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پدیدارشناسیارادۀآزاددرحکمتمتعالیه 
محمد حسینزاده



چکیده
شهودی که انسان از ارادۀ آزاد دارد ،همواره تکیهگاهی مستححک در ماالت
چالشهای تردیدلرانگیز ارادۀ آزاد له حساب آمده است .در ست  .سفست
اسالمی این شهود م حصراً در قالب عف حضوری مطرح شده و امتری ییتر
قال تردید له حساب آمده اس .در این مااله لا استح اده از ماتانی حکمت.
محعالیه و لا روش تحفیفیت لرهانی ،له پدیدار ش اسی اراده آزاد پرداخحهایت ،
له این مع ا که شتهود ختود نستا .لته ارادۀ آزاد را لررستی کترده و ارزش
معرسحی آن را مشخص کردهای تحفی پدیدارش اسان ارادۀ آزاد ما را له این
نحیجه رساند که شهود ارادۀ آزاد مجموعهای دره ت یده از ده مؤل ت ادراکتی
اس .این مؤل هها از حیث اعحاار معرس.ش اخحی یکستان نیستح د و در سته
گروه مخحفف دسحهل دی میشوند لرخی از آنها له نحتو عفت حضتوری لتا
درج وضوح زیاد هسح د و یا گزارههایی هسح د کته لرگرسحته از ایتن عفت
حضوری خاص هسح د (گزارههای وجدانی) این گتروه لته رتور مطفت و
لدون هیچ شرری له لحاظ معرس.شت اخحی معحارنتد گتروه دیگتر لته عفت
حضوری لا درج وضوح زیاد مسح د نیسح د و لرای معحار لودن ،لته تکمیت
و تحمی لرخی قرائن و شواهد اححیاج دارند گروه سوم از امور تشتکیکی و
دارای مراتب هسح د و هر مرتاه از اعحاار معرسحی مح تاوتی نستا .لته ستایر
مراتب لرخوردار اس.
واژگانکلیدی :پدیدارش اسی ،ارادۀ آزاد ،شهود ،عفت حضتوری ،حکمت.
محعالیه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت



اسحادیار مؤسسه پژوهشی حکم .و سفس ه ایران رایانامهphsadra@gmail.com :
تاریخ پذیرش1396/12/28:
تاریخ دریاس1396/8/3 :.
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.1مقدمه 
پدیدارش اسی مطالعه یا ش اخ .پدیدار اس .و پدیدار ،هر چیزی اس .که در حیط آگتاهی
انسان قرار میگیرد (نوالی )96 :1369 ،لته عاتارد دقیت تتر پدیدارش استی تجرلت آگاهانته را
آنچ ان که از م ظر اول شخص تجرله میشود ،موضوع لررسی قرار میدهتد (وودراف استمی،.
 )13 :1395قفمرو پدیدارش اسی در عم نامحدود اس .و نمیتتوان آن را در محتدودۀ عفت
خاصی قرار داد؛ ل الراین نمیتوان مانع کسی شد کته ادعتای پدیدارش استی دارد ،لته شتر
آنکه نگرش وی لهگونهای لا ریش کفم پدیدارش استی رلطتی داشتحه لاشتد (دارتیت  )3 :در
حکم .محعالیه ارادۀ انسان ت له همراه ویژگیهایی که دارد ت پدیدهای اس .که توست ساعت
لالحجفی در مورن ن س و در حیط آگاهی انسان ایجاد متیشتود (مالصتدرا1981 ،م ،ج/ 162 :6
مصااح یزدی1405 ،ق / 171 :همان )453 :از این رو حیثیحی پدیداری دارد و میتواند از م ظتر اول
شخص مورد مطالع پدیدارش اسانه قرار گیرد
1
در این مااله لا اسح اده از ماانی حکم .محعالیه له «پدیدار ش اسی اراده آزاد» میپتردازی
له این مع ا که شهود خود نسب له ارادۀ آزاد یا همان تجرل ارادۀ آگاهانه را ت آنچ تانکته از
م ظر اول شخص تجرله میشود ت لررستی کترده و اعحاتار معرست.شت اخحی ایتن شتهود را
مشخص میک ی
له نظر میرسد که در س  .سفس اسالمی و لهخصوص در حکم .محعالیه ،جای چ تین
لحثی در میان مااحثی که درلارۀ اخحیار صورد گرسحه ختالی است .عمتدۀ ماتاحثی کته در
سفس اسالمی در لاب اخحیار صورد گرسحه عاارداند از تعریتف ،تایتین و تحفیت سفست ی
اخحیار (در ماال لرداش.های کالمی و عرسی از آن) ،و نیز ررح چالشهتای اخحیتار و ارائت
پاسخهایی لرای آنها در میان این مااحث گاه صرساً له اص عف حضوری متا لته اخحیتار ،لته
ع وان یک واقعی .عی ی ،اشارۀ مخحصری شده اس.؛ اما این موضتوع لته صتورد مستحا ،
دقی و موشکاسانه لررسی نشده اس.؛ ل الراین الزم اس .تا قا از لحث درلارۀ چتالشهتای
ارادۀ آزاد و ارائه راهح لرای آنها ،ارزش معرسحی شهود خود نسا .له ارادۀ آزاد را مشتخص
ک ی اگر این شهود له اندازۀ کاسی نیروم د و از ارزش معرسحی الزم لرخوردار لاشد:
اوالً زمی ه را سراه میک د تتا چ انچته لترای چتالشهتای ارادۀ آزاد راه حت م استب و
قانعک دهای یاس .نشد ،له این شتهود تمستک ک تی و از شتکاکی .درلتارۀ ارادۀ آزاد دوری
گزی ی
ثانیاً معیاری خواهد لود لرای ارزیالی تایینهای مخحف ی کته از ارادۀ آزاد ارائته متیشتود
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تایینهایی که از ارادۀ آزاد صورد میگیرد لاید ارکان موجَه و معحار این شهود را ح ظ ک تد
و لا آن م اساد نداشحه لاش د
اما اگر این شهود از اعحاار الزم لرخوردار نااشد ،ضترورد پترداخحن لته مااحتث نظتری
پیرامون ارادۀ آزاد و لزوم دسحیالی له نحیجهای روشن و قال اتکا نمایتان متیشتود؛ چترا کته
خالء م حج نشدن مااحث نظری له چ ین نحیجهای ،دیگر لته هتیچ وجته لتا شتهود وجتدانی
وهمگانی پُر نخواهد شد

.1-1پدیدارشدنارادۀآزاددربافتعلمحضوری 
در حکم .محعالیه ،تجرل ارادۀ آزاد صرساً در قالب عف حضوری له اخحیار رخ متیدهتد در
این نوع معرس ،.واقعی .معفوم همان واقعی .عف اس .و ذاد معفتوم لتدون واستطهگتری
م اهی ذه ی نزد عال حاضر میشود؛ له همین دلی امکان راهیالی خطا در آن وجود نتدارد
در عف حضوری ،معفوم نزد عال حضور دارد و میان آن دو ،نتوعی اتحتاد وجتودی لرقترار
اس .یکی از موارد این اتحاد ،اتحاد وجتودی لتین انستان ،ویژگتیهتا و سعت و ان عتاالد
ن سانی او اس .و ارادۀ آزاد له ع وان یکی از ویژگیهای ن سانی انستان در ایتن زمتره قترار
دارد:
« اراده و کراه .مان د لذد و درد از امتور وجتدانی هستح د کته عفت لته
جزئیاد آنها له سهول .صورد میگیرد؛ زیرا عف له آنها همان حایا.شتان
اس .که نزد شخص مرید و مکرِه حاضر اس( ».مالصدرا1981 ،م  ،ج)336 :6
اما له راسحی اگر شهود همگانی ارادۀ آزاد صرساً عف حضوری لته اخحیتار است ،.و عفت
حضوری نیز امر معحار و ییرقال انکار اس ،.اخحالفهایی که در اص قاول و نیز در ت ستیر
و تایین آن وجود دارد چگونه توجیه میشود؟ این شهود حضوری تا چه حد قالت پتذیرش
اس.؟ آیا این شهود را لدون هیچ قید و شرری لاید پذیرس .یا پتذیرش آن م تو لته ارائت
پاسخ م اسب له چالشهای پیش رو اس .و در صورد تعارض لا این چالشها متیتتوان از
این شهود حضوری یا لخشی از آن دس .لرداش.؟
در پاسخ له این پرسشها و لرای تعیین میزان اعحاار این شهود در حکم .محعالیه ،الحتدا لایتد
مراتب عف حضوری در حکم .محعالیه را لیان کرد و ارزش معرسحی آنها را مشخص نمتود،
آنگاه لاید این نکحه را لررسی کرد که شهود ارادۀ آزاد از چه مؤل ههای تشکی شتده است .و
هر کدام در کدامیک از مراتب عف حضوری قرار دارند و له لحاظ معرست.شت اخحی چاتدر
معحارند؟
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.2-1مراتبعلمحضوریدرحکمتمتعالیهوارزشمعرفتیآنها 
در حکم .محعالیه عف حضوری ت که نوعی اتحتاد وجتودی میتان عتال و معفتوم است .ت
همچون وجود از مراتب شدد و ضعف لرخوردار است .م شت ایتن اختحالفر مراتتب ،یتا
شدد و ضعف وجود عال اس ،.یا شدد و ضعف توجه عال و یا شدد و ضعف وجتود
معفوم (رک له :حسینزادۀ یزدی 164 :1386 ،ت )165
مشکک لودن عف حضوری موجب میشود تا عف حضوری له آگاهانه ،نیمتهآگاهانته و
ناآگاهانه تاسی شود (مصااح یزدی ،1387 ،ج )177 :2در عف آگاهانه ،عال له معفتوم عفت دارد
و له عف خود ه توجه دارد در عف نیمهآگاهانه نیز عال له معفوم عف دارد اما له این عفت
خود توجه ندارد ،ولی له محض حصول توجه ،عف او له معفوم ،حال .آگاهانه پیدا میک تد؛
مثالً گاه صورد ادراکی نزد ن س حاضر اس .اما ن س له خارر اشحغال له امور دیگتر لته آن
توجه ندارد ،اما له محض توجه ،صورتی که نزد ن س حاضر اس .لته نحتو آگاهانته معفتوم
حضوری ن س واقع میشود  2وقحی مشغول مطالعه هسحی چته لستا صتدای زنت خانته را
نش وی  ،ولی له محض آنکه کسی ما را تکان دهد و محوجته ک تد ،لته صتدای زنت توجته
آگاهانه پیدا میک ی ؛ همچ انکه همگی ما له وجود خود ،عف حضوری داریت  ،ولتی زمتانی
که مشغول انجام کاری هسحی از این عف یاس میشوی  ،ولتی لته محتض آنکته کستی یتا
چیزی ما را محوجه ک د ،له عف خود توجه آگاهانه پیدا میک ی در عفت ناآگاهانته عتال لته
معفوم عف دارد ولی عالوه لر آنکه له آن توجه ندارد ،چ ان ه نیس .که لته محتض توجته
له معفوم ،له آن عف آگاهانه پیدا ک د مثالً دوسحی را کته لتا او هت کتال لتودهایت پتس از
سالها دولاره میلی ی  ،اما نام او را له یاد نمیآوری  ،هرچ د که لا دیدن او توجته متا لته او و
نامش جفب شده اس .چه لسا لعد از مدتی و لا قرار گرسحن در سضایی آرام نام او را له یتاد
آوری در این صورد ما ش اخ .جدیدی پیدا نمیک ی ؛ لفکه صورد ذه ی که در ن س متا
لوده و پیشتر توانایی احضار آن را نداشحی  ،له یاد آوردهای (سیاضی 81 :1386 ،ت )82
در ارزیالی معرسحی عف حضوری در حکم .محعالیه لاید له این نکحته توجته داشت .کته
صررف عف حضوری له شیء ،موجب اعحاار معرسحی آن نمیشود ،لفکه عفت حضتوری لایتد
آگاهانه یا نیمهآگاهانه لاشد تا اعحاار معرس.ش اخحی داشحه لاشد و لحواند لترای اثاتاد چیتزی
مورد اسح اد قرار گیرد مثالً در حکم .محعالیه هر موجود ممکن ت که عین تعف و والستحگی
ش خود ،عفت حضتوری دارد ،امتا ایتن عفت  ،لته دلیت
له عفح ش اس .ت له عف .هسحی لخ ِ
ناآگاهانه لودن ،لرای اثااد واجب الوجود ک ای .نمیک د و این مه لایتد از رریت لتراهین
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واجب الوجود اثااد گردد
همچ ین این نکحه شایان توجه اس .که از لرخی ماانی حکم .محعالیه میتتوان استح اده
کرد که لرخی امور له صورد آگاهانه و نیمهآگاهانه معفوم حضوری انسان قرار میگیرند امتا
این عف حضوری ،ادراک تام معرس.ش اخحی را اساده نمیک د این امر لدین خارر است .کته
عف حضوریِ آگاهانه و نیمهگاهانه نیز یک امتر مشتکک و دارای مراتتب است .و مرزهتای
مراتب آن له وضوح قال جداسازی نیس .مثالی که تا حدی میتواند این مطفب را توضتی
دهد ،عف حضوری ن س له محسوساد اس ،.که شتیخ اشتراق آن را مطترح کترده امتا در
حکم .محعالیه لا ما ای «ترکیب اتحادی ن س و لدن» و قاعدۀ «ال س سی وحدته کت الاتوا»
لرهانی میشود شیخ اشراق لر این لاور اس .که عفت انستان لته ماصَتراد ت و لفکته ستایر
محسوساد ت عفمی حضوری اس .و در ادراک حسی ،اضاس اشراقی له شتیء متادی تعفت
میگیرد و امر مادی همان معفوم لالذاد است( .ستهروردی1375 ،ش ،ج134 :2تت )135لرختی از
اندیشم دان معاصر و شارحان صدرالمح لهین نیز معحادند که میتوان لا ماانی حکم .محعالیته
ت که در لاال ذکر شد ت نظری شیخ اشراق را لازسازی کرد و در سضای لحثی حکم .محعالیته،
عف انسان له محسوساد را عفمی حضوری قفمداد کرد (رک :یتزدانپ تاه ،1389 ،ج)320-310 :2
اگر چ ین دیدگاهی صحی لاشد ت که له اعحااد نگارنده نیز چ تین است .ت نمونتهای از عفت
حضوری آگاهانه و نیمه آگاهانه داری که اعحاار معرست.شت اخحی آن تتام نیست.؛ زیترا اگتر
ادراک محسوساد له عف حضوری لاشد ،عفت لته حضتوری لتودن ایتن ادراک نیتز امتری
حضوری اس.؛ 3اما لا وجود ای که این عف حضوری له نحو آگاهانه یا نیمه آگاهانته است.؛
اما له گونهای نیس .که قال انکار نااشد چه لسیارند سیفسوسانی که له خارر لرختی شتاهاد
ت مان د امح اع تعف ادراک له امور مادی ت این عف حضوری را م کر شده و قائ له حصتولی
لودن عف له محسوساد شدهاند در چ ین شرایطی عف لته حضتوری لتودن ادراک حستی
یک عف حضوری آگاهانه یا نیمتهآگاهانته است.؛ امتا قالت انکتار نیتز هست .و لرختی از
سیفسوسان لا ای که از این عف حضوری لرخوردارند ،چون مرتا وضتوح آن لته نحتو شتدید
ناوده ،آن را انکار کردهاند

.3-1پدیدارشناسیارادۀآزادباتوجهبهمبانیحکمتمتعالیه 
لرای پدیدارش اسی ارادۀ آزاد در حکم .محعالیه و لررسی این مطفب کته شتهود ارادۀ آزاد از
کدامیک از اقسام عف حضوری اس .و در کدامیتک از مراتتب تشتکیکی (آگاهانته ،نیمته-
آگاهانه و یا ییرآگاهانه) قرار دارد ،الحدا لاید لدانی که این شهود در تحفی پدیدارش استانه از
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چه مؤل ههایی تشکی شده اس ،.تا لحوانی در سضای لحثی حکم .محعالیه ،هر مؤل ته را لته
رور جداگانه لررسی کرده و درلارۀ آن قضاود ک ی

.1-3مؤلفههایشهودارادۀآزاد 
لرای عف حضوری له اص وجودر چیزی یک ش اخ .حضتوری کتاسی است ،.مان تد عفت
ی حتاالد ویتژه ،لایتد چ تدین عفت
حضوری له وجود ن س ،ولی لرای شت اخ .حضتور ِ
حضوری را ک ار ه قرار داد؛ مثالً عف حضوری له ای که «من شتاد هستح » مستحفزم داشتحن
سه عف حضوری اس .له :وجودر من؛ وجود شادی؛ و ای که شادی ص  .متن و محعفت لته
من اس .له این ترتیب ،هر اندازه قیود چیزی که ادعای عف حضوری له آن داری  ،اسزونتتر
شود لاید نسا .له هر یک از آن قیود عف حضوری داشحه لاشی (سیاضتی )133 :1386 ،شتهود
ارادۀ آزاد له ع وان یکی از حاالد ویژۀ ن س ،مجموعهای دره ت یده از چ د مؤل ه اس .کته
همگی در حیط ادراک و آگاهی شخص قرار دارند و از رریت دروننگتری قالت مشتاهده
هسح د این مورن ،همان مورن لررسی پدیدارش اسان ارادۀ آزاد لتر ما تای حکمت .محعالیته
اس .که میخواهد لررسی ک د این مؤل هها از کدامیک از مراتب عف حضوریانتد و از چته
درج وضوحی لرخوردارند؟ در یک لررسی الحدایی ،ه گامی که عا از نگتاه اول شتخص،
شهود ارادۀ آزاد را تجزیه و تحفی میک د ،این شهود له ده 4مؤل ادراکتی تحفیت متیشتود
این مؤل ههای دهگانه عاارداند از:
 1ادراک اص اخحیار له ع وان ویژگی ذاتی شخص
 2ادراک اراده
 3ادراک عفی .و ساعفی .ن س لرای اراده و عفی .اراده لرای سع
ی ییر قالت ک حترل لتر تمتایالتی کته لته اراده م جتر
 4ادراک ت ثیر امور لیرونی یا درون ِ
میشوند ،مان د ت ثیراتی که محیطی خاص یا ژنحیک مخصوص در سرد ایجاد میک د در هتر
یک از این موارد ،شخص لدون ای که ک حرلی لر این امور داشحه لاشد ،از آنها ت ثیر متیپتذیرد،
هرچ د این ت ثیر سع را محعین نک د و له مرتا جار نرسد آنچه در این مؤل ه م ظتور ماست.
این اس .که شتخص اصت تت ثیر چ تین امتوری را ادراک متیک تد و ایتن ادراک یکتی از
مؤل ههای شهود ارادۀ آزاد اس.
 5ادراک تسف و ک حرل ن س لر اراده همانرور که در مؤل پیشتین لیتان شتد امتوری
که خارج از ک حرل شتخص هستح د در تمتایالد شتخص لترای اراده کتردن چیتزی تت ثیر
میگذارند؛ اما همانرور که شخص ادراک میک د کته اصت ایتن تت ثیر ختارج از ک حترل او
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اس ،.این را نیز ادراک میک د که ت ثیر این امور مانع ک حترل او لتر اراده و سعت ناشتی از آن
نمیشود و او تا قا از وقوع اراده میتواند در ماال این ت ثیراد مااوم .ک د
 6ادراک اراده له ع وان م ش حایای اسعتال ارادی (اسعتال جتوارحی) ،در ماالت ای کته
اراده م ش حایای اسعال شخص نااشد مان د ای که شخص دیگتری از رریت هیو توتیزم ،اراده
را در ن س شخص ایجتاد ک تد و اسعتال جتوارحی او را پدیتد آورد ،در ایتن صتورد ارادۀ
شخص م ش حایای اسعال او نیس ،.لفکه در تستخیر ارادۀ دیگتری است .و صترساً التزاری
اس .لرای تحا ارادۀ شخص دیگر
 7ادراک اس اد لدون واسط اراده له ن س اگرچه ایجتاد اراده توست ن تس لته وستیف
قوای مخحف ی ت مان د قوۀ شوقیه ت انجام میگیرد ،اما شخص ت لسحه لته حالت .تتوجهی کته
دارد له رور آگاهانه یا نیمه آگاهانه ت چ ین ادراک میک د که خود اوس .کته لتدون واستطه
5
اراده را ایجاد میک د
 8ادراک آگاهانه لودن اراده
 9ادراک دو گزی سع و ترک پیشاروی تحا هر اراده (تواناییِ لتهگونتهای دیگتر اراده
کردن)
 10ادراک قالفی .اتصاف اراده له مدح و ذم و مسئول لودن شخص در قاتال آن ارادهای
که شخص در درون خود مشاهده میک د ،لهگونهای اس .کته شتخص در قاتال آن مستئول
اس .و میتوان او را در قاال آن مؤاخذه یا تحسین کرد

.2-3ارزشمعرفتیمؤلفههایارادۀآزاددرحکمتمتعالیه 
لا توجهه له مطالای که لیان شد ،میتوان مؤل ههای ادراکی دهگانت ستوق را لته لحتاظ میتزان
اعحاار و ارزش معرس.ش اخحی که دارند له سه دسحه تاسی کرد:
دستۀاول :مؤل ههایی هسح د که ت لسحه له میزان توجه ن س له آنها ت له صورد آگاهانته
یا نیمهآگاهانه و در درج وضوح لاال ،معفوم حضوری انسان قرار میگیرنتد؛ از ایتن رو ایتن
مؤل هها لدون هیچ قید و شرری از اعحاار معرسحی لرخوردارند و له هیچ وجته امکتان دست.
لرداشحن از آنها وجود ندارد چهار مؤل نخس .در این دسحه قرار دارنتد و لته همتین دلیت
هر دیدگاه قال قاولی درلارۀ ارادۀ آزاد ،لاید از این چهار مؤل اساسی لرخوردار لاشتد الاحته
لاید توجه داش .که در مؤل اول ت ها اص اخحیار از این ارزش معرسحی لرخوردار اس .امتا
چگونگی و تایین آن چ ین نیس .همچ ین در مؤل ستوم (ادراک عفیت .و ساعفیت .ن تس
لرای اراده) آنچه لا عف حضوری لا درج وضوح لاال ادراک میشتود صترساً اصت عفیت .و
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ساعفی .ن س لرای اراده اس .اما چگونگی این عفی .و ساعفی .چ ین نیس .ای که ساعفیت.
ن س لرای اراده ساع له مع ای «ما له الوجود» اس .یا له مع تای «متا م ته الوجتود» ،از عفت
حضوری آگاهانه لا درج وضوح لاال لرخوردار نیس .له نظر میرسد که عف ن س لته ایتن
قای خصوصیاد ت که وجوداً لا ن س مححدند ت له نحو عف حضوری ییرآگاهانه اس.

دستۀدوم :مؤل ههایی هسح د که له نحو عف حضتوری و لته صتورد آگاهانته و نیمته-

آگاهانه ادراک میشوند اما همانرور که در لخش ( )2لیان شد ،از اعحاار معرس.ش اخحی تتام
ت آنچ ان که دسح قا لودندت ت لرختوردار نیستح د ،لته رتوری کته امکتان انکتار ایتن عفتوم
حضوری از جانب شخص وجود دارد عف له مؤل ههای پ ج (ادراک تسف و ک حرل ن تس
لر اراده) و شش (ادراک اراده له ع توان م شت حایاتی اسعتال ارادی) و ه تح (ادراک است اد
لدون واسط اراده له ن س) در این دسحه قرار دارند ل الراین ه وز جای ایتن اححمتال هست.
که هر یک از ما ت له ع وان شخصی که اراده لرای او پدیدار میشود ت حایاحتاً لتر ارادۀ ختود
ک حرل نداشحه لاشی و می  ،انحخاب و ارادۀ ما توس عتوامفی کته ختارج از اخحیتار متا قترار
دارند له نحوی نامحسو دسحکاری شده لاش د و له همین جهت .اسعتال متا لته متا است اد
حایای نداشحه لاش د همچ ین جای این اححمتال هست .کته ارادۀ متا ت همتان رتور کته در
حکم .مشاء لیان شده ت صرساً له وسیف وسائ و قوای ن س محا شتود نته ای کته ن تس
مسحایماً و له نحو مااشری له ایجاد آن ماادرد ورزد (آنرور که له خارر قاعدۀ «ال س ستی-
وحدته ک الاوی» در حکم .محعالیه لیان شده اس).
دستۀسوم :مؤل ههایی هسح د که در ماارع مخحفف از ادراکهای مخحف تی لرخوردارنتد
ادراک ارادۀ آگاهانه (مؤل ت هشتح ) در ایتن دستحه قترار دارد در سفست اصتال .وجتودی
مالصدرا ،اراده یک واقعی .تشکیکی و سریانی اس .و از مراح مخحف ی لرختوردار است،.
له روری که از درون ذاد انسان آیاز میشود و پس از عاور از مراتب عا و مثال ،له لدنت
مادی سع محص میگردد  6از این جه .ادراک اراده در هر مرحفه ویژگتی ختاص ختود را
دارد در مرحفهای که اراده در ک ه ذاد انسان وجود جمعی دارد ،ادراک آن له صتورد عفت
حضوری و ییرآگاهانه اس ،.در مرحف پایینتر که اراده وجود خاص ن سانی پیتدا متیک تد،
ادراک آن له صورد عف حضوری آگاهانه و نیمهآگاهانه له یک واقعیت .عی تی است .و در
مرحفهای که اراده له صورد می رایعی در لدن مادی سع حضتور متییالتد ،ادراک آن لته
صورد عف حضوریِ آگاهانه اما ییر تام له یک واقعی .عی ی اس .که نمونههتای مخحف تی
از آن در مااحث پیشین لیان شد
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لرخی از مؤل ههای دهگانه مؤل ههایی هسح د که میتوان د یک ت ستیر ذه تی حصتولی از
شهود ارادۀ آزاد لاش د ذهن همتواره لته صتورد خودکتار از یاسحتههتای حضتوریِ ختود،
تصویرسازی میک د و م اهی خاصی را از آنهتا لته دست .متیآورد در لرختی متوارد ایتن
تصویرسازی صرساً گزارشی از یاسحههای حضوری اس .کته در اصتطالح م طت از آنهتا لته
وجدانیاد تعایر میشود ،اما در پارهای موارد ،ذهن له صرف گزارش از یاسحههتای حضتوری
اکح ا نمیک د ،لفکه له تجزیه و تحفی و تعایر و ت سیر آنها میپتردازد (مصتااح یتزدی1387،ش،
ج / 176 :1سیاضتتی )144 : ،ایتتن ادراکتتاد ت ستتیرگرایانه ت لتترخالف ادراکتتاد مستتحای و
گزارشگرایانه (وجدانیاد) ت له خودی خود از اعحاار معرسحتی لرختوردار نیستح د و ممکتن
اس .لا خطا و اشحااه همراه لاش د لا توجه له این نکحه ،این اححمتال وجتود دارد کته ه گتام
شهود ارادۀ آزاد ،مؤل ههای زائدی در ک ار مؤل ههای اصفی حضور داشحه لاش د که در حیطت
آگاهی حضوری انسان قرار ندارند و صرساً یک ت ستیر لرستاخح ذه تی و حصتولی از ارادۀ
آزاد لاش د دراین صورد این مؤل ههتا حایاحتاً در حیطت شتهود ارادۀ آزاد نیستح د و صترساً
همراهانی زائد در ک ار مؤل ههای اصفی ارادۀ آزاد میلاش د ذهتن متا ممکتن است .از روی
خطا و عدم دق .سفس ی ،این امور زائد را که در موارد لسیاری ت یا ححتی در تمتام متوارد ت
همراه ارادۀ آزاد هسح د ،له ع وان یک مؤل اساسی و رکن ارادۀ آزاد ت سیر ک د
در صورتی که ارادۀ آزاد را له گونهای تاریر ک ی کته لتا ضتروری و محعتین شتدن اراده
سازگار لاشد و امکان تحا هر یک از دو گزی سع و ترک ،امری ختارج از حایات .ارادۀ
آزاد له حساب آید ،مؤل نه (ادراک دو گزی سع و ترک پیشاروی تحا هتر اراده) یکتی
از همین ادراکاد ت سیرگرایانه است.؛ چترا کته امتری زائتد لتر حایات .ارادۀ آزاد است .و
ت سیری ییر واقعی اس .که ت له خارر عدم توجه له قواعد سفست ی ت ذهتن ه گتام تحفیت
شهود ارادۀ آزاد از آن ارائه میک تد در ایتن صتورد مؤل ت دهت (ادراک مستئولی.پتذیری
شخص نسا .له اراده یا همان قالفی .اتصاف اراده له مدح و ذم) یک امر نظری اس.؛ چترا
که لاید لا اسحدالل و لرهان سفس ی این مطفب اثااد شود که چگونه لتا وجتود محعتین لتودن
7
گزی های که پیش روی انسان قرار دارد ،شخص در قاال آن مسئول اس.
اما در صورتی 8که ارادۀ آزاد را له گونهای تاریر ک ی کته امکتان تحات هتر یتک از دو
گزی ه ،یکی از شرو جداییناپذیر ارادۀ آزاد لاشد ،در ایتن صتورد ،ایتن ادراک در ضتمن
مؤل ههای دسح دوم (ادراک حضوری ییر تام) قرار میگیرد؛ چرا کته در ایتن صتورد ایتن
مؤل ه ،شهود یک واقعی .عی ی اس .که لا وجود ای که همگان لته صتورد حضتوری آن را
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ادراک میک د ،له خارر درج ضعیف این عف  ،امکان انکار آن وجود دارد در این صتورد
مؤل ده (ادراک مسئولی.پذیری) نیز یکی از توالع مؤل نه اس .و شخص لدین جهت.
مسئول اس .که امکان گزی ش هر یک از دو رترف لترای او وجتود دارد در ایتن صتورد
مؤل ده ه له تاعی .از مؤل نه  ،در ضمن مؤل ههای دسح دوم قرار میگیرد

.5نتیجهگیری 
پدیدارش اسی ارادۀ آزاد نشان میدهد که تجرل ارادۀ آگاهانته مجموعتهای درهت ت یتده از ده
مؤل ادراکی اس .هم این مؤل هها ادراک حضوری یک واقعی .عی ی لا وضتوح شتدید و
له نحوی ییر قال انکار نیسح د مؤل ههای دسح اول را لدون قید و شر لایتد پتذیرس .امتا
مؤل ه های دسح دوم له تکمی و تحمی لرختی قترائن و شتواهد دیگتر اححیتاج دارنتد و لته
خودی خود توان رویارویی لا چالشهای ارادۀ آزاد را ندارند هر یک از مراتب مؤل ت دستح
سوم ت که امری مشکک و دارای مراتب اس .ت از لحاظ معرس.ش اخحی ،اعحاتار مح تاوتی لتا
اعحاار مراتب دیگر دارد
وجود مؤل ههایی که از تحفی ارادۀ آزاد له دس .میآی د و در عین حال از لحتاظ ارزش
معرسحی ،تام نیسح د ،این زمی ه را سراه میک د تا لا وجود یک شتهود مشتحرک و همگتانی از
ارادۀ آزاد ،لحوان ت سیرها و تاریرهای مخحف ی از آن ارائه کرد الاحه هر یک از ایتن تاریرهتای
مخحفف لاید ارکان اساسی شهود ارادۀ آزاد (مؤل ههای دسح اول) را ح ظ ک د
از دیگر نحایج این پژوهش ،ضرورد پرداخحن له مااحث نظری اخحیتار است.؛ چترا کته
لسیاری از مؤل ههای کارلردی شهود اخحیار ت مان د مؤل ده (مسئولی.پتذیری) ت در زمترۀ
مؤل ههای دسح اول نیسح د ،و صرف ادراک آنها از اعحاار معرست.شت اخحی کتاسی لرختوردار
نیس.؛ از این رو اعحاار یا عدم اعحاار این مؤل ههتا لایتد در مااحتث نظتری ارادۀ آزاد انجتام
گیرد و در صورد م حهی نشدن این مااحث له نحیجهای مشتخص ،نمتیتتوان ارادۀ آزاد را ت
که از ماانی مه عفوم انسانی اس .ت له استح اد شتهودی کته از آن داریت  ،لتینیتاز از اثاتاد
دانس.

پینوش.ها
1. Phenomenology of Free will

« 2و من الشواهد الدالة عىل ما ذكرنا -أعني ثبوت العلم احلضوري -أن صورة ما قد حتصل يف آلة إدراكيةة
و النفس ال تشعر هبا كام إذا استغرقت يف فكرة أو فيام يؤديه حاسة أخرى؛ فال بد من التفات الةنفس إ تلة
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الصورة ،فاإلدراك ليس إال بالتفات النفس إ ما تشاهده» (مالصدرا1380 ،ش ،صص 181ت )182

 3چرا که اساساً حضوری لودن ،نحوۀ وجود این عف اس ،.و حضور عف در نزد عتال عتین حضتور
این نحوۀ وجود (حضوری لودن) در نزد عال اس.
 4تعداد این مؤل هها له روش اسحاراء له دس .آمده اس .و میتوان لا جسحجوی لیشحر یتا تاستی هتر
یک از این مؤل هها له چ د مؤل دیگر ،له تعداد این مؤل هها اسزود
 5چ ین ادراکی از س خ ادراک حضوری اس .که لا اسح اده از ماانی سفس ی مالصدرا در لحث ن س نیز
قال اثااد اس .این ادراک نمون دیگری از عفوم حضوری اس .که ارزش معرس.شت اخحی آنهتا تتام
نیس ،.له همین دلی حکمای مشاء آن را نوذیرسحهاند
 ...« 6أن اإلنسان إذا قصد إ إحداث فعل أو حركة منه فال بد لةه مةن علةم و هةو تصةور ذلة الفعةل و
التصديق بفائدته ثم ال بد له من إرادة و عزم له ثم ال بد له من شوق إليه ثم ال بد له مةن ميةل يف أعضةائه إ

حتصيله؛ فباحلقيقة هذه األمور األربعة -أعني العلم و اإلرادة و الشوق و امليل معنة واحةد يو ةد يف عةوا
أربعة يظهر يف كل موطن بصورة خاصة تناسب ذلة املوطفاملببةة إذا و ةدت يف عةا العقةل كانةت عة
القضية و احلكم كعا القضاء اإلهلي و إذا و دت يف عا النفس كانةت عة الشةوق و إذا و ةدت يف عةا
الطبيعة كانت ع امليل» (مالصدرا1981 ،م ،ج ،6صص342ت)343

 7اثااد این مطفب یکی از مسائ پیچیدۀ ارادۀ آزاد اس .هری سرانک ورد از جمفه سیفسوسانی است.
که تالش کرده این مطفب را تایین ک د که چگونه ممکن اس .انسان ت ها یتک گزی ته پتیشروی ختود
داشحه لاشد ،اما در ماال آن مسئول لاشد (رک له)Frankfurt, 1996, pp. 829-839 :
 8از آنجا که در این صورد مؤل نه و ده در حیط شهود حضوری قرار میگیرند ،این دو مؤل ته
را در زمرۀ مؤل ههای شهود ارادۀ آزاد قرار دادی
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