
 
 
 

 



 



 

 
 



 

   - ۹۵۳۱  ،   زاده، محمد حسین : سرشناسه
  زاده. / محمد حسین  اراده آزاد رهیافتی صدرايی : عنوان و نام پديدآور 
  .۹۰۱۱،   تهران : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران : مشخصات نشر 
   : نمودار.  ص.۵۶۰   : مشخصات ظاهری 
     978-622-6   -  -     : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 
  .۵۳۳-[۵۰۳کتابنامه:ص.]   : يادداشت 
  نمايه.   : يادداشت 
  ديدگاه درباره جبر و اختیار --  ق. ۹۱۳۱ - ۱۳۱  صدرالدين شیرازی، محمدبن ابراهیم،  : موضوع 
  View on free will and determinism --Mulla Sadra Shirazi : موضوع 
   نقد و تفسیر --   ق.۹۱۳۱ - ۱۳۱  ،   صدرالدين شیرازی، محمدبن ابراهیم : موضوع 
  Criticism and interpretation --Sadraddin Shirazi, Mohammad ebn Ebrahim : موضوع 
 فلسفه --جبر و اختیار  : موضوع 
  Philosophy --Free will and determinism : موضوع 
 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران : زودهشناسه اف 
          -            -                    -       : شناسه افزوده 
  BBBR     ۹۹۱۵      : رده بندی کنگره 
    ۹۸۱    /۹ : رده بندی ديويی 
   ۹۱۱۹۱۶۳ : شماره کتابشناسی ملی 
 فیپا : وضعیت رکورد 

 

 

 دآزا ۀاراد
 
 

 زاده حسین محمد: مؤلف
 محمدی سجاد: زبانی ویراستار

 ۰۰۱۱: اول چاپ
 نسخه ۰۱۱: تیراژ
  تومان ۰۱۰۱۱۱: قیمت
 قاسمی معصومه: آرا صفحه
 صحابی سعید: جلد طراح

 کتاب بوستان مؤسسۀ چاپخانۀ: صحافی و چاپ لیتوگرافی۰
 ۰لوشاتو۰ خیابان شهید آراکلیان۰ پالك  خیابان نوفل ۰تهران :نشانی

 ۰۰۰۱۰۰۰۱۱: نمابر ؛ ۰۰۰۱۰۰۱۱۱: تلفن
 

 :ISBN 978-622-6331-20-3   8۰۰ -۰۰۰-۰۱۱۰-۰۱-۱ شابك:
 

 حق چاپ و نشر محفوظ است
www.irip.ac.ir 

 )رهیافتی صدرایی(



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 تقدیم به پدر و مادرم

 





 فهرست
 

 11 .................................................................................... مقدمه

 11 .................................................. نهیشیپ ،یمبان ،یمعان آزاد؛ ۀاراد: اول فصل

 ۱1 ..................................................................................... واژگان ییمعنا نییتب .۱-۱

 ۱1 .............................................................................................. علت. ۱-۱-۱

 ۲2 ...................................................................................... تیعل قانون. ۲-۱-۱

 ۲2 .................................................................................... یعل   ضرورت. ۳-۱-۱

 ۲2 ............................................................................................. اریاخت. ۴-۱-۱

 ۲۱ ............................................................................................... اراده. ۵-۱-۱

 ۲۱ .......................................................................................... آزاد ۀاراد. ۶-۱-۱

 ۲۲ ....................................................................ییناسازگارگرا و ییسازگارگرا. ۷-۱-۱

 ۲۲ .......................................................................................... اول نیتع. ۸-۱-۱

 ۲۲ ......................................................................................... یثان نیتع. 1-۱-۱

 ۲۲ ....................................................................................... ثابته انیاع. ۱2-۱-۱

 ۲۳ .......................................................................................... آزاد ۀاراد ۀنیشیپ .۲-۱

گاهانه ۀاراد توهم چالش  ۳۲ ................................................................................. آ

 ۳۲ ................................................................................. آزاد ۀاراد ییصدرا یمبان .۳-۱

 ۳۲ .................................................................................... وجود اصالت. ۱-۳-۱



 اییرهیافتی صدرارادۀ آزاد؛   ۸
 

 ۳1 .................................................................................. ریبالتسخ فاعل. ۲-۳-۱

 ۳1 ................................................................................... یبالتجل فاعل. ۳-۳-۱

 11 .................................................................. آزاد ۀاراد نییتب: دوم فصل

 ۴۱ ........................................................................................ آزاد ۀاراد قتیحق .۱-۲

 ۴۱ ............................................................................................. اریاخت. ۱-۱-۲

 ۴۵ .............................................................................................. اراده. ۲-۱-۲

 ۵۵ .......................................................................................... آزاد ۀاراد. ۳-۱-۲

 ۵1 ................................................................................. یریپذ تیمسئول. ۴-۱-۲

 ۶۲ ........................................................... مالصدرا ۀفلسف در آزاد ۀاراد یشناس داریپد .۲-۲

 ۶۲ .................................................................................. آزاد ۀاراد شهود. ۱-۲-۲

 ۶۴ ................................................. یحضور علم بستر در آزاد ۀاراد دارشدنیپد. ۲-۲-۲

 ۶۵ ............................ ها آن یمعرفت ارزش و الصدرام ۀفلسف در یحضور علم مراتب. ۳-۲-۲

 ۶۷ ......................................................................... آزاد ۀاراد یدارشناسیپد. ۴-۲-۲

گاهانه ۀاراد توهم چالش و آزاد ۀاراد: سوم فصل  37 ............................................ آ

گاهانه ۀاراد توهم چالش از بتیل نییتب .۱-۳  ۷۴ ............................................................... آ

گاهانه ۀاراد ۀاردرب بتیل شیآزما. ۱-۱-۳  ۷۴ .............................................................. آ

 ۷۷ ........................................................... یاریاخت فعل از بتیل متفاوت نییتب. ۲-۱-۳

 ۷۸ ........................................................ بتیل شیآزما به هابرماس یها اشکال. ۳-۱-۳

 ۸2 ........................................................... یاریاخت فعل از بتیل نییتب یبررس. ۴-۱-۳

 ۸۲ ........................ بتیل شیآزما یبرا یچالش آستانه؛ از مغز زیخودانگ تیفعال عبور. ۵-۱-۳

گاهانه ۀاراد از شورگر نییتب یبررس. ۶-۱-۳  ۸۶ ........................................................... آ

 ۸۷ .......................................... مشاء یفلسف یمبان ساسا بر بتیل شیآزما یبررس. ۷-۱-۳

 ۸۸ ..................................... مالصدرا یفلسف یمبان اساس بر بتیل شیآزما  یبررس. ۸-۱-۳

گاهانه ۀادار توهم چالش از وگنر نییتب .۲-۳  1۲ ............................................................... آ

 1۸ ............................................................ مالصدرا یمبان اساس بر وگنر دگاهید یبررس



  1 نهیشیپ ،یمبان ،یآزاد؛ معان ۀفصل اول: اراد 
 

 107 ...................... (ییسازگارگرا ،ییرگراناسازگا) تیعل چالش و آزاد ۀاراد: چهارم فصل

 ۱21 .................................................................. ها دگاهید انیب و مسئله یبند صورت .۱-۴

 ۱۱2 .......................................................................................... ییناسازگارگرا .۲-۴

 ۱۱۱ ........................................... مفهوم مقام در اریاخت و یعل   ضرورت یناسازگار. ۱-۲-۴

 ۱۱۳ .......................................... تحقق مقام در اریاخت و یعل   ضرورت یناسازگار. ۲-۲-۴

 ۱۳۶ ........................................................................................... ییسازگارگرا .۳-۴

 ۱۳۷ .............................................................. ییسازگارگرا مختلف یها نییتب. ۱-۳-۴

 ۱۴۵ ........... مالصدرا کردیرو با واتسون و فرانکفورت ۀانیسازگارگرا یکردهایرو ۀسیمقا. ۲-۳-۴

 ۱۴1 ................................. ییسازگارگرا نگرش در یریپذ  تیمسئول و انسان سرشت. ۳-۳-۴

 ۱۷۳ ........................................ اریاخت بر یمبتن دفاع و یاخالق شرور ،ییسازگارگرا. ۴-۳-۴

 133 ........................... (ییارگرایاخت ،ییجبرگرا) تیعل چالش و ییناسازگرا: پنجم فصل

 ۱۷۷ ............................................................................................... ییجبرگرا .۱-۵

 ۱۷1 ............................................................................................ ییارگرایاخت .۲-۵

 ۱۷1 ........................................................................... یدکارت ییارگرایاخت. ۱-۲-۵

 ۱۸2 ............................................................................ یکانت ییارگرایاخت. ۲-۲-۵

 ۱1۲ .................................................................... یفاعلـ  تیعل ییارگرایاخت. ۳-۲-۵

 ۱1۵ ...........................................................................طیبس ییضدجبرگرا. ۴-۲-۵

 ۱1۷ ...................... یاعتبار ادراکات از استفاده با ییطباطبا عالمه ۀانیارگرایاخت ریتقر. ۵-۲-۵

 ۲2۲ ................................................................. هابرماس ۀانیارگرایاخت ریتقر. ۶-۲-۵

 ۲۱۱ ................................................................ نیک رابرت ۀانیارگرایاخت ریتقر. ۷-۲-۵

 ۲۲2 .......................................................................... نفس سلطنت یۀنظر. ۸-۲-۵

 ۲۳2 ............................................................. تیعل چالش در دهیبرگز دگاهید. 1-۲-۵

 131 ........................................... یاله یشینپ علم چالش و آزاد ۀاراد: ششم فصل

 ۲۷۲ ................................................. یاله نیشیپ علم چالش به مسلمان متفکران پاسخ .۱-۶

 ۲۷۳ ................................................................................... معتزله پاسخ. ۱-۱-۶

 ۲۷۳ ..................................................................................... عرفا پاسخ. ۲-۱-۶



 اییرهیافتی صدرارادۀ آزاد؛   ۱2
 

 ۲۷۵ .............................................................. یطوس نیرالدینص خواجه پاسخ. ۳-۱-۶

 ۲۷1 .................................................................... درامالص و ردامادیم پاسخ. ۴-۱-۶

 ۲۸2 ............................ یاله نیشیپ علم چالش به پاسخ یبرا ییها حل راه ۀارائ و ییارگرایاخت .۲-۶

 117 ............................................ یانسان علوم در اریاخت یها کارکرد: هفتم لفص

 ۲1۳ ............................................................................. اریاخت مختلف یرهایتقر .۱-۷

 ۲1۶ ................................ جازاتم یها هینظر یریکارگ به در اریاخت مختلف یرهایتقر نقش .۲-۷

 ۲1۶ ........................................................................... مجازات یها هینظر. ۱-۲-۷

 ۲1۸ ........................... اریاخت مختلف یرهایتقر با مجازات یها هینظر یسنج نسبت. ۲-۲-۷

 ۳2۲ ................................................................... مجازات یۀنظر و مالصدرا. ۳-۲-۷

 ۳۱2 ........................ یواکنش یرفتارها از استفاده با ییگرا استحقاق یۀنظر یریکارگ به. ۴-۲-۷

 ۳۱۵ .......................... یواکنش یرفتارها بر اریاخت به افراد یباورها ریتأث زانیم یبررس. ۵-۲-۷

 ۳۱1 .............................یعیطب علوم از یانسان علوم زیتما در اریاخت مختلف یرهایتقر نقش .۳-۷

 ۳۲2 ........................................... یعیطب علوم از ینانسا علوم زیتما و ییارگرایاخت. ۱-۳-۷

 ۳۲۸ .......................................... یعیطب علوم از یانسان علوم زیتما و ییسازگارگرا. ۲-۳-۷

 ۳۳۲ ..................................... یانسان کنش لیتحل روش در اریاخت مختلف یرهایتقر نقش .۴-۷

 ۳۳۳ .................................................... یانسان کنش لیتحل روش و ییارگرایاخت. ۱-۴-۷

 ۳۴2 ...................................................یانسان کنش لیتحل روش و ییسازگارگرا. ۲-۴-۷

 717 .............................................................................. یبند جمع

 713 ........................................................................... منابع فهرست

 751 .................................................................................... هینما



 مقدهم

 

انبیای الهی حضرت  رین درودها به پیشگاه اشرفت با نام و یاد پروردگار علیم و تقدیم شایسته
 . :و جانشینان معصوم او9محمد

صـورت « ارادۀ آزاد»در جهان معاصر، غالبًا مباحث فلسفی دربـاره اختیـار، تحـت عنـوان 
توان چنین گفت که ارادۀ آزاد، تقریر جدید و امروزین اختیار است. در این تقریـر،  یگیرد و م یم

نسان به اراده، بـرای اختیـاری دانسـتن آنهـا بر خالف تقریرهای کالسیک، ِصرف استناد افعال ا
انسان نیز تبیین شود. ارادۀ  ذیریپ کافی نیست و عالوه بر آن، باید اختیاری بودن اراده و مسئولیت

ای سـنتی هسـتند کـه از قـدیم هـ ای مختلفی مواجه است؛ برخی از آنها چالشه آزاد با چالش
ایی کـه ه پس از پشت سر نهادن تطـورات تـاریخی متناسـب بـا پاسـخ ند و امروزه،ا مطرح بوده

ند. امـا برخـی دیگـر، ا ی جدیـد مطـرح گشـتها وز کرده و در چهرهر ند، خود را بها دریافت کرده
ه دارای ک ند. ارادۀ آزاد، عالوه بر اینا ایی نوظهورند که پیش از دوران معاصر مطرح نبودهه چالش

از مبانی مهم علوم انسانی است. فعل انسان با وجـود ارادۀ آزاد جنبۀ فلسفی محض است، یکی 
گیرد. این کتاب با توجه به  ی، موضوع علوم انسانی قرار مشود و به عنوان کنش انسانی یمعنادار م

ا ای جدید انجام شده دربارۀ ارادۀ آزاد و با تکیه بر مبانی فلسفۀ صدرایی، مسألۀ اختیـار ره بحث
رین تــ ای آن مواجــه شــده و برخــی از مهمهــ در تقریــر امــروزین آن بازســازی کــرده، بــا چالش
 کارکردهای آن در علوم انسانی را نشان داده است.
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 کتاب را در محورهای زیر برشمرد: 1توان ساختار محتوایی یبا توجه مطالب ذکر شده، م
ز مسألۀ ارادۀ آزاد ـ به عنوان نوع . در این کتاب، تالش شده است تا تبیینی صحیح و دقیق ا۱

خاصی از اختیار ـ ارائه شود. به این منظور، سیر تطور مسألۀ اختیار در سنت فلسفۀ 
اسالمی و به خصوص فلسفۀ مالصدرا بیان شده است؛ یعنی نشان داده شده است که در 

به ارائۀ فلسفۀ اسالمی، چگونه مسألۀ اختیار از تقریرهای ابتدایی و سطحی آغاز شده و 
ر انجامیده است. همچنین تقریرهای ارائه شده از اختیار در فلسفۀ ت تقریرهای عمیق
ناسی شده و اصالحات الزم به منظور هماهنگ شدن با تقریرهای ش اسالمی آسیب

جدیدتر و کاربردی شدن مسألۀ اختیار، جهت استفاده از آن در مباحث حقوقی و 
 اجتماعی، ارائه شده است. 

ثار فراوانی که مالصدرا به رشتۀ تحریر درآورده، دیدگاه او دربارۀ اختیار به صورت . در آ۲
مند ارائه نشده است. او در موضوعات پرشماری ـ از جمله دربارۀ اختیار ـ  جامع و نظام

الی  طور منظم و با صراحت بیان نکرده، آن را در البه دیدگاه اصلی و نظر نهایی خود را به
اه صاحب نظران، پنهان داشته است. یکی از امتیازات این پژوهش، ارائۀ نقل و نقد دیدگ

ا و حاالت ه نظام جامع فکری مالصدرا، در مسألۀ اختیار است؛ نظامی که به صورت
کند. این نظام جامع  یمختلف مسأله توجه دارد و در عین حال دیدگاه نهایی او را بیان م

یی مبتنی است و نه تنها اجزاء درونی آن با ی است که بر مبانی فلسفۀ صدراا گونه به
ند، بلکه لوازم بیرونی قریب و بعید و پیامدهای آن )مانند مسائل ا یکدیگر هماهنگ

 خوانی کامل دارند. و مجازات( نیز با آن هم مربوط به مسئولیت، نظام تکلیف

شوند ـ در فلسفۀ  یوزه مطرح م. بخش قابل توجهی از مباحث ارادۀ آزاد ـ به صورتی که امر۳
رین مکاتب ت ند؛ اما فلسفۀ مالصدرا، به عنوان یکی از مهما مالصدرا مطرح نبوده

فلسفی، این ظرفیت را دارد تا با این مسائل مواجه شود و با استفاده از مبانی خود، به آنها 
وۀ بحث، ارگیری این شیک ل ارائه کند. با بهح و راهر پاسخ گفته، برای معضالت پیش

ای معاصر دربارۀ ارادۀ آزاد درگیر کرد و این ه توان فلسفۀ صدرالمتألهین را با نگرش یم
ای معاصر شرکت داد. در واقع این شیوۀ بحث، ه مکتب فلسفی را در مباحثات و جدال

                                                                                                                                              
 ندی کتاب تفاوت دارد.ب . این ساختاربندی مربوط به محتوا است و با ساختار ظاهری و فصل1
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ای معاصر ه نوعی استنطاق از فلسفۀ مالصدرا، برای رویارویی با مباحث جدید و چالش
 ل از سوی این مکتب مهم فلسفی است.ح ئۀ راهارادۀ آزاد و ارا

ناس ش ای جدیدی است که برخی دانشمندان عصبه از جملۀ این مباحث، چالش
ند. یکی از بارزترین این دانشمندان، بنجامین لیبت است که ا دربارۀ ارادۀ آزاد مطرح کرده

فته است. ای علمی قرار گره وفور مورد استناد پژوهش ـ به۱1۸۳مقالۀ او ـ در سال 
متأسفانه فلسفۀ اسالمی با این قبیل مسائل به نحوی مناسب مواجه نشده، موضع خود را 
در قبال آنها بیان نکرده است. نگارنده برای نخستین بار، فلسفۀ صدرالمتألهین را با 

ای لیبت ـ مواجه کرده و ه رین این مباحث ـ از جمله چالش ناشی از یافتهت برخی از مهم
 مبانی فلسفۀ صدرایی به آنها پاسخ گفته است. با توجه به

ار در ب است، که برای نخستین« پدیدارشناسی ارادۀ آزاد»نمونۀ دیگر از این مباحث، 
 فلسفۀ اسالمی و حکمت متعالیه مطرح شده است که توضیح و تبیین آن خواهد آمد. 

درا ـ با مباحث . یکی از پیامدهای مواجه کردن فلسفۀ اسالمی ـ به خصوص فلسفۀ مالص۴
جدید دربارۀ اختیار، فراهم شدن امکان مقایسۀ نگرش و راهبرد فیلسوفان مسلمان و 

های این پژوهش،  یفیلسوفان معاصر غربی در مسألۀ اختیار و ارادۀ آزاد است. از ویژگ
ای مطرح ه بررسی و مقایسۀ دیدگاه فیلسوفان مسلمان ـ به خصوص مالصدرا ـ با دیدگاه

اصر غربی است که در پرتو این مواجهه فراهم آمده است. مقایسۀ دیدگاه فیلسوفان مع
مالصدرا دربارۀ فاعلیت بالتجلی نفس نسبت به اراده با نگرش دو فیلسوف سازگارگرای 
غربی )هری فرانکفورت و گری واتسون( و نیز مقایسۀ تبیین عالمه طباطبایی از اختیار با 

ای این رویکرد ه با دیدگاه هابرماس از جمله نمونه استفاده از ادراکات اعتباری
 ی در این پژوهش است.ا مقایسه

دور از حب و بغض  ینانه و بهب . در این پژوهش، نگارنده سعی کرده است تا با نگاهی واقع۵
گونه نسبت به اندیشۀ صدرایی، امتیازات نگرش صدرالمتألهین را در توجه به  افراط

ا بیان کند و در ه ای بدیع و نوآورانه برای حل چالشه لح ای پنهان مسأله و ارائۀ راهه الیه
ها و لوازم غیرقابل التزام دیدگاه او را از نظر دور نداشته باشد؛ این امر  یعین حال کاست

ایی برای اصالح ه لح ارها و راهک ایی از پژوهش حاضر، به ارائۀ راهه موجب شده تا بخش
ای اصالحی، مستظهر به مبانی فلسفۀ ه لح ایی اختصاص یابد. این راهاندیشۀ صدر
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کنند که خوِد مالصدرا در موارد دیگر  یایی استفاده مه ارها و شیوهک ند و از راها صدرایی
اربرده، اما در مسألۀ اختیار از آنها استفاده نکرده است؛ با این حال، این ک آنها را به

گاه برخی باورهای فلسفۀ صدرایی و حتی فلسفۀ اسالمی را  ا در دیدگاه برگزیدهه لح راه
 کشند. یبه چالش م

گرفته در فلسفۀ اسالمی در موضوع اختیار و ارادۀ  ای انجامه . نگرش نگارنده دربارۀ بحث۶
آزاد، یک نگرش انتقادی است. اغلب فیلسوفان مسلمان در طرح مسألۀ اختیار به لوازم 

ایی که برای اختیار ارائه کرده و ه ند و تبیینا توجه نداشته ذیریپ مهمی نظیر مسئولیت
ند، برای تبیین مسئولیت کافی به نظر ا ردهک ای آن ارائهه ایی که برای چالشه لح راه
رسد. این پژوهش، بر خالف بیشتر فیلسوفان مسلمان، معتقد به ناسازگاری  ینم

ی ـ  ـ در مقابل سازگارگرایی 1و ارادۀ آزاد است و از نگرش اختیارگرایی ضرورت عل 
 کند.  یحمایت م

های دیگر این پژوهش، بسنده نکرده به مباحث نظری ارادۀ آزاد و توجه به  ی. از جمله ویژگ۷
رین ت ه کارکرد از مهمکارکردهای عملی آن در علوم انسانی است. در این پژوهش س

کارکردهای ارادۀ آزاد در علوم انسانی بیان شده است که در حال حاضر، در میان آثاری 
 توان نظیر آن را یافت.  یر مت ند، کما که به زبان فارسی نگاشته شده

محتوای کتاب حاضر، در قالب هفت فصل سامان یافته است. در فصل نخست، دربارۀ واژگان 
دۀ آزاد، توضیحات مختصری ارائه شده است. تاریخچۀ ارادۀ آزاد، مبحث تخصصی بحث ارا

دیگری است که در این فصل مطرح شده است. این فصل با تبیین مبانی ارادۀ آزاد در فلسفۀ 
 مالصدرا ـ که در مباحث مختلف کتاب از آنها استفاده شده است ـ پایان یافته است.

تفاوت آن با اراده و اختیار اختصاص دارد. با توجـه بـه  فصل دوم کتاب، به تبیین ارادۀ آزاد و
ذیری و پ است، در این فصل، مسئولیت ذیریپ ای مهم ارادۀ آزاد، مسئولیته ه یکی از مؤلفهک این

شرایط آن نیز تبیین شده است. پدیدارشناسی ارادۀ آزاد، مبحث دیگری است کـه در ایـن فصـل 
پایۀ باور افراد بـه  که در قالب علم حضوری ت. در این مبحث، شهود ارادۀ آزادگنجانده شده اس

                                                                                                                                              
کند. این نگرش در فصل  ، نوعی نگرش ناسازگارایانه است که اختیار را در فضای عدم ضرورت تبیین می. اختیارگرایی1

 چهارم کتاب، تبیین خواهد شد.
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گیرد، تحلیل شده است. همچنین روشن شده که این علم حضوری تا چه انـدازه  یاختیار قرار م
ارادۀ آزاد به چه مقدار از مباحث ای اختیار قابل اتکا است و برای اثبات و تبیین ه در برابر چالش

 نظری نیازمند است.
گاهانـه ای هـ مطـرح شـده اسـت. ایـن چـالش از چالش در فصل سوم، چالش توهم ارادۀ آ

ای ه فتهاست که بر برخی یا ا و تفسیرهایی از شهود ارادۀ آزاده جدیدی است که مشتمل بر تبیین
کشـند. تبیـین  یکنند و شهود همگانی ما از ارادۀ آزاد را به چالش مـ یجدید علوم تجربی تکیه م

گاهانه ند. نگارنده در ا ، دو تبیینی هستند که در این فصل مطرح گشتهلیبت و وگنر از توهم ارادۀ آ
 ررسی کرده، به آنها پاسخ گفته است.این فصل با توجه به مبانی مالصدرا این دو چالش را ب

از آنجا که بیشـتر مباحـث  .شده استکتاب، چالش علیت بررسی و پنجم  فصل چهارم در 
حجم بیشـتری را بـه خـود  ها چالش و در مقایسه با سایر شود میارادۀ آزاد به این چالش مربوط 

 . است  ، مباحث مربوط به این چالش در دو فصل مطرح شدهدهد میاختصاص 
یچهارم در طلیعۀ فصل ند. ا ند مطرح شدها که به بحث ارادۀ آزاد مربوط ، اقسام ضرورت عل 

ـ که سـایر حکمـا نیـز بـه آنهـا  «ضرورت بالقیاس»و  «ضرورت سابق»در این بحث، عالوه بر 
ای آقا علی مدرس طهرانی، نوع سومی از ضرورت بـه نـام ه از عبارت ند ـ با استفادها توجه کرده

مطرح شده است که به مباحث ارادۀ آزاد مربوط است، اما تعداد پرشماری از « ضرورت مقارن»
ند. از دیگر مباحث قابـل توجـه در ایـن بحـث، چگـونگی جریـان ا فیلسوفان از آن غفلت کرده

ی حکمت متعالیه است. ایـن قاعـده در فلسـفۀ در فضای اصالت وجود «ققاعدۀ وجوب ساب»
ای ماهوی مطرح گشته است و برای قرار گـرفتن در دسـتگاه ه اسالمی، در اصل در مورد معلول

 فلسفی اصالت وجودی، به بررسی مجدد و درانداختن طرحی نو احتیاج دارد. 
ندی شـده اسـت. ب ای مطرح دربارۀ آن صورته دیدگاه و الش علیت تبیین گشتهدر ادامه، چ

در ایـن  سه نگرش اصلی در مسـألۀ ارادۀ آزاد هسـتند کـه و جبرگرایی ، اختیارگراییسازگارگرایی
 ند. ا یکردی صدرایی بررسی شدهتقریرهای مهم هر یک از آنها با رو فصل و فصل آتی،

و پاسخ بـه آن شـکل گرفتـه  اه حول محور اشکال تسلسل اراده عمدۀ مباحث ناسازگارگرایی
ای ه ای خواجـه نصـیرالدین طوسـی و میردامـاد بـه عنـوان زمینـهه است. در این مبحث، پاسخ

ند. در ادامه با اسـتقرا در آثـار ا ا بررسی شدهه اشکال تسلسل ارادهای متعدد مالصدرا به ه پاسخ
ای ه متعدد صدرالمتألهین، در مجموع، پنج پاسخ از او بـه دسـت آمـده اسـت. تحلیـل پاسـخ
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گویی به اشـکال، از دو راهبـرد کـالن  مالصدرا به این نتیجه انجامیده است که او در مقام پاسخ
 جوید.  یبهره م

ای هـ رین تبیینتـ اختصـاص دارد ـ مهم ه بـه تبیـین نگـرش سـازگارگراییدر مبحث بعد ـ ک
ا مشاهده شد کـه میـان تبیـین ه سازگارگرایان از ارادۀ آزاد مطرح شده است. در بررسی این تبیین

شباهت زیـادی وجـود دارد؛  غربی، سازگارگرایانۀ مالصدرا با تبیین برخی از سازگارگرایان جدید
ا و نیـز نقـاط قـوت و هـ ی، وجوه اشتراک و تمایز ایـن تبیینا این مبحث در یک رویکرد مقایسه

ضعف برخی نسبت به برخی دیگر را بررسی کرده است. بررسی جامع نگرش سازگارگرایی، این 
توانـد  یانسـان را نـدارد و نمـ ذیریپ مطلب را روشن ساخت که این نگرش توان تبیین مسئولیت

ای هـ رین تالشتـ تصویر صحیحی از ارادۀ آزاد ارائه کند. توجه به این نکته موجـب شـد تـا مهم
دست آمده که ایـن  سازگارگرایان جدید برای حل این مشکل مطرح شود؛ در نهایت این نتیجه به

 ا، در حل مشکل نگرش سازگارگرایی موفق نخواهند بود. ه تالش
تـرین تقریرهـای نگـرش  مهـمتبیـین شـده و پـس از آن  نگـرش جبرگرایـی ،فصل پنجمدر 

ار ک بـه برحسب راهبردی که در تبیین ناسـازگارگرایی است. این تقریرها شدهبررسی  اختیارگرایی
  اند. ی و اختیارگرایی دوساحتی تقسیم شدهساحت ند، به دو قسم اختیارگرایی تکا گرفته

از یک طرف، و وجود اشکاالت جدی در تقریرهای  سازگارگرایی  قابل پذیرش نبودن نگرش
تبیین دیـدگاه  بهرا  پایانی فصل پنجم مبحثاختیارگرا در جانب دیگر، نگارنده را بر آن داشت تا 

دهد. دیدگاه برگزیده در این موضوع، بازسـازی و رفـع  برگزیده در حل چالش علیت اختصاص
ر ت ی که پیشا با استفاده از مبانی فلسفۀ مالصدرا است؛ نظریه« سلطنت نفس»اشکاالت نظریۀ 

توسط برخی دانشمندان علم اصول فقه مطرح شده است و به دلیل مشکالت متعـدد و دوری از 
سوفان را به دنبال نداشته است. در این فصـل نگارنـده نشـان داده فضای تفکر فلسفی، اقبال فیل

ار گرفتـه و ک توان با استفاده از مبانی و اصول فلسفۀ مالصدرا که او آنهـا را بارهـا بـه یاست که م
 ارائه کـرد ای متعدد از آنها استفاده کرده است، تقریری مناسب از اختیارگراییه برای حل چالش
انسان را تبیین کند، و هم مواجۀ مناسبی با اصل علیت و قانون ضـرورت  ذیریپ که هم مسئولیت

ی ی داشته باشد، به عل  در مورد افعال اختیاری، منجر به نقض قـانون  طوری که نفی ضرورت عل 
 نشود و تخصیص و تقیید قواعد عقلی را نیز به همراه نداشته باشد.  علیت

را بررسی کرده است. در این فصل پس از طـرح  فصل ششم کتاب، چالش علم پیشین الهی
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ای معتزله، خواجه نصیرالدین طوسی و عرفا ـ کـه بـه نحـو سـلبی یـا ایجـابی، ه چالش، پاسخ
ند. در پایان این فصـل دیـدگاه برگزیـده در ا پاسخ صدرالمتألهین هستند ـ مطرح گشتهساز  زمینه

ی و ارادۀ آزاد، ارائـه شـده  حل چالش علم پیشین الهی، بر مبنای نگرش ناسازگاری ضرورت عل 
 است.

بـوط آخرین فصل کتاب )فصل هفتم( بـه تبیـین کارکردهـای ارادۀ آزاد در علـوم انسـانی مر
شود. در این فصل، سه کارکرد مهم ارادۀ آزاد در علوم انسانی تبیین شده است: نقش ارادۀ آزاد  یم

، و نقش ، نقش ارادۀ آزاد در تمایز علوم انسانی از علوم طبیعیای مجازاته ارگیری نظریهک در به
ای نگـرش هـ . نگارنـده در تبیـین ایـن کارکردهـا، مزیتاد در روش تحلیل کنش انسانیارادۀ آز

 ا نشان داده است.ه ناسازگارگرایانه از اختیار را نسبت به سایر نگرش
کتاب حاضر، حاصل شش سال تحقیق نگارنده در موضوع اختیار است که دو سـال پایـانی 

شی در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران انجام گرفته است. نقـاط آن در قالب طرح پژوه
ان ش های سودمند استادانی است که مشفقانه با سخن و قلم یبرجستۀ این تحقیق، نتیجۀ راهنمای
مند ساختند، از همۀ آنها متشکرم؛ به خصوص استاد  ان بهرهش اینجانب را از زالل علم و حکمت

ای ه ای اینجانب پاسخ گفت و یادداشته بردباری فراوان، به پرسشعزیز آیت الله فیاضی که با 
زاده که با حسن نظارت خویش و  خود را در اختیارم قرار داد. همچنین از جناب آقای دکتر طالب
گـزارم. از رئـیس محتـرم مؤسسـۀ  ارائۀ نکات سودمند بر غنای این اثر افزود، صـمیمانه سـساس

ب آقـای دکتـر غالمرضـا زکیـانی و رئـیس محتـرم پیشـین پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، جنا
السالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه که از پژوهش حاضر حمایـت ا مؤسسه، حجت

کنم. همچنین از همکاران گرامی جنـاب آقـای دکتـر  یکردند تشکر و از زحمات آنها قدردانی م
ای ه خانی که با پیشـنهاد عیل علیالسالم و المسلمین دکتر اسماا غالمحسین جوادپور و حجت

ارزندۀ خود، اینجانب را یاری رساندند، نهایت سساس و امتنان را دارم. در پایـان از پـدر و مـادر 
ها، مسیر ناهموار پژوهش را بـرای  یعزیز و همسر مهربانم که با فداکاری خویش و تحمل سخت

تعـال بـرای آنهـا خیـر و سـعادت کنم و از خداوند م یاینجانب هموار کردند، خاضعانه تشکر م
 حقیقی را خواستارم. 

های این پژوهش، آرای اصالحی و تکمیلی ارباب معرفت را  ینگارنده با برعهده گرفتن کاست
گران،  داند. از همۀ استادان، پژوهش یخرد و خود را محتاج تذکرات مشفقانۀ ایشان م یبه جان م



 اییرهیافتی صدرارادۀ آزاد؛   ۱۸
 

ای ارزشمند ه کنند، خواهشمندم با ارائۀ دیدگاه یمطالب و دانشجویانی که این نوشته را مطالعه 
 خود، اینجانب را در اصالح و تکمیل آتی پژوهش یاری رسانند.

 
 زاده محمد حسین

hosseinzadeh@irip.ac.ir 

Phsadra@gmail.com 
 ۱۳1۸ن زمستا
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