
 ةبررسي و نقد اصالت اراده در فلسف
  اخالق دنس اسكوتوس

  14/7/1388:       تاريخ تأييد4/6/1388: تاريخ دريافت
  *زاده مهدي عباســـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 دنـس  وهـانس ي ،ي مدرسي و متكلم اسكاتلندلسوفي في آرا ي نوشتار بر آن است كه به بررس       نيا

چـه  آن.  آن بپـردازد   ي و نقـد اجمـال     يو بررس » اصالت اراده  «ةنيدر زم .) م1308- 1266(اسكوتوس
 و هم يحيهم در سنّت مس ـ  ي و مشائيي اخالق ارسطوة از فلسفژهيو  اخالق اسكوتوس را بهةفلسف
 انسان ة ارادتي وعدم تبعه عقل و ارادييكند، اعتقاد اسكوتوس به جدا ي جدا م ـ ي اسالمنّتدر س

نوشـتار بـا    پايـان   در  . باشـد   نتيجة طبيعي آن به نحوي اعتقاد به اصالت اراده مـي          از عقل اوست كه     
ل اخالقـي   مـسائ   در ژهيـ و سفه اسـالمي، نـسبت عقـل و اراده بـه          هاي مطـرح در فلـ      توجه به ديدگاه  

  .شود  ميسيبرر
  .اري اخت، ارادهي آزاد، عقل، اراده، فلسفه اخالق،اخالق :واژگان كليدي

                                                      
 .ري فلسفه دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي دوره دكت .*
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  مقدمه
 ، يوهــانس دنــس اســكوتوس*آنچــه در فلــسفة اخــالق فيلــسوف و مــتكلم مدرســي 

)Johannes Duns Scotus) تلفظ التين (John Duns Scotus)  قابـل  ))تلفظ انگليـسي ،
 از فلـسفة    ،اسـكوتوس در ايـن بحـث      .  است )voluntarism ( اراده  توجه است، اصالت  

گيرد و اخالق را مستقل        اخالقي او فاصله مي    )praxis( اخالق ارسطويي و فعل يا عمل     
  ارسـطويي و حـزم را مـستقل از فـضيلت اخالقـي       )eudaemonism (گرايـي   از سعادت 

)moral virtue(كند  مطرح مي .  
 جهـات فـوق از فلـسفة اخـالق در سـنت             جا كه فلسفة اخالق اسـكوتوس در      از آن 

اي بـه فلـسفة        اشـاره  ،رسد به نحو اجمـالي      گيرد، مناسب به نظر مي      ارسطويي فاصله مي  
  : اخالق ارسطو سه ويژگي مهم داردفلسفة. اخالق ارسطو شود

گرايانه است؛ به نظر ارسطو فضيلت، چيزي است كـه بايـد بـا معيارهـاي                   عمل ،اوالً
معيار فـضيلت بـر ايـن    . تعريف آن، مفهوم عمل ملحوظ استعملي سنجيده شود و در   

در فلسفة اخالق ارسـطو بـا   ) eudaemonia(در واقع سعادت  . مبنا سود و زيان عملي است     
 كـامالً   فضيلت اخالقي نيز از اين جهت، با حزم       . شود  ميزان سود و زيان عملي سنجيده مي      

  حكمت عملي است؛طو معادل در ارتباط است و حزم نيز عمدتاً در فلسفة اخالق ارس
  ك انسان به سوي عمل است؛ زيرا غايت، محر؛انگارانه است غايت، ثانياً
 يك كمال اسـت كـه    دارد و هر مرحله،    زيرا غايت، مراحلي     ؛گرايانه است   نسبي ،ثالثاً

تـوان حاصـل فلـسفة        اين مبنـا مـي    طبق  . آيد  به شمار مي  نسبت به مرحله بعدي، ناقص      
 ، غايتي دارد؛ غايت هـر عملـي       ،هر عملي : ه اين شكل خالصه كرد    اخالق ارسطويي را ب   

دانـد، امـا سـعادت      هر انساني سعادت را در چيزي مـي  .رسيدن به خير يا سعادت است     

                                                      
هاي مسيحي اروپايي از قرن سـيزدهم تـا قـرن              مدرسي عموماً به فالسفه و متكلمان موجود در دانشگاه         ةفالسف .*

 آغـاز ايـن فلـسفه را تـا     ،گاه برخي.  مدرسي به كار و مشغله آنهاةشود و فلسف ميالدي اطالق مي شانزدهم
كننـد و    مدرسي متقدم يا فلسفه پيشامدرسي مـي     ةو از آن تعبير به فلسف     قرن يازدهم و دوازدهم عقب برده       

  . مدرسي همان قرن سيزدهم استةكن اوج فلسفخوانند، ل  فلسفه مدرسي متأخر مي بعدي راةدور



 

 
 

 

ي و
رس
بر

س
وتو

سك
س ا

ق دن
خال

ه ا
سف

ر فل
ه د

راد
ت ا

صال
د ا

 نق
 /

س
عبا

ي 
هد
م

 
اده
ز

 

159  

 و   عبارت است از تكميل طبيعت هر چيـز        ، فضيلت .واقعي در گرو كسب فضيلت است     
  .بخشد، عمل است چه اين امر را تحقق ميآن

  عقل و اراده
مقدمه، عناصر فلسفة اخالق اسكوتوس را با بررسي نسبت عقل و اراده در فلسفة         با اين   

 ةدور آنهـا در    بحث از نسبت عقل و اراده و همزيـستي متقابـل          . كنيم  اخالق او تبيين مي   
دارد؛ نظر آكوئيني، اراده، ارتباط علّي بـا عقـل            به. شود   آغاز مي  *تفكر مدرسي با آكوئيني   

 اراده را معطوف به عمـل       ،سان  كند و بدين    دا غايتي را تصور مي    ترتيب كه عقل ابت    به اين 
كند و خـود       آنگاه اراده، قوا و وسايل الزم براي رسيدن به آن غايت را طلب مي              ،كند  مي

اراده صرفاً به اين معنـاي محـدود و مـشروط، خـود ـ      . دهد حركت مي آنها را به سوي
ا مـ  غايـت، تـابع عقـل اسـت، ا     است؛ زيرا همـواره در تـصور  )Self – mover (محرك
آيد و در اين صورت، در         توسط عقل تصور شود، اراده به حركت درمي        ،كه غايت   همين

رو، از ديـدگاه آكـوئيني، اراده، مـستقل از عقـل، هـيچ                ازاين. انتخاب وسايل، آزاد است   
 ناراده همواره به وسيله عقـل، تعـي       . تواند داشته باشد    اي براي حركت و فعل نمي       انگيزه

)Determinate( اراده، ند اراده است كه بدون       هرچند عقل نيز از اين جهت نيازم       ،يابد   مي
زيستي، آنچه مهم است، تابعيت اراده از عقل          در اين هم  . حركتي و فعلي روي نخواهد داد       هيچ

  .انجامد اي مي هاي پرمناقشه است و همين مسئله در طي دورة تفكر مدرسي به بحث
. گردد   مطرح مي  **ديدگاه آكوئيني، از سوي هنريكوس اهل گنت      نخستين واكنش به    

كند كه اگر عقل، علت حركت و فعل اراده باشـد، جـايي بـراي آزادي و                   او استدالل مي  
به نظر هنريكوس، غايت مطلوب عقل، صرفاً يك شـرط الزم           . اختيار باقي نخواهد ماند   

                                                      
ثرگذارترين متفكران قرون وسطا؛ وي تركيبي او يكي از .)  م1274-1225(فيلسوف و متكلم دومينيكي ايتاليايي . *

ز عناصر ارسطويي و نوافالطوني در بافت مسيحي ايجاد كرد و سرانجام، فلسفه او تبديل به تفكـر      فلسفي ا 
  . است(Summa theologiae) جامع كالماو مؤلف كتاب . رايج كليساي كاتوليك شد

رخـي وي را    و از اعضاي جنبش نواوگوستينوسي؛ البتـه ب       .)  م 1293-1217حدوداً(فيلسوف و متكلم بلژيكي     .  **
  .باشد هاي او مي  اصلي اسكوتوس ناظر به نقد ديدگاهيآرابيشتر . اند فكري التقاطي دانستهمت



 
 

 

160  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

يز 
پاي

13
88

  

سهم اصلي و تام در حركت و       براي حركت و فعل اراده است، نه شرط كافي، لذا اراده،            
 قرار دارد كه هرگونـه      *در طرف ديگر اين مناقشه، گودفريدوس اهل فانتينس       . فعل دارد 

بـه نظـر او اراده همـواره معطـوف بـه      . كند نقش خود ـ محركي را براي اراده، انكار مي 
 هيچ انگيزشي براي حركت و      ،متعلقي است كه عقل آن را تصور كرده است و بدون آن           

  .نداردفعل 
كردن   اراده است كه علت فاعليِ   آن   محوري در اين بحث،      ةنظر اسكوتوس نكت    به اما
 داند و گودفريدوس، متعلـق  ه فعل مياز اين لحاظ، هنريكوس اراده را علت تام . چيست

را و اين هر دو موضع، نادرست است؛ زيرا ديـدگاه نخـست، بـه اصـالت ارادة محـض               
كردن، به هـيچ چيـز ديگـري نيـاز نخواهـد داشـت و           ارادهانجامد و اراده عمالً براي       مي

  . برد اختيار را از بين ميهمة ديدگاه دوم نيز 
:  نـسبت عقـل و اراده در دو اثـر وي مطـرح شـده اسـت      ةديدگاه اسكوتوس دربـار   

، عقل و اراده را در تعامل بـا         گفتارها درساسكوتوس در كتاب    . گزارش و   گفتارها درس
كـردن، امـري اسـت       تـر اسـت و لـذا اراده         ه، فاعـل اصـلي    د اراد داند، هرچن   يكديگر مي 

طور كه آكوئيني معتقد بود، عقل و اراده با كمـك يكـديگر باعـث                  يعني همان  ؛اختياري
 ؛يابـد   شوند، اما برخالف نظر آكوئيني، اراده به وسيله عقل تعين نمـي             حركت و فعل مي   

  .ت بلكه اراده، علت اصلي اس،يعني عقل، علت اصلي نيست
و ... آنكه نوعاً يكي باشـند      توانند در توليد يك معلول همكاري كنند، بي         دو علت مي  

در اين نوع   . ... آنكه هيچيك، توان علّي خويش را از ديگري به دست آورده باشد             نيز بي 
 ؛، به هر دو علت نياز داريم، لكن يك علت، وابسته به علـت ديگـر اسـت                 ...ارتباط علّي 

ايـن مطلـب    . تر است، مانند نر و ماده در امر توليد مثل           فاعل اصلي زيرا اين علت ديگر،     
كردن، نيازمند عقل اسـت، امـا        ؛ زيرا اراده، براي عمل    در مورد اراده و عقل، جاري است      

 .(Gracia and Noone, 2003: 365) تر است اراده، فاعل اصلي

 ؛شـود   رح مي  اراده نزد اسكوتوس به نحو آشكارتري مط        اصالتگزارش  اما در كتاب    
                                                      

 هايي لاو استدال. بود؛ در فلسفه، تحت تأثير ارسطو و نوافالطونيان .) م1309 يا 1306يامتوف(فيلسوف فرانسوي .  *
  .بر وجود خدا و علم الهي دارد
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 ةزيرا وي در اين كتاب به موضـع هنريكـوس كـامالً نزديـك شـده، اراده را علـت تامـ              
ويـژه در ميـان       داند و همين مطلب است كه در تفكر پـس از وي، بـه               حركت و فعل مي   

رسد كه ديـدگاه اصـلي اسـكوتوس دربـارة            ها محل توجه است و به نظر مي         فرانسيسي
تأثير عقل    وجه، تحت   جا به هيچ  اراده در اين  . اخير باشد  ديدگاه   نسبت عقل و اراده، همين    

قرار ندارد و تنها تبيين غايي براي اينكه چرا اراده اينگونه انتخـاب كـرد و نـه بـه نحـو                      
اراده آنگاه كـه  . (Voluntas est voluntas)» اراده، اراده است«ديگر، صرفاً اين است كه 

بـه  . كه آن را انتخاب كند يا انتخـاب نكنـد         كند، آزاد است      عقل، چيزي را به آن القا مي      
تـأثير   هم هنريكوس اهل گنت و هـم اسـكوتوس در ايـن موضـع، تحـت           ،  برخياعتقاد  

  :داند مي) Self – caused( قرار دارند؛ زيرا او نيز اراده را امري خود ـ معلّل *اوگوستينوس
ينوسـي  هـاي اوگوست   اسـتدالل ... اسـكوتوس  هنريكوس اهل گنت و يوهـانس دنـس       ... 

هاي اصلي و جالبي       را به شيوه   درخصوص قواي نفس و طبيعت معرفت و عمل انساني        
در نظرية اسكوتوس مبني بر اينكه اراده ضرورتاً خير اعلـي           ... نحو كامل به كار بردند     به

(summum bounum)اي عقالنـي   گونـه   حتـي آنگـاه كـه آن را بـه    **كند،  را انتخاب نمي
 Stump) يـابيم  شناسي اخالقي اوگوستينوس را مي ي آشكار روانها يابد، ما بازتاب درمي

and Kretzmann, 2002: 258(.  
 مختـار     يعنـي فاعـل    ؛نظر اسكوتوس موجودي مختـار اسـت       انسان بر اين اساس، به    

 از خود اختياري ندارند و فعل آنهـا بـه       هاي طبيعي كه    است، نه فاعل بالطبع، مانند فاعل     
اراده ذاتاً نامتعين است و اختيار همانا عبارت است         . شوند  ميصادر  نحو ضروري از آنها     

زمينة طبيعت، كه مقرّ ضرورت     ] ... فلسفه اسكوتوس [در اين فلسفه    «. از عدم تعين اراده   
طبيعـت همـواره   . است با زمينة اراده كه محلّ اختيار است، در مقابل يكديگر نهاده شـد    

 همواره بالذات غيـرمتعين     ، اراده .شود  وب مي بالذّات متعين است و اصل هر تعيني محس       
  .)475 :1384ژيلسون، (رود  است و اصل هرگونه عدم تعين به شمار مي

                                                      
 غربـي و سـنت مـسيحي غربـي          ةاز مـؤثرترين متفكـران در انديـش       ؛  .) م 430-354(متفكر مسيحي آفريقـايي     .  *

 اصالح ديني، دوره جديد و نيز در تفكـر معاصـر تـأثير              ة؛ وي در قرون وسطا، دور     )كاتوليك و پروتستان  (
  .تفكرات فلسفي او از افالطون و نوافالطونيان مايه گرفت. داشت

را نيز نه به نحو ضـروري، بلكـه بـه           ) خدا(ير اعلي   اراده به نظر اسكوتوس تا آن حد مختار است كه حتي خ           .  **
  .كند نحو كامالً اختياري انتخاب مي
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شود و اين جدايي، انشعابي را در ميـان   اسكوتوس در اين موضع از آكوئيني جدا مي    
آمـدن جـدايي تفكـر بعـدي، از تفكـر           كند و عمالً باعـث پديد        ايجاد مي  متفكران بعدي 

كه تفكر كالسـيك، آزادي ارادة انـساني را در             درحالي ،گردد  ك در اين مبحث مي    كالسي
 انساني  ة اين تفكر جديد، آزادي اراد     ،داند  تأثير عقل مي    هماهنگي انسان با واقعيت، تحت    

ت اين منش جديـد، لحـاظ       يخصوص«. كند  را در عدم تعين آن به وسيلة عقل معرفي مي         
كه منش   است، درحالي)Self – determinate (ـ متعينآزادي اراده به عنوان امري خود  

سازي انسان با     عنوان استعدادي براي هماهنگ    دهد آزادي اراده را به       ترجيح مي  كالسيك
اراده در اينجا از بند عقل و   (Burrell, 2004: 188)» .روابط حقيقي واقعيت، تصور كند

غرض وي همان رها    «: وس است  همانا غرض اصلي اسكوت    ،يابد و اين    فاهمه رهايي مي  
و مĤل اين مالحظات، همانا اعالم آزادي و اختيار         ... كردن اراده از قيد فاهمه است     و آزاد 

برهيه، (»  تعلق قصد و اراده نيست     ةهيچ امري جز اراده، علت تام     . تام و تمام اراده است    
  ).275 و 6: 1377

 ايـن عـدم تعـين بـه چـه           .ستكه اراده از ديدگاه اسكوتوس ذاتاً نامتعين ا       گفته شد   
يا به ايـن    : نظر اسكوتوس يك چيز، ممكن است به دو طريق، نامتعين باشد           معناست؟ به 

كـه خـودش بـراي      دليـل   نامتعين است كه داراي فعليت ناكافي است و يا به اين            سبب  
  . نامتعين است،اراده به معناي دوم. حركت و فعلش كامالً كافي است

اي اسـت   اسـت كـه اراده، قـوه    آن   نامتعين است؟ پاسخ اسكوتوس      اما چرا اراده ذاتاً   
  . براي اضداد

  قوة اضدادمثابه اراده به 
. اي است كه نسبت به اضـداد، گـشوده اسـت            اراده از ديدگاه اسكوتوس، استعداد و قوه      

 است،  تواند همان چيزي را كه عقل به آن عرضه كرده           اين سخن بدان معنا نيست كه اراده مي       
 بلكه ـ اسكوتوس استمقصود كه قطعاً اين معنا نيز برگزيند ـ   آن را ب كند يا ضدانتخا

انتخاب هاي عقلي، مستعد  خود و بدون لحاظ داده خودي  بيشتر بدان معناست كه اراده، به     
  . استافعال متضاد است؛ در يك و همان لحظه كه عمالً يك طرف را انتخاب كرده
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كند كه آزادي    ضمن اشاره به اين مطلب، بيان مي       ،گفتارها درساسكوتوس در كتاب    
 عقل طبيعي، قابل درك است، اگرچـه ايمـان و           ةاراده در انسان، امري است كه به وسيل       

  :به اين مسئله اشعار داردنيز وحي 
رار دارد   قـ  ]اين امكان [انسان، صاحب افعال خويش است؛ تا آنجا كه در درون قدرتش            

 ،و ايـن ... يك چيز خـاص يـا متـضاد آن، تعـين بخـشد      كردن   كه خود را به سوي اراده     
 شـود   عقل طبيعي هم دانسته ميةمطلبي است كه نه صرفاً به وسيلة ايمان، بلكه به وسيل  

(Duns Scotus, 1987: 144).  
پطـروس  . اشـاره شـود   صورت خالصه     بهتاريخي اين بحث    پيشينة  مناسب است به    

 زيـرا   ؛ممكن نيست، بلكه ضـروري اسـت      كند كه زمان حال،        استدالل مي  *لومباردوس،
. آنچه هست، آنگاه كه هست، ضرورتاً هست        است، هر يادآوري كرده   ارسطو  آنگونه كه   
تواند آنچه ضرورتاً هست را بود يا نابود سازد و يا بـه چيـز ديگـري تبـديل                     انسان نمي 

ـ  ة صرفاً آينـده، ممكـن اسـت و لـذا اراد           ،بنابراين. گذشته هم ضروري است   . كند سان  ان
كند كـه     استدالل مي  **در مقابل، پطروس اوليوي   . تواند آزاد باشد    صرفاً به امور آينده مي    

 زيـرا آينـده هنـوز فـرا         ؛بـرد   اين ديدگاه لومباردوس، عمالً اختيار انساني را از ميان مـي          
شـود و لـذا بالفاصـله         نرسيده است، اما آنگاه كه فرا رسيد، بالفاصله تبديل به حال مـي            

بنـابراين،  . شود و از اين حيث، هيچ تفاوتي ميان آينده و حال، وجود نـدارد  ضروري مي 
اي كه يك طـرف را انتخـاب كـرده اسـت، داراي قـدرت بـر                   اراده بايد در همان لحظه    

  .انتخاب طرف متضاد آن باشد
اي دقيـق و منـسجم    گونـه  اسكوتوس همين ديدگاه اوليوي را اخـذ كـرد و آن را بـه    

امـا حـال، ممكـن       كوتوس براي انسان، گذشته، ضروري اسـت،      به نظر اس  . گسترش داد 
باشد؛ آينده نيز براي انـسان،      كردن امور متضاد در زمان مي      ؛ زيرا انسان قادر به اراده     است

 زيـرا فعليـت     ؛قطعي است همه    با اين حال، ممكن است و ضروري نيست،       . ممكن است 
  . بنابراين، قطعيت، غير از ضرورت است. يافته است

                                                      
 .گذاران كالم مدرسي دانست توان از پايه  وي را مي.جملو مؤلف .)  م1160-1095حدوداً(متكلم ايتاليايي .  *

**  .Peter John Olivi) ًد كـالم در پـاريس بـود و     وي استا.متكلّم و فيلسوف فرانسوي.)  م1298-1247حدودا
  . او توسط دستگاه كليسا ممنوع شديبسياري از آرا
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 بـدين معنـا نيـست كـه اراده        سخن  اين  .  اضداد است  ةفكر اسكوتوس اراده، قو   در ت 
 نظـر  تواند به افعال متضاد با يكديگر در طول زمان تعلق گيرد، البته اين مطلب نيز به               مي

گاه كـه عمـالً در زمـان        اسكوتوس صحيح است، بلكه بيشتر به اين معناست كه اراده آن          
كردن طرف متضاد آن، در همـان زمـان     بر اراده تعلق گيرد، داراي قدرت  حال بك طرف  

  .باشد حال مي
 انسان عمدتاً بدين معنا آزاد نيست كـه بـه           ةاست كه اراد  معتقد   اسكوتوس   ،بنابراين

ين معنا آزاد اسـت كـه امكـان         كند، بلكه به ا     هاي متضاد را اراده مي      طور همزمان، متعلق  
نكردن را در زمان  كردن يا اراده امكان ارادهضاد و يا اساساً كردن هر يك از دو امر مت    اراده

بـه نظـر او اراده،   .  كليدي در فهم ديدگاه اسكوتوس است   ةباشد و اين، نكت     حال دارا مي  
بـر   زيـرا اراده بـالطبع       ؛نكـردن اسـت    كـردن يـا اراده      نسبت امكـاني بـا اراده     داراي يك   

بـر معلـولش تقـدم دارد،       گونه كه يك علـت،      ؛ همان نكردن، تقدم دارد   كردن يا اراده    اراده
هرچند اين تقدم نبايد به معناي تقدم زماني فهميده شود، بلكه آنگونـه كـه اسـكوتوس                 

  :نويسد  در اين باره ميگفتارها درساو در . معتقد است اين تقدم، بالطبع است
اي كـه اراده      به همـين قيـاس، در آن لحظـه        . شود  هر علتي مقدم بر معلولش فهميده مي      

گردد، بالطبع به اراده كردنش تقـدم دارد و آزادانـه بـا آن                كردن مي  ارادهباعث يك فعل    
 اي اسـت  نكردن، در همان لحظـه     داراي يك ارتباط ممكن با اراده     ] نيز[و  ... مرتبط است 

است كه  سبب   نه به اين     ]اين مطلب [. كردن شده است   كه اراده در آن لحظه باعث اراده      
و لـذا داراي تقـدم   [»  قبلـي ةدر يـك لحظـ  «كردن  دهه داراي يك ارتباط ممكن با ارا اراد

بـدان دليـل     زيرا در اين صورت، يك علت نخواهد بـود، بلكـه             ؛باشد  مي] زماني بر آن  
كردن شده است، داراي يـك ارتبـاط         ت يك فعل اراده   است كه اراده آنگاه كه اكنون عل      

تواند در  مي«، »كند يدر زمان الف اراده م«كه اراده آنگاه كه      نحوي  ؛ به ممكن با فعل است   
كنـد    اراده در زمان الف اراده مي     «است كه   آن  معناي اين مطلب    ... »زمان الف اراده نكند   

زيـرا اراده كـه در زمـان        ؛  اين گزاره، صادق اسـت    . »تواند در زمان الف اراده نكند       و مي 
 :Duns Scotus, 1994)كـردن شـده اسـت     الف اراده كرده است، آزادانه باعث يك فعلِ اراده

118.( 

امكـان نـزد    . شود   مي  آزاد نزد اسكوتوس از تغييرپذيري در زمان، جدا        ة اراد ،بنابراين
اراده به نظر او بدين لحاظ حتي اگر يـك          . سان غير از تغيير در طول زمان است        او بدين 
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  .متعلق هم داشته باشد و اساساً طرف متضادي وجود نداشته باشد، باز هم آزاد است
امكانِ تغيير وضعيت در توالي زمـان، امـري اسـت بـديهي و اينكـه                آشكار است كه    

 زيـرا آينـده     ؛تواند كمالي براي اراده محسوب شود       اراده، واجد چنين قدرتي است، نمي     
البتـه اراده  . شـود  در هر موردي، تغييرپذير است و اين مسئله چندان به اراده مربوط نمي          

نفـسه    كمال فـي  . باشد  نفسه براي اراده نمي     قطعاً چنين قدرتي دارد، اما اين يك كمال في        
نظر از توالي زمـان، داراي قـدرت بـر انتخـاب امـور                براي اراده، اين است كه اراده قطع      

متضاد است و در يك و همان لحظه كه يك طرف را انتخاب كرده است، واجد قـدرت                  
يعنـي  . دباشد، هرچند خدا صرفاً يك طرف را آفريده باش          بر انتخاب طرف متضاد آن مي     

نحو ضروري، بلكه به نحو امكاني عمل        طرف هم نه به   اراده حتي در انتخاب همين يك       
به نظر اسـكوتوس اراده اگـر       .  اساساً اراده نخواهد بود    ،كند؛ زيرا در غير اين صورت       مي

  :گويد وي مي ؛كامالً آزاد نباشد، اساساً اراده نيست
كـه واقعـاً فعلـي از آن صـادر           ، در هيچ زمان ديگـري جـز در زمـاني          طبيعت يك علت  

كـه صـرفاً داراي يـك متعلـق         اي     اگـر اراده   ،رو  ازاين. سازد  شود، خود را نمايان نمي      مي
كند و علت واقع شود، به همين قياس در مورد هر متعلقـي        نحو ضروري عمل     است، به 

به همين شيوه عمل خواهد كرد و علت خواهد بود و اين با مفهوم يـك اراده، تنـاقض                   
شود، بايـد   نحو امكاني، علت واقع مي    رة آن متعلق به   كه اراده دربا   آنجا بنابراين، از . رددا

ولـو اينكـه ايـن طـرف        [اي براي انتخاب طرف متـضاد آن متعلـق            واجد استعداد و قوه   
اي بـراي انتخـاب امـور     و لـذا واجـد اسـتعداد و قـوه    ] متضاد اساساً آفريده نشده باشد  

  .(Gracia and Noone, 2003: 366) باشد] اندر زم[متضاد، بدون توالي 
يـا بـه    » ضـرورت «جا بـه معنـاي مقابـل        در اين » امكان « به نظر اسكوتوس   ،سان  بدين

امكـان در اينجـا     . ، يعني چيزي كه همواره وجود نداشته باشـد، نيـست          »حدوث«معناي  
ضاد آن  معناست كه آنگاه كه چيزي واقعاً روي داده است، در همان زمان بتواند متـ                بدين
اين مطلب در فهم ديدگاه اسكوتوس در بحـث آزادي اراده، بـسيار مهـم         . روي دهد نيز  
  :نويسد  ميگفتارها درساسكوتوس در كتاب . است

چيزي كه ضروري نيست يا چيـزي كـه همـواره وجـود نداشـته               » ممكن«منظور من از    
 دهـد، در    توانـد روي    ميباشد، بلكه چيزي است كه متضاد آن          نمي] يعني حادث [است  

گـويم    اسـت كـه مـن نمـي       دليل  به همين   . چيز واقعاً روي داده است      كه آن  همان زماني 
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 معلول، واقـع شـده اسـت      » به نحو امكاني  «گويم چيزي     است، بلكه مي  » ممكن«چيزي  
(Duns Scotus, 1987: 55). 

ـ    روي تحت ه به اين معنا آزاد است و به هيچاكنون كه اراد  ا تأثير عقل قـرار نـدارد، آي
اي عقالني خواند؟ پاسخ اسـكوتوس ايـن اسـت كـه اساسـاً        توان اراده را قوه     باز هم مي  
  . اي عقالني است، نه عقل اراده، قوه

  اي عقالني عنوان قوه اراده به
فاعـل  وي  بـه نظـر     . كنـد   مـي  ارسطو تفاوتي را ميان فاعل طبيعي و فاعل عقالني مطرح         

كنـد    كند، مانند آتش كه صرفاً توليد گرما مي       تواند يك معلول را توليد        طبيعي، صرفاً مي  
متعـارض را توليـد     گـاه   هاي مختلف و      تواند معلول   و فاعل عقالني، فاعلي است كه مي      

بـه  . دهد فرد ديگر را سالم يا بيمـار سـازد           كند، مانند دانش پزشكي كه به فرد امكان مي        
برگزيـد،   كه يـك امـر را        ا آنگاه متواند امور متضاد را تصور كند، ا        نظر آكوئيني، عقل مي   

از ديـدگاه او، اراده، يـك فاعـل عقالنـي           ترتيب،    بدين. شود  سوي آن متمايل مي    اراده به 
هاي مختلف و متعارض، تمايل داشته باشـد، بلكـه            سوي معلول  تواند به   ؛ زيرا نمي  نيست

  .كند، تمايل دارد صرفاً به آنچه عقل براي آن تعيين مي
ه تنها يك قوة عقالنـي، بلكـه تنهـا قـوة عقالنـي اسـت،           نظر اسكوتوس اراده ن    اما به 
، گـزارش  اسكوتوس در كتـاب      ،سان  بدين. كه عقل صرفاً يك فاعل طبيعي است        درحالي

 طبيعـي و ارادة آزاد تمـايز قائـل    ةميان فاعل طبيعي و فاعل مختـار يـا بـه تعبيـر او اراد       
باشـد    مي آنها   قي و شايسته   طبيعي درواقع، تمايل طبيعي اشيا به كمال حقي        ةاراد. شود  مي

مثالً تمايل طبيعي يك سنگ به سوي مركـز زمـين،           . توان آن را اراده ناميد      و حقيقتاً نمي  
توان اراده خوانـد،      مه نمي چيزي از اين دست است و چنين تمايلي را به معناي دقيق كل            

  :نويسد باره مي اسكوتوس در اين. بايد آن را متضاد معناي اراده دانستبلكه 
 ؛كردن حقيقي نيـست    نيز اراده كردنِ طبيعي    اراده طبيعي واقعاً و اساساً اراده نيست؛        ةرادا

كـردن را خنثـي و     معنـاي اراده  م معناي اراده و هم   اي مؤثر، ه    گونه به» طبيعي«ة  زيرا واژ 
 بـا كمـال   )Power (ماند مگر نسبتي كـه يـك نيـرو    هيچ چيزي باقي نمي  . سازد  باطل مي 
 ةيك نيرو است كه با توجه به نسبت ضروري با كمالش اراد           در نتيجه   . اش دارد   حقيقي
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 حقيقـي و درونـي اسـت كـه     يبيـانگر نـسبت  ... » آزاد «ةشود، امـا واژ  طبيعي خوانده مي  
 .(Duns Scotus, 1998: 155) مشخصاً اراده است

، فاقـد معنـا و يـك تركيـب          »ارادة مجبـور  « از ديـدگاه اسـكوتوس اساسـاً         ،بنابراين
 ،سـان   بدين. اقض است؛ بلكه اراده آنگاه واقعاً به معناي اراده است كه آزاد باشد            خودمتن

 طبيعي به نظر اسكوتوس حتي اساساً تمايل        ةاراد. يابد  ارادة طبيعي از ارادة آزاد تمايز مي      
ـ يعني كمال حقيقي خودشـ  به چيزي  )Tendency (يا گرايش  هم ندارد، بلكـه دقيقـاً    

صـورت    مايل يا گرايش بـه چيـزي بـه        ست؛ اما ارادة آزاد واقعاً ت     خود تمايل و گرايش ا    
  :نويسد  اسكوتوس دربارة اراده طبيعي چنين مي،رو از اين. كامالً آزاد دارد

اما گرايش ديگري در ايـن نيـرو        ... ارادة طبيعي، گرايش ندارد، بلكه خود گرايش است       
. ه، گرايش به انتخاب يك فعـل دارد        تا آنجا كه آزادانه و فعاالن      ،وجود دارد ] يعني اراده [

اي در اين نيرو وجود دارد؛ يكي فعـال اسـت و ديگـري                جانبه   گرايش دو   ترتيب، بدين
اش نه يك نيرو و نه يـك اراده اسـت، بلكـه                طبيعي طبق معناي صوري    ةاراد. ... منفعل

سـيدن  اي منفعل، به ر     گونه يشي است كه اراده به وسيلة آن به        گرا ؛يك تمايل اراده است   
 .(ibid: 155) داردگرايش كند،  به آنچه آن را كامل مي

نحو كامالً ضـروري،     كند و به    ي است كه بالطبع عمل مي      فاعل طبيعي، فاعل   ،رو از اين 
مبنـا، عقـل يـك       بر اين .  آن پديد آيد   كند، مگر اينكه مانعي براي      يك معلول را توليد مي    

. كند  يابد، موافقت مي    حقيقي و صادق مي    زيرا ضرورتاً با آنچه آن را        ؛فاعل طبيعي است  
توانـد يـك طـرف را        كند، بلكـه مـي      ينحو ضروري عمل نم    بالطبع يا به  اما فاعل مختار    

اراده از آنجا كـه     . انتخاب كند، يا طرف متضاد آن را و يا اساساً هيچيك را انتخاب نكند             
د و يـا اساسـاً عـدم    بالطبع نامتعين و صرفاً خود ـ متعين است و به انتخاب امـور متـضا   

انتخاب، گشوده است، يك فاعل مختار است و اين با تعريف ارسطو از فاعـل عقالنـي،        
  .يكي است و از آنجاكه فقط و فقط، اراده اينگونه است، پس اراده، تنها فاعل عقالني است

اي عقالني نخواهـد بـود،         به نظر اسكوتوس طبق تعريف ارسطو، عقل، قوه        ،بنابراين
اي عقالنـي     وجه قـوه   ا آيا عقل، به هيچ    ام. اي عقالني است     اراده است كه قوه    بلكه صرفاً 

عقل صرفاً به اين معناي محدود و مشروط، عقالني است كه       «نيست؟ به نظر اسكوتوس     
 ). (Gracia and Noone, 2003: 367» شرطي براي افعال اراده، مورد نياز است به عنوان پيش

و نيز اساساً در آنها دارد، لكن اراده در انتخاب  اده عرضه ميهايي را به ار يعني عقل، داده
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شرطي براي آنكه يك طـرف، انتخـاب           پيش ةعدم انتخاب، آزاد است و لذا عقل، به مثاب        
 اراده صرفاً به اين معناي محدود و مشروط،         ،رو  ازاين. تواند كاربرد داشته باشد     شود، مي 

  .ا به اراده، عرضه كندهاي مختلف ر تواند داده عقالني است كه مي

   اراده)Affections (انفعاالت
اي است براي اضداد و ذاتاً امري اسـت           مالحظه شد كه از ديدگاه اسكوتوس، اراده، قوه       

ن، كه به هيچ نامتعينظريـه  اما ايـن  . تأثير عقل قرار ندارد روي، تحت ن، بلكه خود ـ متعي
كنـد، بلكـه اراده    نحو گزافي عمل مـي  هة انساني باسكوتوس بدان معنا نيست كه اراد  نزد  

كـرد، در     اما اين تمايل به خير، برخالف آنچه آكوئيني تصور مي         . ذاتاً تمايل به خير دارد    
تـأثير عقـل       يعني اراده در تمايل به خير هم تحت        ؛آيد  اثر درك عقالني از خير پديد نمي      
  . اراده استقرار ندارد، بلكه اين تمايل، ذاتيِ

ا از   دو انفعـال اراده ر     *تأثير آنسلم   ، تحت گزارشن موضع در كتاب     اسكوتوس در اي  
و ) affection for justice (affectio iustitae)(منفعت خاطر  انفعال به: دهد هم تمييز مي

اسـكوتوس   .affection for advantage ((affectio commodi)(انفعال به خاطر عدالت 
ر عدالت  خاط پردازد و انفعال به     ه مي  انفعال اراد   مفصالً به تبيين اين دو     گزارشدر كتاب   
چنين دو قـسم عـدالت را از          او هم . كند  خاطر منفعت معرفي مي    تر از انفعال به     را شريف 

 عدالت اكتسابي يا القاشده كه همان عـدالتي اسـت كـه توسـط               ،يكي: دهد  هم تمييز مي  
 عدالت ذاتـي و فطـري       ،يگردد و ديگر    حكومت يا افراد در جامعه يا خانواده برقرار مي        

او در كتاب مزبور در خـصوص  . گردد كه بر مبناي قانون الهي در عالم خلقت برقرار مي         
  :نويسد اين مطالب، چنين مي

خـاطر    ؛ يعنـي انفعـال بـه   توان دو انفعـال را پـذيرفت     طبق ديدگاه آنسلم، براي اراده مي     
خـاطر    عال به تر از انف    ت، شريف خاطر عدال  انفعال به . ... خاطر منفعت  عدالت و انفعال به   

                                                      
 برهان وجـودي اوسـت      سبب  و زادة ايتاليا؛ شهرت وي عمدتاً به      .)  م 1109-1033(فيلسوف و متكلم انگليسي     .  *

 او در فلسفه، يك پيرو مـسيحي افالطـون اسـت و در            . كه در تاريخ كالم غربي بسيار تأثيرگذار بوده است        
  .وي به سراسقفي كليساي كانتربوري نيز منصوب گرديد.  قابل توجهي داردياخالق نيز آرا
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شـده، بلكـه   عنوان عدالت اكتـسابي يـا القا    بهكه عدالت نه فقط منفعت است ـ در حالي 
 (Duns Scotus, 1998: 153). شود عدالت ذاتي و فطري فهميده ميعنوان  چنين بههم

 آزاد هاي عقلي  آنجاكه اراده ذاتاً ـ قطع نظر از داده اساس، به نظر اسكوتوس، از براين
خـاطر   ؛ يعنـي انفعـال بـه      است، بايد در خود اراده دو تمايل متضاد وجود داشـته باشـد            

گرايـي ارسـطويي      خاطر منفعـت، بـا سـعادت       انفعال به . خاطر عدالت   انفعال به منفعت و   
امـا انفعـال    . نسبتي دارد و طبق آن، فاعل عقالني به خير يا سـعادت خـويش نظـر دارد                

خير يا سعادت فاعل عقالني ندارد، بلكه تمايل به خـود خيـر             خاطر عدالت، تمايل به      هب
ـ بنابراين، اراده ـ مستقل از عقل ـ تمايل به خير اعلي  . دارد خـاطر    ـ صرفاً به  يعني خدا 

در اينجاست كه اسكوتوس اخالق را از       . خاطر خير شخصي   خود اين خير دارد، و نه به      
  :سازد گرايي ارسطويي جدا مي سعادت

در نظريـات   [گرايانـة ارسـطويي       سـعادت ويژگـي   بـرخالف   ... آنـسلم ] قياخال[نظرية  
جـدا  ) لحـاظ مفهـومي    حداقل بـه  (ق را از سعادت ارسطويي      اخال... اين دوره، ] اخالقي

يلة عدالت برانگيختـه شـوند، تـا        وس ه اينكه فاعالن انساني، بيشتر به     سازد و بر نياز ب      مي
لحـاظ تـاريخي مهـم       نفسه به   ن مطلب، في  اي. ورزد  د مي وسيلة سعادت ارسطويي تأكي    به

است كه  ... اسكوتوس  يوهانس دنس  زيرا خصوصاً فيلسوف قرون وسطاي متأخر،        ؛است
ـ بنيـاد از  كه برداشت نـا ـ ارسـطويي يـا وظيفـه        يعنوان نخستين متفكر قرون وسط به

كه آنـسلم را بايـد مقـدم بـر اسـكوتوس              درحالي[اخالق ارائه كرد، شناخته شده است       
  .(Davies and Leftow, 2004: 223) ]نستدا

آنگاه كه دركـي      كند، حتي     نظر اسكوتوس اراده، خير اعلي را ضرورتاً انتخاب نمي         به
همـين  . كنـد   نحو آزادانه و ذاتاً خير اعلي را انتخاب مي         اراده كامالً به  . ني از آن دارد   عقال

خـاطر منفعـت،      انفعـال بـه    كـه   ؛ زيرا درحالي  كند  مسئله، آزادي ذاتي اراده را تضمين مي      
گرايانه دارد؛ چه هر فاعل طبيعي، بالطبع در پي كمال طبيعـي خـويش                خصوصيت موجبيت 

  :نويسد باره چنين مي اسكوتوس در اين. خاطر عدالت ذاتاً اختياري است است، انفعال به
ن، واسـطه آ   اي كـه اراده بـه       دي آزا ؛خاطر عدالت همانا آزادي قاهرة اراده است       انفعال به 

خاطر آنچه   ، لكن بنا بر انفعال به     كند  خويشتن اراده مي  ] منفعت[خيري را نه در راستاي      
خويـشتن  ] منفعت[تواند اراده شود، مگر با ارجاع به          آميز است، هيچ چيزي نمي      منفعت

 عقالنـي بـدون   )Appetite (و اين انفعال را صرفاً آنگاه خـواهيم داشـت كـه يـك ميـل               
 آنگونه كه ميل حسي از شناخت حسي        ؛فت عقالني پيروي كند   گونه آزادي، از معر     هيچ
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 .(Duns Scotus, 1998: 153) كند پيروي مي

 زيرا ايـن تمايـل طبيعـي در         ؛كند  خاطر منفعت را كامالً رد نمي      اسكوتوس، انفعال به  
 انـسان بتوانـد     وجود انسان، نهاده شده است، اما معتقد است بايد از آن فراتر رفـت، تـا               

خـاطر عـدالت،      ازيابد و بر اين مبنا، انفعال بـه       عنوان فاعل اخالقي ب    ش را به  جايگاه خوي 
و در جاي مناسب خـويش قـرار        كند  خاطر منفعت را كنترل و تعديل        تواند انفعال به    مي

  .دهد و نيازي نيست كه آن را كامالً از ميان بردارد

  فضيلت اخالقي و سعادت
. گيـرد  از اخالق ارسطويي فاصـله مـي  اسكوتوس همچنين در بحث از فضيلت اخالقي،    

و فـضيلت اخالقـي قائـل اسـت؛         ) يا حكمـت عملـي    ( اخالق ارسطويي به ارتباط حزم    
نظر ارسطو همـواره در گـرو حـزم اسـت كـه              ت اخالقي كه ويژگي اراده است، به      فضيل

كنـد،    طور كه اراده را از بنـد عقـل رهـا مـي              اسكوتوس همان . جايگاه آن در عقل است    
توانـد بـدون فـضيلت     نظـر او، حـزم مـي    به. رهاند ميي را نيز از بند حزم     فضيلت اخالق 

توانـد از     حزم مـي  . اخالقي ايجاد شود و فضيلت اخالقي نيز هيچ ارتباطي با حزم ندارد           
كه لزوماً فضيلت اخالقي متناظر بـا آن در         آن  رهگذر احكام عقل، در عقل ايجاد شود، بي       

ت اخالقي صرفاً در گـرو اراده اسـت، نـه عقـل و              بر اين اساس، فضيل   . اراده توليد شود  
فضيلت اخالقـي صـرفاً     . انجامد  نميهماهنگي اراده با عقل، ضرورتاً به فضيلت اخالقي         

  .فعل مثبت يك ارادة مختار است
گرايي ارسـطويي فاصـله       نيز از سعادت  ) Happiness(اسكوتوس در بحث سعادت     

كند، امـا     و طبق معرفت عقلي لحاظ مي     ارسطو خير و سعادت را امري عقالني        . گيرد  مي
منظور  بدين. سازد ه حيطة اراده وارد مياسكوتوس سعادت را هم از حيطة عقل، جدا و ب     

تمايـل طبيعـي مطـالبي را       از راه   ضرورت طلب سـعادت     دربارة  ،  گزارشابتدا در كتاب    
وي .  آشـكار اسـت    در مورد تمايل طبيعي، ضرورت طلب سعادت كامالً       . كند  مطرح مي 

  :نويسد باره مي در اين
 زيـرا يـك طبيعـت       ؛...وجـوي سـعادت اسـت        طبيعي ضرورتاً يا دائماً در جـست       ةاراد
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. آنكه تمايلي به كمال خاص خـويش داشـته باشـد            تواند يك طبيعت باقي بماند بي       نمي
اما اين ميل طبيعي، چيـزي غيـر از         . شود  اگر اين تمايل از ميان برود، اين طبيعت نيز ويران مي          

مثابه طبيعـت، ضـرورتاً       اش نيست؛ بنابراين اراده به      يلي از اين دست نسبت به كمال حقيقي       تما
شود و اراده به وسيلة   ميكند، كمالي كه بيش از هر چيز در سعادت ايجاد  كمالش را اراده مي   

 .(Duns Scotus, 1998: 156) اش تمناي چنين چيزي را دارد ميل طبيعي

بـا تـسامح همـراه      » اراده«  طبيعـي، اسـتفاده از واژة        آشكار است كه در مورد تمايل     
همچنـين  . هاي طبيعي بايـد از تمايـل سـخن گفـت، نـه اراده              ؛ زيرا در مورد فاعل    است

 طبيعي صرفاً به دنبـال كمـال خـاص          يزيرا اشيا دارد؛  تسامح  » سعادت«استفاده از واژة    
ـ   . خودشان هستند، نه سعادت به معناي واقعي كلمه        ل طبيعـي ضـرورتاً   امـا اگرچـه تماي

نحـو   سـكوتوس ارادة آزاد، آزادانـه و بـه        نظر ا  كند، به   عادت خاص خويش را طلب مي     س
  .بودن اراده است، الزمة آزادكند و اين كامالً امكاني، سعادت را طلب مي

لت برتر و عقل     ع ةمثاب يدش بر اصالت اراده، اراده را به      تبع تأك  در اينجا اسكوتوس به   
 ، به نظر اسكوتوس اراده، محلقبالً بيان شد چنانكه. كند وتر لحاظ مي علت فرةمثاب را به

توانـد باعـث ايجـاد         ضـرورت در عقـل نمـي       اامـ . امكان و عقل، محل ضرورت اسـت      
تواند در علت برتر اثر كند، لكن اگر فرض   زيرا علت فروتر نمي؛ضرورت در اراده شود 

تواند باعـث ايجـاد ضـرورت در          يكند، ضرورت در اراده م     اراده ضرورتاً عمل مي   كنيم  
از سـوي ديگـر، اراده بـراي        . تواند در علت فروتر اثر كند        زيرا علت برتر مي    ؛عقل شود 

 گو اينكه در انتخاب يا عدم ؛ نيازمند شناخت سعادت توسط عقل است      ،انتخاب سعادت 
 را  اما اگر فرض شود كه اراده ضرورتاً سـعادت        . انتخاب اين دادة عقلي كامالً آزاد است      

ايـن  اما  ،  دريابدكند، پس بايد ضرورتاً عقل را وادار كند كه همواره سعادت را               مي طلب
استدالل اسـكوتوس بـدين     . كند  نتيجه اراده ضرورتاً عمل نمي    در  مطلب، كاذب است و     

  :شرح است
ـ  ؛تواند از ضرورت در يك علت فروتر ناشي شود          ضرورت در يك علت برتر نمي      را  زي

اگر علت برتر ضرورتاً    ... كردن علت برتر را تعيين كند      د نحوة عمل  توان  علت فروتر نمي  
كنـد    كردن تحريك مي     به وسيلة همان ضرورت به سوي عمل       عمل كند، علت فروتر را    

كردن، نيازمند فهـم در      اده، براي فعل خاص ار    ]عنوان علت برتر   به[جا كه اراده    از آن ... . 
اگـر اراده ضـرورتاً سـعادت را اراده كنـد،           در نتيجه   است،  ] عنوان علت فروتر   به[عقل  
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مـدنظر داشـته باشـد، در       ضرورتاً عقل را مجبور خواهد كـرد كـه سـعادت را پيوسـته               
غايـت و   ] و آزادانـه  [نحـو امكـاني      بنابراين، اراده به  ...  كاذب است  كه اين مطلب،   حالي

 .(ibid: 158) كند اراده مي... سعادت را

همـة  ) 1: ا خير است كـه داراي پـنج شـرط باشـد       نظر اسكوتوس، فعلي اخالقي ي      به
يـك فعـل طبعـاً خيـر       به   يعني كليه لوازمي كه      زهايي كه براي طبيعت آن الزم است،      چي
اسـكوتوس در  . د باشـ (recta ratio)بـر مبنـاي دليـل درسـت     ) 2باشد؛ داشته سازد،  مي
چـه دليـل    خيريت اخالقي يك فعل، مشتمل است بر اينكـه همـة آن           «: نويسد  باره مي  اين

درست فاعل، بدان اذعان نموده است، لزوماً به فعل يا بـه فاعـل در مقـام عمـل، تعلـق                     
با دليل درست باشد و نه نحو عيني در تطابق  به) 3 ؛(Duns Scotus, 1975: 400)» .گيرد

اختياري باشد؛ زيرا برخي از موجـودات فاقـد اراده و           ) 4نحو ذهني و مفهومي؛      صرفاً به 
است و  » بيعيط«صرفاً   آنها   ، لكن خيريت  اند خير أبيعت وجود دارند كه منش    اختيار در ط  

خيريت در فعـل يـك فاعـلِ بـدون          «: كند   اسكوتوس تصريح مي   ،رو از اين . »اخالقي«نه  
اگـر فعلـي   . داراي غايت خير باشد) 5 ؛ (ibid: 402)» .اراده، صرفاً خيريت طبيعي است

  ). خنثي ()Indifferent (طرف  و يا بياين شرايط را نداشته باشد يا شرّ است
بودن يك فعل كافي است؟ اسكوتوس به ايـن         آيا دارابودن پنج شرط فوق براي خير      

بـودن  ط، صرفاً علل ناقـصه خير     است اين پنج شر   معتقد  او  . دهد  پرسش، پاسخ منفي مي   
ايـن رويكـرد    . كه ارادة خدا، علت تامه خيريـت افعـال انـساني اسـت              ، درحالي اند  افعال

 ,Reportatio parisiensis, vol.1( هاي پاريـسي  جزوهگونة اسكوتوس در كتاب  اشعري

p. 48 (الهي، علت خير است و لذا بر مبناي اين مطلب ةاراد«: گردد سان آشكار مي بدين 
 )Copleston, Fredrick, 1964: 547 (».كند، آن چيز، خير است كه او چيزي را اراده مي

 ة يعنـي اراد ؛تواند چيزي جـز خيـر را اراده كنـد    دا طبعاً نمي بدان سبب است كه خ ،اين
خدا ـ چنانكه در بخش قبل بيان گرديد ـ هرچند آزاد است، اما گزافي نيست و همواره   

  .معطوف به خير است
نظر اسكوتوس براي اينكه يك فعل، اخالقي تلقي گـردد، بايـد بـا               از اين گذشته، به   

؛ يعنـي   اين نسبت يك نسبت علّي اسـت      . داشته باشد عشق، همراه باشد و با آن، نسبتي        
 در دسـتگاه فكـري اسـكوتوس،    ،نوعي علت فعل اخالقي است؛ از سوي ديگر   عشق، به 



 

 
 

 

ي و
رس
بر

س
وتو

سك
س ا

ق دن
خال

ه ا
سف

ر فل
ه د

راد
ت ا

صال
د ا

 نق
 /

س
عبا

ي 
هد
م

 
اده
ز

 

173  

لـذا اسـكوتوس   . كنـد  قصد و اراده هم در تعيين فعل اخالقي عيناً همين نقش را ايفا مي         
 تعيـين فعـل     گيرد كه عشق و اراده در تعامل بـا يكـديگر در             نتيجه مي صورت طبيعي     به

تنهايي هـم    خُلق عشق به  ...  به تنهايي نيست؛   علت فعل ارزشمند، اراده   «: اخالقي، مؤثرند 
 امـا اگرچـه   ،(ibid: 91)»  براي فعل ارزشمند، هر دو بايد همكاري كنند،بنابراين. نيست

دمي را بـراي اراده     نحوه تق  امل با يكديگر باشند، اسكوتوس يك     اراده و عشق بايد در تع     
ي در فعـل اخالقـي   گيرد و اراده را محرّك يا فاعـل اصـل   ـ در نظر ميت به عشق  ـ نسب

نظر او اگر اراده، تابع عشق باشد، آزاد نخواهد بـود و لـذا اساسـاً اراده                  به. كند  لحاظ مي 
جا اراده، علت اول و اصلي است بـا توجـه           در اين «: نويسد  باره مي   و در اين  ا. نخواهد بود 

سان در   اسكوتوس بدين.(ibid: 95)» نوي و كمتر اصلي است علت ثا،به فعلش و عشق
اراده نه تنها بر    : سازد  اين بحث، غلبة رويكرد اصالت ارادة را در تفكر خويش نمايان مي           

  .عقل، بلكه نهايتا بر عشق هم تقدم دارد
سعادت ابدي و كامل از ديدگاه اسكوتوس نهايتاً يك موهبت الهي است و بـه ارادة                

گونـة خـويش را حفـظ         رويكرد اشـعري  نيز  جا  اسكوتوس در اين  . ستگي دارد  خدا ب  آزاد
اگر هم فضايل اخالقي بتوانند انـسان را بـه سـعادت برسـانند، ايـن مـسئله بـه                    : كند  مي

، علـل   واقـع   در ،فضايل اخالقي . گردد  ، بلكه به ارادة آزاد الهي بازمي       آنها ضرورت ذاتي 
بـاره    اسـكوتوس در ايـن    . او علت اولية سعادت اسـت     كه خدا و ارادة       ثانوية سعادتند، درحالي  

پـذيرد    صرفاً چيزي است وابسته به ارادة الهي كـه مـي          ...دليل ارزشمندي يك فعل   «: نويسد  مي
  .(ibid: 101) »باشد] يعني اراده و عشق انساني[فعل ارزشمند، معلول اراده و عشق 

  بررسي و نقد 
نقـاط  تر بيان گرديد، مجموعاً داراي       ششرحي كه پي     در تفكر اسكوتوس به    اصالت اراده 

ترين نكتة مثبت نظريـات اسـكوتوس در      رسد مهم   به نظر مي  . قوت و نقاط ضعفي است    
  .باشد  ميشكلي متفاوت از پيشينيان اين مبحث، اثبات اختيار انسان و آزادي ارادة او به

ده، اين  قابل توجه است و اسكوتوس از آن غفلت كر        ويژه    بهچه در اين مبحث     ا آن ام
اراده انـسان را پـذيرفت، بـدون اينكـه نيـازي بـه              تـوان اختيـار و آزادي         مـي  است كـه  



 
 

 

174  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

يز 
پاي

13
88

  

ساختن اراده از عقل و اعتقاد به استقالل اراده و عدم تبعيت آن از عقل وجود داشته               جدا
  . فلسفي سنت اسالمي قابل مالحظه استرباشد و اين مطلب در تفك

نياز   اراده در انسان امري بديهي و بي     و آزادي  اسالمي برآنند كه وجود اختيار       ةفالسف
 يعنـي   ؛شـود  يده مي ات است و به علم حضوري فهم      ي زيرا از سنخ وجدان    ؛است از اثبات 

يابد كه گاه تمايل به انجام كـاري دارد و گـاه             فردي با رجوع به احوال خويش درمي      هر  
بيند؛ هرچند درك     نمي مجبور و مقهور نيرويي بيروني    تمايل ندارد و در اين امر، خود را         

توان ماهيتي مـشخص     ؛ زيرا اساساً نمي   اراده و اختيار انسان، امري است دشوار      » ماهيت«
صـدرالمتالهين در   .  خارجي و عيني براي آن فرض كرد       يو ملموس از قبيل ماهيت اشيا     

  :نويسد  ميباره در ايناسفار اربعه 
 كه حيوان هستيم، كيـف نفـساني        جهت از آن ] انسان[ =  در حيوان و ما      اراده و كراهت  

 هماننـد ديگـر     ، همانند ديگر كيفيـات نفـساني و از قبيـل امـور وجـداني اسـت                ،است
؛ زيـرا   آسـان اسـت   اي كه معرفت به جزئيات آنها         گونه  به) مانند لذّت و الم   (وجدانيات  

 حقيقتي كه نزد هر مريد و مكرِهي حاضر اسـت،           ؛هاستحقيقت آن ها، علم به    علم به آن  
 بلكـه   ؛، فاقـد ماهيتنـد    »وجود«  زيرا همانند    ؛... دشوار است ي آنها   علم به ماهيت كل   اما  

  .)336، 4 :  ه1419مالصدرا،  (.عين وجودند
معنا كـه    ، اراده و عقل در تعامل با يكديگرند؛ بدين         اسالمي ةاعتقاد فالسف  همچنين به 

سـوي حـصول آن      اده بـه  كند و سپس ار     مي ابتدا عقل تصوري از فعل و غايت آن ايجاد        
جـا كـه    هرجا عقل هـست، اراده هـست، آن        ؛ همدوش عقل است   ،اراده«. كند   مي حركت

كنـد ميـان      مي كه انسان انديشه و محاسبه    ، بعد از اين   ...اده هم وجود ندارد   عقل نيست، ار  
كنـد     مي دهد كه اصلح و بهتر اين است نه آن، آن وقت اراده             مي و بعد تشخيص  ... كارها

 ذكر بياني از ابـن      .)48 و   47: 1373مطهري،  (» او فرمان داده انجام دهد    چه را عقل به     آن
 عقلـي بـه     ة تعامل عقل و اراده و حركت از داد        ة كيفيت و نحو   ة دربار التعليقاتسينا در   

  :سوي انجام فعل راهگشاست
 خـواه بـه     ، خواه به صورت ظنّي    –آن چيز را    ] ابتدا[ گاه كه چيزي را اراده كرديم،       ما آن 

] بفهمـيم آيـا   [كنيم كه     مي  تصور –] عقلي[ = خيلي و خواه به صورت علمي       صورت ت 
يعنـي مالئـم بـا     [ آن چيزِ تصورشده، موافق است و موافق، آن است كه نيكو يـا مفيـد                

سـوي    سـوي آن چيـز و بـه         ق بـه  سپس به دنبال اين تـصور و اعتقـاد، شـو          . باشد] طبع
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اي كـه در     همـاع، نيرومنـد شـود، قـو       گاه كه شوق و اج    پس آن . آيد   مي آوردن آن  دست  به
ابـن سـينا،     ( كنـد   مـي  آوردن آن چيز حركت    دست  سوي به   ت آلي وجود دارد، به    عضال
  .)12 و 11 :ش1379

 اخالقي لزوماً مستلزم عقل است    ة هر قضي  ؟استچگونه  در مسائل اخالقي وضع     اما  
ا عمـل نكنـد، در   قلي عمل كند ي عةو اراده هرچند كامالً آزاد و مختار است كه طبق داد   

نخواهـد  »  اخالقي« صورت، فعل    ؛ زيرا در غير اين    كند باره مستقل از عقل عمل نمي       اين
  . شوند ميفعل اخالقي سبب  انساني در تعامل كامل با يكديگر ة عقل و اراد،درواقع. بود

 اسـالمي بـه ايـن       ة حضور عقل در قضاياي اخالقي از منظـر فالسـف          ةكيفيت و نحو  
 ؛ر هر قضيه اخالقي يك كبراي كلي وجود دارد كه كامالً عقلي است            صورت است كه د   

شود و اثبات محمول بـراي موضـوع در ايـن      ميبدين معنا كه صرفاً توسط عقل حاصل    
ي عقلـي ايـن اسـت كـه       كبراي كل . بندد  مي مدد اين كبراي كلي صورت     قضايا همواره به  

 مطلـوب   ةصول ايـن نتيجـ    دادن فعلي كه منجر به نتيجه مطلـوب شـود، بـراي حـ              انجام
ه بايد بـه    البت.  نبايد انجام داد   ،كه منجر به نتيجه نامطلوب شود     را  ضروري است و فعلي     

ة خـود   وسـيل  ي گاه بـه   خاطر داشت كه يافتن مصاديق واقعي و عيني براي اين كبراي كل           
دهد    مي گيرد، گاه عقل با كمك تجربه مصاديق آن را تشخيص           مي تنهايي صورت  عقل به 

، در هـر صـورت    . آيـد   مـي  مدد وحي الهـي بـه كـشف مـصاديق آن نائـل              عقل به  و گاه 
  :نيستندنياز از عقل  هاي اخالقي هيچگاه بي گزاره

وسـيله خـود عقـل و بـا            گـاهي ممكـن اسـت بـه        ،تطبيق اين كبراي كلي بـر مـصاديق       
ـ          يگاهي تطبيـق كبـر    ... هاي ذهني انجام بگيرد    تحليل  ة بـر مـصاديق، احتيـاج بـه تجرب

شـود كـه     كه عقل به كمك تجربـه هـم موفـق نمـي           و گاهي هم هست     ... داردخارجي  
پس چنين  . جاست كه احتياج به وحي دارد     ي را تعيين كند و در اين      مصداق آن كبراي كل   

كه اين كبري  احكام عقل نظري باشند، براي اين نياز از  قي مطلقاً بي  نيست كه احكام اخال   
 .)118: ش1374مصباح يزدي، (است ... از مدركات عقل

كند و مصاديق آن را يا به تنهايي و يـا بـه               مي گاه كه اين كبراي كلي را صادر      عقل آن 
كند و ابزار الزم براي انجام        مي دهد، اراده آن را تصديق      مي مدد تجربه و وحي تشخيص    

دهـد و اراده، مقـدمات        مـي  عقل، غايت فعل را تشخيص    . گيرد  مي آن مصاديق را به كار    
را ] غايـت [= اگر ما يك نتيجه نهـايي        «.كند  مي به آن غايت تدارك   يدن  رسالزم را براي    
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 خواهيم، بقيه چيزهـا مقدمـه       مي بدانيم و آن را بشناسيم و مطلوب ما باشد، اصالتاً آن را           
اي است كه به نتيجـه       ة همان اراده  گيرد، زاييد   مي هايي كه به مقدمات تعلق     اراده. شود  مي

» دانـيم    مي گيرد كه   مي ن را نشناسيم، اراده ما به همان تعلق       نهايي تعلق گرفته، ولي اگر آ     
سوي غايتي كه عقل آن را معين كـرده حركـت            ه آزاد است كه به    اراده البت ). 132: همان(

است كه اراده » اخالقي«گاه  ـ فعل آن همان طور كه بيان شدـ كند يا حركت نكند، لكن  
  .  مورد نظر عقل حركت كندسوي غايت توافق و هماهنگي كامل با عقل، بهدر 

معنـاي   ة اسالمي تعيين اعتدال به    كاركرد ديگر عقل در مسائل اخالقي از منظر فالسف        
عقل در هر فعلـي   . حد وسط در افعال است كه گاه از آن تعبير به عدالت هم شده است              

گاه كه اراده بـه     دهد و آن     مي با توجه به دو طرف افراط و تفريط، حد وسط را تشخيص           
ايـن اعتـدال يـا عـدالت، بنيـاد فعـل       . خواهد بود » اخالقي« ي آن حركت كند فعل،      سو

  :دهد و محصول عقل است  مياخالقي را تشكيل
اخالق اين است كـه     . ... است] يا اعتدال [ اساس اخالق از نظر علماي اسالمي عدالت        

عـي   طبيزيك از غراي؛ يعني شهوت و غضب و هيچ    حاكم بر وجود انسان، طبيعت نباشد     
 عقـل باشـد و اگـر    ، وهم و قوه واهمه نباشد، خيال نباشد؛ حاكم بر وجود انسان     .نباشد

اين عدالت و حد وسط را از ... كند  ميحاكم، عقل باشد، عقل به عدالت در انسان حكم   
دانند كه اگر انسان از نظر ملكات در حد وسط باشـد، حكـم                مي اين جهت مزاج عقلي   

  .)310 و 309 :ش1373مطهري،  (شود  ميسادگي اجرا هعقل ب
، مـستقل از     انسان، اراده  ةييد اختيار و آزادي اراد    أ اسالمي ضمن ت   ة در فلسف  ،بنابراين

  .گردد  مييريت فعل اخالقي تضمينخ ترتيب، شود و بدين عقل لحاظ نمي
 نتيجه گيري 

لت اراده اعتقاد به اختيار و آزادي اراده انسان در تفكّر اسكوتوس، نقطه قوت مكتب اصا         
 پيش تر بيان شـد، مـي تـوان اختيـار و             چنانكهليكن به عنوان نتيجه اين نوشتار       . اوست

آزادي اراده انسان را تاييد كرد، بدون اين كه نيازي به اعالم استقالل اراده و عدم تبعيت                 
آن از عقل و يا اعتقاد به برتري اراده بر عقل وجود داشته باشد و ايـن ديـدگاهي اسـت      

فلسفه اخالق اسالمي در دو عرصه حكمت مشّائي و حكمت متعاليه تدارك شده             كه در   
فلسفه اخالق اسالمي بدين سان ضمن حفظ اختيـار انـسان، رويكـرد عقالنـي و                . است

  . دارد مبتني بر اصالت عقل را پاس مي
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