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Abstract
The objective of the present study is to review the factors for the actualization of a
human’s existential purpose from the view of Mullā Sadrā. The method of study is
descriptive analysis and the results showed that Mullā Sadrā recognizes that the purpose
is the real wisdom of “insight into existence, God’s attributes and acts, and insight into
the soul and the way of its resurrection” and it is equal to “rational felicity”. He believes
that a human who has real felicity has reached his ultimate perfection and is a “perfect
man”. Since from the view of Mullā Sadrā, wisdom is insight; and insight is faith; and
faith from its lowest to the highest level is accompanied by action and in fact, the
quality and quantity of action shows the weakness or intensity of faith, therefore it is not
only action that plays an effective role in the emergence of wisdom, but also wisdom
reveals itself in the acts of a wise man. A wise man without action just claims wisdom
like someone who claims faith but no effect of that is observed in his behavior.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر برگسی فاکتوگهای تحقق غایت وجودی انسان از منظر مالصدگا است .گوش پژوهش توصتتیفی-
تحلیلی بوده و نتایج نشان داد مالصدگا غایت گا همان حکمتتت حقیقتتی عمفرفتتت وجتتود ،صتتفاف و ففت خداونتتد و
مفرفت نفس و چگونگی مفاد آن» دانسته و این حکمت حقیقی گا با عستتفادف عقلتتی» یکتتی میدانتتد و مفتقتتد استتت
موجودی که سفادف حقیقی داگد ،به کمال نهایی خود گسیده و او همان عانسان کام » است .از آنجتتا کتته حکمتتت از
دیدهاه مالصدگا ،همان مفرفت بوده و مفرفت همان ایمان است و ایمان از ضفیفترین مرتبه تا عالیترین مرتبه آن بتتا
عم همراه میباشد و دگ واقع اندك و بسیاگ بودن عم و کیفیت آن نشان دهندة ضفف ایمان یتتا قتتوف آن استتت ،دگ
نتیجه نه تنها عم نیست که دگ پیدایش حکمت نقش مؤثری ایفا میکند ،بلکه حکمت نیتته همتتواگه ختتود گا دگ عمت
حکیم آشکاگ میسازد و حکیم بیعم تنها مدعی حکمت است و همانند کسی است که مدعی ایمان بتتوده و اثتتری از
آن دگ گفتاگش مشاهده نمیشود.
كلیدواژهها :انسان ،غایتوجودی ،سفادف ،حکمت ،کمال ،عق  ،مالصدگا.
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 -1مقدمه
کمتر کسی است که این سؤال گا از خود یا از دیگران نپرسیده باشد که هدف از آفرینش ما چه بتتوده استتت؟ همتتواگه
هروهی متولد میشوند ،هروهی از جهان میگوند و برای همیشه ختتاموش میشتتوند .مقصتتود از ایتتن آمتتد و گفتهتتا
چیست؟ به گاستی اهر ما انسانها گوی این کرة خاکی زندهی نمیکتتردیم ،کجتتای ایتتن عتتالم ختترا

میشتتد؟ و چتته

مشکلی به وجود میآمد؟ آیا ما باید بدانیم چرا آمدهایم و چرا میگویم؟ و اهر بخواهیم از این مفنتتی آهتتاه شتتویم ،آیتتا
قدگف داگیم؟
پژوهش حاضر دگصدد آن است که با تکیه بر اندیشههای فلسفی صدگالمتألهین ،پاسخ به این سؤال گا مشخص کنتتد و
فاکتوگهای گسیدن به آن گا آشکاگ سازد.
عق و نق برای خلقت انسان غایتی گا اثباف میکنند و موگد تأکید قراگ میدهند .مجموعتة عظتتیم انستتان فقت بتترای
بهرههیری مادی خلق نشده است ،بلکه غایت او سیر الیاهلل و گسیدن به قر

الهتتی میباشتتد .دگ ایتتن میتتان مالصتتدگا

فیلسوف شیفه ایرانی دگ قرن یازدهم قمری و بنیانهذاگ حکمت متفالیه ،تصویری زیبا از غایت وجتتودی انستتان اگائته
میدهد و انسان گا متوجه مسیر نوگانی خود میسازد.
مطالبی که دگ آثاگ مالصدگا مد نظر واقع شده ،شام :
 .1جهانبینی الهی مفتقد است که جهان گا خالقی است به نام خداوند.
 .2خداوند فاع بالتجلی میباشد .فاعلی است که داگای اگاده و آهاهی بوده و هم به ختتودش و هتتم بتته ففلتتش عتتالم
است و از علم به ذاتش نیه ففلش تحقق پیدا میکند.
 .3همة موجوداف غایتمند و هدفمند آفریده شدهاند.
 .4انسان موجودی است مرکب از نفس و بدن که نفس جسمانیه الحدوث و گوحانیه البقاء است.
پژوهش حاضر بر این فرضیه استواگ است که مالصدگا غایت وجودی انسان گا حکمت و مفرفت میداند ،مفرفتتی کته
بدون عم نمیتوان به آن دست یافت.
موضوع موگد نظر جنبة میدانی نداگد ،به همین دلی گوش تحقیق دگ این پژوهش ،گوش توصیفی -تحلیلی استتت .بتته
این صوگف که ابتدا کلماف کلیدی و اصطالحاف تحقیق دگ آثاگ مالصدگا برگسی شد و سپس با تکیه بتتر اندیشتتههای
فلسفی صدگالمتألهین ،این نتیجه به دست آمد که فاکتوگهای تحقق غایت وجودی انسان از نگاه مالصتتدگا عباگتنتتد از:
تصفیة باطن از اموگ باط  ،گذای و هناهان و عام دیگر گسیدن به غایت ،لهوم تفدی و تقویت عق نظتتری و عملتتی
است.

 -2معناشناسی غايت
گیشه غایت دگ لغت عغی» میباشد ،و جمع غایاف و غی است .دگ لغت به مفنای پایان هتتر چیتتهی از زمتتان و مکتتان،
انتها ،پرچم ،بیرق ،حد ،طرف ،اندازه ،مدف ،مقصود ،منظوگ ،نیّت ،هتتدف ،نقشتته ،حتتداک ر ،اوج و نتیجتته آمتتده استتت
(سیاح،1387 ،ج ،3ص1143ت جوهری فاگابی1430،ق ،ج ،5ص.)1451
مالصدگا دگ اسفاگ این هونه غایت گا مفنی کرده است :عأما الغایه فهی ماالجلتته یکتتون الشتتیء .و هتتی قتتدتکون نفتتس
الفاع کالفاع األولی تفالی ،و قد تکون شیئا آخر فی نفسه» ،عغایت ،شیءای است که چیه دیگتتری بتترای آن استتت و
این تفریف متداول غایت بوده و غایت ،هاه نفس فاع و هاه غیر آن میباشد» (جوادی آملی ،1376 ،ج ،2ص.)233
عغایت ،اهرچه دگ آغاز چنین مینماید که هاهی به فاع بازمیهردد و هاهی به ماده و هاهی به غیر آن دوت اما برحسب
نظر دقیق ،همیشه به فاع بازمیهردد .بدین مفنا که فاع همیشه برای کمال خودش کاگ انجام میدهد و مقصود اصلی
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دگ همة اففالی که از فاع صدوگ مییابد ،خود فاع است ،حتی کسی که به انسان دگماندهای احسان میکنتتد ،تتتا او گا
شادمان سازد ،اهرچه دگ آغاز چنین مینماید که هدف او از این کاگ شتتادمان ستتاختن آن شتتخص دگمانتتده استتت ،نتته
چیهی که مربوط به شخص فاع میباشد ،اما اهر دقت شود ،دانسته میشود که غایت دگ اینجا نیتته مربتتوط بتته ختتود
فاع است ،زیرا او با دیدن احوال ناهواگ آن مسکین ،اندوهگین و متأثر شده و بتتا احستتان ختتود میخواهتتد آن غتتم و
اندوه گا از خودش برطرف سازد .حاص آنکه ،فف همیشه با فاع همسنخ ،سازهاگ و مالیم میباشد و بتتا گضتتایت او
از او صادگ میهردد .چون اثر فاع و مفلول آن بوده و مفلول همیشه با علت خود سنخیت و سازهاگی داگد .همچنین
غایتی که بر فف مترتب میشود ،همیشه همسنخ و مالیم با فاع است ،از اینگو ،خیر و کمال برای فاع خواهد بتتود
(مالصدگا ،1380 ،ج ،2ص .)270
 -3غايتمندي افعال الهی و ساير موجودات
 -1-3غايتمندي افعال الهی
یکی از مظاهر عدل و حکمت الهی ،منهه بودن اففال خداوند از عبث و بیهودهی و لهوم همتتراه بتتودن اففتتال الهتتی بتتا
هدف و غرض است ،زیرا خالی بودن یک فف از هدف و غایت ،لغو و عبث شمرده میشود که عقتالً قبتتیا استتت ،و
چون خداوند از قبایا منهه میباشد ،پس اففال او باید همراه با غرض و هدفمنتتد باشتتد .بنتتابراین ،خداونتتد دگ ضتتمن
اینکه غرض و هدفی از آفرینش وگاء ذاتش نداگد ،اما موجوداتی گا که میآفریند ،هدفمند هستتتند .خداونتتد دگ قتترآن
میفرماید :عأفحسبتم أنّما خلقناکم عب اً و أنّکم إلینا الترجفون» ،عآیا همان کردید شما گا بیهوده آفریدهایم ،و به سوی ما
بازنمیهردید» (مؤمنون.)115 ،
 -2-3غايتمندي افعال ساير موجودات
فالسفه برای همة موجوداف غایاتی تصوگ و اثباف کردند ،و به یک غایت الغایاف هم مفتقد شدند ،که همة موجوداتی
که غایت داگند ،به سمت آن غایتالغایاف حرکت میکنند و به آن خواهنتتد گستتید .بنتتابراین ،غایتتت مخصتتوص همتة
موجوداف است ،چون جهتهیری غایت همة موجوداف ،خداوند میباشد .همانطوگ که فرمتتود :عو لکت وجهتته هتتو
مولیها فاستبقوا الخیراف این ماتکونوا یأف بکم اهلل جمیفا» ،عهر هروهی گا جهتی است کتته گو ستتوی آن میکننتتد ،بتته
نیکیها پیشی هیرید ،هر کجا باشید خداوند همة شما گا بیاوگد» (بقره .)148 ،
بنابراین ،هرچه از جواهر طبیفی که دگ عالم کون است ،همگی دابّه و جنبنتتدهانتتد ،چتتون دابّتته کتته بتته مفنتتای جنبنتتده
میباشد ،داگای حرکت جوهری است .بنابراین ،جهان طبیفت حرکت جوهری داگد ،و همة موجوداف دابّهانتتد و چتتون
غایتی داگند ،به صوگف تکوینی به سوی غایت نهاییشان که خداوند است ،حرکت میکنند.
همة موجوداف حشر و مفادِ به سوی حق گا داگند و این اقتضای حکمت و وفای به وعد و وعیتتد و لتتهوم مکافتتاف و
تالفی دگ طبیفت و مجازاف نام داگد ،و مالصدگا حشر تمام موجوداف کاین ،حتی جماد و نباف گا به جهان آختترف و
حشر همگان گا به سوی خداوند متفال گا با قواعدی دگست و برهانی بر این مبنا ثابتتت مینمایتتد کتته :دگ طبیفتتت نتته
مفطَّ و بیکاگی است و دگ موجوداف نه ساکن و بیحرکتی .همانطوگ که بیتتان شتتد ،هتتر موجتتودی دگ عتتالم خلقتتت
حرکتی داگد به سوی غایتش و خداوند قوای هیچ موجودی گا مفطّ نمیهذاگد و گاه گسیدن بتته آن غایتتت گا بتترایش
بازمیهذاگد .پس گسیدن به آن غایت ،یفنی همگان گو به سوی غایت مطلو

داگند ،یفنی حشر موجوداف ،جه آنکتته

حشر هر یک ،به سوی آنچه که مناسب و مجانس او است ،میباشد ،بنابراین ،انسان حشرش به حسب خودش استتت،
و شیاطین و اهریمنان به حسب خودشان و حیواناف هم به حسب خویش و نباف و جماد هتتم بتته حستتب خودشتتان،
چنانکه خداوند دگباگة حشر افراد مردمان میفرماید :عیوم نحشر المتقین الی الرحمن وفتتداو و نستتوق المجتترمین التتی
الجهنم وگدا» ،عگوزی که تقوا پیشههان به پیشگاه خداوند گحمان واگد میشوند ،محشوگ کنیم و و هناهکاگان گا تشتتنه
به سوی دوزخ برانیم» (مریم86-85 ،ت مالصدگا ،1380 ،ج ،9ص.)173 -172
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 -4برترين قوه انسان
قب از اینکه غایت وجودی انسان برای ما مشخص هردد ،باید بدانیم که برترین قوه دگ وجود انسان چیست؟ مالصدگا
دگ آثاگ خود جوا

این سؤال گا بدینهونه پاسخ داده است :برترین و باالترین نیرویی که دگ انسان است و بدان نیتترو،

شایستگی خالفت الهی گا دگ عالم پیدا میکند ،قوه و نیروی عقلی است (مالصتتدگا ،1389 ،ص .)220انستتان داگای دو
قوة عق نظری و عملی میباشد که از طریق تحول جوهری میتواند به استکمال نفس برسد و به سفادف حقیقی نائ
شود که همان فناء نفس از ذاف خویش است.
 -1-4قواي نفس انسانی
قوای نفسانی دگ واقع همان مراتب وجود وحدانی نفس هستند که بر دو قسم است :عق نظری و عق عملی .دو قتتوه
به نام قوه عالمه و قوه عمّاله که با قوة اول ،تصوگاف و تصدیقاف گا ادگاك میکند و حق و باط گا دگ موگد آنچه که
تفق و ادگاك میکند ،تشخیص میدهد ،و این قوه ععق نظری» نامیده میشود .با قوة دوم ،اعمال و صنایع مختص به
انسان گا (از قبی ساختن ابنیه و عماگاف و نقشهها و )...استنباط میکند و عم نیک و پستتندیده و یتتا عمت زشتتت و
نکوهیده و انجام و یا ترك آنها گا تشخیص میدهد و به خوبی و یا بدی آنها ،اعتقاد حاص میکند و این قوه به نتتام
عق عملی نامیده میشود و این قوهای است که فکر و گویه گا دگ موگد اففال ،اعمال و صنایع بهکاگ میبرد و دگ متتوگد
آنها به خوبی دقت میکند تا باالخره آنچه گا که واقفاً نیک و یا از نظتتر او نیتتک استتت ،برههینتتد (مالصتتدگا،1380 ،
ج ،1/3ص.)344
قوة نظریه برای دگك صدق و کذ

اموگ ،و قوة عملیه برای تشخیص خیر و شر اموگ است .همچنین قوة نظریتته بتترای

دگك امر واجب و امر ممکن و امر ممتنع ،و قوة عملیه برای دگك فف جمی و فف قبیا و فف مباح میباشد .عو باید
دانست که برای هر یک از این عق نظری و عق عملی چهاگ مرتبه است» (مالصدگا ،1389 ،ص.)302-299
 -1-1-4مراتب عقل نظري
الف -عقل هیوالنی(بالقوه)
مالصدگا می هوید :عنفس انسانی دگ آغاز آفرینش فطرتاً استفداد و دگك مفانی عقلی و آمتتادهی بتته ففلیتتت گستتیدن گا
داگد ،اما فاقد مفقوالف بدیهی و نظری میباشد ،یفنی نفس استفداد محض بوده و فاقد هرهونه صوگف عقلتتی استتت،
این مرتبه گا عق هیوالنی میهویند» (مالصدگا ،1354 ،ص.)309
ب -عقل بالملکه
عق بالملکه عباگف است از مرتبه تفق تصوگاف و تصدیقاف بدیهی ،زیرا حصول آنهتتا دگ نفتتس ،کمتتال اول استتت
برای قوة عاقله ،از آن حیث که عق بالقوه و عاگی از هرهونه صوگتی است.
ج -عقل بالفعل
عق بالفف  ،مرتبه تفق نظریاف و مفلوماف اکتسابی میباشد .دگ این هنگام که انسان به مقام و مرتبه عق بالفف نای
هردیده است ،حال او و کیفیت حصول کماالف نظری دگ نفس او عیناً مانند حال و کیفیت حصول کماالف اولیه است.
دگ این جهت که حصول هر دو حالت برای نفس امری است بر سبی لهوم و ضروگف و بدون احتیتتاج بتته اکتستتا

و

تأم ( ...مالصدگا ،1380 ،ج ،3ص.)345
د -عقل مستفاد
عق مستفاد گا از آن جهت عق مستفاد هفتند که نفس ،آن مفقوالف گا از مافوق خود ،یفنی عق ففال استفاده میکند.
پس انسان از این جهت ،تمام و کمال و مرتبة نهایی عالم صفود و صوگف عالم صفود استتت کتته دگ ستتیر صتتفودی و
قوس صفود بدانجا منتهی میهردد و بدان مقام و مرتبه نای میشود (مالصدگا ،1389 ،ص.)308
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 -2-1-4مراتب عقل عملی
مراتب عق عملی نیه برحسب استکمال به چهاگ قسم منقسم و بدان منحصر هستند:
الف -تجلیه :مرتبة اول عباگف است از :تهذیب ظاهر یا بهکاگ بردن نوامیسِ الهیه و عم به شرایع نبویه از قبی نمتتاز،
گوزه ،حج و عم به سایر واجباف و فرایض و احتراز از محرماف و منهیاف.
ب -تخلیه :مرتبة دوم عباگف است از :تهذیب باطن و تهکیه و تطهیر قلب از ملکاف ناپسند و اختتالق و اوصتتافی کتته
موجب تاگیکی دل میهردند ،مانند :تکبر ،حسد ،طمع و. ...
ج -تحلیه :مرتبة سوم عباگف است از :تنویر(نوگانی شدن) قلب به نوگ و فروغ صوگ علمیه و صفاف پستتندیده ،ماننتتد:
تواضع ،توک  ،ای اگ و. ...
د -ف اء :مرتبة چهاگم عباگف است از فنای نفس از ذاف خویش و استغراق دگ ذاف و صفاف الهی و چشم دل و دیدة
باطن گا منحصراً برای مشاهدة حتتق و جلتتواف او بتتهکاگ بتتردن (مالصتتدگا ،1380 ،ج ،1/3ص348ت مالصتتدگا،1389 ،
ص .)309عق دگ این تصویر ،ثمرة نهایی وجود نفس نیست ،بلکه خود دگختی است کتته ثمتتره و محصتتول آن ،لقتتای
پروگدهاگ متفال میباشد ،یفنی همان غایت اخیر انسان است :عفالفالَم بمنهله شتتجره ثمرتهتتا االنستتان ،واالنسانکشتتجره
ثمرتها الفق النظری» (عبدالهی ،1390 ،ص271ت مالصدگا ،1363 ،ج ،5ص.)185

 -5غايت وجودي انسان از ديدگاه مالصدرا
دگ تبیین غایت وجودی انسان از نگاه مالصدگا باید به چند نکته مهم اشاگه کرد:
 -1-5حکمت
حکماء برحسب اندیشهها و دیدهاههای خاص خود ،از وجوه مختلفی به تفاگیف حکمت پرداختهانتتد .صتتدگالمتألهین
نیه از این قضیه مست نی نبوده و تفاگیف مختلفی برای حکمت ذکر کرده است:
الف -معرفت اشیاء و حقایق آنها :عمفرفه حقائق األشیاء کماهی» ،عمفرفت اشیاء و حقایق آنها ،آنهونه کته هستتتند»
(مالصدگا ،1380 ،ج ،3ص.)577
ب -معرفت ذات حق :عاعلم أنّ مفرفهالر ّ ثالث مراتب :مفرفه التذاف اإللهیتته و مفرفتته الصتتفاف الربانیتته ،و مفرفتته
االففتتال الصتتمدانیه» ،عشتتناخت ذاف ختتدا و شتتناخت صتتفاف خداونتتد و شتتناخت اففتتال صتتمدانی خداونتتد»
(مالصدگا ، 1387،ص.)15
ج -ش اخت نفس :تفریف دیگری که مالصدگا از حکمت داگد ،شناخت و مفرفت نفس است.
د -استکمال نفس انسانی :فلسفه عباگف است از استکمال نفس انسانی به سبب مفرفت و شناخت حقایق موجتتوداف،
آنهونه که هستند ،و حکم به وجود آنها از گوی تحقیق و ثبوف ،همراه با براهین ،نه از گوی همان و تقلید و پنداگ ،به
مقداگ طاقت و وسعِ انسانی» (مالصدگا ،1380 ،ج ،1ص.)21
مالصدگا حکمت حقه گا همان حکمت قرآنی میداند که تفلیم آن یکی از اهداف انبیاء است و قرآن کریم آن گا عخیتتر
ک یر» دانسته» (مالصدگا ،1387 ،ص )8و از آن بهکلمه عطیبه» تفبیر کرده که هرچند همانند گیشه ،از دید دیگران پنهتتان
است ،اما آثاگ و نتایج آن گا دگ گفتاگ و کرداگ شخصحکیم میتوان مشاهده کرد.
مالصدگا حکمت حقه و ایمان گا یکی دانسته (مالصدگا ،1389 ،ص )4و با تأکید بر ایتتن یگتتانگی ،از یتتکستتو نشتتان
میدهد که هوهر ایمان ،مفرفت بوده و عم از جهتی از لوازم و از جهتی زمینهساز آن استتت و از ستتوی دیگتتر ،همتة
آنچه گا دگ توصیف و تبیین ایمان دگ متون دینی واگد شده است ،توصیف و تبیتتین حکمتتتی میدانتتد کتته او از آن بتته
عحکمت حقه» تفبیر نموده است :عمن الحکمه ...و هو االیمتتان الحقیقتتی بتتاهلل و آیاتتته و الیتتوم اآلختتر» ،عایتتن قستتم از
حکمت ،همان ایمان حقیقی است .خداوند و نشانههای او و گوز قیامت است» (جوادی آملی ،1368 ،ج ،6ص.)81
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مالصدگا با استناد به آیاتی چون :علَیْسَالبِرَّ أَنْ تُ َولُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَ َالمَشْرِقِ وَالمَغْرِ ِ وَ لکِنَّالبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالیَ ْومِاآلخِرِ
وَالمَالئِکَة وَالکِتا ِ وَالنَّبِیِّینَ» (بقره )177 ،و عالمُؤمِنونَ ُک ٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَالئِکَتِهِ وَ ُکتُبِهِ وَ گُسُلِهِ» (بقره )285 ،نتیجه میهیرد
که هوهر ایمان ،مفرفت خداوند و صفاف و فف اوست و عم  ،زمینهساز چنین مفرفتی میباشد و نه جهئتتی از هتتوهر
ایمان .او بر این باوگ است که اهر همه این مفاگف دگ قلب کسی وجود مییافتتت ،بتتدون گیاضتتت عملتتی آن شتتخص
مومن بود و فقدان عم دگ چنین فرضی از هوهر ایمان نمیکاست (مالصدگا ،1389 ،ص.)5
 -1-1-5حکمت حقیقی و معرفت
عحکمت که مفرفت خدا و صفاف و اففال و آثاگ اوست دگ قرآن به عنوان خیر ک یر نامیتتده شتتده استتت .عوَمَتنْ یُت ْؤفَ
الحِکْمَة فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا َک ِیرًا» (بقره ،)269 ،عمفرفت مبدأ جهان و پایان جهتتان و گاه بتتین آغتتاز و انجتتام جهتتان (یفنتتی
نبوف) حکمت است ،و این خیر ک یر است» .این قسم از حکمت افض اجهاء حکمتتت میباشتتد ،زیتترا دگ ایتتن قستتم
مسألة اعتقاد به خدا ،آیاف خدا و قیامت مطرح است و برهان و قرآن هر دو متفق هستتتند کتته تفلتتم حکمتتت الهتتی و
شناخت نفس ،یفنی علم به مبدأ و مفاد ،این فوز عظیم بوده و ترك فوز عظیم منشاء خسران سرمدی استتت» (جتتوادی
آملی ،1368 ،ج ،6ص.)107
عتفبیراف صدگا دگ موگد حکمت انسانی بیشتر ناظر به حکمت علمی ،آن هم علومی که دگ حوزة حکمت نظری واقتتع
هستند ،میباشد و حکمت عملی گا که خود از سنخ نظر دگ حتتوزه اففتتال انستتانی و بایستتتهها و نبایستتتهها آن استتت،
همانند فف متقن که ناشی از حکمت خلقی است ،مقدمة وصول به حکمت نظری و به ویتتژه حکمتتت حقته میدانتتد»
(مالصدگا ،1380 ،ج ،1ص.)3-2
 -2-1-5تشکیکی بودن حکمت
عاز دیدهاه صدگا ،حکمت به مفهوم عام آن و حکمت انسانی و به ویژه حکمت حقته ،حقیقتتتی تشتتکیکی و ذومراتتتب
است .حکمت به مفهوم عام ،از کماالف وجود است و همانند هر کمال وجودی دیگر از قبی علتتم و حیتتاف دگ همتته
مراتب هستی سریان داگد و چون عین وجود است ،همانند وجود عبنابر اصالت وجتتود و وحتتدف تشتتکیکی آن» داگای
وحدف تشکیکی است» (مالصدگا ،1380 ،ج ،7ص .)150حکمت انسانی و حکمت حقه نیتته کتته بنمایتته آن مفرفتتت
شهودی است ،مراتبی داگد .مراح استکمالی نفس که او تحت عنوان مراتب استکمال عق عملی آوگده است ،عباگتند
از:
 -1تهذیب ظاهر با بهکاگهیری احکام و وظایف شرعی.
 -2تهذیب قلب و باطن از ملکاف ناپسند و گذائ اخالقی.
 -3آگاستن ِنفس به صوگ قدسی علمی و صفاف و ملکاف نیکو.
 -4فنای نفس از خود و محو آن دگ مشاهدة خداوند.
مرحلة فناء ،آخرین مرحله سفر نخست و آغاز سفر دوم است .برخی از کسانی که تا این مرحله پیش گفتهانتتد ،ممکتتن
است برای همیشه دگ آن بمانند و برخی دیگر سفر از حق دگ حق گا که خود مراتب و مراحلی داگد ،آغتتاز نمتتوده و از
میان آنها ،بفضی این سفر گا کام کرده و به سفر از حق به خلق بتتالحق توفیتتق مییابنتتد (مالصتتدگا ،1354 ،ص275ت
مالصدگا ،1382،ص.)298
 -2-5سعادت
از دیدهاه مالصدگا ،سفادف همانند حکمت ،مفهوم عامی داگد که به اعتباگ آن دگ همتة مراتتتب وجتتود ستتاگی استتت.
سفادف انسان نیه حصهای از همان مفهوم عام و کلی است که به لحاظ هوهر مفنتتا بتتا ستتفادف ستتایر مراتتتب وجتتود
تفاوتی نداگد.
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برای هر موجودی ،وجودش و حصول آنچه کمال وجودی اوست ،سفادف اوست و لذا همة موجتتوداف بتته اقتضتتای
اصالت وجود و وحدف تشکیکی آن ،برخوگداگ از خیر و سفادف بوده و دگ صوگتی که بتته وجتتود و کمتتال وجتتودی
خود آهاه باشند ،سفادفشان کام تر و سرشاگ از ابتهاج و لذف خواهند شد (مالصدگا ،1380 ،ج ،9ص.)121
سفادف انسان نیه چیهی جه وجود او و دستیابی به کمال وجودش نمیباشد و چون انسان ،ساحتها و ابفتتاد مختلفتتی
داگد ،کمال متناسب با هر یک از این ساحتها با کمالِ متناسب با دیگری متفاوف است و سفادف هر ساحت وجتتودی
او به حصول کمال متناسب با همان ساحت میباشد (مالصدگا ،1354 ،ص.)363
هر یک از این قوا ،مالئماف و منافراتی داگند که حصول آنها ،سفادف یا شقاوف آن قتتوه گا گقتتم میزنتتد .مالصتتدگا،
ناظر به قوای انسان ،سفادف گا اینهونه تفریف میکند :عان السفاده ک قوه بنیت متتا هتتو مقتضتتی طبفهتتا بغیتتر آفتته و
حصول کمالها غیر عایق» (مالصدگا ،1354 ،ص.)361
 -1-2-5نسبی بودن سعادت
میتوان هفت :عسفادف امری است نسبی که از هر موجود به موجود دیگر و از هر قوه به قوة دیگر متفتتاوف میباشتتد.
ممکن است چیهی برای مرتبهای از وجود سفادف ،و برای مرتبه دیگر شقاوف به شماگ آید ،اما ایتتن نستتبیت ،نستتبیت
مطلق نیست و مفنای آن ،این نیست که سفادف حقیقی انسان از شخصی به شخص دیگر متفتتاوف باشتتد و بتترای هتتر
شخصی یک نوع سفادف حقیقی وجود داشته باشد .برای نوع انسان یک ستتفادف حقیقتتی متصتتوگ استتت و حکیمتتان
مسلمان نسبی بودن سفادف گا به طوگ مطلق ،مردود میدانند» (مالصدگا ،1389 ،ص.)309-308
 -2-2-5مراتب سعادت
مالصدگا از چهاگ مرحله سفادف براساس حرکت استکمالی جوهری نفس و تطوگ عق نظری ستتخن میهویتتد و بتته
دلی اینکه این مواگد دگ قسمت حکمت به طوگ کام ذکر شد ،دگ این قسمت فق به ذکر نام آنها اکتفاء میشود :عق
هیوالنی ،عق بالملکه ،عق بالفف  ،عق مستفاد .مراتب سفادف براساس حرکت استکمالی جتتوهری نفتتس و مراتتتب
عق عملی عباگتند از :تهذیب ظاهر ،تهذیب باطن ،نوگانی شدن قلب به نوگ ،فنای نفتتس از ذاف ختتویش و مشتتاهدة
ذاف حق .با این چهاگ مرتبه از تهذیب است که تخلق به اختتالق الهتتی حاصت میشتتود (مالصتتدگا ،1389 ،ص-308
.)309
باید توجه داشت که تهذیبی که باعث تخلق به اخالق الهی میهردد و شام چهاگ مرتبة مذکوگ استتت ،داگای دو نکتتته
حائه اهمیت میباشد که عباگف است از:
 -1این مراتب کمالی ،بر پایة تهذیب و تهکیة نفس عمباحث اخالقی و مفنوی» استواگ است.
 -2مسیر و گوش تحقق مصداق حکمت گا گوشن میسازد.
اما پرسش این است که سفادف حقیقی انسان کدام است؟ پاسخ این پرسش گوشن است .تنها ساحت وجتتودی انستتان
که او گا برتر از سایر موجوداف مادی قراگ میدهد ،عق اوست و تنها با وجود عق است که انسان ،انستتان استتت و از
جماد ،نباف و حیوان متمایه میباشد (مالصدگا ،1380 ،ج ،1ص .)2بنابراین ،برای پاسخ به ایتتن پرستتش کتته ستتفادف
حقیقی انسان کدام است ،باید به این پرسش پاسخ دهیم که کمال عق و سفادف آن ،دگ چیست؟
مالصدگا ،سفادف عق نظری گا مفرفت حقایق وجودی از مبدأ هستی تا آخرین مرتبة وجود میداند ،زیرا بتترای عقت
نظری به جه ادگاك و مفرفت ،کمال دیگری متصوگ نیست .همان طوگ که دگ مفناشناسی حکمت بیتتان شتتد ،مالصتتدگا
حکمت گا که مفرفت اشیاء است ،آنهونه که هستند و به ویژه حکمت حقه گا که مفرفت اوصاف و اففتتال خداونتتد و
نیه مفرفت نفس و مفاد آن است ،اص ِ سفادف دانست .عان گأس السفاداف و گئیس الحسناف هو االکتستتا
الحقه» (مالصدگا ،1389 ،ص.)4

8

الحکمتته

اهر سفادف حقیقی انسان به ساحت عقلی او مربوط است و اهر برای عق نظری ،کمالی جه مفرفتتت حقتتایق متصتتوگ
نیست و اهر افض مفاگف ،مفرفت خداوند و مفرفت نفس است ،پس سفادف عق نظری نیه با حصول همین مفاگف
تأمین خواهد شد .اما سفادف عق عملی به این است که بدن و قوای بدنی ،مقهوگ عق عملی و ملکة اعتتتدال آن ،کتته
حکمت است ،قراگ هیرد و امیال و خواستههای شهوف و غضب دگ چهاگچو

دگیافتهای عق عملی تنظیم شوند تا

نفس بر بدن چیره هردد و بدن گا به استخدام خود دگآوگد.
نفس و بدن دگ یکدیگر تأثیر میهذاگند و از یکدیگر تأثیر میپذیرند .هرهتتاه نفتتس تستتلیم بتتدن شتتود و از آن منففت
هردد ،هیئت و حالتی دگ آن پدید میآید که فیلسوفان مسلمان از آن به هیئت انقیادی تفبیر میکننتتد .ادامتة ایتتن گونتتد
باعث میشود که نفس به انقیاد دگ مقاب قوای بدنی از قبی شهوف و غضب ،عتتادف کترده و نتوانتتد دگ مقابت آنهتتا
مقاومت کند ،اما اهر با گیاضت و مراقبت ،نفس بدن گا تحت سلطه خود دگآوگد و بر آن چیره شود ،هیتتأتی استتتفالیی
دگ آن پدید میآید که به موجب آن به سهولت و آسانی بر قلمرو بتتدن حکومتتت میکنتتد و آن گا تحتتت تتتدبیر ختتود
دگمیآوگد (مالصدگا ،1354 ،ص.)361
تحقق عدالت ناشی از تفوق نفس بر بدن است و تفوق نفس بر بدن ،بتته نفتتس گهتتایی و استتتقالل میبخشتتد و تمتتام
سفادف نفس دگ همین گهایی از تفلقاف بدنی و استقالل از آن است .به همین دلیت استت کته مالصتتدگا دگ تفریتتف
سفادف که جامع سفادف هر دو قوه عقلی است ،میهوید :عسفاده التنفس و کمالهتتا هتتو الوجتتود االستتتقاللی المجتترد
والتصوگ للمفقوالف والفلم بحقایق االشیاء علی ما هی علیها و مشاهده االنواگ الفقلیه و التذواف النوگانیتته» (مالصتتدگا،
 ،1354ص .)128تفبیر عوجود استقاللی مجرد» اشاگه به سفادف عق عملی و ادامة عبتتاگف اشتتاگه بتته ستتفادف عقت
نظری است .اکنون جای این پرسش است که کدام یک از دو سفادف ،سفادف حقیقی انسان و غایت وجودی اوست؟
آیا تجرد نفس و استقالل آن و حصول هیئت استفالیی دگ آن نسبت به بدن ،غایت نهتتایی زنتتدهی انستتان استتت و یتتا
حصول حکمت؟ مالصدگا ،حصول مفرفت و حکمت گا هدف نهایی و ستتفادف حقیقتتی انستتان میدانتتد و تتتالش دگ
جهت تجرد نفس و استقالل آن و حصول ملکه عدالت گا که کمال عق عملی است ،دگ خدمت وصول به حکمتتت و
مفرفت تلقی میکند .دلی مالصدگا بر این مدعا این است که حقیقت انسان و مابهاالمتیاز او از سایر موجوداف متتادی،
نفس ناطقة اوست و کمال و سفادف او دگ همان چیهی است که کمال و سفادف نفس ناطقه میباشد.
نفس ناطقه ،هرچند داگای دو قوه نظری و عملی است ،اما همانطوگ کههفته شتتد قتتوة عملتتی بتتدون اگتبتتاط بتتا بتتدن
نمیتواند ففالیتی انجام دهد و با قطع تفلق نفس از بدن ،ففالیت آن نیه پایان میپذیرد .بنابراین ،کمال این قتتوه ،کمتتال
بالذاف برای نفس ناطقه بهشماگ نمیگود .آنچه بالذاف به نفس تفلق داگد و با قطع تفلقِ نفس از بدن ،با نفس جاودانه
ك مفقوالف و مشاهدة حقایق نوگی و مجرد است (مالصدگا ،1354،ص366ت مالصدگا ،1380 ،ج ،1ص.)3
است ،ادگا ِ
 -3-5كمال
کمال خاص انسان ،گیشه دگ قوای اختصاصی وی داگد :یفنی کمال خاص انسانی گا باید از قوا و ویژهیهای او ستتراغ
هرفت ،زیرا کمالی که دگ قوای مشترك میان او و انواع دیگر حیوان تحقق مییابد ،هتتمچتتون ختتود آن قتتوا ،میتتان او و
دیگر حیواناف مشترك هستند .پس ،کمال انسانی گا باید دگ تکام عقلی وی جُستت چراکه جداکنندة انستتان از دیگتتر
حیواناف ،بُفد عقالنی و نفس ناطق اوست (مالصدگا ،1381 ،ص .)161وی کمال نهایی انسان گا سه هونه بتته تصتتویر
کشیده است:
 -1مالصدگا دگ مرحلة اول ،کمال واقفی انسان گا منحصر به تکام عق نظری دانسته و مفتقد است :عق عملی تنهتتا
نقش برطرف ساختن موانع تکام عق نظری گا برعهده داگد.
 -2وی دگ مرحلة دوم ،دیدهاه فیلسوفان پیشین گا هامی فراتر برده و تکملهای بر سخن ایشان افهوده که همتتان عاتحتتاد
نفس ناطق با عق ففال» است .فیلسوفان پیشین ،عاتحاد نفس ناطق با عق ففال» گا انکتتاگ متتیکردنتتد ،ولتتی مالصتتدگا
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مفتقد است که وقتی نفس به مرتبة عق مستفاد میگسد و صوگفهای عقلی گا از عق ففال دگیافتتت میکنتتد ،بتتا وی
متحد میشود.
 -3دگ مرحلة سوم ،مالصدگا با توجه بیشتر به عق عملی ،با طرح مراتب چهاگهانة عق عملی ،کمال نهتتایی انستتان گا
بنا بر گوش عرفان و تصوف به تصویر میکشد .به اعتقاد او ،نفس ناطق از سویی دگ بُفد عق نظری ،مراتب چهاگهانتة
ععق هیوالنی» ،ععق بالملکه» ،ععق بالفف » ،و ععق مستفاد» گا طی میکند ،و دگ سوی دیگر ،دگ بُفتتد عقت عملتتی،
مراتب چهاگهانه عتجلیه» ،عتخلیه» ،عتحلیه» و عفناء» گا پشت سر میهذاگد تا اینکتته دگ مرتبتة چهتتاگم ،عقت نظتتری و
عملی با یکدیگر متحد شده ،نفس ناطق ،مهین به حلة عفنای فیاهلل» میشود .بدین ترتیب واپسین دگجتة تکامت نتتوع
انسانی ،گسیدن به مرتبة عفنای فیاهلل» است.
 -1-3-5كمال عقل عملی
کمال عق عملی ،کمالی ابهاگی است ،زیرا نفس با آنکه دگ ذاف خود مجرد است ،دگ اففال خود نیتتاز بتته ابتتهاگ بتتدن
داگد .از اینگو ،سیر تکاملی نفس ،با به کاگهیری بدن و قوای حیوانی آن ،میسر میشود (عبدالهی ،1390 ،ص.)66
صدگالمتألهین دگ تصویر نخست خود از کمال نهایی انسان ،کمال عق عملی گا کمالی ابتتهاگی میدانتتد ،چراکتته نفتتس
برای انجام کاگهای خود نیاز به ابهاگ بدن داگد .مالصدگا دگ بحث کمال نفس انسانی دگ بفد عملی ،نخست نیاز انستتان
به بدن دگ تکام گا تبیین میکند و سپس چگونگی کمال این قوه گا توضیا میدهد .بتته اعتقتتاد او از آنجتتا کتته نفتتس
آدمی ،دگ آغاز تکون و حدوث خود ،ناقص است و قوام ذاتی ضفیفی داگد ،برای استکمال حقیقی خود ،نیازمنتتد بتتدن
است و با قوای جسمانی و مشاعر ادگاکی ،از آن بهره میهیرد (مالصدگا ،1354 ،ص.)473
دگ واقع باید هفت بدن انسان ،جوهر قابلی است که خداوند بلندمرتبه آن گا به سبب استفداد نفس و کمال شایستتتة آن
و برای اگتقای وی آفریده است .همانهونه که چهاگپا ،وسیلة گساندن سواگه به مقصد است و تنها سواگی هرفتن از آن
و چراندن آن ،بدون بهکاگهیریاش برای گسیدن به مقصد ،دگ واقع خدمت به آن چهاگپا میباشد ،بدن نیه ابهاگ تکامت
نفس آدمی است (مالصدگا ،1390 ،ص .)332انسان دستکم دگ آغاز گاه استکمال ،نیازمند بدن است .با این حال بقای
خود بدن ،نیازمند سه قوه است:
 .1قوة علم که مصالا و مفاسد دنیوی گا تشخیص میدهد،
 .2قوة غضب که اموگ زیانبخش گا از بدن دفع میکند،
 .3قوة شهوف است که اموگ سودمند گا جلب میکند (مالصدگا ،1363 ،ج ،6ص.)283
دگ نتیجه تا هنگامی که یکی از این قوای حیوانی ،دگ حالت افراط یا تفری باشند ،نفس انسانی بَرده و ابهاگ دست ایتتن
قوای حیوانی ،و همة همّ و تالشش ،برآوگدن خواستههای این قوا خواهد بود ،ولی هرهاه این قوا هر سه ،از زیادهگوی
و کوتاهی بپرهیهند و اعتدال پیشه کنند ،نفس آدمی ،یوغ اساگف این قوای جسمانی گا از هردن خود بتته دگمتتیآوگد و
زمینة تکام عقلی گا برای خود فراهم میسازد (مالصدگا ،1363 ،ج ،1ص.)95
 -2-3-5كمال عقل نظري
مراتب عق نظری ،مراتبی طولی هستند ،یفنی هر مرتبة بفدی ،دگ واقع استکمال یافتة مرتبة پیشین است .ایتتن مراتتتب،
دگ واقع مراتب تکام نفس ناطق و مداگج ترقی وجودی اوست .نفس انسانی دگ بُفد عقت نظتتری ،دگ ستتیر صتتفودی
خویش ،این مراح علمی سههانه گا یکی پس از دیگری میهذگاند ،و سرانجام به مقصد نهایی و نقطة اوج ختتود ،کتته
همان واپسین مرتبة بفد علمی او ،یفنی ععق مستفاد» است ،میگسد (مالصدگا ،1380 ،ج ،8ص.)131
صدگالمتألهین کمال نفس انسانی دگ بُفد عق نظری گا به این میداند که با تحقق همة صوگفهای ادگاکی ،صوگف ک
جهان هستی ،دگ وی نقش بندد و نفس آدمی ،عالمی عقلی شود که همانند عالم عین است .کمال علمی انسان بتته ایتتن
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است که نسخة ذهنی عالم خاگج ،دگ او تحقق یابد و نفس او ،آینة تمامنمای جهان واقفی شود (مالصدگا ،1380 ،ج،1
ص.)20
نفس دگ این مرتبه ،مبدل به انسان کبیر میشود که همة موجوداف دگ او تحقق داگند ،بههونهای که همتة اشتتیاء گا بتته
منهلة اجهای ذاف خود میبیند (مالصدگا ،1380 ،ج ،8ص .)132حاص آنکه تکام نفتتس آدمتتی ،بتته اگتقتتای وی دگ
مراتب طولی عق نظری است ،یفنی نفس دگ مسیر تکام خود ،باید از عق هیوالنی به دگآمده ،عق بالملکتته و عقت
بالفف گا پشت سر نهد و سرانجام به مرتبة عق مستفاد دست یابد تتتا صتتوگف همتة موجتتوداف ،دگ وی نقتتش بنتتدد
(مالصدگا ،1380 ،ج ،9ص.)7
نتیجه آنکه غایت نهایی وجود انسان ،از نظر مالصدگا همان حکمت است .آن حکمتتت حقیقتتی کتته عمفرفتتت وجتتود،
صفاف و فف خداوند و مفرفت نفس و چگونگی مفاد آن» است ،با سفادف حقیقی که عسفادف عقلی» میباشد ،یکی
است و موجودی که از حکمت حقیقی و سفادف حقیقی برخوگداگ است ،عانسان کام » میباشد.
کام ترین نمونة عینی عحکیم» موگد نظر مالصدگا ،پیامبران الهتتی و اوصتتیای آناننتتد کتته بتتا نوگانیتتت ایمانشتتان ،همتة
عرصههای زندهی آنها نوگانی است و هر آنچه خیر و زیبایی است ،دگ گفتاگ فردی و اجتماعی آنتتان ،ظهتتوگ و بتتروز
داگد.

 -6فاكتورهاي رسیدن انسان ،به غايت وجودي خويش از ديدگاه مالصدرا
مالصدگا دگ کتب فلسفی خود فاکتوگهایی گا برای گسیدن به حکمت ،مفرفت ،سفادف و کمتتال کته غایتتت وجتتودی
انسان هستند ،بیان کرده است که برخی از آنها عباگتند از:
 -1-6تصفیة باطن از امور باطل ،رذايل و گناهان
محوگ اصلی مفرفت دگ گسیدن به حقایق اشیاء ،ایجاد قابلیت ثانوی و شأنیتهای مضاعف دگ نفس است .برای ایجتتاد
چنین قابلیتی دگ نفس ،تهذیب نفس از مفاصی و گذای  ،و تصفیه از مشغلههای مادی و موهوم الزم است .ایتتن گوش،
اساسیترین گوشِ سالطین حکمت میباشد.
حستی ،وهمتتی و
مالصدگا ،دگ حقیقت ،گوش اصلی و اساسی مفرفت حقایق گا عمفرفت عقلی» میداند ،امتتا مفرفتتت ّ
خیالی گا دگ صوگتی مفتبر میداند که دگ ذی مفرفت عقلی قراگ هرفته و کاگکرد عقلی به خود بگیرند .از طرفی تصفیة
باطن ،خالصی قلب از دلمشغولیهای زائد و بیاگزش ،تهذیب اخالق از گذائ  ،تجرید فکر از وسوسهها و شتتائبههای
طبیفت ،و خاموش کردن آتش نفس و وهم ،مهمترین گوشهای اتصال به عالم حقایق هستند که موگد توجّه اوست.
نکتة حائه اهمیت دگ این مجال ،آن است که گوش گسیدن به حقایق اشیاء ،اتّصال به عتتالم قتتدس بتتوده و دگ ایتنجتتا،
مالصدگا یک مرحله از مفرفت عقلی فراتر گفته است .دگ این گویکرد ،مالصدگا بتته صتتراحت تأکیتتد میکنتتد :عمتتالك
اصلی مفرفت نا  ،مفرفت قدسی است که همة مراتب مفرفت گا تحت پوشش و تحت تأثیر قراگ میدهتتد .از ایتتنگو،
به تصریا وی ،علم یافتن بر حقایق اشیاء بسیاگ سخت است ،مگر بر کسانی که قلب آنها با نوگ حتقّ گوشتتن هشتتته و
حجا ِ میانِ آنها و هستیِ محض از میان برخاسته باشد .دگ این حالت است که انسان میتواند به حقایقِ هستی آهتتاهی
یابد» (مالصدگا1981 ،م ،ج ،1ص.)249
گکن اصلی و پایة اساسی صالحیت و قابلیت مفرفت به حقایق اشیاء ،تهکیه و تهذیب نفس از گذای و مفاصتتی استتت.
مالصدگا مالك تحصی علوم گا همین مسأله دانسته و مینویسد :عبه طوگ کلّی ،مالك اصلی دگ نی به حقایق ،به ویتتژه
حقایق قرآن و احادیث ،صفای دل و جالی بصیرف است» (مالصدگا1387 ،الف ،ج ،1ص.)205
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به نظر آن حکیم الهی ،اهرچه برای تصفیه ،گاههای متفددی وجود داگد ،ولی همگی منحصر دگ پیمودن و التهام به ستته
امر عبادف ،دوام بر عدالت و نابودی وسواس استواگ است .اما هر یک از این ستته استتتوانه ختتود از طریقتتی بتته دستتت
میآید:
الف -عبادت
عبادف بر تهذیب اخالق و استحکام ملکاف پسندیده تکیه داگد .مالصدگا نظر بر ایتتن داگد کتته ،چتتون ختتدای متفتتال
کمال مطلق است و کمال نهایی انسان مفرفتاهلل میباشد و تکام  ،هدف نهایی و یا بتته تفبیتتر دیگتتر عغایتتة الغایتتاف»
است ،انسانی که بخواهد خدا گا بشناسد ،باید به اندازة شناختی که میخواهد پیدا کند ،از کماالف بهرهای داشته باشتتد
تالجِنَّ وَالْإِنْسَاال لِیَفْبُتدُونِ» ،عجتتن و انتتس گا
و این کماالف گا عبادف خدا به انسان میدهد .قرآن میفرماید :عوَ ماخَلَقْ ُ
خلق نکردم ،مگر برای اینکه مرا عبادف کنند» (ذاگیاف.)56 ،
انسان به عنوان ُه سرسبد جهان آفرینش ،حسابش از موجوداف جدا است ،زیتترا بتتا برختتوگداگی از عقت و اندیشتته،
مسئولیت بس سنگینی دگ برابر خدای خویش و نیه تقدیس و تسبیا او داگد .توضیا اینکه ،شناخت خدای یگانتته بتته
عنوان کام ترین ذاف ،کام ترین صفاف و منهّه از هرهونه نقص و شناخت گابطة او با جهان ،واکنشی دگ انسان ایجتتاد
میکند که از آن به پرستش ،چیهی فراتر از تسبیا تکوینی و غریهی دیگر موجوداف ،تفبیر میشود .همچنین شتتناخت
خداوند به عنوان یگانه مبدأ هستی و تنها خداوندهاگ همه چیه ،ایجا

میکند که هیچ مخلتتوقی گا شتتریک او نستتازیم

(مطهری ،1386 ،ص.)83-82
ب -دوام بر عدالت
عدالت بر بندهی و شکر بر نفمتهای گبوبی استواگ هردیده است .شکرههاگی دگ برابر نفمتها :عقت حکتتم میکنتتد
که انسان دگ برابر نفمتهای بیکران الهی شکرههاگی کند ،هرچند بتته فرمتتودة قتترآن ،انتتدك افتترادی بتته شتتکرههاگی
خداوند موفق میشوند .گوشن است که بهترین شیوة شکرههاگی همانا عبادف و بندهی خداوند متفال است.
ج -نابودي وسواس
نابودی وسواس نیه بر ترك آنچه با آن مأنوس هردیده و بر دوگ افکندن لذایذ بنا میهردد .باید توجه داشت که هتتیچ
یک از این سه گاه ،به تنهایی به آخر نمیگسند و دگ هر یک به همراه دو گاه دیگر باید قدم هذاگد .گاه و گمه استتتقامت
دگ این سه ،اشتیاق به مفبود حقیقی و خیر محض است و شوق نیه از طریق شناخت حاص میهردد.
پس ،شناخت نقطة آغاز و پایان ،محرك و نتیجه حرکت است که از حیث علم و ایمان دگ ابتتتدا و از حیتتث شتتهود و
عیان دگ پایان قراگ میهیرد .هرچه مفرفت بیشتر باشد ،شوق شدیدتر و قویتر است و حرکت و کوشش نیتته بیشتتتر و
به تبع آن ،مفرفت کشف و شهود نیه بیشتر میهردد ،تا آنجا که پایان حرکت به نقطة آغاز ختم میشتتود و چیتتهی از
مفرفت باقی نمیماند که دیگر نه عاگف ماند و نه مفرفت ،بلکه فق مفروف ماند و نه مشتاق ماند و نتته شتتوق ،بلکتته
فق مشتاق باقی ماند و نه سالک ماند و نه سلوك ،بلکه فق مقصد و مقصود ماند و بس .دگ اینجاست که اول چتتون
آخر ،و نهان همان آشکاگ و وجود دگ موجود و مفبود منحصر میهردد .شاید از این بیان ،گاز تأکید بر مفرفت و قب از
همه مفرفت نفس گوشن هردد (مالصدگا ، 1390 ،ص.)28-15
 -2-6لزوم تعديل و تقويت عقل نظري و عملی
برای انسان دگ تحصی سفادف ،دو جهت الزم است :جهت اول عباگف است از اینکه عق نظری از مقتتام هیتتوالنی و
استفداد قبول حقایق نظام عالم و مفقوالف صرف ،به مقام ففلیت دگآید و عق هیوالنی او ،همانند هیوالی عالم ،گو به
ففلیاف هذاگد و حقایق نظام عالم گا به آن نحوی که هست ،ادگاك و تفق کند.
البته مشاهدة عقلی وجود و صوگ عقلی و مجرداف ،از اسبا

سفادف انسانی نمیشود ،بلکه باید عق نظتتری اشتتیاء گا

آن طوگی که دگ نظام وجود است ،به همان نحو دگك و تفق کند ،هرچه عالم مجتترداف و عقتتول باشتتد کتته مستتتقالً
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موجود نیستند ،بلکه مستظالً موجودند ،پس باید انسان آنها گا با عق نظری چنان تفق کند تا عق هیتتوالنی بتته مقتتام
عق بالفف برسد ،نه اینکه وجوداف مجرد گا باالستقالل تفق کند ،بلکه مستظالً تفق نماید ،زیرا اهتتر مستتتقالً دگك
کند ،وسیلة حجا

و بازماندن از سفادف مطلقه است (اگدبیلی ،1381 ،ج ،3ص.)461

جهت دوم این است که عق  ،عملی باشد ،یفنی جواگح ،اعضاء و اعمال صالحه انجام دهد ،اعمالی که مناستتب وجتتود
انسان باشد و دگ حقیقت قوا و جواگح ،با عم هایی که مناسب مقام انسانّیت بتتوده ،طهتتاگف حاصت نمایتتد و اعمتتال
جواگح و قوا ،اعمالی باشد که سازهاگ با گوح و نفس انسانی باشد .چون عم صالا همانند دوای صالا استتت ،چنتتان
که دوای صالا همان دوایی است که با مهاج سازهاگ باشد ،عم صالا نیه عملی میباشد کتته بتتا گوح انستتان ستتازهاگ
است.
خداوند متفال فرمود :عمَنْ عَمِ َ صَالِحًا مِنْ ذَ َکرٍ أَوْ أُنْ َى وَهُ َو مُ ْؤمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَتةً» ،عهتترکس از متترد یتتا زن ،کتتاگ
شایسته کند ،دگ حالی که مومن باشد ،قطفاً او گا با زندهی پاکیههای ،حیاف حقیقی میبخشیم» (نح .)97 ،
به طوگ کلی ،انسانها دگ ک رف هستند و حتی عبادتشان آلوده به هواهای زیادی استتت ،چتتون هتتوای امتتالك ،تفتتین و
تشخص ،تقدم ،زن و بچه داگند ،بفضی از آنها به هوای استراحت واگد شغ گوحانیت شدهاند و بفضی هم بتته هتتوای
تقدم بر دیگران این گا انتخا

نموده و بفضی برای فریب دادن بیچاگهانی از عوام ،دامی از اظهاگ تقدس هسترانیدهاند.

خالصه هواهای متفدد داگند ،هوای صحّت بدن ،شکم ،جمع مرید ،جاه و دولت ،مال و منال ،صدگ مجلس و اطاعتتت،
نفوذ کلمه و استفال داگند .این هواهای متفدد ،سازهاگ با انسان نیست ،بلکه انسان گا از ستتفادف بتتازمیداگد .آنچتته بتتا
انسان سازهاگ است ،عم صالا بوده و آن هم واحد است.
بنابراین ،برای تحصی سفادف دو جهت الزم است :یکی گسیدن عق هیوالنی به مرتبة عق بالففت  ،و دیگتتری عمت
صالا .عق عملی ،یفنی باید عق نظری به دگك حقیقت اشیاء کما هی ،یفنی کما هی اظالل و مستظالف برسد و عق
عملی هم با عم و تصفیه قوای جسمانی کمک کند ،و حقیقت انسان م

یک آینه دگ غالف است که هم صفای آینتته

الزم میباشد ،و هم خروج از غالف ،تا صوگ عقلی دگ آن مرآف نقش بندد ،پس اوالً الزم است که انسان صفای مفنتتی
داشته باشد و دیگر اینکه از غالف و قشر و عالیق بدنی و دنیایی بیرون آمده باشد ،و اهر این دو مانع گفع شود ،یفنی
صفای گوحی پیدا هردد و کدوگاف بدنیه برداشته شود ،اتصال به عالم باال پیدا میشود.
بنابراین ،برای انسان الزم است که عق عملی داشته و قوا و آینه طبیفت گا تفدی کند و آن گا از افتتراط و تفتتری دوگ
نماید ،و اهر تفدی کرد ،چنان میشود که هویا قوای طبیفی و شیطانی و حیوانی نداگد ،زیتترا وقتتتی متضتتادین تفتتادل
کردند ،از خاصیت میافتند ،م

اینکه اهر آ

سرد و هرم گا به یک اندازه مخلوط کننتتد ،حتتراگف و بتترودف تفتتدی

شده و مالیم میشود و هویا حراگف و برودف نیستند ،اوصافی که مقتضای خود گا خواهان هستند نیه چنین میباشند،
م الً شهوف مقتضای خود گا میخواهد (اگدبیلی ،1381 ،ص.)466-462

13

 -7نتیجهگیري
از آنچه بیان شد ،چنین برمیآید :خداوند کمال مطلق و غایت الغایاف است و تمتتامی اففتتال او هدفمنتتد میباشتتند و
جذ

وجودی اوست که عشق موجوداف گا برای قر

به او فراهم میستتازد و اوستت کته غرضتتی از آفتترینش وگاء

ذاتش نداگد ،ولی موجودی گا که میآفریند ،هدفمند است .دگ واقع تمام جهان طبیفت حرکتتت جتتوهری داگد ،و همتتة
موجوداف دابّهاند و چون غایتی داگند ،به صوگف تکوینی به سوی غایت نهاییشان که خداوند است ،حرکت میکنند.
انسان به عنوان آفریدة برتر خداوند نیه ،دگ گاه گسیدن به هدف خود که همان قر

الهی است ،با تدبیر خداوند ،مجهه

به دو قوة عق نظری و عملی میباشد که دگ سایة آنها و از طریق تحول جوهری میتوانتتد بته استتتکمال نفتتس ختتود
برسد ،و به سفادف حقیقی نائ شود که همان فناء نفس از ذاف خویش است.
کمال انسان ،آن است که به عالیترین مرتبة حکمت حقیقی و سفادف حقیقی دست بیابد .انسانی که دگ پرتو استکمال
عق عملی ،عق نظری او به آخرین مرتبة کمال گسیده ،دگ شهود ذاف حق مستغرق میشتود و بتتا شتتهود حتتق ،همتة
موجوداف گا مشاهده میکند .همانطوگ که حکمت حقیقی و سفادف حقیقی ذو مراتب است ،کمال انسان نیتته مراتبتتی
داگد و اوج کمال ،دست یافتن به آخرین مرحلة حکمت حقیقی و سفادف حقیقی است.
از آنجا که حکمت از دیدهاه مالصدگا ،همان مفرفت بوده و مفرفت همان ایمان است و ایمان از ضفیفترین مرتبه تا
عالیترین مرتبه آن با عم همراه میباشد و دگ واقع اندك و بسیاگ بودن عم و کیفیت آن نشان دهندة ضفف ایمان یا
قوف آن است ،نتیجه میهیریم که تنها عم نیست که دگ پیدایش حکمت نقش مؤثری ایفا میکند ،بلکه حکمتتت نیتته
همواگه خود گا دگ عم حکیم آشکاگ میسازد و حکیم بیعم تنها مدعی حکمت استتت و هماننتتد کستتی استتت کتته
مدعی ایمان بوده و اثری از آن دگ گفتاگش مشاهده نمیشود.
قرآن کریم به صراحت اعالم میکند که چنین افرادی فق مسلمان بوده و ایمان دگ قلب آنها واگد نشتتده استتت و ایتتن
افراد به مرحله انسان کام نرسیدهاند .مالصدگا به فاکتوگهایی که دگ این مسیر وجود داگد و به انسان برای گستتیدن بتته
غایت وجودی خویش کمک میکند ،اشاگه مینماید ،از قبی  :لهوم تفدی و تقویت عق نظری و عملی و نیتته تصتتفیة
باطن از اموگ باط و دوگی از گذای و هناهان .مالصدگا برای تصتتفیه نفتتس ،ستته گاه گا برمتتیشتتماگد کتته عباگتنتتد از:
عبادف ،دوام بر عدالت و نابودی وسواس .بنابراین ،انسان با طیکردن مراح ذکر شده میتواند به غایت نهتتایی وجتتود
خویش دست یابد.
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