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Abstract 
This survey has been done to illuminate and explain Sadra’s ontological 
viewpoint on the entity of the inborn and innate love in the existence of non-
human animals using the analytic and descriptive method (library 
documentary). In the sight of Sadra, in the whole universe, from the lowest 
beings to the highest ones, love permeates through the entire world of 
existence. From Sadraii's wisdom viewpoint, animals are one of the creatures 
in the essence of existence that possesses their own perfect attributes. Animals 
have souls, the effects of which are life, perception, free choice, and love. 
Love is one of the hallmarks and perfections of existence in animals. Animals 
have an order for their existence, and they are attributed with perfection to the 
extent of their intensity and weakness. That is to say, all animals are not at the 
same level. Their perfection is also the same as their existence. There are life, 
perception, and love in animals, but depends on their proportion of existence. 
All animals are in love, but every animal having the highest share of its rank 
enjoys more love. Mullah Sadra's ontological principles in proving the 
existence and flow of love in animals are that the existence is “original”,  
“non-composite”, “equivocal” and “coextensive” with life, conception, and 
love, and “God, the Almighty, is the true Beloved of all beings including 
animals’ souls.” Evolutionally, animals can only move to the point where the 
humanity of human beings. 
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 ییح مت صدرا دگاهیاز د واناتیعشق در ح دهیپد  

 نور، تهران، ایران امیدانشگاه پ، علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار   میرزایی حمیدرضا

 چکیده 
نهفته در  و این بررسی به منظور تبیین دیدگاه هستی شناسی صدرایی در مورد ماهیت پدیده عشق غریزی

انه ای( انجام توصیفی )اسنادی کتابخ -وجود حیواناتِ غیر انسانی با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیلی 
شده است. موسس حکمت متعالیه معتقد است که در کلِّ عالم هستی، از پست ترین موجودات تا عالی ترین 

ی از موجودات متن واقع است که دارای صفات ها عشق سَریان دارد. بر اساس نظر مالصدرا، حیوان یکآن
کمالی مختص به مراتب خود است. حیوانات دارای نفس هستند که از آثار آن، کماالتی از قبیل حیات، 
درک ، اختیار و عشق است. از منظر حکمت صدرایی، عشق یکی از کماالت وجود حیوان است. مبانی 

، "اصیل"عشق در حیوان عبارتست از اینکه وجود حکمت صدرایی برای اثبات وجود و سریان کمال 
 داتموجو تمام حقیقی و مساوق با حیات و ادراک )شعور( و عشق است و خدا معشوق "مشکّک"، "بسیط"

از جمله نفوس حیوانات است. همه ی حیوانات عاشق هستند اما به لحاظ وجودی، مرتبه ای دارند و به قدر 
ود به زیور کماالت آراسته اند، یعنی؛ همه حیوانات در یک سطح نیستند شدت و ضعف در مرتبه حیوانی خ

و حدِّ این کماالت به تناسب سهم آنان از وجود بستگی دارد. اما هر حیوانی که عالی ترین سهم را از مرتبه 
 ای خویش داراست از عشق بیشتری نیز برخوردار است. به باور صدرالدین، به لحاظ تکاملی، حیوان تنها ت

 .شودتواند پیش رود که انسانیت از آن جا آغاز مىجایى مى

 .عشق وانات،احساسات،یمالصدرا، ح ،ییحکمت صدراها: کلیدواژه
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 مقدمه
 . بیان مسئله6

یز ن )آسایش( حیوانات و ارزیابی رفاههای امروزه، بخش قابل توجهی از الگوها و سامانه
حساسات اظرفیت روانی،  نات، مبتنی بر سنجشهای اخالقی و حقوقی رفتار با حیوارویکرد

(. در حیطه احساسات و عواطف حیوانات، 2113، 1و عواطف آنان است )ویسیر و همکاران
از اظهار و ابردهند چشمگیری وجود دارد که نشان می های علمیمشاهدات تجربی و یافته

دفعات ه بکال متنوع به اشحیوانات در طول عمر هستند که  رفتارهایی ،گیریو جفت عشق
شوند. بسیاری از جانوران غیرانسانی قادر به می آشکار و تکرار های زمانی مختلفیدر بازه

 ه کردها تجربتوان با آنعشق را میگوناگون پدیده درک احساساتی هستند که اشکال 
از  ایتک افراد هرگونهدر تک در هر شکلی (عشق(. این پدیده )2112، 2)لدوکس

ا هدر طبیعت به شدت هدفمند است: بقای گونهنمایاند که و میکند القا میچنین  تحیوانا
 ها. تداوم نسلو 

ر د ایرفتاری ویژههای دهند که انگارههای علمی و مشاهدات تجربی نشان مییافته
 ،ز ماده(اشناختن یکدیگر نر  ییتوانا) درک جنسیّتمانند ؛ اندتکامل یافته حیواناتانواع 

 جفتگیری، تولیدیمثل و های خاص هنگامرفتار، ابراز و اظهار عشق، مادری و عشق قهعال
ار مندی و رفتادراک و هدف نشانه تواندمی کهغم و اندوه  ابراز ،شکارزاییدن، شیر دادن، 

« ینفس حیوانروح و »به عنوان خصوصیت براساس اراده برای جلب منفعت و دفع ضرر 
 باشد. 

که  رسدبه نظر میهای علمی و مشاهدات تجربی براساس یافته چنانچه گفته شد،
محققین  برخیشوند. ها عاشق یکدیگر میانسان انندهمنیز  غیرانسانی بسیاری از حیوانات

رکیبات تکه  داردهای مغزی مشترکی وجود ها و حیوانات سیستمبین انساناند که نشان داده
عصبی  مسیرهای چنین وجود. کنندمی ز منتقلنی رامشابهی عصبی(  -)هورمونیشیمیایی 

 توانند عشقمی واسطه چنین سازوکارهاییبهها که اگر انسان مشترک گواه آن است
واسطه وجود هبتوانند ب نیزغیرانسانی  برخی دیگر از حیوانات شاید ،رمانتیک داشته باشند

یکی . نندکتجربه ی به نوعی دیگر و تا حدوداین احساس را  چنین سازوکارهای مشترکی،

                                                            
1. Veissier et al 

2. LeDoux 
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معتقداست که  ،1هاینریشاز متخصصان و پژوهشگران عرصه علوم رفتاری حیوانات؛ 
ه از آنجا ک»من معتقد هستم »نویسد: میدر کتابش د. او نشوعاشق  توانندها میکالغ
« دونشدوست میبا هم ما  نیز همانندها آن بنابراین« ها دارای همسران بلندمدت هستندکالغ

 (. 1333نریش، )ها

نواحی جنوبی های را در نهنگ نمایش عشق ،2پژوهشگر دیگر این حوزه، وارسیگ
)مونث( و  4های آفروجفت نهنگ به نامتوصیف کرده است.  ،آرژانتین ؛3زجزیره والدشبه
 حرکت کنند،میلمس ها را بالهدر حالی که به طور مداوم  هنگام اظهار عشق )مذکر( 5باچ

هر دو دست خود را  ،به سمت هم حرکت کردند وها آغاز ر خود را با آنآرام و نوازشگ
 ر حال، دپهلو به پهلوو در همین وضعیت  در آغوش گرفتند و سپس به پهلو غلت زدند

و  وآفرمعتقد است که  وارسیگلمس کردن و شیرجه زدن به طور هماهنگ شنا کردند. 
 هنگام شنا کردن دارند «گداز سوز و»حس و  به شدت جذب یکدیگر شدهگویی   باچ

 (. 2111)وارسیگ، 
یک شامپانزه ) 3فلینتاز متخصصین و پژوهشگران فعال و شهیر رفتار حیوانات،  1گودال

می نغذا  ،کندگیری میکه از گروه خود کنارهکرد  مشاهده ( را درحالیهشت و نیم ساله
(. وی همچنین 1331میرد )گودال، می 2(فلو)و در نهایت پس از مرگ مادرش  خورد

 . اندمشاهده شدهنیز ها در تالش برای نجات یک نوزاد مرده دلفین گزارش کرد که
، برنده جایزه نوبل، غم و اندوه در غازها را مشاهده کرد که شبیه غم و 3کنراد لورنز

 (. 2111د )گودال، اندوه در کودکان خردسال بو
 های قاتلای خود را که توسط نهنگهدریایی بچه هایمادران شیرنویسد: می 11بکاف

ی کشند و با حالت رقتانگیزکنند و به طرز ترسناکی جیغ میتماشا می،شود خورده می
 . خورندها تاسف میکنند و از دست دادن آنشیون می

                                                            
1. Heinrich 

2. Würsig  

3  . Valdes Peninsula 

4  . Afro (female) 

5  . Butch (male) 

6. Goodall 

7  . Flint 

8. Flu 

9  . Conrad Lorenz 
10. Bekoff 
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درباره « هاکشف همانندی میان خودمان و فیل»در مقاله معروفش با عنوان  1پوله
ه به مدت یک نوزاد مردسر ها برای نگهبانی باالی فیلنویسد: میها مشاهداتش از رفتار فیل

کنند که انگار افسرده آرام و آهسته طوری حرکت می ،چند روز با سر و گوش آویزان
 ایهای یتیم پدیدهکند که اندوه و افسردگی در فیلادعا می (. وی1332)پوله،  هستند

 . واقعی است
ها به نور در چشم آن»دهد: م مصدوم را شرح میهای یتیگوریلهای حالت 2رایمک

 (. 2111رای، )مک« میرندها میرود و آنسادگی بیرون می
های های آزمایشگاهی متعدد، تامل در مفهوم پدیدهبا وجود مشاهدات تجربی و یافته

حیوانات گوناگون و مصادیق آن با ابهام در قدرت بیان  ی و عاطفی همانند عشقاحساس
انگاری احساسات آنان در هم آمیخته است. عالوه بر این، در حیوانات و نیز انسان )تکلم(

رویکردهایی ناهمگون را در ابزار آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی، اتکای محض به 
ص بتوان به صراحت مشخاست بسیار دشوار گذارند، آنگونه که ها به نمایش میدیدگاه

 .عاشقانه و برخاسته از غریزه جنسی استزند نان سر میمعین که از آچگونه رفتاری  نمود؛
توانسته است ن های شناختی، علمی و فلسفی به تنهایییک از حوزههیچبنابراین، تا به امروز، 

د از این روست که شای رمزگشایی کند وحیوانات عشق  اسرارآمیزو پدیده ناشناخته از 
ها داده برای تکمیلحیوانات و عواطف  احساساتبتوان ادعا کرد که کسب معرفت در باب 

یادین های بندر چارچوب پژوهش جدی مان تعاملی، پویا ومستلزم گفت های مرتبط،و ایده
می، شناسان و متخصصان علوم دازیست فلسفی در جَنبِ تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی

 (. 2112aو بکاف،  1335، 4؛ سینگر1323، 3شناسی و رفتاری است )ریگانروان
ها و آثار هر دو گروه فالسفه قدیم و معاصر در اندیشههای بنیادین پیرامون پژوهش

دهد هر کدام زمینه شناخت احساسات و عواطف، رفاه، اخالق و حقوق حیوانات، نشان می
 . (2112، 5اند )پل و مندلرویه و رویکردهای ویژه ای را مورد توجه قرار داده

ای خاص به موضوع مختلف که هر کدام از جنبهها و رویکردهای میان رویه
. (1331شهبازی، ) متعدد، اما منطقی و قابل قبول نیز فراوان است پردازند، نظراتمی

                                                            
1. Poole 

2  . McRae 

3. Regan 

4. Singer  

5. Paul & Mendl 
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مبنای ه کدر میان موجودات زنده  «عتطبینردبام »عنوان با به سلسله مراتب طبیعی  1ارسطو
 2دکارت رنهفیلسوف مشهور  پیروان باور. اعتقاد داشتبود ها های آنبندی قابلیتطبقه

-اند تا به طور خودکار به محرکهایی هستند که شرطی شدهکه حیوانات روبات این بود

برای همگان شاید قابل درک و پذیرش هایی که در معرض آن قرار دارند، پاسخ دهند. 
تند در طبیعت هس احساسبیهایی روباتو مخلوقاتی ماشینی  تنهاکه حیوانات  نباشد

 (. 2114، 3کسپ)پن
، هرگونه 5ف اسکینرا. یو ب 4واتسون رادوسجان باز جمله  رایانرفتارگگروهی از 

نی محققی، آنانبرخالف  دانسته وحیوانی را غیرعلمی  و عواطف بحث در مورد احساسات
 پردازش ومطالعه  ،اخالق و فلسفه سی،شنا، روانشناسیشناسی، عصبزیست هایزمینه در

باور به صورت عینی را  یانسانریغو ذهن حیوانات  ، عواطف، عشقتاحساسادر مورد 
؛ اندرسون 2113، 3؛ بکاف و پیریس2111a، بکاف، 2111؛ لدوکس، 1332، 1داشته )آلن

( و برخی مدعی وجود 2112، 11باخو بریج و کرنگل 1322، 3؛ پانکسپت2114، 2و آدولف
 (. 1333علم و آگاهی در حیوانات هستند )میرزایی، 

توان های علمی و فلسفی قدیم و معاصر، میر همین راستا، در کنار رویکردها و رویهد
پدیده عشق یین تبدر با تاکید و قوت ادعا کرد که دیدگاه و گفتمان فلسفه حکمت متعالیه 

از منظر ای ویژه دارد. و جلوه فرد بوده و جامعیت خاصناب و منحصربهحیوانات، در 
 موجودات تمام حقیقی خدا معشوق و است وجود حیوانماالت ک یکی ازمالصدرا، عشق 

 از جمله نفوس حیوانات است. هستی 

ر مورد د صدرایی شناسیهستی سعی شده دیدگاه -به عنوان هدف اصلی- مقاله در این
وجود حیوانات غیرانسانی با استفاده از روش پیمایشی و نیز  در نهفته و غریزی عشق پدیده

به  ای( مورد بررسی قرارگیرد. از این رو، برای رسیدنفی )اسنادی کتابخانهتحلیلی و توصی

                                                            
1  . Aristotle 

2  . Rene Descartes 

3. Panksepp 

4  . John Broadus Watson 

5  . B.F. Skinner 

6. Allen  

7. Bekoff & Peirce  

8. Anderson & Adolphs  

9. Panksepp 

10. Berridge & Kringelbach 
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توان پدیده عشق و چگونه میمطرح شده که عبارتند از:  محوری الوساین هدف، دو 
ت اصالت وجودم تبیین کرد؟ در حکم»سریان آن را در حیوانات غیرانسانی برمبنای نظریه 

مربوط و نیز عامل  هاتداوم نسلها و بقای گونه(  )حبّصدرایی، چگونه عشق و شوق با 
 تکامل وجودی حیوانات است؟

نی اجتماعی( عوامل روا -واقعیت این است که با  وجود اهمیت نظری و کاربردی )اقتصادی
 تاکنون توسطحیوانات، و عاطفی موثر بر قلمرو رفاه )آسایش(، رفتار و اخالق در باب 

یمان های دانشمندان و حکعات بسیار کمی مبتنی بر آموزههای مربوطه، اطالمتخصصان رشته
رسد، کمبود )نادر بودن( چنین اطالعاتی در عرصه ایرانی و اسالمی ارائه شده است. به نظر می

ی مربوطه هاپردازی در زمینهدانشگاهی در شرایط حاضر، سبب ضعف در ارائه گفتمان و نظریه
یستی اندرکاران علوم زمتخصصین، دانشجویان و دست تواند موجب انفعالشده و در نتیجه می

در پذیرش باورها، فهم میراث عظیم و گنجینه دانش حکما و دانشمندان این سرزمین و مآال 
 اقدامات مربوطه الزم در حوزه رفاه، اخالق و حقوق حیوانات شود. 

ه رفتر گمورد بحث قرا مطالعه و پژوهشکه در این  ینظریات ارائهبدیهی است طرح و 
-های فرهنگ بومی )شرقی موجب ارتقا شناخت )دانش( نسبی از گستره آموزه است،

 ینایتوانند مبیمشناسی و رفتارشناسی حیوانی شده و های فلسفه، روانایرانی( در حوزه
( و عواطف )به ویژه عشقاحساسات برای تبیین باورهای عمومی و اجتماعی درباره کارآمد 

های اخالقی و حقوقی رفتار با آنان بر اساس متون معتبر ج و تبلیغ روشو ترویحیوانات در 
 . آورد فراهماعتقادی 

همانند خود را دوست دارد  ،جاندارىموجود هر  های اسالمی آمده است کهدر آموزه
هایى است که پروردگار ( و درک جنسیت )تشخیص نر و ماده( از خصلت1315 )رازی،

و  دو جنس نر) قانون زوجیت نیز به . قرآن کریماست )همان(حکیم به حیوان عطا کرده 
 (جفت جفتزوج )همه چیز را »سوره الذاریات  43( در آیات متعددی مانند آیه ماده

 یک)نر و ماده( )به نوح( گفتیم: از هر جفتى از حیوانات »سوره هود  41آیه و  مفریدیمآ
 (. 1321شیرازی، )مکارماشاره کرده است  «!زوج در آن )کشتى( حمل کن

  یحت که رفته است یشپ اسالمی در زمینه جایگاه حیوانات تا حدیمعتبر های آموزه
در  رومندین اریبس یانیتواند بنص میکرد و این تشخَّ یتلق «شخص»را  واناتیح توانیم
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و نیز رعایت اصول اخالق در رفتار با آنان  حیوانات دفاع از حقوقتامین رفاه و آسایش و 
 . فراهم آورد را

در  یاخالقهای یپردازرض از  نظریهغاست و  یکاربرد یدانش ،اخالقاز آنجا که 
 یاهآموزه؛ بنابراین، چنگ زدن به غنای استداللی است هانهایت کاربست آن نظریه

حوزه در  مندروین پردازینظریهامکان  ،های بنیادین فلسفیپژوهشبرمبنای  یدیناخالقی و 
عالوه بر آثار بهبود نگهداری، پرورش و تولید  و در نتیجه واناتیق حاخالرفتار و 

از سوی نهادهای را  یشتریب یرفاهو حمایت از اقدامات درک )اقتصادی(، موجبات 
 آورد. یها فراهم مآن یبراعمومی )اجتماعی( 

 و نیز وجود نفس شناسی صدراییدر عشق ماصالت وجود» نقشتاثیر در این مقاله، 
ترتیب  غیرانسانی به عشق در نفوس حیواناتتبیین ی و آثار و مراتب آن به منظور حیوان

 شود. بررسی می

 . اصول وجودشناسی صدرایی و تبیین پدیده عشق در حیوانات 8
 و متن واقع را پرکرده است که است یترین مفهومکلیدی «وجود»در فلسفه ی مالصدرا 

دارای صفات کمالی مختص به مراتب خود  حیوان یکی از موجودات متن واقع است که
ای از مراتب وجود مالصدرا بر این باور است که اگر یک صفت کمال در مرتبهاست. 

 ههم. از منظر حکمت صدرایی، مراتب وجود سریان دارد همشاهده شود، آن صفت در هم
اوت فمراتب وجود، دارای علم، قدرت، شعور، حیات و دیگر صفات کمالی هستند با این ت

در نیز وانات حیاست. تر تر، ضعیفکه در مراتب برتر، قوت بیشتر دارد و در مراتب پست
شدت د. انبه قدر مرتبه حیوانی خود به زیور کماالت آراسته وای دارند میدان هستی مرتبه

یعنی به لحاظ وجودی همه حیوانات در یک  ؛و ضعف در مرتبه حیوانی نیز وجود دارد
 گونه است.  ها همینها نیز چونان وجود آنماالت آنسطح نیستند. ک

 . آنچه متن هستی را پر کرده است، وجود است )اصالت وجود( 8-6
ر باست. « اصالت وجود» ظریةهای حکمت صدرایی، نترین مفهوم در میان آموزهکلیدی
رده ک ه حکمت متعالیه آنچه اصیل است و متن )حاق( عالَمِ واقع )هستی( را پرفلسفاساس 

هاست. نآ( است و خارجیت عینیت)اشیا، بلکه وجود  (ذهنیت و اعتباریت)است، نه ماهیت 
تنها وجود را در  مالصدرا، به بیان دیگر،ماهیت، جز امری انتزاعی از حدِّ وجود نیست. 
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 ویماهیت، جز امری انتزاعی از حد وجود نیست.  و بنا بر باور وی، داندخارج محقق می
د که آثار و احکام مترتب بر یک شی، متاثر از وجود آن است. بنابراین، کنتصریح می

-وجود، دارای حقیقت می هترین چیز به تحقق است و غیر وجود به واسطوجود، شایسته

شود. پس وجود، حقیقت هر دارای حقیقتی است و در تحقق خود به حقیقت دیگری نیاز 
آن در اعیان تحقق دارند  هبه واسط (ماهیات)ندارد. وجود بنفسه در اعیان است و غیر آن 

 (. 1322)صدرالدین شیرازی، 

 وجود بسیط است. 8-8
 ؛رد استفاست که ساده و منحصربه ینیع تیواقع کیوجود بر اساس فلسفه صدرایی، 

 . زیرا غیر از وجود، چیزی تحقق ندارد که بتواند جزء آن باشد ،ندارد ءیعنی جز

 کی است ای تشکی. وجود، مقوله8-3
وجود یک واحد  ،بنابر وحدت وجوداست؛  مشککمالصدرا معتقد است، وجود، امری 

جود به بلکه تفاوت افراد و، حقیقی عینی است و افراد و مراتب آن اختالف تباینی ندارند
یعنی اختالف تشککی در درجات و صفات کمالی وجود  ؛ضعف در وجود است شدت و

سنخ واحدی است و همین سنخ واحد در خود وجود  . به عبارت دیگر، سنخ وجود،است
ت که تمام ای اسای نسبت به مرتبه مادون خود به گونهبا یکدیگر تفاوت دارند. هر مرتبه

های وجودِ مادون، مبراست و همین مرتبه، کماالت آن را دارد و از نقایص و محدودیت
 ِالفو اخت است بسیط حدیوجود، وابه سخن دیگر، محاط به مرتبه باالتر از خود است. 

. مطابق همین وجودشناسی تشکیکی، است و نقص و کمال و ضعف شدت به درجات
 ، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، عقول(هیوال) صدرا به اثبات شوق و عشق در ماده

 اندسرپردازد و عشق را در یکایک این مراتب به اثبات میو سرانجام ذات اقدس الهی می
 (. 1311)سبزواری، 

 . کمال، امری وجودی و شر، امری عدمی است 8-0
در حکمت صدرایی، کمال، امری وجودی و شر، امری عدمی است. کمال و صفات کمالی 

توانند در غیر وجود، یافت شوند، چراکه غیروجود، حقیقتی ندارد. پس کمال، همان نمی
از ارسطو  «الغیبمفاتیح»تالهین شیرازی در ها نیست. صدر الموجود است و دوئیتی بین آن
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شر  -2خیر محض،  -1»کند که موجودات به حسب عقل از پنج قسم خارج نیستند: نقل می
آنکه -5آنچه شرش بر خیرش غلبه دارد و  -4آنچه خیرش بر شرش غالب است،  -3محض، 

ه تحقق دارند ک خیر و شرش مساوی هستند. در دایره وجود از این پنج قسم، تنها دو قسم،
 توانند محقق باشند؛ زیرا شر، ذاتیعبارتند از خیر محض و خیر غالب و سه قسم دیگر نمی

ندارد، بلکه امر عدمی است؛ یعنی یا عدم ذات است یا عدم کمال ذات. اگر شر، امر وجودی 
بود یا برای خودش شر بود و یا برای غیر. فرض اول، مستحیل است؛ زیرا در این صورت 

توانست محقق شود، چراکه هرگز وجود شی مقتضی عدم خودش یا عدم کمالش ینم
نخواهد بود؛ زیرا هیچ شکی نیست که هر شیئی طالب کماالتش است. شر برای غیر هم 
ممکن نیست زیرا شریتش به این است که آن غیر را یا کمالی از کماالتش را معدوم کند؛ 

واند تکننده غیر یا کماالت غیر نیست، نمیزیرا علم ضروری حاصل است که هرچه منعدم
برای او شر به حساب آید. پس شری وجود ندارد جز همان عدم و نه آن امر وجودی؛ مگر 
آنکه بالعرض، شر به حساب آید و تو اگر در حال شرور تامل کنی و آحاد شر را در این 

اند، یا عدم محض است و یا یابی که هر آنچه اسم شر بر آن نهادهعالم استقراء نمایی، درمی
 (. 1313)صدرالدین شیرازی، « شودامری است که به یک امر عدمی منتهی می

حکما بر اینکه وجود خیر »نویسد: می «شرح منظومه»حاج مالهادی سبزواری نیز در 
 شود هرآنچهاند. عکس نقیض این دو قضیه میمحض و شر عدم است، ادعای بداهت کرده

وجود نیست و هرآنچه عدم نیست، شر نیست. حکم بدیهی نیازمند به خیر محض نیست، م
زواری، )سب« برهان نیست و اگر هم استداللی بر آن اقامه شود، فقط از باب تنبیه است

1311 .) 

 . وحدت وجود و کمال8-5
وجود و کمال، هر دو یک حقیقت هستند؛ هر چه وجود، اشتداد یابد صفات کمالی در 

صفات  تر باشد،تر محقق است و هر چه وجود، ضعیفتر و به نحو بسیطآن ظاهرتر و شدید
ه که همان گون»نویسد: می «الغیبمفاتیح»تر خواهد بود. مالصدرا در کمالی در آن ضعیف

اش نسبت به مراتب بیشتر و سعه آن اوفر و تر باشد، حیطهمرارا بیان شد وجود هر چه قوی
اد بینی که چگونه حیوان، کارهای جممراتب. آیا نمیتر است بر جمعیت درجات و گسترده

دهد به عالوه خصوصیاتی که مختص به خودش است مانند حساس و و نبات را انجام می
دهد. مضافا بر نطق و عقل همه این مرید بودن و انسان افعال همه این مراتب را انجام می
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 «ن است به هر نحو که بخواهدتعالی مفیض همگادهد و باریامور را با انشاء انجام می
 (. 1313)صدرالدین شیرازی، 

حقیقی و عینی است و  به باور صدرالمتالهین مفهوم بدیهی وجود، دارای مصداقی
ه توجه به مفهوم خیر به سهولت ببا پس . حقیقت و ذات وجود، عین فعلیت و تحقق است

 ه عین واقعیت و وجودبلک ،که خیر، ماهیت و مفهومی ذهنی نیست بریمپی میاین امر 
 وجود، خیر محض است و اثبات خیریت وجود نیازی به برهان ندارد. خارجی است

 (. 1335جوادی آملی، )

  استوجود کماالت  یکی از. عشق 8-1
ه تناسب برا  ...و عشقحیات، قدرت،  از قبیل همه کماالت نیز حیواناتچنانکه گفته شد، 

جود کمال عشق در حیوانات دو نکته باید مورد دارایند. در خصوص واز وجود  شانسهم
 توجه قرارگیرد: 

 عشق، فرع بر حیات و ادراک است. 8-1-6
و اراده  )ادراک( شعور، اسناد و اثبات حیات به مسبوق ،و جسمانیات مادیات به اسناد عشق

عشقی هم  ،در موجودات ادراکبدون اثبات حیات و  به سخن دیگر،. هاستآن به
تواند طالب و عاشق نمی ،تا موجودی حیّ و مدرِک نباشد زیرا؛ تواند درمیان باشدینم

 . چیزی باشد

 . وجود مساوق عشق است )سریان عشق(8-1-8
 داتموجو هاثبات عشق و شوق در هممبنای  تاکنون دانسته شد که در حکمت صدرایی،

 وت وجود با خیر و مساوق «اصالت وجود»پذیرش  ،سریان عشق در تمام هستی و شرط
 خیر است و بدین سبب (مقابل عدمدر )وجود  ؛چنین استکمال است. توضیح این قاعده 

وجود، مطلوب هر از یک طرف،  . به عبارت دیگر،شودمطلوب و محبوب همگان واقع می
 از اینوجود، حقیقت مشترک در میان تمامی موجودات است؛  ،موجودی است و از طرفی

و کماالت او  ذات یک موجود. جود، خیر و مطلوب همگان است، حقیقت مشترک ورو
عاشق ذات و کمال  ،کندهرآنچه نام هستی بر آن صدق می بنابراین، .انداموری وجودی

زیرا  ؛ورزدذات خویش است. هر موجود عالوه بر ذات خویش به علت خود نیز عشق می
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 هاستدر گرو علت آن علت، کمال و تمام معلول خود است و دوام وجودهای معلولی
 (. 1312صدرالدین شیرازی، )

-معلول و علت هر دو از سنخ وجودند و از ایننتیجه اینکه براساس تعالیم صدرایی، 

روست که هرموجودی عاشق ذات خویش، کمال ذات خویش و علت خویش است و 
 پذیرش این سه، فرع بر پذیرش اصالت وجود است. 

 اییشناسی صدردر عشق «اصالت وجود» نقشتاثیر  در پایان بخش نخست این مقاله؛
 شوق عشق و بنابراین، ؛گردداز آنجا که هر خیر و کمالی به وجود بازمی»توان گفت: می

ساری و جاری  ،حتی جمادات و نباتاتو  ؛ انسان و حیوانات غیرانسانیدر تمام موجودات
 . «وا نیز نبوداگر عشق نبود، زمین و آسمان و خشکی و دریا و آب و ه. است

 . وجود نفس، آثار و مراتب آن و سریان کمالِ عشق در حیوانات 3
 ا)وی نفسدارای حیوان، یکی از موجودات متن واقع است که صدرایی،  هایآموزه طبق
های ویژگیعشق )و ( شعور)ک ادرحیات، او بنابراین، دارای صفات کمالی؛  ( بودهروح

دو را عین حسن و جمال  عشق را عین یکدیگر و هرصدرالمتالهین وجود و . است نفس(
الوجود است هستی مساوق و مالزم با عشق است و خداوند که کل ،به باور او. داندمی
همان گونه که وجود در مراتب ماهیات  ،بر این اساس. ستاالحسن نیز العشق و کلکل

ات میع موجودبسیط مجرد و مرکب فلکی و عنصری سریان دارد به حسب مراتب بر ج
 (. 1325خلیلی، ) انبساط یافته است

الصدرا آثار مختلف مبه کنکاش در  عشق در نفوس حیواناتدر ادامه مقاله برای تبیین 
 مالیکی، آثار وجود نفس حیوانوجود حیوان، و پیروان مکتب وى در مباحث مربوط به 

ان و رتبت نفس حیوم در نفوس حیوانی و در انتها سریان کمال عشقوجود نفس حیوانی، 
 شود. پرداخته می انسان

 . وجود حیوان 3-6
 دارای ؛ بنابراین،عینی است یک واحد حقیقیِو  از دیدگاه مالصدرا، حیوان وجود دارد

صفات کمالی است، اما این صفات، مختص به مراتب خود اوست. مالصدرا بر این باور 
د مشاهده شود، آن صفت در ای از مراتب وجواست که اگر یک صفت کمال در مرتبه

مراتب وجود سریان دارد؛ با این تفاوت که در مراتب برتر، قوت بیشتر دارد و در  همه
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الشّواهد »(. مالصدرا در 1313)صدرالدین شیرازی،  تر استتر، ضعیفمراتب پایین
بدرستی که وجود در هر شیئی، عین علم و قدرت و سایر صفات »نویسد: می «الرّبوبیّه

« است، اما در هر موجودی به حسب وجودش« موجود بما هو موجود»الی برای کم
ی، برای هر حیوان»کند که نیز بیان می« الغیبمفاتیح»(. وی در 1311)صدرالدین شیرازی، 

ای است که وی را هدایت کند و برای او هادیمَلَکی است که به او الهام و وحی می
-دهد همانا به سوی خصایص افاعیل عجیبش سوق میای است که او رنماید و رانندهمی

و وحی کرد پروردگارت به زنبور عسل که از »است که گونه که در کالم الهی آمدهد
و برخی از این افاعیل استبعادی ندارد برای موجودات « ای برگزینها برای خود خانهکوه

ه که برخی از حیواناتی ک کنیم)همان(. مضاف بر اینکه ما انکار نمی« دارای مشاعر جزئی
ها به مراتب نازله انسانی نزدیک است، دارای حشر به بعضی از برازخ درجه وجودی آن

 سفلیه اخروی هستند. 
هر اندازه که حیات به سوی مراتب »کند که گفت: از ارسطو نقل می« اسفار»مالصدرا در 

قوای حیوانی هر اندازه نازله و سفالی وجود سیر کند، حیاتی دنی و پست خواهد بود و 
تر ها پنهانشود و برخی از افاعیل آنکه به سوی مراتب دنیه سلوک نماید، ضعیف می

شود، پس هنگامی که ضعیف شود عقل شود؛ بنابراین، حیوانی دنی و ضعیف حادث میمی
گونه که برای برخی از شود همانشود و به جای آن اعضای قوی حادث میاو زائل می

های نیش قوی است و این به ها و چنگال و برای برخی دیگر شاخ و دندانناخن حیوانات
 (. 1312هاست )صدرالدین شیرازی، خاطر نقصان حیات در آن

  حیوان . نفس3-8

گیرد ای است که در جسم موجود است، یا به آن تعلق مینفس قوه»بنا بر باور مالصدرا، 
واخت که به صورت یکنهستند جسام دارای آثاری . برخی ا«گرددو منشا آثار گوناگون می

همواره دارای سوزندگی یا ایجاد حرارت  آتش به عنوان مثال،یابند. ها ظهور میاز آن
شسته است ن، انسان گاهی به مثالاجسام دیگری هستند که آثار یکنواختی ندارند؛  ، امااست

شنود و همچنین دارای ادراکات متفاوتی است. بیند و زمانی میو گاهی ایستاده، زمانی می
نفس ، بنابراینگذاریم. می «نفس»گیرند که نام آن را واحدی سرچشمه می ااین آثار از مبد

 خواه نفس عقالنى باشد ؛است غیرمادییک موجود غیرمادى است که تمام اعضاى آن نیز 

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
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و خواه نباتى باشد و اعضاى  اى آن عقالنى، خواه حیوانى باشد و اعضاى آن مثالىو اعض
 . (1331 ،صدرالدین شیرازی) آن نیز هم سنخ خودش

 ماده عالم تکوین مراحل از اىمرحله حیوانى، نفس . اعطاى3-8-6
 شروع ترین اشیاترین و سادهمراحل تکوین موجودات مادى، از بسیطمعتقد است مالصدرا 
ایجاد  هحلمرمانند رود. در بعضى از این مراحل پیدایش ترکیبات کامل پیش مى هو تا مرحل

کارساز نیست و تکمیل آن مرحله و پیدایش موجودى به تنهایی حیوان، ترکیبات مادى 
نفس »یعنی  ؛که اقتضائات نظام آفرینش را تامین کند، نیازمند پیوستن یک نیروى غیرمادى

نه تنها حیوان، نفس دارد، بلکه بدون نفس حیوانى، حیوان نخواهد است. پس   «حیوانى
 بود. پیوستن نفس به ترکیبات مادى حیوان یکى از اقتضائات نظام عالم ماده است

 . (1311 ،صدرالدین شیرازی)
 «سنف»یا  «نیروى غیرمادى»؛ همان قانونى که در مورد انسان و گیاه نیز صدق مى کند

ها مثل جمادات، نبود این وجه افتراق موجودات مادى از یکدیگر است. در بعضى از آن
نفس  هدهد و آنگاه، تفاوت رتبها را تشکیل مىهویت آن ،نیرو و در بعضى دیگر وجود آن

تبه ترین ر. نفس گیاه در پایینشودها مىآن، موجب تفاوت سطح آن هدر موجودات دارند
س نف»از این رو، قرار دارد، نفس انسان در باالترین درجه و نفس حیوان، حد وسط است. 

و  (ادراکی )نیروهای حس هایویژگیدارای  هستی و در نفس مصادیق از یکى« یحیوان
 غیر از) ادراکدر اینجا به معنای مطلق « حس»است.  (تحریکی )نیروهایحرکت ارادی 

 همان نیرویمعتقدندکه حقیقت نفس حیوان،  نیزگروهی . (1331 سبزواری،) ستا (تعقل
 (. 1333، مصباحهستند )در خدمت آن  دیگر نیروهاو  بوده وهْمیه

وجودى غیرمادى  هو جنب «نفس» قطعا از حیوانهای مالصدرا، بنابراین، طبق اندیشه
هاى مثالى را اى است )قوۀ خیال( که اشباح و صورتبرخوردار است؛ چون داراى قوه

حسى نیستند، پس در این عالم نیستند )از سنخ  هها، قابل اشارکند. این صورتدرک مى
ت. هاست نیز قابل اشاره نیسها که محل و مقوم آنوضوع این صورتمادیات نیستند(. پس م

در نتیجه، جسم و جسمانى هم نیست؛ چون هر جسم و جسمانى، داراى وضع مادى است 
و هر آنچه قائم به آن باشد نیز همین وضع را خواهد داشت. در حالى که صور و اشباح 

هم وضع مادى ندارد و جسم و جسمانى خیال  هخیال اینچنین نیستند. پس قوّ هقائم به قوّ
 (. 1311 ،صدرالدین شیرازی) نیست

http://wikiporsesh.ir/حس
http://wikiporsesh.ir/حس
http://wikiporsesh.ir/ادراک
http://wikiporsesh.ir/ادراک
http://wikiporsesh.ir/تعقل
http://lib.eshia.ir/71435/1/264/الحيوانيّة
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 حیوانی  نفس . آثار وجود3-3
ی، . به باور وبه نظر مالصدرا، آثار و احکام مترتب بر یک شی، متاثر از وجود آن است

این اراده از عقول  اماگیرد حتى در جمادات و نباتات، کارهاى عالم با اراده انجام مى ههم
در  و شوندتحقق اراده مى هشود و جماد و نبات، باالجبار، واسطنفوس باالتر صادر مى و

ها حیوان و انسان، مبادى کار تا رسیدن به مرحلة اراده و سپس انجام کار، توسط نفس آن
گیرد و به خاطر همین، افعال حیوان و انسان متنوع است در حالى که در نبات و انجام مى

حیوان، خیال و وهم و در در اولین مبدا افعال (. همان)اق واحدى دارند جماد همواره سی
 ...،. خیال و وهم و عقل و اراده و(1311 ،صدرالدین شیرازی) انسان، عقل عملى است

 اقدف اشیاى از نفس صاحب موجوداتِ تمایز وجوه از یکى و نفس نمودهاى و آثار همگى
ند حیوانات داراى نفس متخیل هستند که همانه معتقد است ک مالصدرا بنابراین،. است نفس

. نفس حیوان داراى تجرد برزخى و مثالى است؛ )همان( نفس متخیل انسان، مجرد است
هم خیال و و هاش، رتباى میان عالم حس و عقل برخوردار است. آخرین رتبهیعنى از رتبه

 هقو هو به واسط است و در واقع، نفسش نفس خیالى و مثالى است. به خاطر همین تجرد
( 1333مصباح یزدى، ) باطنى خود، قادر است تا نسبت به خودش علم حضورى پیدا کند

 مادى از چنین توانایى برخوردار نیست.  در حالی که هیچ شى
 توسط برخى حیواناتگوناگون  ظاهرى و افعال )رفتاری(آثار و بروز الگوها و ظهور 

، (ى و میمونطوط)، تقلید (عنکبوت)، تنیدن تار (زنبور عسل)شش گوش  هساختن خان مانند
ه ب و عشق عالقه (،کالغ) ه، مکر و حیل(سگ)، وفادارى (شیر)، ریاست (اسب)فراست 

یگر نر شناختن یکد ییتوانا) درک جنسیت ،به صاحب خودوفای نسبت ، )زادگان( فرزند
 ،شکارگیری، تولید مثل و زائیدن، شیر دادن، جفت خاص هنگامهای رفتار ،( ماده و

درک خوش رفتاری و بدرفتارى  )دفاع و رم کردن(، خطربا  مواجههزندگی اجتماعی و 
اظهار  برایهدایا دادن  (،معاشقه طاووس )مثال:عشق  و ابراز رنمایش اظها مراقب خود،

 برای جفتش یک ماهی کوچک به رسم هدیهکه پرستوی دریایی نر  )مثال: به جفت عشق
یک دسته علف آبی برای یکدیگر پیشکش  استرالیاهای الماسی آورد و کبوترمی
وقتی جفتشان را از دست که ها شامپانزهدر فقدان جفت )مثال: سوگواری (، آورندمی
خورند و به کسی هم اجازه نزدیک شدن به ها از کنار جسد تکان نمیدهند  تا مدتمی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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زمانی  خوکچه نر سطح کورتیزول به هنگام ترک جفت )افزایش استرس(، دهندآن را نمی
 و.... (،شودکه از جفت ماده خود دور می

 حتى و تاس حیوان نفس در از گرفته جزئى نشات شعور وجود نشانگر مالصدرا، نظر به
بر  عالوه(. 1311 ،صدرالدین شیرازیاست ) انسانیت رتبه به ها نزدیکآن از بعضى رتبه
بلکه  ،اى بر نفس در حیوان استحیوانى نه تنها نشانه )رفتار( ونى آثار و افعال، گوناگاین

پسند بر این مدعا است؛ چون اثر حاصل از ماده و طبیعت صرف، همواره دلیلى عقل
تکرارى و بر روشى واحد است، اما وقتى این خصوصیت به وضعیتى تبدیل شود که حتى 

و در هر بار به حسب اقتضاى شرایط بیرونى و درونى نتوان دو نمونة مثل هم را پیدا کرد 
کند که چیزى غیر از ماده و جسم دخالت فاعل، فعلى متفاوت به انجام رسد، عقل حکم مى

 (. 1331مصلح، ) دارد
توان از معاد و بازگشت و حشر جسم و روح هر موجود عالوه بر آثار دنیایى نفس، مى

ل، تمام کسانى که به بحث پیرامون معاد داراى نفس نیز سخن گفت. به همین دلی
اند، بخشى را به معاد نفوس حیوانى و شرایط و جزئیات این بازگشت اختصاص پرداخته

 اند. داده

 . آثار نفس حیوانی؛ حیات و  ادراک )شعور(3-3-6
 در تمام مراتب هستی (شعورادراک )حیات و صدرایی،  هایآموزه چنانچه گفته شد، طبق

حیات برخوردار از  از جمله حیواناتهمه موجودات عالم ؛ از این رو، دارد وزبرحضور و 
بر  فرع وجود عشق در تمام مراتب، ،تاکید داردهستند. صدرالمتالهین  (شعوردراک )و ا

ر( )شعو حیات و ادراکبدون اثبات  ؛ بنابراین،هاستدر آن (شعورادراک )وجود حیات و 
-گوید: بهمی« تاسوعات»در  1افلوطینمیان باشد.  درتواند عشقی هم نمی ،در موجودات

درستی که عالم کلی در حالت بیداری تام است ]یعنی دارای حیات است[. هر جزئی از 
آن دارای حیاتی است متفاوت با حیات جزء دیگر و هیچ چیز از این حکم خارج نیست 

 (. 1313)افلوطین، 

ی شناسی صدرایات برمبنای هستیموجودشعور در جمیع سریان درک و برای اثبات 
راک دحیات و ابا  مساوقو  «مشکّک» ،«بسیط»، «اصیل»وجود کافی است باور کنیم که 

                                                            
1  . Plotinus 
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با وجود است به دلیل بساطت موجود درهمه وق مام صفات کمالی که مسات. است (شعور)
یعنی صفات کمالی وجود همانند خود وجود  ؛مراتب هستی با آن همراه و مالزم هستند

قدرت  ،حیات . به عنوان مثال،ها به شدت و ضعف استی داشته و مراتب آنکدت تشکوح
ضعیف  ،نآ شدید و در مراتب ضعیف و نازل ،شعور در مراتب شدید وجوددرک و و 

راه شعور همدرک و قدرت و  ،ای از حیاتای از هستی نیست که با درجهاست و هیچ مرتبه
اری و گونه که وجود حقیقتی سهمانرسیم ن نتیجه میبا توجه به این مقدمات به ای. نباشد

در است ادراک و شعور )آگاهی( جاری در همه موجودات است، صفات حقیقی او که 
 سریان ودر حیوانات و از جمله شان ترینبرها تا ترین آنپستجمیع موجودات عالم از 

 (. 1333)میرزایی،  داردجریان 

)علم( به خداوند )ادراک توحیدی . آثار نفس حیوانی؛ معرفت 3-3-8
 حیوانات(  

ند و به شناسدر حکمت صدرایی، همه هستی نه تنها خداشناس هستند، بلکه تنها خدا را می
وان تغیر او علمی ندارند؛ زیرا در سیستم وجود رابط و مستقل، غیر از وجود مستقل نمی

ون بط است. همه هستی چالروجود دیگری را تصور کرد. همه هستی نسبت به خداوند عین
ن، علم به ؛ بنابرایپذیردالربط هستند و وجود رابط، هیچ حکمی را به نحو مستقل نمیعین

وجود رابط، همان علم به وجود مستقل است. حتی وجود رابط قبل از اینکه به خود، علم 
باید « بطراوجود »داشته باشد، نسبت به وجود مستقل، عالِم است. از این رو، قبل از علم به 

حاصل باشد، بلکه چون رابط اساسا حقیقتی جز حقیقت وجود « وجود مستقل»علم به 
 . (1331 )زینلی،شود مستقل ندارد؛ از این رو، تنها به وجود مستقل، علم حاصل می

  . آثار نفس حیوانی؛ کمال عشق3-3-3

ق به خیر همه چیز طالب کماالت او و متشو یعنیموجودات است؛  هخداوند غایت هم
 ،رو از این .عشق و شوقی به او دارد؛ خواه، ارادی و خواه طبیعیهر چیز کامل است. پس 

به سریان عشق در جمیع موجودات با تفاوت طبقات و مراتب آن  در مکتب حکمت متعالیه
 شده است. اشاره 

در اثبات سریان عشق در موجودات )ازجمله: وجود کمال عشق  ییحکمت صدرامبانی 
یوان(، مشابه اثبات سریان ادراک و شعور در موجودات )از جمله: کمال ادراک و در ح
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زیر را در نظر چند مقدمه کافی است (. از این رو، 1333شعور در حیوان( است )میرزایی، 
 گرفت:

 است.  عشقبا « مساوق»و  «مشکک» ،«بسیط»، «اصیل»وجود  -

خود دارد.  ذات را به و محبت تبهج و باالترین است الوجود، وجود محضواجب -
 . و تحدد نیست و تناهی نقص مقتضی ،وجود حقیقت

 حد معلولیت )به حسب و نقصی از واجب فائض از کمال ، نصیبیهر موجود معلولی -
 (. 1333، آبادیحسن صادقی) خود( دارد

 عاشق و و نقص از عدم ریزان، گکمال طالب، وجود عاشق ،موجودات همهاینکه  نتیجه -
ز ا موجودات تمام حقیقی خدا معشوقبه سخن دیگر، خداوند هستند.  یعنی ؛وجود محض

 جمله نفوس حیوانات است. 

 وکشاند بحث را به انواع مختلف موجودات مادی می در تبیین سریان عشق، صدرا
 ،دانپس اگر زنده ؟اندزندهو مگر جز این است که همه افراد هستی جان دارند  نویسدمی

آیا مگر جز این است که هر موجود صاحب . آن هم عاشق علت خود ،شوندعاشق می
پس همه موجودات نیز  ؟رسیدن به نمونه کامل خویش است عاشقشعوری  و دارایحیات 
به . ست یابندکمال دبه این کنند تا با نیروی عشق قانون مستثنی نیستند و تالش میاز این 

ی ندارد به تاستثنا مشتاق کمالند: هیولی که هیچ فعلّهمه موجودات مادی بی ارت دیگر،عب
دنبال دستیابی به صورت کمالی است. جمادات طالب آنند که به مرحله نبات برسند و نبات 
در پی آن است که به مرحله حیوانی برسد و حیوان نیز در پی آن است که به مرحله انسانی 

و  الغایاتغایۀپله نردبان کمال را طی کند تا به ز در پی آن است که پلهبرسد و انسان نی
یعنی خدا برسد. بنابراین، همه موجودات در پی آن هستند که مرحله به  ؛المعاشیقمعشوق

مرحله نردبان ترقی را طی کنند تا به خدا برسند )اال الی اللّه تصیر االمور( و چون ثابت شد 
ات و شعور برخوردارند، ثابت می شود که طلب همه موجودات که همه موجودات از حی

نسبت به ذات حق، آگاهانه و شعوری است که همان عشق است؛ یعنی عشق چیزی جز 
تواند سریان حیات و شعور و علم را در همه موجودات طلب آگاهانه نیست. کسی که نمی

 .(1324)نیکزاد، اثبات کند از اثبات عشق در همه موجودات عاجز است 
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 عامل تکامل وجودی حیوانات « عشق. »3-3-3-6
 هر چه نفوس: »نویسددرجات کمالی موجودات از جمله حیوان می مالصدرا درخصوص

 ،رتتر، نورانیها خالصهای آنو رغبت هامحبوب ،هاتر باشند، دوستیتر و عالیشریف
 منحصر به ملشانع که نباتی قوای ،ن. بنابرایتر، با صفاتر، زیباتر و ارزشمندتر استلطیف
 صهخال غذا و رشد و تولید مثل نیز در جلب ، عشقشاناست و رشد و تولید مثل تغذیه

 برخوردار است، عشقش باالتری و از قوای واالتر است از نبات که حیوان شود. نفسِمی
که ) ثلتولید م ،سی و لذات بهیمیتمتع جن ،مخالف با جنس و نزدیکی خوردن به نسبت

 ر گیاهشود. دتر و برتر صادر میبه نحو لطیف (بقای نفس و حفظ نوع است ،حکمت آن
و  سح کارگیریو اختیار و به با اراده همراه در حیوان ، امااست طبیعی به صورت فقط

وس ه قوه در نف. نفس حیوانی جامع جمیع کماالت نفس نباتی است و هر ساست تخیل
تر وجود دارد و شهوت در حیوان به نحو کامل( ناميه و مولده غاذیه، قوة یعنی) نباتی

در نفس نباتی و حیوانی یکی  شودفعلی که از این قوا صادر می. زندحیوانی را رقم می
شهوانی در حیوان نیز با ه معشوق قو. تری بروز داردبه صورت لطیف در حیوان ، امااست

 (. 1311 ،صدرالدین شیرازی)تفاوتی ندارد ، وجودیه جز تفاوت مرتب قوای نباتی معشوق

. توان با بحث حرکت جوهری تبیین کردمیفلسفة صدرایى  طبقتکامل حیوانات را 
طبق حکمت صدرایی، چون هر موجود مادی دارای حرکت جوهری است؛ از این رو، 

ر صعود انند در مسیر کمال خود به مراتب باالتتوحیوانات نیز از این امر مستثنی نیستند و می
اند، اما نه تکاملی که نتیجه آگاهی و عمل کنند. به این معنا حیوانات در حال تکامل

نویسد: یم« الغیبمفاتیح»شود. مالصدرا در گونه که در انسان ترسیم میاختیاری است آن
گرگونی در احوال و تطور در از بین همه موجودات تنها انسان است که امکان تقلب و د»

همه اطوار و تغییر صورت به هر صورت و صفتی را دارد؛ به خالف دیگر، موجودات که 
 (. 1312)صدرالدین شیرازی، « ها حدی معین و مقامی معلوم استبرای هر یک از آن

 . مرتبت نفس حیوان و انسان )تفاوت آثار نفس حیوان و انسان(3-0
گفته شد، تکوین عالم ماده به صورت « جود نفس در حیوانو»گونه که در مبحث آن

کند. هاى آن فرق مىاى است که در هر مرحله، بساطت و پیچیدگى ماده و قابلیتمرحله
ه تر از نبات است و آن را شایستبه این ترتیب، هر چند ماده حیوان داراى ترکیبى معتدل
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د اى کامال نزدیک به اعتدال برسه درجهسازد، اما همین ماده باید بپذیرش نفس حیوانى مى
تا پذیراى نفس انسانى شود و موجود انسانى پدید آید. موجودى که مقدر شده تا تمامى 

 ( و وجود او هدف1315صدرالدین شیرازی، ) موجودات دیگر را به خدمت خود درآورد
 (. 1311صدرالدین شیرازی، و غایت خلقت باشد )

انسان با آنکه به لحاظ منطقى و فلسفى از جنس حیوان است، اما آنچه او را به به طور 
ویژه از حیوان ممتاز کرده، چنان است که گویى اگر تمام انواع حیوانى در یک کفه قرار 

. محکى نتوان آزمود و ارائه کردگیرند و نوع انسان در کفه دیگر، وزانت انسان را با هیچ 
گذرد با استفاده از ترکیب حروف و و آنچه را در روح و فکرش مى گویدانسان سخن مى

دهد، اما کلمات که شکل و نوع ترکیبات آن قابل احصا نیست به همنوعانش انتقال مى
کار بردن کلمات، محدود و تنها از روى تقلید و بدون ایى حیواناتى مثل طوطى در بهتوان

یام که پ-تامل درونى است. یا آنچه در حیواناتى مثل زنبور عسل، مورچه و... ثابت شده 
ى همگى با روش -رسانندخود را با استفاده از بعضى صداها یا عالمات به یکدیگر مى

آورى گیرد. کار مورچه را به عنوان مثال در جمعا صورت مىهیکنواخت در طول عمر آن
نگرى دانست، اما چون همیشه به یک شیوه و در زمانى آذوقه، شاید بتوان نوعى آینده

ى و کند تا آنکه از روى آگاهگیرد، بیشتر جنبه غریزى و اجبارى پیدا مىخاص انجام مى
 (. 1315صدرالدین شیرازی، اختیار باشد )

دهد و حیات و وجود حیوان را حرکت، آن هم از نوع مکانى آن، تشکیل مىتمامى 
کند. محاسبات خیالى و وهمى او مبدا و مقصد و مسیر او را قوه خیال و وهم او تعیین مى
گیرد. حیوان با حفظ بدن از آفات نیز بر محور کمال یا سود شخصى و نوعى صورت مى

ارضاى غریزه جنسى از یک طرف در حفظ  و امراض، تالش براى تامین آب و غذا و
صدرالدین شیرازی، کند )شخص خود و از طرف دیگر در بقاى )نسل( خود تالش مى

اند، که نهایت درجه آن نقطه نامیده« نفس خیالى»(. به همین دلیل، نفس حیوان را 1311
د که رو تواند پیششروع فطرت انسانى است. از این رو، )کمال( حیوان تنها تا جایى مى

شود. پایان رتبه خیالى نفس و شروع جنبه عقلى آن، اولین انسانیت انسان از آنجا آغاز مى
اش، حدى متصور نیست. انسان با عقل، قدم در عالم انسانیت است که براى آخرین درجه

اند اند،در حد حیوانیت باقى ماندههایى که از عقل استفاده نکردهشود و انسانانسان مى
 (. همان)
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 گیریبحث و نتیجه
و عواطف )به ویژه عشق( در احساسات پردازی و تبیین نقش تقویت گفتمان، نظریه

های تواند از یک سو سبب ارتقا شناخت )دانش( نسبی از گستره آموزهمیحیوانات، 
و  های اخالقیفرهنگ بومی و باروری باورهای عمومی و اجتماعی و ترویج و تبلیغ روش

قدامات زمینه ا با آنان بر اساس متون معتبر اعتقادی شود و از سوی دیگر،حقوقی رفتار 
های رفاه، اخالق و حقوق گذاری و اجرایی را در زمینههای آموزشی، قانونموثر در حوزه

 . آورد فراهمحیوانات 
اع در انو ایالگوهای رفتاری ویژههای علمی و نیز مشاهدات تجربی، براساس یافته

ادر به درک ق نیز دهند بسیاری از جانوران غیرانسانیکه نشان می اندمل یافتهتکا حیوانات
درخصوص  .کنندتجربه  انبا آن ندتوانعشق را میگوناگون احساساتی هستند که اشکال 
 توان پدیده عشق وچگونه میعبارت بود از:  محوری الوستبیین این پدیده )عشق( دو 

کمت تبیین کرد؟ در ح« اصالت وجود»را بر مبنای نظریه سریان آن در حیوانات غیر انسانی 
مربوط و نیز عامل  هاتداوم نسلها و بقای گونه(  )حبّصدرایی، چگونه عشق و شوق با 

 تکامل وجودی حیوانات است؟
، نوگرایی ناب، پویایی، تبیین این دوسوالدر دیدگاه و گفتمان حکمت صدرایی 

حکمت متعالیه آنچه متن هستی را پر کرده است و اصیل در دارد.  جلوه ای ویژهجامعیت و 
 خیر و کمال است. با  مساوقو  «مشکّک» ،«بسیط»است، وجود 

 و نفسدارای حیوان یکی از موجودات متن واقع است که صدرایی،  هایآموزه طبق
 ،سنفبنا به باور مالصدرا، . است عشقو ( شعور)ک ادرحیات، اصفات کمالی آن مانند 

 . شودیمگیرد و منشا آثار گوناگون است که در جسم موجود است یا به آن تعلق می ایقوه
 هبتوسط برخى حیوانات گوناگون  ظاهرى ل )رفتاری(و افعاآثار و بروز الگوها و ظهور 

 است.  حیوان در( نفس از گرفته نشات) جزئى شعور وجود نشانگر مالصدرا، نظر
ود همان گونه که وجو معتقد است  داندصدرالمتالهین وجود و عشق را عین یکدیگر می

راک و ادحیات، حقیقتی ساری و جاری در همه موجودات است، صفات حقیقی او که 
ه و از جملشان ترینبرها تا ترین آنپستدر جمیع موجودات عالم از است  عشقشعور و 

از  ، گریزانکمال طالب، وجود عاشق ،موجودات همه. داردسریان و جریان در حیوانات 
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 خدا معشوقبه سخن دیگر، خداوند هستند.  یعنی ؛وجود محض عاشق و و نقص عدم
 از جمله نفوس حیوانات است.  داتموجو تمام حقیقی

نفس حیوانی جامع جمیع کماالت نفس نباتی است و فعلی که از این ، مالصدرابه باور 
ری تبه صورت لطیف در حیوان ، امادر نفس نباتی و حیوانی یکی است شودقوا صادر می

 . پایاناست، خیال و وهم و در انسان، عقل عملى اتحیواندر افعال  ااولین مبد. بروز دارد
رتبه خیالى نفس و شروع جنبه عقلى آن، اولین قدم در عالم انسانیت است که براى آخرین 

ت تواند پیش رود که انسانیاش، حدّى متصور نیست )کمال(. حیوان تنها تا جایى مىدرجه
هایى که از عقل استفاده شود و انسانشود. انسان با عقل، انسان مىانسان از آنجا آغاز مى

 اند. اند در حد حیوانیت باقى ماندهنکرده
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