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يعنيي   «الزمه منطقي»شود، تفكيك بسيار مهمي است. مي از آن سخن حاصل شناختيك سخن و آنچه بر اثر گذر روانتفكيك بين الزمه منطقي ي 1.
 ها هميشه براساس علم و منطق نيستند، بلكيه بسييار  هاي انسانها و نتيجه گيريمطلبي منطقا و به صورت موجهي از مطلبي استنباط شود. اما استنباط

شود كه منطقا موجه نيست. ميال  اگير ييك روحياني، اعميال      مي اي گرفتههاي منطقي، نتيجهها و بي دقتيساسات و گرايششود كه تحت تاثير احمي
« اس م » گيرند كه مي توان نتيجه گرفت كه او آدم بدي است. اما برخي ع وه بر اين نتيجه منطقي، اين نتيجه را هممي ناشايستي مرتكب شود منطقا

 ، چرا كه ممكن است او منافقانه تظاهر به آن مكتب كند؛گذاشتن، منطقا صحيح نيستعمل يك نفر را به حساب مكتب او  حالي كه دين بدي است در
 حاصل شده است. شناختيصرفا از يك گذر روان اظهارنظريچنين لذا و 
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ين است كه حتي وقتي اين فرض را براي انسان مطرح فرض محالي است؛ شاهدش هم ا ،فرضدهد كه خود اين ها نشان ميبحث. توجه شود كه اين  1
 دهيم.بر اساس اختيار بحث را ادامه مي كنيم، ناخودآگاه دوبارهمي

ل هاي اخروي، تجلي باطني همين اعمال دنيوي هستند، نه جزاهاي قراردادي؛ لذا حتما آثار عمل را با خود خواهند داشت؛ اگر ثمره و باطن ما. چون عذاب 2
 .كندرا درک ميها كنار رود، حتما آتش خوردن است )سوره بقره، آيه (؛ آنگاه وقتي پرده« آتش خوردن»ردن، يتيم خو
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و  را زير سوال برده دو طرف نزاعيعني يكي از مباحث مطرح در  اند.راه را در پيش گرفتهاين اند، بسياري از كساني كه براي حل اين مساله اقدام كرده 1
هاي جهان شناسي ) برقرار بودن نظام عليت در عالم ( و خدا شناسي ) اراده خدا و علم قبل االشياي يك طرف تعارض را مساله حوزهاگر اند. انكار كرده

 توان چنين طبقه بندي كرد: مي هاي دسته اول را) انسان اختيار دارد (، راه حل شناختيخدا به عالم ( بدانيم و طرف ديگر را مساله انسان
 ها عبارتند از : اند و مهم ترين آنهايي كه در طرف اول تعارض خدشه كردهراه حل الف :
 ش ( پيرواننفي عليت و ضرورت علي و معلولي ) راه حل هيوم و  -
 (  رهاي الحادي خصوصا سارتنفي خدا براي باز كردن راه آزادي انسان ) راه حل اگزيستانسياليسم -

 در خصوص اراده انسان ) ديدگاه كانت در باب اراده آزاد از علت ( قبول استالنا در قاعده عليت  -

 ها عبارتند از : اند و مهم ترين آنهايي كه در طرف دوم اين تعارض خدشه كردهب( راه حل
 ش ( پيرواناختيار و پذيرش جبر ) راه حل مالبرانش و  صريح نفي -
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 ) نظريه كسب در اشاعره (  تاويل اختيار به امري كه منطقا غير از اختيار است -
و در كتاب حاضر، اين دو واژه به يك معنيا بيه كيار     شدهاز آن صرف نظر  در اينجا. بين دو مفهوم اختيار و اراده، تفاوت فلسفي دقيقي وجود دارد، كه  1

 .رفته است
باشد كه بر خ ف خواست و ميل خود عمل كند يا اين كه  هكرِكند كه انسان از ناحيه عامل خاصي مجبور و مُچه فرقي مي»به تعبير شهيد مطهري،  .2

 .72انسان و سرنوشت ص « خود عمل از قانون عليت آزاد باشد و با هيچ عاملي از جمله خود بشر بستگي نداشته باشد و خود به خود واقع شود 
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 شود.يگفته م« مجرد»موجودات  . به اشياء و امور غيرمادي مانند خدا و فرشتگان، اصط حاً 1

بودن. )توجه شود ماده در فلسفه ]= قابليت محي[  بيا   « بالقوه»؛ و ماده به لحاظ فلسفي، يعني قابليت داشتن و زيرا مجرد يعني امري كه ماده ندارد .2
هيا در  شيود دو راهيي  ميي  ماده نداشته باشد، قابليت هم ندارد و قابليت داشتن است كه موجب چيزي اگر ماده در فيزيك ]= جسماني بودن تفاوت دارد(.

ست : ممكن است درخت سيب بشود و ممكن است هشود. دانه سيب قابليت درخت سيب شدن را دارد پس يك دو راهي در برابرش مي پيدا چيزي برابر
 نشود، اما امر مجرد هر چه دارد، به صورت فعليت مح[ است و لذا هيچ دو راهي در مقابلش متصور نيست.

  .70-60 ، صانسان و سرنوشت .3
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كنيم چون براي ما االن غير . خوب است در اينجا تذكر داده شود كه ما درباره خدا غالبا با زباني كه مربوط به امور انساني و زمانمند است، صحبت مي 1
د، اين نيست كيه االن تصيوري از فيردا    شوداند فردا چه مي، اما علت اين كه او االن مي«شودداند كه فردا چه ميخدا االن مي» گوييم: از فرداست، مي

جيود خيدا بير    دارد؛ بلكه اين است كه االن و فردا براي خدا فرقي ندارد. پس قبليت علم خدا، قبليت رتبي و ذاتي است، نه زماني. همان گونه كه تقدم و
مان بگذرد. خدا فوق زمان و خالق زميان اسيت و چيون    وجود ما هم تقدم ذاتي است نه اين كه خدا در زماني قبل از ما وجود داشته است و بر خدا هم ز

 خالق زمان است خودش موجودي زمانمند نيست.
كنيم. پاسخ اين است كه اين مشيكل از زبيان   شايد كسي بگويد اگر چنين است، پس چرا ما )و حتي قرآن كريم( درباره خدا با عبارات زماني صحبت مي

 دارد، و هر فعلي بناچار يا ماضي است يا مضارع يا مستقبل.« فعل»اي ر ببريم؛ چرا كه هر جملهتوانيم جم ت غيرزماني به كاماست كه نمي
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پذيرد ) زيرا تاثير پذيري با واجب الوجود گيرند. اما خدا از هيچ امري تاثير نميمي پذيرند و شكلمي اند، يعني از خارج تاثيرهاي ما عموما انفعاليآگاهي 1
و لذا علم خدا از نوع انفعال نيست، بلكه علم فعلي است كه اين علم مستلزم آن است كه اراده خدا در جهان بر هميه چييز حياكم     بودن ناسازگار است (

ه اراده خدا مقدم بير اراد شود كه نه فقط علم خدا، بلكه لذا در اين مبنا، معلوم مي كنند.باشد، كه اصط حا اين مطلب را تحت عنوان توحيد افعالي ياد مي
 سازد.نيز معلوم مي« اراده ما در طول اراده خداست»و دقت در اين مطلب، مفهوم اين سخن را كه  ماست

دارد؛ اما اين عليم   و آگاهي به ترس خويش علم ، نسبتترسدمي علم حضوري جايي است كه فرقي بين علم و معلوم نيست. مال  انسان هنگامي كه .2
ود ترسيدن است. يعني خود ترسيدن در هنگام ترسيدن هم معلوم ماست و هم علم ماست.علم خدا به عيالم نييز   غير از تصور ذهني ترس است، بلكه خ

اي از علم خداست. از باب تشبيه و تماليل، وقتي شما چنين است، يعني چنين نيست كه خدا تصويري از عالم در ذهنش داشته باشد، بلكه خود عالم مرتبه
كنيد ) مال  اسب شاخدار (، وجود اين تصوير در ذهن شما، عين علم شما به آن چيز است و براي اطي ع پييدا كيردن از    مي چيزي را در ذهن خود تصور

شد و ما در ذهن ان، نياز نداريد كه دوباره تصويري از آن بسازيد ) البته اين مالال فقط براي تفهيم مساله علم حضوري بود، نه اين كه خدا ذهن داشته با
 ( خدا باشيم 
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 است، يعني چيزي كه از ازل وجود داشته است.« قديم». حادث يعني چيزي كه قب  وجود نداشته و بعدا پديد آمده است. در مقابل حادث،  1
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شود و ديگر مي ما نيز نق[و كارهاي ضمنا قب  گفتيم كه استالنا در عليت يا انكار عليت هم چاره ساز نيست، زيرا اگر عليت نباشد، ربط اراده با افعال  .1
 توان گفت من علت افعالم هستم.منسوب به خودم نخواهم داشت؛ زيرا نمي اراديِ من فعلِ

؛ به طوري كه غالبا در «امري كه از تاثير هرگونه علتي رهاست » پندارند، تعريف اختيار اين است: . اغلب اشكاالت ناشي از اين هستند كه بعضي مي 2
 كنند. در حالي كه حقيقت اراده امري ناظر به ما بعد است.تعبير مي« اراده آزاد از علت » ه زبان انگليسي، اختيار را ب
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ه حساب . توجه شود در جايي كه خود عمل )مالال شليك كردن( را شخص ديگري، ولو با استفاده از انگشت من، انجام داده، اين كار را اص  كار من ب 1
 ود يا غير ارادي.آورند تا بحث شود كه آيا ارادي بنمي

 . يعني قطعا فرق است بين اينكه من صرفا به خاطر خوشايند خودم كسي را بكشم، يا بين كشته شدن و زنده ماندن مخير شوم و او را بكشم. 2

گويند. اما مي« ممتنع الوجود»ا تواند موجود باشد را اصط حتواند. آنچه كه نميتواند موجود باشد يا نمي. هر چيزي عق  از دو حال خارج نيست: يا مي 3
تواند موجيود  تواند موجود باشد و هم ميهم مي»تواند. چيزي كه از دو حال خارج نيست: يا مي تواند موجود نباشد، يا نمي بازتواند موجود باشد آنچه مي
 گويند.الوجود ميواجب« باشدتواند موجود نتواند موجود باشد، اما نميمي»گويند و چيزي كه الوجود ميرا ممكن« نباشد
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شود؛ و ابعاد انفعالي يعني ابعادي از ما كه به تاثيرپذيري ما از ديگران مربوط . ابعاد فعلي، يعني ابعادي از ما كه به تاثيرگذاري ما بر ديگران مربوط مي 1
 شود.مي
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