
 

 

 
 
 
 

 جستاری»انسان در جهان یا جهان در انسان

  در خصوص رابطه انسان با جهان 

 «از نگاه صدرالمتألهين

 فاطمه سليمانی

 چکيدهچکيده
فيلسوفان اسالمي در خصوص رابطۀ انسان با جهان بر اي  باورند که انسان، عامم 
 ص ير است و جهان، انسان کبير.در اي  نگاه انسان عصاره و چکيدۀ جهان مدسوب 

 ودوجامتيت او به واسطۀ روح امهي و ملکوتي است که در او دميده  ده است.از بي  مي
فالسفه مالصدرا متتقد است که هنگامي که بدن انسان با  رکت جوهری به مر لۀ 

يابد و آن گاه رسيد،استتداد و قابليت الزم را جهت دريافت اي  نفخۀ امهي مي«تسويه»
 اتم، در د  استتداد و قوه، در ترکيب بدن انسان جلوه امهي با تمامي اسماء و صف روح
عنوان خليفۀ امهي، مي تواند تمام  قايق کلي و جزيي عامم کند. بدي  ترتيب، انسان بهمي

ها را بشناسد و بنا بر اتداد عامم و متلوم، جهاني عقالني  بيه جهان و خواص و اسماء آن
 خارجي گردد.

ي  تدقيق اي  است که آيا انسان در جهان است و بر اي  اساس، مسأمۀ اصلي در ا
 ود يا جهان در انسان  چگونه جهان با تمام موجودی از موجودات جهان مدسوب مي

 تواند جهاني عقالني گردد   ود  انسان با چه ويژگي ميعظمت خود در انسان واقع مي

تداد عامم و انسان، جهان، عامم ص ير، انسان کبير، عقل فتال، ا واژگان کليدی:
  .متلوم، انسان عقلي. صدراممتأمهي 
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 مقدمه

عاملًا عاملًا االنسان االنسان   ۀۀصریورصریور»»از ابتدای تاريخ فلسفۀ اسالمي در بيان غايت و هد  فلسفه گفته  ده است: از ابتدای تاريخ فلسفۀ اسالمي در بيان غايت و هد  فلسفه گفته  ده است: 

؛ هد  فلسفه آن است که انسان جهاني عقالني  ـود مشـابه و متـادل بـا     ؛ هد  فلسفه آن است که انسان جهاني عقالني  ـود مشـابه و متـادل بـا     ««مضاهيًا للعامل العينیمضاهيًا للعامل العينی  عقلياً عقلياً 
ه عبارتي، انسان جهاني با د نشسته در گو ه ای زيرا فيلسو  همۀ  قيقت عـامم  ه عبارتي، انسان جهاني با د نشسته در گو ه ای زيرا فيلسو  همۀ  قيقت عـامم  جهان عيني و واقتي. بجهان عيني و واقتي. ب

وجود را در عقل خود دارد. بر همي  اساس فالسفه متتقدند که غايت فلسـفه رسـاندن انسـان بـه مرتبـۀ      وجود را در عقل خود دارد. بر همي  اساس فالسفه متتقدند که غايت فلسـفه رسـاندن انسـان بـه مرتبـۀ      

است. در واقع، ادعای فالسفه اي  است که انسان ايـ  قابليـت را دارد کـه جهـان را بـه      است. در واقع، ادعای فالسفه اي  است که انسان ايـ  قابليـت را دارد کـه جهـان را بـه      « « انسان عقليانسان عقلي»»
ر درون خود دا ته با د؛ امبته  ضور جهان در انسان اوالً بدون کثرت و به  کل بساطت اسـت؛  ر درون خود دا ته با د؛ امبته  ضور جهان در انسان اوالً بدون کثرت و به  کل بساطت اسـت؛  ندوی دندوی د

 و ثانياً  قيقت جهان بدون ويژگي های مادی و جسماني، بلکه به  کل عقلي آن است.و ثانياً  قيقت جهان بدون ويژگي های مادی و جسماني، بلکه به  کل عقلي آن است.

انسان، طبيتت جمادات، نباتات و  يوانات را در خود دارد و در عي   ال، بامقوه دارای طبع ملکوتي نيز انسان، طبيتت جمادات، نباتات و  يوانات را در خود دارد و در عي   ال، بامقوه دارای طبع ملکوتي نيز 
کنـد، در  کنـد، در    ت.همان طور که باالتري  اصل جهان کبير عقل است که بر همۀ موجودات  کمفرمايي ميت.همان طور که باالتري  اصل جهان کبير عقل است که بر همۀ موجودات  کمفرمايي ميهسهس

کند و نيروهای گوناگون نفس انسـان  کند و نيروهای گوناگون نفس انسـان    جهان ص ير نيز عقل بر تمام قوای نفساني و جسماني  کومت ميجهان ص ير نيز عقل بر تمام قوای نفساني و جسماني  کومت مي
 (.(.17331733:744744همگي مرا لي بي   يات نباتي و ملکوتي است )نصر ،همگي مرا لي بي   يات نباتي و ملکوتي است )نصر ،

ظريات دارای اهميت خاص است، زيرا طريقي مهم برای نمايان ساخت  ظريات دارای اهميت خاص است، زيرا طريقي مهم برای نمايان ساخت   ناسي نيز اي  ن ناسي نيز اي  ندر علم جهاندر علم جهان
رود؛ در نتيجه، تشابه بـي  عـامم صـ ير و    رود؛ در نتيجه، تشابه بـي  عـامم صـ ير و      و دت طبيتت و روابط باطني بي  انسان و طبيتت به  مار ميو دت طبيتت و روابط باطني بي  انسان و طبيتت به  مار مي

 ود و تأمل در طبيتت و تفدص  ود و تأمل در طبيتت و تفدص   ای برای علوم ماوراءامطبيته مدسوب ميای برای علوم ماوراءامطبيته مدسوب ميمنزمۀ پايهمنزمۀ پايهدر علوم قديم بهدر علوم قديم به  کبيرکبير
 يتي سهم مهمي در سير و سلوک انسان به سوی علم ملکوت دارد.يتي سهم مهمي در سير و سلوک انسان به سوی علم ملکوت دارد.در علوم طبدر علوم طب

تشبيه مراتب دروني نفس انساني به افالک عامم بسيار متداول تشبيه مراتب دروني نفس انساني به افالک عامم بسيار متداول   در تصو ، تشبيه انسان به عامم کبير ودر تصو ، تشبيه انسان به عامم کبير و
 مار آورد. در کل تشابه بي  عـامم   مار آورد. در کل تشابه بي  عـامم  توان اي  اصل را پس از اصل تو يد رک  اساس تصو  بهتوان اي  اصل را پس از اصل تو يد رک  اساس تصو  به  است و مياست و مي

 ـود و   ـود و    مراتب عامم در عقايد يو نانيان، مسيديان، چينيان و هنديان قديم يافت مـي مراتب عامم در عقايد يو نانيان، مسيديان، چينيان و هنديان قديم يافت مـي ههص ير و کبير و سلسلص ير و کبير و سلسل
 .((111111-118118  :همچني  در نزد اخوان امصفا و عرفا وجود دارد )همانهمچني  در نزد اخوان امصفا و عرفا وجود دارد )همان

برنـد کـه همـي  متنـا را     برنـد کـه همـي  متنـا را       کار مـي کار مـي ه برخي فيلسوفان نيز در تتريف علم فلسفه و يا غايت آن تتابيری ببرخي فيلسوفان نيز در تتريف علم فلسفه و يا غايت آن تتابيری ب
-1818  :14681468دانـد )کنـدی،   دانـد )کنـدی،     به  قايق ا ياء بـه قـدر طاقـت بشـر مـي     به  قايق ا ياء بـه قـدر طاقـت بشـر مـي       کند.کندی فلسفه را علمکند.کندی فلسفه را علم  تداعي ميتداعي مي

 گـردد  گـردد    در اثر افاضۀ عقل فتال، عقل بامفتـل مـي  در اثر افاضۀ عقل فتال، عقل بامفتـل مـي    فارابي متتقد است که عقل بامقوه و هيواليي انسانفارابي متتقد است که عقل بامقوه و هيواليي انسان.((1111
 ـود   ـود    گردد، به ندوی که  قيقـت ا ـياء و افتـال در آن آ ـکار مـي     گردد، به ندوی که  قيقـت ا ـياء و افتـال در آن آ ـکار مـي       که در آن صور متقوالت مرتسم ميکه در آن صور متقوالت مرتسم مي

 .((3434  :14541454  )فارابي،)فارابي،

عنوان غايت انسان ا اره دارد. او متتقد اسـت کـه کمـال واقتـي     عنوان غايت انسان ا اره دارد. او متتقد اسـت کـه کمـال واقتـي     اما اب  سينا صريداً به اي  نظريه بهاما اب  سينا صريداً به اي  نظريه به
نفس انسان در اي  است که خود يك عامم عقالني  ود کـه در آن تمـام نظـام جهـان عينـي و مراتـب       نفس انسان در اي  است که خود يك عامم عقالني  ود کـه در آن تمـام نظـام جهـان عينـي و مراتـب       

 .((415415  :14581458  وجودی منتکس است )اب  سينا،وجودی منتکس است )اب  سينا،

 

 



 1919 ««جستاری در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهينجستاری در خصوص رابطه انسان با جهان از نگاه صدرالمتألهين»  انسان در جهان یا جهان در انسانانسان در جهان یا جهان در انسان 
(The World Within Human, or Human Within The WorldAn Inquiry on the. . . ) 

 

 کند : کند : سفار چني  بيان ميسفار چني  بيان ميصدرا نيز غايت فلسفه را در ابتدای کتاب اصدرا نيز غايت فلسفه را در ابتدای کتاب ا

الوجود علی نظامه بکامله و متامهه  و صهریور ا الوجود علی نظامه بکامله و متامهه  و صهریور ا   ۀۀفغایتها انتقاش النفس بصورفغایتها انتقاش النفس بصور»»

  ««بل فی صورته و رقشه و هيأته و نقشههبل فی صورته و رقشه و هيأته و نقشهه  ۀۀعاملًا عقليًا مشاهبًا للعامل العينی ال فی املادعاملًا عقليًا مشاهبًا للعامل العينی ال فی املاد

 ..((1818: : 11  جج  //14811481)صدرا، )صدرا، 

کـه ايشـان در   کـه ايشـان در     نيـز بـوده اسـت. چنـان    نيـز بـوده اسـت. چنـان    دهد که همي  غايت مطلوب پيامبر اکرم )ص( دهد که همي  غايت مطلوب پيامبر اکرم )ص(   سپس ادامه ميسپس ادامه مي

««رب أرنا االشياء کام هیرب أرنا االشياء کام هی»»فرمايند: فرمايند:   دعايي ميدعايي مي
11.. 

آن است که انسان جهان ص ير و آن است که انسان جهان ص ير و   ،،همچني  يکي از مطامبي که از طر  فيلسوفان مختلف مطرح  دههمچني  يکي از مطامبي که از طر  فيلسوفان مختلف مطرح  ده
اکثر فيلسوفان اسالمي متتقدند که جهان با تمام عناصر مـادی و  قـايق مجـرد    اکثر فيلسوفان اسالمي متتقدند که جهان با تمام عناصر مـادی و  قـايق مجـرد      جهان انسان کبير است.جهان انسان کبير است.

 ايد وجود همي  ويژگي در تکوي  و آفرينم انسان است که ايـ    ايد وجود همي  ويژگي در تکوي  و آفرينم انسان است که ايـ     ..در انسان وجود دارددر انسان وجود دارد  ندو بامقوهندو بامقوهبه به آن آن 
 دهد که بتواند جهاني عقالني  ود. دهد که بتواند جهاني عقالني  ود.   قابليت را به او ميقابليت را به او مي

قيق قيق اصلي در اي  تداصلي در اي  تد  ۀۀاست و مسأماست و مسأم« « انسان و جهانانسان و جهان  ۀۀرابطرابط»»موضوع موضوع   ،، ود ود  چه در اي  مقامه بدث ميچه در اي  مقامه بدث مي  آنآن
ا جهان در انسان است  اگر انسان در جهان است و يکي از موجودات ا جهان در انسان است  اگر انسان در جهان است و يکي از موجودات يي  آن است که انسان در جهان استآن است که انسان در جهان است

 ود و جهان انسان را در خود دارد، پس انسان چيزی نيست جز موجودی از موجودات  ود و جهان انسان را در خود دارد، پس انسان چيزی نيست جز موجودی از موجودات   جهان مدسوب ميجهان مدسوب مي
 و بـر آن تسـلط دارد؛ و اگـر جهـان در انسـان اسـت کـه در        و بـر آن تسـلط دارد؛ و اگـر جهـان در انسـان اسـت کـه در          اسـت اسـت   جهان که جهان آن را ا اطـه کـرده  جهان که جهان آن را ا اطـه کـرده  

توانـد  توانـد    و بر جهان ا اطه و تسلط دارد. انسان چه ويژگي دارد که مـي و بر جهان ا اطه و تسلط دارد. انسان چه ويژگي دارد که مـي   استاست  اي  صورت انسان  اوی جهاناي  صورت انسان  اوی جهان
 ايـ  جايگـاه غايـت و مطلـوب پيـامبر اکـرم )ص( و       ايـ  جايگـاه غايـت و مطلـوب پيـامبر اکـرم )ص( و         ،،طـور کـه ا ـاره  ـد    طـور کـه ا ـاره  ـد      به چني  مقامي برسد  همانبه چني  مقامي برسد  همان

 هـای کامـل پـس از طـي مرا ـل عبوديـت       هـای کامـل پـس از طـي مرا ـل عبوديـت         متصومي  )ع( است؛ جايگـاهي کـه در آن ايـ  انسـان    متصومي  )ع( است؛ جايگـاهي کـه در آن ايـ  انسـان      ۀۀائمائم
 املهـي  املهـي     ـود، ايـ  همـان مقـام خليفـه      ـود، ايـ  همـان مقـام خليفـه       و وجود ان باط  و  قيقت عامم ميو وجود ان باط  و  قيقت عامم مي  يابنديابند  بر کل جهان ا اطه ميبر کل جهان ا اطه مي

 است.است.
ای از عامم کبير است و عـامم کبيـر   ای از عامم کبير است و عـامم کبيـر     انسان نمونهانسان نمونه»»در همي  ارتباط صدرا بياني رو   و مشخص دارد: در همي  ارتباط صدرا بياني رو   و مشخص دارد: 

کتاب و آيت جامع  ق و تصنيف امهي است که در آن کماالت ذاتي و متاني امهي را اظهار کـرده اسـت،   کتاب و آيت جامع  ق و تصنيف امهي است که در آن کماالت ذاتي و متاني امهي را اظهار کـرده اسـت،   
ای مختصر است که در آن آيات کتـاب مبـي  نهـاده  ـده     ای مختصر است که در آن آيات کتـاب مبـي  نهـاده  ـده       يگر[ کتاب وجودی انسان مجموعهيگر[ کتاب وجودی انسان مجموعه]از طر  د]از طر  د

کتاب کبير خداوند و آيات کتاب کبير خداوند و آيات   ۀۀاست. پس کسي که در آن تأمل کند و در آيات و متاني آن تدبر نمايد، مطامتاست. پس کسي که در آن تأمل کند و در آيات و متاني آن تدبر نمايد، مطامت
از از   ،،ددددگردد و زماني که متاني کتاب کبير متق  و مدکم گـر گردد و زماني که متاني کتاب کبير متق  و مدکم گـر   و متاني و اسرار آن ]کتاب[ برايم آسان ميو متاني و اسرار آن ]کتاب[ برايم آسان مي

کل هستي را در ذات کبريايي کل هستي را در ذات کبريايي   ،،گردد. در نتيجهگردد. در نتيجه  ربوبي و جالل ا دی سهل ميربوبي و جالل ا دی سهل مي  یی  طريق آن، عروج به نشئهطريق آن، عروج به نشئه
(. و در جـايي ديگـر   (. و در جـايي ديگـر   184184  ::33/ ج / ج 14811481کنـد )صـدرا،   کنـد )صـدرا،     بيند و تدت نور وجودی او مشاهده ميبيند و تدت نور وجودی او مشاهده مي  او منطوی مياو منطوی مي

فـت عظمـای امهـي( را    فـت عظمـای امهـي( را    استتداد اي  مقـام )خال استتداد اي  مقـام )خال   ،، سب جوهر ذات خود سب جوهر ذات خود  رراي  آدمي است که باي  آدمي است که ب»»فرمايد: فرمايد: ميمي
و تشأن او بـه  ـئون علمـي و  ايسـتگي او بـرای      و تشأن او بـه  ـئون علمـي و  ايسـتگي او بـرای        دارد و آن به سبب تطوّر اوست به اطوار کوني وجود،دارد و آن به سبب تطوّر اوست به اطوار کوني وجود،

   ..((3333  ::17851785)صدرا، )صدرا، « « ي صفات متقابل امهيي صفات متقابل امهيمظهريّت تماممظهريّت تمام
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(Fatemeh Soleimani) 

 

جامع تمامي متـاني و  قـايق موجـود در ايـ      جامع تمامي متـاني و  قـايق موجـود در ايـ        ،،انسان در سير صتودی خود پس از اتداد با عقل فتالانسان در سير صتودی خود پس از اتداد با عقل فتال
گـردد و جـامع   گـردد و جـامع     مـي مـي ای با هر يك از عقول طـومي متدـد   ای با هر يك از عقول طـومي متدـد     اي  مسير در هر مر لهاي  مسير در هر مر له  ۀۀو در ادامو در ادام  گرددگردد  عقل ميعقل مي

در مقام قرب امهـي جـامع تمـامي عـوامم و     در مقام قرب امهـي جـامع تمـامي عـوامم و       ،،در نهايتدر نهايت  ،، ود. و بدي  ترتيب ود. و بدي  ترتيب  ها ميها مي   قايق بسيط تمامي آن قايق بسيط تمامي آن
 کند.کند.  گردد و کل عامم وجود در درون انسان به ندو بساطت وجود پيدا ميگردد و کل عامم وجود در درون انسان به ندو بساطت وجود پيدا مي  نشئات وجودی مينشئات وجودی مي

 عبر بين دو عالم جسمانی و روحانیانسان م

اسـت؛ بـه   اسـت؛ بـه     ««جسمانيه امددو  و رو انيه امبقـاء جسمانيه امددو  و رو انيه امبقـاء »»  ،،دهددهد  نفس انسان که ذات و  قيقت او را تشکيل مينفس انسان که ذات و  قيقت او را تشکيل مي
د و در اواخر امر به تدريج د و در اواخر امر به تدريج يياي  متنا که در آغاز امر در نهاد جسم و از مواد و عناصر سازنده بدن به وجود آاي  متنا که در آغاز امر در نهاد جسم و از مواد و عناصر سازنده بدن به وجود آ

  ،،گردد. از آنجايي که عقـل منفتـل  گردد. از آنجايي که عقـل منفتـل    سازد و قائم به ذات خويم ميسازد و قائم به ذات خويم مي  ييبدن را رها مبدن را رها م   ود و ود و  ميمينياز نياز   از بدن بياز بدن بي
در انسان آخري  درجات و مراتب جسمانيت و اومي  درجات و مراتب رو انيت است، در انسان آخري  درجات و مراتب جسمانيت و اومي  درجات و مراتب رو انيت است،   ،،يتني عقل هيواليييتني عقل هيواليي

و نفس او در اوايل امر آخري  منزمـي  و نفس او در اوايل امر آخري  منزمـي    ددررييگگ  ميميمرز مشترک بي  عامم اجسام و عامم ارواح قرار مرز مشترک بي  عامم اجسام و عامم ارواح قرار   ،،پس انسانپس انسان
يابـد و آن  يابـد و آن    جا خاتمه مـي جا خاتمه مـي   رسند و سير صتودی اجسام بدانرسند و سير صتودی اجسام بدان  در سير صتودی بدان منزل ميدر سير صتودی بدان منزل مي  است که اجساماست که اجسام

کننـد. پـس   کننـد. پـس     تر صـتود مـي  تر صـتود مـي    جا به منازمي عامي و رفيعجا به منازمي عامي و رفيع  نخستي  منزمي است که ارواح در سير صتودی از آننخستي  منزمي است که ارواح در سير صتودی از آن
و هـر موجـودی کـه    و هـر موجـودی کـه      اسـت اسـت   است که بي  دو عامم جسماني و رو اني کشيده  دهاست که بي  دو عامم جسماني و رو اني کشيده  ده  صراط و متبریصراط و متبریانسان انسان 
به مبدي خويم واصل گردد، بـايـد در  ريم انساني وارد  ـود و از صـراط انسـانيت و در صـراط     به مبدي خويم واصل گردد، بـايـد در  ريم انساني وارد  ـود و از صـراط انسـانيت و در صـراط       بخواهدبخواهد

 ( ( 417417  -411411: : 11/ ج / ج 17481748انسانيت، بـه جانب مقصود رهسپار گردد. )صدرا، انسانيت، بـه جانب مقصود رهسپار گردد. )صدرا، 
قي قي ااکار بردن تتبير صراط و متبر برای انسان گويای اي  واقتيت است که انسان يك موجود مانند بکار بردن تتبير صراط و متبر برای انسان گويای اي  واقتيت است که انسان يك موجود مانند ب  ههبب

را هر موجودی از موجودات اي  عامم که جزئي از عامم و بخشي از آن مدسـوب  را هر موجودی از موجودات اي  عامم که جزئي از عامم و بخشي از آن مدسـوب  زيزيست، ست، موجودات عامم نيموجودات عامم ني
تواند به کمال و مبدي خود برسد مگر از کانال وجـود انسـان.   تواند به کمال و مبدي خود برسد مگر از کانال وجـود انسـان.     هاست، نميهاست، نمي  ای از آنای از آن   ود و عامم مجموعه ود و عامم مجموعه  ميمي

توانـد از  توانـد از    خاصي در عامم دارد که نمـي خاصي در عامم دارد که نمـي   ۀۀعنوان جزئي از عامم، جايگاه و مرتبعنوان جزئي از عامم، جايگاه و مرتب  يك موجود بهيك موجود به  ،،به عبارت ديگربه عبارت ديگر
عنوان کل عامم يا به تتبير قدما، عـامم صـ ير متبـر و مسـيری     عنوان کل عامم يا به تتبير قدما، عـامم صـ ير متبـر و مسـيری       انسان بهانسان به  امااما  ،،آن تخطي کند و باالتر برودآن تخطي کند و باالتر برود

د و متادل کـل عـامم قـرار    د و متادل کـل عـامم قـرار    ونونتوانند از طريق او به کل بپيوندند و کامل  توانند از طريق او به کل بپيوندند و کامل    است که موجودات ديگر هم مياست که موجودات ديگر هم مي
ط و متبر برای انسان اي  نيست که انسـان  ط و متبر برای انسان اي  نيست که انسـان  کار بردن تتبير صراکار بردن تتبير صرا  ههمنظور از بمنظور از بکه که گيرند. امبته بايد توجه کرد گيرند. امبته بايد توجه کرد 

ردن  ـرايط  ردن  ـرايط  مسير )يا مسافتي( برای عبور و رسيدن به غايت و کمال با د و هيچ تأثيری جـز فـراهم کـ   مسير )يا مسافتي( برای عبور و رسيدن به غايت و کمال با د و هيچ تأثيری جـز فـراهم کـ   
بلکه منظور آن است که هر مــوجودی تنهـا وقتـي بــه غايـت و      بلکه منظور آن است که هر مــوجودی تنهـا وقتـي بــه غايـت و        ،،دن به کمال ندا ته با ددن به کمال ندا ته با دکمال و رسيکمال و رسي

تواند تواند   را تنها موجودی که ميرا تنها موجودی که ميزيزيت وجود انسان  ود؛ ت وجود انسان  ود؛ رسد که خود جزئي و بخشي از  قيقرسد که خود جزئي و بخشي از  قيق  کمال هستي ميکمال هستي مي
تواند کل عامم يا عامم صـ ير  ـود   تواند کل عامم يا عامم صـ ير  ـود     عامم برسد، انسان است و در واقع هيچ موجودی نميعامم برسد، انسان است و در واقع هيچ موجودی نمي  اءاءبه کمال و مبدبه کمال و مبد
 يوان( در روند  رکت جوهری ابتدا  يوان( در روند  رکت جوهری ابتدا   گياهان،گياهان،  )جمادات،)جمادات،  زم است موجوداتزم است موجوداتالال  برای اي  منظوربرای اي  منظور  مگر انسان.مگر انسان.
در در   ،،غذايي جزيي از بدن او قرارگيرند و بدي  ترتيـب غذايي جزيي از بدن او قرارگيرند و بدي  ترتيـب   سپس از طريق موادسپس از طريق مواد  وو  ددننووت ذيه انسان  ت ذيه انسان    متناسب بامتناسب با

آن آن   ،، ـود  ـود   جا مطرح ميجا مطرح مي  روند  رکت جوهری به نفس و  قيقت انسان تبديل  وند. ساامي که در اي روند  رکت جوهری به نفس و  قيقت انسان تبديل  وند. ساامي که در اي   ۀۀادامادام
 يابد يابد   است که انسان چه ويژگي دارد که  ايستگي چني  مقامي را مياست که انسان چه ويژگي دارد که  ايستگي چني  مقامي را مي
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 روحانی انسان -حقيقت جسمانی 

  تـري ِ تـري ِ   تـري  و ظريـف  تـري  و ظريـف    و طبيتت جسم او، صا و طبيتت جسم او، صا ؛ ؛ مرکبمرکب  ،،و از نظر جسمو از نظر جسم  استاست  بسيطبسيط  ،،ز نظر روحز نظر روحانسان اانسان ا
طبايع موجودات ارضيه و نفس او نخستي  مراتب عاميه است و  ايسته اي  است کـه بـه صـورت م لـك     طبايع موجودات ارضيه و نفس او نخستي  مراتب عاميه است و  ايسته اي  است کـه بـه صـورت م لـك     

اختالط بـه مـاده از آن مقـام و    اختالط بـه مـاده از آن مقـام و      ۀۀمصور گردد. پس هنگامي که اي  جوهر قدسي و طاير ملکوتي در نتيجمصور گردد. پس هنگامي که اي  جوهر قدسي و طاير ملکوتي در نتيج
د، در ايـ   د، در ايـ   سـاز سـاز ند و خود را اسير و پايبنـد تتلقـات جسـماني    ند و خود را اسير و پايبنـد تتلقـات جسـماني    ککعدول عدول   ،،ای که  ايسته و سزاوار استای که  ايسته و سزاوار است  ههمرتبمرتب

بقای او در اي  سرای مادی و دمبستگي او بدي  منزمگاه جسماني، برای او از ارتقا به منازل عامي بقای او در اي  سرای مادی و دمبستگي او بدي  منزمگاه جسماني، برای او از ارتقا به منازل عامي   ،،صورتصورت
رود و صورت رود و صورت   بيرون ميبيرون مي  رو اني و مقامات رفيع انساني، اومي و ا ق است. در اي  هنگام از صورت انسانيرو اني و مقامات رفيع انساني، اومي و ا ق است. در اي  هنگام از صورت انساني

گردد و با ارتکاب اعمال و افتال نا ايسته صورت  يطاني و  يواني را برای خـود  گردد و با ارتکاب اعمال و افتال نا ايسته صورت  يطاني و  يواني را برای خـود    ملکوت از وی سلب ميملکوت از وی سلب مي
 ود و بـرای هميشـه در آتـم  رمـان و      ود و بـرای هميشـه در آتـم  رمـان و       کند و در سلك  ياطي  و يا  يوانات درنده داخل ميکند و در سلك  ياطي  و يا  يوانات درنده داخل مي  کسب ميکسب مي

 ((414177  ::11/ ج/ ج17481748، ، صدراصدرا سرت مي سوزد و به درجات و مراتب بهشت ارتقا نمي يابد ) سرت مي سوزد و به درجات و مراتب بهشت ارتقا نمي يابد )
اوالً عامم ص ير گرديدن انسان و متبر واقع  دنم برای وصول اوالً عامم ص ير گرديدن انسان و متبر واقع  دنم برای وصول   کهکه  گرددگردد  متلوم ميمتلوم مي  ،،چه گفته  دچه گفته  د  از آناز آن

ديگر موجودات به کمال، کامالً ارادی و در اختيار خود اوست؛ ثانياً عـامم صـ ير بـودن انسـان در ابتـدای      ديگر موجودات به کمال، کامالً ارادی و در اختيار خود اوست؛ ثانياً عـامم صـ ير بـودن انسـان در ابتـدای      
نـد تـا نهايتـاً جهـاني گـردد      نـد تـا نهايتـاً جهـاني گـردد      ککر له  رکـت  ر له  رکـت   دو  نفس انساني بامقوه است و بايد برای رسيدن به اي  م دو  نفس انساني بامقوه است و بايد برای رسيدن به اي  م

 هستي تقرب يابد و خداگونه  ود.هستي تقرب يابد و خداگونه  ود.  اءاءبه مبدبه مبد  ،،ای و به تتبير ديگرای و به تتبير ديگر  بنشسته در گو هبنشسته در گو ه

ـ يـ گگ  مـي مـي ذات و  قيقت انسان هر مدظه به  کم  رکت جوهری در مترض ت يير و تبديل قرار ذات و  قيقت انسان هر مدظه به  کم  رکت جوهری در مترض ت يير و تبديل قرار  بـا  بـا    د ود ورري
کند و بدي  اعتبار، در هر آن کند و بدي  اعتبار، در هر آن   ميمياندفاظ اصل ذات در  قيقت در مسير استکمال، مراتب گوناگوني را طي اندفاظ اصل ذات در  قيقت در مسير استکمال، مراتب گوناگوني را طي 

انـد.  انـد.    خبـری افتـاده  خبـری افتـاده    غفلـت و بـي  غفلـت و بـي    ۀۀيابد، ومي مردم از اي  نکتـه در ورطـ  يابد، ومي مردم از اي  نکتـه در ورطـ    از نوعي به نوع ديگری انتقال مياز نوعي به نوع ديگری انتقال مي

بلکه ايشان از خلـق  بلکه ايشان از خلـق  »»  ؛؛((1616  ۀۀ) ، آي) ، آي  ««َبل ُهم فِی َلبٍس ِمن َخلٍق جدیدَبل ُهم فِی َلبٍس ِمن َخلٍق جدید»»فرمايد: فرمايد:   که در آيه  ريفه ميکه در آيه  ريفه مي  چنانچنان
 «.«.جديد در  ك و  بهه هستندجديد در  ك و  بهه هستند

ان، به اعتبار تتلق وی به دو طر  متخامف، يتني عقل و هيـوال، دارای دو جهـت متخـامف    ان، به اعتبار تتلق وی به دو طر  متخامف، يتني عقل و هيـوال، دارای دو جهـت متخـامف    نفس انسنفس انس

   ؛؛است: يکي جهت استمرار و ثبات به اعتبار تتلق به عقل و ديگری جهت تجدد به اعتبار تتلق بـه هيـوال  است: يکي جهت استمرار و ثبات به اعتبار تتلق به عقل و ديگری جهت تجدد به اعتبار تتلق بـه هيـوال  
آن گذ ته آن گذ ته و هرگاه انسان به خود رجوع کند، درخواهد يافت که هويت او در آنِ  اضر غير از هويت او در و هرگاه انسان به خود رجوع کند، درخواهد يافت که هويت او در آنِ  اضر غير از هويت او در 

 و آن آينده است و خواهد دانست که اي  اختال  و م ـايرت صـرفًا بـه علـت اخـتال  عـوارض نيسـت،        و آن آينده است و خواهد دانست که اي  اختال  و م ـايرت صـرفًا بـه علـت اخـتال  عـوارض نيسـت،        

ست کـه بـر   ست کـه بـر   ههبلکه نا ي از اختال  اطوار، درجات و مراتب ذات وا د است. در قرآن مجيد آيات بسياری بلکه نا ي از اختال  اطوار، درجات و مراتب ذات وا د است. در قرآن مجيد آيات بسياری 
ا لناساا  نّس  اداٌ إ نلدی ا لناساا  نّس  اداٌ إ نلدی َیا أّی َیا أّی »»: : ۀۀ ريف ريف  ۀۀکند. مانند آيکند. مانند آي  دالمت ميدالمت مي  تدول و تبدل انسان در ذات جوهر اوتدول و تبدل انسان در ذات جوهر او

کو ـي و او را مالقـات خـواهي    کو ـي و او را مالقـات خـواهي      ای انسان، تو در راه خداوند ميای انسان، تو در راه خداوند مي»»  ؛؛((55  ۀۀآيآي  //)انشقا )انشقا « « َرّبَ  ادحًا َفمالقیهَرّبَ  ادحًا َفمالقیه

نا ُمنقلبو »». . ««کردکرد نا ُمنقلبو َو نّسا نلی َربِّ   -448448  همان:همان:))  گرديمگرديم  ما به سوی پروردگارمان باز ميما به سوی پروردگارمان باز مي»»  ؛؛((1414  ۀۀآيآي  //)زخر )زخر   ««َو نّسا نلی َربِّ
471471)).. 

هـا بـه   هـا بـه     ناصر چهارگانه کـامالً تصـفيه  ـدند و اخـتالط و ترکيـب آن     ناصر چهارگانه کـامالً تصـفيه  ـدند و اخـتالط و ترکيـب آن     صدرا متتقد است هنگامي که عصدرا متتقد است هنگامي که ع
چه نبات و  يوان چه نبات و  يوان   تري  درجات و مراتب اعتدال رسيد و در راه کمال و صراط استکمال، بيشتر از آنتري  درجات و مراتب اعتدال رسيد و در راه کمال و صراط استکمال، بيشتر از آن  نزديكنزديك
ـ ننککچه ساير نفوس و صور جوهری کسب مي چه ساير نفوس و صور جوهری کسب مي   ، گام بردا ت و قدمي فراتر از آن، گام بردا ت و قدمي فراتر از آنکنندکنند  ميميطي طي  ـ ن د، در د، در ااد، نهـ د، نهـ ن
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قوای قوای   ۀۀکه کليکه کلي« « نفس ناطقهنفس ناطقه»» ود به نام  ود به نام   قبول نفسي ميقبول نفسي مي  ۀۀامصور  ايستامصور  ايست    انب  ضرت واهبانب  ضرت واهباي  هنگام از جاي  هنگام از ج
آورد. آن صورت )انسـاني يـا نفـس ناطقـه(     آورد. آن صورت )انسـاني يـا نفـس ناطقـه(       نفس نباتي و قوای نفس  يواني را در استخدام خويم درمينفس نباتي و قوای نفس  يواني را در استخدام خويم درمي

ای رو اني و نفسي که مدرک کليات و جزئيات و نيز متصر  در متاني و صـور اسـت   ای رو اني و نفسي که مدرک کليات و جزئيات و نيز متصر  در متاني و صـور اسـت     عبارت است از قوهعبارت است از قوه
   ..((144144  ::]مم  14811481[  17581758را، را، )صد)صد

به عرصه به عرصه   صورت آدمي به وجود آيد، انسانصورت آدمي به وجود آيد، انسان  ۀۀبنابراي  تا  رکت طبيتت به  دی نرسد که آمادگي افاضبنابراي  تا  رکت طبيتت به  دی نرسد که آمادگي افاض
گذارد. طبيتت بايد از مراتب  سي، نباتي و  يواني عبور کنـد تـا قابليـت دريافـت صـورت      گذارد. طبيتت بايد از مراتب  سي، نباتي و  يواني عبور کنـد تـا قابليـت دريافـت صـورت        نمينميپا پا هستي هستي 

ای بـرای  ای بـرای    وامم جسماني در قـوس صـتود مقدمـه   وامم جسماني در قـوس صـتود مقدمـه   موجودات عموجودات ع  ،،انساني )نفس ناطقه( را بيابد. در اي  هنگامانساني )نفس ناطقه( را بيابد. در اي  هنگام
و با عوامم مجـرد اتدـاد يابنـد )صـدرا،     و با عوامم مجـرد اتدـاد يابنـد )صـدرا،       پيدا کنندپيدا کنند  توانند ارتقاتوانند ارتقا  گردند و از کانال وجود او ميگردند و از کانال وجود او مي  ايجاد انسان ميايجاد انسان مي

17831783::  3131))..   

 وجود  ةدایر ةکنند کامل ،انسان

از نقص از نقص اموجودی است که از طريق  رکت جوهری ا تدادی اموجودی است که از طريق  رکت جوهری ا تدادی   انسان در قوس صتود يك موجود متدرجانسان در قوس صتود يك موجود متدرج
  اسـت اسـت   عقل فتال به تدريج در جوهر نفس که متدد با جسمعقل فتال به تدريج در جوهر نفس که متدد با جسم  ۀۀرود. اي   رکت توسط افاضرود. اي   رکت توسط افاض  رو به کمال ميرو به کمال مي

سير طبيتي خود سير طبيتي خود   ۀۀد. در واقع هيوالی اومي در آخري  مرتبد. در واقع هيوالی اومي در آخري  مرتبييآورآور  و به صورت بامقوه در آن قرار دارد، پديد ميو به صورت بامقوه در آن قرار دارد، پديد مي
رود؛ امبته اي  در صورتي اسـت  رود؛ امبته اي  در صورتي اسـت    ميميکند و در مسير تکامل پيم کند و در مسير تکامل پيم   با موجود مجرد پيدا ميبا موجود مجرد پيدا مي  رارا  قابليت همراهيقابليت همراهي

که صـورتي کـه بـه آن    که صـورتي کـه بـه آن      چنانچنان  که هيوالی اومي در مسير تکاملي خود، خيلي مطيف و ضتيف  ده با د، آنکه هيوالی اومي در مسير تکاملي خود، خيلي مطيف و ضتيف  ده با د، آن
ای از هيـومي صـورت   ای از هيـومي صـورت     با د؛ به چني   صهبا د؛ به چني   صه  ««البشرطالبشرط»»، نسبت به تمامي صور عامم طبيتت ، نسبت به تمامي صور عامم طبيتت  ود ود  افاضه ميافاضه مي

 يابد.يابد.  صورت انساني ادامه ميصورت انساني ادامه مي  ۀۀبب ود و  رکت اي   صه از هيومي تا مرت ود و  رکت اي   صه از هيومي تا مرت  انساني افاضه ميانساني افاضه مي
توانـد از طريـق  رکـت    توانـد از طريـق  رکـت      صدرا متتقد است که در بي  موجودات عامم طبيتت تنها چني  موجودی مـي صدرا متتقد است که در بي  موجودات عامم طبيتت تنها چني  موجودی مـي 

کـه در  کـه در    اعالی وجود سير کنـد؛ چنـي  موجـودی بتـد از آن    اعالی وجود سير کنـد؛ چنـي  موجـودی بتـد از آن      ۀۀادناني عامم وجود به  ا يادناني عامم وجود به  ا ي  ۀۀجوهری از  ا يجوهری از  ا ي
واند قوس صـتودی را طـي کنـد و فقـط چنـي       واند قوس صـتودی را طـي کنـد و فقـط چنـي       تت  ميمي  ،،ادنا رسيده با دادنا رسيده با د  ۀۀاعلي تا مرتباعلي تا مرتب  اءاءقوس نزومي از مبدقوس نزومي از مبد

در يك دايره کامل وجودی دارد. او در قوس صتود همواره از نقص به کمال سير در يك دايره کامل وجودی دارد. او در قوس صتود همواره از نقص به کمال سير   رارا  موجودی قابليت سيرموجودی قابليت سير
گذارد جهت نقص گذارد جهت نقص   اول به جا مياول به جا مي  ۀۀچه در مرتبچه در مرتب  رسد، آنرسد، آن  نقص به مرتبه کمال مينقص به مرتبه کمال مي  ۀۀکند، اما وقتي از مر لکند، اما وقتي از مر ل  ميمي

يابنـد.  يابنـد.    امي همراه او هستند و در هر مر له  ـدت و قـوت مـي   امي همراه او هستند و در هر مر له  ـدت و قـوت مـي   آن مر له است، ومي  يثيات وجودی و کمآن مر له است، ومي  يثيات وجودی و کم
يـابد و با عوامم باالی هستي متدـد  يـابد و با عوامم باالی هستي متدـد    بدي  ترتيب انسان در مسير صتودی خود استتداد و سته وجودی ميبدي  ترتيب انسان در مسير صتودی خود استتداد و سته وجودی مي

؛ صدرا، ؛ صدرا، 8686  ::44؛ همان/ ج ؛ همان/ ج 747747، ، 741741، ، 743743، ، 714714، ، 1111، ، 1111  ::88/ ج / ج ؛ همان؛ همان184184  ::55/ ج / ج 14811481)صدرا، )صدرا،   گرددگردد  ميمي
 ..((711711  ::11764764؛ صدرا، ؛ صدرا، 147147: : امفامف17581758
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 چگونگی حضور جهان در انسان

 اسـت و از ايــ  جهــت دارای و ـدتي بــه نــام   اسـت و از ايــ  جهــت دارای و ـدتي بــه نــام   انسـان از جــنس ملکــوت و عـامم مــافو  جســمانيت   انسـان از جــنس ملکــوت و عـامم مــافو  جســمانيت   

است؛ يتني و دتي که در عي  و دت و بساطت، جامع جميع مقامات و مراتب جمادی، است؛ يتني و دتي که در عي  و دت و بساطت، جامع جميع مقامات و مراتب جمادی، « « و دت جمتيهو دت جمتيه»»
جامع جميـع مقامـات وجـودی    جامع جميـع مقامـات وجـودی      ،،نابراي نابراي نباتي،  يواني و عقالني است. و دت او ظل و دت امهي است؛ بنباتي،  يواني و عقالني است. و دت او ظل و دت امهي است؛ ب

و رو اني خويم تجلي و رو اني خويم تجلي   است. در واقع، نفس انساني با و دت و بساطت در جميع مراتب و  ئون جسمانياست. در واقع، نفس انساني با و دت و بساطت در جميع مراتب و  ئون جسماني
طـور کـه   طـور کـه     دهد؛ همـان دهد؛ همـان   کند و خود را در هر مرتبه و مقامي به همان مرتبه و به همان صورت نشان ميکند و خود را در هر مرتبه و مقامي به همان مرتبه و به همان صورت نشان مي  ميمي

خويم در جميع  ئون و مراتب عامم هستي تجلي خويم در جميع  ئون و مراتب عامم هستي تجلي   ذات مقدس واجب تتامي با و دت و بساطت تام و اتمّذات مقدس واجب تتامي با و دت و بساطت تام و اتمّ

 ..((743743: : 17481748دهد )صدرا، دهد )صدرا،   مي کند و خود را در هر موجودی به صورت آن موجود نشان ميمي کند و خود را در هر موجودی به صورت آن موجود نشان مي
 تمـام  قـايق   تمـام  قـايق     ،، ـود  ـود   ای کـه واقـع مـي   ای کـه واقـع مـي     انسان در مسير تتامي و صتود خود در هـر مرتبـه  انسان در مسير تتامي و صتود خود در هـر مرتبـه    ،،بدي  ترتيببدي  ترتيب

 همـي  اسـاس اسـت کـه     همـي  اسـاس اسـت کـه       ه به ندـو بسـاطت. بـر   ه به ندـو بسـاطت. بـر   آن مرتبه و مراتب مادون آن را در درون خود دارد؛ امبتآن مرتبه و مراتب مادون آن را در درون خود دارد؛ امبت

 ای. صدرا به وضوح ايـ  مطلـب را در توصـيف  ضـرت     ای. صدرا به وضوح ايـ  مطلـب را در توصـيف  ضـرت       ته در گو هته در گو هسساند: او جهاني است بنشاند: او جهاني است بنش   کما گفته کما گفته

ـ زيـ ست از مجمـوع عـامم؛   ست از مجمـوع عـامم؛   اا  است، عبارتاست، عبارت« « آدمآدم»»انساني که او انساني که او »»  )ع( بيان مي کند:)ع( بيان مي کند:  آدمآدم  را او انسـان صـ ير   را او انسـان صـ ير   زي

 . عامم، بـامقوه در وجـود انسـان اسـت و انسـان آن را بـا       . عامم، بـامقوه در وجـود انسـان اسـت و انسـان آن را بـا       ای از عامم کبير استای از عامم کبير است  در  امي که خالصهدر  امي که خالصه  ،،استاست

 کند. انسـان دارای  جـم صـ ير از  يـث صـورت و  قيقـتم از طريـق        کند. انسـان دارای  جـم صـ ير از  يـث صـورت و  قيقـتم از طريـق          تمام عظمت و کثرت درک ميتمام عظمت و کثرت درک مي

 کنـد کـه چـون  قـايق     کنـد کـه چـون  قـايق       در ادامه بيان مـي در ادامه بيان مـي   اواو  ..((181181: : 11481481)صدرا، )صدرا،   ««اک بر عامم ا اطه دارداک بر عامم ا اطه دارد  قوای رو انيقوای رو اني

امهي است؛ امهي است؛   است که جامع اسمایاست که جامع اسمای  ««اهللاهلل»»هور اسم هور اسم قع  ضرت آدم ظقع  ضرت آدم ظدر وادر وا  ،،امهي هستندامهي هستند  ییعامم ظهور اسماعامم ظهور اسما

امهـي اسـت   امهـي اسـت     تضم  جميع اسـمای تضم  جميع اسـمای مم  ،،تمام  قايق عامم و به عبارتيتمام  قايق عامم و به عبارتي  ۀۀدر بردارنددر بردارند« « آدمآدم»»وجود وجود   ،،بدي  ترتيببدي  ترتيب
 امهي عامم عظيمي است که هـيچ چيـزی از آن خـارج نيسـت بلکـه تمـام آنچـه        امهي عامم عظيمي است که هـيچ چيـزی از آن خـارج نيسـت بلکـه تمـام آنچـه          ییو عامم اسماو عامم اسما  ..)همان()همان(

. . ((488488: : 14141414)صـدرا،  )صـدرا،    ی امهـي اسـت  ی امهـي اسـت  در عامم اسـما در عامم اسـما   و اصل آنو اصل آن  ي است، مبديي است، مبديدر عوامم عقلي، مثامي و  سدر عوامم عقلي، مثامي و  س
نفس انسان در هر يك از مرا ل ادراک با يکي از عوامم هسـتي ارتبـاط يـا اتصـال     نفس انسان در هر يك از مرا ل ادراک با يکي از عوامم هسـتي ارتبـاط يـا اتصـال       کهکه  صدرا متتقد استصدرا متتقد است

 ود و  ناخت هر  ـيء   ود و  ناخت هر  ـيء    تدقق فرآيند ادراک برای نفس، با سير طومي در مراتب هستي واقع ميتدقق فرآيند ادراک برای نفس، با سير طومي در مراتب هستي واقع مي  يابد.يابد.  ميمي
ميان متلومـات  ميان متلومـات    ،،گيرد. بدي  ترتيبگيرد. بدي  ترتيب  و متقول از راه اتصال با مبدي وجودی آن انجام ميو متقول از راه اتصال با مبدي وجودی آن انجام مي  مدسوس يا متخيلمدسوس يا متخيل

: : 14811481)صـدرا، )صـدرا،   متدـد اسـت  متدـد اسـت  ای ای   تقومي در هر مرتبـه تقومي در هر مرتبـه زيرا نفس با هر مزيرا نفس با هر م  نفس و خود آن جدايي وجود ندارد؛نفس و خود آن جدايي وجود ندارد؛
713713))..   

نيـات و  نيـات و  قوای عامم را در انسان فـراهم آورده و تمـامي بسـائط و مرکبـات و رو ا    قوای عامم را در انسان فـراهم آورده و تمـامي بسـائط و مرکبـات و رو ا      ۀۀخداوند متتامي همخداوند متتامي هم
انسان از اي  جهت همانند دفتر مختصری اسـت از يـك   انسان از اي  جهت همانند دفتر مختصری اسـت از يـك     ،،. بنابراي . بنابراي ستستمکنونات را در انسان ايجاد کرده امکنونات را در انسان ايجاد کرده ا

  ::17541754)صـدرا،  )صـدرا،    که مفظ آن اندک و متنای آن بسيار استکه مفظ آن اندک و متنای آن بسيار است  نتخبي از کتابي مفصلنتخبي از کتابي مفصلمم  ۀۀکتاب مفصل يا نسخکتاب مفصل يا نسخ
 ايـ  نخسـتي  درجـه از    ايـ  نخسـتي  درجـه از      انـد و انـد و   قوای زميني و آثار گيـاهي و  يـواني گـرد آمـده    قوای زميني و آثار گيـاهي و  يـواني گـرد آمـده      ۀۀدر ذات انسان همدر ذات انسان هم  ..((6363

تواند بـا  تواند بـا    ميمي  درجات انسان است که تمامي افراد بشر در آن مشترک هستند، وميک  در او نيرويي است کهدرجات انسان است که تمامي افراد بشر در آن مشترک هستند، وميک  در او نيرويي است که
ذات خود را بـا مترفـت   ذات خود را بـا مترفـت     ،،ها و مجاورت ملکوت اعلي ارتقا يابد و از آن پسها و مجاورت ملکوت اعلي ارتقا يابد و از آن پس  تدصيل علم و عمل به آسمانتدصيل علم و عمل به آسمان

 وردد و از جهان و جهانيان برتـری يابـد و پـس    وردد و از جهان و جهانيان برتـری يابـد و پـس    کامل و عبادت بسيار به کمال رساند و بساط کوني  را درنکامل و عبادت بسيار به کمال رساند و بساط کوني  را درن
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(Fatemeh Soleimani) 

 

در عـامم علـوی بـه صـورت     در عـامم علـوی بـه صـورت       ، او، اواز فاني  دن از ذات خود به فوز ديـدار  ـق نايـل آيـد. در ايـ  هنگـام      از فاني  دن از ذات خود به فوز ديـدار  ـق نايـل آيـد. در ايـ  هنگـام      
: : 17541754فرمانروايي است که فرمانم در ملك و ملکوت نافذ است و مسجود مالئکه خواهـد بـود )صـدرا،    فرمانروايي است که فرمانم در ملك و ملکوت نافذ است و مسجود مالئکه خواهـد بـود )صـدرا،    

6363-  6565)).. 
تواند بـا توجـه بـه    تواند بـا توجـه بـه      آورد که ميآورد که مي  وجود ميوجود ميه ه و استتدادی را در انسان بو استتدادی را در انسان ب  وجود عناصر اوميه در انسان زمينهوجود عناصر اوميه در انسان زمينه

ای از انواع و اجناس موجود ای از انواع و اجناس موجود   بدي  متنا که انسان مجموعهبدي  متنا که انسان مجموعه؛ ؛ ظرفيت ملکوتي خود با  قيقت جهان يکي  ودظرفيت ملکوتي خود با  قيقت جهان يکي  ود
وطبيتـي در  وطبيتـي در      در عامم، به صورت استتداد و قوه است و هر جنسي از اجناس و عاممي از عوامم عقلي، نفسيدر عامم، به صورت استتداد و قوه است و هر جنسي از اجناس و عاممي از عوامم عقلي، نفسي

مشـتا   مشـتا     ای به کمال و فتليـت ای به کمال و فتليـت   جايي که هر ناقص و قوهجايي که هر ناقص و قوه   ود و از آن ود و از آن  رت استتداد و قوه يافت ميرت استتداد و قوه يافت مياو به صواو به صو
مجمـوع عـامم بـه جهـت     مجمـوع عـامم بـه جهـت       ،،بتـد از خداونـد  بتـد از خداونـد    که جامع کماالت است؛که جامع کماالت است؛  استاست  انسان نيز مشتا  خداوندانسان نيز مشتا  خداوند  است،است،

    در ايدر اي  ..((188188: : 14811481  )صدرا،)صدرا،   ود ود  امهي مستدق عشق انسان واقع ميامهي مستدق عشق انسان واقع ميی ی ا تمامم بر مظاهر صفات و اسماا تمامم بر مظاهر صفات و اسما
نيز بر اساس اتداد عاقل بـا متقـول   نيز بر اساس اتداد عاقل بـا متقـول     دا ت  استتداد تتقل ودا ت  استتداد تتقل و  ک وک واا  انسان با توجه به وجود ملکوتيانسان با توجه به وجود ملکوتي  ،،هنگامهنگام
 تواند با  قيقت جهان يکي  ود.تواند با  قيقت جهان يکي  ود.  ميمي

گردد؛ ارتبـاطي تکـويني   گردد؛ ارتبـاطي تکـويني     منجر ميمنجر مي  تدقق جهان در انسان به ايجاد ارتباط انسان با جهانتدقق جهان در انسان به ايجاد ارتباط انسان با جهان  ،،بدي  ترتيببدي  ترتيب
فيض امهي گردد و همچـون  فيض امهي گردد و همچـون    ۀۀو واسطو واسط  بدبدوجودی جهان ا اطه ياوجودی جهان ا اطه ياتواند بر عوامم تواند بر عوامم   اساس آن انسان مياساس آن انسان مي  که برکه بر

  ووآورد؛ آورد؛   ه دست ميه دست ميانسان اي  مقام را در پرتو نيروی عقل بانسان اي  مقام را در پرتو نيروی عقل ب  ،،عقول در تدبير جهان ماثر با د. از نظر صدراعقول در تدبير جهان ماثر با د. از نظر صدرا
جويد و از جويد و از   ميميو عمل تا عوامم اموهيت راه و عمل تا عوامم اموهيت راه   توانايي نيروی عقل تا  دی است که نفس به کمك نيروی نظرتوانايي نيروی عقل تا  دی است که نفس به کمك نيروی نظر

   ..((111111  ::17511751)صدرا، )صدرا،   گيردگيرد  ميميايه ايه فروغ انوار او مفروغ انوار او م
 تجرد رو اني و مطافت ذاتـي خـود، هميشـه بـه امـور  سـ  و       تجرد رو اني و مطافت ذاتـي خـود، هميشـه بـه امـور  سـ  و         ۀۀنفس ناطقه به جهت وجهنفس ناطقه به جهت وجه  ،،بنابراي بنابراي 

 است. ويژگي خاص او اي  است کـه هـر وقـت مسـتتد تصـور متقـوالت و ادراک کليـات        است. ويژگي خاص او اي  است کـه هـر وقـت مسـتتد تصـور متقـوالت و ادراک کليـات          مشتا مشتا   کاملکامل
و هـر مقـدار بـه متشـو   قيقـي      و هـر مقـدار بـه متشـو   قيقـي      گـردد  گـردد     ود، برای رسيدن به مقامات عامي و درجات متتامي آمـاده مـي   ود، برای رسيدن به مقامات عامي و درجات متتامي آمـاده مـي  

ـ    بر  س  اعتدال و قوام انتظام او افزوده مـي بر  س  اعتدال و قوام انتظام او افزوده مـي   ،،تر  ودتر  ود  نزديكنزديك ـ  گـردد و جنب و ـدت و وفـا  در او زيـادتر    و ـدت و وفـا  در او زيـادتر      ۀۀگـردد و جنب
   ..((654654  ::17361736ان، ان، ؛ هم؛ هم413413  ::17881788)صدرا، )صدرا،  ود  ود   ميمي

 چگونگی اتصال یا اتحاد به عالم مثال

تخيل و تخيل و   ۀۀ وز وز  ۀۀ، اما دربار، اما دربار ود ود  ميمي  مربوطمربوطتتقل و درک متاني و مفاهيم عقلي تتقل و درک متاني و مفاهيم عقلي   ۀۀبه  وزبه  وز  ،،چه گفته  دچه گفته  د  آنآن
انسـان  انسـان    ،،مالصدرا مانند سهروردی، متتقد است که هنگام درک صور و متاني جزئي، درواقعمالصدرا مانند سهروردی، متتقد است که هنگام درک صور و متاني جزئي، درواقع  ،،ادراک  سيادراک  سي

و صور مثـامي را کـه  قايق و مبدي موجـودات مــادی هسـتند،    و صور مثـامي را کـه  قايق و مبدي موجـودات مــادی هسـتند،      بدبديايا  ميميبه عامم مثال )صور متلقه( اتصال به عامم مثال )صور متلقه( اتصال 
 ود، موجودات مجردی هستند که در عـامم مثـال    ود، موجودات مجردی هستند که در عـامم مثـال     ميمي  های ذهني ناميدههای ذهني ناميده  چه صورتچه صورت  کند و آنکند و آن  مشاهده ميمشاهده مي

دست دست     ههها علم  ضوری بها علم  ضوری ب  کند و بديـ  ندو نسبت به آنکند و بديـ  ندو نسبت به آن  ها را از دور مشاهده ميها را از دور مشاهده مي  آنآن  ،،وجـود دارنـد و نفسوجـود دارنـد و نفس
از دور و آميخته با نوعي از دور و آميخته با نوعي را را موجود مجرد موجود مجرد   ۀۀبر همي  اساس صدرا مشاهدبر همي  اساس صدرا مشاهد  ..((174174  ::14141414ي، ي، ئئ)طباطبا)طباطبا  آوردآورد  ميمي
 ..((188188و و   111111: : 17581758)صدرا، )صدرا،   لي ناميده استلي ناميده استادراک يا مفهوم کادراک يا مفهوم ک  ،،ابهامابهام
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  دهد که  صول صورت  سي يا عقلي برای نفس ماننـد  صـول خانـه و   دهد که  صول صورت  سي يا عقلي برای نفس ماننـد  صـول خانـه و     صدرا در اي  باره توضي  ميصدرا در اي  باره توضي  مي
ها  صول يك  يء بـرای  ـيء ديگـر نيسـت،     ها  صول يك  يء بـرای  ـيء ديگـر نيسـت،       اموال و اوالد برای انسان نيست؛ چون هيچ کدام از اي اموال و اوالد برای انسان نيست؛ چون هيچ کدام از اي 
 صول صور ادراکـي بـرای نفـس  ـبيه  صـول       صول صور ادراکـي بـرای نفـس  ـبيه  صـول        ،،ععبلکه تنها اضافه و نسبت پيدا کردن به اوست. در واقبلکه تنها اضافه و نسبت پيدا کردن به اوست. در واق

گـردد.  گـردد.    يابد و يك ذات متدصل مييابد و يك ذات متدصل مي  ی است که توسط اي  صورت استکمال ميی است که توسط اي  صورت استکمال مياا  صورت جسميه برای مادهصورت جسميه برای ماده
و قابليت صورت هست و از و قابليت صورت هست و از   هرچند دارای استتدادهرچند دارای استتداد  ..ماده بدون اي  صورت هيچ چيز متي  و بامفتلي نيستماده بدون اي  صورت هيچ چيز متي  و بامفتلي نيست

عنوان يك  ئ دوم در کنار صورت قرار گيـرد تـا امدـا     عنوان يك  ئ دوم در کنار صورت قرار گيـرد تـا امدـا       ههفتليتي ندارد که بفتليتي ندارد که ب  ،،اي  جهت با عدم فر  دارداي  جهت با عدم فر  دارد
صورت به آن از قبيل امدا  موجودی به موجود ديگر با د. وضتيت نفس هنگام تدول از عقل بامقوه بـه  صورت به آن از قبيل امدا  موجودی به موجود ديگر با د. وضتيت نفس هنگام تدول از عقل بامقوه بـه  

طور است؛ ملدق  دن صور عقلي به نفس ماننـد ملدـق  ـدن موجـودی مبـاي  بـه       طور است؛ ملدق  دن صور عقلي به نفس ماننـد ملدـق  ـدن موجـودی مبـاي  بـه         عقل بامفتل همي عقل بامفتل همي 
ای اسـت کـه در   ای اسـت کـه در     بلکه به فتليت رسيدن استتداد و قـوه بلکه به فتليت رسيدن استتداد و قـوه   ،،((744744  -743743  ::14811481موجودی ديگر نيست )صدرا، موجودی ديگر نيست )صدرا، 
گيرد و نفس گيرد و نفس   اي  به فتليت رسيدن توسط عقل فتال صورت مياي  به فتليت رسيدن توسط عقل فتال صورت مي   ضور دارد. ضور دارد.  مت  نفس )صور خيامي نفس(مت  نفس )صور خيامي نفس(

  ۀۀرابطـ رابطـ   اک،اک،  آن با صـور ادراکـي  آن با صـور ادراکـي    ۀۀو رابطو رابط   ود ود  خامق و فاعل صور عقلي مدسوب ميخامق و فاعل صور عقلي مدسوب مي  ۀۀمنزممنزم  اي  هنگام بهاي  هنگام به  دردر
 ا راقي خواهد بود.ا راقي خواهد بود.

منظور از  ضور صورت مثامي يا عقلي برای نفس يك  ضور مکاني نيست؛ بلکه بـرای هـر   منظور از  ضور صورت مثامي يا عقلي برای نفس يك  ضور مکاني نيست؛ بلکه بـرای هـر     ،،  بنابرايبنابراي
  نه چيز ديگـری. در نتيجـه  ضـور عبـارت    نه چيز ديگـری. در نتيجـه  ضـور عبـارت      ،،هايم(  ضور دارندهايم(  ضور دارند  مجردی تنها خودک و متتلقاتم )متلولمجردی تنها خودک و متتلقاتم )متلول

 ضـور بـي  يـك جـوهر      ضـور بـي  يـك جـوهر       ،،ا راقي يك  ئ بر  ئ ديگر؛ در اي  صورتا راقي يك  ئ بر  ئ ديگر؛ در اي  صورت  ۀۀوجودی يا ا اطوجودی يا ا اط  ۀۀست از ا اطست از ا اطاا
 تي بـي  يـك مجـرد     تي بـي  يـك مجـرد      ؛؛عنوان يك موجود مثامي، متنا نداردعنوان يك موجود مثامي، متنا ندارد  جود در عامم مثال و نفس انسان بهجود در عامم مثال و نفس انسان بهمتتامي مومتتامي مو

جاسـت کـه نقـم عقـل     جاسـت کـه نقـم عقـل        ضور متنا ندارد. در اي  ضور متنا ندارد. در اي نيز نيز عليت عليت   ۀۀعقلي با مجرد عقلي ديگر بدون وجود رابطعقلي با مجرد عقلي ديگر بدون وجود رابط
يـا  يـا  ادراک ادراک   ۀۀ ود. پديد ود. پديد  عنوان علت مفيض اي  صور مثامي و همچني  علت نفس انساني رو   ميعنوان علت مفيض اي  صور مثامي و همچني  علت نفس انساني رو   مي  فتال بهفتال به
صور مثامي خيال منفصل در نفس صور مثامي خيال منفصل در نفس   ۀۀجز افاضجز افاض  ،،صور مثامي موجودات در خيال منفصل متنايي نداردصور مثامي موجودات در خيال منفصل متنايي ندارد  ۀۀمشاهدمشاهد

 انساني توسط عقل فتال.انساني توسط عقل فتال.
 کنـد، در صـورت وجـود آمـادگي     کنـد، در صـورت وجـود آمـادگي       از عقل فتال دريافت مـي از عقل فتال دريافت مـي   هر آنهر آن  نفس انسان که فيض وجود خود رانفس انسان که فيض وجود خود را

 موجـودات عـامم مـادی  اصـل  ـده      موجـودات عـامم مـادی  اصـل  ـده        های  سي بدن او بـا های  سي بدن او بـا   و استتدادی که توسط اتصال يا ارتباط اندامو استتدادی که توسط اتصال يا ارتباط اندام
  ود و بـدي  صـورت، ادراک  سـي و خيـامي صـورت       ود و بـدي  صـورت، ادراک  سـي و خيـامي صـورت        است، مستتد دريافت صور مثامي از عقل فتال مياست، مستتد دريافت صور مثامي از عقل فتال مي

 پذيرد.پذيرد.ميمي
داند که خداوند انسان را مثـال  داند که خداوند انسان را مثـال    در انسان دميل بر اي  ادعا ميدر انسان دميل بر اي  ادعا ميرا را مندی مندی   هرچند که صدرا وجود اي  توانهرچند که صدرا وجود اي  توان

خيال در منـابع و آثـار مختلـف خـود ا ـاره      خيال در منـابع و آثـار مختلـف خـود ا ـاره        ۀۀاي  قدرت قواي  قدرت قو  او براو بر  ،،خويم )نه مثل خويم( قرار داده استخويم )نه مثل خويم( قرار داده است
  ،،ملکـوتي وجـود انسـان   ملکـوتي وجـود انسـان     ۀۀکه قدرت بر ابداع و خلق صور را مربوط به جنبکه قدرت بر ابداع و خلق صور را مربوط به جنب  اسفاراسفارکند، از جمله در کتاب کند، از جمله در کتاب   ميمي

 ..((145145  -146146  ::14811481  )صدرا،)صدرا،  داندداند  يتني وجود مثامي او مييتني وجود مثامي او مي
د و خلـق صـور دا ـته با ـد. از     د و خلـق صـور دا ـته با ـد. از     ای خلق کرده است که اقتدار بـر ايجـا  ای خلق کرده است که اقتدار بـر ايجـا    خداوند نفس انسان را به گونهخداوند نفس انسان را به گونه

موجـودات  موجـودات    ه بـر موجـودات اسـت؛   ه بـر موجـودات اسـت؛   نفس انساني را از سنخ ملکوت آفريده که دارای قدرت و سيطرنفس انساني را از سنخ ملکوت آفريده که دارای قدرت و سيطر  ،،رورو  اي اي 
ی از ماده با ند يا قائم به ی از ماده با ند يا قائم به ها، عقلي و عارها، عقلي و عار  ملکوتي قدرت بر ابداع و خلق صور دارند، اعم از اي  که صورتملکوتي قدرت بر ابداع و خلق صور دارند، اعم از اي  که صورت

 خويم )و نه مثل خويم( قرار داده است.خويم )و نه مثل خويم( قرار داده است.  11مثالمثال  روست که خداوند انسان راروست که خداوند انسان را  از اي از اي   ..((همانهمان))  مادهماده



 فاطمه سليمانیفاطمه سليمانی 1818

(Fatemeh Soleimani) 

 

وجود خود و به اراده و اذن امهي، ذاتاً، صفتاً و فتالً مثـال خداونـد   وجود خود و به اراده و اذن امهي، ذاتاً، صفتاً و فتالً مثـال خداونـد     ۀۀجا که انسان در ندوجا که انسان در ندو  بنابراي  از آنبنابراي  از آن
مثل در مثل در   تواند از طريق  ناخت خويم به مترفت او برسد. الزم به تذکر است که مثل و ذیتواند از طريق  ناخت خويم به مترفت او برسد. الزم به تذکر است که مثل و ذی  پس ميپس مي  ،،استاست

طـومي دارنـد. بـه    طـومي دارنـد. بـه      ۀۀمثال با يکديگر رابطـ مثال با يکديگر رابطـ   تي يکسان هستند، ومي مثال و ذیتي يکسان هستند، ومي مثال و ذیعرض يکديگر و دارای ماهيعرض يکديگر و دارای ماهي
مثال قـرار دارد و آيـه و آيينـه ذات، صـفات و افتـال اوسـت. از جملـه        مثال قـرار دارد و آيـه و آيينـه ذات، صـفات و افتـال اوسـت. از جملـه          ذیذی  ۀۀنازمنازم  ۀۀمثال مرتبمثال مرتب  ،،عبارت ديگرعبارت ديگر

سازد انسان از هر  يث مثال خداوند است، وجود عوامم و نشئات مشترک بي  خدا و سازد انسان از هر  يث مثال خداوند است، وجود عوامم و نشئات مشترک بي  خدا و   مواردی که آ کار ميمواردی که آ کار مي
گونه که خداوند دارای عامم غيب و  هادت، خلق و امر، ملك و ملکوت اسـت، انسـان   گونه که خداوند دارای عامم غيب و  هادت، خلق و امر، ملك و ملکوت اسـت، انسـان     است. هماناست. همان  انسانانسان

کـ   کـ   »»؛ عـامم امـر، عـامم    ؛ عـامم امـر، عـامم    با ـد با ـد وجودی خلق و امـر  وجودی خلق و امـر    یی  که دارای دو نشئهکه دارای دو نشئه  ه استه استنيز به گونه ای خلق  دنيز به گونه ای خلق  د
و دفتي و و دفتي و   است که صور در آن بدون نياز به مواد و مصام  و بدون ابزار و آالت و به ندو ابداعياست که صور در آن بدون نياز به مواد و مصام  و بدون ابزار و آالت و به ندو ابداعي« « فيکونفيکون

 وند؛ در چني  عاممي، اراده همان ايجاد است. انسـان نيـز چـون هويـت      وند؛ در چني  عاممي، اراده همان ايجاد است. انسـان نيـز چـون هويـت       نه تدريجي و زماني، مدقق مينه تدريجي و زماني، مدقق مي
آيد، عوامم غيبـي متتـدد در   آيد، عوامم غيبـي متتـدد در     امری دارد، يتني عالوه بر بدن که عامم خلق، مُلك و  هادت او به  مار ميامری دارد، يتني عالوه بر بدن که عامم خلق، مُلك و  هادت او به  مار مي

قـدرت تصـويرگری و انشـاء صـور     قـدرت تصـويرگری و انشـاء صـور       های امری يتنيهای امری يتني  دارای ويژگيدارای ويژگي  ، انسان، انسانمراتب مختلف نيز دارد. بنابراي مراتب مختلف نيز دارد. بنابراي 
بدون ابزار و مواد خـام  بدون ابزار و مواد خـام    ،،است. انسان در عامم خيال به مجرد اراده کردن و به هر ندو و  کلي که بخواهداست. انسان در عامم خيال به مجرد اراده کردن و به هر ندو و  کلي که بخواهد

 (.(.7676  -  7777  ::17841784تواند صور خيامي خلق کند )صدرا، تواند صور خيامي خلق کند )صدرا،   اوميه مياوميه مي

يت، مشروط يت، مشروط ای ندارد؛ به مداظ کثرت، نامددود و به مداظ کيفای ندارد؛ به مداظ کثرت، نامددود و به مداظ کيف  گری در عامم خيال مددودهگری در عامم خيال مددوده  اي  صورتاي  صورت
ها گـواه بـر آن   ها گـواه بـر آن     اي اي   ۀۀکند. همکند. هم  گری ميگری مي  به قيد و  رطي نيست. انسان در عامم خيال به مجرد اراده، صورتبه قيد و  رطي نيست. انسان در عامم خيال به مجرد اراده، صورت

است که انسان از سنخ ملکوت و دارای ويژگي امری است. صدرا در بدث تفسير قرآن در خصوص سـير  است که انسان از سنخ ملکوت و دارای ويژگي امری است. صدرا در بدث تفسير قرآن در خصوص سـير  
امم صور و عامم متنای صـر   امم صور و عامم متنای صـر   ای بي  عای بي  ع  فاصلهفاصله« « اممنتهياممنتهي  سدرهسدره»»دارد که دارد که   سوی عامم متنا بيان ميسوی عامم متنا بيان مي  ههانسان بانسان ب

است و اگر کسي از اي   د بگذرد، در  قيقت عامم صور را پشت سر گذا ته و به عامم متنـای صـر  و   است و اگر کسي از اي   د بگذرد، در  قيقت عامم صور را پشت سر گذا ته و به عامم متنـای صـر  و   
  ««فی سدٍر خمضوٌفی سدٍر خمضوٌ»»تتبير تتبير او او   ،،به همي  جهتبه همي  جهت  ..((4343  ::17841784عقلي و متنوی راه پيدا کرده است )صدرا، عقلي و متنوی راه پيدا کرده است )صدرا،   مذايدمذايد
  ۀۀايـ  درخـت سرچشـم   ايـ  درخـت سرچشـم   کـه  کـه  داند. او متتقـد اسـت   داند. او متتقـد اسـت     ميمي« « اممنتهياممنتهي  ههسدرسدر»»( را بياني از همي  ( را بياني از همي  1818، آيه ، آيه )واقته)واقته
  ههها و مذايد در اي  مقام )يتنـي نـزد سـدر   ها و مذايد در اي  مقام )يتنـي نـزد سـدر     به طوری که نتمتبه طوری که نتمت  ،،های بيکران امهي برای مامنان استهای بيکران امهي برای مامنان است  نتمتنتمت

 اممنتهي( متنا و صورت را تويم با هم دارند.اممنتهي( متنا و صورت را تويم با هم دارند.
  ،،اممنتهي قوه و نيروی ملکوتي است که  أن آن صـورت دادن بـه  قـايق اسـت    اممنتهي قوه و نيروی ملکوتي است که  أن آن صـورت دادن بـه  قـايق اسـت      ههاز نظر صدرا، سدراز نظر صدرا، سدر

ها  ـکل و صـورت   ها  ـکل و صـورت     آورد و به آنآورد و به آن  يتني  قايق را از عامم متنای مدض که مجرد از صورت است، فرود مييتني  قايق را از عامم متنای مدض که مجرد از صورت است، فرود مي
جايگاه وجـودی  جايگاه وجـودی    ،،دهد. اي  همان متنای نزول وجودی از عامم امر به عامم خلق است. بر همي  اساسدهد. اي  همان متنای نزول وجودی از عامم امر به عامم خلق است. بر همي  اساس  ميمي
را نيز ايجاد صور را نيز ايجاد صور خيال خيال   ۀۀصدرا  أن قوصدرا  أن قو  ،،ای بي  عامم امر و خلق است. از طر  ديگرای بي  عامم امر و خلق است. از طر  ديگر  اممنتهي، مرتبهاممنتهي، مرتبه  ههسدرسدر

داند که دارای  کل و رنـ، اسـت؛ خيـال از يـك     داند که دارای  کل و رنـ، اسـت؛ خيـال از يـك       ای ميای مي  و فرود آوردن متاني و  قايق عقالني به مرتبهو فرود آوردن متاني و  قايق عقالني به مرتبه
مدسوسات را به صورت متنای مجـرد  مدسوسات را به صورت متنای مجـرد    ،،آورد و از طر  ديگرآورد و از طر  ديگر  متقوالت را به صورت جسماني درميمتقوالت را به صورت جسماني درمي  ،،طر طر 
   ..((4444  -4848  ::)همان)همان

مثابه مخـزن  مثابه مخـزن    به  قايق عقلي است. اي  عامم بهبه  قايق عقلي است. اي  عامم بهعملکرد عامم خيال، خلق صور و  کل دادن عملکرد عامم خيال، خلق صور و  کل دادن   ،،بنابراي بنابراي 
های(  واس ظاهری و باطني، به اي  عـامم راه  های(  واس ظاهری و باطني، به اي  عـامم راه    اسرار  واس ظاهر و باط  است و تمام اطالعات )دريافتاسرار  واس ظاهر و باط  است و تمام اطالعات )دريافت

ها دال بر آن است که عـامم خيـال دارای هويـت    ها دال بر آن است که عـامم خيـال دارای هويـت      گيرد. تمام اي  ويژگيگيرد. تمام اي  ويژگي  تد ميتد مييابد و  کل و رن، و بُيابد و  کل و رن، و بُ  ميمي
 امری و ملکوتي است.امری و ملکوتي است.
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آخـرت بـه   آخـرت بـه     یی  قوام نشئهقوام نشئهکه که گويد گويد   ميمي  ««اّن فی اجلنّهة سوقًا ُیباع فيه الصوراّن فی اجلنّهة سوقًا ُیباع فيه الصور»» ديث  ديث اد به اد به صدرا با استنصدرا با استن

دل آدمي است و  يات دل به مترفت و عمارت بهشت و قصور و انهار و ا جار... همه به سـبب تتميـر و   دل آدمي است و  يات دل به مترفت و عمارت بهشت و قصور و انهار و ا جار... همه به سـبب تتميـر و   
شـت  شـت  را کــه انسـان در به  را کــه انسـان در به  يـزی  يـزی  چچ  تکميل دل از طريق اعتقادات  قّه و نيّات صادقه است؛ زيـرا کـه هـر تکميل دل از طريق اعتقادات  قّه و نيّات صادقه است؛ زيـرا کـه هـر 

ای که برخي از علما متتقدند که اي  ويژگي بهشـت بـه جهـت مطـف     ای که برخي از علما متتقدند که اي  ويژگي بهشـت بـه جهـت مطـف       گونهگونه  بهبه  ،، ود ود  تصور کند، موجود ميتصور کند، موجود مي

  -  5858  ::17811781به  سب مشيت و اختيار موجب گرديده است )صدرا، به  سب مشيت و اختيار موجب گرديده است )صدرا، را را امهي است که قدرت بر اختراع صور امهي است که قدرت بر اختراع صور 
مم خيـال اسـت؛ و   مم خيـال اسـت؛ و   اختـراع صـور در عـا   اختـراع صـور در عـا     همي  منبع قدرت در دنيا نيز منشاءهمي  منبع قدرت در دنيا نيز منشاء  اما بايد توجه دا ت کهاما بايد توجه دا ت که  ؛؛((5454

قدرت بيشتری بـر اختـراع صـور    قدرت بيشتری بـر اختـراع صـور      ،،و از کماالت و فضايل بيشتری برخوردار با دو از کماالت و فضايل بيشتری برخوردار با د  گرددگردد  ترتر  هرچه روح مطيفهرچه روح مطيف

 زيبا دارد.زيبا دارد.
خيال و ابداع صور، تتقل و درک مفاهيم و خيال و ابداع صور، تتقل و درک مفاهيم و   ۀۀبه هر  ال، در وجود ناسي صدرايي، کمال و فضيلت، قوبه هر  ال، در وجود ناسي صدرايي، کمال و فضيلت، قو
ت خاص دنيايي و در آخرت ظهورات خـاص  ت خاص دنيايي و در آخرت ظهورات خـاص  متاني، همه ابتاد مختلف يك  قيقت است که در دنيا ظهورامتاني، همه ابتاد مختلف يك  قيقت است که در دنيا ظهورا

 کند. کند.   و صفتاً و فتالً مرآت خداوند ميو صفتاً و فتالً مرآت خداوند مي  اخروی دارد. اي   قيقت در انسان است که او را ذاتاًاخروی دارد. اي   قيقت در انسان است که او را ذاتاً

 مراحل تعقل در انسان

زير قرار زير قرار   یی  همواره در يکي از مرا ل چهارگانههمواره در يکي از مرا ل چهارگانه  ،،پـذيـردپـذيـرد  عقل نظری نسبت به صور متقومي کـه ميعقل نظری نسبت به صور متقومي کـه مي  ۀۀقوقو
 مي گيرد: مي گيرد: 

ای از عقل قبـل  ای از عقل قبـل    يتني مر لهيتني مر له  ،،مدض يا استتداد صر  استمدض يا استتداد صر  است  ۀۀقوقو  ،،عقل در اي  مر لهعقل در اي  مر له: : . عقل هيواليي. عقل هيواليي11
 از قبول هرگونه صورت عقلي.از قبول هرگونه صورت عقلي.

ای از عقل که متقوالت اومي يا بديهيات برای آن  اصل  ـده با ـد. در ايـ     ای از عقل که متقوالت اومي يا بديهيات برای آن  اصل  ـده با ـد. در ايـ       مر لهمر له  . عقل بامملکه:. عقل بامملکه:11
 ممکنه است.ممکنه است.  ۀۀمر له عقل نسبت به صور متقوالت ثانوی در  کم قومر له عقل نسبت به صور متقوالت ثانوی در  کم قو

 ود و عقل نسبت به صورت  ود و عقل نسبت به صورت   ای از عقل که متقوالت ثانويه برای آن  اصل ميای از عقل که متقوالت ثانويه برای آن  اصل مي  مر لهمر لهفتل: فتل: . عقل بام. عقل بام77
دهـد، بلکـه   دهـد، بلکـه     ها را مورد مطامته و مراجته قـرار نمـي  ها را مورد مطامته و مراجته قـرار نمـي    کماميه است؛ امبته انسان بامفتل آنکماميه است؛ امبته انسان بامفتل آن  ۀۀعقلي در  کم قوعقلي در  کم قو

 ..آوردآورد  دست ميدست مي  ههها را بها را ب  هرگاه بخواهد، از طريق تأمل و تفکر در متقوالت اوميه، بامفتل آنهرگاه بخواهد، از طريق تأمل و تفکر در متقوالت اوميه، بامفتل آن
ای که عقل نسبت به صور متقول در  کم فتل مطلق است و صور متقـوالت،  ای که عقل نسبت به صور متقول در  کم فتل مطلق است و صور متقـوالت،    مر لهمر له. عقل مستفاد: . عقل مستفاد: 44

آن آن   ۀۀگيرد. وجه تسـمي گيرد. وجه تسـمي   فتلي قرار ميفتلي قرار مي  ۀۀ ضوری و مشاهد ضوری و مشاهد  ۀۀبامفتل در نفس انسان  اضر است و مورد مطامتبامفتل در نفس انسان  اضر است و مورد مطامت
ـ    ـ   به عقل مستفاد اي  است که فتليت آن مستفاد از عقلي است که خود دائم بامفتـل اسـت؛ يتن ي از عقـل  ي از عقـل  به عقل مستفاد اي  است که فتليت آن مستفاد از عقلي است که خود دائم بامفتـل اسـت؛ يتن

؛ ابـ   ؛ ابـ   4444: : 14581458که نفس انسان نوعي اتصال يا اتداد را با آن  اصل کـرد )ابـ  سـينا،    که نفس انسان نوعي اتصال يا اتداد را با آن  اصل کـرد )ابـ  سـينا،      مفار  بتد از اي مفار  بتد از اي 
 ..((764764  ::17331733  -17341734  ؛ اب  سينا،؛ اب  سينا،5555  ::14611461سينا، سينا، 

جويـد و  جويـد و    وجود تشبه ميوجود تشبه مي  ۀۀ ود و به مبادی اومي ود و به مبادی اومي  در اي  مر له نفس انساني به کمال نوعي خود نايل ميدر اي  مر له نفس انساني به کمال نوعي خود نايل مي
  ود. ود.  بر آن است،  امل ميبر آن است،  امل مي  چه عقل فتال مشتملچه عقل فتال مشتمل  آنآن
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(Fatemeh Soleimani) 

 

در خصوص چگونگي اتصال يا اتداد نفس با عقل فتال و دريافت  قايق و صور عقلي موجودات عامم در خصوص چگونگي اتصال يا اتداد نفس با عقل فتال و دريافت  قايق و صور عقلي موجودات عامم 
هـا  هـا    طبيتت از اي  عقل از طر  فيلسوفات تبيي  و تفسيرهای متتددی ارائه  ده است، که هر کدام از آنطبيتت از اي  عقل از طر  فيلسوفات تبيي  و تفسيرهای متتددی ارائه  ده است، که هر کدام از آن

 اند.اند.  اظهار نظر کردهاظهار نظر کرده  خودخوداساس مبادی مکتب فلسفي اساس مبادی مکتب فلسفي   بربر

 نگی اتصال به عقل فعال چگو

ها به نقم تتليم و ها به نقم تتليم و   اب  سينا در بيان فرآيند تتقل در انسان بتد از طرح ويژگي  دس در برخي از انساناب  سينا در بيان فرآيند تتقل در انسان بتد از طرح ويژگي  دس در برخي از انسان
نفس ناطقه هرگاه تتليم يابد و بخواهـد صـورت متقـومي را    نفس ناطقه هرگاه تتليم يابد و بخواهـد صـورت متقـومي را    که که گويد گويد   و ميو مي  ندندکک  ميميآموزک در تفکر ا اره آموزک در تفکر ا اره 

ند و چون تتليم موجب  صول استتداد برای آن ند و چون تتليم موجب  صول استتداد برای آن کک  به عقل فتال که واهب صور است، رجوع ميبه عقل فتال که واهب صور است، رجوع مي  ،،تتقل کندتتقل کند
دهـد کـه   دهـد کـه      ود و از اي  اتصال نيروی بسيط مجـردی بـدان دسـت مـي     ود و از اي  اتصال نيروی بسيط مجـردی بـدان دسـت مـي       ده است، بدي  عقل متصل مي ده است، بدي  عقل متصل مي

ای کـه در ايـ    ای کـه در ايـ      صور عقليـه صور عقليـه   ..((174174و و   171171: : 14581458نا، نا، تفصيل صور عقليه بر اثر آن پديدار مي  ود )اب  سيتفصيل صور عقليه بر اثر آن پديدار مي  ود )اب  سي
متخيله متخيله   ۀۀها در قوها در قو  آنآن  ۀۀای است که قبالً نفس به مطامتای است که قبالً نفس به مطامت  ئيهئيهمتناسب با صور جزمتناسب با صور جز  ،،آيدآيد  هنگام در نفس پديد ميهنگام در نفس پديد مي
طـور کـه نـور خور ـيد در  ـيء      طـور کـه نـور خور ـيد در  ـيء        ها با د. يتني همانها با د. يتني همان  که از هر جهت از جنس آنکه از هر جهت از جنس آن  پرداخته است؛ بدون آنپرداخته است؛ بدون آن

 اسـتتدادی در آن  اسـتتدادی در آن    ،،نفـس ناطقـه نيـز چـون صـور جزئـي خيـامي را مطامتـه کنـد         نفـس ناطقـه نيـز چـون صـور جزئـي خيـامي را مطامتـه کنـد           ،،آيـد آيـد   منفتل پديـد مـي  منفتل پديـد مـي  
صور کلي عقلي متناسـب بـا آن صـور جزئـي خيـامي را در خـود       صور کلي عقلي متناسـب بـا آن صـور جزئـي خيـامي را در خـود         ،،تالتالآيد که بر اثر فيض عقل فآيد که بر اثر فيض عقل ف  پديد ميپديد مي

زمـاني کـه نفـس از عقـل فتـال رو      زمـاني کـه نفـس از عقـل فتـال رو        ..((755755  -756756  ::17341734-17331733، ، انان؛ همـ ؛ همـ 147147  ::14581458بپذيرد. )اب  سينا، بپذيرد. )اب  سينا، 
 ـود، ومـي ايـ  بـار قـوه و       ـود، ومـي ايـ  بـار قـوه و        آن صور متقول نيز زايل ميآن صور متقول نيز زايل مي  ،،برگرداند و مثالً به جانب مدسوسات توجه کندبرگرداند و مثالً به جانب مدسوسات توجه کند

قريب و استتداد تام است، يا بـه  قريب و استتداد تام است، يا بـه    ۀۀال مجدد به عقل فتال  اصل است، قوال مجدد به عقل فتال  اصل است، قواتصاتص  استتدادی که نفس را برایاستتدادی که نفس را برای
   ..((141141  ::14581458عبارت ديگر، عقل بامفتل است )اب  سينا، عبارت ديگر، عقل بامفتل است )اب  سينا، 

ل فتـال بـه چنـد    ل فتـال بـه چنـد    پذيرد و در تکميل آن به منظور بيان اتداد با عقـ پذيرد و در تکميل آن به منظور بيان اتداد با عقـ   سخ  اب  سينا را ميسخ  اب  سينا را مي  صدرا ظاهراًصدرا ظاهراً
 : : کندکند  نکته ا اره مينکته ا اره مي

 گردد.گردد.  صورت عقلي آن  يء ميصورت عقلي آن  يء ميعي  عي    ،،نفس هنگام تتقل  يءنفس هنگام تتقل  يء  ..11
امبته نه به اي  متني که ا يا به  سب انواع وجودهای خارجي امبته نه به اي  متني که ا يا به  سب انواع وجودهای خارجي   ؛؛متقول استمتقول است  . عقل فتال تمام ا يای. عقل فتال تمام ا يای11

خاص خود ان در اي  ذات مجتمع با ند، بلکه مقصود آن است که ماهيت متکثر در خارج، با يك وجـود  خاص خود ان در اي  ذات مجتمع با ند، بلکه مقصود آن است که ماهيت متکثر در خارج، با يك وجـود  
 عقلي با  فظ و دت و بساطت موجود هستند.عقلي با  فظ و دت و بساطت موجود هستند.

 دت عددی نيست، بلکه و دتي از نوع و دت صر  امشـيء اسـت کـه تکثرپـذير      دت عددی نيست، بلکه و دتي از نوع و دت صر  امشـيء اسـت کـه تکثرپـذير     و دت عقول وو دت عقول و  ..77
الزم است کـه  الزم است کـه    ،، ود. در واقع ود. در واقع  متدد ميمتدد مي  ،،کندکند  هر صورت عقلي که درک ميهر صورت عقلي که درک ميبا با نفس نفس   ،،اي  اساساي  اساس  . بر. بر77نيستنيست

   ..((755755-756756  ::14811481اتداد پيدا کند )صدرا، اتداد پيدا کند )صدرا،   ،،صور عقلي استصور عقلي است  ۀۀبا عقل فتال که جامع همبا عقل فتال که جامع هم

در امي کـه در  در امي کـه در    ،،کالم صدرا سخ  از اتداد نفس با عقل فتال استکالم صدرا سخ  از اتداد نفس با عقل فتال است  دردر ود  ود   طور که مال ظه ميطور که مال ظه مي  همانهمان
 ـبيه   ـبيه    کار رفته است. تفاوت اي  دو تتبير گويای آن است که نظر صدرا کامالًکار رفته است. تفاوت اي  دو تتبير گويای آن است که نظر صدرا کامالً  ههاتصال باتصال ب  ۀۀعبارات  يخ واژعبارات  يخ واژ

مخامفتي با سخ  اب  سينا دا ته با د نظر اب  سينا مخامفتي با سخ  اب  سينا دا ته با د نظر اب  سينا   که صريداًکه صريداً  نظر اب  سينا نيست، بلکه صدرا بدون اي نظر اب  سينا نيست، بلکه صدرا بدون اي 
 نمايد.نمايد.  کند و درواقع آن را اصالح و تکميل ميکند و درواقع آن را اصالح و تکميل مي  ل سخ  خودک جمع ميل سخ  خودک جمع ميرا ذيرا ذي
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صورت موجودی از موجودات صورت موجودی از موجودات   ۀۀمنزممنزم   ود، به ود، به  بدن افاضه ميبدن افاضه مي  ۀۀدر نگاه صدرا نفس از همان ابتدا که بر ماددر نگاه صدرا نفس از همان ابتدا که بر ماد
يـك از موجـودات   يـك از موجـودات     های مدسوس و خيامي اسـت. در ابتـدا بـرای هـيچ    های مدسوس و خيامي اسـت. در ابتـدا بـرای هـيچ      جسماني است؛ يتني مانند صورتجسماني است؛ يتني مانند صورت

جسـماني، يـك نـوع    جسـماني، يـك نـوع      ۀۀوجود ندارد، چون مدال است که از صورت عقلـي و مـاد  وجود ندارد، چون مدال است که از صورت عقلـي و مـاد  صورت عقلي صورت عقلي   ((جسمانيجسماني))
قريـب يـك  ـيء از    قريـب يـك  ـيء از      ۀۀجسماني مانند انسان )بدون استکمال ماده(  صول پيدا کند. به اي  جهت که مادجسماني مانند انسان )بدون استکمال ماده(  صول پيدا کند. به اي  جهت که ماد

جنس وجود صورت آن  يء است؛ چون نسبت صورت به آن  يء نسبت فصل مدصل به جنس قريـب  جنس وجود صورت آن  يء است؛ چون نسبت صورت به آن  يء نسبت فصل مدصل به جنس قريـب  
ر ت و تکوينم يك صورت از موجودات اي  جهان است که دارای قـوه  ر ت و تکوينم يك صورت از موجودات اي  جهان است که دارای قـوه  نفس در اوايل سنفس در اوايل س  ،،است. بنابراي است. بنابراي 

و استتداد پويم و سلوک به عامم ملکوت )به صورت تدريجي( است. در واقع، نفس در ابتدا صورت يـك  و استتداد پويم و سلوک به عامم ملکوت )به صورت تدريجي( است. در واقع، نفس در ابتدا صورت يـك  
ومي استتداد قبـول صـور عقلـي را دارد و منافـاتي بـي  ايـ  فتليـت و آن قبـول         ومي استتداد قبـول صـور عقلـي را دارد و منافـاتي بـي  ايـ  فتليـت و آن قبـول           ،،موجود جسماني استموجود جسماني است

صورت نفساني  سي برای صورت خيـامي و صـورت خيـامي بـرای     صورت نفساني  سي برای صورت خيـامي و صـورت خيـامي بـرای       ،،اي  ترتيباي  ترتيباستکمامي وجود ندارد. به استکمامي وجود ندارد. به 
ماده است؛ به اي  صورت که ابتدا متقـوالت اوميـه و سـپس متقـوالت ثانويـه بـه       ماده است؛ به اي  صورت که ابتدا متقـوالت اوميـه و سـپس متقـوالت ثانويـه بـه         ۀۀمنزممنزم  صورت عقلي بهصورت عقلي به

 ((753753-755755  :: ود. )همان ود. )همان  صورت تدريجي بر آن افاضه ميصورت تدريجي بر آن افاضه مي
 تجريـد اسـت و تفـاوت    تجريـد اسـت و تفـاوت    صـدرا قـول  کمـايي را کـه متتقدنـد هـر ادراکـي نـوعي         صـدرا قـول  کمـايي را کـه متتقدنـد هـر ادراکـي نـوعي           ،،اي  اسـاس اي  اسـاس   بربر  

تجريد مدر ک متنايم  ـذ  و  تجريد مدر ک متنايم  ـذ  و  »»گويد: گويد:   کند و ميکند و مي  مراتب ادراکات به  سب مراتب تجريد است، اصالح ميمراتب ادراکات به  سب مراتب تجريد است، اصالح مي
 اسقاط بتضي از صفات آن و باقي گذاردن برخي ديگـر نيسـت؛ بلکـه عبـارت از تبـديل وجـود پسـت و        اسقاط بتضي از صفات آن و باقي گذاردن برخي ديگـر نيسـت؛ بلکـه عبـارت از تبـديل وجـود پسـت و        

گونـه  گونـه    و عقـل بامفتـل  ـد، ايـ     و عقـل بامفتـل  ـد، ايـ     نفس وقتي استکمال پيدا کرد نفس وقتي استکمال پيدا کرد   ،،ناقص به وجود برتر و اعالاست. بنابراي ناقص به وجود برتر و اعالاست. بنابراي 
 نيست که بتضي از قوايم )مانند ا ساس( از وی سلب  ود و بتضي ديگـر )ماننـد عاقلـه( بـاقي بمانـد؛      نيست که بتضي از قوايم )مانند ا ساس( از وی سلب  ود و بتضي ديگـر )ماننـد عاقلـه( بـاقي بمانـد؛      

يابند. چـون هرچـه   يابند. چـون هرچـه     بلکه هرگاه استکمال پيدا کرد و ذاتم رفتت يافت، قوايم هم با ذاتم استکمال ميبلکه هرگاه استکمال پيدا کرد و ذاتم رفتت يافت، قوايم هم با ذاتم استکمال مي
  44«« ـود  ـود   و و دت و جمتيت در آن  ديدتر مـي و و دت و جمتيت در آن  ديدتر مـي   ترتر  وجودی تتامي يابد، کثرت و تفرقه در آن کمتر و ضتيفوجودی تتامي يابد، کثرت و تفرقه در آن کمتر و ضتيف

   ..((1414-1818  ::14811481)صدرا، )صدرا، 
کند که نفس از طريق اتداد با عقل فتال )عقل مجردی که خود عقـل  کند که نفس از طريق اتداد با عقل فتال )عقل مجردی که خود عقـل    صدرا اثبات ميصدرا اثبات مي  ،،به اي  ترتيببه اي  ترتيب

گونـه جهـاني عقالنـي    گونـه جهـاني عقالنـي      کند و اي کند و اي   بامفتل است و دارای صور عقلي تمامي ا يا( صور عقلي را دريـافت ميبامفتل است و دارای صور عقلي تمامي ا يا( صور عقلي را دريـافت مي
 گردد. گردد.   ميمي

 عقل یا جهانی عقالنی گردیدن اتحاد با

 ، اتدـاد عاقـل و متقـول    ، اتدـاد عاقـل و متقـول    اشـارات اشـارات و و   شفاشفا  در اي  خصوص اب  سينا هرچند در برخي از آثار خود نظيردر اي  خصوص اب  سينا هرچند در برخي از آثار خود نظير

دانيد که ذات عقل از آن  يث که جوهر مجـردی  دانيد که ذات عقل از آن  يث که جوهر مجـردی    گويد: ميگويد: مي  ميمي  احوال النفساحوال النفسپذيرد ومي در کتاب پذيرد ومي در کتاب   را نميرا نمي
 صـور ديگـر اسـت، يتنـي ذات او بـه      صـور ديگـر اسـت، يتنـي ذات او بـه        اءاءاگر اي  جـوهر مجـرد مبـد   اگر اي  جـوهر مجـرد مبـد     ،،متقول خويم است؛ بنابراي متقول خويم است؛ بنابراي   ،،استاست

 عـامم با ـد،   عـامم با ـد،     یی  ندو بسيط با  فظ و دت و بدون تخامف و تکثر و ترتب و انفتال واجد کل صور متقومـه ندو بسيط با  فظ و دت و بدون تخامف و تکثر و ترتب و انفتال واجد کل صور متقومـه 

 علم او به ذات خويم علم بـه کـل صـور متقـوالت خواهـد بـود. و در چنـي  جـوهری         علم او به ذات خويم علم بـه کـل صـور متقـوالت خواهـد بـود. و در چنـي  جـوهری           ،،در اي  صورتدر اي  صورت

 کنـد تـا مـانع مـذکور     کنـد تـا مـانع مـذکور       خـارجي تجريـد نمـي   خـارجي تجريـد نمـي     جزيي وجزيي و  ییچون عقل در فتل تتقل، صور متقوالت را از ا ياچون عقل در فتل تتقل، صور متقوالت را از ا يا

 در و دت عقل و عقول پيم آيد؛ بلکه اي  صور در ذات خود او، و در ضم  علم به همـان ذات، متقـول   در و دت عقل و عقول پيم آيد؛ بلکه اي  صور در ذات خود او، و در ضم  علم به همـان ذات، متقـول   
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(Fatemeh Soleimani) 

 

 طـور مطلـق   طـور مطلـق     اول بـه اول بـه   اءاءاو هستند، و دت عقل و عاقل و متقول  اصل است، و اي  همان است که در مبداو هستند، و دت عقل و عاقل و متقول  اصل است، و اي  همان است که در مبد

-148148  ::17341734-17331733؛ همـو،  ؛ همـو،  173173  ::14611461ارد )اب  سـينا،  ارد )اب  سـينا،  و در جواهر مفار  ديگر به تفاوت مراتب وجود دو در جواهر مفار  ديگر به تفاوت مراتب وجود د
144144))..   

 آن که صورت کل متقـوالت بـا نظـام کلـي و خيـر      آن که صورت کل متقـوالت بـا نظـام کلـي و خيـر      است است اما نفس انساني، چون غايت کمال مطلوب اما نفس انساني، چون غايت کمال مطلوب 
   وو  اک در آن منطبع  ود و به عامم متقول که موازی با عـامم موجـود اسـت، انقـالب پـذيرد     اک در آن منطبع  ود و به عامم متقول که موازی با عـامم موجـود اسـت، انقـالب پـذيرد       و جمال کليو جمال کلي

 عاميـه اسـت. بـه همـي  جهـت در  ـال       عاميـه اسـت. بـه همـي  جهـت در  ـال         ۀۀتشـبه بـه جـواهر  ـريف    تشـبه بـه جـواهر  ـريف    مدام در  ال سلوک به اي  مر له و مدام در  ال سلوک به اي  مر له و 
 ود که گويي متقوالت در جـوهر او سريان يافته و انفصال  ود که گويي متقوالت در جـوهر او سريان يافته و انفصال   وصول به اي  کمال نفس انسان نيز چنان ميوصول به اي  کمال نفس انسان نيز چنان مي

  ::14611461متقول قريب به اتدـاد گرديـده اسـت )ابـ  سـينا،      متقول قريب به اتدـاد گرديـده اسـت )ابـ  سـينا،        ها با ذات او از ميان رفته و عقل و عاقل وها با ذات او از ميان رفته و عقل و عاقل و  آنآن
178178-  171171))..   

 کمال نفس ناطقه در اي  است که عـاممي عقلـي گـردد و نظـام کلـي و خيـر تنـزل        کمال نفس ناطقه در اي  است که عـاممي عقلـي گـردد و نظـام کلـي و خيـر تنـزل          ،،  سينا  سينااز نظر اباز نظر اب

 طوری که عامم متقومي که در نفـس اسـت بـا عـامم موجـودی کـه       طوری که عامم متقومي که در نفـس اسـت بـا عـامم موجـودی کـه           در آن مرتسم  ود، بهدر آن مرتسم  ود، به  بد و از مبدابد و از مبدايايا

 کنـد  کنـد    نفس انسان کمال و خير مطلق را مشاهده مـي نفس انسان کمال و خير مطلق را مشاهده مـي   ،،و بدي  ترتيبو بدي  ترتيب  ..مشابه و موازی با دمشابه و موازی با د  ،،در خارج استدر خارج است

  آيد. وصول به اي  کمال ستادت نفس است؛ اما اي  ستادتآيد. وصول به اي  کمال ستادت نفس است؛ اما اي  ستادت  و نقم و مثامي از جهان مطلق در او پديد ميو نقم و مثامي از جهان مطلق در او پديد مي
 که از طريـق مجاهـدت در انصـرا     که از طريـق مجاهـدت در انصـرا       آيد، مگر اي آيد، مگر اي   دست نميدست نمي  ههبب  ،،اي  عامم که نفس به بدن ا ت ال دارداي  عامم که نفس به بدن ا ت ال دارد  دردر

 تادت بـرای وی  تادت بـرای وی  از ا ت ال مادی و بدني و متارضه با امور غضـبي و  ـهواني تخيـل ضـتيفي از ايـ  سـ      از ا ت ال مادی و بدني و متارضه با امور غضـبي و  ـهواني تخيـل ضـتيفي از ايـ  سـ      

 از وصـول  از وصـول    ،، اصل  ود. اما چون  جاب ت  به يك سو زده  د و نفس را مفارقت کامـل  اصـل گرديـد    اصل  ود. اما چون  جاب ت  به يك سو زده  د و نفس را مفارقت کامـل  اصـل گرديـد   

-145145  همـان: همـان: ؛ ؛ 176176  -178178  ::14611461 ود )ابـ  سـينا،    ود )ابـ  سـينا،     به اي  ستادت و تشابه به عقول مجرده برخوردار ميبه اي  ستادت و تشابه به عقول مجرده برخوردار مي
144144))..   

يــا اتدـاد نفـس بـا متلـوم      يــا اتدـاد نفـس بـا متلـوم        علم جز از راه اتصالعلم جز از راه اتصال  کهکه  صدراممتأمهي  در بدث ادراک عقلي متتقد استصدراممتأمهي  در بدث ادراک عقلي متتقد است
 ود؛ ايـ  ندـو اتدـاد     ود؛ ايـ  ندـو اتدـاد      اي  اتصال و اتداد از طريق ارتسام و  لول مدقق نمياي  اتصال و اتداد از طريق ارتسام و  لول مدقق نمي  وو  گرددگردد  بامذات  اصل نميبامذات  اصل نمي

چه مدرک  قيقي است،  يثيـت ديگـری جـز مـدرک     چه مدرک  قيقي است،  يثيـت ديگـری جـز مـدرک       اي  اساس، آناي  اساس، آن  همانند اتداد فتل و فاعل است. برهمانند اتداد فتل و فاعل است. بر
جلوات علت است، مدرکات نيز از  ـئون و  جلوات علت است، مدرکات نيز از  ـئون و  ای از  ئون و ای از  ئون و   گونه که متلول،  أن و جلوهگونه که متلول،  أن و جلوه  بودن ندارد و همانبودن ندارد و همان

مراتب نفس هستند و جز آن هيچ  يثيت ديگری ندارند و قيام صور و ادراکات و  االت به نفس، از قبيل مراتب نفس هستند و جز آن هيچ  يثيت ديگری ندارند و قيام صور و ادراکات و  االت به نفس، از قبيل 
او بـه  او بـه    ..((711711  ::14811481صـدرا،  صـدرا،  ))  دانـد دانـد   قيام صدوری است. صدرا تتقل را چيزی جز اتداد عاقل با متقول نمـي قيام صدوری است. صدرا تتقل را چيزی جز اتداد عاقل با متقول نمـي 

  ،،پردازد و بدي  ترتيـب پردازد و بدي  ترتيـب   اتداد خيال و متخيل مياتداد خيال و متخيل مي  نيزنيز  مدسوس ومدسوس و  اثبات اتداد عاقل و متقول، اتداد  اس واثبات اتداد عاقل و متقول، اتداد  اس و
گرداند. از نظر او، نفس با هر صورتي که گرداند. از نظر او، نفس با هر صورتي که   ا ساس و خيال را تا  دی به عقل نزديك و مشابه ميا ساس و خيال را تا  دی به عقل نزديك و مشابه مي  ۀۀاو دو قواو دو قو

نفس ناطقه با عقل فتال، متدد و يکي  ود. صـدرا در  نفس ناطقه با عقل فتال، متدد و يکي  ود. صـدرا در  که که گردد، پس الزم است گردد، پس الزم است   کند، متدد ميکند، متدد مي  ادراک ميادراک مي
گويد: عقل فتال هم دارای وجود نفسي است و هم دارای وجود رابطـي.  گويد: عقل فتال هم دارای وجود نفسي است و هم دارای وجود رابطـي.    با عقل فتال ميبا عقل فتال ميبيان اتداد نفس بيان اتداد نفس 

وجود نفسي آن همان وجودی است که در نظام عقلي و مرتبه عقالني خويم مسـتقر اسـت؛ امـا وجـود     وجود نفسي آن همان وجودی است که در نظام عقلي و مرتبه عقالني خويم مسـتقر اسـت؛ امـا وجـود     
رابطي آن، عبارت است از وجود آن در نفس ما برای ما؛ زيرا کمال و تماميت نفـس انسـان عبارتسـت از    رابطي آن، عبارت است از وجود آن در نفس ما برای ما؛ زيرا کمال و تماميت نفـس انسـان عبارتسـت از    

قل فتال برای او و اتصال و اتداد او با عقل فتال، همان وجود عقل فتال در نفس و اتصال آن به قل فتال برای او و اتصال و اتداد او با عقل فتال، همان وجود عقل فتال در نفس و اتصال آن به وجود عوجود ع
 ..((758758  ::17551755، ، انان؛ هم؛ هم447447  ::17481748، ، انان؛ هم؛ هم4545  -4646  ::17531753عقل فتال است )صدرا، عقل فتال است )صدرا، 
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امبته منظور از اتداد نفس با عقل فتال، اتداد عددی و از سنخ اتدادهای برقرار در عامم اجسام و ماده امبته منظور از اتداد نفس با عقل فتال، اتداد عددی و از سنخ اتدادهای برقرار در عامم اجسام و ماده 
ای  کم خاص آن مرتبه جاری است. ای  کم خاص آن مرتبه جاری است.   . اي  نوع و دت دارای مراتب مختلفي است که در هر مرتبه. اي  نوع و دت دارای مراتب مختلفي است که در هر مرتبهنيستنيست

 قـايق هسـتي را ادراک    قـايق هسـتي را ادراک     ۀۀنفس انساني  أن و امکان آن را دارد که خود به عقل بسيط تبديل  ود و همنفس انساني  أن و امکان آن را دارد که خود به عقل بسيط تبديل  ود و هم
متنـا و  متنـا و  ها متدد گردد يا تبديل به عامم عقلي گردد که در آن صـورت بـا هـر موجـود عقلـي،      ها متدد گردد يا تبديل به عامم عقلي گردد که در آن صـورت بـا هـر موجـود عقلـي،        د و با آند و با آنننکک

 ـواس در  ـس مشـترک     ـواس در  ـس مشـترک      یی  ههکـه همـ  کـه همـ    باالتر وجود دارد. همچنانباالتر وجود دارد. همچنان  یی   قيقت موجودات جسماني در مرتبه قيقت موجودات جسماني در مرتبه
صـور، بـا عقـل فتـال     صـور، بـا عقـل فتـال       گردند، صور متقول نيز در عقل فتال وجود دارند و نفس با اتداد با آنگردند، صور متقول نيز در عقل فتال وجود دارند و نفس با اتداد با آن  مجتمع ميمجتمع مي

کـه عقـل فتـال    کـه عقـل فتـال    منظور از اتداد نفس با عقل فتال اي  است منظور از اتداد نفس با عقل فتال اي  است   ..((4444  -4848  ::17531753  )صدرا،)صدرا،  متدد گشته استمتدد گشته است
نفس در اول تکوي  خود از جهت کمال عقلي و وجود مفار  عقالنـي  نفس در اول تکوي  خود از جهت کمال عقلي و وجود مفار  عقالنـي    وو  غايت و کمال نفس انسان استغايت و کمال نفس انسان است

جسم طبيتي و مصدر برخي از اعمال و افتـال  جسم طبيتي و مصدر برخي از اعمال و افتـال    یی  از اي  جهت که صورت کماميهاز اي  جهت که صورت کماميهنفس نفس بامقوه است؛ هرچند بامقوه است؛ هرچند 
لـوم و متـار  و تـدوي     لـوم و متـار  و تـدوي     تدريج توان آن بر تصـوير  قـايق ع  تدريج توان آن بر تصـوير  قـايق ع    نباتي و  يواني است، بامفتل است. سپس بهنباتي و  يواني است، بامفتل است. سپس به

مسائل و سياسات مربوط به قواني  و نواميس  يات، موجودی عقالني و دارای مرتبه و مقام عقل بامفتل مسائل و سياسات مربوط به قواني  و نواميس  يات، موجودی عقالني و دارای مرتبه و مقام عقل بامفتل 
 ـود.   ـود.    رسد و بر فتليـت او افـزوده مـي   رسد و بر فتليـت او افـزوده مـي     ميمياز قوه به فتليت از قوه به فتليت   ،،گردد و هر اندازه که در اي  مسير سير کندگردد و هر اندازه که در اي  مسير سير کند  ميمي

مافو  خود، يتني عقل فتال است. موجودی که خود مافو  خود، يتني عقل فتال است. موجودی که خود   امبته در اي  راه همواره نيازمند ياری و کمك موجودامبته در اي  راه همواره نيازمند ياری و کمك موجود
مفطور بر فطرت عقالني و دارای کمال عقالني است؛ موجود کامل بامفتلي که مدير و مدبر نفوس و منزه مفطور بر فطرت عقالني و دارای کمال عقالني است؛ موجود کامل بامفتلي که مدير و مدبر نفوس و منزه 

کنـد و تـابم نـور    کنـد و تـابم نـور      از  وب و نقص است. نفس از رهگذر اتداد با عقل فتال همه چيز را بامفتل تتقل مياز  وب و نقص است. نفس از رهگذر اتداد با عقل فتال همه چيز را بامفتل تتقل مي
 د تابم نور  سي بر چشم و اتصال چشم بـدان نـور اسـت کـه بـا آن      د تابم نور  سي بر چشم و اتصال چشم بـدان نـور اسـت کـه بـا آن      نفس، همانننفس، همانن  یی  ههعقل فتال بر چهرعقل فتال بر چهر
 رسـاند. عقـل انسـان نيـز بـه ميـزان       رسـاند. عقـل انسـان نيـز بـه ميـزان         بينايي چشم جسماني را به فتليت مـي بينايي چشم جسماني را به فتليت مـي   یی  بيند و قوهبيند و قوه  همه چيز را ميهمه چيز را مي

گـردد  گـردد     قايق عامم نائل مي قايق عامم نائل مي  یی  ههاتصال خود با عقل فتال و کسب نورانيت خود از نور عقل فتال، به مشاهداتصال خود با عقل فتال و کسب نورانيت خود از نور عقل فتال، به مشاهد
   ..((751751  ::17551755ان، ان، ؛ هم؛ هم444444  ::17481748)صدرا، )صدرا، 

کنـد  کنـد    بايد توجه کرد که منظور صدرا از اتداد نفس با عقل فتال که گاهي از آن تتبير به اتصال نيز ميبايد توجه کرد که منظور صدرا از اتداد نفس با عقل فتال که گاهي از آن تتبير به اتصال نيز مي
صرفاً به هم پيوست  دو  ـيء  صرفاً به هم پيوست  دو  ـيء    ،،((751751  ::17641764، ، انان؛ هم؛ هم6666و و 168168وو145145  ::مم14811481، ، انان؛ هم؛ هم446446  ::17481748)صدرا، )صدرا، 

نـا نـدارد، منظـور ايشـان از اتصـال، اتدـاد و       نـا نـدارد، منظـور ايشـان از اتصـال، اتدـاد و       که در مجردات اتصال مکاني متکه در مجردات اتصال مکاني مت  نيست، بلکه با توجه به اي نيست، بلکه با توجه به اي 
رسد کــه عـي  وجـود ربطــي     رسد کــه عـي  وجـود ربطــي       ای ميای مي  نفس در  رکت جوهری بـه مر لهنفس در  رکت جوهری بـه مر له  ،،يکساني است؛ به عبارت ديگريکساني است؛ به عبارت ديگر

کل  قايق عامم طبيتـت  کل  قايق عامم طبيتـت    یی  جا که عقل فتال در عي  بساطت ذات در بردارندهجا که عقل فتال در عي  بساطت ذات در بردارنده   ود و از آن ود و از آن  عقـل فتال ميعقـل فتال مي
 ود؛ امبتـه بـه    ود؛ امبتـه بـه     خود واجد تمام  قايق عامم طبيتت ميخود واجد تمام  قايق عامم طبيتت مي  است، نفس انساني در سير صتودی و سير تکاملياست، نفس انساني در سير صتودی و سير تکاملي

عنوان علت عنوان علت   نه به صورت ترکيبي و تفصيلي. عقل فتال موجود بسيطي است که بهنه به صورت ترکيبي و تفصيلي. عقل فتال موجود بسيطي است که به  ،،ندو بساطت و اجماميندو بساطت و اجمامي
کـه  ـدود   کـه  ـدود     ايجادی عامم ماده تمام کماالت وجودی موجودات اي  عامم را به ندو بساطت دارد، بدون ايـ  ايجادی عامم ماده تمام کماالت وجودی موجودات اي  عامم را به ندو بساطت دارد، بدون ايـ  

ر او راه دا ته با ـد. بنـابراي  صـور عقلـي موجـودات عـامم طبيتـت در        ر او راه دا ته با ـد. بنـابراي  صـور عقلـي موجـودات عـامم طبيتـت در        ها دها د  های نقص آنهای نقص آن  عدمي و جنبهعدمي و جنبه
که و دت، و دت عددی که و دت، و دت عددی   ذات عقل فتال به يك وجود وا د بسيط موجود هستند. با توجه به اي ذات عقل فتال به يك وجود وا د بسيط موجود هستند. با توجه به اي   یی  مرتبهمرتبه

عقل باممستفاد با ايـ   قيقـت وا ـد بسـيط     عقل باممستفاد با ايـ   قيقـت وا ـد بسـيط       یی  نفس انساني در مر لهنفس انساني در مر له  ،،نيست، بلکه و دت  قيقي استنيست، بلکه و دت  قيقي است
بدون بروز هرگونه کثرت عددی. در اي  هنگام انسـان ديگـر   بدون بروز هرگونه کثرت عددی. در اي  هنگام انسـان ديگـر     ، آن هم، آن هم ود ود  يکي مييکي مي  و با اوو با او  رددرددگگ  ميميمتدد متدد 

بلکه تمام  قايق عامم طبيتت و عامم مثال در او  ضور بلکه تمام  قايق عامم طبيتت و عامم مثال در او  ضور   ،،موجودی از موجودات عامم طبيتت يا مثال نيستموجودی از موجودات عامم طبيتت يا مثال نيست
 گردد.گردد.  دارند و او عي  عامم عيني ميدارند و او عي  عامم عيني مي
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(Fatemeh Soleimani) 

 

که متلول عقل فتال و عي  که متلول عقل فتال و عي    جا ممک  است اي  ساال مطرح  ود که چگونه ممک  است نفسجا ممک  است اي  ساال مطرح  ود که چگونه ممک  است نفس  در اي در اي 
آن  قيقت است، در اثر  رکت جوهری با علت خـود متدـد  ـود؛ آيـا     آن  قيقت است، در اثر  رکت جوهری با علت خـود متدـد  ـود؛ آيـا       یی  ربط به اوست و در واقع رقيقهربط به اوست و در واقع رقيقه

چگونه  يء وا د )عقل فتال( هم فاعـل  ـيء ديگـر    چگونه  يء وا د )عقل فتال( هم فاعـل  ـيء ديگـر      ،،اتداد رقيقه با  قيقه امکان دارد  به عبارت ديگراتداد رقيقه با  قيقه امکان دارد  به عبارت ديگر
 ت ت )نفس( و ذاتاً متقدم بر وی و هم غايت وی و متأخر از اوس)نفس( و ذاتاً متقدم بر وی و هم غايت وی و متأخر از اوس

نفس است که همواره نفس است که همواره   ۀۀمتلول عقل فتال، وجود جسماني و بامقومتلول عقل فتال، وجود جسماني و بامقو  کهکه  در پاسخ به اي  پرسم بايد گفتدر پاسخ به اي  پرسم بايد گفت
د، وجـود  د، وجـود   و وو با عقل فتال متدد و با عقل فتال متدد   بدبدچه تتامي ياچه تتامي يا  عامم ماده و ماخر از عقل فتال قرار دارد و آنعامم ماده و ماخر از عقل فتال قرار دارد و آن  یی  در مرتبهدر مرتبه

يافته رقيقه و عي  يافته رقيقه و عي    فتليتفتليتنفس نفس   ،،گردد. بدي  ترتيبگردد. بدي  ترتيب  بامفتل نفس است که توسط عقل ماقبل آخر افاضه ميبامفتل نفس است که توسط عقل ماقبل آخر افاضه مي
چه نفس در مسير صتودی خود بـا آن متدـد   چه نفس در مسير صتودی خود بـا آن متدـد     گردد؛ چون آنگردد؛ چون آن  ربط به عقل ماقبل آخر )علت عقل فتال( ميربط به عقل ماقبل آخر )علت عقل فتال( مي

نفس انسـاني در  نفس انسـاني در    ،،عقل ماقبل آخر است. بدي  ترتيبعقل ماقبل آخر است. بدي  ترتيب  یی   ود )يتني عقل فتال(، خود عي  ربط و رقيقه ود )يتني عقل فتال(، خود عي  ربط و رقيقه  ميمي
يابـد. امبتـه نفـس    يابـد. امبتـه نفـس      تي با او اتداد وجودی ميتي با او اتداد وجودی ميعي  عقل آخر و بدون هرگونه کثرت و دوئيعي  عقل آخر و بدون هرگونه کثرت و دوئي  ،،خودخود  ،،اي  مر لهاي  مر له

که بتد جسماني که بتد جسماني   انساني اي  استتداد را دارد که اي  روند در او ادامه پيدا کند، بدي  صورت که در عي  اي انساني اي  استتداد را دارد که اي  روند در او ادامه پيدا کند، بدي  صورت که در عي  اي 
بـاالتر ا ـتداد وجـودی    بـاالتر ا ـتداد وجـودی      یی  و نفس نباتي و  يواني انسان متلول و ماخر از وجود عقل آخر اسـت، مر لـه  و نفس نباتي و  يواني انسان متلول و ماخر از وجود عقل آخر اسـت، مر لـه  

بلِ ماقبل آخر و در اثر اتداد نفس با عقل ماقبل آخر،  اصـل مـي  ـود و    بلِ ماقبل آخر و در اثر اتداد نفس با عقل ماقبل آخر،  اصـل مـي  ـود و    عقل ماقعقل ماق  یی  انسان در اثر افاضهانسان در اثر افاضه
عامم عقول و نهايت قرب بـه  عامم عقول و نهايت قرب بـه    یی  وجودی نفس انسان تا باالتري  مرتبهوجودی نفس انسان تا باالتري  مرتبه  یی  سير تکاملي و ستهسير تکاملي و سته  ،،بدي  ترتيببدي  ترتيب

هـای انسـاني و برخـورداری از بتـد     هـای انسـاني و برخـورداری از بتـد       انسان با  فظ ويژگـي انسان با  فظ ويژگـي   ،،کند. در اي  هنگامکند. در اي  هنگام  ميمياموجود ادامه پيدا اموجود ادامه پيدا   واجبواجب
ی عوامم وجود امکاني و ی عوامم وجود امکاني و   ي و  يات طبيتي به مداظ رو ي و نفساني متدد با عقل اول و جامع همهي و  يات طبيتي به مداظ رو ي و نفساني متدد با عقل اول و جامع همهجسمانجسمان
 گردد.گردد.  اهلل مياهلل مي  خليفهخليفه

دار دار   توان بـه اي  تمثيل از صدرا ا اره کرد که او نفس را وجـودی کمتوان بـه اي  تمثيل از صدرا ا اره کرد که او نفس را وجـودی کم  ميمي  ،،چـه گفته  دچـه گفته  د  در تـأييد آندر تـأييد آن
در اي  عامم جسماني همچـون درخـت   در اي  عامم جسماني همچـون درخـت     -که متلول عقل آخر استکه متلول عقل آخر است  -نفسنفس  ۀۀوجود اوميوجود اومي  ،،نامد. در نظر اونامد. در نظر او  ميمي
های آن در آسمـان است و بـه کمك عقل فتـال آبيـاری   های آن در آسمـان است و بـه کمك عقل فتـال آبيـاری     آن در زمي  و  اخـهآن در زمي  و  اخـه  ۀۀاست کـه ريشاست کـه ريش  66ایای  طيبهطيبه
 ود و  تي  ود و  تي   مرتبه با آن ميمرتبه با آن مي  علتم همعلتم هم  یی  افاضهافاضه  یی  به وسيلهبه وسيله  ،،کند و در نهايتکند و در نهايت  وجودی پيدا ميوجودی پيدا مي  ۀۀ ود، ست ود، ست  ميمي
ـ    اي اي   ۀۀو همو هم  ((743743  ::14811481تواند فراتر از آن برود )صدرا، تواند فراتر از آن برود )صدرا،   ميمي ـ  ها در  امي است که نفـس در مرتب جسـماني  جسـماني    ۀۀها در  امي است که نفـس در مرتب

 خود متلول و نيازمند به عقل فتال است.خود متلول و نيازمند به عقل فتال است.
آن است که نفس هرگاه کامل گـردد و عقـل بامفتـل    آن است که نفس هرگاه کامل گـردد و عقـل بامفتـل      ،،ای که بـايد بـدان تـوجه کـردای که بـايد بـدان تـوجه کـرد  در نهايت نکتهدر نهايت نکته

سـلب  ـود و   سـلب  ـود و     گونه نيست که بتضي قوا مانند  اسّـه از آن گونه نيست که بتضي قوا مانند  اسّـه از آن   گردند و اي گردند و اي    ود، ساير قوا نيز با آن کامل مي ود، ساير قوا نيز با آن کامل مي
گردد، تفرقه و کثرت در آن کمتـر و  گردد، تفرقه و کثرت در آن کمتـر و    تر ميتر مي  وجود متتاميوجود متتامي  کهکه  عاقله باقي بماند. در واقع هر اندازهعاقله باقي بماند. در واقع هر اندازه  یی  تنها قوهتنها قوه
در در   ..((654654  ::17361736  ؛ صـدرا، ؛ صـدرا، 188188  -4444  ::14811481 ود، و و دت و جمتيت در آن  ـديدتر )صـدرا،    ود، و و دت و جمتيت در آن  ـديدتر )صـدرا،     تر ميتر مي  ضتيفضتيف

  ::17511751افراد طبيتي جسماني است )صدرا، افراد طبيتي جسماني است )صدرا،   تر ازتر از  اي  مر له نيرو و توان و  يات انسان عقلي به مراتب قویاي  مر له نيرو و توان و  يات انسان عقلي به مراتب قوی
6666))..   

 ـود کـه نفـس در     ـود کـه نفـس در      نفس انساني در اي  مر له دارای و دتي به نام و دت جمتيه مينفس انساني در اي  مر له دارای و دتي به نام و دت جمتيه مي  ،،به اعتقاد صدرابه اعتقاد صدرا
عي  و دت و بساطت، جامع جميع مقامات و مراتب جمادی و نباتي و  يواني و عقالني اسـت؛ امبتـه در   عي  و دت و بساطت، جامع جميع مقامات و مراتب جمادی و نباتي و  يواني و عقالني اسـت؛ امبتـه در   

و و دهنـده  دهنـده  م هم عاقل، هم متخيل، هم  ساس، هـم ر ـد   م هم عاقل، هم متخيل، هم  ساس، هـم ر ـد   ذات خويذات خوي  یی  ظل و دت امهيه. نفس در مرتبهظل و دت امهيه. نفس در مرتبه
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 واس ظاهر تنزل  واس ظاهر تنزل   یی  گاهي از مقام و مرتبه  امخ خود به مرتبهگاهي از مقام و مرتبه  امخ خود به مرتبه  ؛؛بدن و هم مدرک بدن استبدن و هم مدرک بدن است  یی  ههنمودهندنمودهند
گيرد و به عامم علوی گيرد و به عامم علوی   چنان اوج ميچنان اوج مي  و نيز هنگام ادراک متقوالت آنو نيز هنگام ادراک متقوالت آن  کندکند  کند و مدسوسات را ادراک ميکند و مدسوسات را ادراک مي  ميمي

 ود. پـس نفـس بـا     ود. پـس نفـس بـا      گردد و با آن متدد ميگردد و با آن متدد مي  ه به مقام عقل فتال نايل ميه به مقام عقل فتال نايل ميکند ککند ک  و نشئه عقالني صتود ميو نشئه عقالني صتود مي
-473473: : 17481748صدرا، صدرا، ))  کندکند  و دت و بساطت در جميع مراتب و  ئون جسماني و رو اني خويم تجلي ميو دت و بساطت در جميع مراتب و  ئون جسماني و رو اني خويم تجلي مي

478478))..   

 نتيجه گيری

  ای آفريده که بتواند صور ا يا را درای آفريده که بتواند صور ا يا را در  نفس انساني جوهر  ريفي است که خداوند سبدان، آن را به گونهنفس انساني جوهر  ريفي است که خداوند سبدان، آن را به گونه
چون نفس انسان از سنخ ملکوت و عامم امر است که ذاتاً، صفتاً و فتالً، با مدـاظ تفـاوتي   چون نفس انسان از سنخ ملکوت و عامم امر است که ذاتاً، صفتاً و فتالً، با مدـاظ تفـاوتي     ؛؛خود ايجاد کندخود ايجاد کند

که ميان مثال و  قيقت  يء وجود دارد، با پروردگارک همانند است؛ پـس نفـس در ذات خـود، عـاممي     که ميان مثال و  قيقت  يء وجود دارد، با پروردگارک همانند است؛ پـس نفـس در ذات خـود، عـاممي     
 است  بيه به مملکت پروردگار. است  بيه به مملکت پروردگار. 

ثـابتي  ثـابتي    یی  عقلي، مقـام متلـوم و متـي  و درجـه    عقلي، مقـام متلـوم و متـي  و درجـه    و و هويت نفس برخال  ديگر موجودات طبيتي، نفسي هويت نفس برخال  ديگر موجودات طبيتي، نفسي 
های سابق و ال ق است. صورت نفس، در هر مقـامي  های سابق و ال ق است. صورت نفس، در هر مقـامي    ندارد؛ بلکه دارای مقامات و درجات متفاوت و نشئهندارد؛ بلکه دارای مقامات و درجات متفاوت و نشئه

 به همي  جهت فهم  قيقت و هويت آن بسيار د وار است. به همي  جهت فهم  قيقت و هويت آن بسيار د وار است. و و با مقام ديگر م اير است با مقام ديگر م اير است 
کوي  انسان، امری مسلم و ترديدناپـذير  کوي  انسان، امری مسلم و ترديدناپـذير  اتداد نفس با بدن در نخستي  مرا ل تاتداد نفس با بدن در نخستي  مرا ل تکه که صدرا متتقد است صدرا متتقد است 

است؛ پس بايد نفس را جوهری سيال و در ذات خـود متدـرک دانسـت و بـرای آن در تجسـم و تجـرد       است؛ پس بايد نفس را جوهری سيال و در ذات خـود متدـرک دانسـت و بـرای آن در تجسـم و تجـرد       
مراتبي قائل گرديد و آن را در بدو  دو ، جوهری جسماني و صورتي منطبع در ماده دانست تا اتدـاد آن  مراتبي قائل گرديد و آن را در بدو  دو ، جوهری جسماني و صورتي منطبع در ماده دانست تا اتدـاد آن  

  موجـودی جسـماني و  موجـودی جسـماني و    نسـان نسـان اا  ،، ـد. بـدي  ترتيـب    ـد. بـدي  ترتيـب   با بدن، در نخستي  مر له تکوي  و پيدايم، ممک  بابا بدن، در نخستي  مر له تکوي  و پيدايم، ممک  با
  ود. ود.  عضوی از جهان مدسوب ميعضوی از جهان مدسوب مي

ای اسـت کـه   ای اسـت کـه     دهد به گونـه دهد به گونـه   و دتي که به نفس نسبت ميو دتي که به نفس نسبت ميو و داند داند   صدرا نفس را امری وا د و بسيط ميصدرا نفس را امری وا د و بسيط مي
 مارد و ديگر کثرات  مارد و ديگر کثرات   ای نازل از نفس ميای نازل از نفس مي  برد و بدن را مرتبهبرد و بدن را مرتبه   تي دوگانگي نفس و بدن را نيز از ميان مي تي دوگانگي نفس و بدن را نيز از ميان مي

چون نفـس انسـان از سـنخ عـامم ملکـوت اسـت،       چون نفـس انسـان از سـنخ عـامم ملکـوت اسـت،         کهکه  گويدگويد  کند. او ميکند. او مي  ا و آالت را نيز مدو ميا و آالت را نيز مدو مينا ي از قونا ي از قو
بدي  ترتيب آمادگي او برای وجه ملکوتي يافت  مشـخص  بدي  ترتيب آمادگي او برای وجه ملکوتي يافت  مشـخص    و دتي جمتي دارد که ظل و دت امهي است.و دتي جمتي دارد که ظل و دت امهي است.

 گردد. گردد.   ميمي
ت ت گونـه نيسـ  گونـه نيسـ     ناسي نيز اصل و  قيقت ادراک  سي فتل و ابداع نفس است و اي  ناسي نيز اصل و  قيقت ادراک  سي فتل و ابداع نفس است و اي   مترفتمترفت  یی  در  وزهدر  وزه

صر  انطباع، سبب ادراک و صر  انطباع، سبب ادراک و   زيرازيرامربوطه منطبع گردد، مربوطه منطبع گردد،   یی  که صورتي از مدسوس خارجي، منتزع و در قوهکه صورتي از مدسوس خارجي، منتزع و در قوه
 ود؛ بلکه نفس، موجدِ صور ادراکي است و صور ادراکي هنگام ادراک نفس، عـي  وجـود نفـس     ود؛ بلکه نفس، موجدِ صور ادراکي است و صور ادراکي هنگام ادراک نفس، عـي  وجـود نفـس      علم نميعلم نمي

نيز وضع بر همي  نيز وضع بر همي    که در ديگر مراتب ادراک )خيامي و عقلي(که در ديگر مراتب ادراک )خيامي و عقلي(  است و تتددی در کار نيست. با توجه به اي است و تتددی در کار نيست. با توجه به اي 
 واس، عي   واس و  واس، عي   واس و   ۀۀاست که در مرتباست که در مرتب  گفت که نفس، امری وا د و ذومراتبگفت که نفس، امری وا د و ذومراتبتوان توان   پس ميپس مي  ،،منوال استمنوال است

 عقل نيز عي  عقل است. عقل نيز عي  عقل است.   ۀۀخيال، عي  خيال و در مرتبخيال، عي  خيال و در مرتب  ۀۀدر مرتبدر مرتب
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 يـك  رکـت عميـق و نامدسـوس     يـك  رکـت عميـق و نامدسـوس       عالوه بر  رکات عرضي و مدسوس در عـامم، عالوه بر  رکات عرضي و مدسوس در عـامم،   ،،بنابر اعتقاد صدرابنابر اعتقاد صدرا

 نفـس انسـاني   نفـس انسـاني     مدسوس اسـت. مدسوس اسـت.   های ظاهری وهای ظاهری و  اصل  رکتاصل  رکت  کم فرماست که اي   رکت،کم فرماست که اي   رکت،بر جوهر عامم  بر جوهر عامم  

 جسـماني اسـت؛ مـاده    جسـماني اسـت؛ مـاده      ۀۀتکـون آن مـاد  تکـون آن مـاد    بنيادي  و همگاني عامم اسـت. مبـداء  بنيادي  و همگاني عامم اسـت. مبـداء    نيز مدصول همي   رکتنيز مدصول همي   رکت

 اساسـاً بـي  طبيتـت    اساسـاً بـي  طبيتـت      هم افـق با ـد.  هم افـق با ـد.    اي  استتداد را دارد که در دام  خود موجودی بپروراند که با ماوراءاي  استتداد را دارد که در دام  خود موجودی بپروراند که با ماوراء

 بيتت هيچ  ايل و مـانتي وجـود نـدارد کـه يـك موجـود مـادی در مرا ـل ر ـد و تکامـل           بيتت هيچ  ايل و مـانتي وجـود نـدارد کـه يـك موجـود مـادی در مرا ـل ر ـد و تکامـل           ططی ی و ماوراو ماورا

 عـالوه بـر سـه    عـالوه بـر سـه      ،،ماده در سـير تدـول و تکامـل خـود    ماده در سـير تدـول و تکامـل خـود      ،،خود تبديل به يك موجود غيرمادی  ود. در واقعخود تبديل به يك موجود غيرمادی  ود. در واقع

   يابـد؛ يابـد؛   و ويژگي موجـودات مجـرد را مـي   و ويژگي موجـودات مجـرد را مـي     کندکند  پيدا ميپيدا ميبتد جسماني و بتد زماني در جهت عامم ماوراء بسط بتد جسماني و بتد زماني در جهت عامم ماوراء بسط 

 دهـد و در عـي  انسـان بـودن و برخـورداری      دهـد و در عـي  انسـان بـودن و برخـورداری        های انساني خود را از دست نميهای انساني خود را از دست نمي  بتد جسماني و ويژگيبتد جسماني و ويژگي  امبتهامبته

گـردد. گـويي وجـود او بسـط و توسـته      گـردد. گـويي وجـود او بسـط و توسـته        متصف به صفات موجودات علوی و مجـرد مـي  متصف به صفات موجودات علوی و مجـرد مـي    از  يات طبيتي،از  يات طبيتي،
  ،،لـه لـه در ايـ  مر  در ايـ  مر    گـردد. گـردد.   عوامم وجودی مـي عوامم وجودی مـي   ۀۀ ود و جامع هم ود و جامع هم  و تمام عوامم مافو  خود را  امل ميو تمام عوامم مافو  خود را  امل مي  يابديابد  ميمي

 تفرقـه و کثـرت   تفرقـه و کثـرت     گـردد، گـردد،   تـر مـي  تـر مـي    متتاميمتتامي  بلکه هرچه وجود اوبلکه هرچه وجود او  ،،دهددهد  انسان قوای نفساني خود را از دست نميانسان قوای نفساني خود را از دست نمي

 نيـرو و  نيـرو و    ،،گـردد و بـدي  ترتيـب   گـردد و بـدي  ترتيـب     تـر مـي  تـر مـي     ود و و دت و بسـاطت در او  ـديد   ود و و دت و بسـاطت در او  ـديد    تر ميتر مي  در آن کمتر و ضتيفدر آن کمتر و ضتيف

س انسـاني بـا و ـدت و    س انسـاني بـا و ـدت و    چني  نفچني  نف  تر از افراد طبيتي جسماني است و اي تر از افراد طبيتي جسماني است و اي   توان انسان متتامي به مراتب قویتوان انسان متتامي به مراتب قوی
کند و تبديل بـه عـامم صـ ير    کند و تبديل بـه عـامم صـ ير      جمتيت خود در جميع مراتب و  ئون جسماني و رو اني خويم تجلي ميجمتيت خود در جميع مراتب و  ئون جسماني و رو اني خويم تجلي مي

 گردد.گردد.  ميمي

 ها نوشت پی
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 ومـي مثـال يـك  ـيء نمـود و تجلـي آن  ـيء        ومـي مثـال يـك  ـيء نمـود و تجلـي آن  ـيء          ،،. مثل يك  يء  ـبيه و عـي  آن  ـيء اسـت    . مثل يك  يء  ـبيه و عـي  آن  ـيء اسـت    11

را که خداوند مثل و مانند ندارد، بلکه تجلي و مظهر اسم اعظم خداوند را که خداوند مثل و مانند ندارد، بلکه تجلي و مظهر اسم اعظم خداوند ييزز  ،،است. انسان مثل خداوند نيستاست. انسان مثل خداوند نيست
 است.است.

قلـت  ـئ اسـت ومـي و ـدت  قيقـي       قلـت  ـئ اسـت ومـي و ـدت  قيقـي         ۀۀدهنـد دهنـد   پذير اسـت و نشـان  پذير اسـت و نشـان    . و دت عددی دو بردار و تکثر. و دت عددی دو بردار و تکثر77
 پذيرد.پذيرد.  ای که تکثر نميای که تکثر نمي  گونهگونه  بهبه  ،،کثرت و ال دی استکثرت و ال دی است  ۀۀدهنددهند  نشاننشان

ونات و تجليـات آن اسـت، پـس هرچـه نفـس      ونات و تجليـات آن اسـت، پـس هرچـه نفـس       ي با  ئ ي با  ئ  ۀۀرابطرابط  نفس با قوايم،نفس با قوايم،  ۀۀرابطرابط  جا کهجا که  . از آن. از آن44

تـر  تـر     ود و کثرت و تفرقه در آن ضـتيف  ود و کثرت و تفرقه در آن ضـتيف   تر ميتر مي  تر  ود، اتداد قوای نفس با خود نفس  ديدتر  ود، اتداد قوای نفس با خود نفس  ديد  تر و کاملتر و کامل  قویقوی

الهنفس   ودها ا کهل القهوف و فعلهها   فعلهه قها الهنفس   ودها ا کهل القهوف و فعلهها   فعلهه قها »»گويای آن است که گويای آن است که   گردد و کالم صدرا نيزگردد و کالم صدرا نيز  ميمي

 ..««انطوفانطوف
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 ، قم، ماسسه امنشراالسالمي.الحکمه هنهای، ) ((1414) ،ي، سيد مدمد  سي ئطباطبا
   ..، بيروت، بيروتسياسه المدنيهسياسه المدنيه  ،،)م()م(((14541454))  ،،ييفارابفاراب

   ..، قاهره، قاهرهرسایل الکندی الفلسفيهرسایل الکندی الفلسفيه  ،،)م()م(((14681468))  کندی،کندی،
   ..، تهران، انتشارات خوارزمي، تهران، انتشارات خوارزمينظر متفکران اسالمی در باره طبيعتنظر متفکران اسالمی در باره طبيعت  ، ، )ک()ک(((17331733))  ،،نصر،سيد  سي نصر،سيد  سي 

 
 


