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  چکیده

توان به مسئله مبادی کنش پرداخت. شیخ اشراق ادراک، براساس آثار شیخ اشراق می
داند. کنش متوقف بر علم حضوری به بدن و ترجیح، شوق و اراده را مبادی کنش می

آن است. پس از تصور  و اولویت مصلحتقوای آن، تصور پیشین کنش و تصدیق به 
کنش، انجام آن نیازمند ترجیح انجام بر ترک است. این ترجیح بر اساس غلبه شوق و 

دهد. پس از ترجیح کنش، انسان شوق بدان یا براساس تصدیق به مصلحت رخ می
ی شوق، اراده نیز شکل ریگ شکلیابد. با کند چرا که آن را کمال خود میکنش پیدا می

. اگر کنش، کنش بدنی باشد، شود یمجزم شدن اراده کنش انجام گیرد. پس از می
انجام آن بر قوای محرکه نیز متوقف است. در این مقاله پس از معرفی هر یک از این 
مبادی، ابعاد مختلف آن از دیدگاه شیخ اشراق بررسی شده است و در نهایت برخی از 

  ن گشته است.بیا نایس ابنی دیدگاه شیخ اشراق با دیدگاه ها تفاوت
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  مقدمه
یکی از مباحثی که امروزه در فلسفه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است کنش است. 
مبادی کنش از جمله مباحث مربوط به کنش است. هرچند این امر در سنت فلسفی 

ی فالسفه مسلمان ها آموزهقرار نگرفته است،  همطالع موردمستقل  صورت بهجهان اسالم 
هایی برای توانایی پاسخ به مسائل کنش و مبادی آن را دارا هستند. تاکنون تالش

بازسازی دیدگاه فالسفه مسلمان در این زمینه انجام شده است. به عنوان مثال ذاکری 
مبادی عمل پرداخته درباره  نایس ابنبه بررسی دیدگاه » نایس ابننظریه عمل «در مقاله 

این مسئله را بر اساس » مبادی عمل فارابی و مالصدرا«گلی در مقاله است. همچنین شه
دیدگاه فارابی و مالصدرا بررسی کرده است. در این مقاله با توجه به آثار شیخ اشراق و 
شارحان او تالش شده است دیدگاه سهروردی درباره مبادی کنش بازسازی شود. مراد از 

  در این مقاله عمل ارادی و اختیاری انسان است. کنش
ارائه داد بدین  توان یمتصویری که از مبادی کنش در دیدگاه سهروردی  نیتر ساده

، سپس براساس غرض، انجام آن بر ترک شود یمصورت است که ابتدا کنشی ادراک 
جزم شدن و با  کند یم. پس از ترجیح، انسان بدان کنش شوق پیدا کند یمترجیح پیدا 

. در ادامه هر یک از دهد یماراده، از طریق قوای فاعلی موجود در عضالت، کنش را انجام 
  .شود یممبادی معرفی و نقش آنها در کنش بررسی 

  

  علم
مبادی کنش انسان علم است. علم حضوری، تصور و تصدیق در انجام کنش اثر  یکی از

خود باید به بدن و قوای آن علم  دارد. از نظر شیخ اشراق انسان برای تصرف در بدنِ
حصولی نیست بلکه  صورت بهداشته باشد. علم نفس به بدن و قوای آن از طریق صور و 

]. عالوه بر علم حضوری، 484 ، ص1ج ،10[ نفس به بدن و قوای آن علم حضوری دارد
  علم حصولی با هر دو قسم آن، در فاعلیت انسان اثر دارد.

. فاعل بالقصد پیش از عمل به آن 1اعلیت بالقصد استفاعلیت انسان برای کنش ف
                                                                                                                                        

قصـد اسـت. همـانطور کـه در ادامـه      باتوجه به دیدگاه شیخ اشراق درباره فاعلیت، تنها فاعل مریـد فاعـل بال   .1
. و ترجیح را متوقف بر ]56 ص ،1، ج10[داند  مطلقا متوقف بر ترجیح و داعی می آید شیخ اشراق اراده را می

ل بـالتجلی نامیـده   ادراک پیشین. شیخ اشراق به صراحت علم پیشین را در آنچه بعدها فاعـل بالرضـا و فاعـ   
. بنابراین تنها فاعلی که پیش از فعل لزوما بدان علم دارد فاعـل  ]151 ، ص2، ج10[ کند. شده است نفی می

  .]471 ، ص1، ج10[ داند باالتر از فعل ارادی می تعالی رابالقصد است. شیخ اشراق فعل واجب 
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علم دارد. نیازمندی فاعل بالقصد به علم پیش از فعل به سبب خاصیت اراده است. 
و این  آید اراده نیازمند ترجیح انجام عمل بر ترک آن است یمطور که در ادامه  همان

  ترجیح متوقف بر ادراک پیشین عمل است.
تواند کلی باشد. صورت کلی کنش افراد کثیری دارد  ینمعلمی که مبدأ کنش است 

شود باید ترجیح داده شود و  یمترجیحی بر دیگری ندارد. کنشی که ایجاد  کی چیهکه 
شوند، به کنش جزئی  یمی که منجر به کنش ا ارادهاراده به آن تعلق گیرد. ترجیح و 

منجر شود باید علمی . پس اگر علم بخواهد به کنش ]46 ، ص1، ج10[ گیردتعلق می
در علم حضوری، معلوم در نزد عالم حاضر  جزئی باشد. این علم، حصولی است چرا که

 علم به کنش پیش از ایجاد کنش است. که یدرحالاست 
آید شوق بدون  که در ادامه می طور همانتصور در شوق نیز نقشی اساسی دارد. 

یاری از حاالت متعلق شوق از در بس .]132 ، ص3، ج10د [کن ادراک تحقق پیدا نمی
آید و انسان  تصور لذتی به ذهن انسان می که یهنگامشود مانند  طریق تصور ادراک می

شود و انسان  کند. در این حالت، وصول به این لذت غرض انسان می بدان شوق پیدا می
  کند.  متناسب با آن، کنشی را تصور و ایجاد می

نقش داشته باشد نقش در ترجیح است.  تواند در کنش جهت دیگری که علم می
. دهد یمشود، انجام یا عدم انجام آن ترجیح  انسان با تصور کنش مواجه می که یهنگام

تواند بر اساس تصدیق به اولویت یا عدم اولویت کنش باشد. فاعل اگر به  ترجیح می
چنین  فایده، مصلحت و اولویت کنش تصدیق کند، انجام آن را ترجیح داده است و اگر

  .]293-292 ، ص3، ج4[ تصدیقی نکند، ایجاد کنش را ترجیح نداده است
  

  اراده
یکی دیگر از مبادی فاعلیت انسان برای کنش اراده است. مباحث مربوط به این مبدأ را 

ی جزم شدن ها گونهی اراده، ها میتقسبه معناشناسی اراده، تمایز اراده از شوق،  توان یم
  بودن فعل تقسیم کرد. اراده، و مالک اختیاری

. از ]491، ص 11[شود  یماراده عزمی است که پس از تردید در ترک یا انجام، جزم 
برخی  رو نیا از .]561 ، ص1، ج10د [به غرض نیاز دار ضرورتاًنظر شیخ اشراق اراده 

                                                                                                                                        
رجح است. همـانطور کـه در ادامـه    کند که اراده متوقف بر داعی م در این منبع، شیخ اشراق بیان می .1

  آید، داعی مرجح همان غرض است. می
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اراده قصدی است که منجر به غرض : «اند گفتهی در تعریف اراده چنین سهروردشارحان 
اراده در آثار شارحان شیخ اشراق اجماع نیز  .]290 ، ص3، ج4[ »شود یمل و استکما

  .]491، ص 11[نامیده شده است 
 نایس ابن مثال عنوان بهدرباره هویت اراده و امکان ارجاع آن به شوق اختالف است. 

]، در مقابل در آثار میرداماد بیان شده است که 172، ص 1د [دان یماراده را غیر از شوق 
اراده و شوق قیام به نفس دارند لذا از  .]322، ص 6ت [ی از مراتب شوق اسا مرتبهاده، ار

از  ازین یب. از نظر شیخ اشراق اعراض و بسائط، بدیهی و باشند یمسنخ اعراض نفسانی 
]؛ 104 ، ص2، ج10[ها است  ها درک شهودی آن اند و تنها راه شناخت آنیفتعر

ان اراده و شوق، تعریف هر یک از آنها ضروری نیست و برای اثبات تفاوت می نیبنابرا
  ی از تمایز کافی است.ا نمونهبیان 

دلیل تمایز اراده و شوق این است که در برخی حاالت انسان به فعل شوق دارد ولی 
شود. همچنین دلیل تمایز اراده و شوق شدید این است  عزم او برای انجام آن جزم نمی

شوق شدید به فعل دارد ولی عزم و قصد انجام آن را ندارد که در برخی حاالت انسان 
تواند تفاوت اراده و شوق را اثبات کند این است که  . دلیل دیگری که می]491، ص 11[

از نظر شیخ اشراق، همه موجودات ناقص، چه ظلمانی و چه نورانی، شوق دارند، ولی 
  .]94 و 433 ص، ص1، ج10[ ها اراده ندارند همه آن

ی گوناگونی برای اراده ارائه نمود. ها میتقس توان یمی مختلف، ها مالک به  جهتو با
به اراده جازم و اراده غیر جازم. اراده از جهتی دیگر  شود یماراده از یک جهت تقسیم 

ی دیگر، اراده تقسیم بند میتقس. در یک رثابتیغبه اراده ثابت و اراده  شود یمتقسیم 
  شود. در ادامه بیان می ها یبند میتقسی. هر یک از این جزئاده به اراده کلی و ار شود یم

از نظر شیخ اشراق اراده دو حالت دارد. اراده گاهی جازم است و گاهی غیر جازم. 
. اگر همه شرایط ]416 ، ص1، ج10[ شود اراده جازم است یمی که منجر به فعل ا اراده

همه  که یهنگامشود.  ینمل صادر صدور فعل فراهم باشد ولی اراده جزم نشده باشد فع
 ]322 ، ص1، ج10[ شود. یمشرایط فراهم باشد و اراده هم جزم شود صدور فعل واجب 

گیرد و فعل را  یماراده جزم شد قوای محرّکة بدن تحت اطاعت نفس قرار  که یهنگام
  . ]491، ص 11[ کند یمایجاد 
غرض بر انجام فعل تحقق  جزم شدن اراده بدین صورت است که ابتدا داعی و ندیفرا
ی باشد که اراده را ا اندازه بهکند  یمکند. اگر اولویتی که داعی برای فعل ایجاد  یمپیدا 

شود. اما گاهی با تحقق داعی فقط اراده غیر جازم تحقق پیدا  جزم کند، کنش انجام می
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است. شیخ جزم نشده  اش ارادهکند. در این حالت انسان قصد انجام عمل را دارد ولی  یم
  کند. اشراق سه حالت برای تبدیل اراده غیر جازم به اراده جازم بیان می

حالت اول برای جزم شدن اراده، شدید شدن داعی است. اگر داعی و انگیزه فاعل بر 
غلبه کند در این صورت  ها مصلحتتر شود و مصلحت کنش بر سایر دانجام کنش شدی

  .]416 ، ص1، ج10د [شو یماراده جزم 
الت دوم برای جزم شدن اراده سبب طبیعی است. گاهی اولویتی که داعی ایجاد ح

کند اما سببی طبیعی مانند همراهی قوای بدنی یا میلی طبیعی از  ینمکرده است تغییر 
  .]416 ، ص1، ج10د [شو یمآید و سبب جزم اراده  یمجانب بدن به کمک داعی 

آید اما اراده  یمطبیعی به کمک  شود و نه سببی یمدر حالت سوم، نه داعی قوی 
شود. شیخ اشراق این جزم شدن اراده بدون تقویت داعی یا سبب  یمناگهان جزم 

، 10[ گردد یبازمداند که در نهایت به امور سماوی  یمطبیعی را منسوب به امر حادثی 
. از نظر شیخ اشراق عالوه بر جزم شدن اتفاقی اراده که منسوب به امور ]416 ، ص1ج
سمانی است در برخی موارد شوق و خود اراده (حتی اراده غیر جازم) نیز منسوب به آ

  .]416 ، ص1، ج10[ امور آسمانی است
تقسیم دیگر اراده، تقسیم آن به ثابت و غیرثابت است. از نظر شیخ اشراق اگر اراده 

د را ثابت نگه دارد تواند اراده خو ینمفاعلِ مرید ثابت باشد، آثار او نیز ثابت است. اما انسان 
. دلیل عدم توانایی ]322 ، ص1، ج10[ تواند کنش ثابت و مستمر داشته باشد ینم تبع بهو 

انسان بر کنش ثابت و مستمر ضعف اوست. موجودی که ضعف و عجز دارد، مانند انسان و 
ا تغییر های او ر یزهانگشود. این اثرپذیری، دواعی و  یمحیوانات، از امور خارج از خود متأثر 

کند و به تبع آن  ها و اختیارهای انسان تفاوت پیدا میها، ترجیحدهد. با تغییر انگیزه یم
های فراوان و  یزهانگشود. اگر موجودی مانند افالک شریف و قوی بود و  ها عوض میاراده

  .]323 ، ص1، ج10[ ثبات داشت اش ارادهمتغیر بر او غلبه نداشت فعل و 
شود به اراده کلی و اراده جزئی. اگر متعلق اراده  یممتعلقِ آن تقسیم اراده با توجه به 

فعلی کلی باشد، مانند مطلق حرکت یا نوعی حرکت مقید، اراده کلی است و اگر متعلق 
اراده امری جزئی باشد اراده جزئی است. اگر اراده انسان کلی باشد تحقق کنش متوقف 

 مثال عنوان به. ]46 ، ص1، ج10[ کلی استی جزئی متناسب با آن اراده ها ارادهبر 
تواند کلی باشد. تحقق  یمانسان خرید نان را تصور و اراده کرده است، اراده او  که یهنگام

ی جزئی است، اراده گام اول به سمت نانوایی، اراده گام ها ارادهاین اراده کلی نیازمند 
چون به فعل جزئی  ها ارادهن ... . همه ایت نانوایی، اراده پرداخت هزینه ودوم به سم
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بخشد. خرید  یمباشد. مجموع این افعال خرید نان را تحقق تعلق گرفته است جزئی می
نیز جزئی است. این فرد جزئی توسط آن اراده کلی تحقق پیدا کرده  افتهی تحققنان 

  ای که موجب چندین اراده جزئی شده است.  یکلاست؛ اراده 
میشه متعلق دارد. چنین نیست که ابتدا اراده شکل بگیرد از نظر شیخ اشراق، اراده ه

و بعد به امری اختصاص پیدا کند. امری که اراده به آن اختصاص دارد از طریق ترجیح 
، 3، ج4؛ 429و  56 ، ص1، ج10که مقدم بر اراده است اختصاص پیدا کرده است. [

جیح است. او نیازمندی شیخ اشراق بسیار تأکید دارد که اراده متوقف بر تر ]293- 292
های گوناگون تکرار کرده است. توقف  اراده به ترجیح را چندین بار در آثار خود و با بیان

اراده بر ترجیح متأثر از دیدگاه شیخ اشراق درباره مالک فعل اختیاری است. لذا ابتدا 
  شود. شود و پس از آن به ضرورت ترجیح پرداخته می به این مطلب اشاره می اختصار به

اشراق مالک اختیاری بودن فعل، قدرت بر انجام افعال مختلف و متقابل  خینظر شاز 
است. از نظر او فاعلی که فقط قدرت بر فعل واحد داشته باشد و بر متقابل آن قادر 

. الزمه مالک اختیاری بودن فعل امکان ]322-321 ، ص1، ج10[ نباشد مختار نیست
ه و مجبور را نیز دارای فعل و عدم فعل در قیاس با فاع ل است. شیخ اشراق فاعل مکرَ

ه قدرت بر ترک دارد لذا اختیار دارد و با اراده می اختیار می تواند  داند. از نظر او فاعل مکرَ
  .]177، ص 8[ فعل را انجام دهد یا ترک کند

. افالک به لحاظ ذات خود و بدون ارندیاختاز نظر شیخ اشراق حتی افالک نیز دارای 
اسباب حرکت، قادر بر ترک حرکت هستند بدین صورت که اگر نخواهند  رنظرگرفتند

  .]322-321 ، ص1، ج10[ ها مانند حرکات طبیعی نیست توانند حرکت نکنند و حرکت آن می
. شیخ ]348، ص 11[ دهدفعل را برای رسیدن به غرض انجام می حتماًفاعل مختار 

، اما برای آن دلیل نیز ذکر ]266 ، ص2ج ،10[داند  اشراق این مطلب را بدیهی می
کند. دلیل این امر این است که فعل و ترک آن برای فاعل مختار مساوی است و او بر  می

هر دو طرف قدرت دارد. تساوی فعل و ترک در نسبت با فاعل به این معنا است که ترک 
عل از حالت و فعل هر دو نسبت به فاعل ممکن است. معلول برای تحقق باید توسط فا

ل گردد.  برای تحقق یک  رو نیازاامکان خارج شود و نسبت امکانی او به ضرورت مبدّ
ها باید در نسبت با فاعل ترجیح پیدا کند تا از حاالت  طرف از دو طرف مذکور یکی از آن

  . ]428 ، ص1، ج10[تساوی و امکانی خارج شود 
ص نیست.تواند از طریق اراده حاصل شود. از نظر  ترجیح نمی  شیخ اشراق اراده مخصّ

تحقق پیدا  کدام چیهزیرا نسبت ترک و فعل به اراده همچنان امکان است، با امکان 
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باید آن طرف همیشه ترجیح  ضرورتاًکند. اگر ترجیح یک طرف از خواص اراده بود نمی
ح  در فعل اختیاری چنین نیست. پس اراده نیز نمی که یدرحالشد  داده می تواند مرجّ

  . دیآ یم. توضیحات بیشتر درباره ترجیح در ادامه ]56 ، ص1، ج10[ اشدب
ضرورتی وجود ندارد که هر فعل ارادی اختیاری باشد. در آثار شیخ اشراق نیز  ظاهراً

استدالل دالّ بر تالزم اختیار و اراده یافت نشد. اما عباراتی در آثار او وجود دارد که ظهور 
رند. شیخ اشراق در چند جای آثار خود مختار و مرید را در کنار در تالزم اختیار و اراده دا

. ]55 و 428 ص، ص1، ج10[ کند ها بیان می برد و یک حکم برای آن کار می هم به
همچنین هنگام نفی ارادی بودن فعل واجب تعالی و بیان باالتر بودن فعل او از فعل ارادی، 

اختیار هر فاعل مختار متوقف بر «گوید:  کند. او می از خاصیت فعل اختیاری استفاده می
ترجیح داشتن یکی از دو طرف وجود و عدم فعل است. آنچه ترجیح دارد باید برای فاعل 

 واسطه بههیچ چیزی برای او ترجیح ندارد  که فعل غنی مطلق نی؛ بنابراترجیح داشته باشد
شیخ اشراق در این . ]429 ، ص1، ج10[» اراده نیست و بلکه از فعل ارادی باالتر است

هر «توانست از تعبیر  یم که یدرحالرا به کار برده است » هر فاعل مختار«استدالل تعبیر 
  استفاده کند. این عبارات ظهور در تساوی فاعل مختار و مرید دارد.» فاعل مرید

 به دستدهد  همچنین از توضیحاتی که شیخ اشراق برای فاعل مختار ارائه می
باید پیش از فعل به آن علم داشته باشد. فاعل مختار باید  حتماًختار آید که فاعل م می

ایجاد را بر عدم ایجاد ترجیح دهد و ترجیح متوقف بر ادراک امر مورد ترجیح است. از 
. 1میان اقسام فاعل، در نظام شیخ اشراق فقط فاعل بالقصد علم پیشین به فعل دارد

اعل بالقصد است و فاعل بالقصد فاعل مرید از نظر شیخ اشراق فاعل مختار ف نیبنابرا
تساوی نسبت فعل و ترک) مختار ( باشد. فاعل به اعتبار قدرت بر انجام و عدم انجاممی

شود. اگر در نظام  شود و به اعتبار وجود اراده در مبادی فعل، مرید نامیده می نامیده می
فعل بدان علم داشته باشد  ای دیگر از فاعلیت معرفی کرد که پیش از اشراقی بتوان گونه

  و این علم بدون اراده مبدأ فعل باشد، ممکن است تالزم فاعل مختار و مرید از بین برود.
  

  ترجیح
، 1، ج10، [تحقق اراده متوقف بر ترجیح یکی از طرفین انجام یا عدم انجام فعل است

                                                                                                                                        
پیشـین بـه فعـل     گونه علم الرضا نامیده شده است، دارای هیچاز منظر شیخ اشراق، آنچه بعد او به نام فاعل ب .1

شـراق بـرای اینگونـه    اساس توضیحات شیخ ا. بر]151، ص2، ج10[ ، نه علم اجمالی و نه علم تفصیلینیست
  پذیرد.   لم پیشین به فعل دارد را نیز نمیآید که او مصداق داشتن فاعل بالتجلی که ع فاعل، بدست می



 1399دوم، پاییز و زمستان ، شمارۀ پنجاه و سوم، سال فلسفه و کالم اسالمی    354

خ اشراق بنابراین ترجیح نیز یکی از مبادی کنش است. ترجیح که در آثار شی] 56 ص
 ، ص1، ج10[دهد و نه براساس اراده  یماساس داعی رخ براختیار نیز نامیده شده است 

 ، ص3، ج4؛ 56 ، ص1، ج10[ دیگر است طرف بر. داعی سبب ترجیح یک طرف فعل ]56

تواند باور باشد، مانند تصدیق به وجود مصلحتی خاص در فعل و  یم. داعی ]293-- 29
   .]293-292 ، ص3، ج4[ی باشد، مانند گرسنگی یا مریضی تواند حالت نفسانی دیگر یم

رسد ضرورتی ندارد مرجّح، تصدیق باشد. شیخ اشراق در آثار خود تصریح به  یمبه نظر 
لزوم تصدیق بودن مرحّج نکرده است. از کنار هم گذاشتن برخی شواهد متنی و مبانی 

  تواند عامل ترجیح باشد. یمنیز توان این نتیجه را گرفت که از نظر او شوق  یمشیخ اشراق 
کند، ضرورت ترجّح یکی از  یماستداللی که شیخ اشراق برای ضرورت ترجیح ارائه 

کند و نه ضرورت ترجیح دادن یکی از طرفین توسط فاعل. در  یمطرفین را اثبات 
عبارات قبلی گذشت که فعل و عدم آن نسبت به فاعل مختار حالت امکانی دارد. با 

شود. زمانی  ینماز فاعل صادر  کدام چیهایجاد و عدم در نسبت با فاعل  حالت تساویِ
شود که آن طرف ترجّح پیدا کرده باشد. البته این ترجّح باید  یمیکی از دو طرف واقع 

  در نسبت با فاعل باشد. 
تواند تبیین کند که یکی  یمفاعل به یکی از طرفین شوق دارد، این شوق  که یهنگام

نسبت با فاعل از حالت تساوی خارج شده است، بنابراین آن طرف که  از دو طرف در
شوق بدان تعلق گرفته است برطرف دیگر ترجح دارد و چون این شوق، شوق فاعل 

خیر و مطلوب باشد. این  نفسه یفاست، آن طرف برای فاعل ترجح دارد نه اینکه فقط 
ی ثبوتی است و نه اثباتی. ترجح بدون تصدیق به مصلحت و اولویت رخ داده است و امر

باید توجه داشت که انسان تنها یک شوق ندارد، بلکه به سبب تعدد قوا و تعدد ادراکات 
کنش صدور بر  ندیفراتواند عامل ترجیح باشد که در  یمهای مختلفی دارد، شوقی شوق

  ها غلبه کند.سایر شوق
م، ترجّح را به کار برده ی ترجیح انجام بر عدم انجاجا بهشیخ اشراق در برخی موارد 

 ، ص1، ج10[ است. او در این موارد اراده را متوقف بر ترجّح دانسته است و نه ترجیح

تواند شاهدی بر عدم انحصار مرجّح بر تصدیق باشد. البته  یم. این استعمال ]428-429
ده است شیخ اشراق در برخی موارد تعابیر اختیار، ترجیح یا ادراک ترجّح را نیز به کار بر

  .]428-56، ص1، ج10[ تواند نشان دهد تصدیق نیز عامل ترجیح است یمکه 
-292 ، ص3، ج4[ داند یمابن کمونه شارح تلویحات داعی مرجّح را اعم از تصدیق 
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. او اموری مانند گرسنگی و بیماری را نیز مصادیقی از داعی مرجّح دانسته است. به ]293
هایی که در یماری نیز سبب ترجیح نیست بلکه شوقرسد که صرف گرسنگی و یا ب یمنظر 

ی که میل به غذا ندارد، ا گرسنهشود سبب ترجیح است. انسان  یماین هنگام حاصل 
دهد و انسان سیری که میل و شوق به غذا دارد خوردن آن را  ینمخوردن غذا را ترجیح 

   ز عامل ترجیح است.رسد که عالوه بر تصدیق شوق نی یمدهد. بنابراین به نظر  یمترجیح 
ین اسباب ترجیح تصدیق و شوق هستند اما شیخ اشراق حالتی را تر مهم هرچند

در آن حالت ترجیح یک کنش بر دیگری به سبب اسبابی  ظاهر بهکند که  یممطرح 
کند که انسان در مقابل دو  یمدهد. شیخ اشراق حالتی را مطرح  یمخارج از انسان رخ 

گیرد. او به هر دو کنش شوق دارد و انجام هر دو را نیز  یممساوی قرار  کامالًکنش 
ها  تواند آن ینمهر دو کنش  زمان همداند. اما به دلیل محال بودن انجام  یممصلحت خود 

انسانی تشنه در مقابل دو لیوان آب با نسبت و شرایط  مثال عنوان بهرا با هم انجام دهد. 
 زمان همتواند  ینمهر دو دارد ولی هر دو را گیرد. او شوق به نوشیدن  یممساوی قرار 

گوید هرچند  یمبنوشد. این دو لیوان نیز هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارد. شیخ اشراق 
نوشیدن یکی از این دو لیوان نسبت به فاعل اولویت ندارد اما اسباب اتفاقی فلکی سبب 

این حالت هرچند  . در]198، ص 9[ شود یمترجیح تقدم نوشیدن یکی از این دو لیوان 
ترجیح اصل نوشیدن بر ننوشیدن به سبب شوق یا تصدیق است ولی ترجیح تقدم یکی 

  از دو لیوان بر دیگری به سبب امری غیر از تصدیق و شوق است.
  
  غرض

که فاعل مختار در فرایند صدور فعل باید یکی از طرفین انجام و ترک را  بیان شد
 ترجیح دهد و داعی سبب ترجیح و اولویت است. این داعی مرجح همان غرض است.

. از نظر شیخ اشراق همه اغراض به خود فاعل بازگشت دارد. همه 1]56 ، ص1، ج10[
هایی که به لذت است حتی کنشهای انسان برای رسیدن خود او به کمال، نفع یا کنش

  .]177 ، ص1، ج10[ ها لحاظ شده است ظاهر نفع و مصلحت دیگری در آن
استدالل شیخ اشراق بر این مدعا که غرض از رفتارهای ارادی کمال، نفع یا لذت 

                                                                                                                                        
امل ترجیح یک طرف بـر دیگـری   شهرزروی نیز مانند شیخ اشراق در شرح حکمة االشراق غرض را ع .1

همچنین شیخ اشراق با نفی غرض در واجب تعالی وجود مرجح و به تبع فعل  ]348، ص 11[ داند یم
 .]56 ، ص1، ج10[ کند یمارادی را نفی 
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بدین صورت است:  شود خود فاعل است و با فعل اختیاری نقصانی از فاعل برطرف می
تر ای فاعل به این معنا است که آن طرف برای فاعل شایستهترجیح یکی از دو طرف بر

اگر چیزی برای فاعل اولویت داشته باشد  ]428 -56 ، ص1، ج10[ است و اولویت دارد
 از. ]290 ، ص3، ج4[ یابد یعنی فاعل ناقص است و از طریق آن امر اولی استکمال می

لویت برای فاعل است، غرض اولویت عبارت دیگری از غرض است، و چون این او که آنجا
. پس فاعل مختار فعل را برای حصول غرض و ]395، ص 14[نیز بازگشت به فاعل دارد 

 دهد که این امر حاکی از نقص و استکمال او است. ی به خود انجام میمنفعت
ها بازگشت به فاعلِ فاعل و یا امری در ماهیت  از نظر شیخ اشراق، مرجّح بودن مرجح

. این کالم بدین معناست که هر مرجّح به دلیل امر ]470 ، ص1، ج10[ فاعل دارد
دیگری مرجّح شده است، و به بیان دیگر بیشتر اغراض انسان غرض بالعرض هستند، و 

مطلوب نیست بلکه به سبب امر دیگری مطلوب شده است. همه اغراض  نفسه یفخود 
  فاعل بازگشت دارد.  به غرضی برخاسته از ماهیت فاعل یا فاعل ناچار بهبالعرض 

شود. یکی از  ها سبب شناخت بهتر کنش می غرض تقسیماتی دارد که شناخت آن
تقسیمات غرض، تقسیم آن به بالذات و بالعرض است که در عبارات باال گذشت. تقسیم 

. اگر ]208 ، ص4، ج10[دیگر آن، تقسیم غرض به غرض کلی و غرض جزئی است 
کلی است، مانند اینکه غرض انسان مطلق خرید باشد.  انسان امری کلی را بخواهد غرض

طور که گذشت کنش  های جزئی دارد زیرا همان غرض کلی برای تحقق نیاز به اراده
غرض جزئی نیز گاهی  باشد. متحقق جزئی است و اراده متعلق به آن نیز جزئی می

ر زمانی است ی جزئی دها ارادهی جزئی است، نیازمندی غرض جزئی به ها ارادهنیازمند 
، وصول به یک مکان خاص که مثال عنوان بهکه تحقق غرض بر چند کنش متوقف باشد. 

  . ]208 ، ص4، ج10[ باشد ها می گام تک تکغرضی جزئی است نیازمند اراده 
باشد که انسان در آن قرار گرفته شرایطی می به  توجه بابسیاری از اغراض انسان 

داشت. یکی از این شرایط، حالت  بود آن اغراض را نمیاست و اگر انسان در آن شرایط ن
جبر و اکراه است. انسانی که تهدید به قتل شده است برای نجات جان خود دارای 

دهد  ها افعالی انجام می ها را نداشته است و بر اساس آن آن وقت چیهشود که  اغراضی می
  ]177، ص 8[مانند آن را انجام ندهد  وقت چیهکه ممکن است 

  
  شوق

یکی دیگری از مبادی کنش شوق است. شیخ اشراق تعاریف مختلفی برای شوق ارائه 
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کند و یکی را عشق و  یمکرده است. او دو نوع گرایش و کشش را در کل عالم معرفی 
نامد. از نظر شیخ اشراق اگر شوق و عشق در عالم نبود هیچ موجود  یمدیگری را شوق 

  .]433 ، ص1، ج10[ کرد ینمحادث و کائنی تحقق پیدا 
ورزد و اگر فقدان این کمال برای آن موجود  یمهر موجودی به کمال خود عشق 

. شوق به کمال از ]94 ، ص1، ج10[ باشد عالوه بر عشق، بدان شوق نیز دارد تصور قابل
الَّذي « طور که در قرآن آمده است جانب خداوند به موجودات الهام شده است همان

لَّ شَيْ مَّ هَدى أَعْطى کُ هُ ثُ لْقَ اها«) و 20/50(» ءٍ خَ وَّ سٍ وَ ما سَ ئهَا وَ نَفْ وَ هَا وَ تَقْ ورَ ا فجُ هَ » فَأَلهَمَ
  .]94 ، ص1، ج10[ )91/8(

عشق ابتهاج به تصور یک ذات است و حرکت نفس به جهت تتمیم آن بهجت شوق 
ه است . شیخ اشراق تعریف دیگری نیز برای شوق ارائه کرد]74 ، ص3، ج10[باشد می

. هرچند که شیخ ]91 ، ص1، ج10[ »حرکت در راستای تتمیم کمال«که عبارت است از 
حاالت انسان در هنگام فعل  به  توجه بااشراق شوق را به حرکت تعریف کرده است اما 

که شوق با حرکت مغایرت دارد. شوق مبدأ حرکت است و نه خود حرکت.  شود یمفهم 
 نی؛ بنابرا1]261، ص 13[ رکت است و نه خود حرکتطور که میل طبیعی مبدأ ح همان

  ی استکمال است که در همه موجودات ناقص تحقق دارد.سو بهشوق مبدأ حرکت 
دهد هر موجود مشتاق، به کمالی  بنابر تعریفی که شیخ اشراق از شوق ارائه می

ه و ب ]91 ، ص1، ج10[ رسیده است و کمال دیگری را که برای او ممکن است فاقد است
بیان دیگر هر موجود مشتاق مستکمل است و هر مستکمل مشتاق است و اگر به کمال 

  .]74 ، ص3، ج10[ رود یممورد شوق برسد شوقش از بین 
بدان شوق خواهد داشت. در قسمت  حتماًاگر انسان چیزی را کمال خود بداند  

دهد  ینمن را انجام ترجیح و اراده بیان شد که تا زمانی که فعل برای انسان اولی نباشد آ
 نی؛ بنابراداند یمفاعل فعل را برای خود اولی دانست آن را کمال خود  که یهنگامو 

درفرآیند صدور فعل حتماً شوق حضور دارد. عالوه بر شوق حاصل از تصدیق به کمال، 
  شود. تواند وجود داشته باشد که در ادامه معرفی می یمی دیگری نیز ها شوق

                                                                                                                                        
ا کان منقسما إلى أقسامها:فمنه ما یحدث من طبـاع   .1 ا کان المیل هو السبب القریب للحرکة بوجه مّ لمّ

  م: إلى ما تحدثه الطبیعة، کمیل الحجر عند هبوطه.المتحرّك و ینقس
 إلى جهة  إلى ما تحدثه النفس، کمیل النبات عند تبرّزه من األرض، و میل الحیوان عند اندفاعه اإلراديّ و

  .]261، ص 13[
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کنند؛ موجود طبیعی  یماختار وجودی خود شوق پیدا حسب س موجودات به
شوق انسان و  ]94 ، ص1، ج10[ ی دیگرا گونه بهی و موجودات دارای اراده ا گونه به

حیوان متوقف بر ادراک است. تا زمانی که انسان و حیوان امری را ادراک نکرده باشند 
  . ]132 ، ص3، ج10[نسبت به آن شوق ندارند 

کند.  یمشوق دارد را براساس نظام نوری تبیین  ها نابدکه انسان شیخ اشراق اموری 
از نظر او در اشیاء مادی هر چه نور و خواص نور ظهور بیشتری داشته باشد، انسان 

از میان  مثال عنوان بهبیشتر بدان شوق دارد و آن شیء بیشتر محبوب انسان است. 
بیشتر باشد مانند طال و یاقوت ی نورانی در آن ها جنبهی معدنی آن سنگی که ها سنگ

. شیخ اشراق برای توضیح تأثیر خواص ]199 ، ص2، ج10[ است تر محبوببرای انسان 
کند. در این کنش شوق به انسان زنده بیش  یمنور در شوق انسان مثال آمیزش را بیان 

در  از انسان مرده، تمثال و مجسمه است. دلیل این امر ظهور بیشتر آثار نور مانند حیات
انسان زنده است. همچنین در این فعل حرکت و حرارت از جمله مشتهیات هستند که 

. در این ]196-193 ، ص2، ج10[داند  یمها را از خواص و معلوالت نور  شیخ اشراق آن
کند چرا که از عالم نور محبتی همراه با قهر در  یمفعل هرکس جنس مخالف را طلب 

راه با انقیاد و فروتنی در زن. موجود دارای قهر شوق آید و محبتی هم یممرد به وجود 
بیشتر به موجود منقاد دارد و همچنین موجود منقاد شوق بیشتری به موجود قاهر دارد. 

نفس طالب لذات عالم نور است، در این عمل نیز طالب اتحاد با دیگری است  ازآنجاکه
حتی جسم حجاب او و دیگری  برطرف شود و ها حجابی که مانند عالم نور همه ا گونه به

   .]227 ، ص2، ج10[ نباشد
آن، باید  تبع بهاش باید شوق به عالم نور داشته باشد و  ینورانسان به دلیل حقیقت 

ل به غایات مربوط به عالم نور داشته باشد. اما قوای بدنی و مشاغل  شوق به افعال موصِ
، 2، ج10؛ 107 ، ص3، ج10[ست ابازداشته عالم ظلمات، نفس را از توجه به عالم خود 

شوق نفس به عالم نور و افعال متناسب با آن ظهور پیدا  نی]؛ بنابرا224-223 ص
کند. اگر نفس با فضائل روحانی قوی شود و با کم خوردن و کم خوابیدن سلطنت  ینم

  . ]107 ، ص3، ج10[ شود یمقوای بدنی را کم کند شوق او نسبت به عالم نور شدید 
ها انسان هستند اما اشراق تصریح نکرده است که چه اموری مبدأ شوق شیخ هرچند

ین تر مهم. اولین و برشمردهای انسان توان چند مبدأ برای شوق یمعبارات او  به باتوجه
های انسان حقیقت نوری نفس است. نفس نور است و به عالم نور و امور مبدأ شوق

توان  یممبدأ دیگری که برای شوق  ]224-223 ، ص2، ج10[ متناسب با آن شوق دارد
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کند که گاهی مزاج انسان  یمذکر کرد مزاج و طبیعت بدن انسان است. شیخ اشراق ذکر 
 ی حرکت.ا گونه بهشود مانند شوق  یممریض یا طبیعت بدن سبب ایجاد شوقی در انسان 

ی نوع خاصی از ریگ شکلگاهی وجود یک ملکه در انسان سبب  ]383 ، ص1، ج10[
ین مبدأ شوق قوه تر مهمنفس  بعد از حقیقت نوریِ ]383 ، ص1، ج10[ شود یم شوق

یعنی طبیعت، مزاج و ملکه) را نیز بتوان به آن ( نزوعیه است که شاید سه مبدأ قبلی
ی حیوانی است مطیع مدرَکات است. اگر انسان امری را ا قوهارجاع داد. این قوه که 

منافر تصور کند  عنوان بهکند و اگر امری را  یمدا کمال تصور کند بدان شوق پی عنوان به
  .]132 ، ص3، ج10[ کند یمنسبت به آن حالت دافعه پیدا 

شیخ اشراق قوه نزوعیه را که دو شعبه شهویه و غضبیه دارد، سایه و ظهور خواص 
 داند. از نظر شیخ اشراق در جوهر نفس محبتی به امور هم سنخ او و یمنورانی نفس 
به امور مادون او وجود دارد. از خاصیت قهر نفس قوه غضبیه در بدن به قهری نسبت 

  .]204 ، ص2، ج10[ آید و از خاصیت محبت او قوه شهویه یموجود 
  

  قوای محرکه
]. همه 643، ص 12یکی دیگر از مبادی کنش قوای محرکه موجود در عضالت است [

گونه کنش برای  نی شیخ اشراق سهمبا به  توجه بای کنش نیاز به این مبدأ ندارد. ها گونه
توان در نظر گرفت؛ کنش در عالم مثال، کنش در عالم ذهن و کنش بدنی.  انسان می

شیخ اشراق تصریح بر این تقسیم ندارد. او در آثار خود فعل بالقصد در عالم مثال را 
از فعل بالقصد بدنی نیز سخن گفته  . او]243-242 ص، ص2، ج10[ 1معرفی کرده است

شیخ اشراق احضار برخی صور علمی را  که آنجا از. ]196-193 ص، ص2، ج10. [تاس
  .باشد یم] قائل به کنش در عالم ذهن نیز 252 ،1 ج ،10د [دان ارادی می

                                                                                                                                        
د با اند قدرت بر ایجاد صور جوهری در عالم مثال دارند. این افرا یدهرسها که به مرتبه تجرید  برخی انسان .1

کنند که این صور در عالم مـاده نیـز بازتـاب داده     یمفاعلیت بالقصد صوری جوهری را در آن عالم ایجاد 
] شیخ اشراق، معجزات انبیاء، کرامـات اولیـاء و سـایر افعـال خـارق      243–242 ص، ص2، ج10 [ شود یم

 توانـد  یممرتبه تجرید برسد . از نظر شیخ اشراق، اگر انسان به کند یمعادت را از طریق عالم مثال تبیین 
اساس این صور، امـوری را در عـالم مـاده ظـاهر     وهری ایجاد کند. مالئکه مدّبر بردر عالم مثال صوری ج

. نمونـه دیگـری از   ]243- 242 ص، صـ 2، ج10[ باشـد  یمکه این امور، همان افعال خارق عادت  کنند یم
ن اشراقات در بدن و روح بخـاری مـنعکس   افعال خارق عادت به سبب اشراقات نوری بر نفس است که ای

 .]254 ، ص2، ج10[ دهد یمو به انسان قدرت راه رفتن بر روی آب یا هوا را  شود یم
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ی از کنش است که نیاز به قوای محرکه موجود در عضالت ا گونهکنش بدنی تنها 
  .دیآ یدرمضالت بدن به حرکت ای از کنش است که در آن ع تنها گونه که نیادارد. چرا 

  
  نایس ابنهای دیدگاه سهروردی با دیدگاه تفاوت

هدف اصلی یادداشت حاضر، بررسی دیدگاه شیخ اشراق درباره مبادی عمل است. برای 
های دیدگاه شیخ اشراق  شناخت بهتر دیدگاه شیخ اشراق، شایسته است به برخی تفاوت

سینا، جایگاه نظام  ی با دیدگاه ابنسهرورددگاه سینا اشاره شود. اولین تفاوت دی و ابن
ترین تأثیری که نظام رسد مهمنوری شیخ اشراق در معرفی مبادی عمل است. به نظر می

طور که بیان شد شیخ  گذارد، تأثیر بر تبیین شوق است. همان نوری در مبادی عمل می
کند  ن معرفی میهای انسای شوقریگ شکلاشراق برای نور و خواص آن نقش مهمی در 

  .]196-193 ص، ص2، ج10[ شود ینمسینا یافت  که در آثار ابن
سینا عامل مرجح است.  های دیدگاه شیخ اشراق با دیدگاه ابن یکی دیگر از تفاوت

 درداند،  طور که بیان شد شیخ اشراق، داعی و غرض را سبب ترجیح یکی از طرفین می همان
سینا، آن طرفی که  داند. از نظر ابن یح یکی از دو طرف میسینا اراده را سبب ترج ابن که یحال

  ].515، ص 13د [کن اراده به آن اختصاص پیدا کرده باشد، ترجیح پیدا می
طور که  سینا، کنش در عالم مثال است. همان تفاوت دیگر دیدگاه شیخ اشراق و ابن

سینا  لسفی ابنکند که در نظام ف ای از کنش را معرفی می بیان شد، شیخ اشراق گونه
 که یدرحالجایگاهی ندارد. شیخ اشراق برای انسان فعل ارادی در عالم مثال قائل است، 

  ]311، ص1. [کند سینا وجود عالم مثال را انکار می ابن
سینا جایگاه عقل عملی در  های دیدگاه شیخ اشراق و ابن تفاوت نیتر مهمیکی از 

خود از عقل عملی سخنی نگفته است، در  در آثارفرایند انجام کنش است. شیخ اشراق 
داند و درباره آن  های کنش می سینا کنش حاصل از عقل عملی را یکی از گونه مقابل ابن

سینا کنش حاصل از عقل  ]. ابن96، ص 3؛ 173و  185، ص 2ت [بسیار سخن گفته اس
از  های دیگر کنش عبارت است داند، گونه کنش انسان می گونهچهارعملی را یکی از 

   ]185، ص 2کنش حاصل از لذت خیال، کنش حاصل از شهوت، کنش حاصل از غضب [
 
 نتیجه

شود، سپس انجام آن بر  یمفرایند انجام کنش بدین صورت است که ابتدا کنش تصور 
تواند شوق، تصدیق به مصلحت و یا  یمکند. سبب این ترجیح  یمعدم انجام ترجیح پیدا 
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شود. پس از ترجیح انسان مشتاق  یمد اول داعی نامیده اسباب آسمانی باشد که دو مور
شود. این شوق به سبب آن است که آنچه برای انسان ترجیح دارد کمال اوست و  یمکنش 

گیرد و انسان عزم و  یمی شوق، اراده نیز شکل ریگ شکلانسان به کمال خود شوق دارد. با 
شود و برای صدور  ینمه سبب کنش کند. این اراده اولی یمتصمیم انجام آن فعل را پیدا 

کنش اراده باید جازم شود. اسباب سماوی، شدید شدن داعی، غلبه آن بر دواعی متضاد و 
  شود. یمهمراهی اسباب طبیعی مانند رفع خستگی قوای بدنی، سبب جزم شدن اراده 

. تصور کنش 1: از نظر شیخ اشراق، وجود دو علم در فرایند انجام کنش ضروری است
. علم حضوری به بدن و قوای آن. تصدیق به اولویت و شایستگی 2از ترجیح آن  پیش

تواند در مبادی کنش باشد. در دیدگاه شیخ اشراق، انسان به دلیل ضعف  عمل نیز می
ی او را ها زهیانگگذارد و  اراده ثابت داشته باشد. امور فراوانی بر انسان تأثیر می تواند ینم

کند. اراده همیشه متعلق دارد  ها نیز تغییر پیدا میاراده ها زهیانگ دهد. با تغییر تغییر می
  که این متعلق گاهی کلی است و گاهی جزئی.

فعل اختیاری از نظر شیخ اشراق فعلی است که فاعل آن قدرت بر انجام آن فعل، مقابل 
نسبت برای فاعل مختار، انجام و ترک یک کنش  نی؛ بنابراآن و غیر آنها را داشته باشد

در نظام  رسد یمشود. به نظر  امکانی مساوی دارد که داعی سبب ترجیح یکی بر دیگری می
اشراقی فاعل مختار و فاعل مرید تساوی دارند. فاعل مختار و مرید فاعل مستکمل است که 

  کند. برای رسیدن به غرضی مربوط به خود اقدام به انجام فعل و کنش می
ی با نظام نوری شیخ اشراق دارد. هر چه یک شیء نگاتنگتدر نظام اشراقی، شوق رابطه 

ی از ها جلوهآثار بیشتری از نور داشته باشد، انسان بدان شوق بیشتری دارد. قوای شوقیه 
ی زنان و مردان متفاوت که تفاوت آنها به عالم انوار ها شوق. کیفیت اند نفسحقیقت نوری 

  زن همراه با انقیاد و فروتنی. ؛ شوق مرد همراه با قهر است و شوقگردد یبازم
تواند داشته باشد، تنها کنش بدنی نیازمند  گونه کنش می اینکه انسان سه به باتوجه

  .باشد یمقوای محرکه موجود در عضالت 
سینا درباره مبادی کنش حداقل چهار تفاوت دارد:  شیخ اشراق با دیدگاه ابن دیدگاه

   ردیپذ ینمسینا  کند که ابن مثال معرفی می ای از کنش را در عالم . شیخ اشراق گونه1
سینا از این  ابن که یدرحالکند  . سهروردی از نظام نوری در تبیین شوق استفاده می2

  داند.  سینا اراده را مرجح می . شیخ اشراق غرض را مرجح و ابن3. برد ینمنظام بهره 
کند  معرفی میسینا برای عقل عملی جایگاه بسیار مهمی در کنش انسان  . ابن4
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  شیخ اشراق نسبت به عقل عملی و نقش آن سکوت کرده است. که یدرحال
  کرد:توان ترسیم  در نهایت فرایند صدور عمل را از دیدگاه شیخ اشراق بدین صورت می
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یة و العرشیة، تهران، مرکز پژوهشی ). شرح التلویحات اللوح1387(، کمونه، سعد بن منصور ] ابن4[

  میراث مکتوب.
، شماره 2ی، قم، دوره انسان علومی شناس روش ».حضور اراده در مبادی عمل). «1375رضا، ( ] برنجکار،5[

  .45- 34، بهار، صص 6
  )، القبسات، تهران، دانشگاه تهران.1367باقر، ( رمحمدیم] الداماد، 6[
، زمستان، 64، شماره 16نقد و نظر، قم، دوره . »سینا عمل ابن ةینظر). «1390مهدی، ( ] ذاکری،7[
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  ). التنقیحات في اصول الفقه، الریاض، مکتبة الرشد.1427، (نیالد شهاب] السهروردی، 8[
، تصحیح: محمد 3). الحکمة االشراقیة: کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، ج1394، (ــــــــــــ ] 9[

  ی و مطالعات فرهنگی.انسان علومپژوهشگاه ملکی، تهران، 
). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: نجفقلی حبیبی، هانری کربن، 1375، (ــــــــــــ ] 10[

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. مؤسسهحسین نصر، تهران، 
  مطالعات فرهنگی. ی وانسان علوم). شرح حکمة االشراق، تهران، پژوهشگاه 1372، (نیالد شمس ] الشهرزوری،11[
، تصحیح: نجفقلی حبیبی، علوم الحقایق الربانیة یرسائل الشجرة االلهیة ف)، 1383( ــــــــــــ] 12[

 .حکمت و فلسفه ایران مؤسسهتهران، 
 ، قم، بوستان کتاب.2) شرح االشارات و التنبیهات، ج1391(، نیرالدینص] الطوسی، 13[
مهدی  ، تصحیح:1). شرح حکمة االشراق، ج1383عود، (شیرازی، محمود بن مس نیالد قطب] 14[

 محقق، عبدهللا نورانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ی فلسفه اسالمی، ها آموزه ).1398(، »مبادی عمل از دیدگاه فارابی و مالصدرا«گلی، احمد، ] شه15[

  .256-237ابستان، صص ت -ر ، بها24مشهد، شماره 





  


