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چکيده

صدرالمتألهین همّت گمارد تا با حفظ اصول مکتب خویش ،مسئلة سعادت را ه که در طهول
تاریخ همواره از موضوعات بح برانگیز بوده است ،تشریح نماید .پرسهش ایهن اسهت کهه
بر مبنای حرکت جوهری ه که از مههمتهرین اصهول مکتهب مالصدراسهت ه بهه چهه نحهو
میتوان الگوی سعادت انسان را از دیدگاه صدرالمتألهین اسهتخراج و بهازتعریف نمهود کهه
مبتال به عدم انسجام درونی نباشد .سعادت ،به عنوان نهایت کمهال انسهانی از جهنس عقلهی
میباشد .مالصدرا حقیقت سعادت را حرکت و تکامل در مسیر توسعة عقل نظری مهیدانهد
و در عین ذومراتب دانستن جنبة عملی ،آن را از باب کمک به جنبه نظهری ،بسهیار مهؤثر در
رشد انسانی لحاظ مینماید؛ به گونهای که به نوعی تناظر بین مراتب مختلف عقهل نظهری و
عملی باور دارد .در این مقاله ،مدلی مفهومی از الگوی مالصدرا در باب سعادت ارائهه شهده
که در آن ،تناظر مراتب عقل نظری و عقل عملی نیز لحاظ شده است.
حضور و تأثیر حرکت جوهری ،در بح پیرامون مبانی و ماهیت سعادت بهه وضهو
قابل فهم است؛ چنانکه نگاه تشکیکی به امور ،در بح موانهع سهعادت نیهز قابهل مالحظهه
است .شایان ذکر است که تبیین سعادت بر مبنای حرکت جوهری ،لهوزامی در پهی دارد کهه
ما را در فهم نکات مهم انسانشناسی صدرایی یاری مینماید.
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واژگان كليدي

سعادت ،غایت مطلوب ،حرکت جوهری ،موانع سعادت ،مالصدرا
مقدمه

یکی از دغدغههایی که همواره ذهن انسانها را به خود مشغول داشهته ،مسهئلة «سهعادت»
است .کلمة «سعادت» از ریشة «سعد» گرفتهه شهده و «سهعد» در زبهان عربهی ،بهه معهانی
متعددی آمده است .از جمله گفته شده که «سعادت ،ضد نحس و داللت بر خیهر و سهرور
میکند؛ اصل در این کلمه ،همان اقتضای خیر و فضل و صهال داشهتن اسهت .مقابهل آن
شقاوت است که به معنای رن و سختی و ممنوعیّت از خیر و کمهال اسهت» (مصهطفوی،
 ،0921ج ،8ص)021؛ «سعادت به معنای یمن و خوشبختهی و نقهی

آن نحهس اسهت؛

مقابل آن شقاوت است و جمع آن سعداء و به بال پرنده هم سهعد گفتهه مهیشهود» (ابهن

منظور ،0404 ،ج ،9ص 0.)20در میان فالسهفه ،دربهارة تعریهف و بیهان الگهوی سهعادت،
اختالف نظر بسیار وجود دارد و غالب فالسفه تالش کردهاند بر اساس مبانی خهویش ،بهه
الگویی از سعادت دست یابند .گروهی قائل شدهاند که سعادت عبهارت اسهت از ارضها

امیال و هوسها (سوفسطائیان)؛ گروهی معتقد بودهاند که سهعادت در پیهرو از فضهیلت
است (افالطون)؛ عدهای نیز بر این عقیده بودهاند که سعادت عبارت است از بهرهمنهد از
لذات حسّى (حوزة اپیکور هها) (صهلیبا و صهانعى ،0922 ،ص)930؛ و از نظهر ارسهطو،
سعادت کامل ،تأمّل و تفکر مح
نیز از این بح

است (ارسطو ،0949 ،ج ،2ص .)988فالسفة مسهلمان

غافل نبوده و همواره به آن پرداختهاند .طبق نظر فارابی ،برتهرین سهعادت

و باالترین کمال انسان این است که به مرتبة عقل فعّال برسد و این مرتبهه ،بها مفارقهت از
جسم و ماده حاصل میشود (فارابی ،0332 ،ص .)29ابنسینا سعادت را بهر اسهاس لهذّت
تعریف نموده و لذّت قوة عاقله را برترین لذات میدانهد (ابهنسهینا ،0918 ،صهص -091
 .)049شیخ اشراق نیز لذت قوة عاقله را برتر از لذت سایر قوا میداند و سعادت را نیز بهر
همین اساس تعریف میکند (سهروردی ،0918 ،ج ،9ص.)28
در این میان ،مالصدرا نیز به عنوان بنیانگذار مکتبی فلسهفی کهه بهر اصهالت وجهود
استوار است ،این مهم را به فراموشی نسپرده و تالش کرده اسهت تها بهر اسهاس مبهانی و
اصول مکتب خویش ه که از مهمترین آنها ،حرکت جوهری اسهت ه بهه مهدلسهازی در
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باب سعادت دست یازد .در این نوشتار ،این مهدل صهدرایی از سهعادت را کهه مبتنهی بهر
حرکت جوهری است توضیح میدهیم و مبانی ،توابع و لوازم آن تبیین میکنیم.
 .1تبيين مالصدرا دربارة سعادت

مالصدرا تالش کرده است با حفظ اصول مکتب خود ،به ارائه الگهویی از سهعادت اقهدام
کند .در راستای تبیین این هدف مالصدرا ،ابتدا به اسهتدالل ایشهان در بهاب ماهیهت کلهی
سعادت و به عبارتی ،سنخ شناسی غایت مطلوب وجود انسانی میپهردازیم و پهس از آن،
به ارائه مدل صدرایی سعادت خواهیم پرداخت.
صدرالمتألهین سعادت حقیقی انسان را سعادت عقلی و از سنخ لذات عقلی میدانهد.
ایشان برای بیان این مدعا ،مقدماتی چند را توضیح داده است:
0ه انسان دارای قوای مختلفی است؛ قهوایی همچهون شهوقیه (شههویه و غضهبیه)،
فاعله ،حواس ظاهر و باطن ،عاقله و  ...که این قوا ،محصول حرکت جهوهری و تکامهل
2
وجودی انسان هستند.
2ه هر کدام از قوا ،لذت خویش را داراست و آن را میطلبد .لذّت و خیر هر قهوه،
ادراک امر مالئم با طبع و جوهر آن است و ألم و شر آن قهوه ،بهه ادراک امهر متضهاد و
منافر با طبعش 9باز میگردد .در نتیجه ،برای مثال ،لذّت ههر یهک از حهواس پهن گانهه،
ادراک متعلَّق محسوس آنهاست یا لذت غضب در انتقام است.
9ه در میان قوا ،هر کدام وجودش أقو و کمالش أعلى و مطلوبش ضهروریتهر و
باداومتر باشد ،لذتش أشدّ است؛ گرچه همة قوا در مورد مقدمة دوم ،یعنی تعریف لذت
و شرّ مشترکاند؛ لکن درجات و مراتهب آنهها مختلهف اسهت (صهدرالدین شهیرازی،
0921هب ،ص281؛ همو0929 ،هب ،ص.)882
4ه قوة عاقله ،از لحاظ وجودی أشدّ و کمالش أعلى و مطلوبش ألزم و أدوم اسهت.
مالصدرا وجود انسان را در ابتدا ،فاقد هر گونه قوهای از قوای نباتی ،حیوانی و انسهانی
دانسته و قائل است که ذیل حرکت جوهری ،این وجود صاحب نفوس و قوای مربهوط
بدانها می شود .در این بین ،نفس ناطقه از لحاظ وجودی در مرتبة بسیار باالتری نسبت
به نفوس نباتی و حیوانی قرار دارد و در نتیجه ،قوة مختص بهه نفهس ناطقهه ه کهه قهوه
عاقله است ه از لحاظ وجودی نسبت به قوای نفوس پایینتهر (نبهاتی و حیهوانی) أشهدّ
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است .کمال مختصّ به نفس ناطقه نیز عبارت است از اتحاد با عقل کلّی (عقل فعهال) و
صور علمی همة موجودات و نظام اتّم صادر شده از خدا؛ به طوری که همگهی در ذات
او نقش بندد و خود ،عالَمی عقلی و جهانی علمی شود.
بنا بر این مقدمات چهارگانه ،میتوان گفت که از مقدمة سوم و چههارم بهه دسهت
میآید که لذّت قوة عاقله ،أشدّ است؛ و لذا با توجّه به مقدمة اوّل و دوم میتهوان نتیجهه
گرفت که غایت مطلوب انسان ،غایت عقلی است.

4

1ـ .1واكاوي مدل مفهومي سعادت از منظر مالصدرا

نفس ناطقه دارای دو قوه است :عقل نظری (عالمه) و عقل عملی (عامله) .وظیفهة عقهل
نظری ،ادراک کلیات عقلی است که از عالم مافوق اعطا میگردند؛ و وظیفة عقل عملهی،
ادراک امور جزئی و فعل در آنچه پهایین تهر از اوسهت (قهوه شهوقیه و قهوه محرکهه تها

مرحلهای که به تحقّق فعل بینجامد) میباشد 8.غایت مطلوب (کمال) نفس انسان ،کمهال
عقلی است که مشتمل بر هر دو قوة عقل نظری و عقل عملی میباشد .البتهه بهرای ههر
کدام از این دو ،مراتبی در مسیر کمال هست کهه بها حرکهت جهوهری نفهس انسهان و
شدیدتر شدن شدّت وجودی ،نفس میتواند به این مراتب نائل گردد.
مراتب عقل نظری عبارتاند از :عقل هیوالنی (عقل بالقوه) ،عقل بالملکهه (نفهس در
اولین مرتبه بعد از عقل بالقوه ،با حرکت جوهری خود ،معقوالت اولیهای را که کلیه افهراد
بشر در فهم و ادراک آن سهیم و مشترکاند ،تعقّل میکند) ،عقل بالفعل (شامل قهدرت بهر
اینکه نفس ،کلیه معقوالت اکتسابی خود را هر «آن» که بخواههد ،بهدون زحمهت فکهر و
اندیشه ،در ذات خویش مشاهده کند) ،و عقل مستفاد (عقهل مسهتفاد همهان عقهل بالفعهل
است اگر در آن مشاهدة معقوالت در هنگام اتصال به عقل فعال اعتبار شود).
وصول انسان به مرتبة عقل مستفاد ،همان غایت مطلوب آفرینش انسهان و حرکهت
جوهری وجود اوست .از آنجا که غایت آفرینش در ایهن جههان طبیعهی و موجهودات

حسی ،خلقت انسان بوده ،در نتیجهه مهی تهوان گفهت کهه غایهت آفهرینش ایهن جههان
محسوسات ،همین مرتبة عقل مستفاد است .مالصدرا میگوید:
«فاإلنسان من هذه الجهة هو تمام عالم العود و صورته».
(صدرالدین شیرازی0929 ،هب ،ص822؛ همو ،0984 ،ص)219
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عقل مستفاد همان مرتبهای است که سیر صعودی عالم در قوس صعود ه که بهه واسهطة
حرکت جوهری وجود تحقّق می یابد ،بدان منتهی میشود؛ یعنهی مشهاهدة معقهوالت و
اتّصال با مفارقات .التفات به این نکته حائز اهمیت اسهت کهه در مکتهب صهدرایی ،بهر
خالف نظر برخی مشائیان ،صور علمیه به عقل انسان افاضه میشود و بدین گونه نیست
که خود نفس انسان آنها را از محیط اطراف خویش تجرید نماید .این افاضه بهه لطهف
خداوند و با اتصال به عقل فعال صورت میگیرد .در نتیجه ،به عقیدة مالصدرا ،خهروج
از عقل بالقوه به مراتب باالتر ،تنها از مجرای افاضات عقل فعال است.
اما از منظر مالصدرا ،عقل عملی نیز دارای مراتبی است .این جنبه از عقل که ناظر بهه
تدبیر بدن و انجام امور عملی است ،بهر مبنهای انجهام آداب دینهی و شهرعی بهه صهورت
ذومراتب و تشکیکی تبیین شده است و مالصهدرا ،طهی کهردن ایهن مراتهب را در جههت
رسیدن به غایت مطلوب انسانی (مقام انسان کامل) ضروری میداند )0 :تهذیب ظهاهر بهه
واسطة استفاده از شرایع الههی و آداب نبهوی؛  )2تههذیب بهاطن و پهاک نمهودن قلهب از
ملکات ظلمانی و خواطر شیطانی؛  )9آراستن باطن به صورتههای علمهی و معهارف حقّهة

ایمانی؛ )4 1فنای نفس از ذات خویش و برداشتن نظر و توجه از غیر خداوند و حصهر نظهر

بر او و عظمتش (صهدرالدین شهیرازی0921 ،ههب ،ص211؛ همهو ،0984 ،ص218؛ همهو،
 ،0422ص249؛ همو0929 ،هب ،ص.)829
با التفات به دو جنبة نظری و عملی نفس انسانی ،محتمل است پرسیده شهود کهه بها
بررسی دقیق استدالل بر عقلی بودن غایت مطلوب انسهان ،بهه ایهن نتیجهه مهیرسهیم کهه
استدالل صرفاً به عقل نظری ناظر است؛ و جنبة عملی نفس در ایهن تقریهر نادیهده گرفتهه
شده است .آیا عقل عملی انسان تأثیری در دستیابی او بهه سهعادت نهدارد؟ پاسهخ ایهن
پرسش را باید در نگاه مالصدرا به جایگاه عقل نظهری و عقهل عملهی در حقیقهتِ نفهس
جستوجو کرد .مالصدرا ذات نفس را قوة نظری آن دانسته و معتقد اسهت کهه شهرف و
فضیلت نفس ،به حسب جنبة نظری آن است؛ اما جنبة عملی نفس ،در ذات نفهس داخهل
نیست و از جهت اضافة نفس به بدن اسهت کهه مهیتهوان جنبهة عملهی نفهس را در نظهر
گرفت 8.به عبارت دیگر ،جوهر و ذات انسان از نهوع عقهل و از عهالم باالسهت و همهین
جوهر است که از حی

تعلّق آن به بدن مادی و عالم جسمانی ،نام نفس نیز بر او اطهالق
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میگردد .قوة نظری نفس ،مقوّم هویّت اصلی انسان است؛ اما قوة عملی آن ،در قوام نفهس
بودن هویّت انسان نقش دارد .بر این اساس ،بعد عملی نفس جایگاهی اساسی در سعادت
حقیقی انسان ندارد؛ هر چند که بینسبت با سعادت او هم نیست؛ بدین دلیل که آن دسهته
از انسانهایی که در مسیر عقل عملی رشد میکنند ،به درجاتی از سعادت نائل میگردنهد،
لکن سعادتی از جنس سعادت وهمی و خیالی (صدرالدین شیرازی ،0984 ،ص.)922
واقع مطلب آن است که به نظر میرسد وقتی صدرالمتألهین به بح

دربهارة مراتهب

عقل نظری می پردازد ،به نوعی در حال ارائه تبیینی فیلسوفانه از سعادت اسهت؛ در حهالی
که بح

دربارة مراتب عقل عملی ،بحثی عرفانی و دینی است و در ادامة همهین اسهلوب

عرفانی و دینی است که ایشان ،برای سالکان در مسیر صرفاً عملی نیز با ادبیاتی مشائی ،بهه
درجاتی از سعادت (وهمی و خیالی) قائل میشود .ایهنکهه در ادبیهات دینهی و عرفهانی،
تأکید بسیار بر کنترل و تسلّط عقل بر غضب و شهوت مشاهده میشود ،در واقهع اهمیهت
دادن به جنبة عملی عقل است؛ در حالی که مالصدرا همواره تأکیهد دارد کهه ذات نفهس،
جنبة نظری آن است و بر همین اساس است که در تبیین سهعادت ،محوریهت را از آن عقهل
نظری و اکتساب علوم حقیقی میداند و مراتب عقهل عملهی را در کشهف حقهایق نظهری
مؤثر میداند .مالصدرا هدف اصلی از طاعات و عبادات را طهارت و صفای قلهب (نفهس

ناطقه )3میداند .طهارت و صفای نفس ،حقیقتاً کمال نیست؛ زیهرا طههارت و صهفا یعنهی
نداشتن کدورت و اینها امور عدمی هستند و عدمی کمال نیسهت (صهدرالدین شهیرازی،
 ،0984ص220؛ همو ،0920 ،ص .)288از نظر ایشان ،ههدف از طههارت« ،حصهول انهوار
ایمان است؛ یعنی اشراق نور معرفت به خدا و افعالش و کتبش و رسهلش و روز آخهرت»

01

(صدرالدین شهیرازی ،0380 ،ج ،3ص093؛ همهو ،0984 ،ص910؛ همهو ،0980 ،ص)21
که به واسطة عقل فعال صورت میگیرد .پس مراد ،اتصال به عقل فعال است و این ،همان
کمال عقل نظری از نظر مالصدراست .این مطلب نشان دهندة نظهر ایشهان در بهاب تهأثیر
تبعی عقل عملی در سعادت نظری میباشد؛ به عبارتی ،کمال عملی ممدّ و یاری رسان در
جهت کمال و سعادت نظری است .بدین ترتیب ،صدرالمتألهین کالم نورانی «فَمَ ن شَ رَ َ
اللَّهُ صَوْرَهُ لِلإِسْالمِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِن رَبِّه» (الزمر )22:را چنین تشریح مینماید:
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«شر صدر ،غایت حکمت عملی است و نور ،غایت حکمت نظهری؛ و حکهیم
الهی جامع هر دوی اینهاست ،و هموست مؤمن حقیقی در زبان شریعت».
(صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،3ص)041
و این همان مقام انسان کامل است.
مطلب حائز اهمیت دیگر در این بح  ،برقراری تناسب و تناظر بین مراتهب عقهل
نظری و عملی در مسیر تکامل جوهری نفس انسانی اسهت .صهدرالمتألهین ،ههم بهرای
عقل نظری و هم عقل عملی ،مرتبههایی متناظر و متشابه قائل است:
«و لکلّ منهما (العقل النظری و العقل العملی) مراتب استعواد و کم ال و حرک ة إل ى
الکمال .فاألول یسمّى من کلّ منهما «عق الا هیوالنی اا» و الغای ة «عق الا بالفع ل» ،و
األوسط «عقالا بالملکة»( ».صدرالدین شیرازی ،0984 ،ص)220
این مطلبی مهم است که ما تنها در کتاب «مبدأ و معاد» ،به چنین صراحتی آن را یافتهایم.
مرحلة اول عقل عملی به افعال ظاهری انسان مربهوط اسهت؛ یعنهی در ایهن مرحلهه،
عقل عملی ،خیر و شر امور عملی را با استفاده از قوانین الهی درمهییابهد ،و زمینهة همهان
مراتبی میباشد که در عقل نظری است؛ مثالً چون مرتبة تهذیب ظاهر ،حالهت پایهداری و
استقرار ندارد و در مرز عدم است ،مانند حالت هیوالنی عقل نظری است ولهی بها کسهب
فضیلتهای روحی و اخالقی ،عقل عملی از مرتبه هیهوالنی خهارج شهده و بهه صهورت
بالملکه درمیآید؛ یعنی اولیات عقل عملی را درک کرده اسهت و اینهک بهرای اسهتنباط و
درک چیزهایی آماده است که اوّلی نیستند (جهوادی ،0988 ،ص .)92ایهن ،نخسهتین قهدم
مالصدرا برای برقراری تناظر بین مراتب عقل نظری و عملی است.
در ادامة این حرکت جوهری و سیر تکاملی از جنبة عملی ،نفس به مرتبهة آراسهتن
باطن به صورتهای علمی و معارف حقّه ایمانی میرسد و با تدقیق مشخص مهیشهود
که این مرحله نیز همچون مرتبة عقل بالفعل است که در آن مرتبه ،نفس میتوانهد همهة
معقوالت اکتسابی خود را هر «آن» که بخواهد ،بهدون زحمهت فکهر و اندیشهه در ذات
خویش مشاهده کند .در هر یک از این دو مرتبه ،به نوعی فرد به قدرتی بالفعل میرسد؛
در یکی ،صورتهای علمی و معهارف حقّهه ایمهانی را بالفعهل مهییابهد و در دیگهری،
معقوالت را .این تحلیل را میتوان پیرامون مرتبة چهارم از هر دو جنبة عقل نیز بررسهی
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نمود؛ گرچه مالصدرا در عبارات کتاب «مبدأ و معاد» چنین نکرده است .برداشتن نظر و
توجه از غیر خداوند که در نهایت مراتب عقل عملی بیهان شهد ،در واقهع ههم سهطح و
متناظر است با مشاهدة معقوالت در هنگام اتصال به عقل فعال ،کهه همهان مرتبهة عقهل
مستفاد است .تناظری که مالصدرا میان مراتب عقل نظری و عملهی در نظهر مهیگیهرد،
اندیشة حرکت جوهری را نمایانتر میسازد و در واقع ،منتهای تالش این حکهیم اسهت
در راستای تلفیق ادبیات دینی ه عرفانی با نظریات فلسفی.
بنا بر تبیین بیان شده ،معنهای نظهر مالصهدرا پیرامهون انسهان کهه بنها بهر حرکهت
جوهری« ،جسمانیة الحووث» اسهت و در ادامهة حرکهت جهوهریاش «روحانی ة البق اء»
می گردد (صدرالدین شیرازی0921 ،هب ،ص38؛ همو0921 ،هالف ،ص ،)049مشهخص
میشود؛ شروع حرکت جوهری انسان که ابتهدائاً ترکیبهی از عناصهر ابتهدایی مهیباشهد،
جسمانی است و همین انسان است کهه در ادامهة حرکهت جهوهری خهود ،بهه تهدری
روحانیتر میشود و تا جایی پیش میرود که به طور کامل ،به مقام تجرد دست مییابد.
در نهایت ،میتوان آنچه را صدرالمتألهین در باب سعادت بیان نموده ،در یک مدل
مفهومی به صورت ذیل نشان داد:
اتّحاد با عقل فعّال و تبديل شدن به انسان كامل
(نهايت سير صعودي عالم در حركت جوهري وجود)
فناي نفس
عقل مستفاد
آراستن باطن به
معارف حقيقي

تهذيب باطن

عقل بالفعل
عقل عملي

عقل نظري

تهذيب ظاهر

انسان با تزكية نفـس
بــه وســيلة عبــادت و
 ،...آينـــــة نفـــــس
خــــويش را بــــراي
دريافـــت افاضـــات
عقلي (صور عقلـي)
صيقل ميدهد.

عقل بالملکه
عقل بالقوّه

مسير غايت مطلوب انسان ،مسير عقلي است.
لذّت قوة عاقله أشد است.
در بين قوا ،هر كدام وجودش أقوي و كمالش أعلـي و
مطلوبش ألزم و أدوم باشد ،لذتش أشد است.
قوة عاقله ،در قيـاس
بــا ســـاير قــوا ،بـــر
اســــاس حركــــت
جــوهري ،از لحــا
وجـــودي ،أشـــدّ و
كمالش أعلي است.

انســـان ،بـــه واســـطة
حركـــت جـــوهري،
داراي قواي مختلفـي
ميگردد.

هر كدام از قوا ،لذّت
خود را ميطلبد.

بــــر خــــالف نظــــر
پيشينيان ،صـور علمـي
بــه عقــل انســان افاضــه
مــيشــود؛ نــه ايــنكــه
توسو نفس ،از محيو
اطــراف تجريــد شــود.
ايــن افاضــه بــه لطــف
خدا صورت ميگيرد.
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 .2مبناشناسي مدل سعادت و جايگاه حركت جوهري در آن

مهمترین اصل مکتب صدرایی ،اصالت وجود است (صدرالدین شهیرازی0929 ،ههالهف،
صص 21-3؛ همو0921 ،هب ،صص )24-2؛ بر اساس این اصل ،تنها امر اصهیل وجهود
است و غیر از آن جز عدم نیست .بر اساس همین اصل اسهت کهه انسهان نیهز از سهنخ
وجود است .همچنین از منظهر صهدرالمتالهین ،وجهود حقیقتهی تشهکیکی ،ذومراتهب و
دارای شدّت و ضعف است .انسان ،همچون سایر موجودات ،پس از سیر نزولی ،اکنهون
در قوس صعود است و همین انسان میتواند از پایینترین مراتب وجود حرکهت نمایهد
و به مراتب عالی آن نائل گردد؛ این مطلب ،نتیجة اعتقاد به حرکت جوهری است.

00

پس از تحقّق قوس نزول که بسائط ایجاد شدند ،بهه دلیهل ضهعف وجهودی و قصهور
جوهر این بسائط و نیز به دلیل این امر که عنایت خداونهد ایسهتا و متوقّهف نیسهت ،عنایهت
الهی باز هم شامل حال بسائط میشود .ممکنات برای تقرّب و نزدیکی به خدا آفریهده شهده
و برای عبادت و کسب فی

 ،چارهای نیست جز اینکه نوعی حیات را دارا باشند .امها ایهن

بسائط ،به تنهایی و در حالت انفرادی ،ظرفیت پذیرش حیات را ندارند ،پس به ناچار باید بها
یکدیگر آمیزش و ترکیب یابند؛ نتیجه این ترکیب را مهزاج مهینامنهد (صهدرالدین شهیرازی،
 ،0984ص228؛ همو0921 ،هب ،ص .)080هر چه اعتدال و توسّط در امتهزاج بهاالتر باشهد،
حیاتی که به آن افاضه میشود قویتر است .در طیّ حرکت جوهری ،وجود ضعیف ابتهدایی
که پس از حدوث جسمانی به شکل عناصر اولیه حاصل شده ،بها توجهه بهه میهزان امتهزاج،
نفس باالتری را از طرف واهب الصور به نحو لبس بعد از لبس دریافت میکند؛ ابتهدا نفهس
نباتی ،سپس نفس حیوانی و در نهایت امر ،نفهس ناطقهه افاضهه مهیشهود .پهس از حرکهت
جوهری صورت گرفته در هیوالی مح

و طی مدارج وجودی ،آن هیوالی ابتدایی به مقهام

نفس ناطقه میرسد .هر کدام از این نفوس ،قوای مختص بهه خهود را دارنهد؛ نفهس نبهاتی،
واجد قوایی همچون نامیه ،مولده و غاذیه است (صدرالدین شیرازی ،0984 ،ص228؛ همهو،
0929هب ،ص)811؛ قوای نفس حیوانی نیز در یهک تقسهیم ابتهدایی بهه مدرکهه و محرّکهه
تقسیم میشوند؛ 02و نفس ناطقه نیز دارای دو قوة عقل نظری و عقل عملی است.
مالصدرا در مباح

مربوط به سعادت ،اصل حرکت جوهری را با چنهین تأکیهد و

صراحتی به کار نبرده است؛ اما همان گونه که مالحظه میشود ،با دقّت در عبهارتههای
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وی به دست میآید که او ،بر مبنای حرکت جوهری توانسته است به چنین نظریهاتی در
باب حقیقت وجودِ انسان نائل گردد و بر اساس همین مبانی ،در پرتو حرکت جهوهری و
رو کلّی حاصل از آن است که ایشان به چنان مدلی از سعادت دست مییابد .به عبهارتی
میتوان بیان کرد که مبنا و رو حاکم بر تقریر مالصدرا از مدل سهعادت ،نظریهة حرکهت
جوهری است؛ یعنی حتی در مواردی نیهز کهه بحه

رابطهة مسهتقیمی بها اصهل حرکهت

جوهری ندارد ،نگاه تشکیکی و ذومراتب به مسائل فلسفی قابل مشاهده و تبیین است.
 .9تبيين تشکيکي از مراتب سعادت بر مبناي موانع آن

در باب ماهیت و چیستی انسان تبیهین شهد کهه وجهود انسهانی ،وجهودی تشهکیکی و
ذومراتب است .بر همین مبنا ،سعادت انسان که در واقع تبیین وضعیت مطلوب اوسهت،
به تبع تشکیکی و ذومراتب بودن هویّت انسان ،ذو مراتب و تشکیکی است.
مالصدرا ،موانع وصول به غایت مطلوب را نیز به صورت تشکیکی تبیین مینماید؛
یعنی در هر مرتبهای از مراتب کمال ،گرچه انسان از مانع پیشین مبرّاسهت و بهه نسهبت
قبل ،رشد و حرکت بیشتری به سمت کمال مطلوب داشته است؛ لکن بهه نهوعی دچهار
مانعی دیگر میباشد که برای دستیابی به کمال بیشهتر بایهد آن را پشهت سهر بگهذارد.
مالصدرا ،در مقام احصا ،این موانع را چنین برشمرده است:
 )0نقص جوهری؛
 )2پیروی از قوة شهوت و غضب در اهل معاصی؛
 )9پرداختن به ظاهر طاعات بدنی و آداب ،بدون تأمّهل در فلسهفة وجهودی آن :صهدرا
این گونه افراد را همان صلحا میداند کهه صهاحب بهشهت متوسهطین هسهتند (صهدرالدین
شیرازی ،0984 ،ص .)928مالصدرا ،زهّاد و اهل سالمت و عبادت را در کنار صهلحا ،جهزو
همین دسته نام میبرد و اهالی این دسته را ،همان اصحاب یمین در آیة «قرآن» مهیدانهد کهه
نوعی از سعادت وهمی و خیالی را برخوردارند؛ نه سعادت حقیقی که سعادت عقلی است.
 )4تعصّههب بههر عقایههد بههاطلی کههه از طریههق تقلیههد در فههرد ایجههاد شههده اسههت:
صدرالمتألهین این حجاب را حجابی عظیم میداند و غالب متکلّمان و متعصبان مذاهب
را گرفتار در آن میانگارد؛ حتی غالب صالحین را که در ملکوت سماوات و ار
مینمایند ،گرفتار در تعصّبی از جنس تقلید میداند.

تفکّر
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 )8عدم شناخت طریق صحیح :نفس شخصی که از موانع پیشین بریّ است امها بها
این حال ،نسبت به مسیر درستی که از طریق آن میتوان حقیقت را درک نمهود ،جاههل
است .با توجه به نفی معارف فطری ،طلب علم از هر روشی به دسهت نمهییابهد؛ مگهر
اینکه طالب علم از مقدمات و ترتیبهای الزم بهره جوید .بنابراین جههل بهه اصهول و
معارف و به کیفیّت ترتیب و انتقال از بعضی معارف به بعضی دیگر ،موجب بازماندن از
اکتساب فوز عظیم میگردد.

09

بر این اساس میتوان به رتبهبندی دیگری برای انسانها دست یافت که البته تقریهر
دیگری از مراتب حرکت جوهری وجود انسان است؛ اما بر اساس موانع کمال:
كساني كه از اين موانع پنجگانه مبرا هستند.
(پويندگان مسير حقيقي كمال)

انسانهاي مبّرا از نقصان جوهري و معاصي و البته اهل تفکّر و
بدون تقليد اما جاهل نسبت به طريق صحيح
انسانهاي مبرّا از نقصان جوهري و معاصي و البته اهل تفکّر ولي
دچار حجاب تعصّب و تقليد
انسانهاي مبرّا از نقصان جوهري و معاصي ولي غير اهل تفکّر
انسانهاي مبرّا از نقصان جوهري ولي دچار معاصي

انسانهاي مبتال به نقصان جوهري

در «قرآن» انسانها به سه دسته تقسیم شدهاند :اصهحاب شهمال ،اصهحاب یمهین و
سابقون .اصحاب یمین کسانی هستند که از نقصان جوهری و معاصی مبرّا هستند امها از
همة موانع عبور نکردهاند؛ اما اهل شمال ،همان اهل معاصی هستند که بهه کثهرت گنهاه
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میکنند؛ و سابقون نیز کسانی هستند که از این موانع پن گانه مبرّا میباشهند و همهانهها
هستند که به سعادت حقیقی نائل میشوند.
همان گونه که اصل سعادت ،رابطة مستقیمی با علم دارد ،موانع آن نیهز مسهتقیماً یها بهه
صورت غیر مستقیم به علم باز میگردند( :به جهت اختصار ،شمارة عوامل بیان شده است).
مانع 1

 نقص معرفتي

مانع 0

 رفتاري؛ كه منجر ميشود به

مانع 9

 نقص معرفتي

مانع 0

 رفتاري؛ كه منجر ميشود به

مانع 5

 نقص معرفتي

 نقص معرفتي

 نقص معرفتي

در واقع ،می توان تمهام عوامهل را مهانعی از نهوع معرفتهی بهه حسهاب آورد؛ و در
نهایت ،این مطلب نیز تأکیدی است بر اینکه مالصدرا ،سعادت و کمال حقیقی را امری
عقلی میداند.
 .7لوازم نظرية سعادت نزد مالصدرا

پس از توصیف و تحلیل نظریة مالصدرا پیرامون سعادت بر اساس یکی از مبنهاییتهرین
اصول مکتب او ،اکنون به بح

پیرامون بعضی لوازم این دیدگاه میپردازیم.

7ـ .1نفي معارف فطري

انسان ،در مرتبة عقل هیوالنی ،استعداد مح

و خالی از هر گونه علهم بهالفعلی اسهت.

بر همین اساس ،مالصدرا قائل است علومی که به وسیلة آنها سعادت اخهروی حاصهل
میگردد ،بالفعل و فطری نیستند (صدرالدین شیرازی ،0984 ،ص923؛ همو0921 ،ههب،
ص284؛ همو ،0380 ،ج ،3ص )98و در نتیجه ،برای تحصیل آنها باید بهه شهبکهای از
علوم دست یافت.

تحليل ديدگاه مالصدرا دربارة سعادت در پرتو حركت جوهري

71

7ـ .2تکامل وجودي انسان ذيل نظرية اتحاد عاقل و معقول

برخی از فالسفه ،علم حصولی را از قبیل کیف نفسانی دانسهته و بهر ایهن اسهاس ،اتحهاد
مدرک و مدرَک را از نوع اتحاد عر

و موضوع تحلیل کردهانهد؛ امها مالصهدرا کوشهیده

است تا نوعی از اتحاد را ،شبیه اتحاد هیولی و صورت ،میان آنها اثبات نماید .به عبهارتی،
همان گونه که فعلیت هیولی در اتحاد با صورت حاصل میشود ،حصول عاقلیهت بالفعهل
برای نفس نیز در گرو اتحاد نفس با صورت عقلی است .یکی از مبانی مباشهر و بهیواسهطة
این سخن ،نظریة حرکت جوهری است؛ زیرا ارتقاء نفس وابسته است به حرکت اسهتکمالی
و اشتداد وجودی آن .در نظر صدرالمتألهین ،حصول علم بهه اشهیا ،حاصهل انتهزاع صهور
علمی و تجرید معانی از ظواهر نمیباشد؛ بلکه این حصول ،بها ارتحهال مهدرک از جههان
محسوس به عالم خیال و از آنجا به عالم عقل به دست میآیهد و ایهن ارتحهال و انتقهال،
همان اتحاد با مراتب مزبور است .این تعالی نیز حاصل نمیشهود مگهر ایهنکهه نفهس بهه
واسطة تحول جوهری خود راه تکامل را پوید و به مرتبة صور ارتقاء یابد؛ نه اینکه صهور
و متأخر از جهوهر نفهس باشهند (صهدرالدین شهیرازی ،0380 ،ج،8

علمی اموری عار

ص .)92علم عبارت است از حضور صورت شیء نزد مدرک؛ یعنهی صهورت علمهی کهه
معلوم بالذات است ،بالفعل نزد نفس حاصل میگردد و بلکه خود شأنی از شؤون نفهس و
طوری از اطوار وجودی او میشود؛ و نفس با نردبان این صورت ،از قوه به فعلیت ارتقهاء
مییابد و اشتداد وجودی مییابد (صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،3ص.)33
با این تقریر ،بح

اتحاد عاقل و معقول صرفاً بحثی پیرامون ماهیّهت علهم و عقهل

نیست؛ بلکه در واقع ،وجود عاقل با وجهود معقهول متحهد شهده و شهدّت وجهودی او
افزایش می یابد و با این اشتداد وجودی ،حرکت در مسیر کمال تحقّق مییابهد .بهر ایهن
اساس ،میتوان سرّ تأکید مالصدرا بر تالش عقالنی را دریافت.
مالصدرا عقلی بودن سعادت را بر بح
سعادت با بح

لذت مبتنی کرده و نزد او ،همهواره بحه

لذت گره خورده است .هنگامی که مها ماهیهت و تعریهف لهذت را در

نظام تفکر صدرایی جستوجو میکنیم ،درمی یابیم که مالصدرا لذّت را بر مبنای ادراک
امر مالئم با طبع تعریف کرده است؛ به عبارتی ،در تعریف لذت نیز مشاهده میشود کهه
مولفة اساسی ادراک را داخل کرده است .کلید مسئله در همین جاست که چگونه حلقهة
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تبیین سعادت و رابطة آن با علم کامل می شود؛ و آن همین نظر مالصدرا پیرامون اتحهاد
علم ،عالم و معلوم و عقل ،عاقل و معقول است .البته این بیهان ،نهاظر بهه سهعادت قهوة
نظری است و رفتار و عمل ،ناظر به تکامهل بعهد عملهی مهیباشهد کهه خهود تمهیهدگر
سعادت نظری است .زنجیرة صدرا در این باب به این شر است که :علم (اتحهاد عهالم
و معلوم) ،ادراک ،لذّت و سعادت.

7ـ .9تکامل علم حضوري نفس ذيل حركت جوهري

علم حضوری به نفس ،عین وجود آن است و به وضو مییابیم که این علهم نیهز مراتبهی
دارد .در آغاز ،مرتبة ضعیفی از آن تحقق مییابد که متناسب با ضعف وجود نفس اسهت و
به همین دلیل ،مورد آگاهی قرار نمیگیرد .متناسهب بها حرکهت جهوهری نفهس ،تهدریجاً
آگاهی ضعیفی نسبت به آن پیدا میشود ولی بهاز ههم در حهدّی نیسهت کهه بتوانهد درک
روشنی از نفس داشته باشد و لذا آن را با بدن اشتباه میگیرد .هر قدر وجود نفس کاملتهر و
رتبة تجردش افزونتر شود ،علم حضوری وی به خودش نیز بیشتر و واضحتر خواهد شد.
نتيجه

در این مقاله ،بر اساس نظرات مالصدرا به این مطالب دست یافتیم که بها توجّهه بهه اشهدّ
بودن قوة عاقله از لحاظ وجودی و در نتیجة اشدّ بودن لهذت آن ،مرتبهة اعهالی سهعادتِ
انسان نیز عقلی است و سعادت وهمی و خیالی ،مراتب پایینتر سعادت را شکل میدهند.
انسان باید تالش نماید تا با اتصال به عقل فعال یا مثال انسهانی ،هرچهه بیشهتر نسهبت بهه
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جهان آگاهی یابد .با توجه به اصل بودن جنبة نظری نفس ،در سعادت نیز اصل بها همهین
جنبه است؛ اما این به معنای فراموشی جنبة عملی آن نیست ،بلکه سعادت از لحاظ عملهی
نیز مراتب مختلفی دارد که در واقع ناظرند به صیقل دادن وجود انسان برای دریافت صهور
و علوم؛ به عبارتی ،کمال عملی یاریرسان و ممدّ است در جهت کمال و سهعادت نظهری
نفس .مراتب عقل عملی متناسب و متناظر اسهت بها مراتهب عقهل نظهری و بهرای تحقهق
سعادت حقیقی ،انسان باید به نهایت هر دو قوة نظری و عملهی دسهت یابهد .ایهن ،همهان
مقام انسان کامل است.
چنین تصویری از سعادت در بیان مالصدرا ،مبتنی بر نظریاتی اسهت کهه محصهول
تقریری از هستی ،بر مبنای حرکت جوهری میباشهند .انسهان نیهز همچهون کهلّ عهالم
وجود ،در قوس صعود دارای حرکت جوهری اسهت کهه پهس از طهی مراحهل عناصهر
ابتدایی ،نفس نباتی و نفس حیوانی ،صاحب نفس ناطقه میشود .در ادامة همین نگاه ،به
تبیینی تشکیکی از مراتب سعادت بر مبنای موانع آن در پرتو حرکت جوهری نیهز نائهل
می آییم .مالصدرا ،موانع وصول به غایت مطلوب را نیز به صورت تشکیکی تبیین کهرده
و در این سیر ،پن نوع مانع را برشمرده است .سعادت حقیقی نصهیب کسهانی خواههد
شد که از همة موانع پن گانه گذر کنند.
در پایان ،این تصویر از سعادت ه که بر مبنای حرکت جوهری است ه مسهتلزم لهوازمی
است :نفی معارف فطری ،تکامل وجودی انسان ذیل نظریة اتحاد عاقل و معقول ،و تکامهل
علم حضوری نفس به خود در ذیل حرکت جوهری ،در شمار این لوازماند.
يادداشتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0استاد مطهری ،سعادت را مساوی با «کمال» و متفاوت با واژههایی همچون «سهرور ،نیهل بهه
آرزوها ،رضایت ،آرمان و  »...میداند (رک .مطهری ،0913 ،ج ،1صص .)18-82
 .2توضیح این مقدمه را در قسمت مبناشناسی مدل سعادت ،دنبال نمایید.
 .9مالصدرا این مطلب را اجماع همگان میداند« :ال نزاع ألحو فی أن لذة کل ق وة نفس انیة و خیره ا
بإدراك ما یالئمها و ألمها و شرّها بإدراك ما یضادها» (صدرالدین شیرازی0929 ،هب ،ص.)882
 .4این استدالل ،بسیار نزدیک به استداللی است که شیخ الرئیس در آثار خود بیان کهرده اسهت؛
مقدمات استدالل مالصدرا را میتوان در آثار ابنسینا نیز یافت (رک .ابنسینا ،0989 ،صص
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13-11؛ همو ،0414 ،ص424؛ همو ،0913 ،صص  .)488-481برای مطالعة بیشتر پیرامهون
این مبح از نظر ابنسینا ،رک .اکبری ،0988 ،صص .21-00
 .8برای مطالعه بیشتر پیرامون عقل عملی و نظری ،رک .صدرالدین شیرازی0929 ،ههب ،ص804؛
همو0921 ،هب ،ص033؛ همو ،0984 ،ص281؛ جوادی ،0988 ،ص.92
 .2مالصدرا نهایت عالم عود را عقل مستفاد میداند .قریب به همین مضمون را فالسفة دیگری
نیز بیان کهردهانهد (بهه عنهوان مثهال ،رک .ابهنسهینا ،0918 ،ص022؛ طوسهی ،0918 ،ج،9
ص224؛ میرداماد ،0921 ،ص930؛ همو ،0914 ،ص.)38
 .1محقّق سبزواری ،سه مرتبة ابتدایی را چنین نامگذاری کرده است :مرتبة اوّل «تجلیهه» ،مرتبهة
دوم «تخلیه» ،و مرتبة سوم «تحلیه» (سبزوار  ،0921 ،ص.)219
 .8مالصدرا در «المبدأ و المعاد» میگوید« :الجزء النظری الذی هو جهة ذاتها و حیثیة هویته ا  ...الج زء
العملی الذی هو جهة إضافتها إل ى الب ون و توجّهه ا إل ى الس فل ،و ه و غی ر داخ ل ف ی قوامه ا»
(صدرالدین شیرازی ،0984 ،ص.)922
 .3مالصدرا گفته است« :قلب اإلنسان الذی هو نفسه الناطقة ( »...صدرالدین شیرازی ،0380 ،ج ،3ص.)093
« .01لَّیْسَ البرِّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ وَ لَکِنَّ البرَِّ مَن ءَامَنَ بِاللَّ هِ وَ الیَ وْمِ االَخِ رِ وَ
المَلَئکَةِ وَ الکِتَابِ وَ النَّبِیِّ» (بقره .)011:تطبیق این آیه بر مطلب مذکور در کتاب «العرشیة» آمهده
است (صدرالدین شیرازی ،0920 ،ص.)288
 .00با توجّه به اینکه صدرالمتألهین وجود را اصیل و ماهیت را اعتباری و به تبع وجود مهیدانهد،
چنین مینماید که تعبیر حرکت جوهری ،تعبیهری تسهامحی اسهت؛ زیهرا جهوهر از مقهوالت
ماهوی است .تعبیر درستتر ،حرکتِ وجود یا حرکتِ جوهری وجود است.
 .02مالصدرا بح های مفصلی را در زمینة این قوا و تعاریف و وظایف آنهها در کتهب خهویش
بیان کرده است ،که بعضاً نوعی اضطراب ظاهری و تعارضاتی نیز در عبارات کتهب گونهاگون
مشاهده میشود (رک .صدرالدین شیرازی ،0984 ،ص299؛ همو0929 ،ههب ،ص814؛ همهو،
0921هب ،ص089؛ همو ،0380 ،ج ،8صص249-89؛ همو ،0422 ،ص.)203
 .09آقای طاهرزاده ،در کتاب «معرفت النفس و الحشر» ،این موانع را چنین بیان کرده است (بهه
ترتیب) :ضعف ابتدایی؛ ضایع شدن طهارت اولیه؛ تغییر جهت فطهری؛ توقّهف در تحقیهق؛
نداشتن روش تحقیق (طاهرزاده ،0911 ،ذیل توضیح فصلها در فهرست کتاب).
م
م
م
م
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كتابنامه

قرآن کریم

ارسطو ( ،)0949علم االخالق الى نیقوماخوس ،مقدمه و تحقیق بهارتلمى سهانتهلیر ،قهاهره :دار
صادر ،ج.2
اکبری ،رضا (« ،)0988تصویر زندگی پس از مرگ در فلسفة ابنسینا» ،دوفصلنامة فلسفه و کالم
اسالمی ،پاییز و زمستان ،دفتر.0
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( ،)0918االشارات و التنبیهات ،قم :نشر البالغه.
همو ( ،)0913النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،مقدمهه و تصهحیح محمهدتقى دانهشپهژوه،
تهران :دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
همو ( ،)0989رسالة نفس ،همدان :دانشگاه بوعلى سینا.
همو ( ،)0414الشفاء ه االلهیات ،قم :مکتبة آیة اهلل المرعشى.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ،)0404لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،ج.9
جوادی ،محسن (« ،)0988نظریة مالصدرا دربارة عقل عملی» ،خردنامة صدرا ،ش.49
سهروردی ،یحیی بن حبش ( ،)0918مجموعة مصنفات شیخ اشهراق ،تصهحیح و مقدمهه سهید
حسین نصر ،تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگى ،ج.9
صدرالدین شیرازی ،محمد (بیتا) ،الحاشیة على الهیات الشفاء ،قم :بیدار.
همو ( ،)0912مجموعة الرسائل التسعة ،تهران :بینا.
همو ( ،)0984المبدأ و المعاد ،تصحیح جاللالدین آشتیانى ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه.
همو (0921هالف) ،اسرار اآلیات ،تصحیح محمد خواجو  ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه.
همو (0921هب) ،الشواهو الربوبیة فى المناهج الس لوکیة ،تصهحیح و تعلیهق سهید جهاللالهدین
آشتیانى ،مشهد :المرکز الجامعى للنشر ،چاپ دوم.
همو ( ،)0920العرشیة ،تصحیح غالمحسین آهنى ،تهران :مولى.
همو (0929هالف) ،رسالة المشاعر ،به اهتمام هانر کربن ،تهران :طهور  ،چاپ دوم.
همو (0929هب) ،مفاتیح الغیب ،تصحیح محمد خواجو  ،تهران :مؤسسة تحقیقات فرهنگى.
همو ( ،)0980کسر اصنام الجاهلیة ،مقدمه و تصحیح و تعلیق محسن جههانگیر  ،تههران :بنیهاد
حکمت صدرا.
همو ( ،)0422شر الهوایة االثیریة ،تصحیح محمدمصطفى فوالدکار ،بیروت :موسسة التاریخ العربى.
همو ( ،)0380الحکمة المتعالیة فى االسفار العقلیة االربعة ،بیروت :دار احیاء التراث ،ج 8و.3
صلیبا ،جمیل؛ صانعى درهبید  ،منوچهر ( ،)0922فرهنگ فلسفى ،تهران :حکمت.
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طاهرزاده ،اصغر( ،)0911معرفت النفس و الحشر؛ روانشناسی و معادشناسهی اسهالمی ،تههران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم.
طوسی ،نصیرالدین ( ،)0918شر االشارات و التنبیهات ،قم :نشر البالغه ،ج.9
فارابی ،ابونصر ( ،)0332کتاب السیاسة المونیة ،بیروت :مکتبة الهالل.
سبزوار  ،مال هادی ( ،)0921التعلیقات على الشواهو الربوبیة ،تصحیح سید جاللالدین آشتیانى،
مشهد :المرکز الجامعى للنشر ،چاپ دوم.
مصطفوی ،حسن ( ،)0921التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ج.8
مطهری ،مرتضی ( ،)0913مجموعة آثار ،تهران :صدرا ،ج.1
میرداماد ( ،)0921القبسات ،به اهتمام مهد محقق و دیگران ،تهران :دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
همو ( ،)0914نبراس الضیاء و تسواء السواء فهى شهر بهاب البهداء و اثبهات جهدو الهدعاء،
تصحیح حامد ناجى اصفهانى ،تهران :میراث مکتوب.

