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تکون و تکامل نفس از منظر مالصدرا
تاريخ دريافت29/50/50 :

تاريخ تأييد29/05/90 :



رضوانه نجفی سوادرودباری



علی شیروانی

از منظر مالصدرا ،مبدأ تکون نفس انسان خاک است كه از جمادی به مرحلة
نباتی و ،سپس ،به مرتبة نفس حیوانی میرسد .وقتی كه انسان متولد میشوود ،از
ابزارهای حسی كه در ذات او به ودیعت گذاشته شده استفاده میكند و در مسیر
تکامل به سوی نفس انسانی حركت مینماید تا از مرحلوة حوس و خیواب ربوور
كرده به مرحلة رقل و كه ممیز انسان و حیووان مویباشود و برسود .نوون كمواب
نهایی و غایت آفرینش انسان رسیدن به مقام شهود میباشود ،در ایوم مقالوه ،بوا
روش تحلیلی و رقلی ثابت شده است كوه كمواب انسوان از جونس ادراک بووده،
ادراک به پرورش رقل انسان مربوط میشوود .تقویوت رقول و نوه در حکموت
نظری و نه در حکمت رملی و موجب افزایش ادراک نفس و سیر آن از قوه توا
اتصاب به رقل فعاب و شهود صور موجودات در رقل فعاب میگردد .بنابر اتحواد
راقل و معقوب هر كمالی كه برای یکی از قوای نفس حاصل شود برای نفس هم
موجود میباشد .در نتیجه ،ادراک قوة رقل سبب اشتداد وجودی نفس و ترقی او
 استادیار دانشگاه سیستتا

لوچسستتا

لاق العوچم.7
 دانشیار پژ هشگاه حچزه دانشگاه.

دانت آمچختت دتتت ف سوستا استدمن دانشتگاه
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در مراتب وجود است .هرنه قودرت ادراک انسوان قوویتور مویشوود ،مراتوب
وجودی برتری به دست میآورد .ازایمرو ،برتریم موجود رالمتریم موجود می-
باشد .البته ،در ایم راستا ،نقش رقل نظری و برتری او بر رقل رملی قابل انکوار
نیست؛ یافتههای رقل رملی وقتی موجب ارتقای وجودی نفس میگردد كوه بوه
شهود و ادراک تبدیل شده باشد .بنابرایم ،كماب نفس و اشتداد وجوودی فقوا از
طریق افزایش ادراک میباشد.

واژههای کلیدی :مالصدرا ،تکون نفس ،تکامل نفس ،اشتداد وجودی ،ادراک.
درآمد

از منظر مالصدرا ،نفس انسان دوگونه سیر و تحووب دارد سویر نزولوی كوه از
خزائم غیب الهی به رالم طبیعت تنزب نموده است و سیر صوعودی كوه از روالم
طبیعت شروع شده ،به روالم برتر ترقی می نماید .در هر كدام از ایم روالم نفوس
مراحل مختلفی را پشت سر میگذارد.
نفس در سیر تحوب نزولی تمام كماالت خود را از دست داده به مرتبة قووه و
مادة محض تنزّب مییابد و در سیر صعودی بنابر نظریة حركت جوهری مجدداً از
مادة محض أطوار مختلف وجودی را سپری میكند و بوه موجوود مجورد تبودیل
میشود .مراحل مختلفی كه نفس در سیر تحوب خود طی موینمایود بیوان ر سویر
تحوب ذاتی و تکوّن جسمانی و روحانی او می باشد .در ایم مقالوه ،از ن وون ی
تنزب نفس از ملکوت و رلت ایم هبوط سخنی مطور نموی شوود( .ر.ك)8811 .

سخم ایم مقاله دربارة حركت صعودی نفس از ماده تا رسویدن بوه كمواب نهوایی
رقالنی در حاب تعلق به بدن میباشد .مبحث تکامل برزخی نفس را باید در جای
دی ر جستجو نمود( .ر .ك )8811 .در ایم مقاله ،مویخوواهیم بودانیم كوه از نظور
مالصدرا تکون نفس از كجا شروع شده و ن ونه پیش میرود؛ و كماب نفس بوه
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نه نیزی است و اشتداد وجودی نفس از نه مسیری محقق میگردد؟
نفس انسان یک موجود ایستا و ثابت نیست .انسوان در آغواز راه نووع واحود
جسمانی است كه در مراحل بعد آن موجود حیوان میشود .در ادامة مراحل ،بعد
از نفخ رو و تولد ،حیوانی بیش نیست و از خوود انسوانی بوه صوورت بالفعول
نیزی ندارد ،بنابرایم ،هر لحظه در حركت و تحوب است توا خوودا انسوانی را در
سیر حركت ذاتی خود بسازد و بوا انتخواو و اراده در مسویر زنودگی مویتوانود
استعدادهای خود را به فعلیت برساند .اگر بحث از مقام انسان در نظام هستی بوه
میان میآید و برتر از مالئکه قلمداد می گردد ،همة اینها بالقوه است .فعلیت اینهوا
بست ی به حركت و تالش انسان دارد تا خوود را از زیور آوارهوای اسوتعدادها و
قوهها بیرون بیاورد و فعلیت بخشد .انسان در سر دو راهیِ شکر و كفر قرار دارد.
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا( .انسان)8 :
ما انسان را به راه هدايت نموديم؛ انسان يا شاكر میباشد و يا كفر میورزد.
در هر صورت به مقصد نهايی پيش میرود:

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ( .انشقاق)6 :
ای انسان ،تو با رنج و تالشی وصفناپذير به سوی پروردگارت روانهای ،و
سرانجام به لقاء و داوری او خواهی رسيد.

غرض ایم است كه انسان وجود ثابتی ندارد؛ بایود خوود را بسوازد .بوه گفتوة
حضرت آیتاهلل جوادی آملی« ،انسان در آغاز راه نوع واحدی است اما نوریت او
در مرحلة بقا با نوریت در مرتبة حدوث متفاوت است؛ در مرتبوة بقوا بایود او را
نوع متوسا یا جنس سافل دانست ،زیرا هویت انسان حقیقتی است متحرک و در
هر مرتبه نسبت به مرتبه بعد صیرورتی دارد»( .جوادی آملی)811 :8811 ،
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مبدأ تکوّن نفس

صدرالمتألهیم با استفاده از آیات قرآن كوریم ،سویر موادی نفوس انسوان را در
نندیم مرحله بیان میكند كه به آنها اشاره میشود.
بعضی از آیات خلقتا انسان را از خاک میداند كه اشاره به مادة اولیة او دارد.
(ر .ك .صدرالدين شيرازی)881 :8861 ،
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِی رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ( .حج)5 :
ای مردم! اگر به رستاخيز و زنده شدن دوباره شك داريد ،به آفررينش خرود
بنگريد كه ما شما را از خاك بیجان آفريديم.

در جای دی ری ،خداوند متعاب می فرماید كه انسان را از گول آفریودیم ،كوه
اشاره به تركیب آو و خاک دارد
وَلَقَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ( .مؤمنون)88 :
همانا ما انسان را نخستين بار از عصارة گل آفريديم.

در آیة دی ری ،خلقت انسان را از حماء مسنون ذكر مینماید و آن گلی است
كه با هوا متغیر میشود
وَ لَقَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ( .حجر)86 :
و برره راسررتی مررا انسرران را از گلرری خشررك كرره از گلرری سررياه و برردبو و
دگرگونشده پديد آمده بود ،آفريديم.

مرحلة دی ر كه طیم الزو است حکایت از حالت اسوتقرار كوه بوه صوورت
ارتداب بوده ،زمینة قبوب صورت را دارد
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ( .صافات)88 :
ما انسان را از گلی چسبنده آفريديم.

مرحلة دی ر خلقت انسان را گل خشکیده میداند و میفرماید كوه مرحلوهای
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از تکون مادی انسان گل خشکیدهای است كه مثل سوفاب در آتوش خشوکشوده
است
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ( .رحمن)81 :
خدای رحمان انسان را از گلی خشکيده كه همچون سفال است آفريد.

از مجموع آیات قرآنی ایم بهره را میتوان برد كوه مبودأ اولوی تکوون نفوس
انسان خاک بوده ،در سیر تحوب ذاتی و حركت جوهری به مجرد تبدیل میشود.
در ادامه ،ایم سؤاب مطر میشود كه آیا مراحل تکامل جسمانی انسان مربوط
به نوع انسان است یا به اولیم انسان ،یعنی حضرت آدم ،اختصوا

دارد؟ ههوور

بعضی آیات رمومیت ایم مراحل را برای نوع انسان نشان مویدهود ،اموا بعضوی
آیات به اولیم انسان اختصا

دارد ،كه در جای دی ر باید بحث شود.

مراحل کمال نفس

بعد از مرحلة جمادی نوبت به نفس نباتی میرسد كه در ایم مرحله نیز بایود
مراحلی را طی كند تا هرفیت راه یافتم به مرحلة بعدی و كه تبدب ماده به موجود
مجرد و پیدایش اولیم مرحلة تجرد نفس ،كه نفس حیوانی است ،را یابد
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَرامَ

لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( .مؤمنون)81 :
نسل انسان را از نطفه مقرر داشتيم ،آن نطفره را در جايگراهی اسرتوار قررار
داديم ،سپس ،آن نطفه را لختة خونی ساختيم .آنگاه ،آن لخته خون را به صرورت
پارهگوشتی جويده شده درآورديم .پس ،آن قطعه گوشت را اسرتخوانهرايی چنرد
ساختيم .آنگاه استخوانها را با گوشت پوشانديم .سرپس ،آن را آفريردهای ديگرر
ساختيم .پس ،خداوند كه بهترين آفرينندگان است پر خير و بركت است.
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نفس نباتی از زمان قرار گرفتم نطفه در رحم مادر شروع میشود و مراحلی را
طی مینماید تا به صورت جنیم درآید .آن واه ،آموادة دمیوده شودن رو شوود و
حیات پیدا كند .در اینجا است كه نفسْ حیات حیوانی پیدا كرده است.
در ایم مرحله ،نفسْ حیوان بالفعل و انسان بالقوه است .انسوان وقتوی متولود
میشود و قدم در دنیای طبیعت میگذارد ،به نیزی از رالم بیرون رلم ندارد

i

وَاللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَکُمُ السَّرمََْ وَالْأَبْصَرارَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ( .نحل)11 :
خدا است كه شما را از شرکم مادرانتران بيررون آورد ،در حرالی كره چيرزی
نمی دانستيد و برای شما گوش و چشم و دل قرار داد ترا حقرايق را درك كنيرد و
باشد كه سپاس بگزاريد.

انسان در مرحلة نفس انسانی با استفاده از ابزار موجود در نفس خود میتواند
رلوم و ادراكات حسی را به دست آورد و به صور خیالی و ادراكات برتر دسوت
یابد .بنابرایم ،تکون نفس از مادة بیجان شروع میشود و در سیر نهوایی از مواده
فراتر رفته ،در ریم تعلق به بدن ،به تجرد میرسد و ،در ایم راستا ،نفس در حالی
كه بدن خود را تدبیر میكند به حركت تکواملی خوود در صوورت فوراهم آمودن
شرایا ،ادامه میدهد تا به كماب نهایی رقلی كه در نظام آفرینش برای او در نظور
گرفته شده است برسد.
مفهوم کمال

مفهوم كماب از مفاهیم روشم و بدیهی میباشد .مقصد و غایوت هور حركتوی
كماب آن حركت شمرده میشود( .ر.ك .فرارابی )881 :8188 ،كمواب یوک مفهووم
 iر .ك .هما 921 :؛ همچ.931 ،5/9 :9199 ،
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نسبی است ،یعنی نیزی نسبت به یک شیء كماب شمرده میشوود و نسوبت بوه
شیء دی ر كماب به شمار نمیآید( .ر .ك .صدرالدين شيرازی868 :8851 ،؛ سجادی،
)8611/8 :8818

موجودات زنده ،ارم از نبات و حیوان و انسان ،كوه بوا آنهوا سوروكار داریوم،
استعدادهای متفاوتی دارند كه فراهم شدن زمینهها و شرایا الزم سبب ههور و به
فعلیت رسیدن آن استعدادها و نیروها مویگوردد .ایوم موجوودات واجود نیوزی
میشوند كه پیش از ایم فاقد آن بودند .همة موجودات برای تحقق بخشیدن و به
كماب رساندن استعدادهای درونی خوود در تکواپو هسوتند .پوس ،كموابِ صوفتا
وجودی است كه از فعلیت رسیدن استعدادهای درونی یک موجود در مقایسه بوا
موجود دی ر حاصل می آید .مثالً ،كماب یک نهاب ایم است كوه در سوایة تحقوق
شرایا استعداد یک درخت تناور را كه در ذات او هست به فعلیوت برسواند( .ر.
ك .صدرالدين شيرازی)1/1 :8118 ،

به تعبیر دی ر ،كما ِب صوفتی اسوت كوه صوورت نوریوه و فعلیوت اخیور هور
موجودی اقتضای آن را دارد و اگر آن موجود فاقد آن صفت باشد نواق

اسوت.

ازایمرو ،فالسفه نفس را كماب اوب برای جسم طبیعی میدانند ،یعنی برای اینکوه
ایم جسم كماب پیدا كند و مراتب كماب را از نباتی تا انسان و مراتوب انسوانی را
یک بهیک طی كند ،نفس اولیم كماب برای ایم جسم متحرک به سوی مراتب باال
است ،به طوری كه اگر جسم ایم كماب را نداشته باشد ،ناق

به حساو میآیود

و نمیتواند به سوی مقصد خود حركت كند.
کمال نفس

نفس انسان با نه نیزی تکامل پیدا می كند؟ به ربارتی دی ر ،اشتداد وجودی
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نفس به نه وسیلهای محقوق مویشوود و بواالتریم كمواب و اشوتداد وجوودی او
نیست؟ برای تعییم كماب یک شیء بررسی استعداد ذاتی و غایت نهایی آن شئ
را میتوان معیار سنجش كماب آن شیء قرار داد.
و تعیویم كمواب نهوایی ،بایود هودا و غایوت آفورینش او را

برای تشخی

واكاوی نمود( .ر .ك .سجادی)8611/8 :8818 ،

به نظر مالصدرا ،هدا نهایی و غایت آفرینش انسان رسیدن به مقوام یقویم و
شهود حق می باشد .وی هدا و غایت نهایی آفرینش انسان را رسیدن به قرو و
شهود جماب حق میداند و معتقد است كه باالتریم كمواب بورای آفورینش انسوان
رلم به معارا الهی و شهود جماب خداونودی اسوت( .ر.ك .صردرالدين شريرازی،

585/8 :8118؛ همو )818 :8861 ،از نظر ایشان ،آنچه كه غایوت اصولی آفورینش
انسان شمرده می شود یقیم و شهود است .ارماب و ربادات مقدمة رسیدن به ایوم
غایت میباشد( .ر.ك .همو 81 :8868 ،و  881و  881و 118؛ همو)1/8 :8118 ،

صدرالمتألهیم معرفت الهی را غایوت هموة رلووم و نهایوت خوا سویر نظوام
آفرینش میشمرد
فالمعرفة هی بعينها المبدأ و النهاية و الفاعل و الغاية كلمرا اشرتدّت المعرفرة
جالء و ظهوراً اشتدّت الشوق حدهُ إلی أن يتصل اول الدائرة باخرها و لميبرق فری

البين عارف و معروف غيرالمعروف و مشرتاق و شروق سروی المعشروق( .همرو،
)66 :8818
معرفت عيناً همان مبدأ و منتها و فاعل و غايت است .هر چره كره معرفرت از
جهت جال و ظهور شديد باشد شوق شديدتر می شود تا اول دايرة هستی به آخرر
آن برسد .در اين ميان ،غير از معروف نه عارفی میماند و نه معرفرت و غيرر از
معشوق نه مشتاقی میماند و نه شوق.
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بنابرایم ،كماب و اشتداد وجودی نفس را در ارتباط بوا غایوت او كوه ربوارت
است از رسیدن به مقام شهود باید مالحظه نمود كه با نه نیزی میتواند اشوتداد
وجودی پیدا كند و مالک اشتداد وجودی نفس نیست تا به ایم مقصد نایل آید.
به نظر مالصدرا ،نون كماب غائی نفس انسان از جونس ادراک مویباشود ،راه
رسیدن نفس به كماب نهایی و اشتداد وجودی آن باید از سنخ ادراک باشد ،یعنوی
همان رلوم و ادراكاتی كه موجب كماب نفس و اشتداد وجودی نفس مویگردنود.
بنابر حركت جوهری ،كماب و اشتداد وجودی شیء لبس بعد از لوبس اسوت ،نوه
لبس بعد از خلع .بنابرایم ،هر لحظه كماب جدیدی را با حفظ كمواالت قبلوی بوه
دست می آورد .هرنه قوة ادراک قویتر باشد كماالت بیشتری را نفس بوه خوود
میگیرد .ازایمرو ،اختالا نفوس انسانی به سبب تفاوت ادراكات آنها میباشد.
.با توجه به مبانی مالصدرا در ایم باره ،مثل تجرد نفس و ادراک ،اتحاد راقول
و معقوب و رقل ،حركت جوهری و اشتداد وجودی ،برهانی كه مویتوانود ثابوت
نماید كه كماب نفس از طریق ادراک صورت میگیرد به شر ذیل میباشد
أ .نفس از نظر وجودی مجرد است و از تعلق زمانی و مکانی و تجزیهپوذیری
كه از ویژگی وجود مادی است بهدور میباشود .بوا توجوه بوه سونخیت رلوت و
معلوب ،ارم از رلت فارلی و قابلی ،كماالتی كه باید برای نفس حاصل شود حتماً
از سنخ خود نفس ،یعنی باید مجرد باشد و از تعلقات ماده مبرا گردد.
و .تجرد مساوی با رلم و ادراک است .بر خالا موجود مادی كه از خوود و
دی ران غفلت دارد ،موجود مجرد به خود و به معلوب و به رلت خود رلوم دارد.
رلم و ادراک مساوی با تجرد است؛ هر جا تجرد است ادراک هسوت و هور جوا
ادراک هست تجرد است.
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ج .نفس انسان قوای ادراكی مختلفی دارد كه به وسیلة آنها ادراک مویكنود و،
به تبع نفس ،آنها هم مجردند .ایم قوا ،در ریم تعدد ،ریم نفسانود «الونفس فوی
وحدتها كل القوی» .كماب آنها كماب نفس شمرده میشود.
د .بنابر اتحاد مدرِک و مدرَک و ادراک ،هر كمالی كه بورای قووا ثابوت باشود
برای نفس هم ثابت است ،نون ادراک موجب كماب قوای نفس و قووا متحود بوا
نفس میباشد .بنابرایم ،كماب قوا ریم كماب نفس می باشد.
پس ،كماالت نفس از طریق ادراک كه از سنخ خود نفس میباشد امکانپوذیر
است و از راههای دی ر ،نمیتوان كماب نفس را تأمیم نمود.
مراحل و نحوة کمال نفس

بعد از آنکه روشم شد كه اشتداد وجودی نفس جز از طریق ادراک نمیباشد،
ایم مطلب را باید بررسی كنیم كه مراحل و ن ون ی به دسوت آوردن ادراكواتی
كه سبب تکامل حقیقت نفس میشود و نفس را به غایت وكماب نهایی میرسواند
نیست؟
از نظر مالصدرا ،مرتبة اوب تکامل جووهری نفوس از طریوق ادراكوات وقتوی
است كه انسان قدم به رالم طبیعت می گذارد ،درحالی كه از رالم بیرون هیچگونه
رلم و آگاهی ندارد .نفس انسان با بهكارگیری ابزار جسمانی مثل نشم ،گووش و
 ...قادر به ادراک محسوسات می باشد .نفس انسان در سیر تحووب ذاتوی خوود از
زمان تولد تا زمانی كه كماب الزم بورای درک مخویالت را پیودا نکورده اسوت در
مرتبة انسان طبیعی قرار دارد .بنابرایم ،نفس در ایم مرحله حساس بالفعل ،متخیل
و متعقل بالقوه است.
مرتبة دوم مرحلة بعدی اشتداد وجودی نفس است كه نفوس از درجوة حوس
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ربور كرده به مرحلة خیاب میرسد .به نظر مالصدرا ،اكثر انسانها از مرحلة خیاب
باالتر نمیروند و رفتار و كردار آنها بر مبنای قوة خیاب اداره میشود.
مرتبة سوم مرحلها ی است كه قوة تعقل انسان رشد میكند و میتواند از صور
خیالی به ادراكات رقالنی برسد و ،در سیر تحوب ذاتی ،مراتب ادراک رقلی را توا
رسیدن به باالتریم مرتبة آن پیش رود( .ر.ك .صردرالدين شريرازی)881/1 :8118 ،

به نظر صدرا ،نون هدا نهایی آفورینش انسوان از جونس ادراک و رلوم اسوت،
تکامل و اشتداد وجودی نفس هم به جنبههای ادراكی نفس مربوط میباشد (ر.ك.
همان)81/8 :

ماده در اثر حركت جوهری از قوه به سوی نفس شدن حركت موینمایود .در
ایم سیر ذاتی و حركت جوهری ،بعد از طی مراحل جمادی و نبواتی بوه موجوود
مجردی كه وابسته به ماده است تبدیل می شوود .در واقوع ،ایوم مرحلوه احیووان
بالفعل) مرحلهای است كه نفس تکوّن پیدا كرده ،رشد و تکامل ادراكوی خوود را
شروع می كند تا به مرز جدایی انسان و حیوان ،كه هموان ادراكوات كلوی اسوت،
برسد؛ آنچه كه انسان را از حیوان جدا می كند و مرز حیوانیت و انسوانیت اسوت
قوة رقل میباشد .حقیقت انسانی را قوة رقالنی او تشکیل میدهد كوه تکامول و
اشتداد وجودی آن قوه غایت آفرینش نفس می باشد .بر مبنای اتحاد نفس با قوای
خود و اینکه «النفس فی وحدتها كل القوا» ،رقل ریم نفس است و هر كمالی كوه
برای قوة رقل ثابت شود برای خود نفس نیز ثابت می شود .بنابرایم ،نفس در ایم
صعود مراتبی را طی میكند تا انسان كبیری بشود كه مجمع تموام كمواالت موی-
باشد.
از نظر مالصدرا ،سعادت وجوود اسوت و وجودهوا در نقو

و كمواب دارای
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مراتب مختلفی هستند .هر وجودی كه حدود و نوواق

كمتوری داشوته باشود از

كماب و سعادت بیشتری برخوردار اسوت «اعلم ان الوجود هو الخیر
الشدور بةلوجود ایضةً خی

العردةدو

سدةدو لکن الوجودات متفةضلة متفة تة بةلکمةل النقص

فکلمة کةن الوجود اتم کةن خلوصه عن الددم اکث

العدةدو فیره ا فر »( .صردرالدين

شيرازی )888/1 :8118 ،به نظر ایشان ،ادراک و شعورْ كمواب نفوس اسوت و هور
موجودی ادراكات قویتری داشته باشد از لحاظ وجودی قویتر میباشد( .همران:
)888

ازایم رو ،كماب و شدت وجودی نفس بست ی تامّ به شدت و قوت ادراكوات
نفس دارد .در بیم قوای نفسانی انسان ،قوة رقل شریفتوریم و قوویتوریم قووه
است و مدركات آن از شریفتریم مدركات شمرده مویشووند .از طورا دی ور،
نون قوا و مدركات آنها با نفس اتحاد دارند ،هر قوهای از قوای انسوان در نفوسِ
انسان غلبه داشته باشد كماب نفس به اندازة هرفیوت وجوودی و فعلیوت آن قووه
میگردد .بنابرایم ،كماب و سعادت نفس در ایم است كوه قووة رقول در نفوس او
تقویت شود تا مدركات رقالنی قویتری را بهدستآورد.
به نظر صدرالمتألهیم ،باالتریم كماب انسانی رسیدن به معقوالت و تجرد او از
مادیات و همجواری با بواری تعوالی اسوت( .صردرالين شريرازی 881/1 :8118 ،و
)811/1
کمال نفس درحوزههای وجودی انسان

رقل ،كه قوة مدركة انسان و فصل ممیز او با حیوان میباشد و حقیقوت نفوس
انسانی به رشد و كماب آن بست ی دارد ،به دو قسم تقسیم میشود رقل نظری كه
مدرک كلیات و مفاهیم كلی است و میتواند به حقیقوت موجوودات پوی ببورد و
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رقل رملی كه به جنبههای رفتاری انسان و اینکه نه نیز الزمالعمل است و نوه
نیز را نباید رمل كرد مربوط می شود و ،به ربارت دی ر ،حسم و قبح اشویاء را
میفهمد .از مجموع ایم دو به «حکمت» یاد شده است
وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا( .بقره)861 :
و به هر كس حکمت داده شود خير فراوان به او داده شده است.

به نظر مالصدرا ،انسان دو حوزة وجودی دارد رقل نظری و رقل رملی( .ر.
ك .همو181/8 :8868 ،؛ همو)851 :8851 ،

اگر انسان در حوزة نظری و رملی قدم راسخی بردارد ،میتوانود بوه حقیقوت
خود پی ببرد و واقعیت هستی خود را شناسایی نماید .همچنیم ،اگر به ایم مرتبه
از شناخت برسد ،به شناخت تمام هستی دست یافته و بوه نهایوتا هموة معوارا
رسیده است ،كه در كلمات معصومیم

به همیم مطلب اشاره شده است

ر من عرف نفسه فقد انتهی إلی غاية كل معرفة و علم( .محمدی ریشهری،
بیتا)81111/8 :
هر كس خودش را بشناسد همانا به نهايت هر معرفت و علم رسيده است.

ر من عرف نفسه كان بغيره اعرف( .مجلسی)88/8 :8118 ،
هر كس خود را بشناسد به غير خودش بيشتر علم پيدا میكند.

صدرالمتألهیم ،كه كتاو اسفار را بر مبنای سیر و سفر درونی انسوان تودویم
نموده است و هر بخشی از ایم كتاو را در راستای اسفار نهارگانة انفسی انسان
نام ذاری كرده است ،در اوب ایم كتاو دو تعریف برای فلسفه ذكر میكند كه در
هر دو به كماب رقلِ نظری اشواره شوده و آن را غایوت و هودا حکموت الهوی
دانسته است
ر ان الفلسفة استکمال النفس االنسانية بمعرفرة حقرايق الموجرودات علری مرا
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هیعليها)81/8 :8118( .

همانا فلسفه كامرل شردن نفرس انسرانی اسرت برهواسرطة شرناختن حقرايق
موجودات به همان نحوی كه در واقَ هستند.
نظم العالم نظماً عقلياً علی حسب الطاقة البشرية ليحصل التشبه بالباری تعالی.

(همان)
يا اينکه [حکمت] نظم عقلی عالم است به اندازة ظرفيت انسان تا شباهتی بره
حق تعالی پيدا كند.

مالصدرا فلسفه را به غایت تعریف كرده است و می نویسد كه غایوت فلسوفه
استکماب و تشبه نفس به رالم رینی میباشد؛ اگر صورتهای مکتسب از حقوایق
رالم رینی در نفس انسان ملکه شود ،كماالت رالم رینی به نحو بساطت در نفس
جمع میگردد .آن اه ،نفس رالم رلمی می شود ،شبیه رالم رینی .كمواب نفوس در
جنبه رلمی رسیدن به مقام رقلِ مستفاد است كه صور تمام موجوودات در آن بوه
نحو بساطت موجود است و كماب نفس در جنبة رملی تطهیور نفوس از تعلقوات
دنیوی و رذایل اخالقی است تا اینکه به غایت نهایی كه شهود جماب حوق اسوت
برسد ،ننانكه حضرت رسوب 1فرمود «مم ررا نفسه فقد رورا ربوه» .ایوم
سخم نشان ر اهمیت كماب نفس می باشد كه برتوریم رلوم بوه آن تعریوف شوده
است.
ایشان در توضیح رقل رملی و فرق آن با رقل نظری میفرماید
إن للنفس قوتين عالمة و فعالة فباالولی تردرك التصرورات و التصرديقات و
تعتقد الحق و الباطل فيما يدرك و تعقل و يسمیالعقل النظری و هو مرن مالئکرة
جانب االيمن و بالثانيه يستنبط الصناعات و يعتقد الحسن و الجميل فيما تتررك و

تفعل585 :8868( .؛ )851 :8851
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نفس انسان دو قوه دارد :علمی و عملی .برا اولری تصرورات و تصرديقات را
درك می كند و به حق و باطل در مدركات و معقوالت خود اعتقاد پيدا مریكنرد.
اين قوه را عقل نظری می گويند و از مالئکة طرف راست انسان است .و با عقرل
عملی حرفهها را به دست میآورد و حسن و قبح افعال را میفهمد.

برای رسیدن به ایم مقصد در سایة حركت جوهری ،رالوه بر تقویوت رقول
نظری و سیر آن از رقل بالقوه تا به مرحلة رقل بالمسوتفاد و ،در نهایوت ،متصول
شدن به رقل فعاب باید رقل رملی را نیز تقویت نمود .اگر ایم دو باب رقل نظری
و رقل رملی رشد نمایند ،انسان اشتداد وجودی پیدا میكنود و هور نوه وجوود
قوی تر شود به قرو و شهود حوق كوه بواالتریم كمواب انسوانی اسوت دسترسوی
بیشتری خواهد داشت .به نظر صدرالمتألهیم ،وحدت رلم و رمول و هومسوویی
ایم دو با هم شجرة طیبهای است كه ثمرة آن دستیابی به معارا الهوی و حقوایق
ملکوتی و خداگونه شدن انسان میباشد؛ به ایم مقصد نمیتووان رسوید م ور در
سایة تعقل و ریاضت و قطع تعلق از دنیا ،كه راه رسیدن به معارا الهی و شوهود
است كه سعادت حقیقی شمرده میشود.
به نظر مالصدرا ،آنچه موجب میشود انسان از طبیعت بواال رود و بوه بارگواه
الهی نزدیک شود و در دریای ملکوت منغمس شود و در سلک جبروتیوان جوای
گیرد رلم به معارا الهی است .رمل و ربوادت مقدموة طهوارت نفوس اسوت و
طهارت نفس مقدمة رسیدن به شهود حق است كه كمواب نهوایی و هودا غوایی
برای نفس انسان شمرده مویشوود( .ر .ك .صردرالدين شريرازی8/8 :8118 ،؛ همرو،
)18 :8818

پیوند رلم و رمل در شهود حقایق و معارا الهی پیوندی تکوینی اسوت ،نوه
یک امر ارتباری و قراردادی .رلوم و ادراكات به نفوس مربووط مویگوردد .نفوس
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انسان را میتوان به یک آینهای تشبیه نمود كوه گورد و غبوار روی او را پوشوانده
باشد .ایم گرد و غبار مانع تابش نور است .در نتیجه ،آینوه نشوان ری خوود را از
دست میدهد .اگر ایم گرد و خاک زدوده شود و صوفحه پواک و شوفاا شوود،
نمایش ری خود را نشان می دهود؛ نقوش رمول بورای تصوفیة نفوس و تطهیور از
آلودگیها و از بیم بردن موانع تابش نور در آینة نفس است.
اگر نفس از كدورتهای اخالقی و تعلقات دنیوی كه موانع انعکاس معوارا
الهی در نفساند تخلیه شود و با صفات خوو تحلیه گردد ،هرفیت نزوب معارا
الهی در نفس ایجاد موی شوود و در سوایة ایوم طهوارت معوارا الهوی را شوهود
مینماید ،كه فرمود «وَاربُد رَبَّکَ حَتَّی یَاتایَکَ الیَقایمُ»( .حجر)11 :

ربادت كه تطهیر نفس از آلودگیها و تسلیم شدن در مقابل حق و مربووط بوه
رقل رملی می باشد مقدمة رسیدن به مقام یقیم ذكر شده است .اگر انسان به مقام
یقیم برسد ،قدرتمند میشود و اشتداد وجودی مییابد و میتواند در رالم تکویم
تصرا كند .در روایات به ایم پیوست ی رلم و رمل اشاره شده است.
در حدیث قدسی میفرماید
عبدی اطعنی حتی اجعلك مثلی ،اجعلك تقول للشئی كن فيکون( .مجلسی،
)816/1 :8118
بندة من اطاعت كن مرا تا تو را مثل خودم قرار دهم ،به تو قدرت بدهم كره
به چيزی بگويی موجود باش موجود شود.

نفس انسان قدرتی پیدا میكند كه بدون محودودیت هور نوه را اراده كنود در
رالم خارج موجود می شود و مظهر ربوبیت حق میگردد كه صادق آب محمد1
فرمود
العبودية جوهرة كنهها الربوبية فما فقد فی العبودية وجد فری الربوبيرة و مرا
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خَفِی عن الربوبية اُصيبَ فی العبودية)1 :8111( .

انسان در اثر ربودیت به مقام خداونودگاری مویرسود و ارادة او مسواوی بوا
موجود شدن میباشد و اراده بدون رلم ممکم نیست .در ایم صورت ،نیزهوایی
كه در مقام ربودیت نداشت در مقام ربوبیت در او ههور میكند و به قوای درونی
و به دنیای بیرونی تسلا مییابد و مظهر قدرت خداوندی میگردد .در ایم حاب،
آنچه كه در حاب بندگی نداشت در مقام خداوندگاری به دست مویآورد و آنچوه
كه در ذات خداوندی مخفی بود و برای بنده ههور نداشت ،وقتوی بنوده در حوق
فانی شد ،در وجود او هاهر میشود كه صدور آن از بنده محاب مینمود.
برتری حکمت نظری بر عملی

به نظر مالصدرا ،رقل رملی خادم و مقدمة رسیدن بوه رقول نظوری اسوت و
هدا اصلی آن دستیابی انسان به معارا الهی و مشاهدة جماب الهی است( .ر .ك.
صدرالدين شيرازی888/1 :8118 ،؛ همو181/8 :8868 ،؛ همو)851 :8851 ،

حکمت نظری به رنوان قوارد كلی و پشتوانة رقل رملی است و رقل رملی
در مسائل خود از او استمداد میجوید .تبییم قوارد كلی بوه رهودة رقول نظوری
است و پشتوانه برای مسائل رقل رملی شمرده مویشوود .محودودة رقول رملوی
مسائل جزئی و رملی میباشد كه به قوارد كلی تکیه دارد.
به نظر مالصدرا ،سیر نفس ،نخست ،به رمل است كه زمینة بوه وجوود آمودن
ملکات نفسانی است و ملکات مقدمة رسیدن به معارا الهی میباشند
فالعلوم مطلقا هی الغاية التی الجلها يطلب سائر االشياء( .همرو18 :8818 ،؛
ر .ك .همو888/1 :8118 ،؛ همو181/8 :8868 ،؛ همو)851 :8851 ،
علوم نظری هدف نهايی است كه ساير چيزها به سبب آن مطلوب است.
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به نظر صدرالمتألهیم ،رلوم نظری الهی از حیث قدر و منزلوت برتور از رلووم
رملی است ،نون فائدة رلوم رملی اصال افعاب و احواب است و اصال ایم دو
برای رسیدن به معارا و رلوم نظری است .مطلوبیت رلوم رملوی ذاتوی نبووده،
غایات آنها غایت نهایی نمیباشد بلکه غایت متوسا شمرده میشود .كماب رقول
و غایت و سعادت او در ایم است كه نفس به حقایق اشیاء رلم پیدا كند و اشویاء
را آنچنان كه هست مالحظه كند و امور رقلی و ذوات نوری و موجودات رلووی
را مشاهده نماید و موضوع صوور الهوی و مظهور حوق تعوالی و جوامع كمواالت
موجودات رالم هستی شود .پس ،رلوم رملی جنبة مقدمی دارد.
برای رسیدن به ایم سعادت ،كه كماب نفس شمرده میشود ،رقل باید مراحلی
را از قوة محض تا فعلیت محوض و اتصواب بوه رقول فعواب طوی كنود .بوه نظور
مالصدرا ،بهسبب همیم اختالا درجات است كه همة انسانهوا در یوک رتبوه و
درجه نمیباشند بعضی در مرحلة حس باقی می مانند و برخی دی ور بوه مرحلوة
خیاب میرسند .اكثر انسانها از ایم مرتبه باالتر نمویرونود و از خوودا حیووانی و
خیالی ربور نمیكنند ،در نتیجه ،به مراتب برتر كماب نمیرسند.
به نظر مالصدرا ،كماند كسانی كه از روی رقل رارا به خود باشند و از خود
گذر نموده ،به شهود حق نایل شوند .ایم رلم مخت

رلمای راسخیم میباشود.

(ر.ك .صدرالدين شيرازی581 :8868 ،؛ همو)868 :8851 ،

بنابرایم ،گذر از خود و شهود حق غایت نهایی كماب نفس میباشد و رسویدن
به ایم كماب نهایی با تقویت رقل نظری و تربیت رقل رملی و تبدیل آن به شهود
محقق می شود .مادامی كه ملکات نفسانی به شهود و ادراک تبودیل نشوده باشود،
انسان نمیتواند به كماب نهایی برسد .بنابرایم ،كماب نهایی انسان با شهود محقوق
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میشود.
هر رملی ،نه خوو و نه بد ،نه رمل جوارحی و نوه رمول جووانحی ،توا
زمانی كه به رلم و ادراک مبدب نشده و با نفس اتحاد پیدا نکرده است كماب نفس
شمرده نمی شود .به همیم سبب ،ارماب جوارحی كه انسان انجام میدهد ،هرنند
هاهرِ رمل محبوو و مطلوو باشد ،اگر به یک حالت نفسانی مطلوو تکیه نکند
و به ملکه نفسانی تبدیل نشود ،كماب نفس شمرده نمیشوود .ازایومرو ،در شورع
مقدس به نیت ارماب تأكید شده و حقیقت رمل وابسوته بوه نیوت شوده اسوت و
فرموده است «إنما االرماب بالنیات»( .مجلسی )888/61 :8118 ،در بعضی مراتب،
صحت رمل به نیت بست ی دارد ،مثل قصد قربت در ارماب ربادی كه اگر نباشد،
رمل باطل است .در برخی موارد ،كماب رمل وابسته به نیت است ،مثل اخوال
و رضا .اگر رمل به شهود و ادراک مبدب نشود و با نفس متحود ن وردد ،موجوب
كماب نفس نمی شود ،نون صورت و حركات فیزیکی رمل قابل بقوا نمویباشود.
آنچه كه باقی میماند صور ملکاتی است كه از رمل در نفس انسان نقش می بندد
و آن ملکات با نفس متحد میباشد.
ثمرة حکمت نظری و عملی

غایت حکمت نظری ایم است كه نفس انسانی بتواند تصویر جامعی از نظوام
هستی در درون خود ایجاد كند و واقعیت اشیاء را آنچنوان كوه هسوت دریابود و
انسان رالم صغیری شود كه رالم كبیر در او منطوی است «اتزرم انک جرم صغیر
و فیک انطوی العالم االكبر»( .كاشرانی )18/8 :8186 ،آیا تصور میكنی كه تو جرم
كونک هستی ،در حالی كه در وجود تو رالم بوزر

وجوود دارد .و آن صوورت

رینی موجودات رالم است «صی رو االنعةن مشرةباةً للدرةلم الدینر »( .صردرالدين
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شيرازی)81/8 :8118 ،

ایم نوع رلم را سیدالمرسلیم در درای خود از خداوند درخواسوت مویكنود
«رو ارنی االشیاء كما هی»؛ پروردگارا اشیاء را همانطور كه هستند به موم نشوان
بده( .ر.ك .همان) و حضرت خلیول از حوق تقاضوا نموود «رَوِّ هَوبْ لاوی حُکِموا
وَأَلِحاقِنای بِالصَّالاحایمَ»؛ پروردگارا! به موم دانوش معوارا دیوم و شوناخت كوردار
درست را رطا كم( .شعراء )18 :كماب نفس در ایم است كه به مقام رقول مسوتفاد
برسد و صور تمام موجودات بوه نحوو بسواطت در او جموع شوده باشود( .ر.ك.
صدرالدين شيرازی 1/1 :8118 ،و 88؛  881 :8851ر )866

صدرالمتألهیم در ثمره و هدا حکمت رملی میفرماید «مبةش و عمر الخیر
لتحصی الایأو االستدالئیة للنفس عل البدن الایأو االنقیةدیة االنقاةریة للبردن مرن
النفس»؛ انجام رمل خیر برای به دست آوردن قدرت برتری نفس بر بدن و تسلیم
و مقهور شدن در مقابل نفس است( .همو)88/8 :8118 ،

در جای دی ر ،در ثمرة حکمت رملی می گوید نفس از نظر كماب بوه جوایی
برسد كه تعلقات دنیوی و رذایل اخالقی را از خود دور كنود و آئینوة نفوس را از
كدورات و غبارهای تعلقات پاک گرداند( .ر .ك .همان )1/1 :نفس انسانی در سایة
ارماب نیک می تواند بر جنبة بدنی و جسمانی سلطه پیدا كنود و آن را در اختیوار
خود گیرد .در كلمات پیامبر اكرم

آمده است «تخلقوا باخالق اهلل»؛ خوود را

با اخالق خدایی مزیم كنید( .مجلسی)881/51 :8118 ،

در قرآن كریم ،به هر دو بخش از وجود انسان اشاره شده است
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَرافِلِينَ إِلَّرا الَّرذِينَ آمَنُروا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ( .تين)5 :
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كه ما انسان را در نيکوترين قوام آفريديم .سپس ،او را بره جايگراهی پسرت
بازگردانديم مگر كسانی كه ايمان آوردهاند و عمل نيك انجام دادهاند.

به نظر مالصدرا ،در ایم آیات برای اصال هر دو جنبة وجودی انسان ،یعنوی
نظری و رملی ،اشاره شده است «إِلَّا الَّذایمَ آمَنُوا وَرَمالُوا الصَّالاحَاتا» .قسمت اوب
استثناء ،یعنی ایمان ،به حکموت نظوری و قسومت دوم ،یعنوی رمول صوالح ،بوه
حکمت رملی اشاره دارد( .ر .ك .صدرالدين شيرازی)8/8 :8118 ،

رمل و ربادت برای طهارت نفس است كه بوه وسویله رمول بوه شورریات و
ریاضات بدنی حاصل می شود و از اشتغاب نفس به كارهایی كوه موجوب مقهوور
شدن نفس در برابر شهوات حیوانی میگردد بازی دارد و راه را برای حركوت بوه
سوی كماب و رسیدن به مقام رقل مستفاد هموار میكنود .رمول وقتوی در كمواب
نفس موثر است كه به شهود و حضور تبدیل گردد و با نفس متحد شود.
بهطور كلی ،میتوان ننیم نتیجه گرفت كه غایوت و هودا نهوایی آفورینش
انسان رسیدن به مقام یقیم و شهود و شناخت حقیقت نفس میباشد و رسیدن به
ایم جای اه جز از طریق تکامل نفس و حركت از قوه به فعل احركت جووهری)
امکانپذیر نمیباشد و كماب نفس فقا از طریق ادراكات محقق میشود .ادراكات
نفس نیز از طریق قوای وجودی او تغذیه میشوند .در بیم قوای نفس ،قوة رقول
میتواند تأمیمكنندة كماب نفس و ادراكات او باشد .رقل نظری تعالی خوود را بوا
سیر در مراتب مختلف خود از قوه تا رسیدن بوه فعلیوت توام و اتصواب و اتحواد
وجودی به مبدأ فیاض و رقل فعاب بهدست میآورد و رقول رملوی بوا تخلیوه و
تحلیة باطم و هاهر خود به مقصد كه همان تسلا نفوس بور قووای بودنی اسوت
میرسد.
پس ،با هماهن ی رقل نظری و رقل رملی ،سیر تکاملی نفس از مادة محوض
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تا اتحاد با رقل فعاب صورت میگیرد .رقل نظری میتواند واقعیات نظوام هسوتی
را درک كند و رقل رملی در سررت و سالمت ایم درک كمک میدهود و نفوس
را شفاا كرده ،صیقل میدهد تا بهتر و آسانتر با روالم باال ارتباط بر قرار كند و
رلوم و معارا را دریافت نماید .پس ،غایت هر دو یکی اسوت و آن رسویدن بوه
قرو الهی و شهود حق میباشد.
شیخالرئیس در ایم جهت كه كماب رقالنی نفس و نه در رقل رملی و نه در
رقل نظری و مراتب مختلفی دارد با مالصودرا هماهنوا اسوت .وی در اشوارات
مراتب سیر رقل نظری را بوا انودک اختالفوی هموان مراتبوی مویداندكوه جنواو
مالصدرا ذكر مینماید و ایم مراتب را به آیة كریمه نور تشبیه نموده است
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُرورِهِ كَمِشْرکَاةٍ فِيهَرا مِصْربَاحٌ الْمِصْربَاحُ فِری
زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَرا شَررْقِيَّةٍ وَلَرا
غَرْبِيَّةٍ يَکَادُ زَيْتُهَا يُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْردِی اللَّرهُ لِنُرورِهِ مَرنْ

يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ( .نور)85 :

مشکةو را به رقل هیوالنی تطبیق نموده است و مرتبة بعد از آنرا رقل بالملکه
دانسته است كه در ایم مرتبة رقل بدیهیات را میفهمد و برای رسیدن به نظریات
آمادگی پیدا می كند و از ایم مرتبه در آیه زجاجه نام برده شده اسوت «الزجةجرة
كأنها كوكب دری»؛ نوری در او دمیده شده است ولی ایم نوور ضوعیف اسوت و
امکان اشتداد را دارد.
از نظر شیخ ،مرتبه سوم رقل بالفعل است كوه مفواهیم نظوری را مویتوانود از
مقدمات به دست آورد و كلمة «مصبا » در آیة كریموه را بوه ایوم مرتبوه تطبیوق
نموده است «مصبا المصبا فی زجةجة» .وی«شج و زیتونة» را به تفکور تطبیوق

سال پنجم ،تابستان  ،3192شماره مسلسل 36

919

كرده است و سیر قوة فکر از مبادی برای رسیدن به معقوالت نظوری را در سوایة
تالش و كوشش میداند .در ایم مرحله كه سیر از مقودمات بودیهی و نظوری بوه
مفاهیم نظری و یافتم حد وسا قیاس ،میباشد ،گاهی ممکم است بهوسیلة قووة
حدس و بدون فکر نتیجه را دریابد و كلمة زیت به قوة حدس تطبیوق داده شوده
است «یکاد زیتها یضیئ».
كلمة «نور» به رقل مستفاد اشاره دارد كه ذاتوش نوورانی شوده اسوت و هموة
معلومات در پیش او حاضر میباشند «نار نور رلی نور».
كلمة «نار» نیز بر رقل فعاب تمثیل شده است كه نورانیت رقل از او سرنشمه
میگیرد( .ر .ك .طوسی 856/8 :8815 ،ر )851

بنابر نظر شیخ الرئیس كه سخت مخالف اتحاد راقل و معقوب اسوت و منکور
حركت جوهری می باشد ،ایم مراتب برای رقل جنبوة ررََضوی دارد و ذات رقول
همان مرتبة هیوالنی است كه جز استعداد نیز دی ری ندارد و فعلیتهای بعودی
روارض وجود هیوالنی رقل است ،به طوری كه اگر ایوم معلوموات از او سولب
گردد ،ذات رریان دیده شود و رقل همان موجود صرا استعداد میباشد.
یکی از ایرادات مالصدرا بر شیخ الرئیس در بحث اتحاد راقل و معقووب ایوم
است كه بنا به نظر شما نفس پیامبر با نفس یک كودک ذاتاً فرقی ندارند .آنچه كه
فارغ بیم ایم دو نفس میباشد روارض و لواحقی است كه بر نفس پیامبر رارض
شده است .نفس پیامبر همان مرتبة هیوالنی است و هیچ گونه ترقی ذاتوی نکورده
است و مراتب بعدی رارض بر مرتبة هیوالنی است .در نتیجوه ،نفوس پیوامبر بوا
نفس یک كودک فرق ذاتی ندارد ،در حالی كه ملتزم شدن بوه ایوم مطلوب قابول
قبوب نیست.
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شیخ اشراق نیز معتقود اسوت كوه كمواب نفوس جوز از طریوق ادراک میسوور
نمیباشد «كماب الجوهر المدرک أن یصیر رالما رقلیا ینتقش فیه جمیع الوجوود»
(سهروردی )11/8 :8815 ،وی در جای دی ر میفرماید كماب نفس به رلووم موی
باشد و نقش رمل برطرا كوردن موانوع سور راه نفوس در جهوت كسوب رلووم
می باشد و سعادت انسان با تحصیل رلوم حاصل میشود( .ر .ك .همران )1/8 :بوه
نظر شیخ اشراق ،سعادت انسان از طریق رلوم حقیقی كه همان معارا الهی است
میباشد و ایم رلووم حقیقوی دو قسوم مویباشوند ذوقوی و كشوفی ،و نظوری و
استداللی (ر .ك .همان )5/8 :به نظر وی ،غایت نهایی آفرینش انسان ایم است كوه
نفس تشبه به خدا پیدا كند و تشبه به خدا جز از طریوق رلوم محقوق نمویشوود.
(سهروردی)881/8 :8815 ،

نتیجه ای كه مالصدرا در مورد كماب نفس به دست آورده است نتیجة منطقوی
مبانی او میباشد .آیا ایم مطلب بر مبنای اصالت ماهیت كوه شویخ اشوراق بور آن
اصرار دارد قابل توجیه است؟ به نظر شیخ اشوراق كوه معتقود اسوت اصوالت بوا
ماهیت است ،اضافه شدن رلوم بور نفوس نوه تغییوری در ماهیوت نفوس ایجواد
می كند؟ او كه باور دارد كه ماهیت مم حیث هی لیست إال هی ،نه پاسخی برای
ایم پرسش دارد كه آیا اضافه شدن ماهیات بور ماهیوت نفوس موجوب تغییور در
ذاتیات ماهیت نفس میگردد و ذاتیات نفس اشتداد پیودا مویكنود و بوا او متحود
می گردد ،یعنی ماهیت رلم با ماهیت نفس یکوی مویشوود ،در حوالی كوه اتحواد
ماهیات ممکم نمیباشد؟
اگر گفته شود كه طبق نظر شیخ اشراق آنچوه حقیقوت دارد ماهیوت موجوود
است و اضافه شدن ماهیت موجود رلم موجب كماب نفس میگردد ،ایوم سوؤاب
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مطر می شود كه آیا اضافه شدن ماهیت موجود رلم ،بور ماهیوت موجوود نفوس
موجب اتحاد و ی ان ی بیم دو ماهیت موجود مویشوود؟ آیوا بوا ضومیمه شودن
ماهیتی بر ماهیت دی ر در حقیقت نفس تغییری ایجاد میشود و نفس بوه وسویلة
ایم انضمام استکماب پیدا مییابد؟
پاسخ ایم است كه بنابر اصالت ماهیت اضافه شدن ماهیتی بور ماهیوت دی ور
موجب كماب شیء نمی شود بلکه بر ماهیت ضمیمه شوده اسوت ،نوون ماهیوات
متبایماند .بنابرایم ،كماب شیء در صورتی محقق میشود كه اتحاد بیم یک شویء
با شیء دی ر برقرار گردد و وصف مورد نظر با حقیقت موصوا یکی شود.
حقیقت ایم است كه كماب نفس بدون ارتقواد بوه اصوالت وجوود و تشوکیک
وجود و حركت جوهری توجیه قابل قبولی نخواهد داشت .پوس ،آنچوه موجوب
كماب ذات نفس می شود ،ی ان ی نفس با مدركات خود میباشد و ایم وحدت و
ی ان ی بنابر اصالت ماهیت ممکم نیست ،نون ماهیات متبایم بالذاتاند.
بنابر مبانی مالصدرا ،معنای كماب نفس ایم نیست كه نفوس موجوودی اسوت
مانند دیوار كه نقاشیهای متعددی بر روی او صورت میگیورد ولوی در حقیقوتا
دیوار ،هیچگونه تحوب و تغیری صورت نمی گیرد ،بلکه معنای تکامل نفوس ایوم
است كه نفس گسترش پیدا میكند و از حیث وجودی قویتر میشود.
توضیح آنکه نفس در دوران كودكی بوا نفوس در دوران كهنسوالی ،كوه دارای
رشد رلمی و ملکات است ،از حیث ذات و حقیقت متفواوت اسوت؛ هور لحظوه
ماهیتی بر نفس صدق میكند كه در لحظه قبل بر او صدق نمیكرد ،نه اینکه ذات
یکی است ولی یک مقدار بار بیشتری را حمل می كند ،مانند كسی كه نسوبت بوه
دی ری لباس بیشتری پوشیده باشد یا دیواری كه از دیوار دی ر نقاشی زیادی بوه
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روی او انجام شده باشود و در خوود دیووار هویچ تحوولی رد نوداده اسوت ،بوه
طوریكه اگر ایم نقاشی ها پاک شوند صورت اولی دیوار خودنمایی میكند .بنابر
مبانی مالصدرا كماب نفس ریم نفس است و اگر روزی ایم كماالت از او گرفتوه
شود نفس خودا او نخواهد بود بلکه یک وجوود دی ور اسوت ،بنوابرایم ،ماهیوت
دی ری بر او صدق میكند.
نتیجهگیری

نفس انسان مراحل تکون خود را از ماده شروع مینماید و مراحل مختلفوی از
مادة بیجان و قوة محض را طی میكند تا به مرحلة نباتی برسد ،و بعد از فوراهم
آمدن شرایا الزم برای سپری شدن مراحل مختلف نباتی ،به مرحلة حیوانی می-
رسد ،و مرحلة حیوانی را یکی پس از دی ری سپری میكند توا بوه مقوام انسوانی
دست یابد .در ایم مقام است كه با استفاده از ابزارهای حسی و قوای موجوود در
وجود خود ادراكات و رلوم را به دست میآورد و در سایة ایم رلوم و ادراكوات
اشتداد وجودی پیدا میكند .هر نه ادراكات نفس قویتور شوود ،كمواب بیشوتر و
مراتب وجودی قویتری پیدا میكند.
راه به دست آوردن مدركات برتر قوة رقل میباشد كه با تقویت جنبة نظری و
جنبة رملی قوة رقل میتوان به مدركات برتور و خوال

تور دسوت یافوت و بوه

مراتب قوی و شدید وجود رسید .پس ،كماب نفس فقا از طریق ادراک و اشتداد
قوة رقل نظری و رملی در سایة حركت جوهری امکانپذیر میباشد.
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