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خداوند را که به من فرصت داد تا عمر خود را در راه تحصیل علم و دانش سپری کنم و همواره 

جویی، راهنمای راهم پایان علماستادانی دلسوز و فرزانه بر سر راهم قرار داد تا در این راه دراز و بی

ستایم و بر بهترین مخلوق او پیامبر اعظم و خاندان مطهرش سالم و درود او را به نیکی میند. باش

 فرستم.می

قدر سرکار خانم دکتر قاسمی، جناب آقای دکتر وکیلی و های اساتید گرانها و راهنماییاز تالش

حکیمانۀ خود بر جناب آقای دکتر جوادی که با کمال بزرگواری قبول زحمت کرده و با بذل نظرات 

 .نمکمیغنای این اثر افزودند، تشکر 

زحمات مسئوالن محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ازشناسی همچنین به رسم ادب و حق

مت حک ۀپژوهشکد ریاست محترم  ،پژوهشگاه جناب آقای دکتر قبادی ریاست محترم فرهنگی خصوصاً

سای و رؤ مدیریت محترم گروه حکمت معاصر جناب آقای دکتر وکیلی ، خانم دکتر قبادیسرکار  معاصر

 کنم.صمیمانه تشکر می پیشین پژوهشکده سرکار خانم دکتر پارسا و جناب آقای دکتر خدری

نیز که این مسأله را برای اینجانب مطرح کرد و با کمال از استاد بزرگوار حضرت آیت اهلل فیاضی 

 .بسیار متشکرم های خود را در اختیارم قرار دادیادداشتی داشتبزرگواری و بدون هیچ چشم

و همۀ ما را در تحصیل  الطاف خاص خود را شامل همۀ این عزیزان کند خواهم تااز خداوند متعال می

 رضای خود موفق بدارد.

 وَمَا تَوْفِيقِي إِالَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

 

 

 



 
 

 پنج

 کنم این رساله را تقدیم می

بوده و همواره  اسالمی و علوم حکمتقدم نهادن در مسیر  برایبه پدر و مادرم، که مشوق اصلی من 

 اند.انگیزه و همتم را افزده ،دریغ خودهای بیها و حمایتبا تشویق

 خیرش.به روح پاک مادربزرگم، به امید دعای 

 را برایم آسان ساخت. روو به همسر مهربانم که همدالنه و مهربانانه مشکالت پیش



 
 

 شش

 چکیدۀ پژوهش

های مختلفی مواجه است. مسألۀ اختیار ـ با چالش جدید  در عصر حاضر ارادۀ آزاد ـ به عنوان صورت  

ای دیرینه دارند و در طول تاریخ تفکر بشری همراه تهدیدی بزرگ سابقهها اگرچه برخی از این چالش

ایی هاند؛ اما در عصر حاضر شکلی جدید به خود گرفته و متناسب با پاسخبرای اختیار به حساب آمده

ها نیز جدید هستند و در گذشته اند. برخی از چالشکه در مورد آنها ارائه شده، خود را به روز کرده

های ارادۀ آزاد عبارتند از: چالش توهم ارادۀ آگاهانه، چالش علیت، و ترین چالشاند. مهمودهمطرح نب

هۀ و نحوۀ مواج چالش علم پیشین الهی. این رساله پس از تبیین ارادۀ آزاد، این سه چالش را مطرح کرده

  .کرده استها را بررسی فلسفۀ مالصدرا با آن

 رحمط را ، چالش آزمایش لیبت و چالش شهود تفسیرگرایانۀ و گنردر بخش چالش توهم ارادۀ آگاهانه

هایی بر روی مغز انسان و دیگری با استفاده از تبیینی ها با استفاده از آزمایشایم. یکی از این چالشکرده

این در  .شناختی سعی در این دارند تا نشان دهند شهود ما دربارۀ ارادۀ آگاهانه، یک توهم استروان

ا هبه این چالشدربارۀ حقیقت اراده و چگونگی شهود و فهم علیت  با استفاده از مبانی مالصدرا رساله

  .ایمگفتهپاسخ 

ها نبررسی آ زپس اهای صدرالمتألهین را مطرح کرده و نیز پنج پاسخ از پاسخ در بخش چالش علیت

 ه ـفاعلیت بالتجلی نفس برای ارادها پاسخ پنجم ـ یعنی ایم که از میان این پاسخبه این نتیجه رسیده

ای هیک از پاسخها ـ بلکه هیچز آنیک ااما هیچ ،دکناختیاری بودن اراده و فعل ناشی از آن را تبیین می

ر بدون ، زیرا تبیین اختیادکنرا توجیه نمی و در نتیجه ارادۀ آزاد مسئولیت اخالقی انسانسازگارگرایانه ـ 

است اما تبیین مسئولیت اخالقی بودن امکان بدیل ممکن کان گزینش( ممکن امکان بدیل برای اراده )ام

دیدگاه برگزیدۀ این رساله برای پاسخ به چالش علیت، بازسازی نظریۀ سلطنت نفس است که  .نیست

 های مختلف آن توسط محقق نائینی، شهید صدر و استاد فیاضی، مطرح شده است.صورت ،ترپیش

الهی نیز، دیدگاه مورد تأیید این رساله، همان دیدگاه مالصدرا است که در بخش چالش علم پیشین 

ر های انسان ددر این دیدگاه تمام افعال و انتخاب سازگار با اصالت وجود از دیدگاه عرفا است. یتبیین

مقام علم خداوند و در عین ثابت او حضور دارند، اما چون اعیان ثابته ـ که از سنخ ماهیت هستند ـ 

داند اما این دانستن، در صدور این افعال از انسان تأثیری ل نیستند، خداوند صرفاً این امور را میمجعو

 علم پیشین الهی با ارادۀ آزاد انسان سازگار است. به همین جهت ندارد و

 ها:کلیدواژه

 ارادۀ آزاد؛ ضرورت علّی؛ مسئولیت اخالقی؛ سرشت انسان؛ علم پیشین الهی؛ فلسفۀ مالصدرا.
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 گفتارپیش

 . مسألۀ پژوهش5
 توانگیرد و میصورت میی درباره اختیار، تحت عنوان ارادۀ آزاد در جهان معاصر غالباً مباحث فلسف

گفت که ارادۀ آزاد تقریر جدید و امروزین اختیار است. اختیار یک صفت کمالی برای فاعل و منشأ 

ارادۀ مستند به ادراک عقلی است؛ از این مسئولیت اخالقی است. در نظر جمهور حکما این اختیار همان 

رو این ارادۀ خاص، مالک اختیاری بودن افعال انسان و به تبع منشأ مسئولیت اخالقی انسان است. از 

جا که این اراده در نزد جمهور حکما زائد بر ذات انسان و امری حادث است؛ پدید آمدنش به عامل آن

ـ که خارج از اختیایجاب شود؛ با این اوصاف اگرچه فعل خارجی ار انسان است ـ منتهی میکنندۀ بیرونی 

انسان ارادی و اختیاری است اما اراده او اختیاری نیست. جمهور حکما بر این باور بودند که اختیاری 

کند، به همین دلیل، به همین تقریر سطحی ای وارد نمینبودن اراده به اختیاری بودن افعال انسان خدشه

ها چنین نتر آتر شده و بیشکردند. امروزه نگرش فیلسوفان مسلمان به اختیار عمیقاکتفاء میاز اختیار 

 تابند. تقریر ابتدایی و سطحی از اختیار را برنمی

در یک نگرش عمیق، اختیاری بودن افعال خارجی انسان متوقف بر تقریر جدیدی از اختیار است که 

اری بودن عمل و نیز مسئولیت اخالقی انسان را تبیین کند. این اختیاری بودن اراده و به تبع آن اختی

 ،شود. در عصر حاضرکه امروزه از آن به اراده آزاد تعبیر می است تقریر جدید از اختیار همان چیزی

های مختلفی مواجه است. فلسفۀ مالصدرا ـ ارادۀ آزاد ـ به عنوان صورت جدید مسألۀ اختیار ـ با چالش

فاده ها مواجه شود و با استترین مکاتب فلسفی ـ این ظرفیت را دارد تا با این چالشاز مهمبه عنوان یکی 

ها پاسخ دهد. ما در این رساله در صدد هستیم تا نحوۀ مواجهۀ از مبانی و مسائل خود، به این چالش

ن ر سایۀ آها را بررسی کرده و به نقاط قوت و ضعف آن دست یابیم تا دفلسفۀ مالصدرا با این چالش

 های ارادۀ آزاد پاسخ گوییم.بتوانیم نقائص احتمالی آن را برطرف کرده و به نحو مناسب به چالش

 . اهمیت و ضرورت پژوهش2
 ترین مسائل پیشاز مهمترین و دیرینه شود ــ که امروزه از آن به ارادۀ آزاد تعبیر می اختیار ۀمسأل

است.  گرفته مورد توجه اندیشمندانروی بشر بوده است و به همین دلیل همواره در تمام مکاتب فلسفی 

به طوری که هنوز برخی ابعاد و  ،عد نظری مشتمل بر مباحثی پیچیده و پردامنه استاین مسأله در بُ

کمت فرض حترین پیشمهم ،عد عملیزوایای آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته است. این مسأله در بُ

شود در تبیین مناسبات رفتاری انسان نقش مهمی ایفاء از این رو پاسخی که به آن داده می ،عملی است

های حقوقی و جزائی و نیز تأثیر در برخی تأثیر در تدوین نظام ،کند. از مهمترین تأثیرات این مسألهمی

سفی، ای فلای نیز این مسأله با ریشهمطالعات میان رشته ۀشناسی و تربیتی است. در حوزمکاتب روان

 م است.کالعلم ژنتیک رفتار و  ،ذهن ۀفلسف ،اخالق با فلسفۀاولی  ۀموضوعی مناسب جهت تعامل فلسف
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 . اهداف پژوهش9
 اهداف این پژوهش عبارتند از:

 های ارادۀ آزاد.فلسفه مالصدرا با چالش مواجهۀ تبیین و تحلیل. 1

 ها.به آن هاترین پاسخمهمو ارزیابی  های ارادۀ آزاد در عصر حاضرترین چالشبررسی مهم. 2

 های ارادۀ آزاد.. ارائۀ پاسخ جدید به چالش3

 های پژوهشپرسش. 4

 پرسش اصلی:

 دهد؟آزاد پاسخ می های ارادۀچگونه فلسفه مالصدرا به چالش

 های فرعی:پرسش

 ارادۀ آزاد چیست؟

 با ضرورت علّی چه نسبتی دارد؟ ارادۀ آزاد

 های ارادۀ آزاد چیست؟راه حل برگزیده برای پاسخ به چالش

 توان استفاده کرد؟های ارادۀ آزاد مییک از مبانی فلسفه مالصدرا در پاسخ به چالشاز کدام

 های پژوهش. فرضیه1
 فرضیۀ اصلی: 

ح نبوده است؛ اما با استفاده از تبین ارادۀ آگاهانه: این چالش در زمان مالصدرا مطرچالش توهم

خ به این چالش پاس توان، میمالصدرا از حقیقت اراده و نیز دیدگاه او درباره درک معقوالت ثانی فلسفی

 داد.

چالش علیت: مالصدرا از طریق فاعلیت بالتجلی نفس برای اراده، فاعلیت بالتسخیر نفس برای اراده 

 دهد.دت شخصی وجود به این چالش پاسخ میو نیز توحید افعالی  مبتنی بر وح

چالش علم پیشین الهی: مالصدرا از طریق تبیین دیدگاه عرفا دربارۀ رابطۀ عین ثابت انسان در تعین 

 دهد.تر، به این چالش پاسخ میثانی و افعال او در مراتب پایین
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 های فرعی:فرضیه

تفکیک فعل ارادی از فعل اختیاری صورت  ارادۀ آزاد تقریری جدید از اختیار است که برمبنای. 1

 .ندکگیرد و  عالوه بر اختیاری بودن فعل و اختیاری بودن اراده، مسئولیت اخالقی را نیز توجیه میمی

 ضرورت علّی با ارادۀ آزاد انسان، ناسازگار است.. 2

تشکیک وجود، مساوق بودن علم با وجود و سریان علم در  ،تمجعول نبودن ماهیاز اصالت وجود،  .3

 در مراتب مجرد و مادی نفس و بدن، حضوری سریانی نفسهمچنین وجود مادی، وحدت نفس و قوا و 

 های ارادۀ آزاد استفاده کرد.توان برای پاسخ به چالشمی

 . پیشینۀ پژوهش6
الدین طوسی، میرداماد، سینا، خواجه نصیریر فارابی، ابن بحث جبر و اختیار در آثار حکمایی نظ

صدرالمتألهین و فیلسوفان صدرایی و نوصدرایی پس از او در ضمن مباحث فلسفه اولی مطرح شده است. 

وجوب سابق، وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه،  ۀفیلسوفان مسلمان عمدتاً هنگام بحث از قاعد

ث های آن بحاختیار و چالش ، دربارۀبه مخلوقاتالهی شین قدرت واجب تعالی ، توحید افعالی و علم پی

 کنند. می

ها مسأله اراده آزاد صورت گرفته است که از میان آن ۀدربار های مختلفیدر سالهای اخیر پژوهش

 اشاره کرد: های زیرتوان به پژوهشمی

 نوشتۀ محمد حسن قدردان قراملکی. «نگاه سوم به جبر و اختیار». کتاب 1

 نوشتۀ محمد حسن قدردان قراملکی. «علم و ارادۀ الهی». کتاب 2

 ی.نوشتۀ محسن اراک« زمیندر فلسفۀ اسالمی معاصر و فلسفۀ معاصر مغربآزادی و علیت » . کتاب3

 فر.نوشتۀ محمد تقی سهرابی «علم پیشین الهی و اختیار انسان». کتاب 4

 مهر.نوشتۀ محمد سعیدی «علم پیشین الهی و اختیار انسان». کتاب 5

 زادهنوشته بهرام علی ،«آیا ارادۀ آزاد یک توهم است؟: ت درباره اراده آزادشکاکی». رسالۀ دکتری 6

 .دفاع شده در دانشگاه تهران

ه: بهار و تابستان فلسفمحمود خاتمی، مجله علمی پژوهشی ، نوشتۀ «افعال ارادی انسان». مقالۀ 8

 ۀ یک.رشما، یک و چهل ،سالش1392
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 نوشتۀ فخرالسادات علوی «سازگاری جبر و اختیار نزد سازگارگرایان جدید غربی و مالصدرا». مقالۀ 9

 .93 سال پنجم، شماره یازدهم، بهار و تابستان، مجلۀ علمی پژوهشی الهیات تطبیقی، یوسف شاقول و

 رویکرد مالصدرا به جامع،های پیشین به صورت یک از پژوهشهیچجا که نگارنده بررسی کرده تا آن

-چالش به با توجه به مبانی حکمت متعالیه اند تادر صدد برنیامده اند ومسألۀ ارادۀ آزاد را بررسی نکرده

 جهت پژوهش حاضر، پژوهشی جدید و مورد نیاز جامعۀ علمی است.از این .های معاصر پاسخ دهند

 . جنبۀ جدید بودن و نوآوری پژوهش7
های خود نپرداخته است. او در مند دیدگاهفراوانی که نوشته است، به ارائۀ نظام مالصدرا در آثار

بیان نکرده، بلکه آن را در  ایگاه اصلی بحثدر ج را بسیاری از موارد، دیدگاه اصلی و نظر نهایی خود

 ایهتداشته است. از طرفی مسألۀ ارادۀ آزاد، صور ، پنهانالی نقل و نقد دیدگاه صاحب نظرانالبه

های دیگر متفاوت باشد. یکی از ها با پاسخ صورترتهر یک از این صوبسا پاسخ چهمختلفی دارد و 

های این پژوهش، ارائۀ نظام جامع فکری مالصدرا، در مسألۀ مورد بحث است. نظامی که به نوآوری

مبتنی بر مبانی گر دیدگاه نهایی او و ها و حاالت مختلف مسأله توجه دارد و در عین حال بیانصورت

 خاص مالصدرا است.

های معاصر نظر ، به دیدگاهمالصدراهای این پژوهش این است که در ارائۀ نظام فکری از دیگر نوآوری

های معاصر هاکنون برای دیدگاتا همکند ای ارائه میکارهای آن را به گونهدارد، و این نظام فکری و راه

 قابل استفاده باشد.

این پژوهش، ارائۀ تقریری جدید از ارادۀ آزاد در مدل ناسازگارگرایی است، دیدگاهی نوآوری دیگر 

که به ناسازگارگرایی ضرورت علّی و اختیار معتقد است و مدعی است که با ارائۀ یک تقریر جدید، نقاط 

 های ناسازگارگرا را برطرف کرده است.ضعف دیدگاه

 انجام پژوهشروش . 8
، . نگارنده در هر بخشتفسیر و تحلیل با رویکرد انتقادی استفاده شده استدر این پژوهش از روش 

های مطرح شده دربارۀ مسأله را تبیین و بررسی ترین دیدگاهمسأله را تبیین کرده و سپس به مهم

پردازد تا در پرتو آن، وجه امتیاز و نقاط قوت و مفصل دیدگاه مالصدرا میگاه به تبیین جامع کند. آنمی

-ها مشخص شود. در صورتی که نگارنده دیدگاهو ضعف دیدگاه صدرالمتألهین را نسبت به سایر دیدگاه

ند تا کهای مطرح شده را برای پاسخ به مسأله کافی نداند، در پایان بخش، دیدگاه برگزیده را مطرح می

برداشته باشد. کوچک خود، در جهت پاسخ به مسأله گامی حد بضاعتدر 



 

 
 

 

 

 

 فصل اول: کلیات
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 تاریخچۀ ارادۀ آزاد

 مبانی ارادۀ آزاد در فلسفۀ مالصدرا
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 فصل اول: کلیات

 شناسی . مفهوم5

 . علت5. 5

گیرد، اما موجود بالفعل اول از که موجود بالفعل دیگر از آن نشأت میعلت هر موجود بالفعلی است 

. به عبارت دیگر علت چیزی است که وجود شئ (117ق، ص1411سینا، )ابنگیرد موجود دوم نشأت نمی

. علت به دو قسم تامه و ناقصه تقسیم (127، ص2م، ج1981)مالصدرا، دیگر )معلول( متوقف بر آن است 

روری ض تی است که با تحقق آن، وجود معلولر بسیاری از فیلسوفان مسلمان علت تامه علشود. از نظمی

 شود. اینشود )همان( و علت ناقصه علتی است که با وجود آن به تنهایی، وجود معلول ضروری نمیمی

 تعریف از علت تامه و ناقصه تعریف به امر عرضی است نه تعریف به مقوم ذاتی. ضرورت یافتن معلول

های مختلف در مسألۀ اختیار پس از تحقق علت تامه یکی از فروع علت تامه است که محل نزاع دیدگاه

غالطه ماحیاناً است. استفاده از چنین تعریفی در مباحثی که پیش رو داریم، سبب پیچیدگی مباحث و 

 را با مقومات مفهومی گردد؛ از این رو شایسته است تا علت تامه و ناقصهمی های ضرورت علّیدر استدالل

ها تعریف کنیم و از این طریق به تعریفی مناسب با مقام بحث و استدالل دست یابیم. علت تامه، آن

ها است. علت ناقصه نیز علتی است علتی است که جامع همۀ اموری است که وجود معلول متوقف بر آن

 .(336ش، ص1388)شیرازی، که به تنهایی برای وجود معلول کافی نیست 

 . قانون علیت2. 5

، «ب»ق1414سینا، )ابنت نیاز دارد ممکنی برای موجود شدن به عل ه هرمفاد قانون علیت این است ک

ای که نه قابل اثبات است و نه قابل هیات اولیه است، آن هم از بدیهیات اولیهییت از بد. قانون عل(38ص

ی آملی، )جوادانکار؛ زیرا هر نوع استدالل یقینی، بدون پذیرش علیت  مقدمات برای نتیجه، ممکن نیست 

  .(319ش، بخش دوم از جلد دوم، ص1376

 ی. ضرورت عل9ّ. 5 

 قس از تحقپاین معنی که ه به تامضروری بودن ترتب معلول بر علت ضرورت علّی عبارت است از 

، 3ش، ج1375/ طوسی،  285ش، ص1381سینا، )ابن ضروری است بعد ۀدر مرتبتحقق معلول  ه،ت تامعل

 .(131، ص2م، ج1981/ مالصدرا،  117ص

 . اختیار4. 5

خیر گرفته شده و به معنی برگزیدن و انتخاب امری است که فاعل آن را خیر  ۀ اختیار از مادۀواژ

 .(118ق، ص1411)عسکری،  مقهور فشار و قهر شئ دیگر قرار گرفته باشد نباید این انتخاب ؛داندمی
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م او مسبوق به علای باشد که فعل فاعل به گونهدر اصطالح فلسفی، اختیار عبارت است از اینکه 

)مالصدرا،  گانه عین ذات فاعل باشند و چه زائد بر ذات اوباشد ـ چه این امور سه ]عقلی[، داعی و اراده

 .(12، ص3م، ج1981

وی هر فعلی که از ر ،های مختلفی تقریر شده است. در یک تقریر ابتداییاختیار فلسفی به صورت

بیرونی بر انسان  اراده از انسان صادر شود، یک فعل اختیاری است، حتی اگر خود اراده در اثر جبر عامل

در  ود.شنامیده می اختیار سطحی ،شوداختیاری که از این تقریر ابتدایی نتیجه می تحمیل شده باشد.

 رف مسبوق بودن  فعلتر، اراده به معنای قصد، فعلی از افعال جوانحی انسان است و ص یک تقریر عمیق

وان فعل تهنگامی میدر این تقریر، . کنداختیاری بودن فعل را تأمین نمیبه اراده و قصد، اختیاری بودن 

 ی جوانحی تبیین شود. این تقریر ازبه عنوان یک فعل اختیاررا اختیاری دانست که قصد انسان نیز 

 شود.اختیار ـ که در مقابل اختیار سطحی قرار دارد ـ اختیار عمیق نامیده می

 . اراده1. 5

رود. در معنای اول اراده به معنای خواستن و دوست داشتن اراده دست کم در دو معنا به کار می

تصمیم  ،رود. معنای دوم ارادهب تعالی و هم در مورد انسان به کار میاست. این معنا هم در مورد واج

. از نظر برخی فیلسوفان این اراده کیف (356، ص6)همان، ج است« فاعل بالقصد»است که از مشخصات 

اح )مصبنفسانی و در مقابل کراهت است اما از نظر برخی دیگر این اراده فعل نفس است و ضدّی ندارد 

 .(95، ص2ج ش،1387یزدی، 

 ارادۀ آزاد. 6. 5

، تقریری جدید از اختیار است که برمبنای تفکیک فعل ارادی از فعل اختیاری صورت آزاد ارادۀ

( از فصل 3. 1. 1تر این مطلب در بخش )توضیح بیش کند.را توجیه می مسئولیت اخالقیگیرد و می

 دوم خواهد آمد.

 سازگارگرایی و ناسازگارگرایی. 7. 5

وری کند به طای سازگار میان ضرورت علّی و اختیار ترسیم میسازگارگرایی دیدگاهی است که رابطه

ناسازگار گرایی ضرورت علّی و اختیار را دو امر  ،شد. در نقطۀ مقابل لتزمها متوان به هر دو آنکه می

 . شودداند به طوری که پذیرش یکی منجر به نفی دیگری میمتقابل و ناسازگار می

شوند: گروهی که جانب اختیار را گرفته و ضرورت علّی را نفی ناسازگارگرایان به دو دسته تقسیم می

ایان )جبرگر دارنددست برمیاختیار از پذیرند و کنند )اختیارگرایان( و گروهی که ضرورت علّی را میمی

 .(261-261ش، صص1389)پالمر،  یا قائالن به موجبیت علّی افراطی(
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 . تعین اول8. 5

در عرفان عملی نخستین تعین حق تعالی، تعین اول است. تعین اول، حقیقت علم خداوند به خود 

نگرد و هنوز به . در این مرحله خداوند ذات خود را به نحو احدی می(255صش، 1384 )فناری،است 

 . (361صش، 1391نژاد، )امینیکماالت و تفاصیل موجود در خود، توجه نکرده است 

 . تعین ثانی3. 5

این تعین همچون تعین اول، تجلی و تعین علمی خداوند است، اما در تعین اول، خداوند متعال به 

یک که همۀ حقایق و کماالت را در خود دارد، اما هیچذات خود به صورت اطالقی علم دارد و با این

د ندارد، ولی دز تعین ثانی، خداون گونه امتیازیمتعلق اختصاصی علم خداوند نیست و از سایر اشیاء هیچ

های موجود علم ها و کمالاندازد، به همۀ تفصیلنهایت خود میمتعال در نگاه دیگری که به ذات بی

 دارد. به عبارت دیگر تعین اول نسبت علمی اجمالی خداوند است و تعین ثانی نسبت علمی تفصیلی او

 .(416صش، 1391نژاد، / امینی 35-34ش، صص1383)جامی، 

 . اعیان ثابته51. 5

 یرندگاعیان ثابته همان صور ماهیات و کثرات تفصیلی است که در تعین ثانی، معلوم خداوند قرار می

 .(463ش، ص1388پناه، / یزدان 61ش، ص1383)قیصری، 

 ارادۀ آزاد هایچالش . تاریخچۀ2

ترین این مختلفی مواجه است. مهم هایارادۀ آزاد ـ به عنوان صورت جدید مسألۀ اختیار ـ با چالش

اند از چالش ضرورت علّی، چالش علم پیشین الهی و چالش توهم ارادۀ آگاهانه. در ادامۀ ها عبارتچالش

 کنیم.تاریخچۀ هر یک از این سه چالش را بررسی می

 در یونان باستان چالش ضرورت علّی تاریخچۀ. 5. 2

در اعتقاد به سرنوشت جستجو کرد. یونانیان باستان نیرویی به در یونان باستان ضرورت علّی را باید 

، )والکردند که نه فقط حاکم بر حوادث، بلکه بر خدایان نیز حکومت داشت نام سرنوشت تصور می

ربی، )یثعقالنی و فلسفی ضرورت است  . تقدیر و سرنوشت در تفکر یونانیان، صورت (312ش، ص1381

همان نسبتی که بین ضرورت و تقدیر برقرار است، میان مفهوم »ون: . به تعبیر ژیلس(617ش، ص1388

ژان وال بر این باور است که  .(33ش، ص1388)ژیلسون، « فلسفی علت و مفهوم یونانی خدایان حاکم است

مانند دیموکریتوس )ذیمقراطیس( تصور بسیار روشنی از اصل علیت و ضرورت « جزء الیتجزا»قائلین به 

انگاشتند، بلکه جهت عقلی هر امری را بر اساس آنها حوادث را از هم گسیخته نمی اند؛علّی داشته

 . (313ش، ص1381)وال، دانستند ضرورت می
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ی اخالقی اهشاید بتوان نخستین تقابل فیلسوفان در مسألۀ ضرورت علّی و اختیار را ، در تقابل نظریه

عین دانش است و بر این قیاس، رذیلت عین سقراط و ارسطو مشاهده کرد. به عقیدۀ سقراط فضیلت 

نادانی است. و باز بنابر این حکم، هر چه باید بکنیم، از وجوب انجام آن ناگزیریم، بشرط آنکه بصیرتی 

در شناخت آن داشته باشیم، زیرا نیروی تصور خیر چندان است که به محض علم به آن، از اجرای فعل 

. در طرف مقابل ارسطو این نظریه را مستلزم جبر در افعال (691ص )همان،مانیم موافق با آن ناگزیر می

 گوید:داند. او میآدمی می

کنند چون نیروهایی هستند که اگر کسی ادعا کند که چیزهای لذیذ و شریف ما را مجبور می»

توانیم کرد و به سخن دیگر مبادی هستند که در بیرون از عامل قرار در برابر آنها مقاومت نمی

ی اعمال آدمی را اجباری تلقی کند چون هدف گوییم[ پس او باید همهارند، ]در پاسخش مید

 . (81ش، ص1385)ارسطو « هر عملی دستیابی به چیزهای لذیذ یا شریف است

کند و تساوی معرفت با فضلیت ارسطو این اشکال را در جانب رذائل و افعال ناشایست نیز مطرح می

 داند: جبر می را در رذائل نیز مستلزم

بر خالف خواست کس کس با خواست و رضایت خود شقاوتمند نیست و هیچهیچاین سخن که »

بخشی از آن درست و بخشی نادرست است؛ زیرا ]این نکته درست است  خود سعادتمند نیست،

آورد بر خالف خواست و رضایت شخص نیست؛ اما رذیلت که[ سعادتی که فضیلت به ارمغان می

 .(291، ص1ق، ج1343)همو،  «مری[ ارادی استنیز ]ا

دی بودن رذیلت دانسته است. در ااردر این عبارات، ارسطو  نظریۀ اخالقی سقراط را مستلزم غیر 

اینجا ممکن است این پرسش به ذهن خطور کند که چه چیز موجب شده تا در نظر ارسطو نظریۀ سقراط 

گوید معرفت ن است که اگر همان طور که سقراط میشود؟ پاسخ ایبه غیر ارادی بودن رذائل منجر 

گیرند و جهل ]در جاهل قاصر[ موجب مستلزم فضیلت باشد، اعمال ناپسند از جهل به فضیلت نشأت می

شود؛ زیرا از نظر ارسطو فعل اختیاری فعلی است که منشأ آن در درون آدمی غیر ارادی بودن عمل می

 نشأت نگیرد: عامل بیرونی یا جهل باشد و از جبر  

شود، و عملی دانیم که به علت اجبار یا به سبب نادانی به جا آورده میعملی را اضطراری می»

ارادی و آزادانه است که مبدأ محرک آن در خود عامل است و او علم کامل به همۀ اوضاع و احوال 

 .(79/ همان، ص 85ش، ص1385)همو، « دارد

داند اجبار عامل بیرونی و جهل فاعلی. از نظر ل جبری میحاصل آنکه ارسطو دو عامل را سبب فع

اخالقی سقراط مستلزم آن است که اجبار عامل بیرونی سبب جبر در جانب فضائل و نادانی  ۀارسطو نظری

 فاعل سبب جبر در جانب رذیلت باشد. 
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 اسالمی تفکر ضرورت علّی در. تاریخچۀ چالش 2. 2

 از جانب اشاعره صورتتوجه انکارگرایانه به اصل ضرورت علّی در میان متفکران مسلمان بیشترین 

رده و ضرورت علّی بحث ک ۀکه مفصالً دربار ن اشعری استااز بزرگترین متکلم ییک زالیغگرفته است. 

ر شوند یک ارتباط غیت و معلول نامیده میۀ میان دو شئ که علآن را انکار کرده است. به اعتقاد او رابط

شود؛ یعنی عادت خدا به این صورت است که برخی از رفاً بر مبنای عادت تفسیر میضروری است که ص

 کند و البته قادر است که این ارتباط را قطع کند:اشیاء را به دنبال برخی دیگر خلق می

چه در اعتقاد ما مسبب است، امری ضروری نیست چه در اعتقاد ما سبب است با آنهمراهی آن»

ن، سوختن و تماس با آتش، نور و طلوع خورشید، مرگ و بریدن گردن، شفا ... گرسنگی و خورد

و نوشیدن دارو، اسهال شکم و استعمال ٌمسه ل، و هر دو شیئی که مانند این امور در طب و نجوم 

ها به خاطر تقدیر خداوند سبحان است صناعات و مشاغل، با یکدیگر همراه هستند، همراهی آن

نفسه ضروری و غیر قابل فوت که آن دو فیاوق خلق کرده است، نه اینها را به نحو تسکه آن

هستند، بلکه این امکان هست که سیری بدون خوردن و مرگ بدون بریدن گردن خلق شود؛ و 

 .(316ش، ص1382)غزالی، « حیات با وجود بریدن گردن باقی باشد

کسب، تبیین عمومیت قدرت و ارادۀ انکار ضرورت علّی و مطرح کردن نظریۀ  اصلی اشاعره از ۀانگیز

نمود که قبول رابطۀ ضروری میان مثالً آتش و حرارت، به این خداوند است. در نظر اشاعره چنین می

معنا است که با وجود آتش از حرارت گریزی نیست، حتی اگر خداوند بخواهد که چنین نباشد، و این 

 .(245ش، ص1385)معلمی، یعنی تحدید قدرت الهی 

ا باالخص بـ  ضروری میان علت و معلول ۀرابط و نفی «عادت اهلل» ۀمعتقد است که نظری رشدابن 

نیز  عالوه بر توالی فاسد کالمی نتایج ناخوشایند و غیر مقبول فلسفیـ  غزالی ارائه داده است تبیینی که

ت الهی، مسدود شدن دارد. این توالی و نتایج عبارتند از: نفی سنت الهی در جهان، نفی حکممراه ه به

راه شناخت خدا، نفی وجود صانع، تنافی با طبیعت عقل انسانی، نفی علم حقیقی، فریب دهندگی عادات، 

 .(41-37ش، صص1378)خادمی، عدم تمایز اشیاء از یکدیگر و شکاکیت 

های متعددی همراه بوده است. اسالمی طرح چالش ضرورت علّی و اختیار با فراز و نشیب ۀفلسف در

توان سیر تاریخی چالش با توجه به تطورات مختلفی که در سیر تاریخی این مسأله رخ داده است، می

 ضرورت علّی و اختیار را در هفت مرحلۀ زیر بیان کرد:

 اول: تبیین اختیار سطحی و التزام به لوازم آن ۀمرحل

ر پایۀ بای که از ادراک عقلی نشأت گرفته است. اختیار عبارت است از اراده  از نظر فارابی و ابن سینا

ای صادر شود، یک فعل اختیاری است؛ حتی اگر ارادۀ آن تحت از روی چنین اراده کهفعلی  ،تعریف این
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جبر و قهر قاسر بیرونی شکل گرفته باشد. روشن است که این تقریر ابتدایی و سطحی ـ اما پر طرفدار 

اما در نظر فارابی و ابن سینا،  اکتفا کردن به چنین  ،مگانی ما تفاوت داردـ از اختیار با شهود متعارف و ه

ضرورت علّی، نسبت به تقریر وسیع اما نامعقول از اختیار ترجیح  تقریر حداقلی؛ اما معقول و سازگار با

 1وند.شکنند و به لوازم آن ملتزم میدارد. بنابراین فارابی و ابن سینا به همین اختیار سطحی اکتفاء می

 یکی از لوازم این اختیار سطحی این است که این اختیار، یک اختیار حقیقی نیست:

نفس ]انسانی[ مضطری در صورت مختار است ... و افعال اختیاری در حقیقت صحیح نیست »

 .(53، ص«الف»ق1414)ابن سینا، « مگر در ]موجود اول[ که واحد است

ای ]که ذائد بر ذات است[ او را به انجام فعلش سوق همختار حقیقی موجودی است که هیچ انگیز»

 .(51)همان، ص« ندهد

 تر این مطلب خواهد آمد.( از فصل سوم توضیح بیش2. 2. 2. 3در بخش )

 به مشکل فلسفی سطحی دوم: تبدیل اختیار ۀمرحل

جبری بودن اراده که اختیار سطحی و  ،سینا و فارابیدورۀ پس از ابن برخی اندیشمنداندر آثار 

 عقاب و  اختیار بهراجع  ـ کالمی طرح شده بود، به عنوان یک معضل فلسفیمتوسط ابن سینا و فارابی 

فخر رازی نخستین کسی است که جبری بودن اراده را  به عنوان  رسدشود. به نظر میانسان مطرح می

 یک اشکال مطرح کرده است: 

کند؛ بنابراین خداست که شوند را خلق میب معصیت میهایی که موجخداوند سبحان انگیزه»

ها را به خاطر معصیت، دارد؛ و به همین دلیل قبیح است که او انسانها را به معصیت وامیانسان

هاست به این خاطر است که صدور فعل از عقاب کند. این که گفتیم خداوند خالق این انگیزه

بر این است که انگیزه به او ضمیمه شود، و این انگیزه  کسی که قدرت بر انجام فعل دارد، متوقف

شود، و عذاب کند، و بیان کردیم که چنین چیزی موجب جبر میرا خداوند برای او خلق می

 .(297، ص2ق، ج1421)رازی، « کردن شخص مجبور نیز در نزد عقل قبیح است

 پردازندمیهایی که  به مورد اصلی اشکال نپاسخ ۀسوم: ارائ ۀمرحل

در فاصلۀ زمانی میان فخر رازی و میرداماد، خواجه نصیرالدین طوسی به اشکال توجه داشته و به آن 

 پاسخ گفته است:

شود شود یا نه؟ حق این است که فعل واجب میهنگام حصول قدرت و انگیزه فعل واجب می»

از حَد اختیار بیرون  آید. این وجوب فعل راوگرنه رجحان یکی از دو طرف فعل و ترک الزم می

برد؛ زیرا معنای اختیار این است که فعل و ترک به ارادۀ فاعل باشد و در نتیجه فاعل هر یک نمی




