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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3192 بهار، پنجمسال 

 

 بازخوانی دیدگاه موافقان و مخالفان ضرورت علّی
 
 
 
 

 52/4/95تاريخ تأييد:   9/11/91تاريخ دريافت: 

 حسن رضایی

 
ضرورت علی و معلولی همواره یکی از مباحث مهم و پرچالش فلسفی میان 

سینا سرآمد فیلسوفان مشائی معتقد استت هتر راب تر     . ابناندیشمندان بوده است

-علت تامر و معلول ضروري است. وي با اینکر ظاهراً این مسئلر را بتدیهی متی  

هند. متکلمان و اصولیان و برختی از استاتید   داند، براي آن چند استدالل ذهر می

یک سو، ادلت    معاصر فلسفر مخالف این قاعده هستند. اینان با استناد بر اینکر، از
سینا و دیگر موافقان این قاعده مصادره بر م لوب هستند و، از ستوي دیگتر،    ابن

التزام بر این قاعده با اختیار در خداوند و انسان منافات دارد صحت ایتن قاعتده   
ایتن قاعتده    رستد  اند. با وجود ادعاي این اندیشمندان، بر نظتر متی   را منکر شده

زم انکار اصل علیت و اعتقاد بر صدفر و اتفتا.. بتر   بدیهی باشد و انکار آن مستل
اندهی تأمل، نر تنها پذیرش این قاعده منافاتی بتا اختیتار نتدارد بلکتر انکتار آن      

 مستلزم صدفر و عدم صحت استناد فعل بر فاعلش بر نحو یقینی است.

 

ی، ضترورت ستاب ، ضترورت بالقیتار، اراده،     ضرورت علّ كليدی: هایهواژ

 اختیار خداوند.فاعل مختار، 

                                           

 دانشجوي دهتري فلسفر و هالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم. 
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 مقدمه 

ضرورت علّی و معلولی و ارتباط آن با فاعل مختار و ارادة او همواره یکتی از  

هتاي   مباحث مهم و پرچالش فلسفی میان اندیشمندان بوده است. از همتان ستال  

ابتدایی هر تفکر فلسفی و هالمی در میان مسلمانان رو بر گسترش نهاد، بحتث از  

وامل طبیعی و، بر دنبال آن، راب   ضترورت علّتی و   وجود راب   ضروري میان ع

  هاي طبیعی و مختار محل نزاع بوده است. اشتاعره منکتر هتر نتوع راب ت     معلول

اند. متکلمانِ دیگر نیز برختی ماننتد اشتاعره بتر      ضروري میان عوامل طبیعی بوده

ضتروري    نمودند و برخی دیگر وجود راب ت صورت م ل  این راب ر را انکار می

تافتند. آنان جریان این قاعتده را در افعتال   ان علت تامر و فاعل مختار را برنمیمی

را مستلزم منتفی شدن قتدرت   دانستند و آن اختیاري انسان نادرست و ناممکن می

و اختیار انسان و جبري شدن تحق  افعال پنداشتند. فالستف  استالمی، در مقابتل    

ضرورت علّی یک اصل بدیهی استت و تتا    اند هرآن بوده این دو گروه، از ابتدا بر

گردد و نیز انفکاک میتان علتت تامتر و    معلول بر حد ضرورت نرسد موجود نمی

سینا، بر عنوان مشهورترین چهرة فلسف  مشائی و بنیانگذار  معلول امکان ندارد. ابن

 داند. را بدیهی می فلسفر در جهان اسالم و بر عنوان مدافع این قاعده، آن

سینا و بررستی نظتر برختی استاتید      وشتار، بر ارائ  تحلیلی از نظر ابندر این ن

شود هر ضرورت علّی را بر صورت م ل  قبتول ندارنتد و بتر    فلسفر پرداختر می

هتاي مختتار و   جاي آن علیت غیرضروري در سرتاسر جهتان و در متورد فاعتل   

سینا  ع از نظر ابننمایند. در واقع، این مقالر تحلیلی نو و جامطبیعی را پیشنهاد می

و  هنتد ارائر می هاي مختار در مورد ضرورت علّی و راب   آن با افعال ارادي فاعل

 پاسخ بر ایرادهایی است هر از سوي مخالفان این قاعده ارائر شده است.
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 جایگاه بحث

باشد، مورد قبول بسیاري از ضرورت علّی هر یکی از فروعات اصل علیت می

این قاعده، علت هرگاه بتر صتورت تامتر محقت  باشتد،      فالسفر است. بر اسار 

زمتانی میتان علتت و معلتول      وجود معلولش نیز ضروري خواهد بود و تفکیتک  

یجت    الشیء ما لتم »ناممکن است. ضرورت علّی در آثار فالسفر با عناوینی نظیر 

المعلتول متن لتوازم ذات    »، «وجوب وجود المعلول عند علتتر التامتر  »، «یوجَد لم

م رح شده است. بتوعلی ستینا نیتز ایتن     « الترجیح بالمرجح محال»، «التام الفاعل

بحث را در بسیاري از آثارش مورد بررستی قترار داده استت. وي در التعلیقتات،     

هاي گوناگون بر بررسی این  االهیات شفا، االنصاف، عیون الحکمر و ... بر صورت

و7646:89؛همی، 7644:14همی، ؛26-7891:26سینا، )ابن قاعده پرداختر است.

 (787و7818:64هم، ؛893و662

فیلسوفان مسلمان این بحث را هم در ضمن مباحث علتت و معلتول م ترح     

اند و هم در بحث از مواد ثالث. با وجود مشابهت بحث در این دو موضع، نموده

ن هنندة دو جهت بحث از ایت  محتوا و مدلول این دو دقیقاً یک چیز نیست و تبیین

، «الشیء ما لم یج  لم یوجد»قاعده است؛ در مبحث مواد ثالث، بر اسار قاعدة 

هنتد و،   علت تامر تمام احتماالت و فروض معدوم بودن معلتول را برطترف متی   

آید ضترورت   نماید. ضرورتی هر از این قاعده بر دست میمیرا محق   سپس، آن

اما آنچر در مبحث علیت  (7897:643؛طب،طب،یی 7646:622سنا، )ابنبالغیر است. 

سینا، )ابینشود وجوب بالقیار معلول نستبت بتر علتتش استت.     از آن بحث می

بر اسار وجوب بالقیار، وقتی علت تام  چیزي  (7813:8/741؛هم، 7646:88

هنتتد هتتر معلتتول آن علتتت  در ختتارم موجتتود استتت، ابتتتدا عقتتل حکتتم متتی  

هنتد هتر چتون    ستپس، حکتم متی    الوجود است و باید موجود باشتد و،  ضروري
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الوجود است، حتماً موجود است. البتر، ایتن دو ضترورت از نظتر رتبتی      ضروري

مقدم بر وجود معلول است. ضرورت علّی دیگري نیز هتر در ایتن زمینتر م ترح     

 است ضرورت الح  معلول است هتر وجتوبی بتالغیر و بشترط محمتول استت.      

 (7897:19)طب،طب،یی 

شد هر ضرورت علّی بر دو قسم بتالغیر و بالقیتار استت.    با این بیان، روشن 

ضرورت بالغیر و بالقیار وصفی و معقول  گرچر هر دو قسمِ (7646:81سنا، )ابن

اند، تفاوت آنها در این است هر وجوب بالغیر تنهتا در ناحیت  معلتول     ثانی فلسفی

ري گردد ولی ضترورت بالقیتار امت   است و تنها معلول بر این وصف منتس  می

)مصیب، ییی،   گتردد و هتم معلتول.   طرفینی است هر هم علت بر آن منتس  می

7892:886)
 

 سینا اراده و اختیار از دیدگاه ابن

ی و معلولی ارتباط تنگاتنگی با مبحتث اراده  از آنجا هر بحث از ضرورت علّ 

دارد، شناخت اراده از حیث چیستی و هستی و اقستامش یتاري زیتادي بتر فهتم      

 نماید.هاي مختار می لّی و سازگاري یا تنافی آن با اختیار فاعلضرورت ع

تترین معنتاي    گردد. مهتم اراده در هلمات اندیشمندان بر چند معنا استعمال می

اراده در هلمات فالسفر هیفیت انفعالی نفسانی یا یکی از افعال نفس و بر معنتاي  

، خواستتی هتر فعتل    (7882:7/787)ته،ن،   تصمیم و خواستن انجام هار است.

گردد. در فرآیند انجام یا ترک یک عمل، یک سلسلر علل در  پس از آن محق  می

اند: ابتدا، آن فعل و عمل بر ذهن  دهد هر برخی بعید و برخی قری نفس روي می

گتردد. پتس از   هند و تصوري از آن و خیر بودنش براي فاعل ایجاد می خ ور می

آن عمل شدت گرفتتر و، بتا اذعتان و تصتدی       آن، میل و هیجان رغبت بر انجام
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شود و پس از آنکر آن شو. قوي شد، عزم بر فایدة آن، شو. بر انجام آن پیدا می

:7836)صیراادرینيینزا،   شتود  گردد هر اراده نامیده میانجام یا ترک ایجاد می

پس از آن، تغییراتتی در مغتز    (683)هم،ن: هر علت قری  صدور فعل است. (783

 انگیتزد  دهد و مغز، از طری  سلسلر اعصاب، عضالت را بر حرهت برمیمی روي

و بر شرط عدم وجود موانع و هافی بودن نیرو عمل ختارجی انجتام    (783)هم،ن:

 (7897:749)طب،طب،یی  گیرد.می

بیشتر از آثتار دیگترش بتر بحتث از اراده و اختیتار      « تعلیقات»بوعلی سینا در 

ن مباحث، بر تعریف اراده، انواع اراده در میان موجودات پرداختر است. وي در ای

و تفاوت میان آنها، نحوة تحق  اراده و انجام هارهاي ارادي، و قدرت بتر انجتام   

 داند: هار و اختیار پرداختر است. وي اراده را بر دو نوع هلی و جزئی می

و  ارادة هلی عبارت است از تصور عقلی هر منشأ تحق  اشیاي جزئی نیستت  

هاي جزئی تبدیل شتود و از ارادة هلتی    براي تحق  امور از آن الزم است بر اراده

:7818سینا، ادیـی)ابین م ل  متمایز گردد تا بتواند منشأ تحق  اشیاء قرار گیترد. 

789-788)

باشتد هتر از جهتت    ارادة جزئی از جهت مُرید بر دو قسم واج  و ممکن می

الوجود الزمت    دیگر متمایزند. اراده در واج خصوصیات و نیز نحوة تحق  از یک

ذات اوست، زیرا او عاش  ذات ختودش استت و بتراي ذات ختودش هتر خیتر       

-محض است موجودات دیگر را خل  نموده است و این خلقت الزم  ذاتش متی 

 باشد. 

باشتتد. او اراده در واجتت  تعتتالی هماننتتد ستتایر موجتتودات  داراي اراده نمتتی

نفسر خیر و حسن هستتند، بتر صتورتی     داند فیعلت هر میموجودات را، بر این 
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آفریند هر آن موجود بتواند خیر و حسن باشد و، بر خالف انسان، در این اراده می

بر غیر از علم بر خیر بودن آن موجود نیازي بر شو. و میل و عزم ندارد تتا چتر   

اء رسد بر مرجحات خارجی هر همگی مخلو. خودش هستند. سب  پیدایش اشی

و موجوداتی هر نظم دارند علم او بر نظام اشیاي عالم است، زیترا آنکتر نیازمنتد    

شو. و فایده است انسان استت، هتر نقت  و احتیتام ذاتتی دارد، نتر خداونتد.        

بنابراین، از این جهت هر خداوند در آفرینش قصدي جز عش  و عالقتر بتر ذات   

ذات ختودش استت، نتر    خودش ندارد، محبوب و مراد حقیقی در افعال خداوند 

  (76)هم،ن: .مخلو. او هستندموجوداتی هر 

در مقابل، ارادة ممکنات از جهت معنا و نحوة تحقت  هتامالً متفتاوت از ارادة    

ستینا، افعتال انستان و ارادة وي هماننتد ختود انستان        واج  است. بر نظر بوعلی

یتث غنتا و   بنديِ موجتودات عتالم از ح   باشند و بر اسار تقسیمالوجود می ممکن

انسان معلول اراده بتر   نیازمندي، محتام بر علتی است تا محق  شود. افعال اراديِ

عنوان جزء اخیر علت تامر است و خود اراده نیز حالتی در نفس است هر معلول 

اي از عواملی هتر برختی در نفتس     عوامل قری  و بعید است، مجموعر رشتریک 

خارم است. نحوة تحق  اراده در انسان  شود و برخی از دایرة آنانسان محق  می

بر این صورت است: انسان هر قصد انجام هاري را دارد، در وهل  اول، آن شتیء  

هند و، سپس، فایده و حسن آن فعل را بتراي ذات ختودش در نظتر    را تصور می

گیرد. تصور فایده نیز بر سر قسم علمی، ظنی و خیالی استت. در مرتبت  بعتد،    می

-گردد و، بر دنبال آن، شو. بر آن محقت  متی  و حسن آن ایجاد می اعتقاد بر نفع

 -شود. در مرحلر آخر نیز، وقتی هر شو. و اجماع بر تحق  آن شیء حاصل شد 

-هند و عمل انجام می، قواي بدنی بر سمت آن حرهت می-هر همان اراده است 
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(7648:6/676؛هم، 76ی7818:77سنا، ادـ)ابنگیرد. 

گیرد: از آنجا هتر هتر عملتی هتر انستان اراده      از این م ل  نتیجر می سینا ابن

ابتدا بر حصول تصور و تصدی  بر خیر و حسن بودنش  را انجام دهد هند تا آن می

گتردد.  می ها تابع غرضی است هر بر خود فاعل بازنیازمند است، تمام افعال انسان

موج  رسیدن خیر یا حسن  اما در مورد خداوند هیچ غرضی هر بر او بازگردد و

بنتابراین، چنتدین    (76-7818:77)هم، ادیـ بر او گردد در افعال او وجود ندارد.

 تفاوت میان ارادة خداوند و ارادة انسان قابل تصور است:

ارادة خداوند عین ذات اوست، برخالف انسان هر عین ذات او نیستت و   اول.

 (72)هم،ن:شود. از خارم بر او وارد می

]الزم  نکتر اول این است هر[ اراده در خداوند مستب  امتري ختارم از     م.دو

رو، همیشر بالفعل است، اما ارادة انسان بالقوه بوده، مُسبَّ   این ذات او نیست و، از

انسان نیازمند اسبابی است  ةمرجحاتی است و تعین و تخص  یک طرف در اراد

او  ةلهی بتر نفتس انستان و اراد   تقدیر ا  هر خارم از ذات انسان است و بر واس 

 (79)هم،ن: یابد.سو. می

اراده در انسان بر سمت اموري است هر بتراي او نفتع و فایتده داشتتر،      سوم.

گردد، بترخالف ارادة الهتی هتر داراي چنتین     غرضی دارد هر بر نفس فاعل بازمی

غرضی نیست و سب  انجام یا ترک یتک عمتل، بتر وستیلر خداونتد، تنهتا ذات       

 است.خودش 

ها ناشی از اغراض  ]الزم  نکتر سوم این است هر[ چون اراده در انسان چهارم.

باشد، ارادة انسان مختلتف استت، بترخالف اراده    است و اغراض نیز متفاوت می

باشد و بتر یتک ستنخ    هند، مختلف نیز نمی واج  هر چون از غرض تبعیت نمی
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 (73)هم،ن: است.

علم یقینی و گاه ظنتی یتا تخیلتی یتا وهمتی      مبدأ فعل ارادي انسان گاه  پنجم.

است اما مبدأ فعل ارادي خدا علمی است هر، در مرتبر ذات، عین اراده استت و،  

در مرتبر فعل، گرچر در تحلیل عقلی مقدم بر اراده است اما چون علم خدا علتم  

از حیث مصدا. عین ارادة فعلتی استت. بنتابراین، حت  و      فعلی است نر انفعالی،

مان است هر بر ارادة خدا ایجاد شده است، برخالف فعل ارادي انستان  واقعیت ه

هر گاه ح  است و گاه خالف ح  است و، در واقع، در جهتت استتکمال آدمتی    

 (77)هم،ن: نیست.

فعل ارادي خدا عین فعل اختیتاري اوستت، یعنتی برخاستتر از اختیتار       ششم.

و گتاه بتر حست  جبتر     اوست، اما فعل ارادي انسان گاه بر حس  اختیار اوست 

مجبري دیگر. بر عبارت دیگر، ارادة خداوند عین اختیار اوستت امتا ارادة انستان    

 (32)هم،ن: زائد بر اختیار اوست.

بنابراین، اراده در انسان، چون ناشی از ذات او نیست، بالعرض و بالقوه استت  

هتاي   ارادههتا و گتاه   دواعی و انگیزه  و براي تحق  نیازمند این است هر بر واس 

قسري و قهري از خارم ذات بر نفس وارد شود و موجت  فعلیتت آن و تترجیح    

 (78ی79 72)هم،ن:وجود یا عدم یک فعل یا شیء گردد. 

ها مستلزم جبر و  توجر بر این نکتر ضروري است هر وارد بودن اراده در انسان

ت اراده چنین نفی اختیار در آنها نیست، همان ور هر مقدر بودن اسباب و مرجحا

نیست، زیرا همان ور هر منتهی شدن تمام افعال انستان بتر قضتا و قتدر عینتی و      

علمی الهی منافاتی با اختیار انسان در هارهایش ندارد، سو. دادن چنین ستب  و  

مرجحی بر سمت مبادي افعال اختیاري منافاتی با آن ندارد و تنها از ایتن جهتت   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31، شماره مسلسل 3192 بهار ،پنجمسال 

 

 

 

 

01 

الوجود و تقدیر  و امکان ذاتی نیازمند بر واج فقر   است هر تمامی امور بر واس 

 گردد. او هستند ولی تقدیر او موج  جبر و برطرف شدن اختیار نمی

دهد هر الرئیس در هتاب تعلیقات در مبحث اراده نشان می بررسی نظرات شیخ

مراد از وارد بودن اراده در انسان ایتن استت هتر اراده در انستان، بترخالف ارادة      

شی از ذات انسان نیست بلکر معلول مرجحتاتی استت هتر ختارم از     خداوند، نا

شود هتر تصتور و تصتدی     نفس انسان است و این مرجحات و دواعی سب  می

)ا.ك. شیء و فایده آن و نیز میل و عزم بر انجام یا ترک یک عمل محق  شتود. 

(72هم،ن:

مقدمات اختیتاري  نیست و مسبو. بر  يسینا، مبادي اراده اراد البتر، بر نظر ابن

گردد، هرچند برختی از تعتابیر شتیخ نشتان     باشد. وگرنر، مستلزم تسلسل می نمی

هتر در هتتاب    دهد هر میان این مرات  و مبتادي نیتز اراده وجتود دارد، چنتان    می

 تعلیقات بر وجود اراده میان مبادي اراده اشاره دارد: 

ان نتصور الشیء  المئمیل لنیا    نحن اذا اردنا شیئا فانما تکون لنا تلک االرادة بعد 

فننفعل عنه ای نلتذ به، فتنبعث منا ارادة له او شهوة، ثل تنبعث منا ارادة اخری لتحصله 

 (71)هم،ن: .فتکون االرادة واردة علینا من خارج و یکون له سبب

تتوان بتر صتورت    هتا نمتی  البتر، هرچند بر واس ر محذور لزوم تسلستل اراده 

اده میان مبادي اختیاري معتقد شد، اعتقاد بر آن بر صورت موجبر هلیر بر وجود ار

موجبر جزئیر محذوري ندارد. نشانر اختیاري بودن این مقدمات در برخی متوارد  

نیز تعلمیات اخالقی راجع بر تقویت اراده و تقویت تعقل و ایجتاد ملکتر تقتوا و    

بتدون  شجاعت است. اگر چر این مقدمات در برخی موارد بر صورت مستتقیم و  

واس ر تحت نفوذ ارادة انسان نیست، با انجام مقدماتی هر بدون واس ر در اختیار 
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شود تا تصتور و تصتدی  و   تدریج، حاالتی در شخ  ایجاد می شخ  است، بر

:7812)مطهیز  خواهتد.  میل و شو. و عزمش بر همان اساستی باشتد هتر متی    

2/268-263)

ه بر عنوان هیفیتتی نفستانی استت هتر     سینا، اراد بنابراین، بر اسار نظرات ابن

باشد و قتدرت عبتارت استت از    ناشی از انفعال نفس از مبادي افعال اختیاري می

اینکر فعل فاعل متعل  بر اراده و مشیت او باشد و هیچ قید دیگري همتراه بتا آن   

اختیار نیز هر بر معنایی نزدیک بر قدرت بتر هتار    (7818:64ادـسنا، )ابن نیست.

)همی،   است از استقالل و عدم اجبار از ناحیتر عامتل ختارجی     د عبارترومی

و فعل اختیاري عملی است ناشی از اراده و قدرت فاعل، بدون اجبار  (7646:37

از سوي عامل خارجی. با توجر بر تفاوت اراده در واج  و ممکن، مختار بتودن  

ر از ناحی  عامل بیرونی یا خداوند نیز بر این معنا خواهد بود هر فعل را بدون اجبا

اي غیتر از ذات و   دهد و در افعالش هیچ انگیزهاي خارم از ذاتش انجام میانگیزه

هنتد هتر   خیر بودن آن ندارد. او همواره مختار بالفعل است و چیزي را اختیار می

دهد. برخالف انسان هر مختار بودن و قدرتش بر انتخاب یک طترف از  انجام می

اي است هتر یکتی از اطتراف    عمل بر این معناست هر او داراي قوهانجام یا ترک 

هنتد.  هند و بر اسار آن هاري را انجام یا ترک میضدین در هر مسئلر را اخذ می

هند هر ختارم از ذات  ها و اغراضی عمل می این قوه بر واس   مرجحات و انگیزه

« مختتار  ةصتور انسان مضت ر فتی   »اند: اوست. معناي این سخن فالسفر هر گفتر

اي دارد هتر او را بتر آن   همین است هر انسان مختار در هر فعل اختیتاري انگیتزه  

هشاند. حال، اگر این غرض و داعی با طبع و قوه نفسانی هر در او قوت عمل می

شود وگرنتر مُکتر ه   و رشد یافتر، موافقت داشتر باشد آن شخ  مختار نامیده می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31، شماره مسلسل 3192 بهار ،پنجمسال 

 

 

 

 

07 

(7818:32)هم، ادـگردد. خوانده می

برخالف تعریفی هر از اختیار ارائر شد، برخی از اندیشمندان معاصر اختیار را 

)بزنجک،ا  اند.تفسیر نموده« یفعل یَش اْ لم هون الفاع ل بحیث إن شاء ف عَل و إن لم»بر 

هر همان معناي مشیت و قتدرت مرستوم    (7899؛فن،ضی]تقزییز،ا[، 7898:64

. اما اشکال سخن اینجاست هر فاعل نسبت بر هتر  (79تی،:)حلی بی متکلمان است

دو طرف این قضی  شرطیر حالت امکانی دارد و هر دو نسبت بر او حالت بتالقوه  

دارند و اطال. آن در مورد خداونتد مستتلزم وجتود حالتت امکتانی در صتفات       

اوست. این در حالی است هر در خداوند متعال هیچ حالت امکانی وجود نتدارد،  

تش و نر در صفاتش. بنابراین، این قضتی  شترطیر قابتل صتد. در متورد      نر در ذا

الترئیس در هتتاب تعلیقتات در نقتد      اختیار و قدرت واج  تعالی نیستت. شتیخ  

تعریف متکلمان از اختیار معتقد است: وقتی در انتخاب و اعمال قدرت واج  نر 

ز ناحیت  عامتل   اي خارم از ذاتش وجود دارد و نر لتزوم و اجبتار ا  داعیر و انگیزه

 (7818:784سینا، ادیـ)ابین خارجی، پس، حالت امکانی در ارادة او وجود ندارد.

گیرد، و زمانی هتر وجتود امتري    بلکر قدرت در خداوند از علمش سرچشمر می

گیترد و بتر واست   آن، وجتودش      مصلحت داشت، علم خداوند بر آن تعل  متی 

  (64)هم،ن: گردد.ضروري می

در مورد انسان نیز تمام نیست، زیرا در این تعریف بر نقتش   البتر، این تعریف

اراده توجر نشده است. فاعل، پس از احسار قدرت، سترانجام بتا قصتد و ارادة    

آید و، در این هنگام، سؤال این است هر منشتأ ایتن   می خود درصدد انجام فعل بر

لتت و  اراده چیست: فعل نفس و الزم  ذاتتی او یتا عرضتی و انفعتال نفتس از ع     

 مرجحات دیگري؟ 
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سینا، اراده در انسان ذاتی نیستت و ورود اراده عرضتی    با توجر بر دیدگاه ابن 

هند هر نیازمند اراده و در تعریف اختیار نیز این تعریف را با این مشکل روبرو می

ها علت دیگري است تا محق  شود و این چیزي نیست جز التزام بر تسلسل اراده

هند. بر همین جهت، مالصدرا معتقد است اگر اختیار این ار میهر متکلم از آن فر

حالت تساوي و امکانی باشد، حدوث مراد ممتنع خواهد بود مگر با نفس علیتت  

  (879ی2/871ت،:)صراادرینينزا،  بی و معلولیت بین اشیاء.

انتد از: فقتدان متانع،     هاي دیگري نیز براي اختیار بیان شده هر عبتارت تعریف

انگیختگتی و   ستازي؛ ختود   مجبتور  سبو. بودن بر اراده، ضرورت درونتی، ختود  م

 (86-7896:14)قرا،انقزاملکی ....
 

 یسینا در مورد ضرورت علّ دیدگاه ابن

هند هر تتداعی بتداهت   الرئیس این بحث را گاه ضمن عناوینی م رح می شیخ

یتن قاعتده بتر عنتوان     ا« االشارات و التنبیهتات »هر در  نماید، چنانآن قاعده را می

پردازد هر نشتان  آورده است و با تحلیل اصل علیت بر تبیین این قاعده می« تنبیر»

 (7813:8/741سینا، )ابیناز بداهت قاعده از دید وي و تحلیلتی بتودن آن دارد.   

البتتر،   (7818:368)همی،   نمایتد.  همان ور هر گاهی نیز براي آن دلیل اقامر می

تی با بداهت آن ندارد و ممکن است نشان  این باشتد هتر بتداهت    اقامر دلیل منافا

تواند نشان  عدم بداهت آن نیازي از برهان نیست، و هرچند می لزوماً بر معناي بی

 باشد.

دهتد هتر   دقت نظر در م البی هر شیخ در مورد این قاعده بیان داشتر نشان می

اصل علیت و توجر بتر   بهترین راه رسیدن و اذعان بر قاعدة ضرورت علی تحلیل

اي هر براي این قاعتده ارائتر شتده استت     استحال  ترجیح بالمرجح است. در ادلر
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بیشترین تکی  بحث بر روي این نکتر است هر اگر در مرتبت  متقتدم ضترورت و    

وجوبی از ناحیر علت بر معلولش داده نشود، حالت معلول قبل از آمدن علتت و  

محق  شدن شیء در ایتن حالتت بتر معنتاي      بعد از آن تفاوتی نخواهد داشت و

 (7818:318)هم،  ب الن علیت و نیاز معلول بر علت است. 

از سوي دیگر، الزمر اینکر علت بخواهد معلول را بدون ضرورت بخشیدن بر 

بالمرجح است، زیرا معلول، پیش از تحق ، نستبت    وجود آن موجود هند ترجیح

ر شود هر این امکان غیر از امکان ذاتتی آن  توج[بر وقوع و عدم وقوع ممکن بود 

. حال، بر اسار اصتل علیتت، اگتر    ]است هر همواره همراه با وجود ممکن است

چنین چیزي بخواهد از این حالت خارم شود و بر عرصر وجود وارد گردد، باید 

اش تترجیح یکتی از دو طترف    نبودش ممتنع شود، هر اگر چنتین نباشتد، الزمتر   

 (7648:8/749سنا، )ابنینکر مرجح لزومی در هار باشد. تساوي است بدون ا

طرفداران اصل علیت در صحت ضرورت الح  اختالفی ندارنتد، زیترا قبتول    

علیت مستلزم قبول ضرورت بالغیري است هر بر معناي واج  بالغیر شدن معلول 

است. محل نزاع، در این میان، ضرورتی است هر ساب  بر وجتود معلتول استت.    

فالسفر طرفتدار ایتن قاعتده هستتند و مخالفتان آن، اه ترًا، از متکلمتان و        بیشتر 

سخن هستند، در  کار آن همندر اهر باشند. دیدگاه مخالفان این قاعده،  اصولیان می

متتأخر شتیعر، هماننتد محقت       روش و دایرة انکار متنوع است؛ برخی از اصولیانِ

هاي طبیعی  این قاعده در فاعلخویی و نائینی و محمد باقر صدر، معتقدند اگرچر 

شتود. ایشتان بتر جتاي      هاي مختتار نمتی   جاري است، شامل افعال اختیاري فاعل

هنند هر بعد از تحق  اراده و ضرورت علّی، از سل نت و قدرت فاعل استفاده می

-7829:7/84)خی،یی  گتردد.  تام شدن علت موج  انجام یا ترک یک عمل می
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 (7671:6/86؛ه،يمی 86

/7643:7)ايعز  متکلمان صحت این قاعده را بر صورت هلی قبول ندارند.  

آنان، بتر ختالف    (884-7816:862؛الهنجی 7814:6/668؛تفت،،انی 788و774

-فالسفر، معتقدند: براي حدوث ممکنات، صرفاً اولویت داشتن وجود هفایت می

رجح نباشد و الزم شود تحق  آن شئ ترجیح بالمهند و همین اولویت موج  می

 (7828:664)هنیریی  نیست وجود آن بر حد ضرورت برستد تتا موجتود شتود.    

نیز چنین نظري دارند. این افراد معتقدند: ضرورت علّی نر تنها  از معاصرانبرخی 

دلیلی بر صحتش وجود ندارد و بداهتی نیز ندارد بلکر بر بتداهت وجتدان امتري    

هند با وجدان خویش وقتی فعلی را اراده میمردود و غیرواقعی است، زیرا انسان 

داند بتا قتدرتی هتر دارد     توانست آن فعل را اراده نکند، یعنی مییابد هر میمی در

را اراده نکند یا فعل دیگري را اراده هنتد   تواند آن تواند فعلی را اراده هند و می می

ضتروري در  و این بر معناي انکار ضرورت علّی است. بنابراین، علیتت بتر نحتو    

عالم وجود ندارد، نر در امور طبیعی و نر در فعل فاعل مختار بلکتر تنهتا علیتت    

بر نظر این افراد، دلیل باور  (7898:68)بزنجک،ا غیرضروري در عالم وجود دارد. 

فالسفر بر ضرورت علّی نگترش بتر عتالم و تفستیر واقعیتت از دیتد دو مفهتوم        

دید فالسفر این است: از سویی، بر غیر  وجوب و امکان است، و منشأ پیدایش از

اند و امکان ذاتی دارند و، از سویی دیگر، ایتن   از واج ، مابقی موجودات ممکن

توانند دربارة اشیاء موجتود استتفاده شتوند نتر در متورد پیتدایش        مفاهیم تنها می

ها؛ و منشأ پیدایش ممکنات در عالم قدرت و اراده خداوند است، نر ممکن پدیده

ن ممکنات و واج  بودن ختدا. بنتابراین، مفتاهیم وجتوب و امکتان غیتر از       بود

تواند بر تفسیر وجود موجودات بپردازد، اي، در عالم واقعیت، تنها میهاربرد قضیر
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نر حدوث موجودات و افعال. حدوث افعال ارادي در انسان تنها بر اسار قدرت 

متورد خاصتی اعمتال    قابل تحلیل است و قدرت همان چیزي است هر وقتی در 

اختیاري و فعل و انفعاالت طبیعی نیز تنها با  یابد. افعال غیرشود اراده تحق  میمی

گتردد، هتر چنتد از    اراده آزاد خدا هر منشأ آن قدرت م لقر خداست محق  متی 

(34ی68)هم،ن: دهد. طری  اسباب و مسببات رخ می

دلیل اعتقاد حکما بر این قاعده نگاه آنان بر عالم و پیتدایش موجتودات    اینکر

اي درست، و نتیج  اصل علیت، و نیز یکتی  بر اسار وجوب و امکان است، نکتر

هاي فلسفر و هالم در برخورد با پیدایش موجودات و توجیتر  ترین تفاوت از مهم

ون فلسفی و هالمتی  علیت است، نر اینکر م ل  جدیدي باشد. همین نکتر در مت

بر عنوان مالک نیازمندي معلول بر علت بیان شده استت؛ در نظتر حکمتا، وجتر     

ها بر علت در امکتان موجتودات امکتانی نهفتتر استت،      احتیام ممکنات و معلول

امکانی هر الزمر ذات آنها و همیشر همراه با آنهاست و نشانر نیازمنتدي آنهتا بتر    

 (7818:96سنا، ادـ)ابن واج  است.

متکلمان، در برابر دیدگاه حکما، براي تحفظ بر قدرت و نیز اختیار خداونتد،   

معتقد شدند هر وجر احتیام معلول بر علت در حتدوث آن نهفتتر استت. بتدین     

اند، چرا هر اگتر معلتول حتادثی نباشتد،     هترتی ، آنان قایل بر دیدگاه حدوثی شد

نیازي عتالم بتر صتانع و     عناي بینیازي بر علت نیست، و اعتقاد بر قدم عالم بر م

 (36و7678:38)ا.ك.حلی  خال  است.

رستد؛ بتر نظتر     اما دیدگاه فالسفر در پاسخ بر این شتبهر موفت  بتر نظتر متی     

آغاز باشد، ذاتاً ممکن است، پتس، محتتام بتر     فیلسوفان، اگرچر حوادث عالم بی

باشد، معلتول   اگر حدوث مالک نیازمندي بر علت (7646:627)هم، علت است. 
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زمانی بر درستی معلول خواهد بود هر پیش از بودنش زمانی نبتوده باشتد، یعنتی    

حادث باشد. بنابراین، سب  نیازمندي بر علت عدم ساب  معلول است، در حتالی  

دلیل ایتن   (369-7813:366)بهمان،ا  باشد. هر عدم ساب  متعل  بر فعل فاعل نمی

در احتیام بتر علتت بتر دو نحتو متصتور      سخن این است هر دخالت عدم ساب  

است: اول اینکر خود عدم ساب  محتام علت باشتد هتر در ایتن صتورت چتون      

حادث هم شامل عدم ساب  است محتام بر علت است، دوم اینکر وجتود الحت    

محتام علت باشد، نر خود عدم ساب . ولی عدم ساب  بر نحوي ستب  شتود هتر    

اي هر اگر این عدم نبود، وجود الح  نیز  روجود الح  محتام علت گردد، بر گون

محتام نبود. هر دو ش  باطل است، زیرا عدم چیزي نیست تا نیازمند سب  باشد. 

را نیازمند علت نمایتد.   تواند در وجود تأثیر گذاشتر، آنو نیز بر همین جهت، نمی

  (772و7894:773)عب،،یت بنابراین، دیدگاه حدوثی باطل است.

دیگري نیز از سوي حکما بر ب الن نظریر حدوث وارد شتده استت    البتر، ادل 

؛7646:627سینا، )ا.ك.ابن شود. هر براي رعایت اختصار بر همین مقدار اهتفا می

(7678:36حلی 

در نتیجر، تنها مالک صحیح براي نیازمندي معلول بتر علتت امکتان معلتول      

توانتد مترجح   ن نگتردد، نمتی  است و قدرت فاعل، مادامی هر مالک نیازمندي بیا

 صحیحی براي پیدایش ممکنات باشد.
 

 یادله ضرورت علّ

ستینا نیتز بتراي     اند. ابنفالسفر براي اثبات این قاعده چندین دلیل اقامر نموده

این م ل  دالیلی را در آثارش آورده است هر همگی بازگشت بتر اصتل علیتت    

ستینا بتراي    اي هتر ابتن  امی ادلرنماید. برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند تممی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31، شماره مسلسل 3192 بهار ،پنجمسال 

 

 

 

 

11 

ی ارائر نموده است مصادره بر م لتوب استت و نیتز بتداهتی هتر از      ضرورت علّ

)ا.ك.فن،ضیی]تقزییزباشتد.   برخی عبارات وي قابل استفاده استت نادرستت متی   

(7898:37؛بزنجک،ا 7899،ا[، 

ستینا   براي بررسی صحت و سقم ادعاي این افراد، الزم است ابتتدا ادلتر ابتن   

 تبیین و سپس بر بررسی ایرادهاي بیان شده بپردازیم.

، با تحلیلی از اصل علیت و راب تر  «اشارات و تنبیهات»سینا در  ابن دلیل اول. 

پردازد. نوع بیتان وي در ایتن   علی میان علت تامر و معلول، بر تبین این قاعده می

تداعی بدیهی بودن اي است هر قسمت و تنبیهی خواندن م ل  مورد نظر بر گونر

محق  طوسی نیز ایتن   (7897:693سنا، )ا.ك.ابن الرئیس را دارد. آن از منظر شیخ

   (]معيزحهدلط،سی[7813:766)هم، داند. قاعده را قری  بر بداهت و وضوح می

سینا در این فصل بر این م ل  اشاره دارد هر همان ور هر وجود معلول بر  ابن

ی دارد هر در آن حالت معلول ضروري خواهتد بتود، عتدم    علتش بر حالتی بستگ

  (7897:692)هم، معلول نیز بر نبود علت در این حالت مستند خواهد بود. 

اش استت،  البتر، اثبات این قاعده هر بر معناي عدم تخلف معلول از علت تامر

ت. نیازمند بر دلیل و برهان نیست و تحلیل راب ر علیت براي اثبات آن هتافی است  

و همان ور هر اصل علیت و راب   علتی بتدیهی    (7894:7/762)ابزاهنمی،یا،نی 

همتان طتور هتر محقت      اولی است، این قاعده نیز بر تبع آن بدیهی خواهد بتود.  

 ]معيزحهدلط،سی،(8/766سنا، )ابنطوسی بر این نکتر اشاره هرده است.

علیتت و اصتل     ل راب ت با این توضیح، روشن شد هر این قاعده با تحلیل اص

آید، و از آنجا هر راب ر علیت تنهتا میتان   نیاز ممکن بر سب  و علت بر دست می

علت تامر و معلولش وجود دارد، این قاعده با تحلیل راب   علی و علتت تامتر و   
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انتد هتر صتحت ادعتاي      گتردد. برختی ادعتا هترده    راب ر آن با معلولش اثبات می

ت علت تامر هر در هالم شیخ نیامده، و در نتیجتر  الرئیس متوقف است بر اثبا شیخ

 (7898:33)بزنجک،ا  این قاعده مخدوش و مصادره بر م لوب است.

این ادعا بر مبناي آنچر از شیخ بیان شد نادرست است. در نتیجر، اصل علیتت  

و نیاز معلول بر علت هر یک قضیر عقلی و بدیهی اولی است براي اثبتات علتت   

 هند.آن اثبات قاعده ضرورت علّی هفایت می تامر و بر دنبال

سینا در هتاب شفا در مورد قاعدة ضرورت علّی از طریت  عتدم    ابن دلیل دوم.

پردازد. از نظر وي، اعتقاد بر عدم ضرورت وجتود  معلول و خلف بر استدالل می

معلول در فرض وجود علت تامر مستلزم موجود نشدن معلول است، معلولی هتر  

گویتد: اگتر   است و از علت پیدایش آن سؤال شده استت. وي متی   فرضاً موجود

الوجودي موجود باشد و علتش هم محق  باشد ولی علت معلتولش را بتر    ممکن

با وجتود علتت   اش این است هر وجود معلول حد ضرورت نرسانده باشد، الزمر

باشد. پس، عدم برایش ممکن است. اگر عدم برایش ممکن نبرایش ضروري تامر 

هر چگونر بتر وجتود آمتده استت.      استولی موجود شده، جاي این سوال است 

بناچار نیازمند امر دیگري بر عنوان علت هستیم تا وجود معلول را توجیر نمایتد.  

در مورد همان امر سوم نیز این سوال م رح است هر آیا معلول را بر حد وجوب 

بتاز هتم نیازمنتد    رسانده یا با وجود آن هم وقوع معلول همچنان ممکن استت و  

 (7646:81سنا، )ابن ماند.علت دیگري است و این سؤال همچنان باقی می

با تحلیل اصل علیت و پیتدایش حتاالت   « نجات»سینا در هتاب  ابن دلیل سوم.

پتردازد. او  معلول در فرض وجود علت تامر و عدم آن بر اثبات ایتن قاعتده متی   

ء صتحیح و ممکتن باشتد، بایتد     معتقد است: بر فرض هر وجود بالفعل یک شی
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الوجود است و حالت او  نخست ابتدا بر سرحد وجوب برسد و گرنر هنوز ممکن

در این زمان با زمانی هر علتش وجود نداشت و وجود و عدمش تستاوي داشتت   

تفاوتی ندارد. در این صورت، اگر این شیء هر هنتوز وقتوعش ممکتن استت و     

و عامل ترجیح آن جا دارد و اگتر بتا    ال از علتؤضرورتی ندارد موجود شود، س

وجود علت تامر ]هر بر نظر فالسفر تامر بودن علت بر این است هتر ارادة فاعتل   

توانتد   بر یک طرف تساوي تعل  بگیرد[ باز هم وجود معلول واج  نباشد، نمتی 

موجود شود، زیرا مستلزم ترجیح بالمرجح و ب تالن وابستتگی تامتر معلتول بتر      

 (7818:368)هم،  علتش است. 

برخی از مخالفان این قاعده معتقدند این استدالل مصادره بر م لوب است و  

الوجود براي تحق  بتر حتد وجتوب و ضترورت برستد. ایتن        الزم نیست ممکن

را مفروض گرفتر است.  استدالل بدون پاسخ بر سؤالی هر مدعاي مستدل بوده آن

ودن شیء نر بتر آن مدعاستت   اما در واقع، تفاوت حالت معدوم بودن و موجود ب

بلکر بر این است هر در حالت اول اعمال فاعلیت انجتام نشتده و در حالتت دوم    

قادر فعل را اراده و ایجاد هرده است. بتر ایتن استار، مترجح آن همتان اعمتال       

 قدرت و فاعلیت بر وسیلر قادر مختار استت هتر پتیش از ایتن وجتود نداشتت.      

  (7898:36)بزنجک،ا 

اي صتورت  هند ایتن ایتراد نادرستت استت و مصتادره      روشن می اندهی تأمل

نگرفتر است. منشأ این ایراد تبیین نادرست از استدالل شیخ است. همان ور هر در 

سینا، وجر اینکر ممکن الزم است پیش  تبیین دلیل اول و دوم گفتر شد، بر نظر ابن

تستاوي  از وجود بر حد ضرورت و وجوب برسد این است هتر بایتد از حالتت    

نسبت بر وجود و عدم خارم شود و صرف اولویت براي ختروم از ایتن حالتت    
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هند و بدون از بین رفتن ایتن حالتت تستاوي    تساوي و موجود شدن هفایت نمی

ماند، و موجود شدن معلتول  ال از وجر ترجیح وجود بر عدم باقی میؤهمواره س

بالمرجح. ایتن نکتتر   در حالت تساوي دقیقاً مساوي است با قایل شدن بر ترجیح 

را برخی از اصولیان شتیعی معاصتر، هتر مختالف جریتان ایتن قاعتده در افعتال         

اند ولی معتقدند ترجیح بالمرجح در دایره افعال  اند، بر خوبی درک نمودهاختیاري

؛خ،یی 87ی7829:7/84؛خ،یی 7884:628)بهبه،نی اختیاري انسان محال نیست. 

(7671:6/86؛ه،يمی 7678:7/724

ال پاسخ نداده است هر نقش فاعلیت و ؤتشکل بر این سسعالوه بر این، این م

قدرت فاعل قادر در تحق  این فعل چیست؟ آیا نقش آن بر عنوان یتک ستب  و   

تواند مورد نظر ایشان باشد. علت براي تحق  فعل است یا نر؟ ق عاً ش  دوم نمی

روي  پتیش   اول را انتخاب هند، چالشو گرنر، باید علیت را انکار نماید. اگر ش  

چ ور بین علت تامر و معلول علت دیگري را قرار داده »نقد ایشان این است هر 

اصوالً اگر قدرت فاعل از سنخ علت است، چگونر علت در مرحلتر قبتل   « است؟

 موصوف بر وصف تامر شده است؟ 

ادرستت از اراده  رسد علت این اشتباه از جان  اینگونر افراد تبیین نبر نظر می

است از یک حالتت    اند اراده عبارتو استناد آن بر فالسفر است. آنان گمان هرده

نفسانی هر مساوي با شو. اهید است. سپس، با بیان چند نمونتر از متواردي هتر    

تصور ابتدایی در آنها این است هر با وجود تحق  شو. اهید باز هم نفس قادر بر 

 ستر نیست، بر انکار ضرورت علی پرداختر است.اعمال قدرت است و دست آن ب

هر بر نظر فالسفر شو. اهید یکی از مبادي اراده است و پتس  این در حالی است 

-از آن باید حالت عزم و اجماع حاصل شود و اراده پس از این امور حاصل متی 
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ر ها تا زمانی هر فعلی محق  نشده علت هنوز تام در این م العلّت گردد. بنابراین، 

 نشده است.

هتا و  هتا و زمتان   البتر، از آنجا هر شناخت حاالت نفسانی بتر نستبت انستان    

توان بر تامر بودن علت حکتم نمتود   هند تنها زمانی میحاالت مختلف تفاوت می

بر حکم امتناع ترجیح بتال  تواند میهر فعل محق  شده باشد و تنها عقل است هر 

ر شیء تنها زمانی توان موجود شدن را مرجح در مرحلر قبل از تحق  درک هند ه

دارد هر علت تامر آن محق  باشد. بر عبارت دیگر، و با وجود علت تامر، معلتول  

الدین رازي در شرح بتر اشتارات    اي جز موجودیت ندارد. همان ور هر فخرچاره

هند هر مدعاي طرفداران این قاعده این است هر  بر این نکتر اشاره دارد و بیان می

شود هر همر اموري هر در با وجود علت معلول محق  نشده باشد، معلوم میاگر 

هر برخی آنرا قتدرت   -مؤثریت علت معتبر است قبل از حصول این جزء انتهایی

هر فرض ایتن بتود    وجود نداشتر است، در حالی -دانند فاعل یا سل نت نفس می

:7646اا،  خزادرین)ف. هر علت تامر است و این خُلْف فرضِ تام بودن علت است

6/673-672) 

الدین رازي نیز در شرح هالم شیخ در اشارات بر این م ل  اشتاره دارد   ق  

واج  نشدن معلول در فرض وجود علت تامر این است هر اگر در این   هر الزم

شود و اگر صورت صدور معلول نیازمند چیز دیگري نباشد، ترجیح بالمرجح می

 شد، مستلزم خلف در تامر بودن علت تامتر خواهتد بتود.   متوقف بر امر دیگري با

 (7813:8/767ادرین، )اا، ]قطب

ایراد دیگر در هالم ایشان این است هر همان اعمتال قتدرت ت هتر از جانت        

ایشان بر عنوان مرجح براي ترجیح وجود معلول بر عدمش معرفی شد ت اگرچتر   
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هاي نفتس  و یکی از خصیصر بر صورت هلی و بر عنوان اصل مختار بودن انسان

مختار بر جعل بسیط با او موجود شده، بتر صتورت جزئتی، یتک فعتل نفستانی       

حادث است و معلول نفس هتر قبتل از آن بتر صتورت جزئتی وجتود نداشتت.        

بنابراین، خودش براي تحق  نیازمند مرجح است و گرنر مستلزم ترجیح بالمرجح 

 است.

باور است هر اگتر موجتود علتت و     شیخ در هتاب نجات بر این دلیل چهارم.

سب  دارد، ولی با وجود علت و سب  وجودش ضروري و واجت  نشتود، الزم   

است وجود و عدم علت تفاوتی در ممکن ایجاد نکرده باشد و ایتن امتر محتالی    

 (7818:368سنا،  )ابناست. 

بنابراین، علت و سب  در صورتی تامر خواهد بود هتر اثتر تتامی در معلتول      

ارد و حالتی داشتر باشد هر هیچ حالت انتظاري بتراي معلتول بتاقی نگتذارد.     بگذ

. تکمیتل  بر نظتر نرستد  اي دارد تا مصادره بر م لوب البتر، این دلیل نیاز بر تکملر

این دلیل بر این است هر اگر علت تامر بر معلول وجوب ندهتد و حالتت قبتل و    

اش، افتزون بتر   نکنتد، الزمتر  بعد وجود علت تامر در وجود معلول تفاوتی ایجاد 

عدم صحت اطال. تامر بودن علت براي این علت، این است هر تحق  معلول در 

 این زمان محال خواهد بود، زیرا مستلزم ترجیح بالمرجح است. 

علتت   توان در پاسخ این استدالل گفت هر تفاوت وجود داشتن و نبتودنِ نمی

الوجتود معتدوم بتر     لتت، ممکتن  در حالت امکانی معلول این است هر با وجود ع

)بزنجکی،ا  الوجود موجود تبدیل شده، بدون اینکتر وجتوبی در هتار باشتد     ممکن

، زیرا ت بر اسار آنچر گفتتر شتد ت محتور اصتلی بحتث در هلمتات         (7898:38

الرئیس در مورد این قاعده تحلیل راب ر علیت میان علتت تامتر و معلتول و     شیخ
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-الی هر از مستشکل متی ؤتوجر بر این نکتر، س استحالر ترجیح بالمرجح است. با

هاي عدم براي معلول بستر نیست و هنوز شود این است هر در این فرض، هر راه

احتمال عدم دارد، معلول مفروض بر چر علت و با هدام ترجیح موجتود شتده و   

چگونر؟ عالوه براین، ظاهر هالم خود مستشکل نیز مصادره بر م لتوب و تکترار   

هند هتر علتت بتر موجت  آن دلیتل      ش است و هیچ دلیلی اقامر نمیمدعاي خوی

بتواند بر صرف وجتود داشتتن معلتولش را ایجتاد نمایتد، بتدون اینکتر تمتامی         

را باطل نماید و حالت تساوي آن را نسبت بر وجتود   احتماالت و فروض عدم آن

 و عدم از بین ببرد.

هشتم، ایتن قاعتده را    الرئیس در نمط پنجم اشارات، در فصل شیخ دلیل پنجم.

:7813سنا، )ابن هندبر عنوان یک نکتر تنبیهی و از راه تحلیل راب ر علیت بیان می

هنتد و   و، سپس، در فصل دهم، آن را تحت عنوان تنبیر و اشاره ذهر می(8/779

نمایتد. بتر استار ایتن بیتان، تترجیح وجتود یتا عتدم          ن ارائتر متی  آدلیلی براي 

علت معرفی شده است. حال، اگر ترجیحی هتر از ناحیت     الوجود مستند بر ممکن

شود بر حد وجوب و لزوم باشد و، بر تبع آن، وجود مرجح براي معلول آماده می

شتود. امتا اگتر تترجیح بتر حتد       معلول ضروري بشود، آنگاه م لوب ما ثابت می

وجوب و ضرورت نرسیده باشد و نتواند معلول را ضروري نماید و وجود معلول 

ز در حد امکان وقوعی باشد، خروم معلول از حد تساوي بر وجتود نیازمنتد   هنو

مرجح دیگري است هر اگر چنین نباشد، موجود شدن معلول در این فترض، هتر   

تکیتر   (764)همی،ن: آید.مرجحش بر حد لزومی نیست، ترجیح بالمرجح پیش می

اصتل علیتت،    هاي دیگر وي، در هنار تحلیلاصلی این استدالل، همانند استدالل

بر استحالر ترجیح بالمرجح است. عدم توجر بر این نکتر، موج  شده هر برخی 
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این استدالل را نیز مصادره بر م لوب بدانند. آنان معتقدند مفاد این استدالل ایتن  

است هر تحق  راب   علیتْ زمانی است هر معلول بر سرحدّ وجوب و لزوم برسد 

است و این دقیقاً همان چیتزي استت هتر    و هار علت وجوب بخشیدن بر ممکن 

(36و7898:38)بزنجک،ا استدالل بر دنبال اثبات آن بود. 
 

 سخن آخر

رسد مفاد قاعدة ضرورت علی یک قضیر بدیهی باشد هر با تحلیتل  بر نظر می

اصل علیت و راب ر علت تامر و معلولش بر همتک اصتل تترجیح بالمترجح بتر      

ر برخی از این ادلر ممکن است در ظاهر مصادره بر آید. بنابراین، با اینکدست می

-م لوب بر نظر بیاید ولی با توجر بر اصل علیت و ترجیح بالمرجح مشخ  می

شود هر ادلر مورد نظر صرفاً تنبیهی بر یک قضیر بدیهی است و همان ور هر ارائر 

ر اي و غیرتحلیلی براي اصل علیت ناممکن است، ارائ  دلیلتی هت  دلیل غیرمصادره

بر صورت مستقل این قاعده را اثبات نماید و همکتی از اصتل علیتت و تترجیح     

 بالمرجح نگرفتر باشد تقریباً غیرممکن است.

عالوه بر این، مخالفان این قاعده نیز دلیل محکمی بر ب الن این قاعده ندارند  

 و تنها دلیل مورد اعتناي آنان این است هر التزام بر ضرورت علّی مستتلزم انکتار  

گردد هر در مورد خداوند امري محتال و در متورد   اختیار در خداوند و انسان می

شود و بر امتر   انسان با روح شریعت منافات دارد و موج  نقض غرض الهی می

گردد. در مقابل این دلیل باید گفت تبیین درست از ارادة خداونتد و   محال باز می

سان، و نیز علت تامر در فعل خداوند انسان، و راب ر و نقش ارادة الهی در ارادة ان

نماید. اصوالً انکار راب ر ضتروري میتان علتت و    و انسان این ایراد را برطرف می

گردد. استاد م هري با بیان ایتن  معلول موج  محدودیت و سل  اراده انسان می
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 نویسد:  نکتر می

کتار  نیتز مستاوب بتا صتدفر و اتفتا. و ان      ضزواتنظ،مهسیت انکار قانون »... 

اب است. این قانون است نا ندارد، یعنى این ور نیستت هتر در    هرگونر نظم و قاعده

برخى موارد، حوادث جهان طب  قانون علیت عمومى و ضرورت عمتومى پدیتد   

روند و در برخى موارد، پدید آمدن و از بین رفتن حوادث بتا   آیند و از بین مى مى

ار ضرورت علّى و معلتولى نستبت   گیرد.... انک گزاف و صدفر و اتفا. صورت مى

بر افعال انسان موج  محدودیت و سل  اختیار و آزادب از انسان است ... فرضاً 

افعال انسان یا مبادب افعال انسان ]م الً اراده[ را داراب ضرورت علّتى و معلتولى   

توجیر هنیم، « صدفر»ندانیم، ناچار باید پیدایش این امور و عدم پیدایش آنها را با 

را نفى ضرورت علّى و معلولى مالزم با فرض صدفر و گزاف و اتفا. استت و  زی

در این صورت، انسان در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرای ى انتظار هر گونر 

تواند داشتر باشد و در هر حالتى و هر آنتى و تحتت    حرهت و عملى از خود مى

متئن باشتد ... و ایتن    توانتد م   گونر عملى از خود نمتى  هر شرای ى از وقوع هیچ

فرض مالزم با محدودیت و سل  قدرت و اختیار و آزادب انسان است و اساستاً  

توان این فعل را فعل  با این فرض، آزادب معنا ندارد بلکر در این فرض اساساً نمى

(278-7812:2/248)مطهز   .«انسان بالخصوص بلکر فعل هیچ فاعلى دانست

هاي مختار مستتلزم   ن قاعده حتی در مورد فاعلعالوه بر این، عدم پذیرش ای

هاي فراوانی پیش روي طرفداران اصل علیتت  بر وجود آمدن مشکالتی و پرسش

 اند از: ها عبارت اي از این ایرادها و نقضاست. پاره

ت اشکال در برهان لمّ و نقش تام اوسط در استناد اهبر براي اصغر، زیترا ایتن    

قابل قبول است هر ضروري باشتد هتر اگتر چنتین      زمانی، بر صورت هلی، رراب 
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 تواند اهبر را بر اصغر مستند نکند. حتمالی باشد، اوسط میانباشد، 

ت جواز تخلف معلول از علت و سست شدن قانون علیت و زیر ستؤال رفتتن   

هاي علمی و حتی زندگی عادي، زیترا راب ت  علیتت در صتورتی در     همر عرصر

ر هر موردي بتتوان راب ت  علتت و معلتولش را بتر      عرص  علمی فایده دارد هر د

صورت هلی استخرام نمود و راب ر آنها ضروري باشد. وگرنتر، وجتود احتمتال    

بینتی بتودن قواعتد و     خالف در هر موردي جلوي ویژگی هلی بودن و قابل پیش

(7894:7/763)ابزاهنمی،یا،نی قوانین مستخرم از طبیعت را خواهد گرفت. 

راهین تسلسل در سلسل  علل؛ با قبول جتواز تخلتف علتت از    ت ناق  شدن ب

معلولش، اقام  برهان بر استتحالر تسلستل درستت نخواهتد بتود، زیترا یکتی از        

مقدمات ب الن تسلسل قاعدة استحال  انفکاک علت از معلتول و ضترورت علّتی    

(7894:7/769)ابزاهنمی،یا،نی است. 

سینا در مورد این قاعده بیان شد و  دگاه ابنبنابراین، با توجر بر تبینی هر از دی 

شود هر این قاعده بدیهی است و عدم قبول آن، همانند شده مشخ  می ادلر اقامر

 عدم قبول اصل علیت، موج  اعتقاد بر صدفر و اتفا. خواهد بود.
 

 گیری نتیجه

ارز بتداهت   ی یک قضیر بدیهی است و بتداهت آن هتم  . قاعدة ضرورت عل0ّ

 ست.اصل علیت ا

 . ضرورت علّی منافاتی با اختیار فاعل مختار ندارد.1

اثبات این قاعده بدیهی اولتی بتودن آن استت و      نما بودن ادل . دلیل مصادره1

شتده نیتز صترفاً     براي این قاعده ارائر هرد. ادلر ارائ  دلیلیتوان  اینکر مستقالً نمی

 تنبیهی بر یک قضیر بدیهی است.
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 اند. دلیل متقنی بر ب الن آن ارائر نکرده . منکران این قاعده هیچ1

هاي مختار مستلزم بر وجود آمدن  . عدم قبول این قاعده حتی در مورد فاعل1

شود، ازجملر ناق  شدن براهین تسلستل در   هاي فراوانی میمشکالت و پرسش

سلسلر علل، جواز تخلف معلول از علت و سست شدن قانون علیت، اشتکال در  

تام اوسط در استناد اهبر براي اصغر، و نیز اعتقتاد بتر صتدفر و    برهان لم و نقش 

 اعتقاد. 
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