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  ه انسانحقيقت اراد شي دروكا
   محسن عميق

  دهيچك
دليل مناسبت اختيار آدميان در دو جنبه نظري و عملي زندگي بشر، به كاوش فكري پيرامون اراده و

با توجه  .ساز بوده استامري مهم و سرنوشتهمواره ي او دارد، تامي كه با اعتقادات ديني و حيات عمل
گيري عواملي كه در شكلنيز باشد، شناخت معنا و فعل داراي اهميت مي أعنوان مبدبه اينكه اراده به
نظران و انديشمندان در مورد بديهي بودن صاحب بيشتراينكه  وجود با .ضرورت دارد ،آن مؤثر است

نظر دارند، در مورد ماهيت و كيفيت تحقق آن، آرا و نظرات متفاوتي ارائه شده است. با اراده انسان اتفاق
يك ند، اما هيچرسنظر ميبه وجهي درستشده، گرچه هريك بهها و تفسيرهاي ارائهتأمل در تعريف

  .اندصورت تام بيان نكردهحقيقت اراده و ماهيت آن را به
ان و بيان حقيقت وجودي آن، به بررسي رابطه اراده با اختيار انسان رو با اثبات اراده انس مقاله پيش

كند بين اراده انسان با پرداخته و تفاوت اراده انسان با اراده الهي را نيز مورد كاوش قرار داده و اثبات مي
 عالوه،به. ها در اراده خود داراي هدف و انگيزه بيروني هستندزيرا انسان ؛اراده خداوند تفاوت وجود دارد

 ؛باشدگانه تصور، تصديق به منفعت و مصلحت در فعل و شوق مياراده در انسان مسبوق به مبادي سه
  .تعالي منزه از اين امور بوده و انگيزه و هدفي غير از ذات خود در افعالش نداردكه باري درحالي

   .حيافعال جوان، افعال جوارحي، كيف نفساني ،اختيار ،اراده :يديكل واژگان
  

                                                               
  ه صنعتي اصفهانمركز معارف اسالمي دانشگااستاديار  

  06/03/1392تاريخ پذيرش:                               03/11/1391تاريخ دريافت: 

  ينيديپژوهانسانپژوهشي-دو فصلنامه علمي
  1392 ، پاييز و زمستان30شماره دهم، سال 

 49 - 68صفحات 



  1392پاييز و زمستان ، 30 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

50  

 »اراده «شناسي لغت

برخـي   .)478، ص1، ج1382 (جـوهري، گرفته شده اسـت  » رود«اي عربي است كه از لفظ اراده واژه
و برخي  )726، ص10، ج1425 : الفراهيدي،به (ر.ك انداربابان لغت اراده را به طلب و اختيار معنا كرده

دهخدا نيز معـادل اراده در زبـان    .)478، ص1، ج1382 (جوهري، انداراده را با مشيت مرادف دانسته
  .)1605ص، 1ج، 1337 (دهخدا، فارسي را خواستن، خواسته، ميل و قصد كردن دانسته است

شناسـان اراده را  ر لغـت بيشتن است كه آآيد، دست مياي كه از بررسي كتب لغت بهنتيجه
ار كردن از نظر معنا به هـم  اگرچه اراده و مشيت و اختي . امااندطلب، اختيار و مشيت معنا كرده

  هايي با هم دارند. تفاوت ،ه خواهد آمدكنزديك هستند، چنان
عواملي نيز باشد، شناخت معنا و فعل داراي اهميت مي أمبدعنوان با توجه به اينكه اراده به

در واقع با توجه به اينكه چه معنايي از  .رسدنظر ميبه يضرور ،گيري آن مؤثر استكه در شكل
 .يابـد هاي مختلف علوم انساني شكل خاصي مـي اراده درنظر گرفته شود، نگرش انسان در حوزه

نظـر  نظران و انديشمندان در مورد بديهي بودن اراده انسان اتفاقصاحب بيشتراينكه  وجود بااما 
  دارند، در مورد ماهيت و كيفيت تحقق آن، آرا و نظرات متفاوتي ارائه شده است.

  اده انسانوجودشناسي ار
القول وجـود اراده در  متكلمان و فالسفه متفق شتريب ،استداراي اراده كه انسان موجودي بارهدراين

تـرين  يكـي از يقينـي   ايـن امـر  ند اقائل دانند ونياز از اثبات ميانسان را امري فطري و بديهي و بي
ر درون خـويش بـا علـم    زيـرا هـركس آن را د   ؛شوداموري است كه مورد شناسايي انسان واقع مي

بـا چنـين علمـي آگـاه      نيـز ساير حـاالت روانـي خـودش    از كه چنان ؛يابدحضوري خطاناپذير مي
هـر انسـاني بالوجـدان     رد آن اندك ترديد به خود راه دهد. بدين ترتيبتواند در موشود، و نميمي

انجـام كـاري سـوق     سوي برخي امور وجـود دارد و او را بـه  يابد كه در درون او گاه كشش بهدرمي
خواهد فعلـي را انجـام دهـد و    گاه نمي كه؛ چنانشوددهد و موجب تحقق آن فعل در خارج ميمي

توانـد  يابـد كـه مـي   هركس با اندك توجهي در درون خود مي ،لامثعنوان . بهدهدآن را انجام نمي
اين حالتي كه در او  .سخن بگويد يا نگويد، دستش را تكان دهد يا ندهد، غذايي تناول كند يا نكند

  شود.  مقدمه قريب به فعل اوست كه اراده ناميده مي ،آيدپديد مي
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بـاره  داند و دراينشيخ طوسي نيز اعتقاد به وجود اراده در انسان را امري وجداني و فطري مي
  نويسد:مي

هـا در  اي ما را به انجام دادن يـك كـار از چنـد كـار وادار كنـد و همـه آن كار      هرگاه انگيزه« 
 رساندن ما به مقصد مساوي باشند، مانند برداشتن يك سكه از چند سكه كه از هر جهت مسـاوي 

يابيم كـه پـيش از انجـام    دهيم، خود را داراي صفتي مي، هنگامي كه يكي از آنها را انجام مياست
 سـخن  ،كنـد پس هركس كه داشتن اين صفت را انكـار مـي   .دادن آن كار چنين حالتي را نداشتم

  .)104، ص1358(طوسي،  »زيرا اين قضيه انكار شدني نيست ؛گفتن با او در اين باب روا نيست
از ديدگاه متكلمان معتزلي نيز مريد بودن انسان امري ضروري است و هـركس بـا مراجعـه بـه     

يابد و به آن اذعان دارد و تفاوت اين صفت وجودي نفس خودش اين حقيقت را در درون خويش مي
 ،مذهب اسـت كند. عبدالجبار معتزلي كه از متكلمان برجسته معتزليگر صفاتش احساس ميرا با دي

  گويد: در مورد اثبات اراده انسان مي
بـدان كـه روش شـناخت اراده در مـا،     ؛ الشاهد إنّما هو الضرورة واعلم أنّ الطريقة إلي معرفة هذه الصفة في«

  .)292، ص1422معتزلي،  (عبدالجبار »بداهت آن است
  نويسد:صدرالمتألهين شيرازي در مورد بديهي بودن اراده در انسان مي

االلـم بحيـث سـهل معرفـة      األمور الوجدانية كسائر الوجدانيات مثل اللذة و الكراهة.... فينا... من االرادة و«

  .)285، ص6، ج1428 شيرازي،صدرالدين ( »كل مريد و مكره جزئياتها، لكون العلم بها نفس حقيقتها الحاضرة عند

 مانند احساس درد ؛بديهيات و وجدانيات اوست واز نظر ايشان اراده و كراهت در انسان جز 
زيـرا علـم بـه ايـن امـور بـه عـين         ؛و لذت كه شناخت و درك جزئيات آن امـري آسـان اسـت   

  گردد كه حقيقت آن در نفس هر مريد و مكرهي حضور دارد. شان باز ميحقيقت
وجـود   ،اعتقاد بسياري از متكلمان و فالسفهيابيم كه بهي و كالمي درميبا بررسي متون فلسف

اموري هسـتند كـه انسـان بـا     ترين امور، روشن .نياز از اثبات استاراده در انسان امري بديهي و بي
به عبارت ديگر، آگـاهي انسـان از ايـن     .باشدنيازمند واسطه نمي و يابدرجوع به وجدانش آن را مي

به اراده انسان از جنبه اثباتي  روازايننه حصولي.  ،آگاهي حضوري استنفسي و دروني، نوع صفات 
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ها و نظرات پيرامون ماهيـت و كيفيـت تحقـق ايـن     اند و بيشتر بحثو وجودشناسي كمتر پرداخته
  صفت در انسان و مقدمات و مبادي آن صورت گرفته است.

  ماهيت اراده انسان
ه وجود اراده در انسان امري بديهي و وجداني اسـت، شـناخت معنـا و    به همان اندازه كه تصديق ب

وحدت نظر متفكران در وجـود   وجود باحقيقت اراده امري پيچيده و مشكل است. به همين دليل، 
رسـد  نظـر مـي  بـه  رو. ازايننظر وجود داردهيت كلي آن اختالفاراده در انسان، در تفسير و بيان ما

گونـه  همان ؛كار آساني نيست ،گيرد صورت تام دربرواند ماهيت اراده را بهارائه تعريف دقيقي كه بت
  گويد:  كه صدرالمتألهين شيرازي به اين حقيقت اعتراف كرده و مي

شود، اما تعبيري كه با اينكه اراده نزد عقل واضح و روشن است و با امور ديگر مشتبه نمي«
  .)113، ص4(همان، ج »باشدست و كار مشكلي ميممكن ني ،دگير بتواند تمامي حقيقت آن را دربر

شـمارد كـه   الوجـود و بـديهي مـي   را امري ضـروري  مالعبداهللا زنوزي نيز پس از اينكه اراده
و نظري محسـوب   ل خفيو مسائنيازمند تفكر و تكلف و برهان نيست، از لحاظ ماهيت آن را جز

  .)381ص ،1361 زنوزي، :به (ر.ك شدبادارد و معتقد است كه از جمله غوامض و مشكالت ميمي
تـوان در  ماهيت اراده توسط متفكران ارائه شده است مي بابكه در  را طوركلي تفاسيريهب

  .اند و برخي از سنخ كيف نفسانيبندي كرد؛ برخي از آنها از سنخ ادراكدو سنخ اصلي تقسيم
  اراده از سنخ ادراك . 1

اما در نوع آن نظرات متفاوتي دارنـد. اراده در   ؛ادراك است معتقدند اراده از سنخ متكلمين غالباً
مكتب اعتزال اعتقاد به سود و زيان است. بعضي از معتزله اراده را از سنخ ادراك دانسته و آن را 

، 1992 سـميح دغـيم،   :بـه  (ر.ك انـد كرده به اعتقاد يا ظن و گمان به وجود مصلحتي در فعل تفسير

با اين توضيح كه انسان نسبت به انجام فعل يا تـرك   .)8-9ص ،6ج ،1965عبدالجبار معتزلي،  ؛196ص
امـا آنچـه    ؛دو حالت انجام و ترك نسبت به قدرت صورت تسـاوي دارنـد   باشد و هرآن قادر مي

شود، اعتقاد به وجود منفعتي در فعل يا مفسده در ترك آن باعث تحقق و ترجيح يك طرف مي
اختيـار   ،طه اراده، طرفـي را كـه مصـلحت در آن نهفتـه اسـت     واسـ نفس انسان به روزاينا .است
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آن طـرف   ،پس هرگاه در قلب اعتقاد به نفع نسـبت بـه يكـي از طـرفين حاصـل شـود       .كندمي
  .)166ص ،1، ج1384سبحاني،  :به (ر.كد گرديابد و فاعل مختار ميترجيح مي

اراده بـه مبـادي آن   تفسـير   ،اين نظر از سستي و اشكال خالي نيست؛ زيرا چنين تفسيري
  يابد. اراده در نفس انسان پس از اعتقاد به سودمند بودن مراد تحقق مي .است

به آن اشاره كرده،  اسفاراشكال ديگري كه به اين ديدگاه وارد است و صدرالمتألهين نيز در 
ا اين است كه بسياري از اوقات انسان اعتقاد جازم به وجود مصلحت و منفعت در فعـل دارد، امـ  

مانند بسياري از امـور عبـادي كـه شـخص      ؛رسانددهد و به فعليت نميگاه آن را انجام نميهيچ
بسياري از اوقات انسان به وجود مضرات و مفاسـدي در   ،برعكس .كندمكلف از آن سرپيچي مي

افـرادي كـه از موادمخـدر     ،عنوان مثالبه .شودفعل خاصي يقين دارد، اما آن فعل را مرتكب مي
اين مواد اعتقاد جازم دارند، اما اراده مصرف ايـن مـواد در   در كنند، به وجود مفسده اده مياستف

  .)285، ص6، ج1428شيرازي، صدرالدين : به (ر.كند ورزشده و به اين كار مبادرت ميآنها محقق 
صفت تخصيصي اسـت و   ،ند كه ارادهاو قائل دانندميم با علمتفاوت و مغاير اشاعره اراده را 

شود كـه يكـي از آن دو   اراده موجب مي ،هنگامي كه انسان به انجام دو فعل قدرت داشته باشد
  .)82، ص1370(جرجاني،  فعل اختصاص پيدا كند و محقق شود

سازند، بلكه تنها اين گروه نيز حقيقت اراده را مشخص نمي ،شودطور كه مشاهده ميهمان
چـون   ؛كنند كه مخصـص يكـي از مقـدورين اسـت    آن را امري مغاير با علم و قدرت معرفي مي

صحت ايجاد و ترك است و اين نسبت در جميـع اوقـات بـراي طـرفين فعـل و       ،خاصيت قدرت
  ترك، مساوي است.

  اراده از سنخ كيف نفساني. 2
عنوان كيف نفسـاني، همچـون درد يـا لـذت درنظـر گرفتـه       در فلسفه اسالمي اراده در انسان به

كننده آن ه همسان با ساير كيفيات نفساني از اموري است كه شخص ارادهازآنجاكه اراد .شودمي
كند، شناخت مصاديق جزئي آن بسـيار آسـان، امـا شـناخت     را در درون نفس خويش شهود مي

  بسيار مشكل است. آنماهيت كلي 
شمارد و آنهـا را دو نـوع   طوسي، اراده و كراهت را از اقسام كيف نفساني برمي خواجه نصير

   .)252ص ،1403 (طوسي، داندميعلم 
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خيـزد و بـه   اي برمـي يا انگيزنـده » سانح«داند كه از اي نفساني مياراده مخلوق را قوه ،كندي
(كنـدي،   »ارادة المخلوق هي قوة نفسانية تميل نحو االستعمال عن سانحة أمالت إلـي ذلـك  « :گرايدعمل مي

واسـطه آن چيـزي   كنـد كـه بـه   تعريف مـي ويي وي در جاي ديگر اراده را به نير .)175، ص1، ج1369
  .)168ص ،همان( »ارادة قوة يقصد بها الشيء دون الشيء« :يابدشود و از ديگر امور تمايز ميمقصود واقع مي

بخشـد  از نظر فارابي نيز اراده عنصري دروني است كه به ميل و خواست انسان فعليـت مـي  
  .)52، ص1421(فارابي، 

گونـه كـه ميـان    بدان ،ي تصور آن چيز استامعناراده كردن يك چيز به سينا معتقد استابن
، 1411سـينا،  (ابـن يعني تصور در متصـور ميلـي برانگيـزد     ؛تصور و متصور سازگاري و موافقتي باشد

ـ   )19- 20و16ص ي بـدين صـورت اسـت كـه اراده برآينـدي از      . تحليل اين مطلب براسـاس نظـام علّ
و ناگزير بايد ميان اراده و مقـدمات آن رابطـه ضـروري عليـت      هاي گوناگون در نفس استگرايش

  برقرار باشد. 
حكما به اين مطلب پرداخته است. وي در مـورد معنـاي   ديگر صدرالمتألهين شيرازي بيش از 

شـيرازي،  دين الصـدر ( »اراده شوق شديد به كسب مراد و جزء اخير علت تامـه اسـت  «گويد: اراده مي

ميل و شوق شديدي كه از عقل عملـي  « نويسد:مي بارهر جاي ديگر درايننيز د .)323ص، 8، ج1428
ديگـر اراده را بـه علـم     ياما همـو در جـاي   )240ص، 9ج (همان، »شودگيرد، اراده ناميده ميمنشأ مي

شود، اما نحو حضوري از سوي عالم درك ميتشبيه كرده و معتقد است هرچند مصاديق علم نيز به
البته عامل ديگري نيـز وجـود دارد    .ي علم كاري بس دشوار و پيچيده استتعريف و تفسير چيست

مصاديق برخـي كيفيـات    معموالً ؛گرددازجمله اراده مي ،كه سبب دشواري تعريف كيفيات نفساني
 در بسـياري از  ،لامثـ  عنـوان . بهشودمزبور همراه با مصاديق برخي كيفيات نفساني ديگر درك مي

 ،در اين وضـيعت  .شوندزمان و همراه با يكديگر درك ميا اراده انجام آن همموارد شوق انجام كار ب
براي نفس دشوار است كه جهت درك ماهيت نفساني خاصي، ادراك آن را از ادراك سـاير معـاني   

به همين دليل است كه گاه اختالفي شديد در تعريف ماهيت كيفيات نفساني  .وجداني تجريد كند
  .)285، ص6: همان، جبه (ر.ك آيدفان و متكلمان پديد ميمانند اراده بين فيلسو

دارد  ابتدا فعل مـذكور  ايشان فعل ارادي در نظر حكما را داراي چند مقدمه دانسته و بيان مي
پـس از حصـول ايـن دو     .گيـرد سپس فايده آن مورد تصديق قرار مي ؛شوداز سوي فاعل تصور مي
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پس از شدت يافتن  .آيدنسبت به انجام فعل پديد مي تصوري و تصديقي، در فاعل حالت شوقعلم 
منظـور انجـام فعـل بـه حركـت      پيوندد و درپي اراده، عضـالت بـدن بـه   وقوع ميشوق، اراده آن به

  .)299- 300همان، ص :به (ر.ك آيددرمي
بنابراين از منظر حكمت متعاليه اراده در انسان حالتي نفسـاني اسـت كـه پـس از حصـول      

انجام فعل و ارتفاع موانـع   شود و در صورت وجود قدرت برجام فعل حاصل ميشوق نسبت به ان
 به وقوع فعل خواهد انجاميد. ،خارجي

اراده كيـف نفسـاني   «گويـد:  عالمه طباطبايي بر تفـاوت اراده بـا شـوق اشـاره فرمـوده و مـي      
(طباطبـايي،   »يكـي دانسـت   ،اي است و نبايد آن را با علم به ميل و شوق به آنچه خير استجداگانه

  .)297، ص1416
نظر ايشان اراده در انسان حالتي غير از شوق و حتي شوق اكيد اسـت و پـس از آن حاصـل    به

نشانه تغاير بين اراده و شوق آن است كه گاه در انسان شوق اكيد نسبت به  . در نگاه ايشانشودمي
ماننـد حـاالتي كـه     ؛)286ان، ص(هم گيردانجام فعلي حاصل است، اما اراده انجام آن فعل شكل نمي

كـد بـراي انجـام برخـي     ؤار رخ دهد و در نفـس وي شـوق م  كممكن است براي فرد متقي و پرهيز
محرمات ايجاد شود، اما هرگز وي فعل حرام را اراده نكند، يا اينكه گاه در انسان شـوق اكيـدي بـر    

هـاي  ي از عـادت اريبسـ ماننـد   ؛دهدانجام مي كند وشود، اما آن را اراده ميانجام فعلي حاصل نمي
نحوي كـه صـداي خاصـي از    به ،بازي با انگشتان دست ،عنوان نمونهبه .روزمره و افعال گزاف انسان

  شود.  تفاوت ميان اراده و شوق روشن مي بدين ترتيب،آن بلند شود. 
كـه   داننـد بلكه آن را ميلي مي ،گروهي از متكلمين اراده را از سنخ ادراك و بينش ندانسته

بـه   ايـن نظـر   هكـ چنان ؛شوددنبال اشتياق نفس براي رسيدن به مطلوب براي فرد حاصل ميبه
  .)285: همان، صبه (ر.ك برخي معتزله اسناد داده شده است

وجود دارد كـه اسـتاد   هايي تفاوتميان ميل و اراده  .به اين نظريه نيز نقدهاي جدي وارد است
ميل، جاذبه و كششي است ميان انسان و  . ايشان معتقدندستل به آن پاسخ  گفته ايفصتمطهري به

مانند ميل به جنس مخالف. امـا   ؛كشاندخارجي مي ءسوي آن شييك عامل خارجي كه انسان را به
اراده يك رابطه ميان انسان و عالم بيرون نيست. گاهي انسـان   .نه بيرون ،اراده به درون مربوط است

 بـا سفره نشسته،  مانند فردي كه رژيم غذايي دارد و سر ؛ميل اوست كند كه خالفكاري را اراده مي
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پس اراده نيرويـي   كند...اما از خوردن غذا خودداري مي ،كشداينكه ميل، او را به طرف غذا مي وجود
ها را تحت اختيار خود و ترس ها، خوفها و تنفرهاو كشش هاها و ضدميلدر انسان كه همه ميلاست 

  .)54، ص1362(مطهري،  گذارد كه يك ميل يا ضدميل انسان را به يك طرف بكشدو نميدهد قرار مي
البتـه در   .بسـيار دشـوار اسـت    ،كنـد كه پيوسته بروز مـي  گاهاما تشخيص دقيق ميل از اراده آن

با اين  ؛دهدسنخ را به ما نشان ميهايي كه مسبوق به ميل هستند، اراده و ميل يك واقعيت هماراده
صورت يك تري رسيده و بهكه ميل همان رغبت و خواستن ابتدايي است كه به مرحله شديدتفاوت 

 (ر.ك دو دشوار استتعيين مرز حقيقي ميان آن اين حال باوسيله مهم براي ايجاد كار درآمده است. 

  .)68- 69، ص1379جعفري،  :به
نظـر  ند، امـا بـه  هسـت  ستوجهي درشده، گرچه هريك بهها و تفسيرهاي ارائهبا تأمل در تعريف

اند؛ زيرا مفاهيم علم و اعتقـاد  صورت تام بيان نكردهيك حقيقت اراده و ماهيت آن را بهرسد هيچمي
به نفع و مصلحت در فعل، ميل و شوق مؤكد، همگي با هم متفاوت و مغاير هستند و ما بـا توجـه و   

لم به مصلحت، ميل، شوق به چيزي يعني ع ،هاي فوقيابيم كه گاهي واقعيتتفكر در خودمان درمي
شايد حقيقت امـر ايـن باشـد كـه اراده وصـفي       .كنيمشود، اما ما آن را اراده نميو... در ما ايجاد مي

شود؛ زيرا از سنخ ماهيت نيست وجودي است و مانند وجود، ماهيت خارجي آن در ذهن حاصل نمي
 .زنوزي نيز به اين مطلب اشاره كرده است ه مالعبداهللاكچنان ؛و دستيابي به حقيقت آن دشوار است

شمارد كه نيازمند تفكر و تكلـف و برهـان   الوجود و بديهي ميپس از اينكه اراده را امري ضروري يو
دارد و معتقد است كه از جمله ل خفي و نظري محسوب ميئمسا ونيست، از لحاظ ماهيت آن را جز

امور مذكوره (علم و قـدرت و اراده) بـه حقـايق    «د: نويسو در ادامه ميا .باشدغوامض و مشكالت مي
حسب ذوات و انيات و صاحب ماهيات، و از سنخ اند بهگردند، بلكه عين حقايق وجوديهوجوديه برمي

  .)381، ص1361 (زنوزي، »باشندلهذا حقايق آنها در اذهان حاصل نمي ؛ماهيات نيستند

  تصميماختيار و  بارابطه اراده 
  با اختيار اراده رابطه .1

كه معناي اختيار ربط وثيقي با مفهـوم اراده دارد، الزم اسـت نگـاهي بـه موضـوع اختيـار       ازآنجا
  با اراده بررسي كنيم. را داشته و ارتباط آن 



  كاوشي در حقيقت اراده انسان
  

 

57  

شـود كـه   مشـخص مـي   ،با توجه به تعاريف لغوي و اصطالحي كه از واژه اختيار ارائه شـده 
  اختيار داراي سه ركن است: 

  ب اختيار.وجود فرد صاح -
  سن و قبيح.حنيك و بد، شر،  وجود امور متعدد اعم از خير و -
  كار پسنديده و نيك. گزينش و انتخاب امر خير و -

  كنيم: واژه اختيار در علوم مختلف كاربردهاي متفاوتي دارد كه به چند مورد از آنها اشاره مي
هرجا انسان در انجـام كـاري    :شگيري پس از سنجش و گزينمعناي قدرت تصميماختيار به .1

  گزيند.كند و سپس يكي را برميرو دارد و آنها را بررسي و محاسبه مي هاي متعدد پيشراه
برابر ناچاري و اضطرار: گاه انسـان در اوضـاع، احـوال و شـرايط خاصـي قـرار        اختيار در .2

  مانند خوردن مردار. ؛زندگيرد كه از روي ناچاري به عملي دست ميمي
اختيار در برابر اكراه: گاه انسان با اينكه خود هيچ تمايلي به انجام كاري ندارد يا نسبت بـه   .3

  دارد.  واميكار وي را به انجام آن  و كندكاري تنفر دارد، فردي او را تهديد مي
سـنجش و گـزينش ضـرورت     ،در اين كـاربرد  معناي رضايت و رغبت انجام دادن:هاختيار ب .4
 ،گيـرد كار با خواست و رضايت شـخص انجـام   كار نباشد و  اكراه در كه ناچاري وهمين بلكه ؛ندارد

: بـه  (ر.ك اختيار در كارهاي خدا و فرشتگان از ايـن نـوع اسـت    .آن را اختياري بناميمتا كافي است 

  .)126، ص1379؛ رجبي، 96ص، 1ج ،1378 مصباح يزدي،
كاربرد  .گيردكه در مقابل جبر محض قرار مي به مفهوم عام واژه اختيار استناظر كاربرد اولي 

 رودشمار مـي شعور است و مالك تكليف و پاداش بهمربوط به فاعل ذياين واژه در مفهوم منظور، 
در حوزه مباحث فلسفي نيز مراد از اختيار همين معناست و  .)91، ص2، ج1378مصباح يـزدي،  : به (ر.ك

  باشد. همين معنا و كاربرد مي ،مقصود ما نيز از اختيار در اين گفتار
همبستگي و ارتباط خاصي كه ميان اختيار و اراده وجود دارد، تشخيص مـرز حقيقـي    دليلبه
نظران ميان اراده و اختيار تفـاوتي  برخي متفكران و صاحب رو. ازاينبسيار مشكل است دواينميان 

و در بحث از موضـوع  دانند ن اختيار مياختيار را همان اراده و اراده را هما . اين دستهل نيستندئقا
ن يـ ا هـاي با توجه به عبـارت  . همچنينكننداز لفظ مختار نيز استفاده مي ،جاي لفظ مريداراده به
شيخ مفيد ازجملـه   ،عنوان نمونهرسد اين دو لفظ از ديدگاه آنها مترادف هستند. بهنظر ميبهگروه 
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نويسد: درخواسـتن و اراده كـردن   داند و در اين مورد ميماني است كه اراده را عين اختيار ميلكمت
  .)112، ص1413(مفيد، يز همان اختيار و برگزيدن آن است يك چ

 ؛است كه اختياري بودن افعـال انسـان را نبايـد بـا ارادي بـودن آن درآميخـت       آنحقيقت 
فسـاني اشـاره   هاي اين دو صـفت ن ه بسياري از فالسفه و متكلمان در آثار خود به تفاوتكچنان
  .)48، ص1364 ،الهيجي ؛55تا، صالهيجي، بي :به (ر.ك اندكرده

به تفـاوت بـين اختيـار و اراده     تحاصربهگرچه طباطبايي صدرالمتألهين شيرازي و عالمه 
آيـد  دست مـي هاند، اما از فحواي بيانات ايشان بتفصيل سخن نگفتهاند و در اين باب بهنپرداخته

المختـار  « نويسد:مي اسفاره صدرا در كچنان ؛ل هستندئقا اين دو مفهومبين  كه به وجود تفاوت

از نظر ايشان فاعل مختار كسي اسـت   .)328، ص6، ج1428شـيرازي،  دين الصدر( »ما يكون فعله بارادته
كه فعلش از روي اراده باشد. ايشان طريقه تشخيص بين فاعل مختار و فاعـل موجـب را چنـين    

بـرعكس   ؛اعل مختار كسي است كه اراده و علم او در فعلش تأثيرگـذار اسـت  ف«كند: معرفي مي
  .)320(همان، ص »فاعل موجب كه علم و اراده او در انجام و ترك امور او دخالت ندارد

فاعل مختاري كـه از نـوع حيـوان    «فرمايد: عالمه طباطبايي نيز در معرفي فاعل مختار مي
فاعلي است كه فعلي را از روي علم به مصالح و منافع و  ،است (داراي نفس متعلق به ماده است)

  .)297، ص1416: طباطبايي، به (ر.ك »دهداي كه كيف نفساني است، انجام مياراده
 آنهـا  آيد كـه چنين برمي ،هماهنگ و همسو با يكديگر است از بيانات اين دو بزرگوار كه كامالً

داننـد و اختيـار را   را از شرايط فعل اختياري ميخواست و اراده و علم به مصلحت و منافع در فعل 
  كنند. اعم از اراده و جايگاه آن را قبل از اراده محسوب مي

بلكـه آنچـه    گـردد؛ فاعل منجر به ظهـور فعـل نمـي    البته واضح است كه صرف داشتن اختيار
ي انجـام و  يعنـ  ،مختار به دو طرف يك امـر  .اراده است ،ارتباط مستقيم با تحقق و ظهور فعل دارد

ه محقـق  كـ چنـان  ؛توجـه دارد  ،كه مريد به طرفي كه اراده كـرده اسـت  درحالي ؛ترك آن نظر دارد
اختيـار، انتخـاب يكـي از    «نويسد: الهيجي بر وجود اين تفاوت بين اختيار و اراده اذعان كرده و مي

سـوي  ده و بهقصد صدور آنچه كه انتخاب كر ،سوي آن است و ارادهطرف فعل يا ترك و ميل به دو
  .)55تا، ص(الهيجي، بي »باشدميآن ميل پيدا كرده است، 
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كـار  اختيار در ساير علوم در معاني ديگري نيز بـه  بيان شد،گونه كه ذكر است همان شايان
آنگـاه كـه عمـل اختيـاري در      رو. ازاينرود كه ارتباطي با معناي فلسفي مورد بحث ما نداردمي

كسـي از روي   گيـرد و مـثالً  اهي كه در فقـه كـاربرد دارد، قـرار مـي    مقابل عمل اضطراري و اكر
دهد يا براثر تهديد شخصي ديگر عهدنامه يا قراردادي را اضطرار به خوردن گوشت مردار تن مي

اگـر   .شـود كند، از ديدگاه فلسفي اين عمل، عملي اختياري محسـوب مـي  از روي اكراه امضا مي
در مقابل اضطرار و اجبار عامل بيروني قرار گيرد، اخـص از اراده   و اختيار به اين معنا لحاظ شود

  شود: تقسيم مي گروهخواهد بود؛ زيرا فعل ارادي انسان از جهتي به دو 
بـه  مسـتند  يعني ترجيح و انتخاب فعـل،   ؛فعلي كه از روي اختيار فاعل صادر شده باشد .1

  نفس است.
ترجيح صدور فعل به انتخاب و اختيار فاعـل  فعلي كه به اجبار مجبري انجام شود؛ يعني  .2

  اجبار اراده انجام آن را كرده باشد.به نباشد، اما فاعلْ
معنـاي عـام و   دهد نيز اختيار بـه در فعل ارادي كه فرد براثر جبر عامل بيروني آن را انجام مي

ن مطلـب  حضور دارد. عالمه طباطبـايي نيـز بـه ايـ     -  كه ترجيح يكي از طرفين باشد -  فلسفي آن
دو قسم است: يا ترجيح يكـي   ، براشاره كرده و معتقد است فعلي كه از روي علم و اراده صادر شود

يا ترجيح و تعيين مسـتند بـه نفـس    ، از طرفين به نفس فاعل مستند است، بدون تأثير ديگري و...
نامنـد... پـس   واسطه تأثير ديگري، كه قسم اول را اختياري و قسم دوم را اجباري ميفاعل است به

در فعل اجباري نيز مانند فعل اختياري ترجيح فاعل وجود دارد و فاعل مجبور، جانـب فعـل را بـر    
شود، اگرچه اين انتخاب واقع نمي ،دهد، و تا فعل از نظر فاعل ترجيح پيدا نكندترك آن برتري مي

  .)172- 183، ص1416 ي،ي: طباطبابه (ر.ك سبب اجبار مجبري استو ترجيح به
  رابطه اراده با تصميم .2

امري و عـزم و   معناي استقامت در هر درگرفته شده و » صم«واژه تصميم از نظر لغوي از ريشه 
  .)92، ص7، ج1425: الفراهيدي، به (ر.ك شودبرده مي كارتعمد و قصد قبلي به

ت بلكه به همـين مقـدار قناعـ    ؛ل نيستندئنظران ميان اراده و تصميم فرقي قاصاحب بيشتر
صورت مترادف از در عبارات خود به . آنهاگردداند كه بگويند شوق اكيد باعث صدور كار ميكرده

 ؛برنـد مـي  برخي از آنان در تعريف اراده از واژه تصميم بهرهحتي اين دو كلمه استفاده كردند و 
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ي اإلجمـاع و  فـانّ اإلرادة هـ  «نويسد: ه صدرالمتألهين در بيان مغايرت بين اراده و شوق ميكچنان

 .)113، ص4، ج1428شـيرازي،  دين الصـدر : بـه  (ر.ك »اراده همان اجمـاع و تصـميم راسـخ اسـت    ؛ تصميم العزم
ايشان براي ارائـه تعريـف اراده از واژه تصـميم و عـزم اسـتفاده       ،شودگونه كه مالحظه ميهمان
  داند. كند و اراده را همان اجماع و تصميم ميمي

 باشدميگيري است كه متصل به صدور كار اراده يك حالت تصميم (ره)از نظر امام خميني
  .)40، ص1362خميني، امام (

دو تصميم گرفتن باشد كه يكي از آناز نظر استاد مصباح يزدي نيز اراده داراي دو معنا مي
  .)90، ص2، ج1378(مصباح يزدي، بر انجام كار است 

طور شود كه اين دو مقوله جدا از هم و بهه مياما با دقت نظر در استعماالت متعارف عقال ديد
توان تفاوت ميـان اراده و  گروهي بر اين باورند كه با مراجعه به درون مي .شودمستقل استعمال مي

علوم حضوري ماست و وقتي  وتصميم را احساس كرد؛ زيرا تصميم نيز مانند اراده و درد و لذت جز
  .)35، ص2، ج1350: طباطبايي، به (ر.كيداست واقعيت آن براي ما هو ،ريمگيتصميم مي

 ،عبـارتي . بهشود، ولي از سنخ اراده نيستمند ميهرسد عزم و تصميم از اراده بهرنظر ميبه
  باشد. تر از تصميم است و تصميم اخص از اراده ميدامنه اراده گسترده

 نويسد:باره ميدراينعالمه محمدتقي جعفري نيز به تفاوت بين اراده و تصميم قائل است و 
گـردد و  تصميم يك حالت بسيط رواني است كه پس از گذشتن دوران رغبت و اراده ايجاد مي«

  .)77-78، ص1379(جعفري،  »تواند با رغبت گذشته به مبارزه برخيزدنمي
شود كه در اين قسمت بـه چنـد   متذكر مي مفهومدو  اينهاي برخي تفاوت به ايشان در ادامه

  كنيم:نها اشاره ميمورد از آ
طـور  اوقات بدون اينكه اثري از تصميم در خود احساس كنـيم، اراده را بـه  از در بسياري . 1

خواهيم و همچنـين كـاري   يعني رسيدن به هدف را مي ؛كنيمروشن در درون خود دريافت مي
هـدف و   دهيم، ولي هنـوز تصـميم بـه   كه ما را به آن هدف خواهد رسانيد را مورد اراده قرار مي

  ايم.انجام كار نگرفته
كنيم از پديده اراده كه يك پديده قابل شدت گيريم، احساس ميدر آن حال كه تصميم مي. 2

  ايم.عبور نموده و داراي يك حالت رواني غير قابل جريان و شدت و ضعف گشته ،و ضعف است
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 ؛ناپـذير متعلـق گـردد   نف امكااهداتواند به كارها و معناي خواستن و اشتياق مياراده به. 3
  .(همان) ناپذير تعلق گيردكه محال است تصميم به كارهاي امكانيحالدر

  طرح يك شبهه و پاسخ آن
از طرف كساني كه منكر وجود اختيار در انسان  كه در باب اراده انسان اشكالي مطرح است

 آنايراد اين گروه  .كنندياين شبهه بر مجبور بودن انسان استدالل م با . آنهاشودارائه مي ،هستند
است كه اگر انسان در افعال خود داراي اراده باشد، اراده او نيز ارادي و نيازمند اراده ديگري خواهد 

 يا اينكه اراده او از طريق اسباب و ؛انجامديابد تا به تسلسل محال ميطور ادامه ميبود و همين
دن سلسله اسباب و مسببات به اراده الهي، موجب منتهي شبه وجود آمده است وعلل خارجي به

ناپذيري اراده الهي، تحقق اراده اراده انسان نيز مستند به اراده خداوند است و به مقتضاي تخلف
 ؛87ص ،1420 الرازي، :به (ر.ك در نتيجه انسان مجبور است ؛الهي در اراده انسان امري جبري است

  .)43- 45، ص1314
ترين اشكاالتي است كـه بـر اختيـار آدمـي     ين اشكال، يكي از مهمپاسخ: با توجه به اينكه ا

نظران زيـادي درپـي پاسـخ ايـن     شود، علما و صاحبوارد شده و توسط آن استدالل بر جبر مي
؛ 14، ص2، ج1409خراسـاني،  آخونـد  : بـه  (ر.ك انـد هـايي ارائـه داده  حـل اشكال برآمده و نظرات و راه

 .)99، ص1، ج1417 ي،يطباطبا
بنـابر  اسخ اين اشكال بايد گفت: مريد و مختار بودن انسان بدين معناسـت كـه انسـان    در پ

  . باشدمي ويژگي تكويني او صفت، اين گر است وموجودي انتخاب خود و ذات هويت
مختار كسي است كـه فعلـش از روي اراده   «نويسد: لهين در پاسخ اين اشكال ميأصدرالمت

 »اال در اين صـورت اراده او عـين ذات او نخواهـد بـود     و ؛ه او باشدنه اينكه اراده او به اراد ،باشد
  .)328، ص6، ج1428شيرازي، دين الصدر(

بـدين معناسـت كـه خـود      ،گوييم در فعل ارادي اراده حضور داردوقتي مي به همين دليل
تعلق دليل كه اراده به آن  اين يعني به ؛اراده، ذاتي است و ارادي بودن همه افعال، بالعرض است

  معلولي نيست. -يرو قابل تبيين علّازاين ،ارادي است، اما چون خود اراده ذاتي است ،گيردمي
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ايشان براي پاسخ به ايـن   .بيان كرده است (ره)حل را امام خمينيرسد بهترين راهنظر مياما به 
  :كنداشكال ابتدا افعال اختياري انسان را به دو قسم افعال جوارحي و جوانحي تقسيم مي

مانند نوشـتن   ؛شوداسباب و ادات جسماني صادر مي هوسيلافعال جوارحي: افعالي كه به. 1
  و صنعت زرگري و بنايي.

اي در كـار  يا اگر واسطه ،شودافعال جوانحي: افعالي كه يا بدون واسطه از نفس صادر مي. 2
هـاي ذهنـي و   ورتتوان گفت همـه صـ  بلكه مي ؛مانند بعضي تصورات ؛باشد، غير جسماني است

  كند.گيرد و تنها خالقيت نفس است كه آنها را ايجاد ميتصورات نفسي بدون واسطه انجام مي
 أمبـد و  ،بدان كه عزم و اراده و تصميم و قصد از افعال نفس اسـت «افزايد: ايشان در ادامه مي

ي اسـت كـه   واسـطه آالت جرمـاني و جسـمان   اراده و تصميم، خود نفس است و اين مبدئيت نه بـه 
محتاج به واسطه باشد، بلكه نفس انسان، اراده، محبت و قصد را بدون آنكه واسطه جسماني داشته 

تنهـا  نـه  ،چنين باشد و بدون واسطه از نفـس صـادر شـود   كند، و هر چيزي كه اينايجاد مي ،باشد
پـذير  امكـان  احتياج به اراده زائد كه ميان نفس و آن چيز واسطه شود ندارد، بلكه چنين وسـاطتي 

باشد، اراده، قصـد و تصـميم را ايجـاد    نيست و نفس با همان علم و شعوري كه در مرتبه ذاتش مي
 .)110- 111، ص1362خميني، امام ( »كندمي

  انسان با اراده الهي ارادهتفاوت 
مستقل و بالـذات اسـت و وجـود او قابـل      ،تعالي موجودي ازلي و ابديكه باريطوركلي ازآنجابه

نيازمنـد و وابسـته بـه او هسـتند،      گـي موجودات همديگر باشد و سه با موجودات ديگر نميمقاي
تعـالي منـزه از   اراده حق .صفات او نيز قابل قياس با صفات ديگر موجودات ازجمله انسان نيست

زيرا اراده از مراتب  باشد؛ها متغير و حادث و زودگذر ميرنگ تغيير و زوال است و اراده ما انسان
كـه در واجـب، واجـب بالـذات و در ممكـن، ممكـن        باشدميجود است و وجود حقيقتي ثابت و

تعـالي و ديگـر   اراده نيز مانند علم و قدرت و ديگر صـفات كمـالي در حـق    رو. ازاينبالذات است
 موجودات امكاني تفاوتي به بلنداي مرتبه واجب تا ممكن دارد. 
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ه كان الباري جل ثناءوه، موجوداً ثابتاً حقاً و له صفات كماليـه  انّ«نويسد: باره ميصدرالمتألهين دراين

تعالي موجودي است كه حقيقتاً ثابـت و داراي صـفات كمـالي    همانا باري؛ سواهما مباينة لصفات جميع
  .)284، ص6، ج1428شيرازي، دين الصدر(» باشد، كه آن صفات با تمام صفات ماسوا مباين استمي

ي يكنند، بايد به چيزهاوقتي چيزي را اراده مي ؛ا ناقص و محدود استهاراده و خواست انسان
. ايـن  برنـد غير از اراده متوسل شوند و تا وقتي آن وسايل و اسباب مهيا نباشد، كاري از پيش نمـي 

صادق نيست؛ زيرا اراده او محيط بر همه چيز  يين امرچندر مورد اراده خداوند  حالي است كه در
اسباب و موانع نيز مولـود اراده و مشـيت اوسـت. پـس در      ؛بسته به اراده اوستاست و همه چيز وا

عنوان شرط يا سبب و مانع وجـود نـدارد و   هيچ چيز در برابر او به ،اي كه اراده او حاكم استمرتبه
او چيـز هرطـور كـه     اراده او مطلق است و هر در حقيقت .همه چيز محكوم اراده او و تابع آن است

بسا بسياري از امـور را اراده  برخالف اراده در انسان كه چه ؛شودهمان صورت محقق مي به ،بخواهد
گانـه  اراده در انسان مسبوق به مبادي سه ،عالوهبه شود.اما مريد و خواست او محقق نمي ،كندمي

تعالي منزه از ايـن  كه باريدرحالي ؛باشدتصور، تصديق به منفعت و مصلحت در فعل و شوق مي
  ور است.ام

كنيم، ابتـدا آن  ها وقتي چيزي را اراده ميما انسان«باره گفته است: دراين طباطباييعالمه 
آيـد و سـپس قـوه    ارادي ما به حركت درمي واسطه آن علم تصوري، قوايكنيم و بهرا تصور مي

در نتيجـه مـراد حاصـل     ؛آورداي كه در عضالت انسان است، اعصابش را به حركت درميمحركه
تعالي از كثرت و انگيـزه خـارجي و   اما ذات حق .لذا مبادي ارادي در انسان متعدد است .شودمي

  .)230-299(همان، ص »باشدپذيري و ابتهاج خارجي مبرا ميانفعال
تعـالي راه نـدارد و ذات   وي در مورد اينكه شوق از مبادي ارادي انسان است و در ذات حـق 

وجه در ذات او هيچشوق به«گويد: مي ،داشته باشد، منزه استاحديت از اينكه در او شوق وجود 
چراكه شوق يك كيف نفساني است و مالزم با فقدان است، و تفاوت شوق با حـب آن   ؛راه ندارد

است كه شوق تنها در امور كمالي صادق است كه فاعل فاقد آن باشـد و فقـدان مـالزم نقصـان     
  .)293، ص1416، طباطبايي( »و عدمي مبراستتعالي از هر نقص  كه واجبدرحالي ؛است

ها در اراده خـود  تفاوت ديگري كه بين اراده انسان با خداوند وجود دارد اين است كه انسان
تعالي از اينكه انگيزه و هدفي غير از ذات خـود  داراي هدف و انگيزه بيروني هستند، اما ذات حق
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؛ خداونـد  بهمـة  مريد ال« فرمايد:باره ميدراين )(عه عليكچنان ؛منزه است در افعالش داشته باشد،

   .)308، ص179، خطبه البالغهنهج( »اي است كه اراده او همراه با قصد نيستكنندهاراده
داعـي صـورت نبنـدد؛ زيـرا      تعـالي فعل، همان داعي است و در فعل حق تصديق به غايت«
و مقصـود   الغايـات غايـة آن، و اگر  الوجود تعالي هم علت فاعليه فعل است و هم علت غائيهواجب

بالذات در فعل مطلق او، خود او نباشد، بايد چيزي باشد، و در اين صورت استكمال خداونـد بـه   
اطـالق اراده   روازايـن  .پس ديگري نيست ؛»كل االشياء ةبسيط الحقيق«حال اينكه  ؛ديگري الزم آيد

زاده، (حسـن  »تعالي الزم آيدت و نقص باريتعالي ناصواب اسشود، در باريبدين معنا كه در ما مي

  .)15، ص1375
بلكـه اراده او   باشـد؛ مـي از كيف نفسـاني  منزه اراده در انسان كيف نفساني است و خداوند 

اي كه در اراده«شود: عين وجود واجبي اوست. عالمه طباطبايي در توضيح اين مطلب يادآور مي
ـ  ،انسان است ا علـم و شـوق اسـت، در ذات واجـب راه نـدارد؛      يك كيف نفساني خاص و مغاير ب

صورت كيف نفساني ماهيت است، و واجب تعالي از ماهيت و امكان منـزه و مبـرا   چراكه اراده به
  .)213، ص1416، طباطبايي( »باشدمي

عنوان يك صفت، با ديگر صفات او هـم تغـاير مفهـومي دارد و هـم تغـاير      اراده در انسان به
تعـالي گرچـه تغـاير مفهـومي دارنـد، امـا در       لهي با ديگر صفات كمالي حـق اما اراده ا ؛مصداقي

ه عبـدالرزاق الهيجـي معتقـد اسـت اراده،     كـ چنـان  ؛تعالي هستندمصداق يكي و عين ذات حق
  .)48، ص1364: الهيجي، به (رك مشيت و اختيار از هم منفك نيستند

رت و علـم و اختيـار و اراده و   حيات و قـد «نويسد: باره ميزاده آملي هم دراينعالمه حسن
حسب وجـود در عقـول   ولكن به ؛حسب مفهوم غير از ديگري استمشيت و نظاير آنها، هريك به

اند؛ يعني يك ذات بحت محض و بسيط صرف است كـه  يكي قيحقيقةالحقاخصوص در ، بهمفارقه
ق انسان، با اتحـاد  همه مفاهيم از وي مستفادند و انفكاك بعضي از اين معاني از بعضي، در حآن

  .)15، ص1375زاده، (حسن »آنها در حق خداوند سبحان منافات ندارد
تفاوت بين اراده الهي و اراده انسان اشاره شـده  به نيز  (ع)بيتدر برخي روايات مأثور از اهل

  كنيم: است كه در اينجا به نقل دو روايت اكتفا مي
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م: مرا از اراده در مورد خـدا و مخلـوق خـدا    سؤال كرد (ع)گويد: از موسي بن جعفرصفوان مي
معناي انديشه و قصد است و آنچه به فكر آدمي از كـاري  اراده از مخلوق به امام فرمودند: .آگاه فرما
معنـاي خلقـت و   ولـي اراده در مـورد خـداي متعـال بـه      ؛كنـد خطور مي ،خواهد انجام دهدكه مي

كند و اين صفات (تصور و تصـديق  يشه و تفكر نميزيرا خداوند اند ؛آفرينش اوست، نه چيزي ديگر
اراده خداونـد   .و...) در خداوند راه ندارد و انديشه و تفكر و تصور و تصديق از صفات مخلوقات اسـت 

شـود، بـدون اينكـه تفكـري     محقق مي ،چيزي را كه اراده كند هر ؛نه چيز ديگر ،همان فعل اوست
گونـه كـه در ذات او   همـان  ؛تي در اراده او راه داشـته باشـد  نه اينكه كيفي ،كار ببردكند يا لفظي به

  .)147، ص11، باب1398 ؛ صدوق،109، ص1، ج1365(كليني، تحول و كيفيت وجود ندارد 
گـاه  هيچ خالف انسانبه ين است كه خداونداانسان در  بين اراده خدا و ، تفاوتنكهيجه اينت

بايـد متوسـل بـه     ،كنـد اگـر چيـزي را اراده مـي   انسـان   عـالوه، به .گيرداهي قرار نميبر سر دور
طـرف  موانـع را بر  وسـايل را تحصـيل نكنـد و    تا آن اسـباب و  اراده خود شود و از چيزهايي غير

پـس همـه    ،اسـت  همه چيز اما اراده خدا چون محيط بر ؛از اراده او كاري ساخته نيست ،دماينن
اي مرتبـه  در رو. ازايـن باشدود اراده او ميموانع هم مول وسايط و اسباب و بوده وچيز به اراده او 

عنوان شرط يا سبب يا مانع وجود نـدارد و همـه   يز در برابر او بهچ چهي ،حاكم است كه اراده او
  .هستندمحكوم و تابع اراده او 

 ؛باشـد است كه اراده خداوند از صفات فعلي او ميآن  اشاره شده بدانالبته آنچه در روايت فوق 
فرمود: خداوند (ع) امام صادق .به اراده ذاتي خداوند نيز اشاره دارد (ع)ديگري از امام صادقاما حديث 
ى امعن .)4ح، 110ص، 1، ج1365(كلينى،  سپس چيزها را با مشيت آفريد ؛خود مشيت آفريده مشيت را ب

 .ه استنقل شد كافىولى درباره جمله اول انظار و اقوال مختلفى از شارحين  ؛ستا جمله دوم واضح
كـه مشـيت   آن اسـت  يكى از اقوال  كه خالصه كندنقل مي العقول ةمرآمرحوم مجلسى پنج قول در 

صفت ذاتـى قـديم و    ،از لحاظ اول :شده) داردء (خواستهنسبتى به شائى (خداوند) و نسبتى به مشى
 .ر كنـد اختيـا  ،تواند آنچه خيـر و صـالح اسـت   كه ذات خدا مي ااين معنه ب ؛عين ذات خداوند است

تعالى (آفريد) مجاز است و مراد تحقق و ثبوت مشيت و انتزاع آن از ذات بارى» قلَخَ«بنابراين كلمه 
ـ    ا جمله دوم ياهمان معن ،اما از لحاظ دوم است. ه مشـيت آفرينـد   ست كه همـه چيـز را خداونـد ب

  .)119ص ،2ج ،1404 (مجلسي،
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  نتيجه
ارتبـاط تنگـاتنگي بـا شـناخت اراده      ،وسـت شناخت اراده انسان كه يكي از صفات وجـودي ا . 1

هاي فكـري مختلـف در مـورد    يكي از عواملي كه سبب پيدايش اختالف بين نحله .خداوند دارد
  ها از اراده انسان است.نوع شناخت و معرفت اين گروه ،اراده الهي شده

فسـيرهاي  هـا و ت زيرا بـا تأمـل در تعريـف    ؛ارائه تعريفي روشن از اراده كار آساني نيست. 2
يـك حقيقـت اراده و   رسـد هـيچ  نظر مي، اما بهنمايدمي وجهي درستبه يكشده، گرچه هرارائه

؛ زيرا مفاهيم علم و اعتقاد به نفع و مصلحت در فعل، ستا صورت تام بيان نكردهماهيت آن را به
ن ميل و شوق مؤكد، همگي با هم متفاوت و مغـاير هسـتند و مـا بـا توجـه و تفكـر در خودمـا       

شـايد   .كنـيم شود، اما مـا آن را اراده نمـي  در ما ايجاد مي هاي فوقيابيم كه گاهي واقعيتدرمي
حقيقت امر اين باشد كه اراده وصفي وجودي است و مانند وجود، ماهيت خـارجي آن در ذهـن   

آگـاهي   و شود؛ زيرا از سنخ ماهيت نيست و دستيابي بـه حقيقـت آن دشـوار اسـت    حاصل نمي
  نه حصولي. ،آگاهي حضوري استين نوع صفات نفسي و دروني، انسان از ا

همبستگي و ارتباط خاصي كه ميان اختيار و اراده وجود دارد، تشخيص مرز حقيقي  دليلبه. 3
ن ميان اراده و اختيـار تفـاوتي   نظرابرخي متفكران و صاحب رو. ازاينبسيار مشكل است دواينميان 

واضـح اسـت صـرف     كه؛ درحاليداننداراده و اراده را همان اختيار ميل نيستند و اختيار را همان قائ
بلكه آنچه ارتباط مستقيم با تحقق و ظهور فعـل   ؛گرددداشتن اختيار فاعل منجر به ظهور فعل نمي

كـه مريـد بـه    درحـالي  ؛يعني انجام و ترك آن نظر دارد ،مختار به دو طرف يك امر .اراده است ،دارد
  توجه دارد. ،ه استطرفي كه اراده كرد

ـ نظران ميان اراده و تصميم فرقي قاصاحب بيشتر. 4  نيـز امـا بـا دقـت بيشـتر و      ؛ل نيسـتند ئ
دو را احسـاس كـرد و نتيجـه گرفـت عـزم و تصـميم از اراده       توان تفاوت ايـن مراجعه به درون مي

تصـميم اسـت و   تـر از  دامنـه اراده گسـترده   . در حقيقتشود، ولي از سنخ اراده نيستمند ميهبهر
  باشد. تصميم اخص از اراده مي

مسـتقل و بالـذات اسـت و وجـود او قابـل مقايسـه بـا         ،تعالي موجودي ازلـي و ابـدي  باري. 5
 .صفات او نيز قابل قياس با صفات ديگر موجودات ازجمله انسـان نيسـت   .باشدموجودات ديگر نمي

. اراده در انسـان  اسـت اي مرتبه واجب تا ممكن به بلند با اراده انسانتعالي تفاوت اراده حقرو ازاين
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كه درحالي ؛باشدگانه تصور، تصديق به منفعت و مصلحت در فعل و شوق ميمسبوق به مبادي سه
  تعالي منزه از اين امور است. باري

  فهرست منابع
  .1387نسيم حيات،  قم: ،3چ ، ترجمه علي شيرواني،البالغهنهج -
  .ق1409 البيت،آل هسسؤم قم: ،االصول ايةكف محمدكاظم، خراساني، آخوند -
 .ق1411 مكتب االعالم االسالمي، قم: ،التعليقات سينا، حسين بن عبداهللا،ابن -
 فهري، تهران: ، ترجمه و شرح سيد احمدطلب و اراده، موسوي اهللاروحسيد خميني، امام  -

 . 1362انتشارات علمي و فرهنگي، 
  .1370منشورات الشريف الرضي،  قم: ،شرح المواقفشريف،  جرجاني، سيد -
  . 1379اسالمي،  آثار تدوين و نشر ه، تهران: مؤسسجبر و اختيارجعفري، محمدتقي،  -
  .1382الصادق،  مؤسسة، تهران: 1، تحقيق عبدالسالم هارون، جاللغةتاج جوهري، اسماعيل بن حماد،  - 

 .1375ه علميه قم، مركز انتشارات حوز ، قم:االثر در رد جبر و قدر خيرزاده، حسن، حسن -
  .1337 تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ،نامه دهخدالغتاكبر، دهخدا، علي -
الكتاب العربي،  دار بيروت: ،2معتصم باهللا، چ ، تصحيح: محمدالقضا و القدرالرازي، فخرالدين،  -
  ق.1314
  ق.1420 لكتاب العربي،انتشارات دار ا ، بيروت:المطالب العالية في العلم االلهيــــــــــــــــ ،  - 

  .1379، (ره)خمينيامامه آموزشي و پژوهشي مؤسس ، قم:شناسيانسانرجبي، محمود،  -
 همؤسس الدين آشتياني، تهران:جالل مقدمه و تصحيح سيد الهيه، لمعاتزنوزي، مالعبداهللا،  -

  .1361مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران، 
، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 6، چ1ج، والسنة و العقل االلهيات علي هدي الكتابسبحاني، جعفر،  - 

1384. 
  م.1992الفكر اللبناني،  دار بيروت: ،المعتزله فكر القدر في فلسفةسميح دغيم،  -

 قم: ،2، چ9و8و6و4ج، االربعه االسفارالحكمة المتعالية في صدرالدين الشيرازي، محمد بن ابراهيم،  - 

 ق.1428طليعه نور، 
  ق.1398انتشارات جامعه مدرسين،  قم: ،2، چالتوحيد بن بابويه، محمد بن علي صدوق، -



  1392پاييز و زمستان ، 30 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

68  

مقدمه و شرح مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، محمدحسين، سيد طباطبايي،  - 
  .ق1350، قم: صدرا، 2ج

 ق.1417انتشارات جامعه مدرسين،  قم: ،1ج ،الميزان تفسير، ــــــــــــــــــــــ  -
، لجماعة المدرسين االسالمية التابعة النشر مؤسسة، قم: الحكمة نهاية، ــــــــــــــــــــــ  - 

 ق.1416
 .ق1403 دفتر نشر كتاب، تهران: ،2چ شرح االشارات و التنبيهات، خواجه نصير، طوسي، -
انجمن  :، تهرانمشكوةالدين، ترجمه عبدالحسين االصول تمهيدبن حسن،  طوسي، محمد -

  .1358 حكمت و فلسفه،
 الدار قاهره: ،6بتحقيق جورج قنواتي، ج المغني في أبواب التوحيد و العدل،عتزلي، عبدالجبار م - 

 م.1965المصريه، 
 احياء هاشم، بيروت: دار، تحقيق احمد بن حسين ابيشرح االصول الخمسة، ـــــــــــــــ  - 

  ق.1422التراث العربي، 
 .ق1421 الهالل، المكتبةبيروت: دار  ،آراء اهل المدينة الفاضله محمد، فارابي، -
المخزومي و ابراهيم السامري، تصحيح مهدي تحقيق  العين،الفراهيدي، الخليل بن احمد،  -

  ق.1425، االسوة المطبعة ، قم:10ج االوقاف و االمور الخيريه، المنظمةاسعد الطيب، 

  .1365، الكتب االسالمية دار تهران: ،1ج ،اصول كافيمحمد بن يعقوب، كليني،  -

 .ق1369 الفكر العربي العام، دار :قاهره ،1ج ،رسائل يعقوب، كندي، -
تهران:  ، تصحيح صادق الريجاني،سرمايه ايمان در اصول اعتقاداتالهيجي، عبدالرزاق،  -

  .1364انتشارات الزهراء، 
  تا.مهدوي، بي نشر ، اصفهان:شوارق االلهام في شرح التجريد الهيجي، فياض، -
 .ق1404 ،الكتب االسالمية دار تهران: ،2چ ،2ج ،العقول ةمرآ محمدباقر، مجلسي، -
 .1378اميركبير،  تهران: ،2و1، جآموزش فلسفهمصباح يزدي، محمدتقي،  -
 .1362خرداد، 15بنياد  ، تهران:فلسفه اخالقمطهري، مرتضي،  -
  ق.1413كنگره شيخ مفيد،  ، قم:اوائل المقاالت محمد بن نعمان، مفيد، -


