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  چكيده
نسـبت بـه   امـا سـازگار   دو ديدگاه متفـاوت   قرآن کریم

در مقـام تشـريع و    گرايانـه  ؛ نگـاهي آرمـان  داردانسان 
در مقـام امتثـال اوامـر     گرايانه ديدگاهي واقعو  تكليف
به انسـان در مقـام    قرآنكه نگاه ـ در نگاه نخست  . الهي

ها اين قابليت و  تمامي انسانمعتقد است ـ  تشريع است
توانايي را دارند كه به كمال نهايي خويش دست يابنـد  

امـا از  . جاست ها، توقعي به قع از تمامي انسانو اين تو
به انسـان در مقـام امتثـال     قـرآنكه ديدگاه ـ   منظر ديگر

ها در واقعيـت نخواهنـد    انسان معتقد است اكثر ـ  است
توان گفـت از منظـر    مي. توانست به اين مهم نائل آيند

اصـولي ماننـد اصـالت وجـود،     توجه بـه  با ـ مالصدرا  
حاد عاقل و معقـول و ديگـر   حركت جوهري نفس، ات

نفس انسان با حركت جـوهري  ـ  اصول حكمت متعاليه
در مجمـوع  (خويش و با انتخاب معقوالت متناسب و 

، ايـن  تربيت صـحيح عقـل نظـري و عقـل عملـي      )با
تجـرد   ةخود را بـه مرحلـ   توانايي و قابليت را دارد كه

ها از اين امر مهـم   ، اكثر انساندر عين حال. تام برساند
ديگري را در حيات خـويش   فل شده و در عمل راهغا
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Abstract 
The Quran has two different, and at the same time 

coherent, approaches to human; idealistic as 

prescription and realistic as a means to obeying 

Divine commands. In the first approach, it says 

that all human beings have the ability to achieve 

their ultimate perfection and this is a proper 

expect of all people. But from another 

perspective, which is its later approach, it 

believes that the majority of people will not be 

able to achieve this task. According to Mulla 

Sadra, with the help of principles such a 

existentialism, substantial motion of soul, unity of 

perceiver and perceived and other principles of 

transcendent wisdom, we can assert that the 

human soul through its substantive motion and 

through choosing proper rationales and generally 

by proper training of practical and theoretical 

reason can achieve a complete abstraction. Yet 

the majority of people fail to do so and therefore 

choose another way in their life. 
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  مقدمه
ترين منابع فكري مالصدرا در  شك يكي از مهم بي

مالصـدرا مفتخـر   . است قرآن کریماش  نظام فلسفي
را  قـرآناست كه توانسـت معـارف بلنـد و عميـق     

كـه   موفقيـت مهمـي   ؛صورت برهاني ارائه كنـد  به
متفكـران پـيش از او نتوانسـته بودنـد      ويزعـم   به
دهد كه  خواهد نشان مالصدرا مي. انجام برسانند به
ـ   وي كامالً يآرا ي همسـو بـوده و   با معـارف قرآن

ــي ــ م ــجم وان ت ــاهنگي منس ــان آرايهم وي و  مي
  . را درك كرد يقرآنهاي  آموزه

هـاي   يكي از ديـدگاه اين نوشتار درصدد است 
انسان را بر اساس حكمـت   بارةدر قرآن کریمعميق 

دو  قــرآن کــریم. متعاليــه مالصــدرا مســتدل نمايــد
 .نسبت بـه انسـان دارد   ،سازگار مااديدگاه متفاوت 

مقصود خداوند از خلقت انسـان، هـدايت تمـامي    
طور كلـي   ؛ بهاست ـ نه بخشي از آنانـ انس و جن  

 خواهـد صـرفاً   هيچ معلـم، مربـي و اسـتادي نمـي    
آرزومنـد  د بلكـه  نتعدادي از شاگردانش موفق شو

بـه طريـق   . سربلندي تمامي شاگردان خـود اسـت  
ــي ــه رح  ،اول ــدي ك ــتش  خداون ــت و رحيمي ماني
خواهد تمـامي مخلوقـاتش    ، مياإلطالق است علي

 نهاييآرمان  ،بنابراين. شان نائل آيند به كمال نهايي
 ،در مقــام تشــريعآن و هــدف نهــايي  قــرآن کــریم

نام اين . استبه غايتشان  خلوقاترسيدن تمامي م
ايـن توقـع    .شده است  نهاده» گرايي آرمان«ديدگاه 

ـ   ناز تمامي انسا قرآن و جـايي نيسـت    هها توقـع ناب
ها به كماالتشـان   خداوند متعال براي رسيدن انسان

 ايـن مبـاني  . استو راهكارهايي وضع كرده مباني 
قـرار   ،هـا  به تمامي انسـان عقل اعطاي  :از ندعبارت

بــراي  ، فرســتادن انبيــاآنهــادر نهــاد دادن فطــرت 
  ... هدايت آنها و

ه همين مخلوقـات هنگـامي كـ    ،از طرف ديگر
بخـش   صـرفاً  ،به داليل مختلف ،شوند موجود مي

منزل  توانند به سر مي ـ نه تمامي آنهاـ اندكي از آنها  
مقصود نائل آينـد و در عمـل ايـن آرمـان قرآنـي      

 نيـز ايـن ديـدگاه   . شـود  طور كامل محقـق نمـي   به

ماننـد وجـود    ،دارد و داليلـي  خـود مبـاني  نوبة  به
ـ    شيطان، ايـن  ... د ونفس اماره، اختيـار، دوسـتان ب

كـه   به انسان در مقام امتثال است قرآنديدگاه نگاه 
  .تعبير شده است» گرايانه واقع«از آن به ديدگاه 

معارض يكـديگر نيسـت؛    ،اين دو ديدگاهيقيناً 
 نيـز  »گرايانه واقع«و » گرايانه آرمان«البته مقصود از 

يعني معـاني راسيوناليسـتي    ،معاني رايج فلسفي آن
آنهـا نيسـت بلكـه مقصـود معـاني       گرايي و تجربه
  .استها  هاللفظي اين واژ تحت
نسبت به انسان در مقام  قـرآن ةگرايان گاه آرمانن

 قرآنتشريع به اين معني است كه مطلوب و آرمان 
هـا   اين است كه تمامي انسان پيش از خلقت انسان

خويش نائل شايستة به كماالت  ـ نه بخشي از آنهاـ 
انسـان مطلـوب و انسـان     ،به عبـارت ديگـر  . آيند

همان انسان كاملي است كه بتواند  قرآنآرماني نزد 
ظهور  ةاستعدادهاي معنوي خويش را به منص ةهم

رود؛  مـي  ها توقـع  انسان اين مهم از تمامي. برساند
هـا  آن زيرا اين استعداد و توانـايي در درون تمـامي  

  .قرار داده شده است
تثال نسبت بـه  در مقام ام قـرآن ةگرايان واقع نگاه

، اكثـر  انسان يعنـي اينكـه در واقعيـت و در عمـل    
ها نخواهند توانست اين استعداد و كمـاالت   انسان

د و لـذا بـه   نرسـان ببالقوه را در درونشان به فعليت 
اسـت، نائـل    قرآنآن درجه از انسانيت تام كه مراد 

  .نخواهند شد
حاضر تحليل و اثبات اين است كه  مقالةهدف 
وم در طول هم قرار داشته و هيچ نـوع  اين دو مفه
فرضيه نوشـتار ايـن   . با يكديگر ندارند ناسازگاري

است كه اين ديدگاه قرآني، ديدگاهي عقالنـي نيـز   
ايـن  توان  هست و با مباني فلسفي مالصدرا نيز مي

 مـا قصـد   ،بنـابراين . قرآني را برهاني نمـود  آموزة
الـه  گونه كه از نـام مق  بلكه همان نيست قرآنتفسير 

پيداست، تبيين فلسفي اين ديدگاه قرآني بر اساس 
بـه عبـارت   . مـد نظـر اسـت   مباني تفكر مالصدرا 

ـ      ،ديگر ايـن دو   ةهـدف ايـن مقالـه تقريـر جداگان
بـر  ديدگاه نيست بلكه تبيين عقلي اين دو ديـدگاه  
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اساس انديشة صدرايي است تا روشـن گـردد كـه    
  .ميان آنها تعارضي در كار نيست

تحليلي ـ  ن مقاله روشي توصيفيروش تحقيق اي
به اين ترتيب كـه ضـمن توصـيف ايـن دو      ،است

مالصدرا، تالش فلسفة و  قرآن کریمديدگاه از منظر 
مباني فلسفي مالصـدرا تحليلـي   بر پاية شود تا  مي

  .دست داده شود از آنها بهعقالني 

  انسان ةدربار قرآن ةگرايان ديدگاه آرمان. 1
نه نسبت بـه انسـان   ياگرا آرمان ديدگاهي قرآن کریم

هـا   ن معني كه معتقد است تمامي انسـان به اي ،دارد
قادرند خود را به قرب الي اهللا و شناخت اسماء و 

ايـن قابليـت    قرآن کریماز منظر . صفات او برسانند
آيـاتي كـه تمـامي    . ها وجـود دارد  در تمامي انسان

خواهـد   را مخاطب قرار داده و از آنها مـي ها  انسان
داوند را بپرستند و از شيطان تبعيت نكنند، به كه خ

اين معناست كـه در تمـامي آنهـا ايـن ظرفيـت و      
امر كـردن بـه موجـوداتي كـه     ؛ توانايي وجود دارد

از آن را ندارند كاري عبـث و غيـر    پيرويقابليت 
حكيمانه است و كار عبث هرگز از خداوند متعـال  

  .شود صادر نمي
ْنَس ِإالَّ َو ما َخ «عنوان مثال، آية  به  َو اْإلِ

َلْقُت اْلِجنَّ
فرمايد هدف از خلقت  مي) 56: ذاريات(» ِلَیْعُبُدوَن 

تمامي انس و جن، پرستش پروردگار متعال است؛ 
ِذي َخَلَقُکْم َو «يا آياتي مانند  ُکُم الَّ اُس اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ یُّ

َ
یا أ

ُقون ُکْم َتتَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلُکْم َلَعلَّ َها یا«، )21: بقره(» الَّ یُّ
َ
اُس  أ  النَّ

ا ُکُلوا ْرِض  ِفي ِممَّ
َ
باً  َحالالً  اْأل ِبُعوا ال َو  َطیِّ  ُخُطواِت  َتتَّ

ْیطاِن  هُ  الشَّ َلْم «، )168: بقره(» ُمِبین َعُدوٌّ  َلُکْم  ِإنَّ
َ
ْعَهْد  أ

َ
 أ

ْن  آَدمَ  َبِني یا ِإَلْیُکْم 
َ
ْیطاَن  َتْعُبُدوا ال أ هُ  الشَّ  َو . ُمِبیٌن  َعُدوٌّ  َلُکْم  ِإنَّ

ِن 
َ
آياتي ). 60- 61: يس(» ُمْسَتِقیم ِصراٌط  هذا اْعُبُدوِني أ

خورد  چشم مي فراوان به قرآن کریماز اين قبيل در 
ها را مورد  كه خداوند متعال در آنها عموم انسان

جل (خطاب و امر و نهي قرار داده و لذا مطلوب او 
ها به مقام قرب الهي  وصول تمامي انسان) عزه

  .ستا
در آيات مختلف در كنار انبياء، از  قرآن کریم

، اصحاب كهف، )س(افراد صالحي مانند مريم 
كه نبي و ... همسر فرعون و ،لقمان حكيم، آسيه
ياد  اند معمولي هاي كامالً انسانرسول نيستند و 

بدترين شرايط فرهنگي و اند در  كند كه توانسته مي
فظ كرده و از فساد و گناه، خود را ح فضاي مملو

در همان شرايط بد، ياد و ذكر خداوند را فراموش 
له را ثابت كند كه رسيدن به ئنكنند تا اين مس

كه امكان بلكمال براي انسان نه تنها امكان عقلي 
  .وقوعي نيز دارد

انسان  به نسبت قرآن گرايانة آرمان ديدگاه مباني
 : توان به شرح ذيل برشمرد را مي

ِ مثابه به انسان )الف َلَقْد «. مخلوقات بهترينِ
ْنساَن في ْحَسِن َتْقویٍم   َخَلْقَنا اْإلِ
َ
ُه «، )4: تين( »أ َفَتباَرَك اللَّ

ْحَسُن اْلخاِلقیَن 
َ
 اتاين آي اساسبر ). 14: منونؤم(» أ

شريفه خلقت انسان به بهترين وجوه انجام شده 
 .تا بتواند به واالترين مراتب كمال نائل آيد

به حيات براي نيل ها  انسانقابليت تمامي ) ب
ْنثی«. طيبه

ُ
ْو أ
َ
َو ُهَو ُمْؤِمٌن   َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر أ

ْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما کاُنوا 
َ
ُهْم أ َبًة َو َلَنْجِزَینَّ ُه َحیاًة َطیِّ َفَلُنْحِیَینَّ

از ها اگر  هر فردي از انسان). 97: نحل(» َیْعَمُلوَن 
الح انجام دهند، ايمان به خدا عمل ص روي

حيات طيبه كه همانا  ةخداوند آنها را به مرتب
 .كند هدايت مي ،واالترين نوع حيات است

. مندي وجود انسان از روح خداوند بهره) ج
ْیُتُه َو َنَفْخُت فیِه ِمْن ُروحي« » َفَقُعوا َلُه ساِجدیَن   َفِإذا َسوَّ
وِح ُقِل ال« ،)72: ص( ْمِر َو َیْسَئُلوَنَك َعِن الرُّ

َ
وُح ِمْن أ رُّ

وتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقلیالً 
ُ
ي َو ما أ بر  .)85: اسراء(» َربِّ
شود در  آن ويژگي مهمي كه باعث مي ،اين اساس

نهفته باشد، انسان قابليت رسيدن به كمال 
مندي وي از روحي است كه از جانب  بهره

 .خداوند به او افاضه شده است
َلَقْد «. ر در انسانوجود عنصر عقل و شعو) د

َفال َتْعِقُلون
َ
ْنَزْلنا ِإَلْیُکْم ِکتابًا فیِه ِذْکُرُکْم أ

َ
). 10: انبياء(»  أ

عنصر عقل و شعور بارزترين ويژگي روح در انسان 
تواند  سبب همين عنصر است كه او مي است و به

دركي كامل از عالم هستي و آنچه در آن است 
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ها وجود  انسان اين عنصر در تمامي. دست آورد به
كارگيري  توانند با به ها مي دارد و لذا تمامي انسان

 .صحيح آن، به مراتب باالي هستي نائل آيند
هر  ها در تمامي انسان رايفرستادن انبياء ب) هـ

ِن اْعُبُدوا   َو َلَقْد َبَعْثنا في«. ينان و مكازم
َ
ٍة َرُسوًال أ مَّ

ُ
ُکلِّ أ

اُغ  َه َو اْجَتِنُبوا الطَّ  ةطبق اين آي). 36: نحل(  »...وتاللَّ
 رسوالنيها  تمامي امت برايخداوند متعال  ،شريفه

تا آنها را به عبادت خداوند و اجتناب از فرستاد را 
شرك و كفر هدايت كنند و اين ارسال رسل براي 
تمامي امم بوده و هيچ امتي از اين قاعده مستثني 

 .نبوده است
َه  َو َلَیْنُصَرنَّ « .توفيق الهي) و ُه َمْن َیْنُصُرُه ِإنَّ اللَّ اللَّ

شريفه و آيات  ةدر اين آي). 40: حج( »َلَقِويٌّ َعزیٌز 
فرمايد  خداوند متعال با تأكيد فراوان مي ،مشابه

شود نصرت  ياري كردن دين خدا باعث مي
تمامي بنابراين، . خداوند شامل حال انسان شود

د و هدايت توانند از اين ابزار براي رش ها مي انسان
 .خويش استفاده نمايند

قابليت استقامت انسان در مقابل شيطان و ) ز
ُه ُثمَّ اْسَتقاُموا «. هواهاي نفساني َنا اللَّ ذیَن قاُلوا َربُّ ِإنَّ الَّ

ْبِشُروا 
َ
الَّ َتخاُفوا َو ال َتْحَزُنوا َو أ

َ
ُل َعَلْیِهُم اْلَمالِئَکُة أ َتَتَنزَّ

تيِباْلَجنَّ  بر اساس ). 30: فصلت( »ْم ُتوَعُدونُکْنتُ   ِة الَّ
ها قابليت تعبد خداوند  شريفه تمامي انسان ةاين آي

هاي گناه و انحراف  و استقامت در مقابل دشواري
را دارند و لذا به هر فردي كه اين مسير را انتخاب 

 .كند بهشت برين وعده داده شده است
باَنا اْسَتْغِفْر َلنا «. توسل) ح

َ
ا ُذنُ قاُلوا یا أ ا ُکنَّ وَبنا ِإنَّ

تواند  توسل به اولياء اهللا مي). 97: يوسف( » خاِطئین
گناه و انحراف نجات دهد و  تباهيانسان را از 
كه در روايات نيز  قرآنتنها در آيات  اين ابزار نه
 .استفراوان مورد تأكيد 

یاطین« .دعا) ط ُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمزاِت الشَّ
َ
» َو ُقْل َربِّ أ

ترين ابزارهاي انسان براي  از مهم). 97: مؤمنون(
رسيدن به كمال، استفاده از دعا و خواستن از منبع 
اليزال الهي است و خداوند نيز وعدة استجابت داده 
و به افرادي كه متكبرانه از اين ابزار استفاده نكنند 

 ).60: غافر(را با وعده جهنم، بر حذر داشته است 

  نسبت به انسان قرآن ةگرايان ديدگاه واقع. 2
گرايانـه، ديـدگاهي    افزون بر ديدگاه آرمان قرآن کریم

گرايانه نيز نسبت به انسان دارد، بـه ايـن معنـي     واقع
رغم استعداد، قابليت و توانايي انسان نسبت  كه علي

به شـناخت حـق و عبـادت او و نيـل بـه كمـاالت       
دهد  پذيرد كه اين اتفاق در عمل رخ نمي هستي، مي
ها در هيچ زماني نخواهنـد توانسـت    انو تمامي انس

هـاي تـاريخي    به اين مهم نائل آيند؛ تمامي داسـتان 
، ماننـد داسـتان اقـوام لـوط، عـاد،      قرآننقل شده در 

خداوند متعـال  . مؤيد اين برداشت هستند... ثمود و
ها نخواهند  دهد كه اكثر انسان تذكر مي قرآن کریمدر 

ندگان مقرب او توانست به قرب او نائل آيند و لذا ب
َو َقلیـٌل ِمـْن ِعبـاِدَي ...«آياتي مانند . اندك خواهند بود

ُکور  َفَلـْم «، )13: سبأ(» الشَّ
َ
َضلَّ ِمْنُکْم ِجِبالًّ َکثیـرًا أ

َ
َو َلَقْد أ

وُتـوا «، )62: يـس (» َتُکوُنوا َتْعِقُلون
ُ
ـذیَن أ َو ال َیُکوُنـوا َکالَّ

َمُد َفَقَسْت ُقُلـوُبُهْم َو َکثیـٌر اْلِکتاَب ِمْن َقْبُل َفطاَل َعَلْیِهُم 
َ
اْأل

ــْنُهْم فاِســُقون ْرَســْلنا ُنوحــًا َو «  ،)16: حديــد(» ِم
َ
ــْد أ َو َلَق

َة َو اْلِکتاَب َفِمْنُهْم ُمْهَتـٍد َو   ِإْبراهیَم َو َجَعْلنا في ُبوَّ ِتِهَما النُّ یَّ ُذرِّ
و ديگر آيات از ايـن  ) 25: حديد(» َکثیٌر ِمْنُهْم فاِسُقون

نسـبت بـه    قرآنگرايانة  ، داللت بر ديدگاه واقعدست
  .انسان دارد
انسان  به نسبت قرآن گرايانة واقع ديدگاه مباني

  :توان به شرح ذيل برشمرد را مي
ْیَتني« .وجود شيطان) الف ْغَو

َ
َننَّ   قاَل َربِّ ِبما أ َزیِّ

ُ
َأل

ْرِض 
َ
ْجَمعین َلُهْم ِفي اْأل

َ
ُهْم أ َینَّ ْغِو

ُ
بر .  )39: حجر(» َو َأل

شيطان مشابه، شريفه و ديگر آيات  ةاساس اين آي
كه و نه وهمي است عيني يك موجود خارجي 

همواره در صدد به انحراف كشيدن انسان بوده و 
شمار  بهها  در نتيجه مظهر گمراهي و ضاللت انسان

 .رود مي
ُئ َنْفسي«. هواي نفس) ب َبرِّ

ُ
اَرٌة   َو ما أ مَّ

َ
ْفَس َأل ِإنَّ النَّ

ي َغُفوٌر َرحیموِء ِإالَّ ما َرِحَم َر ِبالسُّ  ي ِإنَّ َربِّ : يوسف(» بِّ
طور كلي خداوند دو نوع گرايش در نفس  به). 53

گرايش به خوبي و گرايش به  ،قرار داده است
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اين گرايش به بدي و خوبي در تمامي  ؛بدي
تبعيت از . ها به وديعه گذاشته شده است انسان

تواند  أمل ميهاي نفس بدون تفكر و ت گرايش
انسان ، هاي مهلك گناه بكشاند انسان را به ورطه

با استفاده از عقل و همچنين خداترسي مانع بايد 
 .هاي نفساني بر خود شود تسلط خواهش

ا «. وجود اختيار در انسان) ج بیَل ِإمَّ ا َهَدْیناُه السَّ ِإنَّ
ا َکُفوراً  ها  در تمامي انسان). 3: انسان(» شاِکرًا َو ِإمَّ

 ةنام اختيار نهفته است كه استفاد عنصري به
افراد  موجب شدهنادرست از آن در طول تاريخ 
 .ه شوندبسياري به گمراهي و فساد كشاند

 َسْوٍء َو «. وراثت) د
َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ْخَت هاُروَن ما کاَن أ

ُ
یا أ
ا ِك َبِغیًّ مُّ

ُ
 ةطبق اين فرمود). 28: مريم(» ما کاَنْت أ
تواند علتي ناقصه براي به  وراثت مي قرآن کریم

 .ها قلمداد شود انحراف كشيده شدن انسان
ْیَلتی«. دوستان بد) هـ ِخْذ ُفالنًا   َلْیَتني  یا َو تَّ

َ
َلْم أ

توانند  دوستان نااهل نيز مي). 28: فرقان(» َخلیالً 
خويش سدي براي رسيدن به كمال باشند و  ةنوب به

كه دهد كه چه بسيار افرادي  تاريخ گواهي مي
 .اند توسط دوستان ناپاك گمراه گشته

قاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا َقْرَیًة «. حاكمان ظالم) و
ْهِلها 

َ
َة أ ِعزَّ

َ
ْفَسُدوها َو َجَعُلوا أ

َ
ًة َو َکذِلَك َیْفَعُلونأ ِذلَّ

َ
» أ

بر اساس اين آيه و نيز گواهي تاريخ،   ).34: نمل(
م خويش را اند فكر مرد حاكمان ستمگر توانسته

 . منحرف كرده و آنها را به ذلت بكشانند
ْن « .آزمايش الهي) ز

َ
ْن ُیْتَرُکوا أ

َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
أ

ا َیُقوُلوا خداوند ). 2: عنكبوت(» َو ُهْم ال ُیْفَتُنون آَمنَّ
ها را در طول حياتشان دچار  انسان ةمتعال هم

كند و چه بسيار افرادي كه  آزمايش و ابتال مي
 .اند از اين آزمايش سربلند بيرون آيند تهنتوانس
ُکْم   ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعلی«. شخصيت) ح شاِکَلِتِه َفَربُّ

ْهدی
َ
ْعَلُم ِبَمْن ُهَو أ

َ
بر اساس ). 84: اسراء(» َسبیالً   أ

 محيط و اخالقى صفات بدنى، ةشريفه، بني ةاين آي
 اعمال در ـ تامه عليت نهـ  اقتضا حد در اجتماعى

دارد و در تاريخ نيز به اثبات رسيده است  ثرا آدمى
ناقصه موجب به  يعلت مثابه بهكه اين شاكله 

 .ها شده است انحراف كشيده شدن انسان
ذیَن «. فراموش كردن ياد خدا) ط َو ال َتُکوُنوا َکالَّ

ولِئَك ُهُم اْلفاِسُقون
ُ
ْنُفَسُهْم أ

َ
َه َفَأْنساُهْم أ : حشر(» َنُسوا اللَّ

كردن ياد خدا به اين است كه  فراموش  ).19
 مرتكب وعدول كنند  الهى اوامر ها از انسان

و همين سبب فراموشي خويش و  شوند معاصى
در نتيجه دوري از قرب الهي و رضوان او خواهد 

 .شد
َه َو «. گناه و ترك اوامر الهي) ي َو َمْن َیْعِص اللَّ

خاِلدًا فیها َو َلُه َعذاٌب َرُسوَلُه َو َیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُه نارًا 
عمل به محرمات و دوري از ). 14: نساء(» ُمهیٌن 

اي جز دوري از رحمت او و  اوامر خداوند نتيجه
گرفتار شدن در عذابي كه خودش براي خودش 

 .فراهم آورده در بر نخواهد داشت

  انسان ةمالصدرا دربار ةگرايان ديدگاه آرمان. 3
منابع فكري ترين  مهم يكي از قرآن کریماز آنجا كه 
و ادعــاي وي نيــز ايــن اســت كــه  ســتمالصدرا

، برهـان و عرفـان توافـق ايجـاد     قرآنتوانسته ميان 
، ديــدگاهي قــرآن کــریمتبعيــت از  او نيــز بــه .كنــد
از . كرده اسـت گرايانه نسبت به انسان اتخاذ  آرمان
انسان به ما هو انسان اين قابليـت را دارد  وي نظر 

بـه عبـارت   . وجود نائـل آيـد   كه به مراحل واالي
هـر موجـودي كـه از نعمـت نفـس ناطقـه        ،ديگر

برخوردار است، استعداد رسيدن به مراحـل تجـرد   
فـالجنین مـا دام فـي الـرحم نـام « :سـت تام را نيز دارا

حیوان بالقوة و إذا خرج من بطن أمه قبـل األشـد  ،بالفعل
لوغ إنسان بالقوة و إذا بلغ الب ،الصوري فهو حیوان بالفعل

، مالصـدرا (» بـالقوة ملکاً  ،بالفعل الصوري یصیر إنساناً 
1417 :1 /229.(  

در اين ديدگاه هنگامي كه انسان به بلوغ 
ظاهري نائل آمد، انساني بالفعل است و در عين 

مالصدرا معتقد است اين . اي بالقوه حال، فرشته
 ،هاست بالقوه فرشته بودن، فطري تمامي انسان

ها به وديعه گذاشته  انسان يعني در سرشت تمامي
وي تا آنجا ). 291/ 4: 1366همو، ( شده است
نحو  ها به گويد تمامي انسان رود كه مي پيش مي
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 سمت عالم آخرت در حركتند غريزي و جبلّي به
اين حركت فطري تمامي و ) 461: 1354 ،همو(

أن النفوس متوجهة بحسب الغریزة  لعلم یقیناً « :آنهاست
یه رجوعها و منتهاها، و إن غفل عن هذا إلی عالم آخر إل

کثر الناس ، إال أنه  التوجه العقلي و السلوك األخروي أ
مرکوز في طبیعة الجمیع، مفطور علیه فطرة الکل، کما 

ِإنَّ ِإَلْینا ِإیاَبُهْم، ُثمَّ ِإنَّ َعَلْینا «: یدل علیه قوله تعالی
 .)321 :همان( »و آیات کثیرة في هذا المعنی » ِحساَبُهْم 

ها داراي نفس  از آنجايي كه تمامي انسان
قابليت نائل شدن به مراحل تجرد تام را  ،اند ناطقه

درستي طي كنند  د مسير كمال را بهدارند، اگر بتوانن
نحو بالفعل به تجرد تام خواهند رسيد و در  به يقيناً
 قرار خواهند گرفت الله مالئکةوجودي  ةمرتب

 ،؛ همو137/ 8: 1981 مالصدرا،؛ 340/ 2: همان(
كند كه قوام  مالصدرا تصريح مي .)555: 1363

انسان به همان بعد ملَكي اوست و اگر اين 
استعداد در او به فعليت نرسد، به يقين انسانيت او 

  ).291/ 4: 1981همو، ( نيز نابود شده است
از منظر مالصدرا استعداد ملَك شدن در 

: 1366همو، (اوست خاطر قوة عاقله در  ها به انسان
بنابراين اگر ). 203: 1354؛ همو، 428ـ429/ 1

ترين مرتبة عقل نظري  انسان بتواند خود را به عالي
ترين مرتبة عقل  ـ و نيز عالي يعني عقل مستفادـ 

يعني فناي نفس از ذاتش و قصر نظر از  عملي ـ
نحو  ـ برساند، خواهد توانست به مالحظه پروردگار

/ 1: 1417همو، (از مالئكة الهي شود بالفعل، ملَكي 
اين خصوصيت متعلق به تمامي ). 216ـ217
سبب داشتن قوة  ها به هاست و تمامي انسان انسان

تعقل، ظرفيت نائل شدن به اين مرتبه از مراتب 
: همان(هستي و بلكه باالتر از مرتبة مالئكه را دارند 

 اين مرتبه، يعني رسيدن از مرحلة استعداد). 704/ 2
ملَك شدن به فعليت ملَك شدن و بلكه باالتر از 
آن، مرتبة انسانيت حقيقي نيز ناميده شده كه در 

تعبير » روح منسوب به خداوند«از آن به  قرآن کریم
و من هاهنا یقع علیه اسم اإلنسانیة بالحقیقة «: شده است

و هذه الحقیقة هي الروح المنسوبة إلی الله تعالی في 

  ).338: همان(» ْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحيَو َنَف :  قوله
مالصدرا معتقد است مقصود از خلقت  اساساً

رسيدن تمامي آنها به اوج كمال كه  ،نفوس ناطقه
 ،همو( بودن اوست» اللهی خلیفة« ةهمان مرتب

و تا در نفوس ناطقه، استعداد و ) 109: 1360
قابليت رسيدن به اين درجه نباشد، توقع از آنها 

انسان  ،بنابراين. حكيمانه خواهد بود توقعي غير
هر موجودي كه  ،به ما هو انسان يا به عبارت ديگر

مصداقي براي انسان قرار گيرد، در او ظرفيت نائل 
  .داشتخواهد وجود شدن به مراتب واالي كمال 

 فراواناز اين دست عبارات در آثار مالصدرا 
يا » انسان« ةدر اين ديدگاه از واژ او. شود يافت مي

كند و مقصود او اين  استفاده مي» نفس ناطقه«
اين  ـنه بخشي از آنهاـ ها  است كه تمامي انسان

همان ديدگاه  اين. هستندقابليت را دارا 
كه است انسان  بارةمالصدرا در ةگرايان آرمان

  .توضيح آن گذشت

  گرايانة مالصدرا دربارة انسان ديدگاه واقع .4
گرايانه  يدگاهي آرماندر عين اينكه د صدرالمتألهين

گرايانـه نيـز    نسبت به انسان دارد، ديـدگاهي واقـع  
گرچـه تمـامي   معتقد اسـت  دارد؛ به اين معني كه 

ها بالفطره قابليت رسـيدن بـه مراحـل واالي     انسان
دهد  رخ نمياما اين اتفاق در عمل  وجود را دارند

به اين توانـايي  توانند  نميها  اكثريت انسان و عمالً
مالصـدرا  . خويش، جامه عمـل بپوشـند   و ظرفيت

تبعيـت   بـه اخذ كرده و  قرآناين ديدگاه را از منطق 
در عمـل بـر   هـا   معتقـد اسـت انسـان    قرآن کریماز 

بايسـت در آن گـام    اي كـه مـي   خالف مسير اصلي
اسـتحقاق روح   ،در واقع. كنند بردارند، حركت مي

و نفس ناطقه در اين اسـت كـه بـه مقـام لقـاء اهللا      
هـا بـه ايـن مرحلـه      ا متأسفانه اكثر انسـان برسد ام

  .)131: همان( دست نخواهند يافت
ها  انسان اكثراز اين منظر مالصدرا معقتد است 

پرستند و  در زندگي خويش غير خدا را مي
پرستش غير خدا همان حركت بر خالف مسير 
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البته  .)303: 1420همو، ( واقعي تكامل روح است
پرستند اما نه خداي  مينام خدا را  آنها موجودي به

كنند؛  واقعي بلكه خدايي كه خودشان تصور مي
 خداي مورد قبول فالسفه و انبياء يخداي چنين
جاي خداوند  كه بهاست  بلكه بتي وهمي نيست

بنابراين  .)40/ 1: 1366 ،همو( پرستند متعال مي
تجرد تام نائل آيند  ةآنها نخواهند توانست به مرحل

 لم ملكوت محروم خواهند ماندعا ةو لذا از مشاهد
از هيچ در عالم آخرت  و )109: 1378 ،همو(

؛ اگر براي اي برخوردار نخواهند بود عقلي ةدرج
ها  لذت هم آنها در آن عالم لذت و كماالتي باشد
: 1354همو، ( و كماالت مثالي و ظنّي خواهد بود

 ).25/ 9: 1981؛ همو، 335
دنبال به  ها به يكي از داليلي كه اكثر انسان

فعليت رساندن استعدادهاي اصيلشان نيستند، اين 
 صرفاًهويت و حقيقت آنها كنند  است كه گمان مي

وجود نام روح مجرد  است و چيزي به بدنهمين 
/ 1: 1366 ،؛ همو279: 1354 مالصدرا،( ندارد
اشارات و سينا نيز در نمط چهارم كتاب  ابن .)305

 سينا، ابن(ه است كردله اشاره ئين مسابه  تنبيهات
 باره مالصدرا در اينديدگاه شايد  و )95: 1375

  .متأثر از اوست
ها گمان كنند  شود اكثر انسان سبب مي آنچه

حقيقت وجودي آنها تنها بدن آنهاست، اين است 
شان  كه اكثريت نفوس ناطقه در طول زندگي

گمارند و  به تربيت بدن خويش همت مي صرفاً
هنگامي كه  .كنند وجه ميكمتر به مباحث عقلي ت

ها به تربيت اعضاي  تمامي هم و غم انسان
بدنشان مصروف گشت، هر آنچه را محسوس و 

كه محسوس است موجود پنداشته و به چيزي 
اعتقادي نخواهند داشت؛ و » نفس مجرد«نام  به

مادامي كه به روح مجرد اعتقادي نداشته باشند، 
 ي نداده و نهايتاًبه تربيت و رشد آن نيز اهميت طبعاً

نخواهند توانست به كمال واقعي خويش كه همان 
 مالصدرا،( تجرد تام است، نائل آيند ةارتقا به مرتب

 ةها قو بر اكثر انسان ،به عبارت ديگر). 389: 1354

انجام چراكه كند  شهوت و ميل به دنيا غلبه مي
انجام عبادات  اماشهوات امري سهل و ساده 

ها مايلند  و اغلب انسانسخت و دشوار است 
كارهاي ساده را انجام دهند ولو اينكه به ضررشان 

  ).136: 1360 ،همو( تمام شود
ها از  شود اكثر انسان از ديگر داليلي كه سبب مي

اين امتياز محروم شوند اين است كه چون به تربيت 
ـ  عقل نظري و عقل عملي عقلي خويش ـ

يش رذائل اند، هميشه در طول حيات خو نپرداخته
پندارند؛ به عنوان مثال، تهور را  را فضيلت مي

. كنند شجاعت و خمودي را عفّت قلمداد مي
سبب عدم توجه به  ها به همچنين نفوس اين انسان

تربيت و رشد صحيح خود، در حد نفس حيواني، 
ماند  يعني در حد علم تخيلي و توهمي باقي مي

وهم و لذا ت) 203/ 1: 1417؛ همو، 519: همان(
كنند كه سفسطه همان برهان عقلي است؛ شايد  مي

به اين دليل اهل سفسطه از الفاظ حكما و منطقيون 
كنند و اكثريت مردم نيز قدرت تحليل  استفاده مي

سخنان باطل اهل سفسطه را ندارند و در نتيجه آراء 
هاي  آنها را پذيرفته و در نهايت، اكاذيب و تشويش

ل عرفاني پنداشته و در شيطاني آنها را غايت مراح
  ).173ـ174: 1381مالصدرا، (گيرند  نظر مي

ها  از آنجا كه اكثريت انسان ،به ديگر سخن
فاقد بصيرت باطني، گوش عقلي و قلب مملو از 

اين . بر قرار استايمانند، ميان آنها و حق حجابي 
حجاب چيزي مانند آسمان، زمين يا دريا نيست 

طور كلي  و بههمان جهل، شهوت، غضب بلكه 
: 1302همو، ( ستآنهاشان حجاب  هواهاي نفساني

هايي كه  ديدگاه مالصدرا انساناز ). 289
هاي ظلماني آنها را فرا گرفته و افعال  حجاب

شهويه و غضبيه و نيز اعمال بهيميه و سبعيه در 
نفوسشان رسوخ كرده باشد، نفوس آنها ديگر 

؛ نه بود داراي نفس ناطقه يا همان عقل نخواهد
کثر الناس« :نحو بالفعل نحو بالقوه و نه به به ما داموا   أ

ال  و ال عقوالً  فلیست نفوسهم هي أرواحاً ... في الدنیا
 ؛بالفعل و ال بالقّوة و ال لها نشأة إّال نشأة الحّس فقط
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  ).393/ 1: 1366 ،همو( »کنفوس سائر الحیوانات
ها  ديگر داليل و شقوق عدم توفيق اكثريت انسان

  :طور خالصه چنين است به  به نيل به كمال تامه
غايت مطلوبش  اينكه نفس از مقصد و نخست

كه اگر نفسي خود را از  عدول كند؛ بدين معنا
كدورت معاصي پاك كند اما حق براي او روشن 
نباشد و آن نفس حق را نخواهد، از راه ملكوت 
كه الزمة آن صرف فكر و تأمل در آيات ربوبي 

ل خواهد كرد و تمام همت خود را است عدو
 ،صرف اعمال ظاهري دين و آداب و اوراد شرعيِ

 .نمودبدون تأمل خواهد 
آنكه نفس خود را از بند شهوت رها كرده  دوم

اما اسير يك  قصد تحقيق آزادانه دارد است و واقعاً
همين عامل باعث . ساخته است برداشت پيش

دست نيابد  كه هستند،چنان به حقايق، آنشود تا  مي
ساخته  چه را كه از راه همين برداشت پيشو آن

قرار پاية تحقيقات خود  ،بدان دست يافته است
تمام همت خويش را صرف  ،در اين صورت. دهد

شايد اكثر . دفاع از اين عقيدة انحرافي خواهد كرد
متكلمين و متعصبين به مذاهب گوناگون، درگير 

چنان در  ناين حجاب و مانع باشند؛ حجابي كه آ
ها از درك  نفسشان رسوخ كرده است كه سال

اند و شايد به هيچ عنوان  حقايق فاصله گرفته
  .بخشند رهايينتوانند خود را از اين ابتال 

آن طريق نفس به روشي كه بايد از اينكه  سوم
توان  كه نميچرا بد، آگاه نباشد،به حقايق دست يا

بايد از هر روشي به علم حقيقي دست يافت بلكه 
و متبحران  ز مقدمات الزمي بهره جست كه علماا

ها از همين طريق به اين علوم  در آن رشته، سال
واسطة آنها  هدر واقع، علومي كه ب. اند  دست يافته

توان به سعادت اخروي نائل آمد، علوم فطري  مي
و بديهي نيستند بلكه علومي هستند كه براي 

رتيب از مقدمات صحيح و تبايد حصول آنها 
بنابراين، جهل . درست اين مقدمات، استفاده كرد

به اصول معارف و به كيفيت ترتيب آنها مانع 
 . خواهد بوديقيني و حقيقي يابي به علم  دست

گرايانـه و   مباني فلسـفي ديـدگاه آرمـان    .5
  )بر اساس مباني مالصدرا( قرآن ةگرايان واقع

 انديشـد  اگر مالصدرا اصـالت مـاهيتي مـي    يقين به
ـ   رگز نميه را برهـاني   يتوانست اين ديـدگاه قرآن

راي تمـامي  زيرا اصالت ماهيتي بودن يعني ب ،نمايد
نـام جـنس و فصـل     موجودات قالب مشخصي بـه 

اعتقــاد بــه اينكــه هــيچ موجــودي قائــل بــودن و 
اش به قالب ديگر متحول  تواند از قالب ماهوي نمي

. شود؛ زيرا انقالب در ماهيت امـري محـال اسـت   
قالب ها  ف اصالت ماهوي براي تمامي انسانفيلسو

قائـل   ـ جنس و فصـل ـ نام حيوان و ناطق   معيني به
است و معتقد است اين ماهيت در عالم واقعيـت،  

تغييـرات انسـاني    شـود بلكـه   نميدستخوش تغيير 
دهد و ذاتيات آن  فقط در برخي اعراض او رخ مي

 انقالب ماهيت و نيز لـزوم ثابـت   دليل استحالة بهـ 
هميشـه   ـ بودن موضوع حركت در جريان حركـت 

  .ماند ميثابت باقي 
برخي  قرآن کریماما از آنجا كه طبق منطق 

 توانند به مراتب واالي وجود نائل شده ها مي انسان
وجودي برخي ديگر حتي از حيوانات  ةدرج ولي
ديدگاه درصدد برآمد ، مالصدرا استتر  پاييننيز 

كرده و ديدگاهي  برهان ردا اصالت ماهوي را ب
كه همان اصالت وجود كند جايگزين آن كارآمد 
آنچه كند  ميدر آثار متعدد خويش بيان  او. است

ماهيت  وواقعيت و اصالت دارد، وجود است 
  .امري اعتباري و حد وجود است

اين وجود امري واحد و در عين حال مشكّك 
است و اين ذهن انسان است كه از هر حد وجود 

 كند معين براي خود ايجاد مييك قالب 
  .)38/ 1: 1981 ،؛ همو6/ 1: 1417 مالصدرا،(

اصيل از وجود  آن بخشاز ديدگاه مالصدرا 
عالم ماده است،  واحد و مشكك كه در مرحلة

آرام و قرار ندارد و آن به آن در حال حركت 
و  اين حركت در جوهر وجود است ؛است

ه دمشهور ش» حركت جوهري«به همين دليل  به
عنوان  بهـ در ذات انسان حركت جوهري  .است
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نيز تحقق دارد و ذات او نيز  ـ بخشي از عالم وجود
  . مشمول يك صيرورت دائمي جوهري است

مالصدرا معتقد است اگرچه انسان و هويت 
فرعي  يخاص او واحد است اما فروع و درجات

 أانسان داراي مراتبي است كه مبد ،در واقع. دارد
ت و از ناحية تكامل و حركت جوهري آن نطفه اس

به  ،خويش، پس از طيِ درجات نباتي و حيواني
اين وجود در هر مرتبه  .رسد مقام عقل بالفعل مي

داراي احكامي مخصوص به آن مرتبه است 
  .)67/ 3و  98/ 9: همان(

در نظام فلسفي مالصدرا نفس من حيث هي 
نفس، در مرتبة طبيعت در حال حركت استكمالي و 

انسان يك حقيقت ممتد   در واقع،. شتدادي استا
). 149: 1375مالصدرا، (است، از فرش تا عرش 

بدن همان   بر اين اساس،. او بدن اوست  نازلة  مرتبة
بدن جوهري   به عبارت ديگر،. روح متجسد است

  جسماني است كه به اوصاف جسم، مانند شكل،
روح او . متصف است... كميت و  كيفيت،  صورت،

نيز جوهري مجرد است كه از خصوصيات عالم 
سير تكامل انسان اليتناهى است . طبيعت منزه است

بر خالف حقيقت آن  ركودىو گونه توقف  و هر
عقالني   ، اين روح داراي مراتب تجرد برزخي.  است

و فوق تجرد عقالني است كه حد يقف ندارد و در 
هر مرتبه، حكمي خاص دارد و در عين حال، 

م همة مراتب ظهور اطوار وجودي اوست احكا
  ).150ـ154/ 5: 1369سبزواري، ( 

مالصدرا معتقد است خروج از عالم ماده به 
عالم آخرت، همان خروج از قوه به فعليت است؛ 

وجود و عدم در آغوش هم قرار  ،صيرورتر د
رسيدن شيء از نقصان ذاتي به فعليت و . دارند

زي از حركت نيا رسيدن به استقالل وجودي و بي
به ، زيرا ها مشترك است و سيالن، ميان همة انسان

فعليت رسيدن قواي حيواني و نفوس بهيمي از 
مقام قوه و فعليت، همان نائل شدن از نقص به 

اگرچه اين استقالل جوهري مبدأ  ؛كمال است
  .آالم اخروي در آخرت باشد أعذاب و منش

كمال خاص انسان همان استكمال جوهري و 
و تماميت وجودي جنبة نظري و عملي عقل ذاتي 

تنها قواي حيواني خويش را به فرد ست و اگر او
فعليت برساند، از سعادت خاص انسانيت و عالم 
عقالني، منحرف شده و وارد عالم شقاوت و 

با جوهر نفس ناطقه در  كه حجب خواهد شد
ميان استقالل جوهري و شقاوت و . تضاد است

بلكه اين  ود نداردعذاب اخروي منافاتي وج
تر و  چه در جانب نفوس بهيمي تام استقالل، هر

تر باشد، تضاد آن با جوهر نفس ناطق بيشتر  كامل
 آشتياني،( و لذا عذاب نيز شديدتر خواهد شد

1379 :189 .(  
در نظام فلسفي صدرايي باطن و نفس انسان، در 

 قرآن کریمآيد؛ چنانكه در  هر لحظه به نوعي در مي
بلكه آنها در پوشش خلقت جديد «ه است كه نيز آمد
در واقع، اكثر مردم از اعتراف به ). 15: ق(» هستند

. اين نو شدن و تبديل باطن انسان، غافل و ناتوانند
سينا،  حتي بهمنيار نيز در گفتگو با استاد خويش، ابن

بهمنيار در اين . به اين حقيقت اعتراف كرده است
گامي كه وجود دنيوي كند كه تا هن گفتگو تصريح مي

تواند تغيير كند  برقرار است، ذات شيء مي
  ).229ـ230: 1360مالصدرا، (

از منظر صدرالمتألهين نفس  ،نكته ديگر آنكه
در آغاز حدوث خويش در عالم طبيعت، ويژگي 

اما ) 347/ 8: 1981 ،همو( كامالً جسماني دارد
همين نفس داراي استعداد ورود به عوالم ديگر و 

 يجه تحول ذاتي به موجود مجرد نيز هستدر نت
در واقع، او بر خالف ساير ). 333ـ334 :همان(

اش منحصر در  ة وجودي، نشئجسمانيموجودات 
بلكه از طريق تصرف در بدن،  عالم طبيعت نيست

تدريج استكمال يافته و بر اساس حركتي كه در  به
ذاتش جريان دارد، وارد مرحلة تجرد برزخي 

اما برخي از ). 645: 1360 ري،سبزوا( شود مي
نفوس به اين مرتبه، يعني مرتبة تجرد برزخي، قانع 

كنند خود را از اين  مي تالششوند بلكه  نمي
در همين . شوندة عقلي داده و وارد نشئ مرتبه ارتقا
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مرحله است كه نفس انساني با عقل فعال متحد 
نحوة  ،يابد و در نتيجه تبدل وجودي مي ،شده

بر اين . شود تجردي و عقلي مي جودو وجودي آن
رسد كه در  جا مي اساس، نهايت كار نفس به اين

اش متحد گشته  قوس صعودي خود با مبدأ فاعلي
نفس و روح  .و مبدأ و منتهايش يكي گردد

  .محصول قانون حركت است
ماده اين . جسمانى است ةمبدأ تكون نفس، ماد

استعداد را دارد كه در دامن خود موجودى 
اساساً . افق باشد پروراند كه با ماوراءالطبيعه همب

ديوار و حائلى  ،طبيعت و ماوراء طبيعتميان 
هيچ مانعى نيست كه يك موجود  ؛وجود ندارد

به  مادى در مراحل ترقى و تكامل خود تبديل
كه   بنابراين، هنگامي. شود  موجودى غير مادى

نفس، از موجود مجرد و  حصول نوع طبيعيِ ذي
شود كه  امكان نداشته باشد، پس معلوم ميمادي 

  . الحدوث است نفس جسمانيه
خاصيت و اثر ماده  ،روحدر تفكر صدرايي 

كمالى است جوهرى كه براى ماده بلكه  نيست
خود منشأ آثارى بيشتر و  ةنوب و به حاصل شده

البته اين جهت  .شود تر از آثار ماده مى متنوع
در بلكه ارد اختصاص به روح انسان يا حيوان ند

 در واقع، حيات. وجود داردمطلق حيات و زندگى 
و كمالى   خودى خود نيرويى است مخصوص به

كه در ماده  ،افزونحده و فعليتى است  است علي
 فراوانهايى متنوع و  شود و آثار و فعاليت پيدا مى

نيرويى است  حياتنيروى . دهد از خود بروز مى
شود و آثار  مى دهافزوماده  هكه در جريان طبيعت ب

نه صرفاً معلول  ؛زندگى معلول اين نيروست
 .تركيب و جمع و تفريق و تأليف اجزاء ماده

تركيب و تأليف و جمع تفريق اجزاء ماده شرط 
نه شرط  ،الزم پيدايش آثار حيات و زندگى است

 ،كه استعدادى در ماده پيدا شود هنگامى . كافى
، ماده در به عبارت ديگر .شود خلق و افاضه مى

يعني  ؛شود سير و حركت استكمالى خود زنده مى
گردد كه فاقد آن بود و در نتيجه  واجد كمالى مى

 الًكند كه قب هاى خاصى پيدا مى آثار و فعاليت
واقعاً  ،شود پس موجودى كه زنده مى .نداشت

  .گردد خلق و ايجاد مى
در شرايط مخصوصى و  ،مادهبه عبارت ديگر، 

تبديل به حيات و  ،تكامل خويش در مراحل ترقى و
از نوع تبديل شدن و اين نوع تكامل شود  زندگى مى

 ةماد ناقصِ وجود .است تر از خود ناقص به كامل
  .شود دار مى تبديل به وجود كامل جان ،جان بى

 ةحيات و زندگى مخلوق و معلول و اثر ماد
 آنجان نيست بلكه كمال و فعليتى است كه به  بى

ماده در ذات خود واجد حيات و  ؛دشو اضافه مى
 .از خود بروز و ظهور دهدا زندگى نيست كه آن ر

استعداد و خاصيتى كه در ماده براى حيات و 
زندگى هست خاصيت قبول و پذيرش است كه در 

نه خاصيت ايجاد و  ،شود شرايط معين پيدا مى
تواند حيات و  ماده نمى، ديگربياني به  .دهندگى

 ).61ـ62/ 13: 1378مطهري، (ند ايجاد كزندگى را 
ك ها قوه ملَ مالصدرا در تمامي انسان به عقيدة

شدن وجود دارد و هيچ انساني از آن مستثني 
به نظر . اي است اما اين قوه از چه نوع قوه. نيست

. رسد اين قوه همان امكان استعدادي باشد مي
اشياء موجود در عالم  ةبا مالحظ ،توضيح اينكه
ن پي برد كه هر يك از اين اشيا توا طبيعت مي

اى هستند كه قابليت و آمادگى تبديل به  گونه به
رد؛ در غير اين ديگر در آنها وجود دا ءاشيا

گونه تغيير و  فاقد هر صورت، جهان طبيعت
اى كه بايد بدان توجه  اما نكته. بود تحولى مى
كه ارتباط مذكور ميان هر شيئى  است  داشت اين

ار نيست؛ يعنى چنان نيست كه با هر شيئى برقر
هر بذرى قابليت آن را داشته باشد كه هر مثالً 

گندم تنها گياه گندم  ةگياهى را بروياند بلكه از دان
 ،حاصل آنكه. رويد جو، فقط گياه جو مى ةو از دان

هر شيئى در عالم طبيعت خصوصيتى دارد كه 
ء يا اشياء  تواند به شى آن خصوصيت مى ةواسط به

  .)340/ 1: 1388 ي،طباطباي( بديل شودخاصى ت
: اين امكان استعدادي سه ويژگي و نشانه دارد
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 ،ثانياً. مخصوص موجودات عالم ماده است ،اوالً
. شود متصف به شدت و ضعف و قُرب و بعد مي

 :1981مالصدرا، ( قابل زوال و نابودي است ،ثالثاً
1 /154.(  

 با توجه به تعريفي كه مالصدرا از امكان
توان نتيجه گرفت كه در  دست داد مي ستعدادي بها

توان  نظام فكري او با نگاه به ذات وجود انسان مي
عنوان يك امكان  پي برد كه قوه ملَك شدن به

اين قوه سه . نهفته است انساناستعدادي در 
مربوط  ،اوالً ؛ويژگي امكان استعدادي را داراست
متصف به  ،ثانياً. به يك موجود در عالم ماده است
انساني  مثالً. شود شدت و ضعف و قُرب و بعد مي

ها در پي تربيت عقل نظري و عملي خود  كه سال
بسيار  در او است، شدت ملَك شدن و قُرب به آن

. بيشتر از كودكي است كه تازه به دنيا آمده است
اين امكان قابليت زوال نيز دارد؛ يعني اگر  ،ثالثاً

اخالقي خويش راه انسان در تربيت عقلي و 
درست را نپيمايد، اين استعداد را در خود به 

  ).جا همان( كشاند نابودي مي
اتحاد عاقل و معقول  ةنظري ةمالصدرا با ارائ

اتحادش  ةتواند به واسط معتقد است هر نفسي مي
دريج خود را از  با معقوالت متناسب كمالش، به 

او  .مراحل نازل هستي به مرحله تجرد تام برساند
اينكه نفس را حقيقتى صاحب مراتب  در عين

قائل به تعدد و تكثّر بين نفس و قواى  ،داند مى
نفسانى و صور ادراك شده نيست؛ يعنى در عين 

كثرت تشكيكى براى حقيقت نفس  ينوع اينكه
ء  ولى به اين نوع كثرت كه سه شى استقائل 

، عنوان جوهر و معروض يكى بهـ مجزّا و مستقل 
عنوان ابزار و  عنوان عرض و سومى به هب ديگري
قائل نيست بلكه  ،وجود داشته باشند ـ وسيله

جوهر ذات نفس با قواى  ،اوالً: استمدعى 
يعنى نفس با مجموع قواى  ،نفسانى تباينى ندارد
نسبت هر قوه به صورت  ،ثانياً .نفسانى يكى است

نه مانند ، ادراكى مانند نسبت ماده است به صورت
يعنى چنين نيست كه  ؛معروض به عرض نسبت

ةنفس يا قو ل تامل  نفسانى يك امر متحصالتحص
پذيرد بلكه نفس با پذيرفتن  است و عرضى را مى

 ،هر صورت مدركه در هر مرتبه از مراتب ادراكى
نفس به  ،به عبارت ديگر .شود عين آن صورت مى

 ،شود، يا به عبارت سوم مستكمل مى» صورت«آن 
روند نه  شمار مى كمال اولى نفس به كهصور مدر

و تعليقة عالمه  320 /3 :همان( كمال ثانوى آن
  . )طباطبايي بر آن در پاورقي همين صفحه

درختى است  ةمنزل تشبيه كه نفس بهاين بنابراين، 
هاى اين درخت،  شاخه ةمنزل و قواى نفسانى به

اى  جا تنه و شاخه درست نيست و اساساً در اين
تر به واقع اين است كه  تشبيه نزديك. اردوجود ند

كه است اى  نطفه ةمنزل عقل هيوالنى به ةنفس در مرتب
اين تفاوت كه  با؛ شود مرحله به مرحله متكامل مى

 نفس يك حقيقت تشكيكى و صاحب مراتب است
   .)251/ 5: 1378مطهري، (

  گيري نتيجهبحث و 
 قرآنگرايي  گرايي و واقع ة آرمانلئبه اين ترتيب مس

نسبت به انسان از منظـر مالصـدرا تبيـين فلسـفي     
با مباني فلسفي مالصـدرا ماننـد    ،در واقع. شود مي

اصالت وجود، تشكيك وجود، حركـت جـوهري،   
جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء بـودن نفـس و   

عنـوان   هـا بـه   تمـامي انسـان   ،اتحاد عاقل و معقول
يـز  موجوداتي كه داراي روح مجردند و اين روح ن

جوهري خودش را به تجـرد   يتواند طي حركت مي
ــي    ــاند، م ــل برس ــت كام ــض و فعلي ــد  مح توانن

ظهـور و بـروز    ةمنصـ  استعدادهاي خـويش را بـه  
رسانده و هيچ انساني در اين زمينه در داشتن ايـن  

تمامي موجوداتي كه  ،بنابراين. قابليت استثنا نيست
تواننـد ايـن    گيرنـد، مـي   مصداق انسانيت قرار مـي 

بـه ايـن    ؛تعداد خويش را به فعليت تبديل كننـد اس
صورت كه با انتخاب درسـت معلومـات نظـري و    
نيز جاري كردن اين معلومات در حيات شخصـي  

تدريج به تجرد تام نزديك شده و اين تجرد تـام   به
  .را براي خويش شدت بخشند
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ها  بنابراين مطلوب و آرمان در تمامي انسان
است و از اين جهت رسيدن به مرحله ملَك شدن 

ها وجود ندارد بلكه از  هيچ تفاوتي ميان انسان
مدد  وجود خود را به رود ميها توقع  تمامي انسان

 ،حركت جوهري نفسشان از مراحل پايين وجود
. تجرد تام نائل كنند ةنباتي به مرحل ةيعني از مرحل

نحو وقوعي  نحو عقلي كه به تنها به اين در انسان نه
بسياري در  ةير است و عرفا و فالسفپذ نيز امكان

اند در اين حركت اشتدادي به مراحل  عمل توانسته
  . واالي تجرد برسند

ها در عمل نخواهند  در عين حال، تمامي انسان
توانست به اين سعادت نائل آيند، چراكه تجرد تام 

صورت استعداد است و در  ها، ابتدا صرفاً به در انسان
فعل وجود ندارد و اين انسان نحو بال هيچ انساني به

است كه خود بايد با رشد صحيح عقل نظري و 
عملي خويش، اين استعداد را شكوفا سازد و اين 

هاي مستمر  واسطة تالش ميسور نخواهد بود مگر به
و انتخاب راه و روش درست در حيات نظري و 

تجربه تاكنون نشان داده كه اكثريت . اش عملي
  .به اين مهم نائل آيند اند ها نتوانسته انسان
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