
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استکمال نفس در مراتب کمال یوجودـ  یمفهوم یواکاو
وفائیان محمدحسین

* 

 چکیده 
را دارد.  ینبات یاتو ح یکماالت هست ینحدوث خود، فروتر یو ابتدا یهلنفت در حکمت متعا

. شـناخت شـودیاز عالم ماده تا معقول شروع م ینفت در مراتب هست یاستکمال یرازآن، سپت
 ینـدیفرآ یـانگرب ی،مفهوم یلآن است. تحل یو وجود یمفهوم یلتحل یازمنداستکمال، ن یحصح

( تـدرج؛ ۱ ی؛( حرکت جوهر۱اند از: آن عبارت یاساس ۀاست و سه مؤلف فتبودن استکمال ن
 یـانگرب یـزنفـت ن ۀوجودشناسان یقدق یلو هدف. تحل ی( استلزام استکمال در ارتباط  با آگاه۰
ثابـت و  ینعـ ینـیثابت در استکمال نفت است. استکمال نفـت، ظهـور ع ینع یاساس یگاهجا

 یافعـال اراد رو،یـناسـت؛ ازا یاء الهاسم ینیخلقت و ظهور ع ۀهر نفت در مرتب ی  وجود علم
 اند.ثابت هر نفت ینظهور کماالت مکنون در ع ۀاستکمال، علت معد یرنفت در مس

 
 ثابت. ینع ی،نفت، استکمال، حرکت جوهر ین،صدرالمتأله :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .(.mh_vafaiyan@yahoo.com)دانشگاه تهران  یفلسفه و کالم اسالم یدکترا ی* دانشجو

 . ۱۹/۳۱/۷۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۱/۱۳/۷۰تاریخ دریافت:  

mailto:mh_vafaiyan@yahoo.com
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 بیان مسئله 

حدوث نفت انسانی در حکمت متعالیه، مقارن با حدوث بدن اسـت. نفـت پـت از 

دن با آن متحد است و با افعال و تصرفات خود در بدن، مراحل استکمال و رشـد تکون ب

کند. استکمال نفت در زمان حیات مـادی بـدن از فروتـرین مراتـب هسـتی و را طی می

کماالت نباتی و حسی شروع و برحسب نفوس مختلف، به مراتب فراتر خیالی یا عقلـی 

وجود، اعتقـاد بـه حرکـت جـوهری و  شود. پایبندی صدرالمتألهین به تشکیکختم می

البقا روحانی -الحدوثهمچنین تبیین خا  وی از برترین ویژگی نفت، یعنی جسمانی

 بودن آن، سبب تفسیر خاصی از وی در تحلیل حقیقت استکمال نفت است.

مسئلۀ این پژوهش، کشف و تبیین چیستی و حقیقت استکمال نفت براسـاس مبـانی 

خـواهیم ماهیـت اسـتکمال و نحـوۀ ، می«چیستی استکمال»رۀ صدرالمتألهین است. دربا

ها پاسخ دهـیم: تحلیـل مفهـومی اکتساب کماالت نفت را تحلیل نموده و به این پرسش

هایی با تحلیـل حکیمـان پـیش از وی دارد؟ مفهـوم نفت نزد صدرا چه تشابه و تفاوت

ودی عالم هسـتی، استکمال دربردارندۀ چه مؤلفه های اساسی است؟ مراتب کماالت وج

 چه تناسبی با مراتب استکمال نفت دارد؟ لوازم استکمال نفت چیست؟

کنیم با وجودشناسی استکمال، ارتباط نیز تالش می« حقیقت استکمال»دربارۀ تحلیل 

های فرعی دیگری استکمال نفت را با عین ثابت هر نفت تبیین نموده تا بتوانیم به مسئله

معلولی نفت و افعالش، استکمال نفت  -به رابحۀ علیباتوجه توانپاسخ دهیم: چگونه می

)علت( را با افعال )معلول( توجیه کرد؟ حد  وسط بودن نفت بین عقل محض و طبیعـت 

هـای تکـوینی را در اسـتکمال نفـت آشـکار صرف و دوبرعدی بـودن آن، کـدام ویژگی

 کنیم؟ نماید؟ اتحاد مبدأ و غایت استکمال را در نفت، چگونه تبیینمی

فرضیۀ این پژوهش براساس محالعات اولیۀ آن است که استکمال، حرکت در مراتـب 

طولی هستی و تدریجی است و مستلزم آگاهی و هدف. حقیقت وجودی اسـتکمال نیـز 

اظهار عین ثابت هر نفت و کماالت مکنون در آن است که براساس استعدادات مختلـف 

 شود.بدن اظهار می
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سایی نفت و مراتب هسـتی از منظـر صـدرالمتألین، مهـم؛ امـا ها دربارۀ شناپژوهش

هـایی هـا نیـز اگرچـه واژهدربارۀ چیستی و حقیقت استکمال، مختصـرند. ایـن پژوهش

یـک انـد، هی همچون بررسی استکمال نفت و امثـال آن را در عنـوان خـود جـای داده

ری، واکـاوی حقیقت استکمال را فارغ از تبیین چیستی نفـت و مبـانی اسـتکمال جـوه

هـای آن را در ها یا فقط حقیقت نفت و ویژگیاند. برخی از آنمفهومی و وجودی نکرده

یـا  1اند جـوهری بـودن اسـتکمال را تبیـین کننـدحکمت متعالیه تحلیل کرده و کوشیده

رو، بیشتر رابحۀ نفت را با چگونگی تأثیر علم و عمل را بر استکمال نفت واکاوی و ازاین

ها نیـز تبیـین مفهـومی اسـتکمال نفـت از منظـر برخی پژوهش 2اند.کردهعقول بررسی 

انـد و تهـی از و برخـی نیـز بیشـتر تحبیقی 3جز صدرالمتألهین اسـتحکیمان دیگری به

آنچـه در همـۀ ایـن  4های عمیق نظریۀ صدرالمتألهین دربارۀ مسئلۀ ایـن جسـتار.تحلیل

 هاست.کمال در آنها مشترک است، نبود تحلیل وجودشناختی استپژوهش

در ادامه، ابتدا مفهوم استکمال و لوازم آن را بررسی و سپت ارتباط استکمال نفـت را 

 با اعیان ثابته، در بستر تحلیل وجودشناختی دنبال می نماییم.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

، ۱۱(، استکمال جوهری نفت انسانی، خردنامه صدرا، شماره ۱۰۹۷؛ محمدقاسم، الیاسی، ). ر.ک: محمدرضایی، محمد1

   ۵۹-۷۰. 

،   ۷۱(، بررسی فرآیند استکمال نفت از دیدگاه صدرالمتالهین، معرفت فلسفی، بهار۱۰۷۱. ر.ک: اسعدی، علیرضا، )2

، ۵۱به کلی ات، خردنامه صدرا، شماره ؛ سعادتی خمسه، اسماعیل، نسبت بین استکمال و حقیقت نفت با علم۷۱-۱۱۰

  ۰۵-۱۱. 

(، واکاوی تحلیل خواجه طوسی از چگونگی استکمال نفـت، ۱۰۷۰ر.ک: ابوالحسنی نیارکی، فرشته، قراملکی، احد، )  .3

(، بررسـی فرآینـد اسـتکمال ۱۰۷۱؛ اسعدی، علیرضا، معلمی، حسـن، )۵؛ ۱۹-۷،    ۰۱انسان پژوهی دینی، شماره 

(، استکمال نفت از ۱۰۵۵؛  واعظی، سیدحسین، )۹۳-۷۵،   ۱۵ابن سینا، انسان پژوهی دینی، شماره نفت از دیدگاه

 .  ۱۹-۱،   ۷منظر ابن عربی، جامعه شناسی کاربردی، شماره 

 .۱۹-۹.،   ۰۷ر.ک: کلباسی، حسین، نفت و صیرورت آن در حکمت متعالیه، خردنامه صدرا، شماره  .4
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 تحلیل مفهومی استکمال نفس

« کمـال»استکمال نفت، مفهومی مرکب از نفت و اسـتکمال اسـت. اسـتکمال نیـز از 

رو، شناخت تحلیلی مفهـوم اسـتکمال است و بار معنایی متفاوتی دارد؛ ازاین مشتق شده

گانۀ نفـت، کمـال و نفت در حکمت متعالیه، نیازمند شناخت دقیقی از معنای مفاهیم سه

 ها با یکدیگر است.استکمال نفت و ارتباط آن

 تحلیل مفهومی نفس -۲-۱

با آنچه از ارسحو نقـل شـده  صدرالمتألهین در تحلیل مفهومی خود از نفت، همسان

)صادرالمتللهین، کنـد تعریـف می« کماٌل اولٌی لجسم  طبیعیٍّ آلـی  »، آن را (۵۱۳تئ: )ارسطو، بی است

. نفت، کمال اولی  جسم طبیعی و بدن است که با قوای خود و اعضـای بـدن، (۵۰/ ۳: ۵۱۳۵

دیگر، ت و ازسـوی  رسد؛ یعنی نفت کمال بدن اسـکه نقش ابزاری دارند، به استکمال می

. اعقاد به این رابحـۀ دوسـویه، معلـول (۷۱۳)همئن: شود خود با بدن و افعال آن مستکمل می

شناسی حکمت متعالیه است. صدرا در مواضع بسیاری، انگارۀ اتحاد بدن و نفت در نفت

. (۱۱۱ب: ۵۷۰۷)صادرالمتللهین، داند این رابحه را فراتر از اتحاد و متصف به وحدت و عینیت می

اند و هر عضو، متناسب با قـوای مسـتخدم آن، بدن و اعضایش، همگی شئون ذات نفت

. تناسب اعضای بدن با قوۀ مستخدم (۵۲۲/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، دهد افعال آن قوه را انجام می

ها چنان است که حتی اختالف شکلی اعضای بدن نیز متأثر از اخـتالف نـوعی قـوای آن

 1.(۵۲۵/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتئلهین، می گردد  مختلف نفت تبیین

و فقط زمانی  (۵۲۱/ ۱)همئن: نفت تا نفت است، با بدن )حسی، خیالی و ...( همراه است 

که به مرتبۀ اتحاد تمام با عقول مجرد و استکمال کامـل برسـد، از بـدن و تـدبیر آن جـدا 

. نفـت (۲۰۱)همائن: آیـد دست مـی. چنین چیزی برای نفوس اندکی به(۳/۵۱۳)همائن: شود می

مند انسانی در ابتدای حدوث خویش، بسیار ضعیف است و از بسیاری از قوای خود بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ألعضاء ظالل الختالف القوى المدرکة و المحرکة".. "اختالف  اختالف أشکال ا1
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نیست. با رشد بدن، نفت انسانی از نفت نباتی به نفت حیوانی و سپت بـه نفـت نـاطق 

 یابد. استکمال می

از نفـت  کند که نفت انسان در ابتدای نشو خود، اگرچه کماالتی فراتـروی تأکید می

شـود، بلکـه نباتی ندارد، این امر سبب اندراج جنین انسان تحت مقولۀ نفـت نبـاتی نمی

 .(۵۷۷)همئن: پیماید تدریج مراتب کمال را میجنین نیز نفت انسانی است که به

نفت انسان پت از استکمال و رسیدن به مراتـب عـالی کمـاالت هسـتی، موجـودی 

ترین مراتب هستی تـا اتبی دارد. این شئون از عالیحال، شئون و مربسیط است و درعین  

ای چنـین فروترین آن، یعنی عالم ماده در امتداد است. ذوشئون بـودن نفـت در گسـتره

: ۵۷۱۱)صادرالمتللهین، شود فراخ، سبب اندراج همۀ مراتب هستی و کماالت در ذات نفت می

حال و طوری به حال و  . نفت همواره بین مراتب خود در تقلب و حرکت است و از(۱۱۱

طور دیگری در تبدیل و حرکت است. در مرتبۀ ماده و بدن خود، عـین بـدن و اعضـای 

شود و در مرتبۀ حت، عین حت. در مراتب تجرد خیالی و تجرد تام عقلـی نیـز بدن می

رو، اسـتکمال نفـت، پیمـودن ؛ ازایـن(۱/۱۶: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین، گـردد عین خیال و عقل می

 کمک قوای ظاهری و باطنی خود است. لی نفت بهمراتب طو

 تحلیل مفهومی کمال -۲-۲

داند. او این مفهـوم را صدرالمتألهین کمال اولی را همچون جنت در تعریف نفت می

از میان سه مفهوم صورت، قوه و کمال انتخاب کرده است که در سه تعریف متفـاوت از 

در انتخاب این مفهوم برای تعریف نفت، همسو . اگرچه وی (۵۰و  ۰ -۱)همئن: اند نفت آمده

های فخـررازی در با ارسحوست و برای اثبات برتری آن بر دو مفهوم دیگـر، از اسـتدالل

گیرد، به تعریف کمال نیز توجه کرده که براساس کمک می (۲/۲۲۶: ۵۱۵۵) المشرقیهالمباحث

رسـیدن »کمال را  حرکت جوهری نفت است. صدرالمتألهین محلق تفسیر وی، منحبق بر

ه به فعل کند. براساس این تعریـف، تعریف می (۷۱۵ب: ۵۷۰۶)صادرالمتللهین، « شیء از مرتبۀ قو 

( کمال، محصول صیرورت، استکمال ۱توان سه مؤلفۀ اساسی کمال را استخراج نمود: می

( کمال همچون امری وجودی؛ ج( ضرورت وجـود ۱و سیالن )حرکت( وجودی نفت؛ 
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دی )قوه( در شـیء مسـتکمل. ایـن سـه رکـن، نقـش مـؤثری در تحلیـل امکان استعدا

 وجودشناختی استکمال نیز دارد.  

اش را در تعریف نفت از سـوی صـدرالمتالهین دلیل برگزیدن کمال اول و سه مؤلفه

توان چنین تقریر کرد. صدرا همۀ انواع نفوس )نبـاتی، حیـوانی و انسـانی( را جـوهر می

گویـد دیگر، براساس نظریۀ حرکت جوهری میو ازسوی   (۲۱/ ۳: ۵۱۳۵، )صادرالمتللهینداند می

دارد )مانند جواهر( قابلیت تشـدید و تضـعیف )حرکـت « ترشدیدتر و ضعیف»هرآنچه 

ای از وجـود . حرکت در وجـود، نحـوه(۳۵)همئن: صعودی و نزولی( را در ذات خود دارد 

/ ۵)همائن: ود ازسوی ذات اسـت معنای سیالن وجودی و حرکت در مراتب وجاست که به

اسـاس، ؛ براین(۲۱۳-۲۱۳/ ۳)همائن: دانـد و صدرالمتألهین آن را بـرای نفـوس ثابـت می (۱۷۰

 های کمال نفسانی را برشمرد:توان ویژگیمی

مراتـب کمـال انسـانی، الف( تناس  مرات  کمال نفس با مرات  هستی و ادراک: 

ای از نفت انسانی، حیاتی بـا جاکه هر مرتبهبا مراتب ادراک و هستی است و ازآن سنخهم

، مراتب انسان در تناظر و تناسب کامل بـا مراتـب (۳/۱)همئن: های خا  خود دارد ویژگی

حیات، ادراک و هستی قرار دارد که براساس سخن صدرا، در سـه گونـۀ حسـی، مثـالی 

  1گیرد:)خیالی( و عقلی جای می

کـه گونهدَرکات  خود سه گونه اسـت؛ همانمراتب انسان براساس مراتب ادراک و م»

ی، انسان خیالی مدَرکات خیـالی علم سه مرتبه دارد؛ ازاین ی مدَرکات حس  رو، انسان حس 

 .(۵۷۳: تئبی)صدرالمتللهین، « کند.و انسان عقلی مدَرکات عقلی را درک می
برد کـه هایش، از سه نوع متفاوت نفت نام میصدرالمتألهین در اسفار و بیشتر کتاب

 اند:در تناسب با سه مرتبه از کماالت هستی

 کمال و حیات رشد، تطذیه و تولید: نفت نباتی؛ (۱
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

شمار خود، در سه دستۀ عقـل، رغم تعدد بیگیرند که این مراتب علیها در مراتب طولی وجود جای میتمامی انسان» .1

 (۰۱۱ب: ۱۰۱۳)صدرالمتالهین، « گیرند.مثال و محسوس جای می
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 کمال و حیات حیوانی )ادراک حسی وخیالی(: نفت حیوانی؛ (۱

 کمال و حیات انسانی )ادراک عقلی و تمییز چیزها(: نفت ناطق. (۰

دسـتی، در کمـاالت اند و هریک از کماالت نفـوس پایینسه مرتبه، مراتب طولیاین

رو، نفـت نبـاتی از شـئون نفـت تر موجودند؛ ازایـننفوس برتر خود، شدیدتر و بسیط

معنای ترتـب علـی و حیوانی و نفت حیوانی از شئون نفت ناطق است. ایـن سـخن بـه

دستی، بسـیط معلولی این نفوس نیست، بلکه در ناطقۀ انسانی، همۀ کماالت نفوس پایین

طورمستقیم خود فاعـل و مبـدأ و نفت به (۱۶/ ۳: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین،  و نامحصل وجود دارند

 .(۱۵)همئن: همۀ افعال نباتی، حیوانی و انسانی است 

صدق عنوان کمال بر چیزی که با نفـت متحـد  ب( کمال عین نفس مستکمل است:

نشده و جزء مادی یا تحلیلی آن نشده، ممنوع است. مقصـود از جـزء مـادی، چیزهـایی 

د غذا یا اعضای بدن و مقصود از جزء تحلیلی، کماالت غیرمادی نفت، همچون علم مانن

ای و ورود به مرتبۀ دیگر، تدریجی و مانند آن است. ازآنجاکه استکمال و خروج از مرتبه

گوید تا حصول کامل کمـال و روشنی می، صدرا به(۵۶۶: ۵۷۰۳)صادرالمتللهین، است و نه دفعی 

کـه در تشـریح حقیقـت غـذا، کـه توان نام کمال بر آن نهاد؛ چناناتصال آن به نفت، نمی

شود، فرایند تولید آن را به فرایند حصول کمالی برای نفت است و با قوۀ غاذی تولید می

طورکه تـا پـیش از اتحـاد کامـل بـا عقـل فعـال، کند. همانمراتب تجرد عقلی تشبیه می

توان نفـت را متطـذی ذا با نفت نیز نمیتوان نفت را عاقل دانست، پیش از اتحاد غنمی

رو، تا کمالی با نفت انسان )چـه در مرتبـۀ مـادی و ؛ ازاین(۱۵/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، دانست 

محسوس نفت و چه مراتب معقول نفت( متحد نشود و کمال بالفعل انسان نشود، فقـط 

 گوید: هین میرو صدرالمتألشود؛ ازاینکمال بالقوه است و به کمال نفت وصف نمی

کامْل عین آن چیزی ]کمال[ است که با آن کامل شده است و حساس، نفت شیء »

درآمده است و عاقل، عین شیئی است که معقول شده است؛ پت دربارۀ متطذی نیز حتبه

 .(۱۶)همئن: « چنین است که آن نیز عین غذاست.
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و عینیـت  بسـاطت ذات وجـودج( هر نوعی از کمال، جامع همۀ کما ت اسـت: 

صفات و کماالت وجود با آن، سبب اتحاد همۀ کماالت وجودی بـا یکـدیگر و بـا ذات 

رو، هریک از مراتب وجود، همۀ کماالت هستی را دارد و فقـط در شود؛ ازاینوجود می

)صادرالمتللهین، شدت و ضعف ظهور کماالت در مراتب مختلف با یکدیگر تفـاوت دارنـد 

راستا با عارفان، همۀ موجودات عالَم را حی، قادر، عـالم ا نیز همرو، صدر؛ ازاین(۵۲۷: ۵۱۲۳

که هرآن»کند که و با سخنی از ابوطالب مکی نقل می (۲۰۵ب: ۵۷۰۷)صادرالمتللهین، داند و ... می

تعـالی را درک کـرده تعالی درک کند، همۀ صفات حقصفت و کمالی را از کماالت حق

 .(۳۱: ۵۷۱۱)صدرالمتللهین، « است.

 گوید: ای کلی میو ضمن قاعده (۳/۵۲۵: ۵۱۳۵) اسفاروی در 

تعالی[ قرار دارند، معانی و کماالت بسیاری را در همۀ موجوداتی که پت از وجود اول ]حق»

رو، هر به مرتبۀ موجود، شدت و ضعف دارند؛ ازاینخود دارند. این کماالت باتوجه

 « کند.بوبی حکایت میموجودی، عالَمی در ذات خود است که از عالَم ر

کند که نفـت همـۀ روشنی اشاره میشود. البته صدرا بهاین قاعده شامل نفت نیز می

انسان ]کامل[ عالَمی کوچک است که در آن همۀ »گوید : و می (۵۱۶)همائن: کماالت را دارد 

 (۲۳۰: ۵۷۳۱)صدرالمتللهین، « کماالت عالَم هستی پیچیده شده است.

کـه بـا بگوییم کمـاالت انسـانی، اخـتالف نـوعی دارنـد؛ طوریدیگر، اگر ازسوی  

توانند با یکدیگر و یکدیگر تباین دارند، در سیر حرکت استکمالی و جوهری خود نمی

تعالی برقرار توانند وحدتی مسانخ با وحدت جمعی حقبا نفت متحد شوند؛ پت نمی

موطن اختالف نوعی کمـاالت و  رو، صدرالمتألهین؛ ازاین(۱۱۷ب: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، کنند 

کـه در اسـتکمال  (۳/۵۱۱: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، داند قوای انسان را فقط در ظهور مادی آن می

شوند و هرچه شدت یابنـد، بـه بسـاطت و وحـدت بیشـتر نفت، با یکدیگر متحد می
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 1شوند.نزدیک می

، شـجاعت و ...، بنابراین، دستیابی به هر مرتبه از هر نوع کمال، ماننـد علـم، رحمـت

درواقع دستیابی به همۀ کماالت است؛ اما ازآنجاکه در هر موجودی، کمال خاصی بیشـتر 

تعالی که عـین کنند؛ مانند صفات حقگذاری میگر شده است، آن کمال را با آن نامجلوه

. در دعای منقولی (۲۰۵ب: ۵۷۰۷)صادرالمتللهین، و همگی در همۀ موجودات حاضر  2یکدیگرند

و قسم به اسـماء تـو کـه تمـام ارکـان »السالم نیز چنین آمده است: میرالمؤمنین علیهاز ا

 .(۵۳۳: ۵۱۵۳)کفعمی، « موجودات را پر کرده است.

تشکیک مراتب وجود، سبب ترتب مراتـب  د( کمال مفهومی اضافی و نسبی است:

و  ترینجز ضـعیفشود. هر مرتبه از مراتب تشـکیکی وجـود )بـههستی بر یکدیگر می

رو، هر مرتبـه را شدیدترین( میان دو مرتبۀ فراتر و فروتر از خود قرار گرفته است؛ ازاین

تر از مرتبۀ فروتـر دانسـت. تر از مرتبۀ فراتر، و شدیدتر و عالیتر و پستتوان ضعیفمی

تناظر انسان و عالم هستی ازحیث مراتبی بودن نیز چنین خاصیتی را برای مراتـب کمـال 

رو، نفت در مرتبۀ حیات حیوانی و ادراک خیالی و وهمی، آورد؛ ازاینجود میوانسانی به

تر اسـت و کمـال تر از نفت نباتی است؛ اما از نفت عاقله انسانی، نـاقصتر و قویکامل

ضعیف و فروتری دارد. چنین نفسی در سنجش با انسان کامل در قیامت شقی  است، امـا 

: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین، تبه از کمال حیوانی در تنافی نیست شقاوت وی با استکمال او تا این مر

؛ بنابراین، حقیقت شقاوت چیزی جز نقصان نفت از ادراک و اتحاد با مراتب فراتر (۲۱۱/ ۳

 .(۱۱۳ب: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، هستی نیست 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

احاطۀ او بـه اشـیاء عـالَم بیشـتر و جـامع چیزهـای متخـالف هرچه تجرد و تجوهر انسان بیشتر و شدیدتر شود، » .1

« توانــد برســد کــه ذات او دربردارنــدۀ تمــام کمــاالت وجــود شــود.شــود. انســان در اســتکمال تاجــایی میمی

 (۱۹۷/ ۷: ۱۷۹۱)صدرالمتألهین، 

ت احـدی الهـی آن است که وجود تمام این صفات، موجود  بـه وجـود ذا« صفات خدا عین ذاتش است»معنی اینکه ». 2

)صـدرالمتألهین، « تعالی متمایز از صفات او نیست و صفات او نیز متمایز از یکددیگر نیسـتند.است؛ یعنی وجود باری

۱۷۹۱ :۱ /۱۰۷) 
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 تحلیل مفهومی استکمال -۲-۳

و طلـب  استکمال طلب کمال است الف( استکمال مستلزم حرکت تدریجی است:

رو، اسـتکمال نفـت، در ذات خـود دهد؛ ازاینسوی کمال رخ نمیکمال جز با حرکت به

 توان تقریر کرد: دربردانده و همراه حرکت است. این حرکت را دو گونه می

آید، بالعرض به نفت دست میتطییرات افعال و تصرفاتی که برای بدن و از نفت به. ۱

فت، حرکت در اعراض نفت است که بـالعرض بـه رو، حرکت نشود؛ ازاینمنتسب می

 یابد. چنین تفسیری از استکمال، دیدگاه مشائیان است؛ ذات نفت انتساب می

اما صدرالمتألهین با اعتقاد به حرکت جوهری و استکمال ذاتـی نفـت، حرکـت . ۱

ـط نفـت نفت را به معنای پیمودن مراتب هسـتی و انتقـال از داری بـه دار دیگـر توس 

ای از هستی به مرتبۀ دیگر، با حرکات در اعـراض د. طی کردن و تحول از مرتبهدانمی

های جـوهری و تحـوالت ذاتـی، از حـد برای نفـت، پیشـرفت»آید: جوهر پدید نمی

. صـدرا (۳/۲۱۱: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین، « احساس تا حد  رسیدن به مرتبـۀ عقـل، وجـود دارد.

های انسـان و حقیقت انبیا بـا دیگـر گونـه گوید اعتقاد به یکسانی جوهرروشنی میبه

ها، دیوانگان و ...(، دیدگاه ناپخته و سخیفی است؛ زیرا اگـر اسـتکمال و تفـاوت )بچه

انواع انسان به عوارض بود، ازسویی فضیلت انسانی به چیزی خارج از حقیقت انسانی 

)همائن: رجیح دهـیم ها مانند انبیا را بر برخی دیگر تـتوانستیم برخی انسانبود و نمیمی

تر شدن نتیجۀ ضروری دیگر، استکمال نفت، سبب اشتداد نفت و بسیطو ازسوی   (۲۱۱

 شد.نمی (۷۰۶: ۵۷۳۱)صدرالمتللهین، استکمال 

حرکت در چیزهـایی کـه حرکـت »ای از وجود است: حرکت در جوهر، نوع و نحوه

ای از وجـود کـه ؛ نحوه(۲۱۰/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، « ای از وجود متحرک استکنند، نحوهمی

رو، صـدرا نفـت را در ثابت و بسیط نیست و همواره درحال شدن و تطییر است؛ ازایـن

دانـد و اسـتکمال را بـه ای بـه مرتبـۀ دیگـر میالتحـول از مرتبـهحرکت استکمالی، دائم
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 1.(۷۳۳: ۵۷۱۱و  ۱۱۶ب: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، کند صیرورت متصف می

ساز آن است که وصـول بـه مراتـب هی استکمال با حرکت، سببدیگر، همراازسوی  

)صادرالمتللهین، الوصـول نباشـد باالتری از وجود در حرکت جـوهری نفـت، دفعـی و آنی

که متعلق به جسم مادی اسـت، افعـالش مـادی اسـت و نفت انسان تازمانی 2.(۳۱ب: ۵۷۰۶

 3ی است، نه دفعـی؛کند و حرکتش تدریجهرآنچه مادی است، در مسیر زمان حرکت می

گیـرد و رو، نفت از ابتدای حدوث خود، در فرآیند شدن و سیالن وجودی قرار میازاین

یابد که نفت متعلق به بدن مادی این صیرورت، استکمال و تدرج، فقط تا زمانی ادامه می

 4.(۱۷ال:: ۵۷۰۶)صدرالمتللهین، باشد، نه مجرد 

تـوان بـه تحلیل مفهومی استکمال میبا  ب( استکمال مستلزم هدف و آگاهی است:

کـه  بـرد. چناننیـز پی« هـدف»و « آگاهی»شمول ذاتی این مفهوم نسبت به دو مؤلفۀ مهم 

است. طلب شیء دربارۀ « الشیءطلب»معنای گفتیم، باب استفعال در زبان عربی، بیشتر به

تن هـدف دهـد، مسـتلزم داشـهـا رخ میافعال اختیاری انسان، که استکمال نفـت بـا آن

دیگر، صدور افعال اختیاری انسان مستلزم عبارت  )غرض، غایت( و آگاهی از آن است؛ به

دو رکن اساسی است: حضور و تصور فعل و غایتش و سپت تصدیق )یقینی یا ظنی یـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

دانان صیر را و برخی لطت«(صیر. »۱۰۳۰فارس، سوی مآل و مرجع است )ابنمعنای شدن و حرکت بهبه« صیر» .1

ای به مرتبۀ دیگر معنای انتقال از مرتبهکه نزد صدرالمتألهین نیز به«( صیر. »۱۷۵۷انی، اند )شیبمعنای موت گرفتهبه

أال إلی ال ل »کند: تعالی نیز همۀ موجودات را به آن متصف می(؛ چیزی که حق۱۱۱/ ۷: ۱۷۹۱است )صدرالمتالهین، 

 (.۷۰)شوری/ « تصیر األمور

 (.۱۵۱: ۱۰۷۰آید حاصل می گردد )صدرالمتألهین، دست میجسمانی بهرو که استکمال نفت با افعال و تصرفات ازآن .2

سـبب نقصـان برخی از وجودات، ذات و حصولی تدریجی دارند. و آن وجودات طبیعت است. ایـن گونـۀ وجـود به» .3

د ذاتی دارد.  (۱۱۱: ۱۰۵۹)صدرالمتألهین، « خود در ثبات و دوام، حصول تدریجی و تجد 

هـا نیـاز دارد ]... البتـه[ ایـن تطییر و انفعال در امان باشد ]...[ نفت اطوار گوناگونی دارد که بـه همـۀ آنتواند از "نفت نمی .4

( همچنـین ر.ک: قربـانی، ۱۷/ ۷: ۱۷۹۱)صـدرالمتألهین، « که متعل ق به بدن طبیعـی خـود اسـت.حالت نفت است مادامی

( ،  .۱۷-۱۷،   ۱۳ندیشه مالصدرا، حکمت اسراء، شماره (، مناسبات انسان کامل و خالفت الهی در ا۱۰۷۰قدرت ل ل
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اساس، استکمال جز با تصور براین 1؛(۳/۳۰: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین، خیالی( نفت به فایدۀ آن فعل 

 آید.دست نمیاز فایدۀ آن بههدف و آگاهی 

ها را بـه حسـی، خیـالی و یقینـی صدرا با تفکیک اغراض و غایات افعال انسانی، آن

و مرتبۀ کمالی هر نفت را متناظر و برابر با میزان و نـوع آگـاهی  )همئن(تقسیم  کرده است 

داند؛ زیرا بنابر تصـریح وی، یکـی از فصـول نفـت ناطقـه از نفـت نفت و اهدافش می

رو بنـابر ؛ ازایـن(۱)همائن: حیوانی، خاصیت تمییز و انتخاب ازسـوی نفـت نـاطق اسـت 

، نفوسی که ادراک و اهدافی خیـالی (۲۲ب: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، سنخ بودن مدر ک و مدَرک هم

داشته باشند، نفوس متخیله و نفوسی که ادراک و اهدافی عقالنی داشته باشـند، نفوسـی 

  .(۳/۷۶۷: ۵۱۳۵متللهین، )صدرالعقلی خواهند بود 

شناخت هدف و برگزیدن آن برای انسانی که در ذهنش تصورات بسـیار متنـوعی از 

هاسـت؛ ها و ضررهای دارد، نیازمند قـوۀ تمییـز و سـنجش دادهاهداف متفاوت و فایده

داند و معتقد اسـت فصـل ممیـز مند میای که صدرالمتألهین فقط انسان را از آن بهرهقوه

رو، ادراک عواقب، اعم از دنیـوی و أخـروی، و ؛ ازاین(۵۱۱-۵۱۳)همائن: انی است حیات انس

تعالی آن را فقط برای نگری و حرکت براساس تصورات آینده، کمالی است که حقآینده

ها با عقل انسان است. مقصود از عقل نگری و تمییز فایدهانسان قرار داده است. این آینده

بلکه عقل در مراتب مختلـف خـود، چیزهـای مختلفـی را نیز عقل محض و تام نیست، 

و حتی همۀ ادراکات  (۲۵۱)همئن: های وهمی شناسد. چنانکه نزد صدرالمتألهین، تصدیقمی

 2اند.های عقلی)جزئی و کلی( و تصدیقات نیز از مصادیق تصدیق

تأثیر آگاهی و شناخت هدف در استکمال نفت تاآنجاست که صدرالمتألهین حرکـت 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

دهـد. تنهـا هـا رخ نمیدر نظر صدرالمتألهین افعالی مانند هضم یا دفع یا غیرآن نیز بدون آگـاهی و ادراک نفـت از آن .1

جویی تبع ادراک نفت از ذات خود و حرکت در مسـیر کمـالتفاوت آن است که این ادراک، ادراکی تبعی است که به

 دهد.رخ می آن

 (۱۳۹/ ۹: ۱۷۹۱)صدرالمتألهین، « آید؛ مگر با عقل.هی  ادراک کل ی و جزئی از نفت انسان پدید نمی» .2
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داند؛ یعنی طلـب هـر سوی محلوب و طلب آن را متناسب با اندازۀ معرفت محلوب میبه

ای از کمال، در تناسب و تناظر با ادراک آن مرتبه است و محال است نفـت نـاطق، مرتبه

 مرتبۀ مجهولی را طلب کند: 

میزان طلب و درخواست، متناسب و همسان با میزان شناخت محلوب است ]...[ همچنین »

دست هرمقدار شناخت که از محلوب بهرو، بهنیز متناسب با میزان طلب است؛ ازاین معرفت

 .(۵۱۰)همئن:  «.توان به محلوب دست یافتمیزان میهمانآید، به

 تحلیل وجودشناختی استکمال نفسانی براساس انگارۀ عین ثابت

 است: دو مسئلۀ اساسی در تحلیل وجودی استکمال نفت، نیازمند پاسخ و تبیین 

 دو گزاره را درنظر گرفت؟ توان اینچگونه می. ۱

و  ۷۵۱: ۵۷۱۱)صادرالمتللهین، الف( نفت عل ت و مبدأ افعـال و حرکـات ارادی خـود اسـت 

 ؛(۱۵۱ب: ۵۷۰۷

  1آید.ب( استکمال نفت در بستر زمان، با همین افعال نفت پدید می

علت هـر شـیء بـا آثـار و که ها را با یکدیگر جمع کرد؛ درحالیتوان اینچگونه می

تواند فعلی را به قصد رسیدن به معلـول خـود عل ت نمی»شود؟ افعال خود مستکمل نمی

: ۵۷۱۱)صادرالمتللهین، « یابد.گاه نیز با شیء فروتر خود ]معلول[ استکمال نمیایجاد کند و هی 

۵۱۶) 

ت غایی حیث که وجودی است، همانند دیگر موجودات، نیازمند علاستکمال ازآن. ۱

و علت فاعلی )مبدأ( است. ازآنجاکه علت فاعلی استکمال نفت و افعـال آن، کـه سـبب 

اند، خود نفت است و نفت نیز در ابتدای حدوث خـود، از کمـاالت ساز استکمال نفت

 توان اتحاد علت غایی و فاعلی استکمال را تبیین کرد؟بالفعل تهی است، چگونه می

زمند توجه به نظریۀ عین ثابـت اسـت کـه براسـاس آن پاسخ به دو مسئلۀ مذکور، نیا
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

/ ۷: ۱۷۹۱)صـدرالمتألهین، « شـود.استکمال انسان در قوۀ نظری و عملی، همانا با حرکات بدنی و فکری حاصـل می» .1

۰۱.) 
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 توان تحلیل وجودشناختی صحیحی از نفت و حقیقت استکمال آن عرضه کرد. می

 (۵۱۲/ ۲: ۵۷۰۰)صدرالمتللهین، کند صدرالمتألهین اعیان ثابته را مظاهر اسماء الهی تعریف می

ور ظهور تفصیلی تجلیات حق ی و صفات او در مقـام تعالی، تکثر معانکه حد، محل و صر

. وی عین ثابت هر موجـود را همـان (۲۰۶/ ۵: ۵۱۳۵و  ۷۷۰ب: ۵۷۰۷)صادرالمتللهین، واحدیت است 

داند داند و تفاوت را فقط تفاوتی اصحالحی بین حکمت و عرفان میماهیت آن شیء می

چیـزی جـز  . وجود عینی هر موجود در عالم خلقـت،(۲۱تئال:: و بی ۷۵۶/ ۲: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، 

دیگر، وجـود هـر عبارت  تعـالی نیسـت؛ بـهاظهار َخلقی اعیان ثابته در صقع ربـوبی حق

. وجود عینی و (۷۱۳: ۵۷۶۲)صادرالمتللهین، موجودی دو مرتبه دارد: وجود علمی و وجود عینی 

خارجی هر موجود، اظهار و تجلـی وجـود علمـی و عـین ثابـت آن موجـود در مرتبـۀ 

رو، خلقت هـر شـیء ؛ ازاین(۷۷۲-۷۷۵ب: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، نش است واحدیت و قبل از آفری

)نفت یـا غیـر آن( براسـاس اسـتعداد ذاتـی آن شـیء و عـین ثابـت وی خواهـد بـود؛ 

شـود، کمـاالت دیگر، ازآنجاکه نفت برعد مادی دارد و در بستر زمان مستکمل میازسوی  

اساس، در این سلوک جوهری اینشود؛ برتعالی به وی افاضه میتدریج ازسوی حقآن به

شـود و افعـالش تدریج مستکمل مینفت که همراه با حرکت جوهری آن است، نفت به

ه بـرای کسـب کمـاالت وجـودی که سبب استکمال آن می عـد  شوند، چیزی جز علت مر

دیگرسخن، نفت در اسـتکمال تعالی و إظهار عین ثابت نفت نخواهد بود؛ بهازسوی حق

ه خود اگرچه محتا ج افعال مادی خود است، اما این افعال و اعمال، چیزی جز علت معـد 

 برای افاضه کماالت بر نفت و ظهور عین ثابت نفت در عالم ماده نیست:

عدهمنفعت بدن برای نفت آن است که با حرکات و ریاضت» ای برای هایش وسیله و عل ت مر

و  (۵۳تئب: )صدرالمتللهین، بی« شود.نفت شود تا از مبدأ اعلی کماالت وجودی بر نفت افاضه 

اند، نه عل ت رو[ افعال بدن عل ت معدهطبیعت فایده و اثری جز حرکت ندارد؛ ]ازاین»همچنین 

)صدرالمتللهین، « ذاتی ]...[ پت جسم و افعال جسمانی بدن، عل ت نفت ]و استکمال آن[ نیست.

۵۱۶۱ :۷۶۷). 

استکمالی بـالعرض و نـه بالـذات معرفـی رو صدرا استکمال علت به معلول را ازاین
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ت آن : »(۵۱۶: ۵۷۱۱)صادرالمتللهین، کند می ت بـالعرض اسـت و علیـ  عـده، علـ  بدان که عل ت مر

 .(۷۱۷/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، « همچون علی ت عل ت ایجادکننده و حقیقی نیست.

 استکمال نفت را در مراتب هستی، که درواقع ظهور تـدریجی عـین ثابـت نفـت در

 توان به دو گونۀ دیگر نیز تبیین کرد.عالم ماده است، می

 تحلیل وجود شناختی حقیقت فعل )تقریر دوم(

کنـد، هایی برهـانی اثبـات میترین ویژگی نفت، که صدرا آن را با تبیینبرجسته

. وی در تفسیرش (۳۳: ۵۷۳۱)صادرالمتللهین، حدوث جسمانی و بقای روحانی نفت است 

ه تفاوت اساسی عقول مجرد و طبایع جسمانی با نفـت انسـانی از این خصوصیت، ب

کند. عقول مجرد هم در ذات و هم در فعل، مجردند؛ اما طبایع جسمانی هم اشاره می

اند. نفت ازآنجاکه موجـودی دوبعـدی در ذات و هم در فعل، نیازمند ماده و طبیعت

ی آن در طبیعـت است که وجه اعال و عقلی آن در مفارقـات و وجـه دانـی و حیـوان

. صـدرا در ترکیـب (۱۱۱و  ۲۵۷ب: ۵۷۰۷)صادرالمتللهین، است، هـر دو خصوصـیت را دارد 

داند که استکمال نفت دو بعد، جسمانی بودن را وصف افعال و تصرفات بدنی میاین

دیگر، روحانیت و تجرد را وصـف تعقـل و ادراک ذاتـی دهد و ازسوی  با آن رخ می

 .(۷۱۳/ ۳: ۵۱۳۵ین، )صدرالمتللهداند نفت می

تعالی و َخلق او چیزی جز ظهـور و تجلـی ذات طورکه فعل حقدیگر، همانازسوی  

مراتـب موجـودات و  1(۲۶۱ب: ۵۷۰۷)صادرالمتللهین، تعالی در لباس اسماء فعلی او نیست حق

الوجود بوده، بلکه تمام مختلف نیز، چیزی جز تجلیات و اشعۀ نور حقیقی و ذات واجب

ت و شئونات ذاتی واحدند که به اطوار مختلف خود را در موجودات امکـانی ها صفاآن

؛ فعل نفت نیز چیزی جز اظهار کمـاالت خـود (۳۵و  ۱۱/ ۳: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین،  دهندنشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

فعل باری تعالی عبـارت اسـت از تجلـی صـفات او و ظهـور »کند: ریح میبر این نکته تص الطیبمفاتیحوی در کتاب  .1

 (۰۰۷ب: ۱۰۱۰« )اسمائش در مظاهر متناسب با آن اسما.



 

 

68 

تفصیل درآوردن آن در مراتب خلقی )از عالم ماده تـا معقـول( نیسـت. در عین ثابت و به

همانـا فعـل، اظهـار »گویـد: و تأییـد آن می 1از ارسـحوبا نقـل عبـارتی  اسفارصدرا در 

های پنهان نفت است و اگر قوای نفـت آشـکار و اظهـار نشـوند، نفـت فاسـد توانایی

 .(۷۱۳)همئن:  «شود.می

تعالی، که درعین اظهار کماالت خود در مرتبۀ خلق، هی  تطیـر طورکه ذات حقهمان

ال آن در مراتب هستی نیز سبب تطییـر دهد، خلقت و استکمو حرکتی در ذاتش رخ نمی

رو عین ثابت نفت و کماالت ثابت بـرای آن در پـیش از خلـق نیـز نمـی گـردد؛ ازایـن

کنـد تعالی در مرتبۀ ذات، صفات و افعال معرفی میصدرالمتألهین نفت را مثال کامل حق

در وجود عینی، عین ثابت نفت  «ظهور» مراتب تنها اساس،براین. (۵۶۷ب: ۵۷۰۷)صدرالمتللهین، 

که عبارت از احواالت مختلف بدن و افعال قوای نفت است؛ در تطیر، تقلب و سیالن در 

مراتب مختلف هستی )گاه در مرتبۀ نباتی و کماالت آن، گاه حیوانی و گـاه نفـت نـاطق 

 .(۵۲۶/ ۳: ۵۱۳۵و  ۲۱۶تئب: )صدرالمتللهین، بیانسانی( خواهد بود و نه عین ثابت نفت 

رات ظ هور نفت و حرکت آن در مراتب هستی که حرکت و سیالنی وجودی، نه تحو 

کـه صـدرا تصـریح شود؛ زیرا چنانسبب رشد و پیمودن مراتب کمال می 2ماهوی است؛

مند است؛ از مـاده تـا وجـود کند، هر معنا و ماهیتی، از مراتب متعددی از هستی بهرهمی

تـوان قط با حرکت اشتدادی وجود اسـت کـه میو ف (۱۱۳/ ۷و  ۰/۲۰۲: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، الهی 

اسـاس، الزمـۀ ضـروری بین این مراتب، با حفظ وحدت ماهیت، در حرکت بـود؛ براین

 3ای دیگـر اسـت؛ای از وجـود بـه مرتبـهاستکمال، انتقال ظهور عین ثابت نفت از مرتبه

هسـتی، همانند ظهور وجود که اگرچه در ذات خود واحد و بسیط است، در هر مرتبه از 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 این کتاب درواقع متعلق به فلوطین است. .1

 (۱۱۱/ ۹: ۱۷۹۱)صدرالمتألهین، « کند، درواقع نحوه از وجود است.حرکت در آنچه حرکت می» .2

)همـان: « ای به نشئۀ دیگر و از منزلی بـه منـزل دیگـر در انتقـال اسـت.کند، از نشئهل حرکت میسوی کما"هرآنچه به. 3

۱۰۹ .) 
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 .(۱۵تئال:: )صدرالمتللهین، بیشود جلوۀ خاصی دارد و مظهر خاصی از حقیقت وجود می

 رسیم:براساس این تقریر، به پاسخ دو پرسش ابتدای این بخش می

 شود؟چگونه نفت )علت( با فعل نفت )معلول( مستکمل می 

  .ایـن علت فاعلی استکمال، نفسی است که ابتدای تکون، فارغ از کماالت است

 ظاهر ناسازگار است.امر با اتحاد علت غایی )نفت مستکَمل( و فاعلی، به

بنابر تقریر دوم، فعل  نفت، ظهور تکوینی عین ثابت هر نفت در مقام خلقت و خارج 

واسـحۀ افعـال عینی است؛ اما شیء مستکم ل، نفت در مقام عـین خـارجی اسـت کـه به

فیض کعبارتیابد؛ بهاستکمال می تعـالی اسـت ماالت برای استکمال نفت، باریدیگر، مر

کنـد و نـه وجـود که کماالت را براساس وجود علمی و عین ثابت نفت بر آن افاضه می

 ازآنجاکـه دیگر،ازسویعینی و خارجی نفت که در ابتدای تکون، تهی از کماالت است؛ 

 عین ظهور   جز چیزی خارجی، عین و است متحد آن خارجی عین با شیء هر ثابت عین

 متبـاین یکـدیگر بـا نیـز غـایی و فـاعلی علـت نیست، واحدیت مقام در شیء هر ثابت

 .بود نخواهند

 تحلیل وجودشناختی علت و معلول )تقریر سوم(

شود، معلـول ذات صدرالمتألهین افعال را که از نفت صادر و سبب استکمال نفت می

؛ (۱۵)همائن: دانـد تی، شـئون نفـت میعبارو به (۳/۵۷۲: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، واحد و بسیط نفت 

ظه ر و معحی آن شـیء نخواهـد بـود؛ بنـابراین، ازسوی دیگر، هرآنچه فاقد شیء باشد، مر

ها در مراتب مختلف عینی آفـرینش )از نفت در مقام عین ثابت خود و پیش از ظهور آن

اطع شکل وحدت جمعی است و در مقحیات نباتی تا عقلی(، واجد تمام کماالت خود به

البته باید دقـت کـرد  1شود.مختلف زمان و متناسب با استعداد بدن، کماالت آن ظاهر می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

حسب کمال وجودی و مبدأ خویش موجود است و آنچه متوقف بر بـدن اسـت، نشـئۀ نفت[ قبل از تعلق به بدن، به»] .1

 (۰۰۵)همان: « مادی و جسمانی نفت است.
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که عین ثابت، معحی وجود  عین خارجی نیست، بلکه فاعل و معحـی حقیقـی کمـاالت، 

گویـد: می اسـفارتعالی است. صدرالمتألهین درابتدای بحث خود دربـارۀ نفـت در باری

شـود کـه بـه فـیض اقـدس عینی  تمـام آن چیزهـایی می تعالی سبب افادۀعنایت باری»

 .(۱/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتئلهین، « الوجود هستند.ممکن

ظهور مذکور، تفصیل یافتن کماالت مکنون نفت در مرتبۀ قبل از خلق و عین ثابت 

کمک قـوای است که با حرکت اشتدادی و جوهری خود در بستر تدریجی زمان و بـه

متألهین اظهار کماالت را متوقف بر وجود اسـتعداد خاصـی نفت پدید می آید. صدرال

)همئن: داند در بدن )مانند رسیدن به سن خاصی یا قرار گرفتن در وضع خاصی و ...( می

گوید هر کمال و قوایی که . او براساس تدریجی بودن اظهار کماالت نفت می(۲۱۳و  ۵۷۰

)همائن: قوای پـیش از خـود دارد  دیرتر ظاهر شود، رتبه و شرافت واالتری از کماالت و

شـود، در قـوس طورکه قاعدۀ امکان اشرف در قـوس نـزول محـرح می؛ زیرا همان(۱۵

؛ ۵۷۷/ ۳: ۵۱۲۳)سابوواری، صعود و استکمال نفـت نیـز قاعـدۀ امکـان اخـت ثابـت اسـت 

 .(۵۱۶/ ۳: ۵۱۳۵صدرالمتللهین، 

رواقع، ظهور عین ثابـت به آنچه در تقریر و تقریر دوم گفتیم، استکمال نفت دباتوجه

دیگر، علت وجودی و فاعلی استکمال، عین ثابـت هـر عبارتنفت هر شخص است؛ به

شخص است که خود از صفات و اسماء الهی است؛ هر نفت در بستر زمـان و بـا افعـال 

ۀ افاضه کماالت بر نفتخود استکمال می  اند.یابد و این افعال، علل معد 
معنای اتحاد مبدأ  اسدتکمال     سه تقریر خود(، به های استکمال نفس )باتحلیل

عبارتی،  حأت فاعل   غایت استکمال اسدت  ییدرا غایدت حقیقدی     غایت آن   به

همانا نهایت   انتهای تمام اشیا همان ابتدأا  »گردد: همیشه به فاعل   مبأ  فعل برمی

ایت حقیقی فعل غ»گویأ: ر ، صأرالمتألهین می  ایاین(۷۷۲)همائن: « هاست.  شر ع آن

   (۵۶۰/ ۳: ۵۱۳۵)صادرالمتللهین، « گدردد. شود، در اقع بده فاعدل بدایمی   که بر آن مترتب می

 (۵۵۶ال:: ۵۷۰۶)صدرالمتللهین، « مبأ  عین غایت   شر ع عین پایان است.»
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چنین ترسیمی از استکمال نفت، مستلزم اعتقاد به دور باطل نیست؛ زیرا کمال نفـت 

نفت، با استکمال آن متفاوت است. آنچه افعال نفت به عنوان معلـول در مرتبۀ عین ثابت 

افعال درعین ثابت و حقیقت نفت است و آنچـه « کماالت»اند، داشتن نفت به آن محتاج

ه است که درواقع، ظهور با افعال نفت مستکم ل می م ماد  ََ شود، ظهور عینی نفت در عاَل

دیگر، علت غایی جنبـۀ علمـی دارد و ارتعبَخلقی همان عین ثابت نفت خواهد بود؛ به

غایت استکمال، عینیت بخشی به آن جنبۀ علمی در حیحۀ وجود خارجی است؛ بنابراین، 

شود و استکمال عین ثابت، کمالی علمی است که در قوس نزول، به کمال عینی تبدیل می

اوتی نیز، حرکت در قوس صعود نفت است و اگرچه عین ثابت و کمال عینی، وجود متف

 ، ازنظر چیستی و نوع کماالت، عین یکدیگرند.)وجوی عیمی و عینی(دارند 

ای است کـه ابتـدا و انتهـایش تحلیل وجودشناختی صدرا از استکمال، همچون دایره

گویـد: ها به یکدیگر میدرهم تنیده شده است. صدرا با تشبیه وجود و نفت و مراتب آن

ازآن، کنـد. پـته تنزل به فروترین مراتـب می"وجود از فراترین مراتب هستی، شروع ب

کند، همانند سوی مبدأ ابتدایی خود حرکت میدرجه و در مسیر صعودی خود، بهبهدرجه

« شـودای که دور خود چرخیده است و انتهای آن به ابتـدایش عحـف و متصـل میدایره

د خـود، نفـت نیـز در ؛ یعنی همانند وجود در قوس نزول و صعو(۵۷۲/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، 

نهـد، در ترین نقحه از تمام کماالت هسـتی پـای میسیر نزولی آفرینش، اگرچه به پایین

سوی غایت خود )کماالت مکنون ها جز بهمسیر برگشت و حرکت در مسیر استکمال آن

کند و درصدد کسب کماالت براسـاس اسـتعداد خود در عین ثابت خویش( صعود نمی

قوای نفت اگر چه ]ابتدای استکمال[ متفـاوت »بتش است؛ تاآنجاکه ذاتی خود در عین ثا

« رسـند.اند، درنهایت و هنگام رسیدن به کمال نهایی، به وحـدتی جمعـی میو متخالف

. حقیقت نفت هر شخص نیز پیش از آفرینش و در عـین ثابـت خـود، متکثـر (۲۵۱)همائن: 

 .ث ر حقیقی نیستتعالی جای دارد که مرتبۀ تکنیست و در صقع ربوبی حق

دربارۀ کیفیت همسـانی نفـت و وجـود در ظهـور  اسفارصدرالمتألهین در بخشی از 

. وی ازآنجاکه قوای نفت را بـه جنـود نفـت (۵۲۱-۵۲۰)همئن: گوید کماالت خود سخن می
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ــد تشــبیه می ــد کــه هــا را همچــون مالئکــه معرفــی می، آن(۲۱۵: ۵۷۱۱)صاادرالمتللهین، کن کن

تعـالی و قـوای نفـت را رقایق حق تعئلی()جنوی حقدیگر، مالئکه ازسوی 1اند؛جنودالرحمان

. درنهایت با نقـل (۵۲۳/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، کند )جنود نفت( را رقایق ذات نفت معرفی می

گیـرد کـه شـناخت ، بار دیگر نتیجه می(۵۳۲: ۲۶۶۳) النفتاحوالسینا در عین عبارتی از ابن

تعــالی ازحیــث ذات و فعــل اســت ردبــان شــناخت حقنفــت ازحیــث ذات و فعــل، ن

 .(۲۲۱/ ۳: ۵۱۳۵)صدرالمتللهین، 

 گیرینتیجه

تحلیل مفهومی استکمال نفت نیازمند بررسی سه مؤلفۀ نفت، کمال و استکمال نفت 

رود کـه بتوانـد هرسـه را بـر مـیای پیشگونهاست. صدرالمتألهین در تعریف هریک به

را حرکت در مراتب هستی برای وصول بـه مراتـب  حرکت جوهری، منحبق و استکمال

کنـد؛ باالتر آن معرفی کند؛ زیرا وی ازسویی در تعریـف کمـال، صـیرورت را لحـاظ می

داند و هردو را در سه رتبۀ حسی، دیگر، کمال نفت را متناظر با کماالت هستی میازسوی

کـه بـا تحلیـل  دهد. استکمال نیز خود سه ویژگـی اساسـی داردخیالی و عقلی جای می

 آید: دست میمفهومی این معنا به

 استلزام استکمال نسبت به حرکت جوهری؛ .۱

 الوقوع بودن آن؛وقوع استکمال در گسترۀ زمان و تدریجی .۱

 همراهی و تبعیت استکمال از هدف انسان در مسیر استکمال. .۰

ین استکمال در تحلیل وجودشناختی نیز، به ظهور عین ثابت نفت در عالم خلقت و ع

شود؛ یعنی نفت پت از حدوث و تنزل خود در عالم ماده )آفرینش(، در بسـتر تفسیر می

زمان و متناسب با استعداد بدن، کماالت ذاتی خود را در مرتبۀ قبـل خلـق )عـین ثابـت( 

 کند. خود اظهار می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (۱۰۷/ ۹: ۱۷۹۱)صدرالمتألهین،« نسبت مالئکه به خداوند متعال است. نسبت قوا به نفت، همانند» .1
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 نفس

    قوس صعود:            )وجود علمی/عین ثابت(                                                : قوس نزول

 حدوث نفت و ظهور 

 استکمال نفت با تصرف در                                                               کماالت آن 

 بدن و قوای خود و حرکت                                          تا نشأۀ مادی )اضعف مراتب(        

  بسوی وحدت قوا با نفت                      عینی نفت    وجود           هاهمراه با تکث ر قوا و تمییز آن

  )تعلق به بدن جسمانی(                        
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