حتلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس
با تکیه بر مبانی حكمت متعالیه
*

محمدعلی وطن دوست

چکیده
در جستار حاضر تالش شده است تا به شیوه توصیفی -تحلیلی با رویکرد عقلی و فلسفی ،مبـانی
وجودشناختی و معرفتشناختی تزکیـه نفـس و ضـرورت آن ،براسـاس مبـانی حکمـت متعالیـه
صدرایی استخراج شده و مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد .در پایان ،این نتیجه به دسـت آمـده
است که پس از تنزل وجودی انسان از عالم ماوراء طبیعت و آ ـاز پیـدایش او در عـالم طبیعـت،
گونهای وابستگی وجودی به عالم ماده و مجرد برای انسان پیدا میشود؛ این وابسـتگی وجـودی،
به دلیل اینکه زمینهساز رفع نیازمندیهای انسان میشود ،نوعی دلبستگی به دو عالم ماده و ماوراء
ماده را در او پدید میآورد .اگر دلبستگی انسان ،در مسیر تعدیل و تربیت قرار نگیرد ،سبب توجـه
بیش از اندازه او به عالم ماده و طبیعت شده و به دنبال آن از جنبه ماورائی خـود فاصـله میگیـرد؛
این فاصله سبب ازمیان رفتن تعادل در دو جنبه وجـودی و دلبسـتگی افراطـی بـه عـالم طبیعـت
میشود .بر این اساس ،تزکیـه نفـس ،همـان «بیـرون آمـدن انسـان از دو لبـه افـراط و تفـریط» و
«جهتدهی دلبستگی او به دو عالم طبیعت و ماوراء» است .این پـژوهش را میتـوان نمونـهای از
کاربردی نمودن مبانی فلسفی حکمت متعالیه در حوزه اخالق دانست.
کلیدواژهها :وجودشناسی ،معرفت شناسی ،تزکیه نفس ،حکمت متعالیه.

ـــــــــــــــــــــــــــ
* استادیار فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد)ma.vatandoost@um.ac.ir( .
(تاریخ دریافت۷۹/۵۷/۵۰ :؛ تاریخ پذیرش)۷۷/۵۰/۵۵ :

طرح مسأله

براساس آموزههای دینی ،هدف از آفرینش انسان ،رسیدن به کمال اسـت کـه در سـایه
شناخت خداوند متعال به دست میآید .رسیدن به کمـال نیـز نیازمنـد سـیر و حرکتـی
استکمالی است که انسان را از نقص به سوی کمال رهنمون میشـود و در آموزههـای
دینی از آن با عنوان «تزکیه نفس» یاد شده است .اهمیت تزکیه نفس برای انسان از منظر
آیات و روایات اسالمی ،امری روشن و آشکار است و بر انسان خردمندی که آشـنایی
اجمالی با دین اسالم دارد ،پوشیده نیست .پرسشی که در جستار حاضر تالش میشود
بدان پاسخ داده شود که کدام مبانی فلسفی و معرفتشناختی حکمت متعالیه میتوانـد
بایستگی تزکیه نفس را تبیین نماید؟
در این مقاله ،با رویکرد عقلی به شیوهای توصیفی – تحلیلی ،تالش شده است تا با
تکیه بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه ،چرایی بایستگی تزکیه نفس ،مـورد بـازخوانی و
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تحلیل قرار گیرد .در گام نخست ،تحلیلی معناشناختی از تزکیه بیان میشـود .در گـام
دوم ،تحلیلی هستیشناسانه از سیر وجودی انسـان ارائـه میگـردد .در گـام سـوم ،از
مراحل صدور رفتار در انسان سخن به میان میآید و سرانجام ،با بهرهگیری از مقدمات
یادشده ،بایستگی تزکیه نفس برای انسان اثبات میشود.
 .1مفهومشناسی تزكیه
 .1-1تزكیه در لغت

در میان واژهشناسان درباره معنای تزکیه ،اختالف نظر به چشم میخـورد .گروهـی از
آنان تزکیه را از ریشه «زک و» دانستهاند .به عنوان نمونه ،را ب آن را «رشد حاصـل از
برکت الهی» میدانند(.را ب )۵۹۵/۱ :۱۰۱۱ ،برخی دیگر مانند فراهیـدی ،افـزون بـر
معنای رشد ،معنای پاکی و فزونی را نیز افزودهاند(.فراهیـدی۵۷۰/۷ :۱۰۵۷ ،؛ فیـومی،
 )۱۷۰/۱ :۱۰۱۰برخی نیز کنار معانی پاکی ،رشد و برکـت ،معنـای مـدح را نیـز ذکـر

نمودهاند(.ابن اثیر)۵۵۵/۱ :۱۰۱۱ ،
برخی دیگر از واژهشناسان ،معانی «رشد و فزونـی» را بـرای ریشـه «ز ك ی» ذکـر
نمودهاند نه برای ریشه «ز ك و»!(زبیدی۰۷۱/۱۷ :۱۰۱۰ ،؛ ابن فارس)۱۵/۵ :۱۰۵۰ ،
برخی نیز در صدد جمعبندی میان معـانی گونـاگون برآمـده و بـرای مـاده «زك و»
معنای جامع «کنار گذاشتن امور باطل و نادرست و رویآوردن به امور درست» را ذکر
نمودهاند و دیگر معانی یادشـده را از لـوازم معنـایی آن شمردهاند(.مصـطفوی:۱۵۱۵ ،
)۵۷۰/۱۰
مورد اتفاق میان آنان« ،پاکی» است .از همینرو ،معانی «برکت ،فزونی و رشد» باید از
لوازم و پیآمدهای آن شمرده شود .شاید از همین روست که عالمه طباطبایی تزکیـه را
به معنای پاکی دل از آلودگیها و خلو ،انسـان در بنـدگی خـدا میدانـد(.طباطبایی،
 )۵۱۵/۱ :۱۰۱۵در واقع ،انسانی که مال خود را تزکیه میکند ،آن را از امور ناهمگون و
ناسازگار پاك میگرداند و در پی آن خداوند متعال ،در مال او برکت ،رشد و فزونی قرار
میدهد .همهنین انسانی که نفس خود را تزکیه میکنـد ،آن را از آلودگیهـایی کـه بـا
فطرت انسانی او ناسازگار است ،پاك میگرداند و نتیجه آن رشـد و فزونـی کمـالی در
نفس انسان است .همهنین باید توجه داشت که در موضوعله تزکیه ،ویژگی مـادی یـا
معنوی بودن اخذ نشده است .از همینرو باید گفت معنای «پـاکی» هـم بـر مصـادیق
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به نظر میرسد ،بیشتر واژهشناسان «تزکیه» را از ریشه «ز ك و» دانسـتهاند و معنـای

مادی و هم بر مصادیق معنوی ،صادق است.
 .2.1تزكیه در اصطالح

با نظر به اینکه واژه «تزکیه» مانند دیگر اصطالحات دینی ،خاستگاه قرآنی دارد ،باید در
تعریف اصطالحی آن ،از قرائن قرآنی و روایی بهره جست.
ماده «ز ک و» و مشتقات آن در قرآن  ۷۷بار به کار رفته است .در  ۵۱مـورد آن واژه
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«زکات» آمده و به مال نسبت داده شده است .در برخی از آیات نیز سخن از تزکیه نفس
به میان آمده است و در یك مورد رستگاری به عنوان نتیجه تزکیه نفـس شـمرده شـده
است(.الشمس)۷/
در آیات قرآنی گاهی تزکیه به خداوند متعال و فضل و رحمت او نسبت داده شده
است(.النساء۰۷/؛ النور )۱۱/گاهی نتیجه برخی اعمال نیك انسان شمرده شده است
مانند آنجایی که بنده صدقه میدهد(.التوبه )۱۵۵/و در برخی موارد نیز مانند آیه
پیشگفته نتیجه تالش تربیتی خود انسان تلقی شده است(.الشمس)۷/
واژه دیگری که در معنای اصطالحی ،همردیف با واژه «تزکیه» شمرده میشود،
«تهذیب» است .در آثار حکیمان ،گاهی واژه «تهذیب» به جای «تزکیه» استفاده میشود.
از همینرو در تعریف اصطالحی تزکیه به تعاریفی که درباره تهذیب آمده است ،باید
توجه شود.
عبدالرزاق کاشی در کتاب «شرح منازل السائرین» نیز تهذیب را اینگونه معنا نموده
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231
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است:
« أنّ التهذیب هو تحسین األدب و الخلق و العمل و العلم» (کاشی)۵۵۵ :۱۰۱۵ ،
«تهذیب ،همان نیکو ساختن ادب ،اخالق ،علم و عمل است».
در جمعبندی میان دیدگاه اندیشمندان مسلمان ،براساس معنای لتوی و کاربردهای
قرآنی ،تزکیه را میتوان چنین تعریف نمود:
«تزکیه عبارت است از پاک کردن و پیراستن نفس از نقصها ،آلودگیها و صفات
ناپسند و آراستن آن به صفات پسندیده و کماالت نفسانی»
 .2تحلیل وجودشناختی و انسانشناختی تزكیه براساس مبانی حکمت صدرایی

بر اساس مبانی فلسفه اسالمی به ویژه حکمت متعالیه که الهام گرفته از آموزههای دینی
مادی و مجرد برخـوردار اسـت
است ،انسان موجودی دو بعدی است و از دو ساحت ّ
که از آن دو به بدن و نفس تعبیر میگردد(.مالصدرا )۵۵۵/۷ :۱۷۹۱ ،از میـان فالسـفه

اسالمی ،مالصدرا رابطه میان نفس و بدن را از نوع رابطـه مـاده و صـورت دانسـته و
ترکیب آن دو را اتحادی میداند .به دیگر سخن ،انسان حقیقـت واحـد دارای مراتـب
است که از یک مرتبه مادی آن به بدن و از مرتبه مجرد به نفس تعبیر میشود( .همـان،
 )۱۵۱/۷هر کدام از این دو مرتبه از مراحل پیدایش خاصی برخوردار است .برای ارائه
تحلیل وجودشناختی از حقیقت انسان ،باید در گام نخسـت ،فرآینـد پیـدایش هـر دو
مرتبه ،براساس مبانی حکمت متعالیه ،بازشناسی گردد.
تجرد
 .1-2بعد مجرد انسان و ارتباط آن با عالم
ّ

مـادی ،هیچگـاه از نـوع علـت فـاعلی و هسـتیبخش
سوی دیگر ،علیّت موجـودات ّ
مـادی نسـبت داد .گـر چـه
نمیباشد ،نمیتوان پیدایش نفس انسانی را به علتهـای ّ
ماده با حرکت جوهری و استکمالی خود ،زمینه را برای
براساس مبانی حکمت متعالیهّ ،
مادی را از
پیدایش نفس انسانی فراهم میآورد و از همین روست که علیّت موجودات ّ
معده دانستهاند.
نوع علت ّ
تنزل وجودی نفس از عوالم مجرد
 ..-.-2آغاز پیدایش و ل

براساس مبانی حکمت متعالیه ،عالم هستی به طور کلـی بـه سـه عـالم عقـل ،مثـال و
ماده تقسیم میشود(.مالصـدرا )۱۱/۷ :۱۷۹۱ ،از آنرو کـه میـان عالمهـای
طبیعت یا ّ
یادشده ارتباط عل ّی و معلولی برقرار است ،رابطه میان آنها از نوع رابطه طولی خواهـد
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مادی نیست و از
با نظر به اینکه از یک سو بعد مجرد انسان یا نفس ،از سنخ موجودات ّ

بود .عالم عقل ،علت هستیبخش عالم مثال و عـالم مثـال ،علـت هسـتیبخـش عـالم
طبیعت است(.طباطبایی )۵۱۷ :۱۰۱۰ ،از همینرو ،هر موجودی کـه در عـالم طبیعـت
وجود دارد ،حقیقتی در عالم مثال و عالم عقل دارد و موجودات مادون نیز از آنجا کـه
تنزل وجودی آنها بوده در واقع رقیقت حقـایق
معلول موجودات مجرد مافوق هستندّ ،
مافوق خود هستند .در حکمت متعالیه از ارتباط علل هستیبخش با معلولهای خود به
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اتحاد حقیقت و رقیقت تعبیر میشود( .مالصدرا (تعلیقه سبزواری) )۵۰۱/۵ :۱۷۹۱ ،به
گفته میرفندرسکی:
چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی

صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی

صـورت زیـریـن اگر با نـردبـان معرفت

برنهی باال روی با اصل خود یکتاستی

با توجه به مطالب پیشگفته ،این نتیجه به دست میآید که نفس انسان از ایـن قاعـده
کلی جدا نمیباشد و میتوان آن را تنزل یافتهی حقایق مجرد باالتر از خود دانست که در
فلسفه اسالمی از آنها به «عقول» تعبیر میگردد( .ابن کمونـه ،الجدیـد فـی الحکمـة)۷۷ ،
نتیجه اینکه مبدأ پیدایش نفس انسانی ،همان عالمهای مجرد و ماوراء طبیعت است که در
آموزههای دینی با عنوان «عالم ملکوت» (االنعام )۵۷/و در حکمـت متعالیـه بـا عنـاوینی
چون «عالم مثال» و «عالم عقل» از آن یاد شده است(.طباطبایی)۵۱۵ :۱۰۱۰ ،
 .2-.-2عالم مجرد ،ظرف وجودی نفس انسانى
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با نظر به اینکه ،براساس مبانی حکمت متعالیه ،نفس انسان تنزل یافته ی حقایق فراتر
است و موجودی مجرد شمرده می شود ،این نتیجه به دست می آید که ظرف وجودی
نفس ،همان عالم مجرد میباشد و نمی توان آن را موجودی مادی بـه حسـاب آورد؛
زیرا تحقق « موجود مجرد در عالم ماده» و « موجود مادی در عالم مجرد» بـه تنـاقض
می انجامد! از همین رو باید گفت ،انسان با مرتبه تجرد خود که همـان نفـس ناطقـه
می باشد با عالم مجرد یا ملکوت در ارتباط است .به دیگر سخن ،انسان با مرتبه نفس
خود ،ارتباط تکوینی و وجودی با عالم ملکوت برقرار می کنـد و از ایـن رهگـذر از
ویژگی حقایق ملکوتی برخوردار است .همهنین از آنجا که میان نفس انسان و عالم
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مجرد ارتباط تکوینی وجود دارد ،می توان گفت نفـس انسـانی ،محکـوم بـه قـوانین
حاکم بر ملکوت عالم اسـت و گونـهای سـنخیّت بـا عـالم ملکـوت و مجـرد دارد.
هم انگونــه کــه مالصــدرا بــرای نفــس ،بهــره و حظــی از عــالم ملکــوت قائــل

است(.مالصدرا)۱۵/۹ :۱۷۹۱ ،
 .2-2بعد ما ّدی انسان و ارتباط آن با عالم طبیعت

همان گونه که پیش از این اشاره شد ،انسـان موجـودی دو بعـدی اسـت و بـه تعبیـر
مالصدرا ،حقیقت واحد دارای مراتب است که یک مرتبه آن را نفـس مجـرد و مرتبـه
مادی تشکیل میدهد(.مالصدرا )۵۵۵/۷ :۱۷۹۱ ،همانگونه که انسان با
دیگر آن را بدن ّ
مادی خود که همان بدن است ،با
مرتبه مجردش با عالم مجردات ارتباط دارد ،با مرتبه ّ
عالم ماده و طبیعت در ارتباط است .ارتباط وجـودی انسـان بـا عـالم طبیعـت سـبب

که در مرتبه بدن نسبت به آن دارد ،توجه انسان به عالم طبیعـت را برمیانگیزانـد و در
پی آن ،انسان وابستگی وجودی و دلبستگی ادراکی به این عالم پیدا میکنـد .در ادامـه
مقاله بیشتر به توضیح این مطلب خواهیم پرداخت.
 .3-2نحوه پیدایش نفس و بدن و ارتباط متقابل میان آن دو

انسان واقعیتی دو بعدی و مرکب از نفس و بدن میباشد .از همین رو سخن گفـتن از
سیر وجودی و استکمالی انسان و چگونگی رسیدن او به کمال ،جز در سایه شـناخت
نفس و بدن ممکن نیست .براساس دیدگاه مالصدرا ،تعلـق وجـودی نفـس بـه بـدن
عنصری ذاتی آن است ،از همینرو هیچگاه این تعلق از آن سلب نمیشود ،پس در نگاه

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

میشود تا از این جهت ،محکوم به قوانین عالم ماده و طبیعت باشد و گونهای سنخیّت
ماده و طبیعت پیدا نماید .ارتباط وجودی انسان با عالم طبیعت و نیازمندیهایی
با عالم ّ

مالصدرا ،وجود نفس بدون ارتباط آن با بدن امری محال خواهد بود(.مالصدرا:۱۷۹۱ ،
 )۱۱/۹فرآیند پیدایش نفس بدین صورت است که نخست ،مادهای که استعداد پذیرش
صورت نوعیه نفس را دارد پدید میآید و سپس بر اساس حرکت جوهری از قـوه بـه
فعلیت و از نقص به سوی کمال حرکت میکند .اگر ماده مستعد ،به مرتبـهای از کمـال
برسد که شایستگی دریافت نفس مجرد را پیدا نماید ،صـورت مجـرد ناطقیّـت ،بـدان
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افاضه میگردد و به دنبال آن واقعیت انسان پدید میآید(.مالصدرا ،مفاتیح التیب۷۱۵ ،
  )۷۱۰مالصدرا در مورد فرآیند پیدایش نفس عبارت «جسمانیة الحدوث و روحانیـةالبقاء» را به کار میبرد(.مالصدرا )۱۱۵ :۱۵۱۵ ،مراد از این عبارت این است که نفـس
در آ از پیدایش جسمانی است و در ادامه براساس حرکـت جـوهری و سـیر کمـالی
مادی نیازی ندارد .در همین
تکوینی ،به درجهای از تجرد میرسد که به بدن عنصری و ّ
مرحلــه اســت کــه رابطــه وجــودی نفــس از بــدن قطــع میشــود و مــرگ پدیــد
میآید(.مالصدرا)۱۵ :۱۵۹۱ ،
با نظر به اینکه از نگاه مالصدرا رابطه وجودی نفس و بدن از نـوع رابطـه اتحـادی
میان ماده و صورت است (مالصدرا ،اسفار اربعه )۵۹۱/۹ ،میتوان چنین نتیجه گرفت
که نفس و بدن در حدوث و بقاء خود ،ارتبـاط متقابـل دارنـد .ایـن ارتبـاط وجـودی
متقابل ،پس از پیدایش نفس و بدن ،تا زمان مرگ ادامه مییابـد و سـبب میگـردد تـا
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231
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حاالت نفس در بدن و حاالت بدن در نفس تاثیر گذارد و فعل و انفعال خاصی میان آن
دو پدید آید .انفعال نفس از بدن ،به دلیل تعلق نفس به بدن اسـت کـه سـبب میشـود
قوه در نفس راه پیدا کند و نفس از بدن تاثیر بپذیرد .در واقع ،تعلق نفس به بدن
جهت ّ
تام نیست و جهـت قـوه در آن وجـود دارد کـه سـببب
مجرد ّ
نشانه آن است که نفس ّ
میشود ،نفس از یر خود تاثیر بپذیرد .از همینرو نمیتوان کمال بدن و نفس را بدون
ارتباط آن با دیگری در نظر گرفت .توضیح بیشتر اینکه ،اگر در مسیر استکمال انسـان،
تنها به بعد مجرد او توجه شود و از بعد مادی فلت گـردد ،آثـار زیانبـاری را در پـی
خواهد داشت ،همانگونه که اگر تنها به کمال بدن توجه شود و از کماالت نفس فلت
گردد ،وضع به همین منوال خواهد بود.
در تبیین ارتباط این مقدمه با بایستگی تزکیه نفس میتوان چنین گفـت کـه تزکیـه
نفس تعبیر دیگری از استکمال انسان در مسیر فضایل است و چون انسان موجودی دو

بعدی است ،نمیتوان استکمال انسان را تنها در بدن یا نفس او خالصه نمود ،بلکـه در
مسیر استکمال ،باید به هر دو بعد وجودی انسان نظر شود و به گونهای عمل شود کـه
بدن و نفس هر دو به کمال بایسته و شایسته خود برسند.
 .4-2استکمال وجودی نفس و بدن و رابطه آن با حركت جوهری

براساس نظریه حرکت جوهری ،که از مبانی فلسفه حکمت متعالیـه شـمرده میشـود،
ذات همه موجودات مادی در حال تتییر و حرکت است به گونهای که میتوان «موجود
مادی نیست ،بلکه در ذات و جوهر موجود مـادی راه دارد(.مالصـدرا ،اسـفار اربعـه،
 )۱۱ - ۱۱/۵و در اصطالح فلسفی ،مجعول به جعل بسیط است نه جعل تالیفی .با توجه
به تعریف حرکت که به معنای «خروج تدریجی شئ از قوه به فعل یا از نقص به کمال»
است ،حرکت در مورد موجودی فرض میشود که در آن حالت قوه راه داشته باشـد و
به دیگر سخن ،متحرک باید یا موجود مادی باشد و یـا تعلـق بـه مـاده داشـته باشـد.
(مالصدرا ،بیتا )۱۱۷ :مثال مورد نخست ،بدن انسان است کـه بـه دلیـل مـادی بـودن
آمیخته با قوه و فعل است و مثال مورد دوم ،نفس انسان است که به دلیل تعلق به بدن،
جهت قوه در در آن وجود دارد .از همین رو ،باید گفت نفس و بـدن انسـان از لحظـه
پیدایش ،متحرک به حرکت جوهریاند(.مالصدرا )۱۰۷/۱ :۱۰۱۵ ،نتیجه این سخن آن
است که از زمانی که واقعیتی به نام انسان در عالم طبیعت ،پدید میآیـد ،بـه صـورت

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

مادی» را برابر با «وجود متتیّر» دانست؛ یعنی تتییر و حرکت ،وصف عارض بر موجود
ّ

قهری و تکوینی ،رو به سوی کمال دارد.
 .5-2ارتباط میان كمال فلسفی و كمال ارزشی

براساس مبنای حرکت جوهری ،وجود انسان مانند دیگر موجودات مـادی پیوسـته در
مهمـی
مسیر استکمال و خروج از قوه به فعل یا نقص به کمال قرار دارد .اکنون پرسش ّ
رخ مینماید و آن اینکه اگر سیر استکمالی انسان براساس حرکـت جـوهری پذیرفتـه
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شود بدین معناست کـه اسـتکمال وجـودی انسـان ،الزم وجـودی او بـوده و از نـوع
استکمال تکوینی است .پس چه نیازی است تا انسان برای رسیدن به کمـال ،براسـاس
دستورات و آموزههای دینی و اخالقی رفتار نماید؟
در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که کمال در اصطالح فلسـفه ،بـه فعلی ّتـی
گفته میشود که مطلوب موجود قرار میگیرد .پس هر چه برای یـك موجـود فعلیّـت
باشد و عنوان کمال فلسفی بر آن صدق نماید برابر با «کمال ارزشی» نخواهد بود؛ زیـرا
کمال ارزشی به آن دسته از فعلی ّتها گفته میشود که سازگار با طبیعت موجود باشـد.
به عنوان نمونه برخی از فضایل و رذایل انسانی ،از آن جهت که از آ از پیدایش انسان،
بالقوه دارد و در پی حرکت جوهری
در وجود او نبوده است ،نفس نسبت به آنها حالت ّ
بدانها دست مییابد .بنابراین هر فعلیتی که در نفس انسان براساس حرکت جـوهری
پدید آید ،همان است که از آن با عنوان کمال ثانی یاد میشود و ایت حرکـت اسـت.
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231
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توضیح بیشتر اینکه ،دو اصطالح کمال اول و ثانی در فلسفه در دو معنا به کار میرود:
قـوه بـه فعـل اسـت و بـدان
نخست ،کمال ّاول یا فعلی ّتی است که همان سلوك از ّ
حرکت میگویند و در برابر آن کمال ثـانی قـرار میگیـرد کـه ایـت حرکـت نامیـده
میشود .کمال ّاول و ثانی در این معنا به صورت تدریجی حاصل میشود.
دوم ،کمال اول یا فعلی ّتی است که به صورت دفعی حاصل میشود و بدان صـورت
نوعی ّه گویند و در برابر آن کمـال ثـانی قـرار دارد کـه همـان عـوارض وجـودی شـئ
میباشد(.سبزواری ۱۰۷/۰ :۱۵۵۷ ،و )۱۷۵
وجه الجمع میان هر دو معنای فوق آن است که در فلسفه کمال برابر با فعلیت است
و چون فعلیت گاهی تدریجی و گاهی دفعی افاضـه میشـود از ایـنرو کمـال نیـز دو
اصطالح به خود میگیرد .همهنین از آنجا که مراد از «کمال ارزشی» در نوشتار حاضر،
همان فضایل اخالقی انسان است و فضایل اخالقی اکتسابیاند ،از همینرو این نتیجـه

به دست میآید که فضایل اخالقی ،فعلی ّتهایی هستند که انسان با حسن اختیار خـود
بدانها دست مییابد ،بنابراین «کمال ارزشی» از سنخ «کمال فلسفی» خواهد بـود ولـی
نسبت برابر با آن ندارد؛ زیرا رذایل اخالقی مانند فضایل اخالقی ،فعلیتهـایی هسـتند
که از آ از همراه با نفس نبودهاند و در پی عوامل گوناگون و در اثر سوء اختیار انسـان
در نفس پدید آمدهاند .بنابراین باید گفت ،فعلیّتهایی که نفس و بدن انسان ،براساس
حرکت جوهری به دست میآورند ،کمال فلسفی میباشـد و ممکـن اسـت بـا حسـن
اخت یار انسان ،به صورت فضیلت اخالقی آشکار گردد و یا با سوء اختیار او به صورت
هیچ انسانی تا زمانی که در عالم طبیعت بسر میبرد ،ایستگاه کمـالی نـدارد بلکـه هـر
انسانی یا به سوی فضایل روان است و یا به سوی رذایل! در ادامه خـواهیم گفـت کـه
«تزکیه نفس» در واقع جهت دهی درست به حرکت استکمالی تکوینی انسان است که
براساس عمل به آموزههای دینی و اخالقی به دست میآید.
براساس مطالب پیشگفته این نتیجه به دست آمد که انسان از زمانی کـه دیـده بـه
عالم میگشاید و پا به عرصه طبیعت میگذارد ،به طور پیوسته در حرکـت اسـتکمالی
جوهری قرار میگیرد .این حرکت تکوینی ،نشان از آن دارد که انسان چـه بخواهـد و
چه نخواهد ذاتا در طلب کمال ،روان است .از همینرو میتوان کمال طلبـی انسـان را
مادی ،الزم وجودی آفرینش او دانست .البته برای اینکه حرکت
مانند دیگر موجودات ّ

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

رذیلت اخالقی جلوهگر شود .آنهه مسلم است این است که براساس حرکت جوهری،

استکمالی او درست جهت دهی شود و به کمال مطلوب انسانی که فضـیلت نـام دارد،
نائل گردد ،باید براساس آموزههای دینی و اخالق انسانی رفتار نماید .نرسـیدن انسـان
به کمال مطلوب انسانی ،یا از این جهت است که عوامل دستیابی او به کمـال فـراهم
نشده است و یا به این دلیل است که موانعی بر سر راه رسیدن او به کمال وجـود دارد.
از همین رو ،نیازمند عمل براساس آموزههایی است که انسان را از رذائل ،پیراسته و به
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فضائل ،آراسته نماید .این فرآیند همان اسـت کـه از آن بـا عنـوان «تزکیـه نفـس» یـاد
میشود .به دیگر سخن ،اگر الزمه حرکت جوهری ،سیر استکمالی و قهری انسـان بـه
سوی کمال فلسفی باشد ،در واقع تزکیه نفس که نتیجه عمـل بـه آموزههـای دینـی در
انسان است چیزی جز جهت دهی سیر تکوینی انسان به سمت کمال نخواهد بـود .بـه
دیگر سخن ،عمل به آموزههای دینی سیر تکوینی و جوهری انسان را جهت میدهد و
کمال فلسفی او را به کمال ارزشی رنگ میزند.
 .6-2تجرد ادراک و ارتباط ادراكی انسان با عالم مجرد

براساس مبانی حکمت متعالیه ،علم و ادراک از وجودی مجرد برخوردار اسـت؛ زیـرا
مـدرک بـرای مـدرک» نیست(.مالصـدرا:۱۷۹۱ ،
علم و ادراک ،چیزی جـز «حضـور
َ
 )۱۷۱/۵در حکمت متعالیه ثابت شده است که ارتباط وجودی انسان با عالم طبیعت و
مادی ،زمینهساز ارتباط ادراکی انسان است که از راه «رابطه وجودی نفس با
موجودات ّ
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معده ادراک است
مادی تنها علت ّ
عالم مجرد» حاصل میشود .به دیگر سخن ،موجود ّ
نه علت معطی آن(طباطبایی)۱۵۹ :۱۰۱۰ ،؛ زیرا ادراک به دلیل تجردی که دارد تنهـا از
راه ارتباط با موجود مجرد به دست میآید و موجود مادی به دلیـل ضـعف وجـودی،
نمیتواند وجود مجرد را ،که همان ادراک است ،افاضه نماید .در اینبـاره ،میـان همـه
فالسفه اسالمی اتفاق نظر وجود دارد و اختالف آنهـا تنهـا در چگـونگی شـکلگیری
فرآیند ادراک است .پس میتوان گفت آنهه زمینهساز پیدایش بینشها در انسان است،
نتیجه ارتباط وجودی انسان با عالم ماده و ارتباط ادراکی او با عالم مجرد است.
نکتهای که توجه بدان اهمیت دارد این است که ارتباط ادراکی انسان با عالم ماده و
مجرد ،در پی ارتباط وجـودی او بـا دو عـالم مـذکور ،پدیـد میآیـد و نتیجـه آن نیـز
شکلگیری مجموعه بینشها و باورهای انسان است کـه سـنگ زیربنـای کشـشها و
کنشهایی است که از او صادر میشود.

 .7-2ارتباط ادراكی و وجودی ،سبب وابستگی و دلبستگی انسان

با توجه به مقدمات پیشین ،این نتیجه به دست آمد که انسان به دلیل وجـود دوبعـدی
خود ،گونهای وابستگی وجودی به دو عالم ماده و مجرد یا ملک و ملکوت ،دارد .ایـن
ارتباط و وابستگی وجودی ،نوعی نیازمنـدی را در انسـان نسـبت بـه دو عـالم پدیـد
می آورد و در پی آن ،نسبت به دو عالم ماده و مجرد ،دلبستگی شکل میگیرد .در واقع،
«وابستگی انسان به عالم ماده و مجرد» نتیجه ارتباط وجودی او با این دو عالم اسـت و
«دلبستگی انسان به عالم ماده و مجرد» نیـز نتیجـه ارتبـاط ادراکـی او از ایـن دو عـالم
اندازه ،وابستگی انسان به عالم ماده بیشتر شود ،دلبستگی او به این عالم فزونتر خواهد
شد و بالعکس هر اندازه وابستگی انسان به عالم مجرد و ملکوت بیشتر شود ،دلبستگی
او به آن عالم افزون میگردد .ذکر نمونهای از زندگی روزمره انسانها میتواند مطلـب
را روشنتر نماید .تا زمانی که فرزند انسان ،از سن کمی برخوردار است و توانایی رفع
نیازهای اولیه را در خود نمییابد ،وابستگی بیشتری به پدر و مادر خود دارد و همـین
احساس وابستگی وجودی ،سبب دلبستگی هر چه بیشتر او به والدین میگـردد و هـر
حـس اسـتقاللطلبی در او
اندازه که رشد بیشتری در قوای بدنی و فکری پیدا میکندّ ،
پدید میآید و دلبستگی او را به والدین کمتر میکند.
نکته دیگری که درباره ادراک ،باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که اگـر ادراک
انسان به یک واقعیت بیشتر تمرکز یابد ،سبب میشود نسبت به واقعیت دیگـر فلـت
حاصل شود .به دیگر سخن ،تمرکز انسان به یک واقعیت سبب فلـت او از واقعیـت
عـادی
دیگر میشود .البته باید توجه داشت که محور سخن در این بحـث انسـانهای ّ
هستند که هنوز به درجات باالی وجودی و معنوی بار نیافتهاند ،نه انسانهایی کـه بـه
دلیل ارتقاء مرتبه وجوودیشان مظهر اسم «الیشتله شأن عن شأن» گردیدهانـد .نتیجـه

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

میباشد .از سوی دیگر ،میان وابستگی و دلبسـتگی ،ارتبـاط متقابـل وجـود دارد .هـر
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عادی ،همه توجه خویش را به عالم طبیعت و ماده معطوف سازند
آنکه ،اگر انسانهای ّ
و به مرتبه بدن بیش از اندازه توجه نمایند ،سبب میشود که از مرتبه ماوراء طبیعـت و
نفس خود افل شوند و همین فلت ،زمینه سازی دلبستگی آنان بـه عـالم طبیعـت را
فراهم میسازد که نتیجه آن فلت از عالم ملکوت است.
ماده و طبیعت کنترل نشـود و
نتیجه آنکه ،تا میزان وابستگی ادراکات انسان به عالم ّ
در مسیر تعدیل قرار نگیرد ،سبب افزایش دلبستگی او به عالم طبیعت میگردد و زمینه
برای دور شدن انسان از عالم ملکوت که موطن اصلی انسان است ،فراهم میگردد کـه
به معنای کشیده شدن به دو سمت افراط و تفریط نسبت به عـالم طبیعـت اسـت .بـه
عنوان نمونه ،اگر انسان توجه بیش از اندازه به عالم طبیعـت پیـدا کنـد و بـه صـورت
پیوسته در پی کسب لذتهای دنیوی باشد ،به جانب افراط گراییده و به خوی حیوانی
نزدیك شده و از فطرت انسانی خود دور شده اسـت .ایـن دسـته از انسـانها افـرادی
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هستند که به تعبیر قرآن ،دین خود را به دنیا فروختهاند و اخالد در زمین پیدا کردهانـد.
همهنین اگر انسان به اندازهای که الزم است از نعمتهای خدادادی در عـالم طبیعـت
بهرهمند نشود و خود را از حالل دنیا دور نماید ،به جانب تفریط تمایل پیدا کـرده و از
تصوف نادرست قرار میگیرند و
مسیر اعتدال دور شده است؛ مانند کسانی که در مسیر ّ
در پیمودن سلوك عرفانی به ریاضتهای یرشرعی رو میآورند و بسیاری از نعمتهای
حالل دنیا را بر خود حرام میکنند! از همین روست که باید از طریق کنتـرل ادراکـات،
دلبستگی انسان به جهان طبیعت در مسیر تعدیل قرار گیرد و زمینه برای تزکیـه نفـس
انسان که همان پیراستگی از رذایل و آراستگی به فضائل است در او فـراهم گـردد .بـه
دیگر سخن ،اگر ادراکات و بینشهای انسان کنترل نشود« ،کنشها» و «رفتار» او کنترل
نخواهد شد.
همهنین شایان ذکر است که ارتباط ادراکی انسان با عـالم خـارج ،سـبب پیـدایش

«بینشها و باورها» در او میگردد و زمنیه شکلگیری «منشها» و «کنشهـا» را فـراهم
میآورد .در ادامه به بررسی و تحلیل چیسـتی «بیـنش»« ،مـنش» و «کـنش» در انسـان
میپردازیم.
 .3تحلیل معرفتشناختی «بینشها» و «كنشها» در انسان

انسان بسان دیگر موجودات عالم ،از آ از پیدایش ،پیوسته از نقص به سـوی کمـال در
حرکت است .این سیر کمالی انسان ،به حکم حرکت جوهری ،تکاملی تکوینی اسـت
شود و او را به سوی فضیلتهای انسانی رهنمون گردد ،از آن با عنـوان «تربیـت» یـاد
میشود .در واقع تربیت را میتوان ،فرآیند تکامل انسان در جهت فضایل اخالقی برای
رسیدن به کمال دانست .در تحلیل تربیت و چگونگی رسیدن انسان به کمال ،که نتیجه
آن صدور کنش و منش صحیح از او میباشد ،توجه به مراحل صدور رفتـار و عوامـل
پیدایش کنش در انسان ،امری بایستنی است .با اندکی تأمل میتوان دریافت که «کنش
و رفتار» هر انسانی در پی شکلگیری «بینشها» و «منشها» در او پدید میآید.
 .1.3چیستی «بینش» در انسان

اندیشه در انسانی که به عنوان موجـودی اندیشـهورز ،شـناخته میشـود از اهمیـت و
جایگاه واالیی برخوردار است .اهمیت اندیشیدن در انسان تا اندازهای است که برخی
اندیشیدن را اساسیترین ویژگی انسـان دانسـتهاند کـه او را از دیگـر حیوانـات جـدا

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

که به صورت قهری انجام میگیرد .فرآیند سیر کمالی انسان اگـر درسـت جهـتدهی

میسازد .تفکر و اندیشیدن به معنای سـیر در میـان دانسـتههای انسـان بـرای کشـف
عبدال )۱۷۷ :۱۰۱۱ ،پیش از
ندانستههای اوست(.قطبالدین رازی ،بیتا ۱۰۱ :؛ مولی
لّ
آنکه تصورات انسانی به صورت اندیشه رخ بنمایـد ،مفـاهیمی در قالـب تصـورات و
تصدیقات ،در ذهن انسان شکل میگیرد .مفاهیم تصوری همان یافتههای ذهنی انسان
هستند که همراه با حکم نیست و انسان در مقام تعریف و بازشناسی واقعیات با ترکیب
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و تحلیل دانستههای تصوری ،به کشف ندانستههای خـود همـت میگمـارد .مفـاهیم
تصدیقی نیز آن دسته از یافتههای ذهنی انسان را تشکیل میدهدکـه همـراه بـا حکـم
باشد(.نصیر الدین طوسی و حل ّی۵۱۱ :۱۵۵۱ ،؛ محقق و ایزوتسـو۱۵۷ :۱۵۵۵ ،و)۱۰۵
به دیگر سخن ،ذهن انسان ،مفاهیم تصوری را با یکدیگر ترکیب مینماید و میان آنهـا
حکم برقرار میسازد و در پی آن گزارههای تصدیقی شکل میگیـرد .انسـان در مقـام
استدالل با ترکیب و تحلیل دانستههای تصدیقی ،ندانستههای خود را به دانسته تبـدیل
مینماید .پس میتوان گفت اندیشیدن در انسان به دو گونه تعریف و استدالل جلوهگر
میشود .مجموعه مفاهیم تصوری ،تصدیقی و ترکیب و تحلیل میان آنها برای تعریف
و استدالل ،همان است که از آن با عنوان «بینشها» یاد میشود.
با تحلیلی که ارائه گردید ،روشن شد که تا مفاهیم «تصوری» و «تصدیقی» در ذهن
انسان پدید نیاید و در پی آن «تعریف» و «استدالل» که بیـان دیگـری از اندیشـهورزی
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است ،رخ ننماید ،مجموعه «بینشها» در انسان شکل نخواهد گرفت.
 .2.3چگونگی پیدایش بینشها

نکته مهم در تحلیل «بینشها»ی انسان ،و ارتباط آن با منشهـا و کنشهـای او ،تبیـین
چگونگی پیدایش بینشهاست .به طور کلی بینشهای انسان کـه از مجموعـه مفـاهیم
تصوری ،تصدیقی و ترکیب و تحلیل میان آنها شکل میگیرد ،از دو عامـل بیرونـی و
درونی تاثیر میپذیرد.
 ..-2-.نقش عوامل درونى در پیدایش بینشها

مقصود از عوامل درونی ،همان شناختهایی است که هر انسانی از آ از تولـد بـا خـود
همراه دارد و اساس دیگر شناختهای او قرار میگیرد .این آگاهیهـا کـه بـه دو دسـته
«تصورات» و «تصدیقات» تقسیم میشود در منطق و فلسفه بـا عنـوان «مفـاهیم بـدیهی»
شناخته میشوند(.ابنسینا ۱ :۱۵۵۷ ،؛ نصیر الدین طوسی و حل ّی ۱۷۱ :۱۵۵۱ ،و )۱۷۵

تصورات و تصدیقات بدیهی گاهی به گونهای اسـت کـه تنهـا بـه حـوزه اندیشـه
مربوط میشود و مستقیما با رفتار انسـان مـرتبط نیسـت .بـه دیگـر سـخن ،اینگونـه
ادراکات با حوزه «هستها» و «نیستها» ارتباط دارد .در چنین مواردی ابـزار اندیشـه
انسان را «عقل نظری» مینامند .گاهی نیز ،مفاهیم تصوری و تصدیقی به گونهای است
که مستقیما به حوزه رفتار انسان نظر دارد؛ یعنـی ویژگـی دسـتوری داشـته و از سـنخ
«بایدها» و «نبایدها» است .در چنین مـواردی ابـزار اندیشـه انسـان را «عقـل عملـی»
مینامنــد(.ســبزواری )۱۱۵/۷ :۱۵۱۷ ،نمونــههایی کــه پ ـیش از ای ـن ،از تصــورات و
بودن اجتماع نقیضین» و نیز در گزاره «بزرگتر بودن کل از جـزء» ،سـخن از هسـتی و
نیستی آنهاست و ویژگی دستوری ندارد .ولی گزارههایی مانند «باید عـادل بـود زیـرا
عدالت پسندیده است» و «نباید ظالم بود زیرا ظلم ناپسند است» از مشهورات بالمعنی
األخص شمرده میشود؛ زیرا اینگونه گزارهها مستقیما با رفتار انسان سر و کار دارد و
به حوزه «بایدها» و «نبایدها» مربوط میشود .عدالت ،چیزی است که انسان باید آن را
انجام دهد و ظلم چیزی است که انسان نباید آن را مرتکب شود.
پس میتوان گفت انسان با سیر در اندرون خویش« ،تصـورات» و «تصـدیقات»ی
مییابد که در شناخت آنها به «تعریف» یا «استدالل» نیاز ندارد .این دسته از شناختها
که در گزارههای مرتبط با عقل نظری ،با عنوان «مفاهیم بدیهی» شناخته میشوند ،از راه
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تصدیقات بدیهی بیان شد ،به «عقل نظری» انسان مربوط میشود؛ زیرا در گزاره «محال

عوامل درونی پدید میآیند .به دیگر سخن ،این گونه از شناختها از درون خود انسان
میجوشند و اساس اندیشههای او را تشکیل میدهنـد .از همـینرو مـا عوامـل پدیـد
آورنده این دسته از شناختها را «عوامل درونی» نامیدیم.
 .2-2-.نقش عوامل بیرونى در پیدایش بینشها

مقصود از عوامل بیرونی ،هر گونه عواملی است که از محیط بیرونی بر ادراکات انسانی
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اثر گذاشته و مفاهیم تصوری و تصدیقی او را شکل میدهد .این عوامل ،مجموعهای از
«افــراد» اعــم از خــانواده و جامعــه و «محــیط زیســت» اعــم از موجــودات جانــدار و
یرجاندار میباشد که بر روی دستگاه ادراکـی اثـر میگـذارد و بـه دنبـال آن انسـان،
مجموعهای از واکنشها را از خود بروز میدهد .ایـن واکنشهـا همـان اسـت کـه در
اصطالح علوم تربیتی «کنش» یا «رفتار» نامیده میشود .باید توجه داشـت کـه مـراد از
«کنش» یا «رفتار» در اصطالح ما اعم از «گفتار» و «کردار» است .به دیگر سخن ،عمـل
انسان ،به دو شکل «گفتار» و «کردار» تجلی میکند که میتوان مجموع آن دو را «کنش
یا رفتار» نامید .آن دسته از مفاهیم تصوری و تصدیقی که خاستگاه بیرونی داشـته و از
راه عوامل محیطی پدید میآیند ،در منطق و فلسفه با عنوان «مفـاهیم نظـری» شـناخته
میشوند.
مقصود از تصورات نظری ،مفاهیمی است که از کنار هم قرار دادن مفـاهیم تصـوری
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دیگر برای انسـان شـناخته میشـود و فهـم انسـان از آنهـا نیازمنـد «تعریـف» اسـت.
همانگونه که پیش از این ،در بخش چیستی بینشها بیان گردید ،برای شناخت تصورات
نظری مجهول ،باید از تصورات معلوم استفاده گردد که از راه تحلیل و ترکیب «تصورات
بدیهی» و «تصورات نظری معلوم» پدید میآید(.ابنسینا)۷۷/۱ :۱۵۱۵ ،
همهنین مقصود از «تصدیقات نظری» مفـاهیمی اسـت کـه از تجزیـه ،ترکیـب و
تحلیل مفاهیم تصوری به دست میآید .انسان با کنار هم قرار دادن تصورات بـدیهی و
نظری به تطبیق ،تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و میان آنها نسبت ایجاد نموده و حکم
ایجابی یا سلبی برقرار میسازد(.حسینی طهرانی )۷۷ :۱۵۱۷ ،به عنوان نمونه ،بـا کنـار
هم قرار گرفتن مفاهیم تصوری مانند «نفس»« ،مجرد» و «باقی» گزارهایی چون «نفـس
مجرد است» و «نفس باقی است» پدید میآید .انسان برای شناخت تصـدیقات نظـری
مجهــول بای ـد از روش اســتدالل بهرهمنــد شــود .در روش اســتدالل ،بــرای شــناختن

گزارههای مجهول ،به تجزیه و تحلیل گزارههای معلوم پرداختـه میشـود .گزارههـای
معلوم ،ترکیبی از «گزارههای بدیهی» و «گزارههای نظری معلوم» است.
باید توجه داشت که تاثیرپذیری انسـان از عوامـل بیرونـی و پیـدایش آگاهیهـای
انسان ،از رهگذر حواس ظاهری انجام میگیرد .از همینرو اگـر انسـان بتوانـد کانـال
کمی و کیفی کنترل خواهـد
حواس ظاهری را کنترل نماید ،تصورات خود را از لحاظ ّ
کمی ،کنترل مفاهیم تصوری از جهت کم و زیاد بودن است و مـراد
کرد .مراد از کنترل ّ
از کنترل کیفی ،کنترل این مفاهیم از جهت تصورات مثبت یا منفی است .مالک مثبت یا
نمونه ،تصوری که انسان از صحنه کشتار انسـان دیگـری دارد بـا طبیعـت انسـانی او
سازگار نیست ،برخالف تصور یاری رساندن به همنوع که با طبیعـت انسـان سـازگار
میباشد.
 .3.3چیستی كنش در انسان

با توجه به مطالب پیشین ،میتوان به چیستی کنش و چگونگی پیدایش آن در انسان پی
برد« .کنش یا رفتار» در انسان را میتوان چنین تعریف نمود:
«مراد از رفتار در انسان ،مجموعه واکنشهای کرداری و گفتـاری مثبـت یـا منفـی
است که انسان از روی آگاهی و به صـورت اختیـاری ،در برابـر کنشهـای درونـی و
بیرونی ،از خود نشان میدهد».

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

منفی بودن یک تصور ،سازگاری یا عدم سازگاری آن با طبیعت انسانی است .به عنوان

در تعریف یاد شده ،نکاتی وجود دارد که از قرار زیر است:
الف .رفتار یك واکنش اختیاری و آگاهانه است .از همینرو آن دسته از واکنشهای
طبیعی که بدن انسان در برابر محركهای محیطی از خود نشان میدهـد رفتـار نامیـده
نمیشود .مانند بستن چشمها در اثر برخورد نور شدید به آن یا لـرزش دسـت کـه بـه
دنبال پیری یا بیماری عصبی برای انسان عارض شده است.
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ب .رفتار انسان ،واکنشی است که هم فعل و هم قـول را در بـر میگیـرد .مـراد از
«واکنش کرداری» ،همان «فعل» انسان است که با اعضای جوارحی (بیرونی مانند دست
و پا) و جوانحی (درونی مانند قلب) انجام میشود و مراد از «واکنش گفتـاری» همـان
«قول» است که با ابزار زبان شکل میگیرد.
ج .رفتار و کنش در انسان هم بار ارزشی منفـی دارد و هـم از بـار ارزشـی مثبـت
برخوردار است.
د .رفتار انسان ،واکنشی از او در برابر کنشهای محیطی اسـت .ایـن کنشهـا هـم
خاستگاه درونی دارد و هم خاستگاه بیرونی .مقصود از «کنشهای درونی» اندیشهها و
باورهای انسان است که «بیـنش» نـام دارد و مـراد از «کنشهـای بیرونـی» هـر گونـه
تاثیرپذیری انسان از محـیط اسـت کـه در چگـونگی صـدور رفتـار و کـنش او تـاثیر
میگذارد .عوامل محیطی میتواند مجموعهای از «افراد» اعم از خانواده و جامعه و نیـز
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231
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«محیط زیست» اعم از موجودات جاندار و یرجاندار را در برگیرد.
 .4.3چگونگی پیدایش كنشها

رفتار انسان ،واکنشی از او در برابر کنشهای محیطی است .این کنشها هم خاسـتگاه
درونی دارد و هم خاستگاه بیرونی .مقصود از «کنشهای درونی» اندیشهها و باورهای
انسان است که «بینش» نام دارد و مراد از «کنشهـای بیرونـی» هـر گونـه تاثیرپـذیری
انسان از محیط است که در چگونگی صدور رفتار و کنش او تاثیر میگـذارد .عوامـل
محیطی میتواند مجموعهای از «افراد» اعم از خانواده و جامعه و نیز «محـیط زیسـت»
اعم از موجودات جاندار و یرجاندار را در برگیرد.
درباره چگونگی و مراحل پدید آمدن کنشها نیز باید گفت ،پس از اینکـه انسـان،
فعل و ایت آن را تصور نمود و به دنبال آن ،به سودمندی یك فعل حکم کرد و شوق،
اشتیاق و گرایش به انجام فعل در او پدید آمد ،نوبت به آخرین مرحله صدور «کنش یا

رفتار» یعنی اراده میرسد .مراد از اراده در انسان ،حالتی نفسانی اسـت کـه همـراه بـا
«عزم» و «جدی ّت» در او نسبت به انجام فعل است .پس از این مرحله هسـت کـه اگـر
مانعی وجود نداشته باشد ،صدور «کنش یا رفتار» از انسان قطعی خواهد شد(.همان)
توجه بدین نکته حائز اهمیت است که مثبت یا منفی بودن «کنش»ها در انسان ،بـه
چگونگی حصول مراحل پیشین یعنی «اراده»« ،شوق»« ،تصدیق به خیـر بـودن فعـل و
ایت آن» و «تصور فعل و ایت آن» بستگی دارد.
 .5ارتباط میان «بینشها و گرایشها» با شخصیت انسان

انسان» را تبیین نمود .با اندکی تأمل میتوان پی برد که آنهه شخصیت انسان را شـکل
میدهد چیزی جز دو عنصر «بینش و گرایش» نیست .به دیگر سخن ،مجموعه بینشها
و گرایشهای انسانی اگر به صورت یکپارچه لحاظ شوند ،شخصیت انسـان را شـکل
میدهند .همهنین باید دانست که بینشها نسـبت بـه «گرایشهـا» و نیـز «گرایشهـا»
نسبت به «کنشها» از جنبه عل ّـی برخوردارنـد .از همـین رو اگـر «شخصـیت انسـان»
ترکیب دو عنصر «بینش و گرایش» باشد ،معنایش این است که کنشها و رفتارهایی که
از انسان صادر میشوند ،معلول «شخصیت» او خواهد بود .در آیهای از قـرآن ،دربـاره
تاثیر شخصیت انسان در صدور رفتار چنین آمده است:
ال (اسراء)۹۰/
ل کُل یَ ْع َم ُل َعلی شاکلَته ف ََربُّکُ ْم َأ ْعل َُم ب َم ْن ُه َو َأ ْهدی َسبی ا
ُق ْ
«بگو :هر کس براساس ساختار نفسانی خود عمـل مـیکنـد (شخصـیت بـاطنی)،
پروردگار شما به کسی که هدایتیافتهتر است داناست»
در مورد معنای «شاکله یا شخصیت» نکاتی وجود دارد که بدان اشاره میشود:
 .۱عمل ،مشاکل صفت درونی عامل است و صفت درونـی را شـاکله مـیگوینـد،
چون صفت درونی قید و بند و جبل ّی انسان اسـت .را ـب اصـفهانی نیـز مـیگویـد:

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

با تحلیلی که از «بینشها و منشها» ارائه گردید ،میتوان رابطـه آنهـا بـا «شخصـیت
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اوصاف راسخ را جبل ّی میگویند ،برای این که مانند جبل و کوه است؛ به اوصافی کـه
برای انسان به صورت حال باشد و زوالپذیر« ،جبل ّی» گفته نمیشود .اما اوصـافی کـه
ملکه شده باشد و نظیر جبل ،راسخ باشد به آن جبل ّی میگویند .شاکله هم به اوصـافی
گفته میشود که انسان را از درون مقید کند.
 .۱عالم بر شاکله خداست ،یعنی عالم شبیه اوصاف خداوند اسـت ،سراسـر عـالم
مدار کرامت خداست ،چون ذات اقدس لّال کریم است و لذا هر موجودی در مقام ذات
خود ،موجد خود را میشناسد نه ذات و کنه موجد را؛ زیـرا کنـه موجـد در دسـترس
ادراك مفهومی یا شهودی کسی نیست(.جوادی آملی)۱۹۱ :۱۵۹۰ ،
نتیجهگیری

در نوشتار حاضر ،مساله «تزکیه نفس» در سه مرحله مفهومشناسی ،وجودشناسی انسان
و مراحل پیدایش او ،تحلیل ادراک انسان و مراحل شکلگیری رفتار ،براسـاس مبـانی
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حکمت متع الیه مورد بحث و بررسی تحلیلی قرار گرفت .در بخش نخست ،با بررسی
لتوی و اصطالحی تزکیه این نتیجه به دست آمـد کـه تزکیـه بـه معنـای «پاکسـازی و
پیراستن نفس از نقصها ،آلودگیها و صفات ناپسند و آراستن آن به صفات پسندیده و
کماالت نفسانی» میباشد .در بخش دوم ،با کنار هم قراردادن مبانی فلسـفی صـدرایی
درباره وجود انسان و مراحل پیدایش او ،این نتیجه به دست آمـد کـه انسـان واقعیـت
واحدی است که از دو مرتبه مادی و مجرد برخوردار است از مرتبه مادی او به بـدن و
تنـزل حقـایق وجـودی بـاالتری
از مرتبه مجرد او به نفس تعبیر میشود .نفس انسانی ّ
است که در اصطالح فلسفی از آن با عنوان «عقل» یاد میشود .انسان بـا مرتبـه مجـرد
ماده در ارتباط است .ارتبـاط وجـودی
خود با عالم مجرد و با مرتبه مادی خود با عالم ّ
انسان با عالم ماده و مجرد و نیازمندی او به این دو عـالم سـبب میشـود تـا گونـهای
وابستگی وجودی میان آن دو برقرار شود که نتیجه آن دلبستگی نفس به عـالم مـاده و

مجرد یا ُملک و ملکوت است .توجه بیش از اندازه انسان به عالم ماده و طبیعت ،سبب
دلبستگی بیشتر او به عالم ماده میشود و از حقیقت مبدأ هستی و عالمی که بعد مجرد
انسان بدان تعلق دارد افل میشود .این فلت زمینه ساز توجه بیش از اندازه به عـالم
ماده شده و زمینه بروز گناه که نتیجه دوستی و دلبستگی به دنیا است ،فراهم میگردد و
آلودگیهای اخالقی در انسان پدیـد میآیـد .در چنـین مـواردی اسـت کـه عقـل بـه
میانهروی در دلبستگی به عالم ماده و ملکوت حکم مینماید و در پی چنـین اعتـدالی،
انسان از رذائل اخالقی پیراسته شده و به فضائل اخالقی آراسته میگردد« .پیراستگی از
نفس» یاد شده است.
همهنین با توجه به بحث حرکت جوهری ،نفس در آ از پیـدایش خـود نیازمنـد
مادهای است که استعداد پذیرش بعد مجرد را داشته باشد .بـه دیگـر سـخن ،مـاده در
مسیر استکمال جوهری که الزمه تکوینی وجود آن است مراحل استعداد را میپیماید و
شایستگی دریافت نفس مجرد را پیدا میکند .از سوی دیگر ،پس از افاضـه نفـس بـه
بدن ،میان آن دو ارتباط متقابل وجودی پدید میآید .ارتباط متقابل میان نفـس و بـدن،
سبب می شود تا هر یک از آن دو در رسیدن دیگری به کمال نقش اساسی ایفـا نمایـد،
به گونهای که رسیدن انسان به کمال جز در سایه توجه به هر دو بعـد وجـودی انسـان
میسر نخواهد بود .البته همانگونه که گفته شد ،نقش تزکیه نفس در رساندن انسـان بـه
ّ
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رذائل» و «آراستگی به فضائل» همان است که در آموزههای دینی از آن با عنوان «تزکیه

کمال ،نقش تعیین جهت است؛ زیرا براساس حرکت جوهری برای هر انسـانی کمـال
فلسفی که به معنای فعلیّت است به صورت قهری و تکوینی حاصل میشـود و تزکیـه
نفس که در سایه عمل به آموزههای دینی و اخالق انسانی ،به دسـت میآیـد بـه سـیر
استکمالی جوهری انسان جهت میدهد و نوک پیکان حرکت استکمالی انسـان را بـه
سمت فضائل اخالقی سوق میدهد.
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در بخش سوم ،با تحلیل ادراک انسان که بـه صـورت «بیـنش» و «نگـرش» جلـوهگر
میشود ،این نتیجه به دست میآید که «کنش» و «رفتار» انسان ،به مجموعـه واکنشهـای
کرداری و گفتاری مثبت یا منفی گفته میشود که انسـان از روی آگـاهی و بـه صـورت
اختیاری ،در برابر کنشهای درونی و بیرونی ،از خود نشان میدهد .از همینرو میتـوان
ریشه فضائل و رذائل اخالقی و رفتاری را در بینشهای انسان جستجو نمود .اگر انسـان
بتواند به بینشهای درست و اخالقی دست یابد کنش و رفتار مثبـت اخالقـی از او سـر
میزند و اگر قضیه برعکس باشد نتیجه آن نیـز معکـوس خواهـد بـود! در واقـع کنتـرل
بینشها از راه کنترل ادراکاتی است که از راه قوای مدرک در نفس انسان آشکار میشـود
و کنترل ادراکات نیز از رهگذر کنترل حواس امکانپذیر است .روشن اسـت کـه کنتـرل
حواس مانند کنترل چشم و نگاه ،از جمله دستوراتی است که به عنوان پیششرط تزکیـه
نفس در آموزههای دینی از آن سخن به میان آمده است و عقل منطقی و فلسفی نیز مهـر
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صحت بر آن مینهد! همهنین در بخش سوم ،این نتیجه به دست آمد که کنتـرل بینشهـا
سبب جهتدهی به نگرش در انسان میشود و در اراده انسان تاثیر میگـذارد و رفتـار و
کنش او را شکل میدهد .پس با کنترل بینشها میتوان به کنترل نگرش و به دنبال آن بـه
کنترل کنش و رفتار دست یافت .سخن پایانی این است که اگر انسان بخواهد پا به عرصه
عالم طبیعت گذارد به حکم حرکت جوهری به صـورت قهـری پـا در مسـیر اسـتکمال
گذاشته است و باید تالش نماید تا فعلیتهایی که به دست میآورد با فطرت انسـانی او
سازگار باشد تا آراسته به فضائل گردد و از رذائل اخالقی پیراسته شود .روشن است کـه
این مهم جز با گذر از سه مرحله «شناخت جایگـاه وجـودی نفـس و بـدن»« ،شـناخت
ارتباط متقابل میان نفس و بدن» و «شناخت جایگاه ادراک در رسـیدن انسـان بـه کمـال»
میسر نیست .البته یافتن شـناخت دقیـق و ژرف ایـن مطالـب نیـز جـز بـا بهرهگیـری از
ّ
تحلیلهای عقالنی و تبیینهای وحیانی امکانپذیر نمیباشد!
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الکبیسی ،جامعة بتداد ،بتداد.
محمـد،
 .۱ابنفارس ،احمد( ،)۱۰۵۰معجممقاییساللغـة ،محقـق :هـارون عبدالسـالم ّ
مکتب االعالم االسالمی ،قم.
 .۵تلمسانی ،سلیمان بن علی( ،)۱۰۱۵شرح منازل السائرین إلى الحق المبین ،انتشـارات
بیدار ،چاپ اول ،قم.
 .۹جوادی آملی )۱۵۹۰(،فطرت در قرآن ،محقق :محمدرضا مصطفی پور ،چاپ سـوم،
انتشارات اسراء،قم.
 .۷حسینی طهرانی ،هاشم( ،)۱۵۱۷توضیح المراد ،چاپ سوم ،انتشارات مفید ،تهران.
 .۱۵الرازى ،قطب الدین(بیتا) ،شرح مطالع االنوار فى المنطق ،انتشارات کتبی نجفی ،قم.
 .۱۱را ب اصفهانی ،حسین بن محمد( ،)۱۰۱۱المفردات فـى غریـب القـرآن ،تحقیـق:
صفوان عدنان داودى ،دارالعلم الدار الشامیة ،دمشق  -بیروت.
 .۱۱زبیدى ،سید مرتضی( ،)۱۰۱۰تاج العروس من جواهر القاموس ،دارالفکر ،بیروت.
 .۱۵سبزواری ،مالهادی( ،)۱۵۱۷شرح المنظومه ،تصـحیح و تعلیـق :حسـن زاده آملـی،
نشر ناب ،تهران.
 .۱۰صدر الدین ،محمد ،الحکمة المتعالیة فى االسفار العقلیة االربعة ،چاپ سوم ،بیروت،
دار احیاء التراث.۱۷۹۱ ،
 .۱۷ــــــــــــــــ ،الحاشیة على الهیات الشفا  ،قم ،انتشارات بیدار ،بی تا.
 .۱۱ــــــــــــــــ ( ،)۱۵۱۵مفاتیح الغیب ،مقدمـه و تصـحیح از محمـد خواجـوی،

تحلیل وجودشناختی و معرفتشناختی بایستگی تزكیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

 .۷ابن کمونة ( ،)۱۰۵۱الجدید فى الحکمة ،مقدمه و تحقیق و تعلیـق از حمیـد مرعیـد
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موسسه تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۱۵صدر الدین ،محمد( ،)۱۵۱۵الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة ،تصحیح و تعلیق
از سید جالل الدین آشتیانی ،چاپ دوم ،المرکز الجامعی للنشر،مشهد.
 .۱۹ـــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۱زاد المسافر ،شرح :آشتیانی ،سید جـاللالـدین ،چـاپ
سوم ،دفتر تبلیتات اسالمی،قم.
 .۱۷طباطبایی ،محمد حسین( ،)۱۰۱۰نهایة الحکمه ،موسسه نشر اسالمی ،قم.
 .۱۵ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۵المیـزان فـى تفسـیر القـرآن ،چـاپ پـنجم ،دفتـر
انتشارات اسالمی جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .۱۱فراهیدی ،خلیلبناحمد( ،)۱۰۵۷العین ،گردآورنـده :آلعصـفور ،محسـن ،محقـق:
مخزومی ،مهدی /سامرائی ،ابراهیم ،انتشارات هجرت ،قم.
 .۱۱فیومی ،احمد بن محمد( ،)۱۰۱۰المصباح المنیر فى غریب الشـرح الکبیـر للرافعـى،
موسسه دار الهجرة ،چاپ دوم ،قم.
 .۱۵کاشی ،عبدالرزاق بن جاللالدین( ،)۱۰۱۵شرح منـازل السـائرین ،شـارح :قاسـانی،
انتشارات بیدار ،چاپ سوم ،قم.
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 .۱۰محقق ،مهدی و ایزوتسو ،توشی هیکو( ،)۱۵۵۵منطق و مباح الفـا  ،چـاپ دوم،
تهران.
 .۱۷مصطفوى ،حسن( ،)۱۵۱۵التحقیق فى کلمات القرآن الکریم ،چاپ اول ،بنگاه ترجمه
و نشر کتاب ،تهران.
 .۱۱مولی عبد لّال( ،)۱۰۱۱الحاشیة علـى تهـ یب المنطـق ،چـاپ دوم ،موسسـة النشـر
االسالمی ،قم.
 .۱۵نصیرالدین طوسی ،محمد بـن حسـن( ،)۱۵۵۱الجـوهر النضـید ،مصـحح :محسـن
بیدارفر ،چاپ پنجم ،انتشارات بیدار ،قم.

