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مادامی که به وجود است. نفس انسان  ت انسان در قوس صعود، نیل به مبدأدر حکمت متعالیه غای
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جهان محسوس به معقول از  انسان همین که است معتقدمالصدرا . یابدتکامل می لبس بعد از لبس

در عوالم غیرمادی از قوه و سایر لوازم حرکت جوهری  اشوجودی هحرکت در جوهر انتقال یافت

از حرکت جدیدی  تفسیردرصدد تبیین تحلیلی  و یحاضر با روش توصیفمقاله مستغنی است. 

رسد که حرکت بله به اثبات ئتا این مس استبعد از دنیا  تآشئو چگونگی تکامل انسان در ن جوهری

وجود و حیات است،  است. خاستگاه این قسم از حرکت، ممکنفعل نیز  به قوهاز مستغنی از خروج  
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 عربی.االمثال، ابن حرکت جوهری، مالصدرا، تجدد :هادواژهیکل

 مقدمه

موجودات  تکامل مشترک در هرم اندیشه فلسفه و عرفان است. تحول و موضوعیتکامل موجودات 

 توانمیجوهری و در بستر فلسفی، با حرکت  «االمثال تجدد»با اصل  ،در مشرب عرفانی را عالم

حرکت جوهری منحصر  هحرکت است. دایر همحدود ، یکیرویکرداز تمایزات این دو  .کردتبیین 

قائل به عرفا  در حیطه مجردات و مادیات است. تجدد امثال اما، استدر عالم ماده و مادیات 

، اما فالسفه پیش بودند ،اعم از جوهر و عرض و عوالم مادی و مجردات ،تبدیل در سراسر هستی

 بین همسویی و همگراییبرای ایجاد مالصدرا . قائل بودنداعراض حرکت در  به فقطاز مالصدرا، 

 . او تکامل و تحول دنیوی انسان را بارا پیش کشید «حرکت جوهری» یهفلسفه و عرفان نظر

وجودی انسان بعد از مرگ  هتکامل و حرکت در جوهر امانوآوری در حرکت جوهری عقالنی کرد، 

 .کردرویکردی عرفانی و فلسفی تبیین  بای عربابن یاز آرا تأثررا با 

اصل حرکت جوهری  ، دربارهعربیابن «االمثال تجدد»نظریه  ثر ازتأبا  کوشیممیدر این مقاله 

 هدر هم یءوجود ش هدر جوهرحرکت  پذیرش تکامل و ،این نظریهی رهاوردهااز  روشنگری کنیم.

از قوه به  شیءخروج تدریجی »به تعریف  فقطدر بحث حرکت پژوهشگران  اغلب. استعوالم 

نتایج  از .انددهیورز، و از معنای عمقی آن غفلت اندهکرداکتفا  یدر حرکت جوهر «فعل

نفس انسانی بعد از مرگ، و  نداشتناصرار بر ثبات و تکامل ،لهئدر این مس نیندیشیدنژرف

های این مقاله آن است که . از نوآوریبه باطن و ملکوت حرکت در عالم آخرت است یتوجهبی

توجیه جدیدی از حرکت جوهری مالصدرا  تفسیربا تکیه بر را حرکت تکاملی نفس در نشئه آخرت 

تکامل نفس  توانیمچگونه  ،صدرای شیرازیاز منظر  :که دهدپاسخ می پرسشد و به این کنمی

 ؟کردتبیین از حرکت جوهری  تفسیردو  بارا انسانی 

پس و  زیمپردامیهای نفس و معانی تکامل نفس به ویژگی نخست پرسش،پاسخ به این برای 

 .شودمی عرضهحرکت جوهری صدرایی از  تفسیردو  از آن

 

 



 ررسي دو تفسیر از حرکت جوهری در انديشه مالصدراب :تکامل نفس انساني 
 

 

109 

 از منظر مالصدرا انسان نفس. 1

نفس کمال »است:  نایسابنهمان تعریف ارسطو و  ،صدرای شیرازیعریف حقیقی نفس، از منظر ت

از نفس انسانی  یهایژگیو .(7: 8ج ،1981، صدرالدین شیرازی)« اول برای جسم طبیعی عالی است

 :چنین استدیدگاه او 

 جوهریت نفس .الف

؛ زیرا نفس مقوم برخی انواع جوهری اعم از گیاهان، هستندفالسفه قائل به جوهربودن نفس 

. آنچه مقوم جوهر است خود نیز باید جوهر باشد؛ پس نفس نیز جوهر است استحیوانات و انسان 

 .(25-23 :8ج ،همان)

 بودن نفس البقاءۀالحدوث و روحانیۀجسمانی .ب

و پس بوده یعنی نفس پیش از آفرینش خود معدوم ، قائل به حدوث نفس است صدرای شیرازی

این  اشیند حرکت تکاملیآآنگاه نفس در فر .(385 :8ج ،1383، همو) از آن موجود شده است

بعد  شود؛و مجرّد  دهدر طبیعی نجات وَیابد که همنشین روح شود و خود را از ص  شایستگی را می

 ،رودپیش می اشسوی غایت و کمال وجودیبا حرکت جوهری ارادی به نفس از پذیرفتن روح، 

 :8ج ؛364، 7ج ،1981، همو)د کنتا جایی که نفس، وجود رابطی خود را به وجود استقاللی مبدّل می

با حرکت جوهری  اما کند؛میاز صور طبیعی آغاز  اشیند تکاملیآ، در فرنفس ،بر این اساس .(39

رسد شود تا به مرحله عقالنی و استقالل میشدید و شدیدتر می ،یابدمیه تحصل تاشتدادی پیوس

 .(2، 3، 7، 18 :9ج؛ 209، 207 :7ج، 1383، همو)

 بودن نفس در مقام فعلمادی .ج

 یاست که در مقام فعل به ابزار و آالت مادی نیازمند نیستند؛ ول آن مجردات هایاز ویژگییکی 

حسی و اعضای تحریکی  یهااندامباطنی،  حواسنفس برخالف آنها برای تفکر و حرکت ارادی، از 

 ترکیب ،عین اضافه است. میان نفس و بدن، چراکه هویت نفس ؛گیردو فیزیکی خویش بهره می

عین وجود رابطی و اضافی آن  «نفس»که وجود لنفسه  نحوی حقیقی برقرار است، به یو اتحاد

 .(383-380 :8ج ،همان)رود ای از مراتب نفس به شمار میاست و بدن مرتبه
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 «تکامل»مفهوم . 2

طبق یکی از این  مثالً ؛داردتعاریف گوناگونی  «تکامل»مفهوم  ،در دستگاه حکمت متعالیه

عبارت است از چیزی که نوع به آن در ذات یا توابع ذات تمام  «کمال»یا  «تکامل» ها،تعریف

یافتن استعدادهای ذاتی فعلیت تشدید جوهری و ،«تکامل»مراد از  گاه .(232 :1354، همو)شود می

 ،1383 ،همو) داردمیل ذاتی به آن  و کندیمسوی آن حرکت اشتدادی به ی یئنفس است که هر ش

 شودگفته مین نقص و واجدشدن کمال الیق ذات کردرها به تکاملگاه نیز  .(215: 4ج ؛395: 1ج

 ؛ای، فعلیو برای هر قوههست ؛ زیرا در عالم خلقت برای هر نقصی، کمالی (252: 1381)آشتیانی، 

هر موجودی مبدّل به اوج و نهایت کمال  یهایکاستها و در مسیر استکمالی موجودات، نقص

 .(177، 108، 91 :1391)مالصدرا، شوند متصوّر می

از مراتب پایین به مراتب باال به سوی خداوند سبحان  یءترقی شتکامل همان همچنین، گاه  

: 1981، همو)کند معنا می «طولی»تکامل یا استکمال را به پیمودن سلسله  ،به تعبیر دیگراست. 

 است که این ،شموجودات در سیر تکاملی به تمامیت ذات و توابعاکتفانکردن علت  .(331، 3ج

مفهوم  تصورات مختلف از هیپابر  .(363 :1354، همو) استکمال هر معلولی علت متقدّم به ذات آن 

 )امامی حرکت از قوه به فعل دانست را مرادف با سیر و «تکامل»نباید  که شودیمنتیجه  ،«تکامل»

 .(50: 1391 وداد، وجمعه 

 قوس صعود و تکاملو  قوس نزولرابطه . 3

دو قوس باره شرحی در نخست باید ،حرکت جوهری اساس برانسان  تکاملمسیر تبیین برای 

یک قوس آن  ؛چرخداست که به دور خود می یوجود مانند دایره متّصل. گفته شودنزول و صعود 

و هر یک از آن دو  هستندهم  برابرِ هدایره، دو نقط نزولی و دیگری صعودی است و آن دو قوسِ

وجود اعلی که در نهایت شرف و  بلندی قرار دارد، مبدأ نقطه، آغاز قوس و پایان دیگری است. 

از ظهور حقایق امکانی بر سبیل ترتیب و نظم، از مبدأ وجود و است عبارت قوس نزول بوده و آن 

 .(705 :1381، آشتیانی)تجلّی حق به صورت وجود منبسط و فیض مقدس در اعیان موجودات 

و از متقدم به متأخر و از اکمل به ناقص ترسیم  اسفلترتیب قوس نزول از اشرف به  ،بنابراین

 1363، صدرالدین شیرازی) «ةفس الکلی ثم النفوس الجزئین اول ما خلق اهلل العقل الکلی ثم النإف» :شودمی



 ررسي دو تفسیر از حرکت جوهری در انديشه مالصدراب :تکامل نفس انساني 
 

 

111 

متصّف به نقص، انحطاط از اوصاف کمالیه و  ،نانچه آشکار شد، وجود در مقام تنزّل. چ(460 ب:

 مقیّد به حدود عدمیه است.

درجات برزخی  پیمودنبعد از  فیض بعد از تنزّل از حق و مرور در عوالم عقلی به عالم برزخ، و

 رسد. بعد از استقرار در عالم طبیعت، جوهر ذات وجود برای ایجاد قوسی دیگربه عالم ماده می

راه بازگشت این  بودنالوصولعلت سهل ،(713 :1381، آشتیانی) دکنقبول تکامل باید  (قوس صعود)

خلق چون از  .(104: ء)انبیا «کما بدأنا اوّل خلق نعیده » :است که مسیر صعود همان مسیر نزول است

: )علق «نّ اِلی ربّک الرجعیإ» :شوندیم بازگردانده، در نهایت نیز به خدا اندافتهیابتدا از خدا وجود 

باید توجه داشت که ترتیب صدور نزولی موجودات، خروج از  یول. (9 :1374 طوسی،نصیرالدین ) (8

و ترتیب  (30 :)روم« فطرة الناس علیها یلتام وَجهکَ للدین حَنیفا فطرت اهلل قَفاَ»است: فطرت اولی 

 ای خودنهایت به ابتد در قوس دوم دایره ،عروج صعودی، رجوع به فطرت اصلی است. بنابراین

 .(460 :ب 1363، صدرالدین شیرازی) «الی بدایتها تاًینهاینعکس » :رسدمی

باید توجه داشت که حرکت رجوعی در قوس عروجی، پایان و نهایتی دارد، در عین حال این 

کنند و دور و تسلسل ، چراکه احتیاج به پایانی دیگر پیدا مینیستنهایت از موجودات طبیعی 

از نوع موجودات ناقص  نه ،تاماست  ی؛ پس مرجع موجودات، موجودکه محال است آیدمی الزم

از شئون علت و اصل هر  چراکه ،العلل استو آن موجود تام، علت ،که خود باید به نهایات برسند

کشاند؛ زیرا علت وجودی معالیل صورت تمام و شیء است که معلول و فرع را به سوی خود می

 فرماید:عارف رومی می کهچنان ،(171-169 :1391، همو)ست ا علت نهایی آنها

 ستوا عشقد کمن ما بال ورّ پ

 وستکوی د تا کشدمی موکشانش

 خویش هر کسی کو دور ماند از اصل

 جوید روزگار وصل خویش باز

 (1. 5و  1. 44، دفتر اول، ابیات معنوی مثنویمولوی، )

 حرکت جوهری تفسیر ازدو . 4

تا کدام مرحله حرکت جوهری بر اساس مبانی و اصول مالصدرا،  :که شودمیمطرح  پرسشاکنون این 

م برزخ و عقل نیز، العالم ماده در عوراء انسان  دارد؟ آیا امکان از مراتب سیر تکاملی در قوس صعود
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الزم است دو معنا از حرکت در  پرسشسیر تکاملی مبتنی بر حرکت جوهری دارد؟ برای پاسخ به این 

 .هیمشرح د (شودمی یافتنیز که در عرفان نظری و تفکرات یونان باستان )را فلسفه مالصدرا 

سیر. 1. 4 سطو ،معنای حرکت اول: تف ست عبارت  ،به پیروی از تعالیم ار از حدوث تدریجی یا ا

صدرالدین )افتد مادی اتفاق می یءن حرکت تدریجی در وجود ش؛ ایحصول یا خروج از قوه به فعل

 .(284 :7ج، 1981، شیرازی

از منظر مالصدرا، حرکت در موجودات مادی جزء ذاتی و اساسی آنها است. یعنی هیچ موجود 

خالصه آنکه مادیت همان  .(33 :3ج، همان) حرکت باشدوجود ندارد که ذاتاً ثابت و بی یابالقوهمادی و 

پس جعل وجود  .کنددی حرکت را در آنها ایجاد میما یاست و خدا با آفرینش اشیا بودنمتحرک

توان نتیجه گرفت که حرکت و صیرورت، در مقابل رو میمتحرک، همان جعل حرکت است. از این

عین  یءلذا حرکت ش ،بلکه حرکت و شدن، خود نوعی هستی و بودن است ،بودن و هستی نیست

بوجه من  ةکل جسم و جسمانی متعلق الوجود بالماد» :(176: 2ج ،1387 جوادی آملی،)موجودیت آن است 

 گویدمیمالصدرا  ،در ادامه .(321 :ب 1361، صدرالدین شیرازی)« غیر ثابت الوجود ةالوجوه فهو متجدد الهوی

این ؛ مانند شده استن و تفکّر در کتاب بزرگ خداوند بر من معلوم آاین حقیقت، از تدبّر در آیات قر

 .(320 :ب 1361، صدرالدین شیرازی) (15 :)ق« بل هم فی لبس من خلق جدید»آیه: 

، تغییر یتدریج به نحو حرکت جوهری نفس و بدن انسان همچون سایر موجودات مادی

 استزمانی لذا برای تکامل محتاج به لقای دنیوی در مدت ؛کمالی به سوی غایت متعالی دارد

شود، مشخص می ،است که در زمان االهیتدریج از جمله فیوضات  چونو  (211–210 :1391، همو)

ملی، آ)جوادی  لذا فراتر از زمان عالم طبیعت نه تدریج و نه حرکتی برای نفس انسان متصور نیست

 ،کندیماستدالل  مالصدرا کهچنان زیر،حرکت جوهری بر اساس برهان  .(328، 329 :6ج ،1389

 محصور و محدود به زمان تدبیر بدن است:

تعبیر  «مثل افالطونی»فردی عقالنی دارد که از آن به  ،هر ماهیتی در عالم عقول مقدمه اول:

 شود.می

تواند از جهانی به جهان دیگر می ،الحدوث استجسمانیموجودی که  ،مقدمه دوم: نفس انسانی

تواند از می ،حرکت کند و البته تا زمانی که به تدبیر بدن مشغول است، بر اساس حرکت جوهری

انسان تا  ،در حقیقت. (160 :1391، صدرالدین شیرازی) جهان محسوس به جهان معقول حرکت کند
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زیرا دار دنیا به  ؛واند حرکت جوهری داشته باشدتمی ،پیش از مرگ که توانایی تدبیر بدن را دارد

سبب برخورداری از قوه و استعداد دائمًا وجودش از حالی به حال دیگر در تغییر و تکامل است و 

، یآملیجواد)« هصفت مادی فهو سیال بذاته و شیءکل » :حرکت در هویت هر موجود مادی راه دارد

 .(218 :8ج ،1388

یتولدون من التراب و یحصل لهم النشو والنمو علی التدریج و لکن فی اذا حان وقت البعث 

و تدرج  ةو حرکۀ و قو ۀنشو االخرة لیس باستحال و ۀزمان قلیل و لم یعلموا ان القدرة واسع

 مما یظهره اهلل علی غیر مثال صورة تقدمت مادة استعدت ةۀ االخرئۀ الدنیا بل نشئکنش

 .(661 ب: 1363، صدرالدین شیرازی)

که انسان از عالم دنیا به عالم آخرت سفر کرد از قوه و استعداد بری و از ضدیت  همین یول

النفس ما دامت »: استکمال انسانی در آخرت امکان ندارد صورت نیادر  .و کون و فساد مبرّا است

قوت  .(816 :1393، همو) «اشد تحصالً فی بدنها یزید بجوهرها و فعلیتها فیصیر شیئا فشیئا اقوی وجوداً و

 نفس مشروط به بدن دنیوی است. جوهر شدت تحصلی وجودی و

حرکت جوهری و  ،عربیابنبا پیروی از مشرب مالصدرا  :حرکت جوهری به دوم تفسیر. 2. 4

 االهیبا عنایت به توجّهات دائمی عالم برزخ و عقل اشیا در  هجوهرتکامل را عالوه بر عالم ماده در 

وّن؛ فمن کون إلّا عن متیکن الیوکا و آخرة ألنّ التّیدن الدوامعلی  کلّه متحرّکفالوجود » :ه استاثبات کرد

آیه را شاهد این  ،. همچنین(63 :1378، همو) «وَ ما عِنْدَاللَّهِ باقٍ...  :لمات التنفد، قولهکدائمة و  توجّهاتاللّه 

  .(322: 1354، همو) «مٍیم سْتَقِ صِراطٍ یإِلشاء  یمَنْ  یهْدِی، وَ السَّالمِ دارِ  یإِل دْع وایوَاللَّه  » :آوردیم

 «من اهلل ذی المعارج»د: کنتوصیف می «المعارجذی»عالوه بر این، آیه دیگری مکوّن هستی را 

ه فرشتگان هنگام کاشاره دارد وت کمقامات مل به« معارج» لمهکاست  معتقدطباطبایی  .(3)معارج: 

 یوت و مقاماتکاز مل یسبحان معارج یپس خدا ؛کنندیمسبحان به آن عروج  یمراجعه به خدا

هر  ،ه و روحکاست و مالئ ترفیشرخود  ترنییپاه هر مقام باالتر، از مقام کن به باال دارد ییاز پا

 یوتکمل یقیحقا ،ن مقاماتیو ا روندیمه به خدا دارند در آن مقامات باال ک یبر حسب قرب یک

 .یو اعتبار یا وهمیهستند، نه چون مقامات دن

مان و عمل ی، با اانه مؤمنکاست  یمقامات قرب «معارج»مراد از  اندگفته گرید یبعض

ه مْ دَرَجاتٌ عِنْدَ » :است فرموده یتعال یه خداک ، همچنانابندییمبه آن مقامات ارتقا شان صالح

لَه مْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ » :است ز فرمودهی، و ن(163: عمرانآل)« عْمَل ونَ یرٌ بِما یاللَّهِ وَاللَّه  بَصِ
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از  بتوان شاید .(7: 20ج ،1374 )طباطبایی، (15: مؤمن)« ع  الدَّرَجاتِ ذ و الْعَرْشِیرَفِ» ؛(4: انفال)« مٌیرِک

 فقطنه  که هست ایطولی مقامات ،چنین استنباط کرد که در عالم ملکوت «معارج»کلمه 

بر تکامل  باالتر رود و از این مقامات باال و تواندیماشرف مخلوقات نیز  فرشتگان بلکه حتّی انسانِ

 بیفزاید. اشجوهری

انسان در این  .شودوجودی انسان در عالم برزخ با مرگ آغاز می جوهرهحرکت جوهری در 

تا زمانی که در قیامت  کندیمت و اطوار گوناگون را سپری آنشئ ،عالم همچون جنین در رحم

تصور که گمان این  ،از منظر مالصدرا ،بنابراین. (297: 9ج، 1981، صدرالدین شیرازی)شود متولّد می

، باطل سلوک نفس خواهد بود یافتن حرکت وپایان مرگ باعث رسیدن نفس به فعلیت تام و نیمک

حرکت جوهری  هاانسانالبته همه  .(355: 1375، همو) استچراکه مرگ ابتدای رجوع الی اهلل  ؛است

ن اشفاعت شافع های ربانی وکسانی که از نور معرفت، طاعت، جذبه یکسانی در برزخ ندارند؛

 .(257: 1381)آشتیانی،  پیمایندمیدر عالم برزخ  سرعت اطوار گوناگون رابرخوردارند به

احکام  و نشئه طبیعت که حرکت جوهری در عوالم غیرمادی از باید توجه داشت همه،با این 

سختی مستثنا  گونه رنج و حرکت تکاملی در عوالم غیرمادی از هر بدین جهت وآن مبرّا است 

االستحالة وامّا اصحاب الجنّه فلیس لهم هذا التبدّل و» :از نوع دیگری است آنهاچراکه حرکت  ،است

والفساد الرتفاع نشاًتهم عن نشاة الطبیعة و احکامها؛ فحرکاتهم و افاعلیهم نوع آخر لیس فیها نصب الکون و

 .(337-336: 9ج ،1981، صدرالدین شیرازی)« وال تعب

 حرکت جوهری انسان به دوم تفسیربراهین  مبانی و. 1. 2. 4

حیات منشأ حرکت و وجود این است که  مبتنی بر تفسیردر این اندیشه مالصدرا  .الف

 گوید:می ویدایرمدار حیات است، پس حرکت شامل همه هستی خواهد بود. 

 .زیرا وجود در آنها ساری است ،ریان داردسکه حیات در جمیع موجودات  میاگفتهبارها 

هیچ موجودی  کهچنانوجود حقیقت واحدی است که عین علم و قدرت و حیات است و 

هیچ موجودی را که دارای علم و فعل نباشد،  ،بدون طبیعت وجود قابل تصور نیست

دارای حیات است. پس  یءتصور کرد و هر آنچه که عالم و فاعل است، آن ش توانینم

 .(199 :7ج ،1383، همو)کل هستی نزد عرفا زنده است 

جوشش این قسم از حرکت به معنای گوییم میحرکت است  منشأحیات شد اکنون که معلوم 

هستند  یوجودات متجدد ،. از این حیث موجوداتاستزندگی و عشق به کمال در جمیع موجودات 
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، همان)های اشراقات نوری آن هستند یابند و آثار اشعه عقلی و سایهکه از شئون حق اوّل فیضان می

داند که وجود و شئون حق و می مالصدرا خاستگاه حرکت را همین جنبه از موجودات .(142 :3ج

منحصر به حیات و نفس ، آثار اشعه عقلی و اظالل اشراقات نوری هستند، یعنی منشأ حرکت ذاتی

، است مبرّاحیثیت فقدان  و «قوه»عامل از  حرکت در اشیا به تفسیراین  .(293 :8ج ،همان) است

 .است عشق و حیات دارایرو حرکت دارد که  از آن شیءنابراین ب

مالصدرا حرکت وجودی در قوس صعودی را نیز مصداق عشق به معنای شوق به کمال 

چراکه منصوب به  ؛این سنخ از حرکت برای استکمال موجودات است .ه استکردنامتناهی تصوّر 

 :1382، همو) نیستحرکتی که بر مبنای عشق است محدود به عالم ماده  ،. بنابرایناستمخلوقات 

178–189). 

و برای  ،، معشوقاستاز آنجا که وجود مطلقًا خیر است، در نتیجه برای شیئی که واجد آن 

شیئی که برخی کماالت را دارد و بعضی  ؛اشتیاق است موضوعشیئی که فاقد آن است، مطلوب و 

به آن مقدار  دیگر را فاقد است، نسبت به آنچه دارد، عاشق و نسبت به آنچه ندارد، مشتاق است و

ممکن است، تتمیم یابد  شوجود فاقد است، شوقی شدید دارد که با حصول آن مقدار که برای که از

 علم دارد: چیزکه مشتاق تکامل وجودی است به سه  ئیشی .(172: 4-2ج، 1386، یآمل یجواد)

 ؛بهره استبه مفقودی که از آن بیعلم به کماالت و . 1

 ؛علم به فقر ذاتی خود نسبت به کمال مطلق .2

 .(119: 1386)دکامی،  علم به موجودی که خود آن کماالت را دارد .3

است و این ا چه مشتاق است نوعی از اثر کماالت وجودی را دار توان گفت هرمی ،بنابراین

آورد که او را مشتاق شوقی به وجود می ،متحرک به حرکت جوهری تصورات در شیءِ

چگونه  :کهو آن این شودمیمطرح  پرسشیدر اینجا  .کندیمآن کماالت مفقود  آوردندستبه

 دهد:مطهری چنین پاسخ می شود؟عشق و محبت عامل تکامل انسان می

اند، چراکه سه خصوصیتی که در زبان عشق و محبت را اکسیر نامیدهشعرای فارسی

 ؛آمیزندگی .2 ؛گدازندگی .1 :در عشق هم هر سه خصوصیت هست اکسیر وجود دارد

تغییر »یعنی ، شبه معروف و مشهور همین سوم استوجه ولکن ی؛ نندگککامل .3

 .(46 :1388)مطهری،  «تکمیلی
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ترین خاصیت محبت و عشق تغییر به سوی تکامل است؛ زیرا محبت همان مهم ،بنابراین

 االهینزد ذات اقدس  فقطجمال مطلق هم  و ستا جذب نفس به موجود جمیل از حیث جمال او

معنای واحدی است  (151-150 :1375 آملی، زادهحسن) تمعتقد است محب شیرازیصدرای  .است

 که اقسام مختلفی دارد:

گاه خداوند به شیئی غیر از خود محبت  از اوصاف خداوند است و هر؛ که االهیمحبت  .1

 رساند.گزیند و به کمال میمیآن شیء را بر یابد

این محبت با برانگیختن فرد به سوی آن کمال،  ؛محبت شخص به حال یا کمالی خاص .2

 .شودمبدأ تکامل می

خواهد می وشود روحانی و درونی که در آن محب غرق در وجود محبوب می بتمح .3

ذوقی و وجدانی است وجود  د. از آنجا که محبتْکنتمام کماالت وی را در خود متجلی 

 و نفس به مراتبِشود میتر تر باشد محبت در او کاملتر و نورانیمحب هر قدر لطیف

 ترفیلطنفس در آخرت  چون و ؛(156 :1358، صدرالدین شیرازی)تر راه خواهد یافت متکامل

 تکاملش بیشتر خواهد بود. است پس میزان محبت و

محبت به خداوند در تمام موجودات، حتی جمادات و نباتات ساری است و  ،از نظر مالصدرا

خداوند  طلبهر وجود کامل یا ناقصی، به نحو ارادی یا غیرارادی، عشق غریزی و حرکت ذاتی در 

 تعالی داشته باشد ناقصعشق و محبت به باری جزهر عبادت و حرکت اختیاری که باعثی  .دارد

و ما یتبع » :وهمی، خیالی یا ظنی چیزی استچراکه هدف آن  ؛رسداست و به سرانجام خود نمی

کنند و پیروی می گماناز  فقطاکثر آنها  .(36 :)یونس« اکثرهم اال ظناً اِنَّ الظِنَّ ال یغنی من الحق شیاً

صدرای بر اساس این مبنا،  .(139 :1381، صدرالدین شیرازی)د کننمینیاز بیا را از حق هاین گمان آن

تجدید الخلق » هنظریگرفته است، لذا ه معنای عشق ب را در قوس صعودحرکت جوهری  شیرازی

 او. (408–407 :5ج؛ 121 :3ج، همان)یکی فرض کرده است  جوهریت حرک نظریه بارا « باالمثال

جهان هستی  یعنیتجدید خلق  .داندتجدید خلق را عامل تکامل نفس در عالم میهمچون عرفا 

باالتر ، مثل بعدی هممکن است رتب ،در این تجدد امثال .شودشود و موجود میمی آنی معدوم هر

شود و تجلی ، هر لحظه، وجود جدیدی برای نفس، افاضه مینیز از مثل قبلی باشد. در آخرت

گویند وقتی موجود اول معدوم شد و از نو خلق گردید این تجلی عرفا می کند؛دیگری ظهور می
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هر  که نظام هستی مانند آب جوی است ،در این نگاه .تر از ظهور قبلی استلو ظهور برتر و کام

 . (382 :8ج ،1383، همو)شود که غیر از آب قبلی است وارد جوی می یلحظه آب جدید

از فص موضوع تقلّب باطن را  یید عینیت حرکت جوهری با تجدید خلقتأ در صدرای شیرازی

آورد، بدین شرح که خدا دائمًا برای قلوب در حال می عربی شاهدابن الحکم فصوصکتاب  سوم

شود. تجلیّات دائمی اهلل منجر به تنوع منجر به تنوع خواطر انسان می االهیتجلیات  و تجلی است

تعبیر  «خلق جدید»شود که از این تبدالت به ظاهر قلوب در آخرت و تنوع باطن قلوب در دنیا می

او  .(111: 1ج، الف 1361، صدرالدین شیرازی)س بعد از لبس است شود که در هر زمان در حال لبمی

در حال ترقی  دائماًانسان  ؛ذکر کرده است اسفارعربی بر حرکت جوهری در تأیید دیگری از ابن

واتوا به »: دیفرمایمکه خداوند چنان است. شدهله ئاین مس تشابه صور مانع درک او از اما ،است

آخرت  موجودات در دنیا و ههمکه عربی باور دارد ابن .(63 :1378، صدرالدین شیرازی( )25: )بقره« متشابها

توجّهات و کلماتی همیشه ن ممکن نیست و ذات حقّ و مکوِّ فاعل دونبتکوین زیرا  ؛ندامتحرک

بر عربی مبنایی که ابن .(113: 3ج، 1981، صدرالدین شیرازی( )9: )نحل «ما عنداهلل باق» :داردنامتناهی 

عربی بر این است. دلیل ابن« االهیعدم تکرار در تجلّیات »قاعده  ،اساس آن قائل به تغییر است

ما دامت  یهافخالدین »فرماید: که خداوند میآخرت است، چنان ایام در دنیا و بودنله، دائمیمسئ

 ،خلود دارنددیگر در جهنم رخی از آنجایی که گروهی در بهشت و ب .(107: )هود «االرضالسموات و

 .(517: 1ج، 1367عربی، )ابنپس زمان نیز پیوسته موجود، و کون و فساد در آن دائمی است 

بلکه در عالم مثال و عقل سریان  نیستتجدداالمثال محصور در عالم ماده  چون ،نتیجهدر 

و دیگر هیچ دلیلی برای حصر حرکت جوهری  شودحرکت جوهری نیز مشمول این حکم می ،دارد

ذوات »تفطن داشته است. « حرکت معقول»مالصدرا به  ،به عالم جسمانی وجود ندارد. بدین نحو

فی بحر  ةدسر جاری و حملها فی سفینة ذات الواح و ةالحرکات تقرباً الی اهلل و عبودی ةدائم ةنفوس حیوانی

 .(308 :الف 1363، صدرالدین شیرازی)« ا و الی ربّک منتهاهابسم اهلل مجراها و مرساه؛ القضا والقدر

 ازاید این نکته را اما ب، استالغایات مالصدرا قائل به حرکت دائمی نفوس تا غایات ،بنابراین

تذکر داد که وقتی انسان در ماده محض  ،پیرو مشرب حکمت متعالیه ،ییطباطبامحمدحسین 

ش در نفس ناطقه اقرار دارد حرکت جوهری در ماده است و چون نفس ناطقه شد حرکت جوهری

یعنی حرکت  .(100: 1387، رودباری سواد ینجف ؛239 :تایبطهرانی،  ی)حسین افتدو جوهره آن اتفاق می
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همین  و افتداتفاق میموجودات  هجوهر در واست از ماده  ازینیبجوهری در عوالم غیرمادی 

انبیا و اولیا  و ،شدهتردید  منجر به شک و ،مراحلی بعد از مرگ منازل و پیمودنیعنی  ،مسئله

 .(89: 1ج ،1432 ،حسینی طهرانی) شوندیمابالغات دشوار  برای آن دچار تکالیف سخت و

 چوندارای نفس و حیات است و  ،خواه بسیط و خواه مرکب ،جسمی هر ،مالصدرااز نگاه 

ه ک دارد کند پس هر موجودی جوهری نفسانیایجاد می نفس، صورتی را در هیوال از رهگذرعقل 

مالصدرا نتیجه  ،نهایتدر . (150 :الف 1360، صدرالدین شیرازی) رابط بین عالم عقل و طبیعت است

گیرد که هر چیزی دارای ملکوت است و هر شهادتی دارای غیب است، یعنی نفس ملکوت و می

پس هر چیز  .باطن صورت عقلی است االهیباطن عالم طبیعت، صورت عقلی باطن نفس و اسم 

 شیءان لکل شی ءٍ ملکوتاً و ان لکل شهاده غیباً و ما من  تظهر» دارای همه این مراتب مذکور است.

مالصدرا در این عبارت همه چیز را دارای  .(151 :همان) «فی هذا العالم الّا و له نفس و عقل و اسم الهی

 یف بل صرف محسوس هو ماک ستیل بالحس نراها یلتا اءیاألش أن» :استباطن و ملکوت دانسته 

 هو یالذ الوجه من بل لحصوله طلبه نکمی ال محسوس هو یالذ الوجه فمن معقولة مخبوءة أسرار بواطنها

 .(301: الف 1363، صدرالدین شیرازی) «ةمعقول یإل ةبمحسوس توصلیف محسوس ریغ

شامل خود حرکت در قوس صعود هم خواهد شد و برای حرکت  شکیباین سعه و شمول 

توان به د داشت و از آن باطن میوجود خواه االهیدر عالم طبیعت باطنی در عالم عقل و اسم 

نفسی که با بدن، منازلی را پیموده و مقاماتی را کسب کرده  ،. بنابراینکردتعبیر  «حرکت حبّی»

برداشته و صاحب درجات یا درکاتی شده است، پس از  االهیرا به سوی مهر یا قهر  ییهاگامو 

کند؛ سیر و سفر جزء را هم مالحظه میبلکه بیند، نتیجه حرکت خود را عیان می فقطمرگ نه 

و ال  ةمال هذا الکتاب ال یغادر صغیر» :که گویی پس از مرگ در حال پیمودن این مراحل استچنان

 .(266 :ب 1361، صدرالدین شیرازی) (49 :)کهف« کبیرهً اال احصاها و وجدوا ما عملو حاضراً

در عالم آخرت حرکات و  ؛دفعی استاساس حرکت  بر حرکت جوهری،به دوم  تفسیر .ج

حرکت جوهری و تکامالت اخروی  ،به عبارت دیگر ؛تجدّدات بر اساس زمان، قوه و استعداد نیست

وجود » :یابدبه شیوه حرکات از قوه به فعل نخواهد بود؛ بلکه همه چیز به گونه دفعی تحقق می

، همو)« ةون دفعه واحدةً باذن اهلل من غیر مهلاالخرویات دفعی حدوثاً و اکماالً و وجود اشخاصها انّما یک
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تکامل  به عبارت دیگر، عالم آخرت عالم امر است نه عالم خلق، لذا مراحل ترقی و .(416: 1354

 به سوی عوالم باالتر )اکمال( به صورت دفعی است. آنها

این  ینظام برزخی و موجودات آن، تبدل و حرکات، متناسب با نظام خاص برزخ دارند، ول .د

ت های عالم ماده نیست، زیرا موجود برزخی مرکب از ماده و صوراز نوع دگرگونی هایدگرگوننوع 

 هایپدیدههای از ویژگی ،بنابراین. استبلکه فعلیت و صورت محض با حدود و مقدار معین  ،نیست

این است که علیّت در آنها منحصر در جهات فاعلی  ند(که مبرّا از قوه و استعداد رواز آن) اخروی

نقش  در آنها نیز (ماده)دنیوی که عالوه بر جهات فاعلی، جهات قابلی  هایپدیدهاست، برخالف 

ص یاز خصا و (84: 6ج :ب 1361، همو)جهات فاعلی ملحوظ است  فقطایجاد امور اخروی در دارد. 

انحصار علت فاعلی این است که، به محض خطور چیزی، اراده آن همان و ایجاد آن همان است 

حاصل ن مرتبه برایش آ ،نفس به محض اراده مرتبه باالتر ترتیببدین. (382: 9ج، 1981، همو)

 ؛مشعِر به آن نیست ،نفس به علت تشابه صور یول .در حال ترقی است چنین دائماًاین و شودمی

 .(63 :1378، صدرالدین شیرازی) (25: )بقره «م تَشابِهاً بِهِ أ ت واو » :دیفرمایمتعالی باری کهچنان

 :گویدو می ندکمیتعبیر  «توسع وجودی»له را با عنوان ئاین مسی عربابن

وجودآمدن است و آنان در بهشت هر چه را بخواهند بدان پیوسته آخرت در حال به

و به خاطرشان چیزی  کنندینمو هیچ چیز آرزو  گرددحال موجود میگویند باش، در می

 .(871: 1393، همو) مگر آنکه در نزدشان موجود است گذردینم

وجودی انسان در عالم برزخ منجر به تکامل ابرار  هتوسّع وجودی در جوهر معلوم شد ،بنابراین

 .(55: 1375 ،همو) «االرتقاء من کمال الی الکمالو اما االبرار فلهم » د:گویمالصدرا می کهچنان ،شودمی

عد دهد و ب ساحت انسانی انسان را قوه عاقله تشکیل می :حرکت و تکامل در جوهره عقلی .ه

 :سدینویمانسان  درباره الغیب مفاتیحمالصدرا در  یابد.انسانی انسان از طریق این قوه استکمال می

 ،همچنین .(285 :ب 1363 ،همو) «شودیمانسان  شدن« عالم کبیر»موجب  استکمال علمی و عملی»

 (71: همان) شودیمشدن دایره قوس صعود و اتصال به مبدأ اوّل عامل نیل به عقل فّعال و کامل

با  (99 :1375، همو) استعاَلم عقلی شدن  که شأنش عقل بسیط و که در این صورت نفس انسانی

رّب ارنا »: ندیفرمایم)ص( رسول رو حضرت از همین .ابدییمجمیع حقایق هستی اتحاد معنوی 

 .(22–20 :1ج، 1981، همو)« االشیاء کما هی
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 .شودحین فناشدن نفس در مبدأ حاصل می ،بر اساس مبانی مالصدرا ،شهود حقایق اشیا

، االهیشدن در مشاهده ذات شدن به بقای حق و مستغرقمندک ،شنفس در حالت فنای ذات

باید توجه داشت که این نحوه شهود،  .(359 :2ج)همان، بیند ند میااشیا را همچنان که در خارج

شود که پس از اتصال تام نفس به مبدأ اعال متحقق می نام دارد شیءدر موطن آن  شیءمشاهده 

 .(272–269 :5-2ج ،1386، یآمل یجواد)

توان معتقد شد که متحرک در بعضی مبانی حکمت متعالیه می رخیبا کمک از ب ،بنابراین

همچون عقل نظری همواره نیازمند  ؛دهداز مراحل بدون نیاز به ماده منفعل، به سیر خود ادامه می

 ،شود و این دلیلی بر حرکت جوهری نفس است. همچنینبه بدن نیست و گاه از آن بی نیاز می

اهلل در و سیر خلیل)ص( اهلل معراج رسول ،بدن از ازینیب ه جوهریِاستحالبرای  اسفارمالصدرا در 

 .(85–82 :9ج، 1981، صدرالدین شیرازی)کند را به عنوان شاهد ذکر می ملکوت

تکامل اشتدادی انسان در حرکت جوهری  نیترلیاصتوان نتیجه گرفت که می ،بنابراین

منحصر به عالم طبیعت نیست،  جسمانیات، سایرنفس برخالف  ینشئه وجود. زیرا استعقالنی 

رسد و پس مرحله تجرّد برزخی میتا به  یابدتدریجی میاستکمال حرکت جوهری،  بلکه از طریق

ست که نفوس متکثر ا اینجا ؛شودمراتب کمالی نشئه مثالی به نشئه عقلی وارد می پیمودناز 

و نحوه وجودی آنها، وجودی تجرّدی  یابندتبدّل وجودی می ود ونشمیجزئی با عقل فعال متحد 

اتحاد  اشسرانجام نفس آن است که در قوس صعود با مبدأ فاعلی ،ترتیبشود. بدینو عقلی می

 .(324–322 :1375، یزدی )مصباح شودیابد و مبدأ و منتهایش یکی میمی

تکامل  گویدمیدانند، می ناممکنرا  مادهیبتکامل  کسانی که اشکالمالصدرا در پاسخ به 

نفس ناطقه در  گیرد.جوهری عقالنی در عالم وراءِ طبیعت بر اساس ماده روحانی شکل می

به سوی عقل  (روحانی ماده کنبالفعل نفسانی ول رجوه)از حد عقل هیوالنی  اشاستکماالت علمی

اخروی در  ماده، دیگر به تعبیر .(367 :الف 1360، صدرالدین شیرازی)یابد بالفعل ترقی و تکامل می

ان قوام النشاة و حیاة القلب انّما یکون بالعلم » :ماندواقع همان چیزی است که از انسان باقی می

 .(78: همان)« والمعرفة

قوام عالم آخرت بر اساس قوه خیال است؛ زیرا قوه خیال یا حافظه، صورت صور دنیایی و 

رو که قوه خیال از آن ،همچنین .(222: 9ج، 1981، صدرالدین شیرازی) کمال اخیر کماالت دنیوی است
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ادراکی است، پس قوام نشئه آخرت به علم و معرفت است که با وی به عالم آخرت منتقل  یاقوه

واعلم ان دار اآلخرة دار حیوانیة »دار آخرت، دار حیات علمی و وجودش، وجود ادراکی است:  شود.می

مالصدرا، حیات هر نفسی در عالم  ،بنابراین .(178 :الف 1360، همو)« علمیة و وجودها وجود ادراکی

جا معنای این کالم مالصدرا  از همین .(308: 1378، همو) داندا به علم او در این عالم میآخرت ر

 .(382: 9ج، 1981، همو)« اَت من عالم االنفسئان اصل التغییرات فی اآلفاق انما نش»شود که: روشن می

 آنکه نیازنفس فاعلی بی ،زیرا قوام عالم آخرت بر قوه خیال است که با نفس ارتباط دارد؛ بنابراین

تکامالت  اشیوجودبه میزان مرتبه علمی و ادراکی دنیوی در جوهره  ،به ماده قابلی داشته باشد

 کند.اخروی را کسب می

. ادراکات گرددیمرانسان بتکامالت آن به مجموع ادراکات  حرکت جوهری در عالم آخرت و

برای ادراک عالم )خیال  و (شهادت برای ادراک عالم محسوسات و)قوه حس یعنی  ،گانهعوالم سه

دارای  یانشئهاست و هر  (تعالیجبروت حق برای ادراک عالم ربوبیّت و)و عقل  (ملکوت و غیب

 غاز خلقتش به عوالم وفوق کمال است. نسبت انسان در آو  کمال ،استعداد ،چهار مرتبه قوه

بالقوه است، اما به مرور زمان، اکثر مردم تمام مراتب عالم محسوسات را کسب  گانهسهآت ئنش

 اجسام است. استکمال مواد و ،ص این عالمیزیرا از خصا ؛کنندمی

 د وناستعداد در مرتبه قوه و ،ندااین دنیا متوقف زمانی که در تعقّل تا مشعر تخیّل و امّا دو

امر تمثّلی فعلیّت  ،کمال برسند تمثّل به حدّ در تخیّل و یاعدّه هم اگر ؛رسندینمکمال  حدّ به

الخلقه به عالم ، نائم تام. در مرتبه فوق کمال، نسبت ایشان به عالم خودکندینم تحقق پیدا و

وجود  ،بنابراین«. الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» فرماید:میص( رسول )حضرت  کهچنان حس است.

 یبه استثنا، رسندتمام می به فوق کمال و ،موت انسان از نشئه دیگر بعد در دو ،کمال و استعداد

 شیء زیرا قوه هر، اندرسیدهفوق تمام  مشعر به مرتبه تمام و هر دو درع( که ) ایاول و )ص( پیامبر

 .(348-347: 1354، همو) آیدتعطیل در امور فطری الزم می وگرنه ،منتظرالوقوع است

 ،جبروت الزمه ادراک کمال و فوق کمال دو مشعر تعقل و تخیّل در عالم ملکوت و ،نتیجه آنکه

ملکوت به  در عالم جبروت و اشیوجود هدر جوهرچنین اینانسان  و استاتحاد نفس با آن مراتب 

 .شودرسد، بلکه در سیر جوهری با آن عوالم یکی میبه تکامل می فقط. البته نه رسدیمتکامل 

 به اشدهیعق دییتأدر  او کند؛نمیمحدود حرکت تدریجی جوهری را به دنیا  ، مالصدرابنابراین
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مالئکه و همچون « پنج هزار سال»در عمر طبیعی که انسان استناد کرده است ن کریم آآیات قر

والروح الیه فی یوم کان  ةتعرج المالئک»: نمایدبه سوی اهلل رجوع میپس از پنجاه هزار سال  ،روح

 .(171 :7ج، 1981، صدرالدین شیرازی) (4: )معارج «مقداره خمسین الف سنةِ

: از آنجا که دوزخ را به قائل استدر دوزخ نیز به حرکت جوهری  ،مالصدرا عالوه بر بهشت

بر اهل آن  شماریبآزار و دردهای دن، تجدّد و نوشد و آن هم به جهت داندنیا می شبیه به جهتی

 .(181 :1391، همو) است آناهل بر عارض شدن کون و فساد ، و هابدنل پوست شدن و تبدّو ذوب

 ؛(56: )نساء «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذقو العذاب» فرماید:تعالی میباری کهچنان

براهین و  .(681 ب: 1363، همو) «ةاالبدان البد فیه من حرک ةتبدیل الوجود واستحال انیفال شک »

 :به شرح ذیل است ،کندیم اثباترا شواهدی که حرکت و تکامل در عالم ماوراء 

یکی از ادله معروف مالصدرا بر حرکت جوهری، تحول اعراض است. هر حرکت عرضی، . 1

کند نهد یا کسب میت و اعراضی را وامیآپس اگر در برزخ، نفس هیئ .نشانی از حرکت جوهری است

اما البعث فهو خروج »کند: تا شایستگی ورود به قیامت را بیابد، تحولی جوهری را در برزخ تجربه می

 .(337-336: 1354، همو ؛الف 183: 1360، همو)« بها ةالنفس عن غبار الهیئات البدنیة المحیطی

برای نفس ( 632 ب: 1363، همو)« انما تنقلون من دار الی دار»اساس حدیث نبوی بر مالصدرا  .2

 ،بادتا ابداآل هم بعد از انقطاع روح از بدن هم قبل از مرگ و ،ت متعددئآاطوار وجودی و نش ،منازل

استنباط کرد که  توانید )ص( مفعل مضارع در حدیث حضرت محماز البته  .ه استکردفرض 

به مرتبه  یامرتبهاز آن عالم نیز دائمًا انسان  بلکه در و توقف نیست، ییعالم آخرت، عالم ایستا

 یابد.جوهر نفس تکامل می ،این انتقاالت از رهگذر و دکنیمدیگر عروج 

 نتیجه

حرکت جوهری را به مدت طول عمر طبیعی انسان در دو نشئه دنیا و آخرت با  صدرای شیرازی

حرکت جوهری مالصدرا  به کسانی که از منظری سطحی لیو داند.میمبانی مختص به هر نشئه 

گویی او را به تناقض ،عبارات مالصدرا در بحث حرکت جوهری بودندووجهی دلیل، به نگرندمی

ال انسان وجود عباراتی بر استغنای نفس از بدن در مراحل استکم سویی،کنند. زیرا از متهم می

صراحت بر این دارد که نفس برای حرکت به بدن نیاز دارد. البته از منظر  دیگر سو،از  و دارد
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بلکه شاهکار است؛ زیرا حکمت متعالیه نقطه عیب نیست،  فقطگفتن نه گونه سخناین ،مالصدرا

 است. ،در اسالم، یعنی فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، عرفان و کالمتالقی چهار جریان فکری 

نیست؛  پذیرفتنی ،لذا حرکت ندارد و فالسفه که مجرد، فاقد قوه و استعداد است یاین ادعا

زیرا در  داند.می «هیوال»چراکه مالصدرا، برهان حرکت جوهری را برهانی بر نفی جوهری به نام 

 «هیوال»تا نیاز به اثبات جوهری به نام  ،سیال است نه دو وجود ،حرکت جوهری، یک وجود واحد

دو چیز بر اساس  برهان قوه و فعل که کون و فساد مبتنی بر برخالف تغییر و تبدالت ؛باشد

تا است  «هیوال»به نام  یمشترک چیزنیاز به  ،استوار است (منهمتبدّلمتفاوت )یعنی متبدّل و 

 داشته باشد. دیگر معنا شیءبه  ئیشیتغییر 

ماده  فاقدِ  این دیدگاه که طبق آن، قوّه و استعداد از خواص ماده است و در نتیجه موجودِ

ییر و حرکت را نیز غمجرّد باشد و ت شیء بساچهزیرا  ؛، باطل استهستفاقد حرکت و تغییر نیز 

 بپذیرد.

چه در دنیا و چه پس از مفارقت از بدن، در  ،حق این است که نفس ،با توجه به مطالب فوق

البته ادلّه نقلی فراوانی حرکت و  ؛باشد داشته جوهر و اعراضش، به نحو قضیه ممکنه، حرکت

داند، نقل عقل ممکن میرا کند. در نتیجه آنچه تکامل نفس پس از مرگ و آخرت را ثابت می

 کند.حتمی و ضروری معرفی می

از مراتب پایین به سوی مراتب باال و پیمودن سلسله را  تکامل صدرای شیرازی ،حاصل آنکه

معنای  بلکه ،داندینماز قوه به فعل شدن ری، حرکت جوه را لزوماً نآ یمعناکند و طولی معنا می

تجدد، تبدل،  شیءحرکت در جوهره طبق آن، اراده کرده است که حرکت جوهری دیگری از 

اراده  ،منوط به حیات فقطدر نتیجه پویایی و فعالیت انسان  نوشدن واستکمال و به طور کلی نوبه

آن در دنیا و آخرت  بسطبه حرکت جوهری منجر به  تفسیریاست. چنین  و قدرت علمی و عملی

 به آیه اشهینظر دییتأشود. در نهایت مالصدرا در می یعربابن «تجدداالمثال» و همسانی آن با

در حیات بهشتی در حد  انسان ،بنابراینکند. استشهاد می (29: )الرحمن «کل یوم هو فی شأن»

محدودیت و نبود ست که فلسفه زندگی آدمی با ا جا از همین یابد ومی تکامل یتصورناپذیر

در سیر به سوی حضرت حق در عوالم پس از مرگ، شتاب  موضوعاین . گره خورده است یقراریب

از خلقت  ،غفلت شود در بستر حکمت متعالیه گیرد و اگر از معنای دوم حرکت جوهریهم می
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که همان  ،خودهدف آدمی از و  شودمینقص غرض  االهیو صفات  ءانسان به عنوان آیینه اسما

ماند که این نتیجه مخالف با بازمی است، و اتمام دایره صعود و نیل به مبدأ وجود االهیتقرب 

 عقل و نقل است.
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The Equality Of Soul With Tow Approach from Trans-substantial 
Motion Mollasadra 

Abstract 

The Equality of Soul with Tow Approach from Trans-substntial Motion 

Mollasadra In head of high wisdom their purposes is attainment to 

origin existence. Men theretofore the soul dependent to physical body 

base. Trans-substantial motion exist gradually from potency to actually. 

But when men transmit from sensible word to intelligible word trans-

substantial motion in spiritual word independent from potency and 

another special requirement. This article with description and analysis 

method go to specify new approach from Trans-substance motion and 

circumstance evolution of men in the another emanation after this word 

until this problem prove it is possible motion do not need to exit from 

potency to actually. Unlike first approach origin this viewpoint is being 

and vita. This mean Existents have vita and motion and love that mean 

ardor the infinite prime. 

Keywords: trans-substantial motion, Mollasadra, renewal similitudes, 

Ibn Arabi. 

 

 

 
 


