
 

 

 

 

 
 

 

Explaining the Relationship between the Consciousness of 

Material Beings and Their Perfectibility from Mulla Sadra’s View 
 

Mostafa Sadeghi 
PhD student in Islamic Philosophy and Theology, Shiraz University 

Mohammad Bagher Abasi 
Assistant Professor in Islamic Philosophy and Theology, Shiraz University 

 

Received: 20 December 2019 

 Accepted: 21 September 2020 

 

Abstract 
In this paper, we review the relationship between science and the 

perfectionism of material beings by considering the Mulla Sadra's 

philosophical perspectives. Mulla Sadra, by proving the "enthusiasm of 

matter in the form" and presenting the theory of the "substantial motion" as 

well as referring to the flow of "love" in the universe; he displays a novel 

page of the universe's endeavor to the intended home and describes the 

enthusiasm, motion, and love in the universe as accompanying and parallel 

to science that introduces the cause of the general and extensive 

perfectibility of (material) beings and the promotion of their degree of 

existence and goal-directed departure towards "absolute completeness" (God 

the most high necessary existent). Also, Mulla Sadra, by being influenced by 

the verses of the Qur'an and the words of the mystics, clarifies the 

relationship between the components of the universe and their perfectionism 

goal; and with his unifying insight, considers the interpretation of verses 

such as (Behold, eventually all affairs go to Allah) that all universe is 

generated from God and is moving towards the Almighty God. The 

understanding wisdom of the motion, enthusiasm, and love in the path of 

perfectibility (in material beings) has evolved our approach and worldview 

toward creation. 
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 تبیین نسبت بین شعور موجودات مادی و 

 استکمال آنها  از نظر مالصدرا
 *یصادق یمصطف

 رازیدانشگاه ش یکالم اسالم فلسفه و یدکتر یدانشجو

 یباقر عباسمحمد

 رازیدانشگاه ش یگروه فلسفه و کالم اسالم اریاستاد
 (125تا  105)از ص  

 31/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 29/9/1398تاريخ دريافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

  

 چکیده
 يی موجوداتجو کمالبه بررسی مناسبت علم و  ،هاي فلسفی مالصدرا نوشتار، با توجه به ديدگاهر اين د

و همچنين « حرکت جوهري» ۀنظري ۀو ارائ« شوق هيولی به صورت». مالصدرا با اثبات پردازيم می مادي

نمايش اي بديع از تکاپوي هستی به سوي منزل مقصود به  در کائنات؛ صفحه «عشق»شاره به سريان ا

که  کند میهستی را همراه و قرين علم توصيف  ۀشوق و حرکت و عشق موجود در مجموعگذارد و  می

به وجودي آنها و رهسپاري هدفمند  ۀمادي( و ارتقاء درجۀ موجودات )باعث استکمال عمومی و گسترد

، قرآن و کالم عرفاپذيري از آيات تأثيرمالصدرا با همچنين . شود می ()واجب تعالی« کامل مطلق»سوي 

و با نگاه توحيدي خود، تفسير  سازد می ها را روشن آنطلب  ی و غايت کمالمناسبت مابين اجزاء هست

هستی از جانب حق است و به سوي حق  ۀکه هم داند میرا اين  «اال الی اهلل تصير االمور»آياتی نظير 

در موجودات )استکمال  در مسير عشق بودن حرکت و شوق و عالمانه بردن به پی تعالی در حرکت است.

 .سازد متحول میدر قبال آفرينش را بينی ما  رويکرد و جهان (مادي
  

 مالصدرا. ،، حرکت، استکمالشعور، شوق، عشق کلیدی: یاه هواژ
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 مقدمه.  1
و مادي ، علم و شعور در موجودات شود مین نوشتار به آن پرداخته يکه در ا یمطلب

ن مقاله يدر ااست. ا در حکمت متعاليه آنه يدرجات وجود و کمالنسبت آن با مراتب 

، مثل شوق کمال يبه سمت مراتب باال گيري جهتق يشده است که از مصاد یسع

از  مادي ن نسبت شعور و علم موجوداتييتب يبرا عشقو  حرکت صورت،هيولی به 

 .  کمک گرفتاز طرف ديگر و استکمال آنها طرفی 

 یطلب تمام»، «کردن کامل»، «خواستن کمال» يدر لغت به معنا «استکمال»

، حرکت به طرف ی. در اصطالح فلسفبه کار رفته است« هکردن خواست تمام»و « کردن

 .(180 :1373 ،ي)سجاد استکردن  کمال و طلب کمال

ش در يبه کمال خو دستيابی يبرا (مادي)موجودات  ی، تمامۀ مالصدراديبه عق

هر  و ش متوجه هستنديخو یاء به سمت کمال ذاتياش ی. تمامدان هدفمند روان يريمس

 یدن هر ناقصينش را رسيمقصود از اصل آفر او .موجود به موجود باالتر از خود نظر دارد

که نسبت م ين مقاله بر آن هستينک در ايا. (177: 1360،مالصدرا) داند میبه کمال خود 

از منظر مالصدرا  با استکمال موجودات ،است يوجود کماالت که از را  علمشعور و 

 يم.کنن ييو تب یبررس

، بايد بگوييم گو کنيمبازهمسو  هاي پژوهشبا  را تفاوت نوشتار حاضراگر بخواهيم 

، مانند اصالت وجود و تشکيک در با توجه به اصول حکمت متعاليه بعضی از آنها که

دانند و چون  می «وجود» تشکيکی در یاختالف بين موجودات را اختالف ،مراتب وجود

ند. ا اي از علم و شعور قائل موجودات بهره ۀ، براي همشمارند علم را مساوق وجود می

مانند تسبيح  به امري ،معارف دين و قرآن اين مطلب با هماهنگیييد در تأ برخی نيز

که نوعی بی هاي علمی و تجر و يا آن را متناظر با برخی يافته اند اشاره کرده کائنات

اما اين نوشتار  اند؛ هاند، دانست اثبات کرده (مانند آب)جان  ظاهر بی شعور براي موجودات به

 به دنبال آن است که با تکيه بر اصول حکمت متعاليه، مانند اصالت وجود و مساوقت

نوايی  هم دال بر ،در موجوداترا ، عشق و حرکت وجود و علم، تحقق اموري چون شوق

بيان کند و تالش نمايد تا نگاه توحيدي م و شعور با علۀ هستی مجموعاستکمال 

طلب اجزاء عالم به سوي حق تعالی نشان دهد و  در شناساندن غايت کمالرا مالصدرا 

 دررا نگاه و بينش ما  ۀو دامن بنمايد کمال در مسير را عشق خوردگی وجود و گره

رفان و عشق در کنار هم ديده شده ، عارتقاء بخشد. در اين مسير، عقلخلقت  ۀمنظوم
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که اين اي از شعور دارند و اين است. نوشتار حاضر از بيان اينکه موجودات مادي بهره

به  هستی ۀيی عالمانجو کمال، پا فراتر گذاشته و هاي دينی تطابق دارد مطلب با آموزه

 .کند حق تعالی را در حکمت متعاليه تبيين می سوي
 

 «شوق»ت مبحث یو استکمال موجودات با محور «شعور»ن نسبت ییتب.  2

 شوق  ،بالجملهو  است را شوق گويند و عبارت از طلب کمال در لغت، ميل مفرط

کمال و خير است در  طلب ، شوقحکما.  نزد (276: 1379 )سجادي، استاستدعاي کمال 

 ،جايی که آن خير و کمال موجود نباشد. شوق نسبت به امري که کامالً مفقود باشد

 يیبه عنوان علت غا ،محرک اول از منظر ارسطو .(2/165: 1382 آملی، جوادي) امکان ندارد

 :1375 ،به نقل از کاپلستون)اء در عالم است ي، باعث حرکت اشبودن ل و شوقيو متعلق م

ن شوق يو ا کند میک ي، آنها را تحرآفريند میاء يکه خدا در اش یبا شوق يو. از نظر (360

به رسطو . ا(119 :1370 ،لسوني)ژ کند می، احداث ابالغ کند ینکه از راه وحياز بدون يرا ن

اق ياشت . اوبه صورت است یوليگر از شوق قائل است و آن عبارت از شوق هيد ینوع

که  چنان ؛(98 :1358 ،رسطو)ا داند میبا ياق زشت به زيبه صورت را همانند اشت یوليه

 . ز مطرح بوده استيمالصدرا ن زا شي، پیاول يواليشوق در ه ۀلئمس شود میمالحظه 

بايد  ،نيز وجودي و فعليت آن ۀو نيز مرتب ي اولیهيوال ۀشناسان جايگاه هستی بارۀدر

ترين  عالی که در آن واجب تعالی درريۀ تشکيک وجود را در نظر بگيريم اگر نظ که گفت

هستی است که  ۀترين درج را در پاييندي اولی از نظر مالصهيوال ،وجود قرار دارد ۀمرتب

ۀ اشياء ترين درج ي اولی از جهت وجود، ضعيفاز آن عدم است. هيوال تر پايين ۀدرج

 افاضه و بخشش است ۀين مرتبتر پايين؛ چون در حاشيه و طرف نهايی وجود و در است

تحصل ) پذيري دارد ي اولی قابليت تحصل. همين اندازه که هيوال(2/34: 1981 ،مالصدرا)

 ؛شود اي هر چند نازل و ضعيف از تحصل محسوب می ، خود مرتبهو فعليت قوه(ابهام 

از آنجا  داشتن را ندارد. پس تحصلی جز همان ابهام ؛تحصلی در غايت ابهام و عدم تعين

بلکه  ،اما نه فعليتی خاص ،شود میاي از فعليت محسوب  پذيري، مرتبه که قابليت تحصل

کلی فاقد هر  آن را به توان میعليت خاص است، نفعليتی مبهم که قابل جمع با هر ف

 ،بدين ترتيب به طوري که مساوق با عدم گمان شود. ؛گونه تحصل و فعليتی دانست

 يابد. بهتري می توجيه  ،شد تبيينوجود و فعليتی که  ۀ، با توجه به مرتبشوق در هيولی

در نظر گرفته و  یکمال ،ماديهر موجود  يبرا یدارد که واجب تعال اعتقاد مالصدرا

، جز در مفارقات دن به آن را قرار داده است. برابر نظر اويشوق رس ،آن موجود در باطن
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هر دو وجود  ،، عشق و شوقر موجوداتي، در ساکه تنها در آنها عشق وجود دارد یعقل

 .(2/198 :1380 ،مالصدرا)دارد 

 کند میي اولی ثابت ، يعنی هيوالۀ وجودترين مرتب ن، شوق را در پايينيالمتألهصدر

اي که در اينجا الزم  نکته .کند میمراتب وجود ثابت  ۀشوق را در هم ،و بر اساس آن

اي که فعليت شیء را به  اين است که با توجه به اصل فلسفی ،تحليل شود بيشتر است

در نظر گرفت و به تبع آن  ي اولی وجوديبراي هيوال توان می، چگونه داند میصورت آن 

اولی ۀ در مورد عشق در اين مرتبه از وجود سخن گفت؟ در پاسخ بايد گفت که ماد

حد ضعيفی از بلکه  ،نيست ممعدو . امر عدمی، عدم نيستبا آنکه عدمی است( )هيوال

ب تعالی گونه که واج گفت همان توان میوجود را داراست. در تبيين معناي هيولی 

يک از اشياء  داراست و خود هيچ انهآاشياء را از جهت فعليت  ۀاست و هم الحقيقه بسيط

يک از آنها  اشياء را داراست و هيچ ۀاز حيث تعين آنها نيست، هيولی نيز از جهت قوه هم

، ان العدم بما هو عدم ال ن العدمينها و بيالفرق ب اانم»لحاظ فعليت واجد نيست: ه را ب

 «ولیيلشیء بخالف اله ةه القويه حتی فعلياالبهام و ال فعلتحصل له اصال حتی تحصل 

 .(2/33: 1981، مالصدرا)

 ی، ابتدا به ذکر چهار اصل فلسفبه صورت یولين شوق هييتب يبرا مالصدرا

و  یک مفهوم ذهني، پندارند ین ميکه وجود بر خالف آنچه متأخرنيا :اصل اول :پردازد یم

ختالف افراد وجود به ا .است ینيع یقيواحد حقک ي، بلکه ستين یفلسف یمعقول ثان

 :1382 آملی، جوادي)د است ، کمال و نقص و باالخره شدت و ضعف در وجوتقدم و تأخر

 از جمله ؛است شدهتوجه  یچند مطلب مهم فلسف به ن اصل،يدر ا .(2/153 :بخش چهارم

 یصفات کمالکه ني، امراتب وجود یکي، وحدت تشکتيبودن ماه يلت وجود و اعتبارصاا

 صفاتنکه تمام يگر اي، بساطت وجود و دذات وجود است ني، قدرت و اراده عر علمينظ

مراتب  ۀل بساطت وجود در هميبه دل ،و وجود هستند یتسکه مساوق با ه یکمال

 ند.ا با آن همراه و مالزم یهست

است که  یبه وجود خاص یتيقت هر ماهي، حقنکه بر اساس اصالت وجودي: ااصل دوم

 یعني؛ ز به همان وجود استيت و جعل نيو محور عل شود میت به تبع آن موجود يماه

 .(155: )همان شود میموجود  ،ز به تبع وجوديت نيماه .شود میوجود آن از علت افاضه 

بودن ماهيت،  اعتقاد مالصدرا به اصالت وجود و اعتباري با توجه بهشايان ذکر است که 

که به طور خالصه عبارت  شود میبودن ماهيت در آثار وي ديده  اعتباريسه قرائت از 
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، ذات امري اعتباري است و وجود  ۀ، يعنی در محدودماهيت من حيث هی الف(است از 

ظهور خود موجود  ،حمل موجوديت بر ماهيت است. در واقع ماهيت ۀحيثيت تقييدي

است و در خارج با وجود  ماهيت به وجود ذهنی موجود ؛ ب(خارجی در ذهن است

يعنی ماهيت  ؛داند میماهيت را موجود  ،عرف ،جی متحد است. به دليل همين اتحادخار

يعنی ماهيت  ؛ماهيت فقط در عالم فرض و اعتبار نشان دارد ج( ؛ظهور حد وجود است

 مظهري ندارد.

ن ، اگر ماهيت را م«ماهيت بالعرض موجود است» اي مثل در مورد تبيين مراد قضيه

وجود حيثيت تقييديه حمل موجوديت بر ماهيت است و  ،حيث هی در نظر بگيريم

وجود را حد  اگر ماهيت .جود است و ظهور موجود در ذهن استماهيت به عين وجود مو

، آن است که اسناد ۀ فوق، مراد از قضيو نشانی قائل نباشيم بدانيم يا براي آن مظهر

الی غير ما هو له و مجازي است و ماهيت در موجوديت به ماهيت از باب اسناد شیء 

خارج موجود نيست يا حد وجود است و يا خيالی است که در مواجهه با وجود در ذهن 

گفته که  بندد. در هر صورت با توجه به اصالت وجود، هر يک از قرائات پيش نقش می

 .گيري بحث نداردتفاوت چندانی در پي، شودظ لحا

ت ير دو وصف و خاصينش است و هر خير و مورد گزيمطلقاً خ ،وجود :سوماصل 

 .(236 و 2: 1981 ،)مالصدرا، مطلوب است ؛ اگر موجود باشد، محبوب و اگر مفقود باشددارد

ا عشق يق شو يداراکه  شود میاشاره  ین اصل به موجوداتيدر ا :اصل چهارم

، یمستکف. 2. ناقص، 1: شوند میقسمت  م به چهار نوعيک تقسيهستند. موجودات در 

ۀ فوق تمام و از دو مرتب ،چون شوق طلب مفقود است .(237 :)همان فوق تمام .4و تام  .3

االت خود را با خود کم ۀکه همنيل ايبه دل و ناقص ی، موجودات مستکفتام که گذر شود

جوادي )اق نسبت به تمام و کمال خود دارند ي، استعداد شوق و اشتهمراه ندارند، قوه

 .(167-2/165: 1382 ،آملی

به  یولي، به اثبات شوق هۀ ذکرشدهان اصول و ارکان چهارگانين پس از بيالمتألهصدر

از وجود و  يا آن مرتبه يبرا، اگر موجود باشد یاول يواليه يد وي. از دپردازد یصورت م

 ، کماالت است یکيوحدت تشک يل و داراياص ،است و چون وجود یاز هست یو سهم

ر است و در يمطلقاً خ ،ز وجوديمراتب شدت و ضعف دارد و نۀ در هم ،از جمله علم ،آن

، مطلوب و که فاقد آن است یئيش ي، معشوق و براکه واجد آن باشد یئيش يجه براينت

 .(2/239: 1981 ،مالصدرا)اق است يمورد اشت
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، فاقد استگر را يد یاز کماالت را دارد و بعض یکه برخ یئي، شمطابق با اصل چهارم

طالب آن است  يواليه .، مشتاق است، عاشق و نسبت به آنچه نداردنسبت به آنچه دارد

د به يشد یشوق یوليپس ه ؛م شودي، تتمآن ممکن است يکه با حصول آن مقدار که برا

کل ما حصل له » :هستند یعيخاص از انواع طب یدارد که محصل نوع يا یعيصور طب

 .(همان)«فقد منهيکون مشتاقا الی حصول ما يحصل له تمامه يبعض من الکماالت و لم 

ع ياستکمال به جم بليتقا یولي. هفقدان آن است يادياز جهت ز یوليشدت شوق ه

از صور  یکيطلبد و چون  یصور را م ۀ، همماده به حسب ذات خود .درا دار یصور کمال

پس  یکي يکماالت بعد و شود مین يبه تناسب آن متع ي، استعداد صور بعدحاصل شد

به مطلق  یولياق در هياشت .(173-2/171 :1382 ،جوادي آملی) شوند میکسب  يگرياز د

هيولی  ۀشناسان جايگاه هستی بارۀگفته در به بحث پيش)ذات آن است  ۀصورت به لحاظ مرتب

 نيا ۀيکه از ناح یبه اعتبار تحصل یولي، هافاضه شود یوليبه ه یهرگاه صورت. توجه شود(

به مطلق  ،ن پس وجود دارديکه از ا یو شوق شود می ی، نوع خاصدا کرده استيصورت پ

 ۀياست که پس از حضور صورت نوع« يا هيکماالت ثان»، بلکه شوق به ستيصورت ن

 یوليد که شوق در هيآ یدست مه جا بنياز ا .(181 :)همان شود میآن تصور  يمحصله برا

  .استدر آن  یطلب یو تعال يیجو کمالساز  نهيزم

از درک نقص و کمبود است؛  ی، ناشیولي، شوق در هشود میگونه که مالحظه  همان

کن يفان الوجود اذ لم »: است یشعور و آگاه يدارا ،اق در آن استيپس هر آنچه اشت

ه شوق الی التمام والکمال اذ يوجد فيق به لم يلي يمعه قصور عن درجه الکمال الذ

کن ممکن يث ال فقد ال شوق والفقد اذ لم يفح ال بالموجود،تعلق بالمفقود يالشوق 

وجود شوق و به تبع آن  یوقت .(2/245 :1981 ،مالصدرا) «ضايالدرک و الحصول فال شوق ا

ز علم و يند نباالتر یوليکه از ه يمراتب وجود ۀي، در بقاثبات شد یوليعلم و شعور در ه

 .شود میشعور اثبات 

، به تکاپو و ق به آنچه ندارداياَلم فقد است و موجود با اشت، شوق از منظر مالصدرا

، شوق نيبنابرا ؛(189-178 :1382 ،مالصدرا) ديآ یمدر کسب کمال مطلوب يبراحرکت 

، کسب آن یاست که در پمادي ق استکمال موجودات ياز مصاد ،به صورت یوليه

، ندارد یليدل ،کماالتاق به ي، اشتان شديه بک کماالت مطلوب مورد نظر است و چنان

 ،یآمل ي)جواد داشته باشدن فقدان يو شعور به ا یعلم و آگاه ینوعمگر آنکه موجود 
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ن شوق به يساز ورود به مدارج کمال است و ا نهيزم یوليشوق ه ،نيبنابرا ؛(2/165 :1382

  .همراه شعور ممکن است
 

 «حرکت»ت مبحث ین نسبت شعور و استکمال موجودات با محوریی. تب3

. او حرکت را شد یمحسوب م یعيش از مالصدرا جزء مسائل طبيبحث حرکت و سکون پ

معتقد است  وي. دادات قرار يد و در مباحث الهکرات خارج يعيمباحث طب ۀاز محدود

 .(3/20: 1981)است  يک مفهوم وجوديحرکت 

ر ييتغ زي؛ نگر استيد ۀبه نقط يا جسم از نقطه يیجا جابه يبه معنا حرکت در لغت

ف ي، تعارۀ فلسفهدر حوز. )همان( اند هدير کل آن را حرکت نامييک جسم بدون تغي ياجزا

ف در يتعار ۀيکه کل شود مین متذکر ي. صدرالمتألهرفته استياز حرکت انجام پذ یمتفاوت

، حرکت را توان توسط آنها مین اندازه است که يهم یعني ؛ف به رسم استين باره تعريا

ان يت خود حرکت را بيکه واقعنيست ف به حد يل تعريز داد و از قبيتمر حرکت ياز غ

من ةکمال اول لما بالقو» :کند میگونه ذکر  از حرکت اينرا ايشان تعريف ارسطو  .کند

حرکت شده  ۀگفت اين بهترين تعريفی است که درباربايد  (.22: همان) «ةبالقّوحيث انّه 

 .(1/19: 1366 ،ي)مطهراست 

و چون  کند میف يء تعریش« یجيحدوث تدر»، ابتدا حرکت را به خود، مالصدرا

عبارت است  يحرکت از نگاه و ،نيبنابرا ؛«دمعوجود بعد ال»خود عبارت است از  ،حدوث

ل يتحل يبرا ما ،نياوجود با  .(23-3/22: 1981 ،مالصدرا)« بعد العدم یجيوجود تدر»از 

 «ةمن حيث انّه بالقّوةکمال اول لما بالقو»يعنی از تعريف  ،ريف اخيحرکت از تعر مفهوم

ر حرکت از دو ين و تفسييتب براي م برد ويبهره خواهدر کنار تعريف خاص مالصدرا 

د يبا ،شود میده يرکت نامحکه  يريء در مسیش .ميريگ یمفهوم قوه و استعداد کمک م

از قوه  يزيچ یجيتدر يیعبارت است از رها، . در واقع حرکترا پشت سر بگذارد یمراتب

 . يت و کمال وجوديدن به فعليو استعداد و رس

 يها کمالتمام  يزيمناسب است که اگر چ ۀنيو زم یآمادگ يقوه و استعداد به معنا

مناسب  يها تياز لحاظ فعل يگونه کمبود چيق به خود را داشته باشد و هيال يوجود

ست تا از آن ياستعداد در او نرا قوه و يز ؛، حرکت نخواهد داشتش نداشته باشديخو

ت و کمال يفعل نکهيگر اي. دست تا در اثر کوشش به آن برسديرا فاقد ن یهد و کمالرب

در  يهدف وجود يزياست که اگر چ يینها ۀو مرتب یهدف خارج يبه معنا يوجود

در حرکت ،  .(560-3/559: 1384 ،یآمل ي)جواد کند می، هرگز حرکت نش نداشته باشديپ
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 یهدف خارجو  يینها ۀآن مرتب يوند دارد و برايپ« وجود»از کمال است که با  یمراتب

 .شود میلحاظ 

، ده استيبعد العدم نام یجيوجود تدراز حرکت که آن را ن يصدرالمتألهف يتعر

 یو در آن ط شود میمحسوب  يم وجوديد او از مفاهياز آن است که حرکت از د یحاک

ند يدر فرآ ،ن موجود بنا بر آنچه گفته شدي. همچنمراتب و ارتقاء درجه مشهود است

که  پرسشیاوست. اکنون  يکمال وجود چيزي است کهبه  دستيابیبه دنبال  ،حرکت

ن يين است که نسبت حرکت و تکامل موجودات چگونه تبيا ،د به ذهن خطور کنديشا

 ؟ شود می

ء از قوه یش یجيخروج تدرف حرکت که يبا توجه به تعر، اين پرسشپاسخ به  يبرا

، هرگز ق خود را واجد باشديال يها کمال ۀهم ي، اگر موجودشود گفته می به فعل

را فاقد است  یاوست تا با حرکت از آن برهد و نه کمال در یرا نه نقصي؛ زکند میحرکت ن

مناسب خود را فاقد  يها کمالاز  یبرخ ياگر موجود؛ تا در پرتو حرکت، به آن برسد

 یعني؛ رسد یت و کمال خود مي، به فعلرون آمدهيقوه و استعداد ب ، حتماً از آنباشد

ز ممکن ي، نديايرون نيقوه و استعداد نرهد و ب ۀاز مرتب يچ موجود ماديست هيممکن ن

ت نرسد يفعل ۀ، به آستانکه از قوه و استعداد به در آمده يچ موجود ماديست که هين

 .(566-564 :همان)

، ش باشديخو سزاوارکمال  یدر پ يم اگر موجودييگو یم ،مذکوربا توجه به مطالب 

ت و يو نقص و استعداد خود را ترک کند تا به فعل یکنون ۀد مرتبيدن به آن بايرس يبرا

ت و کمال را يدن به فعلي، رسۀ قوه و استعدادرا حفظ مرتبي؛ زبرسدش يخو يشأن وجود

 .سازد یناممکن م

 کت در مقوالترعالوه بر ح ،در جوهراما با توجه به اعتقاد مالصدرا به حرکت 

. حرکت باشد یکه ب شود میافت ني يچ موجود ماديه ،«کم» و «فيک» ،«وضع»، «نيا»

تحول  یست که بيو مانند آن ن ینيا زمي يسپهرز و درشت ير ۀو ذر يچ موجود ماديه

ست که ين يچ موجود ماديه س؛ پست که به صورت حرکت نباشدين یچ تحوليباشد و ه

 .(581 :همان) حرکت باشد یب

)البته بديهی ها گسترده است  عرصه ۀتمام موجودات و هم درمالصدرا  يحرکت جوهر

اصل  ،نظر استن بخش مورد ي. آنچه در ااست که مجردات تام از اين امر مستثنی هستند(

 يدگاه حرکت جوهريمراتب با استفاده از د ۀموجودات و هم ۀحرکت در هم يريفراگ
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يعنی در  يابد؛ میبه صورت فراگير ارتقاء  مراتب وجودي موجودات ،ترتيب بدين .است

اين يعنی اينکه در ؛ شدن استتغيير و نودر حال  «آن به آن»طبيعت هر چيزي  ۀحوز

کواکبه افالکه و ع اجزائه،يالعالم بجم» همه چيز نو است: هيچ چيز ثابت نيست و طبيعت

ن موجود آخر و خلق يکل ح یه في، کل ما فحدثه کائنه فاسده و بسائطه و مرکباته،

  :گيريم نتيجه می چنين شيمطالب پ از .(7/298: 1981 ،مالصدرا«ديجد

ت و کمال يدن به فعلياز قوه و استعداد و رس یجيتدر يیحرکت عبارت است از رها .1

 ؛يوجود

 ؛کند می، هرگز حرکت نق خود را واجد باشديال يها کمال ۀهم ياگر موجود .2

که جزء  ي، موجود«ک در مراتب وجوديتشک»و « اصالت وجود»چون  یاصولبر  بنا .3

 ت جدا سازد؛يکمال و فعل ۀد خود را از عرصتوان می، نباشد یهست

؛ ش را داشته باشديق خوياز کماالت ال ینکه بخشيمگر ا ،شود میافت ني يموجود .4

ت يفعل ۀمرتب ل بهيقوه و استعداد باشد و در جهت ن ۀکه صرفاً در مرتب يموجود یعني

 ؛ستي، متصور نتالش نکند

به )تحول باشد  یست که بين يچ موجودي، هرامورد نظر مالصد يبنابر حرکت جوهر .5

در اين ديدگاه   .حرکت نباشدبه صورت  ست کهين یچ تحوليز هيو ن استثناء مجردات تام(

 يا جانبه و همه یحرکت عموم پس ؛تقاء استهمواره در حال ار مراتب وجودي موجودات

 .، در جهت تکامل استگرفته استرا دربر ماديکه تمام موجودات 

خروج  یرا هر حرکتيز ؛تکامل است یگفت هر حرکت توان می، ن مطلبيبا توجه به ا

از قوه به فعل است و خروج از قوه به فعل همان خروج از نقص به کمال است و تکامل 

 .(306- 305: 1387 ،یرواني)شگذر از نقص به کمال ست جز ين يزيز چين

و  یاستکمال ،ها حرکت ۀا همينکه آيماست و آن ا يش رويپ ینک سؤال مهميا

ک يبه  ،مالزم با اشتداد است ینکه هر حرکتيا گفت توان می؟ در پاسخ هستند ياشتداد

ک ي. قوه و فعل حرکت، خروج از قوه به فعل است ينکه معنايدرست است و آن ا یمعن

ت است ياز فعل ياقوه مرتبه .ء استیک شيستند و مراتب وجود يمنفصل نء از هم یش

است  یتيخودش فعل، یقبل ۀ. هر قوت، مقرون به قوه استين فعليدر ع یتيو هر فعل

پس  است؛ يت قويف نسبت به فعليت ضعيک فعلي یعني ؛يت بعدينسبت به فعل

ن يبه ا پس ؛کمال است ، قهراً خروج از نقص بهت استيه به فعلوحرکت که خروج از ق

، هر ن منظرياز ا؛ بنابراين، (1/415 :1366 ،ي)مطهرم با تکامل است وأت یهر حرکت ،یمعن
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به تکامل  یابي، دستحرکت و محصول آن یعني ؛ر اشتداد قرار دارديحتماً در مس یحرکت

 .است يدوجو ۀو ارتقاء درج

آن تکامل و  در رسد یکه به نظر م «ینيا»حرکت مثل  یحرکت ۀن درباريهمچن

ز از يث قوه و فعل و نياز ح :ه نگاه کرديبه قض توان می، از دو بعد وجود ندارد ياشتداد

گر است که يد ۀاستعداد مرتب ه،هر مرتب ینيدر حرکت ا یعني ؛یمتوال يهاتيث فعليح

ت يبا فعل یت قبلياز نظر فعل ی، ول، تکامل استمين را اگر از نظر قوه و فعل نگاه کنيا

 .(419-418 :همان)ست يتکامل ن يبعد

ل ياز قب ياست و موارد یهمواره تکامل ،«یحرکت ذات»که  قابل ذکر استن يهمچن

حرکت  یعني ؛و بالعرض است یرذاتيموارد غ وه ازيم یدگيشدن درخت و پوس خشک

ز حرکت از کمال يو ن يبه مساو ياما حرکت از مساو ،است یهمواره تکامل یو ذات یاصل

ل است ياصر يو غ یذات ري، از موارد غزهايگر چيدرخت و د ی، همانند فرسودگبه نقص

، است یجيل که همان خروج از قوه به فعل و تکامل تدريو اص یکه در پرتو حرکت ذات

نه  ،شوندیافت ميکه در جهان بالعرض  ي؛ مانند فساد و شرشودیافت ميبالعرض 

بالعرض است  ،موجود یر تکامليغ يها است و حرکت یپس حرکت همواره تکامل ؛لذاتاب

 يگريد يهمراه با حرکت اشتداد یو انحطاط یحرکات نزول .(3/59: 1384 ،یآمل ي)جواد

، در کنار شود میو درخت خشک  فاسد یزدگ در اثر کرم یدرخت ۀشيمثالً اگر ر ؛است

، همان حرکت نجايدر ا یقيابد و حرکت حقي یج رشد ميتدر ، کرم درون درخت بهآن

 . بالعرض است ی، حرکتدرخت یکرم است و پژمردگ یتکامل

اء و ياش يعالم و از جمله حرکات جوهر ۀحرکات در مجموع ۀکه همنيا نحاصل سخ

ن، يبنابرا ؛است گسترده یهست يجا يجا در تکمالسا ۀعرص و هستند ياشتداد ،موجودات

ست که حرکت ين )مادي( يچ موجودي، هيیصدرا ي، بنابر اعتقاد به حرکت جوهراوالً

و  یر تکامليک مسيپس تمام موجودات در  ؛است یتکامل ی، هر حرکتاًي؛ ثاننداشته باشد

و نيز ارتقاء موجودات  ۀو گسترد ین همان استکمال عموميو ا اند هقرار گرفت یرو به تعال

با نسبت علم و شعور و استکمال موجودات  بررسی ياکنون برا .وجودي آنهاست ۀجدر

 1.ميپرداز یبه موضوع م يع ماديعلم طبا توجه بهو با حرکت  مبحثمحوريت 
 

 موجودات یدر حرکت استکمال یع مادینقش علم طبا

اي ديگر به اين مسئله بپردازيم و نسبت علم و شعور موجودات و  اگر بخواهيم از دريچه

يم به بخش ديگري از توان می، کنيماي ديگر تحليل  حرکت استکمالی آنها را به گونه
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. ما در پی آن هستيم که توصيف روشنی از ۀ مالصدرا استناد نماييمشد مبانی پذيرفته

در اين مرحله ما با  .موجودات و شعور آنان به دست دهيم مناسبت حرکت استکمالی

شعور دانستن طبايع مادي  ، تعالی مراتب وجودي را از ذيمالصدراگيري  استناد به موضع

 کنيم. ري میگي نتيجه

 ي، و(6/24: 1981 مالصدرا،)و وجود  مساوقت علم بارۀدگاه مالصدرا دريبا توجه به د

. ه استين نگاه بر اساس اصول حکمت متعالي. اداند میعلم  يرا دارا يموجودات ماد

جا به نحو   وجود در همه ،ک در وجود که بر اساس آنيتشک مثل اصالت وجود و یاصول

حضور تمام  ،آن يگر بساطت وجود است که اقتضايو د شود میف مشاهده يا ضعيد يشد

ن باعث ي، امثل علم باشد یچون اگر مادون فاقد کمال ؛دارد در مادون است یآنچه عال

 .(1/206: 1375 ،یآمل ي)جوادترکب در وجود است 

که ماده به  کند میدر مواضعی اظهار  مالصدراجا قابل توجه است که نکته در اين اين

خود علم ندارد. يکی از داليل مالصدرا براي اين مدعا اين است که علم مساوق حضور 

اجزاي  شود میامتداد زمانی و مکانی در موجودات مادي باعث  .(70: 1375، مالصدرا) است

پس  ؛آنها از هم غايب باشد و اين غيبت در تقابل با حضوري است که مالزم علم است

ۀ مقابل ديدگاه د به خود علم داشته باشد. اين سخن در نقطتوان میموجود مادي ن

بندي اين دو ديدگاه بايد به  جمع ۀنحو ۀباردر گفته و اعتقاد به علم ماديات است. پيش

 :کرداين موارد توجه 

مقابل ديدگاهی که امتداد و غيبت اجزاي جسم از يکديگر را باعث  ۀدر نقط ،اوالً

، مالصدرا در جاي ديگري اشياي ممتد را از کند میه معرفی عدم حضور و علم در ماد

 که اين وحدت اتصالی باعث حضور و داند مینفسه  موجود فی ،جهت وحدت اتصالی

شده در اين مبحث براي دليل ذکر .(283 :تا بیمالصدرا، ) شود میعلمی ضعيف در ماده 

شیء ممتد از يکديگر است و نه در  ۀعدم علم ماديات، در مورد غيبت اجزاي مقداري

 مورد حيثيت وحدت اتصالی آن که باعث حضور و علم است.

هاي جمع بين دو قول در مورد علم موجودات مادي، تقسيم  يکی ديگر از روش، ثانياً

برد،  يکی از معانی علم بسيط که مالصدرا از آن بهره می علم به بسيط و مرکب است.

علم همانند جهل گاه بسيط است و  :گويد وي می رکب است.علم بسيط در برابر علم م

عالم به علم ، آگاهی ندارد. در علم مرکببسيط، عالم به علم خويش  علم در گاه مرکب.

حتی اجسام  ،عالم ۀدر اين ديدگاه علمی که هم .(1/116: 1419مالصدرا، )خود آگاهی دارد 
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عالم به علم بسيط و البته به  ۀرا در برگرفته است، علم بسيط است؛ يعنی هم

 دربارۀاي که  ا براي تشريح آيات قرآنیمالصدرا اين بيان ر آفريدگارخويش آگاهی دارد.

 برد. تسبيح موجودات است به کار می

 به دليل يدادن عدم علم به موجودات ماد ن معتقد است که نسبتيصدرالمتأله ،ثالثاً

نفس  يگر و مخلوقات دارايموجودات داس با علم ين علم در قيعدم ظهور و ضعف ا

ل نداشتن آثار يکه به دل داند میاز علم  يا مرتبه يرا دارا يموجودات ماد ي. واست

  .(6/340: 1981مالصدرا، ) اند هداد ي، به عدم علم آنها رأها دهيگر پديد در مشابه ومتوقع 

طبق بر عالم حاکم است و  «وحدت شخصيه»، مالصدرابر اساس ديدگاه نهايی  ،رابعاً

الوجود  در عالم وجود دارد و آن ذات واجب ، فقط يک حقيقتۀ وحدت شخصيهنظري

ت حق تعالی هستند و ذات فقط مظاهر و تجليات ذا ،)ممکنات(است و ساير موجودات 

ت و کمال در ممکنات تجلی پيدا ، با آن صفحق تعالی، هر کمال و صفتی داشته باشد

تجلی کرده  آنها در که چنان را حق و هستند حق وجود مظهر ممکنات چون پس ؛کند می

 که خداوند واجد علم است.، با علم و شعور آشکار خواهند شد؛ چرادهند نشان می ،است

نی از شئون علت أ، هر يک از ممکنات از آن جهت که معلول واجب تعالی و شاز طرفی

ند ادراک کنند و به مقدار نتوا می، ذات واجب را به قدر هستی خود ستندخود ه

تحليل ما . (1/195 :1382 جوادي آملی،) شوند از ادراک او محروم می ،محدوديتی که دارند

عنوان  به دتوان می ،ستمالصدرا نهايی ديدگاه ،شخصيه وحدت ۀنظري چون که اين است

 د.شواستفاده  ما هاي گيري نتيجه در مادي موجودات علم بارۀدر او نهايی و حقيقی اعتقاد

. به خود است ماديات داراي علم و آگاهی هستند و اين علم از نوع علم حضوري

ره و ربط محض غي نفسه نيست و فقط حيثيت فی داراي حيثيت فی )موجود(چون معلول 

: ب1363 ،مالصدرا) استنفسه علتش ممکن  ، درک حضوري او در کنار درک وجود فیدارد

، حقيقت به خودش علم حضوري در ،ربط به علت است. چون حقيقت معلول عين (53

 .د ادراک شوداليه اوست نيز باي علت که مربوط

پس  ،(4/123: 1385 ،يی)طباطباکماالت معلول به نحو برتر است  يدارا ،علت یاز طرف

علم معلول به  یول ،ز باشدين علم ناچيهرچند ا ؛علم دارد یش نوعيمعلول به علت خو

توان حرکت  ین رهگذر ميخود اوست و از ا يعلم به کماالت برتر وجود يعلت به معنا

 .ن کردييتب يا را به گونه يموجودات ماد یاستکمال
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به آنها  دستيابی ي، علم به کماالت باالتر با تکاپو براهيبر اساس اصول حکمت متعال

اء ناقص يمالصدرا در تمام اش ۀوجود به گفت يل به مدارج بااليجا که ماست. از آن مالزم

 يوجودۀ افاض يبه وجود ماد آن به ز آنيو علت ن (6/340: 1981 ،مالصدرا)است  يجار

ند، کمال دار يکه موجودات به مراتب باال یليم ۀبه واسط ،(2/215 )همان:مستمر دارد 

را به موجود  ي، وجود و کمال برترداشته باشد یکماالت بخل ۀنکه در افاضيبدون اعلت 

ل ين وجود به دلي؛ و اکند می، وجود موجودات را افاضه ب، علتين ترتيبد .کند میاعطا 

از ذات  یدارد و حرکت تکامل یلي، ذاتاً به آن کماالت مدارابودن علم به کماالت برتر خود

منشأ  يدارا ،يحرکت جوهرا يو  یحرکت استکمال ،نيبنابرا ؛رديگ یت مئموجود نش

به  يعت موجودات ماديپس علم در طب ؛است يعت موجودات ماديدر طب یقيحق

، نسبت علم و رين مسي. از اآنان است یاستکمال ، عامل حرکتکماالت باالتر خود

 .شود ین مياستکمال موجودات مع
 

 «عشق» مبحثآنها با محوریت و استکمال موجودات تبیین نسبت شعور .4

بالجمله عشق تعلق قلب و حب  و حب و دوستیرط است و به معنی فرط عشق ميل مف

. عشق در اصطالح به اين معناست که هر يک از ممکنات (331 :1379 ،)سجاديزياد است 

نقص وجودي خويش، هميشه شايق به کماالت و مشتاق به خيرات است  ۀبه واسط

 .(210 :1411 ،)الدوانی
 

 سریان عشق در موجودات. 4-1

اشراقی ايرانی  ۀافالطون و افالطونيان اخير و فلسف ۀفلسفعشق از مسائلی است که در 

مالصدرا عشق موجودات و شوق  توجهده است. از مسائل مورد بومورد توجه و بحث 

عشق و ادر کالم  است. يعنی ذات حق تعالی ،ها به کمال و وصول به معشوق حقيقی آن

هر موجودي از  داوند برايمعتقد است خ مالصدرا. موجودات سريان دارد ۀدر هم

و در آن عشق و شوقی نهاده است که توسط آن به  در نظر گرفته، کمالی موجودات

 داند میمجردات عقلی  ۀو عشق مجرد از شوق را ويژ کند میکمال وجودي خود سير 

مالصدرا عشق در موجودات بسان حرکتی است  بنابراين از منظر ؛(7/148: 1981مالصدرا، )

وجودي آن موجود به سوي کمال وجودي آن سير  ۀبه درجکه موجود را با توجه 

دهد. از اين نکته به استکمال موجودات از قبل عشق و نقش آن در تکاپوي موجود به  می

  بريم. طرف مراتب باالتر هستی پی می
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اي که به آن معتقد است، يعنی اصالت، بساطت،  مالصدرا بر اساس اصول فلسفی

کند. وي هر موجودي  می تبراي تمامی موجودات اثباعشق را  وحدت و تشکيک وجود،

و عشق را  داند میخير و وجود را نيز  مصداق و عين هم  و داند میرا عاشق خير و وجود 

 بيند و از اين رهگذر عشق را نيز عين وجود در همه جا ساري می داند میصفت کمال 

يعنی در هر  ؛صفت وجود و مساوق وجود است ،پس عشق؛ (6/134 :1423 ،مالصدرا)

 عشقی شديد يا ضعيف نهفته است. وجودي آن، ۀموجودي با توجه به درج

وجود و  ۀو کمال و باالترين مرتب (خير محض) الوجود غايت خير از طرفی واجب

شود که موجودات به حد العلل است. تفاوت نقص و کمال در موجودات باعث می علت

الوجود مستند  واجب»عشق بورزند: است، اعالي کمال و خير مطلق که واجب تعالی 

 .(187 :الف1363 ،مالصدرا) «کل خيرات است ۀکماالت و سرچشم ۀهم

 که شود میاين مطلب با توجه به اصل عليت از منظر مالصدرا به اين شکل تبيين 

است و کمال هر موجودي علت اوست و واجب ط به غير بالوجودي عين ر هر ممکن

باالتر،  ۀالعلل است و هر موجودي عين ربط به اوست و عشق به مرتب تعالی نيز علت

 .(151-7/150: 1981 ،مالصدرا) استهستی به حضرت حق  ۀالربط بودن هم همان عين

 از بايد گوييم، وقتی از فراگيري و گستردگی عشق و سريان آن در هستی سخن می

معشوق آن عشق نيز ياد کنيم. عاشق و معشوق متالزم هم هستند و از منظر مالصدرا 

گرچه معشوق موجودات به ظاهر متفاوت هستند، ولی معشوق حقيقی يکی است؛ زيرا 

به کمال و خير مطلق هدف يکايک موجودات است که فطرتاً در  دستيابیتالش براي 

مگر اينکه  ،اوصاف هيچ موجودي نيستبا اين  .(160 )همان:آنها موجود است  ۀهم

صدرالمتألهين، واجب تعالی را جمال  .(149)همان:  اي از عشق الهی داشته باشد بهره

 ۀ. به اعتقاد او، حضرت حق، باالترين مرتبه و درجداند میها  زيبايی ۀمطلق و منشأ هم

 2.(2/65 :1423مالصدرا، ) زيبايی و جمال را دارد

اي که  موجودات با اختالف درجات و سطح وجودي ۀاين زيبايی و جمال، هم به

ها،  الشعاع اين عشق حقيقی است و آن عشق ها تحت ورزند و ساير عشق دارند، عشق می

جمال مطلق و معشوق تمامی  پس واجب تعالی ؛عشق مجازي و غير حقيقی است

 . ستها عشق
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 موجودات مادی استکمالنسبت علم و عشق در  .4-2

اي تنگاتنگ وجود دارد. وي  مالصدرا ميان علم و عشق در موجودات رابطه ۀبه عقيد

اسناد عشق به ماديات و جسمانيات  و داند میعشق را از صفات وجودي و مساوق وجود 

. اين داند میعشق ۀ وي علم را الزم .داند میيرفتن حيات و شعور آنها را مسبوق به پذ

مدار ادراک هستند و اراده و ابتهاج داير رضا، اين دليل است که عشق و محبت،مهم به 

محبت و عشق به اين کمال پيدا  انسان به مجرد ادراک کمال سازگار با خود، مثال، براي

 .(3/290: 1385 ،)انصاري شيرازي کند می

 زيبايی،گيرد و با ادراک  همچنين در ممکنات، عشق از پی ادراک زيبايی شکل می

 بر .شود میدهد که عشق ناميده  شدن به سوي زيبايی و کمال مالئم رخ می حالت جذب

اين نکته  شدن در او متغير است. حسب ميزان علم آن موجود، درجه و حالت جذب

 :1423 ،مالصدرا) زيرا علم، مساوق وجود است ؛منافاتی با سريان عشق در کل وجود ندارد

6/134). 

 ۀتر هم ياد آور شديم، مساوقت علم و وجود، فراگيري علم در هم طور که پيش همان

از اين نکته مالصدرا مطلب  کند. وجودي آنها را اثبات می ۀموجودات بر اساس درج

هر موجودي خواه بسيط يا مرکب، واجد حيات و شعور و ادراک  گيرد:ديگري نتيجه می

از منظر مالصدرا اثبات شوق و  .(7/139 :)هماناست پس ناگزير داراي عشق نيز  ؛است

ري و تسميه است و مورد گذا تنها در حد نام ،عشق در موجودات، بدون پذيرش علم آنها

 .(7/152 :1981مالصدرا، ) نيستقبول 

موجودات جاري  ۀبه عنوان صفت وجودي در هم عشق گفت توان میطور خالصه  هب

بر  بر عشق است. عشق نيز بنامقدم  آگاهی نيز متصور نيست. علم و است و بدون علم

 پس ؛جويی و استکمال موجودات است آنچه گفته شد، ميل به کمال و از مصاديق تعالی

از قبل عشق به سمت و  آن ۀهستی به مدد علم و ادارک متناسب مرتب هر مرتبه از

 کمال روان است.

مادي و اعم از )ۀ موجودات اين است که هم آيد،جا به نظر مشکلی که شايد در اين

که به سمت آن روان  شود میث ورزند و اين عشق باع به واجب تعالی عشق می مجرد(

وجودي  ۀچگونه به آن درج ،با اين اوصاف، مجردات تام که حيثيت قوه ندارند ؛باشند

الغايات  سوي غايت به مطلق کمال به عشق يلدل به که موجوداتی نيز کنند؟ می پيدا ميل واال

قوه فاصله گرفتند، چگونه به  هرگاه به مرز تجرد تام رسيدند و از ماده و، کنند سير می
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در پاسخ براي تبيين علت غايی در جوهرهاي  دهند؟ سير تکاملی خويش ادامه می

مجرد از ماده است و  و فعالً از قبيل جوهرهايی باشد که ذاتاً فعل مجرد، بايد گفت اگر

دش مراد و مقصود است. در اينجا فعل و خودش براي خو ،نفسه تام و کامل باشد فی

، غايت است وجود فاعل ۀکه در مرتب حقیقت فعلبدين معنی که  ؛غايت يکی است

علت، با وجود  ۀدر مرتب ممکنی() بايد توجه داشت که هر معلولی خودش است. ۀرقيق

آن است و  حقیقت ،شیء که در علت است داي از وجو تري موجود است. مرتبه کامل

آن است. حقيقت و رقيقت يک شیء است که  ۀرقیق، اي که در خود معلول است مرتبه

فعل و غايت يکی است »گوييم  اين اگر در مورد فعل جوهر مجرد می؛ بنابردو وجود دارد

ۀ موجود مرتب) ، مقصود اين است که حقيقت فعل«خودش علت غايی خودش است ،و فعل

عليت شیء براي  ،ن اينها دو وجود هستندآن است و چو ۀعلت غايی رقيق (مجرد در علت

؛ بنابراين (158-2/159 :ب1387 طباطبايی،) آيد نمی الزم خودش بر شیء متقد نيز و خودش

پس ؛ مراد و مطلوب است ،است واجب تعالی() ، حقيقت آنها که نزد علتدر مجردات تام

 .شود میالغايات در اين مرحله نيز تبيين  سير به سمت غايت

ن و بر اي بيان شده است، نوعی رجوع از ظهور به بطون براي مجرداتهمچنين 

که اسمی از  است رجوع به اصل و باطن آن ،اساس هدف آفرينش هر موجود مجرد

، فناء در اسمی از اسماء الهی است که آن . هدف و غايت در اين ديدگاهاسماء الهی است

؛ پس وجودي هستند قايموجود مجرد ظهور آن اسم است. اسماء الهی نيز حق

باهلل  اهلل و بقاء اسماء الهی و فناء در وجه ۀاهلل در چهر موجودات لقاء ۀالغايات هم غايت

 هيالله الحکم و  وجههکل شیء هالک اال » ۀشريف ۀطباطبايی در بيان مراد آياست. 

ساوي است و هر م «وجود»در اين  آيه با  «شیء»گويد  می ،(88: قصص) «ترجعون

موجودات زمانی بعد از  .جز خداي تعالی از نظر ذات معدوم و هالک استموجودي 

فنا قرار  ۀدر احاط ،که زمانی نيستند هم و آنانی شود میوجودشان هالک  ،سرآمدن زمان

عبارت است از بطالن وجود ابتدايی و بازگشت به سوي خدا و  ءهالکت اشيادارند؛ پس 

ۀ نيل کلي توان می. پس از اين منظر هم (137-16/134: 1376 )طباطبايی،گرفتن نزد او قرار

 د.کرتبيين به نحوي  به سمت واجب تعالی را اعم از مادي و مجرد()ممکنات 
  

 )واجب تعالی( سیر موجودات به سمت کمال مطلق .5

رساند که وجود دو قسم  میصدرالمتألهين را به اين نتيجه  ،علی و معلولیۀ تحليل رابط

نفسه  ۀ فیجنب فاقد رابط( )وجود معلول چون که است معتقد مالصدرا دارد. مستقل و رابط
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لغيره و ربط محض است، درک حضوري حقيقت آن ممکن  ۀاست و فقط همان جنب

 واجب تعالی(-)وجود مستقلعلت  ۀنفس مگر در پرتو درک حضوري وجود فی ؛نيست

 و اگر شود میدر علم حضوري، خود واقعيت بدون واسطه يافت  .(53: ب1363 ،)مالصدرا

عين ربط به ديگري باشد، عين ربط به  ،وجود رابط() شده، همانند معلول واقعيت يافت

، همان علم علت است به ذات خود به علتش حقيقت علم معلول. شود میديگري يافت 

همانا علمش  ،لت خويشاز آن حيث که علت معلول مفروض است و نيز علم معلول به ع

و اشرف وجودي که علت به نحو اعال » :موجود در علت است که عبارت است از ۀبه لطيف

عبارت  ،به بيان ديگر ،. علم معلول به علت(59-1/56: الف1387طباطبايی، ) «واجد است

علت در حالی که  دبه خو ،شده ظمعلول لحا ۀدر حالی که در مرتب ،است از علم علت

بنابراين با يافتن معلول که  ؛(3/60: همان) اعتبار شده است آن استقاللی و کامل ۀمرتب

 .شود می، با علم حضوري واقعيت علت نيز يافت نيست واجب تعالی()ط به علت بجز ر

نيز تمامی  شعور هر جسمی ومالصدرا معتقد است که متعلق  به اين ترتيب

؛ اي، مربوط به درک خداوند است پديدهيعنی درک هر ؛ واجب تعالی است ،موجودات

مگر با نظر به وجهی که با آن وجه به واجب مرتبط  ،پس ادراک چيزي ميسر نيست

: 1981، مالصدرا) مگر آنکه خداوند دانسته شود ،شود میپس هيچ شيئ دانسته ن؛ است

آن  ديگري نيز به همراه دارد و ۀ، نتيجتقسيم موجودات به رابط و مستقل .(1/181

ناي تنها در صورتی مع ،رابط چون وابستگی موجودات؛ است خداوند «بودن غايت نهايی»

طلب و توجه نيز تنها  ها به يک موجود مستقل برسد. يابد که سلسله معلول صحيحی می

د شوها به موجودي منتهی  مطلوب ۀيابد که سلسل در صورتی به معناي صحيح تحقق می

چون خداوند . نهايی موجودات به سوي او معطوف باشدلنفسه باشد و توجه ٌ که مطلوب

 کنند تنها موجود مستقل است، ديگر موجودات با واسطه يا بدون واسطه او را طلب می

 .(172-2/171: ب1387 طباطبايی،)

پيوندي است که بين حرکت آگاهانه و  ،شود میدر اين بين آنچه به ذهن متبادر 

 حقيقت آن است که تعالی از طرف ديگر برقرار است.فراگير موجودات از طرفی و واجب 

 کماالت وجودي دارد. ۀهم أموجودات پيوند عميقی با منبع و منش و شعوردرک 

با درک اين مسئله که  ءاشيا ۀد همگوي می ءاسرا ۀسور 44شريفه  ۀدر تفسير آي مالصدرا

ايع بممکنات به حسب غرايز و ط ۀند و هما به تسبيح او مشغول ،غايت آنها خداوند است

 موجودات به سمت ۀد دارند و در نتيجه همحرکتی ذاتی از خود به سمت خداون ،ذاتی
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گاه  پس حرکت ذاتی موجود که هيچ؛ (9/244: 1981مالصدرا، ) اند خداي متعال در حرکت

اش به  حاکی از درک و فهم و شعور اوست نسبت به مسير تکاملی ،شود میمعدوم ن

 .)همان(ق تعالی که کمال مطلق است سمت ح

ر ياال الی اهلل تص»تفسير آياتی نظير  و توحيدي خود،بين  مالصدرا با نگاه ژرف

هستی از  ۀو معتقد است که هم کند میرا بيان  «ه راجعونيانا ال وانا هلل »و « االمور

. اين استبه سمت حق تعالی در حرکت  ،و با تحليلی که بيان شد تجانب حق اس

در مسير کمال مطلق است و اين همان استکمال عمومی ذاتی  ،أم با درکتوحرکت 

 هستی است.  ۀمجموع
 

 جه ینت .6
 ي، عامل تکاپو برایوليه ۀي، درک فقدان از ناحدر مبحث شوق نيصدرالمتأله طبق نظر

 یاستکمال گيري جهت، شعور موجود باعث ن رهگذريو از ا شود میداد کسب کمال قلم

به کماالت  يع ماديعلم طبا بهز با توجه ين يحرکت جوهربحث در همچنين  ؛استآن 

عشق نيز  ۀدر مسئل .خواهد بود يیجو کمالعامل  ،يع مادي، علم طباخويش علت

موجودات براي و تکاپوي  داند میهستی  ۀمجموع عشق فراگير ۀعلم را الزم مالصدرا

، همزاد و یهست ۀمجموع استکمال در پس؛ کند میتعالی را در کنار علم آنها تحليل 

گر پنداشت و يکديعلم و استکمال را مساوق  توان می، بدين ترتيبعلم است.  ينوا هم

متعلق شعور  .ۀ کمال استت علم و شعور رهسپار خانيدانست که کاروان وجود در مع

مگر با نظر به وجهی  ،يعنی درک چيزي ميسر نيست؛ واجب تعالی است ،موجودات ۀهم

ويش که حضرت حق ک غايت خپس اشياء با در؛ خداوند مرتبط استبا آن وجه به  که

آنها  درکحرکت عمومی موجودات، ناشی از  اند. ، به حسب غريزه به سمت او رواناست

 اال» ۀو اين ترجمان آيه شريفاست، کامل مطلق و از مسير تکاملی به سمت پروردگار 

هستی از جانب حق است و با تحليلی که بيان  ۀهم؛ يعنی است «الی اهلل تصير االمور

 .به سمت حق تعالی در حرکت است ،شد
 

 نوشت پی
براي  دانند و مثالً حرکات را صحيح نمی ۀبودن هم ، اشتداديمصباح يزدياشخاصی چون البته  .1

)مصباح  ذبولی و نزولی هستند گذراندن دوران رشد و شکوفايی، قائل به حرکت نباتات و حيوانات پس از

ان وي در و پيرو مالصدرا(. بديهی است که در اين بين توجه ما به سخن 312 و 2/311: 1378 يزدي،

 حکمت متعاليه معطوف است.
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 العشق ةلرسا، أکيد دارد و در دو اثر عرفانی خودالرئيس بر سريان عشق در موجودات مادي ت شيخ .2

هاي طبيعی  گويد که تمام ميل مانند عاشقی سخن می، به (1375) اشاراتهاي پايانی  و نيز نمط (تا بی)

پذيرفته است. ابن سينا در  تأثير. مالصدرا در اين نظريه از وي داند میو شوق موجودات را ناشی از عشق 

؛ و ۀ ماهيتوجود و ديگري جنب ۀيکی جنب: يک از ممکنات دو جنبه داردهر» معتقد است: العشق لةرسا

يک از ست؛ پس هرمنشاء شرور و نقص ا ،کماالت است و ماهيت ۀوجود منبع خيرات و سرچشم

باشد و  اي که در اوست هميشه شائق به کماالت و مشتاق به خيرات می جنبه وجودي ۀممکنات به واسط

يم. حکمت الهی اقتضا نام می عشق همين اشتياق ذاتی و ذوق فطري که سبب بقاء وجود آنهاست را ما

نهاد تمام موجودات عالم امکان به وديعه نهاده شود تا بتوانند خود را از  که اين عشق الهی در کند می

ابن سينا مطالبی در  .(397-378: تا  ابن سينا، بی) «نقصان به کمال برسانند و به جانب خيرات بگرايند

معتقد است که او  .ستعشق در نگاه او ۀلئبودن مس گر تشکيکیکه نمايان کند میباب مراتب عشق بيان 

گيرد که اشد آن مربوط به  باالتري قرار می ۀچه ادراک کمال و خير باالتر باشد، عشق هم در مرتبهر

او اشد مراتب  .ستها ت خود است و عشق او باالترين عشقوجود مقدسی است که هميشه مدرک ذا

، ابن سيناکند ) را در مراحل بعد معرفی می تر پايينعشق را منحصر به ذات اقدس اله دانسته و مراتب 

 کند میمادي هم عشق را مطرح ابن سينا حتی در مراتب نفوس حيوانی و نباتی و ج .(590: 1379

، سخن از اتصال و عدم ماده و صورت نيز در مواضع متعدد حتی در باب ارتباط ،(383-380: )همان

ميل طبيعی در آثار نامد که همين  طبيعی می یگويد و اين مقارنت را ميل مفارقت اين دو از يکديگر می

مالصدرا نيز هم به سريان عشق در  .(72: 1404ابن سينا ، )گيرد  عرفانی ايشان نام عشق به خود می

ثر از سخن شيخ در أبودن آن معتقد است و سخن او مطابق و مت موجودات و هم به مراتب و تشکيکی

 .است العشق لةرسا
 

 منابع
 قرآن کريم.

 (، قم، بيدار.العشق لةرسا، رسائل )تا( ابن سينا )بی

 قم، نشر البالغه.، االشارات و االتنبيهات، (1375) ــــــــــــ

 ، قم، مکتب اعالم اسالمی.التعليقات(، 1404ــــــــــــ )

 ، تهران، دانشگاه تهران.من الغرق فی بحر الضالالت ةالنجا( 1379ــــــــــــ )

   اکبر فرورقی، تهران، دانشگاه ملی. علی، ترجمۀ دربارۀ طبيعت(، 1358ارسطو )

 ، قم، بوستان کتاب.3، جدروس شرح منظومه(، 1385انصاري شيرازي، يحيی )

 ، قم، اِسراء.1، جرحيق مختوم(، 1375جوادي آملی، عبداهلل )

 قم، اِسراء. ،2و1ج، رحيق مختوم(، 1382ــــــــــــ )

 اِسراء.، قم، 3، جسرچشمۀ انديشه(، 1384ــــــــــــ )

هاي اسالمی  ، مشهد، بنياد پژوهششواکل الحور فی شرح هياکل النورق(، 1411الدوانی، المحقق )

 آستان قدس رضوي.
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 ، قم، بوستان کتاب.یة الحکمةترجمه و شرح نها(، 1387شيروانی، علی )
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 تهران، سروش. الدين مجتبوي،  ، ترجمۀ سيدجاللتاريخ فلسفه(، 1375کاپلستون، فردريک )
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 ، تهران، طهوري.                                    المشاعر(، ب1363ــــــــــــ )

 ، چاپ سنگی.االشراق حکمةتعليقه بر تا(،  ــــــــــــ )بی

 تهران، حکمت. مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهين،(، 1375ــــــــــــ )

 محمدي، تهران، صدرا. دمقصو، تصحيح ةالعقلي ةالحکمةالمتعالية في االسفاراالربع(، 1380ــــــــــــ )

 .صدراداماد، تهران،  ، تصحيح سيدمصطفی محقق شواهد الربوبيه(، 1382ــــــــــــ )
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