Ontological Researches
Vol. 6, No. 11,

پژوهشهای هستیشناختی
دو فصلنامه علمی -پژوهشی
سال ششم  /شماره  /11بهار و تابستان 69
صفحات 1-23

Spring & Summer 2017

تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابنسینا و صدرالمتألهین
محمد حسین
احد فرامرز

وفائیان1

قراملکی2

چکیده
«شناخت

رآیناد ددر رل » از ماظآ هآ نک از ریلسورخن مسلمخن ،نکی از ا کخن کشف دندگخه ری

د حیطۀ مبخحث رلسنه مم اتن

رآیناد دنندر رل د د متکلّمخن ر ریلسورخن تیاوی ،د چاد

مآحلۀ تخصّ تبیین میگآدد رآینادی ک دنند اتمتهتنین د مقخمی از ین تبلیّ

کآده ر د مواضننلی

دنگآ ،دندگخه متهخرتی ا اتّخخذ ر ا ائ میدمخند مسنهت اتنختنی انن اسنتخ  ،کشف مواض حقیقی
اتتالف ر اتّهخق ابنتنیاخ ر دند اتمتهتنین د تحلی راودشاختتی رآیناد ددر رل ات
ب دتن

یمده دشخنگآ ین ات

هیر د

ک اگآچ دد اتمتهتنین د تحلی مهنومشاختتی مبخدی ددر رل

بنخ ابنتننیانخ همآاهی کآده ر چاد مآحلۀ متبخنن امّخ متآتّب بآهم ا تآتننیم میدمخند ،امخ د تحلی
ا مطآح دموده ر بخ دگخه تشکیکی ب قوای دهس ک

راودشناختتی ،اتّحخد راودی مبخدی دندر رل

بآتواتنت از مبخدی هسنتی شناختتی حکم متلختی ات  ،مآاتب ددر رل

ا دی د ضمن مآاحلی

تشکیکی تبیین میدمخند بآ اتخس دندگخه ری ،تمخم ملخدی دهسخدیِ متقدّم بآ رل (مبخدی ددر رل )،
ملخدیای د هم تایده بوده ر هآ ملاخ از حیث راودی ،مین ملاخ ر مبدأ دنگآ ات

کلمخت کلیدی :تشکیک وجود ،فلسفۀ عمل ،صدور فعل ،ابن سینا ،صدرالمتألهین.

 -1دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران ،نویسنده مسئول
 -2استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1361/12/22 :

1

mh_vafaiyan@yahoo.com
akhlagh_85@yahoo.com
تاریخ پذیرش1369/23/22 :

2

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

 -1بیان مساله

شننننانظ یّر های فلسنننفۀ عمل در یّا های مختلف فکری ،مبتنی بر «یفسشنننناسنننی» و
«شنننانظ فرن ند صنندور عمل از فاعل» در نن یّا فکری اسننظ .فرن ند صنندور عمل از منّر
فیلسنوفان مشا و همچنین متکلمان مسلمان ،از «مبادی علمی و تصور فعل یزد فاعل» شروع و
بنا یی یمودن مراحنل مختلفی ،بن «عمل نارجی» 1منتهی می گردد .صننندرالمتألهین ییز در
برنی از تألیفات نو ش ،مبادی علمی و عملی صندور فعل را همسان با ابنسینا برمیشمارد .با
وجود ا ن ،تفاوت جوهری د دگاه صندرالمتألهین با ابن سنینا در «یفسشناسی» و تحلیل قوای
نن (ر.ک .فرامرزقراملکی و وفنائینان ،1931 ،ص ،)11-93مبنادی صننندور فعل در یّا فکری
حکمظمتعالی و فلسنفۀ عمل برنواست از نن را دسظنوش تغییراتی بنیاد ن یسبظ ب د دگاه
مشنهور متکلمین و مشنائیان مییما د .از ا ن رو ،اگر چ همراهی صدرالمتألهین با د دگاه رائج
مشنائیان در برنی عبارات وی قابل رصد اسظ ،اما عباراتی متفاوت از د دگاه ابن سینا و تابعین
وی در تحلیل مفهومی-وجودی مبادی صنندور فعل ییز از صنندرالمتألهین مشنناهده میشننود
تکی بر مبایی هستیشناسی و یفسشناسی حکمظ متعالی دارد.
ا ن جسنتار در صندد شننانظ فرن ند صندور فعل بوده و مسنألۀ اصنلی نن« ،توصیف و بررسی
تطبیقی مبادی صنندور فعل در بسننتر دو یّا فکری سننینوی و صنندرا ی و س از نن ،تحلیل
وجودشنانتی ا ن مبادی» اسظ .در ا ن میان ،مسائل فرعی د گری ییز یما ان گرد ده و ییازمند
اس ن گو ی نواهند بود .مسننائلی همچونچ چ تفاوتها و اشننتراکها ی اسنناسننی میان د دگاه
صندرالمتألهین با د دگاه مشنائیان وجود دارد ن ا «مبادی صندور فعلِ» ب دسظ نمده درضمن
تحلیل مفهو شنننانتی ،منطبب بر همان مبادی در بسننتر تحلیل وجودشنننانتی اسننظ جا گاه
«اراده» در مبادی صنندور فعل چگوی اسننظ مرحلۀ ا ظاید شننی و گز نش اهداد در مبادی
صدور فعل ،مستلز چ اموری هستند
 -2پیشینه شناسی

اگرچ تا نون برنی نثار مختصر در تحلیل مبادی صدور فعل ب رشتۀ تحر ر در نمده اسظ ،اما
بیشنتر نیها صنرفاب ب یّ دهی و توصننیف مبادی مفهومی صدور فعل ردانت و ی تنها تفکیکی
بین تحلیل مفهومی و وجودشنانتی ا ن مبادی در ا ن ژوهشها داده یشده اسظ ،بلک مقا س
تطبیقیای ییز بین د دگاه را ج سنینوی و د دگاه ناص صنندرالمتألهین صورت یپذ رفت اسظ.
رضائی و همکاران وی در س مقالۀ " جا گاه حواس ظاهری و حس مشترک در ادرا ات و افعال
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ایسان"(" ،)1931فرن ند صدور فعل انتیاری ایسان"(1932الف) و "تحلیل جا گاه نیال و وه
در گسنترده ی ادرا ات و افعال ایسان از منّر صدرالمتألهین"(1932ب) ،سعی در برشماری و
تبیین مفهومی مراتب صدور فعل ب شکل مطلب ،و ا از منّر صدرالمتألهین داشت اید .در مقال
اول و سنو  ،تأ ید یو سنندگان بر جا گاه ادراک در مبادی صدور فعل بوده و در مقال دو ییز،
تنها ب ارائ مدلی مفهومی از فرن ند صنندور فعل ،مطابب با د دگاه مشننهور مشائیان ،ا تفا شده
اسظ.
البت در ا ن میان ،ژوهشهای متعددی در رابط با قوای مختلف یفسنننایی مایند اراده ،ادراک،
شننوو و  ...ب شننکل م زا ب رشننت تحر ر در نمده اسننظ ،اما در هی ک ،ب ارتباا ا ن قوا با
کد گر و ناسنتگاه نیها در سنلسنلۀ مبادی صنندور فعل توج یگرد ده اسظ .مخصوص با نیک در
مینان ژوهشهنای موجود ،یگناشنننتن ای ن ب بررسنننی تطبیقی د دگاه وجودشننننانتی و
مفهو شننانتی مبادی صدور فعل ردانت باشد ییز ،افظ یگرد د .از ا ن رو ،مسالۀ ا ن جستار
و اسن ب نن ،بستری جد د را در تحلیل های یاظر ب فلسفۀ عمل در حیط حکمظ متعالی و
فلسفۀ مشاء د د می نورد.
 -3تحلیل مبادی صدور فعل

در فلسنف اسممی ،جا گاه سخن از فعل و مبادی صدور افعال در ایسان و حیوان ،مباح قوای
یفس و تبیین نیها بوده و فیلسنوفان با تفکیک بین یفس حیوایی و ایسننایی ،ب برشماری مبادی
صندور فعل می ردازد .وج اسناسی تفاوت مبادی ا ن دو گوی یفس ،چیستی مبدأ اول و بعید
در صننندور فعل ،عنی قود ادرا ی اسنننظ .عقل یّری و ب دیبال نن عقل عملی در ایسنننان ،و
البت
همچنین وه و ب دیبال نن شنوو در حیوان ،ر اسننظ صنندور افعال را بر عهده داشت
چگویگی و تفصیل نن ،یسبظ ب مبایی سینوی و صدرا ی ،متفاوت اسظ.2
مبادی صننندور فعل میتواید ب دو گوی «تحلیل مفهومی» و «تحلیل وجود شننننانتی» مورد
بررسنی قرار گیرد .تحلیل مفهومی مبادی صندور فعل در دو بستر فلسفۀ مشا و حکمظمتعالی ،
ب تبیین بهتر و صنننحی تر وجوه اشنننتراک و افتراو حقیقی در تحلیل وجودشننننانتی د دگاه
صدرالمتألهین و ابنسینا مک یموده و داوری صحی بین ا ن دو د دگاه را میسر میسازد .ز را
چنایک بیان نواهد شند -صندرالمتألهین اگرچ در تحلیل مفهو شنانتی مبادی صدور فعل،همراهی ز ادی با د دگاه های را ج سینوی می یما د ،اما در تحلیل وجودشنانتی برنواست
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از د دگاههای تشکیکی او در تحلیل یفس و قوای نن اسظ ،انتمد های قابل ممحّ ای را ابراز
یموده جز با مقا س نن با تحلیل مفهو شنانتی ،قابل استنتاج ییسظ.
 -1-3تحلیل مفهومی مبادی صدور فعل-رفتار

نج ر ن اساسی صدور فعل یزد فیلسوفان اسممی ،ب ترتیب چنین ایدچ
 -1تصور فعل
 -2تصد ب ب فا ده ،نیر ،حُسن ،ممئ بودن ا  ...از سوی فاعل(م موع ک و دوچ شنانظ هدد و
ا ظ)
 -9شوو ب صدور و ا اد فعل در فاعل (ایگیزه)
 -4اجماع و یزوع بر صدور فعل (اراده)
 -1حر ظ در عضمت و صدور فعل نارجی (ا اد فعل /رفتار)
ابن سینا گاه نج امر مذ ور را در چهار مبدأ جای داده و گاه از س مبدا در صدور افعال یا می
برد .گاه «تصنننور» و «تصننند ب» را جدا یموده و «شنننوو» و «اجماع» را در نار کد گر قرار
داده(ابن سننینا1444 ،الف ،ص )11و گاه «تصننور» و «تصنند ب» را در نار کد گر و با عنوان
«شننعور و ادراک» قرار داده و «شننوو» و «اجماع» را از کد گر تفکیک می یما د(همو،1394،
ص .)94،44صدرالمتألهین ییز در برشماری قوای یفس و در الب موارد ،تابع ابن سینا اسظ ،در
برنی مواضع بر ن گای بودن مبادی صدور فعل تصر می یموده و نن را منتسب ب متکلمان
میداید(صدرالمتألهین ،1391 ،ج ،4ص.)114
تصنور و تصد ب هر دو از سن عل بوده و اگر چ در مسیر صدور افعال ،گاه جدا از ه و در دو
مرحل ذ ر می شننوید ،اما با وجود ا ن ،در اتحاد گویۀ نیها با کد گر و «مبدأ علمی» بودیشننان
یسنبظ ب فعل ،انتمفی وجود یدارد .در مقابل ،در اتحاد ا تبا ن «اراده» و «شوو» از نن با
«قود باعث » ییز اد میشننود ،انتمد یّر وجود دارد .ابن سننینا اگر چ در مواضننعی «اراده» و
«شنننوو» را در ننار کنند گر قرار می دهنند ،امننا در مواردی د گر ن نن را جنندا میایگننارد،
اسنننتند لهنای قابل ممحّ ای را برای اثبات یّر ۀ تفکیک ا ن دو مبدأ ب میان نورده و بر
تفکیک ا ن دو قوه ای می فشارد .استد ل وی بر تبا ن ا ن دو قوه ،وجود شوو بر ای ا اری
در فردی ناص ،بدون حصنول اراده جدی بر ای ا نن ار و ا بالعکس اسظ .او ا ن استد ل را
بر اثبات تبا ن بین «ادراک» و «شوو» ییز نورده و هر ادرا ی را مستلز شوو ب ای ا ار یمی
داید (ابن سننینا1444 ،ب ،ج ،2ص .)111صنندرالمتألهین ییز در مواضننعی درصنندد تحلیل و
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تما ز مفهومی مبادی صنندور فعل اسننظ ،ه سننخن با ابنسننینا ،دوگایگی شننوو و اراده را تأ ید
مییما د(صدرالمتألهین1914 ،ب ،ص .)193وی در شرح الهیات ابن سینا چنین می گو دچ
" اراده و شوو دو امر متفاوت هستند"( ،بیتا ،ص.)114
بنا بر اذعان صندرالمتألهین ،تعر ف حدی "ادراک"،اراده "،و"شننوو" ب عنوان مبادی صدور ،از
اموری اسظ یاممکن و ا بسیار دشوار اب اسظ(صدرالمتألهین ،1391 ،ج ،4ص )119و الب با
ب لواز وجودی ،نثار نارجی و ا شنرح اللف نیها بسننده میگردد« .ادراک» ب "حضور معلو
یزد مدرِک" تعر ف میگردد در یّا سینوی ،بر حضور «صورت» معلو یزد مدرِک ،ب جای
«نودِ معلو » تأ ید می گردد(ابن سننینا1444 ،الف ،ص13؛ همو ،1913 ،ص« .)911اراده» ب
"یزوع"" ،عز " ا "قصند" تعر ف شده و «شوو» ییز گاه ب یلب ا مایند نن در برنی عبارات
تفسننیر گرد ده 9هم  ،تعار فی شننرحاللفّی ا از سننن تحلیل مفهومی هسننتند .عد امکان
ارائن تعر فی واحد و از سنننن تعار ف حد تا یسنننبظ ب ا ن گوی مفاهی  ،بر اسننناس مبایی
صننندرالمتألهین یفس ،قوا و یفیات نن را اموری وجودی (و ی ماهوی و از مقو ت یُ گای )
میایگارد(صنندرالمتألهین ،1391 ،ج ،3ص34؛ همو ،1919 ،ص ،)211واضنن و قابل یشبینی
اسنظ .از سنوی د گر ،عد شنانظ مفهومی و حدی از ک معنا در عین امکان بح فلسفی بر
می یما د4.
روی نن ،از مواردی اسظ صدرالمتألهین بر امکان تحقب نن تصر
مراحل صدور فعل اگر چ در مباح فیلسوفان مسلمان ب مراحلی نج گای تقسی شده اسظ،
اما در رو کردی د گر و از سننوی همان فیلسننوفان ،در مراحلی دوگای ییز تعر ف و تقسننی می
نج مبدأ مذ ور در صننندور فعل ،در ذ ل دو دسنننتۀ لی از قوای یفس-
گردد .ب شنننکلی
«محرِّ » و «مُدرِ » -جای گرفت و صندور فعل و رفتار ،بر اسناس نن و ب شکلی د گر تبیین
می گردد.
مرحل ک و دو(شنانظ هدد) از مراحل نجگایۀ صدور فعل ،در ذ ل «قوای مدرِ » و مراحل
بعندی (ایگیزه و حر نظ بندن) در ذ نل «قوای محرِّ » جای می گیرید .قوای مدرِ ییز نود
شامل حواس ظاهری و باینی اسظ« .وه » در حیوان بر د گر قوای ادرا ی و «عقل یّری» در
ایسنان بر د گری قوای ادرا ی ر اسنظ داشنت و تما قوای محر  ،ناد نن دو می باشند .قوه
محرِّ ییز در تقسیمی د گر ،نود بر دو قس اسظچ ا مُحرِّک اسظ از نن جهظ باع ا اد
ایگیزه و شوو بر ای ا ار می گردد و ا محرِّک اسظ از نن جهظ مستقیماب فعل را ا اد می
یما د .قسن اول ،قود «یزوعی » ا «شنوقی » ا «باعث » یامیده شده و قس دو  ،قوای مُنب در
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عضننل ها و اعصنناب اسننظ باع حر ظ نارجی می گردد(ابن سننینا1444 ،ب ،ج ،2ص99؛
همو ،1913 ،ص ،921صدرالمتألهین ،1391 ،ج ،9ص.)14
 -2-3جایگاهشناسی «اراده» مبادی صدور فعل و تفاوت آن با دیگر مبادی

مورد تصننر فیلسوفان مسلمان ییز قرار می گیرد ،مسأل ای
در رو کرد و تقسنی بندی دو
اسناسی ر یموده و برجست میگرددچ علی ر ا نک در مبادی نج گای صدور فعل از «اراده»
سنخن رایده شنده اسنظ ،اما در رو کرد و تقسی دوگایۀ قوای مح ِّر و قوای مد ِر  ،سخنی از
کی از مراحل نج گای صندور فعل در رو کرد قبلی بود ،در میان ییسظ .ب عبارت
«اراده»
د گر ،در بسیاری از عباراتی در نیها فیلسوفان در صدد تقسی و تعر ف قوای محرِ هستند،
سخنی از «اراده» ب عنوان قوه از قوای محر  -بر نمد قود شوقی و قود جاری در عضمت -ب
میان یمی نورید؛ علی ر ا نک ا شننان ،اراده را از مبادی نجگایۀ صنندور فعل و س از مبادی
علمی نن برمی شمارد(ابن سینا ،1913 ،ص921؛ صدرالمتألهین ،1391 ،ج ،9ص.)14
ب د گر بیان ،یقش و جا گاه واقعی اراده در صدور فعل چیسظ در رو کرد نجگای ب مبادی
صدور فعل ،ذ ر شده و در رو کرد دوگای سخنی از نن ب میان یمین د از سوی د گر ،ن ا ارادد
تنها س از حصنول شنوو-در مبادی نجگای فعل -د د می ن د و قبل از نن نبری از قصد و
اراده بر ا اد فعل ییسننظ در صننورت صننحظ ا ن فر  ،فعل ارادی تنها زمایی ب مرحلۀ
چهار از مراحل صدور فعل برسد ،متصف ب فعل ارادی نواهد شد
ب بیان سننو  ،اراده در گفتمان مشننائیان ،در نار شننهوت ،ضننب و  ...جای داشننت و هم از
یفیات یفسننایی ب حسنناب می ن ند(صنندرالمتألهین ،بیتا ،ص .)121در حالی بنابر وجودی
ایگناری یفس ،قوا و حنا ت نن در حکمظ متعالی  ،تما ا ن امور از سنننن وجود بوده و از ذ ل
مقو ت و مناهیات نارج می گردید .با ا ن وجود و بنابر هر دو د دگاه ،اراده ب عنوان قوه ای از
قوای یفس و مؤلف ای از مؤلف های قوای محر ا مدرِ در مباح یفسشنناسی مورد بررسی
قرار یمی گیرد .ا ن امر سننبب سنناز نن اسننظ جا گاه وجودی اراده در صنندور فعل ،علیر
شننانظ جا گاه نن در مقا تقر ر رائج مبادی نجگایۀ مفهومی صدور فعل ،مبه بوده و ییاز ب
بازشناسی داشت باشد.
ابن سینا در تاب التعلیقات جزء تألیفات یها ی وی بوده و برنی نرای ناص نود و متفاوت
با د دگاه رائج مشننائیان را در نن بیان می یما د ،شننرحی مختصننر و متفاوت ،اما مفید و قابل
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توجهی از «اراده» در صدور فعل را ارائ یموده ب حل مسأل مذ ور اری می رساید .چکیدد
سخنان ابن سینا در ا ن تاب و در شرح حقیقظ اراده چنین اسظچ

" هر فعلی در عالَ ون و فسننناد ،معلول اراده اسنننظ .اراده از اموری اسنننظ
متخصن بالذات بوده و ییاز ب اراده یشینی یدارد .از ا ن رو ،هر حادثی ییازمند
ب ارادد یشننینی بوده ،بدون نیک اراده ،نود ییازمند ب اراده ای د گر باشنند .زاز
سنوی د گر ،،هر موجودی ییز برای ا اد ،ییازمند تصننور عقلی ا نیالی یشینی
اسنظ و تا زمایی تصنو ری صنحی از نن یزد فاعل شکل یگیرد ،فعل ییز د د
یمی ن ند .تصنننورات ،در حقیقنظ همان اراده بر ای ا فعل هسنننتند و از ا ن رو،
متشخ بذات و متخص بذات در صدور افعال ،همان تصورات –نیالی ا عقلی-
هستند عین اراده می باشند "( ،ابن سینا1444 ،الف ،ص.)111
بر اسناس تعر ف مذ ور از «اراده» ،اراده در معنا ی اع  ،تصور یشینی از فعل و ب د گر سخن،
ا ظ و مبدأ هر فعل انتیاری در عالَ هسننتی اسننظ .مبدئی نود ییازمند مبدئی یشننینی
یبوده و همسان و ه معنا با تصور و تصد ب ب فا ده اسظ .فارابی ییز در السیاسۀ المد ن سخن
از انتمد مراتب اراده ب میان نورده و همسننان با ابن سننینا ،مبدا ابتدا ی و اول صنندور فعل در
ایسان را اراده معرفی می یما دچ

"اراده س ن مرتب دارد .مرتب اول و دو نن اسننظ س از شننوو د د نمده و
متصنل ب حس ا نیال اسنظ و در تمامی حیوایات افظ می شود .اما در معنای
مخصننوص ایسننان یایب بوده و مرادد انتیار اسننظ ،ارادهای اسننظ
سننو
متصنل ب عقل بوده و مبدا شننانظ نیر و شنر وحُسنن و قب در ایسان اسظ"،
( ،1331ص.)19
مرتب اول و دو از اراده ،همان معنا ی اسظ در گفتمان رائج مشهور ،مرحلۀ چهار از مراحل
نج گایۀ صدور فعل ب حساب می ن د .در حالی اراده در معنای سو  ،همان معنا ی اسظ
ابنسنینا ییز در التعلیقات بر نن تصر یموده و نن را مبدأ صدور و مرحلۀ اول در تمامی افعال
ارادی ایسننان می داید و تنها ب سننبب نن اسننظ ایسننان در مقابل د گر حیوایات ،موجودی
مختار و یایب معرفی می گردد .ب د گر سننخن ،دوگوی اراده در مسننأل مبادی صدور فعل قابل
تحلیل بوده و گویۀ اراده در حیوان با گوی نن در ایسننان متفاوت اسننظ .ا ن سننخنی اسننظ
صندرالمتألهین ییز بر نن تصنر رده و فصل حقیقی ایسان در مرتب یفس حیوایی را اراده ای
ناص معرفی مییما د(صدرالمتألهین ،1391،ج ،9ص.)119
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از ا ن رو ،اراده ب معنای مذ ور در ایسننان ،مبدأ اولی صنندور فعل بوده و ممیز ایسنناییظ ایسننان
اسنظ .اراده در ا ن معنا ،قوهای در نار قوای د گر یفس ایسننایی -همچون شننهوت ،ضب و-...
ییسنظ .بلک حقیقظ و فصل قر ب ایسان در مرتب یفس حیوایی بوده و از ا ن رو در تما افعال
و ادرا ات وی حاضنر اسنظ و از همین جهظ اسظ ب شکل جداگای در ذ ل قوای ادرا ی ا
محرِّ ذ ر یمیگردد.
شاهد د گر بر ا ن تفسیر از اراده در مبادی صدور فعل نن اسظ ابن سینا در بخشی د گر در
تاب التعلیقات تصننر مییما د « ر » در افعال ایسننان ،همان «اراده» اسننظ(ابن سننینا،
همان علظ ا ی در صدور افعال اسظ ،از اولین مبادی ادرا ی فعل
1444الف ،ص .)92ر
ب شنمار میرود و بنابرا ن تفسنیر ،اراده از ابتدای فعل انتیاری ایسان همراه با او بوده و بر ا ن
اساس اسظ افعال ایسان ب شکل مطلب ،متصف ب وصف ارادی و انتیاری میگردید.
 -3-3تحلیل وجود شناختی مبادی صدور فعل

صندرالمتألهین اگر چ در تحلیل مفهومی مبادی صندور فعل با ابن سینا همراهی مییما د ،اما
تحلیل وجودشنانتی وی از مبادی صدور فعل ،د دگاه د گری را یما ان میسازد .او در مواضعی
درصنندد ارائ تحلیل حقیقی و وجودشنننانتی نود در تحلیل شننوو و اراده اسننظ ،اراده را
چیزی جز شدت افتن شوو یمی دایدچ
"حب نن اسظ تغا ر بین شوو و اراده ،جز ب شدت و ضعف ییسظ .ز را شوو

گاهی ضعیف بوده ،اما سپس قوی شده و تبد ل ب عز و اراده میگردد .از ا ن ر،
اراده و عز  ،مالِ شوو اسظ-شووِ مال افت اسظ ،1914( ،"-ص.1)294
ا ن د دگاهِ ناص ،با تکی بر مبایی صندرالمتألهین در تعدد قوای یفس ،قابل تسری ب چگویگی
ارتباا وجودیِ د گر قوای یفس ییز بوده و بر اسنناس نن میتوان د دگاه لی صدرالمتألهین در
تحلیل وجودشنانتی مبادی صدور فعل را استنتاج یمود.
صننندرالمتألهین تما قوای یفس –مُدرِ و محرِّ  -را عین کد گر و عین یفس دایسنننت  ،ب
شنکلی یفس در تما مراحل صندور فعل و در تما قوای نود حضننور داشت و هر چ قوای
یفس اسنتکمال و شدت وجودی ابند ،اتحاد و تأ ثیر وجودی نیها با کد گر و با یفس ییز شدت
می ابد (صندرالمتألهین ،1391 ،ج ،9ص .)11ا ن امر بر نمد د دگاه ابن سینا در یگاه تبا نی
ب قوای یفس اسظ .یگاهی مورد ایتقاد فخررازی در شرح وی بر عیون الحکم واقع شده و او
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ییز تما ل نود بر اتحاد «شنوو» و «اراده» را یما ان می سازد (فخررازی ،1919 ،ج ،2ص،211
.)211
دقظ در مبنای صدرالمتألهین در اتحاد قود باعث -ایگیزه -و اراده و همچنین د گر قوای یفس،
و ممحّ د دگاه وی در ضننروری بودن تبعیظ هر ک از مراحل صنندور فعل یسننبظ ب مرحلۀ
یش از نود (صدرالمتألهین ،1914 ،ص ،)212سیری منس و کپارچ از مبادی علمی صدور
فعل تا ا اد فعل نارجی را یما ان سننانت و قاعدهای را صنندرالمتألهین برای ارتباا ناص
بین «اراده» و «شوو» بیان می دارد ،در تما مراحل صدور فعل تسری می بخشد .قاعدهای
می توان نن را چنین بازگو یمودچ «فرن ند صدور فعل از مرحلۀ اول و مبدا علمی صدور فعل،
شروع شده و تا صدور فعل نارجی امتداد می ابد ،چیزی جز ک واحد ب ه یوست و مسیری
یولی و ضنروریالوجود ییسنظ .مسنیر و فرن ندی از ذات یفس شنروع شده و ب صدور فعل
منتهی گرد ده» .از ا ن رو ،مبادی صدور فعل ب معنای مراحلی متبا ن و متصر در بستر زمان
یبوده و در حقیقظ ،هر مرحل سننینی ،أمری جز معنای شنندت افت و مرتب تا و امل مرتب
یشینی ییسظ.
چنین یگاه اتحادی ،یولی و تشنکیکی ب مبادی صندور فعل ،بر مبایی ناص صدرا در تشکیکی
بودن قوای یفس اسنتوار اسننظ .تا جا ی صنندرالمتألهین در حاشننی نود بر الهیات شفاء ،بر
مشنکک ایگاری تمامی مبادی صدور فعل (عل  ،شوو و اراده) تصر می یما د (بیتا ،ص.)114
بر ا ن اساس ،رابطۀ استخدا و ندمظ قوا یسبظ ب کد گر ابنسینا ییز بر اساس نن الگوی
روابط بین قوا را شنرح می دهد ،ب تشکیک در قوا ارجاع داده شده و تفسیر علی -معلولی یفس
و قوای نن محصول تبا ن ایگاری ابن سینا ازیفس و قوا اسظ ،از سوی صدرالمتألهین ذ رفت
یمیشود (همو ،1391 ،ج ،9ص)11؛ تفسیری ابنسینا در نن ،علظ و معلول را اگرچ مرتبط
و متعلب ب کد گر ،اما متبا ن و جدا از کد گر معرفی مییما د.
بر اسناس مبنای صندرالمتألهین ،فرن ند صدور فعل ،ی از ادراک ،بلک از یفس فاعل شروع شده
(همو ،بیتا ،ص ) 294و ا ن یفس و چگویگی نن اسظ در تنزل وجودی نود از مرتبۀ ذات تا
مرتبۀ وجود یبیعی و صدور فعل ،چگویگی و یفیظ فعل را رق میزیدچ

" هی فعل نارجی ا حر ظ نارجی إرادی از ایسنان صادر یمیگردد مگرد نیک
مبدأ نن فعل ،ذات ایسنان اسظ و ا ن اراده از ذات وی و قوای نن عبور رده تا ب
ظهور نارجی میرسد"( ،صدرالمتألهین ،1391 ،ج ،1ص.)941
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بندان معنا یفس در هر مرتب ای از مراتب یفس-حس ،نیال و عقل -و در هر حال و ملک ای
از حا ت و ملکات یفسنایی باشند ،ادرا ات متناسننب با نن را داشننت و بر اساس نن ،شوو و
مراحل بعدی صندور فعل از او د دار می گردد .ب شننکلی اراده ،شوو و فعل ،بر اساس گویۀ
یفس فناعنل و مدرِک ،ب اراده فکری ا تخیلی ،شنننوو فکری ا تخیلی و فعل فکری ا تخیلی
تقسنی می گردد .1بلک یفس ،ب شنکل مسنتقی در تما مراحل صدور فعل از ادراک تا صدور
فعل نارجی حاضر بوده و تما مراحل صدور فعل ،ب شکل مستقی ب ذات یفس-در هر مرتب
ای باشد -منتسب میگرددچ

"حب یزد ما نن اسظ ایسان مُدرکِ جمیع ادرا ات نود و محرِّک و فاعلِ تما
حر ات نود اسنظ .و ا ن منافاتی با ا ن امر یدارد قوای متعددی در ا ن میان
واسط گری یما د .ز را قود عالی ،هی فعلی را بدون توسط قوای میایی ای ا یمی
دهد"( ،صدرالمتألهین ،1391 ،ج ،9ص.)11
همچنینچ

" مدرِکِ تما ایواع ادرا ی ادراک و فاعلِ تما افعالِ صنناد شننده از ایسننان ،ذاتِ
یفس اسظ در سیری تشکیکی ،از ذات نود تا مرتبۀحواس و ن ت یفس تنزل
و در سنیری تشکیکی و بالعکس ،از مرتبۀ بدن و یبیعظ تا عقل صعود مییما د.
و ا ن ب سبب سعۀ وجودی یفس و بسایظ جوهرد نن اسظ .و همچنین ب سبب
ذومراتب بودن یفس ،ب شننکلی ب شننوون و یورهای مخلتف ظهور افت و با
ا نک از سن یور اسظ ،عیناب در لباس اجسا ییز ت لی می یما د( ،".همو،1914،
ص.)991
بر اساس مبنای مذ ور  -مخالف د دگاه ابن سینا در تبا ن ایگاری مراحل صدور فعل و قوای
واسنننط بین نن و ادراک بوده -و همچنین بنا یّر ب مبنای «سنننیمن و تقلب یفس در مراتب
مختلف هسنننتی-حس ،نینال و عقنل( »-همان ،ص ،)991صننندرالمتألهین بر تناظر وجودی
«ادراک» با «حک و افعال صادر از ایسان» تصر می یما دچ
" ل شخ من اإلیسان ل هو ۀ واحدد منها تصدر جمیع األفعال المنسوبۀ إلی

و مع ذلک أن الحا الحسننی بد أن کون من باب الحس و الحا الخیالی
بند أن کون مرتبتن مرتبۀ القود الخیالیۀ و الحا العقلی بد أن کون مرتبت
مرتبنۀ الم رد ذاتنا .فنالنفس تنتقل ایتقا جوهر ا من یور إلى یور"( ،همو،
 ،1391ج ،3ص-91یقل با تلخی

ایدک.)-
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ا ن سخن قاعده ای مه در شنانظ یفیظ صدور فعل در حکمظ متعالی را یما ن میسازدچ «

ایسان در هر مرتب از مراتب یولی یفس قرار داشت باشد ،ادرا ات و افعال متناسب با نن مرتب
را ا اد یمود و هر رفتار و فعل یبیعی ،در حقیقظ ظهور یفس در مرتب یبیعظ اسظ  ،چنایک
ادراک ،شوو و اراده ییز ،ظهور ذات یفس اسظ در مّاهر ا ن س امر».
بر ا ن اساس ،ایسایی در مرتبۀ یفس حیوایی قرار دارد ،همیش ادراک ،ایگیزه و اراده نیالی
و افعالی متناسننب با نن را نواهد داشننظ .ب معنا ی اع  ،عمل همیشنن مطابب با گوی یفس و
چگویگی تصو ر فاعل از نو ش نواهد بود و از همین روسظ نداوید متعال ییز ،عمل و عل
را از ک سن معرفی یموده و صدرالمتألهین چنین از ا ن ن استفاده می یما دچ

" لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا إذ العمل نشننأ من النیۀ و العز ما قالزتعالی" ،قُلْ
ُلٌّ َعْمَلُ عَلى شننا ِلَتِ " ،إذ ُل إیاء إیما ترشنن بما فی فکل أحد منا حی
قصد"( ،همو ،1919 ،ص.)149
ی اراده ،عل  ،شوو و  ،...علی
بر اسناس نیچ ذ ر گرد د ،صدرالمتألهین در تحلیل وجود شنانت ِ
ر ا نک در مباح تحلیل مفهومی همایند مشنائیان سخن رایده و اراده ،شوو و  ...را معایی و
مفناهی متبنا ن دایسنننتن و ب تعر ف نیها می ردازد (همو ،1391 ،ج ،4ص ،)119اما د دگاه
حقیقی نود در تبیین وجودشنننانتی صننفات یفس را ب شننکل د گری تبیین یموده و صننفات
مالی و قوای یفس را اموری وجودی و دارای مراتب تشکیکی متفاوت ب تصو ر می شاید1چ

"هر معننا و مفهومی واحندزدر یفس ،،ایحناء مختلفی از ون و ایوار متفاوتی از
حصنول و وجود را دارا اسنظ .زاز سوی د گر ،،هم معایی در یفس بسیط ایسان،
مایند عل  ،اراده و  ،...عین کد گر و عین ذات او بوده و مَرجع نیها وجود اسننظ"،
(همان ،ج ،1ص ،994-1یقل با تصرد).
ا ن سنخن بدان معناسنظ عموه بر ذومراتب بودن تما مراحل صنندور فعل -ادراک ،شوو و
اراده ،-ذات یفس دائما همراه با تما مرحل صدور فعل بوده و حقیقظ وجود یفس ،ادراک ،اراده،
قدرت و  ،...متبا ن از کد گر ییسنتند .ز را بر اسناس قاعدد "حضور هر ک از صفات مالی در
هر ک از موجودات عالَ "( ،صدرالمتألهین ،1919 ،ص ، 9 )211هر مرحل از مراحل صدور فعل
در یفس ایسننایی ،از ننجهظ موجودی از موجودات عالَ هسننتی اسننظ (همو ،1391 ،ج،2
ص )293دارای تما صننفات مالی همچون اراده ،عل  ،شننوو و  ...ب صننورت همزمان و تؤم ن
اسننظ .عنی در مرتب ادراک ،اراده و شننوو ییز وجود دارد و در مرحل شننوو ،اراده و ادراک ییز
حاضرید .اراده ییز نالی از ادراک و شوو یبوده و بدون نیها قابل تصور ییسظ.
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ا ن امر در حالی اسنظ بنا بر تصنر صندرالمتألهین ،در تقسی بندی مفهومی ارائ شده از
سنوی مشنهور فیلسنوفان ،بر ا ن امر تصر یگرد ده و چهار مرحل  ،ب شکل متبا ن از کد گر
ترسی می گرددچ

" نیچن بن عنوان اراده ،محبظ ،شنننوو ا یر ا نها یامیده میشنننوید ،در تما
موجودات عالَ هسننتی در سننر ان و موجود هستند .اما بر حسب جر ان عادت و
اصطمحات فلسفی ،اس نیها در برنی از موجودات ذ ر یمیگردد سبب نن ا
نهانبودن ا ن حقیقظ فلسفی از د دگاه فیلسوفان و ا عد ظهور نثار مطلوب از
ا ن معایی در موجودات مختلف اسظ"( ،همان ،ص.)944
در حالی صدرالمتألهین در دو عبارت مختلف ،چنین نشکار بر مبایی نود در وحدت وجودی
معایی یفسایی و مبادی صدور فعل تصر می یما دچ
 " .1فبالحقیقۀ هذه األمور األربعۀ -أعنی العل و اإلرادد و الشننوو و المیل معنى

واحد وجد فی عوال أربعۀ ّهر فی ل موین بصننورد ناصننۀ تناسننب ذلک
الموین فالمحبۀ إذا وجدت فی عال العقل ایظ عین القضننیۀ و الحک عال
القضاء اإللهی و إذا وجدت فی عال النفس ایظ عین الشوو و إذا وجدت فی عال
الطبیعۀ ایظ عین المیل"( ،همو ،1391 ،ج ،1ص)249- 942
 " .2یحن قد بینا مرارا أن الحیاد سننار ۀ فی جمیع الموجودات لسننر ان الوجود
فیها ألیا بینا أن الوجود حقیقۀ واحدد هی عین العل و القدرد و الحیاد و ما
تصور موجود بدون یبیعۀ الوجود مطلقا فکذا تصور موجود کون ل عل و
فعل ...فإذا ثبظ أن ل موجود سننواء ان بسننیطا أو مر با فل حیاد و شننعور ،فم
محالۀ ل عشب و شوو زحسب دراجتها فی الوجود( ،"،همان ،ج ،1ص.)114
از ا ن رو و بر اساس د دگاه صدرالتالهین ،هرگاه ایسان قصد ای ا اری را داشت باشد ،چارهای
جز عل ب فعل(تصننور) ،عل ب نیر ظ فعل(تصنند ب) ،شننوو ب فعل ،اراده بر ا اد فعل و ...
یدارد .معاییای شننانظ حدی و تمییز مفهومی نیها از کد گر و همچنین قین ب چگویگی
تقد کی بر د گری 3دشنوار ا یاممکن بوده و همین امر سبب انتمد د دگاه اشاعره ،معتزل ،
حکیمان و  ...گرد ده اسننظ(همو ،1391 ،ج ،1ص .)991اما از لحاظ وجودشنننانتی ،هر ک از
مراحنل چهار ا نج گای  ،واجد و بلک عین د گر مبادی و صنننفات وجودی بوده و از ا ن رو در
تما مراحل حاضننر هسننتند 14و یامیده شنندن هر مرحل ب ک اسن و معنی ،تنها سننبب لب
ظهور نثار نن معنی در مرتب ای ناص اسظ.
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بنابرا ن ،تما ز مبادی صنندور فعل در یّا فکری صنندرالمتألهین ،تنها تما زی مفهومی اسننظ.
یکتۀ مه در ا ن میان نن اسظ تما ز مفهومی مذ ور ییز تنها در مواردی امکان ذ ر بوده و
میتوان تحلیل فلسفی و مفهومی از نیها ارائ داد فاعل ها ی یاق  ،قصد ا اد فعلی نارجی
در عالَ ماده را داشت  ،اما ا ن فعل در نارج محقب یگردد .درا ن هنگا  ،صفات مالی همچون
اراده ،شننوو ،تصنند ب ب فا ده و  ...در افراد مختلف ب ک میزان ظهور ینموده و از ا ن رو می
توان با تحلیل افراد مختلف در موارد و حا ت گویاگون ،مفاهیمی همچون شوو ،اراده ،عل و ...
را تا حدی از کد گر تمییز داد .همایند شخصی اراده بر ا اد فعلی در نارج یموده ،اما میل
ز ادی بر ای ا نن در وی د د ییامده و در شخصی د گر بالعکس .در فردی د گر ییز تصد ب ب
فا ده وجود داشنت اما عزمی بر فعل در وی ییسنظ و در فردی د گر ب شکلی متفاوت .در هم
ا ن افراد ،فعل از فاعل صادر یمی گردد و از ا ن روسظ می توان نیها را با کد گر قیاس یمود
و برنی معایی همچون عل  ،اراده ،شنننوو و  ...را از کد گر تمییز داده و بر اسننناس یّا فکری
سینوی ،ترتیبی بین نیها ترسی یمود.
از یّر صندرالمتألهین ،تمییز و ترتیب مفهومی مذ ور ب معنای تبا ن وجود ا ن صفات مالی-
همچون د دگاه ابن سننینا -ییسننظ ،بلک ظهور و نفاءِ صننفات مذ ور در افراد مختلف و در هر
مرحل از مراحل صندور فعل اسظ شدت و ضعف داشت (همو ،بیتا ،ص )114و تنها ا ن امر
اسنننظ امکان تما ز مفهومی بین ا ن معایی را ب وجود نورده اسنننظ .در مقابلِ فاعل یاق ،
مبنادی صننندور فعل در فاعلی تا بوده و فعلی ناص را در نارج متحقب مییما د ،از حی
وجودشننننانتی در ه تنیده بوده و یمی توان تمییز صنننحیحی بین مراحل صننندور فعل ا اد
یمود(صدرالمتألهین ،1914 ،ص( .)224بنگر د ب شکل شماره ک)
 -4تبیین چگونگی «تقدّم ادراک» بر «صدور فعل خارجی» در نظام فکری صدرایی

بر اساس تحلیل وجودشنانتی صدرالمتألهین در مبادی صدور فعل ،ادراک ،اراده ،قدرت و  ...در
تما مراحل صننندور فعل و ب شنننکل عا در تمامی موجودات عالَ و حتی نودِ فعل نارجی و
عینی ییز وجود دارد .تما مبادی و معایی یفسنناییِ متقد بر صنندور فعل ،در تما مراحل میاییِ
بین ذات و فعل نارجی حاضنننر بوده و ا نچنین ییسنننظ مرحل ای مخت ب معنا ی ناص
یفسایی بوده و در مراحل د گر ،اثری از نن معنا افظ یگردد.
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نمایۀ تحلیل وجود شناختی مبادی صدور فعل

شکل شماره یک:
دیدگاه ابنسینا

دیدگاه صدرالمتالهین
نفس
نفس
ادراک

شوق

اراده

فعل

ادراک یقینی
شوق شدید
اراده شدید

فعل

با ا ن وجود ،صنندرالمتألهین همچون د گر فیلسننوفان ،ادراک و مبادی علمی را مقد بر عمل و
مبادی عملی نن ب تصو ر شیده ا ن امر یسبظ ب عینیظ قوای یفس با کد گر و همچنین
عینیظ وجودشنننانتی مبادی صنندور فعل ،امری متناق یما جلوه مییما د .ب د گر بیان ،اگر
تما معایی یفساییِ یش از صدور فعل با کد گر متحد و بلک عین کد گرید ،تقد ک معنا بر
د گری چگوی تبیین گرد ده و مقصنننود از «ادراک» و «تقد نن بر فعل»« ،چگویگی تأثیر» و
«همچنین لواز ا ن تقد » در گفتمان صدرا ی ،با د مورد تحلیل فلسفی قرار گیرد.
 -1-4دو نگااه باه ادراک متقدم بر فعل «ادراک به مثابه معنا و مرتبهای از نفس» و «ادراک به
مثابه علت غایی برای فعل»

صندرالمتألهین در تقسی قوای یفس حیوایی ،قوای محر را در یول قوای مدر جای داده و
قود باعث را رئیس قوای محر یفس اسنننظ ،ناد قوای ادرا ی می داید(همو ،1391 ،ج،9
ص .)14م وی برگرفت از تقسننی بندی ابن سننینا بوده تما قوای محر را با ترسننی و
جایدهی در یرحی درنظواره ،تابع و ناد قوای مدرِ و مبدا علمی صدور فعل می داید.11
قوای ادرا ی و مبدا علمی صدور فعل را می توان با دو رو کرد تحلیل یمودچ
 الف) فی یفس چ ب شکلی
قرار گیرد.

«ادراک» ،فی یفس در یّر گرفت شده و موضوع تحلیل فلسفی
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 ب) با قیاس ب افعال ارادی و تاثیر قوای ادرا ی در ننچ ب شننکلی «ادراک» با سننن ش
یسبظ ب فعلی ا ن ادراک ،علظ ا یِ نن فعل اسظ ،موضوع تحلیل فلسفی قرار گیرد.
در رو کرد دو  ،ادراکِ فناعل ب مثاب « ر »« ،داعی» و «علظ ا ی» برای صننندور فعل از
سنوی فاعل ایگاشنت می شنود  .ا ن س  ،مصطل ها ی هستند بیایگر ارتباا ادراک فاعل با
فعل ارادی وی اسنظ .در ا ن میان ،اگرچ «علظ ا ی» مباح روشنن و متما زی را در فلسف
ب نود انتصاص داده اسظ ،اما « ر » و «داعی» از واژهها ی هستند ب شکل مستقی در
عبارات فیلسنوفان ب تعر ف نیها ردانت یشنده اسنظ .با ممحّ و بررسنی مواضع متعددی از
اسنتعمال ا ن دو واژه در عبارات فیلسوفان ،می توان قین یدا یمود ا ن دو واژه ییز ه معنا
با علظ ا ی ب ار برده می شنننود .اگر چ در مواردی ییز برای تمییز «بین فعلی ب ر
ر نن عین فاعل و عل ب نن اسظ» ،ب ترتیب
زائد بر فاعل صنورت می ذ رد» و «فعلی
12
از واژه های «داعی -ر » و «علظ ا ی» بهره برده و بین ا ن دو امر تفکیک یهاده میشننود .
بنا تفکینک بین دو رو کرد منذ ور و یّر بن جا گاه «علظ ا ی» و «داعی» در مبادی ادرا ی
صنندور فعل ایسننایی از ننجهظ معنا ی در ن نده را در ذهن فاعل ترسننی می یما د ،معنای
«تقد ادراک بر صدور فعل» – علی ر ممحّۀ فییفس ادراک و حضورِ وجودشنانتی نن در
تما مراحل صنندور فعل -یما ان میگردد .عل و ادرا ی منشننأ یدا ش شننوو و ایگیزه در
فاعل میگردد ،عل ب ا ظ اسظ .19ب د گر بیان ،اگر چ حضور ادراک در تمامی مراحل صدور
فعل یزد صدرالمتألهین امری قطعی اسظ ،اما ا ن امر با رو کرد اول-تحلیل فی یفس از ادراک-
در یوید بوده و در رو کرد قیاسنننی و سنننن ش بین ادراک و فعل ،ادراک ب مثاب علظ ا ی و
مقد بر فعل و معلول نود مورد بررسننی قرار می گیرد .بر ا ن اسنناس« ،تقد ادراک بر صنندور
فعل» در مبادی صدور افعال ایسایی ،در حقیقظ «تقد علظ ا ی بر فعل» اسظ.
علظ ا ی امری اسظ فعل برای حصول نن ای ا می ذ رد .14علظ ا ی و هدد از ای ا هر
فعل ،امری اسننظ در جواب از س نؤال " ِل " قرار گرفت و صنندور فعل را توجی مییما د (ابن
سنننینا1444 ،ب ،ج ،2ص .)14از ا ن روسنننظ فعل ،معلول و متأنر از «علظ ا ی از حی
وجود ذهنی» بوده و «علظ ا ی از جهظ وجود نارجی» ،معلول و متانر از فعل اسظچ

" ا ظ از لحاظ ماهوی بر تما علل مقدَّ اسنننظ و از لحاظ وجودی از تما علل
مؤنَّر اسظ"( ،ابنسینا1444 ،الف ،ص)129
ب عبارت د گر ،علظ ا ی از حی ذهنی ،مت ِم فاعلیظ فاعل و از حی عینی ،معلول و مُنتهای
فعل اسنظ .مایند ا نک "چرا سنال گشنتی " ،در جواب گفت می شودچ "برای ا نک ورزش
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رد  ".و در جواب ا نک "چرا ورزش می نی " ،اسننن داده میشنننود چ "چون می نواه
سنال گرد  . "11از ا ن رو ،تا ایتخاب هدد و ایگیزش ز برای صدور فعل از سوی فاعل وجود
یداشت باشد ،هیچگاه فعلی از سوی صادر یمیگردد.
صنندرالمتألهین همچون ابنسننینا ،صننر حاب بین دو معنا و برداشننظ از مفهو علظ ا ی تفکیک
یهاده بر اساس نن ،تنها ک معنا از علظ ا ی ،مرتبط و موثر در صدور فعل نواهد بودچ
" ا ظ دو اعتبار داردچ ک اعتبار نیک امریسظ حر ظ ب سوی نن نت می

شننود و د گر نیک فعل برای و ب منّور نن ای ا می شننود .س از جهظ اول با
"إلی" متعدی می گردد و از جهظ دو با متعدی می گردد"( ،صدرالمتألهین،
1914الف ،ص.)144
علظ ا ی در معنای اول ،تنها ب معنای نن چیزی اسننظ فعل مادی و یبیعی ب نن منتهی
گرد ده و بدون سننن ش و در یّر گرفتن فاعل فعل و ارادی ا یرارادی بودن فعل ،تبیین می
گردد .اما معنای دو  ،تنها در حیط افعال ارادی د د نمده و از ا ن رو ،تنها در ا ن معنا اسننظ
ارتباا بین ادراک ،مدرِک و فعل ،قابلیظ بررسی و تحلیل فلسفی را یدا می یما د.
« -5گونه شناسی ادراک» در مرحلۀ غایتگزینیِ افعال ارادی

فیلسوفان در برشماری گوی های ادراکِ سابب بر صدور فعل ،قاعدهای ناص را در ضمن عباراتی
مشاب در گوی شناسی تصور و تصد قی مرج فعل در ایسان اسظ بیان می یما ندچ

" زمایی ما مینواهی فعلی را ای ا دهی  ،ابتدا نن فعل را ب صننورت ظنی،
تخیلی ا علمی تصور می نی ( ،".ابن سینا1444 ،الف ،ص11.)11
بر اسناس ا ن عبارت و مشناب های نن ،ادراک ظنی و وهمی ... 11ییز می تواید سبب صدور فعل
قطعی از ایسنان مختار گردد .در ا ن صنورت ،مسأل ای مه ر مییما اید برای اس گو ی
صنحی  ،ییازمند تبیینی دقیب از مبادی صندور فعل اسنظ .مسأل د د نمده را می توان چنین
بازگو و شرح یمودچ
ب ر گوی های مختلفی از ادراک ( قینی ،ظنی و  )...در جا گاه مبدا علمی صنندور فعل از
سنوی فیلسنوفان ارائ می گردد ،تما ا شان اتفاو یّر دارید تا عز راس و تصد ب جاز و
ترجی احدا یراد در هدد و ا ظ فعل حاصننل یگرد ده و تنها میل صننرد و عادی ب سننوی
ای ا ار در فاعل د د ن د ،هیچگاه فعلی از وی صننادر یمی گردد (فارابی1441 ،الف ،ص914؛
ابن سنننیننا ،1444 ،ص911؛ صننندرالمتنألهین ،1914 ،ص .)294ا ن دو مسنننألن در بدو أمر
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متناقضیما بوده و مسننأل ای مه را بر میایگیزایدچ «چگوی ادراک ظنی ا وهمی ا  ...می تواید
سبب ا اد عز راس و جز در فاعل برای ا اد فعل گردد » .ب عبارت د گر ،چگوی «تصد ب
ب فا ده» تا زمایی شدت وجودی ییافت و ب مرتبۀ قین یرسد ،میتواید سبب صدور فعل از
منّر فیلسوفان گردد
ا ن مسنأل با یّر ب کی از عبارات صندرالمتألهین در اسنفار «مبدأ جهلی» را ییز از اقسا
مبادی ادرا ی فعل ارادی برشمرده اسظ ،برجست تر میگرددچ

"افعال تا زمایی ابتدا برای یفس تصور یگرد ده و مورد تصد ب ب فا دد قینی،
ظنی ،تخیلی ا جهلی یفس قرار یگیرد ،در نارج صادر یمی گردد "1391( ،چ /9
.19)11
«مبدأ جهلی» فقط در عبارات صندرالمتألهین افظ می شود و حکیمان یش از وی و ابنسینا،
علی ر تصننر بر امکان ظنی ا وهمی بودن مبدا صنندور فعل ،جهل را گوی ناص از مبادی
ادرا ی صدور فعل بریشمردهاید.
ب یّر میرسند ا ن مسنأل در بسنتر مبایی یفسشنانتی صدرالمتألهین ،قابل ارائ اسخی
صحی تر و تبیینی مسن تر یسبظ ب مبایی یفسشنانتی سینوی باشد .مبنای صدرالمتألهین
در یفس شناسی متعالی  ،اثبات تشکیک در مراتب وجودی یفس اسظ ،ب یحوی هر مرتب از
مراتب متفاوت یفس ،ما ت و و ژگیهای مخت ب نود را داراسظ (صدرالمتألهین1914 ،ب،
ص .)924از سننوی د گر و با توج ب نن « مال جو ی و میل ب اسننتکمال» هدد بالذات و
ا ظ الغا ات ایسنننان معرفی میگردد(ابنسنننینا1444 ،الف ،ص99؛ فارابی1441 ،ب ،ص291؛
میرداماد ،1991 ،ص199؛ صننندرالمتألهین ،1919 ،ص ،)214ایسنننان در هر مرتب وجودی از
یفس(حسنی تا إلهی) قرار داشننت باشنند ،ب دیبال ما ت متناسننب و ئب ب نن مرتب می
باشند .ا ن امر سنبب می شود هدد و ا ظ مطلوب برای هر ایسان ،متناسب با نن مرتب ای
باشند فاعل در زمان صندور فعل در نن مرتبۀ وجودی قرار داشنت و نن مرتب اسظ مبدا
فعل و ایگیزش و اراده فاعل می گردد.
ب د گر بیان ،فاعل با توج ب حالظ و مرتبۀ وجودی نود ،نیر ظ ،ضرر ،یفع و د گر ممکهای
نود برای صندور فعل را سنن یده و بر اساس نن ب تصد ب صدور فعل ا عد نن میرسد .ا ن
در حالیسنننظ ممکن اسنننظ فاعل در زمایی درحالظ ا مرتبۀ وجودی د گری قرار دارد،
یسبظ ب همان فعل ،امر د گری را تصد ب یما د.

18

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

بر ا ن اسنناس و بر یبب ا ن قاعده «فاعل تا ب ترجی قطعی و عز جدی و اراده راسنن بر
ای ا ا ترک فعل ا رفتاری دسنظ ییابد ،اقدا بر عمل ا ترک یمییما د» ،در یفس همیش بر
یبب « قین» و ایتخناب قطعیِ احندا یراد ،شنننوو و اراده بر فعنل ا ترک د د می ن د و ی
«وه » ا «ظن» ا . ...اما قین ییز در معرفظشناسیِ مبتنی بر تشکیکوجود ،نود دارای مراتب
یولی متعدد بوده و از قین حسننی تا قین عقلی و الهی ییف ذ ر اسننظ 13و بسننت ب ا نک
یفس در چ مرتب ای از ادراک قرار گرفت باشند ،قین مسنای با نن مرتب اسظ مبدا صدور
فعل از فاعل می گردد ،اگر چ ا ن قین ،یسبظ ب مرتبۀ معرفتی د گر ،متصف ب ظن ا جهل
گردد.24
ب د گر بیان ،تنها با قیاس «هدد و شوو قینیِ» مرتب ای ناص از یفس – مبدا صدور فعل
در زمایی ناص اسننظ -با مرتب ای د گر ،مفاهیمی همچون «وه » ا «ظن» ا «جهل» ...د د
نمده و ب عنوان مبدا صدور فعل معرفی می گردد .ب عنوان مثال ،ممکن اسظ فعلی ناص برای
یفس یباتی ا حیوایی« قینی النفع» باشنند ،اما یسننبظ ب یفس یایق و از نن جهظ فکر و
تعمقی برای یافع ا مُضر بودن نن صورت یگرفت اسظ ،متصف ب هدد و شوو «م هول ا ظنی
النفع» باشننند .بنابرا ن ،مبدا علمی صننندور فعل می تواید از جهات مختلف و با یّر ب مراتب
مختلف ادرا ی یفس ،احکا مختلفی را ذ را باشننند و متصنننف ب مبدأ قینی ا ظن ا وه ا
حتی مبدأ جاهمی گردد .با ا ن وجود ،ا ن مبدأ علمی با یّر ب مرتب ای ناص از یفس مبدا
شننوو و اراده بر فعلی ناص قرار گرفت اسننظ ،دائماب مبدئی قینی بوده و تنها با یّر ب مراتب
د گر اسظ می تواید متصف ب گوی های د گر ادراک گردد.

"لذت حسی ،نیر و مطلوبی حسی اسظ و از ا ن رو ،نیر حقیقی و قینی برای
حیوان بما هو حیوان و نیری ظنی برای ایسان بما هو ایسان اسظ .س لذت
حسی ،دارای نیر ظ حقیقی با قیاس ب مبدا صدور فعل حسی اسظ ،اگر چ
نیری عقلی و حقیقی در قیاس با د گر مبادی علمی یباشد"( ،صدرالمتألهین،
 ،1391ج  ،2ص .)219
بدان معنا تصد ب و ادراک ،همیش جاز و قینی اسظ ،اما ا ن تصد ب اگر با مراتب د گری
از یفس سنن ش گردد ،می تواید یسننبظ ب نن مرتب  ،صفظ ظنی ا جهلی گیرد .ب د گر بیان،
تصند ب و ادراک ،همیشن قینی اسننظ و اتصاد نن ب ظنی ا جهلی ،فقط در قیاس با مراتب
د گر یفس د د می ن د.
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ب عبارت د گر ،ایسان در مراتب مختلف یفس و با یّر ب ذومراتب بودن ذات نود و ادراکها ش،
تصد ب ب فا دههای مختلفی را ت رب مییما د .ادراکها ی ممکن اسظ با یّر ب یفس یایق ،
قینی النفع دایست شده ،اما از لحاظ مرتبۀ فروتر و یفس حیوایی ،فعلی مُضر تصور گردد .از ا ن
رو ،متناسب با ا نک فاعل در چ مرتب و حالتی از یفس قرار گرفت باشد ،با نن رو کرد ب تحلیل
فعل با ممکهای مخت ب نن مرتب و حالظ ردانت و تصمی و گز نش یها ی نود را ای ا
قین در مرتبۀ یفس حیوایی در ایسان ،ب معنای قین
میدهد .در ا ن میان با د توج یمود
منطقی و قین ب معقو ت بالفعل ب وسیلۀ یفس یاقط ییسظ تا امری متناقضیما باشد ،بلک
قین در ا ن مرتب  ،قین ب م ردات مثالی و اموری نیالی اسظ و بر اساس نن ،یفس تصد بهای
قینی ،اما نیال وش را ادراک می یما د21.
 -6نتیجه پژوهش

تحلیل مبادی صندور فعل در حکمظ متعالی و فلسننفۀ سینوی ،از حی تحلیل مفهو شنانتی
منطبب بر کد گر و از حی تحلیل وجودشننانتی دارای تفاوت اسظ .بازگشظ انتمد تحلیل
وجودشنانتی ابنسینا و صدرالمتألهین ب انتمد در مبایی وجودشناسی و یفسشناسی ا ن دو
در عین صرافظ،
حکی اسنظ .ابن سنینا موجودات عالَ هستی را حص وجودی ای دایست
متبا ن از کد گرید و ب تبع نن ،قوای یفس و مبادی صنندور فعل را ییز معایی متغا ر از کد گر
معرفی مییما د .در حالی وجود در حکمظ متعالی  ،معنا ی سننیال و مشننکک بوده و ب تبع
نن ،قوای یفس و مبادی صنندور فعل ییز دارای ترتیبی تشننکیک و یولی نواهند بود .از ا ن رو،
مبادی صنندور فعل از حی وجود نارجی ،مبادیای متبا ن و منفک از کد گر یبوده و هر معنا
در معنای د گر حاضر و موجود اسظ .بر اساس ا ن مبنا ،اگر چ ادراک در تمامی معایی وجودی
یفس حاضنر اسنظ ،اما تقد ادراک بر صندور فعل را می توان ب تقد علظ ا ی بر صدور فعل
ارجاع داده و با ا ن بیان ،چگویگی تقد ادراک بر عمل ،در عین اتحاد تمامی معایی یفسنننی در
حکمظ متعالی را توجی یمود.
گاه در برشنماری مبادی صندور فعل ،از «اراده» یا برده می شود و گاه سخنی از نن در مبادی
صننندور فعل ب میان یمین د .ا ن امر از نی اسنننظ اراده دارای دو معنای متفاوت در لمات
فیلسوفان اسظ .در ک معنا« ،اراده» مرتبۀ سو از مبادی صدور فعل بوده و در معنای د گر
فصل حقیقی ایسان ییز نواهد بود ،مبدأ اولی صدور فعل انتیاری در ایسان و ر ن تمامی افعال
وی اسنننظ .اراده در معننای دو  ،ممیِّز حسنننن و قب افعال بوده و از مرتبۀ ذات تا مرتبۀ فعل
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خارجی ،همراهِ تمامی مراحل است .اراده در این معنا ،دیگر مبدئی از مبادی صدور فعل نیست و
بلکه ،عین ذات انسان و مقوّم اختیاری و ارادی بودن افعال انسانی است.
هدف و علّت غایی تا به مرتبۀ یقین نرسددد ،سددبج ترجیص و صدددور فعل نمی یردد .یقینی ه
متناظر با مرتبۀ وجودی فاعل در هنگام صدور فعل ا ست .نفس ایر چه در هر مرتبه ای ه قرار
دا شته با شد ،افعال مبتنی بر ادراک یقینی را ایجاد و صادر می نماید ،اما این یقین ،در قیاس و
سنجش با مراتج دیگر نفس ،میتواند متّ صف به ادراک ظنّی یا وهمی یردد و از این رو ،اتّ صاف
تصدیق و ادراک در مبادی صدور فعل ،به وصف «جهلی» در عبارات صدرالمتألهین و برشماری
مبادی صدور فعل ،امری واقعاً متضاد نیست.
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بر اسدداس نقد و تحلیل تطبیقی دیدیاههای ابنسددینا ،فخررازی و صدددرالمتالهین» ،حکمت
سینوی ،زمستان
ددددددددد« ،)1710( ،الگوشناسی نگارش الحکمۀ المتعالیه فی االسفار االربعۀ» ،تامالت
.07
فلسفی ،پاییز و زمستان
یادداشتها
 1از آنجا ه م صطلصهای «فعل»« ،رفتار»« ،عمل»« ،حر ت» و تحلیل های آنها نزد فیل سوفان یک سان أخذ شده ا ست ،در
این جستار هریاه یکی از واژه های «فعل»« ،رفتار»« ،عمل»« ،حر ت» به ار رود ،مقصود اعمّ از آن واژه و سه مفهوم دیگر
است.
 2بنگرید به :ابن سینا1010( ،ب) ،ج ،2ص01؛ همچنین بنگرید به :صدرالمتألهین ،بیتا ،ص.160
 7برای نمونه بنگرید :فارابی1011 ،الف ،ص31؛ میرداماد ،1781 ،ص221؛ ابن سینا1010 ،ج ،ص130؛ همو1010 ،الف،
ص118؛ صدرالمتألهین ،1181 ،ج ،2ص211و . ...
 0برای نمونه بنگرید به پاسخ تفصیلی و استوار صدرالمتالهین به فخررازی در اسفار ،در تفکیک بین «ثبوت جوهریّت نفس»
در عین «عدم امکان ارائه تعریف حدّی و جامع برای نفس» ،1181 :ج ،8ص.00-08
 1میرداماد نیز در قبسات ( ،1763ص )722چنین دیدیاهی را بیان می نماید.
 6ن.ک :صدددرالمتالهین ،بیتا ،ص د 281،161؛ همچنین بنگرید به سددخن قابل تامل فارابی در تفاوت درجات اراده،1111 :
ص.111
 3صدرالمتالهین علی رغم اتّخاذ موضعی خاص در تحلیل وجودشناختی مبادی صدور فعل و اختالف با ابن سینا ،این تحلیل
و لوازم آن را با دیدیاه مفهوم شناختی خود در برر سی مبادی صدور فعل ،یره نزده و این دویونه تحلیل را جدای از یکدیگر
قرار داده ،به شکلی ه در مفهوم شناسی همراه با ابن سینا و در وجودشناختی متفاوت با وی است .بریرفتن چنین روشی از
سوی صدرا ،امری غیرمنتظره نبوده و به روش ا صلی وی در طرح بسیاری از مباحث فل سفی وی بر می یردد .وی در ابتدای
بسیاری از تحلیلهای مسائل فلسفی ،همیام با دیدیاه مشهور قدم برداشته و در میانه راه ،به سوی دیدیاههای متعالیه خود
تغییر م سیر می دهد .برای اطالع بی شتر از روش شنا سی صدرالمتالهین به شکل عام ،به (وفائیان ،فرامرزقراملکی،1710 ،
ص )11و در مساله تعدّد قوای نفس به شکل خاص به (وفائیان و فرامرزقراملکی ،1711 ،ص ،)72بنگرید.

تحلیل وجودشناسی فرآیند صدور فعل از منظر ...

02

 8از این روسددت ه وی در المبدا و المعاد چنین می یوید " :هر آنکه صددفت و مالی از ماالت حق تعالی را درک نماید،
تمام صفات حق تعالی را درک نموده است" ( ،1710ص.)30
 1از همین روست ه صدرالمتألهین در تحلیل مبادی صدور فعل ،یاه اراده را بر شوق مقدم مینماید ،1767 :ص131؛ همو،
 ،1181ج ،7ص60؛ همان :ص.702
 11از همین روسددت ه حتی برخی مشددائیان نیز علی رغم تفاوت دیدیاهشددان با صدددرالمتألهین ،یاه در برخی عبارت خود،
غرض(هدف) ،اراده و شوق را بر یکدیگر حمل رده و عین یکدیگر میخوانند .بنگرید به :فارابی1011 ،الف ،ص31؛ ابن سینا،
1010الف ،ص .13
 11بنگرید به :ابن سینا1010 ،ب ،ج ،2ص77؛ همو ،1731 ،ص721؛ صدرالمتألهین ،1181 ،ج ،8ص.10
 12برای اطالع از معنای دقیق مفهوم غرض و داعی در اربرد فلسدددفی آن ،بنگرید به :فارابی ،1017 ،ص731؛ ابن سدددینا،
1010الف ،ص 11 ،11؛ فخررازی ،1011 ،ج ،2ص017،721؛ صدرالمتألهین ،1767 ،ص713، 211؛ همو ،1710 ،ص171؛
همو1761 ،الف ،ص31؛ همو1181 ،ریال ج ،2ص. ... 281، 231
 17بنگرید به :جوادی آملی ،1786 ،ج ،1ص.203
 10بنگرید به :ابن سینا ،1011 ،ص207؛ همو1010 ،ج ،ص287؛ شیخ اشراق ،1731 ،ج ،2ص.273
 11صدرالمتألهین ،1181 ،ج ،2ص.171
 16همچنین بنگرید به :میرداماد ،1763 ،ص722؛ صدرالمتألهین ،1710 ،ص171؛ سبزواری ،1761 ،ص 611و ...
 13وهم مرتبه ای فروتر از یقین و ظنّ دارد و با این وجود ،یاه مبدا صددددور فعل ارادی ،مبدئی وهمی میباشدددد .بنگرید به:
صدرالمتألهین ،بیتا ،ص.167
 18همچنین بنگرید به :صدرالمتألهین ،1181 ،ج ،6ص.710
 11برای آیاهی از عبارات صدرالمتألهین در مشکک انگاری یقین ،بنگرید به1761 :الف ،ص112؛ همو ،1181 ،ج ،7ص .118
 21برای اطالع بیشتر بنگرید به :وفائیان و علیزمانی ،1711 ،ص.171
 21بنگرید به :وفائیان ،فرامرزقراملکی1711 ،ب ،ص121-126

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

02

پینوشتها:
 1از آنجا ه مصطلصهای «فعل»  « ،رفتار»  « ،عمل» « ،حر ت» و تحلیل های آنها نزد فیلسوفان یکسان أخذ شده است ،در این جستار هریاه یکی از واژه های «فعل»  « ،رفتار»  « ،عمل» « ،حر ت» به ار رود ،مقصود اعمّ از آن واژه و سه مفهوم دیگر است.
 2بنگرید به :ابن سینا1010 ( ،ب) ،ج  ، 2ص  01؛ همچنین بنگرید به :صدرالمتألهین ،بی تا ،ص .160
 7برای نمونه بنگرید :فارابی1011 ،الف ،ص  31؛ میرداماد ، 1781 ،ص  221؛ ابن سینا1010 ،ج ،ص  130؛ همو1010 ،الف ،ص  118؛ صدرالمتأ لهین ، 1181 ،ج  ، 2ص  211و . ...
 0برای نمونه بنگرید به پاسخ تفصیلی و استوار صدرالمتالهین به فخررازی در اسفار  ،در تفکیک بین « ثبوت جوهریّت نفس» در عین « عدم امکان ارائه تعریف حدّی و جامع برای نفس» ، 1181 :ج  ، 8ص .00 -08
 1میرداماد نیز در قبسات (  ، 1763ص  )722چنین دیدیاهی را بیان می نماید.
 6ن.ک :صدرالمتالهین ،بی تا ،ص

 281،161؛ همچنین بنگرید به سخن قابل تامل فارابی در تفاوت درجات اراده ، 1111 :ص .111

 3صدرالمتالهین علی رغم ا تّخاذ موضعی خاص در تحلیل وجودشناختی مبادی صدور فعل و اختالف با ابن سینا ،این تحلیل و لوازم آن را با دیدیاه مفهوم شناختی خود در بررسی مبادی صدور فعل ،یره نزده و این دویونه تحلیل را جدای از یکدیگر قرار داده ،به شکلی ه در مفهومشناسی همراه با ابن سینا و در وجودشناختی متفاوت با وی اس ت .بریرفتن چنین روشی از سوی صدرا ،امری غیرمنتظره نبوده و به روش اصلی وی در طرح بسیاری از مباحث فلسفی وی بر می یردد .وی در ابت دای بسیاری از تحلیلهای مسائل فلسفی ،هم یام با دیدیاه مشهور قدم برداشته و در میانه راه ،به سوی دیدیاههای متعالیه خود تغییر مسیر می دهد .برای اطالع بیشتر از روش شناسی صدرالمتالهین به شکل عام ،به (وفائیان ،فرامرزقراملکی ، 1710 ،ص  )11و در مساله تعدّد قوای نفس به شکل خاص به (وفائیان و فرامرزقراملکی ، 1711 ،ص  ،)72بنگرید.
8از این روست ه وی در المبدا و المعاد چنین می یوید " :هر آنکه صفت و مالی از ماالت حق تعالی را درک نماید ،تمام صفات حق تعالی را درک نموده است" (  ، 1710ص .)30
 1از همین روست ه صدرالمتألهین در تحلیل مبادی صدور فعل ،یاه اراده را بر شوق مقدم مینماید ، 1767 :ص  131؛ همو ، 1181 ،ج  ، 7ص  60؛ همان :ص .702
 11از همین روست ه حتی برخی مشائیان نیز علی رغم تفاوت دیدیاهشان با صدرالمتألهین ،یاه در برخی عبارت خود ،غرض(هدف) ،اراده و شوق را بر یکدیگر حمل رده و عین یکدیگر میخوانند .بنگرید به :فارابی1011 ،الف ،ص  31؛ ابن سینا1010 ،الف ،ص .13
 11بنگرید به :ابن سینا1010 ،ب ،ج  ، 2ص  77؛ همو ، 1731 ،ص  721؛ صدرالمتألهین ، 1181 ،ج  ، 8ص .10
12
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 17بنگرید به :جوادی آملی ، 1786 ،ج  ، 1ص .203
 10بنگرید به :ابن سینا ، 1011 ،ص  207؛ همو1010 ،ج ،ص  287؛ شیخ اشراق ، 1731 ،ج  ، 2ص .273
 11صدرالمتألهین ، 1181 ،ج  ، 2ص .171
 16همچنین بنگرید به :میردا ماد ، 1763 ،ص  722؛ صدرالمتألهین ، 1710 ،ص  171؛ سبزواری ، 1761 ،ص  611و ...
 13وهم مرتبهای فروتر از یقین و ظنّ دارد و با این وجود ،یاه مبدا صدور فعل ارادی ،مبدئی وهمی میباشد .بنگرید به :صدرالمتألهین ،بی تا ،ص .167
 18همچنین بنگرید به :صدرالمتألهین ، 1181 ،ج ، 6ص .710
 11برای آیاهی از عبارات صدرالمتألهین در مشکک انگاری یقین ،بنگرید به1761 :الف ،ص  112؛ همو ، 1181 ،ج  ، 7ص .118
 21برای اطالع بیشتر بنگرید به :وفائیان و علیزمانی ، 1711 ،ص . 171
 21بنگرید به :وفائیان ،فرامرزقراملکی1711 ،ب ،ص121 -126

نابع و مآخذ

.1
.2
.7
.0
.1
.6
.3
.8

ابن سینا ،شیخ الرئیس (  1011هد) ،رسائل ابنسینا  ،قم ،بی دار
ددددددددددد (  ،)1731المباح ثات  ،قم  ،بیدار
ددددددددددد (  ،)1731االشارات و التنبیهات ( مطبوع ضمن شرح خواجه بر اشارات) ،قم  ،بالغه
ددددددددددد (  ،)1731النجاة من الغرق فی بحر الضالالت  ،تهران  ،دانشگاه تهران
ددددددددددد ( 1010الف) ،التعلیقات  ،بیروت ،مکتبه االعالم االسالمی
ددددددددددد ( 1010ب) ،الشفا ء(بخش نفس)  ،قم ،تابخانه آیتاهلل نجفی
ددددددددددد ( 1010ج) ،الشفاء (بخش الهیّات)  ،قم ،تابخانه آیتاهلل نجفی
ددددددددددد (  ،)1181عیون الحکمه  ،بیروت ،دارالقلم

.1

جوادی آملی ،عبداهلل )1786( ،رحیق مختوم  ،قم ،مر ز نشر اسراء

.11

رازی ،فخرالدین (  ،)1737شرح عیون الحکمه  ،تهران ،مؤسسه الصاد ق

.11

دددددددددددد

(  ،)1011المباحث المشرقیة فى علم االلهیات و الطبیعیات  ،قم ،بیدار

.12

رضائی ،مهران ،تبرائی ،زهرا« ،)1711 ( ،جایگاه حواس ظاهری و حس مشترک در ادراکات و افعال انسان» ،بالغ مبین ،شماره 71

.17

ددددددددددد  ،هوشنگی ،حسین1712 ( ،الف)« ،فرآیند صدور فعل اختیاری انسان»  ،مجله معارف عقلی ،شماره 21

.10

ددددددددددد ؛ صادقی حسن آبادی ،مجید ؛ رستم پور ،احمد ؛ ( 1712ب) «،تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترده ی ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین»  ،مجله حکمت صدرایی ،شماره 2

.11

سبزواری ،مالهادی (  ،)1181شرح اسفار  ،بیروت ،دارإحیاء التراث

.16

دددددددددددددددد (  ،)1761حاشیه بر الشواهد الرب وبیه  ،مشهد ،المر ز الجامعی للنشر.

.13

سهروردی (  ،)1731حکمت االشراق  ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

.18

صدرالمتألهین (  ،)1710المبدا و المعاد  ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه

.11

ددددددددددد دددددددددد ( 1761الف) ،اسرااالیات  ،تهران انجمن حکمت و فلسفه

.21

ددددددددددد دددددددددد (  17 61ب) ،الشواهدالرب وبیه  ،مشهد ،المر ز الجامعی للنش ر

.21

ددددددددددد دددددددددد (  ،)17 61العرشیه  ،تهران ،نشر مول ی

.22

ددددددددددد دددددددددد (  ،)17 62مجموعه رسائل تسعه  ،تهر ان ،بین ا

.27

ددددددددددد دددددددددد (  ،)17 67مفاتیح الغیب  ،تهران ،موسسه تحقیقات فرهنگ ی

.20

ددددددددددد دددددددددد (  ،)1781کسر االصنام الجاهلیه  ،تهر ان ،بنیاد حکمت صدر ا

.21

ددددددددددددددددددددد (  ،)1787سه رساله فل سفی  ،قم ،دفتر تبلیغ ات اسالم ی

.26

ددددددددددد دددددددددد (  ،)1022شرح الهدایه االثیریه  ،بیروت ،دارالمورخ العرب ی

.23

ددددددددددد دددددددددد (  ،)1181اال س فاراال ربعه  ،بیر وت ،دارإحی اء التر اث

.28

ددددددددددد دددددددددد (بی تا) ،شرح الهیات شفاء  ،قم ،بی دار

.21

فارابی ،ابونصر 1011 ( ،الف) ،فارابی فی حد وده و رسومه  ،بیر وت ،عالم الکت ج

.71

ددددددددددددد1011 ( ،ب) .فصوص الحکم .قم ،بیدا ر

.71

ددددددددددددد .)1017 ( ،.االعمال الفلسفیه .بیر وت :دار المناه ل

.72

ددددددددددددد .) 1116( ،السیاسة المدنیة  ،بیروت ،مکتبۀ اله الل

.77

ددددددددددددد ،)1111 ( ،آراء اهل المدینه الفا ضله  ،بیروت ،مکتبۀ اله الل

.70

فخررازی ،محمدبن عمر (  ،)1737شرح عیون الحکمه  ،تهران ،مؤسسه الصادق علیهالسالم

.71

دددددددددددددددددددد ( 1011هد) ،المباحث المشرقیه فى علم االلهیات و الطبیعیات  ،قم ،بیدار

.76

دددددددددددددددددددد(  ،)1731شرح االشارات و التنبیهات  ،قم ،نشرالبالغه

.73

میرداماد ،محمدباقر ،)1781 ( ،مصنفات  ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

.78

ددددددددددددددد ،)1763 ( ،قبسات  ،تهران ،نشر دانشگاه تهران

.71

وفائیان ،محمد حسین1711 ( ،الف)« ،تبیین " معرفت تشکیکی" برپایة وجودانگاری معرفت در حکمت متعالیه ، ».شیراز :مجله اندیشه دینی ،شماره .11

.01

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد،
با تأکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتألهین»  ،قم :مجله اخالق وحیانی ،زمستان.

.01

دددددددددددددددددد ،علیزمانی ،امیرعباس« ،)1711 ( ،بررسی نسبت علم حصولی و حضوری با توجیه معرفتی در معرفت شناسی حکمت متعالیه»  ،مجله حکمت صدرایی ،شماره اول.

.02

وفائیان ،محمدحسین ،فرامرزقراملکی ،احد « ،)1711 ( ،مالک شناسی تعدد قوای نفس ،بر اساس نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاههای ابن سینا ،فخررازی و صدرالمتالهین»  ،حکمت سینوی ،زمستان

.07

ددددددددددددددددددددددددددددددددد « ،)1710 ( ،الگوشناسی نگارش الحکمة المتعالیه فی االسفار االربعة»  ،تامالت فلسفی ،پاییز و زمستان

( 1711ب)،

« تبببببببببببببببببببببببببببیبببببببببببببیبببببببببببببن

جبببببببببببببایبببببببببببببگببببببببببببباه

و

کبببببببببببببارکبببببببببببببرد

قبببببببببببببوة

خبببببببببببببیبببببببببببببال

در

صببببببببببببببدور

رفبببببببببببببتبببببببببببببار

و

افبببببببببببببعبببببببببببببال

عببببببببببببباقبببببببببببببالنبببببببببببببه

از

انسببببببببببببببان

