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 چکیده

 و طرح وحدت تشکیکی ، مبانی خود در بحث وحدت و کثرت با مطابقصدرالمتألهین
 »تفویض بل امر بین امرینالجبر و ال«ارائۀ تفسیری عمیق از حدیث شریف وجود، به 

در حکمت صدرایی » مرتبه«ر آن با عنایت به معنای در این نظر که تقری. پردازد می
.  فعل انسان در انتسابی حقیقی هم به خود او و هم به خدا منسوب استگیرد  میشکل

شاهکار صدرا در این بحث این است که او اختیار عین جبر و جبر عین اختیار را برای 
ری خویش نیز مجبور در دیدگاه صدرا انسان در افعال اختیا. کشد  میانسان به تصویر

در نظر او بر خالف نظر حکما .  این جبر، موکّد اختیار است و نه منافی آنولیاست؛ 
ارتی  جبر و اختیار و به  عبثانیاً.  افعال است نه علت بعیدواسطۀ  خداوند علت بیاوالً

تشبیه صدرا از قول حکما . ندا  خود با یکدیگر قابل جمعتشبیه و تنزیه در منتها درجۀ
 .طرح استروشنگر این  به آب ولرم و از قول خودش به جسم فلک،

 
 امر بین امرین  صدرالمتألهین، جبر، اختیار، وجود رابط معلول،:ها واژه کلید
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 مقدمه
 جبر و هن بشر را به خود مشغول داشته مسئلۀباز ذترین مسائلی که از دیر یکی از مهم
 و باشد او در یفلسف و علمی تفکر مایه دكان که نشود یافت انسانی شاید. اختیار است

بدون  که شود ینم یافت یا جامعه که همچنان .باشد نشده طرح برایش مسئله این
]. ١٨ـ١٧، صص٤[باشد  شده تفکر مراحل از یا مرحله  واردمسئله پرداختن به این

ین بحث اگرچه ا. توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد  می جبر و اختیار رامسئلۀ
گیر، دنبال شده است و   جدی و پیدر بین اندیشمندان اسالمی به صورتی کامالً

ی فکری متعددی از ها  از آیات قرآن و احادیث به مشربها ی گوناگون آنها برداشت
توان گفت   میمنجر شده است ولی با قاطعیت... جهمیه، اشاعره، معتزله، امامیه وجمله 

نیازی . پیدا نکرده استای  مناقشه ز هم راه حل مبیّن و بیختیار هنو جبر و امسئلۀکه 
چراکه اختیار حالتی . به توضیح نیست که اصل وجود اختیار در انسان امری بدیهی است

؛ ١٥٧، ص٢١[ انجام ندهد که اگر بخواهد فعل را انجام دهد و اگر نخواهد است در فاعل
 با علم حضوری در وجود خود  یک کیف نفسانی است که ما آن رااختیار. ]١٧٠، ص٥

 بدین ترتیب وجود اختیار، در هر انسانی، یکی از وجدانیات، و از امور بدیهی. ابیمی می
مسئلۀ اصلی این، بنابر. ]١٥٨ـ١٥٧، صص١، ج١١؛ ٦٢٩ـ٦٢٩، صص٦، ج٣٣[باشد  می

این است که مسئلۀ اصلی  اختیار، به هیچ عنوان اثبات یا نفی آن نیست؛ بلکه دربارۀ
 جمع به نظر ها با اختیار، ناسازگار و غیرقابل د که پذیرش هر یک از آننری وجود دارامو
 و جمع ها سازگاریر و اختیار، حل این تعارضات و نا اصلی در بحث جبمسئلۀ ١.رسد می
بر طبق اعتقاد به .  الهی یکی از این امور استطلق مارادۀ.  اختیار با امور مذکور استبین

 خداوند شود ضرورتاً به ارادۀ  می هر فعلی که در جهان هستی واقع الهی،ارادۀ مطلق
عین حال، یک فعل   در، افعالی ارادی هستند واز طرف دیگر برخی از افعال انسان. است

 مطلق الهی و فرض دارای اراده بنابراین، فرض ارادۀ. نمی تواند متعلّق دو اراده واقع شود
                                                                                                                                            

ضرورت علّی ـ معلولی از اموری است که منافی اختیار تلقّی شده است، چراکه طبق این قاعده، شرط . ١
ا تحقق علت تامه، ضرورت ب. تحقق هر موجود ممکنی، آن است که به سر حد وجوب و ضرورت برسد

شود که هیچ مجالی  وجود یابد و با عدم تحقق آن، ضرورت عدم و بدین ترتیب  این شبهه مطرح می
امر دیگری که در تعارض با ]. ٢٦٢ـ٢٦٠، صص ٢٤. [ماند برای اختیار و اراده آزاد انسان، باقی نمی

ستی هر فعلی و از جمله افعال اختیار انسان پنداشته شده است، علم مطلق الهی است در جهان ه
. شود، ضرورتاً مطابق با علم الهی است ای که واقع می انسان در هر زمان و در هر مکان و در هر مرتبه

 ]١٣٦، ص ٣٢. [رسد جمع این علم مطلق با اختیار انسان ممکن نباشد و لذا بنظر می



  ٢٢٣  تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

 بر طبق اعتقاد به حاکمیت مطلق، بنابراین. د بود خواهنناسازگاربودن انسان، دو فرض 
؛ همان، ١٣٥ـ١٣٤، صص ٣٢ [اید از نفی اراده و اختیار انسان سخن گفت الهی، بارادۀ

 .]١١٨ـ١١٧، صص ٣٤؛ ٣٩٢ـ٣٩١صص 
، ارادۀ مطلق الهی جبر و اختیار را پیرامون مسئلۀنگارنده در این نوشتار در نظر دارد 

ر متفاوت از  دو تقریصدرا در آثار خویش در ادامه خواهد آمد  کهطور همان. بررسی نماید
ه نموده است که یکی از این دو تقریر، با و حدت تشکیکی و وجود رابط معلول ارائ

توان از منظر هریک از   میجبر و اختیار را هم. دیگری با وحدت شخصی سازگار است
ر را فقط از منظر تقریر اول از  مذکومسئلۀما در این نوشتار . این دو تقریر بررسی کرد

 .وجود رابط، که سازگار با کثرت تشکیکی وجود است، بررسی خواهیم کرد
داند   می مذکور را مطابق با مبانی حکمت متعالیه میسرمسئلۀصدرالمتألهین حل 

این مقاله در صدد آن است که . پیچیده است  وسیار مجمللکن کلمات وی در این باب ب
وار برای حل این  صدرالمتألهین به صورت مجمل و اشارهلّی بپردازد که به تفصیل راه ح

 برای تفسیر و توضیح این کلمات، با در کنار هم قرار  نگارنده.عویصه ارائه داده است
دادن عبارات متعدد صدرا، و نیز با پیگیری تبعات و لوازم منطقی این عبارات، 

 .وع ارائه داده است وی در این موضیی جدید از سخنانها استنباط
البته الزم به ذکر است که مبتنی بر راه حلّ صدرالمتألهین برای مسئلۀ مذکور، منطقاً، 
مشکل دیگری قابل طرح است، که عبارت است از مسئلۀ استناد شرور به خداوند، که خود 

 لذا در جهت تکمیل. وی نیز این مسئله را طرح کرده و مورد فحص و بررسی قرار داده است
اساس مبانی حکمت متعالیه و بیاناتی که  را نیز مطرح خواهیم کرد و بربحث، ما این مسئله

 .خود او در این باره ارائه داده است، به حل آن، خواهیم پرداخت
 

 پیشینه و ضرورت تحقیق
نظر به اهمیت موضوع، پرواضح است که کتب و مقاالت بسیاری در این موضوع به رشته 

  در هیچ یک از آنها تفسیری کامل از این عبارت صدرا کهولیت تحریر در آمده اس
أنه مختار من حیث إنه مجبور و مجبور من الوجه الذي هو مختار و أن «: گوید می

ی ها در مقاله .ارائه نشده است] ٣٧٦ـ٣٧٥، صص ٦، ج٢٠[»  اختیاره بعینه اضطراره
 شرح و تفسیر آن وارد ه حوزۀبارت بسنده شده و نویسنده بموجود یا تنها به نقل این ع

 تنها به اشاره و بیانی اجمالی کفایت ، یا حتی در صورت ورودو] ١٦ص ،٧[ نشده است
 .]٣٨؛ همان، ص١٠٣، ص٢٥[ شود می
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 نیز اگرچه گزارشی از دیدگاه صدرا در مسئلۀ نگاه سوم به جبر و اختیارمؤلف کتاب 
یل و تدقیق این عبارت صدرالمتألهین  کند ولی او نیز در مقام تحل جبر و اختیار بیان می

ترین  ترین و عمیق است که صدرالمتألهین این عبارت را صحیح این در حالی. نیست
در . کند داند و در آثار مختلفش به آن اشاره می تفسیر، برای آموزۀ امر بین امرین می

 .پردازد وازم آن مینوشتار حاضر نگارنده به تبیین مراد صدرا از این عبارت و بیان تنایج و ل
 

  گذری بر نظرات موجود در این بابـ١
  نظر معتزلهـ١ـ١

اند که خداوند متعال انسان را آفرید و او را در افعالش  معتزله با قول به تفویض بر این عقیده
قادر و توانا ساخت و به صورت تام اختیار و اراده افعال انسان را به خود او واگذار کرد؛ به 

: نکـبرای نمونه [ ارادۀ الهی هیچ دخالت و تأثیری در وجود یا عدم افعال انسان ندارد ای که گونه
معتزله برای این رأی خود ]. ٣٧٠ـ٣٦٩، ص٦، ج٢٠ ؛ ٦٢٨، ص ٦، ج٣٣؛ ٣٢١، ص٢، ج١٢

  دالئل  ].٢٦٢ـ٢٥٢، ص٤، ج١٤؛ ٢٤٤ـ٢٢٣، ص٢٦: نکـ برای نمونه [متعددی دارند 
  نظریۀ اشاعرهـ٢ـ١

دهند و همه چیز   می مورد انکار قرار جبر، اراده و اختیار انسان را مطلقاًدیشۀاشاعره با ان
 و یعلّ رابطۀ گونه هیچ در نظر آنها. دانند  میرا تحت اراده مستقیم خداوند سبحان

 و نیست موجود جهان حوادث بین مسببیت و سببیت و یمشروط و شرط و یمعلول
 هم انسان افعال. خداوند سبحان ارادۀ به است مربوط بالواسطه و مستقیماً حوادث تمام
افعال انسان به  ییعن نیز از این قاعده مستثنا نیست، است، جهان این حوادث جزء که

 او نیست و انسان فاعل و موجِد افعالش نیست بلکه فقط محل ارادۀهیچ عنوان متعلَّق 
 ، صص٨ ، ج١٠: نکـ برای نمونه  [باشد  میخلق این افعال از جانب خدای متعال

 .]٢٩١ـ٢٩٠، صص٢ ، ج٦؛ ٦٢٨ـ٦٢٧، صص٦، ج٣٣؛ ١٤٦ـ١٤٥
 

  نظریۀ حکماـ٣ـ١
کند  یاد می» خواص اصحابنا االمامیة«ها تحت عنوان  حکمای پیش از صدرا، که خود وی از آن

برای جمع بین ارادۀ مطلق الهی و ارادۀ انسان از مبانی حکمت رایج ] ٣٧١، ص٦، ج٢٠[
نی طبق یک نظام علی و معلولی که کامالً سازگار با نظریۀ اصالت ماهیت یع. کنند استفاده می

 .پردازند به تبیین این مسئله می است و مناط احتیاج به علت در آن، امکان ماهوی است،
کنند که مستلزم   می را انکارارادۀ مطلق الهی مذکور نه مسئلۀ برای حل حکما



  ٢٢٥  تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

آنها معتقدند .کنند که در دام جبر بیفتند  می انسان را از او سلبارادۀتفویض شود و نه 
. ند که این دو اراده در عرض هم باشندا  انسان وقتی با هم در تعارضارادۀ خدا و ارادۀکه 

در این صورت این دو اراده .  خدای سبحان استارادۀ انسان در طول ارادۀدر حالی که 
 فعلی از افعال صادره از انسان توان  میهیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و به نحوی سازگار

به تعبیر دیگر استناد فعل .  انسان اسناد دادارادۀ خداوند متعال و هم به ارادۀرا، هم به 
واحد به دو اراده، وقتی محال است که این دو اراده در عرض یکدیگر فرض شوند، ولی 

 بال اشکال ها  آناگر این دو اراده در طول هم مؤثر باشند، استناد فعلی واحد به هر دوی
 خدای سبحان به ارادۀاکنون از مقدماتی که ذکر شد خواهیم دانست که . خواهد بود

بلکه به نحوی که ) چنانکه اشاعره معتقدند(واسطه،  گیرد، ولی نه بی  میهمه اشیاء تعلّق
 خدای سبحان به ارادۀبه بیان دیگر . مبادی قریبه و بعیده هر شیئی نیز محفوظ است

اگر مبادی عقالنی داشته باشد از .  از راه مبادی خودش تعلق گرفته استهر شیئی
طریق مبادی عقالنی؛ اگر مبادی طبیعی داشته باشد از طریق مبادی طبیعی و اگر 

اکنون . ش مراد خدا خواهد بود و هکذاا مبادی نفسانی داشته باشد از راه مبادی نفسانی
 خدای سبحان به افعال انسان نیز تعلق دۀارابا توجه به این مطالب درمی یابیم که 

 افعال انسان اراده و  مبادیش و چون یکی از مبادی طولیگرفته است ولی از راه علل و
اختیار خود انسان است؛ پس خدای سبحان افعال انسان را، از راه اراده و اختیار خود 

 . کند نه گزاف و بی واسطه  میانسان، اراده
 در حقیقت دهند  می مذکور ارائهمسئلۀما برای حلّ این تحلیل فلسفی که حک

چرا که این . »ال جبر و ال تفویض بل امر بین امرین«تفسیری است از حدیث شریف 
پس این تحلیل نه جبر است و نه . تحلیل هم از جبر منزّه و هم از تفویض مصون است

به خود انسان مستند به این معنا که افعال انسان هم . تفویض، بلکه امر بین امرین است
است، از باب اسناد فعل به فاعل قریب و هم به خدای سبحان مستند است، از باب اسناد 
فعل به فاعل بعید و به خاطر این که این دو فاعل در طول یکدیگر، مؤثر در فعل 

ذکر است که ه  الزم ب].١٤٦ـ١٤٣، صص٢٧[ها نخواهد بود  هستند، تعارضی هم بین آن
سخنهای .... اندیشمندان مختلف از متکلمین و اهل حدیث و،  بین امریندر تفسیر امر
توان   میکه برخی از آنها را در کتاب حق الیقین نوشته عالمه شبراند  بسیاری گفته

تفکیک بین اسباب قریب به فعل  و اسباب ، تفکیک بین افعال تکلیفی و غیر آن.یافت
  علما در تبیین امر بین امرین به آن استناداز جمله مواردی است که......بعید از فعل و
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از این معانی و تحلیلها  یک نگارنده معتقد است هر]. ١٠٥ـ١٠٣صص، ١٥[کنند می
تواند همچون قول  یک نمی هرچند در جای خود قابل استفاده است ولی هیچ

صدرالمتالهین امر بین امرین را در هر فعلی از افعال انسان ترسیم کند بطوریکه هر 
 .علی هم فعل حق باشد و هم فعل عبدف

 
  نقد نظریۀ حکماـ١ـ٣ـ١

در این نظر، فعل انسان هم به خود انسان منسوب است و هم به خدای سبحان و اگرچه 
 ولی این فعل، در مرتبه و موطن انسان فقط به خود این یکی از نقاط قوت این رأی است

دی انسان باید به نحو صعودی  علل وجوسلسلۀ. و منسوب است و به خدا منسوب نیستا
طی شود تا به سر سلسله که خداوند است برسد و فقط در رأس سلسله است که این 

به تعبیر دیگر در این رأی، خداوند متعال . فعل به خدای سبحان منسوب خواهد بود
فقط به عنوان علت بعیده در افعال انسان نقش دارد چرا که او در تمام مراتب سلسله 

ا روح حاکم بر عالیل حضور ندارد، بلکه فقط در رأس سلسله حاضر است و این بعلل و م
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللََّه یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ «: آیاتی نظیر . بسیاری از آیات قرآن مطابق نیست

 حکایت از این دارد که] ١٦: ق[» وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید« و  ]٢٤: انفال[» قَلْبِه
ست که علت بعید بودن خداوند، واضح ا. تر است که خداوند به افعال ما از خود ما نزدیک

»  فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه«آیاتی از قبیل . تواند روح حاکم بر این فضا را تشریح کند نمی
حکایت از این دارند که خدای ] ٤: حدید[»  وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُم«و یا ] ١١٥: بقره[

تبیین فلسفی .  انسان، بلکه در تمام مراتب هستی حضور داردمرتبۀسبحان نه تنها در 
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا «حکما از توضیح بسیاری از مفاد روایات نیز ناتوان است روایاتی نظیر 

حکما، خداوند چراکه طبق نظر ] ٢١٠، ص٢[»  عَالِي فِي دُنُوِّهأَنْتَ، الدَّانِي فِي عُلُوِّهِ، وَ الْ
بلکه دور است و به تعبیر آنها علت بعید !! مرتبه است، ولی نزدیک نیستعالی و بلند

 .تنها العالی فی علوه است،  خداوندحکما طبق تبیین  و به تعبیر دیگر!است
 

  مبانی الزم برای بحثـ٢
 ا در وحدت و کثرت امکان فقری و مبنای صدرـ٢ـ١

چرا که تبیین نحوه .  وحدت و کثرت استمسئلۀیکی از مسائل مهم وجود شناسی 
د در این عالم ارتباط خداوند متعال با ممکنات و چگونگی حضور و ظهور خداوند واح

 وی با کثرات این عالم و کیفیت استناد افعال و آثار عالم امکان به کثرت و معیت قیومی



  ٢٢٧  تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

 آراء متفاوت و مسئلهدر این .  وحدت و کثرت استمسئلۀفرع بر تبیین خداوند متعال، 
متعددی از ناحیه صاحبان نظر ابراز شده است از جمله وحدت شخصی عرفا، تباین به 

.  ذوق تأله دوانینظریۀتمام ذات حقایق وجود که منسوب به مشائین است، 
ت تشکیکی وجود و دیگری وحد: باشد  میصدرالمتألهین نیز در این باب دارای دو نظر

ی بنیادین و ضروری ها از واژه» امکان وجودی«و یا » امکان فقری«. وحدت شخصی وجود
 تشکیک در وجود، معلولْ وجود فی نفسه دارد، به این نظریۀبنا بر . در این بحث هستند

معنا که معلول، وجودی دارد مغایر با هر وجود دیگری، از جمله وجودش مغایر علت 
 وجود رابط معلول، وجود فی نفسه نظریۀ ولی در عین حال بنا بر ، خویش استفاعلی

باشد و به عبارت دیگر، معلول وجودش عین تعلق و ربط   میمعلول، عین وجود للعله آن
المعلول ذات هو «به علت است، حیثیتی جز ارتباط به علت ندارد، لذا باید گفت که 

و این به معنای آن است که معلول از » ط الی العلهالربط الی العله، ال ذات ثبت له الرب
گونه استقاللی از علت خویش  هیچ جهتی، نه در ذات، نه در صفات و نه در افعال، هیچ

، ١٦: ـکنبرای نمونه  [ تعلق و وابستگی به علت خویش استندارد، بلکه از هر جهت، عین
 .]٢٢٢، ص٣، ج٢٣؛  ٣٢٩، ص٦، ج٢٠؛ ٣٩، ص٢ج

 وجود رابط معلول دارد، که نظریۀ تقریر دومی نیز از صدرالمتألهینباید دانست که 
این تقریر، معلول، فقط ظهور و شود بنابر  میطبق آن، منکر جنبه فی نفسه برای معلول

از وجود نخواهد ای  تجلی وجود خداوند سبحان خواهد بود و ال غیر و خود، هیچ بهره
این .  جای خود را به تجلی خواهد دادبدین ترتیب بساط علیت بر چیده شده و. داشت

 وحدت شخصی وجود سازگار است و قول عالی در نظریۀتقریر از وجود رابط، تنها با 
که تقریر اول، فقط با کثرت تشکیکی وجود، همخوان  حکمت متعالیه است؛ کما این

: نکـ برای نمونه  [دهد  میاست و قول متوسط در حکمت متعالیه را به خود اختصاص
و البته تذکر این نکته نیز در اینجا الزم است که ] ٢١٤ـ٢١٢، صص١ ، ج٢٣

صدرالمتألهین در سطح قول عالی و رأی نهائی خود در حکمت متعالیه، فقط تقریر دوّم 
را معادل حقیقی وجود رابط معلول دانسته است و تقریر اوّل را معادل صحیحی برای 

داند و خود،   میرا معادل اصطالح وجود رابطی وجود رابط نداسته بلکه این تقریر نظریۀ
 هللا فبفضل نحن أما و«.  شود  میصراحتاً بین وجود رابط و وجود رابطی قائل به تفکیک

 أن الکالم مستقبل و القول مترقب في بیانه الموعود البرهان أقمنا برحمته و یتعال
 ال بنفسه منتسب هو بل الباري یإل نسبة و وجود یإل وجوده تحلیل یمکن ال الممکن



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     ٢٢٨

 و عندنا رابطا و عندهم رابطیا الممکن وجود فیکون زائد بربط ال بذاته مرتبط زائدة بنسبة
 لفظا علیها المتفاوت االصطالح عقد و  ـیمعن بینهما الفرق یإل سابقا اإلشارة مرت قد
»  بعضل وقع کما اللفظ اشتراك بسبب  ـباآلخر المعنیین أحد اشتباه من الغلط یقع لئال

 ارتباط خداوند با افعال انسان را مسئلۀگونه که گفته شد ما  همان] ٣٣٠، ص ١ ، ج٢٠[
 . وحدت و کثرت  دنبال خواهیم کردمسئلۀمبتنی بر دیدگاه اول وی در 

 
 در حکمت صدرائی» مرتبه« معنای ـ٢ـ٢
جز امر و امثال این تعبیرات چیزی نیست » شأن«یا » مرتبه«در حکمت متعالیه، مراد از «

، که وجودی مغایر B و A اگر رابطه دو امر، مانند تر به بیان دقیق. مغایر غیر مباین
 B از همان جهت که به B یا وصف B یا انفعال  Bیکدیگر دارند، آن چنان باشد که فعل 

از ای   مرتبهBگویند وجود   می هم منسوب باشد و نه به عکس،Aمنسوب است بعینه به 
حال با توجه به این تعریف، ] ٢٢١، ص٣همان، ج[» .ز شئون آن است یا شأنی اAوجود 

است که با از وجود علت فاعلی خویش است، به این معنا ای  که وجود معلول مرتبه این
 که به هر ممکنی از ـ اعم از صفت یا فعل ـهر کمالی را  ،حفظ نظام علی و معلولی

ن کمالْ به ممکن مذکور، خودش ممکنات این سلسله بتوان نسبت داد، نسبت دادن ای
بعینه نسبت دادن این کمال است به خداوند سبحان؛ البته نه به حسب ذات خداوند، 

به بیان دیگر حمل یک وصف . بلکه به حسب فعل او و در مرتبه و موطن آن ممکن
فعل و مرتبۀ کمالی بر یکی از ممکنات، بعینه حمل آن کمال است بر خدای سبحان در 

ممکن مذکور؛ یعنی نه به حسب ذات خداوند و به عنوان اوصاف ذاتی او، بلکه مرتبۀ در 
 .]٢٢٦ـ٢٢٥، صص٢همان، ج [١به عنوان اصاف فعلی خداوند سبحان

 
 صدرالمتألهین  تبیین نظریۀـ٣

 وجود رابط معلول بنا بر تقریر اول، مستلزم آن است که نظریۀگونه که گذشت  همان
 ارادۀبدین ترتیب ] همان. [د علت فاعلی خویش باشداز وجوای  وجود معلول، مرتبه

 خدا در موطن انسان هم هست و ارادۀ انسان است، ارادۀانسان بعینه از همان جهت که 
انسان و مرتبۀ  کردن انسان بعینه، همان اراده کردن خدا است در ارادۀبه تعبیر دیگر 

                                                                                                                                            
 من العبد من صادر الفعل أن و الرب إلی نسبته حیثیة بعینها هي العبد إلی الفعل نسبة حیثیة أن«. ١

 ]٣٨٧، ص٦، ج٢٠[»  الرب من صادر هو الذي الوجه



  ٢٢٩  تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

.  به خدا هم منسوب است،این اراده در همان موطن و مقامی که به انسان منسوب است
 فعلی خدا که ارادۀ  انسان است و هم حقیقتاًارادۀیعنی یک اراده است که هم حقیقتا 

 انسان است چراکه او وجود فی ارادۀ این اراده حقیقتاً. باشد  می ذاتی خداارادۀتجلّی 
 ـ نه مجازیـ نفسه دارد و اراده نیز از اوصاف اوست و چون وجودش حقیقی است 

مرتبۀ  در ارادۀ خداوند نیز هست از طرفی این اراده حقیقتاً .اش نیز حقیقی است هاراد
 وجود رابط معلول که بر نظریۀچرا که بنابر تقریر نخست از   فعلی اوارادۀالبته  ؛انسان

از وجود علت فاعلی است و ای  مرتبه ،گیرد وجود معلول  میپایه تشکیک وجود شکل
 به علت فاعلی آن نسبت توان حقیقتاً  میمعلول رال وجودی  همه اوصاف و افعابنابراین

 و مرتبۀ انسان دانست خدا در ارادۀتوان   می انسان راارادۀو در مورد بحث حاضر  .داد
مرتبۀ  خدا در ارادۀتوان   می او راارادۀچون انسان خودش فعلی از افعال خداوند است لذا 

 .  دانست-مرتبۀ فعل  خدایعنی در ـ فعلش 
داند و هم فعل   میعبارت صدرا آنجا که به صراحت فعل زید را هم فعل حقیقی او

 ].٣٧٤، ص٦، ج٢٠[ید خوبی برای این بخش است  مؤ،خداوند
گوید  در حقیقت، مالصدرا برای حل تعارض بین ارادۀ مطلقه خدا و ارادۀ انسان، می

ی ارادۀ انسان؛ بلکه یک چنین نیست که دو اراده وجود داشته باشد یکی ارادۀ خدا و دیگر
لذا دیگر . اراده است که این اراده هم اراده خدا است حقیقتاً و هم اراده انسان است حقیقتاً

 بدین ترتیب مشکل تعارض مذکور، حلّ .دو اراده نیست که سخن از تعارض آن دو باشد
 سلب اراده نشده شود؛ یعنی از آنجا که این اراده، حقیقتاً منسوب به انسان است؛ از انسان می

همچنین از آن جهت که این اراده حقیقتاً منسوب به خدا نیز هست؛  .و مستلزم جبر نیست
بدین ترتیب، هم جبر و . از خدا هم سلب اراده نشده و مستلزم تفویض هم نخواهد بود

 .شود شود و هم تعارض مذکور از اساس، برطرف می تفویض مرتفع می
هم خدا مرید است؛ پس . است؛ پس جبر نیستبدین ترتیب، هم انسان مرید 

 ارادۀهمچنین تعارضی هم بین . »ال جبر و ال تفویض«: پس باید گفت. تفویض نیست
 سخن از دو اراده نیست؛ بلکه یک اراده است که  چرا که اصالً. انسان نیستارادۀخدا و 

ن راه حل، لذا تعارض مذکور، در ای. از یک جهت هم به ربّ منسوب است و هم به عبد
 بسیار صریح ولیدر عبارتی نه چندان مختصر؛  صدرا. سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود

 : پردازد  میو شیوا به بیان این مطلب
 هذا تحقق فإذا... بالحقیقة هللا فعل فهو المجاز دون بالحقیقة فعله أنه مع زید فعل أن«

 و البصر و السمع و الوجود کنسبة حصحی العبد إلی اإلیجاد و الفعل نسبة أن ظهر المقام



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     ٢٣٠

 أن فکما إلیه ینسب بعینه الذي الوجه من انفعاالتها و أفعالها و صفاتها و الحواس سائر
 مع هو و بالمجاز ال بالحقیقة زید إلی منسوب الواقع في متحقق أمر بعینه زید وجود
 ما جمیع و سکونه و حرکته و إرادته و علمه فکذلک األول الحق شئون من شأن ذلک
 و عنه یصدر لما فاعل فاإلنسان -الکذب و بالمجاز ال بالحقیقة إلیه منسوبة عنه یصدر

 بال ذاته بأحدیة الالئق األشرف األعلی الوجه علی الحق أفاعیل أحد ففعله ذلک مع
 ذلک عن تعالی األنجاس و األرجاس و باألجسام مخالطة و تشبیه و نقص و انفعال شوب
 ]٣٧٤ن، صهما[» کبیرا علوا
 

  جمع جبر و اختیار از جهتی واحد ـ٣ـ١
 شقوق مختلفی را بیان» ال جبر و ال تفویض بل امر بین امرین«لهین در تفسیر صدرالمتأ

در نگاه او الجبر و ال تفویض . گزیند  میکند و نهایتاً خود یکی از آنها را بر می
جمع جبر و ) الف: له استتابد که از آن جم  میهای مختلفی را در فعل عبد بر برداشت
جبری )  د؛اختیار از جهتی و جبر از جهتی دیگر)  ج؛اختیار خلو جبر و)  ب؛اختیار

او پس از بیان این صور مختلف، همه را نفی نموده و تفسیر . ناقص و اختیاری ناقص
کند که انسان در فعل خود از همان   میحقیقی این حدیث شریف را این گونه بیان

بدین . ر است مجبور است و از همان جهت که مجبور است مختار استجهت که مختا
توان   میاما چگونه؟ با چه تحلیل و تبیینی  ١.ترتیب اختیار او بعینه اضطرار و جبر اوست

فعل انسان را از همان حیثیت و جهتی که اختیاری است جبری و از همان جهت و 
نگارنده پاسخ این پرسش را با عنایت به  ؟!حیثیتی که جبری است اختیاری دانست

 .داند  میمقدماتی که گذشت ممکن
چون .  جبر است، خداارادۀفعل انسان، از آن جهت که فعل خدا است و به قدرت و 

 ارادۀهمچنین از آن جهت که فعل انسان است و به قدرت و .  خدا الیتخلف استارادۀ
، ٢٢؛ ٢٩٨ـ٢٩٧؛ همان، صص٢٩٠، ص٤، ج١٨: ـ ک نبرای نمونه[ تفویض نسان،ا

گونه که گذشت این فعل، از همان جهت که فعل انسان است؛  از طرفی همان]. ٤٧٧ص

                                                                                                                                            
 إذ  ال جبر و ال تفویض بل أمر بین األمرین: علي ع و به یتحقق معنی ما ورد من کالم إمام الموحدین«. ١

 خلوا عنهما و لیس المراد منه ـ أن في فعل العبد ترکیبا من الجبر و التفویض و ال أیضا معناه أن فیه
 في عبارة  ال أنه اختیار من جهة و اضطرار من جهة أخری و ال أنه مضطر في صورة االختیار کما وقع

الشیخ رئیس الصناعة و ال أن العبد له اختیار ناقص و جبر ناقص بل معناه أنه مختار من حیث إنه 
 ].٣٧٦ـ٣٧٥، ٦، ج٢٠[» همجبور و مجبور من الوجه الذي هو مختار و أن اختیاره بعینه اضطرار



  ٢٣١  تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

مرتبۀ معلول  ، چراکه در نظر صدرا.انسان نیز هستمرتبۀ از همان جهت، فعل خدا در 
و لذا فعل واحد انسان هم  .معلول استمرتبۀ وجود علت بوده و فعل او نیز فعل علت در 

 از همان جهت که بدین ترتیب فعل واحد .شود  میا و هم به انسان نسبت دادهبه خد
 انسان از همان جهت که مجبور استو لذا باید گفت . ی است، جبری هم هستاختیار

؛ ٣٧٦ـ٣٧٥، صص٦، ج٢٠ [ خواهد بود مجبورختار و از همان جهت که مختار استم
فت این جبر، جبری نیست که  البته باید گ.]٢٩٣ـ٢٩٢، صص٤، ج١٨؛ ٢٩٣، ص٢، ج١٩

دلیل صدرا بر این تأکید این است که با . منافی اختیار باشد بلکه مؤکد اختیار نیز هست
، شیء تا به سر حد ضرورت و وجوب نرسد »الشی ما لم یجب لم یوجد «توجه به قاعدۀ

 شود که وجود  میشود و اختیار نیز خود شیئی از اشیاء است و وقتی متحقق موجود نمی
. که بر وجود اختیار، ضرورت و وجوبی مقدم شده است آن ضرورت یابد و این یعنی این

صدرا این تحقق ضروری اختیار را تحقق جبر گونه اختیار دانسته و آن را نشان از تاکید 
 .]٤٠١، ص١، ج١٦ [داند  می ـ و نه نفی آنـاختیار 

انسان در انتخاب این که یعنی .  مجبور است به اختیار گفت انسانبدین ترتیب باید
 بین امرین انجام دهد فعلش را به جبر انجام دهد یا به تفویض انجام دهد یا به نحو امر

 آن هم اختیاری  ـ الهی مجبور است که فعلش را اختیاراًارادۀ بلکه مطابق مختار نیست
 همان توان گفت میاز باب تشبیه معقول به معقول .  انجام دهد ـاز سنخ امر بین امرین

که یک  طوریه  ب هر آنچه هست موجود است بالضرورة،گونه که طبق اصالت وجود،
بر عالم هستی حاکم است، ولی در عین حال، این ضرورت مطلقه ای  ضرورت مطلقه

 طور همانمنافی ممکن بودن و محتاج بودن ما سوی هللا به خدای سبحان  نیز نیست، 
ی بر عالم امکان حکمفرماست؛ ولی این جبر ، یک جبر مطلقارادۀ مطلق الهیهم طبق 

صدرا، هم در سازگار کردن ضرورت . در عین حال، منافی اراده و اختیار انسان هم نیست
مطلقه با ممکن و محتاج بودن ما سوی هللا و هم در سازگار کردن جبر مطلق، با مرید و 

 .  وجود رابط معلول بهره جسته استنظریۀمختار بودن بشر، از 
که اگرچه فعل   صدرالمتألهین در این باب است، ایننظریۀ دیگری که از لطائف ۀنکت

مرتبۀ توجه داشت که این فعل، فعل خدا در  انسان، بعینه فعل خدا هم هست؛ ولی باید
فعلی از او که .  استتر انسان است و افعال خدا در مراتب باالتر هستی، افعالی متعالی

علولی نیست، در نهایت تعالی است و این فعل، همان هیچ ممرتبۀ فعل او است و در 
واسطۀ خداوند است و این   فعل بی،بدین معنا که ایجاد عقل اولـ . ایجاد عقل اول است
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 لذا این نظریه نه تنزیه محض -تنها فعل خداوند است و فعل هیچ معلولی نیست ،ایجاد
دا مطلقاً منزه از ایجاد افعال  خها ند؛ چرا که در نظر آنا گونه که معتزله قائل است آن

 ها ند؛ چرا که در نظر آنا گونه که اشاعره قائل خالئق است و نه تشبیه صرف است آن
ین آنها، در عرض هم و بدون هیچ تر ین افعال، تا سخیفتر تمامی افعال، اعمّ از شریف

ب  حکما است، چرا که طبق مذهنظریۀفعل خداست و نه این نظریه، مانند ای  واسطه
 منسوب است و به خدا منسوب ها عباد، فقط به خود آنمرتبۀ ایشان، افعال عباد، در 

نیست، بلکه این افعال، فقط در رأس سلسله به خدا منسوب است، لذا جنبه تنزیه در آن 
بلکه این . بر جنبه تشبیه غلبه دارد و جهت تنزیه در آن غیر از جهت تشبیه است

 تنزیه در عین تشبیه است و اثبات جبری عین اختیار و نظریه، تشبیه در عین تنزیه و
 . اختیاری عین جبر برای عباد است

 
  تمثیل نظریۀ صدرا به نفس و قوای آنـ٣ـ٢

ز همان جهت که وجدان این حقیقت که چگونه افعال انسان، ا  برای فهم وصدرالمتألهین
او معتقد است که . کند  می افعال خدا هم هستند، مثالی ذکرافعال انسان هستند،

مثالی که . خداوند نفس انسان را از جهت ذات و صفت و فعل،  بر مثال خود آفریده است
 مثالً دیدن قوه باصره عیناً. کند در مورد ارتباط نفس با قوای نفس است  میوی بیان

ای، بعینه اسناد   باصره و به طور کلی اسناد فعل به هر قوههمان دیدن نفس است با قوۀ
ی همه قوا و اعضاء چرا که نفس، وجود برتر جمع. همان قوهمرتبۀ است به نفس در فعل 

ند و به خاطر همین ویژگی است که ا  قوا عین تعلق و ارتباط به نفسبدنی است و همۀ
نفس در تمام قوا و اعضاء بدنی حضور دارد و فعل هر قوه در موطن همان قوه، فعل نفس 

  مذکورنظریۀ نفس را در فهم صدرالمتألهین، مطالعۀبه همین دلیل است که . نیز هست
همان،  [داند  میگشا و به طور کلی در فهم کیفیت رابطۀ خدا با جهان، بسیار راه

 .]٣٧٩ـ٣٧٧، صص٦، ج٢٠؛ ٢٩٨ـ٢٩٦صص
 

  مقایسۀ نظر صدرا و نظر مشهور حکماـ٤
 در که لیحاگونه که گذشت در نظر حکما خداوند علت بعید است و با واسطه؛ در  همان

به عبارت بهتر در نظر صدرائی اصال . واسطه است نظر صدرا خداوند علت قریب و بی
 به واحد هم حقیقتاًمرتبۀ سخن از قریب و بعید بودن علل نیست بلکه فعل انسان در 
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 کند که با کمک آن بهتر  میو این مبنایی را فراهم. خدا منسوب است و هم به انسان
بدین ترتیب که پس از فهم دقیق .  قرآنی و روایی  انس گرفتتوان با فضای معارف می

 مثالً: یابد  مییتر  بسیاری از آیات قرآن و روایات تبیین عقلی روشنصدرالمتألهینرأی 
 در همان ظرفی که ، دقیقاً]١٧: انفال[»  یوَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَم «در آیۀ

از » رمی« هللا علیه و آله اثبات شده، دقیقاً در همان ظرف، برای نبی اکرم صل» رمی«
هنگامی که تو تیر انداختی، مستقل از خدا تیر نینداختی؛ بلکه . ایشان سلب شده است

تو و یا اینکه رمی تو بعینه همان رمی خدا بود در مرتبۀ این تیر انداختن خدا بود در 
، ١٧؛ ٤٠٥، ص١، ج١٦؛ ٢٩٦-٢٩٤، صص ٢، ج٦؛ ٥٨٦ ، ص٨: نکـبرای نمونه . [تومرتبۀ 
به » قتل«، ]١٤: توبه[»  قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدیکُم«همچنین درآیه ]. ١٧٩ـ١٧٨ صص

عذیب، در اینجا در حالی که ت. به خدای سبحان» تعذیب«رزمندگان نسبت داده شده و 
قتال رزمندگان بعینه همان این، آیه شریفه به این معنا است که، بنابر. عین قتل است

در این نظریه هم دنوّ خدای ]. ٣٣٧، ص٦، ج٢٠ [تال خداوند است در موطن رزمندگانق
؛ چرا که بر »العالی فی دنوه و الدانی فی علوه«سبحان محفوظ است و هم علوّ خداوند که 

طبق مبانی مذکور، خدای سبحان از باب ظهور وحدت در کثرت، در عین علوّ و 
و به تعبیر دیگر، با همۀ اشیاء معیت ش، در تمام مراتب وجود، حاضر و ظاهر است ا تعالی
تبه به خدای سبحان نیز منسوب در همان مرای   دارد و افعال و کماالت هر مرتبهقیومی
  .]٣٧٤، ص٦، ج٢٠ [است

ال جبر و ال تفویض بل «صدرالمتألهین این نظرخود را تبیینی عالی برای حدیث شریف 
به عبارت دیگر به اعتقاد او . داند و تبیین حکما را تبیینی متوسط بر آن می»  امرینامر بین

یعنی . تفاوت بین قول حکما و قول او، تفاوت تباینی نیست؛ بلکه تفاوت تشکیکی است
این دو قول در طول یکدیگرند نه در عرض هم؛ به این معنا که این گونه نیست که یکی از 

ها حق است و دیگری احقّ؛ یکی صحیح  ری حق؛ بلکه یکی از آنها باطل باشد و دیگ آن
لذا است که خود وی تصریح دارد به این که اگر کسی توان فهم . است و دیگری اصحّ
 ]٢٩٠، ص٤، ج١٨. [تواند معتقد به مذهب حکما باشد مذهب او را ندارد، می

امر بین االمرین  ـ در تفسیر حکما برای بیان برتری قول خود بر قول صدرالمتألهین
ـ به عنوان تشبیه معقول به محسوس از یکی از مسائل علم طبیعیات استفاده کرده و 

لذا قبل از پرداختن به این مثال، الزم است اندکی پیرامون مبنای . آورد  میمثالی از آن
 توضیح اینکه طبق طبیعیات قدیم، اجسام تقسیم.  علم طبیعی توضیح دهیممسئلۀاین 
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ه اجسام فلکی و اجسام عنصری، ویژگی اجسام عنصری آن است که دارای شوند ب می
این اجسام . مزاج و کیفیت خاصی از قبیل حرارت و برودت، رطوبت و یبوست هستند

دهند این قابلیت را دارند که با یکدیگر   میعنصری که عالم کون و فساد را تشکیل
زاج، کیفیت و مزاج هر یک شوند و به سبب این اختالط و امت  میمخلوط و ممزوج

شود   می حاصلها شکسته شده و در نهایت، کیفیتی متوسط بین کیفیات مذکور، در آن
. شود  می حادثها ی نوعیه جدیدی در آنها و بر اثر این کیفیت و مزاج جدید، صورت

 ی اجسام عنصری نیستند لذاها ولی در مقابل، اجسام فلکی دارای هیچ یک از ویژگی
و کیفیات  ، کون فسادسبکی، تخلخل و تکاثف، رشد و نمو و خرق و التیامسنگینی و 

و رابطه اجسام فلکی و اجسام ] ٧٨، ص٢٩[ را ندارد ها اربعه مذکور، هیچ یک در آن
عنصری بدین نحو است که فلکیات مؤثر در عنصریات هستند بدین نحو که جمیع 

. مه تحت تأثیر عالم افالک استشود ه  میتغیرات و تجدّداتی که در عالم عناصر حادث
حال صدرالمتألهین معتقد است که با توجه به اینکه عالم عناصر متأثر از ] ١٤١همان، [

عالم افالک است لذا جسم فلک وجود برتر اجسام عنصری است و لذا بنابر تحقیق، 
حرارت و برودتی که در عناصر ضدّ یکدیگر هستند و با یکدیگر جمع نمی شوند مگر به 

کاهند، با یک   میشوند و از شدّت هم  میاین صورت که باعث شکسته شدن یکدیگر
، کیفیت متوسط بین بنابراینشوند و   میوجود برتر جمعی بسیط، در جسم فلک جمع

حرارت و برودت در عالم عناصر به معنای کاسته شدن از هر دو طرف و به وجود آمدن 
 متوسط بین حرارت و برودت در جسم کیفیتی جدید به نام ولرمی است ولی کیفیت

فلک به این معنا است که وجود برترِ جمعیِ بسیطِ حرارت و برودت در جسم فلک 
لذا توسط بین ضدّین در جسم فلک حالتی برتر و اقوا از توسط بین ضدّین . موجود است

 حال با توجه به این مبنا صدرا در این تمثیل] ٣٧٦، ص٢٠[در عالم عناصراست 
، مانند آب ولرم است که حکماد امر بین االمرین و توسط بین دو ضدّ در کالم گوی می

به این معنا که حرارت و برودت هر دو به . دمای آن متوسط بین حرارت و برودت است
نحو شکسته شده در آب موجودند و امکان ندارد که این دو ضد هر دو به نحو شدید در 

. »ال حارّ و ال بارد بل امر بین االمرین«گوییم  ی ملذا در مورد آب ولرم. آب جمع شوند
کند    میولی امر بین االمرین و توسط بین دو ضدّ در قول خودش را به جسم فلک تشبیه

لذا تمام اضداد به نحو ). بر مبنای طبیعیات قدیم(که وجود برتر اجسام طبیعی است 
لک جمعند؛ بدون برتر و در نهایت درجه شدت به یک وجود جمعی بسیط در جسم ف
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مقصود او از حرارت و برودت در . اینکه هر یک از این اضداد مزاحم و منافی دیگری باشد
او در قالب این مثال . اینجا همان جبر و تفویض و به عبارت دیگر تشبیه و تنزیه است

،  تشبیه و تنزیه و جبر و اختیار هر دو با هم حکماشود که در قول   میمتذکر این مطلب
در . شود  میل جمع نیست ولی در قول وی تشبیه  و تنزیه به بهترین نحو با هم جمعقاب

این نظر، فعل عبد در موطن عبد از جهت واحد هم جبر است و هم اختیار؛ هم منتسب 
وی . شوند لذا در قول او تمام این اضداد با هم جمع می. به عبد است و هم منتسب به ربّ

ال جبر مجردا عن القدر و ال قدر مجردا عن «یعنی » ال قدرال جبر و «کند که  تصریح می
او تفسیر اصحّ و ادقّ این حدیث شریف را در جمع این اضداد ] ٢٩٣همان، ص[» الجبر
چون اضداد در قول حکما قابل جمع . پس گویا قول او وجود برتر قول حکما است. داند می

اند لذا قائلین به این قول  ع شدهنیست ولی اضداد در قول او به یک وجود جمعی برتر جم
، ٢، ج١٩؛ ٣٧٦، ص٦، ج٢٠؛ ٢٩٣همان، ص. [نامد می» اهل الوحدة الجمعیة االلهیة«را 
توان گفت بیان صدرالمتألهین در این مسئله بهترین  بدین ترتیب می] ٢٩٥ـ٢٩٣ص

 تبیین در جمع بین تشبیه و تنزیه است چرا که در دیدگاه اشاعره فقط جانب تشبیه حفظ
شده و جانب تنزیه مراعات نشده است و در دیدگاه معتزله دقیقاً به عکس، تنزیه محض 

در دیدگاه حکمای قبل از صدرا نیز علیرغم اینکه هم جانب تنزیه مراعات شده . است 
ولی در بیان . است و هم جانب تشبیه ولی در دیدگاه این حکما بیشتر بُعد تنزیه غلبه دارد

یه و تنزیه به درستی تبیین شده و هیچ یک از این دو بُعد بر دیگری صدرا هر دو بُعد تشب
غلبه ندارد عالوه بر اینکه در جمع بین تشبیه و تنزیه، هیچ یک از این دو بُعد تضعیف 
نشده بلکه در عین اینکه خدا در باالترین درجه منزه دانسته شده است مع الوصف، همه 

 .ه شده است که باالترین درجه تشبیه استافعال و آثار، افعال و آثار او دانست
 

 مسئلۀ استناد شرور و قبائح به خداوند سبحان
پس از اتمام مباحث فوق و اثبات این حقیقت که هر فعلی در جهان هستی، در هر 

ای از مراتب وجود، در همان مرتبه حقیقتا فعل خدای سبحان است، مشکل دیگری  مرتبه
باشد، چرا که  آن استناد شرور و قبائح به خداوند سبحان میگیرد و  بر سر راه ما قرار می

ها مستند به خدا باشد، مستلزم آن است که شرور و  اگر هر فعلی از جمله همه افعال انسان
 .شوندن نیز مستند به خداوند سبحان باشد ها مرتکب می قبائحی که برخی انسان

چه از خداوند  آن دهد که  میگونه پاسخ صدرالمتألهین، اجماال به این اشکال، این
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شود، وجود است و وجود فی نفسه خیر محض است و شرور همگی   میمتعال صادر
ی خود ممکنات ها لذا همه شرور الزمه نقص و محدودیت. بازگشتشان به عدم است

 .پس شرور نه حقیقتاً مجعولند ونه مستند به خداوند سبحان. است
 وجود اثر کونه حیث من و له، وجودا کونه یثح من وجود اثر کل و وجود کل فکذلک«

 في و شرّ، التمام عن نقصه حیث من لکن و قبیح، ال و بشرّ لیس حسن و محض خیر
 مجعول غیر العدم و عدم؛ نحو الی راجع ذلک من کلّ و. قبیح آخر لخیر منافاته حیث
 ]٢٩٣-٢٩٢، صص٢، ج١٩[» الکبیر العلی للّه فالحمد. الحد

 
 نتیجه

 ارادۀکه اند   انسان براین عقیدهارادۀ خدا و ارادۀجهت سازگار کردن  کوشش درحکما با 
بر  ولی. گیرد  میخداوند از مجرای مبادی ارادی و اختیاری خود انسان به افعال او تعلق

مستند است و به خداوند انسان، فقط به خود او مرتبۀ طبق این نظریه، افعال انسان در 
ألهین بر طبق مبنای خود در بحث وحدت و کثرت و با اتکا صدرالمت. گردد مستند نمی

به وحدت تشکیکی وجود، بر این عقیده است که یک اراده بیشتر وجود ندارد که این 
، بنابراین. انسانمرتبۀ  فعلی خداوند است در ارادۀاراده هم اراده انسان است و هم بعینه 

او در تبیین . گردد  میا منتسبانسان هم به انسان و هم به خدمرتبۀ فعل واحد در 
 خود، شق ها چهار گزینه مطرح نموده و با رد همه این گزینه» ال جبر و ال تفویض«دقیق 

کند و در آن جبری از جهت اختیار و اختیاری از جهت جبر  را به   میپنجمی طرح
 اگرچه قول مشهور حکما و صدرا هر. گذارد بدون اینکه مستلزم تناقض باشد  مینمایش

 امر بین االمرین در کالم حکما به آب ولیشود؛   میدو شرحی بر امر بین االمرین تلقی
چرا که برودت و حرارت با همه . ولرم و در کالم صدرا به جسم فلک قابل تشبیه است

 درجسم فلک، اجسام طبیعی با وجود که حالیشدّت خود در آب ولرم حاضر نیست در 
 است که در فعل اختیاری انسان جبر و اختیار هر یک در او براین نظر. برتر خود حاضرند

 از تر بدین ترتیب وی قول خود را در این باب، عالی. منتها درجه شدت خود حضور دارند
او با . داند  میقول حکما دانسته و در مقام تمثیل، قول خود را وجود برتر قول حکما

 ارادۀ خدا وارادۀاست؛ رابطه بین اشاره به اینکه فهم این دقیقه در گرو معرفت النفس 
و در پایان صدرالمتألهین، خود به . کند  میانسان را نظیر رابطه نفس و قوای آن تلقی

دهد مستلزم آن   می مذکور ارائهمسئلۀ نیز توجه دارد راه حلی که وی در حل مسئلهاین 
 ین اشکالوی در پاسخ به ا. است که افعال شرّ انسان مستند به خداوند سبحان باشد



  ٢٣٧  تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

شود وجود است و وجود خیر محض است، لذا   میآنچه از خداوند متعال صادر: گوید می
 .نقص خود ممکنات استمرتبۀ بازگشت شرور به 
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