
 

 
 

  
  نگاه وجودي مالصدرا به علم

  
  ا1محمد کاظم علمی سول
  2طوبی لعل صاحبی

  
  چکیده

مالصدرا با نوع نگاه به هستی مطلق و هستی انسان و نوع نسبت این دو با یکدیگر نگرشی نوین و متفاوت 
انسان دارد. این پژوهش به نحوة تکوین وجود اسالمی در باب علم عرضه می -با نظریۀ فالسفۀ ارسطویی

پردازد و با تکیه بر مبانی ابداعی مالصدرا در این رابطه، مدعی است که یا نفس و نسبت آن با معلوم می
گیرد، ها مشترك است و تحت نوع واحد قرار مینفس انسانی اگرچه به عنوان مدرك کلیات، در همۀ انسان

گردد؛ و س دیگر متشخص و متمایز میاما به تدریج و با توجه به نحوة عملکرد ذهن و فعالیت آن، از نفو
حتی در هر لحظه ادراکاتش براي خود او هم با لحظه قبل، متفاوت و متمایز است؛ به نحوي که در این 

  تحول، وحدت و ثبات و تشخص نفس محفوظ است.
  
.علم، نفس، تحول، مراتب وجود، اتحاد عاقل و معقول :کلیدي کلمات   
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  مقدمه
مدرك به ذهن  آید، سه مقوله ادراك، مدرِك، واز علم و معرفت به میان می اصوالً هنگامی که سخن

کند شناسی را مطرح میشوند. مالصدرا به عنوان فیلسوفی وجودشناس که مباحث معرفتمتبادر می
کند، و پرداختن به ادراك و مدرِك از فروع نگاه او به هستی قلمداد (مدرك) آغاز می از اصل هستی

هاي آن نظیر وحدت، بساطت، و صرافت، داوري خاصی را تمرکز بر اصل هستی و ویژگیشوند. می
اي میان بود و نمود، یا شود که تمایز ویژهگذارد، و سبب می نسبت به نوع معرفت از آن در اختیار می

به عبارت آشناتر ظاهر و باطن قائل شد. این مطلب را هم مالصدرا و هم پیروان و محققان مکتب 
اند. اگر از این نگاه عرفانی عبور کنیم و بنابر دیدگاه ي با دالیل و انحاي مختلف اظهار نمودهو

مشهور فالسفۀ اسالمی علم را به دو دستۀ حصولی و حضوري تقسیم کنیم، معموالً نگاه مشهور 
گنجد و در حوزة  اندیشمندان این است که سخن از شخصی بودن علوم در حوزة علم حضوري می

حرکت جوهري مالصدرا پرداخته و سخن از ثبات  م حصولی نیز برخی شاید به دفاع از نظریۀعلو
. این نوشتار در پی واکاوي نگاه مالصدرا به هستیِ مدرِك و 1اندحرکت جوهري راندهمعرفت در سایۀ

رهگذر  ادراك، به ویژه نوع ارتباط نفس با معلوم و مبانی مورد اتکاي این نوع نسبت است؛ و از این
تواند از نوعی استکمال و تحول برخوردار باشد؛ چیزي که با مبانی مدعی است که علم انسان می

الحدوث بودن نفس و حلولی بودن علوم بر نفس، عدم پذیرش ها روحانیۀترین آنمشائی از جمله مهم
رد. این نتیجۀ تجرد عالم خیال و اتحاد عاقل و معقول و مبانی مهم آن، اساساً هیچ سازگاري ندا

مقوم ذهن، « گردد که: خورد حول این محور میمالصدرا که در آثار وي به صراحت به چشم نمی
ها به اما خود این محور بر مبانی و ابدعاتی استوار است که در این جستار برخی از آن» علم است.

قیت نفس واتحاد عنوان اصول موضوعه در نظر گرفته شده است و برخی مانند تجرد خیال و خال
ها اظهار عاقل و معقول بعد از بیان تعاریفی از علم مورد تبیین قرار گرفته و سپس نتیجۀ مبتنی برآن

  شود.می
  

 تعریف علم
توان براي آن تعریف حقیقی به حد مطابق دیدگاه مالصدرا از آنجا که علم از سنخ هستی است، نمی

که اعرف اشیا است براي کشف و وضوح نیاز به تنبیه و گونه که وجود یا رسم ارائه کرد، اما همان
توان براي وضوح بیشتر علم نیز تعاریفی نه از نوع حقیقی بلکه از باب تنبیه عرضه  توضیح دارد، می

  )278، ص3ج ،1990داشت. (صدرالمتألهین، 



      نگاه وجودي مالصدرا به علم                                                             
 

 

89

اده نیست و علم امري سلبی همانند تجرد از مگوید: مالصدرا در یکی از تعاریف خود در باب علم می
باشد بلکه امري بالفعل وجودي است و نه بالقوه. و نه هر وجود بالفعلی، بلکه نیز امري اضافی نمی

علم بودنش به همان اندازة خلوصش از  وجود ت(بالفعلِ) خالصی که غیر مشوب به عدم است، و شد
زد جوهر ادراك کننده گوید: علم امر مجرد نو در برخی موارد نیز می )297 همان، ص(. عدم است

  )290، ص1ج، 1981است. (صدرالمتألهین، 
دهد که برخالف دیدگاه مشا که قائل به جسمانی بودن برخی معرفی علم به این طرق نشان می

کنند. (ابن آن را از جملۀ ماهیات محسوب می ) و349 ص ،1364سینا،ابنمراتب معرفت هستند. (
آن است و انواع ادراکات  2معرفت از سنخ وجود و حتی مساوق ) از نگاه مالصدرا568، ص1382سینا، 

از آنجا که مقام شوند. گردند اموري مجرد قلمداد می که به سه دسته حسی، خیالی و عقلی تقسیم می
بحث در نحوة حصول علم و ارتباط آن با عالم است و علم از مراتب مختلف برخوردار است، سخن 

قوم  کند:آید؛ وي در یک سخن کلی عقیدة خویش را چنین بیان مییمالصدرا در این رابطه الزم م
اند که ادراکات حسی، خیالی، وهمی و عقلی به صورت تجرید صفات و اجزا (مشا) بر این عقیده

    اي از وجود و تبدیل وجودي به وجود دیگر حاصل که ادراك با نحوهشوند، در حالیحاصل می
) در واقع در ادراك این مدرِك است که از منزلی به منزل 95، ص9، ج1990شود. (صدرالمتألهین، می

کند نه اینکه ادراکات همان صور طبیعی باشند جز اینکه برخی از صفات حذف شده دیگر ترقی می
باشد و برخی دیگر اضافه گردد. (همان) این سخن مالصدرا دائر مدار نظریۀ انقالب معرفتی اوست. 

فۀ مشا به انقالبی عظیمی در معرفت، دست یافته است؛ به این معنا که اگر تا مالصدرا در مقابل فلس
اي منفعل یا اسالمی مسیر معرفت از خارج به ذهن بود و ذهن آینه -قبل از وي در فلسفۀ ارسطویی

لیس االمر کذالک، بل االمر بالعکس مما « اي بیش نبود، در نظر مالصدرا به تعبیر خود او:لوح نانوشته
  )74، ص 1378، همو( .»کروهذ

اي خلق شده نفس انسان به گونهاي برخوردار است. هذهن در این نظام از فعالیت یا خالقیت ویژ
است که توانایی ایجاد صور اشیاي مادي و مجرد را در درون خود دارد. زیرا نفس از سنخ ملکوت و 

اصل است، بلکه حصول فی نفسۀ عالم قدرت است و هر صورتی که از فاعل صادر گردد براي آن ح
، 1ج ،1981؛ همو،151ص ،1382، صدرالمتألهینآن صورت عین حصول آن براي فاعلش است. (

این خالقیت هیچ تفاوتی بین صورت حسی و خیالی نیست. به این ترتیب که اگر وجود  ) در264ص
بل اشاره مادي همراه با عوارض خاص است، وجود حسی، وجود صوري غیر ذي وضع است که قا

حسی نیست؛ جز اینکه مشروط به وجود مادة خارجی است و صورت آن مماثل با این صور محسوسه 
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است و وجود خیالی وجودي است (که مماثل با صورت حسی است) و غیر مشروط به حضور ماده. 
ت ، مالصدرا بر این عقیده اس3ادرکات عقلی بنا بردیدگاه مشهور پیرامون) 95، ص9، ج1990، همو(

کند که این درك به نحو شهود واشراق است؛ نفس هنگام ادراك معقوالت ذوات نوري را مشاهده می
گونه نیست که نفس معقوالت را از محسوسات جدا کند، بلکه یک نحوه سفري براي خود نفس و این

  )156، ص1382، هموشود. (محسوب می
اند، یافتهت و علوم اموري مجرد و فعلیتبا توجه به این توضیحات که ذهن از خالقیت برخوردار اس

اند، چگونه است؟ از گردد که ارتباط این علوم با نفس یا ذهن که در ابتدا بالقوهاین سؤال مطرح می
عاقل و معقول شناسی مالصدرا بیشتر حول مسألۀ اتحاد آنجا که این ارتباط، در مباحث معرفت

    گیري ذهن انسانجهت نحوة شکل این مسأله از نیز به تحلیل بیشتر متمرکز است، نگارندگان
  پردازد.می
  

  اتحاد عاقل و معقول
اسالمی -کننده و ادراك شونده است. فالسفۀ مشاییاتحاد عاقل و معقول به معناي یگانگی ادراك

قبل از مالصدرا با معنایی که از اتحاد، اختیار نموده بودند این یگانگی را غیر قابل پذیرش قلمداد 
صیرورت موجود است به  کردند، اما مالصدرا آن را پذیرفت. معناي مورد قبول مالصدرا از اتحاد،یم

آن صادق نبوده در اثر استکمالی که در آن پدید آمده بر  نحوي که مفهوم یا ماهیتی که در ابتدا بر
  )325، ص3، ج1990، همو( .آن صدق کند

کند و دالیل متعددي را ند و بسیار به آن مباهات میدامالصدرا این مسأله را از ابداعات خویش می
. دغدغۀ ما 4طلبددارد که بیان و بررسی این دالیل جایگاه ویژة خود را میبراي اثبات آن عرضه می

در اینجا با طریقۀ این نظریه و مبانی مورد نیاز و پذیرش آنها یا همان چیستی و چگونگی این مسأله 
  است.

ن گفت طبق این عقیده، نفس حقیقتی ذو مراتب است؛ وتعدد و تکثري بین توابه نحو مختصر می
گونه نیست که سخن از سه شئ مستقل نفس و قواي نفسانی و صور ادراك شده وجود ندارد و این

شود که جوهر ذات نفس با قواي نفسانی تباینی جوهر، عرض، وسیله باشد، بلکه اوالً: اثبات می
) و ثانیاً: نسبت هر قوه به صورت ادراکی مانند ماده است به 221ص ،8، ج1990، همانندارد. (

گونه نیست که نفس یک امر متحصل باشد، بلکه نفس با صورت، نه مانند جوهر به عرض. یعنی این
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شود؛ و در واقع نفس به آن صورت پذیرفتن صورت مدرکه در هر مرتبۀ ادراکی عین آن مرتبه می
 )77، ص1378 گردد. (مطهري،مستکمل می

توان گفت صورت انگاشتن علم براي نفس از مبناي در توضیح مراتب مختلف نفس با ادراك، می
گیرد. به عقیدة او نه تنها رابطۀ نفس و صور ادراکی در دیگر مالصدرا پیرامون نفس و بدن منشأ می

حادي طبیعی حکم رابطۀ ماده و صورت است، بلکه رابطه و ترکیب میان نفس و بدن نیز ترکیب ات
/ صورتی ) به این ترتیب که نفس در ابتداي حدوث امري3، ص9، ج1990(صدرالمتألهین،  .5است

حال جایگاه طرح  مسأله ابتدایی است که نفس جسمانی و  .6) است 377، ص8ج، (همانمادي است. 
   گردد.می هحسی نیز مجرد است، متحد و یگان مادي و فاقد ادراك چگونه با ادراك که حتی در مرحلۀ

رسد این است که نفس از دیدگاه مالصدرا همانند دیگر جواهر پاسخی که در این موضع به نظر می
مادي پیوسته در مسیر حرکت به سمت تجرد است با این تفاوت که نفس در مسیر خود که هنوز در 

در واقع سرعت  گردد واست با پذیرش علم که امري مجرد است از قوه به فعلیت مبدل می حکم ماده
گردد و به تعبیر شود. دقیقاً از همان آغاز تجرد، فاعل شناسا (ذهن) ایجاد میحرکت او بیشتر می

شود؛ یعنی پس از آنکه مجرد شد و فعلیت گردد و خالقیت و فعالیت آن آغاز میمالصدرا عالم می
شود. به این ترتیب وب میآن محسۀ یابد؛ و وصول به مقام خالقیت، مرتبیافت، توانایی خالقیت می

یابد. این فعلیت وجود، از قوه به فعلیت تبدیل شده و ارتقا می» همان«در ابتداي پذیرش علم، مرتبۀ 
توان در عقالنی. تأیید این نحوة نگرش به مسأله را می در اولین مراتب، حسی است وسپس خیالی و

المدرِك و المدرك یتجردان معاً و ینسلخان : «گویدمالصدرا یافت؛ آنجا که میمیان بیانات پراکندة 
هنگامی که درصدد بیان خالقیت  همچنین، .7)292، ص1، ج1981(همو، » معاً من الوجود الی وجود.

) و 264، ص1، ج1981؛ همو، 151ص 1382، داند. (همونفس است علت این فعالیت را تجرد می
بأن یفیض «کند: ریقۀ تحقق صور را چنین معرفی میط الشواهد الربوبیۀتر از این بیانات، او در مهم

من الواهب صورة نوریۀ یحصل بها االدراك، فهی الحاسۀ بالفعل والمحسوسۀ بالفعل، و اما قبل ذلک فال 
  )327، ص1382، (همو .»االبالقوة محسوسوال  حاسۀ

یز امري مجرد تاکنون بیان شد که علم از دیدگاه مالصدرا امري وجودي و مجرد است؛ و عالم ن
شود؛ به این معنا که نفس با حرکت خویش . و اساساً همین تجرد است که باعث خالقیت او می8است

کند. مالصدرا از به سمت تجرد، به تدریج فعال شده و مراتب حسی، خیالی و حتی عقلی را طی می
عالم مثال یا برزخ ن، برد. بنابرایاین مراتب با عنوان عوالم خیالی یا مثالی و عقلی نفس نام می

شود. نیز در ادراك کلیات اگر قائل به (متصل) قائم به نفس است که رتبۀ وجودي آن محسوب می
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، پس آن نیز 9عالم عقل متصل و مظهِریت و خالقیت نفس در ادراکات عقلی از نظر مالصدرا باشیم
طباطبایی وجود عقل متصل  که عالمۀ شود و در ادامۀ خیال قرار دارد؛ چنانمرتبۀ نفس محسوب می

شود در ارتباط نفس با معلوم، علمی حاصل نمیگوید با توجه به اینکه را با این بیان پذیرفته و می
مگر اینکه وجود جزئی و یا حتی وجود کلی معلوم قائم به نفس و از مراتب وجودي آن، و داخل در 

 آن باشد و یا حتی شایسته است که برآید که براي نفس، مثالی خاصِ خود ذات آن باشد؛ الزم می
، همو( .10آیداین اساس بپذیریم که عالم عقلی خاص خود همان نفس و نه خارج از آن الزم می

با وجود این، اگر قائل به عقل متصل نباشیم و ادراکات عقلی را تنها براساس ) 302، ص1، ج1981
که همین وجودي که از ادراکات حسی و خیالی شهود از دورِ عالم عقول بدانیم، نیز با توجه به این

حاصل است، آمادة ادراك کلیات است؛ پس همان وجود تشکیل یافته از علوم متخیل است که در 
معرض اشراق و شهود قرار گرفته است. زیرا در نظر صدرالمتألهین به تبع دیگر فالسفۀ ارسطویی، 

فی حسها ثم فی خیالها ثم فی  حصل للنفس اوالًصوراالشیاء انما ت«کند: حس نقش اساسی را ایفا می
) با این تفاوت 327، ص8، ج1990(صدرالمتألهین، .»عقلها النظري و لهذا قیل: من فقد حسا فقد علما

د و مرتبۀ وخالقیت صورت پذیرفته و خود وج که احساس و پس از آن، خیال از دیدگاه وي به نحو
  آن.  گردند و نه مانند مشا، عارض برنفس می

بنابراین، نفس به واسطۀ معدات خارجی (که در نظام صدرایی، اعم از جهان مادي خارج، عقل فعال، 
یابد و از عالم شهادت و حرکت یا فعالیت و یا تحولی ذاتی در آن راه می 11.).. و حرکت جوهري و

اصل شده است، یابد و بر طبق استعدادي که از ناحیه معدات خارجی ححس به عالم معنا انتقال می
آید و این صورت در مقام غیب ذات شود که از باطن ذات آن پدید میمعنا و صورتی را واجد می

نفس، عین وجود نفس و در مقام نازل و مرتبۀ واحدیت نفس صورتی است که با شئ خارجی منشأ 
 که تغذیه شود و نفس از باطن وجود خود که مثال یا عقل است انتزاع مماثل و بر آن منطبق می

آنچه  تر در عقل و تعقالت نفس نیز ساري است. بنابرتر و کاملکند و این حکم به نحوي تماممی
، 1372نمایند. (الهیجی، تاکنون بیان شد حصول صور عقلی و خیالی حکایت از تحول ذاتی نفس می

  )136ص
اي چون وجودي دانستن انیبدین ترتیب روشن گردید که از دیدگاه مالصدرا با توجه به ابداعات و مب

الحدوث بودن نفس و اتحاد عاقل و معقول، علم و مجرد بودن علم و عالم در همۀ مراتب، جسمانیۀ
دانسته  13علم را براي نفس کمال اول 12رابطۀ نفس با علم بسیار درهم تنیده است به حدي که برخی

  .14کنند و برخی حتی مقوم نفس و مقوم ذهن معرفی می
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توان محور اساسی این مبحث را اتحاد عاقل و معقول دانست، که خود این اصل ختصر میبه نحو م
هنگام که در صدد بر پایۀ دو اصل ابداعی دیگر مالصدرا استوار است. او در برخی از آثار خویش آن

 د:گویسینا را دارد میتشریح دالیل اتحاد عاقل و معقول است و تالش براي دفع دیدگاه و دالیل ابن
قبل از تفکر عمیق در دفع این براهین اعم از خاص و عام توجه به این دو امر واجب است: یکی این 
که وجود در هر شئ، اصل در موجودیت است و همان مبدأ تشخص و منشأ ماهیت و قابل شدت و 
ضعف است. و دیگر این که حرکت در جوهر پذیرفتنی است و الزمۀ حرکت در مقوله، وجود فرد 

بنابراین، از آنجا که نفس جوهري  ) 36، ص1387،لِ شخصیِ تدریجی است. (صدرالمتألهینمتص
است، مبتنی براصالت و  15»نحوة وجود شئ متدرج الوجود«جسمانی است، با حرکت جوهري که 

  شود.تشکیک وجود، به توسط علم، عالم و مجرد می
-ایجی گریز ناپذیر آن را در باب معرفتهاي فوق، نتبا بازگشت و تحلیل مجدد مبانی و داده اکنون

  گیریم.شناسی مالصدرا پی می
سینا قائل به عالم خیال (مثال) منفصل و متصل، عقل گونه که بیان شد، مالصدرا بر خالف ابن همان

تشخص وجود، عالم خیال یا عقل متصل، کـه   منفصل و بنابر اقوالی قائل به عقل متصل است؛ بنابر
باشد. با توضـیحی   د انسان است، در هر فردي از افراد انسان با دیگري متمایز میعالمی متحد با وجو

که از عالم مثال ارائه گردید، عالم مثال متصل، مرتبۀ وجودي یک انسان است. به این معنا که نفس 
انسانی قبل از کسب علم، امري جسمانی است. صورتی اسـت کـه مـادة آن بـه میـزان اسـتعدادش       

، 9، ج1990، همـو . (16یده است، و در واقع ماده مخصص و مرجِح تأثیرِ مؤثر اسـت صورتی خاص طلب
    شـود، بـه نحـوي کـه     ) این امر جسمانی با اولین ادراك از جسمانیت خارج شده و مجـرد مـی  10ص
زمان و باهم دانست کـه در جریـان سـیر تـدریجی      توان تحقق نفس و ایجاد علم را فرایندي هممی

  گیرند. تجرد نفس شکل می
اثر ماده و خواص آن نیز قبل از حصول علم، قابل توجه است. زیرا علم مجرد است، و درك علوم 

شود و در جریان این جزئی (حسی و خیالی) به نحو خالقیت که حاکی از تجرد نفس است، ممکن می
، بر نقش بسیار اساسی عقل فعال و حرکت جوهري، نقش صورت جسمیهعملکرد خالقانه، عالوه

اجتماع و فرهنگ و همۀ لوازم آن جزء  ،وجود معدات خارجی همچون زمان و مکان و به تبع آن
شرایط ضروري و الینفک کسب علم (براي انسان معمولی که سخن اکنون متوجه آن است) 

       شوند؛ به نحوي که با عدم وجود مادة خارجی صورت حسی نیز ایجاد یا افاضه محسوب می
در مثال متصل، نفس به اعتبار قوه خیال که تجرد برزخی دارد متصور به ) 95مان، ص(ه. 17شودنمی
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شود، وجود پیدا شود و صور برزخی بر طبق میزان استعدادي که در نفس حاصل میصورت برزخی می
بنابراین، خیال متصل در هر فرد همان مرتبه و مقام علمی و تجردي وي است. یعنی همان کنند. می

اوست. و از  در واقع خود مقدار تحقق و تکامل یافتۀ یک نفس است که با او متحد است ومیزان و 
جا که اصالت و تشخص با وجود است؛ و وجود هر فرد از افراد دیگر متمایز و حتی متشخص است،  آن

علم او که عین وجود و مساوق اوست؛ نیز از یک فرد به فرد دیگر متمایز است. به این ترتیب پس 
توانایی کسب معرفت و علم که در ابتدا براي همۀ افراد بشر یکسان است؛ به تدریج نسبت به افراد 

  شود. شبیه این بیان براي ادراکات عقلی نیز صادق است.  متعدد متکثر می
صدرا قائل به اتحاد عاقل و معقول است و به نظر وي علم براي نفس کمال اولی از جانب دیگر مال

گونه که ابن سینا و اتباع او قائل بودند؛ یعنی نفس را خالی از  و نه کمال ثانی، آن شود محسوب می
دانستند. در اندیشۀ  علم را به منزلۀ اضافۀ عرضیات به نفس میهر ادراکی قلمداد نموده و کسب 

ا، نفس امري متحصل و محقق نیست، بلکه امري مادي است که با اولین ادراك، فعلیت مالصدر
گردد و پس از آن، نسبت هریک از مراتب نفس که عین خود اوست با هر صورت یافته و عالم می

 ) بنابراین، هر ادراك و علمی به45، ص1386ادراکی به منزلۀ یک ماده و صورت است. (مالصدرا، 
ه و صورت متمایز است و از آنجا که وجود علم، همان وجود عالم است و عالم همان منزلۀ یک ماد

نفس و حرکت جوهري، از  جسمانیۀالحدوث و روحانیۀالبقاءوجود نفس است که مطابق با اصل 
جسمانیت خارج شده و در هر لحظه با هر ادراك، صورت خاصی یافته و پیوسته در حال تکامل است؛ 

رفت که ادراکات هر فرد براي خود آن فرد نیز در هر لحظه، متمایز از لحظۀ قبل و توان نتیجه گ می
  متکامل است.

ها از یکدیگر و تمایز ادراکات دقیقاً از چنین منظري (تمایز وجودي و علمی انسان گانبه عقیدة نگارند
دان خویش هر کس با رجوع به وجگوید: یک انسان نسبت به خود) است که مالصدرا به صراحت می

 ) و316، ص1382، همو( .18یابد که هویت اکنون وي با هویت گذشته و آیندة او متفاوت استدر می
 براي نفس انسانی از آغاز تکون تا پایان غایتش مقامات و درجات و دارد:چنین بیان میعرشیه در 

 )33ص  ، 1420 ،همو. (19نشآت ذاتی و اطوار وجودي بسیاري است
. و با 20، براي نفوس، اجناس و اشخاص قائل است»ان االنسان یتنوع باطنه«ن اظهار که: او فراتر از ای

دهد که با توجه به اینکه انسان پذیرش این عقیده، خود را پیشاپیش در معرض این مسأله قرار می
پس چگونه نفس به انواع و  ،نوع واحدي است که همۀ افراد بشري، افراد آن نوع واحد محسوب شوند

  انسان نوع است اما انسان طبیعی نوع به شمار  :گویدگردد؛ و در پاسخ میجناس کثیر مبدل میا
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رود. چون نفس (که صورت بدن است و شئیت شئ به صورت آن است) از جهت وجود تعلقی خود می
نوع واحد است. زیرا مبدأ براي فصل است که فصل در اینجا همان ناطق است که محصل جنس و 

هیت است؛ و معناي ناطق همان قوه و قدرت ادراك کلیات است که در همه افراد انسانی مقوم ما
یکسان است. پس این نفس اگرچه صورت نوع طبیعی و تمام آن است اما در عین حال قابل براي 
صور مختلف النوع بر حسب وجود غیر طبیعی است؛ همانند هیوال که در عین حال که ذات واحدي 

اي است که حاصل از جنس قریب مأخوذ از ماده و نواع است. پس انسان ماهیت نوعیهدارد، کثیر اال
وهی کماله االول لجسمه طبیعی من جهه «فصل قریب مأخوذ از صورت است که همان نفس است 

اما هنگامی که از قوة  )20، ص9، ج1990 همو( .»مایفعل االفاعیل الخاصۀ به و یدرك اوایل الکلیات
گراید (که این فعلیت یافتن بنا به سخن خود مالصدرا که هیوالنی به فعلیت میانسانی و عقل 

آورد) انواع کثیري از اجناس مالئکه تاییدبخش مسیر این نوشتار است علم و گاهی آن را با عمل می
  )311ص، 1382، هموگردند. (و شیاطین و سباع و بهایم به حسب نشئۀ ثانیه و ثالثه می

اي بشري است و ذهن  ست که بگوییم از دیدگاه مالصدرا علم انسان داراي صبغهبنابراین، صحیح ا
نوع بشر اعم از خواص و عوام از کیفیت قوه، عملکرد یکسانی در کسب علم برخوردار است؛ اما این 

کند بیان، نظر به وجود آغازین انسان دارد. مالصدرا حتی در این رابطه از شواهد قرآنی نیز استفاده می
انا بشر «) و آیۀ 20، ص9، ج1990، همو( 21»کان الناس امۀ واحدة فاختلفوا«آیۀ  :گویدمیو 

) ناظر به همین وجود طبیعی بشري است. اما با شروع تجرد آن که به 247، ص8(همان، ج 22»مثلکم
 ها متمایز شده و پیوسته به توسط علم که عین وجود آن است تغذیه وتوسط علم است از دیگر انسان

  یابد. تکامل می
ها و بدین ترتیب مالصدرا این نحوة تحول در علم، که عین نفس است را پذیرفته و از غفلت انسان

صدرا براساس مبانی ویژة خود به ) مال316ص ،1382، همو(سینا و بهمنیار متعجب است. حتی ابن
رسائل در یگر است. او نحو مختصر بیانی دارد که تأییدي دیگر بر این نتیجه و پاسخگوي مسائل د

که از وحدت جمعی گوید: براي نفس انسانی تنزالت و ترقیات بسیاري است، در حالیمیقدسیه 
کند و کند و گاهی به مقام عقل صعود میبرخوردار است. گاهی به مرتبۀ مادة عنصري تنزل می

قرار دارد و موجودات خاص یک از این مراتب، در عالم خاصی  گاهی در بین العالمین قرار دارد. در هر
 )100، ص1372(الهیجی،  .کند، به خاطر وجود اسباب و مناسبات و اغراضآن عالم را مشاهده می
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نفس در  -2نفس هم تنزل دارد و هم ترقی؛  -1 رسد:مالصدرا چند نکته به نظر میدر این بیان 
 :گویدمیمالصدرا  شود کهطی مدارج خود با هر یک از مراتب هستی در قوس صعود متحد می

درست است که تعداد این مراتب سه عدد است، اما در هر یک از این مراتب بی نهایت مرتبه وجود 
وحدت نفس و شخص آن  -4 داند؛ علت صعود و نزول را نیز اسباب و اغراض مختلف می -3دارد؛ 

صورت علمی  نفس در هر لحظه، در طی این تغییرات و تعددات باقی است. زیرا صحیح است که
  شود.از لحظۀ قبل متمایز می ،یابد؛ اما بدون از دست دادن صور قبلی که خود اوست جدیدي می

به تعبیر دیگر صورت علمی که عین وجود نفس است، ناقص و کامل نفس است؛ ناقص از آن جهت 
 که نسبت به علمی که کسب نکرده ناقص است؛ اما نسبت به آن معلوم، کامل است. پس انسان

) و به گفتۀ مالصدرا این فعلیت صورت علمی با 52،55، ص1361 ال است. (رفیعی قزوینی،ثابت سی
  )331، ص3ج،  1990قبول استکمالی منافاتی ندارد. (صدرالمتألهین، 

گونه که مالصدرا در تعریف خود از اتحاد  بیان داشت، وجود واحد، مصداق به این ترتیب همان
یرد. از اینجا مالصدرا نفس را به ذات باري تعالی که با وجود احدیش مصداق گمیمفاهیم متعدد قرار 

کند. به عقیدة او متحد بودن جوهر محسوس با قوة حسی و اسما و صفات کثیر است، تشبیه می
سازد و این از اي وارد نمیصورت متخیله با قوة خیال و معقول با عقل نیز به وحدت نفس خدشه

) به این معنا که تمام جهان هستی تجلی یک 25، ص1387ود است. (همو، هاي اسرار وجشگفتی
رود و وجود است، نفس که خلیفۀ اهللا است، خداگونه است؛ یعنی معقوالتش ظهورات او به شمار می

از همین  23.»کل یوم هو فی شأن«فرماید: که قرآن مینفس در هر مرحله ظهوري دارد. همچنان
  شود. یعنی ذات واحد گسترش کثرت و کثرت در وحدت حاصل میوحدت در  ةجاست که قاعد

مالصدرا در آثار  )37، ص1360(حائري یزدي،. کنداما در عین حال وحدت خود را حفظ می ،یابدمی
 ۀذات واحدي است که با تغذی :گویدکند و میمختلف خود براي اثبات وحدت نفس برهان اقامه می

گردد و ن این تکامل است که هر نفسی از نفس دیگر متشخص مییابد و در جریاعلمی تکامل می
متمایز. این تکامل علم بسیار متفاوت با سفسطه انگاري حقیقت است؛ و  ،نیز هر نفسی نسبت به خود

گیریم و از مسامحاتی که می به گفتۀ استاد مطهري معناي تکامل را به مفهوم فلسفی آن در نظر
اند صرف اند و هدف خود را به صورت تکامل در حقیقت نشان دادهشتهدانشمندان در بیان تکامل دا

 ةبا وجود این، پژوهش حاضر مسائلی چون نحو). 147ص  ،1، ج1372(طباطبایی، . کنیمنظر می
 ۀکه مفروض فالسف »مطابقت علم با واقع«گریز ناپذیر با  ۀتر این نظریسازگاري بیشتر و مستدل
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حرکت جوهري بوده است را  ۀکه از قدیم محل نزاع در مسأل »سحفظ وحدت نف«اسالمی است و 
   دهد. هاي دقیق آینده قرار میپیش روي پژوهش

  
  گیرينتیجه

اصالت وجود است،  ،به عنوان یک فیلسوف وجود شناس ترین مبناي مورد اعتقاد مالصدرااساسی
مراتب و یا به تعبیري  وحدتی که ذو ؛حقیقت هستی که مساوق با وحدت است یعنی اصالت داشتنِ

روع متفرع از هستی براساس اصالت وجود و فاي ذو ظهور است. نفس یا ذهن انسان به عنوان مقوله
ارتباط  ةتواند به تناسب نوع و نحومی ،تکوین و عملکرد نفس و ذهن است ةبرآن که مرتبط با نحو

انسان  ۀطبیعت نوعیه و جسمینسبت  .ی از معرفت نسبت به آن دست یابدخود با هستی به نوع خاص
 در برابر کل هستی نوعی نسبیت معرفتی در نوع انسانی» او« در آغاز با اصل حقیقت هستی» من«

انسانی از  نسبیت معرفتیِ ثانیه و ثالثه) ۀمالصدرا در نشئ ۀ(به گفت در مراحل بعدآورد و پدید می
هر لحظه از دیدگاه مالصدرا  خود درهر انسان نسبت به ادرکات  انسان دیگر، و نسبیت معرفتیِ

؛ به نحوي که نسبت هر فرد و علم او از فرد دیگر متشخص است و نسبت به خود گردداستخراج می
توان گفت تشخص که می ؛با توجه به اینکه تشخص و تمیز با یکدیگر متفاوتند همان فرد، متمایز.

 اما امتیازات متفاوت ،محفوظ استفرد است در این تبدالت و اطوار وجودي » من« همان هویت
 )28ص ،1361 قزوینی، (رفیعی. هستند

  
  نوشتپی

 ».حرکت جوهري و ثبات معرفت«عنوان نمونه ر.ك: زندیه در کتاب به . 1
بخش چهارم از جلد اول،  ،1382 (جوادي آملی، . تعبیر مساوقت بیشتر در بیانات استاد جوادي آملی، مشهود است2

 )95ص
هاي مختلف نحوه ادراك کلیات و نیز در نحوه حصول این صور در نفس عاقل و مدرك کلیات به صورت مالصدرا در .3

داند وگاهی مالك ادراك کلی را به سخن گفته است گاهی تعقل را به مشاهده ارباب انواع و عقل مجرد از ماده می
ت و گاهی صور کلی را رشح عقل مجرد قدسی خالقیت و در مواردي و به اتحاد با عقل فعال یا ارباب انواع دانسته اس

داند و گاهی گفته است صور داند و نیز در برخی موارد مالك درك کلی را اتحاد نفس با صورت مجرده از ماده میمی
کلی عین افاضه اشراقیه و عین تجلی نفس است و نیز گفته است صور علمیه عین اضافه و یک معناي اضافی به شمار 

باشد این تعبیرات به جهت وجود اعتبارت مختلف در نفس و نحوه ادراکات او و مراحل مختلف ادراك می آیند. کلیهمی
 )99، ص1372رود. (الهیجی، و در معنا عبارات مختلف در مقابل معناي واحد به شمار می
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د عاقل و معقول رساله اتحا؛ 101ص مشاعر؛ 383، ص3(ج  اسفارمالصدرا در بسیاري از آثار خویش از جمله در . 4
ها (به اما شارحان حکمت متعالیه پیرامون این برهان پردازد وسینا می) به بیان این دالیل یا به رد دالیل ابن 31ص

رفیعی قزوینی در اتحاد عاقل به معقول اند از جمله آنها استاد ویژه برهان تضایف) نوسانات و تفاسیر متفاوتی ارائه کرده
هاي عقل کاوش در حائري یزدياستاد )، 237ص( دروس اتحاد عاقل به معقول در ده آملیزاحسناستاد  )،24(ص

علم و عالم و  در صابري فیاض) و استاد 166ص( مالصدرا شرح حال و آراي فلسفی در آشتیانی)، استاد 158ص( نظري
  ) و است.226ص( معلوم

 1990. (صدرالمتألهین، ن امرین احدهما بالفعل واالخر بالقوةالترکیب بینهما طبیعی اتحادي، والترکیب الطبیعی یستحیل بی. 5
 ) 3، ص9، ج

این اعتقاد مالصدرا که نفس جسم یا جسمانی است برگرفته از عقیدة وي پیرامون مراحل نفس و چگونگی تحول آن  .6
 .پردازداست. مالصدرا با دالیل مختلف در آثار خویش به اثبات حدوث جسمانی نفس و مبانی آن می

 ). 54(ص اتحاد عاقل و معقول . بر گرفته از: رفیعی قزوینی،7
کند. دالیل متفاوتی براي اثبات تجرد عالم اقامه میاسفار ها . مالصدرا در آثار مختلف خویش از جملۀ آن8

  )447،475، ص8، ج1990(صدرالمتألهین، 
از طریق مشاهدة عقول است ظهور ببیشتري  اگرچه در عبارات مالصدرا این مطلب که علم به کلیات و معقوالت .9

ادراك کلیات صور عقلیه را به نحو  ،اند که مالصدرا در اوایلقیدهعن حکمت متعالیه بر این ااز شارح اما برخی ،دارد
شود به نحو اتحاد با عقل فعال و بعد از داند و در اواسط ادراك که نفس داراي کمال میمشاهدة شئ از مکان بعید می

(آشتیانی،  .ست که نفس در جمیع مراتب سمت خالقیت داردا حق آن ،شود. بنابراینتحاد تام، قادر به خالقیت میا
  )105 ص ،1378

دارد که البته قبل از ایشان مرحوم سبزواري نیز با بیان و تفسیري دیگري عالم . این نظر را مرحوم عالمه عرضه می10
 )303، ص1ري و طباطبایی، جعقل اصغر را قائلند. (تعلیقه سبزوا

  . بررسی هر یک از این موارد با نحوه عمل آن و میزان کارایی و دخالت آن از حوزه این پژوهش خارج است. 11
  .77. استاد مطهري در شرح مختصر منظومه، ص12
شود مانند عل می. براي کمال دو وجه است: کمال اول و کمال ثانی. کمال اول چیزي است که نوع به واسطۀ آن بالف13

پذیرد، مانند برندگی براي شمشیر. شکل براي شمشیر. کمال ثانی چیزي است که نوع از فعل و انفعاالت آن تأثیر می
  )19، ص 1404سینا، (ابن

 .24ص اتحاد عاقل به معقول،. استاد رفیعی قزوینی در 14
 ) ارائه کرده است.74، 53، ص4(ج اصول فلسفه و روش رئالیسماین تعریف را استاد مطهري در . 15
 و هذه الکیفیات االستعدادیۀ من االمزجۀ و غیرها مخصصات و مهیات تأثیر المؤثر العقلی.... 16
 لو عدمت تلک المادة الخارجیه لم تکن الصورة الحسیۀ مفاضۀ علی قوة الحسی.. 17
لماضیۀ و اآلتیۀ ال بمجرد اختالف العوارض بل کل من رجع الی وجدانه وجد ان هذه الهویۀ الحالیۀ منه غیر الهویۀ ا. 18

 اختالف اطوار لذات واحدة...
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 ان للنفس االنسانیه مقامات و درجات کثیرة من اول تکونها الی آخر غایتها و لها نشآت ذاتیۀ واطوار وجودیۀ.. 19
 311ص واهدالربوبیه،الش. ( مالصدرا، ان النفس حادثۀ وان لها بعد البدن اختالفات جنسیۀ و نوعیۀ شخصیۀ. 20
 از سورة بقره. 213. آیۀ 21
 از سوره کهف.110. آیه 22
 از سورة الرحمن. 29. آیۀ 23
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