
 

 

 

 

 

 یدر آثار مالصدرا درباره سعادت قصو یتأمالت

 (یکرد قرآنیبا رو)
 

 یزدیمحسن ا

 دهیچک

سان ان یآن به مرتبه عقل مستفاد را سعادت قصوا یو ارتقا یاز فالسفه، تکامل عقل نظر یاریبس

ن یشیپ یهافلسفهده است. برخالف کردگاه را ابراز ین دیهمدر برخی آثارش ز ی. مالصدرا نانددانسته

ل معقول و مستدل از وصو ینییتب به دست دادن یی، توانایاصول فلسف یل فقدان برخیکه به دل

فس به . وصول ندیآیبرم ینیین تبیاز عهده چن یخوببه ینفس به عقل مستفاد را ندارند، فلسفه و

را از مطالب مالصد یبخش ،باالتر از وصول آن به عقل مستفاد است یامرتبهکه  ،اهلل یف مقام فنای

را  یسعادت قصو مسئله، آثار مالصدرا در یقرآن یکردیرا به خود اختصاص داده است. اگر با رو

وجه ق تیمنسجم از طر ینییتببه دست ندادن تأمل است. از جمله:  در خور یم از جهاتیکن یبازخوان

اهلل(  یف ی)فنا یاز مباحث بر وقوع سعادت قصو یارید بسیتأک ،انسان یبه کارکرد همه ابعاد فطر

 ،(یآن نائل خواهند شد )بهشت و نعمات جسمانها به که اکثر انسان یر سعادتیتحق ،ایدر دن

 .یگاه عقل عملیفروکاستن جا

 .اهلل، جنت، مالصدرا ی، عقل مستفاد، فناء فی، عقل نظریسعادت قصو :هادواژهیکل
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 مقدمه

از جمله  ،مختلف یهاحوزهشمندان یاست که همواره ذهن اند یسعادت انسان از مسائل مسئله

 همه مکاتب رسدیم. را به خود جلب کرده است. به نظر .. عرفان و ،یشناسانسانفلسفه، اخالق، 

، در معنا و مفهوم سعادت وحدت نظر اندکرده یق و بررسیکه درباره سعادت تحق یشمندانیو اند

اختالف نظر  شودیمبر آن اطالق  یقین مفهوم به طور حقیدارند. اما در مصداق سعادت و آنچه ا

 .(92: 1ج، الف 1388)مصباح،  دارند

از  یانسان ناش ین مصداق سعادتِ واقعییشمندان مختلف در تعیاختالف نظر مکاتب و اند

 است یهینش است. بدیگاه او در نظام آفریر آنها از انسان و جایو تفس ینیباختالف در جهان

 ننددایما ین دنیات او را منحصر در همیستند و حیات جاودانه انسان معتقد نیکه به ح یکسان

 یویات دنیکه به ح یعکس کسانو بر کنندیمجو وجست یماد یاین دنیز در همیسعادتش را ن

 از سعادت انسان دارند. یگرید یتلق نگرندیمآخرت  یبرا یبه عنوان کشتگاه

اتب مک یهادگاهیژه درباره دیوهن سعادت، بییل و تبیدر تحل یپرشمار یهاپژوهشتاکنون 

 هعرض یات و مجامع علمیسعادت انجام شده و در کتب، نشر یستیشمندان مختلف در چیو اند

آنچه  سدریمده، اما به نظر یبه ثبت رس یقاتیز مقاالت و تحقیدگاه مالصدرا نیده است. درباره دش

 یآثار مالصدرا درباره سعادت قصوا یدارد عبارت است از بازخوان یشتریب یق و بررسیاز به تحقین

ن یبه ا ینسبتاً انتقاد یم. مقاله حاضر، با نگاهین کرآآنها با قر یاحتمال یهاتفاوتن ییانسان و تع

 مقوله خواهد پرداخت.

 ف سعادتیتعر

ه وجود و منتزع از نحو یه فلسفیاز معقوالت ثان یو فلسف یم اخالقیاز مفاه یاریسعادت مانند بس

 یم ماهویمختص مفاه که ،یقیحق یفیتعر ،سعادت یبرا توانینمرو نیاز ا .)همان( استموجود 

لت دال یکیکه بر ن« سعد»شه سعادت عبارت است از یر ،یو لغو ید. از جهت لفظکر عرضه ،است

 ،1414منظور، ابن) استو نحوست  ین بدیاست که مب« شقاوت»نکه لفظ مقابل آن، یا، کمادارد

 (.212: 3ج
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و تالزم دارد.  یکیدنز «کمال»و  «لذت»با دو مفهوم  «سعادت»در مقام اصطالح و کاربرد، 

گذرا و  مسائلن است که لذت در یآنها در ااصلی ست و تفاوت یاز لذت ن یجدا یزیسعادت چ

مصباح، ) شودیمدار اطالق یپا نسبتاًا یدار یپا یهالذتاما سعادت فقط به  رودیمز به کار یموقّت ن

انسان هم  یقوه از قواک یاست. لذت در  یزیاما لذت غراست  یعقل ،سعادت .(1/32: الف 1388

 .(57: 7ج ،1393، ی)مطهر ردیگیماما سعادت به همه وجود انسان تعلّق  دیآیمد یپد

؛ 372: 1360، شیرازی) کندیماطالق  یی، سعادت را به کمال نهاشیهاکتابشتر یمالصدرا در ب 

قرار دارد و  یاشتداد یوسته و متصل، در حرکت جوهریپ طور به. وجود انسان (365: 1383همو، 

که همان نحوه  ،انسان یفطر ی. استعدادهاابدییمرورت یاز قوه به فعل و از ضعف به شدت ص

ار خود، جهت و یو انسان با اخت درسیمت یجاً به فعلیتدر ین حرکت جوهریبا ا ،ستا وجود او

و منظور  شودیمت کمال گفته ین فعلی. در فلسفه به همدکنیمن یین حرکت را تعیا فیککم و 

 افتن به کمال است.یت و دستیاز فعل یامرحلهز وصول به یاز سعادت ن

 او یادار یهاحرکتو  هاتالشانسان مستلزم  یفطر یافتن استعدادهایتینکه فعلینظر به ا

که در فطرت او قرار دارد سعادت  یبه کمالرا  یدن هر انسانیاخالق رس یاز علما یست، برخا

 بارهدر ،ان شدهیکه فقط در سوره هود ب ،«سعد»واژه  ،میدر قرآن کر (.36: 1425 ،ی)نراق انددهینام

 به کار رفته است: شوندیمکه وارد بهشت  ییهاانسان

 یبدبخت و گروه ی؛ گروهدیگوینمکس جز به اجازه او سخن چیامت( که فرا رسد هیآن روز )ق

جاودانه در بهشت خواهند د( هستند یبخت )سعاما آنها که خوش د( هستند ...یبخت )سعخوش

 .(108و  105 :)هود ماند

 از فالسفه قبل از مالصدرا یاز منظر برخ یسعادت قصو

فالسفه بزرگ بوده  یهادغدغهن یترن مصداق آن از مهمییدرباره سعادت و تع یبحث و بررس

ر یثتحت تأ یاز فالسفه بعد یارین خصوص ابراز داشته که بسیدر ا یاست. افالطون نکات مهم

لت یکه عالمت آن ظهور فض داندیمانسان را تشبّه به خداوند  ی. افالطون سعادت قصوااندبودهاو 

وصول به سعادت، عبارت است  یمقدمه برا نیترمهم ،یعدالت در رفتار و اعمال او است. از نگاه و

 .(252-249 :1368)کاپلستون،  ابدییمافت مُثُل تحقق یق درک و دریاز معرفت که از طر
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 سئلهم نیتریعالهرچند  یشمندان، ارسطو است. ویرگذار بر اندیگر از فالسفه تأثید یکی

دگاهش درباره سعادت یدارد اما د یات ابدیبر ح بسیارد یو تأک داندیمعه را خداوند یمابعدالطب

ق طبت بر یسعادت عبارت است از فعال ،است. به اعتقاد او یویمتمرکز بر سعادت دن یقیحق

 اوالًچراکه  ؛آوردیم وجود بهانداختن قوه عاقله، سعادت کامل را ، به کار یلت. از منظر ویفض

 تواندیم یت عقلیفعال اً یثانت عقل است. یفعال نیتریعال یقوه نفس و تأمل نظر نیتریعالعقل 

ل از عناصر سعادت است و تعق یکیلذت،  ثالثاًباشد.  یاانهیگرالتیفضت یاز هر فعال تریطوالن

 .(400-398)همان:  استذ یلذ یهاتیفعال نیترمطبوع یفلسف

فاد دن به مرتبه عقل مستیانسان را رس یخود سعادت قصوا یشتر آثار فلسفینا در بیسابن

ق اتصال به عقل یاز طر یافت همه صور عقلیسعادت انسان در در ،لسوفین فی. از نظر اداندیم

به ن مرتیو در ا رسدیمخود  یینفس با وصول به مرتبه عقل مستفاد، به کمال نها»فعال است: 

 .(166: 1364نا، یس)ابن« ابدییمه تشبّه یعال یبه مباد

 دیو تمه یسازنهینا عبارت است از زمیسدر فلسفه ابن یو حکمت عمل ینقش عقل عمل

 .یو اعمال بدن یوانیح یت قوایریق کنترل و مدیاز طر یعقل نظر یارتقا یمقدمات الزم برا

ت یلوبمط یل حکمت نظری، اما تحصیت بالعرض و ابزاریمطلوب یل حکمت عملیتحص ،نیبنابرا

ا ر یق عرفانیکه حقا ،هاتینا، در نمط نهم اشارات و تنبیسابن .(296)همان: دارد  یبالذات و اصال

ده و سعادت انسان را در شدر مقام عارف ظاهر  ،طرح کردهمخاص  یر و با نظم و نسقاختصابه

 .(387-386: 1379)همو،  ده استکر یاهلل معرف یف یفنا

ن یه انیشیدگاه او به عنوان پیبه د یااشارهکه متقدم بر مالصدرا است و  یگریلسوف دیف

 یظرندن عقل یز سعادت انسان را در رسین یلسوف اشراقین فی. اسهروردی استمهم است  مسئله

 وی .(446-445: ب 1380، ی)سهرورد داندیمبه ملکه عدالت  یدن عقل عملیبه مرتبه عقل مستفاد و رس

 مسئلهدارد، اما در  یخاص یهادگاهیدمسائل  یمسلک است، اگرچه در برخیاشراق یلسوفیکه ف

 دگاه فالسفه مشاء را ابرازیهمان د داردیبرمانسان آنگاه که در قلمرو فلسفه گام  یسعادت قصوا

و ...  «ظلمت»، «نور»صطالحات خاص خود مانند کتب، از ا ین تفاوت که در برخیبا ا ،هکرد

 .(225الف:  1380)همو،  استفاده کرده است
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، سهروردیمسلک مانند عارف یلسوفیاست که ف یکمال و سعادت انسان از مسائل مسئله

ر ین مسیدر ا یلسوف تا حدودین فیآن بردارد. ا یعرفانیاشراقن ییدر تب یبلند یهاگام تواندیم

و  یآن از بدن جسمان ییات و جدایانسان را تجرد نفس از ماد یهم گام نهاده و سعادت قصوا

 .(69: ب 1380)همو، دانسته است  یتعالآن در حق یفنا

سوف لیدو ف .میردان کیاجمال بلسوف را بهیدگاه چهار فین فالسفه قبل از مالصدرا، دیاز ب

 یلسوفیف یگریو د یونانی یلسوفیف یکین دو مکتب، یا که از یلسوف اشراقیو دو ف ییمشا

 ییو به کمال نها یانسان را عقل نظر یلسوف مالک سعادت قصواین چهار فیمسلمان است. ا

 .اندهکردد یز تأکیقرب به خداوند نبر ، الوصفمع؛ انددانستهدن آن یرس

 در فلسفه مالصدرا یسعادت قصو

نند ما یدرانداخت. اصول ینو در فلسفه اسالم ی، طرحیچند یس اصول فلسفیمالصدرا با تأس

بودن نفس، اتحاد  البقاء ةیالحدوث و روحان ةیجسمان، یک وجود، حرکت جوهریاصالت وجود، تشک

 یبودن معلول نسبت به علت، تحول الربطنیعو  یوحدتها کل القو یعاقل و معقول، النفس ف

جو وستق و جید. با تحقکرجاد یا یفلسف یشناسانساندر بخش  خصوصبهن در فلسفه، یادیبن

 رد:ک یبنددر سه مرحله دسته توانیمانسان را  یدگاه او درباره سعادت قصوایدر آثار مالصدرا، د

 وصول نفس به مرتبه عقل مستفاد. 1

، بالملکه یولیاز مراتب باله یعقل نظر یر تکاملیاست که نفس او در سن یانسان ا یسعادت قصوا

 ؛ همان،136 و 132-131: 8ج ،1990، شیرازی) و به مرتبه عقل مستقاد نائل شود کندو بالفعل عبور 

فالسفه قبل از  یهادگاهیدبا  کامالً دگاه مالصدرا ین مرحله، دیدر ا .(207: 1360؛ همو، 127و  7: 9ج

ت که ن اسیامهم ن خود برنداشته است. اما نکته یفراتر از متقدم ینجا گامیاو منطبق است و تا ا

ن یمستدل و معقول از ا ینییتببه دست دادن  یالزم برا یقبل از مالصدرا مبان یفلسف یهانظام

 ینییتوانسته تب یخوبهخود ب یمالصدرا با استفاده از اصول فلسف که یحال دردگاه را ندارند؛ ید

 آن و یکید. مالصدرا با اعتقاد به اصالت وجود و وحدت تشکعرضه کندگاه ین دیاز ا یعقالن

 یق حرکت جوهریاز طر تواندیمنفس، معتقد است نفس انسان  ین حرکت جوهریهمچن

د از بع یکی، عقل بالملکه و عقل بالفعل را یالی، علم خیت، علم حسیمراحل جسمان یاشتداد
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ن مرتبه، یا .(461: 3ج ،1990)همو،  شودو سرانجام به مرتبه عقل مستفاد نائل  کند یط یگرید

 ین مرتبه نفس انسان واجد صور ادراکیچراکه در ا ؛انسان است یو سعادت قصوا ییکمال نها

 :9ج ؛ همان،20: 1ج )همان، ینیکه منطبق است با جهان ع یعقل شودیم یده و جهانش یکل هست

 .(250: 1360؛ همو، 127

 اتحاد نفس با عقل فعال .2

در  ن مالصدرایقبل از مالصدرا )و همچن فالسفهاز  یاریوصول به مرتبه عقل مستفاد از نظر بس

ل به ی. نفس بعد از استکمال و نردیپذیمق اتصال نفس به عقل فعال تحقق یگام نخست(، از طر

 یواجد همه صور کندیمدا یکه با عقل فعال پ یق ارتباط و اتصالیمرتبه عقل مستفاد از طر

ن ینفس، مب یمانند حرکت جوهر یکه در عقل فعال موجود است. از نگاه مالصدرا، اصول شودیم

 ،با عقل فعال مرتبط و متصل شود تواندیمتنها خود نه یر تکامل اشتدادیآن است که نفس در س

ن یمنظور مالصدرا از اتحاد نفس با عقل فعال ان جوهر مفارق متحد گردد. یبا ا تواندیمبلکه 

که همه مراتب  رسدیم یاز اشتداد وجود یادرجهر استکمال خود به یاست که نفس در مس

، صور ن تکامل، نفسیل به ای. با نشودیمت را پشت سر گذاشته و به مرتبه تجرد کامل نائل یماد

عل ن مرتبه، خود، فایس قابل صور بود در اکه نف ترنییپا. برخالف مراتب کندیم را انشا یعقل

 :گرددیمصور 

خود به مقام عقل محض برسد با عقل فعال متحد شده و خود،  یر استکمالیاگر نفس در س

نکه در ذات خود، فاعل صور یست جز این یزیاتحاد نفس با عقل فعال چ عقل فعال ... شودیم

 (. 13ب:  تایب، شیرازی) شودیم( ی)علم

 . اما:ودشیمل به عقل فعال ین است که نفس تبدیمالصدرا از اتحاد نفس با عقل فعال امنظور 

ن است که نفس قبل از وصول به مرتبه عقل مستفاد، با ماده همراه یتفاوت نفس با عقل فعال ا

با ماده  گاهچیهاما عقل فعال  شودیم، از ماده مجرد یر تحول و تطور جوهریاست و سپس در س

 .(461: 3ج ،1990)همو،  همراه نبوده است

رورت نفس انسان به عقل فعال یمنظور او از ص دهدیمکه مالصدرا، به اشکال مقدر  یپاسخ

متعدد  الفعشدن نفس به عقل فعال، تعداد عقول لین است که با تبدی. اشکال اکندیم ترواضحرا 

ه ک ینفوسن است: یمجردات محض، انواعِ منحصر به فردند. پاسخ مالصدرا ا که یحالدر  ،شودیم
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 ؛ نه به عقولشوندیمل ی، به همان عقل فعال مشهور و مشخص تبدشوندیمل یدبه عقل فعال تب

 .(13-12 ب: تایب)همو،  خواهند بود یهمه آنها عقل فعال واحد ،نیدر عرضِ آن. بنابرا یفعال

 انددیم یار غامضیرورت عقل انسان به عقل فعال را از مسائل بسیص مسئلهمالصدرا، خود، 

دگاه دوم یاز محققان معتقدند د ی. برخ(433: 3ج ،1990)همو،  از داردین بسیارکه فهم آن به دقت 

. با توجه (807: 2ج ،1419، ی)نورگر ید یدگاهیدگاه سومش است و نه دیاز د یگریان دیمالصدرا ب

 براین یاست، و همچن یدگاه سوم وی، دیمالصدرا درباره سعادت قصو یینهادگاه ینکه دیبه ا

 .میکنیمدگاه دوم صرف نظر یشتر دیب یاز اطاله بحث، از بررس یریجلوگ

 اهلل( ی)فناء ف یقرب ربوب .3

 دن به مقام و مرتبه فناءین است که انسان با رسیا یدگاه مالصدرا درباره سعادت قصوین دیآخر

ز یو عوالم عقول ن ین مرتبه، از مراتب تجرد عقلی. انسان در ارسدیم یاهلل به سعادت قصو یف

 .کندیمخداوند را شهود  یاواسطهچ یو بدون ه ماًیمستقباالتر رفته و 

ز یو ن یماد یاعم از موجودات ظلمان ،اهللیسوبرسد که از وجود ما یاگر انسان بتواند به مقام

ند، به یش عبور کند و فقط وجود خداوند را ببیشتن خویاز خو یو حت ،مفارق یموجودات نور

ن یادآور شد که در اید ی. با(341-331: 2ج ؛ همان،380: 6ج ،1990، شیرازی)مقام فنا نائل آمده است 

شهود »آن را به  یاعدهو « وحدت وجود»اهلل را به  یف فنای یاعدهدگاه وجود دارد. یخصوص دو د

ط که فق رسدیم یست که سالک به مقاما ن معنایبد« شهود وحدت. »کنندیمر یتفس« وحدت

 یاز جمله خود سالک هم وجود یگریخداوند موجودات د جز بههرچند  ،ندیبیمخداوند را 

 درسیمقت ین حقیست که در مقام فنا، سالک به اا ن معنایبد« وحدت وجود»مستقل دارند. اما 

 یدرباره فنا سهروردیوجود مستقل ندارد. مالصدرا نظر  یگریچ موجود دیکه به جز خداوند ه

در  یو (.505الف:  تایب، شیرازی) کرده استنقد آن را دانسته و « شهود وحدت»اهلل را از سنخ  یف

 :دیگویم« وحدت وجود»ح یتوض

ز یگردد و در وجود خداوند که همه چ یفان یستیکه شخص عارف با آن موجود است، با یوجود

ن مقام، مقامِ اهل یابد. این یچ وجود مستقلینکه در خودش هیست مضمحل شود تا اا به اوقائم 

. ... باشدیمد یو کرامات است و مقام اهل فناء در توح هامقام نیتربزرگوحدت )وجود( است که 

)همو،  روندیماو  یمان و نور عرفان به سویت درجه سالکان خداوند است که با قدم این نهایو ا

 .(376: 9ج ،1990
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 «وحدت وجود»دگاه یک وجود( را با دیبر تکثر مراتب وجود )تشک یدگاه خود مبنیمالصدرا د

 .(71: 1ج )همان، ندانات و شئون ذات حقیچرا که به گفته او همه مراتب وجود، تع ؛داندیمسازگار 

 تاس( یبه خداوند )سعادت قصو یمقدمه علم شهود یر و سلوک عملیس ،به اعتقاد مالصدرا

 است: یر و سلوک عملیبه خداوند، خود، مقدمه س یاما علم حصول

 یدی( تقلیا )حتیو  یظن تواندیمن علم که یاست؛ ا یک علم حصولیکه مبدأ عمل است  یعلم

م یعمل و سلوک در صراط مستق یبرا یت قصویکه غا یر است. اما علمیهم باشد منشأ عمل خ

که نزد  یو اتصال علم یو آن عبارت است از مشاهده حضور باشدیماز علم  یگریاست نحوه د

 .(231: 9ج )همان، شودیمده ید نامیدر توح یه، فنایصوف

علوم مربوط به عمل که  یکی؛ داندیمل به سعادت را دو قسم یرگذار در نیمالصدرا علوم تأث

 یگری. دکندیماد ی یاست و از آن به علوم ابزار یو رفتار یعمل یدهایدها و نبایمتعلَّق آن با

ع ن نویاز ا ی. منظور ودناممی یعلوم اصالآن را  وق است یکه مربوط به شناخت حقا یعلوم نظر

 ،1379)همو، است  ... نبوت و ،او، معادل شناخت خداوند و صفات و افعال یات از قبیعلم، علوم اله

دن به سعادت یرس یمقدمات الزم برا یبندتیاولو .(113: 5ج ؛ همان،176: 3ج ؛ همان،70-69: 2ج

 ر است:یدر نگرش مالصدرا به صورت ز یقصو

و ائمه  یاله یایشناخت خداوند، صفات و افعال او، معاد، نبوت، اول هناظر ب یحصول علوم .1

دها )خوب و بدها( یدها و نبایاعمال و رفتار انسان که با هناظر ب یحصول علوم .2 ؛...و  ساطهار، نف

اول  قدمه، دو مقدمهن چهار می. از ایجوارح اعمال .4 ؛یاعمال جوانح .3 ؛آموزندیمرا به انسان 

 )همان، رندیپذیمتحقق  یر تکامل عقل عملیدر مس یبعد قدمه، و دو میعقل نظر یر تکاملیدر س

 .(207: 1360؛ همو، 3-2: 1ج ،1990؛ همو، 214: 6ج

 1یدر مباحث مالصدرا درباره سعادت قصو یتأمالت

 تأمل اول

ا در خود ر یاصول فلسف ین است که ویا خوردیمکه در آثار مالصدرا به چشم  یاز اشکاالت یکی

ائل نشده ابد نیدست  توانستیمکه  یجیلذا اوالً به نتا ،همة مباحث و به طور منظم به کار نگرفته

                                                             
 او. یو عرفان یت فلسفین مقاله، مطالب و آثار مالصدرا است نه لزوماً شخصیاست که مالک تأمالت ا . شایان ذکر1
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 رده،مطرح نک یة منسجمی، نظریاز مسائل فلسف یدربارة بعض اً یثان .(258: 3ج ،1366، ی)مطهراست 

اثبات  قبالًرا که  یدگاهیدبعضاً ده و کران یب یمتفاوت یهاهینظرمختلف آثار خود،  یبلکه در جاها

است که فاقد  اسفار اربعهکتاب مالصدرا  نیترمهم (.203: 1ج ،1404)همو،  کندیمکرده ابطال 

م ین است که مؤلف آن موفق به تنظیا اسفار اربعه ینظمیباست؛ علت  یانسجام و نظم منطق

، خود ،سازنظامسوفان لیف(. 36: 1ج ،1392ت، ی؛ عبود492: 1ج ،1369)همو،  ن کتاب نشده استیا یینها

از مطالب را در آثار متعدد و در نظم و  یانبوه غالباً ستند و یش نیخو ینظام فلسف یدر بند معرف

و  آنهان ییاهتمام دارند تا به تب یات فلسفیشتر به اثبات مدعیو ب کنندیم عرضه، ییابتدا ینسق

 (.13: 1ج ،1392ت، ی)عبودآنها از  شفاف یریتصوترسیم 

ه، مبحث سعادت انسان یخص حکمت متعالو باأل یفلسفه اله خصوصبه، یافلسفهدر هر  

ن سعادت یین و تبییتع یافلسفهن یچن یت قصوایبرخوردار باشد؛ چراکه غا یعیگاه رفید از جایبا

 یدر مبحث مسئلهن یرو الزم است همه ابعاد انیوصول به آن است. از ا یهاراهانسان و  یقصوا

 یکتب خود فصل مستقل ید. اگرچه مالصدرا در برخشو یمستقل به نحو منظم و منسجم بررس

وجز ار میگر بسیفصول و مباحث دن فصل نسبت به یا اوالًاختصاص داده، اما  مسئلهن یرا به ا

 (.249: 1360؛ همو، 121: 9ج ،1990، شیرازی)ق یو نه منظم و دقاست اً مباحث آن نه جامع یاست؛ ثان

پراکنده و  طور بهز یمتعدد کتب مختلف خود ن یمالصدرا مباحث مربوط به سعادت را در جاها

سان، ان یسعادت قصوا یستیدرباره چدگاه یسه د وی ،یده است. به طور کلکررمنسجم مطرح یغ

، خود از کتب مختلف خود ابراز کرده است. مالصدرا، یمختلف یک را در جاهایده اما هر کرطرح م

وه یو با توجه به ش یند. اما با حسن ظن به وادگاه مترتب بر همین سه دیح نکرده که ایتصر

 ن است که نفس انسان با حرکتیا ید که منظور وین استنباط رسیبه ا توانیماو  ینگارفلسفه

 گذاردیمو وصول به مراتب باالتر، دو مرحله از سعادت را پشت سر  ترنییپامراتب  یو ط یاشتداد

 .2 ؛وصول به مرتبه عقل مستفاد .1د: شونائل  ،که سعادت قصوا است ،به مرتبه سوم تاً ینهاتا 

 .اهلل یف فنای .3 ؛رورت به عقل فعال(یاتحاد با عقل فعال )ص

اهلل )قرب به خداوند(. مالصدرا، گرچه  یف یانسان عبارت است از فنا یسعادت قصوا ،نیبنابرا

ات یبق با آشفاف و منط ینییاما تب کردهدگاه ین دیکننده ااثبات یو برهان یفلسف یبه مبان یاشارات

و قرب  هللا یف ینکرده است. ممکن است گفته شود فناعرضه ن مقام یبه ا یند دسترسیآقرآن، از فر
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 یشخص یاتجربه. شهود خداوند یو نوشتن یاست نه گفتن یدنیو چش یافتنی یقتیحق یربوب

ار داشته د انتظیقابل درک است. پس نبا اندگرفتهکه در آن تجربه قرار  یکسان یاست و فقط برا

 ن کند.ییرا تب یامسئلهن یم مالصدرا چنیباش

ن است یا گرید یه نسبت به مکاتب فلسفیاز افتخارات حکمت متعال یکین است که یپاسخ ا

خود  یاز مکاشفات عرفان یاز مسائل فلسف یاریحل بس ینو درانداخته و برا یکه مؤسس آن طرح

است.  ن و اثبات کردهییز تبین یافته، با استدالل عقلی یز بهره گرفته و آنچه را با علم حضورین

خود  یاهینوآوراز  یاریست، مالصدرا در بسیده نیه پوشیبا حکمت متعالان یکه بر آشنا گونههمان

ست، سر این طرح میکه حل آنها با هم یاز مسائل ین بعضیین طرح موفق بوده است. اما در تبیدر ا

ست ا یامسئله نیترمهم« یسعادت قصو» دیتردیبنکرده است.  عرضه یمطالب منسجم و شفاف

ق یدق م به نحو مستقل ویاز قرآن کر یریگالهامه با یمانند حکمت متعال یدر مکتب رودیمکه انتظار 

 ن انتظار در آثار مالصدرا برآورده نشده است.یا رسدیمد؛ اما به نظر شو یبررس

ز با یه و نیحکمت متعال ی، با استفاده از اصول فلسفیروان ویاز پ یبرخالف مالصدرا، برخ

هند د تبه دس یسعادت قصو یستیروشن از چ ینییتب اندکوشیدهم، یات قران کریاز آ یریگبهره

 .ند تحقق آن بپردازندیح فرآیمستدل به اثبات و توض یو با روش

 هیروان حکمت متعالیاز پ یند تحقق آن در آثار برخیو فرآ« یسعادت قصو»ن ییتب

 یسعادت قصو یستیچ

ن یاست که ب ییقوا و استعدادهاک بُعد آن شامل ی است. دهشل یوجود انسان از دو بُعد تشک

ت اس ییگر آن شامل قوا و استعدادهایعد دو بُ ؛ز مشهورندیو به غرا اندمشترکوانات یانسان و ح

را در  یامور فطر توانیم یقیدق یبندمیتقس. در اندمعروفات یو به فطراست که مختص انسان 

 یقت واحدیقلمرو قدرت و قلمرو محبت. نفس انسان حق کرد: قلمرو علم، یبندسه قلمرو دسته

ست ا« حبّ ذات»از  یمحبت در نفس انسان ناش ی. تجلابدییم ین سه قلمرو تجلیاست که در ا

منشأ « حب ذات»انسان دانست.  یقت فطریحق نیدارترشهیرو  نیترراسخآن را  توانیمکه 

« یطلبسعادت»آنها  نیترمهماز  یکیدر انسان است که  یمتعدد یفطر یهاشیگراالت و یتما

 است. طلبسعادت ذاتاًن اساس، انسان یست. بر اا او
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ل استکمال ین دلیطلب هستند؛ به همتینهایبانسان  یفطر یک طرف، استعدادهایاز  

بلکه وصول به هر  ،دشوینممحدود و متوقف  یز به حد مشخصیآن، سعادت او ن یانسان و در پ

 گر،یگر خواهد بود. از طرف دید یل به کمال و سعادتیاست که خود مقدمه ن ی، سعادتیکمال

برهد و به دار قرار  یل به آن، از ناآرامید و مبتهج با نیسعادت و بهجت آن است که انسان سع

 تینهایبحبت و م تینهایب، قدرت تینهایبکه علم  یلذا انسان فقط با وصول به موجود .برسد

؛ 92: 1ج ،الف 1388)مصباح،  رسدیمخود  یت قصوایو غا یت مطلق( است به آرامش واقعینهای)ب

سعادت کامل متوقف است  (.70: 1ج ،1375، یآمل ی؛ جواد45: ب 1388؛ همو، 161و  38-32: 2ج همان،

؛ 121: 9ج ،1990، شیرازی) استسعادت  نیترکاملوجود،  نیترکاملبر مشاهده وجود و مشاهده 

او عبارت  یاست که سعادت قصوا یاگونهانسان به  یساختار وجود ،نیبنابرا .(251: 1360 همو،

« اهلل یف یفنا»ا ی« قرب خداوند»ر ینظ یگریر دیشهود خداوند را با تعاب است از شهود خداوند.

ه است: ان فرمودیات بین آیانسان را با ا یقت سعادت قصوایم حقید. قرآن کرکران یب توانیمز ین

و  ؛(6: )انشقاق« یکنیمو او را مالقات  یرویمپروردگارت  یتو با تالش و رنج به سو !انسان یا»

گاه صدق نزد خداوند مالک یدر جا دارند. یجا یبهشت یو نهرها هاباغزگاران در یناً پرهیقی»

»... و  (11:)واقعه« نداآنها مقربان !ندگانیجوندگان و سبقتیجوو سبقت»و  ؛(55و  54: )قمر« مقتدر

 .(72 )توبه:« ن استیبزرگ هم یروزیخداوند برتر است و پ یو رضا

ق یاست، از شناخت دق یانسان قرب ربوب ینکه سعادت قصوایاثبات ا یل فوق، برایدر تحل

وه انسان همان نح اتینکه فطریه است. با توجه به اشدآنها استفاده  یابیجهتات انسان و یفطر

و  یات مستلزم اشتداد وجودیدن فطریت رسیزائد بر وجودش و به فعل ینه امور وجود او هستند

 نیاز چنیش( است، امتیتکامل انسان در هر سه بُعد علم و قدرت و محبت )دانش، توانش و گرا

ر، گیرت د. به عباداندیمل یانسان دخ یات را در سعادت قصواین است که همه فطریا یلیتحل

ست نه ا او یدن همه جهات فطریرس ییبه کمال نها یبه معنا یوصول انسان به سعادت قصو

توجه  یبه همه ابعاد فطر یسعادت قصو یمعرف یز برایم نی. قرآن کریافتن عقل نظریفقط ارتقا

ا ر یو قدرت ی، حبّیهمه ابعاد علم ین سعادتیدن به چنیانسان در رس یابیتیهدا یدارد و برا

اگرچه مالصدرا در  .(298: 1388، یآمل ی؛ جواد161و  137و  97: 2ج ،الف 1388)مصباح،  زدیانگیبرم

کن آن مم یفطرتش برا یکه به مقتضا داندیم یت کمالیرا نها یزیکتبش سعادت هر چ یبرخ
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رد کارک رز بیش از هر چی، بین سعادت قصوییص و تبیاما در تشخ ،(365: 4ج ،1383، شیرازی)است 

 سدریمگر ندارد. به نظر ید یبه کارکرد ابعاد فطر یو اهتمام چندان کندیمد یتأک یعقل نظر

دن به یسنه رم یدن به عقل مستفاد بدانیرا رس ین است که سعادت قصویا ین نگرشیجه چنینت

هم که  اند،مطرح کرده متألهان معاصر یبرخکه  یلیاهلل. اما، تحل یف یو فنا یمقام قرب اله

 کندیم اثبات یخوببه ،یکرد قرآنیاست و هم منطبق با رو یق فلسفیعم یشناسانسان یمقتضا

 است. ینسان قرب ربوبا یکه سعادت قصوا

 «یقرب ربوب»ند تحقق یفرآ

همه مخلوقات  .1ر است: یدر او مشروط به فهم مقدمات ز یقرب خداوند و فنا یستیق چیفهم دق

 ؛است یوجود روح از سنخ علم و آگاه .2 ؛تعلق به خداوند هستندن ربط و ی)از جمله انسان( ع

و  یعلم شهود .4 ؛گرددیم ترکاملو  تریقودتر شود وجود روح یهر اندازه که علم روح شد .3

به ذات )روح( خود علم  تواندیم، انسان یطیبودن شرابا فراهم .5 ؛ن علم استیدتریشد یحضور

 1آگاهانه داشته باشد. یحضور

 یوجود ندارد علم حضور ینظربودنش، اختالفیکه در حضور ینکه تنها علمیبا توجه به ا

ن یسر است، بهتریهمگان م یبرا ،فشیحداقل در مراتب ضع ،ین علمینفس به خودش است و چن

انسان به خودش است  یانسان به خداوند، استفاده از علم حضور یاثبات علم حضور یراه برا

 .(48: ب 1388)مصباح، 

، لین دلیاست و به هم ین علم و آگاهین است که وجودش عیروح انسان ا یهایژگیواز  یکی 

که روح از سنخ علم است. تکامل روح به  دهدیمروح نشان « یخودآگاه»است. « خودآگاه»روح 

ن وصف یآن است. با ا یضعف خودآگاه یز به معنایروح و ضعف آن ن یدشدن خودآگاهیشد یمعنا

ت است. اگر انسان بتواند روح خود را از یو کسب شفاف یرگیاز ت ییگفت تکامل روح، رها توانیم

از ) به علتش است. یاو به ذاتش مستلزم علم شهود یت و لوازم آن پاک کند علم شهودیغبار ماد

م در ینگرب یار شفافیشه بسیکه اگر به ش میاکردهه معقول به محسوس( همه ما تجربه یباب تشب

خود را نشان دهد. علم  یفقط ماورااست ه شدت آن موجب یکه شفاف؛ چرامیکنیموجود آن شک 

                                                             
ه یالحکمت متع یمقتبس از مبان یشده )که همگیادن مقدمات ی، از بیت تحقق قرب ربوبیفین کییتب ی. برا1

 .(117-116و  88-87: 9ج ،1990، شیرازی) کندیمفا یرا ا یدینقش کل هستند(، مقدمه اول،
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خود  بخشیهستش، علت یبرسد که انسان در حالت شهود خو یبه حد تواندیمبه روح  یشهود

 ین حالت معنایست. در اا چه هست، خدان ربط به علت است و هریابد که عیو ب کندرا مشاهده 

 «ش استیگونه ستاسته همهیو شا ازینیبد و تنها خداوند یازمند به خدا هستیشما ن مردم یا»

به خود، به  یبا علم حضور تواندیمرو انسان نی. از اکندیمدرک  یرا با علم حضور (15: )فاطر

ت یکه همان شفاف، خود یت وجودیزان ظرفیداشته باشد و به م یز علم حضوریه )خداوند( نیالمربوط

زان شهود خداوند، متناسب است یگر، مید. به عبارت دکنخداوند را مشاهده  ،ش استایکمال روحو 

او هم متناسب است با درجه  یزان خودآگاهی( انسان به خودش و می)علم حضور یزان خودآگاهیبا م

 تصفا یمظهر تجل تواندیمزان انسان ین میت(. به همیش )خلوص و تجرد انسان از مادایکمال روح

گر، یر دیند و به تعبینب ین خود و خدا حجابیبرسد که ب یاز علم حضور یامرحلهخدا واقع شود و به 

، یی، گوشش گوش خداییچشمش چشم خدا رسدیمن مقام یکه به ا یدا کند. انسانیقرب به خداوند پ

 یسعادت قصوا. شودیمن مقام به لذت و بهجت نائل یو با وصول به ا گرددیم ییاراده خدا اشاراده

 (.52-49و  45-43 :ب 1388؛ همو، 171-168: 1391)مصباح،  ستا ن معنایانسان به هم

 د:کن یر را طیالزم است انسان چهار مرحله ز ین سعادتیدن به چنیرس یبرا

علم و  .2 ؛گرید ینیق دیعلم و معرفت به خداوند و صفات و افعال او، معاد، نبوت و حقا .1

 راحلمان به میا .3 ؛(ینید هایات و دستوریهیافعال انسان )اعم از بد یهاقبحمعرفت به حسن و 

واجبات و مستحبات و  دادن)انجام ینید هایعمل به دستور .4 ؛(2و  1 یهاشمارهمذکور )در 

 تواندیمن مراحل یک از اینکه شدت و ضعف هر یتوجه ا در خورترک محرمات و مکروهات(. نکته 

 ز مؤثر باشد.یگر نیحل دف مرایا تضعید یدر تشد

ن یبه هم دارد. ین چهار مرحله، درجات متفاوتیاز ا هاانسان یزان برخورداریاست م یهیبد

دن ی، رسیماد یایدر دن اماز متفاوت خواهد بود. ین ین سعادتیآنها از چن یزان برخورداریم دلیل

 سر است.یم هاانساناز  یاندک یفقط برا ین سعادتیبه چن

 تأمل دوم

 ،میم ترسیکه قرآن کر ییاست. سعادت قصوا گراآخرتسعادت انسان،  مسئلهن ییم در تبیقرآن کر

امت به آن نائل خواهند شد نه یها در قاست که انسان یسعادت کندمیو اثبات  یف، معرفیتوص

 ای «ةربها ناظر یال» ،«رضوان من اهلل اکبر» ،«ک مقتدریعند مل»ر: ینظ ییهاوعدها. ظرف وقوع یدر دن
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م مصداق فالح را سعادت یقرآن کر ،یا. به طور کلی، آخرت است نه دن«من تحتها االنهار یجنات تجر»

ا موقت و یدن اوالًنکه، یچه ا .(245-244و  93: 1ج ،الف 1388)مصباح،  یوینه دن کندیم یمعرف یاخرو

است و  ریپذزوالهم  شودیم هاانسانب یا نصیکه در دن ین سعادتیباالتر اً یثانکشتگاه آخرت است؛ 

 هم ناقص.

 د در انتظار فرصت بود؛یبا و ستین یدائم شودیمب انسان یا نصیکه در دن یض شهودیف

 .است یرحمت یهامینسپروردگار شما در دوران عمرتان  یبرا»امبر اکرم )ص( فرمود: یپ کهچنان

 (.326: 1392، یآمل یجواد؛ 3/212: تایب، ینی)کل« دیخود را در معرض آنها قرار ده د ویبه هوش باش

. است یمجاز یویبر سعادت دن ،است یداریآن پا یاصل یژگیکه و ،اطالق سعادت یحت رونیااز 

، ماده بر او عارض است و در هر حال نفس به کندیم یزندگ یماد یایکه انسان در دن یمادام

 دنکخداوند را شهود  یچ حجابیبرسد که بدون ه یبه مقام تواندینملذا  .ر بدن اشتغال داردیتدب

 .(51: ب 1388)مصباح، 

ت که اس یاز فالسفه از جمله مالصدرا مطرح است، سعادت یاریکه در فلسفه بس یاما سعادت

 که یمانند مباحث ؛را به خود اختصاص داده است یاز مباحث فلسف یاریآن، بس یویوقوع دن

که بر اساس آن، شخص واصل،  شودمطرح میشدن او لسوفیانسان و ف یدرباره تکامل عقل نظر

 ؛(250: 1360؛ همو، 127: 9ج ؛ همان،20: 1ج ،1990، شیرازی) ینیمطابق با عالم ع شودیم یعقل یعالَم

با  اهلل است. یف یالحق( که همان فنا یو از آن جمله است سفر دوم از اسفار اربعه )سفر بالحق ف

، مشخص است کندیمان خلق سفر یسوم و چهارم، سالک مجدداً به م یدر سفرها نکهیاتوجه به 

: 1ج ،1990، شیرازی)ا است ین دنیدر هم سفر دوم( وصول سالک به مقام فنا که منظور مالصدرا )از

 یدیردت توانینمنکه ی)چه ا ستیق نین حقایا ید در درستیترد ینجا مراد نگارنده، القایدر ا (.13

 نیبلکه هدف ا .(شوندیمنائل  ین مقامیا به چنین دنیامامان معصوم )ع( در هما و یانب د کهکر

 یریگجهتا و ین سعادت در دنیاز مباحث مالصدرا بر وقوع ا یاریاندن تمرکز بسیبخش از مقاله، نما

 قرآن بر وقوع آن در آخرت است.

 تأمل سوم

 دهدیمح یتوض ،ر بر شر استیغلبه خکه مترصد اثبات ، هاتیدر نمط هفتم اشارات و تنب نایسابن

 و یزهوشی، تیو زشت ییبای، زیماریاز جمله سالمت و ب یاز جهات متعدد هاانسانت یکه وضع
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 امالً کا یزشت  کامالً ز یمار و نیب کامالً ا یسالم  کامالً  یهاانساناست که  گونهنی... ا و یکندذهن

قرار دارند. آنگاه  انهیمن جهات، در حالت متوسط و یها از ات هستند؛ اکثر انسانیدر اقل ... با ویز

ان یرا ب یاز جهت سعادت و شقاوت اخرو هاانسانت یخود که عبارت است از وضع یمقصود اصل

رجه د نیترنییپاا ین درجه سعادت یکه در باالتر ییهاانسانز یدر آخرت ن»: دیگویمو  ندکمی

 «نداهستند و اجماالً اهل نجات ینینابیت بیها در وضعنو اکثر انسا انداندک رندیگیمشقاوت قرار 

م به آموزه سعادت منطبق است. یبا نگرش قرآن کر نایسابنن سخن یا(. 325: 3ج ،1379، نایسابن)

 یروهگ د بود.یو شما سه گروه خواه: »کندمیم یامت به سه گروه تقسیرا در ق هاانسانم یقرآن کر

ند که چقدر روزگارشان اوتاصحاب شقا یو گروه ؛سعادتمندند چقدرن هستند که یمیاصحاب 

. (11-7 :)واقعه« ندامقربان آنها ؛ندگانیجوسبقتگان ندیجوسبقتو )گروه سوم(  ؛سخت است

 یوی)دن یهانعمتبه  آنهاو به واسطه محبت  یعرض یمتعارف به خداوند، محبت یهاانسانمحبت 

ن )ع( به اقن معصومیخاص خداوند و قدر مت یایاول ل. فقطیاص یست نه محبتا ( اویو اخرو

 1388)مصباح،  را فقط به خاطر خودش دوست بدارندوند اکه خد شوندیماز محبت نائل  یامرحله

 .(69-66: 2ج الف،

ن درجه یکه مقربان )واجدان باالتر رساندیمجه ین نتیم ما را به ایات قرآن کریتأمل در آ

ن )اهل نجات( حداکثر یمیو اصحاب  هاانساناز  یشقاوت(، حداقلسعادت( و اصحاب شمال )اهل 

 .دهندیمل یآنها را تشک

ار یاهلل است که بسلقاءاهلل و رضوان شوندیمکه مقربان به آن نائل  ییهرچند سعادت قصوا

 ف ویتوصرا ن نوع سعادت یکه ا یاتیاست، اما تعداد آ یو لذات جسمان یباالتر از بهشت ماد

ن یمیکه سعادت موعود اصحاب  ،یست. برعکس، بهشت و لذات جسمانیچندان ن اندکردهح یتشر

)جنات( »عبارت  .(49: 1389، یی: طباطبا.کن) را به خود اختصاص داده است یشتریات بیآ ،است

ات یه و آشدازده بار در قرآن تکرار ی« جنات عدن ...»ه یوپنج بار، آیس« من تحتها االنهار یتجر

« دسع»که لفظ  یاهیآتنها  یحت .کندیمف یرا توص یهست که همه، بهشت ماد یگرید فراوان

بخت اما آنها که خوش: »... داندیمسعادتمند  یهاانسانرا پاداش « جنت»در آن به کار رفته، 

 .(108: )هود« اودانه در بهشت خواهند ماندد( هستند جی)سع
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ذ ذایرا دارا و از ل« تحتها االنهارمن  یجنات تجر»، ابندییمکه به جنت لقاء بار  یکسان دیتردیب

، یملآ ی)جواد شان استیذ عقلیآنها هماهنگ با لذا یذ جسمانی، و البته لذاورندبهرهز ین یجسمان

در  اهانساناز  یچراکه تعداد اندک ؛م استیقرآن کر ینیبواقعدهنده نشان مسئلهن یا (.307: 1390

تر شیکه قرآن ب ی. لذا سعادتاندنیمیت آنها در سلک اصحاب یگروه مقربان قرار دارند و اکثر

 .(298: 1388)همو، است  ینعمات جسمان از سنخ کندمی یمعرف

 ن مرتبهیبه باالتر هاانساناز  یتیقت واقف و مذعن است که اقلین حقیخود، به ا مالصدرا،

ف یفقط به توص مینیبیمم یتوجه کن یاما اگر به مطالب و .(229: 1360، شیرازی) رسندیمسعادت 

ن سعادت، به بهشت یم ایاهلل است و به منظور تعظاءیکه مختص اول پردازدیم ییسعادت قصوا

از  رسدیمبه نظر  (.607: 1381؛ همو، 131-121: 9ج ،1990)همو، دارد  زیرآمیتحق ی، نگرشیجسمان

اکثر  یآنها(، سعادت قصوا یو نه نوع هاانسان یشخص یهاییتوانازان ی)از جمله از جهت م یجهات

 است. یبهشت جسمان هاانسان

 تأمل چهارم

وصول به سعادت  یهاراهکرد مالصدرا درباره ید، روکرنجا مطرح یدر ا توانیمکه  یتأمل چهارم

 یو مباحث مرتبط با حکمت عمل یبه عقل عمل یوصول به سعادت قصو یاست. قرآن برا یقصو

از  یریگالهامبا ، هیروان حکمت متعالیاز پ یبرخ (.300-297: 1388، یآمل ی)جواد داردار یاهتمام بس

( و اهللو لقاء ی)قرب ربوب نیقیالحقو  نیقیالنیعدن به یرا مالک و عامل رس یعقل عمل ،قرآن

: تایب، یاقمشه؛ 354: 3ج ،1381، ینیخم موسوی) انددانستهن یقیالدن به علمیرا عامل رس یعقل نظر

و  یبرخالف عقل نظر، یو حکمت عمل یاما در آثار مالصدرا، عقل عمل 1.(54: 1375، یانی؛ آشت396

؛ 607: 1381، شیرازی)دارند  یگاه نازلی، جایفیو هم از جهت ک یهم از جهت کمّ ،یحکمت نظر

 (.108-107: 5ج ،1379همو، ؛ 289-288: 9ج ؛ همان،3-2: 2ج ،1990همو، 

                                                             
ه، یفه خدا گردد )مسکویخل تواندیم یعقل عملر شود و با یعالَم صغ تواندیم یانسان با عقل نظر ،هیبه گفته مسکو. 1

1413 :57). 
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از اطاله بحث به  یریجلوگ یبرااما  1د،کرطرح م توانیم یر، مطالب مفصلیدرباره تأمل اخ

 .میگذاریوام یگریل مطالب را به مجال دیو تفص نیمکمین اشاره اکتفا یهم

 جهینت

ه ؛ چراکیانسان عبارت است از استکمال عقل نظر یاز فالسفه، سعادت قصوا یاریدگاه بسیاز د

از  عبارت است ینظر یعقل یی. کمال نهادانندیموانات یر حیز انسان از سایرا مالک تما یعقل نظر

 یر و سلوک هم گامیکه در قلمرو عرفان و س ،از فالسفه یوصول به مرتبه عقل مستفاد. اما برخ

 . مالصدرا در کتباندکردهانسان مطرح  یز به عنوان سعادت قصوایاهلل را ن یف ، فنایاندبرداشته

 .1: است ین آنها سعادت قصویده که آخرکر یسعادت معرف عنوان بهز را یمختلف خود سه چ

 اهلل. یف فنای .3 ؛افتن نفس به عقل فعالیرورتیص .2 ؛وصول نفس به مرتبه عقل مستفاد

 ینییبت به دست دادن، استه یمانند حکمت متعال یافلسفهکه بر عهده  ییهارسالتاز  یکی

م است. هرچند اصول یاز قرآن کر یریگالهامبا « یسعادت قصو»مهم  مسئلهمنسجم و مستدل از 

ه به با توج رسدیمرا دارد، اما به نظر  ین رسالتیچن دادنانجام ییه، توانایحکمت متعال یفلسف

 ق نبوده است:ین توفین رسالت قریدن به ایبخشر، آثار مالصدرا در تحققیز نکات

 معطوف به عقل یزیش از هر چیانسان، ب ین سعادت قصواییآثار مالصدرا که در تب . بر خالف1

 ت کامل دارد.یاو عنا یانسان به همه ابعاد فطر یان سعادت قصوایب یم برایاست، قرآن کر ینظر

از مطالب مالصدرا  یاست؛ اما برخ گراآخرت کامالً، یسعادت قصو یم در معرفیقرآن کر .2

 آن است. یوی، ناظر به تحقق دنیدرباره سعادت قصو

هم وجود دارد، اما اکثر « السابقون السابقون اولئک المقربون»مانند  یاتیم آی. اگرچه در قرآن کر3

هشت از ب یمندبهرهرا  هاانسان( ینانه، سعادت )قصوایبواقع یاِت مربوط به سعادت انسان، با نگرشیآ

 یرخکه در ب ی؛ در حالاست پرداختهن نوع سعادت یا فیو توص یدانسته و به معرف یو نعمات جسمان

 ر شده است.یتحق ین نوع سعادت تا حدودیآثار مالصدرا ا

 در قرآن دارند. یعیار رفیگاه بسیجا یو حکمت عمل یبرخالف آثار مالصدرا، عقل عمل .4

                                                             
، شیرازی) آوردیمبه شمار  یو از شئون عقل نظر یکه مالصدرا آن را همان علم حصول« مانیا»ن یی. از جمله تب1

 است. یمان از شئون عقل عملی(، ا14: م )نملیات قرآن کریآ ی(، اما با توجه به برخ8-7: 6ج ،1990
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 فهرست منابع

 .میقرآن کر -

دفتر  :، قمبر فصوص الحکم یصریشرح مقدمه ق(، 1375ن )یالدجالل دی، سیانیآشت -

 چاپ چهارم.، یغات اسالمیتبل

 .3ج ،یدریالح ةمطبع :، تهرانهاتیاالشارات والتنب(، 1379)بن عبداهلل ن ی، حسیناسابن -

 .ینشر مرتضو :، تهرانالنجاة(، 1364) ــــــــــــــــــــــــــ -

 .دارالفکر، چاپ سوم :، بیروتلسان العربق(، 1414منظور، محمدبن مکرم )ابن -

 .1ج : نشر اسراء،، قمق مختومیرح(، 1375، عبداهلل )یآمل یجواد -

 : نشر اسراء، چاپ هفتم.، قمفطرت در قرآن(، 1392) ــــــــــــــــــــ -

 چاپ هفتم.نشر اسراء،  :، قماخالق در قرآن یمباد(، 1388) ــــــــــــــــــــ -

 : نشر اسراء، چاپ پنجم.، قمدر قرآن تیهدا(، 1390) ــــــــــــــــــــ -

خ یاالشراق، مجموعه مصنفات ش حکمة(، الف 1380) ییحین یالد، شهابیسهرورد -

 وم،، چاپ سیو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :، تهرانکربن یهانر :ح و مقدمهی، تصحاشراق

 .2ج

 :حی، تصحخ اشراقیمجموعه مصنفات ش :شناختزدانی(، ب 1380) ــــــــــــــــــــ -

 .3ج ، چاپ سوم،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :، تهرانن نصرید حسیس

 حکمة، در شرح شرح حکمة االشراق یقة علیتعلالف(،  تایب) ی، محمد بن ابراهیمرازیش -

 نا.جا: بییب، یرازین شیالداالشراق قطب

 :، قمیمحمد خواجو :حی، تصحمیر القرآن الکریتفس(، 1379) ــــــــــــــــــــ -

 .6و  5و  2ج ،یدار، چاپ سومانتشارات ب

تراث ال دار :روتی، بة االربعةیاالسفار العقل یة فیالحکمة المتعال (،1990)ـ ـــــــــــــــــــ -

 .9و  8و  6و  3و  2و  1ج ،یالعرب

 :، تهرانیمحمد خواجو :حی، تصحیشرح اصول کاف(، 1383) ــــــــــــــــــــ -

 .4ج ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

ن یالد: جاللحی، تصحةیالمناهج السلوک یة فیالشواهد الربوب(، 1360) ــــــــــــــــــــ -

 نشر دانشگاه مشهد. :، مشهدیانیآشت
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 :، اصفهانین آهنیحسغالم :، ترجمهالعرشیةکتاب  ،ب( تای)ب ــــــــــــــــــــ -

 ی.انتشارات مهدو

 :، تهرانیاخامنهد محمد یس :، به اشرافوالمعاد أالمبد(، 1381) ــــــــــــــــــــ -

 ی صدرا.اد حکمت اسالمیبن

، یخسروشاه ید هادیس :، به کوششقرآن در اسالم(، 1389ن )ی، محمدحسییطباطبا -

 .چاپ چهارمبوستان کتاب،  :قم

اپ سمت، چ :تهران ،ییبه نظام حکمت صدرا یدرآمد(، 1392ت، عبدالرسول )یعبود -

 .1ج ،ششم

ة یشرح الهداه ی، )در حاشق االسفار االربعةیتحق یرسالة ف(، تایب، محمدرضا )یاقمشه -

 .نا: بیجایب ،(ةیریاالث

 :، تهرانین مجتبویالدید جاللس :، ترجمهخ فلسفهیتار(، 1368ک )یدریفر ،کاپلستون -

 .1ج ،ی، چاپ دومو فرهنگ یعلم

ر نش :جایب، ید جواد مصطفویس :، ترجمهیاصول کاف(، تایب)عقوب یبن  ، محمدینیکل -

 .یاسالم یعلم

 دار، چاپ پنجم.یب :، قمر االعراقیب االخالق و تطهیتهذ(، 1413) یه، ابوعلیمسکو -

امام  یو پژوهش یمؤسسه آموزش :، قماخالق در قرآنالف(،  1388) یمصباح، محمدتق -

 .2و  1ج ،، چاپ دومینیخم

و  یمؤسسه آموزش :، قمیت اسالمیریمد یازهاینشیپ(، 1391)ـــــــــــــــــ ـ -

 ، چاپ چهارم.ینیامام خم یپژوهش

و  یمؤسسه آموزش :، قمیخودساز یبرا یخودشناس(، ب 1388)ـــــــــــــــــ ـ -

 ، چاپ پانزدهم.ینیامام خم یپژوهش

 سوم.اپ حکمت، چ :، تهرانحرکت و زمان(، 1369) ی، مرتضیمطهر -

 .1ج : حکمت، چاپ دوم،، تهرانشرح مبسوط منظومه(، 1404)ـــــــــــــــ ـ -

 .3ج ،اپ اولحکمت، چ :، تهرانشرح مبسوط منظومه(، 1366)ـــــــــــــــ ـ -

 .7ج ،: صدرا، چاپ شانزدهم، تهرانمجموعه آثار(، 1393)ـــــــــــــــ ـ -

، (یلیاردب ی)عبدالغن ینیامام خم رات درسیتقر(، 1381اهلل )د روحی، سینیخمموسوی  -

 .3ی، جنیم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ :تهران



 1396 پاييز و زمستان، 38 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

104 

 .یخ العربیالتار مؤسسة :روتی، بجامع السعادات(، 1425) ی، محمدمهدیالنراق -

درا(، ب مالصیح الغی، )در کتاب مفاتبیح الغیالمفات یقة علیتعل(، 1419) یعل ی، مولیالنور -

 .2ج ،یخ العربیالتار مؤسسة :روتیب ،یمحمد خواجو :مقدمه


