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پدیدارشناسیارادۀآزاددرحکمتمتعالیه 
محمد حسینزاده



چکیده 
شهودی که انسان از ارادۀ آزاد دارد ،همواره تکیه گاهی مستحکم در مقابل
چالش های تردیدبرانگیز ارادۀ آزاد به حساب آمده است .در سلتت لسسل
اسالمی این شهود متحصراً در قالب عسم حضوری مطرح شده و امری غیر
قاب تردید به حساب آمده است .در این مقاله با است اده از مبلانی حکملت
متعالیه و با روش تحسیسی ل برهانی ،به پدیدار شتاسی اراده آزاد پرداختهایم،
به این معتا که شهود خود نسلبت بله ارادۀ آزاد را بررسلی کلرده و ارزش
معرلتی آن را مشخص کرده ایم .تحسی پدیدارشتاسان ارادۀ آزاد ما را به این
نتیجه رساند که شهود ارادۀ آزاد مجموعهای درهم تتیده از ده مؤل ادراکی
است .این مؤل ه ها از حیث اعتبار معرلتشتاختی یکسان نیسلتتد و در سله
گروه مختسف دستهبتدی میشوند .برخی از آنها به نحو عسلم حضلوری بلا
درج وضوح زیاد هستتد و یا گزاره هایی هستتد که برگرلته از ایلن عسلم
حضوری خاص هستتد (گزاره های وجدانی) .این گروه بله ولور مطسل و
بدون هیچ شروی به لحاظ معرلتشتاختی معتبرنلد .گلروه دیگلر بله عسلم
حضوری با درج وضوح زیاد مستتد نیستتد و برای معتبر بودن ،به تکمی
و تتمیم برخی قرائن و شواهد احتیاج دارند .گروه سوم از امور تشکیکی و
دارای مراتب هستتد و هر مرتبه از اعتبار معرلتی مت اوتی نسبت بله سلایر
مراتب برخوردار است.
کلیدواژههاا:پدیدارشتاسلی ،ارادۀ آزاد ،شلهود ،عسلم حضلوری ،حکملت
متعالیه.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل


استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و لسس ه ایران .رایانامهphsadra@gmail.com :
تاریخ پذیرش6331 /68 /88 :
تاریخ دریالت6331 /8 /3 :
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.7مقدمه 
پدیدارشتاسی مطالعه یا شتاخت پدیدار است و پدیدار ،هر چیزی است که در حیط آگاهی
انسان قرار می گیرد (نوالی .)31 :6313 ،به عبارت دقی تر پدیدارشتاسلی تجربل آگاهانله را
آنچتان که از متظر اول شخص تجربه میشود ،موضوع بررسی قرار میدهد (وودراف اسمیت،
 .)63 :6331قسمرو پدیدارشتاسی در عم نامحدود است و نمی توان آن را در محدودۀ عسلم
خاصی قرار داد؛ بتابراین نمی توان مانع کسی شد که ادعای پدیدارشتاسی دارد ،بله شلر
آنکه نگرش وی به گونه ای با ریش کسم پدیدارشتاسی ربطی داشته باشلد (دارتیل .)3 ::در
حکمت متعالیه ارادۀ انسان ل به همراه ویژگی هایی که دارد ل پدیده ای است که توسط لاع
بالتجسی در موون ن س و در حیط آگاهی انسان ایجاد میشود (مالصدرا6386 ،م ،ج/ 618 :1

مصباح یزدی6041 ،ق / 616 :همان )013 :از این رو حیثیتی پدیداری دارد و می تواند از متظر اول
شخص مورد مطالع پدیدارشتاسانه قرار گیرد.
6
در این مقاله با است اده از مبانی حکمت متعالیه به «پدیدار شتاسی اراده آزاد» میپردازیم
به این معتا که شهود خود نسب به ارادۀ آزاد یا همان تجرب ارادۀ آگاهانه را ل آنچتانکه از
متظر اول شخص تجربه میشود ل بررسی کرده و اعتبلار معرللتشلتاختی ایلن شلهود را
مشخص میکتیم.
به نظر میرسد که در ستت لسس اسالمی و بهخصوص در حکمت متعالیه ،جای چتین
بحثی در میان مباحثی که دربارۀ اختیار صورت گرلته خالی است .عملدۀ مبلاحثی کله در
لسس اسالمی در باب اختیار صورت گرلته عبارت اند از تعریف ،تبیین و تحسیل لسسل ی
اختیار (در مقاب برداشت های کالمی و عرلی از آن) ،و نیز ورح چالش های اختیار و ارائ
پاسخ هایی برای آنها .در میان این مباحث گاه صرلاً به اص عسم حضوری ما به اختیار ،بله
عتوان یک واقعیت عیتی ،اشارۀ مختصری شده است؛ اما این موضوع به صورت مسلتق ،
دقی و موشکالانه بررسی نشده است ؛ بتابراین الزم است تا قب از بحث دربارۀ چالشهای
ارادۀ آزاد و ارائه راه ح برای آنها ،ارزش معرلتی شهود خود نسبت به ارادۀ آزاد را مشخص
کتیم .اگر این شهود به اندازۀ کالی نیرومتد و از ارزش معرلتی الزم برخوردار باشد:
اوالً زمیته را لراهم می کتد تا چتانچه برای چلالش هلای ارادۀ آزاد راه حل متاسلب و
قانع کتتده ای یالت نشد ،به این شهود تمسک کتیم و از شلکاکیت دربلارۀ ارادۀ آزاد دوری
گزیتیم.
ثانیاً معیاری خواهد بود برای ارزیابی تبیین های مختس ی که از ارادۀ آزاد ارائه میشود.
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تبیین هایی که از ارادۀ آزاد صورت می گیرد باید ارکان موجَه و معتبر این شهود را ح ظ کتتد
و با آن متالات نداشته باشتد.
اما اگر این شهود از اعتبار الزم برخوردار نباشد ،ضرورت پرداختن به مباحلث نظلری
پیر امون ارادۀ آزاد و لزوم دستیابی به نتیجه ای روشن و قاب اتکا نمایان میشود؛ چلرا کله
خالء متتج نشدن مباحث نظری به چتین نتیجه ای ،دیگر به هیچ وجه بلا شلهود وجلدانی
وهمگانی پُر نخواهد شد.

. 7- 7پدیدارشدنارادۀآزاددربافتعلمحضوری 
در حکمت متعالیه ،تجرب ارادۀ آزاد صرلاً در قالب عسم حضوری به اختیار رخ میدهد .در
این نوع معرلت ،واقعیت معسوم همان واقعیت عسم است و ذات معسوم بدون واسطه گلری
م اهیم ذهتی نزد عالم حاضر می شود؛ به همین دلی امکان راهیابی خطا در آن وجود ندارد.
در عسم حضوری ،معسوم نزد عالم حضور دارد و میان آن دو ،نوعی اتحاد وجودی برقلرار
است .یکی از موارد این اتحاد ،اتحاد وجودی بین انسان ،ویژگلی هلا و لعل و ان علاالت
ن سانی او است و ارادۀ آزاد به عتوان یکی از ویژگی های ن سانی انسان در این زمره قلرار
دارد:
« ...اراده و کراهت مانتد لذت و درد از امور وجدانی هسلتتد کله عسلم بله
جزئیات آنها به سهولت صورت می گیرد؛ زیرا عسم به آنها همان حقیقتشان
است که نزد شخص مرید و مکرِه حاضر است» (مالصدرا6386 ،م  ،ج .)331 :1
اما به راستی اگر شهود همگانی ارادۀ آزاد صرلاً عسم حضوری به اختیار است ،و عسلم
حضوری نیز امر معتبر و غیرقاب انکار است ،اختالف هایی که در اص قبول و نیز در ت سیر
و تبیین آن وجود دارد چگونه توجیه میشود؟ این شهود حضوری تا چه حد قاب پذیرش
است؟ آیا این شهود را بدون هیچ قید و شروی باید پذیرلت یا پذیرش آن متو بله ارائل
پاسخ متاسب به چالش های پیش رو است و در صورت تعارض با این چالشها می توان از
این شهود حضوری یا بخشی از آن دست برداشت؟
در پاسخ به این پرسش ها و برای تعیین میزان اعتبار این شهود در حکمت متعالیه ،ابتدا باید
مراتب عسم حضوری در حکمت متعالیه را بیان کرد و ارزش معرلتی آنها را مشخص نمود،
آنگاه باید این نکته را بررسی کرد که شهود ارادۀ آزاد از چه مؤل ه های تشکی شده است و
هر کدام در کدام یک از مراتب عسم حضوری قرار دارند و به لحاظ معرلتشتاختی چقلدر
معتبرند؟
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. 1- 7مراتبعلمحضوریدرحکمتمتعالیهوارزشمعرفتیآنها 
در حکمت متعالیه عسم حضوری ل که نوعی اتحاد وجودی میلان علالم و معسلوم اسلت ل
همچون وجود از مراتب شدت و ضعف برخوردار است .متشأ این اخلتالف مراتلب ،یلا
شدت و ضعف وجود عالم است ،یا شدت و ضعف توجه عالم و یا شدت و ضعف وجود
معسوم (رک به :حسین زادۀ یزدی 610 :6381 ،ل .) 611
مشکک بودن عسم حضوری موجب میشود تا عسم حضوری به آگاهانه ،نیمهآگاهانه و
ناآگاهانه تقسیم شود (مصباح یزدی ،6381 ،ج .) 611 :8در عسم آگاهانه ،عالم به معسوم عسم دارد
و به عسم خود هم توجه دارد .در عسم نیمه آگاهانه نیز عالم به معسوم عسم دارد اما به این عسم
خود توجه ندارد ،ولی به محض حصول توجه ،عسم او به معسوم ،حالت آگاهانه پیدا میکتد؛
مثالً گاه صورت ادراکی نزد ن س حاضر است اما ن س به خاور اشتغال به امور دیگر به آن
توجه ندارد ،اما به محض توجه ،صورتی که نزد ن س حاضر است به نحو آگاهانه معسوم
حضوری ن س واقع میشود 8 .وقتی مشغول مطالعه هستیم چه بسا صدای زنل :خانله را
نشت ویم ،ولی به محض آنکه کسی ما را تکان دهد و متوجه کتد ،به صلدای زنل :توجله
آگاهانه پیدا می کتیم؛ همچتان که همگی ما به وجود خود ،عسم حضوری داریم ،ولی زمانی
که مشغول انجام کاری هستیم از این عسم غال میشویم ،ولی به محلض آنکله کسلی یلا
چیزی ما را متوجه کتد ،به عسم خود توجه آگاهانه پیدا می کتیم .در عسم ناآگاهانه عالم بله
معسوم عسم دارد ولی عالوه بر آنکه به آن توجه ندارد ،چتان هم نیست که به محض توجه
به معسوم ،به آن عسم آگاهانه پیدا کتد .مثالً دوستی را که با او همکلال بلودهایلم پلس از
سال ها دوباره می بیتیم ،اما نام او را به یاد نمیآوریم ،هر چتد که با دیدن او توجه ما به او و
نامش جسب شده است .چه بسا بعد از مدتی و با قرار گرلتن در لضایی آرام نام او را به یاد
آوریم .در این صورت ما شتاخت جدیدی پیدا نمی کتیم؛ بسکه صورت ذهتی که در ن س ما
بوده و پیش تر توانایی احضار آن را نداشتیم  ،به یاد آوردهایم (لیاضی 86 :6381 ،ل .) 88
در ارزیابی معرلتی عسم حضوری در حکمت متعالیه باید به این نکته توجه داشت کله
صرف عسم حضوری به شیء ،موجب اعتبار معرلتی آن نمیشود ،بسکه عسم حضوری باید
آگاهانه یا نیمهآگاهانه باشد تا اعتبار معرلتشتاختی داشته باشد و بتواند برای اثبات چیزی
مورد استتاد قرار گیرد .مثالً در حکمت متعالیه هر موجود ممکن ل که عین تعس و وابستگی
به عستش است ل به عست هستی بخشِ خود ،عسم حضوری دارد ،اما ایلن عسلم ،بله دلیل
ناآگاهانه بودن ،برای اثبات واجب الوجود ک ایت نمی کتد و این مهم باید از وری براهین
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واجب الوجود اثبات گردد.
همچتین این نکته شایان توجه است که از برخی مبانی حکمت متعالیه می توان است اده
کرد که برخی امور به صورت آگاهانه و نیمهآگاهانه معسوم حضوری انسان قرار می گیرند اما
این عسم حضوری ،ادراک تام معرلتشتاختی را الاده نمی کتد .این امر بدین خاور است که
عسم حضوریِ آگاهانه و نیمه گاهانه نیز یک امر مشکک و دارای مراتب است و مرزهلای
مراتب آن به وضوح قاب جداسازی نیست .مثالی که تا حدی می تواند این مطسب را توضیح
دهد ،عسم حضوری ن س به محسوسات است ،که شیخ اشراق آن را مطلرح کلرده املا در
حکمت متعالیه با مبتای « ترکیب اتحادی ن س و بدن» و قاعدۀ « الت س لی وحدته ک القوا»
برهانی می شود .شیخ اشراق بر این باور است که عسم انسان به مبصَلرات ل و بسکله سلایر
محسوسات ل عسمی حضوری است و در ادراک حسی ،اضال اشراقی به شیء مادی تعسل
می گیرد و امر مادی همان معسوم بالذات است (سهروردی6311 ،ش ،ج630 :8ل .)631برخی از
اندیشمتدان معاصر و شارحان صدرالمتألهین نیز معتقدند که می توان با مبانی حکمت متعالیه
ل که در باال ذکر شد ل نظری شیخ اشراق را بازسازی کرد و در لضای بحثی حکمت متعالیه،
عسم انسان به محسوسات را عسمی حضوری قسمداد کرد (رک :یزدانپتاه ،6383 ،ج.) 384- 364 :8

اگر چتین دیدگاهی صحیح باشد ل که به اعتقاد نگارنده نیز چتین است ل نمونهای از عسلم
حضوری آگاهانه و نیمه آگاهانه داریم که اعتبار معرلتشتاختی آن تام نیست؛ زیلرا اگلر
ادراک محسوسات به عسم حضوری باشد ،عسم به حضوری بلودن ایلن ادراک نیلز املری
حضوری است؛  3اما با وجود ایتکه این عسم حضوری به نحو آگاهانه یا نیمه آگاهانه است؛
اما به گونه ای نیست که قاب انکار نباشد .چه بسیارند لیسسولانی که به خاور برخی شبهات
ل مانتد امتتاع تعس ادراک به امور مادی ل این عسم حضوری را متکر شده و قائ به حصولی
بودن عسم به محسوسات شده اند .در چتین شرایطی عسم به حضوری بلودن ادراک حسلی
یک عسم حضوری آگاهانه یا نیمه آگاهانه اسلت؛ املا قابل انکلار نیلز هسلت و برخلی از
لیسسولان با ایتکه از این عسم حضوری برخوردارند ،چون مرتب وضوح آن به نحو شلدید
نبوده ،آن را انکار کردهاند.

 .1پدیدارشناسیارادۀآزادباتوجهبهمبانیحکمتمتعالیه 
برای پدیدارشتاسی ارادۀ آزاد در حکمت متعالیه و بررسی این مطسب که شهود ارادۀ آزاد از
کدام یک از اقسلام عسلم حضلوری اسلت و در کلدام یلک از مراتلب تشلکیکی (آگاهانله،
نیمه آگاهانه و یلا غیرآگاهانله) قلرار دارد ،ابتلدا بایلد بلدانیم کله ایلن شلهود در تحسیل

684

جاویدان خرد ،شماره  ،33بهار و تابستان 6331

پدیدارشتاسانه از چه مؤل ه هایی تشکی شده است ،تا بتلوانیم در لضلای بحثلی حکملت
متعالیه ،هر مؤل ه را به وور جداگانه بررسی کرده و دربارۀ آن قضاوت کتیم.

.3مؤلفههایشهودارادۀآزاد 
برای عسم حضوری به اص وجود چیزی یک شتاخت حضوری کالی اسلت ،مانتلد عسلم
حضوری به وجود ن س ،ولی برای شتاخت حضوریِ حلاالت ویلژه ،بایلد چتلدین عسلم
حضوری را کتار هم قرار داد؛ مثالً عسم حضوری به ایتکه «من شاد هستم» مستسزم داشتن
سه عسم حضوری است به :وجود من؛ وجود شادی؛ و ایتکه شادی ص ت من و متعس بله
من است .به این تر تیب ،هر اندازه قیود چیزی که ادعای عسم حضوری به آن داریم ،الزونتر
شود باید نسبت به هر یک از آن قیود عسم حضوری داشته باشیم (لیاضی .)633 :6381 ،شهود
ارادۀ آزاد به عتوان یکی از حاالت ویژۀ ن س ،مجموعهای درهم تتیده از چتد مؤل ه است که
همگی در حیط ادراک و آگاهی شخص قرار دارند و از وری دروننگری قابل مشلاهده
هستتد .این موون ،همان موون بررسی پدیدارشتاسان ارادۀ آزاد بر مبتای حکمت متعالیله
است که میخواهد بررسی کتد این مؤل ه ها از کدام یک از مراتب عسم حضوریاند و از چه
درج وضوحی برخوردارند؟ در یک بررسی ابتدایی ،هتگامی که عق از نگاه اول شخص،
شهود ارادۀ آزاد را تجزیه و تحسی می کتد ،این شهود به ده  0مؤل ادراکی تحسی میشود.
این مؤل ههای ده گانه عبارتاند از:
 . 6ادراک اص اختیار به عتوان ویژگی ذاتی شخص.
 . 8ادراک اراده.
 . 3ادراک عسیت و لاعسیت ن س برای اراده و عسیت اراده برای لع .
 . 0ادراک تأثیر امور بیرونی یا درونیِ غیر قاب کتترل بر تمایالتی کله بله اراده متجلر
می شوند ،مانتد تأثیراتی که محیطی خاص یا ژنتیک مخصوص در لرد ایجاد میکتتد .در هر
یک از این موارد ،شخص بدون ایتکه کتترلی بر این امور داشته باشد ،از آنها تأثیر میپذیرد،
هرچتد این تأثیر لع را متعین نکتد و به مرتب جبر نرسد .آنچه در این مؤل ه متظور ماست
این است که شخص اص تلأثیر چتلین املوری را ادراک ملی کتلد و ایلن ادراک یکلی از
مؤل ه های شهود ارادۀ آزاد است.
 . 1ادراک تسسط و کتترل ن س بر اراده .همانوور که در مؤل پیشین بیان شد املوری
که خارج از کتترل شخص هستتد در تملایالت شلخص بلرای اراده کلردن چیلزی تلأثیر
می گذارند؛ اما همانوور که شخص ادراک می کتد که اص این تلأثیر خلارج از کتتلرل او
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است ،این را نیز ادراک می کتد که تأثیر این امور مانع کتترل او بر اراده و لع ناشی از آن
نمیشود و او تا قب از وقوع اراده می تواند در مقاب این تأثیرات مقاومت کتد.
 . 1ادراک اراده به عتوان متشأ حقیقی العال ارادی (العال جلوارحی) ،در مقابل ایتکله
اراده متشأ حقیقی العال شخص نباشد مانتد ایتکه شخص دیگری از وری هیپتوتیزم ،اراده
را در ن س ش خص ایجاد کتد و العلال جلوارحی او را پدیلد آورد ،در ایلن صلورت ارادۀ
شخص متشأ حقیقی العال او نیست ،بسکه در تسخیر ارادۀ دیگری است و صلرلاً ابلزاری
است برای تحق ارادۀ شخص دیگر.
 . 1ادراک استاد بدون واسط اراده به ن س .اگرچه ایجاد اراده توسط ن س بله وسلیس
قوای مختس ی ل مانتد قوۀ شوقیه ل انجام می گیرد ،اما شخص ل بسته به حالت توجهی کله
دارد به وور آگاهانه یا نیمه آگاهانه ل چتین ادراک می کتد که خود اوست که بدون واسطه
1
اراده را ایجاد میکتد.
 . 8ادراک آگاهانه بودن اراده.
 . 3ادراک دو گزیت لع و ترک پیشاروی تحق هر اراده (تواناییِ به گونه ای دیگر اراده
کردن).
 . 64ادراک قابسیت اتصاف اراده به مدح و ذم و مسئول بودن شخص در قبال آن .ارادهای
که شخص در درون خود مشاهده میکتد ،به گونه ای است که شخص در قبال آن مسلئول
است و می توان او را در قبال آن مؤاخذه یا تحسین کرد.

 .4ارزشمعرفتیمؤلفههایارادۀآزاددرحکمتمتعالیه 
با توجهه به مطالبی که بیان شد ،می توان مؤل ه های ادراکی ده گان لوق را به لحاظ میلزان
اعتبار و ارزش معرلتشتاختی که دارند به سه دسته تقسیم کرد:
دستۀاول :مؤل ه هایی هستتد که ل بسته به میزان توجه ن س به آنها ل به صورت آگاهانه
یا نیمه آگاهانه و در درج وضوح باال ،معسوم حضوری انسان قرار می گیرند؛ از این رو این
مؤل ه ها بدون هیچ قید و شروی از اعتبار معرلتی برخوردارند و به هیچ وجه امکان دست
برداشتن از آنها وجود ندارد .چهار مؤل نخست در این دسته قرار دارند و به همین دلیل
هر دیدگاه قاب قبولی دربارۀ ارادۀ آزاد ،باید از این چهار مؤل اساسی برخوردار باشد .البته
باید توجه داشت که در مؤل اول تتها اص اختیار از این ارزش معرلتی برخوردار است اما
چگونگی و تبیین آن چتین نیست .همچتین در مؤل سوم (ادراک عسیت و لاعسیلت ن لس
ب رای اراده) آنچه با عسم حضوری با درج وضوح باال ادراک میشود صرلاً اص عسیلت و
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لاعسیت ن س برای اراده است اما چگونگی این عسیت و لاعسیت چتین نیست .ایتکه لاعسیت
ن س برای اراده لاع به معتای «ما به الوجود» است یا به معتای «ما مته الوجود» ،از عسلم
حضوری آگاهانه با درج وضوح باال برخوردار نیست .به نظر میرسد که عسم ن س به این
قبی خصوصیات ل که وجوداً با ن س متحدند ل به نحو عسم حضوری غیرآگاهانه است.
دستۀدوم :مؤل ه هایی هستتد کله بله نحلو عسلم حضلوری و بله صلورت آگاهانله و
نیمهآگاهانه ادراک میشوند اما همانوور که در بخش ( )8بیان شد ،از اعتبار معرلتشتاختی
تام ل آنچتان که دست قب بودندل برخوردار نیستتد ،به ووری که امکان انکلار ایلن عسلوم
حضوری از جانب شخص وجود دارد .عسم به مؤل ه های پتجم (ادراک تسسط و کتترل ن س
بر اراده) و ششم (ادراک اراده به عتوان متشأ حقیقی العلال ارادی) و ه لتم (ادراک اسلتاد
بدون واسط اراده به ن س) در این دسته قرار دارند .بتابراین هتوز جای این احتمال هست
که هر یک از ما ل به عتوان شخصی که اراده برای او پدیدار میشود ل حقیقتاً بر ارادۀ خود
کتترل نداشته باشیم و می  ،انتخاب و ارادۀ ما توسط عوامسی که خارج از اختیلار ملا قلرار
دارند به نحوی نامحسو دستکاری شده باشتد و به همین جهت العال ملا بله ملا اسلتاد
حقیقی نداشته باشتد .همچتین جای این احتمال هست کله ارادۀ ملا ل هملان ولور کله در
حکمت مشاء بیان شده ل صرلاً به وسیس وسائط و قوای ن س محق شود نه ایتکله ن لس
مستقیماً و به نحو مباشری به ایجاد آن مبادرت ورزد (آنوور که به خاور قاعدۀ «الت س لی -
وحدته ک القوی» در حکمت متعالیه بیان شده است).
دستۀسوم :مؤل ه هایی هستتد که در مقاوع مختسف از ادراک های مختس ی برخوردارند.
ادراک ارادۀ آگاهانه (مؤل هشتم) در ایلن دسلته قلرار دارد .در لسسل اصلالت وجلودی
مالصدرا ،اراده یک واقعیت تشکیکی و سریانی است و از مراح مختس ی برخوردار است،
به ووری که از درون ذات انسان آغاز میشود و پس از عبور از مراتب عق و مثال ،به بدن
مادی لع متص می گردد 1 .از این جهت ادراک اراده در هر مرحسه ویژگی خاص خود را
دارد .در مرحسه ای که اراده در کته ذات انسان وجود جمعی دارد ،ادراک آن به صورت عسم
حضوری و غیرآگاهانه است ،در مرحس پایین تر که اراده وجود خاص ن سانی پیدا میکتد،
ادراک آن به صورت عسم حضوری آگاهانه و نیمهآگاهانه به یک واقعیت عیتی است و در
مرحسه ای که اراده به صورت می وبیعی در بدن مادی لع حضور می یابد ،ادراک آن بله
صورت عسم حضوریِ آگاهانه اما غیر تام به یک واقعیت عیتی است که نمونه های مختس ی
از آن در مباحث پیشین بیان شد.
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برخی از مؤل ههای ده گانه مؤل ههایی هستتد که می توانتد یک ت سیر ذهتی حصولی از
شهود ارادۀ آزاد باشتد .ذهن همواره به صلورت خودکلار از یالتله هلای حضلوریِ خلود،
تصویرسازی می کتد و م اهیم خاصی را از آنها به دسلت ملیآورد .در برخلی ملوارد ایلن
تصویرسازی صرلاً گزارشی از یالته های حضوری است که در اصطالح متط از آنهلا بله
وجدانیات تعبیر میشود ،اما در پاره ای موارد ،ذهن به صرف گزارش از یالته های حضوری
اکت ا نمی کتد ،بسکه به تجزیه و تحسی و تعبیر و ت سیر آنها میپردازد (مصباح یزدی6381،ش،
ج / 611 :6لیاضللی .)600 :ایللن ادراکللات ت سللیرگرایانه ل بللرخالف ادراکللات مسللتقیم و
گزارش گرایانه (وجدانیات) ل به خودی خود از اعتبار معرلتی برخوردار نیستتد و ممکلن
است با خطا و اشتباه همراه باشتد .با توجه به این نکته ،این احتمال وجود دارد که هتگلام
شهود ارادۀ آزاد ،مؤل ه های زائدی در کتار مؤل ه های اصسی حضور داشته باشتد که در حیط
آگاهی حض وری انسان قرار ندارند و صرلاً یک ت سیر برساخت ذهتی و حصلولی از ارادۀ
آزاد باشتد .دراین صورت این مؤل ه ها حقیقتاً در حیط شلهود ارادۀ آزاد نیسلتتد و صلرلاً
همراهانی زائد در کتار مؤل ه های اصسی ارادۀ آزاد می باشتد .ذهن ما ممکلن اسلت از روی
خطا و عدم دقت لسس ی ،ای ن امور زائد را که در موارد بسیاری ل یا حتی در تمام ملوارد ل
همراه ارادۀ آزاد هستتد ،به عتوان یک مؤل اساسی و رکن ارادۀ آزاد ت سیر کتد.
در صورتی که ارادۀ آزاد را به گونه ای تقریر کتیم که با ضروری و متعلین شلدن اراده
سازگار باشد و امکان تحق هر یک از دو گزیت لع و ترک ،امری خارج از حقیقت ارادۀ
آزاد به حساب آید ،مؤل نهم (ادراک دو گزیت لع و ترک پیشاروی تحق هر اراده) یکی
از همین ادراکات ت سیرگرایانه است؛ چرا که املری زائلد بلر حقیقلت ارادۀ آزاد اسلت و
ت سیری غیر واقعی است که ل به خاور عدم توجه به قواعد لسس ی ل ذ هن هتگام تحسیل
شهود ارادۀ آزاد از آن ارائه می کتد .در این صورت مؤل ل دهلم (ادراک مسلئولیتپلذیری
شخص نسبت به اراده یا همان قابسیت اتصاف اراده به مدح و ذم) یک امر نظری است؛ چرا
که باید با استدالل و برهان لسس ی این مطسب اثبات شود که چگونه با وجود متعین بلودن
1

گزیته ای که پیش روی انسان قرار دارد ،شخص در قبال آن مسئول است.
اما در صورتی  8که ارادۀ آزاد را به گونه ای تقریر کتیم که امکان تحق هر یلک از دو
گزیته ،یکی از شرو جدایی ناپذیر ارادۀ آزاد باشد ،در این صورت ،ایلن ادراک در ضلمن
مؤل ه های دست دوم (ادراک حضوری غیر تام) قرار می گیرد؛ چرا که در این صورت ایلن
مؤل ه ،شهود یک واقعیت عیتی است که با وجود ایتکه همگان به صورت حضوری آن را
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ادراک می کتتد ،به خاور درج ضعیف این عسم ،امکان انکار آن وجود دارد .در این صورت
مؤل دهم (ادراک مسئولیتپذیری) نیز یکی از توابع مؤل نهم است و شخص بدین جهت
مسئول است که امکان گزیتش هر یک از دو ورف برای او وجود دارد .در ایلن صلورت
مؤل دهم هم به تبعیت از مؤل نهم ،در ضمن مؤل ه های دست دوم قرار می گیرد.

.1نتیجهگیری 
پدیدارشتاسی ارادۀ آزاد نشان می دهد که تجرب ارادۀ آگاهانه مجموعهای درهمتتیده از ده
مؤل ادراکی است .هم این مؤل ه ها ادراک حضوری یک واقعیت عیتی با وضوح شدید و
به نحوی غیر قاب انکار نیستتد .مؤل ه های دست اول را بدون قید و شر باید پذیرلت اما
مؤل ه های دست دوم به تکمی و تتمیم برخی قرائن و شواهد دیگلر احتیلاج دارنلد و بله
خودی خود توان رویارویی با چالش های ارادۀ آزاد را ندارند .هر یک از مراتب مؤل دست
سوم ل که امری مشکک و دارای مراتب است ل از لحاظ معرلتشتاختی ،اعتبار مت اوتی با
اعتبار مراتب دیگر دارد.
وجود مؤل ه هایی که از تحسی ارادۀ آزاد به دست میآیتد و در عین حال از لحاظ ارزش
معرلتی ،تام نیستتد ،این زمیته را لراهم می کتد تا با وجود یک شهود مشترک و همگانی از
ارادۀ آزاد ،بتوان ت سیرها و تقریرهای مختس ی از آن ارائه کرد .البته هر یک از این تقریرهای
مختسف باید ارکان اساسی شهود ارادۀ آزاد (مؤل ه های دست اول) را ح ظ کتد.
از دیگر ن تایج این پژوهش ،ضرورت پرداختن به مباحث نظری اختیار است؛ چلرا کله
بسیاری از مؤل ه های کاربردی شهود اختیار ل مانتد مؤل دهم (مسئولیتپذیری) ل در زمرۀ
مؤل ه های دست اول نیستتد ،و صرف ادراک آنها از اعتبار معرلتشتاختی کالی برخلوردار
نیست؛ از این رو اعتبار یا عدم اعتبار این مؤل ه ها باید در مباحث نظلری ارادۀ آزاد انجلام
گیرد و در صورت متتهی نشدن این مباحث به نتیجهای مشخص ،نمی توان ارادۀ آزاد را ل
که از مبانی مهم عسوم انسانی است ل به استتاد شهودی که از آن داریلم ،بلینیلاز از اثبلات
دانست.

پینوشتها
1. Phenomenology of Free will

« .8و من الشواهد الدالة عىل ما ذكرنا  -أعني ثبوت العلم احلضوري  -أن صورة ما قد حتصل يف آلة إدراكية
و النفس ال تشعر هبا كام إذا استغرقت يف فكرة أو فيام يؤديه حاسة أخرى؛ فال بد من التفات النفس إىل تلك
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 . 3چرا که اساساً حضوری بودن ،نحوۀ وجود این عسم است ،و حضور عسم در نزد عالم عین حضور این
این نحوۀ وجود (حضوری بودن) در نزد عالم است.
 .0تعداد این مؤل هها به روش استقراء به دست آمده است و میتوان با جستجوی بیشتر یا تقسلیم هلر
یک از این مؤل ه ها به چتد مؤل دیگر ،به تعداد این مؤل هها الزود.
 . 1چتین ادراکی از ستخ ادراک حضوری است که با است اده از مبانی لسس ی مالصدرا در بحث ن س نیز
قاب اثبات است .این ادراک نمو ن دیگری از عسوم حضوری است که ارزش معرلتشتاختی آنها تلام
نیست ،به همین دلی حکمای مشاء آن را نپذیرلتهاند.
 ...« .1أن اإلنسان إذا قصد إىل إحداث فعل أو حركة منه فال بد له من علم و هو تصور ذلكك الفعكل و
التصديق بفائدته ثم ال بد له من إرادة و عزم له ثم ال بد له من شوق إليه ثم ال بد له من ميل يف أعضائه إىل

حتصيله؛ فباحلقيقة هذه األمور األربعة  -أعني العلم و اإلرادة و الشوق و امليل معنى واحد يوجد يف عوامل
أربعة يظهر يف كل موطن بصورة خاصة تناسب ذلك املوطفاملحبة إذا وجدت يف عامل العقل كانكت عك
القضية و احلكم كعامل ال قضاء اإلهلي و إذا وجدت يف عامل النفس كانت ع الشوق و إذا وجدت يف عامل
امليل» (مالصدرا6386 ،م ،ج  ،1صص 308ل .)303

الطبيعة كانت ع
 . 1اثبات این مطسب یکی از مسائ پیچیدۀ ارادۀ آزاد است .هری لرانک ورت از جمسه لیسسولانی است
که تالش کرده این مطسب را تبیین کتد که چگونه ممکن است انسان تتها یک گزیته پلیش روی خلود
داشته باشد ،اما در مقاب آن مسئول باشد (رک به.)Frankfurt, 1996, pp. 829-839 :
 .8از آن جا که در این صورت مؤل نهم و دهم در حیط شهود حضوری قرار می گیرند ،این دو مؤل ه
را در زمرۀ مؤل ه های شهود ارادۀ آزاد قرار دادیم.
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