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افعال ارادی انسان
محمود خاتمي* -استاد دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت مقاله22/8/81 :؛ تاريخ پذيرش مقاله)22/3/7 :

چكيده
بحث درباره اراده و مبدأ بودن آن در افعال انسان از مباحث بسیار مشکل فلسفه در همه نظاا هاا فلسافي
بوده و هست .در اين نوشته تالش ميشود تا ضمن دفاع از نظريه اراده آزاد ،وجوه بنیاادين مبادأ باودن آن
برا افعال انسان بررسي شود .بدين منظور ابتادا بارا تنقایق مقاال ،بحاث کوتااهي دربااره افعاال اراد
ضرور انجا ميشود؛ سپس در باب نسبت اراده و افعال آزاد ياا اختیاار انساان بحاث خواهاد شاد؛ و
سرانجا مالحظاتي درباره مالزمات افعال اختیار بیان ميشود.
واژههای کليدی :اراده ،اراده آزاد ،اختیار ،افعال اراد ضرور  ،افعال اراد اختیار

* Email: mahmoud khatami@ut.ac.ir
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مقدمه
قبل از پرداختن باه بحاث اصالي در افعاال اراد انساان اشاارها کلاي باه تلقاي خاا
مابعدالطبیعي از خیر که در اين مقاله همچون غايت فعل اراد مفروض خواهاد باود مفیاد
است .چنانکه فالسفه ما در محل خود بحث کردهاند ،خیر غايت فعل است و بنا به تعريف،
همۀ موجودات به آن مايلاند و از اين رو استدالل کردهاند که خیر متضمن نفا موجاودات
است و از آنجا که همۀ موجودات به تحصیل نف خود گرايش ذاتي دارند لذا در اتیان فعال
بدان معطوفند و به عبارت بهتر خیر بودن آن را مفروض ميگیرند] .[8در اين مقاله اين تلقي
را مفروض مي گیريم؛ هرچند در بدو نظر چندان روشن نیست کاه موجاودات فاقاد حاس
بهسو آنچه برايشان خوب است کشیده ميشوند ،اما الاقل ترديد نیست کاه موجاودات
آگاه بهسو امور جذب ميشوند که ظاهراً نف ايشاان در آنهاسات و لاذا باه آنهاا میال
ميکنند؛ ما اين را در مورد خودمان از طريق قوا حسي خود درمييابیم و شاواهد تجرباي
وضعیت مشابهي را هم در مورد موجودات ديگر که بهرها از آگاهي به معني عا کلماه
دارند تأيید ميکند ضمن آن که دلیلي هم برخالف آن وجود ندارد .اما در ماورد حیواناات،
اين تفاوت وجود دارد خیر که آنان را به سمت خود ميکشد متعلاق میلاي اسات کاه از
ادراک حسي بهوجود ميآيد و اين همان چیز است که «خیر محسوس» نامیاده مايشاود.
اين خیر محسوس همیشه انضمامي است :حیوان امر خیر را ادراک ميکناد و باه دنباال آن
ميرود .اما متعلق معمولي و خا

میل در مورد انسان چنین نیست .چاون حیاوان قادرت

تمییز خیر خود را ندارد ،درحاليکه ويژگي انسان اين است که چون به امور ،علام انتزاعاي
دارد درنتیجه خیر را به صورت انتزاعي تصور ميکند و درنتیجه ،متعلق خا

میلاي کاه از

اين علم ناشي ميشود خیر انضمامي نیست بلکه خیر فينفساه ،يعناي خیار انتزاعاي اسات
يعني همان خیر است که امور انضمامي بهخاطر آن مطلوب هستند .بهعالوه ،عقال نتیجاۀ
فرايند انتزاع خودش را بهفراسو خیرها جزئي تعمایم مايدهاد ،و لاذا خیار انتزاعاي و
متعالي را تصور مي کند که في نفسه حاو همۀ امور جزئي خیر است؛ و اين خیار انتزاعاي
و متعاااالي ،کاااه مظهااار خیرهاااا محااادود اسااات و فاااينفساااه مطلاااوب ،معماااوالً
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«خیر کلي» نامیده ميشود .بنابراين ،میل يا ارادۀ مختص به انساان فعلاي اسات کاه متعلاق
صور اش خیر انتزاعي و کلي است .در اين صورت ،ميتوان ارادۀ عقالني را که مخصو
انسان است ،قوه ا دانست که مبدأ مستقیم افعالي است که انسان به وسیلۀ آنها بهسو خیر
انتزاعي و کلي حرکت ميکند.
با فرض قبول اين تلقي از خیر ،ميتوان خیر را به يا

اعتباار دو قسام دانسات :خیار

مطلق و خیر نسبي .هرگاه اراده ،معطوف به خیر باشد که فينفسه است ،خیر مطلق است.
اراده ممکن است معطوف به چیز باشد که فينفسه خیر نیست اما عمالً منتهي باه خیار
شود؛ اين خیر نسبي يا منفعتي است .اولي يعني خیر مطلاق غايات اراده و دوماي ابازار آن
است .باز به اعتبار ديگر هم ميتوان خیر را به دو دسته عیني و مطلوب تقسیم کارد :اراده
در صورت به دست آوردن غايت مطلوبش رضايت و لذت خاصي را تجربه مايکناد و در
اين صورت ،ممکن است اراده در راه رسایدن باه خیار ،لاذتي را نیاز طلاک کناد .کاه در
صورت رسیدن به خیر از آن بهرهمند ميشود دراينجا مبنايي برا تفکی

خیر عیناي يعناي

خود شيء و خیر مطلوب وجود دارد] .[2اکنون با فرض اين تعريف و تلقي از خیر به بحاث
درباره افعال اراد ميپردازيم.
 .1افعال ارادی ضروری
اراده مبدأ افعال ضرور است .قبل از اينکه برا اثبات اين مدعا تالش کنایم ،باياد معناا
دقیق آن را بفهمیم ،زيارا ممکان اسات در وهلاه اول تعبیار فعال اراد ضارور باهنظار
تعارضآمیز آيد ،اما اين تعبیر معنا محصلي نزد ارباب فلسفه داشاته اسات] .[3موجاود در
صورتي ضرور نامیده ميشود که وجودش بهواسطه طبیعت و ماهیتاش تعین يافته باشد.
پس ضرور به اين معنا با طبعي و ماهو مترادف است؛ يعناي آنچاه مقتضاا طبیعات و
ماهیت شيء است و مطابق با گرايش بنیاد ذاتي ي

موجود پديد ميآيد .ضرور به اين

معنا متضاد با جبر  ،غیرطبیعي و اجبار است يعني آنچاه از طرياق يا

عامال خاارجي

موجود است .بهاينترتیک ،يا

طوفاان باهطاور

انجا شده و برخالف گرايش طبیعي ي

طبیعي جريان مييابد و ضرورتاً بهسو دريا ميرود اماا انساان ممکان اسات آب درياا را
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برعکس جهت اصلي حرکت دهد .اين دو مفهو ضرور و غیرطبیعي هر دو متعایناناد و
هر دو بهطور يکسان متضاد با مفهو آزاد اند کاه بار فقادان تعاین از ساو اراده داللات
ميکند .با توضیق اين اصطالحات ،ميتوان منظور از اين قاعده فلسفي را دريافت کاه اراده،
اصل افعال ضرور است:
هرگاه عقل چیز را به عنوان خیر تصور کند ،اراده بر اساس اين تصور ضارورتاً فعاال
ميشود .بهطور کلي ما ضرورتاً مايل به امور هستیم که سالمتي ما را تأمین مايکنناد و از
امور که خالف اين غايت هستند اجتناب ميکنیم .در حوزه اخالقي هم مثالً صداقت ،ماا
را به خود جذب ميکند و از خودخواهي ،عد صداقت و خیانت اجتناب ميکنیم .باهطاور
کلي ،ما از حرکات ضرور اراده که بهطور خودانگیخته و غیرحصولي در ما رخ ميدهناد،
آگاهیم.
به عالوه ،دستۀ ديگر از امور هم به همین صورت برا اراده جذاباند که حتاي پاس
از تأمل هم نميتوان در برابر جاذبهاشان مقاومت کرد .هر يا

از ماا بارا خودماان اماور

مطلوبي را ولو بهطور مبهم درنظر ميگیريم که بهخود خود خیر ما محسوب مايشاوند؛ و
باز ،خیرهايي هم هستند که وقتي آنها را به عنوان عناصار ياا شاراير ضارور خیار کلاي
درنظر ميگیريم مانند وجود ،زندگي و علم ،همیشه اراده را بهسو خود ميکشانند].[4
در هر حال اين گونه افعال در زندگي همه ما به تجربه اثبات شده است .اماا ايان گوناه
افعال را ولو اراده ،مبدأ آنها باشد چون بار حساک طبا و اقتضاا ماهیات جاريناد ،فعال
اختیار نميدانیم.
 .2افعال آزاد (اختياری)
 .2.8معني فعل آزاد يا اختیار  :ابتدا فعل آزاد ياا اختیاار را معناي کنایم .چنانکاه گفتایم
افعالي که بر حسک طب و اقتضا ماهیت جاريند بالضروره متعیناند .اما اراده در نسبتي که
با خیر کلي دارد ،افعالي را هم پديد ميآورد که ضرور نیستند بلکه آزادند .فعل اراد باه
معنا خا

کلمه ،ي

فعل ضرور و متعین است :آنچه حکم به خیر باودنش مايشاود

ناگزير برا اراده جذاب است .اما فعل آزاد فعلي است کاه تعاین نیافتاه اسات و حتاي در

03
افعـال ارادی انسـان

صورتي که همۀ شراير الز برا ايجادش موجود باشد ،برا اينکه مورد اراده واق بشاود
به خود قوۀ اراده بستگي دارد يعني نهايتاً به انتخاب اراد قائم است ،باه ايان معناي فعال
اراد آزاد يا اختیار قرين عد تعین حکم است.
از آنجا که شرط فعل اراد اين است که عقل شيء را به عنوان خیر تصور کناد و اراده
ضرورتاً به دنبال چیز است که به صورت خیر تصور شده است ،باديهي اسات کاه فعال
نميتواند آزاد باشد مگر اينکه حکم آن هام باه ناوعي آزاد باشاد] .[5بناابراين ،آزاد فعال
اختیار ريشه در حکم دارد و به آزاد حکم وابسته است .اماا ممکان اسات بگاويیم کاه
حکم چون برآمده از ضرورت نهفته در مقدمات و شواهد و داليل است لذا متعین اسات و
درنتیجه نميتوان افعال اراد آزاد را در آن جست .اکنون ،پرسش اين است کاه حکام ماا
چگونه ميتواند آزاد باشد؟ زيرا ظاهراً از لحاظ نظر مقدمات و شواهد چه مستقیم و چاه
غیرمستقیم مقتضي تعین حکم هستند و اراده ما را به موافقت واميدارند .بهاينترتیاک ،ايان
گزارۀ کلي که «انسان بايد همنوع خود را دوست بدارد» ،ضرورتاً خود را بار عقال تحمیال
ميکند و ارزش عیني آن موافقت ناگزير اراده را به دنبال دارد .اما اين قبیال اصاول ،احکاا
عملياند درحاليکه همۀ افعالي که اراده مرتکک ميشود همگاي افعاال جزئاي و انضامامي
هستند .اين که من ي

انسانم ،با همۀ گرايش ها و همۀ آنچه دوست دار يا دوست نادار ،
از

تفاوت زياد را در حکم من بهوجود ميآورد؛ آن فعل جزئي که در اين شاراير خاا

من خواسته ميشود و مقتضي اين است که به همنوع خود احتارا بگاذار  ،هام مايتواناد
برا من جذاب باشد و هم ميتواند برا من ناخوشايند باشد .ذهن من به صورت انتزاعاي
مي پذيرد که بايد به همنوع احترا گذاشت اما احترا گذاشتن به همنوع خود در ي
خا

ممکن است خوشايند نباشد .بنابراين ،از ي

مورد

منظر ،انجا اين کار بارا مان خاوب

است اما از منظر ديگر ،بهنظر مي رسد که بهتر است به فکر مناف شخصي خود باشم .ايان
دو حکم عملي متناقض در ذهن من مطرح ميشوند و من ميدانم که غلبۀ يکي بر ديگار
به خود من بستگي دارد ،من اين آزاد را دار که حکم نهايي را صادر کانم و مان مختاار
هستم .اما اراده است که نهايتاً به عد تعین پايان ميدهاد .ايان وضاعیت کاه روزماره آن را
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تجربه ميکنیم عالوه بر اين که آزاد اراده را تأيید ميکناد از ايان واقعیات هام پارده بار
ميدارد که آزاد در عقل ريشه دارد ولو بهطور صور در اراده واق است .اکنون بار پاياه
همین مقدمات در ادامه اين نوشتار نخست در اثبات اراده آزاد ،ساپس در پاارها لاواز آن
بحث ميکنیم.
 .2.2براهین ارادۀ آزاد :براهین ارادۀ آزاد را ميتوان در سه شکل زير خالصه کرد:
 .8تحلیل دروننگرانۀ علم حضور نشان ميدهد که «خود» (من) آزاد است.
 .2برخي نکات اخالقي و اجتماعي که درک عا انسانها آنها را تفسیر ميکناد شاهادت
علم حضور فرد را تأيید ميکنند.
 .3دلیل متافیزيکي ارادۀ آزاد در اين واقعیت نهفته است کاه هار خیار انضامامي جزئاي
برا اراده به صورت خیر مطلق کلي حاضر نميشود و درنتیجه ،فرد ميتواناد آن را
انگیزۀ اراده بداند يا نداند .دراينجا باا تفصایل بیشاتر ايان ساه برهاان را بررساي
ميکنیم.
 .2.2.8برهان از طريق علم حضور  :اين ي

امر باديهي در حیاات آگاهاناه و تجرباه

حضور روزمره است که اختیار من برا انتخاب يا رد عملي که خوب بهنظر ميرسد ،باه
دست خود من است؛ قوۀ مفکرۀ من انگیزههايي را برا عمل يا اجتناب از عمال دراختیاار
من ميگذارد .من در اين موقعیتها آگاهم که ارادۀ من با اين انگیزههاا عیناي برانگیختاه
ميشود اما به وسیلۀ آنها تعین نمييابد؛ اين من هستم که حکم ميکنم باه چاه نحاو عمال
کنم؛ به ي

تعبیر ،من آزاد .

برخي اعتراض کردهاند که «آگاهي مستقیم از آزاد اراده» امر خیالي است و تجربه و
احساس آزاد ناممکن است .بهنظر او ،آگاهي از ارادۀ آزاد به اين معنا است که من قبال از
اينکه تصمیم بگیر  ،آگاه باشم که ميتوانم به نف هر ي

از دو طرف تصمیم بگیر  .آگاهي

آنچه را انجا ميدهم يا احساس ميکنم به من ميگويد .اما آنچه من قادر به انجامش هستم
موضوع آگاهي نیست .درواق  ،ممکن است بهنظر برساد کاه ماا هام ،ساخني مشاابه ايان
گفتهايم آنجا که گفتیم آگاهي ما به آنچه بالفعل است تعلق مايگیارد .و اينکاه قاوا ماا از
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طريق افعالي فعلیت مييابند که به انجا آنها قادريم؛ زيرا بر اساس اين اصل،آگاهي از فعال
آزاد تا زماني که بالفعل نباشد مقدور نیست و به محض اينکه بالفعل مايشاود ،عاد تعاین
قوه از میان ميرود و درنتیجه ،آزاد هم از میان ميرود؛ باه يا

تعبیار ،آگااهي از آزاد

مقدور نیست.
در پاسخ به اين اعتراض ميتوان گفت که میان قوۀ انجا فعل و خاود انجاا دادن باياد
فعلیت قوه و صیرورت فعل آزاد را درنظر گرفت که امار واقعاي و قابال علام و آگااهي
است .از ي

سو من از برخي افعال اراده که احساس مي کنم بدون دخالت انجا شادهاناد،

آگاها ؛ اين افعال با انگیزهها عینيا تعین مييابند که موجک حدوث آنهاا مايشاوند .از
سو ديگر ،از دستۀ کامالً متفاوت ديگر از افعال آگاها که برا ارادۀ آنها انگیزه دار اماا
در بدو امر برا ارادۀ آنها بدون مقاومات مجباور نیساتم؛ پاس از انادکي تاأخیر ،تصامیم
ميگیر و با اين نیرو عمل ميکنم .در اين افعال ،دو حالت ترديد و تصمیم يا عاد تعاین و
تعین وجود دارد .من با مقايسۀ اين دو حالت آگاه مايشاو کاه چیاز درنتیجاۀ نخساتین
انگیزش بيتأثیر در اولین لحظه حاصل ميشود ،چیز افزوده ميشود ،چیز از سو مان
پديد ميآيد ،از ارادۀ من صادر ميشود و میل را به تصمیم ،و انگیزش متعین مايکناد .ايان
همان آگاهي من به اين واقعیت است که تعین ارادۀ آزاد مان در آخارين مرحلاه کاار ارادۀ
خود من است .در عین حال بايد توجه داشات کاه تعبیار «وقتاي شاخص فعلاي را انجاا
مي دهد ،از آزاد خود برا انجا ندادن آن آگاه است» به اين معنا نیست که اين «قوۀ عمل
نکردن» موضوع و متعلق مستقیم آگاهي است .بلکه به اين معنا است کاه باه محاض اينکاه
تصمیم گرفته ميشود ،شخص آگاه مي شود که اين تصمیم معلول اجازۀ خود او است .او از
طريق ساير داليل ميداند که انگیزها که ارادۀ او را تحري
صرفاً ي

ميکند اما او آن را رد ميکناد،

انگیزه است و هرگز متعین نميشود .به شهادت علم حضور  ،اراده زماا افعاال

خود را دراختیار دارد.
 .2.2.2برهان مؤيد استدالل از طريق علم حضور  :انسانها بهطور کلاي کسااني را کاه
فعل خوبي را انجا ميدهند ،ميستايند و کساني را که مرتکک افعال بد ميشوند ،سارزنش
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ميکنند؛ و به يکديگر توصیه ميکنند و اوامر را صادر ميکنند که بايد از آنها تبعیت شود؛
و بر اساس نظا حقوقيا زندگي ميکنند کاه حکومات ،اجارا آنهاا را باا پااداشهاا و
مجازاتهايي تضمین ميکند .اين واقعیات بسیار زياد به چشم ميخورند .اما ارزش آنها در
خودشان نیست زيرا درست نیست که بگويیم اگر جهان به کلاي جبار باود ،تماايز میاان
خوب و بد ،توصیه کردن ،وجود قوانین و وجود پاداش و مجازات بيمعنا ميشاد :باا ايان
فرض ،اين امور همچنان ميتوانستند انگیزههايي عیني برا تعیین امور باشاند کاه در ماا
انگیخته ميشوند .درواق  ،ارزش اين امور به مدلولي است که انسانها معموالً با آنها هماراه
ميکنند :اين واقعیت شاهد است بر اين مدعا که انساان کاه فاعال افعاال خاوب ياا باد،
شايستۀ ستايش يا سزاوار سرزنش،است عامل مسئول است و درنتیجه ،حکم ميشود کاه او
بهطور آزاد و با کنترل ،افعالش را انجا داده است .رفتار انسانها با يکديگر نشاان مايدهاد
که همۀ آنها از همین علم حضور دربارۀ آزاد برخوردارناد و در بااور واحاد درباارۀ
آزاد اخالقي شري

هستند.

 .2.2.3برهان ذاتي ارادۀ آزاد :برا فهم اين برهان بايد شناخت دقیقي از مقدمات فعلاي
که مدعي اختیار بودنش هستیم؛ داشته باشیم .اوالً بايد اين را ي

اصل بدانیم کاه متعلاق

خاصي که اراده را بهسو عمل حرکت ميدهد جذابیت خیر کلي برا اراده است .باا ايان
فرض ،بايد به افعال مختلف قوا ادراکي و فعلي که بر ي

فعال اراد کامال تقاد دارد،

توجه کنیم .نخستین شرط الز علم است :بازنمود حسي موجک پیدايش مفاهیمي ميشاود
که از جملۀ آنها امور هستند که ميتوانند اراده را برانگیزند .بازنمود ساده و ابتدا باازنمود
حسي ،و بعد از آن بازنمود عقلي ،احکا خودانگیختاه را از جاناک غريازۀ حساي ياا قاوۀ
ارزيابي و عقل خا
تقريبي که ي

مربوط به خیر و شر امور بازنمايي شده به دنبال دارند .ايان ارزياابي

ارزش شخصي را بر اشیاء منطبق ميکند ،حرکات خودانگیختاه قاوا میلاي

پايینتر و باالتر را تحري

مي کند تا در برابر امر مورد نظر ،عالقه يا بيعالقگاي ابتادائي و

در عین حال واقعي حاصل شود .اين گرايشها توجه را برميانگیزند و ذهن دربارۀ مزاياا و
مضرات اين امور و نیز دربارۀ تمايالت مطلوب يا نامطلوبي که جنبهها مختلف ايان اماور
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در اراده بهوجود ميآورند ،شروع به تأمل ميکند ،و دربارۀ اين اماور مجموعاه احکاامي را
صادر ميکند و همۀ اينها باهم فرايند را بهوجود ميآورند که آن را «تدبیر» ميناامیم .ايان
تدبیر تا ابد ادامه پیدا نميکند؛ به محض اينکه ذهن متأمل با ي

تصمیم ،ايان بحاث را باه

پايان ميبرد اين فرايند پايان ميپذيرد؛ و تصمیم ،بيدرنگ ارادۀ فعل را به دنبال دارد.
ما ابتدا آزاد را تا حد در تدبیر و تصمیمگیر به نمايش ميگاذاريم زيارا از طرياق
علم حضور مي دانیم که فرايند تدبیر که مستقیماً ما را به تصمیم نهايي ميکشااند کاامالً
به وسیلۀ خود ما جهتدهي شده است و سرانجا به وسیلۀ خود ما پايان ميپاذيرد .عاالوه
بر اين ،ما معتقديم که خود اراده هم آزاد است :زيرا با اينکاه تعاین اراده معطاوف باه يا
شيء جزئي ريشه در تصمیم آزاد دارد ،ما آگاهیم که فعل اراده و اختیار که از آن حاصال
مي شود نه به وسیلۀ علت خارجي بر ما تحمیل شده است و نه به وسیلۀ هیچ قانون دروناي
در وجود ما ضرورت يافته است ،بلکه هم وجود و هم بقا آن به خاود اراده بساتگي دارد
و نتیجه اينکه آزاد صرفاً ظاهر نیست بلکه واقعي است؛ اين نتیجه را ميتوان باه شاکل
زير مستدل کرد:
متعلق صور خا

اراده که وجودش آن را بهسو اختیار حرکت ميدهد يا ضرورت

ميبخشد ،خیر کلي يا سعادت کامل است .اما همۀ متعلقات تجربه ،همۀ امور انضامامي کاه
عقل آنها را برا ما در اين جهان قابل تحصیل ميداند ،خیرها جزئياند :اين خیر خاا
نه خیر مطلق .در اين صورت ،عقل نمي تواناد ادعاا کناد کاه ايان خیار باا هماۀ حادود و
نقص هايي که دارد با خیر کامل و خیر مطلق يکي است؛ نهايت حکمي که ميتواناد بدهاد
اين است که اين خیر جزئي ميتواند از رو قصد اراده شود زيرا ي

خیر است و ارادۀ آن

از اين حیث که همان خیر مطلقي نیست که بهتنهاايي هام اختیاار را ضارورت مايبخشاد
لزومي ندارد .اين حکم دوپهلو که نشان ميدهد محتوا واقعي فعل تصمیم عقالناي چناین
است ،اراده را نسبت به هر دو طرف نامتعین رها مي کناد يعناي ناه میال آن باه ايان خیار
انضمامي تصور شده قطعي است نه به عد میل .در مورد ي

فعال اختیاار  ،خاود شايء

بهتنهايي علت تعینبخش نیست؛ اراده بهتنهايي مي تواند آن را ايجاد کند؛ اراده حاکم بر اين
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فعل و ي

نیرو خودتعین بخش است و به ي

تعبیر واقعااً آزاد اسات .دو نتیجاه از ايان

بیان حاصل ميشود:
 .8از توضیق فوق نتیجه ميشود که هر میل خودانگیختها ميتواند موضوع يا

فعال

ارادۀ آزاد باشد حتي کاملترين سعادتي که ما ميتوانیم در حیات کنوني داشته باشایم ،زيارا
با اينکه سعادت کامل (که همان خیر است که به اختیار ضرورت ميبخشاد و آزاد را از
آن ميگیرد) مستلز داشتن چیز است که همۀ خواستهها طبیعت ما را برآورده ميکند و
ممکن نیست از میان برود ،همۀ خیرها در زندگي کنوني ما نميتوانند ماا را باهطاور کامال
راضي کنند و طبیعتاً ممکن هستند و احتمال از میان رفتن آنها وجود دارد و درنتیجه ،حتاي
اگر همۀ آنها در کنار هم به دست آيند ،به گونها نیستند که فعل اراده را اجبار کنند بلکه
صرفاً به گونها هستند که بهخاطر مطلوبیتشان ،ميتوانناد متعلاق فعال آزاد ارادۀ ماا قارار
گیرند.
 .2نتیجۀ دومي که از تحلیل فوق به دست ميآوريم ،اين است که انتخااب آزاد همیشاه
انتخاب میان ابزارها است نه انتخاب میان غايات .ي

شاخص ممکان اسات غايات ثاابتي

داشته باشد پیش از آنکه برا انتخاب ابزارها رسیدن باه آن غايات آزاد باشاد .غايات او
فينفسه نميتواند متعلق انتخاب آزاد او باشد اما ممکن است موضوع تادبر او شاود (هماۀ
غايت همین طورند بجز غايت نهاايي) و سارانجا متعلاق اختیاار واقا شاود اماا در ايان
صورت ،به عنوان غايت لحاظ نشده است بلکه به عنوان ابازار بارا يا

غايات ديگار

درنظر گرفته شده است .بنابراين ،الز است بیان کنیم که همۀ ارادهها آزاد مبتني بار میال
خودانگیخته و ضرور اين قوه معطوف به خیر کلي هستند؛ اين متعلاق نامشاخص غايات
نهايي مجموعها از غايات جزئي را به دست ميدهاد و باهايانترتیاک ،چگاونگي امکاان
انتخاب آزاد ابزارها را تبیین ميکند.
 .2.3نظريات مربوط به جبر :در حالت کلي ،نظريه جبر اين اسات کاه اراده هرگاز آزاد
نیست و همۀ افعال ما حتي افعالي کاه ظااهراً آزادناد باهطاور کاافي و نااگزير باه وسایلۀ
مقدماتشان تعین يافتهاند .جبرانگار مطابق ماهیت مقدماتي که اعمال ما را تبیین مايکنناد،

02
افعـال ارادی انسـان

عناوين مختلفي يافته است :جبرانگار مکانیکي که اراده را ي

نیرو ماد مايداناد کاه

همانند هر چیز ديگر در معارض قاوانین مکاانیکي متعاین و محتاو اسات .جبرانگاار
حتي عاليترين ارادهها ما را نیز شبیه افعاال انعکاساي و معلاول فراينادها

فیزيولوژي

و فیزيولوژي

نورولوژي

ميداند .سرانجا  ،جبرانگار روانشناختي اين نظريه اسات کاه

ضرورتاً اراده از قو ترين انگیزه يا آنچه به عنوان خیر اعلي تصور ميکند ،حاصل ميشود.
دو نظريۀ جبرانگارانۀ نخست با اثبات اراده آزاد به شرحي که گذشت رد ميشود و الز
نیست که دراينجا بهطور جداگانه بررسي شود .اما جبرانگار روانشاناختي نیازمناد توجاه
است .بنا بر اين نظريه ،اراده قطعاً باالترين خیر را که برايش ظاهر ميشاود ،دنباال

خا

ميکند زيرا تصور اينکه اراده انتخاب مثبتي را انجا ميدهد بدون اينکه به قو ترين انگیازه
توجه کند ،به معنا تالش برا انکار اصل دلیل کافي است.
 .2.3.8رد جبرانگار روانشناختي :اين ادعا که اراده همیشه چه آگاهانه و چه ناآگاهانه
تحت سیطرۀ انگیزۀ غالک است ،در باطن ي

همانگويي (توتولوژ ) است؛ ممکان اسات

انتخاب میان امور خوبي انجا شود که فينفسه با يکديگر کامالً برابرند .بيتردياد میاان دو
لیوان آب ،دو حاکم ،دو جادۀ دقیقاً هماندازه که به نقطۀ واحد مايرساند ،اراده باهساو
هیچ ي

از دو طرف مايل نیست .در اين شراير ،عد توانايي برا انتخاب ممکن است ماا

را به ياد ضرب المثل معروف االغي بیندازد که میان دو بسته علوفه جان ساپرد .از آنجاا کاه
نظريۀ جبرانگار روانشناختي با واقعیات تجربۀ عاد ما تناقض دارد ،باا ذکار يا

مثاال

ميتوان به نقد آن پرداخت :دو لیوان آب درنظر ميگیريم که دقیقاً شبیه يکديگرند و از همۀ
جهات به ي

اندازه مطلوب هستند و لذا برا انتخاب هر کدا عمالً انگیازههاايي يکساان

وجود دارد .اگر دستم را بهسو لیوان سمت چپ دراز کنم نه بهسو لیوان سمت راسات،
تنها دلیل عمل من میل من است زيرا هیچ مزيت خارجي در يکي از لیوانهاا وجاود نادارد
که دلیل عمل من باشد؛ من با میل خود به عمل (گرفتن لیوان) فعلیت ميدهم؛ عملاي کاه
فقر به اين شرط تحقق مييابد که دست به انتخاب بزنم و يکي را بردار  .بنابراين ،مارجق
و دلیل کافي انتخاب من کامالً دروني و ذهنیست :يعني میل من به اجرا ارادها .

02
نشريه فلسفه  سال   41شماره   1بهار و تابستان 92

اگر بهخاطر آوريم که آزاد اراده بهطور صور در انتخاب میان خیرها مختلف قارار
ندارد (آزاد انتخاب) بلکه دراختیار يا تعینبخشایدن باه خاويش بارا حرکات ياا عاد
حرکت باهساو خیار قارار دارد (آزاد عمال) ،هماۀ مشاکالت برطارف خواهناد شاد.
جبرانگاراني که اعتراض مذکور را مطرح ميکنناد مرتکاک ايان خطاا مايشاوند کاه ادعاا
ميکنند :وقتي اراده با دو انگیزۀ يکسان همراه است ،مجبور است که انگیزۀ بهتر را انتخااب
کند .بيترديد فعلترجیق ،فينفسه آزاد نیست زيرا به لحاظ فیزيکي غیار ممکان اسات کاه
اراده ،خیر را که دلیل عملي آن را در کل بهتر ميداند ،ترجیق ندهد .به اين ترتیاک ،اگار
قوۀ مدبره بر هر ي

از دو طرف تمرکز کند ،اراده ،ناگزير طرفي را ترجیق خواهاد داد کاه

حکم به بهتر بودنش ميشود .اما اگر به برتر يکي بر ديگر توجه نشود باه گوناها کاه
هر ي

بهطور جداگانه به عنوان ي

خیر جزئي برا اراده ارائاه شاوند ،هار کادا از آنهاا

ميتوانند انتخاب شوند زيرا خیر هستند و ميتوانند رد شوند زيرا خیار کلاي نیساتند ،پاس
پايها برا انتخاب وجود دارد :طرف مرجق را ميتاوان باه اختیاار ،انتخااب ياا رد کارد،
همانطور که طرف ديگر را هم ميتوان انتخاب يا رد کرد به اين لحاظ کاه فاينفساه يا
خیر جزئي است اما فقر و فقر ي

خیر جزئي است .البته قبق عقلي دارد که کساي طارف

غیر مرجق را انتخاب کند اما اين هم با تبیین ما سازگار اسات زيارا او آزاد اسات کاه کاار
احمقانها انجا دهد؛ ممکن است او نخواهد به واقعیت عقالني يا عرف عقاالً در انتخااب
خود توجه کند .خالصه ،انتخاب  -در تبیین ما  -مبتني بر آزاد عمل ،آزاد اراده و فعال
يا ترک است.
 .2.4آزاد اخالقي و قدرت انجا شر :آزاد اخالقي اختیار است که در مورد افعاال
اخالقي اجرا ميشود يعني افعالي که در ارتباط با غايت طبیعت عقالني ما لحاظ مايشاوند.
گاهي آزاد اخالقي به عنوان «قدرت انتخاب میان خوب و بد» تعريف ميشاود .درواقا ،
آزاد انسان اين واقعیت را تأيید ميکند زيرا انسان ميتواناد باد را هام انتخااب کناد اماا
آزاد اخالقي به معنا دقیق متضمن قدرت انتخاب شر نیسات .ايان قادرت يا
است .انسان شر را در لباس ي

نقاص

خیر ظاهر انتخاب ميکند] .[6چنین عملي بهخاطر داشاتن
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قوا متعدد است که هر ي

از آنها متعلق متفاوتي دارند؛ آنچه خیر واقعي ي

قوه است

ضرورتاً خیر واقعي قوۀ ديگر نیست همانطور که در مورد امیال عالي و سافل روشن است:
آنچه واقعاً لذت میل سافل است گاهي به هیچ وجه خیار انساان باه عناوان موجاود عاقال
نیست .وقتي اراده ي

خیر نازل را به جا خیر عالي دنبال ميکند ،قانون طبیعتش را نقض

مي کند و به اين وسایله ،عملاش باا نظاا درسات ساازگار نیسات و از آزاد اش اساتفادۀ
نادرست ميکند .به همین خاطر ،شر اخالقي «نقص»« ،رذيلت» و «گناه» نامیده ميشود.
از آنجا که آزاد ارتکاب شر ،نقاص اراده اسات ادعاا اينکاه ايان آزاد حاق خاود
شخص يا ديگران است ادعا بيمعنايي است .بنابراين ،وقتي ي

نظا حقوقي مشروع کاه

در چارچوب حدود عمل ميکند و مراقبتها مقتضا احتیاط را مراعات مايکناد ،بارا
پیشگیر از ي

رذيلت يا خطا در خانواده يا جامعه اقدامي انجا ميدهد ،درواق از آزاد

اخالقي محافظت ميکند و به هیچ وجه آن را محدود نميکند .آزاد بايحاد و مارز يا
آزاد واقعي نیست بلکه صرفاً بيقید و آزاد کاذب است.
 .2.5دراينجا الز است اشارها هم به برخي] [7شبهات قاائلین باه جبار در ماورد اراده
آزاد کنیم .جبرانگاران از چند دسته از واقعیات علیه آزاد اراده استفاده کردهاند:
 .8گرايش غیر قابل مقاومت به جر که در مجرمین ديده ميشود.
 .2يکپارچگي و انسجا برخي واقعیات اخالقي.
 .3اعتراض از طريق عد امکان جم میان ارادۀ آزاد و قانون بقا انرژ .
به اختصار به اين سه اعتراض ميپردازيم:
 .8درست است که تحت تأثیر برخي اماور مثال وراثات ،الکال ،شار ،عاادت و غیاره،
مسئولیت در بسیار از موارد کاهش مييابد و درواق به اندازها کاهش مييابد که ممکن
است برا مجر خواندن شخص کافي نباشاد .ولاي ،مطمئنااً ايان اماور اساتثناء هساتند و
نميتوان اين استثناء را تبديل به ي

قاعده کرد و مسئولیت را برا همۀ موارد منکار شاد،

صرفاً به اين خاطر که برخي از افراد در بعضاي حااالت و اوضااع مسائولیت ندارناد :ايان
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درست مثل اين است که عقالني بودن انسان را انکار کنیم صرفاً به اين خاطر که تعداد از
انسانها از نظر عقلي ناقص يا مجنون هستند.
 .2اعتراض دو از اين قرار است؛ اگر افراد که اجتماع را تشکیل ميدهند آزاد بودناد،
افعال اخالقياشان تغییر مي کارد؛ اماا آماار رويادادها اخالقاي از قبیال ازدوان ،فرزنادان
نامشروع ،جر  ،خودکشي و غیره ثبات چشمگیر را نشان ميدهد که درنتیجه ثابت ميکند
که افعال اخالقي ظاهراً آزاد همانند رويدادها فیزيکي در معرض قوانیناند.
پاسخ ما به اين اعتراض اوالً اين است که همۀ افعالي که انسان انجا ميدهد آزاد نیستند.
افعال در صورتي آزادند که نتیجۀ تأمل و تدبیر باشند و به اصطالح فناي فلسافه موضاوع آن
محل جريان ملکه و عد آن باشد .پس درصد زياد از افعال حتاي در زنادگي آزاد نیساتند
زيرا فاقد اين شرط کلياند و لذا متعلق تأمل و تدبیر نیستند؛ درصد زياد صرفاً باه وسایلۀ
خیال مطرح مي شوند ،يا تحت کنترل عواطف يا حک نفساند يا طبق رسو انجا ميشاوند.
ثانیاً اين تصور نادرست است که افعال آزاد دلبخواهي محضاند و از ارادها ناشي ميشاوند
که بيهدف عمل ميکند .اگر اينطور بود همۀ انسانها غیر عاقال بودناد .اماا واقعیات ايان
است که در بیشتر موارد ،انسانها نامعقول نیستند بلکه اجازه ميدهند کاه باا غايات خاصاي
فعلیت پیدا کنند .بهاينترتیک ،فارغ از قصد نهايي – جستجو سعادت اعلي -غريازۀ حفا
نفس ،غريزۀ تولید مثل ،عشق طبیعي پدر و مادر به فرزندان يا فرزندان به پدر و مادر ،تالش
برا بهبود يا مناف شخصي همگي محرکهايي برا اراده اند که اراده اغلک بدون انتخاب
متأمالنه به آنها واکنش نشان ميدهد .نتیجه اينکه انسانها در شرايرِ ظاهراً مشابه معماوالً باه
وسیلۀ قصدها واحد جهت مي يابند و درنتیجه ،میل خودانگیختۀ مشابهي است که عمال
ثابت و يکپارچۀ انسان را در بسیار از موارد تبیین ميکند.
بايد درنظر داشت که اين ثبات نسبي و يکپارچگي تقريبي به هایچ وجاه آزاد را نفاي
نمي کند زيرا هر فعلي که از قصد خودانگیخته ناشي ميشود ،ميتواند موضوع تأمل درباارۀ
انگیزههايي که بايد برا آنها انجا شود يا تأمل دربارۀ چگاونگي ياا زماان انجاا آن واقا
شود .بهاينترتیک ،هر ي

از ما بيترديد برا مسافرت فردا يا مانادن در خاناه آزاديام اماا
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يقیناً وقتي فردا مي آيد ،از میان کساني که دلیلي برا سفر دارناد ،بسایار از آنهاا تصامیم
مي گیرند که به مسافرت بروند و کساني که با قطار سفر ميکنند ،فردا هم باه احتماال زيااد
همانند ساير روزها سال با قطار به سفر خواهند رفت.
سرانجا  ،طريقۀ ثابت و يکپارچۀ عمل انسان قطعاً به ما اجازه ميدهد که قوانیني مشاابه
قوانین فیزيکي را دربارۀ عمل انسان نتیجه بگیريم اما از آنجا کاه ايان اعماال آزادناد ،ايان
قوانین را بهطور خا

«قوانین اخالقي» مينامیم.

 .3اعتراض جبرانگاران ماد هم علیه ارادۀ آزاد اين است کاه ارادۀ آزاد مخاالف ثباات
انرژ در جهان است .آنها استدالل ميکنند که اگار اراده ،حرکاات بادني را موجاک شاود
عالوه بر حرکاتي که با نیروها ماد در بدن رخ ميدهند ،در اين صورت انارژ فراواناي
را وارد جهان خواهد کرد و ضرورتاً ثبات کل انرژ را به هام خواهاد زد .پاساخ باه ايان
اعتراض بسیار ساده است :اراده ي

علت فاعلي نیست که معلاولهاا مکاانیکي را ايجااد

کند .همۀ آنچه اراده انجا مي دهد اين است که قدرت حرکت مکاني اندا واره را باهساو
عمل خاصي هدايت ميکند .اين معلول مستلز صرف هیچ نیرو فعالي نیسات زيارا فعال
اراده ،صدور نیست که معلول خارجي داشته باشد بلکه دروني است .همۀ انرژ اياي کاه
در بیرون ظاهر ميشود از میل حسي و قوۀ حرکتي ناشاي مايشاود کاه قاوا مااد و در
معرض قانون بقا انرژ هستند.
مالحظات پاياني
مالزمات فعل اختياری :عواطف و احساسات
 .3.8لذت و درد .افعال اراده معموالً با احساس لذت يا درد همراه هستند .لذت و همچناین
درد که ضد آن است چیز اسات کاه باه تجرباه آن را مايشناسایم؛ و از لحااظ منطقاي،
بیشترين توصیفي که مي توانیم از آن داشته باشیم ،مطابق با شراير وجود و علل ايجاد کنندۀ
آن است .ميتوان گفت که لذت معلول فعالیت آگاهانها است که از لحاظ فاعال و متعلاق
کامل است .اين دو شرط را توضیق ميدهیم.
 .8ي

عمل در صورتي از نظار ذهني و رواني و دروني ما کامل است که قوۀ ايجادکنندۀ
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آن با تما نیرو عمل کند .برا اينکه ي

قوه حداکثر لذتي را که ميتواند ايجاد کناد ،باياد

حداکثر انرژ اش را وارد کند اما نه به اندازها که موجک خستگي و تعک شود.
ي

عمل در صورتي از نظر بیروني کامل است که متعلقش با غايت طبیعاي فااعلي کاه

آن را ايجاد ميکند مطابق باشد .بنابراين ،شدت ي
شده افزايش نمييابد :اين هم ي

لذت همیشه در نسبت با انرژ صارف

شرط الز است که فعالیتِ انجا شده به نوعي فاعال را

بهسو غايت طبیعياش پیش ببرد زيرا همۀ موجودات نیروها عمل را بارا ايان غايات
دراختیار دارند .بنابراين ،فعالیت ي

قوۀ سافلتر اگر قرار است ايجاد لذت کند ،بايد متفارع

بر قوا برتر باشد .درد در صورتي ايجاد ميشود که عمل قوا سافلتر در تقابل با غاياات
مربوط به قوا عاليتر باشد.
مشاهده و تجربه هم کامالً اين نظريه را تأيید ميکند( :الف) ما به همان اندازه که منشااء
عمل داريم ،از مناب لذت برخورداريم؛ مانند لذت ساالمتي و بهباود بادني ،لاذت ادراک
عقلي و عمل اختیار  ،لذت عواطف و لذت حرکت( .ب) همانطور که فالسافه ماا اثباات
کردهاند ،لذت بدون فعل وجود ندارد .لذت تنبلي از عد فعالیت ناشاي نمايشاود بلکاه از
انجا افعال آزاد و آسان پس از تالش طوالني حاصل ميشود( .ن) فعالیت بیشاتر لاذت را
افزايش ميدهد؛ و هرگاه فعالیت کامالً انجا مي شود ،لذت هم همیشه با آن همراه اسات و
لذت هم به تب کاملتر شدن فعالیت افزايش مييابد .پس لذت از کمال فعالیت ناشي ميشود.
 .3.2اراده و عاطفه .در نظريهها جديد که از انفعاالت نفس به عاطفاه تعبیار کاردهاناد
بعضي نظريهپردازان تالش کردهاند نقش مستقلي هم برا عاطفه لحاظ کنند ولي ظاهراً اگر
بتوان نشان داد که عاطفه را ميتوان به حالت انفعالي مطلوب يا نامطلوب آگاهي که معلاول
تصور امر خیر يا شر است تعريف کرد ،برهان ايشان تما نیست .تأثیر انفعالي باياد (الاف)
به نوعي برا فاعل مطلوب يا نامطلوب باشد يعني بايد تغییار را ايجااد کناد کاه آگااهي
مي تواند آن را به صورت لذتبخش ياا دردنااک ادراک کناد .و (ب) هماراه آن ،احسااس
قو ا از تصور ذهني ناشي شود ،خواه بهطور مستقیم يا از طريق تخیل چیاز کاه بارا
فاعل خوب يا مضر بهنظر ميرسد و نهايتاً (ن) آخرين مؤلفاۀ ايان تعرياف انفعاال حالات
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ال فاقاد فعلیات باشاد بلکاه
عاطفي است .در هر حال ،قوۀ انفعالي قاوه ا نیسات کاه کاام ً
برعکس ،قوۀ فعالي است هرچند عاطفه در اين صورت ي

«انفعال» اسات ،انفعاالي اسات

که فعل خاصي را تعین ميبخشد و درنتیجه ،مانعي وجود ندارد کاه عاطفاه را مرحلاها از
فعالیت قوا میلي بدانیم .بر اين اساس ميتوان رابطه اراده و عاطفه ياا نقاش عاطفاه را در
افعال اراد آزاد چنین تقرير کرد:
قوا فرايند فعل اراد آزاد در دستيابي به هدف با سه چیز حاصل ميشود :قصد ،میل
و تصمیم؛ اما وقتي که هدف به دست آمد ،مرحلۀ ديگار را باه دنباال دارد زيارا حرکات
متوقف ميشود و اراده به اين معنا ساکن است :مالکیت ،رضايت و خشنود  .اتحااد شايء
مطلوب با قوها که طالک آن است تغییار را در اراده پدياد مايآورد و اراده در برابار آن
انفعالي است .اما اين انفعال دراينجا به معنا عاد فعالیات نیسات بلکاه باه معناا تعاین
فعالیت جديد و میل تازه برا اراده است؛ پس ميبینیم که چگونه عاطفه از ي

سو انفعالي

است هرچند حرکت جديد از قوا میلي با اين تأثر انفعاالي هماراه اسات؛ و چگوناه از
سو ديگر ،اراده با میل پايینتر که ي

قوۀ انفعالي است مستلز جاذابیت ماتعلقش بارا

تعین عمل است .اگر اين تبیین از قوا کنشي شخص درست باشاد ،مايبینایم کاه دلیلاي
وجود ندارد که جايگاه ويژها را به عواطف جدا از دستهبند افعال و قوا نفاس بادهیم
زيرا عواطف بر اساس طبیعتشان بايد تجلیات قوا میلي دانسته شوند.
نتيجه
در مباحثي که گذشت تالش شد تا ضمن بحث دربارۀ افعال اراد انسان باه اثباات افعاال
آزاد اراد و ماهیت آنها پرداخته شود .به اين منظور نسبت اراده و افعال آزاد يا اختیار را
بحث کرديم و تالش کرديم تا با رد ديدگاهها جبر انگار ،برخي از لاواز قاول باه افعاال
اراد و از جمله ارتباط آن را با ساير افعال نفس بررسي کنیم.
پينوشت
 .8اين قول مشهور حکما اسالمي و فالسفه قديم است .برا نموناه نگااه کنیاد باه :ابان ساینا کتااب
االلهیات من الشفاء قم :مکتبة المرعشي  8444ها .

.211
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 .2علما اخالق خیر عیني را که اراده تحت هدايت حکم درست به آن معطاوف اسات«،خیار درسات»
مينامند.
 .3نزد حکما ما رابطه اراده و اختیار عمو و خصو

مطلاق باوده اسات .باهطاور کلاي فالسافه ماا

موجودات آگاه را صاحک اراده ميدانستهاند ولي نه لزوماً اختیار .به عنوان نمونه نگاه کنید به أبونصار
الفارابي ،السياسة املدنبة ،تحقیق فوز النجار ،املطبع ة الكاثولوكي ة ،بیاروت8264 ،

 .72.و در جاا

ديگر مينويسد« :أن کل اختیار ارادة ولایس کال ارادة اختیاارا» .أبونصار الفاارابي ،المساائل الفلس فية
واألجوبة عنها ،مطبعة السعادة ،القاهرة،8247 ،

.81

 .4فارابي به سه قسم إراده قايل است :األولى هي شوق عن احساس والثانية شوق عن تخیل والثالثة شوق
عن نطاق وينعتهاا باالختیاار وباذل
إحساس ...ثم أن يحصل بعد ذل

يتمیاز االنساان عان الحیاوان« .إن االرادة هاي أوالً شاوق عان

الجزء المتخیل عن النفس والشوق التاب له فتحصل ارادة ثاني ة بعاد

األولى...فیحدث حینئذ فياالنسان نوع مناالرادة ثالث هاوالشاوق عان نطاق و هاذا هاوالمخصاو
باسماإلختیار ».أبونصر الفارابي ،السياسة املدنية ،تحقیق فوز النجار ،املطبعة الكاثولوكية ،بیروت.8264 ،
.72
 .5فالسفه ما افعال اراد آزاد با عقل و نطق مرتبر ميدانستهاند .فارابي مينويسد« :النزوع الى ماا أدرکاه
سمي باالسم العا وهو االرادة وان کان ذل

عن روية أو عن نطق في اجللملة سامي اإلختیاار» أبونصار

الفارابي ،آراء أهل املدينة الفاضلة ومضاداتها ،تقديم علي بوملحم ،دار و مكتبة الهاالل ،بیاروت ،الطبع ة

األولى .5991 ،ص .511

 .6پیشتر درباره اين که غايت فعل درنظر فاعل آن خیر فرض ميشود در آغاز همین نوشتار اشاره داشتیم.
حکما ما در اين باره و قدرت انتخاب و انجا شر بحث کردهاند .در اين مورد برا نمونه نگاه کنید
به :میرداماد ،القبسات ،تصحیق مهد محقق و همکااران ،تهاران ،دانشاگاه تهاران 8374 ،ش .صاص
.467-466
از ذکر شبهات مرسو به سب

قدما در اين نوشته احتراز ميکنیم .در کتک مختلف حکما ماا بادين

شبهات پاسخ گفته اند از جمله نگاه کنید به بخشها مربوط به اين بحث در شفاء و اسفار و نیز نگاه
کنید به ابن سینا ،التعلیقاات ،تحقیاق عبادالارحمن بادو  ،قام ،مکتاک االعاال االساالمي 8444 ،ق.
صص  55به بعد .میرداماد در قبسات نیز به اجمال به رد اين شبهات پرداخته است :میرداماد ،القبسات،
تصحیق مهد محقق و همکاران ،تهران ،دانشگاه تهران 8374 ،ش.

 444همچنین نگاه کنیاد باه:

مالصدرا شیراز ؛ االسفاراالربعة؛ بیروت :دار احیاء التراث العربي 311 / 6 . 8218 ،به بعد.
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افعـال ارادی انسـان

 .7اصل اين نوشته به انگلیسي بوده و توسر آقا ياسر پوراسماعیل به فارسي ترجمه شاده و اکناون باا
اصالحاتي در مجله فلسفه منتشر ميشود.
منابع
 الفااارابي ،أبونصاار ( ،)8225آراء أه ا املدين ة الفاض لة ومضاااداتها ،تقااديم علااي بااوملحم ،بیااروت:داراملكتبةاهلالل.

 الفارابي ،أبونصر ( ،)8264السياسة املدنية ،تحقیق فوز النجار ،بیروت :املطبعة الكاثولوكية. الفارابي ،أبونصر ( ،)8247املسائا الفلسفية واألجوبة عنها ،مطبعة السعادة. ابنسینا( ،)8444کتاب االلهیات من الشفاء قم :مکتبة المرعشي. ابنسینا( ،)8444التعلیقات ،تحقیق عبدالرحمن بدو  ،قم :مکتک االعال االسالمي. مالصدرا شیراز ( ،)8218االسفار االربعة ،بیروت :دار احیاء التراث العربي. -میرداماد( ،)8374القبسات ،تصحیق مهد محقق و همکاران ،تهران :دانشگاه تهران.

