فصلنامه علمی -پژوهشی
کالم اسالمی ،سال28
شماره  ،110صفحه52 – 25 :

بررسی و تحلیل پاسخ میرداماد به شبهه
ارادی بودن اراده
محمد صفر جبرئیلی
سید مرتضی حسینی کاشانی

1
2

چکیده
شببه ارادی بودن اراده ،یکی از قدیمیترین شببه تی اسببک در ب ج رهر
متف ت از شه «ضر رت علّی» اسک ،ب
اختی ر مطرح شبده اسک این شه
تأ ید بر م وریک اراده در ت قّق افع ل اختی ری انس ن ،چگونگی ارادی اختی ری
بودن مالک فعل اختی ری را ب چ لش می شببد از دیرب ز پ سبب ه ی متنوّعی ب
این شبه داده شبده اسبک میردام د از نخسبتین متفکرانی اسک ب اعته ری
دانسبتن سبلسل ارادهه ب آن پ س داده اسک متفکرانِ پس از ایش ن ،پ س ی
را مورد بررسبی نقد قرار داه آن را ن درسک دانست اند در نوشت ر پیش ر  ،پس
از تهیین شه  ،پ س میر دام د نقده ی آن نقل بررسی شده اسک
واژههای کلیدی :اراده ،فعبل اختی ری ،تسبببلسبببل ،اعته ری ،ارادی بودن اراده،
میردام د
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مقدمه
در اینک انسبب ن ره یی را ب اختی ر انم م میدهد ،سببخنی نیسببکا خوا خوردن،
خوابیبدن ،تفری ردن ،عهب دت ردن ،ب رهب یی از این قهیل ،اختی ریاندا ام اینک
منشبأ مالک اختی ری بودن این وون ره چیسک ،در مه ثج عل النفس فلسفی از
تصبور ،تصبدیق ،شوو اراده ب عنوان مه دی فعل اختی ری انس ن ،ن م برده شده اسک
(ر ک :طه طه یی )422 -424 ،4141 ،در این می ن ،اراده نقش ب رز تعیین نندهای
دارد ا نون پرسببش این اسببک آی اراده ،اختی ری اسببک ی خیر اختی ریا در فر
د م ،اختی ری بودن فعل اختی ری ،ب مشببکل موار خواهد شببدا زیرا هر و ه اراده ،خیر
اختیب ری بب شبببد ،فعل ن شبببی از آن نیت خیر اختی ری خواهد بود ،در فر ا ل این
پرسببش مطرح میشببود مالک اختی ری بودن آن چیسببک هر و ه اختی ری بودن
فعل در ور ارادی بودن آن ب شبد ،اختی ری بودن اراده ب مشبکل تسلسل ی د ر موار
خواهد شد
میرداماد در کتاب «القبسـا » آن را شـبه ای سـتت مررفی کرده است ارر اراده
ما از خارج وارد شده باشد و اراده انسان ک ممکن الوجود است ب اراده وجوب حضر
حق ،منته شـود ،در انن صـور انسان در اراده خود مضطرف خواهد بود و آنچ سبب
انن اضـطرار شـده است «مشیت وجوب » است؛ چراک خدا م یرماند وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا

أَنْ يَشااََ للََّّ ؛ پس یرل انسان ،ررچ ب واسط اراده و اختیار است اما اراده یرل او ب
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واســط اراده و اختیار نیســت؛ چراک در ایر انن صــور  ،در هر یرا  ،ارادههای ایر
متناه -نرن اراده یرل و ارادهی ارادهی یرل و  -...بر نکدنگر مترتفب خواهند شـــد و
انن باطل اســت .در انن صــور ازت اســت ک یرل انســان «اختیاری» بوده اما ارادهی
یرل او« ،ایر اختیاری» باشــد (میرداماد .)316 ،7631 ،انشــان در کتاب «اإلنقاظا »
بدون اشـاره ب خووصیت «امکان » اراده ،تنها با تمرکز بر خود اراده ،ارادی بودن آن را
موجب تساسل م داند (همو.)902 ،7637 ،
انن شـبه  ،متککران را ب تکاپو انداخت و راهحلهان را پیشنهاد کردهاند؛ میرداماد
برای حل انن مشــکل ،راهحا را مطرح کرده اســت ک مورد ب و و بررس ـ متککران
پس از وی قرار رریت اسـت .در انن نوشـتار با رجوب ب آرار میرداماد ،نتست دندراه او

را تبیین م کنیم ،آنگاه نقدهان را ک بر وی وارد شــده اســت ،نقل و ارزناب خواهیم
کرد.

 .1تبیین پاسخ میرداماد

 .1-1چیستی اراده

 /هادی صادق  -م

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

میرداماد درباره چیسـت و چگونگ اراده رکت اسـت «زمان ک عال و اسباب ک
بر نکدنگر مترتفب بوده و نهانتا ب انسـان م رسـند و سبب م شوند ک انسان ،یرا را
توـورر کرده و ب خیر بودن آن -چ خیر حقیق و چ خیر مظنون -مرتقد شود ،نا آن
را ســودمند در خیر حقیق نا مظنون ،ببیند ،در انن زمان ،ضــرورتاق شــوق برای او ب
وجود م آند؛ و زمان ک انن اظهار شـو ،،مککفد شـده و ب حدر مریرن از اجماب شو،
برسـد ،قوات اراده کامل شـده و موجب حرکت عضـو و اعضاه ک نقب ابزاری دارند،
م شـود» (همو 699 ،7631 ،و 316؛ همو )902 7 ،7637 ،از انن عبار ها ب دست
م آند ک انشـان اراده را همان «شو ،مککد» م داند ،چنان ک در جان دنگر ب انن
مطاب توـــرنر کرده اســـت «الشـــو ،و مرتبت المتاکفدة الفت هى اإلجماب و اإلرادة»
(همو.)699 ،7631 ،
میرداماد برای اراده ،سـ وصـب بیان کرده است «واحد ،اجمال و اجماع » (همو،
 977 ،902 ،24 7 ،7637و 937؛ همو 316 ،7631 ،و  .)313توضـــیر آنک وقت ب
واســط برانگیتت شــدن شــو ،،ارادهای در انســان حاصــل م شــود ،م توان اوصــا
س ران ذنل را در آن نایت
 )7اراده ،حقیقت «واحد» اســت؛ نرن هنگات انجات یرل ،ارادههای متردرد و متکثفر
در انسان ب وجود نم آند باک تنها نک اراده پیب از یرل وجود دارد.
 )9اراده ،حقیت «اجمـال » اســـت؛ نرن اراده ،قابایت آن را دارد ک با ل اظهای
متتابِ عقا «تکاصیل متردرد» و «تریرنهای رونارون» پیدا کند.
 )6اراده ،حقیقت «اجمـاع » اســـت؛ دو احتمـال دربـاره مرنـای «اجماع بودن
اراده» وجود دارد

اراده /
دراندیشه
الهیارادی
پاسخ م
هستی
حوزهیل
درو تحل
بررسی
صفاتشبهه
میمون
یرداماد به
بودنابن
ارزیابی الهیات سلبی
شناسی
عشرن
جبرئیا
اسماعیا
یهودی–/سید
مرتض –حسین

پاسـ میرداماد ب شـبه مزبور در کتاب «اإلنقاضا » ب صور مجمل (میرداماد،
 902 7 ،7637و  )937و در کتاب «القبســا » ب تکوــیل بیان شــده اســت (همو،
 .)314 - 316 ،7631دندراه انشـــان را با بهرهریری از هر دو ارر ،در چند رات تبیین
م کنیم.

62

احتمال اول آن اســت ک «اجماب» ناظر ب «تأکفد» موجود در اراده اســت؛ چراک
همانطور ک رکت شـــد میرداماد همانند بســـیاری از حکیمان ،حقیقت اراده را همان
شـو ،مککد م داند؛ بر انن اسـا «شو ،اجماع » در مقابل «شو ،ساذج» است ک
ربا و دوات ندارد (ابن ســینا776 ،7213 ،؛ قطب الدنن شــیرازی .)104 ،7632 ،انن
احتمال از ســانر عبارا میرداماد اســتکاده م شــود (میرداماد 699 ،7631 ،و 693؛
همو.)970 7 ،7637 ،
احتمال ضـریبتر آن است ک ارادهی پیب از یرل ،جامع هم ارادههان است ک
دارای تریرن بوده و تکوـیل نایت اند .انشـان توـرنر م کند ک ارادههان ک ب واسط
اعتبار عقا  ،انجاد م شـــوند در ضـــمن اراده وجود دارند (میرداماد .)313 ،7631 ،ب
انن نکت در رات ششم بیشتر خواهیم پرداخت.
 .1-2نقش «اعتبار عقلی» در تفصیل اراده به ارادههای متعدد

میردامـاد پس از آن کـ اراده را «واحـد ،اجماع و اجمال » مررفی کرد ،ب نقب
عقـل اشـــاره م کنـد کـ م تواند با اعتبارا و ل اظهای متتاک ک انجات م دهد،
حقیقت واحدِ اراده را ب ارادههای متردد ،تکوـیل دهد «نکس ک یاعایتب ب واسط
اختیاری اسـت ک از برانگیتت شـدن شو ،و تأکید آن حاصل شده ،دارای نک حالت
«واحد و اجمال » اســت ک عقل آن را با «تکرار توجر » و «تردرد اعتبار» ب «اراده یرل،
ارادهی اراده ،ارادهی اراده اراده» تا جان ک توانان اعتبار کردن داشـــت باشـــد ،پیب
خواهد برد» (همو 977 7 ،7637 ،و .)937
در انن باره چند نکت درخور توج است
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 )7میرداماد توش م کند با اســترانت از عمایا ذهن  ،همانند دنگر موارد (همو،
 733 7 ،7637و  )30 9اراده را -کـ نـک امر واحـد اجمال اســـت -ب «ارادههای
متردد» تکویل دهد.
 )9سـکال انن اســت ک چگون «تکوــیل اراده اجمال ب ارادههای متردرد» ،م قفق
م شــودب با عبار ســاده م توان چنین توضــیر داد ک وقت انســان م خواهد «آب
بنوشـــد» ،خوردن آب را اراده م کند .تا اننجا تنها نک اراده در انســـان م قفق شـــده
اســت .انســان م تواند ب انن اراده ،توجر مســتقل کند و بگوند آن را نیز اراده کردهات.
دوباره م تواند ب «ارادهی اراده» توج مســتقل کند و متوجر م شــود آن را نیز اراده

نکت مهم آن اســت ک بر خو تو ـورر اولی  ،اراده « »Aهمان اراده «’ »aنیســت؛
باک مجموع دو اراده «’ »aو «’’ »aایر از اراده « »Aو تکویل نایت آن هستند.1

 /هادی صادق  -م

 )3حـال ســـکال مهم انن اســـت ک «تکوـــیل ارادهی واحد اجمال ب ارادههای
تکوــیا ب واســط عقل و در قالب اعتبار» چ نقش ـ در راهحل انشــان انکا م کندب
انشــان توش دارد با نشــان دادن واقریت «ارادههای متردد» تســاســل را در آن مردود
شــمارد .با توجر ب تأکید میرداماد بر «اعتباری بودن ارادهها» م توان ســیر اســتدال
انشان را چنین تبیین کرد
الب) تســاســل زمان م ال اســت ک وجودهان ک دارای رابط عاف  -مراول با
نکدنگر هستند ،تا ب نهانت بر نکدنگر مترتفب باشند.
ب) ارادههای متردد ،از آنجا ک اعتباری بوده و ب اعتبار مرتبر ،موجود هســـتند ،با
قطع اعتبار از سوی مرتبر ،متوقب شده ،و تا ب نهانت ادام پیدا نم کند.
در حقیقت انشــان با اشــاره ب تکاو امور حقیق و امور اعتباری ،و نقب م وری
عمایـا ذهن در ت قفق امور اعتبـاری ،زمینـ را برای «ترـدرد و تکثفر ارادههــا» یراهم
م کند و با «اعتباری» دانســتن آن ،تســاســل آن تا ب نهانت را نک م کند (خمین ،
.)997 7 ،7373

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

 . 1این محلب بآ روشطنا ا ارای مطریر در «یفصطلهی ا قل » فهریده ماشطشد .مرننین ایشین در ادامآ تصری ماکند کآ
ارادهمیی تفصیلا در مرن اراده واحد ،ارع شدهاند.
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کرده اسـت و تا ب نهانت م تواند ب واسـط توجر مستقل ب ارادهها ،ارادههای دنگری
حاصل کند.
 )6رابط ارادههای متردد با اراده اجمال  ،رابط اجمال و تکوــیل اســت و ن آنک
ارادههای متردد در عرض اراده اجمال باشـند .برای توضـیر مطاب ازت اســت هر نک
از ارادههای مورد ب و ،ناترذاری شــوند .ما اراده اجمال را « »Aم نامیم .در «ارادهی
اراده» ،اراده پیشین (اراده دوت) را «’ »aو اراده پسین (اراده اول) را «’’ »aم نامیم.
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 .1-3تبیین ارادی بودن ارادههای متکثّر
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در م ور پیشـین رکت شد ،اراده واقریت است ک ب واسط اعتبار و توجر عقل ب
ارادههای متکثر ،ت ایل م نابد .حال میرداماد در صــدد آن اســت ک ارادی و اختیاری
بودن هر نک از ارادهها را تبیین کند «در انن هنگات ،انن هیئت شــوق شــدند تأکید
نایت ک اجماع بوده و از آن ب «اراده» تربیر م شــود ،نک حالت شــوق «اجمال »
برای نکس شـمرده م شـود ب رون ای ک هنگام ک با خود «یرل» سـنجیده شده و
آن با ل اظ ذات  ،مورد توجر قرار بگیرد ،در انن صـور اراده ،در نسبت با «خود یرل»
شـــو ،و اراده خواهـد بود؛ و زمان ک اراده اجمال  ،با «اراده یرل و شـــو ،اجماع »
ســنجیده شــده و اراده اجماع -و ن خود یرل -با ل اظ ذات  ،مورد توجر قرار ریرد،
در انن صــور آن اراده اجمال  ،در نســبت با «اراده» ،شــو ،و اراده خواهد بود بدون
آنک شـو ،نا اراده دنگر جدند وجود داشـت باشد .و همچنین قضی در «ارادهی اراده»
و «ارادهی ارادهی اراده» تا ســانر مراتب ک عقل ،توانان توج ذات ب آنها را داشــت
و م تواند آن را ب تکوـــیل ،مورد توجر قرار دهد ،ادام دارد» (میرداماد316 ،7631 ،
و 313؛ همو 902 7 ،7637 ،و .)970
و در نهانت هم ارادههای تکوــیا را در ارادی و اختیاری بودن ،مشــتر م داند
«هر نک از ارادههان ک ب تکوـیل ،ل اظ شــدهاند ب واسـط اراده و اختیار هســتند»
(میرداماد313 ،7631 ،؛ همو.)970 7 ،7637 ،
کوت میرداماد در انن قسـمت ،ابهات دارد و االب کسان ک راهحل انشان را مطرح
کردهاند ،عین کوت انشـــان را تکرار کرده (خمین 33 -31 ،7397 ،؛ همو7 ،7374 ،
39 -37؛ موــطک خمین 43 -46 9 ،7373 ،؛ ســب ان  )13 ،7393 ،نا نقل ب مرنا
کرده و مراد انشـــان را تبیین نکردهانـد (خمین  ،)997 7 ،7373 ،در حالیک ب نظر
م رسـد نکت اصـا راهحل م قق داماد در انن قسمت از کوت انشان نهکت است .س
احتمال در چگونگ ارادی بودن هر نک از ارادهها وجود دارد
احتمال اول :انن احتمال ک از ظاهر عبار اننجا ب دســت م آند ،همان اســت
ک در مباحو پیشین اراده با وصب «اجماع » مرری شد
 ارر اراده اجمال ) (Aرا نسـبت ب «یرل» ) (Bدر نظر بگیرنم در انن صور «یرل»مورد توجر و التکا ذات و اول اســت؛ نتیج انن ســنجب« ،اراده یرل»(’ ) aاســت؛
نرن اراده اجمال در ت قفق تکویا خود با عنوان «اراده یرل» تریرن م نابد.
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مترافق آن مورد توجر قرار رریت است.
 )6نتیج مبادی اراده ،اراده اجمال اسـت ک تکوــیا شــدن آن در ررو سنجب
آن با یرل نا اراده یرل است.
)
’a
(
 )3ارر اراده اجمـال ب «یرل» ســـنجیده شـــود ،در قالب «اراده یرل» تریرن
م نابد.
 )4ارر اراده اجمـال بـ «اراده یرل» ترافق ریرد ،در قالب «ارادهی اراده یرل»(’’) a
تریرن م نابد بدون آنک در واقع ،اراده دنگری حاصل شود.
 )3اراده اجمال قابایت آن را دارد ک با «ارادهی اراده یرل» نیز ســنجیده شــود و
نتیج آن «ارادهی اراده اراده یرل»(’’’ )aخواهد بود.
 )1بنابرانن اراده اجمال  ،از آنجا ک قابایت سنجب با موارد متتاک را دارد ،جامع
ارادههای متتاب نرن «اراده یرل» و «ارادهی اراده یرل» و ...است.

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

 . 1د ی این س ط ن ون اس ط کآ در ل یرت میردامید ،اراده ااری ا ،گیما بی «فق » و گیما بی «اراده فق » سططندیده ش طده
اسططط  .مینا این کمص مقلشل اسططط کآ اراده ااری ا یر ا فق و یر ا اراده فق بیشطططد و اال مقنیی کمص ایشطططین این
ماششد کآ :اراده ااری ا ،گیما بی فق و گیما بی خشدع سندیده ماششد.

اراده /
دراندیشه
الهیارادی
پاسخ م
هستی
حوزهیل
درو تحل
بررسی
صفاتشبهه
میمون
یرداماد به
بودنابن
ارزیابی الهیات سلبی
شناسی
عشرن
جبرئیا
اسماعیا
یهودی–/سید
مرتض –حسین

 امـا ارر اراده اجمال ) (Aرا نســـبت ب «اراده پیب از یرل»(’ ) aدر نظر بگیرنم درانن صــور خود «اراده یرل» مورد توج و التکا ذات و اول اســت و ب همین جهت
توجر ما نســبت ب یرل« ،تبر » و ب جهت ترافق اراده ب آن اســت .نتیج ســنجب
اراده اجمال با اراده پیب از یرل ،آن اسـت ک «اراده یرل» خود «اراده و شو »،است
بدون آنک اراده و شــو ،دنگری وجود داشــت باشــد .در مورد ســانر ارادهها نیز وضــع
چنین اسـت .بر اسـا انن احتمال ،آنچ سبب ارادی بودن ارادههای متکثر (’ aو ’’a
و  )...م شود اراده اجمال ( )Aاست.
قرائت دقیقتری را از همین احتمال م توان ارائ داد با انن بیان ک
 )7هر زمان ک یرا اختیاری از انســـان صـــادر م شـــود ،با ت ایل آن م توان
حداقل ب سـ چیز دســت نایت  .7اراده اجمال )(A؛  .9ارادههای تکوـیا (’) a؛  .6یرا
ک واقع شده است).(B
 )9نســـبت میان اراده اجمال و ارادههای تکوـــیا  ،ل اظ مترافق اراده و عدت آن
اسـت .1در ارادهی اجمال  ،مترافق اراده در نظر رریت نشــده است اما در اراده تکویا ،
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با توج ب انن تقرنر اخیر م توان یهمید چگون میرداماد ،هم ارادههای تکوــیا
برآمده از ت ایل عقا را در «ارادی و اختیاری بودن» مشــتر م داند؛ چراک انشــان
ارادهی اجمال نا همان ارادهی « »Aرا همچون «منبع ذخیره» م داند ک وقت با هر
نک از ارادههای تکوـیا نا همان اراده «’ a’’’ ،a’’ ،aو  »...سنجیده شود ،ارادی بودن
آن را تضمین م کند.
احتمال دوم :انشـــان ارادی بودن یرل را ب واســـط اراده «’ »aم داند و ارادی
بودن اراده «’ »aرا ب واســط اراده «’’ »aم داند؛ ب همین جهت در مقات تبیین آن،
«ارادهی اراده» رکت م شود.
احتمال سوووم :انشــان ارادی بودن یرل را ب واســط اراده «’ »aم داند و ارادی
بودن ارادههـای تکوـــیا (’ a’’’ ،a’’ ،aو  )...را «ذات » م داند .انن احتمال از تنظیر
انشان ب «نیت» ک در ادام خواهد آمد استکاده م شود.
 .1-4رابطه ارادههای تفصیلی و اراده فعل

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
06

نکت مهم ک در انن نظرن وجود دارد نســبت میان «اراده اجمال » و «ارادههای
تکویا » است .میرداماد در تبیین انن نکت م نونسند «و همگ [ارادههای تکویا ]
در ضــمن آن حالت شــوق اجمال و اجماع ک «اراده» یرل و «اختیار» آن نامیده
م شـــود ،قرار دارند .نم رونم ک انن ارادهها ،عین اراده یرل هســـتند باک م رونم
برای نکســ ک دارای شــو ،و اراده و اختیار یرل اســت ،نک حالت شــوق اجمال و
اجماع وجود دارد ک صـــوحیت دارد ک عقل آن را تکوـــیل دهد ب «اراده یرل» و
«ارادهی اراده» و «ارادهی ارادهی اراده» و  ...تـا جان ک ل اظ عقل ب رون تکوـــیل
یرا  ،صـ یر است؛ و ترتفب میان ارادهها دارای تقدرت و تأخفر ذات است و انن ترتفب ،با
ات ـاد آن ارادههـا در آن حـالت اجمال و با هیئت نگان آن ،منایات ندارد» (میرداماد،
313 ،7631؛ همو.)970 7 ،7637 ،
در تبیین رابط اراده اجمال و ارادههای تکوـیا  ،س صور  ،قابل یرض است ک
میرداماد تنها ب دو صور اشاره م کند
 )7رابط آن دو «تبانن م ض» اســت .انن یرض باطل اســت؛ زنرا در صــورت ک
رابط اراده اجمال و ارادههای تکوـیا  ،تبانن م ض باشـد و هیگ رون اشتراک میان
آنها قابل توونر نباشد ،دنگر ممکن نیست نک از آن دو منشأ دنگری باشد.
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جمعبندی پاسخ میرداماد

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

ب نظر م رسـد با توجر ب صـدر و ذنل کوت انشان و در نظر رریتن تمات مقورما
انن نظرن  ،راهحل انشان نک راهحل ترکیب است؛ نرن
 )7در واقع تنها نک اراده برای انسان وجود دارد.
 )9اراده ب جهت خوــوصــیت ک دارد م تواند توســع عقل ب ارادههای متکثر
ت ایل شود.
 )6رابطـ اراده واحـد بـا ارادههای متردد ،ن عینیت اســـت و ن تبانن؛ باک رابط
اجمال و تکویل است.
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 )9رابط آن دو «عینیت م ض» اســـت .انن یرض نیز باطل اســـت؛ زنرا حیثیت
«اجمال » نک از آن دو ،متکاو از حیثیت «تکوــیا » ارادههای دنگر اســت .اســاسـاق
ارر اراده اجمال با ارادههای تکوـیا  ،رابط «عینیت» داشـت باشد ،هیگراه ارادههای
متردرد نم توانند زمین ساز ارادی بودن اراده باشند.
 )6رابط آن دو ،رابط اجمال و تکوـیل است و اساساق عقل ب واسط وجود اجمال
اراده ،توانســت وجودا تکوــیا اراده را انجاد کند .بنابرانن «اراده تکوــیا » همان
تکویل اراده اجمال است و اراده اجمال  ،اجمال ارادههای تکویا است.
میرداماد پس از آنک تقدت بالذا و تأخر بالذا را در ارادههای تکوــیا  ،با وحد
اراده اجمال  ،قابل جمع دانسـتند ،ب «کمر متول» اشاره م کنند ک موضوب «حرکت
قطریـ » قرار م ریرد «انن مطاب تنها در کمیت اتوـــال و هونت امتدادی ،ممتنع
اسـت و ن ایر آن؛ بر انن اسـا مسـایت مکان  ،م ال است ک ب اجزائ ک با توج
ب ذاتشـان ،تقدرت و تأخر داشـت و اجزای مسایت شمرده شوند ،تقسیم شود؛ باک تنها
م توان آن را بـ اجزاه و ایرادی کـ بـا توجـ بـ مکان ،تقدرت و تأخر دارند« ،ت ایل»
نمود .اما حرکت قطری متوــل و واحد ک بر انن مســایت متوــل شــتو ـ  ،منطبق
م شـــود ،عقـل م توانـد بـ کمک وهم ،آن را ب ایرادی ک بر نکدنگر مترتفب بوده و
دارای سابقیت و مسبوقیت بالذا هستند ،ت ایل نماند» (میرداماد.)313 ،7631 ،
همچنـانک حرکت قطری  ،نک حقیقت متشـــتت اســـت اما عقل م تواند آن را
ت ایل کرده و ب اجزان ک بر نکدنگر ترتفب داشـت -و بر همین اسـا نک «سابق»
و دنگری «مسـبو »،اسـت -تکویل دهد ،در اراده نیز چنین است و با وجود آنک نک
حقیقت شتو و واحد است اما عقل م تواند آن را ب ارادههای متردد ت ایل کند.
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 )3کمیت ارادههای تکویا  ،بست ب میزان توجر و اعتبار عقل است .هر راه توج
و اعتبار عقل متوقب شود ،ارادههای تکویل نایت نیز متوقب م شود.
 )4یرل ب واسـط اراده واحد ،ارادی است و هر نک از ارادههای تکویل نایت نیز با
توج ب نک از سـ ـ احتمال بیان شـــده ،ارادی و اختیاری هســـتند؛ نرن نا با اراده
اجمال سنجیده شدهاند نا با اراده پیب از خود ل اظ شدهاند و نا آنک ذات هستند.

 .2بیان تنظیرهای میرداماد
انشان قضی «ارادی بودن اراده» را همانند «حرکت قطری »« ،عام انسان ب اشیای
دنگر»« ،عام انســان ب ذا خونب»« ،لزوت لزوت»« ،نیت» و «امکان» م دانند ،ک در
ادام ب تبیین کوت انشـان م پردازنم .تنظیرهای انشـان م تواند توونر روشنتری را
از کوت انشان یراهم کند.
 .2-1تنظیر اول :همانندی اراده با «علم انسان به اشیای دیگر»
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انشـان در کتاب «القبسـا » اجماا اراده را همانند «عام» دانست  ،و بیان تکویا
آن را بـ کتــاب «اإلنقــاظــا » حوالـ م دهــد (میردامــاد .)313 ،7631 ،در کتــاب
«اإلنقاظا » ابتدا اراده ب «عام» تشــبی شــده و آمده اســت «طرنق در اراده در انن
مطاب همانند عام اســت؛ هر دو از نک ســین  ،شــیر م نوشــند و قرن عقا در نک
مهد با آن دو ستن م روند» (همو.)970 7 ،7637 ،
میرداماد در ادام  ،اراده را ب دو یرد از عام ،تشــبی م کند؛ نک بار اراده را همانند
«عام انســان ب اشــیای دنگر» و درربار اراده را شــبی «عام انســان ب ذا خودش»
م داند ک مورد دوت مستقو تبیین م شود.
انشـان کوت خونب را در سـ رات توضیر م دهد .در رات اول ،واقریت عام انسان
را توضـیر م دهد؛ سـ س ب شـباهت عام و اراده انســان اشــاره م کند و در رات آخر
تکاو آن دو را نادآور م شود .در ادام و در س رات ،مطاب انشان تبیین م شود
گام اول :واقعیت «علم انسان»

انشــان در انن زمین م نونســد «آنا چنین نیســت ک هنگام ک در قوه عاقا ،
صــور عام نک مراوت ،نقب م بندد و برای نکس مجرد« ،حالت ادراک » حاصــل
م شـود -ک از آن ب «عام» ناد م شـود ک از کیکیا نکسان است -آن ،نک حالت
اجمال اســت ب رون ای ک زمان ک «مراوت» [نرن مراوت بالررض] مورد ل اظ قرار

صـور ذهن  ،و عام نیز همان حالت ادراک اسـت ک ب واسـط وجود صور ذهن
برای انسـان حاصـل م شود .2بر انن اسا  ،وقت نکس انسان ب واسط قوای حس با
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ش ـ ه خارج اتوــال پیدا م کند ،ابتدا نک صــور ذهن برای او حاصــل م شــود.
حوـول صـور ذهن  ،سبب نک حالت ادراک برای نکس م شود ک از آن ب «عام»
نـاد م کنیم (در توضـــیر تککیک میان «عام» و «صـــور ذهن » باند رکت آنچ
حقیقتا موــدا ،عام اســت «حضــور» اســت .بر انن اســا راه خود نک واقریت
خارج در نزد انسـان حاضـر است (عام حضوری) و راه صور آن ش ه خارج در
نزد انسان ،حاضر است.3

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

 . 1در حلیل مراد ا «حی ادراکا» مرین وگیما نفس اس کآ ا ارت یط میین نفس و واشد ذمنا ،بآ دس ماوید.
 . 2محیبَق دشرت ذمنا ماتشاند واشد ذمنا ،واشد خیراا یی امر مقدوص بیشد.
 . 3للم حصططش ا)ب بر این اسططیت بهتر اس ط تق یر «حضططشری» و «حصططش ا» را ودططفا برای مقلشص ارار دمیم .یقنا وننآ
للم انهطین بآ ون تقل قق ماگیرد یی خیدطی حکییا دارد و ا شطاد دیگر حکیی ماکند (مقلشص حصش ا) و گیما للم
انهططین بآ شططیئا تقل قق ماگیرد کآ خیدططی حکییا ندارد ،مینند «درد و گرسططنگا» کآ در این دططشرت مقلشص حض طشری
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م ریرد ،آن مراوت ،ب واسـط انن صور مورد ترقفل قرار رریت  ،و ب واسط انن عام،
«مراوت» م شــود؛ ســ س وقت آن «صــور » مورد ل اظ قرار م ریرد ،خودش نیز
بدون آنک ب واســط صــور دنگری باشــد باک ب واســط خودش ،مورد ترقفل قرار
م ریرد .و زمـان کـ «عام» کـ حـالت ادراک اســـت ،مورد ل اظ قرار م ریرد ،ب
واســط خودش و ن عام مبانن دنگر ،مراوت م رردد بدون آنک صــور ها و عامهان
ک با نکدنگر تبانن بالذا دارند ،متردرد شــوند .تنها آنچ متردرد م شــود «اعتبارات »
اســت ک ب ذا جوهر عاقل ،و آن صــور عام و آن حالت ادراک ب ن و ترکیب ،
ترافق دارد» (همان.)970 7 ،
در ضمن نکات م توان کوت انشان را توضیر داد
 )7در میان متقدرمین ،شــبه تســاســل در «عام» نیز مطرح بوده اســت (بهمنیار،
323 ،7614؛ قطب الدنن رازی)637 ،7637 ،؛ ب انن صــور ک ارر عام ب واســط
صـور ذهن اسـت ،ازت است عام ب آن صور نیز ب واسط صور های دنگر باشد و
تا ب نهانت انن قضی ادام دارد.
 )9میردامـاد میـان «مراوت بـالررض»« ،مراوت بـالذا » و «حالت ادراک » تکاو
رذاشـــت و عام را همان «حالت ادراک » مررفی م کند (میرداماد30 -42 ،7631 ،؛
همو .1)663 ،7613 ،مراوت بالررض همان مطابَق صـــور ذهن  ،مراوت بالذا همان
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 )6از انن ســ  ،عام انســـان ب نک مورد« ،با واســـط » و ب دو مورد دنگر «بدون
واسـط » اسـت .عام انسـان ب شـ ه خارج از ذهن (مراوت بالررض) ب واسـط صور
ذهن اسـت اما عام انسـان ب «صـور ذهن » بدون هیگ واسط ای است و همچنین
عام انســـان ب عام خودش نیز واســـط ندارد .ب عبار دنگر سـ ـ چیز مراوت عام نا
همان حالت ادراک انسان است
الب .خود عام و حالت ادراک نکس اســاسـاق در انن جا دوئیت وجود ندارد تا وجود
واسط مرنا داشت باشد.
ب .صـور ذهن در اننجا ررچ میان عام و صـور ذهن  ،دوئیت وجود دارد اما
واسـط ای نیسـت .بنابرانن دلیل عام انسـان ب صـور ذهن  ،وجود ش ه دنگر مانند
صور ذهن نیست (و اا موجب دور نا تساسل م شود).
ج .مطابَق صـور ذهن در اننجا عام انسـان ب آنچ صـور ذهن از آن حکانت
م کند ،ب واسط صور ذهن است.1
 )6ررچ هر عام و صــور ذهن برای نکس ،بدون واســط صــور ذهن دنگر،
حالت ادراکی (علم)

صورت ذهنی

مطابَق صورت ذهنی

مراوت و روشـن است اما هم صور های ذهن و هم آن حالت ادراک نکس ،قابایت آن
را دارند ک توســع نکس ،مورد ل اظ قرار ریرند و صــور ذهن از آنها برای نکس ب
وجود آند .میرداماد در ادام ب «عام انســان ب ذا خونب» اشــاره م کند (میرداماد،
.)970 7 ،7637

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
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گام دوم :شباهت واقعیت «اراده انسان» و «علم انسان»

انشــان در ادام ب شــباهت اراده و عام اشــاره م کند «پس همچنانک در اننجا
صــور عام وجدان و حالت انکشــای مجمل ،وجود دارد و عقل آن را ب با توجر ب
ترـدد اعتبار و التکا  ،ب مراتب ک بر نکدنگر مترتفب هســـتند ،تکوـــیل م دهد ک

خشانده ماشطشد .بنیبراین تق یر «حصطش ا» یی «حضشری» یک تق یر اییسا و بی در نظر گرفتن خیدی مقلشص اس و اال در
نگیه دایق ،مر للرا ،حضطشری اسط و بی حضشر بدون واسحآ شاد در ن د نفس حید ماششد .تق یر میردامید بآ خشبا
بآ این نکتآ دال دارد.
 . 1نراتشان محیبَق دططشرت ذمنا یی مرین «مقلشص بی قرض» را ومی خیرج ا ذمن دانه ط بلکآ انهططین ماتشاند ا مراتب
ذمن خشد نی دشرت گیری کند.

 /هادی صادق  -م

گام سوم :تفاوت واقعیت «اراده انسان» و «علم انسان»

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

میرداماد در عین آنک واقریت عام و اراده را نک م داند ب تکاو مهم میان آن
دو اشـاره م کند «ترتفب در آنجا [ب و اراده] تواعدی است همچنان ک میان اجزای
حرکت واحد متوـل ک سابق بر نکدنگر تا مبد مسایت هستند ،چنین است .اما ترتفب
در اننجا [عام] تنازل اســـت همچنانک میان اجزای حرکت واحد متوـــل ک پس از
دنگری تا منتهای مسایت هستند ،چنین است» (همان.)977 7 ،
انن تکاو را م توان در ضمن نکات توضیر داد

اراده /
دراندیشه
الهیارادی
پاسخ م
هستی
حوزهیل
درو تحل
بررسی
صفاتشبهه
میمون
یرداماد به
بودنابن
ارزیابی الهیات سلبی
شناسی
عشرن
جبرئیا
اسماعیا
یهودی–/سید
مرتض –حسین

همـان «عام بـ مراوت ،و عام بـ عام بـ مراوت و عام ب عام ب عام  ...اســـت و حکم
م کند ک هم مراتب ایر متناه در آن حالت انکشــای در ص ـورت واحد و بســیع،
حضـور دارند ،همچنین در آنجا نک حالت شـوق اجماع و اجمال است ک عقل آن
را بـا توجـر بـ تردد التکا و اعتبار ،ب مراتب ک بر نکدنگر ترتفب داشـــت ک همان
«اراده یرـل و ارادهی ارادهی یرل و ارادهی ارادهی ارادهی یرل و  »...اســـت ،تکوـــیل
م دهـد و حکم م کنـد کـ همـ مراتب ک بر نکدنگر ترتفب داشـــت و ایر متناه
هســـتنـد ،همگ در آن حـالت اجمال اجماع  ،با هیئت واحد و بســـیع ،حاصـــل
م شوند» (همان 977- 970 7 ،و .)937
بیان میرداماد در انن تنظیر ،واقریت راهحل انشـــان را بیشـــتر نمانان م کند .در
حقیقت انشان چنین استدال را مطرح م کند
 )7اراده و عام ،هر دو واقریت اجمال هستند.
 )9مـادام کـ نکس انســـان ب انن دو توجر و التکات ندارد ،تنها نک اراده و نک
عام ،در نکس انسان موجود است.
 )6هر راه نکس انســـان ب هر نک از انن دو ،توجر م کند و آن را مســـتقو مورد
التکا قرار م دهد ،عقل آن حقیقت اجمال را ب نک حقیقت دنگر ،تکوــیل م دهد.
ب عبار دنگر هر راه عام و اراده ،مورد توجر تکوــیا قرار ریرند ،اجرت مترافق عام و
اراده دنگر قرار م ریرنـد .و انن چنین «عام اجمـال » و «اراده اجمـال » برد از توجر
اسـتقول نکس و ب واسط عقل ب «ارادهی اراده» و «عام ب عام» تکویل م نابد .اما
مهم آن اســـت کـ تریرن «ارادهی اراده» و «عام بـ عام» با اعتبار عقل و توجر ذهن
اســت و هر راه توجر ذهن برداشــت شــود و اعتبار عقا از بین برود ،تنها همان عام
واحد و اراده واحد ،در وجود انسان قرار دارند.
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 )7وقت برای نـک حرکت واحد متفوـــل ،اجزان یرض م کنیم ،انن اجزاه دارای
دو خوـوصـیت هستند اول آنک بر نکدنگر «ترتفب» دارند؛ ب انن مرنا ک تا نک جزه
ب وجود نیاند ،جزه بردی حاصــل نم شــود .دوت آنک جزه اول و جزه پانان و اجزای
وسـع ،هرنک دارای خوـوصیت هستند .خووصیت جزه اول آن است ک تمات اجزای
احق ،بر آن مترتفب اســت؛ خوــوصــیت جزه آخر آن اســت ک بر تمات اجزای ســابق،
ترتفب دارد و خوـوصـیت اجزای وسـع آن اسـت ک بر اجزای پیشـین ،ترفتب داشت و
اجزای پسین نیز بر آنها مرتفباند.
 )9اجزای میـان نک حرکت ،ب خاطر آنک بر برخ اجزاه ترتفب داشـــت و برخ
اجزاه نیز بر آنها مترتبند ،م توانند دو رون ل اظ شــوند؛ هم م توان از جزه میان ب
جزه اول حرکـت ،توجـر کرد؛ و هم م توان از جزه میـان بـ جزه آخر حرکت ،توجر
داشـــت .نتیجـ هر نک از انن دو ل اظ متکاو اســـت .ارر از جزه میان ب جزه اول
حرکـت ،حرکـت کنیم ،در حقیقـت حرکـت از «مراول ب عات» اســـت (چراک جزه
پیشـــین جزه میان  ،در حکم عات آن جزه میان اســـت) اما ارر از جزه میان ب جزه
آخر حرکت ،حرکت کنیم ،در حقیقت حرکت از «عات ب مراول» است.
 )6عام و اراده ،ک هر نک حقیقت اجمال هســتند وقت ب واســط عقل ب «عام
ب عام» و «ارادهی اراده» تکوــیل داده م شــوند ،نک تکاو جدری با نکدنگر دارند و
آن انن اســت ک تکوــیل در حقیقت عام« ،تنازل » و از عات ب مراول ،و تکوــیل در
حقیقت اراده «تواعدی» و از مراول ب عات است.
 )3مرنای آنک «ارادهی اراده» نک تکویل تواعدی است آن است ک در حقیقت،
آنچ ب واســط ت ایل ب دســت م آند ،اجزای متقدرت بر اراده اســت ک ب نوع در
حکم عاـفت آن هســـتند .ب عبار دنگر جهت حرکت در ارادههای تکوـــیا از جزه
متأخر ب جزه متقدرت است .بنابرانن در «اراده(’’ )aاراده(’ ،» )aاراده «’’ ،»aمتقدرت بر اراده
«’ »aاســت و ب همین جهت نتیج تکوــیل ما ،حرکت از مراول ب عات نا از اراده ب
منشأ آن است.
 )4مرنای آن ک «عام ب عام» نک تکوـیل تنازل اسـت آن است ک در حقیقت
آنچ ب واسـط تکویل ب دست م آند ،اجزائ متأخر از عام هستند و ب عبار دنگر
جهـت حرکت در عامهای تکوـــیا  ،از جزه متقدرت ب جزه متأخر اســـت .بنابرانن در
«عام(’’ )aبـ عام(’ »)aعام «’ »aمتقـدرت بر عام «’’ »aاســـت؛ چراک تا زمان ک عام
«’ »aنباشد ،عام «’’ »aم قق نم شود.

 .2-2تنظیر دوم :همانندی اراده با «علم انسان به خودش»

 .2-3تنظیر سوم :همانندی اراده با «نیّت»
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انشــان در تشــبی اراده با «نیرت» م نونســند «و قضــی «نیت در عباد » نیز بر
همین طرنق اسـت؛ چراک عباد  ،ب واسـط نیت ،قوـد م شود و خود نیت ،بالذا ،
مورد نیرت قرار رریت اسـت (و همچنین است «نیتِ نیت» و «نیت نیت نیت» تا جان
ک ذهن آن را اعتبار کند) ن اننک ب واســـط نیت دنگری ک ایر از آن نیرت اســـت،
قوـد شده باشد .پس «نیت» رون خود نیت برای اصل عباد و اجماا برای هم آن
نیتها است ک با اعتبارا متردد ،حاصل شدهاند» (میرداماد.)977 7 ،7637 ،
مطاب انشان را م توان در قالب چند نکت ارائ کرد
 )7در عبادا ب طور خاص« ،نیت» شرط شده است (نجک .1)11 9 ،7303 ،

مد حسین متتاری

 . 1مرننینکآ بآ طشر لیص و بر اسططیت رواییتا مرنشن «ال لر اال بی نیة» پذیرع مر لر یی مراتب فض ط ون مشططروط بآ
«نی » اس .

–کاشان
داوری

 )9نیت ررچ در لغت همان «قوــد» رکت شــده (یراهیدی ،)623 3 ،7302 ،اما
در لسـان عر و شـرب اختر از آن بوده و ب قود و ارادهای رکت م شود ک همراه با
«قربت» باشد (طوس 603 7 ،7301 ،؛ نجک .)13 9 ،7303 ،
 )9ممکن اسـت کسـ انن شـبه را مطرح کند ک اشتراط عباد ب نیت ص یر
نیست؛ چراک
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همچنانک دنگران نیز اشـــاره کردهاند ،میرداماد ،اراده را ب دو یرد از عام ،تشـــبی
م کند (خمین  .)33 ،7397 ،انشــان م نونســد «و امر در «عام ما ب ذا خودمان»
نیز چنین است» (میرداماد.)977 7 ،7637 ،
انشــان برد از اشــاره ب اشــکال شــر الدنن مســرودی (همان970 7 ،؛ طوس ـ ،
 ،)690 9 ،7614ب پاسـ خواج نوـیرالدنن طوس اشاره م کند ک حاوی شباهت
انن مورد با ب و اراده اسـت «عام ما ب ذاتمان ،بالذا همان ذاتمان است و با نوع از
اعتبار ،ایر از ذاتمان اســت .و شــ ه واحد م تواند دارای اعتبارا ذهن باشــد ک ما
دام کـ مرتبر آن را اعتبـار م کنـد ،قطع نم شـــود» (میرداماد970 7 ،7637 ،؛
طوس .)697 9 ،7614 ،
اشـاره میرداماد ب پاسـ م قق طوسـ نشان م دهد ک «اعتبارا ذهن » نقب
مهم را در راهحل انشان انکا م کند.

02

 ارر در ت قفق «عباد منوی» شـرط باشـد ک نیت آن نیز «منوی» و مسبو ،بنیت باشد ،در انن صور مستازت تساسل م ال خواهد بود.
 و ارر در ت قفق «عباد منوی» شــرط نباشــد ک نیت آن نیز مســبو ،ب نیتدنگر باشـد ،در انن صور عباد نیز «منوی» نتواهد بود؛ چراک عباد در نهانت ب
چیزی منته شده ک «قود نشده» و منوی نیست.
 )6در پاسـ ب شبه م رونیم همگان متفکقند ک نیرت نیازمند نیرت مستقل دنگر
نیســـت (نهاوندی769 ،7690 ،؛ یاضـــل مقداد)712 ،7306 ،؛ اما اننک چگون  ،نیت،
خود نیرت شــده بر اســا پاس ـ میرداماد آن اســت ک نیت خود ذاتاق منوی اســت و
نیازمند نیرت دنگر نیست (مراا .)301 7 ،7371 ،
 )3در انن مثال میرداماد برای اولین بار در تبیین راهحل خود« ،منوی» بودن خود
نیت را «بنکس » و ذات مررفی م کند .انن تربیر انن احتمال را ک میرداماد ،اختیاری
بودن هر نک از ارادههای تکویا را «ذات » م داند ،تقونت م کند.
 .2-4تنظیر چهارم :همانندی اراده با «لزوم»
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مورد دنگری ک میرداماد ب آن تشـبی م کند «لزوت نک ش ه برای ش ه دنگر»
اسـت .انشـان اجماا در کتاب «اإلنقاظا » ب آن اشـاره م کند و تکویل مطاب را ب
کتـاب «األیق المبین» (میرداماد )733 9 ،7637 ،ارجاب م دهد «و از مواردی ک بر
همین منوال از وجه دنگر ،قرار دارد قضــی «لزوما متردد تا ب نهانت» در لزوت نک
شـ ه برای شـ ه دنگر است .و حقف مطاب و کن آن را در کتاب «األیق المبین» بیان
کردهانم» (همان 732 -733 7 ،و .)977
انشـان در کتاب «القبسـا » لزوت نک شـ ه برای شـ ه دنگر را دو صور توونر
م کند «لزوت اصــال » و «لزوت تبر »؛ انشــان «لزوت زوجیت برای عدد چهار» را لزوت
اصــال و «لزوت لزوت برای زوجیت» و «لزوت لزوت برای لزوت زوجیت» و  ...را لزوت تبر
مررفی م کند (همو912 ،7631 ،؛ همو.)677 7 ،7637 ،
 .2-5تنظیر پنجم :همانندی اراده با «اراده مسافت متصل»

میردامـاد در تبیین انن تنظیر م نونســـد «و از جماـ مواردی ک در انن طرنق،
شـباهت دارد« ،حرکت ارادی» در مســایت اسـت ک تا ب نهانت قابایت انقســات دارد.
پس در اننجا نک اراده واحد اجمال ب ازاه انن مسـایت متول است ک در ل اظ عقل

 .2-6تنظیر ششم :همانندی اراده با «امکان»

 /هادی صادق  -م

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

میرداماد ررچ خود در ضــمن انن شــبه  ،اراده را ب «امکان» تشــبی نکردهاند اما
امات خمین برد از بیان تنظیرهای م قق داماد ،پاســ انشـــان را ب ســ مورد دنگر
نرن «امکان» در ممکنا « ،وجوب» در واجب و «ضـرور » در قضـانای ضرورن قابل
تطبیق م داند (خمین .)33 ،7397 ،
میرداماد در جان دنگر از مباحو یاسـک خود با اشاره ب شبه وجود تساسل در
«امکان» ممکنا  ،پاسـت همانند شـبه تسـاسل در اراده ،بیان کرده است «امکان،
امری عقا اســت ک ب عنوان حالت برای ماهیت ،ل اظ شــده اســت .پس هر راه ک
عقـل برای «امکـان» مـاهیـت و وجودی را اعتبار کند« ،امکان» [ک متکاو از امکان
قبا اســت] در آن حاصــل م شــود و هر راه اعتبار از بین رود ،آن امکان [دوت] نیز از
بین م رود» (میرداماد.)733 9 ،7637 ،
س ـ س انشــان برد از آنک ب تکوــیل ب صــور های ذهن اشــاره م کند ،دوباره
ب ـو را پیرامون «امکان» ادام م دهد «بر انن اســـا «امکان» برای عاقل همانند
نک «آلت» اســـت ک ب واســـط آن ،حال ممکن را از انن حیو ک ماهیت او چگون
برقرار م شود و وجودش چگون بر ماهیت عارض م شود ،مراوت م کند» (همان).
انشـان اسـاسـاق در انن قسمت «امکان» را نک وجود آل م داند ک برای یهم نک
واقریت دنگر (نرن ماهیت) اســتکاده م شــود و هر راه خود مســتقو مورد نظر قرار
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صفاتشبهه
میمون
یرداماد به
بودنابن
ارزیابی الهیات سلبی
شناسی
عشرن
جبرئیا
اسماعیا
یهودی–/سید
مرتض –حسین

با توجر ب تقســـیم انن مســـایت ب اجزای وهم مقداری ،ب ارادههای متردد من لف
م شود» (همو.)977 7 ،7637 ،
کوت انشان را م توان در ضمن چند نکت بیان کرد
 )7وقت انســان اراده م کند ک نک مســایت متوــل -مثو ب اندازه نک رات -را
ط کند ،در حقیقت ب واسـط نک ارادهی واحد ،نک مسـیر واحد را ط کرده است.
اما انن مســایت قابایت آن را دارد ک ب اجزای وهم تقســیم شــود و ب حســب انن
تقســیم ،عقل م تواند اراده واحد را ب ارادههای متردد ،من لف کند و بر انن اســا ب
هر جزه وهم از مسیر ،نک اراده ت ایا ترافق رریت است.
 )9نکت شــباهت اراده در ب و ما با انن اراده آن اســت ک هر دو توانســت اند ب
واسط ت ایل عقا  ،ب ارادههای متکثفر تقسیم شوند.
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ریرد ،آنگـاه نـک «امکـان» دنگر کـ نقب آن نیز آل بوده و برای یهم واقریت امکان
استکاده م شود ،در ذهن ب وجود م آند.

 .3بررسی و نقد پاسخ میرداماد
پس از میرداماد بســیاری از حکیمان ،انن راهحل را صــ یر ندانســت و ب نقد آن
پرداخت اند ک در ادام مورد اشاره قرار م ریرند.
 .3-1اشکال اول :عدم پشتوانه برای تحلیل «اراده» در نفس االمر

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
36

صـدرالمتألهین در اولین اشکال خود م نونسد «ت ایل عقا برای نک ش ه -ک
زمین سـاز حکم عقل مبن بر اننک آنچ ب واسط ت ایل ب دست آمده ،بر آن ش ه
مقدرت اسـت ،م شـود -تنها در اموری است ک ب حسب مرتب ای از مراتب نکس اامر،
دارای جهت «تردرد» و ب حسـب واقع ،دارای جهت وحد هستند؛ مانند اجزای حد -
ک از جنس و یوــل تشــکیل نایت  -در ماهیت ک دارای وجود بســیع اســت مانند
«ســـیاه »؛ در انن مورد عقل م تواند با توج ب ماهیت آن ،نک جزه جنسـ ـ مانند
«رنگ بودن» و نک جزه یوـا مانند «تنگ کننده چشم بودن» قرار دهد؛ پس برد از
ت ایـل ،عقـل حکم م کنـد کـ در ظر ت ایل ،انن دو جزه بر ماهیت ک با انن دو
جزه ،تررنب م شـود ،مقدرت هسـتند .پس ب تقدرت یول بر جنس آن حکم م کند در
حال ک همگ ب وجود واحد موجود هســـتند .اما در ایر آن موارد ،حکم ب تردد آن
و تکویل آن ب مواردی ک در حکم اجزاه هستند ،تنها از جما اختراعا عقل هستند
بدون آنک در نکس اامر ،حالت ک مقتضـ آن باشد ،وجود داشت باشد» (صدرالدنن
شیرازی.)632 3 ،7237 ،
اولین اشکال صدرالمتألهین را م توان در ضمن چند نکت توضیر داد
 )7میردامـاد مرتقـد بود کـ م توان اراده واحـد اجمال را ب ارادههای متردد ک
تقدرت و تأخر بالذا میان آنهاست ،ت ایل کرد.
 )9صــدرا مرتقد اســت ک هم حقانق خارج را م توان ب واســط عقل ،ت ایل
کرد .اما هم انن ت ایلها ،نکســان نبوده و نتانم مرریت نکســان را ب همراه ندارند.
ب طور کا انشان ت ایلهای عقا را دو رون م داند
 ت ایلهان ک صــر «اختراب ذهن » اســت و هیگ پشــتوان ای در نکس اامرندارد؛ عقل بر اسا انن ت ایل ،حکم ب تقدرت اجزای ت ایا بر کل نم کند.

 /هادی صادق  -م

بررسوی :صدرا مرتقد است «اراده نک یرل» ب هیگ روی صوحیت ت ایل عقا

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

را ندارد .انن در حال اســت ک نک شـ ه برای آنک در واقع ت ایل شــود تنها نیازمند
حیثیتهای متردد اســـت .ارر نک شـ ـ ه در عین وحد  ،دارای حیثیتهای متردد
باشـــد ،عقل م تواند هر نک از آن حیثیتها را جدا مورد اعتبار و ســـنجب قرار دهد.
میرداماد توش دارد تا با «اجمال » دانســـتن اراده و امکان ســـنجب آن با «یرل» نا
«خودش» ،حیثیتهای متردد را در آن ب رسـمیت شناخت و ل اظ مستقل هر نک را
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 ت ایلهان ک دارای پشـتوان در نکس اامر بوده ،و ب جهت اقتضــای آن است؛عقل بر اســا انن ت ایل ،ب تقدت اجزای ب دســت آمده از ت ایل ،بر آن ش ـ ه حکم
م کند.
 )6انشـــان برای قســـم دوت مثال م آورد و با اشـــاره ب «وجود بســـیع» مانند
«سـیاه » ،برای ماهیت آن ،دو جزه -نک ب عنوان جنس ،و دنگری ب عنوان یوـل-
قرار م دهد .پس «ســیاه » در خارج ررچ نک حقیقت واحد و بســیع و بدون جزه
است اما ب کمک عقل ،م توان آن را ت ایل کرد و بر انن اسا اوا از آنجا ک وجود
م دود اسـت« ،ماهیت » برای آن توـورر م شـود؛ رانیا از آنجا ک «سیاه » در رنگ
بودن با ســانر رنگها مشــتر اســت« ،رنگ بودن» ب عنوان جنس آن ماهیت ،قرار
م ریرد؛ رالثا از آنجا ک «سـیاه » در «قابض بوـر» بودن ،منکرد اسـت« ،قابض بور
بودن» ب عنوان یول ماهیت عنوان م شود.
 )3نکت اصـــا کوت صـــدرا آن اســـت ک ت ایل اراده ب «ارادهی اراده» همانند
ت ایل سـیاه ب «ماهیت مرکب از جنس و یوـل» نیسـت؛ چراک سیاه ب حسب
واقع ،مقتضــ چنین ت ایا اســت اما اراده ،ب حســب واقع مقتضــ چنین ت ایا
نیست.
صـدرا توضـیر بیشـتری پیرامون انن مطاب ارائ نم کند .در توضــیر کوت انشان
م توان رکت رنگ ســیاه با وجود آنک دارای وجودی بســیع اســت ،اما «اشــترا » و
«ایترا »،آن با ســـانر رنگها ،اقتضـــان برای آن ب وجود م آورد ک بر اســـا آن
م توان دو جزه ت ایا ب نات جنس و یوــل برای آن قرار داد .اما اراده چ اقتضــان
برای ت ایل آن ب «ارادهی اراده» و  ...داردب ب عبار دنگر اراده ارر نک اراده مستقل
دنگر ب آن ترافق رریت باشـــد «ارادی» اســـت و ارر اراده مســـتقل دنگر ب آن ترافق
نگریت باشــد« ،ارادی» نیســت و هیگ داع برای ت ایل اراده ب «ارادهی اراده» ندارنم
(خمین .)60 7 ،7374 ،
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توسـع عقل ممکن سـازد .از انن رو همانطور ک آنن در خارج دارای وجود واحد است
اما ب جهت ونژر آن م توان هم آن را آل ل اظ کرد و هم مســتقل ،اراده را نیز -ب
جهـت آل بودن آن -م توان بــا حیثیــت آل بودن ل ــاظ کرد و آن را «اراده یرــل»
دانســت و هم م توان وجود مســتقل خودش را ل اظ کرد و ب واســط انن ل اظ -ب
زعم میرداماد -ارادهای دنگر را تولید کرد.

 .3-2اشکال دوم :لزوم «اجتماع مثلین» در موضوع واحد

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
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صـدرالمتألهین در نقد دوت خود م نونسـد «با ت ایل و تکوــیل اراده و با توج ب
ارادهی اراده [ک م وول آن ت ایل و تکویل است]« ،اجتماب مثاین» و باک «امثال»
در موضــوب واحد ،ازت م آند؛ در حالیک آن م ال اســت؛ چراک آنها [ارادهها] ن در
مـاهیـت ،نـ در لوازت ،نـ در عوارض مکار ،و ن در موضـــوب ،هیگ تمانزی با نکدنگر
ندارند؛ همچنین رابت شـــده اســـت ک ایراد نک ماهیت نم توانند برخ  ،عات برخ
دنگر باشـند؛ چراک هیگ اولونت در ذا خونب ندارند» (صـدرالدنن شیرازی،7237 ،
.)632 3
اشکال دوت انشان را م توان در قالب چند نکت مطرح کرد
 )7تمانز میان دو ش ه ،ب نک از چهار امر روی م دهد نک .ماهیاتشان ،متکاو
اسـت؛ دو .ماهیتشـان نک اسـت ،اما لوازمشـان متکاو از دنگری است؛ س  .ماهیت و
لوازمشـان همانند هم است اما عوارض مکار ،آن دو با نکدنگر یر ،دارند؛ چهار .ماهیت
و لوازت و عوارض مکارقشان نک است اما هر نک دارای موضوب جداران هستند.
 )9اجتماب مثاین ،م ال اســت؛ نرن امکان ندارد دو ش ـ ه ک از هر جهت -نرن
مـاهیـت و لوازت و عوارض -همـانند هم هســـتند در م ل واحد ،جمع شـــوند (رازی،
.)930 6 ،7637
 )6ت ایل اراده واحد ب ارادهی اراده نا ارادههای متردد ،مســـتازت جمع دو شـ ـ ه
مثل هم نا اشیاه مثل هم ،م شود.
 )3دلیل مطاب یو ،آن اسـت ک ارادههان ک ب واسط ت ایل ب دست آمدهاند
از هر نظر همانند هم هستند و هیگ تمانزی با نکدنگر ندارند.
 )4ممکن اسـت رکت شـود ک ارادههای ت ایا از هر جهت همانند هم نیستند؛
باکـ وقت رکتـ م شـــود «ارادة(’’ )aاراده(’ »)aاراده «’’ ،»aعافت اراده «’ »aاســـت؛

بررسوی :سـبزواری ،پاسـ صـدرا را در نکت پنجم ص یر نم داند .انشان مرتقد

 /هادی صادق  -م

اســـت بر اســـا نظرن خود صـــدرا ک وجود را حقیقت واحد دارای مراتب م داند،
مرتب ای از وجود ،عافت برای مرتب دنگر وجود اســت در حال ک هر دو ،دو یرد از نک
ماهیت هسـتند؛ انشـان م نونسد «اما بر مذهب نظرن «اصالت وجود» مونب ،وجود
حقیقت واحدی اســت ک ب ن و تشــکیک حمل م رردد و مرتب ای از آن« ،عات» و
مرتب دنگری از آن «مراول» اســت؛ باک در نزد موــنب جانز اســت ک برخ از ایراد
نوب واحد «مجرد» و برخ دنگر «مادی» باشــند» (صــدرالدنن شــیرازی3 ،7237 ،
.)620
اما م توان پاسـ صدرا ب سبزواری را حد زد .کوت سبزواری در جان است ک
دو مرتبـ ی از نـک وجود ،دارای تکـاو واقر هســـتند و انن تکاو واقر  ،م تواند
ســبب اولونت شــده ،نک از دو مرتب را در مقات «عایت» قرار دهد اما در ب و مورد
نظر ،اسـاسـا هر دو اراده ،ب واسط ت ایل ب دست آمدهاند و در واقع ،هیگ امتیازی بر
نکدنگر ندارند.
 .3-3اشکال سوم :ارادی یا جبری بودن اراده واحد اجماعی ـ اجمالی

برای بیان انن اشکال ب دو بیان صدرا و امات خمین توج م شود

صـدرالمتألهین در تبیین سومین اشکال ،م نونسد «ما م توانیم هم ارادهها را ب
رونـ ای کـ هیگ ارادهای از دســـت نرود ،جمع کرده و مطـالب کنیم ک عات آن چ
چیزی اسـتب پس ارر عات آن ،اراده دنگر باشـد ،ازت م آند ک نک ش ه واحد ،هم
«خارج» و هم «داخل» نسبت ب نک ش ه واحد و مرین -ک همان «مجموب ارادهها»

–کاشان
داوری

مد حسین متتاری

 .3-3-1بیان صدرالمتألهین
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بنابرانن نک از دو اراده« ،عات» و اراده دنگر «مراول» اســـت؛ پس از هر نظر همانند
نکدنگر نیستند و از حیو «لوازت» متکاو اند.
 )3صـــدرا در پاسـ ـ م روند ما نک اصـــا کا دارنم و آن اننک هیچگاه ایراد
مـاهیـت نم توانند عافت نکدنگر باشـــند چراک هیگ نک اولونت بر دنگری ندارد ،در
حـال کـ ارر نک از آن دو «عات» شـــمرده شـــوند ب مرنای برتری و تقدرت نک بر
دنگری اســت .در «اراده(’’ )aاراده(’ »)aنیز هم اراده «’’ »aو هم اراده «’ »aموــدا ،نک
ماهیت هســتند و ممکن نیســت نک بر دنگری مقدرت شــده« ،عافت» دنگری شــمرده
شده ،و مشتو نک « ،عات بودن» و مشتفو دنگری« ،مراول بودن» باشد.
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اسـت -باشـد و انن م ال اسـت .و ارر عات آن ،ش ه دنگر [ایر از اراده] باشد ،در انن
صور  ،جبر در اراده ازت م آند» (صدرالدنن شیرازی.)620 3 ،7237 ،
انن تقرنر را م توان در ضمن نکا ذنل ،تبیین کرد
 )7میرداماد مرتقد بود ارادهای ک پیب از ایرال انســان اســت ،نک حقیقت واحد
است ک ب واسط ت ایل عقا م تواند ب ارادههای متردرد ،تبدنل شود.
 )9ما هم ارادههای متردد را در نک «سبد» ( )Gقرار م دهیم.
 )6هم آن ارادهها در نک نکت مشـــتر هســـتند و آن اننک «وجودا امکان »
هستند .بر انن اسا در پ «عات» آنها م رردنم.
 )3ارر عافت آن (« )Fحقیقت از جنس اراده» باشـــد در انن صـــور خاب ازت
م آند چراک یرض آن اســت ک ما تمات ارادهها را در ســبد مورد نظر قرار دادهانم (ب
عبار دنگر ازت م آند ک « »Fاز آنجا ک اراده اســت ،داخل در « »Gباشــد و از آنجا
ک عات « »Gاسـت خارج از آن باشـد ،و انن تناقت بوده و م ال است) و ارر عات آن
«حقیقت ایر از اراده» باشــد انن بدان مرناســت ک عات مجموع ارادههای ت ایا ،
ارادی نیسـت؛ و بر اسـا نک از مبان اشکال ،هر آنچ عات آن اراده نا ارادی نباشد،
جبری خواهد بود؛ پس در انن ب و ،اراده انسان ،جبری است.
بررسی :پیرامون انن اشکال ،نکات رکتن است
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 )7میردامـاد اراده پیب از یرل را «اراده واحد» م داند ک با ت ایل عقا ب اراده
متکثر تبـدنل م شـــود ،برای پرســـب از عات ربوت «اراده واحد» ازت نیســـت ب
ارادههـای متکثر برآمده از ت ایل عقا توجر کنیم .باک از ابتدا ،یارغ از ت ایل عقا و
اسـاسـاق یارغ از وجود نک انسان ت ایلرر ،از عات ربوت اراده انسان ک حقیقت واحد
اسـت م پرسیم .بنابرانن ب نظر م رسد مرطو کردن انن اشکال ب ارادههای متردد،
ازت نیست.
 )9ررچ ظاهر عبار صـــدرا ک م روند «ما تمات ارادهها را جمع کرده و از عافت
آن م پرســیم» ،ارادههان اســت ک از ت ایل عقا ب دســت م آنند اما از آنجا ک
اسـتدال انشـان در انن صور  ،ناقت خواهد بود (زنرا تمات ارادههای ب دست آمده از
ت ایل ،تمات ارادههای عالم نیســتند باک تنها ارادههای متناه نا ایر متناه هســتند
ک از ت ایل تنها «نک اراده» ب دســـت آمدهاند و م توان ارادههای دنگر را در عرض
آن توـورر کرد) ،باند مراد انشــان از «تمات ارادهها» را اعم از ارادههای ب دســت آمده از
ت ایل اراده اجمال و سانر ارادههای ممکن دانست.

 .3-3-2بیان امام خمینی

امات خمین در کتاب «الطاب و اإلرادة» ابتدا اشــکال را ب راهحل میرداماد مطرح،
و سـ س ب اشـکال سوت صدرالمتألهین اشاره م کند .ظاهر مطاب انشان چنین است
ک اشــکال انشــان متکاو از اشــکال صــدرا اســت امرا نکت هر دو بیان ،توجر ب «عات
ربوت اراده» بوده و تنها در بیان متکاو هسـتند .امات خمین م نونسد «اراده از آنجا
ک صـکت موجود و حقیق اسـت نیازمند ب عات است ک آن را انجاد کند؛ آن عات
نا «اراده دنگر» اسـت نا آنک شـیئ از خارج اسـت؛ پس نا تساسل ازت م آند [نرن
در صــور اول] نا آنک اضــطرار و جبر [نرن در صــور دوت] حاصــل م شــود .و
نم توان رکت ک عات ت قفق اراده ،خودش است» (خمین .)33 ،7397 ،
تبیین :با دقت در کوت امات خمین م توان ب انن نکا دست نایت

 /هادی صادق  -م

مد حسین متتاری

–کاشان
داوری

 )7اسـاسـاق انشـان ب ارادههان ک ب واسـط ت ایل عقا ب دست م آند ،تو ر
ج
ج ب صراحت کوت میرداماد ک اراده را «حقیقت واحد»
ندارد .در حقیقت انشان با تو ر
م داند ،از عات آن ،سکال م کند.
 )9با توجر و دقت در دوران ای ک حضـــر امات در پرســـب خود طرح م کند،
م توان یهمید انشان در یهم عافت اراده ب دو نکت  ،توجر کرده است
 نک آنک عات اراده« ،داخل نکس» است نا «خارج نکس»ب دنگر آنک عات اراده «حقیقت ارادی» است نا «حقیقت ایر ارادی»بمجموب انن دو نکت  ،چهار حالت برای عات اراده م شود

اراده /
دراندیشه
الهیارادی
پاسخ م
هستی
حوزهیل
درو تحل
بررسی
صفاتشبهه
میمون
یرداماد به
بودنابن
ارزیابی الهیات سلبی
شناسی
عشرن
جبرئیا
اسماعیا
یهودی–/سید
مرتض –حسین

امـات خمین بـا اظهـار ترجـرب از م قفق داماد ،انن اشـــکال را نکت ای م داند ک
انشـان در تبیین اشـکال شبه ارادی بودن اراده ب آن تنبر داشت  ،اما در مقات حلف آن
و ارائ پاسـ  ،از آن اکات کرده است (خمین )40 ،7397 ،؛ چراک میرداماد در نک از
بیانهای خود در تقرنر اشـکال چنین آورده بود «ساسا ارادههای ایر متناه همگ
در لزوت استناد ب اراده دنگر ،همانند اراده اول هستند» (میرداماد.)902 7 ،7637 ،
البت ممکن اســت رکت شــود «ارادههای متردردی» ک میرداماد در بیان اشــکال
مطرح کرده ،ارادههای مســتقا اســت ک در پ نکدنگر قرار م ریرند اما «ارادههای
متردردی» ک در بیان جواب ب آن اشـــاره م کنند «ارادههای ت ایا از اراده اجمال
واحد» هسـتند و اسـاسـاق انشـان با اشاره ب اعتباری بودن انن ارادهها ،بارها تذکفر دادند
ک م توان با قطع اعتبار ،از تساسل آن جاوریری کرد.
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الب .عات اراده« ،اراده دنگر در داخل نکس» اسـت در انن صـور «تساسل» ازت
م آند.
ب .عات اراده« ،اراده دنگر خارج از نکس» اسـت در انن صـور  ،یارغ از تسـاسل،
جبر و اضـــطرار ازت م آند .چراک عات اراده ،ارر حقیقت خارج از نکس باشـــد -چ
حقیقتب اراده باشد و چ نباشد -موجب اضطرار اراده نهان م شود.
ج .عات اراده« ،حقیقت دنگر در داخل نکس» اســت؛ در انن صــور اراده انســان،
ارادی نبوده ،و جبری است.
د .عات اراده« ،حقیقت دنگر در خارج نکس» است در انن صور نیز اراده انسان،
جبری است.
حضر امات ب رون ای ب صور یو ،اشاره کرده است.
بررسووی :انن اشـــکـال ب انن نکت تنب م دهد ک حت ارر بر اســـا

راهحل

میرداماد بتوانیم اراده را ارادی بدانیم اما نم توانیم اضـــطراری ک از ناحی ت قق اراده
ب واســط عافت ایر ارادی آن ناشــ م شــود را پاســ دهیم .از انن رو نتیج کوت
میرداماد آن م شــود ک اراده هرچند ب واســط ت ایل آن م تواند ارادی باشــد اما ب
جهت آنک عافت آن نم تواند اراده خود شـتت باشد ،از انن جهت اضطراری است .در
حقیقت انشــان باند نک رات ب راهحل خود م ایزود تا میان انن «اضــطراری بودن» و
آن «ارادی بودن» جمع کند و از انن حیو پاس انشان حداقل ناقت و ناتمات است.
 .3-4اشکال چهارم :عدم انحالل حقیقت بسیط به علت و معلول واقعی
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امات خمین در کتاب « نوار الهدان » برد از بیان اشـکال اول و سوت ،اشکال دنگری
را متوجر میرداماد م کند «بر انن نظرن اشـکال م شود ک آن هیئت واحد و بسیع
[اراده] ممکن نیســت ک ب عات و مراول حقیق  ،ان ول نابد تا نک ش ـ ه با توجر ب
نکس اامر ،عاـتِ خودش باشـــد نا آنک دو عافت و مراول حقیق  ،در وجود با نکدنگر
متف د باشند» (خمین .)67 7 ،7374 ،
اشکال حضر امات را چنین م توان توضیر داد
 )7حاصـل راهحل میرداماد آن بود ک ش ه واحد ،م تواند بر اسا ت ایل عقا
بـ «متقـدرت و متأخفر بالذا » ت ایل نابد و «ارادهی اراده» و «ارادهی ارادهی اراده» تا
جان ک عقل بتواند اعتبار کند ،حاصل شود.

 .3-5اشکال پنجم :نفی علیت اراده اعتباری برای اراده حقیقی

 /هادی صادق  -م

موـــطک خمین در کتاب اصـــول خود ،بیان را ب حضـــر امات در نقد کوت
میرداماد نسـبت م دهد «ساسا در امور اعتباری ،با از قطع شدن نظر ،از بین م روند
همچنان ک در «امکان ممکنا » و «وجوب واجب» و «ضــرور قضــانای ضــروری»
چنین اسـت؛ و انن در حال اسـت ک اراده ،از حقانق است ک نیازمند ب عافت است.
آن عات نا اراده دنگر اســت نا شــیئ از خارج اســت؛ ک نا تســاســل ازت م آند نا
اضطرار و جبر روی خواهد داد» (موطک خمین .)44 9 ،7373 ،
اهمیت ونژهای برخوردار اســـت ،توجر ب جانگاه «اعتبارا عقا » در راهحل میرداماد
اسـت .همچنانک در تبیین نظرن انشان دانستیم ،آنچ سبب حوول «ارادههای متردد
طول » م شــد ،اعتبار عقا بود و ب صــراحت کوت انشــان ،کمیرت ارادهها بســت ب

–کاشان
داوری

مد حسین متتاری

بررسووی :نکت ای ک در ابتدای انس ـن بیان منقول از حضــر امات وجود دارد و از
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 )9حضر امات مرتقدند مرنای «اراده(’ )Aاراده( »)Aآن است ک ارادهی «’ »Aمراول
حقیق و اراده « »Aعافت حقیق است.
 )6حضـر امات در ادام ب نک کبرای کا اشاره م کند ک اساساق جرنان عافیت،
میان دو شـ ـ ه حقیق واقع م شـــود و نک شـ ـ ه نم تواند هم عافت حقیق و هم
مراول حقیق بـاشـــد .در چران انن ســـتن م توان رکـت کـ ازمـ ذات عافیت،
«واجدنت» و ازم ذات مراول «یاقدنت» اسـت و ارر نک ش ه واحد بسیع ،هم عافت
و هم مراول باشـد ،ب اجتماب نقیضـین م انجامد ک م ال اســت؛ انن کبرای کا  ،دو
نتیج ب همراه دارد
الب .نک ش ه نم تواند عافت خودش باشد (نرن « ،»Aعافتِ « »Aباشد).
ب .نک شـ ه نم تواند ب عافت و مراول حقیق  ،من ل شود (نرن « »Aب «»b1
و « »b2شود و نک عافت حقیق و دنگری مراول حقیق باشد).
 )3ممکن است کس اشکال کند ارر نک ش ه نم تواند ب دو جزه ک نک عافت
و دنگری مراول اســت ،ت ایل نابد ،پس چگون ماهیت ،ب جنس و یوــل ت ایل نایت
و یول ،عافت جنس شمرده م شودب
 )4حضـر امات در ادام کومشـان ب انن اشـکال پاسـ داده و عافیت یول برای
جنس ،و همچنین عافیـتِ صـــور برای مادره را «عافیت حقیق » نم داند» (خمین ،
.)67 7 ،7374
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کمیت اعتبارهای عقا اسـت و هر راه اعتبار عقا  ،متوقفب شود ،ارادهها نیز در شماره
خود رابت م شــوند .حضــر امات در کوم متتوــر م روند «اراده ،نک امر حقیق
است و نیازمند ب عافت است» ،و با انن مطاب ب مجموع نکا ذنل عنانت دارد
 )7اراده ،نک حقیقت متأصل است و هر حقیقت متأصل ،نیازمند عافت است.
 )9عات امور حقیق  ،باند نک امر حقیق باشد.
 )6ارادههـای مترـدد طول ک هر نک متقدرت بر دنگری و در حکم عافت آن یرض
م شــود ،همگ ب واســط «اعتبار ذهن » ب وجود آمدهاند و نم توانند حقیقتا عاتِ
واقریت در نکس ب نات اراده باشــند .چگون ارادههان ک بود و نبودشــان وابســت ب
«اعتبار ذهن و عدت آن» است م توانند عات حقیقت ب نات اراده در نکس باشندب
نکت ای ک م توان ب بیان حضـــر امات ایزود آن اســـت ک انن ارادهها ،در عین
اعتباری بودن ،متأخر از اراده حقیق هســتند (چراک با ت ایل اراده اجمال ب دســت
آمـدهانـد) و هیگراه امر متأخر نم تواند ،متقدرت بر شـ ـ ه بوده و نقب عات آن را انکا
کند.

جمع بندی نهایی پاسخ میرداماد
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ب تورّ ب اینک م ور اصلی شه ارادی بودن اراده ،ن ظر ب «علک ثقیقی اراده»
اسبک در ن یک خود امری خیر ارادی خ ر از نفس انسب ن اسبک ،پ س میردام د
پ سبب ووی آن نیسببک ،زیرا پ سبب ایشبب ن بر ت لیل خود اراده متمر ت اسببک هی
عنب یتی ب علّک ثقیقی آن ندارد از این ر ثتی اور ت لیل اراده ب ارادهه ی متعدد
ارادی دانسبتن هر ی از آنه ب اسط یکی از تقریره ی س و ن  ،بد ن اشک ل ب شد،
ام بررسبی نفسبی مستقل خود اراده نمیتواند اشک التی از ن ثی علّک خیر ارادی
آن متورّ آن اسبک را پ سب دهد در ن یک ایشب ن ب ید توضی دهد ارادی بودن اراده
از ت لیل نفسبی اراده ب دسبک آمده اسبک آی ب اضطراری از علّک خیر ارادی ی
خ ر از نفس انسب ن ث صل شده ،ق بل رم هسک ی ن اور ق بل رم نیسک ،ب چ
دلیل چنین ت لیلی از ارادی بودن اراده میتواند آن اضببطرار را نفی ند پ سب ایش ن
در این زمین  -نکت م وری شه ارادی بودن اراده شمرده میشود -س ک اسک

فهرست منابع
 4ابنسین  ،ثسین  4791 ،م ،کتاب اإلنصاف ،انتش رات

لة المطهوع ت ،ویک

 2ب منی ر بن مرزب ن4791 ،ش ،التحصیل ،انتش رات دانشگ ه ت ران ،ت ران
 7خمینی ،ر ح اهلل4124 ،و ،الطلب و اإلرادة ،موسبببسب ب تننی

نشبببر آ ر ام م

 1خمینی ،ر ح اهلل4141 ،و ،أنوار الهدداةد  ،موسبببسب ب تننی

نشبببر آ ر ام م

خمینی  ،ت ران
 1خمینی ،ر ح اهلل4141 ،و ،تنقیح األصدو  ،مقرّر :اشبت ردی ،ثسببین ،موسببس
تننی
1

نشر آ ر ام م خمینی  ،ت ران

خمینی ،مصبطفی4141 ،و ،تحرةرات فی األصدو  ،موسبسب تننی

نشر آ ر

ام م خمینی ،ق
 9سبه نی ،رعفر4121 ،و ،لبّ األثر فی الجبر و القدر ،مؤسبسب ام م صب دو،
ق
 1شیرازی ،قطب الدین ،4717 ،درة التاج ،انتش رات ثکمک ،ت ران
 7صبببدرالبدین شبببیرازی ،م مد بن ابراهی 4714 ،م ،الحکم المتعالی  ،دار إثی ء
 41طوسی ،م مد بن ثسن4119 ،و ،الخالف ،دفتر انتش رات اسالمی ،ق

 /هادی صادق  -م

التراث ،بیر ت

 44طوسی ،م مد4791 ،ش ،شرح اإلشارات و التنبیهات ،نشر الهالخة ،ق
اسالمی ،ق

 47ف ضل مقداد4117 ،و ،نضد القواعد الفقهی  ،ت بخ ن آیک اهلل مرعشی نمفی ،
ق



مد حسین متتاری

 42طه طه یی ،سبید م مد ثسین4141 ،و ،نهاة الحکم  ،چ پ سیتده  ،دفتر نشر

بررسی و تحلیل پاسخ میرداماد به شبهه ارادی بودن اراده  /جبرئیا – سید مرتض حسین کاشان

خمینی  ،ت ران
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 41فراهیدی ،خلیل بن اثمد4117 ،و ،العین ،موسس دار ال مرة ،ق
 41قطبب البدین رازی بببببب ب خنوی4714 ،ش ،إلهیات المحاکمات ،میراث مکتوب،
ت ران
 41مراخی4149 ،و ،العناوةن الفقهی  ،دفتر انتش رات اسالمی ،ق
 49میردام د ،م مد ب قر4719 ،ش ،القبسات ،انتش رات دانشگ ه ت ران ،ت ران
 41میردام د ،م مد ب قر4791 ،ش ،تقوةم اإلةمان ،مؤسس مط لع ت اسالمی ،ت ران
 47میردامب د ،م مبد بب قر4714 ،ش ،مصددنفدات میردامداد ،انممن آ ر مف خر
فرهنگی ،ت ران
 21نمفی ،م مد ثسن4111 ،و ،جواهر الکالم ،دار اثی ء التراث العربی ،بیر ت
 24ن ندی4721،و ،تشرةح األصو  ،میرزا م مد علی ت رر ت رانی ،ت ران

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
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