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چكيده  :قضا و قدر از مسائل مهم در حوزه فلسفه و كالم به شماار مم آيمد كمه در
مواجهه با شبهات بسياري ،عل الخصوص در مسأله رابطه آن بما اتييمار ااسمان ،قم ار
گ فيه است اممام تاييم و مالصمدرا دو تم از صماحبيا ان ايم حموزه دسمييد كمه
پژودش حاض به تبيي و مقايسه آراي ايشان مم پم دازد .و ضما مقايسمه بمه ايماي
قابل توجه در مسأله غامض قضا و قدر ،دست پيدا ك ده است و اشمان توادمد داد
كه د دو فيلسوف قضا و قدر الهم را موجمس سملس اتييمار ااسماا ادااسميه ،بلهمه
ب آايد كه اتييار ،تود به موجس قضا و قدر اله معي گ ديده است.
كليدواژهها  :قضا ،قدر ،اتييار ،مالصدرا ،امام تايي .

مقدمه
قضا و قدر و ارتباط افعال و رويدادداي زادگ ااسان با اي موضوع و اييهه تما همه اامدازه اتييمار
ااسان در وقوع اي ام دت يل است و آيا قضا و قدر ميافات با اتييار ااسان دارد؟ آيما دائمم الفضمل
بودن تداواد مياف با اتييار و اراده اله ايست؟ فاعليت اله اسبت به جهان هگواه است؟ آيا از
اا مالصدرا اراده و اتييار ااسان ب قيد و ش ط است؟ مهاتمس فلسمف پاسم دماي ميفماوت را در
تصوص هيي پ سش داي ارائه ك ده و به پژودش در اي مورد پ داتيهااد .كه از جالمه آاهما دو
حهيم و فيلسوف مالصدرا و امام تايي تق ي ات داشيهااد .اي مقاله بمه بيمان تق يم ات و اام ات
 .عضو ديأت علا و مدي گ وه فلسفه دااشگاه الزد ا
 .كارشياس ارشد فلسفه و كالم اسالم
اي مقاله در تاري  93 /7/ 1دريافت گ ديد و در تاري

e-mail:toran@alzahra.ac.ir
e-mail:horishabani@yahoo.com

 93 /8/مورد تأييد ق ار گ فت.
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ايشان م پ دازد تا بلهه بيوااد در پاس دادن و روشم اامودن ب تم از شمبهات ردگشما و ردياما
باشد .لذا پ داتي به تق ي ات جديد مالصدرا و امام تايي و مقايسه اي دو ميوط به بيمان آاهما از
اي مسأله است .بياب اي ابيدا اا ات دو فيلسوف راجع به مفهوم قضا و قدر و اتييار بيان م شود تا
از اي ردگذر بيوان به تع يف روشي از مفهوم قضا و قدر دست يافت.
روش اگارش مقاله عقل و ب داا است و محور اصل آن ب رس قضا و قدر و ارتبماط آن بما
اتييار تدا و ااسان در آثار مالصدرا و امام تايي است.

 )1آرای مالصدرا
 )1-1مفهوم قضا
قضا عبارت از حهم كل اله است كه آن را قضاي اله ايز م ااميد .مالصدرا مفهوم قضما را در
ذيل بحث كه در م اتس علم حق تعال به اشياء دارد م آورد ،كه اي علم دم به صورت اجاال و
دم به صورت تفصيل است و قضا علم اجاال تداواد است .داچيي وي م گويد:
قضمما عبممارت اسممت از وجممود تاممام موجممودات ،از جهممت حقيقممت كل م و
صورت داي عقل كه در آاجا جاع شمده و بمه صمورت اجامال و تالصمه
(يهجا) از ط يق ابمداع موجودامد و آن (صمورتدماي عقلم ) بما حمقتعمال
ارتباط داراد و در صقع (اط اف بيهم ان) علمم الهم موجودامد و آاهما را از
جاله عالم به معي آاچه غي از تداست شما دن جمايز ايسمت بلهمه آاهما را
بايد از لوازم ذات حق كه غي مجعوليد شا د .هون آن صمورتدماي عقلم
سال چهاردهم/شماره پنجاه و شش/پاییز 1931

موجودات ،صورتداي علم تفصيل حق به موجوداتيد و ميابع اله از جاله
مصيوعات و مخلوقات و افاعيمل او ايسمييد ،بلهمه س اسم پم دهاي اموراا و
ااواري جالل و جاال ااد (مالصدرا .)88 : 981

2ـ )1مفهوم قدر
قدر در لغت به معياي اادازه ،تدبي  ،حهم ،قسات ،اقيدار ،مقدار ،مااثلت ،طاقت ،قوت ،ح ممت و
وقار و ب ايازي آمده است .و در اصطالح فلسمف عبمارت از تعلمق اراده ذاتم احمديت بمه اشمياي
تاص است و به عبارت ديگ د حال از احوال اعيان و موجودات به زمان و سبس معي عبارت از
قدر آاهاست .از اگاه مالصدرا قدر عبارت است از:

تارج شخص آاها كه مسييد است به اسمبا و علمل كمه بمه واسمطه آاهما

مقاله

ثبوت صور علا جزي موجودات در عمالم افسم سمااوي مطمابق بما ممواد
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واجس م شمواد و ززممه اوقمات معمي و مهماندماي تماص آاهاسمت و بمه
عبارت ديگ ب اساس ااام حوادث جزئ عالم كون و فساد اسمت (مالصمدرا
الف  989ج .) 3 :1

اقسام قدر :مالصدرا قدر را علم تفصيل تدا به اشياء دااسيه و به دو م تبه قمدر علام و عييم
قائل است و بيان م كيد در سلسله م اتس علم اله  ،قضا ،قدر را در ب م گيم د ،دامان طمور كمه
عيايت ،قضا را .قدر علا عبارت است از وجود آن اشياي كه در عالم اادازه و در جهمان مقمدار
آمده و به صورت اشخاص جزي در قوه ادراک و افس اقشپذي (افموس ميطبمع فلهم و اشمباح
مثال ) مصور اقش گ ديده و قدر عيي عبارت است از وجود آن صورتدا و مواد تمارج تمود
به طور تفصيل و گسي ده ،يه بعد از ديگ ي و در گ و وقت و زمان مخصوص تود اوست كه به
مواد و اسيعدادات آن موجود بسيگ دارد به طور مسلسل و پ در پ بدون دراگ اداممه مم يابمد
هيااچه تداواد م ف مايد « :اگ بخواديد اعات اله را بشااريد شاار ك دن را ايواايد»

(اب اديم)98 :

(مالصدرا .)88 : 981

3ـ ) 1اختیار
ااسان عبارت است از شوق مؤكد و عزم راس  ،ااگيزهاي ب اي ااجام يا ت

ک كار (مالصمدرا : 989

 )8و داچيي م گويد :صدور فعل از فاعل مخيار ماايد صدور فعل از فاعل طبيعم ايسمت و اراده
در موجودات مخيلف تابع اوع وجود آاهاست.
4ـ )1جبر
جب در لغت به معي شهسيه بسي و ايهو ك دن است «جَبَ و إبْجَبَ َ و تَجَبَ و اجيَبَ » يعي از دردمم
ريخي و شهسيه شدن اصالح و ت ميم گ ديد .مفهوم فلسف آن به معي مُلجا و مجبور بودن ااسان
در افعال تود اسمت (سمجادي  ) 78 : 981مالصمدرا در ايم تصموص مم گويمد :تامام موجمودات
پ توي از حقيقت الهيه ااد و ديچ شأا در وجود ايست مگ آاهه فعل اوست «زحول و ز قموه از

( س)

باهلل» مثالً فعل زيد با آاهه فعل زيد است بالحقيقه دون الاجاز مع ذلک فعل حق است .در حقيقمت
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در ب اب اجبار است و عبارت از اراده تاصه است .مالصدرا در بيان مفهوم اراده م گويد :اراده در
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اسبت فعل و ايجاد آن ،به عبد درست است .هيااهه اسبت ساع و بص و  ...به عبد درست است .و
از داان وجه و جهت كه اسبت به عبد داده م شود ،اسبت به حق داده مم

شمود (مالصمدرا المف 989

ج .)99 :

5ـ )1رابطه قضا و قدر با اختیار خداوند
در با مسأله جب و اتييار عقايد و اا ات گوااگوا وجود دارد .عدهاي از معيزله قائل بمه اتييمار
محض و گ وه ديگ ي كه عاوماً از اشاع ه دسييد قائل به جب محض بوده و  ...عمدهاي ديگم دمم
كه مال صدرا اا آاها را تأييد ك ده است قائليد كه اه جب است و اه تفويض ،بلهه ام ي بي دو ام
است (سجادي  ) 71 : 981از اگاه مالصدرا صدور فعل از فاعمل مخيمار ،ماايمد صمدور فعمل از فاعمل
طبيع ايست و اراده در موجودات مخيلف ،تابع اوع وجود آاهاست .پارهاي از م اتس وجود ،تيم
محض است و پاره اي ،تي ي است كه آميخيه به ش است و اعيان ماهيات م اتب داراد و وجمود
دو طم ف دارد .يمک طم ف آن وجمود محممض اسمت و طم ف ديگم وجمود مشممو بمه اعممدام و
اسيعداددا و قوتدا و فعليات ،تا م تبه اي كه قوة محض است كه ديول باشمد .حهمم اراده دامي
حال را دارد .م تبه اكال آن م يد لذاته و بذاته اسمت كمه اراده حمق اسمت كمه عمي ذات او عمي
ااگيزه تداي تعال است و م اتس ديگ دم داراي م اتب است و م تبه صفت ،زايد ب ذات اسمت
و اراده در آن م اتس وجود غي از ااگيزه و غي

از قصد است (سجادي .)931-93 : 981

مالصدرا قائل است كه فعل ارادي به طور مطلق ويژة ذات حمق اسمت و غيم از ذات حمق كمه
مخيار م ااايد در واقع ،مضط

در صورت مخيار است (سجادي )988 : 981
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مالصدرا تاط اشان م كيد اي اراده كه در تداواد عي ذات اوست و ويژة ذات حمق اسمت
تداي ميعال را از فاعل بالقصد بودن مب ا م كيد هون اراده در تداواد قصد ايجاد تهوي ايست؛
زي ا قصد به فعل بعد از صدور فعل باطل م شود و اراده در ذات واجسالوجود است و قابل تغييم
ايست (سجادي  )983 : 981مالصدرا در الهيات به معياي أتص به سلس فعل غي ارادي و غي اتيياري
از مبدأ جهان م پ دازد و بدي ت تيس فاعليت بالطبع و بالقس و بمالجب را از مبمدأ جهمان آفم ييش
اف م كيد و ذات تداواد را ايز ب ت از آن م دااد كه به زعم مشهور ميهلاي فاعل بالقصد باشد.
او بيان م دارد كه فاعليت بالقصد هيد محذور دارد:

04
فاعل بالقصد واجس بالذات اخوادد بود بلهه واجس بالغي است.
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الف -فاعل بالقصد در اتييار تود مضط اسمت و اتييمار او مسمييد بمه ذات او ايسمت بيماب اي
 حيثيت فاعل فاعل بالقصد غي از حيثيت ذات آن است اي احمو از تهثم اسمبت بمه ذاتواجس روا ايست.
ج -فاعل بالقصد محل اراده داي حادث و در اييجه محل حوادث است و شم ء قابمل حموادث
مادي است و ش ء مادي بدون صورت جسايه يافت اا شود .پس اگ واجس تعال فاعل بالقصد
باشد بايد داراي جسم باشد (جوادي آمل  )88-88 : 981شارح حهات ميعاليه در ش ح تود ب اسمفار
در ارتباط با مخيار بودن تداواد م اويسد:
مالصدرا مبدأ جهان آف ييش را مخيار در صورت مضط اا دااد و بيان م كيد كه در اتييمار
او ديچ عامل بي وا دتالت ادارد .ول هون تداواد را دائمالفضل م شاارد ايم را دليلم بم اي
اي مطلس م دااد كه او وجود ماهيات را دايشمه مم توادمد يعيم  :دائممالفضمل بمودن تداوامد
ب موجودات و ماهيات و ايجاد دائا آاها و تداوم فيض و اسيا ار آن مياف با اتييار و اراده اله
ايست ه ا كه تداواد اگ بخوادد كاري را ااجام م ددد و اگ اخوادد ااجمام اام

ددمد (جموادي

آمل  )81 : 981و اتييار او عي ذات اوست و زائد ب ذات او ايسمت ،دااايمد ذات او ازلم و قمديم
است .بياب اي در اتييار و آزادي تداواد سبحان ديچ عامل تارج دتالت امدارد .و اشمياء را بمه
(جوادي آمل  )71 : 981مالصدرا ب اي بيان هگواگ فاعليت اله  ،فاعليت اله را داراي هيد قسمم
م دااد و آن را از اوع فاعل باليجل م شاارد ،فاعل باليجل آن فاعل اسمت كمه پميش از ايجماد
فعل ،علم تفصيل به فعل تود دارد ،علا كه عي علم اجاال او به ذات تويش است .مقصود از
اجاال در اييجا داان وحدت و بساطت است كه عي علمم تفصميل اسمت بمه احموي كمه موجمس
كثم ت در علممم و در اييجممه كث م ت در ذات عممالم اگم دد (جمموادي آملم  )71-78 : 981پممس از اام
مالصدرا فاعل مخيار كس است كه اگ فعل را ااجام م ددد مم توااسمت آن را ااجمام اددمد .و
بالعهس و فقط با اراده تود و اه اراده ض وري و موجَس آن فعل را ااجمام داده اسمت

(مالصمدرا المف

 989ج  ) 8 :8در اا او تداواد واجسالوجود بالذات است و مما سمواي آن ،از افعمال و آثمار آن
وجود محض است كه ديچ قوام جمز از ااحيمه آن ادارامد و عمي معيماي تعلمق و ارتبماط دسمييد

( س)

(مالصدرا المف  989ج  ) 8 :1از ط ف واجس الوجمود مم جايمع جهمات اسمت يعيم امه تيهما در ذات
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ذات تود ،كه عي اتييار است بدون داع زائد و قصدي جديد يا غ ض عارض ايجماد مم كيمد

04
پژوهشنامة متین

ال در فعل ايز واجس اسمت و بمه صم ف اقيضماي ذاتمش موجمود و بمه صم ف
واجس است بلهه مث ً
اقيضاي آن فاعل است و به اي ت تيس مخيار است اما ماسواي واجسالوجود و از جاله ااسماندما
اا

تواايد مخيار ااميده شواد (مالصدرا الف  989ج :1

 ،9ج .) 8 :9

6ـ )1رابطه قضا و قدر با اختیار انسان
مالصدرا فعل ااسان را از فعلداي حق تعال م شاارد ،وي در رساله خلقاالعمال اييگواه م آورد:
فعل زيد (ااسان) يه از فعل داي حق اول اسمت بمدون اييهمه دميچ اقمص و كاسمي پميش بيايمد،
تداواد واحد قيوم از اسبت اقص و كاسي  ،ب ت و ميعال است ،تيزيه و تقمديس در شمأن اوسمت
(مالصدرا : 981

) مالصدرا در مورد اييهه فعل آدم از يک طم ف بم اسماس اتييمار وي شمهل

م گي د ول در عي حال ميسو به تدا م شود ،م اويسد :اسبت فعل و ايجماد بمه بيمده صمحي
است هيان كه اسبت وجود و ساع و بص و ساي حواس و صفات و افعال و اافعازت به او صحي
است پس داااگواه كه وجود زيد ام ي ميحقق در واقع است و حقيقمت ميسمو بمه اوسمت و در
عي حال شأا از شئون حق اول تعال است .داي طور دم علم و اراده و ح كت و سهون و تاام
آاچه كه از او صادر م شود در حقيقت ميسو به اوست و در عي حال فعل او يه از افعال حق
ميعال است البيه ب وجه اعل و اش ف كه زيق حض ت حق باشد بدون آاهمه اافعمال و اقمص و
تشبيه و مخالطت با اجسام و پليديدا در آن مقام باشد «تعال اهلل ع ذلک علواً كبي

اً» (مالصمدرا

المف

 989ج .)9 :
مالصدرا در مورد ااجام فعل از جااس فاعل مخيار (ااسان) قائمل بمه علمل و عموامل اسمت كمه
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ف ادم آمدن آن علل و عوامل را ش ط وقوع آن فعل بيان كم ده اسمت .وي در كيما قضما و قمدر
تاط اشان م كيد كه :ااجام كاردا از جااس ااسان به علل و اسباب ميه است از جاله ادراكات،
اراده ااساا  ،ح كات و سهيات حيواا و ساي علل و اسبا عاليه اي كه ممافوق علمم و ااديشمه و
تدبي ماست و از قدرت و اراده ما تارج است .ف ادم آمدن علل و اسمبا و شم ايط ابمودن مواامع
مجاوعاً علت تامه افعال ااساا است و د گاه آن علل و اسبا و ش ايط فم ادم شمد صمدور فعمل
مورد قضا و قدر تداواد از ااسان به حالت حقيقت و ضم ورت مم رسمد (الشم ء ممالم يجمس لمم
يوجد) (مالصمدرا  ) 87 : 989و اگ يه از علل و اسبا وجود اداشيه باشد يما ممااع پميش آيمد
صدور آن ام و ااجام آن كار در حد اميياع باق توادد ماامد .و بمه عبمارت ديگم ااجمام آن كمار
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قويت ي آن) تود ااسان ،ادراک ،علم ،اراده تفه و تخيمل او باشمد بمه وسميله آاهما ،يهم از دو

مقاله

اسبت به تک تک آن عوامل حالت امهان توادد داشت .ول د گاه يه از آن علمل (مخصوصماً
ط ف ااجام يا ت ک آن كار را اايخا م كيد در اي ش ايط حالت اتييمار توادمد بمود امه اجبمار
(مالصدرا  ) 87- 88 : 989اييجهاي كه مالصمدرا از ايم مطلمس مم گيم د ايم اسمت كمه اراده و
تواست ااسان به طور مسيقل ااش از ذات او ايست بلهه در سايه اتييار و قدرت تداواد است.

 )2آرای امام خمینی
1ـ )2مفهوم قضا
«قضا صور تج دي عقالا قائم به عقل يا مُثُل افالطموا [اسمت]» (اردبيلم  988ج  ) 88 :داچيمي
ايشان قضا و قدر را اش ف علوم الهيه و از اس ار ش يعت م شاارد و معيقد است از بحث دقيمق در
مورد آاها بايد تودداري شود و م اويسمد :قضما و قمدر در م اتمس مخيلفم

همور مم كييمد كمه

ب اساس آن م اتس ،احهام آاها تفاوت م كيد و قضا را م تبة اول در علم حضم ت حمق مم داامد
(امام تايي .)9 1 : 971
 )2-2مفهوم قدر
افوس ميطبعة جزئية فلهيه م باشد و اي قدر علا است و قمدر عييم دمم،
كل ما ف العي كل ما ف مادته و زمااه و مهااه است و الحاصل قدر طبيعم ،
قدر عيي است (اردبيل  988ج ) 88 :

داااطور كه ذك شد ايشان ايز قدر را به دو اوع قدر علام و قمدر عييم تقسميم مم ااايمد .و
م گويد در م اتس علم اله قضا (حهم پيشي ) و قدر (حهم پسي ) است.
 )2-3اختیار
اتييار عبارت از تم جي يهم از دو طم ف فعمل و تم ک ،پمس از شمياتت
مصال و مفاسد داياي و آت ت كار است .ااسان پس از اشي اكش با حيوان
در اي كه كارداي او به اراده و علم است از حيوان به اي وي تايز تمو و

( س)

بد و درک مصال دايموي و اتم وي و تم جي بمي ايم دو مايماز اسمت .و

بررسي رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه مالصدرا و امام خمیني

قدر صور مثال و مثل معلقه كه در تج د تالص ايسييد يا صمور م تسماة در
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ادراک توب و بدي به اي وي عقل تايمز دديمده اسمت و ايم قموه ممالک
تهليف و اسيحقاق پاداش و مجازات اسمت امه صم ف ايم كمه كمار ارادي
باشد ...پس پاداش و مجمازات بمه دليمل عقمل و تم جي مصمال و مفاسمد و
توب و بدي است (امام تايي .)87 : 978

پس امام تايي قائل م شود ،در اييهه فعل را بايد اتيياري ااميد تا پاداش و كيف معيا يابمد ،و
اي به اي وي عقل تايز دديده ااجام م يابد.
4ـ )2جبر
امام تايي در اي مورد قائل است اه جب است و اه تفويض بلهه ام بي دو امم اسمت .و دزيلم
ب اي ابطال جب و تفويض آورده است .و از يک قاعده محهم در ابطال ممذدس جبم سمخ گفيمه
كه آن قاعده ميق «الواحد زيصدر ميه از الواحد» است (اردبيل  988ج 9 :م .)9
5ـ )2رابطه قضا و قدر با اختیار الهی
در توضي اراده در حق تعال و مخيار بمودن تداوامد ،اممام تاييم اراده را داراي دو م تبمه بيمان
م كيد:
يه اراده در مقام فعل است كه روايات بمه آن اشماره كم ده اسمت .در ايم
مقام اراده حض ت حق عي فعل او و فعل او داان ارادة او است .هيااچمه در
روايات آمده است و ارادتمه فعلمه .و م تبمة ديگم از اراده ،عبمارت اسمت از
معياي لطيف كه آن عي ذات است و آن واقعيت اراده اسمت كمه ممالزم بما
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اتييار است كه اگ ما بگوييم تداي تعال داراي اراده ايست و اراده صفت
ذات ايست معيايش آن توادد بود كه تداي تعال در افعالش ماايمد فواعمل
طبيع باشد و بمدون اتييمار باشمد و داچمون آتمش در سموزاادن باشمد كمه
مجبور است و اا توااد اسوزااد ...حض ت حق تعال اجل از آن اسمت كمه
صفي از صفات كاال وجمود را فاقمد باشمد و اراده يهم از صمفات كامال
وجود است (امام تايي

) 8 : 91

از اي مطلس م توان اييجه گ فت تداواد در تلقت تاام موجودات مخيار است و داچيي
ايشان م ف ماييد:

قادر بودن حق تعال ادارد و داااگواه كه كار قبي از آن حض ت با اراده و

مقاله

افاضه فيض ب واجس الوجود ززم و واجس است ميافات با م يد و مخيمار و

04

اتييار صادر اا شود و صدور لم از آن حض ت به اراده و اتييارش محال
اسممت افاضممة فمميض ايممز بمما اراده و اتييممارش واجممس اسممت و ديگممام كممه
اسيعداددا در پذي ادا به س حدّ كاال رسيد فيضها و وجوددا از مبادي عاليه
ب آاها افاضه م شود (امام تايي

) 89- 88 : 91

و در بحث درباره اي مطلس عدم ميافات قاعده (الش ء مالم يجس لم يوجد) را با اتييمار بيمان
م كيد .از اا وي:
 ...فاعل مخيار بياب اراده و اتييمار و فعاليّمت تمود ،فعمل را واجمس ااموده و
ايجادش م كيد و اي (تود) مؤكد مخيار بمودن فاعمل اسمت .و بمه عبمارت
ديگ علّت داان هيزي است كه ش ء را واجس م كيد؛ و اگ ايجاد كييده
مخيار باشد ش ء را به اتييار تود واجس مم ااايمد .و ...معقمول ايسمت كمه
ايجا اتييماري ،علّمت و ميشمأ اضمط ار (فاعمل) شمود؛ و محمال اسمت كمه
وجو

ايجاد شمده از طم ف تمود علّمت ،ممؤث در اضمط ار آن باشمد (اممام

تايي .)81 : 978

در اييجه مشيت ماه  ،هور مشيت تداواد است ،بما بحمث دربماره امم بمي ازمم ي و افم
ااصية بيدگان به دست حق تعال است ،و قمدرت بم تميفس و اگماه كم دن
اداراد مگ بما قمدرت و مشميّت حمق تعمال  ،و آاهما عاجزامد از تصم ّف در
مالهت حق به جايع ااحاي تص ّفات گ هه تص ّف اماهيزي باشمد مگم بما
اذن و ارادة آن ذات مقدّس ...زي ا كه حق جلّ و عال تمالق اسمت و ممؤث ي
جز او ايست ،و تاام ارادهدا و مشيّتدا لّ اراده و مشيّت ازل سابق اوسمت
(امام تايي .)18 : 978

6ـ )2رابطه قضا و قدر با اختیار انسان
امام تايي قائل است كه اه جب است و اه تفويض بلهه ام ي بي دو ام است .طبق ديدگاه ايشان
تفويض باطل است به دزيل از جاله:

بررسي رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه مالصدرا و امام خمیني

اسيقالل بيدگان به فاعليت عل ازطالق تداواد م رسيم كه:

( س)
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 معلوزت كه فاعلشان مخلوقات و موجودات ماهيه باشد .با معلوزت كه فاعل اله دارامديهسان ايسييد به اي معي كه معلوزت كه فاعلشان غي اله است ،آن معلول در بعضم از شمؤون
وجودش به علت اسيياد پيدا م كيد .اما در فاعل اله معلول به تاام دوييش ،در ذاتش ايازميمد بمه
فاعل است و تعلق و فق ش به حسس ذاتش است و اي طور ايست كه موصموف بمه فقم و احييماج
شود و فق و اياز زائد ب ذات او باشد .زي ا اگ فق و اياز عارض ب اصل دويت و ذات آامان شمود
ززمه اش آن است كه در اصل وجود و جود ذاتشان واجس باشيد و معلوليت عارض ب آن باشمد
در حال كه هيي هيزي محال است.
 اگ هيزي بخوادد در ايجاد مسيقل باشد اول بايد در وجود تويش مسيقل باشد تا بيوااد بهطور مسيقل ايجاد كيد؛ زي ا ايجاد ف ع وجود است و امهان ادارد كه ايجاد از وجود ،اش ف باشمد
(امام تايي

 .)1 -11 : 91وي جب را ايز باطل م دااد و در اي مورد به ذك مقدمات مم پم دازد از

جاله اييهه:
 تداي تعمال از آاجماي كمه در ممم اهايمت بسماطت بسميط اسمت و دامهصفات و شؤون ذات او به وجود ص ف بسيط ب م گ دد بياب اي ديچ گوامه
تجدّد و گذرائ تغيّ در ذات و صفات حق تعال تصوّرپذي ايست ،كه اگ
هيي اباشد بسيط به م كس و فعليّتِ صِ ف به قوه و وجو به امهان ميقلس
توادد شد (امام تايي

.)71 : 91

 صادر شدن هيزي كه وحدت ادارد و كث ت دارد ،از هيزي كه واحد م جايع الجهات وبسيط است ،ززمه اش آن است كه آن واحد بسيط ايز ت كيس و كث ت يابمد و ايم تمالف فم ض
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وحدت و بساطت است.
راه ميااه آن است كه بگوييم موجودات امهاا ايز داراي تأثي دسييد اه بطور اسيقالل و بلهمه
آاان داراي فاعليت و تأثي دسييد اه بهگواهاي كه مسيقل و مجبور در فاعليت و تأثي باشيد .در تاام
جهان دسي فاعل مسيقل به جز تداواد ايست و ديگ موجودات ايمز ربمط محضميد و وجودشمان
عي فق و تعلق است ،و فعل ماه با آاهه فعل اوست در عي حال فعل تدا ايز دست .پس جهان
از آن جهت كه ربط ص ف و تعلق محض است ،هور قدرت تدا و اراده و علم و فعمل اوسمت و
اي داان ام بي ازم ي

است (امام تايي

 )79-78 : 91ايشان در ادامه م اويسيد :پمس اگم كسم

كيفيت ربط موجودات را به داان ت تيس سبب و مسبب آاها بمه تمداي تعمال درک كيمد ميوجمه
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ااسان با آاهه فاعل مخيار است ول تودش ايز سايه فاعل مخيمار اسمت و فماعلييش سمايه فاعليمت
تداي تعال است .هيااچه م ف مايد« :شاا اخواديد تواست مگ

مقاله

م شود كه آاها با آاهه هور تداي تعال م باشيد داراي آثار و تاصيتدماي ايمز دسمييد .پمس
آاهه تدا بخوادمد» (اممام تاييم

.)78 : 91

 )3مقایسه آرای مالصدرا و امام خمینی
1ـ )3مفهوم قضا
به اا م رسد تع يف كه امام تايي از قضا دارد ب گ فيمه از اعيقماد اشم اقيي اسمت كمه مم اد از
صور قضائيه به عقيده اش اقيي  ،مُثُل افالطوا و به عقيده مشائي صور كليمهاي اسمت كمه بمه احمو
ارتسام به عقل قائم است ،اشياء در مُثُل افالطوا يک احوه تفصيل داراد .لذا مُثُل افالطوا قضاي
تفصيل حق است به تالف عقل اول و ساي عقول كه بسيط الحقيقه بموده و قضماي اجامال حمق
دسييد .بياب اي تع يف امام از جهي ميفماوت از تع يمف مالصمدرا اسمت و از جهمت ديگم ماايمد
مالصدرا قضا را در صور كليه اي كه به عقل قائم است و با افس كلم فلمک لموح محفموت اسمت
عيوان م كييد (البيه اي اسييباط اگاراده است) .ززم به ذك است داااگواه كه گفيه شد مالصدرا
قائل به دو اوع قضاي علا و عيي است كه ايم تقسميم بيمدي در تع يمف اممام تاييم بمه هشمم

2ـ )3قدر
به اا م رسد امام در تع يف قدر ايز ميأث از ديدگاه اش اقيي و مشائي است ه ا كه صور قدريه
ازد اش اقيي صور عالم مثال است كه به آاها مُثُل معلقه ايز گوييد ،داچيي صور جزئيه قدر در ازد
مشائي ماايد صور م تساهاي است كه در تيال ما م تسم م شواد .داااطور كه در تع يف قمدر از
اا امام تايي بيان شد ايشان صور طبيعيه را قدر عيي م داايد در اييجه:
) از اا مالصدرا ،عالم قدر ،عالم مثال است از ديدگاه امام ايز قدر صور مثال است.
) دم مالصدرا و دم امام قدر را به دو اوع قدر علا و عيي تقسيم ك دهااد له امام تايي
صور طبيعيه را قدر عيي م دااد .و مشابه اا مالصدرا قدر را در جهان تارج و در گ و زممان و
مهااش م دااد.

بررسي رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه مالصدرا و امام خمیني

اا تورد.

( س)
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 )9د دو به مسأله س القدر و دشواري قدر معي فيد.
 )8مالصدرا و امام معيقداد قضا و قدر از اش ف علوم الهيه و از اس ار ش يعت است و تمدب و
تأمل در ارتباط با آن موجس حي ت و ضاللت.
 )8مورد ديگ كه در ب رس ديدگاهداي د دو حهيم ديده م شود «رضا به قضا و قدر الهم
است» (رجوع كييد به مالصدرا الف  989ج  998 :؛ امام تايي  13 : 981م.) 18
 )1اهيه آت تشابه اا ات در اي اعيقاد كه «ديچ پديمده اي قبمل از علمم از قضما و قمدر الهم
صادر اا شود».
 )3-3اختیار الهی و عدم موجبیت او
مالصدرا به دليل اييهه فقط فاعليت تداواد به ص ف ذاتش م باشد و فاعليت ساي موجودات بمه
جهت ض ورت است كه از تود آاها ايست ،بلهه از تارج به آاهما وارد شمده اسمت ،تيهما تمدا را
فاعل مخيار م دااد و م گويد :دائم الفضل بودن تداواد ب موجودات و ماهيات و ايجاد دائام
آاها و تداوم في ض و اسيا ار آن مياف با اتييار و اراده اله ايسمت و اراده او عمي ذات اوسمت .و
دااايد او ازل و قديم است .بياب اي در اتييار و آزادي تداواد سبحان ديچ عامل تارج دتالت
ادارد.
امام تايي ايز داچون مالصدرا تداواد را بمه علمت صم ف ذات و صم ف الهامال بمودن ،و
اييهه فاع ليت ساي موجودات از تارج ب آاها وارد شده و عي معياي تعلق و ارتباط است ،تداواد
را فاعل مخيار م دااد و افاضه فيض را ب واجسالوجود در ميافات با م يمد و مخيمار و قمادر بمودن
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تداواد اا دااد.
4ـ )3اختیار انسان و قضا و قدر الهی
مالصدرا ب آن است ،موجودات به دلي ل اييهمه ممالزم بما امهمان دسمييد و بازمهمان م يمد و قمادر
م تواايد باشيد ،بياب اي داواره ايازميد آن دسييد كه هيزي آاها را از امهان بمه وجمو ب سمااد و
مخ ج ب اي گذر از قوه به فعليت اياز داراد ،از اي رو ما سموي اهلل را مضمط در صمورت مخيمار
م دااد .امام تايي ايز ا اجام فعل از جااس ااسان را ميوط به علم و اراده و اتييار او م دااد .لهم
معيقد است كه افس ااسان با اييهه كاردا را با علم و اراده و اتييار ااجام م ددد و فاعل آاهاسمت
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ب اي ااسان به ميزله فعل طبيع است .مالصدرا و امام تايي اتييار ااسان را ميوط به مبادي ،علم و

مقاله

ول اي مبادي ،يعي علم و اراده و اتييار به طور تفصيل در افس ايست ،پس اتييمار از اام اممام
اراده و تفه و تخيل م داايد كه در افس ايست و ايازميد به واجمسالوجمود اسمت .پمس ااسمان را
مضط در صمورت مخيمار مم داايمد .و ديگم اييهمه اتييمار را بم اي ااسمان بمه ميزلمه فعمل طبيعم
م شااراد.
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