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): جلد سوم (متعاليهدرآمدي به نظام حكمت تأملي بر كتاب 
  شناسي انسان

  *نيا محمدرضا ارشاديدكتر 
  

  چكيده
 تفـسير  به منظور اسالمي ويژه فلسفة  بهكاربرد ادبيات رايج و زبان ساده در قلمرو علوم اسالمي   

ه آثـار غنـي بـا       در ايـن زمينـ    .  پيـشينه اسـت    فراوانيو تحليل كارآمد و ثمربخش، نادر و بدون         
توان    مي اندكهايي    در هر دوره اگرچه نمونه    . دشو  متناسب نيز كمتر مشاهده مي    تحليل فربه و    

 قلـم توانمنـد اسـتاد عبوديـت         .همچنان در جايگاه غريب خود قرار دارد      يافت، اما فكر فلسفي     
يـشه فلـسفي    اين شهامت را به خود ديده كه در اين مسير دشوار گام بردارد و مسير ناهموار اند                

نكـات  . انديش تا حدود بسياري رام سـازد        مندان ژرف   و ناهموارتر معرفت نفس را براي عالقه      
هاي ارزنده و عميـق در ايـن اثـر، بـسيار و امتيـازاتش چـشمگير و خرسـندكننده              بديع و تحليل  

هـاي چنـدي هـم انگـشت اشـارت بـه نقـاط اوج                 هاي مثبت، كاسـتي      اين ويژگي  ةبا هم . است
كنـد مـدام بايـد توسـن انديـشه را بـه تكـاپو                  در حكمت متعاليه دارد كه اثبـات مـي         نشدني رام

بـه ايـن منظـور      . بهره نمانـد    ها، بي   واداشت و از مدد ساير متفكران اگرچه از طريق بيان كاستي          
  نكـردن  تـر از همـه توجـه        گردد، مهم   ها، در اين نوشتار گوشزد مي       چندين مورد از اين كاستي    

مراتـب  « معرفـت نفـس، ماننـد بيـان     ةبراي پردازش مباحث پيچيد » رقيقت وحقيقت   «ةبه آموز 
اتحـاد نفـس بـا      «،  »البقـا    جسمانيت الحدوث و روحانيت    «ة، آموز »حدوث و قدم نفس   «،  »نفس

 ايـن اثـر، بـه     در محقق و انديـشمند مـدقق  ةاميد است تأمل نگارند . باشد  مي» قوا و با عقل فعال    
  . حكمت متعاليه، برجسته گرددتكميل آن بينجامد و نوآوري در

                                                                                                                             
  ).mr.ershadinia@hsu.ac.ir (شگاه حكيم سبزواريناد انشيارد  *
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  ها هكليدواژ
  .شناسي، نقد فلسفي، حكمت متعاليه معرفت نفس، انسان

  
  مقدمه

كـه بـه محتـوا لطمـه وارد       پسند انديشه ژرف فلسفي بدون اين        مخاطب ةتفسير آسان و عرض   
در سراسـر  . اسـت ويژه با ادبيات رايج، كاري بـس شـاق و متعـذر      سازد و از ژرفا بكاهد، به     

الحكـم   اسرارو التاج   ةدر و  عاليي ةدانشنام ة از مقول   آثاري اريخ فلسفه در هر دوره اگرچه     ت
 افـراد ، اما آن آثار ارزشمند هـم جـز   است كمياب اصول فلسفه و روش رئاليسم  سبزواري و   

ــش   ــا دان ــصص ي ــه  متخ ــان عالق ــدارد   آموختگ ــاطبي ن ــد، مخ ــة در دور. من ــر نمون  ة معاص
بينـي    فلسفي را در جهـان   ةهاي ساده و متين، تأثير مستقيم انديش        لاي كه با تحلي     خرسندكننده

هرچـه  . ديني نمايان سازد، شايد منحصر به آثار و مقاالت فلسفي استاد شهيد مطهـري باشـد               
تر نگاشته شـود از بـاب تنـزل دادن رفعـت              تر و ادبيات نازل     تر و با زبان ساده      اين آثار فراوان  

 و اسـتعداد بـشري، بـراي فهـم عمـوم مخاطبـان پرتـأثيرتر                فكر از آسمان خرد به زمين ذهن      
تواند در راسـتاي كاسـتن از ايـن نقيـصه هنرنمـايي       اثر پرثمر استاد عبوديت، مي    . خواهد بود 

بخـش     جز براي متخصصان فـن چنـدان سـود         ها، كند، لكن اين اثر نيز به دليل برخي كاستي        
چندين بار تأمل و تمركـز      با  ه دهد    اگر وقت و حوصله اين متخصصان هم اجاز        ،البته. نيست

. خواهند كرد  نسبي   ة استفاد از آن  مباحث و مطالب در فصول مختلف،        ةدر عبارات و مقايس   
ق آمـدن   ئ و براي فا   سبب بروز اين مشكالت بوده است      دشواري مباحث معرفت نفس،      قطعاً

ييع بـه    از آنچه در اين كتاب شريف مصروف شده، تض         وقت بيشتر ها صرف     بر اين دشواري  
هدف اوليه از نگارش اين نوشتار آن است كه ايـن اثـر منيـف در قالـب                  . شمار نخواهد آمد  

 آميخته به نقـد بيـشتر معرفـي شـود و گـرد فراموشـي بـر آن ننـشيند و از ايـن رهگـذر                ةنگر
 واكنش مثبت نشان دهند و با       به پيشنهادها  نيز با اشرافي كه بر مباحث دارند،         محترم ةنگارند

 هميـشگي جوينـدگان و مـشتاقان    ة اين اثر گرانبهـا آن را بـراي اسـتفاد       ةجانب  ي همه ويراستار
 ،هـا   قـوت مزايـا و    ) الف :آيد  اين نقد در دو بخش فراهم مي      . معارف اسالمي جاودانه سازند   

   .ها ضعف  كمبودها و )ب
  

  ها قوت مزايا و 
 ،لبتـه ا. سـابقه اسـت     ل نفـس كـم    تردگي در خصوص تحليل مـسائ      با اين گس   ي اثر .1
   نظر صـدرالمتألهين،    بر پراكنده در ابعاد مختلف نفس به نگارش درآمده، اما تمركز            مقاالت
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   ايـن كتـاب     ةسـينا كـه قهرمـان پيـشگام اسـت، ويـژ             اي با پيشينيان به ويژه ابـن        با نگاه مقايسه  
مماشات با قوم در بدايات و افتـراق        «كند كه     است و از روش كلي صدرالمتألهين پيروي مي       

   در معرفـت نفـس     اسـفار ويـژه در كتـاب شـريف          را در آثـار مختلـف خـود بـه         » نهايات در
  .پي گرفته است

گـشاي بـسياري از مـشكالت و پاسـخگوي      سنج در اين اثر، گـره        نكته  و قلم متين  .2
بـه طـور   توان يافت، زيرا يـا    در آثار ديگر نمي آن راهاي فلسفي است كه   بسياري از پرسش  

امـا  . انـد  هـاي سـطحي بـر ابهـام افـزوده       يا با پاسخين زمينه وجود ندارد كلي اثر مشابهي در ا    
، پاسخ متين را بـر اسـاس اصـول حكمـت متعاليـه         ستا   نگارنده با نگاه اجتهادي سعي كرده     

  .ديل و توجيه درست در اختيار بگذارو با تحلكند استنباط 
ايـت از چـشيدن      نگاه توقير و تعظيم به قهرمان حكمـت متعاليـه در ايـن اثـر، حك                .3

جـا از وي بـا        كـه نگارنـده همـه      افزون بـر ايـن    . هاي صدرالمتألهين دارد    پردازي  تفوق نظريه 
 پيـشينيان،   ةكند، سعي دارد پيشاپيش با طرح نظري        ياد مي » صدرالمتألهين«آميز    عنوان ستايش 

هم زمينه را براي طرح ديـدگاه حكمـت متعاليـه فـراهم سـازد، هـم برجـستگي و نـوآوري                      
  . متألهين را در آن مسئله نمايان سازدصدرال

 ة اصـول الزم دربـار     از آثـار صـدرالمتألهين و آگـاهي فراگيـر           ة نگاه شامل به هم    .4
شناخت و در يك كالم وقوف فراگير بـر           شناخت و جهان    معرفت نفس از قبيل اصول هستي     

 ايـن اثـر     ةلعـ دهد كـه در مطا      مباني الهيات صدرالمتألهين در اين اثر، به مخاطب اطمينان مي         
تـر از   اين نكته با توجه به فهرست منابع كتاب و مفـصل      . خبره مواجه است  فردي  ارزشمند با   

 ؛آن، با نگاه به ارجاعات هر بخش يا هر مطلب به آثار مختلف صدرالمتألهين، نمايان اسـت                
ي است و نگارنده پـيش از ايـن بـا         جلد سوم دربارة نظام حكمت صدراي      ويژه كه اين اثر،     به

  .ها به نگاشتن اين اثر همت گماشته است اشراف بر ديدگاه صدرالمتألهين در ساير زمينه
  

  ها ضعف كمبودها و 
 ، اين اثر وزيـن نيـست       جايگاه ارزشمند  دادن  نشانكم  گيري و     بيان كمبودها به معناي خرده    

توانـد    نيـز مـي   و  دوسـتان،     مندان و حكمت     عالقه نظراي باشد براي جلب       تواند سويه   بلكه مي 
 مـتن  ة تهيـ ةهـا بـا نگـر     ملموس سازد و به تبع با رفع كاسـتي را مؤلف ةنياز به ويرايش عالمان 
 رفــع ايــن خــأل ةدرســي، بــراي مجــامع حــوزوي و دانــشگاهي نويددهنــد درســي يــا كمــك
  . شود ها در اين مجال بازگو مي برخي از اين نقيصه. آزاردهنده باشد
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   ساير عناوين معرفت نفسمفقود بودن
 در ايـن    هـا   جز ايـن   مرگ، تناسخ و     ةل معرفت نفس مانند جاودانگي، مسئل     برخي مسائ جاي  

 حجم زياد كتاب شايد اجازه ندهد كه مباحث معرفـت نفـس در يـك                ،البته. اثر خالي است  
  . تداوم يابدمجلد يا مجلدهاي ديگري در  اين مباحث، اميد استشودمجلد گردآوري 

  
  ايجاز در طرح مباحث

طلبد به عنوان جلد مستقلي طرح گردد تا با تحليل             عناوين و فصول اين كتاب مي      بسياري از 
 مباني مستدل، نتايج مفيد آن برجسته گردد و رفعت و تعـالي حكمـت متعاليـه و             ارائةغني و   

بـه  ، نمايان گردد و ناآشنايان را از تعـرض          بسان مؤلف پويايي آن توسط انديشمندان معاصر      
ايـن مطلـب تنگناهـاي شـديدي را بـر بيـان             . ناكـام بگـذارد   آن   با   و معارضه حكمت متعاليه   

مطالب وارد ساخته و در بسياري از فصول حق مطلب ادا نـشده و حجـم عظيمـي از مطالـب                
  .  شده استطرح گذرا ة به اشار وآرا و نيازمند بسط و تفصيل، مندمج و مبهم معركه

  
  نفسشناسي در عنوان كتاب با معرفت   انسان نداشتنتناسب

آورد؛  در عنوان كتاب انتظار ديگري را براي مخاطب از محتوا پديد مي        » شناسي  انسان«درج  
اگرچـه  . شـناختي اسـت      انسان ثزيرا آنچه از اين عنوان در بدو نظر پديدار است طرح مباح           

معادل انسان بماهو انسان است، اما مباحـث معرفـت نفـس بـا              » خود انساني «به معناي   » نفس«
مؤلف محترم به اين تفاوت توجه دارد و در موارد لزوم بر آن             . پردازد   نفس نمي  اين نگره به  
  :نهد انگشت مي

ي به آن توجه داشت تـا موجـب سـر           شناسي صدراي   م است در سراسر انسان    اي كه الز    نكته«
بـه آن   » من «ةگاه، از باب مجاز، به كل واقعيتي كه با واژ         » نفس «ةكه واژ  درگمي نشود اين  

شود، از آن رو كـه ايـن واقعيـت داراي            مراحل و مراتبش، اطالق مي     ةنيم، با هم  ك  اشاره مي 
 ارتباط تدبيري و تصرفي با بدن دارد و گـاهي، بـه     اي است كه مباشرتاً     مرتبه يا شامل مرحله   

پـس گـاهي مـراد از       . شـود   نحو حقيقي نه مجازي، به خود اين مرتبـه و مرحلـه اطـالق مـي               
كه مباشر تدبير    اي از آن     است و گاه صرف مرتبه و مرحله       كل واقعيت مزبور  » وجود نفس «

  ).346 ص (»و تصرف است
ه به درستي به اين نكته توجه شده، در مباحث معرفت نفس، به يك مرتبه يا                ك   چنان

و در  جـزء و كـل اسـت    رابطـة  آن دو    ةشود و رابط    مراتبي از هويت انساني، نفس اطالق مي      
شناسي مطرح شـده      است كه تمام مباحث مربوط به انسان       جزء شايسته    صورتي تسمية كل به   
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چنانچـه مؤلـف   .  جزء است به كـل ة است؛ زيرا تسميشده كار عكس زمينهباشد، اما در اين     
» وجـه تـسميه   «قصد دارند، اين مباحث را در آينده تكميل فرمايند، زيبنده بود در مقدمه بـه                

  .كردند اشاره مي
  

  ن بودن متمتن پيچيده و دشوارنويس
 اعتبـار كتـاب     ة عربي مكـرر و طـوالني از جهـت فنـي مايـ             هاي   بيان عبارت  در گام نخست    

سازد، هـم اثـر را        هم فهم مقاصد را پيچيده مي     اين  است، اما چون زبان كتاب فارسي است،        
 ترجمـه شـوند، هـم       عبـارات اگـر ايـن     . كنـد    متخصصان زبان و فلسفه مي     ةمنحصر به استفاد  

تـوان     مي ،البته. ماند  هاي متفاوت مصون مي     گردد و هم از برداشت     استفاده شامل و كامل مي    
  هــايي از پيچيــدگي عبــارات مغلــق، كــه جــز  نمونــه. نــص عبــارات را در پانوشــت گنجانــد

تـوان مقـصود را كامـل فهميـد، از             و دقت بسيار و هجي كردن عبارات نمي        ة چندباره مراجع
  :اين قبيل است
  :نخست ةنمون

اي نازل از صرف، سـازگار اسـت و     مرتبهةصرف از آن، به منزل  يرصرف يك حقيقت با غ    «
 به بيان ديگر، صرف يك حقيقت در صورتي غيـر           ؛ امري مباين آن، سازگار نيست     ةبه منزل 

  خـود  تابد كه حمل مفاهيم كمالي حاكي از آن حقيقت بر غير صرف             صرف از آن را برمي    
آن نه بـه حـسب ذاتـش و در صـورتي غيـر              ها بر صرف باشد به حسب فعل         همان حمل آن  

تابد كه حمل مفاهيم مزبور بر غيـر صـرف بـه معنـاي حمـل                  صرف از آن حقيقت را برنمي     
  ).233 ص(» ...به اختصار . ها بر صرف نباشد آن

 كاربرد سه بيان براي يك مطلـب نـه تنهـا بـه رفـع ابهـام                  شود  طور كه ديده مي     همان
نگارنـده  . كنـد  ميو مخاطب را سرگردان  است ده ساختهكمك نكرده كه بيشتر آن را پيچي      

آورد اما چون بـاز هـم آن را وافـي             روي مي » بيان ديگر «بيند به     چون بيان اصلي را نارسا مي     
 جمـالت طـوالني و     زمينـه د و در ايـن      اعتنـا دار  نيـز   » اختـصار «بينـد بـه بيـان         به مقصود نمـي   

 پـيچ و خـم      درطالـب دشـوار فلـسفي       د كـه مخاطـب بـراي فهـم م         گيـر   به كار مي  اي    پيچيده
اين شيوه به وفور در متن كتاب به    . شود  يكديگر گرفتار مي  ها با    جمالت و دقت در ربط آن     

كار رفته است كه نويسنده چون بيان اصلي را وافي به مقصود نديده بـه تعبيـرات مـوازي بـا              
نه تنها  ها    اين بيان  اما   ، است روي آورده ) 233 ص(» تر  به بيان روشن  «يا  » به بيان ديگر  «عنوان  
  .  استشدهتر  تر و طوالني تر نيست كه پيچيده روشن

  :  دومةنمون
 ديگر بـراي اغـالق در عبـارات، ايـن اسـت كـه بعـد از نقـل جمـالت عربـي،                        ةنمون
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ويـژه كـه گويـا      انـد بـه   دههيچ شرح و توضـيح بـه آن ضـميمه كـر          را بدون نگارنده مقصود   
  :ا نقل قول مستقيم استي عربي ة جملةعبارت ايشان ادام

  :گويد  آن، از اتحاد نفس و بدن سخن ميةدر تفسير اين مرتب
 ألمـاً  للـنفس    يكن سوء مزاج البدن او تفـرق اتـصاله مؤلمـاً            لم ... ة واحد يةإنّ االنسان له هو   «

  . عقلية او وهمية كĤالم حسياً
اند و در  از مراتب نفسكه به اين معناست كه بدن از مراتب نفس است به همان معنا كه قوا               

  ). 241 ص (»نتيجه نفس با آن متحد است به همان معنا كه با قوا متحد است
  : ة سومنمون

  :شمار آورده است   صاحب سايه به نسبت بهبدن را نسبت به نفس همچون سايه«
  ).لمتألهينصدرا(بل البدن كظلّ لنور النفس ...  لالبدان مباينة النفس حقيقةليست 

  ).242 ص (»...ها  اره است به مغايرت آنكه هم اش
  .و در موارد ديگر نيز همين شيوه تكرار شده است) 243 ص( اين مطالب ةدر ادام

  
  بندي  ممزوج در تقسيمةكاربرد شيو

هـم از ادات تقـسيم و هـم اعـداد           . اسـت    بندي خاصي به كـار رفتـه        در سراسر كتاب، تقسيم   
 تداخل اقسام يا تداخل قـسم       سببمه وارد ساخته و     بندي لط    كه به هدف تقسيم     استفاده شده 

  : از اين قبيل استة زيرچند نمون.  استشدهو مقسم 
  :نخست ةنمون

حالّ در جـسم و سـاري      ) 3حالّ در آن است، يا      ) 2متحد با ماده است، يا      ) 1مادي يا   يء  ش«
ماديـت  كـه چهـار نحـو        با اين . ساري در آن است    حالّ در جسم و غير    ) 4در آن است و يا      

 مادي بدون ماده و جسم قابل بقا نباشد مـشابه           يءشوند ش   يادشده از اين جهت كه سبب مي      
  .)144 ص (»اند و يكسان

كه قسيم ساير اقسام است، خود مقـسم بـراي          ) حالّ در ماده  (در اين تقسيم قسم دوم      
شكل  كه براي احتـراز از ايـن مـ         ته و قسيم تبديل به مقسم شده است       دو قسم بعدي قرار گرف    

قـسم دانـست و نتيجـه     توان اقسام را چهـار   نمي ،اين بنابر .بايد دو تقسيم جداگانه انجام گيرد     
همچنين در اقسام سوم و چهارم، جـسم بـه          » ...كه چهار نحو ماديت ياد شده        با اين «: گرفت

  .ستست كه آيا ماده و جسم به يك معنابرانگيز ا رود كه ايهام جاي ماده به كار مي
  : دومةنمون
 نكـات زنجيـروار بـا عطـف و          ةشـمار » مروري بر نكـات اصـلي      - 19 / 7« عنوان   ذيل

 بـه هـم     طـف نـشانة   ع. آيـد   زده شده است كه چندان بـا هـم سـازگار نمـي              تقسيم به هم گره   
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ــشانةپيوســتگي و تقــسيم، ــا  ايــن تقــسيمات دوازده.  بــرش و گســستگي اســت ن ــه هــم ب گان
  :اند ه هم متصل شدهگذاري جدا شده و هم با ادات پيوست ب شماره

فصل مميـز نفـس ناطقـه،    ) 2شود؛ و  يافت مي... قوام انسانيت انسان به نفس ناطقه است      ) 1«
ــر تفكــر اســت   ــدرت ب ــي ... ق ــه اســت؛ و م ــيم عاقل ــه اوالً : ... دان ــين رو اســت ك   :و از هم

د تجـر ... نفوسـي كـه بـه تجـرد عقلـي           ) 11: تبديل شود؛ و ثانياً   ... نفسانيت نفس انسان    ) 10
  ).150 - 149 ص (»...نفس انساني از آن جهت كه انسان ) 12: مثالي نطقي است، پس

 به تداخل دو تقسيم انجاميده، زيرا ايـن         11 و   10 ةدر اين شيوه تقسيم و ترتيب شمار      
قسم داراي مقسمي هستند كه خـود قـسمي از اقـسام مقـسم قبلـي اسـت و اقـسام مقـسم                        دو
 نتيجه است و خود يكـي از اقـسام بـه            12 ةهمچنين شمار . دتوانند براي مقسم قسيم باشن      نمي

 پايـاني  ةالبته اگر قصد مؤلف بيان چند مقدمه بـراي مترتـب سـاختن نتيجـ            . شمار آمده است  
 كردنيز نتيجه را نبايد با شماره ذكر . شودگذاري   هم شمارهعطف واست نبايد هم مقدمات 

  .صل شده استگانه، حا تا معلوم باشد نتيجه از مقدمات يازده
  

  اهمال در تعبير
. خـالي اسـت   هـا     بسياري از عبارات براي نشان دادن مقاصد فلسفي از دقت در انتخـاب واژه             

البته تنگناهاي ادبي براي رساندن معاني عميق و دقيق بـه جـاي خـود محفـوظ، امـا نبايـد از                      
  :  ين استبرخي از اين موارد چن. الفاظي استفاده كرد كه بر ابهام و ايهام بيفزايد

  :نخست ةنمون
 مثال  نفسانيت در مرتبة  :  نفسانيت است  نوع از نفسانيت و دو      مرتبهنفس انسان داراي دو     ) 7«

  ).150ص(»  طبيعت يا نفسانيت طبيعيةيا نفسانيت مثالي، و نفسانيت در مرتب
و  زيرا رتبه   ،»دو مرتبه از نفسانيت و دو نوع نفسانيت       «: هم ناسازگارند  اين دو تعبير با   

اگـر  . نوعيت در اتحاد و اختالف سنخ برخورداري از يك ماهيت يـا حقيقـت برابـر نيـستند                 
منظور از نوعيت به معناي ماهوي و منطقي باشد دو نوع، فصل مميز دارند و قابل برگشت به             

  .استسنخ واحد نيستند، اما اگر رتبه منظور باشد با اشتراك در حقيقت واحد همساز 
  : نمونه دوم

  » بـا كمـك گـرفتن از صـور خيـالي            امـا البتـه    و«: ل هم آوردن ادات اضراب و تأكيد      به دنبا 
  .)128 ص(

  :استفاده تكراري از ادات اضراب در يك عبارت است
  .  مقارنتش با بدن مثالي مجوز تكامل آن نيستاما... «
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 »...الـصور دريافـت كنـد     شده را از واهـب  كه نفس كماالت نظري و عملي ياد    براي اين  اما
  ).130 ص(

، بـه روانـي و   »اما«دادن دومين  و نيز در ابتداي سطر قرار    » اما«به دنبال هم آوردن دو      
  . استزدهروايي عبارت و متن آسيب 

  : سومةنمون
  ).130 ص(» بدن طبيعي است كه قابل مادي نفس است، نه بدن مثالي كه فعل مجرد آن است«

  .هام داردايهام و اب» آن«، هم مرجع ضمير »فعل مجرد«هم 
 ايجادي نفس ة قابل و مقبولي نفس با بدن طبيعي و رابطةاين جمله درصدد بيان رابط    

جمله  اگر. اين منظور را بايد با دقت موشكافانه در عبارت به دست آورد           . با بدن مثالي است   
بدن طبيعي قابل مادي براي نفس است، امـا بـدن مثـالي             «: به اين صورت بود دشوارفهم نبود     

فعل «در تركيب   » آن«ويژه كه مرجع ضمير       به. »گردد   نفس ايجاد مي   به وسيلة ست و   مجرد ا 
  .ايهام دارد كه آيا منظور بدن طبيعي است يا نفس» مجرد آن

جـسمانيت  «آيا بنا بـه مبنـاي     : روست هاز جهت محتوايي نيز اين عبارت با مشكل روب        
 قابـل و    ةو بـدن طبيعـي رابطـ      توان بين نفـس       ، مي »تركيب اتحادي نفس و بدن    «و  » الحدوث

  ؟مشاهده كردي را پذيرفت تا اين تفاوت را بين دو بدن گمقبول و دوگان
  : چهارمةنمون

بر اساس تشكيك در وجود، نفس، مانند حقيقت وجود، مـشمول نظـامي تـشكيكي اسـت                 «
  ).215 ص(» ...شبيه نظام تشكيكي وجود؛ يعني واقعيتي است داراي مراتبي تشكيكي 

نفـس بـه   كـه  ارت چرا نفس به وجود تشبيه شده است؟  درست آن اسـت     در اين عب  
عنوان يك موجود حقيقي از نظام تشكيك برخوردار باشـد، زيـرا بنـابر اصـالت وجـود، در              

يـك از اوصـاف    برابر وجود، يا عدم قرار دارد يا ماهيت و هر دو اعتباري هـستند و بـه هـيچ         
به فرقي نيست و در حقيقت يـك چيـز           ه مشب  بين مشبه و   ،اين بنابر .گردند  وجود متصف نمي  

  .  بيش نيست و همان است كه متصف به تشكيك است
  : پنجمنمونة

  :در خصوص اتحاد نفس و بدن اين عبارت وجود دارد
ايـن پرسـش    ... ممكن است   ... صدرالمتألهين بارها از اتحاد نفس و بدن سخن گفته است             «

ويژه در انسان كه به باور همـه      باشند، به  پيش آيد كه چگونه ممكن است نفس و بدن يكي         
  ). 239 ص (»فيلسوفان نفسي مجرد دارد

»  البقا  و روحانيت  جسمانيت الحدوث  «ةل به آموز   كه قائ  آيا اين انتساب به صدرا نيز     
  اي داراي نفس مجرد است؟ ه و مرتبه، درست است؟ انسان در چه مرحلاست
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  ناسازگاري مضامين
. سـازد    مـي  مواجه رخي عناوين همسو، مخاطب را با مطالب ناهمساز       اي بين محتواي ب     مقايسه

 اول ناشي از فقر تحليل و شتاب در پـردازش مطالـب منـدرج ذيـل ايـن                ةاين مشكل در وهل   
بايـست لـوازم و نتـايج ايـن مطالـب را بـا همـديگر مقايـسه                     خود مـي   ةنگارند. استعناوين  

  فاسـدها يـا ناسـازگار ديـدن          به اين تـالي    كرد و با بيان متناسب، مخاطب را از دچار شدن           مي
  :  اند از  عبارت از اين واقعيتةچند نمون. داشت نتايج، دور نگه مي

  : نخستنمونة
در بيـــان تفـــاوت ديـــدگاه مـــشهور و  »  تـــالزم نفـــس و بـــدن-2/23 «ةدر شـــمار

 ةمطلـب بـراي بيـان تـالزم از تحكـيم اضـاف            . آيد   روشني به دست نمي    ةصدرالمتألهين، نتيج 
  :گردد سيت چنين آغاز مينف

كنـد    اين مطلب ايجاب مـي    .  نفسيت مستلزم وجود نفس است     ةگفتيم كه مادي بودن اضاف    «
 نفسيت زايل و با زوال ايـن اضـافه، خـود    ةبا زوال بدن اضاف. ... نفس با زوال بدن زايل شود    

جـود  كـه و    معنـاي ايـن    اساسـاً ... گردد    شود؛ پس نفس با زوال بدن زايل مي         نفس زايل مي  
ي نيـست؛ يعنـي بـا زوال آن         نفس مادي و جسماني است جز اين نيست كه بدون بدن ماندن           

  ). 347 - 346 ص (»شود زايل مي
در اين عبارت تصريح نشده كه آيا منظور از نفس هويت كامل انساني اسـت كـه از                  

ر از  اگـر منظـو  .ه معناي مراحل نفساني هويت انسان اسـت شود يا نفس ب تعبير مي » من«آن با   
 و زوال نسبي است تفاوتي كـه بـين نظـر            نيست» من«زوال نفس، زوال مطلق و نابودي كلي        

  : نداردفايدهاند، چندان  ل شدهئمشهور و نظر صدرالمتألهين قا
تفصيلي كه در عبارت باال وجود دارد به اين منظور است كه تقابل اين ديدگاه بـا ديـدگاه           «

انجامـد،     نفسيت مـي   ة، زوال بدن فقط به زوال اضاف      خوبي درك شود كه بنابر آن        مشهور به 
  ).347 ص (»زوال نفس... نه 

نگارنـده خـود ايـن مطلـب را     »  انحـاي زوال نفـس  -23 / 5 «طور كـه در شـمارة      همان
، كه در نظر صـدرالمتألهين زوال بـدن فقـط بـه زوال نفـسانيت نفـس                  كرده است خاطرنشان  

پس در صورتي اين تفـاوت مقبـول اسـت كـه بـا              . خواهد انجاميد، نه به زوال هويت انساني      
انساني در نظر مشهور باقي باشد، اما بـه نظـر        » من« نفسانيت، وجود نفس به معناي       ةقطع اضاف 

 نفـسانيت  ة، زيرا وي اضافشود ميانسان نابود » من« نفس به بدن، ةصدرالمتألهين با قطع اضاف  
اين مطلب قائل نيست و مراحل نفساني       كه صدرالمتألهين به       حالي در. داند  را ذاتي نفس مي   

مطلـب  . كه هويت انساني نـابود گـردد       داند، بدون اين    پذير مي   را با قطع اضافه به بدن، زوال      
سبب نابودي وجود نفس گردد، بـا  ) اضافه به بدن  (كه اگر نابودي مراتب نفساني       تر اين  مهم
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س بـا ارتقـا بـه مراحـل     ل است و حداقل برخي نفو     ئجاودانگي نفس كه صدرا خود به آن قا       
  . گردند، در تناقض آشكار است ل ميئاعالي تجرد به آن نا

در شـمارة   ) 355 - 354 ص( تفاوت اقـسام و نتـايج برآمـده از اقـسام             زمينه،در همين   
 اين نتايج هيچ تفاوتي براي اقسام ةمقايس. نيز توجيه درستي ندارد   » انحاي زوال نفس   -23 / 5«

 تفـنن تعبيـر و      گـذارد، اگرچـه      براي تقسيم به اين اقسام باقي نمـي        و به تبع آن هيچ توجيهي     
 ةشود، مانند قسم دوم و سوم كه فقـط در كلمـ   ها مشاهده مي ي در آنهاي لفظي جزئ  تفاوت

تفـاوت  » بـه كلـي   «متفاوت هستند و هر دو بـا قـسم اول در اضـافه قيـد                » مراتب«و  » مراحل«
ي هـويتي  و نفس زايل شده، اما نفس بـه معنـا         به هر صورت در هر سه قسم نفس بماه        . دارند

ارجاع مربوط بـه ايـن مطالـب نيـز          .  مراحل باقي است   ةشود، در هم   ياد مي » من«كه از آن به     
  .سازد همين حقيقت را نمايان مي

وجود نفس و نفسيت آن يك چيـز اسـت و نفـس بـه حـسب ايـن وجـود صـورتي اسـت                         «
كـه اضـافه بـه بـدن و تـصرف در آن از       نكننـده در آن، نـه ايـ     شده به بدن و تـصرف      اضافه

گونه وجود ذاتي نفس اسـت   اين. عوارض الحق بعد از وجود باشد تا زايل گردد و برگردد    
به ايـن معنـا كـه نفـس از     . گردد شود و با نابودي بدن نابود مي      كه با حدوث بدن حادث مي     

ديگـري از   ةگردد و جـوهرش بـه گونـ    جهتي كه نفسي است داراي طبيعت بدني، باطل مي       
صـدرالمتألهين،   (»وجود به حسب استكماالت جـوهري و توجـه بـه غايـات تبـديل گـردد                 

  ).375 ، 8   ج:ق1410
 : دومنمونة

 بـه طـور آشـكار    يصـدراي درآمدي به نظام حكمـت  با عنوان از آنجا كه اين كتاب      
 ايـن مهـم     هاي حكمت متعاليه را بيان كند، اما در موارد بسيار، از            درصدد است مباني و يافته    

در اين رهگذر تفـاوتي كـه بـراي         . شود  شود و با نظريات ساير مكاتب آميخته مي         غفلت مي 
، زيرا نه بـا مبـاني حكمـت         مشكل دارد  نفس با بدن طبيعي و بدن مثالي بيان شده،           ةبيان رابط 

  .هاي فلسفي متعاليه سازگار است و نه با مباني ساير ديدگاه
نيـاز    دوث، به سـبب تجـردش، از بـدن طبيعـي بـي            كه گرچه نفس به محض ح      حاصل اين «

. است، به سبب نقص وجودي و احتياجش به تكامل، از جهات متعددي به آن نيازمند است               
نيـاز از    كنند كه نفس در مقام ذات، مجـرد و بـي             با اين تعبير بيان مي     اين مطلب را اصطالحاً   

  ).131 ص (»بدن است و در مقام فعل، مادي و نيازمند آن
نفـس در مقـام ذات مجـرد و         «نخستين پرسش، اين است كه در كدام مكتب فلسفي          

؟ اگر منظـور ديـدگاه مـشائيان اسـت          »نياز از بدن است و در مقام فعل مادي و نيازمند آن             بي
كه هدف اوليه و اصلي اين كتاب، بيان حكمت مشاء نيست، از اين جهت نيز                مضاف بر اين  
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ها  ل نيستند تا بتوان بنابر مشي آنئالم مثال و وجود مثالي قا   داراي خلل است كه مشائيان به ع      
از سـوي ديگـر، تفكيـك بـين مقـام ذات و             . ل شد ئبراي بدن طبيعي و بدن مثالي تمايزي قا       

در تفاوت سوم براي بدن طبيعـي و بـدن        .  حكمت متعاليه نيست   بيانمقام فعل، چندان موافق     
اساس مبناي قـائالن بـه عـالم مثـال تفـاوت             ارد و بر  مثالي نيز روند عدم توجه به مبنا، ادامه د        

قابليت تكامل نفس با بدن طبيعي و عدم قابليت با بـدن مثـالي لحـاظ شـده اسـت و در بيـان                        
  :كند كيفيت قابليت مطلب چنين ادامه پيدا مي

الصور دريافت كند، الزم اسـت    كه نفس كماالت نظري و عملي يادشده را از واهب   براي اين «
هاي  كارگيري اندام  كه با به   ها شود و كسب اين استعداد مشروط است به اين          صول آن مستعد ح 

 ةو بـه توسـط ايـن صـور و قـو           ... با جهان طبيعت مرتبط شود      ... ادراكي و تحريكي بدن طبيعي      
  ).130 ص (»ل شودئ عقل به صور معقول ناةخيال به صور خيالي و به توسط اين صور و قو

يست تكامل نفس و دريافت صور به چه كيفيت است؟ آيا نظـر             در اين تبيين معلوم ن    
 حكمت متعاليه مبني بر قيام صدوري با        ةمشائيان مبني بر حلول صور مدنظر است يا نظر ويژ         

 حكمـت متعاليـه، بـراي اطـالق         ة يعني عدم استفاده از ادبيات ويـژ       ، اين روند  ةدر ادام . نفس
  :يابيم ه را مينفس بر بدن مثالي در حكمت متعاليه اين توجي

گـويي شـده اسـت و گـاهي بـدن            نبايد پنداشت صدرالمتألهين در آثار خود، دچار پريشان       «
آورد؛ زيرا    شمارد و گاه آن را مغاير نفس و معلول آن به شمار مي              مثالي و نفس را يكي مي     

كند مقصودش از نفس، يا همان خود بـدن مثـالي           ها حكم مي   در مواردي كه به وحدت آن     
 ةكه مبدأ قريب آثـار حيـواني در نـشئ           حيواني است يا بدن مثالي است به اعتبار اين         ةدر نشئ 

كند منظورش نفـس ناطقـه اسـت          ها حكم مي   انساني است، و در مواردي كه به مغايرت آن        
  ).132 ص (»كه مبدأ بعيد آثار مزبور و فاعل بدن مثالي است

 وحـدت نفـس را در مراتـب         كند تا    رأي به تعدد نفس را بيشتر تقويت مي        تقريراين  
 ة اگر توجيه وحـدت و مغـايرت نفـس بـا بـدن مثـالي، بـر اسـاس آمـوز                     ،از اين رو  . مختلف

صعود و  . گردد   و منطق استوار حكمت متعاليه نمايان مي       بيانانجام شود،   » حقيقت و رقيقت  «
 كنـد و    النفس خويش از آن ياد مـي         نزول نفس مطلبي است كه صدرالمتألهين بارها در علم        

 ة همـ  ،اينبنابر. گيرد  در تبيين مراتب نفس چه در اتحاد با بدن طبيعي و بدن مثالي به كار مي               
يـك    متفـاوت نفـس بـا هـر        ةآنچه در اين شماره در تفاوت بدن طبيعي و بدن مثالي و رابطـ             

 تـشكيك در مظـاهر،      ةبـا نگـر   » حقيقـت و رقيقـت     «ةگفته شده شايسته است بر اساس آموز      
  . بازنگري شود
  : سومةنمون

، اين ابهام تبيين نشده كه چگونه هنگامي كه نفس »نفي بدن عقلي- 19 / 3 «ةدر شمار
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كند هنوز به بدن طبيعي و مثالي وابـسته           شود و از تجرد مثالي عبور مي        ل مي ئ عاقله نا  ةبه مرتب 
 عقلي جز با رستن از تعلقات مادي معنايي نـدارد و جمـع              نيل به رتبة  است؟ واضح است كه     

تحليلي كه به ياري مطلب آمده و بر اسـاس آن بـدن عقلـي نفـي                 . ين دو ناممكن است   بين ا 
شده، اما تعلق نفس به بدن طبيعي و مثالي برقرار دانسته شـده، ايـن اسـت كـه بـدن بايـد دو                        

يكـي جـسمانيت و     : باشد تا بتوان آن را بـدن بـراي نفـس بـه شـمار آورد               داشته  خصوصيت  
 داراي اعضاي متفـاوت اسـت و ايـن اعـضا داراي وضـع               كه بدن  اين. ديگري تعلق به نفس   

 ،از سـوي ديگـر    . كند بدن داراي جسمانيت باشـد       خاص نسبت به يكديگر هستند، اقتضا مي      
به نفس باشد تا بـدن محـسوب        ) تدبيري يا ايجادي  (اي    بايد اين جسم متقوم به تعلق و اضافه       

دارد؛ زيرا بـدن عقلـي از ايـن         شود كه بدن عقلي وجود ن       با اين دو خصيصه نتيجه مي     . گردد
  .خصوصيت برخوردار نيست و عقالنيت با جسمانيت ناسازگار است دو

 ة طبيعـت و در مرتبـ      ةبدن همـواره در مرتبـ     «: كه تأكيد بر اين است كه      رغم اين  علي
 طبيعـت و مثـال بـدن        ة عقل آن، پس نفس فقط در مرتب       ةشود نه در مرتب     مثال نفس يافت مي   

 نفس عاقله را بـراي      ةشود تا رابط     تالش مي  ،، در عين حال   )137 ص(» قل ع ةدارد نه در مرتب   
تجـرد  « اگر اين رابطه محفوظ است پـس بـا     .هميشه با بدن مثالي يا طبيعي محفوظ نگه دارد        

  .چگونه سازگار است» عقلي نفس
 عقل بدن ندارد به اين معنا نيست كـه نفـس هنگـامي كـه بـه تجـرد                    كه نفس در مرتبة    اين«

شود و همانند مجردات عقلي تام، به          به كلي فاقد بدن مي      -   يعني نفس عاقله    -  رسد  عقلي مي 
 ةهيچ بدني تعلق ندارد، بل به اين معناست كه همان بـدن طبيعـي و مثـالي، كـه متعلـق مرتبـ               

  ).137 ص (» تجرد عقلي آن نيز هستندةاند خود بعينه با واسطه، متعلق مرتب تجرد نطقي نفس
 نـشده و دو عبـارتي هـم كـه از سـخنان      بيـان هيچ استداللي جز استبعاد    زمينهدر اين   

 عقلـي بـه بـدن       ةصدرالمتألهين استشهاد شده، داللتي بر مدعا ندارد كه نفس حتـي در مرتبـ             
 وجـود   ةچون بدن مثالي الزمـ    «:  ضميمه كردن اين تعليل    ،اينبنابر. طبيعي يا مثالي تعلق دارد    

فـسانيت نفـس همـواره محفـوظ اسـت، هرچنـد واجـد          ناپذير است، ن    نفس و از آن انفكاك    
  .فايده است ، بي)138 ص(» باالترين مراتب عقلي شود
شود ترميم كـرد؟ آيـا         مي را  با اين تعليل    » تعلقي«و وجود   » عقلي«آيا شكاف وجود    

قـل  كننده است؟ نفس واصل به مقام عقل، آيا هنوز نفس است يا مبدل بـه ع                  قانع اين مطلب 
 نظر باشد شايد بتوان اين تعليل را متين دانست كـه نفـس              بادي مشائيان در  شده است؟ اگر م   

در ذات خود نفس است اگرچه وصف عارضي عقـل را بـه خـود بگيـرد، امـا هنگـامي كـه                       
 دليـل  در محـل كار باشد چگونه؟ استبعادي كه در اينجا  ي بسان حركت جوهري در ا  مبادي
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  :نشسته اين است
ينه با واسطه، بدن نفس عاقله نيز هست و گرنـه ايـن مـستلزم               همان بدن نفس ناطقه، خود بع     «

تام  مجردات عقلي    ة عقلي، ديگر نفس نباشد و در زمر       ةل شده به مرتب   ئآن است كه نفس نا    
  ).138  - 137 ص (»قرار گيرد

 مجـردات   ة نفسانيت بـه مرتبـ     ةتواند از مرتب    اگر اين مطلب پذيرفته شود كه نفس مي       
كـه مـضامين دينـي شـرافت و      فاسـدي دارد؟ بـا ايـن    كند، چه تالي  ها عروج تام و مافوق آن 

فضيلت انسان را دون واجب تعالي و فوق مجردات تام تعيين كرده اسـت چـرا بايـد سـقف                    
  تكامل نفسِ انسان، مادون تجرد تام باشد؟

كوشش براي ايجاد تمايز بين نفس و عقل با مطالب فوق، يعني حفظ تعلق به بدن تا                 
كمال نفس حتي وصول به مراتب اعالي عقالني، به كلي با مطالـب منـدرج در                اعال مراحل   

ذيل اين شماره بـه طـور مـشهود تـالش         . ناسازگار و متنافي است   »  انحاي زوال نفس   -23 / 5«
  .پذير است  نفس، نشان داده شود كه نفس زوالهاي زوال شده، تا با تبيين گونه

تند، همـان اسـت كـه ارتبـاط هويـت           اين سه قسم كه در زوال نفسانيت مشترك هس        
  .گردد انساني به سه كيفيت با بدن قطع مي

زوال نفس به معناي زوال مراحل نفساني آن با حـدوث مراحـل             ) 2زوال نفس به كلي؛     ) 1«
زوال نفس بـه معنـاي زوال مراتـب نفـساني آن و بقـاي مراتـب                  )3اش؛    نفساني مجرد و غير  
  ).353 ص (»اش نفساني مجرد و غير

كند، مراحلي عقلي براي هويت انساني وجـود     يح مقصود نيز به خوبي اثبات مي      توض
  .دارد كه در اين مراحل بدن و تعلق به آن، به كلي زايل است

واقعيتـي سـيال اسـت كـه در برخـي مراحـل             » مـن «از ديدگاه صدرالمتألهين، هويت انسان      «
ي تصرف و تدبير با بـدن       صورتي طبيعي مادي، در برخي ديگر نفس نباتي داراي اضافه ذات          

و حالّ در بدن و مادي، در مراحلي نفس حيواني يا انساني مستقل از بدن و مجرد است كـه                    
اي كـه هويـت    پيداسـت كـه در مرحلـه   . پيش از آن داراي مراحل نبـاتي و مـادي بـوده اسـت           

 در  آيد؛ زيرا اضافه به بدن، ذاتي نفـس اسـت؛           انساني، صورتي طبيعي دارد، نفس به شمار نمي       
  ).354 ص (»لي كه مجرد است نفس نيست نفس است؛ در مراحمراحلي كه نباتي است حقيقتاً

  : چهارمنمونة
، براي پشتوانه عنوان به تفسير چهـار پـاره          »تعلق نفس به عالم مثال     -19 / 4«در شماره   

اين عبارات درصدد است تا سنخ وجودي نفس .  نفس پرداخته استةعبارت از صدرا دربار   
مـن سـنخ    ... الناطقـة االنـسانية  نّ الـنفس  ا«: به ويژه مفاد اين تعبير آشكار است . ان كند را بي 

بر عبارت منظـور، از ملكـوت را عـالم مثـال            ] اي المثال [نگارنده با افزودن    . »عالم الملكوت 
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 و در عـين حـال     انـد   كـرده در تفسير اين عبارات دو مطلب را بـه تفـصيل كـاوش              . اند  دانسته
 ةاسـت كـه در فلـسف      » تشكيك ماهيت  «ةترين ابهام استفاده از انگار      مهم.  است ابهامات باقي 

  . اصالت وجود جايگاهي ندارد
و وجـود  ) يـا فـرد  ( تشكيك در ماهيت، جايز است ماهيت، افزون بر وجـود خـاص              بر پاية «

  ).139 ص (»ود برتر غير جمعي نيز داشته باشدبرتر جمعي، وج
حليـل نظـر صـدرالمتألهين، ناسـازگار بـا منطـق       سخن از تشكيك ماهيت در فرايند ت      

دهد، بايد مطالب و محتواي كتاب از اين          در حالي كه عنوان كتاب نشان مي      . صدرايي است 
تر ادبيات خاص حكمت متعاليه در اين مسير فراموش شـده             از اين مهم  . ها به دور باشد     آميزه

ير وجـودي نفـس در عـوالم        شد و مـس     استمداد مي » حقيقت و رقيقت   «ةاست و بايد از آموز    
همـين  . شـد   شد و از مباحث اصـالت مـاهيتي اجتنـاب مـي             عقل و مثال و طبيعت پيگيري مي      

  !گردد پذير مي هاست كه اين تفسير در متن عبارات صدرا توجيه آميختگي
كه نفس فردي از عالم مثال است نه از عالم طبيعت يا عالم عقل، اين اسـت                  مقصود از اين  «

 نفس فردي در عالم ماده يا عالم عقـل وجـود نـدارد و وجـود خـاص ايـن                     كه براي ماهيت  
  ).139 ص (»ماهيت، وجودي مجرد مثالي است

ها براي تبيين برخي مواضع و سخنان صدرالمتألهين، از آنجا كـه از                اين تالش  ةبا هم 
شود، بروز تهافت در تحليـل نمايـان          منطق و ادبيات خاص وي در حكمت متعاليه غفلت مي         

گفته اغماض كنيم، اما مفاد ايـن عبـارت را            اگر در اين موضع از ناسازگاري پيش      . گردد مي
  درباره نفس سازگار ديد؟ » جسمانيت الحدوث «ةتوان با آموز چگونه مي

  : پنجمنمونة
پرداختـه  ) 154- 152(» علت نيازمندي نفس به قوا«كه به   »  قواي نفس   - 20 «ةدر شمار 

اي بـه   كنـد واسـطه   سينا تجرد نفس اقتضا مي  در ديدگاه ابن   شده، جالب آن است كه اگرچه     
عنوان قوا، بين نفس و بدن نقش ايفا كند، اما طبق اين ديدگاه، بيان نشده كه قـوا بـه عنـوان                      

تواننـد   ند كه مـي  خود از چگونه وجودي برخوردار      بين نفس مجرد و اندام جسماني،      ةواسط
 عنوان خالصه استدالل براي بيان مطلب بسنده شـده          تنها به عبارتي به   . اين نقش را ايفا كنند    

 : است
م حسي جسماني ايجـاد نكنـد       اي جسماني ادراكي، مانند بينايي، در اندا        اگر نفس خود قوه   «

دانـيم    آيد كه خود نفس جسماني باشد؛ اما مي          بين او و اندام مزبور باشد، الزم مي        تا واسطة 
كـارگيري قـواي      ر جـسماني نيازمنـد بـه      كه نفس جسماني نيست، پس نفس در ادراك امو        

  ).152 ص (»ادراكي حسي است
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گردد؟ واضح است كه پرسش يك گـام          آيا با اين بيان، مشكل رفع و مسئله حل مي         
هاي ديگـر نيـز كـه بـه           در بخش .  قوا نيز همان پرسش قابل تكرار است       ةجلوتر رفته و دربار   

به اين تفصيل كـه ذيـل       .  وجود ندارد  اند درصدد حل مسئله، بياني      كيفيت وجود قوا پرداخته   
  :اند تصريح كرده» قواي مادي و مجرد«عنوان 

جز قواي انساني، شامل عقل نظري و عقل عملي، كه مجردنـد      پيشين، به  از ديدگاه فالسفة  «
 قواي ديگر نفس، شامل قواي حيواني و گياهي، ةگويند، هم ها عقل مي و از همين رو به آن   

انـد؛ حتـي حـواس         در حيوان يا گياه، مادي و قـائم بـه بـدن و جـسم               چه در انسان باشند چه    
  ).170 ص(» باطني

 نفـس   ةتوان بـه آسـاني رابطـ        با اين تقسيم دوبخشي قوا به مجرد و مادي، چگونه مي          
 قواي مجرد با اندام مادي را تبيين شده دانست؟ اگرچـه ارتبـاط              ةمجرد با قواي مادي و رابط     

د عقل عملي و نظري مـشكلي نـدارد، امـا وسـاطت و ارتبـاط                نفس مجرد با قواي مجرد مانن     
  پذير است؟ خود اين قواي مجرد با اندام جسماني بدن، چگونه توجيه

به تفصيل اين »  نفس و بدن با قواة نوع رابط-20 / 3«رود، ذيل عنوان  اگرچه انتظار مي
كـديگر مـصروف شـده، از        خود قوا با ي    ةرابطه تبيين شده باشد، اما نه تنها بحث به بيان رابط          

اي شـنيد، بلكـه مطـالبي ناسـازگار و      كننـده  توان بيـان قـانع   توجيه معمول در اين باره نيز نمي 
شده براي مدعا، اين اسـت كـه چـون قـوا             هتوضيح ارائ . يه حل مشكل وجود دارد    آشكار عل 

نيـز بـا     يعنـي نفـس، خـود        ، واحد يءها با ش   آيند، پس با ارتباط آن      شمار مي    به» فروع نفس «
كارگيري قوا را توسط نفس مجـرد، مـورد          آنچه به وضوح توجيه به    . يكديگر مرتبط هستند  

  :دهد اين تعبيرات است خدشه قرار مي
همـين ارتبـاط    . ها به نـام نفـس انـساني         واحدي مغاير آن   يءها با ش    آن ةاز طريق ارتباط هم   «

انـد خـود    ها فروع نفـس  ينبنامند و بگويند چون ا» فروع نفس«موجب شده است اين قوا را       
اين ارتباط چنان است كه به موجب آن، اثـر منـسوب بـه              . با يكديگر اين چنين پيوند دارند     

 ةطوري كه همان نفس، يعني همان چيزي كـه بـا واژ             يك از قوا اثر حقيقي نفس است؛ به        هر
  ). 175 ص (»...چشد و  شنود و مي بيند و مي كنيم، هموست كه مي به آن اشاره مي» من«

به راستي اگر چنين اتحادي بين نفس و قوا برقرار است، چه نيازي به وساطت قوايي                
 جسماني هستند؟ مضاف بر اين چگونه در نظام سينوي چنين اتحـادي             ةشد است كه تصريح  

ي ايـن اتحـاد را اسـتنتاج كـرد يـا       ئ مشا ةتوان از روح و ضمير فلسف       قابل توجيه است؟ آيا مي    
 حكمت متعـالي و اسـتفاده       ةها را رفو كرده و مؤلف محترم با صبغ          خنهحكمت متعاليه اين ر   

پردازد؟ در اين صورت كه اگرچه بتوانـد   سينا در اين مبحث مي از اين فضا به توجيه نظر ابن      
 ارتباط نفس مجرد با قواي جسماني يا ارتباط         ةارتباط قوا را با يكديگر توجيه كند، اما دربار        
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  ي چگونه ممكن است؟قواي مجرد با امور جسمان
 مطلب و طرح پرسش و پاسخ در خصوص نياز به نفس مجرد بـه عنـوان ربـاط                   ةادام

از ايـن رو كـه چـون نفـس مجـرد، نقـش              . سازد   تحليل را بيشتر نمايان مي     ةبين قوا، نيز زاوي   
توانـد نـسبت      تواند نسبت به قواي جسماني اين نقش را ايفا كند، اما بدن نمي              فاعلي دارد مي  

اي مجرد چنين نقشي داشته باشد و همين نكته است كه تعليـل نيازمنـدي نفـس بـه قـوا           به قو 
  : نص عبارات چنين است. سازد براي ارتباط مجرد با مادي را به كلي مخدوش مي

چـه  . به چه دليل رباط و مجمع اين مبادي، جوهر مجردي است غيـر از بـدن بـه نـام نفـس                     «
 مبـادي نيازمنـد فاعـل و        چـون همـة   ...  باشـد؟     مجمـع همـان بـدن      اشكال دارد اين ربـاط و     

موجدند و چون جايز است جوهري مجرد، هم مبدأ فاعلي امـوري مـادي باشـد، هـم مبـدأ                    
 ايـن   ةتوانـد ربـاط و مجمـع همـ           مجردي مانند نفس مـي     يءفاعلي يا قابلي اموري مجرد، ش     

  ).177 ص (»مبادي باشد
ري مادي باشد، بايـد بتوانـد بـدون         تواند مبدأ فاعلي امو      اگر نفس مجرد مي    ،بنابراين

وساطت قوا نسبت به امور جـسماني، همـين نقـش را داشـته باشـد و نيـازي بـه قـوا مـشاهده                       
رسد بايد تحليل مستوفي به عبـارات ضـميمه گـردد تـا               چنين است كه به نظر مي     . گردد  نمي

 بيـان    معرفت نفس كه ايـن اثـر منيـف معنـون بـه             ةامتيازات حكمت متعاليه در مبحث پيچيد     
  .ست، برجسته گرددها آن
  

   آراء صدرالمتألهين نداشتنمحوريت
   فلـسفي بـه ويـژه       ء بـسياري از آرا    ة نظريه، بسيار ضروري است و پيـشين       ةكه بيان پيشين   با اين 

 صـدرالمتألهين تبيـين نظـر پيـشينيان را تمهيـد            ،سـت سينا  دار نظريات ابن   وام» النفس  معل«در  
المماشــات «جــا از اصــل روشــي خــود  دهــد و همــه ر مــي خــود قــراةورود بــه ديــدگاه ويــژ

ايـن   هـاي   مؤلف در بسياري از سرفصل    . كند  تخطي نمي » النهايات  البدايات و االفتراق في     في
ــ  اثــر گــران ســينا  ي و كيفــي نظــر ابــنســنگ، از ايــن روش پيــروي فرمــوده، امــا تبيــين كم  

گيـرد و جايگـاه       رابـر قـرار مـي     تر از نظر صدرالمتألهين است يا حـداكثر در مقيـاس ب             يا فربه 
پـردازي    شود تا تمايز و تفوق نظريـه       اي برقرار نمي    گردد و مقايسه    تمهيدي آن نيز اعالم نمي    

ــان گــردد  ــه نماي ــه   . در حكمــت متعالي ــون ب ــابي كــه معن در حــالي كــه توقــع آن اســت كت
 مناسـب   صدرايي است، در اين راستا، سنگ تمام بگذارد و با تبيين و تفصيل            » شناسي  انسان«

هايي از اين واقعيت را  نمونه. فهم مشخصات و مميزات نظر صدرالمتألهين را به ارمغان آورد    
  :كنيم بازگو مي
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  : نخستنمونة
پرداختـه  ) 154- 152(» علت نيازمنـدي نفـس بـه قـوا        «به  »  قواي نفس   - 20 «ةدر شمار 

ينا اختصاص يافتـه    س  شده كه از مجموع تقريبي سه صفحه در اين باره، دو صفحه به نظر ابن              
مطالـب نقـل عـين       آن   ة كـه عمـد    اسـت و سهم بيان نظر صدرالمتألهين كمتر از يك صفحه          

هاي متنـاقض   براي جلوگيري از برداشت. است توضيح و تبيين   و بدون ترجمه    اسفارعبارت  
 او در اين مبحـث دشـوار، ضـرورت داشـت        ةو بيان تمايز نظر صدرالمتألهين و نوآوري ويژ       

 ئـة تـر ارا  از همـه مهـم  . كـرد  كرد، تا اهميت عنوان كتاب نيز جلوه مـي       سايي مي فر  مؤلف قلم 
تبييني است كـه روش و منطـق و روح و ضـمير حكمـت متعاليـه در آن نمايـان باشـد و در                          

است كه از عرفان    » حقيقت و رقيقت   «ة صدرالمتألهين از آموز   ةخصوص همين مورد استفاد   
وق ديدگاه خود را خاطرنـشان سـازد و مؤلـف آن را             كند تا تمايز و تف      چيني مي   نظري توشه 

  . به ارجاع وانهاده استصرفاً
 :  دومنمونة
حقيقـت و    «ة، محـور قـرار نـدادن آمـوز        ترين نقص در پردازش ديـدگاه صـدرا         مهم

اگرچـه بـسيار    .  صـدرا اختـصاص يافتـه اسـت        ءدر مواضع مختلفي است كه بـه آرا       » رقيقت
 كاربـست ايـن آمـوزه بـا          اين آموزه شده، امـا صـرفاً       اندك در حد يكي دو موضع اشاره به       

خوانش تشكيك در مراتب كه همان تشكيك خاصي اسـت، همـراه شـده و از راهيـابي بـه                    
هـاي    اين از قلـه   . الخاصي است خبري نيست     تشكيك در ظهور و مجالي كه تشكيك اخص       

 ةالي فلـسف   اعـ  ةحكمت متعاليه و نه تنها از موضـع افتـراق مكاتـب فلـسفي رايـج بلكـه رتبـ                   
. رسـد   مـي كند و بـه تـشكيك در مظـاهر            صدرايي است كه از تشكيك در مراتب عبور مي        

 ةكند بيان آموز    ترين مبحثي كه از اين آموزه به بهترين وجه در تحليل خود استمداد مي               مهم
، اما در اين اثر وزين به صورت استو ساير فرازهاي مرتبط » وحدتها كل القوي   النفس في «

قـواي  «فـصل بيـست بـا عنـوان         . حداقلي از تشكيك در مراتب استفاده شده است       موردي و   
پـردازي بـر اسـاس اصـول          براي بيان تفصيلي ديدگاه سـينوي و فـراز و نـشيب نظريـه             » نفس
 ةپـنج نتيجـ  » راتـب نفـس   م - 21 «ةه اسـت و در شـمار      اختصاص يافت ) 212 - 151 ص(ي،  ئمشا

پـس از آن اسـت كـه پـنج          . شـمارد   ألهين برمي ي را از نظر صدرالمت    ئدرست و پذيرفتني مشا   
ي براي نيل به اين نتايج مثبت و مقاصـد بلنـد در معرفـت               ئ مشا  ايراد اساسي بر نارسايي مباني    

 صدرا را به درسـتي، منحـصر بـه اسـتفاده از             ةسازد و تمايز و تفوق نظري       نفس خاطرنشان مي  
  .داند اصل تشكيك مي

رويند كه برخي از    اند، با اين مشكل روبه      نفسه حق   يهاي مورد بحث ف     كه آموزه  پس با اين  «
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براي حل اين مشكل، بايد پاي تشكيك در وجود         . ها وجود ندارد   مباني الزم براي تبيين آن    
  ) .215 ص (»را پيش كشيد

 ةاگرچه اين تشخيص صائب است، اما انحصار آن در تشكيك رتبي، مانـدن در اليـ               
 روح و ضمير حكمت متعاليـه نيـست، بلكـه           سطحي حكمت صدرايي است و چندان موافق      

با خوانش تشكيك در مظاهر نـه مراتـب، تفـوق           » حقيقت و رقيقت   «ةبايد با استفاده از آموز    
براي » حقيقت و رقيقت   «ةناگفته نماند فقط در يك موضع، به آموز       . شد   مي بيانحل   اين راه 

كـه چگـونگي     ن ايـن  ، آن هـم بـدو     )257 ص(اي گذرا شده اسـت        اتحاد قوا با نفس، اشاره    
اين در حالي است كه صدرالمتألهين بـراي نـشان دادن نقـش             . شودكاربرد آن توضيح داده     

النفس، بـه ويـژه در همـين موضـع، كاربـست آن را در نظـام             محوري اين آموزه در معرفت    
ك ئـ هـاي متعـدد از نـسبت مال         دهد و به عنـوان مثـال         مي نشانشناختي خود به تفصيل       هستي

با جنود خود به عنـوان      » حقيقت« جبرئيل، ميكائيل، عزرائيل و اسرافيل به عنوان         مقرب مانند 
 نفـس و قـوا و       ةو مجالي و مظاهر، زمينه را براي كاربست اين آمـوزه در بيـان رابطـ               » رقايق«

 ايـن   ،همچنـين ). 129 - 125 ، 8  ج :ق1410صدرالمتألهين،(سازد    ة نفس و بدن آماده مي     رابط
اند    نقل فرموده، اما بذل تأمل نفرموده      زمينهكه مؤلف آن را در همين       عبارت صدرالمتألهين   

   هكه وقتي صدرالمتألهين روي      كنـد، پـس       فلسفي رايـج را نفـي مـي        ةهاي معمول را حتي روي
هاي مياني و توقف در تشكيك مراتب، بلكـه در             خاص خود آن هم نه در اليه       ة به روي  قطعاً
ليه كـه وحـدت شخـصي وجـود و تـشكيك در مظـاهر           و ممتاز حكمت متعا   » متعالي «ةدرج

است، نظر دارد و براي عبور از تهافتات جبري و قدري و فلسفي، حكمت متعـالي را هـدف           
كند و شـناخت   گيرد و نسبت افعال خلق را با خداوند به نسبت افعال قوا و نفس تنظير مي       مي
     ).375 :1375صدرالمتألهين،  (داند دو را نظير هم مي هر

  
  گيري تيجهن

نگارش آثار سودمند فلسفي به طور كلي و در محور معرفت نفس به طور خاص، هميشه بـا                  
اضافه بر مشكالت ادبـي و تنگناهـاي تعبيـر معنـا بـه الفـاظ       . روست همشكالت چندجانبه روب 

نارسا و ادبيات ناهموار عرفي، مشكالتي چون ژرفا و گستردگي مباحث نيز مزيـد بـر علـت                  
درآمـدي بـه    دوست، بـه اثـر منيـف          مخاطبان حكمت ار به هدف توجه دادن      اين نوشت . است

نگاره   گيري از آن تك      و مغتنم شمردن بهره    شناسي  انسان/ جلد سوم / نظام حكمت صدرايي  
ها   نفس و تقدير از زحمات شاق مؤلف محقق آن، برخي از مزايا و كاستي               در قلمرو معرفت  
   حكمـت ةده است، به انظار نافذ خردمندان شـيفت  جدي و مكرر به نظر رسيةرا كه طي مطالع 
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هـاي     بيـشتر پيرامـون دشـواري      ةنبوغ با انديـش     ه داد، باشد كه از اين رهگذر، فضالي ذي        ئارا
، گامي به سوي نوآوري و پيشرفت در چارچوب حكمـت اسـالمي بردارنـد و                  معرفت نفس 

ينـد و آن را بـا زيـور     پرتـوان نيـز از پيراسـتن و آراسـتن آن، احـساس فراغـت ننما      ةنگارنـد 
رغـم نكـات مثبـت و        علـي . هاي جديـد و گـوهر نكـات بكـر و بـديع بيـشتر بياراينـد                  تحليل

 شـناخت، در معرفـت      ةنگاه نقدي براي رسـيدن بـه تـراز شايـست          چشمگير در اين كتاب، اما      
طلبـد تـا بـا تـالش      نفس نشان داد كه توفيق نسبي در مباحث نفس كاري فردي نيست و مـي  

 شامل با مساعي جمعي، براي نيل نسبي به اين هـدف انديـشيد و بيـان نظريـات     ةطوافر و احا 
 علمي و كوشش وافر نيازمند است كـه         ة اسالمي به مجاهد   ةفلسفي در مكاتب مختلف فلسف    

رهاورد ديگـر ايـن اسـت كـه ژرفـاي        . پذير نيست  تنه در هر كم و كيف امكان       با تالش يك  
ــه مراتــب   ــه ب ــه روي  تدشــوارياب اســحكمــت متعالي ــوز ب ــل واكــاوي آن هن ــاد قاب  و ابع

  . پژوهشگران گشوده است
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