
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0   ׀  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

The Role of Knowledge and Action in Man’s Gradual Perfection According to Sadra 

The Role of Knowledge and Action 

in Man’s Gradual Perfection According to Sadra 

Mohammad Zabihi  ׀  Ali Allahbadashti  ׀  Ali Raizan 

Received: 24/08/2018       |       Accepted: 02/01/2019 

Abstract

The Human soul has two faculties of theoretical intellect and practical intellect. The 
soul’s divine matter has the potential to elevate and seek absolute perfection and if 
man abandons it purposelessly, it will go towards darkness. The gradually perfecting 
and evolutionary qualities of the soul are among the indisputable principles of Sadrian 
philosophy and substantive motion is one of its main arguments. Based on this, man 
is constantly in a state of motion and becoming. The main discourse of this article is 
that man’s gradually perfecting motion in Sadrian philosophy towards ultimate 
happiness and the peak of existence is not possible except through knowledge and 
action. Knowledge and action correlate to one another and each is the cause for the 
development and actualization of a more perfect degree of the other. Although, in 
terms of assigning value knowledge is higher than action because in the initial stage 
knowledge is the cause for action in a way that without it action has no meaning; and 
in higher stages as well, knowledge is the purpose of action and action is the prelude 
and constituent of knowledge which results in the removal of inner and outer obstacles 
and veils, i.e. it creates the groundwork so that man’s divine existence becomes 
manifest and results in a knowledge known as “Divine Knowledge”. 
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Introduction 

The human soul has two faculties: the theoretical and practical intellect. The 
theoretical intellect is in respect to the essence of the soul and the practical 
intellect is in respect to the association of the soul with the body. Therefore the 
soul has the two capabilities of elevating and seeking perfection towards God and 
descending into darkness. This article studies the circumstance and levels of the 
elevation of the soul through knowledge and action and how they interact 
according to Sadra. 

Man’s Reality 

According to Sadra, the whole of man’s reality is his soul and all the perfections 
that he attains through the soul’s perfective motion are justified. Man’s soul is 
essentially unbodied but at the same time requires tools and faculties to serve it. 
Of the most important of its faculties is the faculty of intellect. The soul essentially 
has the capacity to attain perfection and man’s perfectiveness in Transcendental 
Philosophy is a matter that has a close relationship with some of Sadra’s 
philosophical principles like substantive motion and the “real and diluted” 
(haqiqat and raqiqat) principle. 

a. Substantive motion: according to the theory of substantive intensive

motion, man’s existence is one with motion and becoming and man

has a unified personal identity which traverses the levels of perfection

through perfective and intensive motion and with his own volition and

free-will.

b. The “real and diluted” principle explains the common perfect

attributes between man and God and many of the rules that apply to

God also apply to man albeit with the preservation of levels in regards

to man. Therefore, man can traverse the levels of perfection and

elevation to the extent of human potential and thus, according to

Sadra, the path of perfection, perfective motion and essential and

internal transformation is open to all and man can become the

manifestation of Divine names and qualities.

The Interaction of Knowledge and Action in Man’s Gradual Perfection 

Man possesses theoretical and practical faculties and through theoretical faculties 

gains knowledge and cognizance and through his practical one performs actions. 

Therefore, knowledge and action are considered as the essential pillars for the 

actualization of the soul’s perfection. 

Sadra explains the effect and impact of knowledge and action in the process 

of the gradual perfection of the soul through the example of repentance and says 
that repentance is a practical measure that materializes in response to man’s 
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knowledge of the fact that sins are deadly; i.e. whenever man attains knowledge 

of the annihilative characteristic of sins, a state of regret is born in him which 

results in repentance; therefore, every knowledge leads to a state and every state 

is the root of an action. According to Sadra if man acts upon the requirements of 

knowledge, his soul will be purified and he will receive mystical intuition because 

knowledge and action are correlated to each other and each is the cause for the 

growth of the other and actualization of a more perfect stage for man in a two-

way process; i.e. knowledge leads to action and action is a cause for the creation 

of knowledge and cognizance in higher stages. This new knowledge creates new 

action suitable to it and in the same way that action also creates an emphatic 

knowledge. In other words, in the initial stages, knowledge is a prelude to action, 

but in the higher stages, action is a prelude to knowledge, i.e. it removes the 

obstacles and veils of the soul and provides the groundwork so that man’s divine 

existence manifests itself and it leads to a knowledge known as “Divine 

Knowledge”.  

Regarding the effect of knowledge on the soul and its perfection, the important 

issue is that according to Sadra, the knowledge that leads to the perfection and 

elevation of the soul is knowledge of God and His attributes, of Divine angels and 

His Prophets (peace be upon them); because in Sadrian philosophy, the soul would 

be more perfect in proportion to the extent of the higher existential levels of its 

perceptions. On the other hand, reasoning is the highest level of perception and 

God possesses the most intense level and stage of existence and whoever has a 

more complete and perfect existence, his intellectual existence in the mind of the 

knower is more complete and perfect; therefore, knowledge of God and 

intellection regarding Him has the most intense effect in the elevation and 

perfection of the soul. It is notable that in Sadrian philosophy, the theoretical and 

practical faculties of the soul unite in the higher stages of perfection and as a 

result, man’s knowledge is his action and vice versa. 
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 چکیده
 ۀدو قو یاست. نفس ناطقه دارا گریدکیاز  انیآدم زی  فصل مم «یکمال عقل» ان از دیگر انواع وانس زی  فصل مم «ناطقه نفس»

ست. لط عملی و عقل نظری عقل سر   یملکوت ۀفیا سرار اله ینفس که  ست ظرف یاز ا ستکمال به تیا ی و ا واجب  سوی ترق 
سان آن را م   دارد و یتعال صول لتحو  هد رفت. خوا یکیو تار لمتظ سوی همل رها کند بهاگر ان ستکمال نفس از ا پذیری و ا
 ییایودر حال پ وستهیپ یآدم، اساس نیآن است. بر ا لیدال نیتراز عمده یکی یاست و حرکت جوهر ییصدراۀ م فلسفمسل  
جز از رهگذر علم  یاست که حرکت کمال نیامقاله  نیما در ا یندارد. سخن اصل ییستایف و اتوق   چیاست و ه رورتیو ص
سف دنخواه رس  یمل مو ع سعادت در فل سته از وجود ییصدرا ۀشد. کمال و  ست و برخا علم و عمل که  قیراه آن از طر ا
سعادت وبال سمان  صعود به آ سته  ۀ قل های  شد  کیو هر  گرندیکدی. علم و عمل الزم و ملزوم گذردیاند، میرم ه سبب ر

ق  و یگرید سان م یاز آن برا یترمرتبه کاملتحق  ست؛ زیرا هم در ، یگذاررزش. البته، در مقام اودشیان علم، برتر از عمل ا
 تیندارد و هم در مراتب باالتر، معرفت غا ییای که در نبود نظر، عمل معناگونهبه ؛علم سححبب عمل اسححت، ییابتدا ۀمرحل

م  عمل است و عمل مقدمه و فراهم  یانهیزم یعن، یشودمی یرونیو ب یدرون یهانظر است که موجب رفع موانع و حجابمقو 
 منجر شود. شود، یم «یمعرفت ربوب» به ریکه از آن تعب یو به علم انیانسان نما یتا وجود ملکوت کندیم
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 مقدمه
 ت او باشند. هیچکنندۀ سعادهای نهفته در درون آدمی وصول به کماالتی است که تأمینترین دغدغهمهم

سعادتتوان یافت که کمالفردی را نمی سعادت خواهی و  شخیص  طلبی  خود را انکار کند، هرچند در ت
نندۀ کپردازد که از نظر او، تأمینو مصداق کمال دچار اشتباه شود؛ بر همین اساس است که به اموری می

 سعادت او باشند. 
س ست که گریزی از پذیرش آن نی ستت و همین امر میاین حقیقتی ا ستگی و بای شای گی تواند دلیلی بر 

سانی باشد تا شخص با دریافت تصور درست از چگونگی ق  بررسی موضوع کمال ان شیتحق  دن به این بخ
میل فطری، از فرو افتادن در ورطۀ هالکت محفوظ بماند و از ندامت ابدی در امان باشححد. این نوشححتار در پی 

ست که آیا اساسًا نفس انسانی توانایی رشد و استکمال را دارد؟ و در صورت وجود به این مسئله ا گوییپاسخ
تاین اسححتعداد، ف ت تأثیربخشححیدن به آن چگونه و با چه عواملی امکان علی  گذاری و پذیر اسححت؟ و نیز کیفی 

ک س ینف -فیلسوف شهیر اسالمی  -پذیری هر یک از این عوامل به چه صورت است؟ از نظر مالصدرا اثر
به عالی تًا مسححتعد وصححول  یت الهی و نوری دارد که ذا به وجود و کمال نهاییهو اش اسححت و ترین مرت

های نفس در این ارتقای وجودی همانا علم حقیقی و عمل صال  است. علم و عمل دو بال پرواز مایهدست
یقت  نفس را بشناسیم. ها الزم است، ابتدا حقاند. برای پاسخ به این پرسشو سعادت به آسمان کمال

 . شناخت نفس1
ه تمام هویت و جا کارتباط با نفس انسان باشد و از آنتوان یافت که بیای را نمیدر تفکر فلسفی، مسئله

 آورد از طریق حرکت تکاملی نفس توجیهشخصیت انسان به نفس اوست و تمام کماالتی که بدست می
 کند. ا میشود، بحث از نفس و قوای آن ضرورت پیدمی

اند نفس در لغت به معنای جان و روان آمده اسححت. گاهی نفس را مرادف با روو و قلب نیز دانسححته
ست؛ برخی دربارۀ ماهیت  نفس دیدگاه .(081 ، ص02 ، ج0001منظور، ابن) شده ا های متفاوتی بیان 

سمی لطیف و گروهی دیگر، نفس را امآن را خون  جاری در بدن، عده ستهای آن را ج سمانی دان اند ری ج
، لکن تمامی فیلسوفان مسلمان در این جهت که نفس امری روحانی (007 ، ص0 تا، ج، بیرازی فخر)

د است، اتفاق نظر دارند. مالصدرا، دربارۀ پیدایش نفس و قوای آن، می نگاه آ»نویسد: و حقیقت آن مجر 
یر ای که تمامی سححگونهامتزاج برسححند؛ به ترین نقطه اعتدال وکه عناصححر لطیف و خاص گردند و به عالی

کمالی که در نفس نباتی و حیوانی اسححت را طی نماید و مزاج معتدل همه آن کماالت را واجد شححود و از 
صححت من الواهب، بالنفس الناطقه المسححتخدمر لسححا ر القوی »و در این هنگام « آنها گذر نماید اخَتصححَ

صدرا، )« النباتیه والحیوانیه سته دریافت (090 ص، 0832مال شای سان از جانب واجب تعالی  ، یعنی ان
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ت  شححود. اونفس ناطقه می فأن نسححبر الکمال الی الکمال »کند که گونه بیان میاین اختصححاص را اینعل 
سبر القابل الی القابل  شد، ف؛ هر چه قابل در قبول کامل(20 همان، ص)کن شده با تتر  شتر  علی  قابل بی

ء واجد ء افزون شحود، شحی  وضحع چنین اسحت، یعنی به هر میزان که کمال شحی   شحود و در کمال هممی
ها به نهایت استعداد و کمالی که دارند نا ل شوند، شود و در مورد انسان نیز که مزاجکماالت بیشتری می

 تر همان نفس ناطقه انسانی است. تر گردیده و این فیض کاملمستعد قبول فیض کامل
صححدرا، مال)یثیت ارتباطی با بدن دارد و آن تعلق ذاتی و اضححافی به بدن اسححت نفس انسححانی یک ح

. نفس آدمی ذاتًا موجودی روحانی اسححت، اما در افعال خویش نیاز به ابزار و قوایی (00 ، ص3 ، ج0930
د او خداونرو، این گانه نفس برای اسححتکمال انسححان کافی نیسححت، ازدارد که او را خدمت کنند. قوای پنج

وا به او بخشید، زاد و توشه عقل علم و تق« عقل»تر از دیگر صفات به نام اگرامی داشت و صفتی شریفر
رابطۀ نفس و بدن را که به منزلۀ ابزار رو، این . از(879، ص 0830ذبیحی، )و مرَکبش ماده بدن اسححت 

دانند. می« رابطۀ تدبیری»نفس است، 
قوای نفس اجزاء نفس یط بوده و دارای وحدت ذاتی اسححت، جا که نفس در ذات خود بسححالبته، از آن

شئونات مختلف نفس ستند، بلکه آالت و  سانی برنی سیم آن به نفس نباتی، حیوانی و ان  اساس  اند و تق
تحلیل عقلی است؛ نه بالفعل و خارجی. مشخصۀ نفس انسانی، داشتن دو قوۀ نظری و عملی است که 

برد می کند و به صدق و کذب قضایایی پیت و تصدیقات را درک میواسطه قوۀ نظری، صورت تصورا به
ور معقوالت را از مافوق خود دریافت می در حوزۀ صححناعات  عملی در مقابل، کاربرد عقلکند. و صحح 

شمه می سانی بوده و اعتقاد به زشتی و زیبایی و خیر و شر از آن سرچ دبیر اسطه آن، بدن را تو گیرد و بهان
ه از یکنماید. ممی  نویسد:دیگر میالصدرا برای تمیز این دو قو 

: نظریر و عملیر. تلک للصححدق والکذب وهذه للخیر والشححر. هی  لنفس فی ذاتها قوتان  َفل 
؛ (200 ، ص0832مالصححدرا، )للواجب وللممکن والممتنع وهذه للجمیل والقبی  والمباو 

ه نظری و عملی است که به ه وانفس دارای دو قو  نظری، صدق و کذب و واجب، ممکن سطه قو 
دراک می  پردازد. کند و با قوۀ عملی، خیر و شر  افعال و زشتی و زیبایی امور میو ممتنع را ا 

 . قابلیت استکمال نفس2
یت پذیری و به عبارتی، سححلال از صححالحیت و قابلبعد از تبیین هویت نفس، سححلال از تغییر یا عدم تغییر

سانی مطرو می پذیری را دارد و یا در مرتبه و مقام خود ثابت و که آیا نفس، ذاتًا توانایی کمالشود نفس ان
 باقی است؟ و این مهم طبق مبانی مالصدرا، چگونه قابل توجیه است؟
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پذیری در سححاحت آنان راه ندارد، تمامی موجودات عاَلم بر خالف فرشححتگان که مقام آنها معلوم و تغییر
ست  صورت اند. این تغییر و تحول یا بهلطبیعت در معرض تغییر و تحو فه از آن که فالس -زوال و نابودی ا

 پذیرد. تکامل و اشتدادی صورت می صورت تنازل است و یا به صورت یا به -کنند به کون و فساد تعبیر می
از آنجا که انسححان یک موجود طبیعی اسححت و هر موجود طبیعی پذیرای تغییر اسححت، پس انسححان 

 پذیرای هر سه گونه تغییر باشد. تواند می
تدو معنا برای کمال لحاظ شده است: یکی به معنای عام که هر گونه ف اسالمی در فلسفۀ - ا شامل ی رعلی 

شود، دیگری کمال ارزشی است که مراد از آن صعود انسان به مراتب انسانی و معنوی است. بر این می
با عنوان تکامل و اشتداد از آن تعبیر  -و چه در سیر صعود چه در جهت نزول  -مبنا در فلسفه هر تغییری 

ه به فمی تشححود؛ زیرا کمال فلسححفی، یعنی از قو  ترسححیدن. ف علی  یافتن ممکن اسححت در جهت نزول  علی 
تف بودن باشححد و یا در جهت صححعود و رشححد. عامل نزولی ، گناه و معصححیت اسححت و موجب علی 

سته ا بودن صعودی شای ستند که به ست. بهآن انجام کارهای  عبارتی، عوامل و موانع کمال، عواملی ه
 ترتیب به سیر صعودی یا سیر نزولی  نفس اشاره دارند. 

اش که از عالم ملکوت اسححت، فطرتی الهی دارد و انسححان به مقتضححای نوع خلقت و سححاختار وجودی
و تمام احوال و  هاتالش گرایی جزء ذات اوسححت که اگر گرفتار رهزن و اهریمن نشححود،خداجویی و کمال

پذیری انسان در حکمت متعالیه دهد. مسئلۀ کمالاطوار شئون زندگی خویش را برای استکمال خود قرار می
ن ای تنگاتنگ دارد. مالصدرا بر ایصدرایی، امری وجودی است که با بعضی اصول فلسفی مالصدرا رابطه

ور و کماالت باور اسححت که نفس آدمی در بدو تولد فاقد معلومات با لفعل اسححت، لکن قابلیت پذیرش صحح 
کند که گویا مراد او از فطرت همان قابلیت و مختلف را دارد. او از این سححخن به فطرت اول و ثانی یاد می

ت ذاتی نفوس ناطقه در تحصححیل کمال و نیل به سححعادت اسححت؛ چنان النفس »نویسححد: که میصححالحی 
  .(290 ، ص0832مالصدرا، )« یکون جمیع الموجودات االنسانیه من شأنها ان تبلغ الی درجر  

 پذیری انسان در حکمت متعالیه. اثبات کمال3
مبتنی بر اصححولی اسححت که برخی از آنها عبارتند از: -در حکمت متعالیه  - انسححان یریپذاثبات کمال

ت واژه صیروربنا به نظریۀ حرکت اشتدادی جوهری، پویایی و صیرورت، عین  وجود انسان است.  (الف
ل مدام انسححان اسححت. این رشححد و تحول، ذاتی و درونی و وجودی اسححت نه تحول  نشححان پویایی و تحو 

 .(803 ، ص3 ، ج0930مالصدرا، ؛ 803 ، ص0 ، ج0832مالصدرا، )ظاهری 
ست که از نقص به  صی واحدی ا شخ ال و یک هویت  سی  ستمر،  سان حقیقی م صل، ان مطابق این ا

سان کمال می سم ظاهر می صورت ابتدا بهرود. ان ل ذاتی و درونی و طی ج سپس از طریق تحو  شود، 
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ه آزاد می ق به ماد  رسححد، یعنی هرچند آدمی در ظهور و شححود و به جاودانگی میمراحل وجودی، از تعل 
اسححت، ولی در بقاء و دوام مسححتقل از ماده و شححرایط مادی، « جسححمانیر الحدوو والتصححرف»پیدایش 

 . به نظر مالصدرا، حرکت جوهری(837 ، ص3 ، ج0930مالصدرا، )شود می« ء والتعقلروحانیر البقا»
ت  ساس کمالعل  سیر تکاملی دا مًا از نقص به کمال پذیری و کمالو ا سان در  ست و ان خواهی آدمی ا

کند و این در حالی است که شخصیت او در همۀ مراحل واحد رود و انسانیت او بروز و ظهور پیدا میمی
د، با تعلق به بدن باطل نشده و در همه حاالت شخصیت واحدی  است. شخصیت انسان در حین تجر 

 .(871 – 872 ، ص1 ، ج0837مالصدرا، )است 
شتدادی با اراده و اختیار  خود،  (ب ست که با حرکت تکاملی و ا سان موجودی ا صدرا، ان به نظر مال

ن سیر و سفر انسان مسافری دا می است که کمال کند. در ایمراتب کمال را یکی پس از دیگری طی می
جوهری وقتی روو به  حرکت اسس  . بر(10 ، ص3 ، ج0837مالصدرا، )اش حد و مرز ندارد وجودی

سید، می سبت به بدن کم کمال خود ر سفر کند و بدن را ترک نماید، پس تدبیرش ن خواهد به عالم خود 
 آید. حساب میرگ، کمالی برای انسان بهدر اندیشۀ مالصدرا، مرو، همین شود و ازمی

صل  (ج سیاری از احکامی که در موجود متعالی جاری« حقیقه و رقیقه»مطابق ا   با حفظ مراتب -اند ب
 اند. او سرچشمه کل خیرات واند. صفات کمالی مشترک بین انسان و مبدأ هستیدربارۀ انسان نیز جاری -

ست  صدرا، )کماالت ا سان میرو، این . از(081و  080 ، ص3 ، ج0930مال تواند به قدر توان و طاقت ان
شححود. این حقیقتی اسححت که هم نا ل  بشححری  خود مراتب اسححتکمالی را طی نماید و به درجاتی از کمال

 تواند بیانگر صفات انسان نزد مالصدرا باشد و هم در معناداری زندگی، مفید و ملثر واقع شود. می
درا تأکید بسیار بر آن دارد، نقش محوری و اساسی در تعالی و کمال آدمی خودشناسی که مالص (د

شانی دیگر از وجود  سی، ن شنا صدرا و همطراز قراردادن آن با خدا سی در نظر مال شنا دارد. اهمیت خود
سیر تکاملی خود دارد. پویایی عمر و بهره سان در  ست که ان سرمایۀظرفیتی ا وجه به الهی، ت گیری از این 

ست و جهل به معرفت نفس که یتقابل سازی ا سی و خود شنا های وجودی و پرورش آنها، مرهون خود
 .(01 ، ص0830مالصدرا، )ترین حجاب این راه است حقیقت آدمی است، مهم

ل ذاتی و جوهری، فرانتیجه آن روی که مطابق نگرش صححدرایی، راه کمال و حرکت اسححتکمالی و تحو 
سان جام   ست و مقام خالفت الهی در روی زمین از آن جهان همگان قرار دارد و ان نما، بلکه جان جهان ا

گر پویایی ذات و جامعیت ساختار گاه اسماء و صفات الهی شود که نشانتواند مظهر و جلوهاوست و می
است که افزون « کون جامعی»ها همه عوالم را در خود دارد و به اصطالو وجودی انسان است که ویژگی

 ها عالم مثال و عقل را نیز دارد. های عالم ماده، ویژگیبر ویژگی
کند و از طبیعت به عالم خیال و از بنابراین، نفس بمدد حرکت جوهری، در عوالم مختلف سححیر می

 سوی طور که در هر حرکتی غایتی وجود دارد که موضوع حرکت بهگذارد. همانآنجا به عالم عقول پا می
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سیدن به مقام  رود، در حرکتآن پیش می سان نیز غایتی وجود دارد که همان اعتالی نفس و ر جوهری ان
د عقالنی و اتحاد با عالم عقول است.   تجر 

های معلمان بشری در طول تاریخ، ناشی از همین نیاز انسان، به تربیت، تزکیه و استفاده از راهنمایی
سان تنها موجودیکمال ست و ان ستکمال نفس ا ست که در تمام مراتب حالت بالقوه  پذیری و قابلیت ا ا

تب مختلف وجودی را دارد. از نایی پیمودن مرا خاب خود، توا یار و انت با اخت ته و  از او رو، همین داشحح
گوید: که مالصدرا میشود. چنانحلقه اتصال عالم ماده به عالم معنا یاد می عنوان به

یابد؛ زیرا دیگر دات راه میتنها انسححان اسححت که با حرکت اشححتدادی خود به عالم مجر
صی دارند و اگر درآن شته به ف چه موجودات حد و مرز خا تبرای آنها معین گ سند،  علی  بر

در همان مرتبه ثابت و باقی هسححتند و امکان انتقال و گذر به مراتب دیگر را ندارند. مثاًل 
مکان رسد اه آن میخود حد  نهایتی دارد که وقتی ب بودن یا گیاه در گیاه بودن سنگ در سنگ

 .(290 ، ص0830مالصدرا، )باالتر رفتن از آن وجود ندارد 

 . عوامل استکمال نفس انسانی4
ستعدادی که  ست ا ستعد نیل به حقیقت و کمال خویش ا سان با وجود اقامتش در عالم ماده، م شد ان ثابت 

زه او از دیگر مخلوقات به شححود که چه ن پرسححش مطرو میرود. با پذیرش این نکته، ایشححمار میوجه ممی 
سعادت می سان را به کمال و  ستعواملی ان سان با چه د سانند؟ و ان ستعداد و هایی، میمایهر تواند به این ا

ق  قابلیت خود تو فتحق  ا دارای نفس ناطقه انسانی ر -از جمله مالصدرا  -ببخشد؟ فیلسوفان اسالمی  علی 
ه نظری و عملی می صلی انسان برخورداری او از این قواست و کمال خاص انسان را دانند و مشخصۀ ادو قو 

ه جست ۀ واسطکند و بهکسب معارف می نظری واسطۀ عقلجا که بهجو کرد. از آنوباید در کمال این دو قو 
و عمل  نظری دار کمال عقلعلم عهدهدیگر،  بیان پردازد و به، به انجام اعمال و صححناعات میعملی عقل
ق  ساززمینه ق  است، پس علم و عمل ارکان اصلی عملی کمال عقلتحق   هستند. کمال آدمی تحق 

ه نظری و عملی نفس، انسان هم اهل نظر است و هم اهل عمل. به دیگر،  بیان به مناسب وجود دو قو 
دی  عد تجر  دی نبود نیاز به علم و نظر -تعقلی و جسححمانی  -انسححان دارای دو ب  عد تجر   مادی اسححت. اگر ب 

عد جسمانی و مادی نبود، امکان عمل برای نفس فراهم نمی  نویسد:شد. مالصدرا مینبود و اگر ب 
ه ومال کته  واعلم ان السححعادا االنسححانیه منوطر بشححیئین: بالعلم الذی عبارا عن االیمان بالل 
ه والیوم ارخر. وبالعمل الذی حاصححله تصححفیر مرأا القلب عن شححواغل الدنیا  ل  سحح  وکتبه ور 

 .(97 ، ص3 ، ج0837مالصدرا، ) مستلذاتهاو
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صدرا علم را از نتیجه آن سعادتند. مال سمان کمال و  سان در آ که علم و عمل به منزلۀ دو بال پرواز برای ان
داند؛ به اعتقاد او، زیبایی و حسححن علم، جاودان بوده و ترین صححفات ربوبی و منتهای کمال میخاص

ست و از کماالت سان ا سته با ان ست  پیو سان ا صدرا، )روحانی ان . او قوام (293 ، ص8 ، ج0930مال
 داند؛ به اینبختی و سححعادت را به علم و معرفت میعالم انسححانی و حیات قلب و اصححل و بنیاد هر نیک

مالصححدرا، )در آن عالم وجود دارد  چه دلیل که سححعادت هر نشححئه و عالمی عبارت اسححت از ادراک آن
و در جای دیگر تنها راه تکامل را کسححب علوم و معارف دانسححته اسححت . ا(023 ۔020 ، ص0، ج0837

ب به خداوندسححت که با علم  (73 ، ص0837مالصححدرا، ) و معتقد اسححت که کمال نهایی انسححان تقر 
، 0830مالصدرا، )داند که علم ثمره آن است میدانه ی است. مالصدرا عمل را مانند کاشتن یافتن دست

ای اسححت برای کسححب معرفت و معرفت عامل در نظر او، وسححیله« مل صححال ع»، به این معنا که (8 ص
ست. از این عبارت می ه ا ب الی الل  سعادتتقر  سازند، ولی همپای هم توان فهمید که گرچه علم و عمل 

که جوهر روو از چنان نیسححتند؛ زیرا از نظر مالصححدرا، علم غذا و کمال روو اسححت و عمل کمال بدن و
ست. ازجوهر بدن برتر  شتر ا ت و کمال آن هم بی ست، لذ  شادمانی به رو، این ا ابتهاج به معرفت الهی از 

شد.تر میامور دنیوی افزون ه»با صال  َیرَفع  ب والعمل ال صَعد  الکلم الطی  . (00سورۀ فاطر، آیۀ )« الیه َی
برد، ولی راهنمای آن معرفت است. بدین ترتیب گرچه عمل صال  باال می

 و کدام عمل؟ . کدام علم5
شخص کرد که  صادیق مختلفی دارند، باید م ستند که معانی و م از آنجا که علم و عمل دو مفهوم کلی ه

 مراد از علم و عمل چیست؟ کدام اصل است و کدام فرع؟
از نظر مالصدرا ایمان و هر مقامی از مقامات مانند توبه، توکل، رضا، شکر و غیره از سه امر تنظیم یافته 

شححود و هر حالی منشححأ عملی ارف، احوال و اعمال. به این ترتیب هر معرفتی موجب حالی میاسححت: مع
دهد که این سه امر چگونه برای توبه الزم است؟ در عنوان مثال، توضی  می است. مالصدرا با ارا ۀ توبه به

هلککه گنامورد توبه، علم همان مبدأ است و عبارت است از ایمان و اعتقاد یقینی به این اند. هان مسموم و م 
تعالی دور شده است. آنگاه این حال  که از حقشود از ایناین علم موجب پشیمانی از گناه و ناراحتی فرد می
ستی قدام عملی به ترک گناه و جبران کا سبب ا  صدرا متذکر میها میاو  سه شود. مال شود که در مقام مقای

اند که هدف و غایت علوم احوال است و مقصود از احوال، گفتهظاهر  دیگر، برخی اهلگانه با یکامور سه
ستند. از صیرت عکس این را معتقدند؛ به این رو، این اعمال ه ست، اما اهل ب ضل از دو امر دیگر ا عمل  اف

علم را افضل و برتر رو، این معنا که از نظر ایشان مقصود از اعمال، احوال است و هدف از احوال، علوم. از
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صدرا بیان میداننداین امور می از همه ست. مال ات ا شتباه آنجا ؛ زیرا غایت نهایی و مطلوب بالذ  دارد این ا
 گیرد که لفظ علم مشترک لفظی میان دو نوع علم است:نشأت می

د به اعمال میعلمی که به امور جز ی تعلق می (الف نام دارند؛ « علوم معامله»شححود و گیرد و مقی 
 علم اخالق و علم سیاست. مانند علم فقه، 

رسححل و کتاب علمی که متعلق آن، خداوند متعال و صححفات و افعال او و همینین علم به مال که  (ب
ست و  ه ا رب الی الل  صلی و کمال حقیقی و موجب ق  صود ا ست که مق ست و نیز علمی ا الهی ا

نام دارد. « علم مکاشفه»
منزلۀ زاد و توشه سفر آخرت است؛ مانند علمی که به (0 داند:مالصدرا علوم معامله را نیز دو قسم می

چه متعلق به مصال  بدن است در دنیا؛ زیرا در سفر آخرت بدن َمرَکب نفس  علم فقه و علم طب و آن
ست؛  سلوک به  (2ا ست و آن علم تطهیر باطن از کدورات و پیمودن عقبه هابادیهعلمی که به منزله  ها

ست و م شت ا صود از آن صفات و اعمال ز سات»ق سیا ست. بر این « علم تهذیب اخالق و علم  ا
نامند می« علم الوصححول»و علم مکاشححفه را « علم السححلوک»اسححاس، مالصححدرا، علوم معامله را 

صدرا، ) شفی می (290،200، 010 ، ص2 ، ج0838مال سمیۀ علوم مکا سد که این و در وجه ت نوی
.  (78 ، ص0830مالصدرا، )شوند حاصل نمی تعسلی علوم جز با الهام یا کشفی از جانب حق

شفه برتر و رفیع صدرا، علوم مکا اند، بلکه علوم معامله از نظر رتبه، از تر از علوم معاملهاز نظر مال
شد، آن غیرخود اعمال هم پایین سبب غیرش مطلوب با ست؛ زیرا هرچه به  ضل از آن خواهد  تر ا اف

، 2 ، ج0838مالصححدرا، )، برتر از خود آن علوم اسححت بود. پس عمل که مقصححود از این علوم اسححت
. بدین ترتیب، مالصدرا معتقد به درستی هر دو قول است. یعنی هم صحی  است که گفته (800 ص

شود هر معرفتی مثمر حالی است و هر حالی موجب عملی است و هم عکس آن صادق است که هر 
 عملی منجر به حالی است و هر حال موجب معرفتی. 

م این اسححت که صححدق هر دو ترتیب، موجب دور مسححتحیل نیسححت؛ زیرا علمی که در طریق مه
طور کیفیت تقدم و شححود. همیناز علمی اسححت که در طریق دوم ادعا می نخسححت، منظور اسححت غیر

ت تأخر آنها و نحوۀ و معلولیتشححان تفاوت عمده دارد؛ به این ترتیب که تقدم معرفت بر حال و بر  علی 
با لذات و بالطبع است؛ مانند تقدم فاعل بر فعلش، اما تقدم عمل بر حال و از طریق آن بر  عمل، تقدم

مان اسححت نه با لذات؛ مانند تقدم قابل و اسححتعدادش بر مقبولی که بعد از آن  علم و معرفت  تقدم بالز 
 شود. حادو می

ز جهات مختلف به این بنابراین، هر کدام از علم و عمل مدخلیتی بر حصححول دیگری دارند، اما ا
اید به پردازد، سححپس باند و انسححان ابتدا به فراگیری آنها میترتیب که از نظر زمانی علوم معامله متقدم
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مقتضای این علوم، عمل کند، یعنی به انجام عبادات و ترک معاصی بپردازد. آنگاه در نتیجه این اعمال، 
شفه بر او معلوم می سنخ مکا صفات و افعال او و دیگر علوم شود که هماعلومی از  ن معرفت خدا و 

 حقیقی است. 
ست و هم غایت، اما آن علمی که  ست هم آخر. هم مبدأ ا شد که علم هم اول ا بدین ترتیب، ثابت 

یله وس مقدم است، وسیله است و علمی که آخر است غایت و مطلوب لذاته. با این توصیف، عمل صرفاً 
، 2 ، ج0838مالصححدرا، )کند، نیازمند آن اسححت این دنیا زندگی می که دراسححت و تنها انسححان مادامی

 .(70 ، ص0830؛ مالصدرا، 22 ص
ای اسحت که همان علم به خدا سحاز، علم حقیقی یا علوم مکاشحفهکه مقصحود از علم  کمالنتیجه آن

صال  صود از عمل، عمل  ست و مق زه و پاکی صفات و افعال و علم به مال که و کتب الهی و پیامبران او
 تعالی است.  است که مصداق عبادت حق

با این همه، چرا با این که در تفکر مالصدرا، تمامی علوم و ادراکات، نوعی افزایش هستند و همۀ آنها 
شححوند، او همواره بر علوم ای از کمال میگذارند، به نحوی موجب مرتبهبا اثری که در نفس باقی می

 نماید؟یگر علوم را در حد نیاز توصیه میحقیقی تأکید دارد و اکتساب د
ست و  سبت به یکدیگر متفاوت ا د ادراکات، ن صدرا، میزان تجر  شت که در مکتب مال باید توجه دا
د از ماده اسححت و این به دلیل برتری قوای عاقله نسححبت به حواس و  ادراک عقلی در باالترین درجه تجر 

سات  سو سبت به مح ست و در تعلیل نقش برتر علم به خداوند متعال برتری درجه وجودی معقوالت ن ا
 در تعالی و استکمال نفس انسانی باید گفت:

مراتب وجودی ادارکات مختلف، مراحل تعالی را طی  اسس  نفس در حکمت صدرایی بر
تر خواهد کند و هر چه مدرکات از درجه وجود باالتری برخوردار باشححند، نفس کاملمی

د شدیدترین درجه وجو تعسلی باالترین مرتبه ادراک است و حقشد. از طرف دیگر، تعقل، 
ست و هر چیزی که وجودش فی سه را دارا شد، تر و تمامکامل نف  اش دروجود عقالنیتر با

 .(033 ، ص9 ، ج0930مالصدرا، )تر خواهد بود تر و کاملذهن عالم تمام

و هرچه درجۀ وجود معلوم، شححدیدتر  شححودموجب افزایش و تکامل نفس می نفسااه نتیجه آنکه: علم فی
، معرفت براین تر خواهد شد و خداوند تبارک و تعالی باالترین درجه وجود را دارد، بناباشد، نفس متعالی
 شدیدترین نقش را در تعالی و کمال نفس دارد. به خدا و تعقل او، 

شد علو ست که اگر با ساس و پایه همه علوم ا م دیگر فراهم و به قرآن کریم نیز علمی را که ا
شوند و یا در صورت حصول، شوند و اگر نباشند علوم دیگر یا تحصیل نمیجا مصرف می
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ه »آموخت آنجا که فرمود:  (ص)شححوند، به پیامبر به جا مصححرف نمی ه ال اله اال الل  فأعلم ان 
 .(20 ، ص0871جوادی آملی، )و آن علم توحید است « واستغفر لذنبک

 ل . اتحاد علم و عم6
عد نظری و نفس در مراتب پیش از و ند اهم عملی دارد و علم و عمل او جدای از کمال نهایی خود، دو ب 

ه می گونههمسن قوه  شود، در جانب قوای نفس نیزرسد و بساط کثرت برچیده میکه نفس به فنای فی الل 
ی و عملی شححخص، های نظرشححوند. از نظر مالصححدرا، غایت و نهایت تالشنظری و عملی متحد می

های نظری، ظهور آن در انجام عمل صال  است و عمل  صال  همان حکمت عملی است و اوج ادراک
ست و نهایت پای صل کمال پایبندی به فرامین عملی ا ستاورد ادراکحا ستبندی عملی، د  های نظری ا

ه واحد می سححانی پس از تحصححیل کند، یعنی اتحاد علم و عمل. نفس انکه مالصححدرا از آن تعبیر به قو 
صدرا برای یگانگی کماالت عقلی و بی ست و عملش علم. مال نیازی از حرکات و افکار، علمش عمل ا

دات مثال می .  (200ص  ،0832مالصدرا، )زند علم و عمل به یگانگی علم و عمل در مجر 
ت که شخص دهد که اتحاد علم و عمل به سعۀ وجودی وابسته اسروشنی نشان میمثال مالصدرا به

نیکویی عدل و زشححتی ظلم را  نظری رسححد که اگر با عقلای میدارد. انسححان در مراحل کمالی به درجه
ادراک کرد، قوۀ عملی او در هماهنگی و یگانگی کامل با قوای ادراکی او هسححتند و در همین جا شححاید از 

و عملی  های نظرییافت دریافتتر رسید؛ شخص که سعۀ وجودی ای دقیقمثال ارا ه شده بتوان به نکته
 در آنها عمل وکه علم کنند، برخالف کسانیهای عملی او در اصابت و رسیدن به واقع خطا نمیو فرمان

چه از طریق دانش نظری به آن  که آنشححوند: یکی اینمتحد نشححده اسححت. اینان گرفتار دو آسححیب می
ق  جاگر در خار« عدل پسندیده است»اند نظیر اینکه رسیده  عینی پیدا نکند و شخص تنها عالم بر آنتحق 

شد، بی شد و عامل به آن نبا ساوت پیامد دیگری ندارد و در نقطه شده با سارت و ق تردید این علم جز خ
شد، چنان شناخت با شد و لیکن فاقد اگاهی و  ست، این مقابل اگر فردی عامل با که در متون دینی آمده ا

ارزش است؛ زیرا شخصی که اگاهی ندارد، همواره درمعرض این است  گاه ضدگونه عمل فاقد ارزش و 
که هنگام عمل در تشخیص مصداق دچار اشتباه شود. 

صدرا، عقلهب ست، وعملی دو قوه نظری هرروی در نگاه مال اند که جدایی و انفکاک آن دو ناممکن ا
ۀ واحدند و  اسححت نظری عقل عالم باال نفس باکنندۀ رابطۀ تأمین ازیر؛ ولی در مراتب عالی، دو قوه، قو 

دار پیوند نفس باعالم مادون و قوای بدنی اسححت و عقل  نظری آنگاه به اوج کمال خود عهده عملی عقل
شود و اوج کمال عقلمی صل این عملی رسد که متحد با عالم باال  ست و حا ، در رهایی از قوای بدنی ا

اتحاد و جدایی، وحدت نظر و عمل است. 
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 تأثیرعلم و عمل در تکامل نفس انسان . نحوه7
 که علم که کیفیت تأثیر هر کدام از علم و عمل در تکامل نفس از نظر مالصححدرا به این صححورت اسححت

ست هویتی وجودی و نورانی دارد. علم هم ضور معلوم نزد نفس ا سه فی ح ست و هم موجب  نف کمال ا
ع و تعالی و فربهی نفس می س  سیدن بتو ست. از طرف دیگر، َاعمال شود و هم طریق ر ه کماالت برتر ا

شوند و فایدۀ این اصالو و تطهیر، انکشاف جالل و صال ، موجب اصالو قلب و تصفیه و تطهیر آن می
و این علم همان است که  (زایش علم)تعالی در ذات، صفات و افعال، در ضمیر انسان است  جمال حق

 .  (73 ، ص0838مالصدرا، )ند کیاد می« معرفت ربوبی»گاه از آن با عنوان 
صالو قلب از بین رفتن امراض باطنی، خالی صفی بنابراین، ثمرۀ ا ه آن شدن قلب از رذایل پنهانی و ت

 اند واز صفات ناپسند است، اما هدف از اصالو قلب، خود صفا و طهارت نیست؛ زیرا اینها امور عدمی
شاف جمال و جالل و عظمت حق تبارک و چه مطلوب لذاته است انک عدم مطلوب بالعرض است و آن

ست و به  صور نی ست و غایتی فوق آن مت سان ا ست که غایت ان ست. این معرفت ا سان ا تعالی برای ان
هر که در سححلوک خود به صححرف عمل ریاضححت اکتفا کند و در پی  -اعتقاد مالصححدرا  به -همین دلیل 

صفیه شد، ت صیرت و معرفت نبا صل میب شد؛ زیرا در اینشود وای که برایش حا ورت صبالش خواهد 
نفس با خواطر وهمی تحریک و حال قلب دچار تشححویش خواهد شححد. چون از پیش به حقایق علوم و 

 .  (803 ۔ 807 ، ص2 ، ج0838مالصدرا، )افکار صحی  آگاه نشده است 
ه اسانسان و کمال نهایی او علم و معرفت حقیقی یا همان قرب الی ابر این اساس، غایت حقیقی  ت لل 

سیله ستو عمل و ست  ای برای د . در این تفکر، عمل (070، 73 همان، ص)یافتن به این علم و معرفت ا
صد می سان را به مق ست که ان صدرا برای بیان هماهنگی عمل و نظر به منزلۀ َمرکبی ا ساند. مثالی که مال ر

ت قالب یا مانند نسبت روو اس، مانند نسبت قلب است به «نسبت علم به عمل»کند این است که ذکر می
اند و تکامل که با هم همراه چنین این دو امر را مانند روو و جسححد دانسححتهو هم (79 همان، ص)به اجزاء 

همان، )سححاز نوعی علم یابند، هر مرتبه از علم موجب، عملی مناسححب خود اسححت و هر عملی زمینهمی
ق  ند و هر یک موجب رشد دیگری وارو، علم و عمل الزم و ملزوم هماین از (880 ص تری مرتبه کاملتحق 

 شود. از آن برای انسان می
چند سعادت حقیقی آدمی از سنخ علم و معرفت است  نکته قابل توجه در مورد عمل این است که هر

سیله صرفًا و ست از عمل بیو عمل  سان در این دنیا ست، مادام که ان ست، حتیای برای نیل به آن ا  نیاز نی
نیاز از عمل نخواهد بود؛ زیرا عمل کماالت سحی که در این دنیا به مراتب عالی معرفت دسحت پیدا کند بیک

ست آمده را حفظ و از آفات احتمالی محفوظ می . در اهمیت علم و عمل همین (873 همان، ص)دارد بد
ه ۀ سعادت و وظیفاین دو اصل را که استکمال و تکمیل است سرمای قرآن کریمبس که خداوند سبحان در 
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َعد  ی الیه»فرماید:انسان معرفی کرده است و می م  الَط   ص  کل 
ال     ب  یال  َعَمل  الَص  ه  یَوال  َفع  ه سوی کلمه طیب ب؛ر 

 .(00 سورۀ فاطر، آ یۀ)دهد رود و عمل صال  آن را در باالتر رفتن مدد میاو باال می

 . تناظر نظر و عمل8
ش رخ نماید که تأکید فیلسوفان و به طورخاص مالصدرا، بر تناظر نظر و شاید برای پژوهشگران این پرس

سترده دانش سعۀ گ شن آن تو ست و نمونۀ رو سازگار نی شری  شاهدات عینی و تجربیات ب های عمل با م
صه شتوانۀ عملی و الزامات نظری و تجربی در عر سیاری از موارد فاقد پ ست که در ب های علوم مختلف ا

ر نظر و که از تناظفیلسوفان و مالصدرا ازپرسش احتمالی روشن است؛ زیرا کسانی اخالقی است. پاسخ
سخن می سان میعمل  ه نظر و عمل را مانند دو بال پرواز برای ان دانند وآفت و گویند و درحقیقت، دو قو 

عای دانند، ادء متحرک از حرکت میسححسححتی در هر یک از دو بال پرواز را سححبب ا خالل و بازماندن شححی  
شند؛ چنانکه در محل بحث این چنین  سان با ست که دو دانش از جهت غایت یک تناظر آنان در جایی ا

ه نظر ،نظری است. غایت دانش   ه عملی عملی و غایت عقل یاستکمال قو  ت و غای است نیز استکمال قو 
و به تعبیر  (810، ص0871سینا،  ابن)تحصیل سعادت ذاتی  - سینا به بیان ابن -قصوای استکمال نفس 

است که الزمۀ آن همان تحصیل سعادت ابدی است. پس مراد از علم معرفت  «عقل مستفاد»مالصدرا، 
علوم تجربی و فنونی که برای هر کسی ممکن است علمی که مالصدرا بر آن تنهس نه حقایق هستی است؛

 تأکید دارد، آغازش ایمان به خدا و حقایق ماورای طبیعی است. 

 یریگ. نتیجه9
بحث از انسححان و تکامل وجودی او در حکمت متعالیه اهمیت بسححزایی دارد. مالصححدرا نفس انسححانی را 

قابل تغییر باشد، بلکه آن را دارای رشد و حرکت در  حرکت و غیرداند که بیدارای یک درجه از وجود نمی
 کند. هری طی میداند و نفس مسیر تحول و تکامل خود را از طریق حرکت جوجوهر و ذات خود می

ه ویژه به نام عقلبر  از آنجا که نفس انسححانی افزون عملی  و نظری قوای نباتی و حیوانی، دارای دو قو 
ق  اسححت، ه اسححت و تکامل این قوا تنها از طریق علم و عمل تحق  تکامل آدمی در گرو کمال این دو قو 

صیل می ساحتتح صدرا که  ساس مبانی مال ساس مراتب وجودی های ادراکی انشود. بر ا سان را بر ا
ست یافت که علم هویتی وجودی و نوری دارد که از ذات عالم جدا کند، میتبیین می توان به این نتایج د

نیست، بلکه جز ی از وجود اوست و به همین سبب وجود انسان به نسبت افزایش علم و ادراکات جدید، 
شد نفتکامل می شدیدتر با شد. خداوند تبارک و تر و متعالیس کاملیابد و هرچه درجه معلوم  ترخواهد 

تعالی باالترین درجه وجود را دارد. بنا بر این، معرفت خدا شححدیدترین اثر را در تکامل نفس دارد، پس 
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ترین عمل ارادی انسححان بر تکامل او تأثیر دارد. علم صححا ب معرفت ربوبی اسححت. از طرف دیگرکوچک
سححاند و عملی که بر خالف باشححد انسححان را به اندازۀ خود به کمال میعملی که در راه هدف متعالی او 

صود می شد موجب دوری او از مق صفیه و جهت آن هدف با ست که با ت صال  ا شود. بنابراین، عمل 
د. البته، بدیل در رشد و کمال انسان دارتطهیر قلب و بسترسازی برای تابش نور و افاضه فیض، نقشی بی

دوو این نتیجه نیسححت، بلکه عمل برای اسححتمرار و بقای کماالت نفس ضححرورت نقش عمل تنها در ح
مدخلیتی برحصول دیگری دارند. بدین صورت  (ایمرتبه)صورت ترتبی  دارد. هر کدام از علم و عمل به

که هرچه انسان در انجام عمل صال  و مراتب سیر و سلوک و تهذیب نفس ارتقاء یابد به مراتب باالتری 
کند از سوی دیگر هرچه حقیقت نوری علم در وجود انسان افزایش یابد و معرفت، دست پیدا میاز علم 

شتراهل علم می ست. علم و عمل در مراتب باالی کمال بی شود. این حاکی از رابطۀ متقابل علم و عمل ا
ه واحد میانسححان و توسححعه وجودی نفس، وحدت پیدا می ند. شححوکنند و قوای نظری و عملی نفس، قو 

ء شود به این معنا نیست که این دو مفهوم متغایر، شی  که علم، عمل و عمل، علم میتعبیر مالصدرا به این
سی که به کمال واحد می ست، بلکه از نگاه مالصدرا نف شوند، بلکه همواره مفهوم علم، جدای از عمل ا

ق  عقلی رسیده حقیقتی بسیط است که در خارج همان  است. عینی علم و عملتحق 
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