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چکیده
به مسئولیت اخالقی گرچه مبحثی مشخصی درمباحث مربوط 

الي آثارش قابل مشاهده است. اوآثار مالصدرا ندارد اما در البه
با ابتکاراتی در زمینۀ اصالت وجود، تشکیک وجود، شئونات

داندنفس و علت غایی، مسئولیت اخالقی را داراي لوازمی می
شود.که عمل، عامل و اتحاد عمل، عامل و معمول را شامل می

عامل هم باید داراي شرایط ایجابی باشد، از جمله اختیار، قدرت
و علم، و هم شرایط سلبی که عبارتند از جهل، کدورت معاصی،
خبث نفس و تقلید. مالصدرا عمل طبق مسئولیت اخالقی را بر
اساس علت غایی و علت فاعلی بیان کرده و همۀ افعال آدمی را

ایت رهنمون است. انسان کَونسوي غاشتدادي دانسته که به
جامعی است که شامل تجرد عقلی مثالی و مراتب جسمانی و
پرتو تجلی ذات الهی است. در این نوشتار با روشی

توصیفی، دیدگاه مالصدرا را در مورد انسان وـتحلیلی
هاي او در برابر خود، خدا و دیگران و نیز چگونگیمسئولیت

و عمل طبق آن بیان شده است.ایجاد حس مسئولیت در انسان 
تواند قوةمالصدرا معتقد است انسان حتی با علم حداقلی هم می

شوقیه را تحریک کند، قوة شوقیه، احساس مسئولیت را در
انسان ایجاد کرده و توسط اراده که تحت تسخیر عقل عملی

یابد. در نظام وحدت وجود،اللهی دست میاست به مرتبۀ خلیفه
الوجود اختصاص دارد و وجود هستیی به واجبفاعلیت حقیق

الوجود افاضه شده وو حتی افعال بندگان، از جانب واجب
نسبت دادن فعل به ممکنات با توجه به قابلیت و مراتب آنان، با
نسبت دادن همۀ موجودات به خدا منافات ندارد، پس انسان

براي رسیدن به کمال مطلوب، از نظر اخالقی مسئول است.
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Abstract
Topices related to moral responsibility can be seen 
among the works of Mulla Sadra. Mulla Sadra 
considers moral responsibility with innovations in the 
field of originality of existence (esalat-e wujood), 
gradation of existence (tashkik-e wujood), necessary 
state of the soul, and final cause, which considers moral 
responsibility of having implications includes acts, 
agent and unity of acts, agent and patient (agency and 
patiency). The agent must also have positive conditions 
such as authority, power and science. Negative 
conditions are also ignorance, opacity of sins and self-
impurity and imitation. Mulla Sadra expresses the act 
of moral responsibility on the basis of the final cause 
and agent’s or doer’s action, and considers all human 
actions lead to perfection for the final end. Human 
being is the whole truth of the universe that includes 
Ideal and intellectual immateriality and material grade 
and the manifestation of divine essence. In this paper, 
in a descriptive-analytical method, Mulla Sadra's view 
on human beings and their responsibilities towards 
themselves, God and others, and how to create a sense 
of responsibility in human being and acting in 
accordance with them are expressed. Mulla Sadra 
believes that even with minimal science, human can 
provoke faculty of appetence and create the faculty of 
appetence, a sense of responsibility in human being and 
is possessed through will by practical intellect and has 
attained divine governor. In the system of unity of 
existence, the actual agents are devoted to Necessary 
Being and the system of being and even the activities 
of the servants are conveyed by the Necessary Being. 
The attribution of the activity to the contingents due to 
their ability and their grades do not also contradict all 
attributes of God. So human is morally responsible for 
achieving favorable perfection. 

Keywords: Concept of Moral Responsibility, 
Necessities of Moral Responsibility, Qualifications of 
Moral Responsibility, Mulla Sadra.
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 مقدمه
هاي فلسفی، دینی، ترین بحثیکی از اساسی

بحث از مسئولیت است.  ،اخالقی و حقوقی
مسئولیت از مفاهیمی است که در اخالق و 

شود. انسان با همچنین در فلسفۀ اخالق مطرح می
)، به تن 72توجه به پذیرش امانت الهی (احزاب: 

برخوردار بودن  ،)26نمودن لباس کرامت (اعراف: 
رین ظرفیت علمی و آشنایی با اسماي الهی از برت

) جایگاه برتري پیدا کرد و مقام 110(اسراء: 
خالفت الهی را در زمین به خود اختصاص داد. 
الزمۀ حفظ چنین جایگاهی پذیرش مسئولیت 
اخالقی است. از طرف دیگر، مباحثی همچون 
معاد که صحنۀ بازخواست انسان است، ضرورت 

کند که را بیان می بحث از مسئولیت اخالقی
 کنندة اجراي احکام اخالقی است.تضمین

با توجه به اهمیت حکمت صدرایی و نگاه 
عرفانی، فلسفی و قرآنی مالصدرا به مباحث 

ایم بحث مسئولیت اخالقی، در این نوشتار کوشیده
اخالقی را در اندیشۀ مالصدرا ردیابی کنیم. در آثار 

ولیت اخالقی مالصدرا، بحثی مستقل در زمینۀ مسئ
وجود ندارد ولی در بین آثار وي، مطالب مهمی 

 شود. وجود دارد که به این مبحث مربوط می
براي تبیین مسئولیت اخالقی در نظام وحدت 

تحلیلی، بیان ـوجودي مالصدرا، با شیوة توصیفی
چه شرایط ـ لوازم و شرایط مسئولیت اخالقی 

ن و همچنین شناخت انساو  ـ چه ایجابی و سلبی
حقیقت وجودي او الزم است. در نتیجه سعی بر 

به این مالصدرا بر مبناي اندیشۀ آن است که 
که چگونه ممکن است پرسش پاسخ داده شود 

ذات واجبی که فاعل مطلق است و افعال بندگان 
الوجود افاضه شده، انسان را از جانب واجب

 بداند؟ شاخالقاً مسئول کردار

 مسئولیت اخالقیو عوامل احساس . مفهوم 1
الزام به انجام عبارت است از  مسئولیت اخالقی

کارهاي اخالقی، با این شرط که فاعل آن بتواند 

عهده بگیرد. عواقب حاصل از آن کارها را به
دنبال کمال مطلوب و سعادت ها همیشه بهانسان

نهایی هستند. از نگاه مالصدرا کمال یعنی قرب و 
مل است که غایتی فاعل یا خود کا ؛وصال الهی

زائد بر ذات خود ندارد یا ناقص است که باید 
براي رسیدن به کمال تالش کند. مالصدرا یکی از 
عوامل درك مسئولیت اخالقی را فاعلیت ناقص 

عشق به کمال احساس مسئولیت را  ؛داندانسان می
کند و اعمال و افعال او در فاعل ناقص ایجاد می

مسئولیت . فرد بیدهدسوي کمال جهت میرا به
 کند. براي استیفاي کمال تالشی نمی

دیگري که حس مسئولیت را در انسان عامل 
اهللا است. از نظر مالصدرا، انگیزاند، معرفتبرمی

ترین رکن اهللا زیربناي نظام اخالقی و مهممعرفت
الف: 1360است (مالصدرا، در دریافت حکمت 

ق و توحید، ضامن ثبوت و پایداري اخال ).131
دلیل اساسی بازداشتن افراد بشر از  ،اعتقاد به معاد

: 1386پیروي از هوي و هوس است (طباطبایی، 
عنوان یک ). وقتی انسان دین را به155/ 11

هایی حقیقت بپذیرد، این پذیرش، قهراً محدودیت
 ). 541: 1376کند (مطهري، در روابط او ایجاد می

 . پیشینۀ بحث از مسئولیت اخالقی2
اي طوالنی ندیشه دربارة مسئولیت اخالقی تاریخچها

توان در قالب مباحث بسیار را میآن  ۀپیشیندارد و 
سقراط  روشنی مشاهده کرد.به» الزام وظیفه و«کهن 

ضمن  ،کریتون ۀدر ابتداي رسال اخالق، ۀپدر فلسف
مسئولیت آدمی  وظیفه و طرح یک حکایت معمایی،

ارسطو فرد  کشیده است.تصویر در برابر قوانین را به
مباحث  انیداند و ضمن ب یم شیرا مسئول عمل خو

نیز را  یاخالق تیمسئول طیو شرا یمبان ،نمربوط به آ
 یاکیآمون .)160: 1385 ،ياری(شهر سازدیروشن م

از همان ابتدا  باًیها تقرانسان ۀدارد که هم دهیعقنیز 
 دیجد یدگاهیاو د خود هستند. يهانشیمسئول گز

فعل و منش  نشیگز نیدر باب ارتباط ب عیوسو 
 که ارسطو آن را مطرح نکرده استکرده عرضه 
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در ، فیلسوف معروف یونانی، سیسرو). 155 :(همان
خواهد می ،وظایف ۀدربارنام آخرین کتاب خود به

چارچوبی مفهومی فراهم آورد تا همه بتوانند تحلیل 
 چه عملی بر آنها واجب است کنند که کیستند و

 قرون وسطی، ۀبعضی از فالسف). 215: 1378بکر، (
اخالقیات کلیسای در کتاب  گوستینآاز جمله 

با  ،الهیات ۀمجموعدر کتاب  کونیاسآ و ،کاتولیک
پذیري را مسئولیت گرایی،طرفداري از نوعی وظیفه

 . اندمطرح کرده ضمن مباحث وظایف
 ،اولین بار کانت ،در بین فالسفۀ غربی متأخر

آلمانی، بحث مسئولیت اخالقی را مطرح  فیلسوف
مسئولیت انسان را در برابر عقل  اوکرده است. 

داند و معتقد است انسان ذاتاً خود را در برابر می
یابد (کانت، حکم و تکلیف عقلی، مسئول می

). برخی از مکاتب، انسان را در برابر 33: 1369
دانند. جامعه و روح جمعی مسئول می

شناسانی مانند امیل دورکیم جامعه ها ومارکسیست
که براي جامعه در برابر فرد اصالت قائلند، چنین 

 ،مانند ژان ژاك روسونیز اي دارند. برخی عقیده
انسان را در برابر وجدان و ضمیر باطنی مسئول 

 ).52: 1389(غرویان، دانند می
همواره با در نظر نیز اندیشمندان مسلمان 
به این  ر برابر خداوند،گرفتن مسئولیت انسان د

 ۀهم از نظر بعضی از آنها، اند.بحث پرداخته
مسئولیت او در  ۀفقط در سای هاي انسان،مسئولیت

اهمیت بحث  پذیر است.برابر خداوند توجیه
ارتباط این  و مسئولیت نزد فالسفه از یک طرف

، »راختیا و جبر«، »علیت«مانند بحث با مباحثی 
 و» ت فراگیر خداوندقدر«، »علم مطلق الهی«

از طرف » قدر الهی قضا و« ةمبحث بسیار پیچید
جمعی ( اهمیت آن را دوچندان کرده است ،ردیگ

 ). 110: 1386 ،از نویسندگان

 . لوازم مسئولیت اخالقی3
درك و فهم مسئولیت اخالقی مستلزم بیان لوازم 

ناپذیر است، اساسی آن است. عمل از عامل جدایی

توسط عامل صورت گیرد تا عامل ابتدا باید عملی 
 را اخالقاً مسئول انجام یا ترك آن عمل دانست.

 . عمل1ـ3
نخست باید عملی انجام گرفته باشد تا بتوان فرد را 
در قبال آن بازخواست کرد. از نظر مالصدرا، 
تشکیک در تمام هستی جریان دارد. همۀ افعال 

سوي غایت در حرکت آدمی اشتدادي است که به
عشق به کمال احساس مسئولیت را در فاعل است. 

ناقص ایجاد کرده و اعمال و افعال او را براي 
دهد. او عمل را متأثر از کسب کمال جهت می

). 309/ 9: 1981داند (مالصدرا، هویت عامل می
عمل انسان نه بالعرض است، نه بالطبع و از فاعلی 
صادر شده که علم او در انجام آن فعل نقش دارد. 

ین فاعلی با علم خود این فعل اختیاري را انجام چن
 ).224/ 3ب: 1366دهد (همو، می

هویت انسان از علم و عمل تشکیل شده است. 
باید عملی وجود داشته باشد که انسان را نسبت به 
آن مسئول بدانیم، پس هنگامی که انسان در عالم 

کند، مادي است و مراتب استکمال خود را طی می
ناپذیر ل است و عملش از او جداییپیوسته عام

 ). 418/ 3: 1368(همو، 
مالصدرا عمل در انسان برگرفته را از میل 

داند. این عمل باید مبنایی داشته باشد اختیاري می
که همان علم است. مراد از علمی که انگیزة عمل 

دنبال آن به نیزشود، همان هدفی است که عرفا می
یق الهی است و هستند که مشاهدة حضوري حقا

منظور از آن همان قرب و وصال الهی است. از 
نظر مالصدرا، براي رسیدن به سعادت، فقط علم و 
شناخت کافی نیست. علم بدون عمل، انسان را به 

رساند. لذا براي رسیدن به غایت نهایی نمی
دنبال کسب علم و سعادت، سالک الی اهللا باید به

ر و تکمیل به منظور از علم تنوی .معرفت باشد
صور حقایق و منظور از عمل، تصفیۀ باطن و 
تطهیر قلب است و فایدة تهذیب باطن، حصول 

: 1375صور علوم حقیقیه است (حسینی اردکانی، 
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 ).74/ 1: 1340؛ مالصدرا، 31

 . عامل2ـ3
عمل انسان همواره عاملی دارد و تا عامل نباشد، 
و  سخن از مسئولیت معنا ندارد. مالصدرا در کتب

شش  اسفاربرد؛ او در آثارش، از اقسام فاعل نام می
هفت قسم از فاعل را مطرح  المشاعرقسم و در 

کرده است: بالطبع، بالقسر، بالتسخیر، بالقصد، 
). او 201: 1363بالرضا، بالعنایه و بالتجلی (همو، 

فاعلیت دیگري را نیز مطرح کرده که با عشق همراه 
عشق فاعل سبب است. این نوع فاعلیت، یعنی 

شود فعل انجام گیرد. شعور به کمال سبب عشق می
 ). 347/ 9: 1981شود (همو، در انسان می

تمامی افعال و تحریکات، اعم از حیوانی و 
نباتی، به نفس منسوب است و نفس نسبت به آنها 

آگاه بودن نسبت به ذات،  .نوعی فاعلیت دارد
 شوق و عشقی که نفس ذاتاً نسبت به کماالت

شود شوقی طبعی در نفس خود دارد، موجب می
حاصل شود. این شوق طبعی، افعالی را در نفس 

آورد، هر چند نفس نسبت به افعال پدید می
ندارد بلکه همان علم نفس به ذات و  آگاهی

کماالت خود براي مبدأیت نسبت به این افعال 
کند. عشق به وجود و شوق به کمال کفایت می

کند سوي آن حرکت میاً بهغایتی است که ذات
 . )287الف: 1360همو، ؛ 347/ 9(همان: 

عمل با عامل متحد است و علم و عمل هر دو 
با افزودن این قاعده  .معلول و مراتب فاعل عاشقند

المتحد مع المتحد مع «که در فاعل تشکیکی 
در نفس توان گفت می، »الشیء متحد بذلک

عمل انسانی که فاعل تشکیکی است، علم و 
 ).711: 1392متحدند (سبزواري، 

مالصدرا معتقد است ابتدا باید عامل را بشناسیم 
تا به عمل او پی ببریم. با توجه به اینکه انسان 
نیازهاي متعددي دارد، طبق نظام ارزشی خود فعل 

دهد و بر اساس اهمیت و خاص را انجام می
شود. از آنجا اولویت نوع فاعلیت او مشخص می

) 2مل، عاشق بالذات و خودآگاه است، ) عا1که 
) عامل بر 3علم به غایت محرك فاعل است، 

اساس حرکت اشتدادي استکمال اخالقی، در طلب 
کل ما بالعرض ینتهی الی ) «4کمال است، و 

، عمل عامل را باید بر اساس خودآگاهی »بالذات
گویی به عامل بشناسیم. این خودآگاهی منشأ پاسخ

ب: 1366دهد. (مالصدرا، م میعملی است که انجا
) پس بهترین راه شناخت عامل (انسان)، خود 45/ 3

 انسان است.

 . اتحاد عمل، عامل و معمول3ـ3
 ،بیان مالصدرا دربارة ارتباط عمل، عامل و معمول

گونه که عقل، ت گرفته است. همانئازعرفان نش
 نیزعاقل و معقول متحدند، عمل، عامل و معمول 

اس نظریۀ اتحاد عاقل و معقول، متحدند. بر اس
 کند:مالصدرا سه نتیجه در مورد عمل مطرح می

) عامل تنها آنچه نزد نفس اوست را 1
شناسد و جز به آنچه نزد نفس اوست، حب می

کند. ندارد و جز آنچه در نفس اوست را اراده نمی
به سخن دیگر، نفس به هر آنچه در قلمرو هستی 

 منشأ علمی است.  اوست علم دارد. پس نفس یک
) زمانی که به کمال عمل علم پیدا کرد، ارادة 2

گیرد او به همان حیطه و قلمرو علم او تعلق می
). به هر حال، خروج نفس 253/ 8: 1368(همو، 

از قوه به فعلیت، همان حصول صور ادراکی و 
ارادي براي نفس است. متحد شدن عمل با عامل، 

است، نه آنکه همان تحول وجود ناقص به کامل 
 گرددشیئی معدوم شود و شیء دیگر موجود 

). وقتی 40: 1385؛ کرمی، 292: 1420(همو، 
نوعی ترقی  ،ادراك انسان از قوه به فعل درآید

به همین ترتیبی که صورت علمی  .وجودي است
با نفس که مجرد قائم به ذات خود است متحد 
شده، در قوة تحریکی نیز عمل با نفس متحد شده 

ت و همچنانکه عامل، عمل و معمول است، هر اس
معمول نیز به حکم اتحاد با عمل، عمل و عامل 

به این معنا که نفس در مرتبۀ  ،)41است (همان: 
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عمل، عامل است. به سخن دیگر، هر گونه فعل 
عینه فعل و عمل شود بهکه از قواي نازله صادر می

 ).134/ 8: 1368نفس است (مالصدرا، 
ساس، انسان مساوي با نیت و عمل ) بر این ا3

است، چون نیت و عمل شاکلۀ وجودي انسان را 
اند. آنچه انسان در آخرت با آن تشکیل داده

روست، نتیجه و صورت اعمال و آثار ملکاتش روبه
) و هر عملی از اعمال انسان 295/ 9است (همان: 

شود، اثري از آن که از نیت، قصد و اراده منبعث می
: 1381ماند (آشتیانی، ود انسان باقی میدر غیب وج

). جهت باقی عمل که منشأ ثواب یا عذاب 191
است، همان نیت حاصل در مقام باطن انسان است 

). زمانی 487شود (همان: که عمل از آن ناشی می
که انسان اخالقاً خود را مسئول ببیند، ابتدا فعل و 
 نقشی که در رساندن انسان به سعادت دارد، توسط
نفس بازبینی شده، پس از تصور یا تصدیق به آنکه 

  آید.عمل درمیفعل کمال است، به

 . شرایط مسئولیت اخالقی4
از نگاه مالصدرا عامل زمانی مسئولیت اخالقی دارد 
که شرایطی برخوردار و از برخی شرایط، مبرا باشد. 

کند تا شناخت این شرایط به عامل کمک می
 سد و اخالقی عمل کند.وظایف خود را بهتر بشنا

 . شرایط ایجابی1ـ4
شرایط ایجابی ذیل عنوان اختیار، قدرت و علم 
قابل بحثند و در اثبات مسئولیت اخالقی نقش 

هاي ارادي عامل دارند. اختیار و قدرت به ویژگی
بستگی دارد و علم، ویژگی معرفتی عامل است. 

ترین شروط در اثبات این عوامل از اساسی
 القی هستند. مسئولیت اخ

 . اختیار1ـ1ـ4
واسطۀ آن اثبات از شرایطی که مسئولیت اخالقی به

به آن ارادة آزاد یا  است که شود، اختیارمی
، جمعی از نویسندگانموجبیت هم گفته است (

1386 :160 .( 

از آنجا که مالصدرا نظریۀ جبر و تفویض را 
امر بین االمرین باور دارد، براي به قبول ندارد و 

 ـ در تفسیر این نظریهـ ثبات اختیار انسان ا
الوجود است که انسان موجودي ممکن گوید:می

شود تمامی شئونات و امکان فقري باعث می
الربط به خداوند باشد (الهیجی، هستی او عین

). هر موجودي به حکم فقر و امکان 394: 1386
الوجود و اراده و ذاتی، منتهی به وجود واجب

رید مختاري منتهی به اراده و اختیار اختیار هر م
ذاتی ازلی الهی است. تمامی افعال ارادي شأنی از 
شئونات افعال الهی است و انسان در اختیاري 
بودن خویش مختار نیست. پس انسان از همان 
جهت که مختار است، مجبور و از همان جهت که 

/ 6: 1981مجبور است، مختار است (مالصدرا، 
 ). 341: 1353؛ مصلح، 312

انسان قادر و مختار آفریده شده و افعال صادره 
از او مسبوق به قصد و انگیزه براي رسیدن به 
کمال و رفع نقایص است. پس او مضطر است که 
فعل انجام دهد و قدرت بر فعل و ترك داشته 

در نتیجه انسان مختار مضطر و قادر مضطر  باشد،
هی ). حکمت ال132/ 1: 1981است (مالصدرا، 

کند اگر به انسان اختیار و ارادة آزاد اعطا اقتضا می
فرماید، براي رسیدن به خیر بیشتر انسان را مسئول 

چون مسئولیت شرط الزم براي عدم استفادة  ،بداند
 سوء از اختیار است.

ظاهر مختار است، یعنی انسان مضطر به
کنند تا اراده هایی بیرونی انسان را وادار میانگیزه
نه به این معنا  ؛یکی را بر دیگري برگزیند کند و

که انسان مجبور است و از او سلب اراده و اختیار 
شود، بلکه انسان مجبور است اراده کند. انگیزة 

کند تا مختار و خارجی انسان را مضطر می
نسبتش  ،انسان چون ناقص است کننده باشد.اراده

انگیزة خارجی  ،السویه استعلی ،به فعل و ترك
 .کنداز این وجه تساوي، خارج میانسان را 

پس افعال ارادي هر چند براي فاعل نوعی 
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کمال است، اما نفس این نوع فعل، نشانۀ نقص 
گوید: می بارهعامل است نه کمال. مالصدرا در این

همانا نفس در ما و در سایر حیوانات در رفتارها «
اختیار است. زیرا و حرکات خود مضطر و بی

ا و حرکات او مانند فعل و حرکات طبیعت رفتاره
چون که این حرکات و رفتارها  ،تسخیري است

هاي خارجی تحقق راض و انگیزهحسب اغتنها به
د. پس نفس نسبت به ما مانند طبیعت است بایمی

که در رفتارها و حرکاتش در تسخیر غیر است. 
فرق بین نفس و طبیعت در این است که نفس به 

هاي خود داناست ولی طبیعت از هاغراض و انگیز
؛ 312/ 6(همان: » هاي خود آگاه نیستانگیزه

 ). 257: 1385کرمی، 
هیچ وجه اختیاري نباشد، اگر امور نفسانی به

تقویت اراده و  برايآید تعلیمات اخالقی الزم می
ثمر باشد، حال آنکه ما بالضروره لغو و بی ،تعقل

کنیم میاختیاري بودن این موضوع را احساس 
 ).165/ 3: 1368(طباطبایی، 

 . قدرت2ـ1ـ4
انسان باید توانایی انجام فعل را داشته باشد تا در 

 ؛طور اخالقی مسئول باشدمقابل انجام فعل به
کسی که در مقابل انجام فعل قدرتی ندارد 

 مسئولیت اخالقی هم ندارد. 
ن عبارت است از دید مالصدرا قدرت در انسا

). 320/ 6: 1981(مالصدرا، عل از امکان و قوة ف
قدرت انسان قوه بر فعل و قوه بر ترك فعل است 

به وجود مرجحی  ،که در ترجیح یکی بر دیگري
از قبیل داعی زائد و موجب حادثی محتاج است تا 
قوه بر فعل از قوه به فعلیت برسد. همچنین هر 
گاه اراده و مشیت کنیم فعلی را انجام دهیم، 

اراده و مشیت در انسان  بدیهی است که نفس
مانند فعل و عمل، موجود بالقوه است و فعلیت 

محتاج به وجود مرجح و  ،اراده و مشیت در انسان
سببی است تا اراده و مشیت انسان از قوه به 

قدرت انسان بر فعل، منحل  ،فعلیت برسد. بنابراین

به دو قوه و محتاج به دو عامل خارجی است: 
 که هنوز به فعلیت نرسیده قوة اراده و مشیتیکی 

دیگري قوة فعل و عمل که هنوز به فعلیت  و
قوة اراده و مشیت در نفس  االمرةغاینرسیده است. 

است و قوة فعل و عمل در اعضاء و جوارح انسان 
 ).343ـ344: 1353است (مصلح، 

از مبادي انجام فعل، اراده است که یکی از 
اي رادهباشد. انسان اصفات اساسی آن قدرت می

اراده فصل  .دارد که تحت تسخیر عقل عملی است
ممیز انسان از بهایم در بعد عملی است که از عقل 

دهد و به نگري میعملی به انسان اجازة آینده
 عواقب اعمال خود در جهان هستی علم پیدا کند. 

 . علم3ـ1ـ4
اگر افراد دربارة اعمالشان آگاهی داشته باشند، آنگاه 

 عامل انتظار مسئولیت اخالقی داشت.توان از می
از نظر مالصدرا اساس شریعت بر مبناي 

ریزي شده معرفت و اعتالي اندیشه و انگیزه پایه
در آیینۀ ضمیر  ،است. آنچه مطلوب حقیقت است

شود، مگر بعد از آنکه صورتی چند که حاصل نمی
در وي درآید. هر  ،مناسب مطلوب اصلی باشد

ست که راه بدان مطلوبی طالب علمی را ممکن نی
واسطۀ مگر به ،که او را حاصل نیست، ببرد

مالحظه نمودن معلومی چند مناسب که او را 
 ). 100/ 1: 1340حاصل است (مالصدرا، 

کننده است در نگاه مالصدرا علمی که تحریک
حتماً نباید علم یقینی یا باور تصدیقی باشد، بلکه 

ت. هر نوع علمی براي صدور فعل کافی اس
تواند هر علم جزمی، ظنی یا خیالی می ،بنابراین

حتی خیال را در تحقق  او جا).(همانمحرك باشد 
داند، صور خیالی که ی میاعمال داراي نقش علّ

شأنی از شئون نفس است و در صقع و حیطۀ 
قیام صدوري به نفس دارد، سبب  ،وجودي نفس

شود قوة شوقیه تحریک شود و سپس قوة می
 کند.گیزة فعل را در فاعل ایجاد میشوقیه ان

بر مبناي حکمت متعالیه، علم مقول به تشکیک 
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و داراي مراتب است. دلیل شدت و ضعف در 
مراتب خارجی وجود، قرب و بعد آنها به حق 

و شدت و ضعف در مراتب علمی،  استمحض 
. عامل آن بستگی داردبه صفاي ضمیر و کدورت 

باشد تا با آگاهی باید نسبت به عمل معرفت داشته 
کامل بداند اعمالش چه پیامدهایی را در بر دارد. 

بلکه  روددیگر، علم به حضور عالم نمی از طرف
سوي علم با رود. رفتن بهعالم به خدمت علم می

الحدوث و  ةجسمانیحرکت جوهري نفس که 
شود. در این بیان، حاصل می ،ستالبقا ةروحانی

لکه نفس انسان سخن از تجرید و تقشیر نیست، ب
رود. البته نفس که سوي علم میبه ،متحرك بوده

محرك و معلمی برتر از  ،متحرك و متعلم است
 ).220/ 1خود دارد (همان: 

که  معنا داردزمانی مسئولیت اخالقی در انسان 
النه نسبت به اعمالش و پیامد آن عاقآگاهانه و  فرد

آگاهی داشته باشد. وجود علمی مرتبط با نفس، 
اگر وجودي نظیر معقوالت نفس، قوي باشد، با 

آنکه در بی ،سوي آنها و اتصال با آنهاارتقاء به
/ 1شود (همان: نفس حلول کنند، مظهر آنها می

انسان در مراحل برتري از عقالنیت  چه). هر 269
تواند تحت می ترآسان باشد، دیگر قواي نفس را

 .درآوردسلطۀ خود 

 . شرایط سلبی2ـ4
دل باید از صفاتی که مانع از پرتوافکنی نور  آیینۀ

شود و انسان را موجودي یقین در آن می
آورد، مبرا باشد. شروط سلبی غیرمسئول بار می

عبارتند از جهل، کدورت معاصی، خبث نفس و 
تقلید. تحقق این شروط باعث انتفاي مسئولیت 

 شود. اخالقی می

 . جهل1ـ2ـ4
اي مسئولیت اخالقی جهل از اموري است که به انتف

انجامد. مالصدرا جهل به معرفت نفس را که می
حقیقت آدمی و بناي ایمان به آخرت و معرفت 

حشر و نشر ارواح و اجساد به معرفت دل است و 
ترین اسباب شقاوت اکثر آدمیان از آن غافلند، مهم

و ناکامی عقبا دانسته و معتقد است هر که معرفت 
را نشناسد، با دواب و نفس حاصل نکرده و خداي 

اولئک «بیند؛ انعام برابر باشد و خود را مسئول نمی
 ).179(اعراف/ » کاالنعام بل هم اضل

 . کدورت معاصی و خبث نفس2ـ2ـ4
از آنجا که انسان مختار و داراي ارادة آزاد است، 
اعمالش منتسب به اویند و از وجود او سرچشمه 

ل است. استناد گیرند، لذا در برابر اعمالش مسئومی
اعمال انسان به خدا از انسان سلب مسئولیت 

ها و کند. انسان موجود در قیامت از دانستهنمی
باورهاي خود تکوین یافته است (مالصدرا، 

). معاصی سبب بسیاري از شهوات و 336ب: 1360
شود و مانع تجلی حق است. هیچ فسوق در نفس می

کدورت وي گناه و خطایی نیست که اثري در دل از 
(زلزال/ » شرًا یره ةو من یعمل مثقال ذر«حاصل نشود؛ 

). پس اگر معاصی بسیار شود و کدورت و ظلمت 8
کند که از استعداد رسوخ پیدا کند، دل را چنان می

: 1340انکشاف علوم در وي اثري نماند (مالصدرا، 
 ). 42: 1375؛ حسینی اردکانی، 97/ 1

انوار معرفت  هر که آیینۀ دل را که قابل عکس
الهی و پرتو نور توحید بود، در شهوات و مرادات 
نفس و کدورات معاصی و غشاوه طبیعت فرو برده 

نماي روح را در ظلمات بدن و لجن و جام جهان
دنیا غوطه داده، کی روح فالح و نجاح را خواهد 

زداي دید و کجا پذیراي صالح و قابل صیقل دل
حکمت و  کلمات حکمت آیات خواهد گردید؛

نصیحت و موعظت دل خفته و غیرمسئول را بیدار 
: 1981کند، اما دل مرده را سود نبخشد (مالصدرا، 

 ).38: 1375؛ حسینی اردکانی، 29/ 1

 . تقلید3ـ2ـ4
 اوانسان فاعل مختار است و مطلوب نهایی دارد. 

براي رسیدن به کمال نهایی وظایف و 
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ز موانعی هایی را بر عهده دارد. تقلید امسئولیت
 قرآناست که مانع رسیدن انسان به سعادت است. 

تقلید را مانع اساسی تعقل و درك درست مطالب 
داند و تحصیل عقاید و معارف صحیح می

). البته نکوهش تقلید، هرگز به 23ـ30/ (زخرف
این معنا نیست که در زندگی از هیچ کس بهرة 
فکري نگیریم، بلکه تقلید نکوهیده، پیروي چشم 

گوش بسته است که جلوي رشد مادي، معنوي  و
 ).148: 1390گیرد (مصباح یزدي، و فکري را می

 ،نکوهش تقلید«گوید: می بارهمالصدرا در این
بصیرت و متعصبان مذهب تقلیدات مقلدان بی

که آیینۀ دل را حائل گشته و باعث شده است 
صورت حق در وي ظاهر نشود و نور یقین در آن 

بسیاري مردم هر آنچه از پدر یا استاد  پرتو نیفکند.
در دل  و بدان گرویدند ،در ابتداي امر شنیدند
مثابه سدي در راه سلوك ایشان رسوخ کرده و به

ایشان شده و گاه آن اعتقادات باطل، غلی در 
؛ 99/ 1: 1340(مالصدرا، » گردن نفس ایشان است

 ).39: 1375حسینی اردکانی، 

 از نگاه مالصدرا . تبیین مسئولیت اخالقی5
با توجه به اینکه نظر مالصدرا دربارة مسئولیت 

صورت پراکنده اخالقی در مباحث گوناگون و به
اي جامع مطرح شده است، براي دستیابی به نظریه

در این زمینه، الزم است به مبانی فکري وي که با 
 مسئولیت اخالقی ارتباط مستقیم دارند، توجه شود.

 مالصدرا  هاز نگا. انسان 1ـ5
داند که شامل مالصدرا انسان را کون جامع می

خداوند «تجرد عقلی، مثالی و مرتبۀ جسمانی است؛ 
متعال انسان را از جهان ربوبی آفریده و همۀ آنچه 
در عوالم دیگر و نشئات وجودي است، در انسان 

صورت نشئۀ جامعی گرد آمده است، چه صفات به
و نشئات و خالیق جمال و جالل و افعال و عوالم 

). پس خلقت 347/ 4الف: 1366(مالصدرا، » و...
هاي الهی است. انسان خلقتی خاص و از شگفتی

خداوند سبحان گرچه از مثل و مانند منزه است، 
لیکن مثال دارد و انسان، آیت و مثال کبراي الهی 

 ).252: 1388است (جوادي آملی، 
هاي حکمت متعالیه این است یکی از ویژگی

ه وجودات امکانی، حقایقی نیستند که داراي ک
تعالی باشند، بلکه عین ربط ربط و تعلق به واجب

بارت دیگر، فاقد ذات ع تعالی هستند. بهبه واجب
چیزي جز شئون و تجلیات  و مختص به خود بوده

صفات علیا و پرتوي از انوار جمال و جالل 
). چنین انسانی 82حضرت حق نیستند (همان: 

در انسان «اللهی دست یابد. ند به مقام خلیفهتوامی
شایستگی در لباس درآمدن و رسیدن به هر چیزي 

هاي الهوتی و جامعیت از انوار قیومی و روشنایی
هاي بدنی و ملکات اتصاف به هر هیئتی از هیئت

). انسان 168: 1368(مالصدرا، » هست ،ناسوتی
ها، در عالم تشریع بر اساس این شایستگی

لیت دارد. البته باطن این گوهر خلقت، مسئو
ست که بعضی ا معجونی از صفات و قوایی

بهیمی، بعضی سبعی، بعضی شیطانی و بعضی 
ملکی هستند. اصول اخالق همین چهار است که 
در باطن انسان سرشته شده و خالص از ظلمات 
سه نوع اول، به نور هدایت مستفاد از شرع و عقل 

 ).27: 1385ی، تواند باشد (کرمحاصل می
کند آنچه انسان را از نظر اخالقی متمایز می

این است که انسان در اثر تعالی روح به جایی 
دنبال صفات ارزندة برسد که با اختیار خود به

سورة  72رود. مالصدرا در مورد آیۀ اخالقی می
احزاب، معنی عرضۀ امانت را پذیرش فیض 
وجودي دانسته که مختص انسان کامل است 

 ).84ب: 1360(مالصدرا، 
مالصدرا انسان را جهان اصغر و مثال عالم 

داند که همۀ موجوداتی که در عالم کبیر اکبر می
منطوي  ،متحققند، در عالم صغیر که انسان باشد

منتهاي این جهان عدم نیست،  ،هستند. از طرفی
حشر خالیق بر حسب روح و باطن، به انواع 
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لیل اختالف اخالق دشود که بهمختلفی تبدیل می
و استحکام صفاتی است که از تکرار اعمال 

). پس نفس 336الف: 1360، شود (هموحاصل می
اي برسد که تواند در طرف علم به مرتبهانسان می

و در  گرددعقل مستفاد شود و به عقل فعال متصل 
مرتبۀ عمل بعد از تخلیه، تحلیه و تجلیه، مراتب 

اللهی مقام خلیفهسیر و سلوك را طی کند و به 
: 1354؛ همو، 22/ 1: 1981دست یابد (همو، 

اهللا ). اینکه انسان به کمال برسد و خلیفه275
گردد، از اهداف خلقت انسان است و وصول به 
کمال انسانی جز با عمل به فرامین الهی حاصل 

 شود که مستلزم وجود مسئولیت است.نمی
از نظر مالصدرا نفس با تجلیات شناختی و 

اي متعالی و آگاهانه و انسانی با عالم، تنظیم رابطه
شود. همچنین او اراده، از غیر خود متمایز می

عشق و محبت دارد که از سنخ علم و وجودند. 
جنبۀ دیگر نفس، کنش و فعل اوست. انسان با 

سازد و در انجام عمل خود در این دنیا خود را می
و شأن افعالش مجبور مختار است. هر چه اعمال ا

تر خواهد اخالقی ،عقالنی بیشتري به خود بگیرد
 ).272ـ273: 1385بود (کرمی، 

 . انواع مسئولیت اخالقی2ـ5
قائل به  ،صدرا با مبانی ویژة حکمت متعالیهمال

هایی نسبت به خدا، خود و دیگران مسئولیت
است. البته نسبت این تأمالت و نظرها در همۀ 

یست و در مواردي ها برابر نانواع این مسئولیت
 کامالً در حاشیه و ناچیز است.

 . مسئولیت در برابر خدا1ـ2ـ5
شناسی در چارچوب انسان ارتباط انسان و خدا

صدرایی، ارتباطی بس عمیق است. حقیقت انسان 
نظیر اضافۀ اشراقی و تعلق محض به خداست. 

تعالی اگر کسی که ذاتش عین ربط به حق ،بنابراین
است، خود را مشاهده کند، یقیناً خدا را مشاهده 

قائل  ،صدرا مانند عرفاي مسلمانمالخواهد کرد. 

به فناي از خود و دست کشیدن از ذات و ذاتیات 
خود براي وصول به حقیقت و کشف و شهود 
خود اوست. اگر کسی بخواهد خود را بشناسد، 

ا در مبدأ خویش فانی و غرق ببیند باید خودش ر
 ). 348ـ349(همان: 

براي اینکه نور الهی بر دل انسان فائض گردد، 
باید آن دل همچو آیینه از زنگ معاصی و تعلقات 

ها در آیینه بودن مصفی و مجلی گردد، زیرا همۀ دل
اند. بعضی از قوت به حسب اصل فطرت، بالقوهبه

و افعال صالحه و وسیلۀ اعمال آیند، بهفعل می
تکالیف و ریاضات شرعیه و بعضی هنوز از قوت 

سبب اعمال اند و در بعضی آن قوت بهبه فعل نیامده
قبیحه و اعتقادات ردیه باطل گشته و آن قابلیت که 

حسب اصل فطرت بوده از وي مسلوب و منسوخ به
 ).94/ 1: 1340گردیده است (مالصدرا، 

 . مسئولیت در برابر خود2ـ2ـ5
تأمل و تالش براي شهود  رب مکررصدرا مال

حقیقت این نفخۀ الهی و خلیفۀ خداوند تأکید 
شمرده است برشمار براي آن کرده و فضائل بی

). از دید او مسلمانی که به 326: 1385(کرمی، 
 و اعتقاد دارد، نخست باید انسان را بشناسد قرآن

به احوال و اسرار او و مقامات و درجاتش علم 
اي است که کمال انسان و نسخه قرآنکند. پیدا 

دهد. بناي مقامات این خلیفۀ ربانی را شرح می
اعتقاد به آخرت بر معرفت نفس است و صدرا 

اي « گوید:میدربارة طریق سعادت و شقاوت 
پرست غافل، چون دانستی بدین بیان صورت

روشن که حب و جاه و منصب و لذت مال و 
ه مکر و حیلت و ریاست و غرور نفس اماره ب

آنچه بدان ماند از امراض نفسانی و از مهلکات 
در صدد  ،است که رسوخ در نفس کرده است

 ).60/ 1: 1340(مالصدرا،  »نجات خود باش

 . مسئولیت در برابر دیگران3ـ2ـ5
اسالم مسئولیت اخالقی در برابر دیگران را از 
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هاي مسئولیت اخالقی انسان در شئون و شاخه
انسان افزون بر اینکه باید  دانسته است. برابر خدا

به مصالح خویش بیندیشد، در برابر دیگر افراد 
جامعۀ خود نیز مسئول است. از نظر مالصدرا، 
بخش مهمی از فلسفۀ ارسال رسل و تشریع شرائع 

سامان کردن رفتارهاي هو انزال کتب نیز کنترل و ب
هاي آدمی اجتماعی و جلوگیري از افراط و تفریط

او گاه عزلت و گوشه گرفتن را  جا).(همانست ا
علت پرهیز از بسیاري از داند و این بهمناسب می

گناهان چون غیبت، ریا و سکوت از امر به 
تعلیم و او بر معروف و نهی از منکر است. البته 

تعلم، نفع، انتفاع، تأدیب و تأدب، مأنوس شدن، 
فضیلت جمعه و جماعت، اعیاد و زیارت دوستان 
و صلحا، دیدن علما، عادت کردن به تواضع، 
استفاده از تجارب و کسب اخالق حمیده از اهل 

 ).355: 1385(کرمی،  داردتأکید نیز  ،آن

 . مسئولیت اخالقی در نظام وحدت وجود3ـ5
مفهوم  .از نگاه مالصدرا اصالت با وجود است

وجوب واجب ذاتاً حقیقت وجودي و واحد است 
و هر حقیقت دیگري غیر  )26: 1354(مالصدرا، 

ویژه انسان، داراي درجات، شئون و پرتو از او به
). 181: 1381تجلی ذات الهی است (آشتیانی، 

مالصدرا، العلل و فاعل مطلق است (تخداوند عل
). امکان ندارد فاعل واحد افعال 275: 1363

مستلزم ایجاد  مسئلهمختلف را انجام دهد و این 
طبق قاعدة  است. جهات تکثر در ذات واحد

تعالی باید موجودي اولین صادر از حق ،الواحد
باشد که در او هیچ کثرت و ترکیب حقیقی وجود 

 .نداشته باشد
ممکن است این پرسش ایجاد شود که چگونه 

انسان اخالقاً مسئول  ،در نظام وحدت وجودي
موجودات  پرسش،است؟ مالصدرا در جواب این 
در مراتب  .انددرا داراي مراتب تشکیکی می

تشکیکی وجود، وجود از موجودات اشرف به 
/ 7: 1981رسد (مالصدرا، می اخسموجودات 

). علم، اراده، عشق و شعور در همۀ هستی 247
اگر در مرتبۀ مادون هستی ظهور  .جریان دارد

ندارند، به این معنا نیست که علم و در قبال آن 
بر مسئولیت و اراده در آنجا معدوم است، بلکه 

فروغ و به مرز عدم اساس نظریۀ تشکیک، تنها کم
معناي عدم ظهور به ،گاه مانعی وجود دارد است

 ). 153/ 6عدم محض نیست (همان: 
ال مؤثر فی الوجود اال «مالصدرا با بیان حدیث 

، معتقد است وجود هستی و حتی افعال »اهللا
الوجود افاضه شده است و بندگان، از جانب واجب

دادن فعل به ممکنات با توجه به قابلیت لذا نسبت 
و مراتب آنان، با نسبت دادن همۀ موجودات به 

 ).371/ 6: 1368خداوند منافاتی ندارد (همو، 
باره معتقد است: نسبت عالمه طباطبایی در این

تعالی با انتساب فعل به انسان دادن فعل به واجب
 تضادي ندارد، چرا که فاعلیت انسان نسبت به افعال

معناي الوجود بهطولی و نسبت دادن فاعل به واجب
العلل تایجاد است و انسان در وجود و آثار به عل

)، لذا اگر 303ـ304: 1386وابسته است (طباطبایی، 
وجودي با واسطۀ اراده و اختیار انسان تحقق یافت، 

 داراي ارزش اخالقی است. 
صورت خداوند انسان را در جایگاه خود به

فرید و بر اساس جایگاه هر موجودي، شایسته آ
هایی هم بر عهدة اوست. همۀ امور مادي مسئولیت

تواند چه تشریعی، می و و معنوي، چه تکوینی
نقش اسباب و علل را ایفا کند و براي انسان 

 ).185: 1388آفرین باشد (جوادي آملی، مسئولیت

 گیريبحث و نتیجه
ربارة اي مستقل داز آنجا که مالصدرا نظریه

ها مسئولیت اخالقی ارائه نداده، با توجه به دیدگاه
هاي او و اصولی که در نظام فلسفی او و نگرش

توان اندیشۀ او را در مورد استوار است، می
 مسئولیت اخالقی مورد توجه قرار داد. 

مالصدرا انسان را متشکل از نفس و بدن 
داند که حقیقت وجود او را نفس تشکیل می
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انسان از نفس مجرد عقلی برخوردار است دهد. می
سوي و این نفس داراي قوایی است که همواره به

فعلیت بخشیدن به این استعدادهاي بالقوه در 
حرکت است. پس باید از معارف عقلی و عالمانه ـ 
مانند آگاهی از لقاءاهللا، حشر و اموري که در مسیر 

ـ نیز مالقات با اسماي الهی ضروري و الزم است
آور است، ها مسئولیتبرخوردار باشد. این آگاهی

مدار چرا که او موجودي برخوردار از اراده و غایت
است که نیات و شوق (علت غایی) و اعمال انسانی 
داخل در هویت اوست و هیچ عملی از او بدون 

شود. منتها، این انسان در دلیل و غایت حادث نمی
مام وجود عین حال نیازمند و فقیر محض است و ت

داند. خداوند خالق و خود را از آن خداوند می
العلل و معلول، اضعف از علت خودش است. علت

این معلول مختار آفریده شده، لذا بر اساس ربوبیت 
و هدایت تشریعی، خداوند حق بازخواست و امر و 
نهی از انسان را دارد. این امر مالزم با مسئولیت 

 انسان است.
توان در حکمت متعالیه را میمسئولیت اخالقی 

در افق اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت 
جوهري ترسیم کرد. هر چه انسان در سیر صعودي، 
سعۀ وجودي بیشتري داشته باشد، از صفات کمالی 

تر عمل مند خواهد شد و اخالقیبیشتري بهره
خواهد کرد. در این نظام، وجود هستی و افعال 

جود افاضه شده است و الوبندگان از جانب واجب
نسبت دادن فعل به ممکنات با توجه به قابلیت و 
مراتب آنان با نسبت دادن همۀ موجودات به خداوند 
منافاتی ندارد. او تشکیک را در دار هستی جاري و 
ساري دانسته و تمامی حرکات، افعال و اعمال را 

سوي غایت خود رهنمون داند که بهاشتدادي می
همین عشق به کمال است که مبدأ  سببهستند و به

شود. مسئولیت اخالقی جزیی از به منتهی وصل می
 استکمال آدمی است. 

مالصدرا مسئولیت اخالقی را بر اساس علت 
غایی و علت فاعلی بیان کرده و باور دارد که 

انسان موجودي تشکیکی است که تمامی قواي او 
ست عبارت ا ، و آناشتراکی در مقام کارکرد دارند

 ،علت غایی پساز جلب منافع و دفع مضرات. 
 ،علت عاملیت عامل است. غایت کمال شیء است

 .تا استکمالی پیدا کندکند میفاعل ناقص تالش 
، خود را خودانسان با شناخت کمال و راه سعادت 

نسبت به انجام افعالی که او را به سعادت 
 کند.و آن را اراده میداند میرساند، مسئول می
الصدرا ادراك و علم در انسان را از عمل م

تر دانسته چرا که معرفت، غایت حرکت شریف
رسد بین این دیدگاه و نظرات دیگر نظر میاست. به

او ـ نظیر اینکه عمل شأنی از هویت نفس است و 
دهد ـ علم و عمل هویت انسانی را تشکیل می

انسجام وجود ندارد. همچنین از نگاه او ممکن 
حقیقتاً معرفت به نادرستی امري داشته  است کسی

باشد ولی با این حال، مغلوب شهوات خود شده و 
آن عمل را انجام دهد، لذا معارف الهی با مکارم 

شود و تمامیت مسئولت اخالقی حاصل می
اخالقی، بر اساس عمل انسان در آخرت استیفا 

گردد. آیات الهی نیز مؤید این مطلب است، می
به تأثیر تقوا در افزایش بصیرت  مانند وقتی که

) و تأثیر 29انسان در تشخیص حق و باطل (انفال/ 
 ) اشاره کرده است.10گناه بر معرفت انسان (روم/ 
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 .قرآن کریم

. شرح بر زاد المسافر). 1381( الدینجاللآشتیانی، سید
 قم: دفتر تبلیغات اسالمی.

. غربتاریخ فلسفۀ اخالق ). 1378بکر، الرنس سی. (
ترجمۀ گروهی از مترجمان. قم: مؤسسۀ آموزشی 

 و پژوهشی امام خمینی.
التعلیقات علی الشواهد ). 1392سبزواري، مالهادي (

 .دانشگاهی : مرکز نشرمشهد. ةالربوبی
. محقق فلسفۀ صدرا). 1388جوادي آملی، عبداهللا (

 محمدکاظم بادپا. قم: اسراء.
 . قم: معارف.قفلسفۀ اخال). 1386جمعی از نویسندگان (
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). مرآت 1375حسینی اردکانی، احمد بن محمد (
. تهران: علمی و االکوان (تحریر شرح هدایه)

 فرهنگی.
رب از غفلسفه اخالق در تفکر  ).1385( دیحم ،ياریشهر
 .سمت :تهران .رینتایامک ریالسد دگاهید

اصول فلسفه و ). 1368طباطبایی، سید محمدحسین (
 ا.. قم: صدرروش رئالیسم

 . قم: مؤسسۀ نشر اسالمی.ةالحکم ةنهای). 1386ـــــ. (
 جالل.  کیپ :قم .اخالق ۀفلسف ).1389( محسن ان،یغرو

. ترجمۀ بنیاد مابعدالطبیعۀ اخالق). 1369کانت، ایمانوئل (
 حمید عنایت و علی قیصري. تهران: خوارزمی.

شناخت؛ تطبیقی در آراء انسان). 1385کرمی، حسین (
. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد رسصدرا و یاسپ

 اسالمی.
. سازی در قرآنانسان). 1390مصباح یزدي، محمدتقی (

 قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
فلسفۀ عالی یا حکمت ). 1353مصلح، جواد (
 . تهران: دانشگاه تهران. صدرالمتألهین

. تهران: آشنایی با علوم اسالمی). 1376مطهري، مرتضی (
 صدرا.

. رسالۀ سه اصل). 1340مالصدرا، محمد بن ابراهیم (
 تهران: دانشگاه علوم معقول و منقول.

. تهران: انجمن حکمت المبدأ و المعاد). 1354ـــــ. (
 و فلسفۀ ایران.

. ةفی المناهج السلوکی ةالشواهد الربوبیالف). 1360ـــــ. (
 مشهد: مرکز نشر دانشگاهی.

. تصحیح محمد اتاسرار اآلیب). 1360ـــــ. (
 خواجوي. تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران.

 . تهران: طهوري.المشاعر). 1363ـــــ. (
 . قم: بیدار. تفسیر القرآن الکریمالف). 1366ـــــ. (

. تهران: مؤسسۀ شرح اصول کافیب). 1366ـــــ. (
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ةر العقلیفی األسفا ةالمتعالی ةالحکم). 1368ـــــ. (
 . قم: کتابخانۀ مصطفوي.ةاألربع
. رسائل فلسفی صدرالمتألهین همجموعق). 1420ـــــ. (

 تهران: حکمت.
 ةفی األسفار العقلی ةالمتعالی ةالحکمم). 1981ـــــ. (
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.. ةاألربع

. قم: شرح رسالۀ المشاعر). 1386الهیجی، محمدجعفر (
 بوستان کتاب.




