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 چکیده

از اخالق ارائه کرده که بر اساس  یفیمالصدرا تعر
و  یبه صفات درون فیجستار، تعر نیا بندیطبقه
 که بنا یاما ملکه نزد و شود.قلمداد میاخالق  انگاریملکه

رتبه در هر م زیمتما یصورت باطن به ،یبر حرکت جوهر
 نیاست. ا یمشائ میاز ملکه در پارادا زی، متماقائل است

در پرتو گفتگو با آراء  ،یو فیتعر لیمقاله با گذار از تحل
 یفلسف یمبان لیو تحل یقیتطب سهیو روش مقا شمندانیاند

مالصدرا از  یتلق یبه بازساز ،یفلسفـیلیاو با روش تحل
بر  ییه صدراانگار ییبازنما نیاخالق پرداخته است. همچن

علوم  ریکه در سا یرفتار اخالق یاساس عوامل و مباد
 جستار است. نیا نوآورانهدارد، از وجوه  تیاهم

فرد است، در  یبروز و ظهور مرتبه وجود یاخالق، نوع
 ای هامسائل، تعارض ها،تیپاسخ به مواجهات او با موقع

 یاریاخت یانجام فعل ای یرگیمیتصم ت،ین کیآنچه متضمن 
جامعه،  ای شیاز آنچه در استدالل خو یاست، در بستر

 یپاسخ از تمام نیا رائه. فرد در اشودیخوب و بد شناخته م
خود )شناخت و  یوجود شدهیو درون یدرون یهاتیظرف

و عاطفه،  زشیانگ ،یسرشت یروهایمعرفت، ن یابزارها
بهره  ،یفکر یمباد تیو...( و البته با اولو یبدن یروهاین
 یرونیچون رفتار ب یپاسخ به اشکال مختلف نیو ا دیجویم
 ،یم و استدالل اخالقیبا خود )تفکر، تصم یگفتگو ینوع ای
 .ابدیی)با انواع زبان( نمود م گرانی( و داتی ّ ن

 ،یمفهوم لیمالصدرا، اخالق، تحل :یدیواژگان کل
 .یفلسف یمبان ،یقیتطب سهیمقا

Abstract 
Mulla Sadra has provided a definition of 
morality that we can classify it in the category 
of definition based on the inner attributes and 
Habitus (malake) morality. But, based on 
substantial motion (harkate jowhari), he believe 
to different esoteric form in each level of being, 
and so habitus behavior in his philosophy 
differences whit Mashaie’s definition. In this 
paper, we have reconstructed Mulla Sadra's 
understanding of morality by analyzing his 
philosophical foundations, in the light of 
dialogue with the opinions of other thinkers and 
comparative method. Representation of Sadra's 
idea based on the factors and principles of moral 
behavior, that are important in other sciences, is 
one of the innovative aspects of this paper. 
Morality is a kind of appearance of existential 
dignity of person in response to his situations, 
problems and conflicts or what includes an 
intention, decision-making or doing optional act, 
in the context of what is considered good or bad 
in his or society’s argument. In this responding, 
he uses from all his inner and internalized 
existential capacities, such as Knowledge and its 
tools, natural forces, motivations and emotions, 
physical forces and etc.; and of course  the 
intellectual thought are first. This response 
manifests itself in various forms, such as 
external behavior or a kind of conversation with 
himself (thinking, moral decision and reasoning, 
intentions) and with others, in different 
languages. 

Keywords: Mulla Sadra, Morality, conceptual 

analysis, comparative comparison, philosophical 

foundations. 
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 مقدمه

ای چندوجهی است و از منظرهای اخالق پدیده
معارف  ری)نظ مختلف و در معارف مختلف

اخالق  ،یفلسفه اخالق، حکمت عمل ،یاسالم
و  یتیترب شناسیچون روان یو علوم ،ایحرفه

گوناگونی از آن ارائه و تعریف  مفهوم ،رشد و...(
تحلیلی ـشده است. برخالف اندیشمندان فلسفی

تعریف در علوم ، اندریف اخالق پرداختهکه به تع
برخی ، با این حال، تجربی اهمیت چندانی ندارد

رغم عدم بهاند یا تعاریفی ارائه داده از اندیشمندان
توان انگاره ایشان را از آثارشان رصد می، تصریح

کرد که البته در تعریف قلمرو اخالق و 
ممکن است بر فالسفه اخالق ، های آنویژگی

 (.69/ 1: 1389کیلن و اسمتانا، ه کنند )تکی
داند که بر اساس ای میمالصدرا اخالق را ملکه

گردند. سهولت و بدون فکر صادر میآن، افعال به
سان تعاریف مشائی و مبتنی بر ظاهر بهاین تحلیل به

انگاری اخالق است. فرضیه این تحقیق ملکه
است که ملکه در منظومه فلسفی صدرایی آن

یلی دیگر دارد: هیئت حاصل از ملکات، نوعی تحل
صورت باطنی است که با اشتداد وجودی حاصل 
آمده و نوعی ظهور و بروز مرتبه وجودی شخص 
است؛ این امر به رسوخ در نفس تعبیر شده و 

کند. موضوع این پایداری اخالق را تضمین می
جستار واکاوی انگاره مالصدرا از اخالق مناسب 

ی اوست که با مقایسه تطبیقی، به با مبانی فلسف
انجامد. روزسازی تعریف وی میبازسازی و به

همچنین برای ایجاد فضای گفتگو میان صدرا و 
ای از بندی نوآورانهدیگر اندیشمندان، به طبقه

 پردازیم. تعاریف اخالق نزد اندیشمندان مختلف می
قابل مسئله بنابراین مسائل این جستار در چهار 

( مالصدرا چه تعریفی از اخالق 1ست: تلخیص ا
ترین و متالئم، ( آیا این تعریف2ارائه کرده است؟ 

 ؟مبانی فلسفی اوستبر اساس  ترین تحلیلمناسب

بندی آراء ( تعریف صدرا از اخالق در طبقه3
( 4سان کدام یک از تعاریف است؟ هب، اندیشمندان

ترین انگارانه صدرایی مناسباگر تعریف ملکه
 توان جایگزین کرد؟ چه تعریفی می، یف نیستتعر

 بندی تلقی اندیشمندان از چیستی اخالقطبقه

، ( علل و عوامل رفتار اخالقی1از طریق  1اخالق

( صفات درونی و 3، ( نمود خارجی و نتایج2
( ظهور 5و  أ( خاستگاه و منش4، های اخالقمؤلفه

جدول شماره  .خود  اخالقی تحلیل شده است
بندی از انگاره اندیشمندان از ی طبقهنوع )یک(

 .دهدرا نشان میاخالق 

 از طریق عل  و عوام  سازی اخالقتصویر. 5
شناسان رشد اخالقی، به عوامل درونی برخی از روان

رفتار، برخی به عوامل بیرونی و گروهی به تعامل 
اند. از جلمه عوامل درونی و بیرونی توجه کرده

شناخت، عواطف، اراده،  توان بهعوامل درونی می
شناختی )وراثت، ژنتیک، تغییرات عوامل زیست

تکاملی مغز، تغییرات هورمونی(، جنسیت، عوامل 
ها و وخو، وجدان، غریزه و سائقسرشتی )خلق

فطرت( اشاره کرده و از جمله عوامل بیرونی به 
جامعه، خانواده، طبقه اجتماعی و قومیت. نظریات 

و تأکید بر هر یک از این  تعاملی بسته به انتخاب
اخالق مستلزم »عوامل، متفاوتند. به اعتقاد کیلن، 

هایی است که در جریان رشد از طریق قضاوت
تعامالت فرد در یک دنیای اجتماعی چندوجهی بنا 

(. پیاژه به نقش 81: 1389)کیلن و اسمتانا، « شودمی
-Piaget, 1948: 41) تفکر، عواطف و مسائل اجتماعی

شناختی بدن داماسیو بر نقش تحوالت زیست( و 42
کند که در احساسات و سپس در عقالنیت تأکید می

شود. های اجتماعی همراه میسازی ارزشبا درونی
از نظر او اخالق، شناخت، قضاوت، هیجانات و 

 (. Damasio, 2003: 173گیرد )بیولوژی را در بر می
                                                                               
1 . Morality 
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نها را در باب میزان تأثیرگذاری عوامل نیز برخی آ
اند و برخی با نوعی نگاه در عرض هم مطرح کرده
سازی و نیروی انگیزشی طولی از اولویت، زمینه

 ,Piagetاند. پیاژه )یک یا چند عامل سخن گفته

1948: Vii) 1393)سیف و همکاران،  و کلبرگ :
های اخالقی تأکید ( بر استدالل و قضاوت113
نیست. معنای نفی تأثیر عواطف کنند که بهمی

داند: نوسباوم عواطف را مستتر در استدالل می
گیرد اخالق در درجه اول از عواطف نشئت نمی»

گیری قضاوت در مورد درست و نادرست و شکل
عمدتاً بر عهده عواطف نیست، بلکه عواطف در 

(. تأکید Nussbaum, 1999: 72« )استدالل مستترند
هافمن بر عواطف بیش از دیگران است 

(Hoffman, 2000: 250 ،هایت با تأکید بر عواطف .)
 :Haidt, 2001دهد )به استدالل منزلت ثانوی می

هایی از اعمال یا منش ارزیابی»(. او اخالق را 826
ای از داند که با توجه به مجموعهشخص می

آور اند و یک فرهنگ آنها را الزامفضائل بنا شده
القی (. فروید در اکتساب اخIbid: 817« )کندمی

به عواطف آزاردهنده توجه کرده که از طریق 
درونی با هنجارهای ـهای زیستیکشمکش گرایش

اجتماعی، سبب بروز نوعی خاص از رفتار 
. توریل از نظریه (Turiel, 1985: 171)شود می

ها و دانش شناسی قضاوتقلمروی، بر گونه
 (. Ibid: viiکند )اجتماعی  تأکید می

 نتایج و نمود بیرونی . تعریف از طریق7
اخالق را به صفات ، تصویرسازی رفتارگرایان

برد که نوعی بیرونی و نمود خارجی تحویل می
اخالق را چیزی جدای  توجه به نتیجه است. مور

( اما هر 114: 1388، داند )موراز رفتار نمی
رفتاری پایدار  بلکه اخالق، رفتاری اخالق نیست

شود ری تعبیر میاست که از آن به الگوی رفتا
 .(122: 1387، )فرامرز قراملکی

  های درونیهای اخالق و ویژگیمؤلفه .9
صفتی درونی در انسان است که  اخالق )خُلق(

صدور رفتار اخالقی است و در مبانی منشأ 
کیف نفسانی و عرض است که در صورت ، مشائی

، سیناابن ؛111: 1387، ملکه )طوسی، پایداری
( و در صورت 66/ 3: 2114، لیغزا ؛471: 1387

 ؛47: 1365، عدیحال )ابن، عدم پایداری
 ( نام دارد. کیف نفسانی بر51: 1384، مسکویهابن

سهولت و ملکه گشته و به، اثر تجربه و تمرین
 گرددمنجر به رفتار می، احتیاج به فکربی

. برخی از (1389 ،یو شجاع یارکین یابوالحسن
-ای نکردهکه بودن اشارهاندیشمندان به حال یا مل

(. در این نوع 63: 1417، اند )راغب اصفهانی
معرفی علت و منشأ فعل اخالقی  لقخُ، تعاریف

در اینکه آیا ، . البته برخی نظیر راغبشده است
یا خود »صفات درونی منجر به رفتار است  اخالق

-تردید کرده« گرددفعلی است که از آن صادر می

اخالق را مطلق صفات نیز  ایعده .()همانجااند 
 (.15: 1381، دانند )مصباح یزدینفسانی می

 و خاستگاه اخالق منشأ . 9
الزام و اطاعت اجتماعی: به اعتقاد برخی  الف(

آور برای اندیشمندان اخالق مستلزم اعمالی الزام
فرد است )ویژگی باید یا بایست اخالق(، و شکلی 

وجدان یا  گیری عادات،از اطاعت است که با شکل
صورت بخشی از وجود فرد صفات شخصیتی، به

 (. 81/ 1: 1389آید )کیلن و اسمتانا، در می
ها و هنجارهای اخالقی: سازی ارزشب( درونی

 اخالقی های یادگیری اجتماعی، هنجارهایدر نظریه
 فرایندهای از طریق و بوده بیرونی پدیدهای اصل در

منبعی رفتاری  عنوانای بهتجربی یادگیری مشاهده
 (. Bandura, 1963گیرند )قرار می

مطهری به فطری بودن : مبانی سرشتیج( 
و هیوم بر ذاتی ، (468/ 3: 1385، اخالق )مطهری
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ها ذاتًا انسان، . به نظر هیوماندبودن آن تأکید کرده
چون همدردی هم ایبه تمایالت نیکوکارانه

ها گرایش دارند و این فرآیندهای عاطفی گرچه تن
منبع فعل اخالقی نیستند اما به عملکرد اخالقی 

 .(Hume, 1957بخشند )معنا می
 اخالق :توجه به خاستگاه بیولوژیک اخالق (د

دوستی و های نهفته مرتبط با نوعمنبعث از ژن
های قشر قدامی مغز و مدارهای مغزی سیستم

ها است که توان مرتبط با احساسات و دلبستگی
از طریق تجارب اصالح  رفتاری این میراث

 .(773ـ835/ 2: 1389کیلن و اسمتانا، شود )می

 . دگرگونی درونی فرد و ظهور خودِ اخالقی 1
برخی از اندیشمندان سازوکار اخالقی انسان را 

نوعی تحول درونی خود فرد و هویت او ارجاع به
گردد. دهند که با مراتب آن، رفتار متفاوت میمی

نیرو و پتانسیل درونی  گروهی اخالق را نوعی

دانند که با رفتار هماهنگ است )همچون تقوا( می
ای نیز اخالق را (. عده1391)شجاعی و ابوالحسنی، 

بخشی از رشد خود در یک بافت فرهنگی خاص 
 :Hinde, 2002دانند و به رشد هویت نظر دارند )می

شخصیت، ـهای هویت(. به اعتقاد نظریه48-52
القی فرد بر نوع برداشت از محوریت عالیق اخ

خود، یعنی هویت اخالقی، متمرکز است که به 
بینی بهترین وجه، تعهد به رفتار اخالقی را پیش

(. وجدان که 45/ 1: 1389کند )کیلن و اسمتانا، می
یک نظام در حال ظهور و یک هیئت مرکب از 

گرایی عنوان نوعی اخالقعوامل درونی است، به
نفسه به شده فیاخالقی درونی شهودی و فرمانروای

 :Aronfreed, 1968شود )بروز رفتار اخالقی منجر می

(. همچنین اخالق یک ابزار خودافشاگری معرفی 2
شده که نوعی بروز و ظهور خوداخالقی فرد برای 

 (.Oakeshott, 1975: 63-79خود و دیگران است )

 قاخال از شمندانیاند یتلق بندی(: طبقهکیجدوا شماره )

 مالک 
 تعریف
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 گراییشناخت

کننده (، عامل انحصاری تأمینKant, 1993: 22های فلسفی یونانی و دیدگاه کانت )در دیدگاه
 اخالق، عقالنیت و شناخت است.

دی
رش

ل 
وام

ع
-

لی
حو

ت
 

 اولویت شناخت

عواطف در مورد امر مندی کارکرد اخالقی انسان، متضمن تفکر همراه با نظام
/ 1: 1389درست و نادرست است؛ نظیر دیدگاه کولبرگ )کیلن و اسمتانا، 

 (.Piaget, 1948: 42: 41( و پیاژه )72
گیرد بلکه عواطـف در اسـتدالل اخالق در درجه اول از عواطف نشئت نمی

 (.Nussbaum, 1999: 72مستتر است)

 اولویت عواطف
أم شدن عواطف آزاردهنده ترس و اضطراب با رفتار اکتساب اخالقی از طریق تو

سازی هنجارهای اجتماعی است کـه آید که نوعی سازگاری و درونیوجود میبه
 (.Turiel, 1985: 171اند؛ نظیر دیدگاه فروید )با نیروهای درونی در کشمکش

 تأکید بر اجتماع

ز های افراد استک تفکیک عواطف ارشد اخالقی حاصل رشد قضاوت
قضاوت اخالقی غیرممکن است و هیجانات نیروی انگیزشی برای قضاوت 

های رشد شناختی، رشد دانش اجتماعی است و اند. یکی از جنبهاخالقی
محیط است؛ نظیر دیدگاه توریل و ـاخالق مبتنی بر تعامالت دوسویه فرد

 اسمتانا.
ای از فضائل ههایی از اعمال یا منش شخص که با توجه به مجموعارزیابی
 ,Haidtکند )آور میاند و یک فرهنگ یا خرده فرهنگ آنها را الزامبنا شده

2001: 817.) 
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توجه به عوامل 
 شناختیزیست

های اجتماعی ترکیب شده و احساسات تأثیر سازی ارزشعواطف با درونی
توان از عواطف های شناختی اخالقی را نمینیرومندی بر عقل دارد. قضاوت

های مغزی و احساسات جدا کرد. خود عواطف مستلزم تغییر در سیستم و
 (.Damasio, 2003: 173بدنی و درد جسمی است )

ود 
 نم
 و
یج
نتا

نی
رو
بی

 

 رفتار
 (.3: 1385اخالق چیزی جدای از رفتار نیست )مور، 
رف شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طشخصی و برونرفتار پایدار: الگوی رفتار ارتباطی درون

 (.122: 1387ارتباط )فرامرز قراملکی، 
رعایت حقوق 

 دیگران
 (.127پذیری فرد در رفتار ارتباطی در قبال حقوق طرف ارتباط )همان: مسئولیت

فه
مؤل

گی
ویژ
و 
ق 
خال
ی ا
ها

نی
رو
ی د

ها
 

ای از مجموعه
فضایل و صفات 

 انسانی

و یک فرهنگ یا خرده  ای از فضایل بنا شدهاعمال یا منش شخص که با توجه به مجموعه
 (.Haidt, 2001: 818کند )آور میالزامفرهنگ آنها را 

؛ اعم از آنکه پایدار باشد یا ناپایدار، با هرگونه صفت نفسانی که موجب صدور افعال است
 (.15: 1381اندیشه صادر شود یا بدون آن )مصباح یزدی، 

نی
سا

 نف
ف

 کی
 به

ف
عری

ت
 

 هیئت نفسانی

شود یا خود فس است که فعل بدون فکر از آن صادر میخلق هیئتی در ن
 (.63: 1417گردد )راغب اصفهانی، فعلی است که از آن صادر می

سهولت و بدون تفکر باعث خلق همان هیئت ثابت نفسانی است که به
 (.35ـ37: 1364صدور افعال است )شبر، 

 حال
 نیازمند فکر باشد آنکهل است، بیحالتی است در نفس که داعی بر افعا

 (.47: 1365عدی، ؛ ابن51: 1384مسکویه، )ابن

 ملکه
احتیاج به فکری و ای بود نفس را مقتضی صدور فعلی ازو، بیخلق ملکه

 (.471: 1387سینا، ؛ ابن66/ 3: 2114؛ غزالی، 111: 1387رؤیتی )طوسی، 

گاه
ست
خا
و 
شأ 
من

 

آور بعد الزام
 اخالق

صورتی خاص رفتار کنیم )کیلن دارد بهآور است؛ چیزی ما را وا میزاماخالق دارای یک بعد ال
 (.121/ 1: 1389و اسمتانا، 

 سازیدرونی
های یادگیری های اجتماعی و فراگیری هنجارها است )نظریهسازی ارزشاخالق درونی

 (.1389زاده، گری( )کریماجتماعی و روان تحلیل

گرایی و فطرت
 گراییطبیعت

/ 3: 1385کشاند )مطهری، ای هیجانی و شناختی ذاتی انسان را به رفتارهای اخالقی مینیروه
468.) 

ها و استعدادهای درونی ذاتی مثل همدلی، ترس و خشم، خاستگاه بروز رفتار اخالقی آمادگی
 (.774/ 1: 1389هستند؛ نظیر دیدگاه آیسنبرگ و فابس )کیلن و اسمتانا، 

 مبنای سرشتی
دهی که دارای مبنای سرشتی است اما در های فردی در خودنظماست از تفاوتعبارت وخوخلق

 (.811/ 2گیرد )همان: طول زمان تحت تأثیر تجربه و محیط قرار می
خاستگاه 

بیولوژیک و 
 ژنتیکی

 های مغزی و....های نهفته مرتبط با نوع دوستی و مدارهای مغزی، و فعالیتژن

قی
خال
دِ ا
خو
ور 
ظه

 

روی درونی نی
 )نظیر تقوا(

ای است که بخشی از وجود فرد شده و با رفتار بیرونی هماهنگ اخالق پتانسیل درونی ویژه
 (.1391است )شجاعی و ابوالحسنی، 

 رشد خود
 :Hinde, 2002اخالق بخشی از رشد خود در یک بافت فرهنگی خاص است )رشد هویت( )

48-52.) 

 هویت
ری اخالقی و رشد اخالقی مؤثر است. هویت اخالقی یعنی میزان گیدر تصمیم 1هویت اخالقی

: 1389ها، عواطف و رفتار در خود )کیلن و اسمتانا، رشد یک حس کامل اخالقی پیرامون شناخت
 دیدگاه های بالسی، کولبی و دامون، هارت و فگ لی و لپسلی از این سنخ است. (.873/ 2

 (.Aronfreed, 1968: 2شده بر فراز رفتار فرد است )وجدان فرمانروای اخالقی درونی وجدان
                                                                                                                                                                          
1. moral identity 
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نوعی زبان و 

ابزار 
 خودافشاگری

اخالق مانند هر زبان دیگری، یک ابزار خودافشاگری است. اخالق یک زبان خودساخته است 
دهد خود و دیگران را بشناسند و فردیت خود را به دیگران نشان دهند که به افراد امکان می

(Oakeshott, 1975: 63-79.) 
 

 لیدمالصددرا از اخدالق در پرتدو تحل فیتعر
 ی فلسف یقیتطب وگویو گفت یمبان

 غير من بالسهولة أفعال النفس عن بها يصدر ملكة الخلق»
(. تعریف 214/ 4: 1383)مالصدرا، « روية تقدم

مالصدرا از خُلق، تعریفی حدّی )همانجا( و بنا بر 
های ات و مؤلفهبندی این مقاله، تعریف به صفطبقه

درونی است؛ ملکه، جنس، و صدور به سهولت 
افعال، بدون احتیاج به اندیشه، فصل است. تعریف 
مالصدرا همچون بوعلی، غزالی، فخر رازی )رازی، 

( و خواجه طوسی و متفاوت از 385/ 1: 1411
عدی است که به حاّل مسکویه و ابنتعریف ابن

مندانی چون بودن اخالق معتقدند و برخالف اندیش
دانند. مور که هر نوع رفتاری را مساوی اخالق می

انگاری اخالق، نوعی التزام بر ویژگی دوام، ملکه
رسوخ و پایدار بودن آن است. خواجه نصیر نیز 

خواند الزوال نفس میءخلق را کیف نفسانی بطی
( و شبر از هیئت و قیافه ثابت 111: 1387)طوسی، 

(. در تعریف 35: 1364رّ، گوید )شبنفسانی سخن می
اخالق به الگوی رفتاری نیز مالک اخالق، رفتارهای 

دلیل فراوانی و دوام در شخص پایدار است که به
نهادینه شده و بخشی از شخصیت شده است. 
بنابراین رفتارهای اتفاقی که نادرند، خارج از این 

ی و ارکین یابوالحسن؛ 122: 1387تعریفند )قراملکی، 
(. البته مصباح یزدی پایداری را الزمه 1389 ،شجاعی

 (. 15: 1381داند )مصباح یزدی، اخالق نمی
کیف نفسانی و ، در اندیشه مشایی« ملکه»

نوعی تغییر در  پس اکتساب اخالقی، عرض است
عوارض نفس است و در جوهریت آن مدخلیتی 

 ۀمتحرک ۀریجوهرها و متغ یف ۀالنفس ثابت»؛ ندارد
. اما تلقی (261: 1389 ،یضای)ف «اعراضها یف

بلکه ، «اکتساب»نه صرفاً نوعی ، مالصدرا از اخالق

نظریه است. بنا بر « تحول جوهری»نوعی 
عنوان ماده و بدن به، الحدوث بودن نفسسمانیۀج

حرکت را در ذات و ، متحد با صورت نفسانی
پذیرد و با اتحاد با جوهر خود و در اعراضش می
به مرتبه ، خالقیمعقوالت و کسب ملکات ا

تا به مرتبه تجرد  یابدمیوجودی متفاوتی دست 
، )مالصدرا البقایی( نائل گرددۀعقالنی )روحانی

 .(31/ 1: 1375، مصباح یزدی؛ 11ـ13/ 8: 1383
ماده و صورت همان جنس و فصل در خارج 
است که از وجود شی انتزاع شده و چیزی جز 

این بنابر ،(131: 1361همو، ) وجود آن نیست
همان اشتداد وجودی است و ، حرکت در جوهر

نفسیت نفس همان نحوه وجود خاص اوست که 
 (. 11/ 8: 1383، در همه مراتب ثابت است )همو
ون ئعرض از ش، همچنین در اندیشه صدرایی

 .(534/ 11: 1385، وجود جوهر است )مطهری
دلیل تفکیک از اعراض تحلیلی و به، البته عرض

عین وجود جوهر نیست و ، یمقوالت ثانی فلسف
عنوان مغایر با آن است. بنابراین تغییر خلق به

تحول جوهری ، ون جوهرئعرض و شأنی از ش
انسان متصف به آن عرض را در پی دارد که البته 
تغییری است که از ناحیه عارض آن حادث شده 

چون  ،کندولی هر دو امر را متصف به تحول می
که مصداق این حد است در واقع یک وجود وا

، ( و فراتر از این تصویر524همان: ) تغییرات است
بنا بر اعتباری بودن ماهیت که تحول جوهری 

تحول اخالقی همان ، اخالقیات از وجوه آن است
، مالصدرا؛ 458همان: اشتداد وجودی است )

 (1).(98: 1136، همو ؛11ـ13/ 8: 3138
نفس در مسیر حرکت جوهری، با اشتداد 

شود و مرتبه باالتری برخوردار می وجودی از
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کماالت مکتسب اخالقی عین نفس و عین وجود و 
گردد. این دیدگاه عین مرتبه وجودی شخص می

متفاوت از دیدگاه مشایی در قول به تقسیم ماهیت 
اصیل، به جوهر و عرض، و تحلیل عرض به 

نفسه لغیره است که تغییر در اعراض وجودی فی
انجامد. عبارات مالصدرا در به تحول در جوهر نمی

 تعریف خلق، تکرار مباحثی است که فخر رازی در
( آورده 385/ 1: 1411)رازی،  هالمباحث المشرقی

است. او عبارتی را مبنی بر کمال وجودی بودن 
خلق، به کالم فخر افزوده که تأییدی برای تفاوت 
انگاره صدرایی از ملکه بودن خلق با تفکر مشایی 

 صفۀ فهو ملکۀ و حال کل أن لماع و»است: 
 من فهی وجودیۀ صفۀ کل و محالۀ ال وجودیۀ

: 1383)مالصدرا، « کمال وجودیۀ صفۀ إنها حیث
(. با این بیان، اگرچه تحلیل مالصدرا همسو 215/ 4

با تعریف بوعلی، غزالی، فخر رازی و طوسی است، 
یابد. اما با تفاوت در مبانی، ملکه تحلیلی دیگر می

 (2)در اخالق، از صورت باطنی نفسانی مالصدرا
(: نفوس انسانی، 118/ 9گوید )همان: سخن می

الحدوث بودن در ابتدای تکون، دلیل جسمانیۀبه
صرفاً قابل صفات نفسانی هستند و سپس با 
 اکتساب ملکات، صورت جوهری باطنی نفسانی

های نفسانی، ذاتی نفس یابند و این صورتمی
. بنابراین اخالق از تغییر در (39گردد )همان: می

نوعی دگرگونی درونی خود فرد صفتی درونی به 
سان نوعی ظهور خود  یابد و با این بیان، بهانتقال می

بندی پنجم این اخالقی، همچون تعاریف طبقه
هایی نیز دارد، زیرا این جستار است. البته تفاوت

تعاریف غالباً نسبت به مبانی فلسفی سکوت اختیار 
پذیری دفعی است کرده و مشخص نیست این تغییر

یا تدریجی، و اگر تدریجی و از نوع حرکت است، 
 عرضی است یا جوهری؟! 

های افراد در صفات نفسانی را مالصدرا تفاوت
دهد که مبنای به مرتبه وجودی نفس نسبت می

 (3)(.115فلسفی آن تشکیک وجود است )همان: 
رفتار را تحول  وی در موضعی، منشأ تغییرات در

در وجود و استحاالت جوهری و اشتداد وجودی 
نویسد: ( و در موضعی دیگر می114داند )همان: می

نفوس انسانی مراتب و درجات متفاوتی در کمال و 
نقص دارند، و این اختالف درجات که اختالفی 
وجودی است، سبب تفاوت در رفتار است )همان: 

117)(4). 
بلکه ، یز نیستهمان نفس فعل ن، خلق»

ای است که فعل گونهاست از اینکه نفس بهعبارت
همان: « )شوداز آن بدون اندیشه و تفکر صادر می

اخالق را جدای از نمود ، (. این بیان214/ 4
بندی دوم( مطرح خارجی آن و رفتار )طبقه

کند. این تعریف متفاوت از تعریف به رفتار می
خالق است و اما شامل بر نمود بیرونی ا، است

سبب رسوخ در رفتار را نتیجه خلق دانسته که به
 رفتاری پایدار است. ، نفس

ملکه نفسانی ، صدرا از خلقمالدر تعریف 
شامل موارد ، عالوه بر خلق، عنوان جنسبه

صدور »یعنی ، دیگری است که فصل ممیز
 ،«سهولت افعال بدون نیاز به تفکر و استداللبه

( متمایز 111 /9همان: ت )اخالق را از دیگر ملکا
ساخته است. اگر مالصدرا این تعریف را حدی 

توانستیم این فصل را مالک تمایز می، دانستنمی
مصداقی بدانیم و ملکه را تنها شامل بر خلق 
بدانیم. حال مالک تمایز خلق خوب و بد چیست؟ 

مالک تمایز ، تعریف اخالق به الگوی ارتباطی
، به حقوق تکوینی امصداقی رفتار خوب و بد ر

، کشاند )قراملکییعنی حقوق فرد طرف ارتباط می
الکی (. تعریف حدی مالصدرا چنین م132: 1387

خوبی )فضیلت( و دهد و نسبت به را ارائه نمی
سهولت بدی )رذیلت( البشرط است. صدور به

برای نفس « تکرار و ممارست»از طریق ، افعال
و األقاويل  إذا تكررت األفاعيل»؛ شودحاصل می
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استحكمت اآلثار في النفس و صارت األحوال ملكات 
... و كذلك الكيفية النفسانية إذا اشتدت صارت ملكة 
راسخة أي صورة نفسانية هي مبدأ آثار مختصة بها 
فيصدر بسببها الفعل المناسب لها بسهولة من غير روية و 

  (.415/ 9: 3138، )مالصدرا «تعّمل
عنوان فصل ممیز به« ۀیمن غیر رو»معنای قید 

، سهولت و بدون فکرخلق چیست؟ آیا صدور به
معنای نفی نقش تفکر و شناخت در رفتار  به

از ، اخالقی است؟ آیا هنگام صدور رفتار اخالقی
مقدمات معرفتی و استدالل اخالقی بهره 

به ، «بدون نیاز به تفکر»جوییم؟ تأکید بر قید نمی
نوان عامل رفتار عبهمعنای نفی تأثیر شناخت 

عواملی که  هواسطبلکه صدرا به اخالقی نیست
اکتساب ، ترین آن شناخت و تفکر استمهم

داند که با اخالق را امری ارادی و اختیاری می
الخلق كأنه »گردد: ملکه می، ممارست و تمرین

ء متوسط بين الطبيعة و هذه اإلرادة الفكرية و كأنه أمر شي
(. 214/ 4همان: « )بتسال و اكحاصل عقيب تعّم 

خواجه طوسی نیز در باب نقش تمرین و 
تا به »... نویسد: ممارست در لمیت اخالق می

 ممارست متواتر و فرسودگی دران با آن إلف گیرد
رویت از او سهولت و بیو بعد از إلف تمام به

: 1387، )طوسی« صادر شود تا خلقی شود او را

س از رسوخ و پ ،(. به اعتقاد مالصدرا112و111
دیگر برای ، ثبات و احکام صفت خلق در نفس

نیازمند تفکر و استدالل ، انجام هر فعل جزئی
و اليروي في كتبة حرف  كمن يكتب شيئا  »؛ نیستیم

في كل نقرة نقرة بل  یحرف أو يضرب بالعود و اليرو
ربما يتبلد في فعله إذا روی ألن مبدأ فعله هذا بعد أحكام 

  .(214/ 4: 1383مالصدرا، ) «ةالملكة ليس روي
مالصدرا اخالق را امری حاصل از تعمّل و 

داند. با این بیان، پرسش از عوامل رشد اکتساب می
اخالقی ضروری است. چه عواملی در تغییر و 
اکتساب اخالقی انسان دخیل است؟ پاسخ به این 
مسئله، تلقی مالصدرا از اخالق را با انگاره 

ق علل و عوامل به تحلیل اندیشمندانی که از طری
سازد و از طریق پردازند، قابل مقایسه میاخالق می

توان تعریفی متناظر با تعریف رصد عوامل، می
شناسان رشد از دیدگاه مالصدرا ارائه کرد. روان

عوامل رفتار اخالقی در آثار مالصدرا به چهار قسم 
ها و عوامل زمینه( پیش1قابل تحلیل است: 

( 3شناختی، ـ( عامل فکری2عرفت، غیرمعرفتی م
فعلی. ـ( مبادی حرکتی4عاطفی، ـمبادی انگیزشی
( بیانگر دیدگاه صدرایی از علل و 1نمودار شماره )

 عوامل رفتار اخالقی است.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 یو عوام  رفتار اخالق ی: مباد5نمودار شماره 

 رفتار اخالقی 
 مبادی فعلی

 حرکتیـ 

 مبادی انگیزشی
 عاطفیـ 

 مبادی شناختی:
 ادراک، استدالل فکری

 

 

های  زمینهپیش
 غیرمعرفتی

 درونی

بیرونی: 
 جامعه

 سرشت 

 تزکیه نفس

 ...و عواطف
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 . عوام  شناختی 5
نظری و عقل قوه شناخت آدمی به دو اعتبار، عقل 

عملی نام دارد: عقل نظری مدرک علوم و حقایق 
( 258: 1354؛ همو، 148/ 8خارجی است )همان: 

و عقل عملی، مدرک امور اختیاری انسان 
)مقدورات آدمی( و حسن و قبح افعال )همو، 

( است. عقل نظری، به درک امور کلی 258: 1354
گیری در امور جزیی مرتبط و عقل عملی به تصمیم

( 131/ 8؛ همان: 111/ 9: 1383ا فعل آدمی )همو، ب
. مقدمات بدیهی، مشهورات )آراء 1از طریق 

محموده( و تجربی یقینی و یا ظنی عقل نظری 
. روش فکری، 2( و 111/ 9؛ همان: 453/ 3)همان: 

مثالً طرح یک قیاس، در امور جزیی به گزینش 
(. این امر بیانگر نوعی 111/ 9پردازد )همان: می

قدم عقل نظری، یعنی قوه استداللی و ادراکات ت
آدمی، بر عقل عملی و یادآور تالزم سقراطی 
معرفت و فضیلت است. البته در مبادی شناختی 

: 1354رفتار، گاه صرف تصور کافی است )همو، 
( و گاه عالوه بر ادراک و تصور، تصدیق به 135

فایده و استدالل و طرح قیاس نیز ضروری است 
 (. 219/ 5: 1366؛ همو، 355/ 6: 1383)همو، 

باالتر از این تحلیل، به اعتقاد مالصدرا معارف 
ای از وجودند، زیرا نوعی علمی قوه نظری بهره

( و اشتداد 146/ 8: 1383اتحاد با عقل فعال )همو، 
( و اخالق نیز 163ـ164/ 9وجودی است )همان: 

مبتنی بر عقل و معرفت است و بعد علمی و 
النفس فی وحدتها »حکم قاعده سان، بهاخالقی ان

، غیرقابل انفکاک از نفسند، پس «کل القوی
استکمال در عقل عملی نیز نوعی استکمال وجودی 

(. بنابراین افعال غیراخالقی 147/ 8است )همان: 
نتیجه ضعف مرتبه وجودی فرد در اشتداد در علم 
است. مرتبه باالی عقل، مرتبه باالی در وجود و 

؛ 113/ 9باالی اخالق را در پی دارد )همان: مرتبه 
به بعد(. مالصدرا در موضعی  275: 1354همو، 

اتصال نفس انسانی با قوه شناخت به عالم الهی را 
صادرکننده افعال نیک و سببی برای تخلق به اخالق 

داند. بنابراین صرف اتصال به منبع شناخت الهی می
ال دارد )همو، دنبو اتصاف به عقالنیت، اخالق را به

1383 :9 /119.) 

 . عوام  غیرمعرفتی موثر در شناخت7
شناخت تنها عامل بروز رفتار اخالقی نیست و 
عوامل دیگری نیز دخیلند؛ حتی شناخت خود تحت 
تأثیر عوامل غیر معرفتی مختلفی است که خود به دو 

 اند. دسته عوامل درونی و بیرونی قابل تقسیم
بیرونی مؤثر بر  جامعه و محیط از عوامل

تحلیل بر اساس  .هستندمعرفت و شناخت 
مقدمات معرفتی که عقل عملی از عقل نظری 

مشهورات و آراء محموده یکی از ، گیردبرمی
، ترین منابع برای تعیین خوب و بد افعال استمهم

بنابراین جامعه بستر و بافتی برای ایجاد فعل 
نابع کند که عالوه بر دیگر ماخالقی فراهم می

دهد. نقش به رفتار اخالقی جهت می، معرفت
نوعی دانش اجتماعی ، همچون شناخت، جامعه

)نظیر دیدگاه توریل( در بروز رفتار است. از 
عوامل درونی غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت در رفتار 

 توان به سرشتمی ،اخالقی از دیدگاه مالصدرا
و  )درزی وخومزاج و خلق، (1396، زاده)حسین

 تهذیب نفس و عبادات، (1396اران، همک
 اشاره کرد. ( 184/ 9: 1383، )مالصدرا

 . مبادی انگیزشی و عاطفی9
( 2، ( عواطف1این مبادی به دو نحو آمده است: 

 اراده و تصمیم بر انجام فعل.
عواطف در آثار مالصدرا گاه عواطفی است که 

عنوان مؤثرهای درونی غیرمعرفتی بر معرفت مؤثر به
(؛ این عواطف 261ـ262/ 2: 1389تند )همو، افمی

صورت عواطف منفی و غالبًا در آثار صدرا به
اند. مثاًل گرایش به امیال و شهوات بازدارنده
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نفسانی، مانعی برای معرفت شمرده شده است که 
/ 9: 1383دارد )همو، نفس را از عمل نیک بازمی

 (. اما در مواضع دیگر به عواطف منبعث از قوه184
شوقیه نظر دارد که از مقدمات و مبادی رفتار 

کننده آن اختیاری است که مبادی فکری کنترل
است. در تقسیم قوای حیوانی مشترک با انسان، قوه 
شوقیه )باعثه( که انگیزه حرکت است، به دو قوه 

شود که با تصور امور شهویه و غضبیه تقسیم می
وه مطلوب قوه شهویه و امور منفور غضبیه در ق

خیال، قوای تحریکی سبب قریب رفتار بیرونی 
 (.58ـ59/ 8گردند )همان: می

به تأثیر میل باطنی ، الغیبمفاتیحصدرا در مال
، قوه شهویه و عواطف در رفتار پرداخته و اعتقاد

یعنی حکم به انجام یا عدم انجام رفتار را تابعی از 
شوق در  .(215-214: 1363، داند )همومیآن 

عنوان میل یا نفرتی منبعث از ادارک ار بهبرخی آث
در ، (273/ 2: 1383، و شناخت آمده است )همو

، عنوان مبدأیی در کنار ادراک )هموبرخی آثار به
( و در برخی 219/ 5: 1366، ومه؛ 189: 1361

موارد به شوق مؤکد ارجاع داده شده که همان 
 .(135: 1354، اراده است )همو

 ریکی. عوام  جسمانی و تح9
قوه جسمانی، یعنی قوه محرکه عضالت، مبدأ قریب 

؛ همان: 273/ 2: 1383رفتار معرفی شده است )همو، 
(. 135: 1354؛ همو، 219/ 5: 1366؛ همو، 355/ 6

اما باالتر از آن، بنا بر جسمانیۀالحدوث بودن نفس 
در مقام ذات، در ابتدای تکون متحد با ماده و بدن 

ی برای آن بالقوه است و است و همه کماالت نفسان
شود. بدن بستری با اشتداد جوهری مستکمل می

برای اشتداد جوهری نفس در کماالت و اخالقیات 
/ 9: 1383البقایی است )همو، تا لقا به مرتبه روحانیۀ

الحدوثی نفس (. این دیدگاه با دیدگاه روحانیۀ27
متفاوت است. در مقام فعل نیز برخی کماالت برای 

از طریق آالت بدنی قابل اکتساب نیست نفس جز 
به بعد(. همچنین بر اساس اصل  412/ 8)همان: 

اتحاد وجودی قوای نفس، تمامی قوای نفس، 
ازجمله قوای جسمانی و بدنی از شئون نفس و با آن 
متحدند، بنابراین بدن تنها ابزار نفس نیست بلکه 

به  435/ 8ای از مراتب نفس است )همان: مرتبه
صدرا عقل عملی را نیز در انجام افعال، به بدن بعد(. 

(، البته 111 /9داند )همان: و قوه بدنی نیازمند می
عقل عملی بدون احتیاج به بدن نیز قادر به بروز 

و العقل العملي يحتاج في أفعاله كلها إلى »تأثیراتی است؛ 
كإصابة العين من بعض النفوس  البدن هاهنا إال نادرا  

(. این امر نشان از توجه 241: 1361، )همو« ةريالشر
مالصدرا به رفتارهایی با ظاهر غیرجسمانی، عالوه 

 بر افعال و رفتارهای جسمانی دارد.
-صرفًا نوعی تصمیم فعل اخالقی ممکن است

نیت یا گفتگوهای درونی ، گیری و گزینش ذهنی
امری صرفاً درونی )نظیر حسد( یا تأثیری ، آدمی

م( باشد. اگرچه اخالق زخماورای طبیعت )چشم
رفتار و ، هیجانات، متضمن تعامل پویای تفکر

های اجتماعی های مرتبط با اهداف و ارزشجنبه
اما در این میان اولویت با شناخت ، و هویت است

ساز و مستتر در زیرا عوامل دیگر یا زمینه ،است
، جامعه، شناختند )نظیر برخی عواطف و امیال

و حاصل و منبعث از یا نتیجه ، سرشت و...(
( یا مالزم با آن و یا نظیر شوق و اراده)شناخت 

 شونده توسط آن. کنترل
رفتار اخالقی و اخالق از طریق تعریف به 
عوامل و مبادی از دیدگاه صدرا چنین قابل 

و قضاوت  اخالق متضمن ارزیابی :تعریف است
، ظنی، تجربی، مقدمات بدیهی، بر اساس فکری

ت است که خود تحت تأثیر خیالی و مشهورا
، مزاج، جامعه، ای چون سرشتعوامل غیرمعرفتی

عزم و اراده که ، عبادات و... است و با انگیزش
های منبعث از عواطفی است که در این ارزیابی
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، شوندفکری مستترند یا توسط آن کنترل می
گزینش  ،توسط قوای بدنی یا حتی بدون نیاز به آن

 شوند. و صادر می

 گیریو نتیجهبحث 
و  بردهاگرچه مالصدرا اخالق را به خلق تحویل 

تعاریف مشائی از اخالق  همچونتعریف وی 
اما این تعریف در پارادایم فکری وی ، است

یابد. با توجه به اینکه تصویرسازی متفاوتی می
 ،نظریه حرکت جوهری بر اساسلق را مالصدرا خُ

ق را توان اخالمی، داندنوعی اشتداد وجودی می
نوعی بروز و ظهور و وجهی از مرتبه  نزد وی

او با  هوجودی فرد دانست که در پاسخ به مواجه
ها و معضالت و تعارض، مسائل، هاموقعیت
گیری تصمیم، ها یا آنچه متضمن یک نیتقضاوت

در بستری از آنچه ، یا انجام فعلی اختیاری است
تجربیات و...( و ، در استدالل خویش )اولیات

، معه )مشهورات و امور ظنی: ایدئولوژیجا
قانون ، قومیت، مذهب، دین، خانواده، فرهنگ

، شودباید و نباید یا خوب و بد شناخته می، و...(
یابد. فرد در ارائه این پاسخ از تمامی از او نمود می

شده وجودی خود های درونی و درونیظرفیت
نیروهای (، )نظیر شناخت و ابزارهای معرفت

، وراثت، طبیعت و...(، غرایز، )فطرت سرشتی
نیروهای بدنی )قدرت و...( ، انگیزش و عاطفه

طریق اولی برآمده از این پاسخ به .جویدبهره می
ابعاد شناختی وجود اوست که دیگر ابعاد با آن 

و به اشکال مختلفی چون  گرددمتالئم و نهایی می
رفتار و عمل بیرونی جسمانی ظاهری یا نوعی 

 . کندپیدا میبا خود و دیگران نمود  گفتگوی
بلکه رفتار یکی ، اخالق نیست، بنابراین رفتار

از نمودهای اخالق است. اخالق صفات عارض 
بلکه جزیی از وجود فرد و نمودی  بر فرد نیست

 از اوست و چون چنین است همواره و در هر

به . یابدموقعیتی چنین رفتاری از وی بروز می
جایی است که قدما خلق هسبب این خاصیت هم

دانستد و رفتارگرایان آن را عرض ثابت نفسانی می
اند. ثبوت اخالق را را به رفتار پایدار تحویل برده

کند. بایدها و مرتبه استکمالی فرد تأمین می
بلکه بستر اخالق است و  اخالق نیست، نبایدها

عاطفی و رفتاری ، شناختی ،چون علل و مبادی آن
های اخالق در خارج نیز به سه دپس نمو، است

 عاطفی و رفتاری قابل بروز است، نوع شناختی
اخالق با شکوفایی  .(357/ 6: 1383، )مالصدرا

اما همان نیست ، خوردگره می انسانیت و خود
 های اخالقی است. بلکه ظهوری از آن در موقعیت

خالصه آنکه، در این مقاله انگاره اندیشمندان از 
بندی شد. در پنج نوع تعریف طبقهچیستی اخالق 

داند که بر اساس آن، ای میمالصدرا اخالق را ملکه
سهولت و بدون فکر و اندیشه صادر افعال به

ظاهر همچون تعاریف گردد. این تحلیل بهمی
انگاری و صفات درونی است مشائی، مبتنی بر ملکه

اما تغیّر اخالقی بر اساس مبانی فلسفی صدرایی، 
انگاری اخالق، نوعی اشتداد عرضبرخالف 

وجودی و تغییر در مرتبه شخص است و کماالت 
مکتسب اخالقی عین نفس و عین مرتبه وجودی 

گردد. اخالق از تغییر در صفتی درونی شخص می
یابد، و نوعی دگرگونی درونی خود فرد انتقال میبه

سان نوعی ظهور خود  اخالقی، در با این بیان به
طبقه پنجم این جستار است. در این زمره تعاریف 

مقاله به بازسازی تلقی صدرا از اخالق از طریق 
تعریف به عوامل نیز پرداختیم تا بتوانیم تعریفی 
متالئم با مبانی فلسفی او و تعریفی روزآمد بر 

 اساس مبانی فکری او ارائه دهیم.

   هانوشتپی
ر آخر نقول إن الجوهر الذي بتبدل طور من الوجود بطو» .1

أشد أو أضعف و ليس يمنع تبدل أنحاء الوجود انحفاظ 
الماهية و المعنى المشترك فيه الذاتي و ليست نسبة الوجود 
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إلى الماهية كنسبة العارض الخارجي لمعروضه و العرض 
الوجود في الحركة الجوهرية  لموضوعه حتى يرد عند تبدل

علمت أن بأن ذلك تبدل ال في الجوهر بل بأمر خارج عنه لما 
ء هو تمام حقيقته ليس بأمر خارج عنه بل الحق وجود كل شي

أن تبدل أنحاء وجود نوع واحد هو بالحقيقة تبدل في نفس 
ذلك النوع و إن كان المفهوم محفوظا و الماهية باقية بحسب 

 (.98: 1361)مالصدرا، « حدها و معناها
ة كذلك الكيفية النفسانية إذا اشتدت صارت ملكة راسخ». 2

 (.415/ 9: 1383)همو، « أي صورة نفسانية
كثر االختالف الواقع في الصفات اإلنسانية راجع إلى قوة ». 3 أ

ء النفس و شرفها و مقابلها أعني الضعف و الخسة و هذا شي
يستفاد من تضاعيف ما ذكرناه في أحوال الوجود و إن شدته و 

 «.ضعفه مما يوجب اختالف األشياء ذاتا و صفه
النفوس اإلنسانية لها تفاوت عظيم في الكمال و النقص و إن ». 4

الشرف و الخسة فالنفس القوية منها هي الوافية بصدور األفعال 
العظيمة منها و الشديدة في أبواب كثيرة لما مر من جامعيتها 

 «.للنشئات الوجودية و النفس الضعيفة في مقابلها

 منابع
یات من کتاب اله. (1387) بن عبداهللحسینسینا، ابن
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