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 يرازيش يصدرامعرفت از منظر  يريگشکلنقش اراده در 

  رضا برنجکار

 يجمال يمصطف

 دهيچک

ر اراده يتأثژه يو، بهمعرفت يريگبر شکل يرمعرفتير عوامل غي، تأثيشناساز مباحث مهم در معرفت

 ،انينيشيبرخالف نگاه پ ،... ک وياصالت وجود و تشک يل اتخاذ مبنايبه دل ،. صدرااستت بر معرف

ر ب بنا ،يدر حوزه ادراکات حضور ،ق از نسبت اراده و معرفت داده است. بر اساس نگاه اويدق يليتحل

 ،است ياراد ينديفرآکه  يو تکامل انسان يمتناسب با سعه وجود ينفس انسان يحرکت اشتداد

اعم  ،انسان يدر حوزه ادراکات حصول کند.يدا ميمتناسب پ يانسان وضوح و اشتداد يحضور درک

دو، اراده انسان در  شود که در هريل مطرح ميدر نگاه صدرا دو تحل ،يلک و ياز ادراکات جزئ

خود مستعد  ياريو اخت يل نخست، نفس با تکامل ارادي. در تحلاست نيآفرمعرفت نقش يريگشکل

 ين نفس انسانيل دوم ايو در تحل ؛دشويا عقل فعال ميه وجود يعال ياز مباد يصور ادراکرش يپذ

د و مواجهه کنيمرا انشا ن ادراکات يا ،ه اتحاد با عقل فعاليخود و در سا ياست که با تکامل جوهر
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 مقدمه

ا يه آکن است يا ،قرار دارد شناسانمعرفت يرو شيپه امروزه ک ،يجد يهاپرسشاز  يکي

به  ير. نگاهيا خيرگذارند يمان، اراده و ... بر معرفت تأثيمانند اخالق، ا يرمعرفتيغعوامل 

ق يه تشوکاست دهنده آن ، چه در حوزه عرفان و چه در حوزه اخالق، نشانينيد يهاآموزه

سب کن بوده است و بدون يقر ياخالق يسازپاکبه ه يسب معرفت، همواره با توصکانسان به 

 است. يانسان منتف يبرا يح حتيمعرفت صح به يابيدستان ک، امآن

است؛  يرکمباحث ف نيترمشکلو  نيترمهمار با معرفت از ينسبت اراده و اخت انيم نيا در

شه ياند، ياستقالل شکلبه  ربازياراده و هم مسئله معرفت از د ار ويه هم مسئله اختکچرا

بر صعوبت بحث  دو نيان نسبت ييتب .رده استکمعطوف  خودبه  لسوفان راياز ف ياريبس

مانند  يدر علوم مختلف توانديمن مبحث يجه ايداشتن ابعاد متعدد، نت ليدلبه  و البته ديافزايم

ته الزم کن نير اکالبته ذ داشته باشد. ير جديو ... تأث يناسشمعرفتالم، فلسفه علم، کفلسفه، 

 يشناسجامعهعلم و  يشناسروانمانند  يه امروزه در مباحث علم و معرفت، مسائل مهمکاست 

ر عوامل يتأث يبررس دنبالبه  آنهاشمندان در يه اندکمطرح هستند  يجد يمسائل عنوانبه  علم

 هستند. يآدمعلم و معرفت  يدهشکلدر  يرمعرفتيغ

ه ک نداآناثبات  دنبالبه  همواره ياربردکو  يدانيقات ميعلم با تحق يشناسرواندر 

ذهن دانشمند،  يکيولوژيزيا ساختار فيافراد  يتيو شخص يزشي، انگيجاني، هيذهن تيوضع

 برقرار تربزرگاران خود و با جامعه که با همک يو نوع ارتباط ،خانواده او، آرزوها و منافع او

 1 .استرگذار يمعرفت تأث يريگشکلدر  ي، همگکنديم

و رابطه معرفت با مناسبات، زند پردايممعرفت  يمعرفت به ابعاد اجتماع يشناسجامعهدر 

ر عوامل يتأث يبررسن حوزه يدر ا يپرسش اصل .دکننيم يبررسرا  ياجتماع يمنافع و نهادها

و  شناسانهروان يهانگرشن يجمع ا و يوه هماهنگيالبته ش 2.استبر باورها  ياجتماع

 يامسئلهز يان نيمبناگرا شناسانهمعرفتو  يفلسف يبا دعاو ،به علم و معرفت شناسانهجامعه

 ن دستياز ا يه مباحثکاست  نيامهم  يول ؛آن پرداخت بهخود  يجا درد يباه کمهم است 

                                                             
 ارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قم: انتش ،علم يشناسروان، يآرش موسونک: نه ين زمي. در ا1

 ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.انتشارات پقم:  ،معرفت يشناسجامعهزاده، يعبدالرضا علنک: نه ين زمي. در ا2
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در حوزه  که يحال رد ،شوديمافت ي ياتب غربکم يشناسعلمو  يشناسمعرفتمعموالً در 

 يراث فلسفيمتوجه به  با استالزم  رونيا از .متر بدان پرداخته شده استک ياسالم شهياند

 د.شومباحث عرضه  نيا از يح و جامعيرات صحي، تقريد فلسفيجد يهاينظرورزو  موجود

را رفت شناسانه نسبت اراده و معيهست ياز منظر ييشه صدرايه اندياپ برصرفًا ن مقاله يدر ا

 .ميکاويرا مو سپس نسبت آن دو  ادراک و اراده يستيتدا چاب منظورنيم. بديکنيم يبررس

 معرفت. 1

از  ،شوديمر يتعب connaissanceو در فرانسه به  knowledgeبه  يسيانگل زبانه در ک ،معرفت

 کادرابه  که است ليدل نيهمبه  .نه استيون و طمأنکآن س يامعن کيه کاست  «عرف»ماده 

  .رسديمو آرامش  سکونبه  را انسان با معرفتيزند. يگويم، معرفت يو علم انسان

مطلق شناخت و ادراک  يامعنبه  ند وامترادفمعرفت و علم  عمدتاً يو عرب يدر زبان فارس

 همعرفت و علم ب ،در قرآن و سنت هم .(1583 :2ج ،1992 ،يونهاتال) نديآيم( يقيو تصد ي)تصور

در علم هم  و و وصول است ءلقا يامعنبه  کرا معرفت و ادرايرفته است؛ ز کاربه  معنا کي

هم واژه در قرآن  دو نيا .(129 :1ج ،)همان کنديمدا يو وصول پ ءء لقايش صورتبه  عالم شخصِ

با  عموماً  «معرفت»ه است. در قرآن، واژه رفت کاربه  امعن کيبه  اغلب ،ريتفس آمده است و در

فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ » ؛(89 :)بقره «َفلَمّا جاءَهُمْ ما َعرَفُوا» :آمده است «عرف»از فعل  يمتفاوت يهاغهيص

 .(146 :)بقره «عْرِفُونَ أَبْناءَهُمْيما کعْرِفُونَهُ ي» ؛(58 :وسفي) «رُونَکمُنْ

ه با نگا يجد يدگاه صدرا تفاوتي، ديفلسفقت معرفت و علم در اصطالح يباب حق اما در

صدرا با گذشتگان دانست.  ييد در تفاوت مبناين تفاوت را هم بايل ايدل .ش از او دارديلسوفان پيف

 ييمسائل فلسفه صدرا نيترمهمو ... از  يوجود، مراتب وجود، حرکت جوهر کيکاصالت وجود، تش

 توانيم، نيبه اتوجه  با .کنديمدا يمتفاوت پ ي، صورتکل علم و ادراي، تحلهاآن بر اساسه کاست 

 د.کردنبال  يو علم حصول يقت فهم را در دو محور علم حضوريمباحث صدرا درباره حق
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 يقت علم در علم حضوريحق. 1-1

منظور از وساطت،  .دشويمم يواسطه تقسو با واسطهيبعلم و معرفت به  ،هياول يبندميتقس در

است و علم  يذهن م صوريواسطه مفاها، شناختِ بياست. علم حصول ييهمان وساطت حکا

 صرفاً ت است و يو اعم از ماه ي، مفهوم و صورت ذهنيي. واسطه حکاواسطهيبشناختِ  يحضور

وجود و حضور  و با ياواسطهچ يبدون ه يمقابل، علم حضور . درشودينم يماهو صوربه  منحصر

هر در فلسفه،  ،نيبنابرا .ابدييمت معلوم را يت خود واقعيعالم با واقعشده، حقق ممعلوم نزد عالم 

 مشروط به انطباق علم بر معلوم ، کهريت مغاي)نه دو واقع ندشاب تيک واقعيعلم و معلوم  گاه

، و ت معلوم استير با واقعيِت علم مغايواقعهر گاه و برند يرا به کار م« يعلم حضور»ر يتعب( باشد

. مباحث کنندياستفاده م« يعلم حصول»ر ياز تعببر معلوم است،  علم مشروط به انطباق جهيدر نت

 يمنطق شکلبه  ريدر شش محور ز توانيمرا  يقت علم در حوزه علم حضوريصدرا درباره حق

 ن است.يشيپ يد. فهم هر محور متوقف بر فهم محورهاکردنبال 

 ف علم به نحوه وجود )موجود حاضر(يتعرالف. 

 ياگونهمقوالت و  هجمل را از آنو  دنکرديمف يتعر علم را يتين با نگاه اصالت ماهيشيلسوفان پيف

 يگر به جوهر انسانيد يهمچون مقوالت عرض به باور آنها، علم .پنداشتنديم( يف نفسانيکعرض )

 .کنديمت به انسان صدق يوصف عالم ،ن انضمامياز ا پسکه  ي، به طوردشويمنضم م

 .دانديموجود  يا مساواصالت وجود، علم ر ياتخاذ مبنا ليدلبه  دگاه، صدراين ديبرخالف ا

ف علم هم سخن ي، از امتناع تعرديگويمف وجود سخن ياز امتناع تعر که گونههمان ،نيبنابرا

ت يرا علم از سنخ ماهيز ،ستين ريپذامکاناز معرفت  يف منطقيتعر ،صدرا نظربه  .ديگويم

بر  يگريل ديالبته صدرا دال .(25 :1ج ،1981 ،يرازيشال) فصل نداردست و جنس و ين

ف معرِّ عنوانبه  تا از علم وجود ندارد ترروشن يزياو معتقد است چ .آورديمعلم  يريناپذفيتعر

 .(278 :)همان رديگ ف قراريدر تعر

ف يتعر حال آنکه ،از علم است يف ماهويتعر بودندرباره ناممکن ،ل صدرايالبته همه دال

به  ،ترقيدقان يا به بيف علم يبه تعرها بارکه صدرا است؛ همچنان ريپذامکانآن  از يمفهوم

به  و البته کنديمف يتعر وجودبه  صدرا علم را بيترتنيبدن خواص علم پرداخته است. ييتب

جهان  يهاتيواقعاز  يت خاصيعلم واقع ،نيبنابرا .ديگويمعلم  ،موجود از وجودِ يخاص نحوه
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د مانند يشا يو حت ،نددار يگوناگون تايماهه موجودند و ک ييهاتيواقعن يه در بکست، بلين

ا يخود  يه براکاست  يشکلبه  وجودشان آنهااز  يبرخ ،ت هم نداشته باشنديماه يهذات اال

همواره با نات کاگرچه در مم ،ستيت نيعلم ماه ،نيبنابرا .شوف هستندکم يگريء ديش يبرا

 .(290 :1ج ،)همان موجود است يتيوجود ماه

ه آن نحوه خاص، کخاص از وجود  يانحوه يول ،موجود است علم همان وجود ،نيبنابرا

 يا برايد خو يموجود برا شوديمن حضور موجب يا .است يگريحضور موجود نزد موجود د

ن يا .، حضور استيپس شرط تحقق هر نوع علم .(416 :3ج ،)همان شوف شودکم يگريموجود د

همراه با  يدر علم حصول رچنده ،مطرح است ي، هم در علم حصوليحضور، هم در علم حضور

 انطباق است.

 تجرد علم ب.

ان يم حضور فقط در ،دگاه صدرايد بر اساسل علم، مسئله تجرد است. ين رکن در تحليدوم

 يژگيدو و .(298 :3ج ،)همانتجرد شرط حضور است  ،نيبنابرا .دهديمموجودات مجرد رخ 

به  و خودشبه  يعلم حضور يود مادمانع از آن است که موج ير در موجود مادييب و تغيترک

 يل ناتوانيدل دا کند.يپ آنبه  يعلم حضور تواندينمهم  يگريموجود د يحت. دا کنديپ يگريد

 يتيواقع ي، موجود ماديحرکت جوهر بر اساسکه  ن استيا خودبه  داشتن يدر علم حضور

امده و ين يو جزء بعد رفته نيب از يجزء قبل ؛ندارند يآن قرار ياجزا ،نيبنابرا .ال و ممتد استيس

بلکه هر جزء در  ،ک مرتبه قرار ندارندي( هم اجزا در يداري)بعد پا ي. از بعد مکاندمعدوم هستن

ب يغا يگريک از دي جه هريدرنت .معدوم است يگريد يخود موجود و در مرتبه مکان يمرتبه مکان

 .(298-297 :3ج ،)همان است

را اجسام يز .گر هم علم داشته باشنديبه موجودات د توانندينم يموجودات ماد ،نيهمچن

 .(109 :1363 ،يرازيشال) علم داشته باشند گريد موجوداتبه  توانندينمعلم ندارند،  خودبه  چون

 ينزد خود حضور نداشته باشد ول يتيست واقعيرا ممکن نين مطلب هم واضح است؛ زيل ايدل

به اجسام  توانندينمگر هم يموجودات د .(389 :1375، همو) ات نزد او حضور داشته باشنديواقعر يسا

 يموجود .هم ممتنع است يگريد ين اجسام برايداشته باشند؛ چراکه حضور ا يعلم حضور يماد
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ت يواقع واسطهبه  فقطداشته باشد و  حضور يگرينزد د تواندينمکه نزد خود حضور ندارد، 

 .(298 :3ج ،1981 ،همو) دا کرديبه اجسام علم پ توانيم يگريد

 نفس يه تکامل جوهري. لقاء و وصول در ساج

لقاء و وصول نفس است؛  يامعنبه  لقاء است. حضور مسئلهبه  دگاه صدرا توجهين رکن ديسوم

را احضار کند. البته نفس  يهست نکهيا نه، رسديم يهست حضوربه  يادراک هست ينفس برا يعني

 عالمبه  ياليو از عالم تجرد خ ياليتجرد خ عالمه ب يخود از عالم تجرد حس يبا تکامل جوهر

 .(507 :3ج ،همان) کنديمدا يمتناسب پ يعلم حضورهر مرحله شهود و  در ،ر کردهيس يتجرد عقل

 ،ليهمان لقاء و وصول است، نه تحل ياست و تعال ين مکتب، علم همان تعاليدر ا ،نيبنابرا

 .(457 :3، ج1375 ،يآمل ي)جواد.. م و .يتعم، ديتجر

 . مراتب تجرد و حضورد

 است. يمراتب علم حضور يريگشکلدگاه صدرا توجه به مراتب تجرد و ين رکن در ديچهارم

دسته تام  دوبه  آنهادارند.  يبلکه مراتب طول ،ستديمجردات همه در عرض هم ن ،صدرا نظربه 

مثال  عالم اي اندلمثال منفص عالمبه  ا مربوطي يمجردات مثال .شونديمم يتقس يو مثال يعقل

ا مجردات يمجردات عالم نفس هم،  .است ي. عالم مثال متصل، عالم نفس انسانمتصل

 .(35 :2ج ،1386ت، ي)عبود يا مجردات حسي انديمثال

( و يالي)خ ي، مثاليحس قسمبه سه  ،که خود نحوه وجود است ،ا ادراکيعلم  ،ن اساسيبر ا

به  ي: علم حضورشوديمم يترس يس هم سه علم حضورنف يبرا ،نيبنابرا شود.يم ميتقس يعقل

ن سه يا .يعقل به مجرد يو علم حضور ياليخ يبه مجرد مثال ي، علم حضوريحس يمجرد مثال

 .(561-361 :1ج ،1382، يرازيشال) 1هستند يمرتبه، مراتب علم حضور

                                                             
، فال حضور ةيذا جهة من الجهات الماد و يمکن ادراکه اصالً ... لکونه ذا وضع مکانيا محضا، اليکان ماد الموجود اذا». 1

 يشاهدها الحس ]اي يلتا[ هو االحساس... والصورة يراک ]الحضوردام له عند موجود ... اول درجات االيال ق لذاته و

 يو ه ةالماد يف يلتامن  يمن الوجود الطف و اشرف و اقو لها نحو آخر و ةالماد يف يلتار الصورة يدرکها حضورا[ غي

بعلم  ]ال يبصورة اخر [ اليبعلم حضور يها، تشاهدها بنفسها ]ايدين يام الفعل بالفاعل، ماثلة بيعندنا. ... قائمة بالنفس ق

. ... ثم درجة ياليک الخا[ ثم بعدها درجة االدريماد ريغمجرد  وجود ي]ا يادراک ي[ الن وجودها وجود نوريحصول

 «.يک العقلااالدر
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 توجه به سه نکته الزم است: يدرباره مراتب علم حضور

قت يحق مطلب مهم است که علم در نيابه  توجه ييدستگاه صدرا ل علم دريتحل يبرا .الف

(. در دستگاه يفلسف ي)معقول ثان شوديمقت وجود انتزاع ينفس از حق يمتناسب با تکامل جوهر

علل  ليدلبه  نفس ،نيبنابرا .دانديمک ير وجود مقول به تشکياصالت وجود، صدرا علم را نظ

همان  که، همعلم انسان  .شوديمعقل منتقل  عالمبه  از آنال و يخ عالمبه  از عالم حس ياعداد

هر  نفس در ،اساس نيا بر .کنديمدا ينفس تکامل پ ينحوه وجود است، متناسب با تکامل جوهر

فقط  يمتناسب نائل شود. در مرحله تجرد حس يحضوربه  توانديم فقطخود  يتکامل همرحل

متناسب با  ،ني. همچنشونديمنزد نفس حاضر  ،ندايمادموجودات  يکه علت فاعل ،يمجردات حس

 .شونديمنزد نفس حاضر  يو عقل يالينفس، مجردات خ يو عقل ياليتکامل خ

 صوربه  علم يامعنبه  يحس مجرداتبه  يعلم حضور ،اندکرده تصور يبرخ که آنچنان .ب

 يگريموجود مجرد د نزد توانندينمو  انديمادخود  يرا صور اجسام ماديز .ستين يموجودات ماد

 يعلت فاعل يوجود مجرد حس نيااست که  يمجرد حس وجودبه  بلکه علم ،حضور داشته باشند

 ،گريد سخن ه وجود است. بهيعال يمبادبه  اتصال ين همان معنايا .است يحس يموجود ماد

 ؛بود( يعقلفقط  ين تفاوت که مُثل افالطوني)با ااست  يثل افالطونمانند مُ يتيمنظور از علم واقع

ا ياش يکه با وجود تجرد شوديممستعد آن  يارتباط با عالم ماد يصورت برقرار نفس در يعني

به  ين ارتباط گاهياز ا .دا کنديپ يعلم حضور آنهاو به  ،( ارتباط برقراري، عقليالي، خي)حس

 .(228 :1ج ،1981 ،يرازيشال) شوديمر يا اتحاد تعبيه ياشراق اضافهبه  يگاه ،اتصال

ت مجرد است، نه سه نوع ين سه نوع ادراک سه نحوه حضور نفس مجرد نزد سه واقعيا .ج

ت، نوع ادراک از آن يک واقعير عوارض از يتقش ايط ير شراييت که با تغيک واقعيادراک از 

 شکلبه  شهياست، ضرورتاً هم ريپذکادرا يحس شکلبه  که يکبلکه مدرَ ،ر کندييت تغيواقع

 .(581 :1363، همو) درک شود يا عقلي ياليخ شکلبه  تواندينمو هرگز  دشويادراک م يحس

 يقت علم در علم حصوليحق. 1-2

و  يت خارجيمعلوم بالعرض واقع ،يحوزه علوم حصول در ،نيشيپ لسوفانيدگاه فيد بر اساس

 يصدرا معتقد است معلوم بالذات در علم حصول يت( است. ولي)ماه يمعلوم بالذات صورت ذهن

ز معلوم بالعرض است و خود با ين يصورت ذهن يعنيت معلوم؛ يت علم است، نه ماهيقعوا
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به ن باشد ياگر چنرا يز ،ستين يگريصورت د واسطه نيا يول .معلوم است يگريوساطت امر د

ان » :معلوم است واسطهيبت خود ين واقعيت علم است و ايواقع واسطه نيا .انجامديمتسلسل 

 .(324 :6ج ،1981 ،همو) «ر اال بالعرضيغ ال ةقيبالذات والوجود هو الموجود بالحق العلم هو المعلوم

 :ت معلوم استير از ماهيغ ،که معلوم بالذات است ،ير صدرا صورت ادراکيدر تعاب ،نيبنابرا

جود ة المعلوم( نسبة الويماه يال يالمعلوم به )ا ينسبته ال ةء المجردة عن الماديان العلم و هو صورة الش»

 .ت استيت ماهي، اصالت وجود و اعتبارسخنن يل ايدل .(389 :1391، همو) «ة الموجودة بهيالماه يال

 است: زيچدر نفس مستلزم سه  يتحقق علم حصول ،اساس نيا بر

 ت علم؛يواقع .الف

ن ياصطالح در ظل اموجود است و به يذهن نحوبه  ت علميت معلوم که با واقعيماه .ب

 ت، نه با او؛ت موجود اسيواقع

 يخارج نحوبه  ت علميعلم که با واقع ت همراهِيماه ،ترقيدق ريتعب ا بهيت علم، يماه .ج

آن  بودنباواسطه  يقيحق ت با معلومِيت ماهيالبته اعتبار .(67 :1ج ،1386ت، ي)عبود موجود است

 شوديم يهوما يهماننيان يگزيجا ،يوجود يهماننيا ،ن مسلکيا بر اساسپس  .ندارد يمنافات

 .(58 :)همان

 يانواع ادراک حصول

و  ي، وهميالي، خياست: حس يچهار نحوه ادراک حصول ي، انسان داراينگرش مشائ بر اساس

از ماده و لواحق  ير موجود خارجيد و تقشياز تجر يادرجهجه ينوع ادراک نت حصول هر .يعقل

از  يفاوت مراتب ادراک را ناشمخالف است. او ت يريد تقشيه تجريصدرا با نظر يول .آن است

، يبه نظر وت معلوم است. يکه همان وجود برتر ماه دانديموجود مجرد علم  يتفاوت انحا

، ي، وجود مجرد حسيوجود است: وجود ماد هچهار نحو يدارا يک از امور مادي ت هريماه

تند. وجود هس يوجود ماداز سه وجود آخر، وجود برتر  .ي، وجود مجرد عقلياليوجود مجرد خ
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درباره  ،گريد سخنبه  .(363 :3ج ،1981 ،يرازيشال) 1است آنت مانع ادراک يماه (يجسمان) يماد

ژه يدر نگاه او توجه و يو طبقات هست يشناسيهستد به يانواع ادراک باراجع به دگاه صدرا يد

ه در مبحث کچنان ،است يمراتب وجود يهم نفس دارا ،چراکه در فلسفه او ،داشت

خود با  ينفس با مراتب وجود .است يمراتب يدارا يو هم هست ،اشاره شد آنبه  يشناسسنف

ک يبه تشک بنا و . در نگاه صدرارديگيمو ادراک او شکل  شوديممراتب مختلف وجود مواجه 

ند از: عالم ااست که عبارت يسه مرتبه کل ي، عالم ممکنات داراتيبعد از مرتبه الوه ،وجود

را فوق  يش از عالم عقل، عالم الهيالبته صدرا پ .(249 :1354، همو) ال و عالم حسعقل، عالم مث

قدس و  عالم را آنه کاست  ين عالم، عالم اسما و صفات الهي. مراد از اکنديمهمه عوالم مطرح 

 .(127 :3ج ،همان) انددهينامسرمد و ازل هم 

نه يآن موجودات زم با همواجه قياز طر، يت موجودات ماديادراک ماه يبرا ،اساس نيا بر

ت معلوم ي، ماهيحس يوجود مثال يد و با درک حضوروشيمانسان حاصل  يوجود يارتقا

 يبا درک حضور توانديم، يوجود يبا ارتقا ،نيهمچن .شوديماو منکشف  يبرا يحس يجزئ

 .(506 :)همان نائل شود يعقل يت کليو ماه ياليخ يت جزئيبه درک ماه يو عقل يوجود مثال

 . اراده2

ر يدر مس وآمدرفت يامعنبه  در لغت عرب« رود»ن است. ينخست يامعنبه  و «رود»شه ياراده از ر

افتن چراگاه در صحرا ي يپ ه درک يکسبه  ،نيبنابرا .مشخص است يدن به هدفيرس يواحد، برا

 آنجا که سخن از ،زيدر قرآن ن .(457 :2ج ،1404، فارسابن) شوديم، رائد گفته کنديم وآمدرفت

 :وسفي) است رفته کاربه  «راودته»لمه کد، يآيان ميبه م( ع)وسفياز  ييجوکام يخا برايزل وآمدرفت

 يامعنبه  اي کردنطلبخواستن و  يمصدر يامعنبه  يو فارس يدر لغت عرب «اراده» ،نيبنابرا .(23

 .(245 :1405، يوميفال) روديم کاربه  ت( و طلبيخواست )مش ياسم مصدر

از  ياريادآور شد که به اذعان بسيد ي، ابتدا با«اراده» ياصطالح يادرباره معن يول

به  ف آنيتعر يول ،دينمايمز ينگاه نخست روشن و متما اراده در ياهرچند معن ،لسوفانيف

                                                             
 يه و ال إحراق معه و عند تنزلها إلير نارها نورا محضا ال ظلمة فيصيمقام الروح  يها إليالنفس بعد استکمالها و ترق. 1

 .عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ير نورها نارا ]اهلل المؤصدة[ مؤصدة فِيصيعة يمقام الطب
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 يامور وجدان ريسابه  رونيا از، دشوار است؛ ديآ دستبه  آن از يقيحق يريکه تصو ياگونه

آسان  آنها يت کليشناخت ماه يول ،افتيدر توانيم يرا به آسان هاآن اتِيرد که جزئشباهت دا

 .(337-336 :6ج ،1981، يرازيشال) ستين

 ژهيوبه ،يشتر درباره اراده کلين اراده انسان پرداخته شده و بييکمتر به تب ،صدرادر آثار 

، انسان او درباره اراده يکل يآرا ليد با تحليبا ،نيبنابرا .بحث شده است ،درباره اراده خداوند

 .آورد دستبه  ن بابيا دگاه او را دريد

 ارادهف يتعر ي. دشوار2-1

توجه  ييدر دستگاه صدرا ياساس يانکتهبه  ديبا ،ل اراده از نظر صدرايش از ورود به تحليپ

که آن  کرد يد بررسي، ابتدا بايقتيحق هرشناخت  هنگام ،ييدر فلسفه صدرا نکهي، و آن اداشت

. او معتقد است دارندت نيکه ماه يقيا از سنخ حقاياست  تيماهواجد ق ياز سنخ حقا قتيحق

 بر اساسد يابتدا با ،نيبنابرا .کرد ييت شناسايق ماهيق قسم نخست را از طريحقا توانيم

و فصول  ياست و سپس جنس عال يامقولهچه  قت تحتيآن حقد که يفهم ياصول منطق

 که است نيا يم ماهويمفاه يهايژگيو. از کردف يتعرآنگاه  وآن را مشخص ده يبه و بعيقر

 .ستيک نيکه هرگز مقول به تشک استحد  يمحدود و دارا يقي، مصاديم ماهويق مفاهيمصاد

 يق مقوالت ماهوياز طر هاآنف ي، تعاردارندت نيق قسم دوم که ماهيدر شناخت حقا

 يقيم، مصادين مفاهيق اياست. مصاد يمفهوم يختشنا هاآنبلکه شناخت  ،ستين ريپذامکان

ا مفهوم علم و اراده، هم بر وجود خداوند، هم بر يم مانند مفهوم وجود ين مفاهيا .هستند يکيتشک

د يبا ييهاتيواقعن يدرباره شناخت چن ،اساس نيهم بر .(335 :همان) شودياطالق م ر وجوداتيسا

را به  يمرتبه خاص يهايژگيود ينبا .گرفت نظر را در آن يکيداشت و همه مراتب تشک يعيد وسيد

همراه  يتينامحدود است و با ماه يامرتبهقت وجود در يحق ،مثال يبرا .ت داديهمه مراتب سرا

ت هم گاه ين محدوديدر ا .ت استيز محدود و همراه ماهين يامرتبهمانند وجود واجب. در  ،ستين

ز يه وجود مانند علم و اراده نيهمراه است. صفات کمال يت عرضيو گاه با ماه يت جوهريبا ماه

 .)همان( است نيچن

ت يواقع ،ت همواره به تبع وجوديماه که است نيا ،دکرد بدان توجه يکه با يگرينکته مهم د

مانند علم و  ،. اگر وجود و صفات وجودکنديمت يسرا وجودبه  تيحکم ماه ،نيبنابرا .کنديمدا يپ
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 يت عرضيخواهند بود و اگر با ماه يعلم و اراده جوهر گاهآنهمراه باشند،  يجوهر تيبا ماه ،اراده

 .قت اراده دشوار استيشناخت حق ن نکته،يتوجه به اخواهند بود. با  يعرض هم آنهاهمراه باشند، 

مجرد است و کماالت  ،چراکه نفس ،دارد يه علم حضوريو کماالت وجود وجودبه  البته انسان

علم  اهآنبه  پس نفس .حضور دارند ياراده و علم در قلمرو نفس به وجودات خارج مانند يوجود

ل يتبد هاآنبه  يخود را به علم حصول ين علم حضوريا خواهديمانسان  يوقت يول ،دارد يحضور

ت يرا متناسب با ماه يم متفاوتي، مفاهيقت وجوديشهود مراتب مختلف آن حق ليدلبه  کند،

 آن مشکل خواهد بود يواحد برا يفيتعر دادندستبه ليدل نيهمبه  .کنديمهمراه آن انتزاع 

 .(337 :)همان

 يبرا توانديمباشد،  تريقوه يصفات کمال نيابه  شهود انسان ههرچ ،گريد سخن به

مشهود  يجزئ يهااراده ،حال هر به کند.انتزاع و انتخاب  يبهتر يهاواژهم و يمفاه هاآنشناساندن 

 نيهم برآن دشوار است.  يل مفهومياما تحل ،کننديمبا اراده کار  هاانسانهمه  .انسان است

 .وجود دارد مان اختالف نظرين حکيب يو حت مانين و حکان متکلميل اراده بيدر تحل ،اساس

 يوجود يو امر يف نفسانياراده، ک. 2-2

( يوانيث حيآن ح )از انسان يف نفسانياراده را ک ييسو ن، صدرا ازيشيتوجه به مقدمه پ با

ر نفرت يمغا هم آنمقابل اراده هم کراهت بوده که  .دانديمر شهوت يو آن را مغا کنديمف يتعر

 يماهو يمراو معتقد است  دانديمه ياز کماالت وجود را آن ييسو از .(113 :4ج ،)همان است

همچون علم  يقي. از حقاندکيمر اشاره ين تفاوت تعبيصدرا خود به راز ا .(335 :6ج ،)همان ستين

ک ي عنوانبه  اراده يبرا يعنياخذ کرد؛  يم گوناگونيمفاه ،در درجات مختلف ،توانيمو اراده 

 يوجود عرض شکلبه  مانند علم که گاه ،دکراز وجود تصور  يدرجات گوناگون توانيممفهوم 

و تعلق به ماده  شوديمافت ي يوجود جوهر شکلبه  گاه ، واست يف نفسانيو ک شوديمافت ي

متعلق به نا يوجود جوهر شکلبه  گاه ن صورت است،يز به همين علم نفس به ذات خود. دارد

واجب بدون  شکلبه  هم يگاه ، واست گونهنياکه در علم عقل به ذات خود  شوديمافت يماده 

 قتِ يو جوهربودن در حق بودنعرضپس  .دخو ذاتبه  مانند علم واجب ،شوديمافت يت يماه

که  ياست و در مراتب يکيمراتب تشک يدارا يقتيندارد. اراده هم حق يتيا اراده مدخليعلم 
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ت ممکن است جوهر و عرض باشد و اراده هم به تبع ين ماهيت همراه است، ايو با ماه محدود

 ا عرض باشد.يممکن است جوهر 

 اراده يستي. چ2-3

ر ياز قدرت و سا يجدا ياراده مفهوم خاص که است نيااراده  يستيصدرا درباره چ ييسخن نها

 يول .(15 :ن)هما علم است يامعنبه  که اراده ديآيبرماز سخنان او  يالبته از برخ .صفات است

هم درباره خداوند )البته با  ،را ان معنيو ا کرده اا ابتهاج معنيگر آن را به محبت يد يجا در

صدرا  ،گريد عبارتبه  .(355 :)همان دانديم يانسان جار هم درباره و شتر(،يلطافت و شدت ب

ن يمحمدحسه است. ين قوا، قوه شوقياز ا يکيکه  کنديمرا مطرح  يينفس انسان، قوا يبرا

که در  جهت آن ازه در انسان يقوه شوق نيابه » آورده است: اسفارقه به يدر تعل ييطباطبا

که در خدمت وهم  جهت آن از وانيو در ح نديگويم، اراده رديگيم قرار يخدمت عقل عمل

 .(83 :9ج ،)همان «نديگويمهوت ، شرديگيم قرار

 که در کنديمنفس انسان اشاره  يقوا يبندميتقسبه  ،گريد يانيبه ب ،اسفارصدرا در البته 

 :شونديمم يتقس قسم نفس به سه يا قوايآن جنود 

 ا دفع ضرر است؛ي جلب منفعت سمتبه  نفس ندهانزيبرانگکه  ياقوه. اراده: 1

 ات و مقاصد است؛يل غايتحص يکه محرک اعضا برا ياقوه. قدرت: 2

 نداعبارت ن اعضاي. اوجود دارد ينيمع يدر اعضا و ستا ايکه مدرک اش ياقوه. شناخت: 3

 .(138 :8ج ،)همان از: حواس ظاهر و باطن

ت و دفع منفعجلب  يسوبه  نفس کنندهکيتحرباعث و  چهآن ،يبندميتقسن يا بر اساس

ل يذ برد که اراده يپ توانيمنکته هم  نيابه فوق،  يبندميتقس از .نام دارد «اراده»ضرر است، 

اراده در خدمت مطلق نفس  ،نيبنابرا .قوه تعقل و تفکر است يآمده که دارادر يانفس ناطقه

ان يب اسفار هيدر حاش ييطباطبا کهچنان .شودينمف يتعر يل عقل عمليذ فقطو  رديگيم قرار

 .(354 :6ج ،)همان کنديمف يتعر يل عقل عمليذ ز اراده راين يگاهده بود. البته کر

در انسان دو گونه  که است نيا ،استدرباره اراده بدان معتقد  که صدرا يگريق ديمطلب دق

 د دارد و همان ارادهيرت با ذات مريه مغاکت زائد بر ذات يمش يکي ؛ت وجود داردياراده و مش

در  ،ومتأخر از علم  ،در انسانه کاست  يو شوق يزه، داعين انگيزه است. اياز انگ گرفتهتئنش
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ت و اراده برخاسته از تصور و يدر انسان مش يعنيم علم )شهوت و غضب( است؛ کدر حوان يح

 .ديآيم وجودبه  بارانيزا يسودمند  يشه درباره امرير و اندکسبب تف بهه کاست  يقيتصد

به  اشيذاتبرخاسته از نفس فاعل از جهت حب  است يتيا اراده، مشيت ير مشگيقسم د

 کمالبه  اشيفطربرخاسته از نفس فاعل به سبب شوق  يتيمش ،گريد سخنبه  ؛خود ذات

ر و کل و تفيل تخياز قب ،قصد زائد بر ذات و علم عارض از خارج ذات واسطهبه  تين مشياست. ا

 .(34 :1378 ،همو) ستين ،يعلم حضور يشه و حتياند

نفس  که است آن ،اشيذاتافعال  انسبت بدر ، يدر نفس آدم يتين مشيل بر وجود چنيدل

 بااست؛  يو حصول يعلوم حضور گونه راز ه يخود، خال يوالنيعقل ه حسببه  در آغاز وجود

حواس  و کنديمدا يخود پ يو قوا نفسبه  يخود، علم حضور يافعال اراد نينخست در حال نيا

ه نفس قصد ک يزين چي. نخستکنديم کآن محسوسات را ادرا اسطهوبه  و برديم کاربه  را

ست ين يک. ششوديم يات حسکه موجب ادراکاست  يحس يهااندام کاربردنبه همان کنديم

عت يمربوط به طبکه  تاس ينفسان ي، امريحس يهاانداماربرد کو  ين علوم حضوريه تحقق اک

 فقطبلکه  ،ستين يگريمسبوق به علم د ين افعال درونيزه نفس در تحقق ايانگ. ستيانسان ن

است  يبه طلب کمال اشيفطرت برخاسته از نفس فاعل به سبب شوق ياراده و مش بهمسبوق 

 سته آن است.يکه شا

هم اراده برخاسته از ذات تحقق دارد.  و نفس انسان، هم اراده زائد بر ذاتدر  ،ساننيبد

ن ذات و گاه يگاه ع ؛شتار گذشت، اراده مانند وجود استن نويل اراده از ايه در تحلک طورهمان

 .ستا هاآنر از يغ گاهاست و  يمالکر صفات ين سايث مصداق، عياز ح گاه .رذات استيغ

 معرفت يريگنقش اراده در شکل .3

اراده و معرفت در . نوعاً نسبت استر يپذحث امکانمب ل دويذصدرا  شهياندن مسئله در ين اييتب

و  ياراده از مباد ،ر مشهوريو طبق تقر شوديمدنبال  ياريو اخت يافعال اراد يمبحث مباد

. البته دستنين ياراد ،امتناع تسلسل ليدلبه  ،ن مقدماتياو خود  است يمقدمات فعل اراد

ه نفس قائل ب يرونيو ب ين افعال درونيب ،ه مشهوريبرخالف رو ،ن مبحث هميصدرا در هم

در باب افعال  يول ،شوديمقائل را  يرونيدر باب افعال ب مباحث مشهور همه .ک شده استيتفک
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 ،ق(ي)تصور و تصد يمقدمات شناخت ژهيوبه ،با مقدمات خود ين افعال درونيا و نسبت يدرون

توان يم . اما اجماالً ستينن نوشتار يموضوع اآن ن ييکرده است که تبمطرح  يعيق و بدينظر دق

ا تحقق ينفس مانند استعمال قوا و آالت )حواس(  يدر باب افعال درون ،در نگاه صدرات، گف

مال قوا و عان ندارد. البته در باب استيجر يگر آن معادله خطيد ،يآدم يهاقيتصدو  تصورها

 ديآيمچراکه الزم  ست،يناز قوا و آالت  يمتوقف بر ارتسام صورت يت انسانيآالت، اراده و مش

آلت، متوقف بر علم به آن آلت ن استعمال يه خود اکباشد  يم متوقف بر استعمال آلتن عليا

پس علم نفس به  است.باطل ه هر دو کنهاد  گردنتسلسل  اي د به دوريبا صورت نيا در .است

ه حواس باطن ک ،قوا و آالت خود ه علم نفس به ذات خود و بهکبل ،ستيعلوم ن گونهنياآالت از 

از تقدم  توانينمگر يد ،در مقام استعمال قوا .(162 :6ج ،1981، همو) است يم حضورعل ،و ظاهرند

)علم نفس به ذات خود و علم  يبلکه اراده و علم حضور ،اراده و معرفت سخن گفت تأخرو 

 ندارند. شدنکيت تفکيو قابل ندگريکدين ينفس به قوا و آالت خود( ع

نفس  يتحقق علم حضورا يآ» نکهيکرد و آن ا ترقيدق يرا کم پرسشد بتوان ينجا شايدر ا

يصورت اراد در «است؟ ياراد يانسان، فعل يل درونافعا از يکي عنوانبه  به ذات و قوا و آالت

ب تا ين ترتيو به هم« است؟ يگريد يخود متوقف بر علم حضور ين فعل اراديا ايآ»، بودن

 آخر.

 يکيا اراده قائل است؛ يت يگونه مش به دود، صدرا شن مفهوم اراده مطرح ييدر تب کهچنان

ن يزه است؛ اياز انگ گرفتهتئنشد دارد و همان اراده يرت با ذات مريه مغاکت زائد بر ذات يمش

 يتيا اراده، مشيت يگر مشيه متأخر از علم در انسان است و گونه دکاست  يو شوق يزه، داعيانگ

 يتيمش ،گريد انيببه  به ذات خود است؛ اشيذاته برخاسته از نفس فاعل از جهت حب کاست 

قصد زائد  واسطهبه  تين مشيمال است. اکبه  اشيفطرشوق  سبببه  برخاسته از نفس فاعل

 ستين يعلم حضور يشه و حتير و اندکل و تفيل تخيبر ذات و علم عارض از خارج ذات از قب

 .(34 :1378، همو)

نفس  که است آن ،اشيذاتافعال  ات بنسبدر  يدر نفس آدم يتين مشيل بر وجود چنيدل

 نيا با .است يو حصول يم حضورعل گونه رخود فاقد ه يوالنيعقل ه حسببه  در آغاز وجود

 و حواس را کنديمدا يخود پ يبه نفس و قوا يعلم حضور ،خود يافعال اراد نينخستدر  ،حال
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ه نفس قصد ک يزين چي. نخستکنديم کمحسوسات را ادرا ،آن اسطهوبه  و برديم کاربه 

ست ين يک. ششوديم يات حسکه موجب ادراکاست  يحس يهااندام کاربردنبه همان ،کنديم

مربوط به  . تحقق آناست ينفسان ي، امريحس يهاانداماربرد کو  ين علوم حضوريه تحقق اک

، يرونن افعال ديزه نفس در تحقق اي. انگديآينم شماربه  يعيطب يو امر ستيعت انسان نيطب

به  ت برخاسته از نفس فاعليبلکه فقط مسبوق به اراده و مش ،ستين يگريمسبوق به علم د

 ياراده به مقتضا ،ن سطحيدر ا سته آن است.ياست که شا يبه طلب کمال اشيفطرشوق  سبب

مشکل  ،گرياز طرف د ست.يهم ن گر مسبوق به مقدماتيو د کنديمدا يذات خود تحقق پ

 .(337 :6ج ،1981، همو) ديآينمد يتسلسل هم پد

آن  را در)نسبت اراده و معرفت( ن مسئله يا توانيمصدرا که شه يدر اند يگريمبحث داما 

است. در  ،معرفتبه  يشناسيهستبا نگرش  ژهيوبه ،صدرا يشناسمعرفتمباحث  کرد،دنبال 

قائل  يو حصول يلسوفان مشاء به دو نوع ادراک حضوريف صدرا مانندکه م يگفت ن ادراکاتييتب

موضوع نسبت  ي. بررسکنديمم يتقس يو عقل يالي، خيرا به ادراک حس يو ادراک حصول است

صدرا در ر يچراکه تقر شود،جداگانه دنبال  شکلبه  ن اقساميک از اي د در هرياراده و معرفت با

 ن اقسام متفاوت است.يک از اي هر

 يادراک حضور يريگشکلت يفي. نقش اراده در ک3-1

در بحث  که گونههمان .است يحضور کدرا ادراصدر نگاه  کحوزه ادرا نيترمهمن و ينخست

 يول ،استاصالت وجود معتقد است علم همان وجود موجود  بر اساسصدرا ان شد، يادراک ب

ن يالبته ا .است يگريه آن نحوه خاص، حضور موجود نزد موجود دک ،خاص از وجود يانحوه

 يمکپس هر ح .شوف شودکم يگريموجود د يا برايخود  يوجود برام شوديمحضور موجب 

 ،ييسو واحدند. از قتيحقدر  را علم و وجوديز .ز ثابت استيعلم ن يوجود هست، برا يه براک

 زين و ،يکيکاست ذومراتب و تش يقتيوجود حقآن  طبقه ک ،ک در وجودياصل تشک بر اساس

ف است. وجود نفس با يد و ضعيدرجات شد يرااق دايس نيهمبه  زي، علم نياصل حرکت جوهر

 عالمبه  ياليو از عالم تجرد خ ياليتجرد خ عالمبه  ياز عالم تجرد حس، خود يتکامل جوهر

 ،نيهمچن .کنديمدا يمتناسب پ يمرحله شهود و علم حضور و در هر کنديمر يس يتجرد عقل
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تبه واجب، واجب و در مرتبه ممکن، در مر .شوديمآن مرتبه را واجد  يهايژگيو يامرتبهدر هر 

 .(383 :3ج ،)همانممکن است 

، هم به اعتبار يعلوم حضور ،اساس نيا بردوشادوش مراتب وجود است.  پس مراتب علم

وند يذومراتب است. رابطه و پ ،هم به اعتبار رابطه علم و معلومو م و مراتب وجودش، ذات عالِ

ن يچن باره نيا در يزنوز .(171 :6ج ،)همان دتر استيشدعلم  باشد، تريقوچه  عالم و معلوم هر

 :ديگويم

جات ن حضور را مراتب مختلفه و درکل .عالم يه علم عبارت باشد از حضور معلوم از براکبدان 

ان دو موجود يمال و نقص. و اضعف مراتب او در مکشدت و ضعف و  حسببه  ،متفاوته بود

ن بود با قابل و حلول حال بود در يه مقبول مباکاعتبار قابل به آن  يحضور مقبول بود از برا

 :1314 ،ي)زنوز حضور مجعول بالذات باشد در نزد جاعل بالذات ،ن دوياز ا يمحل ... و اقو

389). 

 ،نيچنهممال و نقص نفوسشان مختلف است. کاز نظر  يافراد انسان يعلم حضور ،نيبنابرا

 شدتبه  گاه يست. شدت و ضعف علم حضوريسان نکيعلم به ذات و شئون ذات و علم به خالق 

ست. يرتبه ن کي و عارف در ي، انسان معمولکودک يم وابسته است. علم حضورو ضعف وجود عالِ 

علم علت به معلول از علم  کهچنان ،وابسته به نوع معلوم است يگاه شدت و ضعف علم حضور

 است. تريقو علتبه  معلول

و ضعف توجه نفس  شدتبه  ن استکگاه مم يشدت و ضعف علم حضور طورنيهم

 يبرا .در حاالت مختلف متفاوت باشد شخص کي ين است علم حضورکمم يعني ؛وابسته باشد

ا وحشت مفرط و يا لذت يا خشم يد يجان شدياو در حالت ه يروانعلم شخص به حاالت  ،مثال

ن است کمم يست. علم حضوريسان نکي جا همهشه و يمتفاوت است و هم يدر حال عاد

ن شدت يهم وجود ا يدر احساس ظاهر کهچنان ،ناآگاهانه باشد يا حتي آگاهانهمهينا يآگاهانه 

ز يچه چشم انسان باز است، بر اثر عطف توجه به کنين است با اکن است. گاه ممکو ضعف مم

بر د ين است با وجود درد شدکمم .انش را نشنوديا سخن اطرافيند يمقابلش را نب ياياش يمهم

ن ضعف و غفلت در يا از آن غافل باشد. ايند کف احساس يآن را ضع يزيچبه  کردناثر توجه

ن کمم يحت که يطور به ،کنديمال مواجه کرا با اش يل ذهنيو تحل يگاه داور يعلم حضور
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ر يار، تفسکن انيمنشأ ا ديدتريبند. کار ک، اننديبيم يه به علم حضورکرا  يزياست شخص چ

 است. يز آن شهود حضورغلط او ا

، علم علت به خودبه  مانند علم ذات ،به اعتبار متعلقش دارد يه علم حضورک ياقسام

ن است کمم يستند. علم حضوريسان نکيمعلولش و علم معلول به علتش، از نظر قوت و ضعف 

 :ديگويم يمدرس زنوز کهچنان ،باشد يزياز چ يا علم به وجهي يزينه چکعلم به 

 يوجهبه  ه علمکا آنيو  [...]قت و تمام ذات او باشد ينه حقکه ا علم بيز يچ علم به هر که بدان

نه و علم به وجه مخصوص نبود به علم کبه علم به  ،م علميپس تقس [...]از وجوه ذات او بود 

 [...]باشد  يز جارين ياشراق يه در علم حضورکبل ،مشهور بود کهچنان ،يارتسام يحصول

ض بقدر يه المفيالمفاض عل کفرموده است: ادرا قااسح بن عقوبيان الفالسفه بره کهچنان

 .(21 :)همان ضيه ال بقدر المفيافاضته عل

د يبا انيم نيا درانسان و امکان تکامل، آنچه  يعلم حضور بودنيکيتشکتوجه به  از پس

 يجابيو ا ياضطرار يانسان، اشتداد يو وجود ين اشتداد جوهريا که است نيا کردبدان توجه 

 ين اشتداد انسانيبلکه ا ،ستين يانسان يقيکمال و رشد حق ک جهت ماننديا فقط در ي ،ستين

در کل، در دو  توانديم يانسان ين حرکت اشتدادياً اياست و ثان ياريو اخت ياراد ياوالً اشتداد

و  ين اشتداد وجودياست که ا ين اراده انسانيا .رديگ صورتا نور و ظلمت ي ،يجهت رشد و غَ

 .(198 :1360، يرازيشال) زنديماو را رقم  يريگجهتو  يانسان يعلم

  يجزئ يادراک حصول يريگشکلت يفي. نقش اراده در ک3-2

 و دگاه مختلف عرضه کرده استيدو د يت علم در ادراک حصوليت تحقق واقعيفيصدرا درباره ک

م يالبته نحوه ترس ت تحقق علم متفاوت خواهد بود.يفيدگاه، نقش اراده در کيد دو نيامتناسب با 

متفاوت  ي( کميو حس يالي)اعم از خ يت علم جزئيبا واقع يت علم کليدگاه در واقعيد دو نيا

 دگاه از صدرا مطرح است:يدو د ،ياليو خ ياعم از ادراک حس ،ياست. درباره ادراکات جزئ

ن نفس انسان يسان وجود دارد و ات علم خارج از نفس انيدگاه نخست، واقعيدر د ف.ال

 ،گريد يسو از يو با مواجهه با موجودات ماد ،سو کي ازخود  ياست که با حرکت جوهر

 ق موجودات برتر درک کند. صدرا ازيت علم( را از طري)واقع يکه صور ادراک شوديممستعد آن 

 «الصورواهب»به  يجزئ و در ادراکات «ه وجوديعال يمباد»به  ين موجودات برتر در ادراک کليا

ن يا بر اساس .(242 :همان) کنديمجاد ينفس انسان ا را در ياليو خ يکه صور حس کنديمر يتعب
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رش صور يو مستعد پذ شوديمنائل  يخود به تکامل جوهر ينفس انسان با حرکت اراد ،دگاهيد

 .گردديم يعلم

مجرد  بلکه ،ستيفس انسان نمجرد و خارج از ن يت علم، موجوديدگاه دوم، واقعيدر د .ب

، همو)است  قابل آن ،و عقل فاعل ،نفس يعني ؛يصدور ياميق هم آن ،قائم به نفس است يعقل

1352: 37). 

چراکه نفس  ،کنديمح يعلم تصر يريگشکلبه نقش اراده در  يخوببه رين تصويصدرا در ا

مدرکاتها  ياس الينّ النفس بالقا» :پردازديمن صور يا ي( به انشاي)اراد يتيفاعل شکلبه  انسان

 .(287 :1ج ،1981، همو) «ة اَشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابلية والحسياليالخ

 يز وجود دارد. گاهيگر نيدو عبارت د يدرباره انشاکننده صور جزئ ،البته در کلمات صدرا

ر مبداً يصينا يط فيالبس يعقلان العلم ال» :شوديمان يب ي، ملکه عقليانشاکننده مانند ادراکات عقل

 .(347 :6ج ،ان)هم «الناي]مرتبة[ خ يف ةيل الصور الجزئيلتفص نفوسنا و ية فية الکليل الصور العلميلتفص

مجرد عن  يال جوهر فعليالخ» :دانديم ياليخ يجوهر مثال ينوعرا  يانشاکننده صور جزئ يگاه

 .(300 :تايب، همو) «عالمه ي[ فةيالجزئ ية ]اينشاء الصور المقدارانه أالبدن من ش

دگاه به ين اختالف ديصدرا در ا گفت توانيم ،دگاهيد دو نيان يبجمع  مقام البته در

عقل  ،نيو تکامل آن نظر دارد. نفس در مراحل نخست يمراحل مختلف نفس در حرکت جوهر

ادراکات  استعداد کسب ،يتوجه نفس به موجودات ماد با ،نيبنابرا .ف استيو ضع يوالنيه

و خود  شوديمف يضع يملکه عقل ينفس دارا ،سپس .کنديمدا يالصور پق واهبيرا از طر يجزئ

 .(96 :1386 ت،ي)عبود را انشا کند يادراکات جزئ توانديم

 يادراک کل يريگشکلت يفي. نقش اراده در ک3-3

 شهيانداوت در دگاه متفيز دو ديو نقش اراده در آن ن يادراک کل يريگشکلت يفيدرباره ک

 :شوديم دهيدصدرا 

ن نفس انسان يت علم خارج از نفس انسان وجود دارد و ايدگاه نخست، واقعيدر د .الف

 ،گريد يسو از يو با مواجهه با موجودات ماد ،سو کي ازخود  ياست که با حرکت جوهر

درک کند.  ه وجوديعال يق مباديت علم( را از طري)واقع يکه صور ادراک شوديممستعد آن 
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 يقيو حق ياز انواع اصل که يصورت در، يکل يافت صور عقليدر يصدرا معتقد است نفس برا

افاضه  هاآن يو مجرد عقل ينور يه مباديکه از ناح شوديمبرخوردار  ياهياشراقباشند، از اضافه 

ضافه ق ايل در وجود، فقط از طرياص يانواع جوهر يادراک صور عقل ،گريد انيببه  .شوديم

که در شود يحاصل م يعقل يمفارق و ذوات نور يهاصورتبا  يحضور يو نسبت نور يشهود

 .(32 :1360، همو)موجودند  يند و در صقع وجود الهاجهان ابداع واقع

در عالم عقول و  يعقالن يک از انواع، ذاتي هر ي، برايمُثُل افالطون شدن بهدر صورت قائل

 يهمان نوع، مانند نسبت يبه افراد و اصنام جسمان يفرد عقالن مبدعات حضور دارد و نسبت آن

ا همان اشخاص و افراد ب يمشاء، معقوالت منتزع از افراد ماد يماحک دگاهياساس داست که بر 

 .(228 :1ج ،1981، همو) دارا هستند

است که نفس با افراد مجرد آن  يو اتحاد ياشراق ق افاضهيل از طريات اصيماه يادراک کل

ندارند، به تبع  يکه افراد مجرد و ماد يات عدميماه ي. اما ادراکِ کلکنديمات حاصل ياهم

ق قائم به ذات و متشخص يات، حقايچون افراد مجرد ماه .ديآيم دستبه  يق اصليادراک حقا

و  يرکليغ يد ادراکي، باشوديمحاصل  هاآنق اتحاد با يکه از طر يادراک ،نيبنابرا .هستند

 که يحال در .دشو يمتشخص و جزئ يقتيبه حق يموجب آگاه ،گريد انيببه  .دمتشخص باش

ان يادراک( ب بودنيکلن مسئله )يل ايدل عنوانبه  ر رايصدرا عوامل زاست.  ي، کلين ادراکيچن

 :دکنيم

 از عالم نفس هاآن يدور ليدلبه  ،ين صور مفارق نوريابودن  يبرترت شرف و ي. در نها1

 به اجرام و ماده دارد؛ يوابستگکه تعلق و  است

 و قصور آن؛ ييجه نارساينت و در يو اشتغاالت بدن ي. تعلق نفس به امور جسمان2

 بر نفس. يک و ظلمانيعت تارين طبياحکام و قوان يرگي. غلبه و چ3

ت ياز عالم ماده و نفس در غا يدور ليدلبه  مقدس، يهاصورتن يچون ا ،گريد سخن به

و  يعيو اشتغاالت طب يتعلق به امور جسمان ليدلبه  نفس ييسو و از ،ندهست يشرف و برتر

 ،نيبنابرا ،و نقصان در ادراک استعت و عالم ماده بر آن، گرفتار ضعف ين و احکام طبيقوان بهغل

پرده و  بدونِ  يعقل مشاهدهکامل و  يتلق ،يعلم قِيحقا و تامِ ينوره قدرت و توان مشاهد

در  دواميبسست و  يامالحظهف و ناقص و يضع يامشاهده ،جهينت در .را ندارد آنهاحجاب 
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ا ي ،نديبيمرا  يغبارآلود کس يا در هواي که از راه دور ي؛ مانند کسکنديمدا يپ هاآن خصوص

که آن شخص  دهديم يو احتماالت فراوان نديبيمرا  يف شخصيکه با چشم ضع يمانند فرد

ا سنگ يا درخت ينکه آن موجود، انسان يدر ا يحت ... باشد. خالد و ،د، بکر، عمرويز توانديم

 .(32 :1360، همو) کنديمد ياست، ترد

د و يبع مشاهده که معنا نيبدهستند؛  گونهنياز يات نيو افراد مجرد ماه يعقالن يمُثُل نور

ت يعموم و اشتراک ،بودننامفهوم ،ت، ابهاميکه به کل آورديمخود  دنبالبه  را يدي، تردهانآدور 

ن جهان است، اگر بخواهد يدر ا که يمادامنفس انسان  ،نيبنابرا .انجامديم آمدهدستبه مِ يمفاه

از راه  ،فيمفارق و مجرد هستند، تعقل کند، تعقلش ضع يو وجود يذوات عقل يرا که دارا يياياش

 اي و ابهامت يمانند کل يرا صفاتيز .ات خواهد بوديجزئ انيم ريپذجه اشتراکينت دور و در

مُدرَک  ياز قصورِ هست يناش ين ضعفيآنکه چن از اعم ،نداج ضعف معقولي، نتايريپذاشتراک

حاصل کالم صدرا  ،نيبنابرا .ت مدرَکياز تمام يا ناشي ،فتور ادراک مدرِکان و يا سستي ،باشد

نفس،  مشاهده لهيوسبه  ين ادراکيآن است که چن يکل يدرباره ادراک معقوالت و صور عقالن

د و انتزاع معقوالت از ي، نه به تجرشوديمات مفارق حاصل يق و ذوات مجرد و صور و ماهيحقا

ثبات و تجرد  يدر مقام خود دارا يو عقالن ياليک از صور خي که هر صورت نيبدمحسوسات؛ 

که همان معقوالت  ،يرا از کماالت حس يخود، انتقال و مسافرت يو نفس با حرکت جوهر انديذات

ق ي)ادراک حقا اندبالملکه، که معقوالت ياليکماالت خ يو پس از ط کنديمآغاز  ،هستند يوالنيه

درجات و  ي، طين حرکت و سلوک صعودي. در اابدييمراه  يق عقليبرزخ(، به مرتبه ادراک حقا

 .(289 :1ج ،1981 ،همو) است يوصول به درجات و مراتب عال سازنهيزممراتب سافل، 

ق مشاهده ارباب انواع از يه، ادراک معقوالت را از طرين نظريان شد، صدرا در ايه بآنچ بر بنا

ان شد، يب يکه درباره ادراک جزئ يانکتهتوجه به آن  . حال باکنديمان يب آنهادور و اتحاد با 

و مشاهده ارباب  ،گريد يسو از نوعهم يهاتيواقعسه يو مقا ،سو کي ازنفس  يتکامل جوهر

است که متناسب با تکامل  ياريو اخت ين تکامل، اراديبلکه ا ،ستين يو اضطرار يرورض ،انواع

ان يب نايسابندگاه يد يدر بررس کهچنان ،نيا بر عالوه .کنديمر ييف ادراک او هم تغينفس، ک

 .ان تعقل نداردکام هاآن. عقل بدون آورديمتعقل را فراهم « انکام»ه وجود فقط يعال يشد، مباد

مواجهه با  کهچنان ،انيب گريدبه  .است يمفارق و خارج يشرط ،هيعال يجود مبادپس و
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تعقل، را يز .ه وجود هم معّد تعقل استيعال يمعدّ تعقل است، اتحاد با مباد نوعهمموجودات 

ه کپس از حصول مل يعنيدر مرحله عقل مستفاد،  يحت بودنيارادن ياست و ا يو قصد ياراد

ه وجود فقط در يعال ير و نقش مباديتأث ،نيبنابرا .ز برقرار استين ،ه وجوديعال ياتصال با مباد

دگر علم و ادراک ياضطراراً تول تواندينمنش استعداد است و يار او فقط آفرکو  استحد معد 

 نخواهد بود. يو قصد ياراد تعقلباشد،  يرا اگر خروج عقل منفعل از قوه، البد و ضروريز .باشد

بلکه  ،ستيخارج از نفس انسان ن و مجرد يدگاه دوم صدرا، موجودير دت علم ديواقع .ب

 ،و عقل فاعل ،نفس يعني .است يصدور ياميق هم آن، نفسبه  قائم يت مجرد عقليواقع ينوع

و  ي، مصدرِ صور حسياليو خ ينفس در ادراکات حس که گونههمان ،قابل آن است. از نظر صدرا

ا يتجردِ کامل و تام از ماده و لواحق آن  به مرتبه يکت جوهرکه در اثر حر يناست، زما ياليخ

 که گونههمان؛ دشويمو معقوالت  ي، خالق و فاعل صور عقلرسديم يتجرد عقالن مرتبههمان 

نه نسبت قابل  ،مطلق، نسبت فاعل مؤثر است طوربه  يادراک صوربه  نسبت نفس: »ديگويم يو

 .(221 :1352، همو) «منفعل متصف

 يمجرد و ماد يايجاد صور اشيده که بر ايآفر ياگونهبه  آنکه خداوند نفس انسان راا ي

ر و افاده نفس يرا نفس از سنخ ملکوت و از عالم قدرت و فعل است. آنچه مانع تأثيقدرت دارد؛ ز

را يز .ات قوه و عدم استيثيز حيآن با احکام جسم و جهات امکان و فقر و ن ياست، همراه

احکام ، شوديماز فاعل غالب صادر  که يصورت هرا ماده و لواحق آن است و نفس، مصاحب ب

 گفت توانيمبلکه  .به آن فاعل خواهد داشت يو حصول تعلق ردوجوب و تجرد و غنا را دا

وجود آن صورت خواهد  کنندهافاضهفاعِل  ين حصول صورت براينفسه، عيحصول آن صورت ف

ن، نفس يين تبيا بر اساس .(218 :)همان ستا او ياعل واقعون، فيبود و در اصل، در عرف اله

ن انشا، يو ا شوديمخود نفس انشا به واسطه علم  يعنياست؛  يمصدر و فاعل و خالق صور عقل

 .رديگيم صورتنفس  به واسطهاست که  ياريو اخت ياراد يفعل

صدرا درباره گاه دين دو ديب توانيمان شد، يب يدرباره ادراک جزئ که گونههمانالبته 

به مراحل مختلف  ،دگاهين دو ديصدرا در ا يعنيجمع کرد؛  يادراک کل يريگشکلت يفيک

 يه با کسب ادراکات جزئيو تکامل آن نظر دارد. نفس در مراحل اول ينفس در حرکت جوهر

ازمند عقل فعال است تا ادراکات به او ين يکسب ادراکات کل ين مرحله برايف است و در ايضع
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در حرکت  ياتحاد يبيماده و صورت در ترک که گونهآن گردد؛متحد  هاآناضه شود و او با اف

گر نفس با حرکت ين اتحاد، بار ديپس از حصول ا .شونديمهم متحد  با ياشتداد يجوهر

ن ي. با حصول اکنديمدا يعقل فعال رجوع پ بهملکه  که آنجا تا ،ابدييمارتقا  ياشتداد يجوهر

 .(94 :2ج ،1386ت، ي)عبود را انشا کند يخود صور عقل توانديمنفس  ملکه است که

 جهينت

ش شناخت انسان، چه در حوزه ادراکات يدايشناخت در نگاه صدرا، پ يشناسيهست بر اساس

از اراده  ،يخارج يهاتيواقعاز  يريپذريتأث بر عالوه ،يچه در حوزه ادراکات حصول و يحضور

 ينفس انسان يبر حرکت اشتداد بنا ،يدر حوزه ادراکات حضور. دشويمهم متأثر  يانسان

انسان وضوح و  يدرک حضور ،است ياراد يکه امر يو تکامل انسان يمتناسب با سعه وجود

 .کنديمدا يمتناسب پ ياشتداد

ل يدر نگاه صدرا دو تحل ،يلک و ياعم از ادراکات جزئ ،انسان يدر حوزه ادراکات حصول

. در کنديم ينيآفرنقشمعرفت  يريگشکلل، اراده انسان در ير دو تحلکه در ه شوديممطرح 

 ياز مباد يرش صور ادراکيخود مستعد پذ ياريو اخت يل نخست، نفس با تکامل اراديتحل

 ياست که با تکامل جوهر ين نفس انسانيا ،ل دوميدر تحل .دشويما عقل فعال يه وجود يعال

د و عّ صرفًا مت يو مواجهه با واقعکند يرا انشا من ادراکات يه اتحاد با عقل فعال ايخود و در سا

 انسان است. ياراد يانشا سازنهيزم

 منابع

 .ميقرآن کر -

ق عبدالسالم محمد هارون، قم: مکتب ي، تحقةس اللغييمعجم مقا، (ق1404) ابن فارس، احمد -

 .يسالماالاالعالم 

ق ي، تحت اشراف د. رفالعلوم کشّاف اصطالحات الفنون و، م(1992) ي، محمدعليونهاتال -

 .لبنان ناشرون مکتبةروت: يالعجم، ب

 .، قم: اسراءق مختوميرح، (1375) ، عبداهلليآمل يجواد -

 .يسنگ چاپ: تهران، الحکم عيبدا، (ق1314) ميحک ي(، آقا عليطهران) يزنوز -
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، صة(يعوالمسائل ال ةبواجوبة المسائل )اج، (1378) ميابراه بن محمدن يصدرالد، يرازيشال -

 .ياد حکمت اسالميبا، تهران: بنيق عبداهلل شکيتحق

، اء التراثياح روت: داري، بة االربعةياالسفار العقل ية فيمة المتعالکالح، م(1981) ــــــــــــــ -

 .الطبعة الثالثة

 للنشر، يز الجامعکمشهد: المر ،ةيکالمناهج السلو ية فيالشواهد الربوب، (1360) ــــــــــــــ -

 .ةيطبعة الثانال

 .رانيمت و فلسفه اک، تهران: انجمن حالمبدأ و المعاد، (1354) ــــــــــــــ -

 .نايب: جايب، ي، چاپ سنگقه بر حکمة االشراقيتعل، تا()بي ــــــــــــــ -

 .صدرا ياد حکمت اسالمي، تهران: بنات شفاءياله قه بريتعل، (1382) ــــــــــــــ -

 .، مشهد: دانشگاه مشهدةي، المسائل القدسيرسائل فلسف، (1352) ــــــــــــــ -

 .يالمحمود مکتبة، تهران: ي، چاپ سنگيشرح اصول کاف، (1391) ــــــــــــــ -

 .متک، تهران: حنيلهأصدرالمت يمجموعه رسائل فلسف، (1375) ــــــــــــــ -

 .يقات فرهنگي، تهران: مؤسسه تحقبيح الغيمفات، (1363) ــــــــــــــ -

، تهران: سازمان چاپ و ييبر نظام حکمت صدرا يدرآمد، (1386) ت، عبدالرسوليعبود -

 .يانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 .ةالهجر ، قم: دارريالمصباح المن، ق(1405) ، احمديوميفال -


