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چکیده
مالصدرا با قائل ش ــدن به دو قوه عقل نظری و عقل عملی برای نفس ،ســـعادت حقیقی انســـان را در
گ ــرو کم ــال آن دو قوه معرفی میکند .ایش ــان با محور قـــرار دادن اصل وجود میخواهد ارتباط انســـان
را ب ــا خویش ــتن ،جه ــان و خ ــدا ،بهگونهای تبیی ــن نماید ت ــا س ــعادت او و کمالش تأمین شـــود .از نظر
ایش ــان ،نف ــس معرفتیافته وقتی به ذات حقیقی خـــود برمیگردد ،به بهجت و ســـروری وصفناپذیر
میرس ــد ک ــه عب ــادت برای او ص ــدور فع ــل آزادی و حریـــت از ُمشـــتهیات و تمنیـــات بدن بـــوده و این
همان س ــعه وج ــودی در حکمت متعالیه اس ــت .نـــگاه ظاهرگرایانه بـــه مفهوم عبادت و دور شـــدن از
وجه تربیتی و انسانس ــازی دین یعنی عقالنیت و معرفت ،میتواند ریشـــه بحران انســـانیت و ســـقوط
آن ب ــه مرتب ــه حیوانی ــت باش ــد .در ای ــن پژوهش ک ــه از ن ــوع کتابخانهای ب ــوده ،رابطه بیـــن معرفت و
عب ــادت از نظ ــر مالص ــدرا بررس ــی و تحلی ــل ش ــده و می ــزان هماهنگ ــی دی ــدگاه ایش ــان با آیـــات قرآنی
ارزیاب ــی گردی ــده اس ــت .با تبیین ای ــن رابطه عام ــل پیونددهنده عقل و دین یعنی مســـئله ســـعادت
و شناس ــایی عوام ــل مؤث ــر در تکامل نفس روش ــن میش ــود .با بررس ــی انجام ش ــده در ایـــن پژوهش،
ای ــن نتایج حاصل ش ــد ک ــه معرفت و حکم ــت راهیابی به ملک ــوت و عالم حقایق موج ــودات و حیات
حقیق ــی انس ــان یعنی حیات معقول اس ــت .مس ــیر نفس ب ــه این حیات ،کس ــب فضیلـــت عدالت ،از
طریق اعتدال در قوای بدنی و حس ــی اس ــت که این جز با بندگی و عبادت میســـر نیســـت؛ یعنی تزکیه
بس ــتر تفکر بوده و عبادت بهترین ابزار برای تزکیه اســـت .بر این مبنا،
انســـان عا ِل ْم و عابد به ســـعادت
ِ
حقیقی نائ ــل میگردد.

واژههای کلیدی :مالصدرا ،عبادت ،سعادت ،قرب.
 -1 .1دانشآموخته دکترای تخصصی فلسفه اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
Email: Afshon45@gmail.com
- .2دانشیار گروه فلسفه اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
پذیرش1397/4/7 :
						
دریافت1397/1/5 :

 .1مقدمه
صدرالدین محمد ش ــیرازی (1050-979ق) مؤس ــس حکمت متعالیه در فلســـفه اســـامی است
ک ــه معم ــوال مالص ــدرا نامی ــده میش ــود ،در نظ ــام تألیف ــی جدی ــدی ک ــه مالصـــدرا به نـــام حکمت
متعالی ــه تأس ــیس ک ــرد ،میت ــوان پنج عنصر اصل ــی را بهوض ــوح بازش ــناخت ،این عناصـــر عبارتاند
از :فلس ــفه ارس ــطو و پیروان ــش ،تعالی ــم حکمای افالطون ــی ،تعالیم ابن س ــینا ،نظریـــات عرفانی ابن
عرب ــی و اص ــول وحیان ــی ،بهخص ــوص آن دس ــته از تعالیم پیامب ــر اس ــام(ص) و ائمه شـــیعه(ع) که
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بیش ــتر جنب ــه باطنی داش ــتند .آثار گرانس ــنگ این فیلس ــوف عالیقدر بال ــغ بر چهـــل و پنج عنوان
اس ــت .حاش ــیه او بر الهیات شفای ابن ســـینا ّ
مبین اصالح او در فلسفه اس ــت و تعلیقه او بر حکمت
االش ــراق س ــهروردی ،ش ــالودهای اس ــتوار برای فلس ــفه اش ــراق فراه ــم مـ ـیآورد .شـــاهکار او که یک
دائرهالمعارف فلس ــفی به ش ــمار میرود ،اس ــفار اربعه اس ــت .در این کت ــاب بیش از هزار آیـــه از قرآن
مجی ــد و متج ــاوز از دویس ــت حدی ــث را در م ــوارد مختلف به مناس ــبت مبح ــث ،ذکر و تفســـیر کرده
اس ــت .اث ــر بزرگ او در ش ــرح اص ــول کافی ،یکی از اساسـ ـیترین آثار جهان تش ــیع اســـت کـــه در آن،
می ــان تش ــیع و مکت ــب افالطون ــی نوعی هماهنگی ایجاد ش ــده اس ــت که ب ــه کتاب اعتقادی شـــیخ
ص ــدوق برمیگ ــردد .مالصدرا ش ــا گردان بس ــیاری تربیت کرده اس ــت که مالمحســـن فیض کاشـــانی
(م 1091ق) ،مالعبدال ــرزاق الهیج ــی (م1072ق) ک ــه این دو نف ــر داماد مالصدرا هـــم بودند و بهعالوه
حس ــین تنکابن ــی (م 1104ق) از ش ــا گردان ممت ــاز مالص ــدرا ب ــه ش ــمار میآین ــد (کربـــن1392 ،ش:
صص.)428-427
محور انسانشناس ــی فلس ــفی عصر حاضر ،ش ــأن و کرامت انس ــان و س ــعادت اوســـت ،مالصدرا
بهعن ــوان ی ــک حکیم مس ــلمان و مفس ــر قرآن ،ب ــا مبانی فلس ــفی خاص خ ــود و با محور قـــرار دادن
اص ــل وج ــود در حکمت متعالیه میخواهد ارتباط انس ــان را با خویش ــتن ،جهان و خـــدا ،بهگونهای
تبیی ــن نمای ــد تا س ــعادت انس ــان و کم ــال او تأمین ش ــود .بر اس ــاس آموزهه ــای فلســـفی مالصدرا،
انس ــان جام ــع وجود اس ــت و مطابق آموزههای دینی ،ش ــأن الهی انس ــان بهگونهای اســـت که قلب
او حرم الهی اس ــت .توجه مالصدرا به «ش ــأن وجودی» و «خود حقیقی» انس ــان ،یعنی بازگشـــت به
توانمندیه ــای وج ــودی انس ــانکه وحی نیز م ــا را به آن دع ــوت میکند و از غفلت و خودفراموشـــی
ُ َّ
بازمیدارد .این امر کلید س ــعادت آدمی اس ــت ،زیرا انس ــان حاصل سرنوش ــت خویش اســـت؛ َ«وكل
َْ
َ
ـان أل َز ْم َن ـ ُـاه َطا ِئ ـ َـر ُه ِف ــی ُع ُن ِق ِه؛ و ما مق ــدرات و نتیجه اعم ــال نیک و بد هر انســـانی را طوق گردن
ِإنس ـ ٍ
او س ــاختیم که مالزم و قرین همیش ــگی او باش ــد» (اس ــراء .)13/ا گ ــر رابطه معرفـــت و عبادت تبیین
ش ــود ،انس ــان میتواند از ظرفیتها و قابلیتهای وجودی خود اس ــتفاده کرده و وجودش را ظرفی

ب ــرای فیوض ــات الهی قرار داده و مس ــیر تکامل را ط ــی نماید .خردمندی و فرزانگی مبنای انســـانیت
و تس ــبیح و عب ــادت پروردگار و ب ــه مقام عبودیت رس ــیدن یعنی آزادگی و حریت ،ای ــن همان معنای
اب َمن َد َّس ـ َ
ق ــرآن کری ــم اس ــت که میفرمای ــد«َ :ق ْد َأ ْف َل ـ َـح َم ــن َز َّك َ
اها * َو َق ـ ْـد َخ َ
ـاها» (شـــمس.)10-9/
ای ــن پژوه ــش ک ــه ب ــه روش کتابخانـ ـهای انجام میگی ــرد ،ب ــا مطالعه آث ــار مالصدرا و تفاســـیری
ک ــه ایش ــان از آی ــات قرآنی انج ــام داده ،در پی پاس ــخ به این س ــوال اصلی اس ــت که از نظـــر مالصدرا
رابط ــه کس ــب معرف ــت و علم با عبادت و تس ــبیح پ ــروردگار چگونه تفس ــیر و معنا میشـــود؟ و میزان
هماهنگ ــی نظ ــر ایش ــان با آی ــات قرآنی چه اندازه اس ــت.
ً
ه ــدف ای ــن پژوه ــش این اس ــت که ب ــا تبیین ای ــن رابطه ،اوال مس ــئله س ــعادت کـــه در حکمت
در ثان ــی عوام ــل مؤث ــر بر تکامل نفس ،اع ــم از عوامل معرفت ــی در بعد نظری و عوام ــل غیرمعرفتی در
بعد عملی شناس ــایی گردد.

 .2مبانی فلسفی حکمت متعالیه
برای تبیین رابطه معرفت و عبادت از دیدگاه مالصدرا ،ابتدا الزم اس ــت ،مبانی انسانشـــناختی
فلس ــفه وی ک ــه مبتن ــی ب ــر نفس و س ــیر تکامل ــی آن اس ــت ،مطرح ش ــود ،زیرا ب ــدون توجـــه به این
مبان ــی نبای ــد در باب نظ ــر مالصدرا در این زمینه س ــخن گف ــت ،این مبان ــی عبارتاند از:
 .1-2اصال ــت وج ــود :بر اس ــاس قاع ــده اصال ــت وجود ،وج ــود س ــزاوارترین چیز بـــرای تحقیق
در خ ــارج اس ــت؛ زیرا ماس ــوای وجود به س ــبب وج ــود متحقق و موج ــود در اعیان و اذهان اســـت.
پس بهوس ــیله اوس ــت که ه ــر صاحب حقیقتی بـــه حقیقت خویش میرس ــد (صدرالدین شـــیرازی،
1360ش :ص.)6
 .2-2تش ــکیک وج ــود :وج ــود حقیقتی اســـت که تم ــام موج ــودات از پایینترین مرتبـــه که از
فعلیت ــی برخ ــوردار نیس ــت ت ــا آخرین مرتب ــه که وجود تام و فعلیت صرف اس ــت را ش ــامل میشـــود.
ای ــن وج ــود به اختالف تق ــدم و تأخر و ش ــدت و ضعف دارای مراتب مختلف اس ــت .بر این اســـاس،
موجودات گرچه متکثر و متمایزند اما همگی از مراتب حق اول و ذات الهی هستند (همان ،ص.)134
 .3-2بس ــاطت وجود :از نظر مالصدرا ،وجود ،امر واحد بسیط عینی است که میان موجودات
خاص ــه ،مش ــترک ب ــه اش ــترا ک معن ــوی اس ــت .از ایـ ـنرو وج ــودات خاصه هم ــان مراتب امـــر واحد
بس ــیطاند و آن حقیقت واحد عینی در تمام مراتب وجود ،س ــاری است (همو1981 ،م :ج ،1ص.)50
ً
 .4-2حرک ــت جوهری :بر اس ــاس این اص ــل مالصدرا اعتقاد دارد همه موج ــودات ،ذاتا در حال
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حرک ــت به س ــمت کم ــال نهایی هس ــتند و در هیچ حدی از ح ــدود توقف ندارند تا آنجـــا که به تجرد
رس ــیده و خ ــود را از م ــاده رها س ــازند .ای ــن حرکت بهص ــورت لبس بعد لب ــس یا کمال بعـــد از نقص
انج ــام میگی ــرد؛ ب ــه این معن ــا که در ه ــر مرحل ــه از حرکت ،موج ــود ،کم ــاالت مرحله قبـــل را حفظ
ک ــرده و کمال الحق برای او منضم به کمال س ــابق میگردد (مصباح ی ــزدی1394 ،ش :ج ،1ص.)60
 .5-2نظری ــه جس ــمانیه الح ــدوث و روحانی ــه البق ــاء نف ــس :صدرالمتألهیـــن بـــر خـــاف نظر
افالط ــون و ارس ــطو ک ــه نف ــس را در ح ــدوث مجرد میدانس ــتند ،معتقد اس ــت که نفـــس در ابتدای
پیدای ــش خ ــود جوهری اس ــت جس ــمانی ،اما در خ ــال حرکت جوهری پیوس ــته ســـیر تکاملی خود
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را از طری ــق وص ــول بهمرات ــب برت ــر و ش ــدیدتر ادام ــه میده ــد و با حفظ وحدت شـــخصی خـــود ،در
یگ ــردد (همان).
نهای ــت ب ــه مرتب ــه تج ــرد راه مییاب ــد و موجودی مج ــرد م 
 .6-2معنای عقل و اقس ــام آن :مالصدرا بنیادیترین ویژگی انس ــان را در عقالنیت او دانســـته
و معتق ــد اس ــت ،م ــراد از عق ــل ،ق ــوه مدرکه نفس ــانی اس ــت ک ــه در وجود انس ــان ،سرچشـــمه تمام
چیزهای ــی اس ــت که میتوان ــد او را به واقعیت برس ــاند .این قوه خاس ــتگاه حکمت و فرزانگی اســـت
و انس ــان را بهجای ــی میرس ــاند،که عالم ــی عقلی ،مش ــابه عال ــم عینی گ ــردد (همان) .قـــوه عقل به
اعتب ــار مزی ــت قب ــول و فرا گی ــری عل ــوم از ماف ــوق خوی ــش (عالم عق ــول) به عق ــل نظری و بـــه اعتبار
ق ــدرت بر تدبی ــر و تص ــرف در م ــادون خویش به عقل عملی تقس ــیم میش ــود.
 .7-2مرات ــب عق ــل نظ ــری :عقل نظ ــری خ ــود از مرات ــب چهارگانه برخوردار اســـت کـــه عبارت
است از:
الف -عقل هیوالیی که خالی از هرگونه صورت اس ــت و تنها استعداد پذیرش هر معقولی را دارد.
ب -عق ــل بالملک ــه که معقوالت اولی ــه و بدیهی را دریاف ــت میکند و کمال اول بـــرای قوه عاقله
محس ــوب میشود.
ج -عق ــل بالفع ــل که در این مرحله عقل ب ــه کمک معقوالت اول و بدیهی ،معقوالت ا کتســـابی
را تحصیل میکند.
د -عق ــل مس ــتفاد ،در عقل مس ــتفاد معقوالت هنگام اتصال به عقل فعال مشـــاهده میشـــوند
(صدرالدین شیرازی1360 ،ش :صص.)207-200
 .8-2مراتب عقل عملی :عقل عملی هم به اعتبار ادرا کاتش چهار مرتبه دارد:
ال ــف -تجلی ــه یا پا ک ک ــردن ظاهر :نخس ــتین مرتبه عق ــل عمل ــی ،تهذیب ظاهر اســـت ،در این
مرتب ــه ،عق ــل عمل ــی ب ــا ادرا ک جزئی ــات ،حکم ب ــه تهذیب ظاه ــر و رعایت ظاهـــر دســـتورات الهی و
تبعی ــت از امام ــان معص ــوم (ع) و انس ــانهای کام ــل میکن ــد .این مرحله با ش ــریعت انطبـــاق دارد.

ب -تخلی ــه ی ــا تطهی ــر باطن :ای ــن مرحله تهذی ــب باط ــن و روح و تطهیر قلب و نفـــس از ملکات
م ــردوده و اخالق زش ــت و ناپس ــند و امور ظلمانی اس ــت که ب ــا «طریقت» انطب ــاق دارد.
ج -تحلی ــه :نوران ــی ک ــردن نف ــس بهصورتهای علم ــی و معارف عقل ــی و صفات مـــورد رضایت
حقتعال ــی و آراس ــتن باط ــن ک ــه از آن به «حقیقت» نیز تعبیر ش ــده اس ــت.
د -حقیق ــة الحقیق ــة :فنای نف ــس از ذات خود و باقی ش ــدن به بق ــای الهی و کوتـــاه کردن نظر
از هرچ ــه بهج ــز مالحظ ــه رب و عظم ــت کبریای ــی اوس ــت ،خصوصی ــت ای ــن مرحله اســـت .در این
مرحل ــه ،نف ــس تمامی اش ــیا را ص ــادره از حق و بازگش ــت کننده ب ــه او مییاب ــد (همان).
 .9-2س ــیر تکامل ــی نف ــس :مالص ــدرا اعتق ــاد دارد ،نفس انس ــانی ،ب ــر خالف دیگـــر موجودات
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طبیع ــی و نفس ــانی و عقل ــی ک ــه دارای مقام ــات مش ــخص و معلومی هس ــتند ،نه مقامـــی معلوم در
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هوی ــت و نه درجـ ـهای معین در وج ــود دارد ،بلک ــه از مقامات و درج ــات گونا گونی برخوردار اســـت،
عوالمی پیش ــین و پس ــین دارد و در هر عالم نیز از صورتی خاص و مقامی ویژه برخوردار اســـت (همو،
ُ َ
ََ ًَ
1981م :ج ،8ص .)243ایش ــان در تفس ــیر آی ــه شـــریفه َ«وك ُنت ْم أ ْز َو ًاج ــا ثلثة» (واقعه )7/مینویســـد،
بهواس ــطه س ــه نی ــروی عقل ،خی ــال و حس ،نفـــس ،س ــه ادرا ک دارد و ب ــرای نفس در هـــر ادرا کی،
کمال ــی وج ــود دارد ،کم ــال ق ــوه عاقله ب ــه ادرا ک معارف اله ــی و علوم ربانی اس ــت که بهوســـیله آن
انس ــان در همس ــایگی خ ــدا و ملکوت ــش ق ــرار میگی ــرد و کمال ق ــوه خی ــال در کارهای خیـــر و پا کیزه
ک ــردن صف ــات و تبدی ــل بدیها به نیکوییها اس ــت و کمال قوه حس ــی ب ــه ادرا ک آنچه ســـازگار با
ح ــس اس ــت ،از لذتهای جس ــمانی و اهداف بدن ــی (هم ــو1392 ،ش -ج :ص.)14

 .3هویت انسان در اندیشه مالصدرا
انس ــان موج ــودی کمال خ ــواه و طال ــب کماالت بینهایت اس ــت ،او ب ــه هر مرتبهای که برســـد
مرتب ــه باال ت ــر را طالب اس ــت و این کم ــال خواهی ،فط ــری بش ــر و از جلوههای کرامت اوســـت .امام
خمین ــی(ره) در م ــورد فط ــرت کمالخ ــواه انس ــان میفرمای ــد« :دو فط ــرت اله ــی در خمیـــره همـــه
انس ــانها نه ــاده ش ــده اس ــت؛ یکی گری ــز از نق ــص و ناقص و دیگری عش ــق ب ــه کمال و کامـــل ،این
دو از فطرتهای ــی اس ــت ک ــه تم ــام عائله بش ــری ب ــدان مخمرند؛ گرچه خ ــود آنه ــا از آن محجوب
باش ــند (خمین ــی1378 ،ش :ص .)117از نظ ــر مالص ــدرا ،انس ــان تنه ــا موجودی اس ــت کـــه ماهیت
معی ــن ن ــدارد ،انس ــان مانن ــد دیگر ان ــواع یک نوع نیس ــت ک ــه دارای افرادی باش ــد ،بلکـــه هر فردی
خ ــود یک ن ــوع منحصر به فرد محس ــوب میگ ــردد (صدرالدین ش ــیرازی1375 ،ش :ص .)4انســـان
موج ــودی مخت ــار و برخ ــوردار از علم و معرفت اس ــت که با خواس ــت و اراده خودش میتواند مســـیر

حرک ــت و رش ــد خ ــود را رق ــم بزن ــد .از نظر مالص ــدرا ،قابلی ــت اختیار و ش ــر ک ــه ذات ربوبـــی از ازل در
وج ــود انس ــان ق ــرار داده ،حلق ــه اتصال بین انس ــان و خال ــق و باعث جدای ــی او از ســـایر موجودات
َ
ٌ ّ َ َّ ْ َ ُ
َْ َ ََ ْ َ
ـــر ل ْم یكن
اس ــت .مالصدرا ،با اس ــتناد به آیه اول س ــوره ده ــر (هل أتى على ِالنس ـ ِ
ـان ِحی ــن ِمن الده ِ
َش ـ ً
ـیئا َّم ْذ ُك ـ ً
ـورا (انس ــان ))1/معتقد اس ــت ،انس ــان بر خ ــاف موجودات دیگر ،شـــی ُم َح ّصـــل و معین
نب ــوده و نیس ــت ،او موج ــودی پایان یافته نیس ــت و در قالب ن ــوع خود محدود و محصـــور نمیگردد
(دینان ــی1392 ،ش :ص .)71در ن ــگاه مالص ــدرا ،انس ــان هم میتوان ــد باالترین مراتـــب کمال را طی
کن ــد و ه ــم در جه ــت عکس آن س ــیر ک ــرده و ب ــه پایینتری ــن مراتب ضالل ــت و گمراهی رســـیده و به
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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اس ــفل الس ــافلین س ــقوط نمایند .این امر نش ــان میدهد که انس ــان دارای ماهیت ثابتی نیســـت و
حقیق ــت وجودی او مرات ــب و کماالت گونا گونی دارد و همین ویژگی از پایههای اساســـی انســـانیت
او اس ــت .مالصدرا ،کمال و س ــعادت انس ــان را هم از جهت معرفتی و هم از جهت کســـب فضیلت با
تأ کی ــد ب ــر حکمت عملی در نظ ــر دارد .وی کمال معرفت ــی را تکامل قوه نظری عقل انســـان میداند
و تکام ــل عق ــل عملی را در رس ــیدن به مقـــام عدالت و آزادی و در این س ــیر ،بیش از هـــر چیز بر تزکیه
و تصفی ــه نف ــس و نورانی ش ــدن آن تأ کید دارد .انس ــان کامل صدرایی ،انس ــانی تک ُبعدی نیســـت،
یعن ــی انس ــانی نیس ــت که تنها ب ــا یکی از کماالت ،توانس ــته باش ــد ،خ ــود را به اوج کماالت انســـانی
برس ــاند ،بلک ــه س ــیر در کم ــاالت اله ــی و رس ــیدن به مقام انس ــان کام ــل ،بای ــد در همـــه کماالت و
هم ــه ابع ــاد وج ــودی ،معرفتی ،اخالق ــی ،عرفانی و ...انس ــان باش ــد .از ایـ ـنرو در این مســـیر ،تقید
ب ــه اج ــرای احکام ش ــریعت ،اهمی ــت و اولوی ــت خاص ــی دارد و میتوان گف ــت از مهمتریـــن اوصاف
انس ــان کام ــل صدرایی ،کمال او در ش ــریعت ،طریقت و حقیقت اس ــت؛ یعنی این انســـان در درجه
اول ب ــه آداب ظاه ــری ش ــریعت و دین االه ــی ،التزام کام ــل دارد و در اج ــرای آنها ،مراقبـــت تام به
یپ ــردازد و با قرب بـــه فرایض
عم ــل مـ ـیآورد؛ یعن ــی هم فرای ــض را انجام میده ــد و هم ب ــه نوافل م 
و نواف ــل ،میکوش ــد تا ب ــه حقتعالی واصل ش ــود .با این مالحظ ــه ،در نگاه مالصـــدرا ،نفس معرفت
یافت ــه ه ــدف حقیق ــی او در عبادته ــا ،نزدی ــک ش ــدن و وص ــول ب ــه حقتعال ــی اســـت نـــه دریافت
پ ــاداش و اج ــر دنی ــوی یا معنوی؛ یعن ــی وصول و فن ــای در حقتعالی هدف اساســـی اوســـت ،زیرا او
ب ــا تم ــام وجود ،عاش ــق حق اس ــت و غی ــر حق ،هی ــچ جذبه و گیرای ــی برای او نـــدارد .ا گرچـــه از نظر
مالص ــدرا س ــعادت و تکام ــل نفس در اس ــتفاده همزم ــان از دو قوه نظ ــری و عملی اســـت؛ یعنی هم
رش ــد در معرف ــت ظاه ــری و باطنی و ه ــم تخلق ب ــه اخ ــاق اهلل و دوری از رذایل ظاهـــری و باطنی،
ام ــا نکت ــه مهم در دی ــدگاه مالصدرا ،برت ــری کمال عقل ــی و معرفتی بر کمال عملی اســـت تـــا آنجا که
او اندیش ــیدن را از عب ــادت برت ــر میدان ــد و ب ــه حدیث پیامب ــر ا کرم(ص) اس ــتناد میکند کـــه فرمود:

َ َ ُّ
ً
ـاعة َخ ْی ـ ٌـر م ْن ع َ
َ
باد ِة َس ـ ْـب َ
عین َس ـ َـنة؛ یک س ــاعت تفکر ،بهتر از هفتادس ــال عبادت اســـت»
«تفك ـ ُـر س ـ ٍ
ِ ِ
مالص ــدرا میگوی ــد :به دو دلیل اندیش ــه از عبادت برتراس ــت؛ نخس ــت اینک ــه تفکر انســـان را به خدا
میرس ــاند ،در حال ــی ک ــه عبادت تنها ب ــه پاداش میرس ــاند نه خ ــدا .دوم اینکه اندیشـــه ،کار دل و
قل ــب اس ــت ،در حال ــی ک ــه عبادت عم ــل اعض ــاء و جوارح اس ــت و چ ــون دل از همه اعضا شـــریفتر
اس ــت ،عم ــل او از عب ــادت برت ــر اس ــت و (صدرالدی ــن ش ــیرازی1363 ،ش :ص .)124البتـــه باید ذکر
ش ــود اینکه ق ــرآن میفرماید َ«و َم ــا َخ َل ْق ُت ْالج ـ َّـن َو ْالن ـ َـس إ َّل ل ْیع ُب ُ
د
ون» (ذاری ــات )56/این حصر در
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آی ــه مذک ــور ،ناظر به آن اس ــت که انس ــان نبای ــد غیر خدا را بپرس ــتد و فق ــط باید خدا را بپرســـتد ،اماّ
معنایش این نیس ــت که کمال انس ــان ،فقط در عبادت اوس ــت و در معرفت ،علم ،حکمت ،اختراع
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و ابت ــکار او نیس ــت بنابراین ،آیه یاد ش ــده نمیگوید هدف فقط عبادت اس ــت ،بلک ــه میگوید :فقط
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عب ــادت خ ــدا هدف اس ــت که غیر خدا را نپرس ــتند (ج ــوادی آمل ــی1393 ،ش :ص.)65

 .4رابطه عشق و عبادت در تفکر مالصدرا
در ابتدا الزم است قبل از ورود به این بحث تعاریف عشق و عبادت را از نظر مالصدرا بیان کنیم.
 .1-4تعریف عش ــق :عش ــق میل مفرط اس ــت و به معنی فرط حب و دوس ــتی و مشتق از عشقه
اس ــت و آن گیاه ــی اس ــت که هرگاه ب ــه دور درخت بپیچ ــد آب آن را بخورد و رن ــگ آن زرد کند و برگ
آن را بری ــزد و بع ــد از مدت ــی خ ــود درخ ــت خش ــک ش ــود و بالجمل ــه عش ــق تعل ــق قلب و حـــب زیاد
اس ــت .مالص ــدرا اعتق ــاد دارد :خداوند برای ه ــر موجودی کمالی نهاده اس ــت و در ذات آن عشـــقی
و ش ــوقی نه ــاده اس ــت که بهوس ــیله آن س ــیر ب ــه کمال وج ــودی خود کنن ــد (س ــجادی1379 ،ش:
َّ
َ َْ
یـــن أن َع ْم َت
«ص ـ َـر َاط ال ِذ
ص .)331ایش ــان در تفس ــیر س ــوره حم ــد و در تعریف صراط ،در آیه ش ــریفه ِ
ََ
یه ـ ْـم  »...میفرمای ــد :واژه نعمت ،نعمت عش ــق اس ــت و اعتق ــاد دارد ،حاصل این دعا ،آن اســـت
عل ِ
ک ــه بنم ــای ب ــه م ــا راهی ک ــه در آن ت ــرس و بی ــم نباش ــد و آن راه ج ــز راه عاش ــقان نب ــود (صدرالدین
َ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ٌ
ــــه ل خ ْوف
ش ــیرازی1386 ،ش :ص .)178-177این همان معنای قرآن اس ــت که« :أل ِإن أو ِلیاء الل ِ
َع َلیه ـ ْـم َو َل ُه ْم ْیح َز ُن ـ َ
ـون» (یونس.)62/
ِ
 .2-4تعری ــف عب ــادت :عب ــادت ،س ــتایش و تقدی ــس پ ــروردگار اس ــت ،ب ــه جه ــت اینکـــه روح
بهس ــوی عال ــم ق ــدس ،وج ــود ،خیر و س ــعادت حرک ــت کرده و ش ــهوت و غض ــب را به بند بکشـــاند.
عبادت تکوینی ،عبادت انس ــان بما هو موجود اس ــت که همانند تمام اش ــیاء تس ــبیحگوی خداوند
اس ــت و عب ــادت اختی ــاری یا عقلی ،عبادت انس ــان بما هو انس ــان اس ــت ک ــه دلیل آفرینش انســـان
ب ــوده و در کن ــار عل ــم حقیقت ــی از انس ــان ،انس ــان میس ــازد (هم ــو1360 ،ش :ص ــص.)370-368

عب ــادت ،آنگاه در تهذی ــب روح و تزکی ــه ج ــان مؤثر اس ــت که عبادتکنن ــده به مضامینـــش عارف و
معتق ــد باش ــد و آنه ــا را در ذه ــن خ ــود حاضر کن ــد؛ اما ا گ ــر در متن عبادت ،غفلت داشـــته باشـــد،
دیگ ــر راه ب ــرای تزکیه او نیس ــت (ج ــوادی آمل ــی1394 ،ش :ص.)33
از نظ ــر مالص ــدرا خداون ــد س ــبحان ب ــرای ه ــر ی ــک از موج ــودات ،کمال ــی را مقرر داشـــته و در
ذات ــش ،عش ــق و ش ــوقی ب ــدان کم ــال و حرکتی ب ــرای به پای ــان رس ــانیدن آن نهـــاده اســـت .بنابر
اص ــل اصال ــت وج ــود ،وج ــود تمام ــش خی ــر و مؤث ــر و لذی ــذ اس ــت و مقابل آن عدمّ ،
شـــر و زشـــتی
اس ــت؛ و از آن بای ــد گریخ ــت .بناب ــر اص ــل تش ــکیک وج ــود ،وج ــود ی ــک ن ــوع اســـت و در ذاتـــش
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بس ــیط و در آن اختالف ــی نیس ــت جز آنکـــه دارای حدود و درجاتی اس ــت که همانا منش ــأ اختالف
ماهی ــات ممک ــن و اجن ــاس و فصول آنهـــا اس ــت؛ بنابراین وج ــود ،در نفس خـــودش ،تفاوتی جز
ب ــه کاملت ــر و ناقصت ــر و ش ــدیدتر و ضعیفتر ب ــودن ن ــدارد و بنابر حرک ــت جوهری غایـــت وجود و
کمالش،هم ــان واج ــب حقیقی اس ــت ،چون در کمال ،از جهت ش ــدت ،نامتناهی اســـت و هر یک
از موج ــودات معل ــول را نصی ــب و به ــرهای از آن کم ــال اس ــت ک ــه از او افاضه میشـــود و نیز نقصی
بهحس ــب ح ـ ّـدش در معل ــول ب ــودن دارد ،توضیح مطل ــب اینکه چ ــون حقیقت وجـــود از آن روی
ک ــه حقیق ــت تام اس ــت ،ن ــه اقتض ــای نق ــص میکند و ن ــه متناهی ب ــودن و ن ــه تجدد و نو شـــدن،
زی ــرا ا گ ــر این خصوصی ــات را اقتضا نمای ــد ،واجبالوجود از حی ــث قوه و ق ــدرت نامتناهی نخواهد
ب ــود ،بنابرای ــن ثاب ــت میش ــود که نق ــص و نقص ــان و متناهی ب ــودن از ل ــوازم معلول اســـت ،چون
ام ــکان ن ــدارد ک ــه معلول با علت ــش در مرتبه وجود ،مس ــاوی و برابر باش ــد زیرا در غی ــر این صورت
یک ــی از آن دو ب ــه س ــبب ّ
علی ــت س ــزاوارتر از دیگری نیس ــت( .صدرالدی ــن ش ــیرازی1392 ،ش -د:
ً
ص )521پ ــس نتیج ــه میگیری ــم هر چه که معل ــول چیزی نیس ــت مانند واجب تعالـــی اصال نقصی
در او نیس ــت و چ ــون خال ــص حقیق ــت وج ــود خی ــر و کم ــال اس ــت پ ــس او بزرگتریـــن موجـــود از
جه ــت بهج ــت ،س ــرور و محب ــت ب ــه ذات خ ــودش اس ــت و هرچ ــه ک ــه در وی معلولیت بیشـــتر و
وس ــایط بی ــن او و بی ــن ح ــق مح ــض فراوانتر باش ــد او ناقصتر اس ــت و هرچ ــه که به حـــق متعال
نزدیکت ــر باش ــد کاملتر و تمامتر اس ــت .مالص ــدرا میفرماید« :ال یخلو ش ــی مـــن الموجودات عن
نصی ــب م ــن المحب ــه االلهیه و العش ــق االله ــی و العنای ــه الربانی ــه» (هم ــو1981 ،م :ج ،7ص.)149
هی ــچ موج ــودی بینصی ــب از محبت و عش ــق االه ــی و عنایت خداوند نیس ــت و چـــون این ثابت
ش ــد ،در مییابی ــم که هی ــچ موجودی از موج ــودات خالی از محبت و عش ــق اله ــی و عنایت ربانی
نیس ــت و ا گ ــر از ای ــن عش ــق و محب ــت لحظـ ـهای خال ــی بماند ،نابودش ــده و بـــه هال کـــت میافتد.
بنابرای ــن ه ــر موجودی عاش ــق وجود محض اس ــت و طالب کم ــال و گریزان از عدم و نقص اســـت

و ه ــر ناقص ــی از نقص خ ــود ف ــراری و آرزومند بیرون آم ــدن از آن ب ــه کمال خویش اســـت و هنگام
رس ــیدن ب ــدان چن ــگ میزند و ل ــذت میب ــرد .پ ــس نا گزیر تمام اش ــیاء ،عاش ــق کمـــال خویش و
مش ــتاق ب ــدان هن ــگام نبودنش هس ــتند لذا عش ــق پیوس ــته و دائم ب ــرای موجود حاصل اســـت،
ـود کمال آن موجود باش ــد و ی ــا در حال فق ــدان آن کمال .با ای ــن مقدمه ثابت
خ ــواه در ح ــال وج ـ ِ
ش ــد ک ــه از نظ ــر صدرالمتألهین جهان هس ــتی آ کنده از عش ــق اس ــت ،این عش ــق از عشـــق هیولی
بهص ــورت آغ ــاز میگ ــردد تا باالتری ــن مرات ــب ادامه مییابد و س ــرانجام ب ــه دری ــای ذات حقتعالی
ک ــه مظهر عش ــق اس ــت ،س ــرازیر میش ــود .این عش ــق ریش ــه در موج ــود ب ــودن موجـــودات دارد؛
موجودات ــی ک ــه میخواهن ــد بهس ــوی او بازگردن ــد و از نق ــص وج ــودی ایش ــانکه درصـــدد تکامل
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هس ــتند برمیخیزد .مالصدرا با الهام از آیات االهی این عش ــق را مقوم و س ــبب عبادت و تس ــبیح

رابطه معرفت و عبادت از دیدگاه مالصدرا

موج ــودات دانس ــته و میفرمای ــد« :ان جمی ــع االش ــیاء ح ــی ناط ــق ذکراهلل مس ــبح ســـاجدله کما
ـبح بحم ــده و لکن ال تفقه ــون تسـ ُ
نط ــق ب ــه الق ــرآن فی قول ــه و ِان من ش ــیء ِا ّل ُی َّس ـ ُ
ــبیهم و قوله و
هلل یس ــجد م ــا فی الس ــماوات و ما ف ــی االرض» (همان ،ص .)153تم ــام موجودات زن ــده و گویا به
ذ ک ــر االهیان ــد و او را عبادت ،تس ــبیح و س ــجده میکنند ،چنانک ــه قرآن گویا بدین مطلب اســـت
و فرم ــوده «هی ــچ موجودی نیس ــت ،مگر آنکه به س ــتایش او تس ــبیحگو اس ــت ولی شـــما تســـبیح
گفتنش ــان را نمیفهمی ــد» (اس ــراء )44/و فرم ــوده« :آنچ ــه در آس ــمانها و زمی ــن اســـت خدای
را س ــجده میکنن ــد» (نح ــل .)49/پ ــس ا گ ــر خداوند بن ــده خ ــود را فرمان ن ــداده ب ــود و خواننده
َ
ْ َ ُ
حقتعال ــی ،او را اج ــازه ورود ب ــه منزل او و رس ــیدن به وص ــال او در فرموده خ ــود «یا أ َیه ــا ال ُم ّز ِّمل؛
ای جام ــه ب ــه خوی ــش پیچی ــده» (مزم ــل )1/ن ــداده ب ــود ،چ ــه کس ــی بیش ــتر ش ــب را بـــرای نمـــاز
برمیخواس ــت و هم ــه روز را روزه میگرف ــت؟ و رس ــول خدا(ص) پی ــش از بعثت ،شـ ـبها را بیدار و
روزه ــا را تش ــنه و در ک ــوه ح ــرا ب ــرای عبادت برپا میایس ــتاد ت ــا اینکه ه ــر دو پای او آمـــاس نموده
و میفرم ــود :ن ــور چش ــم م ــن در نماز اس ــت و ایـــن انس و خ ــو گرفتن و عش ــق او به ذکـــر و عبادت
االه ــی ،به س ــبب معرف ــت او و علم او ب ــه میوه و نتیج ــه بندگی و عبادت اس ــت ک ــه معرفت ربوبی
َ
اس ــت (هم ــو1392 ،ش -الف ،ص )90و این معنای آیه ش ــریف اس ــت ک ــه میفرمای ــد«َ :و ْاع ُب ْد َر ّب َك
ْ
ْ
َ
َح ّت ــى یأ ِتی ـ َـك ال ِیقی ـ ُـن؛ عب ــادت پ ــروردگار خویش کن ت ــا حادثه محقق ب ــه تو رس ــد» (حجر.)99/
نتیجه بحث اینکه موجودات به س ــبب وجود رابطی خوی ــش تحت لوای جالل واجبالوجودند
و ب ــه دلی ــل ام ــکان فقری محت ــاج فیض االهیان ــد تا از نق ــص وجودی به کمال برس ــند ،خط ســـیر
ای ــن دو ط ــرف عش ــق االهی به کائنات اس ــت و این عش ــق ،عبادت و تس ــبیح جمیع ممکنـــات را در
پی دارد.

 .5انواع عبادات و اغراض آن از نظر مالصدرا
مالصدرا در کتاب کس ــر االصنام الجاهلیه و مفاتیح الغیب و شـــواهد الربوبیه مباحثی درباره اقسام
ً
عب ــادات و طاع ــات و ه ــدف و غ ــرض از وضع نوامیـــس االهیه را مطـــرح میکند که کامـــا هماهنگ با
حکم ــت متعالی ــه و اص ــول بنیادی ــن آن اس ــت ،در این مطال ــب انجام عبادته ــا به عروج نفســـانی از
م ــدارج هس ــتی و دس ــتیابی به س ــعادت انس ــانی منجر ش ــده و تزکیه نفس بهواســـطه عبـــادات بدنی
و قلب ــی ،معب ــری ب ــرای تبدی ــل و تحول جس ــمانی نفس در بق ــای روحانی اوس ــت کـــه در این صورت
نف ــس معرف ــت یافته با تول ــد در مرحله عقل بالفعل و اتصـــال با عقل فعال تجلی صفـــات و افعال الهی
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یگ ــردد ،یعن ــی غایت عقل نظری نفس در معرفـــت او از طریق غایت عقل عملـــی یعنی ایجاد عدالت
م 
و آزادی در اس ــارت ب ــردن ش ــهوت و غضب و ســـایر قوای نفســـانی در حکومت عقـــل محقق میگردد.
 .1-5ان ــواع عب ــادات :مالص ــدرا عبادات را در یک تقس ــیم به عبادات بدن ــی و قلبی یا ظاهری و
پنهان ــی تقس ــیم میکند که اطاع ــت از اوامر و نواهی الهی و تکالیف ش ــرعی مأخوذ از وحی و ســـرعت
گرفت ــن ب ــه آنچه رس ــولاهلل آورده و ایمان به آنچه خداون ــد حکم کرده و تصدیق بـــه وعده و وعید
ش ــار ع مق ــدس جه ــت قرب به خداون ــد نوع اول عبادات اس ــت مثل نم ــاز ،روزه ،حـــج ،زکات و . ...
ً
ام ــا عب ــادت ذات ــی و اطاع ــت ملکوتی که اساس ــا تغییر و تح ــول نفس را ب ــه دنبال داشـــته و عبادات
ن ــوع اول ،مقدمـ ـهای برای کس ــب آن محس ــوب میش ــود ،مثل معرف ــت حقتعالـــی و مقربین درگاه
او ،معرف ــت به نفس ،علم به کیفیت برانگیخته ش ــدن رس ــوالن و نزول کتب آســـمانی ،عبادات نوع
دوم را تش ــکیل میدهند (هم ــو1381 ،ش :ص.)35
 .2-5اغ ــراض و اه ــداف عب ــادات :از نظ ــر مالص ــدرا اعم ــال و عبادات ــی ک ــه مبنـــای آنهـــا این
مع ــارف و ریاضت برانگیخته ش ــده از معرفت اس ــت به س ــه غ ــرض منتهی میگردد :غـــرض اول؛ ترک
توج ــه ب ــه امور غی ــر از حق و کنارهگی ــری از آنها .غرض دوم؛ اس ــتخدام قوای نفســـی و بدنی در امور
مناس ــب با امر قدس ــی .غرض س ــوم؛ لطیف کردن باطن برای قبول تجلیات حـــق (همان :ص.)36
از نظ ــر مالص ــدرا آنچ ــه که مهم اس ــت این اس ــت ک ــه راه نورانی س ــیر تکاملی نفس بایـــد هموار
ش ــده و موانع از س ــر راه او برداش ــته ش ــود ،دو رک ــن اصلی و اساس ــی در تکامل یعنی تزکیـــه و تحلیه،
اب ــزاری میخواه ــد ک ــه عب ــادات و طاعات مهمترین قس ــم آن اس ــت .ایش ــان عبادت نمـــاز را دارای
جس ــم و روحی میداند که باعث تزکیه و تحلیه انس ــان عابد میش ــود ،دور کردن انســـان از بدکاری
ْ َ
و ناروای ــی (إ َّن َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ـاء َوال ُمنك ـ ِـر (عنکبوت ،))45 /جس ــم نماز اســـت که باعث
الص ــاة ت ْنه ــى ع ـ ِـن الف ْحش ـ ِ
ِ
َ َ ْ ُ َّ َ ْ
ُ
َ
تزکی ــه میش ــود و ی ــاد کردن خدا ک ــه از هر عبادت ــی مهمتر اس ــت (ول ِذكر اللـ ـ ِـه أ كبـــر (عنکبوت))45 /
روح نم ــاز را تش ــکیل میده ــد؛ چون خ ــدا را به صف ــت ا کبر توصیف کردن اس ــت .پس مـــراد از ذکر،

ذ ک ــر قلب اس ــت نه گ ــردش زبان و چ ــون قلب برترین اعضاء اس ــت پ ــس طاعتش هم برترین اســـت
و ای ــن همان تحلیه اس ــت (هم ــو1363 ،ش :ص.)690
در عبادت روزه ،جس ــم عبادت روزه ،خودداری و دور کردن انس ــان از ش ــهوت ش ــکم و زیر شکم
اس ــت ،دور کردن انس ــان از درد رس ــانیدن و آزار به نوع انس ــان از طریق غیبت و تهمت و دشـــنامی
اس ــت ک ــه باعث تزکی ــه ش ــده و روح عب ــادت روزه ،تق ــوای الهی و بس ــته ش ــدن مجاری لشـــگرهای
ابلیس اس ــت (همان).
در عب ــادت ح ــج ،دور کردن م ــال اضافی از خزینه دل تا آنکه او را مش ــغول ندارد جســـم عبادت
ح ــج اس ــت و روح آن چ ــون ب ــرای هر مفیض ــی همراه با مس ــتفیض آن مناس ــبت تامی وجـــود دارد و
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تأ کی ــد مناس ــبت بین ای ــن دو ،موجب عالقه افاضه و اس ــتفاضه میش ــود و چون ب ــرای هر حقیقت
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عقل ــی در ای ــن عالم مثال جس ــمانی وجود دارد و چون نگاه چش ــم محس ــوس از مشـــاهده عقلیات
قاص ــر اس ــت و اعت ــکاف و تعب ــد ب ــر امثل ــه آن عقلیات باع ــث میش ــود بهطور کل ــی از ثـــواب محروم
نش ــود ،ل ــذا کعب ــه و زی ــارت ح ــج بدینجهت ل ــذت مش ــاهده روح ملکوتی حض ــرت حـــق را جلوهگر
میش ــود ک ــه این روح عب ــادت حج اس ــت (هم ــو1360 ،ش :ص.)369

 .6رابطه معرفت و عبادت در حکمت متعالیه
ب ــرای اینک ــه رابط ــه معرفت و عبادت را بررس ــی کنیم ،باید ب ــه مرجع این دو مفه ــوم در حکمت
متعالی ــه نظ ــر افکنیم ،مالصدرا با قائل ش ــدن به دو قوه عق ــل نظری (مرجع معرف ــت) و عقل عملی
(مرج ــع عبادت) برای نفس ،س ــعادت حقیقی انس ــان را در گ ــرو کمال آن دو ق ــوه معرفی میکند در
حقیق ــت کم ــال س ــعادت علمی و نظ ــری در ُبعد معرفت برای نفس آن اس ــت که عالقـــهاش به بدن
منقط ــع ش ــده و ب ــه ذات حقیقی خود برگ ــردد که در این صورت ب ــه بهجت و س ــعادت وصفناپذیر
و غیرقاب ــل مقایس ــه با لذات حس ــی نائ ــل خواهد ش ــد (هم ــو1981 ،م :ج ،9ص .)122چنانکه معلم
پیش ــینیان گوی ــد« :داخل در ذات خود و خارج از دیگر اش ــیاء گردیم ،ل ــذا در ذات خود زیبایی و نور
و به ــا و درخشش ــی دی ــدم که زبانه ــا از توصیف ــش ناتواناند» (هم ــان ،ص)123؛ و کمال ســـعادت
عق ــل عمل ــی ،در ای ــن اس ــت ک ــه در حال ــت تعلق نف ــس به ب ــدن و ارتب ــاط و مش ــارکت بیـــن آن دو،
نف ــس بهواس ــطه عبادات ،تس ــلیم مش ــتهیات و تمنی ــات بدن نگش ــته و آنها را تح ــت کنترل خود
درآورد ،بهاعت ــدال در افعال نائل ش ــده و بهواس ــطه قوت عقل عملی فضیلت عدال ــت و آزادی صادر
ش ــود (هم ــان ،ص .)127ایش ــان ب ــا نگاه ب ــر آیات ش ــریفه ق ــرآن اعتق ــاد دارد ،کمال انســـان منحصر
در دو چی ــز اس ــت؛ اول آنک ــه خی ــر و خوب ــی را ب ــه ذات خی ــر و خوب ــی بشناس ــد و دوم آنکـــه خیـــر و

خوب ــی را ب ــرای عمل به آن بشناس ــد ،پس مرجع و بازگش ــت نخس ــتین ،ب ــه علـــم و ادرا ِک مطابق با
آن اس ــت (معرف ــت) و مرج ــع دومی ــن به فعل تعدیل کننده اس ــت (عب ــادت) و کمال ایـــن دو امر در
نوع انس ــان ،مرتبه نبوت و والیت اس ــت و خداوند از ابراهیم خلیل که ش ــیخ انبیاء اســـت ،حکایت
ْ
َْ ْ
َّ
الصا ِل ِح َ
ین؛ پ ــروردگارا مرا حکمـــت بخش (و آن
میکن ــد ک ــه گفت«َ :ر ِّب َه ـ ْـب ِل ــی ُحك ًم ــا َوأل ِحق ِن ــی ِب
حکمت نظری اس ــت) و قرین شایس ــتگانم ک ــن (و آن حکمت عملی اس ــت)» (شـــعرا)83/؛ و درباره
َ
َ
َّ َ
َ َ
حضرت عیس ــی(ع) میفرماید که« :إ ّ ِنی َع ْب ُد ّاللـ ـ ِـه َآتا ِن ــی ْال ِك َت َ
الصل ِة
اب َو َج َعل ِنی ن ِبی ــا * َ ...وأ ْو َصا ِنی ِب
ِ
ََ
َوال ـ ّـزك ِاة َم ــا ُد ْم ـ ُـت َحی ــا؛ م ــن بنده خدای ــم ،م ــرا کت ــاب داده و پیامبر ق ــرار داده اســـت (این حکمت
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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نظری اس ــت)  ...س ــپس به نمازگزاردن و زکات دادن مادام که زنده باش ــم س ــفارش کرده اســـت (و
ای ــن حکمت عملی اس ــت)» (مریم( )31/هم ــو1393 ،ش :ص.)31
مالصدرا ،هرچند هدف فلس ــفه را اس ــتکمال انس ــان از جهت «نظر» و «عمل» دانسته و ماهیت
حکم ــت نظ ــری و عمل ــی را یک ــی میداند؛ یعن ــی ایش ــان اعتقاد دارد حکم ــت نظـــری و عملی مالزم
یب ــرد و هدف ــی نخواهد داشـــت و بدون
یکدیگرن ــد بهط ــوری ک ــه ب ــدون نظ ــر ،عمـــل ره بجای ــی نم 
تگ ــزاری به عقـــل نظری
عم ــل ،نظ ــر عقی ــم خواه ــد ب ــود ،ام ــا در نهایت نق ــش عقل عمل ــی را خدم 
دانس ــته و تهذی ــب نفس و اخ ــاق عملی را مقدم ــه و پیشنیاز اش ــراق معارف االهی بر قلب انســـان
میدان ــد (هم ــو1419 ،ق :ج ،1ص .)141ب ــا این مقدمه رابطه بی ــن معرفت و عبـــادت از نظر مالصدرا
ب ــا توج ــه به تعم ــق در اف ــکار او از طریق آثارش در س ــه راهبرد ذیل جس ــتجو میشـــود:
ال ــف -مالصدرا ،علم را از س ــنخ وجود دانس ــته و اعتق ــاد دارد در فرایند معرفـــت و ضرورت تفکر،
ای ــن وج ــود متفکر اس ــت ک ــه دچ ــار تح ــول و دگرگونی ش ــده و اس ــتکمال وجود پیـــدا میکنـــد تا به
باالترین مراتب نفس ــانی یعنی نفس قدس ــی نائ ــل میگردد (هم ــو1981 ،م :ج ،3صص 461و .)465
ایش ــان مب ــدأ عل ــوم را عالم قدس ــی میداند (هم ــان ،ص)384؛ بنابرای ــن برای علم و معرفت شـــأن
معن ــوی قائ ــل اس ــت .از ای ــن جهت چون انس ــان بای ــد در س ــیر تکاملی از عال ــم حس به خیـــال و از
عال ــم خی ــال ب ــه عال ــم عق ــل و از عال ــم عقل ب ــا اتصال ب ــه عق ــل فعال ب ــه عال ــم قـــدس راه یابد پس
معرف ــت عقل ــی را بای ــد معنویت الهی مش ــایعت نماید ،یعنی تزکیه مناسـ ـبترین بســـتر تفکـــر و تعلم
اس ــت و عب ــادت بهتری ــن ابزار برای تزکیه اس ــت .همچنی ــن او درباره ض ــرورت همگام بـــودن تفکر با
تهذی ــب نف ــس میگوید :ا گر تزکیه و تذهیب در کار نباش ــد ،نهتنها تفکر انس ــان نتیجهبخش نیســـت
بلک ــه اعم ــال عبادی او نی ــز بیبه ــره میگردند (هم ــو1361 ،ش :ص.)287
ب -از نظ ــر مالص ــدرا ،ه ــدف خلقت ،معرف ــت و علم ب ــوده و انس ــانها ،هرچند شـــأن وجودی
بینهای ــت دارن ــد ولی ب ــا توجه به می ــزان حرک ــت عقلیش ــان ،دارای درج ــات و مراتـــب متفاوتاند

(هم ــو1981 ،م :ج ،8ص .)343مالصدرا حیات حقیقی انس ــان را حیات معقول او دانســـته و همین
عام ــل را ش ــرافت انس ــان نس ــبت ب ــه س ــایر موج ــودات میدان ــد (هم ــو1419 ،ق :ج ،1ص .)141در
حکم ــت متعالیه نفس مس ــافری اس ــت ک ــه باید مرتبه جس ــمانیه الح ــدوث تا مقام روحانیـــه البقاء
َ
یه
را ط ــی کن ــد تا ب ــه حیات ملکوت ــی خود برس ــد .از آنجای ــی که مالص ــدرا به اس ــتناد آیه کریمـــه ِ«إل ِ
َ
ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
یصع ــد الك ِل ــم الطی ــب والعم ــل
الصا ِل ُح ْیرف ُع ـ ُـه» (فاطر )10/نزدیک ــی و تقرب به خداوند و رســـیدن به
س ــعادت عال ــم آخرت را همانا کس ــب علم و معرفت دانس ــته نه عم ــل و طاعت تنه ــاّ ،اما عمل نیک
و عب ــادت را وس ــیلهای ب ــرای رس ــیدن ب ــه آن میدان ــد و عل ــم و معرفت را می ــوۀ آن معرفـــی میکند،
عبادت مانند کاش ــتن اس ــت و معرفت ،میوه و نتیجه آن اس ــت (همو1394 ،ش :ص)10؛ بنابراین از
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نظ ــر مالص ــدرا «قرب» س ــعه عقل و نظر اس ــت و اینکه ما در نیت ه ــر عبادتی قربه ال ــی اهلل میگوییم
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یعنی ع ــروج به عال ــم قدس از طری ــق معرفت.
ج -از نظ ــر مالص ــدرا ،حکمت ،تش ــبه به خداس ــت ،زی ــرا حکم ــت راهیابی به ملکـــوت و حقایق
موجودات اس ــت (همان :ص .)3این راهیابی منش ــأ ش ــرف وجودی و ارزشی انس ــان است .مالصدرا
ش ــأن ذاتی انس ــان را خردمندی و فرزانگی میداند ایش ــان اعتقاد دارد ا گر فرصت اندیشیدن و تفکر
را از انس ــان بگیری ــم او را ت ــا ح ــد حیوانیت و پایینت ــر از آن تنزل دادهایم ،ایش ــان اص ــل نیکبختیها
و اس ــاس نیکوکاریه ــا را عب ــارت از کس ــب حکم ــت َحق ــه میداند و مقص ــود از حکمت حقـــه را علم

ب ــه خداون ــد تب ــارک و تعال ــی ،صفات و افع ــال و ُمل ــک و ملک ــوت او و علم ب ــه روز رس ــتاخیز و منازل
و مقام ــات آخ ــرت و برانگیخت ــن و حش ــر و نام ــه اعم ــال و ترازو و حس ــاب و کت ــاب روز معـــاد معرفی
میکن ــد (هم ــان :ص .)10ای ــن ایم ــان حقیق ــی و خی ــر ف ــراوان و فض ــل بزرگی اس ــت کـــه خداوند در
ْ ْ ْ َ ََ ُ
َ َ
فرم ــوده خود بدان اش ــارت نموده ک ــه « َو َمن ی ــؤ َت ال ِحك َمة فق ْد أو ِت ــی خ ًیرا ك ِث ًیرا» (بقـــره .)269/از
آنجای ــی ک ــه مالصدرا «حکم ــت» و «آزادی» را دو موهبت ــی میداند که همراه همان ــد (همو1981 ،م:
ج  ،9ص ،)88اعتق ــاد دارد حری ــت و آزادی نقط ــه مقاب ــل عبودیت و بندگی هس ــتند؛ زیرا شـــهوات،
ـوس ناقص ضعی ــف ،غالب و چیرهانـــد ،پس آن
اس ــارت و بندگ ــی مـ ـیآورد و در خدمت کش ــیدن نف ـ ِ

نف ــس ،بنده ش ــهوت اس ــت و از اطاعت امور بدنی آزاد و حر نیس ــت (همان) .نکت ــه ظریف در دیدگاه
مالص ــدرا ک ــه ب ــا موض ــوع ای ــن مقال ــه ارتب ــاط دارد این اس ــت که ایش ــان ّ
حری ــت حقیقـــی را چیزی
میدان ــد ک ــه غری ــزی و فط ــری نفس باش ــد ن ــه آنچه که ب ــا ع ــادت و تعلیم پی ــدا میشـــود ،ا گرچه
ای ــن نی ــز فاض ــل و نیکو اس ــت و این معنی س ــخن فیلس ــوف بزرگ ارس ــطاطالیس اســـت کـــه گفته:
ّ
«حری ــت ملکهای نفس ــانی و نگهبان نفس اس ــت .نگهبان ــی جوهری نه صناع ــی» (همو1392 ،ش-
د :ص .)448خالص ــه آنک ــه ه ــر کس عالقه و وابس ــتگی بدنـ ـیاش ضعیفتر ش ــود و عالقه عقلیاش

قویت ــرّ ،
حری ــت بیش ــتری پیدا میکن ــد و هر کس برعکس این باش ــد ،عبودیتش بر شـــهوت بیشـــتر
اس ــت .ای ــن همان نظ ــر افالطون اس ــت که گفت ــه« :نفوس پس ــت در اف ــق طبیعت و ســـایه آناند و
نفوس فاض ــل و نیک ــو در افق عقلان ــد» (همان).
در نهای ــت مالص ــدرا ،اعتق ــاد دارد تمام فضایل نفس ــانی به ای ــن دو فضیل ــت بازمیگردند ،یعنی
حکم ــت که حاص ــل آن ،قوه احاطه به معلومات اس ــت و ّ
حریت تجرد از مادیات اســـت ،اینجاســـت
ک ــه پ ــای عب ــادت به موض ــوع باز میش ــود ،زی ــرا همانطوری ک ــه در اقس ــام عبادات و روح و جســـم
فرای ــض در ای ــن مقال ــه ش ــرح دادیم بهتری ــن ابزار برای رس ــیدن به فضیل ــت ّ
حریت ،عبادت اســـت،
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ب ــرای مث ــال وقتی در نی ــت نم ــاز ،تکبیرهاالح ــرام را میگویی ــم و همهچی ــز را به فراســـوی پوچی رها
ک ــرده و در براب ــر عظم ــت باریتعال ــی میایس ــتیم یعن ــی ابت ــدای راه ّ
حریت .وقتـــی نمازگـــزار در برابر
وس ــعت و عظم ــت باریتعالی به س ــجده مـ ـیرود ،یعنی ّ
حری ــت و آزادی از هرچه غیر اوســـت .وقتی

در عب ــادت حج تمام اش ــتغاالت م ــادی را با احرام تعویض ک ــرده و بر تجلی مث ــال باریتعالی طواف
عش ــق را برگ ــزار میکنیم یعن ــی ّ
حریت .وقت ــی در عبادت روزه ده ــان بر خوردنیهای مادی ،چشـــم
ب ــر دیدنیهای ح ــرام آلود ،گوش بر اص ــوات دروغین میبندی ــم ،دروازههای قلب را بـــه روی ّ
حریت
و تج ــرد از قوای نفس ــانی مادی ب ــاز میکنیم.
پ ــس نتیجه میگیری ــم ،بندگی و عبادت بدون عل ــم و معرفت وزن و بهایی بر آن مترتب نیســـت
و کوش ــش غی ــر عارف (ب ــدون معرفت) ،مانن ــد حرکات مردگان و جمادات اس ــت که قصـــد و نیتی در
آنها نیس ــت ،چنانکه فالس ــفه اعتق ــاد دارند ،غایت (ه ــدف نهایی و کمال مطلـــوب) همانند فاعل
اس ــت ،البت ــه به وج ــه کمال و ص ــورت تمام ــی فاعل ،ل ــذا مب ــدأ حرکت ا گ ــر طبیعی باشـــد ،غایت و
کم ــال مطل ــوب آن نی ــز امری طبیعی اس ــت ،مانند رس ــیدن ب ــه مکان طبیع ــی و ا گر امـــری حیوانی
باش ــد ،غای ــت و کم ــال مطل ــوب آن نیز امـــری حیوانی اس ــت ،مانند خوردن ،آشـــامیدن ،شـــهوت و
غض ــب و ا گ ــر مبدأ روحانی باش ــد ،غایت و کم ــال مطلوب ،رس ــیدن به جهان ملکوت اســـت ،مانند
مع ــارف آخ ــرت ،مراتب رس ــتاخیز و قیامت و ا گ ــر امری الهی باش ــد ،غایت و کمال مطلـــوب آن قرب
و نزدیک ــی اس ــت ک ــه به فن ــا نف ــس و ذات خ ــود و بق ــاء و پایندگی او ب ــه مب ــدأ و غایت خـــود ،در نزد
خداون ــد حاصل میگ ــردد ،این هم ــان عبادت بامعرفت اس ــت.

 .7سعادت حقیقی و مراتب آن در منظر حکمت متعالیه و رابطهاش با معرفت و عبادت
ب ــرای اینک ــه رابطه بین معرفت و عبادت را با س ــعادت جس ــتجو کنیم ابتدا الزم اســـت به معنا و
مفهوم س ــعادت و ماهیت حقیقی آن و موانع دس ــتیابی آن از نظر مالص ــدرا که بهصراحت در آثارش

مطرح ش ــده اش ــاره کرده و س ــپس این رابط ــه را که خود میتوان ــد تأییدی بر مطال ــب قبلی تحقیق
حاض ــر باش ــد بیان کنیم .مالصدرا در اس ــفار و بنابر اصول بنیادیاش ،س ــعادت را ی ــک امر وجودی
بی ــان کرده و بین س ــعادت آدمی و س ــعه وج ــودی وی ارتباط تنگاتنگ برقرار میس ــازد .ایشـــان در
ای ــن بیان ،س ــعادت را یک ام ــر وجودی دانس ــته و چون وجود را قابل تش ــکیک میداند ،ســـعادت
را ی ــک امر تش ــکیکی و باالتری ــن نوع آن را س ــعادت عقالنی معرف ــی میکند ،ایش ــان میفرماید« :ان
الوج ــود ه ــو الخی ــر و الس ــعاده و الش ــعور بالوج ــود ایض ــا خیر والس ــعاده لک ــن الموج ــودات متفاضله
متفاوت ــه بالکم ــال و النق ــص ،فکلم ــا کان وج ــود ات ــم ،کان خلوصه عن الع ــدم ا کثر ،والســـعاده فیه
اوخر( »...هم ــو1981 ،م :ج ،9ص.)121
اس ــت؛ دنیای ــی و آخرت ــی ،دنیایی خ ــود دو مرتبه دارد؛ داخل ــی ،مانند صحت و س ــامتی ،خارجی،
مانند ترتب و راس ــت آمدن اس ــباب معاش و مق ــام ،ثروت و آخرتی هم دو مرتب ــه دارد؛ علمی ،مانند
مع ــارف و حقایق و عملی ،مانند عب ــادات و کارهای نیکو (هم ــو1392 ،ش -ب :ص.)74
از نظ ــر مالص ــدرا معنا و مفهوم س ــعادت با عش ــق و ل ــذت پیوند خ ــورده و در درجـــه اعلی آن به
بهج ــت و س ــرور خت ــم میش ــود و بر اس ــاس هم ــان معنای تش ــکیکی باالترین س ــعادت را ســـعادت
عقل ــی میدان ــد ک ــه به جهت اس ــباب قوی ،به جهت دایره ش ــمول تم ــام و ا کثر و ب ــه جهت تکمیل
ذات و ش ــعور ب ــه مق ــوم ذات ،الزم اس ــت .صدرالمتألهین مانند سراس ــر حکمت حکیمانـــه متعالیه
دس ــت مخاط ــب خ ــود را رها نک ــرده و راه نی ــل و وصول به این س ــعادت را نش ــان میدهد .ایشـــان
اعتق ــاد دارد نفس برای اینکه در س ــیر ملکوتیاش به س ــرزمین عقل قدس ــی برس ــد ،نیـــاز به دو بال
ب ــرای پ ــرواز دارد ،آن دو بال عل ــم (معرفت) و عمل (عبادت) اس ــت.

 .8موانع سعادت و راههای از بین بردن آن در منظر مالصدرا
مالصدرا در رس ــاله س ــه اصل ،موانع سعادت انس ــان را ضمن سه اصل اساس ــی معرفی میکند:
 -1جه ــل ب ــه معرف ــت نف ــس که حقیق ــت آدمی اس ــت و بنای ایم ــان آخ ــرت؛  -2حب جـــاه و مال و
می ــل ب ــه ش ــهوات و لذات و س ــایر تمتع ــات نف ــس حیوانی؛  -3تس ــویالت نف ــس اماره و تدلیســـات
ش ــیطان مکار (همو1392 ،ش -ه :ص ــص .)34-15
ب ــا ای ــن بیان مالص ــدرا ،اعتق ــاد دارد در حقیقت مانع اصل ــی درک لذت و س ــعادت ،عدم تمایل
نف ــوس انس ــان ب ــه کس ــب عل ــوم ،مع ــارف و کم ــاالت عال ــی اس ــت ک ــه ای ــن امر ب ــه علت وابســـتگی
ب ــه ب ــدن م ــادی ،ح ــواس بدن ــی و تعلق خاط ــر به امی ــال و مقاص ــد دنی ــوی حاصل میشـــود .پس
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بهعن ــوان نتیج ــه ای ــن قس ــمت میت ــوان گف ــت :وقت ــی انس ــان ب ــا عب ــادات ،طاعـــات و اوامـــر الهی
ش ــهوات و تمای ــات نفس ــانی را از خ ــود دور میس ــازد و قالده خش ــم و غضب را از گـــردن خود بیرون
مـ ـیآورد و پ ــرده غب ــار تقلید و وس ــاوس وهم را از چش ــم حقبین خ ــود کنار مینهـــد ،دریچههایی از
عال ــم ملک ــوت و حقایق اش ــیاء ب ــر روی او باز میش ــود و مثال ضعیف ــی از لذت و ســـعادت حقیقی را
درمییاب ــد ،س ــپس با س ــیر و تکام ــل و معرفت بیش ــتر ،پای در س ــرزمین بلوغ نفـــس و مرتبه کامالن
واص ــل مینهد.
مالص ــدرا میفرمای ــد« :ا گ ــر نفوس انس ــانی اس ــتکمال یافت ــه ،قوی گش ــته و وابســـتگی آنها به
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ب ــدن قط ــع گ ــردد و حجاب و پ ــرده بی ــن آن و هویت عقل ــی و ان ــوار ملکوتی برداشـــته شـــود و با فکر
و درای ــت خوی ــش ب ــه عال ــم ملک ــوت اعل ــی ارتقاء یاب ــد و ب ــرای همیش ــه بدانجـــا متصل گـــردد ،به
س ــعادت عقل ــی و ل ــذت معن ــوی اخروی نائ ــل خواهد ش ــد که قابل مقایس ــه بـــا هیچ یـــک از لذات
حس ــی آمیخته ب ــه نقای ــص و آفات نخواه ــد ب ــود» (هم ــو1360 ،ش :ص.)250

 .9امانتداری انسان کامل در پرتو معرفت و عبادت
همانط ــوری ک ــه میدانیم ب ــا توجه به آیات الهی در مقام و عظمت انس ــان میتـــوان از پذیرش
امان ــت الهی س ــخن گفت ،همان امانت ــی که خداوند بر آس ــمانها و زمین و کوههـــا عرضه نمود ،اما
َّ َ ْ َ ْ َ
ال َم َان َة َع َلى َّ
الس َ
ـــم َاو ِات
هم ــه آنها از حمل آن س ــرباز زدند جز انس ــانک ــه آن را پذیرفت«ِ :إن ــا ع َرضنا
َْ
ال ْرض َو ْالج َب ــال َف َأ َبی ـ َـن َأن ْیحم ْل َن َه ــا َو َأ ْش ـ َـف ْق َن ِم ْن َه ــا َو َح َم َل َه ــا ْال َنس ـ ُ
ـان ( »...احـــزاب .)72/عالمه
َو
ِ
ِ
ِ ِ ِ
طباطبای ــی میفرمای ــد« :امانت هرچه باش ــد به معنای چیزی اس ــت ک ــه نزد غیر به ودیعه ســـپارند
ت ــا او آن را ب ــرای س ــپارنده حف ــظ کند و س ــپس ب ــه وی برگردان ــد و در آیه م ــورد بحث امانـــت عبارت
اس ــت از چی ــزی ک ــه خ ــدای تعالی آن را به انس ــان به ودیعه س ــپرده ت ــا آن را برای خـــدا حفظ کند و
س ــپس به خداوند برگردان ــد» (طباطبایی1396 ،ق :ج ،16ص .)370در اینکه امانت الهی چیســـت،
نظ ــرات مختلفی ارائه ش ــده اس ــت .مالصدرا در یک موض ــع امانت االهی را صفت وجـــودی و کمال
ن ــوری میدان ــد ک ــه خداون ــد بر انس ــان افاضه ک ــرده اس ــت .در موض ــع دیگری ایـــن امانـــت الهی را
قب ــول فی ــض االه ــی بدون واس ــطه میداند ک ــه همان مق ــام فناء ف ــی اهلل و بقـــاء باهلل اســـت و این
َ َ َ ْ ُ َّ
ْ
َّ ُ ْ َ
ْ
یه َمن َیش ُاء َواللـ ـ ُـه ذو الف ْض ِل ال َع ِظ ِیم»
پذیرش فقط به انس ــان اختصاص دارد« :ذ ِلك فضل اللـ ـ ِـه یؤ ِت ِ
(جمعه( )4/صدرالدین ش ــیرازی1394 ،ش :ص.)160
ام ــا از نظر عالمه طباطبایی ،این امانت کمالی اس ــت که از ناحیه داش ــتن اعتقـــادات حقه و نیز
تلب ــس ب ــه اعمال صال ــح و ارتقا از حضیض ماده به اوج اخالص حاصل میش ــود و اخالص آن اســـت

ک ــه انس ــان در عقی ــده و عم ــل ،تنها خ ــدا را برگزین ــد و برای او ش ــریک ق ــرار ندهد و در ایـــن صورت،
خداون ــد متول ــی ام ــور او خواهد بود و ای ــن همان ،والیت الهی اس ــت و تنها انس ــان صالحیت حمل
والیت اله ــی را دارد (طباطبایی ،همان).
ب ــه نظ ــر میرس ــد از آنجای ــی ک ــه وج ــود انســـان در س ــیر تکامل ــی نف ــس دارای مراتـــب و عوالـــم
گونا گ ــون اس ــت ک ــه از عال ــم حس ت ــا عالم عق ــل در تح ــول بوده و ای ــن وج ــود مقید و محـــدود باید
ب ــه عال ــم اط ــاق و ان ــوار ،راه یابد و س ــرانجام به فنا برس ــد و این کمالی اس ــت که بهواســـطه معرفت
و عب ــادت برخاس ــته از آن نصی ــب انس ــان میگردد .در نظ ــر هر دو بزرگ ــوار ،هم توجه به ســـیر مراتب
وج ــود ش ــده و ه ــم معرف ــت و عبادت اب ــزار تزکی ــه و تکامل اس ــت ،این هم ــان معنایی اســـت که ما
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درص ــدد تبیی ــن آن بودیم.
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 .10جمعبندی و نتیجهگیری
از نظ ــر صدالمتألهی ــن ،انس ــان موج ــودی اس ــت ک ــه بی ــن دو جنب ــه حیوان ــی و فرشـــتگی زاده
میش ــود و می ــان بدتری ــن و واالتری ــن انس ــانها از لحاظ انس ــان ب ــودن تفاوتی نیس ــت و تفاوتها،
تنه ــا ب ــا می ــزان دس ــتیابی ب ــه کم ــال انس ــانیت محق ــق میش ــود ،از نظر ایش ــان ،هســـتی انســـان،
مس ــاوی «ش ــدن» و صیرورت اس ــت .ظرفیت وجودی انس ــان بینهایت اس ــت و این تنها او اســـت
ک ــه میتوان ــد به س ــبب ترقی در عل ــم و عمل و فنا و بق ــا به اعلی ّ
علیین برس ــد و یا بهواســـطه پیروی
از ه ــوا و ه ــوس به اس ــفل الس ــافلین هب ــوط کند .انس ــان س ــعادتمند باید ب ــا تکامل قـــوه نظری به
کم ــال معرفت ــی برس ــد و ب ــا تکامل عق ــل عملی به مق ــام ّ
حری ــت و عدالت نائل ش ــود و در این ســـیر،
بی ــش از ه ــر چی ــز ب ــر تزکی ــه و تصفی ــه نف ــس و نوران ــی ش ــدن آن نیازمن ــد اس ــت .از آنجایـــی که در
حکم ــت متعالیه منش ــأ علم و معرفت عالم قدس اس ــت و علم ش ــأن معنوی دارد پ ــس باید معرفت
عقل ــی را معنوی ــت االهی همراهی کند ای ــن یعنی تزکیه بس ــتر تفکر بوده و عبادت بهتریـــن ابزار برای
تزکی ــه اس ــت .همچنین چون انس ــان بهواس ــطه حرکت عقلـ ـیاش دارای درج ــات و مراتب متفاوت
اس ــت و حیات حقیقی انس ــان همان حیات معقول اوس ــت ،تقرب و نزدیکی به خداوند و رســـیدن
ب ــه س ــعادت عال ــم آخرت ،هم ــان حکمت حقه اس ــت که ای ــن میوه ،تنه ــا از طریق کاشـــت عبادت
و عم ــل صال ــح به ثم ــر میرس ــد؛ و در پای ــان حکمت راهیاب ــی به ملک ــوت و عالم حقایـــق موجودات
اس ــت و ای ــن حکمت وقتی تش ــبه به خ ــدا مییابد که ب ــا حریت و آزادی همراه ش ــود ،بـــرای اعتالی
حری ــت و عدال ــت باید قواه س ــر تعظی ــم بر س ــیطره حکومت عق ــل ب ــرآورده و تح ــت فرمانروایی آن
ق ــرار بگیرن ــد ،باید برای این کار قوا از س ــلطه ش ــهوت و غضب رهایی یافته و از مش ــتهیات آن دوری

گزینند و این جز با بندگی و عبادت میس ــر نیس ــت .عبادت موجب به دس ــت آوردن معرفت حقیقی
میش ــود و معرف ــت خود ،عبادت ــی واالتر را در پی دارد ،عبادت از آن عق ــل عملی و معرفت از آن عقل
نظ ــری ب ــوده و ب ــر این مبنا انس ــان عال ــم عابد ،انس ــان به مقصد رس ــیده اس ــت و این همـــان بیان
َ
َ
ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
ش ــریف قرآن اس ــت که میفرماید«ِ :إلی ـ ِـه یصع ــد الك ِلم الطی ــب والعم ــل
الصا ِل ُح ْیرف ُع ُـــه» (فاطر.)10/
اوج تجل ــی معنوی ــت در معرف ــت ،مقام عبودیت اس ــت ،یعن ــی عبودیت اوج عقالنیت اســـت.
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چـــاپ هفتم.
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7.7صدرالدیـــن شـــیرازی ،محمـــد1360( ،ش) ،الش ــواهد الربوبی ــه ف ــی المناهج الس ــلوکیه ،مصحح :س ــید
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1010ــــــــــــــــــــــــــــ1375( ،ش) ،مجموع ــه رس ــائل فلس ــفی صدرالمتألهی ــن ،مصح ــح :حامد ،ناج ــی اصفهانی،
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1212ــــــــــــــــــــــــــــ1386( ،ش) ،تفس ــیر س ــوره فاتح ــه الکتاب ،مصحح :س ــید جاللالدین ،آش ــتیانی ،بوس ــتان
کتـــاب ،قم ،چـــاپ چهارم.
1313ــــــــــــــــــــــــــــ1392( ،ش -الـــف) ،تفس ــیر آی ــه ن ــور ،مترجم و مصحح :محم ــد ،خواجوی ،انتش ــارات مولی،
تهران ،چـــاپ چهارم.

1414ــــــــــــــــــــــــــــ1392( ،ش -ب) ،تفس ــیر س ــورههای ط ــارق ،اعل ــی و زل ــزال ،مترج ــم و مصح ــح :محم ــد،
خواجـــوی ،انتشـــارات مولـــی ،تهـــران ،چـــاپ چهـــارم.
1515ــــــــــــــــــــــــــــ1392( ،ش -ج) ،تفس ــیر س ــوره واقعه ،مترجم و مصحح :محمد ،خواجوی ،انتش ــارات مولی،
تهران ،چـــاپ چهارم.
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مترجـــم :محمـــد ،خواجـــوی ،انتشـــارات مولـــی ،تهران.
1717ـــــــــــــــــــــــــ1392( ،ش -ه) ،رس ــاله س ــه اصل ،مصحح :محمد ،خواجوی ،انتش ــارات مولی ،تهران ،چاپ
چهارم.
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2323کربـــن ،هانـــری1392( ،ش) ،تاریخ فلس ــفه اس ــامی ،مترج ــم :ج ــواد ،طباطبایی ،انتش ــارات مینوی
خـــرد ،تهران.
2424مصبـــاح یـــزدی ،محمدتقـــی1394( ،ش) ،ش ــرح جلد هش ــتم اس ــفار ،محق ــق :محمد ،س ــعیدیمهر،
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