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حرکت استکمالی و جبلی صور و حدوث نفس ناطقه از منظر مالصدرا
با عرضه به آیات و روایات
تاريخ دريافت2931/6/21 :

تاريخ تأييد2931/9/12 :

محمدمهدی گرجيان *

*

معصومه اسماعيلی **

*

انسان دارای دو نوع استکمال جبلی و ارادی است و حقیقتی سیال است که
همواره در حال اشهتااد هه سهوی غایهت خهویش اسهت در حککهت جبلهی و
تکوینی ،جناب صارالمتألهین هک این هاور است :اسهتکمال ،که در صعهقف ن ه
نهادین شاه است ،از تککیب هیوال و صورت آغاز میشود و این رونا ه شهکل
استکمال صورتها ادام مییاها ،ه ایهن هیهان که صهورت جسهمی در جهوهک
خویش حککت میکنا و ه صورت عنصکی تبایل میشود و عناصک هها اتهت
ه سمت صورت معانی شان اشتااد یافت  ،آمادگی حیات نباتی مییاهنا آنگهاه،
ن

نباتی هستکی هکای صورت حیوانی میشود و این رونا تا ن

نطقی و هعا

از آن تا وصول ه درجۀ ملکوتی ادام مییاها این استکمال جبلی و تکوینی غیک
از استکمال ارادی است ک ها کارککدهای عقل عملی و کاوشهای عقهل نرهکی
محصل است سیک استکمالی صورتها منطبق هک آیات و روایات اسهت و رهکآن

* دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

.

** دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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ه این پیاایش ن

از هستک اشتاادِ صورتها اشاره ککده است

واژگان کلیدی :استکمال صورت ،صورت جسمی  ،ن
ن

نباتی ،ن

حیوانی،

ناطق  ،م صارا

مقدمه

استکمال ن

در دو عکصۀ استکمال تکوینی یا جبلّهی و اسهتکمال ارادی راههل

تحلیل است در استکمال جبلّی ،ن

ِ انسانی در سیک اشتاادی و حککت جوهکی

جهان رکار گکفت است و ه تبفِ تکاپوی همگانی در حککت است ،چکاک حککت
در نهاد جهان رکار داده شاه است و هیوالی عالم در روس صعود ه سمت اعلی
درج در حال استکمال است
م صارا در وصول ه حقیقتِ ن

 ،ماننا وصول ه معنای تمام حقایق دیگک،

از روش پلکانی است اده می کنا ،هاین معنا ک هحث را از سکمنشأ پی گکفت  ،گهام
ه گام ه مقصود خود نزدیک میشود ایشان در شناخت حقیقت ن
حاوث و استکمالش نرک دارد و ،لذا ،از عنصک آغاز میکنا تا رد پای ن

ه فکاینها
را در

خاستگاه آن هجویا
 .1مفهومشناسی نفس

اهن فارس در معجم مقاييس اللغة مینویسا« :ن

اصل واحا یهال علهی خهکو

النسیم کیف کان من ریح او غیکها ،والی یکجف فکوع » (ابن فنرس4141 ،ق ج:5

 )164اهنمنههرور نیز هک همین نرک اسهههت وی مینویسا« :سمیت الهن

ن سها

را اف طون ه «الن

مبها

لتولا الن

منها» (اب منظوس 4991م ج )431 :41ن

حیاه الجسم و حککت » تعکیف ککده است ،ک مبا در این تعکیف ه معنای علت
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و حیات ه معنای عامل تغذی و رشا و نمهو درنرکگکفته شهاهاسهت (افالطنو،
 4316ج )435 :1و از دیاگاه ارسطو ،ه «کمال اول جسهم طبیعهی آلهی» (اسسنوو

 ،نوع هال عهل مهیشهود ،ماننها

 )13 :4339تعکیف می شود .جسم ،ه وسیلۀ ن

شکل هکای ککسی ،و احساس و حککت ارادی انسان کماالت ثانی هکای او شمکده
میشونا هناهکاین ،ن

کمال اول است (صدسالدی الشیرازی 4934م ج)41 :3

از تعکیف ن

ه کمال اول ،میتوان دریافت ک اوالً ،کمالْ تمهامکننها اات

نوع است و هاون آن ،نوعیهت شهیت تمهام نمهیشهود و ثانیهاً ،کمهال ثهانی ،که
تمام کنناه ص تی از ص ات نوع است ،اثک کمال اول شمکده مهیشهود که هه آن،
عکضی اط ق میشود ،مثل سیبی ک سیب هودن کمال اول آن است و رنگ و مزه
کماالت ثانی آن شمکده میشونا (فیرضی )33 :4339

جناب اهنسینا نیز تعکی ی خاص از ن

ارات داده است:

فالنفس إذن کمال لموضوع ذلک الموضوع یتقوو هو ... .فوالنفس إذن کموالٌ
کالجوهر ال کالعرض( .ابنسینا4141 ،ق )62 :

از نرک جناب اهن سینا ،ن

دارای حیثیات مختلهف اسهت و از ایهن جههت،

نامهایی چون روه و کمال و صورت هک آن گذاشت انها (فخرالندی ساز

ج 444 :4ن  )441و مکاد از کمال اول در تعکیف ن

4144ق

همان صورت نوعی است:

فالكمال األول هو الذي یصير ه .النوع نوعا هالفعل کالشكل للسيف .و الكمال
الثاني هو أمر من األمور التي تتبع نوع الشو ء مون أفعالو .و انفعاالتو.ا کوالق ع
للسيفا و کالتمييز و الرویة و اإلحساس و الحرکة لإلنسان( .همان)

صورت نوعی کمال اول هکای جسم طبیعی ه معنای جنسهی ه نه هه معنهای
مادی ه است ،یعنی هکای جسمی ک خودْ نوع است و هکای هک جسم طبیعی نیهز
مطکح نیست مث ً ،صورت سنگ و ط ن

نیستنا هلک جسمِ آلی دارای ن
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است ،هاین معنا ک ها روا آثار خود را ه ثمک میرسانا مث ً ،درخت ها رو نامی ،
مولاه و غاای کارهای خود را ه انجام می رسانا و انسان ها رو عارل افعال خود
را انجام می دها البت  ،از دیاگاه مشات ،رو عارلۀ ن ه ْ حقیقهت انسهان اسهت و

[  :]1Commentنویسنده گرامی! این
س در کتابنامه نیامده است و اگر همان
فا نیست در کتابنامه بیاید و در کتابنامه و
ن با الف و ب از هم تفکیک شود و بقیه
ادرسهای در متن نیز اصالح گردد و
ر همان است که این آدرس اصالح گردد.

واسط نیست (اب سینر 4141ق ج)5 :4

همچنین ،جناب صارا ،ها ربول نرک حکما ،ن
میکنا هناهکاین ،ن

را هه کمهال جسهم تعکیهف

ْ کمال اول است:

و حد النفس عل ما یعم األرضيات هي کمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة
هالقوة( .صدرالدین شیرازی ،ب)481 :4624
 .2نظریۀ استکمال صور

هک اساس معناشناسیِ ن

 ،ه دستآما ک ن

می آیا و استکمال و اشتااد صور ن

ْ کمال اولِ جسم طبیعی ه حساب

انسانی را ررم میزنا نگاهِ حکما ه سهیک

استکمالی صور همراستا نیست و این مسئل هه دلیهل وجهود مبهانی مختلهف در
انایشۀ حکماست ،چنانکه اسهتکمال از دیهاگاه هکخهی در اعهکا

اسهت و از

دیاگاه جناب صارا در جوهک اشیات است (صدسالدی شیرازی 4934م ج)449 :1

م صارا موجودات در روس نزول را هسایط دانست است و موجودات رهوس
صعود را مککباتی می دانا ک ه سمت هساطت در حککتانا سلسهلۀ هسهایط در
روس نزول ه ماده منتهی میشود و سیک استکمالی صورتها از همین نقط آغهاز
میگکدد (همو ب )434 :4364و صورتها اشتااد مییاهنا و ه سمت درجۀ اعلی
در حککتانا:
أن الحرکة واقعة في مقولة الجوهر و أن األشياء متوجهة إل جانب الملكووت
األعل ه بائعها( .همو4884 ،م ،ج)412 :6
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 .3تکوین و استکمال صورت جسمیه ،عنصری و نباتی

اولین صورتی ک در هیوال حلول ککده و ه او نحوهای فعلیت مهیدهها صهورت
جسمی است ،ک حقیقتی جز امتااد در جهات س گان نهاارد هها توجه هه ایهن
نکت ک هیوال ه شخص خاصی از صور واهست نیست و هکاساس نرکیۀ حککهت
جوهکی ،صورت جسمی حککت میکنا و در رفعت مکتبۀ خهویش هه صهورت
عنصکی تبایل میشود (همر ،ج)434 :5

حاصل تککیب هیوال ها صورت جسمی و صورت عنصکی عنصک است هک این
اساس ،هیوال ماد اولی است ک فارا هک فعلیتی است و جسمْ ماد ثانوی شمکده
می شود ک ها صورت عنصکی تقوم مهییاهها (همنر ،ج )435 :5اتهت
موجب پذیکش صورت هعای خواها شا اما اتت

ِ عناصهکْ

ه س شکل اخت ط ،کهون

و فساد ،و حصول مزا امکان دارد ات اق هی تا ،ک در امتهزا و حصهول مهزا ،
فعل و ان عال عناصک ه حذ

یک عنصهک نینجامها هلکه عناصهک ههاری اسهت و

کی یاتِ فعلی و ان عالی آنها عو

[  :]2Commentنویسنده گرامی! این
س در کتابنامه نیامده است و اگر همان
فا نیست در کتابنامه بیاید و در کتابنامه و
ن با الف و ب از هم تفکیک شود و بقیه
ادرسهای در متن نیز اصالح گردد و
ر همان است که این آدرس اصالح گردد.

میشونا و مزاجی معتال ها اثکی جایا پایها

آیا (ای سینر 4141ق ج)441 :4

صورت معانی ،پ

از صورت عنصکی ،در هیهوال حلهول مهیکنها در ایهن

ناحی  ،هحث دیگکی ه نام اعتاال و امتزا ه میان میآیا ،هاین معنا ک صهورت
معانی هک یک عنصک خاص حلول نمیکنا هلک عناصک هایا ها یکایگک مز یافت ،
مزاجی معتال و آرامیافت ه دستآورنا تا صورت معانی ه وجود آیها و مهزا
معتال عناصک پ

از دریافت صورت معانی ه معان تبایل مهیشهود از اینجها،

دیگک هحث از مککب آغاز میشود ،چکاک عنصک وجودی هسیط داشت امها معهان
یک مککب است جناب صارا ،هکاساس نرکیۀ حککت جهوهکی ،فکاینها تبهایل
صورت عنصکی ه معانی را هاین شکل تبیین می کنا ک صهورتِ یهک عنصهک،
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پیش از شکوع تأثیک و تأثکات ،دارای حککت جوهکی غیکاشتاادی اسهت ،امها هها
آغاز فعل و ان عالِ میان اجزاتِ صورت عنصکی و ها انکسار کی یات ،ماد صهورتِ
مزهور مستعاِّ ربول صورتی کامل تک ،ماننا صورت معانی ،میشود و ها ربول ایهن
ص
استعااد ،حککت اشتاادی آغاز مهیگهکدد و صهورت هکتهک ه که وجهود خها ِ
صورت معانی و وجود هکتک صورت عنصکی است ه صورت عنصکی را ه عنوان
روهای در اختیار میگیکد و این روه راتم ه او خواها هود لذا ،یک وارعیت سهیال
وجود دارد ک دارای مکاتب پیشینی و پسینی است و در این وارعیت واحا سیال،
اجزاتی فکضی و غیکمشاه موجود است ک مکاتب مختلهف و شهایا و ضهعیف
یک وجود را نشان میدهنا و این مسئل  ،دریقاً ،منطبق ها معنهای حککهت اسهت،
هاین شکل ک نارصْ زایل شاه ،و کاملْ حادث میشود حال ،سؤالی هه وجهود
می آیا :در استکمال صورت ها چ هک سک صورتهای ربل میآیها آیها حهاوث
صورت معانی ها اضمح ل صورت عنصکی همکاه است یا ماد ممتهز ههک دو
صورت را ها هم دارد
جواب اهنسینا ه این سؤال هقای صور عناصک در ممتز است ،چکاک وجهود
مککب مشکوط ه وجود مزا است و وجود مزا مشهکوط هه وجهود صهورت
نوعیۀ عنصکی است (بهمنیرس )694 :4315

م صارا ماننا اهنسینا ه هقای صور عناصک در مککبات رایل شاه است ،ها این
ت اوت ک معتقا است :هویت مککب ه صهورت معهانی متقهوم ههوده ،صهورت
عنصکی ه عنوان روایی راتم ه آن موجود است صور عناصک در مککبات ه منزلهۀ
فعلیاتی مستقل موجود نیستنا اما ه منزلهۀ رهوای عنصهکیِ آن موجودنها ،چکاکه
هکخی آثار عنصکی نیز در معان ظهور مییاهها که نشهاندهنها ایهن اسهت که
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صورت معانی آثار صورت عنصکی را ه نحو هکتک هکوز می دها:
فالمختار عندنا هو القسم الثالث أي کوون المقوو هوو واحود مون الصوور و
الباقي همنزلة فروعها و قواها و شورائ حودواها أو ال( .صددرالدین شدیرازی،
4884م ،ج)612 :6

جناب صارا ،در تطور نرکیۀ خویش ،صور را درجات و مکاتب یهک وجهود
معکفی میکنا ک طبق این نرک ،صور متوسط هها حهاوث صهورت مککهب ه که
درج ای رویتک از آن است ه ه منزلۀ روا خواهنا ههود هکاسهاس ایهن نرهک ،ههک
صورت جایا مکتبۀ رویِ صورت ربلی است (همر ،ج)413 :4

هکاساس حککت جوهکی اشتاادی ،یک وجود سهیال هسهیط وجهود دارد که
دارای اجزات نارص و کامل ها ح ظ مکاتب است ،ک وجودِ صورت معانی ادامهۀ
وجود صورت عنصکی است ،اما ه دلیل ماهیات مت اوت در اهن ،مغایکِ یکایگک
ه حسابمی آینا لذا ،تحویل و ت ویضی از جانب صهورت عنصهکی هه معهانی
ات اق نی تاده است و کون و فسادی هم در کار نیسهت عناصهک در نرهام خلقهت
ه وضوح مشاهاه می شونا و تککیب آنها نیز ممکن است ،آنگون ک آب و خاک
راهل تککیبانا (صدسالدی شیرازی ب)434 :4364

خااونا متعال در مواضف مختل ی از رکآن ه درجات ه تگانهۀ ایجهاد انسهان
اشاره ککده است:
در فکاز «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ» اشاره ه مبا عنصکی داشت و ها اشهاره هه «طهین»،
جمف هین تکاب و آب و اعتاال عناصک را هیان میکنا سپ  ،ها اکک «حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
ه طین تغییکیافت و ممزو شهاه اشهاره کهکده و در «مِنْ ِِنيٍْ ِب ٍ» ،هه طهینِ
اعتاال یافت هکای ربول صورت اشاره دارد (صندسالدی شنیرازی الن )443 :4364
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در این میان دچار این اشتباه شا ک گمهان کهکد هکتهکی انسهان ههک دیگهک

اهلی

موجودات ه عنصک اوست (همر )433 :،لذا ،گ ت« :خَلَقتَنِی مِْ ننارٍ وَ خَلَقتَنهم مِنْ
ِِيٍْ» و هک این اساس ،هک انسان سجاه نککد ،در حالی ک طین تنها ههاایت خلهق
جسم انسانی هود ،ن نهایت روح او ،ک هاان سبب هکتکی داشت
آنچ رطعاَ راهل مشاهاه است آثهار مختلهف حیهاتی و غیکحیهاتی در اجسهام
است مبا آثار حیاتی ن

نامیاه میشود و مبا آثار غیکحیهاتی طبیعهت نامیهاه

میشود انسان ،در فکاینا استکمال صورت ها ،از مکتبۀ صهورت معهانی حککهت
میکنا و ه جایی میرسا ک مبا آثار حیاتی غیهکیکنواخهت مهیگهکدد از نرهک
م صارا ،وضعیت ن

انسان در دوران جنینی درجۀ ن

آثار تغذی و تنمی و تولیا از او راهل انترار است ن

نباتی است ،که تنهها
نباتی ،در فکاینا استکمال

و در ضمن حککت و تکامل جوهکی،آثهار حساسهیت و حککهت ارادی را ههکوز
می دها و در سیک استکمالی خود ه رتبۀ ن

حیوانی مهیرسها ن ه  ،در ایهن

مکتب  ،تجکد هکزخی یافت  ،هقات او تضمین مهیشهود ن ه

حیهوانی دارای تجهکد

غیکتام و متناسب ها مزا خویش است و دارای رو تخیل اسهت و ،لهذا ،مهادی
نیست؛ این ن وس اات خود را ه نحو ادراک جزتی درک میکننا ،چکاکه ااتهی
هکای خویش دارنا و هکچ ک ااتش هکای خهودش هاشها معهارِک اات خهویش
است
شاها این مطلب نیز ها مکاجع ه آیات و روایات مشهود است؛ طهین هعها از
امتزا ِ تامّ آماد دریافت صورت نباتی شاه ،سپ  ،انسان آن نبات را مهیخهورد
پ  ،در او تبایل ه خون میشود رو حیوانی از خونِ تص ی شاه و تعادلیافته
ه وجود آماه است پ

از این مکحل  ،نط ه وجهود مهیآیها نط ه در رحهم
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مکاحل اعتاال را طی میکنا و نسبت اجزات در آن ه حای میرسا که اسهتعاادِ
دریافت ن

ه دستمی آیا (همر )433 :،ن ه ِ ناطقه مجمهف صهورتهاسهت،

آن گون ک در رکآن نیز آماه است« :إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ» (انسنر،)4 :،
یعنی انسان از نط ای ه وجود آماه ک اکوان مختل در او جمفانا ن

انسهان

نیازمنا تص ی و اعتاال ه واسطۀ تعایل اخ ق و ملکات ن سانی است تها مهاد
فیضان روح الهی در رالب عقل هیوالنی شود (همر)435 :،
 .4استکمال نفس حیوانی و تکوین نفس ناطقه

هاالتکین حا امتزا و اعتاال موجب پیاایش اصل حیات و اشک
ن

ن وس ه نهام

نطقی میشود:
إن العناصر إذا صفت و امتزجت امتزاجا قریبوا مون االعتودال جودا و ولكت
طریقا إل الكمال أکثر مما لك .الكائن النباتي و الحيوواني جودا و ق عوت مون
القوس العروجي أکثر مما ق ع .ائر النفوس و الصور اختصت من الواهب هالنفس
الناطقة المستخدمة لسائر القوى النباتيوة و الحيوانيوة( .صددرالدین الشدیرازی،
ب)488 :4624

پ

از استکمال صورت ها و پایا آمان ن

نباتی و حیوانی در این فکاینها،

هنوز اعتاال مزا ادام مییاها و هکچ اعتاال هیشتک هاشا حیاتْ راحتتک مهورد
ربول رکار میگیکد؛ نزدیکتکین مزا ها ه اعتاال مزا انسان است ،چکاک ن ه
ناطق را ربول می کنا اکک این نکت شایان توج است که ن ه

هه هنیه تعلهق

میگیکد ،ن ه اعضا لذا ،اگک عضوی اعال اعضا هاشا ،اینگون نیست که محهل
ن

شود اما ورتی ن

ه هان تعلق یافت ،هکای محافرت از خویش هه اعضها

نیازمنا است (حس زاده آملی  4334ج)44 :4
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حقیقت ن

انسانی واجا تمام مکاتهب ربهل و صهور اسهتکمالیافته اسهت

کماالت ،ه عنوان صورت جسم ،نوعِ او را مشخص میکننا و هها ایجهاد کمهاالت
هکتک ،صورت نوع ها کماالت هاالتک تشکیل می شود و نوعِ پیشین تبایل ه مادهای
هکای صورت هکتک میشود لذا ،نوعْ توسعۀ وجودی یافت  ،رفعت میگیکد:
طبيعة اإلنسان أعني ذات .و نفس .تما لجميع ما بق من األنواع الحيوانيوة و
النباتية و العنصریة و تما الشيء هو ذلک الشيء موع موا یزیود عليو .فاإلنسوان
هالحقيقة کل هذه األشوياء النوعيوة و صوورت .صوورة الكول منهوا( .صددرالدین
شیرازی4884 ،م ،ج)664 : 8

صورت در یک امک مادی تمامِ کمال آن نوع است و ،لذا ،تمام و کمال جسهم
را ها ح ظ هکتکی خویش دارد اگک هتوان هکاساس استکمال صورتها ،حیهات را
درج هنای ککد ،هایا گ ت :جناب صارا دلیل خلق عناصهک را راهلیهت اشهتااد و
راهلیت حیات میدانا زمانی ک هکخی عناصهک امتهزا یاهنها و از حالهت تضهاد
خار شونا و ه اعتاال هکسنا ،راهلیتِ اثک حیاتی مییاهنا پ  ،اولهین افاضه ای
ک از خااونا متعال ربول می کننا صورتی است ک حهافظِ ایهن امتهزا و مبقهی
وجود اوست و آن صورت معانی است (صدسالدی شیرازی ب )446 :4364از نرک
ایشان ،عناصک هکای ربول حیات و روح خلق میشونا و زمانی که هه امتهزا و
اعتاال اتمّ هکسنا ،ن

نباتی را ه عنوان اثکی دیگک از حیات دریافت میکننا ک

شأنی جز تغذی و تنمی و تولیا ناارد (همان) حیات نباتی نوع ضعی ی از حیات
شمکده میشود (صدسالدی شیرازی  )199 :4363و زمانی ک امتزا از حها امتهزا
نباتی فکاتک رفت ،از جانب واهبالصور ،کمالی دیگک ک کاملتهک از ن ه
است را دریافت میکنا و آن ن

نبهاتی

حیوانی است (همر )544 :،و اگک ایهن اعتهاال

کاملتک شود و وحات هیشتکی ایجاد گکدد ،آماد اصل حیات میشونا که دارای
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از آن ،هها لطافهت هیشهتکِ مهاد

عنصکی و شباهت یافتن او ه جکم فلکی ،محل رکار گکفتن روح نطقی مهیشهود
ک از جانب خااونا فیضان مییاهها جنهاب صهارا از مکحلهۀ نبهاتی و حیهوانی
ه عنوان آثاری از آثار حیات نام هکده است و اصل حیات را روح نطقی مهیدانها
لذا ،نمیتوان مکاحل نباتی و حیوانی را ه عنوان نوع ضهعیف حیهات نامیها هلکه
اصل حیات از فیضان روح نطقی آغاز میشود (همر)196 :،

در رکآن و روایات نیز ،همین مسئل مورد تصکیح رکار گکفت اسهت؛ ن ه

در

سیک اشتاادیِ صور ه هان تعلق یافت است و ها آمان روح ،ادراک ات اق میافتها،
هاین معنا ک ربل از آن ،ادراک وجود نااشت است« :أَخرَجَكُمْ مِْ بمطُون أُمَّهاتِكُمْ ِ
تَعْلَممونَ شَيْئاً» البت  ،عبارت ن خ روح ه روشنی این معنا را می رسهانا که روح از
عالم امک هوده ،ه هان تعلق می گیکد ،ن اینک هان تبایل ه ن

شود (طبرطبریی

4141ق ج)34 :41
و اُمَّ خَلَقْنَا النُّ ْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَا َ
لحْمًا اُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّ ُ.أَحْسَنُ الخْالِقِينَ( .مؤمنون)41 :

از نرک جناب ع م طباطبایی ،هکاساس مضمون آی  ،ن

انسان په

از سهیک

استکمالی انعقاد نط  ،علق و مضغ ه هان تعلق یافت است ایشان در ت سیک این
آیات می فکمایا :آدم از طین خلق شاه اسهت و هقیهۀ انسهان هها از نط ه آفکیهاه
شاهانا ک ه خاک هکمیگکدد منرور از انسان نیز نوع آدم است خلق در این آی
ه معنای تقایک است ،یعنی تقایک انسان چنین است ک این سیک استکمالی را طی
کنا نط هایا مکاحل خاصی را گذراناه هاشا و آمادگی ن هخ روح را پیهاا کنها
(همر ،ج)43 :45
و یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ في رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنواکُمْ مِونْ تُورابٍ اُومَّ مِونْ
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نُ ْفَةٍ اُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ اُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَة( .حج)5 :

این آی نیز در خصوص استکمال صور است؛ کلمۀ «علقة» ه معناى رطعه اى
خونِ خشکیاه« ،مضغة» ه معناى رطع اى گوشت جویاهشاه و «مخلقة» ه معناى
تامالخلق است و«غَيْر ممخَلَّقَةٍ» یعنى آنک هنوز خلقتش تمام نشاه ،و این ک م هها
تصویک جنین ک م زم ها ن خ روح در آن است منطبق مىشود (همر ،ج)311 :41
و وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ُاللَةٍ مِنْ طِينٍ  -اُمَّ جَعَلْناهُ نُ ْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ -اُمَّ
خَلَقْنَا النُّ ْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظا َ لَحْماً اُمَّ
أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّ ُ.أَحْسَنُ الْخالِقِينَ  -اُمَّ إِنَّكُمْ هَعْدَ ذلِوکَ لَمَيتتُوونَ  -اُومَّ
إِنَّكُمْ یَوْ َ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ( .مؤمنون)41-46 :

ظاهک سیاق این است ک مکاد از انسان نوع هشهک هاشها که در نتیجه  ،شهامل
آدم

و همۀ اریۀ او مىشود و مکاد از «خلق» خلق اهتهاایى اسهت که در آن،

آدم

رکار داده است (همنر ،ج:45

را از گل آفکیاه و آنگاه ،نسل او را از نط

 )44هکاساس این آی  ،انسان ه صورت نط در رحم رکار داده شها ،تها هه سهیک
تکاملى خود ادام دها (طبرسی  4314ج)464 :1

وجود آثار متنوع در انسان سبب شا ک عاهای ه چون در انسان ،آثار طبیعهیِ
عناصک و مککبات معانی و آثار نبات و حیهوان و انسهان را دیهاهانها ه انسهان را
مککب از صورت طبیعی و س ن

هشمارد ههمنیار این نرک را ه عنوان یک رول

آورده است (بهمنیرس )344 :4315

جناب هوعلی معتقا است :ن
هستنا ک اموری مباین ها ن

ِ انسان رو عارله اسهت و هقیهۀ رهوا اههزار او
انا ،اما جناب صارا هک این عقیاه است ک انسهان

دارای هویت واحا و دارای نشئات مختلف است؛ ن

انسان از سهنخ ملکهوت

است و متضمن تمام مکاتب نباتی ،حیوانی و انسانی است ،اما ن ه این معنها که
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مککب از این روا هاشا هلک ه معنای وجود هسیط و جمعهی ،که همهۀ مکاتهبِ
مادون را ه نحو اعلی دارد (صدسالدی شنیرازی 4934م ج )435-431 :3هنهاهکاین،
ن

ِ صارایی وجود واحا و هسیط دارای نشئات است و این اکثکیت مکاتب هه

علت هساطت اوست ،چکاک «أن الوجود كلما كان أشد قوة و بساطة كان أكثر جمعا
للمعاني و أكثر آثاراً» (همر ،ج)53 :9

در خصوص مکاتب ن
اهناهىحاتم از حضکت على

 ،میتوان شواها گوناگونی در آیات و روایات یافت
نقل ککده ک فکمود« :هعها از آنکه نط ه چههار

ماهش تمام شا ،خااونا فکشت اى مىفکستا تها روح را در آن ظلمهات رحهم در
کودک هاما ،و اینجا است ک خااى تعالى مىفکمایا" :ثُمَّ أَنشَأناهم خَلقاً آخَرَ" ،ک
مقصود از انشات خلق آخک همهان دمیهان روح اسهت » (سنیوط4141 ،ق ج)6 :5

قتادة منرور از «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِينٍ» را خلقت آدم دانست و «ثُمَّ
جَعَلْناهُ نُطْفَةً» را مکهوط ه اریۀ آدم میدانا و م سکان و محهاثانی چهون مجاهها،
عککم  ،اهنعباس و اهنمسعود نیز همین معنا را تأییا ککدهانا (همر)،

امام سجاد

فکمود« :ورتی جنین ه سن چهارماهگی رسهیا ،خااونها روح

عقل را در او می دما در این زمان ،دیۀ جنین کامهل مهیشهود

جنهین ربهل از

چهارماهگی ها روح دیگکی ،ک روح حیات نیست و از زمان رایم و طهوالنی در
اص ب رجال و رحام نسات هود ،تحوالت پیاا میکنا » (کلیننی  4364ج)361 :1

یا در حایثی از امام هارک

آماه است« :ورتی جنین ه مکحلۀ پوشیان گوشهت

هک استخوانها رسیا ،دو فکشت ه او نزدیک میشونا ،در حالی ک روح رایم که
در اص ب رجال و ارحام نسات در نط و جنین هوده در جنین چهارماه وجهود
دارد در این هنگام ،آن دو فکشت روح حیات و هقا را وارد جنین میکننا » (همر،
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ج)41 :6

در تأییا این احادیث ،حایث دیگکی نیز هست« :انسان ورتی میخواها ،روح
حیوانی در هان موجود است و روح عقل از او خار میشود » (مجلسی 4141ق
ج)13 :64

ه نرک می رسا ک مکاد از روح حیوانی ن
حیوانی ن

حیوانی یا همان حیات یا مکتبهۀ

است و منرور از روح عقل حیات انسهانی یها مکتبهۀ ن ه

ناطقه

انسانی است ،چکاک در حایثی دیگک ،حیات روح ه علم ،و موت روح ه جههل
توصیف شاه است (اب بربوینه 4393ق ج )344 :4هکاسهاس لسهان ایهن دسهت از
احادیث ،جنین ربل از چهارماه دارای ن ه

حیهوانی اسهت و په

از آن ،ن ه

انسانی در او دمیاه میشود
در هکخی احادیث ،از پنج روح نام شهاه اسهت :روح القهاس ،روح االیمهان،
روح القوة ،روح الشهوة و روح المَهاْرَ

(کلیننی 4141ق ج )414 :4و در هکخهی

روایات ،هه جهای روح المهار  ،روح الحیهات آمهاه اسهت (همنر )،حضهکت
امیکمؤمنان علی

در حایثی ،ه جای روح المار روح البان آماه و در ادام ،

منرور از روح اراس را روحی میدانا ک پیامبکان ها آن مبعوث میشونا و هها آن
ه اشیات علم پیاا می کننا و روح ایمانی روحی است که هها آن خهاا را عبهادت
می کننا و ها روح روت ها دشمنان جهاد ککده و ها روح هان رفتوآما میکننها و
ها روح شهوت غذای لذیذ میل ککده ،ازدوا میکننها روح القهاس مخصهوص
پیامبکان است و مؤیا این سخن نیز «وَ أَيَّدْناهم بنرُو القُندم » (بقنره )453 :اسهت
(همر ،ج )434 :4روح ایمان مختص ایمانآورناگان و موجب آرامش آنان اسهت،
چنانک فکمود« :أُوْلَئكَ کَتَبَ فى قُلُوبهمم الايمَانَ وَ أَيَّدَهمم برُو ٍ مِّنهم» (مجردله)44 :
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ه نرک می رسا ک روح االیمان ،روح القووة ،روح الشوهوة و روح المَهاْرَ یها
حیوانی انا و جنینْ صاحب ایهن سه روح

روح الحیات یا روح البان روای ن

است و هعا از چهار ماهگی ،صاحب روح العقل میشود گهاه از روح العقهل هه
تعبیک میشود

ن

ت اوت عقل و ن

در این مکتب چنین است ک عقول هه صهورت انهاماجی

تمام حقایق مادون را یکجا دارا هستنا و افاض نیز هک عها آنهاست اما حضوری
چون ن

در مکاتهب مهادون ناارنها لهذا ،رهوای ن ه  ،هها اینکه هها یکهایگک

مت اوت انا ،نزد ن

ه صورت اات واحا و هسهیطِ دارای کمهاالت و شهئونات

حضور دارنا:
و اعلم أن هذه القوى و إن کانت متغوایرة الوجووم مختلفوة الحودوف منفكوة
هعضها عن هعض ...إال أنها ترجع عند کمالهوا إلو ذات واحودة لهوا شوثون کثيور.
(صدرالدین شیرازی4884 ،م ،ج)648 :8

از نرک جناب صارا ،اگک ن

هیچ ارتباطی ها ماده و مادیهات نااشهت هاشها،

چگون می توانا ها هان تککیبی اتحادی هسازد ،مگک اینک اعتقاد داشت هاشهیم که
ْوجودی مت اضل و مشکک دارد و سیک اشتاادی خود را از ادنی درج آغاز

ن

میکنا و تا اعلیمکتب پیش می هکد
صورتهای افاض شاه هک هیوال دو دست انا :یک دست ماننا صورت معانی و
نباتی مقام معلوم دارنا و تنها در آن مقهام رفعهت مهییاهنها و دیگهکی صهورت
نوعی ای است ک ه عنوان ن

هک هیوال افاض میشهود و اسهتعااد طهیّ مکاتهب

مختلف معانی ،نباتی ،حیوانی و انسانی را دارد (صدسالدی شیرازی 4144ق)435 :

ن

در این جهان یکی از صورت های عالم مادی است ک استعااد صعود ه

عالم ملکوت را دارد از نرک م صارا ،ن

ْ جسمانیالحاوث است ،اما ن ه این
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معنا ک در آغاز حاوث ،هم جسم است و هم ن

 ،هلک ههاین معنها که تعلهق

در سیک تکاملی جسم حادث شاه است؛ ن

ناطق صورتها و ن وسِ ربل

ن

را ه عنوان مکتب ای از خویش میدانا و تجکدی غیکتام دارد ،چکاک دارای ن ه
حیوانی است ک مجکدِ نارص است در این نوع تجکد ،اشباح و مقادیک هان مهاد

[  :]3Commentدقت شود .عین متن
المه حسن زاده آملی در درسترش نبود.

طبیعی و در صعقف ن
درک حاوث ن

موجودنا (حس زاده آملی  4334ج)46 :4

هاون فهم عمیق مبانی فلس ی ک این نرکی ههک آن اسهتوار

شاه است امکان پذیک نیست؛ اصولی چون اصهالت وجهود ،تشهکیک در وجهود،
حککت جوهکی ،و حقیق و رریق هودن علت و معلول پای های فهم ایهن نرکیه
ْ حقیقت واحا هسیط و دارای نشئات است ن

هستنا هک این اساس ،ن

در

درج ای خاص ثاهت نیست هلک از طبیعت آغاز میکنا و هکاساس دیاگاه حکما،
تا عقل پیش میرود و هکاساس مبنای م صارا از مکتبۀ عقل نیز فکاتک میرود:
أن النفس اإلنسانية ليس لها مقا معلو في الهویة و ال لها مرجوة معينوة فوي
الوجوم کسائر الموجومات ال بيعية و النفسية و العقلية التي کل ل .مقا معلو هول
النفس اإلنسانية ذات مقاموات و مرجوات متفاوتوة و لهوا نشوبة واهقة و الحقوة.
(صدرالدین شیرازی4884 ،م ،ج)616 : 8
 .5نفس و بدن در فرایند استکمال

از نرک جناب صارا ،نیاز ن

ه هان نیاز رویتک ه ضعیفتک هکای کامهل کهکدن

خویش است؛ او از دل هان کماالتی را ه دستمیآورد و این ارتبهاط هها ههان تها
زمان مکگ همکاه ن

است ن

ه اههزار مهادی نیهاز دارد ،چکاکه در اهتهاای

تکون ،از تمام کماالت و ص ات حیوانی و انسانی عاری است؛ ن

ِ یک کودک،

ن در زمانی ک حیوان هالقوه است و ن در زمانی ک حیوان هال عل و انسان هالقوه
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را ناارد و هعا از ه کارگیکیِ روا و رشا و تکری ،انسان

هال عل میشود (همر)،

ه هان احتیا دارد تا ها ه کارگیکی آن هکای خکو از رهوه هه فعهل در

ن

اات خود ـ و ن همچون اضافات خار از اات خود ه مهیا گکدد جناب صهارا
در تعکیف هان نیز ه ماننا ن
ن

ه رایل ه توسف است ایشان طبیعتِ تحهت امهک

را دو طبیعت مقهوره میدانا و میفکمایا:
فللنفس طبيعتان مقهورتان أحدهما منبعثة عون ذاتهوا و الثانيوة لعنصور البودن
تستخد إحداهما طوعا و الثانية کرها( .صدرالدین شیرازی4166 ،ق)666 :

ایشان در جلا نهم اس ار ه این مسئل میپکدازد که انسهان در نشهئۀ طبیعهی
مجموع ن

و هان است و از این جمف ،شیت واحهای دارای دو جنبه حاصهل

شاه است ک یکی فانی و دیگکی ،درنهایهت ،ههاری اسهت در فکاینها اسهتکمال
 ،هانِ لطیف و اص ی و دارای اتصال اروی و اشاّ میشود و در مکتبۀ وجهود

ن

و هان رویتکین شکل خهویش را مهییاهها و شهیت واحهای

عقلی ،اتحاد ن

هاون مغایکت میشود لذا ،ن

در تکامل خویش تبایل ه هان میشود:

و کلما کملت النفس في وجومها صار البودن أصوف و أل وف و صوار أشود
اتصاال هالنفس و صار االتحام هينهما أقوى و أشد حتو إذا وقوع الوجووم العقلوي
صارا شيثا واحدا هال مغایرة( .صدرالدین شیرازی4884 ،م ،ج)11 :8

هک این اساس ،ن
تصک

 ،در سیک استکمالی ،ه وسهیلۀ روح هخهاری در ههان هه

میپکدازد:
فاعلم أن جوهر النفس لكون .من نخ الملكوت و عالم الضياء المحض العقلوي
ال یتصرف في البدن الكثيف المظلم العنصري هحيوث یحصول منهموا نووع طبيعوي
وحداني إال همتو

و المتو

هينهما و هين البدن الكثيف هوو الجووهر الل يوف
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المسم هالروح( .همر)،

در حقیقت ،ن

ْ وجود دارای مکاتب است ک در ادنی مکتب همان ههان و در

اعلی مکتب در مقام فوق عقلی است؛ ن

تمام هان است و از او و مهاد هانیه ،

نوع کامل جسمانی پایا آماه است و هانْ تجسا و تجسم ن
هان در ن

است ،ن ن

اسهت دروارهف،

در هان (حس زاده آملی  4334ج)49 :4

نتیجهگیری

ن

ِ انسان از سیک اشتاادی صورتها حاصل میشود و از دیاگاه جناب صهارا،

استکمالْ در جوهک اشیات است سیک استکمالی صورتها از تککیب حقیقیِ ماده و
صورت آغاز میشود؛ اولین صورتی ک در هیوال حلول میکنا و هه آن نحهوهای
فعلیت میدها صورت جسمی است ،ک حقیقتی جز امتااد در جههات سه گانه
ناارد هکاساس نرکیۀ حککت جوهکی ،صهورت جسهمی حککهت مهیکنها و در
رفعت مکتبۀ خویش ه صورت عنصکی تبایل میشود
در این سیک استکمالی ،یک وارعیت سیال وجود دارد ک دارای مکاتب پیشینی
و پسینی است و در این وارعیت واحا سیال ،اجزاتی فکضی و غیکمشاه موجهود
است ک مکاتب مختلف و شایا و ضعیفِ یک وجود را نشان میدهنها از نرهک
جناب صارا ،صورت موجود ،در حککت استکمالی ،ه رو صورت هکتهک تبهایل
می شود انسان در فکاینا استکمال صورت ها از مکتبهۀ صهورت معهانی حککهت
میکنا و ه جایی میرسا ک مبها آثهار حیهاتی نایکنواخهت مهیگهکدد از نرهک
م صارا ،وضعیت ن

انسان در دوران جنینی درجۀ ن

آثار تغذی و تنمی و تولیا از او راهل انترار است ن

نباتی است که تنهها
نباتی در فکاینا اسهتکمال

و در ضمن حککت و تکامل جوهکی ،آثار حساسهیت و حککهت ارادی را ههکوز
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حیهوانی مهیرسها ن ه

در ایهن

مکتب تجکد هکزخی می یاها و هقات او تضمین می شود رکآن این فکاینا اسهتکمالی
را مورد تأییا رکار داده ،ن

را هکخاست از فکاینا استکمال صورتها میدانا
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