
 

 

A Comparative Study of the Compulsion and 
Volition Discussion from the Viewpoint of 

Leibniz and Allamah Tabataba’i 
Sayyad Hasan Bathay

1
, Leila kheidani

2
, Ahmad Hosein Fallahi

3
, 

Mohammad Reza Aghajani Ghannad
4 
 

1. Associate Professor, Department of Islamic Knowledge, Payame Noor University, 

Tehran, Iran 

2. PhD Student of Teaching Islamic Knowledge, Payame Noor University, Qom, Iran 

3. Assistant Professor, Department of Islamic Knowledge, Payame Noor University, 

Qom, Iran 

4. Assistant Professor, Department of Theology, Payame Noor University, Qom, Iran 

(Received: January 14, 2019; Accepted: August 24, 2019) 

Abstract 
The discussion on compulsion and volition is one of the most important issues in the 
history of human thinking. It has always been a point of dispute for a wide range of 
scholarly opinions. The main question here is that if the belief in the a priori 
coordination principle does not in a way reject volition and primacy of necessity. 
How is the eternal Divine volition congruent with the human volition? As one of the 
greatest philosophers of the pre-Kantian era, Leibniz tried to establish the human 
volition by distinguishing the absolute and conditional necessity as well as adopting 
the “Best of all possible worlds” theory. On the other hand, Allamah Tabataba’i 
considers volition as an innate matter and maintains that the principle of “any 
possible being is in need of another being for its existence” does not contradict the 
human volition. In this study, in addition to expressing the principles adopted by 
Leibniz and Allamah Tabataba’i, the viewpoint of the former is criticized. The 
important considerations here are the presentation, comparison, analysis, and 
examination of the viewpoints of these two thinkers. 
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 نیتس و عالمه طباطبایی الیببررسی تطبیقی جبر و اختیار از دیدگاه 

 
 2، محمد رضا آقاجانی قناد7، احمد حسین فالحی*8، لیلی خیدانی1سید حسن بطحایی

 رانیا ،تهران ،نور امیپ دانشگاه ی،اسالم معارف گروه اریدانش. 1

 . دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران8

 ، دانشگاه پیام نور، قم، ایران. استادیار گروه معارف اسالمی7

 . استادیار گروه الهیات، دانشگاه پیام نور، قم، ایران2

 (1/3/2118 ؛ تاریخ پذیرش:14/22/2113)تاریخ دریافت: 

 چكیده

از  یا گسرترده طیرف   ۀهمواره محل مواههر  و مسائل تاریخ تفکر بشریت نیتر مهمهبر و ااتیار یکی از  ۀمسئلبحث از 

بنیاد نوعی نفی ااتیرار   ،که  یا اعتقاد به اصل هماهنگی پیشین اواهد بوداصلی این  سؤال. اندیشمندان بوده است ی را

 ۀیکری از فالسرف   عنروان  به نیتس الیبازلی الهی با ااتیار  دمی سازگار است؟  ۀو حاکمیت ضرورت نیست؟ چگونه اراد

بره   ،ممکرن  یهرا  ههران  ۀرت مطلق و ضرورت شرطی و نظریدر صدد است که با تمایز میان ضرو ،بزرگ قبل از کانت

ضرورت سابق » ۀاست که قاعد کردهااتیار را امری فطری دانسته و بیان هم  عالمه طباطبایی تثبیت ااتیار انسان بپردازد.

و عالمره   نیرتس  الیرب در این پژوهش ضمن بیران مبرانی   هی  منافاتی با ااتیار انسان ندارد.  «دهلم یجب لم یو ی ماشال

تحلیرل و   ،بیان دیردگاه ایرن دو اندیشرمند و تطبیرق     بوده،.  نچه در اینجا مهم شود مینقد  نیتس الیبدیدگاه  ،طباطبایی

 .استبررسی  ن 
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 مقدمه

 ۀمسیحی، فلسرف  کالم در ن را  توان یماست که  مهمیمسائلی  ۀهملااتیار از  هبر و ۀمسئل

تراریخ ذهرن فالسرفه را     ولطر  و همواره در کرداسالمی مالحظه  ۀو فلسف کالم درغرب و 

مطرح است. به چالش طلبیده  ،و کلی عام طور به یت راذهن بشرو  و ویژه ااص صورت به

و اعمرال  فعال بر ا یضرورت که بوده نوع نگاه انساناین مقابل ااتیار در  ۀمسئلشدن و بیان 

 شوقروع  یا انجرام داده  بوده ن دادن انجام  در صدد انسان را  نچه که هر استانسان حاکم 

و  ضررورت  ،است و در واقع گریزی هز تحقق  ن وهرود نردارد   ضروریو  ریناپذ اهتناب

مثرال   عنروان  بره  نمود پیدا کرده اسرت،  مختلفی برای انسان به اشکال یکل طور به مفهوم  ن

گریرزی از سرنوشرت   » ؛مشراهده کررد   مفهوم سرنوشتشکلی از  ن را در  توان یم یاوب به

 .«دارای سرنوشتی استانسانی هر » یا «نیست

کره بره بحرث از ایرن مسرئله       برود فیلسوفانی  نیتر مهم( از 2323 - 2343) نیتس الیب

رت کرور  سعی بر  ن دارد که از ضرورتی که  ن را ضرو ، زاد ۀ. او با اعتقاد به ارادپرداات

(blind necessity ) که این ضرورت  اعتقاد دارد در حقیقت او کند.پرهیز است، قلمداد کرده

و در ایرن   نرد یچ یبرمر را از ههان و مالحظات مربوط به ادا  کور ارد، فهم و زیبایی و ...

اعمرال ارود    نسربت بره  مشابهی  طور بهنشان دهد اداوند و انسان  که کند یمتالش  زمینه

و برر اسراس    ردیر گ یمر قررار   سرتایش ونکروهش   موردو اعمال  نها  یت دارندااالقاً مسئول

 (.Leibniz,1998: 300« )اند یاله یها نهی اذهان انسانی »دیدگاه او 

نسبت به اعمال انسان نه به هبر قائل است و نه تفویض و  زادی مطلق، بره   نیتس الیب

چون به مقدر بودن امور بنا بر ترترب معلرول برر     ،ئل نیستکه تفویض مطلق را قا ااین معن

علت و به حکم قاعده هماهنگی پیشین بنیاد معتقد است و به هبر مطلق هم معتقرد نیسرت   

گوینرد کره فعلرش از روی شرعور باشرد و       زیرا مختار را کسی مری  ،و قائل به ااتیار است

 (.223: 2113 دیگری او را مجبور نکند )فروغی،

اسرت کره ااتیرار ارود را      موهودی مخترار   دمیعالمه طباطبایی،  ابق دیدگاهو اما مط

تررک کرردن یرا انجرام دادن     به  ،انسان با فکر و اندیشهکه  همین ،کند یمفطری درک  طور به
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 ۀدهندنشران  ،پرردازد  یمافراد  کردن یامرونهبه  انسانی ۀدر هامعیا اینکه  کند یماقدام  عملی

برر  مبتنری   ،بیرت نیرز  رمربروط بره ت   موراتاگفت که  توان یم طور نیهم. استااتیار انسان 

 .(242 - 211 :2112ااتیار است )طباطبایی،  و قبول پذیرش

 :فرضیه مطرح استچند  ، دمی عمالا بارۀاز نظر عالمه در

ال انسران  عمر او  رددان لشتأثیری در افعا گونه  یهوی  ۀکه اراداین یمعنا هالف( هبر، ب

 ؛استبوده  وهودشل اارا تحت تأثیر عوام

استنادی بره فاعرل و علرت دیگرری      گونه  یهاینکه افعال انسان  ، به معنایب( تفویض

 است.وی بوده  ۀتحت تأثیر ارادو  نداشته باشد

 هسرتند، وی  ۀبره اراد  عالوه بر اینکه مستندافعال انسان  اینکه یعنی ،االمرین نیب امرا( 

 (.231 - 233: 2112)طباطبایی، د ناستناد دار ،نیز فوق انسان استمابه علت دیگری که 

اسرالمی و غربری برا کارهرای      ۀتطبیقری در برین فالسرف    ۀاینکه مباحث فلسرف  با وهود

فیلسوف فرانسوی هانری کربن شروع شده است و با تالش و کوشش دانشرمندان دیگرری   

 زمینره  ایرن  ترداوم پیردا کررد و کارهرای زیرادی در      ....و نظیر محسن مهدی و سعید شیخ 

این دو اندیشمند پیرامرون ااتیرار    یتاکنون بررسی تطبیقی در احوص  را ،صورت گرفت

صردد هسرتیم بره  ن دسرت       نچه در این پژوهش مد نظر است و در صورت نگرفته است.

و عالمره   نیرتس  الیببیان مفاهیم نظری موضوع و تحلیل و بررسی و نقد دیدگاه  ،پیدا کنیم

 .استاصلی  سؤال طباطبایی و پاسخ به

  نیتس الیباختیار از دیدگاه 

هی  تبدلی در موناد نیست که به صررافت طبرع    ،شود یمااتیار در مونادشناسی حل  ۀمسئل

مونادهای مختلفی وهود دارند  نهایی کره دراکشران حتری     . نباشد و از اود  ن ناشی نشود

هوشی است و مونادهایی براوردار از عقل که افعالشران   از ادراکات ما در حالت بی تر مبهم

افعرال ناشری از   نهرا،  کره    هسرتند مبتنی بر تحورات واض  و متمایز است. این نوع افعرال  

بنرابراین ااتیرار    زیرا ااتیار چیزی هز صرافت طبع موهود عاقل نیسرت.  ااتیار نام دارند،
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فعرل  زادانره کره     .هم نیسرت  حتی متضمن عدم موهبیت ،عدم موهبیت نیست وهه  یه به

حاکی از نوعی موهبیت عقالنری   ،مانند هر فعل دیگری منبعث از قانون درونی مونادهاست

 (.122 :2183 ،)بریه اواهند بود

 ,latta) دانرد  یمر  امکران  و یختگیاودانگ ،عقلعبارت از ادراک یا  ااتیار را نیتس الیب

کراملی   یختگیارودانگ که هر هوهری دارای  نمیب یمما همچنین : »دیگو یماو  .(145 :1898

 ،دهرد  یمر  ن هر چه بررای او رخ   موهب بهبود و  اواهد اریاات ،است که در هواهر عاقل

صرورت   ااتیرار را بره ایرن   دیسه (. در تئوLeibniz, 1998: 77) یا وهود اوست ها دهیا ۀنتیج

در ارود  ن   ،تمام افعال و حاالت  ن منشأااتیار نفس به این معناست که »: کند یمتعریف 

 (. Leibniz, 1998: 306« )است

ارود تعریرف    ۀلیوس بهشده  هدایت یختگیاودانگااتیار را  ،در مونادولوژی نیتس الیب

 (.33 :2131)رشیدیان، کند یم

تناقضی در پری نداشرته   که نفی  نها هایی امکان، یعنی  ۀحیطواض  است که ااتیار در 

. شرود  ینمر لحراظ   بررای ااتیرار   گاهیهای ،ضرورت فلسفی ۀو در حوزمطرح است  ،باشد

در نظرر گرفتره    سه شرط ااتیار برای نیتس الیب :گفته است فلد بلومن طورکه همانبنابراین 

 امرر ااتیرار محقرق نخواهرد شرد      مروارد  و بدون ایرن  .اودانگیختگی و عقل ،امکان است:

(woolhouse, 1994: 303). 

 عقلو  اختیارالف( 

 زادی عبارت از عقل  :ردیگ یمسه شرط ضروری و کافی را برای ااتیار در نظر  نیتس یبال

اود فرمانروایی که توسط  ن ما اود را متعین  که شامل معرفت متمایز از متعلق فهم است.

 .شوند یم مستثناو امکان که توسط  ن ضرورت متافیزیکی و منطقی از  ن  مینیب یم

این  و به ههت اهمیتی که کند یمعقل قلمداد  ،را ااتیار اقساماولین شرط از  نیتس الیب

لحراظ  کالبرد ااتیرار    ،رادیگر  قسمو دو است  کردهتشبیه  روح ااتیار  ن را به ،مقوله دارد

 (.Leibniz, 1988: 151) کند یم یاد «معرفت متمایز متعلق ااتیار» عنوان بهعقل از . او کند یم

ایرن توانرایی را    مخترار شخص  ن  ۀواسط بهکه  است یا هقوّ یک عقل یتسن الیباز نظر 
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 ۀمشراهد  محرض  بره و معرفرت متمرایزی داشرته باشرد      ،ارود  اتنسبت بره متعلقر   دارد که

و بره   زندگزینش ب و میان  نها دست به انتخاب و افعال اود، اعمالدر  مختلفی موضوعات

 تسراوی و از حالرت  ونرد  اعمرال ادا کره   بودهمتمایز  معرفت شناات واین نوع از  ههت

و  انتخراب اداونرد   ،دیگرر  فعرل برر   فعلیک دادن در ترهی   واست شده  اارا یطرف یب

سربب  معرفرت متمرایز اسرت کره     گفت که این عامرل   توان یم . در حقیقتکند یم گزینش

 شود یمکه گفته اینشود و  انتخابال دیگر عماز میان ا عملبهترین و بهترین شکل  شود یم

 .دلیل استبه همین  ،کند یماوند به باالترین ایر حقیقی عمل اد

کامل در مرورد موهرودات    صورت بهچنین شرطی  که  یا شود یممطرح  یسؤال اینجااما 

 یهرا  دهیر ا معرفرت و  معتقد اسرت کره داشرتن    نیتس الیب؟ کند یمصدق  یانسانی و حیوان

 تفکرر  برا  متمایز یها دهیا معرفت وکه این   ن زمانیاست و  عقل اصلی وهودشرط  ،متمایز

حیوانات  ،ن معناایقطع به  طور بهو  افی اواهد بودعقل برای ااتیار ک ،شوند عجین تأملو 

 گاهی از انفعاالت و شهوات  ۀقوّدارای  صرفاً  نهاچون  ،هستندفهم و معرفتی  هرگونهفاقد 

 .(Leibniz, 1982: 173 - 174) ندفاقد تعقل ،حیواناتدر حقیقت و  ندهستاود 

تحرری    ،دارای چنین معرفت متمایزی هستند یرا ایرر   ها انسان بارۀ اینکهدر نیتس الیب

حواس و  از عموماً ها انسانچرا که  ،معرفت متمایز ندارند غالباًکه موهودات انسانی  کند یم

ااتیرار   حرال بایرد اذعران داشرت کره      اما برا ایرن   ؛هستندکه مانع عقل براوردارند شهواتی 

احساسرات و  از مرردم  هرچنرد کره   و  داردتی درهامستمر  طور بهمشکک است و  فهومیم

 ، معرفرت  نهرا  ندارنرد معرفرت متمرایزی   تام و کامرل   صورت به و کنند یمتبعیت انفعاالت 

 (.Leibniz, 1998: 306)لحاظ کرد   نها را معقولبشود ست تا همتمایز  و کافی نقدر

نحروی از   ی احساسرات و انفعراالت و بره   اراد انسانیان کند که ب قحد ندارد نیتس الیب

چررا کره از    ؛مسئولیت ااالقی در احوص اعمالش نردارد  گونه  یه ،بند انفعاالت انحا در

و نسربت بره اعمرال     یمعرفت متمایز ،شود یم ن فردی که االفی را مرتکب  حتی نظر او

 افعال اود دارد.

معنای واحد  ، بهشرط ااتیار عنوان به ،چنین نتیجه گرفت که معرفت متمایز توان یمپس 
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 احروص  درمتمرایز   ۀو ایرد  معرفت اگرچه ؛کند ینمصدق  اداوند و انسان برو یکسانی 

فقرط  کامرل  معرفت متمایز به معنای پس  .نیست و تام کاملاین معرفت  ،انسان وهود دارد

گفرت درسرت اسرت کره      توان یمهم  اتدر مورد حیواناما  .کند یمصدق  در مورد اداوند

در و  قلمرداد کررد  معرفرت متمرایز    تروان  ینمرا   ن فهم اما ،هستندنوعی از فهم   نها دارای

 .به حساب  وردمختار  توان ینمحیوان را حقیقت 

. ااتیرار در  نرد در عمرل نیرز مختار   که مونادهرا دارای ادراک و فهرم هسرتند،    طور همان

 ،کره اداونرد   طرور  همان .متفاوت است ،نها از امورمتناسب با میزان ادراک و فهم   ها انسان

 به همان نسبت نیز براالترین حرد ااتیرار را داراسرت )صرانعی،     و  داردقدرت و علم مطلق 

2133: 414.) 

 خودانگیختگیو  اختیار (ب

 -selfانسران اودبسرنده )  این است که  ،شود یمبه ذهن متبادر اودانگیختگی معنایی که از 

sufficientبرر   یریترأث  اارهی عوامل عنوان  یه به ،و افعالش اعمال در انجام دادن ( باشد و

 نیترر  مهرم  ۀهملر کره از  )ناد یا هوهر فرد وم ۀنظریدر  یاودبسندگ. عامل او نداشته باشند

یعنری   ،است ختهیاودانگموناد  شود یماینکه گفته  نمود دارد. (است نیتس الیب یها دگاهید

یرا از چیرزی    شرود  یممتمایل اود و بر اساس حالت درونی اویش است که به سمتی  رد

هی  علرت  ی بنابراین از سو ؛ردیپذ ینمبیرون از اود تأثیر  یزیچ  یهو از است گردان یرو

 .شود ینمبیرونی مجبور به کاری 

 زاد  ۀاراد ناپرذیر  هردایی الزم و شرط  یختگیاودانگاعتقاد دارد که  نیتس الیب بنابراین

دادن و انسان در انجام هستند عوامل اارهی  از متأثر واهراًاز اعمال ما که  بسیاریو است 

 ندارد. ی بر ماتأثیر ،عاملیو هی   اند ختهیاودانگدر واقع و حقیقتاً  ، نها ااتیاری ندارد

ارارهی  به معنای دقیق فلسفی، عوامرل  . نیست ریاستثناپذ وهه  یه به اودانگیختگی ما

 (.Leibniz, 1998: 307) دنتأثیری بر ما ندار گونه  یه

عامل و اود انگیختری   یختگیاودانگبه دو نوع اودانگیختگی معتقد است:  نیتس الیب

 یطرفر  یبر هری   » :شکل گرفتره اسرت کره   پایه و اساس بر این  عامل یختگیاودانگموناد. 
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در عرالم هرواهری وهرود دارد بره نرام       نیتس الیباز نظر  . اما«مطلقی در اراده وهود ندارد

پرس هسرمانی    چون بعردی نردارد،   ،است بعد یببه نظر او این هواهر  موناد یا هواهر فرد.

مراتبری   هواهر فردی است که یک نظرام و سلسرله   ، نچه در عالم اارا وهود دارد نیست.

 ،وصریت کمال مختلفنرد و ایرن امرر ناشری از تفراوت در اح      ۀمونادها به لحاظ دره دارد.

در حقیقررت مونرراد برره معنررای فرررد و واحررد اسررت و    ادراک و شرروق  نهاسررت. ،انرردازه

ه کر  شرود  محسروب مری   نوع اودانگیختگی نیتر مهمو  نیتر یاصل ،نادیوم یختگیاودانگ

مطابق با  نیتس الیب .است ینتعم - اود وردن اعمالش  وهود بهمونادی در هر  مطابق با  ن

 (.Leibniz,1998: 313) ه شده استدبه  زادی اراعتقد م ،از اودانگیختگی این معنا

فایرت  ک ییتنهرا  بره شرط  این ،استشرط الزم و ضروری ااتیار  یختگیاودانگبا اینکه 

ایرن شررط    و کنرد  یمر ذهن انسران را درگیرر    وهود دارد که سائلیمهنوز  که چرا ؛کند ینم

ل یر  یا این شررط یرک تحم   اینکههمانند مسائلی  ؛داردنتوان پاسخگویی به  نها را  ییتنها به

یا بررای   ها انتخاببرای  یختگیاودانگ؟ یا شرط است روانشناسانه یا نوعی از هبر فیزیکی

 ؟  کاربرد دارد اعمال

 ن را  نیتس الیبکه  است یامکان ااص شرط دیگربه کمال اود، ااتیار رسیدن  برای

 .  برد یمبه کار 

 امكان خاص و اختیار 

 کند یمامکان ااص را بر حسب حذف ضرورت مابعدالطبیعی و منطقی تعریف  نیتس الیب

(Leibniz,1998; 310.) است که ضرروری نیسرت،   یا هیقضممکن ااص ،  ۀاز نظر او، قضی 

ترتیرب یرک حادثره     به ایرن  یعنی االف  ن ممکن است یا انکار  ن مستلزم تناقض نیست.

روشرن اسرت کره     از تناقض باشد. عاری وقتی ممکن ااص است که تحور عدم وقوعش،

دیگری رفترار   ۀگون  به تواند یماین است که عامل مختار  ،مذکور از شرط نیتس الیبمنظور 

کامرل بره    طرور  بهدیگری عمل کند یا عملش را  ۀبه گون تواند یمکند. اراده قدرتی دارد که 

(. البتره پرس از   Leibniz.1956: 312است ) ریپذ امکان، زیرا هر دو شق در وردحالت تعلیق 
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 تواند یمکه: چگونه ااتیار و امکان ااص  دی  یمپیش  سؤالاین  نیتس الیببرای  این بیان،

 (.Leibniz.1956: 404علل و با مشیت و عنایت الهی سرازگاری داشرته باشرند )    ۀبا مجموع

مطرابق برا    ،افترد  یمر کره هرر  نچره اتفراق      کنرد  یماوهار  ،برای حل این مشکل نیتس الیب

 (.Blumenfeld.1988: 311امرا ضرروری نیسرت )    ،الهی یقینی )متعرین( اسرت   یها ینیب شیپ

 .دهد یمکه فرد با ااتیار اویش چه کاری را انجام  داند یماداوند از قبل 

  نیتس الیب ۀاصول و مبانی فلسف

ایرن اصرول را پایره و     سعی داشرت  او .دارای تنوع و تعدد زیادی هستند نیتس الیباصول 

 کره برا موضروع مرا    را ی اصرول در تالشیم  در اینجا .سازد فلسفی اود یها نظاممام ت اساس

 :کنیمتشری   ،همخوانی دارند بیشتر

 (principle of sufficient reason)اصل جهت کافی ـ 

که در بنا نهادن و اسرتوار   برد یمنام  شیها استدالل دیکل شاه عنوان بهاین اصل از  نیتس الیب

او این اصل را همراه برا اصرل    .ورزد یممابعدالطبیعه اویش به  ن استناد  ۀکردن نظام فلسف

او را نشران   ۀکره اسراس فلسرف   بررد   نام مری دو اصلی  عنوان به ،قانون امتناع اهتماع نقیضین

 .دنده یم

هم کاذب باشد و هم صادق و  تواند ینمیک چیز  باید گفت که توضی  اصل تناقضدر 

حتمراً   چیرز  نقیض  ندر حقیقت  ،میکن یمحکم و درستی چیزی بودن  دقابه ص که یهنگام

 وهرود  بره  یزیر چ  یهر اصل ههت کرافی  بنا بر  صادق باشد و تواند ینم و کاذب باشد دبای

 و قبلری  مگر اینکره دلیلری پیشرین    ،میدان ینم و درست را صادق یا هیقضهی  و ما  دی  ینم

 .(211 - 1 :2133 ،نیتس الیب)ن تحقق یابد صدق  وهود یا برای 

. هی  هملرۀ  دهد ینماصل ههت کافی، یعنی این اصل که هی  چیزی بدون دلیل کافی روی 

نیرتس ماننرد اسرپینوزا      ن پذیرای پاسخ نباشد. الیرب « چرایی»درستی وهود ندارد که پرسش از 

 قراً یدقمرادش دلیل بود، نه  واقعاًکند: برعکس،  محدودرا به علل مکانیکی « ها نییتب»مایل نبود که 

، نیسرت، بلکره هرر چیرزی      ورد یمر  وهود بهچیزی را   نکه قاًیدقعلت. او معتقد است که علت 

 (.212: 2181)اسکروتن،  دکن یمیی را از لحاظ عقالنی قابل فهم دهایپداست که 
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 نظرام و ههران  ایرن  دادن و انتخاب هی  رگفت که تباید  ،ههت کافی مهم در ارتباط با اصل

اداونرد   ۀانتخاب  زادان ۀوهود عالم فعلی نتیج» .کار اصل ههت کافی است ،دیگریعالم  بر هر

 .(11 - 12 :2184)لتا، « عوالم ممکن است، اما این انتخاب مطابق عقل است ۀاز میان هم

صدد  ن است که با استفاده از اصل ههت کافی، اوالً از افعرال ااتیراری    در نیتس الیب

غرایی را در حقرایق    تیر عل ،فراعلی  تیعل یها بهی کند و ثانیاً فادا و انسان ضرورت را ن

 امکانی پایه و مبنا قرار دهد.  

در  ،سربب همرین   هو بر  اسرت نوعی ضرورت  در حقیقت ،تیعلاز  نیتس الیب استنباط

 ن را دلیلری پیشرین    نیرتس  الیرب . کند یماستفاده  علت ۀواژ یها به ،از دلیل حقایق امکانی

 ایرن  .در حقایقدر واقع مطابق است با دلیل  ،که علت در اشیا کند یمنامیده است و تحری  

اراص علرت    طرور  بره و است  شدهاینکه چرا علت در واقع دلیل نامیده  عاملی است برای

 (.Leibniz,1998: 173) غایی

در هایی اصل ههرت کرافی    .معانی متعددی استنباط شده است ،برای اصل ههت کافی

حقیقی یرا   تواند ینمبالمره  است و به معنای اینکه هی  واقعیتی ترهی   ۀبه معنای استحال

مگر اینکره ههرت کرافی وهرود      ،صادق باشد تواند ینمای  اینکه هی  قضیه ای موهود باشد

یعنری   ،و اینکه اصل ههت کافی یدیگر ۀگون بهباشد و نه  گونه نیاداشته باشد که چرا باید 

 .دهد ینمبدون علت رخ  یزیچ  یهاینکه 

وهود دارد که اراده را  یهمیشه دلیل غالب ،بر اساس اصل ههت کافی نیتس الیباز نظر 

و ااتیار  ن را حفر کند و این دلیل بدون ضرورت متمایرل   دهد یمانتخابش سوق  یسو به

مگر با تحور ایر که بر تحورات متقابل غلبه  ،شود ینم. اراده هرگز به عملی مجبور دکن یم

اما مجبور به چنین کاری نیست: هی   ،کند یمز همواره بهترین را انتخاب .اداوند نی دکن یم

دیگری از موهودات نیز به همان  ۀزیرا سلسل ،ضرورتی در متعلق انتخاب الهی وهود ندارد

به همین دلیل است که انتخاب امری  زاد و مسرتقل از ضررورت    قاًیدق اندازه ممکن هستند.

امور ممکن بسریاری صرورت گرفتره اسرت و اراده فقرط       عبارت دیگر انتخاب بین به است.

 (.Leibniz.1988; 197 - 198) دشو یمتوسط ایر برتر برایش متعین 
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یعنی بهترین شکل ممکرن را بره ایرن     ،کند یمنهایت اینکه ادا با حکمت و ایر عمل 

چون  ن بهترین است  ،کند ینمولی برای انتخاب بهترین بر طبق فرض عمل  ؛دهد یمههان 

 ضروری نیست.

 (principle of perfection) اصل کمالـ 

ایر و قدرت اداوند نشأت گرفته و به دلیل وهرود ایرن سره     ،این اصل از سه صفت علم

چررا کره نیکری و احسران      ؛که اداوند بهترین نظام ممکن را الق کرده اسرت  بودهصفت 

بهترین نظام ممکن را نیافرینرد و اگرر    ،تااداوند محدود اواهد شد اگر با وهود این صف

اداوند علم الزم ههت شناات و تشخیص بهترین را نداشته باشد یرا علرم الزم را داشرته    

قررار   سؤالحکمت و قدرت او مورد  ، ن نداشته باشددادن ولیکن قدرت برای انجام  ،باشد

عالم  میان عوالم ممکن،عبارت دیگر اگر اداوند از  به (.Leibniz,1998: 192اواهد گرفت )

مطررح شرود کره چررا      تواند یم مسئلهاین  ااصی را  زادانه برای القت ااتیار کرده است،

مساوق با این قرول   ،مسئلهپاسخ دادن به این  ؟اداوند این عالم ااص را ااتیار کرده است

 او وهود دارد. ۀاست که در اداوند ههت کافی برای اراد

که اداوند برای الق ایرن عرالم ههرت کرافی      دیگو یما به م ،اگرچه اصل ههت کافی

ههرت کرافی چره     ،حاکی از این نیست که در این مورد نفسه یفولی این بیان  ،داشته است

 ایرن اصرل   نیرتس  الیرب  .ضروری است ،پس اصلی که مکمل ههت کافی باشد ؛بوده است

که اداوند با علرم بره   ین معنا ه اب .(138 :2182)کاپلستون، ابدی یمکمال اصل را در مکمل 

اعتقراد   نیتس الیب ههان را از روی ااتیار  فریده است. ،علت الق ههان و کمال مطلق او

ممکرن نبرود کره اداونرد چیرزی را       ماًمسلّ ،ممکن موهود نبود ۀکه اگر بهترین سلسل دارد

زیرا ممکن نیست که او بدون ههت عمل کند و یرا کمرال کمترری را برر کمرال       ،الق کند

 (.132: 2182ری ترهی  دهد )کاپلستون،بیشت

 (  hypothetical and moral necessityضرورت شرطی و ضرورت اخالقی )ـ 

در قضایای ممکن نوعی از ضرورت به نام ضررورت ااالقری یرا شررطی وهرود دارد کره       

. ایرن نروع   کنرد  یمر بحرث   هندسری  یرا ضررورت مابعردالطبیعی    مقابلدر  از  ن نیتس الیب
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 و امرا نروعی شایسرتگی    ؛مطلرق نیسرت   ،که از عنوانش مشخص اسرت  طور همانضرورت 

او در ههت فهم بهتر موضوع . کند یممایان بایستگی را در افعال ااتیاری اداوند و انسان ن

 مثرال  ایندر  «.بهترین ههان ممکن را انتخاب نکند تواند ینماداوند » که کند یممثالی ذکر 

که انکرار  ن مسرتلزم تنراقض باشرد     ی ضرورت نوع اما از ،بیان شده است نوعی از ضرورت

 ایرر  معنرای این قضیه به انکار و رد  بلکه ،همچون ضرورت منطقی و مابعد الطبیعی نیست

منافرات  الهری   نه برا ایرر   کند یموارد  ضررینه به اود اداوند  ،اداوند نهایت بی و اعال

دن کرر  بهترین امور و عمرل  دادن تشخیص معنای به در حقیقت پس ضرورت ااالقی ،دارد

عمرل ااتیراری    عنروان  بره القرت را   نیتس الیب .(121 :2182)رضایی،  است  ن اساس بر

 چره مطابق برا ایرن نظریره تعیرین  ن     .دهد یمنشان  (اوست ۀاراد لمااداوند )که مستلزم اع

 بلکه بایرد از اروبی اردا نتیجره شرود      ،ردیپذ ینماز راه مشاهده تحقق  ،بالفعل وهود دارد

 (.432: 2188 )راسل،

بره اصرل ههرت کرافی و      نیرتس  الیببا بیان این مطالب ارتباط میان ضرورت و اعتقاد 

 ،در واقع باید گفت که قضایای مبتنی بر امکران اراص   .دهد یماود را نشان  ،امکان ااص

ولریکن بررای    یسرت، نبر تحلیلی نامتناهی استوارندکه نهایت این تحلیل برای  دمی معلروم  

کره   مبتنری اواهرد برود   بر تحلیلی  ،اداوند مشخص و معلوم است و این ضرورت شرطی

 تری را نیاز دارد. تحلیل کامل

 نیتس   علم پیشین الهی و اختیار انسان از دیدگاه الیبـ 

 ،چره اتفراقی اواهرد افتراد    کره  است  دانسته یماینکه اداوند از ازل  اعتقاد دارد نیتس الیب

او یقین را برا ضررورت مشرروط     .کند ینمبرای اداوند است و ضرورت ایجاد  نوعی یقین

 بلکه امکان ااص است. ،الهی ضرورت مطلق نیست ۀکه اراد کند یمو بیان  داند یممترادف 

برای تثبیت ااتیار اداوند و انسان بره   نیتس الیبدالیلی که  نیتر مهمو  نیتر یاصلیکی از 

ممکن نامتناهی در علم الهی است کره   یها ههانو به وهود قائل شدن ا ،کند یم ن تمسک 

وهود  مردن دارد و  ن   فقط و فقط یک ههان شایستگی و بایستگی به ،ها ههاندر میان این 

برر شایسرتگی    و به دلیرل اینکره اداونرد بنرا     استههان، در حقیقت بهترین ههان ممکن 
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هری    ،پرس در متعلرق علرم الهری     ،پردازد یمنها به ایجاد و القشان  ممکنات و بهتر بودن 

 ضرورت مطلقی وهود نخواهد داشت.

بهترین عرالم ممکرن را    ،معتقد است که اداوند بر اساس اصل ههت کافی نیتس الیب

 ،او یک ههان ممکن را قبول نردارد  .و این ههان، بهترین ههان ممکن است کند یمانتخاب 

 یهرا  ههران  ،کره در علرم الهری    کند یمان ممکن است و بی یها ههانبلکه معتقد به وهود 

 وهود  مدن دارد. تنها یکی شایستگی به ،ها ههاننامتناهی وهود دارد که از این 

ااتیار کنرد   ،الق کرده است که  نچه به نظر او اصل  است یا گونه اداوند انسان را به

ین عمل به حکم بنابرا ؛ضروری و قبلی است ماًمسلّاعمال انسان  ،و برای یک علم نامتناهی

 (.132: 2182)کاپلستون، شود محسوب میعمل ااتیاری  ،عقل

بره اعمرال ااتیراری     ،که علم پیشین الهی داند یمحل نهایی مسئله را در این  نیتس الیب

ولری   ؛رنرد یگ یمانجام  حتماًانسان تعلق گرفته است و اعمال ااتیاری انسان یقینی هستند و 

صفت ااتیاری بودن در مفهوم انسان مندرا است و متعلق  .ضروری و از روی هبر نیستند

بین  نچه یقینی است و ضرورت مشرروط دارد و  نچره ضررورت    و  علم پیشین الهی است

ها تنافی بین علم پیشین الهری و ااتیرار انسران را     تفاوت هست و همین تفاوت ،مطلق دارد

 .کند یمبرطرف 

کنرد   حرل مری  موهبیت را با استناد به تمایزی ااتیار و  ۀمسئل نیتس الیبعبارت دیگر  به

 گذاشرته اسرت.   (یعنی امکانی و ضرورت منطقی)که میان ضرورت مطلق حقایق ناضروری 

چنانکره ضرد    ،مستلزم مطلق ناممکن بودن االف  ن اسرت  ضرورت منطقی یا متافیزیکی،

 نیرتس  یرب الاما به نظر   ن را تعقل کرد. توان ینمهندسی مستلزم تناقض است و  ۀیک قضی

و عمل انسران نره ضرروری اسرت و نره       ندهست  یامکاناعمال و افعال انسان از نوع حقایق 

چرا که االف  ن مسرتلزم تنراقض    ؛بلکه تنها تعین دارد و ضرورتی در کار نیست ،موهب

 (.34 :2182ممکن است )رضایی، ،متناقض نباشد های نونیست و ههانی که با قان

 (Principle of pre- established harmonyد )بنیا اصل هماهنگی پیشینـ 

 ،دارد نیرتس  الیرب  ۀدر فلسرف  یمهم و تأثیرگرذار بنیادی که نقش  یها هیپاو از اصول  یکی
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نفرس و بردن و    ۀمسرئل در ابتردا بررای حرل     نیرتس  الیرب  .استبنیاد  اصل هماهنگی پیشین

علیت  ۀقولم و تشری  تبییندر ههت بعد  از این اصل مهم بهره برد و ارتباط  نها چگونگی

 که:این است  ،شود یمبیان مزبور اصل   نچه در است. دیگری که با  ن مرتبط و مسائل

اصرل  پایره و اسراس    برر  ،ممکرن  شکل نیتر مناسباداوند نظم ههان را به بهترین و 

 .(12: 2133است )صانعی، ده کرکمال، از پیش هماهنگ 

مونادهرا را   ی اراده و حکمرت ارود،  از رو این قانون عبارت از ایرن اسرت کره اردا،    

وهود  ورده است که ادراکات هرر مونراد، در هرر لحظره مطرابق برا ادراکرات         ای به گونه به

 در میزان وضروح  ن اسرت )بریره،    ،و تفاوت هر ادراک با ادراک دیگر بودهمونادهای دیگر 

2183 :122.) 

نفری ااتیرار و    ،که  یا این عقیده کند یمبسیار مهمی را ایجاد  سؤال ،تقاد به این اصلعا

حاکمیت ضرورت بر افعال انسان و اداوند نیست؟ و مانعی برای افعال ااتیراری انسران و   

 ،قبرول ایرن اصرل   ؟  یرا   ورد ینمر وهرود   بهمختار اداوند  ۀمانعی بر سر اراد ،از  ن تر مهم

 ؟نیستاعمال  تمامی بر و حاکمیت ضرورتپذیرش نوعی 

 ؛ه کنرد بتواست،  کارهایی که انجام دادهاز  تواند ینمه کرده باشد و نیز اشتبا تواند ینماو 

بینری، هرر    بینی کرده و مطابق برا  ن پریش   پیش از قبل ههان راعالم و  او وهود اینچرا که 

 (.Leibniz,1998: 153 - 154) وهود  ورده است  نچه در  ن است را به

 حل تفکیک میان ضرورت مطلق از راه ،در ههت پاسخ به این مشکل اساسی نیتس الیب

کررد.   مالحظره  ن را  تروان  یمر  ، ثرارش  بیشرتر ده است کره در  رب بهرهضرورت مشروط و 

 :دیگو یم «عدل الهی»در کتاب  مثال عنوان به

برا ااتیرار    ،ردیر گ یمر ت أامکان دارد چنین گفته شود تعینی که از علم ازلی اداوند نش»

در ... علم الهی بدون شرک اتفراق مری افترد      ۀباید، در حیط  نچههر زیرا  ،انسان تنافی دارد

 ؛با ااتیار انسران منافرات دارد   ،ضروری که االف  نها مستلزم تناقض باشد حقایقواقع  ن 

اینکره   یعنری  ،دارد یتقطع صرفاً ،اداوند است متعلق علم را که  نچههر وقوع که  در حالی

بیران   است که علم پیشین الهی فقط و مبرهن واض  عالوه هب. استضرورت مشروط  دارای
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چیرزی بره تعرین وقرایع  ینرده       اسرت و  تعیین حروادث  ینرده معلروم اداونرد     که کند یم

 (.Leibniz Lbid: 147) «دیافزا ینم

چون اسراس نظرم ایرن     ،دکن یمگونه تبیین  بنیاد را این اصل هماهنگی پیشین نیتس الیب

ن هر هوهر ممکنی عضوی از ههان ممکرن  یااست بنابربنیاد  ی هماهنگی پیشینعالم بر مبنا

 ردیر گ یمر تراریخ کامرل  ن را در مسریر پیشررفت ههران ممکرن دربرر         است و مفهوم  ن،

(Leibniz.1998: 154 - 155  بنرابراین .) همراهنگی نشرانگر ضررورت    کره  گفرت   تروان  یمر

از ازل برا  نیست،چون اگر این هماهنگی به این معنا گرفته شود که اداوند هرر هسرمی را   

که . اما اگر گفته شود شود یممنجر گرایی  ، به نوعی ضرورتاست یک نفس هماهنگ کرده

امور  ۀکه بیشترین هماهنگی و تالئم را در سلسلاست اداوند نفس را در مسیری قرار داده 

باالترین کماالت را ااذ کند و بسته به اینکه مختارانه کدام  تواند یمبا هسمی دارد که با  ن 

گفرت کره هری      توان یمصورت  در این ،رسد یمبه همان میزان به کمال  ،اعمال را برگزیند

 ضرورتی بر اعمال انسان حاکم نیست.

 اختیار از دیدگاه عالمه طباطبایی 

 یاسالمی تعاریف متعدد ۀفالسف ولیکن است،اینکه مفهوم ااتیار از مفاهیم بدیهی  با وهود

که  نمایداگر فاعل اراده  :. مالصدرا ااتیار را چنین تعریف کرده استاند کردهاز ااتیار بیان 

را انجرام   فعرل   نبتواند  ،را انجام دهد و اگر اراده نکندفعل بتواند  ن  ،دهدبرا انجام  کاری

 .(128: 2424 )مالصدرا، ندهد

شخحیت بر دو قطب مثبت و منفری یرا    ۀمال نظارت و سلطعالمه هعفری ااتیار را اع

 .داند یم ن با هدفگیری ایر  ۀترک شایست

 ن کرار بردون شرک    کنرد،  بتواند نظارت و تسلطی از اود اعمال  «من»در هرکاری که 

نظرارت و تسرلط مرن بسریار      ،که در افرراد انسرانی   کند یماو تحری   .ااتیاری اواهد بود

نیروی ااتیرار   ،باشد تر یقوو  دتریشداین پدیده هر گاه در فردی  .مختلف و متفاوت است

کمتر عوامرل مکرانیکی درونری و     ، ن هم بالطبع بیشتر اواهد بود و در نتیجه به تناسب  ن

 (.222 - 1 :2131 )هعفری، دهند یمقرار  ریتأثبیرونی وی را تحت 
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 کره  شود یمگفته  ااتیاری فعل ی،فعل: به دیگو یمعالمه طباطبایی هم در تعریف ااتیار 

 بدهرد  انجامهم بتواند فعل را یعنی فاعل  ؛فاعل بتواند یکی از دو طرف فعل را ترهی  دهد

ترأثیری   عامرل دیگرر   فعرل، فاعرل از   دادن و برای ترهی فعل باشد  هم قادر بر ترک  نو 

 دادن موهرب انجرام   ،اگر عاملی غیر از ارود فاعرل   ،ی اواهد بودهبرفعل  اینکه نپذیرد و

 .(211: 2131 طباطبایی،) فعل و یا اودداری از  ن شود

که کسانی هسرتند   کند یممهم اشاره  ۀبه این نکت ،عالمه طباطبایی در توضی  مفهوم هبر

ضررورت  » نها مطابق با اصرل   ؛اند گرفتهکه هبر و ااتیار را با ضرورت و الضرورت اشتباه 

و بره   ننرد ه ااتیار را انکار ککسعی بر  ن دارند  «تحقق وهود معلول در هنگام تحقق علت

کامرل   صرورت  بره هبر به این معناست که افعرال انسران    ،هبر قائل شوند. بنا بر نظر عالمه

گونره دارل و    انسران هری    ۀعلت و عواملی اارا از وهود انسان باشرد و اراد  ریتأثتحت 

 (.283 - 233 :2112 وهود  مدن فعل نداشته باشد )طباطبایی، تحرفی در به

 تأنشر از اراده  ،اسرت مایز میران فعرل ااتیراری و اهبراری      نچه سبب تاز نظر عالمه 

امرا فعرل    است،عالم که نسبت به فعل اود  کند یمقلمداد و فاعل مجبور را فاعلی  ردیگ یم

که بره  ن علرم و   کنند میکاری دادن به انجام مجبور مانند اینکه انسان را  ؛او نیست ۀبه اراد

 .(231: 2131)طباطبایی،   گاهی دارد

 :کند یمبیان  ،عالمه در ههت تحری  به ااتیار

ناچرار اسرت، ولری در کارهرایی کره       ، دمی در دارا بودن و اتحاف به اصل ااتیار»

حسرب فطررت    یعنری برر   ؛، مخترار اسرت  شرود  یممنسوب و به ااتیار از او صادر 

یرک از   ید و پابند )مغلول( هی العنان است و مق اویش نسبت به فعل و ترک مطلق

 .(133 :2134)طباطبایی،  «دو طرف نیست

 مبادی فعل اختیاری از نظر عالمه طباطبایی

 زیر است: ۀمعتقد به مبادی چهارگان ،عالمه برای تحقق فعل ااتیاری

: 2131)طباطبرایی،  « فمبادی الفعل فینا هی العم، و الشوق و االراده و القوه العاممه المحرکه»

211). 
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 ،و فاعرل را بره سرمت غرایتی کره دارد      دی  یمدست  صورت علمی، از طرق مختلف به

 .  دهد یمسوق 

 .استعامه  ۀشوق قبل از قوّ

 .عامله است ۀاراده، محرک قوّ

 ۀقروّ  ،شرود  یمعامله؛ مبدأ نزدیک و مباشر با حرکاتی است که موهب صدور افعال  ۀقوّ

  ورد یمفعل به حرکت دردادن اعضای انسان را برای انجام  ،عامله که در عضالت قرار دارد

 .(283ر  283 :2131)طباطبایی، 

چررا کره  ن را    ،کیرد بسریاری دارد  أعالمه بر نقش علم در میان مبادی فعرل ااتیراری ت  

کره   یسرت نبه نظر ایشان این علم همیشه الزامراً ححرولی    .داند یممیان فاعل و فعل  ۀواسط

بلکه امکان دارد حضوری یا منبعث از ملکرات نفسرانی انسرانی     ،ل باشدنیازمند تفکر و تأم

 .  شود یمدرنگ و بدون تأمل از فاعل صادر  صورت فعل بی باشد که در این

برای فاعل مورد تردید باشد و تحدیق  ن به تأمل و تفکر نیراز   ،اما اگر کمال بودن فعل

یرا   کنرد  یمکه  یا کمالی برای او ایجاد  پردازد یمفاعل به بررسی  ن فعل مردد  ،داشته باشد

 .(234 :2131 طباطبایی، ن را انجام اواهد داد ) شد،و اگر کمال بودن  ن تحدیق  ایر

 اختیار و ضرورت سابق )جبر فلسفی( 

ی شال» مهم ۀبرقاعد از مسائل مهم در بحث هبر و ااتیار است. بنا ،ااتیار با ضرورت ۀرابط

 کنرد  ینمر تحقرق پیردا    ،تا بره سررحد ضررورت نرسرد     یا دهیپدهی   «مالم یجب لم یوهد

 (.34 :2131 )طباطبایی،

صادق است یا اینکه فقط بر امور غیرااتیاری  ها دهیپد ۀیا این قاعده در مورد هم اینکه 

که میان فالسفه و متکلمان و اصرولیین مطررح    شود محسوب میطوالنی  یبحث ،حاکم است

 هعلت تامر  اگرچنین گفت که  توان یمعروف شده است. بوده و این قضیه به هبر فلسفی م

د شد و وهرود  نواقع اواه قطعاًو  هر کدام از افعال ااتیاری انسان بالضروره ،موهود باشد

 ، ن محقرق نباشرد   ۀاگر علت تام ،ماند ینمهایی برای ااتیار باقی و ممتنع اواهد بود  ،ها ن
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 .ااتیرار بری معناسرت    ،و با وهود ضرورت ندک یمپیدا چرا که ااتیار در قلمرو امکان معنا 

 .  داند ینمتنافی ضرورت  ۀقاعد وااتیار انسان  میان عالمه طباطبایی

 و امکان بالقیاس اواهد برود  ،اش نسبت دهیم اگر معلول را به غیر از علت تامه اینبنابر

نه میان معلول و اارا از علرت  »شود  در نظر گرفته اش هاگر نسبت میان معلول با علت تام

ضررورت بالقیراس اواهرد برود      ،در واقع ایرن رابطره  « و نه میان معلول و اهزای علت  ن

 .(213 :1ا  ،2134)طباطبایی، 

بلکه انسران علرت    ،افعال اودش نیست ۀعلت تام ،فاعل مختار عنوان بهاز نظر عالمه انسان 

برای انجرام دادن فعرل و اراده و    ،دیگری مانند انگیزه ۀعلل ناقح ،و همراه با او استفعل  ۀناقح

قوای بدنی در صدور فعل ااتیاری نقش دارنرد. وی معتقرد اسرت کره فعرل انسران نسربت بره         

نسبت ضرورت ندارد، بلکره نسربت بره مجمروع اهرزای       ،اودش که یکی از اهزای علل است

 .(232 :2131)طباطبایی،  ضرورت دارد ،علت که انسان و عوامل غیرانسان است

 الهی ۀانسان با اراد ۀارادطولی بودن 

الهی  ۀچگونه با پذیرش اراد ،الهی بر سراسر ههان هستی سیطره دارد ۀتوهه به اینکه ارادبا 

متفکران را درگیر کرده  ۀکه ذهن هم بودهالی ؤ؟ این سماند یمهایی برای ااتیار انسان باقی 

یرا بره سرمت     کشراند  یمر ما را یا به سمت هبرر   ،است. همع میان قدرت اداوند و انسان

و  میا شدهبه تفویض قائل  ،اگر معتقد باشیم که اداوند نقشی در افعال انسان دارد .تفویض

بدون شک انسان مجبور اواهد بود و ااتیار برای انسران   ،اداوند را حاکم بدانیم ۀاگر اراد

 معنایی نخواهد داشت.

 أاز هانب مبرد  چرا که ،مطلق ااتیار ندارد طور بهسان انکه عالمه طباطبایی معتقد است 

 در حقیقت بایرد گفرت کره    .شود یمهر لحظه هستی و وهود انسان به او اعطا ، فیض الهی

 و انسان و اداوند در عرض یکدیگر انتساب داردهم به اداوند و هم به انسان   دمی فعل

از  ،شرود  یمر از مقام فعل او انتزاع  قضای الهی که. طول یکدیگر قرار دارندبلکه در  ،نیستند

طولی وهود است و هرگز قضای الهی  ۀفعل اداوند سلسل وصفات فعلی حق تعالی است 

  .(13 :2134با ااتیاری بودن فعل انسان منافات ندارد )طباطبایی، 
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انجرام  ااتیراری   صرورت  بره  انسران  لافعکه ا کند یم اداوند اقتضا ۀاراد به همین سبب

 ۀهنبر دارای  ،ونرد در عین اینکه نسربت بره ادا   باید گفت که فعل  دمی نهایتد و در گیرن

مزاحمتری   ،ایرن دو اراده و  داردامکران   ۀهنب ها انسان نسبت به اراده و ااتیار ؛استوهوب 

)طباطبایی،  بلکه در طول هم قرار دارند ،نددر عرض هم نیستچرا که  ؛برای یکدیگر ندارند

2134: 213). 

 یشین الهی و اختیار انسان هماهنگی علم پ

 ،علم پیشین الهی مطرح شده و اذهان انسانی را به چرالش طلبیرده   ۀ نچه در احوص مسئل

مسلکان میان علرم قبرل االیجراد و ااتیرار      هبری .استچگونگی ارتباط  ن با ااتیار انسان 

کره اداونرد    کننرد  یمبیان  ،اشاعره که معتقد به کسب هستند .اند شدهانسان قائل به منافات 

اما دیدگاه عالمه طباطبرایی بره    .دانند یماالق است و انسان کاسب و افعال انسان را هبری 

او اعتقاد دارد کره   .است یدیدگاه متفاوت ،علم پیشین اداوند و افعال ااتیاری انسان ۀمسئل

معلوم اداوند هستند و علم الهری بره    ،ها و احوصیاتی که دارند موهودات با تمام ویژگی

علم اداونرد بره تمرام     ،در احوص افعال ااتیاری انسان نیز .مطلق نیست صورت بهامور 

بنرابراین   .هاست یژگیوااتیار یکی از  ن  ،که در واقع ردیگ یممشخحات فعل انسانی تعلق 

ه وی از ازل بره ایرن معناسرت کر     ،کنرد  یمکه علم اداوند به فعل ااص تعلق پیدا  هنگامی

و کدام فعل بدون ااتیرار و ایرن    ردیگ یمبا ااتیار وی صورت  ،کدام فعل انسانکه  داند یم

ین معنا نیست که او فقط بداند این فعرل بره دسرت  ن فررد اراص محقرق       ه اب صرفاًعلم 

 (.131: 2134 ااتیار )طباطبایی، چه با ااتیار و چه بی ،شود یم

ااتیرارش مطلرق نیسرت و     اسرت، علرل   ۀهزای سلسلااتیار انسان فقط یکی از ا چون

دادن اسباب و علرل ارارهی دیگرری در انجرام      ،چرا که عالوه بر ااتیار او ؛تکوینی است

موقوف بره علرل و اسرباب     ،پس فعل ااتیاری انسان عالوه بر ااتیار او ؛فعل داالت دارند

اداونررد اسررت  ۀاواسررت و اراد ،هسررت کرره یکرری از  ن علررل هررمدیگررری اررارا از او 

 (.13 :2134 )طباطبایی،

به معنای این نیسرت کره انسران در انجرام دادن      ،پس تعلق علم اداوند به افعال انسان
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زیرا علم اداونرد مسرتلزم ایرن     ،افعالش مجبور باشد و فعلش از روی اهبار صورت پذیرد

و  ریتأث ۀرابطمطلق و  صورت بهنه  ،اودش تحقق یابد ۀاست که فعل انسان با ااتیار و اراد

انسان  ن فعل را برا ااتیرار ارود     ضرورتاًو  استمیان عامل و عملش همچنان برقرار  تأثر

 انجام اواهد داد.

هسرتی   ۀکره هرر لحظر    چررا  ؛انسان دارای ااتیار مطلق نیست ،از منظر عالمه طباطبایی

بره اردا و   فعل انسان را هرم  » و بایدگفت که شود یمفیض الهی به وی اعطا  مبدأانسان از 

دو نوع فاعلیت وهود دارد که در طرول هرم هسرتند نره در      .هم به انسان بایستی نسبت داد

 (.13 :2134)طباطبایی، « عرض یکدیگر

است و  دمی را از ااتیرار گریرزی    ناپذیر امری قطعی و تردید ،مختار و  زاد بودن انسان

ازلی و فعلی اسرت و   ،اداوندچرا که ااتیار و  زادی انسان معلوم ادا بوده و علم  ،نیست

 (.222 :2182 )سبحانی، یستناز قلمرو  ن علم بیرون  ،در حقیقت افعال انسان نیز

 و عالمه طباطبایی نیتس الیبتطبیق و بررسی دیدگاه 

و  هرا  اشرتراک   نهرا میران   ،طباطبرایی  ۀو عالمر  نیتس الیبدالیل و مبانی  در تأملبا توهه و 

 هایی وهود دارد: تفاوت

عملری   ،و از نظر عالمره طباطبرایی   داند یمااتیار را اودانگیختگی عقلی  نیتس الیب. 2

در اینجا هر دو یک مفهوم بدیهی را با عبارات متعدد  .ااتیاری است که ناشی از اراده باشد

هرر دو بره یرک     ،باشرد  ختهیاودانگاینکه یک عمل ناشی از اراده بوده یا  ،دهند یمتوضی  

 ن اینکه عمل ااتیاری باید از درون فاعرل منبعرث شرود و فاعرل از      د ونمطلب داللت دار

 ؛ ن راضی باشددادن انجام 

هری    ،بنا بر نظر عالمه طباطبایی و مطابق با اصل ضرورت و وهروب نظرام هسرتی   . 1

 ن محقرق   ۀکه علت تام یا حادثهو هر  شود ینمبدون وهوب و ضرورت موهود  یا حادثه

انکار این امر مسراوی   .ق اواهد یافت و محال است محقق نشودتحق ضرورتاًو  هبراً ،شود

 .با صدفه و اتفاق است
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هزافیره را   ۀهم به مدلل بودن اعمرال سرخت معتقرد اسرت و صردفه و اراد      نیتس الیب

افعرال   دیگو یماما او عبارتی دارد که با دیدگاه عالمه متفاوت است و  ،کند یمشدت نفی  به

سویی متمایل کند اما کافی است  باید چیزی اراده را به ؛انسانی باید دارای علت وقوع باشند

تحروری   نیرتس  الیباین عبارت  .این تمایل به سرحد ضرورت نرسد تا منافی ااتیار نباشد

امکرانی اسرت و بنرابراین ایرن      ۀعلت و معلول یک رابطر  ۀمبنی بر اینکه رابط کند یمایجاد 

 ؛برای بنای  زادی کافی باشد تواند ینم نیتس الیبنگاه  تحور و

هزافیه را با توهه به اصل بنیادی ههت  ۀاراد نیتس الیباستحاله ترهی  بالمره  که . 1

 ؛هزافیه باطل و محال است ۀعالمه طباطبایی هم اراد ۀو در فلسف داند یمکافی باطل 

عردالطبیعی دارد برا  نچره یقینری     سعی داشته است میان  نچه ضرورت ماب نیتس . الیب4

تفاوت قائل شود تا بتواند ناسازگاری میان علم پیشین الهری   ،است و ضرورت مشروط دارد

که عمل با صفت ااتیاری بودن  ن متعلق علم الهری   کند یمو ااتیار انسان را مرتفع و بیان 

و  نرد یب ینمر ر انسان گونه تنافی میان علم پیشین الهی و ااتیا عالمه طباطبایی هم هی  است.

معتقد است که اداوند نسبت به افعال ااتیاری انسان با ویژگری ااتیراری برودن  ن از ازل    

کره دارد   ییهرا  یژگر یوای با احوصیات و  همچنانکه نسبت به هر پدیده ، گاه و عالم بوده

م غیرااتیراری انجرا   صورت بهصورت امکان ندارد افعال ااتیاری انسان  عالم است و در این

 گیرد

افترد و همچرنن بررای      نچه در عالم طبیعرت اتفراق مری    در احوص هر نیتس . الیب3

و بنرا برر    نرد یگز یمر علرت فراعلی بر   یها بهاعمال و افعال اداوند و انسان، علت غایی را 

چررا کره دالیرل     نره علرل،   ،در واقع دالیل هستند ،اعتقاد او  نچه دارای معنا و ههت است

ولریکن   ،و تمایلشان بر مبنای اصل ههت کافی و اصل علت غرایی اسرت   سازند یممتمایل 

بررای تبیرین و توضری  افعرال انسرانی       نیرتس  الیرب . گرداننرد  یمعلل در حقیقت ضروری 

هرا را   کره ذهرن و فکرر انسران     کند یمهایی بحث  و غایت ها زهیانگعلت غایی، از  ۀواسط به

نوعی ضرورت و هبرر قائرل شرده      جا هم بهاو در این اند. تحت سیطره و نفوذ اود در ورده

 است.
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 نقد و تحلیل 

شرناات علمری    ۀدارای نظم منسجمی است که مبانی و اصول  ن بر پایر  نیتس الیب ۀفلسف

 کندرا چنان تبیین  شیفلسفکه تالش کرد مبانی  بودمذهبی  یاو شخحیت .تدوین شده است

اصرل   ،و همره مکمرل یکدیگرنرد   اصول فلسفی ا که اللی به عقاید مسیحی او وارد نشود.

هسرتند کره    ییهرا  چررخ  ۀمثاب همه به بنیاد ... اصل هماهنگی پیشین اصل ههت کافی، کمال،

اینکه انسان در افعال اود مختار اسرت و هرر منرادی     . ورند یمیک ماشین را به حرکت در

کره اداونرد الرق     ممکن اسرت نمای کل ههان است و این ههان بهترین ههان  تمام ۀ یین

برا   .یک درات تنومنرد هسرتند   یها وهیمبر مده از یک ریشه و  یها شااه ۀهم ،است کرده

 هم وارد است: یینقدهاتمام این اوصاف بر تفکرات فلسفی او 

یرک شررط الزم بررای  زادی و ااتیرار در نظرر       عنوان بهنیتس امکان ااص را  . الیب2

ا حل کند. اما با تمام تالشی کره در  ۀ ااتیار رمسئلو در صدد است تا با این شرط،  ردیگ یم

ۀ ااتیار نبوده و در ایرن احروص عراهز مانرده     مسئلاین زمینه انجام داده، باز قادر به حل 

، کنرد  یمکه یک فاعل که البته عاقل است، تحمیمی را اتخاذ  است. طبق دیدگاه وی هنگامی

تحرمیم بگیررد و در   ۀ دیگرری  گونبرای  ن فرد فاعل این امکان همچنان وهود دارد که به 

اینجا هی  ضرورتی وهود ندارد که همان تحمیم ااص را بگیرد. در اینجا این امکان فقرط  

وهه برای اینکه بتواند پایره و بنیران یرک  زادی باشرد، کرافی       هی  امکانی فرضی است و به

 ، یک  زادی است که بیشتر امکران دهد یمنشان  مسئلهنیتس در این  نخواهد بود.  نچه الیب

که اگر فرد بره   کند یمتا عمل کردن به  ن. او تحری   کند یمدر نظر گرفتن چیزی را تثبیت 

بگویرد   تواند ینموهه  هی  ، ولی بهدهد ینمگونۀ دیگری عمل کرد، هی  تناقض منطقی رخ 

 که فرد در اینجا  زادی عمل داشته است.

نظرر   نیتس در ارتباط امکان ااص با ااتیار، مشوش و مربهم اسرت؛ امرا بره     سخن الیب

صورت که حقایق در  ؛ به اینکند یم ن را با تمییز بین حقایق یقینی و ضروری حل  رسد یم

 ااصی متعین شوند؛ صورت به، اما ضرورتی در این نیست که ردیگ یمعالم اارا شکل 

شردنی   ای را از لحراظ عقالنری فهرم    ی است که پدیرده نیتس از علت چیز مراد الیب. 1
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. او علت غایی را هرایگزین علرت فراعلی قررار      ورد یموهود   ن چیز را به قاًیدقنه  دکن یم

ی واژۀ علت، از دلیل بهرره  ها بهو  کند یم، چرا که علیت نوعی ضرورت را استنتاا دهد یم

هرا قررار    ن تمایل را اداوند در ذهن انسانو ای سازند یمبرد. بنا بر نظر او دالیل متمایل  می

پری بررد. در    مسئلهبه هنبۀ روانشنااتی  توان یمداده است. با نگاه عمیق به این هایگزینی، 

که ذهن انسان را به  پردازد یمیی ها زهیانگواقع او با تبیین افعال انسانی با نام علت غایی، به 

ر و ضرورت دارد. ما در درون ذهن ارود،  نشان از هب مسئلهو این   ورد یمتسخیر اود در

فقط به این علت دارای تحوراتی هستیم که اداوند فعل اود را به نحو پیوسته و متحل بر 

نیرتس، دو علرت فراعلی و     گفت که از نظرر الیرب   توان یم. از ههت دیگر کند یمما اعمال 

ادامرۀ علیرت    ، توسرعه و نشی فرغایی بر عالم القت حاکم است و این دو علت در ههان 

هاری اسرت.   ها دهیپدوسیلۀ هریان پیوستۀ القت، در  اداوند اواهد بود. اما این علیت به

بنیاد تنظیم شده است کره   وسیلۀ اصل هماهنگی پیشین با این تفاوت که این علیت از قبل به

 که او مخالف رابطۀ علّی و معلولی است؛ کند یمای را ایجاد  این بیان او، شبهه

 توانرد  ینمیک ههان ممکن بیشتر  ،معتقد است که با توهه به اصل کمال نیتس الیب. 1

بلکره عردم    ؛عدم امکان  نها نیست ،دیگر یها ههانوهود  مدن  موهود شود و دلیل عدم به

و  کنرد هرا را انتخراب    همیشه بهترین دو با توهه به اصل بهترین، اداوند بای ست نهاکمال 

انسران هرم چرون مخلروق      ،. بنا بر همرین دلیرل  بپوشدچشم  ها نیربهتاز انتخاب  تواند ینم

این تمایل به انتخاب و گزینش بهترین را اداوند در نهاد و ضرمیر او هرای    ،ستااداوند 

نظرر کنرد و برا توهره بره       از انتخاب بهتررین صررف   تواند ینمپس در اینجا انسان هم  ؛داد

 ؛کند یم ن را اعمال  ،شانتخاب بهترین و به طبع شناات

ارالی از نقرد    ،افعال ااتیاری انسان و اداوند هرم  زمینۀدیدگاه عالمه طباطبایی در . 4

 ،دیدگاه مفوضه و دیدگاه طرولی  هبر اشعری، ۀافعال انسان عالوه بر سه نظری بارۀدر یست.ن

لهین أوهرود دارد و  ن نظرر و دیردگاه صردرالمت     «عینیت»چهارمی تحت عنوان  ۀیک نظری

و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل » ۀاز همله  ی . یات و روایات هم سازگاری دارداست که با 

ترو نبرودی کره ایرن      ،سوی کفار پاشیدی هپیامبر  ن زمان که یک مشت ریگ ب یا تو ؛«رمی
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طولی مطرح  ۀدر اینجا دیگر رابط. بلکه این عمل کارادای سبحان بود ،عمل را انجام دادی

گونه است که اراده و قدرت انسان  یت افعال انسان و ادا اینبلکه عینیت است. عین یست،ن

قردرت الهری برر انسران و      ۀاما از طریق احاطه و سریطر  ،است پذیرفتنیدر تحقق افعال او 

. مالصدرا معتقد است کره فعرل انسران در    اواهد بودافعالش، همان فعل مستند به اداوند 

 انسران چرون   ،شرود  یمر م نسبت داده به حق تعالی ه ،همان موطنی که به او منسوب است

چنانکه در وهرود   و فعل او هم مسخر درگاه الهی است. بودهاداوند  ۀاز شئون فاعل ینأش

 .مگر اینکه فعل اوستاوست،در وهود هم فعلی نیست،  نأش  نکهیامگر  ،نیست ینأش  یه

به طریق اعلری   ،عالوه بر اینکه در حقیقت فعل اوست ،شود یمهر فعلی که از انسان صادر 

 .  اواهد بودفعل الهی هم  قتاًیحق ،و اشرف

 گیری نتیجه

کیرد دارد و معتقرد اسرت کره کارهرای      أعلیرت فراعلی ت   یهرا  بهبر علیت غایی  نیتس الیب

بلکه دارای ضرورت مشروط یرا ااالقری    ،ضرورت منطقی و مابعدالطبیعی ندارند ،اداوند

حقرایقی کره   ، بنرا برر دیردگاه او    .داند ینمضرورت  ۀبنیاد را نشان هستند و هماهنگی پیشین

 با ااتیار انسان منافات دارد.   ،االف  نها مستلزم تناقض باشد

دن کرر ماننرد اضرافه    ییهرا  حرل  راه ،در ههت حل مسائل و مشکالت ااتیار نیتس الیب

های مطلق و مشروط و اعتقاد داشتن  شرط امکان ااص برای ااتیار، تفکیک میان ضرورت

ضررورت را تبیرین و تشرری      یهرا  بره دن تمایل کرممکن و هایگزین  یها ههانهود به و

قرادر نیسرت کره از هبرر      ،دهد یمولیکن با تمام تالشی که در این احوص انجام  ،دکن یم

 احتراز کند. ست،ی افعال و اعمال انسان و موهبیتی که ااص دیدگاه فلسفی اوعلّ

اعرم از   ،و بر نقرش علرم   داند یمعالمه طباطبایی، ااتیار انسان را امری فطری و بدیهی 

وی معتقد اسرت کره فعرل ااتیراری      .کید داردأعلم حضوری و ححولی در فعل ااتیاری ت

اللی در ااتیار  «الشی ما لم یجب لم یوهد» ۀهی  منافاتی با ضرورت ندارد و قاعد ،انسان

بره ایرن دلیرل کره در میران       ،داند یماتیار انسان را ااتیاری تکوینی ا .کند ینمانسان ایجاد 
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ااتیار انسان تنها یکی از اهزای سلسله اسرت و مرازاد برر ااتیرار، علرل و       ،ها سلسله علت

علرم اداونرد بره افعرال انسران       .فعل داالت دارنرد دادن اسباب اارهی دیگری در انجام 

چرا که این علرم مسرتلزم    است،علش اهباری معنای  ن نیست که انسان مجبور است و ف به

 .باشدفعل با اراده و ااتیار انسان تحقق یافته که  اواهد بود ن 
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