مقدمه

يك دمي آن را طلب ،گر آدمي

مغز نغزي دارد آخر آدمي

مسلّم موضوعي مثل معرفتالنفسوالحشر ،موضوعي نيست كه متذكّر جان و قلب هر
كس باشد ،بلكه صاحب گوشي را متأثّر ميكند كه قلب او تأمّالتي در خود كرده باشد و
راههايي را يافته و در جستجوي راههاي ديگري است.
اهللعليه»
رمحة 
« 

بحث را با فرمايش عالمهطباطبايي

در رسالةالوالية شروع ميكنيم ،ايشان

ميفرمايند:
«شريعت اسالم؛ ما را به عملي دعوت ميكند كه موجب خير و سعادت ماست
و آن عملي كه موجب خير و سعادت انسان است ،در صورتي محقّق ميشود
كه شناخت و توجّه به ذات اقدس حق ،زيربنا و پاية آن شود .يعني عمل
سعادت بخش كه همان عمل الهي است ،بر اساس شناخت الهي بايد باشد».
رمحةاهللعليه» در همان رساله ميفرمايند:
عالمه طباطبايي« 
«شناخت پروردگار از طريق نفس ،نزديكترين و كاملترين شناخت است ،و
مالحظه مي شود كه كتاب و سنّت هر دو ما را به اين هدف دعوت كردهاند.

ف
عليه 
اهلل 
روايت مشهور پيامبرخدا«صلّي 
عَر َ
عَر َ
فنَ ْف َسهُفَ َق ْد َ
وآلهوسلّم»كه ميفرمايندَ « :م ْن َ
َّ ِ
َّ
اه ْم
َنس ُ
َربَّهُ» .و آنچه در قرآن كريم داريم كهَ « :والتَ ُكونُوا  َكالذ َ
يننَ ُسوااللهَفَأ َ
ك همالْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن» يعني؛ شما از آنها نباشيد كه خدا را فراموش
أَن ُف َس ُه ْم أ ُْولَئ َ ُ ُ
-1سورهحشر،آيه. 1
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كردهاند و در نتيجه خودشان را فراموش كردند؛ نتيجه ميدهد كه اگر خودتان
عليهالسالم»
« 

را فراموش كنيد ،خدا هم فراموش شده است .از اميرالمؤمنين علي

صاَ ْعمالَهُ» يعني؛ زيرك و هوشيار كسي
داريم«:اَلْ َكيِّ ُ
عَر َ
سَ ،م ْن َ
فنَ ْف َسهُ َواَ ْخلَ َ
است كه خود را بشناسد و اعمالش را پاك و خالص گرداند .از اين روايت
مي توان فهميد كه خلوص عمل هم به شناخت نفس است و باز از حضرت
عليهالسالم»
« 

اميرالمؤمنين

اع ْن  ُك ِّل
ف نَ ْف َ
ف َ
عَر َ
داريم« :اَلْعا ِر ُ
ا،و نََّزَه َه َ
م ْن َ
سهُ،فَاَ ْعتَ َق َه َ

مايُبَ عِّ ُدها» يعني؛ عارف كسي است كه خودش را بشناسد و آن را آزاد كند و
خود را از آنچه از خداوند دورش ميدارد پاك نمايد».
پس اگر خواستيد نفس را براي خداوند آزاد كنيد ،باز هم نياز است كه اين نفس را
خوب بشناسيد و از آنچه كه آن را از خدا دور ميكند ،پاك كنيد و موانع آن را جهت
قرب به سوي خدا برطرف نماييد .توجه به روايت اخير ،نفس را آماده ميكند براي توجّه
عليهالسالم»
« 

به اين روايت از اميرالمؤمنين

كه ميفرمايند« :ع ِجب ِ
ف
َي َه ُل نَ ْف َسهَُ  ،كْي َ
ت ل َم ْن َْ
َ ُْ

ربَّهُ» يعني؛ در تعجّبم از كسي كه خود را نشناخته است ،چطور ميخواهد خداي
يَ ْع ِر ُ
فَ
عليهالسالم» ميفرمايند :نهايت معرفت و شناخت اين است كه
خود را بشناسد .امير المؤمنين« 
س هُ» .اگر كسي خودش را
ف الْ َم ْرءُ نَ ْف َ
انسان خودش را بشناسد« ،غايَةُ الْ َم ْع ِرفَِة اَ ْن يَ ْع ِر َ
نشناسد ،نميتواند به چيزي علم حقيقي پيدا كند .نفس انسان پنجرهاي است به عالم
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حقايق كه اگر اين پنجره را بشناسيم و درست بازگشايي كنيم ،ميتوانيم به حقايق دست
پيدا كنيم.
عليهالسالم»
« 

از اميرالمؤمنينعلي
6

م ْن ظََفَر ِِبَْع ِرفَ ِة
روايت داريم كهَ « :
نال الْ َف ْوَز ا ْْلَ ْكبَ َر َ

النَّ ْفس» يعني؛ اگر كسي موفق شود به معرفتالنفس ،به پيروزي بزرگ نائل شده است.
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
حضرت عالمه طباطبايي« 

«و بالجمله اينكه معرفتالنفس برترين راهها و نزديكترين راهها به كمال
است ،چيزي است كه هيچ ترديدي در آن نيست و تنها سخن در مورد كيفيت
سير و پيمودن مسير اين راه ،باقي ميماند».
آري؛ نزديكترين راه براي معرفت حق ،معرفت نفس است .ميماند در كيفيت آن
كه چقدر بايد همّت كرد و به دقايق اين راه توجّه داشت و از خداوند كمك گرفت،
چراكه در معرفتالنفس سالك بايد به جايي برسد كه نفس خود را در مقابل حضرت
پروردگار هيچ كند ،هيچ ،و اگر معرفتالنفس سالك را به اينجاها نرساند ،نه تنها
معرفتالنفسي كسب نكرده ،بلكه بر كبر و منيّت خود افزوده است.
بزرگان ميفرمايند كه عبادت بايد از روي معرفت باشد تا معرفت بيشتري نتيجه شود،
يعني شما عبادت مي كنيد و اگر اين عبادت از روي معرفت باشد ،خودش باعث معرفت
عليهالسالم»
« 

بيشتر ميشود .امامصادق

ميفرمايند« :اَلْعِْلم م ْقرو ُن الْعمل،فَمن ِ
م ْن
ع ِم َ
عل َم َ
ُ َ ُ ََ َ ْ َ
لَ ،و َ

ِ
علِ َم» يعني؛ علم همراه عمل است .كسي كه علم دارد عمل كرد و كسي كه عمل
َعم َل َ
ميكند دانا ميشود.

-5شرحغررودرر،ج0ص ، 8مشاره.1106
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پيامبر خدا

وآله وسلّم»
عليه 
اهلل 
«صلّي 

ميفرمايند«:منع ِمل ِِباعلِم،رَّزقَهاهلل ِ
علْ َمما ََلْيَ ْعلَ ْم» يعني؛
َْ َ َ َ َ َ ُ ُ

اگر كسي به آنچه ميداند عمل كند ،خداوند روزي او ميكند چيزهايي را كه نميداند.
اگر بناست ما آنچه را ميدانيم عمل كنيم ،آن دانايي چطور دانايي است؟ ما در سخنان
عليهمالسالم» داريم كه دو راه براي رسيدن به حقايق است :يكي «سير آفاقي»
ائمه و اولياء دين« 
و ديگري «سير انفسي».
سير آفاقي؛ همان است كه از طريق تفكّر و تدبّر و نظر كردن به مخلوقات و
مصنوعات و نشانههاي حضرت حق در آسمان و زمين بهدست ميآيد ،كه همگي خارج
از نفس ما هستند ،و با تدبّر و نظركردن به آنها ،متوجّه صفات و اسماء حق ميشويم و
نهايتاً يقين به صفات خداوند و اسماء و افعال او پيدا ميكنيم ،چرا كه اين عالَم معلول و
مدلول يك خالقِ آگاهِ مدبّر و عادلِ و داراي كمال مطلق است و نفس ميتواند از طريق
توجّه به صفات الهي كه در مخلوقات متجلّي شده ،به حضرت حق منتقل گردد ،ولي در
رمحهاهللعليه»:
هر حال اين شناخت موجب علم حصولي ميشود .به تعبير عالمهطباطبايي« 
«سير انفسي ،عبارت است از رجوع و بازگشت به نفس و شناخت و معرفت
خداوند از طريق آن و چون نفس از نظر وجودي هيچگونه استقاللي از خود
ندارد لذا شناخت موجودي كه كامالً وابسته و غير مستقل است ،از شناخت
موجودي كه مقوّم و نگهدارندة اوست ،جدا نيست».
مي توانيم از طريق شناخت نفس ،شناخت به ربّ پيدا كنيم ،چراكه شناخت به وجود
وابسته ،جدا از شناخت مقوّم آن نيست ،چون متوجّه ميشويم نفس وجودش ناقص است
و عين ارتباط به آن ذاتي است كه مقوّم نفس است.
رمحةاهللعليه» ميفرمايند :ما از طريق سير آفاقي نميتوانيم به
بزرگاني مثل عالمه طباطبايي« 
شناخت كامل دست پيدا كنيم ،چون شناخت به خارج از نفس خودمان ،شناخت حصولي
است و علم حصولي احتياج به ماهيت دارد ،در حاليكه ثابت شده است خداوند هيچ
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ماهيتي ندارد و او عين تحقّق خارجي است ،و لذا در معرفت ذهني و حصولي معرفت
حقيقي حاصل نميشود.
رمحةاهللعليه» ميفرمايند:
عالمهطباطبايي« 
«در خصوص اين كه م عرفت فكري ،معرفت حقيقي نيست روايات فراواني آمده
است ،پس حاصل آمد ،كه هيچ راهي غير از راه معرفت نفس موجب پيدايش
معرفت حقيقي نميگردد ،و راه معرفت نفس ،راهي نتيجهبخش بوده و موجب
حصول معرفت حقيقي مي شود و آن راه اين است كه انسان ،روي دل خويش را
به سوي حق بگ رداند و از هر مانعي خود را جدا سازد و دل بَركند و به خويش
رجوع كند و به خود بپردازد تا آنكه به مشاهدة خويشتن خويش نائل آيد ،آن
خويشتني كه حقيقتش عين نياز به خداوند سبحان است .و هر موجودي كه
شأنش چنين باشد ،مشاهدة آن ،از مشاهدة مقوّم آن جدا نخواهد بود ،پس
هنگامي كه خداوند را مشاهده كرد ،ضرورتاً او را با يك شناخت بديهي خواهد
شناخت ،سپس خويشتن را حقيقتاً به او خواهد شناخت ،زيرا ذاتش عين ربط و
وابستگي به خداي سبحان است و سپس هر چيزي را با او و از طريق او خواهد
شناخت».

8
عليهوآله»درب ارهخ دانين ؤس كالك رد 
اهلل 
 -بهعنوانمنونهدرروايتدارميكهي كف رديه ودزازرس ولاكرم«ص لوا  
ِ
ف
والْ َكْي ُ
فاَ ِص ُ
ه َوچخ داني ون هاس تچآنحو ر در وا فرمودن دَ «:و َكْي َ
َكْي َ
فُ
ف َر ّْب الْ َكْيف َ
فَِلْ ِق ِه»يع چنير ورخ داراب ه«ني ون ي»توص يفك نم،درح ا ك ه«ني ون ي»
وص ُ
واهللُاليُ َ
َمَْلُ و و َ
عليهالس الم»دارميك ه
َمل و خ دااس ت،وخداون دب هَمل وق وص فمنيش ود(اص ولك اوجاول) .وني زازعل ي« 
خداوند«اِ ْحتَجبعَ ِنالْع ُق ِ
يعچمهچنانكهخداوندب هنيش مهادي دهمنيش ود،

االَبْصار»
بعَ ِن ْ
ول َك َم ْ
ُ
ااحتَ َج َ
َ َ
ازعقلهانيزحمجو است.
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حال با توجّه به مقام معرفتالنفس كه يك نوع علم شهودي و حضوري و غير
مفهومي است بايد با نهايت دقّت و حوصله وارد اين علم شد ،اگر در اين امر درست سير
كنيم با امر عجيبي روبهرو خواهيم شد و آن اين كه نفسِ خود را آنچنان مييابيم كه
آميخته و پيوسته با گونهاي از عظمت و كبريائيت است ،به طوريكه در همه حاالت
وجودي ،آن را از حيات و علم و قدرت و شنوايي و بينايي و اراده و محبّت و ديگر
صفات و افعال ،با يك امر نامتناهي ،از همة جهات و ابعادِ نورانيت و جمال و جالل متّصل
و پيوسته ميبينيم .بايد با حوصله موضوع را دنبال كرد تا انشاءاهلل نتيجة الزمه حاصل آيد.
رمحةاهللعليه» را ابتدا مطرح ميكنيم و
تذكّر :روش ما به اين شكل است كه متن مالصدرا« 
سپس به شرح آن ميپردازيم.
اهللعليه»
رمحة 
« 

حتماً مستحضريد كه جناب مالصدرا

كتاب اسفار را بر مبناي سفرهاي

چهارگانه عرفاني به چهار سفر تقسيم كرد و سفر چهارم را در علم به نفس قرار داد كه ما
نيز به همان روش در عين تنقيح و حذف و اضافات ،بحث را دنبال ميكنيم.
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باب اوّل
فصل اوّل :تعريف نفس
تعريف نفس از جهت نفسيت؛ يعني تعريف نفس از آن جهت كه نفس وابسته به بدن
است و به واسطة اين بدن كارهايش را انجام ميدهد ،مورد بحث قرار ميگيرد .به عنوان
مثال شما براي ديدن درخت ،به چشم احتياج داريد .تا زماني كه نفس براي انجام افعالش،
نياز به آلت و ابزار دارد ،ميگوييم :داراي جنبة نفسيت است ،پس نفس از جهت نفسيت
احتياج به آلت و ابزار دارد.
ولي حقيقت نفس وقتي تمام جنبههاي بالقوّهاش ،بالفعل شد ،از جنبة نفسيت خارج
مي شود و به همين دليل در مرگ طبيعي ،نفس ديگر بدن را نميخواهد ،و لذا از آن
منصرف ميشود .هنگامي كه نفس از جنبة نفسيت خارج شد ،آنچه را ميطلبد ،از طريق
بدن بهدست نميآورد ،براي همين هم از بدن منصرف ميشود و به اين انصراف ،موت
رمحةاهللعليه» در اين رابطه ميگويد:
ميگوييم .مالصدرا« 
«با توجّه به اينكه نفس وجودي است كه تعلّق به بدن دارد و بدن نيز متعلّق به
آن است ،يعني نفس يك موجود اضافي و ارتباطي است ،لذا بايد آن را با

مال
مضافاليهاش شناخت ،و به همين جهت در تعريف نفس گفته ميشودَ :ك ُ
ْاْل ََّوِلِلِِ ْس ٍمآ ٍ
ذزحيا ».
َ
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يعني نفس به بدن عالقه دارد و از طريق بدن به اهداف خود دست مييابد و لذا بدن
را محكم چسبيده است.
حاال كه اين نفس يك وجود اضافي و داراي تعلّق است و ارتباط با بدن دارد ،وقتي
مي خواهيم او را بشناسيم ،اين نفس را بايد در عين توجّه به بدن بشناسيم ،لذا آن را با
متعلّقش كه همان بدن است ميتوان درست ارزيابي كرد.

اْلََّوِلِلِِ ْس ٍمآ ٍ ذز
مال ْ
«و به همين جهت در تعريف نفس گفته ميشودَ :ك ُ

َحيا ».
لغت جسم را در تعريف نفس آورد تا نفس را با مضافاليه آن بشناسد.

اگر موجودي براي كارهايش آلت و ابزار بخواهد و حيات داشته باشد ،اسمش نفس
است ،پس نفس از جهت نفسيت و نه از جهت تجرّد تام ،يعني نفس من و شما كه اآلن
هم حامل بدن است ،وقتي جسمي را براي انجام كارهايش در قبضة خود گرفت ،اين
نفس براي اين جسم ،اوّلين كمال است  -مثل تيزيِ شمشير كه براي آهن كمال اوّل است-

حاال اگر جسم ،آلت داشته باشد مثل دست و پا ،و زنده هم باشد ،اين جسمِ آلتدارِ زنده
را نفس گويند.
«يعني اوّالً؛ جسم است كه به وسيلة نفس به نبات و يا حيوان و يا انسان تبديل
ميشود».
يعني جسم است كه اگر هر كدام از اين نفسها را داشته باشد ،نفس نباتي يا نفس
حيواني و يا نفس انساني ميشود  ،پس نفس عبارت است از جسمي كه داراي حيات
باشد.
«ثانياً؛ آن جسم ،آلي است ،يعني نفس ،آن جسمي است كه در عين ذيحيات
بودن ،وقتي ميخواهد كاري انجام بدهد به وسيلة «آلت» انجام ميدهد».
بر عكس مجرّدات كه در عالم تجرّد از ابزار استفاده نميكنند ،مثل اين كه شما وقتي
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خواستيد يك صورت ذهني بسازيد ،احتياج به ابزار نداريد ،همين كه آن را تصوّر
ميكنيد در ذهنتان مي آيد ،ولي نفس تا وقتي در مرتبة نفسيت است ،براي انجام
كارهايش در عالم ماده ،ابزار ميخواهد ،مثل ما كه اگر خواستيم دري را بسازيم تيشه
ميخواهيم.
« زيرا نفس از نظر تجرّد ،شأنش برتر از آن است كه بدون ابزار و واسطه،
خودش به تنهايي تا سطح مادّه پايين بيايد».
مقام مجرّد ،مقام فوق مادّه است و ارتباط فوق مادّه با مادّه مستقيماً ،محال است ،چون
مادّه پايينترين درجة وجود است و مجرّد مرتبهاش باالتر است .اينجاست كه ابزار و
آلتهاي نفس بين نفس و پديدههاي مادي ،واسطه ميشوند ،همانطور كه نفس واسطة
بين عالم مجرّدات محض و عالم مادّه است و آالت نفس يعني چشم و گوش آلت است
براي اينكه نفس بتواند با چيزهايي كه قابل ديدن و شنيدن است ارتباط برقرار كند ،به
همين جهت در تعريف نفس ،واژة «آلي» را به كار بردهاند.
«ثالثاً :ذي حيات است ،يعني نيرويي است كه آثار و افعال حيات از او ظاهر شود
و تا جسم داراي چنين نيرويي نگردد و آثار حيات از آن صادر نگردد به آن
نفس گفته نميشود».
وقتي كه ميگوييم نفس ،يعني جسمي كه حيات داشته باشد و بتواند از خودش آثار
حيات را نشان بدهد ،پس نفس با حيات ،توأم است .اين سنگ در عين اينكه جسم
است ،ولي چون حيات ندارد ،نميگوييم نفس ،هرچند جسم است .پس اگر جسمي
داراي حيات بود ،آن جسم از آن لحاظ كه حيات دارد ،نفس است ،چون جسم عين
حيات نيست و وقتي كه نفس به آن تعلق گرفت ،صاحب حيات ميشود و ميتوان به آن
گفت :جسمٌ آليٌ ذِي حيات  ،برعكسِ عالم مجرّدات كه خودشان عين حيات هستند ،نه
اينكه جسمي باشند داراي حيات .اين دست عين حيات نيست ،ولي وقتي كه نفس به آن

معرفتالنفس و الحشر

تعلق گرفت ،حياتدار مي شود ،امّا مالئكه خودشان حيات هستند و حيات ،ذاتي
آنهاست.
نكته :ما يك وقت ميگوييم نفس ،امّا توجّهمان به نفسيت نفس است ،يعني آنوجه
تعلّقش به مادّه مورد نظر است .يك وقت ميگوييم نفس ،توجّهمان به وجه مجرّد خاص
آن است ،آن وقتي كه توجّه به وجه مجرّدِ خاص نفس است نبايد آن وجه با جنبة نفسيت
نفس اشتباه شود.
تفكيك مقام نفسيت نفس از مقام عقلي آن
رمحةاهللعليه» ،ميفرمايد :نفس دو مرحله دارد :مرحلهاي كه در متن مادّه رشد
مالصدرا« 
ميكند ،مثل من و شما كه نفسمان در بدنمان در اين عالم رشد ميكند ،و مرحله ديگر
اينكه نفس ،بدون استفاده از ابزار و آالت به حوائج خود دست مييابد ،ميگويد:
«مرحلة اوّل نفس؛ مرحلهاي از نفس است كه در نهاد مادّه تكوّن مييابد و در
سير تكاملياش با مادّه همراه بوده و به موازات مادّه راه كمال را ميپيمايد ،و در
اين حال تعلّق به مادّه جزء حقيقت نفس است ،و تعريف مذكور كه عرض شد:

اْل ََّوِلِلِِ ْس ٍمآ ٍ
ذزحيا » نظر به حقيقت نفس است با صفت نفسيت.
مال ْ
« َك ُ
َ
و اينكه گفته اند ،نفس در حدّ ذات خود جوهري مجرّد از مادّه است و از عالم
قدس نزول كرده ،براي اين مرحله كه نفسيت آن مورد توجه است ،تعريف
صحيحي نيست ،زيرا چگونه موجود مجرّد با مادّه قرين گرديد ،و با آن تركيب
و اتّحاد پيدا كرده است».
پس چنانچه مالحظه فرموديد يك مرحله از نفس ،مرحلهاي است كه عين تعلّق به
بدن است و اين تعلّق به بدن جزء حقيقت آن است و اين مرحله از نفس را با مرحلهاي
كه مقامش ،مقام تجرد كامل است نبايد اشتباه كرد ،آن مرحله تجرّد كامل ،هيچوقت
نمي تواند ارتباط با مادّه پيدا كند و آن مرحله كه نفس ارتباط با مادّه دارد ،هنوز تجرّد
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كامل ندارد و تجرّد نسبي و جنبة نفسيت دارد ،جنبهاي كه از طريق آالت و ابزار ميتواند
كامل شود .سپس ميفرمايد:
«مرحلة دوم نفس؛ مرحلة نهايي نفس است كه نفس آثار و اعمال خويش را بدون
استعانت به آالت بدن انجام ميدهد و در اين حالت صفت نفسيت از او زدوده شده و
ديگر تعلّق به بدن ندارد و عقل محض شده است».
پس اگر گفته ميشود نفس يك موجود مجرّد و عاري از دنياست ،معنيِ اخير نفس
مورد نظر است.
با اين مقدّ مات اگر گفتند نفس اضافة تعلّقي به بدن دارد ،به معناي اين نيست كه نفس
در ذات خود يك مقولة اضافي است ،يعني مثل پدر بودن نسبت به فرزند نيست كه هيچ
حقيقتي جز همان نسبتِ به فرزند ،ندارد و به همين جهت هم نفس ،باألخره بدون بدن
ميتواند باقي باشد ،ولي پدر بودن ،بدون فرزند ،نميتواند باشد.
ميگوييم دست من ،و اين دست زنده است و نفس دارد ،ولي نفس جاي خاصي از
دست نيست ،نه اينكه نفس به عنوان عامل حيات داخل دست باشد و يا بيرون دست،
خود اين دست حيات دارد كه آن حيات ،همان تعلّق نفس به بدن است .اين كه ميگوييم
جسم حيوان يا جسم حياتدار نه به اين معنا كه گوشهاي يا طرفي از جسم ،زنده بودن آن
قرار دارد ،بلكه به اين معني است كه جسم اآلن كه نفس به آن تعلّق گرفته ،خودش زنده
است ،زنده بودن در اين مرحله ميشود جسم ما ،نه اينكه جسم بودن يك طرف و زنده
بودن يك طرف باشد ،بلكه حقيقتاً يك جوهر واحد است كه زنده است ،يعني اآلن بدن
ما خودش يك موجود زنده است .ميفرمايد:
« اضافة تعلّقي نفس به بدن از لوازم خارجي نفس است و داخل در حقيقت
آن نيست و به همين جهت نفس بدون اين بدن باقي و پايدار خواهد ماند».
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سپس در تأكيد اين نكته كه ممكن است ما صرفاً تصور خود را از وجه مجرّد بدن،
نفس بدانيم و غافل شويم از اين كه نفس همان كمال اول براي جسم آلي ذي حيات
است ،ميفرمايد:
«متوجّه باش وقتي ميگوييم جسم حيوان يعني جسمي كه حيات ،تمام
وجود آن را اشغال كرده است ،يعني جسمي است زنده ،نه اينكه جسمبودن
يك طرف است و زندهبودن طرف ديگر ،بلكه حقيقتاً يك جوهر واحد است
كه زنده است».
يعني ما در خارج يك واقعيت داريم به نام «جسم حيوان» يعني جسمي كه حيات،
تمام وجود آن را در برگرفته است .خود نفس عين جسم است ،حاال اين جسم به حياتِ
نفس ،حياتدار است و ما ميگوييم جسم زنده .اگر خودمان هم فكر كنيم ميفهميم كه
نمي شود كه نفس خودش چيزي نباشد و عارض بر جسم باشد ،پس به گفته
رمحةاهللعليه»:
مالصدرا« 
«اينطور نيست كه جسم يك جوهر باشد و حيات ،عارض بر آن شده باشد،
بلكه علّت حياتِ اين جسم ،نفسي است كه مقوّم ماهيت جوهريّة حيوان است».
اگر انسان اين مطلب ظريف را درست بفهمد يك قدم جلو آمده است ،چون در
بسياري موارد ،ذهنِ انسان واقعيات را دستكاري ميكند ،مثالً ما در خارج در درخت،
برگي داريم كه سبز است و اينطور نيست كه برگ يك چيز باشد و سبزبودن چيز
ديگري ،ولي ذهن از اين واقعيت خارجي دو وجهِ جدا از هم ميسازد و ممكن است
آنچه را ذهن ساخته ،ما به خارج سرايت دهيم و عمالً از درك صحيح خارج ،محروم
رمحةاهللعليه»بر آن تأكيد دارد ،يك
شويم .در مورد نفس هم همينطور است ،آنچه مالصدرا« 
واقعيت بودن «جسم حيوان» يا جسم داراي حيات است ،يعني همانطور كه برگ يك
واقعيت خارجي است كه سبز بودن مربوط به خود آن است ،در مورد جسم حيوان يا
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جسم حياتدار ،حياتدار بودن عين واقعيت آن جسم است و لذا چنين واقعيتي را «نفس»
ميگويند.
داليل مغايرت مزاج 8از نفس
تذكّر :فالسفه برعكس عدّهاي از پزشكان همعصرِ خود ،نفس را چيزي غير از مزاج
ميدانستند .عدّهاي ممكن است بگويند همين اعضاء همراه انرژياي كه در بدن داريم
همان نفس است ،به عبارت ديگر نفس ما يا منِ ما چيزي جز همين مجموعه اعضاء بدن
نيست ،بلكه همين مزاج ما نفس ما را تشكيل ميدهد .يكي از داليل غلطبودن اين نظر،
اين است كه بعد از خارج شدن نفس از بدن ،بدن متالشي ميشود .اگر نفس همان مزاج
و انرژي است ،چرا بدن انسان مُرده كه مزاج و انرژيش سر جايش است ،بعد از مدّتي
متالشي ميشود .اينجاست كه متوجّه ميشويم عاملي در صحنه است كه اعضاء را با هم
الفت ميدهد و جمع ميكند و آن را از متالشي شدن و فاسد شدن نگه ميدارد ،و اين
عامل با مرگ انسان ،از بدن منصرف شده ،و به همين جهت وقتي بدن تعلّقش به نفس را
از دست داد ،ديگر نفس در تدبير بدن تصرّف نميكند و بدن متالشي ميشود .چون در
مرگ ،عامل الفت و انسدادن و واحد نگهداشتن بدن خارج ميشود و لذا متالشيشدن
بدن شروع ميشود .اين يكي از داليلي است كه مزاج و انرژي ما همان نفس و يا منِ ما
رمحةاهللعليه»در دليل اوّل خود در رابطه با مغايرت مزاج از نفس ميگويد:
نيست .مالصدرا« 
« بدن حيوان مركب از عناصري است كه با هم الفت گرفتهاند و الزم است
نفسي باشد كه عامل اين الفت باشد و به همين جهت است كه چون مرگ فرا

-8مزاج:آنكيفييتاستكهدراثرتركيبعناصربدنبهو ودميآيد.
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رسيد ،بدن از هم متالشي ميشود ،زيرا عاملِ اين الفت ،از بدن منصرف شده
است».
يعني اگر عامل الفتي نبود ،بايد هميشه اين اتّحاد و الفت بين اعضاء بدن باشد ،پس
نتيجه ميگيريم وقتي مرگ فرا ميرسد عامل و چيزي در بدن بوده است كه اآلن در بدن
نيست و در نتيجه بدن متالشي شده است.
دليل دومي كه مطرح ميكند اين است كه وقتي شما بيمار ميشويد ،يعني مزاج بدن
و تعادل نظام عنصري بدن به هم ميخورد ،اگر عاملي نبود كه بدن خارج شده از اعتدال
را به اعتدال برگرداند ،و انسان فقط همان مزاج بود كه اعتدال خود را از دست داده،
نبايد ديگر آن مزاج به اعتدال برگردد ،چه عاملي است كه صحّت بدن را دوباره به آن
برمي گرداند؟ به قول طبيبان بهترين عامل سالمتي ،طبيعت است ،يعني اگر ما موانع را
برطرف كنيم ،به خودي خود بدن سالمتياش را بهدست ميآورد ،اين بدان جهت است
كه اگر موانع را برطرف كنيم ،نفس ،مزاج منحرفشده از تعادل را به تعادل برميگرداند.
رمحةاهللعليه»ميگويد:
مالصدرا« 
«در حالت بيماري گاهي انسان تعادل خود را از نظر فيزيولوژيكي از دست
ميدهد و به اصطالح؛ مزاج از سالمت خارج ميشود ،ولي پس از چندي به
صحّت و سالمت خود بازمي گردد ،پس بايد عاملي باشد كه مزاج را به حالت
صحّت برگرداند و خود مزاج نميتواند چنين كاري را انجام دهد و نميشود
آن نيرو خارج از بدن هم باشد ،زيرا هر فعل و انفعالي كه در بدن حيوان انجام

-9اسفاراربعه،ج4ص .
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ميگيرد ،بايد بهوسيلة نيروي متعلّق به بدن انجام گيرد و اين نيروي كنترلكننده
و مدبّر بايد همان «نفس» باشد كه غير از مزاج است».
يعني بايد نفسي باشد كه بتواند در بدن من تصرّف كند و آن را به تعادل از دسترفتة
خود برگرداند .پس اوّالً؛ خود بدن نمي تواند اين تعادل رفته را بازگرداند ،چون خود
بدني كه تعادلش از بين رفته است چگونه ميتواند تعادل خودش را برگرداند ،پس بايد
نفسي باشد كه در عين اينكه مريضشدني نيست و مريض شدن براي آن معني نميدهد
بدن را به حالت صحّت برگرداند .ثانياً :بايد اين نفس بتواند در بدن تصرّف كند ،يعني
داراي تجرّد تام نباشد وگرنه هيچگونه تعلّقي به بدن ندارد ،بلكه طوري باشد كه جنبة
نفسيت آن محفوظ باشد .و لذا از اين طريق ميشود ثابت كنيم كه هم وجودي غير از
بدن در صحنه است و هم آن موجود ،عامل تصرّف در بدن است كه به آن «نفس»
ميگويند.
دليل سوم :اينكه گاهي بدن شما خسته است و انرژياش به حداقل رسيده است ،مثالً
در يك سربااليي ،بدن در حالت خستگي نميتواند باال برود ،ولي ارادهاي هست كه با
همة خستگي و فشار ،بدن را به باال مي برد ،اگر ما منحصر و مختصر در بدن بوديم ،پس
بايد وقتي كه بدن ضعيف و انرژياش كم شد ،مقاومتي در مقابل اين ضعف وجود نداشته
باشد ،در حاليكه ارادهكنندهاي بر خالف آن مزاج كه آماده نيست باال برود ،ميتواند
اراده كند و به بدن براي باالرفتن حكم كند ،اين ارادهكننده همان «نفس» است.
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مالصدرا 

-10مهان،ج4ص .
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« گاهي انسان خسته شده است ،يعني انرژي بدن كه همراه مزاج باشد ،اجازه
ادامة كار را نميدهد ،با اين حال محرّكي هست كه بدن را فرمان ميدهد و
تسليم ناتواني مزاج نميشود ،مثل وقتي كه در دامنة كوه به طرف باال در
حركتيم ،در عين خستگي بدن ،نفس ،شما را به طرف باال به حركت فرمان
ميدهد و تحريك مي كند».
مغايرت مدرِك از مدرَك
دليل چهارم از داليل محكم و مهمِ مغايرت مزاج با نفس است كه تحت عنوان
مغايرت مدرِك از مدرَك مطرح است؛ شما ميدانيد كه ما ميتوانيم از چيزي كه ادراك
مي كنيم ،صورت علميه و ذهني آن را پيش خودمان داشته باشيم ،از طرفي ما چيزي را
كه غير خودمان است ادراك ميكنيم ،مثل مزاج ،و خود اين دليل است كه مزاج غير
خودمان است ،ما ميتوانيم خصوصيات بدني خودمان را ادراك كنيم و ميفهميم كه
اينها همه خصوصيات بدني ماست ،پس بايد آنكه ادراك ميكند غير آن باشد كه
ادراك شده است .چون تغاير و دوگانگي بين ادراكشده و ادراككننده حاكم است،
رمحةاهللعليه» در اين رابطه ميگويد:
پس مزاج خود نفس نيست .مالصدرا« 
«خود ادراككردن بهترين دليل بر مغايرت نفس با مزاج و دليل تجرّد نفس
است ،زيرا ادراك عبارت است از حضور مدرَك در ذات مدرِك ،حال نفس،
خودِ مزاج را هم درك ميكند و اين دليل است بر اينكه نفس ،غير مزاج است
و دليل تجرّد نفس اينكه هر حيواني عالم به ذات خويش است و علم ،عبارت
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است از حصول معلوم براي عالم ،و حصول ذات براي ذات فقط در مجرّد
ممكن است كه بُعد ندارد و اتّحاد عالِم و معلوم ميتواند عملي شود».
مسلّم علم عبارت است از حضور مدرَك در ذات مدرِك ،يعني حضور موجود
دركشده نزد شخص درككننده ،مثل وقتي كه ما ساعت واقع روي ميز را درك
ميكنيم ،صورت علمي ساعت است كه ما در نفس خود درك ميكنيم ،پس بايد
صورت علمي آن پيش من باشد و اتّحادي بين من و آن چيزي كه دركشده واقع شود،
وگرنه عمالً ادراك انجام نميگيرد.
پس وقتي كه ادرا ك عبارت است از حصول و حضور مدرَك نزد مدرِك ،بايد اين
اتّحاد بين مدرَك و مدرِك واقع بشود تا ادراك انجام گيرد ،در حاليكه غير مجرّدات
نميتوانند با همديگر متّحد شوند ،چون بُعد دارند.
خالصه همين كه نفس ميتواند مزاج را درك كند ،يعني مدرَك غير مدرِك است،
پس مزاج غير نفس است ،از طرفي اتّحاد حقيقي وقتي ممكن است كه بين دو چيز متّحد
شده بُعد و طول و عرض نباشد و جايي كه بُعد باشد ،علم حاصل نميشود ،و لذا نتيجه
ميگيريم عالوه بر اينكه نفس غير مزاج است ،نفس مجرّد است.
سؤال :در نطفة انسان كه هنوز نفسي در آن پديدار نشده است ،عامل تركيب عناصر
چيست ،و چه عاملي سبب ميشود كه مزاج يعني كيفيتي كه در اثر تركيب عناصر
بهوجود ميآيد ،پديد آيد؟
جواب :نفس پدر و مادر در ابتدا باعث اين ائتالف ميشود ،تا آن شرايط پرسلوليِ
اوّلية دوره جنيني حاصل شود و در آن شرايط ،سلولها امكان جذب نفس را پيدا كنند،
همين كه آن قابليت را پيدا كنند ،نفخه نفس شروع ميشود و ديگر آن موجود ،خودش،
رمحةاهللعليه» در جواب
خودش را حفظ ميكند و شروع به ساختن اعضاء مينمايد .مالصدرا« 
اين سؤال ميگويد:
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«نفس اَبَوين در ابتدا سبب ائتالف و حصول مزاجي مناسب با اوّلين تركيب مادّه
بدن ميگردد و سپس نفس ،به اين بدن تعلّق ميگيرد و اين نفس موجب
پيدايش مزاج جديد گشته و حافظ و مربّي آن مزاج خواهد بود».
وقتي كه نفس به آن مجموعه سلولي تعلّق گرفت ،آن نفس مزاج جديدِ خودش را
دارد و مزاج پدر و مادر در آن ميان داراي نقش نيست.
«سؤال :حال كه براي حيوان و نبات و انسان ،نفس قائليم و ميگوييم نفس
حيواني خواصّ نفس نباتي را دارد به اضافة حسّ و حركت ،آيا اين بدين معني
است كه نفس حيواني تركيبي از نفس نباتي به اضافة حسّ و حركت است؟
جواب :عمده آن است كه بدانيم هر نفسي اعم از نفس نباتي يا حيواني و يا
انساني ،يك نفس واحد است ،بلكه نفس حيواني كاملتر از نفس نباتي است و
در انسان يك نفس به نام نفس ناطقه وجود دارد و كلية قواي جسماني و
نيروهاي نفساني مثل نموّ و تغذيه و حسّ و حركت در انسان ،همه شئون و پرتو
همان نفس انساني است ،و نفس ناطقه يك حقيقت جامع است كه كلّية قواي
نفساني در حيطة وجود او قرار گرفته و اوست كه از نظر قدرت و فكر و تعقّل
بهنام قوّة عاقله و در مرتبة توهّم به نام قوّه واهمه در مرتبة تخيّل به نام قوّه خيال
ناميده مي شود و اوست كه مبدأ احساس و تحريك و نگهبان مادّه و عامل بقاء
بدن است».
پس نفس در عين اين كه كثير القواء است ،ولي وحدت او وحدت حقيقي است و
يك واحد است كه شديد شده است و به اين دليل بايد پذيرفت كه قواي نفس متعدّد

سو
است ،ولي در عين حال در ذات خود ،واحد است كه اصطالحاً گفته ميشود«:النَّ ْف ُ
َو ْح َدتِِه  ُك ُّلالْ ُقوز» پس چنانچه مالحظه فرموديد تفاوت در شدّت نفس حيواني از نفس
نباتي و شدّت نفس ناطقه از نفس حيواني و نفس نباتي است ،و به تعبير ديگر نفس انساني
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يا نفس ناطقه جامع آن نفوس است و نه مجموع آنها.
سؤال :چرا نمي شود پذيرفت كه نفس يك قوة بيشتر ندارد كه همان قوّه به خودي
خود ،هم عامل توليد و هم عامل تغذيه و نموّ باشد؟
جواب :چون گاهي اين قوا نسبت به هم متضادند ،مثالً در دوران كهولت و پيري،
تغذيه برقرار است ولي نموّ متوقّف گشته ،پس بايد نموّ غير از تغذيه باشد و اين است
معني تعدّد قواي نفس.
پس مالحظه كرديد كه اگر نفس يك قوّه بيشتر نداشت و همه فعل و انفعاالت نفس
به جهت آن قوّه بود ،ديگر تضاد بين قوا معني نداشت ،در حاليكه همانطور كه مالحظه
كرديد ،بعضاً بين قوا تضاد وجود دارد و لذا بايد نفس داراي قواي متعدد باشد و نه يك
قوّه.

21
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علم نفس به خود و افعال خود

پس از روشن شدن مغايرت مزاج و نفس و اينكه نفس موجودي مجرد است كه به
خود و قوايش علم دارد ،در مورد علم نفس و به خود و افعالش ،بحث به اينجا ميرسد
كه چرا به بعضي از كارهايي كه نفس ما انجام ميدهد علم نداريم؟ و بحث را با همين
سؤال مطرح ميكنيم:
سؤال :اگر همة افعال بدن ما به وسيلة نفس تدبير ميشود ،چرا نفس ما به بعضي از
اعمال و افعال خودمان ،مثل هضم و جذب و  ...علم ندارد؟ مگر نه اينكه نفس بايد به
كارهايش علم داشته باشد ،و از طرفي مگر نفس ما ،خود ما نيستيم؟ پس چرا ما به همة
افعال خود عالم نيستيم.
جواب :الزمة اين كه چيزي از سنخ علم باشد ،اين است كه مجرّد باشد ،تا اتّحاد عالِم
و معلوم كه الزمة علم است محقّق شود و لذا چيزي كه طول و عرض و ارتفاع دارد ،يعني
چيزي كه بُعد دارد ،تا آن وقتي كه در مقام بُعد است ،آن چيز ،امكان علم شدن براي
نفس نمي تواند داشته باشد ،در نتيجه نفس به اين اعمال طبيعي علم ندارد و به عبارت
ديگر به اين علت نفس به اعمالي مثل هضم و جذب ،علم ندارد كه اينها از سنخ معلوم
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براي عالم نميباشند .مالصدرا«رمحةاهللعليه» در اين رابطه ميفرمايد:
«مي دانيم كه وجود ،داراي مراتب است و نام علم بر وجودي اطالق ميشودكه
داراي تجرّد باشد تا اتّحاد بين مدرِك و مدرَك تحقّق يابد و آنچه از جنس
مادّه است و وجود آن آميخته به عدم است و شايسته حضور در نفس نيست،
متعلّق علم قرار نميگردد .بنابراين نفس در عين اينكه مبدأ اصلي كليه
ادراكات و تحريكات ارادي و طبيعي و عامل هر فعل و انفعال بدني است ،ليكن
الزم نيست به جميع اعمال حتّي عمل جذب ،علم و شعور تفصيلي داشته باشد».
در اين بحثي نيست كه تمام حركات ما توسط نفس انجام ميگيرد ،و هر چه ما مي
فهميم نفس است كه ميفهمد ،و يا هر چه ميبينيم ،نفس ما از طريق چشم ميبيند و
آگاهي پيدا ميكند ،پس در واقع نفس ميبيند و ميشنود ،پس كلية ادراكات مثل ديدن
و شنيدن و كلّية تحريكات مثل بلند شدن و نشستن ،و هضم غذا همه مربوط به نفس است
و لذا نفس در ذات خود يك شعور اجمالي به اين اعمال دارد ،ولي الزم نيست نفس به
تمام اين اعمال خودش شعور تفصيلي داشته باشد ،چون اوّالً؛ بايد بين علم شخصِ حسن
و رضا به افعالشان با علم نفس به افعالش فرق بگذاريم ،چراكه علم حسن و رضا به آن
وجه از اعمالشان علم تفصيلي است كه خودشان آن اعمال را اراده كردهاند ،ولي اين
آقاي ان به تمام مراتب نفس خود نظر ندارند ،به عبارت ديگر تمام ارادههاي تكويني نفسِ
خود را با اراده و اختيار تشريعي ،مورد توجّه قرار ندادهاند و لذا آنها به عنوان اشخاصي
كه داراي اراده جزئيه هستند ،در تمام مراتب نفس خود حاضر نيستند تا به تمام مراتب
عملِ نفسِ خود آگاهي داشته باشند ،چراكه در كثرات عالم مادّه واقعاند و عالم كثرات
توجه آن ها را به خود جلب كرده ،و نسبت به همة ابعاد خود غفلت كردهاند.
ثانياً؛ نفس در ذات خود به همة اعمالش آگاهي حضوري دارد ،هر چند شخص حسن
و رضا به جهت غفلتهايشان ،در آن مرحله نيستند و به جهت همين علمِ ذاتي نفس به
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افعالش است كه در اثر قطع عضو ،سريعاً متأثّر ميشود و اين تأثر شديد و سريع نشانة
توجّه نفس به كلّية قواي حيوانيِ خودش است و يا وقتي مزاج از تعادل خارج ميشود،
متوجّه مي شويم نفس با عنايت خاص و توجّه دقيق سعي در برگرداندن مزاج به حالت
تعادل دارد ،به طوري كه مثالً انسان تمايلش به غذا كم ميشود ،تا نفس از طريق دفع مواد
زائد ،مزاج را به حالت تعادل خود برگرداند ،پس معلوم است نفس به عدم تعادل در
مزاج ،علم دارد و مطابق علم خود فرمان ميدهد ،ولي شخصِ حسن و رضا در اين مرحله
از علم نفس حاضر نيستند و به عبارت ديگر علم به علم نفس ندارند ،يعني اينها به علم
نفس به اعمال طبيعياش ،علم ندارند.
لذا مالصدرا«رمحةاهللعليه» تذكّر ميدهند كه نفس دو نوع فعل دارد :يكي «فعل اختياري»؛
كه همواره به فعلي كه مي خواهد انجام دهد ،علم دارد و در راستاي همان علم ،فعلي را
كه به آن علم دارد ،اراده ميكند ،اين فعل اختياري است كه هميشه هم مسبوق به علم و
اراده است و تا تصوّر نكند و اراده نكند ،انجام نميدهد .مثالً شما وقتي كه ميخواهيد سر
كالس بياييد اوّل علم داريد كه كجا ميخواهيد برويد ،يعني علم به آنجا داريد و بعد
اراده ميكنيد به آنجا برويد ،يعني انتخاب ميكنيد و عمل ميكنيد .دوم «افعال طبيعي»؛
اين نوع از افعال احتياج به علم تفصيلي ندارند ،بلكه نفس همانطور كه خودش را دوست
دارد ،فعلش را هم دوست دارد ،و نسبت به آن التفات كلّي دارد ،به چه دليل؟ به اين دليل
كه ما بارها فكر ميكنيم كه نفس ما هيچ توجّهي به اين اليهها و شيارهاي سرانگشت
ندارد ،ولي به مجرّد اينكه اينجا زخم ميشود ،نفس ما متوجّه آن ميشود و براي درمان
آن تمام بدن را به كار ميگيرد و گاهي وقتها اگر ضربهاي به بدن ما بيايد ،آنچنان
توجّهاش را به آثار آن ضربه جمع مي كند كه به كلّي از ساير اعمال ادراكي خود
منصرف ميشود ،به طوري كه بقية دردها و يا ضعفها و بيماريهايمان را متوجّه نمي
شويم ،خود همين حالت ،دليل بر اين است كه نفس يكتوجّه كلّي به بدن و اعمال
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طبيعي آن دارد ،هر چند كه توجّه جزئي و مشخص ندارد ،علم به دفع و جذب هم همين
طور است كه به آن ها علم كلي دارد ،هر چند كه مثل افعال اختياري به جزءجزء و مورد
مورد آن افعال ،علم تفصيلي نداشته باشد.
نفس چون خودش را دوست دارد ،همين كه ذات خويش را دوست دارد ،اثر و آثار
خودش را هم دوست دارد و چون اثر و آثار خودش را دوست دارد ،اين افعال را انجام
مي دهد ،منتها اين افعال ريشه در ذات خود نفس دارد و نه ريشه در اراده و اختيار و علم
تفصيلي شخصِ حسن و رضا ،لذا است كه مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميفرمايند:
« عشق نفس به ذات خود ،مستلزم شوق به افعالي است كه تابع ذات و صادر از
اوست».
و لذا هم آنها را انجام ميدهد و هم ميداند دارد آنها را انجام مي دهد ،نفس
بالذّات از هر خطري خود را نجات ميدهد ،چون خودش را دوست دارد و خطري كه
بخواهد او را ضايع كند ،بد مي داند و از آن متنفّر است ،پس چون عشق به خود دارد،
عشق به افعال و آثار خود دارد ،چون افعال و آثارش بسط و گستردگي خودش است،
چون خودش را دوست دارد ،افعال و آثارش هم كه چيزي جز خودش نيستند دوست
دارد و آنها را انجام ميدهد ،منتها در مراحل و مراتب پايينتر ،پس آنها را هم دوست
دارد ،پس ذاتاًآنها را انجام ميدهد ،حاال چه علمي به آنها دارد؟ علم بالذّات و طبيعي و
نه علم ارادي و اختياري.
پس علم نفس به افعال طبيعي خودش از نوع علم ارادي جزئي نيست و با همان علم
خود ،اعمال طبيعي بدن را انجام ميدهد و درست تعداد حركات قلب را بر اساس نياز
بدن تنظيم ميكند.
حال پس از جوابِ سؤال فوق ،برگرديم جهت بررسي قواي نفس و توجّه به اين نكته
كه نفس انساني داراي قواي نباتي ،حيواني و قوّة نفس ناطقه يا انساني است.
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قواي نباتي
قوّة نباتي آن خصوصياتي است در انسان كه منحصر است در گياه يا نبات ،يعني شما
اينخصوصيات را در نبات تماماً ميبينيد و در انسان هم همينها وجود دارد ،امّا از آن
جهت كه نبات همين قوا را دارد و غير اينها را ندارد ،به آن هست قواي نباتي ميگويند.
مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايند:
« آن قوايي كه در گياه و حيوان و انسان مشتركاً موجود است و در جماد نيست،
«قواي نباتي» گويند؛ مثل قوّة ناميه كه عمل نموّ در گياه و حيوان و انسان را
انجام ميدهد و يا مثل «قوّة غاديه» كه عامل حفظ و بقاء بدن است از طريق
جبران آن مقدار انرژي كه در اثر فعاليت بدن ،تحليل ميرود ،در اصطالح مي
گويند قوّة غاذيه عامل «بَدَلِ ما يَتَحَلَّل» است ،يعني عامل جبران آن مقدار انرژي
است كه تحليل رفته است».
سپس ميفرمايند:
«قوّة ناميه تا زماني كه با مانعي روبهرو نشود و ضايعهاي آن را مختل ننمايد،
عمل طبيعي خود را در سنين مختلف انجام ميدهد كه عليالقاعده اين قوّة در
جواني فعّالتر و به مرور با سير به سوي پيري فعّاليتش كم ميشود و بههمين
جهت در جواني فربهي و در پيري الغري ،نشانة حركت طبيعي قوّة ناميه است و
الغري در جواني ،و فربهي در پيري نشانة انحراف اين قوّة از مسير طبيعياش
ميباشد».
پس اگر خواستيد ببينيد كه قوّة نامية شما به صورت طبيعي عمل ميكند ،بايد در
جواني فربهي و در پيري ال غري در شما حاكم باشد و اگر ديديد كه در پيري بسيار فربه
هستيد ،قوّة ناميه سير طبيعي خود را طي نميكند .ادّلة بزرگان روي اين قسمت زياد است
و ما فقط تذكّر ميدهيم و اينها بحثي است كه طبيعيات جديد بايد روي اين مسائل كار
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كند .ما اينها را به عنوان نقش قواي نفس در دوران مختلف عمر انسان مطرح ميكنيم،
ولي كيفيت آن به عهدة علم فيزيولوژي يا علم حياتشناسي است ،حاال كه روشن شد
الغري افراطي در دوران جواني و چاقي افراطي در دوران پيري يك نوع عدم تعادل در
قوّة ناميه است ،بايد در مورد علّت آن بيماري و چگونگي درمان آن تحقيق كنيد ،نهايت
كار علمالنفس در اين رابطه متوجّه كردن طبيبان به اين موضوع است.

11

قوّة غاذيه ،صِرفاً غذا را جذب ميكند ولي قوّهديگري هست به نام قوّة مولّده ،كه بر
روي اين غذا ،يك نوع گزينش خاص انجام ميدهد كه اين گزينش عامل به وجود
آوردن موجود ديگري است از نوعِ انسان ،يعني ايجاد اسپرم و اُوُول يك نوع گزينش
خاص است به وسيلة قوّة مولّده از غذايي كه قوه غاذيه تهيه كرده است ،و اين قوّة مولده،
حامل نوعي است كه آن نوع اآلن اين غذا را خورده است .شما به عنوان نوع انسان غذا
ميخوريد ،قوّهاي از شما مقداري از اين غذا را به عنوان اسپرم و اوول براي ادامة حيات و
ادامه نسل شما ،جذب مي كند و قوّة مولده به اين غذا صورت جنس شما را و نوع شما را
ميدهد .در همين راستا مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميگويد:
« قوّة مولّده و مصوّره عامل حفظ و بقاي نوع هستند ،به طوري كه مولّده غذا را
تبديل به نطفه مينمايد و مصوّره به نطفه صورت ميبخشد و قوايي كه در
خدمت قوّه هاي اصليِ نباتي هستند ،مثل جاذبه و هاضمه و دافعه را قواي خادمه
گويند».

ي
-اگ رانس انه اازن رفك رزوان دازهمص رفغ ذاوان دازه بيع يفعالي تب دممس يص ييرا 
كنند،نفسبه ور بيعيعملخودرادرستاجنامم يده دو ع دولازم واردف و باع م يش ودك هق وه
ناميهبه ور بيعيوظيفهخودرااجنامندهد.
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يعني امثال قواي جاذبه و هاضمه و دافعه كمك ميكنند تا زمينة عمل قوّة مولّده و
مصوّره فراهم گردد و نسل ادامه يابد.

جايگاه غذا از نظر مالصدرا

«رمحةاهللعليه»

صدرالمتألهين«رمحةاهللعليه» در مورد جايگاه غذا در نفس ،بحث نو و جديدي دارند .ايشان
اين سؤال را پيش ميآورند كه آيا آنچه در معده ما قرار ميگيرد حقيقتاً غذاست يا نه؟!
ما اآلن معتقد هستيم كه اين دست ما ،منِ ماست ،امّا در مرتبة عالم مادّه ،شما اآلن كه مي
گوييد :من ،يعني همين دستي كه حيات هم جزء آن است ،يعني حيات؛ داخل و يا خارج
دست نيست ،بلكه خود اين دست ،در اين مرتبه نفس است و داراي حيات ،كه بحث آن
گذشت و روشن شد كه زنده بودن و حيات داشتن با اين دست عجين شده است ،پس
يعني در اين مرتبه ،حيات با اين دست اتّحاد دارد ،نه اينكه جزئي از اين دست حيات
داشته باشد.
مي خواهيم ببينيم غذا چيست؟ آيا آن چيزي كه در خارج از بدن ما و در ظرف معده
ما قرار ميگيرد ،غذاي ما به حساب ميآيد و يا آن چيزي كه عين وجود بدن ما ميشود
غذاي ما به حساب ميآيد؟
ايشان ميفرمايد :رابطة غذا با بدن ،مثل رابطة معلوم است با عالم .شما وقتي كه
چيزي را حسّ مي كنيد ،محسوس شما به واقع آن صورتي است كه پيش شماست و با
نفس شما متحد است .آن شيء خارجي ،محسوسِ بالعرض شماست ،ولي حقيقتاً چيزي
كه شما حسّ ميكني د ،آن است كه پيش شماست ،حال آن كه پيش شماست ،چه موقع
براي شما محسوس است؟ وقتي كه كامالً با شما اتّحاد پيدا كند ،شما در آن صورت به
آن شيئ علم پيدا ميكنيد .پس در واقع محسوستان با شما اتّحاد دارد ،و اين همان اتّحاد
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بين حاسّ و محسوس است ،بين عاقل و معقول هم همينطور ،معقول متّحد با عاقل مي
شود .شما چيزي را تعقّل ميكنيد ،كه پيش شماست ،آن چيز معقولي كه پيش شما
نيست ،معقول بالعرض است ،معقول بالذّات همان است كه با شما متّحد است ،اين قاعده
در مورد غذا هم به همين شكل هست ،ميفرمايند:
«آنچه وارد دهان ميشود ،غذاي حقيقي ما نيست ،بلكه غذاي ما آن است كه
واقعاً جزء بدن ما ميشود و با بدن اتّحاد كامل پيدا ميكند ،زيرا هر موجود
طبيعي يا نفساني كه داراي طبيعت خاصّه يا نفس مخصوصي از نفوس سهگانه
است  -مثل نباتي ،حيواني و انساني -خود موجودي است كه بالفعل واحد و بالقوّه
قابل ك ثرت است و فعل و اثر اين موجود نيز واحدِ بالفعل و كثير بالقوّه است و
لذا در مورد غذا نيز بايد گفت :استكمال جسم بهوسيلة غذا مانند استكمال
متكلّم بهوسيلة علم و استكمال عقل بالقوّه بهوسيله عقل بالفعل است و بايد اتّحاد
بين علم و عالم صورت گيرد ،و همانطور كه تا محسوسِ بالقوّه در نزد نفس
ايجاد نشود ،بالفعل نمي گردد ،بنابراين جسم يا غذاءِ بالفعل كه جزء عضوي از
اعضاء بدن ميگردد ،با بدن متحد ميگردد ،آنچنان اتحادي كه به هيچوجه
قابل اشارة حسّيه و قابل انفكاك نباشد ،و فقط عقل ميتواند در تحليل خود،
غذا را از خورندة غذا جدا مالحظه كند .پس كيموس يا غذايي كه در خون
هست و هنوز با عضو متّحد نشده است ،غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوّه
است ،اصالً اگر وحدتي بين غذا و بدن نباشد ،وحدت و شخصيت بدن از ميان
ميرود و ديگر يك بدن واحد براي هر انسان معني نميدهد».
مرحوم مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميخواهد بفرمايد ،چطور شما علم پيدا ميكنيد؟ علم كه به
شما ضميمه نمي شود تا شما خودتان باشيد و يك چيزي هم به نام علم به شما ضميمه
شود .در علم يافتن به هر چيزي ،كامالً شما خودتان هستيد كه عالم شدهايد ،منتها نسبت
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به مرحلة قبل از علم ،وجودتان شديد شده است ،نه اينكه با ضميمه شدن علم به شما
وجودتان كثير شده باشد .ما وقتي كه يك وجود هستيم و متوجهايم كه نفس انسان واحد
است ،هيچ چيز نميتواند با ارتباط با ما ،ما را به كثرت بكشاند ،حال همانطور كه علم به
اشياء كه موجب ميشود ما با اشياء ارتباط پيدا كنيم ،باعث نميشود كه ما به دو وجود
تبديل شويم ،و همانطور كه عقل باعث نميشود در ارتباط با معقول ،ما دو وجود شويم،
بلكه اتّحاد بين عاقل و معقول پيش ميآيد ،و آن معقول با نفس ما متّحد ميشود ،غذا هم
نبايد در ارتباط با ما ،باعث كثرت ما شود.
چون در موقعي كه چيزي را حس ميكنيم ،محسوسي كه در خارج عبارت است از
محسوس بالعرض ،بايد پيش شما بيايد ،آنوقت با شما متّحد شده ،محسوس بالفعل مي
شود ،و نيز همچنان كه كمال قوّة عاقله در آن است كه صورت معقوله در آن ،بالفعل
موجود گردد ،يعني شما وقتي كه در مورد يك واقعيت معقولي  ،تفكّر و تعقّل ميكنيد و
صورت عقليه آن را در نفستان ميآوريد و به آن علم پيدا ميكنيد ،اينطور نيست كه
آن صورت معقوله ضميمه نفس شما شود ،بلكه با صورت معقولة آن متّحد شدهايد ،و لذا
كثرت در نفس شما ايجاد نميگردد ،يعني محسوس بالفعل با خود جوهر حسّاس ،متّحد
است و معقول بالفعل با خود جوهر عاقل متّحد است .با توجّه به اين نكات ،جسم غذا
خورنده با غذاي بالفعل ،متّحد است .حرف مالصدرا«رمحةاهللعليه» همين است كه ميگويد:
جسم با غذاءِ بالفعل كه جزء عضوي از اعضا بدن ميگردد ،متّحد ميشود .غذا طوري
جزء بدن ميشود كه با اعضاء بدن متّحد ميشود ،آنچنان اتّحادي كه به هيچوجه قابل
اشاره حسّيه و قابل انفكاك نباشد ،مثل اينكه حيات با جسم شما متّحد است و فقط عقل
مي تواند در تحليل عقلي خود ،غذا را از خورندة غذا جدا مالحظه و تصوّر كند ،ولي در
خارج هيچگونه دوگانگي بين غذا و متغذي يا غذاخورنده نيست.
ما در تحليل عقلي ،خيلي از چيزهايي را كه در خارج متّحد هستند جدا تصوّر مي
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كنيم ،مثل اينكه در خارج صفات خدا عين ذات خداست ،ولي در تحليل عقلي ميتوانيم
مفهوم خدا را غير از مفهوم علم و يا قدرت تصوّر كنيم ،هرچند در خارج ،خدا عين علم
و قدرت و ...است .لذا است كه ميفرمايند:
« پس آنچه در معده هست يا غذايي كه در خون هست و هنوز متّحد با عضو
نشده است ،غذاي حقيقي نبوده و غذاي بالقوّه است ،مثل اينكه آنچه در بيرون
هست و ما هنوز آن را حسّ نكردهايم و با نفس متّحد نشده است ،معلوم بالقوّه
ما است ،اصالً اگر وحدت بين غذا و بدن نباشد ،وحدت و شخصيت بدن از بين
ميرود ،يعني ما ديگر يك من نخواهيم داشت .ما همين اآلن ميگوييم« :مَن» و
منظور تمام وجودمان است ،به عنوان يك وجود واحد ،ولي اگر غذاي بدن،
همان وجه متّحد با بدن نباشد و غذاي آن ،آنهايي باشد كه در معده است،
ديگر بدن واحد معني نميدهد».
علّت مرگ
آيا علّت مرگ ،توقّف قواي ناميه و غاذيه است و يا علّت مرگ چيز ديگري است؟
شخصيت هايي مثل ارسطو و ابوعلي سينا معتقد بودند كه مرگ وقتي واقع ميشود كه
قوّة ناميه و يا غاذيه از فعاليت باز ميايستد.

 -البتهدراينحب وقيتمن وراصلي نا مالصدرا«رمحةاهللعليه» روشنميشود كهايشاندرمباح 
كهماحس ميكنيمومو بعلمبهخارجميشوند،مه ي
آيندهروشنخواهند كرد،پديدههازخار ي
ّ
تمعدهاست،وهمعلماز
تمعدههستندودرآنر
استاحيت غذايي كه زءبدنماميشودنيزعلّ
علّ
ّ
ّ
ّ

تمعده
باالبرنفسافاضهمي
شودوهمقو وقدر ازعاَلباالبهنفسافاضهميگرددوغذا،علّ
ّ
ّ
است.
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ولي جناب صدرالمتألهين«رمحةاهللعليه» به ما آموخت كه مرگ چيزي جز انصراف نفس از
بدن نيست .حاال چرا نفس از بدن منصرف ميشود؟ چون كامل ميشد و آن نقصهايي
كه ميتوانست از طريق بدن جبران كند ،جبران كرد .به عبارتي جنبههاي بالقوّهاش،
بالفعل گشت .حاال يا آن جنبههاي بالقوّه در سعادت بالفعل شد ،و يا در جنبههايي از
شقاوت ،به عبارت ديگر ،يا قواي حيوانياش بالفعل شد ،يعني از بدن براي برآوردهشدن
قواي حيواني اش استفاده كرد و يا از بدن براي به فعليت رساندن قواي انساني استفاده
كرد .در هر صورت همينكه نفس از اين ابزار بدن استفاده ال زمه را كرد و ديگر به آن
احتياج نداشت از آن منصرف ميشود.
مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميفرمايد:
« هدف و غايت ذاتي مرگ ،رسيدن نفوس است به منازل و درجات سعادت و يا
شقاوت ،كه هر نفسي پس از طي مراحل و قيام قيامت ،به حكم ضرورت بايستي
بدان سعادت و يا شقاوت برسد».
يعني هر نفسي كه در اين دنيا آمده طبق حركت جوهري سير به سوي آخرت دارد ،و
اين منحصر به نفوس نيست ،بلكه كلّ عالم مادّه در سير به سوي آخرت است و دارد در
ذات خود آخرتي مي شود ،و نفس در عين سير به سوي آخرت ،با ارادهها و تحرّكات
خودش ،آخرت خود را آباد يا خراب ميكند ،ولي در هر حال از جنسي ميشود كه
ديگر نياز به اين آالت و ابزارها ندارد.

1

سپس مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميگويد:

-الزماس تقب لازادام هحب ،بره انحرك ت وهرزمالص درا«رمح ةاهللعلي ه»راب ه وركام لمرالع ه
بفرماييد.برازاينكارميتوانبهكتا «ازبرهانتاعرفان»قسمتشرحبرهانحركت وهرزر وعشود.
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«پس اينكه ميگويند :غايت حقيقي مرگ آن است كه مظلوم از ظالم انتقام
بگيرد و يا نيكوكاران به پاداش خود برسند ،صحيح نيست».
يعني اينها غايت ذاتي مرگ نيست ،غايت ذاتي مرگ اين است كه نفس بايد از سنخ
و جنس قيامت شود .ميفرمايد:
«بلكه اينها (انتقام مظلوم از ظالم) از لواحق مرگ و بهاصطالح غايات عرضي آن
اند».
معلوم است ما گندم كه بكاريم ،در درجة اوّل براي آن است كه به ما گندم بدهد،
ولي در كنارش كاه هم مي دهد ،حاال معلوم است وقتي قيامت به آن شكلِ گسترده بروز
كند ،هر نيكوكاري به اجر حقيقي خود و هر ظالمي به عقاب خودش ميرسد ،چراكه
غرض از ايجاد بعضي از چيزها ،به فعليت در آمدن خود آنهاست ،كه آنمطلوب بالذّات
ايجاد كننده است و بعضيچيزها مطلوب بالعرض ايجادكننده هستند .ميفرمايد:
«لذا مرگ در اين عالم يك امر طبيعي است ،نه به جهت اينكه جسم قابل دوام
نيست ،زيرا جسم به واسطة تبديالت جوهري و افاضة روحاني قابل دوام است».
دائماً خداوند به اين جسم فيض ميدهد و نقصهايش را برطرف ميكند و آن جسم
از نظر درجة وجودي شديدتر ميشود.
« بلكه فلسفة مرگ اين است كه كليه قوا و نفوس همواره در صراط استكمال
است و چون نفس انساني از قوّة به فعليت رسيد  -خواه در سعادت عقلي يا در

شقاوت حيواني -ناچار از نشئة دنيا به نشئة آخرت منتقل خواهد شد و اين انتقال
فطري و طبيعي است و بدين صورت موت عارض نفس ميشود و قرآن در
همين رابطه ميفرمايد« :كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت» يعني هر نفسي مرگ را خواهد
چشيد .و به همين جهت انتقال به قيامت منحصر به نفس انساني نيست بلكه ساير
نفوس مثل نفوس حيوانات نيز چنين انتقالي را دارند و نيز تمنّاي مرگ اولياء،
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در رابطه با اين چنين مرگ نيست بلكه آن ميلي است براي رفع مانعِ سير ،كه آن
مانع عبارت است از بدن آنها».
يعني نفس كماالت خودش را يا در جهت انساني و يا در جهت حيواني بهدست مي
آورد ،و لذا بعضي در حيوانيت كامل ميشوند و باألخره در نهايت قواي حيوانيشان
كامل شده و از قوّه به فعل ميگرايد و نفس در اين حال از اين بدن خود منصرف ميشود
و بعضي از انسانها در قواي انساني كامل ميشوند .باألخره هر نفسي مرگ را ميچشد و
بعد ميفرمايند :اينكه شنيدهايد اولياء الهي تمنّاي مرگ ميكنند ،يعني آنها در راستاي
آن تمنّا ،از خدا رفع موانع لقاي حق را كه بدن و انانيت است ،ميخواهند تا خداوند با
لطف خود ،آن موانع را برطرف كند ،تمنّا ميكنند كه با فيض روحالقدسي ،حجاب اين
بدن و حكومت آن را از جان و قلبشان بردارد ،نه اينكه مورد تقاضايشان مرگ بدني
باشد .ميخواهند بتوانند به آن مقام عاليه و لقاي حقيقي كه مقصد هر نفسي است برسند.
چنانچه مالحظه فرموديد؛ شكل مرگ طبيعي روشن شد و البته آن غير از مرگي است
كه در اثر تصادفات يا بيماريها به وجود ميآيد .آري؛ در مرگ طبيعي قوّههاي نفس
بالفعل ميگردد ،حال يا انسان اين تبديل قوّه به فعل را جهت الهي ميدهد و پيامهاي
فطرت را از طريق شريعت الهي در زندگياش وارد ميكند ،لذا حركت او حركتي سعيد
و شاديبخش است و يا جهتي حيواني به حركت خود ميدهد كه در آن صورت حركت
او شيطاني است و به آتش الهي كه از درون او سر برميآورد گرفتار ميشود ،چراكه در

اوالسعادةالفعليهامللكية،اوو
الفعل،ام
 - 6ميفرمايد«:فالنَّفساإلنسانيةاذا خر تمنالقوها
َّ
ّ
الشقاوةالشَّيرانيهاوالسبعيهوالبهيميه،انتقلتعنهذهالنشأةا نشأةِ اُخرزبالربع،واذاارحتلتعن
كل نَ ْف ِ
س ذائَِق ةُال َْم ْو »وهوغي
البدنعرضاملو ،وهواال لالربيعياملشاراليهوالكتا االهلي« ُّ
الاإلخرتاميهالَّيتحتصلبعروضاالسبا االتفاقيه»...اسفارج4ص. 68
اآل
ْ
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دنيا با پشتكردن به انوار الهي ،خود را گرفتار آتش طبيعت نمود ،و مرگ ،چيزي جز
روبه رو شدن با آنچه انسان در مزرعة دنيا كاشته است نيست ،حال يا حاصل كشت او كاه
ها و علفهايي است كه براي سوختن است و يا ميوههايي است بس دلپذير .از طريق
همين سير و موت است كه قاعدة «مييزاهللخبي منالرَّيِّب» محقّق ميشود ،خبيثان را

در جهنّم جاي ميدهند و متّقيان نجات مييابند به طوري كه نه بر آنها بدي ميرسد و نه
اندوهي.
عامل ايجاد نظم و زيبايي در بدن
سؤال اين است كه واقعاً چطور ميشود كه ما اين شكل ميشويم كه هستيم ،و هر
چند با انسان دي گري كه شكل ما نيست يك نوع غذا بخوريم ،شبيه او نميشويم و يا چرا
يك گوسفند اگر غذاي انسان را بخورد ،شكل انسان نميشود و يا اگر انسان غذاي
گوسفند را بخورد ،چرا شكل گوسفند نميشود؟ اگر علّت شكل انسانها و حيوانات
غذاهاي آنهاست ،پس بايد هر گروه كه غذايشان واحد است ،صورتشان هم يكي باشد،
چون علّت واحد ،معلول واحد ايجاد ميكند .با دقّت در موضوع ،متوجّه ميشويم كه آن
مُصّوِّر و صورت دهندة ما ،چيزي است خارج از اين غذاها و غير از بدنمان است ،كه
همان نفس ماست ،كه در اثر تدبيراتش اين غذا را به شكل خاص بدن ما درميآورد ،البته
بعداً روشن خواهد شد كه نفس خودش در پرتو نور عالم عقل چنين عملي را انجام مي
دهد .مالصدرا«رمحةاهللعليه»در اين رابطه ميفرمايند:
«اين تفاوت اشكال و مقادير اعضاء  -مثل چشم كه اندازهاش با دست متفاوت

است -و تصوير هر عضوي ،به صورتي كه انسان و حيوان از آن بهرهها ميگيرند
و در ادامه حيات و حفظ شخص و نوع خويش استفاده ميكنند را نميتوان به
مادّه نسبت داد ،زيرا كه اثر مادّه اوّالً؛ محدود به زمان و مكان بوده و ثانياً؛
شخصي و جزئي است ،و لذا اين همه زيبايي و دقّت را بايد به امور مربوط به

معرفتالنفس و الحشر

نفس نسبت داد كه از يك منبعِ عقالني سرچشمه ميگيرد و باألخره هم آن
منبع عقالني منتهي به ارادة الهي ميشود».
نفس عالم است .ما عالوه بر ذات اقدس حق ،بايد يك عالم عقلي هم داشته باشيم و
عالوه بر عقل ،بايد يك عالَم نفس هم داشته باشيم .ما در اينجا ميفهميم كه شكل و
چگونگي بدن ما ريشه در نفس ما دارد و نفس ما نيز در امر صورتسازي خودش
استقالل ندارد ،بلكه ريشه در عقل دارد .سپس ميفرمايد:
«و نفس اين اعمال و صورت سازي را بدون علم و قصد و اراده و به صورت
تكويني ،تحتامر و فرمان خدا و ملكوت اعلي انجام ميدهد».
يعني شما اراده نميكنيد كه چشمتان اينطور باشد ،بلكه آن تحت يك اراده كلّي به
اين شكل درميآيد ،خداوند ارادة كلّي خودش را اِعمال ميكند و نفس فرمانبرداري مي
نمايد و آنچنان غذاها را در جاي خاص خودش گزينش ميكند كه چشم شما آبي و يا
مشكي ميشود .سپس در رابطه با دليل اين مطلب ميفرمايد:
« زيرا نفس در وجود ،استقاللي ندارد ،پس در افعال آن هم مستقل نيست ،بلكه
به وسيلة جوهري عقالني اين بدن را بهوجود ميآورد و آن جوهر عقالني است
كه نفس و قواي آن را به استخدام گرفته است ،همينكه نفس در جسمي پديد
آمد ،شروع ميكند به تصوير و شكل دادن آن موادّ به صورت هاي مختلفِ
مورد نظرش»
همين كه آن موجودِ پر سلولي در رحم مادر آمادة پذيرش نفس شد ،و نفس بر آن
تجلّي كرد ،آن نفس شروع ميكند از اين موجود پرسلولي براي خودش ،اعضايش را
بسازد ،اوّل قلب را ايجاد كند و بعد رگهاي خوني را و بعد بقيّة اعضاء را و اينها را زير
فرمان و دستور جوهر عقلي فوق نفس ايجاد ميكند و در عين ساختن اعضاء ،مي خواهد
چيز خاصي بسازد ،به طوري كه آن موجود پرسلولي را تبديل ميكند به يك انسان .مي
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فرمايد:
«و پس از تشكيل صورتهاي كلّي در رحم مادر ،در همانجا مراكز حسّاس و دقيقي را
متناسب با عملي كه بعداً مي خواهد انجام دهد مي سازد و آن اعضاء را براي آن اهداف
شكل ميدهد».
نفس خوب مي داند كه اين بدن براي ماندن در رحم آفريده نشده است ،با شعور
ناخودآگاه حاصل از پرتو عقل ،متوجّه است كه براي اينكه تا ابد در رحم بماند نيست،
براي همين هم براي خود ريهاي مي سازد تا بعداً كه در دنيا وارد مي شود از آن استفاده
كند .ميفرمايد:
« و اختالف اعضاء انساني سايه اختالف قواي مدركه نفساند».
به همين جهت چشم شما غير گوشتان است ،چون نفس ،قوّة شنوايياش غير از قوّة
بينايياش است و در واقع اين صورت ظاهرية ما جلوه و سايه نازلي از آن قواي نفساند.
ميفرمايد:
« نفس داراي قوا و آالتي است كه در وجود و هويت با آن متّحدند».
يعني نفس انساني داراي حاالت و قوا است و خود نفس قوّة شنوايي و بينايي دارد،
ولي نه اينكه مجموعه اينقواست و موجود متكثّر است .شما ميگوييد :من ميبينم و من
ميشنوم ،در عيني كه شنوندگي غير از بينندگي است .ميفرمايد:
« و همين نفس انساني با وحدت خويش مشتمل بر تمامي قوا بوده»
در عين اينكه يك چيز يگانه است.
«و آنچه از قوا مشاهده مي شود ،به طور وحدت و بساطت است و هيچ قوّهاي مستقالً عمل
نميكند ،به طوري كه قواي سافله به وظايف و افعال خويش پرداخته و هر كدام عملي
كه شايسته اوست را تحت اطاعت از قواي عاليه و براي آن هدفي كه مورد نظر قواي
عاليه است انجام ميدهند».
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مثل چشم كه ميبيند ،چشم نميفهمد كه چرا ميبيند ،ولي شما ميفهميد كه چرا
ميبينيد و حتّي نفس در دورة جنيني هم با ايجاد اين اعضاء ،دنبال آن هدف عاليه خودش
است ،هر چند قواي سافله مثل چشم يا دست ،متصدّي و مباشر آن اهداف است ،منتها
شعور بدان اهداف ندارند ،مثل اينكه قواي جاذبه و يا باصره عملي را كه مورد نظر نفس
است ،انجام ميدهند .كه در جلسة آينده اين قسمت اخير بيشتر بحث ميشود.
نكاتي كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت عبارت بودند از:
 نفس ما علم به همة افعال خود دارد ولي ما به عنوان حسن و رضا به بعضي از افعالنفس خود كه افعال طبيعي ناميده ميشود ،علم نداريم.
 -2نقش قواي نباتي مثل قوة ناميه و غاذيه.
 قوة مولّده و مصوّره و نقش هر كدام از آنها و اينكه چگونه اين دو قوه عاملبقاء نوع هستند.
 -4غذاي حقيقي با جسم متحد است و غذايي كه در معده يا خون هست ،غذاي
حقيقي محسوب نميشود.
 مرگ طبيعي با به فعليت درآمدن جنبههاي بالقوة نفس محقق ميشود. نقش نفس در صورت دادن به بدن و اينكه نفس تحت حاكميت عقل چنينصورتدهي را به عهده دارد.
 در آخر توجه به بساطت نفس مطرح شد كه مقدمهاي براي بحث جلسة آينده ميباشد.
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مبادي غيبي عالم مادّه
در راستاي بحث جلسه قبل كه در آنجا مطرح شد «در انسان قواي سافله تحت اطاعت
قواي عاليه ميباشد» ،جناب مالصدرا«رمحةاهللعليه» با طرح «نكتهاي نوراني» موضوع را در كلّ
نظام هستي وسعت داد تا روشن شود تمام عوالم جسم تحتتأثير عالم مافوق آن هستند،
در اين راستا مقدّماتي هست كه الزم است ما آنها را در خودمان ابتدا تجربه كنيم و زياد
هم تكرار كنيم تا نسبت به كلّ عالم متفكّر شويم .ابتدا معني ارتباط عالم مادون با عالم
مافوق را ميتوانيم در خودمان تجربه نماييم ،تا از علمالنفس به عنوان علمي كه ميتواند
ابزار معرفت عالم الهي باشد ،كمك بگيريم.

به حكم آيه شريفه كه ميفرمايد « :وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلّا
بِقَدَر ٍ مَعْلُوم»؛ خداوند ميفرمايد :هيچ چيزي نيست مگر اينكه خزائن آن نزد ماست و
اندازهاي معلوم از آن را ،نازل ميكنيم .پس خزينه ،بلكه خزينههاي هر چيزي پيش
خداست ،در نتيجه هر چيزي يك وجود صِرف ندارد ،يكي از مراتب وجود هر شيء اين
است كه شما در عالم مادّه ميبينيد ولي اين شيء كه در اين دنيا شما با وجه نازلهاش روبه

0
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رو هستيد ،در مراتب عاليترِ وجود ،وجودها دارد ،و جنبه عنداللهياش بسيار گسترده
است ،تازه ميگويد هر شيء خزينهها دارد و نه اينكه يك خزينة غيبي داشته باشد .هر
شيءاي مراتب شديدتري در مراتب باالتر دارد .مالصدرا«رمحةاهللعليه» در رابطه با اين آيه مي
فرمايد:
«لذا براي هر نوع از انواع موجودات در عالم جسم ،حقيقتي كلّي و عقلي در
عالم امر و قضاي الهي وجود دارد و خزائن مطرح شده در آيه ،اشاره به وجود
عقلي اشياء دارد».
وجود عقليِ انواع موجودات يعني آن مراتبي از اين اشياء كه نازل نشده و پيش
خداست ،چون ميفرمايد« :عِنْدَنا خَزائِنُهُ»؛ و در آن مرتبة عنداللهي موجودات،
سنخشان ،سنخ الهي است .لذا در ادامه ميفرمايد:
«كه رقائق و وجود ضعيف آنشيء ،در عالم جسماني است و اين حقايق عقلي
در مرتبة خود كه عبارت است از قرب و جوار الهي ،ثابت و مستقرند و تنزّل
نمي يابند و آنچه تنزّل يافته ،جلوه و رقيقه آن است كه در عين حال با آن مراتب
عاليه متّحد است و صرفاً فرق مراتب عاليه با مراتب نازله در شدّت و ضعف
است .وجود عنداللهي مثل حضرتعزرائيل

«عليهالسالم»

كه لحظهاي از مقام خود

تنزّل نميكند ،ولي رقايق و جنود وي تصرّفاتي در عالم جسم و جسماني دارند.
«عليهالسالم»

حضرت عزرائيل

از مقام و شأن خويش تغيير و تنزّل نمييابد ،بلكه
«عليهالسالم»

مراتب نازلة او تحتعنوان جنود حضرت عزرائيل

در جايجاي هستي

حاضر و صاحب نقش است ،و هرگونه جذبي كه در عالم صورت ميگيرد،
جلوه نازلة آن جذّاب و قابض كلّ است به نام حضرت عزرائيل«عليهالسالم» و آن
جنود به وظيفهاي كه از طرف حقيقت كلّية عزرائيلي به آنها محوّل شده ،قيام
ميكنند ،يعني در هر فردي از افراد خاليق ،رقيقهاي از حقيقت كلّية عزرائيلي
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جاري است – چون او مجرّد است و مجرّد در همهجا حاضر است و اساساً عالم غير

مادّه در همهجاي عالم مادّه حضور دارد -حال آن حقيقت كلّيه عزرائيلي مباشر
قبض نفس است».
يعني هر قبضي كه در نفس ما انجام ميگيرد ،حتّي اين معده ما كه غذا را جذب مي
كند ،رقيقه و جلوهاي از آن جذّاب كلّ است.
«عليهالسالم»

«و آن رقيقه براي آن فرد عملي را انجام ميدهد كه نظير عمل عزرائيل
است ،زيرا عمل عزرائيل

«عليهالسالم»

نزع و كندن و تجريد و قبض است و لذا

حضرت عزرائيل«عليهالسالم»تعلّقات نفس را قبض ميكند و سنخ آن را به سنخ عالم
مجرّدات تبديل ميكند .هر كندني كه در عالم صورت گيرد ،مثل جذب غذا
توسط معده ،مرتبهاي از مراتب عزرائيلي ،در نفوس خاليق است .نفس شما در
علوم هم به نور عزرائيل«عليهالسالم»علم خود را بهدست ميآورد .وقتي شما يك
پديده خارجي را ميبينيد ،صورتي از آن را ميگيريد و در نفس خود آن را
تجريد ميكنيد ،يعني جنس آن را در نفس خود مجرّد ميكنيد و بعد به آن
عالم مي شويد ،اين را تجريد معقوالت از محسوسات گويند ،چون شما از اين
موجود محسوس ،صورت عقلي را انتزاع ميكنيد و به آن علم پيدا مينماييد.
اين نوع گرفتن در اين شرايط هم ،گرفتن به نور عزرائيل«عليهالسالم»است ،و لذا
نفس بدينوسيله به تجريدِ محسوسات از موادّ خارجيه ميپردازد و در عين حال
حضرت عزرائيل«عليهالسالم» در مقام اصلي خودش در جوار الهي ثابت است و هيچ
عملي او را از عمل ديگر باز نميدارد».
نقش حضرت جبرائيل

«عليهالسالم»

«عليهالسالم»

«حضرت جبرائيل

كه مستقيماً و بدون واسطه ،علوم الهيه را از مقام

الوهيت دريافت مي كند ،به وسيلة رقائق بر قلب پيامبران ،از طريق وَحي ،و در
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قلب اولياء به صورت الهام نازل ميشود و اساساً هر نحوه توجّه به حقّي كه در
قلب شما صورت ميگيرد ،يك نحوه از جلوة رقيقة جبرائيلي است كه مقام
عالي آن همان وَحي است كه بر قلب پيامبر خدا«صلّياهللعليهوآله» نازل ميشود .قرآن
8

ديد الْ ُقوز» يعني شديدالقوي ،به پيامبر خدا
ش ُ
ميفرمايدَ « :علَّ َمهُ َ
وحي را تعليم داد ،كه شديد القوي اشاره به حقيقت كليّة جبرائيل است و قوا

«صلّياهللعليهوآله»

اشاره به رقايق است ،آنچنانكه دِحِيِّه كلبي براي پيامبر«صلّياهللعليهوآلهوسلّم»مجسّم شد».
در واقع جناب شديدالقوي به قواي غيرشديده ،يعني نازله ،تجلّي كرد و به
«صلّياهللعليهوآلهوسلّم»

صورت دحيّه كلبي نمايان گشت و در مقام آموختن به پيامبر
درآمد.
نقش حقيقت كلية اسرافيلي

مالصدرا«رمحةاهللعليه» همان قاعدة وجود رقيقه و حقيقت كلية مطرح شده براي حضرت
عزرائيل را تعميم ميدهد و ميفرمايد:
«عليهالسالم»

«همچنين است حضرت اسرافيل

كه عامل نفخ روح و نفخ حيات

حقيقي در روح كلّي است».
يعني در عين اينكه حضرت اسرافيل«عليهالسالم» در مقام قرب ،در يك مقام عقلي و كلّي
و ثابت ،مستقر است ،هر گونه نفخ روح در كليّة افراد حيواني ،همگي رقيقه و نازلهاي از
آن حقيقت هستند.
توجه داشته باشيد كه «نزول» با «سقوط» فرق دارد .وقتي ميگوييم اين سنگ سقوط
كرد ،يعني ديگر آنباال نيست ،ولي نزول؛ يعني در عين اين كه اصل آن ،در آن باال
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هست ،نازلهاي هم در پايين دارد ،مثل خورشيد؛ در حاليكه اصل خورشيد باال است،
نازلههايي از آن ،در پايين است .به همين دليل نميگوييم نور خورشيد در اتاق ما سقوط
كرد ،خورشيد به عنوان منبع نور در جاي خودش ثابت است ،ولي از طريق رقيقههايش
نزول دارد ،يعني از شدّت آن كم ميشود ،پرتو ميافكند و به همين جهت همهجا از
طريق آن روشن ميشود و از جاي خودش هم تكان نميخورد .اين ميشود نزول.
سؤال :چطور حضرت عزرائيل

«عليهالسالم

در يك لحظه ميتواند جان هزاران نفر را

بگيرد؟ يعني اگر بخواهد جان من را بگيرد ،مشغول من است و نميتواند مشغول ديگري
باشد و در همان لحظه جان او را هم بگيرد.
جواب :حضرت عزرائيل«عليهالسالم» از جنس مجرّدات است و مجرّدات داراي تجلّي و
نزول هستند و حضرت عزرائيل از جنس مادّه نيست كه داراي سقوط باشد ،و لذا همهجا
هست و در عين حال در جاي خودش ميباشد .حضرت علي«عليهالسالم» هم در نهجالبالغه
ميفرمايند كه هيچكاري مالئكه را از كار ديگري باز نميدارد .چون رابطهشان با افعالشان
رابطة نزولي است و نه رابطة سقوطي .اگر حضرت عزرائيل وقتي جان مرا ميگرفت،
مشغول من بود ،ديگر نميتوانست مشغول شما باشد ،ولي وقتي در مقام خود ثابت است
و فقط رقائقاو و به زبان روايت دستيارانشان يعني جلوههايشان ،دستاندركارند ،هيچ
كاري او را از كار ديگر باز نميدارد .مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
«عليهالسالم»

«موقعيت حضرت اسرافيل

همانند جبرائيل است ،و عامل نفخ روح و

حيات كلّي و روح كلّي در قالب كلّيه افراد حيواني و انساني است ،به واسطة
رقائق جزئيه خودش».
يعني هر نفخ روح كه انجام ميشود ،در هر صحنه ،چه روح سادة اوّليه كه به جنين
دميده ميشود و چه روح عالية معنوي كه به انسانهاي متعالي دميده ميشود و در اثر آن
حيات نوين و تولّد نوين روحاني پيدا ميكنند ،تمام اينها نحوهاي است از رقائق آن
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حقيقت اسرافيلي كه خود او شأني از شئونات حضرت حق است و در مقام قرب حضرت
حق قرار دارد ،لذا ميفرمايد:
« و او يعني اسرافيل مثل بقية مالئكة مقرّب ،در قرب الهي مجاور است و هيچ
شأن و شغلي او را از شأن و شغلي ديگر بازنميدارد».
همان طور كه عرض شد چون نحوه وجود مالئكه ،مقام نزولي است ،و نه مقام
سقوطي ،كاري از كار ديگر بازشان نميدارد .مثل خداوند كه جلوههايش در صحنه
است ،نه اين كه ذات خداوند پايين بيايد ،اگر خودش پايين بيايد كه يك جا هست و
جاهاي ديگر نيست ،در حاليكه او همهجا هست ،و بدون آنكه چيزي از اشياء عالم
باشد.
نقش حضرت ميكائيل

«عليهالسالم»

مالصدرا«رمحةاهللعليه» در ادامه در رابطه با نقش حضرت ميكائيل«عليهالسالم» ميفرمايد:
«عليهالسالم»

«و حضرت ميكائيل

آنچه را براي ادامة حياتِ نبات و حيوان و انسان

الزم است ،تدبير و نازل ميكند ،تا به عالم جسماني برسد .و به صورت قواي
حيواني و انساني ،جهت ايجاد رزق درآيد و بر همين اساس قياس بايد گرفت
ساير قوا را كه همه داراي مراتب رقيقه و شديده هستند».
پس مالحظه فرموديد كه در عالم وجود ،هر نازلهاي به يك مقام عاليه وصل است و
لذا فرمود« :عِنْدَنا خَزائِنُهُ»؛ يعني هر چيزِ نازله ،خزائن عاليه آن نزد خداست و اين بحث
را كه تحت عنوان «نكته نوراني» مطرح فرمود ميتوان به عنوان كليد تفكّر و تحليل
درست در رابطة مراتب عالية وجود با مراتب نازله عالم مورد استفاده قرار داد ،إنشاءاهلل با
چنين دقّتي ميتوانيد تمام عالم مادون را به عالم مافوق مرتبط كنيد و در منظر عالم
مادون ،عالم مافوق را بنگريد ،بدون آنكه عوالم را منقطع بپنداريد.
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مراتب و درجات نفس ناطقه
چگونگي تقسيم قواي نفس
مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميفرمايد:
«با توجّه به اين كه نفس در ذات خود بسيط بوده و داراي وحدت ذاتي است ،پس قواي
نفس ،اجزاء نفس نيستند ،بلكه آالت و شئونات و شعاعهاي مختلفه نفساند و نفس
انساني در تحليل عقلي به سه نفسِ «نباتي» و «حيواني» و «انساني» تقسيم ميشود ،ولي اين
طور نيست كه در خارج و به صورت بالفعل واقعاً در شخصيت انسان سه نفس موجود
باشد».
يعني نفس ما جزء جزء نيست و قوّه بينايي و شنوايي ما شؤون نفس ماست و نفس را
تقسيم نمي كند ،بلكه مثل عين نور كه همة نورها همان خورشيد هستند كه نازل شده يا
جلوه كردهاند ،و خورشيد تكهتكه نشده است بلكه اينها نازلة همان عاليه است ،بدون
هرگونه انقطاعي ،و اين پرتو ها از او جدا نيستند كه جزء آن باشند ،بلكه شأن آن هستند.
همانطور تم ام اين عالم ،شأن الهي است ،بهترين مثال براي تبيين اين موضوع «نفس»
است .شما وقتي كه دستتان يك چيزي را ميگيرد ،ميگوييد :من گرفتم ،نميگوييد:
جزئي از من گرفت ،بلكه خود شما با جلوهاي از شئونات خود به كمك عضوي از اعضاء
بدن ،آن كار را انجام داديد ،اين مثال بود براي اينكه نفس تقسيمپذير نيست و همانطور
كه قواي نفس مثل بينايي و شنوايي ،شئونات نفساند و نه اجزاء نفس ،قواي نباتي و
حيوانيِ نفس هم هر كدام جزئي جدا از خود نفس نيستند.
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ديوارهاي اتاق اجزاء اتاق هستند ،ولي قواي نفس اجزاء نفس نيستند ،بلكه آالت
و شئونات و شعاعهاي مختلفه نفس اند ،آري؛ نفس از نظر تحليل علمي و عقلي و نه
بالفعل و در خارج ،به سهجزء «نفس نباتي»« ،نفس حيواني» و «نفس انساني» تقسيم مي
شود .در واقعيت ،نفس انساني يك نفس است ،امّا در تحليل عقلي آن را به سهجزء
تقسيم ميكنيم .به اين صورت كه قسمتهايي را كه حكايت از نموّ و تغذيه ميكند
به نفس نباتي نسبت ميدهيم و قسمتهايي را كه حكايت از حسّ و حركت ميكند
به نفس حيواني نسبت ميدهيم و قسمتي را كه حكايت از تفكّر و ادراكات عاليه مي
كند ،به نفس انساني نسبت ميدهيم .ولي با همة اين تقسيمبنديها ،مَن ،يك مَن
است ،يعني يك مَن است كه در تحليل عقلي ،و نه در واقعيت ،جزءهاي گوناگون
دارد ،مثالً گلهاي يك فرش جداي از فرش نيست و شما نميتوانيد آن گلها را از
فرش جدا كنيد ،ولي در ذهن و عقل ميتوانيد گلهاي فرش را جداي از فرش تصور
كنيد ،شما اين كار را در ذهنتان ميتوانيد انجام دهيد و نه در واقعيت ،در مورد تقسيم
نفس به سه قواي نباتي و حيواني و انساني هم موضوع همينطور است كه در ذهن مي
توان بدين شكل تقسيمبندي كرد .مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
« هر جزئي از نفس را در مقام خود ،نفس خاص مينامند ،به نامهاي نفس «نباتي» ،نفس
«حيواني» و نفس «انساني» كه نفس نباتي و نفس حيواني با فسادِ مزاج و نظام بدن ،تباه مي
شوند و حقيقت شخصي خود را از دست ميدهند».
بعد از مرگ ،هم قدرت تغذيه و نموّ را از دست ميدهيد .و هم حواسّ پنجگانه و
حركات بدن از دستتان ميرود ،ولي نفس انسانيتان ثابت و پايدار ميماند ،چراكه جنس
نفس انساني جنس مادّي نيست و شرايط مادّي در موجوديتش نقش ندارند .پس به همين
جهت اگر شرايط مادّي زايل شد ،اصل نفس زايل نميشود ،زيرا وجود آن تابع استعداد
مادّه نبوده ،بلكه وديعهاي الهي است و حكم پرتو نوراني از خورشيد حقيقت الهي را دارد
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 مثل نور خورشيد است كه تا خورشيد هست ،نور آن هم هست -و لذا نفس انساني باقي بهبقاء الهي است».
پس تا خداونديِ خدا هست ،اين نفخة الهي هست ،و از بين نميرود ،هر چند جنبه
هايي مثل نموّ و حركت مكاني پس از ترك بدن ،ديگر براي نفس وجود نخواهد داشت.
«خص وصيّت و مشخصة نفس حيواني ،حركت و احساس است؛ حال چه احساس از بيرون
كه به وسيلة حواسّ پنجگانه انجام ميشود و چه احساس و درك دروني و باطني كه
خيال و ذهن ابزار آن است».
شما دو نوع حسّ داريد؛ حسّ باطني و حسّ خارجي .حسّ خارجي همين حواسّ
پنجگانهاي است كه بدن ابز ار آن است ،ولي در خواب كه بدن شما تعطيل است ،نفس
شما چيزهايي را ميبيند كه بعداً با چشم خارجي با آنها روبهرو ميشويد ،اين نشانة آن
است كه عالوه بر حواسّ پنجگانة خارجي ،حواسّ باطني هم داريد.
پس مشخصة نفس حيواني حسّ وحركت است ،چه حسّ و حركت بيروني كه ابزار
و آلتش حواسّ پنجگانه است و چه حسّ و حركت دروني كه بهوسيلة خيال و ذهن انجام
ميشود.
عقل نظري و عقل عملي
ميفرمايد« :ولي مشخصة نفس انساني ،عقل نظري و عملي است».
شما از جهت انسانيِ خود دو ادراك داريد؛ يكي قدرت تفكّر كه به «عقل نظري»
موسوم است و به كمك آن به وجود چيزهاي معقولي كه به حسّ نميآيد و در بيرون
هستند علم پيدا كنيد .به عنوان مثال شما وجود خداوند را نميتوانيد حسّ كنيد ولي همين
كه متوجّه ميشويد اين موجودات اطراف ما نميتوانند از نظر وجود مستقل باشند و حتماً
به عين وجود ختم ميشوند ،اين توجّه شما به عين وجود ،از طريق عقل نظري انجام شده
است و اصوالً توجّه شما به وجود خدا و مالئكه و به طور كلّي به عالم غيب همه و همه به
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جهت قدرت عقل نظري است .پس عقل نظري ،قوّهاي است كه ميتواند از وجود
واقعيت هاي خارجي كه فوق ادراك حواسّ پنجگانه است ،خبر بدهد ،به اصطالح كار
عقل نظري ،كشف موجودات معقول است ،لذا است كه مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
«نفس از طريق عقل نظري با عالم مجرّدات ارتباط مييابد تا جايي كه نفس ناطقه با
اتّصال به عقل فعّال و به ساير مفارقات و مجرّدات ،قدرت درك علوم كلّيه را مييابد».
نفس انسان با به كارگيري عقلِ نظريِ خود در ابتدا ميفهمد كه مجرّدات در عالم
خارج هستند ،سپس به قدري كه توجّهاش را از بدن كم كند و عقل نظري را تقويت كند
نه تنها ميفهمد كه مجردات هستند ،كامالً آنها را درك ميكند ،به طوري كه نفس
همنشين آنها ميشود ،چون سنخ نفس ناطقه ميتواند سنخ عقل فعّال شود .مثالً شما با
اين دستتان مي توانيد زبري و نرمي را حسّ كنيد ،ولي اگر اين دست كرخ شود ،شما
ديگر آن زبري و نرمي را حسّ نميكنيد ، .چون حسّ المسة خود را از فعاليت انداختهو
ضعيفش كردهايد .انساني هم كه استعداد عقل نظري خود را به كار نگيرد و آن را خفيف
كند ،ديگر به كمك آن نميتواند به خوبي عالم مجرّدات را كشف و باور نمايد .البته
انسان در ابتدا به جهت عقل نظريِ غيرفعّال ،يك باور سادهاي نسبت به عالم غيب دارد ،به
همين جهت مي گويند كه اگر به كارش بگيريد و تقويتش كنيد ،قدرت درك علوم كلّيه
در شما پيدا ميشود .به جاي اينكه با خوردن و آشاميدنِ افراطي خود را در مرتبة حسّ
متوقف كنيد و از عالم مجرّدات غافل شويد ،فاصلة خود را با عالم محسوسات كم كنيد
تا عقل نظريِ شما قوي شود و همينطور كه اآلن آنچه بيشتر براي ما جدّي است ،همين
محسوسات عالم مادّه است در آن صورت نفس ناطقه آنچنان رشد ميكند كه آنچه
برايش شديداً جدّي مي شود ،عالم مجرّدات است ،چون كه مقام معقوالتي كه عقل مي
تواند آن ها را درك كند ،مقام واقعيات كلّي است با درجة وجودي شديدتر ،در حاليكه
مقام مادّه ،مقام واقعيات جزئي است .در عالم مادّه ،صرفاً محسوسات درك ميشوند كه
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سراسر محدوداند ،در حاليكه به كمك عقل نظري ،معقوالت درك ميشوند ،كه نسبت
به عالم ماده بسيار وسعت دارند و آنها حقايق كلّي هستند .اين بود توانايي عقل نظري.
گفتيم كه نفس ناطقه دو استعداد دارد؛ يكي عقل نظري و يكي عقل عملي ،در مورد
عقل عملي بايد گفت كه آن عقل ،مسئول تدبير بدن است ،اين نفس براي بدن شما مثل
مدير و برنامهريز است ،يعني بر شهوت و غضب و وَهم حكومت ميكند .و اگر اين قوا
تحت فرمان عقل عملي درآيند ،عمالً از اين قوا استفاده صحيح ميشود و در همين رابطه
مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميفرمايد:
«و از طريق عقل عملي ،تدبير بدن تحقّق مييابد و كمال اين عقل به تسلّط آن
است بر ساير قوا».
اگر بپرسيد بر چه اساسي عقل عملي فرمان ميدهد؟ در جواب بايد گفت :بر اساس
بصيرتي كه از عقل نظري ميگيرد و در واقع اين عقل نظري است كه حق را از باطل
براي عقل عملي كشف ميكند .ما از طريق تفكّر و عقل نظري ميتوانيم حقايق را بفهميم
و سپس آن حقايق را در اختيار عقل عملي قرار دهيم .عقل عملي كه مسئول تدبير بدن
است از اين اطالعات ميتواند استفاده كند و خوب و بد را تشخيص دهد و از اينطريق
بدن را تدبير كند.
عقل عملي موقعي كمال الزم را پيدا خواهد كرد كه ساير قوا زير نظرش باشند و
خودش اين كنترل را با دستورالعمل و بخشنامهاي كه عقل نظري صادر ميكند ،انجام
دهد و نه با دستورالعملي كه شهوت و غضب صادر ميكنند .مالصدرا«رمحةاهللعليه»ميفرمايد:
«و عقل عملي يا قوّة عامله بايد همواره مسلّط بر قواي حيوانيه مثل غضب و شهوت باشد و تحت تأثير آنها قرار نگيرد».

اگر قوّة عامله يا عقل عملي تحتتأثير ساير قوا قرار گيرد ،او در آن حالت ،انسان
فاسقي است ،ولي اگر بقيّة قوا زير نظر عقل عملي قرار بگيرد ،او انسان عاقل و مؤمني مي
شود ،عمده آن است كه انسانها متوجه باشند دائماً عقل عمليِ خود را در صحنه زندگي
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فعّال نگه دارند ،وگرنه ميگويند ميدانيم اين كار بد است ولي بر خودمان مسلّط نيستيم.
اين ها چون به شهوت و غضب و وَهم بيش از حدّ بها دادند امكان حضور فعّال عقل عملي
را در جان خود ضعيف نمودند .در حاليكه بايد عقل عملي از طرفي همواره بر قواي
حيواني مسلّط باشد و از طرف ديگر ارتباط خود را با عالم عقول و عالم مجرّدات حفظ
كند و دائماً متوجّة عالم عقالني باشد».
انسان بايد بينش و انديشه خود را از عقل نظري بگيرد .و وقتي خواست كاري بكند،
ب ه فرمان عقل رجوع كند و هر چه را عقل نشان داد ،عمل كند .اين كار در ابتدا سخت
است ،چون انسان عموماً در دورة جواني گرفتار دستورات شهوت و غضب ميشود ،ولي
خودش بايد متوجّه استعداد خود در داشتن عقل عملي و نظري باشد و نقش آنها را
تعطيل نكند ،چون آنجايي كه بايد ا ين استعدادهاي عاليه به كمك ما بيايند ،اگر از قبل
فعّاالنه در صحنه زندگيِ ما حضور نداشته باشند ،شهوت و غضب براي ما تصميم مي
گيرند .بايد همواره جلوات عقل نظري و عقل عملي را فعاّل نگهداشت وگرنه اگر از آن
ها استفاده نشود ضعيف ميشوند ،مثل وقتي كه آدم مدت زيادي در اتاق تاريك باشد،
بعد كه مي خواهد از اطاق بيرون بيايد ،نور عادي هم مزاحم چشم او ميشود ،همين نوري
كه وسيلة ديدن او بود ،حاال مزاحم او شد .ما در قيامت ميتوانيم از استعدادهاي عاليهمان

-پيامربخ دا«ص لوا

اهللعلي هوآل ه»درخرب هش عبانيهم يفرماين د«:اَيُّه االن ِ
م ْرُهونَ ةوبِاَ ْعم الِ ُك ْم،
اَّانَّاَنْ ُف َس ُك ْم َ
َ ّ ُ

استِ ْغفا ِرُك ْم».....يع چ ازم ردم!مش اگرفت اراعم الوارادهه ازبا لخ ودش دهاي د،س عيكني ددر
فَ ُف ُّكوهابِ ْ
ماهرمواناز ريقاستغفار،خودراازاينگرفتارزودررهنقرارگرفنت،جنا دهيد.
درره ناعم الخ ودق رارگرفت هاي د،يع چدي رمش امن يتواني داراده
مالح هكرديدكهحور ميفرمايندَ :
ادداشتهباشيد،بلكهدررهنشهو وغوبخودهستيدوآنهابرمشاحكوم تم يكنن د،ب هتعب ي
ازآز
َ
حب فو اينهانيونحوورعقلعمليراضعيفكردند،شهو برآنهاحكومتميكند.
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كه به فعليت آوردهايم استفادة شايان بكنيم ،همين طور كه در دنيا از ريهاي استفاده مي
كنيم كه در دوران جنيني ،در رَحم مادر ساختهايم .ما كه در رَحم مادر هوا نميخواستيم،
اين استعداد را براي اين دنيا آماده كرديم  ،پس اگر استعدادهاي عاليه را در اين دنيا رشد
دهيم تا متناسب قيامت شود ،آن استعدادها وسيلهاي ميشود كه در قيامت از آنها
استفاده كنيم و بتوانيم آنجا كه ابديت است و همه چيز با نحوهاي از حقيقت برايمان ظاهر
مي شود ،حيات شيرين و شيوايي كه روح در اثر آن به شعف ميآيد را نصيبخود كنيم.
ملكة ارتباط با عالَم عقول
مالصدرا«رمحهاهللعليه» در ادامه ميفرمايد:
«انسان بايد ارتب اط خود را با عالم عقول و عالم مجرّدات حفظ كند و دائماً
متوجّة عالم عقالني باشد تا ملكة اتّصال با عالم عقول برايش پيدا شود».
«ملكه» يعني حالت و صفتي كه جزء شخصيت انسان ميشود .ممكن است ما گاهي
يك صفتي را از خود بروز دهيم ،اين كار ملكة ما نيست ،ولي اگر آن صفت عموماً و در
همه حال در ما حاضر بود آن صفت «ملكه» ما شدهاست .ممكن است كسي خيلي راحت
غيبت كند ،او ملكة غيبت دارد ،يعني غيبت جزء منش او شده است ،و برعكس؛ كسي
دائم به ياد خداست ،او داراي ملكه اتّصال به عقل و حق است .كسانيكه گاهي به ياد
خدا هستند و گاهي هم يادشان ميرود ،اينها داراي ملكه ياد خدا نيستند .انسان بايد از
طريق اتّصال با عقل نظري و اِعمال حاكميت عقل عملي بر غضب و شهوتش ،افعالش را
شكل دهد .حال عقل عملي اگر ملكة ارتباط با عقل نظري را پيدا كرد ،و دائماً به عالم
عقل فعّال رجوع كرد ،ديگر استعداد بالقوّهاش بالفعل شده است ،اين انسان به راحتي
قواي شهوت و غضبش را در زير فرمان عقل ميبرد ،در اين صورت است كه هروقت
عقل اجازه داد از قواي شهوت و غضب استفاده ميكند و نه اينكه شهوت و غضب
خودشان را بر اراده و انتخاب او تحميل كنند.

معرفتالنفس و الحشر

مالصدرا«رمحهاهللعليه» در ادامه ميفرمايد:
« انسان بايد دائماً ارتباط خود را با عالم عقول و مجرّدات حفظ كند و دائماً
متوجّة عالم عقالني باشد ،تا بلكه ملكه اتّصال به عقل فعّال در او حاصل گردد و
از قوّة و به فعل بگرايد».
شما در ابتداي كارِ عقلي ،با زحمت ميتوانيد در رابطه با حقايق كلّي فكر كنيد ،ولي
وقتي با اين عمل انس گرفتيد و خود را در آن رشد داديد ،نسبت به حقايق عاليه راحت
ميتوانيد فكر كنيد ،در ابتداي امر فكر هم كه ميكنيد خيلي از چيزها براي شما مبهم
است ،بعد از مدّتي تمرين در اين راستا ،واقعيت همانهايي كه وجودشان براي شما مبهم
و غيرقابل درك بود ،جدّي و روشن ميشود و بعد چنانچه ادامه دهيم حتّي نقص فكر
نكردنمان از بين ميرود و جلوتر كه ميرويم مالحظه ميكنيم كه در برنامههايمان عقل
است كه دستور ميدهد و نه وَهم و غضب و شهوت ،ولي در ابتدا اينطور نيست ،چون
اين استعداد به كار گرفته نشده است و لذا مالصدرا«رمحهاهللعليه» ميفرمايد:
« زيرا كه نفس انساني در ابتدا از هر جهت بالقوّه است و در اين حالت آن
را ”عقل هيواليي” ميگويند و سپس به واسطة درك اوّليات به مرتبة ”عقل
بالملكه” رسيده و بهواسطة ادراك كليات به مرتبة ”عقل بالفعل” نائل ميگردد».
چنانچه مالحظه ميفرماييد فرمود؛ ابتدا عقل انسان «عقل هيواليي» است ،يعني صرفاً
يك استعداد و يك قوّه است براي عاقلشدن و امكان بالفعل شدن آن استعداد را دارد،
هر چند هنوز در ابتداي راه است ،سپس آرامآرام ميتواند اوّليات را درك كند ،مثالً مي
فهمد «جزء هر چيزي از كلّ آن چيز كوچكتر است» يا «عدم اجتماع نقيضين» را تصديق
ميكند ،در اين حالت آن عقل هيواليي رشد بيشتري كرده و «عقل بالملكه» شده است،
ولي هنوز نمي تواند كلّيات را به عنوان واقعيات عالم بشناسد ،پس از ادامه تفكر و رشدِ
عقل بالملكه به جايي مير سد كه حقايق كلّي را به عنوان واقعياتي فوق عالم محسوس مي
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فهمد و با چشم عقل به آنها مينگرد ،در اين حالت به «عقل بالفعل» نايل شده است.
همينطور كه اآلن حسّ شما راحت در صحنة حياتتان فعّال است و به راحتي با محسوسات
اُنس مي گيرد ،در ابتدا ،عقل شما هميشه در صحن ة حياتتان به راحتي فعّال نيست تا بتواند
با معقوالت به راحتي اُنس بگيرد .انسان اگر با تفكّر و با ميداندادن به تفكّر ،زندگي خود
را بگذراند ،عقلش در صحنة حيات فعّال مي شود و متوجّه حقايق عاليه ميگردد و بر
اساس توجّه به نقش حقايق به قواي خود دستور ميدهد .ميفرمايد:
« به واسطه ادراكات و تفكر و تعقل ،به مرتبه عقل بالفعل نائل ميگردد
كه البته در اين حالت هنوز نفس انسان مالزم و همراه كلّيه صور عقليه
و جميع مسائل علميه نشده است ،زيراكه اين مرحلة منيع مستلزم ارادة
نفس و توجّه او به عالم عقل است».
يك وقت شما بايد تال ش فكري كنيد تا يك موضوع عقلي را بفهميد ،ولي در اثر
استمرار و به كارگيري هر چه بيشتر عقل ،همينطور كه چشم خود را به چيزي مياندازيد
و بدون هيچ مقدمهاي آن را درك ميكنيد ،كافي است به حقايق عقلي نظر كنيد،
نظركردن همان و فهميدن همان ،يك وقت انسان ديگر عقل شده است .ولي يك وقت
است كه بايد فكر كند تا موضوع عقلي را بفهمد ،بايد فكر كند تا عقلش به آن مطلب
برسد ،اين غير از وقتي است كه طرف خودش مقام عقل شده است .انسان آمد در اين دنيا
كه خودش را تربيت كند و اگر تربيت كرد ،مقام او مقام عقل ميشود و وقتي كه مقام او
مقام عقل شد ،حقايق و وجود حقايق را به راحتي درك ميكند.
عقل بالمستفاد
ميفرمايد:
«و چون به مرحلهاي رسيد كه دائم متوجّة عالم عقول بود و به آن عالم
اتّصال كامل پيدا كرد و حقايق را با چشم ملكوتي در ذات خويش يا در ذات
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مبدأ عقالني مشاهده كرد ،او را ”عقل بالمستفاد” نامند كه اين نهايت كمال
انساني است».
عقل بالمستفاد يعني مقام كسي كه از حقايق عالم استفادة كامل ميكند ،انسان به
جايي ميرسد كه به جاي اينكه صورتهاي مادّي و محدود را ببيند ،حقيقت اشياء را
ميبيند ،نظر به خود ميكند حق را ميبيند .نظر به شيء ميكند ،حق را ميبيند كه در اين
مقام آن حيوان بالفعل و انسان بالقوه كه در پيكر انسان ظهور نموده ،به نهايت درجة
كمالي خود نائل شده است و استعدادهاي بالقوّه انسانياش بالفعل گشته است .بايد متوجّه
بود كه مقصد ومقصود ما همين است كه همنشين عالم ملكوت بشويم .اين باالترين آرزو
و مقصد هر انساني است كه بتوانند به حقيقت دست پيدا كند و در اُنس با حقيقت بهسر
ببرد و در منظر او به جاي حضورِ سايه حقايق ،خود حقايق قرار گيرند .شما گاهي در
زندگيتان دنبال گمگشتهاي ميگرديد و به هر چيز كه دست پيدا ميكنيد ،فكر ميكنيد
مطلوب شما همين است ،ولي بعد از آنكه به آن رسيديد ميبينيد نه! تا آنجا جلو مي
آييد كه فكر ميكنيد گمگشتة شما نماز و عبادت است ،باز ميبينيد نه! آنها هم به جاي
ديگر اشاره دارند .آري؛ درست است كه قرآن ميگويد ما جن و انس را خلق كرديم
براي عبادت ،ولي نه اينكه عبادت مقصد باشد .ميفرمايد :عبادت كنيد تا به يقين برسيد،

به يقين رسيدن يعني بتوانيد حقايق عالم را ببينيد .ابتدا فرمود«:ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْأِ نْسَ
اِالّ لِيَعْبُدُون» يعني؛ ما جن و انس را خلق نكرديم مگر براي عبادت .ولي بعد ميفرمايد

اين عبادت خودش مقصدِ نهايي دارد و لذا فرمود« :فَأعْبُدْ رَبَّكَ حَتّي يَأْتيكَ الْيَقين»

سورهذاريا آيه65-سورهحجرآيه99
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يعني؛ پروردگارت را عبادت كن تا به يقين برسي .مقام يقين ،مقام حضرت ابراهيم

«عليه

السالم» است كه به رؤيت ملكوت آسمانها و زمين نايل شد .مقصد همة ما اين است كه
بتوانيم معشوق حقيقي خودمان را كه علّت حقيقي همه ماست ،درك كنيم .اين يك
قاعده است كه مقصود هركسي ،علّت هركسي است ،چون علت هرچيز افق نهايي آن
چيز است ،هيچكس ماوراء علّتش را اصالً نميطلبد كه بگويد بعدش چيست ،براي همين
«عليهالسالم»

خداوند در رابطه با حضرت ابراهيم

و ارتباط آن حضرت با نهاييترين منزل

انساني فرمود « :وَ كَذالِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتُ السَّمواتِ وَ الْاَرْض وَ لِيَكُونَ مِنَ
الْمُوقِنين» يعني؛ ما اينچنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا اين
كه او اهل يقين شود .پس طبق اين آيه اهل يقينشدن به معني درك ملكوت عالم است،
همچنانكه در قرآن هم مي فرمايد ربّ خود را عبادت كن ،تا به مقام يقين برسي ،يعني به
مقام رؤيت ملكوت عالم برسي ،پس مقصود حقيقي انسان ،رؤيت ملكوت عالم است .و
به همين جهت فرمود:
«رسيدن به عقل بالمستفاد نهايت كمال انساني است».
چون همانطور كه عرض شد كسي كه به مقام عقل بالمستفاد رسيد بدون هيچ تأملي
با حقايق عقلي روبهرو خواهد شد.
هر بدني يك نفس دارد و كليه قوا ،شئون مختلف نفساند
ميفرمايد:

-سورهانعام،آيه.86
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« نفس همراه بدن و ساير قوايش ،يك وجود واحد است و به جهت
احساس يگانگي با بدنش ،هنگام قطع بدن براي نفس تألّم شديد پيش
ميآيد».
يعني چون نفس به بدن تعلّق دارد و آن را از خودش ميداند ،چنانچه بدن از نفس
جدا شود ،احساس درد مي كند ،چون بدن جزء منفك نفس نيست تا وقتي آن جزء رها
شود ،براي نفس چيزي نشود ،چون اآلن كه ما زنده هستيم ،بدن و نفس با يكديگر يك
نحوه اتّحاد دارند و جدا از هم نيستند ،ولي نفس آنچنان است كه وقتي از بدن غني شد،
آن را رها كند ،ولي اگر بدن به طور غيرطبيعي از نفس جدا شد ،مثالً در يك حادثهاي
انگشت شما قطع شود ،به جهت همان اتحادي كه دارد به نفس فشار ميآيد .در ادامه مي
فرمايد:
«و تألّم عقل نيز موجب تألّم حسّ و جسم ميگردد».
چون تا زنده هستيم نفس و بدن شديداً به همديگر وابستهاند .در راستاي همين
وابستگي ،وقتي نفس شما ترسيد ،جسم شما نيز تحت تأثير قرار ميگيرد و يا اگر اختاللي
در روح شما بهوجود آمد ،روابط بين اجزاء جسم شما نيز مختل ميشود.
همچنانكه وقتي جسم شما به مشكل افتاد نفس شما متأثر ميشود ،چون عقل ميفهمد
كه مثالً اين ابزارش قطع شد و همين تعلّقِ عقلي به بدن موجب ميشود كه با از دست
رفتن آن متعلَّق ،عقل متألّم شود .اگر دست شما زخم شود ،نفس ناراحت ميشود ،چون با
دست متّحد است و از آن طرف ،اگر نگراني روحي داشته باشيد ،ذائقة شما از كار مي
افتد و معدة شما ناراحت ميشود .چون يك جنبه وحدت بين بدن و نفس هست.

-مالصدرا«رمحةاهللعليه»احتادبؤنفسوبدنرا«احتادانومامي»مينامد.
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ميفرمايد:
« و اين خاصيت و حالت به جهت اين است كه نفس جوهري است قدسي از
سنخ جواهر ملكوتي ،و داراي وحدت و جامعيتي است نظير وحدت و جامعيت
ذات الوهيت ،و خود به تنهايي جامع جميع مراتب انساني و مقامات حيواني و
نباتي است».
همان طور كه ميگوييم خداوند واحد است و كثرت مخلوقات او را از وحدت خارج
نمي كند ،چون مخلوقات نه جزء خدا هستند و نه غير از خدا هستند ،بلكه خداوند در عين
اينكه واحد محض است ،جامع همه اين كثرات نيز هست و چون با مخلوقاتش حالت
دوگانه ندارد اين كثرات او را از وحدت خارج نميكند ، .مثل مادر و فرزند نيست ،در
مورد خدا فرمود« :لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَد»؛ نه چيزي از او جدا ميشود و نه از چيزي جدا
شده است ،مخلوقات شئونات و جلوات اسماء خدا هستند ،يعني اينطور نيست كه اين
مراتب نازله ،آن كلّ واحد را از واحديت بيندازد ،اينها همه در جامعيت ذات الهيت
مستغرق هستند ،نه اينكه جزء خدا باشند تا كثرت در ذات خدا ايجاد كنند ،و نه آنچنان
است كه از خدا فاصله داشته باشند و يك خدا باشد و يك مخلوق ،بلكه اينمخلوقات
همه شئونات خدا هستند.
وحدت و جامعيت نفس ناطقه
همين طور كه كلّ هستي در عين وحدت و جامعيت ،شأن حق است ،كلّ قواي شما
چه قواي نباتي و چه حيواني همه شأن نفس ناطقه است ،يعني نفس ناطقه يك وجود
شديد است كه همه اين مراتب را دربرميگيرد ،و نه اينكه قوا و نفس اجزاء متفاوت در
كنار هم باشند.
ميفرمايد:

06
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« اوست كه چون به خويش آيد و به منشأ اصلي خود رجوع كند،
نيروي عقالني است و در عين حال متضمّن قواي حيواني نيز هست كه
از مرتبة احساس تا تخيّل را شامل ميشود و به همين جهت نفس در
مرتبه لمس ،عين عضو المسه است و در مرتبة خيال ،عين قوّة تخيّل و
در مرتبة وَهم ،عين قوّة واهمه است».
يك وقت نفس به منشأ خود يعني خدا ،نظر دارد و خود را معلول و او را علّت مي
يابد ،در اين حالت ،نفس ،عقل است ولي در اين حالت در عين اينكه عقل است،
متضمن قواي حيواني نيز هست ،يعني هم داراي حسّ است و هم داراي خيال ،حال عين
اين حالت كه نفس عقل است ميتواند نفس در مرتبه حسّ ،حسّ باشد ،اين بدين جهت
است كه با بهكارگيري قوّة المسه ،در مرتبه قوّة المسه است و با بهكارگيري قوّة خيال،
عين تخيّل است ،و در مرتبه محبّت به يك موضوع جزئي ،عين وَهم است .يك وقت شما
محبّت به حسن و حسين را تفكّر ميكنيد ،اين محبّت ،محبت جزئي است كه به كمك
وَهم ادراك ميشود .در اين حالت كه حالت وَهم است ،نفس عين وَهم است.

2

پس

چنانچه مالحظه كرديد ،نفس به جهت وحدت و جامعيتي كه دارد ،در هر مرتبه از
ادراك ،عين همان مرتبه است و يك نحوه اتّحاد با آن مرحله دارد اين نكته از نكات
ظريف معرفتالنفس است.

 -البتهتو ّ هداشتهباشيد كه«وهم»دراين اغياز« َوهم»درحب اخال است،درحب اخال 

امنشأاثربدانيم،يكوهماست» َوهمبهمعچيكفهمغيواقعمررحاست،
وقيت گفتهميشود«اگردنيار
َ

يكيازقوههازادراكاست كهمفاهيم كلّيرابهصور  زئيدركمي
و درمباح فلسفيَ «،وهم»
ّ
كند،مثلاينكهحمبّترادردوست حسنآقا،يادمشچرادرگرگاحساَّميكند.
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سپس مالصدرا«رمحةاهللعليه»پس از آنكه روشن كرد نفس در مرتبة تعقّل عين تعقّل است
و در مرتبة تخيّل عين تخيّل است و همچنين است در مرتبة حسّ و وَهم ،ميفرمايد:
«و نيز نفس ميتواند با هر يك از عقول ،اعم از عقل بالملكه تا عقل
فعّال متّحد شود».
چون نفس آنچنان گسترده است كه در عين اينكه در هنگام حضور در قوّة بينايي،
تماماً در بينايي است و به كمك چشم ميبيند ،در همان حال اگر آمادگي الزم را در
خود ايجاد كرده باشد ،ميتواند در عالم ملكوت و عالم اعالء باشد و با آن عالم متّحد
شود ،به اين معني كه در مورد نفس ميتوان گفت:

دو سر هر دو حلقه هستي

به حقيقت به هم تو پيوستي

و اين نكتهاي است قابلتوجّه ،كه چگونه نفس در چنين گستردگي قرار دارد كه در
عين اينكه ميتواند در حسّ المسه حاضر باشد و تماماً خود را با آن مرتبه متّحد كند ،مي
تواند با عاليترين مراتب وجود ارتباط داشته باشد و خود را با آن مرتبه نيز متّحد گرداند،
و سراسر عقل شود و نه عاقل.
به طور خالصه مراحل عقل را ميتوان به ترتيب زير برشمرد:
 عقل هيواليي :مقامي است كه هر انساني به طور طبيعي دارد و استعدادي است كهانسان ميتواند در صورت به كارگيري آن ،كماالت بعدي را دريافت كند.
 -2عقل بالملكه :شرايطي است كه انسان در صورت پيدا كردن اين شرايط ميتواند
اوّليات را دريافت كند ،يعني مثالً بفهمد «جزء هر چيزي از كلّ هر چيز كوچكتر است»،
كه اكثر انسانها – بهجز انسانهاي بسيار ساده -اين مرحله را دارا هستند.
 عقل بالفعل :شرايطي است كه انسان در صورت رسيدن به اين شرايط ميتواندكليّات را درك كند ،مثالً به كمك عقل خود ميفهمد يك حقيقت كلّي به نام «انسانيت»
در امثال بتول و زهرا و علي و فاطمه هست يا كمي باالتر ميفهمد كثرات عالم مادّه يك
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جنبة وَحداني دارند به طوري كه متوجّة وجود مطلقي ميشود كه تمام وجوداتِ جزئي
ريشه در آن وجود كلّي دارند كه آن منشأ وجود همة وجودات كثيره است.
 -4عقل بالمستفاد :شرايط بسيار ارزشمندي است كه انسان در اثر تفكر طوالني و
تزكي ه قلبي و عقلي ،آنچنان از كثرات به سوي عوالم كلّي و عقلي سير كردهكه در آن
حال بدون تفكّر ،همنشين عالم عقول شده است و با اندك نظر با آن عالم متّحد است.
مراحل تكميل نفس
همانطور كه عقل داراي مراتب است و ميتواند از عقل هيواليي تا عقل بالمستفاد
سير كند و كامل شود ،نفس هم مراتبي دارد كه ميتواند در آن مراتب سير كند و تكميل
شود ،نفس در رَحِم مادر ،داراي همان مرتبه قوّة نباتي است و در واقع يك نبات بالفعل
است ،فرقش با گياهان موجود در طبيعت اين است كه آن نفس ميتواند بعداً انسان شود،
يعني قوّة انسانشدن دارد ،چون نفس در رَحِم فقط داراي رشد و نموّ است ،حال وقتي
همين نفس متولّد شد ،در واقع يك حيوان بالفعل است و فرقش با حيوان خارجي در اين
است كه ميتواند انسان شود ،يعني قوّة انسان شدن دارد .بقية حيوانات در حيوانيت خود
ثابت هستند .ولي نفس انساني هنگام تولد ،انسان بالقوّه است و در اثر استكمال ميتواند به
مرور رشد كند و به جايي برسد كه داراي عقل بالفعل شود و اگر كسي خودش را درست
تربيت كند ،حدود چهلسالگي به اين مقام خواهد رسيد .مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
« نفس ناطقه تا زماني كه به صورت جنين در رحم مادر است ،در رتبة نفس
نباتي است كه انسان در اين حالت نبات بالفعل و حيوان بالقوّه است و قوّة
حيوانيت در اين مرتبه فصلي است كه او را نسبت به ساير نباتات جدا ميكند ،به
طوري كه ساير نباتات قوّة حيوانيت ندارند و سپس همينكه متولّد شد ،تمام
شرايط حيوانيت در وي به صورت بالفعل جمع است و حيوان بالفعل است و
چون با نيروي فكر و تعقّل به جستجوي حقيقت رفت ،انسان بالفعل خواهد شد
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و اگر اين نيرو در وي تكامل يافت و به سرحدّ رشد و بلوغ رسيد و ملكه
استنباط از يك طرف و فضايل انساني از طرف ديگر ،در وي به نحو اكمل
تحقّق يافت ،چنين شخصي را انسان نفسانيِ بالفعل و ملكوتي بالقوّه خوانند و با
مالئكه كروبين محشور خواهد شد و اگر در صراط انسانيت مستقيم نماند و با
فرمان تمايالت حيواني زندگي خود را ادامه داد ،انسان نفسانيِ بالفعل و شيطاني
بالقوّه خواهد بود».
چنانچه مالحظه فرموديد؛ نفس انساني در سير تكميلي خود ميتواند با رشد عقلي و
ايجاد ملكه استنباط از جهت رشد عقل نظري از يك طرف و رشد فضائل اخالقي از
طرف ديگر ،تا جايي برسد كه جنبه هاي بالقوّة ملكوتي خود را بالفعل نمايد و در اين
حالت با مالئكه كروبين مأنوس گردد و حكم نفس او ،حكم عالَم مجرّدات محضه
گردد ،ول ي اگر در عين رشد ملكه استنباط ،در صراط انساني قرار نگرفت و استعدادهاي
خود را از نظر تعقّل و از نظر فضائل اخالقي رشد نداد تا مرحله اُنس با شيطان پيش مي
رود ،به طوري كه عالَم او عالَم شيطان است با همه لوازم شيطاني ،اعم از داشتن وَهمياتِ
دور از واقع از يك طرف  ،و داشتن رذائلي مثل كبر و استعالء از طرف ديگر .پس هر
دوي اين مراحل ،يعني سير تا ملكوتِ عالم يا سير تا شيطان ،در نفس ناطقه هر انساني به
صورت بالقوّه وجود دارد و از نفس نباتيِ بالفعل و حيواني بالقوّه ،در رحم مادر شروع مي
شود تا آنچه بايد بشود ،بشود .اگر هوس خود را دنبال كرد ،شما اآلن او را به ظاهر انسان
مي بينيد ،يعني او انسان نفساني بالفعل است ،ولي شيطان محشور ميشود ،چون در عين
اين كه از نظر نفساني فعالً انسان است ،ولي از نظر باطن شيطان است و عكس آن كسي
است كه عقل و اخالق خود را در صراط مستقيم انساني سير داده است.
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توجيهي عرفاني در رابطه با نفس
«رمحةاهللعليه»

مالصدرا

در اين قسمت تذكّري به ما ميدهند تا بتوانيم قوايمان را با عالم

مالئكه مقايسه كنيم .همچنانكه فرمودند« :مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» يعني؛ اگر
كسي نفس خود را بشناسد ،خداي خود را شناخته است .شناخت خدا از يك جهت يعني
شناخت عالم ربوبي و مراتب عالم مجرّدات كه از جمله آنها عالم مالئكه است .مي
خواهيم عالم مالئكه را بشناسيم ،مالئكهاي كه در قرآن در رابطه با آنها ميفرمايد :همين
كه خداوند فرمان ميدهد ،بدون هيچ مقاومتي عمل ميكنند .مثل اعضاي بدن شما كه
چون خواستيد ببينيد ،چشم ديگر نظر نميدهد بلكه صرفاً تبعيت ميكند ،پس رابطة شما
با اعضاي بدنتان مثل رابطه مالئكه با خداست .مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
«عرفا با استفاده از آيه « :وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلّا هُو» يعني؛ هيچكس
لشگريان پروردگارت را نميداند جز خود او؛ گفتهاند ما تنها به قسمتي از آن
جنود كه به منزلة لشگر قلب و به اصطالحِ فلسفه «نفس ناطقه»  2است علم داريم
و در اين راستا عرفا ميفرمايند براي قلب يا نفس ناطقه دو نوع لشكر وجود
دارد ،يكي آنهايي كه به چشم ديده ميشوند – مثل اعضاء و جوارح -و ديگر
آنهايي كه با چشم باطن ديده ميشوند ،مانند نيروهاي متمركز در مواضع
احساس كه همگي اينها تحت فرمان نفس هستند و هيچكدام قدرت بر

م ا
خداون ددرآي ه5س ورهحت رميدرم وردمالئك هم يفرماي د...«:اليَ ْع ُويَ ْف َعلُ و َن َ
ص و َناهللَ َ
م ااََم َرُه ْم َ

يُ ْكَم ُرون»يعچ آنهادرمقابلدستورا اهليهيچسرپيچيخنواهندداشت،درستمهامرااجنامم يدهن دك ه
از رفخدابهآنهادستوردادهشدهاست.
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مخالفت ندارند ،همين كه نفس ،چشم را به باز شدن و پا را به حركت و زبان را
به سخن گفتن فرمان داد ،بيدرنگ چشم باز ميشود و پا به حركت و زبان به
سخنگفتن مبادرت ميورزند و اين حالت مثل مسخّر بودن مالئكه در مقابل
خداوند ميباشد».
پس عمالً مالحظه كرديد آن نحوه ارتباطي را كه خداوند براي مالئكه در قرآن
معرفي ميفرمايد ،ما در رابطه با نفس خود و قوا و اعضاي خود مييابيم ،به طوري كه

خداوند در مورد مالئكه ميفرمايد « :ال يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»
يعني؛ آن ها در مقابل امر خداوند هيچ عصياني ندارند و انجام ميدهند آنچه را كه امر مي
شوند .حال چنين رابطهاي را با قوا و اعضاي خود مقايسه كنيد ،مالحظه ميكنيد چنين
رابطهاي بين نفس شما و قواي شما برقرار است .ميفرمايد:
« قلب يا نفس ناطقه بنا نيست در اين دنيا بماند ،بلكه برعكس ،بناست مسير
خودش را تا لقاء الهي طي كند و شما چه بخواهيد و چه نخواهيد ،نفس ناطقه
مسير خودش را طي ميكند و شما هم دائم داريد فكر ميكنيد و در اثر تفكر
صورتهاي متفاوتي در قلب شما نازل و وارد ميشود ،امّا اگر خواستيد مسير را
صحيح برويد ،بايد از ابزار قلب كه همان قوا باشد به طور صحيح استفاده كنيد.
قلب يا نفس ناطقه ،جهت طي منازلِ لقاي حق نياز به لشگريان مذكور دارد

و غرض از آفرينش او همين سير و سفر ربّاني است ،همچنانكه فرمود« :ما
خَلَقْتُ الْجِنِّ وَ الْأِنْسِ اِلّا لِيَعْبُدُون»؛ حال مَرْكب نفس در اين سفر بدن است
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و زاد و توشة او علم است و اسبابي كه او را در بهدست آوردن زاد و توشه ياري
ميكند ،عمل صالح است كه طبق دستور دين انجام ميگيرد».
انسان بايد ابتدا چيزي را كه مي خواهد به آن برسد ،به وسيله عقل نظري كشف كند
و سپس بدن را تربيت كند تا در راه رسيدن نفس به هدف الهياش كمكش كند و در
همين راستا قواي ظاهري و باطني را جهت دهد .شما وقتي ميخواهيد به شهري مسافرت
كنيد ،مي دانيد آن شهر هست ،ولي بايد طوري خودتان را آماده كنيد كه وقتي وارد آن
شهر ميشويد بتوانيد به راحتي در آنجا كارتان را انجام دهيد .ابتدا علم به حقايق ما را
متوجّة عالم معنا ميكند و سپس عمل صالح ما را به سوي آن عالم سير ميدهد تا به
راحتي بتوانيم با آن حقايق اُنس بگيريم.
در روايت داريم « :مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ عَلَّمَهُ اهللُ عِلْمَ مااليَعْلَمْ» يعني؛ اگر كسي به
آنچه علم دارد خوب عمل كند ،خداوند آنچه را نميداند به او تعليم ميكند .و از طرفي
اگر كسي علم حقيقي پيدا كرد ،خوب عمل ميكند و عمل صالح باعث ميشود روحِ
انسان سالم شود و بتواند در اثر آن عمل اول ،علم به عمل صالحِ باالتر پيدا كند و در
نهايت به عاليترين حقايق عالم علم بيابد.
مالصدرا«رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
« با توجّه به نكات فوق ،پس نفس بايد بدن را نگهدارد و با رساندن غذاي
مناسب به آن و با دور كردن آفات از وي  -از طريق قوّة شهويه و غضبيه -به
مقصد خود برسد .نيروي غضب گاهي با دفع چيزهايي كه مالئم نفس نيست ،به
عنوان لشگر نفس ناطقه مطيع و منقاد اوست و انسان را در سلوكش ياري مي
كند و گاهي هم عصيان ميكند و بر او چيره ميشود و قلب را به اطاعت خود
در ميآورد و آن را از سير معنوي باز ميدارد».
پس چنانچه مالحظه كرديد؛ در راستاي نياز نفس ناطقه به ابزار و قوا ،خداوند براي
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حفظ بدن و حفظ ابزار و قواي مربوط به بدن ،قواي شهويه و غضبيه را قرار داده تا نفس
به عنوان دو لشگر از آنها استفاده نمايد و آنچه را بايد جذب كند ،به كمك قوّة شهويه
جذب كند و آنچه را بايد دفع كند به كمك قوّة غضبيه دفع نمايد و اين وضع قواي
شهويه و غضبيه است در شرايط حقيقي ،مگر اينكه آن قوا بر نفس چيره شوند كه در اين
صورت ديگر نفس در مسير سلوك خود از آنها نميتواند استفاده كند .در ادامه مي
فرمايد:
« نفس لشگري دارد به نام علم كه بايد بوسيلة اين لشگر بر غضب و شهوت كه لشگريان
شيطانند پيروز شود و اگر نفس از استفاده لشگر علم ،غفلت كرد و به علم و حكمت و
انديشه نگرائيد و از اين نيروي معنوي كمك و استعانت نجست ،غضب و شهوت بر او
چيره ميشوند و در نتيجه عقل و خرد مقهور شهوات ميگردد و نفس در اين حال تباه
خواهد شد».
پس چنانچه مالحظه كرديد؛ اگر نفس ناطقه از طريق لشگر علم بر قواي غضبيه و
شهويه حاكم بود ،اين قوا وسيله دفع ناماليمات و جذب ماليمات خواهند شد و وسيله
كمك به انسان در سلوك معنوياش ميشوند ،ولي اگر نفس انساني از علم كمك
نگرفت و قواي شهويه و غضبيه را در حاكميت علم در نياورد ،آنقوا به عنوان دو لشگر
شيطان بر نفس چيره ميشوند و او را از سير به سوي اهداف معنوياش بازميدارند.
بسياري از انسانها با غفلت از علم و حكمت ،گرفتار غضب بيجا و شهوت بيجا
هستند ،يك وقت در فكر جمع مال هستند كه در تحت حاكميت قوّة شهويه هستند .يك
وقت در فكر حاكميت بر اين و آن هستند و اينكه بر بقيه فخر بفروشند ،كه تحت
حاكميت قوّة غضبيه هستند و از مسير سلوكي خود به كلّي محروماند .اين بود حدّ علم ما
به جنود پروردگار در نفس خودمان ،ولي حضرت پروردگار لشكرياني دارند كه جز
خود او آنها را نميشناسد.
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چنانچه مالحظه فرموديد؛ در اين جلسه رابطه بين عالم عقول با عالم مادون بحث شد
و نقش مالئكة مقرّب در تدبير عالم مطرح گشت و مقايسه آنها با تدبير نفس ناطقه در
تدبير بدن روشن شد ،سپس مرات ب و درجات نفس ناطقه مورد بررسي قرار گرفت كه
چگونه نفس ناطقه در عين بسيط بودن داراي نفس نباتي و نفس حيواني و نفس انساني
است ،سپس روشن شد قواي نفس ،شئونات نفساند و نه اجزاء آن ،و در نهايت ،بحثِ
مراحل تكميل نفس به ميان آمد كه چگونه نفس انساني ميتواند از نباتِ بالفعل و حيوان
بالقوّه تا ملكوتِ بالفعل سير كند و مثالي هم در مقايسه بين رابطه خداوند با مالئكه و
نفس ناطقه با قواي آن مطرح شد و روشن گشت چرا نفس ناطقه براي رسيدن به لقاء
الهي نياز به بدن و قواي غضبيه و شهويه دارد و در چه شرايطي از اين قوا ميتواند جهت
سلوك معنوي خود استفاده كند و در چه شرايطي قواي غضبيه و شهويه رهزن سلوك
انسان ميشوند.
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جايگاه انسان كامل در هستي
در جلسة گذشته بحث شد كه «عقل نظري» و «عقل عملي» ابعادي از نفس ناطقه
هستند و نفس از طريق «عقل نظري» واقعيات خارج را كشف ميكند ،آن واقعياتي كه
گستردهتر و ظريفتر از آن هستند كه حسّ بتواند بر آنها علم پيدا كند و نفس را از
وجود آنها خبر كند ،بلكه آن كار عقل نظري است كه از واقعيت پديدههاي معقول در
خارج خبر ميدهد و «عقل عملي» آن بُعدي از نفس ناطقه براي استكمال نفس است كه
آنچه را عقل نظري مي يابد ،به عمل ميكشاند.
و نيز روشن شد كه اگر عقل عملي داناييهاي خودش را از عقل نظري بگيرد ،انسان
در اعتدال قرار ميگيرد و عملش موجب استكمال نفس ناطقه ميشود ،ولي اگر مقهور
غضب و شهوت شد ،و آنچه را انجام ميدهد تحت فرمان غضب و شهوت انجام دهد،
نفس ضايع ميشود و از حركت به سوي مقصد حقيقي خودش باز ميماند .عرض شد كه
«علم» لشگر نفس ناطقه است تا چنانچه غضب و شهوت از حاكميت نفس خارج شدند و
خواستند بر نفس حاكم شوند بر آنها بتازد و اين قوايي را كه در آن حال لشگريان
شيطان شدهاند ،كنترل كند و اگر انسان در راستاي علم به واقعيات از طريق «عقل نظري»
و عمل مطابق با واقعيات از طريق عقل عملي ،به سير خود ادامه داد و چنين روشي در
زندگي انسان مستقر گشت ،به مقامي ميرسد كه كليّة قواي مُلكي و ملكوتي زير فرمان
او قرار خواهند گرفت و از او اطاعت ميكنند و مقام انسان كامل يعني همين و لذا مقام او
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را «كُلُّ ما سِوي»؛ گويند ،يعني ماسواي خداوند ،همة عالم ،زير قدرت و فرمان انسان
كامل است و همين كه چيزي را بخواهد در خارج ايجاد كند به اِذن خداوند و به آساني
رمحةاهللعليه» در همين رابطه در ادامه مباحث جلسه قبل مي فرمايد:
ميتواند .مالصدرا« 
«نبايد فراموش كرد كه نفس ناطقه مادامي كه متعلّق به بدن است و هنوز به كمال عقالني
نرسيده است ،فقط ميتواند در قواي حيواني تصرف كند و تصرف او از تصرف در بدن
تجاوز نمي كند ،ولي اگر از طريق معرفت و عمل ،كمال يابد ،كلّية قواي مِلكي و ملكوتي
از وي اطاعت ميكنند و اين مقام انسان كامل است و اين مقام آنچنان مقامي است كه

شامل تمام كماالت ،به غير از مقام واجبالوجودي ميشود ،يعني او «كلُّ ما سِوي»
است»
در جملة اخير ميفرمايد :كماالت در انسان كامل جمع است ،چون سعة وجودي و
گستردگي نفس ناطقه اينطوري است كه تا اين حدّ قدرت پذيرش كماالت را دارد.
«كلُّ ما سِوي» يعني همة آن چيزي كه در هستي است به غير خداوند ،همه در تصرف
انسان كامل است و در واقع اين كماالت همه و همه جزء وجود اوست ،همچنانكه شما
در حالت عادي قوايتان جزء وجود شماست و ميتوانيد در آن تصرف كنيد .در ادامه
ميفرمايد:
« و خداوند براي هيچ موجودي حق امر و نهي و مقام خالفت الهي و قدرت ايجاد و
تكوين قرار نداده ،مگر براي انسان كامل».
چون وقتي از طريق «معرفت» و «عملِ مطابق معرفت» كلّية قواي مِلكي و ملكوتي
تحت اراده انسان درآمدند ،در واقع مرتبة وجودي تمام عالم تحتسيطرة وجود اوست و
بقية مراتب عالم از وجود او تحقّق مييابند و لذا است كه ميتوان گفت :خداوند قدرتِ
در تكوين عالم را براي انسان كامل قرار داده ،همانطور كه در شرح حال ائمه
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عليهمالسالم»داريم كه در خارج از ذهن خود ،هر چه را مصلحت ميدانستند ،ايجاد
معصومين« 
عليهمالسالم»
« 

ميكردند و مردم ميديدند و اينها از كرامات ائمه معصومين

بوده است.

رمحةاهللعليه» در ادامه ميفرمايد:
مالصدرا« 
«و اگر كسي توانست بدون واسطة اعضاء و جوارح ،امر و نهي كند و آنچه را
بخواهد بدون واسط ه ايجاد كند ،خليفة حق بوده و مقام او مقام انسان كامل
است».
چون مقام خداوند در ايجاد هر آنچه اراده كند ،مقام كنفيكون است ،يعني اراده او
در ايجاد هر چيز  ،همان ،و موجود شدنش هم همان  -بدون واسطة اعضاء و جوارح -به

وللَهُ  ُك ْنفَيَ ُكو ُن» يعني؛ امر
شْيئًاأَ ْنيَ ُق َ
طوري كه قرآن مي فرمايد« :إَِّمنَاأ َْم ُرهُإِ َذاأ ََر َاد َ
6

اين چنين است كه چون چيزي را اراده كند ،مثل اين است كه بگويد :بشو! و ميشود.
نفس هر انساني در قيامت چون از حاكميت اعضاء آزاد ميشود ،اين مقام را پيدا ميكند،
به طوري كه هر چه را كه بتواند تصور و اراده كند ،ايجاد ميشود ،نه اينكه اراده كند و
اسبابي را به استخدام درآورد و به كمك آن اسباب ايجاد كند .آري ما در اين دنيا بايد
اسباب و وسايلي را فراهم كنيم تا بتوانيم چيزي را درست كنيم ،چون ما در دنيا عموماً
چيزي را ايجاد نميكنيم ،بلكه اعضاء آنچه را ميخواهيم ايجاد كنيم ،عمالً گردآوري و
جمع ميكنيم ،زيرا ما علّت معدّه هستيم ،مثل ساختن ساختمان كه آجر و سيمان و غيره را
گردآوري و جمع ميكنيم و نه اينكه آنها را ايجاد كنيم ،ولي مقام انسان كامل،

1

عليهمالسالم»
االمالمنونههازمتعددزازتصرفا ائمهمعصومؤ« 

-مرحومشيخعباَّقميدر كتا منتهي

عليهالسالم»ويااَياددومش  البراز
راذكر كردهاست،ازمجلهاَيادنيشمهآ دربيابانتوسطامامرضا« 
عليهالسالم».برازا العبيشرت،ميتوانيدبهآنكتا مرا عهفرماييد.
ابوهاشمتوسطامامحسنعس رز« 
-سورهيس،آيه .4
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اينطور نيست .مقام انسان كامل ايجاد است ،مقامي كه به آنچه در ذهن به آن علم دارد
بگويد :بشو و بشود ،او به اِذن خداوند اين قدرت الهي را پيدا كرده است.
انسانها در اين دنيا آنچه را ميخواهند انجام دهند ،با اراده و به كمك اعضاء و
جوارح خودشان و شرايط خارجي انجام ميدهند .در عالم حقيقي و مقام انسان كامل اين
طور نيست ،در آن حال انسان به مقامي ميرسد كه ميتواند بدون اعضاء و جوارح اين
كار را بكند .كاري كه امروز شما در ذهنتان ميكنيد .اين كار شما – در ذهن -شبيه مقام
انسان كامل است در كلّ هستي .مالصدرا

اهللعليه»
رمحة 
« 

پس از توجّه به اين مقام براي انسان

كامل ،وجه ديگري را مطرح مي كند و ميفرمايد:
«هر چند همين انسان كامل در حين استفاده از واسطهها و ابزارها ،ممكن است
بعضي و يا هيچيك از مقاصد او واقع نشود ،زيرا شرط كمال حقيقي ،كه آن
حاصل شدن مقصود و مراد است ،بدون واسطه براي او محقّق و واقع است و
اين كه در عالم مادّه ممكن ا ست نسبت به ارادة او تخلّف صورت گيرد ،مربوط
به علل و مصالحي است كه در علم ازلي صورت گرفته و طبق صور علميه الهيه
و نظام وجود بوده است».
كمال انسان آن است كه به مرحلهاي برسد تا بدون واسطه آنچه را اراده ميكند،
محقّق شود ،و اين براي انسان كامل هست ،حال اگر در عالم مادّه بعضي از اهدافشان بر
اساس ارادهشان محقّق ميشود و نه همة آنچه را ميخواستند ،به شرايط خارجي قضيه
بستگي دارد و علل و مصالح ديگر در صحنه است كه مستقيماً به اراده اولياء مربوط
نيست.
«مثل اوامر الهي كه بهوسيلة پيامبران بر بندگان اعالم ميشود و در آن اوامر
امكان عصيان و تخلف مطرح است».
وآلهوسلّم» ميفرمايد :به بندگان بگو نماز بخوانيد .اين طور نيست
عليه 
اهلل 
خداوند به پيامبر«صلّي 

19

جلسه اوّل

كه همين كه آن حضرت به انسانها بگويد نماز بخوانيد ،همه نمازخوان باشند ،چون دنيا،
دنياي تشريع و شرايط اختيار انسانها است و اين دستورات ،اختيار را از انسان نميگيرد،
زيرا اين گفتن كه ميفرمايد :همه نماز بخوانيد ،تكويني نيست كه بگويد :كُنْ(بشو)،
فَيَكُون (پس بشود) .در اين دنيا اجازة عصيان و تخلّف دادهاند .آري؛ انسان كامل مقامش
اين است كه ميتواند هر چه را كه طلب كند ،بدون ابزار و جوارح ايجاد كند ،ولي در
مقام خودش ،همانطور كه خداوند هر چه را اراده كند ،ايجاد ميكند .ولي اينكه
ميگويد :انسانها نماز بخوانيد! حوزه ديگري است كه به صرف اراده انسان كامل نيست،
شرايط و مصالح ديگري در ميان است .اصالً خصوصيات زندگي دنيايي انسانها همين
است كه به آنها بگويد مثالً نماز بخوانيد! و آنها بتوانند نماز بخوانند و بتوانند نخوانند و
خودشان در انجام اين دستوارت مخيّر باشند ،و اين است كه در راستاي چنين ارادهها
ميفرمايد:
«و در اوامر او ،عصيان و تخلّف مطرح است  -و در علم خدا نيز همين مطرح

است كه اين اوامر همراه با قدرت عصيان بنده است -برخالف آنچه از انبياء بدون
واسطه و با ارادة تكوينية خداوند ،صادر ميشود».
در جايي كه شرايط خارجي هم مطرح است ،ميگويد :اي پيامبر! بگو نماز بخوانيد،
اينجا مردم ،هم ميتوانند نماز بخوانند و هم ميتوانند نخوانند ،هر چند اگر عصيان كنند،
عقاب ميشوند ،ولي يكوقت است كه همان پيامبر در موردي ميگويد :بشو و ميشود،
اينجا ديگر تخلّف معنا نمي دهد و مقام اصلي انسان كامل چنين مقامي است كه هر چه را
اراده كند ميشود ،چون «كلُّ ماسِويَاهلل» است و تكويناً تمام عالم در قبضه قدرت
اوست و در اين راستاست كه ميفرمايد:
«كه احدي قادر بر تخلّف در مقابل آن نيست».
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چون در اين حالت شخص به مقامي رسيده است كه بدون نياز به ابزارها آنچه را اراده
كند ،ايجاد ميشود و ابزارها و اختيار ساير افراد در اين مقام هيچ نقشي ندارند .ميفرمايد:

اِل ِ
ِ
وقُ ْد َرتُهُنافِ َذة»  -يعني دست خدا با جماعت
م َع َْ َ
«و اينكه فرمود«:يَ ُداهلل َ
ماعة َ
است و قدرت او بدون هيچ مانعي نافذ خواهد بود -اشاره به مقام وحدت و فناي
اسباب و آالت و مقام جماعت دارد و ارادة كسي كه در اين مقام است نسبت به
همهچيز نافذ است ،زيرا عالم وجود از مقام جمعيت الهيه صادر گرديده است».

در واقع اينجا مي خواهد بفرمايد وقتي انسان به مقام جماعت و وحدت رسيد و عالم
كثرات بر قلب و روح او هيچ تأثيري نداشتند ،شخص به مقامي رسيده كه ديگر اسباب و
اعضاء در آن مقام نقشي ندارند ،لذا ميفرمايد :با چنين جمعيت روحي و قلبي است كه
اولياءاهلل به آن مقامها رسيدهاند و در نتيجه ديگر به اراده خدا ،هر چه اراده كنند محقّق
مي شود و قدرت حق در اراده چنين افرادي نافذ و بدون مانع خواهد بود و اين بر عكسِ
عالم كثرت و عالم آالت و ابزار است.
زمان تعلّق نفس به بدن
مالصدرا«رمحةاهللعليه»قبالً مطرح فرمود كه زمان تعلّق نفس ناطقه – يعني مرحلهاي كه قدرت

درك معقوالت را بالفعل دارد -به حسب غالب در صورتي كه نفس در مسير صحيح قرار
گيرد ،چهل سالگي است .يعني از نظر مالصدرا

اهللعليه»
رمحة 
« 

نفس از ابتداي تولد همچنان

اشتداد مييابد تا به مرحله پذيرش نفس ناطقه مي رسد .شيخالرئيسابوعليسينا

اهللعليه»
رمحة 
« 

چنين اظهار ميدارد كه :وقتي قلب و مغزِ جنين آماده شد ،نفس ناطقه به بدن تعلّق
ميگيرد و در عين اينكه مجرّد است ،نميتواند معقوالت را درك كند .يعني طوري
موضوع را مطرح ميكند كه از جنبه جامعيت و سير اشتدادي نفس غفلت ميشود،
ميفرمايد« :با نفوذ قوّة مردي در نطفه زن ،روح ايجاد ميشود و در اين حالت نفس براي
تكميل اعضاء ،تحرك مييابد و نفس در اين حالت «غاذيه» است بدون آنكه فعل
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ديگري انجام دهد» در حاليكه بر عكس نظر ابنسينا بايد متوجه بود كه نفس پديدهاي
است مجرّد و داراي جامعيت ،يعني نميشود داراي قواي غاذيه باشد ،ولي ساير قواي
نباتي را به همراه نداشته باشد و يا نميشود داراي حسّ باشد و ساير قواي حيواني را همراه
نداشته باشد.
رمحهاهللعليه» ميگويد:
مالصدرا« 
«همينطور كه نفس كامل ميشود ،كليّه قوا و لوازم آن نيز به تدريج تكامل مييابد ،تا
جايي كه قادر بر ادراك معقوالت گردد كه اين حالت غالباً در سن چهلسالگي براي
افرادي كه سير خود را درست طي كرده باشند حاصل ميشود ،پس آنچه در ابتدا به بدن
مولود تعلّق ميگيرد ،نفسي است كه داراي استعداد درك معقوالت است .خواجه
اهللعليه»
رمحة 
« 

نصيرالدين طوسي

همين موضوع را در مقام مثال به نحوه زيبايي چنين مطرح

ميفرمايند؛ كه عقل فعّال مانند تكّه ذغال گداخته است و نفس ،مانند ذغال سردي است
كه در مجاورت آن ذغال گداخته قرار ميگيرد و به تدريج گداخته ميشود».
مي فرمايد :نفس ناطقه اينطور اشتداد مييابد و تغيير ميكند كه با اُنس دائم با عقل
فعّال به جهت استعداد بالقوّهاي كه دارد ،در نهايت به مرحله درك معقوالت و كلّيات
ميرسد و از ادراك حسّيات گستردهتر ميشود .شما ببينيد يك تكّه زغال به خودي خود
سرد و سياه است ،امّا استعداد گرمشدن و نورانيشدن را در خود دارد .وقتي اين ذغال در
كنار آتش قرار ميگيرد اوّل فقط گرم ميشود ،و بعد آرامآرام خودش آتش ميشود.
انسان هم همينطور است ،اوّل استعداد درك معقوالت را دارد يعني استعداد فهم حقايق
خارجيهاي را كه فوق حسّ هستند ،دارد ،حال چنانچه از طريق تفكر خود را متوجّه عقل
فعّال نمود و يك نحوه تماس با عقل فعّال پيدا كرد ،بعد از مدّتي كه اين ارتباط ادامه پيدا
كرد و از آن طرف هم تالش كرد از دنيا و عالمِ كثرات فاصله بگيرد ،آرامآرام جانش
پرتو نور وجود آن مقام عقلي را حسّ ميكند و از آن توجه و استمرار اگر منصرف نشد،
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همواره اين ارتباط رشد خواهد كرد .در ابتدايِ تفكر عقلي ،هنوز نفس مشتعل نشده
است ،امّا آماده است ،اگر اين تماس بيشتر شود ،انسان به جايي ميرسد كه خودش مقام
عقل ميشود و هر چه ميگويد ،عاقالنه ميگويد و هر چه تخيّل ميكند و هر چه تصوّر
ميكند بر اساس ارتباط با عقل فعّال تخيل و تصور ميكند .در ارتباط با عالم محسوسات
هم ،وجهِ عقليِ محسوسات را تعقل و تصوّر ميكند .اين مقام ،مقصد نفس ناطقه است.
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مالصدرا« 
«عقل فعّال» يك مقام و واقعيتي فوق نفس ناطقه است كه از جهتي علّت خود نفس است
كه بعداً به اين نكته ميپردازيم -از جهت ديگر وقتي نفس ناطقه از طريق تفكر توانستبا عقل فعّال در تماس مستمر قرار گيرد  ،مانند قطعه ذغالي كه در مجاورت آتش قرار
ميگيرد ،نخست از حرارت آتش متأثّر ميشود و به مرور آتش ميگيرد تا باألخره تمام
اجزايش مشتعل ميشود و كار آتش را انجام ميدهد .نفس ناطقه هم با ارتباط با عقل
فعّال به مرحلهاي ميرسد كه ما آثار صادره از مقام عقل فعّال را در جنبههاي نباتي و
حيواني انسان مشاهده مي كنيم ،چراكه در نظام طولي ،آنچه در مقام اعالء هست ،به نحوه
شديد ،در مقام مادون هم به نحو نازله وجود دارد و به حكم قاعدة كلّي كه تمام مراتب
نازله ،در مرتبه كامله به نحو بساطت وجود دارد ،در اينجا هم همينطور است».
يعني همة كماالتي كه در حيوان هست ،در انسان هست ،منتها با شدت بيشتر ،ولي اين
اضافهشدن كماالت به نفس انسان ،نفس انسان را از وحدت خارج نميكند ،بلكه همان را
شديدتر ميكند.و لذا مي فرمايد:
« حتّي قوّة ناطقه در انسان همان قوّة حيوانيه است كه در صراط تكامل قرار گرفته و در
صراط انساني شديدتر شده ،و به قوّة ناطقه رسيده است».
به همين جهت در انسان قوّة حيوانيه وجود دارد ،منتهي فاني در قوّة انساني و متّحد با
نفس انسان و فاني در ذات انساني و لذا ديگر قوّة حيواني در اين شرايط ،انسان است.
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ميفرمايد:
«و همين طور قياس كن اتّحاد نفس ناطقه را با عقل فعّال»
يعني انساني كه توانست با عقل فعّال – از طريق تفكر بر روي حقايق -در تماس طوالني
قرار گيرد و با شعله عقل فعّال مشتعل گردد ،ديگر تمام قواي نباتي و حيواني او ،همه عقل
فعّال شده و همة آنها صورتهاي گوناگونِ عقل فعّالاند .سپس ميفرمايد:
«و اعضاء بدن ما ،شرايطي هستند كه در آن شرايط بعضي از قوا ميتوانند در
اعضاء ما بروز كنند ،وگرنه اصل قوا در مقام نفس ،با نفس متّحدند ،هر چند در
بروز آن قوا در اعضاء بدن نياز است كه شرايطِ بروز آن قوا در بدن فراهم باشد،
همانطور كه عضو فلج شده ،شرايط بروز قوّهاي از قواي نفس را از دست داده
است و لذا نفس امكان بروز و تصرف در آن عضو را ندارد ،ولي اين طور
نيست كه آن قوه كه در عضو فلج شده امكان بروز ندارد ،در نفس موجود
نباشد و يا از نفس جدا شده باشد».
هر كدام از اعضاء ما امكان بروز يكي از قواي نفس را دارند ،مثل چشم كه اقتضاء
ظهور قوّة بينايي نفس را دارد ،ولي نفس انسان در ذات خود جامع همة اين قوا است ،اين
قوا در ذات انسان به نحو وحدت و بساطت موجود است ،ظهور همة اين قوا در اعضاء
انسان به نحو كثرت ظاهر است و هر عضوي مقتضي ظهور يكي از اين قواست.
عضو فلجشده؛ قدرت بروز قوّة مخصوص نفس را كه در اين عضو بايد ظاهر شود،
ندارد مثالً انساني كه كور است ،نفس او كور نيست ،و اين طور نيست كه نفس او قوّه
بينايي را از دست داده است ،نفس كامل است ،و تمام قواي نفس به نحو وحدت و
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بساطت در آن هست .در قرآن داريم« :وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها» ؛ يعني سوگند به نفس و
آنچه موجب تعادل نفس شده ،لذا است كه ميتوان گفت :نفس هيچوقت ناقص نيست،
بلكه اعضايي كه بايد قواي نفس را بروز دهند ،ناقص ميشوند ،پس نفس كامل است،
ولي گاهي آلت نفس ناقص است مثل افراد ناقصالعضو.
پس بايد گفت :زمان تعلّق نفس به بدن در همان ابتداي دوره جنيني است و از همان
ابتدا نفس ناطقه بالقوه كه در همان حال نفس نباتي بالفعل است در صحنه است و در اثر
ممارست اين نفس با حقايق به مرور جنبههاي بالقوة آن به بالفعل تبديل ميشود و اينطور
نيست كه نفسهاي متعدد وارد بدن شوند ،بلكه در ابتدا نفس ناطقه بالقوه به جنين تعلّق
ميگيرد و بعد در سير به سوي نفس ناطقه حركتش ادامه پيدا ميكند .نكات بسيار ظريفي
در اينجا هست كه نبايد از آن غفلت كرد ،زيرا وقتي متوجه شويم چگونه قواي نفس
ناطقه در نفس ناطقه موجودند و شرايط عدم بروز آنها به معني خاليبودن نفس از آن قوا
نيست ،معني حضور فعّال حقايق عاليه در عالم اعال را در عيني كه ممكن است در عالم
مادون ظهور ضعيف يا هيچ ظهوري نداشته باشند ،خواهيم فهميد و نكات ظريف ديگر
كه با تأمل و دقت روشن خواهد شد.

فصل پنجم
قواي مخصوص به نفس حيواني
ميبينيم كه در حيوان حركت هست ،يعني ميشود چيزي را حيوان تصور كند و
سپس تمايل پيدا كند كه به آن برسد و سپس با حركت به سوي آن چيز ،آن را بهدست
آورد ،امّا گياه كه حركت ندارد ،مسلّم نميتواند تصور چيزي را داشته باشد كه صرفاً با
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حركت ميتوان به آن چيز رسيد ،چون در نظامي كه خداوند آفريده ،هيچ گرايش لغوي
موجود نيست ،پس محال است آرزويي در موجودي باشد ولي شرايط تحقّق آن آرزو در
آن موجود نباشد و چون آرزو عبارت است از تصور چيزهايي است كه انسان ندارد ولي
طلب آن را دارد و بايد با حركت به سوي آن ،به آن برسد و چون در گياه حركت
نيست ،پس گياه آرزو و طلب چيزهايي را كه با حركت بهدست ميآيد ،ندارد.
رمحةاهللعليه»در اين رابطه ميفرمايد:
مالصدرا« 
«ابتدا بايد متذكّر شد كه طلب و خواهش ،مخصوص حيوان وانسان است ،زيرا
گياه نمي تواند براي دريافت مطلوب خود تغيير مكان دهد و چون حكمت الهي
اقتضاء نمي كند كه چيز لغوي در آفرينش باشد و چون خواهش در گياه
قابلتحقّق نيست ،پس نميتواند چنين خواهشي در آن وجود داشته باشد و اگر
شعوري در نباتات باشد ،شعوري است در خور ذات و فطرت و اصل وجود
آنها ،و چون شعور ،تابع درجه وجود است ،به اندازهاي كه از وجود
برخوردارند از شعور برخوردار هستند».
اوّلين مرتبة ادراك كه در انسان به وجود ميآيد ،حواسّ پنجگانه است ،مثل حسّ
شامّه كه به وسيله آن به بوي چيزي كه دور از شما است پي ميبريد و متوجّه وجود آن
ميگرديد و لذا به طرف آن حركت ميكنيد كه البته اين نحوه شعور و آگاهي غير از آن
نحوه شعور و آگاهي است كه در گياه هست.
در مورد قواي مخصوص به نفس حيواني بايد گفت :نخستين مرتبه از حواسّ پنجگانه
«حسّ المسه» است و پس از آن «حسّ شامّه» است كه جهت تحصيل وجودي كه از بدن
دور است ،به كار ميآيد و«حسّ باصره» براي دريافت محلّ غذا و رؤيت مايحتاج بدن به
كار ميرود و «حسّ سامعه» و «ذائقه» براي بقاء حيوان الزم است و بقيّة حواسِّ موجود در
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رمحةاهللعليه»پس از طرح اين مسئله كه حواسّ
بدن نيز در همين راستا قرار دارند .مالصدرا« 
پنجگانه هر كدام به يك نحو براي رفع نياز بدن و براي بقاء آن است ،ميفرمايد:
« ولي براي كمال نهايي انسان اين حواسّ كافي نيستند و به همين دليل خداوند
حواسّ باطني مثل حسّ مشترك را آفريد تا آنچه توسط حواسّ پنجگانه حسّ
شده ،در ذهن محفوظ بماند و تجربيات حسّي شما بايگاني شود و در نتيجه
انسان مانند پروانه نباشد كه با حسكردنِ آتش به طرف آتش ميرود و چون با
نزديكي به آتش سوخت ،از آن دور ميشود ولي باز با رؤيت مجدّد آتش
دوباره خود را به آتش نزديك ميكند ،چون قوهاي مثل حافظه ندارد كه آنچه
در قبل حسّ كرد ،در آن محفوظ شود و با رؤيت دوبارة شعله ،سوختن قبل به
يادش بيايد .اگر نيروهايي مثل ميل طبيعي و شوق نفساني و يا ارادة عقالني در
انسان نبود ،حواسّ پنجگانه به تنهايي براي انسان بيفايده ميبود ،ما با اين
حواس به مقصد حقيقي نفس ناطقه ،كه همان عقل بالفعل شدن است ،نائل
نميشويم .آري؛ ما ميلها و شوقهايي به سوي مقصد خود ميخواهيم و آنها
را نيز داريم ،تا از طريق اين ميلها به سوي مقصد نهايي خود كه همان انسان
عقالني شدن است ،دست يابيم و لذا است كه ميفرمايد« :اين حواس براي نيل
به مقصد نهايي انساني كافي نيست» ولي براي مقصد حيوان كافي است ،چراكه
انسان براي مقصدي فوق ميلها و شهوات حيواني آفريده شده است و بناست
عقل بالفعل بشود و آن مقصد توسط عقل هدايتگر قابل تحقّق است ،و اراده
انسان بايد تحت فرمان آن قرار گيرد ،تا مقصد حاصل آيد.
چگونگي ادراك محسوسات
در اين قسمت؛ در راستاي موضوع قواي مربوط به نفس حيواني ،بحث در چگونگي
ادراك محسوسات است ،تا روشن شود چيزهايي را كه ما حسّ ميكنيم ،چگونه حسّ
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ميكنيم ،مثالً اين ساعت را كه جلو ما است و ما به راحتي آن را ميبينيم و به آن علم پيدا
ميكنيم ،آيا اين ساعت خارجيِ مادّي ،تبديل به علم ما ميشود ،در حاليكه سنخ و
جنس علم ،غير مادّي است و نسبت به ماده داراي درجة وجودي شديدتري است ،و
پديده مادّي نميتواند علّت وجود پديده غير مادي باشد ،چون علّت همواره بايد شديدتر
از معلول باشد .حاال آيا شيء مادّي ميتواند علّت شيء غيرمادّي باشد ،در حالي كه شيء
غيرمادّي درجة وجودي بيشتري دارد ،چون محدوديتها و نقصهاي پديده مادّي را
ندارد؟ پس بايد متوجّه بود ادراك يا علميافتن به پديدههاي خارجي نميتواند به صرف
اهللعليه»
رمحة 
« 

حسّكردن شيء خارجي بهوجود آيد و اينجاست كه مالصدرا

روشن ميكند

ادراك عبارت است از اين كه وقتي شما در مقابل شيء خارجي قرار گرفتيد ،اين كار،
نفس را آماده ميكند تا صورتي مطابق آن شيء خارجي توسط همان نفس ،در ذهن خلق
شود .يعني در واقع علم شما به اشياء مادّي ،توسط نفس ايجاد ميشود .و تفاوت اين
حرف با سوفسطاييگري در اين است كه او مدعي است :چيزي در خارج از ذهن نيست
و بدون دليل نفس ما ميپندارد كه واقعيتي هست ،ولي فلسفة اسالمي ميگويد :چيزي در
خارج هست و نفس پي به وجود همان چيز خارجي ميبرد ،ولي حواس پنجگانة انسان از
طريق ارتباط و تماس با آن پديدههاي خارجي ،كمك ميكنند تا نفس صورتي مطابق
شيء خارجي در خود خلق كند.
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مالصدرا« 
«نفس فقط چيزهايي را درك مي كند كه بدن و قواي موجود در آن از آن چيز متأثّر
شوند .و اينطور نيست كه آنچه خارج از بدن است را مستقيماً بتواند درك كند و معني
ادراك ،حقيقتاً اين است كه نفس به نيروي خالّقة خويش ،شبيه صورت موجود در قوّة
باصره و يا در هر قوّة ديگر را در ذات خويش خلق كند و اين صورتِ مناسب واقعيتي
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است كه در خارج موجود است و محسوس حقيقي نفس ،آن صورتي است كه نفس
خلق كرده است».
شما وقتي به خود رجوع ميكنيد ،ادراك طبيعي و بديهي شما اين است كه واقعاً
پديدههاي موجود در خارج را حسّ ميكنيد و معتقديد واقعاً به آنهايي كه پيش
شماست علم داريد ،يعني اين ليوان كه در جلوي من است و من به وجود آن علم دارم،
واقعاً اينطور است كه صورت اين ليوان خارجي در ذهن من موجود است و اين صورت
رمحةاهللعليه» ميگويد :متوجّه
موجود در ذهن من ،صورت همين ليوان خارجي است .مالصدرا« 
باش آنچه محسوس حقيقي شماست ،آن صورت ليواني است كه در ذهن شماست و
نفس شما به آن صورتي كه در نفس شماست علم داريد ،و صورت محسوسي كه در
يكي از حواسّ ايجاد شده ،توسط نفس ايجاد شده است ،يعني اين صورت خارجي كه از
طريق حسّ به ما رسيده است ،و به تعبير صحيحتر ،حسّ ما را متأثّر كرده است ،باعث
ميشود كه نفس ،صورتي مناسب آن صورت خارجي ايجاد كند ،و اين طور نيست كه
شيء خارجي آن صورت را مستقيماً ايجاد كرده باشد ،چراكه صورت موجود در نفس ما
از جنس علم است ،و با توجّه به درجه وجوديِ شديدتر علم ،مادّه نميتواند عامل ايجاد
غير مادّه شود ،پس شيء خارجي «مُعِدّ» يا آمادهكننده است ،تا نفس انسان صورتي
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مناسب آن را ايجاد كند .و لذا است كه مالصدرا« 
«ايـنطور نيست كه شيء خـارجي ،آن صورت را ايجاد كند ،بلكه عاملي است
 مُعِدّ است -تا نفس صورت موجود در خودش را خودش ايجاد كند و چوننفس صورتي مطابق صورت خارجي ابداع و خلق ميكند و ادراك هر موجود
در جهت معيّن و وضع و موقعيت معين ممكن است ،پس يك ادراك واحد
است كه ه م باعث ادراك وجود شيء و هم باعث ادراك وضع و جهت
مخصوص آن ميشود».
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شما يكبار صورت شيء را درك نميكنيد و يكبار هم موقعيت و وضع آن را كه
مثالً اين شيء جلوي شما است و طرف راست شما نيست ،بلكه ادراك شيء و ادراك
موقعيت آن يكي است ،پس ادراككننده يك بار شيء را ادراك نميكند و يكبار
موقعيت آن را ،بلكه ادراك شيء عين ادراك موقعيت آن شيء است ،چون نفس آنچه
مطابق خارج است را ادراك ميكند و مطابق با موقعيت خارجي شيئ ،شيئ را در خود
ايجاد ميكند .فالن شيء در خارج ،جايي قرار دارد كه نسبت به شما جهت خاصي دارد،
مثالً جلو شما و يا در طرف راست يا چپ شما است ،وقتي نفس چيزي را مطابق با خارج
ايجاد ميكند .شما همان چيز را با تمام موقعيت خارجياش درك ميكنيد .در ادامه
ميفرمايد:
«و اين براي ما مسلّم است كه ادراك ،وجودي است غير مادّي كه در خيال
واقع ميشود و غير مادّه نميتواند معلول مادّه باشد و به همين جهت نميتوان
پذيرفت علّت حقيقي ادراكات ما ،همين موجودات ماّدي باشند كه در خارج از
ذهن ما موجودند و تا اتّحادي بين محسوس و شخص احساسكننده واقع نشود،
ادراك صورت نميگيرد ،پس وجود صورت خارجي ،همراه با ساير شرايط،
باعث التفات و توجّه نفس به آن صورت خارجي ميشود تا پس از اين توجّه،
صورتي نوراني و غيرمادّي ،شبيه صورت خارجي ،در ذات وي تجلّي كند».
به واقع توجّه به اين نكته يكي از ظرائف فكر انسان است و علوم تجربي امروزي
متوجّة چنين ظرائفي نيست و لذا موضوع «ادراك» به عنوان يك معما برايشان مطرح
رمحةاهللعليه» ما را متوجّة اين
است ،تا جايي كه گرفتار سوفسطاييگري ميشوند .مالصدرا« 

ر وعبفرماييدبهشكاكيتديويدهيوم،اوسختمت ياست كهني ونهميتوانبهآنچهدرخارجاز
ذهنمااست،علمداشتهباشيمولذاخودراو هانپسازخودرادرور هشكاكيتغو هرومنود.
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نكته ميكند كه نفس ،خودش صور ادراكي را ايجاد ميكند ،امّا آنچه باعث ميشود تا
آن صورت را در ذهن ايجاد كند ،يكي شرايط خارجي و ديگري هم وجود شيء در
خارج است كه موجب توجّه نفس به آن ميشود و پس از اين توجّه ،نفس صورتي
نوراني و غيرمادّي شبيه صورت خارجي براي خودش ايجاد ميكند ،صورتي كه با توجّه
به احاطه نفس به آن صورت خارجي ،آن را مطابق همان خارج ايجاد ميكند ،اينجاست
كه مسئله ايدئاليسم يا سوفسطاييگري مرتفع ميشود و نيز اين اشكال كه مادّه چگونه
ميتواند غيرمادّه را ايجاد كند نيز برطرف ميگردد و قاعدة اتحاد بين محسوس با شخص
احساسكننده نيز محقق ميشود.
سپس ميفرمايد:
«تبصره :حقيقت مطلب اين است كه هر ادراك حسّي قوامش به
ادراك خيالي است و هر ادراك خيالي قوامش به ادراك عقلي
است».
يعني چيزي را كه شما حسّ ميكنيد ،اوّل بايد در خيالتان داشته باشيد و به كمك آن صورت خيالي ،نفس شما آن صورت حسّي را
ادراك كند ،و به عبارت ديگر ،هر چيز كه در مرتبه پايين است ،اوّل بايد در باال باشد ،يعني نازلة آن بايد ابتدا در مرتبة كامله به صورت
كامل با شد تا مطابق با آن مرتبه باطني ،مرتبه ظاهري معني شود ،پس در واقع وقتي كه نفس ،با شيء خارجي ارتباط پيدا كند ،از مقام
نفس ،صورتي مطابق با آن ،در خيال ايجاد ميشود و انسان به كمك آن صورت موجود در ذهن ،اين پديده خارجي را حسّ ميكند و به
آن علم مييابد ،پس اين محسوس كه شما اكنون با آن در ارتباط هستيد ،از خارج نيست ،از مرتبة خيال و عقل است .سپس ميفرمايد:

عنايتداشتهباشدكهتاحمسوَّدرنزدمشانباشدهرگزبهآنعلمپيدامنيكني دوت ا نسآنحمس وَّنس ينش ودك هبتوان ددرن زدمش اق رارگ يد،علم ينس بتب هآنحمس وَّدرمش اواق عمنيش ود،ح الاگ ر
واهدحمسوَّدرنفسمشاحوورپيداكندبايداز نسنفسمش ابش ود.وش يءخ ار ينين ؤمرتب هازرا
نداردولذااگرنفسصوريتمناسبشيءخار ي،و از نسنف سدرخ وداَي ادنكن د،اساس اًعلم ياز
ِ
يدمنيآيد.
ازنفسانسانپد 
خارجبر
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«به طوري كه اگر ادراك حسّي از ادراك عقلي جدا گردد ،ادراك حسّي را درست
نميتوان تحليل كرد و مورد استفاده قرار داد».
شما اگر يك چيزي را در مقام حسّ ،در خارج داشته باشيد و در مقام عقل و خيال
آن را نداشته باشيد ،نميتوانيد موقعيت آن را درك كنيد و آن را تحليل نماييد ،چون بايد
آن وجه حسّي را همراه با سوابق ديگر ذهني تركيب كرد تا آن شيء درست درك شود
و صِرف توجه به وجه حسّي ،واقعيت پديده به دست نميآيد ،مثل پديده حركت ،كه
حسِّ ما از حركت ،به تنهايي سكونهاي متوالي درك ميكند و نه حركت ،و لذا است
كه گفتهاند «حركت محسوسي است به كمك عقل» ،يعني آنچه در خارج به نام حركت
داريم و واقعاً هم «حركت» در خارج هست ،حسّ ما آن را به تنهايي نميتواند كشف
كند ،بلكه به كمك عقل اين كار را ميكند ،يعني ابتدا متوجّه شيء خارجي ميشود و
آن را در محلهاي متفاوت حسّ ميكند ،سپس عقل از تجزيه و تحليل آن مكانهاي
متفاوت ،متوجّة حركتِ شيء خارجي ميشود .ادراك بقية پديدهها و محسوسات هم
همينطور است كه حسّ به تنهايي نميتواند آنها را درست تحليل كند .مثالً اگر
پديدهاي را كه حسّ مي كند از جنس چوب است ،بايد سوابق ذهني وي نسبت به چوب
به كمك او بيايد تا بتواند آن پديده محسوس را درست تجزيه و تحليل كند و همين طور
بقية امور را .پس اگر جاي آن پديده محسوس در مقام عقل و خيال روشن نشود،
نميتوانيم درست آن را كشف كنيم و تحليل صحيح از آن داشته باشيم.
همين قاعده را در مورد پديده هايي كه در خيال و ذهن ما هستند بايد سرايت داد،
يعني صورت خيالي بايد از طريق قواعد عقلي تجزيه و تحليل شود تا جايگاه آن درست

-بهحب «كيفيتادراكحركت»صف ه 0كتا «ازبرهانتاعرفان» ر وعفرماييد.
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ادراك گردد ،مثالً شما از طريق تصور خصوصيات امثال حسن و فاطمه و رضا ،از طريق
فعاليتهاي عقلي ،مفهوم انسان را درمييابيد ،در حاليكه اگر عقل در صحنه نبود ،هرگز
حقيقت مشترك بين اين صور ذهني روشن نميشد.
اهللعليه»
رمحة 
« 

حاصل سخن اينكه همچنانكه جناب صدرالمتألين

ميفرمايد« :قوام هر

ادراك حسّي به ادراك خيالي و قوام هر ادراك خيالي به ادراك عقلي است».
قواي باطني
انسان عالوه بر حواسّ پنجگانة فعّال در بدن ،قواي پنجگانهاي در باطن خود دارد كه
هر كس اين قوا را نيزدر خود احساس ميكند .باألخره وقتي شما در خواب هستيد و
قواي پنجگانه بدن در فعاليت نيست ،چيزهايي را حسّ مي كنيد كه بعداً در بيداري با
حواسّ پنجگانه موجود در بدنتان با آنها روبهرو ميشويد ،و اين ميرساند كه شما عالوه
بر قواي ظاهري ،داراي قواي باطني هم هستند ،به طوري كه وقتي چشم بيروني شما بسته
است باز در خواب صورتهايي را ميبينيد و عالوه بر قوة باصره ،ساير قوا نيز همينطور
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
است .مالصدرا« 
«تعداد اين قواي باطني را پنجعدد ميدانند ،به اين صورت كه انسان هر چيزي
را درك كند يا ”معاني” است و يا ”صُوَر”؛ و معاني ،يا كلّياند و يا جزئي ،حال
معاني كلّيه را ”قوّة عاقله” درك مينمايد و معاني جزئيه را “قوّة واهمه”ادراك
ميكند و صورتها را «حسّ مشترك» درك مينمايد ،اين سه قوّه مربوط به
ادراككنندهها ،و امّا حفظكنندهها و يا نگهبانان عبارتند از ”قوّة خيال” كه
حافظ و نگهبان صُوَر جزئيه است و ”قوّة حافظه يا ذاكره” كه نگهبان و حافظ
معاني است .از اين مدرِكات و نگاهبانان كه بگذريم ،از يك قوّة ديگري
ميتوان نام برد ،به نام ”قوّة مفكّره يا متخيله” كه عامل تركيب و تفصيل معاني و
صور است».
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اهللعليه»
رمحة 
« 

مالصدرا

پس از طرح قواي پنجگانه شروع به تعريف اين قوا

ميكند ،كه به ترتيب مورد بررسي قرار ميدهيم.
 -0حس مشترك(بنطاسيا) :حس مشترك يكي از قواي نفساني است و صُوَر كلّية
محسوساتي كه بهوسيلة حواسّ پنجگانة ظاهري درك ميشود ،همگي به اين قوّه منتقل
ميشوند .مثالً شما از طريق حسّ ظاهري ،شيريني را حسّ ميكنيد ،ولي بعد از اين كه
حسّ كرديد ،يادتان نميرود ،و نتيجة آن حسّكردن ،پيش شما هست و نيز ميتوانيد آن
را به چيز ديگر حمل كنيد ،مثالً ميگوييد اين جسمِ سفيد ،شيرين است ،پس در نزد خود
هم سفيدي را داريد و هم شيريني را كه ميتوانيد به همديگر حمل كنيد .اين قوّهاي كه به
كمك آن ميتوانيد سفيديِ شكر و شيريني آن را بر همديگر حمل كنيد ،حسّ مشترك
گويند ،كه مقام حمل محسوسات است بر همديگر ،و البته كه اين قوا مادّي نبوده كه در
مغز متمركز باشند ،آنچنانكه بعضي از گذشتگان تصور ميكردند ،پس مالحظه كرديد
كه براي روشنشدن موقعيت «حسّ مشترك» به طور مثال ميگوييم :اين جسم سفيد،
شيرين است ،پس بايد س فيدي و شيريني را در حسّ مشترك داشته باشيم تا بر همديگر
حمل كنيم.
اشكال :چه اشكالي دارد كه ما اين دو مفهوم شيريني و سفيدي را در حضور عقل
داشته باشيم و ديگر در اين صورت احتياج به موقعيتي غير عقل نخواهيم داشت؟
جواب :هر چند در ابتدا ميتوان گفت كه حضور جسم سفيد يعني شكر و شيريني در
برابر قوّة عاقله كافي است تا آن دو را بر همديگر حمل كند و براي توجيه اين موضوع
شايد نياز به «حسّ مشترك» نداشته باشيم ،ولي اعمالي از نفس سر ميزند كه نميتوان
همة آنها را به صِرف وجود عقل توجيه كرد ،از جمله اينكه ما در خواب صورتهاي
جزئي را درك ميكنيم ،در صورتي كه عقل مفاهيم كلّي را درك ميكند .اگر شما
حسن و حسين را كه معرف شما هستند در خواب ميبينيد ،بايد متوجّه بود كه اوّالً :اين

معرفتالنفس و الحشر

رؤيت توسط حسّ خارجيتان صورت نميگيرد – چون در آن حالت آنها فعّال نيستند -و
ثانياً :توسط عقل هم اين رؤيت انجام نگرفته است ،چون عقل صور كلّي را درك
ميكند ،در حالي كه شما در خواب با صُوَر جزئي روبهرو هستيد ،پس بايد محلّ و مقامي
باشد كه اين ادراك در آن انجام گيرد كه به آن مقام« ،حسّ مشترك» گويند.
رمحةاهللعليه» در اين رابطه ميفرمايد:
مالصدرا« 
«حسّ مشترك يا به تعبير يوناني بنطاسيا :يكي از قواي نفساني است و صورت
محسوساتي را كه حواسّ پنجگانه درك ميكنند ،در خود جاي مي دهد ،مثل
يك دريا است كه از پنج رودخانه ،آب خود را دريافت ميكند – و در خود

جاي ميدهد -لذا در اثر اين حسّ ،ما در خواب صوري را ميبينيم كه در آن
حال مربوط به حواسّ پنجگانه خارجي ما نيستند ،و يا گاهي هم در بيداري از
درون با صوري روبهرو ميشويم كه بقيّة افراد آنها را نميبينند ،در حاليكه
اين صور نميتوانند معدوم مطلق باشند ،زيرا معدوم مطلق در هيچ موطني قابل
درك نيست ،پس اين صورت كه ما در خواب درك ميكنيم و در خارج هم
نيست ،بايد در يكي از مدرِكات انساني غير از قوّة عاقله موجود باشد».
چون عقل نمي تواند جزئيات را درك كند ،پس محلّي در باطن ما جهت درك اين
صور بايد باشد كه به آن «حسّ مشترك» ميگويند و اين محل ،قوّة خيال هم نيست،
چون كار قوّة خيال آن است كه آنچه را شما حسّ ميكنيد براي شما حفظ كند ،پس بايد
يك چيزي باشد داراي حضور فعّال و صرفاً بايگاني نباشد ،چراكه وظيفة قوّة خيال حفظ
و نگهداري صُوَري است كه در آن جمع ميگردد و نه ادراك فعّال صُور .شما در باطن
خود درك ميكنيد كه اين جسم سفيد ،شيرين است و اگر واقعاً قوّة خيال بخواهد هم
ادراك كند و هم حفظ كند ،بايد آنچه كه شما در قوّة خيال داريد تماماً براي شما حاضر
باشد ،در صورتي كه اينطور نيست؛ مجموعه آنچه كه شما حفظ كرديد در يك لحظه
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رمحةاهللعليه» پس از آنكه روشن نمود اين صور در
همة آن براي شما حاضر نيست .مالصدرا« 
نفس انسان فعّال هستند و انسان در خواب با آنها روبهرو ميشود و واقعاً آنها را درك
ميكند ،ميفرمايد:
« اين صور معدوم هم نيست ،چون معدوم مطلق قابل درك نيست ،پس محلّ اين
صور حسّ مشترك است».
پس از طرح تفصيلي «حسّ مشترك» به يكي ديگر از قواي باطني يعني قوّة
«خيال» ميپردازد.
 -2قوّة خيال :شما هر چيزي را كه حسّ ميكنيد ،اثرش در نفس شما از بين
نميرود و در شخصيت شما باقي ميماند ،يعني جايي هست كه اين محسوسات در
نفس شما در آنجا جمع ميشود ،اين محل را قوّة خيال يا قوّة مصوّره ميگويند.
رمحةاهللعليه»ميفرمايند:
مالصدرا« 
«وظيفه قوّة خيال يا مصوره ،حفظ و نگهداري صُوَري است كه حسّ مشترك
ادراك كرده است».
يعني قوة خيال عبارت است از قوّهاي كه صور موجود در باطن ما را حفظ ميكند،
شما منظرهاي را ميبينيد و بعد از مقابل آن رد ميشويد ،ولي صورت آن پس از آن كه
حسّ مشترك شما آن را درك كرد ،در موطن خيال شما باقي ميماند ،ممكن است
كسي بگويد :چه اشكالي دارد كه ما فكر كنيم كه اين جنبه حفظكردن قوّة خيال هم
مربوط به حسّ مشترك است؟
در جواب بايد گفت :كار حسّ مشترك ،قبول صور خارج است ،ولي كار قوّة خيال،
حفظ آن صور است ،و حفظ كردن غير از قبولكردن است ،مثل آب كه صورت خارج
را ميگيرد ،ولي نميتواند حفظ كند ،البته با اين همه ميتوان گفت دو قوّة حسّ مشترك
و خيال ،يك نيروي واحدي است كه داراي دو جهت نقص و كمال است كه از جهت
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نقص و استعداد ،قبول صورت ميكنند  -مثل هيواليي -و از جهت كمال ،حفظ صورت
ميكند و اين سخن قابل توجّهي است ،پس اگر صدرالمتألهين تفاوتي بين حسّ مشترك
و خيال نمي گذارد ،به همين اعتبار است كه وجهه قبول قوّة خيال را ،جنبة عمل حسّ
مشترك ميداند و وجهة حفظ آن قوّه را همان موقعيت قوّة خيال ميداند و معتقد است
قوّة خيال هم صور محسوسه را قبول و هم آن را حفظ ميكند.
 -0قوّة متخيّله :از سو مين قواي باطني ،قوّة متخيله است .اين قوّه از نظر عمل غير
آن دو قوّه است ،تا حاال بحث روي محسوسات بوده ،ولي اينجا بحث روي مفهومات
رمحةاهللعليه» در رابطه با اين قوّه ميگويد:
است .مالصدرا« 
«قوّة متخيّله كه به اعتباري به آن متفكّره هم ميگويند و آن وقتي است كه اين قوّة
تحت نظر عقل ،جهت ترتيب فكر و تنظيم مقدّمات ،براي رسيدن به مفاهيم كلّي عمل
كند».
يك وقت است كه شما در اثر به كارگيري قوة متفكره ،از تعدادي مقدّمات به نتايج و
مفهومات جديدي ميرسيد ،به طور ساده مثالً ميبينيد حسين نماز ميخواند ،بعد تفكر را
به كار مي گيريد كه هر كس نماز بخواند مسلمان است و چون حسين نماز ميخواند ،پس
حسين مسلمان است ،اين كه شما زيرنظر عقل از مقدّمات به مفاهيم ميرسيد كار قوّة
متفكره است .ميفرمايد:
«كار اين قوّه تركيب كردن است ،مثل تخيّل «انسان بالدار» يا «تخيّل انسان
بيدست» ،خالصه آنكه قوّة متخيله گاهي تحتتأثير قوّة واهمه به تجزيه و
تركيب صور محسوسات ميپردازد و گاهي تحتنظر عقل براي تركيب فكر و
مقدّماتِ دليل و تشكيل قياس ،به كار ميرود».
پس قوّة متفكّره از جهتي سر و كارش با محسوسات است ،چون قوّة واهمه در آن
دخالت دارد و از جهتي سر و كارش با معقوالت است ،اگر عاقله در آن فعّال باشد .عمده
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آن است كه متوجّه باشيم قوّهاي داريم كه كارش تركيب است ،حال يا تركيب
محسوسات با تصرف قوّة واهمه ،يا تركيب مفهومات با تصرف قوّة عاقله.
پس از توجّه و تعريف قوّة متخيله يا متفكره به تعريف قوّة واهمه ميپردازد.
 -4قوّة واهمه :كار قوّة واهمه روي مفاهيم است ولي نه مفاهيم از آن جهت كه
كلّي است ،بلكه روي مصاديق مفاهيمِ كلّي .مثالً «محبّت» يك مفهوم كلّي است ،امّا
محبّت گوسفند به مادرش ،مصداق جزئي آن مفهوم كلّي است .اين عمل را مربوط به
قدرت قوّة واهمه ميدانند ،كه از يك مفهوم كلّي ،مصداق يا مصاديق جزئيِ متعلّق به آن
رمحةاهللعليه»ميگويد:
مفهوم را ادراك ميكند .مالصدرا« 
عليهالسالم»در نفس،
«قوّة واهمه مُدرِك معاني جزئي است ،مثل ادراك محبّتِ علي« 
يا عداوت معاويه يا مثل محبّت گوسفند به مادرش ،كه در واقع قوّة واهمه،
عبارت است از اضافه و تعلّق عقل به شخص يا چيز معين ،كه آن شخص يا
چيز ،در قوّة خيال مرتسم و موجود است و عقل به آن توجّه ميكند ،مثل توجّه
عقل به گرگ در قوّة خيال ،كه در اثر اين توجّه ،عقلْ عداوتي را كه در گرگ
است درك ميكند .لذا آنچه «وَهم» درك ميكند يك معناي عقلي است كه
به صورت شخصِ خيالي تعلّق گرفته ،چراكه عداوت يا محبّت كلّي را عقل
درك مي كند ،ولي وَهم آن مفهوم كلّي را به صورت تعلّق به شخص معين
درك مينمايد.

 -البتهعنايتداشتهباشيد كه« ّقوةوامهه»يكيازقوازادراكيانساناستو كارشايناست كه

مفاهيم كلّيرابهمصدا هاز زئياضافهميكند،واينغيازمعچ« َوهم»استكهدرمسائلاخالقي

موردتو ّ هقرارميگيد،نيراكه« َوهم» دراخال بهآنمعچاست كهنفسانساننييززرا كهواقعيت
ندارد،بهعنوانواقعيتميپندارد.
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پ س از توجّه به قوّة واهمه ،بحث قوّة حافظه مطرح است:
 -0قوّة حافظه :همانطور كه خيال ،مخزن حسّ مشترك است و شما چيزي را كه
حسّ ميكنيد ،در عين اينكه بعد از مدّتي آن محسوس شما ميرود ،ولي اثرش در نفس
باقي ميماند و آن موطني كه اين اثر را نگه ميدارد را قوّة خيال ميناميم .يك موطني هم
بايد باشد كه مفاهيم جزئي را براي ما حفظ كند ،آن قوّهاي كه مفاهيم جزئي را حفظ
ميكند ،قوّة حافظه مي گويند ،مثل وقتي كه عداوت گرگ را ديديد ،گرگ به عنوان
يك محسوس خارجي در قوّة خيال ميماند ،ولي مفهوم «عداوت» يك محسوس خارجي
نيست ،يك مفهوم عقلي است ،اين دو مفهوم در قوّة واهمه به عنوان «عداوت گرگ»
ادراك ميشود ،حاال اين مفهوم جزئي در قوّة حافظه ميماند و همين كه گوسفند ،گرگ
را ديد به كمك حافظهاش ،عداوت آن را نسبت به خودش درك ميكند.
رمحةاهللعليه»در اين رابطهميگويد:
مالصدرا« 
«قوّ ة حافظه ،خزينة معاني جزئيه و نگهبان واهمه است ،همانطور كه خيال
خزينة حسّ مشترك است ،و از طريق قوّة واهمه است كه گوسفند از صورت
گرگ به معني عداوت پي ميبرد كه اين كار ،انتقال ذهن از صورت به معنا
است».
اين معناي عداوتِ گرگ بايد مخزون و موجود در نفس باشد كه بشود از
صورت گرگ به معناي اينكه اين گرگ براي ما خطر دارد پي برد ،و اين
معني عداوت گرگ مخزون در حافظه است.
چنانچه مالحظه فرموديد؛ در اين جلسه:
- 1مقام و شأن انسان كامل تا حدّي روشن شد و اينكه چگونه نفس
انسان به مقامي ميرسد كه ميتواند بدون واسطه ايجاد كند ،و روشن شد چرا
امكان دارد در عالم مادّه در بعضي مواقع نسبت به اراده انسان كامل تخلف
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صورت گيرد.
زمان تعلّق نفس به بدن روشن شد كه :از ابتدا دورة جنيني نفس ناطقهبا فعليت نفس نباتي به بدن تعلّق ميگيرد و همين نفس نباتي همچنان كمال
مييابد و شديد ميشود تا در مقام ارتباط با عقل فعّال بالفعل گردد.
در بحث قواي مخصوص به نفس حيواني پس از طرح وظيفه هر كداماز حواسّ پنجگانه بر اين نكته تأكيد شد كه براي كمال نهايي ،انسان نيازمند
به حواسّ ديگري نيز هستيم كه خداوند آن حواسّ را به بندگانش ارزاني
كرده تا انسان بتواند تا مرتبه عقل بالفعل سير كند.
از نكات بسيار قابل توجّه ،بحث «چگونگي ادراك محسوسات» بود،روشن شد نفس انسان صورتهاي محسوسه را در خود ابداع و خلق ميكند
و صورتهاي خارجي در حدّ علّت معدّه هستند.
از نكات ظريفي كه الزم بود مورد توجّه قرار گيرد ،قواي باطني بودكه عبارت باشند از« :حسّ مشترك»« ،قوّة خيال»« ،قوّة متخيله يا قوّة متفكره»،
«قوّة واهمه» و «قوّة حافظه» .روشن شد چرا نميتوان كار حسّ مشترك را به
عقل نسبت داد و نيز چرا مي توان قوّة خيال و حسّ مشترك را يكي گرفت و
نيز به چه اعتباري به قوّة متخيله ،قوّة متفكره گفته ميشود و تفاوت حسّ
مشترك به عنوان حافظ محسوسات با قوّة حافظه در چيست.

01
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كه من حقيقت خود را كتاب ميدانم

مرا به هيچ كتابي مكن حواله دگر
06

مدرك حقيقي نفس است نه قوا

در بحث گذشته جايگاه قواي نفس روشن شد و در يك جمعبندي ميتوان گفت:
نقش قوة «حس» ادراك و تصور مفردِ محسوسات است ،به طوري كه اين قوه هرگز
حكم نميدهد و قضيه درست نميكند و اساساً حكمدادن مربوط به قوة حسّ نيست .مثالً
نقش قوة باصره تنها دريافت و تصور مبصَرات است و وظيفة قوة سامعه ،دريافت و تصوّر
اصوات است و قواي المسه ،ذائقه و شامه نيز جز دريافت و ادراك محسوسات مفرد
نقشي ندارند.
باالتر از قوة حسّ ،خيال است كه خزانهاي براي گردآوري مدرَكات قوه حسّ است.
البته خيال كه مخزنحسّ مشترك است ،در دسترس قوة ديگري است كه آزادانه در آن
تصرفهاي گوناگون دارد كه يكي در سير صعود محسوس به معقول عمل ميكند و
ديگري در سير نزول معقول به محسوس فعاليت دارد كه آن قوه متصرفه و متفكره و
متخيله است .به طوري كه قوه خيال ،رابطِ بين محسوسات و معقوالت است و اگر خيال
نباشد هيچ محسوسي معقول و هيچ معقولي محسوس نميشود .نقش قوة متخيله؛
صورتسازي براي معقوالت مجرد است تا آنها را محسوس گرداند ،و نقش قوه
متصرفه ،تصرف در مدركاتِ قواي حسّي و پرداختن صورتهاي آنها است .يعني قوة
متصرفه خيال ،آنچه را كه حسّ ميشود و در مخزن خيال جمع ميگردد ،تجزيه و
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تركيب ميكند و مانند يك خيّاط ميبُرد و ميدوزد .گاهي انسانِ بيسر درست ميكند و
زماني انسانِ دهسر ميسازد .اينها كار حسّ نيست ،كار قوة متصرفه است.
پس از خيال كه در اختيار قوه ديگري به نام متخيّله يا متصرفه يا متفكره است ،وَهم
است كه معاني جزيي را ادراك ميكند و كاري به صورت ندارد .نظير دوستيها و
دشمنيهاي جزيي ،صفا ،وفا و كينههاي جزيي.
پس از حسّ و خيال و وَهم ،عقل انسان در مرتبة اعالي وجود قرار دارد و مديريت
ديگر قوا به عهدة آن است كه رهبري ادراك انسان را به عهده دارد ،كه بحث آن تا
حدودي گذشت.
در اين جلسه ميخواهيم نحوه حضور نفس را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار
دهيم تا روشن شود مدرِك حقيقي نفس است ،نه قوّة خيال و نه قوّة واهمه.
حال چه صورتي از محسوسات در قوّة خيال باشد و چه مفاهيمي در قوّة حافظه ،آن
كيست كه اين صورتها و مفاهيم را ادراك ميكند و همة اين ها نزد او حاضر هستند و
در مورد آنها حكم ميكند؟ ميخواهيم روشن كنيم اين «نفس» است كه از آالت و
ابزارش استفاده ميكند و حكم ميكند و عمالً نشان ميدهد در تمام اعضاء و جوارح
رمحةاهللعليه»ميگويد:
حضور دارد .مالصدرا« 
«وقتي ميگوييم «اين جسمِ سفيد شيرين است» در واقع حكمكننده بايد هر
دو معنيِ «سفيد» و «شيريني» را در نزد خود داشته باشد تا تصديق كند ،پس بايد
در وجود ما نيرويي باشد كه آن نيرو قادر بر ادراك كليّة محسوسات است».

 خوانندگان محترم حتماً عنايت داريد كه ما از متني استفاده ميكنيم كه مربوط به ترجمه و تنقيح جلد هشتماسفار است تحت عنوان «معرفةالنفس و الحشر» و عمالً آن متن را شرح مي دهيم كه خالصه و ماحصل متن اسفار
است و نه عين متن اسفار.
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تا اين جا حرف ايشان اين است كه مدرِك حقيقي نفس است كه ميتواند شيريني را
بر سفيدي حمل كند و تصديق نمايد« :اين جسم سفيد شيرين است» سپس ميفرمايد ،و نه
تنها مدرِك محسوسات نفس است ،بلكه مدرك معقوالت نيز نفس است و نفس نه تنها
جزئيات را بلكه كليّات را نيز درك ميكند .ميفرمايد:
«و يا وقتي حكم ميكنيم«:زيد انسان است ،با توجّه به اينكه زيد امر جزئي و انسان
معقول كلّي است و در واقع معقول كلّي را به محسوس جزئي نسبت دادهايم و اين بدين
معنا است كه در ما نيروي واحدي است كه معقول كلّي و محسوس جزئي را در آنِ واحد
ادراك ميكند».
شما مي دانيد كه زيد يك موجود جزئي خارجي است ،و مفهوم انسان ،يك مفهوم
كلّي عقلي است .و ما در جمله «زيد انسان است» يك مفهوم جزئي را بر يك مفهوم كلّي
رمحةاهللعليه»اين است كه
حمل كردهايم و گفتهايم«:زيد انسان است»  ،حال حرف مالصدرا« 
بايد حكم كننده در اين حالت در پيش خود هم مفهوم جزئي را داشته باشد و هم مفهوم
كلّي را ،و چنين موجودي نميتواند موجودي مادّي باشد و يا صرفاً مرتبة او ،مرتبة جزئي
باشد ،چون هر دو مفهوم كلّي و جزئي را در پيش خود دارد كه ميتواند آنها را بر
همديگر حمل كند و تصديق مينمايد ،يعني خودش كامالً در صحنة اين حكم حاضر
است .شما خودتان را ادراك ميكنيد كه واقعاً خودتان هستيد كه حكم ميكنيد« :زيد
انسان است» .سپس در ادامه ميفرمايد:
«و يا وقتي حركتي را اختياراً انجام ميدهيد باز آن حركت را به نفس خود
نسبت ميدهيد  -ميگوييد من راه رفتم -يعني در وجود انسان نيرويي است كه
هم مبدأ كليّة ادراكات و هم منشأ كليّة تحريكات است».
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ضرورت وجود قوا براي نفس
«سؤال :حال كه همة اعمال مربوط به نفس است ،ديگر به وجود قوا و به اثبات آن
قوا براي نفس چه نيازي هست؟»
اين مسئله مثل توحيد افعالي است .درست است كه تمام افعال فعل خداوند است ولي
شأن خداوند اجلّ از آن است كه اگر بخواهد مثالً چيزي را تَر كند ،خود آن ذاتِ
بينهايتِ تامّ ،مستقيماً تري را ايجاد نمايد ،بلكه با ايجاد مرتبهاي كه مرتبة نازلهاي است از
وجود كلّ ،آن مرتبه از وجود با صورت آب ،تري را ايجاد ميكند .پس ميگوييم
سنخيت را نبايد يادمان برود ،رابطة سنخيت بين علّت و معلول ايجاب ميكند كه از علّت
عاليه ،معلول عالي صادر شود و اگر بناست كاري در عالم مادّه صورت بگيرد ،نفسْ از
ابزار و آالت مناسب خودش استفاده ميكند و به همين علّت ميگوييم در حالي كه نفس
اهللعليه»
رمحة 
« 

همهكاره است ،اين قوا گزاف و بيكاره نيستند .مالصدرا

در جواب سؤال

ميفرمايد:
«اين مسئله عيناً نظير توحيد افعالي است كه از يك طرف همة آثار و افعال
را از خدا ميدانيم و از طرف ديگر معتقد به واسطهها و اسباب هستيم ،نفس نيز
در عين وحدت و بساطت مشتمل بر شئون و مراتب مختلف است و انسان حكيم
بايد اين حاالت را براي نفس بشناسد تا عملي مثل حسّ كردن و يا شهوت و
غض ب را بدون واسطه ،به عقل نسبت ندهد».
چون مقام عقل اجلّ از اين است كه اين كارها مستقيماً از او صادر شود .درست است
كه انسان هر كاري كه ميكند يك هدف عقلي را دنبال ميكند ،ولي عقل آن هدف را با
ابزار و آالت خود دنبال ميكند .ميفرمايد:
«پس بايد حسّكردن و شهوت و غضب را بدون واسطه به عقل نسبت ندهد
كه در اين حال شأن عقل را نشناخته و به او ستم كرده است ،زيرا عقلْ اجلّ از
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آن است كه اين افعال و حركات را مستقيماً به وي نسبت دهيم ،بلكه تحريك
عقل ،تحريك تشويقي عقالني است ،يعني عقل هدفي عقالني را  -نه مادّي و

جسماني -در نظر مي گيرد و قواي جسماني را به انجام عملي كه آن عمل مقدّمة
حصول آن هدف عقلي است ،تحريك و تشويق ميكند ،و به همين جهت به
خدا نسبت دادن اعمال پست و شرّ ،اسائة ادب است به مقام شامخ حضرت
الوهيت .نتيجه اينكه در عيني كه تخيّل و توّهم و حسّ و حركت و نمو و
بوئيدن و ...حقيقتاً بوسيلة نفس صورت ميگيرد ،هريك از اعمال مذكور به
وسيلة قوّهاي از قواي نفس عملي ميشود».
نفس يك حقيقت عقلي را در نظر ميگيرد و پس از ايجاد شدن شوق در خود ،ابزار
و آالت خود را براي رسيدن به آن هدف عقالني تحريك ميكند ،يعني حقيقتاً آن فعل
مثل ديدن و رفتن و غيره ،از آن قوّة سر ميزند ،نه اينكه آن قوّه هيچكاره است ،و به
عبارت ديگر؛ نفس تماماً در اين قوّه اين فعل را انجام ميدهد .قوّه نقش ادراك را به
عهده دارد هر چند كه در مرتبة برتر حقيقت ادراك مربوط به نفس است.
نكات ظريفي در قسمت جواب به آن سؤال نهفته بود كه الزم است در آن عنايت
داشته باشيد و در واقع با دقّت در رابطه بين نفس و قواي نفس ميتوان معني توحيد افعالي
را بهتر فهميد ،و متوجّه شد درست است كه مثالً خدا ساقي است ،ولي به وسيله آب اين
فعل تحقق مييابد.

رمحةاهللعليه» در مورد نقش نفس در اين رابطه ميگويد«:هو المدرِكُ و المحرِّكُ
مالصدرا« 
بالحقيقة و الْقُوَي بمنزلةِ اآلالت»؛ 8يعني مدرِك و محرّك حقيقي ،نفس است و قوا
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به منزله وسايل و آالت هستند ،اما اين طور نيست كه نفس بدون اين آالت بتواند به
اهداف خود دست يابد.
00

حقيقت نفس

اين بحث در رابطه با وسعت نفس است كه از يك طرف همة ادراكات را به آن
نسبت مي دهيم و از طرف ديگر همة تحريكات را نيز به آن نسبت ميدهيم و اين مطلب
شريفي است ،اگر عنايت داشته باشيد نفس ناطقه دو صفت انحصاري دارد؛ يكي اينكه
كلّيات را ادراك ميكند و ديگر اينكه خود را نيز درك ميكند و همواره با آن چيزي
كه ادراك ميكند  -اعم از اينكه آن چيز در مرتبه محسوسات باشد يا در مرتبه معقوالت-

متّحد مي شود ،پس عمالً با ادراك خود در حدّ مدرَكِ خود وسعت پيدا ميكند و اگر
آن مدرَك درجة وجودي بااليي داشته باشد ،موجب شدّت درجة وجودي نفس ميشود
رمحةاهللعليه» در اين رابطه
كه فهم اين نكته دقايقي را در معرفت نفس پيش ميآورد .مالصدرا« 
ميفرمايد:
« نفس جوهري است كه در ذات و حقيقت خويش متحرّك بوده و از
احساس تا مرتبة تعقّل ،تطوّر و گستردگي دارد».
نفس فقط آن بُعد عقلي و يا آن بُعد حسّي نيست ،بلكه موجود گستردهاي است كه در
تمام مراتبي كه ادراك ميكند حاضر است و با مدرَكِ خود متحد است .به عبارت
ديگر؛ حقيقت نفس داراي مراتب است .اينطور نيست كه حقيقت آن در يك مرتبهاي
باشد و در مرتبة ديگر نباشد ،برعكسِ پديدههاي عالم مادّه كه هر كدام ماهيت مشخصي
دارند ،كه در همان ماهيت محدودند ،مثالً آب ،صرفاً آب است و در مرتبه ديگري از
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مراتب وجود حضور ندارد و حقيقت اصلي آب ،جز همان تر كردن چيز ديگري نيست،
ولي حقيقت نفس ناطقه مثل ماهي ات مادّي نيست ،بلكه حقيقتي به وسعت همة مدرَكاتش
است و به واقع با ادراك مدرَكات ،حقيقتش شدّت مييابد .به عبارت ديگر نفس ناطقه
وجودي است كه حقيقت آن داراي مراتب است و اين طور نيست كه يكي از مراتب
خاص وجود ،حقيقت آن باشد و بقيّه مراتبي را كه ادراك ميكند ،عارض آن باشد .شما
وقتي از مرتبه ادراك محسوسات به ادراك متخيّالت سير ميكنيد ،خود نفس سير و
حركت مي كند ،و اين سير و متحرك بودن منحصر به ادراك هم نيست ،در تحريك هم
همين حالت را دارد ،به طوري كه وقتي شما حركات اختياري خود  -اعم از حركت

شهويه و غضبيه و حركت عقليه -همه را به نفس نسبت ميدهيد ،پس نفس ناطقه انساني به
عنوان يك شيء واحد ،مدرِك است به وسعت همة ادراكات ،و محرّك است به وسعت
همة حركات نفساني .به همين جهت است كه ميفرمايند :معرفت به نفس دريچة معرفت
به ربّ است .وقتي ميگوييم هستي در محضر حقّ است ،يعني اينطور نيست كه جايي
در عالم فعلي و عملي واقع باشد ،و حق در آن صحنه حاضر نباشد ،براي توجه و تصور
به حضور حضرت حق در عالم ،نحوه حضور نفس در اعمال ادراكي و تحريكيِ بدن،
مثال نسبتاً خوبي است.
عنايت فرموديد كه هيچ تفكّر و تعقّل و تخيّل و تحرّكي نيست كه آنجا نفس حاضر
نباشد ،در تمام اين اعمال با همه گستردگياش ،خود نفس در صحنه است ،زيرا كه نفس
پديده مادّي نيست كه به يكي از اين مراتب محدود باشد .مالصدرا

اهللعليه»
رمحة 
« 

در همين

رابطه ميفرمايد:
«و لذا نفس با هر مرتبهاي از مراتب ميتواند متّحد گردد .گاهي با حسِّ ظاهر متّحد
ميشود كه اين در اوايل حدوث و تكوين آن است و هنگامي كه به مرتبه تخيّل برسد ،با
خيال متّحد مي شود و اين حالت در زماني است كه بتواند صور محسوسات را در ذات
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خود متمثّل و متخيّل گرداند و چون به مرحلهاي رسيد كه صور عقليه اشياء در برابر او
حاضر گشت  ،در اين هنگام نفس؛ جوهر مجردي گشته كه از هرگونه عاليق مادي آزاد
شده».
شما وقتي پس از چندي در دوران اوّليه كودكي از ابزارهاي بدن خود استفاده كرديد
و اشياء را بوئيديد و صداها را شنيديد ،بعد از مدّتي ،بدون استفاده از آن ابزارها ميتوانيد
صورت آنچه را بوئيده و شنيدهايد همراه با بو و صداي آنها در ذهنتان بياوريد ،اين نشان
ميدهد نفس رشد كرده و وجود خيالي پيدا كرده است و به همان اندازه گسترده شده
است .حتماً عنايت فرموده ايد كه كودك در ابتدا اگر دست به آتش بزند و بسوزد ،چند
روز بعد اگر دوباره با همان آتش روبهرو شد دوباره ميرود كه آن را بگيرد ،چون هنوز
به مرحله داشتن خيال نرسيده است كه صورت قبليِ سوزندگي آتش در ذهنش باشد.
پس از تكميل خيال ،مرحله تكميل عقل پيش ميآيد و در واقع زمينه انسانيت در او
فراهم ميشود و صور عقليه اشياء در برابرش حاضر ميگردد كه اين مقام ،مقام با ارزشي
است ،در اين مقام در عين اينكه صورت خيالي ،كه همان صورت خارجي است كه به
مرتبه خيال رسيده است ،در مقابل عقل شما حاضر ميشود ،صورت عقليه پديدهها در
مقابل عقل حاضر ميشود .صورت عقلي پديدهها در حدّ و محدوديت صورتهاي حسّي
نيست بلكه وسعت فوقالعادهاي دارد .به عبارتي يك چيز است كه همه چيز است.
همچنان كه خداوند در عين اينكه خداست ،سميع و عليم و محيي و مميت و ...است ،به
عبارتي يك چيز است كه همهچيز است .صورت عقلي اينچنين است .خداوند؛ تامّ فوق
تمام است و همه اين ها در ذات خداوند به نحو اكمل و اتمّ هست ،يعني عالوه بر اينكه
همة كماالت را داراست ،منشأ آن كماالت نيز هست ،امّا وجودات عقليه فقط تامّ هستند،
ولي فوق تامّ ني ستند ،يعني درست است كه نفس ناطقة انسان هم شنوايي است و هم تفكّر
و بينايي و قدرت است و همة اين كماالت را در عين وحدت داراست ،ولي فرقش با
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خداوند اين است كه انسان مخلوق خداوند است و نياز كامل به خداوند دارد و خداوند
منشاء انسان عقلي است .به هر حال بحث اين بود كه نفس در مسير كمال خود به
مرحلهاي ميرسد كه صُور عقليه اشياء در برابر او حاضر ميشود و تا اين اندازه وسعت
رمحةاهللعليه» مجدداً عنايت فرماييد كه ميگويد:
مييابد .به فرمايش مالصدرا« 
«و چون (نفس) به مرحلهاي رسيد كه صور عقليه اشياء در برابر او حاضر
گشت ،در اين هنگام نفس جوهر مجرّدي گشته كه از هر گونه عاليق مادّي
آزاد شده».
تا نفس از نظر تجرد بالفعل نگردد ،با وجود عقلي پديدهها همسنخ نميشود و لذا آن
مراتب را رؤيت نميكند .بسياري از دستورات دين در رابطه با تزكيه نفس براي آن است
تا نفس به درجهاي از تجرّد برسد كه حقيقت عالم برايش مكشوف شود ،و آنچه در
ابتداي روبهروشدن با آن براي ما باوركردني نيست ،اگر درست حركت كنيم و بدانيم
بايد به دنبال چه چيز بود ،وقتي آرامآرام براي قلب جلوه كرد ،ميفهميم چرا به ما
گفتهاند ارزش انسان به اندازه معارفي است كه از حقايق دارد ،آن حقايق پس از مدتي
خود را مينمايانند و آفتاب ميشود دليل آفتاب.
تفاوت درجة وجودي نفسها
حال اگر با صور عقليه روبه رو شديد و ديگر عالم مادّه در مقابل آن چيزي كه شما به
دست آورده ايد چيزي نبود كه شما را به خود جذب و جلب كند ،و به واقع وجود شما
وجود عقلي شد ،آيا اين نحوة وجود ،بر نفس شما عارض ميشود ،يا نفس شما وجود
عقلي ميشود؟ مثل يك سنگي مي شويد كه روي آن را طال يا نقره گرفته باشند و يا مثل
سنگي ميشويد كه خودِ سنگ فعالً طال يا نقره شده است؟ اصل اين حرف اينجاست
كه طبق مباحث گذشته ،چون نفس با مدرَكات خود متّحد ميشود ،پس با ادراك
معقوالت ،نفس عين مرتبه عقل ميگردد ،و اگر به واقع به معقوالت علم پيدا كنيد  -نه

08

99

جلسه اوّل

اينكه از آنها مطلع شويد -اين نحوه اتّحاد را ميتوانيد در نفس خود حسّ نماييد و در آن
عالم بهسر بريد و به وسعت آن عالم گرديد .اينطور نيست كه آن علم عارض بر شما
شود ،بلكه در آن حالت اين وجود شماست كه برتر شده و آگاهي و بصيرت نفس شما
رشد كرده است ،به طوري كه در راستاي علم به معقوالت و عدم علم به معقوالت ،نفس
يك كودك با نفس يك انسان كامل درجة وجوديشان متفاوت است.
به هر حال چنانچه عنايت فرموديد ،بحث در رابطه با وسعت نفس بود كه از حسّ و
ادراكِ محسوسات شروع ميشود و با ادراك متخيالت ادامه مييابد تا به ادراك
رمحةاهللعليه» در رابطه با اين سير ميفرمايد:
معقوالت برسد .مالصدرا« 
«و با طي هر يك از اين درجات در ذات نفس تفاوت ايجاد ميشود ،به
طوري كه نفس يك كودك در ذات خود با نفس انسان كامل متفاوت است،
يعني نفسي كه تحوّل مييابد ،تحولاش ذاتي و دروني است ،مثل يك سنگ
نيست كه در ذات سنگبودن تغيير نكرده باشد ولي بر روي آن طال يا نقره
گرفته باشند ،بلكه مثل سنگي است كه ذاتش طال يا نقره شده است».
نفس بخواهد يا نخواهد طبق حركت ذاتي عالم ،در سير و حركت و تغيير است ،من و
شما بخواهيم يا نخواهيم يك حركت جبلي و ذاتي و داريم ،دائم داريم حركت ميكنيم،
حال يا در قواي حيواني به كمال ميرسيم و يا در قواي انساني .اگر در قواي حيواني
كامل شويم ،يك گرگ كامل يا يك خوك كامل ،ولي با فطرت انساني ميشويم .و
اگر در صفات انساني كامل شويم ،انسان كامل ميشويم ،ولي به هر حال در جبلي و
ذات انسان ،يعني نفساش يك حركت ذاتي و جوهري براي اينكه سنخ قيامتياش
محقّق شود موجود است و در اين سير و حركت تكويني ،اختيار از او گرفته نشده است،
ميتواند كماالت و كشش هاي فطري خود را اختيار كند و جهت همّت خودش را در
مسير پرتحرّك نظام هستي به سوي قيامت قرار دهد و براي مقصد خاصّ خودش در
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درياي وجود از قايق خاصّي استفاده كند كه او را به كماالت معنوي ميرساند ،و ميتواند
هم قايق هوس و حرص را سوار شود و همواره سرگردان بماند .آري؛ نفس خواهي،
نخواهي حركت ميكند ،هنر ما ،جهتدادن به اين حركت است .ميشود انسان به جاي
اينكه بر روي قايق غضب و شهوت بنشيند و در يك حركت تكويني ،به جايي كه
سعادت او در آن است ،نرسد ،ميشود هم بر روي قايق عقل بنشيند و به مقصد انسان
كامل برسد و حركت تكويني را در جهت خاصي كه به سعادت او ختم ميشود ،جهت
دهد.
رمحةاهللعليه» اين بود كه با طي هر يك از اين درجات از حسّ تا خيال و تا
حرف مالصدرا« 
عقل ،در نفس انسان تفاوت ذاتي ايجاد ميشود ،سپس ميفرمايد:
« اگر نفس انسان به مقام تجرّد كامل عقالني نرسيد و در مرتبة وَهم و يا
خيال -كه از مراتب نفس حيواني و مرتبه نازلة نفس انساني است -قرار گرفت ،در
اين موطن متوقف نمي شود و به حكم ذات و فطرت نفساني و تحرّك جوهري
به سير و سلوك ادامه ميدهد تا با عالم نفوس انساني محشور شود و به مقام و
مرتبة نفسي برسد كه يا در شرَف و سعادت يا در رذالت و دئانت به مرتبة كمال
نفساني نائل گرديده است ،زيرا همچنانكه قبالً گفته شد ،سعادت و شقاوت ،هر
دو از خواصّ نفس ناطقه انساني است و همانطور كه سعادت در معاد ،كمال
براي نفسي است كه طريق علم و هدايت و اطاعت را پيموده ،شقاوت در معاد
نيز كمال است براي نفسي كه طريق ضاللت را انتخاب نموده و شقاوت براي
نفسِ حيواني كه مرتبهاي از مراتب نفس انساني است ،كمالي است از كماالت
نفس حيواني هر چند نسبت به نفس انساني دنائت است و نه فضيلت».
اهللعليه»
«رمحة 

چنانچه مالحظه ميفرماييد؛ مالصدرا

در اين جمله طوالني ،نكات دقيقي از

سير و حركت نفس را مطرح ميكند ،ميفرمايد نفس انسان باألخره طبق حركت
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جوهري به سير و حركت خود ادامه ميدهد تا وارد قيامت شود و با عالم نفوس محشور
گردد ،حال اگر در اين مسير تغيير و تحول ،انسان توانست خود را به تجرد عقالني
برساند ،نعمالمطلوب ،ولي اگر چنين نگرد ،باز در يك حركت تكويني ،نفس او در حال
تغيير است و به سوي كمال حركت ميكند ،منتها به سوي كمالِ مرتبه حيواني در حركت
است .يعني كسي كه مرتبهاش را از حيوانيت به انسانيت تغيير ندهد ،باز هم جنس او
جنس اخروي ميشود و در مرتبهاي قرار ميگيرد كه در آن مرتبه ،نفس انسان بسيار
نسبت به وضع خود هوشيار است و در آن مرتبه هوشياري نسبت به خود ،خودش را
حيوان تامّ ميبيند.
وقتي به خود مي آيد و با توجّه به فطرت انساني كه دارد ،خودِ بالفعلش را با خود
بالقوّهاش مقايسه ميكند ،مي بيند انساني است كه داراي صفات انساني نشده است ،و
برعكس در صفات حيواني كامل شده است ،اين مقايسه فوقالعاده آزاردهنده و
وحشتناك است ،همان است كه قرآن آن را به خسران مبين تعبير ميكند ،چون انساني
است كه حيوان است.
انسان دو بُعد دارد ،بُعد فطري و بُعد غريزي ،در اين دنيا امكان به كمالرساندن هر دو
بُعد هست ،ولي اگر بُعد حيوانياش را به كمال رساند ،در واقع خودش را از حقيقت
خودش دور كرده است و لذا در عالم هوشياري به عميقترين ابعاد خود يعني عالم قيامت
با خودي روبهرو ميشود كه نسبت به آن متنفر است ،عمده آن است كه عنايت داشته

 -در بحث حركت جوهري روشن شد كه چون نفس انسان به بدن تعلق دارد و چون ذات مادّه  -از جمله انسان-

داراي حركت جوهري است ،اين حركت به نفس انسان  -تا زماني كه متعلق به بدن است -سرايت ميكند( .به كتاب
«از برهان تا عرفان» قسمت حركت جوهري رجوع شود).
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باشيد؛ هر نفسي اعم از سعيد يا شقي ،در اثر تغيير تكويني ،سنخ و جنس اُخروي پيدا
رمحةاهللعليه» در ادامه ميفرمايد:
ميكند .مالصدرا« 
«خالصه اينكه نفس با حركت ذاتي و جوهري خويش همواره به جانب
كمال رهسپار است ،خواه اين كمال در جهت فضيلت باشد ،و خواه در جهت
رذيلت .و استكمال نفس هم يا در طريق و سبيل سعادت است و يا در طريق
شقاوت ،و به عبارت ديگر نفس در اثر حركت جوهري يا حيوان كامل گشته و
يا انسان كامل شده».
طبق بحث حركت جوهري كه دائماً از عالم معنا به سوي عالم مادّه فيض سرازير است
تا جنبههاي بالقوّه عوالمِ مادون را به فعليت برساند ،آن فيض بر اساس ظرفيتي كه در
مقابل خود دارد ،آن ظرفيت را كمال ميبخشد .حال اگر ظرفيت روبهروي او حالت
بالقوّه حيواني بود ،همان را فعليت ميبخشد ،ولي اگر حالت بالقوّه انساني را در برابرش
قرار داديم ،همان حالت را فعليت ميبخشد ،پس خواه ،يا ناخواه دائم در نفس ما
فيضهايي از عالم باال نازل ميشود .اگر نفس به طرف حقّ و حقيقت جهت گرفته شد،
فيض خاص نفس ناطقه وارد آن ميشود ،يعني رحمتي به آن ميرسد كه براي جنبه
انساني شما رحمت است ،ولي اگر نفس به طرف حق و حقيقت قرار گرفته نشد ،نفس در
جهت پركردن ظرفيتهاي حيواني خود آماده ميشود و لذا مطلوب آن ،كماالت حيواني
ميشود ،همان طور كه غضب براي گرگ رحمت است و طالب آن است ،نفس انساني
در آن صورت به كماالت حيواني ميرسد ،ولي آن كمال براي جنبة انساني و فطري او
نقمت است و در قيامت با تضادي بين جنبة حيواني و جنبة فطري خود روبهرو ميشود.
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مالصدرا« 
«مَثَل نفس ،مَثَل زميني است كه براي قبول علوم و ادراكاتي آماده است كه
از آسمان عقل بر آن نازل ميشود و چنانچه شرايط قبول را از دست ندهد در
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اثر پذيرش آن علوم ،روحاني ميگردد ،همچنانكه نفس در مرتبة هيواليي در
ابتداي امر ،آمادة قبول صور علميه است .در راستاي همين قاعده در روايت

هست «:فَاِنَّ الْقُلوبَ تُحْيي بِالْحِكْمَةِ كَما تُحْيي الْاَرْضَ الْميتَة بِوابِل الْمَطَر»
يعني قلبها با حكمت زنده ميشود ،مانند زمين مرده كه به وسيلة باران حيات
مييابد».
پس اگر نفس ناطقه يا به تعبير فرهنگ دين ،قلب را در مقابل علوم حقّاني
قرار داديم ،آن را به مقام انسان بالفعل رساندهايم .در ادامه ميفرمايد:

«و نفس پس از تجرّد كامل و نيل به درجة عقالني به حكم قاعدة «بَسيطُ
الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ يعني ،حقيقت بسيط  -اعم از ذات حق

يا هر موجود ديگر -همة كماالت مرتبه خود را به نحو اتّحاد و جامعيت با خود
دارد ،بدون آنكه يكي از آن كماالت باشد .با صورت علميه اشياء متّحد
ميگردد».
جملة «بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ جمله مشهور مرحوم
صدر المتألهين است و كليد فهم بسياري از قواعد عالم مجرّدات به حساب ميآيد.
ميفرمايد :ذاتي كه تامّ و بسيط است ،چون جنبه دوگانگي و كثرت در آن نيست
كماالتش به نحو جامعيت در آن واقع است و لذا از يك جهت همان كماالت را دارد و
از جهتي هيچ كدام از آن كماالت محسوب نميشود ،به عنوان مثال ،نور بيرنگ كه از
يك جهت همه هفت نور زرد و سبز و آبي و  ...را دارد ،از جهت ديگر ولي هيچكدام از
آن هفت نور نيست ،يعني نور بيرنگ ،نه زرد است و نه سبز و نه رنگ ديگر.
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مثال ديگر براي روشنشدن جملة فوق؛ نفس خودتان است كه تمام صفات
مربوطهاش در آن هست ولي نميتوان گفت نفس ،آن صفت است يا آن علم است ،چون
وجود بسيطي است ،لذا است كه ميگويد«« :بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ»؛ يعني هر چيز
بسيطي همة آن كماالت را داراست «وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ ولي هيچكدام از آن اشياء هم
نيست ،بلكه خودش حقيقت خودش را دارد.
بهترين مثال براي اين قاعده ،خداوند است كه همة كماالت ،مثل علم و حيات و
قدرت را دارد ،ولي نميتوان او را منحصر به يكي از آن صفات نمود ،چون آن صفات با
ذات حق متّحد است و اين قاعده در تمام موجودات مجرد جاري است كه صفات آنها
با ذات آنها متّحد است و در عيني كه هر موجود مجردي همه آن صفات مربوط به
رمحةاهللعليه» طبق همين قاعده است كه
خودش هست ،هيچكدام از آنها هم نيست .مالصدرا« 
ميگويد« :نفس انسان با صورت كلّية اشياء متّحد ميگردد ».چون نفس يك حقيقت
بسيط است ،آري؛ ممكن است نفس شديد شود و كماالت بيشتري در آن به وجود آيد،
ولي باز طبق قاعده « :بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ با آن كماالت
متّحد است ،يعني چيزي است كه خيلي چيزها هست و هيچكدام از آنها هم نيست .حاال
نفس اگر كامل شد ،يك چيزي ميشود كه خيلي چيزهاست ،يعني كمال و دارايي بيشتر،
آن را به وحدت بيشتر مي كشاند و نه به كثرت بيشتر ،برعكس عالم دنيا كه مجموعه اشياء
است نه جامع اشياء .ميفرمايد:
« نفس پس از تجرّد كامل و نيل به درجة كمال عقالني به حكم قاعده:
«بَسيطُ الْحَقيقَةِ كُلُّ الْاَشْياءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْها»؛ با صورت علميه كلية اشياء
متّحد ميگردد ،بلكه عين جميع اشياء خواهد شد و همين نفس كه نسبت به
اموري در حال حاضر بالقوّه ميباشد و به مرحلة تجرّد كامل عقالني نرسيده،
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نسبت به آنچه كه ادراك نموده ،و صورت علميه آنها در ذات آن موجود
است ،متّحد است ،بدين معني كه نفس با آنچه كه فعالً بالفعل ادراك نموده
است متّحد گرديده».
پس نفس انساني به عنوان مدرِك پديدهها و حقايق ،يك امر واحدي است كه با كلية
مدرَكاتش متحد ميباشد  ،در عيني كه صور علميه بسياري را در خود جاي داده است.
ميفرمايد:
«و اين اتّحادِ نفس با صور علميه براي نفس هيچگونه تركيبي ايجاد نميكند،
زيرا با خود اشياء خارجي متّحد نشده ،بلكه با صورت علميه آنها متّحد شده
است و در واقع با ادراك اين صور و حقايق ،نفس شديدتر گشته».
دقّت بفرماييد كه صورتهاي علميهاي را كه فعالً در خود داريد ،چون صورت
علميهاند و از جنس علماند ،باعث كثرت شخصيت و تعدّد نفس براي شما نشده است،
چون وقتي نزد نفس شما آمد ،جنس عقل شد ،عالَم عقل ،عالم كثرت نيست ،عالم
وحدت است ،و هر موجودي كه عقليتر شود ،اتّحادش بيشتر ميشود و مدرَكاتش نسبت
به نفس در يگانگي بيشتري قرار ميگيرد ،همانطور كه ذات احدي در عين عالِمبودن به
همة ما سِوي ،عين اَحديت است.
صورت علميه اشياء با تمام تفصيل و اختالف و تغايري كه در آنها وجود دارد ،به
طوري كه صورت علميه كتاب ،غير از صورت علميه ديوار است ،ولي با اين همه در ذات
نفس اين صور علميه به صورت وحدت در نزد نفس وجود دارند و نسبت به نفس و
نسبت به خود كثرت ندارند ،و لذا در عين اينكه شما در نفس خود اين صورتها را به
نحو مجزا داريد و در كنار نفس شما نيستند ،بلكه با نفس شما متحداند ،ولي باز هم
خودتان ،خودتان هستيد و از طريق اين صور متكثره ،متكثر نشدهايد و لذا است كه
رمحةاهللعليه» ميفرمايد:
مالصدرا« 

معرفتالنفس و الحشر

« در واقع نفس با ادراك صور علميه شديد شده ،نه اين كه مركب شده باشد
از صور علميهاي كه ادراك كرده است ،بلكه نفس در اين حالت ،جامع صور
علميه است نه مجموع آنها ،و لذا هر چه نفس كاملتر گردد ،جامعيت و
وحدت و بساطت آن شديدتر خواهد شد ،بدون آنكه با ادراك صورت
مختلف ،جنس آن عوض شود ،بلكه وسعت مييابد».
عنايت بفرماييد كه اوّالً؛ صورت علميه در نزد نفس موجب كثرت آن نميشود،
چراكه آن صورت علميه به نحو جامعيت و از سنخ علم ،در نزد نفس هستند ،شبيه وجود
هفتنور در نور بيرنگ .ثانياً؛ هر چه نفس كاملتر گردد ،از جامعيت و بساطت
شديدتري برخوردار خواهد شد و به اصطالح وحدتِ بينِ ذات و صفات او بيشتر
ميگردد ،همچنان كه در برهان صديقين روشن شد ،وجود داراي مراتب است و اين طور
نيست كه اين مراتب فقط منحصر به دو مرتبه باشد ،يكي مرتبه عالم مادّه همراه با كثرت
موجود در عالم مادّه ،و يكي هم خداوند و وحدت محض ،بلكه باالتر از عالم مادّه،
مراتبي از وجود مطرح است كه در عين مجرّدبودن ،آن نحوه كثرت مادّي را ندارند ولي
داراي وحدت محض هم نيستند ،و هرچه از نظر درجة وجودي شديدتر شوند ،به وحدت
بيشتري نايل ميگردند.
اگر قاعدة فوق در ذهن عزيزان حفظ شود ،روشن خواهد شد چگونه نفس انسان در
سير و سلوك خود در وحدت بيشتر قرار ميگيرد و چگونه در حالتِ كمال نفس،
صورتهاي علمية مستغرقِ نفس ،كامل شده انسان ميگردد .در ادامه ميفرمايد:
«البته اگر تحوّل ذاتي نفس ،در مقوله حركت ،همچنان ادامه يابد ،به جنس
ديگري تبديل خواهد شد .مثل انسان كه هر گاه در صراط انساني براي طيّ
مدارج كماالت انساني قدم گذاشت و اين راه را ادامه داد آخراألمر داخل در
زمرة ملكوت ميگردد ،و يا اگر در صراط حيوانيت قرار گرفت ،حقيقت انساني
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او به حقيقت شيطاني مبدّل ميشود».
مالحظه فرموديد كه نفس انسان تا در اين دنيا قرار دارد و به بدن خود تعلّق
دارد ،داراي حركت جوهري است و كسي نميتواند حركت ذاتي و جوهري
نفس را متوقف كند ،ولي چون انسان موجود مختاري است و داراي ابعاد
حيواني و انساني است ،ميتواند به حركت ذاتي نفسِ خود جهت بدهد و در اثر
اين جهت گيري يا خود را وارد در عالم ملكوت كند و يا در زمره شياطين
درآورد.
داليل تجرّد نفس ناطقه و كيفيت حدوث آن در بدن
با اندك تأمل ميتوان متوجّه شد ،بدن ما غير از خودِ ما است و خود ما خصوصياتِ
مادّي بدن را ندارد ،و از اين طريق ميتوان متوجّه وجود نفس به عنوان موجودي كه غير
از بدن است ،شد .البته چنين فهمي خود انسان را قانع ميكند ،ولي براي طرح موضوع
تجرّد نفس در محافل علمي بايد دليل ارائه داد ،اين است كه در سير بحث ،داليلي در
اثبات تجرّد نفس به طور مختصر مطرح ميشود.
حتماً عنايت داريد كه «درك مفاهيم كلّي» و «شناخت خود» دو صفت مخصوص
نفس ناطقه است.
نفس ميتواند مفاهيم كلّي را با همان كلّيتش بفهمد ،در حاليكه درك مفاهيم كلّي
نه مربوط به مرتبه خيال است و نه مربوط به مرتبه حسّ .اين از خصوصيت نفس ناطقه خبر
از وسعت آن مي دهد كه چنين توانايي را در خود دارد كه بدون آالت مادي مثل چشم و
گوش ،چيزهايي را ادراك نمايد كه آن موجودات در محدودة ادراك چشم و گوش
نيستند .اين توان ايي حكايت از وجودي خاص دارد فوق آلت مادّي.
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قدرت درك مفاهيم كلي توسط نفس
رمحةاهللعليه» چند دليل جهت اثبات تجرد نفس ناطقه مطرح ميكند كه عبارتند از:
مالصدرا« 

«الف -نفس مفاهيم كلّي ،چون مفهوم انسان ،مفهوم درخت و غيره را با قيد
كلّيت ادراك ميكند و جسم كه موجودي قابل تقسيم و جزئي است نميتواند
محلّ مفهوم كلّي باشد ،نفس بايد مرتبهاي فوق جسم و مقدار داشته باشد تا
محلّ «مفاهيم كلّي» قرار گيرد».
مثالً مفهوم انسان كه نفس شما در نزد خود دارد ،مفهومي است كه مصاديق كثير
خارجي ،همه در آن صدق مي كنند ،به طوري كه وقتي شما مفهوم انسان را در نظر
بگيريد ،هم مرد است و هم زن ،هم پير است ،هم جوان ،هم كودك است و هم نوزاد و
شامل حسن و رضا و بتول و زينب و غيره ميشود ،پس مالحظه ميفرماييد كه چگونه
مفهوم انسان در نفس شما شامل مصداقهاي كثير شود .يا مفهوم درخت همينطور ،در
حاليكه در خارج از ذهن انواع و اقسام درخت داريم ،ولي تمام اين مصاديق مختلف با
يك مفهوم نزد نفس ميتوانند حاضر باشند و آن مفهوم تمام درختهاي متفاوت در
خارج را در خود جمع ميكند.
آيا ما مي توانيم بگويم كه تمام اين مفاهيم كلّي را در مغز مادّي خودمان
داريم؟ در حاليكه جسم جزئي است و جزئي نميتواند ظرف كلّي باشد ،پس
نتيجه ميگيريم ظرف مفاهيم كه مصاديق كثيري را در خود جاي ميدهد،
نميتواند در عالم مادّه باشد .لذا است كه ميفرمايد:

 -اسفار ،ج  ،8ص. 1
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«نفس بايد مرتبه اي فوق جسم و مقدار داشته باشد تا محلّ ”مفاهيم كلّي”
قرار گيرد».
يك وقت شما به مقامي ميرسيد كه حقايق وجودي عقلي را حس ميكنيد ،وجود
عقلي يعني وجود خارجيِ عيني كه مقامش مقام وحدت و بساطت است .به اصطالح يك
چيز است كه همه چيز است .انسان عقلي؛ انساني است كه گوش او در عين اينكه
ميشنود ميبيند ،چون همه اش همه چيز است ،معني شدت و ضعف به همين معني است.
حاال كه عنايت كرديد نفس ناطقه استعداد درك مفاهيم كلّي را دارد و ما مفاهيم كلّي را
در حدّ مفهوم انسان كه جامع حسن و حسين و رضا و بتول و زينب است ،مطرح كرديم،
اگر مسئله را دنبال كنيد ،متوجّه ميشويد كه انسان استعداد درك حقايق كلّيه را نيز دارد،
حقايق كلّي غير از مفاهيم كلّي است ،مفاهيم كلّي ،مفاهيمي است كه ذهن از عالم
محسوسات انتزاع مي كند و چون چنين استعدادي را دارد كه معاني كلّيه را در خود جاي
ميدهد ،ميتواند مفاهيم كلّي را از مصاديق جزئي و متكثر انتزاع كند ،ولي اصل اين
استعداد از اين قرار است كه ميتواند با حقايق كلّي ارتباط برقرار كند .حقايق كلّي،
وجودات خارجي هستند كه اوّالً؛ به عنوان حقيقت يك چيز است .ثانياً؛ همه چيز است،
همانطور كه علم خدا ،همه خدا است و خدا تقسيمبردار نيست ،يعني همان علم او،
حيات و اراده و قدرت و غيره است و يا حيات او ،علم و اراده و قدرت است ،حقايق
كلي اينگونه هستند ،چون در عين بسيطبودن و غير قابل تقسيمبودن ،كلُّ األشياءاند.
روايت داريم كه :از امام معصوم پرسيدند؛ باألخره ميوهاي كه حضرت آدم
در بهشت از آن خورد چه بود؟! امام سؤالكردند؛ مردم چه ميگويند؟ گفتند :يكي
ميگويد گندم بود ،يكي ميگويد سيب بود!! امام فرمودند :همة اينها بود؛ يعني خاصيت
وجود فوق مادّه اين است .آري؛ اگر صورت خاصي دارد ،به اعتبار غلبة آن معني آن
صورت است در آن پديدهها ،ولي به اعتبار ذات كلّيِ بسيطش ،بقية چيزها هم هست .در
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بحثهاي آينده روشن مي شود كه انسان عقلي ،طوري است كه چشم او هم ميشنود و
دست او هم تكلم ميكند.
اهللعليه»
رمحة 
« 

فرمايش مرحوم صدرالمتألهين

اين است كه آنچه اآلن شما در ابتداي سير و

سلوك عقليتان به عنوان وجود عقلي و يا مفهوم كلّي ميشناسيد ،يك وجود خيالي
است كه شما جزئيات را در ذهنتان از آن زدودهايد ،اين غير از آن وجود عقلي خارجي
است كه يك وجود تامّ ميباشد ،وي معتقد است درك معاني كلّيه به صورت حقيقيِ آن
و نه به صورت خيالي ،در حدّ كسي است كه به مرتبة عقل بالفعل رسيده باشد ،و آنچه
اكثر مردم به عنوان مفهوم كلّي و عقلي ميشناسند ،در حدّ كلّي طبيعي ،و در واقع يك
مفهوم ذهنيِ جزئي است كه در قوّة خيال موجود است - .كلّي طبيعي يعني ماهيت هر شيء
كه در حدّ خود نه در مورد آن اعتبار كلّيت بكني و نه اعتبار جزئيت ،مثل كتاب؛ يك وقت از
كتاب همين اعتبار خارجي عيني را در نظر ميگيريم ،يك وقت ،كتابي كه در خارج هست و ما
ميبينيم را نه اعتبار جزئيبودن آن را ميكنيم و نه اعتبار كلّيبودن آن را .اين حالت كه ذهن
مي تواند شيء خارجي را به اين حالت اعتبار كند،

حالت كلّي طبيعي ميگويند-

رمحةاهللعليه» ميفرمايد :آنچه كه ما در منطق به عنوان كلّي ميشناسيم ،در حدّ كلّي
مالصدرا« 
طبيعي است و در حقيقت يك مفهوم ذهني جزئي است كه در قوّة خيال موجود است ،و
نه در عقل ،زيرا انسان عقالني ،انساني است كه در عين تجرّد از عوارض مادّه ،مشتمل بر
كلّية قوا و اعضاي دروني و بيروني انسان است ،البته به شرطي كه همه اين قوا و اعضاء را
در وجود عقلي داشته باشد ،و نه به وجود مادّي .آنچه بر پيشاني مادّه خورده است اين
است كه اگر سنگ است ،آب نيست ،و اگر چوب است ،هوا نيست ،چون ذات عالم مادّه
تفرّق است .برعكس؛ آن كسي كه به وجود عقلي رسيده باشد هيچ عضوي از اعضاي
وي متفرّق نيست ،و مانند انسان جسماني مادّي كه چشم او غير از گوش او است
نميباشد ،بلكه چشم ان سان عقالني ،عين گوش او است و همة اعضاي وي متّحد در يك
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وجود هستند .اين گونه افراد بسيار كم هستند ،همچنان افرادي كه بتوانند وجود عقلي
پديدة مادّي را درك كنند ،كماند ،همان مقامي كه حضرت ابراهيم يافتند كه
ملكوت اشياء را خداوند به او نشان داد ،ولي اكثر مردم مفهوم جنبه مشترك بين افراد
كثير را به عنوان وجود عقلي ميشناسند ،يعني آن چيزي كه بين چند انسان متّحد است را
به عنوان وجود عقلي آن چند نفر ميپندارند ،،اين وجود عقلي منطقي است و آن چيزي
كه در مقام عقلي حقيقي است باالتر از ادراك ذهن است و تا ما عقل نشويم ،وجود
عقلي را درك نميكنيم .البته آرامآرام در مباحث آينده به اين بحث پرداخته ميشود،
علت طرح اين بحث در اينجا ،به جهت توجّه به استعدادي است كه در انسان ميباشد و
آن استعداد حضور مفاهيم كلّي در نفس انسان است و روشن شد اين خاصيت نميتواند
در مادّه كه پديدهاي جزئي است جاي داشته باشد ،چون اين مسئله مطرح شد .عرض
كردم؛ عنايت داشته باشيد استعداد درك مفاهيم كلّي ،خبر از يك عمقي ميدهد كه
نفس انسان نه تنها مفاهيم كلّي انتزاعي را ميتواند درك كند ،بلكه ميتواند حقايق عقلي
را درك كند ،كه كلّي حقيقي آنه مفاهيم هستند.
نفس بدون ابزار ،خود را و حسّ خود را درك ميكند
اهللعليه»
رمحة 
« 

مالصدرا

در راستاي ارائه براهيني جهت اثبات تجرّد نفس ناطقه در ادامه

ميفرمايد:
«ب -نفس ناطقه بسياري از افعال خود را بدون نياز به بدن انجام ميدهد،
ذات خويش را به ذات خويش درك ميكند و اينكه ادراك ميكند كه ذات
خويش را ادراك مي كند و يا آالت جسمي را كه به وسيلة آنها افعال خود را
انجام ميدهد بدون هيچ آلتي ادراك ميكند و اگر آن آلت را مثل چشم،
بخواهد با آلتي ديگر ادراك كند ،تسلسل پيش ميآيد و ادراك واقع نخواهد

معرفتالنفس و الحشر

شد .و اين خاصيت دليل است بر اينكه ندر ذات خود مستغني از محلّ است،
يعني مجرّد است نه مادّي».
در اين برهان ميفرمايد :نفس ناطقه در ذات خود محكوم به داشتن بدن مادّي براي
هميشه نيست ،و بدن را به عنوان آلت و ابزار براي بعضي از حوائج مقدّماتي احتياج دارد.
چون شما خودتان را با ابزار و آالتي كه در بدنتان هست ،مثل چشم و گوش و قوّة المسه
درك نميكنيد ،بلكه خودتان ،خودتان را درك ميكنيد و خودتان به خودتان علم
داريد ،و اگر الزم ميبود كه براي درك خودتان هم ابزاري باشد ،براي درك آن ابزار
هم بايد ابزاري باشد ،حال وقتي ميخواستيد خودتان را درك كنيد ،اوّل بايد آن ابزاري
كه با آن خودتان را درك كردهايد ،درك كنيد و باز براي درك آن هم بايد ابزار آن را
درك كنيد و اين سلسله تا بينهايت ادامه مييابد و عمالً ادراكي شروع نميشود تا منجر
به ادراك خودتان شود و چون چنين نيست ،پس شما خودتان را بدون هيچ آلت و ابزاري
درك ميكنيد و اين به معني آن است كه نفس در ادراك خود مستغني از محل است و
چنين خاصيتي مربوط به مادّه نيست ،پس نفس مجرّد است .شما وجود من را به وسيلة
چشمتان درك ميكنيد ،ولي وجودِ خودتان را بدون چشم درك ميكنيد ،پس در واقع
نفس ناطقه شما اين فعل را بدون ابزار انجام داد.
باز عنايت داشته باشيد كه اگر بخواهيد كه دستتان را كه حاال به آن علم داريد و
ميدانيد دست داريد ،با حسّ ديگر حسّ كنيد و اين حسّي را كه با آن حسّ خود را
درك كرديد كه به وسيلة آن دست خود را حسّ كرديد ،با حسّ ديگر حسّ كنيد،
همينطور اين سلسله ادامه پيدا ميكند و هرگز شما چيزي را حسّ نخواهيد كرد.

 -اسفار ،ج  ،8ص
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اين است كه گفته ميشود محلّ و آلت براي ادراك نفس ،در نفس الزم نيست.
نفس در ذات خود آنچنان نيست كه نياز به ابزار و آالت داشته باشد ،پس در نتيجه مجرّد
است.
اتحاد مدرِك با مدرَك
رمحةاهللعليه» در سومين برهان خود براي اثبات تجرّد نفس ،از قاعده مهمّي
جناب مالصدرا« 
استفاده ميكند و آن اينكه هر جا ،علمي و ادراكي واقع شود ،چه آن ادراك به كمك
ابزار و آالت جسماني باشد و چه نباشد ،بايد ادراككننده وجودش مجرّد باشد ،زيرا
الزمة ادراك ،وحدت واقعي بين مُدرَك و مُدرِك است ،به طوري كه براي مدرَك و
مدرِك هيچگونه بُعدي در ميان نباشد و اين فقط با مجردبودن نفسِ مدرِك ممكن است.
ميفرمايد:
«ج -مسلّم است مدرِك و عالِم ،نفس است ،حال چه ادراك حسّي باشد ،و
چه وَهمي و چه عقلي ،و با اينكه بعضي از اقسام ادراك را بوسيلة آالت
جسماني انجام ميدهد ،ولي جسم نميتواند خودش ادارككننده باشد ،زيرا
جسم فاقد وحدت و حضور جمعي است ،در حالي كه شرط تحقّق علم،
وحدت – بين مدرِك و مدرَك -است و لذا جسم از آن جهت كه جسم است
نه ميتواند مدرِك ميباشد و نه مدرَك ،نتيجه اينكه مدرِك بايد حقيقت ذات
ما باشد كه با جسميت سازگار نيست و لذا الزم ميآيد كه مجرّد باشد».
رمحةاهللعليه» در اين برهان از طريق دقّت در امر حقيقت علم ،ما را متوجّه
در واقع مالصدرا« 
تجرّد نفس نمود و روشن كرد از آنجايي كه آن چيزي كه به پديدهها ،عالِم ميشود،

 -اسفار ،ج  ،8ص
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نفس ناطقه است و چون الزمه علم ،يك نحوه اتّحاد حقيقي بين عالِم و معلوم است و دو
پديده مادّي هرگز نميتوانند داراي اتّحاد حقيقي باشند ،پس نفس ناطقه كه عالِم به
پديدهها ميشود بايد غيرمادّي باشد.
40

داليل نقلي در اثبات تجرّد نفس ناطقه

رمحةاهللعليه» ميفرمايد :شرع نيز در راستاي اعتقاد به تجرّد نفس سخناني دارد كه
مالصدرا« 
در ذيل به مواردي از آيات و روايات در اين باره اشاره ميكنيم ،و در رابطه با تطبيق شرع
و عقل ميگويد:

«« حاشي الشريعة الْحَقة االلهية البيضاءَ اَنْ تكون اَحكامها مصادمة
المعارف اليقينية الضرورية ،و تبّاً لِفَلْسَفَةٍ تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب
و السُّنة» ؛ يعني محال است شريعت انور الهي ،سخنان و دستوراتش مخالف
معارف يقيني و عقلي باشد و مرده باد آن فلسفهاي كه قوانينش با كتاب خدا و
سنّت رسول خدا و ائمهاطهارمطابقت نداشته باشد!»
رمحةاهللعليه» به ذكر نمونههايي از داليل نقلي ميپردازند و ميگويد:
سپس مالصدرا« 

خداوند در قرآن در مورد آدمو فرزندانشان ميفرمايد«:وَ نَفَخْتُ مِنْ رُوحي»؛
يعني ،و از روح خودم در بدن متعادلشده جنين دميدم ،و يا دربارة حضرت عيسي

ميفرمايد« :إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

به بعد.

 اسفار ،ج  ، 8ص اسفار ،ج  ، 8ص -سوره حجر ،آيه
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مسيح ،عيسيبن مريم ،رسول خدا و كلمه اوست كه آن را بر مريم افكند .كه در

هر دو مورد از آيات ذكر شده ،روح را به خدا نسبت ميدهد و صادره از عالم الوهيت
معرفي مينمايد و اين حاكي از شرافت و برتري آن روح از عالم اجسام است ،به عبارت

ديگر؛ سنخ و شأن آن باالتر از عالم مادّه است و يا از زبان ابراهيم ميفرمايد« :وَ
كَذالِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنين» ؛ يعني ،و
اينچنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از اهل يقين باشد .مسلّم كسي
را كه ملكوت آسمان و زمين را نشانش دادهاند ،بايد سنخ او سنخ ملكوت باشد و بديهي
است جسم و قواي جسماني اليق رؤيت عالم ملكوت نيستند.
اجازه دهيد داليل نقلي موضوع را در اثبات تجرّد نفس ناطقه را در جلسه بعد تعقيب
كنيم.
در اين جلسه موضوعات زيرمورد بررسي قرار گرفت:
 -1مدرِك حقيقي نفس ناطقه است و نه قواي مربوطه ،و نظر به نقش قوا در بدن
نمونة خوبي است براي توحيد افعالي و نقش و جايگاه ابزارها و سببها.
 حقيقت نفس و وسعت آن و اتّحاد آن با تمام مراتبي كه مورد ادراك قرارميگيرند ،تا آنجايي كه نفس به مرتبه عقل فعّال ميرسد و با آن متّحد ميشود ،نه
اينكه ذات انسان ثابت باشد و ادراكات عارض نفس شوند.
 در راستاي تحوّل ذاتي نفس و توجّه به مختاربودن انسان ،سير به سوي كماالتانساني يا شيطاني ،محقّق ميشود.

 - 8سوره نساء ،آيه .1 1
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 توجّه به قاعده «بسيطالحقيقه» و جامعيت صفات نفس انساني و دستيابي به كليديكه در تحليل مقامات معنوي بسيار كارساز است.
 توجّه به نحوه حضور صور علميه در نفس انسان ،و اينكه چرا آنها موجباختالل در وحدت ذاتي نفس ناطقه نميشوند.
 تفاوت درك حقايق كلّي و مفاهيم انتزاعي كه در خيال مطرح ميشود. -توجّه به داليل تجرّد نفس ناطقه.
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