
 

  
  
  
  
  

  ِعّلی ضرورت در)  بالفعل تامه علت( برهان نقش
  2داود حيدري، 1مصطفي ميرزايي

  چكيده
 و مسـلّم  طـور  بـه  فقيهـان،  و متكلمـان  از بسياري حتي و عارفان و فالسفه همه نزد كه اموري از

 برخـي  مقابل، در. است تامه علت از معلول تخلّف بودن محال اصل نمايد، مي انكار قابل غير قطعي
 اصـل  ايـن  نقيض به قائل برخي ميان، اين در. اند شده تخلف جواز به قائل تفكيك اهل و متكلمين

 نقـادي  نيـز  را فالسفه داليل و دانسته واجب بلكه جايز، تنها نه را تامه علت از معلول تخلف و شده
 .  است »علت بودن بالفعل تامه علت لزوم« دليل اند، نموده نقادي ايشان كه داليلي از. نمايند مي
 نمـوده  تبيين راآنها  ضعف نقاط و پرداخته برهان اين بر گروه اين هاي نقادي بررسي به نوشتار اين
  .است

  
  .بالفعل علت بالفعل، معلول، تخلف تامه، علت واژگان كليدي:

  

                                                                                                                     
  mostafa5791@gmail.com  . دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي1
 dheidari4@gmail.com  . استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي2

  

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 27/6/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ». نقش برهان (علت تامه بالفعل) در ضرورت علّي). «1397ميرزايي، مصطفي؛ حيدري، داوود ( نحوه استناد:
 .119-105)، ص3( 5، كمت اسالميح



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 مـورد  آمـده،  دسـت  بـه  »یوجـد لم یجب لم ما الشیء« قاعده اساس بر كه معلول سابق وجوب
 شـيء  هـر  كـه  اسـت  ايـن  گـر  بيـان  قاعده، اين. باشد مي متكلمين برخي و حكما همه اتفاق
 تـا  برسـد  وجوب مرحله به تامه علت ناحيه از بايد ابتدا شود، مي موجود كه الوجودي ممكن
 واجـب  همـان ناحيـه   از معلـول  صدور شد، حاصل تامه علت كه هم هنگامي. شود موجود
  .  شود مي »تامه علت از معلول تخلّف امتناع« اصل به آن از كه بود خواهد
 شـد،  تامه علت، اگر كه گر اين است بيان تامه علت از معلول تخلّف بودن محال واقع، در
 سـابق  غيـري  وجـوب  همـان  اصل، اين نتيجه شود. صادر علت آن از معلول كه است واجب
 وجـود  بـا  الوجـودي،  ممكن هر بنابراين است. شده تأمين تامه علت ناحيه از كه است معلول
 در شـود.  مـي  واجب معلول وجود آمد، تامه علت كه هم وقتي شود. مي موجود اش تامه علت
وجـود   شود. خالصه اينكـه  مي واجب اش تامه علت وجود با الوجودي ممكن وجود هر نتيجه
 بـراي  متكلمـين  برخي و فالسفه. گردد نمي موجود نشود، واجب تا الوجودي ممكن شيء هر

 بالفعـل  تامـه  علـت  لزوم« داليل آن از يكي كه اند آورده متعددي ادلّه سابق، وجوب اين اثبات
   باشد. مي »علت بودن

 و دليـل  ايـن  در صدد تبيين نوشتار اين كه اند نموده دليل وارد اين را به اشكاالتي برخي
 .باشد مي آن بر وارده اشكاالت دفع

 علّت بودن بالفعل تامه علّت لزوم :برهان اصل

 فيـه  نحـن  ما در است. واجب وجود معلول باشد، بالفعل و تام علت، اگر كه است اين مدعا
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 .گردد موجود كه است واجب معلول پس است، بالفعل و تام علت،

 او از دارد امكـان  كـه ) علتي( چيزي از) معلول( شيء وجود است كه چنين مقدم، اثبات
 كـه  آيـد  مي الزم الّا و نيست علت بودنش، االيجاد ممكن خاطر به نشود، يا شود صادر چيزي
 كـه  چـرا  باشد؛ كمال هم سبب نقص گردد و وجود مبدأ عدم، و باشد بالفعل محصل بالقوه،
 عـدم  از كـه  اسـت  محـال  باشـد و  مي فعليت عدم با مساوي كه است شيء قوه همان امكان

 شـود،  ايجـاد  يـك شـيء   او از دارد امكـان  كـه  علّتي عالوه، به .شود حاصل فعليت فعليت،
خواهـد   نيـز  عدم در كافي باشد، وجود در كافي اگر چون كند؛ نمي معلول وجود در كفايت

  است. مساوي عدم و وجود طرف هر دو به ممكن، نسبت بود. دليل آن هم اين است كه
 »بودن عدم علت« و »بودن وجود علت عدم« بر يك علت بودن وجود علت نتيجه اينكه

 حالـت  در كـه  »االيجـاد  ممكـن  علّـت « بـه  بايد كه كند مي حكم سليم عقل و ندارد اولويت
 و شـده  بيـرون  تسـاوي  حالـت  از تـا  شود منضم و اضافه اي ضميمه و است، حالت تساوي
 معلـول  و شـده  بالفعل و تام علّت، صورت، اين در گردد. متمايز» ايجاد ال« از» ايجاد« جانب

 بـا  چـه  بـه تنهـايي و   چه(نباشد  بالفعل و تام علت، كه زماني بنابراين تا شود. مي واجب آن
 و متميـز  معلـول  نگـردد،  خارج بودن النسبه تساوي و امكان حالت از و) ديگر شيء انضمام
  گردد. نمي موجود

 اسـت؛  واجـب  موجود شدن معلول علت، شدن بالفعل و تام در صورت به سخن ديگر،
 عـدم  انحـاي  جميـع  و شده تام دو هر قابل، قابليت و فاعل فاعليت صورت اين در چرا كه
 و اسـت  نشـده  خارج امكان و بودن النسبه تساوي حالت از هم باز شود. واال مي بسته معلول
 باشـد،  بالفعـل  و اگـر علـت، تـام    نتيجه در .است علت بودن بالفعل و تام فرض خالف اين

  ).170ص ق،1418 سينا، ابن(شود  مي واجب وجود معلول

 ها آن بررسي وارده بر موضوع و اشكاالت

 اول اشكال

 علـت  آن علت، كه نيست اين مستلزم ممكن، عدم و وجود به تامه علّت نسبت بودن مساوي
 ممكـن  تحقّـق  در دخالـت  كه موارد (علل)ي اجتماع جميع يعني تامه علت زيرا نباشد؛ تامه
 علـت  تحقق الزمه همچنين نباشد. ديگري شيء به نياز ممكن، تحقّق در كه اي گونه به دارد؛
 تمسـك  و اسـت  نزاع و اختالف محلّ مسأله، اين چرا كه نيست؛ معلول تحقق وجوب تامه،
 ).40ص تا، بي فياضي،(خواهد بود  باطل و مطلوب به مصادره استدالل، ضمن در آن به
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 اول اشكال بررسي

 جـواز  عدم به تصديق در تامه، علت تصور صرف شد، بيان خود جاي در طوركه همان الف)
 در تـأثير  شـرايط  تمـام  تامـه،  علـت  در چرا كه نمايد؛ كفايت مي تامه علت از معلول تخلف
 كـه  هنگامي و است مفروض عدم، أنحاي جميع سد و قابليت در تاثّر شرايط تمام و فاعليت

 جميـع  سـد  هـم  آن غيـر  بـا  اولي طريق به نمود، عدم انحاي جميع سد شود نمي اولويت با
اسـت   نشـده  حاصـل  تامه علت واقع در حالت، اين در پس ممكن نخواهد بود. عدم أنحاي
  .  خير يا است محال معلول تخلف آن، وجود با آيا كه شود تا بحث
 تخلـف  امتنـاع  بـه  حكـم  در تامـه  علـت  تصور صرف از فالسفه، برخي خاطر همين به
 اين در و برخي نيز مخالف) 373ص ،1ج ،1374 آملي،(را كافي دانسته  تامه علت از معلول
 گونـه  هـم ايـن   برخـي  در مقابل، .)450ص ،1367 آشتياني،(دانستند  نمي اعتنا قابل را مسأله

    .)319ص ،1378 آشتياني،(آوردند  مي حساب به بار مصيبت را ها مخالفت
 ،1ج ق،1415 انصـاري، ( انصـاري  شـيخ  واالمقـامي چـون   انفقيهـ  برخي اينكه تر جالب

 ،) 146ص ،2ج ق،1404 مجلسـي، ( مجلسـي  عالمه بزرگي مانند محدثان برخي و )209ص
 .اند نموده مورد قبول تلقّي و مفروض را تامه علت از معلول تخلف امتناع اصل

 مطلـوب  بـه  مصـادره  استدالل، ضمن در آن به تمسك شود كه با اين بيان، نتيجه اين مي
 و كنـد  كفايـت مـي   معلـول  صدور وجوب در تامه، علت صحيح تصور كه چرا بود؛ نخواهد
 و نشـده  اكتفـا  تصور صرف به برهان، اين در اينكه عالوه ندارد. به نياز ديگري دليل و مؤونه

 .است شده اقامه معلول نيز دليل غيري وجوب تامه، بر علت وجود با

 عـدم  علت باشد، معدوم معلول پرسش اين است كه اگر تامه علت وجود فرض در ب)
 شـما  كه طور همان(است  تأثير عدم معلول، آن عدم علت كه بگوييد اگر چيست؟ معلول آن
 همـان  و تـأثّر  عـدم  عـين  تأثير، عدم زيرا نيست؛ سخن شما صحيح ،)قائليد مطلب همين به

 معنـا  اين به آيد. مي پيش خلف واقع، در يعني. علت نه باشد مي معلول كه است معلول عدم
 در طوركـه  همان زيرا علت؛ نه است معلول نموده، فرض علت محترم مستشكل را آنچه: كه

 عـدم  عـين  تـأثير نيـز   و ايجاد عدم است، تأثّر و وجود عين تأثير و ايجاد بخش، هستي علت
 نـه  اسـت  معلول واقع در كه است معلول عدم همان تأثّر، عدم اين. است تأثّر عدم و وجود
 .است نموده فرض علت را آن محترم مستشكل كه حالي در علّت.

 دوم اشكال

 نيسـت  شـكّي  شـود،  مي بالفعل تامه علت فاعليت، تحقق از بعد تامه علت كه گفته شود اگر
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) اسـت  فعل همان كه(مفعول  و فاعل شود؛ چرا كه مي واجب فعل فاعليت، تحقق هنگام كه
 .است واجب ديگري وجود نزد كدام هر وجود هم متضايفان در و هستند متضايفان

 (مثـل  علـت  فعليت نه وصف) (مانند است علّيت فعليت، معناي كه شد گفته گوييم: مي
 اسـت  امـوري  همان نفس تامه، علت اند، نموده تصريح آن به حكما طوركه همان زيرا ذات)؛

 از نـه  بـوده  فعـل  صـفات  از اينكـه به دليل  عليت وصف ولي. است متوقّف برآن معلول كه
 ).41- 40ص تا، بي فياضي،( شود مي محقّق فعل تامه، هنگام علت اجزاء

 باشـد؛  داشته هم علّيت باشد، تامه علت هرجا كه نيست گونه اين واقع در: اينكه توضيح
 از بعـد  هميشـه  هـم  وصـف  و تامـه  علت اجزاي از نه است تامه علت وصف علّيت چراكه
ــ   آن وصـف  ولي باشد، تامه علت تواند مي نتيجه در شود. مي حاصل علت ذات شدن كامل
 .نباشد است ـ از ذات متاخّر و عليت كه

 دوم اشكال بررسي

 اشاره آن به اول اشكال بررسي در ـ كه شرايط موجود در آن و خصوصيات آن با تامه علت
 عليـت  بالفعـل  علـت،  كـه  هـم  هنگامي باشد. نداشته عليت بالفعل، كه است محال كرديم ـ 

 فرقـي  بـود و  خواهـد  واجـب  و تضايف، الزم جهت به هم بالفعل معلول وجود باشد، داشته
 جهـات  همـه  چراكـه  ذات؛ صـفت  يا باشد فعل صفت عليت، وصف يا فاعليت كه كند نمي
 .است مفروض تامه علت در قابلي) چه و فاعلي (چه علت تأثير

 سوم اشكال

فاعليـت   وصـف  بدون تامه علت ذات نفس سبب به معلول دارد امكان آيا گفته شود كه اگر
 ايجـاد  شـود و  نمي محقق علت ايجاد معلول بدون فعل است واضح كه شود، درحالي محقق
 باشد؟ مي تامه علت از جزئي فاعليت، وصف پس است، فاعليت وصف همان هم علت

 وجـود،  لحاظ از فعل و فاعليت پس است. فعل صفات از فاعليت كه گويم در پاسخ مي
 و تامـه  علـت  سـبب  بـه  فعـل  و دارد بالعليه تقدم فعل، بر فاعليت اگرچه برابرند؛ و متكافي
 طـور  همان است؛ فاعليت از قبل فعل، وجوب در كالم لكن شود. مي واجب و ايجاد فاعليت

 فاحتـاج، فـأمکن، تقـّرر، ءيالشـ«: گوينـد  مـي  آنجاكـه  است. همين نيز حكما قول مقتضاي كه
 سـابق  وجـوب  شـما،  بيـان  اين با كه است بنابراين پر واضح .)فوجد فُاوجد، فوجب، فُاوجب،
 شود. مي ثابت محمول شرط به ضرورت و الحق وجوب تنها بلكه شود. نمي اثبات

 واجب هم فاعليت تامه، علت تحقق هنگام آيا كه است اين سر بر بحث ديگر، عبارت به
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 فاعليـت  از تحقـق  بعد اينكه نه شود يا خير؟ واجب هم فعل آن، وجوب سبب به تا شود مي
 تحقـق  از بعـد  كـه  نيست اين در اختالفي هيچ چراكه نه؛ يا است واجب فعل آيا كه بگوييم
 ).41ص همان،(شود  مي واجب فعل هم فاعليت،

 سوم اشكال بررسي

 جهـت ديگـر،   از و ذات صـفت  جهت يك از بلكه نيست، فعل صفت هميشه الف) فاعليت
امـا   اسـت،  فعـل  صفت مطلق طور از طرفي هم، هرچند فرض شود كه به. فعل است صفت

 .باشد تامه علت جزء تواند مي هم باز

    مطلب اينكه: توضيح
 فاعليـت،  از منظـور  اگر بلكه رود. نمي شمار به فعل صفات از مطلق طور به فاعليت، اوالً
و  باشـد  مـي  ذات و عـين  ذات صـفت  گردد، مي معلول ايجاد باعث ذات باشد كه در حيثيتي

 خواهد بود. فعل صفت باشد، ايجاد معناي به اگر

 تامه علت جزء تواند مي هم باز باشد، فعل صفت مطلق طور به فاعليت كه فرض به ثانياً،
 و است فاعل فاعليت شرايط از أعم تامه، علت در تأثير شرايط اجتماع از مراد چرا كه باشد؛
داشـته   تأثير و افاضه در دخالت نوعي به كه چيزي كلّي ـ هر  طور ـ به و قابل قابليت شرايط
 تام موانع، ارتفاع علت، حيات قدرت، و اراده علم، مانند است؛ مفروض تامه علت در باشد،
 تـام  خداونـد  اگرچـه  ديگـر،  عبـارت  ). به450ص ،1367 آشتياني،... (و معلول بودن القابليه
 مـواردي  در بله،. نيست بودن تامه علت با بودن مساوي الفاعليه هميشه تام اما است، الفاعليه

 مـواردي  در ولـي . است قرار بر تساوي نيست، مطرحآنها  در مدت و ماده كه مجرّدات مثل
 تامـه،  علت و الفاعليه تام بين است، مطرحآنها  در مدت و ماده كه ماده عالم موجودات مثل

 در معلول ولي است، تام و ندارد نقصان فاعليتش در علت اگرچه زيرا نيست؛ برقرار تساوي
 .است نشده حاصل آن تامه علت هنوز پس دارد. نقصان قابليتش

 از قبـل  وجـوب  بـه  ربطـي  هيچ ،)تقرّر... الشيء( شده نقل حكما از كه عبارتي اين ب)
 بـراي  عقـل  كـه  عقلـي  اعتبـاري  مراتـب  به است ناظر بلكه ندارد. فاعليت از بعد يا فاعليت
 بـه  كنـد  مـي  نگـاه  عقل وقتي ديگر، عبارت به. كند مي اعتبار ممكن معلول يك شدن موجود

 گرچـه بيـان   بلـه، . هكذا و بوده ممكن ابتدا كه گويد مي شده، ايجاد كه الوجودي ممكن يك
 .ندارد فاعليت به ربطي مسأله اين لكن است، شده واجب وجود، از قبل شيء كه كند مي
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 چهارم اشكال

 علـت  اجـزاء  از دو ايـن  پس است، اختياري فعل مقدمات از اختيار و چون اراده بگويي اگر
شـود،   مـي  واجـب  فعـل  اختيار كند، و فعل را اراده فاعل، وقتي كه نيست شكّي و بوده تامه
 و اراده معـاني  خلـط  از ناشـي  اسـت كـه   گرفته صورت اي مغالطه اشكال، اين در: گوييم مي

اند كه به برخـي   شده استعمال مختلف معاني در اختيار هم و اراده چراكه هم باشد؛ مي اختيار
 شود. از آنها اشاره مي

 اراده معاني

اختيـاري؛  غيـر  فعـل  به هم گيرد و مي تعلّق اختياري فعل به اين معنا هم رضا: و يك) حب 
ْنیا َوالله یِریُد ( :تعالي اهللا قال   ).  67)،8انفال(( )اآلِخَرَة َوالله َعِزیٌز َحِکیمٌ ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّ

 .است مورد اين از هم تشريعي اراده

 انـواع  در كـه  اختيـاري  اسـت و جـز بـه فعـل     اجمـاع  و قصد همان اين معناعزم:  دو)
 متحـرّك  كـه  كننـد  مـي  تعريـف  را حيـوان  حكما لذا گيرد. نمي تعلّق شود مي يافت حيوانات
 .است باالراده

 حيوان، انواع بين از و بوده دوم معناي از اين معنا اخص عقلي): عقالني (ميل عزم سه)
شود. مي شمرده انسان خواص لذا از باشد. مي انسان مختص 

 است. فعل از صفات كه اي اراده است؛ فعلي اراده اين معنا همان ايجاد: و احداث چهار)

 بسـا  چـه  چـرا كـه   شود؛ نمي واجب آن توسط به فعل اول، در معناي كه است پر واضح
 دوم هـم كـه حكمـا آن را از    معناي ندهيم. انجام را آن ولي باشيم، داشته دوست ما را فعلي

 علـت  خداونـد  كـه  چرا است؛ محال متعال خداي حقّ در اند، شمرده اختياري فعل مقدمات
 تغيـر  باشـد،  فعل مقدمات از عزم اگر پس شود. مي زايل فعل تحقق با و عزم است عالم تامه
 فعـل  صـفات  از تعـالي  حق در اراده كه اند گفته خاطر همين به آيد. الزم تعالي حق ذات در

 است. فعل همراه به آن تحقق زيرا باشد؛ فعل مقدمات از تواند نمي كه است واضح و است

 ولـي  اسـت،  جوارحي افعال مقدمات از تعالي، حق غير در (معني دوم)، اگرچه اراده اين
 ماسـت و  مباشـري  فعـل  تنهائي به ما در اراده بلكه است و اختياري فعلي نيز اراده اين خود
 و كنـيم  مـي  اراده را افعـال  آن ابتـدا  مـا  چرا كـه  هستند؛ توليدي افعالي اختياري، افعال ديگر
  نيسـت  جـايز  كنيم كـه  مي اراده خود به كالم نقل است، چنين كه حال دهيم، مي انجام سپس
 .شد خواهد منتهي تسلسل به والّا شود اراده خود براي مقدمه اراده،
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 باشـد و معنـاي   مي آن از اخص كه چرا است؛ جاري نيز سوم معناي در اشكاالت همين
 باشد. فعل مقدمات از تواند است و نمي فعل صفات از نيز چهارم

  اختيار معاني
 است كه عبارتند از: مشترك معني شش بين لفظ، حيث از نيز اختيار

 از فعـل  يك هر نخستين معني از اختيار، تمكن فاعل ازفعل و ترك:  فاعل تمكّن يك)
 آن سـبب  بـه  و دارد قـرار  آن مقابل در كه ايجاب همانند است؛ فاعل ذاتي ترك است كه و

: گوينـد  مـي  كه است حكما قول صحيح تفسير همان معني اين. شود مي موجب فاعل فاعل،
 ايـن  كـه  اسـت  واضـح . »يفعـل  لم يشأ لم إن و فعل شاء إن بحيث الفاعل كون هو االختيار«

 گيرد. نمي فاعل تعلّق اختياري فعل جز به معني

 در مـا  كه طور همان است؛ عارضي انعطاف و ميل قلبي گاهيقلبي:  ميل و دو) انعطاف
هـم   گـاهي . آن است غير يا فعل كردن تصور به مشروط كه كنيم مي مشاهده خودمان نفوس
 متعـال  خـداي  حـب  در كه گونه همان است؛ ذات قدم به قديم و ذاتي بلكه نيست، عارضي

 به تعبير معني اين بعضي اوقات از. است نشده حاصل اصلش از گاهي كه طور است و همان
فاعـل  اختياري فعل به آن، تعلّق و است كراهت مقابل در كه شود مي حب  نيسـت،  مخـتص 
 . گيرد مي تعلق نيز آن غير و خارجي اعيان فاعل، غير فعل گاهي به بلكه

 از شـود. ايـن معنـا    مـي  تعبير عملي انعطاف معنا به اين از انتخاب: گاهي و سه) اصطفاء
 غيـر  افعـال  بـه  هم و گيرد مي تعلق اختياري افعال به هم قبل، مورد مانند و بوده فعل صفات

 )َواْخَتـاَر ُموَسـی َقْوَمـُه َسـْبِعیَن َرُجـال ِلِمیَقاِتَنـا(: فرمايد مي متعال اختياري؛ مثل آنجاكه خداوند
 ).155)، 7اعراف((

 اختيـاري  فعل آن به اين معنا همان طيب نفس فاعل نفس در مقابل اكراه: طيب چهار)
 ايـن . شـود  اكـراه  ديگـري  مختـار  فاعل از اينكه بدون دهد؛ مي انجام بالذات و اوالً است كه
 .است اكراه مقابل در و شمارند مي متعاقدين شرايط از فقها كه است همان معني،

 اختيـاري  فعل آن به اين هم همان طيب نفس فاعلدر مقابل اضطرار:  نفس طيب پنج)
 اضـطرار  مقابـل  در معني اين شود. مضطرّ اينكه بدون دهد؛ مي انجام بالذات و اوالً است كه

 است.

اسـت   قـاهري  مقابل در مختار فاعل نبودن اين معنا مقهور شش) عدم مقهوريت فاعل:
 است. إلجاء مقابل دهد. اين معنا در مي قرار خودش فعل ابزار را او كه
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 تحقـق  بـا  و شود مي شمرده اختياري فعل مقدمات از كه است موردي همان اول، معناي
 تـرك  و فعل به نسبتش كه چرا شود؛ نمي واجب فعل آن، سبب يابد. به مي تحقق فاعل ذات

  است. مساوي

 نـدارد  و امكان باشد مي اراده اول معناي همان به است، فعل صفات از كه هم دوم معناي
 تـا،  بـي  فياضـي، ( است وارد هم معني اين بر اراده، اول معناي نقد. باشد فعل مقدمات از كه
 ).61،ص1388همو،  ؛43- 41ص

 چهارم اشكال بررسي

 شـده  اختيـار معنـا ذكـر    و اراده درباره آورده، محترم مستشكل كه اي معاني آن از بيش الف)
 شـده  دو آورده آن بـراي  مختلـف  انديشـمندان  سوي از معني 12 حدود كه طوري به است؛
 شـيخ  ماننـد  برخـي . دارد وجود نظر اختالف نه، يا مختلفند دو در اينكه اين عالوه، به. است
 الهيجـي  حكيم مانند برخيو ) 52ص ،1372 مفيد،( دانند مي هم عين را اختيار و اراده مفيد،
 بـه  ميـل  و طـرف  دو از يكـي  برگزيدن اختيار، كه بيان اين با اند. شده قائل تفاوت دو آن بين

 طـرف  بـه  و برگزيـده  را آن كه است طرفي آن كردن صادر قصد اراده، ولي است. آن سمت
كند و  مي ميل طرف يك به و كرده نظر طرف دو هر به مختار گويا پس است. نموده ميل آن

 ،1380نراقـي،   ؛293ص ،5ج ق،1430 الهيجـي، (كند  مي نظر نموده، ميل كه طرفي به سپس
 ).183ص ق،1418 موسوي خميني،(دانند  مي اختيار مقومات از را اراده هم برخي .)71ص

 شـمار  بـه  اختيـاري  فعـل  مقـدمات  از را اراده دوم معنـي  اگرچـه حكمـا   فرض، بر ب)
 اسـت ـ   الجهات جميع من بسيط ـ كه هم متعال خداوند در كه نيست گونه اين آورند. اما مي

 شد. خواهد ذات در تغير باعث كه شود اشكال بعداً باشند تا قائل را مراتب همين

 شـود،  صـادر  اراده روي از فعلـي  اگـر  كه معني اين به است. اختيار مقومات از اراده ج)
 يـك  تامه علت جزء بنابراين اراده .)همان ( بود خواهد اختياري غير والّا است اختياري فعل
 فعـل  صـفت  تعـالي،  حـق  در را اراده كـه  كند نمي فرقي حال آيد. مي حساب به مختار فاعل
 ماننـد  چراكـه  نيسـت؛  بـه آن وارد  اشكالي هيچ باشد، ذات صفت اگر. ذات صفت يا بدانيم
 ايـن  كـه  شـود  توجـه  بايد لكن بود. خواهد تامه علت جزء نتيجه در و بوده ذات عين علم،
 حـق  مقدورات دايره از محدودتر تعالي حق مرادات دايره يعني است. مصلحت به مقيد اراده
 احسـن  نظـام  چهـارچوب  در كـه  گيرند مي قرار الهي اراده متعلق اموري چراكه است؛ تعالي
 ).392ص ،2ج ،1365 يزدي، مصباح(باشند  گرفته قرار وجود
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 تـا  آيـد  نمـي  پيش هم تسلسل و بوده تامه علت جزء هم باز باشد، فعل صفت اراده اگر
 و باشـد  اراده بـا  بايـد  هـم  آن پـس  كنـيم،  مي حادث اراده آن به كالم مدعي شود نقل كسي
 بـه  نـدارد.  ديگر اراده حدوث به نياز ولي است، اختياري چه اگر اراده حدوث چراكه هكذا؛
 نبـود  هـم  اراده نبـود،  اگـر  كـه  اسـت  شـده  آن حصـول  سبب مصلحت به علم اينكه اعتبار

 ازلـي  اراده بـه  منتهـي  فعلي، اراده اين بگوييم است و يا ممكن) 28، ص1359 خوانساري،(
 ذات خـود  فعـل  و گرفتـه  سرچشـمه  تعالي حق ذات از كه اي اراده شود؛ مي تعالي حق ذات
 كه شده ثابت خودش جاي در زيرا ؛)162ص م،2010 فنّاري،( است ذات عين بلكه و است
 ،3ج  م،1981 صـدرالدين شـيرازي،  (شود  منتهي بالذات شيء يك به بايد بالعرض شيء هر
 باشـد،  هو) حيث (من وجود كمالي اوصاف از وصفي نيست ممكن عالوه، به .)67 و 66ص
 ايـن  .)29 و 28ص ،1362 موسوي خمينـي، (باشد  نداشته را صفت آن تعالي حق ذات ولي

 بـه  ممكـن  او بـراي  كـه  مطلق وجود كمالي وصف هر كه است مجردي وجود هر خاصيت
 اختيـار  بـدون  را خداوند بايد ذات مقام در والّا باشد. ثابت بالضروره او براي بود، عام امكان

و  اراده در كـه  اسـت  تعالي حق ذات حاجت و نفص مستلزم هم اين كه كنيم فرض اراده و
 ،1ج ق،1415 شـيرازي،  مـدني  حسـيني (اسـت   شده غير به مستكمل و محتاج خود، مشيت
 يا دليل به نياز اراده حصول كه ها انسان ما خالف بر بگوييم است ممكن همچنين .)265ص
 عصـار، ( خواهد نمي ذات نفس علّتي جز يا دليل است علةالعلل كه تعالي حق در دارد، علّت
مضـطر   بر فاعل اشرف و اكمل اختيار، سبيل بر فاعل اينكه عالوه به .)164 و 163ص ،1386
 ،1372 الهيجـي، (باشـد   داشـته  را فاعليـت  انحـاء  اكمل تعالي حق كه است واجب و است
 حـق  علـم  كـه  طـور  همان«: گويند مي حكيمان خاطر، همين به .)73ص ،1380 نراقي، ؛252
 داراي هـم  تعالي حق اراده ،)فعل مرتبه در علم و ذات مرتبه در علم مثل(دارد  مراتب تعالي
 مـراد  عـين  كـه  فعـل  مرتبـه  در و اراده است مريد عين كه ذات مرتبه در اراده است؛ مراتب
    .)367- 366، ص8ج ،1376 مطهري،(» است

 منافـاتي  باشد كه هم فعل صفت ولي است، ذات صفت هرچند اراده صفت نتيجه اينكه،
 و تبيـين  البتـه . آيـد  نمي پيش هم تسلسل مشكل و گردد فعل تامه علت جزء كه ندارد اين با

 تـا  كـه  اسـت  آمـده  تفصـيل  طور به خود جاي در تعالي حق اراده به مربوط روايات تحليل
 اراده مجلسي امر مهم در عالمه گفته به ولي است. خارج نوشتار اين بحث محلّ از حدودي

 بين نزاع اين كه است نزديك پس نگردد. حوادث محلّ تعالي حق مقدس كه ذات است اين
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 دو هـر  سعي كه ؛ چرا)20ص ،1384 مجلسي،(برگردد  دراصطالح نزاع به فيلسوف و متكلّم
 كـه  اسـت  جالـب  اسـت و  حوادث محلّ واقع شدن در از تعالي حق ذات پيرايش گروه، در

 بـه  علـم  همـان  بـه  را اراده و مشيت كه دارد اصرار روايات توضيح در مجلسي عالمه خود
 بـه  را طباطبـايي  عالمـه  كـه  اي گونـه  بـه  بود؛ خواهد ذاتي صفتي كه برگرداند خير و صالح
 ).144ص ،4ج ق،1403 مجلسي،(دارد  وامي تعجب

 و شـك  ترك، صحيح باشد و هم فعل از او هم قدرتش، حيث از قادر فاعل اينكه در د)
 بگوييم تا باشد مختلف حالت دو بايد هم اختيار و اراده حقيقت در آيا ولي نيست. اختالفي

  نيست؟ الزم يا دارد اختيار و اراده
 .نيست قبول قابل مورد اين

 باشد آگاه و عالم چيزي به موجودي اگر واختيار، اراده حقيقت در اينكه :مطلب توضيح
 مختلف حالت دو موجود اينكه ولي است. نيامده اين از بيش دهد، مي انجام را آن بخواهد و

 از بلكـه  نيسـت،  اختيـار  و اراده لوازم از نكند، اراده گاهي و بكند اراده گاهي كه باشد داشته
 مـثالً انسـان   كـه  گنجد نمي اين اختيار، و اراده مفهوم در. است مختار و مريد آن نفس لوازم

 تمايل نشان دهـد؛  ديگر طرف درصد 60يا  50 و به كند اراده را طرف يك درصد 40يا  50
 بگويـد،  راسـت  توانـد  مـي  هـم  و بگويـد  دروغ تواند مي هم كه عادي شخص يك مثالً اگر

 صـد  در صـد  و نـرود  او در دروغ احتمال ديگر كه شود تقوي و عدالت ملكه داراي قدر آن
 نشـده  كاسـته  اختيـارش  از و اسـت  مختـار  هـم  باز بلكه يا است؟ مجبور آيا بگويد، راست
 اسـت  اين از غير »خواهد نمي« اين كه خواهد، نمي ولي بگويد، دروغ تواند مي هرچند است؛

 تـرين  عالي بودن دارا خاطر به كه :معصومين مانند افرادي همچنين. نتواند بخواهد اگر كه
 مجبـور  و مختارند چند هر كنند؛ گناه كه است محال معنوي مراتب شهود و روحي اوصاف
  .  نيستند
 احتمـال  اصـالً  كه كند سقوط قدر آن اخالقي، و روحي نظر از كسي اگر هم طرف آن از
. اسـت  نشـده  كـم  اختيـارش  از و نيست مجبور باز هم نرود، او در نيك كار و گفتن راست
(مثل خلق و دادن روزي)  نيكي و خير جز خود، جالل و كمال نهايت اساس بر هم خداوند
 اختيـار  مـالك  او، صـفات  و ذات همان چراكه نيست؛ هم مجبور كه درحالي دهد، نمي انجام
 ؛333ص ،7ج ،1373همـو،  ؛383- 382، ص8ج ،1376 مطهـري، ( گـردد  مـي  او فعـل  كردن
 ).99- 98ص ،1ج 1369 همو،
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 بـر  ظلـم  كـه  بگوييـد  توانيـد  مي چگونه عقلي قبح و حسن ادلّه اساس بر اينكه، عالوه به
 امـام  خداونـد،  كه كنيد مي پيدا يقين چگونه باشد؟ عادل است واجب يا است ممتنع خداوند
 داشـتن  عـين  در متعـال  خداونـد  جهنم؟ به را يزيد و شمر و برد مي بهشت به را 7حسين
  باشد. عادل است واجب و كند ظلم است محال اختيار،

 تـرك.  و فعـل  لـوازم  از نه و است اختيار معناي نه ترك، و فعل از فاعل تمكّن نتيجه در
 بـين  جمـع  ــ  شـد  بيـان  كه گونه ـ همان كه چرا است؛ مختار و مريد شخص لوازم از بلكه

 .است پذير امكان اختيار و فعل وجوب

 فعـل  اسـت،  اختيار دوم معني همان كه اراده اول معناي با: گويد مي محترم مستشكل ) ه
 دهيم. نمي انجام ولي داريم، دوست را چيزي ها انسان ما بسا چه چراكه شود؛ نمي واجب

 حـق  ذاتـي  اوصـاف  و ذات عين كه تعالي حق ذاتي حب قياس آيا كه است اين اشكال
 و محدود و عارضي كه انسان حب با تغيير است، قابل غير و نامحدود ذات، همچون بوده و
 است؟ درست است پذير زوال

 اختيـاري  فعـل  مقـدمات  از را عـزم  معنـاي  به اراده حكما: گويد مي محترم مستشكل و)
شـود   مي تعالي حق ذات در تغير باعث چون است؛ محال متعال خداي حق در كه اند شمرده

 است. فعل صفات از تعالي حق در اراده كه اند گفته خاطر همين به و

 اسـت،  احسـن  نظام به علم و عين ذات صفت اراده فالسفه، نظر به كه است اين اشكال
 فعل. صفت نه

 گيري بندي و نتيجه جمع

و  »علـت  بـودن  بالفعـل  تامـه  علـت  لـزوم « برهـان  وارده بـر  اشكاالت ترين مهم به توجه با
 علت از معلول تخلّف بودن محال«قاعده  بودن ناپذير خدشه از اي جلوه شده، هاي داده پاسخ
 صـورت  يـك  در كـه  شـد  بيـان  الهـي  فاعليـت  انواع در بحث. شد گذاشته نمايش به» تامه
 و اراده مورد در كه توضيحي با همچنين هم باشد. تامه علت جزء بوده و ذات جزء تواند مي

 صـفت  را دو آن چـه  و تـا  حساب شود يا دو يكي دو، آن چه كه شد روشن شد، داده اختيار
 فعـل  وجـوب  باعـث  و گيرند قرار تامه علت جزء توانند مي بياوريم يا فعل، حساب به ذات

 بـودن  محـال « قاعده اثبات براي »علت بودن بالفعل تامه علت لزوم« برهان نتيجه، در. گردند
  .بود خواهد ناپذير خدشه »تامه علت از معلول تخلّف
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