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مقدمه
اراده یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی و کالمی است که در سـنت تفکـر اسـالمی،
تعریفهای فراوان و گاه متضادی برای آن آوردهاند .صدرالمتألهین(ره) با اشـراف بـر
این تعاریف و براساس مبانی حکمت خود توانسته است ضـمن تعریفـی دقیـقتـر از
دیگران ،راز کجروی ایشان را در معرفت حقیقت اراده نشان دهد .وی با تحلیـل چنـد
ویژگی مهم هستیشناختی از اراده ،توجه به آنها را در شناخت اراده مفید و غفلت از
آنها را علت گوناگونی تعاریف و تشتت آرادربارۀ معرفت اراده میداند.
صــدرا در بخشهــای مختلفــی از آثــارش بــه تبیــین حقیقــت اراده پرداختــه
است(مالصــدرا۱۵۷ :۱۵۷۰ ،؛ ۵۱۰ :۱۵۹۵؛ ۵۹۷ /۷ :۱۵۱۱؛ ۵۷۹ /۱ :۱۰۵۱؛ /۰ :۱۷۹۱

)۱۱۰-۱۱۵؛ اما بحث تفصیلی دربارۀ تبیین تفسیر ویژۀ حکمـت متعالیـه و نقـد سـایر
دیدگاهها را در جلد ششم اسفار آورده است (مالصدرا .)۵۰۵-۵۵۰ /۱ :۱۷۹۱ ،صـدرا
ابتدا مقدمات و اصولی را برای شروع بحث بیان میکند .سپس بـا طـر سـه ویژگـی
هستیشناختی اراده ،ضمن اشاره به تفسیرهای دیگر و نقد آنها ،تفسیر ویـژه خـود را
نیز میگوید.
 .1دیدگاههایی که صدرا آنها را نقد میکند
صدرا باتوجهبه برخی ویژگیهای هستیشناختی اراده ،دیدگاههای مهم را دربـارۀ
معرفت اراده نقد و اشکاالت معرفتی این حوزه را طر میکند .در این آسیبشناسـی،
به سه عامل مهم دشواری شناخت اراده و نیز ناتوانی دیگران در فهم حقیقت آن اشاره
میکند .پیش از ورود به این آسیبشناسی ،دیدگاههایی را مـرور مـیکنیم کـه صـدرا
نقدشان میکند.
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 .111اراده ،مخصص و مرجح تعلق قدرت به یکی از دو طرف

اشاعره اراده را به صفتی تفسیر کردهاند که مخصـص یکـی از دو مقـدور (ایجـی،
 )۱۱-۱۷ /۱ :۱۵۱۷و مغایر با علم و قدرت است (همان .)۹۱ /۹ :ایشان معتقدند نسبت
قدرت به طرفین فعل و تر و نیز تمام اوقات مسـاوی اسـت؛ امـا اراده نسـبتش بـه

طرفین مساوی نیست ،بلکه تعیینکنندۀ یکی از دو طرف و نسبت به یکی ،ضـروری و
به طرف دیگر ،ممتنع است؛ پس اراده غیر از قدرت است .ازطرفی علم به وقوع فعـل،
تابع وقوع است :اول معلوم محقق میشود سپس علم؛ اما اراده تابع وقوع نیست ،بلکه
وقوع تابع اراده است؛ بنابراین اراده غیر از علم اسـت (همـان۹۵-۹۱ /۹ :؛ مالصـدرا،
.)۵۵۵ /۱ :۱۷۹۱
 .112ارجاع حقیقت اراده به علم

مالصدرا معتقد است اکثر معتزله اراده را علم به مصلحت و اعتقاد بهنفع مـیداننـد
 .)۱۹۰ :۱۰۱۵قاضیعبدالجبار معتزلی ارجاع ارادۀ الهی را به علم (عدم سهو و غفلت)،
بــه بلخــی ،نظــام (قاضــیعبــدالجبار ۱۷۱ :۱۰۱۱ ،و  )۱۷۵و جــاحظ و ســخنی را بــه
بشربنمعتمر نسبت میدهد که از آن نیز ارجاع ارادۀ ذاتی حق را به علـم او مـیفهمیم
(قاضیعبدالجبار ۷ /۱ :۱۷۱۱ ،و .)۵
اکثر حکما نیز اگرچه اراده را بهمعنای کیف نفسانی از خدا نفی مـیکننـد ،اراده را
بهمعنای علم به نظام اصلح (علم عنایی) برای خدا میپذیرند (ابنسـینا-۱۵۵ :۱۵۵۷ ،
۱۵۱؛نصــیرالدین طوســی۱۵۱ :۱۵۹۵ ،؛ مالصــدرا۱۱۰ /۰ :۱۷۹۱،؛ ســبزواری:۱۵۹۵ ،
 ،)۱۷۵بلکه از برخی سخنانشان میفهمیم ارادۀ فروتر از خداوند را نیز به علـم ارجـاع
میدهند (ابنسینا۱۱۷ -۱۱۰ :۱۰۵۰ ،؛ نصیرالدین طوسی۱۵۱ :۱۰۵۵ ،؛ جوادی آملـی،
 .)۵۷۵ /۵ :۱۵۹۱برخی نیز معتقدند همۀ حکما مطلق اراده (در واجب و ممکن) را بـه
نوعی علم عنایی بازمیگردانند (زنوزی ،بیتا.)۵۹۵ -۵۹۱ :
 .113ارجاع حقیقت اراده به شوق یا شوق مؤکد

برخی از معتزله اراده را مساوی میل یا شوقی میدانند که پس از اعتقاد یافتن به نفع
فعل ،حاصل مـیشـود (ایجـی۱۷-۱۰ /۱ :۱۵۱۷ ،؛ مالصـدرا.)۵۵۹ -۵۵۵ :۱ ،۱۷۹۱ ،
ابوطالب هارونی معتقد است ابوالقاسم بلخی(کعبی) اراده را در انسان ،شهوت و میـل
قلب میداند (هارونی حسـنی .)۱۷۵ :۱۵۱۱ ،سـدیدالدین حمصـی رازی نیـز همـین
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(مالصدرا۵۵۵ /۱ :۱۷۹۱ ،؛ ایجـی ۱۷-۱۰ /۱ :۱۵۱۷ ،و ۹۱-۹۱ /۹؛ عجـالی معتزلـی،
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دیدگاه را به ابوعلی و ابوهاشم جبائی و اصحابشان نسـبت مـیدهـد (حمصـی رازی،
.)۱۱ /۱ :۱۰۱۱
اکنون نوبت به طر ویژگـیهـای هسـتیشـناختی اراده و نقـش آنهـا در تبیـین
نادرستی تفسیرهای فوق میرسد.
 .2اصول و مبانی تبیین حقیقت اراده از دیدگاه مالصدرا
مالصدرا ابتدا باتوجهبه برخی مبانی حکمت متعالیه ،اصولی را برای مقدمـه بحـث
میآورد و اینگونه هم سنگ بنای دیدگاه خود را دربارۀ حقیقت اراده بنا و هم به سـه
علت دشواری معرفت اراده و بدفهمی دیگران در تبیین حقیقت آن اشاره مـیکنـد .آن
مقدمات بهاینترتیباند:
الف .یک ماهیت و مفهوم میتواند انحاء مختلف وجـود و تحقـق را داشـته باشـد
(مالصدرا )۵۵۰ /۱ :۱۷۹۱ ،و در عالم مثال ،عقل یا طبیعت موجود شود؛
ب .گاهی معانی پراکنده در یکجا جمعاند و یک مصداق واحد ،مفـاهیم و معـانی
متعددی را در خود جمع کرده است؛ مانند اجناس و فصول طولی مختلف در یک فرد،
بلکه تمام معانی مختلف در نفس بسیط شخص (همان.)۵۵۰ :
ج .همهنین گاهی چیزهایی که در معنا و مفهوم اختالف دارند و در وجود خارجی
و بهلحاظ مصداق نیز در موطن و نشئهای از عوالم ،متباین و جدای از یکـدیگر ،بلکـه
متضاد باهم تحقق دارند ،همین معانی و مفاهیم بهعینه در عالم و نشئه دیگری به وجود
واحد بسیط و بهصورت لطیف و شریفی بدون تضاد و تزاحم وجودی بـاهم موجـود
میشوند؛ چنانهه در وجود ذهنی اینگونه است (همان)۵۵۷ :؛ بهعبارتدیگر ،گـاهی
چیزهایی که هم کثرت مفهومی دارند و هم کثرت مصداقی و در مـوطنی ماننـد عـالم
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طبیعت جمع نمیشوند ،در موطن دیگر جمعپذیرند بدون تضاد؛ اما هرکدام با وجـود
خا ،خود موجودند؛ مانند آب و آتش که در خارج هم ناسازگارند و هـم وجـودات
متباین دارند ،اما در ذهن ،با حفظ کثرت وجودی جمع میشوند؛ حال همین معانی در
ِ
ِ
واحـد بسـیط موجودنـد.
وجـود
یک موطن دیگر و برتر ،یعنی در بسـیطالحقیقه ،بـه

همانها که در موطنی ،کثیر و ناسازگار بودند و در مـوطن دیگـر کثیـر و سـازگار ،در
موطن برتر ،واحد و سازگارند.
پس اگرچه وجود و ذات خدا با وجـود و ذات ممکنـات و نیـز صـفات و کمـاالت
وجودی واجب تعالی و صفات و کماالت وجودی ممکنات مانند علم و قدرت و اراده،
قیاسپذیر نیستتند؛ زیرا ذات و صفات حقتعـالی غنـی ،مسـتقل و نامحـدود و ذوات و
صفات ممکنات ،فقیر ،رابط و محدوداست؛ درعینحال ،هم وجود و هم کماالت وجـود
در همهجا مشتر معنوی است؛ بنابراین همانطورکه وجـود ،حقیقـت واحـد مشـکک
عرض؛ صفات کمالی وجود مانند علم ،اراده و قدرت نیز بههمینقیاس خواهند بود؛ زیرا
مرجعشان وجود است و از سنخ وجودند ،نه ماهیت؛ پس هی مرتبهای از مراتب هستی،
حتی جمادات ،خالی از اراده نخواهد بود (همان.)۵۵۱ -۵۵۷ :
بنابراین مطابق مقدمه یکم ،وجود و کمـاالتی کـه بـه وجـود بـازمیگردنـد ،از آن
مفاهیمی هستند که در مواطن گوناگون محققاند و در همهجا مشتر معنوی؛ و چون
این معانی به وجود برمیگردند و عین وجودند ،همواره همراه وجودنـد و در سراسـر
هستی موجودند و مشکک .مقدمۀ دوم ،امکان انتزاع این مفاهیم گوناگون (وجود ،علم،
قدرت ،اراده و )...را از یک وجود نشان میدهد .مقدمۀ سوم نیز نحوۀ حضور و تحقق
وجودها ،علمها ،قدرتها ،ارادهها و سایر کماالت وجودی را کـه در عـالم طبیعـت و
بلکه در عالم امکان ،پراکنده و جدای از هم محققاند ،در وجـود واحـد بسـیط ماننـد
وجود حقتعالی بهنحو اعلی و اشرف بیان میکند.
 .3تببین ویژگیهای هستیشناختی اراده و نقش هریک در شناخت اراده
پس از گفتن مقدمات و مبانی شناخت حقیقت اراده ،مالصدرا به اوصـافی از اراده
اشاره میکند که توجه به هریک ،که وصفی وجودی و ویژگی هستیشناختیاند ،سهم
وافری در رسیدن به معرفت حقیقت اراده دارد و غفلت از آن سبب دشواری فهم ایـن
حقیقت میشود.
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است و در واجب ،واجب است و در ممکن ،ممکن و در جـوهر ،جـوهر و در عـرض،
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 .311وجودی بودن اراده

مالصدرا میگوید:
«اراده و کراهت در حیوان و در ما ازآنجهت که حیوانیم ،کیفیتی نفسانی مانند سایر کیفیات
نفسانی است .اراده از امور وجدانیه است؛ مانند دیگر وجدانیات ،همهون لذت و الم که
شناخت جزئیات و مصادیق آنها بهدلیل حضوری بودن علم به آنها ،آسان و شناخت
ماهیات کلی آنها دشوار میباشد .و اراده در این جهت ،مانند علم است؛ زیرا در وجود
علم نزد هر نفسی ،بهدلیل حضور هویت وجدانی علم نزد آن نفس ،حاصل است؛ ولی
شناخت ماهیت کلی آن دشوار است؛ زیرا که علم [و اراده] همهون وجود ،عاری از ماهیت
است ،بلکه مصداقا عین وجود و مفهوما و عنوانا مغایر با آن است و و وجود ماهیت ندارد؛
بنابراین بیان حد و رسم این صفات وجدانی برای افراد بسیار دشوار است( ».مالصدرا:۱۷۹۱ ،
)۵۵۱ /۱

اراده از سنخ وجود است ،نه ماهیت ،و مفهوم دارد ،نه ماهیت؛ زیرا اراده مانند علم،
کمال است و براساس اصالت وجود ،هر کمالی به وجـود بـازمیگـردد؛ زیـرا ماهیـت
ِ
ماهیت اعتباری باشد .دلیل
اعتباری است و کمالی حقیقی مانند اراده نمیتواند از سنخ
دیگر برای وجودی بودن اراده ،یافت شدن اراده در بیش از یک مقوله (برای نمونه ،در
حیوان کیف نفسانی است و در عقول عین ذات جـوهری اسـت) و نیـز در واجـب و
ممکن هردوست (هم خدا مرید است و هم عبد) و «هر مفهومی که بر بیشاز یک مقوله
صدق کند ،وصفی وجودی خواهد بود که مندرج تحت هـی مقولـه مـاهوی نیسـت،
بلکه از وجود بما هو وجود انتزاع میشود»( .طباطبایی ،بیتـا« )۱۷۷ :همهنـین اسـت
مفاهیمی که بر واجب و ممکن ،هردو صدق میکند» (همان.)۹۷ :
 .33131نقش معرفتی ویژگی وجودی بودن اراده
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ازآنجاکه اراده از سنخ وجود است و وجود و انحاء وجود ،ماهیت و جنس و فصل
حقیقی و حد و رسم تام و ناقص ندارند ،اراده تعریف حدی ماهوی نخواهد داشت و
در منطقی و دریافت حصولی دقیق از آن بسیار دشوار است؛ بنـابراین  )۱دشـواری
اکتناه حصولی به حقیقت اراده باعث میشود اختالفات زیادی در تفسیر این حقیقـت

بهوجود بیاید و نظرات پراکنده و گاه متضادی گفته شود (مالصـدرا)۵۵۵ /۱ :۱۷۹۱ ،؛
 )۱غفلت از وجودی بودن اراده سبب شده است برخی اندیشمندان با تحدید اراده بـه
تعاریف ماهوی،آن را برای مثال ،کیف نفسانی بداننـد و برایناسـاس ،اراده ذاتـی را از
حقتعالی نفی کنند (طباطبایی ،بیتا.)۱۷۷ :
بنابراین غفلت از این ویژگی اراده ،سبب انحراف در شـناخت آن و توجـه بـه آن،
سبب سهولت در شناخت حقیقت اراده میشود .نکتۀ نهـایی اینکـه ویژگـی نخسـت،
یعنی وجودی بودن اراده ،شامل اراده در واجبتعالی هـم مـیشـود و اختصاصـی بـه
 .312آمیختگی وجودی اراده با حاالت نفسانی دیگر

دربارۀ اراده و چیزهای وجدانی دیگـر« ،در مصـادیق هریـک از آنهـا همـراه و
آمیخته با در مصادیق دیگر است؛ بهگونهای که ادرا یکی با دیگری مشتباه شـده و
برای نفس جداسازی فهم یکی از دیگری دشوار میشود و درنتیجه ،نمیتواند از حـد
ذات آن امر وجدانی ،ذاتیاتش را ،اگر حـد داشـته باشـد ،یـا لـوازم مسـاویاش را در
تعریف اخذ کند؛ بههمیندلیل ،میان متکلمین در شناخت معنای اراده ،اختالف بهوجود
آمده است( ».مالصدرا)۵۵۵ -۵۵۱ /۱ :۱۷۹۱ ،
این آمیختگی وجودی را در چهار سطح میتوان تبیین کرد.
سطح اول :صرف همراهی مصداقی و وجودی است.این معنا از آمیختگی وجودی،
مختص اراده در انسان است و فقط شامل افعال ظاهری و بیرونی ،مانند نگـارش و راه
رفتن میشود که در آن انسان ،فاعل بالقصد است .همهنین این معنـا مبتنـی بـر نگـاه
ابتدایی صدراست که مطابق آن ،اراده انسان در این افعال زائد بر ذات و غیر از همراهان
اراده مانند قدرت و داعی است (مالصدرا.)۵۰۱ /۱ :۱۷۹۱ ،
در سطح بعدی ،همین آمیختگی وجودی در افعال بیرونی و ظاهری انسان ،فراتر از
صرف همراهی مصداقی و به اتحاد وجودی تفسیر میشود .خود این نگاه اتحادی میان
همراهان اراده را میتوان در دو سطح پیگیری کرد که در ادامه میآید.

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

ویژگیهای اراده در انسان و حیوان ندارد.
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سطح دوم :در این سطح ،سـخن از آن اسـت کـه اراده و همراهـانش قطعـات
مختلف یک سیر اشتدادی وجودی هستند .مالصدرا در برخی آثـارش بـه عینیـت
ارا ده و شوق مؤکد تصریح میکند (۱۵۷ :۱۵۷۰؛ ۵۱۰ :۱۵۹۵؛  )۵۷۹ /۱ :۱۰۵۱و در
برخی دیگر ،نظر حق و دیدگاه نهایی خود را نیز عینیت معرفی میکنـد« :حـق آن
است که هی تفاوتی میـان آندو (اراده و شـوق) وجـود نـدارد ،مگـر بـه شـدت
وضعف؛ زیرا که شوق گاهی ضعیف است و پس از آنکه قوت یافت ،به عزم مبدل
میشود؛ بنابراین ،عزم مرتبه کامل شوق است» (۱۰۵ :۱۰۱۱؛  .)۱۵۰ :۱۵۷۰برخی
ه
مالعبدال
شارحان صدرایی نیز مانند حکیم سبزواری (۱۵۷ :۱۵۹۵؛ )۱۰۹ :۱۵۵۱و
زنوزی (بیتا )۵۱۱ :اراده را به صراحت همـان شـوق مؤکـد می داننـد .از عبـارت
پیشین صدرا برمیآید که ار اده و شوق ،قطعات حقیقت واحد اشتدادی را تشـکیل
میدهند .حکیم سبزواری به صراحت این سیر اشتدادی را با عناوین جزئـیتـر آن
ترسیم میکند که در آن یک حقیقت واحد از مرتبۀ «شوق» آغاز میشود و پـس از
گذر از مراحل «جزم» 3و «عزم» به خط پایان ،یعنی «اراده موجبه» یا همان «قصد»ی
میرسد که متکلمان قائل اند (مالصـدرا۰۵۵ /۱ :۱۷۹۱ ،؛ سـبزواری۱۵۷ :۱۵۹۵ ،؛
۱۷۱ :۱۵۱۵؛  . )۱۰۷ :۱۵۵۱گفتنی است این معنا از آمیختگـی فقـط شـامل اراده و
شوق (باهمۀ مراتبش) است ،نه علم.
سطح سـوم :در ایـن سـطح از آمیختگـی وجـودی ،اراده و همراهـانش مراتـب و
ظهورات گوناگون از یک حقیقت واحدند .صدرا در این گام ،پا را فراتر مینهد و تمام
مبادی چهارگانۀ علم ،شوق ،اراده و میل (تحریـک عضـالت) را مراتـب و ظهـورات
حقیقت واحدی میداند؛ حقیقتی که در هر مرحله و موطنی متناسـب باهمـان مـوطن
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .3طبق دیدگاه حکیم سبزواری در تعلیقه بر اسفار و نیز مطابق دیدگاه متکلمین (برای نمونه ایجی،)۱۵ /۱ :۱۵۱۷ ،
مرحلۀ اول پس از شوق ،یعنی توطین نفس« ،عزم» نام دارد و مرحلۀ بعدی« ،جزم» است؛ اما طبق ترتیبی که
حکیم سبزواری در الشواهدالربوبیه و اسرارالحکممیآورد ،جزم پیش از عزم قرار میگیرد.

ظاهر میشود؛ بنابراین اراده و محبت اگر در عالم عقل موجود شود ،عین قضیه و حکم
است؛ مثل عالم قضاى الهی،و اگر در عالم نفس محقق شود ،عـین شـوق ،و در عـالم
طبیعت ،عین میل (تحریک اعضا) خواهد بود (مالصدرا.)۵۰۵ -۵۰۱ /۱ :۱۷۹۱ ،
دلیل صدرا مبتنی بر مشکک دانستن حقیقت نفس و قول به ترتب قوای نفسـانی از
عالی به دانی است .سخنش در اینجا آن است که تمام افعال ظاهری و حرکات بیرونـی
که انسان در آن فاعل بالقصد است ،از اعالدرجۀ نفس نشأت میگیرد ،از مراتب وسطی
میگذرد تا به مرتبۀ نازله برسد و فعل خارجی محقق شود (همان)۵۰۱-۵۰۱ :؛ بنابراین
شوق است و اراده ،و پس از نزول به مرتبۀ دانی (طبیعت) ،میل است و تحریک اعضا.
سطح چهارم :این معنا از آمیختگی وجودی ،دربرگیرندۀ اراده در مرتبۀ افعال باطنی
انسان و مراتب باالتر ازجمله ارادۀ الهی اسـت وشـامل ارادۀ انسـانی در حـوزه افعـال
بیرونی نمیشود .براساس این معنا و بهحکـم اصـل سـوم از اصـول مقـدماتی بحـث،
همراهان اراده کـه در یـک مرتبـه ماننـد افعـال خـارجی انسـان ،متکثـر و جـدای از
یکدیگرند ،در مرتبۀ دیگر ،مانند مرتبۀ افعال باطنی نفس یا مرتبۀ واجبی (آنهـایی کـه
ازاساس قابلیت حضور را در مرتبۀ واجبی داشته باشند) متحد ،بلکه عین یکدیگرند:
«این حقیقت در واجبالوجود بالذات ،عین ذات و عین داعی و عین قدرت است ،و در غی ِراو
گاهی زائد بر ذات و غیر از قدرت و داعی است؛ مانند اراده انسان در افعال بیرونیاش ،مثل
نگارش و راه رفتن ،و گاهیعین ذات و متحد با علم و قدرت است؛ مانند اراده انسان در برخی
افعال درونیاش ،مثل تدابیر طبیعی و تحریکات ذاتی؛ همهون تنمیه و تغذیه و تولید و غیره»

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

همان حقیقتی که در مرتبۀ عالی نفس (عقل) علم بود ،پس از نزول بـه مرتبـۀ وسـطی،

(مالصدرا.)۵۰۱ /۱ :۱۷۹۱ ،

انسان عالوه بر افعال ظاهری و بیرونی ،افعال باطنی هم دارد؛ مانند استخدام قوای
درونی و استعمال قوای نفسانی .نفس قوای م ربوط به علم و اراده را بهکار میگیـرد.
این استخدام هم ازروی علم است و هم ارادی؛ اما نه به وسیلۀ کیف نفسانی دیگر به
نام علم و اراده ،تا وصف زائدی باشند ،بلکه نفس در این موارد با اوصاف کمـالی و
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نفسانی ،که عین هم وعین ذات اند ،هم این قوا را میشناسد و هـم آنهـا را بـه کـار
وادار میکند.
 .33231نقش معرفتی ویژگی آمیختگی وجودی

برای دقت بیشتر ،نقش هریک از سطو معنایی آمیختگی وجـودی را در شـناخت
اراده جداگانه بررسی میکنیم.
الف .آمیختگی وجودی اراده با علم و شوق بهمعنای صـرف همراهـی مصـداقی و
تالزم وجودی ،براساس دیدگاه مشهور ،کـه همراهـان اراده ،وجـودا و هویتـا غیـر از
ارادهاند (سطح اول) :غفلت از این ویژگی سبب شده اراده ،که مصـداقا همـراه علـم و
شوق است ،مفهوما نیز با آنها یگانه انگاشته شود و گروهی از معتزله ،مرادف با علم و
نزد گروه دیگری ،مساوی با شوق (مطلق شوق و نه شوق مؤکد که نظر خود صدرا نیز
است) بدانند؛ درواقع ،ازآنجاکه اراده همواره همراهان وجـودی و مالزمـان مصـداقی
دارد که تمییز اراده را از آنها دشوار میکند ،غفلت از آن سبب شده است گروهی آنها
را با اراده ،از باب اخذ مابالعرض مکان مابالذات اشتباه بگیرند.
ب .آمیختگی بهمعنای اتحاد وجودی اراده با شوق و عناوین واسطهای دیگر بهدلیل
قطعات مختلف بودن برای وجود اشتدادی واحد طبق دیدگاه صدرا و حکیم سبزواری
(سطح دوم) :اثر این آمیختگی در دیدگاه «ارجاع اراده به مطلق شوق» نمایان مـیشـود
که براثر بیتوجهی گروهـی از معتزلـه بـهوجود آمـده اسـت؛ درواقـع ،چـون فراینـد
شکلگیری اراده و شوق در یک مسیر و حقیقت اشتدادی است ،در تبیین حقیقت اراده
نزد گروهی از معتزله ،اراده که جزء مراحل پایانی و منطبق بر شوق مؤکـد اسـت ،بـر
مراحل ابتدایی منطبق و ازاینرو ،به میل و شوق تفسیر شده است.
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ج .آمیختگی بهمعنای اتحاد تشکیکی یا ظهوری اراده با شوق و علم و میل بـهدلیل
ظهورات مختلف بودن برای حقیقتی واحد مطابق دیدگاه ویژۀ صـدرا (سـطح سـوم):
مطابق این معنا از آمیختگی ،چون اراده باهمراهانش همگی ظهور حقیقتـی واحدنـد و
در نفس وجدانا امکان تمایز مصداقی آنها وجود ندارد ،مفهوم و حکم یـک ظهـور و

مفهوم و حکم ظهورات دیگررا خلط و اراده را گاهی با علم (اکثر معتزله) و گـاهی بـا
شوق (برخی معتزله) یکی گرفتهاند.
د .آمیختگی بهمعنای وحدت مصداقی و وجودی اراده باهمراهانش ،بهویـژه علـم،
در افعال باطنی انسان و افعال فاعلهای فراتـر از انسـان؛ ازجملـه حـقتعـالی (سـطح
چهارم) :آنهه تاکنون از آثار آمیختگی وجودی گفتیم ،مخـتص ویژگـیهـای اراده در
افعال بیرونی انسان است و در افعال باطنی نفس و در حق تعالی ،اراده نه همـراه چیـز
دیگری است و نه متحد با چیزی ،بلکه عین ذات و عـین سـایر صـفات ذاتـی اسـت؛
وحدت مصداقی و وجودی اراده را با علم سبب اشکال معرفتی فیلسوفانی دانست کـه
اراده و علم را نه فقط مصداقا واحد ،بلکه مفهوما نیز یگانه مـیداننـد .البتـه ازآنجاکـه
ارادهشناسان ،ازاساس به افعال باطنی انسان توجه نکردهاند ،وحـدت مصـداقی علـم و
اراده در این موطن نیز بعید است در نحوۀ شناخت ایشان تأثیری گذاشته باشد.
اما دربارۀ ارجاع اراده الهی به علم عنایی نزد حکمـا بایـد گفـت ایـن ارجـاع اگـر
بهمعنای وحدت مفهومی باشد ،بههی روی پذیرفته نیست (مالصدرا :۱ ،۱۷۹۱ ،تعلیقه/
۵۱۱ -۵۱۷؛ طباطبایی ،بیتا۱۷۷ -۱۷۹ ،؛ جوادی آملی .)۵۹۵/۵ :۱۵۹۹ ،اگر بـهمعنای
عینیت مصداقی باشد ،بجاست .برخی مانند امامخمینـی (ره) ضـمن انتسـاب معنـای
نخست به حکما ،معتقدند وحدت مصداقی علم و اراده سبب شده است برخی حکما
آن را به ناحیۀ مفهوم نیز سرایت دهند و از اختالفات اعتباری و تمایزات مفهومی آنها
غافل شوند (خمینی .)۱۱۱ :۱۵۵۹ ،برخی نیز مانند غروی اصفهانی معتقدند ازاسـاس

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

درنتیجه ،آنجا وحدت حکمفرماست و نه حتی اتحـاد .حـال در ایـن سـطح مـیتـوان

مراد حقیقی ظواهر سخنان حکما مبنی بر ارجاع اراده به علم ،همین وحدت مصـداقی
بوده است ،نه وحدت مفهومی (اصفهانی.)۱۹۵ -۱۵۷/۱ :۱۰۱۰ ،
 .313تشکیک و سریان حقیقت اراده در تمام هستی

بهنظر میرسد عمدهترین اشـکال ارادهشناسـان نـزد مالصـدرا ،غفلـت از یکـی از
مهمترین ویژگیهای اراده ،یعنی تشکیک در حقیقت آن و سرایتش به سراسـر هسـتی
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است .وی پس از طر تعارضات مختلف دربارۀ معرفت اراده ،اشکال اساسی تمام این
دیدگاههای متعارض را متواطی دانستن حقیقت اراده معرفی میکند .در نگاه وی ،اراده
و محبت همانند وجود و بهتبع آن مشککاند؛ زیرا رفیق و همراه وجودنـد .او معتقـد
است «وجود در همۀ اشیاء محبوب و لذیـذ اسـت و کمـاالت وجـود نیـز مطلـوب و
محبوب است؛ پس وجود کامل ازهرجهت براى ذات خود محبـوب اسـت و خـود را
بالذات میخواهد و ذاتا مرید خود میباشد و لوازم و آثار صادره از ذات خـود را نیـز
بالعرض و بهتبع حب به ذات میخواهد؛ پـس توابـع و فیوضـات ذات نیـز محبـوب
هستند؛ اما بالتبع و بالعرض .وجود ناقص نیز بهجهت اشتمال بر نحوى از انحاء وجود،
براى ذات خود محبوب بالذات است و همهنین مکمل ذات خود ،یعنی علتش را نیـز
ذاتا میخواهد و نسبت به آن مرید است ،و اما نسـبت بـه توابـع و لـوازم ذات خـود،
بالعرض مرید و محب است؛ بنابراین روشن مـیشـود کـه آنهـه گـاهی اراده نامیـده
میشود و گاهی عشق ،گاه میل و گاه نام دیگر ،مانند وجود در همۀ اشیا ساری اسـت؛
ولی گاهی در بعضی مراتب ،اراده نامیده نمیشود؛به چند دلیل :یـا بـهجهـت جریـان
عادت و اصطال بر غی ِرآن یا بهخاطر پوشیده بودنش در این مراتب بر اکثر انسانها یا
بهدلیل عدم ظهور آثار موردانتظار از اراده بر مردم در این مراتـب؛ چنـانکـه صـورت
جرمیه با اینکه نزد ما مرتبهای از مراتب علم است؛ اما تنها به صورت مجرد ،نـام علـم
اطالق میشود؛ نتیجه آنکه اراده و محبت مانند علم یک معنا دارند و مشـتر معنـوی
هستند( ».مالصدرا)۵۰۱-۵۵۷ :۱ ،۱۷۹۱ ،
در اینجا مالصدرا اراده را به محبت ارجاع میدهد؛ چنانکه پیشتر گفتـیم اراده را
در انسان به شوق مؤکد بازمیگرداند؛ بنابراین جامع مشتر تمام مراتب اراده ،همـان
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مفهوم محبت و بهجت است که در ادامه و در تبیین دیـدگاه حکمـت متعالیـه بییشـتر
توضیحش میدهیم .صدرا اینگونه اثبات میکند که اراده همواره در هر موجودی و در
همۀ مراتب محقق است؛ زیرا هر موجودی خود و کماالتش را دوست دارد و مریـد و
مبتهج به آنهاست.

 .33331نقش معرفتی ویژگی تشکیک

اشکال معرفتی که ممکن است از تشکیک در حقیقت اراده و سـرایت آن بـه پهنـۀ
هستی رخ دهد ،این است که حقیقت مشکک اراده در هر مرتبهای ممکن است حکـم
ویژه و جداگانهای داشته باشد که در مراتب دیگـر ،آن حکـم را نتـوان یافـت .صـدرا
برخی از این احکام ویژه را یادآوری میکند :اراده در مرتبهای واجب است و در سـایر
مراتب ،ممکن .در برخی مراتب ،عین ذات مرید و عـین صـفات دیگـر ماننـد علـم و
قدرت است مصداقا؛ مانند ارادۀ حقتعالی و ارادۀ انسان نسبت به افعال باطنیاش و در
)۵۰۱؛ پس اگر بخواهیم این حقیقت را با تمام شعب و درجاتش بهدرسـتی بشناسـیم،
چارهای جز دید وسیع در سراسر مصادیق گستردۀ او نداریم .چنانکـه بـرای شـناخت
وجود نمیتوان با صرف توجه و شناخت از وجودات جوهری ،عرضی یا امکـانی بـه
حقیقت وجود دست یافت ،بلکه تمام مصادیق را از واجب گرفته تا اقسام ممکن بایـد
درنظر گرفت ،برای اراده نیز باید نگاه را وسیع کرد.
صدرا باتوجهبه سخنان فوق ،وجه صحت و خطـای اقـوال دیگـر را چنـین شـر
میدهد .هریک از این تفسیرها ،نظر به بعض مراتب ،موارد و مصادیق اراده دارند؛ پس
از حیثی و در موردی درست و ازحیث و در مورد دیگـر نادرسـتاند (همـان)۵۰۵ :؛
برای نمونه ،غیریت اراده با علم و قـدرت (دیـدگاه اشـاعره) در همـۀ مـوارد درسـت
نیست ،بلکه فقط شامل افعال ظاهری و بیرونی انسان و حیـوان اسـت (آنهـم مطـابق
سطح اول از معنای آمیختگی وجودی) .ارجاع اراده به «علم به نفع» نیز اگـر در افعـال

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

برخی مراتب ،غیر از ذات و غیر از اوصاف دیگـر مریـد اسـت (مالصـدرا/۱ :۱۷۹۱ ،

باطنی انسان لحاظ شود ،میتواند مصداق یابد و اگرمراد از اعتقـاد نفـع« ،مجـرد علـم
بوجه خیر»باشد ،در خداوند هم میتواند صادق باشد (زنـوزی ،بـیتـا .)۵۷۵ :ارجـاع
اراده به شوق یا عزم و تصمیم و عناوین مشابه نیز فقط دربارۀ فاعلهای نفسانی جاری
است؛ مگر آنکه مراد از شوق« ،مجرد ابتهـاج» و مـراد از درجـات شـدیدتر از شـوق،
«ابتهاج تام» باشد؛ دراینصورت شامل اراده حقتعالی و مبادی عالی نیز میشود و همۀ
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مراتب و درجات را دربرمیگیرد (زنوزی ،بیتا.)۵۷۵ :
بنابراین یکی از عوامل مهم لغزش در مسیر معرفـت اراده ،متـواطی دانسـتن اراده،
بیتوجهی به تشکیکی بودن آن و توجه محدود به خصوصیات یک مرتبـه و مصـداق
خا ،و غفلت از مراتب و مصادیق دیگر است.
مطلب پایانی اینکه چون اراده حقیقت مشکک است و در تشکیک ،اشترا معنوی
و مفهومی شرط است و ازطرفی ،چنـانکـه اکنـون خواهـد آمـد ،از مجمـوع سـخنان
حکمای صدرایی میفهمیم که این معنای مشتر همان مفهوم محبت و ابتهاج اسـت؛
اکنون پرسش آن است که اگرچه این معنا بر حقیقت شوق و عناوین مشابه همخـوانی
دارد ،چرا در مرتبهای از نفس انسان یا ذات خدا ،که اراده عین علم اسـت و بـهشـکل
علم ظهورمییابد ،با علم سازگار نیست و مفهوما آن علم اراده نامیده نمیشود
خود صدرا پیشتر اشاره کرد کـه ممکـن اسـت برخـی مراتـب و ظهـورات اراده
بهگونهای باشد که در اصطال عرف نتوان آن را اراده نامید؛ زیرا آثار متوقع از اراده در
آنجا بر افراد پوشیده است؛ ولی بادقت میتوان همان حقیقت را بهگونهای تحلیل کـرد
که معنای اراده را در آن بفهمیم؛ درواقع ،همان حقیقت واحد که ازحیثی علم اسـت و
ازحیثدیگر میتواند اراده باشد؛ بهشرطیکه آثار اراده را بتوان در آن کشف کرد؛ برای
مثال ،در قضای الهی ازاینحیث که انکشاف و حضور اسـت ،علـم و ازاینحیـث کـه
بهتنهایی علت پیدایش مراد است ،اراده است .در افعال باطنی انسـان نیـز چـون نفـس
فاعل بالرضا یا فاعل بالعنایه (زنوزی ،بیتا )۵۹۱ :است ،همان علم آثار اراده را نیز دارد
و سبب پیدایش مراد میشود.
 .4دیدگاه حکمت متعالیه
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صدرا پس از بیان اصول مقدماتی بحث و ویژگیهای هستیشناختی اراده ،به تبیین
جدیدی از حقیقت اراده میپـردازد .در ایـن دیـدگاه ،کـه بیشـتر متـأثر از دو ویژگـی
وجودی و تشکیکی بودن حقیقت اراده است ،صدرا بـهصـراحت اراده را بـا محبـت،
حقیقت واحدی میداند که همهون حقیقت وجود ،مشکک اسـت و در تمـام مراتـب

هستی سریان دارد (مالصدرا.)۵۰۱-۵۰۵ /۱ :۱۷۹۱ ،
صدرا در موردی ،همانجا که ارادۀ انسانی را از سنخ شوق معرفـی مـیکنـد ،ارادۀ
الهی را نیز از سنخ محبت و ابتهاج میداند (مالصـدرا )۵۹۷ /۷ :۱۵۱۱ ،کـه باتوجهبـه
ارجاع مطلق اراده به محبت و ابتهاج ،میتواند نشانهای بـرای تفسـیر فـوق باشـد کـه
براساس آن ،اراده حقیقت واحدی است که از شـوق در انسـان آغـاز و تـا ابتهـاج در
خداوند را شامل میشود .البته چنانکه پیشتر تذکر دادیم ،اگرچه سنخ ایـن حقیقـت
واحد است و بهجت و محبت است ،مراتب گوناگونش اسامی و لوازم مختص خود را
ازاینروست که برای مثال ،حکما شوق را که در مرتبۀ انسانی مالزم بـانقص و فقـدان
متعلق شوق است ،به خدای متعال نسبت نمیدهند (ابنسینا۱۵-۱۱ :۱۰۵۰ ،؛ مالصدرا،
 ۱۵۵ /۱۷۹۱:۱و ۵۷۷ /۱؛ طباطبایی ،بیتا)۱۷۵ :؛ یعنی متصـف نشـدن حقتعـالی بـه
شوق ،نه بهدلیل تباین هویت شوق با محبت و ابتهاج و ارادۀ او ،بلکه بهدلیـل تفـاوت
مرتبه و لوازم ویژۀ مرتبهای است که شوق در آن محقق است.
بسیاری از حکیمان و شارحان حکمت صدرایی نیز همین دیدگاه را برگزیـدهانـد.
غروی اصفهانی مفهوم ارادۀ الهـی را بـا ابتهـاج و رضـا سـازگار و مـرادف مـیدانـد
(اصفهانی .)۱۹۵ -۱۵۷ /۱ :۱۰۱۰ ،امامخمینی(ره) در مواردی از ارجاع اراده به «رضای
حق تعالی به افاضة خیرات» دفاع میکند (خمینی .)۱۵ :۱۵۵۷ ،آیت هالجوادی آملی نیز
ضمن طرفداری از ارجاع اراده به ابتهاج در خدای متعـال (جـوادی آملـی/۵ :۱۵۹۹ ،
 ،)۵۹۷ -۵۹۹معتقد است ارادۀذاتی در انساننیز بهمعنای ابتهـاج ذاتـی اسـت (جـوادی

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

دارند؛ بهگونهایکه صدق این عناوین با حفظ آن لوازم بر مراتب دیگر درست نیسـت؛

آملی ،)۱۹۷ /۱ :۱۵۹۵ ،بلکه از سخنانشـان در شـر اسـفار 3مـیفهمیم کـه ابتهـاج و
محبت ،حقیقت مطلق اراده را تشکیل میدهد؛ پس همان جامع مشتر و مفهوم عامی
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .3این مباحث در این منبع صوتی (تولید بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسرا) موجود است :رحیق مختوم  ،۱شر
حکمت متعالیه.۱۵۹۵ ،
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است که سراسر مراتب و مصادیق اراده را از واجب تا ممکن شامل میشـود .البتـه در
مقام نامگذاری ،عناوین دیگری نیز برای هر مرتبه لحاظ میشود؛ مانند عشـق ،شـوق،
تولِی ،محبت ،شهوت ،میل ،جذب و. ...
گفتنی است تعریف مطلق اراده در واجب و ممکن بـه ابتهـاج و رضـا و محبـت در
ه
مالعبدال زنوزی و استادآشتیانی
اندیشۀبرخی شارحان حکمت صدرایی ،همهون حکیم
نیز بهصراحت یافت میشود (زنوزی ،بیتا۵۷۰ -۵۷۵ :؛ مالصدرا.)۵۱۵ :۱۵۹۵ ،
حکیم زنوزی مانند آیت هال جوادی اراده و ابتهاج را در مرتبهای عین شوق ،شوق مؤکد
و عزم و تصمیم میداند (زنوزی ،بیتا .)۵۹۱:همهنین ترادف معنایی اراده با ابتهاج ،رضـا،
محبت و عشـق در سـخنان حکمـا فـراوان اسـت (ابـنسـینا ۵۱ -۱۰۵۰:۵۱ ،و ۱۵ -۱۱؛
مالصــــــدرا ۱۱۰ -۱۱۵ /۱ :۱۷۹۱ ،و  ۵۷۱ /۱و ۵۷۷؛۵۱۵ -۵۱۱ :۱۵۹۵؛۵۹۷ /۷ :۱۵۱۱؛
سبزواری۱۵۱ :۱۵۹۵ ،؛.)۱۷۵ -۱۰۹ :۱۵۵۱

نتیجهگیری
دربارۀ شناخت حقیقت اراده ،چندین دیدگاه و تعریـف گونـاگون و گـاه مخـالف
وجود دارد .صدرالمتألهین ریشۀ اصلی این تفـاوتهـای معرفتـی را در ویژگـیهـای
هستیشناختی حقیقت اراده میداند که صاحبنظران از آنها غفلت کردهاند :آمیختگی
وجودی اراده با حاالت نفسانی دیگر یا صفات دیگر؛ وجـودی بـودن اراده و تنـزه از
ماهیت؛ تشکیکی بودن حقیقت اراده .ازآنجاکه اراده در انسان وجدانی و نفسانی است،
ِ
سـطح
با امور نفسانی دیگر درآمیختگی وجودی دارد .این آمیختگی را میتوانـدر سـه
همراهی صرف ،اتحاد اشتدادی و اتحاد تشکیکی تفسـیر کـرد .سـطح دیگـری نیـز از
آمیختگی اراده با کماالت دیگر ،یعنی وحدت مصداقی ،وجود دارد کـه مخـتص ارادۀ
16

انسان در افعال باطنی خویش و مراتـب بـاالتر اراده ،ازجملـه اراده حقتعاالسـت .در
هریک از این سطو ِ آمیختگی وجـودی و مصـداقی ،ممکـن اسـت تـوهم آمیختگـی
مفهومی پیشآید و برای مثال ،اراده را مـرادف بـا علـم بگیـریم .همهنـین اراده کمـال
وجودی است که از سنخ وجود و مبرا از ماهیت است؛ پس کوشش بـرای تعریـف آن

در قالبهای ماهوی ،پژوهشگر را با مشکل معرفتی روبهرو میکند؛ برای مثـال سـبب
میشود اراده را داخل در مقولۀ کیف و کیف نفسانی بداند؛ ازاینرو نتواند ارادۀ ذاتی را
در واجبتعالی اثبات کند .در نگاه صدرا سرایت اراده به تمام مراتب هستی ،تشـکیک
در حقیقت آن و غفلت اندیشمندان از این ویژگی ،باعـث مهمتـرین مشـکل معرفتـی
میشود؛ یعنی محقق آن دید وسیع را ندارد که مقتضای گستردگی حقیقت اراده اسـت
و نگاه خود را به یک مرتبه یـا مصـداق از مراتـب و مصـادیق گسـتردۀ اراده محـدود
میکند یا حکم ویژۀ یکی را به دیگران نسبت میدهـد .از سـخنان صـدرا و حکمـای
را پوشش میدهد ،ابتهاج ،حب و رضاست.

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

صدرایی برمیآید که معنای جامع و مشترکی که تمام مراتب و مصادیق حقیقـت اراده
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منابع
.۱

ابنسینا ( ،)۱۰۵۰التعلیقات ،تحقیق از عبدالرحمن بدوی ،مکتبةاالعالماالسالمی ،بیروت.

.۱

ــــــ ( ،)۱۵۵۷النجاة من الغرق فی بحر الضالالت ،مقدمه و تصحیح از محمـد تقـی دانـش
پژوه ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

.۵

اصفهانی ،محمدحسین( ،)۱۰۱۰نهایهالدرایـه فـی شـر الکفایـه ،تحقیـق و نشـر ،مؤسسـه
آلالبیت ،:قم.

.۰

ایجی ،عضدالدین و میر سید شریف جرجانی(۱۵۱۷ق) ،شر المواقف ،تصحیح بـدر الـدین
نعسانی ،الشریف الرضی ،قم.

.۷

ه
عبدال( ،)۱۵۹۱سرچشمه اندیشه ،تحقیق عباس رحیمیان محقق ،اسراء ،قم.
جوادی آملی،

.۱

ــــــ ( ،)۱۵۹۵عین نضاخ(تحریر تمهیدالقواعد) ،تحقیق حمید پارسانیا ،اسراء ،قم.

.۵

ــــــ ( ،)۱۵۹۹ادب فنای مقربان ،تحقیق محمد صفایی ،اسراء ،قم.

.۹

حمصی رازی ،محمود بن علی(۱۰۱۱ق) ،المنقذ من التقلید ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم

.۷

خمینی ،رو هال( ،)۱۵۵۹شر چهل حدیث ،چ ،۱۵مؤسسة تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی،
تهران.

 .۱۵ــــــ ( ،)۱۵۵۷الطلب و االراده ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران.
ه
مالعبدال(بیتا) ،لمعات الهیه ،مقدمه و تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،چ ،۱مؤسسه
 .۱۱زنوزی،
مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۱۱سبزواری ،هادی( ،)۱۵۱۵التعلیقات علی الشواهد الربوبیة ،تصـحیح و تعلیـق از سـید جـالل
الدین آشتیانی ،المرکز الجامعی للنشر ،مشهد.
 .۱۵ــــــ ( ،)۱۵۵۱شر دعاء الصبا  ،تحقیق نجفقلی حبیبی ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۰ــــــ ( ،)۱۵۹۵اسرار الحکم ،مقدمه از استاد صدوقی و تصحیح از کـریم فیضـی ،مطبوعـات
دینی ،قم.
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 .۱۷طباطبایی ،محمدحسین(بیتا) ،نهایهالحکمه ،چ ،۱۱موسسه النشر االسالمی ،قم.
 .۱۱عجالی معتزلی ،مختار بن محمود( ،)۱۰۱۵الکامل فی االستقصاء فیما بلغنا من کالم القـدماء،
تحقیق محمد شاهد ،المجلس األعلی للشئون اإلسالمیة ،قاهره.
 .۱۵قاضی عبد الجبار و قوام الدین مانکدیم( ،)۱۰۱۱شر األصول الخمسة ،تعلیـق از احمـد بـن

حسین ابی هاشم ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .۱۹ــــــ (۱۷۱۱م) ،المغنی فی أبواب التوحید و العدل ،تحقیق جورج قنواتی ،الـدار المصـریة،
قاهره.
 .۱۷مالصدرا(۱۷۹۱م) ،الحکمةالمتعالیةفیاالسفارالعقلیةاالربعة ،دار احیاءالتراث ،بیروت.
 .۱۵ــــــ ( ،)۱۵۹۵سه رسائل فلسفی ،مقدمه و تصحیح و تعلیق از سید جـالل الـدین آشـتیانی،
دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۵۱۱تفسیر القرآن الکریم ،تحقیق محمد خواجوى ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۵۷۰المبدأ و المعاد ،تصحیح سید جالل الدین آشتیانی ،انجمن حکمت و فلسـفه
 .۱۵ــــــ ( ،)۱۰۵۱تسع رسائل فلسفیه ،ج ،۱تحقیق سیدابوالحسن علی بغدادی ،باقیات ،قم.
 .۱۰ــــــ ( ،)۱۰۱۱شر الهدایه االثیریه ،تصحیح از محمد مصطفی فوالدکـار ،موسسـة التـاریخ
العربی ،بیروت.
 .۱۷هارونی حسنی ،یحیی بن حسین(۱۵۱۱م) ،طوالع علم الکالم المعتزلی :کتاب االصول البـی
ِ
تصحیح کامیال آدانگ و ویلفرد مادلونـگ و زابینـه
علی محمد بن خالد البصری و شروحه ،به
اشمیتکه ،بریل ،لیدن(بوستون).

نقش ویژگیهای هستیشناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی

ایران ،تهران.
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