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  wجبر و اختيار از ديدگاه وحيد بهبهاني
 

  
  1رضا برنجكار  17/09/1394: تاريخ دريافت
    05/10/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده

ـ  توصيفي ةبه شيو را جبر و اختياربارة وحيد بهبهاني دراهللا  آيةديدگاه  ،نوشتار حاضر
جبر و « ةوحيد بهبهاني در رسال. كند ، بررسي ميبارهاو در اين  ةتحليلي و بر اساس تنها رسال

ترين مانع در راه اثبات اختيار را  او مهم. جبر است صدد اثبات و تحليل اختيار و رد در »اختيار
بر اساس قرائن را  وي ضرورت به معناي حكم ضروري بر صدور فعل. داند عليت مي ضرورت

عدم صدور  صدور فعل به معناي محال بودنِ اما ضرورت ،داند پذيرد و با اختيار قابل جمع مي مي
اما اين مرجح، قدرت  ،ح الزم استهرچند براي صدور فعل، مرجاو  به اعتقاد. پذيرد آن را نمي

ح، فاعل ح، و مرجو هم مرج داند فعل را هم محتاج فاعل مي وا. برد انسان بر ترك را از بين نمي
ها  پرداخته و به آن خود ةوحيد بهبهاني به تفصيل به اشكاالت نظري. كند را مجبور به فعل نمي
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  مقدمه
در . ديرباز مورد توجه متفكران بوده استاز مباحث بسيار مهمي است كه از » جبر و اختيار«

 Jجهان اسالم نيز اين بحث يكي از نخستين منازعات مسلمانان، پس از رحلت پيامبر اسالم
؛ 211: ق1408بغدادي، : ك.ر( نزاع جهميه و قدرية نخستين. )20: 1378برنجكار، : ك.ر(بود 

ز اختالفات اصلي اهل الحديث و يكي ا )136و  132: 1980؛ اشعري، 139: 1تا،  شهرستاني، بي
با ورود فلسفه و عرفان . و اشاعره از سويي با اماميه و معتزله از سوي ديگر، در همين مسئله بود

  . نظري، ابعاد جديدي در بحث گشوده شد و بر دشواري مسئله افزوده گرديد
داران  و طرفداران جبر  توان آنان را به طرف هاي اعتقادي، مي در نگاهي كلي به اين گروه 

شوند؛ مثالً گروه اول به جبرية  تر تقسيم مي هاي فرعي اين دو گروه به گروه. اختيار تقسيم كرد
داران  ، و گروه اخير به مفوضه و طرف)85: 1تا،  شهرستاني، بي: ك.ر( محضه و جبرية متوسطه

  ).71و  56: 1385برنجكار، : ك.ر( شوند امر بين االمرين تقسيم مي
، فقيه و اصوليِ برجستة شيعه در قرن دوازدهم است و مبارزة او با wحيد بهبهانياهللا و آية

. شده نيست اخباريان و دفاع از اجتهاد اصولي معروف است، اما جايگاه كالمي او چندان شناخته
تسمية ، في اآلخره يةنفي الرو، مةاالما، اصول االسالم و االيمان، اصول الدين: هاي از وي كتاب

، در علم كالم بر جاي في رد شبهه الجبريا  جبر و اختيارو نيز د االئمه باسم الخلفاء بعض اوال
شود كه وي متكلمي  خصوص رسالة جبر و اختيار مشخص مي با مطالعة اين آثار، به. مانده است

دهندة سنت كالمي مدرسة  توان ادامه او را از لحاظ تفكر كالمي مي. برجسته، دقيق و نقاد است
  .دانستحله 

في «اي كه در اين موضوع با نام  اهللا وحيد بهبهاني بر اساس رساله در اين نوشتار، ديدگاه آية
طور كه از نام رساله معلوم  همان. نگاشته است، گزارش و تحليل خواهد شد 1»رد شبهة الجبر

سان به دار قدرت و اختيار ان است، او همچون ديگر متكلمان، فقيهان و اصوليان اماميه، طرف
و  248: ق1407حلي، : ك.ر؛ در اين باره صحة الفعل و الترك معاً(معناي توانايي بر فعل و ترك 

بوده و مخالف جبر است، اما وي در اين رساله به جاي نقد جبر كالمي اشاعره و اهل ) 281
احمد  اعتقادنامه: ك.ر( شود الحديث كه عمدتاً از تفسير نادرستي از آموزة قضا و قدر ناشي مي

                                                        
چند با همكاري يكي از دوستان حدود بيست سال پيش تصحيح كردم، اما به دليل چاپ نشدن آن،  اين رساله را هر. 1

رسالة «مرحوم وحيد با نام  هرساله، از جمله رسالاز كتاب كلمات المحققين كه با چاپ سنگي منتشر شده و شامل سي 
 .دهم است، آدرس مي» في الجبر و االختيار
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، به ضرورت عليت )42ـ37: 1955؛ اشعري، 166ـ160: 1، 1370سبحاني، : بن حنبل، به نقل از
پردازد و از فاعليت متكلمان، در برابر عليت ضروري  كه مستلزم مجبور بودن انسان است، مي

  1.كند فيلسوفان، دفاع مي
تأثيرگذاري آن بر اصوليانِ بعد يكي از اين جهات، . اين رساله از جهات گوناگون اهميت دارد

اهللا وحيد است و نقدهاي وي بر ضرورت عليت، توسط اصوليان پس از وي همچون محقق  از آية
: 1تا،  خويي، بي: ك.ر( گيري شد نائيني، ميرزامهدي اصفهاني، آيةاهللا خويي و شهيد صدر پي

؛ 36و  34: 2ق، 1417، ؛ هاشمي18و 14: تا ؛ اصفهاني، بي57و  47: 2ق، 1410؛ فياض، 91ـ90
  ).132: 1، ق1404خراساني،   كاظمي

دار  هاي رساله اين است كه در آن به تفصيل، اشكاالتي كه فيلسوفان طرف يكي از ويژگي
دهد، تا جايي كه  كنند پاسخ مي دار فاعليت اختياري، مطرح مي ضرورت عليت، بر متكلمان طرف

  . صاص يافته استسوم رساله به اشكال و پاسخ، اخت بيش از دو

  ديدگاه وحيد بهبهاني
در آغاز رساله، شبهة جبر را شبهة اشاعره در برابر معتزله و اماميه  wبهبهانيوحيد 

داند و اظهار  شمرد و انكار اختيار و حسن و قبح ذاتي و عقلي را از آثار اين شبهه مي برمي
نيست، متصدي پاسخ به اين شده به اين شبهه كافي و كامل  هاي داده دارد كه چون پاسخ مي

شرح مختصر وي شبهه را از كتاب  ).468ـ467: ق1402بهبهاني، : ك.ر( شبهه گشته است
فعل انسان از دو حال خارج : كند چنين نقل مي wالدين خوانساري ، نوشتة آقاجمالحاجبي

صورت، تواند فعل را ترك كند، كه در اين  نيست؛ يا صدور فعل از انسان ضروري است و او نمي
يا فعل و ترك هر دو ممكن . فعل جبري است، چون انسان، اختيار و قدرت بر فعل و ترك ندارد

. خواهد خواهد يا مرجح نمي در اين صورت نيز از دو حال خارج نيست؛ يا فعل مرجح مي. است
و در صورت اول باز تقسيم . در صورت دوم، فعل، اتفاقي و بدون علت خواهد بود كه محال است

آيد يا ضروري  كه يا تحقق مرجح ضروري است، كه جبر پيش مي شود؛ يعني اين اول مطرح مي
بنابراين، فعل انسان . آيد كه محال است نيست، كه نيازمند مرجح ديگر است و تسلسل پيش مي

: ك.ر) (به خاطر اتفاقي بودن فعل يا تسلسل(جبر و محاليت : دوران بين المحذورين است
  ).468: ق1402بهبهاني، 

                                                        
سينا و اسپينوزا  نقد و بررسي ديدگاه ابن«: ديدگاه فيلسوفان در باب ضرورت عليت و نقد آن، بنگريد به هدربار. 1

  .از نگارنده» اختيار و عليت از ديدگاه مالصدرا و اسپينوزا«و » ضرورت عليت هدربار
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پاسخ او را به . شود پس از ذكر شبهه، به تفصيل وارد پاسخ به شبهه مي بهبهاني اهللا وحيد آية
قسمت اول، مقدمة نظريه ايشان است؛ قسمت دوم، هستة : توان تحليل كرد سه قسمت مي

هاي آن  ، اشكاالت وارد بر نظريه و پاسخ)ترين قسمت مفصل(اصلي نظريه است؛ و قسمت سوم 
  .است

مقدمة نظريه اين است كه ضرورت و لزوم صدور فعل و ترك را، كه در شبهه آمده است، به 
كنيم كه  توان تفسير كرد؛ معناي نخست اين است كه ما به طور يقيني حكم مي دو معنا مي

گوييم كه ممكن نيست آن شخص  فعل از شخص صادر خواهد شد و بر اساس امارات و قرائن مي
معناي دوم اين است كه ما حكم يقيني . دهد، اما آن شخص قادر بر ترك است فالن كار را انجام
: ك.ر( تواند آن فعل را ترك كند؛ مانند رعشة دست كنيم و شخص نيز نمي به صدور فعل مي

  ).468: ق1402بهبهاني، 
اگر مقصود : گويد شود و مي بر اساس اين مقدمه، وحيد بهبهاني وارد پاسخ و حل مسئله مي

ورت صدور فعل، معناي دوم باشد، ما اين معنا از ضرورت را در افعال اختياري انسان قبول از ضر
نداريم و معتقديم انسان هم قادر بر فعل است و هم قادر بر ترك است؛ اما اگر مقصود از ضرورت 
صدور فعل، معناي اول باشد، ما اين معنا را قبول داريم و معتقديم اين جبر نيست و با حسن و 

علي : كند كه كه به صورت يقيني حكم مي بح ذاتي و عقلي منافات ندارد، زيرا عقل با وجود اينق
گويي علي، حسن است، زيرا علي هم  كند كه راست ، با وجود اين، حكم مي)مثالً(گويد  دروغ نمي
گاه همين وضعيت با توجه به برخي شرايط مطرح . گويي قادر است گويي و هم بر دروغ بر راست

شود، ولي در  دانيم زيد اگر با زن فاجري در خلوت باشند، مرتكب زنا مي شود؛ مثالً مي يم
با وجود اين، اگر زيد در خلوت زنا كند، فعل او را . دهد شرايط عادي اين كار حرام را انجام نمي

كنيم، زيرا او قدرت بر ترك دارد، هرچند به يقين  دانيم و حكم به قبح زنا مي اختياري مي
افعال اختياري انسان نيز به همين صورت است و ما . دانستيم كه او مرتكب گناه خواهد شد يم

دهد، اما  دهد و بدون مرجح، فعل را انجام نمي دانيم كه او با مرجح، حتماً فعل را انجام مي مي
ن يا چون او در هر دو صورت قدرت بر فعل و ترك دارد، او را قادر مختار دانسته، فعلش را تحسي

  .كنيم تقبيح مي
اگر فعل و ترك ممكن است، آيا فعل يا ترك نيازمند «: اما دربارة اين قسمت از شبهه كه

بايد گفت اگر نيازمندي به مرجح نسبت به تحقق فعل است، معلوم است » مرجح است يا خير؟
شود و  كه فعل نيازمند به مرجح است، اما بعد از تحقق مرجح، فعل به معناي اول ضروري مي

ترك نيز دارد، ولي به معناي دوم كه فاعل قدرت بر ترك ندارد، ضروري فاعل قدرت بر 
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زيرا خود مرجح نيازمند به مرجح ديگر [آيد  در اين صورت، اشكال تسلسل پيش نمي. شود نمي
تواند فعل را  دهد، در حالي كه مي نيست، بلكه فاعل مختار بر اساس مرجح، فعل را انجام مي

كه  به مرجح نسبت به خود قدرت فاعل باشد، بايد گفت غير از اين اما اگر نيازمندي. ]ترك كند
  اين مطلب معناي مشخص و روشني ندارد، چنين نيازمندي را ما قبول نداريم و معتقديم
صدور فعل نيازمند مرجح است، نه قدرت فاعل و در اين صورت، بخت و اتفاق و انكار عليت 

: ق1402بهبهاني، : ك.ر( ]د مرجح و فاعل استزيرا فعل براي تحقق، نيازمن[آيد  پيش نمي
  ).469ـ468

  تحليل

كند و  تفسير مي »صحة الفعل و الترك«سو با متكلمان، قدرت را به  اهللا وحيد بهبهاني هم آية
معتقد است فاعل مختار هم توانايي بر فعل دارد و هم توانايي بر ترك، اما او برخالف ابتداي 

گويد و خواننده انتظار دارد تا نظرية اشعري در توحيد افعالي و  رساله كه از اشاعره سخن مي
ا بر سر ضرورت نفي هر نوع فاعليت از انسان و به جاي آن، طرح نظرية كسب نقد شود، بحث ر

برد؛ به عبارت ديگر، او  مي »الشيء ما لم يجب لم يوجد«صدور فعل از فاعل بر اساس قاعدة 
كشد، نه نظرية كسب و ادلة نقلي آن را كه در  شبهة جبر مبتني بر ضرورت عليت را به نقد مي

  ).42ـ37: 1955اشعري، : ك.ر( اشعري آمده استاللمع كتاب 
 )صحة الفعل و الترك(خود، ضرورتي را كه با قدرت بر فعل و ترك اهللا وحيد در پاسخ  آية

پذيرد، اما ضرورت علي ـ معلولي را، كه با امكان دو طرف ناسازگار است و با  سازگار است، مي
  .پذيرد شود و فاعل توانايي ترك فعل را ندارد، نمي وجود علت تامه، صدور فعل ضروري مي
كند  بهاني اين است كه وي فاعل را از مرجح تفكيك مييكي از نكات مهم ديدگاه وحيد به

مقصود از مرجح همان . و معتقد است فعل هم نيازمند به فاعل قادر مختار است و هم مرجح
دهد و با وجود آن، فاعل، قادر بر  چيزي است كه فاعلِ عاقل با توجه به آن، فعل را انجام مي

داند، نه  كه وي مرجح را مرجح فعل مي نكتة جالب توجه و مهم اين است. ترك نيز هست
مقصود ايشان اين است كه قادر به لحاظ قدرتش در . مرجح فاعل و اين نكتة بسيار دقيقي است

شود فاعل مجبور به فعل يا  ارادة فعل و عدم ارادة فعل، نيازمند چيزي نيست و مرجح باعث نمي
رجح اين است كه فعل را معقول ترك شود، زيرا اساساً مرجح در مرتبة قدرت نيست؛ كار م

گيرد و اوست كه  به عبارت ديگر، فاعل عاقل در افعالش هميشه مرجحي را در نظر مي. كند مي
  و مرجحـگويد كه ت گزيند و در واقع مي رميـاز ميان افعال مختلف با ترجيحات مختلف، يكي را ب
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  .من باش
اش  االت قابل طرح بر نظريهاهللا وحيد پس از طرح نظرية خود، به تفصيل به اشك آية

  .كنيم ها را نقل مي  در ادامه، اين اشكال و پاسخ. دهد ها پاسخ مي پردازد و به آن مي

  اشكال اول

با وجود علت تامه، معلول، ضروري است، وگرنه تخلف معلول از علت و ترجيح بال مرجح  
ت به معناي اول به پس با وجود علت فعل، قدرت بر ترك وجود ندارد و ضرور. آيد پيش مي

  .گردد ضرورت به معناي دوم برمي
يابد كه وقتي فعل اختياري را  گردد، مي اوالً، عاقل منصف وقتي به وجدانش برمي :پاسخ
بنابراين، . ترين علم است دهد، بر ترك فعل نيز قادر است و اين علم وجداني، يقيني انجام مي

علم حاصل از اشكال و علم وجداني تعارض حتي اگر نتوانيم به اشكال پاسخ دهيم و ميان 
ثانياً، هيچ تنافي ميان ضرورتي كه مرجح . تر بودن مقدم است بيفتد، علم وجداني به دليل قوي

كند و قدرت بر ترك، وجود ندارد و در بسياري موارد، مرجحات و مقتضياتي برخالف  اقتضا مي
 ).469: ق1402بهبهاني، : ك.ر( مرجح و مقتضي فعل وجود دارد

  تحليل

و . شود، ضرورت به معناي اول است مقصود از ضرورتي كه با قدرت بر ترك جمع مي 
ها  مقصود از مرجح، علت تامة فلسفي نيست، بلكه مقتضياتي است كه فاعل مختار با مالحظة آن

طور كه وحيد  همان. آموزي نسبت به فعل كالس درس رفتن دهد؛ مثالً علم فعلي را انجام مي
كند، اين مقتضيات و مرجحات در ترك آن فعل و انجام افعال ديگر نيز وجود  ني تصريح ميبهبها

كند، چون اين مرجحات در رتبة  دارد و هيچ يك از اين مقتضيات، فاعل را مجبور به فعل نمي
در حقيقت، فاعل مختار خودش يكي . كنند فاعل مختار نيستند و او را مجبور به انجام فعل نمي

آموزي را اصل  دهد؛ مثالً علم دهد و فعل متناسب با آن را انجام مي ات را اصل قرار مياز مرجح
تواند رسيدن به ثواب صلة رحم را اصل  طور كه مي رود، همان دهد و به كالس درس مي قرار مي

در واقع، . قرار دهد و به ديدن فاميل برود، يا هواخوري را ترجيح دهد و به دامن طبيعت برود
ها را مرجحات و علل  مانند تصور فعل و تصديق به فايدة فعل و شوق اكيد كه فالسفه آن اموري

دانند، از اين قبيل هستند و هيچ يك فعل خاصي را ضروري، و فاعل را به  بخش مي تامة ضرورت
  .اي كه قدرت بر ترك را از او سلب كنند كنند، به گونه انجام آن ملزم نمي
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  اشكال دوم

كه  علت تامه، معلول واجب نشود، آن علت نيز علتي خواهد داشت و براي ايناگر با وجود  
  .بخش برسيم به تسلسل نينجامد، بايد به علت ضرورت

تواند موجودي بيافريند كه هم قدرت بر فعل داشته باشد و هم  خداوند متعال مي :پاسخ
داشت، و اگر فعلي را ترك  اي كه اگر فعلي را انجام داد، قدرت بر ترك قدرت بر ترك، به گونه

تواند چنين  جا كه خداوند، قادر مطلق است و انسان نيز مي از آن. كرد، قدرت بر فعل داشت
قدرتي را قبول كند، هيچ منعي براي اين كار وجود ندارد؛ از سوي ديگر، انسان با مراجعه به 

  .)470: ق1402بهبهاني، : ك.ر(يابد كه چنين موجودي است  وجدانش درمي

  تحليل

تواند صادر  در اشكال دوم فرض شده است كه اگر علت به معلول وجوب ندهد، فعل نمي
انجامد كه محال  كه آن علت نيز علتي داشته باشد و اين سير يا به تسلسل مي شود، مگر اين

داران فاعليت اختياري چنين فرضي را  بخش؛ در حالي كه طرف است، يا به علت ضرورت
تواند موجودي بيافريند كه فعل را  ين رو، وحيد بهبهاني معتقد است خداوند مياز ا. پذيرند نمي

از سوي ديگر، انسان . ايجاد كند، در حالي كه ضرورتي در كار نباشد و بتواند فعل را ترك كند
بنابراين، الزم نيست كه علت حتماً به . يابد كه چنين موجودي است با مراجعه به وجدانش مي

شد و در ظرف انجام فعل نسبت به ترك قادر نباشد، تا اگر قادر بر ترك بود، معلول وجوب ببخ
  .از علت علت سؤال شود و تسلسل پيش بيايد

  اشكال سوم

آيد  اگر با وجود همة شرايط، گاه فعل صادر شود و گاه عدم فعل، ترجيحِ بال مرجح پيش مي 
  .كه محال است

اگر منظور از محال بودنِ ترجيح بال مرجح اين است كه ترجيح بدون مرجحي است  :پاسخ
دانيم، اما  كند، ما اين ترجيح بال مرجح را محال نمي كه در حين فعل، قدرت بر ترك را نفي مي

كند، ما نيز  اگر مقصود از ضرورت وجود مرجح، مرجحي است كه قدرت بر ترك را نفي نمي
  .)471ـ470: ق1402بهبهاني، : ك.ر(دانيم  حال ميترجيح بال مرجح را م

  اشكال چهارم

  .يابيم كه ترجيحِ يك فعل بر ترك بدون مرجح ممكن نيست با مراجعه به وجدان مي 
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اي تأثير  در خصوص اصل وجود مرجح درست است، اما مرجحي را كه بر فاعل به گونه :پاسخ
به . كنيم كنيم، بلكه خالفش را وجدان مي بگذارد كه قدرت او بر ترك را سلب كند، وجدان نمي

عبارت ديگر، مرجحي را كه در اصلِ قدرت و تمكن از فعل و ترك تأثير بگذارد وجدان 
كنيم؛ مثالً اگر در برابر ما سم مهلكي باشد و  جح براي فعل را درك ميكنيم، اما اصلِ مر نمي

دهيم، اما قدرت بر دراز كردن  هيچ مرجحي براي خوردن آن نباشد، ما اين كار را انجام نمي
بهبهاني، : ك.ر(كنيم  دست به سوي سم و برداشتن و خوردن آن را در خودمان وجدان مي

  .)471 :ق1402

  اشكال پنجم

كه راجح را ترجيح  فاعل هم بر راجح متمكن است و هم بر مرجوح، پس علت ايناگر  
  دهد چيست؟ مي

و اساساً سؤال غلط است، [با توجه به مطالبي كه مطرح شد، جاي اين سؤال نيست  :پاسخ
زيرا همة بحث اين است كه چنين علتي كه فاعل را مجبور به فعل راجح كند وجود ندارد، در 

؛ اما اگر اصرار داريد كه ما علتي را مطرح كنيم، علت را ]پرسيد اين علت مي حالي كه شما از
دانيم كه قادر مختار و مرجح خاصي وجود دارد، اما اين علت قدرت بر  دوامِ همان حالتي مي

  ).471: ق1402بهبهاني، : ك.ر( كند ترك را از فاعل سلب نمي

  تحليل

يلسوفان بر ضرورت عليت آمده است؛ مثالً هاي گوناگون در داليل ف اشكال پنجم به شكل
كند كه اگر با وجود علت، معلول ضروري نشود، علت، علت نيست و فرقي  سينا چنين استدالل مي ابن

  ).226: 1357سينا،  ؛ ابن120: 3ق، 1403سينا،  ابن(بين حالت قبل از علت و بعد از علت نيست 
به مطلوب است و در استدالل فرض شده ها مصادره  در پاسخ بايد گفت، اين نوع استدالل

داران فاعليت معتقدند علت  كه اگر ضرورت نباشد علت، علت نخواهد بود؛ در حالي كه طرف
علت خود فاعل : گويد اهللا وحيد در همين راستا مي آية. كند بدون ضرورت، معلول را ايجاد مي

است، نه علتي كه به فعل  كند و استمرار آن مختار همراه با مرجحي كه فعل را معقول مي
  . بخشد وجوب مي

  اشكال ششم

شود، پس قدرت  گاه مانع از تأثير قدرت بر فعل نمي كند و هيچ اگر قدرت بر ترك، تأثير نمي 
  .بر ترك كالمعدوم است
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حالت اول كه فعلي را : كند كه بين دو حالت فرق هست اوالً، عقل بديهي حكم مي :پاسخ
دهيم و قدرت تركش  كش را نداريم؛ و حالت دوم كه فعلي را انجام ميدهيم و قدرت تر انجام مي
در حالت اول، فعل، فعل ما نيست و لذا متصف به حسن و قبح عقلي و استحقاق ثواب . را داريم

شود، اما در حالت دوم، فعل از آنِ ماست و لذا متصف به حسن و قبح و استحقاق  و عقاب نمي
ثانياً، ممكن است قدرت بر ترك تأثير بگذارد و . ب قطعي استاين مطل. شود ثواب و عقاب مي

اين امكان حتي به وقوع بپيوندد و قادر، فعل راجح را ترك كند و برخالف روال عادي و طبيعي 
  ).471: ق1402بهبهاني، : ك.ر(عمل كند 

  اشكال هفتم

در . اري استدر صورت دوم، فعل، اضطر. شود يا از غير فاعل اراده يا از فاعل صادر مي 
در صورت دوم، فعل، . شود يا بدون اختيار وي صورت اول، يا اراده با اختيار فاعل صادر مي

در صورت اول چون خود اراده نيز فعلي است، نيازمند به ارادة ديگري خواهد . اضطراري است
ري بنابراين بايد گفت، اراده غيراختياري است و فعل نيز اضطرا. آيد بود و تسلسل پيش مي

  .خواهد بود
اراده اختياري است، اما اراده، نيازمند به ارادة ديگري نيست كه تسلسل پيش آيد،  :پاسخ

اش با ارادة ديگري تحقق يابد، بلكه فعل او بايد بر اساس اراده  زيرا مختار كسي نيست كه اراده
ري بايد به كند كه هر فعل اختيا اين مطلب تنها يك اصطالح نيست، بلكه عقل حكم مي. باشد

  ).472: ق1402بهبهاني، : ك.ر(خواهد  كند كه اراده نيز اراده مي اراده منتهي شود، اما حكم نمي

  تحليل

ممكن است گمان شود اين حرف وحيد بهبهاني شبيه حرف مالصدراست، در حالي كه 
ه و عدم كه ارادة انسان، آزاد نيست و انسان قدرت بر اراد مالصدرا براي اثبات اين. چنين نيست

خواهد و  كند كه اراده، ارادة ديگري نمي اراده ندارد و علت تامة اراده، شوق اكيد است، بيان مي
تا،  مالصدرا، بي(آيد  علتش شوق اكيد است و اگر اراده، ارادة ديگري بخواهد، تسلسل پيش مي

تواند اراده كند  يكه ارادة انسان آزاد است و انسان م ؛ در حالي كه وحيد براي اثبات اين)114: 4
كند كه براي اثبات اين نوع اراده، نيازي به ارادة ديگر  تواند اراده را ترك كند، بيان مي و نيز مي

دليل اين مطلب آن است كه منشأ ارادة آزاد فاعل مختار است، نه . نيست كه تسلسل پيش بيايد
  .ارادة ديگر
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  اشكال هشتم

  تفاوت ارادة اضطراري و غيراضطراري چيست؟. شويم گاهي ما در اراده كردن مضطر مي 
اوالً، اين جمله اعتراف به وجود ارادة اختياري و در نتيجه، فعل اختياري است؛ ثانياً،  :پاسخ

اي است كه قدرت بر ترك وجود ندارد، در اين صورت اساساً  اگر مقصود از ارادة اضطراري، اراده
شود و خارج از بحث ماست، چون  اي نيست كه در فعل اختياري مطرح مي اين نوع اراده، اراده

اي است كه به خاطر  در افعال اختياري انسان است؛ اما اگر منظور از ارادة اضطراري، اراده بحث
شود، ولي فاعل متمكن از ترك هست ـ مانند امر سلطان به ضرب كسي كه  خوف ترك نمي

راضي به ضربش نيستيم ـ اين نوع اراده، اختياري است، چون مراد از اختياري بودن اراده، قدرت 
  ).472: ق1402بهبهاني، : ك.ر(جا وجود دارد  و نيز ترك اراده است، كه در اينبر انجام 

  اشكال نهم

، فعلِ اضطراري فعلي است كه با علم و اراده همراه نباشد و ]در فلسفه[ در اصطالح رايج 
مالصدرا، (فعلي كه همراه با علم و اراده باشد، اختياري است، هرچند فاعل تمكن از ترك ندارد 

1386، 6 :388.(  
اين مطلب صرفاً يك اصطالح است، وگرنه در حقيقت، چنين فعلي كه قدرت بر ترك  :پاسخ

  ).473: ق1402بهبهاني، : ك.ر(در آن نيست، از نظر عقل، اضطراري است 

  اشكال دهم

ها در خصوص مخلوق است، اما دربارة خالق، اختيار به معنايي كه ذكر شد وجود  اين پاسخ 
دهد و محال است فعل مرجوح را انجام دهد؛  لق ضرورتاً فعل راجح را انجام ميزيرا خا[ ندارد

  .]پس خالق قدرت بر ترك راجح را ندارد و فعل او ضروري و غيراختياري است
دهد، اما بر اساس قدرتش، قادر  خالق بر اساس حكمتش، به يقين، راجح را انجام مي :پاسخ

ل و حكمت دارد و هم هواي نفس، هم راجح را انجام بر ترك راجح هست؛ اما انسان چون هم عق
  .دهد و هم مرجوح را مي

  اشكال يازدهم

  چرا خالق حكيم، هواي نفس را در انسان قرار داده است؟
هواي نفس و حالت امارة بالسوء، ظاهراً از لوازم ذات انسان است، ولي ذاتيات دو قسم  :پاسخ

كه  تواند آن را عالج كند؛ مثل اين است؛ در قسم اول، قدرت بر خالفش نيست و انسان نمي
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تواند امكان ذاتي را از خودش سلب كند، اما در قسم دوم، قدرت بر خالف هست و انسان  نمي
هاي عالجش ذكر  ن را عالج كند؛ مثل بخل و كبر غيراكتسابي كه در علم اخالق راهتواند آ مي

طبيب باطنيِ اين امراض در داخل انسان، عقل اوست و در خارج از او، پيامبران، . شده است
لطف، مهرباني، تربيت و تأييد خداوند نيز در . امامان، اوليا، عالمان، واعظان، صالحان و ناصحان

ثانياً، اگر هواي نفس را خالق در انسان قرار داده باشد، . شود شامل حال انسان مي اين معالجه
اين كار به خاطر رسيدن انسان به سعادت ابدي است، زيرا با مخالفت با هواي نفس است كه 

رسد و بر فرشتگان برتري يافته و درجات عالي را طي  هاي بزرگ و ابدي خدا مي انسان به نعمت
: ك.ر(شود  اسخ به اشكال بعدي، جواب ديگري نيز به اين اشكال، مطرح ميدر پ. كند مي

  ).473: ق1402بهبهاني، 
اشكال يازدهم، متوجه پاسخ اشكال دهم است كه در آن، بحث هواي نفس مطرح  :توضيح

البته به بحث جبر و اختيار هم مرتبط است، زيرا . شد، نه نسبت به اصل بحث جبر و اختيار
هاي ميان عقل و هواي نفس  گيرد، دوراهي هايي كه انسان در برابر آن قرار مي راهيبسياري از دو

اشكاالت . كند و در اين ميان انسان با قدرت و آزادي خود، يك راه را انتخاب و اراده مي. است
بعدي هم مستقيماً به بحث جبر و اختيار مربوط نيست، بلكه به مباحث پيراموني و مرتبط وارد 

  . اي حالت سؤال دارد تا اندازه شود و مي
  اشكال دوازدهم

  آفريند؟ داند گناه خواهند كرد، مي چرا خداوند حكيم كساني را كه مي
اين اشكال به غير مخلدان در دوزخ وارد نيست، زيرا آنان پس از تحمل عذاب موقت،  :پاسخ

اهل خلود، بايد گفت رسند؛ اما دربارة  شوند و بيش از عذاب به نعمت و لذت مي وارد بهشت مي
وجود، خير و نعمت محض است، مخصوصاً با توجه اعطاي اسباب رسيدن به سعادت و بهشت 

گذارند و جهنم را انتخاب  كه اهل خلود اسباب سعادت و بهشت ابدي را كنار مي ابدي، اما اين
  .هاست نه خدا كنند، تقصير اين كار بر عهدة آن مي

در مجموع، اصلح است، هرچند ما جهات مصلحت را  حكما معتقدند، آفريدن اهل خلود
ها اطالع نداريم؛ مثالً  ها باشد كه ما از آن ممكن است مصالح بسياري در آفرينش آن. ندانيم

ممكن است مصلحت خوبان در آفرينشِ بدان باشد و ترك مصلحت خوبان به خاطر مصلحت 
د كه خداوند بايد مصلحت انسان كن ، عقل حكم قطعي نمي عالوه بر اين. بدان درست نباشد

  ).474: ق1402بهبهاني، : ك.ر(فاسق، فاجر و كافر مخلد را رعايت كند 
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  اشكال سيزدهم

اگر آفريدن اهل خلود به خاطر مصلحتي بوده است، پس چه توجيهي براي عذاب او وجود  
  دارد؟

: ك.ر(و آزادي است مصحح عذاب، قدرت او بر فعل و ترك گناه و انجام گناه با اختيار  :پاسخ
  ).475: ق1402بهبهاني، 

  اشكال چهاردهم

داند كه كافر به خدا و دين ايمان نخواهد آورد، فرستادن پيامبر به سوي او و  وقتي خدا مي 
  .مكلف كردنش نسبت به دين و شريعت، وجهي نخواهد داشت و حسن نخواهد بود

اي نداشته باشد و ما دربارة نبودن  اين كار وقتي حسن نخواهد بود كه هيچ فايده :پاسخ
ها و قطع  ، علم به برخي فوايد، مثل اتمام حجت بر آن مطلق فايده، يقين نداريم؛ عالوه بر اين

مبشِّرينَ و «: در قرآن كريم آمده است ).475: ق1402بهبهاني، : ك.ر(عذر و بهانه، وجود دارد 
ليهلك من هلَك عن بينَةٍ و «؛ )165: نساء( »ينَ لئال يكُون للنَّاسِ علَي اهللاِ حجة بعد الرُّسلمنذر

  ).42: انفال( »يحيي من حي عن بينَةٍ
ما به همة سؤاالت و شبهات پاسخ داديم، اما بر : فرمايد اهللا وحيد در انتهاي بحث مي آية

ي اين شبهات قائل باشيم، اين اثر استبعاد است و استبعاد در برابر علم قطعي فرض كه اثري برا
  ).475: ق1402بهبهاني، : ك.ر(اي ندارد و نبايد به آن توجه كرد  و وجداني به اختيار، فايده

  بندي و تحليل نهايي جمع
جداني ها را و دو مبنا مورد استفاده قرار گرفته است كه وي آن wدر مباحث وحيد بهبهاني

داند؛ يكي حسن و قبح عقلي و ديگري قدرت و اختيار انسان به معناي  نياز از اثبات مي و بي
ها، به ضرورت  ترينِ آن داند كه مهم وي مشكل بحث اختيار را شبهاتي مي. توانايي بر فعل و ترك

گفته،  اهللا وحيد بر اساس دو مبناي پيش آية. گردد عليت و محال بودن ترجيح بال مرجح برمي
كند با پاسخ دادن به اشكاالت،  دهد و سعي مي خصوص مبناي دوم، به اين اشكاالت پاسخ مي به

وي ضرورت عليت و داليل آن را كه در شكل اشكال . به تحليل اختيار و آزادي انسان بپردازد
با كند كه  دهد و معناي درستي براي ترجيح بال مرجح بيان مي كند، مورد نقد قرار مي مطرح مي

فاعل كه قادر مختار . كند وي بدين منظور، فاعل را از مرجح تفكيك مي. اختيار هماهنگ است
كند، نه واجب؛ و فاعل عاقل  است، علت فعل است، اما مرجح، چيزي است كه فعل را معقول مي
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تواند آن را لحاظ نكرده و فعل را ترك كند؛ در  دهد، هرچند مي با لحاظ آن فعل را انجام مي
نكتة مهم دربارة مرجح اين است كه مرجح يكي نيست و . ع، مرجح، مرجح فعل است نه فاعلواق

گيرد و خود  معموالً مرجحات متفاوت نسبت به افعال مختلف، پيش روي فاعل مختار قرار مي
گزيند؛ بنابراين، در حالي كه  فاعل يكي از مرجحات را اصل قرار داده، فعل متناسب با آن را برمي

  .توانست آن فعل را ترك و فعل ديگري را انتخاب كند دهد، مي ا انجام ميفعلي ر
 
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــ
 .، مصر، مطبعة السعادهالنجاة من الغرق في بحر الضالالت، )1357(سينا، حسين،  ابن .1
 .، تهران، دفتر نشر كتاباالشارات و التنبيهات، )ق1403(ـــــــــــــ،  .2
هلموت ريتر، ويسبادن، : ، تحقيقمقاالت االسالميين و اختالف المصلين، )1980(اشعري، ابوالحسن،  .3

 .نشر فرانزشتاينر
حموده غرابه، مصر، مطبعة : ، تصحيحاللمع في الرد علي اهل الزيغ و البدع، )1955(ـــــــــــــــ،  .4

 .مضر
 .، خطيتقريرات درس خارج اصول، )تا بي(اصفهاني، مهدي،  .5
 .، قم، طهآشنايي با فرق و مذاهب اسالمي، )1378(برنجكار، رضا،  .6
 .، تهران، نبأمعرفت عدل الهي، )1385(ــ، ـــــــــ .7
 هاي پژوهش، »ضرورت عليت هبار سينا و اسپينوزا در نقد و بررسي ديدگاه ابن«، )1390(ـ، ـــــــــــ .8

 .47، شماره فلسفي ـ كالمي
 .، بيروت، دارالجيلالفرق بين الفرق ،)ق1408(بغدادي، عبدالقاهر،  .9

، قم، مكتبة المفيد، چاپ كلمات المحققين، رسالة في الجبر و االختيار، )ق1402(بهبهاني، محمدباقر،  .10
 .سنگي

 .، قم، مؤسسة النشر االسالميكشف المراد، )ق1407(حلي، حسن،  .11
 .، قم، مصطفوياجود التقريرات، )تا بي(خويي، ابوالقاسم،  .12
 .، قم، مركز مديريت حوزه علميهبحوث في الملل و النحل، )1370(ر، سبحاني، جعف .13
 .محمد سيد گيالني، بيروت، دارالمعرفه: ، تحقيقالملل و النحل، )تا بي(شهرستاني، محمد بن احمد،  .14
 .، قم، دارالهادي للمطبوعاتمحاضرات في اصول الفقه، )ق1410(فياض، محمد اسحاق،  .15
 .، قم، مؤسسة النشر االسالميفوايد االصول، )ق1404(كاظمي خراساني، محمدعلي،  .16
انجمن ، »اختيار و عليت از ديدگاه مالصدرا و اسپينوزا«، )1384(ـــــ، ـــــــــــــــــــــ .17

 . 4، شماره معارف اسالمي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ان 
ست
 زم

هم،
ازد

ره ي
شما

م، 
سو

ال 
س

13
94

  

70

 .، قم، مصطفوي4، جالحكمة المتعاليه في االسفار العقلية االربعه، )تا بي(مالصدرا، محمد،  .18
  .، قم، مصطفوي6، جالحكمة المتعاليه في االسفار العقلية االربعه، )1386(ـــــــــــــ،  .19
 .، قم، مركز الغدير للدراسات االسالميهبحوث في علم االصول، )ق1417(هاشمي، سيدمحمود،  .20

  
  
 
  

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي




