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Abstract 
The main issue of this article is how to harmonize determinism and moral 
responsibility (the classic problem of free will) by reconsidering the 
philosophy of Avicenna. Certainly, Avicenna believes in determinism and 
in various works has emphasized the necessity of the effect by its sufficient 
cause. Avicenna, on the other hand, certainly believes in the moral 
responsibility of autonomous agents, including human beings. We have 
shown in the first step that he denies free will in the libertarian sense (the 
ability to do otherwise) for any agents; Because this notion of free will 
requires objective possibilities and is not compatible with causal 
determinism. Avicenna has identified a new type of voluntary agent who 
does not need to have an over-intentional intention to do something. 
Here, he looks very similar to proponents of agent causation; His idea, 
however, was not intended to defend a libertarian notion of free will, but 
to get rid of the challenge of the infinite regress of wills. Hence, Avicenna 
can be considered one of the few proponents of the "compatibilist agent 
causation." In the second step, an overview of Avicenna's theory of action 
is drawn. Here, in particular, emphasis is placed on the activity of the soul 
in the stages of the causal process leading to action, and the quality of 
these activities is introduced as a criterion for the morality degree of the 
agent.. 
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Introduction 

The main issue of this article is how to harmonize determinism and moral 
responsibility (the classic problem of free will) by reconsidering the 
philosophy of Avicenna (Ibn Sina). 

1. Causal Determinism 

Certainly, Avicenna believes in determinism and in various works has 
emphasized the necessity of the effect by its sufficient cause. Determinism 
can be formulated based on causality, the principle of sufficient reason 
(PSR), and the laws of nature. In this article, we have shown that the 
formulation based on the laws of nature is a specific case of the other two 
forms and by accepting the physical causal closure, it becomes the same 
as traditional formulations. Determinism, with its two traditional 
formulations, goes back to the same basis, and this point appears due to 
the similarity of reason and cause. 

2. Compatibility of Determinism and Moral Responsibility 

Avicenna, on the other hand, certainly believes in the moral responsibility 
of autonomous agents, including human beings. It is therefore up to him 
to somehow reconcile determinism with moral responsibility. We have 
shown in the first step that he denies free will in the libertarian sense (the 
ability to do otherwise) for any free agents; Because this notion of free will 
requires objective possibilities and is not compatible with determinism. 

2.1. Moral Responsibility 

To have a moral responsibility, Avicenna introduces a compatible account 
of free will. In this sense, free will and moral responsibility are based on 
satisfaction with voluntary actions. 

He considers three conditions: 1) to return the act to the inherent 
powers of its agent and no external power prevents the agent to do so; 2) 
the agent does his act with knowledge (self-knowledge as the agent of the 
act), And 3) the agent wants to perform that action. 
So according to Avicenna regardless of self-awareness, the necessity that 
conflicts with moral responsibility is the necessity over the agent not the 
necessity from the agent. The necessity from the agent guarantees the 
control of the agent on his action. 
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2.2. Regression of Will 

Avicenna has identified a new type of voluntary agent who does not need 
to have an over-intentional intention to do something. Here, he looks very 
similar to proponents of agent causation; His idea, however, was not 
intended to defend a libertarian notion of free will, but to get rid of the 
challenge of the infinite regress of wills. 

3. Theory of Action 

In the second step, an overview of Avicenna's theory of action is drawn. 
Here, in particular, emphasis is placed on the activity of the soul in the 
stages of the causal process leading to voluntary action, and the quality of 
these activities is introduced as a criterion for the morality degree of the 
agent. 

Based on this overview, true freedom is worthy only of God, and all 
human agents have shortcomings in at least two ways that limit their 
freedom: first, that they are not independent agents and depend on God 
in their existence, and second, that they do their acts to achieve the 
perfection they lack. 

But human voluntary actions can be flawed in other ways as well, which 
are mainly related to cognitive errors and weakness of will. Cognitively, 
misdiagnosis of happiness (ultimate perfection) and errors in recognizing 
the place of a specific action, in approaching or distancing man from 
happiness can be considered as the main shortcomings. These second-
category imperfections are not found in the prophets and true sages, and 
therefore the most perfect state of voluntary actions is performed by them 
morally. However, in terms of the main issue of this article, there is no 
difference between ordinary human beings and prophets, and they can 
only be considered morally freer than other human beings because 
prophets are free from physical restraints and bodily pleasures. 

4. Conclusion 

We addressed Avicenna's response to the classic problem of free will and 
some related problems as compatibilism agent causation and defended 
that it is one of the best attempts according to those problems based on 
the compatibility notion of free will. 
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 چکیده

 اراده سی کال مسئله) است اخالقی مسئولیت و موجبیت میان جمع نحوه مقاله، این اصلی مسئله
 هآنک اوّل ایم مواجه ناسازگار ظاهر به شهود سه با ما که شود می ناشی آنجا از مسئله این(. آزاد

 و ستا آزادی نیازمند ایم، داده انجام که رفتارهایی مقابل در بودن پاسخگو و اخالقی مسئولیت
 رد؛ک بازخواست نداشته، آن قبال در بدیلی گزینه هیچ که کاری انجام برای توان نمی را کسی
 نهاآ توانستیم می و داریم، رفتار آزادی دهیم، می انجام که کارهایی از برخی در دستکم آنکه دوم
 جمله از و افتد، می اتفاق که چیزی هر آنکه سوم دهیم؛ انجام دیگر ای گونه به یا کنیم ترک را

 ایبر. شود نمی محقق دیگری اتفاق علت، آن وجود با که دارد دلیلی یا علت ما، آزاد های کنش
 بتنیم موجبیت آموزه آن، از پس و کنیم می مرور را اراده و اختیار معانی ابتدا مسئله، این به پاسخ
 گام در. ودش می ارائه ای ادله آن، تثبیت برای و شد، خواهد تبیین طبیعت قوانین و علیت اصل بر

 را  هری برای سینا ابن حل راه و شکنیم می مسئله دو به را آزاد اراده کالسی  مسئله بعدی،
 ادعای .گیرد می قرار بازسازی مورد سینوی کنش نظریه از کلی نمایی نهایتاً. کنیم می ارائه

 از آن، رب مبتنی کنش نظریه و کالسی  مسئله به سینوی حل راه که است این نویسندگان
 .است جدی مسئله این های حل راه ترین مناسب

 .سینا ابن کنش، نظریه سازگاری، آزاد، اراده موجبیت،: ها هواژکلید 

 پژوهشی -علمینوع مقاله: 

 04/1/1041تاریخ پذیرش:       ۸/0/1044تاریخ دریافت: 

 انجام G961617گرنت شماره با شریف صنعتی دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت حمایت با مقاله این

 .است شده
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 مقدمه -1

 خود خواست و اراده با را افعالمان برخی کم دست که هستیم شهودی درک این دارای ما همه

 اختیار به باور همین. کنیم می اجتناب خود خواست با رو، پیش امور برخی انجام از یا دهیم می انجام

 حقوقی، ای اخالقی نهی و امر نظیر اموری کننده توجیه و اخالقی مسئولیت اصلی مبنای انسانی،

 .گیرد می قرار... و دینی دعوت تربیت، مجازات، و پاداش نظام قوانین، وضع

. شود می کشیده چالش به متعدّدی های راه از ها انسان انگاشتن مختار آموزه دیگر، سوی از

 و رادها شمول خداوند، قطعی و پیشین علم محتوم، سرنوشت نظیر اموری به اعتقاد است ممکن

 های زمینه ای شود؛ گرفته درنظر ها انسان دانستن مختار برای تهدیدی الهی، مطلق قدرت یا فاعلیت

 الزامات و یاجتماع جبر به شدن قائل یا شوند؛ تلقی آن کننده محدود تربیت، و محیط اثر یا وراثتی

 ختاری در. نگذارد باقی فردی های اراده برای جایی اجتماع، زیربناهای یا تاریخ جریان به مربوط

 گرفته رارق جدّی تردید یا انکار مورد ها آن مشابه و اعتقاداتی چنین سوی از انسانی اختیار اندیشه،

 آن تبع به و] انسان اختیار میان که است تعارضی است، توجّه مورد مقاله این در آنچه امّا. است

 موجبیت یا علّی ضرورت و[ او( Moral Responsibility) اخالقی مسئولیت

(Determinism )رسد می نظر به. 

 ای انسان افعال از هری  جمله از و- ممکنی چیز هر که است معنا این به اجماالً علّی ضرورت

 علّی، ضروریِ زنجیره این. شود می موجود ضرورتاً آن، مربوطه علت وجودِ اثر در -او سرنوشت

 آنچه این، بربنا شود؛ برده عقب به ها انسان نوع پیدایش حتی یا شخص هر تولد از پیش تا تواند می

 هک است اموری به مستند علّی، زنجیره ی  در و نهایتاً زند، می سر انسان ی  از حاضر حال در

 Free)آزاد اراده برای جایی چه صورت، این در. است داده روی شخص این تولد از پیش مدتها

will )این قالهم این روی پیش اصلی پرسش رو، این از بماند؟ باقی تواند می انسان بودن مختار و 

 قایعو اساس بر ها انسان سرنوشت و افعال جمله از و آینده وقایع و امور همه باشد بنا اگر که است

 خالقیا مسئولیت و آزاد اراده برای جایی آیا شوند، معیّن تخطّی غیرقابل و ضروری نحو به گذشته

 ماند؟ می باقی انسان
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 و شود می یاد «آزاد اراده کالسی  مسئله» عنوان به آزاد، اراده و علّی ضرورت تقابل مسئله از

 شناختی علوم جدید های یافته تقابل به که دارد قرار «آزاد اراده جدید مسئله» مقابل در

(Cognitive Sciences )؛99-93: 9911 علیزاده،)است مربوط آزاد اراده باMcKenna & 

Pereboom, 2016:. 29-30.) 

 روایت آن از پس. کنیم می مرور را( آزاد اراده) اختیار از نظر مورد تعبیرهای و معنا ابتدا، در

 مسئله به ناسی ابن پاسخ بعدی، گام در. گذرانیم می نظر از آنرا پشتیبان دالئل و موجبیت از اصلی

 پایان هب سینوی کنش نظریه از شمایی آوردن با را مقاله نهایتاً و کنیم می طرح را مقاله اصلی

 .بریم می

 انمتفکر نزد آن مختلف های جنبه و مقاله این مسئله به متعددی مقاالت اخیر، های سال در

 مسائل نداشت نظر در با– سینا ابن جمله از و مسلمان متفکران آرای بر کمتر اما. اند پرداخته غربی

 موفق عروتی ،(9931) توازیانی مانند سینا، ابن فلسفه به مربوط مقاالت. است تحقیق شده –معاصر

 صرفاً یا ، بوده متمرکز مسئله این الهیاتی های جنبه بر بیشتر ،(9919) ذوالفقاری و( 9911) اسدی و

(. 9911) اسماعیلی و( 9913) رگراز حسینی مانند اند؛ پرداخته اراده شناسی هستی و معناشناسی به

( 9913) ذاکری به توان می ،پرداخته است سینوی کنش نظریه بررسی به که مقاالتی معدود از

 .نماید ارائه سینا ابن نظریه از منسجم دیدگاه ی  نتوانسته که کرد اشاره

 اختیار و آزاد اراده -0

 مانند) اه فاعل از برخی اختصاصی توانایی: اند کرده تعریف چنین ساده تعبیر ی  در را آزاد اراده

 وریضر اخالقی مسئولیت در که خود رفتارهای بر تسلط معنای ترین قوی اِعمال برای( انسان

 که داشت توجه باید تعریف، این توضیح در(. McKenna & Pereboom, 2016: 6)است

 انجام رد تسلطی است الزم باشد، مسئول اخالقی لحاظ به خود فعل انجام در فاعلی اینکه برای

. نیست یکاف اخالقی مسئولیت برای فعل بر تسلط از میزانی هر حال، عین در. باشد داشته کار آن

 هاییکار انجام به وادار را شما او و شود می دستکاری خارجی عامل ی  توسط شما ذهن کنید فرض

 یلدل این به اما هستید توانا خود بدن دادن حرکت در شما حالت این در که است درست کند؛ می
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 مسئول ارهارفت آن انجام به نسبت را شما توان نمی ندارید، گیرید می که تصمیمی بر تسلطی که

 (.Mele, 2006: 27)دانست

 اصلی پرسش به نسبت گیری موضع در که شده مطرح «آزاد اراده» معنای درباره اصلی تعبیر دو

 معنای عنوان با آنها از معاصر، ادبیات در است؛ مؤثر مقاله این در ما روی پیش

 بر بنا. کنند می یاد( Incompatibilism)ناسازگارگرایانه و( Compatibilism)سازگارگرایانه

 9«آن فاعل خواست روی از کار گرفتنِ انجام» معنای به آزاد اراده سازگارگرایی،

 به کار انجام بر توانایی» معنای به را آزاد اراده ناسازگارگرایان، اما(. Frankfurt, 1969)است

 (.van Inwagen, 1983: 8)دانند می «دیگر ای گونه

 ارناسازگ علّى ضرورت با تنها نه او اخالقى مسئولیت و انسان آزادی سازگارگرایان، نظر از

 باشند، لّتع فاقد اخالقى، فاعل های کنش اگر زیرا است، ناپذیر امکان آن، بدون اساساً بلکه نیست،

 ضروری رابطه اگر هک است آشکار. بود خواهند غیرمسئوالنه تبع، به و متغیّر پیشبینى، غیرقابل کامالً

 توان نمی باشد، نداشته وجود فعل نتیجۀ درنهایت و عامل مختار فعل اولیه، مبادی میان روشنى

 امالًک نباشد، برقرار علّی ضرورت اگر. دانست مسئول آن پیامدهای یا کنش برابر در را شخص

 سبب به اما باشد، کرده اراده را B نتیجه یا A عمل خود، اولیه خواست بنابر فاعل که است محتمل

 (.9911 علیپور، و دانش)دهد رخ B نتیجه یاA  عمل درواقع، علّى، ضروری نسبت فقدان

 که نامتعیّن، جهانی در که داد افزایش نکته این به توجه با را مطلب این دقت بتوان شاید

 تصویری توان می کند، نمی تعیین را آینده امور وضعیت کامل نحو به قبلی مقاطع در امور وضعیت

 که کرد اعدف فاعلی اخالقی مسئولیت از بتوان که است دشوار بسیار اما کرد؛ ارائه آزاد کنش برای

 اتفاق صادفیت صورت به فقط که باشید پاسخگو عملی برای باید چرا. ندارد آزاد فعلِ آن بر تسلطی

 نیست؟( Up to You)شما عهده بر روی، هیچ به آن، انجام و افتاده

 و مانمتکل دیرپای نزاع و دارد وجود نیز اسالمی حکمت سنّتی ادبیات در مذکور، تعبیر دو هر

 ونمت در داشت توجه باید. شود می آغاز اراده و اختیار معناشناسی همین از مسلمان فیلسوفان

 فاتص معناشناسی درباره بحث هنگام به غالباً بحث این اوالً اسالمی، کالم و فلسفه کالسی 
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 حثب ذیل نه معموالً اختیار، و اراده از تعبیر دو در نظر مورد اختالف ثانیاً و گرفته در الوجود واجب

 .شود می نمایان قدرت صفتِ از بحث هنگام به بلکه صفات این از

 ست؛ا آن از روشن تفسیری ارائه و قدرت حقیقت شناخت خداوند، قدرت در مهم مباحث از یکی

 یداپ الهی قدرت در آن، تبع به و قدرت دقیق معنای ارائه در متفکران میان فراوانی نظر اختالف

 :رددا وجود قدرت از ایجابی تعبیر دو در که است اختالفی است، ما نظر مورد اینجا در آنچه. شده

 کون: »دان گفته قدرت تفسیر در آنان: متکلمان از ای عده و فیلسوفان نگاه از قدرت معنای -9

 خواست، اگر که باشد ای گونه به فاعل یعنی «یفعل لم یشاء لم إن و فعل شاء إن بحیث الفاعل

 لفاع خواست اساس بر که فعلی خالصه، طور به. ندهد انجام نخواست، اگر و دهد انجام را فعلی

 قدرت، قصد شده، بیان شرطیه صورت به که تفسیر این در. دارد فاعل قدرت از نشان پذیرد، انجام

 جمع قابل وجوب، با رو، همین از. هردو کذب با هم و شود می تأمین تالی و مقدم صدق با هم

 نیز او تمشی و باشد داشته فعل و مشیت دائماً تواند می -تعریف این با– قادر فاعلِ یعنی است؛

 فالسفه نظر از فاعل قدرت این، بنابر .شود وارد ای خدشه او بودن قادر به اینکه بدون باشد، ضروری

 خارجی، عاملی( 2 و باشد فاعل خواست اساس بر عمل( 9: است شرط دو تحقق به منوط مسلمان،

 (.911-911: 9221 سینا، ابن)نشود فعل تحقق از مانع

 «الترک و الفعل صحت: »اند گفته قدرت تفسیر در آنان: متکلمان عموم نگاه از قدرت معنای -2

 الهیجی، ؛911-919: 9133 طوسی،)باشد( ممکن) صحیح فاعل، برای فعل ترک یا انجام یعنی

 سازگاری وجوب با و است امکانی امری نیازمند حتماً قدرت، از معنای این صدق(. 221-219: 9933

 (.939-933: 9939 مالصدرا،)ندارد

 اختیار از انهسازگارگرای تفسیر با متناسب قدرت، از اوّل تفسیر که شود می روشن تأمل اندکی با

 هم و دوم یرتفس در هم) است اختیار از ناسازگارگرایانه تفسیر مشابه بسیار قدرت، از دوم تفسیر و

 (.است قدرت یا اختیار تحقق شرط گشوده، های امکان وجود ناسازگارگرایانه، معنای در

 است همم نیز آن مختلف کاربردهای و اسالمی فلسفه در «اختیار» از «اراده» تفکی  به توجه

 (:13-19. 9932 یزدی، مصباح)کنیم-می آن به کوتاهی اشاره اینجا در که
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 نهمی به و است پسندیدن و داشتندوست با مرادف تقریباً که دارد عامی معنای «اراده» واژه

 انینفس کیفیت ی  عنوانبه انسان مورد در کهچنان رود،می کاربه هم متعال خدای مورد در معنا

 توقفم و است کاری انجام بر گرفتن تصمیم اراده، دوم معنای. شودمی شناخته( کراهت برابر در)

 به اراده که رسدمی نظربه. باشدمی آن برای( لذت ازجمله) فایده نوعی به تصدیق و کار تصور بر

 مقابل ار دودلی و تحیر حالت توانمی مسامحه اندکی با و ندارد، ضدی و است نفس فعل معنا، این

 2.آورد حساببه آن

 زا است عبارت آن و گیردمی قرار محض جبر مقابل در که دارد عامی معنای نیز «اختیار» واژه

 واقع دیگری فاعل مقهور اینکه بدون و خودش خواست براساس را کاری شعورذی فاعل اینکه

 مورد که کسی مثالً دارد؛ مراتبی اختیار دادن دست از که داشت توجه باید اما. دهد انجام شود

. رددگمی تلقی جبری کار نوعی وی کار دهد،می انجام اکراه روی از را کاری و گیردمی قرار تهدید

 تفادهاس میته گوشت از حیاتش ادامه برای که شودمی ناچار خاصی شرایط در که کسی همچنین

 «ضطرارا» و «اکراه» موارد در که نیست چنان اما. آیدمی حساببه جبری کار نوعی نیز وی کار کند،

 ظاهراً. رددگمی محدودتر عادی شرایط به نسبت فاعل اختیار دایره بلکه شود، اختیار سلب کلیبه

 اعلف اختیار که است موردی منظور بلکه نیست، مواردی چنین بالجبر فاعل از فالسفه منظور

 و شودیم صادر «کنندهاجبار» از واقع در فعلی چنین که گفت توانمی روازاین. شود سلب کلیبه

 .است انفعال نسبت ،«شوندهاجبار» شخص به آن نسبت

 یناش اعمال این، بنابر. است نظر مورد «اختیار» عام معنای و «اراده» دوم معنای مقاله، این در

 جوانب مالحظه با آنها عامل که جهت آن از و آوریم می حساب به اختیاری هم را اضطرار یا اکراه از

 .مبری می کار به آنها مورد در هم را بودن ارادی وصف است، گرفته فعل به تصمیم نهایتاً آنها

 موجبیت -3

 در هرچند ؛پردازیم می علیت بر مبتنی تعبیر به مقاله این در که دارد متنوعی تعبیرهای موجبیت

 اشاره ،شود می ارائه طبیعت قوانین اساس بر که آن معاصر شایع تعبیر به قسمت، این انتهای

 .کرد خواهیم
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 علیت اصل -1-3

. آید یم حساب به علیت لوازم از متعارف، طور به فلسفه، سنّتی مباحث در علّی، ضرورت و موجبیت

 بر و 9گیریم می نظر در «است علّت نیازمند بالذاتی، ممکن هر» بصورت را علیت اصل اینجا در

 .شویم می متمرکز علی ضرورت با اصل این مالزمه

 و دباش موجود معلول ی  برای[ تامه] علت است ممکن آیا که است این ما روی پیش پرسش

 هآنچ همه اگر. است منفی پرسش این به پاسخ رسد،-می نظر به نشود؟ موجود معلول آن خودِ

 زنی شود می شیئ آن تحقّق از مانع آنچه همه و باشد موجود است، الزم شیئ ی  تحقّق برای

 ناقضت مستلزم شیئ، آن تحقّق عدم فرض -باشد موجود شیئ وجودِ تامه علت یعنی– باشد معدوم

 این ایبر مسلمان حکمای. است همین آن، علیت اصل با مرتبط تفسیر با موجبیت، مفاد. است

 :اند کرده طرح نیز هایی استدالل آموزه

 رارق امکان حالت در هم هنوز باشد، نکرده واجب آنرا اما باشد، موجود شیئ ی  تامه علت اگر

 امهت علت از غیر دیگری علت به نیازمند هنوز پس. است علت به احتیاج سبب هم امکان و دارد،

 باشدن تامه بود، شده ضرف تامه که مفروض علت که است معنا بدین اوالً، امر این. است مفروض

 زیرا باشد؛ن موجود معلول هرگز که است این مستلزم ثانیاً،. است تناقض مستلزم و فرض خالف که

 سبب هم امکان و است ممکن معلولش هنوز شود فرض اگر و شود می دوم علت به کالم نقل

 ریدیگ علت به هنوز بنابراین،. دارد قرار امکان حالت در معلول هنوز پس است، علت به احتیاج

 آن ندارد نامکا نکند، واجب را معلول علت وقتی تا بنابراین،. نیست برآوردنی نیاز این و دارد نیاز

 (.231-231: 9931 ؛13-21: 9933 ؛919-911: 9221 سینا، ابن)کند موجود را

 زیرا بود؛ خواهد ممکن معلول نبودِ نباشد، واجب اش تامه علت وجود ظرف در معلول وجود اگر

 رد و است محقّق معلول عدم علت یا: نیست خارج حال دو از تامه علت وجود با معلول نبود فرض

 دوجو شدنِ جمع) نقیضین اجتماع مستلزم این که است محقق هم معلول وجود علت حال، عین

 صورت، این در که نیست محقق معلول عدم علت یا و است محال و شود می( آن عدم و معلول

 علت وجود ظرف در پس. است محال نیز این و باشد علت بدون معلول عدم تحقق آید می الزم

 (.92: 9292 طباطبائی،)کند می پیدا وجوب و ضرورت معلول وجود تامه،



  

 

298 

 طبیعت قوانین -0-3

 بجای «طبیعت قوانین» مفهوم از موجبیت، طرح هنگام معموالً تحلیلی، فلسفه معاصر ادبیات در

 «لیتع» مفهوم ناحیه از که است هایی دشواری از ناشی آن، دلیل. گیرند می کم  «علیت اصل»

(. Hoefer, 2016)شود می مربوط او اتباع و هیوم کارهای به بیشتر و آمده پیش جدید فلسفه در

 سرمنشأ ،علیت از او بحث نحوه منتها نداده انجام طبیعت قوانین درباره مستقلی بحث هیوم واقع، در

 2.است زده رقم را «طبیعت قوانین» سمت به «علیت» از چرخش که شده مباحثی

 اشیا بر طبیعت قوانین -9: دارد وجود نظریه کالنْ دو جهان، با طبیعت قوانین ارتباط درباره

 قوانین -2. هستند یکدیگر از مستقل موجوداتی قوانین، و اشیا که ای گونه به ؛اند شده تحمیل

 توان می ایتنه در که ای گونه به نیستند؛ مستقل آنها از و بوده استوار اشیا های ویژگی بر طبیعت

 مالاِع اشیائی بر قوانین اوّل، نگرش در. داد ارجاع اشیا ذاتی های ویژگی به را طبیعت قوانین

 بیعتط قوانین به دهد، می روی طبیعت در آنچه باشند؛ می غیرفعّال ذاتی ای گونه به که شوند می

 نممک های جهان در توانند می اشیا. نیست وابسته جهان، در موجود اشیای نوعِ به و دارد ارتباط

 اب توانند می اشیا برعکس، و باشند داشته جهان این در رفتارشان از متفاوت رفتاری دیگر،

 دیدگاه. کنند فتارر شکل همین به دقیقاً باشند، نداشته تغییری قوانین اگر متفاوت، کامالً ساختارهای

 ؛9919 اکرمی، و معیرزاده)شود می نامیده گرایی ذات دوم، دیدگاه و گرایی غیرذات اوّل،

Schrenk, 2016: 128-131 .)اشیا از مستقل طبیعت قوانین گرایی، ذات در که آنجایی از 

 موضوع تتح را آن و شود نمی بحث طبیعت قوانین عنوان با موضوعی از مستقل نحو به نیستند،

 بودند، گرا ذات معموالً که سنّتی های فلسفه در اینکه علت شاید. گیرند می درنظر اشیا علّی توان

 .باشد نکته همین در ندارد وجود طبیعت قوانین درباره مستقلی بحث

 فقط و گرا است متعیّن جهان: شود می اینطور ،«طبیعت قوانین» از استفاده با موجبیت، تعریف

 طبیعت قوانین به توجه با تنها آینده امور نحوه ،t زمان در امور نحوه از خاصی وضعیت فرض با اگر

 .باشد عتطبی قوانین و گذشته در وضعیتی تابع تنها جهان، آینده وضعیت یعنی. شوند مشخّص

 داشته دلخواه زمان ی  در مشخّص توصیفی یا وضعیت( 9 که است جهانی نیازمند موجبیت،

(. بیعتط قوانین ثبات اصلِ) باشند صادق مکانی و زمان هر در که باشد داشته قوانینی( 2 و باشد
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 موجبیتی جهان، این آنگاه دهند، نتیجه دیگری زمان هر در را جهان این وضعیت( 2) و( 9) اگر

 (Hoefer, 2016.)است

 بندی جمع -3-3

 فرض پیش ینا طبیعت، قوانین بر مبتنی موجبیت تقریر که شود می روشن پیشین، توضیحات با

 اصالً یا که چرا ندارد؛ وجود طبیعی اشیای بر طبیعت حوزه از خارج علیتی هیچ که دارد را ضمنی

 بستار اصل) نیستند مؤثر طبیعی های پدیده در علّی لحاظ به یا و ندارند وجود فراطبیعی هویات

 تقریر از خاصی حالت تعبیر، این رو، این از(. Physical Causal Closure()طبیعت علّی

 مبنای همان هب «طبیعت قوانین ثبات» پشتوانه دیگر، عبارت به. است علیت بر مبتنی موجبیت

 .کردیم گذر آن از اشاره با صرفاً مقاله این در رو همین از و گردد بازمی علی ضرورت درستی

 که نمود بیان نیز اینصورت به مقاله، این در ما روی پیش مسئله به ناظر توان، می را موجبیت

 نتیجه توان نمی باشد، بود قبالً که همانطور چیز همه و بازگردیم گذشته در ای زمانی مقطع به اگر

 این، بنابر. شود یم منجر یکسانی آینده به یکسان، گذشته دیگر، تعبیر به. داشت انتظار را متفاوتی

 یکسان دهآین مستلزم یکسان، گذشته: »بود خواهد اینصورت به موجبیت، دقیق و اصلی تعریف

 طبیعت ینقوان[ ثبات] یا علیت اصل مبنای بر تواند می استلزام، این گذشت، که همانگونه. «است

 .گردد تبیین

 موجبیتی جهان در اخالقی مسئولیت -0

 یندهآ دیگر، عبارت به. دارد وجود زمان در جهان پیشروی برای ممکن راه ی  تنها موجبیت، بنابر

 شدرشت و ریز اجزای تمام با جهان عبارتی، به. است نکرده پنهان خود بطن در مبهمی امکان هیچ

 بنابراین،. باشد دیگری صورت به تواند نمی و هست که است همان فقط و فقط لحظه، هر در

 سینا، ناب)است ها آن پدیدآورنده عوامل به نسبت غفلت یا جهل از ناشی آینده، امور دانستن ممکن

9231 :12-11.) 

 رو، این از. شود می انکار بدیل های امکان وجود معنای به اختیار سینا، ابن نظر از اساس، این بر

 عنایم عوض، در و است موجبیت و -مذکور معنای به- اختیار میان جمع منکرین زمره در سینا ابن
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 کننده أمینت دیگر، سوی از و موجبیت با جمع قابل سویی از آنرا و نهد می پیش اختیار برای دیگری

 .آورد حساب به سازگارگرایان زمرة در را او توان می معنا همین به. داند می اخالقی مسئولیت

 طبعی، اعلف. کنند می تقسیم قسری و طبعی به را فاعل تقسیم، ی  در مسلمان، فیلسوفان

 سری،ق فاعل. است آن علّی های گرایش یا قوا با موافق که زند سرمی آن از فعلی که است فاعلی

 آن، مشهور مثال دهد؛ می روی آن ذاتی علّی های گرایش خالف بر آن، فعل که است فاعلی

 به ار فعل که است این ترمناسب هرچند،. است آنها طبیعی میل از غیر جهتی در عناصر حرکت

 (.993: 9932 یزدی، مصباح)بدانیم «منفعل» تنها را مقسور جسم و دهیم، نسبت قاسر نیروی

 از عما) طبعی افعال همه. شود می تقسیم ارادی غیر و ارادی به خود، نوبه به نیز طبعی فاعل

 یرونیب فاعلی از جبری، افعال که حالی در شوند؛ می ناشی درونی اصلی یا قوا از ،(طبیعی و ارادی

( ناطقه و حیوانی از اعم) نفس است، ارادی افعال منشأ که درونی اصل آن. 1شوند می آغاز

 (.93-21: 9231 سینا، ابن)باشد می

 فتهگر درنظر( اختیار دارای) ارادی باشد، زیر شرط سه دارای فاعل اگر است، معتقد سینا ابن

 فاعل) باشد فعل آن به نسبت خود فاعلیت و خود به نسبت علم به مستند آن، فعل( 9: شود می

 ارک آن انجام از مانع بیرونی عامل هیچ و بازگردد او درونی قوای به نهایتاً فاعل، عمل( 2 ؛(علمی

 ،موه)(شود انجام فاعل خواست با فعل،) باشد راضی فعل آن انجام به فاعل( 9 و نشود؛ فاعل بوسیله

9919 :92.) 

 از و ستا سازگار آن پیشین علل ناحیه از فعل شدن ضروری با اختیاری، فعل از تفسیر این

 دهکنن تأمین است، فعل به بخش ضرورت تامه علت از جزئی فاعل، خواست یا اراده که آنجایی

 رضایتِ و تخواس با را کار فاعل که است جایی در اخالقی مسئولیت) باشد می نیز اخالقی مسئولیت

 بر نبیرو از که نیست جمع قابل اختیار با هنگامی ضرورت، سینا، ابن نظر از(. دهد می انجام خود

 اختیار اب منافاتی تنها نه شود، می بازگردانده او قوای و فاعل به که ضرورتی و شود تحمیل فاعل

 خالقیا مسئولیت ضامن جهت، همین از و کند می نمایان را خود فعل بر فاعل تسلّط بلکه ندارد

 .باشد می نیز
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 ها اراده تسلسل -1-0

 فعل، جامان اگر: گویند می ها اراده تسلسل آن به اصطالحاً که آید می پیش دیگری پرسش اینجا در

 یاراد خواست، یا اراده همین خودِ شود، می اختیاری گیرد می تعلق آن به که خواستی یا اراده با

 اراده و خواست حیطه از واسطه ی  با بود، شده فرض اختیاری که عملی نباشد، اگر خیر؟ یا است

 تسلسل از سر و کنیم می دوم اراده این به کالم نقل باشد، ارادی اگر و شود می خارج فاعل

 (.19: 9231 فارابی،)آورد درخواهیم

 ماهوی ممفاهی از اراده،. کنیم توجه اراده شناسی هستی به است الزم مسئله، این به پاسخ برای

 حد از یعنی(. 9911 اسماعیلی،)دارد قرار( فلسفی ثانی معقوالت) فلسفی مفاهیم زمره در و نیست

 انتزاع خاص، شرایطی در موجود، ی  وجودیِ نحوه از بلکه کند؛ نمی حکایت موجود ی  وجودیِ

 فاعل) اراده انتزاع منشأ دارد، وجود خارج در آنچه بلکه نیست؛ خارجی مابازای دارای اراده. شود می

 از دایج تبیینی، یا علت به نیازی جهت، همین به. است( خود اختیاری فعل با او رابطه و مختار

 حرارت، یبرا آتش علیت مثالً که همانطور ندارد؛ است، اراده انتزاع منشأ که موجودی تبیین یا علت

 انتزاع آتش به آتش از ناشی حرارت وابستگیِ از و ندارد نیاز جداگانه علتی به و نیست مستقلی شیئ

 ارت،حر برای آتش علیت اما( آتش) دارد علتی که است شیئی حرارت، دیگر، عبارت به. شود می

 وابستگی ارت،حر و آتش رابطه در علیت انتزاع منشأ. باشیم علتی دنبال به آن برای تا نیست شیئ

 یئش اراده، که همانطور. کند می بازگشت آتش ذاتی خصوصیات به و است آتش به حرارت وجود

 خصوصیات به و شود می انتزاع او اختیاری فعل و مختار فاعل رابطه از و بپرسیم آن علت از تا نیست

 .گردد بازمی فاعل ذاتی

 خواست روی از آنرا و دارد خود اختیاری فعل با مختار فاعل که نسبتی از اراده کلی، طور به

 زا هنگامیکه است علمی فاعل ذات ذاتی، اراده انتزاع منشأ. گردد می انتزاع کند، می ایجاد خود

 مراحلی طی از پس که است فعلی فعلی، اراده انتزاع منشأ. باشد رها خارجی و داخلی فشارهای

 (.912-913: 9231 یزدی، مصباح)است شوق با مغایر و شود می صادر فاعل از( اکید شوق)

 اعلف خود ویژگی به نهایتاً خواست، و است فاعل خواست از ناشی اختیاری، فعل این، بنابر

 فعالِا دیگر و است نفس مستقیم اختیاری فعل تصمیم، معنای به اراده انسان، در. گردد بازمی



  

 

302 

 به نیازی دیگر فعل، انجام به معطوف اراده تحقّق. شوند می صادر نفس از اراده بواسطه اختیاری،

 زائد. آید پیش آن نبودن یا بودن ارادی از بحث تا داشت نخواهد ذات بر زائد اراده یا قصد انگیزه،

 و ندارد نیازی خودش از غیر چیزی به کردن، اراده برای فاعل اینکه یعنی 1ذات، بر اراده نبودن

 1.است اراده عین ذاتش

 آن حاصل که داده ها اراده تسلسل مسئله به آثارش از برخی در سینا ابن که پاسخی این، بنابر

 قوای و است سماوی و ارضی قوای همان که اند انسان از خارج اموری اراده، علت که است این

 نمود تفسیر راستا همین در باید را ،(231 :9221 ،همو)شوند می منتهی سماوی قوای به نیز ارضی

 ادیمب به مستند ،(است الوجود ممکن که جهت آن از) او ذات و است انسان ذات به مستند اراده، که

 3.باشد می عالَم عالی

 بندی جمع -0-0

 ورتص این به توان می را آزاد اراده بحث مورد مسئله مقاله، نخست گام از ای خالصه ارائه منظور به

– چیز همه و 1بازگردیم انسان از اختیاری عمل انجام زمانیِ مقطع به دقیقاً اگر که نمود بیان نیز

 به اشت؟د انتظار را متفاوتی عمل توان می آیا باشد، یکسان -فاعل درونیِ و بیرونی شرایط از اعم

 منجر انییکس آینده به یا دارد دنبال به را متفاوتی های آینده یکسان، گذشته آیا دیگر، تعبیر

 اگر: ندرس نمی نظر به ایراد از خالی پرسش این به منفی و مثبت پاسخ هردو امر، بادی در شود؟ می

 پیش تا اآنر مثالً و کشید عقب به زمان در را فرضی مقطع آن همینطور توان می باشد، منفی پاسخ

 آن دتول از پیش حتی جهان، شرایط که شود می این نتیجه و داد ادامه نظر مورد انسان آن تولد از

 یعمل بروز اجازه معلول، و علّت های حلقه متعدد بسیار مراحل از گذر با و نهایتاً نظر، مورد فاعل

 هب کنش امکان معنای به- اختیار از تلقی با این و داد؛ نخواهد فاعل آن به را فعلی عمل از غیر

 و شده اناذع علّت بدون معلولی وجود به اوالً باشد، مثبت پاسخ اگر. است ناسازگار -دیگر ای گونه

 چراکه) ستنی خود از پیش چیز هیچ به مستند معلول، ی  عنوان به ،(رفتار اینجا در) خروجی تغییر

 دار خدشه عامل به عمل استناد ثانیاً و 93(است یکسان کامالً قبلی شرایط همه که است این بر فرض

 و درونی یکسان شرایط با عامل عمل چراکه) شد خواهد شانس و تصادف به مستند و شود می
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 از و فاعل درونی شرایط مجموع از فعل تخلّف دیگر، بیان به ؛99(باشد متفاوت تواند می بیرونی،

 .است اختیاری فعل انجام بر فاعل تسلط انکار با معادل که آید می الزم او اراده جمله

 گرکنش آزادی به هم اخالقی، مسئولیت یا اختیار که گردد بازمی نکته این به دوراهی، این

 ار موجبیت گرایانه، آزادی های حل راه. افعال انجام در او واقعی علّی تسلط به هم و است نیازمند

 دهند می قرار کنترل یا شانس برهان بزرگ چالش مقابل در مباحث این در را خود و کنند می انکار

 رایانهسازگارگ حل راه. باشند نیز علّی ضرورت انکار نتایج سایر پاسخگوی باید آن، بر عالوه و

 که علیف معنای به را اختیاری فعل و پذیرد نمی را بدیل های امکان وجود معنای به اختیار سینا، ابن

 خالقیا مسئولیت تأمین برای را نکته همین و گیرد می نظر در شده انجام آن فاعل خواست روی از

 .داند می کافی

 به فاعل رضایت فعل، به نسبت فاعلیت و خود به فاعل علم سینا، ابن خالصه، طور این، بنابر

 را فاعل اراده با فعل شدن ضروری و خواست این اِعمال برای خارجی مانعی نبود فعل، انجام

 ها رادها تسلسل مشکل کننده حل را ذات بر زائد اراده نبودنِ و اخالقی مسئولیت کننده تأمین

 .داند می

 فاعل سلطت و فعالیت به فاعل اخالقی مسئولیت شود، می روشن توضیحات این با که همانطور

 جانب زا انسان اختیاری فعل فرایند تبیین در که آنچه دیگر سوی از. خورد می گره خود فعل بر

 هستند رتبمت برهم علی بصورت آن های حلقه که است ای سلسله شود، می ارائه مسلمان فیلسوفان

 رد فاعل فعالیت از اثری امر، بادی در و شود می ختم کنش به و شود می شروع فعل تصور از و

 مواضع رب تکیه و سینوی کنش نظریه طرح منظور، بدین. نیست سلسله این مختلف های حلقه

 .است ضروری مقاله این مسئله تکمیل برای آن، در انسانی فاعل فعالیت

 سینوی کنش نظریه -5

 کهآنجایی از. بدهیم نفس قوای درباره توضیحی است الزم سینوی، 92کنش نظریه از بحث از پیش

 یوانیح نفس قوای طرح با را بحث این است، حیوانات ممیز فصل ارادی، فعل اسالمی، فلسفه در

 انسانی قهناط نفس اختصاصی قوای آن، از پس و کنیم می آغاز( است مادی سینا ابن فلسفه در که)

 .کرد خواهیم بیان را( است مجرد مسلمان فیلسوفان همه فلسفه در که)
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 به دخو مدرکه قوای. محرکه قوای و مُدرِکه قوای: شوند می تقسیم دسته دو به حیوانی، قوای

 قوای و( برانگیزاننده) نزوعیه قوای به محرکه قوای و داخل از مدرک قوای و خارج از مدرک قوای

 عبودیت،)عملی عقل و نظری عقل از عبارتند هم انسانی اختصاصی قوای. شوند می تقسیم فاعله

9912 :912-919). 

 مدرکه قوای به انسانی، اختصاصی قوای است، روشن بندی تقسیم این در که همانطور

. ندارد یوانیح نفوس سایر با تفاوتی محرکه، قوای لحاظ به انسانی نفس و است منحصر( شناختی)

 که یمده می را توجه این آن، از پیش و رویم می سینوی کنش نظریه سراغ به توضیحات، این با

 ثانیاً و شده اجتناب آن جزئیات به ورود از و شده طرح سینوی کنش نظریه از شمایی اینجا در اواّلً

 توان نمی آنها مربوطه نکات و اجزا همه برای لزوماً و بوده نظریه این بازسازی حدی تا ما هدف

 بیان اتکلی همه که است این ما باور اما داد؛ بدست سینا ابن آثار در مفصل و مستقل متنی شواهد

 .باشد می الرئیس شیخ نظر مورد قسمت، این در شده

 اختیاری فعل صدور فرایند -1-5

 چیزی بتداا انسان که است چنین کند می ارائه انسان اختیاری فعل مبادی از سینا ابن که تصویری

 و کند می پیدا شوق و میل آن سوی به سپس آورد، می نظر در آنرا بودن مفید و کند می تصور را

 امانج فعل و آورند می در حرکت به را عضالت دارند قرار عضالت در که ای فاعله قوای نتیجه، در

 (.99: 9919 سینا، ابن؛ 9913 ذاکری،)شود می

 چیزی هک ای مدرکه قوه از عبارتند انسان اختیاری فعل مبادی که گفت توان می اساس، این بر

 و آورد می پدید را چیز آن به شوق که ای محرکه قوه و کند می تصدیق را آن فایده و تصور را

 افعال هب مربوط تصویر، این که است روشن. شود می بدنی حرکت ایجاد سببِ و گیرد می تصمیم

 همحرک و مدرکه قوه دو تأثیر به توجه با. ندارند را آخر مرحله درونی، افعال و است انسان خارجی

 الدنب قوه دو همین مباحث به ناظر را فرایند این به مربوط تر جزئی نکات اختیاری، افعال در

 .کنیم می
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 مدرکه قوه به مربوط مباحث -1-1-5

. است فاعل با چیزی منافرت یا مالئمت و ألم یا لذت ادراک عمل، انجام در ادراکى قوای کارکرد

 حاصل اریاختی فعل انجام از که ای نتیجه یا و است اختیاری فعل یا تعابیر، این در «چیز» از منظور

 یدهنام غایی علت غایت، به رسیدن و کار انجام از پیش آن تصور و غایت نتیجه، این. شود می

 در است، متغیر و ناقص موجودی انسان آنجاییکه از(. 999-931: 9932 یزدی، مصباح)شود می

 الکم به رسیدن سودای به را کار یعنی دارد؛ خود ذات از بیرون غایتی خود، اختیاری افعال همه

 ؛93 و 99: 9919 سینا، ابن)دهد می انجام( است مطلوب برایش آن آوردن بدست و ندارد که آنچه)

9221 :939-931.) 

 لفع موردِ هردو به اشاره برای «اختیاری فعل» از عبارات، در اختصار رعایت برای این، از بعد

 .کنیم می استفاده اختیاری فعل انجام از حاصل غایت یا اختیاری

 اساساً و ،«تصور» که است درست. است فعالیت ی  ،(غایت یا فعل تصور) افعال ادراکی مبدأ

 ودشخ کند، می تصور را کاری انجام فاعل هنگامیکه اما باشد؛ می انفعال سنخ از ادراکی هرگونه

 شمار در تصورات دیگر، عبارت به. داشت خواهد فعال نقشی و گیرد می درنظر را کار آن از صورتی

 .دهد می انجام فاعل که است فعلی چیزی، کردنِ تصور اما هستند نفسانی انفعاالت

 عادات زا ناشی تواند می کند، تصور لحظه هر در را اختیاری افعال از فهرستی چه انسان اینکه

 توسعه و مرکزت افزایش با یا باشد هستند او سابق رفتارهای از گرفته شکل خود نوبه به که ملکات یا

 و انسان ترکیبی سرشت به توجه با. بگیرد درنظر ها خروجی از متفاوتی و آگاهانه فهرست بینش،

 کند یم پیدا تنوع مقطع، هر در انسان روی پیش های گزینه مجرد، و جسمانی مختلف ابعاد داشتن

 .گرفت خواهد قرار هایی چندراهه سر بر همواره انسان و

 ی . دارد وجود( شود می فایده به تصدیق به منجر که) سنجش همواره ارادی، فعل انجام در

 تهگرف درنظر خود برای انسان که است کمالی دیگر، طرف و اختیاری افعال سنجش، این طرف

 فعال هم مورد این در انسان و است ارادی فعل ی  هم سنجیدن این خودِ که است روشن. است

 .است
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 مبتنی و هاراد خودِ مانند ،(سنجش و فعال تصور) نفس های فعالیت این شناختیِ هستی وضعیت

 این برای نفس فاعلیت دیگر، عبارت به ندارد؛ دیگری علت به نیازی و نفس ذاتی ویژگی بر است

 .گیرد می انجام ذات بر غیرزائد اراده با هم افعال

 اب و باشد او وجودی ابعاد همه به ناظر تواند می گیرد، می درنظر خود برای انسان که کمالی

 جسمانی عدبُ نیازهای به توجه با تنها یا شود ترسیم انسان دسترس در معرفتی منابع همه از استفاده

 .کند می پیدا ارتباط انسان بینی جهان به نهایتاً، مسئله، این و شود انجام او

 ناساییش درستی به انسانی کمال: کند بروز ناحیه دو در تواند می سنجش، در خطای این، بنابر

 کمال زا را ما واقعاً که آنچه یعنی شود؛ فهم نادرست اختیاری فعل با کمال نسبت یا باشد نشده

 و شود، ترسیم جانبه همه و درست صورت به کمال اگر. بیاید حساب به کننده نزدی  کند، می دور

 آنرا ورت،اینص غیر در و عقالنی را سنجش گردد، تعیین درستی به آن با هم اختیاری فعل نسبت

 .دانند می خیال یا وهم از ناشی

 قلیدیت احیاناً و نباشد برهانی و تفصیلی ادراک راه از است ممکن درست، تشخیص همچنین،

 بر(. کند می استفاده «محموده آرای» تعبیر از اینجا در سینا ابن) باشد مشهورات پذیرش از ناشی و

 ادراکات مالحظه با و نیست اندازه ی  به ارادی، افعال همه اخالقی ارزشِ اخیر، نکته دو اساس

 .داشت خواهند مختلفی مراتب آنها، کسب نحوه و عمل آن پشتوانه

 مه و نهایی کمال ترسیم در هم و خود روی پیش اختیاری افعال فهرست تصور در هم انسان

 نای با. است متکی خود های دانسته به دهد می انجام کمال و اختیاری فعل میان که سنجشی

 شخیصت ادراکی قوه) نظری عقل بر( خیر دهنده تشخیص ادراکی قوه) عملی عقل ابتنای توضیح،

 یاد یزن نظری حکمت بر عملی حکمت ابتنای به آن از توان می که شود می روشن( حقیقت دهنده

 قوه را عملی عقل اینجا، در(. 91-92: 9919 فیروزجایی، کرد؛ 31-31: 9919 لگنهاوزن،)کرد

 دهش وارد آن تعریف در گاهی که– تحری  و شوق و گرفتیم درنظر صحیح خروجی تشخیص

 یمتقس با شناسی، اصطالح این. آوردیم حساب به آن از خارج و قوه این الزمه عنوان به را -است

 باشد، تشخیص و فهم همان که تقسیم این در مشترک وجه وجود و نظری و عملی به عقل

 .است تر هماهنگ
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 تصور همرحل مانند تواند می و شود نمی انجام آگاهانه بصورت همواره سنجش اینکه دیگر نکته

 روانکاوی صبخصو و روانشناسی در. باشد پیشین ملکات و عادات بر مبتنی اختیاری، افعال فهرست

 داده Implicit Memory))99«پنهان حافظه» عنوان آگاهانه، نیمه های سنجش این به جدید،

 .است شده

 اهیگ همچنین. هستند خود به خاص خیر و لذت دارای انسانی و حیوانی نفس قوای از ی  هر

 خطا به را او و آمده پیش مانعی گاهی و آورد بدست را مالئم امر است میسور مدرکه قوای برای

 داشته وجود مانعی چنین که مادامی. لذیذ های طعم از بیمارها از برخی بیزاری مانند اندازد؛ می

 لذت احساس منافر امر از که بسا چه و بود خواهد محروم مالئم امر لذت درک از مدرکه قوه باشد،

 (211-212: 9221 سینا، ابن)نماید

 نظر زا انسان نهایی کمال آنها، از هری  مراتب و حیوانی و انسانی نفس تفاضل به توجه با

 مالک. گردد می تأمین انسانی قوای همه کماالت آن، سایه در و است نظری عقل کمال سینا، ابن

 کنار در هک است کمالی این. است آن با عینیت و مشاهده بلکه و عالَم نظام به علم به نظری، عقل

 آنها اب مقایسه قابل دوام هم و شدت نظر از هم چراکه بنامیم؛ کمال را دیگر کماالت که نشاید آن،

 وناإللهی الحکماء»: باشد هدف آن به متوجه انسان که است شایسته لذا(. 213-211: همان)نیست

 یلتفتونال کأنهم بل ؛هالبدنی هالسعاد هإصاب فی رغبتهم من أعظم هالسعاد هذه هإصاب فی رغبتهم

: همان)«األول الحق همقارب هی التی السعادة هذه هجنب فی الیستعظمونها و أعطوها، إن و تل  إلی

212.) 

 محرکه قوه به مربوط مباحث -0-1-5

 ایبر متعارضی و متنوع های شوق یا امیال گیرد، می انجام مدرکه قوای در که سنجشی از پس

 انسان رکیبیت سرشت به نهایتاً تنوع، این. دارند تفاوت نیز ضعف و شدت در که آید می پدید انسان

 ی  ناسبِت به یا و است شده تصور اختیاری افعال فهرست تنوع از ناشی یا چراکه شود؛ می مربوط

 .دشو می مربوط دیگر ساحت کمالِ با آن تزاحم و انسان وجود از ساحتی کمالِ با اختیاری فعل

(. 9911 اسماعیلی،)است اکید شوق از عبارت اراده حقیقت که است این فالسفه مشهور دیدگاه

 عزمی هبلک نیست شوق همان اراده، او، نظر از که آید می بدست اینطور سینا ابن آرای بندی جمع از
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 ای فعل) طرف دو از یکى نتیجه، در و( اجماع) شود می جزم ترک، و فعل در تردید از پس که است

 سینا، ابن)تاس گفته سخن اراده و شوق غیریت از تصریح به سینا، ابن. کند می پیدا ترجیح ،(ترک

 متون اتعبار ناهماهنگی بگیریم، درنظر شده تعدیل شوقِ معنای به را «اکید» قید اگر(. 91: 9919

 تعدیل از پس حال، عین در و نیست شوق همان اراده که گردد می مشخص و شود می برطرف هم

 هدربار مقاله دوم بخش در آنچه با تعریف، این. شود می انجام اجماع و غیرهمسو و همسو های شوق

 .است هماهنگ ،(تصمیم) آوردیم اراده معنای

. یستن عامله قوه تحری  و میل مدرکه، قوه فرایند کنار در مستقلی موجود اراده، این، بنابر

 لم ما– هالشهوانی هالقو الصواب و االعتقاد هذا حرّک صواب، او نافع أنه عرفنا و شیئا تصورنا اذا أنا»

 هحرک بین و المذکورین االعتقاد و التصور بین یکون فال -مانع هناک یکن لم و ترجّح هناک یکن

 (.91: همان)«...الوجود واجب إراده فکذل . االعتقاد هذا نفس إال إراده ،هالشوقی القوة

 انجام هک سنجشی بر مبتنی که جایی در یعنی شود؛ می «اراده ضعف» به مبتالی انسان گاهی

 رب غلبه برای الزم اراده قوت اما کند حاصل را بخصوصی اختیاری فعل که داند می درست داده،

 قوه رد مطلوب اختیاری فعل و شده آنها تسلیم نهایتاً و ندارد را خروجی آن با غیرهمسو های شوق

 یقوا دیگر هدایت عمل، مقام در عقل اگر. گیرد نمی تصمیم آن انجام بر و کند می رها را مدرکه

 خواهد انجام را آن و کرد خواهد انتخاب و اراده را درست عمل قطعاً انسان گیرد، عهده بر را انسان

 .داد

 او آنچه دنتوان که باشد داشته ضعفی و بیماری یا باشد سالم است ممکن هم انسان فاعله قوه

 عالاف به مختص مرحله این شد، اشاره که همانطور. درآورد فعلیت به بدن در را نموده اجماع آن بر

 اینطور انتو می را خارجی، ارادی افعال به ناظر سینوی، کنش نظریه این، بنابر .است( بدنی) خارجی

 :داد نمایش

 
 فسن های فعالیت اجماع، و سنجش اختیاری، فعل تصور فرایند، این در گذشت، که همانطور

 انفعالی و نپیشی حلقه بر مترتّب ها حلقه سایر و باشند نمی خود از پیش مراحل تابع لزوماً و هستند

تصور 
فعل 
اختیاری

سنجش
تصدیق
دهبه فای

میل
ال تعدیل امی
همسو و 
اجماعمعارض

قوای  
فاعله

حرکت 
بدنی
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 است حالم نمود، اختیاری فعل ی  فایده به تصدیق سنجش، از پس انسانی، اگر مثالً. بود خواهند

 کسانیی فهرست تصور از پس ها انسان همه که ندارد ضرورتی اما نگیرد؛ شکل شوقی یا میل او در

 جایگاه. اشندب داشته یکسانی تصدیق آن، تبع به و دهند انجام یکسانی سنجش اختیاری، افعال از

 اوّالً، هک کنیم یادآوری باید. بود خواهد فعال مراحل همین کیفیت تابع اخالقی، لحاظ به انسان هر

 به ردیف هر اگر موجبیت، بنابر ثانیاً، و ندارد زائد اراده و قصد به نیاز موارد این در نفس فعالیت

 باشد، سابق مانند او درونی و بیرونی شرایط همه و بازگردد، ها فعالیت این از هری  از پیش مرحله

 .کند می تکرار را گذشته کار همان

 انسانی اراده نواقص -0-5

 :باشد نقص و محدودیت دارای تواند می جهاتی از انسان، اختیاری یا ارادی فعل

 آثار ههم و هستی این، بنابر ندارد؛ ذاتی استقالل و است( معلول) وابسته موجودی انسان، -9

 .بود خواهد مستقل موجود به متکی و مستند نهایتاً او، وجودیِ

 تر املک آن، به وصول با تا کند می طلب را خود وجود از بیرون غایتی و است ناقص انسان، -2

 .شود

 او واقعاً آن به دستیابی که هدفی و کند اشتباه خود کمال تشخیص در است ممکن انسان، -9

 .بیاورد حساب به کمال را کند نمی تر کامل را

 عالیاف از بخصوص و نیاورد نظر در را اختیاری افعال از کاملی فهرست است ممکن انسان -2

 .باشد غافل دارند، بیشتری نسبت او نهایی کمال با که

 دور هدفش از واقعاً را او آنچه و بیافتد اشتباه به کمال با اختیاری فعل سنجش در انسان، -1

 .آورد حساب به کننده نزدی  را کند می

 مدرکه هقو سنجش با متناسب میل امیال، تعارضِ در نتواند و باشد اراده ضعف دارای انسان، -1

 .کند انتخاب را

 آن سر رب که اختیاری فعل با متناسب حرکتِ نتواند و باشد فاعله قوه ضعف دارای انسان، -1

 .نماید محقق بدن در را کرده اجماع



  

 

310 

 مردیمبرش که نواقصی از هیچی  چراکه است؛ خداوند تنها حقیقی، مختار که است رو همین از

 اختیاری فعل صورت ترین کامل نیز ها انسان میان در و( 922-929: 9919 سینا، ابن)ندارد راه او در

 یزمان هر در دهند، می تشخیص درستی به را خود کمال چراکه زند؛ سرمی الهی حکمای و انبیا از

 قوی ای دهارا از و دارند عقل بر مبتنی سنجشی کنند، می تصور را اختیاری افعال از کاملی فهرست

 (.122: 9221 ،همان)هستند مند بهره

 نتیجه -۶

 :نمود فهرست گونهاین می توان سینوی فلسفه بر تکیه با را مقاله این های یافته

 است شده مبتنی علیت اصل بر علی ضرورت و موجبیت -9

 سئولیتم کننده تأمین موجبیت، با سازگاری عین در که شد ارائه اختیاری فعل از تصویری -2

 باشد نیز آن فاعل اخالقی

 از که تاس فلسفی ثانی معقول ی  اراده که شد مشخص اراده، شناسی هستی به توجه با -9

 اراده هب نیازی و شود می انتزاع دارد خود اختیاری فعل با که نسبتی و مختار فاعل ذاتی ویژگی

 سینا ناب عبارات تفسیر صحیح وجه همچنین شود؛ گرفتار ها اراده تسلسل دام در تا ندارد دیگری

 گردید بیان نیز باب این در

 جهت، همین به و فاعل فعالیت متضمن که کنش نظریه از منسجم تصویری ارائه -2

 نفس عالف نقش سنجش، و تصور مرحله دو تصویر، این در است؛ اخالقی مسئولیت کننده تأمین

 گیرند می عهده به را اختیاری کنش در

 در را ظریهن این جایگاه که سازگارگرایانه عامل علیت عنوان با سینوی کنش نظریه معرفی -1

 کند می نمایان معاصر ادبیات پهنه

 ها نوشت پی

 و اهداف( اولی علت یا) نهایی خالق که قدرتی: شود می استفاده مضمون این با تعابیری از هم گاهی .9

 (.Kane, 1996: 4)باشیم خود غایات

 که تصمیمی از است عبارت آن و دارد عاقل موجود به اختصاص که شده ذکر اراده برای اخصی معنای .2

 رادیا فعل معنا، این طبق. رودنمی کاربه حیوانات درباره معنا این به و باشد، عقالنی ترجیح از ناشی
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 1 خشب در نکته این به. گیردمی قرار خالص التذاذی و غریزی فعل برابر در و تدبیری فعل با مرادف

 .گردیم بازمی مقاله
 .شود مراجعه( 9913 عبودیت،) به نمونه باب از اصل، این درباره توضیحی دیدن برای .9
 یعنی ندارد؛ وجود( disposition[)درونی] گرایشیِ های ویژگی برای جایی هیوم، شناسی هستی در .2

 عمل یوم،ه نظر از. کند رفتار خاصی شیوه به مناسب شرایط در باید آنها حسب بر شیئ که هایی ویژگی

 طریق از بلکه( intrinsic)درونی های ویژگی طریق از نه اما گردد می محتمل یا متعیّن اشیا، رفتار و

 به سرآغاز اشیا، علّی قوای انکار .(1 :9912 آرمسترانگ،)ها ویژگی این دارای اشیای بر حاکم قوانین

 هورظ با امروزه، است؛ آن بجای طبیعت قوانین از بحث شدن جایگزین و علیت از بحث رفتن حاشیه

 راهمف طبیعت قوانین از بحث در اشیا علّی قوای و علیت مباحث مجدّد طرح زمینه نوارسطویی، جریان

 .است شده
 بیرونی فاعل آن فعلِ را افعال این که است این تر دقیق شد، اشاره چنانچه که، است جهت همین به .1

 .بگیریم درنظر منفعل را مجبور فاعلِ و بدانیم
 و اتذ از خارج غایت نداشتن از عبارتست که باشد می نیز دیگری معنای دارای ذات، بر اراده نبودن زائد .1

 انجام هستند آن فاقد که کمالی آوردن بدست قصد به را فعل که رود می بکار هایی فاعل مورد در

 .شود می استفاده آنها به اشاره برای «بالعنایه فاعل» تعبیر از سینوی فلسفه در دهند؛ نمی
 دیدگاه، این در. شود می نزدی ( Agent Causation)عامل علیت رویکرد به سینوی حل راه اینجا، در .1

 یپیام ما مغز در رویدادی دهیم، می حرکت را خود دست مثالً هنگامیکه که است این اجماالً اصلی ایده

 ویدادر هیچ معلول مغزی، رویداد این و کنند؛ حرکت متناسب ای گونه به که فرستد می ما های ماهیچه به

. ما ودِخ یعنی- نیست رویداد که است چیزی معلول چراکه است؛ معلول حال، عین در اما نیست؛ دیگری

 یزچ معلول کارش این برای اینکه بدون است علت که معنا این به. کند می آغاز را علّی زنجیره عامل،

 «غیرمتحرک نخستینِ محرکِ: »برند می کار به اینجا در را تعبیر این گاهی رو این از. باشد دیگری

(McKenna & Pereboom, 2016: 243-4 .)علیت نظریه رسد می نظر به توضیح، این با 

 نقائال قاطبه که آنطور) باشد موجبیت و آزاد اراده سازگاری مسئله به پاسخی آنکه از بیش عامل،

 ادبیات به رناظ اگر اساس، این بر. است ها اراده تسلسل مسئله به پاسخ ،(کنند می گمان آن ناسازگارگرای

 «رایانهسازگارگ عامل علیت» آنرا باید بدهیم، عنوانی سینا ابن دیدگاه به بخواهیم آزاد اراده بحث معاصر

 .بدانیم
 در لسفیف ثانی معقوالت تفکی  که داشت توجه باید و است سینا ابن دیدگاه بازسازی مقاله، این هدف .3

 اهویم مفاهیم: است بوده مطرح( معقول) کلی مفاهیم دسته دو تنها او برای و نداشته وجود ایشان زمان

 داشت انتظار نباید این، بنابر ؛(911 :9911 پناه، یزدان( )ثانی معقوالت) منطقی مفاهیم و( اولی معقوالت)



  

 

312 

 این به جهتو با اگر اما. نمود پیدا سینا ابن آثار در را اراده بودن ثانی معقول بر دال متنی شواهد بتوان که

 به را وقف تبیین توان می کنیم، دقت سینوی های آموزه به آنها بر ناظر شناسی هستی و مفاهیم از دسته

 ماهوی فرض با ها اراده تسلسل مشکل رسد می نظر به. گرفت درنظر سینا ابن مختار موضع عنوان

 تارمخ فاعل از شده انتزاع نسبت نه و منحاز موجود دو نحو به مختار فاعل از اراده تمایز) اراده انگاشتن

. کند نمی پیدا درستی پاسخ اراده، بودن ثانی معقول به توجه بدون و شود می طرح( اختیاری فعل با

 هاراد برای جایگاهی آمده، مقاله پایانی های قسمت در که همانطور سینوی، کنش نظریه در همچنین

 مانند- مستقل ماهیتی اراده شیخ، نظر از که دارد این بر داللت هم این که نشده ذکر( اجماع از مستقل)

 .است نفس فعل باشد، نفسانی کیف آنکه جای به و ندارد -اختیاری فعل پیدایش مراحل سایر
 عمل فرایند زا که شناختی هستی تحلیل به توجه با تواند، می کنیم، می انتخاب گذشته در که را ای نقطه .1

. کرد واهدنخ ایجاد ما روی پیش مسئله اصل در تفاوتی تغییر این و کند تغییر شود، می ارائه اختیاری

 قصد یا عمل به منجر( will) اراده از پیش به ،(act) عمل انجام از پیش جای به توان می مثالً

(volition )یکسان وجود با که است این ما مسئله هرحال به. بازگشت عمل به منجر اراده به منجر 

 خیر؟ یا داشت انتظار را متفاوتی قصد یا اراده یا عمل توان می آیا مقطع، آن در شرایط همه بودن

 ینهمچن. نیست علّی ضرورت و علیت اصل میان چندانی فاصله که دهد می نشان مجدداً تحلیل، این .93

 در حتی دباش بنا اگر بپذیرد؛ استثنا تواند نمی عقلی، قاعده ی  عنوان به علیت، اصل که است روشن

 باراعت علیت اصل باشد، نداشته علّت حال عین در و شود موجود معلولیت وصف با موجودی مورد، ی 

 .آمد خواهد آن دنبال به علیت، انکار پذیرش غیرقابل لوازم همه و دهد می دست از کامالً را خود
99. )Action Theory or Theory of Action) ذهن استدالل به استدالل، این مفاد (Mind 

Argument )شانس یا (Chance Argument )و کدخداپور.: )ک.ر نمونه، برای. است معروف 

 (.Coffman, 2010؛ 9911 دیرباز،

 .ستا مربوط انسان ارادی رفتار به که پردازد می فرایندهایی بررسی به که فلسفی مباحث از ای حوزه .92
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