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Abstract
Though Greek scholars are supposed to be considered as the first thinkers who dealt
with the philosophical discussion regarding the ultimate perfection of man but
Hakim Sadra Shirazi is one of the most prominent thinkers who have established a
deep link between man's perfection and his cognition in a way that whenever man
receive knowledge, his perfection is fulfilled too. In this research, first by dividing
perfection into primary and secondary and applying human perfection to his
secondary perfection, which is the actualization of human characteristics and
complications after the realization of his essence, the nature of perfection has been
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analyzed. The main question of the research is what is the relationship between
human perfection and his cognitive power? The hypothesis of the article is that by
dividing human powers into theoretical and practical reason and creating an alliance
between human perfection and the levels of his intellect, especially theoretical
reason, the deep relationship between perfection and knowledge in man is revealed.
The present research method is descriptive analytical approach.
Keywords: Knowledge, Perfection, Theoretical Intellect, Practical Reason, Sadr alMotahalalin.

Problem Statement
Undoubtedly, the love of perfection in man is rooted in its very nature which is
common to all human being. And he is less lazy in achieving that goal after ignoring
the matching error. This issue, which is being pursued in many schools of thought,
has also been a common problem in philosophical schools. And, at least, it must be
traced back in Greek philosophy and great philosophers such as Socrates, Plato, and
especially Aristotle. There is serious disagreement on the definition of the term
perfection and according to Aristotle, some seek it in pleasures, some find it in social
dignity. A group of philosophers, in their contemplation of the ultimate truths and
others, have given it some examples, which, for example, in the case of illness, seek
happiness in health and in times of distress, in the opening and increase of wealth.
In the Islamic world, after Farabi and Avicenna, Fakhrazi, and Ibn Arabi and other
Islamic mystics, Sadr al-Mutallini was one of the greatest philosophers to speak in
detail and, in a different analysis, has made a deep connection between perfection
and knowledge in man. The continuation of this analysis in Sadrian thought has gone
so far as to refer to the end of philosophy for human being as being a scientific world
similar to the external world. After the great emphasis of the religious text on the
role of science toward human perfection, such as the inequality of those who know
and do not know (Zemar-9), the excellency of the scholars (Majadleh -11), the
austerity of the only scholars of God (Fathir-28) and Dozens of other examples
appear to be that Sadra is one of the few philosophers who has considered the role
of knowledge in human perfection philosophically and spoke of its ontological
foundations. It should also not be forgotten that the concept of the perfect human
being after the personal unity of existence, which is one of the most important issues
of theoretical mysticism, also lends its greatness to the question of perfection and
what it is in human ontology. On this basis, this study seeks to highlight the
importance of perfectionism in the religious and philosophical tradition, from Sadra's
perspective, by emphasizing its relation to the truth of knowledge. Subsidiary
research questions include: What is human perfection? What is the ratio of perfection
in man to his theory? What is the role of knowledge by presence in perfection?
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Method
The method used in this study is descriptive-analytical.

Findings and Results
1 - Perfection in human being refers to something with which human attributes and
states and everything related to it come to act. Rather, the evolution of man must be
sought in the evolution of his soul and intellect.
2- By dividing human intellect into two theoretical and practical branches, the
perfection of theoretical reason is realized by passing through the three stages of
reason and attaining it to the rank of beneficiary. That is to say that reason is united
in the rank of aptitude, in spite of the logic of active reason, and in this way, the form
of the universe plays a role in one's life.

3. In each of the theories of theoretical reason, man is somehow
knowledgeable. It is on this basis that these hierarchies are longitudinal and
in the course of their evolution the human soul is transmitted to its ultimate,
ie, profound intellect.
4. As the truth of knowledge is degraded, human perfection is also degradable, and
so is the evolution of knowledge into human perfection.
5. Essentially, the evolution of the self into the profound intellect and its evolution
to this time can only be achieved by uniting with the active intellect and uniting with
it.
6. Although Sadra often refers to the perfection of theoretical reason as human
perfection, but in view of his principles and the assertions he has made in some
positions, the ultimate perfection of man must be, in the final sense, on the one hand
and unity of reason on the one hand. Theoretical and practical reason of him as a
condition for the realization of death on the other hand.
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چکیده
هرچند حکمای یونانی از نخستین اندیشمندانیاند که موضوع کمال در انسان را با رویکردی فلسفی
به گفتگو نشسسستهاند ،اما صدرالمتأالهین در تحلیلی متفاوت و کم سابقه  ،پیوندی عمیق میان کمال
انسانی و قوة عالمه او برقرار ساخته است؛ آن سان که با شکل گیری شناخت در انسان ،کمال غایی او
نیز تحقق مییابد .در این پژوهش ابتدا با تقسیم کمال به اولی و ثانوی و تطبیق کمال انسانی بر کمال
ثانوی او که عبارت از فعلیت یافتن اوصسسا و عوارض مختص انسسسانی پا از تحقق تاتش باشسسد ،به
تحلیل سرشت کمال پرداخته شده است .پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه ای میان کمال
انسان و قوه عالمه او برقرار است؟ و فرضیة مقاله بر آن است که با تقسیم قوای انسان به عقل نظری و
عملی و ایجاد اتحاد میان کمال انسان و مراتب عقل او به ویژه عقل نظری ،رابطة عمیق کمال و علم در
انسان فاش می گردد .روی آورد این پژوهش روی آوردی تحلیلی توصیفی است.
کلمات کلیدی :علم ،کمال ،عقل نظری ،عقل عملی ،صدرالمتألهین.
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 -1طرح مسأله

بی گمان عشق به کمال در انسان ،از فطریاتی است که همگان بر آن سرشته شده و او
در نیل به این مهم با چشقم پوشقی از خطای در تطبی  ،کمتر از خود سقستی میورزد.
برخی محققین در توصیف فطرت عش به کمال در انسان ،برآنند که «اگر در تمام دوره
های زندگانی بشقر ددم زنی و هر یک از افراد هر یک از طوایف و ملل را اسقتنطا کنی،
این عشقق و محبت را در خمیره او می یابی و دلب او را متوجه کمال می بینی .بلکه در
تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طادت فرسا ،که هر یک از افراد این نوع در
هر رشته ای واردند مشغول اند ،عش به کمال آنها را به آن واداشته ،اگر چه در تشخیص
کمال و آنکه کمال در چیسقت و محبوب و معشقو در کااست ،مردم کمال اختال را
دارند( » ...امام خمینی ،2711 ،ص  .)181این مسقأله که با عنوان سعادت در بسیاری از
مکاتب فکری بشر پی گرفته میشود ،در مکاتب فلسفی نیز سکهای رایج بوده و دست کم
باید از دوره فلسفه یونان در فیلسوفان سترگی چون سقراط و افالطون و به ویژه ارسطو،
تبار آن را مورد بررسققی درار داد .این مفهوم که در تعریفش اختالفات فاحشققی درگرفته
اسقت ،بنا به گفته ارسطو ،دستهای در لذت و خوشی جستاویش میکنند ،عدهای آن را
در شرافت اجتماعی مییابند ،گروهی چون حکیمان در اندیشهورزی به حقای واپسین و
دیگرانی هم برایش مصقادیقی چند در نظر میگیرند که مثالً به هنگام مرض ،سعادت را
در تندرسققتی و به ودت تنگدسققتی ،در گشققایش و فزونی سققرمایه جویا میشققوند ( ر.ج:
ارسقققطو ،2714 ،ص  .)10در جهان اسقققالم نیز پس از فارابی و بوعلی و فخررازی و ابن
عربی و سایر عرفای اسالمی ،صدرالمتألهین از بزرگ ترین حکمایی بوده که به تفصیل از
آن سققخن گفته و در تحلیلی متفاوت ،پیوندی عمی میان کمال و علم در انسققان بردرار
سقاخته اسقت .امتداد این تحلیل در اندیشقة صقدرایی تا بداناا کشیده شده که از غایت
دانش فلسقفه به صیرورت انسان به جهانی علمی مشابه جهانی عینی یاد شده است .پس
از تأکید فراوان نصوص دینی بر نقش علم نسبت به کمال آدمی ،همچون نابرابری کسانی
که میدانند و نمیدانند (زمر ،)9-رفعت بخشققیدن به علم ورزان (ماادله )11-خشققیت
تنها علما از خداوند (فاطر )28-و دهها نمونه دیگر ،چنین به نظر میرسققد که صققدرا از
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معدود حکمایی بوده که به نقش علم در کمال آدمی به شققکلی فلسققفی توجه داده و با
مبانی هستی شناختی خود از این ارتباط سخن گفته است .همچنین نباید از یاد برد که
مفهوم انسان کامل پس از وحدت شخصی وجود ،که از مهمترین محورهای عرفان نظری
به شقمار میرود ،نیز شقکوه خود را وامدار مسأله کمال و چیستی آن در هستی شناسی
انسقانی اسقت .بر همین پایه ،این پژوهش بر آن است تا در ادامه اهمیتِ مساله کمال در
سققنت دینی و فلسققفی ،زوایای آن را از منظر صققدرا با تأکید بر ارتباطش با حقیقت علم
عیان سازد.
 -2پیشینه

آنچه در این پژوهش مورد مداده درار گرفته ،بررسی چیستی کمال و مختصات آن در
انسان با تأکید بر نسبتش با علم ،به ویژه علم حضوری است که البته تالش شده این
همپوشانی با نظر به مبانی حکمت صدرایی به نمایش گذاشته شود .گرچه در سایر
پژوهشهای اناام گرفته حول کمال شناسی از منظر صدرا ،بر نسبت علم با کمال تأکید
رفته است؛ همچون مقاالتی از دبیل« :علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی
و مالصدرا» نوشتة مرتضی شااری و زهرا گوزلی« ،رابطه سعادت و معرفت از دیدگاه
مالصدرا" نوشتة جمعه خان افضلی" ،کمال انسان از دید مالصدرا» نگاشتة محمود
خیراللهی« ،نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر مالصدرا» نوشتة محمد ذبیحی و
علی اله بداشتی و علی ناات رای زن« ،جایگاه عقل نظری و عملی در سعادت از دیدگاه
مالصدرا و ارزیابی درآنی آن» نوشتة محسن ایزدی ،لکن این پژوهش بر آن است تا ضمن
بازنگاهی به نسبت میان کمال انسان و علم بر پایه حکمت صدرایی ،در نگاهی جزئی تر به
بیان نسبتش با علم حضوری که مهمترین دسم علم بشمار می رود نیز بپردازد.
 -3مفهوم کمال

واژه کمال در لغت که اسم از مادۀ «ک م ل» است ،بر ذوات یا صفاتی اطال میشود که
اجزا یا محاسن و زیباییهایش تمام شده باشد:
کمل الشقیء کموالً من باب دعد ،و االسقم الکمال ،و یسقتعمل فی الذوات و فی الصفات،
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یقال :کمل إذا تمّت أجزاؤه و کملت محاسنه (فیومی ،1928 ،ص.)044
از آناا که میان واژههای تمام و کمال به رغم درابت معنایی شققان ،تمایزاتی نیز میتوان
دائل شقد ،الزم است که پیشتر به معنای تمام هم اشارتی داشت .گرچه دستهای از لغت
شقققنققاسقققان (جوهری ،1984 ،ج  ،1ص 1814؛ ابن منظور ،1994 ،ج  ،1ص 444؛
فیروزآبادی ،1991 ،ص  )1714این دو واژه را به یک معنا گرفته و تفاوتی را میانشقققان
دائل نشدند ،اما با نظرداشت شواهدی از درآن و نیز دیدگاه دستة دیگر از لغویون ،مفهوم
تمام مرتبهای پایین تر از کمال داشته و اصوالً پس از شکل گیری اجزای اولیه یک شیء
اسققت که مفهوم کمال شققکل می گیرد .به عبارتی ،مفهوم تمام همان کمال اول شققیء و
اصقطالح کمال ،همان کمال اانی شیء از منظر فلسفی است که به صفات مکمل شیء و
عوارض آن پس از تشقققکیل ذات اطال می شقققود .راغب در مفردات کمال را عبارت از
حصول غرض یک شیء (طبیعتاً) پس حصول خود شیء میداند:
کَمَالُ الشققی ء :حصققول ما فیه الغرض منه .فإذا دیل :کَمُلَ ذلک ،فمعناه :حصققل ما هو
الغرض منه (راغب اصفهانی ،بی تا ،ج ،1ص.)024
اما تمام را به انتهای شیء به حدی میداند که اجزای داخلی اش حاصل شود و به چیزی
خارج از آن نیاز نداشته باشد:
تَمَامُ الشقیء انتهاؤه إلی حدّ ال یحتاج إلی شیء خارج عنه ،و النادص :ما یحتاج إلی شیء
خارج عنه (همان ،ص 148؛ زبیدی ،1889 ،ج  ،8ص 174؛ فراهیدی ،1994 ،ج  ،4ص
.)1194
بر این اسقا ،،برای یک شقیء میتوان سقه مرحله را تصقور نمود .نقصان ،تمام و کمال.
نقصقان در صقورتی است که همه اجزای داخلی شیء حاصل نشده باشد .تمامیت پس از
حصقول تمام اجزاست و کمال آن گاهی است که آاار و اغراضی از بیرون شیء و باالتر از
تمامیت اجزاء برایش حاصل شده باشد.
اما در اصطالح ،کمال به آن چیزی اطال میشود که شیء با آن به فعلیت میرسد .حال
این کمال خود به دو صورت است .چنانچه ذات یک نوع با چیزی به فعلیت برسد ،کمال
اول و اگر صققفات یک نوع نه ذات نوع با آن چیز فعلی شققود ،کمال دوم رخ خواهد داد.
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کمال اول را میتوان به شکل برای شمشیر و یا نفس ناط برای حیوان مثال زد و بریدن
شمشیر و یا شاعریت برای انسان نمونهای از کمال دوم خواهد بود (رک :مالصدرا،1981 ،
ج  ،8ص 14؛ ابن سینا ،1984 ،ص .)22-21
حاصل آنکه:
 -1کمال اول به کمالی گفته میشقود که مقوم نوع بوده و با آن نوع به فعلیت میرسد.
این تعریف اگرچه توان تطبی بر هرکدام از مقومات داخلی یک نوع که ماده و صقققورت
باشقد ،را دارد ،لکن با مثالهایی که جناب صدرا از این کمال یاد کرده است (شکل برای
شقمشقیر و کرسی که جزء اخیر از مقومات نوع است) و نیز با صریح سایر کلمات ایشان،
باید آن را متعین در صورت نوعیه و جزء اخیر مقومات نوع دانست:
کمال کل شقیء بما هو مقوم ذاته و محصل مادته و منوع جنسه (مالصدرا ،1981 ،ج ،0
ص .)147
اینکه علت این تعین کدام است و چرا به رغم مقوم بودن ماده و علیت آن در فعلی شدن
نوعیت نوع ،کمال اول بر آن اطال نمیشقود ،پرسقشقی بی پاسخ است که جز با توجیه
پیش رو وجاهت نمییابد؛ بنابرآنکه مراد از فعلیت تحصققل بوده و تنها صققورت که ااری
انحصاری را در تحصل بخشی به ماده دارد می توان فعلیت زا دانست و ماده که فعلیتش
به دوه بودنش است ،چنین لیادتی را ندارد( .رک :همان ،ج  ،2ص )44
 -2کمال اانی به اعراض و صفاتی از شیء گفته میشود که پس از تحق ذات ،بر ذات عارض
میگردد.
 -4با توضیحات یادشده باید واژۀ «تمام» لغوی را معادل «کمال اول» بمعنای مصطلحش
و «کمال» به معنای لغوی را معادل «کمال اانی» مصطلح دانست.
 -4کمال در انسان

با نظر به مقدمات پیش گفته ،اساسا سخن از چیستی کمال انسان و چگونگی تحق آن،
ناظر به کماالت اانوی و هر آن صقفاتی است که انسان پس از تحق ذاتش بدان میرسد
و با آن ارزشهای انسانی و فضایل روحی خود را تعالی میبخشد .به دیگر سخن؛ از میان
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صقفات و عوارضقی که بر انسان عارض میشود ،آن عوارضی اسباب کمال اانوی انسان را
ردم میزند که با آن انسانیتش به فعلیت میرسد و اختصاصات انسانی او ظاهر میگردد؛
برخال عوارض دیگری از او که ارتباطی با بعد انسقانی او نداشقته و با سایر موجودات از
جمله حیوانات در این عوارض اشتراک دارد .به تعبیر سوم ،در ترکیب کمال انسان ،انسان
وصقف مشقعر به علیت بوده و آن عوارضقی از کماالتِ اختصاصی انسان تلقی میشود که
مرتبط با ارزشهای انسقانی و فضقایل روحی و دسقتگاه عقالنی او باشد .به سخنی دیگر،
کمال در انسان به امری اطال میشود که با آن اوصا و حاالت انسانی و هر آنچه با آن
مرتبط است (و نه اوصا مشترکش با سایر موجودات از جمله حیوانات) به فعلیت برسد،
بلکه تکامل انسان را در تکامل نفس ناطقه و کمال عقلی او باید جویا شد؛ زیرا دوۀ عادله
و نفس ناطقه انسان است که تنها ممیز او از سایرین بشمار میرود.
در یک تقسقیم کلی دوۀ عادله در انسقان به دو دسقم نظری و عملی تقسیم می شود که
عقل نظری یا همان عالمه ،دوهای اسققت که با آن ادراک کلیات صققورت میپذیرد؛ اعم از
اینکه این کلیات از جنس هسقتها و نیسقتها باشند و یا بایدها و نبایدها .و عقل عملی
دوۀ مدرک جزئیات عملی انسان است که البته در ادراکات خود بی نیاز از عقل نظری هم
نیسققت .در کنار اینکه سققهمی از برانگیختگی هم در آن مالحظه میگردد (ابن سققینا،
همان ،ص .)44-41
بر این اسققا ،،آن زمانی میتوان تصققویری ددی از کمال در انسققان به دسققت داد که
چگونگی به فعلیت رسققیدن عقل در هر دو پهنه عالمه (نظری) و عامله (عملی) بیشققتر
تبیین گردد.
 -1-4کمال عقل نظري

عقل نظری بنابر یک تقسقققیم کلی به چهار مرتبه هیوالنی ،بالملکه ،بالفعل و مسقققتفاد
میتوان تقسقیم میشود (مالصدرا ،همان ،ج  ،4ص  .)419مراتب یادشده از عقل نظری،
اوالً مراتبی طولی بوده است:
العقل الهیوالنی ...و هی أولی مراتب القوۀ و أضعفها( ...همو ،2772 ،ص  .)241اانیاً نفس
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انسان در سیر تکاملی خود الزم است از هر مرتبه گذر کرده تا به عقل مستفاد نائل شود.
اصققوالً کمال عقل نظری از منظر حکیم شققیرازی را باید در تحق صققورتهای ادراکی و
عقلیِ نفس سقرا گرفت ،آن گونه که انسقان جهانی عقلی ،مضاهی و شبیه جهان عینی
گردد .به دیگر سقخن ،آن گاهی انسقان به کمال عقل نظری خود نائل میشود که مشابه
نظام عینی در خارج ،نظامی علمی در نفس او حاصقل شققود که تنها تفاوتشان در تحق
عینی و علمی آنهاسققت (جوادی آملی ،2770 ،جزء  ،1ج ،1ص  .)124ترجمان فلسققفی
این مسأ له که انسان به نظامی علمی مشابه نظام عینی تبدیل شود ،چنان است که او در
سیر کمالی خود از عقل هیوالنی به درآمده و عقل بالملکه و بالفعل را پشت سر مینهد تا
سقراناام به مرتبة عقل مسقتفاد دست مییابد و از آن رهگذر ،صورت همه موجودات در
جان او منقش میگردد:
و کمال النفس الماردۀ أما العلمی فبصقققیرورتها عقال مسقققتفادا فیها صقققور جمیع
الموجودات( ...مالصققدرا ،1981 ،ج  ،9ص 0؛  ،1901ص 440؛ همو ،1984 ،ج  ،1ص
 192و ج  ،2ص  .)442چگونگی این مشابهت علمی انسان با نظام عینی را در ادامه ذیل
چگونگی وصول به عقل مستفاد برخواهیم رسید که خالصه آن اتحاد با عقل فعال است.
چگونگی وصول به عقل مستفاد
آنچه در ایناا باید بدان نظر داشت ،چگونگی وصول نفس به عقل مستفاد و دست یابی او
به این مقام اسققت .به طور خالصققه باید گفت که در نگاه صققدرایی ،تکامل نفس به عقل
مستفاد و تحول او به این مرتبه ،تنها با اتحاد با عقل فعال و یکی شدن وجود لغیرهاش با
آن عقل صورت میپذیرد« :اعلم أن للعقل الفعال وجودا فی نفسه و وجودا فی أنفسنا فإن
کمال النفس و تمام وجودها و صقورتها و غایتها هو وجود العقل الفعال لها و اتصالها به و
اتحادها معه» (مالصققدرا ،1981 ،ج  ،9ص  .)147حکیم سققبزواری در تعلیقه خود بر
چگونگی تبدیل نفس به عقل ،معتقد است که وصول شیء به غایت خود به معنای انقالب
و تحول آن به غایتش است که آن هم بدون پذیرش اصل حرکت جوهری در تبدیل نفس
به عقل ،دابل دفاع نیست .به عبارتی برساخته بر حرکت جوهری صدرایی ،نفس حقیقت
واحد سیال ممتدی است که در مسیر تکاملش به عقل تبدیل شده و ماهیت نفسانی خود
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را وامیگقذارد « :فالنفس ما دامت لم تخرج من دوۀ الوجود الاسقققمانی إلع فعلیة العقل
المفار فهی صورۀ مادیة علع تفاوت درجاتها دربا و بعدا من نشأتها العقلیة بحسب تفاوت
وجوداتها شقدۀ و ضعفا و کماال و نقصا إذ الوجود مما یقبل االشتداد( »...مالصدرا،1981 ،
ج  ،8ص .)14
بر این اسققا ،،آنچه کمال نهایی انسققان در عقل نظری را توجیه میکند ،تحول نفس به
عقل مستفاد و تبدیل آن به مرتبه عقل(فعال) است .آنچه بادی میماند ،تحلیل چگونگی
اتحاد نفس با عقل فعال است .در توضیح این اتحاد باید افزود که برای عقل فعال دو گونه
وجود تصور میشود .یکی وجود لنفسة آن که در فعل الهی از آن سخن میرود و دیگری
وجود لغیرهاش .وجود فی نفسقة عقل فعال همان وجودی اسقت که بدون سناش با غیر
برای او حاصقققل میگردد و وجود لغیره آن ،همان وجود للمدرک یا وجودش برای نفس
اسقققت .اتحقادی که میان عقل فعال و نفس رخ میدهد ،اتحاد وجود لغیره عقل با نفس
اسقت و چنین نیسقت که از رهگذر این اتحاد ،نفس عین عقل فعال شود تا به همة صور
موجود در آن وادف گردد .نفس بقه میزان اسقققتعقداد وجودی خود بقا عقل فعال مرتبط
میشود و با او اتحاد بردرار میکند (همان ،ج  ،4ص .)441
وجود عققل فعقال برای نفس مقدرِک بقدان معناسقققت که به آن اندازهای که نفس توان
دریافت و شهود عقل فعال را دارد ،با آن متحد میگردد.
حکیم سققبزواری در انحای ارتباط نفس با عقل فعال سققه دیدگاه بیان میکند که بر پایة
آن ،برخی دائل به افاضققه میشققوند و بر این اسققا ،،عقل فعال در اار اتصققال روحانی با
نفس ،صور خود را به ددر طادت نفس بر او افاضه می کند .برخی به اشرا نور عقل فعال
بر نفس گرایش مییابند که نفس با این اشققرا  ،به میزان طلب و اسققتعداد خود ،صققور
موجود در عققل فعقال را شقققهود میکنقد و در نهایت هم دائلین به فنا با رهبری فکری
صدرالمتألهین هستند که بر پایه این نظر ،انسان با فنای در ح تعالی و بقای پس از فنا
و با فروریختن کوه منیت خود ،صور عالم و مظاهر هستی را به وساطت علم به علت آنها
شهود میکند( .همان ،ج  ،8صص )494-498
برخی بزرگان معاصقر در شقرح دیدگاه صقدرا در این باره معتقدند که علم انسان پس از
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فنای الهی آن گونهای است که حقیقت شیء را در موطن اختصاصی همان شیء فهمیده
و حقیقت معلوم را بعینه در همان موطن مییابد (ر.ج :جوادی آملی ،همان ،ج  ،2جزء ،1
ص  .)249بر همین پایه ،وجود نفس انسققان بر خال سققایر جسققمانیات ،وجود ممتدی
است که بر اسا ،حرکت جوهری در حالت طبیعی متودف نشده و سیر خود را تا بلندای
تارد برزخی ادامه میدهد و حتی در پاره ای از موارد به این نقطه هم بسقققنده نکرده با
گقذر از نشقققئقه برزخی ،پا در نشقققئه عقلی مینهد و با عقل فعال اتحاد مییابد و تبدل
وجودی پیدا میکند .بدین ترتیب ،اناام نفس چنین میشقود که در دو ،صعودی خود
با مبدء فاعلیاش متحد شقققده و مبدأ و منتهایش یکی میگردد (رک :مصقققباح یزدی،
 ،2714جزء دوم ،ص .)429-419
بنابراین:
اوالً :کمال عقل نظری به گذر از مراتب سه گانه عقل و وصول به مرتبه مستفاد است.
اانیاً :عقل در مرتبه مسقتفاد ،با وجود لغیره عقل فعال متحد شقده و از این رهگذر ،صور
عالم در جان آدمی نقش میگیرد.
االثاً :از اتحاد میان عقل مسقتفاد و عقل فعال باید به نقش برجسققته علم حضققوری توجه
عمی داشقت؛ زیرا تمام آنچه در تحق علم حضوری ضرورت دارد ،در این ماال مصدا
پیدا کرده اسقت .از یک سقو حضور دو شیء نزد یکدیگر و از سوی دیگر اتحاد میان آنها
که از مقومات حضقور و علم حضوری بشمار می رود .پرواضح است که اتحاد حاصل میان
عقل مستفاد و فعال پیشتر به سبب وجودی بودن طرفین این اتحاد بوده و بدون نظر به
تسقاو میان هستی و علم نمیتوان از ماجرای اتحاد ،دفاع دابل دبولی به دست داد .این
مسأله آن زمانی شدت مییابد که از میان تحلیل سه گانه پیشگفتة ارتباط نفس با عقل
فعال ،تحلیل فنا را برگزیده و معتقد شویم که راه مورد نظر صدرالمتألّهین پس از اتصال
تام نفس به مبدأ اعلی برای شهود هر شیء ،طری مشاهده شیء در موطن آن شیء بوده
است .به تعبیری نفس ،پس از فنای از ذات خود و بقا به ح و مستغر شدن در مشاهده
ذات الهی ،به خدمت معلوم می رود و اشققیا را هم چنان که هسققتند ،به فراچنگ خود در
میآورد .در وادع ،نفسققی که با عقل فعال متحد و به آن (عقل فعال) تحوّل پیدا کرده اسققت،
نسقبتش با صور ادراکی خود ،عینا نسبت علت و معلولی است که آن علت با علم حضوری به
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معلولش علم پیدا کرده است.
در یک سققخن ،کمال عقل نظری با شققهود حضققوری صققور عالَم در موطن خود تحق پیدا
میکند که در این فرآیند از حضققور معلولی وجود اشققیا نزد عالِم و وجودی بودن این حضققور
نمیتوان غفلت ورزید.
رابعاً :در مراتبی چون عقل بالملکه و بالفعل که به وادع مراتب غیر نهایی کمال انسققان به
شقمار میروند ،میتوان به کارکرد علم حضقوری نیز اشققاره داشت .به عبارتی استبعادی
ندارد که نفس در این مراتب در کنار علم حصقققولی ،با علم حضقققوری نیز به بدیهیات و
اولیات دست یابد و نفس معلوم را در نزد خود شهود کند .بدون شک شدت این حضور با
معرفت شققهودی موجود در عقل مسققتفاد برابر نبوده و مرتبهای نازلتر از آن به حسققاب
میآید .همچنانکه بسقیاری از انسقانها برغم اینکه به ندرت به مقام عقل مستفاد و حتی
بالفعل نائل میشوند ،انبوهی از معار را با علم حضوری دریافت میکنند.
تأکید میشود که هر کاا از علم حضوری عالم به مشهودی سخن میرود ،الجرم وجودی
بودن این علم نیز مسقلم بوده و اسقاساً تحق علم حضوری بدون تحق وجود معلوم نزد
عالم همان اندازه بیمعناست که ذاتی یک شیء از آن بازستانده شود.
 -2-4کمال عقل عملی

«عققل عملی» (کقه در بین کلمات صقققدرالمتالهین به عناوینی چون :دوۀ عملی تعقلی
(مالصدرا ،همان ،ج  ،1ص  ، )27دوۀ عامله یا عمّاله( همان ،ج  ،4ص  )418و دوۀ عملی
(همو ،1980 ،ج  ،1ص  )428شقناخته میشقود) عبارت از دوهای در نفس است که اوالً:
مدرک امور جزیی عملی بوده و اانیاً :با علوم عملی ،دوای خود را تدبیر میکند؛ بنابرآنکه
به تعبیر بوعلی ،عقل عملی در کنار ادراک ،محرکیت به مبدت عمل هم دارد:
فالعامله دوۀ هی مبدا محرک لبدن االنسققان الی االفاعیل الازئیة الخاصققة بالرویة( ...ابن
سقینا ،1984 ،صقص 41و 240و .)...این دوه با ادراک احکام مربوط به افعال جزئی انسان
که البته از کلیات عقل نظری بهره میگیرد ،به استنباط بایدها و نبایدهای جزئی پرداخته
و حکم به حسن و دبح رفتارهای ویژه میکند .بر همین پایه ،تفاوت عقل نظری و عملی
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را از نگاه صدرایی باید چنین دانست که عقل نظری مدرک صد و کذب دضایای نظری
اسققت و در مقابل ،عقل عملی خیر و شققرّ رفتارهای جزئی انسققان را ادراک میکند .چه
اینکه عقل عملی در افعال خود پیوسقققته به دوای بدنی نیازمند اسقققت در حالیکه عقل
نظری نیاز همیشقگی به بدن نداشته و در شرایطی چون نشئه آخرت از این دوا مستغنی
میگردد (همو ،1981 ،ج  ،9ص 82؛  ،1901ص .)241
بقا بیقان این مققدمه چنین فهمیده میشقققود که دخالت عقل عملی در کمال انسقققان،
اسقتقاللی نبوده و تنها نقشقی ابزاری ایفا میکند .ریشة این مسأله را باید از آناا دانست
که از منظر صقدرایی ،ذات نفس را دوۀ نظری آن تشقکیل میدهد و شرافت نفس هم به
حسب بعد نظری آن شکل میگیرد؛ و این درحالی است که دوه عامله ،در ذات و ماهیت
نفس داخل نبوده و تنها در صققورت اضققافه نفس به بدن میتوان از هویت و اهمیت دوه
عملی سقخن گفت .همانگونه که بر این اسا ،باید دوه عملی را در کارکرد خود نیازمند
دوای بدنی دانست (مالصدرا ،1901 ،ص .)444
بر پایة این مسأله و از آناا که حقیقت انسان از عالم عِلوی بوده و پس از تعلّ آن به بدن
و عالم س قِفلی ،عنوان نفس بر او اطال میگردد؛ بعد عملی نفس جایگاهی اسققاسققی در
سقعادت حقیقی انسقان ندارد؛ هر چند بی ارتباط با سقعادت او هم نیسقت؛ سعادتی که
صدرا آن را از سنخ سعادت وهمی و خیالی معرفی میکند (مالصدرا ،1901 ،ص .)444
با نظرداشت این مسأله ،کمال حقیقی انسان به وادع کمال عقل نظری او بوده که عقل عملی
نقشققی زمینه سققاز را در این ماال بازی میکند (همو ،1901 ،ص 241؛ همو ،1982 ،ص
.)288
بنابراین کمال عقل عملی عاملی زمینه سققاز برای کمال عقل نظری بوده و با تکامل خود
بسقققاط تعقالی عققل نظری را فراهم میآورد .از یقاد نبریم که عقل عملی بر خال عقل
نظری افزون بر شقققأن ادراکی اش ،ح و سقققهمی از عمل هم دارد که نوعی باعثیت و
تحریک است .و اشتراکشان در اسم عقل به اشتراک لفظی است :و کل واحدۀ من القوتین
تسمی عقالً باشتراک االسم( ...ابن سینا ،1984 ،ص  .)41بدیهی و روشن است که زمینه
سقققازی عقل عملی نیز برای خود سقققازوکاری دارد که از آن رهگذر عقل عملی به کمال
خود نزدیک میگردد .لذا صققدرا در تحلیل این کمال بر آن اسققت که کمال عقل عملی
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اکتسققاب ملکه اعتدال و مراعات حد میانه در بین دوای حیوانی نفس اسققت که با چیرگی
نفس انسقققانی بر این دوا و ایااد اعتدال میان آنها ،آمادگی پذیرش کمال علمی برای انسقققان
فراهم میگردد؛ زیرا تا زمانی که نفس انسققان مغلوب شققهوات و خواسققتههای این دوا باشققد،
آزادی در تکامل عقلی خود نخواهد داشقت .شایسته است این مسأله را در ماالی دیگر دنبال
کنیم تا از چارچوب این پژوهش خارج نشققویم (همو ،1981 ،ج  ،8ص  147و ج  ،9صققص
120و 281؛ همو ،1980 ،ج  ،4ص 284؛ همو ،2772 ،ج  ،1ص 421؛ همو ،1981 ،ص
 .)191البته صقققدرا در برخی کلمات خود کمال نهایی نفس را عبارت از فنایی میداند که از
کمال عقل در هر دو سققاحت نظری و عملی حاصققل میشققود .به این مسقأله در ادامه اشققاره
خواهد شد.
 -5علم؛ بهمثابة عامل اصلی تحقق کمال در انسان

گذشت که کمال حقیقی انسان به وادع همان کمال عقل نظری او بوده و عقل عملی تنها
نقشی زمینه ساز را در این ماال ادا میکند .نفس انسان پس از پشت سر نهادن یک یک
مراتقب عققل نظری یعنی عققل هیوالنی ،بالملکه و بالفعل ،به عالیترین مرتبه آن یعنی
مسقتفاد میرسقد که اساساً تکامل نفس به عقل مستفاد و تحول او به این مرتبه ،تنها با
اتحاد با عقل فعال و یکی شدن با او صورت میپذیرد .از آناا که در مراتب سه گانه عقل
بالملکه ،بالفعل و مسققتفاد از کارکرد علم نمیتوان غافل شققد ،ویژگی های علم و به ویژه
علم حضوری را عیان تر میتوان در مراتب کمال انسانی نشان داد .در فاز اول یعنی عقل
بالملکه که با آن ددرت درک اولیات و بدیهیات ایااد میشققود ،سخن از کارکرد علم امر
پیچیده ای به نظر نمیرسقد .اگر هم بخواهیم نقش علم حضوری را در این مرحله نشان
دهیم ،بحث را با ارجاع بدیهیات به علم حضوری باید دنبال نمود .این مطلب در بدیهیاتی
چون وجدانیات به آسقانی دابل اابات است؛ بنابرآنکه دضایای وجدانی هم از نظر مفاهیم
تصققوری به کار رفته در آنها و هم از جهت تصققدی نسققبت در آنها ،برگرفته از حاالت و
افعال درون نفساند و به علم حضققوری بازگشققت میکنند .در بدیهیات اولیه نیز چون
اینگونه دضققایا از مفاهیم فلسققفی تشققکیل میگردند ،نقش علم حضققوری را به صققورت
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روشقنی میتوان بازجست؛ زیرا نخستین مفاهیم فلسفی مانند «احتیاج» و «استقالل» و
سپس «علت» و «معلول» از معلومات بالواسطه و وجدانیاتی انتزاع میشوند که مطابقت
آنها با منشققأ انتزاعشققان را میتوان با علم حضققوری دریافت .به دیگر سققخن؛ نفسققی که
دابلیت دریافت بدیهیات اولی و نیز وجدانیات را پیدا می کند ،چنان اسققت که پیشتر این
مفاهیم را با عم جانش پیوند زده و در درونش دریافته اسقققت .این مرتبه که از مراتب
اولی کمال انسقانی اسقت ،به نوعی با علم درین اسقت که بدون آن ،اسا ،این مرتبه فرو
میریزد.
در مرتبه بعدی مراتب کمالی انسققان (یعنی عقل بالفعل که توانمندی اسققتحضققار علوم
نظری در هر زمان دلخواه حاصل است و انسان افزون بر بدیهیات ،اکتسابیات را نیز درک
میکند) بی شقک علم و به ویژه علم حضقوری باید حضقور برجسته ای داشته باشد .این
دعوا را بقه چنقد لحام میتوان اابت نمود؛ زیرا اوالً :دابلیت درک بدیهیات در این مرتبه
نیز وجود دارد .اانیاً :نفس به مدد علم حضوری به نحو عمی تری به معار اعم از بدیهی
و نظری دسقت مییابد .در عقل مسقتفاد که همة کماالت علمی و صقور ادراکی در نفس
حاضقر است و نفس با آن عالمی عقلی بسان عالم عینی میگردد ،به نحو شدیدتری باید
از کارکرد علم و نیز علم حضققوری سققخن گفت؛ زیرا نفس با گذار از عقل منفعل ،با عقل
فعال به اندازۀ سققعه وجودی خود متحد شققده و در دامت عقل فعال ،خال صققور ادراکی
میشود و این بدین معناست که نفس در این مرتبه ،نفسیت خود را از دست داده و از هر
دوه و اسقتعدادی تهی میگردد .نفس در این مرتبه ،که منتهای کمال وجودی اوست ،به
فعلیت تام رسققیده و مادامی که علت وجودی او بادی اسقت ،او نیز بادی و ابدی میگردد.
نفس پس از اتصقال تام به مبدء اعلی هر شیئی را در موطن خود شهود میکند و پس از
فنای از ذات و بقا به ح و مسقتغر شقدن در مشقاهده ذات الهی ،اشیا را هم چنان که
هستند ،در خارج میبیند.
حاصل آنکه انسان در هرکدام از مراتب عقل نظری خود به نوعی با علم (حضوری) همراه
بوده و به دنبالش احکام آن را نیز در آنها به نظاره می نشیند .بر همین پایه است که این
مراتب مراتبی طولی بوده و نفس انسققان در سققیر تکاملی خود با گذر از هر مرتبه به
نهایتش یعنی عقل مسقتفاد واصقل میگردد .بدیهی اسقت که با اشتدادی بودن حقیقت
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علم ،کمقال انسقققان نیز اشقققتقداد پقذیر بوده و این چنین با تحول در علم در کمال نیز
دگرگونی حاصل میشود.
اتحاد با عقل فعال ،شرط حصول عالی ترین مرتبه کمال
نفس انسققان پس از پشققت سققر نهادن یک یک مراتب طولی عقل نظری که هر کدام
اسقتکمال یافته از مراتب پیشینی خود است ،به عالیترین مرتبه یعنی مستفاد میرسد و
اسقاسقاً تکامل نفس به عقل مستفاد و تحول او به این مرتبه ،تنها با اتحاد با عقل فعال و
یکی شقدن با او صورت میپذیرد تا از آن رهگذر صورت همة موجودات در او نقش بندد.
در تبیین اتحاد نفس با عقل فعال از منظر حکمت متعالیه باید نظرداشت که نفس انسان
در بدو تکوین خود ،عقلی هیوالنی است که تنها استعداد تعقل دارد و با افاضة صورتهای
عقلی از عقل فعال ،بالفعل صققاحب مقام تعقل میگردد .او که در مراحل آغازین تفکر ،به
دشواری معقوالت را اکتساب میکند ،اما بتدریج با ایااد ملکه رجوع به عقل فعال ،از این
دشققواری گذر کرده و به آسققانی از عقل فعال فی میگیرد .گرچه در این مراحل ،نفس
دابل صققورتهای عقلی و عقل فعال فاعل آنهاسققت ،لکن با تبدیل نفس به عقل فعال به
برکت اتحاد با او ،خود فاعل این صورتها شده و توانایی انشای صور عقلی را پیدا میکند
(همو ،1444 ،ص  .)198البتقه بقاید گفت که دصقققه اتحاد ،به مرتبه نهایی عقل نظری
اختصاص نداشته و در مراتب دیگر آن نیز میتوان به سرایش این دصه پرداخت؛ بنابرآنکه
تبدیل عقل هیوالنی با بالملکه در سقققایة اتحاد آنها با یکدیگر بوده و عقل بالملکه نیز در
وادع بقا اتحاد با عقل بالفعل به آن تبدیل میگردد (همو ،1980 ،ج  ،2ص 449؛ همو
 ،1981ج  ،4ص  441و ج  ،8ص  .)491به سقبب همین خاصیت تکاملی نفس و تبدیل
او از دوه بقه فعقل و در نهایت تبدیل او به تارد تام عقلی میتوان در تفاوت عقل فعال و
مستفاد چنین گفت که عقل مستفاد صورتی مارد است که پیشتر با ماده درین بوده و با
تحولش از آن جدا گردید ،لکن عقل فعال صورتی است که هیچ گاه با ماده مقترن نبوده
است (مالصدرا ،1981 ،ج  ،4ص .)441
البتقه چنقانکه بارها گفته شقققد ،نباید از این نکته غفلت داشقققت که معنای اتحاد عقل
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مستفاد با عقل فعال ،اتحاد با وجود لنفسه آن نیست ،بلکه عقل مستفاد به تعبیر صدرا با
وجود « فی أنفسنا ألنفسنا» ی عقل فعال یا همان وجود لغیرهاش متحد میگردد (همان،
ج  ،9ص .)147
 -6نظر نهايی صدرا درباره کمال انسان

هرچند صقدرالمتألهین در مواضعی بسیار ،از کمال عقل نظری به مثابه کمال انسانی یاد
میکند و تبدیل به عقل فعال و به دنبال آن فاعلیت نسقققبت به صقققور را از مراتب عالی
انسانی بر میشمارد ،لکن با نظر به مبانی وی و نیز تصریحاتی که خود در مواضع دیگرش
داشقته اسقت ،کمال نهایی انسقان را باید به فناء فی اهلل از یک سو و اتحاد عقل نظری و
عملی بهمثابة شققرط تحق فناء در او ،از سققوی دیگر دانسققت .علت این اتحاد ،از ظهور
وحدت در دوای انسان صغیر به دنبال غلبه وحدت در عالم کبیر ناشی شده است« :رابعها
[مراتب العقل العملی] أن یفنی عن نفسه و یری االشیاء کلها صادرۀ من الح راجعة إلیه،
و هناک التخل باخال اللّه ...و هذا آخر الدرجات لکال العقلین فیتحدان فی هذه الغایة ،و
لیس وراء عبادان دریة» (همو ،2774 ،ج  ،1ص .)228
چهارمین مرتبة عقل عملی فنای نفس است که با آن اشیا را صادر از ح میبیند و آناا
تخلّ بقه اخال الهی صقققورت میگیرد و این آخرین درجقه از درجات دو عقل نظری و
عملی است که در این غایت باهم متحد میگردند.
در تصویر نهایی صدرا از کمال انسان ،عقل امره نهایی وجود نفس نبوده بلکه خود بسان
درختی اسقت که امرۀ آن لقای پروردگار است« :فالعالم بمنزلة شارۀ امرتها «اإلنسان»،
و اإلنسان کشارۀ امرتها «العقل النظری»... ،و هو أیضا کشارۀ امرتها «العقل الفعال» و
«الروح القدسی» ،الذی یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار ،و هذا الروح القدسی کشارۀ
امرتها «لقاء اللّه الواحد القهار» (همو ،1980 ،ج  ،1ص .)111
وی معتقد اسقت که نفس ناطقه پس از پشقت سر نهادن مراتب عقل نظری (یعنی عقل
هیوالنی و بالملکه و بالفعل) و رسیدن به مرتبه عقل مستفاد و اتحاد با آن که به دریافت
صقققورت هقای عقلی میپردازد و نیز با طرح مراتب چهارگانه عقل عملی (تالیه ،تحلیه،
تخلیه و فناء) و پشققت سققر نهادن آنها ،در نهایت با اتحاد این دو دوا و مراتبشققان به مقام
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فنقای فی اهلل دسقققت مییقابند و این یعنی فنای فی اهلل ،کمال هر دو دوۀ عقل نظری و
عملی به شقمار میرود .این انسقان که در لسان حکمای الهی و عرفا از او به انسان کامل
تعبیر میشود ،انسانی است که در واپسین مراتب تکامل انسانی به مبدا اصیل خود یعنی
ح تعالی بازمیگردد و سقیرش را با او به پایان میرسقاند« :هو لغایه هی فیضان الکمال
النفسی...وغایته الباری التعالی» (همو ،1981 ،ج  ،4ص .)487
بر پایة این تحلیل ،آخرین آاار کثرت در سقققرزمین وجودی انسقققان افول کرده و با یکی
شدن دوای نفسانی در او ،آاار وحدت از او سربر میآورد و به دنبال آن علم و عملش یکی
میشقوند ،آن سقان که هر عملی از علم یقینی او ناشی میشود و هیچ علمی بدون عمل
بادی نخواهد ماند .به عبارتی نفس در این مرحله از فاعلیت بالقصدی که فعل آن مسبو
به اراده و ارادهاش نیز مسبو به علم است ،به فاعل بالتالیای تبدیل میگردد که علم و
اراده و فعلش بقا هم یکی شقققده و علمش بقه وجود شقققیء ،همان ایاادش در خارج و
حضورش نزد نفس خواهد بود.
حاصققل سققخن آنکه انسققان پس از مراحل آغازین تکامل خود ،بر اار حرکت جوهری به
وجود ربطی خود درک حضقوری پیدا کرده و تعلقش به ح سب حان را از عم وجودش
حضققور میکند که شققهود این تعل  ،ترجمان دیگری از حقیقت فنا اسققت (رک :همو،
 ،1981ج  ،9ص .)241
نتیجهگیري

 -1کمال اول به کمالی گفته می شود که مقوم نوع بوده و با آن نوع به فعلیت میرسد و
کمال اانی به اعراض و صققفاتی از شققیء گفته میشققود که پس از تحق ذات ،بر ذات عارض
میگردد.
 -2کمال در انسان به امری اطال میشود که با آن اوصا و حاالت انسانی و هر آنچه با
آن مرتبط است به فعلیت برسد ،بلکه تکامل انسان را در تکامل نفس ناطقه و کمال عقلی
او باید جویا شد.
 -4با نظر به تقسقیم عقل در انسان به دو دوه نظری و عملی ،کمال عقل نظری با گذر از
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مراتب سه گانه عقل و وصول آن به مرتبه مستفاد تحق مییابد .چه اینکه عقل در مرتبه
مسقتفاد ،با وجود لغیره عقل فعال متحد شقده و از این رهگذر ،صور عالم در جان آدمی
نقش میگیرد.
 -4انسققان در هرکدام از مراتب عقل نظری ،به نوعی با علم مقترن اسققت .بر همین پایه
اسقت که این مراتب مراتبی طولی بوده و نفس انسقان در سیر تکاملی خود با گذر از هر
مرتبه به نهایتش ،یعنی عقل مستفاد واصل میگردد.
 -1با اشتدادی بودن حقیقت علم ،کمال انسان نیز اشتداد پذیر بوده و این چنین با تحول
در علم در کمال انسان نیز دگرگونی حاصل میشود.
 -4اساسا تکامل نفس به عقل مستفاد و تحول او به این مرتبه ،تنها با اتحاد با عقل فعال
و یکی شدن با او صورت میپذیرد.
 -0کمال عقل عملی عاملی زمینهساز برای کمال عقل نظری بوده و با تکامل خود بساط
تعالی عقل نظری را فراهم میآورد.
 -8گرچه صققدرا غالباً از کمال عقل نظری به مثابه کمال انسققانی یاد میکند ،لکن با نظر
به مبانی وی و نیز تصریحاتی که خود در برخی مواضع داشته است ،کمال نهایی انسان را
باید به فناء فی اهلل از یک سو و اتحاد عقل نظری و عملی به مثابه شرط تحق فناء در او
از سوی دیگر دانست.
مشارکت نويسندگان

نویسندۀ اصلی مقالة ایناانب محمد جواد پاشایی هستم و آدای دکتر کیاشمشکی
مسئولیت ارزیابی مقاله را به عهده داشتهاند.
تشکر و قدردانی

از آناا که این مقاله مستخرج از رسالة دکتری ایناانب بوده است از آدای دکتر
کیاشمشکی که مسئولیت ارزیابی نهایی این مقاله را به عهده گرفتند کمال سپا ،و
ددرشناسی را دارم.
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تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
معرفی نويسندگان

محمد جواد پاشایی استادیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد
تهران است .ایشان دورۀ کارشناسی ارشد خود را در سال  88در
دانشگاه دم با رشته مدرسی الهیات گذراندند و در سال  91مقطع
دکتری رشتة مدرسی معار را در دانشگاه معار به اتمام رساندند.
تاکنون بیش از  12مقاله پژوهشی و تخصصی از ایشان در نشریات
معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است .رتبة برتر کارشناسی ارشد سال  ،88پژوهشگر
برتر دانشگاه معار در سال 94و ارزیابی کتب و مقاالت علمی مختلف در دانشگاهها و
نشریات داخلی ،تدریس حدود یک دهه در دانشگاههای بزرگ کشور در گروههای فلسفه
و معار  ،برخی از افتخارات و فعالیتهای ایشان بشمار میرود.
Pashaei,m, assistant professor, philosophy, shahed university,Tehran,Iran
mjpashaei@shahed.ac.ir

حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر است .ایشان تحصیالت حوزوی را نزد
اساتیدی همچون حضرات آیات :جواد تبریزی ،حسین وحید
خراسانی ،سید محمود هاشمی شاهرودی و عبداهلل جوادی آملی
پیگیری کرد .او تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع دکتری رشته
الهیات و معار اسالمی دانشگاه تهران به اتمام رساند .همکاری با
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه و انامن معار اسالمی از جمله فعالیتهای وی است .او
عالوه بر تدریس درو ،حوزوی به تدریس درو ،دانشگاهی نیز مشغول است و تا کنون
چندین جلد کتاب و دهها مقاله پژوهشی به رشته تحریر درآورده است.
Kiashemshaki, a, Associate Professor, philosophy, Amirkabir
university,Tehran ,Iran
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