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 چکیده

از نظر صدرالمتألهین شناخت انسان امری صعب است؛ زیرا انساان ااجاد مرت اع معیاامی از     

ن صادرا از انساان   ، ت ییاع شاد. حال با تاجع بع این ماضعاجاد نیست تا ماهیت ثابتی از اا انتز

تاان این ت یین را راایت نماد؛ باع نحاای کاع باا ادااای االیاع اا       چیست؟ با چع رایکردی می

 ناسازگار ن اشد؟ 

پذیرد الای اجاع   را برای انسان می« حیاان ناطق»حکمت صدرائی هر چند کع اجماالً تعریف 

نیست؛ بیکع ناظر بع همان حقیقتای   «تعریف منطقی»ت یین انسان در این دیدگاه اصالتاً ناظر بع ارائع 

است کع بااث صعابت شناخت انسان شده است. بنیان ت یین صدرالمتألهین از انسان همانا تطار ا 

تاان مهمترین شاخصع انسان در حکمت متعالیع تحال اجادی ااست؛ بع همین جهت است کع می

شناسی صدرائی، اصالت انسانرا تعالی اجادی ا درناردیدن مراتب مختیف دانست. بر این اساس 

های اجادی انسان بع اناان نقطاع آاااز انتخاا     اجادی است؛ پس برای راایت آن باید ایژگی

شده ا سایر م احث حال آن تفصیل داده شاد. مقالع حاضر این مهم را بر اهده گرفتع ا با قرائتای  

شناسای  انساان  ارکاان رین را مهمتا  «تعالی ا استکمال»ا قابییت  «فقر اجادی»خاص، دا انگاره 

هائی نظیر فعالیت، خالقیت، اختیار، تربیت ا مسئالیت را م تنای بار آنهاا    ا انگارهصدرائی دانستع 

  3است.ت یین کرده 

 

    فعل، اختیار، تربیتاهلل، تعالی، خییفع انسان، فقر اجادی،ااژگان کییدی: 
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 مقدمع

از عظمـت  ناشـی   صـعوبت این  4.ری صعب استانسان امحقیقت شناخت از نظرگاه حکمت الهی 

هـی  نقطـه تـو فی نداشـته و     چرا که انسان بر خالف سـایر مووـودات    ؛اوست ذات انسان و حقیقت

مـدا  در  امـری کـه   و اطالق تعریفی محـدود و شـناختی معـین بـه      3؛همواره در تحول و پویایی است

هم نوردیدن دروات و مراتـب متتلـ     ولی به رغم در نماید.ناپذیر میو تحول است امکان صیرورت

توانـد بـه برخـی از آ ـار و     که تعری  منطقی به واسطه آن می 6وحدتی استانسان واود نفس هستی، 

؛ هر چند که نتواند حقیقت ذات او را بـه  های او پرداخته و وووهی از ابها  را از ماهیت او بزدایدنشانه

« نفـس ناطقـه  »و او را واوـد   نامیـده « حیـوان نـاط   »ن را بر این اساس حکما انسا. نحو تا ّ معلو  کند

مبتنـی بـر بنیـان     ،پـذیرد را مـی انسـان   ماهیت که این تعری  از، صدرالمتألهیندر این میان  2.انددانسته

رویکـرد خاصـی را در   تعالی پیوندی و یـ  اسـت،   و  میان ناطقیتبا نشان دادن اینکه و  اصالت ووود

دائمـی مشتصـه اساسـی    انگاره تعالی یـا اسـتکمال   ست؛ رویکردی که در آن ه اپی افکندشناسی انسان

ارائه دهد؛ روایتی کـه   شناختیروایتی انساندر  الب این رویکرد، مقاله حاضر تالش دارد انسان است. 

بنا دارد انسان را به عنوان مووودی که مهمتـرین شاخصـه ذات او تعـالی اسـت معرفـی کنـد و لـواز         

 دت راستین و تعالی انسان را تبیین نماید.دستیابی به سعا

پـی  از  اسـت کـه    تبیینـی  ترین تبیین از انسـان آن از آنجا که اصل هر چیز ووود است، لذا بایسته

نزد خـوی   آغاز کند؛ کما اینکه اولین یافته انسان انسان از تبیین ووود پرداختن به صفات و عوارض، 

یابد که هست و این خودآگاهی می ، به نحو حضوری درووودش است. انسان با تأمل در خویهمانا 

خـود کـه بـه     شود. اما خودآگاهی و دریافتن ووـود  اش میگیری معرفت و نظا  شناختیسرآغاز شکل

گر به دنبال شود. انسان اندیشهواسطه انجا  شده است با پرس  از چرائی و چگونگی همراه مینحو بی

با همه مووـودات و امـوری اسـت کـه بـه      در نسبت ه خود ایین وایگیافتن پاسخ این سؤاالت و نیز تب

نحوی مورد شناسائی او  رار گرفته است. تبیین و ارائه پاسخ به این سؤاالت کـه بـه نحـو تصـاعدی و     

کنـد، نظـامی از شـناخت و مبنـائی بـرای      سرایت مـی زنجیروار گسترش یافته و به موضوعات متتلفی 

آورد. در نظـا  حکمـت صـدرائی انسـان و چیسـتی او از      می فراهم مـی تنظیم مناسبات و رفتارهای آد

از آن است. این تبیین که خود در  الـب   یصدد ارائه تبیین ترین مسائلی است که این حکمت دربنیادی

کنـد کـه همـواره در    گیرد انسان را به مثابه مووودی معرفی مـی شناسی کلی این مکتب وای میهستی

غایت مطلوب این حرکـت کـه تنهـا بـرای     در حرکت است.  وهان غیرمادی ت بوده و به سویرصیرو

                                                 
ای، بنیاد حکمت اکبر رشاد به اشراف استاد سید محمد خامنهتصحیح و تحقی  علی، 8، ج الربععاالسفار ا. صدرالمتألهین، 4

 .333، ص 1383اسالمی صدرا، 

 .338همان، ص . 3
ای، بنیاد حکمت تصحیح و تحقی  دکتر رضا اکبریان به اشراف استاد سید محمد خامنه، 3، ج االسفار االربعع، همو. 6

 .22، ص 1382اسالمی صدرا، 
االسفار همو، آورد )نط  که اخصّ خواص انسان است  ابلیت تصور معانی کلی مجرد از ماده را برای انسان فراهم می .2

 .(118ص ، 3، ج االربعع



 

2 

 

ه بـه  تشـبّ در وا ع به دلیل آنکه این خداگونگی انسان ممکن است، تشبّه به باری و خداگونگی است؛ و 

 امر الیتناهی است لذا حرکت برای آنگونه شدن نیز الیتناهی و دائمی است.

کند که عظمت آن فراتر ری تعالی حکایت از ووودی میپایان انسان به سمت باو بیحرکت دائمی 

کـه   ؛ چنـدان نمایـد شناخت نفس آدمی را امری به غایت حیاتی مـی  ،تصور است. همین عظمت از حدّ

  شد.خواهد فرو نهادن آن مایه خسران و غفلت از حقیقت 

ارد و شناخت انسان در حکمت صدرائی در وا ع شناخت مووودی است که در مسیر شدن  ـرار د 

طریقـی دارد کـه    «شـدن »و این  «ودشمی»این مسیر از او  ابل انفکاک نیست. انسان آن چیزی است که 

انسان پیوندی عمی  دارد. شناخت انسان بدون شناخت طریقی کـه   «شدن و صیرورت دائمی» با اساسِ

ا از آن وهـت  رساند ممکن نیست. ایـن نوشـته انسـان ر   صیرورت او را به نحو راستین به سرانجا  می

است و فعلیت شایسـته همـه  ـوای او     «در حال شدن»دهد که مووودی مورد تبیین و شناخت  رار می

 مستلز  رعایت اصول و طریقی خاص )به نحو کلی( است.

 

 اجاد انسان: فقر اجادی

است؛ بنابراین نتسـتین یافتـه انسـان و    « ووود خویشتن»یابد مینتستین چیزی که انسان آن را در

است. ووود بر اساس حکمـت صـدرائی   « ووود»گیرد می تعلّ ستین چیزی که شناخت انسان بدان نت

کـه مسـتظهر بـه    -دارای وحدتی حقیقی است و اصل و بنیان همه چیز بدان است. بر طب  این رویکرد 

ووود امری یگانه و واحـد اسـت کـه در     -براهین عقالنی و شهودات عرفانی است ،های وحیانیآموزه

کنات تنها مظاهر آن ذات بوده و به هـی   مدارد و همه م تعلّ همتای باری تعالی قت امر به ذات بیحقی

به سـبب وابسـتگی    ،انداگر مووودات در عالم امکان ظهور یافته .به ووود نیستندمنتسب روی مستقالً 

 د از وابستگی تـا ّ آنها به ووود مطل  است. در این بیان مووودات از آن وهت که مووودند عبارتن تا ّ

  8به مبدأ هستی.

ایشـان را   ،االمربنابراین نسبت دادن ووود به ممکنات امری از روی تسامح و مجاز بوده و در نفس

. صـدرا بـر اسـاس    انـد که ایشان شئون ذات احدیت و فیض مبدأ هسـتی نای از ووود نیست اال ایبهره

داند؛ یعنی ووود آنها عـین وابسـتگی و   خود می به علت« الربطعین»مووودات عالم را  ،براهین محکم

الربط بودن مووودات با واژه دیگـری مسـاوق   عین 3.الووود استبه علت باالتر یعنی ذات واوب تعلّ 

الـربط بـودن بـه    عـین  11.خواندن مووودات اسـت  «فقیر»است که ریشه آن در آیات  رآنی است و آن 

شان مووودات به لحاظ ووود عین فقرند و ووود یافتن معنای فقر ووودی ممکنات است. در این بیان

غنی ووود یعنی حضرت احـدیت اسـت. بنـابراین مووـودات و      به سبب ربط آنها به منبع و سرچشمه

                                                 
ای، بنیاد داماد به اشراف استاد سید محمد خامنهتصحیح و تحقی  دکتر سید مصطفی محق  ،الشااهد الربابیع، . همو8

 .63-62، ص 1382حکمت اسالمی صدرا، 

 .62-68. همان، ص 3
  .13فاطر، « غنی الحمیدهو الانتم الفقراء الی اهلل و اهلل یا ایها الناسُ ». 11
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تـوان ووـود آنهـا را منقطـع از فـیض      ای نمیمظاهر امکانی که در وا ع ووود استقاللی ندارند و لحظه

تعبیر حائز اهمیـت بـوده و تووـه    ای که در این یض وووند. نکتهووود تصور کرد، فقرائی نیازمند به ف

الربط بودن مووودات به معنای آن نیست که ایشان ووودی دارند کـه  طلبد این است که عینزیادی می

 دات عـین وابسـتگی هسـتند و نـه مووـود     وآن ووود به علت خود وابسته است بلکه در این بیان موو

الربط بودن به معنای نفی هرگونه ووود از مووودات و ممکنـات  راین عینی وابسته به علت؛ بنابمستقل

شناختی که در آن مووودات تنها به مثابه مظاهر و شئون حقیقت مطل  و در چنین تعبیر هستی 11است.

شوند، وهان و هر چه در او هست به ذات باری تعالی به رسمیت شناخته می تعلّ نیز عین وابستگی و 

آیند و بنابراین تصور اعتبار به شمار میو اتصال به خداوند فا د ووود و اموری تهی و بیبدون ارتباط 

مووودات به نحوی که ووود استقاللی برای آنها بتوان در نظر گرفت، تصـوری برخواسـته از تـوهم و    

   12انحراف و لذا منتج به نتایج نادرست و نا ص است.

مووودات عالم کثرت از این  اعده مسـتثناء نیسـت. بـر     روشن است که انسان نیز به عنوان یکی از

اضـافه اشـرا یه و   الربط به علت خود بـوده و عـین   انسان نیز به لحاظ ووودی عین ،اساس این رویکرد

به ذات ح  تعالی است. بنابراین ارائه تبیین و گزارش صحیح از سرشت او  طـع نظـر از مبـدأ و     تعلّ 

الـربط بـودن انسـان بـه ذات     شـعار بـه عـین   نتواهـد بـرد. ا    قصـود علت ووودی او ره به سر منـزل م 

بـه خداونـد اسـت؛ دانسـتن اینکـه       الووود و به بیان دیگر دانستن اینکه انسان عین وابستگی تا ّواوب

شود تصور ووـود  ، سبب میاست انسان فقیر است و تنها داشته او همانا فقر و نیاز به حضرت احدیت

به نحوی صحیح یعنـی در ارتبـاط و وابسـتگی    ان به کناری نهاده شود و انسان برای انسمستقل از مبدأ 

به خداوند مورد شناخت  رار گیرد. انسان به لحاظ ووودی مطلقاً فقیر است و انتساب  بـه ووـود    تا ّ

و حضـرت بـاری تعـالی     بـوده از آن روست که به منبع غنی و مطل  ووود یعنی ذات احدیت وابسـته  

شناختی به انسان ناگزیر شناسنده را بـدان  ا در او اراده کرده است. چنین نگاه هستیفیض ووود خود ر

ـ  وامی اصـل او   ادارد که صرفاً شناختی از انسان را به عنوان شناخت راستین معرفی کند که در نسـبت ب

 باشد.ه دست آمده )خداوند( ب

 

 فقر اجادی ا طیب

و  ـروت  ز غنـا باشـد همانـا ووـود اسـت. خیـر       تواند حاکی ارویکرد صدرائی هر آنچه که می در

ـ »و اساسـاً   13ووود اسـت و به طور کلی همه صفات کمالیه از آن حقیقی  امـری اسـت کـه تنهـا      «ریپُ

                                                 
ای، تصحیح و تحقی  دکتر غالمرضا اعوانی به اشراف استاد سید محمد خامنه، 1، ج االسفار االربعع، صدرالمتألهین. 11

تصحیح و تحقی  دکتر مقصود محمدی به ، 2ج  ،االسفار االربعع و ؛113و  23ص ، 1383بنیاد حکمت اسالمی صدرا، 
ترومه احمد ، م دأ ا معادو  ؛333و  321-322ص ، 1381ای، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، اشراف استاد سید محمد خامنه

 .42ص ، 1381بن محمد الحسینی اردکانی، به کوش  عبداهلل نورانی، نشر دانشگاهی، 
طلبد. به دلیل ارتباط این مقاله مستقلی می «الربط بودن مووودات و انتساب آنها به ووودعین»مسأله تفصیل و تشریح  .12

 شود.تنها در مورد انسان پی گرفته میمزبور موضوع  ،مقاله به مسأله انسان
 .313، ص م دأ ا معاد و ؛163، ص 3ج  االسفار االربعع و ؛336، ص 1، ج االسفار االربعع، . همو13
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-و ممکنات مستقالً بهره استووود توان آن را به ووود نسبت داد. حال که غنای حقیقی مساوق با می

 ندارند. تنها دارائی ایشان فقر« فقر»ی  دارائی وز مووودات و همه ممکنات ه پس ،ای از ووود ندارند

و نیازی است که به ذات احدیت و غنی مطل  دارند. پس فقر نهاد و سرشت همه مووـودات عـالم را   

بـرای کسـب فـیض     تالطـم است که وهان را به طلـب و   وودیوو نیاز در بر گرفته است. همین فقر 

انـه کـرده و ایـن    همواره طلـب ووـود از آن ذات یگ  ووود واداشته است. مووودات و ممکنات وهان 

و در حرکـت  براین عالم نهادی همواره متالطم شود. بنادائمی ح  تعالی همراه می طلب دائمی با فیض

 خواند.دهد که صدرا آن را حرکت ووهری میهمان حرکتی را صورت می تالطمدارد. این 

کنـد و تالطمـی   فقر ووودی عالم معرفی می روایت فوق حرکت دائمی و الینقطع عالم را ناشی از

دانـد. در  رسد را همان طلب فیض هستی از مبدأ هستی میبه ظهور می که در ا ر این فقر در مووودات

. پـس فقـر   «اظهار فقر به آن فیاض الیزال به منظـور دریافـت فـیض   »شود از این بیان، طلب عبارت می

در نهاد ممکنات نهفته شده و فاعـل درونـی   ست که روی دیگری دارد که همانا طلب فیض ا ی،ووود

توانـد ظهـورات   حرکت به سوی غایت نهائی عالم یعنی خداوند است. این طلب در میان ممکنات مـی 

 14.ها و تحق  کمال متعین مووودات استفعلیت یافتن  وهمتتلفی داشته باشد؛ ولی در هر حال عامل 

 ،شـود مووودات عالم مـی فعلیت یافتن  وای که منجر به  «طلب»و یا به بیان دیگر  «اظهار فقر»این 

امری است که در نظا  خلقت بـرای تمـا  مووـودات و تمـا  مراتـب عـالم ممکنـات تـدبیر شـده و          

اد آن هستند. یعنی تما  مووودات وهان نوعی از حرکـت  یمووودات فا د شعور و آگاهی نیز تحت انق

ین حقیقت در مورد انسان رنگ و بوئی دیگر دارد؛ چـرا کـه   کمالی و رو به سوی مبدأ را واودند. اما ا

شعور است و لذا طلب و حرکت کمالی در او بسته به آگاهی او و بسـته بـه   انسان مووودی آگاه و ذی

 یابد.گیرد حکایتی دیگر میمی تعلّ اینکه آگاهی و اراده او به چه فعلی 

. او هر چند که در سـیر نـزول   ین ایشان استترترین و شری نسان در میان تما  مووودات، عالیا

تواند تا انـوار مبـدأ   ای فروتر است ولی واود توانی است که مینسبت به سایر وواهر و اعیان در مرتبه

واود وایگاهی اسـت کـه هـی  مووـودی را یـارای آن       اوثل اعالی مَ از این وهت و هستی اوج گیرد

د روزی در وهان مادی مقیم است، باید بداند که شـأن  نفس انسانی که به ا تضاء ووودش چن 13نیست.

تواند به مقامی نائل شود که همه مووودات عینـی، وزئـی از ذات   او بدان دروه از  ابلیت است که می

از  16او گردند و  درت او در همه مووودات ساری گشته و ووودش هـدف و غایـت آفـرین  گـردد.    

 وای طبیعـی و نبـاتی و    همچنینو تر از اویند ووودی پائین  ابلیت سایر مووودات که به لحاظ  رواین

این مسأله از آن وهت است که حرکت تمـا  عـالم بـه     12همگی در خدمت انسانند.به تعبیری  ،حیوانی

                                                 
، تصحیح و تحقی  الغیبمفاتیح، هموگردند )شود، فقط نقایص حذف میدر تکامل یک مووود چیزی از آن کم نمی. 14

 (.26، ص 1363محمد خواووئی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 .6ص  ،1ج ، 1366 ، تصحیح و تحقی  محمد خواووئی، بیدار،تفسیر القرآن الکریم، همو .13
 .383-386، ص الغیبمفاتیحو  ؛231، ص بابیعالشااهد الر، . همو16
 .31ص ، 1322الدین آشتیانی، دفتر تبلیغات اسالمی، ، تصحیح و تحقی  سید واللالمظاهر االلهیع ، همو .12
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 اوزاء شود. بدیهی است که تما این حرکت توسط انسان محق  میمطلوب سوئی واحد است و غایت 

باید در خدمت کسی باشند کـه فـاتح ایـن  لـه     لم محق  شود میحرکت عا کلی عالم برای آنکه غایت

منیع و پرچمدار این حرکت است. انسان به عنوان نقطه تال ی  وس نزول و صـعود مسـتعد حرکـت و    

ارتقاء به وایگاهی است که به لحاظ  ابلیت هی  مووود دیگری توان ر ابت با او را نـدارد. ظرفیـت و   

 ای به نشئه دیگـر و از نشئه دیگر ووودبه ووودی و از  نهایتی ندارد ابلیت حرکت او در  وس صعود 

سایر مووـودات تنهـا بـه مرتبـه معینـی از ووـود       این در حالی است که ؛ دگرگونی استحرکت و در 

 18خود برسد ووود ندارد. برای او هی  مرتبه معلومی که در آن متو   شود و به فعلیت تا ّمحدودند. 

صـعود نـدارد؛ در   همواره رو بـه سـوی   سبب ووود اختیار و تمایالت وسمانی، به البته حرکت آدمی 

اند؛ ولی بعضی از آنها به سـبب  وا ع هر چند که همه نفوس در آئینه بودن به حسب اصل فطرت بالقوه

گـردد و طبیعـت   اعمال  بیحه و اعتقادات ردّیه باطل گشته و آن  ابلیت از ایشان مسلوب و منسوخ می

بنابراین مرا بت از اصل  13.گویند« نسخ باطن»یابد که به این وی طبیعت ومادیت تحول میایشان به س

 ،تتل  به اخـالق اهلل اسـت  نورانی نفس و وایگاه اصیل و غائی او که منوط به اراده معطوف به خیر و 

   سعادتمندی هر یک از افراد بشر امری ضروری است. برای

ظهار فقر و طلب با سایر مووودات مشترک است ولی آگـاهی  در ابه عنوان یکی از ممکنات انسان 

منوط به افعـالی اسـت کـه اختیـار     صعود و نزول انسان کند. او را از سایر مووودات متمایز می ،و اراده

گیرد. اگر این اعمال معطوف به خیر و فضائل باشند نفس به مراتب بـاالتر صـعود   می تعلّ آدمی بدانها 

وف به رذائل و شرور باشند او طبیعت اصیل خـود را نسـخ کـرده و بـه مراتـب      خواهد کرد و اگر معط

رابطـه  « شـدن »؛ و کیفیـت ایـن   «شـود مـی »آن چیزی است کـه  سافل تنزل خواهد کرد. بنابراین انسان 

 مستقیمی با فعالیت اختیاری او دارد.

 ند سایر موووداتدارد ولی این تالطم و حرکت مانمی فقر ووودی انسان را به تالطم و حرکت وا

یابـد کـه   م با حرکت و طلب است و او به نحـو حضـوری در مـی   امری  هری نیست. ذات انسان متالئ

یابد. تحق  حرکت مستلز  فعل است و لذا خود را به عنوان مووودی که فاعل اعمال خوی  است می

آورد. امـا فعـل   فهمد و ادراک واضحی از آن به دست مـی او فاعل بودن خوی  را به نحو حضوری می

نظر دارد. فعل آگاهانه انسان  انسان ویژگی ممتازی دارد و آن غایتی است که برای افعال ارادی خود مد

شـود کـه فاعلیـت او امـری     اندیشی سبب میدر نهایت امر ناظر به غایتی است که همین ویژگی غایت

هـای ووـودی ودیـدی وارد    ساحت فعالیت ارادی انسان، بسته به غایت افعال ، او را به  هری نباشد.

                                                 
 .181-181، ص 2، ج تفسیر القرآن الکریمو  ؛338، ص 8، ج االسفار االربعع، . همو18

. 88-83، ص 1381ید حسین نصر، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، ، تصحیح و تحقی  دکتر سرسالع سع اصل، همو. 13
تناستی که آن ح  است و باطل نیست همین است که باطن در دنیا ممسوخ » گوید:صدرالمتألهین درباره نسخ باطن می

-شود و در روز  یامت و رستاخیز به صورتی مناسب آن خل  از گور بر میگردد و خوی اصلی دیگرگون میو مبدل می

  (.46ص ، رسالع سع اصل، همو« )یزدخ
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قاوت او؛ آنچه که در اینجا تعیین کننده است ماهیت فعل شمایه اند و یا کند که یا مایه سعادت نفسمی

   است. شرّو نسبت آن با خیر و 

بـه دلیـل   آنگـاه  را مراد کنـد،  « خیر»انسان  نفسیعنی اگر آنچه که شایسته انسان است اختیار شود، 

ل ساحت عمـ در فعالیت انسان خواه فعالیت نظری و خواه فعالیتی که  21است «حضخیر م»آنکه ووود 

آورد. ایـن  و ابعاد ووودی بیشتری برای او به ارمغان مـی ده دهد سعه ووودی انسان را سبب شرخ می

-میانسان و تعالی فوق ناشی از فقر ووودی و طلب است مووب استکمال  روایت فعالیت که بر طب 

و این امر عدمی به  21عد  محض است« شرّ»را مراد کند، آنگاه به دلیل آنکه « شرّ»انسان لی اگر و ؛شود

به دنبال دلیل وهل و یا کدورت باطن بر امر ووودی ترویح داده شده است، سقوط و خسران آدمی را 

 .  خواهد داشت

در حقیقـت  روزی و نسـخ بـاطن شـده و    از آنجا که نفوس انسانی در ا ر رذائل و شرور دچار سیه

دهند، لذا ستن از انسان و چیستی او تنها زمانی بـه معنـای وا عـی    مقا  انسانی خوی  را از دست می

 باشد.او مصداق دارد که ناظر به سعادت و حرکت استکمالی 

 

 الیهی انسانحرکت استکمالی ا مسألع خییفع

بـدیهی اسـت ایـن     فعالیت او همراه بـا آگـاهی اسـت.    اصلیبت  انسان مووودی فعال است که 

 تعلّـ  ن بـه آن  دفعالیت که مساوق با حرکت است و صفت آگاهانه بـودن و بـه تعبیـری اختیـاری بـو     

 تواند منتسب به استکمالی بودن باشد. گیرد همواره نمیمی

همانند سردی برای آب و سوزندگی بـرای آتـ     اواختیار برای داند که واسطه میانسان به نحو بی

توانـد  هی  امری ووودش عبـ  نمـی  با تووه به اینکه در نظا  احسن خلقت،  22است. از لواز  ذات او

بنابراین اختیار انسـان نیـز الوـر  غـایتی را      23،هر الزمی را ملزومی و هر شیئی را غایتی استباشد؛ و 

توان گفت که ووود اختیار در انسان نـاظر بـر ایـن    ملزوماتی دارد. بر این اساس میو بتشد میتحق  

قیقت در عالم وا ع است که همه اعمال به طور کلی شایستگی آن را ندارند که اختیـار انسـان بـدانها    ح

شـد کـه بـود و نبـودش را     اضافی مـی زیرا در غیر این صورت ووود اختیار امری مهمل و  ؛گیرد تعلّ 

ذات آدمـی اسـت    تفاوتی نبود. اگر در کنار این حقیقت به این معنا نیز تووه شود که هر آنچه از لواز 

نیـز امـری    «اختیار»آنگاه باید پذیرفت که  24،دارد اوواسطه یا باواسطه نقشی در غایت نهائی به نحو بی

                                                 
 .333-336، ص 1، ج االسفار االربعع، . همو21

 .336. همان، ص 21

 .181-181، ص 2، ج تفسیر القرآن الکریم. همو، 22
ای، بنیاد حکمت ، تصحیح و تحقی  دکتر مقصود محمدی به اشراف استاد سید محمد خامنه2، ج االسفار االربعع. همو، 23

 . 341، ص 3ج  ،االسفار االربععو  ؛131، ص 1381اسالمی صدرا، 
نهائی یکی الم رو به سوی واحدی دارند و غایت همه ع. این معنا از این حقیقت  ابل استنتاج است که در حکمت الهی 24

ج  ،االسفار االربععهمو، ) خداوند متعال است و دگرگونی همه عالم و نیز همه افعال به سوی اوستالغایات غایهاست. 
  . (341-342ص  ،3
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-. اما از آنجا که اختیـار فـی  کندرا دستیاری یعنی استکمال و تعالی غایت نهائی انسان  بایداست که می

یابد، بنابراین باید پـذیرفت کـه   نها معنا مینفسه امری است که در تعدد افعال متتل  و انتتاب میان آ

. ووـود  و نـه هـر فعلـی    آورند ابلیت تعالی را برای انسان فراهم میاست که افعال ای از تنها محدوده

اند که غایت آنها مرتبط افعالی چنینآن شود و مرتفع می 23انسان تنها به واسطه کسب خیرات و فضائل

لی انسـان را تضـمین   تواند حرکـت کمـا  تنها چنین فعلی است که میبه مبدأ ووود و خیر مطل  باشد. 

و  ؛افعالی که حائز خیر کثیر باشـند  ؛الووود داشته باشدو حرکتی که رو به سوی واوب کند؛ یعنی فعل

 .  نقایص هستنداعدا  و موصوف به شرور و نه افعالی که 

اش عامل حرکـت او بـه   قر ووودیالربط به واوب تعالی است و فانسان مانند همه مووودات عین

انسـان بـا    یالووود است. امـا حرکـت اسـتکمال   سمت کسب خیر و کمال و در نهایت به سمت واوب

هویـت و  حرکت سایر مووودات به سمت غایت خود متفاوت است: انسان تنهـا مووـودی اسـت کـه     

-اش ماهیت تـازه ز هر مرتبهشود و ادیگر منتقل می ای به مرتبهاز مرتبهندارد و  ی معلومیووود دروه

شود؛ بنابراین ووود او منحصر به عالم طبیعت نبوده و عوالم و نشآتی  بل و پـس از ایـن   ای انتزاع می

نوردد تا به مبـدأ ووـود نائـل گـردد. از     حرکت کمالی او همه مراتب ووود را در می 26وهان داراست؛

ین تما  مراتب ووود را به نحو اومـال داراسـت.   آنجا که انسان چنین  ابلیتی در سیر صعود دارد بنابرا

و بـالقوه عـالم   ا همچنـین  ؛بدین معنا که همه مراتب عالم در او منعکس است 22انسان عالم صغیر است

بنـابراین انسـان نیـز     ؛توانند اوزاء ذات او شـوند میکلیه مووودات  در  وس صعود چرا که کبیر است

؛ که هر یک از این مراتـب خـود   رتبه وسم، نفس )مثال( و عقلمانند عالم کبیر واود سه مرتبه است: م

      28.شمار استمشتمل بر مراتب بی

رسد و چنانچه شایستگی آن را پیدا انسان در سیر تکاملی خود از عالم حس به عالم تجرد خیال می

الم ماده حادث اما نفسی که در ع شود.کند از عالم خیال به عالم عقول سفر کرده و با آن عالم متحد می

باشـد. در وا ـع  ابلیـت    « کـون وـامع  »تواند به تجرد مثالی و عقلی نائل آید مگر اینکه شده است نمی

بودن اوست. او تنها مووودی است که میان ماده و ماورای ماده « کون وامع»انسان برای تجرد راوع به 

 سـرانجا ِ بتشـد.  نهایت تحق  میت بینهایت تا فعلیکند و حرکتی را از  وه بیربط و پیوند بر رار می

نفس آدمی در ذات و صفات و افعال مثالی بـرای  در آن اللهی انسان است؛ مقامی که این حرکت خلیفه

ومیع مراتـب عـالم    اش و نیز انعکاس ابلیت انسان در حرکت دائمی کمالی پس 23شود.تعالی میباری

وانشین خداوند در عالم مظاهر است و وانشین خداوند  اللهی او دارد. انسانخلیفه رّریشه در س ،در او

 «خال یـت و خـال  بـودن   ». ووه شـباهت انسـان و خداونـد    داشته باشدخداوند شباهت ید با الور  با

                                                 
 .همه کماالت و فضائل است ووود عین .23

 .338، ص 8ج ، االسفار االربعع. همو، 26

 .این تعبیر برابر آن است که عالم را انسان کبیر بدانیم. 22

 ،الغیبمفاتیحو  ؛231، ص الشااهد الربابیعو  ؛332، ص 8ج ، االسفار االربعع و ؛23-24، 2ج ، االسفار االربعع. همو، 28
 .383-386ص 
 .38، ص 6، ج تفسیر القرآن الکریم، . همو23
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صـادق  اعمـال   افکار و خال یت او در مورد  با این توضیح که ،است. انسان مانند خداوند خال  است

   31است.

 عقـل و اراده واوـد  لذا انسان ، و اراده استلم ووود عود منوط به از آنجا که خصفت خال یت اما 

خال یت خداوند پیـدا کنـد.    ی مشابهیتلقابا خداوند شباهت یافته و امکان خها تا به واسطه آن شده است

تحقـ  کمـاالت همـه     امکان وانشینی خداوند برای انسان مزیت دیگری نیز به همراه داشته است و آن

توانـد فا ـد برخـی کمـاالت     چرا که وانشین و خلیفه خداوند در عـالم نمـی   ؛ستمراتب هستی در او

اعـم از عـالم   الم وعهمه به  تعلّ ووودی عالم باشد. اگر چنین است پس خلیفه خداوند باید کماالت م

ای که مـاده  این حاصل نتواهد شد مگر به مدد استعداد و  وه و ؛را به دست آوردحس و نفس و عقل 

ای از حیات خوی  با بدن مادی متحد در برههست که نفس انسان ین روهماز آورد. اهم میبرای او فر

 شد.بدون این اتحاد امکان کسب برخی از کماالت برای انسان ناممکن می است؛

است، مادی امری و بوده الحدوث نفس انسان که در ابتدای حرکت خوی  به سمت معاد وسمانیه

امـری همـواره رو بـه فربهـی و     لـیکن   بوده و  وه محض اسـت ور کمال همچون هیوالی اولی فا د ص

عد وسـمانی خـود اسـت. در ایـن     مرهون بُدر بدو امر  به لحاظ استعدادو این امر را  31باشدمیتکامل 

کنـد )تـا   مرحله وسم در وا ع به مثابه محملی است که نفس را تا وایی کـه الز  اسـت همراهـی مـی    

آورد تا به واسطه آن، آنها را به فعلیت برساند. ها را برای نفس فراهم مییتای از  ابلمرگ( و مجموعه

پس از آن نفـس از مـاده    ابزاری دارد.بنابراین وسم در این مرحله برای نفس و حرکت اصیل او نق  

یابـد و در صـورت   نفس انسان پس از مرگ، به تجرد مثالی دست میشود؛ شده و از آن ودا مینیاز بی

نفـس در حیـات واویـد خـوی       شود کهگفته می ه همین وهترسد. بی به تجرد عقالنی میشایستگ

 البقاء است.  روحانیه

ولی وسمانی  ؛شدبود آنگاه حرکت در او به امری محال تبدیل میاگر نفس در ابتدا امری مجرد می

در  غایـت خـود   تحقـ  بـرای   انسـان آورد. پس فراهم می وا ع  ابلیت حرکت و تکامل رابودن آن در 

دو  یـن به ماده نیازمند است. در این دیدگاه میان نفس و بدن تغایری نیست بلکـه ا   ای از حیاتمرحله

مرتبه نازله نفس اسـت. بـه    و بدن بدننفس مرتبه صاعده اند و در وا ع یک اتحاد حقیقی را شکل داده

حوی که در خدمت تعالی واویـدان  همین وهت تووه به فعلیت بتشیدن به ابعاد مادی انسان البته به ن

عد وسمانی و مادی انسان در این دیدگاه به نوبه خـود  پس بُ 32.و معاد انسان باشد امری ضروری است

باید به نحـو مناسـب مـورد تووـه  ـرار      که می بر عهده داردبرای تحق  سعادت انسان  رای ئکارکردها

او مربـوط اسـت؛ همانگونـه کـه انسـان غایـت        تعالی واویدان و اصیل آدمی به بُعد عقالنـی اما  گیرد.

                                                 
 .16، ص 1384، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، های اقل امییکااشمهدی، حائری یزدی،  .31
 .316، ص م دأ ا معادو  ؛264و  242-243، ص الشااهد الربابیعصدرالمتألهین، . 31
نسان از دنیا تا آخرت یک حقیقت پیوسته و واحد است؛ و دنیا و آخرت هی  . بر اساس مبانی حکمت متعالیه، زندگی ا32

گسستگی از هم ندارند. آخرت باطن همین دنیاست؛ آخرت محصول کشت و کار انسان در مزرعه  دنیاست )الدنیا 
    مزرعه اآلخره(. بنابراین ممکن نیست انسانی که در دنیا سعادتمند نیست در آخرت به سعادت نائل شود. 
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دروـه عقـل   تجـرد عقالنـی و بـه طـور خـاص       صوای عالم است غایت  صوای انسان نیز رسیدن به 

لذا همه ابعـاد ووـودی انسـان بایـد در      34اتصال به مالء اعلی استمشاهده معقوالت و و یا  33مستفاد

 . رار گیرندخدمت تحق  این مرتبه خاص 

و تحقـ  چنـین سـیر صـعودی بـرای انسـان بـا مسـأله         هسـتی  مراتب متتلـ    امکان درنوردیدن

تواند از عالم مادون و  ـوه محـض بـه مرتبـه عـالی عقـول       اللهی او پیوندی و ی  دارد. انسان میخلیفه

اللهی مقامی اسـت کـه بـا تعـالی و     . خلیفهشوداللهی مقا  خلیفه مستح اهلل راه یابد و  مفارق و فناء فی

و  ابلیت ایـن تشـبه    ؛اللهی مستلز  تشبه به خداوند استخلیفهشود. محق  میکمالی انسان حرکت است

به انسان ایجاد شده است تا در حوزه نظر و عمل دست بـه کـار کشـ  و    ده اار از طری  اعطاء عقل و

 ده و از این طری  تعالی خود را ر م بزند. زخل  

 

 ا طریق آن مسألع تعالی

اللهـی در  و نیز مقـا  خلیفـه  ت که  ابلیت کسب کماالت همه مراتب هستی پس انسان مووودی اس

را داراست و بدین لحاظ ووودش همواره رو به تزاید است و فـیض ووـود بـه نحـو     ملک و ملکوت 

شود. این بیان به معنای آن است که انسان همواره در حال شـدن اسـت.   ه میاو افاض روزافزون بر نفس

ای از ندارد؛ در هر لحظه او به واسطه حرکت و کسـب کمـاالت ودیـد مرتبـه    ی فانسان هی  نقطه تو 

اما طری  این فربهی و سیر متعالی چیسـت و کـدامین ا ـدا  انسـان مایـه       نوردد.مراتب ووود را در می

  شود؟ تحق  چنین وضعی می

ت دادن روشن است که سعادت انسان در گرو فعلیت یافتن همه  وای نفس اوست، لذا برای به دس

تبیینی د ی  از طری  تعالی و سعادت او الز  است  وای نفس و طری  فعلیت یـافتن هـر یـک از آنهـا     

یـک از دیگـری   بندی کلی، نفس دارای دو  وه است: عالمه و عامله؛ که هی در یک تقسیم دانسته شود.

نمایـد و دومـی در   کند و ادراک تصورات و تصدیقات مـی  ابل انفکاک نیست. اولی از مافوق  بول می

دو نـوع عقـل در    ،فهمد. بنابراین حسب کارکردو حسن و  بح و ح  و باطل را می کندمادون فعل می

کند و عقل عملی که رأی وزئی بـرای عمـل   عقل نظری که رأی کلی را صادر می 33:انسان ووود دارد

 ـوه عالمـه از    :سازداهم میاموری است که مووبات فعلیت آنها را فراین دو  وه برای هر یک از  36.را

نظر و هر آنچه که علم ایجاد کند )از منبع عقل و وحی و کش ( و  وه عامله از طری  فعل. هـر   طری 

اند که بسته به همان میزان، مووبات فعلیت  وای ای از خیر، ووود و کمالواود دروهیک از این امور 

                                                 
در حقیقت همان عقل بالفعل است که معقوالت و صور علمیه را از طری  اتصال به عقل فعال در ذات وی . عقل مستفاد 33

الشااهد  ،وهم) پیونددبه عالم عقول مینفس آخرین دروه از کمال عقلی انسان است که در آن مشاهده کند. این مرحله 
  (.242-248ص ، الربابیع

 .242-248همان، ص  .34
  .؛ عقل نظری و عملی ناظر به یک حقیقت هستند ولی با دو کارکرد متفاوت. این بیان به معنای دوپاره بودن عقل نیست33

ای، بنیاد حکمت ، تصحیح و تحقی  دکتر مقصود محمدی به اشراف استاد سید محمد خامنه3، ج االسفار االربعع، همو .36
 .314-313ص  ،م دأ امعادو  ؛432 ص ،1383، اسالمی صدرا 
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مله با طیفی از امور مواوهند که به نحو تشـکیکی )از  آورند. بنابراین  وای عالمه و عانفس را فراهم می

اند. هر چه اراده و تووه انسان به مراتـب  بندی شدهترین و ناچیزترین( رتبهشدیدترین ووود تا ضعی 

 مرتبه ووودی نفس شدیدتر خواهد شد. گیرد فعلیت  وا بیشتر و لذا  تعلّ باالتر 

 ،ن چیزی خواهد بود که دانسته است و عمل کرده استبنابراین دروه سعادتمندی انسان بسته به آ 

کـه بـه    - معقوالت و حاق وا ـع اشـیاء باشـد   انسان مدرَک اگر علم و عمل . میزان و کیفیت یعنی به 

-اعلـی  ، آنگاه وایگـاه او در باشد اعمال نیکوترین و خیرترین و عمل او 32-شودوسیله عقل ادراک می

تـرین  بتـ  این به معنای آن است کـه او از لـذت   و 38خواهد شدعلیّین است و با عقول مفارق متحد 

 حقیقی ئیکامروا این همانو کند؛ است و حقای  ووود را در ذات عقل فعال مشاهده میمند لذائذ بهره

نباشـد در  )اَعـدا (  اش وـز نـادانی و شـرارت    بهره از علم و عمل خیر باشد و توشهاگر بیاما  33.است

سایر نفوس نیز بسته به میزان علم و عملشـان وایگـاهی در ایـن     41.خواهد گرفتالسّافلین مأوی اسفل

-های ادراکیبه بیان دیگر نفس در سیر استکمالی خود با صورت نظا  تشکیکی به دست خواهند آورد.

داده « سعه ووودی»شود و به دلیل آنکه صور ادراکی از سنخ ووودند، این اتحاد به نفس اش متحد می

کند. بنابراین حرکـت ارادی انسـان بـرای کسـب معـارف نظـری و فضـائل عملـی         دیدتر میو او را ش

آورد؛ بالتبع تعالی انسان نیز امـری تشـکیکی و ذو   اش را فراهم میمووبات رفیع شدن وایگاه ووودی

از یـک نـوع    بـدایت به همین وهت است که در حکمت متعالیه افراد انسـان کـه در    41شود؛مراتب می

علیّـین  ای از اعلیهر یک برای خود نوع منحصر به فردی خواهند بود که هر یک مرتبه نهایتبودند در 

  42اند.السّافلین را به خود اختصاص دادهتا اسفل

کند؟ انسان برای تحق  غایت اما کدامین مصادی  بیشترین کمال و لذت حقیقی را نصیب انسان می

اید ووهه همت خوی   رار دهد؟ برای پاسخ به این  صوای خود کدا  اعمال و موضوعات فکری را ب

سئواالت الز  است انسان به دو مقدمه تووه کند: نتست اینکـه او مووـودی واویـد اسـت و رو بـه      

او عقـل اسـت. بنـابراین     بُعد ووـودی ترین سوی مقصدی ورای عالم طبیعت دارد و دو  آنکه شری 

و  بـوده ئی است که اوالً به حیات واوید انسان مربـوط  آنها ،اعمال بهترین موضوع فکری و نیز بهترینِ

                                                 
است که مقو  ذات معلول است و از آنجا که حاق وا ع از سنخ  . ادراک حاق وا ع شیء همان ادراک علت شیء32

 مجردات است پس تنها با عقل  ابل ادراک خواهد بود.
دی متفاوت . و البته دروات آن عالم نیز خارج از شمارش بوده و لذا وایگاه واصلین به این عالم نیز بسته به دروه ووو38

  است.

بت  است. هر چه مدرَک اشتداد ووودی بیشتری داشته باشد ادراک نیز لذتادراک آن ؛ پس . لذت حقیقی ووود است33
در وا ع ناشی از اتحاد با مدرَک است. از میان نفس لذت  ؛خواهد داشتبه همراه آن نیز لذت بیشتری برای مدرِک 

لذت بیشتری برای انسان دارد و سعادت و نسان  ابل حصولند، آنچه که ادراکات حسی، خیالی و عقالنی که برای ا
مدرِک  وت ادراک بسته به  وت مدرِک است و همانا ادراکات عقلی است؛ زیرا بتشد بهجت باالتری را تحق  می

ادراک عقالنی اشتداد متعلَّقات بالطبع بنابراین است.  اتمّنسبت به دو  وه ادراکی دیگر ا وی، اکثر، الز  و ادراکات عقلی 
 (.163-166، ص3، ج االسفار االربعع، همورند )ووودی بیشتری نسبت به متعلَّقات ادراکات حسی و خیالی دا

  . تا عنایت باری تعالی برای  چه اراده کند. 41

 .163 و 128ص ، 3، ج االسفار االربعع، همو. 41
 .328، ص الشااهد الربابیع، همو .42
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و در سیر صعودی مددکار او باشد و دیگر آنکه ناظر به ادراکات عقلی )اعم از نظـری  در نشآت بعدی 

حقـای    «شـناخت »نتیجـه  از همین روست که صدرالمتألهین استکمال نفس انسـانی را   و عملی( باشد.

و شـناخت حقـای  مووـودات     44؛داندمی 43«تشبه به باری تعالی»به نحو حقیقی و به منظور مووودات 

یعنـی حکمـت    43است؛ به او خداوندی است که ووود آن موووداتمستلز  مالحظه آنها در ارتباط با 

شود همانا معرفت ذات باری تعالی )ح  اول( و مرتبـه ووـود او و نیـز    که استکمال نفس را سبب می

   46.صدور مووودات از او و مبدأ و معاد آنها است معرفت به صفات و افعال  و چگونگی

شود بلکه به کسب خصائل و صفات حمیـده بـه   استکمال تنها در نتیجه شناخت نظری حاصل نمی

نحوی که برای نفس ملکه شوند نیز نیازمند است؛ چرا که اگر ایـن ملکـات نفسـانی در انسـان ووـود      

پـس  دارد. کنـد و او را از کمـال مطلـوب  بـاز مـی     نداشته باشد، بدن پیوسته نفس را مشغول خود می

نیز پرهیز از نفس اماره و تبعیت از نفـس مطمئنـه )از طریـ     بهترین اعمال اشتغال به کسب حکمت و 

پرهیز از نفس اماره و تبعیت از نفس مطمئنه ناظر به ایـن حقیقـت    42است. پایبندی به دستورات دینی(

غایـات کمـالی و ووـودی    افعال حسـنه باشـند و   ممکن است  است که  وه عامله و افعال متتار آدمی

جاست که افعـال  یندر ا 48.امور  بیحه باشندو در زمره وده )خیرات( را محق  کنند و یا متص  به این نب

کمـاالت ووـودی انسـان را     منـد از ووودنـد،  چـون بهـره   شوند. افعال خیرمی موصوف به خیر و شرّ

تنها غفلـت نفـس    وز عد  نیست وچیزی اند که حقیقت آنها افعالی د و افعال موصوف به شرّنافزایمی

شـود امکـان   شوند؛ تووه به تمنیات مادی سبب مـی از خوی  و گرای  به تمنیات مادی را مووب می

و عد  تحق  کمـال مطلـوب    ل از انسان سلب شده و کمال مطلوب او محق  نشود؛صعود به عالم عقو

 43است.در آن ستی هر چیزی به معنای نقصان و کا

 

 اراده انسان بع آن تعیّقفعل ا 

 ،شود: علم و عمـل. بـرای هـر یـک از ایـن دو     دو چیز محق  می باو استکمال ووودی پس تعالی 

خیر و کمال و ووـود، بـه نحـو تشـکیکی از      انتساب بهمصادی  متعددی  ابل تصور است که به لحاظ 

به کدا  مرتبـه از ایـن مصـادی      اختیار انسانته به اینکه بسشوند. بندی میشدیدترین تا ناچیزترین رتبه

                                                 
تواند مظهر تا  و آیت کبرای الهی شود که از آن به این است که انسان میدر اینجا « به باری تعالیتشبّه ». منظور از 43
 (. 121ص ، 1381، اسراء، رحیق مختام عبداهلل، ووادی آملی،) یاد شده است« تتل  به اخالق اهلل»
 .23، ص 1، ج االسفار االربعع، . همو44
 .132ص ،  همان .43
اما این ستن بدان معنی نیست که انسان باید از سایر علو  غفلت ورزد؛ بلکه الز  است . 32، ص عالمظاهر االلهی، همو .46

تواند او را از تووه به روز بازگشت باز به  در تدبیر معاش و تووه به معاد، علو  دیگر را بیاموزد و هر آن مانعی که می
 .(3، ص 1، ج االسفار االربعع،  همودارد، برطرف نماید )

 .3-6ص ، 1، ج االسفار االربعع،  همو. 42

 .432 ، ص3، ج االسفار االربعع،  . همو48

 .4، ص 1، ج االسفار االربعع، . همو43
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شود، کیفیت وسـم مثـالی انسـان و نیـز امکـان تجـرد        دیک از آنها توسط انسان مراگیرد و کدا  تعلّ 

 عقالنی او مشتص خواهد شد. 

زمینه تحق  افعـال ارادی را بـرای او    ،اراده و اختیارشبه آگاهی انسان به ووود خوی  و نیز خود

اش بر انجا  افعال و انتتاب میان آنهـا  سازد. انسان زمانی که نسبت به ووود خود و نیز ارادهفراهم می

اش، صیرورت و پویـایی خـود   شود که با فعالیت ارادی و آگاهانهآگاه شد، تبدیل به مووودی فعال می

ه بـه فعـل در آورده و   سازد. فعل انسان )اعم از نظری و عملی( نفس را بـه تـدریج از  ـو   را دائمی می

تـرین مرتبـه نفـس انسـانی کسـب کمـاالت       عـالی سازد. از ووود را برای او ممکن میخاص ای مرتبه

عقالنی است که نائل شدن به این دروه از کمال نیازمند تزکیه و همت واالئی است که هر کسی بـدان  

 شود.نائل نمی

او آگاه است و  ـادر بـه درک    :انسان در انتتاب فعل واود ویژگیهائی استتوان گفت بنابراین می

کنـد  فعلی که انتتاب مـی  باو در نهایت  نه؛باشد؛ متتار است که فعلی را انتتاب کند یا غایت فعل می

 است. برای  به ارمغان آوردهشود که آن فعل همان می

ازد و حرکت مسـاوق بـا فعالیـت انسـان     سحرکت و تغییر را برای انسان ضروری می ،فقر ووودی

اراده انسان به فعل متتار است. حـال در   تعلّ است. بت  مهمی از فعالیت انسان معطوف به آگاهی و 

 کند؟ نماید: آیا فعل متتار انسان الور  فقر ووودی او را برطرف میای رخ میاینجا مسأله

اش را بر حسب آزادی و ی  رو دارد و ارادهای از اعمال ممکن را پآدمی برای فعالیت خود گستره

ـ « این کند یا آن کند»کند. بنابراین آدمی در انتتاب میان اینکه انتتاب ارادی به آنها معطوف می ر و متیّ

 ،بتشد. انتتاب آزادانه امور و اعمال خیـر خال یت انسان در افعال  را معنا می ،آزاد است و این آزادی

بـه فعلیـت    یبهی ووودی را به دنبـال دارد و نفـس او را در مراتـب بـاالتر    تعالی تصاعدی انسان و فر

شود انسان با انجا  افعال رذیله مراتب شقاوت خـود  رساند. همین انتتاب آزادانه است که سبب میمی

بنابراین انسان بـه وهـت غایـت و عقوبـت     نچه که  ابل آن است محرو  سازد. را ر م زند و او را از آ

 مراتب هر یک از آنها متتار و آزاد است. سعادت و شقاوت و نیز  اعمال  میان

شود آزادی انسان در انجا  افعال متتل  به نحو حضوری برای انسان حاصل میبه ادارک و اشعار 

اش برابر با ایـن معناسـت کـه او غایـت و نتیجـه فعـل       آزادی او در فعل انتتابییابد که و آدمی در می

 باید بپذیرد.  اش را لزوماًانتتابی

انسان صرف آزادی انتتاب اسـت و آن   ا نباید به معنای این دانست که اساس ذاتآزادی انتتاب ر

است. بلکه باید دانسـت کـه آزادی    «آزادی انتتاب»چیزی که در انسانیت او اساسی است تحق  همین 

هـا و عظمـت ووـودی    یـت دیگری نیز همراه است که همانا مسئولیت او در  بال ظرفانگاره انتتاب با 

وصـال بـه بـاالترین    و اهلل است و به لحاظ  ابلیت در طی مدارج ووود خوی  است. انسانی که خلیفه

الـربط بـه   آن  ابل تصور نیست، هی  ر یب و مثلی نـدارد؛ و انسـانی کـه عـین    مقاماتی که حدی برای 

ی نیسـت. انسـان در  بـال    تواند چنان عمل کند که گوئی چنین مووودواوب الووود است چگونه می

خوی  و وایگاهی که برای او در نظر گرفته شده است مسئول است؛ او اگر غایت انسـانی خـوی  را   
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ساعی خود را برای تحق  و فعلیت آن به کار نبندد ره بـه بیراهـه بـرده و ووـود عظـیم      مو عی ننهد و 

نتتاب به معنی آن نیست که فضیلت کاران است. بنابراین آزادی اخوی  را ضایع کرده و از ومله زیان

افعـالی اسـت کـه غایـت      ذاتی انسان در انتتاب آزادانه فعل است؛ بلکه فضیلت او در انتتاب آزادانـه 

ر است و اگر چنـان  متیّفعل بتشند؛ ولی در هر حال انسان میان این و آن میحقیقی انسان را صورت 

گی از کماالت باالتر ووود را باید بپذیرد بهرهبی انتتابی کرد که در تضاد با حقیقت ووود اوست آنگاه

 ها و ظلمات را به وان بترد.و حضور خود در عم  تاریکی

شود. امـا  بنابراین انتتابگری فعل به معنای متتار بون در ر م زدن آن چیزی است که انسان آن می

متتـار در   ،ر حال انسـان توان گفت که به هنمی .السویه بودن سرنوشت نیستاین ستن به معنای علی

رسد که کـرده اسـت. رمـز تفـاوت میـان      انتتاب فعل و سرنوشت خود است و در نهایت به همان می

انسان و سایر مووودات در آگاهی و تشتیص وایگاه ووودی خوی  است. انسـان بـه نحـو روشـنی     

و آگاهی است که بـه  فهمد. همین فهم م با ووود خود را نیز مییابد و وهت صحیح و متالئود را میخ

الربط به علت حقیقی است و صرفاً نمودی از بود یگانه اسـت. او  ابلیـت د یـ     گوید که عینانسان می

های الهی نیز مواوه است که او را بـه سـمت   آموزه اضمن اینکه ب ،شدن در عم  امور عالم را داراست

ه  وای خود و اتحاد با مراتب عـالی  به سمت تکامل و فعلیت بتشیدن به هم ؛خواندمنبع ووود فرا می

کند در  بال ووـود خـود و   ووود. انسان انتتابگر و آزاد در عین اینکه فعل و عمل خود را انتتاب می

بـدون   الربط به علـت خـوی  اسـت و   وایگاه بایسته خود مسئول است. او به عنوان مووودی که عین

ود را چندان انتتاب و نظا  بتشد که با ایـن  مسئول است که اعمال خ ،الووود مووودیتی نداردواوب

 وا عیت سنتیت داشته باشد.

بینـد امکـانی بـرای    ای که انسان آنها را پی  روی خود میبنابراین تعارضات و اعمال نیک و رذیله

مسـئولیت در  بـال     بولاللهی است؛ یعنی امکان انتتاب میان اعمال و فعلیت بتشیدن به مسأله خلیفه

اگر امکان انتتاب ووود نداشت )خواه به واسطه نداشتن اراده و خواه به واسـطه  ل هستی. وا عیت اصی

خلیفـه خـدا   شد؛ زیـرا در آن صـورت   اللهی نیز منتفی میافعال ممکن( آنگاه مسأله خلیفهنبودن تعدد م

ات و روشن است که آنچه امکان غلبه بر ایـن تعارضـ  داد. امکان خلقت ارادی و آگاهانه را از دست می

هم  عقل و آگاهی است که با تشتیص درست  ،کندرا فراهم میدر بین اعمال متعدد انتتاب عمل نیک 

کنـد.  میهدایت به نفع مسیر ح  لفات اعمل و هم مسئولیت، اراده را در وهت غلبه بر تعارضات و تت

و ظلمـت را بـه   گر و دستیار عقل است و طریـ  صـواب   البته در اینجا هدایت الهی و وحی نیز روشن

بـا   متالئعقل را در تشتیص عمـل بایسـته و شایسـته کـه مـ      ،دهد و با بشارت و انذارخوبی نشان می

کند؛ ولی در هر حـال انتتـاب نهـائی و تشـتیص نهـائی      دهی میوا عیت انسان است هدایت و وهت

 قیماً بر عهده انسان است.  تشود و لذا مسئولیت آن نیز مستوسط عقل انجا  می

ن است انسان در تعیین خیر امور و تشتیص غایت افعال دچار خطا شـود. در اینجاسـت کـه    ممک

گویـد  ی شهود و وحی نیازمند است. وحی به انسان میرعقل عالوه بر موشکافی و د ت خود به دستیا

بتشد. شـهود راسـتین و عقـل د یـ  نیـز      حقیقت غائی چیست و کدا  افعال این حقیقت را تحق  می
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ک حقیقـت واحدنـد و انسـان را    گر به یترین معنای خود اشارهو در وا ع این سه در د ی  ؛چنین است

 ه رهبرند.بدان ش

 

 نیاز بع تربیت

از آنجـا   بر عهده عقل است. ولـی در نهایت اراده به فعلی خاص  تعلّ تشتیص و انتتاب عمل و 

رای بُعـد وسـمانی بـوده و از آنِ    به عالم امر دارد و از وهتی دیگـر دا  تعلّ که سرشت انسان از وهتی 

 31به ماده و رهائی از آن ووود دارد. تعلّ لذا در درون او همواره نوعی کشمک  میان عالم خل  است 

ووود استقاللی مجرد خود را به دسـت آورده و بـه   سعادت حقیقی زمانی حاصل خواهد شد که نفس 

توان گفـت کـه سـعادت حقیقـی     براین میبنا 31شناخت حقای  اشیاء و مشاهده امور عقلی موف  گردد؛

، نفس بر بدن تفـوق  نفس و بدن که از یکدیگر منفعلندزمانی حاصل خواهد شد که در کشمک  میان 

تواند مانع از این امر شـود. ووـود   اما در این میان مسائلی ووود دارد که می .یافته و بر آن سلطنت کند

ص غایات حقیقـی و شناسـائی کهنـه افعـال و زینـت      های انسان در تشتیوساوس شیطانی و نیز کاستی

کـه در    شود که گـاه نفـس منقـاد و مقهـور بـدن گـردد      های بدن برای نفس مووب مییافتن خواه 

ر این وضع، نفس از طری  سعادت باز مانـده و چـه بسـا بـه گـرداب شـقاوت       صورت پایداری و تکرّ

ضمن تذکر و بشـارت  از تربیت را ایجاد کند که  بنابراین بر فرد و وامعه انسانی است که نظامی 32افتد.

و بـدان هـدایت    و انذار، غایات اصیل و سعادت حقیقی و طرق دستیابی به آن را بـه انسـان بشناسـاند   

به میان در سفر چهار  و بازگشت انسان کامل  . بعثت انبیاءروزی بر حذر داردکرده و از شقاوت و سیه

ای بر عهده نبی و یا انسـان  . البته روشن است که چنین وظیفهدارد معناریشه در همین  تعبیریبه  ،خل 

      33.کاملی است که واود صالحیت الز  باشد

سازگار است تسلط و استیالی آن بر بدن و  وای شهویه و غضـبیه اسـت؛   حقیقت نفس آنچه که با 

نـدامت و حسـرت    گردد احساس تـألم و می بدنهای به همین وهت زمانی که مقهور امیال و خواه 

هـای آن باعـ  خودفراموشـی    تووه نفس به بدن و مشغولیت ،نصیب او خواهد شد. اما در این حالت

ای کـه اکثـر مردمـان    شود؛ مسألهاش روزیکند تا مانع از احساس سیهشده و گوئی که او را تتدیر می

در چنـین شـرایطی    34دارد.یگرفتار آنند و ایشان را از طلب کمال حقیقی و آگاهی به الم نقصان باز مـ 

 به حقیقـت یافتن تذکر و تنبه آگاهیدن نسبت به وضع اسفبار خوی  و همچنین است که نفس نیازمند 

از آنجا که تسلط و . نباشد 33«نسواهلل فانساهم انفسهم»تا از زمره  است  و طری  سعادت و کمال اصیل

                                                 
 .23. همان، ص 31

 .123، ص 3، ج االسفار االربعع، . همو31
 .412، ص م دأ ا معاد، . همو32

 .332، ص م دأ ا معادو  ؛421، ص الشااهد الربابیع، . همو33
 .162-168، ص 3، ج  االسفار االربععو  233، ص ااهد الربابیعالش، . همو34
  .33، سوره حشر، قرآن کریم. 33
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ئم با حقیقت نفس اسـت، لـذا  مربتشـی    استیالی بر بدن و نیز پیمودن طری  کمال امری فطری و متال

  .  است محتملتذکر و تنبه و به تعبیر بهتر تربیت بسیار 

تسلط بدن بر نفس معنا پیدا کند. وحی و تعالیم الهی نیـز  به واسطه امری نیست که تنها تربیت البته 

ینکـه از طریـ    به نوبه خود وظیفه تربیت انسان را بر عهـده دارنـد. البتـه تربیـت وحیـانی عـالوه بـر ا       

شود )برای ولوگیری از اسـتیالی  انسان میتعدیل و کنترل  وای غریزی و طبیعی دستورات عملی مایه 

حقایقی را کـه از طریـ  عقـل  ابـل دسـتیابی نیسـتند در        بدن بر نفس(، به واسطه تعالیم ماورائی خود

دهد که بـدانیم بسـیار   ود را نشان مید. به یاد داشتن این تعالیم زمانی ا ر تربیتی خگذارمیاختیار انسان 

گـاه  هـی  سـرک  و متـوهم شـود کـه      مووودیخودبنیاد تبدیل به محتمل است انسان با تکیه بر عقل 

درنیابد و یا اینکـه در تشـتیص غایـات و صـراط مسـتقیم دچـار       الووود را ارتباط خود با ذات واوب

ن به وحی و منابع هدایت الهی را اینگونـه نیـز   نیاز تربیتی انسابدفهمی و یا حتی نافهمی شود. استدالل 

الووـود اسـت؛   به واوب مووودی وابستهکند که انسان عقل به نحو برهانی ا بات میتوان بیان کرد: می

الووود اعمال خود را تحق  داده و با  طـع رابطـه از او   تواند مستقل از واوبپس اگر چنین است نمی

ابستگی به علت خوی  است و اساساً اصالتی وز وابستگی نـدارد،  مرتکب فعل شود. اگر انسان عین و

پس  ائل شدن استقالل برای خوی  به هی  روی محلی از اعراب ندارد. مووود وابسته حتـی در فهـم   

در  یاسـات  بـرای خـود    و ادراک خود وابسته به علت است و به نحو مستقل یارای فهم ندارد و اگـر  

است که به انحراف کشـیده  « محتمل»به تعقل و ادراک بپردازد چنین انانیتی لی را لحاظ کند و با تقالاس

 .شود

گردد. از آنجا که علـم از سـنخ ووـود اسـت و     ووه دیگری از تربیت نفس به مسأله تعلیم باز می 

عالم خواهد شد. بنابراین هـر چـه انسـان    گردد، لذا علم مایه فربهی ووود عالم با معلو  خود متحد می

ر باشد دروه و مرتبه ووودی او باالتر خواهد بود. در وا ع مهمترین راه اسـتکمال نفـس، تعلـیم    تعالم

ولی علو  متنوع و متتلفند و هر یک دروات ووودی متفاوتی دارند و بـه همـین علـت انسـان      ؛است

بـه  کماالت بیشـتری بـرای انسـان    کسب آن باید میان آنها دست به انتتاب بزند. مهمترین علمی که می

اما باید تووه داشت که حکمت و فلسفه بـرای اینکـه بتوانـد     .است« و فلسفه حکمت»آورد ارمغان می

-مایه استکمال شود باید فهمیده شود، حال آنکه فهم حکمت برای کسانی که اهل دنیا و شواغل مـادی 

فه، گمشـده  با صرف  خوانـدن فلسـ   وو نه حکیم؛ هستند « خوانفلسفه»اند ممکن نیست. چنین افرادی 

؛ و چه بسا که آموزش حکمت و فلسفه مووب گمراهی ایشان و گمراه کردن دیگـران  یابندخود را نمی

 36شود. فهم حکمت مستلز  تزکیه و عمل صالح و به بیان دیگر تربیت نفسانی است.

شـد.  اهلل تناسـب داشـته با  فـه یلتربیت  اعدتاً باید با نظا  هستی و وایگاه ووودی انسان به عنوان خ

متیر است و البته موانعی بر سر راه  کند که بین خیر و شرّّانسان را به عنوان مووودی لحاظ می تربیت

اینکه  ابلیت انسان در غلبه  ضمنتربیت شود انتتاب خیر را منجر نشود. بنابراین اوست که مووب می

                                                 
 .3-11، ص 1، ج االسفار االربعع، . صدرالمتألهین36



 

16 

 

و کش  خیر را بـه انسـان    لنظر دارد با تمسک به منابع اصیل نظیر وحی و عق را مد سعادتبر موانع 

متمایـل  انتتاب آن سمت  کند که انسان بهمایاند و اسباب تحق  آن را برای انسان چندان فراهم مینمی

عـدادی باشـد و   تواند علت ا انسان و عقل است و تربیت تنها میروشن است که انتتاب بر عهده  .شود

بـه  معـدّه  ن آن نیست، چه بسا فقدان این علت ولی اعدادی بودن آن به معنای کم اهمیت بود ؛نه بیشتر

ـ  انسان را تنها در مقابل مجموعه و ماندن خیر شده هانپنکلی باع   ر سـازد.  ای از امورات عـدمی متیّ

اش( اش و هـم در سـپهر فـردی   )هـم در سـپهر اوتمـاعی   بنابراین مهمترین خدمت تربیت برای آدمـی  

تحق  اعدادی فراهم آوردن اسباب  -2 سپسو  به انسان خیرامور نمایاندن مناسب  -1عبارت است از: 

و در نهایـت   آورکاستیبه عنوان امری  به ویژه از طری  نمایاندن شرّ تضعی  اسباب تحق  شرّ -3؛ آن

ایجاد تواف  عمومی برای لحاظ کردن امور خیر به عنوان هنجارهای اوتماعی و امور شرّ بـه عنـوان    -4

 32.ناهنجارهای اوتماعی

 

 الیت در ق ال دیگریمسئ

بایـد در  شناختی برای آنکه نشان دهد تبیین  ناظر بـه وا عیـت انسـان اسـت مـی     هر روایت انسان

بنابراین باید بـه ایـن   . نیز راهکاری داشته باشدخصوص چگونگی و نحوه تعامل او با سایر مووودات 

هـا و  انسـان بـا سـایر انسـان    رابطه و تعامـل میـان   حکمت الهی شناسی انسانمسأله پاسخ داده شود که 

زمانی که با رویکرد مبتنی بر حکمت، ووه انضـمامی  به بیان دیگر  کند؟مووودات را چگونه تحلیل می

 38؟شودعالم معرفی میو با انحوه ارتباط چه مبنائی برای گیرد، انسان مورد تبیین  رار می

گیری از آنها تعـالی و  سان با بهرهتا ان ندانسان در خدمتتر گفته شد که مووودات عالم همگی پی 

مووـودات  « در خـدمت بـودن  »اما این حقیقت ضمن اینکه ناظر بـه  سیر استکمالی خود را محق  کند. 

باید نسبت به مووودات عـالم  مووودات نیز هست؛ حقی که انسان می «ح »برای انسان است، ناظر به 

انسان کامـل( اسـت.    یعنیی و تحق  غایت هستی )گیری از آنها برای تعالاداء کند و آن ح  همانا بهره

                                                 
امروزه به تبع پیچیدگی ووامع، نظا   ،باید گفتو غرض از بیان فقره چهار  . در خصوص تربیت در سطح اوتماعی 32

اند. ای متتل  و نیز چگونگی ایجاد ارزشها و هنجارهای اخال ی و فرهنگی نیز پیچیده شدههآموزش و انتقال آموزه
ها و آنچه که در دنیای امروز وظیفه تعلیم و تربیت و ایجاد هنجارها را بر عهده گرفته است بی  از آنکه افراد و گروه

های مناسب است. رغ از محتوای آن نیازمند سازمانها هستند. در وهان امروز هر گونه تربیت فاها باشد، سازمانخانواده
افکندن یک نظا  تربیت به منظور هدایت انسان معاصر به سوی سعادت حقیقی و اوتناب از شقاوت و بنابراین پی

هائی که بتوانند برای انسان گرفتار های خاص است. سازمانهائی با رویکردها و آرمانگمراهی، نیازمند ایجاد سازمان
ه در چنبره مادیات، فرهنگ و نظا  ارزشی نوینی بنیان کنند؛ به نحوی که انسان در اعماق ووود خود و نه صرفاً به آمد

د. در آن بنیان زندگی خود را تنظیم کن نحو حصولی، مطلوب بالذات بودن سعادت عقالنی را ادراک کرده و بر اساس
های مورد نظر خود را در  الب ایجاد فرهنگی تازه به رها و ارزشتوانند هنجاروزگار حاضر تنها سازمانها هستند که می

ها و افراد متتل  به نحوی انتقال دهند که آن ارزشها به راستی برای انسان ارزشهای الیتغیر بنماید. این ها، گروهخانواده
بیت مبتنی بر سعادت عقالنی و گیرد؛ شاید زمان آن باشد که تروا عیتی است که امروزه نظا  تربیت مادی از آن بهره می

الهی نیز خود را در این صحنه )یعنی با اتکاء به ساز و کار تربیت از طری  سازمان( به منصه ظهور برساند. این موضوع 
  مهم نیازمند مباحثات مفصل و مستقلی است که باید در وای خود بدان پرداخته شود. 

اش )به ویژه در عصر حاضر( به تنهائی نیازمند چندین مقاله اهمیت ویژه. البته این موضوع به دلیل ذوابعاد بودن و 38
  شود.  مستقل است و لذا در اینجا تنها به کلیتی از آن پرداخته شده است و تفصیل آن به آینده موکول می
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گیری از مووودات که مغایر این معنا باشـد فرونهـادن حـ  آنهـا اسـت و لـذا مسـتووب        گونه بهرههر

الـربط بـودن   عین بر اساس اصول حکمت متعالیه، این موضوع ووه دیگری نیز دارد: پاستگوئی است.

شـود انسـان   د سبب مـی نالووودها و شئون واوبهستی نمود همه مووودات و اینکه مووودات وهانِ

در  بال سایر مووودات اعم از نباتات، حیوانات و سایر انسانها مسئولیت متقابل داشـته باشـد. بـر ایـن     

نمودهـا و ولـوات   تـرین  ها به عنوان عـالی اساس طبیعت و مووودات عالم و مهمتر از آنها سایر انسان

و لذا تووه و اهتما  به حرمت آنها از زمره مهمترین  بودهلم حضرت احدیت حاکی از ووود حقیقی عا

ها بنا به اصل حرکت ووهری بـه سـمت   های آدمی است. اینکه طبیعت و مووودات و انسانمسئولیت

د خود را با حرکت آنهـا هماهنـگ   فرشود انسان به منزله یک غایت حقیقی وهان در حرکتند سبب می

ـ با غایت آنها در  آ ار برخورد او کند که کرده و به نحوی با آنها برخورد باشـد. مووـودات عـالم     متالئ

همگی مظاهر ح  تعالی هستند و از آنجا که به نحوی حکایت از آن ذات حقیقی و اصـیل دارنـد لـذا    

تووه به آنها و اهتما  به امر آنها وزو مسئولیتهای اساسی فرد انسان است. در این دیدگاه است کـه بـه   

مراعـات  )طبیعـت و سـازگاری بـا محـیط زیسـت      حفظ حرمـت  یت حقوق حیوانات و طور مثال رعا

  33.یابدمی معنا و وایگاهی اصیل (ومادات، نباتات و حیوانات

توانـد  بنابراین مسئولیت انسان در  بال مووودات عالم امری دو ووهی است: از یک سو انسان مـی 

تووه به غایـت واحـد وهـان هسـتی کـه فروـا  آن       از آنها برای تعالی خود بهره بگیرد؛ که این امر با 

بنابراین از این نظر مسئولیت انسـان   ؛کندشود حقی را برای مووودات ا بات میتوسط انسان محق  می

با تووـه بـه   از سوی دیگر  وهت تعالی و استکمال انسانی است. اشان درکارگیریدر  بال آنها همانا به

ووـودی  حرمـت  مکلـ  بـه رعایـت    انسـان  ان بـه ووـود و خیـر،    مظهریت آنها و با تووه به انتسابش

. این رعایت حرمت به معنای آن است کـه انسـان نبایـد بـا افعـال و آ ـار خـوی  راوـع بـه          آنهاست

  مووودات عالم، امور و افعال شرّ و نقصان را اراده کند.

در مربـوط اسـت.   هـا  بح  فوق عا  بود ولی تکمله خاص این بح  به رابطه انسان با سایر انسان

تـرین تجلـی حـ  تعـالی کـه      انسان به عنوان اشرف متلو ات و به عنـوان عـالی   ،میان همه مووودات

فـی حـد    ،خداوند را داراست وانشینیتصویر کامل وهان نیز هست و بالقوه امکان حرکت الیتناهی و 

. اسـت نسانی ضـروری  ذاته دارای حرمت و ارزش بوده و تووه به او از طرف فرد انسان و نیز وامعه ا

بر این اساس همه افراد انسانی در مقابل تک تک افراد دیگر و در  بال وامعه انسانی مسئولیت مستقیم 

از  61«تووـه بـه دیگـری   »و  «احسـان »شـود کـه   این دیدگاه منجر به این حقیقت عـالی مـی   61.دنیابمی

                                                 
چه اینکه در . و نه معنا و وایگاهی که از سر ناچاری و به دلیل در خطر افتادن حیات انسان به ووود آمده است. 33

 آمد. حکمت راستین حتی اگر حیات انسان نیز با خطر مواوه نبود طبیعت مووودی محتر  و دارای حقوق به شمار می

 شود.تر در مورد طبیعت و همه انواع مووودات صادق میکه همین اصل است که در مرتبه پائین . 61

د تووه به افراد انسان که خود به معنای تووه به همه همه مووودات و البته در مرتبه عالی خوتووه به اعم از  .61
 .مووودات است
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اسـت و لـذا احسـان وـزو امـوری      به تعبیر حکمت متعالیه وزو صفات کمالیه ترین افعال بوده و عالی

 شود.  سعه ووودی انسان می باع است که 

 ،التفاتی دارد و ناظر به عملی خاص استالبته بدیهی است که تووه به دیگری فعلی است که حی 

ایـن امـر بـه     اسـت؛ ر  منوط به تشتیص عقالنی بنابراین عمل به آن مستلز  به کارگیری اختیار و الو

زمانی به درسـتی ایفـاء خواهـد     ،ها و سایر موووداتئولیت انسان در  بال انسانمعنای آن است که مس

ای برخوردار بوده و نتست معرفت و حکمت صـحیح را کسـب کـرده    شد که انسان از تربیت شایسته

   62.باشد

 

 گیرینتیجع

و  ؛شناسی عا  این مکتب الهی اسـت شناسی مبتنی بر هستیشناسی حکمت متعالیه یک انسانانسان

تشـتص هـر چیـزی بـه     بر اساس مبانی این مکتـب   .اصالت ووودی نامید شناسیِتوان آن را انسانمی

با تکیـه  باشد.  آن چیزباید تعیین وضعیت ووودی ووود است و لذا نقطه عزیمت شناخت هر چیز می

الـربط بـودن   ، وحـدت حقیقـت ووـود، تشـکیک و عـین     اصالت ووـود اصول حکمت متعالیه نظیر بر 

از آنجا که ماهیت نیـز   ؛ وکه انسان به لحاظ ووودی فقیر است داده شددات به علت خود، نشان مووو

بنـابراین  حد ذاته چیزی نیست وز ربط و وابستگی بـه خداونـد.   امری اعتباری است بنابراین انسان فی

ه تـار و پـود   دهد کـ چنین تبیینی نشان میتنها دارائی انسان عبارت است از فقر او به مبدأ غنی هستی. 

 اسـت  مؤمن به ایـن حقیقـت  متتاری که انسان  و ؛است حیات انسان دائر مدار فیض و عنایت خداوند

تنظـیم کـرده و تمـا   ـوای خـود را در      ین حقیقت همالور  باید زندگی و حیات خوی  را مبتنی بر 

مسـتلز  دو   ب بـه خداونـد  وهت تقرّب به حضرت باری که غایت  صوای اوست به کار بندد. اما تقـرّ 

شـود  آغاز مـی  النفسو از معرفه اهلل استهمعرف که منوط بهفعل است: نتست شناخت حاق وا ع اشیاء 

 اهلل و اعمال صالحه. و دو  تتل  به اخالق

-ات و خـواه  به سوی تمنیّانسان شود که گاه های ممکن سبب میو تعدد گزینهاما ووود اختیار 

. برای پیشـگیری و تتفیـ  ایـن    رده و مقهور ووه مادی خود شودکگرای  پیدا  وسمانیمبتذل های 

غرائز و طبیعت مادی خوی  است. اما برای رسیدن به مطلـوب  و استیال بر تعدیل وضع، انسان نیازمند 

بنابراین بـرای   ؛انسان همواره در معرض خودفراموشی و طغیان استکند. حقیقی این اندازه کفایت نمی

یقی و طری  رسیدن به آن و نیز پایداری و  بات  د  در آن طری ، نیازمنـد  تشتیص شفاف مطلوبِ حق

وهـت  در ومعـی  هدایت، بشارت و انـذار، توانـائی ایجـاد توافـ       عالوه برنظامی از تربیت است که 

علت  یاین نظا  تربیت . ضمن اینکهباشد رارا داارزش هنجارها و ناهنجارهای حقیقی  تشتیص و تعیین

-نیز به شـمار مـی  امور ووودی )خیرات( و پرهیز از امور عدمی )شرور( رای  افراد به گبرای اعدادی 

                                                 
. غرض از بیان این نکته آنکه عمل شایسته منوط به کسب معرفت و حکمت راستین است و معرفت راستین همانا 62

 معرفت خداوند و معرفت نفس است که البته بدون تربیت و تزکیه به دست نتواهد آمد. 
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مهمتـرین عناصـر    (انسـان کامـل  انبیـاء و اولیـاء )  وحی و دین مُنزل به همراه تعلیمات و تووهات  .آید

  سازنده این نظا  تربیتی هستند.

کنـد فطـرت اصـیل    مانت مـی را ضـ  یتربیتچنین نظا  چیزی که  مربتشی و مقرون به فایده بودن 

آدمی است که خداوند او را وانشین خود در عالم  رار داده و در صـورت نبـودن مـانع و مهیـا بـودن      

 عالم علوی گرای  دارد. امور ووودی و به حسب ذات  به  ،اسباب

نحـوه تعامـل او بـا سـایر     چگـونگی و  توانـد در خصـوص   گرایانه از انسان نمـی اما هر تبیین وا ع

-به حسب آنکه همه مووودات عالم را عـین  نیز شناسی اصالت ووودیانسانات ساکت باشد. مووود

تووـه  ها و مووودات تعامل انسان با سایر انسانمناسبات و تنظیم برای داند لذا الربط به مبدأ هستی می

وـودات  مو هاز آنجـا کـ  دهـد؛  را اصل  رار مـی  هابه حقوق و وایگاه مووودات و اکرا  و احسان بدان

 ،انـد گر به اصل هسـتی همگی مظاهر ح  هستند و از آن وهت که ووود دارند منتسب به خیر و اشاره

. این مسئولیت امری دو ووهی است: از یـک ووـه نـاظر بـه     مسئول استآنها بنابراین انسان نسبت به 

ن در حرمـت بـه   گیری از آنها برای تعالی است و از ووه دو  ناظر به تکلیـ  انسـا  ح  انسان در بهره

   مووودیت و خیریت آنهاست.

 


