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اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا


زهرا عالفچیان -محمدرضا شمشیری
چکیده

بحث دربارۀ اراده و اختیار همواره از مباحث مهم فکری  -فلسفی و حتی اعتقادی بوده است .نوشتار حاضر با بررسی تطبیقی
این مسئله از دیدگاه دو اندیشمند شرق و غرب ،ابوحامد محمد غزالی و باروخ اسپینوزا ،در پی آن است تا ضمن توجه به
تشابهها و تفاوتهای دیدگاه ایشان نشان دهد چگونه در ورای الفاظ معارض ،مشترکاتی میان دوگونه از تفکر به دست میآید.
در جستار حاضر ،این موضوع با روش کیفی از نوع تحلیلی  -توصیفی ،با توجه به مبانی فکری و سلوک معرفتی این دو
بررسی شده است؛ همچنین در این راه ،موضع هریک دربارۀ اراده و اختیار انسان و خدا جداگانه و سپس در مقایسه با
یکدیگر بررسی شده است .نتیجه آنکه غزالی با انکار قاعدۀ علیت و بیان نظریۀ کسب به جبر نسبی انسان قائل بود .اسپینوزا
نیز با تأکید بر اصل علیت و وحدت وجود به نوعی به ضرورت رسید و انسان را موجَب دانست؛ البته اسپینوزا وجود اختیار و
آزادی را یکسره در انسان نفی نمیکند .بنابراین هر دو به نوعی جبر نسبی را دربارۀ انسان پذیرفتهاند .از سوی دیگر ،این دو
البته با انگیزه های متفاوت ،خداوند را به معنی واقعی کلمه فاعل باالختیار دانستهاند؛ در این حال در اندیشۀ غزالی خداوند
دارای اراده است؛ درحالیکه اسپینوزا بهطورکلی هر نوع اراده را از ذات خداوند سلب کرده است.
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مقدمه

فلسفی را با روشی هندسی  -ترکیبی اثبات کند .منتهمی او

بحث دربارۀ اراده و اختیار همواره از مباحث مهمم فکمری

در ساماندهی نظام فکری خمود بمه اندیشمه همای عرفمانی

– فلسممفی و حتممی اعتقممادی بمموده اسممت .آدمممی از خممود

نزدیک می شود و برخالف فیلسوفان پمیش از خمود نظمام

می پرسد آیا موجودی است مجبور ،یا مختار و با اراده .آیا

فلسفیاش را با خدا آغاز میکند (اسپینوزا )4 :1376 ،و بما

اراده و اختیار منحصر در آدمیان است .اراده و اختیمار نمزد

عشق عقالنی به خدا به پایان میبرد و معتقد اسمت انسمان

خداوند چگونه مطرح می شود .سؤاالتی از این دست برای

با اندیشیدن بمه ایمن عشمق ممیرسمد (Spinoza ,1952:

متفکران غربمی و اسمالمی هممواره مطمرح بموده اسمت و

) .460اسپینوزا در طی این مسیر مسائلی دربارۀ عواطم

هرکدام متناسب با دستگاه فکری خود بمه آن پاسمخ همایی

و حاالت انسان و جبر و اختیار و ضرورت و اراده مطمرح

آن را بررسمی کمرده انمد.

می کند .او تنها فاعمل مختمار را خداونمد ممی دانمد و بقیمۀ

نوشتار حاضر به بررسمی تطبیقمی ایمن مسمئله از دیمدگاه

موجودات را فاعل موجَب شمرده است؛ بنابراین اسمپینوزا

ابوحامد محممد غزالمی (450-505ق) ،ممتکلم اشمعری و

نیز باوجود عقلگرایی و سعی در تبعیت از توابمع الزم آن،

باروخ اسپینوزا (1632-1677م) فیلسوف عقل گرای مغرب

بی توجه به مالحظه ها و رویکردهمای دینمی در ایمن بماره

زمین پرداخته است تا از این رهگذر تشابهها و تفاوتهای

نبوده است.

داده اند و از جنبمه همای مختلم

و نشمان داده شمود چگونمه در ورای

آنچه در این جستار بااهمیت است بررسی این مسمئله

الفاظ معارض مشترکاتی میان دو گونه از تفکر بمه دسمت

با توجه به مبانی فکری و سملوک معرفتمی همر دو متفکمر

می آید و این خود تحذیری است کمه صمرف تعمارض در

است؛ زیرا آشنایی با مبانی فکری و نظری متفکر ،فرصمت

الفاظ به معنای اختالف در تمام معنا نیست.

فهم درست مسئله را فراهم می کند و درنتیجه ،زمینه بمرای

نظر ایشان مشمخ

چیزی که هر دو متفکر را به بحث دربمارۀ جبمر و اختیمار

هرگونه جهت گیری محرز می شود؛ البته الزم است قبمل از

کشانده ،مسئلۀ وجوب و ضرورت نظام موجودات اسمت کمه

آن واژه های اراده ،جبر و اختیار و نظمر غزالمی و اسمپینوزا

هر دو به آن نظمر داشمته انمد؛ زیمرا بحمث دربمارۀ وجموب و

دربارۀ آن تبیین شود.

ضرورت نظام موجودات خودبه خود به بحث از مسئلۀ جبر و
اختیار منجر میشود و آنگاه که بحث از اختیار بمه میمان آیمد،

واژهشناسی اراده ،جبر و اختیار

بحث از اراده نیز اجتنابناپذیر خواهد بود.

واژههممای اراده ،جبممر و اختیممار از زبممان عربممی وارد زبممان

غزالی چون اشعری است ،سردمدار مخالفت بما عقمل

فارسی شده است .ریشۀ کلممه اراده از (رود) اسمت .لفم

فلسفی است و رویکردش به این مسئله عرفانی و اعتقادی

(رود) در لغت به معنمای گمردش و بررسمی جمایی بمرای

است و بر اساس آیاتی از قرآن کریم نظیر «اِن اهلل علی کل

یافتن آب و چراگاه بوده ،معادل «خواستن ،خواسته ،میمل،

شیء قدیر» (بقره )20/و «فعال لما یرید» (بروج )16/و «ما

قصد وآهنم » اسمت (دهخمدا .)1625/1 :1377 ،اراده در

تشائون اِال ان یشاءاهلل) (دهر )38/حکم بر ارادۀ مطلقه الهی

اصطالح عبارت از صفتی است کمه مخصموص برخمی از

داده و معتقد است قدرت حقیقی و مؤثر در آفرینش کسی

موجودات زنده اسمت و مرکمب از میمل شمدید و نیماز و

جز خدا نیست؛ بنابراین او همه چیمز ازجملمه اراده را بمه

آرزوست؛ بنابراین گاهی برای مبدأ فعمل بمه معنمای میمل

خدا برمی گرداند و به قدرت او مربوط می کند؛ اما اسپینوزا

نفس به چیزی استعمال ممی شمود و گماهی بمرای منتهمای

فیلسوفی عقلگراست و در پی ایمن اسمت تما گمزارههمای

فعل ،یعنی حکم به اینکه آن فعل شایستۀ انجام دادن اسمت
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قلب ،ضد شهوات

یا شایستۀ انجام دادن نیست ،به کمار گرفتمه ممی شمود؛ امما

نیازهای غریزی است؛ اما ارادۀ مخت

وقتی دربارۀ خداوند متعال به کار می رود ،منظمور منتهمای

اسمممت (هممممان .)37 :1975 ،در ایمممن صمممورت اراده دو

فعل است ،نه مبدأ آن؛ زیرا خدای سبحان برتر از آن است

خصوصممیت دارد :نخسممت ،تممرجی احممدالطرفین؛ دوم،

که میل در او تصور شود (راغب اصفهانی.)370 :1412 ،

عدم نیاز به انگیزۀ خارجی در این ترجی  .بر اسماس ایمن،

کلمۀ اختیار نیز از ریشۀ خیر بمه معنمی نیکمی ،خموبی

اراده وصفی نفسانی است که بدون متعلق وجود دارد و در

است و در لغت به معنای انتخاب و گزینش ،انتخاب خیمر

ترجی احدالطرفین آزاد است و همین طور انفکاک اراده از

یا برگزیدن امری است که درحقیقت یا بمه حسمب گممان

مراد نیز جایز است (همان1994 ،م .)42 :او در رابطۀ علمم

خیر به شمار می آید (مسمکویه1370 ،ق .)323 :اختیمار در

و اراده معتقد است اراده مسبوق به علم است (همان ،بی تا

اصطالح به معنای انتخاب یک چیز از میان دو یا چند چیز

الم  ،ج .)189 :1بممه عبممارت دیگممر ،ازنظممر غزالممی ،اگممر

با ارادۀ آزاد انسانی است (علمم الهمدی ،1405 ،ج)151 :2؛

شخصی صفت علم را نداشته باشد ،هرگمز واجمد صمفت

البته برخمی از تعماری  ،اختیمار بمر مبنمای تمرجی دادن و

اراده نخواهد شد؛ یعنی الزمۀ مریدبودن ،عالم بودن است و

دادن شممکل گرفتممه اسممت؛ چنانچممه اختیممار را

هرجا اراده باشد ،حتماً علمم حضمور دارد .همچنمین فعمل

دادن آزادانه اممری از میمان دو یما

اختیاری ازنظر غزالی سه شرط دارد :علم ،اراده و قمدرت؛

تخصممی

ترجی دادن یا تخصی

چند امر میدانند (تهانوی1862 ،م ،ج.)419 :1

زیرا بدون این سه شرط ،فعل اختیماری تحقمق نممی یابمد

جبر نیز در لغت به معنای کسر و در برابر اختیار است

(همان ،ج )159 :14و البته علم ،اراده و قدرت شمرط الزم

و به معنای شکستن و شکسته را بستن است .در اصمطالح

برای فعل اختیاری است ،نه شمرط کمافی؛ زیمرا ایمن سمه

نیز به معنای نیکوگرداندن حال و وادارکردن کسمی اسمت.

عامل علت ناقصه اند .بدین ترتیب قدرت ،خدمتگزار اراده

تفسیر اصطالحی جبر به معنای دوم یعنی وادارکردن کسی

و اراده ،تابع و پیرو حکم اعتقاد و معرفت اسمت (هممان).

به کاری و نفی فعل از انسان و نسبت دادن آن به خداسمت

به این دلیل بین علم ،اراده و قدرت ارتباط محکمی وجود

(شهرستانی1961 ،م ،ج.)85 :1

دارد؛ البته ازنظر او ،فعل ارادی غیر از فعل اختیاری است؛
زیممرا هرچنممد در فعممل ارادی و فعممل اختیمماری ،علممم بممه
مطلوبیت فعل مقمدم بمر ارادۀ انجمام آن اسمت ،منتهمی در

اراده و اختیار ازنظر غزالی
غزالی اراده را کیفیتی نفسانی و صفتی تخصیصی می دانمد

افعال ارادی ،علم بی درن

حاصل می شود؛ ولمی در فعمل

احد المقدورین بمه وقموع اسمت (جرجمانی،

اختیاری علم به خیر بودن یا نبودن فعل مسبوق به اندیشمه

1419ق .)82 :به عبارتی ،اراده یکی از دو طرف مقمدور را

و تأمل است (همان ،ج .)173 :13ازطرفی ،غزالمی اراده را

اراده احتیماج بمه

عقمل فلسمفی (جزئمی)

که مخص
تخصی

ممی زنمد و در ایمن تخصمی

عین عقل نمی داند؛ چون مخمال

مرج ندارد (غزالی ،بی تا ب)101 :؛ البته در جمای دیگمر

است و بنابراین تفسیر او از عقل تفسیری غیرفلسفی است

اراده را برانگیختهشدن قلب به سوی چیمزی ممیدانمد کمه

و به دنبال عقل دینی می شمود (منصمورنژاد)186 :1383 ،؛

انسان آن را موافق غرض خود در حال یما آینمده ممی بینمد

زیرا او به دنبمال عقلمی اسمت کمه مسمائل دینمی را بما آن

(همممان ،ج .)159 :14بممدین ترتیممب ،اراده هممم باعممث

بررسی کند.

تخصی

 ،هم باعث برانگیختهشدن قلمب اسمت؛ بنمابراین

اختصاص به قلمب دارد و بما ارادۀ شمهوات مشمترک بمین

اراده و اختیار ازنظر اسپینوزا

انسان و حیوانات فرق دارد؛ زیرا اراده شهوات تأمینکننمده

اسممپینوزا اراده را همممان تصممور مممیدانممد .او اراده را قمموۀ
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تصدیق یا انکار می دانست و تأکیمد ممی کمرد ممن از اراده

وجوب بالغیر ،امکان بالذات را منتفمی ممی دانمد؛ زیمرا بمه

آن گونه استعدادی را می فهمم که ذهن با آن آنچمه صمادق

عقیدۀ او ،هر موجمودی بمهواسمطۀ علتمی ضمرورت یافتمه

است ،تصمدیق و آنچمه کماذب اسمت ،تکمذیب ممی کنمد

است؛ ازاین رو در نظر او ،اشیاء موجود بر دو نموع انمد یما

(اسپینوزا .)119 :1376 ،بمه نظمر او ،اراده بمه ایمن معنمی،

واجب بالذات اند یا واجب بالغیر که واجب بالذات هممان

نخست به منزلۀ قوۀ مطلقه ،موجود نیست ،همچنان که فهم

خدا یا جوهر است و واجب بالغیر ماسوای واجب الوجمود

و درک و رغبت و شوق هم موجود نیسمتند ،بلکمه جممع

بالذات (خداوند) هستند که از آنها تعبیر به حاالت می کند

این امور کلیات و اعتبارات اند ولو اعتبارات نفمس االممری

(جهانگیری ،1383 ،ب.)72 :

که از اراده ها و افهام جزئمی و عینمی انتمزاع شمده اسمت؛
چنانکه مفهوم کلی سن

و انسان ،از سن

ها و انسان های

مقایسه و تحلیل

خارجی انتزاع شده است و وجود عینی و خارجی نمدارد.

اسپینوزا اراده را نوعی تصمور ممی دانمد؛ درنتیجمه اراده در

دوم ،اراده و عقل ،شیء واحدی است؛ زیرا همان طور کمه

مکتب فلسفی او به معنای خواستن نیست .همچنین اختیار

گفته شد ارادۀ مطلق و کلی وجود ندارد و مقصود از اراده

را نیز به معنای صحت فعمل و تمرک آن نممی دانمد؛ بلکمه

همان اراده های جزئی است و منظمور از عقمل همم هممان

معنایی جدید از اختیار در نظر ممی گیمرد ،نموعی وجموب

صممورتهممای جزئممی اسممت؛ پممس عقممل و اراده شممیء

ذاتی در معنای اختیار دخیل می داند .بر اساس این ،اختیمار

واحدی اند (همان .)120 :سوم ،اراده آزاد نیست؛ همچنمان

راستین را تنها شایستۀ خدا می داند و موجمودات دیگمر را

که سایر قوا و استعدادات انسانی این چنین اند کمه هممه از
حاالت فکرند (هممان)67 :؛ البتمه در جمای دیگمر اراده را
کوششی می داند که نفس انجام می دهمد تما همم از حیمث
داشتن تصورات واض و متممایز و همم از حیمث داشمتن
تصورات مبهم در هستی خود پایدار بماند (هممان.)154 :
از طرفی ،اسپینوزا تصمیم گیمری همای اراده را بمه توانمایی
اثبات و نفی (توانایی داوری و قضاوت) نسبت می دهمد و
آن را معلول توان سنجش انسان به قموۀ تفکمر انتزاعمی و
همچنین قدرت قضماوت کمردن و نتیجمه گمرفتن ممی دانمد
).(Adman, 1956 :238

اختیار نیز در اصطالح او ،بیمرون بمودن از جبمر عاممل

در افعال خود مجبور میبیند (اسپینوزا.)8-9 :1376 ،
اما غزالی اراده را کی

نفسانی می داند که به ترجی یکمی

از طرفین ممی پمردازد؛ البتمه او بمه تممایز فعمل ارادی از فعمل
اختیاری قائل است .هم در فعل ارادی هم در فعمل اختیماری،
علم به مطلوبیت فعل مقدم بر اراده است ،منتهی ایمن علمم در
فعل ارادی بی درن

حاصل می شود؛ اما در فعل اختیماری بمه

دلیل تردید در درست بودن یما نبمودن فعمل پمس از تفکمر و
اندیشه حاصل میشود (غزالی ،بیتا ال  ،ج.)173 :13
به نظر می رسمد علمت اخمتالف ایمن دو دانشممند در
تعری

اراده این است که غزالی اراده را از شمئون قلمب و

خارجی و انگیزۀ داخلی است؛ بنابراین نوعی وجوب ذاتی

نفس می داند؛ درحالی که اسمپینوزا اراده را از قابلیمت همای

و فعلی را در معنای اختیمار دخیمل ممیدانمد (Spinoza,

ذهن معرفی کمرده اسمت .قلمب در نظمام معرفتمی غزالمی

) .2002: 219ازنظر او ،مختار کسمی اسمت کمه فقم بمه

لطیفه ای است خالی از شمهوت حیمات نبماتی و حیموانی؛

ضرورت طبیعت خمود وجمود دارد و تنهما خمود موجمب

حال آنکه ذهن مدیریت قوای زیستی و حیموانی آدممی را

افعال خمودش اسمت و الزم یما مجبمور آن اسمت کمه بمه

عهممدهدار اسممت .تعریمم

و

موجب شیء دیگر وجود دارد و افعالش به طریق معمینن و

اصطالح جدیدی است؛ زیرا در میان فیلسموفان قبمل از او

از پیش تعیین شده است (اسمتراتون .)66 :1379 ،بنمابراین

کسی اراده را قوۀ تصمدیق یما انکمار نممیدانسمت .منتهمی

او در بیان اقسام سه گانه وجوب بالذات ،امکمان بالمذات و

اسپینوزا به این دلیل که «میمل و طلمب را نتیجمۀ ضمروری

اسممپینوزا از اراده ،تعریمم

اراده و اختیار در نظرگاه غزالی و اسپینوزا 5 /

تصدیق دانست» ( ،)Curely, 1988: 121به جمای اینکمه

است که زیر سلطۀ عواط

اراده را میل و طلب بداند ،تصدیق دانست و در قدم بعدی

اما کسی که در حکومت عقل قرار دارد ،فعمال و شخصمی

به این دلیمل کمه تصمدیق نتیجمۀ ضمروری تصمور اسمت،

آزاد اسممت (اسممپینوزا .)205 :1376 ،از طرفممی ،او اختیممار

به ناچار اراده را تصور پنداشت .در مقابل ،غزالی از جهتمی

انسان را شبیه اختیار خدا می دانمد؛ یعنمی هممان گونمه کمه

اراده را وصفی نفسانی میداند که بدون متعلق وجمود دارد

خداوند متأثر از عوامل بیرونی نیست و به این معنا مختمار

و در ترجی احدالطرفین آزاد است (غزالمی1994 ،م.)42 :

است ،انسان مختار هم به مقتضای ذاتش عممل ممیکنمد و

از طرفی ،دو نوع اراده را در انسان مطرح می کند-1 :نوعی

متأثر از عامل بیرونی نیست .بدین ترتیب او بما توجمه بمه

از اراده که میان انسان و سمایر حیوانمات مشمترک اسمت؛

نگرشی که به بحث آزادی و بردگی انسان دارد ،مختمار را

مانند ارادۀ شهوات و تمایالت که نشان دهندۀ محرک همای

کسی میداند که فعال ،پیمرو عقمل و آزاد اسمت و مجبمور

غریزی اند؛  -2نوعی دیگر از اراده کمه ویمژۀ قلمب انسمان

کسی است که با تأثیر از عوامل بیرونی ،منفعل ،دستخوش

و پیوسته دچار انفعمال اسمت؛

است و آن عبارت است از اراده ای کمه ناشمی از ادراک او

عواط

نسبت بمه همدف و رفتمار و بمازده درک راه صمالح او در

که قلب خود را از رذایل اخالقی دور کند و به انجام کمار

رفتار است که محصول برانگیخته شدن شوق قلبمی انسمان

نیک بپردازد .در مقابل ،انسانی بندۀ شیطان است کمه بنمدۀ

اسممت (همممان ،بممیتمما الم  .)7 :در اینجمما او ایممن اراده را

شهوات باشد ( )Othman, 1960: 13و این اممر جمز بما

انسان و از شئون قلب میداند .توجه به ایمن نکتمه

انجام فعل اختیاری که مبتنی بر اراده است ،رخ نمی دهمد؛

ضروری است که ازنظر غزالی روح ،عقل ،نفس و قلب به

درنتیجه ازنظر غزالی هر فعلی در انسان بمه دنبمال اراده ای

یک معنا به کار می روند .او در کتماب معمارجالقمدس فمی

در نفس پدید می آید؛ بنابراین او فعل اختیاری را مبتنی بمر

مدارج معرفهالنفس می گوید «هنگامی که ما در این کتماب

فعل ارادی میداند.

مخت

و بنده است؛ اما به نظر غزالی ،انسانی آزاد اسمت

لف نفس ،روح ،قلب و عقل را اطالق می کنمیم ،مرادممان

ازنظر اسپینوزا عقل و اراده یکی است؛ زیرا اراده همان

نفس انسمانی اسمت کمه محمل معقموالت اسمت» (هممان،

قوۀ تصدیق و انکار است و چمون عقمل اعمم از شمناخت

1975م .)18 :بدین ترتیب غزالی اراده را از شئون نفس یما

اسمتداللی و شمهودی و تصمورات غیرتمام اسمت ،بما قموۀ

همان قلب میداند.

تصممدیق و انکممار یکممی اسممت (اسممپینوزا )257 :1382 ،و
فعل اختیاری ازنظر اسپینوزا این است

(اسممپینوزا 129 :1376 ،و  .)130بممدین دلیممل ازنظممر او،

همچنین تعری

که فعل به اقتضای طبیعت خود تحقمق ممی پمذیرد؛ یعنمی

تمایزی بین عقل و اراده نیست؛ امما غزالمی عقمل فلسمفی

هیچ گونه انگیزۀ داخلی و عامل خارجی ،فاعل را بمه فعمل

جزئی را انکار می کند و آن را همان عقل دینمی ممی دانمد؛

مجبممور نمممیکنممد؛ حممال آنکممه ازنظممر غزالممی ،معیممار

بنابراین عقل ازنظر او ،عین اراده نیست.

اختیاری بودن فعل ،ارادی بودن آن است .بنابراین اگمر اراده

به نظر میرسد ازنظر اسپینوزا علت یکیدانسمتن عقمل

بخواهد فعل را رجحان دهد ،باید اراده بمه آن فعمل تعلمق

و اراده این است که او به یگانگی تصور و تصدیق معتقمد

بگیرد؛ زیرا رجحان دادن اراده به فعل با تعلمق گمرفتن اراده

است و عقل و اراده را حالتی خاص از صفت فکر می داند

به آن فعل انجام میپذیرد.

که از صفات ذات نیست ،بلکه به طبیعت مخلموق متعلمق

شمماید بتمموان علممت اخممتالف دو اندیشمممند را دربممارۀ
تعری

اختیار ناشی از نگرش دو فیلسوف به بحث آزادی

و بردگی انسان دانست .ازنظر اسپینوزا شخ

بنده کسمی

است (اسپینوزا .)52 :1376 ،توضی مطلب اینکمه او اراده
و عقل کلی و مطلق را امری مفهومی و انتزاعی می داند که
دارای وجمممودی علممممی اسمممت ،نمممه وجمممودی واقعمممی

