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کیفیت حفظ اختیار علت تامه در ارتباط با وجوب بالقیاس معلول از
دیدگاه مالصدرا


هادی واسعی ،زینب درویشی

(تاریخ دریافت5932/70/52 :؛ تاریخ پذیرش)5932/73/52 :

چکیده
یکی از فروع اصل علیت ،وجوب بالقیاس است ونفی آن مستلزم نفی اصل علیت است ،بعضی ازمتکلمین پنداشتت انتد ت ایتن هاعتد ،
مخصوص علت های جبری وبی اختیار است واما در مورد فاعلهای مختار ،بعد از تحقق جمیع اجزاء علت ،باز جای اختیار وانتخاب فاعتل،
محفوظ است .غافل از اینک هاعد ی عقلی  ،هابل تخصیص نیست .ازنظر برخی متکلمان ضرورت علّی دربحث فاعل های مختتار و نیتز
دراینک عالم حادث است ونیاز خدای سبحان ،مشکل ساز می شود از این رو ایشان اولویت را جایگزین ضرورت علّی ترد انتد.برختی از
اندیشمندان معاصر نیز ب طور لی ضرورت علّی را چ ب صورت غیری وچ بالقیاس منکرند وبرای نفی این دو ضرورت ،ادلت ای اهامت
رد اند از نظر ایشان با پذیرش ضرورت علّی هم فاعل ها موجب خواهند بود مطلوب ما در این مقال تثبیت ادعای مالصدرا مبنتی بتر
حفظ اختیار علت تام در رابط با وجوب بالقیاس معلول است.

کلیدواژگان
اختیار ،ضرورت ،معلول ،وجوب بالقیاس.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دوره دکتری فلسفه و کالم اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهzb_darvishi@yahoo.com :
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طرح مسئله
بحث علیت یکی از مهمترین بحث های فلسفی است ودر طول تاریخ هموواره بوه عنووان هایوهای
برای علم نظری در نظرگرفته شده است .اگر وظیفه علم راتشریح وتبیین روابط بین اجزای جهوان
وهدیدههابدانیم ،در این صورت علم عبارت خواهود بوود از :مجموعوهای از تحلیو هوای علیوی از
ماهیت .بنابراین ،علیت هایهایترین اصلی است که علم چوه از نووت تجربوی وچوه از نووت نظوری
وابسته به آن است زیرا هایه ریزی هریک از قوانین علمی بدون مقبولیت علیت اموری بوم محوال
است .ما در جهانی زندگی می کنیم که دارای نظام قانونمنداست وهر معلول علوت ویو ه وروشون
دارد که تا علت نباشد معلول وجود نخواهد داشت وهر موجود اثور وفایوده ی خواو خوود را در
موجودات دیگر یافت نمی شود.
فالسفه اسالمی همچون مالصدرا براساس آنچه کوه در قورآن (سووره انعوام) و احادیوث آموده
(کلینی ،بیتا ،ج ،2و )66صبغه دینی ایشان ایجابمیکندکهدراینموضوتبیشتربهکنکوا بپردازنود
(صدرالدین شیرازی ،3221 ،ج ،7و .)133ایشان اذعان می کند که هم از اثبوات اصو علیوت و
هذیرفتن آن به اثبات ضرورت و وجوب معلول نزد وجود علت تامه می هردازد.
مالصدرا هم از اثبات اص علیت دو فرت برآن مترتب کرده است:
 .3هرگاه علت تامه شیءممکن موجود شود ،معلول از ناحیه او ضروری الوجود می شود ،ایون
ضرورت همان ضرورت سابق معلول است که به قاعده ی الشیء ما لم یجب لوم یوجود معورو
است (شیرازی3893 ،م ،ج2و312؛ طباطبائی ،3162 ،و89؛ ابن سینا ،3161 ،و)289
 .2علت تامه با معلولش معیت دارد .این فرت الزمه ضرورت دیگری است که معلوول از ناحیوه
علت دریافت می کند وآن وجوب بالقیاس وجود معلول هنگام تحقق علت تامه اسوت( .شویرازی،
ج ،2و312؛ طباطبائی ،3162 ،و )388این وجوب غیر از وجوب سابق معلوول اسوت؛ زیورا در
وجوب سابق نسبت به علت تامه به منزله قیدی برای وجوب معلول ماخوذ نیست ،درحالی کوه در
وجوب بالقیاس نسبت به علت تامه قید وجوب سابق معلول است .بنوابرفر

هرگواه علوت تاموه

موجود باشد ،معلول ضروری الوجود است و چون معلول ضروری الوجود است ،می تووان هموین
معلول ضروری را با علت تامه ا

مقایسه کرد و گفت هرگاه علت تاموه محقوق اسوت بوا فور
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تحقق علت تامه ودر ظر

تحقق آن وجود معلول نسبت به علت تامه ا

ضرورت بالقیاس دارد.

بنابراین وجوب بالقیاس الزمه ی وجوب الحق معلول است .الزم به ذکر است در مورد مطلب اول
اشکال زیاد مطرح نشده است ولی درمورد وجوب وجود معلول عند العله اشوکاالتی مطورح شوده
است.
ضرورت بالقیاس علت نسبت به معلول از قضایای تحلیلی هسوتند ونیواز بوه اسوتدالل ندارنود
چون علت ومعلول دو مفهوم متضایف وتعق هریک همراه با دیگری است به همین دلیو هریوک
از آن دو درتحلی مفهومی همراه با دیگری بوده ودر قیاس با آن ،ضرورت به شرط محموول دارد.
(جوادی آملی ،3192 ،ج ،2و.)189
مساله اصلی ما چگونگی حفظ اختیار علت تامه در رابطه با ضرورت بالقیواس موی باشود ،کوه
دراین نوشتار نظرگاه مالصدرا را در خصوو ضرورت بالقیاس بیان نموده وسوپم بوه بیوان نظور
ایشان در رابطه باکیفیت حفظ اختیار علت تامه در ارتباط با وجوب بالقیاس معلول می هردازیم.
تعریف علّیت
مالصدرا در تعریف علّت میگوید:
هوالشیءالذی یحص من وجوده وجود شیء آخر و من عرمه عدم الشی آخر (شیرازی،3221 ،
جلد ،2و )328چیزی است که از وجود

وجود چیز دیگر و از عدمش ،عدم چیز دیگر حاص

میشود به عبارت دیگر «هی ما یجب به وجود شی آخر» .این معنا با علت تامه مطابقوت دارد ،اموا
معنای عام علیت از این قرار است« :موجودی که وجود چیز دیگری (معلوول) بورآن توقوف دارد».
یعنی اگر آن موجود که وجود چیز دیگری (معلول) بورآن توقوف دارد.معودوم باشود ،معلوول نیوز
معدوم خواهد بود ،ولی اگر موجود باشد ،الزم نیست که معلول حتماً موجود باشد ،بلکه می توانود
موجود یا معدوم باشود.بور طبوق تعریوف دوم ،علوت هوم شوام علوت تاموه اسوت وهوم علوت
ناقصه.مالصدرا هم از بیان مطالب فوق علت ناقصه را به علو اربعوه-یعنوی علوت موادی ،علوت
صوری ،علت غایی وعلت فاعلی تقسیم می کند .بنابراین معلول ،موجودی اسوت کوه در تحققوش
محتاج علت است( .شیرازی ،3221 ،و327و؛ شواهدالربوبیه ،3178 ،و)331
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ضرورت علي -معلولي
یکی از احکام علت آن است که در مقایسه با معلول ،ضروری الوجود است همانگونوه کوه معلوول
در مقایسه با علت ضروری الوجود است منظور از علت در اینجا علت تامه است و ضرورت گفتوه
شده ضرورت بالقیاس الی الغیر نام دارد واین ضرورت غیر از ضرورت غیری ممکن الوجود است.
در این نوت ضرورت هر یک از وجودهای معلول و علت تامه در مقایسه با دیگری واجب اسوت و
تخلف آنها از یکدیگر محال می باشد.مقصود از ضرورت بالقیاس این است که نه خود

فی حود

ذاته آن ماده را دارد و نه غیر به او داده است بلکه فقط وقتی با چیز دیگری مقایسه می شود بودون
اینکه آن چیز دیگر علت آن باشد و در آن نقشی داشته باشد یا صفت وجوب دارد و یا امتنات و یوا
امکان.استداللی که بر این مدعا اقامه شده ،این است :وجود معلول از آن جهت که معلول است ،به
علت وابسته است.منظور از علت اینجا عت تامه با همه شرایطی که داخ در ذات علتند ،همینطور
عدم معلول متوقف بر عدم علتی است که برچنین حالتی است .خواه ذات علت وجود داشته باشود
ولی بر چنین حالتی که علیت علت را بالفع وتام می کند نباشد ،و خواه ذات علوت اصوال وجوود
نداشته باشد .بدین ترتیب ،اگر ذات فاع موجود باشد و مانعی در کار نباشد ،ولی فاع به تنهوایی
علت تامه نباشد وبه حالت خاو نیاز داشته باشد تا علیت آن تامه شود وجود معلوول متوقوف بور
وجود آن حالت خاو خواهد بود و با وجود آن وجود معلول واجب وبا عودم آن حالوت خواو
عدم معلول واجب خواهد بود .چرا که وجود معلول وابسته به چیزی بود که موجوود نشوده اسوت
وبا منتفی شدن شرط مشروط نیز منتفی می گردد .هم ضرورتا معلول معدوم خواهد بود بنوابراین،
معلول از علت تامه ا

تخلف ناهذیر است وبا وجود علت تامه ،واجب است معلول وجود داشوته

باشد (ابن سینا ،3178 ،ج ،1و )338-336با توجه به اینکه معلول در صورتی وجوود

وجووب

می یابد که علت تامه با تمام حاالتی که در تمامیت علت بودنش موثر است وجود داشته باشد هم
اگر یکی از آن شرایط نباشد معلول وجود

واجب نمی گردد.

در نزد مالصدرا ،هر معلولی قب از وجود خواو خوود در علّوت خوود تحقوق دارد ،ولوی بوه
وجودی اعلی و اتّم و همین تحقق در علّت ،مبدا صدور معلول است و بدون ایون تحقوق معلوول،
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موجود نخواهد شد .برابر این نظریه همهآفریدهها ،صفات خالق را به اندازه ظر

وجودی خوویش

دارند ،زیرا وجود از نظر او ،هم ها و هم راه علم ،قدرت ،حیات و ...است .بودینگونوه از نظور او،
وجود ،اصی است .هم اگر کمالی از کمالها برای مرتبهای از هستی ثابت شد ،محال است کوه آن
کمال در جای دیگر نباشد( .همان ،و)372
وجوب بالقیاس
در وجوب بالغیر معنایش این است که این شی ء به واسطه ی غیروجوب هیدا کرده است یعنی
وجوبش بالغیر است و از ناحیه ی غیر آمده است .ولی در وجوب بالقیاس ما نمی خواهیم بگووییم
وجوب این شی ء از ناحیه ی غیر آمده است یا نیامده است؛ اصالً به ایون مطلوب کواری نوداریم،
بلکه می خواهیم بگوییم با فر

وجود این شی ء وجود آن شی ء ضروری اسوت؛ یعنوی نظرموان

فقط به این است که اگر این شی ء موجود باشد محال اسوت کوه آن شوی ء موجوود نباشود .نموی
خواهیم بگوییم که وجوب آن از ناحیه ی این آمده است ،بلکه همین قدر می خواهیم بگووییم کوه
محال است که این شی ء موجود باشد و آن شی ء موجود نباشد و یا آن شی ء موجود باشد و این
شی ء موجود

نباشد.

به عنوان مثال ،شما یک امری را درنظر بگیرید که دو الزم داشته باشد ،مثالً یک علتی را درنظر
بگیرید که در آنِ واحد دو معلول داشته باشد .قهراً ایون دو معلوول از یکودیگر انفکواپ ناهذیرنود،
یعنی وقتی این علت وجود هیدا کند این دو معلول الزم الینفکّ ِ آن هستند .اما به حکم اینکوه هور
دو الزم الینفک این علت هستند بین خودشان هم تالزم برقرار است .هم اگور علوت را «الوف» و
این دو معلول را «ب» و «ج» بنامیم وقتی که رابطه ی ایندو را با «الف» درنظور بگیوریم وجوبشوان
وجوب بالغیر است ،یعنی می گوییم وجوب «ب» از ناحیه ی «الف» آمده است ،وجوب «ج» هم از
ناحیه ی «الف» آمده است .ولی وقتی که رابطه ی ایندو بوا یکودیگر را درنظور بگیوریم موی بینویم
وجوب بالقیاس بین آنها حاکم است .وقتی که می خواهیم وجوب بالقیاس را بیان کنیم همین قودر
می گوییم که ایندو از یکدیگر انفکاپ ناهذیرند؛ ولهذا در مورد ایندو نه این یکی علت است بورای
دیگری و نه آن دیگری علت است برای اولی ،ولی به حکم اینکه هر دوی اینها معلول یوک علوت
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هستند خود ایندو از یکدیگر انفکاپ ناهذیرند ،هم قهراً بینشان وجوب بالقیاس حاکم است.
وجوب بالقیاس یک معنی اعمّی است که موارد وجوب بالغیر را هم شام می شود .حتی بوین
معلول و علتش درعین اینکه وجوب بالغیر هست وجوب (مطهری ،ج ،33و)338
بالقیاس هم هست؛ یعنی وقتی که ما کاری نداریم که وجوب از ناحیه ی این شی ء آمده یوا از
ناحیه ی شی ء دیگر و فقط می گوییم این دو امر متالزمند و از یکدیگر انفکاپ ناهذیرند میگوییم
بین این دو شی ء وجوب بالقیاس حاکم

است.

معموالً در منطق با وجوب بالقیاس کار دارند .مثالً در قضایای شرطیه موی گوینود اگور «الوف»
وجود داشته باشد «ب» وجود دارد .می خواهند بگویند میوان وجوود «الوف» و وجوود «ب» چنوین
تالزمی هست ،دیگر کاری ندارند به اینکه این تالزم به دلی این است که «الف» علت است بورای
«ب» یا به دلی این است که «ب» علت است برای «الف» یا به دلی این است که «الف» و «ب» هر
دو معلول یک علت سوم هستند و یا به دلی این است که حتی بدون رابطوه ی علیوت میوان اینهوا
تالزم است.
هم وجوب بالقیاس درواقع معنایش این است که میان دو شوی ء رابطوه ی توالزم و الینفکّوی
وجود داشته باشد بدون اینکه ما درنظر بگیریم که کدامیک از ایندو اص است و کدامیک فرت و یا
اصالً هیچکدام نسبت به دیگری اص یا فرت نیست (مطهری ،ج ،33و)338
بنابراین هر علتی همان طور که موجب معلول خود
آن است همچنین نسبت به معلول خود
خود

است یعنی وجوب معلوول از ناحیوه ی

وجوب بالقیواس دارد و معلوول هوم نسوبت بوه علوت

وجوب بالقیاس دارد .دو معلول یک علت هم نسبت به یکدیگر وجووب بالقیواس دارنود.

هم معنای وجوب بالقیاس این است که اگر ایندو را با هم درنظر بگیریم بین اینها نووعی توالزم و
الانفکاکی هست( .مطهری ،ج ،33و)337
استدالل صدرا برای اثبات ضرورت بالقیاس معلول نسبت به علت تاموه ان واجوب الوجوود اذ
کان مرجحاً لوجود غیره فاما ان یکون لذاته المخصوصه مرجحاً لوجود ماسواه فالیتقدم علی وجود
الممکنات غیرذاته اوالمرالزمٍ له.
استدالل مالصدرا برای اثبات ضرورت بالقیاس معلول نسبت به علت تامه این است که هرگواه
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ممکنی بخواهد تحقق یابد نیازمند به شیءاست که نیازهای اورا برای تحقق مرتفوع سوازد ،وعلوت
واجبی که آن را ایجاد می نماید به ذات یا الزم ذات و یا به وصف ،شرط وقیدی زائد منشاء ایجاد
آن می باشد ،در صورتی که علت مفرو

به ذات یا الزم ذات خوود ،سوبب توام باشود بوا وجوود

واجب ،وجود معلول ضرورت خواهد داشت ودر صورتی که منشاء اثر بودن آن به وصوف ،شورط
یا قید زائد وحادث باشد ،ایجاد آن امر زائد در نهایت به ذات و یا الزم ذات بازگشت می نمایود و
در نتیجه وجود آن شرط به دنبال آن وجود معلول نیز با وجود واجوب ضوروری موی گوردد هوم
معلول ممکن در هر حال با جود واجبی که علت آن است موجود اسوت وانفکواپ معلوول از ذات
علت جایز نیست (جوادی آملی ،3178 ،ج2و)162
برهان ابن سینا :از نظر ابن سینا وجود معلول هم وجوب سابق و هم وجوب بالقیاس نسبت بوه
علت تامة خود دارد؛ زیرا نفی وجوب سابق و وجوب بالقیاس مستلزم نفی علیت است؛ چراکوه از
نظر او ماهیت معلول که در حد ذاتش در مرز استوای وجود و عدم است و در این حد ،هیچ یوک
بر دیگری ترجیح ندارد ،اگر هیچ یک از این دو وجوب نداشته باشند ،در ایون صوورت معلوول در
حد استواست و برای تعین وجود

نیازمند شیئی دیگور اسوت و بواز ماهیوت بوا آن شویء دیگور

متعین نمی شود؛ زیرا فر

بر این است که ماهیت برای موجود شدن الزم نیست واجب

وجود

شود .ازاین رو بی نهایت امور دیگر هم ضمیمه شوند ،باز وجود
معلول با فر

متعوین نموی شوود .هوم اگور

عدم وجوب سابقش موجود شود ،بدون علت موجود شده است ،و این نفی قوانون

علیت است (ابن سینا ،3161 ،و)18؛
برهان برهان عالمه :علّامه طباطبائی استداللی دیگر برای وجوب بالقیاس معلول اقامه می کنود.
از نظر او اگر وجوب بالقیاس معلول درست نباشد ،یا اجتمات نقیضین رخ می دهد یا نقض علیوت
در ممکنات؛ زیرا ماهیت ممکن در موجود شدن یا معدوم شدن نیازمند علت تاموه اسوت .بنوابراین
اگر فر

کنیم معلول هنگام تحقق علت تامه واجب نباشد ،در ایون صوورت عودم معلوول جوایز

است .در این فر

که معلول نیست و درحالی که علت تامة وجود

که طبعاً عدم علت تامه وجود

هست ،یا علت عدم معلول

خواهد بود ،موجود است یا علوت عودمِ معلوول هوم نیسوت .در
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صورت اول اجتمات نقیضین رخ می دهد و آن تحقق علت تامة وجود معلول و عدم تحقوق علوت
تامة وجود معلول است و در صورت دوم نقض در علیت رخ می دهود و آن تحقوق عودمِ معلوول
بدون علت است؛ زیرا در این فر

ماهیت معلول معدوم است بدون آنکوه ایون عودم مسوتند بوه

علتی باشد و این همان نقض علیت است (طباطبائی ،3162 ،و.)389
نقد استاد فیاضي بر برهان عالمه و پاسخ آن
استاد فیاضی این برهان عالمه را تمام نمی داند و معتقد است عدم معلول منحصور بوه عودم علوت
تامه وجود نیست؛ مگر بعد از اثبات وجوب وجود معلول نزد وجود علت تاموه ا
گوید فاع مختار با وجود

و خصوم موی

هوم علوت عودم و علوت وجوود معلوول اسوت (طباطبوائی،3162 ،

و.)638
این نقد بر برهان وارد نیست؛ زیرا الزمه درست بودن نقد استاد فیاضی این است که یوک چیوز
بتواند علت دو نقیض باشد که این محال است یا الزمه آن این اسوت کوه وجوود از آن جهوت کوه
وجود است مقتضی عدم از آن جهت که عدم است باشد واین نیز محال است چون هیچ چیزی در
ذاتش مقتضی نقیضش نیست ،در حالی که که در این نقد فور

شوده کوه علوت تاموه در ئواتش

مقتضی عدمش است که این محال است و اینکه فاع مختار نسبت فع و ترپ علوت تاموه باشود
ادعای بدون برهان است.
نسبت علت تامه با فاعل مختار
هیش از ورود به این بحث ،باید به نکته ای توجه شود و آن این است که ارزیوابی یوک نظریوه در
بعد ایجابی ،این است که نشان دهیم مقدمات نظریه و ساختار صوری استدالل درست است؛ و اگر
در مقام نفی یک نظریه هستیم ،می توانیم از دو راه استفاده کنیم :یا نشان دهیم خود نظریه مشوتم
بر تناقض است و یا نشان دهیم که مقدمات و لوازم نظریه مسوتلزم تنواقض اسوت .عوده ای در رد
نظریة ضرورت بالقیاس معلول از رو

اخیر استفاده کرده اند .از نظر ایشان لوازم نظریة ضورورت

بالقیاس ناهذیرفتنی اند و بنابراین منشأ این نظریه باط است .این عده یک بار به علت تامة امکوانی
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مانند انسان توجه کرده اند و لوازم ناهذیرفتنی ا

را برشمرده اند و بار دیگر فاع مختوار وجووبی

یعنی خصوو واجب الوجود را به منزلة علت تامة جهان خلق مورد توجه قورار داده انود و لووازم
ناهذیرفتنی آن را بررسی کرده اند .ما در اینجا نخست اشاره ای به فاع مختار امکانی موی کنویم و
سپم وارد بحث فاعلیت خدا می

شویم.

علت تامه با فاعل مختار امکاني
شماری از متکلمان ضرورت بالغیر و ضرورت بالقیاس معلول را نسبت به علت تاموه انکوار کورده
اند؛ زیرا این دو دربارة فاع مختار لوازمی ناهذیرفتنی دارند .فاع مختار آن اسوت کوه نسوبت بوه
فع و ترپ مساوی است و این دربارة فاع مختار انسانی واضح است؛ زیرا برای انسان است کوه
هریک از فع و ترپ را خواست بر دیگری ترجیح دهد ،بدون آنکه ایجابی در کار باشود؛ چراکوه
فع و ترپ برای فاع مختار یکی است.
اوالً نفی وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس ،مسوتلزم تنواقض و نفوی علیوت اسوت .بنوابراین در
تعریف فاع مختار نباید گفت نسبت او به فع و ترپ مساوی اسوت ،بلکوه در تعریوف آن بایود
گفت که ان شاء فع و ان شاء ترپ و این معنا با وجوب بوالغیر معلوول و وجووب بالقیواس او در
تنافی نیست؛
ثانیاً فع ِ فاع مختار امکانی نسبت به علت تامه ،نه نسبت به فاع  ،وجووب بوالغیر و وجووب
بالقیاس است؛ اما نسبت به فاع مختار امکانی مانند انسان وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس نیست؛
زیرا در فاع های امکانی عالوه بر فاع باید امور دیگری محقق شوند تا علت تامه شک گیورد و
فع واجب بالغیر و واجب بالقیاس گردد .بنابراین فاع مختار امکانی علت ناقص است .مثالً برای
اینکه فع انسان مختار واجب شود ،عالوه بر وجود انسان ،باید او ارادة فع کرده باشد؛ و او وقتی
اراده می کند که فع را تصور ،و تصدیق به فایده کرده باشد و تصور و تصدیق نیز به تنهایی برای
اراده از ناحیة فاع کافی نیستند؛ زیرا اگر ماده نباشد ،او ارادة فع نخواهد کرد .برای نمونه انسوان
فع نوشیدن را در صورتی اراده می کند که مادة نوشیدنی باشود .بنوابراین اگور تصوور نوشویدن و
تصدیق به فایدة آن کرده باشد و ماده ای که فع فاع به آن تعلق می گیرد ،وجوود داشوته باشود،
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ارادة فع خواهد کرد؛ ولی حتی با تحقق اراده نیز ممکن است فع از فاع سر نزند؛ زیرا هوم از
اراده باید اعضا و جوارح فاع از دستورهای تکوینی فاع اطاعت کنند تا فع واجب گردد؛ زیورا
ممکن است فاع فعلی را اراده کرده باشد و بخواهد تحریک عضالت بدن کند تا فع از او صادر
شود ،ولی عضالت بر اثر گرفتگی تمکین نکنند .بنابراین افعال اختیاری انسان مثال نقوض مناسوبی
برای نفی وجوب بالغیر و وجوب القیاس نیستند (طباطبائی ،3162 ،و.)363
فاعلیت خدا به منزلة علت تامة عالَم
برخی از متکلمان اشکال و نقض وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس را دربوارة فاعلیوت خودا مطورح
کرده و گفته اند درست است که انسان نسبت به فعلش علت تامه نیست ،ولی خدا نسبت بوه فعو
خود

یعنی خلق ک عالیم علت تامه است؛ و علت تامه نسبت واجوب مختوار بوه فعو و تورپ

مساوی است .بنابراین وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس در فاعلیت خدای سبحان نقض موی شوود؛
زیرا اوالً اگر فع خدا یعنی خلق عالیم واجب باشد ،در این صورت خودای سوبحان فاعو مختوار
نخواهد بود ،بلکه فاع موجَب بر فع است؛ چراکه در صورت وجوب فع ترپ از سووی فاعو
امتنات دارد؛ ثانیاً از وجوب فع الزم می آید که عالم حادث زموانی نباشود و قودیم و ازلوی باشود؛
درحالی که قدیم و ازلی موجودی است که بی نیاز از علت است؛ چراکه مالپ نیازمندی معلول بوه
علت حدوث زمانی است؛ زیرا تا شیء معدوم نباشد ،و بعد موجود نگردد ،نمی توان گفت محتواج
است .بنابراین در موجود ازلی عدم راه ندارد تا محتاج علت باشد (همان).
دیدگاه نائیني و آیت اهلل خویي
از نظر متکلمان و برخی اصولیین این قاعده در رابطه اختیار انسوان صوادق نیسوت .ایوراد آنهوا بور
فالسفه این است که بعد از هیدایش علت تامه بر فاع مختار یک راه بیشتر ندارد .از اینرو اختیوار
معنا هیدا نمیکند از این جهت است که آنها معتقدند که قب از تحقق فع یا معلول رجحانی بورای
آن هیدا میشود.
نائینی از جمله اصولیینی است که در هذیر

اختیار انسان نسبت بوه افعوالش ضورورت رانفوی

مینماید ،وی وجووب را در موورد افعوال اختیواری نمویهوذیرد( ،نوائینی ،3213 ،ج  ،3و )83از
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نظر وی در افعال اختیاری ترجیح بالمرجح جائز است .از دیدگاه نائینی برای فاع مختوار مورجح
ضرورت ندارد .بهعنوان مثوال شخصوی کوه بورای فورار از یوک حیووان درنوده بوا دو راه یکسوان
روبروست ،یک راه را بدون هیچگونه مرجحی انتخاب میکند .مرجحی برای انتخاب فع یا تورپ
آن وجود ندارد (همان ،و " .)3183آیتاهلل خویی" هم به هیروی از استاد

نائینی به نفی قاعودة

ضرورت هرداخته و صدور فع اختیاری از فاع را بدون مرجح میهوذیرد (خووئی3237 ،ق ،ج،2
و.)22
خالصه آن که از نظر نائینی و طرفداران وی اراده از هدیودههوای امکوانی کوه نسوبت بوه وجوود و
عدم حالت تساوی دارد و برای خروج از این حالت تساوی نیاز به ضرورت نیست؛ بلکوه اولویوت
کفایت میکند.
عالمه طباطبائی در برخی از آثار خود به نقد نظریة فوق هرداخته است .از نظر وی ترجیح بدون
رجحان محال است .اگر گفته شود که ارادة فاع  ،مرجح انتخاب است وی در هاسخ میگویود کوه
هیچگونه انتخابی برای فاع مختار بدون مرجح امکانپذیر نیسوت .اراده بوه یکطور

بودون عامو

مرجح محال است .اراده از صفات انسانی است که بدون اضافه به متعلق خود تحقق هیدا نمیکنود.
متعلق آن هم علم سابق بر اراده است که آن را مرجح میسازد .بنابراین تا زموانی کوه علوم قبو از
اراده ،متعلق اراده را مرجح نسازد ،اراده تحقق نخواهد یافت تا چه رسد به آن که فع بهوسویلة آن
رجحان هیدا کند (طباطبائی ،3162 ،و .)362از نظر عالمه رجحان فع و یا ترپ آن ممکن اسوت
از اجبار و اکراه عاملی غیر از خود فاع باشد ،برای مثال اگر کسی در کنار دیوواری نشسوته باشود
که در حال فروریختن است ،به محض آگاهی از آن به خاطر حفظ جان خود از آن دور میشوود و
یا اگر کسی برای استراحت در سایة دیواری نشسته باشد و کسی او را تهدید کند که اگور از آنجوا
بلند نشود ،دیوار را بر سر او خراب خواهد کرد ،وی برای جلوگیری از آسویب بوه خوود آنجوا را
ترپ میکند (همان ،و .)372از نظر عالمه اولویت نمویتوانود شویء را از مرحلوه امکوان خوارج
سازد ،برای خروج ماهیت از حد استواء باید هدیده به سور حود ضورورت برسود در تحقوق فعو
اختیاری انسان نیوز اولویوت نمویتوانود آن را از مرحلوه امکوان خوارج سوازد (طباطبوائی،3172 ،
و.)373

................................................ 98فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،88زمستان 9315

اختیار و ضرورت
عالمهطباطبائی نیز به هیروی از مالصدرا اختیار انسان را با هذیر
در تعار

اص علیت و قاعوده ضورورت

نمیداند چنانکه میگوید:

امل ال فی الالتیاریه الالاللیاساوالالنیبه ال نسینهالالیلیافنه ال ایاسالالتیاساوالالنینیاسالالیفینیاایا ال ایاسفاالالییاسهالاللینی ال یاسی ال یاسا هالاللی
ضیناسیاساون (طباطبائی ،3162 ،و .)322
از نظر عالمه اگر نسبت میان معلول با علت تامه آن سنجیده شود «نوه میوان معلوول و اجوزای
علت آن و نه میان معلول و خارج از علت» نسبت «ضرورت بالقیاس» خواهد بود و اگر معلولی را
به غیر از علت تامها

نسبت دهیم «امکان بالقیاس» خواهد بود (طباطبائی ،ج  ،1و  .)317بورای

مثال اگر نسبت آب را به ترکیب اکسی ن و هیودرونن و بقیوه شورایط زموانی و مکوانی تحقوق آن
بسنجیم ،وجود آب ضرورت بالقیاس خواهد بود .اما اگر آب را نسبت به اکسی ن بسونجیم ،امکوان
نامیده خواهد شد .اگر خوردن را که یکی از افعال ماست به علت تامه آن که عبارت است از علوم،
اراده ،سالمتی اعضای بدن و سایر شرایط ،تحقق وی ضروری خواهد بود .اما اگر آن را به هوارهای
از اجزای علت بسنجیم بهعنوان مثال تنها به انسان یا انسان و علم تنها ،نسبت بدهیم دیگور نسوبت
ضرورت را نحواهد داشت؛ بلکه ممکن خواهد بود یعنی میشود از فاع صوادر شوود و مویشوود
صادر نشود و این همان اختیاری است که انسان فطرتا برای خود اثبات میکند و خود

را مختوار

یعنی آزاد در فع و ترپ و افعال خود را برای خود اختیاری میداند (همان ،و .)318
مالصدرا اختیار را میان معلول و علت غیرتامه میداند و جبر را نسبت میان معلول و علت تامه
از نظر وی نسبت بین فع و و فاعو و تورپ ،نسوبت امکوان اسوت (مالصودرا ،3893 ،ج  ،6و
 .)137امکان هم به معنای تساوی نسبت است .فع اختیاری نسبت به انسان مساویالطرفین اسوت
یعنی ممکن است که از انسان؛ صادر شود و ممکن است که صادر نشود .البته برای آنکوه فعو در
خارج تحقق هیدا کند باید به سرحد ضرورت برسد .اگر فع در حد استواء باشد و از جانب فاع
ضروری نباشد به معنای نفی فاعلیت و اتفاقی بودن فع است (همان ،و  .)139از این رو نسوبت
میان فع انسان با علت تامها

ضرورت است ،اما نسبت به علت تامها

امکان است .علت تاموة
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فع هم فقط اراده انسان نیست؛ بلکه سالمت اعضای بدن ،نبود موانع و وجود همه شرایط الزم از
اجزای علت تامه است .نسبتی که هریک از اجزای علت با عم دارند نسبت امکوان اسوت؛ ماننود
نسبت اراده با فع  .تساوی دو طر
علت تامه ا

انجام فع و ترپ آن ،نشانگر آن است که هور چنود فعو بوا

ضروری میشود ،در عین حال برای انسان اختیاری است و حتی قضاوقدر الهوی نیوز

اختیار را از انسان سلب نمیکند انسان بهعنوان فاع مختار به تنهایی علت تامه افعال خود نیسوت،
انسان ،علت ناقصه فع است و عل ناقصه دیگری باید همراه وی باشد تا فع تحقوق هیودا کنود.
مانند سالمتی اعضای انسان که تحتتأثیر قوة عامله انسان قرار دارند .قوة عامله نیز فرمانبردار نفم
است .انگیزه الزم برای انجام فع و اراده نیز از عل ناقصه تحقق فع هسوتند (طباطبوائی،3162 ،
و  .)363نفم انسان نیز جزیی از عل تامه فع است؛ یعنی نفم انسوان نیوز بوهتنهوایی از علو
ناقصه صدور فع است و نسبت فع در حد امکان است ،نه وجوب.
برخی اراده را علت فاعلی فع بهشمار آوردهاند ،اما عالمه آن را درست نمیداند ،زیورا اراده و
حتی شوق از لوازم علم هستند .علم متمم فاعلیت فاع است .انسان فاعو بالقصود اسوت ،یعنوی
فاعلی است که نسبت به فع خود علم و اراده دارد و علم او قب از فع  ،ناشی از انگیزه و هودفی
خارج از ذات وی میباشد .اما فاعلیت نفم بالتجلی است چه نفم مجرد انسان در عوین بسواطت
مبدأ همه کماالت ثانویه خود است و چون نسبت به آن جنبة علموی دارد ،بنوابراین در ذات خوود
واجد همة کماالت است و علم وی به ذات خود درواقع علم به همة کماالت خود اسوت (هموان،
.)371
نفي موجَبیت از فاعلیت خدا با حفظ وجوب بالقیاس معلول
گفتیم که برخی از متکلمان برای حفظ اختیار در فاعلیت خدا وجوب بالقیاس را منکور شوده انود،
درحالی که معنای اختیار در خدای سبحان این است که او تحث تأثیر هویچ موجوودی قورار نموی
گیرد ،و چون در برابر خدا چیزی نیست که او را بر فعلش اجبار کند ،بنابراین هموة افعوال خودای
سبحان اختیاری اند؛ زیرا خدا را جباری وادار به فع نمی کند تا او فاع مجبور باشد؛ همان گونوه
که فعلش او را وادار به آن نمی کند تا خدا فاع موجَب باشد؛ زیرا شیئی که بخواهد در خدا تأثیر
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کند ،یا معلول خداست یا معلول خدا نیست .اگر معلول خدا نباشد ،یوا واجوب دیگوری اسوت یوا
مخلوق واجب دیگر .ادلة توحید این دو فر

را نفی می کنند .بنابراین خدا فاع مجبور نیسوت و

نیز فعلش او را موجَب نمی کند؛ زیرا فع او معلول او و متأخر از او و قائم به اوست و وجوود
را از او دریافت کرده است و ممکن نیست شیء متأخر بر فاع متقدم تأثیر بگذارد .هوم خودا بوه
منزلة فاع مختار ،با فع ایجابی ا

قاب جمع است و ایجاب فع فاع را از اختیار نمی انودازد

(همان) .از سوی دیگر ،ایجاب فع در هر فاعلی از ناحیة اوست .بنوابراین وجووب سوابق فعو و
وجوب بالقیاس فع از ناحیة فاع است و معنا ندارد فاع از ناحیة خود موجَب شوود .ایجواب از
ناحیة علت در فاع های اختیاری ،مؤکد اختیار اوست ،نه زای کنندة آن.
اشكال :واجب تعالی فاع مختار است و می تواند با اراده قدیم واختیار ازلی خود عوالم را در
زمانی معین حادث نماید هم زمانی می توان تصور کرد که علت تامه موجود است ومعلوول در آن
موجود نیست (جوادی آملی ،3178 ،ج ،2و)161
ایراد بر اشکال

 .3زمان از اجزاء عالم است ومقید کردن اراده خدا به هر شرطی از این قبی صحیح نیسوت و
در رتبه اراده الهی زمانی وجود ندارد تا ایجاد شیء در مقطع خاصی از آن تعلق گیرد.
 .2اگر واجب و فاع مختار با اختیار ازلی خود ،ایجادشیءرا در زمانی دیگر نیوز اختیوار کنود
ویا نمی تواند و تالی در هر دو شق باط است( .همان ،و)162
شق اخیر به سه دلی باط است:
دلیل اول :اگر واجب نتواند شیء را در غیر آن زمان ایجاد کند فاعو مختوار نیسوت وموجوب
است واین خال

فر

است.

دلیل دوم :اگر واجب شیءرا در غیر آن زمان نتواند انجام دهد فاع موجوب اسوت و انفکواپ
فع ازاو محال است هم باید از او در ازل صادر شود وصدور آن در زموانی خواو اسوت
وبر عکم.
دلیل سوم :اگر خداوند فاع مختار باشد واختیار او بدین گونه باشد که فعو را بورای زموانی
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خاو برگزیند وهم از گزینش فع نیز اختیار او زای شود واو نتواند فع را برای زموانی
دیگر اختیار کند ،در این صورت اختیار او نمی تواند عین ذات او باشد زیورا واجوب زایو
شدنی نیست واختیار در این فر

زای می شود.

برای اختیار ازلی خداوند نسبت به عالم در زمانی خاو دو شق متصور است:
اول :خداوند نتواند عالم را در غیر آن زمان اختیار کند.
دوم :این که اراده ازلی با آنکه به ایجاد عالم دروقت خواو تعلوق گرفتوه قادربوه ایجواد عوالم
درزمانی دیگر نیز باشد.
در ابطال شق نخست سه استدالل بیان شد وشق دوم نیز باط است ودلی بطالن شق دوم ایون
است که این فر

ترجح بدون مرجح الزم می آید.زیرا خداوند که با اراده ی ازلی خود می تواند

عالم را در زمان های مختلف ایجاد کند با کدام مرجح یکوی از اوقوات را تورجیح دهودر اگور هور
اختیار به اختیار سابق ارجات داده شود چگونه یکی ترجیح هیدا می کند تا اولین اختیار که متعلق به
نخستین صادر است.نق کالم می شود واگر سبب ترجیح در مخلوق بدون توقف ادامه یابد توداوم
فیض وازلیت آن الزم می آید واین خال

فر

است.

متکلمین در هاسخ به اشکال فوق شق اخیر استدالل را انتخاب کرده اند آنها فع الهی را حادث
واراده ازلی خدا برصدور فع را در غیر وقت حدوث نیز جایز شمرده اند (همان ،و.)166-168
پاسخ مالصدرابه متکلمین واثبات نیازمندي عالم به خدا (وجوب بالقیاس معلول) با حفظ
اختیار
مخالفان دوام واستمرارفیض الهی کسانی هستند که حدوث یا سبق عدم زموانی را تعریوف «فعو »
اخذ می کنند اگر سبق عدم در تعریف فع اخذ شود ،در این صورت چون «فع » امری اسوت کوه
برای آن اول تصور می شود و ازل امری است که برای آن اول نیست ،فع الهی نموی توانود ازلوی
باشد( .همان ،و)187
در تفسیر آنها اگر خداوند نتواند معلول را در زمانی دیگر انجام دهد مجبور اسوت چوون بنوابر
اص وجوب بالقیاس با وجودخدا وجود معلول وجوب دارد هوم مجبوور اسوت در حوال کوه در
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تحلی عقلی اگر مناط نیازمندی معلول به علت حدوث باشد تعریف مزبور (سبق عدم زموانی) بور
فع و فیض صادق است ،ولی اگر مناط احتیاج ،امکان ماهوی یا امکان فقری باشود ،تعریوف یواد
شده ،یعنی مسبوق به عدم زمانی بودن بر فع وفیض خدا صدق نمی کنود ،و در نتیجوه فعو موی
تواند ،قدمت زمانی داشوته باشود .و در نتیجوه موال صودرا حودوث ذاتوی عوالم را قبوول دارد نوه
زمانی.آقای مصباح می فرماید :از قاعدة وجووب بالقیواس ،قاعودة دیگوری اسوتنباط مویشوود کوه
مخصوو علت و معلولهای زمانی است ،و میتوان آن را قاعدة تقارن یا همزمانی علت و معلوول
نامید ،و مفاد

این است که فاصلة زمانی بین علت تامة زماندار و معلول آن امکان ندارد ،چنانکه

تقدم زمانی معلول بر علت هم محال است.
بنابراین تقارن ،از لوازم عل تامة زماندار و معلولهای آنهاست ،ولی اختصاصی به آنها نودارد؛
زیرا معلولهای علت واحده هم لزوماً همزمان هستند .هم نسبت بین موارد تقارن با موارد علیوت،
عموم و خصوو من وجه است.
وجود علت قب از تحقق معلول ،فقط در موارد عل ناقصه زماندار ممکون اسوت ،و بوههموین
معنا میتوان آنها را «متعاقب» نامید ،ولی در عل مجرده ،بیمعنا و در عل تامه ،غیرممکن است .از
سوی دیگری تعاقب ،در غیر علت و معلول هم تحقق مییابد ،هوم نسوبت بوین مووارد تعاقوب و
موارد علیت هم عموم و خصوو من وجه است.
با توجه به نسبتی که بین موارد تعاقب و تقارن و موارد علیت وجود دارد ،نمیتووان آنهوا را از
خواو علت و معلول دانست و علیت را با یکی از آنها یا مجمووت آنهوا تعریوف کورد( .مصوباح،
 ،3191ج  ،2و)98
معلول تا آخرین لحظه وجود نیازمند به علت تامه است؛ زیرا مالپ نیاز (امکوان مواهوی بنوابر
قول به اصالت ماهیت ،و فقر وجودی بنابر قول به اصوالت وجوود) الزموة ذاتوی آن اسوت و از آن
جداشدنی نیست و قیام ذاتی معلول به علّت ،آن را در زموره اوصوا

و شوئون علّوت در مویآورد

(شیرازی ،3162 ،و28؛ مشاعر ،3168 ،و  .)378مالصدرا با تکیه بر اص هم سنخی بین علّوت
و معلول ،جدایی موجودات را به تشکیک وجود باز میگرداند وخیر و وجود و حیات را از سووی
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خداوند در همه موجودات جواری و سواری مویدانود (الهیجوی ،3196 ،ج.2و238؛ خووارزمی،
 ،3187و .)69
بالتبع خداوند که فوق او مرتبه ای متصور نیست وجود نامتناهی و وجوی هموه کمواالت هموه
مراتب وجود است (عبودیت ،3199 ،ج ،2و)372
ولی بعضی از متکلمین که مالپ نیاز معلول را به علت ،حدوث و یا مجموت امکوان و حودوث
دانستهاند ،معتقد شدهاند که معلول در بقایش نیازی به علت ندارد و شواهدی از قبی بواقی مانودن
فرزند بعد از مرگ هدر برای قول خودشان آوردهاند.
مبنای این قول در درس بیست و دوم ابطال شده است ،و اموا دربوارة مثوالهوایی کوه بوه آنهوا
تمسک کرده اند باید گفت عللی که در این موارد قب از معلول از بین میروند ،علوتهوای معود و
بالعر

هستند که از اجزاء علت تامه بهشمار نمیروند( .مصباح ،3191 ،و)96

مشکلی که برخی از متکلمان را واداشته تا از وجوب بالقیاس معلول دست بکشوند ،نیازمنودی
معلول به علت خود است .از نظر ایشان اگر معلول با وجود علت تامه ا

وجوب بالقیاس داشوته

باشد ،در این صورت عالم نیازمند واجب الوجود نخواهد بود؛ زیورا خودا از ازل موجوود اسوت و
علت تامه است و بنابراین معلول آن باید از ازل موجود باشد و در این صوورت چیوزی کوه از ازل
موجود است ،نیازمند علت نیست؛ چراکه مالپ نیازمندی به علت این است که در او عدمی تصور
شود تا محتاج به علت باشد و او را از کتم عدم هدید آورد .اگور قورار باشود عوالم از ازل موجوود
باشد ،عدمی ندارد تا محتاج به علت باشد .بنابراین اگر عالم حادث زمانی باشد ،سوابقة عودم در او
راه می یابد و ازاین رو محتاج علت است؛ و ازآنجاکه عالم محتاج بوه علوت اسوت ،هوم حوادث
زمانی است.
در هاسخ به این اشکال باید معیار نیازمندی معلوول بوه علوت بررسوی شوود .فیلسووفان موالپ
نیازمندی معلول به علت را توقف وجودی بر وجود دیگر می دانند .از نظور فیلسووفان اگور شویئی
نباشد و حادث شود ،بی شک در وجود
وجود

واجب می بود و اگر وجود

نیازمند علت است؛ زیورا اگور نیازمنود نبوود ،موی بایود
واجب می بود ،در برهه ای از زمان معدوم نمی بود .البتوه
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از این تحلی نباید نتیجه گرفت که هر چیزی که معلول اسوت بایود در برهوه ای از زموان معودوم
باشد؛ زیرا الزمة این بیان این است که خود زمان هم نیازمند واجب الوجوود نباشود؛ زیورا معودوم
بودن زمان در هاره ای از زمان نامعقول است.
ممکن است گفته شود که زمان یک حقیقت عینی نیست تا واجب الوجود باشود ،بلکوه اموری
اعتباری و وهمی است که وجود خارجی ندارد و یا آنکه زمان از حیثیت بقای خدای سبحان انتزات
می شود؛ ولی اگر زمان اعتباری و وهمی باشد ،در این صورت نمی توان ادعوا کورد عوالم حوادث
زمانی است .در صورتی می توان مدعی بود عالم حادث زمانی است که زمان یک امر واقعی باشد،
نه امری اعتباری؛ و اگر گفته شود که زمان موهوم نیست ،بلکه از حیثیت بقای خدای سبحان انتزات
می شود ،الزمة آن تغیر در ذات واجب است؛ زیرا زمان متغیر است و اجزای آن مودام در تغییور و
تبدی اند .بنابراین منشأ انتزات آن نیز باید تغییر داشته باشود ،و ازآنجاکوه واجوب الوجوود (خودای
سبحان) تغییر ندارد ،از حیثیت بقای او نمی توان زمان را انتزات کورد (طباطبوائی ،3162 ،و-363
.)362
ممکن است گفته شود که در واقع مقصود متکلم از اینکه عالم حادث زمانی است ،ایون اسوت
که اگر بر فر

محال در بستر زمان به قهقرا برگردیم ،به لبة هرتگاه نیستی می رسیم که در آنجا نه

عالمی هست و نه زمانی .بنابراین خدا بود و هیچ نبود و خدا خواست بیافریند؛ بوا آفورینش خوود
چرخة زمان را به حرکت درآورد و بدین ترتیب هدیده ها هدیدار شدند .بنابراین اگر در بستر زموان
به عقب بازگردیم و هیچ گاه به هرتگاه نیستی نرسیم ،در این صورت نمی توان گفت عوالم نبوود و
نیستی داشت و موجود شد و نیازمند خدای سبحان گردید .لذا باید برای عالم عودمی تصوور کورد
تا نیازمند خدا باشد و این فرضی ندارد جز اینکه عالم حادث زمانی به این معنای اخیر باشد ،نه بوه
معنای هیشین که مدعی می شد زمان موجود بود و عالم در آن نبود و سپم موجود شد.
این نوت تصور از زمان و و حدوث عالیم هرچند از تلقی متعار

از حدوث عالم کوه هویش تور

بدان اشاره کردیم ظریف تر است ،باز تصوری نادرست است؛ زیرا اوالً تصور زمانِ محدود ،ماننود
مکانِ محدود ناهذیرفتنی و تناقض آمیز است ،بلکه زمان و مکان بالضوروره بایود نامحودود باشوند.
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میتوان گفت زمانیات و مکانیات محدودند ،ولی نمی توان گفت زمان و مکوان محدودنود؛ چراکوه
در فر

محدودیت مکان ،اگر به سوی شرق حرکت کنیم و به مرز آغازین مکان شرقی برسیم آیا

به راستی می توان گفت به مرز شرقی رسیدیم و دیگر مکان در این سوو اداموه نوداردر حوال اگور
کسی ادعا کند اکنون که در مرز شرقی ایستاده ام ،می خواهم دستم را به آن سوی مرز شرقی ببورم،
آیا به راستی در آن سوی مرز مانعی وجود دارد که جلوی دست وی را بگیوردر اگور موانع وجوود
دارد و نمی گذارد که دست به سمت شرقی تر برود ،هوم روشون موی شوود کوه بوه مورز شورقی
نرسیدیم و آن سوی مرز هم هنوز مکان هست و اگر موانعی وجوود نودارد ،بواز بوه هایانوة شورقی
نرسیده ایم؛ زیرا به درستی دست او به آن سوتر می رود .مشابه همین هرسش را می تووان در مورز
آغازین زمان مطرح کرد و گفت اکنون که در مرز آغازین زمان حاضر هستم ،این هرسش برای مون
مطرح است که چرا چرخش زمان از اکنون آغاز به حرکت می کند و چرا دو ساعت هیش تر یا دو
میلیارد سال قب تر آغاز نشده استر این هرسش ها نشان می دهند که ما نمی توانیم زمان و مکوان
را در تصور خود محدود بینگاریم؛ ثانیاً مالپ نیازمندی معلول به علت ،وابستگی وجودی اوسوت.
بنابراین اگر وجودی به وجود دیگری وابسته باشد ،معلول است؛ خواه آن موجود زموانی باشود یوا
فرازمانی و از مجردات ،و خواه اگر زمانی است ،زمانش محدود باشد یا نامحدود .موجودی که بوه
غیر وابسته است ،در متن هستی ا

عدم ملحوظ است؛ زیرا هر وابسته به غیری به خوودی خوود

هیچ و معدوم است و با تکیه به آن غیر موجود است .ازاین رو مالپ نیازمندی معلوول بوه علوت،
عدم مجامع با وجود است و فیلسو

از آن به حدوث ذاتی تعبیر می کند؛ زیورا شویء حوادث بوه

موجودی گفته می شود که وجود

هم از عدم باشد .بنابراین حادث آن است که عدم ،سوابق بور

وجود

باشد ،و موجودی که تکیه به غیر دارد ،اگر خود

عدم است و با فر

را صر

نظر از غیر در نظر بگیوریم،

تکیه به غیر است که موجود است .بنابراین عدم ذاتی برای اوسوت و وجوود

برای او از ناحیة غیر است .بنابراین وصف ذاتی مقدم بر وصوف غیوری اسوت .حوال اگور چنوین
موجودی زمانی باشد ،گفته می شود که عدمی که سابق بر وجود
وجود

است به لحاظ زمانی مجامع بوا

است .هم ازلی بودن یک موجود به معنای بی نیازی او از علت نیست؛ زیرا بی نیازی به
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معنای قائم به غیر نبودن است ،و اگر موجودی به حسب ذات موجود نباشد و بوه حسوب غیور از
ازل موجود باشد ،چنین موجودی معلول است و نیاز او به علت بیش از هر موجود دیگری اسوت؛
چراکه از ازل محتاج است.
نتیجه
یکی از فروت اص علیت ،ضرورت بالقیاس معلول است و الزمة ضرورت بالقیاس معلوول هنگوام
تحقق علت تامه آن است که معلول با وجود علت تامه ا

معیت دارد .متکلموان بوه گموان آنکوه

الزمة ضرورت بالغیر و بالقیاس ،معلول قدیم بودن عالیم و در هی آن بی نیاز بودن عالیم است و نیوز
الزمة آن نفی اختیار در فاع های مختار است ،از ضرورت علّی سر باز زدند .برخوی از اصوولیون
شیعه (نائینی ،3169 ،ج ،3و83؛ خوئی3237 ،ق ،ج ،2و )22ضرورت علّوی را در فاعو هوای
مختار دچار مشک می بینند .از نظر مالصدرا ضرورت علّی با فاع مختار در تنوافی نیسوت؛ زیورا
فاع مختار آن است که هرگاه بخواهد انجام دهد و هرگاه بخواهد ترپ کند؛ و ایون معنوا منافوات
ندارد که فاع چیزی را بخواهد که بالضروره باید همان را بخواهود .فعو اختیواری آن اسوت کوه
مستند به اراده و اختیار فاع باشد و این بیان منافات ندارد با فعو قبو از تحقوق ضوروری شوده
باشد؛ وگرنه ترجیح بالمرجح الزم می آید و ترجیح بالمرجح مستلزم نفی علیت است .با توجه بوه
این که گفتیم در ضرورت بالقیاس باید علت با تمام شرایط وحاالتی که باید داشوته باشود موجوود
باشد وآ« شرایط همراه علت باشند تا علت تامه گردد ومعلول موجود گردد و یکی از شرایطی کوه
باوجود آن علت تامه می گردد در مورد فاع های مختار ،اختیار فاع است که باتوجه بوه مطوالبی
که راجع به وجوب بالقیاس گفته شد فاع مختار تا فع خود را قصود نکنود معلوول از او صوادر
نمی شود هم نتیجه می گیریم وجوب معلول نزد علت تامه و وجوب علت در نزد معلوول یوا بوه
عبارتی وجوب بالقیاس معلول در مقایسه با علت تامه هیچ گونه منافاتی با اختیار علت تامه نودارد
و علت زمانی که از روی اختیار کار انجام دهد علیتش تامه می شود و معلول نوزد او وجووب موی
یابد.
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