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A Study of the Application of Reason and Intuition and Their Harmony in the Issue
of Ultimate Goal of Life from the Point of View of Transcendent Theosophy
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Abstract
It is needless to say that the lack of spirituality and peace, cultural and moral decline of
human values are among key global challenges and unfortunately we are also encountered
with these problems. Finding the best goal for life is one of the pillars of a desirable culture
and is of paramount importance in lifestyle and life purpose. After knowing the life purpose,
we must provide an exact and long term plan in order to come up with suitable strategies in
line with the purpose at issue.
To know the best ultimate purpose one can make use of rational arguments, revelation and
intuition; Mull Sadra has used diverse (rational, traditional and intuitional) methods in his
philosophical system. He believes that man in view of his mode of creation and free will have
the potentiality to be a mirror that reflects the Divine Names and Attributes and becomes
God's vicegerent on earth (Sadra, 1999, vol. 1: 2).
In the current article, we have made use of rational arguments and intuitive findings
(primordial introspection and mystical intuition) and by means of library based method in
descriptive and analytic form collected the propositions resulted from reason and intuition
about life goal in Transcendent Theosophy in order to reach the following conclusions:
As to the application of reason and intuition in Transcendent Theosophy, one can say that
they are both necessary but none of them is sufficient alone (Transcendent Theosophy is an
interdisciplinary study). Mystical intuition must be formulated in the form of arguments
because substantial proof is the basis and measure of mystical intuitions. Some teachings are
trans-rational and are known to be irrational and undependable visions; but intuition through
reason is much more dependable and certain though prophetic and revealed intuition is the
most dependable way for knowledge acquisition as compared to other visions of mystical
visions.
From the point of view of rational principles and arguments, the telos of world and man is
God and we must choose the knowledge of God as our own purpose in life. But reason alone
is not sufficient for reaching perfection and it needs to be associated with vision and intuition
in order to reach certain truths. By referring to primordial consciousness and approaches and
realizing the initial primordial nature, one can reinforce his internal enthusiasm and love and
via a deep and extensive intuition conceive the existence of God so that the Divine Names and
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Attributes to become reflected in us and we reach real pleasure and peace. Then, realization of
primordial potencies and the perfection of intuition must be chosen as the ultimate goal of
life. According to Sadra, intuition is compatible with rational proof and they are not opposing.
There is also harmony in the field of their application. Having analyzed the data and studied
the harmony elements (including coherence, convergence, enlightenment, leading to end,
leading to purpose, argumentization and combined association), we prove the way that reason
and intuition are used in line with each other as regards the problem of ultimate purpose of
life. Thus, it became clear that the epistemic system in Transcendent Theosophy enjoys higher
degree of coherence which can be found in no other epistemic system.
Keywords: Ultimate Telos of Life, Reason, Intuition, Harmony of Sources, Mulla Sadra
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سال نهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 1397
ص 94 - 75

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی
از دیدگاه حکمت متعالیه
ایوب مباشری  - محمدرضا ضمیری



چکیده
شناخت هدف و خواستۀ نهایی در زندگی اهمیت فراوانی در معنا و سبک زندگی دارد .برای شناخت بهترین هدف نهایی برای
زندگی از استداللهای عقلی  ،وحی و شهود استفاده میشود .استدالل عقلی منهای شهود برای رسیدن به کمال و ادراک حقایق
کافی نیست ؛ اما شهود مخالف با برهان قطعی ،نامعتبر است .بنابراین با روش کتابخانهای به شکل توصیفیتحلیلی ،گزارههای
حاصل از عقل و شهود دربار ۀ هدف زندگی در حکمت متعالیه جمع آوری شد .در این مقاله نتیجه گرفته شد جهان غای تمند
بوده و خدای تعالی ،هم مبدء المبادی و هم غایتالغایات است .بهترین هدف زندگی عبارتست از شناخت گسترده و عمیق
خدای تعالی (خلیفهالله ی) که باید آن را خواستۀ نهایی دانست .همچنین روشن شد عقل و شهود چگونه در این باب با
یکدیگر هماهنگاند ؛ زیرا هماهنگی به مؤلفههای گوناگونی تجزیه شده و مصادیق این مؤلفهها در دادههای بهدستآمده از
عقل و شهود به دست آمده است.
واژههای کلیدی
هدف (نهایی) زندگی  ،عقل ،شهود ،هماهنگی منابع  ،مالصدرا
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الف .مقاله «فلسفۀ حکمتت متعالیته» (قبستات 1385 ،

 .1مقدمه
آنچنان که آشکار است کمبود معنویتت و آرامت  ،تنتزلل

شماره  39و  )220- 197 :40از حسن پناهی آزاد .بنابر این

فرهنگتی  ،اخالقتی و ارزشهتای انستانی از چتال هتای

مقاله  ،مالصدرا نظامی را طراحی کرد که عقتل ،عرفتان و

جهانی است و متأسفانه ما نیز به گونهای با این مشکلهتا

وحی را در رسیدن بته هتدف متدنظر همتراه کترد و بتا

روبهرو هستیم .یافتن بهترین هدف برای زندگی از مبتانی

برقراری تعامل میتان آن سته ،در افقتی بتاالتر از کتالم و

فرهنگ مطلوب است و اهمیت فراوانی در سبک زنتدگی

جدل ،به حل مسائل گوناگون فلسفی  ،فکتری و اعتقتادی

( )Lifestyleو معنتتای زنتتدگی ( )life purposeدارد.

پرداخت.

پتتا از شتتناخت هتتدف زنتتدگی م تیبایتتد وارد مرحلتتۀ

ب .مقاله « بررسی نق

معرفتشناسی عقتل فعتال در

برنامه ریزی دقیق و بلندمدت با ارائۀ راهکارهتای مناست

حکمت متعالیه» ( ، 1385مقاالت و بررستی هتا ،دوره ، 39

در راستای آن هدف شد.

شماره  )1از محسن کدیور و مریم سالم .بنابر ایتن مقالته ،

با اینکه بارها پاسخ « چیستی غایت و هتدف زنتدگی»

صدرالمتألهین در پی اثبات مستئلۀ اتحتاد عقتل ،عاقتل و

شنیده یا خوانده شده است ،بهطور کامل قانع نشدهایتم و

معقول و با توجه به مبانی ختاص معرفتتشناستانه ختود

در زندگیمان تغییر زیادی بوجود نیامده استت و در ایتن

ازقبیتل مستاوقت علتتم و وجتود ،تجتترد صتورت علم تی

زمینتته احستتا

محسو  ،متخیل و معقول ،حرکت جوهری و استتکمالی

کمبتتود کتترده ایتتم و بتته دنبتتال آرامتت

گمشده ایم؛ یعنی تشنۀ پاسخیایم که برایمان درکپتذیر و

نفا در حین ادراک مدرکات محسو  ،متخیل و معقتول

باشد؛ نه اینکه تنها سلسله دان های ذهنتی و

و  ...معتقتد استت نفتتا در هنگتام ادراک صتور کل تی و

دردستر

معقول و به عبارت دیگر در مرتبتۀ تعقتل ،بتا عقتل فعتال

انتزاعی به دست آید.
برای شناخت بهترین هتدف نهتایی از استتداللهتای
عقلی ،وحی و شهود استفاده میشود .مالصدرا از کثترت

متحد میشود.
ج .مقاله «هدف داری آفرین

از منظتر قترآن کتریم و

روش (عقلی ،نقلی و شهودی) در نظتام فلستفی ختوی

حکمت متعالیته» ( ، 1395عقتل و دیتن ،شتماره - 91 :15

استفاده کرده است .او معتقد است انسان با توجه به نحوۀ

 )120از علیرضا فارسینژاد .او به این نتیجه رسیده است

خلقت و اختیارش مستعد آن است تا آینه ای باشد که اسما

کتامال

و صفات خدای تعالی را جلوه دهد و خلیفۀ خدا در زمین

از دیدگاه قرآن کریم و حکمتت متعالیته ،آفترین
غای تمند است .علت غایی آفرین
غایی آفرین

شود (صدرا1419 ،ق ،ج.)2 :1

جهان ،انستان و علتت

انسان ،ذات خداوند است .غایتت و هتدف

از برهتانهتای عقلتی و و یافتتههتای

فعلی مخلوقات و افعال الهی نیز همان ذات خداوند است.

شهودی (درون بینی فطری و شهود عرفا) استتفاده شتده

پا بهطتورکلی علتت غتایی و غایتت افعتال الهتی  ،ذات

است .روش پژوه  ،کتابخانهای و توصیفیتحلیلی است.

بیهمتای اوست ؛ بنابراین دیدگاه حکمت متعالیه در زمینۀ

در این پژوه

غایتمندی افعال الهی با قرآن کریم هماهنگ بوده است و
هیچ گونه تعارض و حتی اختالفی در ایتن زمینته وجتود

 - 2پیشینۀ بحث
تاکنون پژوه

های گوناگونی دربارۀ غایتمندی آفرین

و

ندارد.

هدف زندگی از دیتدگاه عقتل و شتهود (یتا در حکمتت

درمجموع این پژوه

متعالیه) انجام شده است که در اینجا به چند مقاله مترتب

 -با رویکردی جدید و کتاربردی بتا موضتوع هتدف

اشاره میشود:

کم نظیر و بدیع است؛ زیرا:

زندگی به بررسی در آثار صدرا میپردازد ؛
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 بر کاربست و هماهنگی منابع معرفتی (عقل و نقل وشهود) تأکید دارد تا اینکه انگیزه ،حرکت و برنامهریزی در
زندگی را در پی داشته باشد ؛
 نوآوری در اصطالح و شیوه؛ بدینصورت که ابتتدالیستی از دادههای عقل و شود تهیته شتود .همتاهنگی بته
مؤلفه های ستازگاری در عقتل ،همستویی عقتل و شتهود ،
روشتنگری ،مستتتدلستتازی ،رهنمتتایی عقتتل بتته شتتهود ،
همورزی تلفیقی ،رهنمایی عقتل بته غایتت ،رهنمتایی بته
هدف تجزیه شد؛ سپا مصادیق این مؤلفهها در دادههتای
بهدستآمده از عقل و شهود ،یافته شد و اطالعات جالت
و مفیدی به دست آمد (توضیح بیشتر در بخ های بعدی
مقاله آمده است).
 .3مفهومشناسی
 .1- 3زندگی (حیات)
مفهوم حیات از دو عنصر (مؤلفه) ادراک و فعالیت ،گرفته
می شود .از دید صدرا حیات هتر موجتود زنتده ای نحتوۀ

قسم غایتت فعلتی و فتاعلی را شتامل متیشتود (صتدرا،
1419ق  ،ج .)192 :2
دربارۀ انسان میتوان غایت (هتدف) را بتا اعتبتارات
گوناگون مالحظه کرد:
 گاهی انسان فعل و صنع خدا مالحظه میشود که دراینصورت منظور ،هدف خدا از آفرین

انسان است .غایت

در اینصورت مقولهای وجودشناختی (تکوینی) است .این
لحاظ را با عالمت اختصاری [غایت] نشان میدهیم.
 گاهی انسان فاعل مختار در نظر گرفته میشود کتهدر اینصورت منظور ،هتدفِ انستان در زنتدگی ختوی
است و اینکه باید یا بهتر است چه چیزی را هدف انتخاب
کند (بنابراین هدف در اینصورت از حیث ارزششناختی
نیز بررسی میشتود) .ایتن لحتاظ بتا عالمتت اختصتاری
[هدف ] نشان داده میشود.
 .3- 3هددددف (نهدددایی) زنددددگی ( Ultimate
)purpose in life
به عق یدۀ صدرا «کل فاعل مختار فله فی فعله غترض
و غایۀ» (صدرا )303 :1313 ،؛ زیرا علتت غتایی (هتدف) ،

وجودش است ؛ زیرا حیات عبارتستت از بتودن شته بته

عل تتِ فاعلیتتتِ فاعتتل استتت .بتتا توجتته بتته اینکتته هتتر

گونه ای که افعال حیاتی (آثار علم و قتدرت) از او صتادر

ممکن الوجودی ذاتا ناقص و در نتیجه طال

کمال استت،

شود (صدرا1419 ،ق  ،ج .)417 :6پتا انستان سته نتوع

هر کاری را که انجام می دهد برای ایتن استت کته نقتص

حیتاتِ طبیعتی ،نفستی و عقلتی دارد ؛ امتا بتهطتورکلی و

خود را برطرف کند؛ بنابر این تصور  ،نقص و طل

کمال،

ساده تر  ،انسان را بطنی است و ظهری  ،ظتاهر آن در ایتن

او را به انجام فعل وا متیدارد .بعضتی خواستتههتای متا

عالم است و باطن آن در عالم آخرت (همتان  ،ج.)113 :2

واسطه (وسیله) برای رسیدن به اهداف دیگر است؛ اما به

پا هر انستانی در آن واحتد ،دو نتوع حیتات دنیتوی و

بعضی خواسته ها فی نفسه اهداف نهایی (غایتات بالتذات)

اخروی مرتب باهم دارد.
 .3- 2غایت (هدف)
دهخدا غایتت را اینگونته معنتی کترده استت :پایتان،
نهایت  ،مقصود ،غرض ،فایتده ،نفتع ( ... ،دهختدا:1373 ،
 .)14619میل و محبت به هدف در فلسفه استالمی علتت

گفته می شود و قهرا سعادت و آرامت

در آنهتا جستتجو

می شود و وصول به آنها آرزوهای ما را تشکیل می دهند.
 .3- 4منابع معرفتی حکمت متعالیده (عقدلن نقدل و
شهود)
در هر دان

(آگاهی ،معرفت) سه عامل دخالت دارد:

غایی (غرض) نامیده شتده استت .مرحتوم ستبزواری در

منبع ،راه و ابزار .معرفتشناسان بالغ بر ده منبع [ ]1برای

تعلیقه بر اسفار گوید :حقیقت غایت همان کمالی است که

معرفت ارائه کرده اند که برخی از آنها عبارتاند از :عقتل

فعل به آن منتهی میشود یا فاعل آن را متی خواهتد و بته

شهودی (منبعتی) ( ، )Intelectعقتل استتداللی (ابتزاری)

همین دلیل فعل از او صادر میشود .این تعریتف ،هتر دو

( ، )Reasonوحتتتی ،شتتتهود ( )Intuitionو درونبینتتتی
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(( )Introspectionفعالی .)139 :1379 ،با این منتابع بته

منبع معرفتى را براى هدایت بشر و وصول او به کمال نهایى

مسئلۀ غایت و هدف زندگی پاسخهایی داده شتده استت.

و حقایق عرفانی کافى ندانست (صدرا1419 ،ق ،ج .)136 :6

مالصدرا از کثرت روش در نظام فلسفی خوی

استتفاده

کرده و از منابع گوناگون بهره برده است؛ زیرا عناصر معرفتی
در حکمت متعالیه عبارتا ند از :برهان ،عرفان و قرآن.
 .3- 4- 1برهان عقلی

 .3- 4- 2عرفان (شهود)
شهود روش عرفاست که به شکل علم حضوریستت.
منبع ایتن نتوع معرفتت را متیتتوان عتالمهتای ملکتوت،
جبروت و الهوت به حساب آورد .ابزاری که از این منبتع

روشی است که فیلستوفان از آن استتفاده متیکننتد.

بهره مند میشود ،دل (قل  ،نفا ناطقته) استت .راهِ آن،

برهان از راهها و استداللهای عقلی است که مقتدمات آن

تزکیه و تهذی  ،بنتدگی در چهتارچوب دیتن و پترورش

ازنظر مادّه ،جتزو یقینیتات (بتدیهیات) بتوده یتا بایتد بتا

فطرت الهی خوی

است (صتدرا1419 ،ق  ،ج  129 :5و

واسطه هایی به یقینیالت برسند و ازنظر صتورت نیتز بایتد

ج  157 :8و ج  123 :9و 139و ج  .)403 :3بعضتتتتتتتی

در آن رعایت شود تا نتیجه اش نیز بالضروره

معارف ماورا عقل اند  ،مثل ادراک حقیقت وجود که جز با

قواعد قیا

یقینی باشد (صدرا1419 ،ق ،ج .)33 :5در ایتن پتژوه
هریک از گزارههای حاصل از عقل را با عالمت اختصاری
ع با یک شماره مثل (ع  )1نشان داده شده است.
ازنظر صدرا  ،علم یا حضوریست یا حصتولی .او علتم
حصتولی را بتته نظتری و بتتدیهی و بتدیهی را از جهتتات
گونتاگون (اولتتی و ثتتانوی ،نظتتری و عملتتی  ،تصتتوری و
تصدیقی) تقسیم کرده [ ]2؛ مثل بدیهیات اول یه (همتان  ،ج
 )518 :3و بدیهیات ثانویه مانند فطریات و وجدانیات کته
یقینتت ی و تردیدناپذیرنتتد و در مرتبتتۀ بعتتد تجربیتتات و
مشاهدات اند؛ ولی از لحاظ رتبه از قبلیها ضعیفترنتد و
قابل تردید و انکار و شک اند (صدرا1419 ،ق  ،ج  27 :1و
ج  443 ، 402 ، 401 :3و ج .)356 :2
تصدیقات ،حاصل دو نوع کارکردِ منبعی و ابزاری عقل
است که صدرا آن دو کارکرد را برای عقل میپذیرد و معتقد
است تصدیقات در دو بستر نظر و عمل یافت میشوند [.]3
مبادی عقل نظری (ع  ،)1بدیهیات است که فطتری عقتل
نظریاند (صدرا1419 ،ق  ،ج 322 :2و ج )83 :9توانایی درک
مفاهیم پیچیده ،کلیسازی ،تجزیه و تحلیل نیز از کاکردهای
عقل ابزاری فطری است؛ همانگونه که مبادی عقل عملی (ع
 ،)2فطری عقلاند.
هرچند صدرا تالش میکرد تا شهود عرفا را به قالت
برهان قطعی بریزد (صدرا1419 ،ق ،ج  276 :4و  ،)263این

شهود ممکن نیست (صدرا1419 ،ق ،ج .)412 :1
 .3- 4- 2- 1مراتب شهود
شهود ،مرات
دردستر

دارد و کمتال آن ،غیرمتعتارف استت و

همگان نیست؛ اما آدمی در دل خود ،آگاهیها

و گرای ها و توانتاییهتای فطتری را بتا علتم حضتوری
(درونبینی) می یابد که شبیه شهود عرفاست؛ اما در سطح
ابتدایی و کمرنگ است .پا میتوان شهود را از این نظر
دو گونه دانست:
التف .شتتهود متعتارف (درونبین تی) :کته دردستتتر
همگان استت ؛ زیترا همتان فطترت االهتی (آگتاهیهتا و
گرای ها و توانایی های متعالی انسان) است .به دالیل زیر
فطرت (ادراک فطریات) را از شهود می دانیم:
 دان ها  ،گرای ها و توان هتای فطتری بتا نتوعیشهودِ ابتدایی یا الهام و درون بینی یافت میشوند؛ یعنی به
شکل علم حضتوری انتد (صتدرا1419 ،ق  ،ج27 :1؛ ج:3
 .)402 ، 401 ، 443آیتتت اهلل جتتوادی آملتتی در ایتتن بتتاب
میگوید « ...و نفا و ما سوّنها فألهمها فجورهتا و تقویهتا
(شما 7 /و  ) 8استتواری روح بته الهتام تقتوی و فجتور
است که از ناحیۀ خداوند انجتام متیشتود .الهتام دانت
شهودی و حضوری است که قبل از تعلیم و تعلم در جان
آدمی جوانه می زند و شک و تردید نیتز در آن رهتا پیتدا
نمتیکنتتد» ( جتتوادی آملتی .)397 :1378 ،ازنظتتر صتتدرا

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه 79 /

خداشناستی و توحیتد ،فطتری انسانهاستت ،امتا اهتتداف

آملی ،لسان قرآن بیانکنندۀ همان لسان فطرت آدمی است

نفسانی و حجابها مانع چنین ادراکیست (صدرا:1366 ،

و همان سخن آشنای درون است ( جتوادی آملتی:1378 ،

 .)447از سوی دیگر ،چنتین حجتابهتایی متانع شتهودِ

 .)396از سوی دیگر ،قرآن و عرفان با هتم تطتابق دارنتد

عرفانی نیز هستند.

(همان .) 16 :پا فطرت و شهود با هم تطابق دارند.

 استتفاده و توجته بتته فطترت تأی یتتد و تأکیتد شتتدۀحکمت متعالیه و عرفاست ؛ زیرا بهرهگیری کامل و صحیح

ب .شتتهود غیرمتعتتارف کتته کمتتال شتتهود استتت و
مخصوص عرفاست که آن هم مرات

دارد.

از این منبع و بالفعلسازی استعدادهای فطتری بته کمتال

بتترای هموارشتتدن مستتیر تحقیتتق الزم استتت دامنتتۀ

شهود منجر خواهد شد .ازنظر آیه اهلل مصباح خداشناستی

فطریات ،نسبت فطرت با عقل و مترادِ از فطترت در ایتن

فطری در اثر تکامل نفا و متمرکزکردن توجته قلت
ساحت قد

بته

تحقیق مطرح شود.
 .3- 4- 2- 2مفهومشناسی فطرت و دامنده (کدارکرد)

الهی و با عبادات و اعمتال صتالحه تقویتت

میشود و در اولیای خدا به درجه ای از وضوح میرسد که

فطریات
فطرت در لغت یعنی نحوۀ آفرین

خدا را از هر چیزی روشنتتر متیبینتد (مصتباح یتزدی،

نخستین« .فَطْر اهلل

 . )358 :1372به عقیدۀ دکتر کاکایی (که از شتارحان ابتن

الخلق» یعنی ایجاد و پدیدآوردن خدا خلتق را بتر هیئتتی

را

(حالتی) که از فعلی از افعال خداوند ترشح میکند .پتا

بیابتد ،بتدو

علیها » اشارهای

عربیست) ،کمال انسان در این است که اصتل ختوی
باز جوید و خدای قری

را در درون خوی

عشتتق ورزد و او را از همتته چیتتز بیشتتتر دوستتت دارد
(کاکایی .)134 - 133 :1382 ،بته عقیتدۀ صتدرا هتر کته
ذات

(نفس ) را بشناسد ،متأله میشود (صدرا ،بیتا.)4 :

او از فتوحات نقل می کند «همانا ازجملته احتوالی کته از
امّهات احوال فطرت الهی خلق است اینکه جز خدا کسی
را نپرستید ( »...صدرا1419 ،ق ،ج .)350 :9جوهر روحانی
که بر فطرت خدایی و قبول دعوت اسالم و دیتن توحیتد
آفریده شده  ،ودیعه ای است بهطور بالقوه در انسان و تنهتا
با تالش و تهذی

و عبودیت و پیروی از نبی(ص) و ائمه

اطهار(ع) و اولیاء خدا بالفعل خواهد شتد» (صتدرا ،التف
 ، 1366ج.)201 ، 200 :7
 عالوه بر اینها فطرت  ،اصطالحی است قرآنی و دراحادیث نیز به آن پرداخته شده است

وقتی میفرماید «فطرۀ اهلل آلتی فطر النا

است از ناحیۀ او به آنچه که ایجاد کرده استت؛ یعنتی آن
ش ناختی کته از ختوی
ساخته است (راغ

در متردم پدیتد آورده و استتوار

اصفهانی ، 1383 ،ج.)72 ، 71 :3

از دید صدرا  ،انسان نیک سرشت است و قلت هتا و
روح ها براسا

فطرت خوی

برای پذیرش نور حکمت

و ایمان صالحیت دارند (صدرا ،الف  ، 1366ج  24 :7و ج
 .)212 :5فطرت انسان یعنی ویژگیهایی در اصل خلقتت
و آفتترین

انستتان (مطهتتری .)19 :1376 ،پتتا فطتترت

عبارتست از بین ها ،گرای ها و توان ها (اس تعدادها)ی
متعالی انسان .حضتوری ،پیشتین ،همگتانی  ،همیشتگی و
دارای شدت و ضعف بودن از ویژگیهای علوم فطریست.
فطتترت الهتتی انستتان در روح او ریشتته دارد .روح از
مرات

باالی نفا محستوب متیشتود .از دیتدگاه صتدرا

نفا انسانی  ،محتل نطتق و الهتام االهتی استت (صتدرا،
1419ق :ج  .)321 :8او دربتار ۀ فطتترت در حتدیثِ «کتتل
(روم )30/و در

مولود یولد علی الفطره» گوید :منظور  ،فطرتِ روح استت؛

حدیث مشهور است که حتدیثِ «کتل مولتود یولتد علتی

زیرا روح به حس

و طهارت استت»

الفطره» (صدرا1419 ،ق ،ج  .)236 :9از دید آیه اهلل جوادی

(همان ،ج.)236 :9

ذات

از عالم قد

 /80الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 1397

در کل ،فطرتْ قوه و استعداد است یا فعلیت (تحقلق).
فطرت استعدادی یا در زمینۀ ذهن و عقل نظری است یا در

فراوان بر ایشان آشکار میشود ؛ زیترا فطتری آنهاستت و
بهطور ذاتی آن را اجابت میکنند» (همان).

زمینۀ عمل و قل  .فطرت فعلی (محقق) یا در زمینۀ ذهن و
علم (معرفت) است یا در زمینۀ عمل و قل  .فطرت محقق

برای تسهیل این تحقیق و جلوگیری از اختالط منابع،
دامنۀ فطریات اینگونه مشخص شد:

علمی (ذهنی یا عقلی) یا مربوط به آگاهی و تصور است یا

 -آگتاهیهتای فطتری :درمیتتان ایتن آگتاهیهتا تنهتتا

است یا ارزش.

خداشناسی فطری ( حضوری) از دادههای فطری در نظتر

گواهی و تصدیق .گواهی و تصدیق یا دان
فطرت محقق در زمینۀ عمل و قلت

همتان گترای هتا و

گرفته و بقیه به عقل عملی یا نظری ارجاع داده شد.
 -گرای های فطتری :ایتن نتوع گترای هتا بتا علتم

واگرای ها و علوم حضوری فطری است.

حضوری ادراک میشوند و با ابزار قل

 .3- 4- 2- 3نسبت عقل با فطرت
پرس

مهمی که پی

میآید این است که آیا فطترت

آنها از فطریات قرار داده شد.
 -استعدادهای فطری :استتعداد و قتوّه فتینفسته نته

با عقل تمایز دارد یا نه .به عبارت دیگر  ،آیا فطترت منبتع
مستقل معرفتی است یا همان بدیهیات عقل است.

یافت میشتوند ؛

معرفت است و نه منبع معرفت ؛ اما ادراک آنهتا حضتوری

به نظر میرسد معارف فطری دو گونهاند؛ بخشتی بته

استتت .بتتا توجتته بتته موضتتوع (متتادۀ) ایتتن استتتعداد و

عقل نظری یا عملی برمی گردند  ،برختی نیتز مستتقل از

حضوری بودن آنها و دیتدگاه عرفتا دربتارۀ فطترت ،ایتن

عقل اند .آنچنان که ازنظر شهید مطهری ،بشر همه چیز را

توان

ها را از فطریات محسوب میکند و مجازا منبع قرار

با عقل درک نکرده است  ...بسیاری از یافتههتای بشتر و

میدهد (عالقه عارض و معروض).

بسیاری از فعالیتهای او به حکم غریزه و ندای ضتمیر و
وجدان است .فطرت خداشناسی و خداپرستتی در عمتق
وجدان بشر وجود دارد ( مطهری.)307 :1376 ،

در این تحقیق گزاره های حاصل از شهود بتا عالمتت
اختصاری ش با یک شماره مثل (ش  )1نشان داده شد.
 .3- 4- 3قرآن (وحی) :قترآن از بهتترین و پربتارترین

به عقیده صدرا انسان بنا بتر اصتل فطترت ،استتعداد

منابع معرفت است که ابزار آن  ،عقل و دل و راه استفاده از

شناخت راه حق را دارد .جز اینکه بته دلیتل انکتارکردن

آن خواندن ،تدبّ ر در آیتات رجتوع بته مفسّتر (ستنلت) و

آیات خدا و دان های دینی ،عقلهای نظری و چشمهای

تهذی

است و از آن  ،دان های حصولی و حضتوری بته

فطریشان از بین رفته (پوشیدهشده) است( .صتدرا ،التف

دستتت خواهتتد آمتتد .صتتدرا شتتهود نبتتوى و وحتتى را

 ، 1366ج .)228 :5او به دو منبع معرفتی اشتاره متیکنتد:

مطمئن ترین و متقنترین شیوۀ کس

معرفت میداند و آن

یکی عقل نظری و دیگری چشم فطری [همسویی عقتل و

را معیتتار ص تحّت و ستتقم ستتایر مکاشتتفات و مشتتاهدات

شهود] .کار چشم  ،دیدن است که نتوعی علتم شتهودی و

عرفانى مىداند [( ]4صدرا ، 1389 ،ج.)28- 26 :1

حضوریست  .همچنین میثاق عهد الهی را سه قسم میداند:
نخست .اولیات ؛ دوم .ادلۀ عقلی و سمعی بر توحید ؛ سوم.

 .4چگددونگی کاربسددت و همدداهنگی عقددل و نقددل در

قراردادن علم توحید (خداشناسی) از لوازم ذاتتی انستان

حکمت متعالیه

(صتتتدرا1419 ،ق ،ج  .)217 ، 216 :5قستتتتم اول و دوم

در این تحقیق کاربست به معنتی چگتونگی بتهکتارگیری

مربوط به عقل و نقل است  ،اما قسم سوم ،فطرت و شهود

است .صدرا نسبت به دانت هتایی چتون کتالم ،فلستفه،

است ؛ زیرا در ادامه میگویتد :اگتر از صتفات نفستانی و

عرفان ،تفسیر و علم حدیث ،به اصطالح فراجناحی عمل

بتا وضتوح

کتترده استتت ؛ بتته ایتتن معنتتی کتته او فراتتتر از دیتتدهای

غبارهای جسمانی پاکیزه شتوند  ،ایتن دانت

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه 81 /

حصرگرایانه مکت ها و گسترههای رایج رفته و از منظری

تعامل مترادف است و اعّم از مطابقت است که به دو گونه

بینرشته ای به جستار حقیقت برخاسته است .او حقیقت را

تصورپذیر است :به شکل کلی و جزئی.

واحد و ذومرات

و دان

بشر را در رستیدن بته مراتت

الف .هماهنگی به شکل کلی:

مختلتف آن ،دارای ستتطوح مختلتف متتی دانتتد .رویآورد

این نوع هماهنگی در صورتی تصتورپذیر استت کته

برهانی جای را بتر رویآورد شتهودی تنتگ نمتیکنتد و

هرکدام از منابع عقل و شهود را در موضوع بهصورت کلی

رهیافت کالمی مانع از رهیافت تفسیری نیستت .آنچته در

در نظر گرفته شوند ،آنگاه هماهنگی بر آنها حمتل شتود

نهایت به دست می دهد  ،وحدت تجربههای گونتاگون بته

(عقل و شهود هماهنگ اند)؛ از دیدگاه صتدرا ،شتهود بتا

تنوع طولی است ؛ پا صدرا مطالعۀ بتینرشتته ای داشتته

برهان مطابق است (صدرا1419 ،ق ،ج )322 :2و مختالف

است (فرامرز قراملکی.)348 :1380،

هم نیستند (همان )315 :و انسان با کمک علوم حقیقتی و

از سوی دیگر  ،شرط کتافی در مطالعتۀ میتانرشتتهای

براهین ،پویندۀ راه کمال و عرفان و روکننده به سوی کعبۀ

وجود «روش منطقی» در بارورساختن اطالعتات مختلتف

علم و ایمان می شود (صدرا ،بیتا )3 :آنچنان کته عقتل و

است و درواقع آرای مختلف را به طریقی پویا در تصترلف

نقل تطابق دارند (همان .)2 :همچنین ازنظر صدرا در امر

می گیرد که در این میتان بته دیتدگاهی رفتتر

بهتره بتترداری و استتفاده از آن عناصتتر نیتز همتتاهنگی و

برستد .پتتا همتتاهنگی و انستجام  ،الزمتتۀ روش منطقتتی

همسویی وجود دارد .او دربارۀ احادیث میگوید ... :پر از

آنهاستت .پتا

جواهر درخشان حقایق ایمان بودند و مرواریدهای معانی

ابزارها و منابع معرفتی در حکمت متعالیه با هم هماهنگی

قرآن در آنها مخفی بود کته بتا پایتههتای قتوان ین برهتان

د ارند و به نحوی نتیجه و معرفت واحدی ر ا ارائه می دهند.

آمیخته شده بودند و مدتی در اسرار معانی آنها  ،تأمل و با

ازنظر آیت ا ...جوادی آملی  ،حکمت متعالیه کمال خود را

قوۀ فکر و برهان  ،مرواریدها را خارج میکردم و بتا نتور

در جمع بین ادللۀ یادشده جستجو میکند و هرکدام را در

بصیرت و عرفان صورتهای عرو های بکر را کته قتبال

عین لزوم و استقالل با یکدیگر میطلبد و با اطمینتان بته

دست هیچ جن و انسی بتدانهتا نرستیده بتود ،مشتاهده

هماهنگی و جزم به عدم اختالف همتۀ آنهتا را گترد هتم

میکردم (صدرا ،ب.]5[ )168 :1366

و ترکی

بارورسازی اطالعات و تصرلف و ترکیت

می بینتد و در مقتام ستنج

درونتی اصتالت را از قترآن

ب .هماهنگی به شکل جزئی

متی دانتد وآن دو (عرفتان و برهتان) را در محتور وحتی،

در این قستم  ،همتاهنگی جزئیتات و مصتادیق منتابع

انفکاک ناپذیر مشاهده میکند ( جوادی آملتی.)16 :1375 ،

بررستی متیشتود؛ یعنتی در بتارۀ هتدف نهتایی زنتدگی ،

ازنظر صدرا مجرلد کشف بدون برهان در سلوک عرفتانى

دان های حاصتل از عقتل در یتک گتروه و دانت هتای

کافى نیست ؛ چه اینکه صرف بحث و نظر بدون شهود نیز

حاصل از شهود در گروهی دیگر در نظر گرفته میشود و

کمبود بزرگى در سیر و ستلوک استت (صتدرا1419 ،ق،

چگونگی هماهنگی و انسجام آنها بررسی میشود .بترای

ج .)326 :7او ضمن آنکه برهان قطعی را میتزان و معیتار

بررستی چگتتونگی کاربستت عقتتل و شتهود و همچن ت ین

عرفان دانسته (صدرا1419 ،ق ،ج ، )322- 321 :2مکاشفات

بررسی دقیق و همه جانبه هماهنگی آنها در مستئلۀ هتدف

خردستیز را باطل و غیرمعتمَد مى دانتد ؛ امتا شتهود را از

زندگی و نوآوری ،هماهنگی به مؤلفههای زیر تجزیه شد:

برهان یقین آورتر و مطمئن تر مىداند (صدرا ، 1389 ،ج:1
 28- 26و 1419ق  ،ج.)234 :9
در این تحقیق هماهنگی با انستجام ،انتظتام  ،توافتق و

 هممعنایی یا تطابق یا تأیید دادۀ یک منبع (مثال عقل)نسبت به داده دیگر آن منبع که با عالمت [سازگاری در]...
نشان داده شد؛ مثال [سازگاری در عقل].
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 -هممعنایی یا تطابق یا سازگاری میتان داد ۀ دو منبتع

مختار است و عالم ازنظر تکوینی (وجودشناختی) غایتمند

(عقل و شهود) با عالمت [همسویی عقل و شتهود] نشتان

است و انسان نیز جزئی از جهان در نظتام تکتوین قترار

داده شد.

گرفته است و بهعنوان فعل ختدا ،غایتمنتد (دارای علتت

 -توضیح ،تفصیل یا مصداقیابی دادۀ یک منبع (متثال

غایی) و در صراط وجود ،حرکتِ جوهری دارد .به عبارت

عقل) نسبت به داده دیگر که با [روشتنگری] نشتان داده

دیگر ،خدا از آفرین

انسان هدف (غایت) داشته (صدرا،

شد.

التتف  ، 1366ج111 :1و  115و  .)123پتتا نبایتتد بحتتث
 -برهتتانآوردن بتترای یتتک دادۀ شتتهودی کتته بتتا

[مستدلسازی] نشان داده شد.

یافتن بهترین هدف بترای زنتدگی از ستوی انستان را از
بحث غایت خدا از آفرین

انسان جدا کرد؛ البته خواهیم

 -راهنمایی و حواله دادن یک منبع به منبع دیگر که با

فهمید که باید هدف زنتدگی را در راستتای علتت غتایی

عالمت [رهنمایی  ] ...نشان داده شد؛ مثال [رهنمایی عقتل

(آفرین

انسان) قرار داد [همسویی و هماهنگی غایتت و

به شهود].

هدف].

 استفاده حکیم از دادههای عقل و شتهود بتا هتم وتشکیل استدالل تلفیقی که با عالمت [همورزی تلفیقی ] نشان
داده شد (مراد ما از همورزی  ،تعامل و همکاری است).
 راهنمایی داده یک منبع به سوی شناخت غایت کهبتا عالمتت [رهنمتایی بته غایتت ] نشتان داده شتد؛ متثال
[رهنمایی عقل به غایت].

 .5- 1- 1غایتمندی آفرینش انسان (غایت زنددگی از
جهت وجودشناختی و تکوینی)
 - 5- 1- 1- 1مقدمات (وجود و صدفات خداوندد از
دیدگاه عقل)
با توجه به براهین عقلی ،خداوند وجود دارد؛ حتی شاید
بتوان گفت وجود خدا بدیهی عقلی (فطری حصولی) است؛

 -راهنمایی داده یک منبع به ستوی شتناخت هتدف

آنچنان که برخی گفتهاند شناختهای حصولی فطری یا از

زندگی که با عالمت [رهنمایی به هدف] نشان داده شد]6[ .

بدیهیات اولیها ند که به فطرت عقل نسبت داده میشوند یا
دسته ای از بدیهیات ثانویها ند که در منطق به نام فطریتات

 - 5چدونگی کاربسدت و همداهنگی عقدل و شدهود در
مسئلۀ هدف نهایی زندگی

نامگذاری شده اند (مصباح یزدی.)358 :1372 ،
به عقیده صدرا ،با براهین عقلی ثابت میشود وجتود

اکنون داده های حاصل از عقتل و شتهود در بتاب هتدف

اصیل است (ع( )3صتدرا1419 ،ق ،ج65 :1و )101و هتر

زنتتدگی ،جمتتعآوری و ضتتمنا چگتتونگی کاربستتت و

چه نام وجود بران حمل شود ،هفت نام دیگر نیتز بتر آن

هماهنگی  ،بررسی و تحلیل میشوند.

حمل می شود که عبارتاند از :حی ،علتیم ،مریتد ،قتدیر،

 .5- 1غایت و هدف زندگی از دیدگاه عقدل (رو
برهانی)
گفتتته شتتد انستتان دارای اراده و اختیتتار استتت و در
کارهتتتای

سمیع ،بصیر و متکلم .وجود مساوق با صتفات کمالیستت
که مراتت

آن صتفات در هتر موجتودی از حیتث مرتبته

وجودی

تحقق دارند (صتدرا1419 ،ق ،ج 235 :2و ج:6

اهتتتدافی دارد ،پتتتا در زنتتتدگی ازنظتتتر

 136و ج .)257 :9خدا وجود دارد و واحد است (صدرا،

ارزش شناختی چه هدفی را باید داشته باشتد؛ متثال بایتد

1419ق ،ج138 :6و )248و خدا واج الوجود من جمیع

حرکت اختیاری در صراط توحید و ایمان داشته باشد؛ اما

الجهات و خیر محض استت و هتیچ شترلی در او نیستت

از سوی دیگر ،جهان معلتول و مخلتوق ختدای حکتیم و

است ؛ بنتابراین همتۀ صتفات و استماء کمتالی را بالفعتل

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه 83 /

داراستت (همتان ،ج .)200 :5علتتم و حکمتت هتتر دو از

خدا جاودانه (پایدار) است (ع.)13

صفات کمالی مطلق وجتود استت .ختدای تعتالی علیمتی

خدا نامحدود است (ع.)14

است که منافع ،مصالح و خوبیهتای امتور را متی دانتد و

خدا آفری ننده و پرورش دهنده است (ع)15؛

حکیمی است که هر کاری را با حکمتت و غتایتی انجتام

خدا دارای رحمت رحمانی و رحیمی (بسیار مهربان و

می دهتد .علتم ختدا بتهطتور فعلتی و قطعتی و مطلتق و

بخشند ه و رازق) است (ع.)16

دایمیست و زوال و تغ یر ندارد (صتدرا ،التف ، 1366ج:2

خدا حاضر و ناظر و نزدیک به انسانها استت (ع)17

در بتتاالترین

[روشنگری ع7و 8و9و10و11و12و13و14و15و16و 17از

 358و  .)359ختدای تعتالی ازنظتر کمتال
باالها وجود دارد و در پایینترین مرات

نیز هستت و بته

هرکا از هرکا نزدیکتر است ؛ زیرا او عظمتت دارد و

ع6و.]7
او براسا

اصتول و مقتدمات عقلتی (مثتل بتدیهیات

گسترده و نور نافذش شدید است

نظری ،اصالت وجود  ،تشکیک در وجود و تحلیتل دقیتق

(همان ،ج .)191 :5جود ،رحمت و فضل خدای تعالی بته

حرکت)  ،برای غایتمندی جهان استدالل میآورد که به دو

اشکال گوناگونی محقق و ظتاهر متیشتود ؛ بخشتی از آن

نمونه اشاره میشود:

نامتناهی است  ،رحمت

مربوط به آفرین

تکوینی جهان و انسان است و بخشی از

 .5- 1- 1- 2استدالل برای غایت بدودن اات و اجدب

آن نیز به شکل یاری و دادرسی در امور دنیتوی شتخص

تعالی برای فعل او :خدا واج الوجود من جمیع الجهات

محقلق می شود .بخشی دیگر عبارت است از نور ،معنویت

بوده و هر کمال و حسنی در ختدا هستت .ادراک کمتال

و آرامشی که با توفیقهای الهی در زندگی درونی (باطنی)

کمال است (ع .)18خدا نیز

باعث لذت و عشق به صاح

محّقق می شود؛ ای نهتا باعتث شتادی ،خوشتحالی ،امیتد و

مدرک خوی

دلگرمی فرد می شوند .ظهتور و صتورتمندی آن نورهتا و

ذاتتی خداستت (صتدرا1419 ،ق ،ج ، )151- 150 :7پتا

معنویات ،بهشت (ثواب اخروی) است .بهشت از مظتاهر
رحمت خداست که پاداش بندگان است (همان).
پا در اینجتا فهرستت گتزارههتای حاصتل از عقتل
عبارتاند از:
وجود اصیل و مساوق با صفات کمالیست (ع.)3
خداوند موجود (بلکه عین وجودِ مطلق) است (ع.)4
خدا واحد است (ع.)5
خدا واج الوجود من جمیع الجهات است (ع.)6
ختدا دارای همتۀ استتما و صتفات کمالیستت و خیتتر
محض است (ع[ )7سازگاری ع 7و ع.]6
خدا دارای حیات ذاتی و حقیقی است (ع.)8
خدا دانای مطلق (ع.)9
خدا حکیم است (ع.)10
خدا توانای مطلق است (ع.)11
خدا بین یاز است (ع.)12

است  ،پا خدا عاشق خوی

خداوند در افعال خوی

است .عشق،

داعی و غترض و غایتت دارد و

اینها زائد بر ذات او نیستند ؛ بلکه عین ذات خدایند (ع)19
[رهنمایی ع 19به غایت].
 .5- 1- 1- 3استدالل بدر اینکده غایدتو موجدوداتن
خداست :جهان متادی  ،فعتل خداستت و دارای حرکتت
جوهریست (ع )20و با توجه بته اینکته غایتمنتدی الزمتۀ
حرکت جوهری است  ،نهایت حرکت جوهری خداستت ،
پا غایت بعیتد و غایته الغایتاتِ جهتان متادی  ،خداستت
(ع[ )21رهنمایی ع 21به غایت ] (صدرا .)254 :1313 ،به
عبارت عامتر  ،خداوند خیتر محتض استت .هرچته خیتر
محض باشد ،همۀ اشیا از روی طبتع یتا اراده او را طلت
میکنند (صدرا1419 ،ق ،ج .)200 :5اشیا طوری از واج
تعالی صادر می شوند که فطرتا  ،عشق مالزم با آنهاست که
آن عشق مقتضی حفظ کمال های اولیته اشتیا و شتوق بته
دست آوردن کماالت ثانویۀ مفقود است (ع( )22ش )22تا
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از این طریق ،در حد امکان به مبتد ختوی

تشتبّه یابنتد

 .5- 1- 2- 1برهان مستقیم

(همان  ،ج 279 :2و ج )277 :2؛ پا ختدا غایتت الغایتاتِ

با توجه بته مقتدمات عقتل نظتری و عقتل عملی(کته

موجودات استت (ع( )23همتان 322 :و [ )130رهنمتایی

دربارۀ غایت و علت غایی گفته شد) ،انسان استعداد کمال

ع 23به غایت .همورزی تلفیقی].

را دارد (ع .)28کمال خوب است و فینفسه ارزش استت
آغاز میشود

و باید (از حیث اخالقی) کامتل شتد (ع .)29پتا هتدف

حرکت میکند تا این که بهتدریج

نهایی باید کمال باشتد (ع .)30از ستوی دیگتر ،دانستتیم

به نهایتِ (غایت) آنچه از آن هبوط کرد ،صعود میکند؛ پا

کمال انسان  ،ادراک وجود یا همان معرفت خداست  ،پا

وجود مانند دایرهای است که به دور خود میشود و آخرش

نتیجه ای نکه باید شناخت خدا را هدف نهایی زندگی قرار

در جهان بینی او ،وجود از پایینترین مرات
و به سوی باالترین مرات

به اول

متصل می شود (همان  ،ج .)132 ، 131 :8به تعبیر

دیگر ،غایت همان معاد است (همان ،ج )198 :9؛ البته صدرا
غایت عالم را انسان کامل میداند که غایت انستان کامتل،
خداست (صدرا ،الف ، 1366ج.)102 :1
 - 5- 1- 1- 4استداللِ تلفیقدی بدر چیسدتی کمدال و
سعادت انسان
ازنظر صدرا وجود  ،اصیل بوده و مستاوق بتا صتفات
کمالیست .سرور و بهجت تتابع مشتاهده (ادراک وجتود)
است (ش .)25کمال و سعادت ،ادراک حقیقتتِ وجودنتد
(ع( )24ش )24و چونکه وجود مرات
نیز مرات

دارد  ،ستعادتهتا

دارند (صتدرا1419 ،ق ،ج.)122،129،130 :9

داد (ع[ )31رهنمایی ع30و 31به هدف].
 .5- 1- 2- 2برهان خلف
به دلیتل نتوآوری و کتاربردیترشتدن تحقیتق ،دلیتل
دیگری آورده می شود که به جنبههای روانشناختی (درون
بینی) انسان هم توجه دارد .بته عبتارت دیگتر  ،استتدالل
تلفیقی است.
اگر هدف (هدف های ) نهایی ما در (از) زندگی ،قرب
االهی و معرفت ختدا (اهتداف متعتالی) نباشتد  ،اهتداف
دنیوی خواهد بود که اهداف دنیوی (ع )32عبارتاند از:
 لتتذات جستتمانی  ،حستتی و وهمتتی ماننتتد لتتذتخوراکی ها ،لتذت ختواب ،لتذت جنستی ،لتذت زیبتایی
ظاهری ،لذت توانایی و قدرت بدنی ...

مشاهدۀ وجود متالزم توستعۀ وجودیستت (ش .)24پتا

 -ثروت و رفاه (افزای

بهطورکلی هرچه وجود کاملتر و تمامتر باشد و خلوص

 -پست ،سلطه بر دیگران ،قدرت اجتماعی ،پیروزی

از عدم بیشتر باشد ،سعادت در او زیادتر است .از ستوی
دیگر ،چونکه خدا عین وجود است ،کمال انستان ادراک
(معرفت شهودی) خداست (ع )25و با شتناخت و ادراک

پول و سرمایه )...

بر دشمن و انتقام از او.
 شهرت ،وجهه و منزلت اجتماعی [روشنگری ایتنچهار مورد به ع.]32

خدا ،مساوقات وجود (اسماء خدا) نیتز در انستان تجلتی

در ای تن صتتورت عتتالوه بتتر اینکتته زنتتدگی معنتتوی

می یابد و خلیفۀ خدا میشود (ع )26و چون معلتول شتأن

(اخروی) ما تأمین نمی شود ،در زندگی بیرونی (مادی) نیز

علت است  ،هیچ وجودی جز وجود خدا را برای ختود و

دست کم با سه مشکل اساسی روبهرو خواهیم بتود (ع)33

دیگر موجودات نمیبی ند ؛ وحدت وجود را ادراک میکند

که عبارتاند از:

(ع( )27همتتان  ،ج 376 :9و ج[ )292 :2رهنمتتایی ع25و

الف  -احسا

ناکتامی و محرومیتت [روشتنگری بته

26و 27به غایت و سازگاری آنها با هم ،همورزی تلفیقی].

ع :] 33این خواسته ها ازنظر تعداد ،مقدار و کیفیت بستیار

 .5- 1- 2بهترین هدف نهدایی در زنددگی (هددف

زیاد و گستردهاند ؛ بنابراین شخص نخواهد توانست آنها را

زندگی ازنظر ارز شناختی)
در اینجا دو برهان عقلی ارائه میشود:

به دست آورد ؛ زیرا زندگی مادی بته دلیتل محتدودیت و
نقص  ،گنجای

آنها را نخواهد داشت و انسان آنگونته
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که بخواهد بدانها دستت نمتییابتد ؛ متثال یتک شتخص

ج  -احستتا

دلزدگتتی [روشتتنگری از ع :] 33انستتان

نمیتواند همۀ ثروتها یا قدرتها یا پستها یا شهرتهتا

فطرتتتا موجتتودی نوجوستتت و حتترص شتتدیدی دارد

یا تیپها و لبا ها را با هم داشته باشد.

(ش16و ،)17پا به هرکدام از خواستههتای دنیتوی کته

به عقیدۀ صدرا انسان هرچه به لذات دنیتوی دستت

نمیکند و پا از مدتی برای  ،کهنه و از

برسد ،ارضای

یابد  ،باز هم قانع نمیشود ؛ بلکه تقاضا و شوق باالترش را

آن دلزده میشود و به نظرش کوچتک و نتاچیز متیآیتد،

دارد (ش )16؛ اما کدام لذلت دنیویست که بتاالترش لتذتی

بنتتابراین در پتتی بیشتتتر و جدیتتدتر از آن خواهتتد بتتود

نباشد  ،بلکه عقال محال است که در دنیا لذتی پیدا شود که

[همورزی تلفیقی].

بتتاالترش لتتذتی نباشتتد (صتتدرا ،التتف ، 1366ج)396 :2
[همورزی تلفیقی].
ب  -احستا

عالوه بر ای نها  ،پیامدهای ناگوار دیگری نیز دارند:
 -کس

بیشتر ایتن خواستتههتا ،کمتالی برایمتان بته

نبتتود امنیتت [روشتتنگری از ع :] 33در

حساب نمیآی ند و به ستعادتمان افتزوده نمتیشتود و بته

صورت به دست آوردن خواستتههتای دنیتوی  ،نگتران از

گونهای حیوانیاند ،اما انسان فطرتا کمال جوست (ش)10

دست دادن آنها خواهیم بود ؛ زیرا هیچ تضتمین مطم ئنتی

[همورزی تلفیقی].

نیست که برای ما باقی و پایدار باشند ؛ و نگرانکنندهتر از
آن اینکه زندگی مادیمتان نیتز گذراستت و روزی پایتان
می یابد .از سوی دیگر ،انسان فطرتا گرای
و آرامتت

به جاودانگی

دارد (ش12و)14؛ متتثال شخصتتی را در نظتتر

بگیرید که بهفرض به تمتام آن خواستتۀ دنیتای

 میل و آرزوهای بیهوده  ،ایجاد و شخص  ،کوتتهبتینمیشود.
 زندگی معنوی و اخروی تأمین نمیشتود و از ایتننظر نیز زیان خواهد کرد (همان.] 7[ )396 :

رستیده

پا اهداف دنیوی مفید نیستند و آسی زاینتد و بایتد

است ،اما پیوسته نگران است نکند عاملی خواسته اش را از

هدف نهایی دیگری انتخاب کرد .اگر انستان ،خواستتهای

او بگیرد یا رقیبی پیدا شود؛ از همه بگذریم مرگ  ،لحظتۀ

داشته باشد که دارای سه ویژگی زیر باشتد ،دیگتر بتا آن

جدایی او و خواسته اش است [همورزی تلفیقی].

مسائل روبهرو نخواهد شد:

از دید صدرا  ،بیشتر مردم اهداف وهمتی (خیتالی) و
ساختگی دارند که برایشان زینت داده شده و درحالیکته
در کوری ،اشتباه و بیتدبیری اند  ،آن خواستهها را دنبتال
می کنند .آنها مدنظر و اعتنای ولیّ وجود (ختدای تعتالی)
نبودهاند و خدا ،موال و آقایشان نیست ؛ بلکه شیطان ،هوا و
طاغوت سرپرست و جلودار ایشتان استت (همتان- 307 :
 .)309از سوی دیگر  ،نظامهای وهمی و اهداف جزئی بتا

-

خواسته دردستر

داشته باشد که گنجای
صورت احسا

باشد و انسان چنتان حیتاتی

آن خواسته را داشته باشد .در این

ناکامی و محرومیت بیمعنی خواهد بود.

 خواسته و زندگی  ،پایدار و فناناپذیر باشند؛ در اینصورت احسا

نبود امنیت نخواهیم کرد.

 خواسته نامحدود باشد ؛ در اینصورت کهنه نخواهدشد و همیشه به نوعی تازگی دارد و دلزدگی ندارد.

نابودی دنیا از بین میروند (همان) .همچنتین هرکتدام از

اهداف و خواسته های ارائهشده از عقل ،نقل و شتهود

لذتهای عاجل ،مثل رسیدن به امیال پست و ریاستهای

(کمال حقیقی یا همان معرفت و محبت به خدا و رحمت

حیوانی ،بی نقص نیستند ؛ بلکه ناراحتی جدایی و رنجهای

خدا)  ،این ویژگی ها را دارند (ع( )34ش24و25و26و)27

پی درپی در خود آن خواستهها (متثال انگیتزه و خواستت

[همسویی ع 34با ش24و25و26و ]27؛ پا بایتد آنهتا را

شهوت و غض ) یتا ویژگتی هتای حاصتل از آنهتا (مثتل

هتدف نهتتایی بتتدانیم (ع[ )35رهنمتتایی ع 35بتته هتتدف.

ویژگیها و لوازم ریاست) وجود دارد (همان ،ج.)395 :7

همورزی تلفیقی در کل استدالل].
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صدرا معتقد است باید خواستههایی داشته باشتیم کته

خدا را از هرچیزی روشنتر میبیند (مصباح یزدی:1372 ،

برای زندگی بیرونی و درونیمان الزم و نافع باشتد ؛ مثتل

 .)358به عقیدۀ شهید مطهتری ،خداونتد سرشتت و ذات

نفاکشیدن و معرفت خدا (که اگر لحظه ای نباشد  ،قلت

انسان را به گونه ای آفریده است که در صتورت تأمتل در

معنوی خواهد مرد و مستوج

عذاب ابدی خواهیم شد).

ذات و نفا خوی

و بدون نیاز به اخذ مفتاهیم ذهنتی و

(همان ،ج )126- 125 :1؛ یعنی به دنبال چیزهایی باشیم که

عقلی ،به وجتود آفریتدگار متعتالی گتواهی خواهتد داد.

فی نفسه مطلوب و مفیدند (مثل نظر به وجه خدا ،سعادت

درحقیقت منظور از خداشناسی فطری این نکته است کته

و خالصه  ،سعادت آخرت) یا اینکه به چیز مفیدی

خداشناسی و اعتقاد به مبتد و همچنتین معتاد (نته جتزء

لقائ

استعداد و ادراکات انسان بلکته) جتزو حقیقتت و مقتوّم

منجر شوند (مثل سالمتی) (همان.)127 :
در دید صدرا  ،سعادت همتان لتذتِ درک و مشتاهده

انسان است که ذات انسان بر آن خلق شده است (مطهری،

وجود است (صتدرا1419 ،ق ،ج )122 :9و بتا توجته بته

 .)935 :1375انسان با تأمّل بیشتر میتوانتد بتا وجتدان و

اینکه مصداق وجود حد ندارد ،ادراک وجود جز با شهود

علم حضوری خوی  ،خود را بنتده و وابستتۀ آفریتدگار

و علم حضوری امکتان نتدارد (ع( )36همتان  ،ج)412 :1

متعالی (ش )3حا کند .هرقدر تأمل انسان (بهرهگیری از

[رهنمایی ع 36به شهود]؛ پا باید خواستههای بالذات ما،

عقل) بیشتر و موانع بیرونی مفقود باشد  ،احسا

پیشتین

سعادت ابدی باشد و آن خواستتههتای متوست (اهتداف

نیز رو بته فزونتی خواهتد بتود .شتاهد و مثتال بتارز آن

دنیوی) را دنبال کنیم که به همین خواستۀ بالتذات منجتر

احسا

نیاز به مبد الیتناهی (ش )3در فرض قطع امید از

شوند ؛ یعنی دنیا را برای رسیدن به آخرت بخواهیم (ع)37

اسباب عادی است ؛ برای مثال  ،کسی که غرق میشتود یتا

[رهنمایی ع 37به هدف].

هواپیمایی که در معرض ستقوط استت (قتدردان ملکتی،
[ )77- 76 :1384همورزی تلفیقی].

 .2.5غایت و هدف نهایی زندگی از راه شهود
آگتتاهیهتتای بتته دستتتآمتتده از شتتهود متعتتارف و

با شتهود ثابتت متیشتود وجتود مستاوق بتا صتفات

غیرمتعارف دربارۀ غایت و هدف زندگی را بیان و بررسی

کمالیست (ش[ )26همسویی ع 3با ش ]26؛ از سوی دیگر ،

میکنیم و با کمک استدالل تلفیقی ،گزارۀ ارزششناختی را

خدای تعالی واج الوجتود استت؛ پتا مستتجمع همتۀ

به دست خواهیم آورد.

صفات کمالی بوده است (ع6و )7و هرکدام از آن صتفات
هفتگانه بهطور کامل در او یافت میشود  ،بلکه این صفات

 .5- 2- 1توحید و خداشناسی فطری
بتا

عین خداست .هرکدام از اشیا دارای مرتبه ای از وجتود و

برهان عقلی اثبات میشود  ،خداشناسی حضوری بتهطتور

ظهورند و آنها مجالی صفات حقاند  ،پا هرکدام از اشتیا

ضتتعیف (ش )1و توحیتتد (ش ،)2فطتتری انستتانهاستتت

دارای مرتبهای از شعورند؛ ال بته آنچنان که موجودات ازنظر

(همتتان  ،ج[ )274- 273 :2همستتویی ع 4بتتا ش1و ع 5بتتا

وجودی قوت و ضعف دارند ،این صفات نیز در آنها ازنظر

ش .]2آیه اهلل مصبح اینگونه استدالل میآورد که معلتولی

ظهور و خفا متفاوت است (صدرا1419 ،ق ،ج 235 :7و ج:2

که دارای مرتبه ای از تجّرد باشد ،مرتبه ای از علم حضوری

 283و ج .) 401،402 :3با توجه به اینکته انستان در ستیر

را خواهتد داشتت ؛ هرچنتد

صعودی قرار میگیرد  ،این نوع شتعور و آگتاهی بتهطتور

ناآگاهانه یا نیمهآگاهانه باشد (ع )38و در اثر ضعف ،قابل

فوق العاده در او یافت میشود ؛ پا هر انسانی فطرتا بهطور

تفسیرهای ذهنی نادرست باشد [مستدلستازی ش1و.] 2

فی الجمله و ابتدایی میداند که آفری ننده (ش ، )4روزی دهنده

این علم در اولیای خدا به درجه ای از وضوح میرسد کته

(ش ،)5تدبی رگر و پرورش دهندهای دارد (ش )6و خود را

ازنظر صدرا ،عالوه بر اینکه وجود خدا و صفات

نسبت به علت هستی بخت
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بنتتده و وابستتته بتته او م تی دانتتد (ش[ )3مستتتدلستتازی

میشوند [روشنگری ش  7و 9و 10و 11و 12و 13و 14و

ش1و2و3و4و5و ، 6همسویی ش1باع 4و ش4بتا 15و ش5

15و 16و  17از ش  8و مستدلسازی آنها].
پا میتوان گرای های فطتری را در دو دستتۀ کلتی

باع 16و ش 6باع.]15

قرار داد :گرای

 .5- 2- 2شهودو گرایشهای فطری
انسان ها گرای های متعالی فطری را در خود مییابند
که عبارتاند از:

به خدا و دیگر ،گرای های فطری.

 .5- 2- 2- 1شهودو شوق و عشق تکوینی و گرایش به
خدا (حس پرستش) در انسان

و

صدرا همچون عرفا بر این عقیدهاست که انسان تکوینا

حقیقت جویی (ش ، )7ختداگرایی ( حتا پرستت

محبتتت بتته ختتدا( )Religious sense ،ش ، )8میتتل بتته

و فطرتا خداجو و یکتاپرستت استت (ش)8؛ هرچنتد در

بتته کمتتال

اینست که هر

فضتتایل اخالقتتی (معنویتتت) (ش ، )9گتترای

تطبیق گاهی دچار اشتباه میشود .استدالل

(ش ، )10زیبایی طلبی (ش ، )11میل به جاودانگی (ش)12

ناقصی به کمال

(گرامتتی .)119 ، 118 ، 117 :1384 ،بتته نظتتر متتیرستتد

بر نواقص است (ع ،)28بهناچتار بته آنچته دارنتدۀ همتۀ

بته دوستتان و محبوبتان ختدا

کمالهاست اشتیاق دارد و همۀ کمالهای اشیا بهطور کامل

گرای هایی چون گترای

اشتیاق دارد (ع18و .)22انسان که مشتمل

(پیامبران ،ائمه اطهتار ع و خوبتان) (ش ، )13بته آرامت

جز در باری تعالی یافت نمیشوند ؛ زیرا همۀ اسماء حسنی

(ش ، )14به پاکی (ش ، )15به بینهایت داشتن و چیزهتای

را داراست .پا شایستهترین چیز برای معشوق همه شدن،

جدید (حرص شدید) (ش ، )16به بینهایتشدن (ش)17

خداست و در مرتبۀ بعد مجموع عالم شایستۀ عشق انسان

به نیکیکننده (به ما) (ش )18را نیتز متیتتوان

است؛ زیرا دربرگیرندۀ مظاهر صتفات خداستت (صتدرا،

افزود [رهنمایی ش8و9و10و14و 17بته هتدف و غایتت.

1419ق ،ج[ ) 180 :7رهنمایی به هدف همورزی تلفیقی،

سازگاری گرای های فطری باهم ] .طبعا در مقابل هرکدام

مستدلسازی ش ، 8همسویی ع 22و ش .]، 8صدرا عشق را

و گرای

از این گرای ها یک واگرای

(تنفر) نیز وجود دارد.

صتدرا بترای حتا حقیقتتتجتویی و فضتیلت علتتم

بهطورکلی دو قسم میداند :عشق حقیقی (محبت به خدا و
صفات و افعال ) و عشق مجازی (همان ،ج.)174 ، 7

استدالل میکند اگر سؤالی علمی از یکتی از متا پرستیده

استدالل صدرا دربارۀ غرض اصلی از وجود عشتق و

را بدانیم  ،خوشحال متیشتویم ؛ امتا اگتر

محبت فطری در انسانها نسبت به خوبیهتا و زیبتاییهتا

ندانیم  ،از روی خجالت سر را پتایین متی انتدازیم و ایتن

(ش10و9و11و )8اینست که آنها از خواب غفلت و نادانی

امری فطری است [مستدلستازی ش .]7انستان براستا

بیدار شوند و از مادیات به سوی معنویتات و روحیتات و

فطترت ،همتتت عتتالی و حتترص شتتدیدی دارد (صتتدرا،

فضایل عقلی و انوار الهی خارج شوند تا اینکته بته ربّ و

الف ، 1366ج 93 :3و .)336

خالق پایدار زی بایی ها متوجه شوند و بهتدریج زیباییهتای

شود و پاسخ

گرای

به نظر میرسد سر چشمۀ همتۀ گترای هتای فطتری

خالص و ناب را در آینۀ کثرتها بیابد و به عالم عقتول و

به خدا باشد؛ استدالل اینکه بنا بر اصالت وجود و

وحدت آگتاهی یابتد (همتان  ،ج[ )274 :2مستتدلستازی

واج الوجود بودن خدا ،حقتعالی مستجمع همۀ صتفات

ش ، 8همورزی تلفیقی عقل و شهود] .از سوی دیگر ،ح

کمالی است و همتۀ واقعیتت هتا  ،حقیقتتهتا  ،کمتالهتا ،

و شوق نسبت به خدا باعث رسیدن بته او خواهتد شتد؛

نیکی ها ،خوبیها  ،زیبایی ها و جاودانگی به او بر میشود؛

استدالل اینست که خدا نیز او را دوست خواهتد داشتت

[همسویی ع3و6و 7با گرای های فطری] ؛ پا با تبیین و

(صدرا ،الف ، 1366ج[ )146 :2همورزی تلفیقتی عقتل و

بررسی خداجویی ،بقیۀ گرای های فطری نیز اثبات و بیان

شهود] .خداجویی (ش ) 8الزمۀ خداشناسی فطری است؛
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استدالل اینست که تا معرفت نباشد  ،محبت هتم نخواهتد
بود [مستدلسازی ش.]8

خیرات و سعادتهای اخروی در انستان هستت (ش)20
(صدرا ،الف  ، 1366ج .)217 ، 216 :5او انستان را دارای

 .5- 2- 2- 2دیگر گرایشهای فطری
گفته شد گرای های فطری ،انسان را به سمت هدف
نهایی متمایل میسازند .گترای

در دید صدرا استعداد فرمانبرداری ،به دستت آوردن

بته آرامت

نیتز فطتری

بزرگ و پراهمیتی در عالم میداند ؛ استدالل اینست

نق

که بدون انسان کامتل ،قتو

صتعودی کامتل نمتیشتود

را

(ع )20و در عالم  ،تنها انسان دو فطرت اولیه و ثانویه دارد.

می داننتد [رهنمتایی ش 14بته هتدف] ؛ استتدالل

خدا او را به گونه ای سرشته است که هیچ شرف ،فضیلت

اینست که انسان هر کاری که انجام دهد  ،حتی عبودیت و

و کمالی نیست  ،مگر اینکه توانایی  ،استعداد و اصل آن در

احسان را برای آرام  ،رضایت ختاطر و حستن عاقبتت

او وجود دارد  ،پا میتواند خلیفۀ خدا و مظهر و تجلتی

انجام می دهد که نهایتا بتهنتوعی بته ختودش بتر

کامل اسماء و صفات خدا شود (ع )26و تنهتا اوستت کته

می شود .از دید صدرا ،غایت درحقیقت دائما به فاعل بتر

بار امانت الهی را به دوش میکشد [همستویی ش 19و20

می شود (صدرا ، 1382 ،ج )283 :2؛ زیرا علت غایی بترای

با ع 20و .21همورزی تلفیقی] .با توجه بته اینکته انستان

استتتتکمال فاعتتتل استتتت (صتتتدرا1419 ،ق ،ج)271 :2

مخلوطی از روحانی و جسمانی استت ،ستزاوار استت از

مطلتق و ختالص

متیتوانتد از

انسانهاست و برخی انسانها هتدف زنتدگی ختوی
آرام

خوی

[مستدلسازی ش ]14؛ البته عقال آرام

روحانی بهتر باشد ؛ یعنی در پایان مقامتات

در این دنیا به دست نخواهد آمد ؛ زیرا اینجتا عتالم متاده،

مالئکه نیز بهتر (شریفتتر) شتود (صتدرا1419 ،ق  ،ج:2

تزاحم ،تضایق ،رقابت و نزاع است و این عوامل با آرام

( )274صدرا ،الف ، 1366ج[ )58 ، 57 ، 19 :3همسویی بتا

مطلق نمی سازند؛ پا آرام

حقیقی در زندگی بتاطنی و

ش20و ع.]26

اخروی و رحمت خاص االهیست [همورزی تلفیقی].
 .5- 2- 3شهودو توانشها و استعدادهای فطری

استدالل تلفیقی برای یدافتن گدزارا ارز شدناختی
هدف زندگی

آدمی توانتاییهتا و استتعدادهای فطتری را در ختود
مییابد که عبارتاند از:
 توانایی یادگیری و درک مفاهیم پیچیده ،کلیسازی،تجزیه و تحلیل ،رسیدن به قوانین کلی و فرمولها.

گفته شد انسان نیک سرشت است (ش1و8و10و)20؛
اما انسانها با توجه به اختیارشان ،یکی از دو راه درست یا
نادرستتت را در زنتتدگی ختتوی
32و33و )34و براسا

پتتی

اعمتال ختوی  ،ویژگتیهتایی را

 -خالقیت ،نوآوری و ابتکار.

کس

 -توانایی غلبه بتر نفتا و ختواه هتای درونتی

وجودی فطرت ثانیه گوییم .بر این اسا

(ش.)19
 توانتتایی قتترب ربتتوبی و کمتتال (ش( )20گرامتتی،[ )126- 121 :1384همسویی ع 28با ش.]20

متتیگیرنتتد (ع

می کنند و شخصیت خود را میسازند .به این نحوۀ
شتهید مطهتری

قائل است دو نوع انسان وجود دارد :انسان فطری و انسان
مکتس

کته چته در ستیر صتعودی یتا نزولتی صتفات و

ملکتتاتی را کستت

کتترده استتت (گرامتتی.)133 :1384 ،

دستۀ نخست  ،مربوط به فطرت عقل است و نتوع دوم

[همورزی تلفیقی شهود و عقل] .عالمه طباطبتایی فطترت

الزمۀ نوع چهارم است و خالقیت و نوآوری در بستر بقیۀ

ثانیه را مطابق «شاکله» در آیته  84ستوره استراء متی دانتد

موارد (ازجمله شهود) محقق میشود .توانایی قرب ربوبی

(طباطبایی ، 1363 ،ج.)262 ، 261 :13

تأکیدشدۀ عرفاست و همان گوهر و مایته ای استت کته بتا

فطرت الهی خوی

« نفخت فیه من روحی» در انسان نهادینه شده است.

عده ای براسا

پی

میرونتد و

از آن کناره نمیگیرند و با پرورش آن بته کمتال ختوی

چگونگی کاربست عقل و شهود و بررسی هماهنگی آنها در باب مسئلۀ هدف نهایی زندگی از دیدگاه حکمت متعالیه 89 /

می رسند .به نحوۀ وجودی آنها فطترت ثانیتۀ نیتک گفتته

میباید آن فطرت االهی را با تهتذی

متتیشتتود .پتتا از پیتتروزی خواستتتههتتای فطتترت بتتر

ستتازد (صتتدرا ،التتف  ، 1366ج[ )201 ، 200 :7استتتدالل

خواسته های طبیعت  ،انسان یک وحدت و انسجام حقیقی

تلفیقی].

پیدا میکند ؛ بهگونه ای که آنچه را طبیعت او میطلبد  ،همه
با رضای الهی همتراه استت کته محبتوب فطترت استت
( جوادی آملی.)393 :1378 ،
از دید صدرا  ،انسان براسا

و عبودیتت بالفعتل

 .5- 2- 4شهودو حقیقدت وجدود (معرفدت خددا) و
مراتب آن
ازنظر صدرا ،ابتدا یک باور و علم ابتتدایی و تصتدیق

نشئۀ نخستت (سرشتت

عقلی (اعتقاد ابتدایی ) الزم است کته انستان را بته عمتل

نیک)  ،نوع واحدی استت (ش1و8و10و .)20او استتدالل

وا دارد و فطترت ثانیتۀ

میآورد که درون آدمی براسا

صالح و پ یروی از خدا و تهتذی

نشئۀ دومین ،انواع زیادی

نیک بهمنزلۀ بستر آماده شود (صدرا1419 ،ق ،ج)231 :9

حسن انتخاب (ایمان و حکمت) (ع )34یا

[رهنمایی عقل به دین و عمل صالح] تا معرفت حقیقتی و

سوء انتخاب (کفر و حجاب) (ع32و )33شکل و ستاختار

کمال

دارد و براسا
(دومین) خوی

حضوری خدا (شهود وجود) به دست آید که مرات

را خواهد ساخت ؛ فطرت ثانیتۀ ختوب،

شهود است (ش .)23و الذی هو الغایۀ القصتوی للعمتل و

حاصتل ریاضتات علمتی و عملیستتت کته بستتری بتترای

السلوک علی الصراط المستقیم هو نحو آخر متن العلتم و

دریافت اشراق های نور حتق و ارتقتا بته عتوالم بتاالتر و

هو المشاهدۀ الحضوریۀ و االتصال العلمی المسمی بالفنتاء

سعادت همیشگی (کمال) میشود [همورزی تلفیقی شهود

فی التوح ید عنتد الصتوفیه (ش[ )21رهنمتایی ش 21بته

و عقل] (صدرا .)58 :1377 ،ادراک علوم االهی به لطفتی

هدف] (همان) .به عقیدۀ او  ،زهتد حقیقتی ،تنهتا نصتی

شدید و تجرلدی کامل نیاز دارد که همان فطرت ثانیه است

عرفتتای کامتتل متتیشتتود (ش )23؛ یعنتتی ای نکتته هتتوی و

(صدرا ،بیتا .)1 :پا فطرت ثانیته نیتک ،بستتری بترای

خواسته های دنیتوی (ع ) 32هتدف نباشتد؛ قلت

و درون

شهود کامل و معرفت خداست .بدیهی است اگتر فطترت

تمایل به مشغول یات دنیا نداشتته باشتد (ع[ )35همستویی

ثانیه بد را به دست آورد ،دیگر از فطرت االهی منحترف

ع32و 35با ش( ] 23همان) .آنچنان که هدف در حکمتت

میگردد و آنها را نمییابد.

حقیقی نیز همین است؛ إنل الحکمۀ اللتی هتی معرفتۀ ذات

با توجه به اینکه شهود بته معنتای مشتاهدۀ قلبیستت،

الحقل األوّل و مرتبۀ وجتوده ،و معرفتۀ صتفاته و فعالته ...

آگاهیهای وجودشناختی دربارۀ غایت و هدف زندگی را

المراد من الحکمۀ ،الحکمۀ آلتی تستعد النفا بها لالرتقاء

به دست میدهد ؛ اما گزارۀ ارزششناختی با ضمیمهشتدن

إلی المأل األعلی والغایۀ القصوی وهی عنایۀ ربانیۀ وموهبتۀ

عقل عملی (استدالل تلفیقی) به دست میآید .مثال گرای

إلهیۀ (صدرا :1377 ،مقدمه) [رهنمایی عقل (حکمت) بته

به خدا یا کمال احسا

میشود و عقل میگویتد ختدای

شهود] (ش  .)21این شهود دارای مرات

و آثار زیادیست:

حکیم چنین گرای های فطری را بیدلیل در درون ما قرار

الف  -شهود کمال و سعادت :عارف اصالت وجود را

یا کمال

شهود میکند و کمال را مشاهدۀ حقیقتِ وجتود (توستعۀ

را هدف زندگی قرار داد تا معرفتت حقیقتی و حضتوری

وجودی شخص) میداند (ش( )24صتدرا1419 ،ق ،ج:9

خدا (شهود وجتود) بته دستت آیتد [استتدالل تلفیقتی].

 )122،129،130و شهود حقیقتت وجتود باعتث لتذت و

همچنین صدرا همچون عرفا معتقد است انسان براستا

سرور حقیقی می شتود (ش( )25همتان)؛ شتهود وجتود،

صتورت ختدا آفریتده شتده استت (ش19و( )20صتدرا،

همتتان شتتهود مستتاوقاتِ کمتتالی وجتتود استتت (ش)26

1419ق  ،ج [ )341 :6همستتویی ش 19و 20بتتا ع ]28کتته

[همستتویی ش24و25و 26بتتا ع .]36او از ابتتن عربتتی

نداده است و میباید ارضا شود ؛ پا باید پرست
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(فتوحات باب  )361نقل میکنتد انستان کامتل خلیفته اهلل

اسماء را می داند و کماالت حقتعالی را مشاهده متیکنتد.

است (ش( )27صدرا1419 ،ق ،ج[ )140 :8سازگاری ش

ذات و افعال و صفات

همتان ذات و صتفات حتق شتده

21و 23و 24و25و26و  27با هم ،رهنمایی ش23و24و27

است و فانی شده است (ش( )29همان .)14 :مراحل فنتا

بتتتته هتتتتدف ،همستتتتویی ش23و24و25و26و 27بتتتتا

در ایتتن ستتفر محقتتق متتیشتتود [روشتتنگری ش 29از

ع21و23و25و26و .]31رسیدن به ایتن هتدف (ش )21در

ش21و23و.]27

قال

چهار سفر بهطور تفصیلی محقق میشود:
ب  -اسفار اربعه :صدرا میگوید «و اعلم ن للستالک

صدرا از عرفا نقل متیکنتد کته یتک انستان از ابتتدا
خلقت

با گذر زمان بهتدریج کماالت

را بترای ختوی

من العرفاء و االولیاء سفارا ربعۀ :حدها السفر من الخلتق

حاصل میسازد و صفاتی را به دست میآورد .ابتدا وجود

الی الحق و ثانیها السفر بالحق فتی الحتق و الستفر الثالتث

خاص مییابد  ،بعد علم خاص  ،بعد اراده میکند و قدرت

یقابل األول ألنله من الحق بالحق الی الخلق و الرابتع یقابتل

می یابد (همان  ،ج .)375 :9سالک باید بهتدریج این صفات

الثانی من وجه ألنله بالحق فتی الخلتق» (صتدرا1419 ،ق ،

را از خود نفی سازد .بدینصورت که با پای ایمان و نتور

ج .)13 :1حکیم محمدرضا قمشه ای در تعلیقه بتر استفار

عرفان ابتدا فعل را از خود نفی سازد (ش )30کته همتان

این چهار سفر را اینگونه تفصیل و توضیح می دهند:

مرتبۀ تقوی و زهد در دنیاست (همان) [روشنگری ش30

سفر به معنی حرکت همراه با توجه به مقصد از یتک

از ش .] 29مرحلۀ بعد اراده اش در ارادۀ خدا فتانی شتود

سرزمین به سوی مقصد با پیمتودن مراحتل استت .ستفر ،

(ش)31؛ یعنی خواست و اراده اش همان خواست و اراده

ظاهری یا باطنی باشد (همان) .پا در هر سفری ،هتدفی

خدای تعتالی و پیتامبر(ص) باشتد (همتان) [روشتنگری
ش 31از ش .] 29پا از ای نکه فنا در اراده برای

هم هست.

مقام شد

 -سفر اول (ش[ )28رهنمایی ش 28به هدف]؛ یعنتی

و استقامت ورزید  ،به مقام رضا میرسد (ش )32و از هتر

حجابهای ظلمتانی و نتورانی بتین ختود و حق یقتت را

همّ و غمّ و عذابی آسوده میشود و آرام

مییابتد ؛ زیترا

برطرفساختن؛ به عبارت دیگر  ،پیشرفت از مقام نفا به

اشیا را درنهایت خوبی و حسن و تمام میبیند و میبینتد

و از آنجا به مقام روح و سپا به مقصتد نهتایی

رحمت خدا هر چیزی را احاطه کرده ،بلکه وجته پایتدار

که همان بهشت برین باشد .هنگامی که این حجابها کنار

خدا و حسن و جمال مطلق را در هر چیتزی متیبینتد و

رفت و مراحل پیموده شد ،سالک جمال حتق را مشتاهده

غیر خدا را هالک میبیند ؛ زیرا غیری بترای ختدا متصتور

می کند و به سوی فنا میرود (همان) .آیتات و نشتانههتای

نیست ؛ بنابراین لذت میبرد و راضی میشود [روشنگری

خدا را در خالیق میب یند .برخی نیز مقامات این ستفر را

ش 32از ش( ]29همان ) .بعد از آن ،فنا در قتدرت استت

هفت مرحله نامیده اند :مقام نفا ،مقام قل  ،مقتام عقتل،

(ش )33بدینگونه که برای خوی

هتیچ حتول و قتوّه و

مقام روح ،مقام سرل ،مقام خفی و مقام اخفی (همتان)15 :

قدرتی سوای حول و قوّه و قدرت حقتعالی نبی ند؛ در این

(ش[ )28روشنگری ش 28از ش21و23و .] 27با این تبیین

حتتال در مقتتام تفتتوی ض و توکتتل استتت (همتتان)376 :

سفر اول ،جامع سیر و سلوک خواهد بود؛ اما بهتر استت

[روشنگری ش 33از ش .] 29مرتبۀ بعتد فنتا صتفت علتم

دانسته شود تتا اینکته مقدمتۀ

است (ش)34؛ یعنی استهالک علم خود در علم خدا .بته

مقام قل

این سفر عبودیت و تهذی
کمال شهود شود.

عبارت دیگر  ،بفهمد خودش سوای خدا هیچ نمتی دانتد ،

 -سفر دوم (ش )29بالحق استت [رهنمتایی ش29بته

بلکه به نور خدا به اشتیا متینگترد (همتان) [روشتنگری

هدف] ؛ زیرا ولیّ شتده و وجتودش حقلتانی شتده استت.

ش 34از ش .]29مرحلۀ بعد فنا در وجود (فنا در توحید)
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است (ش)35؛ یعنی هیچ وجودی را برای خود نب یند  ،جز

از دست بدهد ،از روی شوق آن را میطلبد (ع( )22همان:

وجود خدا و وجود هر موجودی را وجود خدا متیبینتد؛

 .)237براسا

حرکت جوهری نیز ،همۀ عتالم بتهنتوعی

این مقام اهل وحدت استت کته بتاالترین کرامتات استت

مشتاق خدایند (ع)20؛ زیرا همۀ موجودات عالم براستا

(صدرا1419 ،ق ،ج 376 - 274 :9و ج 318،333،330 :2و

فطرت اصلیشان ،به سوی غایات گتروه (حصّته) ختوی

ج[ )136 :6روشنگری ش 35از ش ]29؛ درحقیقت در هر

روی کردهاند  ،سترانجام غایتت همته خیتر اقصتی استت

مرتبه از فنا ،نوعی تجرد هست [.]8

(همان)285 :؛ پا همۀ موجودات بهطور طبیعی یا ارادی

 -عارف در سفر ستوم (ش[ )36رهنمتایی ش 36بته

به سوی حقتعالی عشتق و شتوق دارنتد [مستتدلستازی

هدف] در عوالم جبروت و ملکتوت و ناستوت مستافرت

ش 22و همورزی تلفیقتی ] و حکیمتان الهتی بته ستریان

میکند و معارف مربوط به ذات و صفات و افعال ختدا را

(فراگیری) نور عشق در همۀ موجودات با تفاوت مراتت

بتترای متتردم بیتتان متتیکنتتد (ش( )36همتتان  ،ج)14 :1

آنها حکم کرده اند (ش( )22همان[ )274 - 273 :همسویی

[روشنگری ش 36از ش21و23و.]27

ش 22با ع21و23و« .]22مبد فیاض به عرفا عنایت میکند

 -عارف در سفر چهارم (ش[ )37رهنمایی ش 37بته

آنچه که دیگران با برهان رستیدند (صتدرا)309 :1382 ،

هدف] ،خالیق و آثار خالیق و غایت بودن خدا را مشاهده

[همسویی شهود و عقل] ؛ البته صدرا غایت عالم را انستان

میکند .منافع و ضررهای مخلوقات را در آی نده نزدیتک و

کامل می داند که غایتِ انسان کامل ،خداست (صدرا ،الف

دور (در دنیا و آخرت) می دانتد و چگتونگی برگشتت و

 ، 1366ج[ .)102 :1روشتتتنگری ش 37از ش21و23و، 27

سعادت و شقاوت خالیق را بهواسطۀ خدا می دانتد ؛ زیترا

ستتتازگاری ش28و29و36و 37بتتتتا هتتتم  ،ستتتتازگاری

وجودش حقانی است و توجه به مخلوقات باعتث غفلتت

ش28و29و36و 37بتتتتتتتتا ش24و ، 27همستتتتتتتتویی

از خالق نمیشود (ش.)37

ش28و29و36و 37با ع23و24و26و30و]31

 عارف در ایتن مقتام ،هتر موجتودی را خداشتنامی دانتد و ختداگرایی  ،شتوق و عشتق تکتوینی بته ختدا

 .6نتیجه

(غای تمندی عتالم) را در سراستر عتالم شتهود متیکنتد و

در باب چگتونگی کاربستت عقتل و شتهود در حکمتت

میبیند که غایه الغایات خداست (ش( )22صدرا1419 ،ق ،

متعالیه میتوان گفتت هتر دو الزما نتد؛ امتا هیچکتدام بته

ج .)282، 274، 273 :2شتتوق عبارتستتت از درخواستتتت

تنهایی کافی نیستند (حکمت متعلیه مطالعه میتانرشتتهای

(طل ) کمالی که از جهتی حاصل است و از جهت دیگر

است) .میباید شهود عرفا را به قال

استدالل ریخت؛ زیرا

غیرحاصل» [( ]9همان  ،ج .)233 :2او اینگونته استتدالل

برهان قطعی معیار درستی و نادرستی مکاشتفات عرفتانى

میکند که هرگاه غایتی در فاعلی به شکل بتالقوه باشتد و

است .بعضی معارف ،ماورا عقلاند و مکاشفاتِ خردستیز ،

آن فاعل با آن غایت استکمال یابتد ،بته آن غایتت ،خیتر

غیرمعتمَدند؛ اما شهود از راه عقل  ،یقینآورتر و مطمئنتر

گویند ؛ زیرا ازبین برندۀ قوه ،کاملکننده است؛ پا حصول

استت؛ هرچنتتد شتتهود نبتتوى و وحتتى  ،مطمتتئنتتترین و

و وجودِ بالفعل ،خیر است (همتان  ،ج .) 268 :2از ستوی

متقن ترین شیو ۀ کس

معرفت بوده است که معیار درستی

دیگر  ،خیر لذاته معشوق است (همان)274 :؛ پا وجتود

و نادرستی سایر مشاهدات عرفانیست.

من حیث هو وجود ،مؤثر و معشوق علتی االطتالق استت

از منظر مبادی و استداللهای عقلی ،غایتت جهتان و

اگر چیزی با وجود برخورد کند  ،از

در

(ع .)18به این ترتی

روی عشق آن را حفظ میکند و میگیرد و اگر وجتود را

انسان خداست و باید معرفت ختدا را هتدف ختوی

زندگی قرار داد؛ اما عقل به تنهایی برای رسیدن به کمتال
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کافی نیست و الزم استت بتا کشتف و شتهود بته برختی

زوج و وجدانیات که نوعی تجربه باطنی است و بتا علتم

حقایق رسید .با رجوع به آگاهی ها و گرای های فطری و

حضتتوری ادراک و تحصتتیل متتیشتتود کتته یقی نتتی و

بالفعلساختن فطرت اولیه میتوان شوق و عشتق درونتی
ختوی

را تقوی تت کتترد و بتتا کشتتف و شتتهودِ عمی تق و

گسترده ،وجود خدا را ادراک کرد تا اسما و صفات االهی
در ما تجلی یابد و به لذت و آرام

واقعی برستیم؛ پتا

تردیدناپذیرند؛ مانند علمشی به ذات

و صفات الزم ذات

و علمشی به فاعل  .برخی وجدانیات مثتل خداشناستی
فطتری و گتترای هتای متعتتالی انستان مربتتوط بته قل ت
ادمیست ؛ بنابراین آ نها را از شهود محسوب خواهیم کترد

باید بالفعل سازی استتعدادهای فطتری و کمتال شتهود را

(همان  ،ج 27 :1و ج.)443 ، 402 ، 401 :3

هدف نهایی زندگی قرار داد.

[ .]3عقل نظری کته دربتارۀ هستتهتا و نیستتهاستت؛

ازنظر صدرا  ،شهود با برهان مطابق است و مخالف هم

بنابراین یا صادق اند یا کاذب و حکمت نظری از آن پدید

نیستند .در امر بهره برداری و استتفاده از آن عناصتر نیتز

میآید .مبادی عقل نظری  ،بدیهیات است .عقل عملی کته

هماهنگی و همسویی وجود دارد .با تجزیه و تحلیل دادهها و

منسوب به عمل است و دربارۀ بایدها و نبایدهای ارزشتی

بررستتی مؤلفتتههتتای همتتاهنگی (ستتازگاری  ،همستتویی ،

(اخالقی) و خوب و بد و زشتت و زیبتا استت کته از آن

روشتنگری  ،رهنمتتایی بتته غایتت  ،رهنمتتایی بتته هتتدف ،

حکمتتت عمل تی پدی تد م تیآی تد .مبتتادی عقتتل عملتتی از

مستدلسازی و همورزی تلفیقی) در سیر بحث  ،چگونگی

مشهورات (مثل عدالت خوب است و ظلتم بتد استت) و

کاربست عقل و شهود و هماهنگی آنها در مسئلۀ هدف نهایی

مقبوالت و تجربیاتِ سست است ( همان ،ج.)83 :9

زندگی اثبات شد و روشن شد سیستم معرفتی در حکمت

[ ] 4بیشک وحی برای پیتامبر(ص) معرفتتزاستت و در

متعالیه از انسجام ( )Coherenceزیادی برخوردار است که

دریافت ،نگهداری و ابالغ آن معصوم است که در حکمت

در هیچ نظام معرفتی یافت نمیشود.

متعالیه دلیل و ابزار مستقل در نظر گرفته میشود .قرآن و
احادیث معصومین (بهعنتوان مبتیّن و مفستر) ادلته نقلتی

پینوشتها:

محسوب میشوند (همان  ،ج 296 :6و ج.)45 ، 40 ، 36 :7

[  .] 1ضتتتمنا گتتتاهی تعتتتابیر منبتتتع ،ابتتتزار و راه در

[ ]5پژوه هایی دربتارۀ غایتت جهتان و هتدف زنتدگی

معرفتشناسی بهطور مسامحی بر یکدیگر اطالق میشوند.

انسان و انسان کامل از دیدگاه صدرا انجام شده است و ما

[ .]2تصتتور و تصتتدیق از علتتوم حصتتولی محستتوب

برای جلوگیری از تکرار آنهتا و افتزودن غنتا و جزابیّتت

متتیشتتوند  ،نتته شتتهودی (صتتدرا1419 ،ق ،ج.)278 :7

مطال

و ایجاد نتوآوری و کتاربردیکتردن تحقیتق ،ستیر

بدیهیات اول یه یا اولیات گتزارههتاییانتد کته تنهتا تصتور

بحث را به شیوۀ متفاوت و شکل جدیدی تغییر می دهتیم؛

موضوع و محمول برای ثبتوت حکتم و نستبت آن کتافی

یعنی چگونگی کاربست و نحوۀ هماهنگی عقتل و شتهود

باشد ؛ یعنی قضایاییا ند که به حد وس  ،احسا  ،تجربه،

در موضوع هدف نهایی زندگی بررسی شده است.

شهادت ،غی  ،تواتر و مانند آن محتاج نباشند ؛ مانند کتل

[ ]6توجه به این نکته ضروری استت کته متدعی حصتر

بزرگتر از جزء استت و اجتمتاع نقیضتین محتال استت

عقلی در این حالتها نیستم  ،بلکه این تقسیم ،نتوآوری و

(همان  ،ج .)518 :3بدیهیات ثانوی  ،قضتایایی انتد کته بته

پیشنهادنگ ارنده بوده و هدف از آن ستهولت در پتژوه ،

علت وضوح ،محتاج به استدالل و فکر و نظر نیستند؛ امتا

تحلیل و نتیجهگیری است.

ممکن االستدالل اند مانند فطریات که گزارههاییاند که به

[ ] 7این مشکالت دست به دست هم می دهند و ناامیدی،

آنها «قضایا قیاساتها معها» می گویند ؛ مانند زوجیت اعتداد

افسردگی و خمودگی را ایجاد میکنند ؛ بنتابراین آرامت
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ازدست رفته و خوشبختی متزلزل میشود ؛ حتتی چتهبستا

حکمت متعالیه) ،قم ،نشر اسراء.

زندگی نیز پوچ و بیمعنا شود.

 - 3دهخدا ،علی اکبر ،)1373( ،لغت نامه دهخدا ،زیر نظتر

متأسفانه برخی افرا د برای جبران این کمبودهتا ،راههتای

دکتر محمتد معتین و دکتتر ستیدجعفر شتهیدی ،تهتران،

اشتباه و بعضا مهلکی را بر میگزینند؛ همچون خودفریبی،

مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

خودفراموشی  ،روی آوری به مشروبات الکلی ،مواد مختدر

 - 4راغ

اصفهانی ،حسین بن محمد ،)1383( ،المفردات

و توهمزا و مشغولیتهای بیهوده.

فی غری

القرآن ،ترجمته و تحقیتق دکتتر سیدغالمرضتا

عالوه بر عقل و دین ،آمار دادههای پزشکی و تجربۀ ایتن

خستروی حستتینی ،تهتتران ،المکتبته المرتضتتویه الحیتتاء

افراد ،نشان داده است ایتن درمتانهتا ،موقتت ،کتاذب و

آثارالجعفریه.

مخرلب بوده اند  ،پا کارآمد نبتودهانتد و شتخص کتامروا

 - 5صتدرالمتأللهین ،محمّتد بتن ابتراهیم ،)1313( ،شتترح

نمیشود.

الهدایه االثیریه ،چاپ سنگی .بیجا.

[ .]8صدرا دربارۀ تجرد از ابویزید بسطامی نقل متیکنتد

( ،---------------------- - 6الف  ،)1366تفسیر

«طلبت ذاتی فی الکونین فما وجدتها» .همچنتین ابویزیتد

القرآن الکریم ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات بیدار.

گفته « انسلخت متن جلتدی فر یتت متن نتا» .و توضتیح

 ،)1389( ،--------------------- - 7تفسیرالقرآن

میدهد «یعنی ذات

فوق عالم طبیعت و عالم مثال استت،

پتا از مفارقتات عقلیته گشتتته استت» .صتدرا همچن تین
میگوید عارفی گفته است « الصوفی مع اهلل بالزمتان» و در
ادامه میگوید که بیزمانی از ویژگیهای مجتردات استت
(صدرا.)309 :1382 ،
[ .] 9هرگاه چیزی از جهتی فاقتد هرگونته کمتالی در آن
جهت باشد ،هیچگاه به آن کمال شوق نخواهتد داشتت و
آن را نمیطلبد ؛ زیترا شتوق بته معتدوم محتض و طلت
مجهول مطلق محال است .همچنین اگر آن چیتز بتهطتور
کامل آن کمال را داشت ،باز هم به آن کمال شوق و طل
نخواهد داشت ؛ زیرا تحصیل حاصل محال استت .واجت
تعالی و عقول فعاله اینگونه اند ؛ اما غیر از این دو مرتبه از
وجود ،همیشه قوه و شوق به تمام و کمال با آنهتا همتراه
است ؛ مانند نفو

عنصری (انسی یا جنلی) و طبایع نوعیه

عنصری (صدرا1419 ،ق ،ج.)238 ، 237 :2

الکریم ،مقدمه محسن بیدارفر ،تهران ،بنیاد حکمت
اسالمی صدرا .
1419( ،---------------------- - 8ق) ،الحکمتته
المتعالیه فی االسفار االربعته ،بیتروت ،دار ا حیتاء التترا
العربی1419 .ق ،چاپ پنجم.
 ،)1377( ،----------------------- - 9المظتتاهر
االلهیۀ ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حتوزۀ علمیته
قم.
 ،)1382( ،--------------------- - 10الشتتتتوهد
الربوبیۀ فی المنتاهج الستلوکیۀ ،حواشتی حتاج مالهتادی
سبزواری ،مقدمه تصحیح و تعلیق استد ستیدجالل التدین
آشتیانی ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ سوم.
( ،-------------------- - 11ب1419ق) ،رسالتان
فی التصور و التصدیق  ،تحقیق مهدی شریعتی ،قم ،مؤسسۀ
اسماعیلیان.
( ،------------------- - 12ب ،)1366شتتتتتتترح

منابع

اصتتول کتتافی ،جلتتد اول ،تهتتران ،مؤسستتۀ مطالعتتات و

قرآن کریم.

تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول.

 - 1جتتوادی آملتتی ،عبتتداهلل ،)1378( ،شتتریعت در آینتتۀ

( ،------------------- - 13بیتا)  ،المبد و المعاد ،

معرفت ،قم ،مرکز نشر اسراء ،چاپ دوم.
 ،)1375( .---------------- - 2رحیق مختوم (شرح

قم  ،دار الکت

اسالمیه.

 - 14طباطبایى ،محمدحسین ، )1363( ،المیزان فى تفسیر
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القرآن  ،ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم  ،دفتتر
انتشارات اسالمی.
 - 15فرامتترز قراملکتتی ،احتتد ،)1380( ،روششناستتی
مطالعات دینی ،مشهد ،دانشتگاه علتوم استالمی رضتوی،
چاپ اول.
 - 16فعتتتتالى ،محمتتتتدتقى ،)1379( ،درآمتتتتدى بتتتتر
معرفتشناسى معاصر و دینى ،قم ،انتشارات معارف ،چاپ
دوم.
 - 17قدردان ملکی ،محمدحستن « ،)1384( ،خداشناستی
فطری (ادله و شبهات)»  ،قبسات ، 36 ،صص .104- 75
 - 18کاکائی ،قاسم ،) 1382( ،وحدت وجود به روایت ابن
عربی و مایستر اکهارت ،تهران ،هرما.
 - 19گرامی ،غالمحسین  ،)1384( ،انسان در استالم  ،قتم ،
دفتر نشر معارف  ،چاپ اول.
 - 20مصباح یزدی ،محمدتقی  ،)1372( ،آموزش فلسفه  ،ج
 ، 2تهران  ،مرکز چاپ و نشتر ستازمان تیلیغتات استالمی ،
چاپ پنجم.
 - 21مطهری ،مرتضتی ،) 1376( ،شترح منظومته ،تهتران،
انتشارات صدرا ،چاپ چهارم.
 - 22مطهتتری ،مرتضتتی ،)1375( ،مجموعتته آثتتار ،ج ، 6
تهران ،انتشارات صدرا.

