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Abstract
In this paper, we review the relationship between science and the
perfectionism of material beings by considering the Mulla Sadra's
philosophical perspectives. Mulla Sadra, by proving the "enthusiasm of
matter in the form" and presenting the theory of the "substantial motion" as
well as referring to the flow of "love" in the universe; he displays a novel
page of the universe's endeavor to the intended home and describes the
enthusiasm, motion, and love in the universe as accompanying and parallel
to science that introduces the cause of the general and extensive
perfectibility of (material) beings and the promotion of their degree of
existence and goal-directed departure towards "absolute completeness" (God
the most high necessary existent). Also, Mulla Sadra, by being influenced by
the verses of the Qur'an and the words of the mystics, clarifies the
relationship between the components of the universe and their perfectionism
goal; and with his unifying insight, considers the interpretation of verses
such as (Behold, eventually all affairs go to Allah) that all universe is
generated from God and is moving towards the Almighty God. The
understanding wisdom of the motion, enthusiasm, and love in the path of
perfectibility (in material beings) has evolved our approach and worldview
toward creation.

Keywords: Consciousness, Enthusiasm, Love, Perfectibility, Motion,
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چکیده
در اين نوشتار ،با توجه به ديدگاههاي فلسفی مالصدرا ،به بررسی مناسبت علم و کمالجويی موجودات
مادي میپردازيم .مالصدرا با اثبات «شوق هيولی به صورت» و ارائۀ نظريۀ «حرکت جوهري» و همچنين
اشاره به سريان «عشق» در کائنات؛ صفحه اي بديع از تکاپوي هستی به سوي منزل مقصود به نمايش
میگذارد و شوق و حرکت و عشق موجود در مجموعۀ هستی را همراه و قرين علم توصيف میکند که
باعث استکمال عمومی و گستردۀ موجودات (مادي) و ارتقاء درجۀ وجودي آنها و رهسپاري هدفمند به
سوي «کامل مطلق» (واجب تعالی) میشود .همچنين مالصدرا با تأثيرپذيري از آيات قرآن و کالم عرفا،
مناسبت مابين اجزاء هستی و غايت کمالطلب آنها را روشن میسازد و با نگاه توحيدي خود ،تفسير
آياتی نظير «اال الی اهلل تصير االمور» را اين میداند که همۀ هستی از جانب حق است و به سوي حق
تعالی در حرکت است .پیبردن به عالمانهبودن حرکت و شوق و عشق در مسير استکمال (در موجودات
مادي) رويکرد و جهانبينی ما را در قبال آفرينش متحول میسازد.
واژههای کلیدی :شعور ،شوق ،عشق ،استکمال ،حرکت ،مالصدرا.

* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

mostafa.sadeghi@Shirazu.ac.ir

فلسفه ،سال  ،48شمارۀ  ،1بهار و تابستان 107/ 1399

 . 1مقدمه
مطلبی که در اين نوشتار به آن پرداخته میشود ،علم و شعور در موجودات مادي و
نسبت آن با مراتب کمال و درجات وجودي آنها در حکمت متعاليه است .در اين مقاله
سعی شده است که از مصاديق جهتگيري به سمت مراتب باالي کمال ،مثل شوق
هيولی به صورت ،حرکت و عشق براي تبيين نسبت شعور و علم موجودات مادي از
طرفی و استکمال آنها از طرف ديگر کمک گرفت .
«استکمال» در لغت به معناي «کمالخواستن»« ،کاملکردن»« ،طلب تمامی
کردن» و «تمامکردن خواسته» به کار رفته است .در اصطالح فلسفی ،حرکت به طرف
کمال و طلب کمالکردن است (سجادي.)180 :1373 ،
به عقيدۀ مالصدرا ،تمامی موجودات (مادي) براي دستيابی به کمال خويش در
مسيري هدفمند رواناند .تمامی اشياء به سمت کمال ذاتی خويش متوجه هستند و هر
موجود به موجود باالتر از خود نظر دارد .او مقصود از اصل آفرينش را رسيدن هر ناقصی
به کمال خود میداند (مالصدرا .)177: 1360،اينک در اين مقاله بر آن هستيم که نسبت
شعور و علم را که از کماالت وجودي است ،با استکمال موجودات از منظر مالصدرا
بررسی و تبيين کنيم.
اگر بخواهيم تفاوت نوشتار حاضر را با پژوهشهاي همسو بازگو کنيم ،بايد بگوييم
که بعضی از آنها با توجه به اصول حکمت متعاليه ،مانند اصالت وجود و تشکيک در
مراتب وجود ،اختالف بين موجودات را اختالفی تشکيکی در «وجود» میدانند و چون
علم را مساوق وجود میشمارند ،براي همۀ موجودات بهرهاي از علم و شعور قائلاند.
برخی نيز در تأييد هماهنگی اين مطلب با معارف دين و قرآن ،به امري مانند تسبيح
کائنات اشاره کردهاند و يا آن را متناظر با برخی يافتههاي علمی و تجربی که نوعی
شعور براي موجودات بهظاهر بیجان (مانند آب) اثبات کردهاند ،دانستهاند؛ اما اين نوشتار
به دنبال آن است که با تکيه بر اصول حکمت متعاليه ،مانند اصالت وجود و مساوقت
وجود و علم ،تحقق اموري چون شوق ،عشق و حرکت را در موجودات ،دال بر همنوايی
استکمال مجموعۀ هستی با علم و شعور بيان کند و تالش نمايد تا نگاه توحيدي
مالصدرا را در شناساندن غايت کمالطلب اجزاء عالم به سوي حق تعالی نشان دهد و
گرهخوردگی وجود و عشق را در مسير کمال بنمايد و دامنۀ نگاه و بينش ما را در
منظومۀ خلقت ارتقاء بخشد .در اين مسير ،عقل ،ع رفان و عشق در کنار هم ديده شده
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است .نوشتار حاضر از بيان اينکه موجودات مادي بهرهاي از شعور دارند و اينکه اين
مطلب با آموزههاي دينی تطابق دارد ،پا فراتر گذاشته و کمالجويی عالمانۀ هستی به
سوي حق تعالی را در حکمت متعاليه تبيين میکند.
 . 2تبیین نسبت «شعور» و استکمال موجودات با محوریت مبحث «شوق»
در لغت ،ميل مفرط را شوق گويند و عبارت از طلب کمال است و بالجمله ،شوق
استدعاي کمال است (سجادي .)276 :1379 ،نزد حکما ،شوق طلب کمال و خير است در
جايی که آن خير و کمال موجود نباشد .شوق نسبت به امري که کامالً مفقود باشد،
امکان ندارد (جوادي آملی .)165/2 :1382 ،از منظر ارسطو محرک اول ،به عنوان علت غايی
و متعلق ميل و شوقبودن ،باعث حرکت اشياء در عالم است (به نقل از کاپلستون:1375 ،
 .)360از نظر وي با شوقی که خدا در اشياء میآفريند ،آنها را تحريک میکند و اين شوق
را نيز بدون اينکه از راه وحی ابالغ کند ،احداث میکند (ژيلسون .)119 :1370 ،ارسطو به
نوعی ديگر از شوق قائل است و آن عبارت از شوق هيولی به صورت است .او اشتياق
هيولی به صورت را همانند اشتياق زشت به زيبا میداند (ارسطو)98 :1358 ،؛ چنانکه
مالحظه میشود مسئلۀ شوق در هيوالي اولی ،پيش از مالصدرا نيز مطرح بوده است.
دربارۀ جايگاه هستیشناسانۀ هيوالي اولی و نيز مرتبۀ وجودي و فعليت آن نيز ،بايد
گفت که اگر نظريۀ تشکيک وجود را در نظر بگيريم که در آن واجب تعالی در عالیترين
مرتبۀ وجود قرار دارد ،هيوالي اولی از نظر مالصدرا در پايينترين درجۀ هستی است که
درجۀ پايينتر از آن عدم است .هيوالي اولی از جهت وجود ،ضعيفترين درجۀ اشياء
است؛ چون در حاشيه و طرف نهايی وجود و در پايينترين مرتبۀ افاضه و بخشش است
(مالصدرا .)34/2 :1981 ،همين اندازه که هيوالي اولی قابليت تحصلپذيري دارد (تحصل
ابهام و فعليت قوه) ،خود مرتبهاي هر چند نازل و ضعيف از تحصل محسوب میشود؛
تحصلی در غايت ابهام و عدم تعين؛ پس تحصلی جز همان ابهامداشتن را ندارد .از آنجا
که قابليت تحصلپذيري ،مرتبهاي از فعليت محسوب میشود ،اما نه فعليتی خاص ،بلکه
فعليتی مبهم که قابل جمع با هر فعليت خاص است ،نمیتوان آن را بهکلی فاقد هر
گونه تحصل و فعليتی دانست؛ به طوري که مساوق با عدم گمان شود .بدين ترتيب،
شوق در هيولی ،با توجه به مرتبۀ وجود و فعليتی که تبيين شد ،توجيه بهتري میيابد.
مالصدرا اعتقاد دارد که واجب تعالی براي هر موجود مادي ،کمالی در نظر گرفته و
در باطن آن موجود ،شوق رسيدن به آن را قرار داده است .برابر نظر او ،جز در مفارقات
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عقلی که تنها در آنها عشق وجود دارد ،در ساير موجودات ،عشق و شوق ،هر دو وجود
دارد (مالصدرا.)198/2 :1380 ،
صدرالمتألهين ،شوق را در پايينترين مرتبۀ وجود ،يعنی هيوالي اولی ثابت میکند
و بر اساس آن ،شوق را در همۀ مراتب وجود ثابت میکند .نکتهاي که در اينجا الزم
است بيشتر تحليل شود ،اين است که با توجه به اصل فلسفیاي که فعليت شیء را به
صورت آن میداند ،چگونه میتوان براي هيوالي اولی وجودي در نظر گرفت و به تبع آن
در مورد عشق در اين مرتبه از وجود سخن گفت؟ در پاسخ بايد گفت که مادۀ اولی
(هيوال) با آنکه عدمی است ،عدم نيست .امر عدمی معدوم نيست ،بلکه حد ضعيفی از
وجود را داراست .در تبيين معناي هيولی میتوان گفت همانگونه که واجب تعالی
بسيطالحقيقه است و همۀ اشياء را از جهت فعليت آنها داراست و خود هيچيک از اشياء
از حيث تعين آنها نيست ،هيولی نيز از جهت قوه همۀ اشياء را داراست و هيچيک از آنها
را به لحاظ فعليت واجد نيست« :انما الفرق بينها و بين العدم ،ان العدم بما هو عدم ال
تحصل له اصال حتی تحصل االبهام و ال فعليه حتی فعليه القوة لشیء بخالف الهيولی»
(مالصدرا.)33/2 :1981 ،
مالصدرا براي تبيين شوق هيولی به صورت ،ابتدا به ذکر چهار اصل فلسفی
میپردازد :اصل اول :اينکه وجود بر خالف آنچه متأخرين میپندارند ،يک مفهوم ذهنی و
معقول ثانی فلسفی نيست ،بلکه يک واحد حقيقی عينی است .اختالف افراد وجود به
تقدم و تأخر  ،کمال و نقص و باالخره شدت و ضعف در وجود است (جوادي آملی:1382 ،
بخش چهارم .)153/2 :در اين اصل ،به چند مطلب مهم فلسفی توجه شده است؛ از جمله
اصالت وجود و اعتباريبودن ماهيت ،وحدت تشکيکی مراتب وجود ،اينکه صفات کمالی
نظير علم ،قدرت و اراده عين ذات وجود است ،بساطت وجود و ديگر اينکه تمام صفات
کمالی که مساوق با هستی و وجود هستند ،به دليل بساطت وجود در همۀ مراتب
هستی با آن همراه و مالزماند.
اصل دوم :اينکه بر اساس اصالت وجود ،حقيقت هر ماهيتی به وجود خاصی است که
ماهيت به تبع آن موجود میشود و محور عليت و جعل نيز به همان وجود است؛ يعنی
وجود آن از علت افاضه میشود .ماهيت نيز به تبع وجود ،موجود میشود (همان.)155 :
شايان ذکر است که با توجه به اعتقاد مالصدرا به اصالت وجود و اعتباريبودن ماهيت،
سه قرائت از اعتباريبودن ماهيت در آثار وي ديده میشود که به طور خالصه عبارت
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است از الف) ماهيت من حيث هی ،يعنی در محدودۀ ذات امري اعتباري است و وجود ،
حيثيت تقييديۀ حمل موجوديت بر ماهيت است .در واقع ماهيت ،ظهور خود موجود
خارجی در ذهن است؛ ب) ماهيت به وجود ذهنی موجود است و در خارج با وجود
خارجی متحد است .به دليل همين اتحاد ،عرف ،ماهيت را موجود میداند؛ يعنی ماهيت
ظهور حد وجود است؛ ج) ماهيت فقط در عالم فرض و اعتبار نشان دارد؛ يعنی ماهيت
مظهري ندارد.
در مورد تبيين مراد قضيهاي مثل «ماهيت بالعرض موجود است» ،اگر ماهيت را من
حيث هی در نظر بگيريم ،وجود حيثيت تقييديه حمل موجوديت بر ماهيت است و
ماهيت به عين وجود موجود است و ظهور موجود در ذهن است .اگر ماهيت را حد وجود
بدانيم يا براي آن مظهر و نشانی قائل نباشيم ،مراد از قضيۀ فوق ،آن است که اسناد
موجوديت به ماهيت از باب اسناد شیء الی غير ما هو له و مجازي است و ماهيت در
خارج موجود نيست يا حد وجود است و يا خيالی است که در مواجهه با وجود در ذهن
نقش می بندد .در هر صورت با توجه به اصالت وجود ،هر يک از قرائات پيشگفته که
لحاظ شود ،تفاوت چندانی در پيگيري بحث ندارد.
اصل سوم :وجود ،مطلقاً خير و مورد گزينش است و هر خير دو وصف و خاصيت
دارد؛ اگر موجود باشد ،محبوب و اگر مفقود باشد ،مطلوب است (مالصدرا 2 :1981 ،و .)236
اصل چهارم :در اين اصل به موجوداتی اشاره میشود که داراي شوق يا عشق
هستند .موجودات در يک تقسيم به چهار نوع قسمت میشوند .1 :ناقص .2 ،مستکفی،
 .3تام و  .4فوق تمام (همان .)237 :چون شوق طلب مفقود است ،از دو مرتبۀ فوق تمام و
تام که گذر شود ،موجودات مستکفی و ناقص به دليل اينکه همۀ کماالت خود را با خود
همراه ندارند ،قوه ،استعداد شوق و اشتياق نسبت به تمام و کمال خود دارند (جوادي
آملی.)167-165/2 :1382 ،
صدرالمتألهين پس از بيان اصول و ارکان چهارگانۀ ذکرشده ،به اثبات شوق هيولی به
صورت میپردازد .از ديد وي هيوالي اولی اگر موجود باشد ،براي آن مرتبهاي از وجود و
و سهمی از هستی است و چون وجود ،اصيل و داراي وحدت تشکيکی است ،کماالت
آن ،از جمله علم ،در همۀ مراتب شدت و ضعف دارد و نيز وجود ،مطلقاً خير است و در
نتيجه براي شيئی که واجد آن باشد ،معشوق و براي شيئی که فاقد آن است ،مطلوب و
مورد اشتياق است (مالصدرا.)239/2 :1981 ،
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مطابق با اصل چهارم ،شيئی که برخی از کماالت را دارد و بعضی ديگر را فاقد است،
نسبت به آنچه دارد ،عاشق و نسبت به آنچه ندارد ،مشتاق است .هيوالي طالب آن است
که با حصول آن مقدار که براي آن ممکن است ،تتميم شود؛ پس هيولی شوقی شديد به
صور طبيعیاي دارد که محصل نوعی خاص از انواع طبيعی هستند« :کل ما حصل له
بعض من الکماالت و لم يحصل له تمامه يکون مشتاقا الی حصول ما يفقد منه» (همان).
شدت شوق هيولی از جهت زيادي فقدان آن است .هيولی قابليت استکمال به جميع
صور کمالی را دارد .ماده به حسب ذات خود ،همۀ صور را میطلبد و چون يکی از صور
حاصل شد ،استعداد صور بعدي به تناسب آن متعين میشود و کماالت بعدي يکی پس
از ديگري کسب میشوند (جوادي آملی .)173-171/2 :1382 ،اشتياق در هيولی به مطلق
صورت به لحاظ مرتبۀ ذات آن است (به بحث پيشگفته دربارۀ جايگاه هستیشناسانۀ هيولی
توجه شود) .هرگاه صورتی به هيولی افاضه شود ،هيولی به اعتبار تحصلی که از ناحيۀ اين
صورت پيدا کرده است ،نوع خاصی میشود و شوقی که از اين پس وجود دارد ،به مطلق
صورت نيست ،بلکه شوق به «کماالت ثانيهاي» است که پس از حضور صورت نوعيۀ
محصله براي آن تصور میشود (همان .)181 :از اينجا به دست میآيد که شوق در هيولی
زمينهساز کمالجويی و تعالیطلبی در آن است.
همانگونه که مالحظه میشود ،شوق در هيولی ،ناشی از درک نقص و کمبود است؛
پس هر آنچه اشتياق در آن است ،داراي شعور و آگاهی است« :فان الوجود اذ لم يکن
معه قصور عن درجه الکمال الذي يليق به لم يوجد فيه شوق الی التمام والکمال اذ
الشوق يتعلق بالمفقود ال بالموجود ،فحيث ال فقد ال شوق والفقد اذ لم يکن ممکن
الدرک و الحصول فال شوق ايضا» (مالصدرا .)245/2 :1981 ،وقتی وجود شوق و به تبع آن
علم و شعور در هيولی اثبات شد ،در بقيۀ مراتب وجودي که از هيولی باالترند نيز علم و
شعور اثبات میشود.
شوق از منظر مالصدرا ،اَلم فقد است و موجود با اشتياق به آنچه ندارد ،به تکاپو و
حرکت براي کسب کمال مطلوب درمیآيد (مالصدرا)189-178 :1382 ،؛ بنابراين ،شوق
هيولی به صورت ،از مصاديق استکمال موجودات مادي است که در پی آن ،کسب
کماالت مطلوب مورد نظر است و چنانکه بيان شد ،اشتياق به کماالت ،دليلی ندارد،
مگر آنکه موجود نوعی علم و آگاهی و شعور به اين فقدان داشته باشد (جوادي آملی،
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)165/2 :1382؛ بنابراين ،شوق هيولی زمينهساز ورود به مدارج کمال است و اين شوق به
همراه شعور ممکن است.
 .3تبیین نسبت شعور و استکمال موجودات با محوریت مبحث «حرکت»
بحث حرکت و سکون پيش از مالصدرا جزء مسائل طبيعی محسوب میشد .او حرکت را
از محدودۀ مباحث طبيعيات خارج کرد و در مباحث الهيات قرار داد .وي معتقد است
حرکت يک مفهوم وجودي است (.)20/3 :1981
حرکت در لغت به معناي جابهجايی جسم از نقطهاي به نقطۀ ديگر است؛ نيز تغيير
اجزاي يک جسم بدون تغيير کل آن را حرکت ناميدهاند (همان) .در حوزۀ فلسفه ،تعاريف
متفاوتی از حرکت انجام پذيرفته است .صدرالمتألهين متذکر میشود که کليۀ تعاريف در
اين باره تعريف به رسم است؛ يعنی همين اندازه است که میتوان توسط آنها ،حرکت را
از غير حرکت تميز داد و از قبيل تعريف به حد نيست که واقعيت خود حرکت را بيان
کند .ايشان تعريف ارسطو را از حرکت اينگونه ذکر میکند« :کمال اول لما بالقوة من
حيث انّه بالقّوة» (همان .)22 :بايد گفت اين بهترين تعريفی است که دربارۀ حرکت شده
است (مطهري.)19/1 :1366 ،
مالصدرا ،خود ،ابتدا حرکت را به «حدوث تدريجی» شیء تعريف میکند و چون
حدوث ،خود عبارت است از «وجود بعد العدم»؛ بنابراين ،حرکت از نگاه وي عبارت است
از «وجود تدريجی بعد العدم» (مالصدرا .)23-22/3 :1981 ،با وجود اين ،ما براي تحليل
مفهوم حرکت از تعريف اخير ،يعنی از تعريف «کمال اول لما بالقوة من حيث انّه بالقّوة»
در کنار تعريف خاص مالصدرا بهره خواهيم برد و براي تبيين و تفسير حرکت از دو
مفهوم قوه و استعداد کمک میگيريم .شیء در مسيري که حرکت ناميده میشود ،بايد
مراتبی را پشت سر بگذارد .در واقع حرکت ،عبارت است از رهايی تدريجی چيزي از قوه
و استعداد و رسيدن به فعليت و کمال وجودي.
قوه و استعداد به معناي آمادگی و زمينۀ مناسب است که اگر چيزي تمام کمالهاي
وجودي اليق به خود را داشته باشد و هيچگونه کمبودي از لحاظ فعليتهاي مناسب
خويش نداشته باشد ،حرکت نخواهد داشت؛ زيرا قوه و استعداد در او نيست تا از آن
برهد و کمالی را فاقد نيست تا در اثر کوشش به آن برسد .ديگر اينکه فعليت و کمال
وجودي به معناي هدف خارجی و مرتبۀ نهايی است که اگر چيزي هدف وجودي در
پيش نداشته باشد ،هرگز حرکت نمیکند (جوادي آملی .)560-559/3 :1384 ،در حرکت ،
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مراتبی از کمال است که با «وجود» پيوند دارد و براي آن مرتبۀ نهايی و هدف خارجی
لحاظ میشود.
تعريف صدرالمتألهين از حرکت که آن را وجود تدريجی بعد العدم ناميده است،
حاکی از آن است که حرکت از ديد او از مفاهيم وجودي محسوب میشود و در آن طی
مراتب و ارتقاء درجه مشهود است .همچنين موجود بنا بر آنچه گفته شد ،در فرآيند
حرکت ،به دنبال دستيابی به چيزي است که کمال وجودي اوست .اکنون پرسشی که
شايد به ذهن خطور کند ،اي ن است که نسبت حرکت و تکامل موجودات چگونه تبيين
میشود؟
براي پاسخ به اين پرسش ،با توجه به تعريف حرکت که خروج تدريجی شیء از قوه
به فعل گفته میشود ،اگر موجودي همۀ کمالهاي اليق خود را واجد باشد ،هرگز
حرکت نمیکند؛ زيرا نه نقصی در اوست تا با حرکت از آن برهد و نه کمالی را فاقد است
تا در پرتو حرکت ،به آن برسد؛ اگر موجودي برخی از کمالهاي مناسب خود را فاقد
باشد ،حتماً از آن قوه و استعداد بيرون آمده ،به فعليت و کمال خود میرسد؛ يعنی
ممکن نيست هيچ موجود مادي از مرتبۀ قوه و استعداد نرهد و بيرون نيايد ،نيز ممکن
نيست که هيچ موجود مادي که از قوه و استعداد به در آمده ،به آستانۀ فعليت نرسد
(همان.)566-564 :
با توجه به مطالب مذکور ،میگوييم اگر موجودي در پی کمال سزاوار خويش باشد،
براي رسيدن به آن بايد مرتبۀ کنونی و نقص و استعداد خود را ترک کند تا به فعليت و
شأن وجودي خويش برسد؛ زيرا حفظ مرتبۀ قوه و استعداد ،رسيدن به فعليت و کمال را
ناممکن میسازد.
اما با توجه به اعتقاد مالصدرا به حرکت در جوهر ،عالوه بر حرکت در مقوالت
«اين»« ،وضع»« ،کيف» و «کم» ،هيچ موجود مادي يافت نمیشود که بی حرکت باشد.
هيچ موجود مادي و ذرۀ ريز و درشت سپهري يا زمينی و مانند آن نيست که بی تحول
باشد و هيچ تحولی نيست که به صورت حرکت نباشد؛ پس هيچ موجود مادي نيست که
بی حرکت باشد (همان.)581 :
حرکت جوهري مالصدرا در تمام موجودات و همۀ عرصهها گسترده است (البته بديهی
است که مجردات تام از اين امر مستثنی هستند) .آنچه در اين بخش مورد نظر است ،اصل
فراگيري حرکت در همۀ موجودات و همۀ مراتب با استفاده از ديدگاه حرکت جوهري
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است .بدين ترتيب ،مراتب وجودي موجودات به صورت فراگير ارتقاء میيابد؛ يعنی در
حوزۀ طبيعت هر چيزي «آن به آن» در حال تغيير و نوشدن است؛ اين يعنی اينکه در
طبيعت هيچ چيز ثابت نيست و همه چيز نو است« :العالم بجميع اجزائه ،افالکه وکواکبه
و بسائطه و مرکباته ،حدثه کائنه فاسده ،کل ما فيه فی کل حين موجود آخر و خلق
جديد» مالصدرا .)298/7 :1981 ،از مطالب پيش چنين نتيجه میگيريم:
 .1حرکت عبارت است از رهايی تدريجی از قوه و استعداد و رسيدن به فعليت و کمال
وجودي؛
 .2اگر موجودي همۀ کمالهاي اليق خود را واجد باشد ،هرگز حرکت نمیکند؛
 .3بنا بر اصولی چون «اصالت وجود» و «تشکيک در مراتب وجود» ،موجودي که جزء
هستی باشد ،نمیتواند خود را از عرصۀ کمال و فعليت جدا سازد؛
 .4موجودي يافت نمیشود ،مگر اينکه بخشی از کماالت اليق خويش را داشته باشد؛
يعنی موجودي که صرفاً در مرتبۀ قوه و استعداد باشد و در جهت نيل به مرتبۀ فعليت
تالش نکند ،متصور نيست؛
 .5بنابر حرکت جوهري مورد نظر مالصدرا ،هيچ موجودي نيست که بی تحول باشد (به
استثناء مجردات تام) و نيز هيچ تحولی نيست که به صورت حرکت نباشد .در اين ديدگاه
مراتب وجودي موجودات همواره در حال ارتقاء است؛ پس حرکت عمومی و همهجانبهاي
که تمام موجودات مادي را دربرگرفته است ،در جهت تکامل است.
با توجه به اين مطلب ،میتوان گفت هر حرکتی تکامل است؛ زيرا هر حرکتی خروج
از قوه به فعل است و خروج از قوه به فعل همان خروج از نقص به کمال است و تکامل
نيز چيزي نيست جز گذر از نقص به کمال (شيروانی.)306- 305 :1387 ،
اينک سؤال مهمی پيش روي ماست و آن اينکه آيا همۀ حرکتها ،استکمالی و
اشتدادي هستند؟ در پاسخ میتوان گفت اينکه هر حرکتی مالزم با اشتداد است ،به يک
معنی درست است و آن اينکه معناي حرکت ،خروج از قوه به فعل است .قوه و فعل يک
شیء از هم منفصل نيستند و مراتب وجود يک شیء است .قوه مرتبهاي از فعليت است
و هر فعليتی در عين فعليت ،مقرون به قوه است .هر قوۀ قبلی ،خودش فعليتی است
نسبت به فعليت بعدي؛ يعنی يک فعليت ضعيف نسبت به فعليت قوي است؛ پس
حرکت که خروج از قوه به فعليت است ،قهراً خروج از نقص به کمال است؛ پس به اين
معنی ،هر حرکتی توأم با تکامل است (مطهري)415/1 :1366 ،؛ بنابراين ،از اين منظر ،هر
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حرکتی حتماً در مسير اشتداد قرار دارد؛ يعنی حرکت و محصول آن ،دستيابی به تکامل
و ارتقاء درجۀ وجودي است.
همچنين دربارۀ حرکتی مثل حرکت «اينی» که به نظر میرسد در آن تکامل و
اشتدادي وجود ندارد ،از دو بعد میتوان به قضيه نگاه کرد :از حيث قوه و فعل و نيز از
حيث فعليتهاي متوالی؛ يعنی در حرکت اينی هر مرتبه ،استعداد مرتبۀ ديگر است که
اين را اگر از نظر قوه و فعل نگاه کنيم ،تکامل است ،ولی از نظر فعليت قبلی با فعليت
بعدي تکامل نيست (همان.)419-418 :
همچنين قابل ذکر است که «حرکت ذاتی» ،همواره تکاملی است و مواردي از قبيل
خشکشدن درخت و پوسيدگی ميوه از موارد غيرذاتی و بالعرض است؛ يعنی حرکت
اصلی و ذاتی همواره تکاملی است ،اما حرکت از مساوي به مساوي و نيز حرکت از کمال
به نقص ،همانند فرسودگی درخت و ديگر چيزها ،از موارد غير ذاتی و غير اصيل است
که در پرتو حرکت ذاتی و اصيل که همان خروج از قوه به فعل و تکامل تدريجی است،
بالعرض يافت میشود؛ مانند فساد و شري که در جهان بالعرض يافت میشوند ،نه
بالذات؛ پس حرکت همواره تکاملی است و حرکتهاي غير تکاملی موجود ،بالعرض است
(جوادي آملی .)59/3 :1384 ،حرکات نزولی و انحطاطی همراه با حرکت اشتدادي ديگري
است؛ مثالً اگر ريشۀ درختی در اثر کرمزدگی فاسد و درخت خشک میشود ،در کنار
آن ،کرم درون درخت بهتدريج رشد میيابد و حرکت حقيقی در اينجا ،همان حرکت
تکاملی کرم است و پژمردگی درخت ،حرکتی بالعرض است.
حاصل سخن اينکه همۀ حرکات در مجموعۀ عالم و از جمله حرکات جوهري اشياء و
موجودات ،اشتدادي هستند و عرصۀ استکمال در جايجاي هستی گسترده است؛ بنابراين،
اوالً ،بنابر اعتقاد به حرکت جوهري صدرايی ،هيچ موجودي (مادي) نيست که حرکت
نداشته باشد؛ ثانياً ،هر حرکتی تکاملی است؛ پس تمام موجودات در يک مسير تکاملی و
رو به تعالی قرار گرفتهاند و اين همان استکمال عمومی و گستردۀ موجودات و نيز ارتقاء
درجۀ وجودي آنهاست .اکنون براي بررسی نسبت علم و شعور و استکمال موجودات با
1
محوريت مبحث حرکت و با توجه به علم طبايع مادي به موضوع میپردازيم.
نقش علم طبایع مادی در حرکت استکمالی موجودات

اگر بخواهيم از دريچهاي ديگر به اين مسئله بپردازيم و نسبت علم و شعور موجودات و
حرکت استکمالی آنها را به گونهاي ديگر تحليل کنيم ،میتوانيم به بخش ديگري از
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مبانی پذيرفتهشدۀ مالصدرا استناد نماييم .ما در پی آن هستيم که توصيف روشنی از
مناسبت حرکت استکمالی موجودات و شعور آنان به دست دهيم .در اين مرحله ما با
استناد به موضعگيري مالصدرا ،تعالی مراتب وجودي را از ذيشعور دانستن طبايع مادي
نتيجهگيري میکنيم.
با توجه به ديدگاه مالصدرا دربارۀ مساوقت علم و وجود (مالصدرا ،)24/6 :1981 ،وي
موجودات مادي را داراي علم میداند .اي ن نگاه بر اساس اصول حکمت متعاليه است.
اصولی مثل اصالت وجود و تشکيک در وجود که بر اساس آن ،وجود در همه جا به نحو
شديد يا ضعيف مشاهده میشود و ديگر بساطت وجود است که اقتضاي آن ،حضور تمام
آنچه عالی دارد در مادون است؛ چون اگر مادون فاقد کمالی مثل علم باشد ،اين باعث
ترکب در وجود است (جوادي آملی.)206/1 :1375 ،
اين نکته در اينجا قابل توجه است که مالصدرا در مواضعی اظهار میکند که ماده به
خود علم ندارد .يکی از داليل مالصدرا براي اين مدعا اين است که علم مساوق حضور
است (مالصدرا .)70 :1375 ،امتداد زمانی و مکانی در موجودات مادي باعث میشود اجزاي
آنها از هم غايب باشد و اين غيبت در تقابل با حضوري است که مالزم علم است؛ پس
موجود مادي نمیتواند به خود علم داشته باشد .اين سخن در نقطۀ مقابل ديدگاه
پيشگفته و اعتقاد به علم ماديات است .دربارۀ نحوۀ جمعبندي اين دو ديدگاه بايد به
اين موارد توجه کرد:
اوالً ،در نقطۀ مقابل ديدگاهی که امتداد و غيبت اجزاي جسم از يکديگر را باعث
عدم حضور و علم در ماده معرفی میکند ،مالصدرا در جاي ديگري اشياي ممتد را از
جهت وحدت اتصالی ،موجود فینفسه میداند که اين وحدت اتصالی باعث حضور و
علمی ضعيف در ماده میشود (مالصدرا ،بیتا .)283 :دليل ذکرشده در اين مبحث براي
عدم علم ماديات ،در مورد غيبت اجزاي مقداريۀ شیء ممتد از يکديگر است و نه در
مورد حيثيت وحدت اتصالی آن که باعث حضور و علم است.
ثانياً ،يکی ديگر از روشهاي جمع بين دو قول در مورد علم موجودات مادي ،تقسيم
علم به بسيط و مرکب است .يکی از معانی علم بسيط که مالصدرا از آن بهره میبرد،
علم بسيط در برابر علم مرکب است .وي میگويد :علم همانند جهل گاه بسيط است و
گاه مرکب .در علم بسيط ،عالم به علم خويش آگاهی ندارد .در علم مرکب ،عالم به علم
خود آگاهی دارد (مالصدرا .)116/1 :1419 ،در اين ديدگاه علمی که همۀ عالم ،حتی اجسام
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را در برگرفته است ،علم بسيط است؛ يعنی همۀ عالم به علم بسيط و البته به
آفريدگارخويش آگاهی دارد .مالصدرا اين بيان را براي تشريح آيات قرآنیاي که دربارۀ
تسبيح موجودات است به کار میبرد.
ثالثاً ،صدرالمتألهين معتقد است که نسبتدادن عدم علم به موجودات مادي به دليل
عدم ظهور و ضعف اين علم در قياس با علم موجودات ديگر و مخلوقات داراي نفس
است .وي موجودات مادي را داراي مرتبهاي از علم میداند که به دليل نداشتن آثار
متوقع و مشابه در ديگر پديدهها ،به عدم علم آنها رأي دادهاند (مالصدرا.)340/6 :1981 ،
رابعاً ،بر اساس ديدگاه نهايی مالصدرا« ،وحدت شخصيه» بر عالم حاکم است و طبق
نظريۀ وحدت شخصيه ،فقط يک حقيقت در عالم وجود دارد و آن ذات واجبالوجود
است و ساير موجودات (ممکنات) ،فقط مظاهر و تجليات ذات حق تعالی هستند و ذات
حق تعالی ،هر کمال و صفتی داشته باشد ،با آن صفت و کمال در ممکنات تجلی پيدا
میکند؛ پس چون ممکنات مظهر وجود حق هستند و حق را چنانکه در آنها تجلی کرده
است ،نشان میدهند ،با علم و شعور آشکار خواهند شد؛ چراکه خداوند واجد علم است.
از طرفی  ،هر يک از ممکنات از آن جهت که معلول واجب تعالی و شأنی از شئون علت
خود هستند  ،ذات واجب را به قدر هستی خود میتوانند ادراک کنند و به مقدار
محدوديتی که دارند ،از ادراک او محروم میشوند (جوادي آملی .)195/1 :1382 ،تحليل ما
اين است که چون نظريۀ وحدت شخصيه ،ديدگاه نهايی مالصدراست ،میتواند به عنوان
اعتقاد حقيقی و نهايی او دربارۀ علم موجودات مادي در نتيجهگيريهاي ما استفاده شود.
ماديات داراي علم و آگاهی هستند و اين علم از نوع علم حضوري به خود است.
چون معلول (موجود) داراي حيثيت فینفسه نيست و فقط حيثيت فیغيره و ربط محض
دارد ،درک حضوري او در کنار درک وجود فینفسه علتش ممکن است (مالصدرا1363 ،ب:
 .)53چون حقيقت معلول عين ربط به علت است ،در علم حضوري به خودش ،حقيقت
علت که مربوطاليه اوست نيز بايد ادراک شود.
از طرفی علت ،داراي کماالت معلول به نحو برتر است (طباطبايی ،)123/4 :1385 ،پس
معلول به علت خويش نوعی علم دارد؛ هرچند اين علم ناچيز باشد ،ولی علم معلول به
علت به معناي علم به کماالت برتر وجودي خود اوست و از اين رهگذر میتوان حرکت
استکمالی موجودات مادي را به گونهاي تبيين کرد.
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بر اساس اصول حکمت متعاليه ،علم به کماالت باالتر با تکاپو براي دستيابی به آنها
مالزم است .از آنجا که ميل به مدارج باالي وجود به گفتۀ مالصدرا در تمام اشياء ناقص
جاري است (مالصدرا )340/6 :1981 ،و علت نيز آنبهآن به وجود مادي افاضۀ وجودي
مستمر دارد (همان ،)215/2 :به واسطۀ ميلی که موجودات به مراتب باالي کمال دارند،
علت بدون اينکه در افاضۀ کماالت بخلی داشته باشد ،وجود و کمال برتري را به موجود
اعطا میکند .بدين ترتيب ،علت ،وجود موجودات را افاضه میکند؛ و اين وجود به دليل
دارابودن علم به کماالت برتر خود ،ذاتاً به آن کماالت ميلی دارد و حرکت تکاملی از ذات
موجود نشئت میگيرد؛ بنابراين ،حرکت استکمالی و يا حرکت جوهري ،داراي منشأ
حقيقی در طبيعت موجودات مادي است؛ پس علم در طبيعت موجودات مادي به
کماالت باالتر خود ،عامل حرکت استکمالی آنان است .از اين مسير ،نسبت علم و
استکمال موجودات معين میشود.
.4تبیین نسبت شعور موجودات و استکمال آنها با محوریت مبحث «عشق»
عشق ميل مفرط است و به معنی فرط حب و دوستی و بالجمله عشق تعلق قلب و حب
زياد است (سجادي .)331 :1379 ،عشق در اصطالح به اين معناست که هر يک از ممکنات
به واسطۀ نقص وجودي خويش ،هميشه شايق به کماالت و مشتاق به خيرات است
(الدوانی.)210 :1411 ،
 .1-4سریان عشق در موجودات

عشق از مسائلی است که در فلسفۀ افالطون و افالطونيان اخير و فلسفۀ اشراقی ايرانی
مورد توجه و بحث بوده است .از مسائل مورد توجه مالصدرا عشق موجودات و شوق
آنها به کمال و وصول به معشوق حقيقی ،يعنی ذات حق تعالی است .در کالم او عشق
در همۀ موجودات سريان دارد .مالصدرا معتقد است خداوند براي هر موجودي از
موجودات ،کمالی در نظر گرفته و در آن عشق و شوقی نهاده است که توسط آن به
کمال وجودي خود سير میکند و عشق مجرد از شوق را ويژۀ مجردات عقلی میداند
(مالصدرا)148/7 :1981 ،؛ بنابراين از منظر مالصدرا عشق در موجودات بسان حرکتی است
که موجود را با توجه به درجۀ وجودي آن موجود به سوي کمال وجودي آن سير
می دهد .از اين نکته به استکمال موجودات از قبل عشق و نقش آن در تکاپوي موجود به
طرف مراتب باالتر هستی پی میبريم.
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مالصدرا بر اساس اصول فلسفیاي که به آن معتقد است ،يعنی اصالت ،بساطت،
وحدت و تشکيک وجود ،عشق را براي تمامی موجودات اثبات میکند .وي هر موجودي
را عاشق خير و وجود میداند و خير و وجود را نيز مصداق و عين هم میداند و عشق را
صفت کمال میداند و از اين رهگذر عشق را نيز عين وجود در همه جا ساري میبيند
(مالصدرا)134/6 :1423 ،؛ پس عشق ،صفت وجود و مساوق وجود است؛ يعنی در هر
موجودي با توجه به درجۀ وجودي آن ،عشقی شديد يا ضعيف نهفته است.
از طرفی واجبالوجود غايت خير (خير محض) و کمال و باالترين مرتبۀ وجود و
علتالعلل است .تفاوت نقص و کمال در موجودات باعث میشود که موجودات به حد
اعالي کمال و خير مطلق که واجب تعالی است ،عشق بورزند« :واجبالوجود مستند
همۀ کماالت و سرچشمۀ کل خيرات است» (مالصدرا1363 ،الف.)187 :
اين مطلب با توجه به اصل عليت از منظر مالصدرا به اين شکل تبيين میشود که
هر ممکنالوجودي عين ربط به غير است و کمال هر موجودي علت اوست و واجب
تعالی نيز علت العلل است و هر موجودي عين ربط به اوست و عشق به مرتبۀ باالتر،
همان عينالربط بودن همۀ هستی به حضرت حق است (مالصدرا.)151-150/7 :1981 ،
وقتی از فراگيري و گستردگی عشق و سريان آن در هستی سخن میگوييم ،بايد از
معشوق آن عشق نيز ياد کنيم .عاشق و معشوق متالزم هم هستند و از منظر مالصدرا
گرچه معشوق موجودات به ظاهر متفاوت هستند ،ولی معشوق حقيقی يکی است؛ زيرا
تالش براي دستيابی به کمال و خير مطلق هدف يکايک موجودات است که فطرتاً در
همۀ آنها موجود است (همان .)160 :با اين اوصاف هيچ موجودي نيست ،مگر اينکه
بهرهاي از عشق الهی داشته باشد (همان .)149 :صدرالمتألهين ،واجب تعالی را جمال
مطلق و منشأ همۀ زيبايیها میداند .به اعتقاد او ،حضرت حق ،باالترين مرتبه و درجۀ
2
زيبايی و جمال را دارد (مالصدرا.)65/2 :1423 ،
به اين زيبايی و جمال ،همۀ موجودات با اختالف درجات و سطح وجودياي که
دارند ،عشق میورزند و ساير عشقها تحتالشعاع اين عشق حقيقی است و آن عشقها،
عشق مجازي و غير حقيقی است؛ پس واجب تعالی جمال مطلق و معشوق تمامی
عشقهاست.
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 .2-4نسبت علم و عشق در استکمال موجودات مادی

به عقيدۀ مالصدرا ميان علم و عشق در موجودات رابطهاي تنگاتنگ وجود دارد .وي
عشق را از صفات وجودي و مساوق وجود میداند و اسناد عشق به ماديات و جسمانيات
را مسبوق به پذيرفتن حيات و شعور آنها میداند .وي علم را الزمۀ عشق میداند .اين
مهم به اين دليل است که عشق و محبت ،رضا ،اراده و ابتهاج دايرمدار ادراک هستند و
براي مثال ،انسان به مجرد ادراک کمال سازگار با خود ،محبت و عشق به اين کمال پيدا
میکند (انصاري شيرازي.)290/3 :1385 ،
همچنين در ممکنات ،عشق از پی ادراک زيبايی شکل میگيرد و با ادراک زيبايی،
حالت جذب شدن به سوي زيبايی و کمال مالئم رخ میدهد که عشق ناميده میشود .بر
حسب ميزان علم آن موجود ،درجه و حالت جذبشدن در او متغير است .اين نکته
منافاتی با سريان عشق در کل وجود ندارد؛ زيرا علم ،مساوق وجود است (مالصدرا:1423 ،
.)134/6
همانطور که پيش تر هم ياد آور شديم ،مساوقت علم و وجود ،فراگيري علم در همۀ
موجودات بر اساس درجۀ وجودي آنها را اثبات میکند .از اين نکته مالصدرا مطلب
ديگري نتيجه میگيرد :هر موجودي خواه بسيط يا مرکب ،واجد حيات و شعور و ادراک
است؛ پس ناگزير داراي عشق نيز است (همان .)139/7 :از منظر مالصدرا اثبات شوق و
عشق در موجودات ،بدون پذيرش علم آنها ،تنها در حد نامگذاري و تسميه است و مورد
قبول نيست (مالصدرا.)152/7 :1981 ،
بهطور خالصه میتوان گفت عشق به عنوان صفت وجودي در همۀ موجودات جاري
است و بدون علم و آگاهی نيز متصور نيست .علم مقدم بر عشق است .عشق نيز بنا بر
آنچه گفته شد ،ميل به کمال و از مصاديق تعالیجويی و استکمال موجودات است؛ پس
هر مرتبه از هستی به مدد علم و ادارک متناسب مرتبۀ آن و از قبل عشق به سمت
کمال روان است.
مشکلی که شايد در اينجا به نظر آيد ،اين است که همۀ موجودات (اعم از مادي و
مجرد) به واجب تعالی عشق میورزند و اين عشق باعث میشود که به سمت آن روان
باشند؛ با اين اوصاف ،مجردات تام که حيثيت قوه ندارند ،چگونه به آن درجۀ وجودي
واال ميل پيدا میکنند؟ نيز موجوداتی که به دليل عشق به کمال مطلق به سوي غايتالغايات
سير میکنند ،هرگاه به مرز تجرد تام رسيدند و از ماده و قوه فاصله گرفتند ،چگونه به
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سير تکاملی خويش ادامه میدهند؟ در پاسخ براي تبيين علت غايی در جوهرهاي
مجرد ،بايد گفت اگر فعل از قبيل جوهرهايی باشد که ذاتاً و فعالً مجرد از ماده است و
فینفسه تام و کامل باشد ،خودش براي خودش مراد و مقصود است .در اينجا فعل و
غايت يکی است؛ بدين معنی که حقیقت فعل که در مرتبۀ وجود فاعل است ،غايت
رقيقۀ خودش است .بايد توجه داشت که هر معلولی (ممکنی) در مرتبۀ علت ،با وجود
کاملتري موجود است .مرتبهاي از وجود شیء که در علت است ،حقیقت آن است و
مرتبهاي که در خود معلول است ،رقیقۀ آن است .حقيقت و رقيقت يک شیء است که
دو وجود دارد؛ بنابراين اگر در مورد فعل جوهر مجرد میگوييم «فعل و غايت يکی است
و فعل ،خودش علت غايی خودش است» ،مقصود اين است که حقيقت فعل (مرتبۀ موجود
مجرد در علت) علت غايی رقيقۀ آن است و چون اينها دو وجود هستند ،عليت شیء براي
خودش و نيز تقدم شیء بر خودش الزم نمیآيد (طباطبايی1387 ،ب)158-159/2 :؛ بنابراين
در مجردات تام ،حقيقت آنها که نزد علت (واجب تعالی) است ،مراد و مطلوب است؛ پس
سير به سمت غايتالغايات در اين مرحله نيز تبيين میشود.
همچنين براي مجردات ،نوعی رجوع از ظهور به بطون بيان شده است و بر اين
اساس هدف آفرينش هر موجود مجرد ،رجوع به اصل و باطن آن است که اسمی از
اسماء الهی است .هدف و غايت در اين ديدگاه ،فناء در اسمی از اسماء الهی است که آن
موجود مجرد ظهور آن اسم است .اسماء الهی نيز حقايق وجودي هستند؛ پس
غايتالغايات همۀ موجودات لقاءاهلل در چهرۀ اسماء الهی و فناء در وجهاهلل و بقاءباهلل
است .طباطبايی در بيان مراد آيۀ شريفۀ «کل شیء هالک اال وجهه له الحکم و اليه
ترجعون» (قصص ،)88 :میگويد «شیء» در اين آيه با «وجود» مساوي است و هر
موجودي جز خداي تعالی از نظر ذات معدوم و هالک است .موجودات زمانی بعد از
سرآمدن زمان ،وجودشان هالک میشود و آنانی که زمانی نيستند هم ،در احاطۀ فنا قرار
دارند؛ پس هالکت اشياء عبارت است از بطالن وجود ابتدايی و بازگشت به سوي خدا و
قرارگرفتن نزد او (طباطبايی .)137-134/16 :1376 ،پس از اين منظر هم میتوان نيل کليۀ
ممکنات (اعم از مادي و مجرد) به سمت واجب تعالی را به نحوي تبيين کرد.
 .5سیر موجودات به سمت کمال مطلق (واجب تعالی)
تحليل رابطۀ علی و معلولی ،صدرالمتألهين را به اين نتيجه میرساند که وجود دو قسم
رابط و مستقل دارد .مالصدرا معتقد است که چون معلول (وجود رابط) فاقد جنبۀ فینفسه
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است و فقط همان جنبۀ لغيره و ربط محض است ،درک حضوري حقيقت آن ممکن
نيست؛ مگر در پرتو درک حضوري وجود فینفسۀ علت (وجود مستقل-واجب تعالی)
(مالصدرا1363 ،ب .)53 :در علم حضوري ،خود واقعيت بدون واسطه يافت میشود و اگر
واقعيت يافتشده ،همانند معلول (وجود رابط) ،عين ربط به ديگري باشد ،عين ربط به
ديگري يافت میشود .حقيقت علم معلول به علتش ،همان علم علت است به ذات خود
از آن حيث که علت معلول مفروض است و نيز علم معلول به علت خويش ،همانا علمش
به لطيفۀ موجود در علت است که عبارت است از« :وجودي که علت به نحو اعال و اشرف
واجد است» (طباطبايی1387 ،الف .)59-56/1 :علم معلول به علت ،به بيان ديگر ،عبارت
است از علم علت ،در حالی که در مرتبۀ معلول لحاظ شده ،به خود علت در حالی که
مرتبۀ استقاللی و کامل آن اعتبار شده است (همان)60/3 :؛ بنابراين با يافتن معلول که
جز ربط به علت (واجب تعالی) نيست ،با علم حضوري واقعيت علت نيز يافت میشود.
به اين ترتيب مالصدرا معتقد است که متعلق شعور هر جسمی و نيز تمامی
موجودات ،واجب تعالی است؛ يعنی درک هر پديدهاي ،مربوط به درک خداوند است؛
پس ادراک چيزي ميسر نيست ،مگر با نظر به وجهی که با آن وجه به واجب مرتبط
است؛ پس هيچ شيئ دانسته نمیشود ،مگر آنکه خداوند دانسته شود (مالصدرا:1981 ،
 .)181/1تقسيم موجودات به رابط و مستقل ،نتيجۀ ديگري نيز به همراه دارد و آن
«غايت نهايیبودن» خداوند است؛ چون وابستگی موجودات رابط ،تنها در صورتی معناي
صحيحی میيابد که سلسله معلولها به يک موجود مستقل برسد .طلب و توجه نيز تنها
در صورتی به معناي صحيح تحقق میيابد که سلسلۀ مطلوبها به موجودي منتهی شود
که مطلوبٌلنفسه باشد و توجه نهايی موجودات به سوي او معطوف باشد .چون خداوند
تنها موجود مستقل است ،ديگر موجودات با واسطه يا بدون واسطه او را طلب میکنند
(طباطبايی1387 ،ب.)172-171/2 :
در اين بين آنچه به ذهن متبادر میشود ،پيوندي است که بين حرکت آگاهانه و
فراگير موجودات از طرفی و واجب تعالی از طرف ديگر برقرار است .حقيقت آن است که
درک و شعور موجودات پيوند عميقی با منبع و منشأ همۀ کماالت وجودي دارد.
مالصدرا در تفسير آيۀ شريفه  44سورۀ اسراء میگويد همۀ اشياء با درک اين مسئله که
غايت آنها خداوند است ،به تسبيح او مشغولاند و همۀ ممکنات به حسب غرايز و طبايع
ذاتی ،حرکتی ذاتی از خود به سمت خداوند دارند و در نتيجه همۀ موجودات به سمت
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خداي متعال در حرکتاند (مالصدرا)244/9 :1981 ،؛ پس حرکت ذاتی موجود که هيچگاه
معدوم نمیشود ،حاکی از درک و فهم و شعور اوست نسبت به مسير تکاملیاش به
سمت حق تعالی که کمال مطلق است (همان).
مالصدرا با نگاه ژرفبين و توحيدي خود ،تفسير آياتی نظير «اال الی اهلل تصير
االمور» و «انا هلل و انا اليه راجعون» را بيان میکند و معتقد است که همۀ هستی از
جانب حق است و با تحليلی که بيان شد ،به سمت حق تعالی در حرکت است .اين
حرکت توأم با درک ،در مسير کمال مطلق است و اين همان استکمال عمومی ذاتی
مجموعۀ هستی است.

 .6نتیجه
طبق نظر صدرالمتألهين در مبحث شوق ،درک فقدان از ناحيۀ هيولی ،عامل تکاپو براي
کسب کمال قلمداد میشود و از اين رهگذر ،شعور موجود باعث جهتگيري استکمالی
آن است؛ همچنين در بحث حرکت جوهري نيز با توجه به علم طبايع مادي به کماالت
علت خويش ،علم طبايع مادي ،عامل کمالجويی خواهد بود .در مسئلۀ عشق نيز
مالصدرا علم را الزمۀ عشق فراگير مجموعۀ هستی میداند و تکاپوي موجودات براي
تعالی را در کنار علم آنها تحليل میکند؛ پس استکمال در مجموعۀ هستی ،همزاد و
همنواي علم است .بدين ترتيب ،میتوان علم و استکمال را مساوق يکديگر پنداشت و
دانست که کاروان وجود در معيت علم و شعور رهسپار خانۀ کمال است .متعلق شعور
همۀ موجودات ،واجب تعالی است؛ يعنی درک چيزي ميسر نيست ،مگر با نظر به وجهی
که با آن وجه به خداوند مرتبط است؛ پس اشياء با درک غايت خويش که حضرت حق
است ،به حسب غريزه به سمت او رواناند .حرکت عمومی موجودات ،ناشی از درک آنها
از مسير تکاملی به سمت پروردگار و کامل مطلق است ،و اين ترجمان آيه شريفۀ «اال
الی اهلل تصير االمور» است؛ يعنی همۀ هستی از جانب حق است و با تحليلی که بيان
شد ،به سمت حق تعالی در حرکت است.
پینوشت
 .1البته اشخاصی چون مصباح يزدي ،اشتداديبودن همۀ حرکات را صحيح نمیدانند و مثالً براي
نباتات و حيوانات پس از گذراندن دوران رشد و شکوفايی ،قائل به حرکت ذبولی و نزولی هستند (مصباح
يزدي 311/2 :1378 ،و  .)312بديهی است که در اين بين توجه ما به سخن مالصدرا و پيروان وي در
حکمت متعاليه معطوف است.
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 .2شيخالرئيس بر سريان عشق در موجودات مادي تأکيد دارد و در دو اثر عرفانی خود ،رسالةالعشق
(بیتا) و نيز نمطهاي پايانی اشارات ( ،)1375به مانند عاشقی سخن میگويد که تمام ميلهاي طبيعی
و شوق موجودات را ناشی از عشق میداند .مالصدرا در اين نظريه از وي تأثير پذيرفته است .ابن سينا در
رسالةالعشق معتقد است« :هريک از ممکنات دو جنبه دارد :يکی جنبۀ وجود و ديگري جنبۀ ماهيت؛ و
وجود منبع خيرات و سرچشمۀ کماالت است و ماهيت ،منشاء شرور و نقص است؛ پس هريک از
ممکنات به واسطۀ جنبه وجودياي که در اوست هميشه شائق به کماالت و مشتاق به خيرات میباشد و
همين اشتياق ذاتی و ذوق فطري که سبب بقاء وجود آنهاست را ما عشق میناميم .حکمت الهی اقتضا
میکند که اين عشق الهی در نهاد تمام موجودات عالم امکان به وديعه نهاده شود تا بتوانند خود را از
نقصان به کمال برسانند و به جانب خيرات بگرايند» (ابن سينا ،بیتا  .)397-378 :ابن سينا مطالبی در
باب مراتب عشق بيان میکند که نمايانگر تشکيکیبودن مسئلۀ عشق در نگاه اوست .او معتقد است که
هر چه ادراک کمال و خير باالتر باشد ،عشق هم در مرتبۀ باالتري قرار میگيرد که اشد آن مربوط به
وجود مقدسی است که هميشه مدرک ذات خود است و عشق او باالترين عشقهاست .او اشد مراتب
عشق را منحصر به ذات اقدس اله دانسته و مراتب پايينتر را در مراحل بعد معرفی میکند (ابن سينا،
 .)590 :1379ابن سينا حتی در مراتب نفوس حيوانی و نباتی و جمادي هم عشق را مطرح میکند
(همان ،)383-380 :حتی در باب ارتباط ماده و صورت نيز در مواضع متعدد ،سخن از اتصال و عدم
مفارقت اين دو از يکديگر میگويد و اين مقارنت را ميلی طبيعی مینامد که همين ميل طبيعی در آثار
عرفانی ايشان نام عشق به خود میگيرد (ابن سينا  .)72: 1404 ،مالصدرا نيز هم به سريان عشق در
موجودات و هم به مراتب و تشکيکیبودن آن معتقد است و سخن او مطابق و متأثر از سخن شيخ در
رسالةالعشق است.
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