   پـس از ایـن مرحلـه، ایشـان وارد مبحثـی می شـوند 

ایشـان _ سـخت ترین بخـش دروس عـدل اسـت. ایـن بحـث پایـۀ نفی تفویـض و محّل لغزش 

کـه بـه داللـت کتـاب و سـّنت راه نپیموده اند. در این قسـمت روشـن  عمـدۀ متفّکرانـی اسـت 

کـه ضمـن محفـوظ بـودن فاعلیـت انسـان، فعـل آدمـی بـه تقدیـر خداونـد صـورت  می شـود 

می گیـرد. فاعلّیـِت بشـر اسـتقاللی نیسـت؛ بلکـه مشـیت، اراده، قـدر و قضـای خداونـد در 

افعـال انسـان نافـذ اسـت. 

بـرای روشـن شـدن مطلـب، ایشـان ابتـدا تذّکـر می دهنـد که حسـاب عالـم تکویـن از عالم 

کلیـدواژه را در هـر دو عالـم معنـا می کنند: تشـریع جداسـت. سـپس چنـد 

 مشیت؛

 اراده؛

 قدر؛

 قضاء؛

 امضاء.

سـپس وقتـی معنـای ایـن کلیدواژه هـا در عالـم تشـریع مشـّخص شـد، روشـن می گـردد که 

کـه همیـن  فعـل آدمـی مسـبوق بـه مشـیت، اراده، قـدر و قضـای الهـی اسـت. خواهیـم دیـد 

جملـه بـه معنـای »نفـی تفویـض« اسـت.

قرائت و تبیین روایات
 در بخش آخر، ایشان _ بنا بر شیوۀ همیشگی شان _ به قرائت و توضیح روایات می پردازند. 

از  را »مسـتقل  روایـات  آنجـا  توحیـد متفـاوت اسـت.  بـا دروس  اینجـا هـم شیوه شـان  امـا در 

مقـام صـدور« می خواننـد و توضیـح می دهنـد. در اواخـر دروس عـدل، امـا، روایـات را در بسـتر 

خودشـان و بـا عنایـت بـه مقـام صدورشـان توضیـح می دهنـد. حکمـت چنیـن روشـی ایـن 

یـاد  ی نـکات مشـکلی اسـت و روایـات متشـابه در ایـن بـاب ز کـه روایـات عـدل حـاو اسـت 
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اسـت. بـه همیـن جهـت و بـرای تأویـل صحیـح آنهـا، بایسـتی آنهـا را بـه امـور وجدانـی ماننـد 

اختیـار یـا روایـات محکـم ارجـاع داد. 

توضیـح اینکـه: رکـن َرکیـن مبانـی توحیـدی »تنزیـه« یعنـی »خـروج عـن الحّدین: حـّد تعطیل و 

حـّد تشـبیه« اسـت. همان سـان محـور مباحـث عـدل »أمٌر بین األمرین« اسـت که عبارت اسـت 

کـه می تـوان عمـدۀ روایـات توحیـدی را بـه  از: »نفـی جبـر و نفـی تفویـض«. بنابرایـن، همان طـور 

کرد: دو دسـته تقسـیم 

 نفی تعطیل؛

 نفی تشبیه.

کرد: عمدۀ روایات عدل را نیز می توان به دو دسته تقسیم 

 نفی جبر؛

 نفی تفویض.

کـدام روایـت ناظـر بـه نفـی جبـر یـا نفـی تفویـض  کـه  کجـا بایـد فهمیـد  بـا ایـن اوصـاف، از 

و  کـه مقّدمـات روایـات خوانـده  ایـن اسـت  راه هـای شـناخت آن مطلـب،  از  اسـت؟ یکـی 

کـه آن روایـت خطـاب بـه چـه کسـی گفتـه شـده اسـت. در بسـیاری از روایات،  مالحظـه شـود 

کـرم؟ص؟ یـا امـام؟ع؟  ی سـؤالی را می پرسـد یـا زندیقـی شـبهه ای را مطـرح می کنـد و پیامبـر ا راو

کـه پاسـخ می دهنـد. ناظـر بـه سـؤال یـا اشـکال اوسـت 

گرفتار شـدن به تعطیل  یشـۀ تمامی سـؤال ها یا اشـکال های توحیدی در دو مورد اسـت:  ر

یشـه دارد:  یـا تشـبیه. بـه طـور مشـابه، پرسـش ها یا اشـکال های مرتبط با جبـر و اختیار نیز دو ر

کیـد  گرفتـار شـدن بـه جبـر یـا تفویـض. بـه همیـن جهـت، معصومیـن؟ع؟ همیشـه بـر طرفـی تأ

می کردنـد که مخاطبشـان مشـکل دارد. 

کسـی خدمـت امـام؟ع؟ می رسـد و سـؤالی مطـرح می کنـد. از پرسـش او  بـه عنـوان مثـال، 

کـه رگه هایـی از جبـر در اعتقـاد او وجـود دارد. در چنیـن شـرایطی، امـام؟ع؟ بـر ایـن  پیداسـت 
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کیـد می کنـد: »ایـن ماییـم کـه افعـال خودمـان را انجـام می دهیـم«. آنگاه  می کوشـند که  مطلـب  تأ

گـر گرفتـار تفویـض باشـد، امـام؟ع؟ بـر نفـوذ مشـیت  او را از دام جبـر برهاننـد. در سـوی دیگـر، ا

کیـد می کنند.  خداونـد در افعـال آدمـی تأ

همیـن امـر سـبب شـده تـا بسـیاری از روایـات، ظهـور در جبـر یـا تفویـض داشـته باشـد، 

کیـدات  کمـا اینکـه برخـی روایـات توحیـدی، ظهـور در تشـبیه دارد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن تأ

باعـث شـده اسـت تـا برخـی روایـات توحیـدی و بسـیاری از احادیـث در بـاب جبـر و اختیـار، 

کنـد و نیـز الفـاظ موجـود در  کسـی بـه مقـام صـدور روایـت توّجـه  گـر  گردنـد. امـا ا »متشـابه« 

یـف فلسـفی،  کمـک سـایر روایـات بفهمـد )نـه اینکـه بـا تعار روایـات )ماننـد: مشـّیت( را بـه 

عرفانـی یـا کالمـی تفسـیر کنـد(، می توانـد بـه لطف خـدا و عنایت امام عصر؟ع؟ فهم درسـتی 

از نصـوص دینـی داشـته باشـد.

برخـی  بـاب،  ایـن  در  احادیـث موجـود  قرائـت  از  پیـش  اسـتاد  اینکـه مرحـوم  آخـر  نکتـۀ 

کردم. که بنده خالصه ای از آنها را خدمتتان عرض  کرده اند   مباحث »فقه الحدیثی« را مطرح 

گیرد. یخی و حدیثی بسیار مهم است و بایستی مورد توّجه قرار   این مقّدمات تار
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ای عدل الهی مع�ف

مقّدمه
بنـــا بـــر تقســـیم بندی رایـــج، اصـــول دیـــن را پنـــج اصـــل می داننـــد: توحیـــد؛ عـــدل؛ معـــاد؛ 

کـــرده  و  نبـــّوت؛ امامـــت. برخـــی نیـــز میـــان »اصـــول دیـــن« و »اصـــول مذهـــب« تفکیـــک 

ـــن ســـه اصـــل اســـت: توحیـــد؛ معـــاد؛ نبـــّوت. و اصـــول مذهـــب دو اصـــل  ـــد: اصـــول دی گفته ان

اســـت: عـــدل؛ امامـــت.

کـه اسـاس  امـا چنیـن تعابیـری بـا روایـات ناسـازگار اسـت. وقتـی امـام؟ع؟ تقریـر می کننـد 

کـه عـدل را از اصول  دیـن توحیـد و عـدل اسـت، آیـا دیگـر جایـی بـرای دیگـران باقـی می مانـد 

کننـد و در شـمار اصـول مذهـب جـای دهنـد؟! البّتـه آن تقسـیم بندی پنج گانـه  دیـن خـارج 

مـان اسـت.
ّ
نیـز مبنـای روایـی نـدارد و حاصـل زحمـت متکل

کـــه آنهـــا را بـــه ســـوی معـــاد  اینکـــه خداونـــد پیامبرانـــی را بـــه ســـوی مـــردم می فرســـتد 

ـــواب و عقـــاب تعییـــن می کنـــد  ـــرای اعمالشـــان ث کننـــد، آنهـــا را امـــر و نهـــی می کنـــد، ب دعـــوت 

و... بـــا پیش فـــرض و قبـــول »عـــدل الهـــی« معنـــادار می شـــود. بنابرایـــن، یکـــی از اصـــول 

کـــه خداونـــد عـــادل اســـت و ظالـــم نیســـت.  موضوعـــۀ تمامـــی ادیـــان و شـــرایع ایـــن بـــوده اســـت 

ـــوده اســـت: توحیـــد، عـــدل و نبـــّوت،  ـــان ســـه چیـــز ب کـــه اصـــول تمامـــی ادی این چنیـــن نیســـت 

ــر  ــل دیگـ ــا دو اصـ ــی یـــک یـ کالمـ ــای  ــر قیل وقال هـ ــر اثـ ــری و بـ ــری قمـ ــرن دوم هجـ ــاًل در قـ و مثـ

اضافـــه شـــده باشـــد.
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تعاریف چهارگانۀ »عدل«
پیـش از آنکـه وارد مباحـث اصلـی شـویم، بایسـتی مـراد خویـش را از »عـدل« یـا »عـدل 

یـف مختلفی  از »عدل« به دسـت داده  الهـی« مشـّخص کنیـم. در آثـار فلسـفی و کالمـی تعار

شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، مرحوم اسـتاد مطّهـری؟حر؟ در ابتدای کتاب »عـدل الهی« چند 

کرده انـد. ایشـان چهـار معنـا را بـرای »عـدل« برمی شـمرند: تعریـف را مطـرح 

 قـرار گرفتـن هـر چیـز در جـای خـودش )وضـُع کّلِ شـيٍء فـي َموضِعـه( یا به تعبیر ایشـان 

»مـوزون بودن«؛

ی؛  تساو

ُه: حّق هر صاحب حّقی را به او دادن؛
َ

ِ ذي حّقٍ حّق
کلّ  إعطاُء 

 رعایت استحقاق ها و امتناع نکردن از افاضه.

که دیدگاه حکماست، برمی گزینند.1  سپس معنای چهارم را 

گفتـه می شـود: »خـدا عـادل اسـت« یعنـی »خداونـد فّیـاض  بنـا بـر معنـای اخیـر، اینکـه 

مشـاهده  می کنـد«.  عطـا  ذاتـی اش  اسـتعداد  انـدازۀ  بـه  چیـز  هـر  بـه  و  اسـت  اإلطـالق  علـی 

کار، الفـاظ قرآنـی و روایـی بـا تکیـه بـر مفاهیـم فلسـفی تفسـیر  کـه در همیـن ابتـدای  می شـود 

می شـوند و ایـن اّولیـن خشـتی اسـت کـه کـج گذاشـته می شـود و در نتیجـۀ آن: »تـا ثرّیـا می رود 

کـج«.  دیـوار 

کـــه خداوند  کـــه »عدل خداوند« بدان معنا اســـت  ایشـــان ایـــن بحث را مطـــرح کرده اند 

کـــه بـــاران چنین می کنـــد. یعنی  ظرف هـــای وجـــودی ممکنـــات را پـــر می کنـــد، همان طور 

کـــه بـــاران می بارد، یکســـان می بـــارد و همـــۀ ظـــروف را پر می کنـــد، ولی هـــر ظرفی به  زمانـــی 

گر یک  گنجایشـــش از باران بهره می برد: یک اســـتکان، یک پارچ، یک بشـــکه و... . ا اندازۀ 

 بشـــکه بیش از یک اســـتکان آب در خود جای داده اســـت، طعنی به باران نیســـت، زیرا او

یده است:  یکسان بار

1� عدل الهی: 58-54�
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لـــه روید و در شــــــوره زار خس1باران که در لطافت طبعش خالف نیست در باغ ال

گرفتـه شـده اسـت. بـه  در چنیـن دیدگاهـی، نظـم خلقـت ماننـد »سلسـلۀ اعـداد« در نظـر 

کمتـر اسـت. بنابرایـن، نمی تـوان آن را  عنـوان مثـال، عـدد 2 ذاتـًا از عـدد 1 بیشـتر و از عـدد 3 

کـه هـر عـدد، تنهـا و تنهـا یـک جایگاه در  پیـش از 1 یـا پـس از 2 قـرار داد. در نتیجـه، همچنـان 

نظـام خلقـت می توانـد داشـته باشـد و آن جایـگاه بـه ذات او بازمی گـردد، هـر موجـود نیـز فقـط 

و فقـط یـک جایـگاه در نظـام خلقـت می توانـد داشـته باشـد و ال غیـر. آن یـک جایـگاه نیـز بـه 

گـر شـما توانسـتید عـدد 2 را مثـاًل میـان 71 و 73 قـرار  دلیـل ظرفّیـت ذاتـی اوسـت. بنابرایـن، ا

بـر ایـن  کـه ابن ملجـم می توانسـت سـلمان فارسـی شـود. بنـا  کنیـد  دهیـد، می توانیـد تصـّور 

کنـون دارد؛ نـه یـک ذّره باالتـر و  کـه ا دیـدگاه، ابن ملجـم بایـد همیـن شـخصیت را می داشـت  

نـه یـک سـر سـوزنی پایین تـر. 

کـه آمـوزۀ »خداونـد عـادل اسـت« یعنـی  کتـاب عـدل الهـی می گوینـد  مرحـوم مطهـری  در 

گـر کـه دارد، بـه او می دهـد. ا  خداونـد بـه هـر موجـودی بـه انـدازۀ اسـتعداد، ظرفیـت و قابلیتـی 

 برای نقص عضو مانند کوری، کری، شلی و... علت تراشی می کنیم، خیاالتی بیش نیست، 

گـر می داشـتند، خداونـد ظرفیـت آنهـا  زیـرا افـراد معلـول بیشـتر از ایـن قابلّیـت نداشـته اند! ا

را پـر می کـرد. فاعلیـت فاعـل، تـاّم اسـت و هـر نقصـی هسـت از جانـب قابلیـت قابـل اسـت:

هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست  
کوتاه نیســت2 کس  ورنه تشـریف تو بر باالی     

کـــه کور اســـت، اســـتعداد بینایی نداشـــته اســـت؛ لذا ظلمـــی در عالم نیســـت.  فـــردی 

در واقـــع، ایـــن بزرگـــواران بـــرای اینکه خـــدا را از ظلم تنزیه کنـــد، مدلی را عنـــوان کرده اند که 

 دســـت خدا را در فضل بســـته اســـت؛ به طوری که در آن مدل، خداوند بیشـــتر از یک مقدار 

کسی بدهد.  نمی تواند به 

گلستان سعدی: باب اّول: در سیرت پادشاهان: حکایت شمارۀ 4�  �1
2� دیوان حافظ.
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یف چهارگانۀ  در ادامه، برخی از عبارات ایشان را از نظر می گذرانیم. ایشان در ابتدا به تعار

 عدل اشاره می کنند و می نویسند:

»عدل چیست؟ 
کــه عــدل چیســت؟ ظلــم چیســت؟ تــا  کــه بایــد روشــن شــود، ایــن اســت  اولیــن مســأله ای 

ــتباهات   ــت و از اش ــوده اس ــی بیه کوشش ــر  ــود، ه ــن نش ــدل روش ــق ع ــی و دقی ــوم اصل مفه

کلمــه  مصــون نخواهیــم مانــد. مجموعــًا چهــار معنــی و یــا چهــار مــورد اســتعمال بــرای ایــن  

هســت: 

کــه در آن  اجــزاء و ابعــاض مختلفــی  گــر مجموعــه ای را در نظــر بگیریــم  الــف. مــوزون بــودن: ا

کار رفتــه اســت و هــدف خاصــی از آن منظــور اســت، بایــد شــرائط معّینــی در آن از حیــث  بــه 

کیفیــت ارتبــاط اجــزاء بــا یکدیگــر رعایــت  شــود و تنهــا در ایــن  مقــدار الزم هــر جــزء و از لحــاظ 

کــه آن مجموعــه می توانــد باقــی بمانــد و اثــر مطلــوب خــود را بدهــد و نقــش  صــورت اســت 

ــد بایــد متعــادل  ــر بخواهــد باقــی و برقــرار بمان گ منظــور را ایفــا نمایــد. مثــاًل یــک اجتمــاع ا

باشــد، یعنــی هــر چیــزی در آن بــه  قــدر الزم )نــه بــه قــدر مســاوی( وجــود داشــته باشــد. یک 

کارهــای فــراوان اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، قضائــی، تربیتــی  اجتمــاع متعــادل، بــه  

کارهــا  کــدام از آن  کارهــا بایــد میــان افــراد تقســیم می شــود و بــرای هــر  احتیــاج دارد و ایــن 

کــه  کســانی  گماشــته شــوند. ... بســیاری از  کــه الزم و ضــروری اســت، افــراد  بــه آن  انــدازه 

ــه عــدل الهــی از نظــر تبعیض هــا، تفاوت هــا و بدی هــا  ــه اشــکاالت مربــوط ب خواســته اند ب

کننــد از نظــر تناســب و  ح  جــواب بدهنــد، بــه جــای آنکــه مســأله را از نظــر عــدل و ظلــم طــر

کــه همــۀ ایــن تبعیض هــا و  کرده انــد  کرده انــد و بــه ایــن  جهــت قناعــت  ح  عــدم تناســب طــر

کــه از نظــر  کلــی عالــم الزم و ضــروری اســت. شــک نیســت  تفاوت هــا و بدی هــا از نظــر نظــام 

نظــام عالــم و از نظــر تناســب ضــروری در مجموعــه  ســاختمان جهــان وجــود آنچــه هســت 

ضــروری اســت، ولــی ایــن مطلــب جــواب شــبهۀ ظلــم را نمی دهــد. ...

کــه می گوینــد: »فالنــی  گاهــی  ب. معنــی دوم عــدل تســاوی و نفــی هرگونــه تبعیــض اســت. 

کــه هیچ گونــه تفاوتــی  میــان افــراد قائــل نمی شــود.  عــادل اســت«، منظــور ایــن اســت 

گــر مقصــود ایــن  بنابرایــن، عــدل یعنــی مســاوات. ایــن تعریــف نیازمنــد بــه توضیــح اســت. ا
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کــه هیچ گونــه اســتحقاقی رعایــت نگــردد و بــا همــه چیــز  کــه عدالــت  ایجــاب می کنــد  باشــد 

گــر اعطــاء بالســویة  کــس  بــه یــک چشــم نظــر شــود، ایــن عدالــت عیــن ظلــم اســت. ا و همــه 

عــدل  باشــد، منــع بالســویة هــم عــدل خواهــد بــود. جملــۀ عامیانۀ معــروف: »ظلم  بالســویة 

کــه عدالــت  گــر مقصــود ایــن باشــد  عــدل اســت« از چنیــن نظــری پیــدا شــده اســت؛ و امــا ا

ــت.  ــتی اس ــی درس ــه معن ــاوی، البت ــتحقاق های متس ــۀ  اس ــاوی در زمین ــت تس ــی رعای یعن

عــدل ایجــاب می کنــد این چنیــن  مســاواتی را و این چنیــن مســاوات از لــوازم عــدل اســت، 

کــه ذکــر خواهــد شــد . ولــی در ایــن صــورت  بازگشــت ایــن معنــی بــه معنــی ســومی اســت 

کــردن بــه هــر ذی حــق، حــق او را؛ و ظلــم عبــارت اســت  ج. رعایــت حقــوق افــراد و عطــا 

کــردن حقــوق و تجــاوز و تصــرف در حقــوق دیگــران . معنــی حقیقــی عدالــت  از پامــال 

کــه در قانــون بشــری بایــد رعایــت شــود و افــراد بشــر بایــد  اجتماعــی بشــری یعنــی عدالتــی 

آن را محتــرم بشــمارند، همیــن معنــی اســت. ایــن  عدالــت مّتکــی بــر دو چیــز اســت: یکــی 

ــا یکدیگــر نوعــی  ــه یکدیگــر و در مقایســه ب ــراد بشــر نســبت ب حقــوق و اولویت هــا، یعنــی اف

کار خــود محصولــی تولیــد می کنــد،  کــه بــا  کســی  حقــوق و اولویــت پیــدا می کننــد؛ مثــاًل 

کار و  طبعــًا نوعــی اولویــت نســبت بــه آن محصــول پیــدا می کنــد و منشــأ ایــن  اولویــت، 

کــه از مــادر متولــد می شــود، نســبت بــه شــیر مــادر،  کودکــی  فعالیــت اوســت. همچنیــن 

کــه آن  حــق و اولویــت پیــدا می کنــد و منشــأ ایــن اولویــت، دســتگاه  هدفــدار خلقــت اســت 

کــه  کــودک بــه وجــود آورده اســت. یکــی دیگــر خصوصیــت ذاتــی بشــر اســت  شــیر را بــرای 

کــه آنهــا را اندیشــۀ  کارهــای  خــود الزامــًا نوعــی اندیشــه ها  کــه در  طــوری آفریــده شــده اســت 

»اعتبــاری« می نامیــم، اســتخدام  می کنــد و بــا اســتفاده از آن اندیشــه های اعتبــاری بــه 

ــد. آن اندیشــه ها یــک سلســله  ــه  مقاصــد طبیعــی خــود نائــل می آی عنــوان »آلــت فعــل« ب

کــه بــا »باید«هــا مشــّخص می شــود. از آن جملــه ایــن اســت  اندیشــه های »انشــائی « اســت 

ــرای  اینکــه افــراد جامعــه بهتــر بــه ســعادت خــود برســند »بایــد« حقــوق و اولویت هــا  کــه ب

کــه وجــدان هــر فــرد آن را تأییــد می کنــد  رعایــت شــود؛ و ایــن اســت مفهــوم عدالــت بشــری 

کــه ظلــم نامیــده می شــود محکــوم می ســازد. ... ایــن معنــی از عــدل  و نقطــۀ مقابلــش را 

ــر اســاس اصــل  اولویت هــا اســت و از طــرف دیگــر از  و ظلــم بــه حکــم اینکــه از یــک طــرف ب

ــه های  ــله اندیش ــک سلس ــت ی ــار اس ــه  ناچ ک ــود  ــی می ش ــر ناش ــی بش ــت ذات ــک خصوصی ی
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کنــد،  اعتبــاری اســتخدام نمایــد و »باید«هــا و »نباید« هــا بســازد و »حســن و قبــح« انتــزاع 

ــاره  ــاًل اش ــه قب ــرا همچنانک ــدارد، زی ــی راه ن کبریائ ــاحت  ــت و در س ــری  اس ــات بش از مختّص

شــد، او مالــک علی اإلطــالق اســت و هیــچ موجــودی نســبت بــه هیــچ چیــزی در مقایســه بــا 

ــدارد. او همچنانکــه مالــک علی اإلطــالق اســت »َاوالی« علی اإلطــالق  اســت.  او اولویــت ن

کــه بــه تمــام  هســتی بــه او تعّلــق  کــرده  کنــد، در چیــزی تصــرف  او در هــر چــه هرگونــه تصــرف 

ــه  ــاوز ب ــی تج ــه معن ــی ب ــی، یعن ــن معن ــه ای ــم ب ــن  رو، ظل ــت. از ای ــق او اس ــک ِطل دارد و ِمل

گذاشــتن در حریــم دیگــری دربــارۀ او محــال  اولویــت دیگــری و تصــرف در حــق دیگــری و پــا 

کنــد . کــه مــورد و مصــداق نمی توانــد پیــدا  اســت و از آن جهــت محــال اســت 

د. رعایــت اســتحقاق ها در افاضــۀ وجــود و امتنــاع نکــردن از افاضــه و رحمــت بــه آنچــه 

کــه موجــودات در نظــام هســتی  گفــت  کمــال وجــود دارد. بعــدًا خواهیــم  امــکان وجــود یــا 

هــر  متفاوت انــد.  یکدیگــر  بــا  هســتی  مبــدأ  از  فیض گیــری  امــکان   و  قابلیت هــا  نظــر  از 

موجــودی در هــر مرتبــه ای  هســت از نظــر قابلیــت اســتفاضه، اســتحقاقی خــاص بــه خــود 

کمــال مطلــق و خیــر مطلــق و فیــاض علی اإلطــالق اســت، بــه  کــه  دارد. ذات مقــّدس  حــق 

کمــال وجــود اعطــا می کنــد و  ــرای او ممکــن اســت از وجــود و  ــه ب ک هــر موجــودی آنچــه  را 

ک  نمی نمایــد. عــدل الهــی در نظــام تکویــن، طبــق ایــن نظریــه، یعنــی هــر موجــودی  امســا

کــه اســتحقاق و امــکان آن را دارد دریافــت  می کنــد.  کمــال وجــود  هــر درجــه از وجــود و 

کــه اســتحقاق دارد. از نظــر حکمــای  ک وجــود از وجــودی  ظلــم یعنــی منــع فیــض و امســا

کمــال  ــه عنــوان یــک صفــت  الهــی، صفــت عــدل آنچنانکــه الیــق ذات پــروردگار اســت و ب

کــه نقــص اســت و  بــرای ذات احدیــت اثبــات می شــود بــه ایــن معنــی اســت و صفــت ظلــم 

کــه هیــچ  کــه  اشــاره شــد. حکمــا معتقدنــد  از او ســلب می گــردد نیــز بــه همیــن معنــی اســت 

کــه دادن آن  حــق »انجــام وظیفــه« و »ادای  موجــودی »بــر خــدا« حّقــی پیــدا نمی کنــد 

کــه بــه دقــت تمــام،  دیــن« شــمرده شــود و خداونــد از آن جهــت  عــادل شــمرده شــود 

وظائــف خــود را در برابــر دیگــران انجــام  می دهــد. عــدل خداونــد عیــن فضــل و عیــن وجــود 

او اســت، یعنــی عــدل خداونــد عبــارت  اســت از اینکــه خداونــد فضلــش را از هیــچ موجــودی 

ــرای آن موجــود باشــد، دریــغ نمــی دارد. ... تنهــا ذات  ــه امــکان تفضــل  ب ک در هــر حــدی 

کــه بــر موجــودات حــق  پیــدا می کنــد و موجــودات در برابــر او وظیفــه و  احدیــت اســت 
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مســؤولیت پیــدا می کننــد امــا هیــچ موجــودی »بــر او« حــق پیــدا نمی کنــد. ... مفهــوم 

حــق و اســتحقاق دربــارۀ اشــیاء نســبت بــه خداونــد عبــارت اســت از نیــاز و امــکان وجــود 

کمــال وجــود داشــته  کــه امــکان  وجــود یــا امــکان نوعــی از  کمــال وجــود. هــر موجــودی  یــا 

باشــد، خداونــد متعــال بــه حکــم آنکــه  تاّم الفاعلیــة و واجب الفیاضیــة اســت، افاضــۀ وجــود 

ــد.  کمــال وجــود می نمای ــا  ی

کردیـــم عبـــارت اســـت از فیـــض  عـــدل خداونـــد همچنانکـــه از صدرالمتألهیـــن نقـــل 

کمال در  کـــه امکان هســـتی یـــا  گســـترده در مـــورد همـــه موجوداتی  عـــام  و بخشـــش 

ک یا تبعیـــض. اما اینکه ریشـــۀ اصلـــی تفاوت  گونه امســـا هســـتی  دارنـــد، بـــدون هیـــچ 

که بـــا اینکه فیض بـــاری تعالی عام  کجاســـت؟ چگونه  اســـت  امکانات و اســـتحقاق ها در 

و ال یتناهـــی اســـت، اشـــیاء در ذات  خـــود از نظـــر قابلیت و امـــکان و اســـتحقاق متفاوت 

که به  حـــول و قوۀ الهی ضمن پاســـخ بـــه ایرادها و اشـــکال ها  می شـــوند؟ مطلبـــی اســـت 
شد«.1 خواهد  تشـــریح 

ــاس آن  ــر اس ــه ب ک ــت  ــار اس ــول مخت ــارم ق ــای چه ــه معن ک ــد  ــن ش ــا روش ــن ج ــا بدی ــس ت پ

کــه تفاوت هــا و اختالفاتــی در  فاعلّیــت و فیاضّیــت خداونــد تــاّم اســت. از طرفــی، می بینیــم 

کجاســت.  یشــۀ ایــن اختالفــات  کــه ر میــان مخلوقــات هســت و ایــن ســؤال بــه ذهــن می آیــد 

کــه قابلیت ها  پاســخ ایشــان ایــن اســت تفاوت هــا بــه »قابلیــت قوابــل« بازمی گــردد. از آنجایــی 

و اســتعدادهای ذاتــی متفاوت انــد، بهره هــای متفاوتــی از فیــض و جــود خداونــدی می برنــد و 

ایــن تفاوت هــا در عالــم پدیــد می آیــد. در ادامــه، اســتاد مطهــری می نویســد:

»آیا نظام جهان، ذاتِی جهان است؟
کــه نظــام عالم را بشناســیم.  کنــون وارد اصــل جــواب می شــویم. مطلــب عمــده ایــن اســت  ا

و  معنــی  »خلقــت«  ذاتــی؟  نظــام  یــک  یــا  اســت  قــراردادی  نظــام  یــک  عالــم  نظــام  آیــا 

کــه خداونــد مجموعــی از اشــیاء و  »آفرینــش« از ایــن نظــر چیســت؟ آیــا معنــِی آن ایــن اســت 

کــه هیــچ رابطــۀ واقعــی و ذاتــی  میــان آنهــا نیســت، بعــد آنهــا  حــوادث می آفرینــد، در حالــی 

1� عدل الهی: 60-54�
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ــرارداد، نظــام و  ــرار می دهــد و از ایــن ق ــه صــف می کشــد و یکــی را پشــت ســر دیگــری ق را ب

ســّنت، و مقّدمــه و نتیجــه، و ُمَغّیــا و غایــت پیــدا می شــود؟ یــا آنکــه روابــط علــل و اســباب 

ــا نتایــج و روابــط مغّیاهــا بــا غایت هــا طــوری  بــا معلــوالت و مســّببات و روابــط مقدمــات ب

گرفتــن  گرفتــن هــر معلولــی و مســّببی در دنبــال علــت و ســبب خــود و قــرار  کــه قــرار  اســت 

گرفتــن هــر غایــت بــه دنبــال مغّیــای خــود عیــن  هــر نتیجــه بــه دنبــال مقّدمــۀ خــود و قــرار 

کــه مراتــب اعــداد هســتند.  وجــود آن اســت ... آن چنــان 

کــه عــدد »یــک« قبــل از عــدد »دو«  اینــک  توضیــح و مثالــی از اعــداد: در اعــداد می بینیــم 

و عــدد »دو« قبــل از عــدد »ســه« و بعــد از عــدد »یــک« اســت و همچنیــن هــر عــددی  غیــر 

ــغال  ــه ای را اش ــددی  مرتب ــر ع ــت. ه ــر اس ــدد دیگ ــل از ع ــددی و قب ــد از ع ــک« بع ــدد ی از ع

کــه محــدود بــه حــّدی  کــرده اســت و در مرتبــۀ خــود احــکام و آثــاری دارد و مجمــوع  اعــداد 

ــا وجــود و ماهیــت  ــد . اعــداد چــه وضعــی دارنــد؟ آی ــه وجــود آورده ان نیســتند، نظامــی را ب

گانه انــد و هــر یــک از اعــداد از خــود وجــود و  اعــداد بــا درجــه و مرتبــۀ آنهــا دو امــر جدا

ماهیتــی مســتقل از درجــه و مرتبــۀ خــود دارد و می توانــد هــر مرتبــه و درجــه ای را اشــغال 

کــه میــان عــدد چهــار و  کنــد؟ مثــاًل عــدد پنــج بــه هــر حــال عــدد پنــج اســت و فرقــی نمی کنــد 

کــه میــان عــدد چهــار و  عــدد شــش باشــد و یــا میــان عــدد شــش و عــدد هشــت و آن چیــزی 

عــدد شــش قــرار می گیــرد عــدد هفــت باشــد. آیــا این طــور اســت؟ آیــا وقــوع هــر یــک از اعــداد 

کــه در اجتمــاع  در هــر مرتبــه ای بــا حفــظ ماهیــت آنهــا ممکــن اســت؟ ماننــد انســان هایی 

مراتبــی را اشــغال  می کننــد و آن مراتــب اجتماعــی تأثیــری در هویــت و ماهیــت آنهــا نــدارد، 

کار بــر خــالف ایــن اســت.  هویــت  و ماهیتشــان هــم هیــچ بســتگی بــه آن مراتــب نــدارد، یــا 

ــا اینکــه  ــا مرتبــه و درجــه اش یعنــی ب ــودن پنــج ب عــدد پنــج ماهیتــش پنــج اســت و پنــج ب

ــج در  ــدد پن ــوع ع ــرض  وق ــا. ف ــه دو ت ــت ن ــی اس ــد، یک ــش باش ــدد ش ــار و ع ــدد چه ــان ع می

میــان عــدد شــش و عــدد هشــت مســاوی اســت بــا اینکــه پنــج، پنــج  نباشــد و خــود هفــت 

کــه در  باشــد، یعنــی پنــج مفــروض و خیالــی مــا پنــج نیســت، بلکــه  همــان هفــت اســت 

گذاشــته ایم. بــه عبــارت دیگــر:  جــای خــود قــرار دارد و مــا بــه غلــط و توهــم نــام آن را پنــج 

گیــرد صرفــًا یــک تخّیــل پــوچ و بی معنــی  فــرض اینکــه عــدد پنــج در جــای عــدد هفــت  قــرار 
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کنــون ببینیــم نظــام علــل و  کــه خیــال و واهمــۀ مــا انجــام می دهــد. ا و غیــر معقولــی اســت 

بات و مقّدمــات و نتائــج چگونــه اســت؟ آیــا اینهــا یــک بــار آفریده  معلــوالت و اســباب و مســّبَ

می شــوند و بــار دیگــر جــا و مرتبــه بــرای آنهــا قــرار داده می شــود؟ و یــا اینکــه وجودشــان 

گرفته انــد؟ مثــاًل ســعدی در مرتبــه و  کــه در آن مرتبــه قــرار  مســاوی اســت بــا مرتبــه ای 

کــه در نتیجــه از لحــاظ زمانــی بــر  گرفتــه اســت  درجــۀ خاصــی  از شــرایط مکانــی و زمانــی قــرار 

گرفتــه  اســت؟  مــا تقــّدم دارد. آیــا ســعدی آفریــده شــده و ســپس در آن شــرایط خــاص قــرار 

و یــا وجــود ســعدی مســاوی اســت بــا آن درجــه خاصــی از وجــود بــا همــه آن  شــرایط، زمــان 

کــرده اســت جــزء  کــه ســعدی بــا اشــیاء دیگــر پیــدا  و مــکان و مرتبــه و مقــام و نســبت هایی 

کــردن  فرمــول وجــود ســعدی اســت ]و[ وجــود ســعدی یعنــی مجمــوع آنهــا؟ علی هــذا، جــدا 

کــردن ســعدی از خــود، یعنــی اینکــه ســعدی،  ســعدی از زمــان و مــکان خــود یعنــی جــدا 

ــام  ــرده و ن ک ــه در زمــان بعــد اســت  ســعدی فــرض  ک ســعدی نباشــد؛ بلکــه مثــاًل جامــی را 

ســعدی بــه آن داده ایــم. ...

تفاوت نه تبعیض
کــه  آنچــه در خلقــت وجــود دارد، »تفــاوت« اســت نــه »تبعیــض«. »تبعیــض« آن اســت 

گذاشــته شــود، ولــی  در شــرایط مســاوی و اســتحقاق های همســان، بیــن اشــیاء فــرق  

بــه عبــارت دیگــر،  گذاشــته  شــود.  فــرق  نامســاوی  کــه در شــرایط  اســت  »تفــاوت« آن 

گیرنــده اســت. بــا یــک مثــال ســاده،  تبعیــض از ناحیــۀ دهنــده اســت و تفــاوت، مربــوط بــه  

کــدام  ظرفیــت ده لیتــر آب دارنــد در مقابــل  کــه هــر  گــر دو ظــرف را  مطلــب روشــن می شــود: ا

شــیر آب قــرار دهیــم و در یکــی ده لیتــر آب بریزیــم و در دیگــری پنــج لیتــر، در اینجــا تبعیضــی 

گــر  کــه آب را خالــی می کنــد، و امــا ا گرفتــه اســت ]و[ منشــأ اختــالف، نیرویــی اســت  صــورت 

دو ظــرف  داشــته باشــیم یکــی بــه ظرفیــت ده لیتــر و دیگــری بــه ظرفیــت پنــج لیتــر و هــر دو 

کــه خــود  را در دریــا فــرو بریــم، بــاز هــم اختــالف هســت، امــا منشــأ اختــالف تفاوتــی اســت 

گنجایــش و اســتعداد دارنــد، نــه دریــا و نیــروی فشــار آب.  آن دو ظــرف از نظــر 

کار آنهــا  کــه همــه در یــک درجــه هســتند و  گــر یــک معّلــم بــه دانــش آموزانــی  مثــال دیگــر: ا

ــم، همــه را  ــر معّل گ ــی ا یکســان اســت نمره هــای مختلفــی بدهــد، ایــن تبعیــض اســت، ول
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کنــد و ســؤاالت  بــه یــک دیــده بنگــرد و همــه را یــک جــور تعلیــم دهــد و یــک جــور امتحــان 

گردان او بــه  ح می کنــد بــرای همــه یکســان باشــد، آنــگاه  برخــی از شــا کــه طــر امتحانــی 

کــم هوشــی، یــا بــه خاطــر ســاعی نبــودن، از عهــده امتحــان بخوبــی یــا  کودنــی و  خاطــر 

کار خــوب، ســؤاالت  گردان بــه علــت  اســتعداد قــوی و  اصــاًل بــر نیاینــد و برخــی دیگــر از شــا

کــدام آنهــا بــر طبــق جواب هــای امتحانــی  کامــاًل جــواب بدهنــد و معّلــم  بــه هــر  امتحانــی را 

خ داده نــه تبعیــض. عدالــت  کــه قهــرًا مختلــف خواهــد بــود، در اینجــا تفــاوت ر نمــره بدهــد 

کنــد و بعــد بیــن همــۀ دانــش آمــوزان بــه طــور  کــه معلــم همــۀ نمره هــا راجــع  ایــن نیســت 

ــتحقاق دارد  ــه اس ک ــدام آنچــه را  ک ــه هــر  ــه ب ک ــت ایــن اســت  ــد، عدال کن ــاوی قســمت  مس

فــرق  و  اســت،  مســاوات  و  عدالــت  عیــن  گذاشــتن،  فــرق  مــوارد،  این گونــه  در  بدهــد. 

نگذاشــتن  عیــن تبعیــض و ظلــم. 

کــرد.  کــه: خــدا را بــا یــک آمــوزگار نتــوان قیــاس  در اینجــا قهــرًا ایــن مطلــب بــه ذهــن می آیــد 

کــه هســت از او بــه وجــود آمــده اســت، ولــی  خــدا آفریننــدۀ موجــودات اســت و هــر تفاوتــی 

کــودن، بــه آمــوزگار  گــر یکــی  باهــوش اســت و دیگــری  گردان نیســت، ا یــک آمــوزگار خالــق شــا

کــرده اســت و دیگــری اســتعداد نــدارد یا کوشــش  گــر یکــی اســتعداد دارد و   مربــوط نیســت، ا

کــه همــۀ  کــرد  کوشــا نبــوده، ربطــی بــه  معلــم نــدارد. در مــورد خــدا و هســتی بایــد اعتــراف   

کرده، در یک مرحله   کار   تفاوت ها و اختالف ها هم به دست خدا است. خدا در دو مرحله 

موجــودات را متفــاوت آفریــده و در مرحلــۀ دیگــر بــه حســاب تفاوت هایشــان بــا آنهــا رفتــار 

 کرده و به هر یک آنچه را اســتحقاق داشــته داده اســت. اشــکال، متوجه مرحله اول اســت 

که چرا از آغاز همه را یکسان نیافریده است؟ باید دید راز تفاوت ها چیست؟

راز تفاوت ها
»تفــاوت موجــودات، ذاتــی آنهــا می باشــد و ]ایــن،[  کلمــه اســت:  راز تفاوت هــا یــک 

الزمــۀ نظــام علــت و معلــول اســت «. جملــۀ ســنگینی اســت، ولــی چــاره ای نیســت، بایــد 

گفته ایــم، بــار دیگــر بــا بیانــی دیگــر  توضیــح داده شــود. در اینجــا ناچاریــم آنچــه یــک نوبــت 

کنیــم و باألخــره دشــواری یــک بحــث عمیــق را بــر خــود همــوار ســازیم و بــه امیــد  تکــرار 

دســت یافتن  بــه نتیجــه ای عالــی و دلچســب، دنبالــۀ بحــث پیشــین را بگیریــم و اجبــارًا 

قــدری  فیلســوف شــویم.
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چنانکــه قبــاًل اشــاره شــد، در حکمــت الهــی، ایــن بحــث تحــت عنــوان »کیفیــت صــدور 

کــه: آیــا ارادۀ خــدا  ح می گــردد. موضــوع بحــث ایــن اســت   موجــودات از ذات بــاری« مطــر

بــه طــور جداجــدا بــه آفرینــش موجــودات تعلــق می گیــرد ]یــا نــه[؟ مثــاًل ]آیــا خداونــد[ 

آقــای  ب را می آفرینــد  الــف را می آفرینــد، ارادۀ دیگــری می کنــد و  آقــای  اراده می کنــد و 

و ارادۀ ســومی می کنــد و فرضــًا شــی ء ج را خلــق  می کنــد و همیــن طــور هــر چیــزی را بــا 

ــا یــک  ــا آنکــه همــۀ اشــیاء را ب گانــه و مخصــوص بــه آن چیــز خلــق می کنــد؟ ی اراده ای جدا

کــه در معــارف الهــی، ســطحی  گروهــی از متکّلمیــن  ارادۀ واحــد و بســیط ایجــاد می نمایــد؟ 

کــه دالئــل دندان شــکن عقلــی و  فکــر می کننــد، طرفــدار احتمــال اول انــد، ولــی آنچــه را 

کریــم نیــز بــر درســتی آن هســت،  براهیــن قاطــع فلســفی  اثبــات می کنــد و شــواهدی از قــرآن 

ــا یــک ارادۀ   ــا انجــام، ب ــه، همــۀ جهــان، از آغــاز ت ــه موجــب ایــن نظری ــۀ دوم  اســت. ب نظری

ــه  ــا ارادۀ خــدا ب الهــی بــه وجــود می آیــد، یعنــی بی نهایــت چیــز بــه وجــود می آیــد و همــه ب

وجــود می آیــد، ولــی نــه بــا اراده هــای جداجــدا، بلکــه فقــط بــا یــک اراده، آن  هــم یــک ارادۀ 

بســیط. ... بــه موجــب ایــن عقیــده، بــرای آفرینــش، نظــام خــاص و قانــون و ترتیــب معّینــی  

کــه قانــون  اســت و ارادۀ خــدا بــه وجــود اشــیاء عیــن ارادۀ نظــام اســت. از همیــن جــا اســت  

بات بــه وجــود می آیــد. ــا نظــام اســباب و مســّبَ علــت و معلــول و ی

کــه هــر معلولــی علــت خــاص و هــر علتــی  بات« ایــن اســت  معنــای »نظــام اســباب و مســّبَ

معلــول مخصــوص دارد، نــه یــک معلــول مشــخص ممکــن اســت از هــر علتــی  بدون واســطه 

گــردد و نــه یــک علــت معّیــن می توانــد هــر معلولــی  را بــی واســطه  صــدور یابــد و موجــود 

کنــد. در حقیقــت، هــر موجــود و هــر شــیئی در نظــام علــت و معلــول، جــای مشــخص  ایجــاد 

و مقــام معلومــی دارد، یعنــی آن معلــول، معلــول شــی ء معّینــی اســت و علــت شــی ء معّیــن. 

... بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب، نظــام جهــان را در دو قســمت: »نظــام طولــی« و 

»نظــام عرضــی« توضیــح می دهیــم:

نظام طولی
مقصــود از نظــام طولــی عّلــت و معلــول، ترتیــب در آفریــدن و خلــق اشــیاء، و بــه اصطــالح 

ترتیــب در فاعلیــت خــدا نســبت بــه اشــیاء و صــدور اشــیاء از اوســت. علــّو ذات پــروردگار و 
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کــه موجــودات رتبــه بــه رتبــه  و پشــت ســر یکدیگــر نســبت بــه او  قّدوســیت او اقتضــاء دارد 

قــرار داشــته باشــند، صــادر اّولــی باشــد، صــادر دومــی باشــد، صــادر ســومی باشــد، و هکــذا. 

کــدام معلــول مــا قبــل خــود باشــند . البتــه مقصــود،  یکــی پــس از دیگــری ایجــاد شــوند و هــر 

ح نیســت، خــود زمــان  اّول بــودن و دوم و ســوم بــودن  زمانــی نیســت، در آنجــا زمــان مطــر

یکــی از مخلوقــات اســت . ...

واجـــب بـــودن واجـــب و ممکـــن بـــودن ممکـــن، ذاتـــی آنهـــا اســـت، یعنـــی نـــه ایـــن  اســـت 

کـــه  ممکـــن  کـــه ممکن الوجـــود، ممکـــن بـــود واجـــب باشـــد و واجب الوجـــود ممکـــن بـــود 

ـــا بـــه واســـطۀ یـــک عّلـــت خارجـــی آن یکـــی واجـــب شـــد و ایـــن یکـــی  باشـــد، ولـــی تصادفـــًا و ی

ممکـــن. خیـــر، ممکن الوجـــود واجب اإلمـــکان اســـت و واجب الوجـــود واجب الوجـــوب. 

همچنیـــن اســـت مراتـــب ممکنـــات. هـــر مرتبـــه از مراتـــب ممکنـــات در هـــر درجـــه  و هـــر 

کـــه فـــرض  کـــه هســـتند، همیـــن حـــال را دارنـــد. ... همـــۀ آن اشـــتباهات _  مقامـــی از وجـــود 

کامـــل_  از آنجـــا پیـــدا شـــده  کامـــل در جـــای ناقـــص بنشـــیند و ناقـــص در جـــای  می شـــود 

کـــه افـــراد، قطعیـــت و ضـــرورت و روابـــط ذاتـــی موجـــودات را درک نمی کننـــد و مراتـــب  اســـت 

ــراد در محیـــط  ــاری افـ ــراردادی و اعتبـ موجـــودات را در جهـــان هســـتی از قبیـــل مراتـــب قـ

اجتمـــاع فـــرض می کننـــد. همـــۀ  اشـــتباهات از قیـــاس خـــدا بـــه انســـان و قیـــاس نظـــام 

ـــش  ـــراد پی ـــه اف ـــود. اینگون ـــی می ش ـــان ناش ـــاع انس ـــراردادی اجتم ـــام  ق ـــه نظ ـــان ب ـــی جه ذات

ـــد  ـــرؤوس باش ـــس، م ـــالن  رئی ـــه ف ک ـــت  ـــی نیس ـــچ مانع ـــه هی ک ـــور  ـــد همانط ـــر می کنن ـــود فک خ

گوســـفند  گوســـفند بـــه جـــای انســـان، و انســـان بـــه جـــای  و مـــرؤوس، رئیـــس. چـــرا نبایـــد 

کـــه چنیـــن چیـــزی محـــال  گوســـفند و ایـــن را انســـان قـــرار داد؟ نمی داننـــد  باشـــد؟ چـــرا آن را 

اســـت، زیـــرا عّلـــت بـــودن عّلتـــی بـــرای معلولـــی  معّیـــن و معلـــول واقـــع شـــدن معلولـــی بـــرای 

گـــر »الـــف« علـــت اســـت از بـــرای »ب«، بـــه خاطـــر  علتـــی معّیـــن جعلـــی و قـــراردادی نیســـت . ا

کـــه  در ذات »الـــف« وجـــود دارد و آن را علـــت »ب« ســـاخته اســـت، و  خصوصیتـــی اســـت 

ـــف«  ـــا »ال ـــوط ب ـــه خاطـــر آن مرب ـــه ب ک ـــف« اســـت خصوصیتـــی دارد  ـــول »ال ـــه معل ک نیـــز »ب« 
گشـــته اســـت«.1

1� عدل الهی: 107-97�
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نقد و بررسی
تا بدین جا چهار تعریف برای »عدل« مطرح شد:

کّلِ شـيٍء في َموضِعه( یا به تعبیر ایشـان   قـرار گرفتـن هـر چیـز در جـای خـودش )وضُع 

»موزون بودن«؛

ی؛  تساو

ُه: حّق هر صاحب حّقی را به او دادن؛
َ

ِ ذي حّقٍ حّق
ّ

کل  إعطاُء 

 رعایت استحقاق ها و امتناع نکردن از افاضه )قول مختار فالسفه(.

که می فرماید: کالمی از امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البالغة وجود دارد  دربارۀ معنای یکم 
ُموَر َمَواِضَعَها«.1

ُ ْ
 َيَضُع ال

ُ
َعْدل

ْ
»ال

»عدل هر چیزی را در جای خودش قرار می دهد«.

کاربردی ندارد )دّقت شود!( ولی این تعریف در اینجا )عدل الهی( 

که عدل نمی تواند به معنای  تعریف دوم از عدل آشـکارا ناصواب اسـت. بدیهی اسـت 

گرفته ایـد. آیـا  کـه شـما امتحانـی را از تعـدادی دانش آمـوز  ی« باشـد. فـرض بفرماییـد  »تسـاو

گـر بـه همـۀ آنهـا نمـرۀ یکسـان )مثـاًل 18 بدهیـد( عادالنـه رفتـار کرده ایـد؟! هیچ عقل سـلیم و  ا

وجـدان سـالمی نمی توانـد آن را بپذیـرد.

گر بگوییم: که دربارۀ خدای متعال مصداق ندارد. ا اشکال تعریف سوم این است 

خداوند عادل است = خداوند حق هر صاحب حّقی را عطا می کند

که:  یعنی پذیرفته ایم 

)1( دیگران در برابر خدای متعال حّقی دارند. 

)2( خداوند حقوق افراد را به آنها عطا می کند.

بنابراین:

1� نهج البالغة: 553�
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)3( خداوند عادل است.

کتاب و سّنت در مباحث توحید ناسازگار است.  گزارۀ )1( با مبانی فطرِی  که  در حالی 

کـه نبوده ایـم و »بـود« شـده ایم. خداونـد مـا را  کنیـم، می بینیـم  گـر مـا بـه نقطـۀ آغـاز خـود نـگاه  ا

آفریـده و ایـن آفرینـش لطـف، جـود و فضل  خدا اسـت:

نبــود تقاضامــان  و  نبودیــم  گفتــۀ مــا می شــنود1مــا  لطــف تــو نا

کاری  کنیـم، زیـرا هـر  مـا هیـچ گاه نتوانسـتیم و نمی توانیـم همیـن لطـف خـدا را جبـران 

همگـی  کـه  اسـت  و...  توفیـق  قـدرت،  علـم،  حیـات،  وجـود،  شـرط  بـه  دهیـم،  انجـام  کـه 

نعمت هـای خداینـد. پـس هرچـه بـرای جبران  بکوشـیم، بدهکاری و وامـداری ما به خداوند 

می شـود. بیشـتر  متعـال 

بررسی معنای چهارم 
 نقـد یکـم: فقـر محـض مخلوقات. بنا بر تعالیم کتاب و سـّنت هیچ مخلوقی از خود هیچ 

نـدارد. هـر آفریـده ای فقیـر محـض اسـت. حّتـی پـس از خلقـت، می تـوان بـه او لفـظ »فقیـر« 

کـرد. هرکـه هرچـه دارد، از خداونـد دارد. هیچ کـس هیچ گونـه »موضـع ذاتـی« نـدارد  را اطـالق 

گـر قـرار ندهـد »ظالم«  کـه ا کـه خداونـد موّظـف باشـد او را در آن موضـع قـرار دهـد؛ بـه گونـه ای 

کند؟!  که بنده را انسـان خلق  کجاسـت؟ آیا خداوند موّظف اسـت  باشـد. مثاًل موضع بنده 

فـالن قـدر بـه مـن مـال و امـوال بدهد؟! یا... . خیر، این گونه نیسـت؛ بلکـه هرکس هر موضعی 

کـرده اسـت )دّقـت شـود!(.  دارد، خداونـد آن را بـه او عطـا 

کـــه قائل انـــد هـــر موجـــودی  ی این گونـــه مباحـــث  را مطـــرح می کننـــد  فالســـفه بـــدان رو

کتـــاب و ســـّنت مـــردود ــا از نـــگاه   یـــک »اســـتعداد ذاتـــی« دارد، حـــال آنکـــه اصـــل ایـــن مبنـ

ّیـــات   اســـت. در نتیجـــه، تعریـــف چهـــارم را نمی تـــوان پذیرفـــت و ایـــن دیـــدگاه بـــا ضرور

کتـــاب و ســـّنت نمی ســـازد. در طـــول مباحـــث عـــدل، ناصوابـــِی ایـــن قـــول بیشـــتر روشـــن 

ــد. ــد شـ خواهـ

یر. ز 1� مثنوی: دفتر یکم: بخش 29: اعتراض مریدان در خلوت و
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ایـن سـخنان وجـدان  بـر بطـالن  دلیـل دیگـر  نقـد دوم: وجـود حالت هـای امکانـی دیگـر. 

کمـاالت  کـه می توانسـتیم بیشـتر از ایـن  خودمـان اسـت. هرکـدام از مـا بـه وضـوح می یابیـم 

را داشـته باشـیم یـا بالعکـس، ممکـن بـود یـک انسـان سـفیه معلـول باشـیم؛ بیمـار باشـیم، 

کـه بـه  کـه می شـود همـۀ نعماتـی  بی ایمـان باشـیم، فاسـق باشـیم یـا... . همچنیـن می یابیـم 

کـه نگیـرد،  مـا داده انـد را در یـک ثانیـه از مـا بگیرنـد. لـذا هـم خائف ایـم و از خـدا می خواهیـم 

گـر قـرار اسـت بـه اسـتعداد  یـم و دعـا می کنیـم کـه خدایـا بیشـتر بـه مـا عطـا کـن. ا و هـم امیدوار

باشـد، دیگـر ایـن حرف هـا معنـا ندارد. اآلن شـما در تمام تکنولوژی ها می بینیـد که دارند کار 

می کننـد تـا وضـع بهتـر شـود، زیـرا وجدانـًا و عیانًا اسـتعداد ذاتی ثابت فالسـفه را قبـول ندارند 

گذاشـته اند. و عمـاًل آن را زیـر پـا 

کـه  اسـت  ایـن  بطـالن سـخن فالسـفه  بـر  دلیـل دیگـر  نزولـی.  تغییـرات  نقـد سـوم: وجـود 

تغییـرات همیشـه صعـودی نیسـت و در بسـیاری از مـوارد نزولـی اسـت1؛ مثـاًل یـک نفـر عالـم و 

گرفته می شـود )بیماری فراموشـی(. یک  دانشـمند اسـت، ولی بر اثر یک حادثه علمش از او 

نفـر ثروتمنـد اسـت، امـا یک شـبه تمـام ثـروت خـود را ناخواسـته بـه بـاد می دهـد: 

خ نیلوفــری گــردش چــر نــه نــادر بــه جــا مانــد نــه نــادریبــه یــک 

شبانگه نه تن سر، نه سر تاج داشتســحرگه به ســر فکر تاراج داشــت 

گـر نداشـت،  کـه آیـا او ظرفیـِت آن ثـروت و مکنـت را داشـت یـا خیـر؟ ا سـؤال اینجاسـت 

پـس چگونـه خداونـد آن ثـروت را بـه او داد؟ زیـرا عـالوه بـر فاعلّیـت فاعـل، قابلّیـت قابـل هـم 

گـر داشـت، بـا توجـه بـه اینکـه خداونـد فّیـاض علی اإلطـالق اسـت و بایسـتی  الزم اسـت. ا

کـه ایمـان دارد و بعـد از  گرفتـه شـد؟! کسـی  کنـد، پـس چگونـه آن ثـروت از او  ظرفیت هـا را پـر 

گر داشـته اسـت، چگونه امکان  کافر می شـود، ظرفّیِت ایمان را داشـته اسـت یا خیر؟ ا ایمان 

گفتـه نمانـد کـه بـا توّجـه بـه مبانـی فلسـفۀ اسـالمی، حرکت )تغییر( همیشـه اشـتدادی )صعودی( اسـت،  1� نا
کـه متحـّرک، نـه بالقـوۀ محـض اسـت و نـه  یـرا حرکـت همیشـه از قـّوه بـه سـوی فعلیـت اسـت. بـه طـوری  ز

بالفعـل محـض، بلکـه از جهاتـی بالفعـل و از جهاتـی بالقـوه اسـت. بنگریـد بـه: األسـفار 3:  60-59� 
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کریـم می فرمایـد: گرفتنـد؟ قـرآن  رشـد را از او 

َر  فِ �ݨݨݧ
فݨْ عݧ َ ݧ یݧ ݫ ݫ ِ�ݫ ُه ݠلݫ �فِ اللّٰ

ُ
ݩَک ݧ ݧ ْم �ی

َ
ا ل رݦً فݦݨْ وا ُك�ݧ ݩُ ݧ دݧ داٰ ݨْ ّمَ ارفݧ

ُ ُروا �ش فَ ّمَ َك�ݧ
ُ وا �ش ُ ݧ َم�فݧ ّمَ ءاٰ

ُ ُروا �ش فَ ّمَ َك�ݧ
ُ وا �ش ُ ݧ َم�فݧ �فَ ءاٰ �ی ٖ �ف

َّ
>ِا�فَّ ال

1> ݨْ ُمݨݧ ݠهݩݧ
َ
ل

کفــر ورزیدنــد، ســپس ایمــان آوردند، ســپس  کــه ایمــان آوردنــد، ســپس  کســانی   »بــه راســتی 

کفر خودشان افزودند، خدا را سزا نیست تا از آنها درگذرد«. کفر ورزیدند و بر 

که افراد می توانند سیر نزولی داشته باشند. در این آیه به وضوح می بینیم 

کـه ابتـدا مسـتجاب الدعوة بـود، ولـی بـر اثـر حسـادت به  مثـال دیگـِر آن بلعـم باعـورا اسـت 

کـه قـرآن از او تعبیـر بـه »سـگ« می کند: جضـرت موسـی؟ع؟ بـه جایـی رسـید 
2>

ݩ
٭ ݨْ �ݩݩݦݦش َ ݩݧ هݧ

ݦݨْ
ل ُه �یَ

ْ
ك رݩݩُ تݨْ ٮݩݩݧ ْو �تَ

َ
  ا

ݨْ �ش ݩَ ݧ هݧ
ݨْ
ل ِه �یَ �یْ

َ
ْل َعل ْمݭِ حݧ

�بِ ِا�فْ �تَ
ْ
َكل

ْ
ِل ال

َ ݩش �ݧ ݨَ ُهۥ َكمݧ
ُ
ل َ �ش مݩَ >�فَ

کــه زبــان خــود را بیــرون انداختــه اســت و تفاوتــی نمی کنــد بــه  »مثــل او ماننــد ســگی اســت 

کنــی یــا او را رهــا ســازی. ]در هــر صــورت،[ حملــه می کنــد«. او حملــه 

آیاتی از این قبیل به هیچ وجه با مبانی فلسفی قابل توجیه نیست.

گر هـر ماهیتی ظرفیتـی دارد و َمَثل  نقـد چهـارم: دعـوت کتـاب و سـّنت بـه سـعی و تـالش. ا

ممکنـات َمَثـل سلسـلۀ اعـداد اسـت، پـس چگونـه اسـت کـه قرآن ما را به سـعی و کوشـش فرا 

می خواَنـد و می فرمایـد:
ݩݩٰى<3 ݧ ݧ ݧ ٰا مٰا َسعݧ

ّ
ِ ِال �ٰا�ف

فݨْ ݧ ِاںݧ
ْ
ل ِ َ لݫ ْسݧ ݨݧ ݭیݨݧ ݫ �ݫ

َ
�فݨݨْ ݠل

َ
>َوا

کوشش به دست می آورد، نیست«. »برای انسان چیزی جز آنچه با 

4> َ �فݧ �ی تٖ �ݧ
ُم�ݩتَّ

ْ
�تݨْ ِلل

َ
ِعّد

ُ
ُ ا ݤصݦݦݩفݧ ْ ݧ َارݧ

ݨْ
�تُ َوال ٰمواٰ َها اݠلّ�َ ݣݣݣ�فُ هتٍ َعرݨݨݨْ

ݩݩفَّ �ݧ َ ݩݧ ْم َوحب
ُ
ک ِ

ّ �تٍ ِم�فݨْ َر�ب رݦَ �فِ
ݢا ِالٰی َمعفݨْ ٓوݢ >َوسٰاِرعݨُ

کــه وســعتش بــه انــدازۀ آســمان ها و  »و بشــتابید بــه ســوی مغفــرت پروردگارتــان و بهشــتی 

1� النساء: 137�
2� األعراف: 176. بنگرید به: تفسیر القّمی 1: 248�

3� النجم: 39�
4� آل عمران: 133�



47 گفتار دوم: معنای عدل الهی 

زمیــن اســت و بــرای پرهیــزکاران آمــاده شــده اســت«.

وا  ُ ݧ َم�فݧ �فَ ءاٰ �ی ٖ
دݨف

ݩَّ
ل ِ  لݫ

�تݨْ
َ

ِعّد
ُ
ݤصݦݩݦفِ ا ْ ݧ َارݧ

ݨْ
ِء َوال

ٓ
مٰا ݣݣصفِ الّ�َ رݦݨْ هٰا َكعݨَ ݣݣݣ�فُ هتٍ َعرݨݨݨݦْ

ݩݩفَّ �ݧ َ ݩݧ ْم َوحب
ُ
ک ِ

ّ �تٍ ِم�فݨْ َر�ب رݦَ �فِ
ا ِالٰی َمعفݨْ وݨݦٓ �ݦتُ  >سٰاݣݣ�بِ

ِم<1 �ی ٖ َعطف
ْ
ِل ال �فْ �فَ

ْ
و ال

ُ ݧ ُه دفݧ ۚ َواللّٰ
ݦݩ
ُء٭

ٓ
ٰا َ�ش ِه َم�فݨݨْ ںی ی ٖٮݫ ݫ ݫ ݩتݫ �ݧ

ْ وؤݨݧ ݦُ ِه �ی ُل اللّٰ �فْ ِلَك �فَ
ۚ دفٰ

ِه َوُرُسِلٖه٭ݩݩݩݦ اللّٰ �بِ

کـــه وســـعتش بـــه انـــدازۀ  »ســـبقت بگیریـــد بـــه ســـوی مغفـــرت پروردگارتـــان و بهشـــتی 

که به خدا و پیامبرانش ایمان  کسانی آماده شده اســـت  آســـمان ها و زمین اســـت و برای 

کـــه بخواهـــد می دهـــد؛ و خداوند صاحب کـــه به هرکس   آورده انـــد. این لطف خداســـت 

 لطف بزرگ است«.

 
ݦݦݦݩݩۖ
٭ �تِ راٰ ْ ݧ �یݧ

َ �خݧ
ݨْ
ݭِی ال

و�خَ ڡݨخ ݩُ ݧ ݧ ݣݣعݧ ُسٰاݣݣرݪِ ِر َو�ی
َ
ك ُم�خْ

ْ
�خَ َع�خِ ال وݨْ هݩَ �خݨْ ݨَ ِ َو�ی َمْعُرو�خ

ْ
ال ُمُرو�خَ �بِ

ݩݘْ
ا ِر َو�یَ �خِ

ءاݦݩٰ
ْ
ِ ال ݭݫ ݫ مݫ ݨْ وݧ َ �یݧ

ݨْ
ِه َواݠل اللّٰ و�خَ �بِ ݩخُ �ݧ ِ مݫ

وݘݨْ ݦݩُ >�ی
2> �خَ �ی ٖ ݫ َك ِم�خَ الّصٰاِل�ݫ ِ ݩݘݫ �ݩݩݩݧ

ٓ ولٰ
ُ
َوا

»بــه خــدا و روز واپســین ایمــان می آورنــد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد و در 

کارهــای نیــک باشــتاب عمــل می کننــد و آنهــا از صالحان انــد«.

همچنین در  روایات می فرمایند:
ُعوٌن«.3

ْ
اَفُهَوَمل ُهَ َکاَنآِخُرَیْوَمْيِهَشّرَ َمْن »َمِناْسَتَوىَیْوَماُهَفُهَوَمْغُبوٌنَو

از امــروزش  »هرکــس دو روزش یکســان باشــد، زیــان کار اســت و هرکــس فردایــش بدتــر 

باشــد، از رحمــت خــدا بــه دور اســت«.

که حضرت که حّتی اشـرف مخلوقات   نقد پنجم: دسـتور به دعا برای ترّقی. ما می بینیم 

 خاتم النبیین؟ص؟ باشد، به دستور خداوند طلب ترّقی و افزایش علم می کند:

ًما<4
ْ
ٖی ِعل

ْد�ف ِ ِ رف
ّ ْل َر�ب �تُ >وݦَ

»و بگو: پروردگارا، علم مرا بیفزای«.

1� الحدید: 21�
2� آل عمران: 114�

3� األمالی )صدوق(: 668�
4� طه: 114�
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کرم و اهل بیت ایشـان؟مهع؟ هر شـب جمعه سـروری  که برای پیامبر ا یم  در روایات هم دار

گـر این گونـه  ا کـه  افـزوده می گـردد و فرموده انـد  بـر علمشـان  و  بـه عـرش می رونـد  زیـرا  اسـت، 

و  ایـن قبیـل  از  روایاتـی  باشـد،  گـر اسـتعداد ذاتـی صحیـح  ا تمـام می شـود!1  مـا  نشـود، علـم 

صلـوات بی معنـا خواهنـد بـود. اساسـًا مـا بـر محّمد و آل محّمـد؟مهع؟ صلوات می فرسـتیم که 

درجاتشـان بـاال بـرود. 

کمـــاالت« اســـت  کـــه ماهیـــت »اســـتعداد قبـــول  کـــرد  در بحـــث ماهیـــت اشـــاره خواهیـــم 

کـــه ناشـــی  و ایـــن اســـتعداد او حـــّدی نـــدارد. حـــّد بالفعلـــش را تقدیـــر الهـــی تعییـــن می کنـــد 

گـــر اســـتعداد ذاتـــی را بپذیریـــم،  ـــی_ معلولـــی. ا
ّ
ّیـــت حـــّق متعـــال اســـت، نـــه ضـــرورت ِعل از حّر

بـــه تـــالش، صلـــوات، دعـــا، روایـــات  همـــه چیـــز خـــراب می شـــود: وجدانّیـــات، تشـــویق 

 قطعیه و... .

البتـه فالسـفه در پاسـخ خواهنـد گفـت کـه دعـا یا بر سـبیل »احتمال« اسـت یـا »امتثال«؛ 

یـم از خـدا می خواهیـم در سلسـلۀ  کـه دار یعنـی مـا دعـا می کنیـم، بـه امیـد اینکـه آن حالتـی 

ـت ناقصـه ای بـرای حالـت مطلـوب 
ّ
ـت و معلولـی بـوده باشـد و یـا اینکـه ایـن دعـای مـا عل

ّ
عل

گفته انـد:  کـه ایـن دعـای مـا لغـو اسـت، ولـی چـون  مـا باشـد )احتمـال( و یـا اینکـه می دانیـم 

کـن« دعـا می کنیـم: »دعـا 

گرچــه نبــود اختیــــــار تــو حافــظ  گناه من استگنــــاه ا گو  تو بر سبیل ادب باش و 

نقـد ششـم: تنافـی بـا حّرّیـت حـّق متعـال. یکـی از پیش فرض هـای ایـن نظریـه »فّیاضیـت 

»فیاضّیـت«  بـه معنـای سرریزشـدن اسـت.2  در لغـت  »فیضـان«  علی اإلطـالق« خداسـت. 

ـــا  ـــاِء اهلِل ِفیَه ْوِلَی
َ
 َو أِل

َّ
ـــٍة ِإال ـــِة ُجُمَع

َ
ْیل

َ
ـــْن ل ـــا ِم : »َم

َ
ـــال ـــِد اهلِل؟ع؟ َق ـــي َعْب ِب

َ
ـــْن أ ـــِل َع

َ
ُمَفّض

ْ
ِو ال

َ
ـــَس أ ـــْن ُیوُن ـــی 1: 254� َع 1� الکاف

ـــی 
َ
َعـــْرَش َو َواف

ْ
 اهلِل؟ص؟ال

ُ
ـــی َرُســـول

َ
ُجُمَعـــِة َواف

ْ
ـــُة ال

َ
ْیل

َ
َکاَن ل : ِإَذا 

َ
ـــُت ِفـــَداَك؟« َقـــال

ْ
ـــُت: »َکْیـــَف َذِلـــَك ُجِعل

ْ
ُســـُروٌر«. ُقل

یـــد بـــه:  َنِفـــَد َمـــا ِعْنـــِدي«. همچنیـــن بنگر
َ
 َذِلـــَك ل

َ
ـــْو ال

َ
ـــٍم ُمْســـَتَفاٍد َو ل

ْ
 ِبِعل

َّ
ْرِجـــُع ِإال

َ
َمـــا أ

َ
ْیـــُت َمَعُهـــْم ف

َ
ـــُة: َو َواف ِئّمَ

َ ْ
األ

ــات 1: 130 و 131� ــر الدرجـ بصائـ
 علـی َجَریـاِن الشـی ء بُسـهولة، ثـم یقـاُس علیـه. مـن ذلـك فـاَض 

ُّ
2� »الفـاء و الیـاء و الضـاد أصـلٌ صحیـح واحـٌد یـدل

ـی فـاض«. )معجـم مقائیـس اللغـة 4: 465( ه حّتَ
َ

المـاء َیِفیـض. و یقـال: »أفـاض إنائـه« إذا مـأ
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خداونـد یعنـی اینکـه لطـف، جـود، رحمـت و خلـق از خداونـد سـرریز می شـود، ماننـد آب 

کناره هـای ظـرف خـود سـرازیر می شـود. همیـن اسـتعمال نشـان  کـه از  حـوض یـا آب لیـوان 

تکمیـل  از  پـس  آب  کـه  همان طـور  نیسـتند.  قائـل  خداونـد  بـرای  حرّیتـی  آنهـا  کـه  می دهـد 

ظرفیـت ظرفـش بـدون هیـچ قـدرت و اختیـاری جـاری می گـردد، فیـض هـم از خداوند بدون 

در  او  اسـت.  خورشـید  آن  دیگـر  مثـال  می شـود.  جـاری  باشـد،  داشـته  اختیـاری  او  اینکـه 

کـه بهره های  تابیـدن یـا نتابیدنـش اختیـاری نـدارد؛ بـر سـبیل َبـّت و لزوم می تابـد و این ماییم 

کتـاب و سـّنت  کـه  مختلفـی از او می بریـم. نظریـۀ »فیاضیـِت« فالسـفه بـا دیـدگاه »مشـّیت« 

آن را تبییـن می کننـد، منافـات دارد. خداونـد از سـر قـدرت، حرّیـت و مشـّیت عطـا می کنـد و 
می گیـرد و آیـات و روایـات هـم ایـن مطلـب را فریـاد می زننـد.1

البّته در ســـخنان ایشـــان نکات دیگری هم موجـــود بود، مانند آنچه ایشـــان دربارۀ نظام 

کـــه در گفتارهای   الواحـــد« گفته بودند 
ّ

ـــی_ معلولـــی یا قاعـــدۀ »الواحد  ال یصـــدر عنه اال
ّ
ِعل

ً بـــدان خواهیم پرداخت. ّ
بعدی مســـتقال

کتاب و سّنت تبیین 
یـف مذکـور در  کـه اثـری از تعار کـه بایـد بـدان متذّکـر شـد ایـن اسـت  نخسـتین نکتـه ای 

نصـوص دینـی دیـده نمی شـود. روایـات نقل شـده از اهل بیـت؟مهع؟ »عـدل« را بـه گونـۀ دیگری 

کرده انـد: معنـا 
َمُه«.2 ِ

 َتّتَ
َ

ْن ل
َ
 أ

َ
َعْدل

ْ
]1[ »َو ال

ْيِه «.3
َ
َمک َعل

َ
 َتْنُسَب ِإَل َخاِلِقک َما ل

َ
ْن ل

َ
 َفأ

ُ
َعْدل

ْ
ا ال ّمَ

َ
]2[ »َو أ

که: معنای عدل آن است 

]1[ خدا را مّتهم نکنی؛

ی_ معلولی فلسفی خواهیم پرداخت.
ّ
1� در مباحث آینده، به حریت خدای متعال و تنافی آن با نظام ِعل

ئّمة: 124� 2� خصائص األ
3� التوحید: 96�
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ــد  ــه خداون کــرده اســت، ب ــه خاطــر آن مؤاخــذه  ــو را ب ــد ت کــه خداون ]2[ آن عمــل زشــتی را 

نســبت ندهــی.

کالم امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  ایـن دو روایـت درصـدد بیـان یـک معناینـد. در روایـت اول 

که سـخن  اسـت، مطلب به شـکل موَجز آمده اسـت: »مّتهم نکردن خداوند«. در روایت دوم 

امـام صـادق؟ع؟ اسـت، معنـای عـدل بـا تفصیل بیشـتری بیان شـده اسـت. در واقع، ایشـان 

گر خداونـد مرا مؤاخذه  کـه »مّتهـم نکـردن خداونـد« دقیقًا به چه معناسـت. ا توضیـح می دهنـد 

کـه چـرا بـه نامحـرم نـگا ه کـردی؟ بـه فالنـی ناسـزا گفتـی؟ بـا مـادرت بـد اخالقـی کـردی؟  کـرد 
گـردن خـدا بینـدازم.1 و...؛ بایـد مسـؤولّیت کار خـودم را بپذیـرم، نـه اینکـه همـه چیـز را 

دو معنا برای واژۀ »عدل«
کـه وقتـی از »عـدل« سـخن می گوییـم، دو معنـا ممکن اسـت مّد نظر  توّجـه داشـته باشـید 

باشد:

 صفتی از صفات خداوند؛

 اعتقاد به عدالت خداوند.

گـر مـا  در ایـن دو روایـت معنـای عـدل خداونـد بیشـتر بـه وظیفـۀ مـا بازمی گـردد؛ یعنـی ا

یسد:  1. ناصرخسرو قبادیانی در شکوائیۀ خود می نو
الزم  نیســـت  جرمـــی  بنـــده  بـــر  تـــو خـــود می خواســـتی اســـباب چیـــدن ولـــی 
دادی تـــو  الفـــت  هـــوس  بـــا  را  چشـــیدن هـــوی  شـــهوت  ت 

ّ
لـــذ بـــرای 

کـــردی  طعمـــه  یـــص  حر را  یـــدن شـــکمها  دو نعمـــت  پـــی  از  ز  رو و  شـــب 
نفـــس  ســـگ  دائـــم  می کنـــد  یـــدن تقاضـــا  در خواهـــد  هـــم  ز  را  درونـــم 
ــه از توســـت  ــم فتنـ یـ گو ــا! راســـت  چخیـــدن خدایـ نتوانـــم  تـــرس  از  ولـــی 
را ختـــا  تـــرکان  دنـــدان  و  یـــدن لـــب  آفر خـــوب  چنیـــن  نبایســـتی 
یـــدن کـــه از دســـت و لـــب و دنـــدان ایشـــان گز ــد  ــدان دســـت و لـــب بایـ ــه دنـ بـ
را رخـــان  گل  پـــرده  ز  آری  یـــدن بـــرون  در مـــردم  ی  پـــرده  بـــرای 
دادی  رفتـــار  قـــّوت  تـــو  مـــا  یـــدن بـــه  دو یـــان  نکورو دنبـــال  ز 
قیامـــت هـــول  از  بایســـت  کشـــیدن؟چـــرا  دل  بـــر  یش ها  تشـــو چنیـــن 
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بخواهیـم خـدا را عـادل بدانیـم، بایسـتی خداونـد را مّتهـم نکنیـم و گناهان خـود را به خداوند 

مطـرح  قبائـح  در  خداونـد  عـدل  بحـث  اساسـًا  کـه  باشـید  داشـته  توّجـه  ندهیـم.  نسـبت 

ْیِه : آنچـه خداوند تو را بـه خاطر ان مالمت 
َ
َمـک َعل

َ
می شـود. در حدیـث هـم آمـده اسـت: »َمـا ال

گـر کسـی کارهـای نیـک خـود را به خدا نسـبت دهد، نه تنها مذموم نیسـت، بلکه  می کنـد«. ا

ممـدوح اسـت؛ خـود خداونـد هـم در حدیثـی قدسـی فرمـوده اسـت:
َسَناِتَك ِمْنَك«.1 َل ِبَ ْو

َ
َنا أ

َ
»َيا اْبَن آَدَم، أ

کارهای نیک تو، از خود تو ]به تو[ اولویت دارم«. »ای فرزند آدم، من در 

طـور  بـه  بایـد  کنیـم،  بیـان  خداونـد  صفـات  از  صفتـی  عنـوان  بـه  را  عـدل  بخواهیـم  گـر  ا

تنزیهـی و چنیـن سـخن بگوییـم: »خداونـد ظالـم نیسـت«. قـرآن هـم هرجـا خواسـته اسـت 

بگویـد: »خـدا عـادل اسـت«، فرمـوده اسـت: »خـدا ظالـم نیسـت«. بـه عنـوان مثـال، فرمـوده 

اسـت:
2> �تٍ ّرَ

اَل دفَ �ت ْ ِلُم ِم�ش طفْ َ َه لا �ی
َ
�فَّ الّل >اإِ

3>
ً
ا ٮؤ �یْ

َ اَس سش
ِلُم ال�فَّ طفْ َ َه لا �ی

َ
�فَّ الّل >اإِ

4>
ً
َحدا

ؤَ
َك ا ِلُم َر�بُّ طفْ َ >َو لا �ی

گفتن دربارۀ خداوند نحوۀ صحیح سخن 
که ما دربارۀ سـه موضوع باید تنزیهی سـخن بگوییم: ی باید به خاطر داشـت 

ّ
کل به طور 

 ذات خداوند؛

 صفات خداوند؛

 فعل خداوند.

1. الکافی 1: 157�
کسی ستم نمی کند«. زن ذّره ای به  2. النساء: 40. »خداوند به اندازۀ و

3. یونس: 44. »همانا خداوند به مردمان هیچ ستمی نمی کند«.
ردگارت به احدی ستم نمی کند«. 4. الکهف: 49. »و پرو
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 ذات خداوند »کیف« ندارد، لذا نمی توان آن را با الفاظ بیان کرد. هرچه بگوییم، خداوند

 غیر او و فوق اوست: 
ُسُن َعْن َعَظَمِتَك«.1

ْ
ل

َ ْ
ِت ال

َّ
»َکل

»زبان ها در بیان بزرگی تو الل اند«.

ــود  کالم نورانـــی خـ ــواد؟ع؟ در  ــام جـ ــه اســـت. امـ ــز همین گونـ ــد نیـ ــارۀ صفـــات خداونـ دربـ

می فرماینـــد:

ــَت 
ْ
َعْجــَز َو َجَعل

ْ
ِلَمــِة ال

َ
ك

ْ
 ُيْعِجــُزُه َشْ ٌء َفَنَفْيــَت ِبال

َ
ــُه ل

َ
ّن

َ
ــْرَت أ ــَك: »ِإّنَ اهَّلَل َقِديــٌر« َخّبَ

ُ
»َفَقْول

 ِســَواُه«.2
َ

ْهــل َ ــَت الْ
ْ
 َو َجَعل

َ
ْهــل َ ِلَمــِة الْ

َ
ك

ْ
ــا َنَفْيــَت ِبال َ

َ
« ِإّن ــَك: »َعــاِلٌ

ُ
َکَذِلــَك َقْول َعْجــَز ِســَواُه، َو 

ْ
ال

کاری عاجــز  ــه از انجــام  ک ــر می دهــی  ــر اســت« خب ــد قدی ــه »خداون ک ــا ایــن ســخنت  ــو ب »ت

کلمــه )قدیــر( عجــز را از او نفــی می کنــی و عجــز را غیــر او قــرار می دهــی؛  نیســت و بــا ایــن 

کلمــه جهــل را ]از او[ نفــی می کنــی و جهــل را غیــر  کــه تنهــا بــا آن  گونــه لفــظ »عالــم«  همیــن 

او قــرار می دهــی«.

دربـارۀ فعـل خداونـد هـم امـام کاظـم یـا امـام رضا؟امهع؟ بـه صفوان بـن یحیـی فرموده اند که 

فعـل خداونـد ماننـد ذات مقّدسـش »طور« و »کیفّیـت« ندارد:
ُه«.3

َ
َکْيَف ل  

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
َکَما أ َکْيَف ِلَذِلَك   

َ
»ل

کـه در  گفتـن دربـارۀ ذات، صفـات و افعـال خداونـد، از اصولـی اسـت  تنزیهـی سـخن 
اثبـات شـده اسـت.4 توحیـدی  مباحـث 

1. الفقیه 1: 513�
2. الکافی 1: 116-117؛ التوحید: 193�

3. همان: 110�
4. بنگرید به: معرفت توحیدی: دروس سیزدهم الی شانزدهم.
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ار سوم: �ت  گ�ف
ا�ف م�لما�ف ل�و�ف �ی د �ف رف اری« �ف ٮی �ت عل احف ار« و »�ف ٮی �ت  »احف

ّیت فلسفی
ّ
درآمدی بر عل

ایـن  بـه نظـر می رسـد،  ّیـت« اسـت. 
ّ
ارکان اصلـی مباحـث فلسـفۀ اسـالمی »عل از  یکـی 

بحـث سـه پایـه دارد:

ّیت؛
ّ
1- اثبات اصل عل

ی _ معلولی؛
ّ
2- ضرورت ِعل

ت و معلول.
ّ
3- سنخّیت میان عل

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. این بحث ثمراتی نیز دارد، مانند قاعدۀ »الواحد«1 

ت«
ّ
معنای »عل

ت« ارائه داده است:
ّ
مالصدرا دو تعریف از »عل

که از وجود )یا عدم( او وجود )یا عدم( چیز دیگری حاصل می شـود؛  چیزی 
که وجود شیء )معلول( بر وجود آن متوّقف است.2  چیزی 

 در همین جا مالحظه می کنید که نشانی از »نگاه توحیدی« دیده نمی شود. بنا بر این تعریف، 

 الواحـُد: از واحـد )بسـیط( جـز یـک چیـز صادر نمی شـود«. 
ّ

1. ایـن قاعـده چنیـن اسـت: »الواحـُد ال یصـدُر عنـه إال
بـرای آشـنایی اّولّیـه بـا ایـن قاعـده، ر.ک: نهایـة الحکمة: 165-168؛ األسـفار األربعـة 2: 209-204�

2. األسـفار األربعـة 2: 127� »العلـُة لهـا مفهومـاِن : أحُدهمـا هـو الشـي ُء الذي یحُصـلُ ِمن وجوِده وجوُد شـي ٍء آَخَر و ِمن 
ـُف علیِه وجوُد الشـي ِء، فیمتنُع بعدِمه و ال َیِجـُب بوجوِده «.

َ
عدِمـه عـدُم شـي ٍء آَخـَر، و ثانیهمـا هـو مـا یتوّق
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اساسی  سؤال  می شود.  متوّقف  دیگری  مخلوق  عدم  و  وجود  بر  مخلوقات  عدم  و  وجود 

 اینجاست که پس نقش خدا چیست؟! بنا بر آنچه ما وجدان می کنیم و به وضوح از متن کتاب 

گاه می گیرد: کماالت را اعطا می کند و  گاه  و سّنت مستفاد می گردد، خداوند 
ُء <1

ٓ
ٰا �ش

�فݨْ ںتَ َك ِممݩَّ
ْ
ُمل

ْ
ݥ ال عݩُ ݪݪِ ف

رݩ ݩݩفݨْ ٮݧ ُء َو�تَ
ٓ

ٰا �ش
َك َم�فݨݨْ ںتَ

ْ
ُمل

ْ
ݭِی ال

ݢ�ت ݢ وؤݨْ ِك �تݦُ
ْ
ُمل

ْ
مݨݦَّ مٰاِلَك ال هݩݩُ

ݩّٰ
ِل الل >�تُ

 »بگــو: خداونــدا، ای مالــِک هــر دارایــی، بــه هرکــه بخواهــی دارایــی می دهــی و از هرکــه 

بخواهی دارایی را می گیری«.

ّیت 
ّ
گشـته اسـت، در تعریف فالسـفه از عل کید  آنچه در این آیه و نصوص مشـابه بر آن تأ

دیـده نمی شـود. در نظـام فلسـفی، خداونـد سرسلسـلۀ علـل اسـت و مـا همگـی بـا چندیـن 

واسـطه بـه خداونـد می رسـیم. بـه عبـارت دیگـر، تنهـا مخلوقی که کمـاالت خود را بال واسـطه 

از خداونـد متعـال می گیـرد، همـان »عقـل اّول« یـا »صـادر اّول« اسـت. خداونـد بـرای آنکـه در 

کنـد، ابتـدای زنجیـرۀ علـل را می جنباَنـد و مـا در ایـن پاییـن تغییـر می کنیـم.  مـا تغییـر ایجـاد 

البّتـه مسـئله باالتـر از اینهاسـت. اّواًل همـان جنبانـدن نیـز اختیـاری نیسـت؛ ثانیـًا خداوند در 

روز ازل ایـن سلسـله را جنبانـده و دیگـر نمی جنبانـد )دربـارۀ فعـل اختیـاری خداوند در ادامه 

گفـت(.)1(  سـخن خواهیم 

ّیت برابر اسـت با اعتقاد 
ّ
که انکار عل ّیت را بدیهی می دانند و معتقدند 

ّ
فالسـفه اصل عل

بـه »ُصدفـه«، یعنـی اینکـه تمامـی وقایـع جهـان از سـر تصـادف اسـت. ایشـان تنهـا مخالفـان 

ّیت و 
ّ
کـه قائـل بـه ثنوّیت نیسـتند و در نتیجـه، دوگانگی میـان عل ّیـت را صوفیـه می داننـد 

ّ
عل

ّیت دارای یک پیش فرض است: دوگانگی 
ّ
معلول را انکار می کنند. به عبارت دیگر، اصل عل

کـه بـا توّجـه بـه مبانی عرفـان نظری قابل قبول نیسـت.2 البّتـه همان طور  ـت و معلـول 
ّ
میـان عل

1. آل عمران: 26�
که برای آنها مسـئلۀ  ّیت، تنها می توان صوفیه را قرار داد 

ّ
2� در این باره نوشـته اند: »در مقابل قائلین به اصل عل

کـه یکـی موجـب پیدایـش  کـه دو وجـود باشـد  ّیـت در جایـی اسـت 
ّ
یـرا فـرض عل ّیـت مطـرح نیسـت؛ ز

ّ
عل

گـر کسـی قائـل شـد کـه وجـود حقیقی یکی اسـت و غیـر از او وجود دیگری نیسـت،  وجـود دیگـری شـود؛ اّمـا ا
ّیت انـد، 

ّ
ّیـت باقـی نمی مانـد. بـه ایـن معنـی می تـوان گفـت کـه صوفیـه منکـر اصـل عل

ّ
دیگـر جـای فـرض عل
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بـه وحـدت شـخصی  و  گذاشـت  کنـار  را  فلسـفی  ـی 
ّ
عِل آمـد، می تـوان ضـرورِی   کـه خواهـد 

وجود نیز باور نداشت.

اثبات علّیت
 یکی از مباحثی که در فلسفۀ اسالمی به سستی مطرح شده، همین موضوع است. گذشته 

کـه  کـه خواهیـد دیـد_ بـا مبنـای »اصالـت وجـود«  از سسـتی، اثبـات ایـن مطلـب _ همان طـور 

کتـب  ّیـت در برخـی 
ّ
رکـن رکیـن فلسـفۀ صدرایـی اسـت، ناسـازگاری دارد. اثبـات قانـون عل

بدیـن ترتیـب اسـت:

کار، نــه اســتحقاق وجــود دارد و نــه عــدم )الماهیــُة مــن حیــث هــی  1( ماهّیــت در ابتــدای 

 هــی، ال موجــودة و ال معدومــة(. 
ّ

لیســت إال

کــه شــیء بــه مقــام وجــوب نرســد، موجــود  2( الشــيُء مــا لــم َیِجــب لــم یوَجــد: مادامــی 
نمی شــود.

بنابراین، 

کنــد و بــه مقــام »وجــوب«  ج  کــه ماهّیــت را از »حــّد اســتواء« خــار 3( چیــزی بایــد باشــد 

برســاند.

4(  آن چیز همان »عّلت« است.)2(

خـم در عالـم 
ُ
گویـی یـک ماهّیـت ل ایـن نحـوۀ اثبـات بـا اصالـت وجـود نمی سـازد. یعنـی 

ـت دسـت او را می گیـرد و بـه مقـام وجوبـش می رسـاند. بدیهـی 
ّ
خـارج وجـود دارد و یـک عل

در  می دانـد1،  وجـود  عدمـی«  »حـّد  را  ماهّیـت  کـه  دیدگاهـی  بـا  پیش فـرض  ایـن  کـه  اسـت 
اسـت.2 تعـارض 

ّیـت قائـل نیسـتند«. )مصبـاح یـزدی، محمد تقـی، دروس فلسـفه: 127-126(
ّ
یـرا موضوعـی بـرای عل ز

1� بنگرید به: جستارهایی در فلسفۀ اسالمی 1: 181-179�
ـــت،[ امـــکان اســـت. اشـــاره 

ّ
ـــه عل ک احتیـــاج ]معلـــول ب کـــه مـــال ـــد  گفته ان ـــد: »فالســـفه  ـــاره نوشـــته ان 2� در ایـــن ب

ـــا اصالـــت ماهّیـــت ســـازگار اســـت، چـــون امـــکان از صفـــات ماهیـــت اســـت و وقتـــی  کـــه ایـــن بیـــان ب ـــم  کردی
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مرحـوم اسـتاد مطّهـری در پاورقی هـای اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم نکتـه ای را متذّکـر 

یـت فلسـفی بـا اصـل 
ّ
کـه مخالفیـن عل کـه مقبولّیـت نسـبی دارد. ایشـان می گوینـد  می شـوند 

میوه هـای  و  ثمره هـا  شـاخه ها،  بـا  بلکـه  نکرده انـد،  مخالفـت  دارد«  تـی 
ّ
عل چیـز  »هـر  اینکـه 

کرده انـد: یـت فلسـفی مخالفـت 
ّ
عل

ــام  ــه ن کــه آنهــا را ب کلــی علیــت را از دو قانــون دیگــر فرعــی  ــات خودمــان اصــل  »مــا در بیان

ســنخیت و قانــون جبــر ِعّلــی و معلولــی می خوانیــم، مجــزا شــناختیم؛ ولــی در بیانــات 

بســیارى از دانشــمندان ایــن تجزیــه بــه عمــل نیامــده و همیــن عــدم تجزیــه بــه نوبــه خــود 

کــه برخــی  ــًا دیــده می شــود  موجــب اشــتباهات و ســوء اســتنباطاتی شــده اســت؛ و احیان

کــه حملــۀ  کرده انــد؛ و پــس از دقــت معلــوم شــده  از دانشــمندان بــه قانــون عّلّیــت حملــه 

ــت  ــل عّلّی ــعب از اص ــون منش ــی از دو قان ــه یک ــه ب ــت، بلک ــت نیس ــی عّلّی کل ــل  ــه اص ــان ب آن

ــه ســایر قوانیــن منشــعبه از آن اســت «.1  ــا ب )ضــرورت و ســنخّیت( ی

یم که هر  موضـــع ما نیز مشـــابه اســـت، ما قائل به ُصدفه نیســـتیم و به یک معنا قبـــول دار

که فالســـفه به ایـــن قانون ضمیمه می کنند،  پدیـــده ای پدیده آورنده ای دارد، اّما دو اصلی را 

کـــه بحـــث ســـنخّیت بـــا مباحـــث  یعنـــی ســـنخّیت و ضـــرورت، نمی پذیریـــم. از آنجایـــی 

ـــی_ معلولی
ّ
 توحیـــدی ارتبـــاط بیشـــتری دارد، در ادامـــه فقـــط به تقریـــر و نقد »ضـــرورت« ِعل

 بسنده می کنیم.

ی _ معلولی
ّ
ضرورت ِعل

ـی _ معلولـی، یـک چیـز تـا بـه مرحلـۀ وجـوب نرسـد، موجـود نخواهـد 
ّ
بنـا بـر ضـرورت ِعل

کـه »بایـد باشـد« و سـپس »می شـود«. بنابرایـن،  شـد؛ یعنـی او ابتـدا بـه مرحلـه ای می رسـد 

کـــه در بحث هـــای حقیقـــی وجـــود   قائـــل شـــدیم بـــه اینکـــه ماهّیـــت، اعتبـــاری عقلـــی اســـت، ســـزاوار نیســـت 
کنیـــم. پـــس بیـــان دیگـــری بایـــد عرضـــه شـــود«. )مصبـــاح یـــزدی، محمـــد تقـــی، دروس  بـــر ماهّیـــت تکیـــه 

فلســـفه: 142(
ّیت در فلســـفۀ صدرایی و با در نظـــر گرفتن اصالت وجود، 

ّ
یـــۀ جایگزیـــن برای اثبات عل گفتـــه نمانـــد کـــه نظر  نا

با تکیه بر »امکان فقری وجودی« صورت می گیرد )بنگرید به: دروس فلسفه: 142 به بعد(.
1� اصول فلسفه و روش رئالیسم 3: 194� 
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کـه نباشـد و... . در  چـرا »می شـود«؟ زیـرا »بایـد باشـد«؛ نمی  توانـد نباشـد؛ عقـاًل محـال اسـت 

ـی، وجـوب و ضـرورِت »معلولـی« اسـت؛ یعنـی معلـول 
ّ
 ضـرورت عل

ّ
ی اّول سـکۀ نتیجـه، رو

ـی« 
ّ
ی دوم سـّکه، ضـرورت »ِعل بـر سـبیل لـزوم و وجـوب، از علـت خـود صـادر می گـردد. رو

ـت »نمی توانـد« معلولـی را بـه وجـود نیـاورد و معلولـش بـه شـکل 
ّ
کـه عل اسـت، بـدان معنـا 

ضـروری و ایجابـی از او صـادر می گـردد:

کنــون ســخن در رابطــۀ بیــن ماهیــت )معلــول( اســت بــا علــت آن ]کــه[ آیــا رابطه اى اســت  ]»ا

ضــرورى یــا غیرضــرورى؟ آیــا ترجیــح جانــب وجــود یــا عــدم بایــد در حــد ضــرورت باشــد؟ آیــا 

کنــد و ســپس  علــت وجــود یــا عــدم بایــد ابتــدا ماهیــت را ضرورى الوجــود یــا ضرورى العــدم 

کنــد یــا نــه . ... از نظــر حکمــا، رابطــۀ بیــن علــت و معلــول رابطــه اى  آن را موجــود یــا معــدوم 

ضــرورى اســت، ]یعنــی[ علــت معلــول را واجب الوجــود می کنــد«.1[ 

رابطۀ پدیده و پدیدآورنده
بنـا بـر اصـل »ضـرورت«، دیگـر اثـری از »اختیار« در عالـم باقی نمی ماند؛ زیـرا در »انتخاب 

یـد. بـه عبـارت دیگـر، شـما  اختیـاری«، شـما همیشـه بیـن دو یـا چنـد چیـز حـّق انتخـاب دار

گزینه ها  ید، یکـی از  کـه دار کـه میـان چنـد امـر انتخـاب کنید و به وسـیلۀ اختیاری  یـد«  »قادر

یـد: 1- آب نوشـیدن  کار مختار را برمی گزینیـد. مثـاًل در مثـال نوشـیدن آب، شـما میـان دو 

کـه فالسـفه از  )فعـل( و 2- آب ننوشـیدن )تـرک(. ایـن دوگانگـی یـا چندگانگـی در تصویـری 

ـی _ معلولـی، یـک حالت بیشـتر 
ّ
عالـم ارائـه می دهنـد، مشـاهده نمی شـود. بنـا بـر ضـرورت ِعل

گر شـما آب می نوشـید،  ر نیسـت و مابقی حاالت، محال عقلی اسـت. در مثال قبل، ا متصّوَ

یعنـی »نمی توانسـتید  از شـما صـادر شـده اسـت،  بـه شـکل ضـروری  نوشـیدن«  فعـل »آب 

کـه دیگـر جایـی  کـه آب ننوشـید« و... . واضـح اسـت  ننوشـید«، »عقـاًل محـال بـوده اسـت 

بـرای قـدرت انتخـاب و اختیـار باقـی نخواهـد مانـد.

کـه  بپذیریـم  گـر  ا یعنـی  چیسـت؛  بـاره  ایـن  در  حـق  قـول  کـه  اسـت  ایـن  مهم تـر  مسـئلۀ 

1� شرح نهایة الحکمة 2: 200�
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کنیم؟  ی فلسـفی غلط اسـت، ارتباط و پیوسـتگی در عالم را چگونه باید تبیین 
ّ
ضرورت ِعل

پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بـر یـک اصل وجدانـِی فطرِی روشـِن توحیدی مبتنی اسـت: »این جهان 

کسـی  گر  کرده اسـت و آن را تدبیر می کند«. ا که از سـر قدرت و حّرّیت، آن را خلق  خدایی دارد 

کـه بنـا بـر  ـی را بپذیـرد؛ چـرا 
ّ
بـه همیـن اصـل بدیهـی ملتـزم شـد، دیگـر نمی توانـد ضـروری ِعل

اصـل ضـرورت، جهـان )معلـول اّول( از خداونـد »صـادر« می گـردد و »صـدور« غیـر از »خلـق« 

کـه مرحـوم اسـتاد نیـز در دروس عـدل بـه آن اشـاره می کننـد، تفـاوت  و »فعـل« اسـت. مثالـی 

لـرزش دسـت یـک پیرمـرد یـا پیـرزن بـا لـرزش دسـت کسـی اسـت کـه مثـاًل بـرای آب چکانـدن 

دسـت خـود را می لرزانـد. ظاهـر هـر دو »لـرزش دسـت« اسـت، اّما یکی صدور اسـت و دیگری 

فعـل. در نمونـۀ یکـم، لـرزش دسـت از آن پیرمـرد یـا پیـرزن »صـادر« می شـود و او اختیـاری در 

آن لـرزش نـدارد؛ اّمـا در مثـال دوم، فـرد دسـت خـود را »می لرزانـد« و »حرکـت می دهـد«؛ یعنـی 

کـه خداونـد موجوداتـی را خلـق  کسـی قائـل شـد  گـر  لـرزش را »خلـق« می کنـد و می آفرینـد. ا

می کنـد، نـه اینکـه موجـودات از او بـه نحـو وجوبـی و ضـروری صـادر می شـوند، از ضـرورت 

ـی _ معلولـی دسـت خواهـد کشـید.
ّ
ِعل

گرچه با  کـه ا مقّدمـۀ دوم ایـن اسـت کـه خداونـد قـدرت و اختیـاری را به انسـان عطا کرده 

قـدرت و اختیـار خـودش مغایـر اسـت، ولـی آیۀ آن اسـت )تفصیل این بحث بایـد در موضوع 

»اسـماء و صفـات« پیگیـری شـود(. بـه عبـارت سـاده تر، ما نیـز می توانیم افعالـی را خلق  کنیم 

و بیافرینیـم، نـه اینکـه آن افعـال از مـا صـادر شـوند! مثـاًل مـن در ایـن لحظه احسـاس تشـنگی 

که  گر ماه رمضان بود، آن آب را نمی نوشـیدم  می کنم و از سـر قدرت و حّرّیت آب می نوشـم. ا

ّیـت  ّیـت بـود. آب نوشـیدن یـا ننوشـیدن مـن، هـر دو، از سـر قـدرت و حّر آن هـم از قـدرت و حّر

اسـت، زیـرا زمانـی کـه می خواهـم آب بنوشـم، شـهودًا، عیانـًا و وجدانًا می یابم که می توانسـتم 

ننوشـم، ولـی نوشـیدم! عیـن همیـن مطلـب در آب  ننوشـیدن صـادق اسـت. در اینجاسـت 

کـه ثـواب و عقـاب معنـا پیـدا می کنـد. روزه خـوار را عقاب می کنند، زیرا او می توانسـته اسـت 

آب ننوشـد ولـی نوشـیده اسـت. در مقابـل، بـه روزه دار اجـر می دهنـد، زیـرا می توانسـته اسـت 

آب بنوشـد ولی ننوشـیده اسـت.
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بنابرایـن، آنچـه در ایـن عالـم جـاری و سـاری اسـت، فعـل فاعـل مختـار اسـت، نـه یـک 

ـت بـه شـکل اضطـراری صـادر شـده اند. همان طـور که 
ّ
کـه از یـک سلسـله عل سلسـله معلـول 

کـه »هـر پدیـده ای یـک پدیدآورنـده ای دارد«، ولـی آن پدیـده »فعـل«  گفتـه شـد، مـا می پذیریـم 

ـت و 
ّ
پدیدآورنـده و او فاعـل آن پدیـده اسـت. یعنـی رابطـۀ پدیـده و پدیدآورنـده، از سـنخ عل

معلـول نیسـت، بلکـه از سـنخ فعـل و فاعـل، خالـق و مخلـوق، آفریـده و آفریننـده اسـت. حـال 

آن پدیدآورنـده می توانـد خداونـد یـا مخلوقـی از مخلوقاتـش )آدمیـان، جانـوران، فرشـتگان، 

کنـه حّرّیت  ّیت با 
ّ
کـه: »عل کیـد می کردنـد  جّنیـان یـا...( باشـد. مرحـوم اسـتاد هـم همیشـه تأ

نمی سـازد!«1

ّیت«
ّ
اعتقاد به »سّنت« به جای باور به »عل

آنهـا  گرفتـار می کننـد.  را میـان یـک حصـر غیـر عقلـی  متأسـفانه فالسـفه مخاطبانشـان 

ی« و 
ّ
کـه گویـی امـر، دائرمـدار دو مطلـب اسـت: »ضـرورت ِعل مطلـب را طـوری بیـان می کننـد 

ّیـت ضـروری را می پذیریـم و نـه »ُصدفه« را. هر دو باطل اسـت. ما با 
ّ
»ُصدفـه«2، ولـی مـا نـه عل

ّیت. برای روشـن شـدن مطلب، 
ّ
تکیـه بـر وجـدان، آیـات و روایـات، قائـل بـه »سـّنت« ایم نه عل

یـم: چنـد مقّدمـه را مقـّدم می دار

کــه مــا در جهانــی بی قانــون  1( جهــان قانونمنــد اســت. هیــچ عاقلــی نمی توانــد قائــل بــه ایــن شــود 

کــه آتــش می ســوزاند، آب خنــک می کنــد، وقتــی جســمی را  زندگــی می کنیــم. مــا بــه روشــنی می بینیــم 

گــر جهــان، بی قانــون باشــد، تمــام علــوم تجربــی بایســتی تعطیــل  رهــا می کنیــم بــه زمیــن می افتــد و... . ا

شــوند! زیــرا دانشــمندان علومــی مثــل فیزیــک، شــیمی و زیست شناســی در تالش انــد تــا »قوانیــن« ایــن 

کننــد. ایــن مقّدمــۀ یکــم. عالــم را کشــف 

یة: 
ّ
یسـد: »... أّن تجویـز اسـتواء نسـبة الفاعـل المختار إلی الفعل و عدمه إنـکار لرابطة العل 1� عالمـۀ طباطبایـی می نو

یت«. )نهایة 
ّ
جائز دانسـتن نسـبت مسـاوی فاعل مختار به فعل و ترک آن، مسـاوی اسـت با انکار رابطۀ عل

الحکمة: 161(
رقی(. 2� اصول فلسفه و روش رئالیسم 3: 204 )پاو
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2( ایــن قوانیــن ماننــد هــر قانــون دیگــری یــک واضــع دارد. بنــا بــر نــگاه توحیــدی، واضــع ایــن 

کــه خاصیــت ســوزانندگی را بــه آتــش و خنک کنندگــی را بــه آب عطــا  قوانیــن خداســت. اوســت 
کــرده اســت.1

کــرده اســت، دســت او را نمی بنــدد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن  کــه خداونــد وضــع  3( قوانینــی 

کــم بــر قوانیــن اســت. بــه عنــوان مثــال، بــر  کــه حا کــم بــر خداینــد، بلکــه اوســت  کــه حا قوانیــن نیســتند 

اســاس قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی، چــراغ قرمــز نشــانۀ لــزوم توّقــف و چــراغ ســبز نشــانۀ جــواز عبــور 

کــه پشــت چــراغ قرمــز ایســتاده اند  گاهــی پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــه اتومبیل هایــی  اســت؛ اّمــا 

کــه چــراغ ســبز را در مقابــل خــود مشــاهده  کننــد و بــه ماشــین هایی  کــه از چــراغ عبــور  دســتور می دهــد 

کــه قوانیــن دســت پلیــس را نمی بنــدد  کــه بایســتند. ایــن بــدان معناســت  می کننــد، فرمــان می دهــد 

کثــر مواقــع پلیــس بــه  کــم بــر قوانیــن اســت. البتــه در ا کــه حا کــم بــر او نیســت، بلکــه پلیــس اســت  و حا

قانــون وضع شــده پایبنــد اســت و آن را نقــض نمی کنــد، ولــی بــه جهــت مصالحــی، مثــاًل در زمانــی 

ــا صاحب منصبــی در حــال عبــور باشــد،  کــه ترافیــک ســنگینی در چهارراهــی ایجــاد شــده باشــد ی

قوانیــن را نقــض می کنــد.

کــرده اســت. مثــاًل خداونــد چنیــن تقدیــر  کــه وضــع  ــر قوانینــی اســت  کــم ب ارادۀ خداونــد نیــز حا

گلــوی  کــه یــک شــیء تیــز یــک شــیء نــرم را بُبــرد؛ اّمــا چاقــوی حضــرت ابراهیــم؟ع؟  کــرده اســت 

نــرم و نــازک حضــرت اســماعیل؟ع؟ را نمی ُبــرد! خداونــد بنــا بــر مصالحــی ایــن قانــون طبیعــی را 

ــاهلل  ــم ب نقــض می کنــد؛ حــال آن مصلحــت هرچــه می خواهــد باشــد: اینکــه مــا بفهمیــم قوانیــن عال

بــوده  اســماعیل؟ع؟  و اهل بیــت؟مهع؟ در صلــب جنــاب  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  نــور  اینکــه  جاری انــد؛ 

اســت؛ عظمــت داســتان سّیدالشــهداء؟ع؟ را بنمایانــد یــا هــر حکمــت دیگــر. مثــال دیگــر: خداونــد 

کــرم؟ص؟ بــه معــراج می رونــد و ایــن قانــون  خاصّیــت جاذبــه را در زمیــن قــرار داده اســت، اّمــا پیامبــر ا

ــد(.  ــازگار باش ــه ناس ــون جاذب ــا قان ــراج ب ــتان مع ــه داس ــرض اینک ــر ف ــود )ب ــض می ش نق

کـه اختـالف  کـه فالسـفه چنیـن اصلـی را _ دسـت کم در اجسـام_  نمی پذیرنـد و معتقدنـد  گفتنـی اسـت   �1
صورت هـای نوعیـه باعـث اختـالف خـواص اجسـام می شـوند: »ففـي األجسـام علـی اختالفهـا صـور نوعیـة 

ثـار المختلفـة باختـالف األنـواع«. )نهایـة الحکمـة: 108( جوهریـة هـي مبـاد لآل
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کـه خداونـد در ایـن عالـم قـرار داده اسـت، بـه »سـّنت« تعبیـر می کنیـم. این  مـا از قوانینـی 

کـم بـر تمامـی  سـّنت ها در عالـم بـاهلل جاری انـد و دسـت خـدا را نمی بندنـد، بلکـه ارادۀ او حا

ایـن سّنت هاسـت.

تعریف اختیار فلسفی و امتناع ترجیح بال مرّجح
تـرک«  بـه فعـل و  ی یـک موجـود نسـبت  بـه معنـای »تسـاو »اختیـار« در قامـوس فالسـفه 

ِی نسـبت، هیـچ گاه در عالـم خـارج محّقـق نمی گـردد  اسـت.1 البّتـه در نظـر آنهـا ایـن تسـاو

گفتـه شـد انسـان یـا هـر فاعـل دیگـری،  کـه  و صرفـًا یـک اعتبـار ذهنـی اسـت، زیـرا همان طـور 

هیچ گونـه قـدرت انتخـاب میـان فعـل و تـرک نـدارد و بالضـرورة فعـل از او صـادر می گـردد.2 

کننـد، او بـا اختیـار و ارادۀ  کسـی را میـان دو  مطلـب مخّیـر  گـر  کـه ا فالسـفه بـر ایـن باورنـد 

کنـد، بلکـه حتمـًا بایسـتی عاملـی خارجـی او را  خـودش نمی توانـد یکـی از آن دو را انتخـاب 

بـه یـک طـرف سـوق دهـد. ایـن قاعـده در فلسـفه »امتنـاع ترجیـح بـال مرّجـح« نـام دارد.

کتـاب  بـرای روشـن تر شـدن مطلـب، عباراتـی را از پاورقی هـای مرحـوم اسـتاد مطهـری در 

کتـاب نوشـته اند: اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم از نظـر می گذرانیـم. مرحـوم عالمـه در متـن 

گــر بــه خــود شــی ء نــگاه نمــوده و نظــر بــه وجــود و عدمــش نداشــته باشــیم، در میــان دو  »ا

کــه یکــی از دو طــرف وجــود و  طــرف متقابــل وجــود و عــدم واقــع خواهــد بــود و علــت اســت 

عــدم را رجحــان  و مزیــت می دهــد و از همیــن جهــت بــه علــت نــام »مرّجــح« نیــز می دهیــم. 

کــه:  گرفــت  از اینجــا بایــد نتیجــه 

 ... -1

کــه نســبت وى بــه دو چیــز مســاوى بــوده باشــد، هرگــز نمی شــود یکــی از آن دو  2- علتــی 

تــا را تخصیــص بــه وجــود دهــد و نیــز یکــی از آن دو تــا نمی شــود بــه وجــود اختصــاص یابــد؛ 

ک در اختیـاری بـودن فعـل  یـة الفعـل تسـاوي نسـبة اإلنسـان إلـی الفعـل و التـرک : مـال ک فـي اختیار 1� »... أّن المـال
]انسـان[، تسـاوی نسـبت او بـه فعـل و تـرک اسـت«. )نهایـة الحکمـة: 122( 

کان بالنظـر إلیـه و هـو تـاّم الفاعلیـة ضـروري الفعـل :  یسـد: »و إن  2� بـه همیـن جهـت مرحـوم عالمـه در ادامـه می نو
رت فعـل اسـت«. )همـان( کـه او[ دارای فاعلیـت تـام و ضـرو کـه بـا نـگاه او ]می یابیـم  هرچنـد 
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و از همیــن جــا دو قاعــده معــروف زنــده می شــوند _ یکــی اینکــه ترجیــح بــال مرّجــح محــال 

اســت، دیگــر اینکــه ترّجــح بــال مرّجــح محــال اســت. 

ــاده و  ــر س ــه نظ ــان  ب ــه انس ک ــی  ــه معنائ ــار ب ــه اختی ک ــد  ــت می آی ــه دس ــۀ دوم ب 3- از نتیج

کــه  گاهــی  کــه  ســطحی می پذیــرد، تحّقــق نــدارد. انســان بــه نظــر ســطحی تصــّور می کنــد 

کار مســاوى روبــرو اســت، مي توانــد خــود بــه خــود یکــی از آنهــا را انتخــاب نمــوده و  بــا چنــد 

کار رود و از  کنــد یــا مرّجحــی بــه  انجــام دهــد، بــدون اینکــه صــدور فعــل ضــرورت وجــود پیــدا 

کــه در آنهــا علــت موجبــه و مرّجحــۀ  بــراى اثبــات ایــن نظریــۀ دروغیــن یــک رشــته مــواردى 

گــر انســان بــه وجــدان خــود رجــوع  مجهــول یــا مغفــول عنــه اســت تراشــیده اند، ولــی ا

کنــد، خواهــد دیــد تــا یــک مرّجــح نظــرى را ضمیمــۀ فعــل قــرار نــداده و بــه وى صفــت لــزوم 
کنــد«.1 ندهــد، نمی توانــد وى را اراده 

گـر مـا باشـیم و  کـه ا ایشـان یافتـۀ وجدانـی انسـان را »نـگاه سـطحی« می نامنـد و معتقدنـد 

کنیـم. مرحـوم مطهـری ایـن عبـارات را  ی، نمی توانیـم میـان آن دو انتخـاب  گزینـۀ مسـاو دو 

چنیـن توضیـح می دهنـد:

کــه بــدون  کــه بــا دو چیــز نســبت متســاوى داشــته باشــد، عقــاًل محــال اســت  »هــر چیــزى 

آنکــه عامــل مرّجحــی بــراى یــک طــرف بالخصــوص پیــدا شــود، آن چیــز بــه آن طــرف 

کــه بــا دو طــرف نســبت متســاوى دارد، بــه یــک  متمایــل شــود. امتنــاع تمایــل یــک چیــز 

کــه »امتنــاع ترّجــح  طــرف بالخصــوص بــدون مرّجــح  همــان قاعــدۀ عقلــی معروفــی اســت 

کســی  بــال مرّجــح«  نــام دارد. امتنــاع ترّجــح بــال مرّجــح  از بدیهیــات اولیــۀ عقــل اســت و هــر 

کــرد. بــراى تصــّور ایــن قاعــدۀ  کنــد، خــواه ناخــواه تصدیــق خواهــد  کــه درســت آن را تصــور 

ــد:  ــوس ش ــوان مأن ــا می ت ــن مثال ه ــا ای ــی ب عقل

کنیــد جســمی روى خــط مســتقیم در جهــت معّینــی حرکــت می کنــد. در خــالل  فــرض 

کــه مانــع ادامــه حرکــت آن جســم در آن جهــت معیــن اســت  حرکــت بــه عاملــی برمی خــورد 

کــه امــر دائــر اســت بیــن اینکــه آن جســم بــه طــرف راســت یــا بــه طــرف چــپ  کنیــد  و فــرض 

کــه موجــب مزیــت  متمایــل شــود، ولــی هیــچ عاملــی در واقــع و نفــس االمــر وجــود نــدارد 

1� اصول فلسفه و روش رئالیسم 3: 198-194�
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کــه آن جســم خــود  طــرف راســت یــا طــرف چــپ بشــود. آیــا در ایــن صــورت ممکــن اســت 

ــد؟!  کن ــار  ــن را اختی ــرف معّی ــک ط ــد، ی کار باش ــی در  ــچ مرّجح ــه هی ــدون آنک ــود و ب ــه خ ب

البتــه نــه! 

گــر مــا  ا البتــه  کفــه اش در حــال تعــادل ایســتاده اند.  کــه دو  کنیــد ترازوئــی را  یــا فــرض 

ــر  کــه فشــار قــوۀ ثقــل ب کنیــم  کارى  ــر دیگــرى بچربــد، بایــد  کفــه ب بخواهیــم یکــی از آن دو 

آن طــرف زیادتــر شــود، مثــل آنکــه وزنــه اى روى آن طــرف بگذاریــم یــا آنکــه از طــرف دیگــر 

کــه موجــب ازدیــاد قــّوۀ فشــار ثقــل بــر  کــه هیــچ عملــی  کنیــد  کنیــم. حــاال فــرض  کــم  چیــزى 

کــه  یــک طــرف باشــد و مرّجــح  آن طــرف شــود انجــام نشــد و هیــچ عاملــی، چــه از عواملــی 

کنیــم پیــدا نشــد و شــرائط  کــه نمی توانیــم درک  کنیــم و چــه از عواملــی  مــا می توانیــم درک 

کــه خــود بــه خــود بــه یک طــرف متمایــل  کامــاًل مســاوى اســت. آیــا عقــال ممکــن اســت 

بشــود؟! ... 

کــه قابــل پذیــرش دو طــرف باشــد و نســبتش  بــه هــر حــال، ترّجــح بــال مرّجــح یعنــی قابلــی 

بــه هــر دو طــرف متســاوى باشــد، بــدون عامــل مرّجــح یــک طــرف را بپذیــرد و همچنیــن 

کــه دو فعــل مختلــف از وى صّحــت )امــکان( صــدور دارد،  ترجیــح بــال مرّجــح یعنــی فاعلــی 

کنــد یــک طرف  کــه یــک طــرف را متعّیــن  بــدون آنکــه تغییــرى در وضــع آن فاعــل پیــدا شــود 

کنــد، عقــاًل محــال و ممتنــع اســت.  را انتخــاب 

ــه اى  کاملــی در ایــن مســائل ندارنــد، یــک رشــته مثال هــاى عوامان کــه غــور  کســانی  آرى، 

کــه ترجیــح بــال مرجــح محــال نیســت. ِمثــل  کرده انــد  را مــورد نقــض قــرار داده و اّدعــاء 

کــه از هــر جهــت متســاوى باشــند، در جلــو تشــنه اى  کاســۀ آب  گــر دو  کــه ا گفته انــد  آنکــه 

کــه نســبت شــخص  کاســه را بــر خواهــد داشــت؛ در صورتــی  بگذاریــم، او قهــرًا یکــی از آن دو 

کاســه متســاوى اســت؛ و همچنیــن اســت حــال  کاســه و آن  بردارنــده بــا برداشــتن ایــن 

کــه از راهــی مــی رود و بــه ســر دو راهــی می رســد و هــر دو راه او را بــه یــک نحــو بــه  کســی 

کنــد و از  کــه متاعــی می خواهــد تهّیــه  کســی  مقصــد می رســانند؛ و همچنیــن اســت حــال 

ــد. ــاب می کن ــراد را انتخ ــی از آن اف ــرًا یک ــود دارد قه ــاوى وج ــراد متس ــاع اف ــوع آن مت ن

ــه یــک  ــه موجــب می شــود اراده ب ک در ایــن مثال هــا مــا علــت مرّجــح را، یعنــی آن چیــزى 
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وجــود  مرّجحــی  چنیــن  اینکــه  نــه  نمی شناســیم،  شــود،  متمایــل  بالخصــوص  طــرف 

ــه موجــب  ک ــد عللــی را  ــه انســان همــواره می توان ک ــد  کرده ان گمــان  ــدارد. ایــن اشــخاص  ن

تعّلــق اراده بــه یــک طــرف می شــود تمیــز بدهــد، و حــال آنکــه در علم النفــس ثابــت شــده 

کــه هــزاران عوامــل نفســی در مرتبــۀ شــعور مخفــی مــا در ترجیــح اراده دخالــت   ]اســت[ 

کلــی از آنهــا بی اطــالع اســت. پــس ایــن مثال هــا را نمی تــوان  کــه شــعور ظاهــر مــا بــه  می کنــد 
گرفــت «.1 )3( دلیــل بــر وقــوع ترّجــح بــال مرّجــح 

کــه »فعــل« بــا  کــه در ایــن عبــارات بایــد مــورد توّجــه قــرار داد، ایــن اســت  نکتــۀ مهّمــی 

گفتــه شــد، »لــرزش دســت پیرمــرد« فعــل او  کــه  »انفعــال« متفــاوت اســت؛ یعنــی همان طــور 

کــه دســت خــود را از ســر قــدرت و  کــه شــما فعلــی را انجــام داده ایــد  نیســت، بلکــه زمانــی 

کــه ایشــان مطــرح می کنــد و فاعــل مختــار را بــه جســم در  اختیــار بلرزانیــد. بنابرایــن، مثالــی 

ــه  ــان ب ــم ایش ــارات ه ــی عب ــت. در مابق ــارق اس ــاس مع الف ــد، قی ــبیه می کن ــت تش ــال حرک ح

کــه تــا یــک عامــل خارجــی نباشــد، مــا  وضــوح اختیــار انســان را منکــر می شــوند و معتقدنــد 

کنیــم. در مقابــل،  کاســۀ آب یکســان یــا یــک دوراهــی، یکــی را انتخــاب  نمی توانیــم میــان دو 

کــه بنــا بــر گواهــی وجــدان، قــرآن و ســخنان معصومــان؟مهع؟، مــا نــه تنهــا می توانیم  مــا معتقدیــم 

کنیــم؛ بلکــه حّتــی در صــورت تشــنگی  کــه بخواهیــم انتخــاب  کاســۀ آب هرکــدام را  میــان دو 

ک شــویم! یعنــی حّتــی َفــرط  کــدام را انتخــاب نکنیــم و از تشــنگی هــال شــدید می توانیــم هیــچ 

کنــد. عطــش هــم نمی توانــد مــا را ملــَزم بــه نوشــیدن آب 

ــه  ــه می دهنــد، چیــزی شــبیه ب کــه فالســفه از فاعــل مختــار ارائ خالصــه آنکــه: تصویــری 

کــه وقتــی روشــنش می کننــد، چرخ دنده هایــش می چرخــد،  یــک ماشــین مکانیکــی اســت 

کارهایــی انجــام می دهــد و... . ایــن تصویــر نشــانگر  اهرم هایــش حرکــت می کنــد، یــک ســری 

کــه آنهــا از کنــه اختیــار غفلــت کرده انــد یا گرفتار شــبهاتی شــده اند که باعث گشــته   آن اســت 

یشــۀ تمامــی ایــن ســخنان نیــز اصــل  اســت تــا از ایــن یافتــۀ بدیهــی وجدانــی دســت بکشــند. ر
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ــت و معلــول قائــل شــده اند:
ّ
کــه آنهــا میــان عل ضرورتــی اســت 

کج  کـــــــجخشت اّول چون نهد معمار  تا ثــــــرّیا مـــی رود دیـــــــــوار 

فعل اختیاری نزد فیلسوفان مسلمان
مرحـوم اسـتاد در دروس خـود می فرماینـد: »فیلسـوفان اسـالمی فعـل اختیـاری را فعلـی 

گـر فعلـی »عالمانـه« و از سـر »اراده« بود،  کـه »مسـبوق بـه علـم و اراده« باشـد. یعنـی ا می داننـد 

گرچـه ایـن بـا بیـان برخـی فیلسـوفان همخوانـی دارد، اّمـا بـه نظـر  ایـن فعـل اختیـاری اسـت«. ا
می رسـد آنهـا سـه شـرط را بـرای فعـل اختیـاری قائل انـد: علـم، اراده و قـدرت.1

تا اینجا سخنان آنها مشکل چندانی ندارد. اّما وقتی تفسیر آن را از زبان آنان می شنویم، 

که الزمۀ فعل اختیاری سه چیز است: نمی توانیم آن را بپذیریم. آنها ابتدا می گویند 

 علم؛

 اراده؛

 قدرت.

سپس می گویند »علم« عبارت است از:

 تصّور؛

 تصدیق.

که قبل از آن بایســـتی »شـــوق« در انسان پدید  »اراده« نیز عبارت اســـت از »شـــوق اکید« 

آمـــده باشـــد و گاهـــی از آن بـــه »اجمـــاع« تعبیر می کننـــد.2 بنابرایـــن، برای اینکـــه یک فعل، 

کـه در  کـه عالمـۀ طباطبایـی نیـز تذّکـر داده اسـت، ایـن دو تعریـف قابـل جمـع اسـت، بـه طـوری  1� همان طـور 
مبـادی افعـال اختیـاری مجـّردات عقلـی علـم و اراده اسـت، ولـی مبـادی افعـال اختیاری مجّردات نفسـی 
علـم، اراده و قـدرت اسـت: »فالفاعـل المجـرد لیـس فیـه مـن مبـادي الفعـل اإلرادي إال العلـم و اإلرادة، بخـالف 
الفاعـل العلمـي الـذي لـه نـوع تعلـق بالمـادة. فـإّن لـه العلـم و الشـوق و اإلرادة و القـوة المادیـة المباشـرة للفعـل «. 

)نهایـة الحکمـة: 188(
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ارادی باشد، دو چیز الزم است:

 شوق؛

کید.  شوق ا

 تفسیر آنها از »قدرت« نیز »بدنی« است. آنها قدرت را »قوۀ عضالنی« می دانند. بنابراین،

 فعل اختیاری پنج »مبدأ« پیدا می کند:

 تصّور؛

 تصدیق؛

 شوق؛

کید؛  شوق ا

 قوۀ ُمنَبّث در َعُضل1. 2

بـرای روشـن تر شـدن مطلـب مثالی می زنیم. فـرض بفرمایید من یک لیوان آب می نوشـم. 

بتوانـم آب  اینکـه  بـرای  »آب نوشـیدن«. مـن  از:  اینجـا فعـل اختیـاری مـن عبـارت اسـت  در 

بنوشـم سـه چیـز الزم اسـت:

که  کار می خواهـــم بکنـــم. اصطالحًا باید »حواســـم باشـــد«  کـــه چـــه   اواًل بایـــد بدانـــم 

می خواهـــم آب بخـــورم. 

کـه علـم نیـز عبـارت اسـت از تصـّور و تصدیـق، مـن بایسـتی ابتـدا صـورت آب  از آنجایـی 

که این آب نوشـیدن برای من مفید اسـت )مثاًل  کنم  کنم و سـپس تصدیق  نوشـیدن را تصّور 

باعـث رفع عطش می شـود(.

کنم.   ثانیًا باید آب نوشیدن را اراده 

کیـد چگونـه در مـن ایجـاد می شـود؟ وقتـی  کیـد. حـال ایـن شـوق ا اراده چیسـت؟ شـوق ا

1� قّوۀ پراکنده در عضالت بدن.
2� »فمبـادي الفعـل اإلرادي فینـا هـي العلـم و الشـوق و اإلرادة و القـوة العاملـة المحّرکـة. هـذا مـا نجـده مـن أنفسـنا فـي 

أفعالنـا اإلرادیـة«. )نهایـة الحکمـة: 122(
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مـن تصدیـق می کنـم کـه آب نوشـیدن بـرای مـن مفیـد اسـت، »شـوق« در مـن ایجاد می شـود. 

ایـن قطعـی اسـت و غیـر اختیـاری )یعنـی مـن در ایجـاد این شـوق نقشـی نـدارم(. 

بسـته بـه اینکـه فایـدۀ آن فعـل بـرای مـن چقـدر باشـد، میـزان شـوق ایجادشـده در نفـس 

یـده ام و عطـش  گاهـی مـن چندیـن سـاعت در زیـر آفتـاب دو مـن نیـز متفـاوت خواهـد بـود. 

یاد اسـت. وقتی به  گرفته اسـت. در اینجا شـوق من برای آب نوشـیدن بسـیار ز مفَرطی مرا فرا

خانـه می رسـم، بـه سـمت یخچـال خانـه ام مـی دوم و سـریع آب می نوشـم. گاهـی هـم این طور 

کم  گر میزان شـوق در من  که مرا به حرکت وانمی دارد. ا کم اسـت  نیسـت و این شـوق آن قدر 

یاد بـود و به  گـر میزان شـوق ز ـی و معلولـی در همین جـا متوّقـف می شـود، اّمـا ا
ّ
بـود، سلسـلۀ ِعل

کیـد« و »شـدید« در مـن پدیـدار شـد، ایـن رونـد ادامـه پیـدا می کنـد. مجّددًا  اصطـالح شـوق »ا

کیـد در فلسـفه »اراده« نـام دارد و مـا هیـچ نقشـی در ایجـاد  کـه ایـن شـوق ا کیـد می کنیـم  تأ

یـم. یـاد_  ندار کـم و چـه ز شـوق _ چـه 

 ثالثًا باید قدرت آب نوشیدن را داشته باشم.

کیـد در مـن ایجـاد شـد، ضرورتـًا عضـالت مـن تحریـک می شـود، قوایـی در آن  گـر شـوق ا ا
کار را انجـام می دهـم.1 ایجـاد می گـردد و مـن 

نقد و بررسی
 از دیدگاه ما، این تبیین از فعل اختیاری خالی از اشکال نیست. برخی از این اشکاالت

، ثـّم نصـّدق 
ً
کلتنا فیمـا قصدنـا فعلـه، أّنـا نتّصـوره أّوال یسـد: »قـد تقـّرر فـي موضعـه، أّن شـا 1� حاجـی سـبزواری می نو

 ّمـا مـن الخیـرات، بالقیـاس إلـی 
ً
 و منفعـًة و محمـدًة و منقبـًة؛ و بالجملـة خیـرا

ً
 ... أّن فیـه صالحـا

ً
بفائدتـه تصدیقـا

« حرکـت 
ً
ّکـد الّشـوق و صـار »إجماعـا جوهـر ذاتنـا أو فینبعـث مـن ذلـك شـوق إلیـه. فـإذا اهتـّزت القـوة الشـوقّیة و تأ

ّکـد المنبعث  َدوّیـة، فذلـك »الشـوق« المتأ
َ
القـّوة المنبّثـة فـي العضـالت، و هنالـك یتحـّرك األعصـاب و األعضـاء األ

مـن القـّوة الشـوقّیة الحیوانّیـة أو الّنطقّیـة العلمّیـة، هـو »اإلرادة« فینـا و تلـک القـّوة المنبّثـة هـی »القـدرة« ... و ذلـک 
کـذا  التصدیـق بالفائـدة هـي »الداعـي« و ذلـک التصـّور هـو »العلـم«. فالعلـم فینـا شـيء و الّداعـي شـيء آخـر، و 
َعلنـا. فنحـن نحتـاج إلـی هـذه المبـاديء لکوننـا فاعلین 

َ
َردنـا و قَدرنـا و ف

َ
َعِلمنـا و أ

َ
اإلرادة شـيء و القـدرة شـيء آخـر. ف

 بالّشـوق. و شـوقنا بفعلنـا بسـبب معرفتنـا بوجـه الخیـر العائـد إلینـا«. )شـرح األسـماء 
ّ
الت، و هـي ال تتحـّرك اال بـاآل
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 عبارت اند از:

1( علم عبارت از تصّور و تصدیق نیست؛

کرد؛ کید تفسیر  2( »اراده« را نمی توان به شوق ا

3( »قدرت« منحصر در قوای بدنی نیست؛

ِی موجود میان مبادی فعل و خود فعل غیر قابل قبول است.
ّ
4( رابطۀ ِعل

ــه آینــده موکــول می کنیــم و  ــم و تفصیــل آنهــا را ب ی ــه ســه اشــکال اّول نمی پرداز در اینجــا ب
فقــط آخریــن اشــکال را بســط می دهیــم. بــه نظــر بنــده، اشــکال چهــارم از همــه مهم تــر اســت. 
کــرده باشــند. در انتهــا، آیــا اثــری  کــه حکمــا، علــم و اراده و قــدرت را درســت تفســیر  بالفــرض 
کیــد ضرورتــًا و بــه طــور غیــر اختیــاری در مــن  از اختیــار باقــی می مانــد؟ خیــر. شــوق یــا شــوق ا
کــه ایجــاد شــد، عضــالت مــن بــه شــکل غیــر اختیــاری تحریــک  ایجــاد می شــود. وقتــی هــم 
کــه تحریــک شــد، فعــل »علــی البــّت و اللــزوم« از مــن صــادر می شــود. بــا  می شــود. وقتــی هــم 

ّیــت باقــی نمی مانــد. مالصــدرا می نویســد: ایــن اوصــاف، اثــری از اختیــار و حّر

ــي تصــُدُر ِمــن احليــواِن 
ّ
ّيــِة ال ّيــِة ينتــي إل المــوِر الضطرار »و مبــادُئ الفعــاِل الختيار

 ِمــن غيــِر اختيــاٍر، فيتَبُعــُه الّشــوُق، فُيطيُعــُه 
ُ

باإلجيــاِب. فــإّن اعتقــاَد اللــّذِة أو الّنفــِع َيُصــل
ورِة«.1 ــٌة بالضــر . فهــذه أمــوٌر مترّتب

ً
ــُة اضطــرارا ک ــّوُة املحّرِ الق

ــه  ک ــود  ــم می ش ــاری( خت ــر اختی ــراری )غی ــی اضط ــه چیزهای ــاری ب ــال اختی ــادی افع »و مب

بــه صــورت اجبــاری از حیــوان صــادر می شــود. تصدیــق لّذت بخــش بــودن یــا ســودمندی 

بــه وجــود  بــه دنبالــش شــوق  بــه صــورت غیــر اختیــاری پدیــد می آیــد، ســپس  ]فعــل[ 

می آیــد و بــه شــکل اضطــراری قــوۀ محّرکــه موجــود می گــردد. پــس تمامــی اینهــا بالضــرورة 

ــد«. ــد می آین ــری پدی ــس از دیگ ــی پ یک

کــه مــن بــه دو طــرف »فعــل« و »تــرک« ســیطره داشــته باشــم، آب  ّیــت« زمانــی اســت  »حّر

کنــم. بــه عنــوان مثــال،  نوشــیدن یــا ننوشــیدن در یــد قــدرت مــن باشــد و مــن بتوانــم انتخــاب 

کــه بنــده روزه ام و آب می نوشــم، مــرا عقــاب می کننــد، زیــرا می توانســتم ننوشــم، ولــی  زمانــی 
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کــه ارادۀ مــن  گــر بنــا باشــد  نوشــیدم؛ مــن می توانســتم نمــاز بخوانــم، ولــی نخوانــدم یــا... . ا

ضــروری باشــد و فعــل ضرورتــًا از مــن صــادر شــود، دیگــر اختیــار معنــا نــدارد. بــه همیــن جهــت 

یشــۀ خطــای فلســفه در جبــر و اختیــار اســت«. قبــاًل هــم اشــاره  ّیــت ر
ّ
کــه می گوییــم: »عل اســت 

کــه مرحــوم اســتاد مکــّرر می فرمودنــد: شــد 

کنه اختیار نمی سازد«. »عّلّیت فلسفی با 

یم، مشـکلی را حل نمی کنـد. مهم، حقیقت آن  اینکـه مـا اسـم فعلـی را »اختیاری« بگذار

کـه اختیـاری اسـت یـا اضطـراری. آن چـه  فالسـفه آن را »اختیـاری« نامیده انـد،  فعـل اسـت 

باطنـش اضطـراری اسـت و ایـن مهم تریـن نکتـه در نقـد ایـن دیـدگاه اسـت.

در تعریـف »اراده« و »قـدرت« نیـز سـخن آنـان بـا وجـدان ما نمی سـازد. مـا نمی توانیم اراده 

کـه گفتیـم حیثّیـت انفعالی مـا غیـر از حیثّیت فعلی  را معـادل شـوق بدانیـم، زیـرا همان طـور 

ماسـت. »شـوق« یکـی از مصادیـق انفعـال ماسـت. خـود فالسـفه نیـز معترف انـد که شـوق در 

کـه اراده »فعـل« ماسـت. بـه عبـارت دیگر، ما  انسـان ایجـاد می شـود و پدیـد می آیـد، در حالـی 

اراده را ایجـاد می کنیـم، نـه اینکـه در مـا ایجاد شـود. 

کـه  در تعریـف قـدرت نیـز سـخن فالسـفه غیـر قابـل قبـول اسـت. در ادامـه خواهیـم دیـد 

افعـال انسـان منحصـر در افعـال بدنـی )اخـّس نفـس( نیسـت. بسـیاری از افعـال مـا روحـی 

کـه شـما »قـدرت« را در  کـه از فالسـفه بایـد پرسـید، ایـن اسـت  )اشـرف نفـس( اسـت. سـؤالی 

افعـال اشـرف نفـس چگونـه تبییـن می کنیـد؟ در آنجـا دیگـر بحـث عضـالت بدنـی و قـوای 

کـه انسـان، هـم در افعـال اخـّس نفس  منبـّث در عضـل مطـرح نیسـت. قـدرت کمالـی اسـت 

آن را واجـد اسـت و هـم در افعـال اشـرف نفـس. بنابرایـن، قـدرت منحصـر در ایـن زور بـازو و 

ماهیچه هـای بـدن نیسـت.

افعـال  مبـادی  برخـی  کـرد:  مطـرح  را  دیگـری  اشـکال  می تـوان  اشـکال،  ایـن  بـر  مبتنـی 

اختیاری مانند تصدیق و حّتی برخی تصّورات اختیاری  و از سنخ »افعال اشرف نفس«اند 

گفتارهـای آینـده بـدان خواهیـم پرداخـت.  کـه در 
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تکمله: حقیقت »اراده« در فلسفۀ صدرایی1
کـــه مرحوم عصـــار؟حر؟ نیـــز در متـــن دروس حاضـــر تذّکـــر داده اند، منبـــع اصلی  همان طـــور 

که  ح منظومۀ حاجی ســـبزواری اســـت، چرا مرحوم اســـتاد؟حر؟ برای تقریر مباحث فلســـفی شـــر

کتـــاب بـــوده اســـت. بعدها  محـــور تدریـــس و تـــدّرس فلســـفۀ اســـالمی در آن روزگاران همیـــن 

کـــه جایگزین  کتابـــی نگاشـــت  کـــه عالمـــۀ طباطبایـــی بـــه توصیـــۀ برخـــی از مدّرســـان،   بـــود 

نهایةالحکمـــة ســـپس  و  بدایةالحکمـــة  کتاب هـــای  کـــه  شــــــد  ایـــن  شـــود.  ح منظومـــه   شـــر

 پدید آمدند. 

کـه عبارت اسـت از:  کـرده  از طرفـی، حکیـم سـبزواری تنهـا یـک قـول را در بحـث اراده بیـان 

کـه بحـث بدین جـا ختم نشـود. بـه همیـن جهـت، الزم دیدیم  کیـد. امـا بـه نظـر می رسـد  شـوق ا

تـا مباحثـی را از آثـار صدرالمتألهیـن، عالمـۀ طباطبایی و اسـتاد مصباح یزدی نقـل کنیم تا ابعاِد 
دیگـِر قضیـه از نظـر خواننـدگان محترم پنهـان نماند.2

مالصدرا و تعریف ناپذیری »اراده«
کرده  کـــه مرحوم عالمـــه طباطبایی آن را در نهایـــة نقل  مالصـــدرا در األســـفار تعبیری دارد 

است:

 عند العقل غير ملتبس بغيرها 
ً
»قال يف الســفار: »يشــبه أن يكون معناها )= اإلرادة( واضحا

کمــا أّن مقابلهــا   أّنــه يعســر التعبيــر عهنــا مبــا يفيــد تصورهــا باحلقيقــة؛ و هــي تغايــر الشــهوة 
ّ

إل

يــٍه ينفعــه،  کر کشــرب دواء  نســان مــا ل يشــتيه  يــد اإل  و هــي الكراهــة يغايــر النفــرة؛ إذ قــد ير
کل طعام لذيذ يضّره«. انتى.  ج4، ص113«.3 کأ يده  و قد يشتي ما ل ير

1� این تکمله به قلم محّقق نگاشته شده است.
یم، این است: حسین زاده، محمد، ارادۀ آزاد: رهیافتی صدرایی،   2�  پژوهش مستّقلی که در این زمینه سرغ دار

تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1400�
3� نهایة الحکمة: 121؛ األسفار 4: 113�
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یــد: بــه نظــر می رســد کــه معنــای آن )= اراده( نــزد عقــل واضــح اســت  »در اســفار می گو

ــارات مشــکل  ــب عب ــردن آن در قال ــان ک ــه بی ــز دیگــری اشــتباه منی شــود. البت ــا چی و ب

اســت، بــه طــوری کــه بتــوان بــا آن الفاظ اراده را به شــکل درســی تصّور منــود. اراده غیر 

از شــهوت اســت، مهان طــور کــه معنــای مقابــل آن، یعــی کراهــت، بــا نفــرت ]کــه مقابل 

شهوت است،[ تفاوت دارد؛ چرا که گاهی انسان اراده می کند چیزی را که میل بدان 

 نــدارد، ماننــد دوای بدمــزۀ مفیــد؛ و گاهــی بــه چیــزی میــل دارد کــه آن را اراده منی کنــد، 

مانند غذای خومشزه ای که برای او مضر است«.

کـه مالصـدرا اّواًل »اراده« را تعریف ناپذیـر و ثانیـًا چیـزی غیـر از  پـس تـا بدین جـا روشـن شـد 

شـهوت می دانـد. در ادامـه، بـه بخـش دوم سـخنان وی خواهیـم پرداخـت.

نسبت مفهومی »اراده« با »شوق و شهوت«
مرحوم طباطبایی پس از نقل عبارات صدرا چنین نتیجه می گیرد:

فها به بعضهم. «1 د الذي عّرَ
َ

»و مبثل البيان يظهر أّن اإلرادة غير الشوق املؤّک

کــه »اراده« عبــارت از »شــوق شــدید« نیســت؛  »و بــه وســیلۀ ایــن توضیــح روشــن می گــردد 

کرده انــد«. کــه برخــی از آنهــا )= حکمــا( اراده را چنیــن معّرفــی  همان طــور 

که اراده را شـوق مؤّکد معّرفی می کند، مخالفت   بنابراین، ایشـان تصریحًا با قول سـبزواری 

می نماید. 

خود مالصدرا نیز سخن خود را چنین ادامه داده است:
ورة«.2 َق اإلمجاُع بالضر

َ
»... بل الظاهر أّنه إذا غلب الشوُق حتّق

ــًا اجمــاع )=  کــه وقتــی شــوق غلبــه پیــدا می کنــد، ضرورت »... بلکــه ظاهــرًا این طــور اســت 

اراده( محّقــق می گــردد«.

ــدرا  ــفۀ پیـــش از مالصـ ــیاری از فالسـ ــبزواری و بسـ ــه ســـخن حاجـــی سـ ــدرا بـ ــۀ صـ ایـــن جملـ

1� األسفار 4: 114�
2� همان.
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کـــه شـــوق  کـــه اجمـــاع، ضرورتـــًا زمانـــی پدیـــد می آیـــد  کـــه او معتقـــد اســـت  نزدیـــک اســـت، چـــرا 

کنـــد و غالـــب شـــود. بـــه عبـــارت دیگـــر، »اجمـــاع« همـــان »شـــوق شـــدید« اســـت. وی  غلبـــه پیـــدا 

کـــرده و اراده را مســـاوی اجمـــاع دانســـته  در مواضـــع دیگـــری نیـــز بـــه تســـاوی ایـــن دو تصریـــح 
اســـت.1

کـه باألخـره آیـا اراده از جنـس شـوق اسـت یـا خیـر؟ بـه نظـر  بنابرایـن، بایسـتی بحـث شـود 

می رسـد جمـع میـان ایـن عبـارات نیـاز بـه تأّمـل بیشـتری داشـته باشـد.

نسبت مفهومی »اراده« و »حب«
کـه معنـای نزدیکـی بـا »شـوق« دارد، »حب«  کـه از »اراده« بیـان شـده اسـت  تفسـیر دیگـری 

و »محّبـت« اسـت. اسـتاد مصبـاح می نویسـد:

کــه تقریبــًا مــرادف بــا »دوســت داشــتن« و »پســندیدن«  »واژۀ »اراده« معنــای عاّمــی دارد 

ــی رود؛  کار م ــه  ــال ب ــدای متع ــورد خ ــا در م ــن معن ــه همی ــات،[ ب ــر مخلوق ــالوه ب ــت و ]ع اس

کراهــت( شــناخته  کیفیــت نفســانی )در برابــر  چنانکــه در مــورد انســان بــه عنــوان یــک 

کاری اســت ... و بســیاری  گرفتــن« بــر انجــام  می شــود. ... معنــای دوم اراده »تصمیــم 

کیفیــات نفســانی و مقابــل »کراهــت« برشــمرده اند، ولــی بــه نظــر  از فالســفه آن را از قبیــل 
ــدارد«.2 ــه ایــن معنــی فعــل نفــس اســت و ضــّدی ن ــه راده ب ک می رســد 

در جای دیگر می گوید:

بــه دو معنــا اســتعمال می شــود: یکــی »خواســتن« و »دوســت   »واژۀ »اراده« دســت کم 

بــه معنــای خواســتن  کار«. ...اراده  بــرای انجــام  گرفتــن  داشــتن« و دیگــری »تصمیــم 

کیفیــات نفســانی اســت، ولــی  و دوســت داشــتن در نفــوس حیوانــی و انســانی از قبیــل 

معنــای تجریدشــدۀ آن ... قابــل نســبت دادن بــه مجــّردات تــام و بــه خــدای متعــال نیــز 

می باشــد. ... و امــا معنــای دیگــر اراده بــه معنــای تصمیم گرفتــن در نفــوس متعّلــق بــه 

کیفیتــی انفعالــی یــا یکــی از افعــال نفــس اســت و بــه هــر حــال، امــری حــادث در نفــس  مــاده 

1� همان 6: 356�
2� آموزش فلسفه 2: 95�
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و مســبوق بــه تصــّور و تصدیــق و شــوق 1می باشــد؛ و چنیــن امــری را نمی تــوان بــه مجــّردات 
ــه خــدای متعــال نســبت داد«.2 ــام و مخصوصــًا ب ت

کـه در دفتـر آینـدۀ ایـن مجموعـه و بحث »فاعلیت خدای متعـال« خواهیم دید،  همان طـور 

یکـی از تفاسـیر متـداول از ارادۀ خداونـد عبـارت اسـت از: »حـّب ذاتـی« و »ابتهـاج ذاتـی«. امـا 

کـه در عبـارات  اسـتاد مصبـاح خواندیـم، معنـای »حـب« دربـارۀ مخلوقـات نیـز بـه  همان طـور 

کار مـی رود. بـه همیـن جهـت، ایـن تفسـیر نیـز بایـد در تحلیـل معنـای »اراده« از دیـدگاه فالسـفۀ 

مسـلمان مـّد نظـر باشـد.

جمع بندی: میل طبعی و میل عقلی
کـرد: »میـل«.  بـه نظـر می رسـد بتـوان دو واژۀ »شـوق« و »حـب« را در یـک واژۀ عام تـر جمـع 

کرده است. او فرق میان »اراده« و »شهوت«   خود مالصدرا نیز در جایی از »اراده« تعبیر به میل 

کرده است: را چنین بیان 
3.»  طبيعّيٌ

ٌ
ّيٌ و الشوق ميل  اختيار

ٌ
ق بيهنما بأّن اإلرادة ميل »و الفر

کــه یکــی میــل ارادی و دیگــری میــل  »فــرق میــان آن دو )اراده و شــهوت( ایــن اســت 

اســت«.  طبیعــی 

کـه اراده اش در مکاتـب فلسـفۀ اسـالمی عیـن  بـا ایـن اوصـاف، صرف نظـر از خـدای متعـال 

کـه گاهی بـا عباراتی از قبیل  ذات اوسـت، ارادۀ انسـان و حیـوان را بایسـتی نوعـی میـل دانسـت 

گاهـی بـا »حـّب« از آن تعبیـر می شـود. »شـوق« و 

کـه منشـأ ایـن »کشـش« همیشـه »طبـع« و  کـرد، ایـن اسـت  کـه بایـد بـدان توّجـه  نکتـه ای 

هـم  بـاز  بدانیـم،  کیـد  ا شـوق  معـادل  را  اراده  گـر  ا نـدارد.  منافاتـی  اراده  شـوقی بودن  بـا  شـوق  بـه  مسـبوقیت   �1
کیـد  می توانیـم آن را مسـبوق بـه شـوق بدانیـم، بـدان معنـا کـه پـس از پدیدآمـدن شـوق در انسـان، آن شـوق، ا

و شـدید می شـود و اراده پدیـد می آیـد. بنگریـد بـه: األسـفار 6: 356�
2� آموزش فلسفه 2: 422-430�

3� األسفار 4: 113�
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کالم مالصـدرا بازمی گردیـم: »سرشـت« انسـان نیسـت. بـه دو مثـال مذکـور در 

1( نوشیدن دوای تلخ مفید؛

2(  اجتناب از خوردن غذای لذیذ مضر.

که یکی به »طبع«   در این دو مثال، برای هریک از »دوا« و »غذا« دو صفت ذکر شده است 

و دیگری به »عقل« بازمی گردد:

)1*( تلخی )مخالفت با طبع(؛

)1**( مفید بودن )موافقت با عقل(؛

)2*( لذیذ بودن )موافقت با طبع(؛

)2**( مضر بودن )مخالفت با عقل(.

کــه آن  بنابرایــن، آنچــه انســان را وادار بــه خــوردن دوای تلــخ می کنــد و مانــع از آن می شــود 

کــه نوعــی »میــل عقلــی« در انســان  ــودن اســت  ــذ را بخــورد، صفــت »مفیــد/ مضــر« ب غــذای لذی

ک عقلی« اســت. در نتیجــه، در نظام فکری  ایجــاد می کنــد، یعنــی میلــی که منشــأ آن »عقــل/ ادرا

کــه مضــر نباشــد، معنــا نــدارد. در مقابــل، نوشــیدن یــک  فلســفی، اجتنــاب از خــوردن غــذای لذیــذ 

کــه ســودی بــرای انســان نداشــته باشــد، بی معناســت. همیشــه پــای یــک  کــی بدمــزه  مایــع خورا

نــوع »میــل« در میــان اســت! خــواه طبعــی باشــد یــا عقلــی.

استاد فیاضی در تعلیقات نهایة الحکمة در این باره می نویسد:

ــن؟ق؟
ّ

کمــا صــّرح بذلــك صــدر املتأل  »املــراد مــن اإلرادة هنــا هــو العــزم و اإلمجــاع و القصــد، 

 يف السفار ج4، ص114-113. ... 

 الكالم هنا:
ّ

ى ليس ش ء مهنا مل و لإلرادة إطالقات أخر

 مــن املعــى 
ً
مهنــا: اإلرادة مبعــى احلــّب و الرغبــة. و يقابلهــا الكراهــة. و هــذا املعــى أعــّم مــوردا

الّول. ...

نســان،  و مهنــا: اإلرادة مبعــى امليــل و الرغبــة إل مــا يوافــق العقــل. و هــي مــن خــواّص اإل
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کمــا أّن الشــهوة و الغضــب  کالعقــل، فهــي داعيــة إنســانّية، تدعــو إل مــا ينفــع يف املــآل، 

کمــا  دواٍع حيوانّيــة، تدعــوان إل مــا ينفــع يف احلــال. و هــذا املعــى أخــّص مــن املعــى الثــاين 

 مــن الّول.
ً
ــا أخــّص مــوردا أّن

نتخــاب العمــّي، أعــي إعمــال النفــس قدرهتــا يف الفعــل  و مهنــا: اإلرادة مبعــى الختيــار و ال

أو التــرك. و هــذه هــي الــي تكــون مــن صفــات الفعــل«.

کیــف نفســانی( مــراد از »اراده« عــزم، اجمــاع و قصــد اســت، همان طــور  »در اینجــا )بحــث 

کــرده اســت. کــه صدرالمتألهیــن در اســفار، ج4، صــص113-114 بــدان تصریــح 

که در اینجا مّد نظر نیست. و برای اراده معانی دیگری است 

کــه بــا »کراهــت« تقابــل دارد. ایــن معنــا  یکــی از آنهــا اراده بــه معنــای محبــت و رغبــت اســت 

از معنــای نخســت، اعــم اســت. ...

یکــی دیگــر از معانــی اراده، میــل و  رغبــت »عقلــی« اســت و ایــن ماننــد خــود موهبــت عقــل، 

کــه او را بــه منفعــت حقیقــی  مختــّص انســان اســت. ایــن میــل عقلــی، انگیــزۀ انســانی اســت 

کــه انســان  کــه شــهوت و غضــب انگیزه هایــی حیوانــی اســت  دعــوت می کنــد، همان طــور 

را بــه منفعت هــای محــال فرامی خوانــد. ایــن معنــا خاص تــر از معنــای اول و دوم اســت.

 یکی دیگر از معانی اراده، اختیار و انتخاب عملی است، یعنی اینکه انسان قدرت خودش 

کند و این یکی از صفات فعل است1«. در فعل و ترک را ِاعمال 

کــه »اراده« در نظــام فکــری فلســفی، حقیقتــی اســت از ســنخ  بــه هــر روی، بــه نظــر می رســد 

گر در برخی عبارات هم اراده را مغایر با  کشش و معانی ای از این قبیل. ا  محّبت، شوق، میل، 

 »شــهوت« دانســته اند، مرادشــان از »شــهوت«، میــل طبعــی یــا حیوانــی بــوده اســت، یعنــی میلــی 

که سرمنشأ آن طبع، سرشت و _ به تعبیر فلسفی_  نفس حیوانی آدمی است.

1� یعنی انسان پیوسته اراده نمی کند، بلکه تنها در زمان انجام فعل، مرید می گردد.
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هارم:  ار حپ �ت  گ�ف

هۀ اسلامی ل��ف دا و اںف�ا�ف در �ف �ت حف اعل�یّ او�ت �ف �ف �ت

درآمد
آثـار امثـال ]ابن سـینا و[ مالصـدرا بحـث شـده اسـت و مرحـوم  کـه در  از مطالبـی  یکـی 

در  ابتـدا  ایشـان  اسـت.  انسـان«  و  خـدا  فاعلیـت  »تفـاوت  کرده انـد،  اشـاره  بـدان  نیـز  اسـتاد 

رسـالۀ المشـهدین ایـن بحـث را مطـرح کرده انـد و سـپس در دروس خـود عینـًا همـان مطالـب 

کـه بیـان شـفاهی ایشـان را تقریبـًا می تـوان ترجمـۀ  کردنـد، بـه طـوری  را بـه طـور شـفاهی بیـان 

عبـارات المشـهدین دانسـت. در ادامـه، عبـارات ایشـان را از نظـر می گذرانیـم:

يــن مبعــى »إن شــائا فعــال و  يــن خمتاَر کونمــا قادَر ]1:[ »فالواجــب و املمكــن مشــترکان یف 

کانــت املشــية یف الواجــب واجبــة و عدمهــا ممتنعــة و یف املمكــن  إن ل يشــائا ل يفعــال« و إن 

بالقيــاس إل ذاتــه ممكنــة؛ ولكــن ل خیــی أّن الواجــب و املمكــن يفترقــان یف فاعليتمــا مــن 

جهــات عديــدة:

 بالقصــد خبالفــه تعــال؛ فإّنــه تعــال فاعــل بالرضــا 
ً
کــون املمكــن فاعــال ل:  و

ُ
الهــة ال

 
ً
ــد املحّققــن مــن احلمکــاء تبعــا ــائّين و بالتجــی عن ــد املّش ــة عن ــد اإلشــراقّين و بالعناي عن

للصوفيــة و العرفــاء. ...

کــون اإلرادة فينــا عبــارة عــن الشــوق املؤّکــد الــذی يصــل عقيــب التصــّور و  و الهــة الثانيــة: 

؛ و هذا الشــوق املســّمى بـــ:»اإلرادة« 
ً
 أو ومهيا

ً
 أو ظّنيــا

ً
 يقينيــا

ً
 قطعيــا

ً
التصديــق بالفائــدة علمــا

ــة یف العضــالت ... فظهــر أّن اإلرادة فينــا  و »العــزم« يوجــب أن حتــّرک القــّوة الفاعلــة املنبّث
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غيــر العلــم التصــّورّی و غيــر الداعــى؛ و هــذا خبــالف الواجــب املتعــال. فــإّن اإلرادة فيــه تعــال 

 بــل فــوق التمــام_  تكــون عــن الداعــى 
ً
_ ملــكان برائتــه مــن النقــص و الكثــرة و لكونــه تاّمــا

و عــن علمــه الــذی هــو عــن ذاتــه. فإرادتــه و داعيــه و علمــه بذاتــه واحــدة. ... و انكشــف 

ــه. و  ــوی ذات ــح س ــار إل مرّج ــكان و افتق ــن دون إم ــة م ــوب و الفعلي ــون بالوج ــه تك أّن قدرت

هــذا خبالفنــا، إذ القــدرة فينــا باإلمــكان و حتتــاج یف الفعليــة و الوجــوب إل وجــود مرّجحــات 

کــى تصيــر قدرتنــا هبــا فعليــة.  و دواٍع خارجــة عــن ذواتنــا، مرجحــة لفعالنــا 

و بالملــة: إّن الفاعــل املختــار مّنــا فاعــل بالتســخير، إذ الدواعــى احلادثــة فينــا زائــدة عــی 

تفــاق غلــط، و التسلســل الــالزم  ــا. فــإّن البخــت و ال ذواتنــا و يتــاج إل مرّجــح خــارج عّن

کــون الختيــار باختيــار آخــر و الدواعــى و اإلرادة بــداٍع و إرادة أخــری باطــل، و حــدوث  مــن 

احلــادث بــال ســبب و علــة تاّمــة ممتنــع؛ إذ الــیء مــا ل جيــب ل يوجــد وجــوده و ل ينســّد 

 يلــزم الترّجــح بــال مرّجــح، و هــو 
ّ

تــه التاّمــة ل يوجــد و إل
ّ
مجيــع أبــواب عدمــه بوجــود عل

ــا. و حيــث  ــة يكــون حــدوث الداعــى لجــل أمــر خــارج عــن قدرتن ــع. فــال مال مــال و ممتن

هــا تنتــى إل علــة العلــل الواجــب بالــذات و هــو اهَّلل تعــال، تكــون 
ّ
کل إن الســباب و العلــل 

ــخير. ...  ــون بالتس ــره و فاعل ون بأم ر
َ

ــّخ ــن مس ــال. فنح ــخيره تع ــت تس ــا حت ــا مببادهی افعالن

 بالنســبة إل أشــياء 
ّ

ــه تعــال و دوام صنعــه و إجيــاده إل الهــة الثالثــة: وجــوب أزليــة أفعال

کاملكّونــات املاّديــة، حيــث إّنــا تفتقــر یف الوجــود إل مــاّدة ســابقة  يكــون النقــص مــن قبلهــا 

و اســتعداد متقــّدم. و أّمــا یف مــا ســواها فــال يتــاج إل یشء ســوی اإلرادة و العلــم الفعــّی؛ و 

ــه أّن واجــب الوجــود بالــذات واجــب الوجــود مــن مجيــع الهــات، فعلمــه و 
ّ
قــد ثبــت یف مل

کســائر  هــا واجــب بالــذات. فالقــدرة فيــه تعــال واجبــة و تكــون فيــه تعــال 
ّ
کل إرادتــه و قدرتــه 

الصفــات بالوجــوب و الفعليــة مــن دون إمــكان و ل افتقــار إل مرّجــح ســوی ذاتــه املقّدســة. 

 أزًل بال مهلة 
ً
ومــا کمالــا و متامهــا يصــدر عنه الفعــل لز کاملــة واجبــة و لجــل  فهــى فيــه تاّمــة 

و تــراٍخ؛ إذ مــن الواضــح املحّقــق عنــد أهــل التحقيــق أّن الــدوام و الزليــة ل يناقضــان القــدرة، 

بــل يؤّکدانــا. ... و هــذا خبالفنــا حيــث إّننــا یف إجيــاد أفعالنــا حنتــاج إل أمــور خارجــة عــن 

ذواتنــا، حادثــة فينــا بعــد مــا ل تكــن. مفــا ل حتــدث تلــک المــور، يكــون صــدور العفــل عّنــا 
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يــن إل إجيــاد الفعــل.  . ... فبوجــود املبــادی فينــا نصيــر موَجبــن _ بالفتــح_  و مضطّر
ً
ممتنعــا

کيــد و بالقــدرة   بالعلــم و اإلرادة الــی هــى الشــوق ال
ً
نعــم، حيــث إّن الفعــل يكــون مســبوقا

ون و  يــن. فباخلقيقــة حنــن مســّخر الــی هــى القــوة لفاعلــه املنبّثــة یف العضــالت، نكــون خمتار

ون بالنظــر إل املبــادی و الدواعــى احلادثــة ينــا بعللهــا املنتيــة  موَجبــون _ بالفتــح_  و مضطــّر

کونــا مســبوقة بالعلــم و اإلرادة  يــن بالنظــر إل أفعالنــا لجــل  کّنــا خمتار إل اهَّلل تعــال، و إن 

يــن، و ملــكان حــدوث املبــادی فينــا  ون یف صــورة املختار و القــدرة. فنحــن باحلقيقــة مضطــّر

. و هــذه عالمــة ضعــف قدرتنــا و نقــص اختيارنــا بالقيــاس إل 
ً
جيــب حــدوث الفعــال أيضــا

قدرتــه تعــال.

يــن یف أفعالنــا، أی يصــدق  يــن خمتار کوننــا قادر ــص أّننــا مــع اهَّلل تعــال مشــترکون یف 
ّ
فتخل

کونــه   واحــد مّنــا و مــن اهَّلل: »إن شــئنا َفَعلنــا و إن ل نشــأ ل نفعــل«، ولكّنــا یف 
ّ

کل یف حــّق 

کوننــا فاعلــن بالقصــد و الداعــى الزائــد؛ و یف   عــی مذهــب التحقيــق و 
ّ

 بالتجــی
ً
فاعــال

 بإجيــاب أحــد ســواه_  
ً
کــون إرادتــه عــن ذاتــه _ فلهــذا ل يكــون حتــت تســخير غيــره و ل موَجبــا

ين  ــّخر ــون مس ــذا_  نك ــا _ فله ــن ذاتن ــة ع ــل خارج ــة بعل ــا و حادث ــی ذواتن ــا ع ــون إرادتن ک و 

 نفارقــه 
ً
يــن. فنحــن فاعلــون بالتســخير خبالفــه تعــال. و أيضــا موَجبــن _ بالفتــح_  و مضطّر

وم حــدوث أفعالنــا و هــى  کمــال قدرتــه، و لــز وم أزليــة أفعالــه تعــال و هــى عالمــة  یف لــز
عالمــة ضعــف قدرتنــا و نقصهــا«.1

کــه مــا مختاریــم. خــوب بــه چــه دلیــل؟ بــه دلیــل اینکــه فعل هــای  ]2:[ »حــال مــا می گوییــم 

اختیــاری مــا هــم مســبوق بــه علــم اســت، هــم تصــّوری و هــم تصدیقــی، و هــم مســبوق بــه 

ج از ذات مــن، شــوق  ســایر مبــادی خمســه اســت. بــه دنبــال تصــّور و تصدیــق، داعــی خــار

کیــد می شــود و اراده پیــدا می کنــم. اراده بــه قــوۀ محّرکــۀ  ایجــاد می کنــد. ایــن شــوق، ا

ــا عــزم و اراده نباشــد، ممتنــع  کــن! و ایــن حرکــت ت کــه حرکــت  در عضــل فرمــان می دهــد 

کار انجــام می شــود.  کــه ... پیــدا شــد، بــر ســبیل حتــم و لــزوم و وجــوب،  اســت. لــذا اراده 

ایــن معیــار اختیاریــت فعــل مــن اســت. 

1� المشـهدین: 144-149. از آنجایـی کـه نقـل قـول ]2[ تقریبـًا معـادل فارسـی این عبارات اسـت، از ترجمۀ این 
عبـارات صرف نظـر کردیم.
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در خــدای متعــال هــم فعــل اختیــاری بــه همیــن معنــای »إن شــاَء َفَعــَل و إن لــم َیَشــأ 

ــدا  ــا و خ ــاری م ــل اختی ــن فع ــه بی ــت. البّت ــادی در او نیس ــن مب ــی ای ــت، ول ــل« اس ــم یفع ل

از: عبارت انــد  کــه  اســت  تفاوت هایــی 

کیــد بــر آن می گــردد،  کــه منشــأ پیدایــش شــوق و تأ ج از ذات الزم اســت  • در مــا داعــی خــار

ــل داریــم،  ج از ذات وجــود نــدارد. مــا ناقص ایــم و احتیــاج بــه مکّمِ اّمــا در خــدا داعــی خــار

ــا خــدای متعــال این طــور نیســت. در خــدا مشــّیت و اراده عیــن ذات اوینــد. ... ضمنــًا  اّم

کیــد را اراده می نامنــد. همچنیــن قــدرت حیوانــی در  کــه فالســفه شــوق ا یادتــان باشــد 

کنــده( اســت و ماهیچه هــا  کــه در عضلــه منبــّث )پرا تعریــف فالســفه عبــارت اســت از قــوه ای 

ــدن را حرکــت می دهــد. خالصــه اینکــه فــرق ]یکــم[ میــان  را تحریــک می کنــد و اعضــای ب

ج از ذات داریــم، ولــی  کــه مــا احتیــاج بــه داعــی خــار فعــل اختیــاری در مــا و خــدا ایــن اســت 

خــدا داعــی زائــد بــر ذات نمی خواهــد.

ج از اختیــار ماســت و بــه رشــتۀ علــل و معلــوالت بــه عّلةالعلــل  • آن داعــی زائــد بــر ذات، خــار

کــه خــدا باشــد، می رســد و چــون چنیــن اســت، مــا فاعــل بالتســخیر خواهیــم بــود؛ هرچنــد 

کــه طبــق تعریــف، نســبت بــه فعل هایمــان مختاریــم، ولــی ]در[ باطــن مطلــب، مســّخریم؛ 

کــه  کــه مســتند بــه خداینــد. بنابرایــن، مختارّیــت مــا بــه ایــن معناســت  مســّخر دواعــی 

فعلمــان مســبوق بــه اراده و مشــّیت اســت، ولــی در باطــن امــر از نظــر داعــی خارجــی، مــا 

مســّخریم. مســّخر خــدا و مضطّریــم. بــه تعبیــر خــود حضــرات فالســفه: »مــا مضطّرانــی  

ج از ذات  هســتیم در صــورت مختــاران«. مــا در باطــن امــر تحــت تســخیریم، زیــرا داعــی خــار

ــا خــدای  ــا بــه خــدای متعــال می رســد. اّم مــا مســتند بــه علــل و اســباب خــودش اســت ت

متعــال این طــور نیســت. چــون داعــی اش زائــد بــر ذات نیســت. او دیگــر تحــت تســخیر غیــر 

نیســت. ایــن هــم تفــاوت دوم.

کــه داعــی از ابتــدا بــا مــا نیســت و دوام هــم نــدارد. )مثــاًل بنــده از  • فــرق ســوم ایــن اســت 

ابتــدای توّلــد شــوق بــه خــوردن بوقلمــون نداشــته ام، بلکــه بعــدًا ایــن شــوق در مــن پیــدا 

شــده اســت.( اّمــا در خــدای متعــال چــون علــم و اراده اش عیــن ذات اســت، فعلــش علــی 

کــه  الــدوام، ِمــن األزل إلــی األبــد بایــد باشــد. لــذا فعــل خــدا ازلــی و ابــدی اســت، در حالــی 

فعــل اختیــاری مــا حــادث اســت. خــدا واجب الوجــود اســت و نتیجتــًا مــن جمیــع الجهــات 
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واجــب اســت: واجب الحیــاة، واجــب اإلرادة، واجب العلــم، واجب القــدرة و... . هرچــه از 

شــئون خــدای متعــال اســت، مثــل وجــودش واجــب اســت.

کــه خــدا واجــب اإلرادة و واجب المشــیة شــد، پــس فعــل او هــم ازاًل بایــد باشــد. مهــم  حــال 

کمــال اســت، زیــرا فیــض خــدا دائمــًا می رســد.  اینکــه چنیــن حالتــی نقــص نیســت، بلکــه 

کتــاب، مقالــه، شــعر، نامــه، درس و... . ایــن زیــاد نوشــتن  مثــل اینکــه مــن دائمــًا بنویســم؛ 

کملّیــت  گــر مــن بتوانــم ده روز بنویســم، نشــانۀ ا کمــال مــن اســت نــه نقــص مــن. ا نشــانۀ 

گــر غیرمتناهــی بنویســم،  مــن اســت یــا اینکــه یــک مــاه دائمــًا بنویســم؟ مســّلمًا یــک مــاه. ا

ــت فعــل حــّق  ــه نشــانۀ نقــص بنــده. پــس ازلّی ــود، ن ــت مــن خواهــد ب کملّی ــًا نشــانۀ ا قطع

کملّیــت حــّق متعــال اســت، نــه نشــانۀ نقــص. وقتــی علــم و اراده  کمــال و ا متعــال نشــانۀ 

کــه فعــل او هــم ازلــی اســت و ایــن ازلیــت، نشــانۀ  و مشــّیت خــدا ازلــی شــد، معلــوم اســت 

کملیــت حــّق متعــال اســت. مطلــب، هــم بــر مــذاق اشــراق و هــم بــر مــذاق مّشــاء و هــم بــر  ا

ــت. ... ــور اس ــذاق رواق همین ط م

کــه اســتعداد اخذ  بنــاًء علــی هــذا، فعــل خــدا ازلــی اســت، مگــر بــرای آن دســته از مخلوقاتــی 

فیــض نداشــته باشــند یــا احتیــاج بــه شــرایطی داشــته باشــند، ماننــد ایجــاد اشــیاء مــاّدی. 

اّمــا عقــول و نفــوس فلکیــه، خلقتشــان ابداعــی و اختراعــی اســت، محتــاج مــاّده نیســتند، 

کــه نافهــم باشــند، چــون ازلّیــت فعــل را می بیننــد، خیــال  کســانی  فلــذا ازلــی می باشــند. 

کــه چنیــن نیســت: »إن شــاَء َفَعــَل  می کننــد خــدا مضطــر اســت و نمی توانــد نکنــد؛ در حالــی 

و إن لــم َیَشــأ لــم یفعــل«؛ نهایــت اینکــه مشــّیتش واجــب بالــذات اســت و عــدم مشــّیتش 

ممتنــع بالــذات اســت و صــدق قضیــۀ شــرطیه بــا وجــوب و امتنــاع طرفیــن می ســازد. بــه 

کــه می گوینــد: خــدای متعــال، مختــار در صــورت مضطــر می باشــد. ایــن  ایــن ترتیــب اســت 

کــه فعلــش ازلــی و ابــدی اســت، مضطــر بدانیــم. خیــر، خــدا  کــه خــدا را چــون  عوامانــه اســت 

ج از ذات داریــم و در اختیــار مــا نیســت. ایــن  کــه داعــی خــار مضطــر نیســت، مــا مضطریــم 
اســت ســه فــرق بیــن مــا و خــدا در افعــال اختیاریمــان«.1

کـه می تـوان آن را در قالـب پنـج تفـاوت هـم  کردنـد  در ایـن عبـارات، بـه سـه فـرق اشـاره 

1� درس نهم معارف: 9-7�
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کـرد: بیـان 

 نحوۀ صدق تعریف اختیار )کوُن الفاعل حیث إن شاَء َفَعَل و إن لم َیَشأ لم یفعل(؛

 لزوم وجود داعی خارج از ذات برای صدور فعل از انسان؛

 ِقَدم فعل خداوند و حدوث فعل انسان؛

 نحوۀ فاعلیت انسان بالقصد است، اما خداوند فاعل بالقصد نیست؛

 انسـان بـه فعـل خـود مسـتکمل می گـردد، ولـی خداونـد تـاّم اسـت، بلکـه فـوق التمـام 

اسـت و اسـتکمال بـرای او معنـا نـدارد.

یم. در ادامه، به توضیح هریک از این تفاوت ها می پرداز

تفاوت اّول: صدق تعریف اختیار
کـرده بودند،  کـه قـدرت و اختیـار را »صّحـة الفعـل و التـرک« تعریـف  مـان 

ّ
 بـر خـالف متکل

گر بخواهـد کاری را انجام  فالسـفه آن را این گونـه تعریـف کرده انـد: »بـودن فاعـل به طوری که ا

گـر نخواهد، انجـام ندهد«. ]مالصدرا می نویسـد: دهـد، انجـام دهـد و ا

ين : أحدمهــا صحــة الفعــل و مقابلــه أعــي التــرک؛ و ثانهيمــا  يَفــن مشــهوَر »إّن للقــدرة تعر
کــون الفاعــل يف ذاتــه بيــث إن شــاء فعــل و إن ل يشــأ ل يفعــل؛ و التفســير الول للمتكلمــن 

و الثــاين للفالســفة«.1

کاری« و دوم  »همانــا بــرای قــدرت دو تعریــف مشــهور هســت: یکــی »جــواز انجــام یــا تــرک 

گــر  کاری را انجــام دهــد، انجــام دهــد و ا گــر بخواهــد  کــه ا »بــودن ذات فاعــل بــه طــوری 

کالم و تفســیر دوم متعّلــق بــه اهــل فلســفه  نخواهــد، انجــام ندهــد«. تفســیر اّول بیــان اهــل 

اســت«.[

کنـد و از آنجایـی  کـه ایـن قضیـۀ شـرطیه در او صـدق  بنابرایـن، آن فاعلـی مختـار اسـت 

کـه هـم خـدا و هـم  کـرد  کـه ایـن قضیـۀ شـرطیه بـر خـدا و انسـان صـادق اسـت، می تـوان اّدعـا 

انسـان فاعـل قـادر مختارنـد. 

1� األسفار 6: 307�
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کـه »نحـوۀ صدق« ایـن گزارۀ شـرطی بر خدا  کـه در اینجـا وجـود دارد، ایـن اسـت  نکتـه ای 

کـه از لحـاظ منطقـی،  کـرد  و انسـان یکسـان نیسـت. بـه عنـوان مقّدمـه بایسـتی خاطرنشـان 

کـذب قضیـۀ شـرطیه عبـارت اسـت از: شـرایط صـدق و 

قضیۀ شرطیهتالیمقّدمردیف
صادقصادقصادق)1(
کاذبکاذبصادق)2(
صادقصادقکاذب)3(
صادقکاذبکاذب)4(

بنابرایـن، قضیـۀ شـرطیه در سـه حالـت صـادق اسـت )نـه یـک حالـت(. فـرض بفرماییـد 

گـر فـردا هـوا آفتابی باشـد، به کوه خواهـم رفت«. با این اوصـاف، چهار حالت  مـن می گویـم: »ا

قابل فرض اسـت:

کوه بروم. 1( هوا آفتابی باشد و من به 

کوه نروم. 2( هوا آفتابی باشد و من به 

کوه بروم. 3( هوا آفتابی نباشد و من به 

کوه نروم. 4( هوا آفتابی نباشد و من به 

 این همان چهار حالتی است که در جدول آمده است. با دّقت در این چهار گزاره می توان 

بـدان عمـل  و  کـرده ام  را نقـض  کـه سـخن خـود  تنهـا در حالـت )2( اسـت  کـه مـن  فهمیـد 

گـر مـن طبـق سـه حالـت دیگـر عمـل کنـم، خـالف قضیـۀ شـرطیه عمـل نکـرده ام.  ننمـوده ام. ا

گـر مقّدم کاذب باشـد، در هـر صورت، قضیۀ شـرطیه  کـه ا نکتـۀ دیگـر حائـز اهمّیـت ایـن اسـت 

صـادق خواهـد بـود )بنگریـد بـه: حالت هـای )3( و )4((.

که قدرت و اختیار با آن تعریف شده بود: یم  حال به سراغ قضیۀ شرطیه ای می رو

گر بخواهد، می کند؛ 1( ا

گر نخواهد نمی کند. 2( ا
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گـزارۀ شـمارۀ )5( نیـز دربـارۀ خـدا مشـکلی نـدارد.  ایـن تعریـف در انسـان مشـکلی نـدارد. 

گـر بخواهیـم طبـق جـدول مذکـور  گـزارۀ )6( بـر خداسـت. ا تمـام بحـث بـر سـر نحـوۀ صـدق 

کل قضیـۀ شـرطیۀ شـمارۀ  کاذب اسـت،  کـه چـون مقـّدم قضیـه  گفـت  سـخن بگوییـم، بایـد 

گـر نخواهـد« دربـارۀ خـدا معنـا نـدارد. خداونـد  )6( بـر خـدا صـدق می کنـد؛ زیـرا عبـارت »ا

از  واجب الوجـود  و  می کنـد  »امـکان«  از  حکایـت  نخواهـد«  گـر  »ا جملـۀ  می خواهـد!  حتمـًا 

امـکان مبـّرا و منـّزه اسـت: »واجُب الوجـوِد بالـذات واجـٌب مـن جمیـع جهاتـه1«.)4( 

مالصدرا می نویسد:

»فــإّن الصحــة و الــواز يف الفعــل و مقابلــه مرجعهمــا اإلمــكاين الــذايت و قــد اســتحال عنــد 

 بــال عــدم 
ً
ک وجــودا احلمکــاء أن يتحّقــق يف واجــب الوجــود و ل منــه، جهــٌة إمكانيــٌة، لّن هنــا

 بــال إمــكان و فعليــة بــال قــوة ... و أمــا عنــد مــن وّحــده و قّدســه عــن شــوائب الكثــرة 
ً
و وجوبــا

ــذات و  ــن ال ــر ب ــال تغاي ــه ب ــه بذات ــن ذات ــة ع ــود و اإلفاض ــة بال ــية املتعلق ــكان فاملش و اإلم

املشــية ل يف الواقــع و ل يف الذهــن؛ فالــذات هــي املشــية و املشــية هــي الــذات ... فصــدق 

کــذا الشــرطية  القضيــة الشــرطية القائلــة: »إن شــاء فعــل« ل ينــايف وجــوب املقــّدم ... و 
2.»

ً
 ذاتيــا

ً
القائلــة: »إن ل يشــأ ل يفعــل« ل تنــايف اســتحالة املقــّدم امتناعــا

»صّحــت و جــواز در فعــل و تــرک )تعریــف متکّلمــان از قــدرت( بــه امــکان ذاتــی بــاز می گــردد؛ 

ــرا  ــد، چ ــق یاب ــود و از او تحّق ــی در واجب الوج ــی امکان ــه جهت ک ــت  ــال اس ــا مح ــزد حکم و ن

کــه در آنجــا وجــودی بــدون عــدم، وجوبــی بــدون امــکان و فعلیتــی بــدون قــوه اســت. 

کثــرت و امــکان  کــه آمیختگــی بــا  کــه او را واحــد می دانــد و معتقــد اســت  کســی  امــا نــزد 

کــه متعّلــق بــه جــود و افاضــه اســت، عیــن ذات و بالــذات اســت،  منــّزه اســت، مشــّیتی 

بــدون اینکــه هیچ گونــه تغایــر عینــی یــا ذهنــی میــان ذات و مشــّیت باشــد. بنابرایــن، ذات 

1� »معنـی واجـب الوجـود بذاتـه أّنـه نفـس الواجبیـة، و أن وجـوده بالـذات، و أن کّل صفـة مـن صفاتـه بالفعـل لیـس فیها 
قـوة و ال إمـکان و ال اسـتعداد«. التعلیقـات: 50. همچنیـن بنگریـد بـه: التعلیقات: 16؛ األسـفار 1: 122 به بعد 
)فصـل 4: فـي أّن الواجـب لذاتـه واجـٌب مـن جمیع جهاته (؛ نهایـة الحکمة: المرحلة الرابعـة: الفصل الرابع: 

فـي أّن واجـب الوجـود بالـذات واجـب الوجود من جمیـع الجهات. 
2� األسفار 6: 309�
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کــه  همــان مشــیت و مشــیت همــان ذات اســت. ... در نتیجــه، صــدق قضیــۀ شــرطیه ای 

گــر بخواهــد می کنــد« بــا وجــوب مشــیت )شــاَء( ســازگار اســت ... و همچنیــن  می گویــد: »ا

گــر نخواهــد نمی کنــد« بــا امتنــاع عــدم مشــیت )لــم یشــأ(  کــه می گویــد: »ا قضیــۀ شــرطیه ای 

ناســازگاری نــدارد«.

گفتـه شـد، ایـن اسـت: »صـدق قضیـۀ شـرطیه بـا وجـوب و امتنـاع  بیـان دیگـری از آنچـه 

گر مقّدم و تالی »ضروری الصدق« یا »ضروری الکذب« باشـند   طرفیـن صـادق اسـت« یعنـی ا

)حالت 1 و 4(، قضیۀ شرطیه صادق است.

نقد و بررسی
ایـن سـخن _ بـه تعبیـر مرحـوم اسـتاد_ سـحر در کالم اسـت، چـرا که اساسـًا قضّیۀ شـرطّیه 

کـه طرفینـش محتمـل و امکانـی باشـند. در بیـان دو مطلب که  در جایـی اسـتعمال می شـود 

گر...،  کاربردی ندارد. قالب قضّیۀ شـرطّیه یعنی »ا واجب یا ممتنع اند، دیگر قضّیۀ شـرطّیه 

گر  کـه پـای امـکان و احتمـال در میـان باشـد. مثـاًل ا آن گاه...«. بـرای زمانـی وضـع شـده اسـت 

گـزاره ممکـن باشـد. حـال فرض  گـر تـو آب بخـوری، رفـع تشـنگی می شـود« هـر دو  می گوییـم »ا

گـر خورشـید امـروز طالـع شـود، هوا روشـن می گـردد«. این  کنیـد در وسـط ظهـر کسـی بگویـد: »ا

گـر« به کار نمی آیـد، زیرا خورشـید طالع و  اسـتعمال وجهـی نـدارد! بـرای بیـان ایـن حقیقـت »ا

هـوا روشـن شـده اسـت. در اینجـا بیـان مطلـب در قالب قضّیۀ شـرطّیه معنـی ندارد.

ــر اســـت،  ــه واجـــب، قطعـــی و ال یتغّیـ کـ ــدا  ــرای فعـــل خـ ــه بـ کـ ــه، بی معناســـت  در نتیجـ

بگوییـــم: »إن شـــاَء َفَعـــَل و إن لـــم َیَشـــأ لـــم یفعـــل«. بـــه تعبیـــر عامیانـــه، بیـــان مطلـــب بـــه ایـــن 

روش »یـــک بـــام و دو هواســـت!« یعنـــی از یـــک طـــرف اختیـــار را وجدانـــی یـــا نزدیـــک بـــه وجـــدان 

کرده انـــد و از طـــرف دیگـــر، نتوانســـته اند از واجب الفعـــل بـــودن خداونـــد بگذرنـــد.  معنـــا 

ــا قالـــب بی جانـــی ــرده  و تنهـ کـ ــرطیه قبـــض روح  ــۀ شـ ــه از قضیـ کـ ــده اســـت  ــن شـ ــه ایـ  نتیجـ

گذاشته اند.   باقی 

ـی_  معلولـی هـر 
ّ
ـی فلسـفی معنـی نـدارد. بنـا بـر ضـرورت ِعل

ّ
گـر« در نظـام ِعل اساسـًا لفـظ »ا
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چیـز یـا واجـب اسـت یـا ممتنـع:

»الیء ما ل جيب ل يوَجد، و ما ل میتنع ل ينعدم«

کـــه باشـــد. از  ـــوده( اســـت  گـــر نیســـت، نمی توانســـته )محـــال ب ـــد باشـــد؛ و ا گـــر هســـت، بای ا

کنیـــد شـــما بـــه یـــک نفـــری  ی سلســـلۀ علّیـــت مشـــّخص اســـت. فـــرض  روز ازل، همـــه چیـــز رو

کســـی را بکشـــد. از طرفـــی  ــه  کـ ــد  ــتور هـــم داده ایـ ــیر هـــم داده ایـــد، دسـ ــول داده ایـــد، شمشـ پـ

گـــوش بکنـــی،  گـــر تـــو حـــرف مـــن را  کشـــته شـــود، می گوییـــد: »ا کـــه قـــرار اســـت  هـــم بـــه فـــردی 

ـــر« را  گ ـــن »ا ـــما ای ـــم«. ش ـــذاب می کن ـــو را ع ـــی، ت ـــوش نکن گ ـــر  گ ـــم«، »ا ـــت می کن ـــو محّب ـــه ت ـــن ب م

ـــد، دســـتور شـــما هـــم واجب اإلجـــراء اســـت  ـــه دســـتور خـــود را داده ای ک ـــی  می گوییـــد، در صورت

ـــه  ـــدر هـــم ب کشـــت؛ او هرق و هیـــچ تغییـــری هـــم نمی کنـــد. شـــما در هـــر صـــورت او را خواهیـــد 

کشـــته خواهـــد شـــد. در ایـــن صـــورت، جملـــۀ  کنـــد، بـــاز بـــه دســـت شـــما  شـــما ابـــراز ارادت 

شـــرطیۀ شـــما بی معنـــا خواهـــد بـــود.

تفاوت دوم: داعی خارج از ذات
کـه میـان فاعلیـت خـدا و انسـان وجـود دارد، در بحـث »داعـی« اسـت.  تفـاوت دیگـری 

کـه فالسـفه  کـرد. پیشـتر بیـان شـد  کـه بایسـتی بـدان توّجـه  کلیـدواژه ای اسـت  لفـظ »داعـی« 

ترجیـح بـال مرّجـح را محـال می داننـد و معتقدند که برای هر انتخابی یک مرّجح الزم اسـت. 

کاسـۀ آب، یکی  داعی همان مرّجح اسـت، یعنی آنچه باعث می شـود تا شـما مثاًل میان دو 

یشـۀ »د ع و«  که اسـم فاعل از ر کنی و دیگری را انتخاب نکنی. در واقع، »داعی«  را انتخاب 

کار  کـه در فارسـی فـراوان بـه  و بـه معنـای »دعوت کننـده« اسـت، معـادل واژۀ »انگیـزه« اسـت 

مـی رود. مثـاًل داعـِی مـن از نوشـیدن آب »رفـع عطش« اسـت.

کـه ترجیـح بـال مرّجـح محال عقلی اسـت و قاعدۀ عقلی نیز اسـتثناء برنمی دارد،  از آنجـا 

کـه داعِی انسـان خـارج از  هـم انسـان و هـم خـدا بـرای فعـل خـود مرّجـح دارنـد؛ بـا ایـن تفـاوت 

ذات او، ولـی داعـِی خداونـد عیـن )خـود( ذات اوسـت. توضیح اینکه: گفته شـد که فالسـفه 
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مبـادی افعـال اختیـاری مـا را پنج چیـز می دانند:

 تصّور؛

 تصدیق؛

 شوق؛

کید )اراده(؛  شوق ا

کندۀ در عضالت )قدرت(.  قوۀ پرا

پدیـد  مـا  در  اختیـاری  غیـر  و  اضطـراری  نحـو  بـه  مبـادی  ایـن  کـه  شـد  گفتـه  همچنیـن 

کـه وقتـی تصـّور پدیـد آمـد، مبـادی افعـال یکـی پـس از دیگـری حاصـل  می آینـد؛ بـه طـوری 

کـه  می شـود و در نهایـت قـوای عضالنـی مـا تحریـک خواهنـد شـد. حـال سـؤال اینجاسـت 

کـه مـن »آب  آن تصـّور اولیـه چگونـه در مـا ایجـاد می گـردد. بـه عنـوان مثـال، فـرض بفرماییـد 

کیـد در مـن پدیـد  نوشـیدن« را تصـّور می کنـم، فایـده اش را تصدیـق می نمایـم، شـوق و شـوق ا

می آیـد، عضـالت مـن تحریـک می شـود و مـن آب را می نوشـم. 

که تصّور آب نوشـیدن در من حادث  + می پرسـیم: »در نقطۀ آغاز، چه چیزی باعث شـد 

شود؟«

_  پاسخ خواهید داد: »تشنگی«. 

که تشنه شدید؟«  کالم می کنیم و می گوییم: »چه شد  + نقل 

گرم بود«. گفت: »هوا  _  خواهید 

گرم بود؟« + »چرا هوا 

گرم شده بود«. _  »خورشید می تابید و بر اثر نور و حرارت خورشید، هوا 

+ »چرا خورشید نور و حرارت دارد؟«

_  »زیرا خداوند خاصیت نورانیت و سوزانندگی را در او قرار داده بود«.

بدیـن ترتیـب، آب نوشـیدن شـما مسـتند بـه خداوند می گـردد. جز این هم نمی تـوان انتظار 

کـه خداونـد علةالعلـل اسـت و سلسـلۀ علـل بـه او ختـم و منتهـی می گـردد.  نداشـت، چـرا 
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]مالصـدرا می نویسـد: 

 عنــه؛  بــل 
ً
 ليــس صــادرا

ً
يــد مثــال »ليــس يف الوجــود فعــل إل و هــو فعلــه، ل مبعــى أّن فعــل ز

يــد مــع أنــه فعلــه باحلقيقــة دون املجــاز، فهــو فعــل اهَّلل باحلقيقــة«. 1  مبعــى أّن فعــل ز

کــه فعــل زیــد از  ــه بــدان معنــا  »هیــچ فعلــی در وجــود نیســت، مگــر اینکــه فعــل اوســت، ن

کــه فعــل زیــد، حقیقتــًا فعــل  کــه: در عیــن حــال  او صــادر نشــده اســت! بلکــه بــدان معنــا 

اوســت، حقیقتــًا فعــل خــدا هــم هســت«.

عالمه طباطبایی نیز می نویسد:

ــة توجــب وجــوده و 
ّ
 و بقــاء إل عل

ً
ــا  و هــو متــاج يف وجــوده حدوث

ّ
»مفــا مــن موجــود ممكــن إل

ــٌة لذلــک 
ّ
ــِة الــي ء عل

ّ
ــُة عل

ّ
توجــده، واجبــة بالــذات أو منتيــة إل الواجــب بالــذات، و عل

 و 
ّ

يــة إل الــي ء. مفــا مــن ش ء ممكــن موجــود ســوى الواجــب بالــذات حــّی الفعــال الختيار

هــو فعــل الواجــب بالــذات معلــول لــه؛ بــال واســطة أو بواســطة أو وســائط«.2 

کــه  »هیــچ موجــود ممکنــی نیســت، مگــر آنکــه در پیدایــش و بقایــش بــه عّلتــی نیــاز دارد 

کــه خــود، ]ممکــن نباشــد[ و  گردانــد و او را وجــود ببخشــد، عّلتــی  وجــودش را واجــب 

گــردد؛ و علــت و علــت یــک چیــز، ]بــه  واجب الــذات باشــد یــا اینکــه بــه واجب الــذات منتهــی 

نحــوی[ علــت آن چیــز اســت. بنابرایــن، هیــچ ممکــن موجــودی، حتــی افعــال اختیــاری، 

ــذات اســت«.[ ــا بی واســطه فعــل و معلــول واجــب بال نیســت، مگــر اینکــه باواســطه ی

گـر از شـما بپرسـند: »چـرا آب نوشـیدید؟« بایـد بگوییـد: »چـون خدا خواسـت.  بنابرایـن، ا

ق گرفته بـود، من مجبور 
ّ
کـه خواسـت خـدا بـه نورانیـت و سـوزانندگی خورشـید تعل از آنجایـی 

کـه در اینجـا بـدان اشـاره  شـدم آب بنوشـم«. در اینجـا فالسـفه بـه مطلبـی اسـتناد می کننـد 

گفته نماند، فالسـفه ضمن قبول صّحت اسـتناد فعل انسـان به خداوند، معتقدند  1� همان: 373-374. نا
یسـد: »... أّن انتسـاب الفعـل إلـی الواجـب  کـه چنیـن اعتقـادی بـه جبـر نمی انجامـد. عالمـۀ طباطبایـی می نو
تعالـی باإلیجـاد ال ینافـي انتسـابه إلـی غیـره مـن الوسـائط و االنتسـاب طولي ال عرضي : ... انتسـاب ایجـاد فعل به 
ینـد، منافـات نـدارد، چـرا کـه ایـن انتسـاب، طولـی  واجـب متعـال بـا انتسـاب آن بـه واسـطه هایی کـه غیـر او

اسـت نـه عرضـی«. )نهایـة الحکمة: 304(
2� نهایة الحکمة: 301�
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می کنیـم و در فصـول آینـده، آن را تفصیـل خواهیـم داد: 

 ما بالَعَرض ل بّد و أن ينتي إل ما بالّذات «.
ُّ

»کل

ات« ختـم  شـود. ارادۀ مـا »بالعـَرض« اسـت، یعنـی 
ّ

هـر »مـا بالعـرض« بایسـتی بـه »مـا بالـذ

کـه همانـا  ذاتـِی مـا نیسـت. بنابرایـن، ایـن ارادۀ غیـر ذاتـی بایـد بـه یـک ارادۀ ذاتـی ختـم شـود 

ارادۀ ذاتـی ازلـی حـّق متعـال باشـد.1 بـرای تقریب به ذهـن، می توان مثال چربـی و روغن را زد. 

چربـِی ظـرف از غـذا، چربـی غـذا از روغـن و چربـی روغـن بـرای خـود اوسـت. در واقـع، چربـی 

ظـرف و غـذا عرضـی، و چربـی روغـن ذاتـی اسـت.

ــدأ  ــتین« مبـ ــدن »نخسـ ــد آمـ ــم، پدیـ کردیـ ــاره  ــدان اشـ ــز بـ ــتر نیـ ــه پیشـ کـ ــری  ــرورت دیگـ ضـ

کـــه وقتـــی تصـــّور ایجـــاد شـــد، ســـایر مبـــادی  فعـــل اختیـــاری اســـت. در بخـــش قبـــل دیدیـــم 

مسلســـل وار در مـــا ایجـــاد خواهنـــد شـــد، بـــدون اینکـــه مـــا اختیـــاری در ایجـــاد آنهـــا داشـــته 

ـــا  ـــه در اینج ک ـــری  ـــؤال دیگ ـــود. س ـــراری ب ـــکل اضط ـــه ش ـــل ب ـــدور فع ـــز ص ـــۀ آن نی ـــیم. نتیج باش

ـــر  ـــرًا از نظ ـــت؟ ظاه ـــراری اس ـــز اضط ـــدأ اّول نی ـــاد مب ـــا ایج ـــت: آی ـــن اس ـــرد، ای ک ـــرح  ـــوان مط می ت

فالســـفه همین طـــور اســـت.

اینجـا مشـکل بعـدی پدیـد می آیـد: »انتسـاب فعـل انسـان بـه خـدا«. مثـال »عطـش« و »آب 

که از ایجاد صورت تا صدور فعل تمامًا اضطراری  ید. دیدیم  نوشـیدن« را دوباره به خاطر آور

بـود. حـال می توان پرسـید: 

که این صورت در شما ایجاد شد و مابقی مبادی در پی آن آمد؟« ]1:[ »چه شد 

به عبارت دیگر: 

که صورت آب نوشیدن در شما پدید آمد؟« ]1*:[ »چه شد 

پاسخ روشن است: 

]2:[ »ما تشنه بودیم«.

1� بنگرید به األسفار 6: 388 به بعد.
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سؤال دیگر:

کرد؟« ]3:[ »چه چیزی شما را تشنه 

مثاًل پاسخ خواهید داد:

]4:[ »حرارت نور خورشید«.

سؤال آخر: 

گرمازا قرار داد؟« کسی خورشید را َحرور و  ]5:[ »چه 

پاسخ این سؤال نیز روشن است:

]6:[ »خداوند« ]یا »ارادۀ خداوند«[.

گرمـازا قـرار داد و  بنابرایـن، ارادۀ شـما بـه ارادۀ خداونـد ختـم شـد. خداونـد خورشـید را 

علـل، یکـی پـس از دیگـری، در پـی هـم پدیـد آمدنـد و فعـل »آب نوشـیدن« از شـما صادر شـد.

کوشـیده اسـت تـا بـدان  کـرده و  کتـاب األسـفار األربعـة ایـن شـبهه را مطـرح  مالصـدرا در 

ی معضـل را این گونـه مطـرح می کنـد: پاسـخ دهـد. و

کاَنـت واردًة عليـه ِمـن خـارٍج بأسـباٍب و علـٍل منتيـٍة إل  نسـانّيَة إذا  »و مهنـا: أّن اإلرادَة اإل

 
ً
 َيـِرد؛ فـكاَن العبـُد ُملَجئـا

َ
ـِق، سـواًء أراَدهـا العبـُد أم ل

ُ
اإلرادِة القدمیـِة، فكاَنـت واجبـُة الّتحّق

2.»1>
ݩݩ
٭ هݩُ َء اللّٰ

ٓ
ٰا َ�ش �فْ ںی

َ
 ا

اݦݦݩݩݠٰٓ
ّ
ُءو�فَ ِال

ٓ
ٰا �ش

تـه إلهيـا املشـّيُة الواجبّيـُة اإللّيـُة>َومٰا ںتَ
َ
َلأ

َ
 يف إرادِتـه أ

ً
مضطـّرا

و  اســباب  وســیلۀ  بــه  و  ج  خــار از  انســانی  ارادۀ  وقتــی  اســت:  ایــن  شــبهات  از  »یکــی 

کــه بــه ارادۀ قدیــم ]خداونــد[ منتهــی می گــردد، بــر او وارد شــد، تحّقــق فعــل او  علت هایــی 

کنــد یــا نکنــد. در نتیجــه، بنــده مجبــور و مضطــر  ضــروری می شــود؛ حــال بنــده آن را اراده 

کــه مشــّیت واجب الوجــودِی الهــی او را بــه ایــن  در ارادۀ خــودش خواهــد بــود، بــه طــوری 

نقطــۀ اجبــار خواهــد رســاند: >و نمی خواهیــد، مگــر آنچــه را خــدا می خواهــد.<«

که احدی  سپس او از قول استادش ]که احتمااًل مرحوم میرداماد؟حر؟ باشد،[ نقل می کند 

1� اإلنسان: 30�
2� األسفار 6: 388�
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 از سـابقین و الحقیـن )فیلسـوفان قدیـم و جدیـد( بـه ایـن شـبهه نتوانسـته اسـت پاسـخ دهد! 

کـه گذشـت _ ارتبـاط میـان مبـادی افعـال ضروری اسـت: زیـرا _  همان طـور 

نســاِن إل أن   و الســباُب املترّتبــُة املتأّديــُة باإل
ُ

»و الوجــُه يف ذلــك أّنــه إذا انســاَقِت العلــل

ــَد هيجــاُن 
َ

ّک ٌق إليــه ل مالــة. فــإذا تأ  ّمــا، انبعــَث لــه تشــّوُ
ً
 و يعتقــُد فيــه خيــرا

ً
ُر فعــال َيَتَصــّوَ

ــزاَز العضــالِت و العضــاِء  ــواُم اإلرادِة املســتوجبِة اهت ــِه، َتَّ ق الشــوِق و اســَتَتَّ نصــاُب إمجاِع
ــِة«.1 ّيَ الَدو

کــه علــل و اســباب پی درپــی، انســان  ح شــدن آن ]شــبهه[ ایــن اســت: زمانــی  »و عّلــت مطر

کنــد و بــه وجــود خیــری در آن معتقــد شــود  کــه فعــل را تصــّور  ــه ایــن نقطــه رســاندند  را ب

گزیــر، شــوقی بــه ســوی آن فعــل در او ایجــاد  کنــد(، نا )= وجــود خیــر را در آن تصدیــق 

کیــد و شــدید شــد و بــه یــک حــّد نصــاب رســید، اراده ای  کــه آن شــوق، ا می گــردد؛ و زمانــی 

کــه مســتلزم بــاال رفتــن عضــالت و اعضــاء ابزارگونــه اســت«. گرفــت  شــکل خواهــد 

کامـــاًل به قـــّوت این شـــبهه واقف بـــوده و به  کـــه اســـتاد جنـــاب مالصـــدرا نیز  می بینیـــد 

کـــه نتوانند بـــه این شـــبهه پاســـخ دهند. بـــه نظر  ســـابقین و الحقیـــن حـــق مـــی داده اســـت 

که مالصدرا یا دانشـــمند دیگری بتواند به این شـــبهه پاســـخ دهد. نتیجۀ قطعی  نمی رســـد 

 این مبانی جبر است و ال غیر. 

 خالصـه آنکـه: مـا بـرای انتخـاب به مرّجح یا داعی  نیازمندیـم. این داعی و مرّجح، خارج 

از ذات ماسـت و بـه سرسلسـلۀ علـل یعنـی خداونـد ختـم می شـود. بـه عـالوه، اراده در مـا 

نوعـی شـوق و انفعـال اسـت. بنابرایـن، مـا در افعال خـود محتاج دواعی و منفعـل از آنهاییم. 

کـه احتیـاج و انفعـال در خداونـد راه ندارد، مرّجح فعل خداوند، داعی خارج از ذات  از آنجـا 

نیسـت، بلکـه خود اوسـت.

]ابن سینا در این باره می نویسد:

 أّن مشــيئة الول تســتحيل أن تكــون باإلمــكان؛ 
ّ

ــق باملشــيئة، إل
ّ
]1:[ »و القــدرة ل مالــة تتعل
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ک وجــوب فقــط. فهــو يفعــل إذا  ک دواٍع خمتلفــة و ل قســر و ل قهــر، بــل هنــا إذ ليــس هنــا
شــاء«.1

کنــد )بــا مشــّیت تفســیر شــود(. تنهــا نکتــه ای  گزیــر، قــدرت بایــد بــه مشــّیت تعّلــق پیــدا  »نا

کــه محــال اســت مشــّیت ]مبــدأ[ اّول ]یعنــی خــدا[  کــه بایــد بــدان توّجــه داشــت، ایــن اســت 

کــه آنجــا داعی هــای مختلفــی نیســت، اجبــار و فشــاری نیســت؛ بلکــه  باإلمــکان باشــد؛ چــرا 

کاری را بخواهــد، انجــام می دهــد«. تنهــا وجــوب اســت. بنابرایــن، او هــرگاه 

کان کذلک،  ]2:[ »اإلرادة فينــا ل تكــون لذاتنــا بــل خارجــة عّنــا واردة علينــا من خــارج. و إذا 
ک عقــی و حرکــة، تكــون بالقــوة ل  فجميــع مــا يكــون لنــا مــن إرادة و مشــيئة و فعــل و إدرا
بالفعــل، و يتــاج إل ســبب معــّنِ خمّصــص خیــرج أحــد الطرفــن إل الفعــل ... حنــن إذا 
ــه  ــل عن ــا فننفع مئ لن ــا تلــک اإلرادة بعــد أن نتصــّور الــی ء املــال ــا تكــون لن ــا شــيئا فإمن أردن
ى لنحّصلــه. فتكــون  أى نلتــّذ بــه، فتنبعــث مّنــا إرادة لــه أو شــهوة، مث تنبعــث مّنــا إرادة أخــر
نــه  ى ل تكــون لــه بســبب، ل اإلرادة واردة علينــا مــن خــارج، و يكــون لــه ســبب. و إرادة البــار
ل ينفعــل عــن یش ء و ل يكــون لــه غــرض یف یش ء، بــل يكــون الســبب یف إرادتــه ذاتــه، و ل 

يكــون فيــه إمــكان إرادة أو إمــكان مشــيئة«.2

ج وارد می شــود. زمانــی  »اراده در مــا ذاتــی نیســت، بلکــه خارجــی از ماســت و بــر مــا از خــار

ک عقلــی و حرکــت مــا بالقــوة خواهــد  کــه این گونــه شــد، تمــام اراده و مشــّیت و فعــل و ادرا

کنــد و تخصیــص دهــد  کــه یــک طــرف را تعییــن  بــود نــه بالفعــل، و بــه ســببی نیــاز دارد 

ــزی را اراده  ــی چی ــا وقت ــد( ... م کن ــی  ــل خارج ــه فع ــل ب ــاند )تبدی ــت برس ــام فعلی ــه مق و ب

کــه خوشــایند ماســت و مــا از آن منفعــل  می کنیــم، ایــن ارادۀ مــا پــس از تصــّور چیــزی اســت 

می شــویم، یعنــی لــّذت می بریــم. ســپس بــر اثــر آن، اراده یــا میلــی در مــا پدیــد می آیــد، 

ســپس ارادۀ دیگــری در مــا پدیــد می آیــد تــا آن فعــل را تحّقــق ببخشــیم. در نتیجــه، اراده 

ج بــر مــا وارد می گــردد و بــه ســببی ]در مــا[ ایجــاد می گــردد. اّمــا ارادۀ خداونــد بــه  از خــار

ســببی نیســت، زیــرا او از چیــزی منفعــل نمی گــردد و غرضــی )هــدف فاعلــی( نــدارد، بلکــه 

1� التعلیقات: 20�
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امــکان مشــّیت  یــا  امکانــی(  )ارادۀ  اراده  امــکان  او  اســت و در  اراده اش خــودش  ســبب 

)مشــّیت امکانــی( وجــود نــدارد«.[

مالصدرا می نویسد:

منــا حنــو حتصيلــه أّنــا نتصــوره أوًل و نصــّدق  کلتنا فيمــا أردنــا فعلــه أو مَهَ »و قــد مــى أّن شــا

ــدة  ــاًء و َمِم ــرات أو ثن ــن اخلي ــا م  ّم
ً
ــرا ــا أو خي ــة ّم ــه منفع ــأّن في ــا ... ب ــدة إلين ــه العائ بفائدت

عائــدة إل جوهــر ذاتنــا أو إل قــوة مــن قوانــا. فينبعــث مــن ذلــک العلــم التصــوري و ذلــک 

احلكــم التصديــي شــوق إليــه. فــإذا َقــِوي الشــوق النفســاين و اشــتّد، اهتــّزت القــوة اإلراديــة 

 القــوة املحرکــة 
ً
و حصلــت اإلرادُة املســماة بـ:»اإلمجــاع« ... و بالملــة فينبعــث مهنمــا مجيعــا

الــي يف العضــالت فتحّرکهــا ... فيحصــل املــراد. فهــذه املبــادي فينــا متعــّددة يف أفعالنــا 

اخلارجيــة.

نفعـــال و   مـــن الكثـــرة و الداعيـــة اخلارجيـــة و ال
ّ

کـــره_  فذاتـــه أجـــل  ذ
ّ

فأّمـــا القيـــوم _ جـــل

البتـــاج مبـــا وراء ذاتـــه، لّنـــه ناية املـــآرب و املطالـــب و ليس له شـــوق. ... يترّشـــح منه 

 حصـــول ســـائر اخليـــرات و البتاجـــات عی ســـبيل الفعـــل و اإلبـــداع و اإلفاضـــة، ل عی 
نفعال«.1 کلة ال شا

کــه بــرای بــه دســت  کــه اراده می کنیــم یــا چیــزی  کلۀ مــا دربــارۀ فعلــی  کــه شــا »گذشــت 

کــه ابتــدا آن را تصــّور می کنیــم، ســپس  گونــه ای اســت  آوردن آن هّمــت می کنیــم، بــه 

کــه بــه مــا بــاز می گــردد، تصدیــق می کنیــم ... بــه اینکــه در آن ]فعــل[ ســودی  فائــدۀ آن را 

یــا خیــری بــرای مــا هســت ... یــا تعریــف و تمجیــدی بــرای مــا یــا قــوه ای از قــوای مــا هســت. 

کار حاصــل می گــردد. پــس  پــس از ایــن علــم تصــّوری و حکــم تصدیقــی، شــوقی بــرای آن 

ــه  ک ــد  ــد می آی ــا پدی ــوۀ ارادی در م ــود، ق ــدید ش ــوی و ش ــانی ق ــوق نفس ــن ش ــه ای ک ــی  زمان

»اجمــاع« نــام دارد ... و خالصــه آنکــه: از آن دو )علــم و اراده( قــوۀ محّرکــه ای در عضــالت 

کــه آنهــا را بــه حرکــت درمــی آورد. ... پــس مــراد )فعــل( حاصــل می گــردد.  پدیــد می آیــد 

بنابرایــن، ایــن مبــادی در افعــال خارجــی مــا متعّددنــد.
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کثــرت، داعی خارجی،  کــه یــادش بــزرگ باد_  ذاتش اجّل از ]انتســاب[  امــا ]خــدای[ قّیــوم _ 

کــه باالتریــن مقصودهــا و آرزوهاســت و بــرای  ج از ذات اســت، چــرا  انفعــال و ابتهاجــی خــار

او شــوقی ]متصــّور[ نیســت. ... ســایر خیــرات و ابتهاجــات از او بــه صــورت فعــل، ابــداع و 

افاضــه صــادر می گــردد، نــه بــه نحــو انفعــال«.

ـت فاعلـی اشـیاء اسـت و هـم 
ّ
کـه خداونـد، هـم عل گفـت  در تفصیـل ایـن مطلـب بایـد 

ـت فاعلـی ام و »رفع عطـش« علت غایی. 
ّ
ـت غایـی آنهـا. در مثـال آب نوشـیدن، »مـن« عل

ّ
عل

کـه تشـنگی ام برطـرف شـود. حـال خداونـد مخلوقـی را  بـه عبـارت سـاده، مـن آب می نوشـم 

کرد تـا...«. خداوند غرض و داعی  خلـق می کنـد. مـا نمی توانیـم بگوییـم: »خداوند او را خلق 

کـه باعـث شـود تـا غـرض و داعـی در او پدیـد بیایـد.  کـه احتیـاج و نیـازی نـدارد  نـدارد، چـرا 

گـر بـرای خـدا غـرض و داعـی قائـل شـویم، او را مسـّخر اغـراض و دواعـی کرده ایـم و  بـه عـالوه، ا

گـر خداونـد داعـی و غـرض نـدارد،  کـه ا ایـن باطـل اسـت. در اینجـا ایـن مشـکل پیـش می آیـد 

پـس مرّجـح فعـل او چیسـت؟ زیـرا ترجیـح بـال مرّجـح محـال اسـت. فالسـفه چنیـن پاسـخ 

می دهنـد: خداونـد مرّجـح دارد، ولـی مرّجحـش خـارج از ذات نیسـت، بلکـه همـان ذات 

مقّدسـش اسـت. خداونـد خـودش را دوسـت دارد. علـم خداونـد بـه ذات مقّدسـش سـبب 

گـردد و »مبتهـج بالـذات« شـود. چـون خـودش را دوسـت دارد، در  می شـود تـا عاشـق خـودش 

نتیجـه، صـوادر خـودش را نیـز دوسـت دارد. بنابرایـن، آن ابتهـاِج بـه ذات و بالـذات باعـث 

می شـود تـا او اشـیا را خلـق کنـد. بنابرایـن، فعل خداونـد، داعی و مرّجـح دارد که همان ذات 
ـت غایـی افعـال خود اسـت.1

ّ
ـت فاعلـی و هـم عل

ّ
خـودش باشـد. بـه عبـارت دیگـر، او هـم عل

مالصدرا همچنین می نویسد:

کانــت نســبة املعلــول إليــه إمكانيــة مــن دون داٍع و مقتــٍض  »فاحلاصــل أّن املختــار مــی 

. ... فذلــک الداعي هو 
ً
کــون املســاوي راجحــا ، لمتنــاع 

ً
لصــدوره يكــون صــدوره عنــه ممتنعــا

کمــا يف الواجــب تعــال، لّنــه تــاّم الفاعليــة. فلو  غايــة اإلجيــاد؛ و هــو قــد يكــون نفــس الفاعــل 

گفت. 1� در آینده )دفتر دیگری از همین مجموعه(، دربارۀ نحوۀ فاعلیت خداوند سخن خواهیم 
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 يف الفاعليــة؛ و ســتعلم أّنــه مســّبب 
ً
احتــاج يف فعلــه إل معــى خــارج عــن ذاتــه لــكان ناقصــا

ل غيــر ذاتــه، إذ الغايــات و
َ
 أّوًل ل يكــون لفعلــه غايــة أ

ً
 مــا يكــون فاعــال

ّ
کل  الســباب، و 

کان لفعله غاية غير ذاته، فإن ل يستند وجودها إليه لكان   کسائر السباب تستند إليه. فلو 

ق الفــرض، و إن اســتند إليــه فالــكالم عائــد فيمــا هــو غايــة داعيــة لصــدور تلــک الغايــة   خــر

کونه غير ذاته تعال. و هكذا حی ينتي إل غاية هي عن ذاته.  وضة  املفر

ر لــک إن  ــه ســنقّر ــه فاعــل لــا؛ و بيــان ذلــک: أّن کمــا هــو أّن فذاتــه تعــال غايــة للجميــع، 

ــه مصــدر لميــع الشــياء،  ــه، و ذات ــأّن واجــب الوجــود أعظــم مبتــج بذات شــاء اهَّلل تعــال ب

کونــا   مــن ابتــج بــي ء ابتــج جبميــع مــا يصــدر عــن ذلــک الــي ء، مــن حيــث 
ّ

کل و 

ــن  ــل م ــا، ب ــث ذواهت ــن حي ــا م ــل ذواهت ــياء ل لج ــد الش ي ــال ير ــب تع ــه. فالواج ــادرة عن ص

ــة لــه يف إجيــاد العــال نفــس ذاتــه املقدســة. ...  حيــث إّنــا صــادرة عــن ذاتــه تعــال. فالغاي
 و غايــة«.1

ً
فكانــت حينئــٍذ فاعــال

کــه نســبت معلــول بــه ]فاعــل[ مختــار امکانــی اســت و  »خالصــۀ ســخن ایــن اســت: زمانــی 

کــدام از  کار نیســت، صــدور فعــل از آن فاعــل محــال اســت، زیــرا هیــچ  داعــی یــا مقتضــی در 

دو طــرِف تســاوی بــر دیگــری رجحــان نــدارد. ... بنابرایــن، آن داعــی غایــت ایجــاد ]فعــل[ 

کــه دربــارۀ خــدا چنیــن اســت، چــرا  گاهــی خــود فاعــل اســت، همان طــور  اســت. آن غایــت 

ج از ذاتــش نیــاز داشــت، در  گــر او در فعلــش بــه چیــزی خــار کــه فاعلیــت او تــاّم اســت. پــس ا

کــه خواهــی دانســت، او مسّبب األســباب  فاعلیــت خــودش ناقــص می شــد؛ و همان طــور 

کــه  کــه ذات او غایــت باشــد، چــرا  ولــی اســت 
َ
کــه انجــام می دهــد، ا اســت و بــرای هــر فعلــی 

گــر غایــت فعــل او  تمامــی غایــات ماننــد تمامــی اســباب بــه او منتهــی می گردنــد. بنابرایــن، ا

گــر وجــود آن غایــت بــه او )خــدا(  ج نیســت:[ ا چیــزی غیــر از خــودش باشــد، ]از دو حــال خــار

گــر  کــه معلــول خــدا نیســت( و ا کــه خــالف فــرض اســت )چیــزی پیــدا شــده  اســتناد نیابــد 

وجــودش مســتند بــه خــدا باشــد، می پرســیم: چــه چیــزی )داعــی ای( باعــث شــده اســت 

کنــد؟ همیــن رونــد ادامــه  کــه غایــت خــود قــرار داده اســت، خلــق  تــا خداونــد آن موجــود را 

کــه عیــن ذات اوســت. می یابــد تــا بــه غایتــی برســیم 

1� همان: 264-263�
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کــه فاعــل هــر چیــز اســت.  گونــه  بنابرایــن، ذات او تعالــی غایــت هــر چیــز اســت، همــان 

کــه خواهــی دانســت، واجب الوجــود بزرگتریــن مبتهــج بالــذات  توضیــح اینکــه: همان طــور 

کــه از چیــزی بــه ابتهــاج بیایــد )او را  کســی  اســت و ذاتــش مبــدأ همــه چیــز اســت. هــر 

کــه از محبــوب او صــادر شــده  دوســت بــدارد(، تمامــی صــوادِر آن چیــز را، از آن جهــت 

اســت، دوســت خواهــد داشــت. پــس واجــب تعالــی اشــیاء را اراده می کنــد، امــا نــه از جهــت 

ــت او در ایجــاد  ــه از ذاتــش صــادر شــده اند. در نتیجــه، غای ک ذاتشــان، بلکــه از آن جهــت 

عالــم، خــود ذات مقّدســش خواهــد بــود. ... پــس در آن زمــان، ذاتــش هــم فاعــل اســت و 

هــم غایــت«.

ثمرات بحث 

یکم: خداوند، تنها فاعل مختار

کـه همـۀ فواعـل مختـار بـه جـز خداونـد، در حقیقـت  گفتـه شـد، نتیجـه می شـود  از آنچـه 

مضطّرنـد، زیـرا:

 محتاج و مسّخر دواعی اند؛

 مسّخر خداوندند.

 البّته دلیل اّول نیز به دلیل دوم بازمی گردد، زیرا دواعی با یک یا چند واسطه به علةالعلل 

کالم از بزرگان فلسفه نقل می شود.   می رسد. در ادامه، چند 

]ابن سینا می نویسد: 

ــاره إل  ــح خیــرج اختي ــاج إل مرّج ــار یف العــرف هــو مــا يكــون بالقــوة، و يت ــإّن املخت ]1:[ »ف

 یف 
ً
ــارا ــا خمت ــار مّن ــه أو مــن خــارج. فيكــون املخت ــا داٍع يدعــوه إل ذلــک مــن ذات الفعــل، إّم

يتــه «.1 حكــم مضطــّر. و الّول یف اختيــاره ل يدعــه داٍع إل ذلــک، غيــر ذاتــه و خير

کــه او را از  کــه نیــاز بــه مرّجحــی دارد  »معنــای »مختــار« در عــرف، حقیقتــی »بالقــّوة« اســت 

کــه  ج ســازد و بــه حالــت فعــل در آورد. ایــن مرّجــح همــان داعــی اســت  حالــت اختیــار خــار

1� التعلیقات: 50�
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کــدام از مــا مختــاری هســتیم در حکــم  می توانــد ذاتــی یــا خارجــی باشــد. بنابرایــن، هــر 

کــه هیچ گونــه داعــی او را ]بــه انجــام  گونــه ای اســت  مضطــّر. و خداونــد در اختیــارش بــه 

فعلــی[ نمی خوانــد، مگــر ذات و خیریــت ]ذات[ش«.

ــو یف  ــا ل خیل ــار مّن ــاه أّن املخت ــار«، و معن نســان مضطــّر یف صــورة خمت ]2:[ »و قــد قيــل: »اإل

اختيــاره مــن داٍع يدعــوه إل فعــل ذلــک. ... فاملختــار باحلقيقــة هــو الــذي ل يدعــوه داٍع إل 
فعــل مــا يفعلــه«.1

که  گفتـــه می شـــود: »انســـان مضطـــری اســـت در صـــورت مختـــار«، بـــدان معنـــا  »گاهـــی 

که مـــا را به آن فعـــل بخواند، خالی  کـــه مختاریم، اختیارمـــان از یک داعی  هرکـــدام از مـــا 

که که هیچ گونه داعی او را به فعلی  کســـی اســـت   نیســـت. ... بنابراین، مختار حقیقی آن 

 انجام می دهد، نمی خواند«.

کان کان صــدور الشــياء عنــه صدور، ما لو صــدر عن غيره  کان هــو اخليــر،   ]3:[ »فــالول مّلــا 

  طلبه فيه اخلير. فلّما ل خیتلف فيه الغاية و الفاعل، و کان صدور هذه الشياء عنه ل لغاية 
کان باحلقيقة هو املختار. و إمّنا ل يصّح فينا اإلختيار احلقيي «.2 خارجة عن ذاته، 

کــه  »وقتــی خداونــد همــان خیــر اســت، صــدور اشــیا از او مســاوی اســت بــا صــدور چیــزی 

گــر از غیــر صــادر می شــد، آن غیــر بایــد غایــت خــود را خــدا قــرار مــی داد، زیــرا او از فعلــش  ا

کــه غایــت و فاعــل یکی اســت، صدور  طلــب خیــر داشــت و خیــر منحصــر در خداســت. حــال 

کــه حقیقتــًا مختــار اســت و اختیــار  ج از ذات نیســت، اوســت  ــرای غایتــی خــار اشــیا از او ب

حقیقــی در مــا صّحــت نــدارد«.[

مالصدرا می نویسد:

کــُره، و   ذ
َّ

 البــاري جــل
ّ

 بالختيــاِر املحــِض إل
ً
ــد فاعــال ِ

َ
]4:[ »و لــو نظــرَت حــّقَ النظــِر، ل ت

ــه«.3 ــا يفَعلوَن ــه فيم ون ل ر
َ

ــّخ ــُره مس غي

1� همان: 51�
2� همان: 52-51�
3� األسفار 2: 226�
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گــر بــه طــور شایســته بنگــری، فاعــل مختــار محــض نمی یابــی، مگــر خداونــد جــّل  »و ا

ذکــُره. و هرچــه غیــر او هســت، در آنچــه انجــام می دهــد، در تســخیر اوینــد«.

]5:[ »اعلــم أّن النفــس فينــا و يف ســائر احليوانــات مضطــّرة يف أفاعيلهــا و حرکاهتــا، لّن 

کفعــل الطبيعــة و حرکاهتــا؛ لّنــا ل تتحّقــق و ل توَجــد ل  ية  أفاعيلهــا و حرکاهتــا تســخير

کالطبيعــة مســّخرة يف الفاعيــل و احلــرکات،  بســب أغــراض و دواٍع خارجيــة. فالنفــس مّنــا 

ق بيهنمــا أّن النفــس شــاعرة بأغراضهــا و دواعهيــا، و الطبيعــة ل تشــعر بالدواعــي.  لكــّن الفــر

 يف واجــِب الوجــوِد وحــَدُه؛ و غيــُره 
ّ

ّيُ ل يتحّقــُق و ل يصــّحُ باحلقيقــِة إل و الفعــل الختيــار

کــذا نفــوس احليوانــات  يــَن ... و  يــَن يف صــورِة املختار  مضطّر
ّ

يــن ل يكونــوَن إل مــن املختار

الرضيــة أمنــا تفعــل مــا تفعــل و تتحــّرک فيمــا تتحــّرک،  ل مبجــرد القــدرة بــل لجــل الغــراض 
 خمتــاٍر غيــِر الواجــِب الّوِل مضطــّرٌ يف اختيــاِره، جمبــوٌر يف أفعاِلــه «.1

ُّ
و الدواعــي. فــكل

کــه نفــس مــا و دیگــر حیوانــات در افعــال و حرکاتشــان مضطّرنــد. و حرکاتشــان  »بــدان 

کــه فعــل و حــرکات مــا تحّقــق و  ماننــد فعــل و حــرکات طبیعــی2 تســخیری اســت، چرا

وجــود نمی یابــد، مگــر بــه عّلــت غرض هــا و داعی هــای خارجــی. بنابرایــن، نفــس مــا ماننــد 

کــه نفــس ]مــا[  طبیعــت یــک چیــز در افعــال و حرکاتــش مســّخر اســت، بــا ایــن تفــاوت 

گاهــی نســبت  گاه اســت، اّمــا فاعــل طبیعــی فاقــد آ نســبت بــه غرض هــا و داعی هــای خــود آ

بــه دواعــی اســت. 

و فعـــل اختیـــاری محّقـــق نمی شـــود و ]اطالقـــش[ صّحـــت نمی یابـــد، مگـــر تنهـــا در واجـــب 

 مختـــار ولـــی حقیقتـــًا مضطّرنـــد... همچنیـــن 
ً
الوجـــود؛ و فاعـــالن مختـــار غیـــر از او، ظاهـــرا

ج نیســـت: افعـــال و  حیوانـــات زمینـــی ]کـــه انســـان نیـــز جـــزو آنهاســـت[، از یـــک حـــال خـــار

کـــه انجـــام می دهـــد، بـــه جهـــت قـــدرِت تنهـــا نیســـت، بلکـــه بـــه دلیـــل وجـــود  حرکاتـــی را 

ــر موجـــود  ــر او وارد می شـــود.[ بنابرایـــن، هـ ج بـ ــار کـــه از خـ اهـــداف و انگیزه هایـــی ]اســـت 

مختـــاری غیـــر از واجـــب الوجـــود، در اختیـــار داشـــتنش مضطـــر و در افعالـــش مجبـــور 

اســـت«.

1� همان 6: 313-312�
گفت. 2� در ادامه، دربارۀ فعل و فاعل طبیعی سخن خواهیم 
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]حاجی سبزواری می نویسد:

يــن، لجــل  ون يف صــورة خمتار يــن مــن املمكنــات مضطــّر أّن املختار کمــا مــّر   ...« ]:6[
بالدواعــي «.1 التســخير 

کــه ممکنــات مختــار، موجــودات مضطّری انــد در ظاهــر مختــار،  گذشــت  کــه  »همان طــور 

کــه مســّخر دواعی انــد«.[ چــرا 

دوم: تنّزه خداوند از استکمال به فعل 

ــا  ــد برخــالف م کــه خداون ــد، آن اســت  ــی می گیرن کــه فالســفه از ایــن مبان نتیجــۀ دومــی 

یــد. در آنجــا مــن  »مســتکمل بــه فعــل« خــود نمی گــردد. مثــال آب نوشــیدن را بــه خاطــر بیاور

تشــنه شــده بــودم و آن تشــنگی مبــادی افعــال را در مــن یکــی پــس از دیگــری پدیــد آورد تــا 

ــا آب را بنوشــم. آن »تشــنگی« عبــارت  گشــت ت اینکــه عضــالت مــن تحریــک شــد و باعــث 

بــود از انفعــال و احتیــاج مــن. بنابرایــن، دواعــی و مرّجحــات مــا بــه انفعــاالت و احتیاجــات مــا 

کمــال می کنیــم. بــه عنــوان مثــال،  کــه مــا فعــل را انجــام می دهیــم، طلــب  بازمی گــردد. وقتــی 

مــن گرفتــار نقــص »عطــش«ام و بعــد از نوشــیدن آب، ایــن نقــص و احتیــاج را از خودم برطرف 

کمــال می یابــم. فالســفه چنیــن چیــزی را »اســتکمال« می نامنــد.  می کنــم و بــه یــک معنــا 

کــه اســتکمال بــرای خــدای بی نیــاز معنــا نــدارد. پیشــتر ایــن عبــارت مالصــدرا را از  بدیهــی 

گذرانــده بودیــم: نظــر 

نفعــال و  ــة و ال ــة اخلارجي ــرة و الداعي  مــن الكث
ّ

ــه أجــل ــره_  فذات ک  ذ
ّ

ــوم _ جــل ــا القي ]1:[ فأّم

 البتــاج مبــا وراء ذاتــه، لّنــه نايــة املــآرب و املطالــب و ليــس لــه شــوق. حاشــاه عــن ذلــک 

، بــل هــو مبتــج 
ً
کمــا علمــَت مــرارا  و ل مّبــة مبــا ســواه و ل قصــد إل حتصيــل ش ء عــادم لــه 

 بذاته لذاته. و يلزم من هذا البتاج و يترّشح منه حصول سائر اخليرات و البتاجات عی 
ّتصاف و الستحصال«.2 نفعال و ال کلة ال سبيل الفعل و اإلبداع و اإلفاضة، ل عی شا

رقی 1� 1� همان: 332: پاو
2� همان: 355-354�
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که خلق خداوند، از سر انفعال و احتیاج نیست،  سخن مالصدرا در اینجا همین است 

کـه »فاعلّیـت« بـه  بلکـه از سـر فاعلیـت و ابـداع و افاضـه اسـت. البّتـه قبـاًل نیـز تذّکـر داده شـد 

کار بـرود و  ـی فلسـفی بی معناسـت، خـواه دربـارۀ خـدا بـه 
ّ
کلمـه در نظـام عل معنـای حقیقـی 

ی همیـن معنـا را بـا لفـظ »مسـتکمل« نیـز بیان کرده اسـت: خـواه دربـارۀ غیـر خـدا. و

 
ً
 بذاتــه مســتمکال

ً
کل اخليــرات و المکــالت؛ فكيــف يكــون ناقصــا ]2:[ »... لّن ذاتــه مبــدأ 

ــزم  ــواه؛  فيل ــا س ــل مل ــه فاع ــره و إن ــن غي  م
ً
ــال ــون   منفع ــر، فيك ــه تأثي ــر في ــون للغي ــره، فيك بغي

نفعــال، و هــو مــال «1 تعــّدد جهــَي الفعــل و ال

ــص  ــه ناق ــس چگون ــت. پ ــاالت اس کم ــرات و  ــی خی ــدأ تمام ــد( مب ــرا ذات او )خداون »... زی

کــه بدیــن وســیله غیــر در او تأثیــر بگــذارد و او از  بالــّذات و مســتکمل بالغیــر خواهــد بــود 

گــردد، حــال آنکــه او فاعــل )خالــق( غیــر از خــود اســت؟ و از ایــن ســخن دو  دیگــری منفعــل 

کثــرت را در ذات  کــه محــال اســت، ]زیــرا  جهــت فعــل و انفعــال در خــدا راه خواهــد یافــت 

ــد مــی آورد.[« وی پدی

 و فــوق التمــام، فبذاتــه البســيطة احلّقــة 
ً
 امســه فلكونــه يف ذاتــه تاّمــا

ّ
]3:[ »و أمــا الواجــب جــل

يفعــل مــا يفعــل، ل مبشــية زائــدة و ل هبّمــة عارضــة لزمــة أو مفارقــة. فهــو مبشــيته و علمــه و 

رضــاه و حمکتــه الــي هــي عــن ذاتــه ُيفيــض اخليــر و جيــود النظــام و يصنــع احلمکــة، و هــذا 

وب الصنــع و اإلفاضــة.  أّت أحنــاء القــدرة و أفضــل ضــر

يــده و  کفعــل النــار يف إحراقهــا و فعــل املــاء يف تبر و ليــس يلــزم مــن ذلــک جبــر عليــه، 

فعــل الشــمس يف إضاءهتــا، حيــث ل يكــون ملصــدر هــذه الفاعيــل شــعور و ل مشــية و ل 

يــن  کذلــک حــال ســائر املختار ل مــن فواعلهــا، لّنــا مســّخرات بأمــره ســبحانه؛ و  اســتقال

 مهنــم يف إرادتــه مقهــور جمبــور مــن أجــل الدواعــي و املرّجحــات 
ً
کال غيــر اهَّلل يف أفعالــم. فــإّن 

مضطــّر يف اإلرادات املنبعثــة عــن الغــراض، مســتمکل هبــا«.2

1� همان: 134-133� 
یسـد: »و الواجـب تعالـی غنـّي الـذات، له کلّ کمـال في الوجود،  2� همـان: 309-310. عالمـۀ طباطبایـی نیـز می نو

فال یسـتکمل بشـي ء مـن فعله. « )نهایـة الحکمة: 309(
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فـــوق  تـــاّم، بلکـــه  آنکـــه در ذاتـــش  بـــه جهـــت  بـــاد،  بـــزرگ  کـــه نامـــش  امـــا واجـــب   »و 

تمـــام اســـت، بـــه ذات بســـیط حّقـــش )بـــه مشـــّیت ذاتـــی اش( می کنـــد آنچـــه می کنـــد، 

کار باشـــد، خـــواه عرضـــی الزم یـــا   نـــه اینکـــه مشـــیت زائـــد و ارادۀ عارضـــی )عرضـــی ای( در 

کـــه عیـــن   عرضـــی مفـــارق باشـــد. در نتیجـــه، او بـــه مشـــیت و علـــم و رضـــا و حکمتـــش 

ذات اوســـت، خیـــر را افاضـــه می کنـــد و نظـــام عالـــم را از ســـِر جـــود خلـــق می کنـــد و جهـــان 

کامل تریـــن شـــکل قـــدرت اســـت و برتریـــن نحـــوۀ خلـــق و  متَقنـــی را می ســـازد. و ایـــن 

افاضـــه اســـت. 

و از چنیــن مبنایــی مجبــور بــودن خــدا الزم نمی آیــد، ماننــد فاعلّیــت آتــش در ســوزاندن یــا 

کــه مصــدر )فاعــل(  کــردن و فاعلیــت خورشــید در پرتــو افشــانی؛ چــرا  فاعلیــت آب در خنــک 

ــل  ــّخر فع ــا مس ــرا آنه ــد، زی ــان ندارن ــتقاللی در فاعلیتش ــیت و اس ــی، مش گاه ــال، آ ــن افع ای

کــه فاعــل مختارنــد. پــس  گونــه اســت حــال ســایر ماســوایی  خداونــد ســبحان اند. و همیــن 

کــدام از آنهــا بــه دلیــل نیــاز بــه داعی هــا و مرّجح هــا، در اراده شــان مقهــور و مجبورنــد و  هــر 

گرفته انــد، مضطّرنــد و بــه وســیلۀ آنهــا اســتکمال  کــه از اغــراض سرچشــمه  در اراده هایــی 

می یابنــد«.

سوم: ازلّیت فعل خداوند

بـرای  از طرفـی  و  را ذاتـی می داننـد  ارادۀ خداونـد  و  کـه فالسـفه مشـّیت  اجمـااًل دیدیـم 

خداونـد مرّجحـی غیـر از ذات خـودش قائـل نیسـتند. همیـن سـبب شـده اسـت تـا آنهـا فعـل 
خداونـد را ازلـی بداننـد.1

تفاوت سوم: نحوۀ فاعلیت 
ــل  ــان »فاع ــه انس ک ــود  ــن ب ــد، ای ــرده بودن ک ــاره  ــه آن اش ــتاد ب ــوم اس ــه مرح ک ــری  ــۀ دیگ نکت

کــه فاعلّیــت خداونــد چگونــه  بالقصــد« اســت و خداونــد فاعــل بالقصــد نیســت. حــال ایــن 

اســت، میــان حکمــا اختــالف نظــر وجــود دارد. 

یـادی بحـث شـود، آن را بـه دفتـر دیگـری از  کـه ایـن بحـث مفصـل اسـت و بایسـتی بـا تفصیـل ز 1� از آنجایـی 
کـه موضـوع آن »فعـل الهـی« اسـت. همیـن مجموعـه منتقـل می کنیـم 
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نمودار اقسام فواعل
ایشـان هم در المشـهدین و هم در دروس فارسـی خودشـان بحث »اقسام فواعل« را مطرح 

که در جدول زیر قابل مشـاهده اسـت: کرده ایم  کرده اند و ما به شـکل نموداری آن را تنظیم 

بنا بر این جدول، شما می توانید چند مطلب را در یک نگاه بفهمید:

کیفّیت علمشان چگونه است. کدام فاعل ها علم به فعل خود دارند و   -1

کدام یک از فاعل ها دارای اراده اند.  -2

کدام یک غیر مختار.  کدام فاعل ها مختارند و   -3

کـه فالسـفه دو شـرط را بـرای اختیـاری بـودِن فعـل در نظـر  گفتیـم  گـر خاطرتـان باشـد،  ا

می گیرنـد: »علـم« و »اراده«. چهـار فاعـل هـر دو شـرط را دارنـد و در نتیجـه فعلشـان اختیـاری 

ی. یک فاعـل علم دارد، 
ّ
اسـت: فاعـل بالرضـا، فاعـل بالقصـد، فاعـل بالعنایة و فاعـل بالتجل

ولـی اراده نـدارد: فاعـل بالجبـر. دو فاعـل هـم نـه علـم دارنـد و نـه اراده: فاعـل بالطبـع و فاعـل 

بالقسر.

در ادامه، با توّجه به این نمودار، اقسام فواعل یا علل فاعلی را توضیح بیشتری می دهیم.

ت
ّ
عل

فاعلی

علـــم بـــه فعـــل 
نـــدارد خـــود 

فاعل بالطبع_فعل او مالیم طبع اوستاراده ندارد

فاعل بالقسر_فعل او مخالف طبع اوست

علـــم بـــه فعـــل 
دارد خـــود 

فاعل بالجبر__اراده ندارد

اراده دارد

علـــم او بـــه فعـــل، در زمـــان انجـــام فعل، 
بلکـــه عیـــن آن فعل اســـت

فاعل بالرضا_

علم ســـابق بـــر فعل 
دارد

داعـــی زائد بـــر ذات 
دارد

فاعل بالقصد_

داعـــی زائد بـــر ذات 
برای  و علـــم  نـــدارد 
او  از  فعـــل  ر  صـــدو

اســـت کافی 

فاعل بالعنایةعلم زائد بر ذات

یعلم عین ذات
ّ
فاعل بالتجل
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فواعل غیر اختیاری
کرده اند:  در وهلۀ نخست، حکما فواعل را به دو دسته تقسیم 

که علم به فعل خودش ندارد.  1- فاعلی 

2- فاعلـی کـه علـم بـه فعـل خـودش دارد، یعنـی فعلـش مسـبوق بـه علـم اسـت و می داند 

کـه چـه کار می کنـد. 

کـه انسـان بـه فعـل خـودش علـم نـدارد، یعنـی فعلـش اختیـاری نیسـت، خـود، بـه  جایـی 

دو قسـمت تقسـیم می گـردد: 

1-1- اینکه فعل موافق با طبع باشد )فاعل بالطبع(.

1-2- حالت دوم اینکه مخالف با طبع باشد )فاعل بالَقسر(.

گـر شـما جسـمی را رهـا کنیـد، او بـه زمیـن سـقوط می کند. ایـن را فالسـفه »فاعلیت  مثـاًل ا

گر بر  کـه بـه سـمت پایین حرکـت کند؛ ولـی ا بالطبـع« می گوینـد، زیـرا طبعـش اقتضـا می کنـد 

خـالف طبیعـت باشـد، مثـل حرکـت آب فّواره، »فاعل بالقسـر« می شـود. 

گر فرد به فعل خودش علم داشـته باشـد، مجّددًا دو حالت پیش می آید: ا

2-1- علم با اراده همراه نباشد )فاعل بالجبر(.

2-2- عالوه بر علم، فاعل اراده هم داشته باشد )فاعل باالختیار(.

گـــر فاعـــل عـــالوه بـــر علـــم، اراده هـــم داشـــته باشـــد، فعـــل او »اختیـــاری« می شـــود. امـــا  ا

گـــر علـــم دارد، ولـــی اراده نـــدارد، »فاعـــل بالجبـــر« خواهـــد بـــود؛ ماننـــد اینکـــه شـــما اآلن بـــه  ا

یـــد تنّفـــس می کنیـــد(، ولـــی اختیـــاری در  کـــه دار یـــد )یعنـــی می دانیـــد  تنفســـتان علـــم دار

کـــه دســـتش رعشـــه دارد، علـــم بـــه حرکـــت  کســـی  یـــد، زیـــرا »ارادِی« شـــما نیســـت.  آن ندار

ــد،  ــر دارای اراده باشـ گـ ــال ا ــدارد. حـ ــا توّقـــف آن نـ ــه یـ ــاری در ادامـ ــی اختیـ ــتش دارد، ولـ دسـ

ی را  کمیـــت اراده باالتـــری باشـــد، و ـــر در فعـــل نباشـــد و ارادۀ او در تحـــت حا ـــا اراده اش مؤّث اّم

گوینـــد. »فاعـــل بالتســـخیر« 
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پس فواعل غیراختیاری چهار دسته شدند: 

 فاعل بالطبع؛ 

 فاعل بالقسر؛ 

 فاعل بالجبر؛ 

 فاعل بالتسخیر. 

فواعل اختیاری 
ـــودن،  ـــاری ب ـــۀ اختی ـــوند. الزم ـــیم می ش ـــته تقس ـــار دس ـــه چه ـــفه ب ـــاری در فلس ـــل اختی فواع

کـــه فعـــل، مســـبوق بـــه علـــم و اراده باشـــد. اّمـــا علـــم فاعـــل بـــه فعلـــش انـــواع مختلفـــی  آن اســـت 

دارد:

2-2-1- علـم فاعـل بـه فعـل، سـابق بـر فعل نیسـت، بلکه همزمان با آن و عین آن اسـت. 

)فاعل بالرضا(.

2-2-2- علم فاعل به فعل، سابق بر فعل است.

حالت اخیر، خود، به دوگونه قابل تصّور است:

2-2-2-1- همراه با داعی باشد )فاعل بالقصد(

ی(
ّ
2-2-2-2- همراه با داعی نباشد )فاعل بالعنایة و فاعل بالتجل

گـــر علـــم فاعل، ســـابق بر فعل باشـــد و همـــراه با دواعـــی زائد بر ذات باشـــد،  بنابرایـــن، ا

گویند. در غیر ایـــن صورت، یا »فاعل بالعنایة« اســـت  یا »فاعل  ی را »فاعـــل بالقصـــد«  و

بالتجلـــی«. پـــس در ســـه حالت اخیـــر، علم فاعل عیـــن فعل او نیســـت، بلکه علم ســـابق 
و مقـــدم بـــر فعل اســـت و فعل بر اســـاس علـــم انجام می شـــود. فرق فاعـــل بالعنایـــه و فاعل 

که در فاعل بالعنایه علم، زائد بر ذات اســـت و در فاعل بالتجلی علم،   بالتجلی این اســـت 

عین ذات است. 

فالسـفه در فاعلیـت حـق متعـال، بـرای خداونـد فاعلیت هـای متعّددی را بر می شـمارند 

و نظریاتشـان در فاعلیـت خداونـد متفاوت اسـت: 
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 »مّشائیان« خداوند را فاعل بالعنایة می دانند. 

 »اشراقیان« خداوند را فاعل بالرضا می دانند.
ی می دانند.1

ّ
 »صدرائیان« خداوند را فاعل بالتجل

فاعل بالتسخیر
کـردن یـک قسـم دیگـر بـه اقسـام  اوج شـاهکار فالسـفۀ مسـلمان در ایـن بحـث، اضافـه 

کـه دیدیـم، ایـن نـوع از فاعلّیـت بـر تمامـی اقسـام  فواعـل اسـت: فاعـل بالتسـخیر. همان طـور 

بالطبـع،  باشـند:  می خواهنـد  هرچـه  مخلوقـات  تمامـی  کـه  معنـا  بـدان  دارد؛  سـیطره  دیگـر 

ر خداوندنـد! و این یکی 
َ

بالقسـر، بالقصـد یـا... همگـی در حقیقت، فاعل بالتسـخیر و مسـّخ
از نمودهـای آشـکار اعتقـاد بـه جبـر در فلسـفۀ اسـالمی اسـت.)5(

دو تذّکر
یم، چند نکته را از  باب تذّکر عرض می کنم: پیش از آنکه به ادامۀ بحث بپرداز

1- فاعـل بالطبـع و فاعـل بالقسـر حقیقتـًا فاعـل نیسـتند. در مباحـث معارفـی خواهیـم 

کـه منـاط انتسـاب فعـل به فاعل، »علم« و »قدرت/ حّرّیت« اسـت. وقتی کسـی نه علم  دیـد 

گر سنگی از باال به پایین می افتد، کرد. ا  داشت و نه اختیار، نمی توان فعلی را به او منتسب 

ی ُمسامحه است، وگرنه انتساب حقیقی به پرتاب کنندۀ   انتساب آن سقوط به سنگ، از رو

گـر ایـن سـنگ بـه سـر کسـی خـورد و او را کشـت، آن سـنگ  سـنگ اسـت. بـه همیـن جهـت، ا

را مجـازات نمی کننـد، بلکـه بـرای پرتاب کننده جزایـی در نظر می گیرند.

اراده  کـه فاعـل بالجبـر  آنهـا معتقدنـد  نیـز غلـط اسـت.  از فاعـل بالجبـر  آنهـا  2- تبییـن 

نـدارد، حـال آنکـه چنیـن نیسـت. فـرض بفرماییـد کسـی را مجبـور بـه انجـام کاری می کننـد؛ 

آیـا  بخـور!«  را  »ایـن غـذای سـّمی  و می گوینـد:  او می گذارنـد  ی شـقیقۀ  رو بـر  را  تفنـگ  مثـاًل 

کـه او بـه صـورت غیر ارادی آن غذای سـّمی را خورده اسـت؟! خیـر، زیرا او  کـرد  می تـوان اّدعـا 

1� بـه خواسـت خـدا، در دفتـری دیگـر از همیـن مجموعـه که به بحـث »فعل الهی« اختصـاص دارد، این بحث 
ید. را خواهیـم کاو
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می توانسـت غذا را نخورد و کشـته شـود. او میان کشـته شـدن با تفنگ و کشـته شـدن با زهر، 

کـه بـه والدیـن خـود دشـنام دهـد، او می توانـد  کننـد  گـر او را مجبـور  یکـی را برگزیـد. یـا اینکـه ا
کار تـن ندهـد.1 کار را انجـام دهـد و زنـده بمانـد، یـا اینکـه بمیـرد و بـه ایـن  ایـن 

1� در اینجـا تنهـا یـک نکتـه باقـی می مانـد: همان طـور کـه مالصدرا و حاجی سـبزواری تصریـح کرده اند، تمامی 
اقسـام هشـت گانۀ فاعـل در انسـان تحّقـق دارنـد. از آنجـا کـه ایـن بحـث متوّقـف بـر احاطـه بـر اصـول و مبانی 
کتفـا می کنیـم و   القـوی« اسـت، در اینجـا بـه اشـاره ای ا

معرفـة النفـس فلسـفی ماننـد »النفـُس فـي وحدِتهـا کلُّ
یـرا ثمـره ای در اصـل بحـث نـدارد. عالقمنـدان رجـوع  از تفصیـل آن حّتـی در پی نوشـت چشـم می پوشـیم، ز
کننـد بـه: األسـفار 2: 225؛ شـرح المنظومـة: 46 غـرر فـي أّن جمیـع أصنـاف الفاعـل الثمانیـة متحققـة فـي 

النفس اإلنسـانیة.
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درآمد1
پیـــش از آنکـــه بیانـــات مرحـــوم اســـتاد عصـــار را از نظـــر بگذرانیـــم، الزم اســـت مقّدمـــه ای را 

بـــر مطالـــب ایشـــان مقـــّدم بداریـــم تـــا باعـــث فهـــم بهتـــر نـــکات ایشـــان و اســـتاد ایشـــان شـــود. 

کـــه خـــود مرحـــوم عصـــار نیـــز تذّکـــر داده انـــد، منبـــع اصلـــی اســـتاد ایشـــان در تقریـــر  همان طـــور 

ــی  ــل »فـ ــبزواری در فصـ ــت. سـ ــوده اسـ ــبزواری بـ ــی سـ ــۀ حاجـ ح منظومـ ــر ــفی، شـ ــث فلسـ مباحـ

ـــن  ـــیاری دارد و ای ـــت بس ـــه اهّمّی ک ـــت  ـــرده اس ک ح  ـــر ـــروده و ش ـــی را س ـــی« ابیات ـــه تعال ـــوم قدرت عم

فصـــل مـــورد توّجـــه اســـتاد فقیـــد بـــوده اســـت. پیـــش از ســـبزواری نیـــز مالصـــدرا در جلـــد ششـــم 

ــی  ــمول ارادۀ الهـ ــون شـ ــی را پیرامـ ــی« مطالبـ ــه تعالـ ــی قدرتـ ــوان »فـ ــل عنـ ــة  ذیـ ــفار األربعـ األسـ

ــا آن  ــه بـ ح منظومـ ــر ــب شـ ــه  مطالـ کـ ــت  ــرده اسـ کـ ــان  ــان بیـ ــل انسـ ــا فعـ ــی بـ ــل الهـ ــۀ فعـ و رابطـ

کاتی دارد. اشـــترا

کرده  ح  که اســـتاد فقید مطـــر بـــه همیـــن جهت، بـــرای فهم بهتـــر »إن قلـــت_ قلت«هایی 

ح منظومـــه و اســـفار نقل و ترجمـــه می گردد تا  ح داده اســـت، عبارات شـــر و مرحـــوم عصار شـــر

ح  گفتار فراهم ســـازد. اّما پیـــش از نقل عبارات شـــر زمینـــه را بـــرای درک بهتـــر محتوای ایـــن 

کنیم. مرحوم ســـبزواری  کالم اســـتاد فقید بایســـتی به نکته ای اشـــاره  منظومه و تطبیق آن با 

در عبـــارات خـــود، چندین بار »دفع دخل مقّدر« می کند و پس از تبیین مبانی فلســـفی هشـــدار 

1� این درآمد به قلم محّقق است.
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کند! زیرا این ســـخنان  کســـی از این ســـخنان، اعتقاد بـــه جبر را برداشـــت  کـــه مبادا  می دهـــد 

بـــه معنـــای جبر نیســـت، بلکه بـــا اصل اختیـــار قابل جمع اســـت. مرحوم اســـتاد ایـــن عبارات 

کرده  اســـت و  ح  ح شـــده اند، در قالب »اشـــکال« مطر کـــه در قالـــب »دفـــع دخل مقـــّدر« مطر را 

کرده اســـت. توضیحات ســـبزواری را نیز به عنوان »پاســـخ فلســـفی« به آن اشـــکاالت قلمداد 

سبزواری در فصل »فی عموم قدرته تعالی« چنین سروده است:

و نفـــــــی إعــــــطا القــــــــوة للفعـــــــــــــل  ]1:[ یعطی عمومها عمـــــوم الجعـــــل  

کیــــــــــــف ال و علمــــــــــــــــه ذاتــــــــّیٌ  و  ]2:[ و إّن علـــــــــــــــم األّول فعلـــــــــــــــّیٌ  

و باختیـــــــــــــــاٍر اختیــــــــــــاٌر ما بـــــــدا1 ]3:[ و الشیء لم یوجد متی لم یوجدا  

اشکال یکم
کـــه خداونـــد، جاعـــل، فاعـــل  ســـبزواری در بیـــت ]1[ درصـــدد بیـــان ایـــن مطلـــب اســـت 

و خالـــق »همــــــــه چیـــز« اســـت، از جملـــه افعـــال اختیــــــاری؛ زیـــرا هـــر چیـــزی غیـــر از خـــدا 

ممکن الوجـــود اســـت و نســـبتش نســـبت بـــه »وجـــود« و »عدم« مســـاوی اســـت و بـــه خودِی 

از  را  خـــود  وجـــود  بایـــد  بنابرایـــن،  نـــدارد.  را  موجودّیـــت  »اقتضـــای«  و  »اســـتحقاق«  خـــود 

کـــه همـــان واجب الوجـــود باشـــد، زیـــرا هرچـــه غیـــر او مرّکـــب از وجود و  فـــرد دیگـــری بگیـــرد 

کـــه بالـــذات، مســـتحّق وجود و  عـــدم، قـــوه و فعـــل، و وجـــوب و امـــکان اســـت و تنها اوســـت 

اعطـــای وجـــود اســـت. بنابرایـــن، همـــه چیـــز »جعـــل« و »مجعـــول« خداونـــد اســـت، بـــدان 

گرفتـــه اســـت. در نتیجـــه، قـــدرت خداوند، کـــه قـــدرت ]و ارادۀ[ خداونـــد بـــدان تعّلـــق   معنـــا 

گـــر  گرفتـــه اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر، ا کـــه بـــه همـــه چیـــز تعّلـــق    عـــاّم خواهـــد بـــود، چـــرا 

کـــه خداونـــد جعـــل نکـــرده باشـــد، معنایـــش   مـــا موجـــودی مثـــل »الـــف« را در نظـــر بگیریـــم 

قـــدرت  صـــورت  ایـــن  در  و  اســـت  نگرفتـــه  تعّلـــق  بـــدان  خداونـــد  قـــدرت  کـــه  اســـت   ایـــن 

خداوند محدود خواهد شد:

1� شرح المنظومة 3: 617�
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 للثنويــة و املعتزلــة؛ و ذلــک لوجــوه: 
ً
 یشء خالفــا

ّ
ر یف عمــوم قدرتــه تعــال لــكل ]1-1:[ »غــر

أحدهــا قولنــا: »يعطــى عمومهــا عمــوم العــل« مبــى للمفعــول أی املجعوليــة، عاّمــة لميــع 

 ل بــّد مــن جمعوليتــا 
ّ

کان الــكل املمكنــات لعمــوم مــا هــو مناطهــا و هــو اإلمــكان. و إذا 

 واجــب الوجــود، لّن غيــره ل خیلــو عــن مالبســة قــّوة، 
ّ

إلمكانــا و ل يصلــح إلعطــاء الوجــود إل

 مــع عــدم إفــادة العــدم للوجــود و »نــی إعطــا القــوة 
ً
 أو اســتعداديا

ً
 ذاتيــا

ً
کانــت إمكانــا ســواء 

 یشء«.1
ّ

کل للفعــل« ثبــت عمــوم قدرتــه تعــال عــی 

کالم مرحوم استاد فقید چنین آمده است: این اشکال در 

 ،
ً
 مضــا

ً
ــه أّن مبــدأ الوجــود ل بــّد و أن يكــوَن وجــودا

ّ
]1-2:[ »إن قلــَت: قــد ثبــت یف مل

 
ً
إذ العــدم و مــا يســاويه مــن القــوة و اإلمــكان و الســتعداد و مــا يشــاهبها ل يكــون مبدئــا

للوجــود. الفاعــل اإللــى أی معطــى الوجــود منحصــر یف اهَّلل تعــال، إذ غيــره ل خیلــوا مــن 

هــا وجــودات ل أعــدام، فيكــون 
ّ
کل وض أّن الفعــال الصــادرة عّنــا  َشــوب العــدم. و املفــر

 هــو اهَّلل تعــال؛ و هــذا هــو البــر. هــذا أّوًل«.2
ّ

فاعــل الــكل

کرده انـــد و بعـــد هم  کـــه فالســـفه بـــر مطالـــب خـــود هشـــت اشـــکال وارد  ]1-3:[ »گفتیـــم 

گفته انـــد. حـــاال مـــا می خواهیـــم متعـــّرض ایـــن اشـــکاالت و جواب هـــا بشـــویم.  جـــواب 

اشـــکال اّول: شـــما می گوییـــد افعـــال مـــا اختیـــاری اســـت، بســـیار خـــوب! اّما آیـــا فعل 
شـــما جـــز وجـــود، چیز دیگری اســـت؟ مســـّلمًا نـــه. مثاًل آب خوردن یک هســـتی اســـت، 

که موجود اســـت، خوردن هـــم یک عمل وجودی اســـت، لیواِن آب  نـــه نیســـتی. زیرا آب 

را برداشـــتن و بـــه لـــب رســـاندن هم یک عمـــل وجودی اســـت، پس هر فعلـــی یک وجود 

که  کرده ایم  اســـت. از طرفـــی در فلســـفۀ متعالیـــه و حکمت الهـــی بالمعنی األعـــم اثبـــات 

کســـی بدهد  معطـــی وجود خداســـت. غیـــر خدا معطی وجود نیســـت؛ زیـــرا وجود را باید 

کـــه مـــن جمیـــع الجهات وجـــود ِصرف باشـــد و هیـــچ اشـــکالی در او نباید دیده شـــود. در 

کـــه ِصرف وجود اســـت و  او نبایـــد جهـــت عدمـــی راه داشـــته باشـــد و او فقط خدا اســـت 

1� همان: 619�
2� المشهدین: 149�
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جهـــت عدمـــی و امکانی در او راه نـــدارد. بنابراین مبدأ و مصدر و معطی وجود خداســـت 

و چـــون فعل انســـان هم وجود اســـت، مبـــدأ آن خداســـت و ربطی به تو نـــدارد. پس چه 

کـــه ناقص هســـتی و عدم  کـــه فعل تـــو مصدرش خـــود خدا اســـت؟ تو  اختیاریتـــی اســـت 

در تـــو راه دارد و نمی توانـــی معطـــی وجـــود باشـــی، پس موجد فعـــل تو خداســـت و به تو 
ربطی نـــدارد«.1

اشکال دوم
کـه محتـوای  کالم اسـتاد فقیـد آمـده اسـت، همـان بیـت ]3[ اسـت  کـه در  اشـکال بعـدی 

مشـابهی بـا بیـت ]1[ دارد. در اینجـا نیـز بحـث بـر سـر این اسـت که انسـان و به طـور کلی موجود 

ع بر وجود اسـت« و به  ممکـن )مـا سـوی اهلل( اسـتحقاق اعطـای وجـود را نـدارد، زیـرا »ایجاد فر

تعبیر مشـهور فلسـفی: 

»معطى الیِء ليس بفاقٍد له«. 

کنندۀ یک ]نمی تواند[ فاقد آن چیز  باشد«. »اعطا

و به تعبیر جامی:

کــه شــود هســت بــه خــودعیــن ممکــن بــه براهیــن ِخــَرد نتوانــد 

ــری  ــد اث ــتیش نباش ــون ز هس چون به هستی رسد از وی دگریچ

ــان  ــود نش ــود از ب ــه آن را ُب ــر چ امــکانه انــدر  منحصــر  ُبــود  گــر 

وجــود  بــه  نیایــد  کــه  آیــد  هیــچ موجــود دریــن عرصــۀ بــودالزم 

چون تواند که ُبود هستی بخش؟!ذات نایافتــه از هســتی، بخــش

ــی ــود زآب ته ــه ُب ک ــک ابری  نایــد از وی صفــت آب دهــی؟!2خش

سبزواری دلیل سوم برای قدرت عام الهی را چنین اقامه می کند:

1� درس 9 معارف: 9�
ل بـه ظهـور آثـار وجـود آفریـدگار سـبحانه ما  رنـگ، سـبحة األبـرار، بخـش 19، عقـد چهـارم در اسـتدال 2� هفـت او

أعـّز شـأنه و مـا أجلـی برهانه.
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]3-1:[ »و ثالهثــا قولنــا: »الــیء ل يوَجــد مــی ل يوجــدا« أی اإلجيــاد فــرع الوجــود. و إذ ل 

تــه 
ّ
وجــوَد حقيــی للممكنــات یف ذواهتــا، إذ املمكــن مــن ذاتــه أن يكــون »ليــس« و لــه مــن عل

يــَس، فــال إجيــاَد حقيــی لــا«.1
َ
أن يكــون أ

کالم مرحوم استاد چنین آمده است: ل در  این استدال

 
ً
 ل يكــون موِجــدا

ً
: أّن اإلجيــاد فــرع الوجــود، إذ الــیء مــی ل يكــن موجــودا

ً
]3-2:[ »و رابعــا

بالكســر. و مــن الواضــح أّن وجودنــا مــن اهَّلل تعــال، لّنــا ممكنــون؛ و املمكــن مــن ذاتــه أن 

 
ً
يــَس«. فوجودنــا ليــس مّنــا، فــإذن إجيادنــا أيضــا

َ
تــه أن يكــون »أ

ّ
يكــون »ليــس« و لــه مــن عل

ليــس مّنــا، بــل مــن اهَّلل تعــال، و هــذا هــو البــر«.2

کنــد؛ و بــه تعبیــر دیگــر،  ]3-3:[ »تــا شــیء موجــود نباشــد، نمی توانــد چیــزی را ایجــاد 

ــا مــن وجــود نداشــته باشــم، نمی توانــم بــه وجــود بیــاورم.  ــر وجــود اســت. ت ع ب ایجــاد فــر

خــوردن آب، فــر ع بــر وجــود مــن اســت. و چــون وجــود مــن از خداســت، پــس فعــل، فعــل 

خداســت و بــه مــن ربطــی نــدارد. خالصــه چــون وجــود تــو از خداســت، پــس ایجــاد تــو هــم 
مــال خداســت«.3

اشکاالت سوم و چهارم
کـه  توضیـح مبسـوط بیـت ]2[ را بـه ابتـدای دفتـر آینـدۀ همیـن مجموعـه موکـول می کنیـم 

 بـه بحـث »نفـی تفویـض« اختصـاص دارد. در آنجـا پـس از اشـاره بـه تقسـیم بندی صفـات الهی 

و  مّشـاء  دو مکتـب  در  ارادۀ خداونـد  و  قـدرت  علـم،  تبییـن مختصـر  و  »فعلـّی«  و  »ذاتـی«   بـه 

 حکمـت متعالیـه بـه ایـن بیـت سـبزواری بازخواهیـم گشـت. در اینجـا، مختصرًا اشـاره می کنیم 

 کـه فالسـفه ماننـد بسـیاری از معتزلـه و امامیـه »علـم« خداونـد را عیـن ذات او می دانند )عینّیت 

خارجـی و تغایـر مفهومـی(. از طرفـی، ارادۀ حـّق متعال را نیز از سـنخ »علـم« می دانند. از طرفی، 

چـون اراده منشـأ صـدور فعـل اسـت، علـم خـدا را »فعلـی« می نامنـد. بنابرایـن، لفـظ »فعلـی« در 

1� شرح المنظومة 3: 621�
2� المشهدین: 149�
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ایـن مقـام بـه معنـای »منشـأ صـدور فعل« اسـت، نه »غیـر ذاتی«.

سبزواری ذیل بیت ]2[ می نویسد:

 و علمــه 
ً
کيــف ل يكــون فعليــا ]2-1:[ »و ثانهيــا: قولنــا: إّن علــم الّول تعــال شــأنه فعــی؛ و 

 یشء، 
ّ

ــكل ــق ب
َّ
 یشء. و علمــه تعل

ّ
ــة لــكل ي

ّ
ــة العل ــه الــی هــى عــن حيثي ذایت أی عــن ذات

 یشء«.1
ّ

َقــت بــكل
َّ
فقدرتــه تعل

کالم او چنین می شود: بنابراین، خالصۀ 

1( علم خدا عین ذات اوست.

2( قدرت خدا عین ذات اوست.

در نتیجه:

3( علم و قدرت خدا عین یکدیگرند.

از طرفی:

 4( علم خدا فعلی اسـت و منشـأ صدور همه چیز اسـت. به عبارت دیگر، علم خدا به همه 

کالم، علم خدا عاّم است. گرفته است و در یک  چیز تعّلق 

گفت: گزاره های )3( و )4( باید  بنا بر 

5( قدرت خداوند هم عاّم است.

ح ایــن اشــکال یعنــی »عمومّیت علــم الهــی«، اصل عنــوان این فصل  اســتاد فقیــد ضمــن طــر

کــرده  اســت. ح  کــه »عمومّیــت قــدرت الهــی« باشــد، نیــز بــه عنــوان اشــکال مســتقّلی مطــر  را 

 بنابرایــن، ایــن ســه بیــت ســبزواری بــه همــراه عنــوان فصــل، بــه صــورت اشــکاالت چهارگانــه  در 

کالم ایشــان انعــکاس یافتــه اســت:

کيــف  ــه أّن علمــه تعــال فعــّی و منشــأ لوجــود الفعــل. 
ّ
: فقــد ثبــت یف مل

ً
]2-2:[ »و أّمــا ثانيــا

ــه عمــوم قدرتــه تعــال، فإّنــه 
ّ
و إّن علمــه عــن قدرتــه و ذاتــه. و مــن املعلــوم الثابــت یف مل
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 أّن 
ً
ــه قــد ثبــت یف ملــه أيضــا ... عــی أّن

ً
 یشء قديــر؛ و يلزمــه عمــوم علمــه أيضــا

ّ
کل عــی 

 مبــدء و منشــأ لميــع ماســواه؛ و من مجلتــه الفعال 
ً
ــة لميــع مــا ســواه، فعلمــه أيضــا

ّ
 ذاتــه عل

 هو البر.
ً
الصادرة عّنا، فيكون مبدهئا و مصدرها اهَّلل تعال دوننا. و هذا أيضا

 یشء، 
ّ

ــق بــكل
َّ
ــه أّن علمــه تعل

ّ
: حيــث إّن علمــه تعــال عــن إرادتــه، و قــد ثبــت یف مل

ً
و ثالثــا

ــف اإلرادة التكوينيــة اإلليــة 
ّ
 إلرادتــه الوجوبيــة العاّمــة، و ختل

ً
قــا

ّ
 الشــياء متعل

ّ
کل فيكــون 

 مســتحيل: »گــر ِمــى خنــورم 
ً
ــف علمــه عــن املعلــوم أيضــا

ّ
کمــا أّن ختل  ،

ٌ
عــن املــرادات مســتحيل

علــم خــدا جهــل ُبــود«. فــال مالــة تكــون الفعــال الصــادرة عّنــا مــرادة اهَّلل تعــال، فيلــزم 
وجودهــا، ســواء شــئنا أم ل نشــأ. و هــذا هــو البــر«.1

کـه علم خدا عین ذات اوسـت. و نیز  کردیـم  ]2-3:[ »مـا در الهّیـات بالمعنی األخـّص ثابـت 

کـه قدرت  کردیـم  کـه علـم الهـی محیـط بـه تمـام ممکنـات اسـت. و نیـز ثابـت  کردیـم  ثابـت 

الهـی عمومّیـت دارد و تمـام ممکنـات را در بـر می گیـرد؛ یعنـی هرچـه در عالـم واقـع بشـود، 

کامـل و تـاّم اسـت و  مقـدور و معلـوم خداسـت. قـرآن هـم صراحـت دارد بـر اینکـه علـم خـدا 

کـرده اسـت. از طرفـی، تخّلـف معلـوم از علم  گرفتـه و احاطـه  همـۀ جزئیـات را از ازل تـا ابـد، 

کـه علـم خـدا منشـأ صـدور فعـل اسـت و قـدرت  گفتیـم  خـدا، ممتنـع اسـت. و همچنیـن 

خـدا هـم متعّلـق بـه هـر فعلـی اسـت. بنـاًء علـی هـذا، آنچـه در عالم واقـع می شـود، همه به 

گر علم  قـدرت خداسـت و بـه انسـان ربطـی نـدارد. اصـاًل انسـان دربـارۀ آن هیچ کاره اسـت. ا

گر علـم تعّلق  کار خواهـد شـد و ا گرفتـه اسـت، ایـن  خـدا بـه خـوردن آب توّسـط بنـده تعّلـق 

کار نخواهـد شـد و مـن در ایـن وسـط هیـچ کاره ام. نگرفتـه، ایـن 

گر مــی نخـــورم، علــم خـــدا جهـل بود         می خوردن من حق ز ازل می دانست         

گـــر  ا اصـــواًل آنچـــه متعّلـــق علـــم خـــدا اســـت، واجب الصـــدور و واجب الوجـــود اســـت و 

متعّلـــق علـــم خـــدا نیســـت، ممتنع الوجـــود خواهـــد بـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب، دو اشـــکال 

دیگـــر هـــم اضافـــه شـــد: یکـــی اینکـــه علـــم خـــدا عمومیـــت دارد و دیگـــر اینکـــه قـــدرت خـــدا 
دارد«. 2 عمومیـــت 
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سبزواری و سه پاسخ به شبهۀ جبر
کـــه اشـــاره شـــد، ســـبزواری در ایـــن فصـــل پیش دســـتی کرده و به ســـه شـــیوۀ  همان طـــور 

کوشـــیده اســـت تا بدانها پاســـخ دهد. پاسخ سبزواری  کرده و  ح  متفاوت، »شـــبهۀ جبر« را مطر

ح   بـــه ایـــن ســـه شـــبهه در کالم اســـتاد فقید در قالب ســـه پاســـخ فلســـفی به شـــبهۀ جبـــر مطر

گشته است.

وی ذیل بیت ]2[ و در ادامۀ عبارت ]2-1[ می نویسد:

ــک  کذل ــک،  ــق بفعل
ّ
ــا تعل کم ــی  ــه الفع ــک! لّن علم ــن ذل ــر م ــّن الب ]2-1*[ »و ل تتومه

يبــة و البعيــدة و املتوســطة مــن قدرتــک و اختيــارک، احلســن أو الســئ و  ــق مبباديــه القر
ّ
تعل

 مبباديــه، 
ً
ــق علمــه بفعلــک مســبوقا

َّ
تصــّورک إيــاه و تصديقــک بغايتــه ... و بالملــة: تعل

 حــت«.1
ً
فلزمــِت املبــادی، فاختيــارک أيضــا

کـه تعّلـق فعـل انسـان بـه علـم و  قـدرت الهـی بـه جبـر  او در ایـن عبـارات تصریـح می کنـد 

نمی انجامـد، زیـرا »تعریـف اختیـار« در اینجـا پابرجاسـت. بنـا بـر آنچـه گذشـت، فالسـفه فعلـی را 

کیـد )اراده( و قـوۀ عضالنی )قدرت(  کـه مسـبوق بـه تصّور، تصدیق، شـوق ا اختیـاری می داننـد 

گرفته  باشـد. پـس چـون علـم و قـدرت خداونـد، عـالوه بـر فعـل مـا، بـر مبـادی فعـل ما نیـز تعّلـق 

اسـت و فعـل مـا مسـبوق بـر مبـادی مذکـور اسـت، اختیـاری خواهـد بـود.

کـــرده و در دروس فارســـی خود آن را  اســـتاد فقیـــد این پاســـخ را به عنوان پاســـخ یکم نقل 

کودکانه« نام نهاده اســـت: »پاســـخ 

]2-1**[ »أّمــا الــواب عــن اإلشــكال الثــاین و الثالــث، فقــد ظهــر مّمــا مــّر. فــإّن علمــه و 

، فيكــون الفعــل املســبوق 
ً
قــا مبباديــه أيضــا

ّ
قــا بفعلنــا، فكذلــک تعل

ّ
کمــا قــد تعل إرادتــه تعــال 

 بالعلــم و اإلرادة. و هــذا هــو 
ً
 لكونــه مســبوقا

ً
باملبــادی واجــب الصــدور. و هــذا ليــس جبــرا

ــة«.2 ي ــار الختيار معي
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ع بر وجود اســت  کــه: »ایجاد فر کودکانــه ایــن اســت: مــا قبــول داریــم  ]2-1***[ »اّمــا جــواب 

و وجــود مــا از خداســت، پــس ایجــاد مــا هــم منتســب بــه بــاری تعالــی اســت«. همین طــور 

کــه علــم و قــدرت خــدا تــاّم و عــاّم اســت و علــم و قدرتــش بــه ایجــاد مــن تعّلــق  قبــول داریــم 

کــه علــم و قــدرت و ارادۀ خــدا بــه ایجــاد مــن، از راه  گرفتــه اســت، اّمــا حقیقــت ایــن اســت 

کــه خــدا علــم بــه وجــود مــن  گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر: همان طــور  وجــود مــن تعّلــق 

ــه  ــم او ب ــه عل ــس همچنانک ــم دارد؛ پ ــم عل ــن ه ــل م ــت عض ــدرت و اراده و حرک ــه ق دارد، ب

گرفتــه اســت و آنهــا هــم واجب الوجــود هســتند.  گرفتــه، بــه اینهــا هــم تعّلــق  فعــل مــن تعّلــق 

کــه مــن قــدرت داشــته باشــم، ایــن عمــل مــال خداســت،  یعنــی در علــم خــدا واجــب اســت 

کــه آن اســباب مــال مــن اســت و واجــب اســت در مــن باشــد. بــه  اّمــا بــه توّســط اســبابی 

ایــن ترتیــب، آب خــوردن مــن واجــب اســت، چــون متعّلــق علــم خداســت. همین طــور 

اراده و قــدرت و علــم مــن هــم واجــب اســت، چــون متعّلــق علــم خداســت. خــدا علــم دارد 

بــه اینکــه مــن تصــّور آب خــوردن را می کنــم، علــم دارد بــه اینکــه مــن تصدیــق بــه فایــدۀ آب 

ــد می شــود و  ــه اینکــه مــن شــوق پیــدا می کنــم، شــوقم مؤّک خــوردن می کنــم، علــم دارد ب

قــّوۀ منبثــۀ در عضــل مــن اســتخوانها را بــه حرکــت درمــی آورد. پــس علــم خــدا منشــأ صــدور 

ــه فعــل،  ک ــه قــدرت مــن. همان طــور  ــا از طریــق مــن و ب ایــن فعــل از مــن شــده اســت، اّم

کــه از مبــادی اختیــاری ایــن فعــل می باشــد  واجب الوجــود شــده اســت، قــدرت مــن هــم 

ــون  ــت چ ــب اس ــا واج ــل م ــد. ... فع ــع ش ــکال مرتف ــس اش ــت. پ ــده اس ــود ش ــب الوج واج

متعّلــق علــم و قــدرت خداســت؛ ]آری،[ خــدای متعــال علــم بــه اشــیاء دارد، اّمــا بعضــی را 

بالواســطه و بعضــی را مع الواســطه. مگــر شــما نمی گوییــد عقــل دوم را خــدا از طریــق عقــل 

کــه عقــل اّول ... منشــأ صــدور عقــل دوم می شــود؟! ...  کــرد؟! مگــر نمی گوییــد  اّول خلــق 

گرفتــه  گرفتــه و بعــد هــم بــه خــود فعــل تعّلــق  پــس علــم خــدا بــه مبــادی ایــن فعــل تعّلــق 
اســت. بــه ایــن ترتیــب، اشــکال بــر طــرف می شــود«.1

کـه پـس از سـه بیـت  ح می کنـد، زمانـی اسـت  کـه سـبزواری شـبهۀ جبـر را مطـر موضـع دومـی 

مذکـور، ابیـات دیگـری را می سـراید و ایـن فصـل را این گونـه بـه پایـان می بـرد:

1� درس 9 معارف: 12-11�
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کما الوجوُد منسوٌب لنا      فالفعــــــُل فعــــُل اهّٰلِل و هو فعُلنــــــا1 ]4:[ لکن 

کـه قصـدش از سـرودن آن، بیـان »أمـٌر بیـن األمَریـن« بـوده  او ذیـل ایـن بیـت می نویسـد 

کـه سـخنانش در بـاب »عمـوم قـدرت خداونـد« بـرای نفـی تفویـض  اسـت. وی معتقـد اسـت 

کنـد، زیـرا جبـر نیـز بـه انـدازۀ تفویض باطل اسـت  بـوده اسـت و کسـی نبایـد آن را بـه جبـر تفسـیر 

کـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ فرموده انـد: »أمـٌر بیـن األمَریـن«. وی حقیقت أمٌر  و قـول حـق همانـی اسـت 

بیـن األمَریـن را ایـن می دانـد:

کار نیست.  فعل ما مستند به ماست، پس جبری در 

 فعل ما مستند به خداست، پس پای تفویض در میان نیست.

بنابراین، نه جبر است و نه تفویض: »ال جبَر و ال تفویَض«. وی می نویسد:

ــم مــن الوجــوه املذکــورة یف النظــم البــُر _ نعــوذ بــاهَّلل منــه_  أردنــا أن نبــّنَ أّن  ]4*[ »و ملــا ُتُوّهِ

املقصــود إبطــال التفويــض املســتلزم للشــرک اخلــّی، و أّن التحقيــق مــا هــو مذهــب أهــل احلــّق 

ــا  کم ــن  ــا: »لك ــه بقولن ــرنا إلي ــا أش کم ــن«  ي ــن المر ــر ب ــن »الم ــار: م ــة الخي مئ ــن ال ــور م املأث

الوجــود منســوب لنــا« أی إلينــا ... »فالفعــل فعــل اهَّلل« لّن نســبة ذلــک الوجــود إل الفاعــل 

کونــه فعــل اهَّلل تعــال »فعلنــا«؛ إذ  بالوجــوب و إل القابــل باإلمــكان ... »و هــو« یف عــن 

يــن أّن اإلجيــاد يــدور مــع  علمــت أّن اإلجيــاد متفــرع عــی الوجــود. و خالصــة المــر بــن المر

الوجــود حيثمــا دار، و معرفــة نســبة اإلجيــاد يتوقــف عــی معرفــة نســبة الوجــود. و قــد علمــت 
أّن الوجــود اإلمــكایّن لــه نســبة إل الفاعــل، و لــه نســبة إل القابــل. فكــذا اإلجيــاد«.2

کـــرده و آن را »پاســـخ عالمانه« نام   اســـتاد فقیـــد این پاســـخ را به عنوان پاســـخ دوم نقـــل 

نهاده است3:

يــن، لّنــه مبــا هــو  ]4**[ »... فظهــر بمــد اهَّلل أّنــه ل جبــَر و ل تفويــَض بــل أمــٌر بــن المَر

1� شرح المنظومة 3: 617�
2� همان: 627-626�

3� درس 9 معارف: 14�
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؛ و مبــا هــو مســتند إل الواجــب، ل تفويــض«.1 مســتند إليــک، ل جبــَر و هــذا الســتناد حقيــّیٌ

]4***[ »فعــل انســان، یــک ایجــاد اســت و عمــل وجــودی. مثــاًل خــوردن آب امــر وجــودی 

گــر نظــر بــه اصلــش  کــه نیســت. ایــن ایجــاد هــم مثــل وجــود انســان اســت؛ ا اســت، عدمــی 

کنیــد مــن اهّٰلل اســت... مــال خداســت و مســتند بــه او... فعــل مــن، نظــر بــه اصــل وجــودش 

مــن اهّٰلل اســت، فــال تفویــض؛ و نظــر بــه تعّینــش مــال مــن اســت و بــه مــن نســبت داده 

ع بــر وجــود اســت و چــون وجــود انســان  می شــود، فــال جبــر... نتیجتــًا اشــکال »ایجــاد، فــر

مــن اهّٰلل اســت، پــس ایجــاد او هــم مــن اهّٰلل اســت« هــم بــر طــرف شــد، زیــرا توضیــح دادیــم 

کــه فعــل انســان، ماننــد وجــود او، دو حیــث دارد: بــه حیــث اصــل وجــودش، مســتند 

بــه خــدا اســت )فــال تفویــض( و بــه حیــث تعّینــش مســتند بــه خــود اوســت )فــال جبــر(. 

کــرده اســت و  گــذار  کارهــا را بــه عبــاد وا بنابرایــن، ال جبــر و ال تفویــض. خــدای متعــال، نــه 

نــه از ســلطنتش منعــزل شــده اســت. نفــی ظلــم از خــدا می کنــد )فــال جبــر( و در عیــن حــال، 
ــض(«.2 ــال تفوی ــد )ف ــزل نمی نمای ــلطنتش منع او را از س

ح می کند و اســـتاد فقیـــد بحـــث او را به  که ســـبزواری شـــبهۀ جبـــر را مطـــر موضـــع ســـومی 

کـــرده، ذیـــل بیـــت ]3[ و در ادامۀ عبـــارت ]1-3[  ح  عنـــوان »مقّدمـــۀ پاســـخ عالمانه تـــر« مطر

: ست ا

کمــا أّن حصــر الوجــود احلقيــی یف احلــّق تعــال  ]3-1*[ »... لكــن ليــس هــذا قــوًل بالبــر، إذ 

کذلــک حصــر اإلجيــاد احلقيــی فيــه  يــة،  ل ينــایف وجــود موجــودات بوجــودات مســتعارة جماز
ل ينــایف إثبــات إجيــادات وســطية غيــر مســتقلة«.3

او در ایـن عبـارات، تصریـح می کنـد: همان طـور که انحصار وجود حقیقـی در خداوند متعال 

بـا وجودهـای مجـازی اسـتعاری سـازگار اسـت، حصـر ایجـاد حقیقـی نیـز در خداونـد بـا ایجـاد 

وجـودات غیـر مسـتقل واسـطی ناسـازگار نیسـت. اسـتاد فقیـد در بیـان خـود و پیـش از عبـارت 

1� المشهدین: 152�
2� درس 10 معارف: 6�

3� شرح المنظومة 3: 622-621�
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]4***[، »وجـود غیـر مسـتقِل اسـتعارِی« فالسـفه را  چنیـن تقریـر می کنـد:

ایــن  آفتــاب، در  نــور  اینکــه مطلــب روشــن تر شــود، مثالــی می زنیــم:  »بــرای   ]***1-3[

گرفتــه اســت؛ از شــرق تــا  کــه سراســر آفــاق را  منظومــۀ شمســی یــک نــور اســت؛ نــوری بســیط 

کــه  بــه غــرب و از جنــوب تــا شــمال، همــه جــا را درَنَوردیــده اســت. اّمــا ایــن نــور از شیشــه ها 

ــت،  ــتطیل اس ــه مرّبع مس ــک شیش ــد. ی ــدا می کن ــی پی ــای مختلف ــد، صورت ه ــور می کن عب

ــس )پنج ضلعــی(  یــک شیشــه مرّبــع متســاوی االضالع اســت، یکــی مثّلــث و یکــی مخّمَ

اســت. رنــگ یکــی آبــی و رنــگ دیگــری قرمــز و آن یکــی ســفید اســت. بــه ایــن ترتیــب، نــوری 

ــالن  ــد، در س ــالن می تاب ــه س ــد و ب ــور می کن ــف عب ــه های مختل ــن شیش ــک از ای ــر ی ــه از ه ک

کــه هریــک بــه خصوصّیتــی از دیگــری ممتــاز اســت و بــه  نورهــای متعــّددی پیــدا می شــود 

ــور  ــا همــۀ اینهــا ن ــد. اّم ــر دیگــری تطبیــق ندارن ــن شــده اند و ب واســطۀ آن امتیــازات، متعّی

ــت،  ــث اس ــکل مثّل ــه ش ــه ب ک ــوری  ــتند. ن ــری نیس ــز دیگ ــاب، چی ــور آفت ــر ن ــد، و غی آفتاب ان

کــه قرمــز و ســفید و  س )کنگــره دار( اســت، نــوری  ــس و مضــّرَ کــه بــه شــکل مرّبــع، مخّمَ نــوری 

ســبز اســت، همــۀ این هــا بــا اینکــه از یکدیگــر ممتــاز و متعّددنــد، اّمــا جملگــی نورنــد و غیــر 

کــه نــور درعیــن اینکــه  نــور آفتــاب، چیــز دیگــری نیســتند. لطیفــۀ مطلــب همیــن جــا اســت 

ــاب  ــور آفت ــه: ن ــه اینک ــت. خالص ــا هس ــۀ این ه ــت، هم ــه نیس ــور متعّین ــن ام ــک از ای هیچ ی

کردیــد،  گــر بــه تعّینــات و تمایــزات نظــر  تعّیــن نــدارد و از وحــدت وســیع برخــوردار اســت. ا

یکــی و دوتــا و ســه تا و مثّلــث و مرّبــع و مخّمــس و قرمــز و ســفید و آبــی و زرد می شــود. ایــن 

تعــّدد از ناحیــۀ قوابــل اســت، یعنــی قبول کننده هــا تعــّدد و تمایــز دارنــد، اّمــا حقیقــت نــور 

آفتــاب یکــی اســت. واحــد اســت... 

کنیــد ذات  گــر ایــن مثــال را فهمیــده باشــید، نــور وجــود هــم همین طــور اســت. فــرض  ا

کمــال و وجــود از او صــادر  کــه اقیانــوس عظمــت و  مقــّدس حــق را، شــمس حــق و حقیقــت 

کــه نــور آفتــاب بــه تعــّدد قوابــل متعــّدد شــده اســت، و خــود نــور  شــده اســت. همان گونــه 

کــه همــۀ آنهاســت، عینًا بــه همان  آفتــاب، هیــچ یــک از ایــن امــور متعــّدده نیســت، هرچنــد 

ترتیــب، از طامــس )درون( نــور خــدای متعــال هــم یــک نــور صــادر شــده اســت؛ نــوری ازلــی 

کــه در مخلوقــات می بینیــم، بــه  کــه نــه ســر دارد و نــه تــه و نــه تعــّدد. تعــّددی هــم  و ابــدی 

کــه همــان ماهیــات و تعّینــات مادیشــان می باشــد.این  جهــت محدودیــت قوابــل اســت، 
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گرفتــه اســت... یــک نــور منبســط از خــدا صــادر  نــور تمــام عوالــم عقــل و نفــس و طبــع را فرا

ــم نفــوس، و چــه  ــم عقــول، چــه عال گرفتــه اســت؛ چــه عال کــه تمــام ممکنــات را فــرا  شــده 

عالــم طبــع. اّمــا ایــن نــور واحــد، بذاتــه، نــه عقــل اســت، نــه نفــس اســت و نــه طبــع؛ ضمــن 

اینکــه همــۀ آنهــا هســت... 

گــر نظــر بــه اصــل وجودتــان بکنیــد، »شــما«یی در بیــن  شــما خودتــان را در نظــر بگیریــد: ا

کــه  گــر نظــر بــه تعّینــی  نیســت، ایــن و آنــی در بیــن نیســت؛ و ایــن فعــل اهّٰلل اســت. اّمــا ا

حاصــل شــده اســت بکنیــد، مربــوط می شــود بــه قابــل شــما، یعنــی در محــل شــما. در اثــر 

کــه یکــی تقــی، یکــی شــقی، یکــی زشــت، یکــی زیبــا، یکــی ســفید، و یکــی  ایــن تعیــن اســت 

ســیاه شــده اســت؛ و ایــن تعّیــن، بــه خــود قابــل مربــوط اســت. ایــن تعّینــات، واقعیــت هــم 
دارنــد، امــا آثــار آنهــا بــه خــدا برنمی گــردد، بلکــه بــه خــود موجــود بازگشــت می کنــد«.1

ح األسـماء الحسـنی  کرده2، وی این مبحث را در شـر که خود سـبزواری تصریح  همان طور 

کرده اسـت.3  و ذیـل عبـارت »یـا رّبَ القدرِة األناِم« نیز بیان 

بیان مالصدرا 
ـــه »شـــمول  کتـــاب األســـفار األربعـــة ب ـــد ششـــم  پیـــش از  ســـبزواری، صدرالمتألهیـــن در جل

ارادۀ خداونـــد« پرداختـــه اســـت. در ادامـــه، منتخباتـــی از عبـــارات وی نقـــل می گـــردد. در بیانـــی 

ــبزواری4 انعـــکاس  ــا در بیـــت ]4[ سـ کـــه بعدهـ ــاره می کنـــد  ــابه، مالصـــدرا  بـــه نکتـــه ای اشـ  مشـ

یافته است:

کنســبة الوجــود و الســمع و البصــر و  ]1:[ »...أّن نســبة الفعــل و اإلجيــاد إل العبــد صحيــح 

ســائر احلــواس و صفاهتــا و أفعالــا و انفعالهتــا مــن الوجــه الــذی بعينــه ينســب إليــه؛ فمکــا 

يــد باحلقيقــة ل باملجــاز ، و هــو مــع  يــد بعينــه أمــر متحّقــق یف الواقــع منســوب إل ز أّن وجــود ز

1� درس 10 معارف: 4-8. همچنین بنگرید به: المشهدین: 152-150�
2� شرح المنظومة 3: 627�

3� شرح األسماء الحسنی 1: 109 به بعد.
کما الوجود منسـوب لنا / فالفعل فعل اهلل و هو فعلنا« 4� »لکن 
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ذلــک شــأن مــن شــئون احلــّق الّول، فكذلــک علمــه و إرادتــه و حرکتــه و ســكونه و مجيــع مــا 

نســان فاعــل ملــا يصــدر عنــه،  يصــدر عنــه منســوبة إليــه باحلقيقــة ل باملجــاز و الكــذب. فاإل
و مــع ذلــک ففعلــه أحــد أفاعيــل احلــق«.1

کــه نســبت بــودن، شــنیدن،  »... نســبت فعــل و ایجــاد بــه بنــده صحیــح اســت، همان طــور 

دیــدن و دیگــر حــواس و صفــات و افعــال و انفعــاالت بــدو صحیــح اســت؛ پــس همان طــور 

ج محّقــق و منســوب بــه زیــد اســت، و ایــن انتســاب حقیقــی  کــه وجــود زیــد در عالــم خــار

اســت نــه مجــازی، و بــا ایــن حــال، ]وجــود او[ شــأنی از شــؤون خداونــد اســت، علــم و اراده 

کــذب_  بــدو  و حرکــت و ســکون و تمــام افعــال صــادرۀ از او نیــز حقیقتــًا _ نــه از ســر مجــاز و 

کــه از او صــادر می گــردد و در  منســوب اســت. بنابرایــن، انســان، »فاعــل« آن چیــزی اســت 

عیــن حــال، فعــل او یکــی از افعــال حــق اســت«.

وی همچنین در معنای »أمٌر بین األمَرین« می نویسد:

ل  و  جبــر  »ل  عــی؟ع؟:  املوحديــن   إمــام  کالم  مــن  ورد  مــا  معــى  يتحّقــق  بــه  »و   ]:2[

 مــن البــر 
ً
يــن «؛ إذ ليــس املــراد منــه )1(أّن یف فعــل العبــد ترکيبــا تفويــض بــل أمــر بــن المر

 عهنمــا؛ )3(و ل أّنــه اختيــار مــن جهــة و 
ً
ــّوا

ُ
 معنــاه )2(أّن فيــه ُخل

ً
و التفويــض؛ و ل أيضــا

کمــا وقــع یف عبــارة الشــيخ  ى؛ )4(و ل أّنــه مضطــّر یف صــورة اإلختيــار  اضطــرار مــن جهــة أخــر

رئيــس الصناعــة؛ )5(و ل أّن العبــد لــه اختيــار ناقــص و جبــر ناقــص؛ بــل معنــاه: أّنــه خمتــار 

مــن حيــث إّنــه جمبــور، و جمبــور مــن الوجــه الــذی هــو خمتــار و أّن اختيــاره بعينــه اضطــراره. و 

يــن 
َ

قــول القائــل: »خيــر المــور أوســطها« يتحّقــق یف هــذا املذهــب. فــإّن التوّســط بــن الضّد

کاملــاء الفاتــر الــذی يقــال ل حــار و ل بــارد،  قــد يكــون مبعــى املمتــزج عــن مكســور طرفهيمــا، 
مــع أّنــه ليــس خبــارج عــن جنســهما«.2

کــه: »نــه جبــر  »و بــا ایــن مبنــا، معنــای آنچــه از امــام الموحدیــن علــی؟ع؟ وارد شــده اســت 

کــه  اســت و نــه تفویــض، بلکــه چیــزی اســت بیــن دو آن دو چیــز« مشــّخص می گــردد؛ چرا

کــه: )1(فعــل بنــده ترکیبــی از جبــر و تفویــض اســت؛ و ایــن نیســت  مــراد از آن ایــن نیســت 

1� األسفار 6: 374�
2� همان: 376-375�
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ــار  ــه از از جهتــی اختی ک ــر و تفویــض تهــی اســت؛ )3(و ایــن نیســت  ــه: )2(]فعــل او[ از جب ک

کــه او در ظاهــر مختــار و در حقیقــت مضطــّر  اســت و از جهتــی اضطــرار؛ )4(و ایــن نیســت 

کــه او  گفتــه اســت؛ )5(و معنایــش ایــن نیســت  کــه شــیخ ابوعلــی ســینا  اســت، همان طــور 

کــه مجبــور  کــه از آن حیــث  اختیــار ناقــص و جبــر ناقصــی دارد؛ بلکــه معنایــش ایــن اســت 

کــه مختــار اســت، مجبــور اســت، و اختیــار او عیــن  اســت، مختــار اســت و از آن حیــث 

گفته انــد: »بهتریــن چیزهــا، وســط ترین آنهاســت« در ایــن مبنــا  اضطــرار اوســت. و اینکــه 

ــای »میانگیــن« آنهاســت،  ــه معن ــاد ب ــز، متض ــان دو چی ــه می ــی میان گاه ــد.  ــق می یاب تحّق

گرمــا و ســرما  گــرم، ولــی جنســش چیــزی غیــر از  کــه نــه ســرد اســت و نــه  ماننــد آب »ولــرم« 

نیســت«.

و  کـه حـول »ارادۀ ذاتـی  بـه شـبهاتی پرداختـه اسـت  ایـن بحـث،  از  بعـد  مالصـدرا قبـل و 

ح می گردنـد. او در خـالل پاسـخ بـه ایـن شـبهات بـه نکته ای اشـاره می کند  قدیـم« خداونـد مطـر

کالم ]3-1*[ سـبزواری آمـده بـود: کـه در 

َقــت بــه إرادتــه و قضــاؤه فهــو واجــب 
ّ
]3:[ »و مهنــا أّن فعــل العبــد إن َعِلــَم اهَّلل وجــوده و تعل

ــق بــه إرادتــه و قضــاؤه فهــو ممتنــع الصــدور. فكيــف 
ّ
الصــدور، و إن ل يعلــم وجــوده و ل تتعل

 لــه ؟!...
ً
يكــون فعــل العبــد مقــدورا

ــد،  ــن العب ــل م ــود الفع  لوج
ً
ــا  مقتضي

ً
ــببا کان س ــه و إن  ــال: إّن علم ــواب أن يق ــّق یف ال فاحل

لكّنــه إمّنــا اقتــى وجــوده و صــدوره املســبوق بقــدرة العبــد و اختيــاره لكونــا مــن مجلــة 

أســباب الفعــل و عللــه، و الوجــوب بالختيــار ل ينــایف الختيــار، بــل يّققــه. فمکــا أّن ذاتــه 

ــة فاعلــة لوجــود کل موجــود و وجوبــه. و ذلــک ل يبطــل توســيط العلل و الشــرائط 
ّ
تعــال عل

و ربــط الســباب باملســّببات ، فكذلــک یف علمــه التــاّم بــكل یش ء الــذی هــو عــن ذاتــه. «1

گــر خداونــد بــه فعــل بنــده علــم داشــته باشــد و اراده   کــه ا »و یکــی از آن شــبهات ایــن اســت 

گــر بــدان علــم  و قضائــش بــدان تعّلــق بگیــرد، پــس صــدور آن فعــل، واجــب خواهــد بــود، و ا

نداشــته باشــد و اراده  و قضائــش بــدان تعّلــق نگیــرد، پــس صــدور آن فعــل، ممتنــع خواهــد 

1� همان: 385�
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بــود. پــس چگونــه فعــل بنــده مقــدور او خواهــد بــود؟!...

گرچــه علــم او عّلــت وجــود فعــل بنــده اســت، اّمــا  گفتــه شــود: ا کــه  جــواب حــق آن اســت 

کــه پــس از قــدرت و اختیــار او )بنــده( واقــع شــده  باعــث وجــود و صــدور فعلــی می شــود 

کــه قــدرت بنــده از جملــه ســبب ها و علت هــای فعــل اســت؛ و ضــرورت همــراه  اســت، چــرا 

ــس  ــازد. پ ــق می س ــار( را محّق ــه آن )اختی ــت، بلک ــار نیس ــی اختی ــای نف ــه معن ــار، ب ــا اختی ب

کــه خداونــد عّلــت فاعلــی بــرای وجــود و وجــوب هــر موجــودی اســت و ایــن  همان طــور 

]فاعلیــت[ بــا واســطه قــرار دادن علت هــا، شــرط ها و ربــط ســبب ها بــه مســّبب ها منافــات 

کــه عیــن ذات اوســت نیــز همین گونــه اســت.  نــدارد، علــم تــاّم خداونــد بــه هــر چیــزی 

گرفتــه اســت، بــه ایــن هــم تعّلــق  کــه علــم خداونــد بــه فعــل بنــده تعّلــق  ]یعنــی همان طــور 

کــه آن فعــل از ایــن بنــده صــادر شــود.[« گرفتــه اســت 

کلیدی و پرتکرار1 در آثار فلسفی است.  کشیده شده، یکی از جمالت  که زیر آن خط   عبارتی 

کرد. گفتگو خواهیم  کمی دربارۀ آن  به همین جهت، در آینده 

که به مسـئلۀ تکلیف و عبادت اشـاره   وی همچنین در تفسـیر خود، ذیل آیۀ 21 سـورۀ بقره 

دارد، می نویسد:

 مــن الُشــَبه. ها حنــن نذکرهــا مــع اإلشــارة إل 
ً
»املســئلة الثالثــة: إّن ملنكــر التكاليــف وجوهــا

الــواب عهنــا:

ل: إّن التكليــف إّمــا أن يتوّجــه حــال اســتواء دواعــي العبــد إل الفعــل والتــرك، أو حــال  الو

رجحــان دواعــي أحدمهــا؟ فعــی الول، يســتحيل وقــوع املأمــور بــه، والتكليــف غيــر واقــع و 

ــز الترجيــح مــن  ــر، لّن املمكــن مــا ل يترّجــح وجــوده ل يقــع، إذ مــن توي کث ــد ال ــز عن ل جائ

 لــزم ترجيــح 
ّ

غيــر مرّجــح ينســّد اثبــات الصانــع. وعــی الثــاين، فاملرجــوح ممتنــع الوقــوع، و إل

املرجــوح، فالراجــح واجــب الوقــوع. فالتكليــف بالّراجــح تكليــف بإجيــاد مــا جيــب وقوعــه، 

کالمهــا مســتحيالن. وباملرجــوح مبــا میتنــع وقوعــه، و 

، فــال فائــدة 
ٌ

ــف بــه، إْن عِلــم اهَّلل يف الزل وقوعــه، فخــالف معلومــه مــال
ّ
و الثانيــة: أّن املكل

1� القبسات: 472؛ األسفار األربعة 6: 349 و 385؛ شرح المنظومة 3: 620؛ أسرار الحکم: 200�
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کالمهــا عبــث و  إن عِلــم ل وقوعــه، فالتكليــف بــه تكليــف باملحــال، و  ود المــر، و يف ور

ه عهنمــا، و إْن ل يعلــم ل هــذا و ل ذاك فهــو قــول بالهــل يف حّقــه، فهــو  ســَفُه، و اهَّلل منــّزَ

ــل... باط

ــه  ــر يف الوجــود هــو اهَّلل... فالمــر ل ر أن املؤّثِ ــا تقــّرَ ــه، مِل والرابعــة: إّن العبــد غيــر موِجــد لفعال
بذلــك تكليــف باملمتنــع، وهــو مــال«.1

کــه مــا بــه آنهــا بــا ذکــر  »مســئلۀ ســوم: منکــر تکلیــف بــه چنــد شــبهه اســتناد می کنــد 

می کنیــم: اشــاره  جوابشــان 

کــه بنــده نســبت بــه فعــل و تــرک، انگیــزۀ یکســانی  کــردن یــا در حالتــی اســت  یکــم: تکلیــف 

دارد، یــا نســبت بــه یــک طــرف انگیــزۀ بیشــتری دارد. در حالــت اّول، تکلیــف _ بنــا بــر 

کثریــت_  محّقــق نخواهــد شــد، زیــرا ترجیــح بــال مرّجــح الزم می آیــد و محــال اســت،  نظــر ا

ــا تجویــز آن، بــاب اثبــات صانــع بســته می شــود. بنــا بــر حالــت دوم نیــز، مرجــوح )=  زیــرا ب

کمتــر اســت( ضرورتــًا واقــع نخواهــد شــد، زیــرا ترجیح  کــه انگیــزۀ بنــده نســبت بــه آن  چیــزی 

کــه انگیــزۀ بنــده نســبت بــه آن بیشــتر اســت(  مرجــوح الزم می آیــد؛ و راجــح )= چیــزی 

ضرورتــًا واقــع خواهــد شــد. بنابرایــن، تکلیــف بــه راجــح و مرجــوح محــال خواهــد بــود، ]زیــرا 

وجــود اّولــی و عــدم دومــی، ضــروری و قطعــی و واجــب اســت.[.

خ دادنــش از ازل معلــوم  گــر ر کــه بــدان تکلیــف شــده اســت )ماننــد نمــاز(، ا دوم: آن چیــزی 

گــر  کــردن بــه آن، فائــده ای نــدارد؛ و ا خ ندادنــش محــال اســت و امــر  خداونــد باشــد، ر

کــردن آن، محــال خواهــد بــود؛ و در هــر دو حالت،  خ ندادنــش معلــوم خــدا باشــد، تکلیــف  ر

کار بیهــوده و ســفیهانه  کــردن، بیهــوده و ســفاهت خواهــد بــود و خداونــد از انجــام  امــر 

ــد، قائــل شــده ایم  خ ندادنــش را نمی دان خ دادن و ر کــه خــدا ر ــر بگوییــم  گ منــّزه اســت؛ و ا

کــه اعتقــادی باطــل اســت. کــه جهــل بــه خداونــد راه یافتــه 

کنــد، زیــرا ]در جــای خــود[ ثابــت شــده اســت  چهــارم: بنــده نمی توانــد افعالــش را ایجــاد 

کار  کــه تنهــا مؤّثــر در عالــم وجــود، خداونــد اســت... پــس امــر بــه آن، تکلیــف بــه یــک 

ممتنع الوقــوع اســت و چنیــن تکلیفــی، خــود، محــال اســت«.

1� تفسیر القرآن الکریم )صدرا(، ذیل آیۀ 21 سورۀ بقره. 
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وجوب باالختیار
بـه نظـر می رسـد، حـرف »بـاء« در ایـن عبـارت بـه معنـای »معّیـت« باشـد، بنابرایـن، معنای 

جملـۀ »الوجـوُب باالختیـاِر ال ُینافـی االختیـاَر« چنیـن خواهد شـد:

»وجوب به همراه اختیار، با اصل اختیار ناسازگار نیست«.

گویـی در ایـن دیـدگاه »جبـر« و »اختیـار« ناسـازگاری درونـی ندارنـد و بـا یکدیگـر  در واقـع، 

را پذیرفتـه  و  کـه مالصـدرا و حاجـی سـبزواری هـر دو  بـه همیـن جهـت اسـت  قابـل جمع انـد. 

کـه فعـل انسـان از طرفـی  منسـوب بـه خداسـت )جبـر( و از طرفـی هـم منـاط و  معتقـد شـده اند 

ک اختیـار1 بـر آن صـدق می کنـد. مـال

شبهۀ تسلسل در اختیار
کنـون در آثار فالسـفۀ  کـه از فارابـی تا آخریـن بخـش ایـن درآمـد بـه نکتـه ای اختصـاص دارد 

ح شـده اسـت. سـخن فارابـی در فصـوص الحکمـة را مالصـدرا و سـبزواری نقـل  مسـلمان مطـر

کرده انـد2. وی در فـّص 56 می نویسـد:

يــد و خیتــار مــا يشــاء، استكشــف عــن اختيــاره و هــل  »فــإن َظــّنَ ظــاّنٌ أّنــه يفعــل مــا ير

کان غيــر حــادث فيــه، لــزم أن  هــو حــادث فيــه بعــد مــا ل يكــن أو غيــر حــادث. ]1:[ فــإن 

 عــی ذلــک الختيــار 
ً
يصحبــه ذلــک الختيــار منــذ أّول وجــوده، و يلــزم أن يكــون مطبوعــا

 و 
ً
ــا کان حادث ــأّن اختيــاره مقتــى فيــه مــن غيــره. ]2:[ و إن  ل ينفــّک عنــه، و لــزم القــول ب

 حــادث ُمــِدث؛ فيكــون اختيــاره عــن ســبٍب اقتضــاه و ُمــِدٍث أحدثــه. فإّمــا أن يكــون 
ّ

لــكل

إجيــاده بالختيــار؛ و هــذا يتسلســل إل غيــر الهنايــة، أو يكــون وجــود الختيــار فيــه ل باختيــار، 

فيكــون ممــوًل عــی ذلــک الختيــار مــن غيــره. و ينتــى إل الســباب اخلارجــة عنــه الــی 

 یف اخلــارج عــی مــا 
ّ

ل الــذی أوجــب ترتيــب الــكل ليســت باختيــاره؛ فينتــى إل الختيــار الز

1� دیدیـم کـه فعـل اختیـاری فعلـی اسـت که مسـبوق به علم و اراده اسـت. به بیان تفصیلی تـر، افعال اختیاری 
کیـد  انسـان پـس از پنـج مقدمـه حاصـل می گـردد کـه عبارت انـد از: تصـّور و تصدیـق )علـم(، شـوق و شـوق ا

)اراده( و قـوۀ عضالنـی )قدرت(.
2� األسفار األربعة 6: 390؛ شرح المنظومة 3: 623-624؛ شرح األسماء الحسنی 1: 118-117�
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هــو عليــه. فإّنــه إن انتــى إل اختيــار حــادث، عــاد الــكالم مــن الــرأس. فتبــّن مــن هــذا أّن 
کائــن مــن خيــر و شــّر،  يســتند إل أســباٍب منبعثــة عــن اإلرادة الزليــة«.1  

ّ
کل

ج نیست: که ارادۀ انسان از دو حال خار کالم فارابی در این فص این است  خالصۀ 

 قدیم است.

 حادث است.

ک از او باشـد.  حالـت )1( قابـل قبـول نیسـت، زیـرا بایسـتی اختیـار او ذاتـی و غیـر قابـل انفکا
پـس حالـت )2( صحیـح خواهـد بـود. در ایـن صـورت، ارادۀ او ذاتـی نخواهـد بـود و بایسـتی 
کسـی ایـن اختیـار را در او بـه وجـود آورده باشـد. بـه عـالوه، ایـن سلسـلۀ اختیـارات نمی توانـد 
تـا بی نهایـت ادامـه داشـته باشـد، پـس بایسـتی اختیـار حـادث عرضـی او بـه یـک اختیـار قدیـم 
کـه در عالـم مشـاهده می گـردد، باید بـه ارادۀ ازلی  ذاتـی ختـم شـود. بنابرایـن، تمـام اراده هایـی 

و قدیـم حـّق متعـال ختـم شـود.

 ابن سینا نیز در مواضع متعّددی این نکته را بیان کرده است. به عنوان نمونه، در التعلیقات

 می نویسد:

»جيــب أن يكــون یف الوجــود وجــود بالــذات، و یف الختيــار اختيــار بالــذات، و یف اإلرادة إرادة 

بالــذات، و یف القــدرة قــدرة بالــذات؛ حــی يصــّح أن تكــون هــذه الشــياء ل بالــذات یف یشء. 

 
ً
 بالــذات و قــادرا

ً
 بالــذات و خمتــارا

ً
و معنــاه أن يكــون جيــب أن يكــون واجــب الوجــود وجــودا

 بالــذات، حــی تصــّح هــذه الشــياء ل بالــذات یف غيــره«.2
ً
يــدا بالــذات و مر

کمـال ذاتـی ندارنـد،  کـه تمامـی ممکنـات فقیـر بالذات انـد و هیـچ  او معتقـد اسـت: از آنجـا 

بایسـتی کماالتشـان از غیـر آمـده باشـد. بـه عالوه، الزم اسـت موجـودی )واجب الوجـود بالذات( 
کند.3 کماالت مختلف را به ممکنات افاضه  کماالت را بالذات داشـته باشـد تا  که تمامی  باشـد 

1� فصوص الحکمة: 75-74�
2� التعلیقـات: 52. همچنیـن بنگریـد بـه األسـفار 6: 390-391. در آنجـا مالصـدرا دو قول دیگر از شـیخ را نقل 

کرده اسـت.
بـودِن  ذاتـی  بـر غیـر  اّول فالسـفه مبنـی  آمـد، مقّدمـۀ  اسـتاد عصـار هـم خواهـد  بیانـات  در  کـه  3� همان طـور 
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عیـــن همیـــن مطلب در آثـــار مالصدرا1 و ســـبزواری آمده اســـت. دیدیم که ســـبزواری گفته 

بود:
]3:[ و الیء ل يوجد می ل يوجدا              و باختيـــــــــاٍر اختيـــــــــاٌر مـــــا بـــــــدا 2

ع دوم به همین نکته اشاره می کند. او در مصر

کــه در آنهــا ایــن چهــار اشــکال  پــس از ذکــر ایــن مقّدمــه، وارد ســخنان اســتاد عصــار می شــویم 

بــه نحــو مجملــی توضیــح داده شــده و یــک جــواب عرفانــی )عالمانه تــر( و دو اشــکال دیگــر 

)لغوّیــت امــر و نهــی و ثــواب و عقــاب الهــی( اضافــه شــده اســت.

یشـه در سـنخیت میـان خالـق و مخلـوق دارد،  کـه ر کمـاالت مخلوقـات، صحیـح اسـت. اّمـا مقّدمـۀ دوم 
باطـل اسـت.

1� األسفار 6: 391-390� 
2� شرح المنظومة 3: 617�
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صورت چهار اشکال اّول1
گرامــی در دروس عــدل، بــا متــن چهــار اشــکال اّول آشــنا شــده  اســت؛ لــذا  خواننــدۀ 
کالم، از پرداختــن تفصیلــی بــه آنهــا خــودداری می کنیــم.2 پیــش از  بــرای جلوگیــری از اطالــۀ 
کــه منبــع مرحــوم اســتاد بــرای طــرح ایــن  پرداختــن بــه متــن ایــن اشــکاالت، یــادآور می شــویم 
ی در »غرٌر فی عمــوم قدرته تعالی«  اشــکاالت، شــرح منظومــۀ حاجــی ســبزواری بــوده اســت. و
ــق قــدرت حــّق متعال انــد و بــه 

َّ
کــه همــۀ ممکنــات، مقــدور و متعل ــه ای را مطــرح می کنــد 

ّ
ادل

عبــارت ســاده تر، قــدرت خداونــد »عــام« اســت. بنابرایــن، افعــال اختیــاری مــا نیــز مقــدور و 
کــه او نتیجــه می گیــرد: ــق قــدرت خداونــد خواهنــد بــود. در انتهــای همیــن فصــل اســت 

َّ
 متعل

 »فعل انسان، با نظر ِدّقی و در نفس األمر فعل خداست«.

گونـی را اقامـه می کنـد. از مباحـث  گونا او بـرای اثبـات عمومیـت قـدرت خداونـد، ادلـۀ 
اسـتمداد  خداونـد  قـدرت  و  علـم  یگانگـی  از  می گیـرد،  کمـک  صدرایـی  وجودشناسـی 
نیـز  اثنـای سـخنان خـود  در   . و...  اسـتدالل می کنـد  بـودن علـم خـدا  فعلـی  بـه  می جویـد، 
کـه مبـادا کسـی از ایـن سـخنان ما برداشـت جبر کنـد! خیر! این سـخنان ما  هشـدار می دهـد 

بـا جبـر متفـاوت اسـت!

نبـوده  منا! منظـور جنـاب حاجـی سـبزواری جبـر 
ّ
ایـن اسـت: »سـل از فالسـفه  سـؤال مـا 

گـر کسـی بخواهـد اّدعـای جبـر کنـد، چـه بایـد بگویـد؟!« بدیهی اسـت که جبر  اسـت! حـال ا
ـق و منتسـب به من نیسـت« و یکـی از مصادیق جبر این اسـت 

ّ
یعنـی اینکـه »فعـل مـن، متعل

ـق و منتسـب بـه خـدا باشـد. بـه عبـارت سـاده، معنـای جبـر ایـن اسـت: 
ّ
کـه فعـل مـن متعل

»فعـل مـن فعـل اهلل شـود«. اساسـًا بیـان جبـر در قالـب الفـاظ همیـن می شـود! حال، فیلسـوف 
کـه مـراد از  بزرگـواری ماننـد حاجـی سـبزواری عیـن ایـن جملـه را فرمـوده اسـت و می فرمایـد 
گـر تأویـل و تفسـیر، اصطالحًا این قـدر بی در و پیکر باشـد، دیگر  کالم مـن جبـر نیسـت! واقعـًا ا

ی سـنگ بنـد نخواهـد شـد. سـنگ رو

که از ظاهر نوشته نیز پیداست، از اینجا به بعد، سخنان مرحوم استاد عصار است. 1� همان طور 
ری به نظر می رسید. 2� به همین جهت، نگارش یک مقّدمۀ تفصیلی ضرو
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در اینجـا مباحـث مرحـوم سـبزواری در دو بنـد تقدیـم می کنـم تـا مطلـب کمـی منّقح تـر در 

ذهـن خواننـدۀ گرامـی شـکل بگیـرد. ایشـان بـا تکیـه بـر دو مبنـا بحث خـود را پیـش می برد:

در  تشـکیک  وجـود،  اصالـت  ماننـد  صدرایـی،  فلسـفۀ  در  وجودشناسـی  مباحـث   

و...؛ وجـود  جعـل  وجـود، 

 مبانی فلسفی در علم و قدرت خداوند.

تبیین عموم قدرت خداوند با تکیه بر مبانی وجودشناختی
کـه می دانید، موجودات در فلسـفه تقسـیم می گردند بـه: »واجب« و »ممکن«.  همان طـور 

کیـد  ایـن تقسـیم بندی در فلسـفۀ اسـالمی سـابقه ای دیرینـه دارد. بـه ویـژه ابن سـینا بـر آن تأ

یـده و فالسـفۀ بعـدی نیـز راه او را ادامـه داده اند. معنـای »واجب الوجود« در نظام  بسـیاری ورز

سـینوی و صدرایـی معنایـی نزدیـک بـه هـم دارد. مثـاًل هـر دو نظـام واجـب را بحـث بسـیط 

واحـد می داننـد، ماهیـت را از او نفـی می کننـد و... . البتـه در نظـام صدرایـی مبانی ای مانند 

برخـالف مفهـوم  نیسـت.  فلسـفۀ سـینوی مطـرح  در  کـه  الحقیقـة« مطـرح می شـود  »بسـیط 

»واجب الوجـود«، معنـای »ممکن الوجـود« در ایـن دو نظام متفاوت اسـت. در نظام سـینوی، 

انسـان،  ماننـد:  ممکن الوجودنـد،  ماهیـات  گاهـی  یعنـی  اسـت.  ماهیـت  صفـت  »امـکان« 

ث، شـریک الباری 
ّ
گاهی ممتنع الوجودند، مانند: مثلِث المثل اسـب، خورشـید، آب و...؛ و 

و... . در مقابـل، مالصـدرا ضمـن پذیـرش ایـن نـوع از امـکان ]کـه امـکان »خـاّص« نـام دارد[، 

امـکان دیگـری را تحـت عنـوان امـکان »وجودی« یا »فقری« مطـرح می کند که وصف »وجود« 

که به »واجبی« و »امکانی« تقسـیم می گردد.  اسـت نه »ماهیت«1.  در این مبنا، وجود اسـت 

یسـد: »مـا در بحـث وجـود مسـتقل و رابـط گفتیـم کـه از نظر صـدر المتألهین )ره(  1� اسـتاد مصبـاح یـزدی می نو
حیثیت وجود معلول عین ربط به علت است. معلول چیزى جز نیاز و فقر به علت خود نیست. این معنا 
ینـد. بایـد توّجـه داشـت کـه ایـن معنـا از امـکان، بـا امـکان ذاتـی _ امـکان  را اصطالحـًا »امـکان فقـرى« می گو
خـاّص_  خلـط نگـردد. موصـوِف امـکان فقـرى »وجـوِد« ممکنات اسـت و موصـوف امکان ذاتـی »ماهیِت« 
گاه بـه امـکان فقـرى »امـکان وجـودى« و بـه امـکان ذاتـی »امـکان ماهـوى« نیـز  آنهاسـت. بـه همیـن دلیـل، 

ینـد«. )شـرح نهایـة الحکمـة 2: 103( می گو
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کـه شـما می توانیـد بـه  البتـه فالسـفه معانـی بسـیار متعـّددی را بـرای »امـکان« برشـمرده اند 
کنیـد.1 )6( بدایـة الحکمـة یـا نهایـة الحکمـة عالمـۀ طباطبایـی رجـوع 

کدام، احکامی دارند. مثاًل ممکن الوجود: واجب الوجود و ممکن الوجود، هر 

1( مرّکب از ماهیت و وجود است؛

2( امکانش الزمۀ ماهیتش است؛

3( استحقاق وجود و عدم ندارد؛

4( در حدوث و بقاء خود نیازمند علت است؛

5( تا به مرحلۀ وجوب نرسد، موجود نخواهد شد؛

6( و... .

نـه مسـتحّق  بـه خـودی خـود،  مـراد اسـت. یـک موجـود امکانـی،  اینجـا ویژگـی )3(  در 

گر موجود شـده یا معدوم مانده، به جهت  موجود شـدن اسـت و نه مسـتحّق معدوم شـدن. ا

تـی خارجـی اسـت.2 در اینجـا، فالسـفه اصطالحـًا »قیـاس اولویـت« را اقامـه می کننـد. بـه 
ّ
عل

این بیان:

اســتحقاق  می توانــد  چگونــه  نــدارد،  )وجــود(  شــدن  موجــود  اســتحقاق  کــه  »چیــزی 

باشــد«. داشــته  را  )ایجــاد(  کــردن  موجــود 

از هســتی، بخــش نایافتــه  چون تواند که ُبود هستی بخش؟!ذات 

کــه ُبــود زآب تهــی نایــد از وی صفــت آب دهــی؟!3خشــک ابری 

بنابراین، هیچ ممکن الوجودی، از جمله انسـان، اسـتحقاق و شـأنّیت »ایجاد« را ندارد؛ 

1� بنگریـد بـه: بدایـة الحکمـة: 48-50؛ نهایـة الحکمـة: 46-48. همچنیـن بنگریـد به األسـفار األربعة 1: 49-
56 )فصـل 7: فـي اسـتقراء المعانـي التي ُیسـتعَمل فیها لفـظ اإلمکان (.

ینـد: »عـدُم العلـِة علـُة  2� تکملـۀ مرحـوم عصـار؟ق؟: »یکـی از نقـاط مبهـم فلسـفه در همیـن جاسـت. آنهـا می گو
کـه معنـای محّصلـی نـدارد و بـا مبانـی خودشـان ناسـازگار اسـت«. العـدِم« 

ل بـه ظهـور آثـار وجـود آفریدگار سـبحانه ما  رنـگ، سـبحة األبـرار، بخـش 19، عقـد چهـارم در اسـتدال 3� هفـت او
أعـّز شـأنه و مـا أجلـی برهانه.
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کنیـم و بـه  یعنـی مـن و شـما نمی توانیـم مثـاًل فعـل »آب نوشـیدن« را در عالـم خـارج ایجـاد 

تعبیـر مرحـوم اسـتاد، بـه ماهیـت »آب نوشـیدن« وجـود دهیـم. فقـط و فقـط یـک موجـود در 

دار وجـود، اسـتحقاق وجـود و ایجـاد را دارد و آن هـم واجب الوجـود بالـذات اسـت. مالحظـه 

جـز  فاعلـی  بلکـه  نیسـت،  خـدا  جـز  فاعلـی  تنهـا  نـه  فلسـفه،  مبنـای  بـر  بنـا  کـه  می فرماییـد 

خداونـد نمی توانـد باشـد )دّقـت شـود(. ایـن خالصـۀ اشـکال یکـم و دوم.

تبیین عموم قدرت خداوند با تبیین علم و قدرت الهی
فالسفه علم و قدرت خدا را عین ذات او می دانند. بنابراین، سه مفهوم:

 ذات خداوند؛

 علم خداوند؛

 قدرت خداوند.

بـه یـک وجـود موجودنـد و در عالـم خـارج یـک چیـز  آنهـا حقیقتـًا یـک چیزنـد،  در نظـر 

گرچـه مفهومـًا بـا یکدیگـر مغایرنـد. در نتیجـه، علـم و قـدرت خداونـد، یـک  بیشـتر نیسـتند؛ ا

کـه: »العلـم شـیٌء و القـدرة شـیٌء آخـر«. بـا پذیـرش ایـن  چیـز بیشـتر نیسـتند؛ این طـور نیسـت 

مقّدمـه، سـبزواری دو قیـاس اقامـه می کنـد:

یکم:

1( علم خدا عاّم است.

2( علم همان قدرت است.

3( قدرت خدا عاّم است.

دوم:

ق می گیرد.
ّ
1( علم خدا منشأ صدور ممکنات است و به همۀ ممکنات تعل

2( علم همان قدرت است.

ق می گیرد.
ّ
3( قدرت خدا منشأ صدور ممکنات است و به همۀ ممکنات تعل

که مرحوم اسـتاد از آن به اشـکاالت سـوم و چهارم  این دو قیاس، شـبیه آن چیزی اسـت 
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کمـی متفـاوت اسـت. ایشـان در یـک اشـکال، عمـوم  تعبیـر می کننـد. البتـه عبـارات ایشـان 

»قـدرت« خـدا و در اشـکال دیگـر، عمـوم »علـم« را مطـرح می کننـد. بـه عبـارت دیگـر:

 1( علــم/ قــدرت خــدا عــاّم اســت و به همۀ موجــودات، از جمله فعل انســان تعّلق می گیرد. 

بنابراین، فعل انسان معلوم/ مقدور خداوند است. 

به عالوه:

گــر  گــر علــم/ قــدرت خــدا بــه چیــزی تعّلــق بگیــرد، وقوعــش حتمــی اســت. بنابرایــن، ا 2( ا

کار از  علــم/ قــدرت خــدا بــه فعــل انســان تعّلــق بگیــرد، وقوعــش حتمــی خواهــد بــود و 

ج اســت. دســت مــا خــار

پاسخ های سه گانه
مرحـوم اسـتاد از زبـان فالسـفه سـه پاسـخ را بیان می کننـد که یکی را »کودکانـه« نامیده اند 

و دوتـای دیگـر را »عالمانـه« و »عالمانه تر« می نامند.

کودکانه پاسخ 
خالصـۀ ایـن پاسـخ آن اسـت کـه حکایـت »ما« و »وجـود فعل« حکایت »نـاودان« و »آب« 

اسـت. یکـی از مثال هـای معـروف برای اسـتعمال مجازی این اسـت:

»َجَری امليزاُب«

»ناودانجاریشد«.

در استعمال مجازی بیست ُعلقه را مطرح می کنند، مثاًل:

 ظرف و مظروف: »ناودان جاری شد«.

کـه بـه انسـان کریم و بخشـنده، اطـالق »حاتم   تناسـب: »حاتـم طایـی آمـد« در جایـی 

طایی« شـود.

که به انسان بخیل، اطالق »حاتم طایی« شود.  تضاد: »حاتم طایی آمد« در جایی 

 و... .
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البتـه مرحـوم اسـتاد ]بـه تبـع از برخـی بـزرگان ماننـد آیـت اهلل بروجـردی،[ آن را در مباحـث 

کـه هـر اسـتعمالی حقیقـی و اسـتعمال مجـازی از  اسـماء و صفـات رّد می کننـد و معتقدنـد 

اسـاس منتفی اسـت. 

گوینـــده ای می گویـــد: »نـــاودان جـــاری شـــد«، ِاســـناد »جریـــان« بـــه  ی، وقتـــی  بـــه هـــر رو

کـــه جـــاری نیســـت و حرکتـــی نمی کنـــد؛ بلکـــه ایـــن  »نـــاودان« حقیقـــی نیســـت، زیـــرا نـــاودان 

کســـی اســـت  کـــه جـــاری و ســـاری اســـت. حـــال خداونـــد ماننـــد  آب داخـــل نـــاودان اســـت 

کـــرده و بـــر »نـــاوداِن انســـان« ســـرازیر نمـــوده اســـت. ایـــن وجـــود از  کـــه »آِب وجـــود« را جـــاری 

کـــه  نـــاودان انســـان می گـــذرد و بـــر ســـر فعـــل »آب نوشـــیدن« می ریـــزد. در نتیجـــه، همان طـــور 

نـــاودان بـــر ســـر جـــای خـــود ثابـــت مانـــده اســـت، ولـــی شـــما َمجـــازًا می گوییـــد: »نـــاودان حرکـــت 

ـــم و هیـــچ فعلـــی انجـــام نمی دهیـــم، ولـــی مجـــازًا  ـــر ســـر جـــای خـــود ثابت ای کـــرد«؛ مـــن و شـــما ب

ــید«. ــد آب نوشـ یـ ــم: »ز می گوییـ

پاسخ عالمانه
در ایـن پاسـخ، بـا تفسـیر »أمـٌر بیـن األمَریـن« تالش می گردد تا نشـان داده شـود کـه چرا جبر 

گفته می شـود: و تفویـض باطل انـد. بـه همین جهت، 
1( تفویض نیست، زیرا در حقیقت فعل ما فعل خداست؛

2( جبر نیست، زیرا خداوند این فعل را از طریق ما انجام می دهد!

کـه شـما بگوییـد: »أمـٌر بیـن األمریـن در  گـزارۀ )2( خیلـی عجیـب اسـت! بـه ایـن می مانـد 
بریـدن چاقـو جـاری اسـت. تفویض نیسـت، زیـرا فرِد چاقوبه دسـت چیزی را می ُبـرد؛ تفویض 
گـر واقعـًا و حقیقتـًا »بریـدن« بـه چاقـو  هـم نیسـت، زیـرا آن فـرد بـا آن چاقـوی خـاص می ُبـرد«. ا
کنـد، دادگاه هـا بایـد  و خنجـر قابـل اسـتناد باشـد، خداونـد بایـد خنجـر شـمر را هـم عـذاب 

کننـد و... .1 کـه منجـر بـه قتـل افـراد می شـوند، اعـدام  گلوله هایـی را 

یسد:  1� محّقق اصفهانی می نو
ـة الفاعلیـة ذات المباشـر بإرادتـه وهـي العلـة القریبـة، و وجـوده و قدرتـه و علمـه و إرادتـه لهـا دخـل فـي 

ّ
»... أّن العل
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پاسخ عالمانه تر
کـه نـه جبـر اسـت و نـه  کـه بیشـتر عرفانـی اسـت تـا فلسـفی؛ معتقـد اسـت  پاسـخ سـوم 
کـه خدایـی هسـت و بنـده ای هسـت  تفویـض؛ زیـرا پیش فـرض در ایـن دو اعتقـاد، آن اسـت 

کـه  گـر در محـّل خـود ثابـت شـد  و ایـن دو، غیـر هم انـد. امـا ا

»یکی هست و هیچ نیست غیر از او« 
»غیــرتش غیـــر در جهــان نگذاشت«

دیگـر بسـاط جبـر و تفویـض برچیـده خواهـد شـد و همـه چیـز سـالبۀ بـه انتفـای موضـوع 

خواهـد شـد.1 

ـَر النظـَر علـی األّول َحَکـَم  فاعلیـة الفاعـل. و معطـي هـذه األمـور هـو الواجـب تعالـی، فهـو الفاعـل البعیـد. فمـن َقّصَ
ـَر النظـر علـی الثانـي َحَکـَم بالجبـر؛ والناقـد البصیـر ینبغـي أن یکـون ذا عینیـن؛ فیـرى األّول فـال  بالتفویـض، ومـن َقّصَ
یحکـم بالجبـر و یـرى الثانـي فـال یحکـم بالتفویـض«.؛ »... علـت فاعلـی فـردی اسـت کـه مباشـرتًا بـا ارادۀ خـود 
]کار را انجام می دهد[ و علت قریب )نزدیک( اسـت و وجودش، قدرتش، علمش و اراده اش  در فاعلیت 
رتر(  فاعـل سـهمی دارد؛ و همـۀ اینهـا را واجـب _ تعالـی_  بـه او عطـا کـرده اسـت. بنابرایـن، او فاعل بعیـد )دو
کرد؛ و هرکس از اصل دوم چشـم  یض حکم خواهد  که از اصل اّول چشـم بپوشـد، به تفو اسـت. پس کسـی 
بپوشـد بـه جبـر حکـم خواهـد کـرد؛ و بـرای فـرد اهل نفد و بصیرت سـزاوار اسـت که صاحب دو چشـم باشـد 
]و ایـن دو اصـل را همزمـان ببینـد[؛ اصـل اول را ببینـد و در نتیجـه حکـم بـه جبـر نکنـد و اصـل دوم را ببینـد 

یـض ننمایـد«. )نهایـة الدرایـة 1: 152( و در نتیجـه حکـم بـه تفو
یـض« و »نفـی جبـر« در نظـام فکـری عرفانـی را  1� آیـةاهلل جـوادی مفهـوم »أمـٌر بیـن األمریـن« و دو اصـل »نفـی تفو
یـض در کنـار اعتقاد به توحیـد َافعالی کامـاًل بدیهی  این گونـه توضیـح می دهـد: »محـال بـودن اعتقـاد بـه تفو
یـض بیانگـر آن اسـت که انسـان در افعال خـود اسـتقالل دارد و خداوند  و روشـن اسـت، چـون اعتقـاد بـه تفو
کـه همـۀ موجـودات و نیـز همـۀ  گـذارده اسـت، حـال آنکـه مبنـای توحیـد افعالـی آن اسـت  امـور را بـه وی وا
امـور خارجـی فعـل خـدای متعالـی و شـأنی از شـئون وجـودی اوسـت.  امتنـاع جبـر نیـز بـر مبنـای توحیـد 
یژگی هایـی همچـون اقتضـا و ارادۀ  کـه موجـودی بـا و کـراه در جایـی معنـا دارد  یـرا ا افعالـی روشـن تر اسـت؛ ز
خـاص و مسـتقلّ وجـود داشـته باشـد، آنـگاه از طـرف موجـود دیگـری مجبـور شـود. حـال چگونـه می تـوان 
یر  تصـّور کـرد کـه صـورت آیینه گونـۀ انسـان کـه از حقیقـت و واقعّیـت بهـره ای نـدارد و تنها نشـان دهندۀ تصو
از  آنـگاه  باشـد،  داشـته  مسـتقلّ  اراده ای  و  وجـود  اوسـت،  یژگی هـای  و حکایت کننـدۀ  و  مطلـق  حقیقـت 
طـرف موجـود دیگـری مجبـور شـود؟ چنانکـه بـر اسـاس شـیوۀ حکمـا کـه بـه سلسـلۀ علـل قریـب و متوّسـط 
یـر آیینـه وار انسـان،  یـرا تصو یـض معنـا نـدارد؛ ز و بعیـد معتقدنـد، تفسـیر منزلـت خـاّص میـان جبـر و تفو
ـت بعیـد بـودن او سـخنی بـه 

ّ
ـت قریـب باشـد یـا از عل

ّ
ّیـت نیسـت، چـه رسـد بـه آنکـه عل

ّ
هرگـز در مقـام عل

کـه قـول اشـاعره بـه جبـر و قـول معتزلـه  میـان آیـد. از مجمـوع ایـن مطالـب، مسـئلۀ دیگـری روشـن می شـود 



یـن در مقایسـه بـا اعتقـاد بـه توحیـد افعالـی نمی توانـد امـر  یـض و قـول حکمـای شـیعه بـه أمـٌر بیـن األمَر بـه تفو
یـرا انسـان و دیگـر موجـودات امکانـی بـر اسـاس ایـن مبانـی سـه گانه )اشـاعره  محکـم و منسـجمی باشـد، ز
و معتزلـه و حکمـا( حقیقتـًا وجـود خارجـی دارنـد، جـز آنکـه وجودشـان ضعیـف و نسـبت بـه وجـود مطلـق، 
نیازمنـد اسـت؛ یـا بـر پایـۀ اعتقـاد آنـان وجـود انسـان عین فقـر و ربط محض بـه وجود مطلق اسـت. پس ذات 
کـه  انسـان همـان اّتصـال و ارتبـاط بـه واجـب، یعنـی خـدای غنـی محـض اسـت. بـر اسـاس توحیـد افعالـی 
کـه بـرای انسـان  در مباحـث عرفـان نظـری مطـرح می شـود و در عرفـان عملـی شـهود می گـردد، تنهـا وجـودی 
می تـوان لحـاظ کـرد، یـک وجـود مجـازی اسـت، به گونـه ای کـه )طبـق معنای مجـاز( ِاسـناد وجود به انسـان 
در حقیقـت اسـناد وجـود بـه چیـزی اسـت کـه صاحـب اصلـی آن نیسـت، مثـل نسـبت دادن جریـان آب به 

کـه می شـود: »نـاودان جـاری شـد« بـا آنکـه جریـان حقیقـی از آب اسـت.  نـاودان 
یـری از حقیقـت وجـود مطلـق اسـت و وجـود حقیقـی در خـارج نـدارد و تنهـا  بنابرایـن، موجـوِد ممکـن، تصو
یـر، یعنـی وجـود مطلـق خداونـد سـبحان  نقـش وجـودی انسـان حکایـت صادقانـه از صاحـب حقیقـی تصو
گفتـه شـود: »ایـن موجـود نـه  کـه هیـچ بهـره ای از حقیقـت وجـود نـدارد،  گـر دربـارۀ موجـودی  اسـت. حـال ا
یـرا حقیقتـًا موضوعـی بـه نـام  مجبـور اسـت نـه مختـار«، در حقیقـت، سـالبه بـه انتفـای موضـوع اسـت؛ ز
گر ثابـت کنیم که انسـان موجودی  کنیـم و ا یـض را از وی سـلب  کـه بخواهیـم جبـر یـا تفو انسـان وجـود نـدارد 
یـض )افـراط و تفریـط(  اسـت کـه بهـره ای از حقیقـت وجـود نـدارد و در جایگاهـی میـان دو حالـت جبـر و تفو
گفته ایـم، چـون جایـگاه میانـه را بـه موجودی نسـبت داده ایم کـه حقیقتًا  واقـع شـده اسـت، بـه َمجـاز سـخن 

مالـک آن نیسـت«. )امـام رضـا؟ع؟ و فلسـفۀ الهـی: 128-126(
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گر كال د�ی دو اسش

طرح مسئله
کـه وقتـی اختیـار انسـان تلویحـًا نفـی می شـود، ایـن سـؤال بـرای متشـّرعان  بدیهـی اسـت 

کـه تکلیـِف  پدیـد آیـد 

 امر و نهی الهی؛

 ثواب و عقاب الهی؛

چـــه می شـــود؟ فالســـفه نیز خـــود متفّطن این ســـخن بوده انـــد. همان طور که پیشـــتر هم 

تذّکـــر داده شـــد، ایـــن دو اشـــکال برخالف چهار اشـــکال اّول، بیشـــتر صبغۀ دینـــی دارند تا 

. فلسفی

کـــه پیشـــتر دربـــارۀ آن ســـخن  نقطـــۀ آغازیـــن بحـــث، قاعـــدۀ »ضـــرورت پیشـــین« اســـت 

گفتیـــم:

»الیُء ما ل جَيب ل يوَجد و ما ل میتنع ل ينعِدم«

گـر فعـل مـن بـه عنـوان یـک موجـود ممکن، بـه حّد وجوب برسـد،   بـر مبنـای ایـن قاعـده، ا

گر نرسـد، موجود نخواهد شـد. حال سـؤال اینجاسـت: چه کسـی آن را  موجود خواهد شـد و ا

کار به  ـت و معلـول، 
ّ
کـه دیدیـم، بـا توّجـه به سلسـلۀ عل بـه حـّد وجـوب می رسـاند؟ همان طـور 

ت هاسـت. با این 
ّ
کـه علةالعلل و سلسـله جنبان سلسـلۀ عل خداونـد ختـم می گـردد. اوسـت 

کار از دسـت بنده خارج اسـت.  اوصـاف، 
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در ایـن صـورت، امـر و نهـی خـدا بـه مـِن بنـده چـه معنایـی می توانـد داشـته باشـد؟! مگـر 

کار بـه دسـت مـن اسـت؟!1 

کار بـه دسـت مـن  گفـت. وقتـی  عیـن همیـن مطلـب را دربـارۀ »ثـواب و عقـاب« می تـوان 
نیسـت، انتسـاب فعـل بـه مـن مجـازی اسـت، فعـل من فعـل اهلل اسـت و دیگر پـاداش دادن یا 
مجـازات کـردن معنایـی نـدارد. البتـه پـاداش دادن را می تـوان به گونـه ای توجیـه کـرد، چـرا کـه 
»فضـل« خداسـت، ولـی عقـاب کـردن خـدا بـر اسـاس ایـن قاعده، ظلـم اسـت و هیچ گونه راه 
گرفته اید  کیسـه را شـما  توجیهی هم ندارد. فرض بفرمایید شـما مقداری میوه خریده اید. زیر 
و آن را بـه دسـت بّچـه داده ایـد. وقتـی بـه منـزل رسـیدید، از کـودک خـود تشـّکر می کنیـد، آن را 
گرچـه او مسـتحّق  کار شـما ظلـم نیسـت. ا نـوازش می کنیـد، بـه او هدیـه می دهیـد و... . ایـن 
کار  کاری انجـام نـداده اسـت، ولـی شـما بـه او لطـف می کنیـد و ایـن  پـاداش نیسـت، زیـرا 
شـما نـه تنهـا ناپسـند نیسـت، بلکـه بسـیار پسـندیده اسـت. حـال فـرض کنیـد که فرزند شـما 
کسـی او را  کـه  کار بـدی انجـام نـداده اسـت و شـما او را تنبیـه می کنیـد. مثـاًل شـما می بینیـد 
کـه چـرا  یـد و بـه صـورت او سـیلی می زنیـد  ُهـل می دهـد و او بـه زمیـن خـوَرد. شـما جلـو می رو

حواسـت را جمـع نکـردی و بـه زمیـن خـوردی؟! ایـن کار شـما قطعـًا ظلـم اسـت.2

1� در درس 11 معـارف: 2 بیـان فـوق را بـه ایـن صـورت تقریـر می کنـد: »امـر کـردن بـه اینکـه آب را بخـور، صحیـح 
گـر محّقـق نشـده  گـر فعـل واجـب باشـد و علـل آن محّقـق شـده باشـد، مـن خواهـم خـورد و ا یـرا ا نیسـت، ز
یۀ امـر و نهی های 

ّ
باشـد، مـن نخواهـم خـورد. همچنیـن نهـی کـردن هـم کـه آب را نخور غلط اسـت. پس کل

زه بگیـر، زکات بـده، دروغ  خـدا در کتـب آسـمانی و زبـان انبیـا همـه اش لغـو و غلـط اسـت. نمـاز بخـوان، رو
کـه مـن نمـاز بخوانـم و  گـر مقـّدر اسـت  نگـو، آزار مرسـان، غیبـت نکـن و... همـه بیهـوده و باطـل اسـت. ا
علـل وجـودی آن فراهـم شـده اند، مـن نمـاز خواهـم خوانـد و در ایـن صـورت، امـر بـه نمـاز خوانـدن »تحصیـل 
گـر علـل وجـودی آن محّقـق نشـده ]باشـد،[ مـن نمـاز نخواهم خوانـد و در این صـورت، امر  حاصـل« اسـت. ا

ـق نمی گیـرد«.
ّ
بـه محـال اسـت و امـر، بـه محـال تعل

کـردی یـا نکـردی غلـط  کار را  کـه چـرا فـالن  کـه امـر و نهـی لغـو شـد، دیگـر چـوب زدن مـن  2� همـان. »وقتـی 
اسـت. خـدا علـل وقـوع فعـل را ایجـاد کـرده و فعـل واجب شـده اسـت؛ پس چرا بنـده چوبش را بخـورم؟ این 
چـوب زدن بـه مـن ظلـم اسـت. آن کسـی کـه نمـاز می خواند، علـل وجودی نماز برایش محّقق شـده ]اسـت. 
دیگـر[ چـرا بـه او ثـواب می دهنـد؟ و آن کسـی کـه زنا کرده، مجبور به این کار بوده  ]اسـت،[ دیگر چرا عقاب 

می شـود؟ بنابرایـن، ثـواب و عقـاب، بی منطـق و لغـو اسـت؛ بلکـه ظلـم اسـت«.
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یم، عباراتی  از أسفار مالصدرا نقل می شود. مالصدرا   پیش از آنکه به پاسخ فالسفه بپرداز

گشـوده اسـت، تحت عنوان: »فی شـمول إرادته تعالی لجمیع  در جلد ششـم أسـفار فصلی را 

کـه حـول اعتقـاد بـه »ارادۀ قدیـم« خداونـد وارد می گـردد، مطـرح  األفعـال«1. سـپس شـبهاتی را 

ـَبه الـواردة 
ُ

می کنـد و پاسـخ می دهـد. عنـوان فصـل ایـن اسـت: »الفصـل 12 فـي حـل بقیـة الّش

ـَبه الـواردة علـی اإلرادة الحادثـة«2. در میـان آن شـبهات، دو 
ُ

علـی اإلرادة القدیمـة و بعـض الّش

کـه مـّد نظـر ماسـت: اشـکال مطـرح می کنـد 

َقــت بــه إرادُتــه و قضــاُؤه، فهــو واجــب 
ّ
»و مهنــا: أّن فعــل العبــد إن َعِلــَم اهَّلل وجــوده و تعل

الصــدور«.3

ــق علــم، اراده و قضــای 
َ
گــر فعــل بنــده، مســبوق و متعّل »یکــی از آن شــبهات ایــن اســت: ا

ــود«. ــد ب ــدور خواه ــد، واجب الص ــی باش اله

کانــت واردة عليــه ِمــن خــارج بأســباب و علــل منتيــة إل  نســانية إذا  »و مهنــا: أّن اإلرادة اإل
اإلرادة القدمیــة، فكانــت واجبــة التحقــق، ســواء أرادهــا العبــد أم ل يــرد«.4

ج و توّســط علــل خارجی  گــر ارادۀ انســانی، )داعــی( از خــار »یکــی از آن شــبهات ایــن اســت: ا

بــر او وارد می گــردد و آن علــل، بــه ارادۀ قدیــم خداونــد منتهــی می گــردد، تحّققــش ضــروری 

اســت، خــواه بنــده آن را بخواهــد یــا نخواهــد«. 

ی ذیل شبهۀ یکم این دو مسئله را مطرح می کند و می نویسد: و
 بَقَدَره، مفا الفائدة يف المر و الهني و الثواب و العقاب ؟«5

ُّ
کان الكل »إذا 

ــاب  ــواب و عق ــی و ث ــر و نه ــر ام ــده ای ب ــه فای ــس چ ــت، پ ــی اس ــدر اله ــه َق ــز ب ــه چی ــر هم گ »ا

]خداونــد[ مترّتــب اســت؟«

1� األسفار 6: 379-369�
2� همان: 379�

3� همان: 384�
4� همان: 388�
5� همان: 386�



اختیار انسان در فلسفۀ اسالمی و معارف الهی138

کالم مرحـوم اسـتاد آمـده  کـه در  بـرای ایـن اشـکال بیـان می کنـد  سـپس پاسـخ هایی را 

کـرد. اسـت و مـا نیـز آنهـا را نقـل خواهیـم 

پاسخ یکم به اشکال »بیهودگی امر و نهی الهی«
ت تاّمه مرّکب 

ّ
کـه عل ـت می توانـد »تاّمه« باشـد یا »ناقصه«. زمانی 

ّ
در فلسـفۀ اسـالمی، عل

ت ناقصه برای معلول اند. فالسـفه در پاسـخ به اشـکال 
ّ
از اجزائی اسـت، هریک از اجزاء، عل

ـت ناقصـۀ انجـام فعـل اسـت یـا 
ّ
پنجـم )بیهودگـی امـر و نهـی الهـی( می گوینـد: امـر و نهـی، عل

تـی اسـت در سلسـلۀ علـل و معالیـل. بـه عبـارت دیگـر، بـرای تحّقـق فعـل، علـل و 
ّ
اینکـه  عل

کـه برخـی در طـول یکدیگر و برخی در عـرض یکدیگرند. یکی از  مبـادی مختلفـی الزم اسـت 

کـه می توانـد تاّمـه یـا ناقصـه باشـد، »امـر و نهی الهی« اسـت.  ت هـا 
ّ
آن عل

کتاب أسفار پس از آنکه این دو اشکال را مطرح می کند، می نویسد: مالصدرا در 
 من القضاء و القدر«. 1

ً
»فالواب: أما المر و الهني فُوقوُعهما أيضا

سبزواری نیز در تعلیقۀ خود چنین اضافه می کند:
2.»

ً
کانت بقدرة اهَّلل تعال، فهي بقدرهتم أيضا »و الواب اآلخر: أّن أفعال العباد و إن 

گرچــه افعــال بنــدگان بــه قــدرت خــدا متعّلــق اســت، ولــی بــه  کــه: ا »پاســخ دیگــر آن اســت 

قــدرت آنهــا نیــز تعّلــق دارد«.

ی نباشـد، بلکـه بیـان دیگـری از 
ّ
کـه ایـن جـواب سـبزواری جـواب مسـتقل بـه نظـر می رسـد 

جـواب صـدرا باشـد. خالصـۀ کالم ایـن اسـت کـه همـۀ سـخنان و مبانـی سـابق بر جـای خود 

کـه بـه تصویر کشـیده شـد. باقـی اسـت و امـر و نهـی خداونـد نیـز جزئـی از همـان پـازل اسـت 

پاسخ دوم 
گـر امـر و نهـی خداونـد نباشـد، »عاصـی« از »مطیـع« شـناخته  کـه ا پاسـخ دوم ایـن اسـت 

1� همان.
2� همان.
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نمی شـود. بـه عبـارت دیگـر، خداونـد دوگونـه اراده دارد: تکوینـی و تشـریعی؛ اّولـی مربـوط بـه 

گر این دو امر با هم منطبق شـد، اطاعت رخ  سلسـلۀ علل اسـت و دومی امر و نهی اوسـت، ا

می دهـد، وگرنـه عصیـان پدیـد می آیـد. 

کریم می فرماید: قرآن 

�فَ ِم�فݨْ  �ی ٖ �ف
َّ
ال ا  ّݦَ ݩݩفݧ ݧ ݡںݩݧ َ تݧ �ݩݧ �فَ ْد  َ ݧ تݧ �ݧ

َ
و�فَ *َوݠل ٮفُ �تَ �فݨْ ُ �ی لٰا  َوُهمݨْ  ٰا  َم�فّ ݢا ءاٰ ٓوݢ

ُ
وݣݣل �تُ ݦَ �ی �فْ 

َ
ا ݢا  ݢ ݢ ٓ وݩݧ

ُ
ك رݩَ ٮتݨْ یݦݩُ �ݫ �فْ 

َ
ا ٰاُس  ال�ݩݩݦفݨّ �بݨݨݦݡݡَ  ݭِ َح�ݫ

َ
ٓم*ا

ݨٓ
>اݡل

1> �فَ �ی �بٖ كٰادفِ
ݨْ
ال �فَّ  َ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ ݨݧ یݧ ݫ �ݫ

َ
َوݠل وا  َ�َد�تُ �فَ  �ی ٖ �ف

َّ
ال ُه  اللّٰ �فَّ  َ مݧ

َ
ل عݩْ �یَ

َ
ل �فَ  

ݦݦݦݩݩۖ
٭ مݨݦْ ِ ݫ هݫ ݭِ لݫ

ْ بݨݨݧ �ݫ
�تَ

گفتــن جملــۀ »ایمــان آوردیــم« رهــا می شــوند و  ــا  کــه ب کرده انــد  گمــان  ــا مردمــان  ــم. آی »ال

کســانی  امتحــان نمی گردنــد؟ مــا پیشــینیان اینهــا را نیــز آزمودیــم. پــس قطعــًا و یقینــًا خــدا 

کــه صــادق نیســتند، می شناســد«. را در ایمــان خــود صادق انــد و آنهــا را 

کـه مـن و  گـر امـر و نهـی می کنـد، بـرای ایـن اسـت  بنابرایـن، خـدا همـۀ امـور را  می دانـد. ا
شـما بدانیـم.

آخونـد خراسـانی  کـرده، مرحـوم  تعریـف  را  و »عصیـان«  »اطاعـت«  کـه  کسـانی  از  یکـی 
که  گروهی از شـارحان  ایشـان  کرده اسـت و  ی در کفایة األصول این بحث را مطرح  اسـت. و
گرایـش فلسـفی داشـته اند، ماننـد عالمـۀ طباطبایـی، آن را بسـط داده انـد. ایـن بزرگـواران فعل 
ـق بـه ارادۀ تشـریعی خداونـد می داننـد. از 

ّ
ـق بـه ارادۀ تکوینـی و هـم متعل

ّ
انسـان را، هـم متعل

ـق دارد، زیـرا موجـودی اسـت ممکـن و معلـول 
ّ
یـک طـرف، فعـل بـه ارادۀ تکوینـی خداونـد تعل

ق گرفته 
ّ
کـه وجـودش از جانـب حـّق متعـال افاضه شـده اسـت. از طرفی نیز امر خدا بـه آن تعل

اسـت، پـس مراد تشـریعی خداسـت. 

]مرحوم آخوند می نویسد:

»إّن إســتحاله التخلــف إمّنــا تكــون يف اإلرادة التكوينيــة وهــي العلــم بالنظــام عــی النحــو 
يعية، وهي العلم باملصلحة يف فعل املكلف... فإذا توافقتا   الكامل التام، دون اإلرادة التشر

إذا ختالفتا فال ميص عن أن خیتار الكفر والعصيان«.2 فالبد من اإلطاعة واإِلمیان ، و

1� العنکبوت: 3-1�
کفایة االصول )طبع آل البیت(: 67�   �2
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کامــل تــام_  محــال  کــه عبــارت اســت از علــم بــه نظــام  »تخّلــف تنهــا در ارادۀ تکوینــی خــدا _ 

کــه ایــن دو  کــه علــم بــه مصلحــت فعــل مکّلــف اســت. پــس زمانــی  اســت، نــه ارادۀ تشــریعی 

گــر مخالــف باشــند، بنــده  خ خواهــد داد و ا گزیــر ر اراده موافــق باشــند، طاعــت و ایمــان نا

گزیــد«. کفــر و نافرمانــی را برخواهــد  گزیــر  نا

مرحوم عالمۀ طباطبایی نیز می نویسد:

 
ً
کونــه موجــودا »و منــه يظهــر أّن إرادتــه تعــال التكوينيــة بفعــل العبــد إمّنــا ُيَتصــّور مــن حيــث 
 لألمــر فــال.

ً
قــا

ّ
 بــه متعل

ً
 مأمــورا

ً
کونــه فعــال  مــن املوجــودات املمكنــة، و أمــا مــن حيــث 

ً
ممكنــا

ــق بــه إرادة تكوينيــة 
ّ
 العبــد و ل يتعل

َ
کونــه فعــل فللمأمــور بــه بالمــر اإللــي حيثيتــان: حيثيــة 

 
ً
کونــه فعلــه ســبحانه أي موجــودا ــق بــه المــر فقــط؛ و حيثيــة 

ّ
مــن هــذه احليثيــة، بــل إمّنــا يتعل

ــق بــه أمــر مــن هــذه احليثيــة، بــل إمّنــا تتعلــق بــه اإلرادة التكوينيــة 
ّ
بإفاضــة وجــوده و ل يتعل

فقــط. فافهــم ذلــك! ... هــو ذو نســبَتن حقيقيَتــن: نســبٌة إل العبــد مبــا أّنــه وجــود مــدود 
کذائيــة و هــو فاعلــه مبعــى مــا بــه الوجــود، و نســبة إل احلــّق مــن حيــث إّنــه وجــود  بــدود 

ــه مبعــى مــا منــه الوجــود«.1
ُ
ُمفــاٌض، و مفيُضــه فاعل

کــه ]تعّلــق[ ارادۀ تکوینــی خــدا بــه فعــل بنــده، تنهــا از این حیث  »و از اینجــا آشــکار می گــردد 

کــه فعــل او موجــودی ممکــن در میــان ســایر موجــودات ممکــن اســت؛ امــا  متصــّور اســت 

ــق آن اســت، ارتباطــی بــا ارادۀ 
َ
گرفتــه و متعّل کــه ایــن فعــل، مــورد امــر الهــی قــرار  از آن حیــث 

تکوینــی حــّق متعــال نــدارد.

گرفتــه، دو حیثیــت اســت: از یــک جهــت  کــه مــورد امــر خداونــد قــرار  بنابرایــن، بــرای فعلــی 

ــق 
َ
ــق ارادۀ تکوینــی خــدا نیســت، بلکــه تنهــا متعّل

َ
فعــل بنــده اســت و از ایــن جهــت، متعّل

امــر خداونــد اســت؛ و از یــک جهــت فعــل خداســت، یعنــی بــا افاضــۀ وجــود ]بــه دســت 

ــق  ــد تعّل ــه امــر )= ارادۀ تشــریعی( خداون ــد[ موجــود شــده اســت و از ایــن جهــت، ب خداون

ــق ارادۀ تکوینــی خــدا می گــردد. دّقــت شــود! ... ایــن فعــل 
َ
نمی یابــد، بلکــه فقــط متعّل

کــه آن فعــل، وجــودی محــدودی  دارای دو نســبت اســت: نســبتی بــه بنــده، از آن جهــت 

کــه مجــرای ]افاضــۀ[ وجــود  بــا حــدود مشــّخص اســت و آن بنــده فاعــل اوســت، بــدان معنــا 

1� حاشیة الکفایة 1: 87�
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کــه یــک وجــود افاضه شــده اســت، و افاضه کننــدۀ  اســت؛ و نســبتی بــه خداونــد از آن جهــت 

کــه سرچشــمۀ وجــود آن فعــل از اوســت«.[ او فاعــل )= علــت فاعلــی( اوســت، بــدان معنــا 

پاسخ سوم
کــه انســان را از شــهوات  کــه خداونــد، انســان را امــر و نهــی می کنــد  پاســخ دیگــر آن اســت 

کمــال برســاند. ایــن را مالصــدرا در جلــد نهــم األســفار األربعــة   برهانــد و نفــس آدمــی را بــه 
مطرح می کند.1

پاسخ یکم به اشکال »بیهودگی ثواب و عقاب الهی«
ــردۀ  ــر: »پـ ــن تعبیـ ــا ایـ ــد بـ کرده انـ ــر  ــکال دوم را ذکـ ــن اشـ ــه ایـ ــخ بـ ــه پاسـ ــتاد سـ ــوم اسـ مرحـ

ـــف  ـــطح مختل ـــه س ـــواب در س ـــه ج ـــن س ـــه ای ک ـــا  ـــدان معن ـــوم«؛ ب ـــردۀ س ـــردۀ دوم« و »پ اّول«، »پ

ـــی افعـــال« می نامنـــد.  کـــه فالســـفه آن را »الزمـــۀ ذات ـــردۀ اّول همـــان اســـت  ـــد. پ مطـــرح می گردن

کـــه بحـــث مســـتوفایی در فلســـفۀ اســـالمی اســـت.  مقّدمـــۀ ایـــن پاســـخ، بحـــث »جعـــل« اســـت 

ـــان، فالســـفه معمـــواًل از واژۀ »خلـــق« اســـتفاده نمی کننـــد، بلکـــه  مـــان و محّدث
ّ
برخـــالف متکل

کـــه »جعـــل« در  کار می گیرنـــد. بنابرایـــن، بایـــد توّجـــه داشـــت  دو واژۀ »صـــدور« و »جعـــل« را بـــه 

ـــه معنـــای »خلـــق« اســـت. در مباحـــث قـــدرت و اختیـــار اشـــاره ای خواهیـــم داشـــت  فلســـفه ب

ـــه تملیـــک اســـت«. مرحـــوم  ـــه ماهیـــت، بلکـــه ب ـــه ب ـــه جعـــل وجـــود اســـت و ن ـــه ب کـــه »خلقـــت ن

کـــه جعل هـــای ســـه گانۀ  کیـــد می کردنـــد  اســـتاد نیـــز مکـــّررًا در دروس عـــدل و خلقـــت تأ

ـــی: ـــفه، یعن فالس

 جعل وجود؛

 جعل ماهیت؛

 جعل اتصاف ماهیت به وجود؛

1� األسـفار 9: 157� »و جملـة األمـر أّن هـؤالء القـوم مـن أصحـاب اللقلقـة و الـکالم و أهـل المجادلـة و االختصـام، لـم 
 تکمیـل النفـوس اإلنسـانیة و 

ّ
یعلمـوا أّن مقصـود التکالیـف و وضـع الشـرائع و إرسـال الرسـل و إنـزال الکتـب لیـس إال

تخلیصهـا عـن هـذا العالـم و دار األضـداد، و إطالقهـا عـن أسـر الشـهوات و قیـد األمکنـة و الجهـات «.
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کـه ایـن بحـث را بـاز کنیـم، ولـی اجمـااًل بدانید  یـم  صحیـح نیسـت. مـا در اینجـا بنـا ندار

یشـۀ این پاسـخ آنجاسـت. کـه ر

مالصدرا در ادامۀ سخنان خود می نویسد:

ــة  ــة الردّي ــإّن الغذي ــوازم الفعــال الواقعــة بالقضــاء. ف ــواب و العقــاب فهمــا مــن ل »أمــا الث

کذلــك العقائــد الفاســدة و العمــال الباطلــة أســباب  کمــا أّنــا أســباب المــراض الســمانية 
کذلــك القــول يف جانــب الثــواب «.1 المــراض النفســانية؛ و 

کــه[ ایــن دو، از لــوازم ]ذاتــی[  »امــا ]پاســخ بــه اشــکال بیهودگــی[ ثــواب و عقــاب ]ایــن اســت 

کی هــای فاســد ســبب  کــه خورا کــه بــه قضــای الهــی واقــع شــده اند. همان طــور  افعالی انــد 

بیماری هــای جســمی اســت، عقایــد فاســد و اعمــال باطــل نیــز ســبب بیماری هــای نفســی 

)= روحــی( اســت. ]ایــن پاســخ دربــارۀ ِعقــاب بــود[ و مطلــب دربــارۀ ثــواب نیــز همین گونــه 

اســت«.

کـه نشـان از تقریـر دقیـق  مشـابه همیـن عبـارات را مرحـوم اسـتاد در المشـهدین آورده انـد 

کالم آنهـا عـدول  کـه حّتـی در الفـاظ نیـز از  ایشـان از سـخنان فالسـفه می دهـد، بـه طـوری 

می نویسـد: ایشـان  نمی کردنـد. 

»و أّمــا عــن الثــاین فبــأّن الثــواب و العقــاب فهمــا مــن لــوازم الفعــال احلســنة و الســّيئة. 

فمکــا أّن الغذيــة الردّيــة مســتتبعة لألمــراض الســمانية و مســتلزمة لــا، فكذلــك الفعــال 
ــات«.2 ــة مســتلزمة و مســتتبعة  للعقوب اخلبيث

کارهــای  کــه:[ ثــواب و عقــاب یکــی از الزمه هــای  »و أمــا پاســخ اشــکال دوم ]ایــن اســت 

کــه غذاهــای فاســد بیماری هــای جســمی را در پــی  نیــک و بــد اســت. پــس همان گونــه 

دارد، افعــال زشــت نیــز عقوبت هــا را بــه دنبــال دارد«.

در نظام فلسفی، ماهّیات »الزمۀ ذاتی« دارند. مثال مشهور آن »عدد چهار« و »زوجّیت« 

یسـد: »... أّن العـذاب للنفـوس الجاهلـة الشـقیة لیـس مـن ِقَبـل الحق األول  1� األسـفار 6: 386. وی همچنیـن می نو
مـن جهـة االنتقـام، بـل لکـون العقوبـة مـن نتائـج أعمالهـا و أفعالها و مـن لوازم أخالقهـا الردیة«. )األسـفار 2: 356(

2� المشهدین: 156�
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گر شـما مفهوم »چهـار« را تصّور کنید،  اسـت. زوجیـت، الزمـۀ ذاتـی عـدد چهار اسـت؛ یعنی ا

کـه در عالـم خـارج موجود باشـد  مفهـوم »زوجّیـت« نیـز در آن مأخـوذ اسـت. هـر عـدد چهـاری 

)مصـداق چهـار( نیـز زوج خواهـد بـود. بـه عبـارت سـاده تر، ایـن دو از هـم جـدا نخواهنـد بـود. 

ثـی را تصـّور 
ّ
ـث« و »زوایـای 180 درجـه« اسـت، یعنـی شـما نمی توانیـد مثل

ّ
مثـال دیگـر آن »مثل

کـه مجمـوع زوایـای داخلـی اش 180 نباشـد. دومی الزمۀ اّولی اسـت.1 کنیـد 

حکایـت ثـواب و عقـاب بـا اعمـال نیـک و بـد مـا نیـز همیـن اسـت. اعمـال مـا ماننـد عدد 

کـه مختّص آخرت هم  چهـار و جـزای آن ماننـد زوجّیـت اسـت. اعمـال ما لوازمی ذاتی دارند 

گر کسـی سـّم بخـورد می  میرد، چاقو  ی و برخـی دنیوی اند. مثاًل ا نیسـت؛ برخـی لـوازم آن اخـرو

ی دسـتش بکشـد، می ُبـرد و... . اینهـا همگـی لـوازم ذاتـی افعـال ماینـد. حـال، وقتـی  را بـه رو

کسـی فعلـی را موجـود می کنـد و آن را جعـل می نمایـد، لـوازم ذاتی اش را نیز بـا آن فعل، موجود 

کسـی فعـل »سـم خـوردن« را  گـر  کـرد. »سـم خـوردن« و »خودکشـی« الزم و ملزوم انـد. ا خواهـد 

کـرده اسـت، زیـرا دومـی الزمۀ ذاتی اّولی اسـت.  کـرد، »خودکشـی« را نیـز ایجـاد  ایجـاد 

حاج مال هادی سبزواری می نویسد:

قــه بالعرضيــات املفارقــة خللــّو الــذات عهنــا، و ل ُيتصــّور بــن 
ّ
ــف خیتــّص تعل

َّ
»مّث العــل املؤل

نســان إنســان  کاإل الــي ء و نفســه و ل بينــه و بــن ذاتياتــه و ل بينــه و بــن عوارضــه الالزمــة؛ 

يــة ... و لــذا قــال الشــيخ: »مــا جعــل اهَّلل  ور وج، لّنــا ِنَســب ضر نســان حيــوان و الربعــة ز و اإل
 و لكــن أوجده«.«2

ً
املشــمش مشمشــا

کـه جعـل دوگونـه اسـت: »بسـیط« و »ترکیبـی«،  از ایـن عبـارت اشـاره می کنـد  او پیـش 

ی، در جعـل  کالم از توضیـح آن اجتنـاب می کنیـم. بـه هـر رو کـه مـا بـه جهـت پرهیـز از اطالـۀ 

و عـوارض  اقسـام جعـل اسـت، وقتـی چیـزی جعـل می شـود، ذاتیـات  از  کـه یکـی  ترکیبـی 

گون  گونا که ذات آن شـیء و لوازمش با دو جعل  الزمش نیز جعل می گردند. این طور نیسـت 

1� به عنوان نمونه، این دو مثال را می توانید در اینجا ببینید: األسفار 2: 181�
2� شرح المنظومة 2: 224-223�
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جعـل شـوند. سـپس بـه سـخنی از ابن سـینا اشـاره می کنـد ]کـه از مشـهورات اسـت و در آثـار 

باقیمانـدۀ از او یافـت نمی شـود:[ 

کرده است«. »خداوند زردآلو را زردآلو نکرده، بلکه ]تنها[ او را ایجاد 

کنـد، سـپس زردِی  کـه خـدا بـا یـک جعـل، ذات زردآلـو را ایجـاد  یعنـی این چنیـن نیسـت 

کنـد و...؛ خیـر! همگـی بـه یـک جعـل، موجـود  گـردِی آن را جعـل  کنـد، سـپس  آن را جعـل 

کـذا را جعـل  کـذا و  گـرِد شـیریِن زرِد هسـته داِر  می گردنـد. خداونـد بـا یـک جعـل، یـک میـوۀ 

می کنـد.

کـه جـزای عمـل، الزمۀ آن اسـت و با جعِل عمل، موجود شـده  پـس خالصـۀ اّول ایـن شـد 

است.

پاسخ دوم
گاهـی  گاهـی عـذاب را »مـا بـه ازا« و  کریـم دربـارۀ عـذاب جهّنـم دو نـوع بیـان دارد.1  قـرآن 

»عیـن« عصیـان عبـد معّرفـی می کنـد. مثـاًل در جایـی می فرمایـد:
2> و�فَ ُ ݧ �ب فِ دݧ

ݨْ
ک َ ݧ فُوا �ی ݧ مٰا كٰا�ݧ ٌم �بِ ݠٖل�ی

َ
�بٌ ا اٰ مݨْ َعدف ُ ݧ هݩݧ

َ
>َوݠل

که می گفتند«. کی است، به ازای آن دروغ هایی  »و برای آنها عذاب درنا

3> و�فَ ُ��تُ �فݨْ َ فُوا �ی ݧ مٰا كٰا�ݧ �بُ �بِ اٰ َعدف
ْ
ُم ال هݦُ سݩُّ َ مݧ َ ٰا �ی ٮف ٰا�تِ ݘـٰا�ی وا �بِ ُ ݧ �ب

َّ �فَ َكدفݧ �ی ٖ �ݩف
َّ
>َوال

کردند، به ازای فسق هایی  که نشانه های ما را تکذیب  کسانی خواهد آمد   »و عذاب سراغ 

که مرتکب می شدند«.

4> و�فَ ُ ݣݣ�فݧ رݪِ
َ تݧ ݩݩݧ �ݧ �تݨْ یݦَ ݫ فُوا �ݫ ݧ مٰا كٰا�ݧ �فَ �بِ ݨْ وݧ رفݨَ ْ �ب َ َس�یُ شْمݧ ݩݩݧ ݧ ِاݣݣݡٮݧ

ْ
و�فَ ال ِ��بُ

ْ ݨݧ
ݩَک ݧ ݧ �فَ �ی �ی ٖ �ف

َّ
>ِا�فَّ ال

کـه یکـی از  اسـاتید  مرحـوم میـرزای اصفهانـی در تبییـن حقیقـت عـذاب اخـروی بـر آن  1� ایـن نکتـه ای اسـت 
کیـد داشـته اند )مرحـوم عصـار(. تأ

2� البقرة: 10�
3� األنعام: 49�
4� األنعام: 120�
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گناه به دست آوردند، به ازای آنچه به دست آورده اند، جزا داده می شوند«. که  »کسانی 

1> و�فَ ُ رݧ �ݩتَ �فݨْ َ فُوا �ی ݧ مٰا كٰا�ݧ ِهْم �بِ �ی ٖ رف
ْ �ب >َس�یَ

که می زدند، جزا داده خواهند شد«. »به ازای افترایی 

ی عین همان معصیت دانسته شده است: اما در برخی آیات، عذاب اخرو
2> و�فَ رفُ �فِ

ْ
ک ْم �تَ ݩتُ ٮݧ فݨْ وا مٰا ُك�ݩݧ و�تُ

دفُ
>�ݨفَ

که انباشتید«. »بچشید آنچه را 

3> و�فَ
ُ
ْعَمل ْم �تَ ݩتُ ٮݧ فݨْ وا مٰا ُك�ݩݧ ُ و�تݧ

>دفُ

کردید«. که عمل  »بچشید آنچه را 

4> و�فَ ِ��بُ
ْ
ک ْم �تَ ݩتُ ٮݧ فݨْ وا مٰا ُك�ݩݧ ُ و�تݧ

>دفُ

که به دست آوردید«. »بچشید آنچه را 

وجـود  عـذاب،  کـه  شـدند  معتقـد  آیـات،  دوم  دسـتۀ  دادن  قـرار  مستمسـک  بـا   فالسـفه 
کند.5 کسی را عذاب  ی فعل است، نه اینکه خدا  اخرو

پاسخ سوم
پاسـخ سـوم عرفانـی اسـت. محیی الدیـن در مواضـع مختلفـی »عـذاب« را از »عـذب = 

ی بـر اهل جهّنـم دردآور نیسـت. قیصری  کـه عـذاب اخـرو شـیرینی« می دانـد و معتقـد اسـت 

<6 می نویسـد:
ݦݩ
٭ �تِ

َّ ݩݩخݧ �ݧ َ ݨݧ �ب
ݨْ
�بِ ال ْصحاٰ

َ
ݭٖٓی ا

ِهْم ڡݨخ ٰا�تِ �ݘ ِ
رخُ َع�خْ َس�یݩّ َ وݧ اٰ حب

تَ ݩݧ �ݧ ذیـل آیـۀ 16 سـورۀ احقـاف >َو�خَ

»هــذا »التجــاوز« عــاّمٌ بالنســبة إل أهــل النــة و النــار. أمــا بالنســبة إل أهــل النــة، فظاهــر 

1� األنعام: 138�
2� التوبة: 35�

3� العنکبوت: 55�
4� الزمر: 24�

گشته اند. که ایشان )فالسفه( در این پاسخ، از دستۀ یکم آیات غافل  کرد  5� بنابراین، می توان اّدعا 
یم«. گناهان اهل بهشت می گذر 6� »ما از 
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  ... و أمــا بالنســبة إل أهــل النــار مــن املؤمنــن، فباإلخــراج بشــفاعة الشــافعن. و بالنســبة 

کمــا جــاء يف احلديــث: »َينبــت يف   ،
ً
: أو برفعــه مطلقــا

ً
يــن جبعــل العــذاَب لــم َعْذبــا إل الكافر

 عــی مــا هــم عليــه مــن 
ً
کانــوا خالديــن فهيــا؛ أو بإعطاهئــم صبــرا قعــر جهــَم الرجيــر«. و إن 

ــون منــه بعــد ذلــك «.1
ّ
الباليــا و املحــن، فيتألفــوا بــه، فــال يتأمل

کــه  »ایــن »تجــاوز« هــم بــرای بهشــتیان اســت و هــم بــرای دوزخیــان. نســبت بــه بهشــتیان 

ج ســاختن آنهــا از جهّنــم، بــا  خ، مؤمــن بــا خــار روشــن اســت. ... امــا نســبت بــه اهــل دوز

ــا  ــت دارد:[ ی ــد حال ــران ]چن کاف ــه  ــبت ب ــذرد. و نس ــا می گ ــفاعت کنندگان از آنه ــفاعِت ش ش

عــذاب را بــرای آنــان شــیرین می گردانــد؛ یــا عــذاب را مطلقــًا از آنهــا برمــی دارد _ همان طــور 

گرچــه  گیــاه جرجیــر خواهــد روییــد«_  ا کــف جهّنــم  کــه در حدیــث نبــوی آمــده اســت: »در 

آنــان در جهّنــم جــاودان خواهنــد بــود؛ یــا اینکــه بــه آنهــا صبــری عنایــت می کنــد تــا از بالهــا و 

کشــید«. محنت هــا نرنجنــد و بــا آنهــا انــس بگیرنــد. بعــد از انس گیــری دیگــر درد نخواهنــد 

ی در فّص یونسی نیز مانند خود ابن عربی  این مطلب در فّص اسماعیلی آمده است. و

کـه مـآل اهـل جهنـم، نعیـم و برخـورداری از نعمـات الهـی اسـت و همان طور  تصریـح می کنـد 

کـه آتـش بـر جنـاب ابراهیـم؟ع؟ َبـرد و سـالم شـد بـر اهـل جهّنـم نیـز سـرد و سـالمت خواهـد 

کـه تمـام نصـوص بـر »جاودانگـی در آتـش« داللـت دارنـد، نـه  شـد. قیصـری اضافـه می کنـد 

»جاودانگـی در عـذاب«2:

، إذ ل بــّد لصــورة النــار بعــد انتــاء 
ً

»)و أمــا أهــل النــار، مفآلــم إل النعــم. و لكــن يف النــار أزل
 عــی َمــن فهيــا، و هــذا نعيمهــم.(3

ً
 و ســالما

ً
مــّدة العقــاب أن يكــون َبــْردا

 إل النعــم املناســب لهــل الحــم. إمــا باخلــالص مــن العــذاب، 
ً
أي: و مــآل أهــل النــار أيضــا

کمــا جعــل النــار   احلــّق لــم يف صــورة اللطــف يف عــن النــار، 
ّ

د، أو بتجــی لتــذاذ بــه بالتعــّوُ أو ال

کمــا جــاء:   عــی إبراهــم عليــه الســالم. و لكــن ذلــك بعــد انتــاء مــدة العقــاب، 
ً
 و ســالما

ً
بــردا

1� شرح الفصوص )قیصری(: 659�
2� الزم بـه ذکـر اسـت کـه قـرآن دسـت کم در دو جـا بـا لفـظ »عـذاب الخلـد« به جاودانگـی عذاب اشـاره می کند: 

یونس:52، السـجدة: 14�
ق به ابن عربی است.

ّ
3� عبارت داخل پرانتز متعل
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»ُينبــت يف قعــر جهــم الرجيــر«. و مــا جــاء نــّص خبلــود العــذاب، بــل جــاء اخللــود يف النــار، و 
ل يلــزم منــه خلــود العــذاب«.1

خالصـه آنکـه: عـذاب ابـدی منتفـی اسـت! اهـل جهّنـم پـس از مقـداری عـذاب، یـا از 

جهّنـم خـارج می شـوند یـا خـوش و خـّرم در جهّنـم باقـی می ماننـد.

کـه »جهّنـم« چیزی جـز »ُبعد از خدا« نیسـت. از  در فـّص هـودی، هـر دو تصریـح می کننـد 

طرفـی، ُبعـد و دوری از خـدا هـم بی معناسـت، زیـرا همـه به خدا نزدیک اند و خـدا نیز بدان ها 

گـردن نزدیک تـر اسـت. پـس جهّنـم بـرای آنهـا تبدیـل بـه نعیـم می شـود. وقتـی عـذاب  از رگ 

کردنـد، همگـی بـه مراتـب بـاالی معرفـت خـدا نائـل  گشـتند و اسـتعداد پیـدا  ک  شـدند، پـا
لیـن می شـوند.2 ُکّمَ می گردنـد و از عارفیـن 

کمـی بعدتـر بـه رحمـت الهـی اشـاره می کنـد و می گوید: کسـی که رحمان و رحیم اسـت و 

ئـق را عذاب کند؟!   گرفته اسـت، چگونـه می تواند خال وسـعت رحمتـش سرتاسـر گیتـی را فرا

کـه داخل  کـردن افـراد اسـت، ماننـد طـال و نقره ای  گـر عذابـی هـم هسـت، بـه جهـت خالـص  ا

کـوره می اندازنـد تـا خالـص گردنـد. پـس عـذاب خـدا هـم رحمـت اسـت و سـخط او هم عین 

رضاست:

کتحلــت عينــه بنــور احلــّق، يعلــم أّن العــال بأســره عبــاد اهَّلل و ليــس لــم  کل َمــن ا »و اعلــم، أّن 

هــم متاجــون إل رحتــه، و هــو الرحــن 
ّ
کل  بــاهَّلل و حولــه و قوتــه، و 

ّ
وجــود و صفــة و فعــل إل

. و ليــس 
ً
 أبــدا

ً
 عذابــا

ً
 يعــّذب أحــدا

ّ
الرحــم. و ِمــن شــأن َمــن هــو موصــوف هبــذه الصفــات أل

1� شرح الفصوص )قیصری(: 984�
2� همـان: 719-720� »الحـق یأخـذ بنواصـي المجرمیـن و یسـوقهم بریح األهواء إلی جهنم. ثّم فّسـر جهنم بـ:»الُبعد« 
إیمـاًء بـأّن کلّ َمـن َبُعـد مـن الحـق باالشـتغال باألمـور الطبیعیـة و النفسـانیة، فهـو مـن حیـث ذلـك فـي جهنـم. و لّمـا 
کان فـي نفـس األمـر ال ُبعـد ألحـد مـن اهلل، إذ المواطـن و المقامـات کلها صور مراتب الحق، وصـف »الُبعَد« بأنه أمر 
. فلّمـا سـاقهم الحـق إلـی ذلك الموطـن، أي إلـی دار جهنم و 

ً
متوّهـم، َینشـأ مـن توّهمهـم أّن فـي الوجـود سـوى و غیـرا

صهـم عـن نفوسـهم بالفنـاء فیـه، حصـل لهـم عیـن القرب، و انکشـف لهـم أن البعد مـن اهلل  ما کان إال 
َّ
أهلکهـم و خل

، فانقلـب جهنـم فـي حقهم بالنعیم، ألّنهم کسـبوا باسـتعدادهم ذلـك، فصاروا عارفین بـاهلل و مراتبه. 
ً
 محضـا

ً
توّهمـا

و لکـن َبعـد أخـذ المنتقم منهـم حقه«.
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کمــا ُيــذاب  رة لــم، 
َ

کمالهتــم املقــّد  إل لجــل إيصالــم إل 
ً
ذلــك املقــدار مــن العــذاب أيضــا

ره و ينقــص عيــاره، فهــو متضّمــن لعــن  ــار لجــل اخلــالص ممــا يكــّدِ الذهــب و الفضــة بالّن
اللطــف و الرحــة«.1

سپس به این بیت محیی الدین استناد و آن را توجیه می کند:

و َقْطعكــــم وصـــل و جـورکــم عدل2  و تعذيبكم َعذب و سخطكم رىض 

کــردن  کــردن )شــدن( شــما شــیرین و نارضایتــی شــما عیــن رضایــت اســت؛ و قطــع  »عــذاب 

کــردن شــما عیــن عدالــت اســت«. شــما عیــن وصــل نمــودن و ســتم 

گر گفته اسـت: »عذاب شـیرین اسـت«، نه  قیصـری کالم ابن عربـی را توجیـه می کنـد که ا

بـه ایـن معناسـت کـه عذابـی در کار نیسـت، بلکـه عـذاب برای خالص سـاختن اهـل جهّنم 
اسـت و به همین جهت، شـیرین و عین لطف اسـت.3

نقد و بررسی
مـا در مقـام نقـد جـّدی و موبه مـوی ایـن دیدگاه ها نیسـتیم. تنها به همین بسـنده می کنیم 

کـه ما یک سـری الفـاظ را کنار  کـه ایـن پاسـخ ها صرفـًا لّفاظـی و نّسـاجی اسـت. بـه فـرض هـم 

گیـج شـود یـا... . بـا ایـن  کـه طـرف مقابـل خسـته شـود یـا نتوانـد چیـزی بگویـد یـا  هـم چیدیـم 

کـه دیدیـد، سـؤال های اصلی بحث پاسـخ داده نشـد. همـه طـول و تفصیـل 

گـر مـا بتوانیـم اسـتناد و انتسـاب فعـل  گمـان می کنـم مطلـب خیلـی روشـن اسـت! ا مـن 

کـه فعـل، حقیقتـًا قابـل انتسـاب و اسـتناد بـه بنـده باشـد،  بـه بنـده را تبییـن کنیـم، بـه طـوری 

کـه   فـال! حـال شـما بگوییـد 
ّ

کنیـم، و إال می توانیـم امـر و نهـی یـا ثـواب و عقـاب خـدا را توجیـه 

ی عمل و  عذاب شـیرین اسـت! عذاب، ملکات ظهور نفسـانی اسـت! عذاب صورت اخرو

1� همان: 726� 
2� همان. 

 3� همان. »و الشیخ _ رض_  إّنما یشیر في أمثال هذه المواضع إلی ما فیها من الرحمة الحقانیة. و هي من الُمّطلعات 
المدِرکة بالکشف، ال أّنه ینکر وجود العذاب و ما جاء به الّرسل من أحوال جهّنم«.
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عیـن عمـل ماسـت! و... . ُثـّمَ مـاذا؟ گاهـی آن قدر ایـن لّفاظی ها به طـول می انجامد که اصل 

ی تبیین شـود، بلکـه قرار بـود عدالت  مطلـب گـم می شـود. بنـا نبـود تـا حقیقـت عـذاب اخـرو

کـه مطیـع از عاصـی بـه  کـه امـر و نهـی خـدا بـرای ایـن بـوده اسـت  خـدا ثابـت شـود. بـر فـرض 

مًا 
ّ
طـور علنـی تمایـز یابنـد؛ آن وقـت بـا ِصـرف گفتـن ایـن جملـه، مسـئله حـل می شـود؟! مسـل

ک و منـاط صّحت امـر و نهی، مختار بـودن مأمور  خیـر! بحـث بـر سـر مطلـب دیگـری بـود. مال

و َمنهـّی اسـت. وقتـی مـن چیـزی شـبیه بـه عروسـک خیمه شـب بازی باشـم، دیگـر امـر و نهـی 

کنیـد، می گوییـد: امـر و نهـی خـدا بـرای  معنـا نـدارد! حـال شـما بـه جـای آنکـه مسـئله را حـل 

کـه چنیـن و چنان شـود. ایـن بـوده اسـت 

گـم کرده انـد و بـه مستشـکالن  کـه آقایـان سـوراخ دعـا را  خالصـه آنکـه: مـا گمـان می کنیـم 

کجاآبـاد رهنمـون می سـازند. خـود آدرس غلـط می دهنـد و آنهـا را نا
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م:  �ت ار ه�ف �ت  گ�ف

هۀ اسلامی ل��ف �تی �ف احف �ف د روسش سش �ت �ف

تبیین و نقد روش فالسفه1

مقدمه
کــه مــا بــا هیــچ یــک از فیلســوفان خصومــت  ایــن نکتــه را همیشــه مــّد نظــر داشــته باشــید 

کشــیده  و همگــی خواســته اند تــا  کــرده و زحماتــی  یــم. ایــن دانشــوران خدماتــی  شــخصی ندار

کننــد. از دیــدگاه مــا، جریاناتــی ماننــد فلســفۀ اســالمی در میــان بشــر  مســائلی پایــه ای را حــل 

ــد حســاب آموزه هــای آنهــا را از  ــه همیــن جهــت، بای ــد. ب یشــۀ الهــی ندارن ــد و ر تکــّون یافته ان

کــرد. البتــه آنهــا بــه آیــات و روایــات اســتناد می کننــد، امــا اســتناد  تعلیمــات انبیــا؟مهع؟ جــدا 

کــه مبانــی رایــج در ســنت ِحکمــی نیــز محفــوظ بمانــد. در واقــع، نــزد  گونــه ای اســت  آنهــا بــه 

آقایــان فالســفه، اصــل، تعالیــم حکمــای بزرگــی چــون ارســطو، ابن ســینا و بــه ویــژه مالصــدرا 

کــه بــا اصــول  اســت و آیــات و روایــات جنبــۀ تأییــدی و استشــهادی دارنــد. هــر آیــه یــا روایتــی 

کنــار می گذارنــد.  کــدام مخالــف بــود،  موضوعــۀ آنــان منطبــق بــود، می پذیرنــد و هــر 

بـا اصـول و  از اشـکال نیسـت و  از نظـرگاه مـا، تعلیمـات فلسـفی خالـی  خالصـه آنکـه: 

کتـاب و سـنت، تعارضاتـی دارد. به عنوان مثال، حکمـا می گویند که ذات خدا قابل  مبانـی 

شـناخت نیسـت و معرفـت خداونـد، »بالوجـه« اسـت. غیـر از اینکـه ایـن مطلـب بـا روایاتـی 

1� پیشـتر برخـی از نقدهـای روش شـناختی بـه بیـان مرحـوم اسـتاد عصـار را در ایـن کتـاب تنظیـم کرده ایم: عالم 
کـه مرحـوم عصـار در ایـن موضـع نیـز همـان اشـکاالت را مطـرح  ر و بالیـا: 168-173. از آنجـا  تشـریع، شـرو
یـم آنهـا را در اینجـا تکـرار کنیـم و نـکات اضافـۀ ایشـان در ایـن موضـع را تکمیـل نماییـم. کرده انـد، مـا نیـز ناچار
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کـه ما نفـس، ذات و کنه خدا را می شناسـیم،  کـه تصریـح در ایـن مطلـب دارنـد  تعـارض دارد 

کـردن او« نیـز در تضـاد اسـت. مگـر  ایـن مبنـا بـا اصـل »سـخن گفتـن دربـارۀ خـدا« و »عبـادت 

می شـود معرفـت مـا بالوجـه باشـد و ایـن همـه در بـاب خـدا سـخن بگوییـم؟ یـا اینکـه او را 

بندگـی نماییـم؟1 

همچنیـن مباحثـی نظیـر »اسـتعداد ذاتـی اشـیا« و »عدمیت شـرور« که مرحـوم مطهری در 

کتـاب عـدل الهـی مطـرح می کنـد، از نظـر مـا قابـل قبـول نیسـت. البتـه ایـن بدان معنا نیسـت 

کـه مـا بـا تمـام جمالت آقای مطهری و سـایر فالسـفه مخالف ایم. ایشـان سـخنان مورد قبولی 

گفتگـوی علمـی خویـش را بـا آنهـا  ی همـان سـخنان تکیـه می کنیـم و  هـم دارنـد. مـا نیـز رو

جلـو می بریـم. در بسـیاری مـوارد، اصـل اّدعـا میـان مـا و آنـان مشـترک اسـت. آنچـه متفـاوت 

اسـت، تفسـیر جملـۀ مـورد نظـر اسـت. بـرای مثـال، ایشـان در اوایـل همیـن کتـاب عـدل الهی 

می گوینـد: 

کنــد، از ســر لطــف  »مــا نســبت بــه حــّق متعــال طلبــکار نیســتیم و او هرچــه بــه مــا عطــا 

اوســت«.

 این سخن بسیار متین است. در ادامه، اما ایشان پا را فراتر می گذارند و می گویند: 

»فرض ظلم برای خدا محال است«.2 

از  بـه یکـی  پـدری  گـر  ا اینگونـه مثـال می زننـد:  ایشـان  را نمی تـوان پذیرفـت.  ایـن جملـه 

کمتـری داد، بـه دیگـری مقـدار بیشـتری؛ بـه آنهـا ظلـم نکـرده اسـت3. امـا  بچه هایـش مقـدار 

1. مرحـوم عّصـار: حـدود سـی و پنـج سـال پیـش بـا یکـی از دوسـتان بـرای ارشـاد فـردی رفتیـم کـه فیلسـوف بود و 
بهایی شـده بود. او می گفت: ما خدا را نمی شناسـیم و معرفت ما به خداوند، بالوجه اسـت. دوسـت ما به 
وی گفـت: مـن بـه تـو مـژده می دهـم کـه همیـن اآلن خـدا را به تو خواهیم شناسـانید! خدا این سـنگ اسـت! 
گر خدا را نمی شناسـی،  او پاسـخ داد که: نمی شـود! خدا که سـنگ نیسـت! دوسـت ما نیز پاسـخ داد که تو ا

که او سـنگ نیسـت؟! کجا می دانی  از 
2� عدل الهی: 46-47؛ 89-88�

3� همان: 46�
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گـر ایـن پـدر پول هـای یکـی از بچه هایـش را برداشـت و بعـد آن بچـه  کـه ا سـؤال اینجاسـت 

کـه مـن بـه تـو داده بـودم بـه بـاد  کجاسـت؟ چـرا پول هایـی  را  کـه پول هایـت  کـرد  را مؤاخـذه 

پـدر  کـه  کـرد  فـرض  را  بنابرایـن، می تـوان حالتـی  نیسـت؟  او ظالمانـه  کار  آیـا  و...؛  دادی؟ 

گـر خداوند  نسـبت بـه فرزنـدش ظلـم کنـد. دربـارۀ خداونـد نیـز  »فـرض ظلم« منتفی نیسـت. ا

کـرده اسـت. صدور چنیـن فعلی از خـدا محال نیسـت، اما آن  »عقـاب بـال بیـان« کنـد، ظلـم 

کاری نمی کنـد. آنهـا چـون نمی تواننـد سـاحت خـدا  کـه مـا وجـدان می کنیـم چنیـن  خدایـی 

را از ظلـم و سـایر افعـال قبیـح مبـرا سـازند، از ابتـدا می گوینـد: »ظلـم بـرای خـدا معنـی ندارد«.

کشف حقایق مقایسۀ روش ثقلین و فیلسوفان مسلمان در 
یم به شـکل مبسـوط، روش شناسـی فلسـفه را مورد بررسـی قرار دهیم،  در اینجا قصد ندار

بلکـه بیـان سـاده ای از آن ارائـه خواهـد شـد تـا راهـی که به این سـخنان ختم شـده اسـت بهتر 

کتاب و سـنت با روش فلسـفی آن اسـت:  یکرد مسـتفاد از  شـناخته شـود. تفاوت اساسـی رو

در مسـلک اول، آنچه در باب خداسـت ]مانند توحید و عدل[، به تعریف و شناسـایی خدا 

شـناخته می شـود؛ حـال آنکـه فیلسـوفان بـا تعّقـل صناعـی و قیـاس اصطالحـی می خواهنـد 

دربـارۀ ذات، صفـات و فعـل خداونـد سـخن بگوینـد، البتـه در برخـی مـوارد راه آنهـا بـه راه 

کتـاب و سـنت نزدیـک می شـود، ولـی آن مـوارد اسـتثنا اسـت نـه قاعـده.

سـایر  و  خودمـان  بـه  بایـد  ابتـدا  اسـت  معتقـد  فیلسـوف  الهـی،[  صفـات  بـاب  در  ]نیـز 

کنیم و محصولی تولید  که دیدیم، مقدارش را بی نهایت  کمالی را  کنیم. هر  مخلوقات نگاه 

کمالیـۀ حـّق متعـال. اینهـا صفـات خداونـد   نماییـم. آن محصـول عبـارت اسـت از صفـات 

را مبتنی بر قیاس تولید می کنند، حال آنکه امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

 
ً
ــاِج، َظاِعنــا هْنَ ِ

ْ
مل

َ
 َعــِن ا

ً
ِتَبــاِس، َماِئــال

ْ
ل ِل

َ
ْهــَر يِف ا

َ
لّد

َ
 ا

ُ
ِقَيــاِس، َل َيــَزال

ْ
ــُه ِبال ّبَ ــُه َمــْن َيِصــُف َر

َ
»ِإّن

ِميــِل«1 َ لْ
َ
 َغْيــَر ا

ً
ــِبيِل، َقاِئــال لّسَ

َ
ِلْعِوَجــاِج، َضــاًل َعــِن ا

َ
يِف ا

گرفتار  کند، پیوسته  که پروردگارش را با قیاس )مقایسۀ با خلق( وصف )نشان دار(  »کسی 

1� التوحید: 47�
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کــرده،  کــوچ  گشــته، از مســیر صحیــح  کســی از طریــق حــق منحــرف   شــبهات اســت. چنیــن 

کرده است«. گمراه شده و به امری نادرست اعتقاد پیدا  گرویده،  کژی  به 

که به دو نتیجۀ متفاوت می رسد. اینها قابل جمع شدن نیست. دو راِه از هم جداست 

کـه مرحـوم مطهـری در کتـاب عـدل الهی و نیز بسـیاری از فیلسـوفان متشـرع در  یکـردی  رو

کـه در فلسـفه مـورد  کتـاب و سـنت بـا اصولـی  کـه میـان مبانـی  آثارشـان داشـته اند، ایـن بـوده 

گفتـۀ برخـی از  کـه _ بـه  کاری  کننـد؛  ـی و معلولـی _ جمـع 
ّ
اجمـاع اسـت _ ماننـد ضـرورت ِعل

خـود فیسـلوفان _ شـدنی نیسـت.1 

کـه بـرای جمـع میـان سـه طریـق حکمـت، عرفـان و  کارآمـدی تالش هایـی  1� عالمـه طباطبایـی؟ق؟ در بـاب نا
ثة في البحث عن الحقائق و الکشـف عنها:  یسـد:  »و بالجملـة فهذه طـرق ثال قـرآن صـورت گرفتـه اسـت، می نو
ٍ منها طائفـة من المسـلمین علی ما بین 

الظواهـر الدینیـة و طریـق البحـث العقلـي و طریـق تصفیـة النفـس، أخـذ بـکلّ
کلمـا زدَت فـي مقـدار واحـدة منهـا  کزوایـا المثلـث؛  الطوائـف الثـالث مـن التنـازع و التدافـع، و جمعهـم  فـي ذلـك 
 بحسـب اختـالف مشـرب 

ً
 فاحشـا

ً
کان الـکالم فـي التفسـیر یختلـف اختالفـا خَرَییـن و بالعکـس. و 

ُ
نقصـَت مـن األ

. و قد عرفَت 
َّ

المفّسـرین، بمعنـی أّن النظـر العلمـّي فـي غالـب األمـر کان یحمـل علی القرآن من غیر عکس إال ما شـذ
 و ال یوافقه ظاهره، و حاشـا أن 

ٌ
، و حاشـا أن یکون هناك باطن حّق

ٌ
ٍ مـن الطـرق مـا هـو حّق

أّن الکتـاب یصـدق مـن کلّ
یکـون هنـاك حـّق مـن ظاهـر أو باطـن و البرهـان الحـق یدفعـه و یناقضـه. و لذلـك رام جمع من العلمـاء _  بما عندهم 
کابن العربـي و عبدالـرزاق  قـوا بیـن الظواهـر الدینیـة و العرفـان 

ّ
مـن بضاعـة العلـم علـی اختـالف مشـاربهم _  أن یوف

کأبي نصـر  قـوا بیـن الفلسـفة و العرفـان 
ّ
الکاشـاني و ابن فهـد و الشـهید الثانـي و الفیـض الکاشـاني؛ و آخـرون أن یوف

قوا بین الظواهر 
ّ
الفارابي و الشـیخ السـهروردي صاحب اإلشـراق و الشـیخ صائن الدین محمد ترکه؛ و آخرون أن یوف

کتبـه و صـدر  کابـن سـینا فـي تفاسـیره و  قـوا بیـن الجمیـع 
ّ
کالقاضي سـعید و غیـره؛ و آخـرون أن یوف الدینیـة و الفلسـفة 

ـه، فاالختـالف العریـق علـی حالـه ال 
ّ
کل کتبـه و رسـائله و عـدة مّمـن تأّخـر عنـه. و مـع ذلـك  المتألهیـن الشـیرازي فـي 

«. )المیـزان 5: 382(؛ 
ً
کثـرة المسـاعي فـي قطـع أصلـه إال شـدة فـي التعـّرق، و ال فـي إخمـاد نـاره إال اشـتعاال تزیـد 

»حاصـل سـخنان مـا ایـن شـد کـه طریـق بحـث پیرامـون حقائـق و کشـف آن منحصـر در سـه طریـق اسـت: 
یـا از راه ظواهـر دینـی کشـف می شـود، و یـا از طریـق بحـث عقلـی، و یـا از مسـیر تصفیـه نفـس. مسـلمانان هر 
طائفـه، یکـی از ایـن سـه طریـق را سـلوک کرده انـد، در حالـی کـه بطور قطع یکی از این سـه راه حق و درسـت 
اسـت، و آن دوی دیگـر باطـل اسـت، بـرای اینکـه ایـن سـه طریـق خودشـان یکدیگـر را باطـل می داننـد، و 
یـه از آن سـه  کـه هـر قـدر یـك زاو یـۀ یـک مثلث انـد،  بینشـان تنـازع و تدافـع هسـت، و در مثـل ماننـد سـه زاو
کنـی ایـن یـک  یـه را گشـادتر  یـۀ دیگـر تنگ تـر می شـوند، و بـه عکـس هـر قـدر آن دو زاو کنـی، دو زاو را گشـادتر 
کیفیت تفسـیر قرآن نیز اثر دارد. تفسـیری  کرده اى. اختالف این سـه طریق به طور مسـلم در  یه را تنگ تر  زاو
کـه یـک فیلسـوف و یـک صوفـی  کـه یـک متدیـن و متعبـد بـه ظواهـر دیـن بـرای قـرآن می کنـد، بـا تفسـیری 
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کـه اسـتاد مطهـری کوشـیده تا صورتی از شـفاعت را به دسـت  در همـان کتـاب می بینیـم 

که با مبانی فلسـفه سـازگار اسـت، اما عماًل معنای حاصل، شـفاعت نیسـت و ارتباط  دهد 

یـادی بـا شـفاعت نـدارد. نیـز ایشـان در این کتاب اّدعـا می کند که تمـام نعمت های  خیلـی ز

خداونـد، از سـر فضـل اوسـت، ولـی در پایـان، وقتـی ایشـان نظـام جهـان را مبتنـی بـر قاعـدۀ 

علیـت توضیـح می دهـد، دیگـر جایـی بـرای فضـل و لطـف باقـی نمی گذارد. 

کـه فیلسـوفان مسـلمان بـه قلـم درآورده انـد، دوگانگـی  آثـاری  کتـاب و سـایر  مـا در ایـن 

یشـه در تعلیمات انبیـا: دارد و از طرفی هم  کـه ر می بینیـم. از طرفـی مطالبـی را بیـان می کننـد 

کـه مبانـی فلسـفی حفـظ شـود.  مطالـب ناسـازگاری را می گوینـد 

که ما از آن اجتناب می کنیم:  در مشرب فلسفی، چند نکته وجود دارد 

کـه ایـن اختـالف را بـه عیـان در تفاسـیر مشـاهده می کنیـم و  یسـد، اختـالف فاحشـی دارد، همچنـان  می نو
احسـاس می کنیـم کـه هـر مفّسـری مشـرب علمـی خـود را بـر قرآن تحمیـل کرده و نخواسـته اسـت بفهمد که 
کـه مـن می فهمـم. البتـه اینکـه  یـد  یـد قـرآن نیـز همـان را می گو یـد، بلکـه خواسـته اسـت بگو قـرآن چـه می گو
کـه از ایـن خطـا مبـّرا بوده انـد. در  کلیـت نـدارد، مفسـرانی انگشت شـمار نیـز هسـتند  گفتیـم: »هـر مفّسـر«، 
کـرده،  کـه کتـاب آسـمانی _ قـرآن عزیـز _ از ایـن سـه طریـق، آنچـه حـق اسـت تصدیـق  سـابق توّجـه فرمودیـد 
کـه قـرآن آن را نپذیـرد  کـه در ایـن سـه طریـق باطـن حّقـی باشـد  و باطلـش را باطـل دانسـته اسـت؛ و حاشـا 
کـه برهـان  و ظواهـر قـرآن بـا آن موافقـت نداشـته باشـد؛ و حاشـا بـر اینکـه در ظاهـر و باطـن قـرآن حقـی باشـد 
عقلـی آن را رد کنـد و نقیـض آن را اثبـات نمایـد. بـه همیـن جهـت جمعـی از علمـا درصـدد برآمده انـد کـه به 
مقـدار بضاعـت علمـی کـه  داشـته اند و در عیـن اختالفـی کـه در مشـرب داشـته اند، بیـن ظواهر دینـی و بین 
مسـائل عرفانـی نوعـی آشـتی و توافـق بـر قـرار کننـد، ماننـد محیی الدیـن عربـی و عبدالـرزاق کاشـانی، و ابـن 
کـه بیـن فلسـفه و عرفـان صلـح و  کاشـانی. بعضـی دیگـر در صـدد برآمده انـد  فهـد، و شـهید ثانـی، و فیـض 
ردی صاحب اشـراق، و شـیخ صائن الدین محمد  آشـتی بـر قـرار سـازند، ماننـد ابونصـر فارابی و شـیخ سـهرو
ترکـه. بعضـی دیگـر در ایـن مقـام بـر آمده انـد تـا بیـن »ظواهـر دینـی« و »فلسـفه« آشـتی بـر قـرار سـازند، نظیـر 
قاضی سـعید و غیـره. بعضـی دیگـر خواسـته اند بیـن هـر سـه مشـرب و مـرام توافـق دهنـد، مانند ابن سـینا که 
در تفسـیرها و سـایر کتبـش مطالبـی دارد، و صدرالمتألهیـن شـیرازی در کتاب هـا و رسـاله هایش؛ و جمعـی 
یشـه دار  کـه بعـد از وی بودنـد. ولـی بـا همـه ایـن احـوال، اختـالف ایـن سـه مشـرب آن قـدر عمیـق و ر دیگـر 
یشـه اختـالف  کـه ایـن بـزرگان نیـز نتوانسـتند کاری در رفـع آن صـورت دهنـد، بلکـه هـر چـه در قطـع ر اسـت 
یشـه دارتر کردنـد. و هرچـه درصـدد خاموش کردن اختالف برآمده انـد، دامنۀ این  یشـه را ر بیشـتر کوشـیدند، ر

رتر سـاختند«. )ترجمـۀ تفسـیر المیـزان 5: 460-459( آتـش را شـعله و
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کـه  یکـم: آنهـا متکفـل پاسـخ بـه تمـام پرسـش ها شـده اند. هـدف خـود را ایـن گذاشـته اند 

کـه هسـت« بشناسـند1، امـا مـا بایـد ایـن نکتـه  تمامـی اشـیا را »علـی مـا هـی علیهـا: همان طـور 

کنـد، می توانیـم  کـه خـدا برایمـان روشـن  کـه معرفـت صنـع خداسـت و مـا هـر قـدر  را بدانیـم 

کـه بـه تعبیـر  یـم. حضـرت رضـا؟ع؟  بدانیـم و بیـش از آن نیـز بـه حکـم عقـل، نبایـد پیـش برو

خواجـۀ طوسـی؟حر؟ »صاحـب حجـج رضویـه« اسـت و بـا علمـای ادیـان و ملـل بحـث نمـوده و 

کـرده اسـت، در برخـی روایـات می فرمایـد: »هکـذا خرج إلینـا: این گونه  همگـی آنهـا را زمین گیـر 

کالم پـدران  بـه مـا رسـیده اسـت«2. یـا اینکـه در برخـی روایـات آمـده اسـت: »اسـتطاعت در 

یـم، بلکـه  کـه مـا دلیلـی بـرای ایـن حرف هـا ندار مـن نیسـت!«3. در اینجـا بحـث ایـن نیسـت 

کـه ناسـازگاری برخـی سـخنان بـا اصـول اسـالم و تشـیع  ائمـه؟مهع؟ خواسـته اند نشـان دهنـد 

که ما در برابر  که ارزش بحث داشـته باشـد. یا اینکه خواسـته اند بگویند  آشـکارتر از آن اسـت 

کـه پیامبـر؟ص؟ و امامـان؟مهع؟ تعلیم کرده اند و به دسـت ما رسـیده اسـت، تسـلیم ایم.  اصولـی 

کـه  کـردن طـرف مقابـل و اسـکات خصـم. مـا بـه دنبـال آن نیسـتیم  دوم: تـالش بـرای قانـع 

کتـاب  کـه بـه وسـیلۀ تذکـرات  کنیـم. مـا در پـی آن ایـم  حتمـًا طـرف مقابـل را از جـواب عاجـز 

کار  کـردن مطلـب،  یـم. البتـه وجدانـی  و سـنت، خـود و دیگـران را بـه حالـت وجـدان درآور

گـردن مـا سـاقط  کسـی وجـدان نکـرد، دیگـر وظیفـه از  گـر  مـا نیسـت و فعـل خداسـت. حـال ا

کـرد، ولـی در ظاهـر منکـر شـد و  کسـی وجـدان  گـر هـم  کار بیشـتری از مـا بـر نمی آیـد! ا اسـت. 

کـه مـن وجـدان نمی کنـم، باز هم از دسـت مـا کاری بر نمی آیـد. او در روز قیامت، دیگر  گفـت 

کفـر خـود، معاَقـب خواهـد بـود.  حجتـی در برابـر خـدا نـدارد و بـه ازای 

کننـد، در حالـی  سـوم: فالسـفه می خواهنـد همـه چیـز را در قالـب »لفـظ« درآورنـد و بیـان 

کـه وجدانّیـات، بـه ویـژه ذات و فعـل خداونـد قابـل بیـان نیسـتند. هیچ یـک از وجدانیـات را 

رقی 3� 1� األسفار 1: 248: پاو
2� الکافی:1: 150 )به نقل از امام صادق؟ع؟(

3� التوحید: 344� 
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کـور مـادرزاد باشـد و هیـچ وجدانـی  کسـی  گـر  نمی تـوان در قالـب الفـاظ درآورد. بـرای مثـال، ا

کنیـد، هیـچ  از رنـگ نداشـته باشـد، شـما هرقـدر رنگ هـا را در قالـب الفـاظ برایـش تشـریح 

یـد.  کنـه »درد« را بـه زبـان بیاور ثمـره ای بـرای او نخواهـد داشـت. یـا اینکـه شـما نمی توانیـد 

کـه مـا دربـارۀ ذات و  اثبـات شـده اسـت  در مباحـث توحیـد و اسـماء و صفـات الهـی 

فعـل خـدا بـه شـکل »خـروج عـن الحّدیـن« می توانیـم سـخن بگوییـم، نـه بیشـتر. در روایـات 

کـه هـر  فرموده انـد: »اسـُکتوا ِلمـا َسـَکَت اهلُل«1. نیـز فرموده انـد: »حـّق خـدا بـر مـردم ایـن اسـت 

حقائـق  بیـان  شـیوۀ  در  فالسـفه  و  مـا  نگوینـد«2.  نمی داننـد  هرچـه  و  بگوینـد  می داننـد  چـه 

متفاوت ایـم. 

کتـاب و سـّنت را بـا  کـه عبـارات و اصطالحـات  چهـارم: اشـتباه دیگـر فالسـفه آن اسـت 

اصطالحـات مشـابه ارسـطو و ابن سـینا تفسـیر می کننـد. بـه عنـوان مثـال، مالصـدرا روایـات 

کتـاب شـریف کافـی را بـا عبـارات ابن سـینا و دیگـران در بـاب عقـل شـرح داده  کتاب العقـل 

کـه شـما هـر سـخنی را از هـر  کیـد می کنـم  کـرده ام و بـاز هـم تأ کیـد  اسـت)3(. بنـده بارهـا تأ

کـه سـخنش را تفسـیر کنـد. نظریـۀ »نسـبیت« انیشـتین  کسـی می شـنوید، از خـود او بخواهیـد 

1� عوالي اللئالي 3: 166�
2� الکافی 1: 43�

»و  کـه مـرادش از »عقـل«، عقـل فلسـفی محـض نیسـت:   یسـد  کتـاب العقـل می نو 3� وی در ابتـدای شـرح 
 إنـا ال نریـد مـن العقـل، ذلـک العقـل النظـری الفلسـفی المحـض، بـل نریـد العقل العـاّم البشـری بما له من 

ً
ِلُیعلـم أوال

کتسـابیة«. )شـرح أصـول الکافـی 1: 20(؛ »بایـد دانسـته  یـة و قواعـد عملیـة اخالقیـة غیـر اال أصـول فطریـة ضرور
 مـراد مـا از عقـل، عقـل نظـری فلسـفی محـض نیسـت، بلکـه عقـل عمومـی بشـری اسـت، از 

ً
کـه اوال شـود 

کـه نیـازی بـه اکتسـاب نـدارد  درمی یابـد«. بـا ایـن  آن جهـت اصـول فطـری بدیهـی و قاعده هـای اخالقـی را 
حـال، در مـواردی، از ایـن ادعـای خـود عـدول کـرده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، ایـن روایـت امـام باقـر؟ع؟ را که 
گاه  ْحاَلُمُهـْم: هـر 

َ
ـْت ِبـِه أ

َ
َکَمل ُهـْم َو 

َ
َجَمـَع ِبَهـا ُعُقول

َ
ِعَبـاِد ف

ْ
ل
َ
ـی ُرُءوِس ا

َ
هلُل َیـَدُه َعل

َ
می فرماینـد: »ِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا َوَضـَع ا

قائـم مـا بـه پـا خیـزد، دسـتش را بـر سـر مردمـان می گذارد تا عقـل آنها را جمـع و کامل گردانـد« )الکافی 1: 25( 
کـه مراتـب  کـرده اسـت )شـرح أصـول الکافـی: 535(. بدیهـی اسـت  بـا تکیـه بـر مراتـب عقـل نظـری تبییـن 
کـه در فلسـفۀ اسـالمی مطـرح  عقـل نظـری )عقـل هیوالنـی، عقـل بالملکـة، عقـل بالفعـل و عقـل مسـتفاد( 

می شـود، مبتنـی بـر روایـات نیسـت.
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گـر شـما از یـک عالـم دینـی دربـارۀ  کننـد. ا یـا نظریـۀ »کوانتـوم« پالنـک را بایـد خـود آنهـا تفسـیر 

افتـاد.  خواهیـد  خطـا  بـه  قطعـًا  پرسـیدید،  کوانتـوم  دربـارۀ  اقتصـاددان  یـک  از  یـا  نسـبیت 

اعـالی حـق متعـال،  مثـل  کـه  روایـات می گوینـد  و  علی<1 
الاݘَ ُل  َ الَم�ث ُه 

َ
>ل قـرآن می فرمایـد:  گـر  ا

حضـرات معصومین انـد2، بایـد از خـود خـدا و حضـرات معصومین؟مهع؟ پرسـید که مرادشـان 

از »َمَثـل اعلـی« چیسـت. غیـر از ایـن، از لحـاظ روش شـناختی اشـتباه اسـت و هـر عاقلـی آن 

را تصدیـق می کنـد. 

ی قضایــای منطــق صــوری  کــه صــورت اســتدالل رو کار فلســفه آن اســت  ک  پنجــم: مــال

ی روش خاّصی باشــد. به عالوه، فالســفۀ مســلمان  درســت شــود و فعل و انفعاالت عقلی رو

و شــیعه، ســازگاری بــا متــون دینــی را هــم داخــل می کننــد، ولــی هــر جــا بــا اصــول فلســفی 

ناســازگار بــود، نصــوص دینــی را توجیه و تأویل می نماینــد. مرحوم عالمۀ طباطبایی در برخی 

که در شــرایع هســت، بر مبنای الفاظ اســت و الفاظ  کّل مطالبی  که   مواضع صراحت دارند 

تحمــل معانــی مختلــف را دارنــد، لــذا مــا همیشــه اصــل را بــر مســائل عقلــی )یعنــی فلســفی( 

ــه  گــر ده هــا آی ــار ســوئی را در پــی داشــته باشــد. مثــاًل ا قــرار می دهیــم. ایــن ســخن می توانــد آث

راجــع بــه »خلــود در جهّنــم« در قــرآن آمــده باشــد و مــا »نفــی خلــود« را عقلــی دانســتیم، تمامــی 

یادی  آن هــا را تأویــل می کنیــم، کمــا اینکــه مالصــدرا در برخــی آثــارش تصریــح کرده که آیــات ز

ــی  ــد، ول ــه معنــای »ابدیــت« پذیرفته ان ــه خلــود اســت و تمــام مفّســران هــم خلــود را ب راجــع ب

دیــدگاه آنهــا را حجــت نمی داننــد، چــون در نظــر آنــان مفّســران در مســائل عقلــی وارد نیســتند 

کــه »القســُر الیــدوُم«! بــه هــر صــورت، فیلســوفان مســلمان منکــر شــرایع نیســتند،  و نمی داننــد 

کــه از دیــدگاه مــا قابــل قبــول نیســت و بــا ســایر  ولــی غالبــًا دســت بــه تأویل هایــی زده انــد 

 نصوص دینی ناسازگار است. 

ششـم: ابـزار فلسـفه ابـزار دقیـق و درسـتی نیسـت. مـا بـا منطـق فطـری )نـه صـوری( ثابـت 

1� الروم: 27�
2� البرهان 4: 95؛ 5: 565�
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کـه بـه عنوان ابزار در دسـت فیلسـوف  کـه ابـزار فلسـفی صحیـح نیسـت. ایـن قانونـی  کرده ایـم 

 الواِحـُد« _ اشـتباه اسـت. ایـن بزرگـواران از نظـر فقهـی 
ّ

اسـت _ مثـاًل »الواحـُد ال َیصـُدُر َعنـُه إال

کـه از  کـه دّقـت می کنیـم، می بینیـم  تابـع امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ هسـتند، ولـی خـوب 

کـه امثال  نظـر فلسـفی تابـع ارسـطو، ابن سـینا و سـایر نوابـغ بشـری اند. اعتقـاد قلبـی من اسـت 

مرحـوم عالمـه طباطبایـی و مرحـوم مطهـری بـا تمـام وجـود، شـیعه و دارای مـکارم اخالقـی 

نفربیشـتر  چهـارده  معصـوم  می گوییـم  مـا  اسـت.  تقـوا  از  غیـر  علمـی  بحـث  ولـی  بوده انـد، 

نیسـتند. بـا ایـن عقیـده، راه بـرای نقـد همـه، حّتـی بزرگانـی چـون عالمـۀ طباطبایـی و اسـتاد 

کـه یکـی از آن ها  مطهـری هـم بـاز می شـود. ایشـان )مرحـوم مطهـری( ایـن قـدر کار خـوب دارد 

کـه خـدای نکـرده  یاهایـی از اشـتباهات را می توانـد بپوشـاند. ایـن بایـد مشـخص باشـد  در

اسـائۀ ادبـی بـه سـاحت ایـن بـزرگان نشـده باشـد.

گر ما بخواهیم دین و فلسفه و عرفان را با هم تطبیق دهیم، صدای صاحبان و مّدعیان   ا

هر سه شاخه، به نشانۀ اعتراض بلند خواهد شد:
که توبه نمودم1 که توبه شکستم ز بس        نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان ِمی      ز بس 

لزوم تکیه بر »وجدان« و »فطرت«
بیــان معــارف درجــات مختلفــی دارد. بــه همیــن دلیــل، بیــان مطلــب بایــد طــوری باشــد 

کــه مــردم  ــد. یــک ســری اصطالحــات اســت  ــالغ مبیــن بیاب کــه شــنونده و مخاطــب، آن را ب

گونــه ای ســخن  نمی داننــد، مثــل عکــس، نقیــض، مقــوالت و... . مــردم از مــا می خواهنــد بــه 

کــه مــا معــارف آل اهلل؟مهع؟ را بــر مبنــای  کــه آنهــا بفهمنــد. انحــراف، زمانــی رخ می دهــد  بگوییــم 

کــه تــا آنهــا اصطــالح نخواننــد، نتواننــد منظــور نظــر مــا  کنیــم، بــه طــوری  »اصطالحــات« بیــان 

را بفهمنــد. ایــن روش، صحیــح نیســت. 

1� پیشـــتر، عباراتـــی از عالمـــۀ طباطبایـــی در ایـــن بـــاب نقـــل شـــد. همچنیـــن برای مشـــاهدۀ تعـــارض میان 
یـــد به: توحید علمی و عینـــی: 51-156؛ مهرتابان:  مبانـــی حکمت صدرایـــی و عرفان محیی الدینی بنگر

�230-222 
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کــه چــرا مســتغرق در الفــاظ و اصطالحات ایــد، امــا  مــا بــه فالســفه اشــکال می کنیــم 

کــه اصطالحــات مــا بــا آنهــا  گــرداب می شــویم؛ بــا ایــن تفــاوت  گرفتــار همیــن  گاهــی خودمــان 

متفــاوت اســت؛ آنهــا می گوینــد: علــت تاّمــه، علــت ناقصــه، منــاط احتیــاج شــیء بــه علــت، 

کلــی منطقــی، کلی عقلی، جنــس، نوع،  کلــی طبیعــی،  واجب الوجــود ِمــن جمیــع الجهــات، 

فصــل، ذاتــی، عرضــی و...؛ امــا مــا می گوییــم: ماهیــت، مــاء بســیط، عالــم اظلــه و اشــباح، ذّر 

اول، ذّر دوم، ذّر ســوم، موصوفیــت در عیــن الموصوفیــت و... . ایــن یکــی از لغزشــگاه هایی 

هــدف  بــه  رســیدن  جــای  بــه  و  نمی بریــم  در  بــه  آن  از  ســالم  جــان  مــا  عمــوم  کــه  اســت 

ــا »افزایــش معرفــت« اســت _ بــه قیــل و قــال و لّفاظــی و  کــه همان یــس و تــدّرس معــارف _   تدر

نّساجی مشغول می شویم.

گونه فطرت تعریف می کنند: فطرت اولیه و فطرت ثانویه. فطرت اولیه همان  فالسفه دو 

گیری فلسفه و  کوه هم دارد. فطرت ثانویه با فرا ُکرد پشت  که به تعبیر مرحوم استاد،  است 

اولیه ناسازگار است. فطرت  با فطرت  از موارد  اصطالحات حاصل می شود و در بسیاری 

اولیه می گوید: »فعل من برای من است و من در قبالش مسؤول ام«، اما فطرت ثانویه می گوید: 

»فعل، فعل اهلل است و انتسابش به من، مجازی است«. یکی از تفاوت های اساسی فلسفه 

کتاب و سّنت در همین جاست. درجات باالی فلسفه و عرفان  و عرفان اسالمی با مکتب 

 درجات پایین تر را نفی می کند، اما در مکتب کتاب و سّنت بین یافته ها در درجات مختلف، 

 تفاوتی نیست. به تعبیر مرحوم استاد، عقل خاتم النبیین؟ص؟ با ابوجهل لعین در کشف ظلم
 یکسان است و عقل هرکدام برای خودشان حّجت است.1

گـر در ابتـدای معـارف گفتـه می شـود: »خدا شـبیه نـدارد«، »خدا خـارج از دو حّد تعطیل  ا

تـا آخریـن مرحلـه حفـظ  ایـن آموزه هـا  نـه تفویـض« و...،  و تشـبیه اسـت« »نـه جبـر اسـت و 

گیـری مباحـث توحیـد )معرفـةاهلل(، ابتـدا عـدل و نبـّوت را  می شـود. برخـی از افـراد پـس از فرا

1� »مـن هنـا ظهـر أّن عقـل کل عاقـل سـواء کان خاتـم النبیین؟ص؟ أو أباجهل اللعین حّجٌة علی نفسـه و علی معقوالته«. 
)فی صورة عالم التشـریع: 1(
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فرامی گیرنـد و سـپس بـه سـراغ مباحـث اسـماء و صفـات می آینـد. گاهی به اسـماء و صفات 

کـه می رسـند، مبانـی توحیـدی را زیـر پـا می گذارنـد! راسـتی چـرا بایـد این گونـه باشـد؟!

َمُد<  الّصَ ُه 
َ
>الّل آیـۀ  از  را  تمـام شـرایع  بیابـم،  اهـل  را  قومـی  گـر  ا باقـر؟ع؟ می فرماینـد:  امـام 

گر  اسـتخراج می کنـم، ولـی چـون همه کـس ظرفیـت و آمادگی پذیرفتـن را ندارنـد، نمی گویم.1 ا

ائمـه؟مهع؟ اهلـش را بیابنـد، مطلـب را بـرای او می گوینـد. همین »صمد« حقایقـی تودرتو دارد. 

که ما »عوام« خطابشـان می کنیم، در اثر بندگی خدا ممکن اسـت به بسـیاری  برخی از مردم 

کـه تقـوا  کـرده باشـند. آنهـا   از حقایـق برسـند، بـدون اینکـه هیـچ مقّدمـه و پیش نیـازی را طـی 

کـه پایـۀ  ُه<. معنـای ایـن سـخن آن نیسـت 
َ
ُم الّل

ُ
ُمك ِ

ّ
َعل ُ َه َو �ی

َ
وا الّل �تُ

داشـته باشـند می فهمنـد: >َو ا�تَّ

گونـه ای  معـارف الهـی بـر سـطوح اولیـه و پاییـن اسـتوار اسـت و ال غیـر. طـرح مطالـب بایـد بـه 

کماالت و هر معرفتی از معارف و هر  کمال از  که معارف رتبه ها دارد! هر  که همه بفهمند  باشد 

حقیقتـی از حقایـق، از صفـر تـا بی نهایـت رتبه بنـدی دارد. هرکـس بیشـتر بخواهـد، خـدا به او 

کـه ما خداشناسـی را بـا الفاظ فنی و کلمـات علمی بیان  بیشـتر می دهـد. فالسـفه می گوینـد 

می کنیـم. مـا در پاسـخ می گوییـم: »آیـا دیـن بـرای یک عدۀ انسـان باهوش مـالی همه چیزفهم 

کـه نه! بنابرایـن، دین باید بـر پایۀ  اصطالحاتی باشـد که همه فهم  آمـده اسـت؟ واضـح اسـت 

کـه مـا بـرای  باشـد. عـوام از »ُاسـُطُقّسٍ فـوَق ُاسُطُقّسـاٍت« چـه می فهمـد؟ خداونـد می فرمایـد 

کـه بـه زبـان آن قـوم و بـه بـالغ مبیـن دسـتورات دیـن را  اقـوام مختلـف رسـولی را می فرسـتیم 

گـر بـالغ مبیـن توّسـط رسـول  گـر عمـل نکـرد او را تنبیـه می کنیـم3. ا بگویـد2. در آن صـورت، ا

کـه بنده را به واسـطۀ عمل ابالغ نشـده کیفـر دهند. نه  انجـام نشـده باشـد، حکیمانـه نیسـت 

تنهـا حکیمانـه نیسـت و عبـث اسـت، بلکـه قبیـح و مصـداق قطعی ظلم اسـت4.

یـَن َو  یَمـاَن َو الّدِ ِ
ْ

َم َو اإل
َ

ْسـال ِ
ْ

ْوِحیـَد َو اإل َنَشـْرُت الّتَ
َ
ـًة ل

َ
 َحَمل

َ
ـِذي آَتاِنـَي اهلُل َعـّزَ َو َجـّل

َّ
ِمـَي ال

ْ
ـْو َوَجـْدُت ِلِعل

َ
1� التوحیـد: 92� »ل

ِمِه«.
ْ
ـًة ِلِعل

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َحَمل

ْ
ِمیُر ال

َ
ي أ ـْم َیِجـْد َجـّدِ

َ
ِلـَك َو ل

َ
َکْیـَف ِلـي ِبذ َمـِد َو  ـَراِئَع ِمـَن الّصَ

َ
الّش

ْوِم� < ِ �تَ ِلسا�خ  �بِ
لاَّ ا ِم�خْ َرُسوٍل اإِ �خ

ْ
ْرَسل

ݘَ
2� ابراهیم: 4� >َو ما ا

> َ َرُسولاً َع�ث �بْ
�خَ َ��تَّى �خَ �ی �ب ِ

ا ُمَعدخّ
3� اإلسراء: 15� >َو ما ُك�خَّ

کـه فیلسـوف  کـه بعضـی از آقایانـی  کنـد! نقـل می کننـد  4. خـدا مرحـوم آقـا میـرزا مهـدی اصفهانـی را رحمـت 
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گـر کسـی فلسـفه نخوانـده باشـد، نتواند جـواب مطالـب را بدهد.  کـه ا ایـن چنیـن نیسـت 

مطالـب بـه خصـوص در مسـألۀ عـدل )و حتـی در توحید( آن گونه روشـن و وجدانی اسـت که 

گـر کسـی بـر مطالـب معـارف مسـلط شـود و روح حرف فالسـفه را بدانـد، می تواند سـخن آنها  ا

را رّد کنـد بـدون اینکـه الزم باشـد یک یـِک اسـتدالل ها را مـو بـه مـو بداند. 

بازشناسی معنای »وجدان« و »عقل«
یکـی از کلیدواژه هـای دروس مرحـوم اسـتاد، کلمـۀ »وجـدان« اسـت. ایشـان گاهی از این 

کرده انـد. البتـه بـا مالکیـت تفاوت هایـی  کلمـه بـه معنایـی نزدیـک بـه »مالکیـت« اسـتفاده 

کـه بی ارتبـاط بـا  کرده انـد.1 معنـای دیگـر آن  کـه در مباحـث موسـوم بـه »خلقـت« بیـان  دارد 

معنـای اّول نیسـت، »معرفـت« اسـت، یعنـی آنچـه مرحـوم میـرزای اصفهانـی؟حر؟ از آن بـه »نـور 

علـم و عقـل« تعبیـر می کننـد.

کـه مـا بـه دوگونـه می توانیـم بـه نـور علـم و عقل نظـر کنیم.  بایـد بـه ایـن نکتـه توّجـه داشـت 

گاهـی می گوییـم:

 این انوار، مجّردند، یعنی از ماء بسیط خلق نشده اند؛

 مرِجع آنها نور خاتم النبیین؟ص؟ است؛

 و... .

امـا گاهـی آنهـا را بـه عنـوان یکی از دارایی هایمان بررسـی می کنیم، یعنـی می گوییم: »این 

 عقلی یا علمی که ما واجد شده ایم، چنین و چنان است«. در اینجا بحث نور عقل یا علم مطلق

یم. کار دار که من واجد شده ام.2 فعاًل ما با جنبۀ دوم آن   نیست، بلکه عقل و علمی است 

کـه  بودنـد: »آیـا شـما معقـول خوانده ایـد  گفتـه  ایشـان  بـه  کننـد  ایشـان صحبـت  بـا  بودنـد و می خواسـتند 
گفتـه بـود:  کنیـد؟« ایشـان  کـه می خواهیـد رد  کنیـد؟ آیـا فلسـفه و حکمـت خوانده ایـد  می خواهیـد بحـث 

کـه دارم! بـا عقـل صحبـت می کنـم«. »مـن معقـول نخوانـده باشـم هـم عقـل 
1� المناصب: 68 و 72؛ وجدان: 374-373�

2� این تعبیر با دو اصطالح »بشرط ال« و »بشرط شیء« متناظر است.
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کـه در فارسـی بـا تعبیـر »یافتن«  معنـای »وجـدان« بسـیار عـام اسـت. همـان چیـزی اسـت 

از آن یـاد می شـود. مـا محسوسـات را می یابیـم، پـس همـۀ آنهـا بـرای مـا »وجدانی«انـد1. البتـه 

یافته هـای مـا منحصـر در چند مطلب محسـوس نیسـت، بلکـه دایـرۀ آن همین گونه می تواند 

گسـترده تر شـود، ولـی بخشـی از آن دایـره همین محسوسـات اسـت.

کـه میـان خالـق و مخلـوق اسـتعمال می شـود،  کلمـۀ »وجـدان« از الفـاظ مشـترکی اسـت 

کـه در مـورد بقیـۀ اسـماء مشـترک  ماننـد »عالـم«، »قـادر«، »سـمیع«، »بصیـر« و... . همان طـور 

کالم امـام معصـوم می خوانیـم: در 
اِء«.2 مْسَ

َ ْ
يُع ال َذا مَجِ

َ
ْعَى، َو َهك َ َف املْ

َ
َعَنا اِلْسُم َو اْخَتل »َفَقْد مَجَ

در هر اسـمی که میان خدا و خلق مشـترک اسـت، این اصل صادق اسـت. لفظ مشترک 

اسـت، ولـی معنـا و مقصـود متفـاوت اسـت. لفـظ »وجـدان« نیـز همین گونـه اسـت. قـرآن ایـن 

لفـظ را هـم بـرای خالـق و هـم بـرای مخلـوق بـه کار برده اسـت3، ولی همان گونه کـه ما معرفت 

خـدا را از سـنخ معرفـت خلـق نمی دانیـم، وجـدان خـدا هـم چیـزی غیـر از وجـدان مخلوقـات 

اسـت، زیـرا اساسـًا وجـدان معنایـی جز معرفت ندارد. البته غیر از وجـدان ماهیات و خدای 

کـه در ادامه بدان خواهیـم پرداخت. متعـال، وجـدان کمـاالت نیـز مطرح اسـت 

همچنیـن وقتـی از »عقـل« سـخن می گوییـم، مرادمـان معنـای فلسـفی آن نیسـت. عقلـی 

فلسـفی  »بافتـن«. عقـل  نـه  »یافتـن« اسـت  از جنـس  و سـّنت معّرفـی می کننـد،  کتـاب  کـه 

کـه عقـل کتـاب و سـنت، »نور« اسـت.4 ما با یافته هـای عقلی  همـان »فکـر« اسـت، در حالـی 

منفعـل می شـویم، مثـاًل عقـل بـه مـا قبـح ظلـم و امثـال آن را می نمایانـد و مـا عالـم می گردیـم، 

کـه »فکـر« فعـل ماسـت.  در حالـی 

کـه در محضـر مرحـوم اسـتاد نشسـته بودیـم. تلفـن زنـگ زد. یکـی از دوسـتان برخاسـت تـا بـدان  1. بـه یـاد دارم 
گفتنـد: »ایـن وجـدان اسـت!«  جـواب دهـد. ایشـان 

2� الکافی 1: 121-123؛ التوحید: 190-188�
کنید النساء: 64 را با آل عمران: 37 و یوسف: 94� 3� مقایسه 

4� علل الشرائع 1: 98؛ الکافی 1: 29�
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»الفکـری مقدمـۀ وجـدان  کـرده ام، اینکـه مرحـوم اسـتاد می فرماینـد:  بنـده مکـّررًا عـرض 

اسـت«، »وجـدان در الفکـری اسـت« و امثـال آن، اختصاصـی بـه وجـدان نفس یـا حّق متعال 

نـدارد. مقّدمـۀ هـر وجدانـی، الفکـری اسـت. فـرض کنیـد شـما در اینجـا نشسـته اید و فکرتـان 

کـه هیـچ چیـزی از  در جـای دیگـر اسـت. بعـد از چنـد دقیقـه بـه خـود می آییـد و می بینیـد 

سـخنان مرا نشـنیده اید! وقتی فکر شـما درگیر اسـت، وجدانی برای شـما حاصل نمی شـود! 

پـس وجـداِن صـدای مـن هـم در »الفکـری« اسـت. بنابرایـن، »وجـدان« و »فکـر« قابـل جمـع 

کـه فیلسـوف می گویـد، همـان  شـدن نیسـتند. عقـل از سـنخ وجـدان اسـت، نـه فکـر. عقلـی 

کـه ربطـی بـه نورانیـت او نـدارد، فعـل مـا و در نتیجـه رتبـه اش مـادون ماسـت، نـه  فکـر اسـت 

کـه رتبـۀ عقـل مافـوق ماسـت، یعنـی او بـه مـا می نمایانـد، او ما  اینکـه مافـوق باشـد؛ در حالـی 

را از حیوانیـت جـدا می سـازد، شـرافت می بخشـد و... .

که چه چیزی  گفته می شـود »عقل« یا »وجدان«، بایسـتی روشـن شـود  گر   خالصه اینکه: ا

اراده می شود.
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م:  �ت ار ه�ش �ت ّدمهۀ گ�ف  م�ت
ا�ف اسلامی1 ه و عر�ف ل��ف �ت در �ف ماه�ی

مقّدمه

سـرآغاز مسئله در فلسفۀ اسالمی
کالم اسـالمی و تـالش  کـه »فلسـفه« بـه جهـان اسـالم راه یافـت، بیـش از یـک قـرن از  زمانـی 

متفّکـران مسـلمان بـرای تبییـن مسـائل دینـی و پایـه ای می گذشـت. بـه همیـن دلیـل، شـاهد 

کالم  کـه می تـوان بـه عنـوان »خدمـات متقابـل  تأثیـرات ایـن دو علـم بـر یکدیگریـم، تـا جایـی 

و فلسـفه در اسـالم ]و مسـیحیت[« مسـتقاًل بـدان پرداخـت. بـر اسـاس برخـی تحلیل هـا، اساسـًا 

ح نبـوده، حـال آنکـه در فلسـفۀ اسـالمی بـه شـکل  چیـزی بـه نـام »خلـق« در فلسـفۀ یونـان مطـر

جـّدی در بـارۀ آن بحـث شـده و حّتـی تمایـز میـان ماهیـت و وجـود را پدیـد آورده اسـت.2 

بـا  بـه مفهـوم »شـیئیت« و نسـبت آن  کـه برداختـن متکّلمـان  همچنیـن برخـی معتقدنـد 

کـه بیـش از  مفاهیمـی نظیـر »ذات«، »ثبـوت« و »وجـود«، فیلسـوفان اسـالمی را واداشـته اسـت 

1� ایـن مقّدمـه توّسـط محّقـق نوشـته شـده اسـت. مرحـوم اسـتاد عصار بـه بررسـی تطبیقی »ماهیـت« در دروس 
یکـرد، مـا را واداشـت تـا بـه طـور گسـترده بـه بیـان  معـارف بـا مبانـی فلسـفی و عرفانـی پرداخته انـد. همیـن رو
یـم. امیـد اسـت کـه مفیـد فایـده واقع شـود. همچنین، در گفتارهـای آینده  فلسـفی و عرفانـی ماهیـت بپرداز
کرده ایـم. الزم بـه ذکـر  کـه در ایـن مقّدمـه بـدان اشـاره  نیـز بـه تمایـز میـان ماهیـت و وجـود اشـاره شـده اسـت 
زی بتوانیـم ان را بـه چـاپ برسـانیم. یـم رو کـه امیدوار کـه ایـن درآمـد، برگرفتـه از پژوهـش مفصلـی اسـت  اسـت 

2� بنگریـد بـه ایـن مقالـه: پازوکـی، شـهرام، »ارسـطوی مسـلمانان: تفاسـیر دینـی ارسـطو در عالـم اسـالم«، نامـۀ 
مفیـد، شـمارۀ 62، 1386، صـص 148-147�
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سـلف خـود، یعنـی ارسـطو و اتبـاع ارسـطو، بـرای شـناخت »ذات« اشـیا بکوشـند و نسـبت آن را 

کالم  کننـد.  بنـا بـر ایـن تحلیـل، سـرآغاز بحـث دربـارۀ »ماهیـت« را بایـد در  بـا »وجـود« بررسـی 

کاوی محـّل نـزاع و مواضـع متکّلمـان، فهـم بهتـر و عمیق تـری از  متقـّدم اسـالمی ُجسـت و بـا وا

فیلسـوفانی چـون فارابـی و ابن سـینا بـه دسـت آورد.

کـه مسـلمانان را به جـّد بـه خـود  ایـن سـؤالی اسـت  »خداونـد چگونـه اشـیا را می آفرینـد؟« 

گفتـه می شـود: »خداونـد درختـی را آفریـد«  گـر  مشـغول سـاخته بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال، ا

یعنـی چـه؟ آیـا می تـوان گفـت: »خداونـد به درخت وجود بخشـیده اسـت«؟ در ایـن صورت، آیا 

گـر بـوده، پـس دیگـر »هسـتی دادن«  کـه خـدا بـه او وجـود بخشـیده اسـت یـا نـه؟ ا درختـی بـوده 

گـر نبـوده، پـس خداونـد بـه چـه چیـزی وجـود داده  بـه او چـه معنایـی می توانـد داشـته باشـد؟ ا

که متفّکران مسـلمان سـرگرم پاسـخ دادن به آنها  اسـت؟ اینها همه پرسـش های دشـواری بود 

بودند.

کتاب الهی  که مگر قرآن در میان مسـلمانان نبود؟ آیا   شـاید این نکته به ذهن متبادر شـود 

 نتوانست رافع اختالف میان مسلمانان شود؟ پاسخ منفی است. قرآن کریم در مواضع مختلفی 

گر خداوند آفریده ای را بیافریند، او را مخاطب قرار می دهد و بدو امر می کند:   تصریح می کند که ا

»باش«، پس او »می شود«:

1> و�فَ
ُ
ک �یَ

ُه ُك�فْ �فَ
َ
وَل ل �تُ �فْ �فَ

ؤَ
اُ� ا َرْد�ف

ؤَ
ا ا دف ْ ٍء اإِ یی َ ا ِل�ش �ف

ُ
ْول ما �تَ

�فَّ >اإِ

که به او می گوییم: »باش«،   »وقتی چیزی را اراده می کنیم، سخن ما به او فقط این است 

پس می شود«.

و�فَ <2
ُ
ک �یَ

ُه ُك�فْ �فَ
َ
وَل ل �تُ َ �فْ �ی

ؤَ
 ا

ً
ا ٮؤ �یْ

َ راَد سش
ؤَ
ا ا دف ْمُرُ� اإِ

ؤَ
ما ا

�فَّ >اإِ

کـــه چیـــزی را بخواهـــد، بـــه او می گویـــد: »بـــاش«، پس  »امـــر او تنهـــا ایـــن اســـت: زمانـــی 

می شـــود«.

1� النحل: 40�
2� یس: 82�
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ق »ارادۀ« حّق متعال بود. تعبیر مشابهی را دربارۀ قضای خداوند 
َ
 تا اینجا بحث بر سر متعّل

کالم الهی مشاهده می کنیم: نیز در 
و�فَ <  1

ُ
ک �یَ

ُه ُك�فْ �فَ
َ
وُل ل �تُ َ ما �ی

�فَّ اإِ
 �فَ

ً
ْمرا

ؤَ
ی  ا �ف ا �تَ دف اُء اإِ َ�ش �تُ ما ںی

ُ
ل حفْ َ ُه �ی

َ
>الّل

کند، تنها به او می گوید: که چیزی را قضاء  که بخواهد می آفریند. زمانی   »خداوند هرچه را 

 »باش«، پس می شود«.

کینونتشـــان  همیـــن بیان باعث شـــد تا معتزلـــه قائل به تقـــّرری بـــرای مخلوقات پیش از 

شـــوند و آن را »ثبـــوت« یـــا »منزلـــة بیـــن المنزلَتیـــن« نام نهند؛ بـــه طوری که مخلـــوق پیش از 

کائن/موجود اســـت  گیرد و »کائن« شـــود، نه  آنکـــه مخاطب امـــر _ »ُکن: بـــاِش« _ خداوند قرار 

و نـــه معـــدوم، بلکه در منزل ســـومی به نام »ثبوت« به ســـرمی برد و »ثابت« اســـت. در مقابل، 

متکّلمـــان دیگـــری چـــون امامیـــان و اشـــعریان معتقـــد بودند که میـــان وجود و عـــدم )کیان و 
ســـومی نیست.2 کیان( منزلت  ال

در ادامـــه، بـــه معنا، تحّقق و رابطۀ »ماهّیت« و »وجود« در ســـاحت ذهـــن و عین خواهیم 

گرفتـــن از برخی تحقیقات اخیـــر3 و ذکر این  پرداخـــت. در اینجـــا تنها قصد داشـــتیم تا با الهام 

کـــه وقتی کتب فلســـفی ترجمـــه و مبانی فلســـفی وارد عالم  مقّدمه، اشـــاره ای داشـــته باشـــیم 

 اســـالم شـــد، مّدتی بـــود که مســـلمانان به مطالعۀ »ذات« اشـــیاء مشـــغول بودنـــد و مواضعی را 

کرده بودند. فهم محّل نزاع و آرای موجود در آن زمان، به فهم بهتر دیدگاه فیلســـوفان  اّتخاذ 

کرد. کمک شایانی خواهد   

لزوم تفکیک دو ساحت در فلسفۀ اسالمی
کســـی که آرای فیلســـوفان مســـلمان را مورد مطالعه قرار می دهد، بایســـتی دو ســـاحت را از 

گـــر این تفکیک به درســـتی صورت نگیـــرد، مفاهیم و  هـــم تفکیـــک کند: »ذهـــن« و »عین«. ا

1� آل عمران: 47� 
2� در بخش مربوط به تمایز میان وجود و ماهیت به بیان دیدگاه ها خواهیم پرداخت.

3� متافیزیک ابن سینا، فصل ششم.
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که  کســـی  مبانی فلســـفی _ دســـت کم بـــه طور عمیـــق _ فهم نخواهند شـــد. بـــه عنوان مثال، 

کتـــاب نهایة الحکمة را در محضر اســـتادی می گشـــاید  گیـــری فلســـفه قـــدم می نهد و  در راه فرا

)این مشـــکل در بدایـــة الحکمة یافت نمی شـــود(، با چنیـــن عنوانی روبرو می شـــود: »المرحلة 

کلی وجود« و ســـپس تالش می گردد  ولـــی فـــي أحکام الوجـــود الکلیة: مرحلۀ یکـــم در احکام 
ُ
األ

گزاره هایی بـــرای او اثبات شـــود، مانند: تـــا 

1( وجود مشترک معنوی است؛

2( وجود اصیل است؛

3(  وجود مشّکک است.

گزاره های دیگری نیز به آنها اضافه شود، نظیر اینکه: و ممکن است 

4( وجود بدیهی است.

گـزاره یکسـان نیسـتند، بلکـه مـراد از »وجـود« در  ع ایـن 4  کـه موضـو او بایـد ملتفـت باشـد 

گزاره هـای )2( و )3( »حقیقت« وجود اسـت که اّولی  گزاره هـای )1( و )4( »مفهـوم« وجـود و در 

ذهنـی و دیگـری عینـی اسـت. 

اهّمّیـت تفکیـک میـان ذهـن و عیـن، زمانـی خـود را بهتـر نشـان می دهد که مصـداق ذهنی 

و عینـی یـک مفهـوم واحـد، در مقابـل یکدیگـر قرار می گیرنـد. به عنوان مثـال، می توان به خود 

کـرد. بیـت مشـهور حاجی سـبزواری را دربارۀ وجود به یـاد بیاورید: »وجـود« اشـاره 
وکهُنـــــــهیفغايــةاخلفـــــاء1 مفهوُمهمنأعرفاألشیاء

حقیقــت  و  چیزهاســت؛  شناخته شــده ترین[  ]بلکــه  شناخته شــده ترین  از  آن  مفهــوم 

]خارجــی[ آن در نهایــت پنهانــی اســت.

 در ایـن بیـت، تقابـل دو سـاحت عیـن و ذهـن بـه خوبی آشـکار می گـردد. یک معنـای واحد2 

1� شرح المنظومة 2: 62-61�
2� در اینجـا از اسـتعمال آیـت اهلل فیاضـی کمـک گرفتـه شـده اسـت. ایشـان »معنـا« را چیزی می دانـد که گاهی 

در ذهـن و گاهـی در عیـن موجـود می گردد.
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مانند »وجود« در ساحت ذهن بسیار آشکار و در ساحت عین در نهایت پنهانی است.

که ســـهروردی از »نفـــِس« انســـانی دارد. او می گوید: »صورت  مثال دیگر آن، بیانی اســـت 

کـــه از آن بـــا لفظ »أنـــا« یاد  ذهنـــِی« نفـــس آدمـــی، نفـــس او نیســـت، زیـــرا نفس چیزی اســـت 

کنیم، نه »أنـــا«.1 در اینجا  می کنیـــم، حال آنکه بایســـتی به صورت ذهنی نفـــس »هو« اطالق 

 نیـــز تقابـــل نفـــس ذهنـــی بـــا نفس عینـــی روشـــن می گـــردد، به طـــوری که یکـــی را بایـــد »أنا«

 و دیگری را باید »هو« نامید.

ضـرورت ایـن تفکیـک در بررسـی دیـدگاه فیلسـوفان مسـلمان در بـاب »ماهیـت« و »وجـود« 

کـه وجـود »عِیـن بـودِن در  نیـز پابرجاسـت، بلکـه شـاید بیـش از سـایر ابـواب فلسـفی باشـد، چـرا 

ج چیـزی جـز وجود نیسـت. ماهیـت نیز بنا  ج« اسـت و در فلسـفۀ صدرایـی اساسـًا عالـم خـار خـار

بـر تمامـی مشـرب های فلسـفی در عالـم اسـالم، مابه االتحـاد سـاحت ذهـن و عیـن اسـت.

معنای »وجود« در قاموس فلسفۀ اسالمی
پیـش از آنکـه بـه معنـای »وجـود« در آثـار فالسـفۀ مسـلمان بپردازیـم، ابتـدا بایـد بـه معنـای 

کنیـم تـا عبـارات امثـال فارابـی و سـهروردی را بهتـر بفهمیـم.  لغـوی »وجـود« اشـاره 

معانی لغوی
لغویـون لفـظ »وجـود« را مصـدر »َوَجـَد _ َیِجـُد« دانسـته اند. بـه عنـوان نمونـه، فّیومـی )د: 

می نویسـد:  ق(   770
2.»

ً
ْسِر_ و ُوُجودا

َ
ك

ْ
 _ ِبال

ً
ِجُدُه ِوْجَدانا

َ
»َوَجْدُتُه: أ

 صاحبـان کتـب  لغـت متقـّدم ماننـد العیـن و معجـم مقائیس اللغـة نیز معانـی مختلفی برای 

کرده اند، مانند:  ریشۀ »و ج د« ذکر 

 حزن؛ 

1� مجموعه مصّنفات شیخ اشراق 1: 484�
2� المصباح المنیر 2: 648�
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 غضب؛

 یافتن؛ 

 رسیدن؛

 غناء؛

 قدرت. 

]1:[ فراهیدی )د: 175 ق( می نویسد:

ن و امَلْوِجــَدة مــن الَغَضــب. و الِوْجــدان و اِلــَدة مــن قولــك: »َوَجــْدت  »الَوْجــد: مــن احُلــْز

الــي ء«، أي: أَصبُتــه«.

]2:[ صاحب بن ُعّباد )د: 385 ق( می نویسد:

ِن؛ و امَلْوِجــَدُة: مــن الَغَضــِب؛ ... و مــن امَلْقــُدَرِة: َوْجــٌد و ُوْجــٌد و ِوْجــٌد  »الَوْجــُد: مــن احُلــْز

ــَة أُجُدهــا و 
َّ
ــْدُت الّضال ــه. ... و َوَج ْ َء« أي أَصْبَت َ

ــّي ــْدُت ال ــَك »َوَج ــَدُة مــن َقْوِل ــَدٌة و اِل وِج

. »و احَلْمــُد هَّلِل الــذي   ... و الواِجــُد: الَغــِيُّ
ً
ْ أِجــْد مــن ذلــَك ُبــّدا  ... و يقولــوَن: لَ

ً
أِجُدهــا ِوْجَدانــا

ــٍر« أي أْغَنــاين«.1 ــَد َفْق أْوَجــَدين َبْع

]3:[ ابن فارس )د: 395 ق( نیز می نویسد:

 .
ً
َة ِوْجدانا

َّ
ال

َ
 عــی أصٍل واحد، و هو الی ء ُيلفيه. و َوَجْدُت الّض

ُّ
 »الــواو و الــم و الــدال: يــدل

2.»
ً
و َحكى بعُضهم: وَجدُت یف الغَضب ِوجدانا

کرد. خود ابن فارس ذیل »لفا« می نویسد: کشف  کلمۀ »ُیلفیِه« یعنی »آن را دانست« و 
َکْشِفِه«.3  عی انكشاِف ش ِء و 

ُّ
 صحيح، يدل

ٌ
 أصل

ُّ
»الالم و الفاء و احلرف املعتل

کـه در کتاب هـای لغت متقّدم »وجـود« را به معنای »طارد عدم«   بنابرایـن، دیـده نمی شـود 

کتاب هـای متأّخـری چـون المصبـاح المنیـر کـه  یـا »نقیـض عـدم« بداننـد. البتـه ایـن معنـا در 

1� المحیط فی اللغة 7: 158-157�
2� معجم مقائیس اللغة 6: 86�

3� همان 5: 258�
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متعّلـق بـه قـرن هشـتم اسـت، یافـت می گـردد:

ــَواِدِر،  َعــَدم فُوِجــَد َفُهــَو َمْوُجــوٌد« ِمــَن الّنَ
ْ
 َء ِمــَن ال

َ
ْوَجــَد اهَّلُل الــّی

َ
ُف الَعــَدِم؛ َو »أ

َ
ُوُجــوُد: ِخــال

ْ
»ال

ُنــوٌن«.« 1 ــُه اهَّلُل َفُجــّنَ َفُهــَو جَمْ َجّنَ
َ
 »أ

ُ
ِمْثــل

کـــه: »خدا چیزی را ایجـــاد کرد، پس او  مالحظـــه می کنید که نویســـنده این ســـیاق کالم را 

موجـــود شـــد«، غریـــب و کم نظیـــر می داند و مثـــال چندانی برایـــش در زبان عربی ســـراغ ندارد 

َواِدِر(. الّنَ )ِمَن 

توّجه فارابی و سهروردی به معنای لغوی
برخی فیلسـوفان مانند فارابی در آثار خود به معنای لغوی توّجه داشـته اند. وی در بخش 

 اّول کتاب الحروف، فصلی را به »موجود« اختصاص داده و معنای آن را نزد عرب زبانان بیان 

که اّولی یک مفعولی و دومی   کرده است. وی دو معنا برای »وجود« ذکر می کند: مطلق و مقّید 

دومفعولی است: 

»املوجــود يف لســان مجهــور العــرب هــو أّوًل اســم مشــتّق مــن »الوجــود« و »الوجــدان«. و هــو 
 .

ً
ــدا  و مقّي

ً
ُيســتعمل عندهــم مطلقــا

کذا حّی وجدته«؛  ة« و »طلبت 
ّ
 فيف مثل قولم »وجدُت الضال

ً
1( أّما مطلقا

 .»
ً
« أو »لئيما

ً
میا کر  

ً
يدا 2( و أّما مقّيدا فيف مثل قولم »وجدت ز

وف  ــه أن يصــل الــيء معــر فـ:»املوجــود« املســتعَمل عندهــم عــی اإلطــالق قــد ُيعنــون ب
ــا َيعنــون   ملــا ُيلتمــس منــه. فإمّن

ً
ــن منــه يف مــا يــراد منــه و يكــون معرضــا

ّ
املــكان و أن يتمك

نــت مّمــا 
ّ

کنــت فقدتــه« أيّن علمــت مكانــه و متك ــة« و »وجــدت مــا 
ّ
بقولــم: »وجــدت الضال

 .
ً
ألتمــس منــه مــی شــئت. و قــد َيعنــون بــه أن يصيــر الــيء معلومــا

« فإمّنــا َيعنــون 
ً
« أو »لئيمــا

ً
میــا کر  

ً
يــدا  يف مثــل قولــم »وجــدت ز

ً
و أّمــا الــذي ُيســتعمل مقّيــدا

 ل غيــر. و قــد ُيســتعمل العــرب مــكان هــذه اللفظــة يف 
ً
 أو لئيمــا

ً
میــا کر  

ً
يــدا بــه: عرفــت ز

ــة عــی هــذه املعــاين »صادفــُت« و »لقيــُت««2 ل الدل

1� المصباح المنیر 2: 648�
کتاب الحروف: 110�  �2
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کـــه مشـــاهده می گـــردد، فارابـــی چنـــد معنـــا را بـــرای »وجـــود« ذکر می کنـــد، از   همان طـــور 

جمله:

 یافتن؛

 رسیدن؛

و بـه درسـتی، معنـای »یافتـن« را بـه نوعـی »معرفـت« بازمی گردانـد و  لفـظ سـومی را معادل 

»وجـود« و »وجـدان« قـرار می دهد:

 دانستن.

کـه وقتـی مـا چیـزی را »گم« می کنیم، نسـبت بـه مکان او »جاهل« می شـویم  بدیهـی اسـت 

کجاسـت؟«. در مقابـل، وقتـی چیـزی را »می یابیـم«، نسـبت  بـه آن و  و می گوییـم: »نمی دانـم 

مکانـش »عالـم« می شـویم و آن شـیء در ظـرف مکانـش »معلـوم« مـا می گردد.

 البتـه وی »موجـود« را بـا معنـای »عین خارجی« نیز اسـتعمال کرده اسـت. به عنوان مثال،

 وی می نویسد:

»و قــد ُيقــال عــی الــيء »إّنــه موجــود« و يعــى بــه أّنــه منحــاز مباهّيــة ّمــا خــارج النفــس، 
ر«.1 ســواء ُتصــّور يف النفــس أو ل ُيتصــّوَ

 »و گاهی به یک چیز گفته می شود: »آن موجود است« و منظور چیزی است که آن ماهیتش 
ج از نفس متمایز از غیر می کند، خواه در نفس تصّور شود یا نشود«.  آن را در خار

که در اینجا »خارجّیت« در تعریف »موجود« اخذ شده است.2  مالحظه می شود 

کلیدی دارد: این دوگانه در آثار سهروردی نیز دیده می شود. وی در مقاومات جمله ای 
کتبنا مبعى »املوجود عند نفسه« أی »املدِرک لذاته««.3 رف يوجد یف  »و الوجود الّصِ

کـه خویش را می یابـد( را »حـّی« می داند، گاهی  کـه عاِلـم بـه نفـس )موجـودی  و از آنجایـی 

1� همان: 116�
2� برای فهم بهتر این عبارت بنگرید به این مقاله: موجود و وجود در کتاب الحروف فارابی: 59-58�

3� مجموعه مصّنفات )مقاومات( 1: 190�
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از »موجـود« و »وجـود« تعبیـر بـه »حّی« و »حیـات« می کند.1 

که می گوید:  کالم او  با این اوصاف، معنای 

»النفس و ما فوقها من املفارقات إّنّيات صرفة  و وجودات مضة«2

کـه نفـوس، عقـول )مفارقـات( و  مشـخص می گـردد. او درصـدد بیـان ایـن مطلـب اسـت 
اعتـراض مالصـدرا  بـرای  ترتیـب، دیگـر جایـی  بدیـن  ک می کننـد.  ادرا را  خداونـد، ذات خـود 
کـه ایـن عبـارت شـیخ  کـه ایـن سـخن را دلیـل بـر اصالـت وجـود بگیـرد و معتقـد شـود  نمی مانـد 

اشـراق بـا دیـدگاه او دربـارۀ اصالـت ماهیـت در تضـاّد اسـت: 

 تناقض یف الكالم؟!«3
ّ

»... و هل هذا إل

 با توّجه به این اعتراض نا به جا، می توان اّدعا کرد که نظر می رسد که کتاب المقاومات شیخ
 اشراق به دست صدرالمتألهین نرسیده است.4

کـه »وجـود« در ایـن معنـا بـه هیـچ وجـه اعتبـاری نیسـت. بـه همیـن جهـت،  بدیهـی اسـت 
کـرده اسـت: کـه سـهروردی »وجـود« را در دو معنـا اسـتعمال  گفـت  بایـد 

ک ]یک چیز خودش را[؛  ادرا

 تحّقق و عینیت.
که وی دربارۀ اعتباری بودن وجود بحث می کند، معنای دوم مراد است.5 در جایی 

معانی سه گانۀ »وجود« نزد ابن سینا و مالصدرا 
در آثـار بوعلـی و صدرالمتألهیـن اثـری از معانـی لغـوی »وجـود« دیده نمی شـود. بـرای تبیین 

1� همـان: 187� »سـؤال: أ مـا قلتـم إّنـه نفـس الوجـود البحـت؟ جـواب: إّنما أردنـا »الموجود عند نفسـه« و هو الحی«.؛ 
»سـؤال: آیـا شـما نگفتیـد کـه آن، وجـود خالص اسـت؟ جـواب: مراد مـا از »موجود نزد خـودش« تنها »حی/ 

زنـده« بود«.
2� مجموعه مصّنفات )مقاومات( 1: 190

3� األسفار 1: 43�
4� حکمت اشراق 1: 319�

5� بنگرید به: همان: 313 به بعد.
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کـه پیشـتر بـدان توّجـه داده بودیـم، اشـاره می کنیـم. بـه  معنـای »وجـود«، ابتـدا بـه تفکیکـی 

کـرد و دسـت کم سـه معنـا بـرای  کّلـی وجـود را می تـوان در دو سـاحت عیـن و ذهـن بررسـی  طـور 

آن برشـمرد:

 طارد عدم )وجود عینی، حقیقت وجود(؛

 بودن/ هستن )مفهوم مصدری وجود(؛

 بود/ هست )مفهوم اسمی وجود(.

به عنوان مثال، مالصدرا دربارۀ »وجود« می نویسد:
»هو أمر عيّى حقيّی ُيطَرد به العدُم«.1

که به وسیلۀ آن، عدم طرد می شود«. »یک چیز عینی )= خارجی( حقیقی است 

بنابرایـن، آنچـه عـدم را طـرد می کنـد و پـردۀ عـدم را مـی َدَرد، وجـود عینی اسـت، نـه مفهوم 

وجـود. آقـا علـی مدّرس زنـوزی نیز می نویسـد:

ــن  ــه ای ــَود؛ ب ــدم ُب ــارد ع ــه ذات، ط ــد، ب ــدم افت ــت و ع ــال ماهّی ــه در قب ک ــود  ــت وج »حقیق

ــه تمــام ذات،  ــد ب کــه جهــت ذاتــش بعینهــا جهــت طاردیــت عــدم باشــد، پــس بای معنــی 

کــه فــرد او باشــد بــه تمــام  بــه ذات، طــارد عــدم ُبــَود. پــس هرچــه فــرد او باشــد، از آن جهــت 

ــه  ــه ب ک ــد  ــد، الزم آی ــدم باش ــا ع ــت ی ــب از ماهّی ــر مرک گ ــَود، و ا ــدم ُب ــارد ع ــه ذات، ط ذات، ب
تمــام ذات، طــارد عــدم نباشــد«.2

مرحوم غروی اصفهانی نیز می نویسد:

گــر طــارد عــدم و نقیــض و ناقــض نیســتی باشــد؛ صــّح  »پــس انتســاب بــه حقیقــت وجــود، ا

ــارُد  ــه ط ــو بذات ــا ه  م
ّ

ــود إال ــی بالوج ــال. و ال نعن  ف
ّ

ج؛ و إال ــار ــی الخ ــة ف ــار المطلوب ــب اآلث ترّت
العــدم و ناقُضــه3«.4

1� األسفار 4: 120�
2� بدایع الحکم: 61�

که بالذات، عدم را طرد می کند، چیز دیگری نیست. 3� و مراد ما از »وجود« جز چیزی 
4� توحید علمی و عینی: 90�
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این معانی نه چنین شسته و رفته، در آثار ابن سینا نیز دستیاب است.1

معنای »ماهّیت« در این قاموس
کـــه »ماهیـــت« در فلســـفۀ  برخـــی محّققـــان نظیـــر آیـــت اهلل غالمرضـــا فّیاضـــی معتقدنـــد 

کثـــرت اســـتعمال عبارت انـــد  کـــه بـــه ترتیـــب شـــهرت و  کار رفتـــه اســـت  اسالمـــــــی در ســـه معنـــا بـــه 

از:

کـه در پاسـخ سـؤال »آن چیسـت« گفتـه   چیسـتی/ مـا ُیقـال فـی جـواب مـا هـو: آن چیـزی 

می شـود.

که یک شیء بدان هویت می یابد.  هوّیت/ ما به الشیء هو هو: آن چیزی 

  هر مفهومی غیر از وجود.

گاهی مراد از ماهیت:  که  همچنین استاد مصباح تذّکر داده است 

 ماهیت به حمل شایع )مصداق ماهیت(

کـه در ادامه، به  اسـت. بنابرایـن، می تـوان دسـت کم چهـار معنـا را بـرای »ماهیـت« برشـمرد 

نفکیـک به آنهـا معنـا می پردازیم.

معنای یکم: چیستی
لفـظ »ماهّیـت« یـک مصـدر جعلـی اسـت که از »ما هو« یا »ما هی« گرفته شـده اسـت. برخی 

فالسـفه ماننـد مالصـدرا بـرای تقریـب بـه ذهـن از دو مثـال »کّم کّمیـت« یـا »کیف کیفیـت« در این 
بـاب مدد جسـته اند.2

کـــه برخـــی ماننـــد اســـتاد مصبـــاح تذّکـــر داده انـــد3، ماهیت عـــالوه بـــر معنای  همان طـــور 

کار مـــی رود. بدیهی  »مصدری« در معنای »اســـمی/ اســـم مصدری/ حاصـــل مصدری« نیز به 

زجایی(، فصل یکم. 1� بنگرید به: حکمت مشاء )کرد فیرو
2� األسـفار 2: 2-3� »إّن األمـور التـي تلینـا، لـکلّ منهـا ماهیـة و إّنّیـة. و الماهیـة مـا بـه ُیجـاب  عـن السـؤال بمـا هـو، کمـا 

.» أّن الکمیـة مـا بـه یجـاب عـن السـؤال بکـّمٍ

3� دروس فلسفه: 75 -76�
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کـــه معنای مصـــدری نمی توانـــد بر مفاهیـــم مختلـــف حمل شـــود و آن چیزی بـــر افراد  اســـت 
مختلـــف ماننـــد زید، عمـــرو و... حمل می گـــردد )الماهیُة ما ُیقـــال فی جواب ما هـــو(، معنای 
حاصل مصدری اســـت. به عنوان مثال، وقتی پرســـیده می شـــود: »زید چیســـت؟« و در پاسخ 
کـــه »ماهیت زید انســـان اســـت« یا  گفتـــه می شـــود: »زیـــد انســـان اســـت«، نتیجـــه می گیریـــم 
اینکـــه »زیـــد انســـان اســـت«. بنابراین، ماهیت زیـــد بر زید قابـــل حمل خواهد بـــود. به همین 
گفـــت که مـــراد از »ماهیـــت«  و »چیســـتی« در اینجـــا معنای اســـمی و حاصل  دلیـــل، بایســـتی 

 مصـــدری اســـت. این معنـــا از ماهیـــت را »ماهیـــت بالمعنی األخـــص« می نامنـــد. از همین جا 

که: روشن می شود 
کنیــم، »مــا ُیقــال« بــه معنــای »مــا ُیحَمــل:  گــر بخواهیــم بنــا بــر اصطــالح منطقــی تفســیر  »ا
ــه پرســش  ــخ ب ــه در پاس ک ــی ماهیــت آن چیــزی اســت  ــت؛ یعن ــود« اس ــل می ش ــه حم آنچ
»مــا هــو؟« حمــل یــا بیــان می شــود و بدیــن ترتیــب، فقــط در مقــام پاســخ بــه پرســش »مــا 

هــو« مفهــوم و معنــا می یابــد«.1

گفت: اما در نسبت این معنا با وجود باید 
»ایــن ]معنــا از[ ماهیــت البّتــه در مقابــل مفهــوم »وجــود« اســت، ولــی همــۀ مفاهیــم غیــِر 
وجــود را دربرنمی گیــرد. بــه تعبیــر دیگــر، غیــر از »وجــود« و مفاهیــم ماهــوی ]بدیــن معنــا[، 

مفاهیــم دیگــری نیــز ماننــد مفاهیــم فلســفی در ذهــن وجــود دارنــد«.2

 مراد از »مفاهیم فلسفی« همان »معقوالت ثانیۀ فلسفی« است، مانند »عّلیت« و »وحدت«.

گفته می شود:  بنابراین، وقتی مثاًل 

گرمای اتاق است«؛ »آتش عّلت 

 »آتش« ماهیت آن شیء نورانی سوزاننده است و مفهوم »علت« چیزی غیر از مفهوم »آتش«

که مرادف »وجود« هم نیست.  )ماهیت آن( است 

کـه در منطـق و فلسـفۀ اسـالمی، اقسـام مختلفـی را بـرای »مـا«  همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت 

1� شرح جلد دوم األسفار األربعة )مصباح( 1: 23�
2� هستی و چیستی: 11�



177 گفتار هشتم: ماهیت در فلسفه و عرفان اسالمی  مقّدمۀ 

 استفهام برمی شمارند. آنچه در اینجا و در سؤال »ما هو« مورد بحث است، »ما«ی تاّمه است، 
کند. 1 که پاسخ آن بناست تا تمام حقیقت شیء را نمایان  چرا 

معنای دوم: هوّیت
کـه یـک شـیء بـدان   فالسـفه معنـای دوم یعنـی »هوّیـت« )مـا بـه الشـیء هـو هـو: آن چیـزی 

 هویت می یابد( را اعّم از معنای یکم می دانند، به طوری که حّتی »وجود« را هم در برمی گیرد. 

کـه حکمـا ماهیـت را بـه معنـای یکـم از خداونـد نفـی می کننـد، ولـی بـه  بـه همیـن جهـت اسـت 

معنـای دوم نـه. بـه عنـوان نمونـه، مالصـدرا می نویسـد:

کمــا يقــال: وجــود  »و اعلــم أّن املائيــة )= املاهيــة( لــا معنيــان: أحدمهــا مــا بــإزاء الوجــود 

املمكــن زائــد عــی ماهيتــه، ... فليســت لــه تعــال ماهيــة هبــذا املعــى؛ و ثانهيمــا مــا بــه 
ــه«.2 ــح ل ــذا يص ــو، و ه ــو ه ــيء ه ال

کــه دو معنــا بــرای »مائیــت/ ماهیــت« اســت: یکــی از آن دو ما بــه ازای )در مقابل(  »و بــدان 

ــر ماهیــت اوســت« ...  ــد ب گفتــه می شــود: »وجــوِد ممکــن زائ وجــود اســت، ماننــد اینکــه 

کــه  پــس بــرای او _ تعالــی_  ماهیتــی بــه ایــن معنــا نیســت؛ و معنــای دوم آن چیــزی اســت 

شــیء بــه آن هوّیــت می یابــد و ایــن معنــا ]از ماهیــت[ بــرای او صحیــح )مجــاز( اســت«.

 ایـن معنـای ماهیـت عـام اسـت و عـالوه بـر معنـای یکـم، وجـود را نیـز دربرمی گیـرد. بدیـن 

روی، حکمـا ایـن معنـا را »ماهیـت بالمعنـی األعـم« می داننـد.

ح می شـود، ایـن اسـت که چرا ایـن معنای دوم اعـم از معنای اول  کـه در اینجـا مطـر سـؤالی 

کـه متقّوم  کـه برخـالف معنـای یکم ماهیت  اسـت و وجـود را نیـز دربرمی گیـرد. پاسـخ ایـن اسـت 

کلـی اسـت3، معنـای دوم ماهیـت، ناظـر بـه متـن واقع  بـه حمـل بـه عنـوان یـک پدیـدۀ ذهنـی و 

1� شرح جلد دوم األسفار األربعة )مصباح( 1: 24�
2� شرح أصول الکافی 3: 57�

3� ایـن نتیجه گیـری در کالم مالصـدرا بـه روشـنی آمـده اسـت: »و الماهیـة ما به یجاب  عن السـؤال بما هو ��� فهو 
«. )األسفار 2: 3-2(

َ
کلیا  

َ
ال یکون إال مفهوما
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کـه مواجهـه بـا عالـم واقـع در نظام معرفت شناسـی فلسـفی، از دو طریق حصولی  اسـت و از آنجـا 

و حضـوری امکان پذیـر اسـت، ایـن معنـای  ماهیـت، هـم مفاهیـم ذهنـی را در می گیـرد و هـم 

حقائـق عینـی را:
گــر ســخن از حمــل و قــول و بیــان و ماننــد اینهــا را بــه میــان نیاوریــم، ایــن معنــای ماهیت  »ا
)= معنــای یکــم( منتفــی اســت. در مقابــل، ماهیــت بــه معنــای اعــّم آن، یعنــی »مــا بــه 
ــودِن«  ــه »ایــن ب ک ــه متــن واقــع، و چیــزی اســت  ــوط ب الشــیء هــو هــو« امــری اســت مرب
شــیء و ذات خارجــی شــیء وابســته بــه آن اســت. ایــن معنــا دربــارۀ وجــود نیــز صــادق 
ح نیســت تــا از ســنخ مفهــوم و علــم حصولــی  کــردن مطــر گفتــن و حمــل  اســت؛ چــون 
ــق  ــرار می گیــرد و هــم متعّل ــی ق ــق علــم حصول باشــد. از ایــن رو، چنیــن معنایــی هــم متعّل

علــم حضــوری؛ هــم مفاهیــم را دربرمی گیــرد و هــم امــور عینــی را«.1

معنای سوم: هر مفهومی غیر از مفهوم وجود
گاهـی از  ایـن معنـا ظاهـرًا بـرای اّولیـن بـار در آثـار صدرالمتألهیـن اسـتعمال شـده اسـت. وی 

کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال، وی در المشـاعر می نویسـد: »ماهیـت« تعبیـر بـه »غیـر وجـود« 
»فهو )= الوجود( بنفسه یف العيان و غيره _ أعى املاهيات_  به یف العيان ل بنفسها«.2

ج هســت و غیر آن _ منظــورم ماهیات  »پــس آن )وجــود( بــه خــودش )بنفســه( در عالــم خــار

اســت _ بــه آن )وجــود( در ســاحت عیــن هســتند نه به خودشــان«.

بنابرایـــن، »مفهـــوم ماهـــوی« در این اســـتعمال، بـــه معنای »هـــر مفهومی غیـــر از مفهوم 

که وقتـــی در ادّلۀ اصالت وجود یا ماهیت  وجود« اســـت. برخی مانند آیت اهلل فیاضی معتقدند 

گفته می شود:  

يکیشءدومفهومانتزاعمیشود:وجودوماهیت«. »از

مراد ما از »ماهیت« هر مفهومی غیر از وجود است3:

1� شرح جلد دوم األسفار األربعة )مصباح( 1: 24-23�
2� المشاعر: 105�

3� البته این بیان با برخی عبارات صدرا از جمله آنچه از شرح أصول الکافی نقل شد، ناسازگار است.
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کرده انــد، ولــی معنــای ســوم  کتــب فلســفی بــه دو معنــای نخســت اشــاره  »در بســیاری از 

کســی صریحــًا در زمــرۀ معانــی ماهیــت نیــاورده اســت. ... حکمــای صدرایــی هــرگاه  را 

کننــد، ماهیــت را بــه »مــا ُیقــال فــی  خواســته اند معنــای ماهیــت را در ایــن بحــث تعییــن 

کــه مــراد مالصــدرا از ماهیــت در مباحثــی  کرده انــد؛ امــا بــه نظــر می آیــد  جــواب مــا هــو« معنــا 

کــه در بــاب اصالــت وجــود آورده، معنــای ســوم _ هــر موجــودی غیــر وجــود_  بــوده اســت؛ یــا 

کــه بــر  گــر هــم وی در همــه جــا ماهیــت را بــه ایــن معنــا نگرفتــه باشــد، دســت کم احکامــی  ا

کــه از آن می گیــرد، بــا ایــن معنــا ســازگارتر اســت.  اصالــت وجــود مبتنــی می ســازد و نتایجــی 

که چرا  گــر ماهیــت را بــه ایــن معنــا بدانیــم، آنــگاه دلیــل ایــن نکتــه نیــز آشــکارتر خواهد شــد  ا

در ایــن بحــث، تنهــا از انتــزاع دو مفهــوم ســخن می گوییــم نــه بیشــتر؛ زیــرا طبــق ایــن معنــا، 

ــا مفهــوم وجــود اســت  ــه حصــر عقلــی ی ــه از هــر موجــودی انتــزاع می کنیــم، ب ک مفاهیمــی 

کــه بحــث در بــاب کــه بــه آن »ماهیــت« می گوییــم؛ و پیداســت   یــا مفهومــی غیــر از وجــود 
 این دو مفهوم، در واقع همۀ مفاهیم را دربرمی گیرد«.1

کالم اســـتاد فیاضی نیســـتیم، بلکه خواســـتیم نشـــان  در اینجـــا در مقـــام بررســـی جزئیات 

که  کســـی  که اّواًل ماهیت در این معنای ســـوم اســـتعمال شـــده اســـت؛ ثانیًا ظاهرًا اّولین  دهیم 

گزارۀ »ماهیت اعتباری اســـت« را این کرده و مراد از »ماهیت« در   بدان به شـــکل جّدی توّجه 

 معنا دانسته، استاد فیاضی است.

معنای چهارم: مصداق ماهیت
گاهی مـــراد از »ماهیت«، مصادیق و افراد2 »ماهیت«اند. اســـتاد  گفته شـــد،  که   همان طور 

مصباح می نویسد:

کــه ماهیــت، یــک وقــت بــه حمــل اّولــی مالحظــه می شــود و  »نکتــۀ قابــل تذّکــر ایــن اســت 

کــه مصــداق  گاهــی منظــور از »ماهیــت« مثــاًل انســانی اســت  یــک وقــت بــه حمــل شــایع. 

کــه در اینجــا منظــور از ماهیــت، ماهیــت بــه حمــل  ماهیــت اســت: »اإلنســان ماهیــة« 

1� هستی و چیستی: 12�
که »مصداق« با »فرد« متفاوت است، ولی ما فعاًل در مقام توّجه به این تفاوت نیستیم. گفته نماند  2� نا
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شــایع اســت. ولــی یک وقــت مفهــوم ماهیــت مالحظــه می شــود، یعنــی خــود ماهیــت چــه 
کــه ایــن بــه حمــل اّولــی اســت«.1 معنــا دارد 

کـه در معانـی اّول تا سـوم، ماهیت بـه حمل اّولی مراد اسـت،   بـا کمـی دّقـت روشـن می شـود 

ولی در معنای چهارم، ماهیت به حمل شایع منظور است.

تمایز »ماهّیت« و »وجود«
گرچـه  بـه نظـر می رسـد، یکـی از ارکان متافیزیکـی »فلسـفۀ اسـالمی« همیـن تمایـز باشـد.2 ا

کـه آن را بـه عنـوان  کسـی  ح بـوده،  ایـن تمایـز در آثـار حکمایـی چـون ارسـطو و فارابـی نیـز مطـر

یکـی از ارکان فلسـفۀ اسـالمی درآورد، ابن سـینا بـود. بعدهـا ایـن تمایـز توّسـط فخرالدیـن رازی 

و نصیرالدیـن طوسـی پررنـگ شـد و ]بسـیاری از[ مسـائل فلسـفی بـر اسـاس ایـن تمایـز تبویـب و 

طبقه بنـدی شـد. ایزوتسـو می نویسـد:

»پروفســـور لوئـــی دو ریمیکـــر لووینـــی3 می گویـــد: »... در فلســـفۀ عربـــی ... رأی فـــرق 

ــت  ــوده و یـــک حقیقـ ــراف بـ ــورد اعتـ  مـ
ً
ــا ــود صریحـ ــن ماهیـــت و وجـ ــی بیـ ــز واقعـ و تمایـ

بنیـــادی بـــه نظـــر آمـــده اســـت. ایـــن فـــرق و تمایـــز قبـــاًل نـــزد فارابـــی )متوفـــای 947 / 

950م( دیـــده می شـــود و ابن ســـینا )980-1037م( آن را یکـــی از اندیشـــه های اصلـــی 

نظـــام خویـــش می ســـازد«. ... در تفّکـــر اســـالمی نخســـتین بـــار فارابـــی صریحـــًا و بـــه 

صـــورت قطعـــی بـــه رأی تمایـــز بیـــن »ماهیـــت« و »وجـــود« معتقـــد بـــود و از آن پـــس ایـــن 

ـــا خـــود ایـــن اندیشـــه  ـــر تمـــام تاریـــخ فلســـفۀ اســـالمی و تســـّلط و اســـتیال یافـــت. اّم عقیـــده  ب
ــرد«.4 کـ ــری  ــطو پیگیـ ــا ارسـ ــوان تـ را می تـ

کـه فیلسـوفان مسـلمان _ اعـّم  گفتـه شـد، بحـث دربـارۀ ماهیـت و تمایـزی  کـه  همان طـور 

1� دروس فلسفه: 76�
 2� از جمله تمایزها و دوگانه هایی اساسی دیگری که در فلسفۀ اسالمی مطرح می شوند، عبارت اند از: »وجوب

 و امکان« و »علت و معلول«.
3� Louis de Raeymeaker of Louavain�

4� بنیاد حکمت سبزواری: 52-48�
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از فارابـی و بوعلـی _ میـان ماهیـت و وجـود برقـرار می کننـد، ریشـه در مباحـث رایـج کالمـی دارد. 

گرچـه برخـی فیلسـوفان پیشـا_ اسـالمی ماننـد ارسـطو بـه ایـن تمایـز اشـاره  بـه همیـن جهـت، ا

بـه شـکل جـّدی در فلسـفۀ  ارسـطو  آثـار  از  ایـن مسـئله متأّثـر  بـه نظـر نمی رسـد  کرده انـد، ولـی 

ح شـده باشـد. ویسنووسـکی می نویسـد:  اسـالمی مطـر

ــز  ــای تمای ــه مبن ک ــود  ــار نم ــرد، اظه ک ــاپ  ــال 1984 چ ــه در س ک ــه ای  ــوه در مقال »ژان ژولی

ــّدم  کالم متق ــت. ... در  ــتان نیس ــان باس ــفۀ یون ــینوی در فلس ــت س ــود و ماهی ــان و ج می

اســالمی خصوصــًا قــرون نهــم و دهــم ]میــالدی، معــادل دوم و ســوم قمــری[ ایــن بحــث 

کــه چگونــه اصطالحــات  »شــیء« و »موجــود« بــا هــم  ح بــود  میــان متکّلمــان اســالمی مطــر

کالمــِی تمایــز وجــود و ماهیــت در  کــردن زمینه هــای  ارتبــاط دارنــد. ... ژولیــوه در برجســته 
ابن ســینا درســت می گفتــه اســت«.1

کردند.2 ح  این تمایز را بعدها فخر رازی و خواجه نصیر به شکل پررنگ تر مطر

مسئلۀ اصالت وجود و ماهیت
معنای »اصالت« و »اعتباریت«3

 در معنای »اصالت« و »اعتباریت« میان اساتید فلسفه اختالف نظر وجود دارد. برای اینکه

کنید: گردد، به سه مثال زیر توّجه   این اختالف روشن 

کشتی متحّرک است.  )1

کشتی، متحّرک است. 2( مسافر نشسته در 

3( ناودان متحّرک است.

1� متافیزیـک ابن سـینا: 271-272. از آنجایـی کـه ترجمـۀ برخـی عبـارات، ناصواب و ناشـیوا بـود، برخی الفاظ 
مـورد اسـتفادۀ مترجـم را به ناچـار تغییر دادیم.

2� بنگریـد بـه: فهرسـت مطالـب کتـاب المباحـث المشـرقیة و فصـل اول کتـاب وجود و ذات: تفسـیری از صدرا 
در سـیاق تاریخی�

3� در تبییـن ایـن دو واژه، از اصطالحـات فّنـی ای چـون »حیثیـت تقییدیـه« و »واسـطۀ در عـروض« اسـتفاده 
کـه از ذکـر و توضیـح آنـان چشـم پوشـیدیم. می گـردد 
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گـزاره، محمـول و ُمسـَند یـک چیـز اسـت: »متحـّرک« یـا »حرکـت«1. بـه عبـارت  در ایـن سـه 

گردیده انـد.  دیگـر، سـه چیـز )کشـتی، مسـافر نشسـته در کشـتی و نـاودان( بـه حرکـت »مّتصـف« 

گـزاره یکسـان نیسـت. نحوۀ ِاسـناد این سـه  اّمـا »نحـوۀ اسـناد« و »کیفیـت اّتصـاف« در ایـن سـه 

گـزاره عبارت انـد از:

1( بالذات؛

2( بالتبع؛

3( بالعرض.

کیفیت اّتصاف عبارت است از: و 

1( حقیقی؛

2( حقیقی؛

3( مجازی.

کدام یـــک از شـــقوق مذکـــور  کـــه مـــراد از »اصالـــت« و »اعتباریـــت«  حـــال ســـؤال اینجاســـت 

اســـت؟ 

که نظر غالب شارحان مالصدراست، عقیده دارد: دیدگاه یکم 

1( اصالت: ِاسناد وجود به نحو بالذات اّتصاف حقیقی به وجود

2( اعتباریت: ِاسناد وجود به نحو بالعرض اّتصاف مجازی به وجود.

گرفت: بنابراین، بایستی نتیجه 

1*( وجود متحّقق است، بالذات و بالحقیقة.

2*( ماهیت متحّقق است، بالعرض و بالمجاز.

استاد مصباح می نویسد:

نســبت حقیقــی  »بالحقیقــه«، مقصــود  یــا  »بالــذات«  گفتــه شــود:  هــرگاه  فلســفه،  »در 

گفتــه شــود: »بالعــرض« یــا »بالمجــاز«، مقصــود نســبت مجــازى اســت. پــس  اســت. و هــرگاه 

1� اّولی محمول قضیه است به حمل مواطات یا هوهو و دومی به اعتبار حمل اشتقاقی یا ذوهو.
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کنیــم )وصفــی را بــه موصوفــی  کالم اینکــه: هــرگاه محمولــی را بــر موضوعــی حمــل  حاصــل 

ــی  ــوم علیه ــه محک ــی را ب ــازیم، حکم ــق س ــی منطب ــر مصداق ــی را ب ــم، مفهوم ــبت دهی نس

گــر مجــازى  اســناد دهیــم(، یــا ایــن اســناد حقیقــی و بالــذات اســت یــا مجــازى و بالعــرض. ا

کــه اســناد ایــن محمــول  کــه حتمــًا موضــوع دیگــرى وجــود دارد  اســت، بــه ایــن معناســت 

بــه آن بالــذات و حقیقــی اســت و ایــن موضــوع بالعــرض فعلــی بــا آن موضــوع بالــذات و 

کــه  حقیقــی نوعــی اتحــاد و یگانگــی دارد؛ و همیــن اتحــاد و یگانگــی ســبب شــده اســت 

وصــف و حکــم آن مجــازًا بــه ایــن موضــوع نیــز اســناد داده شــود...

»اعتبــارى«،  از  و منظــور  اســت  بالــذات و حقیقــی  از »اصیــل«، موجــود  حــال، منظــور 

کــه حقیقتــًا موجــود اســت، نــه مجــازًا؛  موجــود بالعــرض و مجــازى. اصیــل یعنــی آن چیــزى 

کــه حقیقتــًا موجــود نیســت، ولــی ذهــن مجــازًا آن را موجــود  و اعتبــارى یعنــی آن چیــزى 

می دانــد. 

گاهــی به جــاى »اصیــل« می گوینــد: »عینــی، خارجــی، واقعــا موجــود«  ــه همیــن دلیــل،  ب

ج، موجــود  و به جــاى »اعتبــارى« می گوینــد: »ذهنــی، ســاخته ذهــن، غیرموجــود در خــار

فرضــی«. 

کــه »اصالــت« یعنــی موجودیت حقیقــی و بالذات  گفتــه شــد پیداســت  در هرحــال، از آنچــه 
و »اعتباریــت« یعنــی موجودیت مجــازى و بالعرض«.1

عبارات مختلفی از صدرالمتألهین این دیدگاه را پشتیبانی می کند، از جمله:

]1:[ »فاملتحّقــق و الصــادر مــن املبــِدع احلــّق و الصانــع املطلــق إمّنــا هــو باحلقيقــة الوجــود دون 
کنســبة املوجوديــة إلهيــا«.2 املاهيــة. فنســبة املعلوليــة إل املاهيــة باملجــاز الصــرف 

»پــس آنچــه تحّقــق می یابــد و از ابداع کننــدۀ حــق و صانــع مطلــق صــادر می گــردد، تنهــا 

حقیقــت وجــود )وجــود عینــی خارجــی( اســت نــه ماهیــت. بنابرایــن، نســبت معلولیــت بــه 

ماهیــت، ماننــد نســبت موجودیــت بــه آن، مجــازی صــرف اســت«.

1� شرح نهایة الحکمة )مصباح( 2: 82-81�
2� األسفار 2: 289�
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از طرفی:

1( مالصدرا ماهیت را »موجود بالعرض« می داند.

2( در جای دیگر، »بالعرض« را به »بالمجاز« تفسیر می کند.

گرفت: گزاره های )1( و )2(، باید نتیجه  بنا بر 

3( ماهیت موجود است، بالعرض و بالمجاز.

که ماهیت را موجود بالعرض می داند: گزاره هایی  ابتدا برخی 

ــات متحــّدة معهــا موجــودة بوجودهــا  ــة أو جمــّردة( ماهي ]2:[ »... و لــا )= الوجــودات املادي
بالعــرض ...«.1

کار  گاهـی نیـز بـه معنـای »بالتبـع« بـه  گاهـی بـه معنـای مذکـور اسـت و  اصطـالح »بالعـرض« 

را  بـه ماهیـت  گفتـه شـد، مالصـدرا اسـناد »موجودیـت«  گـزارۀ )2(  کـه در  مـی رود. همان طـور 

بالعـرض و بالمجـاز می دانـد:

کيــف تكــون علــة  کيــف تكــون علــة بالــذات أي باحلقيقــة و  ]3:[ »فقــد حتقّقــت أّن العلــة 
بالعــرض أي باملجــاز«.2

و در جای دیگری، معنای اصلی و اّولی »بالعرض« را »بالمجاز« می داند:

ــذات ل  کان الحتــاد بيهنمــا بال ــة،  ــت الوحــدة بــن شــيئن حقيقي کان ــا مــی  ]4:[ »... لّن
بالعــرض، لّن مــا بالعــرض هــو مــا باملجــاز عنــد املحّققــن. « 3

بنابراین، اینکه می گوییم:

»ماهیت، بالعرض موجود است«

که: اصل بر این است 

»ماهیت، بالمجاز موجود است«

1� همان 1: 291�
2� همان: 290�

3� همان 5: 298�
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کنیم. که »بالعرض« را به »بالتبع« تفسیر  کالم صدرا یافت شود  مگر اینکه قرینه ای در 

بایـد توّجـه داشـت، تعابیـری نظیـر »مجـازی« یـا »بالمجـاز« بـه معنـای »توّهـم«، »خیـال«1 

کـه مـواّد مخـّدر یـا داروهـای روان گـردان مصرف  یـا ماننـد آن نیسـت. بـه عنـوان مثـال، افـرادی 

نـدارد؛ مثـاًل  ج  کـه هیـچ واقعیتـی در عالـم خـار یـا می شـنوند  را می بیننـد  می کننـد، چیزهایـی 

ممکـن اسـت بـه ایـوان منـزل بیایـد و خـود را بر لبۀ اسـتخری ببینـد و به نّیت شـیرجه، خود را از 

گرچـه  ایـوان منـزل پاییـن بینـدازد. َمَثـل ماهیـت مثـل آن اسـتخر خیالـی و وهمـی نیسـت؛ زیـرا ا

ماهیـت »انتـزاع« ذهـن اسـت، ولـی »منشـأ انتـزاع« آن واقعـی و حقیقـی اسـت و تعبیـر »مجازی« 

بـا ایـن اصل ناسـازگاری نـدارد.

گرچـه اسـناد مجـازی حقیقـی نیسـت، ولـی بـا حقیقـت و عینیـت ارتبـاط  توضیـح اینکـه: ا

کـه قبـاًل هـم ذکـر شـد را بـه  کـه از آن بـه »ُعلقـه« تعبیـر می شـود. بـه عنـوان نمونـه، مثالـی  دارد 

یـاد بیاوریـد:

»ناودان جاری شد«.

در اینجـــا اســـناد »جریان« به ناودان حقیقی نیســـت، زیرا ناودان بر ســـر جـــای خود ثابت 

اســـت و ایـــن آب ناودان اســـت که جریـــان دارد. اما اطـــالق »جریان« بر نـــاودان، توّهم صرف 

گرچـــه ســـاخته و پرداختـــۀ ذهن اســـت. این مطلـــب را می توان بـــا تذّکراتی روشـــن  نیســـت، ا

ساخت:

کـه آبـی داخـل نـاودان در جریـان نیسـت، ایـن اسـناد قابـل قبـول   آیـا در یـک روز آفتابـی 

است؟

 چرا ما سایر اجزای خانه، مانند در، دیوار، سقف، پنجره و... را »جاری« نمی نامیم؟

گر که ا بدیهی است 

1( آبی داخل ناودان جاری نباشد؛

2( رابطۀ ظرف و مظروف میان آب و ناودان برقرار نبود؛

1� در اینجا، معنای عرفی »وهم« و »خیال« مراد است، نه معنای فلسفی و اصطالحی آن.
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3( رابطۀ آب و ناودان حقیقی نبود؛

چنین اسنادی حّتی به نحو مجازی هم قابل قبول نبود.

کـــه مالصدرا نیز متوّجه این نکته بوده اســـت. وی در جایی توضیح  نگارنده معتقد اســـت 

کـــه آن عالقه، خـــود، حقیقی اســـت و  کـــه در اســـناد مجـــازی، عالقه ای وجـــود دارد  می دهـــد 

ع عالقۀ   همیـــن قاعـــده میان ماهیـــت و وجود هـــم برقرار اســـت؛ یعنی ایـــن دو با هم یک نـــو

حقیقی دارند. 

در برخـــی عبـــارات1، او ابتـــدا دوگونـــه تأثیـــر و تأّثر )علیـــت و معلولیـــت( را معّرفـــی می کند: 

که این نکتۀ او مّد نظر ما نیســـت. ســـپس بالعرض را بـــه اتصاف مجازی  بالـــذات و بالعـــرض 

کـــه در اتصاف مجـــازی میان مســـندإلیه و واســـطۀ  تفســـیر می کنـــد، ســـپس اشـــاره می نمایـــد 

کـــه می توانـــد اتحـــادی باشـــد یـــا نباشـــد. او اطالق  ع عالقـــه ای وجـــود دارد  اســـناد، یـــک نـــو

که وجودها بـــدان مّتصف می گردند( بـــه ماهیات را  برخـــی از صفـــات وجود )یعنی آن چیـــزی 

 مجـــازی می دانـــد، ولـــی صّحت این اطـــالق را برقـــرار بودن یـــک عالقۀ اتحادی میـــان وجود 
و ماهیت می داند.2

موضع سه مکتب در این مسئله
گفتـه شـد، بحـث دربـارۀ ماهیـت و وجـود در دو سـاحت قابـل بحـث اسـت:  کـه  همان طـور 

کـه بحـث  ذهـن و عیـن. در سـاحت ذهـن اختالفـی میـان حکمـا نیسـت. همگـی آنهـا معتقدنـد 

کـه قضایـای هلیـۀ  ماهیـات و مفهـوم وجـود در ذهـن حاضـر می گردنـد و همیـن حضـور اسـت 

ج  بسـیطه3 را می سـازد. از اینجـا بـه بعـد، بحـث دربـارۀ حضـور ماهیـات و وجـود در عالـم خـار

اسـت. در این مسـئله انشـقاق و شـکاف عمیقی میان سـه مشـرب مّشـاء، اشـراق و متعالیه پدید 

گفتگـو قـرار  گانـه مـورد بحـث و  آمـده اسـت. بـه همیـن جهـت، ایـن سـه مکتـب را بایسـتی جدا

1� األسفار 2: 287-286�
2� همان: 287�

که محمول آنها »وجود« یا »موجود« باشد. 3� قضایایی 
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داد. خالصـۀ دیـدگاه ایـن سـه مکتـب عبـارت اسـت از:

 مشاء: 

ج تحّقق دارند. 1( هم ماهیات و هم وجود در عالم خار

2( تحّقق وجود بالذات و تحّقق ماهیت بالتبع است. 

2*( به عبارت دیگر، اسناد عینیت به وجود و ماهیت، حقیقی است.

 اشراق:

ج تحّقق دارند، ولی وجود، اعتباری و انتزاعی است. 1( ماهیات در عالم خار

2( تحّقق ماهیت بالذات و تحّقق وجود بالعرض )بالمجاز( است. 

 )2*( بـه عبـارت دیگـر، اسـناد عینیـت بـه ماهیـات، حقیقـی و اسـناد آن به وجـود، مجازی 

است.

 متعالیه:

ج تحّقق دارد، ولی ماهیت، اعتباری و انتزاعی است. 1( وجود در عالم خار

2( تحّقق وجود بالذات و تحّقق ماهیت بالعرض )بالمجاز( است. 

 )2*( بـه عبـارت دیگـر، اسـناد عینیـت بـه وجـود، حقیقـی و اسـناد آن به ماهیـات، مجازی 

است.

ابتدا به تبیین دیدگاه ابن سینا و اتباع مّشائی او می پردازیم.

ابن سـینا تفـّوه بـه اصالـت/ اعتباریـت وجـود یـا ماهیـت نکـرده اسـت. برخـی ماننـد مرحـوم 

ح نبـوده  کـه پیـش از میردامـاد مسـئلۀ اصالـت وجـود یـا ماهیـت مطـر اسـتاد مطّهـری معتقدنـد 

کـه ایـن دیـدگاه محـّل تأّمـل اسـت. آری، جنـاب میردامـاد  گمـان اسـت  اسـت. نگارنـده بـر ایـن 

ح بوده اسـت.  تحّولـی در »تبییـن مسـئله« بـه وجـود آورد، ولـی اصـل مسـئله در پیشـینیان مطـر

البتـه بـه احتمـال زیـاد، تبییـن میردامـاد هـم به نحـو ارتکازی در ذهن سـهروردی وجود داشـته 

کـرده اسـت. و وی تلویحـًا در آثـار خـود بـدان اشـاره 



اختیار انسان در فلسفۀ اسالمی و معارف الهی188

کــه امــر دائــر مــدار میــان یکــی از آن دو  بحــث دربــارۀ اصالــت وجــود یــا ماهیــت، بــه طــوری 

کــه پیــش از میردامــاد  ح بــوده اســت، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت  باشــد، از زمــان میردامــاد مطــر

کــه در ایــن  گفتــه شــد  کســی دربــارۀ »اصالت/اعتباریــت« وجــود و ماهیــت بحــث نکــرده اســت. 

مســئله، بحــث بــر ســر نحــوۀ اســناد عینیــت بــه وجود/ماهیــت )اّتصــاف وجود/ماهیــت بــه 

عینیــت( اســت. قاطبــۀ حکمــای مشــاء یعنــی بوعلــی و اتباعــش ماننــد: بهمنیار، رازی، طوســی، 

ابهــری، عالمــۀ حّلــی، ابن میثــم بحرانــی، فاضــل مقــداد و... در ابــواب مختلــف فلســفه )ماننــد 

گریختــه بــه عینیــت داشــتن  کلــی طبیعــی یــا بســاطت واجب الوجــود( و بــه شــکل َجســته و 

ج قائــل بوده انــد،  وجــود و ماهیــت پرداخته انــد و بــه تحّقــق )نــه اصالــت( هــر دو در عالــم خــار

کــه:  بــه طــوری 

کشتی(؛ 1( وجود، بالذات موجود است )مانند حرکت 

کشتی(. 2( ماهیت، بالتبع موجود است )مانند حرکت مسافر نشسته در 

کـه پیـش از میردامـاد بحث تنها بر سـر »زیادت  بنابرایـن، ایـن کالم امثـال مرحـوم مطهـری 

وجـود بـر ماهیـت« بـوده اسـت، نه اصالـت وجود یا ماهیت1، سـخن دقیقی نیسـت.

»عین ثابت« عرفا
بـه نظـر می رسـد، ایـن آمـوزۀ عرفانـی در عارفـان پیشـا_ محیی الدینـی سـابقه ای نداشـته و 

ع بـه شـکل مـدّون و منسـجم  گذاشـته اسـت. البّتـه ایـن موضـو کار  سـنگ بنای آن را ابن عربـی 

کـه ایـن مبحـث را تدویـن و بـه  در مکتوبـات او مشـاهده نمی گـردد و ایـن شـارحان او بودنـد 

گرد ابن عربـی(،  کردنـد؛ افـرادی ماننـد صدرالدیـن قونـوی )ربیبـه و شـا ح  طـور نظام منـد مطـر

آموزه هـای  از  ثابتـه نقـش محـوری در بسـیاری  اعیـان  کاشـانی و داوود قیصـری.  عبدالـرزاق 

عرفانـی از جملـه »اسـتعدادات و اقتضائـات ذاتـی« دارد.  در مقّدمـۀ یکـی از پژوهش هـای اخیـر 

در بـاب اعیـان ثابتـه می خوانیـم:

ح شــده اســت. وی بــه  »ایــن آمــوزه در میــان عارفــان مســلمان بعــد از ابن عربــی مطــر

رقی(. 1� بنگرید به: اصول فلسفه و روش رئالیسم 3: 67-70 )پاو



189 گفتار هشتم: ماهیت در فلسفه و عرفان اسالمی  مقّدمۀ 

کنــده و بــدون نظــام مشــّخصی بــه ایــن مبحــث بــه لحــاظ  طــور مفّصــل، و اضــح و البتــه پرا

اثباتــی و ثبوتــی پرداختــه اســت. حــدودًا تمــام آنچــه دربــارۀ اعیــان ثابتــه می دانیــم، در آثــار 

او آمــده اســت. 

پـــس از وی، پیـــروان رمزگشـــای او نظیـــر قوَنـــوی، ُجنـــدی و تـــا حـــّدی َفرغانـــی بـــه ایـــن 

ـــَدر«،  ـــا اعیـــان ثابتـــه مثـــل »ســـّر الَق ـــان همچنیـــن مباحـــث مرتبـــط ب ـــد. آن بحـــث پرداخته ان

ـــدام  ـــز بررســـی نمـــوده، هرک ـــوم« و »اســـتعداد و اقتضـــای اعیـــان« را نی ـــم از معل »تابعیـــت عل

در شـــاخه ای بـــا مهـــارت و تـــوان ویـــژه ای قلـــم زده انـــد. قونـــوی در بحـــث »تابعیـــت علـــم 

از معلـــوم« و »اســـتعداد و اقتضـــای اعیـــان ثابتـــه« و جنـــدی در مبحـــث »ســـّر الَقـــَدر« 

نظـــم و اتقـــان ویـــژه ای بـــه ایـــن بحث هـــا داده انـــد. پـــس از آنـــان، شـــارحان دیگـــری 

ح و بســـط و دســـته بندی مباحـــث فـــوق  کاشـــانی و قیصـــری، بـــه شـــر نظیـــر ]عبدالـــرزاق[ 

ح فصـــوص الحکـــم بـــه طـــور  پرداختنـــد. محّقـــق قیصـــری در اثـــر مانـــدگار خـــود شـــر

کـــه در فهـــم ایـــن آمـــوزه  مفّصـــل و نظام منـــد، بحـــث اعیـــان ثابتـــه را ســـامان داده اســـت 

گام دیگـــری در تبییـــن بیشـــتر ایـــن  کاشـــانی بـــا ارائـــۀ تعاریـــف دقیـــق،  بســـیار راه گشـــا اســـت. 

ـــار خـــود از جملـــه  ـــالش را در آث ـــرن ت بحـــث برداشـــته اســـت. جامـــی نیـــز محصـــول دو ســـه ق

گـــرد آورده اســـت. نقـــش الفصـــوص 

کــه محصــول  بــا ورود عرفــان بــه حــوزۀ شــیعی در قــرون بعــدی و ارائــۀ تحلیل هــای عقالنــی 

ــان  ــای دیگــری از بحــث نمای ــود، زوای ــان ب ــی حکمــت متعالیــه و مباحــث نظــری عرف تالق

شــد. تابعــان حکمت گــرای عرفــان نظیــر مالصــدرا و پیــروان او در قــرون بعــدی، بــه تحلیــل 

ایــن آمــوزه در نظــام حکمــت متعالیــه پرداختنــد. ایــن تحلیل هــا در آثــار بزرگانــی مثــل آقــا 
محّمدرضــا قمشــه ای و میــرزا هاشــم اشــکوری بــه چشــم می خــورد«.1

ح  کـه مقـام »ثبـوت« و »اثبات« نسـبت به »فاعل شناسـا/ فـرد عاِلم« مطر الزم بـه ذکـر اسـت 

کـه اّولـی بـه ویژگی هـای اعیـان ثابتـه مسـتقل از فاعـل شناسـا و دومـی به  می گردنـد، بـه طـوری 

ویژگی هـای آنهـا نـزد فاعـل شناسـا می پردازند.

1� اعیان ثابته در عرفان اسالمی: 12-11�
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عین ثابت: هویت یک چیز
کـه معنـای عـاّم )دوم( آن عبـارت بـود از »هوّیـت« یـک  پیشـتر در معانـی »ماهیـت« دیدیـم 

چیـز )مـا بـه الشـیُء هـو هـو(. بـه نظـر می رسـد، عیـن ثابـت را بایسـتی چنیـن چیـزی دانسـت و 

معـادل ماهیـت بالمعنـی األعـم بـه شـمار آورد:

ّبــه أزًل و يســّمى باصطــالح املحّققــن   موجــود عبــارة عــن نســبة تعّينــه یف علــم ر
ّ

کل »حقيقــة 

 ثابتــة« و باصطــالح غيرهــم »ماهيــة« و »املعلــوم املعــدوم« و »الــیء 
ً
مــن أهــل اهَّلل »عينــا

الثابــت« و حنــو ذلــک«.1

»حقیقــت هــر چیــز عبــارت اســت از تعیــن ازلــی آن چیــز در علــم پــروردگارش؛ و در اصطــالح 

محّققــان أهــل اهّٰلل »عیــن ثابــت« و در اصطــالح دیگــران »ماهیــت«، »معلــوم معــدوم«، 

»شــیء ثابــت« و... نامیــده می شــود«.

کـــه »عیـــن ثابـــت« یـــک حقیقـــت  ــابه آن، نتیجـــه می شـــود  از ایـــن تعریـــف و تعاریـــف مشـ

بـــه  حکمـــا  کلمـــات  از  آنچـــه  و  مالصـــدرا  تصریـــح  بـــر  بنـــا  کـــه  حالـــی  در  اســـت،   »جزئـــی« 

ــی«  ــی »کلـ ــو( مفهومـ ــا هـ ــواب مـ ــی جـ ــال فـ ــا ُیقـ ــی األخـــص )مـ ــت بالمعنـ ــد، ماهیـ ــت می آیـ دسـ

اســـت.

نسبت اعیان ثابته با ذات و علم خداوند
عرفـا اعیـان ثابتـه را »ُمسـَتِجّن در ذات« می داننـد )آنهـا در اینجـا بیشـتر از کلمۀ »مسـتجّن« 

کـه بـه معنـای »پنهـان« اسـت(. امـا اینکه چـرا آنان بـه این نقطه رسـیده اند،  اسـتفاده می کننـد 

کـه همـواره متفّکـران مسـلمان را  بـه معضلـۀ »علـم پیشـین الهـی« بازمی گـردد. یکـی از مسـائلی 

که خداوند پیش از آنکه اشـیاء را بیافریند، چگونه به آنها  به خود مشـغول سـاخته، این اسـت 

ـق موجـود قائـل بوده انـد و هرکـدام 
َ
عالـم بـوده اسـت؟ تقریبـًا تمامـی آنهـا بـرای علـم، یـک متعّل

بـه نحـوی خواسـته اند تـا متعّلقـی ازلـی بـرای علـم ازلـی خداونـد برشـمارند. عرفـا متعّلقـات ازلـی 

کـه بـه وسـیلۀ فیـض اقـدس )تجلـی ذات بـر ذات( بـه وجـود  خداونـد را اعیـان ثابتـه می داننـد 

1� رسالة النصوص: 74�
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ت  می آینـد1، البتـه آنهـا وجـود علمـی )= ثبـوت( دارنـد و هرگز موجود عینی نخواهند شـد )ما شـّمَ

رائحـَة الوجـوِد(. قیصری می نویسـد:

»... بــل هــي أمــور ثابتــة يف نفــس المــر، موجــودة يف العلــم لزمــة لــذات احلــّق. ... فصــور 
تصــاف بالوجــود العيــي «.2 مســاء وجــودات علميــة ممتنعــة ال هــذه ال

که همـــان وجود علمی  او در ایـــن عبـــارات، اعیـــان را دارای ثبـــوت نفس األمـــری می داند 

که ذاتی اســـت و الزمـــۀ ذات حق اند، زیـــرا علم خدا  اســـت. از طرفـــی، موجـــود در علم خدایند 

ازلـــی اســـت و متعّلـــق می خواهـــد، پس اعیان ثابتـــه از ازل همـــراه خدا و ضامن عالـــم بودن او 

به ماســـوای خـــود بوده اند. 

که قیصـــری در اینجا بـــدان اشـــاره می کند و در آینـــده مورد انتقـــاد مرحوم  نکتـــۀ دیگـــری 

که اعیان هیـــچ گاه پا بـــه عرصۀ وجـــود ]عینی[  گرفـــت، این اســـت  اســـتاد عصـــار قـــرار خواهد 

نمی گذارنـــد و ایـــن یکـــی از تفاوت هـــای اصلـــی دیـــدگاه مرحـــوم عصـــار )و اســـتادش و اســـتاد 

که پیشـــتر دیدیـــم_  با این   اســـتادش( بـــا نظریۀ عرفا اســـت. البته صدرائیـــان نیز _ همان طور 

دیدگاه موافق اند.

استعداد ذاتی اعیان
قیصری می نویسد:

قــدس و الفيض املقــّدس، و بــالّول يصل العيان  »فــإّن الفيــض اإللــّي ينقســم بالفيــض ال
 الثابتة و استعداداهتا الصلّية يف العلم «.3

کـه بـا فیـض اقـدس، اعیـان ثابتـه بـه همـراه اسـتعدادهای ذاتیشـان تحّقـق  دیـده می شـود 

بـاألّول  الفیـض المقـّدس، و  الفیـض اإللهـّي ینقسـم بالفیـض األقـدس و  »فـإّن  1� شـرح فصـوص )قیصـری(: 61� 
یحصـل األعیـان الثابتـة و اسـتعداداتها األصلّیـة فـي العلـم «. گفتنـی اسـت، بـا فیـض اقـدس، موجـودات تعّیـن 

علمـی و بـا فیـض مقـّدس، تعّیـن عینـی پیـدا می کننـد )همـان: 62-61(�
2� همان: 62�
3� همان: 61�
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کـه میـان ماهیـت فلسـفی و عیـن ثابـت عرفانـی مشـترک اسـت و  می یابنـد. ایـن نکتـه ای اسـت 

گرفت. مـورد انتقـاد اسـتاد عصـار قـرار خواهـد 

نسـبت مفهومی »عین ثابت« عرفانی و »ماهیت« صدرائی
کــه مالصــدرا »ماهیــت« و »عیــن ثابــت« را مــرادف  در مقابــل، در مواضعــی مشــاهده می گــردد 

یکدیگــر قرار داده اســت:

]1:[ »و أمــا املاهيــات اإلمكانيــة و العيــان الثابتــة يف العقــول فهــي يف حــدود أنفســها ل 

ّية لّنــا ل موجــودة و ل معدومــة باعتبــار أنفســها؛ و وجودهــا  ّيــة و ل شــّر يوَصــف خبير
يتا«.1 يتــا و عدمهــا شــر  خير

ً
رنــاه مــرارا املنســوب إلهيــا عــی النحــو الــذي قّر

»و امــا ماهیــات امکانیــه و اعیــان ثابتــۀ ]واقــع[ در عقــول، بــه خــودی خــود، نــه بــه خیریــت 

ــه معــدوم؛ و  ــد و ن ــه موجودن ــه خــودی خــود ن ــرا ب ــه شــریت مّتصــف نمی شــوند؛ زی ــه ب و ن

گفتیــم، خیریتشــان بــه وجــود منســوب بــه آنهــا و شریتشــان بــه عــدم  کــه بارهــا  همان طــور 

آنهاســت«.

]2:[ »فــإذا تقــّرَرت هــذه املقدمــات، فنقــول: إّن املاهيــات و العيــان الثابتــة و إن ل تكــن 
موجــودة برأســها ...«.2

گرچــه ماهیــات و  کــرد، می گوییــم: ا کــه ایــن مقّدمــات جــای خــود را پیــدا  »پــس زمانــی 

ــتند...«. ــود نیس ــود، موج ــودی خ ــه خ ــه ب ــان ثابت اعی

لــة و احليــرة و اإلحلــاد و بطــالن   منشــأ للضال
ً
]3:[ »فعــدم اعتبــار  العيــان و املاهيــات أصــال

يعة«.3 احلمکــة و الشــر

ــال،[  ــّق متعـ ــه حـ ــرور بـ ــاب شـ ــان و ماهیـــت ]در بحـــث انتسـ ــار اعیـ ــدم اعتبـ ــن، عـ »بنابرایـ

باطـــل  را  شـــریعت  و  حکمـــت  و  می گـــردد  الحـــاد  و  سرگشـــتگی  گمراهـــی،  سرچشـــمۀ 

می ســـازد«.

1� األسفار 1: 340�
2� همان 2: 350�

3� همان: 352-351�
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 أّن تلــك الصفــات و النعــوت الذاتيــة املســّماة بـــ :»املاهيــات« عند 
ً
]4:[ »و قــد علمــَت ســابقا

ــاء متقّدمــة عــی الوجــودات اخلاصــة بســب الذهــن  ــد العرف ــان« عن احلمکــاء و بـــ :»العي
تابعــة لــا بســب اخلــارج «.1

کــه حکمــا »ماهیــات« و عرفــا »اعیــان« می نامنــد،  کــه آن صفــات ذاتــی  »و پیشــتر دانســتی 

از لحــاظ ذهنــی مقــّدم بــر وجــود و از لحــاظ خارجــی مؤّخــر از وجودنــد«.

گرفتـه و آن را  در ایـن عبـارات، مالصـدرا »عیـن ثابـت« را معـادل »ماهیـت بالمعنـی األعـم« 

کـه بـه خـودی خـود نه موجـود و نه معدوم اسـت. به نظـر نگارندۀ  کّلـی دانسـته اسـت  مفهومـی 

کالم عرفـا  ایـن سـطور، ایـن تقریـر از عیـن ثابـت محـّل تأّمـل بـوده و بـا معنـای »اصیـل« آن در 
قابـل جمع نیسـت.2

موضع صدرا در قبال »شیئیت« اعیان
اســـت.  ثابـــت و ماهیـــت، مقایســـۀ »شـــیئیت« آن دو  بعـــدی در نســـبت عیـــن  مســـئلۀ 

گاهـــی بـــرای ایـــن دو »شـــیئیتی« قائـــل  گفتـــه اســـت.  ـــاره نیـــز دوگونـــه ســـخن  مالصـــدرا در ایـــن ب

شـــده اســـت:

]5:[ »اعلــم أّن الشــيئية للممكــن يكــون عــی وجهــن: شــيئية الوجــود و شــيئية املاهيــة و 

ل عبــارة عــن ظهــور املمكــن يف مرتبــة مــن املراتــب  هــي املعبــرة عندهــم بـــ :»الثبــوت«؛ فــالو

و عــال مــن العــوال، و الثانيــة عبــارة عــن نفــس معلوميــة املاهيــة و ظهورهــا عنــد العقــل بنــور 
الوجــود و انتزاعهــا منــه «.3

کـــه نـــزد  کـــه شـــیئیت ممکـــن بـــه دوگونـــه اســـت: شـــیئیت وجـــود و شـــیئیت ماهیـــت  »بـــدان 

گشـــتن  ـــی عبـــارت اســـت از ظاهـــر  ـــا لفـــظ »ثبـــوت« تعبیـــر می شـــود. پـــس اّول آنهـــا )= عرفـــا( ب

ممکـــن در مرتبـــه ای از مراتـــب و عالمـــی از عوالـــم؛ و دومـــی عبـــارت اســـت از معلومیـــت 

ـــزاع ماهیـــت از وجـــود«. ـــور وجـــود و انت ـــه ن ـــزد عقـــل ب گشـــتن آن ن ماهیـــت و آشـــکار 

1� همان: 352. همچنین بنگرید به األسفار 1: 260�
2� همچنین بنگرید به: اعیان ثابته در عرفان اسالمی: 24�

3� همان: 349�
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که مالصدرا برای ماهیت، »شـیئیتی« قائل شـده و آن را در مقابل  در اینجا به نظر می رسـد 

کـه البتـه بـه برکـت نـور وجـود اسـت. در  »شـیئیت وجـود« و مـرادف »ثبـوت« عرفانـی قـرار داده 

مواضـع مختلفـی نیـز بـا سـخن عرفا به سـتیز برخاسـته اسـت:

کمــا  الوجــود بســب اخلــارج  انفــكاك املاهيــة عــن  کرنــا جــواز  مّمــا ذ يلــزم  ]6:[ »... و ل 

کمــا هــو منقــول عــن الصوفيــة يف العيــان الثابتــة عــی  زعَمتــه املعتزلــة أو بســب الذهــن 
اصطالحهــم «.1

ج،  ــم خــار کســی ماهیــت را در عال ــه  ک ــردد  گفتــه شــد، جــواز ایــن صــادر نمی گ »و از آنچــه 

ــم  ــا اینکــه ماهیــت را در عال ــد؛ ی کردن گمــان  ــه  کــه معتزل ــد، همان طــور  جــدا از وجــود بدان

کــه از صوفیــه در اصطــالح »اعیــان ثابته«شــان  ذهــن جــدای از وجــود بدانــد، همان طــور 

نقــل شــده اســت«.

 در جلد ششم اسفار و ذیل اقوال مختلف در باب علم الهی، فصل مستقلی را در رد معتزله 

گشوده و »ظاهر« کالم صوفیه را در عداد سخن معتزله قرار داده است: و صوفیه 

 عــن هــؤلء العــالم مــن الصوفيــة؛ فيــرد عــی ظاهــره مــا يــرد عــی 
َ

]7:[ »و أمــا مــا ُنِقــل

 عــن الوجــود أمــر واضــح الفســاد، ســواء ُنِســَب 
ً
مذهــب املعتزلــة. فــإّن ثبــوت املعــدوم جمــّردا

إل العيــان أو إل  الذهــان«.2

کــه از بــزرگان شناخته شــدۀ صوفیــه نقــل شــده، ظاهــرش بــا همــان  »و امــا آن چیــزی 

کــه ثبــوت یــک امــر معــدوم، بــدون  کــه ســخن معتزلــه رد شــد، رد می شــود؛ چــرا  لی  اســتدال

کــه ]آن ثبــوت[ به یک کــه بطالنــش واضــح اســت، تفاوتــی نمی کند   وجــود، اعتقــادی اســت 

 چیز عینی نسبت داده شود یا یک چیز ذهنی«.

کـه بـه بـزرگان تصـّوف حسـن ظـن دارد و  در جهـت تأویـل سـخن  سـپس او اظهـار مـی دارد 

گـر بـه تفکیـک میـان »وجـود خـاص« و »وجـود  کـه ا کالم او ایـن اسـت  آنهـا می کوشـد3. حاصـل 

1� همان: 409�
2� همان 6: 183-182�

کابـر ِلمـا نظرنـا فـي کتبهم و وجدنا منهم تحقیقاٍت شـریفة و مکاشـفاٍت  3� همـان: 183� »لکـن لُحسـن ظّننـا بهـذه األ
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اجمالی بسـیط« توّجه شـود، دانسـته خواهد شـد که ماهیت قبل از وجود خاص به وجود ِسـعی 

گـر او در جایـی تصریـح می کنـد  انبسـاطی موجـود اسـت و مـراد محیی الدیـن نیـز همیـن اسـت. ا

کـه جـدای از وجـود خـاّص  کـه ماهیـات و اعیـان، مجـّرد از وجـود، ثابت انـد، بـدان معناسـت 

ثابت انـد، ولـی ثبـوت آنهـا مطلقـًا مسـتقل از وجـود نیسـت و بـه وجـود انبسـاطی موجودنـد1:

ــة  ــوت املاهي ــو ثب ــتحالته ه ــی اس ــان ع ــَم البره ق
ُ
ــذي أ ــول: إّن ال ــذا، فنق ر ه ــّر ــإذا تق ]8:[ »ف

.
ً
 إمجاليــا

ً
 أو وجــودا

ً
 تفصيليــا

ً
کان وجــودا ، ســواء 

ً
جمــّردة عــن الوجــود أصــال

 عــن مــا 
ً
 بالفعــل متمّيــزا

ً
 متحّصــال

ً
و أمــا ثبوهتــا قبــل هــذا الوجــود اخلــاص الــذي بــه تصيــر أمــرا

کمــا ســتعلم.  ســواها، فــال اســتحالة فيــه، بــل الفحــص البالــغ و الكشــف الصحيــح يوجبانــه 

ــا  ــذا أو حمُکه ک ــت  ــا اقتض ــال عدميت ــة يف ح ــان الثابت ــوا: »إّن العي ــاء إذا قال ــؤلء العرف فه

کــذا« فــأرادوا بعدمهــا العــدم املضــاف إل وجودهــا اخلــاّص املنفصــل يف اخلــارج عــن وجــود 
آخــر لغيرهــا، ل العــدم املطلــق، لّن وجــود احلــق تعــال ينســحهبا«.2

به نظر می رســـد عبـــارت اخیر را بایســـتی جمـــع میان عبـــارات مختلف مالصدرا دانســـت. 

گرچـــه نگارنـــده توانایـــی توجیه عبـــارت ]1[ را به طور مطلق نـــدارد، ولی ظاهـــرًا موضع اصلی  ا

 مالصـــدرا در قبـــال کالم عرفـــا در بـــاب »شـــیئیت« و »ثبـــوت« اعیـــان ثابتـــه را بایســـتی در این 

عبارات ُجست.

 غامضـة مطابقـة ِلمـا أفاضـه اهلل علی قلوبنا و ألَهَمنا به مّما ال نشـّکُ فیه و نشـّکُ في وجود الشـمس 
ً
لطیفـة و علومـا

 فـي غایة الشـرف و األحکام، کما 
ً
 وجیها

ً
 و وجهـا

ً
فـي رابعـة النهـار، حَملنـا مـا قالـوه و وّجهنـا مـا ذکـروه حمـاًل صحیحا

سنشـیر إلیه إن شـاء اهلل تعالی؛ مع أّن ظواهر أقوالهم بحسـب النظر الجلیل لیسـت في السـخافة و البطالن«.

1� همان: 187-183�
2� همان.
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معنای یکم ماهیت: منتسب به ماء بسیط1
خداونـد دو مخلـوق »ابداعـی« دارد، یعنـی دو مخلـوق خداونـد »ِمـن شـیء« نیسـتند، 

بلکـه »ال مـن شـیء«اند:

 نور خاتم النبیین؟ص؟؛

 ماء بسیط.

کاغـذ از چـوب سـاخته شـده، پـس »ِمـن شـیء« اسـت؛ امـا مـاء بسـیط  بـه عنـوان مثـال، 

کـه در روایـات  »ِمـن شـیء« نیسـت، بلکـه »ال مـن شـیء« اسـت. ایـن تعبیـر دقیقـی اسـت 

کـه »مـاء بسـیط« از  کرده انـد  مـا آمـده اسـت و بایسـتی بـدان توّجـه شـود.2 روایـات مـا تصریـح 
چیـزی خلـق نشـده اسـت.3

کرده ایـم:  رده و مفصـاًل مدرک یابـی  1� پیشـتر مباحـث مرحـوم اسـتاد عصـار در بـاب »مـاء بسـیط« را در اینجـا آو
ر و بالیـا: 132-158. بـه همیـن جهـت، از ذکـر تفصیلـی مـدارک روایـی بحـث، اجتناب  عالـم تشـریع، شـرو

می کنیـم.
»َو اهلُل  ِمـْن َشـْي ٍء«. )الکافـی 1: 105(؛   

َ
َو ِحْکَمِتـِه ال ِبُقْدَرِتـِه   

ً
اْبِتَداعـا ُمْبَتِدِعَهـا  َو  ِإْنَشـاًء  ْشـَیاِء 

َ ْ
اِطـِر األ

َ
هلِلَِّ ف َحْمـُد 

ْ
»ال  �2

 ِمـْن َشـْي ٍء«. 
َ

ـَق َو َصَنـَع ال
َ
َجِلیـُل َخل

ْ
ِطیـُف ال

َّ
َخاِلـُق الل

ْ
َکاَن. « )الکافـی 1: 114(؛ »َو اهلُل ال  ِمـْن َشـْي ٍء 

َ
ْشـَیاِء ال

َ ْ
َخاِلـُق األ

َکاَن«. )الکافـی 1: 134، التوحیـد:  ـَق َمـا 
َ
 ِمـْن َشـْي ٍء َخل

َ
َکاَن َو ال  ِمـْن َشـْي ٍء 

َ
)الکافـی 1: 120؛ التوحیـد: 63(؛ »ال

 �)41
ـْم 

َ
 َو ل

ً
َبـدا

َ
ـُه اْنِقَطـاٌع أ

َ
ـْم َیُکـْن ل

َ
 ل

ً
ـْي َء ِمـْن َشـْي ٍء ِإذا

َ
ـَق الّش

َ
ـْو َخل

َ
ـُه َو ل

َ
 ِمـْن َشـْي ٍء َکاَن َقْبل

َ
ـْي َء ال

َ
ـَق الّش

َ
3� التوحیـد: 67� »َخل

َمـاُء«.
ْ
ْشـَیاِء ِمْنـُه َو ُهـَو ال

َ ْ
ـِذي َجِمیـُع األ

َّ
ـْي َء ال

َ
ـَق الّش

َ
َخل

َ
 َشـْي َء َمَعـُه ف

َ
َکاَن اهلُل َو ال ِکـْن 

َ
 َو َمَعـُه َشـْي ٌء َو ل

ً
َیـَزِل اهلُل ِإذا
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کـه ماّدةالمـواّد عالـم مـاّده اسـت، »مـاء بسـیط« نامیده اند، بر  اینکـه چـرا اّولیـن مخلـوق را 

که »ماء« به معنای »آب« است و »آب« تعّیناتش  ما پوشیده است. شاید بدان جهت باشد 

کـم اسـت: نـه بـو دارد، نـه مـزه، نـه رنگ، نه شـکل ثابت )به شـکل ظـرف خود درمی آیـد( و... . 

مـاء بسـیط هیـچ عرضـی نـدارد، مگر »کمّیت«، »اندازه داشـتن« و به تعبیـر حضرت رضا؟ع؟ 

»تقدیـر«1. از طرفـی، مـاء بسـیط، بالـذات، انقسـام پذیر اسـت. به همین جهـت، خداوند یک 

کرم؟ص؟  تکـه از مـاء بسـیط را نورانـی می کنـد، تکـۀ دیگری را ظلمانی. از یک تکـه روح پیامبر ا

را خلـق می کنـد و از یـک تکـۀ دیگـر آتـش جهّنـم را؛ یـک قطعـه را غلیـظ می کنـد و یـک قطعـه 

کـه هـم بنزیـِن مایـِع بی رنـگ از آن گرفته می شـود و هم  را رقیـق نگـه مـی دارد و...؛ ماننـد نفـت 

قیر غلیظ سـیاه!

که خداوند هرچقدر بخواهد به او  هر تکه از ماء بسـیط یک »ماهیت« یا »مائیت« اسـت 

کمـاالت می دهـد و او ابایـی از گرفتـن کماالت ندارد و به تعبیر مرحوم اسـتاد »ِصرف القبول« 

اسـت. مرحـوم اسـتاد در بحـث عالـم تکویـن و تشـریع، اصطـالح »ماهیـت« را بـه ایـن معنا به 
کار برده اند.2

معنای دوم ماهیت: هویت شیء
فـی  ُیقـال  »مـا  کـه فالسـفه تحـت عنـوان  اسـت  امـا معنـای دوم ماهیـت همـان چیـزی 

جـواب مـا هـو« یـا »مـا به الشـیء هو هـو« و متصّوفه با عنوان »عین ثابـت« از آن تعبیر می کنند. 

یـم و آن را خالی  البتـه مـا بیـان فیلسـوفان و عارفـان در بـاب ماهیـت و عین ثابـت را قبول ندار

از اشـکال نمی دانیـم، ولـی معنـای دوم ماهیـت بـه سـخنان آنـان نزدیک تـر اسـت، زیـرا آنان از 

کلـی غافل انـد.  معنـای اّول بـه 

بـر  را  وجـود  و  و...، هسـتی  »کتـاب هسـت«  »اسـتکان هسـت«،  وقتـی شـما می گوییـد: 

ماهیتـی ماننـد اسـتکان یـا کتـاب حمـل می کنیـد. ایـن ماهیـت بـه خـودی خـود هیچ نـدارد، 

1� التوحید: 438؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ 1: 176�
2� بنگرید به: درس 18 معارف.



199 گفتار هشتم: ماهّیت فقیر آدمی 

فقیـر محـض اسـت و از طرفـی، »حافـظ و ضامـن وحـدت« اسـت. بـرای اینکـه معنـا روشـن 

کـه از آن بـا لفـظ »مـن« یـاد می کنیـد، در نظـر بگیریـد. شـما _  شـود، شـما ماهیـت خودتـان را 

آقایـان _  از دوران کودکـی تـا بـه حـال، دسـتخوش تغییرات بسـیاری شـده اید: کوچک بودید، 

بزرگ شـده اید؛ محاسـن در صورتتان روییده اسـت؛ محاسـنتان سـفید شـده اسـت؛ موهای 

یخته اسـت و... . با این حال، »مِن« شـما دسـتخوش تغییر نشـده اسـت. به عبارت  سـرتان ر

دیگر، این تغییرات باعث نگشـته اسـت تا »مِن« شـما »نه من« بشـود. فالسـفه بین چیسـتی 

یعنـی »مـا ُیقـال فـی جـواب مـا هـو« و هویـت یعنـی »مـا بـه الشـیء هـو هـو« تفـاوت می گذارنـد، 

کـه ایـن دو در دیـدگاه مـا یـک چیـز اسـت. ماهیـت، هـم چیسـتِی شماسـت و هـم  در حالـی 

کیسـت؟« می گوییـد:  کنـد و از شـما بپرسـد: »فالنـی  کسـی بـه مـن اشـاره  گـر  هویـت شـما. ا

»عصـار اسـت«. پـس نـام ماهیـت مـن »عصـار« اسـت. از طرفـی، ماهیـت مـن همـان چیـزی 

کـه فالسـفه ماهیـت را بـرای ممکنـات  کـه مـن از او بـا تعبیـر »مـن« یـاد می کنـم. از آنجـا  اسـت 

اثبـات و از خالـق نفـی می کننـد، ایـن دو معنـا را از هـم تفکیـک کرده انـد، در حالی که چنین 

تمایـزی وجهـی نـدارد و خـالف وجـدان اسـت. 

کـه یکـی از تفاوت هـای اصلـی دیـدگاه مـا بـا فالسـفه، در ایـن  از همین جـا روشـن می شـود 

کـه آنهـا ماهیـت را کلـی، ولـی مـا جزئـی می دانیم. اسـت 

ایـن ماهیـت، غیـر از ماهیـت بـه معنـای اّول اسـت. آن ماهیـت، مـادی و مائـی، و ایـن 

یکـی، غیـر مـادی و غیـر مائـی اسـت. اّولـی متعلق به عالم ماء بسـیط اسـت، ولـی دومی لزومًا 

ـق باشـد. 
ّ
مائـی نیسـت و ممکـن اسـت بـه عالـم اظلـه و انـوار متعل

ماهیت: صرف القبول
کـه باشـد، »صـرف القبـول« یـا »صـرف االسـتعداد« اسـت. بـرای  ماهیـت بـه هـر معنایـی 

کـه فیلسـوفان و عارفـان چـه می گوینـد.  اینکـه شـما ایـن معنـا را بشناسـید، بایسـتی بدانیـد 

کـه خداوند بـه اندازۀ  آنـان بـرای ماهیـت و عیـن ثابـت، »اسـتعداد ذاتـی« قائل انـد و معتقدنـد 

همـان اسـتعداد ذاتـی بـه آن ماهیـت یـا عیـن ثابـت کمـاالت می بخشـد، نـه یـک ذره بیشـتر و 
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کمتـر عطـا نمی کنـد، زیـرا بـا  کمتـر؛ بیشـتر نمی بخشـد، زیـرا ظرفیتـش را نـدارد و  نـه یـک ذره 
فیاضیـت علی اإلطـالق حـّق متعـال در تعـارض اسـت. در مقابـل، مـا این سـخن را نادرسـت 
کـس از خـود هیـچ نـدارد! هرکـه هرچـه دارد بـه فضـل و جـود خداونـد دارد.  می دانیـم. هیـچ 

اسـتعداد ذاتـی یعنـی چـه؟!

کنار گذاشـتید، دیگر حّدی برای رشـد و کمال مندشـدن  گر شـما اسـتعداد ذاتی را  حال ا
ماهیـت، متصـّور نخواهیـد بـود. وقتـی ظرفیـت مشـّخصی بـرای ماهیـت نباشـد، می توانـد تـا 
بی نهایـت بـاال بـرود! مگـر خاتم النبییـن؟ص؟ چگونـه بـاال رفـت؟! آن جنـاب هـم ماننـد مـن 
و شـما فقیـر محـض درگاه ربوبـی بـود. همـۀ مخلوقـات در برابـر خـدا فقیرنـد و فقرشـان نیـز 
بی منتهـا اسـت. حـال خداونـد یک ماهیـت مثل خاتم النبییـن؟ص؟را تا اوج باال مـی رود، زیرا 
کـه آن جنـاب بـه اختیار خـود )نه اینکـه ظرفیـت ذاتی در  بـه علـم بـال معلـوِم نافـذ خـود می دانـد 
کـرد؛ امـا عصـار را بـه قـدر یک سـر سـوزن باال  کار باشـد( از آن کمـاالت سـوء اسـتفاده نخواهـد 
کـه خاتم النبیین؟ص؟  کـه بـه صـالح او نیسـت. ایـن  بـدان معنا نیسـت  نمی بـرد، زیـرا می دانـد 
کـه مـا نداشـتیم و مثـاًل ایشـان یـک بشـکه بـود و ما یک اسـتکان.  یـک اسـتعداد ذاتـی داشـت 
ید، هرکس به انـدازۀ ظرفیت وجودی اش  کـه وقتـی بـاراِن فّیاضّیِت خداونـد بار آنهـا معتقدنـد 
کـه اواًل همـه در برابـر خداونـد فقیـر مطلق انـد و از ایـن حیـث تفاوتـی  پـر می شـود. مـا معتقدیـم 
یـدن بـاران نیسـت، زیـرا  میـان مـا و خاتم النبیین؟ص؟نیسـت. ثانیـًا اعطـای خداونـد ماننـد بار
کـه خاتم النبییـن؟ص؟را  یدنـش اختیـار نـدارد! ایـن مشـیت حکیمانـۀ خداسـت  بـاران در بار
کـه  نیسـت  نـاودان  آب  ماننـد  خـدا  لطـف  عصـار!  را  عصـار  و  می کنـد  خاتم النبییـن؟ص؟ 
بـر سـر ایـن و آن بریـزد. خیـر، فضـل خـدا برخاسـته از  همین طـور بی اختیـار جـاری بشـود و 

اوست:  مشـیت 
ِم<1 �ی َعطف

ْ
ِل ال �فْ �فَ

ْ
و ال

ُه دفُ
َ
اُء َو الّل َ�ش ِه َم�فْ ںی ٮی �ت وؤْ ُ ِه �ی

َ
ُل الّل �فْ ِلَك �فَ >دف

»این لطف خداست. به هرکه بخواهد، می دهد، و خداوند صاحب لطف بزرگ است«.

»صرف القبـول« بـودِن ماهیـت بـه همیـن معناسـت. یعنـی اسـتعداد ماهیـت بـرای قبـول 

1� الحدید: 21؛ الجمعة: 4�
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کمـاالت، بی نهایـت اسـت و حـد نـدارد. هـر قـدر خداونـد او را کمال منـد کنـد و بـاال ببـرد، باز 

کمـال باالتـر  کمـاالت بدهـد، بـاز هـم از قبـول  هـم می توانـد بـاال بـرود. هـر قـدر خداونـد بـه او 
نـدارد.1 ِابایی 

نسبت »ماهیت« با »هیولی«
ی هیولی نگرفته اند، ولی آن را مشـابه هیولی دانسـته اند.2  مرحوم اسـتاد ماهیت را مسـاو

»صرف القبـول«  را  ماهیـت  و  می کننـد  رد  را  فالسـفه  ذاتـی  اسـتعداد  آنکـه  از  پـس  ایشـان 

کننـد،  می نامنـد، مـورد اعتـراض فالسـفه قـرار می گیرنـد. سـپس بـرای آنکـه دفـع دخـل مقـّدر 

کـه مگـر شـما هیولـی را صرف القبـول نمی دانیـد؟ ماهیـت مـا هـم شـبیه بـه )دّقـت  می گوینـد 

کـه شـما قائل ایـد. الـکالم، الـکالم. کنیـد: شـبیه بـه( همـان هیوالیـی اسـت 

ک می خوانیم: 1� در تقریرات موسوم به هنا
»... و نـرى أّن المهیـات حیـث ذاتهـا حیـث قبـول الواقعیـة و قبول الوجـود و الثبوت و قبـول المعلومیة، أى قبول هذه 

ک: 39( األمـور مـن لـوازم ذات الماهیات لشـّدة فقرها و کمـال احتیاجها«. )هنا
»و می بینیـم کـه حیـث ذات ماهیـات، قبـول واقعیـت و قبول وجود و ثبوت و قبول معلومیت اسـت؛ یعنی 
قبـول ایـن امـور از الزمه هـای ذات ماهیـت اسـت؛ و ایـن تـالزم ایـن بـه دلیـل شـدت فقـر و نهایـت نیازمنـدی 

او )= ماهیت( اسـت«.
ـت 

ّ
یـم بـه عل 2� در درس 52 خلقـت می خوانیـم: »ماهیـت، قبول الواقعیـة و  قبول الوجـود اسـت. چـون مـا ناچار

ییـم در ماهیـت دو مقولۀ فعـل و انفعال نهفته اسـت.  ضیـق ُخنـاق بـا همیـن کلمـات تنّبـه دهیـم، بایـد بگو
کـردن هسـتی  قبـول  و اصـاًل ماهیـت جـز  کنـه و ذات و حقیقـت ماهیـت نهفتـه اسـت  قبـول وجـود، در 
کـردن  کـردن نیسـت، بلکـه واقعیـت و حقیقـت قبـول  کـه ماهّیـت، مفهـوم قبـول  نـدارد. توّجـه داشـته باشـید 
کنیـم، بایـد ترکیـب جسـم طبیعـی از »هیـوال« و »صـورت« را توضیـح  گـر بخواهیـم بـا مثالـی تفهیـم  اسـت. ا
ینـد جسـم مرّکـب از دو جوهـر اسـت: جوهـری مابه الفعـل جسـم و جوهـری  دهیـم. عـّده ای از فالسـفه می گو
کـه  کنـه و حقیقتـش اسـتعداد اسـت و حقیقتـی جـز اسـتعداد محـض نـدارد  مابه القـوۀ آن اسـت، جوهـری 
بـه آن »هیـوال« نـام داده انـد. نسـبت وجـود بـه ماهیـت ماننـد نسـبت صـورت اسـت بـه هیـوال. همان طـور کـه 
هیـوال جـز اسـتعداد و صـورت جـز فعلیـت چیـزی نیسـت، ماهیـت هـم قبـول هسـتی و وجـود اسـت، نـه 
آنکـه مفهـوم قبـول باشـد. ... پـس کنـه ماهیـت، قبـول وجـود اسـت؛ کـه ایـن کنـه در کنهّیتـش هـم احتیـاج 
در  کـه  هسـتیم  شـیئی   ... ماسـت.  واقعیـت  و   ممکنـات  همـۀ  حقیقـت  ماهیـت،  ایـن  و  دارد  وجـود  بـه 
یـم، چـون کنـه مـا قبوال الوجـود و پذیـرش هسـتی اسـت. مـا  شـیئیتمان احتیـاج صـرف بـه مبـدأ دیگـری دار

گدایـی در طـرف الیتناهـی افتاده ایـم«. کـه در  گـدای محتاجـی هسـتیم  ماننـد 
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کـه خالـی از لطف نیسـت. فالسـفه اجسـام را مرّکب از  کنـم  همیـن جـا نکتـه ای را عـرض 

دو »جوهـر« می داننـد: هیولـی و صـورت. مـا بـه یـک جوهـر در عالـم مـاده بیشـتر قائـل نیسـتیم 

کـه  بـه صـورت جسـمیه می داننـد  را  آنهـا اختـالف اجسـام  کـه همـان »مـاء بسـیط« اسـت. 

جوهـر اسـت، ولـی مـا اختالفـات اجسـام بـا یکدیگـر را عرضـی می دانیم. هر تکه از ماء بسـیط 

معـروض بـه اعراضـی شـده و بـه شـکلی درآمـده اسـت، مانند یک تکـه خمیر که شـما آن را به 

یـد. شـکل های مختلفـی درمی آور

ماهیت: ظّل
کار نرفتـه1 و بـه جـای آن از تعبیـر »ظـّل« بـه معنـای  لفـظ »ماهیـت« در روایـات چنـدان بـه 

»سـایه« اسـتفاده شـده اسـت. روایـات نیـز »ظـّل« را »شـیٌء و لیـس بشـیٍء« دانسـته اند.2 حـال 

گـر »شـیئیت« و »ال  کـه ا ایـن عبـارت بـه چـه معناسـت؟ آیـا تناقـض اسـت؟ بدیهـی اسـت 

شـیئیت« را بـه یـک معنـا بگیریـم، سـخن امـام؟ع؟ متناقـض خواهـد بـود، زیـرا میـان وجـود 

و عـدم چیـزی نیسـت! شـیء موجـود اسـت و الشـیء معـدوم. حالـت سـومی در ایـن وسـط 

گـر هـم وجـود داشـته باشـد، نـه شـیء اسـت و نـه الشـیء، نـه اینکـه هـم شـیء  وجـود نـدارد. ا

باشـد و هـم الشـیء. دّقـت شـود!

گرفـت. یعنـی هـر مرتبـه  بـرای اینکـه ایـن مطلـب حـل شـود، بایـد »لیـس بشـیء« را نسـبی 

که مرِجعش  نسـبت به مرتبۀ مافوق خود، ظّل اسـت. ماء بسـیط نسـبت به عالم اظله و انوار 

کـه بـه  نـور خاتم النبییـن؟ص؟ اسـت، ظـّل اسـت. ماهیـت خاتم النبییـن؟ص؟ نسـبت بـه نـوری 

ایشـان تملیـک شـده، یعنـی نـور عظمـت یـا نـور والیـت، ظّل اسـت. نـور خاتم النبییـن؟ص؟ نیز 

نسـبت بـه حـّق متعـال ظـّل اسـت! وقتـی شـما مـاء بسـیط را بـا عالـم اظلـه و انـوار می سـنجید 

که چیزی نیسـت )لیس بشـیء(. وقتی ماهیت فقیر  کمال، می بینید  که سراسـر نور اسـت و 

که شامل واژۀ »ماهیت«اند، خواهند پرداخت. 1� در ادامه، به برخی روایات 
یـر تابـش[ خورشـید  ْیـَس ِبَشـْي ٍء: آیـا سـایه ات را در ]ز

َ
ـْمِس َشـْي ٌء َو ل

َ
ـَك ِفـي الّش

ّ
ـی ِظل

َ
ـْم َتـَر ِإل

َ
 ل

َ
2� الکافـی 1: 436. »أ

ندیـده ای کـه چیـزی هسـت ولـی چیزی نیسـت؟«
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محـض خاتم النبییـن؟ص؟را بـا نـور ایشـان می سـنجید، می بینیـد که لیس بشـیٍء. وقتی شـما 

کـه باالتریـن مخلـوق اسـت، بـا حـّق متعـال می سـنجید،  مخلوقـات را، حتـی نـور عظمـت را 

کـه لیس بشـیء! می بینیـد 

که خداوند »به حقیقت شیئیت« شیء است: در روایت فرموده اند 
ِة«.1 ْيِئّيَ

َ
ِقيَقِة الّش ُه َشْ ٌء ِبَ

َ
ّن

َ
»... َو أ

بنابرایـن، هـر چیـزی در نسـبت بـا خداونـد، الشـیء اسـت! توّجه داشـته باشـید کـه این با 

حـرف عرفـا متفـاوت اسـت. عرفـا بـرای مخلوقـات شـیئیتی قائـل نیسـتند، امـا مـا مخلوقـات 

کـه الشـیءاند. عیـن همیـن را در  را حقیقتـًا اشـیاء می دانیـم، ولـی در مقـام قیـاس می گوییـم 

مراتـب مختلـف مخلوقـات می توانیـد بگوییـد.

کـه بـه حیـث ماهـوی و ظلمانـی آن نظر  بنابرایـن، ظـّل یـک نـوع »ماهیـت موجـوده« اسـت 

شـده اسـت و آن را »سـایه« نامیده انـد. ظـّل نـور نیسـت، ولـی قوامـش بـه نـور اسـت! ماهیـت 

نیـز قوامـش بـه نـور وجـود اسـت! بدون نور وجـود چیزی نیسـت، معدوم محض اسـت. قبل از 

گـردد، اصـاًل نمی تـوان از آن سـخن گفـت!2  آنکـه بـه نـور وجـود، موجـود 

معنای دیگری از »معدومیت« و »ال شیئیت« ماهیت
مرحـوم اسـتاد در برخـی بیانـات خـود ماهیـت را »معـدوم« و »ال شـیء« خوانده انـد.3 در 

1� الکافی 1: 81 و 83�
2� در ادامه، مستقاًل به این نکته خواهند پرداخت.

3� در ادامه، نمونه هایی ذکر می شود:
]1:[ »کنـه ماهیـت آن قـدر فقیـر و الشـیء اسـت کـه حقیقـت فقـر و الشـیئیتش را به خـود نمی توانـد بیابد. ... 

مـا همگـی الشـیءایم. خاتم األنبیـاء؟ص؟ هـم فقـر صرف و الشـیء اسـت«. )درس 51 معارف(
کنهش همین  کنهش قبول نور وجود اسـت و  ]2:[ ماهیت خاتم األنبیاء؟ص؟شـیء نیسـت، بلکه ماهیت، 

اسـت و چیز دیگری نیسـت. لهذا عدم نیسـت، اما معدوم اسـت«. )درس 52 معارف(
مرحوم میرزا نیز می فرمایند:

گـر کسـی عقیـده داشـته باشـد کـه هر یک از صفـات، ذاتی آنها )= اهل بیت؟مهع؟( اسـت.  ]3:[ »کفـر اسـت ا
گـر آنچه را خـدا داده بگیرد، چه می شـود. آنها هم الشـیء محض بودند!  یـۀ آنهـا بـه همیـن جهـت بـود کـه ا گر
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اینجا مرادشـان این نیسـت که ماهیت، موجود نمی گردد و شـیئیتی ندارد، بلکه منظورشـان 

برابـر وجـود نمی شـود.  گفته انـد، هیـچ گاه  آنچـه صدرائیـان  برخـالف  ماهیـت،  کـه  ایـن اسـت 

ماهیـت نـه وجـود اسـت و نـه عـدم، بلکـه موجـود می شـود و معـدوم؛ موجودیـت و معدومیـت نیز 

حیث ذاتش نیسـت. فرق اسـت میان »هسـت« با »هسـتی« و »نیسـت« با »نیسـتی«؛ ماهیت 

در رتبـۀ »هسـتی« و »نیسـتی« نیسـت؛ بلکـه می توانـد مصـداق »هسـت« یـا »نیسـت« باشـد.1 

بـه خـودِی خود هیچ نداشـتند«. )خالصة المعـارف )معرفة النفس(: فصل 8(
کـرم هـم از خـود چیـزی نداشـت. مـا )=  ]4:[ »بشـر از خـود چیـزی نـدارد. فاقـد شـیء اسـت. حّتـی پیغمبـر ا
خداونـد( بـه او دادیـم. او الشـیء محـض اسـت. ... نـه حیـاْت جوهـر ذات او اسـت، نـه علـْم جوهـر ذات او 
اسـت، نه سـخاوْت جوهر ذات او اسـت. مجّرد و الشـیء محض اسـت بالاشـکال! ... ذات روح، ظلمانی 
اسـت. فاقـد هـر کمالـی اسـت. الشـیء محـض اسـت و از خـود هیـچ نـدارد. ... هـر کمالـی دارد عیـن ذات 
او نیسـت، بلکـه بـه او اعطـا شـده ]اسـت[. بـه پیغمبـر بیشـتر اعطـا شـده ]اسـت[، وگرنـه او هـم از خـود هیچ 

نـدارد«. )همـان: فصـل 18(
]5:[ »ایـن روح بدبخـت بینـوا از خـود هیـچ نـدارد؛ فاقـد هـر شـیء اسـت؛ الشـیء محـض اسـت. ... نعمـت 
 او هـم الشـیء محـض اسـت«. 

ّ
کـرده، بـه پیغمبـر بیشـتر داده، آقائـی فـوق آقائـی داده، و اال را بـر بشـر تمـام 

)همـان: فصـل 20( 
کالم مرحوم میرزا و مرحوم استاد نیز به وضوح آمده است: 1� این تفکیک در 

]1:[ »ماهیـت فقـر صـرف اسـت. ... عـدم نیسـتی اسـت، اّمـا ماهیـت »نیسـتی« نیسـت و »نیسـت« اسـت. 
بین »نیسـتی« و »نیسـت« فرق اسـت. »نیسـتی« در مقابل »هسـتی« اسـت و »نیسـت« در مقابل »هسـت« 

اسـت. بـه هـر حـال، ماهیـت »نیسـت« اسـت کـه قابـل »هسـت شـدن« اسـت«. )درس 51 معارف(.
الخلـق( لیسـت بأعـداٍم ]ولکـن معدومـات[ و ال بموجـوداٍت و ال بواقعیـاٍت،  المهیـات حینئـٍذ )= قبـل  »اذ   ]:2[
بـل هـی هـی فـی عمـق الغیـب و باطـن الخفـاء مـن دون ثبـوت و وجـود لهـا بوجـٍه مـن الوجـوه ... فهـی إذن لیسـت 

ک: 37( ببطالنـات، بـل باطـالت؛ و لیسـت بأعـدام بـل معدومـات الواقعّیـات«. )هنـا
تـي دائـرة فـي ألسـنة 

ّ
 ذلـك. فالماهّیـة ال

ّ
]3:[ »... أّن حقیقـة غیـر الحـّق هـو الکـون و الشـیئیة بالغیـر، فلیـس حیثهـا إال

 حیـث الشـیئیة بالغیـر و لیـس لهـا حیـث النفسـّیة و الشـیئیة الماهوّیـة کـی یقـال: »إّنهـا من حیث 
ّ

الفالسـفة لیسـت إال
 حیـث الشـیئیة بالغیـر و الماهویـة بالغیـر ِلمـا کّنـا مفطوریـن بتوحیـد الحـق 

ّ
 هـي«، بـل لیـس لهـا إال

ّ
هـي هـي لیسـت إال

و تمییـز حقیقـة إنیتنـا عنـه تعالـی ... و ألّنـه لـو کان لهـا حیـث نفـس و ذات و حیـث هـي هـي، لکانـت لنفسـها مرتبـة، 
 بیـن الوجـود و العـدم، و الثالث بدیهـی البطالن. و أمـا إذا کان حیث 

ً
بـل عیـن المرتبـة و یکـون فـي مرتبـة نفسـها ثالثـا

 لـو 
ً
. و أیضـا

ً
نفسـها الشـیئیة و الواقعّیـة بالغیـر فلیـس لهـا حیـث الشـیئیة فـي نفسـها فـال مرتبـة لنفسـها کـی یکـون ثالثـا

کمـا ال  کانـت لهـا شـیئیة ماهوّیـة بنفسـها یلـزم اإلسـتغناء عـن الحـق فـي الماهوّیـة. فالشـیئیة الماهویـة هـو الشـرك، 
یـن بالفارسـیة 

َ
ـر عـن األّول یخفـی. و صـرف غیریـة معنـی »الموجـود« و »المعـدوم« مـع »الوجـود« و »العـدم« ِلمـا ُیعّبَ
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گفته اند. که ماهیت الشیء یا معدوم است، به این اعتبار  گفته اند  گر  ا

معنای »ظلمانیت«
ــا  ــد.1 ام ــی ظلمانی ان ــات، حقائق ــه ماهی ک ــد  گفته ان ــًا  ــتاد دائم ــوم اس ــرزا و مرح ــوم می مرح

یکــی« را بــه معنــای »عــدم نورانیــت«  »ظلمانــی« بــودن بــه چــه معناســت؟ معمــواًل رابطــۀ »تار

نورانــی نیســت«.  اینکــه »الــف  یــک اســت« یعنــی  تار می گیرنــد. وقتــی می گوییــم: »الــف 

]در اینجــا، از لحــاظ منطقــی، تقابــل نــور وظلمــت، مصــداق تناقــض اســت.[ امــا مــراد از 

»ظلمانــی« بــودن ماهیــت، یــک چیــز عدمــی نیســت. »ظلمانــی« یعنــی یــک حقیقــت موجــود 

کمــال اســت. بــه عبــارت دیگــر، »ظلمانــی« یعنــی  کمــال نیســت، بلکــه واجــد  کــه نفــس 

کــه ظــّل، نــور نیســت، ولــی قوامــش بــه نــور اســت. مــراد مــا از ظلمانــی بــودن  گفتیــم   .» »ظــلّ

نیــز همیــن اســت. ]بنابرایــن، تقابــل نــور و ظلمانــی در ایــن قامــوس، چیــزی شــبیه بــه تقابــل 

تضــاد اســت.[

ماهیت: غیر قابل تعّقل
ک«  »هنـا بـه  کـه  مرحـوم اسـتاد در بخشـی از تقریـرات دروس مرحـوم میـرزای اصفهانـی 

شـهرت دارد و تقریبـًا یک سـوم ابتدایـی آن دست نوشـته های خـود مرحـوم میرزا اسـت )و این 

ـق بـه همـان یک سـوم ابتدایـی اسـت(، می نویسـند:
ّ
بخـش متعل

َدت  ــّرِ ُ ُ
ــو ت »و مــن الواضــح أّن مــا ســوى الوجــود )= املاهيــات( صــرف الفقــر إليــه، بيــث ل

کتناههــا و احلكــم علهيــا، و میتنــع العلــم هبــا و  کهــا و ا کاّفــة الوجــودات میتنــع إدرا عــن 

کهُنهــا و أّنــا   املعدوميــة. فبالوجــود ُيعــَرف 
َ

 عــن العلــم هبــا حــال
ً
ورة فضــال عرفانــا بالضــر

ثــار  صــرف الفقــر إليــه و أّن وجوداهتــا و حتّققهــا و واقعيتــا و ثبوهتــا؛ و بالوجــود يترّتــب اآل

ــم علهيــا؛ و بــه ُيعــَرف أّنــا 
َ

علهيــا، و بالوجــود ُيعــَرف أّنــا بــال وجــود ل خبــَر عهنــا و ل ُيك

ـذي ذکـروا«. 
ّ
بــ :»هسـت« و »نیسـت« و عـن الثانَییـن بـ:»هسـتی« و »نیسـتی« الیوجـب اإللتـزام بالماهیـة بالمعنـی ال

)رسـالة فـی البـداء: 374-373(
1� به عنوان نمونه، بنگرید به: أبواب الهدی: الباب الثالث.
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ــع لوازمهــا و  کهنهــا و عــن مجي کاشــف عــن  ــٌة. فوجودهــا  حــن فقــد الوجــود باطــالٌت صرف
أحكامهــا الذاتيــة«.1

که خلق نشده است، می نویسند: در جای دیگر، دربارۀ ماهیتی 
 العال بالغيب و اخلفاء املطلق«.2

ّ
»فإذن ل يعلمها إل

يکــی)=عــدم( کــه[بــهعــاملغیــبوتار »بنابرایــن،بــهآهنــاعلــمنــدارد،مگــر]خــدایی

مطلــقعــاملاســت«.

که خداوند مافوق عقل است، ماهیت  کرده اند: همان گونه  در دروس فارسی نیز تصریح 

نیـز مـادون عقـل اسـت. بـه همیـن جهـت، یکـی بـه دلیـل شـّدت و یکـی بـه جهـت ضعـف، 

و خـودش  نـور علـم شـناخته نمی شـود  بـا  کـه خداونـد خـودش   تعّقل ناپذیرنـد.3 همان طـور 

کند، ماهیات را هم باید خودش معّرفی نماید. باید خودش را معّرفی 

را  ریـز  اجسـام  و  کنیـد  قـوی  را  عقل هـا  میکروسـکوپ  شـما  هرچقـدر  دیگـر،  تعبیـر  بـه 

کنیـد، بـاز هـم نمی توانـد ماهیـت را نشـان دهـد، زیـرا اصـاًل  میلیاردهـا میلیـارد برابـر درشـت 

کـه هیـچ میکروسـکوپی ولـو میکروسـکوپ  ماهیـت، دیدنـی نیسـت؛ آن قـدر ضعیـف اسـت 

ک: 53� 1� هنا
2� همان: 37�

الیتناهـی  طـرف  در  ]خداونـد[  و...  سـلطنت  و  عظمـت  و  هیمنـت  و  ُحسـن  و  وحیـات  قـدرت  و  »علـم   �3
تـر و برتـر از ان اسـت. لـذا عقـل در آن ذات  ییـد، خـدا باال اسـت. هـر مرتبـۀ شـدیده ای از وجـود این هـا کـه بگو
حیـران می شـود. لـذا خداونـد »اهلل« اسـت. در همـۀ صفـات، در علـم و قـدرت و حیـات و در فعـل و ُحسـن 
یـرا وقتـی چیـزی محدود نشـد،  و عظمـت و جـالل و... سـبب حیـرت اسـت و عقـل در او حیـران می شـود؛ ز
کـه محـدود شـد،  کـه محـدود اسـت، تعّقـل می کنـد و تعّقـل عقـل  بـه عقـل در نمی آیـد. چـون عقـل آنچـه را 
معقـول عقـل هـم محـدود خواهـد بـود؛ لـذا خداونـد را نمی یابـد و در او واله می شـود. از این رو، چـون خداوند 
یم. از طرف دیگـر، این »ماهیت« هم  در طـرف  الیتناهـی و در بی طرفـی الحـّدی اسـت، در او حیـران می شـو
در بی طرفـِی از گدایـی و فقـر و ناتوانـی اسـت؛ در بودنـش هـم محتـاج اسـت؛ گـدای محـض اسـت و در گـدا 
که هسـتی و وجود نیسـت، بلکه موجود اسـت و کنهش قبول الوجود  بودنش هم گداسـت! ماهیتی اسـت 
اسـت و غیـر از آن حقیقـت دیگـری نـدارد و در همیـن حیثیـت هـم محتـاج بـه وجـود اسـت. ... یکـی در 

جهـت فقـر و دیگـری در جهـت ِغنـی وله انگیـز اسـت«. )درس 52 معـارف(
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خاتم النبییـن؟ص؟ نمی توانـد آن ذره را ببینـد. فقـط خداونـِد عاِلُم الغیـب از آن خبـر دارد. آن 

غیـب واقعـی عالـم ماهیت اسـت. غیب این نیسـت که من اآلن پشـت آن پـرده را نمی بینم. 

کار  کـه مـا در ایـن دنیـا بـه  کـه هیـچ تعبیـری از تعابیـری  غیـب واقعـی عالـم ماهیـات اسـت 

کـه مـا در ایـن جهـان اسـتعمال می کنیـم، بـرای آن زیبنـده  می بریـم و هیـچ لفظـی از الفاظـی 

نیسـت. نـه هسـتی دارد، نـه زمـان دارد، نـه مـکان دارد، نـه عالـم دارد، نـه ... . هرچـه بگوییم، 

ی ضیـق خنـاق اسـت.  از رو

نسبت »ماهیت« با »عین ثابت« 

جهت تقارب
نزدیک تریـــن و درســـت ترین تعبیـــر از ماهیت، تعبیر عرفا اســـت: »عیـــن ثابت«. جهت 

که عیـــن ثابـــت و ماهیت قابـــل تعّقل  کـــه محیی الدین می گویـــد  نزدیکـــی اش ایـــن اســـت 

کشـــف و شـــهود، روشـــن نمی شـــود. او  که جز به  نیســـت. او عیـــن ثابت را واقعیتی می داند 

کـــه می گویی: »مـــن«، وجود نیســـت، حیات نیســـت، علم نیســـت، قدرت  می گویـــد: آنـــی 

نیســـت و... . شـــما هیچ کدام از اینها نیســـتی. این تعبیرش زیبنده اســـت. آن وقت ســـؤال 

گـــر همۀ این ها را بگیـــرم پس چه می مانـــد؟« در آن صورت بگوییـــد: »من هیچ  می کنیـــد: »ا

کـــه من هیچ نیســـتم. شـــما وجدانًا  چیـــزی نیســـتم«. مـــا می گوییم: نـــه! نمی توانـــی بگویی 

کماالت(  کـــه اینهـــا )=  کـــه یـــک چیزی هســـتید، ولـــی خودتـــان هـــم می دانیـــد  می بینیـــد 

یاد می شـــود، ولـــی »من«  کـــم و ز نیســـتید، زیـــرا این هـــا را بـــه تو می دهنـــد، از تـــو می گیرند و 

گفتیم، ماهیـــت عامل وحدت اســـت. شـــما  کـــه  بـــودِن شـــما فرقـــی نمی کنـــد. همان طـــور 

کار را کردم«، در حالی که در آن زمان بســـیاری  می گویید: »من بودم که در پنج ســـالگی این 

کمـــاالت اآلن را نداشـــتید. شـــما در پیری، جوانی، بچگـــی، شـــیرخوارگی، دنیا، قیامت  از 

و... »من«ایـــد. »مـــن« بـــودِن شـــما تفاوتی نمی کنـــد، با آنکه عـــوارض و کماالت شـــما هر آن 

گر احیانًا بخشـــی از قدرتتان را از شـــما بگیرنـــد و خیلی خیلی  و لحظـــه دگرگـــون می شـــود. ا

ضعیـــف بشـــوید، نمی گویید: »من، نیم من شـــدم و من یک چیز دیگری شـــدم«. می گویید: 
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گرفـــت«. عیـــن همیـــن را دربـــارۀ علم، عقـــل و ســـایر کماالت  »خـــدا از مـــن ایـــن قـــدرت را 

 می توانید بگویید.

بگیرنــد، چــه می شــویم؟ چــه  مــا  از  را  وجــود  از جملــه  را  کمــاالت  تمــام  گــر  ا خــوب، 

آنکــه  یــک چیــزی هســتم، حــال  مــن  گفــت: هیــچ!  نمی تــوان  نــه!  آیــا هیــچ؟  می مانــد؟ 

کــه جــز  ــوان فهمیــد. چــی هســتی؟ در معــارف، مــا ایــن جــواب را می دهیــم  چیســتم، نمی ت

گــر اآلن می شناســی، بــه آثــار  بــه تعریــف خــدا شــما واقعیــت خــودت را نمی توانــی بشناســی. ا

کســی ام  کارهــای فکــری و حــدود فکــری می شناســی! مثــاًل می گوییــد: مــن  می شناســی! بــه 

کــه پســر فالنــی ام؛ فــالن جــا بــه دنیــا آمــده ام و... . هیچ کــدام از این هــا بیانگــر حقیقــت »مــن« 

کــه ایــن فعــل شماســت،  کار را می کنــم. در حالــی  کــه ایــن  نیســت. یــا می گوییــد: مــن آنــی ام 

نــه خــود شــما. آن »مــن«، دیگــر معقــول نیســت. 

ــه تعریــف  کشــف آن ب کشــف نمی شــود و  ــور عقــل و علــم  ــا ن کــه ماهیــت ب ــم  مــا معتقدی

معقــول  وجــه  هیــچ  بــه  کــه  اســت  نــادار  و  ضعیــف  و  فقیــر  این قــدر  ماهیــت  خداســت. 

کنیــد  نمی گــردد. وقتــی شــما بــه او وجــودی می دهیــد، تــازه می توانیــد آن را ببینیــد و قضــاوت 

کــه چقــدر فقیــر اســت؛ یعنــی شــما فقــرش را هــم بــه وجــود می بینیــد. قبــل از مخلوقیتــش 

کــه ِاشــعار بــه ایــن دارد  گفتــه اســت  هیچ گونــه صــورت عقلــی نــدارد. محیی الدیــن ســخنی 

ــل قبــول اســت. مرحــوم  ــدارد. ایــن مطلــب، قاب ــا عیــن ثابــت صــورت عقلــی ن کــه ماهیــت ی

ــد.  ــد می کردن ــف را تأیی ــن تعری ــز ای ــتاد نی اس

جهات تخالف
یم:  ما با عرفا دست کم در سه چیز اختالف نظر دار

 آنهـا می گوینـد: عیـن ثابـت، ُمسـَتِجّن )پنهـان( در ذات خداسـت، ولـی مـا معتقدیـم 
ـٌو ِمْنـُه«.1

ْ
َقـُه ِخل

ْ
ِقـِه َو َخل

ْ
ـٌو ِمـْن َخل

ْ
 اهلَل ِخل

َ
کـه ماهیـات خـارج از ذات خداینـد: »ِإّن

1� الکافی 1: 82�
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کـه مـا ماهیـات و هرچـه غیـر خـدا را   آنهـا اعیـان ثابـت را ازلـی  می داننـد، در حالـی 

َغْیـُرُه«1؛ َیُکـْن َشـْي ٌء  ـْم 
َ
ل ِإْذ  َکاَن  ـِذي 

َّ
ال هلِلَِّ  َحْمـُد 

ْ
»ال حـادث می دانیـم: 

کـه ماهیات فقیر  یم   بـه نظـر آنهـا اعیـان ثابتـه اسـتعداد ذاتـی دارنـد، ولـی ما بر ایـن باور

محض اند.

نسبت »ماهیت« با »ماهیت ِمن حیُث ِهی ِهی« 

جهت تقارب
 هی«. آنهـا طرفین 

ّ
فالسـفه قاعـدۀ مشـهوری دارنـد: »الماهیـُة مـن حیـث هی هی لیسـت إال

تناقـض را از ماهیـت نفـی می کننـد. اصـل ایـن سـخن خـوب اسـت، یعنـی اینکـه ماهیـت، 

بـه خـودی خـود، نـه عالـم اسـت نـه جاهـل، نـه قـادر اسـت و نـه عاجـز، نـه موجـود اسـت و نـه 

معـدوم و... .

گفتـه می شـود: »ماهیـت  گاهـی در دروس معـارف  همین جـا نکتـه ای را عـرض می کنـم. 

کـه ماهیـت هیـچ گاه وجـود نمی شـود،  در همـه حـال معـدوم اسـت«. در اینجـا مـراد آن اسـت 

کـه صدرائیـان گفته انـد. منظور این نیسـت که ماهیت هیچ گاه موجود نمی شـود.  همان طـور 

ایـن مـّد نظرتان باشـد.

جهات تخالف
کـه آنهـا  یکـی از تفاوت هـای اساسـی بیـن مبانـی معـارف بـا فلسـفه و عرفـان ایـن اسـت 

کـه در آینـۀ  کـه ماهیـت از جـای خـودش هیـچ تـکان نمی خـورد! ایـن وجـود اسـت  می گوینـد 

همـان  بـه  ماهیـت  می دهـد.  انجـام  فعـل  دارد  و  اسـت  شـده  ظاهـر  آن  تعّینـات  و  ماهیـت 

ماهیـت بـودن خـودش ثابـت اسـت. ماهیـت سـر جـای خـودش اسـت و تغییـر نکـرده اسـت. 

کـه تـو فکـر  کـه خیلـی فقیرتـر از آن اسـت  کـه: نـه! آن ماهیتـی  کـه مـا می گوییـم  در صورتـی 

کنی و قابل تفکر نیسـت، باهلل موجود شـده، باهلل قادر شـده، باهلل حی شـده، باهلل مرید شـده، 

1� التوحید: 75�
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کـه با خدا هم  بـاهلل مختـار شـده، بـاهلل عالـم شـده اسـت و... . او باهلل قدرتی پیدا  کرده اسـت 

کار را می کنـم. آنهـا  کـه دارم ایـن  کـه ایـن مـن ام  دشـمنی می کنـد! یعنـی مـن وجدانـًا می بینـم 

کار را انجـام می دهـی!  کـه  کـه ایـن تویـی  می گوینـد: خیـر! الفعـُل فعـُل اهلِل! تـو خیـال می کنـی 

ماهیـت تـو در همـان فقـر خودش مانده اسـت. 

آنها دربارۀ ماهیت می گویند: 

.»
َ
»ما مّشت راحئة الوجود ازًل و ابدا

 
ً
حقیقتـا و ماهیـت  تملیـک می کنـد  بـه ماهیـت  را  کمـاالت  کـه خـدا  مـا می گوییـم  ولـی 

کـه شـد چـه می شـود؟ فعالیـت مالکانـه می کنـد! یعنـی  کمـاالت می شـود. مالـک  مالـک آن 

کـه خـدا به او تملیک کرده اسـت، نه همه جـا( فعالیت می کند.  در ِملـک خـودش )آنجایـی 

کـه می توانـم سـخن  کـرده اسـت  بـه عنـوان مثـال، خداونـد بـه مـن ایـن مقـدار تملیـک قـدرت 

بگویـم یـا نگویـم. اعمـال ایـن قـدرت در اختیـار مـن اسـت. مـن مالـک ایـن مقـدار قـدرت ام. 

کـرده اسـت و مـن مالـک شـده ام و بـه همیـن جهـت مـن مسـؤول ام.  خداونـد بـه مـن تملیـک 

اینکـه خـدا امـر و نهـی می کنـد، مـدح می کند، تشـویق و ترغیـب می کند، تخدیـر می کند و... 

کـه مـن بعـد از تملیک خدا مالک شـده ام و مسـؤول ام. هر جـا از من بگیرند،  بـرای ایـن اسـت 

مسـؤولیت از مـن سـلب می شـود. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرماینـد:

ــا  ــِه ِمّنَ ــُك ِب
َ
ْمل

َ
ــَو أ ــا ُه ــا َم َن

َ
ك

َّ
ــَی َمل َ َ

ــا؛ ف َن
َ

ك
َّ
ــا َمل  َم

َّ
ــُك ِإل ِل  َنْ

َ
 َو ل

ً
ــْيئا ــَع اهَّلِل َش ــُك َم ِل  َنْ

َ
ــا ل

َ
»ِإّن

ــا«.1 ــُه َعّنَ ِليَف
ْ

ــَع َتك ــا َوَض ــَذُه ِمّنَ َخ
َ
ــَی أ ــا، َو َم َفَن

َّ
َکل

قابلیـت  بدهنـد،  هرجـا  و  نیسـت  تکلیـف  بگیرنـد،  مـا  از  را  کمـاالت  کـه  جایـی  در 

کـه مرحـوم اسـتاد یکـی از اجـزای مـادۀ  ف شـدن پیـدا می کنیـم. بـه همیـن جهـت اسـت 
ّ
مکل

می داننـد.2 مختـار  فاعـل  را  تشـریع  عالـم 

1� نهج البالغة: 547�
ر و بالیا: 38-40؛ 52-49� 2� بنگرید به: عالم تشریع، شرو
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کلـی می داننـد و مـا  کـه فالسـفه »ماهیـت مـن حیـث هـی هـی« را  تفـاوت دوم آن اسـت 

جزئـی. یعنـی مـا معتقدیـم مـن و شـما به خودی خود، مسـّمای به طرفین تناقض نمی شـویم، 

ولـی آنهـا مرادشـان از ماهیـت در ایـن قاعـده، مفاهیمـی کلـی چون انسـان، فرس و... اسـت.

و ذهنـی  انتزاعـی  اعتبـاری،  را  ماهیـت  کـه فالسـفۀ صدرایـی  اسـت  ایـن  تفـاوت سـوم 

کـه مـا آن را حقیقتـًا »موجـوده« می دانیـم. در حکمت متعالیه، انتسـاب  می داننـد، در حالـی 

وجـود بـه ماهیـت، مجـازی اسـت، ولـی مـا ایـن انتسـاب را حقیقـی می دانیـم، یعنـی ماهیت 

کمـا اینکـه حقیقتـًا عالـم، قـادر، حـی و... می شـود. حقیقتـًا موجـود می شـود، 

نقد اصالت ماهیت 
کـه نتیجـۀ سـخنان مـا در بـاب ماهیـت، قـول بـه اصالـت ماهیـت  کرده انـد  گمـان  برخـی 

که این سـخن غلط اسـت. اواًل قائالن به اصالت ماهیت، وجود را ذهنی،  اسـت، در حالی 

اعتبـاری و انتزاعـی می داننـد، حـال آنکـه مـا نـور وجـود را حقیقـی می دانیـم. ثانیـًا مـا بـرای 

کـه ماهیت  ماهیـت موجودنشـده هیچ گونـه تقـّرر و تحّققـی قائـل نیسـتیم. وقتـی مـا می گوییم 

بـدون وجود: 

 قابل تعّقل نیست؛

گفت؛  درباره اش هیچ نمی توان 

 در غیب مطلق است؛

 و... 

یعنـــی اینکـــه بـــرای ماهیـــِت بـــدون وجـــود، شـــأنی قائـــل نیســـتیم. مـــا بـــرای ماهیـــت، 
منزلتـــی میـــان وجـــود و عـــدم قائـــل نیســـتیم، زیـــرا ثالثـــی میـــان وجـــود و عـــدم نیســـت! اساســـًا 
رتبـــۀ ماهیـــت رتبـــۀ وجـــود و عـــدم نیســـت، بلکـــه رتبـــۀ موجـــود و معـــدوم اســـت. ماهیـــت قبـــل 
ـــور وجـــود، معـــدوم اســـت و پـــس از تملیـــک، موجـــود می گـــردد. بنابرایـــن،  از اعطـــا و تملیـــک ن
نســـبت دادن اصالـــت ماهیـــت بـــه مـــا، تهمـــت و افترایـــی بیـــش نیســـت و حاصـــل فهـــم 

ناقـــص مطالـــب اســـت.
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لفظ »ماهیت« در روایات
کار رفتـه  لفـظ »ماهیـت« یـا »مائیـت« چندیـن بـار در روایـات بـرای خداونـد متعالـی بـه 

اسـت:

]1:[ زندیقی از امام صادق؟ع؟ می پرسد:

ة؟« ٌة َو َماِئّيَ ّيَ ُه ِإّنِ
َ
»َفل

»آیا برای او »مائیت« و »اّنّیت« است؟«

امام؟ع؟ پاسخ می دهند:

ة«. ٍة َو َماِئّيَ ّيَ  ِبِإّنِ
َّ

ْ ُء ِإل َ
 ُيْثَبُت الّي

َ
»َنَعْم، ل

»آری، هیچ چیزی ثابت نمی گردد، مگر به اّنّیت و مائّیت«.

کیفیت خدا سؤال می کند و امام؟ع؟ آن را از خداوند نفی می کنند: سپس سائل از 

ٌة؟«  َکْيِفّيَ ُه 
َ
: »َفل

ُ
اِئل ُه الّسَ

َ
 ل

َ
َقال

: »ل«.1
َ

َقال

کرده انـد،  گرچـه در ایـن روایـت امـام؟ع؟ »چیسـتی« را بـرای خداونـد اثبـات  بنابرایـن، ا

کـه بـرای حـّق متعـال کیفیتـی قائـل شـویم. ولـی ایـن سـخن نبایـد مـا را بـه سـمتی سـوق دهـد 

]2:[ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روایـت دیگـری »ماهیـت« را از خـدای متعـال نفـی می کننـد و 

می فرماینـد:

ــَة؛ َو  ْيِفّيَ
َ

ك
ْ
ــَف ال َکّيَ ــُه 

َ
ّن

َ
ــُه: »َکْيــَف؟« ِل

َ
 ل

ُ
 ُيَقــال

َ
ــَة؛ َو ل ْيِنّيَ

َ ْ
ــَن ال ّيَ

َ
ــُه أ

َ
ّن

َ
ْيــَن؟« ِل

َ
ــُه: »أ

َ
 ل

ُ
 ُيَقــال

َ
»ل

ــَة«.2 اِهّيَ َ ــَق املْ
َ
ــُه َخل

َ
ّن

َ
ــُه: »َمــا ُهــَو؟« ِل

َ
 ل

ُ
 ُيَقــال

َ
ل

گفــت:  گفــت: »کجاســت؟« زیــرا مــکان داری را آفریــده؛ و نمی تــوان  »دربــارۀ او نمی تــوان 
گفــت: »چیســت؟« زیــرا چیســتی  »چگونــه اســت؟« زیــرا چگونگــی را آفریــده؛ و نمی تــوان 

را آفریــده اســت«.

1� الکافی 1: 84�
2� روضة الواعظین 1: 37�
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گویـی خداونـد ماهیـت و چیسـتی ای دارد، ولـی  نیـز  بـر مبنـای برخـی روایـات   ]:5-3[

عاجزنـد: آن  درک  از  آفریـدگان 
ِتِه«.1 ْيِفّيَ

َ
َحاَطِة ِبك ِ

ْ
ِتِه َو اإل ُق َعْن َدْرِك َماِهّيَ

ْ
ل َ ِلَه اخلْ

َ
ِذي أ

َّ
ْعُبوُد ال َ »اهَّلُل َمْعَناُه املْ

کــه آفریــدگان در رســیدن بــه چیســتی او و از  »معنــا )= مدلــول( »اهّٰلل« معبــودی اســت 

ناتوان انــد«. او  بــه چگونگــی  یافتــن  احاطــه 

 ،
َ

ْو ِبَوْهــٍم؛ ل
َ
ــّسٍ أ ِتــِه ِبِ َکْيِفّيَ ِتــِه َو  ــُق َعــْن َدْرِك َماِهّيَ

ْ
ل َ ِلــَه اخلْ

َ
ــِذي أ

َّ
ــِه ُهــَو ال

َ
ل ِ

ْ
ّنَ َتْفِســيَر اإل

َ
»... ِل

ــَواّسِ «.2 َ ْوَهــاِم َو َخاِلــُق احلْ
َ ْ
 ُهــَو ُمْبــِدُع ال

ْ
َبــل

کــه آفریــدگان از رســیدن بــه چیســتی و چگونگــی او، بــه  کســی اســت  »... تفســیر »إلــه« 

کــرده  کــه اوهــام را ابــداع و حــواس را خلــق  وســیلۀ حــّس یــا وهــم ناتوان انــد، بلکــه اوســت 

اســت«.

 ُهو«.3
َّ

ُم َما ُهَو ِإل
َ
 َيْعل

َ
»َيا َمْن ل

که جز خود او نمی داند چیست«. کسی  »ای 

ــت«  ــی »کیفی ــده، نف ــد ش کی ــدان تأ ــر ب ــات دیگ ــیاری روای ــا 4[ و بس ــات ]1 ت ــه در روای آنچ

ــا  ــد بایســتی ب ــرای خداون ــه اثبــات »چیســتی« ب و »چگونگــی« از خداســت. بنابرایــن، هرگون

گرفتــن ایــن نکتــه همــراه باشــد. بــه همیــن جهــت، نمی تــوان روایــات ]3 تــا 5[ را بــه  مــّد نظــر 

ک و رســیدن نیســت.  گویــی خداونــد چیســتی دارد، ولــی قابــل ادرا کــه  کــرد  گونــه ای تفســیر 

کــه در برخــی نصــوص، همیــن ســیاق را بــرای »کیفیــت« خداونــد  گــواه بــر ایــن مّدعــا آن اســت 

کار برده انــد: بــه 
 ُهَو«4

َّ
َکْيَف ُهَو ِإل ُم 

َ
»َيا َمْن ل َيْعل

کیفیتش علم ندارد«. کسی به  »ای آنکه جز خود او 

1� التوحید: 89�
2� التوحید: 92�

3� إقبال األعمال 1: 343�
4� همان.
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کیفیـت را از خداونـد نفـی می کننـد، آیـا  کـه  بـا توّجـه بـه روایـات متعـّدد و داللـت عقـل 

جایـی بـرای ایـن تفسـیر باقـی می مانـد؟! بنابرایـن، روایـات ]2 تـا 5[ بـر »چیسـتی نداشـتِن« 

می کننـد. داللـت  متعـال  خداونـد 

معـادل  آنجـا  در  »مائیـت«  می رسـد  نظـر  بـه  گفـت؟  بایـد  چـه  یکـم  روایـت  بـاب  در  امـا 

»شـیئیت« باشـد. بنـا بـر تعلیمـات کتـاب و سـّنت، می تـوان خـدا را »شـیء« نامیـد1 )خداوند 

کـه اصـل »نفـی تشـبیه«  اسـم »شـیء« را بـرای خـود برگزیـده اسـت2(. بـا ایـن حـال، می بینیـم 

کـه رکـن رکیـن توحیـد شـیعی اسـت، در اسـتعمال اسـم »شـیء« بـرای خداونـد حفـظ شـده 

گویـی اینکـه خـدا را  ْشـَیاَء« نامیده انـد. 
َ ْ
َکاأل  

َ
اسـت3. بـه عنـوان نمونـه، خداونـد را »َشـْي ٌء ال

کـه نشـان دهیـم خداونـد یک موجـود موهوم و سـاخته  »شـیء« می نامیـم، بـدان سـبب اسـت 

و پرداختـۀ ذهـن نیسـت، بلکـه حقیقـی، عینـی و خارجی اسـت. امـام رضـا؟ع؟ می فرمایند:
ُه َو َنْفُيُه. «4

ُ
ِة َعْنُه ِإْبَطال ْيِئّيَ

َ
ْشَياِء، ِإْذ يِف َنيْفِ الّش

َ ْ
َکال  

َ
ُه َشْ ٌء ل

َ
 ِإّن

ُ
ُقول

َ
»َفأ

گــر  کــه ماننــد چیزهــا]ی دیگــر[ نیســت؛ زیــرا ا »پــس می گویــم: بــه راســتی او چیــزی اســت 

ــم«. کرده ای کنیــم، او را باطــل ســاخته و نفــی  شــیئیت را از او نفــی 

کالم امام صادق؟ع؟  گفت. از  که دربارۀ »مائیت« نیز چنین چیزی باید  به نظر می رسـد 

در حدیـث ]1[ نیز همین برمی آید:

ة«. ٍة َو َماِئّيَ ّيَ  ِبِإّنِ
َّ

ْ ُء ِإل َ
 ُيْثَبُت الّي

َ
»َنَعْم، ل

»آری، هیچ چیزی ثابت نمی گردد، مگر به اّنّیت و مائّیت«.

یعنـی ایـن لفـظ نیـز ماننـد »شـیء« خـدا را از حـّد نفـی و تعطیـل خـارج می سـازد، در عیـن 

اینکـه اصـل نفـی تشـبیه نیـز بـر سـر جـای خـود باقـی می مانـد و بایـد بماند. 

1� األنعام: 19؛ التوحید: 107-104�
گزینش اسماء توّسط خداوند، بنگرید به: الکافی 1: 113� 2� دربارۀ 

3� بنگرید به: التوحید: 107-104�
4� التوحید: 107�
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کـه بـرای فهـم بهتـر دیـدگاه کتاب و سـّنت دربارۀ مسـئلۀ جبر و اختیـار که آن را  گفتـه شـد 

گفتگـو  کمـی دربـارۀ فقـر بالـذات و غنـای بالغیـِر ماهیـت  »أمـٌر بیـن األمَریـن« نامیده انـد، بایـد 

کـه در این گفتـار باید  شـود. ]در بـارۀ ایـن مطلـب در گفتـار قبـل بحـث شـد.[ مقّدمـۀ دیگـری 

کـه معرفت ما نسـبت به کماالتی چون »قـدرت« چگونه  در بـاب آن گفتگـو شـود، ایـن اسـت 

کـه مرحـوم  کـه قـادرم؟ ایـن چیـزی اسـت  کنـم  اسـت؟ مـن چگونـه می توانـم بیابـم و تصدیـق 

گمـان  کرده انـد و مـا  اسـتاد در مباحـث مربـوط بـه خلقـت و طبیعیـات بـدان مختصـرًا اشـاره 

کـه نیـازی بـه تفصیـل بیشـتری دارد و بایـد بر اسـاس سـایر مباحث وجدانـی و دینی  می کنیـم 

آن را بسـط داد.

کماالت معرفت محاطی ما به 
کماالت مانند معرفت ما نسبت به »ماهیات« نیست. البته وقتی  معرفت ما نسبت به 
هم می گوییم: »ماهیات«، عمدتًا مرادمان »َاعراض« است نه حقایق اشیاء. مثاًل شما این 
که تّکه ای از ماء بسیط است و ما  کنهی دارد  کنید. این لیوان حقیقت و  »لیوان« را فرض 
که یکی از معانی »ماهیت« هم همین »مائیت« است. به  گفتیم  آن را »مائیت« نامیدیم و 

که همۀ آن اعراض هم ماهیت دارند.  عالوه، معروض یک سری اعراض هم هست 

یـم.  کـه در عوالـم مـاء بسـیط چنـد نـوع ماهیـت دار در بحـث خلقـت ثابـت شـده اسـت 

که از ماء بسـیط خلق  که »جوهر الجواهر« اسـت. یکی جواهری  یکی خود ماء بسـیط اسـت 

کتـاب و...؛ و یکـی هـم اعـراض. بـه تعبیـر حضـرت  یـد، عمـرو،  شـده اند، ماننـد در، دیـوار، ز
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کـه اّولـی همـان مـاء بسـیط و  ر« و »التقدیـر« 
َ

رضـا؟ع؟، خداونـد دو جـور خلـق دارد: »المقـّد

که ما مقّدر )جوهر( را همیشـه  دومی عرض تقدیر اسـت.1 سـپس حضرت توضیح می دهند 

بـه خـودش می یابیـم، امـا اعـراض را بالغیر می یابیـم. البته در ادامه تذّکـر می دهند که می توان 

کـرد:  بـه اعـراض نـگاه اسـتقاللی هـم داشـت. بنابرایـن، اعـراض را می تـوان بـه دوگونـه لحـاظ 

کـه قطعـه ای  اسـتقاللی و بالغیـر. بـه عنـوان مثـال، ایـن لیـوان یـک جوهـر مکّمـم مقـّدر دارد 

کـه مخلـوق اوسـت، ایـن قطعـه را معـروض بـه  از مـاء بسـیط اسـت. خداونـد و فاعـل مختـار 

کـرده اسـت: اسـتوانه شـکل بـودن، جامـد بـودن، ابعـاد مشـّخص داشـتن  عـوارض متعـّددی 

و... . شـما »اسـتوانه بـودن« را بـه ایـن لیـوان می یابیـد. بـه عبـارت دیگـر، »اسـتوانگی مطلـق و 

لخـم« در عالـم خـارج وجـود نـدارد، هرچـه در عالـم خـارج تحّقـق دارد، »اسـتوانه« اسـت، نـه 

»اسـتوانگی«. بنابرایـن، شـما اسـتوانگی را بـه لیـوان می یابیـد. اّمـا در عین حـال، می توانید به 

که حضرت  کنید و دربارۀ آن سـخن بگویید. به همین جهت اسـت  اسـتوانگی مسـتقاًل نظر 

ک شـوند و یکی از آنها عـالوه بر اینکه  ی آنهـا می تواننـد به خودشـان ادرا کـه هـر دو می فرماینـد 
ک می شـود.2 ک می شـود، بـه دیگـری هـم ادرا بـه خـودش ادرا

معرفـت مـا نسـبت بـه اشـیای اطرافمـان و اعراضشـان ماننـد: نرمـی و زبـری، شـکل ایـن 
لیـوان، بی رنگیـش و... معرفـت »احاطـی« اسـت. یعنـی »علـم«، »معرفـت« و »وجـدان« مـا بـا 
کـه احاطی نیسـت و  یـم  گونـه ای »احاطـه« همـراه اسـت3. امـا مـا یـک نـوع معرفـت دیگـری دار

از آن بـا تعبیـر »محاطـی« یـاد می کنیـم. 

کریم می فرماید: قرآن 
4>

ً
ما

ْ
ِه ِعل ُطو�فَ �بِ ح�ی ُ >َو لا �ی

»به او احاطۀ علمی پیدا نمی کنند«.

ُر«.
َ

ُمَقّد
ْ
ْقِدیُر َو ال َقْیِن اْثَنْیِن: الّتَ

ْ
ـَق َخل

َ
1� التوحیـد: 438� »َخل

ْنُفِسِهَما«.
َ
ُهَما ُمْدَرَکْیِن ِبأ

َ
َخِر َو َجَعل

ْ
َحَدُهَما ُیْدَرُك ِباآل

َ
َجَعلَ أ

َ
2� همان: 439� »ف

3� بنگرید به: الکافی 1: 96 )ح2(�
4� طه: 110�



217 کماالت  گفتار نهم: معرفت محاطی و بسیط به 

در اینجـا قـرآن احاطـۀ علمـی یـا علـم همـراه بـا احاطه را رد می کنـد. از طرفی، مـا می دانیم 

کنیـم، نـه می توانیـم  گـر نشناسـیم، نـه می توانیـم او را عبـادت  کـه خـدا را می شناسـیم، زیـرا ا

کنـد و  کـه معرفـت خـود را بـه مـا عطـا  دربـاره اش سـخن بگوییـم، نـه می توانیـم از او بخواهیـم 

کّل دیـن فـرو می ریـزد: خالصـه، 
يِن َمْعِرَفُتُه«.1  الّدِ

ُ
ل ّوَ

َ
»أ

َياَنِة ِبِه َمْعِرَفُتُه«.2  الّدِ
ُ

ل ّوَ
َ
»أ

گـر بـود  کـه از سـنخ سـایر معرفت هـا نیسـت، زیـرا ا پـس در اینجـا »معرفتـی« مطـرح اسـت 

آثـار یکسـانی داشـت، حـال آنکـه آثـار متفاوتـی دارد. یکـی تـوأم بـا احاطـه اسـت و دیگـری 

گونـۀ دوم معرفـت را »محاطـی« می نامیـم. هیچ گونـه احاطـه ای را در پـی نـدارد. ایـن 

ایـن معرفـت  بـرای  را  آیـه ای  گـردد، خداونـد  مـا آسـان  بـرای  ایـن قضیـه  آنکـه فهـم  بـرای 

علـم،  ماننـد  کماالتـی  بـه  نسـبت  مـا  معرفـت  اسـت.  داده  قـرار  خـود  مخلوقـات  میـان  در 

یـم، ولـی  عقـل، قـدرت و وجـود نیـز محاطـی اسـت. مـا نسـبت بـه همگـی اینهـا معرفـت دار

معرفتمـان محاطـی اسـت و تشـبیه هـم الزم نمی آیـد! اینکـه معرفـت خـدا و معرفـت کماالت 

»محاطی«انـد، نـه اینکـه ایـن دو، یـک چیزنـد یـا خداوند از سـنخ کماالت اسـت. این سـخن 

کمـال صـرف بحـت بسـیط می دانـد؛ و  کـه خداونـد را وجـود، علـم، قـدرت و  فالسـفه اسـت 

مـا ایـن را عیـن تشـبیه می دانیـم. بـه عبـارت دیگـر، بـا ِصـرف اینکـه دو چیز »وصف مشـترک« 

داشـته باشـند، تشـبیه الزم نمی آیـد. بـه تعبیـر امـام؟ع؟:
اِء َفِهَي َواِحَدٌة«.3 مْسَ

َ ْ
ا يِف ال ّمَ

َ
َعايِن. َفأ َ ْشِبيُه يِف املْ ا الّتَ َ َ

»ِإّن

» تشبیه تنها در معانی )مدلوالت( است. اما اسامی، یکی است«.

انسـان الفاظ بسـیاری را مشـترکًا میان خالق و مخلوق اسـتعمال می کند. آیات و روایات 

1� نهج البالغة: 39�
2� الکافی 1: 140�

3� همان: 119؛ التوحید: 62�
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گر این گونه باشـد  هـم همیـن کار را کرده انـد. آیـا ایـن اسـتعماالت منجـّر به تشـبیه می شـود؟! ا

کـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ _ نسـتجیر بـاهلل_  اهـل تشـبیه خواهنـد بـود. امـام رضـا؟ع؟ بـه حسـین بـن 

گرچـه الفـاظ یکسـان اسـت، ولی مسـّمی با هـم متفاوت اند: کـه ا خالـد تعلیـم داده انـد1 
اِء«.2 مْسَ

َ ْ
يُع ال َذا مَجِ

َ
ْعَى، َو َهك َ َف املْ

َ
َعَنا اِلْسُم َو اْخَتل »َفَقْد مَجَ

کـه میـان خالق و مخلوق مشـترک اسـت، ایـن قاعده جاری اسـت: »الفاظ  در هـر اسـمی 

  یکسان، مدلوالت متفاوت«. به همین جهت است که ایشان در حدیث دیگری می فرمایند 

که خداوند، برخی از اسماء را برای خودش برگزید:
اًء«.3 مْسَ

َ
»اْخَتاَر ِلَنْفِسِه أ

کـه در میـان مخلوقـات متـداول بـود، بـرای خویـش برگزید. دقـت بفرمایید:  آن اسـمائی را 

الفـاظ را برگزیـد نـه معانـی را! پـس الفـاظ یکسـان اند، ولـی مدلـول و نحـوۀ داللـت متفـاوت 

اسـت تـا ایـن الفـاظ یکسـان منجـّر بـه تشـبیه نشـود. حـال، اینکـه نحـوۀ داللـت اسـماء لفظی 

بایـد در جـای خـود  کـه  یـه ذات مقـّدس خداونـد چگونـه اسـت، بحـث مسـتوفایی اسـت 

بحـث شـود.

بــرای اینکــه ایــن بحــث روشــن تر شــود، مثالــی می زنیــم: شــما نســبت بــه ذات خداونــد 

یــد، نســبت بــه مقــام نورانــی خاتم النبییــن و  یــد، نســبت بــه فعــل خداونــد ولــه دار ولــه دار

ــا  ــن وله ه ــا ای ــد و...؛ ام ی ــه دار ــان ول ــاالت خودت کم ــه  ــبت ب ــد، نس ی ــه دار ــم ول ــت؟مهع؟ ه اهل بی

ــن را  ــن همی ــد. عی ــم متفاوت ان ــا ه ــز ب ــد نی ــه در آن واله ای ک ــی  ــد و آن چیزهای ــم متفاوت ان ــا ه ب

یــم و از ســرناچاری می گوییــم:  دربــارۀ »معرفــت« بگوییــد. مــا بــرای ذات و فعــل خــدا لفظــی ندار

ــق و... .  ــی، خال ــادر، ح ــم، ق ــم: عال ــدا می گویی ــه خ ــه ب ــا اینک کم ــت«؛  »معرف

گرچه »وصف« مشـترک  خالصـه آنکـه: معرفـت مـا نسـبت بـه کمـاالت محاطـی اسـت و ا

1� همان: 123-121�
2� همان: 123�
3� همان: 113�
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ک لفظـی«، تشـبیه الزم نمی آیـد. تفصیـل بحـث را  بـا معرفـت خـدا دارد، ولـی از ایـن »اشـترا

کـرد. بایـد بـه مباحـث اسـماء و صفـات موکـول 

ک می کنید.  وقتی شما در عالم دنیایید، اشیای اطراف خود را از طریق حواّس خود ادرا

گـر از ایـن بـدن کنـده شـدید )انخالع کردیـد( و به عوالم بـاال رفتید، می توانیـد کماالت را  امـا ا

وجـدان کنیـد، زیـرا کمـاالت از سـنخ دنیـا نیسـتند، حّتی از سـنخ ماء بسـیط نیسـتند، بلکه 

متعلـق بـه عالم »انوار« یـا »اظله«اند. 

گـر ما نسـبت بـه کنه کمـاالت، معرفت احاطی  حـال در اینجـا دو سـؤال مطـرح می شـود: ا

یم،  ندار

کنه آن را بشناسیم؟  1( آیا می توانیم 

که آنها وجود دارند؟ علمی هست، قدرتی هست، وجودی   2( چگونه تصدیق می کنیم 

هست و... .

کمـاالت را بشناسـیم، امـا بـه  کنـه  کـه: بلـه، می توانیـم  پاسـخ سـؤال نخسـت ایـن اسـت 

کـه خداونـد ذات مقـّدس خودش را به ما شناسـانیده اسـت،  تعریـف خـدا. یعنـی همان طـور 

می توانـد کنـه قـدرت را نیـز بـه ما بشناسـاند. بنابرایـن، راه معرفت پیدا کردن بـه کنه کماالت 

کـه باالتـر از حق متعال نیسـتند! با ایـن حال، ما که در اینجا نشسـته ایم  بـاز اسـت. کمـاالت 

و بـدان درجـات باال نرسـیده ایم: 

یم.  کماالت، معرفت ندار کنه  1( به 

کمـاالت نداشـته باشـیم. همـۀ مـا  کـه مـا معرفـت و وجدانـی از  2( امـا این طـور نیسـت 

خـود را قـادر، عالـم، موجـود و... می یابیـم.

کماالت، احاطی بود، می توانستیم آن را در قالب لفظ بیان  گر معرفت ما نسبت به   3( ا

گفته انـد و می گوییـم، حقیقـت قـدرت نیسـت،  کنیـم، حـال آنکـه نمی توانیـم. آنچـه 

آثـار قـدرت اسـت! حقیقـت وجـود نیسـت، آثـار وجـود اسـت! و قـس علـی هـذا.

حقیقـت حریـت »جـواز الفعـل و التـرک« نیسـت. وقتـی خداونـد کمـال حریـت را بـه شـما 
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کـرد، شـما خودتـان را نسـبت بـه فعـل و تـرک، قـادر و آزاد می یابیـد و ایـن »حالـت  تملیـک 

کـه در قالـب الفـاظ درمی آیـد، نـه حقیقـت قـدرت و حریـت؛ یعنـی شـما  نفسـانی« شماسـت 

خـود را »ممکـن الفعـل و التـرک« می یابیـد. 

می فرمودنـد:  همیشـه  اسـتاد  مرحـوم  بگوییـد.  وجـود  دربـارۀ  می توانیـد  را  همیـن  عیـن 

کـه بـرای اینکـه بتوانیـم دربـاره اش سـخن بگوییـم، بایـد موجـود  »ماهیـت آن قـدر فقیـر اسـت 

کـه ماهیتـی  کنیـد  گفـت«. حـال فـرض  شـود. وقتـی موجـود شـد، می تـوان دربـاره اش سـخن 

موجـود می شـود. بـه برکـت وجـود، شـما می توانیـد دربـاره اش سـخن بگوییـد و اوصافـش را 

کـه شـما پشـت سـر هـم می چینیـد، آثـار وجـود  کنیـد. ایـن  اوصافـی  یکـی پـس از دیگـری ذکـر 

یـد.  کسـی از شـما بپرسـد: »اصـل وجـود چیسـت؟« شـما هیـچ جوابـی ندار گـر  اسـت. حـال ا

یـد(، بلکـه نمی توانیـد آن را در قالـب  نـه اینکـه وجـود را نمی شناسـید )معرفـت محاطـی دار

کنیـد. الفـاظ بیـان 

کنـه قـدرت  کـه قـادر اسـت، ولـی  کسـی بـا تذکـرات وجدانـی، می یابـد  خالصـه آنکـه: هـر 

خویـش را نمی توانـد بیـان کنـد. او معرفـت احاطـی بـه قـدرت خود نـدارد، ولـی در عین حال، 

کنـه قـدرت را بـه او بشناسـاند. البتـه در آن صـورت هـم  راه بسـته نیسـت و خداونـد می توانـد 

معرفـت او محاطـی خواهـد بـود و حقیقـت قـدرت در قالـب الفـاظ در نخواهـد آمـد. مجـددًا 

کـه بـه معرفـت محاطـی معـروف مـا گشـته اند، هیـچ گاه در  کـه معروف هایـی  کیـد می کنیـم  تأ

قالـب الفـاظ بیـان نمی شـوند.

کماالت1 معرفت بسیط ما به 
کـه مـا نسـبت بـه کمـال وجـود، معرفت  مرحـوم اسـتاد در همیـن دروس عـدل می فرماینـد 

یم.2 این جمله قابل تسـّری به سـایر کماالت اسـت، یعنی شـما نسـبت به کمال  »بسـیط« دار

کرده ایم: عالم تشـریع،  1� پیشـتر، دیدگاه مرحوم عصار در باب »معرفت بسـیط و ترکیبی« را در اینجا منعکس 
ر و بالیا: 242-237� شرو

گفتار ششم. ر و بالیا:  2� بنگرید به: عالم تشریع، شرو
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یـد. اصطـالح »بسـیط« در مقابـل »مرّکـب« یـا  قـدرت، علـم، عقـل و... هـم معرفـت بسـیط دار

کـه بـا مراد فلسـفی آن  »ترکیبـی« مطـرح می شـود و در کالم مرحـوم اسـتاد معنـای خاصـی دارد 

متفـاوت اسـت. فالسـفه معرفـت بسـیط را معـادل »علم بـه معلومات« و معرفـت ترکیبی را به 

معنـای »علـم بـه علـم« می گیرنـد. مـا معتقدیـم کـه »علـم بـه علـم« معنـا نـدارد. خـود نـور علم، 

کـه علـم  معلـوم واقـع نمی شـود. وقتـی شـما می گوییـد: »علـم بـه علـم«، معنایـش آن اسـت 

کاشـفیت و فاعلیـت  کـه نـور علـم، حیـث داتـش  شـما معلـوم و مفعـول واقـع شـود، در حالـی 

کـه نور را  یم  اسـت. مـا نـور را بـه خـود نـور می شناسـیم: »آفتـاب آمـد دلیـل آفتاب« و بـر این باور

نمی تـوان بـه چیـز دیگـری شـناخت. علـّو مقـام، شـأن و سـاحت نـور، ابـا دارد از آن کـه بـه یـک 

امـر ظلمانی شـناخته شـود.

کــه هــم بــه خــودی خــود مفیــد اســت و هــم  در همیــن جــا نکتــه ای را بایــد یــادآور شــد 

کــه در کتــاب العقــل و  باعــث فهــم بهتــر ایــن مطلــب می شــود. در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ 

کتــاب شــریف الکافــی نقــل شــده، ایشــان چیــزی را بــه نــام »نکــراء« معّرفــی می کننــد  الجهــل 

کــه شــبیه عقــل اســت )یعنــی بــا عقــل اشــتباه می شــود(، ولــی عقــل نیســت. ایــن جملــه بــرای 

کجــا ایــن  کــه تفــاوت عقــل و نکــراء در چیســت. مــا از  ــراد ســؤال برانگیز شــده  بســیاری از اف

کــه شــما عقــل را بــه خــود عقــل، از دیگــران  دو را از هــم تشــخیص دهیــم؟ پاســخ ایــن اســت 

یــه را »عاقــل«  کســی بــه نــور عقــل متذّکــر شــد، هیــچ گاه و هرگــز معاو گــر  تمایــز می دهیــد. ا

ــر حّجــت خــدا می ایســتد، شمشــیر می کشــد، آخــرت  کــه در براب کســی  ــا  ــد. آی نخواهــد خوان

ــه جــان  ــه ازای ســلطنت موقتــی و زودگــذر دنیــا، عــذاب ابــدی را ب ــران می کنــد، ب خــود را وی

یــه  گــر شــما عقــل را بــه معنــای عقــل صناعــی و فکــر بگیریــد، معاو می خــرد، عاقــل اســت؟! ا

هــم عاقــل اســت، زیــرا می نشــیند، فکــر می کنــد، نیرنــگ می کنــد، قــرآن بــر ســر نیــزه می کنــد و 

کــه عقــل،  گــر شــما متذّکــر شــدید  کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه حــّق خــود برســند. امــا ا نمی گــذارد 

کــه پیــرو حکــم عقــل باشــد )افعــال  کســی اســت  کاشــف ُحســن و قبــح اســت و انســان عاقــل 

یــه را عاقــل نخواهــد خوانــد. در آن  کنــد( هرگــز معاو حســن را انجــام دهــد و از قبائــح اجتنــاب 
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روایــت هــم حضــرت دربــارۀ عقــل می فرماینــد:
َناُن. «1 ِ

ْ
ْکُتِسَب ِبِه ال ُن َو ا ْحَ »َما ُعِبَد ِبِه الّرَ

که خدا بدان بندگی می شود و بهشت بدان به دست می آید.«. »چیزی است 

جهـت،  همیـن  بـه  نیسـت.  عاقـل  یـه  معاو کـه  می شـود  متوّجـه  ی  راو کالم،  همیـن  از 

یـه اسـت و  کـه در معاو یـه عاقـل بـود یـا خیـر،  بلکـه می پرسـد آن ویژگـی  کـه آیـا معاو نمی پرسـد 

عقـل هـم نیسـت، چـه نـام دارد. امـام هـم در پاسـخ می فرمایند که نـام آن »نکراء« اسـت. پس 

کـه بـه وسـیلۀ آن،  یـه را  کسـی عقـل را بشناسـد و بـدان متذّکـر شـود، هیـچ گاه آن قـوۀ معاو گـر  ا

علیـه خـدا و ولـّی خـدا نیرنـگ می کنـد، عقـل نخواهـد نامیـد.

امـا معنـای معرفـت بسـیط و ترکیبـی در کالم مرحـوم اسـتاد: در این مورد شـاهد روشـنی از 

بیانات مرحوم اسـتاد سـراغ ندارم. آنچه می گویم صرفًا برداشـت شـخصی از سـخنان ایشـان 

گـر مـا معرفتمـان بـه چیـزی از طریـق آثـار  کـه ا اسـت. مـن از مطالـب ایشـان این طـور فهمیـدم 

کـه  حاصـل شـد، معرفـت و وجـدان مـا »بسـیط« خواهـد بـود. بـرای مثـال، مـن وجـدان دارم 

کار می کنـم و... . اینهـا همگـی آثـار وجودند. مـن خود وجود  »نیسـت« نیسـتم. مـن موجـودم، 

را نمی دانـم چیسـت! یـا اینکـه مـن دسـتم را حرکـت می دهم و می گویم: »من قـادرم«، اما خود 

کـه یـک چیـزی دارم بـه  کنـه ذات قـدرت اطالعـی نـدارم! مـن می دانـم  قـدرت چیسـت؟ از 

کنـه حّریت  کـه  کنـم. مـن حـر هسـتم، امـا نمی دانـم  کـه بـا آن می توانـم انتخـاب  نـام »حریـت« 

کـه مـن کنـه وجـود و قـدرت را وجدان  کـرد  گـر خداونـد چشـمی بـه مـن عطـا  چیسـت. حـال، ا

کـردم، وجـدان ترکیبـی برایـم حاصـل شـده اسـت و با خود شـیء مواجه گشـته ام )نـه آثار آن(. 

کـه موجودیـت مـن اسـت _   بنـده در حـال حاضـر، بـا آثـار شـیء مواجـه ام. مـن بـا آثـار وجـود _  

یـم. پـس بایـد بگویـم نسـبت بـه وجـود، وجدان بسـیط دارم؛ یعنی بـه آثار وجـود، وجود را  روبرو

گـر نبـود، مـن موجـود نبـودم.  کـه وجـودی هسـت و ا می شناسـم. اجمـااًل می دانـم 

عینًا همین مطلب در معرفت بسـیط و ترکیبی حّق متعال مطرح اسـت. یک وقت شـما 

1� الکافی 1: 11؛ المحاسن 1: 195�
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بـه خداونـد، از طریـق آیاتـش معرفـت پیـدا می کنید. در ایـن حالت، معرفت شـما به خداوند 

گـر خداونـد، خـودش را در عالم ذر به شـکل معاینه ای نشـان داد،  متعـال، بسـیط اسـت. امـا ا

یت و لقای شـما معرفت ترکیبی اسـت، زیرا در آنجا دیگر پای واسـطه در میان نیسـت.  آن رؤ

ِتـي 
َّ
َهـا َشـْي ٌء َو ِبَعَظَمِتـَك ال

َ
 َیُقـوُم ل

َ
ِتـي ال

َّ
یـا اینکـه شـما در همیـن عالـم می گوئیـد: »َو ِبُقْدَرِتـَك ال

ِ َشـْي ٍء«. شـما از رحمـت و قـدرت و عظمـت 
ّ

حـاَط ِبـُکل
َ
ـِذي أ

َّ
ِمـَك ال

ْ
 َشـْي ٍء َو ِبِعل

َّ
ُکل ْت 

َ َ
َمـأ

خداونـد سـخن می گوییـد. امـا آیـا واقعـًا می دانید کنه عظمت خدا چیسـت؟ فقـط می دانید 

کـه خـدا کوچـک نیسـت. هرچـه در عالـم می بینیـد در برابـر عظمـت خداونـد کوچک اسـت. 

کـه خـدا عظیـم اسـت و عظمـت دارد، یعنی مـن می دانم که خدا کوچک نیسـت،  می گوئیـد 

کـه شـما تعّقـل، تصـور و بیان کنید و ضـرب در بی نهایت و فـوق بی نهایت  امـا هـر عظمتـی را 

کنیـد، قیـودی ماننـد شـدتًا و مّدتـًا و ِعدتـًا بـه آن بیفزاییـد، بـاز هـم نتوانسـته اید عظمـت خـدا 

گـر  کنیـد. همـۀ این هـا تصـورات خودمـان اسـت و ربطـی بـه عظمـت خـدا نـدارد. امـا ا را بیـان 

بـه تعبیـر مرحـوم اسـتاد، سـی ثانیـه عظمـت خـدا بـرای شـما وجـدان ترکیبـی بشـود، ممکـن 

گـر سـیصد سـال  کنیـد و از شـدت خـوف خـدا بمیریـد! در مقابـل، ا اسـت اصـاًل قالـب تهـی 

بـا حرف هـا و بافتن هـا صفـات خـدا را توضیـح دهیـد، نـه تنهـا خـوف پیـدا نمی کنیـد، بلکـه 

خودتـان را بـر خـدا غالـب هـم می دانیـد. بنابرایـن، چـه زمـان معرفت شـما نسـبت به عظمت 

کـه خـدا عظمتـش را بـه شـما نشـان بدهد.  خـدا ترکیبـی می شـود؟ موقعـی 

»یـا  کلمـۀ  گهـان  نا می شـوید،  مشـرف  کمیـل  دعـای  مجلـس  بـه  شـما  کنیـد  فـرض 

کـه خدا  سـریع الرضا« را می شـنوید و واقعـًا اسـم »یـا سـریع الرضا« را می یابیـد؛ و یقیـن می کنیـد 

کارهایتان را تمام می کنید  گشـته و مسـئله تمام شـده اسـت. هفتۀ دیگر زودتر  از شـما راضی 

یـد. هرچه می خوانید: »یا سـریع الرضا!« هیـچ وجدانی برای  و بـه مجلـس دعـای کمیـل می رو

شـما حاصـل نمی شـود. آن اتفـاق و معرفـت، یـک چیـز دیگـری اسـت. 

کـه خداونـد بـه لطـف خـودش، خـود حقیقـت را بـه ذات آن چیـز به انسـان  پـس آن جایـی 

که از طریق وسـایط و وسـایل به حقیقتی  کرد، معرفت انسـان ترکیبی می شـود. آن جا  معّرفی 
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کـه نمی توانـد منکـرش شـود و نمی توانـد توضیحـش دهـد، مـن آن را وجـدان بسـیط  پـی بـرد 

کـه همـۀ مـا نسـبت بـه وجـود،  گفـت  یـا معرفـت بسـیط می دانـم. حـاال بـا ایـن تعریـف بایـد 

یـم. وقتـی مـا را بـه آثـارش تذکـر می دهنـد، قبـول می کنیـم، امـا نسـبت بـه  وجـدان بسـیط دار

یـم. کنـه آن، هیـچ معرفتـی ندار

تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم رهــــــرو منزل عشقیـــم و ز سرحّد عدم 

کتـم عـدم پـا بـه  کـه بـه برکـت آن، از  اینهـا وجـدان بسـیط اسـت؛ امـا وقتـی آن وجـودی را 

اقلیـم وجـود گذاشـتیم، بـه مـا نشـان دادنـد، می توانیـم اّدعا کنیم که  نسـبت به کمـال وجود، 

یـم. مـن تنهـا یـک مثـال زدم و آن »معرفـت خـدا« بـود. مثال هـای دیگـری  وجـدان ترکیبـی دار

کـرد. را می تـوان بیـان 

 بنابراین، در ادامه که دربارۀ کمال قدرت و حریت سخن می گوییم و بدان تذّکر می دهیم، 

کنـه قـدرت  بـرای مـا یـک وجـدان بسـیط محاطـی نسـبت بـه آنهـا ایجـاد می شـود. یعنـی اواًل 

بـرای مـا آشـکار نمی گـردد و ثانیـًا مـا از آثـار قـدرت، پـی بـه وجـود آن می بریـم.

کماالت به ماهیات1 تملیک 
ماهیـت بـه تملیـک و تقدیـر خـدا »واجـد« و »مالـک« کمـاالت می شـود. »مالکیـت« یـک 

کمالـی می شـویم، ولـی نمی توانیـم آن را بـه  گاهـی مـا دارای  مقـام باالتـر از »واجدیـت« اسـت. 

کنیـم. بـه عنـوان مثـال، شـما دارای »عقل«ایـد، امـا نمی توانیـد از نـور عقـل  دیگـری منتقـل 

کنیـد. تنهـا می توانیـد بـه او تذّکـرات عقالنـی و وجدانـی بدهیـد. ایـن  خـود بـه کسـی تملیـک 

گاهـی هـم شـما می توانیـد از  کـه نـور عقـل او را از محجوبیـت بیـرون مـی آورد. امـا  خداسـت 

ایـن کمـال خـود بـه دیگـری تملیک کنید. مثاًل دربـارۀ کمال وجود این  قاعده صادق اسـت؛ 

کنـد، آن را ایجـاد نمایـد  کمـال وجـود را بـه یـک ماهیـت تملیـک  یعنـی انسـان می توانـد ایـن 

و خالقیـت داشـته باشـد، کمـا اینکـه انسـان بـه ماهیـت افعالـش وجـود می دهـد؛ مثـاًل حـرف 

یرعنـوان  گذشـته و ذیـل عنـوان »نسـبت ماهیـت بـا ماهیـت مـن حیـث هـی هـی فلسـفی« و ذیـل ز گفتـار  1� در 
»جهـات تخالـف« بـه ایـن مطلـب اشـاره شـد.
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»واو« را در ذهـن و موطـن نفـس خـود ایجـاد می کنـد یـا اینکـه در عالـم خـارج یـک حـرف بـاء 

می نویسـد. بنابرایـن، مالکیـت بـا واجدیـت تفـاوت دارد.

کـه »تملیک« دو معنـا می تواند داشـته باشـد: معنای عام  بـا ذکـر ایـن مقّدمـه، بایـد گفـت 

و معنـای خـاص. معنـای عـاّم تملیـک، عبـارت اسـت از اینکـه خداونـد چیـزی را کمال منـد 

و دارای کمـال می کنـد؛ خـواه آن موجـود بتوانـد از کمـال خـود بـه دیگری تملیـک کند یا خیر. 

نـه تنهـا خداونـد، بلکـه وقتـی انسـان یـک »واو« را در ذهـن خـود ایجـاد می کنـد، او را موجـود 

کنـد. در  کمـال وجـود می شـود، ولـی او دیگـر نمی توانـد چیـزی را موجـود  می نمایـد و او دارای 

اینجـا انسـان کمـال وجـود را بـه او »تملیـک« کرده  اسـت. مراد از »تملیک« نیـز معنای عاّم آن 

گاهـی خداونـد یـا فاعـل مختـار بـه اذن خـدا کمالـی را بـه ماهیتـی اعطـا می کنـد و  اسـت. امـا 

کمـال خـود بـه دیگـران هـم اعطـا  کمـال را مالـک می گـردد، یعنـی می توانـد از  آن ماهیـت، آن 

کند.

البته این دو واژه )= مالکیت و واجدیت( بیشـتر در دروس فارسـی ایشـان از هم تفکیک 

کـه موضوع آن حقیقـت قدرت و حّریت  شـده اند، ولـی در تقریـرات دروس میـرزای اصفهانـی 

حقیقـت  دربـارۀ  کـه  آن  ابتدایـی  عبـارات  در  ویـژه  بـه  دارد،  شـهرت  ک«  »هنـا بـه  و  اسـت 

»قـدرت« و »اختیـار« اسـت، ایـن دو کلمـه در معنای یکسـانی اسـتعمال شـده اند که می توان 
کـرد.1 از آن در فارسـی بـه »دارایـی« تعبیـر 

کرد:  1. به عنوان نمونه، می توان به این عبارت اشاره 
 
ً
 عـن الطرفیـن مالـکا

ً
ـی المقـدور، یکـون مـن حیـث القـدرة غنیـا

َ
کانـت الـذات القـادرة بعینهـا مختـارة فـی طرف »فـإذا 

ک: 15(  ایاهمـا«. )هنـا
ً
لهمـا واجـدا

یـش، مختـار هم هسـت )تفـاوت قـدرت و اختیار  ر خو »بنابرایـن، وقتـی همـان فـرد قـادر نسـبت بـه دو مقـدو
در گفتـار بعـد خواهـد آمـد(، از آن جهـت کـه قـادر اسـت، دو طـرف )فعـل و تـرک( را مالـک و واجد اسـت«.
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ار دهم:  �ت  گ�ف

ار )1( ٮی �ت در�ت و احف كمال �ت

کـه  کـه در نظـام فکـری فلسـفۀ اسـالمی، همان طـور  گفتارهـای پیشـین مشـّخص شـد  در 

کـرده  بودنـد، فعـل انسـان فعـل اهلل می شـود.1 ایـن قاعـده نتیجـۀ مبانـی  خـود آنهـا نیـز تصریـح 

مختلف فلسـفی اسـت و از راه های مختلفی ثابت می شـود. اّواًل فعل انسـان نتیجۀ ضروری 

کـه از خـارج بـر او وارد می گردد؛ ثانیًا تصّور فعـل که اّولین مبدأ فعل اختیاری  داعـی ای اسـت 

اوسـت در او ایجـاد می گـردد، نـه اینکـه او از سـر حریـت صورت فعلی را تصـّور کند؛ ثالثًا فعل 

ـت و معلـول بـه علةالعلـل می رسـد که همانـا خداوند باشـد و... .
ّ
او بنـا بـر سلسـلۀ عل

کماالتـی ماننـد قـدرت  کـه بـه  او  کـه انسـان ماهیـت فقیـری اسـت  گفتیـم  مـا در پاسـخ 

کمـاالت، محاطـی و بسـیط )از طریـق آثـار( اسـت. بـه  و اختیـار داده انـد. معرفـت مـا نیـز بـه 

یـم، بلکـه از طریـق آثارشـان بـه بودنشـان پی   عبـارت دیگـر، مـا بـه کنـه کمـاالت، معرفـت ندار

کنـه آنهـا را در قالـب الفـاظ بیـان  یـم، نمی توانیـم  می بریـم؛ و چـون بـه آنهـا احاطـۀ علمـی ندار

. کنیم

تمامـی  گرفتـن  نظـر  بـا در  اختیـار  و  قـدرت  ایـن بخـش می خواهیـم دربـارۀ حقیقـت  در 

بگوییـم. سـخن  پیشـین،  تذّکـرات 

مروری بر عبارات رسالۀ »المشهدین« در باب قدرت و اختیار
کمـال »قـدرت« و »اختیـار« و تفـاوت  »مشـهدین« حقیقـت دو  مرحـوم اسـتاد در جـزوۀ 

کما الوجوُد منسوٌب لنا / فالفعل فعل اهلل و هو فعلنا« 1� شرح المنظومة 2: غرر فی عموم قدرته تعالی. »لکن 
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کرده انـد. بـه همیـن جهـت، عباراتـی از ایـن  میـان آنهـا را بـا وضـوح و تفصیـل بیشـتری بیـان 

رسـاله نقـل می شـود و سـپس نـکات موجـود در متـن را شـرح می دهـم. ایشـان پـس از آنکـه 

مبانـی فلسـفی در بـاب »جبـر و اختیـار« را رد می کننـد، می نویسـند:

ــا  ــدرة و ثانهيم ــّمى بالق ــا يس ــن: أحدمه
َ
کمال ــه  ــن نفس ــد م ــه جي ــع وجداَن ــم أّن امُلراج »اعل

الختيــار«.

ــد: یکــی  کمــال را در خویــش می یاب کنــد دو  ــه وجــدان خــود مراجعــه  ــه ب ک کســی  ــدان؛  »ب

ــام دارد«. ــار« ن ــری »اختی ــدرت« و دیگ »ق

گانـه را مطـرح می کننـد و اختیـار  کمـال جدا ایـن نکتـۀ یکـم بحـث ماسـت. ایشـان دو 

را غیـر از قـدرت می داننـد. ایـن نکتـه مـّد نظرتـان باشـد تـا در ادامـه دربـارۀ آن بیشـتر سـخن 

بگوییـم. 

کمال قدرت را چنین تبیین می کنند: سپس 

ــه  ــه یف مقــام ذات ــة« الفاعــل القــادر مقدوراِت ــارة عــن »واجدي »أمــا حقيقــة القــدرة فهــى عب

ــط«. ــی و أبس ــرف و أع  أش
ً
ــا ــوّی، وجدان ــودّی ل املاه الوج

 »اما حقیقت قدرت عبارت است از »واجدیت« فاعل قادر مقدوراتش را در مقام وجودی 

ذاتش نه مقام ماهوی«.

کـه بایـد توضیـح دهیـم، تعریـف قـدرت اسـت: واجدیـت یعنـی چـه؟  مطلـب دیگـری 

مقـام ذات یعنـی چـه؟ مقـام وجـودی و ماهـوی چـه فرقـی دارنـد؟ مـراد از »اشـرف«، »اعلـی« و 

»ابسـط« چیسـت؟

کمال قدرت غنی می گردد: که ماهیت فقیر به  کمی بعد توضیح می دهند 

»و هــذه الواجديــة عــن ِغــَى القــادر. فــإّن الفقــر مــن جهــة أو جهــات عديــدة ل ينــایف الغــى 

مــن جهــة أخــری بإغنــاء اهَّلل تعــال و هــى جهــة قدرتــه الــی هــى عــن مالكيتــه و واجديتــه 

یَف املقــدور بامِللكيــة التامــة و الســلطنة املطلقــة و الســتيالء الوجــودی الكامــل علهيــا.  ِلطــر

و املفعــول املقــدور هــو التوّجــه الــذی حنــو مــن أحنــاء الوجــود و طــور مــن أطــوار الظهــور«.
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ایـن مطلـب سـوم اسـت: قـدرت غنـا اسـت، منتهـا »غنـای بالغیـر«. یعنـی همـان ماهیـت 

کمـاالت اسـت، بی نیـاز می گـردد.  کـه از سـنخ  فقیـر بی چیـز بیچـاره، بـه برکـت نـور قـدرت 

و  گذشـته  مباحـث  اثنـای  در  اسـت  ممکـن  می شـود.  آشـکار  پنهانـی  نکتـۀ  اینجـا  در 

آینـده بـرای کسـی سـؤال پیـش بیایـد کـه چـرا مـا قـدرت را از سـنخ کمـاالت می دانیـم و اصـرار 

کـه قـدرت نوعـی ماهیـت نیسـت؟ پاسـخ این اسـت که قـدرت عین بی نیازی اسـت،  یـم  دار

حـال آنکـه ماهیـت عیـن نیازمنـدی اسـت. پـس قـدرت سـنخ ماهـوی نـدارد، بلکـه سـنخش 

کـه بایـد بـدان توّجـه داشـت. کمالـی اسـت. ایـن نکتـۀ مهّمـی اسـت  وجـودی، نـوری و 

سـؤال دیگـری نیـز در اینجـا مطـرح می شـود: انسـان قـادر از چـه چیـزی بی نیـاز می گـردد؟ 

بـه  کـه  نیسـت  او  یعنـی  نـدارد،  تـرک  و  فعـل  بـه  نیـازی  قـادر  فاعـل  تـرک.  و  فعـل  از  پاسـخ: 

کتـم عـدم و غیـب مطلـق اسـت، بـرای  کـه در  فعلـش محتـاج اسـت؛ بلکـه فعـل معـدوم او 

یـده  کاو کـه بایسـتی در ادامـه  موجودشـدن بـدو محتـاج اسـت. ایـن هـم نکتـۀ دیگـری اسـت 

شـود. همچنیـن او نیـازی بـه داعـی و مرّجـح نـدارد تـا او را وادار بـه انتخـاب یکـی از دو طـرف 

کنـد. بنابرایـن، او از هرگونـه مرّجـح نیـز بی نیـاز اسـت.

کـه ایشـان بدان اشـاره نکرده اند، ولی ما در گذشـته بـدان پرداختیم، بحث  نکتـۀ چهـارم 

کـه مـا حقیقتـًا و واقعـًا »مالـک« کمـاالت می شـویم و خداونـد  »تملیـک« اسـت. مـا معتقدیـم 

نیـز حقیقتـًا مالـک اسـت )مالکیـت حقیقـی او برقـرار اسـت(، امـا خداونـد املـک از ماسـت؛ 

کمالـی را از مـا  گـر او بخواهـد  کـه ا مالکیـت خداونـد بـر مالکیـت مـا قاهـر اسـت، بـه طـوری 

کمـال را از دسـت بدهیـم، مـا نمی توانیـم جلـوی خـدا را بگیریـم.  بگیـرد و مـا نخواهیـم آن 

کـه فعـل مـا که همـان »توجه« ما باشـد، مرتبـۀ ضعیفـه ای از وجود  نکتـۀ پنجـم ایـن اسـت 

خود ماسـت. 

که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.  نکتۀ ششم هم لفظ »فانیًا فی الخارج« است 

ایشان در ادامه برخی از نکات مذکور را می کاوند و می نویسند:

»و مــن الواضــح أّن وجــود النفــس أقــوی و أشــّد مــن وجــود التوّجه، و الشــديد واجد للضعيف 
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کماليــة  کمــل؛ و شــيئية الــیء بمکالــه ل بنقصــه. فالقــدرة یف مقــام النفــس  بنحــو أعــی و أ

يــة تفصيليــة ناقصــة و ليــس فهيــا فقــدان و نقــص یف مقــام  و یف مقــام ظهــور املقــدور ظهور

ــت  ــا قال ــی م ــى ع ــات و الّدواع ــل املرّجح ــة لج ــب إل الفعلي
ّ
ــل و تتقل ــى تتكام َک ــس  النف

کاملــة و عنــد ظهورهــا تصيــر   المــر بالعكــس؛ فإّنــا فعليــة 
ً
کمــا عرفــَت آنفــا احلمکــاء؛ بــل 

موجــودة بالتفصيــل و النقــص و املحدوديــة. فــی مقــام ذاتــک أنــت واجــد ملقدوراِتــک 

 و هــذا هــو عــن إبقائــک إياهــا یف مقــام أشــرف نفســک. 
ً
کامــال  

ً
 أی بســيطا

ً
 جممــال

ً
مندجمــا

مّث إّنــک تظهرهــا مفّصلــة و هــذا هــو عــن إجيــادک إياهــا. فإجيــاد املقــدور و إعدامــه الــذی 

کالمهــا مملــوک لــک و موجــود لــک و أنــت واجــد لمــا؛ و  يكــون إبقــاء لــا یف مقــام ذاتــک، 

کانــت فانيــة یف  یَف املقــدور عبــارة عــن إجيــاده بالتوّجــه إل املاهيــة املعقولــة _ ســواًء  أّن طــر

َکــى  کالفعــال النفســية_  و عــن إبقائــه بالتوّجــه إل ذاتــک  کالفعــال اخلارجيــة أم  اخلــارج 

ل توِجــد هــذه املاهيــة ...

کالمهــا موجــودان لــک و  یَف املقــدور،  فانكشــف أّن اإلجيــاد و اإلبقــاء اللَذيــن يكونــان طــر

ک  أنــت واجــد لمــا و غــّىٌ عهنمــا، و لــو عنــد مجيــع مرّجحــات اإلجيــاد و اإلعــدام. فلغنــا

ورة و يــأیب الالبديــة و  عهنمــا ليــس لــک لبدّيــة مــن أحدمهــا، إذ الِغــى ُيناقــض الضــر

کيــف و هــى الحتيــاج و العجــز عــن الطــرف اآلخــر و هــو نقــص و  الالمناصيــة لحــد الطرَفــن. 

کامــل عــن الطرفــن مــن جهــة قدرتــک الكاملــة التامــة املســتولية عــی  حصــر؟ و أنــت غــّىٌ 

 .
ً
الطرفــن، قبــاًل لليــد املرتعشــة الــی ل تقــدر عــی الضبــط مــن عــدم اللطــم و الضــرب مثــال

فهــى تضــرب بالالبديــة و الالمناصيــة و لــذا تقــول بالفارســية: »دســتم بــه صــورت یتیــم 

کذلــک. ...   فليس 
ً
خــورد، بــا اینکــه مــن نــزدم دســتم خــورد«. و أمــا ضربــک اليتــم تاديبــا

ــا اینکــه مــن می زنــم و مــن نمی زنــم«  و لــذا تقــول: »می توانــم بزنــم و می توانــم نزنــم، ی

کنم      این دلیل اختیار است ای صنم کنم یا آن  گویی این  اینکه   

فتناقــض  للقــدرة،  ذاتيــة  اإلبقــاء  و  اإلجيــاد  مــن  الطرفــن  أحــد  يــة  ور لضر أن  ...  فظهــر 

 فــوق 
ً
نســان فاعــال کــون ال وم حــّی بعــد املرّجحــات. مفقتــى القــدرة  ورة و البــّت و اللــز الضــر

ــع  ــة م ــرض الالبدي ــون ف ــذا يك ــاء. و ل ــه احلمک ــح علي ــا اصطل ــی م ــة ع ــة تام
ّ
ــام ل عل التم



231 کمال قدرت و اختیار )1(  گفتار دهم: 

ــن«. ــدرة متناقَض ــاّم الق  ت
ً
ــادرا ــه ق کون ــرض  ف

کــه وجــود نفــس )= فاعــل قــادر( از وجــود توّجــه قوی تــر و  »و از جملــۀ واضحــات اســت 

کامل تــری واجــد اســت و شــیئیت  شــدیدتر اســت؛ و شــدید، ضعیــف را بــه نحــو باالتــر و 

کمــال اوســت نــه نقصــش. بنابرایــن، قــدرت در مقــام نفــس ]فاعــل[ یــک امــر  شــیء بــه 

کمالــی اســت و در مقــام ظهــور، یــک حقیقــت آشــکار ناقــص اســت، و در مقــام نفــس، فاعــل 

کامــل شــود  کــه نیــاز داشــته باشــد تــا بــه وســیلۀ مرّجحــات و دواعــی  فقــدان و نقصــی نــدارد 

گفتــه  گفته انــد؛ بلکــه حقیقــت همچنانکــه پیشــتر  و بــه فعلیــت نایــل آیــد، چنانکــه حکمــا 

کاملــی اســت و در زمــان ظهــورش ]در قالــب  شــد، برعکــس اســت؛ قــدرت دارای فعلیــت 

ــو در  ــردد. بنابرایــن، ت ــه صــورت تفصیلــی، ناقــص و محــدود موجــود می گ ــرک[ ب ــا ت فعــل ی

ــاًل بســیط  کام ــه شــکل مندمــج )پیچیــده در هــم(، مجمــل و  ــت را ب ــت مقدورات مقــام ذات

واجــدی، و ایــن همــان ابقــاء مقــدورات تــو اســت در مقــام اشــرف نفســت. ســپس آنهــا را 

کــردن آنهــا بــه دســت توســت. در  بــه شــکل تفصیلــی آشــکار می ســازی و ایــن عیــن ایجــاد 

ــگاه داشــتن مقــدورت  کــه همــان معــدوم ن نتیجــه، ایجــاد مقــدور و معــدوم ســاختنش _ 

ــرای توســت و واجــد آن  تویــی. همچنیــن  ــو و موجــودی ب در مقــام ذات توســت_  ملــک ت

کــه دو طــرف مقــدور )= فعــل و تــرک( عبــارت اســت از ایجــاد آن بــه وســیلۀ توّجــه  دانســتی 

ج باشــد  کــه می توانــد ماننــد افعــال خارجــی فانیــًا فــی الخــار بــه ماهیــت معقــول )فعــل( _ 

یــا می توانــد ماننــد افعــال نفســی باشــد_  و ]معــدوم[ نگاه داشــتن آن بــه وســیلۀ توّجــه بــه 

کــه آن ماهیــت را ایجــاد نکــردی. ...  ذات خــودت 

کــه دو طــرف مقدورنــد، بــرای تــو  کــه ایجــاد و ]معــدوم[ نــگاه داشــتن  گشــت  پــس آشــکار 

ــرای وجــود  ــادی ب ــر مرّجحــات زی گ ــی ا ــو واجــد آنهــا و بی نیــاز از آنهایــی، حّت ــد و ت موجودن

دادن یــا معــدوم نــگاه داشــتن داشــته باشــی. در نتیجــه، بــه جهــت بی نیــازی تــو از آنهــا، 

کــه بی نیــازی بــا ضــرورت ناســازگار  کــه یکــی از آنهــا را برگزینــی،  چــرا  گزیــر نیســتی  تــو نا

ــد؟  ــن نباش ــه این چنی ــازد. چگون ــن نمی س ــی از طرفی ــاب یک ــری در انتخ گزی ــا نا ــت و ب اس

کاســتی، محدودیــت و  گزیــری بــه انتخــاب یکــی از طرفیــن چیــزی جــز نیازمنــدی،  مگــر نا

کامــل و چیــره ای  ناتوانــی از ]انتخــاب[ طــرف دیگــر اســت؟! حــال آنکــه تــو بــه جهــت قــدرت 

کــه تــو نمی توانــی آن را  کــه داری از طرفیــن )فعــل و تــرک( بی نیــازی؛ برخــالف دســت لرزانــی 
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گزیــر بــه ایــن و آن می خــورد  کنــی. آن دســت نا از خــوردن و آســیب زدن بــه دیگــران حفــظ 

و بــه همیــن جهــت بــه زبــان فارســی می گویــی: »دســتم بــه صــورت یتیــم خــورد، بــا اینکــه 

کــه ]درســت یــا غلــط[ بــه نیــت ادب کــردن یتیمــی  مــن نــزدم دســتم خــورد«. امــا آن زدنــی 

باشــد، این گونــه نیســت....  بــه همیــن جهــت می گویــی: »می توانــم بزنــم و می توانــم 

ــم«  ــم و مــن نمی زن ــا اینکــه مــن می زن ــم، ی نزن

کنم   این دلیـــل اختیار است ای صنم کنم یا آن  گویی این           اینکه 

ــرای  ــرک ب گزینــش یکــی از دو طــرف فعــل و ت ــودِن«  ــه »ضــروری نب ک ــد  ... پــس روشــن ش

گــر مرّجحــات زیــادی  گزیــری و لــزوم نمی ســازد، حّتــی ا قــدرت، ذاتــی اســت و بــا ضــرورت و نا

کــه انســان بــه نحــو فوق التمــام  در میــان باشــد. بنابرایــن، نتیجــۀ قــادر شــدن ایــن اســت 

کــه حکمــا می گوینــد، علــت تاّمــه شــود.  ]و نــه تنهــا تمــام،[ »فاعــل« می گــردد، نــه آن گونــه 

گزیــری بــا تمامیــت قــدرت ناســازگار اســت«.  بــه همیــن جهــت، فــرض نا

کمال قدرت بود. ایشان در ادامه در باب اختیار می نویسند: تا اینجا بحث بر سر 

کيفيات الفعل املقدور«. کمال القدرة و يكون من  کمال غير  »و هذا 

کشید! زیرا بسیار مهم و راهگشا است. زیر عبارت »الفعل المقدور« باید خط 

»و بالفارســية: »فعــل را بــه آزادی آوردن«. و هبــذا المکــال يتنــّزه الفاعــل املختــار عــن التأّثــر 

کســائر العلــل   
ً
کالدواعــى و املرّجحــات، أو خارجيــا  

ً
کان داخليــا ، ســواًء 

ً
عــن الغيــر مطلقــا

الكونيــة حــّی اهَّلل القــادر املتعــال. فأنــت یف فعلــک غــّىٌ بقدرتــک و حــّرٌ باختيــارک«.

کمــال، فاعــل  »و در زبــان فارســی می گوییــم: »فعــل را بــه آزادی آوردن«. بــه وســیلۀ ایــن 

مختــار از تأثیــر پذیرفتــن از غیــر بــه شــکل مطلــق رهایــی می یابــد، خــواه آن غیــر، داخلــی 

باشــد، ماننــد انگیزه هــا و مرّجح هــا، و خــواه خارجــی باشــد ماننــد علت هــای وجــودی 

دیگــر، حّتــی خداونــد قــادر متعــال. پــس تــو در مقــام فعلــت، بــه وســیلۀ قدرتــت بی نیــاز و 

بــه وســیلۀ اختیــارت آزاد می گــردی«.

کـه بـه فاعـل بـاز می گـردد، نـه فعـل. در  کردنـد  در اینجـا اّمـا اختیـار را بـه »عـدم تأّثـر« معنـا 

کـراه می داننـد: ادامـه، نقطـۀ مقابـل اختیـار را البّدیـت، اضطـرار و ا
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ــة الفعــل  ي ورة أحــد الطرفــن، فاختيار ــة و ضــر ــة يناقــض الالبدي ي »فحيــث اإلطــالق و احلر

ــالف  ــک خب ــر و ذل ــن الغي ــر ع ــض التأّث ــار يناق ــُع الختي ــه. فَطب ــه بذات يت ــار و اختيار بالختي

.»
ً
ــارا ــس خمت ــه لي ، ولكّن

ً
ــادرا کان ق ــه و إن  ــّر، فإّن ــَره او املضَط املك

گزیــری و ضــرورت یکــی از دو طــرف، نمی ســازد، بدیــن روی  »پــس رهایــی و آزادی بــا نا

اختیــاری بــودن فعــل بــه برکــت اختیــار اســت ولــی اختیــاری بــودن اختیــار، بــه خــود 

اوســت. سرشــت اختیــار بــا اثــر پذیرفتــن از غیــر، نمی ســازد و انســان مختــار غیــر از انســانی 

ــار نیســت«. ــی مخت ــادر اســت، ول ــا اضطــرار باشــد. چنیــن فــردی ق ــراه ی ک ــار ا گرفت ــه  ک اســت 

من این جملۀ ایشان را اصل می دانم: »مکَره و مضطر قادرند، ولی مختار نیستند«.

یم. در ادامه، به تفصیل نکات موجود در این عبارات می پرداز

حیثیت وجودی و ماهوی افعال
مرحـوم اسـتاد پیـش از بیـان حقیقـت قـدرت و اختیـار، بـه ایـن جملـۀ فالسـفه اسـتناد 

کرده انـد:

، له املاهية و الوجود«. وج ترکيـیّبٌ  ممكن ز
ّ

»کل

کرده انـد، ولـی اینجـا  البتـه ایشـان در جـای خـود )مباحـث خلقـت( ایـن جملـه را نقـد 

بـه طـور تفصیلـی وارد نقـد ایـن مطلـب نشـده اند و معنـای درسـت مـورد نظـر خـود را از ایـن 

گـر در قالـب تعبیـر فلسـفی سـخن بگوییـم، مـا هـم  کرده انـد. توضیـح اینکـه: ا عبـارت اراده 

کـه هر دو واقعـی و حقیقی اند و هیچ یک  وجـود را اصیـل می دانیـم و هـم ماهیـت را، بـدان معنا 

کـه ماهیتـی چـون »مـن«، بـه  موهـوم، انتزاعـی، اعتبـاری و ذهنـی صـرف نیسـتند. همان طـور 

کمـال وجـود هـم موجـود می گـردد.  کمـال قـدرت، قـادر می شـود، بـه  کمـال علـم، عالـم، و بـه 

البتـه نـه اینکـه ماهیـت، قبـل از افاضـۀ وجـود بـه دسـت خداونـد، تحّقـق و تقـّرری داشـته باشـد، 

کینونتـی نـدارد، در غیـب و  کـه  کـه معتزلـه و متصّوفـه قائل انـد، بلکـه آن ماهیتـی  همان طـور 

خفـای مطلـق، ولـی معلـوم حـّق متعـال اسـت، بـه مشـیت و ارادۀ الهـی، کمال منـد و موجـود 

کائـن اسـت و ثانیـًا معلـوم خداونـد.  می گـردد. بـه عبـارت دیگـر، ماهیـِت قبل الخلـق، اواًل ال
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کـه مـا منزلتـی میـان وجـود و عـدم یـا موجـود و معـدوم قائـل  بـر همیـن اسـاس، نـه الزم می آیـد 

کـه مـا یـک عیـن  کـه معتزلـه و متصّوفـه قائـل شـده اند(؛ نـه نیـازی اسـت  شـویم )همان طـور 

کـه علـم خـدا بـه ذات را عیـن علـم او  ثابـت ازلـی را در ذات خـدا قـرار دهیـم، نـه نیـازی اسـت 

بـه مخلوقـات بدانیـم )همان طور که فالسـفه چنین کرده انـد( و در یک کالم، با در نظر گرفتن 

دو نکتـۀ مذکـور، بـه هیچ یـک از سـخنان فالسـفه و متصّوفـه نیـازی نخواهیـم داشـت.

یکـی از اشـکال های دیگـر در جملـۀ مذکـور، لفـظ »ترکیبـی« اسـت. بنـا بـر آنچـه مختصـرًا 

کـه  کـه »ماهیـت« و »وجـود« قابـل ترکیب شـدن نیسـتند، چـرا  گفتـه شـد، دانسـته می شـود 

کنیـد و  ک را ترکیـب  از یـک سـنخ  نمی باشـند. بـه عنـوان مثـال، شـما می توانیـد آب و خـا

ک هـر دو جسـم اند، ولـو یکـی مایـع و دیگـری جامـد باشـد؛ ولـی  ید، زیـرا آب و خـا ِگل بسـاز

آنهـا  زیـرا  کنیـد،  ترکیـب  بـا آب  را   x اشـعۀ  یـا  رادیویـی  امـواج  یـا  نـور چـراغ  نمی توانیـد  شـما 

کـه قابـل ترکیـب نیسـتند. البتـه همـۀ اینهـا در عیـن لطافتشـان مـاّدی و  آن قـدر لطیف انـد 

بنابرایـن، وقتـی در میـان مخلوقـات  جسـمانی اند و در عوالـم مـاء بسـیط جـای می گیرنـد. 

یـاد می گـردد، ترکیـب از بیـن مـی رود، چـه برسـد بـه ترکیـب  مائـی، اختـالف غلظـت و رّقـت ز

ی اسـت که فقیر 
ّ
یـک شـیء مائـی بـا یـک کمال غیر مائـی! ماهیت یک حقیقـت ظلمانِی ظل

ک اسـت؛ بـه مقـام خاتم النبیین؟ص؟ هم برسـد  محـض اسـت؛ فقـرش ذاتـی و غیـر قابـل انفکا

کمـاالت عیـن دارایی انـد و... .  بـاز فقیـر اسـت. در مقابـل، 

وقتـی ماهیـت و وجـود هـر دو اصیـل شـدند، می توان به یک »ماهیت موجوده« قائل شـد، 

کمـال وجـود شـده اسـت. آنچـه در عالـم مشـاهده می گـردد،  کـه دارا و واجـد  یعنـی ماهیتـی 

کـه یـک حیثیـت ماهـوی دارد و یـک حیثیـت وجـودی. هیچ کـدام  ماهیـت موجـوده اسـت 

از ایـن دو حیثیـت هـم ذهنـی و اعتبـاری نیسـتند؛ بلکـه هـر دو عینـی و واقعی انـد. افعـال مـا 

نیـز ماهیـت موجوده انـد، زیـرا معلـوم و معقـول مـا واقـع می شـوند، مـن افعـال خـود و دیگـران 

یـد، صحبـت  یـد، غـذا می خور کـه شـما راه می رو را می یابـم و می بینـم و می فهمـم؛ می بینـم 

می کنیـد، دسـتتان را تـکان می دهیـد و... . بنابرایـن، افعـال شـما _ و بـه طریـق َاولـی_  افعـال 
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کـه افعـال مـا مصـداق ماهیـت  کـرد  خـودم، معقـول من انـد. وقتـی چنیـن شـد، بایسـتی اّدعـا 

کـه یـک حیثیـت ماهـوی دارنـد و یـک حیثیـت وجـودی. موجوده انـد 

واجدیت ماهیت فعل و ترک توّسط قادر
کمـال قـدرت بـر  فاعـل قـادر، واجـد »وجـود« و »ماهیـت« فعـل و تـرک اسـت. او بـه برکـت 

ی آنهـا »مقـدور«  کـه هـردو هـر دو حیثیـت فعـل و تـرک اسـتیال دارد و بـه همیـن جهـت اسـت 

کـه مـا نسـبت بـه ماهیـت فعـل خـود علـم  ینـد. واجدیـت ماهیـت فعـل بـه معنـای آن اسـت  او

کاری انجـام دهـم، لـذا  کـه می خواهـم چـه  داریـم. وقتـی مـن می خواهـم آب بنوشـم، می دانـم 

ابتـدا ماهیـت آب را تعّقـل می کنـم و سـپس در عالـم خـارج آن را ایجـاد می کنـم. توّجـه بایـد 

کـه علـم مـن بـه فعـل آب نوشـیدن، صـورت معقولـۀ آن نیسـت. صـورت معقولـه، حاصـل  کـرد 

مشـّیت مـن اسـت. البتـه ایـن تعبیـر مرحوم اسـتاد که »مشـیت« را برابر »صـورت معقولۀ کلیه« 

دانسـته اند، رهـزن اسـت و در ادامـه ]ذیـل عنـوان »فعـل الهـی«[ معنـای صحیـح آن را بیـان 

کـرد. مـن پیـش از آنکـه فعلـم در عالـم خـارج تحّقـق یابد، بـه آن علـم دارم. بنابراین،  خواهیـم 

کـه علـم مـن به فعل خود، »بـال معلوم« اسـت، یعنی معلـوم محّققی ندارد.  کـرد  می تـوان اّدعـا 

از طرفـی، مـن پیـش از انجـام فعـل بـدان علـم نـدارم، زیـرا در ایـن صـورت، اختیـار منتفی 

کـه یـک سـاعت بعـد آب خواهـم  گـر شـما بگوییـد: »مـن می دانـم  می گـردد. توضیـح اینکـه: ا

نوشـید«؛ از شـما می پرسـم: »آیـا یـک سـاعت بعـد و در لحظـۀ انجـام فعـل، قـادر بـه تـرک آن 

بایسـتی  زیـرا شـما  بـود،  بدهیـد، جبـر خواهـد  منفـی  پاسـخ  گـر شـما  ا نـه؟«  یـا  بـود  خواهیـد 

گـر پاسـخ مثبت بدهید، جملـۀ اول خود را  یـد! ا ضرورتـًا آب بنوشـید و توانایـی تـرک آن را ندار

گـر شـما در لحظـۀ انجـام فعل، خود را نسـبت به فعل و تـرک، قادر می یابید؛  نقـض کرده ایـد. ا

کـه آب خواهم نوشـید«؟!  چـرا یـک سـاعت قبـل از موعـد انجـام فعـل، گفته بودیـد: »می دانم 

کـه احتمـال خـالف مطـرح باشـد، علـم معنـا نـدارد! بـه عنـوان مثـال، شـما از مـن  مادامـی 

ی  می پرسـید: »ایـن میـز چـه رنگی اسـت؟« مـن می گویم: »قهوه ای اسـت«. در اینجـا من از رو

گـر یـک شـیء مبهـم از دور بـه  »علـم« سـخن می گویـم، زیـرا احتمـال خـالف نمی دهـم. امـا ا
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ی علـم اّدعا  سـوی مـن در حـال حرکـت باشـد و مـن دقیقـًا ندانـم که چیسـت، نمی توانـم از رو

گمـان و احتمـال  ی حـدس و  گـزارۀ مـن بـر رو یـد اسـت یـا آقـای عمـرو؛ زیـرا  کـه او آقـای ز کنـم 

اسـتوار اسـت و علـم بـا شـک و تردیـد قابـل جمـع نیسـت؛ هـر جـا علمـی هسـت، آنجـا موطـن 

یقیـن اسـت و الغیـر. 

بنابرایـن، علـم بـه فعـل اختیـاری، قبـل از انجـام آن، معنـا نـدارد. از طرفـی، مـا پیـش از 

کـه فالسـفه هـم متذّکـر  یـم و فعـل اختیـاری خـود را _ همان گونـه  تحّقـق فعـل بـدان علـم دار

شـده اند_  عالمانـه انجـام می دهیـم. نتیجـۀ ایـن سـخنان ایـن خواهد شـد که علم ما نسـبت 

بـه افعالمـان:

 بال معلوم است؛

 همزمان با فعل است.

نسـبت علـم بـال معلـوم مـا بـه افعالمان با آن افعال، مانند اسـتطاعت اسـت بـا افعالمان. 
که:  گفت  در ادامـه خواهیـم 

 استطاعت، معّیت زمانی با فعل اختیاری دارد.

 استطاعت، تقّدم رتبی بر فعل اختیاری دارد.

در اینجا نیز دقیقًا همین دو قاعده حکم فرماست:

 علم ما به افعالمان، معّیت زمانی با آنها دارد؛

 علم ما به افعالمان، تقّدم رتبی بر آنها دارد.

که ما ماهیت فعل و ترک را در هنگام انجام فعل واجدیم.  کرد  بنابراین، می توان اّدعا 

کـه بـه خاطـر دارم، مرحـوم اسـتاد در دروس فارسـی خود این واجدیـت را »قدرت«  تـا آنجـا 

ک ایشـان مکـّررًا به ایـن نکته اشـاره کرده اند.1  ننامیده انـد، ولـی در تقریـرات هنـا

کـه تصـّور فعـل، پیـش از انجـام آن در مـا ایجـاد می گـردد. وقتـی  فیلسـوف معتقـد اسـت 

ایجـاد شـد، مـا فایـدۀ آن را تصـّور و سـپس تصدیـق می کنیـم. بـه عنـوان مثـال، وقتـی مـا بـر 

کرد. 1� در ادامه، مرحوم استاد عصار عباراتی را قرائت خواهند 
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کردیم، تصّور فعل »آب نوشـیدن« در  اسـاس علت های تکوینی و خارجی احسـاس تشـنگی 

مـا ایجـاد می گـردد و مـا »رفـع عطـش« را تصـّور و سـپس تصدیـق می کنیـم )البتـه شـاید بتـوان 

کـه تصـّور رفـع عطـش هـم در مـا ایجـاد می گـردد(. در ایـن حـال، صـورت ذهنـی رفـع  گفـت 

کار اسـت. بنابرایـن، فالسـفه پیـش  ـت غایـی« و »داعـی« مـا بـرای انجـام 
ّ
عطـش همـان »عل

از تحّقـق عینـی فعـل اختیـاری، یـک نـوع تحّقـق ذهنـی بـرای آن قائـل می گردنـد. ولـی ایـن 

کـه علـم مـا بـه افعالمـان بالمعلـوم اسـت و  سـخن از دیـدگاه مـا مـردود اسـت و مـا معتقدیـم 

گر هم بـه ماهیت آن فعل  نیـازی نیسـت تـا حتمـًا یـک صـورت ذهنی بـرای فعل قائل شـویم. ا

یک گونـه صـورت معقولـه ببخشـیم، آن صـورت معقولـه ربطی بـه علم ما به فعلمـان ندارد. آن 

کامـاًل متمایزنـد. صـورت معقولـه و علـم مـا دو چیـز 

ک را در ادامـه و در بخـش »بازگشـت قـدرت بـه  مـا ایـن بحـث و برخـی عبـارات رسـالۀ هنـا

کرد. مقـام ذات« بررسـی خواهیـم 

واجدیت وجود فعل و ترک توّسط قادر
تعریـف  ایـن  البتـه  کرده انـد.  تـرک« تفسـیر  و  بـه »واجدیـت وجـود فعـل  را  قـدرت  ایشـان 

کنـه قـدرت در قالـب الفـاظ بیـان  کـه قبـاًل تذّکـر دادیـم، از آثـار قـدرت اسـت.  هـم همان طـور 

کار رفتـه اسـت، »واجدیـت وجـود مقـدور« یعنـی شـما  کـه بـه  نمی شـود. صرف نظـر از الفاظـی 

معدومیـت  در  را  آن  یـا  کنیـد  ایجـاد  را  فعـل  می توانیـد  و  یـد  دار را  مقـدور  ایجـاد«  »توانایـی 

تشـنگی  احسـاس  شـما  رمضـان،  مبـارک  مـاه  در  مثـال،  عنـوان  بـه  نماییـد.  ابقـاء  خـودش 

کـه  می کنیـد و خودتـان را قـادر بـه  »آب نوشـیدن« و  »آب ننوشـیدن« می یابیـد، همـان چیـزی 

یـت، ماهیـت  کرده انـد. در لحظـۀ وجـدان قادر مرحـوم اسـتاد از آن بـه »طرفیـن مقـدور« تعبیـر 

گر شـما آب  »آب نوشـیدن« معدوم اسـت و »آب نوشـیدن«ی در عالم خارج محّقق نیسـت. ا

گـر بـه جهـت فرمـان خداونـد از  کرده ایـد؛ ولـی ا بنوشـید، آن ماهیـت را در عالـم خـارج ایجـاد 

کان معـدوم باقـی می مانـد و  »آب نوشـیدن« سـر بـاز زنیـد، ماهیـت معـدوم »آب نوشـیدن« کمـا

ایـن همـان »ابقـای معدومیـت« اسـت. ایـن معنـای »واجدیـت وجـود فعـل و تـرک« بـود. 
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کرده اند؟  سؤال: چرا مرحوم استاد از چنین تعبیری استفاده 

ک( آمـده  کـه در تقریـرات دروس مرحـوم میـرزای اصفهانـی )هنـا پاسـخ: اواًل بنـا بـر چیـزی 

مرقـوم  خودشـان  دست نوشـته های  در  میـرزا  مرحـوم  خـود  کـه  اسـت  نکتـه ای  ایـن  اسـت، 

عیـن  تمامـًا   68 صفحـۀ  تـا  کـه  نوشـته اند  رسـاله  ایـن  ابتـدای  در  اسـتاد  مرحـوم  کرده انـد. 

دست نوشـته های اسـتاد )مرحـوم میـرزا( اسـت1. بـه ایـن تعریـف نیـز در ضمـن سـی صفحـۀ 

کتـاب اشـاره شـده اسـت.  ابتدایـی 

ـــی_ معلولـــِی 
ّ
ــًا ایـــن تعریـــف ناظـــر بـــه ســـخن و دیـــدگاه فالســـفه اســـت. در نظـــام ِعل ثانیـ

ــم و  یـ ـــی دار
ّ
ــود ِعل ــا وجـ ــع، مـ ــد. در واقـ ــول صفـــت »وجود«نـ ــفۀ صدرایـــی، علـــت و معلـ فلسـ

ـــت اســـت، وجـــود اســـت و بـــس. ماهیـــت بـــه 
ّ
وجـــود معلولـــی. آن چـــه معلـــول و مجعـــول عل

گـــر مـــا بخواهیـــم فعلـــی را خلـــق  تبـــع و بـــه عـــرض وجـــود، جعـــل می گـــردد. بـــه همیـــن جهـــت، ا

کنیـــم. بـــه عـــالوه، وجـــود معلـــول مرتبـــۀ ضعیفـــه ای از وجـــود  کنیـــم، بایســـتی وجـــود آن را جعـــل 

ـــت را نـــور المـــپ 
ّ
ـــت اســـت. مثـــال مشـــهور آن همـــان نـــور اســـت. شـــما می توانیـــد وجـــود عل

ّ
عل

گـــر شـــما بخواهیـــد بـــه  9 وات و وجـــود معلـــول را نـــور المـــپ 6 وات در نظـــر بگیریـــد. حـــال ا

ـــت 
ّ
کـــه »مـــن فاعـــل فعـــل خویشـــتن ام«، بایـــد بـــه او بگوییـــد: »عل یـــک فیلســـوف بفهمانیـــد 

گـــر علـــت  کـــه شـــما چـــه می خواهیـــد بگوییـــد. ا تامـــۀ فعـــل مـــن خـــود مـــن ام« تـــا حـــدودًا بفهمـــد 

تامـــۀ فعـــل مـــن خـــود مـــن بـــودم، دیگـــر نمی تـــوان فعـــل مـــن را بـــه خـــدا نســـبت داد و قائـــل بـــه 

جبـــر شـــد. چـــرا فالســـفه فعـــل مـــا را بـــه خـــدا منتســـب می کننـــد؟ زیـــرا آنهـــا انتســـاب فعـــل 

بـــه مـــا را مجـــازی می داننـــد )ماننـــد انتســـاب جریـــان بـــه نـــاودان( یـــا دســـت کم مـــا را جزئـــی 

ــد و  ــۀ فعـــل خویـــش نمی دانـ ــان را علـــت تامـ ــوفی انسـ ــد. هیـــچ فیلسـ ــه می داننـ ـــت تاّمـ
ّ
از عل

ـــی_ معلولـــی برقـــرار نخواهـــد بـــود. بنـــا بـــر 
ّ
نمی توانـــد بدانـــد، زیـــرا در ایـــن صـــورت سلســـلۀ ِعل

گسســـتنی ضـــروری از مخلوقـــات  ـــی_ معلولـــی، یـــک زنجیـــرۀ بـــه هـــم پیوســـتۀ نا
ّ
سلســـلۀ ِعل

ــه  ــه بـ ــل و علـــت تامـ ــه علةالعلـ کـ ــد. اوســـت  ــه می یابـ ــال ادامـ ــّق متعـ ــا حـ ــردد و تـ ــاز می گـ آغـ

ک: 1 )حاشیه(. 1� هنا
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کـــه انســـان  کلمـــه اســـت! بنابرایـــن، فیلســـوف هیـــچ گاه نمی توانـــد قائـــل باشـــد  معنـــای دقیـــق 

علـــت تامـــۀ افعـــال خویـــش اســـت.

کـه بنـا بـر مبانـی و  مرحـوم اسـتاد در تالش انـد تـا بـه مخاطـب فیلسـوف خـود بفهماننـد 

اصطالحـات بحـث علیـت )کـه مـورد تأیید ما نیسـت(، تنها راه برون رفت از جبر، این اسـت 

کـه مـا انسـان را علـت تامـۀ افعـال خویـش بدانیـم. بـه همیـن منظـور، تـالش  می کننـد تـا نشـان 

کـه حکیـم سـبزواری  کـه بـه فعلمـان وجـود می بخشـیم. پیشـتر دیدیـم  کـه ایـن ماییـم  دهنـد 

کـه مـا بـه هیـچ وجـه نمی توانیـم موِجـد  کـرد و معتقـد بـود  بـا ایـن سـخن بـه شـّدت مخالفـت 

کـه  افعالمـان باشـیم. مرحـوم اسـتاد بـرای اینکـه ایـن قانـون را زیـر پـا بگذارنـد، اّدعـا می کننـد 

ایجادکننـدۀ افعالمـان خـود خـود ماییـم. 

فیلسـوف در اینجـا نکتـه ای را تذّکـر می دهـد و می گویـد: »شـما بـرای اینکـه بـه ماهیـت 

معلـول، وجـود ببخشـید، بایـد وجـود آن را بـه نحـو اعلـی داشـته باشـید«.

 ایشـان نیز در پاسـخ می گویند: »ما واجد وجود معلول ایم. واجدیت وجود معلول )= فعل 

کمال قدرت است«. اختیاری( نیز همان 

ی، این سـخن مرحوم اسـتاد دو نوع تفسـیر دارد: یک تفسـیر وجدانی که هرکسـی  بدین رو

یـت می توانم فعل و  می توانـد آن را تصدیـق کنـد کـه عبـارت اسـت از اینکـه: مـن در مقـام قادر

تـرک را انجـام دهـم. دیگـر تفسـیر فلسـفی که در مقـام احتجاج مطرح می شـود، مبنی بر اینکه 

یـم، همان چیزی  مـا علـت تامـۀ افعـال خودمان ایـم و توانایـی اعطای وجود بـه فعل خود را دار

بـا فالسـفه  بـه همیـن جهـت، ایشـان در مقـام احتجـاج  کـه شـما آن را »معلـول« می نامیـد. 

کـه قـدرت بـه »ذات« فاعـل بازمی گردد.  می فرماینـد 

یابـد، عـالوه بـر  گـر کسـی ایـن نکتـه را در البتـه ایـن نکتـه فقـط در مقـام احتجـاج نیسـت. ا

کنـه قـدرت متذّکـر خواهـد شـد و عمیق تـر  اینکـه می توانـد پاسـخ فیلسـوفان را بدهـد، بهتـر بـه 

خواهـد دانسـت کـه »واجدیـت ماهیـت و وجـود فعـل« بـه چـه معناسـت. 
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کمال قدرت به مقام ذات )نه فعل( بازگشت 
»مـن  می گوییـد:  شـما  وقتـی  می شـود.  مطـرح  فعـل«  »مقـام  قبـال  در  ذات«  »مقـام  لفـظ 

بـه »مـن«  یـت  بنابرایـن، قادر کرده ایـد.  بـه »مـن« اسـناد داده  و حمـل  را  یـت«  قـادرم«، »قادر

کـه برخـی مفاهیم مانند »َحَسـن« یا »قبیـح« به فعل من  بازمی گـردد، نـه »فعـل مـن«؛ در حالـی 

بازمی گـردد. مثـاًل می گوییـم: »ظلـم قبیـح اسـت«. در اینجـا موضـوع قبـح، فعـل فاعـل مختـار 

اسـت نـه خـود فاعـل مختـار. همچنیـن وقتـی دربـارۀ »اراده« سـخن می گوییـم، نفـِس اراده بـه 

فعـل مـن بازمی گـردد. آری، وقتـی مـن اراده کـردم، می توانـم خـودم را مّتصـف به »مریـد« بدانم 

کمـا اینکـه وقتـی راه مـی روم، می توانـم خـودم را »راهـرو« بدانـم؛ امـا در  و بگویـم: »مـن مریـدم«؛ 

عیـن حـال، »راه رفتـن« اسـمی اسـت کـه حکایـت از فعـل من می کنـد نه خود مـن. در مقابل، 

کـه بـه ذات مـا بـاز می گـردد، ماننـد: عاقـل،  گاهـی خـود را بـه اوصافـی مّتصـف می کنیـم  مـا 

عالـم، قـادر، حـّی و... .

گر مـا فقیر محض ایـم و هیچ  کـه ا در اینجـا بالفاصلـه ایـن سـؤال بـه ذهـن متبـادر می گـردد 

کـه ذات مـا  کمـاالت را بـه ذات مـا بازمی گردانیـد و می گوییـد  یـم، چگونـه شـما  از خـود ندار

عالـم و قـادر می شـود؟

کـه مرحـوم اسـتاد نیـز در رسـالۀ مشـهدین بـدان تذّکـر داده بودنـد: مـا  پاسـخ همـان اسـت 

ات ایـم و غنـّی بالغیـر. خداونـد همـان ماهیـت فقیـر بی چیـز را غنـی می کنـد؛ نـه بـدان 
ّ

فقیـر بالذ

کـه فقـر ذاتـی مـا تبدیـل بـه غنـای ذاتـی شـود و فقیـر بالـذات بـه غنـّی بالـذات مبـّدل  معنـا 

 گـردد؛ بلکـه بـدان معنـا کـه مـا بـه اذن خـدا غنـّی و کمال منـد می شـویم، در عین اینکـه آن فقر 

ات ایم 
ّ

 ذاتی مان پابرجاست. گمان می کنم بهترین تعبیر همان باشد که عرض شد: »فقیر بالذ

گـر مـا می گوییـم: »غنـّی بالغیـر«  کـه ا و غنـّی بالغیـر«. البتـه ایـن نکتـه بایـد مـّد نظـر قـرار بگیـرد 

کـه غنـای مـا اعتبـاری و انتزاعـی اسـت؛ خیـر! غنـای مـا حقیقـی اسـت،  بـدان معنـا نیسـت 

ولـی بالغیـر اسـت.

بـرای آنکـه ایـن نکتـه روشـن شـود، مثالـی می زنیم. شـما یک تّکـه خمیر را در نظـر بگیرید. 
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نـه  هرمـی،  نـه  اسـت،  ی  ُکـرو بالـذات  نـه  یعنـی  نـدارد؛  ذاتـی  شـکل  هیچ گونـه  خمیـر  ایـن 

ات بـود، دیگـر نمی توانسـت 
ّ

ی بالـذ کـرو گـر  مخروطـی، نـه مکعـب و نـه... . بـه عنـوان مثـال، ا

می توانـد  را  شـکل  بی نهایـت  و  نیسـت  چنیـن  آنکـه  حـال  بگیـرد،  خـود  بـه  دیگـری  شـکل 

را می توانیـد  گـزاره  یـد، دو  ی درمی آور کـرو بـه شـکل  را  تّکـه خمیـر  ایـن  بپذیـرد. وقتـی شـما 

او بگوییـد: دربـارۀ 

 این تّکه خمیر، بالذات هیچ گونه شکلی ندارد؛

ی است. کرو کنون این تّکه خمیر حقیقتًا و بالفعل،   ا

ی درآوردیـد، فرض اولیۀ شـما )اینکه تّکه  در واقـع، وقتـی شـما تّکـه خمیـر را بـه شـکل کرو

خمیـر هیچ گونـه شـکل ذاتـی نـدارد( زیـر سـؤال نمـی رود. در عیـن اینکه آن »ال شـکل«ی ذاتی 

ی  گرفتـه و ایـن »کـرو ی بـه خـود  کـرو بـر سـر جـای خـود باقـی می مانـد، اآلن و بالفعـل شـکل 

گـر خاطرتـان  ا انتـزاع ذهـن شـما باشـد.  نـه اینکـه اعتبـار و  بـودن« حقیقـی و واقعـی اسـت، 

تّکـه خمیـر  بـه همیـن  کـه شـبیه  و هیولـی  ماهیـت  میـان  اسـتاد  مرحـوم  کـه  گفتیـم  باشـد، 

اسـت، تناظـر برقـرار کـرده بودنـد. ماهیـت در عیـن اینکـه در  ذات خـود فاقـد کماالت اسـت، 

می گـردد. کمال منـد 

گداختـه می کنیـد،  کـوره و  گداختـه« اسـت. شـما وقتـی آهـن را وارد  مثـال دیگـر، »آهـن 

یـد،  بیـرون می آور کـوره  از  را  بـا ذاتـش عجیـن می گـردد. وقتـی آن  نورانیـت و حـرارت  گویـی 

نـور و حـرارت می کنـد: خـودش تولیـد 
تیــــــرگی رفت و همه انوار شد2       آهن )هیزم( تیره حریف1 نار شد 

ات نورانی و حرارت زا نبود و نیسـت، حقیقتـًا نورانی و داغ می گردد، 
ّ

کـه بالـذ همـان آهنـی 

گرما را از خود سـاطع می گرداند. بلکـه نـور و 

یـت  قادر گـر  ا مقـدور«.  وجـود  و  ماهیـت  »واجدیـت  گردیـم:  بـاز  قبـل  نکتـۀ  دو  بـه  حـال 

1� حریف: همنشین.
2� مثنوی مولوی: دفتر دوم: بخش 26�
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کـه واجـد ماهیـت و وجـود مقـدورم، نـه فعـل مـن.  بـه »مـن« بـاز می گـردد، پـس ایـن »مـن«ام 

گرفتـه اسـت.  کـه ماهیـت و وجـود فعـل، در کجـای مـن قـرار  حـال ایـن سـؤال مطـرح می شـود 

کـه وصـف »بسـاطت« در تعریـف قـدرت معنـا پیـدا می کنـد. قـادر، وجـود و  در اینجاسـت 

ماهیـت مقـدور را بـه نحـو »بسـیط« یـا »ابسـط« واجـد اسـت.

بساطت، شرافت و علّو ساحت »قدرت«
انسـان قـادر، خـود را نسـبت بـه فعـل و ترک، مسـتولی و چیره می یابد. او خـود را در حالتی 

گر نخواهـد انجام نمی دهد.  گـر بخواهـد می توانـد کاری را انجـام دهد و ا وجـدان می کنـد کـه ا

بـه تعبیـر سـاده تر، او فعـل و تـرک را در چنـگ و مشـت خـود می بینـد. در اینجـا هنـوز نـه فعلـی 

در کار اسـت و نـه َترکـی! فعـل و تـرک هیچ گونـه وجـود عینـی یـا ذهنـی ندارنـد. بـه تعبیـر دیگر، 

کـه با انجـام فعل یا تـرک آن، تعّیـن می یابد. قـدرت یـک حقیقـت نامتعّیـن اسـت 

بــرای فهــم بهتــر ایــن نکتــه مثالــی می زنیــم. ادارۀ بــرق، انــرژی الکتریســیته را تــا پشــت 

گــون ماننــد  گونا بــه وســایل برقــی  انــرژی نســبت  ایــن  پریزهــای منــزل شــما آورده اســت. 

ــه  ک ــت  ــن ارادۀ شماس ــدارد. ای ــی ن ــه تعّین ــویی و... هیچ گون ــین لباسش ــو، ماش ــی، ات جاروبرق

کردیــد، آن را متعّیــن نمودیــد،  بــدان تعّیــن می بخشــد. وقتــی شــما بــا ارادۀ خــود آن را وارد اتــو 

گرمایــی تبدیــل می شــود، نــه حرکتــی، نورانــی  یعنــی آن انــرژی الکتریســیته اواًل بــه انــرژی 

یــا...؛ ثانیــًا داخــل یــک اتــوی مشــّخص مــی رود، نــه هــر اتویــی. قبــل از ارادۀ شــما، ایــن انــرژی 

کــه  نســبت بــه انرژی هــا و وســایل مختلــف، نامتعّیــن و البشــرط بــود. ایــن ارادۀ شــما بــود 

کــرد. مثــال دیگــر: فــرض بفرماییــد شــما دارای قــدرت بدنی ایــد. ایــن قــدرت  آن را متعّیــن 

ید یــا... . ایــن ارادۀ  گاز را بفشــار یــد، پــدال  یــد، بدو شــما تعّینــی نــدارد. شــما می توانیــد راه برو

گاز اختصــاص می دهــد. کــه آن را مثــاًل بــه فشــاردادن پــدال  شماســت 

کمـال قـدرت هـم همیـن اسـت. قـدرت  معنـای »بسـاطت« ،»شـرافت« و »علـّو سـاحت« 

ـق بگیرد. 
ّ
نسـبت بـه فعـل و تـرک، ابسـط، اشـرف و اعلـی اسـت، زیـرا او می توانـد بـه هـر دو تعل

فعـل )آب نوشـیدن( نمی توانـد تبدیـل بـه تـرک )آب ننوشـیدن( شـود، ولـی قـدرت می توانـد 



243 کمال قدرت و اختیار )1(  گفتار دهم: 

هـم بـه فعـل و هـم بـه تـرک تبدیـل شـود. وقتی انـرژی الکتریسـیته وارد پنکه و به انـرژی حرکتی 

تبدیـل شـد، دیگـر نمی تـوان آن را بازگردانـد و بایـد آن را ازدسـت رفته تلّقـی نمـود. وقتـی انرژی 

شـما صـرف راه رفتـن شـد، دیگـر از دسـت رفته اسـت؛ اما مادامـی که در کاری صرف نشـده، 

قابـل تبدیـل بـه صورت هـا اسـت و  شـکل های مختلـف دارد. 

 به هر صورت، از این عدم تعّین و البشرط بودِن قدرت، تعبیر به بساطت، شرافت و علّو 

ساحت شده است. مثال »خمیر و شکل« در تبیین این نکته هم می تواند راهگشا باشد.

در  فالسـفه  اسـت.  فهـم   قابـل  بیشـتر  فیلسـوف  مخاطبـان  بـرای  نیـز  »بسـاطت«  تعبیـر 

توضیـح قاعـدۀ »بسـیط الحقیقـة«1 مثالـی می زننـد. می گوینـد: شـما چنـد جسـم آهنـی را در 

کـوره ببریـد و ذوب کنید،  نظـر بگیریـد، مثـاًل طشـت و سـینی و پـارچ و... . این هـا را بـه داخـل 

یـد. در  ی هـم بریزیـد و بـه شـکل یـک شـمش آهنـی درآور سـپس همـۀ آهن هـای مـذاب را رو

انتهـا مثـاًل شـما یـک شـمش مکعب مسـتطیل آهنیـن خواهیـد داشـت. در آن صـورت، تمـام 

اجسـام آهنـی اولیـه بـه شـکل بسـیط و اندماجـی در آن شـمش آهنیـن موجودنـد. در اینجا نیز 

گویـی فعـل و تـرک در دل قـدرت موجـود اسـت.

با توّجه به دو نکته:

 بازگشت قدرت به مقام ذات؛

 موجودیت فعل و ترک در قدرت به نحو اندماجی؛

کـه فاعـل ماهیت و    بـا در نظـر گرفتـن کمـی مسـامحه و در مقـام احتجـاج می تـوان گفـت 

وجـود فعـل را در ذات خـود داراسـت و ایـن دو در ذات فاعـل قـادر بـه نحو بسـیط موجودند.

کنیـم،  گرفتـن اصطالحـات فلسـفی بیـان  گـر بخواهیـم لـّب مطلـب را بـدون در نظـر  امـا ا

چـه بایـد بگوییـم؟ 

گذشت، چند مطلب مشّخص شد: پاسخ: از آنچه 

1� توضیح این قاعده از مقام بحث خارج است. بنگرید به: األسفار 6: 110 به بعد.
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کمال مند می گردد. ات و محض است، حقیقتًا 
ّ

که فقیر بالذ 1( ماهیتی 

2( قادر نسبت به فعل و ترک عالم است و توانایی ایجاد آنها را دارد.

3( ماهیت فعل، قبل از ایجاد فاعل هیچ گونه وجود عینی یا ذهنی ندارد.

4( بنابراین، علم ما به افعالمان بالمعلوم است.

5( قدرت نسبت به فعل و ترک هیچ گونه تعّینی ندارد و با ارادۀ فاعل، تعّین می یابد.

6( قدرت به مقام ذات و اراده به معنای فعل بازمی گردد.

ناسازگاری ذاتی »قدرت« و »ضرورت«
کـه قـدرت، فاعـل را از  گذشـته، ایـن تعبیـر مرحـوم اسـتاد بهتـر روشـن می شـود  از مطالـب 

کـه بی نیـازِی مطلـق مختـّص  طرفیـن مقـدور بی نیـاز می سـازد. بـه ایـن  نکتـه دّقـت بفرماییـد 

کار می بریـم، نسـبی اسـت )غیـر از  گـر مـا دربـارۀ خودمـان تعبیـر »بی نیـازی« را بـه  خداسـت. ا

ذاتـی نبـودن، مطلـق هـم نیسـت(. مثـاًل شـما می گویید: »مـن در راه رفتن خود نیـازی به عصا 

گـر می گوییـم: »قـدرت مـا را بی نیـاز  یـد. بنابرایـن، ا نـدارم«. در اینجـا شـما »از عصـا« بی نیاز

می کنـد«، بالفاصلـه بایـد پرسـید: »از چـه چیـزی؟«

کـه از »فعـل و تـرک«. انسـان قـادر از فعـل و تـرک بی نیـاز اسـت و ایـن  پاسـخ ایـن اسـت 

کـه »قـدرت« بـا »ضـرورت« ناسـازگاری ذاتـی دارنـد. تعبیـر دیگـری از ایـن نکتـه اسـت 

وقتـی انسـان از »قادریـت« سـخن می گویـد، همیشـه پـای دو »مقـدور« در میـان اسـت که 

همـان »فعـل« و »تـرک« باشـد. فالسـفه در اینجـا از تعبیـر »ذات اضافـه« اسـتفاده می کننـد. 

گرچـه ایـن سـخن تـا  کـه همیشـه علـم و قـدرت بایـد نسـبت بـه چیـزی باشـد. ا آنهـا معتقدنـد 

کـه طـرف علم  حـّدی صحیـح اسـت، ولـی خالـی از اشـکال نیسـت. مشـکل آنهـا ایـن اسـت 

ـق علـم و قـدرت پیش 
َّ
کـه مـا معتقدیـم متعل و قـدرت را موجـود و محّقـق می داننـد، در حالـی 

کـرد و هـم قـدرت. ولـی اصـل  از فعـل، معـدوم اسـت و می تـوان بـه معدومـات، هـم علـم پیـدا 

کـه هـر علـم و قدرتـی بـا مقـدور و معلومـی همـراه اسـت، گرچـه  ایـن مطلـب قابـل قبـول اسـت 

کائـن نباشـد. آن مقـدور و آن معلـوم، 
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ـق علـم و قـدرت را 
ّ
در اینجـا اشـاره بـه نکتـه ای ضـرورت دارد. فالسـفه موجودّیـت متعل

کـه معلـوم یا مقدوری، معدوم باشـد. طبیعتـًا دربارۀ  ضـروری می داننـد و معتقدنـد نمی شـود 

ـق ازلـی بـرای علـم و 
ّ
خداونـد  نیـز بـه چنیـن چیـزی قائل انـد. بـه همیـن جهـت، یک نـوع متعل

قـدرت خـدا قائـل شـده اند، ماننـد: اعیـان ثابتـه. 

که  گفتن دربارۀ خدا بایسـتی مسـبوق به معرفةاهلل باشـد  که سـخن  ما در مقابل، قائل ایم 

گـر هـم معرفتـی حاصـل شـود، بـاز در قالـب الفـاظ  کتسـابی نیسـت. ا بـه دسـت خداسـت و ا

نمی گنجـد و بایسـتی مـا بـا زبـان »تنزیـه« آن را بیـان کنیم. مـا به تعریف الهی، خـدا را »عالم/ 

علیـم/ خبیـر« و »قـادر/ قدیـر« می دانیـم، امـا هرگـز نمی دانیـم و نمی توانیـم بیان کنیـم که کنه 

علـم و قـدرت خـدا چیسـت. ایـن نکتۀ دقیقی اسـت کـه گاهی ما از آن غافل می شـویم. گاهی 

برخـی از ناقـدان مکاتـب فلسـفی بـر اثـر غفلـت، پـس از آنکـه مبانـی فلسـفی را رد می کننـد، 

ذات خدا و صفات و فعل او را موشکافی می کنند و به تعبیر عامیانه »دل و رودۀ آن را بیرون 

گرفتـار شـده اند. مشـکل مـا  کـه فالسـفه  گرفتـار می شـوند  می ریزنـد«. آنهـا بـه همـان مشـکلی 

کـه آنهـا دربـارۀ ذات خـدا غلـط می گوینـد و مـا درسـت می گوییـم؛ بلکـه  بـا فالسـفه ایـن نیسـت 

 جای سـخن گفتن نیسـت:
ً
بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه آنجا اساسـا

وا«.1
ُ

ْمِسك
َ
ُم ِإَل اهَّلِل َفأ

َ
ال

َ
ك

ْ
ى ال »َفِإَذا اْنَتَ

کنید«. »پس زماین که کام به خدا می رسد، ]از ادامۀ سخن گفنت[ اجتناب 

گر  کـه فعـل خداونـد کیفیت نـدارد2 و معقول واقـع نمی شـود. بنابراین، ا مثـاًل مـا معتقدیـم 

کنـه فعـل خـدا  کـه می توانیـم  مـا می گوییـم: »خلقـت بـه تملیـک اسـت«، بـدان معنـا نیسـت 

کنیـم. مـا اواًل  سـخن روایـات را تکـرار می کنیـم، ثانیـًا بـرای اینکـه مطلـب تـا حـّدی  را بیـان 

کـه آن هـم بـه ارشـاد خداسـت؛  بـرای مـا وجدانـی شـود، بـه فاعلیـت خودمـان تذّکـر می دهیـم 

کـه مـن فعـل شـما را آیـت فعـل خـودم  یعنـی خداونـد راه را بـه مـا نشـان داده و فرمـوده اسـت 

1� الکافی 1: 92؛ التوحید: 456�
2� الکافی 1: 110�
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کنـه تملیـک هـم فقـط و فقـط بـا تعریـف الهـی شـناخته می شـود. مرحـوم اسـتاد  قـرار داده ام. 

کـه مـا فعـل الهـی و تملیـک خـدا را  نیـز بـا تصریـح بـه ایـن نکتـه در دروس خلقـت فرموده انـد 

نمی فهمیـم، بلکـه فقـط آثـار آن را در خـود می یابیـم.1 بنابرایـن، مـا در قبـال سـخن فالسـفه، 

کنیـم، بلکـه بـر مبنـای تنزیـه  یـم خطـای آنهـا را تکـرار  فلسـفی عمـل نمی کنیـم و دوسـت ندار

کار را جلـو می بریـم.

کـه مـا در پاسـخ فالسـفه بـه کار می بریـم، این اسـت: به آنها نشـان می دهیم  نکتـۀ دیگـری 

یـم، چـه رسـد بـه خداونـد  کـه مـا حتـی در میـان مخلوقـات، باالتـر از سـخن شـما را سـراغ دار

ـق نمی گیـرد و نتیجـه می گیرنـد 
ّ
کـه علـم و قـدرت بـه معدومـات تعل متعـال! آنهـا اصـرار دارنـد 

ق محّقق داشـته باشـد. ما در پاسـخ می گوییم که 
ّ
کـه علـم و قـدرت خداونـد نیـز بایسـتی متعل

ـق می گیرد و از آن قیدی 
ّ
حتـی علـم و قـدرت مـا کـه مخلوق خداوند اسـت، به معدومات تعل

کـه شـما می فرماییـد، رهاسـت؛ چـه رسـد بـه علـم و قـدرت الهـی! بنابرایـن، علـم بالمعلـوم 

کـه علـم خـدا را مبـّرا و مطلـق از  کـه مـا در خـود مشـاهده و وجـدان می کنیـم، جـواز ایـن اسـت 

گر مـا می گوییم:  هرگونـه معلـوم بدانیـم: »عنقـا شـکار کـس نشـود دام باز گیر«. به طور مشـابه، ا

کـه مـا  »مقـدورات مـا پیـش از ارادۀ مـا هیچ گونـه تحّققـی ندارنـد«، جـواز ایـن صـادر می شـود 

قـدرت او را ازلـی، ولـی مخلوقـات او را حـادث بدانیـم.

کـه مرحـوم اسـتاد از آن بـه  بـه اصـل بحـث بازمی گردیـم. قـدرت همیشـه دو طـرف دارد 

»دو  مقابـل،  در  تـرک.  و  فعـل  از:  عبارت انـد  طـرف  دو  ایـن  کردنـد.  تعبیـر  مقـدور«  »طرفیـن 

طرفگـی« در حالـت ضـرورت معنـا نـدارد! وقتـی فیلسـوف می گویـد: »الشـیء مـا لـم یجـب 

لـم یوَجـد«، یعنـی زمانـی یـک چیـز موجـود می گـردد کـه احتمـال موجود نشـدنش صفـر مطلق 

کار محّقـق نشـود، محّقـق نخواهـد  کـه آن  کمتریـن احتمـال وجـود داشـته باشـد  گـر  باشـد. ا

بـه لفـظ  ایـن  بـه تعریـف خـود خداسـت. ...  یافتنـش  البتـه  کـه  انبیـاء؟مهع؟ اسـت  1. »ایـن )= تملیـک( نظـر 
که ذات خدا »ال ُیعَرف إال بتعریفه«، مالکیت ما با ]حفظ[ املکیت خدا در تملیک  درنمی آید. همچنان 
 کـه فعـل خداسـت، معـروف نمی گـردد، مگـر بـه تعریـف و معّرفیـت خـدا. در غیـر ایـن صـورت، اصـاًل مـا 

که چیست، فقط آثاری از آن را می فهمیم«. )درس 51 معارف: 4( کنه مالکیت خودمان را نمی فهمیم 
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شـد. حـال شـما »آب نوشـیدن« را در نظـر بگیریـد. زمانـی ماهیت آب نوشـیدن تحّقـق خواهد 

که احتمال »آب ننوشـیدن« صفر باشـد. بنابراین، در زمان انجام فعل »آب نوشـیدن«،  گرفت 

احتمـال »آب ننوشـیدن« صفـر اسـت. بـه عبـارت دیگـر، بنـا بـر اصـل ضـرورت، همیشـه »یک 

کـه در مقـام  کـه مـا وجدانـًا می یابیـم  حالـت« مطـرح و یـک راه پیـش پـای ماسـت؛ در حالـی 

کنـد، مـا بـر هـر دو طـرف  کـه یکـی از دو طـرف فعـل و تـرک را متعّیـن  یـت و تـا لحظـۀ اراده  قادر

یـم و خـود را پیوسـته بـر سـر دوراهـی می بینیـم.  اسـتیال دار

خالصـه آنکـه: قـدرت همیشـه بـا دوراهـی و ضـرورت همیشـه بـا یـک راه همـراه اسـت. 

کـه ایـن دو بـا هـم ناسـازگاری ذاتـی دارنـد. بدیهـی اسـت 

تقّدم »قدرت« بر »اراده«
گذشـته همچنین رابطۀ »قدرت« و »اراده« مشـّخص شـد. فالسـفه ]در بحث  از مطالب 

مبـادی افعـال اختیـاری[ قـدرت را پـس از اراده ذکـر می کنند، در حالی که این سـخن وجدانًا 

کـه نسـبت بـه فعـل و  ـن )تعّین بخـش( قـدرت اسـت؛ یعنـی آن قدرتـی  غلـط اسـت. اراده معّیِ

تـرک بسـیط بـود و هـر دو طـرف را در دل خـود داشـت و هیچ گونـه تعّینی نسـبت به فعل و ترک 

کـه بـه »ایجـاد فعـل« یـا »ابقـاء  نداشـت، بـه وسـیلۀ اراده متعّیـن می شـود. ایـن ارادۀ شماسـت 

تـرک« می انجامـد. بـه عبـارت سـاده تر، قبـل از ارادۀ شـما نـه »آب نوشـیدن«ی در عالم هسـت 

و نـه »آب ننوشـیدن«ی. بـر اثـر ارادۀ شـما، یـا »آب نوشـیدن« در عالـم خـارج بـه وجـود می آیـد یا 

»آب نوشـیدن« در همـان معدومیـت خـود باقـی می ماند.
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دهم:  ارف ار �ی �ت  گ�ف

ار )2( ٮی �ت در�ت و احف كمال �ت

ک« در باب »قدرت« مروری بر برخی رسالۀ »هنا
در گفتـار  پیشـین، تـا حـّدی در بـاب حقیقـت قـدرت گفتگـو شـد. اینـک برخـی عبارات 

گفتـه شـد و  از تقریـرات دروس میـرزای اصفهانـی ارائـه می شـود تـا هـم مـروری باشـد بـر آنچـه 

کـه قبـاًل هـم اشـاره  هـم شـاید برخـی نـکات جدیـدی بـرای عزیـزان روشـن شـود. همان طـور 

شـد، بخشـی از تقریـرات دروس مرحـوم میـرزا دارای چنیـن عنوانی اسـت: »الـکالم فی حقیقة 

القـدرة و االختیـار و عـدم الجبـر و التفویض«. پس موضوع این رسـاله دقیقًا همان چیزی اسـت 

کـه مـا در پـی آن ایـم. ایشـان در ابتـدا مطالبـی دربـارۀ حقیقـت قـدرت و اختیـار می فرماینـد و 

انسـان را از جبـر می رهاننـد. سـپس وارد بحـث علـم بالمعلـوم، مشـیت، اراده، قـدر، قضـا و 

کـه علـم و فعـل الهـی در افعـال انسـان  بـداء الهـی می شـوند و مـا را بـه ایـن نقطـه می رسـانند 

کرده اند  که مرحوم اسـتاد تصریح  گفته شـد  کار نیسـت. همچنین  نافذ اسـت و تفویضی در 

کـه تـا صفحـۀ 68، تمامـًا عیـن دست نوشـته های مرحـوم میـرزا اسـت و ایشـان تنهـا آنهـا را 

کرده انـد. رونویسـی 

ایشان در ابتدای رساله می نویسند:

ــة و  ــام الفاعلي ــاین أّن یف مق ــى؟ الث ــا ه ــدرة م ــة الق ــة: الّول أّن حقيق ث ــب ثال ک مطال ــا »هن

؟ و هــل يســاعده  نســان القــادر هــل يتأّثــر عــن أحــد ســوى نفســه أم ل صــدور الفعــال عــن اإل

؟ بــل لــه البــداء  ؟ الثالــث أّنــه بعــد حتّقــق القــدرة فهــل جيــب الفعــل أم ل أحــد یف فعلــه أم ل
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فيمــا شــاء و أراد و قــّدر و قــى و أبــرم«.1

در این عبارات سه سؤال را مطرح می کنند:

 حقیقت قدرت چیست؟

 آیا انسان قادر متأّثر از دیگری است یا نه؟

یـت، آیـا فعـل او واجب الصـدور می گـردد یـا امـکان بـداء بـرای او   پـس از تحّقـق قادر

باقـی اسـت؟

کمـال قـدرت و سـؤال های دوم و سـوم بـه  کـه سـؤال یکـم بـه  حقیقـت مطلـب ایـن اسـت 

کنیـم.  گفتگـو  کـه در ایـن جلسـه می خواهیـم دربـارۀ آن  کمـال اختیـار بازمی گـردد 

کمی بعدتر می نویسند:

 
ً
نســان القــادر واجــد یف مقــام ذاتــه وجــود املاهيــات و واجــد لــذوات املهيــات وجدانا »فــإذن اإل

کذلــك واجــد ملهيــات الغايــات و الثمــرات أى العلــل الغائيــة املترتبــة عــی  ، و 
ً
کامــال  

ً
ــا تاّم

نســان عــال بالغايــات و الثمــرات«.2 ؛ و ذلــک لّن اإل
ً
 املتقدمــة علهيــا علمــا

ً
الفعــال خارجــا

کــه انســان قــادر، هــم واجــد ماهیــت فعــل  در ایــن عبــارت، ایشــان تصریــح می کننــد 

ــه عــالوه، واجــد مرّجحــات و علت هــای غایــی )ماننــد رفــع  اســت و هــم واجــد وجــود آن. ب

ــم، پیــش از  ــر دادی کــه قبــاًل هــم تذّک ــرای فعــل آب نوشــیدن( نیــز هســت. همان طــور  عطــش ب

کــه  ــد. در اینجــا ایشــان تصریــح می کننــد  ــرک و علــت غایــی معدوم ان انجــام فعــل، فعــل، ت

ــت غایــی تقــّدم علمــی بــر فعــل دارد )فالســفه هــم بــه ایــن نکتــه پــی برده انــد(. مثــاًل شــما 
ّ
عل

یــد و بــرای  وقتــی اقــدام بــه آب نوشــیدن می کنیــد، نســبت بــه »رافــع عطــش بــودِن« آن علــم دار

یــد، نــه چیــز دیگــر. ایشــان می گوینــد: »شــما واجــد ماهیتــی  رفــع عطــش ســراغ آب می رو

گرفــت  ــوان چنیــن نتیجــه  ــر ماهیــت فعــل دارد«. بنابرایــن، می ت ــه تقــّدم علمــی ب ک هســتید 

کــه اینهــا تحّققــی  کــه واجدیــت ماهیــت بــه معنــای علــم بــه آن اســت. ســپس تذّکــر می دهنــد 

ک: 1� 1� هنا
2� همان.
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ــد و ایــن همــان علــم بالمعلــوم اســت. یعنــی چیــزی غیــر از علــم  خــارج از ذات فاعــل ندارن

کــه علــم و قــدرت بــه ذات  کــه بــه ذاتتــان بــاز می گــردد، وجــود نــدارد )پیشــتر تذّکــر دادیــم  شــما 

فاعــل بازمی گردنــد(.

»و لكــن ل خیــی أّن هــذا الشــهود اإلضــایّف املضــاف إل املاهيــات یف مرتبــة الــذات ليــس 
 عــن اهَّلل تعــال«.1

ً
 للبشــر، فضــال

ً
ــا کمالي  

ً
علمــا

کمالی محســوب کــه علــم به ماهیــات در مرتبۀ ذات ]فاعل[، برای بشــر   »اّمــا مخفــی نمانــد 

 نمی شود، چه برسد به خداوند متعال«.

ـــۀ  ـــدا از اضاف ـــم خ ـــه عل ـــواز تنزی ـــر، ج ـــوم در بش ـــم بالمعل ـــدان عل ـــه وج ک ـــد  ـــه ش گفت ـــتر  پیش

کـــه فالســـفه می گوینـــد، در  بـــه معلومـــات اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر، مـــا باالتـــر از مطالبـــی را 

بشـــر مشـــاهده می کنیـــم، فکیـــَف بعلـــِم اهلِل تعالـــی؟! در اینجـــا نیـــز درصـــدد بیـــان همیـــن 

نکته انـــد.

کمال قدرت را با اراده و قدرت بدنی بیان می فرمایند: در ادامه رابطۀ 

»و بالملــة: أمــا التوّجــه الّتفصيــی إل املهيــات املعقولــة أو الفانيــة یف اخلــارج فهــو إظهــار 

کمالــا و شــّدهتا، إذ  لــذه القــدرة الكاملــة الكامنــة، فهــو مقــام نقــص القــدرة و ضعفهــا ل 

مــة عــی الرادة الــی مّساهــا  يــة مقّدِ التفصيــل نقــص اإلمجــال و أخّســه. و هــذه القــدرة الظهور

مهــا عــی القــدرة الــی متأّخــرة 
ُ

 عــن تقّد
ً
کيــد« و »اإلمجــاع«، فضــال الفالســفة بـــ :»الشــوق ال

عــن اإلرادة و مســّماة عندهــم بالقــوة املنبّثــة یف العضــالت«.2

در اینجا سه رتبه را مطرح می کنند:

یت؛  قادر

 اراده )فعل در مقام اشرف نفس(؛

 قدرت بدنی )فعل در مقام َاَخّس نفس(.

1� همان: 2�
2� همان.
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کـه قـدرت نسـبت بـه فعـل و تـرک، اجمـال دارد و وقتـی اراده یـک  ابتـدا اشـاره می کننـد 

و  را اعلـی  تـا مـا قـدرت  ـن می کنـد، تفصیـل می یابـد و همیـن باعـث می شـود  را معّیَ طـرف 

کـه قـدرت مقـّدم بـر اراده اسـت و  اشـرف از اراده و فعـل و تـرک بدانیـم. سـپس تذّکـر می دهنـد 

اراده نیـز مقـّدم بـر قـدرت بدنـی اسـت، زیـرا شـما ابتـدا اراده می کنیـد و سـپس عضـالت خـود 

یـد و سـپس عضـالت  کـه راه برو ابتـدا »تصمیـم می گیریـد«  یـد. مثـاًل  بـه حرکـت درمی آور را 

کـه فالسـفه »قـدرت«  پـای خـود را بـه شـکل معّینـی حرکـت می دهیـد. بنابرایـن، آن چیـزی را 

نامیده انـد، دو مرتبـه متأّخـر و متنّزل تـر از قـدرت حقیقـی اسـت.

نســان عــی هــذه القــدرة التامــة الكاملــة حــن مــا يصرفهــا العبــد یف  »و اهَّلل تعــال معاِقــب اإل
مــات و املبغوضات«.1 املحّرَ

کـه نعمـت  کمالـی اسـت  کـه قـدرت  ثـواب و عقـاب مابـه ازای اراده اسـت نـه قـدرت! چرا

یـت مـا نتیجـۀ  و موهبـت خداسـت. بـه عبـارت دیگـر، خداونـد مـا را قـادر می سـازد و قادر

کـه شـما  وقتـی  نـدارد.  معنـا  مقـام  ایـن  در  دادن  بنابرایـن، جـزا  تملیـک خداسـت.  و  فعـل 

از قـدرت خـود اسـتفاده می کنیـد و آن را ظاهـر  را انجـام می دهیـد،  اراده می کنیـد و فعلـی 

کـه ثـواب و عقـاب معنـا پیـدا می کنـد. بـه عبـارت سـوم، همان طـور  ید. اینجاسـت  می سـاز

گفتـه شـد، قـدرت بـه مقـام ذات بازمی گـردد نـه فعـل! از طرفـی، ثـواب و عقـاب در مقـام  کـه 

فعـل مطـرح می شـود. بنابرایـن، موضـوع پـاداش و جـزا چیـزی اسـت کـه عبـد، قـدرت را در آن 

کـردن؛ خـواه تـرک باشـد،  مصـرف می کنـد؛ خـواه فعـل باشـد، ماننـد: نمـاز خوانـدن یـا غیبـت 

ک در روزه یـا تـرک نمـاز. ماننـد امسـا

در ادامـــه، وارد ســـؤال دوم می شـــوند و بـــا تکیـــه بـــر آثـــار وجدانـــی فعـــل انســـان، ماننـــد مـــدح 

کارهـــای خویـــش  ــؤول  ــود، مسـ ــه انســـان، خـ کـ ــر می دهنـــد  ــتایش و نکوهـــش(، تذّکـ و ذم )سـ

اســـت و بـــا مســـاعدت دیگـــری آن را انجـــام نمی دهـــد. ایـــن مقـــام، همـــان مقـــام اختیـــار 

اســـت.

1� همان.
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نقد قاعدۀ »استکمال«
مـا در بسـیاری از کارهـای خـود می بینیـم که آن کارها برای مـا مفیدند: درس می خوانیم، 

کالم، مـا بـه دنبـال خودمـان  عالـم می شـویم؛  کار می کنیـم، پولـدار می شـویم، و... . در یـک 

»مـا  تفسـیر می کننـد:  این طـور  را  نکتـۀ وجدانـی  ایـن  کامـل می گردیـم. فالسـفه  و  کمال منـد 

کـه ایـن تفسـیر چنـدان  بـه دلیـل و بـه برکـت فعـل خودمـان مسـتکمل می شـویم«. در حالـی 

صحیـح نیسـت.

لزوم تفکیک میان »فعل« و »اثر فعل«

کـرد: فعـل و اثـر فعـل. »آب نوشـیدن« فعـل  کـه بایـد میـان دو مطلـب تفکیـک  مـا معتقدیـم 

کـه فعـل مـن تنهـا ایـن  مـن اسـت و »رفـع عطـش« اثـر فعـل مـن. مـن بـه وجـدان خـودم می یابـم 

اسـت کـه دسـت خـود را حرکـت می دهـم، لیـوان را می گیـرم و بـه دهانـم نزدیـک می کنم و آب 

را سرمی کشـم. از اینجـا بـه بعـد، دیگـر فعـل من نیسـت. فـرض بفرمایید، این آب در دسـتگاه 

گـوارش مـن تجزیـه می شـود، بخشـی از آن جـذب و بخـش دیگر دفع می شـود و... . هیچ کدام 

یـه را نفرین کردنـد و فرمودند: از اینهـا فعـل مـن نیسـت! پیامبـر خـدا؟ص؟ معاو
ْشَبَع اهَّلُل َبْطَنُه«.1

َ
 أ

َ
»ل

»خداوند شکمش را سیر نگرداند«.

یـاد هم  کـه او غـذا می خـورد، ز یـه تـا آخـر عمـر سـیر نگشـت. توّجـه داشـته باشـید   لـذا معاو

می خـورد، ولـی سـیر نمی شـد، زیـرا »سـیری« اثـر فعـل اوسـت و ربطـی بـه فعـل او نـدارد.

گر رفع عطش، سیری و مانند آن، فعل ما نیست،  که ا در اینجا این سؤال مطرح می شود 

ی_ معلولی میان اجزای 
ّ
که قائل به یک نوع ضرورت ِعل کسـی اسـت؟ فالسـفه  پس فعل چه 

مـا می پرسـند:  از  آنهـا  ـی توضیـح می دهنـد. 
ّ
بـا همـان سـیاق عل را  ایـن پدیده هـا  عالم انـد، 

کیسـت؟ در پاسـخ می گوییـم:  ّیـت غلـط اسـت، پـس آثـار فعـل اختیـاری مـا، فعـل 
ّ
گـر عل ا

1� المناقب )ابن شهرآشوب( 1: 162�
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می گردانـد.  سـیراب  یـا  سـیر  را  مـا  کـه  خداسـت  ایـن  می دانیـم.  خـدا  فعـل  را  فعـل  آثـار   مـا 

حضرت ابراهیم؟ع؟ دربارۀ خداوند می فرماید:
1> �فِ �ی ْح�ی ُ ّمَ �ی

ُ �فیی  �ش ٮتُ م�ی ُ یی �ی �ف
َّ
�فِ * َو ال �ی �ف ْ َ�ش ُهَو ںی �تُ �فَ ا َمِر�فْ دف �فِ * َو اإِ �ی َْ��ت ْطِعُم�فیی  َو ںی ُ یی ُهَو �ی �ف

َّ
>َو ال

کسی که بیمار شدم، مرا شفا می دهد * و  که به من غذا و آب می دهد * و زمانی  کسی   »و 

که مرا می میراند و زنده  می کند«.  

انسـان بیمـار می شـود و اقـدام بـه معالجـه می کنـد. ایـن فعـل ماسـت؛ امـا »شـفا یافتـن« 

که بدون معالجه و با صرف یک توّسـل سـاده  دیگر دسـت ما نیسـت. چه بسـیار بیمارهایی 

کـه دوره هـای درمانـی سـخت، طوالنـی و پرهزینـه را  شـفا یافتنـد و چـه فـراوان مریض هایـی 

گذراندنـد و آخـر سـر هـم بـر اثـر همـان بیماری از دنیا رفتنـد. عین همین قاعده را ما در کسـب 

مًا خیـر! 
ّ
و کار می بینیـم. آیـا هـر کسـی بیشـتر کار کنـد، درآمـد بیشـتری خواهـد داشـت؟ مسـل

گذشـته از روایـات، ایـن نکتـه تجربـۀ عینـی مـا دربـارۀ خـود و دیگـران اسـت. همیـن قانـون در 

»بچـه دار شـدن« نیـز جـاری اسـت. خداونـد داسـتان حضـرات ابراهیـم و زکریـا؟امهع؟ را پیـش 

کـه کار بـه دسـت اوسـت. عمل زناشـویی  ی مـا قـرار داده اسـت تـا عبـرت بگیریـم و بدانیـم  رو

را همـه انجـام می دهنـد. بسـیاری از افـراد، بـه ظاهـر مشـکل نابـاروری ندارنـد، امـا بچـه دار 

داده  انجـام  خاّصـی  کار  اینکـه  بـدون  و  طوالنـی  مـّدت  یـک  از  پـس  همان هـا  نمی شـوند. 

کـه مشـکل بـاروری دارنـد و  باشـند، صاحـب فرزنـد می شـوند. در مقابـل، بسـیاری از افـرادی 

کامـاًل از بچه دارشـدن ناامیـد می شـوند، یک دفعـه خـدا عنایـت  پـس از درمان هـای مختلـف 

می کنـد و صاحـب فرزنـد می شـوند. قـرآن در جـای دیگـر می فرمایـد:
كی<2 �بْ

ؤَ
َحَك َو ا �فْ

ؤَ
ُه ُهَو ا

�فَّ
ؤَ
>َو ا

که می خنداند و می گریاند«. »و اوست 

شـما ایـن را در عـزای اهل بیـت؟مهع؟ بـه ویژه حضرت سیدالشـهداء؟ع؟ دیده اید. یک روز 

1� الشعراء: 81-79�
2� النجم: 43�
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یـد و چنـان منقلـب می شـوید که بـه پهنای صورت اشـک می ریزید.  بـه مجلـس روضـه می رو

یـد، ولـی انـدازۀ بـال مگـس  فـردای آن روز بـه امیـد همـان حـال و هـوا بـه همـان مجلـس می رو

هـم چشـمتان تـر نمی شـود. مجلـس همـان مجلـس اسـت؛ روضه خـوان همـان روضه خـوان؛ 

کـه همـان  گویـی چیـز دیگـر و ارادۀ دیگـری هـم در میـان اسـت  مسـتمع همـان مسـتمع؛ امـا 

ارادۀ خداونـد باشـد.

زندگـی خـود  در  انسـان  کـه  اسـت  و شـهودهای عینـی  نشـانه های وجدانـی  اینهـا همـه 

 مشاهده می کند و بعینه می بیند. بنابراین، ما به فعل خودمان کامل و مستکمل نمی شویم، 

کامل می کند. که ما را  بلکه این خداست 

کـه خداونـد سـّنت هایی را در ایـن عالـم قـرار  البتـه ایـن نکتـه را هـم بایـد مـّد نظـر داشـت 

کردیـم(. بـه عنـوان مثـال، سـّنت  ّیـت را پیشـتر بیـان 
ّ
داده اسـت )تفـاوت میـان سـّنت و عل

کـه در 99.99% مـوارد، کسـی که غذا می خورد، سـیر شـود. اما  ـق گرفتـه اسـت 
ّ
خـدا بـر ایـن تعل

کم  کـه ارادۀ خـدا در این عالـم، حا گاهـی خداونـد ایـن سـّنت ها را بـه هـم می زنـد تـا مـا بدانیم 

کـرده  و  ّیـت سـوق پیـدا 
ّ
یـادی از ابنـای بشـر بـه سـمت عل و حاضـر اسـت. بـا ایـن حـال، عـدۀ ز

ارادۀ خـدا را نادیـده گرفته انـد. بـه عبـارت دیگـر، هـر بـار که شـما آب می نوشـید، بـه ارادۀ خدا 

سـیراب می شـوید. ممکـن اسـت خداونـد یک بـار در تمـام عمرتـان شـما را سـیراب نکنـد یـا 

سـخت سـیراب کند تا شـما بفهمید که باهلل سـیراب می شـوید. فالسـفه این سخنان را قبول 

ف ناپذیـر 
ّ
کاری اثـری دارد و صـدور آن اثـر از آن فعـل، تخل ـی فلسـفی، هـر 

ّ
ندارنـد. در نظـام ِعل

است.

استنقاص قدرت در مقام فعل یا ترک

کـه قـدرت نسـبت بـه فعل و ترک اجمـال دارد و همین اجمال باعث علّو سـاحت  گفتیـم 

قـدرت نسـبت بـه فعـل و تـرک می شـود. وقتـی شـما بـه ارادۀ خودتـان، ایـن قـدرت را اظهـار و 

ید و متعّینـش می کنیـد و آن را  مصـرف می کنیـد، آن را از مقـام بـاالی التعّینـی خـارج می سـاز

از مقـام اعـالی خـود بـه زیـر می کشـید و متنّزلـش می نماییـد. پیشـتر دو مثـال  ذکـر شـد. یکـی 
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کارهـای  مثـال بـرق پشـت پریـز و بـرق مصرفـی بـود؛ و دیگـر قـدرت بسـیط موجـود در بـدن و 

کـه قـادر وقتـی قـدرت خـود را اظهـار می کنـد، قدرتـش ناقـص و مسـتنقص  گفتیـم  مختلـف. 

می گـردد و بـه ایـن عنایـت می تـوان او را هـم مسـتنقص دانسـت. ایـن هـم پاسـخ دوم.

فقر ثابت ماهیت فقیر فاعل

ات ایم و فقرمان همیشـــه پابرجاســـت، 
ّ

که ما فقیربالذ در بحـــث ماهیت توضیـــح دادیم 

زیـــرا به تعبیر فلســـفی، حیـــث ذات ماهیت، فقر اســـت. لذا چنین چیزی اصاًل مســـتکمل 

او  بـــه  کمـــاالت  نمی گـــردد! همیشـــه فقیـــر اســـت! همیشـــه صفـــر اســـت! هرچقـــدر هـــم 

یتـــی اســـت و جـــزو ذاتش نمی گردد. خـــود فیلســـوفان و عارفان هم ایـــن را قبول  بدهند،عار

دارنـــد. فالســـفه کمـــاالت را بـــه وجـــود بازمی گردانند نـــه به ماهیـــت. عرفا هم عیـــن ثابت را 

می دانند. تغییرناپذیـــر 

کـه تغییری در  گـر منظـور از جملـۀ »مـن بـه فعلم مسـتکمل می گردم« این باشـد  بنابرایـن، ا

»مـن« حاصـل شـود، بـا خـود مبانـی فلسـفی ناسـازگار خواهـد بـود، چـه برسـد مبانـی معارفـی. 

یـاد می شـود، ماننـد  کـم و ز کـه  »مـن« ثابـت اسـت و تغییرناپذیـر. ایـن »کمـاالت مـن« اسـت 

علـم و قـدرت. شـما وقتـی خـود را بـا کودکـی خـود مقایسـه می کنیـد، ایـن تغییـر در کماالت را 

بـه خوبـی احسـاس می کنیـد. بنابرایـن، باید گفت که ما به افعال خود نه مسـتکمل می شـویم 

و نه مسـتنقص! 

تـا بدین جـا بحـث بـر سـر کمـال قـدرت بـود. از اینجـا بـه بعـد، وارد بحـث کمـال »اختیـار« 

می شـویم.

معانی »اختیار«
معانی مختلفی را می توان برای »اختیار« برشمرد: 

1( انتخـاب کـردن، برگزیـدن )معنـای مصـدری(. ایـن همـان چیـزی که در فارسـی از آن به 

کـردن« تعبیـر می کنیم.  »اختیـار 
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کمـال، غیـر از قـدرت اسـت. قـدرت واجدیـت اسـت و  2( توانایـِی ِاعمـال قـدرت. ایـن 

ّیـت، اعمـال و اظهـار قـدرت. حّر

کـراه« و »اضطـرار« مطـرح می شـود و  3( انتخـاب آزادانـه. اختیـار در ایـن معنـا در مقابـل »ا

نحـوۀ اعمـال قدرت اسـت.

توضیح معنای دوم
معمـواًل قـدرت و اختیـار  بـا هم انـد، یعنـی هـر جـا قـدرت هسـت، حریـت هـم هسـت. بـه 

همیـن جهـت، افـراد اشـتباه می کننـد کـه حریـت کـدام اسـت و  قـدرت کـدام اسـت. معمواًل 

کمالـی غیـر از قـدرت  یـت یکـی اسـت؛ در حالی کـه حریـت،  کـه قـدرت و حّر فکـر می کننـد 

اسـت. قـدرت واجدیـت اسـت ولـی حریـت، ِاعمـال وجـود واجـد اسـت. بـه عنـوان مثـال، 

فـرض بفرماییـد مـن پولـدار شـدم. پولـدار شـدن، عبـارت اسـت از: قـدرت مـن بـه سـاختن 

کـدام طـرف  کـه قـدرت خـود را بـه  مسـجد یـا _ نعـوذ بـاهلل_  میخانـه. حریـت مـن ایـن اسـت 

کـدام!  کنـم. بـه مسـجد یـا بـه میخانـه یـا بـه هیـچ  اعمـال 

یـد. در آن مثـال، دو  مطلـب را بایـد از هـم تفکیـک  مثـال بـرق پشـت پریـز را بـه یـاد بیاور

کرد:

کرده است. یم، یعنی ادارۀ برق ما را واجد انرژی الکتریسیته  یکم: ما برق دار

کنیم. که آن انرژی را در زمینه های مختلف مصرف  یم  دوم: ما مختار

 
ً
ایـن همـان تفـاوت قـدرت و اختیـار اسـت. قـدرت یعنـی واجدیـت فعـل و تـرک، وجـودا

کـه  کار بـرم. بنـده اآلن قـادرم  و َمهیـًة؛ امـا اختیـار یعنـی اینکـه مـن می توانـم قـدرت خـود را بـه 

یـت هـم بـرای مـن شـهودی و وجدانـی اسـت. در ایـن لحظـه،  دسـتم را تـکان دهـم. ایـن قادر

قبـل هـم  ثانیـۀ   10 نـدادم؛  تـکان  امـا  بـودم،  قـادر  قبـل هـم  ثانیـۀ  تـکان می دهـم. 5  را  دسـتم 

ّیـت در ایـن ثانیـه قدرتـم  کمـال حّر همین طـور و... . در تمـام ایـن مـّدت مـن قـادر بـودم و بـه 

کـه  کـردم، نـه 5 ثانیـه یـا 10 ثانیـۀ قبـل. چـرا؟ چـون مختـارم. در ادامـه خواهیـم دیـد  را اعمـال 

ـل«.
َّ
کـه فالسـفه می گوینـد: »الذاتـّیُ ال ُیعل اختیـار »علـت بـردار« نیسـت! همـان مطلبـی 
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توضیح معنای سوم
که انسـان مکَره  کرده بودند  که از رسـالۀ مشـهدین قرائت شـد، ایشـان تصریح  در عباراتی 

گـروگان می گیرنـد  و مضطـر، قادرنـد، ولـی مختـار نیسـتند. فـرض بفرماییـد عـّده ای شـما را 

کـه سـخنی خـالف عقیـدۀ  ی شـقیقۀ شـما می گذارنـد و از شـما می خواهنـد  و تفنـگ را رو

کـراه« نام دارد، یعنی یک سلسـله عوامل بیرونی بر شـما فشـار  خودتـان بگوییـد. ایـن حالـت »ِا

ّیـت  کرده انـد. در اینجـا مقـام قادر آورده انـد و یـک طـرف فعـل را بـرای شـما خیلـی سـخت 

می توانیـد  یـد؛  قادر تـرک،  و  بـه فعـل  کان نسـبت  کمـا یعنـی شـما  از شـما سـلب نمی گـردد، 

کشـته شـوید.  مخالف نظر خود سـخن بگویید و نجات یابید یا مخالف نظر خود نگویید و 

کـه مـا از ایـن  کرده انـد  پـس در اینجـا هـم ضـرورت برقـرار نیسـت. آری، آزادی شـما را سـلب 

کـراه« می کنیـم. »سـلب آزادی« تعبیـر بـه »ا

ّیـت سـلب نمی گـردد. مثـال قرآنـی اضطـرار در  همچنیـن در مقـام اضطـرار نیـز اصـل حّر

کی هـای حـرام را در نظـر بگیریـد. قـرآن می فرمایـد: کل میتـه« یـا خـوردن سـایر خورا بـاب »ا
ِه<1 �یْ

َ
َم َعل

ْ �ش لا اإِ اعفٍ َو لا عاٍد �فَ َر �ب �یْ
ُطّرَ عفَ َم�فِ ا�فْ >�فَ

گناهی نیست«. »پس هرکس مضطر شد و اهل طغیان و دشمنی نبود، او را 

گـر کسـی در بیابـان حیـران شـد و در شـرایط اضطـرار،  یـت سـازگار اسـت. ا اضطـرار بـا قادر

کـه زنـده بمانـد، گوشـت مرده خورد، با قدرت خویش این کار را انجام داده اسـت.  بـه قـدری 

زنـده  از خـوردن، فقـط و فقـط  گـر نیتـش  ا انجـام ندهـد و بمیـرد!  را  کار  ایـن  او می توانسـت 

مانـدن باشـد، نـه دشـمنی بـا خـدا، گناهی بـرای او نخواهد بود. به همین جهـت، هر جا قرآن 

صحبـت از اضطـرار می کنـد، بالفاصلـه بـه غفـران الهـی اشـاره می کنـد:
ٌم<2 وٌر َرح�ی �فُ َه عفَ

َ
�فَّ الّل اإِ

ٍم �فَ
ْ �ش ٍ ِلاإِ �ف ا�فِ حب َر ُم�تَ �یْ

َمَ�هتٍ عفَ ُطّرَ �فیی  َم�فْ َم�فِ ا�فْ >�فَ

گنـاه نمی نویسـد. خداونـد می توانسـت چنیـن تکلیف  کـه بـرای مـا  ایـن لطـف خداسـت 

1� البقرة: 173�
2� المائدة: 3. همچنین بنگرید به: األنعام: 145؛ النحل: 115�
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گـر بـه قیمـت جانـش  کنـد، حّتـی ا کـه انسـان مضطـر بایسـتی از خـوردن حـرام اجتنـاب  کنـد 

و  »اضطـرار«  کـه  فرمودنـد  رفـع  حدیـث  در  کـرم؟ص؟  ا پیغمبـر  جهـت،  همیـن  بـه  شـود.  تمـام 

کـراه« از اّمـت مـن برداشـته شـده اسـت: »ا
ْيِه ...«.1

َ
ِرُهوا َعل

ْ
ْيِه َو َما اْسُتك

َ
وا ِإل ِي ِتْسُع ِخَصاٍل: ... َو َما اْضُطّرُ ّمَ

ُ
»ُوِضَع َعْن أ

کـراه و اضطـرار مؤاخـذه کند، اما نکـرده و نمی کند!  خداونـد می توانسـت مـا را در حالـت ا

ّیت و حّرّیت ما پابرجاسـت،  کراه، قادر که در حالت اضطرار و ا  بر آن اسـت 
ّ

همین نکته دال

وگرنه مؤاخذه معنا نداشـت. 

یـت خـود را نسـبت بـه  بـه هـر صـورت، بـه ایـن نکتـه  بایـد توّجـه داشـت. مـا در مقـام قادر

کنیـم؛ امـا  کـه می توانیـم میـان آن دو مـورد انتخـاب  فعـل و تـرک، چیـره می یابیـم، بـه طـوری 

گاهی  کراه و  گاهی از سـر ا گاهی آزادانه اسـت،  شـرایط انتخاب ما همیشـه یکسـان نیسـت، 

کسـی در انتخـاب خویـش آزاد بـود، مـا او را »مختـار« می نامیـم. گـر  از سـر اضطـرار. ا

بنابرایـن، معنـای سـوم اختیـار بـه یـک معنـا هم بـه فاعل بازمی گـردد و هم به فعـل مقدور. 

اواًل فاعـل فعـل خـود را آزادانـه انجـام می دهـد و به این اعتبار می توان گفـت که »نحوۀ انجام« 

بازمی گـردد، می تـوان  فاعـل  بـه  آزادی  ایـن  اینکـه  اعتبـار  بـه  ثانیـًا  آن اسـت.  فعـل و صفـت 

اختیـار و آزادی را حالـت و کمـال فاعـل قـادر هـم دانسـت، زیرا او واجد یک نوع آزادی اسـت 

کـراه و اضطـرار حالـت انجـام فعـل انـد،  کـه مکـَره و مضطـر از آن بی بهره انـد. بـه طـور مشـابه، ا

ولـی مکـَره و مضطـر حالت هـای مختلـف فاعل انـد.

تقابل اختیار و ضرورت

تقابل معنای دوم
کـه زده شـد دوبـاره متذّکـر می شـویم: بنده در طول یک مّدت زمـان معّینی، مثاًل  مثالـی  را 

کار را انجـام دادم. حـال،  کـه دسـتم را تـکان دهـم، امـا در ثانیـۀ دهـم ایـن  10 ثانیـه، قـادر بـودم 

1� الکافی 2: 463�
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گـر مـن فیلسـوف  کسـی از مـن می پرسـد: »چـرا در ایـن ثانیـه انجـام دادی، نـه پیـش از آن؟« ا

کار خـود سـراغ  گـر مرّجحـی بـرای  باشـم، ترجیـح بـال مرّجـح را محـال خواهـم دانسـت. حّتـی ا

کار اسـت و فعل من منتسـب به مرّجح،  که حتمًا مرّجحی در  گفت  نداشـته باشـم، خواهم 

داعـی و علـل خـارج از ذات می گـردد تـا برسـد بـه علةالعلل که خداوند باشـد. ایـن دیدگاه به 

عقیـدۀ مـا عیـن جبـر و باطل اسـت.

کنـه اختیـار  کـه فالسـفه از  کیـد داشـتند  مرحـوم اسـتاد همیشـه در طـول دروس عـدل تأ

گر کسـی بـه حقیقت حّریت متذّکر شـود، خواهد دانسـت  غافل انـد. حـق هـم همیـن اسـت. ا

کـه فعـل اختیـاری علـت نمی پذیـرد. چـرا مـن دسـتم را در ایـن ثانیۀ مشـّخص حرکـت دادم؟ 

ت کافی اسـت. چـرا پیش از آن حرکت نـدادم؟ زیرا 
ّ
زیـرا اختیـار داشـتم. همیـن بـرای ذکـر عل

ّیت اختیار، ذاتی اسـت. اختیـار داشـتم. اختیـاری بـودِن فعـل بـه اختیار اسـت، ولـی اختیار

دو مثال مشهور در اینجا وجود دارد: چربی روغن و شوری نمک. چربی لباس به جهت 

ات اسـت و  
ّ

چربـی غذاسـت؛ چربـی غـذا بـه دلیـل چربـی روغـن اسـت؛ امـا چربـی روغـن بالذ

ل«. عین همین را برای نمک بگویید. شـوری 
َّ
ـل بـه عامـل دیگری نیسـت: »الذاتـّیُ ال ُیعل

ّ
معل

یخته اند، اما شـوری نمک ذاتی اسـت. کـه در آن ر غـذا بـه جهـت نمکی اسـت 

برقـرار  نیـز  کمـال اختیـار  کمـال قـدرت ذکـر شـد، در  کـه در  بنابرایـن، همـان دوطرفگـی 

کار ببـرم یـا نبـرم. بـه همیـن  کـه قـادرم می توانـم قـدرت خـود را بـه  اسـت. مـن در هـر ثانیـه ای 

بـا ضـرورت نمی سـازد. جهـت، اختیـار نیـز ماننـد قـدرت 

تقابل معنای سوم
بـا  َاولـی  طریـق  بـه  نیـز  قـدرت  آزادانـۀ  ِاعمـال  بـود،  ناسـازگار  ضـرورت  بـا  یـت  قادر وقتـی 

کـه حـر، مضطـر و مکـَره،  هـر سـه تـن، قادرنـد. بنابرایـن، فاعل  ضـرورت نمی سـازد. گفتـه شـد 

مضطـر و مکـَره نیـز ملـزم بـه انتخـاب یکـی از طرفیـن فعـل و تـرک نیسـت، چـه برسـد بـه فاعلی 

کـه فعـل خـود را آزادانـه انتخـاب می کنـد!
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تبیین عبارت »ال قدرَة إال قدرُة اهلل«
کرده است: خداوند در حدیث قدسی، قدرت اعطایی را به خودش اضافه 

ْيَت َفَراِئِض «.1
َ

ّد
َ
يِت أ »َيا اْبَن آَدَم ... ِبُقّوَ

ا ِفيَك«.2 ُتَ
ْ
ِي َجَعل

َّ
يِتَ ال َعاِصَ ِبُقّوَ َ َت املْ

ْ
»َعِمل

نکتـۀ بعـد آنکـه: مـا ایـن اضافـه )اضافـۀ قـدرت بـه خـدا( را »اضافـۀ تشـریفی« می دانیـم. 

مثـاًل خداونـد، کعبـه را »خانـۀ خـودش« نامیده اسـت و بـه حضرات ابراهیم و اسـماعیل؟امهع؟ 

چنیـن خطـاب می کنـد:
3> یی �تِ

ٮیْ َ را �ب >َطّهِ

ُسـکنی  آن  در  کـه  یـم  دار خانـه ای  مـا  از  هرکـدام  کنیـد«.  ک  پـا مـرا  »خانـۀ  می فرمایـد: 

که خداوند مکان ندارد.  می گزینیم و آن خانه برای ما حکم سـرپناه را دارد. اما روشـن اسـت 

کـه خانـۀ خـدا یعنـی چـه؟ نیـز روایـات، مسـاجد را خانـۀ خـدا دانسـته اند.4 سـؤال ایـن اسـت 

که افراد بیشتری را به لغزش انداخته، اضافۀ »روح« به خداست: مثالی 
ِه ِم�فْ ُروحیی <5 �ی �تُ �ف �فْ �فَ >�فَ

کنـده و در مـا دمیـده اسـت؟! بـرای  آیـا خداونـد _ نسـتجیر بـاهلل_  یـک تّکـه از خـودش را 

اینکـه مـا بـه اشـتباه نیفتیـم، امامـان معصـوم؟مهع؟ ذیـل ایـن آیه تصریـح کرده اند کـه این روح، 

مخلوقـی از مخلوقـات خداسـت:
وَقٌة«.6

ُ
ل وٌح خَمْ »َهِذِه ُر

1� الکافی 1: 152�
2� همان: 157�
3� البقرة: 125�

4� الفقیه 1: 199�
5� الحجر: 29، ص: 72�

6� الکافی 1: 133�
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بنـا بـر ایـن روایـت، خداونـد یـک روح مخلـوق را »روح مـن« نامیـده اسـت. عیـن همیـن 

کمـال  قاعـده را شـما دربـارۀ »قـدرت« بگوییـد. یعنـی بـه طـور مشـابه، خداونـد کمالـی بـه نـام 

کـه قطعـًا مخلـوق اوسـت، »قـدرت مـن« یـا »قـوۀ مـن« نامیـده اسـت. قـدرت مـا یـک  قـدرت را 

تّکـه از قـدرت خـدا نیسـت. قـدرت خـدا قابـل تعّقـل نیسـت؛ زیـرا عیـن ذات اوسـت:
 َمْقُدوَر«.1

َ
ُقْدَرُة َذاُتُه َو ل

ْ
»َو ال

کـه احـد اسـت و بـه تعبیـر حضـرت امیـر؟ع؟ قابـل انقسـام  آیـا ممکـن اسـت خداونـدی 

در عقـل و وهـم و عیـن نیسـت2، یـک تّکـه از ذات خـود را بـه مـن بدهـد، تکـۀ دیگـری را بـه 

شـما، تّکـۀ دیگـری را بـه دیگـری و...؟! کدام عقل سـلیم این را می پذیـرد؟! در نتیجه، کمال 

کمال را نشـان دهد، آن  قدرت، مخلوق و ِملک خداسـت. خداوند برای اینکه شـرافت این 

را بـه خـود نسـبت داده اسـت.

البته احتمال دیگری در اینجا می توان مطرح ساخت. شاید خداوند با اضافۀ قدرت به 

 ذات خودش، می خواهد به انسان بفهماند که تفویضی در کار نیست! زیرا در حدیث قدسی

»فرزند آدم« مورد خطاب قرار گرفته است. خداوند با این خطاب و اضافۀ قدرت به خودش، 

گمان مکن  که این قدرت را من به تو داده ام!  می خواهد ما را از تفویض بر حذر دارد و بگوید 

که تو آن را نزد خود داری یا می توانی آن را ذخیره کنی؛ خیر! بدان که من آن را لحظه به لحظه 

که تو با قدرت و نعمت  و آن به آن به تو اعطا می کنم. ضمنَا ای انسان! هشیار و متذّکر باش 

گر انسان متذّکر باشد که قدرت  من دست به معصیت می زنی و مرا نافرمانی می کنی! آری، ا

گناه برایش بیشتر و بهتر روشن می گردد. او »خداداد« است، قبح 

 قـدرُة اهلِل: هیـچ قدرتـی غیر 
ّ

گـر مرحـوم اسـتاد در جایـی می فرماینـد: »ال قـدرَة إال بنابرایـن، ا

از قـدرت خـدا نیسـت« چیـزی غیـر از متـن روایـت نفرموده انـد و مرادشـان آن چیـزی نیسـت 

کـه عرفـا اّدعـا می کننـد.

1� همان: 107�
.»

َنا َعّزَ َو َجلَّ ّبُ ِلَك َر
َ

 َوْهٍم. َکذ
َ

 َعْقٍل َو ال
َ

 َیْنَقِسُم ِفي ُوُجوٍد َو ال
َ

ُه ال
َ
ّن

َ
َمْعَنی َیْعِني ِبِه أ

ْ
َحِدّيُ ال

َ
 أ

ُه َعّزَ َو َجلَّ
َ
2. التوحید: 84� »ِإّن
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: وس�ت ٮی  �پ

؟مهع؟ �ت �ی م معار�ف اهل �ب
ّ
عل م و �ت عل�ی ا�ب �ت كا�تی در �ب  �ف

ـم، مباحـث و معـارف 
ّ
گـر موضـوع تعلیـم و تعل ـم ادامه دهنـدۀ راه انبیـاء؟مهع؟ اسـت. ا

ّ
معل

مـی و مدّرسـی شـرافت بیشـتری پیـدا می کنـد و از طرفـی مسـؤولیتش نیـز 
ّ
دینـی باشـد، معل

خـاص  طـور  بـه  و  اهل بیـت؟مهع؟  معـارف  یـج  ترو بـه  کـه  افـرادی  می گـردد.  سـنگین تر  بسـیار 

مباحـث »عـدل« اشـتغال دارنـد، بایسـتی چنـد نکتـه را بداننـد.

م معارف اهل بیت؟مهع؟
ّ
هدف از تعلیم و تعل

بـه  بایسـتی  چـرا  اساسـًا  کـه  اسـت  ایـن  بدانیـم،  بایـد  مـا  بایـد همـۀ  کـه  نکتـه  نخسـتین 

ـم این گونـه مطالـب چیسـت؟ 
ّ
مباحـث اعتقـادی و معارفـی پرداخـت و هـدف از تعلیـم و تعل

اهـداف مختلفـی را می تـوان بـرای ایـن عمـل مقـّدس برشـمرد، از جملـه:

کـه یـک  1- اصـالح اعتقـادات شـخصی. نفـِس عقیـدۀ صحیـح موضوعیـت دارد. همیـن 

گرفتـار بـه عقیـدۀ فاسـد »تشـبیه« )= تشـبیه خـدا بـه خلـق( نشـود،  شـیعۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

بسـیار ارزشـمند اسـت. مگر تشـبیه خدا به خلق، آلودگی کمی اسـت؟ از امام صادق و امام 

کـه فرمودند:  رضـا؟امهع؟ روایـت شـده 
ِقِه َفُهَو ُمْشِرک«.1

ْ
ل َه اهَّلَل خِبَ »َمْن َشّبَ

کند، مشرک است«. که خدا را به مخلوقاتش تشبیه  »هر 

1� التوحید: 69، 76، 80� 
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که حضرت رضا؟ع؟ فرمود: یا اینکه او قائل به جبر یا تفویض نباشـد، 
ْفِويِض ُمْشِرک «.1  ِبالّتَ

ُ
َقاِئل

ْ
کاِفٌر َو ال ْبِر  َ  ِبالْ

ُ
َقاِئل

ْ
»ال

که خود، موضوعیت دارد. پس هدف اّول از آموزش معارف، اصالح عقیدۀ فرد است 

2- تبلـور آثـار عقیـدۀ صحیـح در انسـان. بـه تعبیـر مرحـوم اسـتاد، کسـی که معـارف کتاب 

گـردد، صفحۀ وجودی اش  و سـّنت در وجـودش زنـده شـود و بـه خدای واقعِی خارجی متذّکر 

عـوض می گـردد2. بـه عنـوان مثـال، نمـازش متفـاوت و مناجاتـش طـور دیگـری خواهـد بـود. 

کـه  کـرد؛ چرا کـه اختیـار خـود را می یابـد، در هنـگام بالیـا بـه خـدا اعتـراض نخواهـد  کسـی 

کـرده اسـت. می دانـد خداونـد حتمـًا خیـری را در ایـن بـال بـرای او مقـّدر 

کـه خـودش اعتقـادات صحیحـی دارد، می توانـد در  3- اصـالح عقیـدۀ دیگـران. فـردی 

جامعـه منشـأ اثـر باشـد. او قـادر اسـت تـا اعتقـادات خانـواده اش، دوسـتانش و همکارانـش را 

کتـاب و سـّنت در درازمـّدت  ـم آموزه هـای 
ّ
گسـترش تعلیـم و تعل کنـد. بنابرایـن،  نیـز اصـالح 

می توانـد بـه اصـالح عقیـدۀ جامعـه بینجامـد، یـا الاقـل افـراد متدّیـن را نسـبت بـه شـبهات 

گسـترش بی دینـی جلوگیـری نمایـد. کنـد و از  شـیاطین ِانسـی و جّنـی بیمـه 

کـه خـالف مبانـی  4- تشـخیص َسـره از ناَسـره. متأّسـفانه در روزگار مـا بسـیاری از کسـانی 

کسـی معیـار و  گـر  کتـاب و سـّنت سـخن می گوینـد، ظاهـر موّجـه و َصباَحـِت َمنَظـر دارنـد. ا

کـه  کـی در دسـت نداشـته باشـد، نمی توانـد سـره را از ناسـره تشـخیص دهـد و از هرکسـی  مال

ی می کنـد. ظاهـر موّجهـی دارد، پیـرو

ّیـت معارف اهل بیت؟مهع؟  بنابرایـن، فوایـد بسـیاری بـر وجود کالس ها و جلسـاتی با محور

مترّتـب اسـت، بلکـه حیـات معنـوی جامعـۀ ما به این اسـت، چنان که امـام رضا؟ع؟ فرمود:
َبُعوَنا«.3

َ
ّت

َ
ِمَنا ل

َ
کال اِسَن  ْو َعِلُموا َمَ

َ
اَس ل »َفِإّنَ الّنَ

1� عیون أخبار الرضا؟ع؟ 1: 124�
2� بنگرید به: ابتدای درس 15 معارف )از مجموعۀ 56 درسی(.

3� عیون أخبار الرضا؟ع؟ 1: 307�
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کرد«. گردند، از ما پیروی خواهند  کالم های ما آشنا  گر مردم با نیکی های  »به راستی، ا

چـرا مـردم از اهل بیـت؟مهع؟ دور افتاده انـد؟ زیـرا با ُدّر و گوهرهایی که در کالم آن بزرگواران 

گهربـار و ُدَرربـار آن ذوات مقّدسـه آشـنا شـوند تـا  موجـود اسـت، بیگانه انـد. بایـد بـا سـخنان 

گـر چنین شـد،  بـه عظمـت آنهـا پی ببرنـد و در مقابـل آن حضـرات، خاضـع و خاشـع گردنـد. ا

مشـکالت روحـی و معنـوی جامعـۀ مـا حل خواهد شـد.

شناخت مقام رسالت و امامت به معارف اهل بیت؟مهع؟
کـه یکـی از  گفته انـد  مرحـوم اسـتاد در مواضـع مختلفـی از جملـه در همیـن دروس عـدل 

کـه   نشـانه های شـناخت امـام عصـر؟ع؟ معـارف حقـۀ الهیـه اسـت. در روایـت آمـده اسـت 

فرمـود: امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
ِة«.1

َ
َسال  ِبالّرِ

َ
ُســول »اْعِرُفوا اهَّلَل ِباهَّلِل َو الّرَ

»خدا را به خدا و فرستادۀ خدا را با فرستادگی اش بشناسید«.

کـه درجـۀ عقـل و فهـم و خداشناسـی شـما را بـاال ُبـرد،  گفـت  کسـی آمـد و سـخنانی  گـر  ا

گفـت  گـر چیـزی  کـه در اّدعـای رسـالت یـا امامتـش راسـت می گویـد؛ امـا ا شـما می فهمیـد 

کـرد. راه علمـی  کـه مخالـف عقـل و وجـدان بـود، هرچـه معجـزه هـم داشـت قبـول نخواهیـد 

کـه  شـناخت رسـول بـه »رسـالت« اوسـت. بـه تعبیـر مرحـوم اسـتاد، معجزاتـی نظیـر شـّق القمر 

کـه پیامبـران بـرای افـراد عامـی اقامـه  از جنـس قـدرت و خـرق عـادت اسـت، آیاتـی اسـت 

که با معارف الهی آشـنا باشـد، از سـخنان فرسـتادۀ خداوند متذکر می شـود  کسـی  می کنند. 

کـه ایـن فـرد رسـول خداسـت و نیـازی بـه مشـاهدۀ معجـزۀ فعلـی و خـرق عـادت نـدارد.

در  خشـوع  و  خضـوع  خداشناسـی،  توحیـد،  از:  اسـت  عبـارت  دیـن  حقیقـت  و  اصـل 

کـه همـان خشـوع و بندگـی باشـد، در  مقابـل خـدا و بندگـی او. معرفـت خداونـد و ثمـرات آن 

فطـرت مـا نهـاده شـده اسـت و ایـن فطـرت در اثـر آمدن به دنیـا و حجاب هـای مختلفی چون 

1� الکافی 1: 85؛ التوحید: 286�
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اجـداد طاهرینشـان  ماننـد  عصیـان)7( محجـوب شـده اسـت. حضـرت ولی عصـر؟ع؟ هـم 
کننـد.)8( کـه »اثـارۀ عقـول«  کارشـان ایـن اسـت 

کـه اطاعـات مختصـری در نامـۀ اعمـال  کـه وقتـی یکـی از علمـا یـا صلحـا  شـما می بینیـد 

کالمـش دارای نفـوذ اسـت. مـا ایـن تجربـه را تـا حـدودی  خـود دارد، مطلبـی را بیـان می کنـد، 

کـرده بودیم. حال  در زندگـی خودمـان بـر اثـر آشـنایی بـا مرحـوم اسـتاد و آثار مرحـوم میرزا حس 

کالمـش دارای چـه  کامـل خداسـت، سـخن بگویـد،  کـه بنـدۀ محـض و  گـر امـام زمـان؟ع؟  ا

نفـوذی خواهـد بود! 

تعبیـر معصـوم از معـارف محـض و خالـص الهـی »بیضـاء نقیـه« اسـت1؛ یعنـی روشـن، 

کیزه، خوب، خالص و تصفیه شـده. چنین معارفی مردمان را را خاضع و خاشـع  شـّفاف، پا

گوینـدۀ ایـن سـخن یـک انسـان معمولـی نیسـت،  کـه  کـه آنـان می یابنـد  می کنـد، بـه طـوری 

کـه وقتـی  بلکـه نماینـدۀ خـدا، سـفیر الهـی و لسـان اهلل2 اسـت. مرحـوم اسـتاد نقـل می کردنـد3 

کـه ایـن روایـت بـرای مـن از  گفتـه بودنـد  اسـتاد میـرزای اصفهانـی بـه روایتـی رسـیده بودنـد، 

شـّق القمر باالتـر اسـت4، یعنـی ایـن روایـت مـرا بیـش از معجـزۀ شـق القمر در برابـر ولـّی خـدا 

کـرده اسـت.  خاضـع 

مخالفـان  اسـت  ممکـن  مثـاًل  اسـت.  معـارف  همیـن  نیـز  پیامبـر؟ص؟  یـدان  جاو معجـزۀ 

کننـد؟!« در جـواب  کـه حضـرت بـا سـنگ ریـزه صحبـت  کسـی دیـده اسـت  بگوینـد: »چـه 

»مسـلمان ها  بدهـد:  جـواب  اسـت  ممکـن  فـرد  آن  گفته انـد«.  »مسـلمانان  می شـود:  گفتـه 

کسـی  دیگـر  الهـی  معـارف  دربـارۀ  امـا  اسـت!«  داسـتان دروغ  ایـن  درآورده انـد!  از خودشـان 

نمی توانـد بهانه جویـی کنـد. دیگـر کسـی نمی تواند اّدعـا کند که این سـخنان را مثاًل افالطون 

1� بحار األنوار 2: 93 و 99؛ روایت امام باقر؟ع؟� 
کوفی: 455�  2� به عنوان نمونه، بنگرید به: الکافی 1: 145؛ بصائر الدرجات 1: 61 و 64؛ تفسیر فرات 

3� درس 4 خلقت )از مجموعۀ بیست و سه درسی(: 14�
ثر: 259-257� کفایة األ 4� بنگرید به: 
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گرفته انـد. وقتـی پیامبـران؟مهع؟ و امامـان؟مهع؟ اثـارۀ  یـا ارسـطو گفتـه و پیامبـران؟مهع؟ از آنهـا یـاد 

عقـول می کننـد، انسـان بـه وجـد می آیـد و احسـاس می کند که یک سـری مسـائل مبهم برایش 

بـه  کـه آنهـا بـه خودشـان دعـوت نمی کنـد، بلکـه همـگان را  حـل می شـود. ضمنـًا می بینـد 

سـوی خـدا می خواننـد. ایشـان همچنیـن خـالف عقـل سـخن نمی گوینـد؛ مثاًل امـر نمی کنند 

کنیـد، بـه پـدر و مـادر خـود توهیـن نماییـد و... .  کـه ظلـم 

برکات آشنایی با معارف اهل بیت؟مهع؟
کـدام بحـث باشـد: توحیـد، عـدل،  کـدام  از ابـواب معـارف االهـی )تفاوتـی نمی کنـد  هـر 

اسـماء و صفـات، خلقـت یـا...( درجـۀ خضـوع و خشـوع انسـان را نـزد خـدا شـدیدتر خواهـد 

یـاد  گشـت، خداترسـی اش ز کسـی عالـم ربانـی شـد و معـارف االهـی را متحمـل  کـرد. وقتـی 

ابعـاد  یعنـی در  »صفحـۀ وجـودی اش عـوض می شـود«.  تعبیـر مرحـوم اسـتاد:  بـه  و  می شـود 

نـه. مثـاًل  یـا  او راضـی اسـت  از  کـه خداونـد  را دارد  ایـن دغدغـه  گـون زندگـی اش تمامـًا  گونا

کـه خریـد یـا... آیـا  کـه انجـام داد، آن فرشـی  کسـبی  کـه بـا فرزنـدش داشـت، ایـن  سـخنانی 

کـه معصیت کند، زیـرا می داند که در همین  مرضـّی خـدا بـود یـا خیر. چنین فردی می ترسـد 

لحظـه ممکـن اسـت خـدا آنچـه را قبـاًل بـه او داده اسـت بگیـرد )خـوف(. از طرفـی، هیـچ گاه 

از رحمـت خداونـد مأیـوس نمی گـردد و همیشـه بـه خداونـد امیـدوار می مانـد )رجـاء(. کسـی 

کـه هرچـه دارد، نعمـت و فضـل خداسـت  کـه معـارف الهـی را متحمـل شـد، متوجـه می شـود 

ی  کـه دسـت خـدا بـاز اسـت و او هرچـه بـه هرکـه داده، از رو و از خـودش هیـچ نـدارد؛ می یابـد 

ی حکمـت بـوده اسـت.  گـر نـداده، از رو احسـان بـوده و ا

کـه متذکـر بـه ایـن مسـایل شـد، صفحـۀ وجـودی اش واقعـًا عـوض می شـود و دیگـر  کسـی 

بایـد  را خوانـده اسـت،  ایـن  مباحـث  کـه  کسـی  انجـام دهـد.  را  کاری  جـرأت نمی کنـد هـر 

کـه مریـض اسـت، بگویـد:  کسـی را ببینـد  گـر  کنـد. ا خضوعـش بیشـتر شـود و خـدا را شـکر 

»خـدا را شـکر کـه مـن گرفتـار ایـن مرض نشـده ام«. او متذّکر اسـت که این مریضـی ممکن بود 

گناهـان خـود اسـتغفار می کنـد.  کـه نیسـت، از خـدا می ترسـد و از  بـرای او پیـش بیابـد؛ حـاال 
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کـه تمـام  گـر شـما کسـی را دیدیـد  ک تحّمـل معـارف، پدیـد آمـدن همیـن آثـار اسـت. ا مـال

ایـن حرف هـا را لفظـًا بلـد اسـت، ولـی از خـدا نمی ترسـد و در زندگـی اش نشـانه ای از خـدا و 

کـه همـۀ ایـن بحث هـا بـرای او در حـّد یک مشـت لفـظ مانده  اهل بیـت؟مهع؟ نیسـت، بدانیـد 

اسـت. مگر می شـود کسـی این معارف را متحّمل شـود و خانواده اش از او در عذاب باشـند، 

کارهـای او بـه سـتوه بیایـد و...؟!  همسـایه اش از دسـت او آزار ببینـد، همـکارش از 

پرهیز از قضاوت
کـه شـما بگوییـد:  گناهـکار. درسـت اسـت  گنـاه و  کـرد:  دو چیـز را بایـد از هـم تفکیـک 

»شـراب خـوردن بـد اسـت و بایـد از آن نهـی کرد«؛ ولـی نمی توانید بگویید که این شـراب خوار 

کـه اآلن  کـه ایـن فـردی  منا! کار او بـد اسـت؛ ولـی بایـد توّجـه داشـت 
ّ
مبغـوض خداسـت. سـل

کار را می کنـد ممکـن اسـت از مـن خیلـی بهتـر باشـد. او بـه لغـزش افتـاده اسـت؛  دارد ایـن 

کیـد  کمـا اینکـه هـر آن ممکـن اسـت مـن بـه لغزشـی بدتـر از لغـزش او بیفتـم! البّتـه مجـّددًا تأ

کار او خـوب اسـت. اساسـًا بـه همیـن  کـه بگوییـم  کـه ایـن نکتـه باعـث نمی شـود  می کنیـم 

کـرد، ولـی در عیـن حـال نبایـد قضـاوت نمـود. لـذا  کـه بایسـتی نهـی از منکـر  جهـت اسـت 

کـه عمـرش بیشـتر از شـما اسـت، بگوییـد: »حتمـًا بیشـتر  کسـی را می بینیـد  می گوینـد وقتـی 

کـه عمـرش کم تر از شماسـت،  کـرده و نـزد خداونـد مقّرب تـر اسـت«. کسـی هـم  از مـن بندگـی 

کـرده اسـت«. یعنـی همیشـه بایـد بـه مؤمنـان حسـن ظـّن داشـته باشـیم  کم تـر  بگوییـد: »گنـاه 

کـه همـه را بهتـر از  کـه عاقـل کامـل کسـی اسـت  و ایـن کار آسـانی نیسـت. در روایـت نیـز آمـده 

خـودش می دانـد.1 

کیـد می کنیـم کـه دو چیز را باید از هـم تفکیک کرد: گناه و گناهکار. ما نگفتیم  بـاز هـم تأ

کـه عمـل بـد انجـام می دهـد ذات و  کسـی  گفتیـم نگوییـد: »ایـن  کـه عمـل بـد خـوب اسـت؛ 

ـی َیْجَتِمـَع ِفیـِه َعْشـُر ِخَصـاٍل ...   َحّتَ
ً

ُمْؤِمـُن َعاِقـال
ْ
 َیُکـوُن ال

َ
1� امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از پیامبـر اکرم؟ص؟فرمودنـد: »... ال

یژگی در او جمع  ْتَقـی : ... مؤمن عاقل نمی گردد، مگـر اینکه ده و
َ
ـي َو أ  ُهـَو َخْیـٌر ِمّنِ

َ
 َقـال

َّ
 ِإال

ً
َحـدا

َ
 َیـَرى أ

َ
]العاِشـَرُة[ ال

یـد کـه او از من بهتـر و باتقواتر اسـت«. )الخصال  شـود ... ]دهـم اینکـه[ هیـچ کـس را نبینـد، مگـر اینکـه بگو
)433 :2
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جوهـرش بـد اسـت؛ مغضـوب درگاه الهـی اسـت؛ مـن از او متنفـرم و...«.؛ بلکـه بگوییـد: »مـا 

یـم و تبـّرا می جوییـم«.  از »عمـل« او بیزار

گـر او عمـل بـدی مرتکـب شـود،  کـه خـدا بنـدۀ مؤمـن را دوسـت دارد و ا در حدیـث اسـت 

کافـر  کـه مشـرک و  کسـی را هـم  عملـش را مبغـوض مـی دارد، نـه خـودش را.1 البّتـه خداونـد 

اسـت، دوسـت نـدارد، ولـی عمـل خوبـش را دوسـت دارد. حاتم طائی هرچند مشـرک اسـت، 

گر با کسـی دشـمن ایم،  ولـی خـدا سـخاوتش را دوسـت دارد. مـا هـم بایـد همین گونه باشـیم. ا

کار او را تمجید کنیم. او  ولـی او عـادت خوبـی دارد، مثـاًل مقّیـد بـه وفای به عهد اسـت، بایـد 

کـرد. توّجـه داشـته باشـید  هرکـه هسـت، ایـن خوبـی را دارد و ایـن عمـل خوبـش را بایـد تکریـم 

کـه »عمـل« را بایـد تکریم کرد، گرچه آن شـخص مشـرک باشـد. 

ایمان مستقّر و مستودع
کـــه معلـــوم  نکتـــۀ بعـــد آنکـــه حتـــی دربـــارۀ مشـــرک هـــم بایـــد ایـــن احتمـــال را بدهیـــم 

نیســـت آخـــر و عاقبتـــش چـــه می شـــود. شـــاید خـــدا توفیـــق داد و ایمـــان آورد. ممکـــن اســـت 

کســـی نمـــرده اســـت، شـــقی یـــا ســـعید  بودنـــش معلـــوم  حّتـــی عاقبتـــش بهتـــر از مـــا شـــود. تـــا 

کـــه  نیســـت. وقتـــی قـــرآن بـــرای مـــا داســـتان ســـاحران فرعـــون را بازگـــو می کنـــد، یـــا زمانـــی 

کـــه یـــک فـــرد ممکـــن اســـت بـــرای جنـــگ  داســـتان جنـــاب حـــر؟حر؟ را می شـــنویم، می فهمیـــم 

بـــا خـــدا و ولـــّی خـــدا آمـــده باشـــد، ولـــی عاقبـــت بـــه خیـــر شـــود! مـــا بایـــد خیرخـــواه افـــراد باشـــیم 

کـــه وقتـــی یـــک فـــرد شـــامی وارد مدینـــه  کنیـــم تـــا او هدایـــت شـــود. مگـــر نـــه ایـــن اســـت  و تـــالش 

ـــی وقتـــی  ـــود، ول ـــه امیرالمؤمنیـــن و امـــام مجتبـــی؟امهع؟ ب شـــد، دشـــمن ترین دشـــمنان نســـبت ب

از مدینـــه می رفـــت، شـــیعۀ آن بزرگـــواران بـــود؟!2 خـــدا بـــه حضـــرات موســـی و هـــارون؟امهع؟ 

کـــه نـــدای ربوبّیـــت ســـر می دهـــد، بـــا زبـــان نـــرم ســـخن بگوییـــد، شـــاید  کـــه بـــا فرعـــون  می گویـــد 

کـــه متذّکـــر شـــد و بـــه راه آمـــد:

1�  نهج البالغه: 216�
کشف الغمة 1: 561� 2� بنگرید به: 
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ی <1 �ش حفْ َ ْو �ی
ؤَ
ُر ا

َ
ّك

دفَ ٮتَ َ ُه �ی
َّ
َعل

َ
 ل

ً
ا ٮف ِ

�یّ
َ
ْولًا ل ُه �تَ

َ
ولا ل �تُ >�فَ

گشت«. که متذّکر شد یا خاشع  »پس با او با زبان نرم سخن بگویید؛ شاید 

امام رضا؟ع؟ نیز به نقل از حضرت رسول؟ص؟ می فرمایند: 

ِ َبّرٍ َو َفاِجر«.2
ّ

ُکل ْيِر ِإَل  َ اِس َو اْصِطَناُع اخلْ ُد ِإَل الّنَ
ُ

َوّد مَياِن ِباهَّلِل الّتَ ِ
ْ

َعْقِل َبْعَد اإل
ْ
ُس ال

ْ
»َرأ

کار عاقالنــه پــس از ایمــان بــه خــدا، مهربانــی بــا مــردم و خیــر رســاندن بــه انســان  »باالتریــن 

نیــک و بــد اســت«.

غ بـزرگ بهائیت 
ّ
کـه روزی مرحـوم اسـتاد گفتنـد که سـید عبـاس علـوی )مبل یـادم هسـت 

کـرده اسـت و می خواهـد بـه نـزد ایشـان بیایـد.  و هم حجـره ای ایشـان در روزگار جوانـی( تلفـن 

او از فعالیت هـای ایشـان در مبـارزه بـا بهاییـت اطـالع نداشـت و بـر اسـاس سـابقۀ دوسـتی 

کردنـد. تـا  کنـد. ایشـان او را راه دادنـد و بـا او دیـدار  قدیمـی می خواسـت بـا ایشـان مالقـات 

وقتـی نمـرده بـود، ایشـان بـه عنـوان اینکـه ممکن اسـت هدایت شـود و احتمـال دارد که به راه 

حـق برگـردد، او را طعـن نمی کردنـد. 

بـه  اعتمـادی  اسـت،  نرسـیده  فـرا  کسـی  مـرِگ  لحظـۀ  تـا  کـه  اسـت  م 
ّ
مسـل مطلـب  ایـن 

کار هـم نبایـد از لطـف خـدا مأیـوس باشـند. بـه  کارهـای خیـرش نیسـت؛ و نیـز آدم هـای خطـا

گـر کسـی ایـن  کـه انسـان فاسـق قبـل از مـرگ متحـّول شـود. ا همیـن جهـت، بایـد احتمـال داد 
گناهـکاران نـگاه از بـاال بـه پاییـن نخواهـد داشـت.3 چنیـن نگریسـت، دیگـر بـه 

1� طه: 44�
2� عیون أخبار الرضا؟ع؟ 2: 35�

ْتَقـی، َو آَخـُر ُهـَو َشـّرٌ 
َ
َرُجـلٌ ُهـَو َخْیـٌر ِمْنـُه َو أ

َ
ِن: ف

َ
ـاُس َرُجـال َمـا الّنَ

َ
3. امـام باقـر؟ع؟ بـه نقـل از پیامبـر اکرم؟ص؟فرمودنـد: »ِإّن

 َعَسـی 
َ

ْدَنی، َقال
َ
ـِذي ُهَو َشـّرٌ ِمْنُه َو أ

َّ
ِقـَي ال

َ
َحـَق ِبـِه. َو ِإَذا ل

ْ
ـُه ِلَیل

َ
ْتَقـی، َتَواَضـَع ل

َ
ى َمـْن ُهـَو َخْیـٌر ِمْنـُه َو أ

َ
ـِإَذا َرأ

َ
ْدَنـی. ف

َ
ِمْنـُه َو أ

کـه از او بهتـر و باتقواترنـد  کسـانی  ـُه ِبَخْیـٍر  : مـردم  دو دسـته اند: 
َ
ْن ُیْخَتـَم ل

َ
ُه َظاِهـٌر، َو َعَسـی أ ا َباِطـٌن َو َشـّرُ

َ
َخْیـُر َهـذ

کرنـش  کـه فـرد بهتـر و باتقواتـر از خـود را می بینـد، در برابـر او  کـه از او بدتـر و پسـت ترند. پـس زمانـی  و دیگـران 

ید که خیـر او پنهان  می کنـد تـا ماننـد او شـود؛ و زمانـی کـه انسـان بدتـر و پسـت تر از خـود را می بینـد، بایـد بگو

اسـت و شـّر ش آشـکار؛ و شـاید عاقبـت او ختـم بـه خیـر شـود«. )الخصـال 2: 433(
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که ایمان بنده مســـتودع  در مقابل، ما بایســـتی به خودمان بدبین باشـــیم. ممکن اســـت 

که: کنیم  باشد. بنابراین، بایســـتی دعا 
يَن«.1 عار ُ ى ِمَن املْ

ْ
َعل ْ َ

ُهّمَ لت
ّ
لل

َ
»أ

که ایمان را به آن ها عاریت داده ای«. کسانی قرار مده  »خدایا مرا از 

کــه ایمــان محکــِم قــوی باطنــی دارنــد،  گونــه اســت: مســتقر و مســتودع. آن هــا  ایمــان دو 
ایمانشــان مســتقر اســت، یعنــی جوهــرش صحیــح اســت. دیگــری ایمانــش مســتودع اســت، 
ــا ایــن ایمــان زندگــی می کنــد؛ از الفاظــش  ــد؛ فعــاًل ایمــان دارد؛ ب ــه او داده ان یعنــی ایمــان را ب
کــرده اســت؛ ولــی معلــوم نیســت تــا آخــر ایــن را  بهــره می بــرد؛ در زندگــی احتــرام و عــزت پیــدا 

نگــه دارد. لــذا مــا می گوییــم: 

يَن«.  عار ُ ى ِمَن املْ
ْ
َعل ْ َ

ُهّمَ لت
ّ
»ألل

که ایمان را به آن ها عاریت داده ای«. کسانی قرار مده  »خدایا مرا از 

یم: و در ادامه به خدا عرضه می دار

ْقصيِر«.  ِرْجى ِمَن الّتَ ْ ُ
»َو لخت

ج نکن«.  کوتاهی در عبادت( خار »و مرا از حالت تقصیر )احساس 

کـه بـه  کـه مقّصـر اسـت، مـن ام؛ مـن ام  کسـی  یعنـی مـن بایـد همیشـه متذکـر باشـم، آن 
کوتاهی همیشـه از من بوده؛ درسـت  کاری انجام نداده ام؛  انجام وظیفۀ خود موفق نشـده ام؛ 

نبـوده؛ مشـکل داشـته اسـت و... . 

که به یکی از بزرگان علما در لحظات آخر عمر و حالت احتضار به او تلقین  نقل اســـت 
که این دعا را بخواند:  می کردند 

كثيِر«.2 
ْ
يسيَر َو يْعُفو َعِن ال

ْ
 ال

ُ
»يا َمْن يْقَبل

کم را قبول می کند و از ]معاصی[ زیاد می گذرد«. که ]کار نیک[  کسی  »ای 

یاد بخوانید.  که این دعا را ز کاظم؟ع؟ فرموده اند  1� الکافی 2: 73. امام 
2� الفقیه 1: 132. این دعا برای لحظات احتضار توصیه شده است. 
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کار نیسـت! کمی  او بـا حالـت انفعـال سـرش را تـکان مـی داد و می گفت: »یسـیری هم در 

هم در میان نیسـت!« 

 مرحوم استاد رسمشان نبود که توفیقاتی را که نصیبشان می شد برای کسی بگویند. اصاًل 

گر کسی یک مورد را متوّجه می شد و می خواست بگوید، ایشان طوری برخورد   رسمشان نبود! ا

که حدود سال های  کردنش سخت پشیمان  شود. در یادم هست  از بازگو  او  که  می کردند 

که خدایا! نکند من  72 و 73 دائمًا می گفتند: »این شب ها من همۀ فکر و ذکرم این است 

بی ایمان از دنیا بروم!« ایشان پس از نود و چند سال عبادت و بندگی و خدمات و... اینچنین 

که  انسان است  تبلور معارف در وجود یک  و تعارف هم نمی کردند. این همان  می گفتند 

که متحمل این معارف می شوند، صحنه و  موضوع بحث ماست. وقتی می گوییم: »کسانی 

صفحۀ وجودی شان عوض می شود« منظورمان همین است. چنین افرادی دست خدا را 

باز می دانند؛ خود را تا آخرین لحظه محتاج و فقیر درگاه خداوند می بینند و... . 

کتـاب بـه  کـه ایـن سـخنان بنـده بـه معنـای اعتمـاد بی حسـاب و  توّجـه داشـته باشـید 

می فرمایـد: قـرآن  نیسـت.  دیگـران 

�بَ 
ؤْ
ا َعْدِل َو لا �یَ

ْ
ال  �بِ

ْم كا�تِ�بٌ
ُ
ک ٮفَ �یْ َ �بْ �ب �تُ

ْ
ک �یَ

ْ
وُ� َو ل ٮبُ اك�تُ ٍل ُمَ�ّمى �فَ حبَ

ؤَ
ی ا

َ
ل �فٍ اإِ َد�ی ْم �بِ

ٮتُ �فْ دا�ی ا �تَ دف >اإِ

ُه<1 
َ
الّل َمُه 

َّ
َعل َكما  �بَ  �تُ

ْ
ک �یَ �فْ 

ؤَ
ا كا�تِ�بٌ 

گـر می خواهـی معاملـه کنـی، قرارداد ببنـدی، همه چیز را مکتوب کن. این ها دسـتورات  ا

فقهـی اسـت و مـا نمی خواهیـم خـالف اینهـا سـخن بگوییـم. مـن حتـی وقتـی بـا پـدرم ـ خـدا 

کـه بیـن مـردم  تی  کار می کـردم، همـه چیـز را مکتـوب می کـردم. تمـام مشـکال کنـد ـ   رحمتـش 

پدیـد می آیـد، در اثـر همیـن اعتمادهـای بی جاسـت. 

ثمرات آشنایی با مباحث عدل
مباحـث  یـس  تدر در  کـه  بداننـد  بایـد  اهل بیـت؟مهع؟  معـارف  مرّوجـان  خـاص،  طـور  بـه 

1� البقرة: 286�
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گوهرهـای فراوانـی  کـه  عـدل بـه دنبـال چـه چیزی انـد. ایـن بحـث ماننـد بحـر عمیقـی اسـت 

یا  کـه یـک بـار تـا عمـق ایـن در ـم بایسـتی ماننـد غّواصـی  باشـد 
ّ
در اعمـاق آن وجـود دارد و معل

یـا آشناسـت، بدین سـان غّواصـی کند و ُدرهـای نهفته  رفتـه و بـا گوهرهـای موجـود در ایـن در

گردان قـرار دهـد. آموزه های عملـی و تربیتی دروس عدل  یـا را بیابـد و در اختیـار شـا در ایـن در

ّیـت انسـان و برخـی مربـوط بـه  یکـی و دوتـا نیسـت! بعضـی از ابـواب آن مربـوط بـه فعـل و حّر

گیـری صحیـح مباحث عدل باعث می شـود تا  ّیـت خداونـد اسـت. در نتیجـه، فرا فعـل و حّر

گـردد.  نـگاه انسـان نسـبت بـه فعـل خـود و خـدای خـودش اصـالح 

گـر بی تدبیری کرد  کـه مسـؤول اعمال خویش اسـت. مثاًل ا ، انسـان بدانـد خـود اوسـت 
ً
اّوال

کـردی! تو  کـه تـو مـرا فقیـر  کـرد و فقیـر شـد، بـا خـدا دعـوا نکنـد  و ورشکسـت شـد، یـا ولخرجـی 

گـردی! و...: مرا ورشکسـت 

کند پیش پای خویش»راه است و چاه و دیدۀ بینا و آفتاب تا آدمی نگاه 

بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش«1چندین چراغ دارد و بی راهه می رود

کـه در هنـگام گناهـان، بایسـتی سـر به پاییـن بیفکنـد و از درگاه خداوند  او خواهـد یافـت 

گـر نـگاه حرامـی از او سـرمی زند، بگویـد: »خدایـا، شـهوت بـر مـن غلبه  طلـب عفـو کنـد. مثـاًل ا

کـرد و اشـتباهی از مـن سـرزد. بـه درگاه تـو از تمامـی گناهانـم اسـتغفار می کنم«. نـه اینکه خود 

را هیـچ کاره بدانـد و بگویـد: »خدایـا، همـه اش تقصیـر توسـت! خـودت بـه مـن شـهوت دادی 

کنـه اختیـار را  کـه  کسـی  کـردی! مـن چـه تقصیـر دارم؟!«  و میـل بـه نامحـرم را در مـن ایجـاد 

کنـد، هیـچ گاه بـا خـدا چنیـن سـخن نخواهـد گفت. وجـدان 

، دانش آموختۀ مباحث عدل خواهد دانست که خدا برای شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ً
 ثانیا

گـر  گـر خیـری بـه او می رسـد، نعمـت و لطـف خداسـت؛ زیـرا ا جـز خیـر را مقـّدر نمی کنـد. ا

گر شـّری هم به  خداونـد می خواسـت بـه عدلـش بـا او رفتـار کند، چیـزی از او باقی نمی ماند! ا

او می رسـد، حتمـًا خیـری در آن نهفتـه اسـت: یـا می خواهـد گناهـان او را بیامـرزد و او را پیـش 

ّیات سعدی: بخش غزلّیات.
ّ
کل  �1
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ک گردانـد تـا او گرفتـار عـذاب بزرگتـری نشـود؛ یا می خواهـد مقام او را بـاال ببرد؛ یا  از مرگـش پـا
می خواهـد او را از غفلـت نجـات دهـد و بـه ذات مقـّدس خودش متوّجـه و متذّکر کند یا... .1

بـا ایـن مباحـث آشـنا شـود، می توانـد میـان فعـل خیـر خـدا و فعـل شـّر  کسـی  گـر  ، ا
ً
ثالثـا

کـه او  کسـی دیگـر ممنـون شـمر نخواهـد بـود بـه ایـن بهانـه  بنـدۀ او تفـاوت بگـذارد. چنیـن 

گریـۀ بـر ایشـان بـه ثواب عظیـم نائـل گردیم!  کـه مـا بـا  امـام حسـین؟ع؟ را کشـت و باعـث شـد 

 جمیـاًل« را بـه جنایـات شـمر و عمربن سـعد نسـبت نمی دهـد. او 
ّ

او دیگـر جملـۀ »مـا رأیـُت إال

کـه فعـل خـدا خیـر اسـت و جنایـت شـمر، شـّر. آنچـه خیـر و جمیـل اسـت فعـل و  می دانـد 

نـه سـربریدن حضـرت سیدالشـهداء؟ع؟! تقدیـر خداسـت، 

کـه خداونـد در افعـال خویش »بداء« می کند. بـه همین جهت،  ، او خواهـد دانسـت 
ً
رابعـا

گر کسـی به آموزۀ بداء باور  هـم بـه خداونـد امیـدوار خواهـد بود و هم از او خائف خواهد شـد. ا

کـه خداونـد ممکـن اسـت یـک ثانیـۀ بعـد تمـام نعمت هایـی  داشـته باشـد، خواهـد دانسـت 

کـه بـه او داده اسـت، از او بگیـرد؛ یـا بالعکـس، در چشـم  بـه  هـم  زدنـی او را از فـرش بـه عرش  را 

برسـاند. بـا ایـن اعتقـاد اسـت کـه »دعـا« معنا پیدا می کند. چرا فالسـفه دعا را لغـو می دانند؟ 

کـه دسـت خـدا  کنـد  گـر کسـی حقیقتـًا معرفـت پیـدا  کننـد. ا زیـرا نتوانسـته اند بـداء را توجیـه 

گونـۀ دیگـری دعـا خواهـد نمـود و طـور دیگـری بـه درگاه خداونـد عجـز و البـه  بـاز اسـت، بـه 

کرد. خواهـد 

1� نقل دو خاطره از مرحوم عصار:
یسـت هـزار تومـان پـول بـه عنـوان قـرض می خواسـت.  ]1:[ بـه خاطـر دارم کـه در سـال های دور کسـی از مـن دو
کـه او بتوانـد پـول مـرا پـس بدهـد، بـه او ایـن مبلـغ را نـدادم. بالفاصلـه، اتومبیـل مـرا  مـن چـون مطمئـن نبـودم 
یسـت هـزار تومـان متضـّرر شـدم. در چنیـن موقعـی سـزاوار اسـت کـه مـن خـودم را سـرزنش  دزدیدنـد و دقیقـًا دو

کنـم نـه خداونـد را.
]2:[ بنـده در سـال های ابتدایـی پیـروزی انقـالب، مـّدت کوتاهـی در شـهرداری کار می کـردم. یکـی از کارگران 
ق نمی گرفت. من ایشـان را جواب کردم 

ّ
روزمزد شـهرداری وامی درخواسـت کرد. طبق قانون، وام به ایشـان تعل

گفتـار او، من ضمانت او را  و او با حالتی مأیوس به من گفت: »جواب جّدم را خودت باید بدهی!« بر اثر این 
کردم و برایش وام گرفتم. بعید نیسـت خانه ای که اکنون دارم از صدقه سـر دعای آن پیرمرد باشـد.
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کـه او هرچـه دارد از آِن خداسـت. یکـی از لغزش هـای فالسـفه ایـن  ، او می یابـد 
ً
خامسـا

کـه  کاری  گمـان می کننـد هـر موجـودی یـک اسـتعداد و ظرفّیـت ذاتـی دارد و تنهـا  کـه  اسـت 

کـه ظـرف او را پـر می کنـد؛ یعنـی فیـض خداونـدی ماننـد بارانـی  خداونـد می کنـد ایـن اسـت 

کـه بـر همـه جـا یکسـان می بـارد، همـه را در برمی گیـرد، ولـی چـون ظرف هـا مختلـف اسـت، 

کتـاب و  یکـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می شـود و دیگـری ابن ملجـم مـرادی! ایـن مبنـا بـا ضـرورت 

گـر کسـی ربوبّیـت و خالقّیت  کـه خداونـد را »رب« و »خالـق« می دانـد، مغایـر اسـت. ا سـّنت 

حـّق متعـال را وجـدان کنـد، خواهـد دانسـت که هیچ کسـی از خود هیچ چیزی نـدارد! هرکه 

کـرده اسـت، نـه اینکـه یـک اسـتعداد و سـرمایۀ ذاتـی داشـته  هرچـه دارد، خداونـد بـه او عطـا 

کـه بـرای خـوِد خـوِد خـوِد او باشـد. خیـر؛ همـه در برابر خداونـد فقیر محض اند و اوسـت  باشـد 

کـه البتـه بـا حکمـت، رحمـت و عدالـت همـراه اسـت _  تفاوت هـا را در  ّیـت تـام _   کـه بـا حّر

کّل هسـتی را نابود  کمتر از یک آن، می تواند  کرده اسـت. در یک آن و  میان مخلوقات ایجاد 

و معـدوم سـازد و جهـان دیگـری را پدیـد آیـد:
ٍد<1 د�ی ٍ حبَ �ت

ْ
ل حفَ �تِ �بِ

ؤْ
ا کْم َو �یَ ِه�بْ

دفْ  �یُ
ؤْ
ا َ َ�ش �فْ ںی >اإِ

گر بخواهد، شما را ]از بین[ می برد و مخلوقات تازه ای می آورد«. »ا

یـــم همـــۀ مـــا بتوانیم بـــه برکت صاحـــب حقیقی معـــارف؟ع؟ از بـــرکات معارف  امیدوار

اهل بیـــت؟مهع؟ بـــه ویـــژه مباحث عـــدل بهره مند شـــویم.

گون مبحث عدل گونا ط استاد بر ابعاد 
ّ
لزوم تسل

مباحــث عــدل چندُبعــدی اســت. برخــی از مباحــث آن وجدانــی اســت. در این گونــه 

ــا بتوانیــد مطلــب را بــرای  کــرده باشــید ت مباحــث شــما بایســتی خودتــان مطالــب را وجــدان 

ــان بزنیــد و نمونه هایــی را  کنیــد مثال هایــی از زندگــی خودت کنیــد. ســعی  ــی  دیگــران وجدان

ــا تمــام وجــود یافته ایــد. بخشــی از  کــه در آنهــا ایــن معــارف را ب کنیــد  گردانتان ذکــر  ــرای شــا ب

1� ابراهیم: 19؛ فاطر: 16�
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کــه فهرســتی از آیــات مرتبــط   مطالــب عــدل، قرآنــی و حدیثــی اســت. بــر همــۀ شــما الزم اســت 

بــه مبحــث عــدل تهّیــه و روایــات مربــوط بــه ایــن بحث را مــرور کنیــد. حتمًا بــه کتاب التوحید 

ــه  کــه ب ــوار  کتــاب بحاراألن ــد پنجــم 
ّ
کتــاب التوحیــد مرحــوم صــدوق؟حر؟ و مجل کتــاب کافــی، 

کنیــد و روایــات مرتبــط را ببینیــد.  بحــث عــدل اختصــاص دارد رجــوع 

سـه ُبعد دیگر مربوط به مباحث فلسـفی، عرفانی و کالمی اسـت. در کتاب های فلسـفی 

کتـاب عـدل  ی دربـارۀ عـدل الهـی وجـود نـدارد. مرحـوم مطهـری؟حر؟ در ابتـدای 
ّ
عنـوان مسـتقل

الهی می نویسـد:

کــه حکمــای اســالمی _ برخــالف متکّلمیــن _ در الهّیــات بابــی تحــت  »اهــل فــن می داننــد 

ســایر  البــه الی  از  مســئله  ایــن  دربــارۀ  را  حکمــا  عقایــد  نکرده انــد.  بــاز  »عــدل«  عنــوان 

مباحــث بایــد بــه دســت آورد. از ایــن رو، بحــث بــرای مــن خالــی از دشــواری نبــود. مــن 

کــه مســتقیمًا  کنــون در میــان آثــار حکمــا بــه رســاله یــا مقالــه یــا فصلــی برخــورد نکــرده ام  تــا 

کــرده  باشــند و بــه ســبک حکیمانــه در ایــن موضــوع بحــث  ح  مســألۀ »عــدل الهــی« را طــر
ــرده باشــند«.1 ک

ی دربارۀ عدل ندارند. بنابراین، شـما برای اّطالع 
ّ
و این یعنی اینکه فالسـفه فصل مسـتقل

کـه حتمـًا بایسـتی  کنیـد. یکـی از آثـاری  از مبانـی فلسـفی بایـد ابـواب مختلفـی را مطالعـه 

کافـی کتـاب  کتاب التوحیـد  در  اسـت.  مالصـدرا  کافـی  أصـول  شـرح  کنیـد  مراجعـه   بـدان 

که ارتباط مستقیم با مباحث عدل دارد، مانند:  ابوابی وجود دارد 

 باب البداء2؛

 ِبَسبَعٍة3؛
ّ

رِض إال
َ
ماِء َو األ  باٌب في أّن الَشيَء ال َیکوُن في الّسَ

 باب المشیة و اإلرادة4؛

1� عدل الهی: 17�
2� الکافی 1: 149-146�

3� همان: 150-149�
4� همان: 152-150�
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 باب االبتالء و االختبار1؛

 باب السعادة و الشقاء2؛

 باب الخیر و الشر3؛

 باب الجبر و القدر و األمر بین األمرین4؛

 باب االستطاعة5.

بـه توضیحـات مالصـدرا ذیـل احادیـث ایـن ابـواب مراجعه کنیـد و سـخنان او را نزد خود 

داشـته باشید.

ی مطالـب عرفانـی اسـت، زیـرا همان طـور  گذشـته از مباحـث فلسـفی، جـزوۀ عـدل حـاو

یـت و... دیده اید، 
ّ
کـه در سـایر مباحـث ماننـد توحیـد، اسـماء و صفات، وجـود، ماهّیت، عل

کار بـه وادی عرفـان قـدم بگذارنـد. در اینجـا نیـز سـرمنزل آخـر  کـه در آخـر  گزیرنـد  فالسـفه نا

ط 
ّ
کـه شـما بـه مطالـب عرفانـی نیـز تسـل فلسـفه، عرفـان اسـت. بـه همیـن جهـت، الزم اسـت 

داشـته باشـید.

کـه بحـث جبـر و اختیـار سـابقه ای دیرینـه در میـان  آخریـن نکتـه در ایـن بـاب ایـن اسـت 

کالمـی بـه تفصیـل ورود  گرچـه مرحـوم اسـتاد؟حر؟ بـه مباحـث  کالم دارد. ا مسـلمانان و علـم 

 نکرده اند، ولی کسی که قصد تعلیم این مطالب را دارند، حتمًا باید با جبری گری اهل حدیث،

که همان تفویض است، آشنا باشد. یه و معتزله   نظریۀ »کسب« اشاعره و دیدگاه َقَدر

گردان توّسط استاد لزوم شناخت شا
کاِر سـختی نیسـت، تنهـا کمـی تجربـه و دّقت  گردان خـود را بشناسـد.  ـم بایسـتی شـا

ّ
معل

1� همان: 152�
2� همان: 154-152�

3� همان: 154�
4� همان: 160-155�
5� همان: 162-160�
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کنـد. او نبایـد هـر مطلبـی را سـر  کـه اسـتاد حـال مخاطـب را رعایـت  الزم دارد. الزم اسـت 

گـر آن مطلـب آیـه ای از قـرآن یـا روایتـی از روایـات اهل بیـت؟مهع؟  کنـد، حّتـی ا کالس مطـرح 

بلـد  و  فرانگرفته انـد  گرفته ایـم،  فرا مـا  کـه  را  گردانمان هرچـه  کـه شـا بپذیریـم  بایـد  مـا  باشـد. 

نیسـتند. گاهـی برخـی از آنهـا پرسـش هایی مطـرح می کننـد که پاسـخ دادن آن بـه صالح آنها 

کالس دردسرسـاز می شـود. نیسـت و بـرای سـؤال کننده و بقیـۀ افـراد 

کـه خدمـت ایشـان  مرحـوم اسـتاد؟حر؟ نیـز هـر سـؤالی را پاسـخ نمی دادنـد. بنـده در زمانـی 

می رسـیدم، یـک سـؤال را بارهـا و بارهـا از ایشـان پرسـیده بـودم، ولـی پاسـخی نگرفتـه بـودم. 

شـاید در مـّدت 15 سـال مـن ایـن سـؤال را وقـت و بی وقـت از ایشـان می پرسـیدم و ایشـان در 

کـه بنـده غایـب بـودم، بـه  طـول ایـن 15 سـال جـواب مـرا نمی دادنـد. یـک بـار در جلسـه ای 

گـرو آن بـود. ایشـان فرمـوده بودنـد:  کـه پاسـخ سـؤال مـن در  مطلبـی رسـیده بودنـد 

کجاســت؟ او ســؤالی را چندیــن بــار از مــن پرســیده، ولــی پاســخی نگرفتــه اســت.  »عّصــار 

کــه می خواهــم بگویــم پاســخ عصــار اســت«.  ایــن نکتــه ای 

کـه موضـوع آن عـدل نبـود، ولـی گاهـی مباحث جبـر و اختیار  بنـده کالس درسـی داشـتم 

کـه بحـث بـه جبـر و اختیـار می رسـید، اشـکال  گردان هـر موقـع  مطـرح می شـد. یکـی از شـا

گفتـم:  می کـرد. روزی مـن بـه او 

 »مشــکل شــما علمی نیســت! شــما در مســئلۀ جبر و اختیار مشــکل ندارید! شــما ازدواجی 

کــه مــا نســبت بــه  کنیــد   ناموّفــق داشــته  اید و همــان ســبب شــده اســت تــا نتوانیــد قبــول 

افعالمان مسؤول ایم و خداوند جز خیر برای ما مقّدر نمی کند«. 

گاهـی مشـکالت روحـی افـراد در قالـب  کـرد. بنابرایـن،  ایشـان ایـن مطلـب مـرا تصدیـق 

گرد  شـا سـؤال  آیـا  کـه  بدانـد  و  باشـد  هشـیار  بایسـتی  اسـتاد  می کنـد.  بـروز  علمـی  سـؤاالت 

حقیقتـًا علمـی اسـت یـا نـه.

سازگاری درجات مختلف معارف 
که معارف دینی دارای »درجات« اســت. البّته هیچ یک  م و قطعی اســت 

ّ
این نکته مســل
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کــه در مرتبــۀ یکــم  از ایــن مراتــب بــا یکدیگــر تنافــی ندارنــد. بــه عنــوان مثــال، این طــور نیســت 

انســان بــه »بینونــت« میــان خالــق و مخلــوق معتقــد باشــد و در مراتــب بــاال بــه »عینیــت« 

کنــد. خیــر، در تمامــی مراتــب معرفــت خداونــد، انســان او را  خالــق و مخلــوق اعتقــاد پیــدا 

کــه باشــد، می یابــد  وصف ناپذیــر، تصّورناپذیــر، منــّزه و... می یابــد و در هــر مرتبــه ای از معرفــت 

کنــد. البتــه، در روایتــی هــم منقــول  ــه شــکل تنزیهــی بیــان  ــد« ذات و صفــات او را ب  کــه »بای

که:  است 
َفَر«.1

َ
ك

َ
َماَن ل

ْ
ِب َسل

ْ
ُبو َذّرٍ َما يِف َقل

َ
ْو َعِلَم أ

َ
»ل

کافر می شد«. که در قلب سلمان است، می دانست، فطعًا  گر ابوذر آنچه را  »ا

ــه( در  کـ ــی  ــه )معارفـ ــد از آن چـ گاه می شـ ــوذر آ ــر ابـ گـ ــه ا کـ ــت  ــت آن اسـ ــن روایـ ــای ایـ معنـ
کافـــر اســـت. بنابرایـــن، ســـخنانی از ایـــن قبیـــل  کـــه خـــودش  قلـــب ســـلمان بـــود، می پنداشـــت 
کـــه درجـــات دیـــن بـــا هـــم تضـــاّد دارنـــد، بلکـــه یکـــی رأفـــت خـــدا را بـــه  بـــدان معنـــا نیســـت 
ـــا معـــارف ـــه ب ک ـــی  ـــه درجـــۀ دیگـــری فهمیـــده اســـت. قرائت هـــا در صورت  درجـــه ای و دیگـــری ب
 تضـــادی نداشـــته باشـــد مشـــکلی ندارنـــد. حقایـــق دیـــن درجـــات مختلفـــی دارد و نـــه تنهـــا 
کـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  یـــم  در دنیـــا، بلکـــه در آخـــرت هـــم تمـــام نمی شـــوند. در روایـــت دار

فرموده انـــد: 
ُدوٌد«.2  َمْ

ٌ
ْيَس ِلِصَفِتِه َحّد

َ
»ل

ُبـو َذّرٍ َمـا ِفـي 
َ
أ ـْو َعِلـَم 

َ
ل : »َو اهلِل 

َ
َقـال

َ
ُحَسـْیِن؟امهع؟.  ف

ْ
 ِعْنـَد َعِلـّيِ ْبـِن ال

ً
ـُة َیْومـا ِقّیَ : ُذکـَرِت الّتَ

َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقـال

َ
1� َعـْن أ

َصْعـٌب  َمـاِء 
َ
ُعل

ْ
ال ـَم 

ْ
ِعل  

َ
ِإّن ـِق؟! 

ْ
َخل

ْ
ال ِبَسـاِئِر  کـْم  َظّنُ َمـا 

َ
ف َبْیَنُهَمـا.   اهلِل؟ص؟ 

ُ
َرُسـول آَخـی  َقـْد 

َ
ل َو  ـُه، 

َ
َقَتل

َ
ل َماَن 

ْ
َسـل ـِب 

ْ
َقل

یَمـان « )الکافـی 1: 401(�  ِ
ْ

َبـُه ِلل
ْ
ْو َعْبـٌد ُمْؤِمـٌن اْمَتَحـَن اهلُل َقل

َ
ٌب أ ـک ُمَقـّرَ

َ
ْو َمل

َ
 َنِبـّيٌ ُمْرَسـٌل أ

َّ
ـُه ِإال

ُ
 َیْحَتِمل

َ
ُمْسـَتْصَعٌب، ال

ین العابدین؟امهع؟دربـارۀ تقّیـه سـخن بـه میـان آمد. ایشـان  زی در محضـر امـام ز امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: رو
کـه در قلـب سـلمان اسـت، می دانسـت، او را می کشـت! و ایـن  گـر ابـوذر آنچـه را  فرمودنـد: »بـه خداقسـم، ا
در حالـی اسـت کـه پیامبـر خـدا؟ص؟ میـان آنهـا عقـد اخـّوت خوانـده بـود. پـس شـما دربـارۀ سـایر مردمـان چه 
یـد؟! همانـا علـم عالمـان )یعنـی اهل بیـت؟مهع؟( بسـیار دشـوار اسـت. آن علـم را نمی توانـد حمـل  می پندار
کنـد، مگـر پیامبـری کـه بـه درجـۀ رسـالت رسـیده باشـد، یـا فرشـته ای که مقـّرب درگاه الهی باشـد یـا مؤمنی 

کـرده باشـد«. کـه خداونـد قلـب او را بـا ایمـان امتحـان 
2� نهج البالغة: 39�
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کنید و ترّقیات،  شـما می توانید نسـبت به یک صفت خاّص خدا معرفت بیشـتری پیدا 
کماالت در هر دو جهان هم به همین معرفت هاسـت.1  درجات و 

که مشرب عرفانی یا فلسفی دارند، از این حقیقت برداشت و استفادۀ  متأّسفانه افرادی 
نادرستی کرده اند. آنها معتقدند که در مراتب باالی معرفت، فطرت »اّولیۀ« ما می تواند )بلکه 
که غیر از خدایید،  باید( تبدیل به فطرت »ثانویه« شود. شما با فطرت اولیۀ خود می یابید 

که شما شّمه ای از حّق متعال اید:  گر فطرت شما ثانویه شود، خواهید دانست  ولی ا

گفتنــد اربــاب حقیقــت  که: »االتوحیُد إسقاُط اإلضافاِت2«3چنیــن 

در  ولـی هرکـدام  بـه حـق رسـیده اند،  تفّکـرات  و  فرقه هـا مذاهـب  ادیـان،  اینکـه همـۀ  یـا 

دارنـد: قـرار  درجـه ای 

گام  که می خواهی بزن  غرض حق اســت، دین طّی مســافات به هر راهی 

کعبــه می آیــی مــن از دیــر  ــر از  گ ــو  کایــن دو را نبــَود منافــات4ت مخــور غــم 

گاهـی آن  گـر بـه اعتقـادات خـود ایـن بزرگـواران انتقـاد یـا جسـارت شـود،  کـه ا در حالـی 
را تنـدی پاسـخ می دهنـد و بـه مخالفـان هجمـه می برنـد. بایـد از آنهـا پرسـید: »چـرا تنـدی 

می کنیـد؟! قرائـت مخالفـان شـما نیـز از دیـن و حقیقـت ایـن اسـت!«

کـه »معـارف اهل بیـت؟مهع؟ درجـات دارد« ایـن اسـت  یکـی از نتایـج عملـی ایـن اصـل 

گردان انتقـال  یـج و بـا بیـان مقّدماتـش بـه شـا کـه شـما بایسـتی مطالـب سـطح باالتـر را بـه تدر

ــٍض، َو  ــْن َبْعـ ــًة ِمـ ــُر َصَدَقـ ْکَثـ
َ
ــْم أ ــٍض، َو َبْعُضُکـ ــْن َبْعـ  ِمـ

ً
ــا ــُر َحّجـ ْکَثـ

َ
ــْم أ ــٍض، َو َبْعُضُکـ ــْن َبْعـ ًة ِمـ

َ
ــال ــُر َصـ ْکَثـ

َ
ــْم أ 1� »َبْعُضُکـ

ـــًة«. )صفـــات الشـــیعة: 15(. »برخـــی از شـــما بیشـــتر 
َ
َضـــلُ َمْعِرف

ْ
ف

َ
ُکـــْم أ

ُ
َضل

ْ
ف

َ
 ِمـــْن َبْعـــٍض، َو أ

ً
ـــُر ِصَیامـــا ْکَث

َ
َبْعُضُکـــْم أ

گزارده ایـــد؛ برخـــی از شـــما بیشـــتر از بقیـــه حـــج رفته ایـــد برخـــی از شـــما بیشـــتر از بقیـــه صدقـــه  از بقیـــه نمـــاز 

کـــه معرفـــت بیشـــتری  کســـی اســـت  ـــا برتریـــن شـــما  گرفته ایـــد؛ اّم زه  داده ایـــد؛ برخـــی از شـــما بیشـــتر از بقیـــه رو

دارد«. 
گردانـی ]و معتقـد  ک  2� توحیـد )یگانـه دانسـتن خداونـد( یعنـی اینکـه او را از تمـام اضافه هـا )مخلوقـات( پـا

کـه همـه اوسـت![ باشـی 
3� دیوان میرزا حبیب خراسانی.

4� همان.
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کـه ثمـرات بحـث عـدل و سـایر ابـواب معارفـی را در دانشـجو  دهیـد. در ایـن صـورت اسـت 
مقّدمـات  ذکـر  بـا  و  صحیـح  نحـوۀ  بـه  شـما  گـر  ا مثـال،  عنـوان  بـه  کـرد.  خواهیـد  مشـاهده 
کنیـد: »مشـّیت خداونـد و فعـل او همـان مقـام نـورِی حضـرت  گـزاره را منتقـل  توانسـتید ایـن 
خاتم األنبیـاء؟ص؟ اسـت«، خواهیـد دید که معرفت مخاطب شـما نسـبت بـه آن بزرگوار باالتر 
گـر بـدون مقّدمـه و در اواسـط بحـث  مـی رود و نسـبت بـه مقـام ایشـان خاضـع می گـردد. اّمـا ا
گرد شـما هیـچ نخواهـد فهمیـد و طبیعتًا  گـزاره را بیـان کردیـد، شـا دیگـری بـدون مقّدمـه ایـن 

ثمـرۀ عملـی  هـم بـرای او نخواهـد داشـت. 

سّنت های الهی در هدایت مردمان
خداوند تعالی می فرماید: 

ُهدى <1
ْ
ل

َ
ا ل ٮف �یْ

َ
�فَّ َعل >اإِ

»به راستی هدایت فقط بر ماست«.

گر کسـی  کـه پیـرو خـدا و اولیـای خـدا بوده اسـت، خداونـد او را هدایت می کند. ا آن کـس 
گـر کسـی مّتقـی باشـد و ِغّل  کـه او را هدایـت کنـد، خداونـد چنیـن می کنـد. ا از خـدا بخواهـد 
و ِغـّش نداشـته باشـد، خـدا بـه فضلـش او را هدایـت می کنـد. ایـن سـّنت قطعـی خداسـت. 
کـه سـّنت خداونـد دسـت او را نمی بنـدد و  البتـه در همیـن مباحـث عـدل روشـن می شـود 
ایـن همـان فـارق میـان مبانـی دینـی و فلسـفی اسـت. فالسـفه وقایـع و قانون منـدی جهـان را 
کـه در عالـم جـاری اسـت، »سـّنت های  ّیـت تبییـن می کننـد، ولـی مـا معتقدیـم چیـزی 

ّ
بـا عل

گر کسـی در برابر کتاب و سـّنت تسـلیم باشـد، نه  ی _ معلولی«. ا
ّ
الهی« اسـت نه »ضرورت ِعل

اینکـه بخواهـد عقایـد خـود را بـر نصـوص دینـی تحمیـل کنـد، خداونـد او را هدایـت می کنـد. 

حضـرت امیـر؟ع؟ در خطبـۀ »ذی قـار« و در وصـف اهـل باطـل می فرماینـد: 
كَتاُب ِإَماَمُهم. «2

ْ
ْيَس ال

َ
كَتاِب َو ل

ْ
ُة ال ِئَّ

َ
ــْم أ ُ ّنَ

َ
»کأ

کتاب، امام آن ها نیست«. کتاب اند و  »گویی آن ها امام 

1� اللیل: 12�
2� الکافی 8: 388�
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ا<1 و...  �خ
َ
ل ُهْم ُس�بُ �خَّ َ ْهِد�ی �خَ

َ
ا ل �خ �ی اَهُدوا �خ �خَ �ب �ی �خ

َّ
ُهدى <، >َو ال

ْ
ل

َ
ا ل �خ �یْ

َ
�خَّ َعل وقتی قرآن فرموده اسـت: >اإِ

حتمـًا این گونـه اسـت. البّتـه هدایـت فضـل خداسـت و بـر خـدا الزم نیسـت کـه مـا را هدایـت 

کنـد. بـه عبـارت دیگـر، کسـی از خداونـد »هدایت« طلـب ندارد. 

کارها را نکنید، ولی خدا به لطف خودش راه را به شما  از طرفی، ممکن است شما این 

که حّتی برای دشمنی با خدا آمدند ولی خدا  از افراد بودند  نشان بدهد چنانکه بسیاری 

کند؟  که آنها را هدایت  کرد، مثل ساحران دربار فرعون. آیا بر خدا الزم بود  آن ها را هدایت 

که از خدا هدایت بخواهد و در مسیر حق باشد،  کسی باشد  گر  قطعًا الزم نبوده است. اما ا

کتاب های آسمانی و...  که او را هدایت می کند. خدا پیامبران،  سّنت خداوند بر این است 

را برای چه فرستاده است؟ حّتی به افرادی چون ابوجهل می گوید که بیا تا تو را هدایت کنم. 

کنید، او از  گریه و زاری  کنید و از خدا هدایت طلب  گر شما نیمه شب بلند شوید،  آن وقت ا

!
ّ

کال کرد؟!  حاشا و  کار ِابا خواهد  این 
2.» مُي َيا َرّبِ کِر ْخِبْرَنا ِبَفْضِلک َعْنک َيا 

ُ
 أ

َ
ّنُ ِبک َو ل

َ
»َما َهكَذا الّظ

کسی به ما این گونه از لطف تو خبر نداده است«. گمانی بر تو نیست و  »چنین 

گـر خـدا می خواسـت،  کـه هیچ کـس از خـدا طلبـکار نیسـت. ا کیـد می کنیـم  بـاز هـم تأ

می توانسـت پیامبـر نفرسـتد و معـارف را از طریـق آن ها به بشـر نرسـاند، چنانکـه در برهه هایی 

کسـی هم حّق اعتراض نداشـته اسـت. به عنوان نمونه، می توانید  از زمان این حالت بوده و 

کنید:  بـه روایـات ذیـل این آیـه مراجعـه 
هتً واِحَد�تً ...< 3 ّمَ

ؤُ
اُس ا

>كا�فَ ال�فَّ

راه رسیدن به هدایت
کـه وجـدان  همـه را روشـن کنـد. آن هایی  ـق نگرفتـه اسـت 

ّ
کثـرِی الهـی بـه ایـن تعل سـّنِت ا

کند، ما قطعًا و یقینًا راه های حقیقت را بدو نشان می دهیم«. 1� العنکبوت: 69. »هرکسی در راه ما تالش 
2� مصباح المتهّجد 2: 847�

3� البقرة: 213. به عنوان نمونه، بنگرید به: الکافی 8: 82�
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کـه از راه درسـت نیامده انـد، وجدانشـان روشـن نمی شـود. راه روشـن شـدن وجـدان، راه ائمـۀ 

کـه از راهـش وارد شـوند:  اطهـار؟مهع؟ اسـت. خـدا وجـدا ن  انسـان ها را زمانـی روشـن می کنـد 
ها<1 وا�بِ ْ �ب

ؤَ
و�تَ ِم�فْ ا ٮیُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

ؤْ
>َو ا

»و به خانه ها از درهای آن وارد شوید«.

که مراد از »ابواب« اهل بیت؟مهع؟ است2. و در روایات فرموده اند 

کرم؟ص؟ می فرمایند:  پیامبر ا
ه اهَّلُل «.3

ّ
»َمن ابَتغى العلَم يف غيِره أضل

گمــراه می کنــد )او را از هدایــت  کــس علــم را در غیــر  آن )= قــرآن( بجویــد، خداونــد او را  »هــر 

محــروم می کنــد(«.

روایات در این زمینه فراوان است.4

گذاشـته  کالم خـود را در دهـان مقـّدس پیامبـر؟ص؟  خداونـد ایـن امـت را شـرافت داده و 

کلیم اهلل ایـم، منتهـا بـا واسـطه.  اسـت و مـا کالم خـدا را از دهـان مبـارک ایشـان می شـنویم. مـا 

خداونـد مسـتقیمًا بـا حضـرت موسـی؟ع؟ سـخن گفـت و بـا ما با واسـطه سـخن گفته اسـت. 

1� البقرة: 189�

 اْنِقَطاَع. َذِلَك 
َ

َها َنَفـاٌد َو ال
َ
ْیـَس ل

َ
ِم اهلِل ل

ْ
 َصاِفَیًة َتْجـِري ِبِعل

ً
َتـی َعْینـا

َ
ـٍد؟مهع؟ أ  ُمَحّمَ

َ
َتـی آل

َ
2� امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »َمـْن أ

ِتـي ُتْؤَتـی ِمْنـُه 
َّ
ْبـَواَب ال

َ ْ
ـٍد األ  ُمَحّمَ

َ
 َو آل

ً
ـدا ِکـْن َجَعـَل اهلُل ُمَحّمَ

َ
ُتـوُه ِمـْن َباِبـِه. ل

ْ
ـی َیأ َراُهـْم َشـْخَصُه، َحّتَ

َ َ
ـْو َشـاَء أل

َ
 اهلَل ل

َ
َو ِإّن

ها<«.  وا�بِ
ْ �ب
ݘَ
و�تَ ِم�خْ ا �یُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

ݘْ
ى  َو ا �ت

ّرَ َم�خِ ا�تَّ �بِ
ْ
ُهوِرها َو لِك�خَّ ال و�تَ ِم�خْ �خُ �یُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

ݘْ
ا �خْ �تَ

ݘَ
ا ّرُ �بِ �بِ

ْ
َس ال �یْ

َ
ـُه: >َو ل

ُ
]ِمْنَهـا[، َو َذِلـَك َقْول

)بصائـر الدرجـات 1: 499(. »هرکـس نـزد آل محّمـد؟مهع؟ بیایـد، بـه چشـمۀ آب صافـی از علـم الهـی وارد 

گـر خداونـد می خواسـت، خـودش را می نمایانـد تـا ]بـدون  شـده اسـت کـه آن را نابـودی و انقطـاع  نیسـت، و ا

که از آنها وارد شـوند؛ و این  واسـطه[ بر او وارد شـوند، اّما خداوند محّمد و آل محّمد؟مهع؟ را درهایی قرار داد 

که از پشـت خانه ها وارد شـوند، بلکه نیکی  که می فرماید: »نیکی آن نیسـت  معنای سـخن خداوند اسـت 

ید««. تقـوای الهـی اسـت و از در خانه هـا وارد شـو
3� تفسیر العّیاشی 1: 6�

بـه: بصائرالدرجـات 9-12؛ الکافـی 1: 59-62، 69-71، 210-215؛ بحـار األنـوار 2: 179-172،  4� بنگریـد 
کتـاب القضـاء. وسـائل الشـیعة 27: 
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گـوش  گـر بـه سـخن قـرآن  ایـن مقـام واالیـی اسـت و مسـؤولیت مـا را سـنگین می کنـد؛ یعنـی ا

کـه مطلبـی  کـرد. زمانـی یکـی از معصومـان صـالح نمی داننـد  ندادیـم مـا را مجـازات خواهنـد 

کـه  آن جـا  در  ولـی  نیسـتند.  مسـئول  گفته هـا  نا دربـارۀ  هـم  شـما  دهنـد،  توضیـح  بیشـتر  را 

گـوش ندادیـد و بـه جـای آن  بزرگـواران بـه دیگرانـی چـون افالطـون و  گـر بـه آنهـا  فرموده انـد، ا
کردیـد، دیگـر از شـما عـذری را نمی پذیرنـد.1 ارسـطو مراجعـه 

گردان: هدف اّول و آخر استاد افزایش معرفت شا
کـه هـدف اسـتاد نبایـد بـه  کـه در اینجـا بایسـتی بـدان تذّکـر داد، ایـن اسـت  نکتـۀ دیگـری 

اصطـالح »مچ گیـری« باشـد. بـرای اینکـه ایـن مطلب برای شـما هم وجدانی شـود، خاطره ای 

از دوران دانشـجویی خـودم را خدمتتـان عـرض می کنـم. بنـده در دورۀ دانشـجویی اسـتادی 

که رئیس دانشـگاه وقت و بسـیار فاضل بود. در طول ترم، تنها در یک جلسـه غیبت  داشـتم 

کـردم نتوانسـتم خدمتگـزاری را بـا کالس دانشـگاه  کـه هرچـه  کـردم، آن هـم بـه دلیـل ایـن بـود 

کـه خدمتگزاری را اولوّیت بخشـم. در سـر جلسـۀ امتحان،  کنـم و الجـرم مجبـور شـدم  جمـع 

گفتنـد: »آیـا در پاسـخ بـه  کـه مـن مشـکل دارم؛ بـاالی سـر مـن آمدنـد و   ایشـان متوّجـه شـدند 

کالس های شـما حضور  کردم: »بله، بنده در یک جلسـه از  سـؤال ها مشـکلی داری؟« عرض 

گـر درس آن جلسـه را  گفتنـد: »ا نداشـته ام و اآلن پاسـخ یکـی از سـؤالها را نمی دانـم«. ایشـان 

کـردم: »بله إن شـاء اهلل«.  برایـت تکـرار کنـم، آیـا می توانـی بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـی؟« عـرض 

ایشـان فی المجلـس مطلـب را بـرای مـن توضیـح دادنـد و مـن هـم پاسـخ بـه آن سـؤال را در 

کالس آمدنـد و  کـه بدانیـد ایشـان در جلسـۀ بعـد سـر  برگـۀ امتحانـی نوشـتم. جالـب اسـت 

1� نقـل یـک خاطـره: یکـی از آقایـان راجـع بـه شـیطان بحـث می کـرد و می گفـت: خـدا مـادۀ اولیـه جهـان را آفریـد، 
یـاد آمـد و خداونـد دیـد ایـن  کـرد و همه چیـز را سـاخت. مقـداری از آن مـادۀ اولیـه ز انـرژی اولیـه را درسـت 
مقـدار مزاحـم اسـت! بـه همیـن جهـت، از آن مقـدار شـیطان را آفریـد. بـه ایشـان گفتـه شـد که قـرآن در آیات 
کـردن  یـادی شـیطان را معّرفـی می نمایـد، راجـع بـه وضعیـت او قبـل از سـجده نکـردن و بعـد از سـجده  ز
کـه بعـد از جلسـه بیاییـد این هـا  آدم؟ع؟ و...؛ و سـخنان شـما بـا آیـات قـران در تضـاد اسـت. ایشـان گفتنـد 
کنیـم! ایـن روش مـورد تأییـد خـدا و  کنیـم و آن  را جـور  را روی هـم بریزیـم تـا طرحـی دربـارة شـیطان درسـت 

اولیـای خـدا نیسـت. 
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تعبیرشـان این بود: »یکی از عزیزان من سـر جلسـۀ امتحان سـؤالی از من پرسـید و من درس را 

بـرای او توضیـح دادم. هـدف مـن ایـن اسـت کـه شـما مطلـب را یاد بگیرید. حّتی سـر جلسـۀ 

امتحـان هـم حاضـرم بـه شـما مطلـب را بیامـوزم«. 

آخرمـان  و  اّول  هـدف  باشـیم.  چنیـن  تربیـت  و  تعلیـم  شـیوۀ  در  بایسـتی  نیـز  مـا  همـۀ 

گیـران و ارتقـای علمـی و عملـی آنهـا باشـد، نـه چیـز دیگـر، ماننـد انتقال  انتقـال مطلـب بـه فرا

. یـا...  اصطالحـات  و  اطالعـات 

تذّکر پیوسته به توفیق خدا
کـه مـا دسـت خـدا را بسـته ندانیـم، بلکـه معتقـد  یکـی از ثمـرات بحـث عـدل ایـن اسـت 

کاری بخواهد، می کند و البته خواسـتش حکیمانه اسـت. یک وقت به یک  که او هر  باشـیم 

کنیـد شـما بـه  کـه بـه یـک بزرگـی هـم نـداده اسـت! فـرض  بچـه ای مثـل بنـده چیـزی می دهـد 

کـه دکتـرای اقتصـاد دارد، یـک آپارتمـان هـم ندارد.  بچـه ای خانـه ای می بخشـید، ولـی کسـی 

کـه آن کـودک از ایـن اسـتاد دانشـگاه مهم تـر اسـت؟ خیـر! بلکه این  آیـا ایـن دلیـل بـر آن اسـت 

گـر مطلبـی بـر مـا روشـن شـده، ولـی بـرای  یـد. ا یـت و اختیـار دار کـه شـما حّر دلیـل بـر آن اسـت 

کـه مـا از مالصـدرا باسـوادتریم. ما  امثـال مالصـدرا حـل نشـده اسـت، ایـن بـدان معنـا نیسـت 

بـه منزلـۀ آن کودک ایـم و مالصـدرا بـه مثابـۀ آن اسـتاد دانشـگاه اسـت. به تعبیر مرحوم اسـتاد، 

گمراهـان فرقـۀ بهائیـت( مشـغول بودیـم و ظاهـرًا امـام عصـر؟ع؟  کاری )هدایـت  مـا در یـک 

کردنـد و خیـری بـه مـا  زحمـات ناچیـز مـا را قابـل دانسـتند، از مـا راضـی شـدند و بـرای مـا دعـا 

یـم. توفیـق خدمتگـزاری را خـدا  یـم از خـدا و آن امـام همـام؟ع؟ دار رسـید. یعنـی هرچـه دار

گرفـت و از صدقه سـر  کـرد، قصـور و تقصیـر مـا را هـم نادیـده  داد، امـام عصـر؟ع؟ یاری مـان 

دعـای ایشـان بـه برخـی مبانـی فطـری متذّکـر شـدیم. در نتیجـه، هیـچ جایـی برای فخرفروشـی 

کـه از  کنیـم(  کـه در دل خـود بگذرانیـم )چـه رسـد بـه اینکـه اظهـار  یـم  نیسـت! مـا حـق ندار

کـه حمد خـدا را به  کـه مـا بایسـتی انجـام دهیـم، ایـن اسـت  دیگـران سـر هسـتیم.  تنهـا کاری 

یـم و مّنـت دار موالیمـان باشـیم: بیاور
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ُه<1
َ
ا الّل �فْ َهدا�فَ

ؤَ
ْو لا ا

َ
َ ل

ِدیی ْه�تَ ا ِل�فَ
ا َو ما ك�فَّ ا ِلهدف یی َهدا�ف �ف

َّ
ِه ال

َ
َحْمُد ِلّل

ْ
>ال

گر خداوند ما را هدایت نمی نمود،  کرد و ا که ما را به این ]راه[ هدایت   »ســپاس خدایی را 

ما سزاوار این هدایت نبودیم«.

ِکبـر می ماند؟!  گـر همـه چیـز بـه توفیـق الهـی اسـت، پـس دیگـر چـه جایی بـرای ُعجـب و  ا

اسـت،  خدمتگـزاری  پـاداش  اهل بیـت؟مهع؟  معـارف  بـا  آشـنایی  کـه  می گوییـم  هـم  گـر  ا

کـه همـان خدمتگزاری هـا هـم بـه توفیـق خـدا و  کنیـم؛ چرا نمی خواهیـم توفیـق الهـی را نفـی 

عنایـت ولـّی خـدا؟ع؟ بـود. مثـل ایـن می مانـد که شـما بفرمایید بچـۀ من به مـادرش خدمتی 

کـرده و هدیـه ای بـه مـادرش داده اسـت، من هم یک دسـتگاه آپارتمان به نـام او کرده ام. البّته 

کـه او بـه مـادرش داده هـم با پول شـما خریده اسـت. در واقع، شـما خریده اید، او به  هدیـه ای 

مـادرش داده و بـاز هـم شـما بـه او یـک خانـه داده ایـد. ما هـم به توفیق خدا، بـه قدرتی که خدا 

کـه خـدا عنایـت فرموده بـود، خدمت  کـرده، بـه علـم و هوشـی  کـه خـدا عطـا  داده، بـه حیاتـی 

کـرد. مختصـری کردیـم و خـدا بـه عنـوان اجـر آن حرکـت ناچیـز، مـا را بـا معـارف آشـنا 

کـه کارهـای نیـک همـه بـه توفیـق الهی اسـت، هیچ کـس نمی توانـد بگوید که  از آنجایـی 

کـردم! اینکـه در روایات آمده اسـت: کار را  »مـن« ایـن 
َسَناِتک ِمْنک«.2 َل ِبَ ْو

َ
َنا أ

َ
»َيا اْبَن آَدَم! أ

کارهای نیکت از تو ]به تو[ اولویت دارم«. »ای فرزند آدم! من از تو در 

کارهـای  کار خیـر مـا بـه توفیـق الهـی اسـت، پـس خداونـد در  کـه هـر  معنایـش ایـن اسـت 

گفته اسـت:  که هدیه را به پسـرش داده و به او  خیر ما نسـبت به ما َاولی اسـت، مانند پدری 

»بـه مـادرت بـده« و او هـم آن هدیـه را بـه مـادرش تقدیـم می کنـد. همـۀ مـا بایسـتی پیوسـته 

گـر نقمتـی می رسـد بـه عـدل  گـر نعمتـی بـه مـا می رسـد، بـه فضـل خـدا، و ا کـه ا متذّکـر باشـیم 

کـه خودمـان انجـام داده ایـم: کارهـای سـوئی اسـت  خـدا و 

1� األعراف: 43�
2� الکافی 1: 157�
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ِ�َك<1 �فْ ِم�فْ �فَ هتٍ �فَ ٮؤَ ِ
َك ِم�فْ َس�یّ �ا�بَ

ؤَ
ِه  َو ما ا

َ
ِم�فَ الّل هتٍ �فَ َك ِم�فْ َحَ��فَ �ا�بَ

ؤَ
>ما ا

»هــر نعمتــی بــه تــو می رســد از جانــب خداســت و هــر نقمتــی بــه تــو می رســد از جانــب خــود 

توست«.

ْنَك«.2 ِ
َ

ُهّمَ َما ِبَنا ِمْن ِنْعَمٍة مف
َّ
»ألل

»خداوند، هر نعمتی برای ماست، از جانب توست«.

نهی شدید از طعن بزرگان
مـا بایسـتی احتـرام بـزرگان را حفـظ کنیـم و حـّد و حـدود خودمـان را بدانیـم. ایـن نکته ای 

کـه مرحـوم اسـتاد  کیـد می کردنـد. حّتـی یـادم هسـت  کـه مرحـوم اسـتاد مکـّررًا گوشـزد و تأ بـود 

در جایـی می گفتنـد: 
»من راضی نیستم که احدی از شما به احدی از این بزرگان، کوچک ترین اهانتی کند«.3

یم  گر ما چیـزی دار کـه قبـاًل هـم عـرض شـد، ایشـان پیوسـته تذّکر می دادنـد که ا همان طـور 

از صدقه سـر امام عصر؟ع؟ و نوکرِی آسـتان ایشـان اسـت، نه اینکه از خودمان چیزی داشـته 

کبـر و فخرفروشـی و نـگاه از بـاال بـه  کسـی ایـن را بـاور داشـت، دیگـر جایـی بـرای  گـر  باشـیم. ا

پاییـن نمی مانـد. مـا بایسـتی ایـن مطلـب را بـه دانشـجویان خـود نیز انتقـال دهیم.

1� النساء: 79�
2� مصباح المتهّجد 1: 63�

کربالیی قلی بّقال و ماّل محّمدتقی  3. مرحوم اسـتاد می فرمایند: »این اشـخاصی که طرف حرف ما هسـتند، 
نخودبریـز نیسـتند. احـدی از شـما بـه هیـچ وجـه مجـاز نیسـتید کـه بی ادبانـه بر این هـا حمله کنـد. حملۀ ما 
یـد در جلسـات و در مجامـع  علمـی، ادبـی، منطقـی اسـت و از عهـده اش هـم برمی آییـم. ... شـما حـق ندار
کـه بـه  کنیـد و مـا هـم راضـی نیسـتیم. ایـن بـرای دهمیـن نوبـت اسـت  عمومـی یـا خصوصـی بـه فالسـفه حملـه 
کـه اینـان افـراد بـازاری بی سـوادی هسـتند. ... این هـا درس خوانده انـد.  کـرده ام. خیـال نکنیـد  شـما عـرض 
محیی الدیـن عربـی ادبّیـات عربّیـه اش از همـۀ شـما بیشـتر بـوده، از آخوندهایمـان هـم بیشـتر بـوده اسـت؛ 
کامـل داشـتند؛ بعـد وارد فلسـه شـدند و فلسـفه را  تأّمـل نـدارد! ... این هـا درس خوانـده هسـتند و ادبّیـات 
تی در فلسـفه بـه ذهنشـان آمـده اسـت کـه روی آن اشـکاالت وارد وادی  بـه خوبـی فهمیدنـد؛ سـپس اشـکاال

عرفـان شـدند«. )درس یـک خلقـت از مجموعـۀ بیسـت و سـه درسـی(
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بسـیاری از ایـن بـزرگان ماننـد خواجـۀ طوسـی، محّقـق دامـاد، مالصـدرای شـیرزای، حاج 

خالـص  شـیعیان  از  و...  مطهـری  اسـتاد  مرحـوم  طباطبایـی،  عالمـۀ  سـبزواری،  مالهـادی 

سـّنت  و  کتـاب  مبانـی  بـا  نتوانسـته ایم  را  ایشـان  سـخنان  مـا  آری،  بوده انـد.  اهل بیـت؟مهع؟ 

آیـات و روایـات چیـز دیگـری  کـه در مباحـث اعتقـادی، مدلـول  تطبیـق دهیـم و معتقدیـم 

کوچک تریـن  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ایـن شـیعیان  بـه  کـه  بـه مـا مجـّوز داده  کسـی  اسـت؛ ولـی چـه 

توهینـی بکنیـم؟! در روایـات متعـّددی از جملـه در ابتـدای احادیـث ترّدد آمده اسـت که خوار 

کـردن مؤمـن برابـر اسـت بـا جنـگ بـا خـدا:
ا«.1 هْيَ

َ
َبِة َو َدَعايِن ِإل َحاَر ُ يِن ِباملْ َز  َفَقْد َباَر

ً
َهاَن ِلي َوِلّيا

َ
»َمْن أ

»هرکــس ولــّی مــرا خــوار ســازد، بــه جنــگ بــا مــن برخاســته و مــرا بــه جنــگ فراخوانــده 

اســت«.

گرفتار فعل حرام شویم. کار مستحب،  ما نباید در راه انجام یک 

لزوم توکل و توّسل دائمی
که دّقت های علمی،  که در دروس معارف خیلی اهّمّیت دارد، این است  یکی از نکاتی 

بررسی های ِداللی و سندی روایت، با توّسل به امام عصر؟ع؟ و دعا و تضّرع به درگاه خداوند 

در  دوستان  از  یکی  کنم.  عرض  خدمتتان  داستانی  مطلب  بهتر  فهم  برای  ندارد.  منافاتی 

سال های دور مرا به درس یکی از مدّرسان درس خارج تهران برد. او به جلسۀ درس ایشان 

می رفت و فقه و اصول می خواند و روزی من هم همراه ایشان خدمت آن استاد رسیدیم. ظاهرًا 

کرد. من سؤالی  گفته بود، چراکه آن بزرگوار خیلی به ما لطف  دوست ما چیزی از ما به ایشان 

را از خدمت ایشان پرسیدم. ایشان با اصطالحات جواب ما را دادند و ما قانع نشدیم. آخرسر 

که مطالب ایشان تمام شد، به ایشان عرض کردم: »با همۀ این مسایل و قواعدی که فرمودید، 

به جایی رسیدید که مطلب برای خودتان هم کاماًل روشن نشد. من نظرم این است که توّسلی 

که إن شاءاهلل این مسائل برای همۀ ما حل شود و...«. ایشان  به امام زمان؟ع؟ داشته باشیم 

1� الکافی 1: 144. همچنین بنگرید به: الکافی 2: 354-352�
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گفتند: »خیر! ابدًا! ما این حرف های صوفیانه را قبول نداریم!« 

که راه علمی به دردی نمی خورد: در مقابل، برخی عرفا می گویند 

ُبــَود  چوبیــن  لیــــــان  استــدال پای چوبین سخت بی تمکین ُبَود1پــای 

گوشـه ای بنشـینیم تـا بـه قلبمـان  ک اسـت. بایسـتی مـا یـک  هـر چـه هسـت در قلـب پـا

گـردد!2  اشـراق شـود! و بارقـه ای در قلـب مـا شـعله ور 

اّمـا روش محّدثـان و فقیهـان شـیعه، از جملـه مرحوم میرزای اصفهانـی، هیچ کدام از این 

گرفته انـد. از یـک طـرف تمـام دّقت هـای  دو شـیوه نبـوده اسـت. آنهـا راه میانـه ای را در پـی 

علمـی را در تجزیـه و تحلیـل روایـات انجـام می دادنـد و الزم هـم می دانسـتند؛ از طرفـی هـم 

ایـن روش هـای معمـول را ُمکفـی از توّسـل بـه دامـان امـام عصـر؟ع؟ نمی دانسـتند.)9( آن دو 

بزرگـوار )مرحـوم میـرزا و مرحـوم اسـتاد( می گفتند که انسـان هم باید متوّسـل بـه امام زمان؟ع؟ 

کـه آن هم به داللت ولی اهلل؟ع؟ اسـت.  کـه از ایـن روایـات چیـزی بفهمد  باشـد و هـم بکوشـد 

بسـنده  هـم  روایـات  در  غـوص  و  غـور  بـه  ولـی  نمی داشـتند؛  بـر  دسـت  روایـات  ایـن  از  آنهـا 

کـه مـا ارتبـاط معنـوی  کـه ایـن روایـات زمانـی راهگشـا اسـت  نمی کردنـد و بـر ایـن بـاور بودنـد 

کیـد می کردند  بـا امـام زمان؟ع؟داشـته باشـیم. مرحـوم اسـتاد همچنیـن مکـّررًا بـر ایـن نکته تأ

کـه میـزان توّجـه قلبـی و ارتبـاط معنـوی مـا بـا آن امـام حـّی دوران؟ع؟ ارتبـاط مسـتقیم بـا فهـم 

مـا از روایـات دارد. 

کنیـد.  بـرای اینکـه قبـول ایـن مطلـب بـرای شـما آسـان تر شـود، بـه روش فهـم قـرآن توّجـه 

ی مـا را تـالوت می کننـد. آیـا فهـم آنهـا  همـۀ مسـلمین _ حّتـی اهـل تسـّنن_  ایـن قـرآن پیـش رو

گـر  کـه ا بـا شـیعیان یکسـان اسـت؟! آیـا فهـم شـیعیان در یـک درجـه اسـت؟! بدیهـی اسـت 

�خَ <3،  �ی �ت
ُم�تَّ

ْ
کسـی تقوای بیشـتری داشـته باشـد، بهرۀ بیشـتری از هدایت قرآن می برد: >ُهدًى ِلل

1� مثنوی: دفتر اّول: بخش 105: نالیدن ستون حّنانه از فراق پیامبر؟ص؟�
2� در این باره، بنگرید به: معرفت توحیدی: درس هفتم )روش عرفانی: چشم انداز به بیان غزالی(.

3� البقرة: 2�
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<1 و... . این طـور نیسـت کـه هـر فاسـق و فاجـری بتوانـد بـه طـور معمولی  ُرو�خَ
َ

ُمَطّه
ْ
ا ال

ّ
ل ُ� اإِ

َمّسُ >لا�ی

کـه بـه اصطالح تقوا و طهارت قلـب دارند، از همین  از قـرآن چیـزی بفهمـد. خیلـی از کسـانی 
قـرآن چیزهایـی می فهمنـد که مـا نمی فهمیم. 

مرحـوم میـرزا رسـاله ای نوشـته اند بـه نـام »الصـوارم العقلیـة فـی الـرّد علـی الشـیخیة«2. مـن 
 نسخۀ خّطی آن را در کتاب خانۀ آستان قدس دیده ام. ایشان در اوایل این رساله این مطلب 
کـه عربی بلد اسـت، از ایـن روایات همـه چیز را  کـرده هـر  کـه شـیخ احمـد خیـال  را فرموده انـد 
می توانـد  بفهمـد. شـیخ احمـد خـودش عـرب بوده و ادبیـات عربش هم فوق العـاده بوده، ولی 

گـر بنا بـود چیزی بفهمد بایسـتی یک راه دیگـری را می رفت.  بـه انحـراف افتـاده اسـت؛ زیـرا ا

که انسـان مجبور  که معارف دینی چیز خشـک و تلخی نیسـت  باید توّجه داشـته باشـیم 

کند. باشـد به زور آن را تحّمل 
؟«3 ّبُ ُ يُن ِإّل احلْ »َهِل الّدِ

»آیا دین چیزی جز محّبت است؟«

ُم اهلُل<4
ُ
ک ٮبْ ْح�بِ ُعو�فی �ی ٮبِ

ا�تَّ و�فَ اهلَل �فَ ِح�بُّ
ْم �تُ ٮتُ �فْ ُك�فْ >اإِ

کنیــد. در ایــن صــورت، خــدا نیــز شــما را دوســت  ــر مــرا دوســت داریــد، از مــن پیــروی  گ »ا

ــت«. ــد داش خواه

حـّب بـه خـدا، حـّب بـه ولـی  خـدا، توسـل بـه امـام زمـان؟ع؟ موضوعّیـت دارد! البتـه ایـن 

گوشـه ای و منتظـر  کـن، تـالش نکـن و بنشـین در  کـه فقه الحدیـث را رهـا  بـدان معنـا نیسـت 

بـاش تـا حضـرت بارقـه ای در قلـب شـما روشـن کننـد. خیـر! بینابیـن اسـت؛ هـم ایـن اسـت و 

هـم آن. بـه عبـارت دیگـر، الفـاظ جسـم اسـت و نیـاز بـه یـک روح دارد. هرچه آن روح شـدیدتر 

1� الواقعة: 79�
کتاب عبارت است از: »الصوارم  گفته اند، نام اصلی این  کتاب  که خود مرحوم میرزا؟ق؟ در مقّدمۀ این  2� همان طور 

العقلیة علی تأویل األحادیث المرویة و المقامع العلمیة علی مفارق الشیخیة«. بنگرید به: الصوارم: 588�

3� الکافی 8: 80�
4� آل عمران: 31�
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ّ
پیوست: نکاتی در باب تعلیم و تعل

باشـد، تأثیـر ایـن الفـاظ  بیشـتر خواهـد بـود. آنکـه بـا یـک »بسـم  اهلل« مریـض را شـفا می دهـد و 

کلماتـش قـرار دارد. بسـم اهلل را مـن هـم می گویـم، ولـی  کالبـد  مـرده زنـده می کنـد، روحـی در 

گر درجـۀ معنوی ما  تأثیـری نـدارد. همـۀ مـا قـرآن را می خوانیـم، ولـی هیـچ تأثیـری نـدارد. ولـی ا

کـرد و طـّی األرض نمـود:  کوه هـا را جـا بـه جـا  کـه می تـوان بـا قـرآن  باالتـر رفـت، می دیدیـم 

َمْو�تی <1
ْ
ِه ال َم �بِ ِ

ّ
ْو ُكل

ؤَ
ْرصفُ ا

اؤَ
ْ
ِه ال َع�تْ �بِ ّطِ ْو �تُ

ؤَ
اُل ا �ب حبِ

ْ
ِه ال َر�تْ �بِ ِ

 ُس�یّ
ً
ا �ف

آ
ْرا �فَّ �تُ

ؤَ
ْو ا

َ
>َو ل

» و با این قرآن کوه ها به حرکت درمی آیند یا راه ها پیموده می شود یا با مردگان سخن

 گفته می شود«.

کـه می کننـد. قـرآن را بـاز می کننـد و  یـک مثـال سـادۀ دیگـر آن، ایـن اسـتخاره هایی اسـت 

گر مـن بخوانم هیـچ ارتباطی نمی فهمم!  وصـف حـال مـا را می گوینـد. همیـن صفحـۀ قرآن را ا

گاه نیسـت، ولـی دقیقًا وصف  کـه اسـتخاره می گیـرد، از نّیـت طالب اسـتخاره آ آن بزرگـواری 

کـه خـود فـرد متعّجـب می شـود. بعدهـا هـم متوّجـه می شـود  حـال او را بیـان می کنـد، طـوری 

کامـاًل دقیق بوده اسـت. گرفتـه بود،  کـه اسـتخاره  کـه سـخن آن بزرگـوار 

1� الرعد: 31�
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دی ٮف مع �ب لا�ه و �ب حف

کـه فعـل زشـت و  کـه مـراد از »عـدل« در روایـات ایـن اسـت  گفتـه شـد  در ابتـدای بحـث 

قبیـح خـود را بـه خداونـد منتسـب نگردانـی:
ْيِه«. 1

َ
َمک َعل

َ
 َتْنُسَب ِإَل َخاِلِقک َما ل

َ
ْن ل

َ
 َفأ

ُ
َعْدل

ْ
ا ال ّمَ

َ
»َو أ

به عبارت ساده تر، امام؟ع؟ »عدل« را مقابل »جبر« قرار داده بودند. 

کـه فالسـفۀ مسـلمان، علیرغـم اّدعایشـان، نتوانسـته اند از  گشـت  تـا بدینجـا مشـّخص 

ورطـۀ جبـر رهایـی یابنـد و آشـکارا فعـل انسـان را »فعـل اهلل« می داننـد. آنهـا ترجیـح بالمرّجـح 

ی  گـر انسـان نسـبت بـه دو چیـز )مثـاًل فعـل و تـرک( تسـاو کـه ا را محـال می داننـد و معتقدنـد 

کنـد )نمی توانـد: عقـاًل محـال اسـت(. بـه  نسـبت داشـته باشـد، نمی توانـد یکـی را انتخـاب 

وادار  را  او  بایسـتی  او تحّقـق دارد )تشـنگی(  از ذات  کـه خـارج  یـک داعـی  همیـن جهـت، 

کنـد تـا یکـی از دو طـرف فعـل و تـرک را برگزینـد. ایـن داعـی جزئـی از سلسـلۀ علـل و معالیـل 

ةالعلل یعنـی خداوند متعال ختم می شـود. به عالوه، 
ّ
کـه بـه عل ت هـا و معلول هـا( اسـت 

ّ
)عل

کـه اضطـرارًا یکـی پـس از دیگـری در او ایجـاد  فعـل اختیـاری او مسـبوق بـه مبـادی ای اسـت 

می شـوند و نهایتـًا فعـل او بـر سـبیل ضـرورت، از او صـادر می گـردد.

و  انسـان صاحـب  کـه  روشـن شـد  قـول معصومـان؟مهع؟،  و  قـرآن  گواهـی وجـدان،  بـر  بنـا 

کـرده اسـت. ماهیـت فقیـر  کـه حـّق متعـال بـه او تملیـک  مالـک قـدرت و اختیـاری اسـت 

1� التوحید: 96�
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کمـال قـدرت و اختیـار می گـردد،  او واجـد دو  کمال منـد می گـردد.  بـه نعمـت الهـی  آدمـی 

کنـه قـدرت  در عیـن اینکـه املکیـت خداونـد پابرجاسـت و هیـچ گاه تفویـض رخ نمی دهـد. 

کـه دارد، نسـبت بـه فعـل و تـرک  کـه انسـان بـا قدرتـی  و اختیـار بـا ضـرورت نمی سـازد، چـرا 

کمـال اختیـار، قـدرت خـود را ِاعمـال می کنـد، بـدون  مسـتولی و چیـره می شـود و بـه برکـت 

کسـی متأّثـر شـده باشـد. اینکـه از 

بنابرایـن، تـا بدینجـا بحـث »نفـی جبـر« کـه پایـۀ نخسـت آمـوزۀ »أمـٌر بیـن األمَریـن« بـود، تـا 

گفتارهـای آینـده بـا تمرکـز بیشـتری بـه بـه بحـث »نفـی تفویـض«  گشـت. در  حـدودی تبییـن 

کـه چگونـه مشـیت، اراده، قـدر و قضـای الهـی در  خواهیـم پرداخـت و نشـان خواهیـم داد 

افعـال اختیـاری انسـان جـاری و نافـذ خواهـد بـود، بـدون اینکـه جبـر الزم بیایـد.
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�ت وسش �پی  �ف

که در ادامه  کرده اســت  کتاب عدل الهی این اصول را به زبان ســاده تبیین   )1( مرحوم اســتاد مطهری در 

عبارات ایشان نقل می شود:

»... چــون بیــن هــر علــت و معلولــی رابطــۀ ضــرورت وجــود دارد، بیــن همــۀ حــوادث، ضــرورت 

کــه اثبــات ایــن پیوســتگی و  ضــروری و عمومــی بــر آن مّتکــی اســت، از  حکم فرماســت. اصولــی 

ــرار اســت: ایــن ق

1. قانون عّلت و معلول عمومی؛

2. ضرورت عّلت و معلول؛

3. سنخّیت عّلت و معلول؛

4. جهان هستی، همه به یک عّلت العلل منتهی می شود.

کــه همــۀ علــوم بــه آن اّتــکا دارنــد و انــکار آن، مســتلزم  اصــل اّول همــان قانــون پایــه و بدیهــی اســت 

انــکار همــه چیــز و غــرق شــدن در غرقــاب سوفســطایی گری اســت.

کــه نــه تنهــا عّلــت  کــه هــر معلــول، وقتــی بــه وجــود می آیــد  اصــل دوم مبّیــن ایــن حقیقــت اســت 

کــه وجــود یــک  کــرده باشــد. مادامــی  او موجــود باشــد، بلکــه از ناحیــۀ وجــود عّلــت، ضــرورت پیــدا 

کــه آن معلــول بــه وجــود آیــد و بالعکــس؛  معلــول از ناحیــۀ عّلــت خــود ضــروری نگــردد، محــال اســت 

]یعنــی[ وقتــی عّلــت تاّمــۀ یــک شــیء محّقــق شــد، وجــود معلــول را ایجــاب می کنــد و در ایــن 

کــه  کــه هــر چیــزی  صــورت، موجــود نشــدن معلــول، محــال اســت. از ایــن اصــل، نتیجــه می شــود 

کــه موجــود نشــده، عدمــش ضــرورت  موجــود شــده، وجــودش ضــرورت داشــته اســت و هــر چیــزی 

داشــته اســت.

کــه هیــچ  اصــل ســوم، ار تبــاط مشــّخص عّلــت و معلــول را تضمیــن می کنــد و نتیجــه می دهــد 

عّلتــی نمی توانــد بــه جــای معلــول خــودش معلــول دیگــری را بــه وجــود آورد و هیــچ معلولــی نیــز 

ممکــن نیســت از غیــر عّلــت خــودش بــه وجــود آیــد.
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ــا  ــه ب ک ــل تبدیلــی دارد  ــر قاب ــه جهــان یــک نظــام قاطــع و غی ک از ایــن ســه اصــل نتیجــه می شــود 

کــه همــان اصــل »توحیــد مبــدأ« اســت، ارتبــاط و پیوســتگی قاطــع و  ضمیمــه شــدن اصــل چهــارم 

عمومــی بیــن همــۀ حــوادث جهــان اســتنباط می گــردد«. )عــدل الهــی: 110(

)2(  استاد مصباح در این باره می گوید:

»از دیگــر قواعــد مشــهور در فلســفه اســالمی قاعــده »الشــی ء مــا لــم یجــب لــم یوجــد« اســت. بــراى 

روشــن شــدن معنــاى ایــن قاعــده، بایــد ابتــدا بــه ســه مقدمــه زیــر توجــه داشــت:

 هــی«؛ یعنــی، ماهیــت 
ّ

گفتــه شــد: »الماهّیــة مــن حیــث هــی لیســت اال 1- در مباحــث پیشــین، 

بــه خــودى خــود و صرف نظــر از تمــام َاغیــار، فقــط اقتضــاى حمــل ذات و ذاتیــات خــود را بــر خــود 

دارد و اقتضــاى حمــل هیــچ محمــول دیگــرى را بــر خــود نــدارد. پــس ماهیــت بمــا هــی هــی، نــه 

کــه موجــود نباشــد و معــدوم باشــد؛  کــه موجــود باشــد و نــه ایجــاب می کنــد  ایجــاب می کنــد 

هــم بــا موجــود بــودن ســازگار اســت هــم بــا معــدوم بــودن. بــه تعبیــر دیگــر، نــه وجــود بــراى آن 

ضــرورى اســت و نــه عــدم ... 

کــه ماهیــت بمــا هــی هــی ممکــن  گرفــت  گفتــه شــد، می تــوان نتیجــه  2- از آنچــه در مقّدمــۀ اّول 

کــه امــکان ســلب ضــرورت وجــود و عــدم اســت و بــه تعبیــر دیگــر، تســاوِى  گفته ایــم  اســت، زیــرا 

نســبِت شــی ء اســت بــه وجــود و عــدم.

3- ماهیــت، بــه لحــاظ اینکــه ممکــن اســت، نــه می توانــد خــود ســبب تحقــق یــا عــدم تحّقــق 

خــود شــود و نــه می توانــد بــدون هیــچ ســببی موجــود یــا معــدوم شــود، زیــرا در هرحــال ترّجــح 

کــه محــال اســت؛ پــس موجــود یــا معــدوم شــدن آن، ترّجــح جانــب وجــود یــا  بالمرّجــح الزم می آیــد 

کــه بــه آن »علــت« یــا »ســبب« می گوینــد و طبعــًا بــه  عــدم بــراى آن، مســتند بــه امــر دیگــرى اســت 

ج  کــه ماهیــت را از حالــت تســاوى خــار ماهیــت نیــز »معلــول« یــا »مســّبب«. بنابرایــن، علــت اســت 

کــرده یــا جانــب وجــود را بــراى آن مرّجــح و آن را موجــود می کنــد و یــا جانــب عــدم را مرّجــح و آن را 

ــة الحکمــة 2: 200-199( ح نهای ــد«. )شــر معــدوم می نمای

)3( به جهت اهّمّیت بحث، دو نقل قول را اضافه می کنیم.

]1:[ مرحوم عالمۀ طباطبایی می نویسد: 

کاإلنســان مثــاًل بالنســبة إلــی أفعالــه  »و أمــا حدیــث االختیــار، فقــد زعــم قــوم أّن الفاعــل المختــار 

االختیاریــة علــة تســتوي نســبتها إلــی الفعــل و التــرك. فلــه أن یرّجــح مــا شــاء منهمــا مــن غیــر 

ــأ ...  ــو خط ــبة. و ه ــاوي النس ــاب لتس إیج
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و أمــا قــول القائــل بجــواز أن یختــار الفاعــل المختــار أحــد األمریــن المتســاویین دون اآلخــر ال 

لمرّجــح یرّجحــه، و قــد مّثلــوا لــه بالهــارب مــن الَســُبع إذا عــن لــه طریقــان متســاویان، فإّنــه یختــار 

ــح. ــا ال لمرّج أحدهم

ففیــه أنــه دعــوى مــن غیــر دلیــل. و قــد تقّدمــت الحجــة أّن الممکــن المتســاوي الجانَبیــن یحتــاج 

فــي ترّجــح أحــد الجانَبیــن إلــی مرّجــح...

و أمــا مثــال الهــارب مــن الســُبع فممنــوع، بــل الهــارب المذکــور علــی فــرض التســاوي مــن جمیــع 

الجهــات یقــف فــي موضعــه و ال یتحــّرک أصــاًل«.

کــه  کــه فاعــل مختــار، ماننــد انســان، عّلتــی اســت  کرده انــد  گمــان  گروهــی  »امــا حدیــث اختیــار. 

کــه  نســبتش بــا انجــام و تــرک افعــال اختیاریــش مســاوی اســت. پــس می توانــد یــک طــرف را 

ــا فعــل و تــرک[  کنــد، زیــرا نســبتش ]ب کجبــور  می خواهــد ترجیــح دهــد، بــدون اینکــه چیــزی او را 

ــت... ــدگاه خطاس ــن دی ــت. ای ــاوی اس مس

کــه معتقــد اســت فاعــل مختــار می توانــد یکــی از دو طــرف مســاوی را بــدون مرّجــح خارجــی  کســی 

کــه در حــال فــرار از حیــوان درنــده ای اســت و بر ســر دوراهی  ح می کنــد  کســی را مطــر برگزینــد، مثــال 

کار باشــد... قــرار می گیــرد. او یکــی از آن دو راه را انتخــاب می کنــد، بــدون اینکــه مرّجحــی در 

کــه  امــا مثــال فرارکننــده از حیــوان درنــده غیــر قابــل قبــول اســت، بلکــه مطلــب از ایــن قــرار اســت 

گــر نســبت آن فرارکننــدۀ مذکــور بــا آن دو راه پیــش رو برابــر باشــد، او ســر جایــش خــودش خواهــد  ا

کــرد«. )نهایــة الحکمــة: 162-160( ایســتاد و اصــاًل حرکــت نخواهــد 

]2:[ استاد مصباح دربارۀ اصل »امتناع ترجیح بال مرّجح« می گوید:

گــر نســبت دو چیــز بــه شــی ء ثالثــی یکســان باشــد، محــال  کــه ا »معنــاى ایــن اصــل ایــن اســت 

اســت خودبه خــود و بــدون دخالــت شــی ء چهارمــی یکــی از آن دو بــر دیگــرى ترجیــح یابــد؛ یعنــی 

شــی ء بــه آن متصــف شــود و بــه دیگــرى نشــود. بــه تعبیــر دیگــر، محــال اســت موازنــۀ دو نســبت 

ــه بــه هــم خــورده، حتمــا  کــرده و موازن گــر دیدیــم نســبتی تغییــر  ــرود. پــس ا خودبه خــود از بیــن ب

کــرده اســت. ایــن امــر چهــارم همــان  امــر چهارمــی غیــر از دو امــر منســوب و منســوب الیــه دخالــت 

کــه در اصــل فــوق از آن بــا تعبیــر »مرّجــح« یــاد شــده اســت. حــال ســؤال »ِلــَم« ســؤال  چیــزى اســت 

ــی  ــن عقل ــا موازی ــان ب ــی انس ــد. وقت ــتجو می کن ــح جس ــم از مرج ــؤال ل ــا س ــل ب ــت؛ عق ــح اس از مرّج

ج ایــن دو نســبت  ــا شــی ء ثالثــی یکســان می بینــد و درعین حــال در خــار خــود نســبت دو امــر را ب

ــَم یکــون هکــذا؟« عقــل بــا ایــن ســؤال  را متفــاوت می یابــد، ســؤال می کنــد: »چــرا چنیــن اســت، ِل

کــه  کــه موجــب ایــن تفــاوت شــده؛ یعنــی دنبــال مرّجــح می گــردد. واضــح اســت  دنبــال عاملــی 

ــرورى  ــح را ض ــود مرّج ــر وج گ ــر ا ــر دیگ ــه تعبی ــت و ب ــال نمی دانس ــح را مح ــح بالمرّج ــل ترّج ــر عق گ ا
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ــه ایــن تغییــر خودبه خــود و بــدون دخالــت غیــر حاصــل شــده  ک نمی دانســت، جایــز می دانســت 

باشــد و طبعــًا ســؤال مذکــور بی مــورد بــود. در فلســفه از مرّجــح معمــواًل بــا تعبیــر »علــت تاّمــه« یــاد 

می کننــد، پــس ســؤال لــم یعنــی ســؤال از علــت... بــه زبــان ســاده تر، معنــاى ایــن ســخن ایــن اســت 

ح نهایــة الحکمــة 2: 202-201( کــه ضرورت بخــش باشــد«. )شــر کــه قــوام مرّجــح بــه ایــن اســت 

کتاب التعلیقات ابن سینا نقل می شود: )4( در این باره، عباراتی از 

]1:[ »فـإذن الشـرط فـی القـدرة قضیـة شـرطیة، و هـو أّنـه إذا شـاء فعلـه و إذا لـم یشـأ لـم یفعـل. 

جزئاهـا  یکـون  أن  یصـّح  فإنـه  یـن، 
َ
صادق جزئاهـا  یکـون  أن  بصحتهـا  ـق 

ّ
یتعل ال  الشـرطیة  و 

القضیـة  الهـواء«. و هـذه  لـکان یتحـّرک فـی   
ً
کان اإلنسـان طّیـارا کاذَبیـن. و مثـال هـذا: »لـو 

 مع 
ً
 و التالی صادقا

ً
کاذبا  أن یکـون المقّدم 

ً
کـذب مقّدمهـا و تالیهـا. و یصّح أیضا صحیحـة مـع 

«. فإذن لیـس یلزم من قولنا: 
ً
 لـکان حیوانا

ً
کان اإلنسـان طّیارا کمـا یقـال: »لو  صحـة القضیـة، 

»إن شـاء فعـل« أّنـه یشـاء حتـی تصـّح هـذه القضیـة: »و هـو إن شـاء فعـل«. )التعلیقـات: 20(

گــر بخواهــد  »بنابرایــن، شــرط در ]تعریــف[ قــدرت، قضیــه ای شــرطیه اســت و آن عبــارت اســت از: »ا

گــر نخواهــد نمی کنــد«. و صّحــت )صــدق( قضیــۀ شــرطیه ]منحصــر[ بــه آن  کار را می کنــد و ا آن 

کــه دو جزئــش  گاهــی قضیــه صــادق اســت، در حالــی  کــه هــر دو جــزء آن صــادق باشــند.  نیســت 

کــرد«. و ایــن  گــر انســان پرنــده باشــد، در هــواء حرکــت خواهــد  کاذب انــد و مثــال آن ایــن اســت: »ا

کــه مقــّدم  کاذب انــد. و همچنیــن جایــز اســت  کــه مقــّدم و تالــی اش  قضیــه صــادق اســت، هرچنــد 

کــه  کّل قضیــه صــادق خواهــد بــود، همان طــور  کاذب و تالــی صــادق باشــند. در ایــن صــورت نیــز 

گــر انســان پرنــده باشــد، حیــوان خواهــد بــود«. بنابرایــن، از ایــن ســخن مــا  گفتــه می شــود: »ا

ــا ایــن قضیــۀ شــرطیه  کــه حتمــًا می خواهــد ت ــد  کار را می کنــد«، الزم نمی ای ــر بخواهــد آن  گ کــه: »ا

ــر بخواهــد می کنــد«« گ صحیــح شــود: »ا

]2:[ »القــدرة هــی أن یصــدر عــن الشــی ء فعــل بمشــیئته، و أنــت قــد عرفــت أّن الفعــل الصــادر 

کذلــك ال   ألّنــه شــاء و لــو لــم یشــأ لــم یفعــل. و 
َ

َعــل
َ
عــن األول صــادر عنــه بــإرادة، فیکــون قــد ف

ــق صّحتــه بصــدق جزئیتــه«. )همــان: 34(
ّ

یلــزم أّنــه »ال یشــاء«، ألن الشــرطّی ال تتعل

کــه فعــل صــادر از خداوند  »قــدرت یعنــی از چیــزی و بــه مشــیت او فعلــی صــادر شــود. و تــو دانســتی 

گــر نمی خواســت انجــام نمــی داد. و  کاری انجــام داد، زیــرا خواســت و ا بــه ارادۀ اوســت. پــس او 

کــه »او نمی خواهــد«، زیــرا  گــر نمی خواســت انجــام نمــی داد( الزم نمی آیــد  از ایــن ســخن مــا )ا

]صــدق قضیــۀ[ شــرطی بــه صــدق تمامــی اجزائــش وابســته نیســت«.
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گفتــه نمانــد، از  کتــاب بدایــة الحکمــة تقدیــم می گــردد. نا )5( در ادامــه، اختصــاری دربــارۀ اقســام فواعــل از 

کــه توضیحــات بحــث در خــالل متــن آمــده اســت و متــن نیــز چنــدان دشــوار نیســت، از ترجمــۀ عبــارات  آنجــا 

پرهیــز می گــردد. عالمــه می نویســد:

»العلــة الفاعلیــة، و هــي التــي تفیــض وجــود المعلــول و تفعلــه علــی أقســام؛ و قــد ذکــروا فــي وجــه 

ضبطهــا أّن الفاعــل: 

إما أن یکون له علم بفعله أو ال؛ 

و الثاني إما أن یالئم فعله طبعه و هو الفاعل بالطبع، أو ال یالئم و هو الفاعل بالقسر؛ 

و األول و هو الذي له علم بفعله إن لم یکن فعله بإرادته، فهو الفاعل بالجبر؛ 

کان بها فإّما أن یکون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عین فعله، و هو الفاعل بالرضا؛  و إن 

و إما أن یکون علمه بفعله قبل فعله؛ 

 بداٍع زائد، و هو الفاعل بالقصد؛ 
ً
و حینئذ إما أن یکون علمه مقرونا

 منشأ لصدور المعلول؛ 
ً
 بداٍع زائد، بل یکون نفس العلم فعلیا

ً
و إما أن ال یکون علمه مقرونا

و حینئذ فإما أن یکون علمه زائدا علی ذاته، و هو الفاعل بالعنایة؛ 

أو غیر زائد علی ذاته، و هو الفاعل بالتجلي؛ 

کان فاعــاًل  ــه و فعلــه فعــل لفاعــل آخــر،  و الفاعــل فــي مــا تقــدم إذا نســب إلــی فعلــه مــن جهــة أّن

بالتســخیر.

فللفاعل أقسام ثمانیة: 

کالنفــس   لطبعــه، 
ً
کــون الفعــل مالئمــا أحدهــا: الفاعــل بالطبــع، و هــو الــذي ال علــم لــه بفعلــه مــع 

فــي مرتبــة القــوى البدنیــة الطبیعیــة تفعــل أفعالهــا بالطبــع.

کالنفــس فــي  الثانــي: الفاعــل بالقســر، و هــو الــذي ال علــم لــه بفعلــه و ال فعلــه مالئــم لطبعــه، 

مرتبــة القــوى عنــد المــرض. فــإّن األفعــال تنحــرف فیــه عــن مجــرى الصّحــة لعوامــل قاســرة.

کاإلنســـان یکره علـــی فعل ما ال  الثالـــث: الفاعـــل بالجبـــر، و هو ما لـــه علم بفعله و لیـــس بإرادته 

یریده.

الرابــع: الفاعــل بالرضــا، و هــو الــذي لــه إرادة و علمــه التفصیلــي بالفعــل عیــن الفعــل، و لیــس 

کاإلنســان یفعــل الصــور الخیالیــة و علمــه   علــم إجمالــي بــه بعلمــه بذاتــه، 
ّ

لــه قبــل الفعــل إال

کفاعلیــة الواجــب لألشــیاء  التفصیلــي بهــا عینهــا، و لــه قبلهــا علــم إجمالــي بهــا بعلمــه بذاتــه و 

عنــد اإلشــراقیین.

کاإلنســان  الخامــس: الفاعــل بالقصــد، و هــو الــذي لــه إرادة و علــم بفعلــه قبــل الفعــل بــداٍع زائــد، 

فــي أفعالــه االختیاریــة.
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 السادس: الفاعل بالعنایة، و هو الذي له إرادة و علم سابق علی الفعل زائد علی ذات الفاعل نفس

  الصورة العلمیة منشأ لصدور الفعل من غیر داٍع زائد، کاإلنسان الواقع علی جذع عاٍل؛ فإّنه بمجّرد 

کالواجب في إیجاده علی قول المّشائین. توّهم السقوط یسقط علی األرض، و 

الســابع: الفاعــل بالتجلــي، و هــو الــذي یفعــل الفعــل و لــه علــم ســابق  تفصیلــي بــه هــو عیــن علمــه 

کانــت  کانــت الصــورة األخیــرة لنوعهــا  کالنفــس اإلنســانیة المجــّردة، فإّنهــا لمــا  اإلجمالــي بذاتــه، 

تهــا و آثارهــا الواجــدة لهــا فــي ذاتهــا، و علمهــا الحضوري  کماال علــی بســاطتها هــي المبــدأ لجمیــع 

کالواجــب تعالــی، بنــاء علــی  تهــا و إن لــم یتمّیــز بعضهــا مــن بعــض، و  کماال بذاتهــا علــم بتفاصیــل 

 فــي عیــن الکشــف التفصیلــي.
ً
 إجمالیــا

ً
مــا ســیجي ء مــن أّن لــه تعالــی علمــا

الثامــن: الفاعــل بالتســخیر، و هــو الفاعــل إذا نســب إلیــه فعلــه مــن جهــة أّن لنفــس الفاعــل فاعــاًل 

کالقــوى الطبیعیــة و النباتیــة و الحیوانیة  ر فــي فعلــه، 
َ

آخــر إلیــه یســتند هــو و فعلــه، فهــو فاعــل مســّخ

رة للواجــب تعالــی فــي 
َ

کالفواعــل الَکونیــة المســّخ رة فــي أفعالهــا للنفــس اإلنســانیة، و 
َ

المســّخ

أفعالهــا.

کــون الفاعــل بالجبــر و الفاعــل بالعنایــة مبایَنیــن للفاعــل بالقصــد مباینــة نوعیــة علــی مــا  و فــي 

کالم«. )بدایــة الحکمة: 91-89( یقتضیــه التقســیم 

گفتنــی اســت: در انتهــای ایــن عبــارات، مرحــوم عالمــه طباطبایــی در اســتقالل فاعــل بالجبــر مناقشــه 

می کنــد؛ چنانکــه مرحــوم عصــار نیــز  اشــکاالتی وارد می کنــد. 

که مالصدرا در برخی آثارش »فاعل بالجبر« را برنشمرده است: گفته نماند  نا

 فاعــل، إمــا بالطبــع أو بالقســر أو بالتســخیر أو بالقصــد أو بالرضــا أو بالعنایــة أو 
ّ

کل ]1:[ »فاعلیــة 

بالتجلــي«. )العرشــیة: 230(

أو  أو بالرضــا،  أو بالقصــد،  أو بالتســخیر،  أو بالقســر،  إمــا بالطبــع،  کل فاعــل،  ]2:[ »إّن فاعلیــة 

)58 )المشــاعر:  بالتجلــي«.  أو  بالعنایــة، 

وی همچنین در برخی آثارش اقسام شش گانه ای را برای فواعل ذکر می کند )األسفار األربعة 2: 220-226؛ 

لهیة: 58-57(. 3: 10-15؛ المبدأ و المعاد: 133-135؛ الحاشیة علی الهّیات الّشفاء: 244؛ المظاهر اإل

که برای عالقمندان مفید فایده باشد: کتاب بدایة الحکمة نقل می کنیم. امید  )6( در ادامه، عباراتی را از 

»الفصل السادس في معاني اإلمکان:    

 ]1:[ اإلمــکان المبحــوث عنــه هاهنــا هــو: ال ضرورة الوجود و العدم بالنســبة إلــی الماهیة المأخوذة 

من حیث هي، و هو المسمی بـ:»اإلمکان الخاص و الخاصي«.

کان الجانــب  ]2:[ و قــد ُیســتعَمل اإلمــکان بمعنــی ســلب الضــرورة عــن الجانــب المخالــف، ســواء 
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، فیقــال: »الشــي ء الفالنــي ممکــن أي لیــس بممتنــع« و هــو   أو غیــر ضــرورّيٍ
ً
الموافــق ضروریــا

.»
ً
 و عامــا

ً
 عامیــا

ً
المســتعمل فــي لســان العامــة أعــّم مــن اإلمــکان الخــاّص، و لــذا یســّمی »إمکانــا

]3:[ و قــد ُیســتعَمل فــي معنــی أخــّص مــن ذلــك، و هــو ســلب الضــرورات الذاتیــة و الوصفیــة و 

کاتــب باإلمــکان« ... و یســّمی بـــ: »اإلمــکان األخــّص«. کقولنــا: »اإلنســان  الوقتیــة، 

و  اإلمــکان  و  الضــرورة   =( الثــالث  الجهــات  مــن  الضــرورة  ســلب  بمعنــی  ُیســتعمل  قــد  و   ]:4[

 باإلمــکان« و یختــّص باألمــور 
ً
کاتــب غــدا کقولنــا: »زیــد   

ً
االمتنــاع( و الضــرورة بشــرط المحمــول أیضــا

 حــادث مســتقبل 
ّ

کل المســتقبلة ... و هــذا اإلمــکان إنمــا یثبــت بحســب الظــّن و الغفلــة عــن أّن 

ــتقبالي«. ــکان االس ــّمی »اإلم ــا و یس ــروغ عنه ــة مف ــل موجب ــی عل ــه إل ــع، النتهائ ــب أو ممتن ــا واج إم

]5 و 6:[ و قــد ُیســتعَمل اإلمــکان بمعنَییــن آخَریــن: أحدهمــا مــا یســّمی »اإلمــکان الوقوعــي« و هــو 

کــون الشــي ء بحیــث ال یلــزم مــن فــرض وقوعــه محــال، و ثانیهمــا »اإلمــکان االســتعدادي« و هــو 

 ... فیقــال مثــاًل: »اإلنســان یمکــن أن یوجــد فــي 
ً
 و غیــره اعتبــارا

ً
کمــا ذکــروه نفــس االســتعداد ذاتــا

النطفــة«. )بدایــة الحکمــة: 49-48(

یــا »فقــری«  بــه »امــکان وجــودی«  کــه مالحظــه می شــود، ایشــان در ایــن عبــارات اشــاره ای  همان طــور 

می کنــد: اضافــه  نهایــة  در  امــا  نمی کنــد. 

ــي، 
ّ

ــق و التقــّوم بالوجــود العل
ّ

ــه مــا للوجــود المعلولــي مــن التعل ــد ب طلــق اإلمــکان، و أری
ُ
»و ربمــا أ

 و عــال- و یســّمی 
ّ

و خاصــة الفقــر الذاتــي للوجــود اإلمکانــي بالنســبة إلــی الوجــود الواجبــي -جــل

ــة الحکمــة: 48( »اإلمــکان الفقــري و الوجــودي« قبــال اإلمــکان الماهــوي«. )نهای

کتــاب  کتــاب، بــه توضیــح ایــن اقســام پرداخته انــد. عالقمنــدان می تواننــد بــه  شــارحان و محّشــیان ایــن دو 

ح های فارســی، ســاده و روان  کــه یکــی از شــر ح نهایــة الحکمــة نوشــتۀ آقــای علــی شــیروانی  ترجمــه و شــر

ــة الحکمــة 1:  ح نهای ــه: ترجمــه و شــر ــد ب ــردد. بنگری گ ــاال برایشــان روشــن تر  ــا عبــارت ب کننــد ت اســت، رجــوع 

.229-220

کریم در این باره می فرماید: )7( یکی از حجاب های اصلی فطرت »گناه« است. قرآن 

< )المطّففین: 14( و�خَ ِس�بُ
ْ
ك وا �ی

ِهْم ما كا�خُ و�بِ
ُ
ل ْل را�خَ َعلی  �تُ َ  �ب

لاَّ >كَ  

»هرگز؛ بلکه بر اثر اعمالشان زنگار بر روی قلب آنها نشسته است«.  

در ادامه نیز به سه سخن نورانی از اهل بیت؟مهع؟ اشاره می شود:

]1:[ امام باقر؟ع؟ فرمودند:

ــِإْن 
َ
 َســْوَداُء. ف

ٌ
ْکَتــِة ُنْکَتــة

ُ
َج ِفــی الّن  َخــَر

ً
ْنبــا

َ
َنــَب ذ

ْ
ذ

َ
ا أ

َ
ــِإذ

َ
 َبیَضــاُء. ف

ٌ
ِبــِه ُنْکَتــة

ْ
ل

َ
 َو ِفــی ق

َّ
»َمــا ِمــْن َعْبــٍد ِإال

ا 
َ

ــِإذ
َ
َبیــاَض. ف

ْ
ــی ال ــی یَغّطِ

َ
ــَواُد، َحّت ِلــَك الّسَ

َ
ُنــوِب َزاَد ذ

ُّ
ــَواُد، َو ِإْن َتَمــاَدى ِفــی الذ ِلــَك الّسَ

َ
َهــَب ذ

َ
َتــاَب ذ
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ِهْم  و�بِ
ُ
ل

ْل را�خَ َعلی  �تُ َ ا �ب
َّ
ل
َ
: >ك

َّ
 َو َجــل

َ
 اهَّلِل َعــّز

ُ
ــْول

َ
. َو ُهــَو ق

ً
َبــدا

َ
ــی َخیــٍر أ

َ
ــْم یْرِجــْع َصاِحُبــُه ِإل

َ
َبیــاَض ل

ْ
ــی ال ّطَ

َ
غ

<«. )الکافــی 2: 273( و�خَ ِس�بُ
ْ
ك وا �ی

ما كا�خُ

گناهــی می کنــد،  »هیــچ بنــده ای نیســت، مگــر اینکــه در قلبــش صفحــه ای ســفید اســت.  وقتــی 

گــر بــه  کنــد، آن نقطــۀ ســیاه مــی رود و ا گــر توبــه  در آن صفحــه نقطــه ای ســیاه پدیــدار می شــود.  ا

گناهــان ادامــه دهــد، بــر ســیاهی قلــب او افــزوده می گــردد تــا اینکــه ســیاهی تمامــی ســفیدی قلــب 

گــر تمــام آن ســفیدی پوشــیده شــود، دیگــر بــرای صاحــب آن، خیــری نخواهــد  او را می پوشــاند. ا

بــود و ایــن همــان ســخن خداونــد -عــّز و جــل- اســت: »هرگــز؛ بلکــه بــر اثــر اعمالشــان رنــگار بــر روی 

قلــب آنهــا نشســته اســت.««.

]2:[ امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

ُنوِبِهم «. )التوحید: 252(
ُ

ِق ِلَکْثَرِة ذ
ْ

َخل
ْ
»ِإّنَ ااِلْحِتَجاَب َعِن ال  

گناهانشان است«. »محجوب شدن ]خدا[ از مردمان به جهت زیادی   

کرم؟ص؟ می فرمایند: ]3:[ پیامبر ا

اِر«. )نزهة الناظر: 28(
َ

وَها ِباالْسِتْغف
ُ

اْجل
َ
َحاِس ف

ُ
َکَصَدِإ الّن  

ً
وِب َصَدأ

ُ
ل

ُ
ق

ْ
»ِإّنَ ِلل  

»قلب ها زنگار می گیرند چون زنگار مس، پس آنها را با استغفار جال دهید«.  

گرفته از این حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟ است: )8( لفظ »اثارۀ عقول« بر 

اِئــَن 
َ
ُهــْم َدف

َ
ُدوُهْم ِمیَثــاَق ِفْطَرِتــِه ... َو یِثیــُروا ل

ْ
ْنِبیــاَءُه ِلیْســَتأ

َ
یِهــْم أ

َ
ُه َو َواَتــَر ِإل

َ
َبَعــَث ِفیِهــْم ُرُســل

َ
»ف

)نهــج البالغــة: 43( ــول «. 
ُ

ُعق
ْ
ال

بــه  را پشــت ســر هــم  و  پیامبرانــش  برانگیخــت  را در میــان مردمــان  »پــس رســوالن خــودش 

کننــد ... و  کــه در خلقــت آنهــا نهــاده شــده اســت، طلــب  ــا ادای میثاقــی را  ســوی آنهــا فرســتاد ت

ســازند«. آشــکار  را  عقل هــا  پنهــان  گنجینه هــای 

کــردن« و تعبیــری نزدیــک بــه »شــخم زدن« اســت. بــه عنــوان مثــال، اثــارۀ  واژۀ »اثــارة« بــه معنــای »زیــر و رو 

ــام  ــن، ام ــردد. بنابرای گ ــکار  ــت، آش ــوده اس ــن ب ــر زمی ــه زی ــود و آنچ ــرورو ش ک زی ــا ــا خ ــود ت ــث می ش ک باع ــا خ

کــه معــارف عقلــی انســان )در اینجــا عقــل نــوری فطــری جبّلــی مــراد اســت، نــه  درصــدد بیــان ایــن نکته انــد 

کــه آن  گنج هــای ارزشــمند پنهانی انــد  ــا فرســتادگان الهــی ماننــد  عقــل صناعــی فلســفی( پیــش از مواجهــه ب

ــد. ــکار می کنن ــی او را آش ــای عقل ــان، دفینه ه ــودی انس ــن وج ــردن زمی ک ــرورو  ــا زی ــواران ب بزرگ

کتفا می شود: )9( در ادامه تنها به نقل نمونه ای از میرزای اصفهانی و استاد فقید ا

]1:[ در تقریرات اصولی مرحوم میرزا، در رساله ای تحت عنوان »فی حجیة فتوی الفقیه« آمده است:
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کالّشــمس. فــإذا حــاذت المــرآة  کالمــرآة، و الخلیفــة القائــم بأمــر اهَّلل تعالــی  »إّن قلــوب الشــیعة 

ّتصــال المعنــوّی بیــن  ــل عــدم اال
َ

للّشــمس و قابلتهــا تأخــذ مــن شــعاعها و یســتضیء منهــا؛ و ال ُیعق

القلــوب الّصافیــة و بیــن شــمس وجــود الولــّی  صلــوات اهَّلل  علیــه؛ فبمقــدار محــاذات مرائــی القلــوب 

؛ إذ لیــس لروحــه المقدســة غیبــة 
ً
کان أم حاضــرا  

ً
ّتصــال المعنــوّی، غائبــا لشــمس الوالیــة یحصــل اال

بــل الغیبــة هــی بجســده الشــریف. فعلــی هــذا، إذا اّتصــل القلــب بالولــّی  علیه الســالم متــی راجــع 

الروایــات و اآلیــات و الکتــاب و الســنة، یحصــل لــه القطــع و العلــم الوجدانــی باألحــکام الفرعّیــة 

 أّن 
ّ

تــی بأیدینــا؛ إال
ّ
الواقعّیــة. فلیــس لنــا غنــًی عــن الّرجــوع إلــی الّطــرق المجعولــة و الکتــاب و الّســنة ال

القلــب المؤّیــد مــن جانــب اإلمــام  علیه الســالم متــی راجــع إلــی هــذه الطــرق، یحصــل لــه مــن ناحیــة 

اإلمــام  علیه الســالم تأییــد و لطــف بحیــث ُیکَشــف لــه الواقعیــات و ُیحَصــل لــه القطــع باألحــکام، و 

 بــأّن الحکــم الفالنــّی هــو مــا تضّمنــه ذلــک الخبــر. فاإلمــام  علیه الســالم یؤّیده 
ً
 وجدانیــا

ً
َیقطــع قطعــا

و ینصــره، و َیظهــر لــه القرائــن القطعّیــة و الّشــواهد العلمّیــة مــن الّروایــات و األحادیــث. و بعبــارة 

ــة واقعیــة؛ و مــع ذلــک  ــة، فیــری بنــور اإلمــام  علیه الســالم رؤی أخــری: یّتصــل قلبــه بمشــکاة الوالی

ال غنــًی لــه عــن الطــرق. فمــن الرجــوع إلیهــا َیحُصــل لــه العلــم الوجدانــّی بتأییــد اإلمــام؟ع؟«. )فــی 

حجیــة فتــوی الفقیــه: 36(

کــه امــر خداونــد متعــال را امتثــال  »قلب هــای شــیعیان ماننــد آینــه اســت و جانشــین ]خداونــد[ 

از  قــرار بگیــرد،  آینــه روبــرو و در مقابــل خورشــید  کــه  می کنــد، ماننــد خورشــید اســت. زمانــی 

کســب نــور می نمایــد. عــدم اّتصــال معنــوی بیــن قلب هــای صــاف و  شــعاعش بهره منــد می شــود و 

خورشــید وجــود امــام؟ع؟ قابــل تصــّور نیســت. بنابرایــن، بــه مقــدار روبــرو شــدن قلب هــای آینــه وار 

بــا خورشــید والیــت، پیونــد معنــوی برقــرار می شــود؛ خــواه ]امــام؟ع؟[ حاضــر باشــند و خــواه 

کــه روح مقّدســش را غیبتــی نیســت و غیبــت منحصــر بــه بــدن شــریف ایشــان اســت.  غائــب، چــرا 

گشــت، وقتــی ]صاحــب آن قلــب[ بــه روایــات،  کــه قلــب بــه ولــّی خــدا؟ع؟ مّتصــل  در نتیجــه، زمانــی 

ــرای او  ــه احــکام فرعــی واقعــی ب ــی ب کتــاب و ســّنت مراجعــه می کنــد، یقیــن و علــم وجدان ــات،  آی

کــه بــه  کتــاب و ســّنتی  حاصــل می گــردد. بــا ایــن حــال، مــا از رجــوع بــه راه هــای مرســوم و معمــول و 

کــه قلــب تأییدشــده از جانــب امــام؟ع؟ وقتــی  مــا رســیده اســت، بی نیــاز نیســتیم؛ بــا ایــن تفــاوت 

کــه واقعیــات  بــه ایــن راه هــا قــدم می گــذارد، مشــمول لطــف و تأییــد ایشــان می شــود، بــه طــوری 

کشــف می گردنــد و یقیــن بــه احــکام بــرای حاصــل می شــود. او بــه قطــع وجدانــی یقیــن  ــرای او  ب

کــه مــراد آن روایــت آمــده اســت. بنابرایــن، امــام؟ع؟  کــه فــالن حکــم همــان چیــزی اســت  می کنــد 

او را تأییــد و یــاری می کننــد و قرینه هــای یقینــی و شــواهد علمــی از آیــات و روایــات بــرای او آشــکار 

می گــردد. بــه عبــارت دیگــر، قلبــش بــه چــراغ والیــت مّتصــل می گــردد و بــه نــور امــام؟ع؟ و بــه 
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گذاشــتن در راه هــای مرســوم نیســتیم. بــا  طــور واقعــی می بینــد. بــا ایــن حــال، مــا بی نیــاز از قــدم 

کــه علــم وجدانــی بــه تأییــد امــام؟ع؟ حاصــل می گــردد«. مراجعــه بــه ایــن راه هاســت 

]2:[ استاد فقید می فرماید: 

»بــه یقیــن بدانیــد تــا پیونــد وجدانــی بــا مقــام والیــت امــام عصــر؟ع؟ پیــدا نکنیــد، از ایــن حقایــق 

بهره منــد نخواهیــد شــد؛ ولــو اینکــه عاّلمــۀ حّلــی دهــر و یــا خواجــه نصیــر طوســی و یــا ماّلصــدرا یــا 

کنــد  ابوعلی ســینا باشــید. بایــد چشــمۀ وجــود انســان بــه اقیانــوس والیــت، اّتصــال واقعــی پیــدا 

تــا از موج هــای آن بــه مقــدار ظرفیتــش بگیــرد. ... عبــارات را یــاد بگیریــد، ولــی وقتــی وجــدان 

کــه چشــمۀ وجــود شــخص بــه اقیانــوس والیــت ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ اّتصــال واقعــی پیــدا  می شــود 

گــر مــا بــه مقــدار اســتعداد و ظرفیــت  کنــد. آن وقــت بــه مقــدار ظرفیتــش از آن اقیانــوس می گیــرد. ا

کنیــم از ایــن علــوم برخــوردار می شــویم. اّتصــال هــم بــه لفــظ نیســت.  وجودمــان اّتصــال پیــدا 

گرفتــه باشــم و مضامینــش را  ــر أعلم العلمــاء باشــم و الفــاظ عرفــان و فلســفه را خــوب فرا گ بنــده ا

کــه باشــم، تــا اّتصــال وجــودی نباشــد، وجــدان نمی کنــم«.  هــم خــوب بفهمــم، ابوعلــی ســینا هــم 

ــوزده درســی: 3-2( )درس چهــارم نبــّوت از مجموعــۀ ن
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