
  
  
  

كمال و استكمال نفس انسان 
 *يرازيش نيصدرالد تيروا به

  **اف ملك نيعالءالد

  چكيده
. است نيلهأصدرالمت دگاهياز د» انسان كامل« رامونيمقاله پ نيابحث 

، يكالمـ  يهـا  شـه يموزون از اند يبيترك هيحكمت متعال ايفلسفه مالصدرا 
  ايشان است. يفكرگذشتگان همراه با ابداعات و ابتكارات  يعرفان، يفلسف
ـ  يهـا  شـه ياند شانيا ـ  اتيـ را بـا آ  يعقل  ياسـالم  ثيـ و احاد يقرآن
در . مـوزون بـه وجـود آورده اسـت     يا است و از آن مجموعـه  ختهيدرآم

بلكـه  ، ستنديبرهان با قرآن نه تنها متضاد ن، عقل با نقل ،هيحكمت متعال
  .گرنديكديل و مكم ديمؤ

ن و خاصه انسان كامل را از كمال و استكمال نفس انسا، مقاله نيا در
چـون اصـالت    يبر اسـاس قواعـد   وي .شده است يمالصدرا بررس دگاهيد

 يا به مرحله يا مرحله ازنفس را  هتوانسته مسئل... و يحركت جوهر، وجود
  .ببرد گريد

  
  .مالصدرا، تيوال، عقل، نفس، مراتب كمال، انسان كامل: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 13/11/89تاريخ تأييد:     20/10/89تاريخ دريافت:  *

 )."i", "c"(مدرس، تهران  تيدانشگاه ترب، يفلسفه و حكمت اسالم يدكتراپژوه  دانش** 
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  درآمد

. شـود  كمال و تكامل تفس انسان قبل و بعد از جـدايي از بـدن بررسـي مـي     همسئل ،در اين مقاله
ناپذير  نامعقول و امكان الً كمال و استكمال در جوهر اشيافيلسوفان قبل از مالصدرا بر اين بودند كه او

در بقية . شود است و ثانياً از ميان صفات و اعراض نيز تنها چهار صفت است كه مشمول استكمال مي
اكتشاف بزرگ مالصدرا برهان  .)101و  78/ 3 :1981(شيرازي،  االت كمالي متصور نيستصفات وح

 .كائنات مادي است هثباتي در اساس و بنيان هم عميق او بر حركت در جوهر و اثبات بي

به حركت جوهري تصريح كرده و مدعي شده كـه بـا   ، مالصدرا در اغلب تأليفات فلسفي خود
به اين حقيقـت رسـيده اسـت و معتقـد      تفكر در احاديث ائمة اطهار تدبر در آيات قرآن كريم و

  :براهين حركت جوهري به وي الهام شده است، قرآن كريم هاست از بركت مطالع
نفـس يـا   ، اجسام و جسمانيات مادي اعم از فلكـي و عنصـري   ههم، باري
از تـدبر در  ، ذاتشان متجدد و وجودشان متصرم است و ايـن حقيقـت  ، بدن

ـ  ؛ رآن و تفكر در كتاب بزرگ خداوند بر من معلوم گرديـد آيات ق  هماننـد آي
  .)120 :1343شيرازي،؛ 15 ق:( »بل هم في لبس من خلق جديد«

مالصـدرا را   ياي از آرا قبل از ورود به بحث اصلي مناسب است در اينجا بـه مناسـبت شـمه   
را از ديـدگاه  » ان كامـل انسـ «تا بتوانيم ضرورت و سـيماي   بياوريمشناسي  پيرامون مسائل انسان

  :ايشان ترسيم و بررسي نماييم

  فلسفه خلقت

از نظر مالصدرا هر موجودي خواه طبيعي و خواه نفساني و عقلي غايتي دارد كه با رسيدن به 
هر شيئي . متوجه و روان به سوي كمال ذاتي خود هستند تمام اشيا. كند كمال پيدا مي، آن غايت

 ابه اين معن .تر از آن موجود نيست ست و كمال هيچ موجودي پايينمتوجه موجودي برتر از خود ا
  .كه هر موجودي به موجود باالتر از خود نظر دارد

 ،پس مقصود از اصل آفرينش اين است كه هر ناقصي به كمال خود برسـد 
صورت به معنا و باطن خـود و نفـس بـه درجـه     ، ه به صورت خوديعني ماد

  .)177و  91: 1360،شيرازي( عقل و مقام روح برسد
اي فعليتي وجود دارد و مسير استكمالي  كمالي و براي هر قوه، در عالم خلقت براي هر نقصي

كند تا اينكه نقصها و نارساييها از ميان بـرود و هـر موجـودي بـه نهايـت       موجودات ادامه پيدا مي
  .برسد، كمالي كه بر آن متصور است
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به وجود آيد و هدف از آفرينش نباتات اين اسـت   نباتات، هدف هستي اين است كه از عناصر
كه حيوانات به وجود آيند و غرض و كمال خلقت حيوان نيز اين است كه اجساد بشري پيدا شوند 
و غرض از اجساد بشري هم پيدايش ارواح انساني است و هدف از آفرينش ارواح انساني نيز پيـدا  

ى االَرضِ    «: رآن مـي فرمايـد  چنان كـه قـ   .بر روي زمين است» خليفه اهللا«شدن  ـلٌ فـاعى ج إِنـِّ
  .)30 بقره: ( »خَليفَةً

جانشيني از طرف او در زمـين تحقـق    كهاراده ازلي خداوند به اين تعلق گرفته  ،طبق اين آيه
ايـن  . پيدا كند و به تصرف و واليت و ايجاد و نگهـداري انـواع موجـودات و حفـظ آنهـا بپـردازد      

خداي ازلي دارد تا از رحمت و فيض وجودي او بهره گيرد و راهي بـه   جانشين نيز راهي به سوي
  .سوي عالم خلق دارد تا آن فيض را به مخلوقات برساند

سما و صفات خود آفريـده تـا جانشـين او در تصـرف امـور      ارا به صورت » اهللا ةخليف«خداوند 
ني و صـورتي ظـاهري   حقيقتي بـاط  ،خليفه الهي چون مظهر دو اسم الظاهر و الباطن است. باشد

  .)108و  20شيرازي،همان:( تواند در ملك و ملكوت تصرف نمايد دارد و به وسيله اين دو مي
» ما خَلَقْت الْجِنَّ واإلِنس إِالَّ ليعبدونِ«مالصدرا در جاي ديگر فلسفه خلقت را در ارتباط با آية 

  :كند چنين تبيين مي
هـا بـاز    عبادت نيز بـه خـود انسـان    غايت خلقت در اين آيه عبادت است و

مقصود از عبادت هـم رسـيدن بـه سـعادت و     . گردد نه به آفريننده آنها مي
سعادت و نيكبختي انسان نيز عبارت است از مشاهده خـدا  . نيكبختي است

به واسطه فناي ذاتشان و بقاي به ذات خداوند كه اين امر جـز بـه واسـطه    
 هوسـهاي نفسـاني ميسـور نيسـت    ز هـواي  مجاهده و بندگي و خودداري ا

  ).108: 1363(شيرازي، 
مستفاد يعنـي  مالصدرا در برخي آثار خود نيز هدف خلقت را نيل انسان به مقام و مرتبه عقل 

  .)308: 1366شيرازي، الف، ( داند اعلي مي صال به مألمشاهده معقوالت و ات

  در فضيلت خودشناسي

  :ند ازا ل است كه اهم آنها عبارتئفضايلي قا ،مالصدرا براي خودشناسي يا شناخت نفس خويش
چرا كـه نفـس انسـان مجموعـه تمـام      ، شوند به واسطه شناخت نفس تمامي اشيا شناخته مي

موجودات است و هر كه آن را بشناسد گويي تمـام موجـودات را شـناخته اسـت و هـر كـه آن را       
  .خبر خواهد بود نشناسد از همه چيز بي
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عالم خلقـت را خواهـد شـناخت و هـر كـه عـالم آفـرينش را         ،هر كس نفس خود را بشناسد
  .ها و زمين استچرا كه او خالق آسمان، خداوند را شناخته است ،بشناسد

ه را بشناسـد و بـه بقـاي    تواند عوالم روحاني و مجرد از ماد به وسيله شناخت نفس انسان مي
  .دي و فناي آن را خواهد شناختعالم ما، گونه كه به وسيله شناخت بدن خود همان. آنها پي ببرد

همان . دشمن خود را كه در آن پنهان است خواهد شناخت، هر كس كه نفس خود را بشناسد
ترين  دشمن؛ »اعدي عدوك نفسك الّتي بين جنبيك« : دشمني كه پيامبر در مورد آن مي فرمايد

  .آن نفس كه ميان دو پهلويت قرار دارد، ستدشمن تو نفس تو
داند كه چگونه بايد آن را اداره كند و هر كه بتواند نفس  مي ،خود را بشناسد هر كس كه نفس

  .تواند عالم را رهبري كند مي ،را تربيت و رهبري نمايد
مگـر آنكـه آن را در خـود    ، در هيچ كس نقص و بـدي نمـي بينـد   ، هر كس نفس را شناخت

  :گويد پيامبر در حقشان مي از كساني خواهد بود كه ؛و هر كس عيب خود را يافت. موجود ببيند
خداوند بيـامرزد كسـي را كـه     ؛اهللا من أشغله عيبه عن عيب غيره رحم«

  ».توجه به عيب خودش او را از پرداختن به عيب ديگران بازداشته است
چنان كه روايت شده اسـت  ، در واقع خداي خود را شناخته است ،هر كه نفس خود را بشناسد
خـداي خـود را    ،اي انسان«: كه در آن نوشته شده بودمگر آن، نشد كه هيچ كتابي از آسمان نازل

  .)132ـ131: 1360شيرازي، ( »بشناس

  نفس از ديدگاه مالصدرا

معتقد شد كه تمـام   ،آثارش بيشتر است، تر باشد مالصدرا بر اساس اينكه هر چه موجود بسيط
. نـد بلكه عـين و خـود روح ا  . دموجوداتي غير خود روح نيستن، اند آنچه ديگران به عنوان قوا قائل

. هاي خود روح و ابعاد خود روح استد بگويد فعاليتتوان ايشان مي، گفتند قوا مي آنچه ديگران ههم
كند و هم  يعني هم جذب مالئم مي. كند هم عمل مي و شنود هم مي ،بيند خود روح انسان هم مي

  .كند دفع منافر مي

  مادي نفس در ابتداي پيدايش همرتب .1

آيد اصـال   صيل مسئله به اين صورت است كه مالصدرا معتقد بود روح ابتدا كه به وجود ميتف
هـم  اكنـون  به نظر مشائين هـم مـادي بـود و     .دانستند نفس نباتي را همه مادي مي. مادي است

  .كسي نيست كه قائل باشد نفس نباتي مادي نيست
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  مثالي نفس همرتب .2

ولـي شـكل و رنـگ و     ،كه ملموس و ديـدني نيسـت   يعبارت است از وجود بعد مثالي نفس
امـا بعـد    ،شود با چشم ديـد  خود جسم را مي .حجم و وزن دارد و با خود همين جسم همراه است

  .شود ديد با اين چشم عادي نمي مثالي آن را
اگـر نيـت   . تابع نيت و عمل انسـان اسـت  ، مالصدرا بر آن است كه شكل بعد مجرد مثالي

، هـا  كند كه مثل فرشته اي پيدا مي چهره ،ها بلكه مافوق فرشته، ها بود هوعمل انسان نيت فرشت
. صورت مثالي شيطاني خواهد داشت، اگر نيت انسان نيت شيطاني بود. هاست يا زيباتر از فرشته

آنچه در  لذا معتقد است. مثالي نفس وابسته به نيات است هچهر: گويد از اين روي مالصدرا مي
آن  ،انسان يك جنس است. حرف درستي نيست، كه انسان نوع اخير است اند منطق مشاء گفته

بلكه يك جنس متوسط كـه تحـتش چهـار     ،كه تحتش اجناسي نباشد هم نه يك جنس سافل
. ها يك نوع نيسـتند ، ولي همة ملكزيرا گرچه بعضي انسانها از جنس ملك هستند. جنس است

امـا   ،ندا ها در جنس ملك مشتركملك هپس هم. چون هر فردي از ملك يك نوع خاص است
  .باشند در نوع باهم مختلف مي

  عقالني نفس همرتب .3

عمـل   و نفس وابسته به اين است كه افراد چگونه فكر كنندحقيقت مالصدرا بر اين است كه 
كند و آن اليه  ديگري پيدا مي هرسند كه وجودشان يك الي اي به مقامي مي عده ،بنابراين. نمايند

 همادي مرتبـ  ههمان نفسي كه جسماني و مادي بود و بعد با داشتن آن مرتب. از عقلعبارت است 
عقالنـي   هالبتـه مرتبـ  . عقل اسـت  هكند كه مرتب جديدي هم پيدا مي همرتب ،كند مثالي را پيدا مي

  : عقل نظري و عقل عملي.نفس انساني دو بعد دارد
ل نظـري و عقـل عملـي كمـال     عقيده است كه اگر كسي از اين نيروي عقـ  نمالصدرا بر اي

  .شود مي آن وقت  انسان كامل، استفاده را ببرد

  هاي انسانويژگي

از نظر مالصدرا انسان به جهـت برخـورداري از نفـس ناطقـه ويژگيهـايي دارد كـه در سـاير        
  :ند ازا ها عبارتاين خصوصيت. شود حيوانات ديده نمي حتيموجودات طبيعي 

  .نطق ظاهري كه همان سخن گفتن است
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  .تعجب كه از امور انفعالي انسان است و خنديدن تابع آن است
  .زجر كه از امور انفعالي است و گريستن تابع آن است

  .خجلت كه از انفعاالت نفساني است
  .خوف و رجا

  ).260ـ  259: 1354شيرازي،( ادراك معاني عقليه
چهار حالـت را  ، با امور در مورد تمايالت انسان نيز مالصدرا معتقد است كه انسان در برخورد

  :دهد از خود نشان مي
ماننـد تهيدسـتيها و    ،جويـد  ولـي شـهوت از آن دوري مـي   ، اموري كه عقل به آن تمايل دارد

  .هاي دنيويرنج
  .مانند گناهان ،اما عقل از آن خرسند نيست، اموري كه شهوت بدان خرسند است
  .مانند علم ؛اند ن راضيآاموري كه عقل و شهوت هر دو از 

  .مانند جهل و ناداني ،اموري كه نه عقل به آن تمايل دارد و نه شهوت
اي را هدف  داند و معتقد است كه هر قوه و غريزه مالصدرا انسان را آميخته از قوا و غرايز مي

و غايتي خاص است كه به سوي آن روان است و لذتش نيز در رسيدن به آن است و عدم نيل به 
جويي و دفع آنچه به جسم  مثالً غريزه غضب به خاطر انتقام. شود حتي ميآن نيز موجب درد و نارا

جويي نيز براي جلب آنچه با بـدن مناسـبت    غريزه شهوت. آفريده شده است، سازد صدمه وارد مي
لذت هر يك از غرايز و قواي ظاهري و بـاطني انسـان نيـز در رسـيدن بـه      . دارد خلق شده است

مالصدرا معتقـد   است.نيز ناشي از عدم نيل به هدف و غايت خود درد و الم آن  است.غايت خود 
اني ناميده شـده  لي است كه بينش باطني و لطيفه ربترين غريزه در انسان غريزه عق است كه مهم

  ).78: 1366شيرازي،(ب)،. (ستنسان شناخت حقايق و ماهيت اشياچون هدف از آفرينش ا. است
در سرشت انسان خير و شـر بـاهم   . ي دو بعدي استشناسي مالصدرا انسان موجود در انسان

در ذات انسان هـم  . در نهاد انسان دو صفت و خوي مثبت و منفي همراه هم هستند. اند درآميخته
انسان نه مانند فرشته خيـر اسـت و نـه ماننـد      .صفتي خويي وجود دارد و هم شيطان تمايل فرشته
به خير انسان را مربـوط بـه روح و نفـس وي    مالصدرا جن بلكه آميخته از اين دوست، شيطان شر

نفـس انسـان در اصـل    . شـمارد  داند و جنبه شر و بدي او را مربوط به طبيعت و شهوت او مي مي
اي مساوي دارد و هيچ يك بر ديگـري   هاي خير و شر را به گونه آفرينش شايستگي پذيرش جنبه

  .از هوس يا دوري از آن استبرتري ندارد و برتري يك طرف بر طرف مقابل به خاطر پيروي 
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و دو نيروي عقل و شهوت اعلي ملك و ملكوت  ميلدر واقع از نظر مالصدرا انسان ميان دو 
هاي حيواني و لـذتهاي ناشـي از آن   انسان به وسيله نيروي شهوت به خواست. ساري وجاري است

اگـر   ).116: 1360 (شـيرازي،  گيرد يابد و با نيروي عقل از علوم و ادراك عقلي بهره مي دست مي
رسيد و به درجات ماليكـه مقـرب    ين خواهد، به اعلي عليانسان عقل را حاكم بر وجود خود سازد

به اسفل سافلين خواهد رسيد و در نتيجه بـا   ،ل خواهد شد و اگر از شهوت و هوس پيروي كندنائ
  .شياطين و درندگان محشور خواهد شد

  هااختالف انسان

گيرد و تا روز آخـر   نفسش به بدنش تعلق مي، شود روزي كه متولد مي سينا انسان از منظر ابن
جوهرش همـان اسـت كـه    ، چه در راه بندگي سير كند وچه در راه شيطنت، كند هر كاري كه مي

مثـل اينكـه   . كنـد  ميفقط تزييناتش تفاوت . آخرش هم همان است ،هر چه روز اول بوده. هست
ولـي آن   ،كنـد  مالد و ديگري آن را تـزيين مـي   مي طاليي باشد كه يكي به آن گل هيك مجسم

  .مجسمه همان طالست
شـوند همـه    ها روز اول كه متولـد مـي  انسان، از ديدگاه مالصدرا بر خالف آنچه ابن سينا گفته

، شـود  شان عـوض مـي  واقع، شود ها و با اين اعمال جوهرشان متحول مياما با اين نيت، اند يكسان
 كند و حيوان ناطق يا سبع و يا ملك فصول جديدي پيدا مي، استحقيقت انسان كه حيوان ناطق 

ها ذاتي است و غير البته برخي از اين اختالف. ها با يكديگر اختالف دارنداز اين روي انسان. شود مي
ها را از نظر صفا و تيرگي متفاوت و عقول خداوند نفوس انسان. اختياري و برخي عرضي و اختياري

لذا بعضي از آنها شريف و نوراني و مايل به خير و . حقايق مختلف آفريده استآنها را از نظر درك 
اند و برخي ديگر نفوسشان پسـت و تيـره و    نيكي و آماده پذيرش علم و دانش و اخالق و فضيلت

تاريك است و به واسطه خاموش شدن نور فطرت اميدي به كسب علم و دانش و تهـذيب نفـس   
مالصدرا براي بيان اين نظر خود بـه  . متوسط ميان اين دو قرار دارند گروهي نيز. رود در آنها نمي

  :)73: 1340(شيرازي، آيه زير استشهاد نموده است
»داهللاُ ص ن شَرَحلاَفَمع والَمِ فَهلْإِسل هلٌي ريفَو هبن رةِ نُورٍ ميلِّلْقَاس   ـكلَئكْرِ اهللاِ اُون ذم مهقُلُوب
 اش بر اسالم گشوده شده و نوري از پروردگارش همراه اوسـت  آيا كسي كه سينه؛ الَلٍ مبِينٍفى ضَ

آنهـا در گمراهـي   . واي بر آنها كه دلهايشان از شنيدن ذكر خدا سـخت اسـت   .)چون غير اوست(
  .)22 :زمر ( »آشكار هستند
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م و انـوار الهـي   گونه كه انسـانها از نظـر ذات و اسـتعداد پـذيرش علـو      از نظر مالصدرا همان
برتـرين نفـوس در   . هاي آنهـا نيـز از نظـر لطافـت و اعتـدال مختلـف اسـت       بدن ،متفاوت هستند

تـرين بـدن    ترين نفوس در نامعتدل ترين اجساد است قرار دارد و پست ترين ابدان كه معتدل لطيف
  ).1،577: 1370(شيرازي،  عنصري قرار دارد

  :سدنوي مالصدرا در جاي ديگر در اين باره مي
در پـاكي و سـتيزگي و صـعف و    ، ارواح انساني به حسب فطرت نخسـتين  

گيـري و سـالمتي و صـحت و درجـات نزديكـي و دوري از       كوري و زمين
ست بـه حسـب خلقـت در    و مواد پستي كه در برابر آنها، اند خداوند مختلف

و مزاج و تركيـب آنـان در نزديكـي و دوري از    ، نرمي و درشتي از هم دور
پس خداوند تعالي در برابـر هـر روحـي    . باهم تفاوت دارند، حقيقياعتدالي 

و از مجمـوع آنهـا   ، آنچه از مواد كه مناسبت با آن دارد مقدر و خلق نمـود 
غيـر از برخـي   ، با برخـي از علـوم و ادراكـات دارد    تاستعداداتي كه مناسب

بـر آن  ، غير ديگري حاصل گشـت ، ها موافق بعضي از اعمال و حرفه، ديگر
پيشـين بـراي او    ينخستين و قضا) علم عزلي( ه كه خداوند در عنايتگون

 النّـاس كمعـادن  «: فرمـود  كـه پيغمبـر اسـالم    چنان، مقدر فرموده بود
(نهـج   .»هماننـد معـادن زر و سـيم   ، انـد  مردمان معـادن ؛ و الذّهب ةالفضّ

  )234تا،  الفصاحه، بي
دگرگـوني و تغييـر   ، شوقها و حركـات ها اختالف دارند و  ها و ارادهبدين سبب است كه خواست

نمايد كـه ديگـري از آن بيـزار     لذا برخي از آنها به ميل خود گرايش به چيزي پيدا مي، پذيرند مي
در حـالي كـه ديگـري آن را زشـت     ، شـود  بينـد و خواهـانش مـي    است و يكي چيزي را زيبا مـي 

جـود را بـه بهتـرين و    با اين همه عنايت و لطـف الهـي اقتضـاي نظـام و آراسـتگي و     . شمارد مي
  ).193: 1370(شيرازي،  »نمايد ترين صورتي كه امكان دارد مي ترين و كامل تمام

  :داند ها را به طور كلي در امور زير ميمالصدرا تفاوت ميان انسان
  .هاف ذاتي در سرشت و اصل خلقت انساناختال .الف
لقيـات  ها كه موجـب اخـتالف در خ  ختالف در حاالت پدر و مادر انسانا .ب

  .شود نيك و بد آنها به صورت ارثي مي
  .ها اختالف در نطفه .ج
  .شود اختالف در پاكي شير و غذايي كه به طفل داده مي .د
ديب فرزندان و عادات آنها بـه  اختالف احوال پدر و مادر در آموختن و تأ ه.

  .هاي نيك و بدخوي
  .دهد اختالف از جهت استادي كه به انسان تعليم مي .و
  ).140ـ139: 1360(شيرازي،  كيه نفسزختالف در تهذيب و تا .ز
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  مقام و عظمت انسان

. انـد  درخت وجود است و سراسر عالم وجود براي او آفريـده شـده  ه از نظر مالصدرا انسان ميو
اما به حسب نشئه باطني ، ش كتاب كوچكي استا ظاهري هانسان موجودي است كه از جهت نشئ

و معارف گوناگون كتاب بزرگي اسـت كـه هـيچ موجـودي را بـا او       اش به علوم و كمال و احاطه
  .توان قياس نمود نمي

تـرين حجـت    وي بـزرگ . ترين آيه و نشانه خداوندي اسـت  انسان بزرگ
چونان كتابي است كه حق تعـالي خـود نوشـته    . الهي بر مخلوقات است

وي مسجد جامعي است كه خداوند به حكمت خويش او را ايجـاد  . است
وي . انسان لوح محفوظ است و گواه بر هر ستيزگر و منكري. ستكرده ا

ميـان بهشـت و دوزخ كشـيده شـده اسـت       صراط مسـتقيمي اسـت كـه   
  ).292 ،1: 1370 (شيرازي،

تمـامي  . در مقام و عظمت انسان همين بس كه از نظر كماالت وجودي حد و مـرزي نـدارد   
هـر  . تواننـد تجـاوز كننـد    حـد نمـي   موجودات داراي حد و مرز مخصوص به خود هستند و از آن

جماد در جمـاد بـودن و نبـات در    . اي است كه هميشه براي وي ثابت است موجودي داراي مرتبه
رشد و نمو و حيوان بودن و فرشته در فرشته بودن و شـيطان در شـيطان بـودن همـواره ثابـت و      

حـد يقفـي نـدارد و     ،آورد تواند بـه دسـت   كه در كماالتي كه مي است اند و اين تنها انسان بردوام
  .مراتب وجودي وي ميان قوه خالص و فعل محض قرار دارد

: 1360(شـيرازي، . هاي عظمت انسان پذيرش امانت الهي است از نظر مالصدرا يكي از نشانه
اما همه آنها از حمـل آن   ،همان امانتي كه خداوند بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نمود ).160

  .سان كه آن را پذيرفتسرباز زدند جز ان
ا      لي ع االَمانَةَإِنَّا عرَضْنَا « نْهـاَشْـفَقْنَ ما و لْنَهـمحنَ اَن ييالِ فَـاَب الْجِبـضِ واالَرو اتاومالس

هـا عرضـه    ما امانت را بـر آسـمانها و زمـين و كـوه    ؛ »وحملَها اإلِنسانُ إِنَّه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
همانـا او  . از حمل آن سرباز زدند و از آن ترسـيدند و انسـان آن را حمـل كـرد    ) اآنه. (كرديم
  .)72 :احزاب( »پيشه و جاهل است ستم

عبارت است از فيض و بخشش تمام ، حقيقت امانت كه گاه از آن تعبير به فضل الهي شده
. تعـالي اسـت   و بقاي به حق، و بدون واسطه خداوندي كه مقصود از آن فنا از تمام اشيا و امور

هيچ موجـودي اسـتعداد پـذيرش    . شكي نيست كه اين صفت را هيچ موجودي جز انسان ندارد
از مرتبه وجودي خاصـي برخوردارنـد و ايـن     از موجودات چرا كه هر يك. چنين امري را ندارد
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م آن هـ ، تنها انسان. شود فناي في ااهللا و بقاي باهللا نائل تواند به مقام تنها انسان است كه مي
تواند در دار طبيعت از خود فاني شود و به سوي خداونـد دگرگـوني و    انسان كامل است كه مي

د (شـيرازي،  و به او بازگشت نمايد و نابود از خود و بـاقي بـه بقـاي الهـي شـو      ندتحول پيدا ك
  ).165ـ164: 1360؛ همو، 466 ،1: 1370

است به تحمل و پذيرش فيض وجودي ) اوليه( عرضه، عرضه امانت معناي
شـود و بعـد در آخـر بـه اهـل آن       صورت عاريه و امانت كه اول گرفته مي

پس پـذيرش فـيض وجـودي از طـرف خداونـد بـدون       . شود برگردانده مي
 .اختصاص به انسان كامل دارد نه غير او، واسطه به صورتي كه بيان گرديد

لذا عرضه بر تمام موجودات بوده است و بر همه مخلوقات گذر كرده اسـت  
جـز انسـان   ، و هيچ يك به همان دليل كه بيان گرديد آن را پـذيرا نشـدند  

تمام از  اش دوريكامل از جهت تهيدستي و درماندگي و ناتواني و به جهت 
... جهش از آنچه غير محبوب مطلـق اسـت  هاي وجودي و بريدن تو مشغله

اما ستم انسان بر خود عبارت است از فناي ذات خويش و ميرانـدن نفـس   
و اما نادان نمـودن خـويش آن اسـت كـه خـودش را      ، به وسيله ارادهخود 

نشناخته است و ندانسته است كه ذات و حقيقت او ايـن حيـوان خورنـده و    
كـه ايـن   آشامنده و ازدواج كننده و مردني نيست و همچنين ندانسته است 

 سـت و او مغـزي دارد كـه آن روح اوسـت    صفت حيوانيـت پوسـت ذات او  
  ).162ـ 161: 1360(شيرازي، 

  و حاالت آن تبمرا، نفس انساني

الحدوث  ةجسماني«نفس ناطقه انساني كه صورت ذات و حقيقت انسان است از نظر مالصدرا 
ه ه نيسـت و بـه تـدريج از مـاد    به اين معنا كه در ابتداي امر چيزي جز ماد. است» البقا ةروحانيو 
حدوث نفس آخرين منزلي است كه اجسام  ابتداي. شود به ذات خويش مي گردد و قائم مينياز  بي

  .شود شان با آن تمام مي رسند و سير صعودي مادي در سير صعودي خود بدان منزل مي
انسـان از نظـر روح   . در واقع انسان صراط و معبري است ميان دو عـالم جسـماني و روحـاني   

ه هنـوز عقـل   نفس انسان در اوايل حدوث كـ . ب و ماديبسيط و مجرد است و از نظر جسم مركّ
يعنـي تمـام   . صورت نوع واحدي به نام انسان است، هيواليي است و از قوه به فعل نرسيده است

اما چون از مرحله عقـل هيـواليي عبـور    ، افراد آن نوع واحدي هستند و اختالفي ميان آنها نيست
گرفتـه تـا    كـه ئاز جـنس مال  ،شوند هاي خود را به فعليت رساندند انواع گوناگوني مي كردند و قوه

  ).224ـ 223: 1366(شيرازي، الف، مئجنس شياطين و حتي بها
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يكـي  : ل استئاما براي آن دو كينونت قا، داند حدوث ميالة  جسماني هر چند مالصدرا نفس را
كينونت عقل كه موبوط به وجود نفس قبل از تعلق به بدن است و ديگـري كينونـت نفسـي كـه     

  .)353 ر، جزء اول از سفر چهارم :1981به: شيرازي، د بنگري. (مربوط به تعلق به بدن است
تـرين طبـايع زمينـي اسـت و نفـوس انسـان        مالصدرا معتقد است كـه جسـم انسـان صـاف    

  ).520: 1363(شيرازي،  ترين موجود به نفوس ملكي و عقول عالي نزديك
ه مـاد آن خصوصيات و استعداد  أاز نظر مالصدرا تعلق نفس به بدن امري است طبيعي و منش

ـ و حركت جوهر طبيعت است تا آنگاه كه طبيعت در جهت كمال بـه درجـه و مرتبـه نفـس نا     ل ئ
اي نيست كـه مـدت زمـاني در آن     تعلق نفس به بدن نظير تعلق انسان به خانه ويران شده. گردد
هـا   گزيند و سپس از آن خانه كوچ كند و مجدداً به آن خانه مخروبه باز گردد و از ساير خانه اسكن

نفس پس از عروج از اين بـدن ديگـر بـه ايـن بـدن بـاز       . پوشي نمايد و منازل آباد و معمور چشم
اسـت و  » بـدن مثـالي  «و يـا  » بـدن اخـروي  «بلكه در قيامت به بدن ديگري كه ، نخواهد گشت

: جـزء ثـاني از   1981: همو، 1366(شيرازي، الف،  تعلق پيدا خواهد كرد، متناسب با آن نشئه است
  ).122ر سفر رابع ،

ي به طرف باال و جنبه عالي كه بخش درونـي  يرو: دارد از نظر مالصدرا نفس انسان دو روي
به طرف پايين و جنبه سافل دارد كـه   نيزرويي . آن است و به جهان ملكوت و عالم غيب راه دارد

، هر يك از اين دو روي نفـس . بخش بيروني آن است كه به جهان ملك و عالم شهادت راه دارد
  .شود ست و موجب تحوالت خاصي در انسان ميثار ويژه خود را داراآ

  :ند ازا است كه عبارت نشئاتياز نظر مالصدرا نفس را مقامات و 

  نشئه حس

گانه ظـاهري و آن را بـه اعتبـار دنـو و      نشئه حسي است و مظهر آن حواس پنج، اولين نشئه
  .تقدم آن بر دو نشئه ديگر دنيا گويند

  نشئه خيال

مقايسـه بـا    درنشئه خيالي و يا مثالي است و مظهرش حواس باطني است و آن را ، دوم نشئه
مندان است و جحيم كه دار ت كه دار سعادتو عاقبت گويند و منقسم است به جننشئه اولي آخرت 

  .ستاشقيا
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  نشئه عقل

نشئه عقلي است و مظهر آن قوه عاقله است و كمـال آن در عقـل بالفعـل شـدن     ، نشئه سوم
  .ت و اين نشئه جز خير محض و نور صرف نيستاس

مزرعه و اعتقادات است و دو نشـئه ديگـر دار فعليـت و تحصـيل     ، استعداد، نشئه اول دار قوه
  ).351: 1354(شيرازي،  باشد ثمرات مي

يعني در انسان چند نفس به نامهاي نفس نباتي و . از نظر مالصدرا نفس انسان واحد است
بلكه در انسان تنها نفس ناطقه وجود دارد كه براي آن ، ه وجود نداردنفس حيواني و نفس ناطق

نفـس انسـاني چـون از سـنخ     . كليه افعـال اسـت   نفس مبدأ. قوا و مشاعر گوناگوني وجود دارد
يعنـي   )،228: 1366(شيرازي، الـف،   است» وحدت جمعي«، داراي وحدتي به نام ملكوت است

نفس در مرتبـه  . ب نباتي و حيواني و عقالني استوحدتي كه در عين بساطت جامع جميع مرات
مالصدرا اين مطلب . ذات خود هم عاقل است و هم متخيل و حساس و هم قابل نمو و تحرك

: جـزء  1981(شـيرازي،  بيان كرده اسـت » النّفس في وحدتها كلّ القوي«را تحت عنوان قاعده 
  ).221اول از سفر چهارم، ر

  :است كه مالصدرا آن را به چهار مرتبه تقسيم نموده است نفس انسان داراي حاالت و مراتبي
  .دهد ها سوق ميانسان را به بديها و زشتينفس اماره كه 

  .كند هاي درون سرزنش ميها و زشتيي امه كه انسان را در برابر پليدونفس ل
و  ودها تخليـه شـ  كند كـه از هـوا و هوسـ    حقق پيدا ميه كه هنگامي در انسان تنفس مطمئن

  .ه پيدا كندتزكي
تواند حقايق عقلي و معـارف الهـي را مشـاهده     نفس ملهمه كه در اين مرتبه نفس انسان مي

  ).111: 1366(شيرازي، ب،  نمايد
مالصدرا دو صفت دنيوي و اخروي يا اوليت و آخريت را بـراي ذات  ، در بحث از مراتب نفس

چـون وجـود   ، ه وجودي هستنددو صفت جوهري و دو مرتب، اين دو صفت. گيرد انسان در نظر مي
انسان از هنگام حدوث و پديد آمدن به واسطه حركت جوهري در مراتب وجودي سير اسـتكمالي  

  .كند و اشتدادي پيدا مي
ذات و حقيقت انسان همواره از نشئه دنيوي روي به سوي نشئه اخـروي دارد  از نظر مالصدرا 

ماننـد منـازل    .و براي او مراتب گوناگوني است كه بعضي از آن مراتب بعد از مرتبه ديگري است
سفر به سوي خداوند كه بعضي از آن منازل در دار دنيا و بعضي ديگر در دار آخـرت تحقـق پيـدا    
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ست كـه پـس از نيـل بـه صـورت نبـاتي و       ان و صورت عنصري او از دنياانس هاصل ماد. كند مي
سـت و  و نباتي و حيـواني مربـوط بـه دنيا   مراتب عنصري  .شود ل ميئحيواني به مراتب عقالني نا

مراتب نفساني و منازل آن چون قلب و روح و سر و خفي و آنچه بعد از آن است همگي از آخرت 
  ). 184: 1360(شيرازي،  است

  كمال و آثار آنمراتب 

توانـد   ل شده است كه سالك در مسير سير و سلوك خود مـي ئمالصدرا براي كمال مراتبي قا
اش در اراده مبدأ جهان مسـتهلك   سالك اگر اراده. مرتبه اراده است، اولين مرتبه. آنها را طي كند

. قرار گرفته است» اراده«در مرتبه  ،و نابود شود و براي او اراده و اختيار جز اختيار حق تعالي نماند
اگر پوينده راه كمال در اين مقام ثابت قدم باشد و اين اعتقاد بـراي او برقـرار بمانـد و بـه مرتبـه      

  .حاصل شده است» رضا«او را مقام  ،يقين برسد
ئل نباشـد  يعني براي خود قوه و قدرتي قا. پس از اين مقام سالك بايد قدرت خود را نفي كند

در اين مرتبه است كه سالك كارهـا و  . ل شودئنا» توكل«ز خدا ببيند تا به مقام ها را او همه قدرت
است كه سالك علـم را از  » تسليم«پس از اين مقام نيز مقام . نمايد امور خود را به حق واگذار مي

  .گردد به طوري كه علم او در علم خداوند محو و نيست مي ،نمايد خود سلب مي
يابد و خـود   است كه در اين مقام سالك براي خود وجودي نمي» ناف«آخرين مرتبه نيز مرتبه 

. شـود  است كه فناي در توحيد ناميده مي» اهل وحدت«مقام ، اين مقام . سازد را در حق فاني مي
  ).673ـ4: 1363(شيرازي،

ـ مالصدرا براي قواي انسان نيز كماالتي قا ،عالوه بر مراتب فوق كمـال قـوه   وي  . ل اسـت ئ
دانـد   ره را در اين ميكمال قوه مصو. داند شدت تأثير نيروي وي در مواد جسمانيه ميحاسه را در 

كه بتواند به مشاهده اشباح و صور مثاليه و تلقي و در يافتن امور غيبي و اطالع يافتن بر حـوادث  
  .ل آيدئگذشته و آينده نا

از . دانـد  كه مقرب ميئمشاهده مال و عقل فعال باكمال قوه تعقل را نيز در اتصال و اتحاد آن 
هر كس هـم كـه   . ل شودئبه كمال نهايي نا، نظر مالصدرا كمتر انساني است كه هر سه قوه وي

ـ گانـه نا  سـه  هاي ئهبه مقام و مرتبه جامعيت در جميع مراتب كمال در نش » خليفـه اهللا «ل شـود  ئ
بعـوث از  چنين فردي استحقاق رياست بر خاليـق را دارد و ايـن شـخص رسـول و م    . خواهد بود

  ).341ـ 340: 1366(شيرازي، الف،  جانب خدا خواهد بود
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خالصه آنكه اگر موانع داخلي و خارجي از چهره نفس ناطقه انساني زدوده شود و انسـان بـه   
گونه كه هست  صورت عالم ملك و ملكوت و شكل و هندسه واقعي عالم وجود بدان ،كمال برسد

  :وي آمده استكه در حديث نب چنان، كند در وي تجلي مي
اگـر شـياطين بـر    ني آدم لنظروا إلي ملكوت السماء؛ لوال ان الشياطين يحومون علي قلوب ب«

  ».آوردند انسان ملكوت آسمان را مشاهده مي كرد دلهاي بني آدم هجوم نمي
ها و زمين است بيند كه به وسعت آسمان بهشتي مي انسان در ذات خود ،بر اثر كماالت نفساني

  :چنان كه در حديث قدسي آمده است، تواند خدا را در درون خود مشاهده كند و همچنين مي
شـيرازي، الـف،   ( »اليسعني ارضي و السمائي و لكن يسعني قلب عبـدي الـورع المـومن   «
1366 :255.(  

معرفـت  «مالصدرا از انكشاف ذات و صفات و افعال خدا در الهيـات بـه مهنـي االخـص بـه      
برند به همين معنا  را كه حكماي يوناني به كار مي» اثولوجيا«الح تعبير كرده است و اصط» ربوبي

  ).76: 1366(شيرازي، ب،  گرفته است
يكي ديگر از آثار كمال و نيل به مقام فنا اين است كه انجام تكاليف شـرعي نـه تنهـا بـراي     

صـدرا  مال. بلكه از انجام آن حظ روحاني و معنوي نيـز خواهـد بـرد   ، بار نخواهد بود انسان مشقت
از او رسد كه تكليـف   اند بنده به درجه و مقامي مي معتقد است كه سخن برخي از صوفيه كه گفته

رسد كـه طاعـات و عبـادات حكـم      اي مي يعني انسان به مرتبه. ستشود به همين معنا ساقط مي
  ).203ـ 202: 1363( شيرازي،  كند طبيعت را براي او پيدا مي

  هاي نيل به كمالروش

تقويـت   :تهذيب نفس نيز از سه راه ميسر است. كمال بايد به تهذيب نفس بپردازدسالك راه 
. هـاي درونـي   نـابود كـردن وسوسـه   ؛ عبادت و بندگي خدا و شكر نعمتهاي الهي؛ ملكات اخالقي
  ).117: 1366(شيرازي، ب، 

هـا  . ايـن حجاب هاي دروني و بيرونـي بـه مبـارزه برخيـزد    در تهذيب نفس سالك بايد با حجاب
  :ند ازا ارتعب

  .توان با بخشش مال از ميان برد حجاب مال كه آن را مي .1
توان با دوري جستن از مناصب دنيـوي نـابود    حجاب مقام كه آن را مي .2

 بجويي نيز بـه از ميـان بـردن حجـا     تواضع و دوري از شهرت. ساخت
  .كند ميكمك مقام 



 

روا
 به 
سان

س ان
ل نف

كما
است

ل و 
كما

 تي
رالد

صد
يش ني

  يراز

37  

ـ     .3 قابـل  ، هحجاب تقليد كه با مجاهـده علمـي صـحيح و دوري از مجادل
  .اصالح است

  .حجاب معصيت كه با دوري از گناه و توبه قابل درمان است .4
خود ، دستورات او سالك بايد رهبر و پيشوايي را برگزيند تا با التزام به ، براي نيل به كمال

دهـد   دستورهايي كه شيخ و مراد سالك در ابتـداي سـير و سـلوك بـه او مـي     . را متعالي سازد
  :ند ازا عبارت
داري  زنده سحر يا شب .وع يا گرسنگي كه به خاطر پاكسازي قلب و نوراني نمودن آن استج

چرا كه با سيري و غلبـه خـواب   ، داري نيز گرسنگي است زنده زمينة شب. دهد كه قلب را جال مي
شـود   عزلت و تنهايي كه موجب مي .صمت يا لب از سخن فرو بستن .توان به تهجد پرداخت نمي

  .تكاب به گناه خودداري ورزدتا چشم از ار
. سازد او را به ذكر مشغول ميو رهبر پير  .اگر سالك از عهده چهار مرحله فوق به خوبي برآيد

و همواره در دل سالك حاضر و  يابد. شود تا جايي كه به درون قلب راه  ذكر نيز از لفظ شروع مي
  .مستولي باشد

سـالك  . كنـد  باشد كه بر قلب او خطور مي سالك در مسير كمال همواره بايد مراقب خواطري
راه  ضمن مراقب باشد تا عجب و ريا سـد  بايد خواطر شيطاني را ار خواطر رحماني بازشناسد و در

  ).168: 1366(شيرازي، ب،  كمال او نشود
  :سالك براي نيل به حقيقت بايد ملتزم به شريعت و طريقت باشد

ور از آن و منظـ  يي كه در فقه بيـان شـده اسـت   شريعت عبارت است از احكام و دستورالعملها
  .هاي جسماني و وارد ساختن انسان به عبادات استپاكسازي ظاهر از ناپاكي

هـا و   اكسـازي بـاطن از زشـتي   عبارت اسـت از پ ، طريقت هم كه همان شريعت باطني است
  .صفاتي چون شهوت و غضب، هاي درون و تصفيه نمودن نفس از صفات حيوانيتاريكي

هاي از پاكسازي قوه عقلي از باورداشتعبارت است ، كه همان شريعت علمي باطني است حقيقت
  ).129ـ128(همان:  غلط و خالي نمودن عقل از احكام وهمي و ايجاد اعتقاد حق و يقيني

اي خاص مطـرح كـرده    له رياضت را به گونهئمالصدرا در برخي آثار خود براي نيل به كمال مس
  رياضت جسماني و رياضت روحاني. :ضت را بر دو نوع تقسيم نموده استوي در ابتدا ريا. است

  رياضت جسماني

خارجي كه عبارت است از جنگ با دشمنان خدا و ستيز :رياضت جسماني خود بر دو نوع است
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اك كردن بدن از اماطه كه عبارت است از پ .الف :داخلي كه خود بر دو نوع است. با كفار و خوارج
  .بدني  ؛مالي :اتيان كه آن هم بر دو نوع است .ب .حسي هايآزار و پليدي

  :اتيان مالي خود بر دو قسم است
آنكه تكـرار   .2. مانند خمس و زكات كه ساالنه بايد پرداخت، اينكه در هر سال تكرار شود .1
  فعل؛ ترك :اتيان بدني هم خود بر دو نوع است .مانند حج ،شود نمي

مانند روزه كه خـودداري از شـهوت و شـكم و     ،رك الزمت .الف :ترك هم خود دو قسم است
ي كه عبارت است از اذيت و آزار ديگـران يـا بـدگويي و دشـنام     ترك متعد .ب. امور جنسي است

  .دادن به مردم
مانند نماز و تسبيح و تهليل گفـتن كـه چيـزي جـز      ،الزم .الف :فعل نيز خود بر دو نوع است

جسـم آن عبـارت اسـت از حركـات محسـوس و      . روحي عبادت نيز جسمي دارد و. عبادت نيست
مانند قرباني نمودن كـه بـه    ،متعدي .ب. روح آن نيز عبارت است از اخالص. سكنات ظاهري آن
  .نفع نيازمندان است

  رياضت روحاني

  .تحليه؛ تزكيه :رياضت و مجاهده روحاني بر دو نوع است
انسان از سه چيز رهايي يابد تزكيـه پيـدا   اگر . سازد در تزكيه انسان نفس را از پليديها رها مي

دوم كبـر و نخـوت    .ترين آنها خوردن و شهوت جنسي اسـت  نخست حرص است كه مهم:كند مي
سوم رشك و حسد است كه موجـب شـد    .است كه موجب رانده شدن شيطان از بارگاه ربوبي شد

  .هابيل را از ميان بردارد، قابيل
نفـس ناطقـه   ، در تزكيه .شود ارف نظري حاصل مياما تخليه تنها با تحصيل فضايل و مع

 يابــد ها رهــايي مــياز پليــدي، بــه كمــك تخلــق بــه اخــالق الهــي و اعتقــاد حــق و يقينــي 
  ).690ـ 687: 1363(شيرازي،

  موانع كمال انسان

 كـه اسـتعداد آن را دارد  نفس: گويد اي تشبيه كرده است و مي مالصدرا نفس انسان را به آيينه
اگر بر سر راه نفس انسـان  . پيدا كند ند و به مقامات باالي كمال دسترسدا كحق بر آن تجلي پي

  :مالصدرا پنج مانع براي كمال نفس ذكر كرده است. ماند انسان از كمال باز مي ،موانعي باشد
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نفس كـودك يـا   . مانند نفوس كودكان و ابلهان ،مانع اول آن است كه ذات نفس ناقص باشد
هاي علمي و عملي بپـردازد توانـايي درك   تواند به مجاهدت نرسيده و نميعل ابله چون از قوه به ف

  .حقيقت را ندارد
در ايـن هنگـام    .هاي گناه و شهوت باشدكه قلب آكنده از زنگارها و كدورتمانع دوم آن است 

غبـار و كـدورت   . توانـد حقـايق را درك كنـد    نمـي  ،چون نفس صفا و جالي خود را از دست داده
نظير تيرگي  ،شود كه موجب تيرگي نفس و مانع از ظهور و تجلي حق در او ميشهوات و معاصي 

  .شود در آن مي ينه است كه مانع انعكاس صور اشياآي
تا انسان نتواند به انديشه صحيح بپردازد  شود هوس موجب مي و مالصدرا معتقد است كه هوا

آورد و عـدم   يماني را فرهم ميا عدم ترك حقايق امور هم موجبات بي .و حقايق امور را درك كند
  .گيرد شود و به ناگزير رهرو در مسير سلوك قرار نمي ايمان نيز مانع اراده مي

هر چند در اين مرحله قلـب از  . مانع سوم آن است كه نفس يا قلب انسان حقيقت قرار نگيرد
از چيـزي   ،گيري نكـرده اسـت   اما چون طالب حق نيست و درك حق و هدف، زنگارها پاك است

توجهي به عالم حقايق و التفات به  بي ،به بيان ديگر. حقايق عالم ربوبي بر او منكشف نخواهد شد
  .دارد مصالح زندگي مادي و انصراف از اهتمام به طاعات انسان را از كمال باز مي

ها و حقيقـت  ميـان انسـان  ، اموري چون تقليد و حسن ظن بيهوده. مانع چهارم حجاب است
و عقايد بـاطلي كـه از    آرا. شود دهد كه مانع انكشاف حقيقت بر دل سالك مي ياي قرار م پرده

نظير ديواري اسـت كـه ميـان آيينـه و      ،كند ها راه پيدا ميطريق تقليد و تعصب به درون انسان
  .صورت حايل شود

اگر كسي بخواهـد  . پنجمين مانع نيز عدم آگاهي به اصول و موازين كسب دانش است
يعنـي بايـد مـوازين و ضـوابط درك     . راه حركت بكنـد  نبايد از بي، ل آيدبه درك حقايق ناي

  .حقايق را رعايت نمايد
يـابي بـه معـارف    درك حقايق و امكـان راه از نظر مالصدرا هر انساني به طور فطري قدرت 

، ونيـز  36ـ  31: 1366( شـيرازي، ب،   به شرط آنكه موانعي بر سر راه او قرار نگيـرد  ،الهيه را دارد
گنـاه از   ).368:  1354؛ همـو،  370ـ  369: 1366؛ همـو، الـف،    101ـ  96: 1340يد به: همو،بنگر
ترين موانع راه كمال است. از نظر مالصدرا ريشه گنه نيز در جهل وناداني است. در مقابل آن  مهم

  ).164: 1363هدايت از طريق علم ودانش است (شيرازي، 
فـر نيـز بيـان كـرده و آن را بـه چهـار دسـته        مالصدرا موانع كمال را تحت عنوان مراتـب ك 
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  :كرده است تقسيم
 ،اگر انسان ضروريات دين را انكار نمايد و يا حكمي از احكام شريعت را منكر شود :كفر كالبد

  .دچار كفر قالب يا كالبد شده و سزاوار مجازات در دنيا و آخرت است
ترين خدايي است كـه   ت دشمناين ب. ترين دشمنان است بت نفس اماره از بزرگ :كفر نفس

  .گيرد در روي زمين مورد پرستش قرار مي
ها از ديدة قلبش كنار رود و نور حـق بـر    سالك آيينه سرش روشن شود و پردهاگر  :كفر قلب

أنـا  «گمان برد كه ذات او عين حق اسـت و دم از  ، صفحه دلش تابيده و حق بر او تجلي پيدا كند
  .دچار كفر قلب شده است ،بزند» يسبحاني ما أعظم شأن«يا » الحق

 سـت و منبـع هرگونـه شـرك و كفـري اسـت      تـرين شركها  ترين و بزرگ از پنهان :كفر روح
  ).176ـ174: 1363(شيرازي، 

  كمال انسان

خواهيم بررسي كنيم كه مالصدرا كمال نهايي انسان را بر اساس موازين عقلي و  اكنون مي
بايد به بحـث پيرامـون قـواي     ان اين مطلب در ابتدابراي بي. كند فلسفي خود چگونه تبيين مي

نفس بـه وسـيله قـوه    . از نظر مالصدرا نفس داراي دو قوه عالمه و فعاله است. نفس بپردازيم
عقل نظـري بـراي درك صـدق و     ،به بيان ديگر. كند تصورات و تصديقات را درك مي، عالمه

ر و شر امور يا درك فعل جميل و قوه فعاله يا قوه عملي براي تشخيص خي. كذب مفاهيم است
يابـد و بـه    انسان به وسيله قوه عملي يا عقل عملي صناعات انساني را در مـي . فعل قبيح است

(شـيرازي، الـف،    كنـد  زيبايي و زشتي افعالي كه انجام داده يا ترك كرده است اعتقاد پيدا مـي 
  ).515: 1363؛  همو،301: 1366

  :ند ازا ت كه عبارتل اسئمراتبي قا نفسمالصدرا براي 
در ايـن مرحلـه قـوه عاقلـه از هرگونـه فعليـت و       . قوه محض استاين مرحله  :عقل هيوالني

  .صورتي عاري است و بالقوه قابليت دريافت همه صور را دارد
مدركاتي از اوليات براي او ، قل از مرحله بالقوه بودن عبور كردهعدر اين مرحله  :عقل بالملكه

  .شود حاصل مي
در . شـود  نظريات هم براي او حاصـل مـي  ، در اين مرحله عالوه بر اصول اوليات :بالفعلعقل 

  .اين مرحله بايد انسان به نظريات التفات و توجه نمايد تا در ذهن حاصل شود
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در اين مرحله عقل براي حاضر ساختن نظريات ديگر نيازي به توجـه و التفـات    :عقل مستفاد
را مشـاهده  در اين مرتبه انسان تمام اشيا . الفعل نزد او حاضر استچرا كه تمامي نظريات ب، ندارد
  .شود كند و همه صور بر اثر اتصال با عقل فعال براي او حاضر مي مي

عقل «از عقل ديگري به نام ، مالصدرا عالوه بر مراتب چهارگانه عقل كه در انسان قرار دارد
دس و داراي ذاتـي مفـارق اسـت و    كه خارج از ذات انسـان اسـت و وجـودي پـاك و مقـ     » فعال

خزانه بودن عقـل  . عقل فعال خزانه معقوالت است. برد وجودش در عالم ملكوت اعالست نام مي
اي است كه اگر ارتباط با  يعني نفس به گونه. فعال براي نفوس انساني امري نسبي و اضافي است

 ،و سرگرم امور حسي شود شود و چون از آن منصرف شود ادراكات برايش حاصل مي ،آن پيدا كند
عقل فعال نوري از انوار الهي است كه نسبتش به قلب . شود صورت عقلي از وجود نفس زايل مي

خالصه آنكه عقل فعال  ).455: 1370(شيرازي،  مؤمن مانند نسبت خورشيد است به ديدگان كور
 بخشـد  ا فعليت ميهاي نفس را از مرتبه قوه خارج كرده و آن ر جوهر قدسي و الهي است كه قوه

  ).579: 1363(شيرازي، 
كمال قوه . شود از نظر مالصدرا كمال انسان با به كارگيري دو قوه نظري و عملي حاصل مي

رسد و كمال  نظري در ادراك معقوالت و احاطه به كليات است و به وسيله آن انسان به يقين مي
  ).313ـ 1/311: 1370(شيرازي، قوه عملي در دوري از نارساييها و زشتيهاست
مراتب عقل عملي بر حسـب اسـتكمال بـه    . ل استئمالصدرا براي عقل عملي نيز مراتبي قا

  :چهار قسم تقسيم مي شود
  .مرتبه اول عبارت است از تهذيب ظاهر با التزام به تكاليف و احكام شريعت
ك كردن ده بر اثر پامرتبه دوم عبارت است از تهذيب باطن و تطهير قلب از صفات ناپسندي

شود كه حقايق در لبـاس امثـال و صـور در آن     براقي مي هو نفس چونان آيين، هاباطن از زشتي
  .شود ظاهر مي

  .مرتبه سوم نوراني نمودن نفس به وسيله صور علمي و معارف ايماني است
ز نفـس  در اين مرتبه انسان ا. مرتبه چهارم فناي نفس از ذات خود و قطع نظر از غير خداست

  .بيند را صادر از حق و راجع به او مي ي شده و تمامي اشياخود فان
براي افراد كامل پس از سير و سلوك و طي مراحل و منازل و سفر به منزلگاه قرب و وصول 

كـران   و غواصي در بحر بـي » سفر در حق«بعضي به نام . به حضرت حق سفرهاي ديگري است
اسـت و هـدايت دور   » ق بـه سـوي خلـق   سفر ار حـ «الهي و بعضي به نام  يذات و صفات اسما
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؛ همو، 276ـ275: 1354؛ همو، 309:  1366(رجوع شود به: شيرازي، الف،  افتادگان از قافله كمال
  ).516: 1363؛ همو، 1/227: 1370

جـز در مـوارد   ، از نظر مالصدرا عقل عملي در تمامي افعالش نياز بـه ايـن بـدن دنيـوي دارد    
شرير كه عمل اين افراد به واسطه شـدت شـرارت و شـيطنت     محدود مانند چشم زخم زدن افراد

زند از آن روست كه آنان  صدور خوارق عادات و كرامات كه از اولياي خدا سر مي. نفساني آنهاست
  .در مقام اخروي قرار دارند

چرا كه اگـر از كمـاالت   ، اما عقل نظري در آغاز نياز به اين بدن دنيوي دارد نه براي هميشه
  ).1363:516(شيرازي، شود نياز مي خوردار شود از بدن بيوااليي بر

يعني در همين عالم بدون وساطت بدن و به كار انداختن اعضا و جوارح و صـرفاً بـه نيـروي    
  ).302ـ 301: 1366(شيرازي، الف،  دهد اي را انجام مي العاده نفس و باطن خود اعمال خارق

از همـين جاسـت كـه     . دانـد  قل عملـي مـي  تر از كمال ع مالصدرا كمال عقل نظري را مهم
يك ساعت : كه فرمود وي با بيان حديث پيامبر. كند انديشيدن را حتي برتر از عبادت تلقي مي
ـ مقام خاصي قا، براي انديشيدن و تفكر، انديشيدن از هفتاد سال عبادت برتر است وي . ل اسـت ئ

انسـان را بـه خـدا    ، ن جهت كـه تفكـر  اول از اي: گويد به دو دليل انديشه برتر از عبادت است مي
دوم آنكه انديشه كار دل و قلب . نه به خدا، رساند در حالي كه عبادت تنها به پاداش مي، رساند مي

عمل ، تر است شريف جوارح است و چون دل از همه اعضا ودر حالي كه عبادت عمل اعضا ، است
  .)122: 1363( شيرازي،  ستاو نيز برتر از عبادت ديگر اعضا

از نظر مالصدرا چون اشياي معقول وجودشان برتـر از سـاير موجـودات اسـت و از بـاالترين      
پـس سـعادت و كمـال     ،خيرات برخوردارند و در واقع پس از وجود حق از همه موجـودات برترنـد  

 در صنف جواهر مفارق، به جهان قدس رسيده، انسان در آن است كه از عالم محسوس گذر كرده
  ).117(همان:  يردقرار گ) مجردات(

  :گويد مالصدرا در مورد برتري كمال قوه نظري بر قوه عملي نيز چنين مي
ت به قدر سعه معرفت است و به مقدار آن چيزي اسـت كـه بـراي    سعه جن

و مقصود از طاعات . انسان تجلي نمايد از ذات و صفات و افعال باري تعالي
ن اسـت بـه اصـالح    و اعمال جوارح همين تصفيه نفس و تذكيه و جالي آ

و ) 9 :شـمس ( »ها و قد خاب من دسيها قد أفلح من زكي«. جزء عملي آن
، زيرا عدمي است و اعدام از كمـاالت نيسـتند  ، تصفيه و تزكيه كمال نيست

يعني اشراق نور معرفت به خـدا و  ، بلكه مراد از آن حصول انوار ايمان است
  ).429: 1354(شيرازي، به كتب و رسل و يوم آخر است
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بـراي بـه دسـت     عقل نظري. خالصه آنكه كمال به كارگيري دو قوه نظري و عملي است
گانه آن  تر است و عقل عملي و قواي سه هاي عميق است كه از مو باريكآوردن يقين در بينش

شـود كـه از شمشـير     يعني شهوي و غضبي و فكري نيز موجب اعتدال در اعمـال انسـان مـي   
تـر كـه    يكـي از مـو باريـك   : صراط انسان دو صـورت دارد ، الصدرابا اين بيان م. تر است برنده

تر كه مربـوط اسـت بـه عقـل عملـي و       مربوط به عقل نظري است و ديگري از شمشير برنده
كمال عملي انسان كه غايت . شود انحراف از هر يك از آنها موجب سقوط از فطرت انساني مي

ر ايمان و يقين شهودي و اتحاد با عقـل  عبارت است از به دست آوردن نو ،قصواي انسان است
  ).192: 1360(شيرازي،  فعال

نكته مهم در ارتباط عقل نظري و عقل عملي اين است كه اگر انسان به مرتبه كمـال عقلـي   
يعني علم انسان عين عمل و عمل . شوند اي واحد مي قوه نظري و عملي وي تبديل به قوه، برسد

كنـد و   درنگ تحقق پيـدا مـي   گام هر چه را انسان اراده كند بيدر اين هن. شود او عين علم او مي
  ).300: 1366(شيرازي، الف،  همچنين هر چه به ذهن او خطور نمايد به وقوع خواهد پيوست

  هاي انسان كاملويژگي

گيرد كه در اينجا به برخي از  هايي را براي انسان كامل در نظر ميمالصدرا در آثار خود ويژگي
  :كنيم آنها اشاره مي

داري  زنـده  وي به مناجات با خدا و شـب . ترين ويژگي انسان كامل انس او با خداست مهم
در خالل عبادت تمام وجـودش مسـتغرق در ذات الهـي اسـت و هـيچ      ، سخت عالقمند است
وي در همـه حـال چـه در خلـوت و چـه در      . لذت عبادت گوارا نيست هلذتي براي او به انداز
  .جلوت به ياد خداست

كوشـد   ض و نوافل ميئاو با قرب با فرا. ض دارد و هم به نوافلئان كامل هم التزام به فراانس
  .تا به وصل حق تعالي دست پيدا كند

نزديك شدن به  يجوو هايش در جستها و سكونها و حركتانسان كامل در همه حال در عبادت
وي حتي اگـر  . پوچ است اهللا براي او هيچ و ماسوي. ورزد عشق نمي خدااو به چيزي جز . ستخدا

آوران و فرسـتادگان محبـوب و معشـوق او     پيامبران را دوست دارد از اين جهت است كه آنها پيام
 وي اوليا و علما و مؤمنان را نيز به اين خـاطر دوسـت دارد كـه انتسـاب بـه حـق دارنـد       . هستند

  ).121: 1366(شيرازي، ب، 
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چرا كه مرگ راه وصول بـه لقـاي   ، است هاي انسان كامل دوست داشتن مرگ از ديگر نشانه
داند كه چون مشاهده و لقاي محب خـود جـز بـا رفـتن بـه منزلگـاه ابـدي         سالك مي .حق است

  .نمايد شود و آرزوي لقاي دوست را مي لذا شوق به مرگ در درون او پيدا مي، پذير نيست امكان
 هكه غايـت همـ   عرفت ربدر ميان علوم عالوه بر م او. ستانسان كامل دوستدار علم و علما

  .به علوم سماوي و علم نفس اعتناي بيشتري دارد، علوم است
او با دوستان خدا دوست و با دشمنان . رفتار است انسان كامل نسبت به خلق مهربان و خوش

  .خدا دشمن است
هـاي   وسوسـه «و » خـواطر رحمـاني  «هاي انسان كامـل شـناخت فـرق ميـان     از ديگر عالمت

  .هاي شيطاني امري بس مهم و دشوار است خت خواطر رحماني از وسوسهشنا. است» شيطاني
  :مالصدرا خواطر را به پنج دسته تقسيم نموده است

  .كند كه عبارت است از خاطري كه بدون سابقه به قلب عارف خطور مي :خاطر حق
ون اين خـاطر آنگـاه بـه در   . آورد ملكوت را براي انسان به ارمغان مي هكه مشاهد :خاطر قلب

  .كند كه قلب از زير سلطه شياطين و هواهاي نفساني رها شود انسان خطور مي
  .شود كه همراه آن آرامش در قلب مؤمن پيدا مي :خاطر ملكي

  .كشاند كه انسان را به سوي گمراهي مي :خاطر شيطاني
 چرا كه كنترل نفس اماره كاري بس دشوار است. كه بدتر از خاطر شيطاني است :خاطر نفس

  ).110ـ 109همان: (
قلـبش ماننـد كالبـدش و ظـاهرش ماننـد      . انسان كامل فردي است كه حاالتش اعتدال دارد

  ). 1370:1/397(شيرازي،  باشد باطنش مي
انسان كامل موجودي است كه در همه حاالت حقايق الهي و معالم ربوبي را به يقين و برهان 

  ).69: 1366(شيرازي، ب،  يابد داند و هيچ گاه شك به وجود او راه نمي مي
و معرفـت دنيـا و آخـرت و بهشـت و دوزخ و      انسان كامل از مكاشفات رباني برخوردار اسـت 

ت حـق تعـالي بـا كـل موجـودات و      حوال معراج و معيـ كه و جن و روح و كروبين و ائمعرفت مال
از ادراك همچنين سير معراج و طي سماوات و و نظاير اينها كه از علوم مكاشفه است و اهل نظر 

  ).420: 1370؛ همو،  42: 1340(شيرازي،  آن عاجزند براي انسان كامل حاصل است
انسان كامل حقيقت واحدي است كه داراي مراتب و درجات اسـت و بـراي هـر مرتبـه و     

در . نخسـت طبـع اسـت و در مرتبـه ديگـر نفـس       هدر مرتب. درجه او نيز نام مخصوصي است
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و در مرتبـه ششـم خفـي و     هارم روح و در مرتبه پنجم سرّچ هدر مرتب .سوم قلب است همرتب
ـ  مالصدرا اين هفت مرتبه را مراتب باطن يا اطوار هفـت . آخرين مرتبه اخفي است قلـب   هگان

  ).39: 1363(شيرازي،  نامد مي
او بعد از مقام جمـع بـه مقـام    . گردد انسان كامل پس از مقام فنا و محو به مقام صحو باز مي

كنـد و بـه    اش نسبت به حق و خلق انشراح و گشادگي پيدا مـي  نمايد و سينه يتفصيل مراجعت م
در واقع انسـان كامـل داراي دو حركـت    . گردد تا به ارشاد ناقصان و گمراهان بپردازد خلق باز مي

يكي حركت صعودي به سوي حق براي تكميل ذات خود و ديگري نزولـي بـراي تكميـل    . است
فنـا و  مقـام  ، در حركت اول غايت سـالك راه كمـال   ).576ـ575: 1370(شيرازي،  نفوس خاليق

و صحو بـازنگردد و در ذات مسـتغرق باشـد و از خلـق محجـوب       محو است و ممكن است به بقا
نمايد  كند و در عين جمع به تفصيل نظر مي اما در حركت دوم بعد از محو رجوع به خود مي. باشد

  ).278ـ  277: 1354(شيرازي،  درسان اش وسعت خلق و حق را به هم مي و سينه
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