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چکیده
عنف قدستتی .اصتتطالحی استتت که از ستتای فالستتفه غالباً برای نام بردن از نفستتی که
شتدیدالحدس استت ،استتفاده میشتاد .مالصتدرا و قاضتی ستعید هر دو معتقد به پیاند میان این نف با
نف نبی هستتند ،همین امر ماجب ضترورت شتناخت ویژگیهای آن میشتاد .در این ناشتتار که با
مراجعة مستتقیم به آ ار آنها صتارت گرفته استت .در گام اول ویژگیهای نف قدستی را تبیین کرده
و ستو با بررستی نستبت نف قدستی و نف نبای ،مستألة امکان دستتیابی ستایر انستانها به مرتبة
نف قدستی مارد ارزیابی قرار گرفته استت .در حقیقت باید گفت اختالف مبانی هستتیشتناستانه و
انستتانشتتناستتانة مالصتتدرا و قاضتتی ستتعید ماجب اختالف آرای این دو اندیشتتمند شتتده استتت.
صتتدرالمتألهین بر مبنای اصتتالت وجاد و تشتتکیك وجاد ،حرکت جاهری و اتحاد عاقل و معقال،
مراتب تشتکیکی را برای نف قدستی از صتاحب حدس تا نف نبی قائل استت ،لیکن قاضتی سعید که
این مبانی را نوذیرفته استت ،مصتادیق نف قدستی را منحصتر در نف ناطقه ملکاتی و نف کلی
میداند .با وجاد این تفاوت نظر ظاهری ،نستبت نف قدستی با نف نبی و ستایر نفاس انستانی در
اندیشتة این دو فیلستاف بزرگ ،بستیار به هم نزدیك استت تا حدی که نمیتاان اختالف آرای آنها را
 دانشتای دکتری حکمت متعالیه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
daneshgah56@gmail.com
 دانشیار فلسفه کالم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه
عنف قدستی .یك اصتطالح فلستفی استت که ریشته در آیات قرانی دارد .ابنستینا از
این واژه در بحث بیان انااع نبات استتفاده کرده و نف قدستی را شتدیدالحدس خاانده و
ساهُ نار» 1معرفی میکند
ْسا ْ
ُضایءُ وَ لَوْ لَمْ تَم َ
چنین نفستی را مصتداق آیة «يَکادُ زَيْتُها ي ِ
(ابنستتینا .)86-87 :1375 ،همچنین بحث از نف قدستتی و حدس در آ ار فخررازی و
خااجة طاستی از اهمیت خاصتی برخاردار استت (طاستی353 :1375 ،؛ رازی1407 ،ق:
.)279
با وجاد ارتباط بحث نف قدستی با مستألة نبی ،این ماضتاع در اندیشتة فالستفة بعدی
نیز مارد تاجه قرار گرفته استت .مالصتدرا به عناان فیلستافی که دغدغة تبیین مستائل
دینی در او به شتدت مطرح است ،با تبیین ویژگیهای نف قدسی در تالش است جایگاه
نبی را روشن سازد .از سای دیگر قاضی سعید قمی با تاجه به رویکرد عرفانی که دارد در
خالل بحث نف قدسی به تبیین نقش و مقام رسال اکرم (ص) میپردازد.
بررستتی نظرات قاضتتی ستتعید قمی دربارة نف قدستتی که از یك طرف متأ ر از
مالرجبعلی تبریزی و از طرف دیگر متأ ر از استتاد خاد فیض کاشتانی استت به نظر حائز
اهمیت استت ،زیرا نقطة قات فلستفة وی ،تطبیق شتریعت با فلستفه نامیده شتده استت
(آشتتتتیانی .)337-360 :1355 ،الزم به ذکر استتتت ،با وجاد اینکه فاصتتتلة زمانی میان
زندگی مالصتتدرا و قاض تی ستتعید قمی در مقیاس امتداد تاریا ،چیزی در حدود نیم قرن
استت ،اما اختالف مبانی که در اندیشتههای ایشتان وجاد دارد ،بستیار ژرف و در عین حال
گستتترده استتت و این اختالف را باید ناشتی از تفاوت نگرش آنها در استتتفاده از قرآن و
روایات دانست.
حکمت صتدرایی نستبت به ستایر مکاتب فلستفی ،بیشتترین ابتنا را بر منابع وحیانی و
تفاستیر وارد شتده از معصتامین (علیهمالستالم) داشتته و در بستیاری از ماارد با نقل و نقد
آرای متکلمان در تالش استت ،چهرة تحریف شتدة دین را از پیرایههای کالمی و اعتقادی
رایج بزداید .با وجاد این با بررسی آ ار قاضی سعید درمییابیم که نگرش روایی بر نگرش
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برهانی در آ ار وی غلبه داشتته و در این با از مالصتدرا پیشتی گرفته استت (ابراهیمی
دینانی.)331 :1385 ،
البته از آنجا که نف قدسی بر نف نبی نیز اطالق میشاد ،تبیین علم نبی به ویژه
وحی در کالم مالصتتتدرا ارتبتاط و یقی بتا تبیین حتدس داشت تتته و این امر ماجتب بروز
اشتکاالتی بر تفستیر مالصتدرا میشتاد ،زیرا گفته میشتاد حدس در بدو امر منتر به علم
حصتالی 2شتده و در نتیته خطاپذیر استت؛ اما بدین علت که تفستیر قاضتی ستعید از نف
قدستی مرتبط با مباحث حدس نیستت میتاان گفت متالی برای طرح این اشتکاالت در
کالم قاضتی وجاد ندارد و این امر را میتاان یکی از عاامل همگام دانستتن نظرات او با
شریعت دانست.
در این ناشتار تالش میشاد با بررسی عبارات مالصدرا و قاضی سعید قمی عالوه بر
تبیین ماهیتت نف قدست تی ،تفتاوت میتان نف قدست تی و نف نبی مشتتتخ گردد و
ویژگیهای نف قدستی چنان تبیین شتاد که متالی برای طرح اشتکاالت وارد شتده باقی
نماند.
 .1ويژگیهای نفس قدسی
در ابتدا الزم استتتت برای شتتتناخت دقیقتر نف قدستتی و تااناییهای آن به بیان
ویژگیهای این درجه از نف در نگاه دو اندیشمند مارد بحث بوردازیم:
 .1-1نفس قدسی از نگاه مالصدرا
صدرالمتألهین در معرفی نف قدسی میگاید نفاس در استعداد ادراک اشیاء برحسب
اختالف و تفاوت آنها در کدورت و قات و ضتعف متفاوت هستتند .در طرف اعلى و شتدت
نارانیت که نف  ،مستتنیر از عقال فعاله مترده استت ،با سترعت هرچه زیادتر قبال فیض
کرده ،اکثر حقایق را در استرع وقت درمىیابد و به حقایق اشتیاء احاطه پیدا مىکند ،بدون
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طلب و شتاق و بدون ترتیب مقدمات به نتایج رستیده ،بدون ترتیب حدود و اوستاط حقایق
را درمىیابتتد و از نتایج به نتتتایج دیگتتر مىرود تا آنکه به غتتایت مطتتتالب انسانى و
نهایات درجات بشتتر میرستتد و این قات را که مرتبت اعلى و اشتترف و اکمل نف
بشر است ،قات قدسیه مىنامند (مالصدرا1981 ،م.)386-387 :
همانطار که در عبارت مذکار دیده میشتتتاد ،مالصتتتدرا با تبیین ویژگیهای نف
قدسی به معرفی آن میپردازد .این ویژگیها را در دو مؤلفة کلی میتاان مطرح کرد:
الف) شديدالحد
قدستی را مصتداق آیة «يَکادُ زَيْتُها يُضاِ یءُ ،وَ لَوْ لَمْ

مالصتدرا نیز به تبع ابنستینا نف
ساهُ نارٌ ،نُورٌ عَلَى نُورٍ» 3میداند .او معتقد است نفسی که در این مرتبه است ،به علت
سا ْ
تَمْ َ
شتدت صتفا و شتدت اتصتال به عقل فعال ،میتااند حدس را دائماً به کار برد به گانهای که
میتاان گفتت صتتتارتهتایی کته در عقتل فعتال استتتت ،دفعتاً در نف او نقش میبنتدد
(مالصدرا.)470 :1363 ،
عبارت عبدون ترتیب مقدمات به نتایج رستیده ،بدون ترتیب حدود و اوستاط حقایق را
درمىیابتتد و از نتایج به نتتتایج دیگتتر مىرود( .مالصدرا1981 ،م ،)386-387 :ناظر بر
همین مطلب میباشد.
نف قدستی در اندیشتة صتدرایی بر نف عالی شتدیدی اطالق میشتاد که به علت
شتتدت استتتعدادش اکثر حقایق را در ستتریعترین زمان دریافته و بدون طلب و شتتاق به
حقایق اشتتیاء دستتت مییابد .به عبارت دیگر میتاان گفت ذهن اقب نف قدستتی به
گانهای استتت که میتااند بدون تالش برای یافتن حدود وستتطی به نتایج رستتیده و از
آنها به نتایج دیگر منتقل میشتتاد (همان )386 :و این در حالی استتت که ستتایر نفاس،
باید در ابتدا مطالب را معین کرده و پ از آن در پی حدود وسطای آنها رفته تا به نتایج
برستند .در تعریف مالصتدرا از حدس آمده استت که در حدس ،حد وستط بدون هیچگانه
حرکتی یا همراه با طلب و شتتاق و یا بدون آن در ذهن حاصتتل میشتتاد و با حد وستتط،
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نتیته در ذهن نقش میبندد (مالصتدرا .)349 : 1360 ،مطابق با این تعریف ،در حدس،
حد وسط وجاد دارد ،اما از طریق فکر حاصل نشده است.
تاجته بته این نکتته الزم استتتت کته حتدس در مبتاحتث نف منتر بته علم حضتتتاری
میشتتاد نه علم حصتتالی؛ زیرا که اوالً در ادامه بیان خااهد شتتد که نف قدس تی در ا ر
اتصتال بلکه اتحاد با عقل فعال به آن دستت مییابد و این امر به علت ناعی ستنخیت در
آن دو استت بنابراین اگر حدس از ناع علم حصتالی باشتد ،در اینصتارت الاقل باید علام
عقل فعال حداقل در آن مقدار که بر نف قدستی منتقل میشتاد ،علم حصتالی باشتد و
میدانیم که حصتالی دانستتن علم عقل فعال مستتلزم تالی فاستدهای زیادی استت .انیاً
حدس در تعریف مالصتدرا فاقد حرکت و به صتارت انتقال دفعی و چنانکه خااهد آمد ،از
اقسام کشف و شهاد عرفانی دانسته میشاد.
از آنجا که علم حضتاری عبارت استت از آگاهی بیواستطة عالم از معلام که مستتلزم
وحدت وجادی و عینیت عالم و معلام استت و این امر در جایی استت که عالم و معلام هر
دو مترد از متاده بتاشت تنتد ،میتاان گفتت مراد مالصتتتدرا از کمتال قاة عقتل نظری ،ناعی
ادراک و آگاهی استت که مترد از ماده و خااص آن استت و به عبارت دیگر علمی استت
که هیچگانه شائبة ح و خیال و تعلق به ماده در او راه ندارد.
آنچه تأییدی بر ستخن نگارنده استت اینکه از نظر فیاض الهیتی نیز حدس در با
مباحث نف غیر از حدستی استت که در منطق بیان میشتاد .حدستی که در مباحث نف
از آن بحث میشتتاد در محیط بدیهیات استتت ،اما حدستتی که در منطق مارد نظر استتت
راهی استت که ما را به آستانی از معلامات به متهاالت میرستاند و از آنجا که حدس در
مباحث نف  ،با کشتف و شتهاد عرفانی ستازگار باده و یکی از مراتب آن استت ،نباید در
منطق ذکر شتتتاد (فیاضالهیتی .)56-57 :1383 ،حدس عرفانی از نظر صتتتدرا درواقع
مرتبة کامل عقل نظری باده که احساس هیچ نقشی در آن ندارد بر خالف حدس منطقی
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که در آن عقل با کمك احستاس حکم صتادر میکند (مالصتدرا .)122 :1362 ،به همین
علت استت که می-تاان گفت حدس در دستتگاه صتدرایی با شتهاد مرتبط باده و نقش
مهمی در امار معنای و بهخصتاص تحقق نبات دارا استت چنانکه قلمرو حدس از عالم
عقلی و حسی به ساحت شهاد و علم حضاری میرسد ( مالصدرا1981،م.)384 :
نظر به آنچه گذشتت منظار مالصتدرا از حدس در مباحث نف  ،حدس عرفانی استت
کته منتر بته علم حضتتتاری میشتتتاد .بنتابراین نبتایتد خلط میتان حتدس منطقی و حتدس
عرفانی صارت گیرد.
نکتة قتابتل تاجته اینکته بته نظر میرستتتد بتا وجاد تبیین متفتاوت از حتدس منطقی و
حتدس عرفتانی ،میتاان گفتت این دو تبیین بتاهم منتافتات نتدارنتد بلکته آنچته از نظر عتالم
منطقی ،علت حصتال معرفت خاانده میشتاد همان استت که در کالم فیلستاف و عارف
علت معده نام دارد ،بنابراین میتاان عالوه بر ستخن از اکتستا از اتصتال و افاضه از عقل
فعال نیز ستتتخن گفت .از آنجا که فیلستتتاف معتقد استتتت نقش هر معدی تنها تقریب
استعداد ماده برای دریافت صارت است و مادة قریب االستعداد نیازی به علت معده ندارد،
میتاان گفت اگر عقلی به گانه فطری یا اکتستتابی دارای استتتعداد شتتدید برای دریافت
علام باشتتد یا استتتعدادش قریب به فعلیت باشتتد ،بدون گذراندن جریان تفکر میتااند به
معرفت دست یابد.
البته مالصتدرا معتقد استت بهرهمندی انستانها از این قاه یکستان نیستت ،بلکه دارای
ستلستله مراتبی استت که هرچه فرد بهرة بیشتتری از این قاه داشتته باشتد ،استتعداد او برای
اتصتتال با عقل فعال بیشتتتر خااهد باد (مالصتتدرا .)481 :1354 ،نفاس در قاة حدس و
شتدت آن و سترعت فهم متفاوتند ،تا به آنجا که نفستی به سترعت در زمانی کاتاه و بدون
تعلیم بشتری از معلامی به معلام دیگر و به ستایر معلامات منتقل میشتاد .به چنین نفستی
نبی یا ولی گفته میشتاد« :و يتفاضال النفو فى قوة الحد و شادة الذکاء و سارعۀ
الفهم الى حاد و تبلغ الى حاد ينتقال ذهناه من معلوم الى معلوم و هکاذا الى اخر

المعلومات فى زمان قصیر من غیر تعلم بشرى ،فیقال له انه نبى او ولى» (همانجا).
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ب) مستکفی به ذات و متصل به عقل فعال
در بیان ویژگی دیگر نف قدستتی از نگاه مالصتتدرا باید گفت مراتب پایینتر نفاس
قدستتی اگرچه در ابتدا غیرکاملاند ،اما برای رستتیدن به کمال ،برخالف ستتایر نفاس به
علت جداگانهای نیاز ندارند ،بلکه خادبهخاد به کماالت دست مییابند (مالصدرا1981 ،م:
.)303
چنانکه گذشتت در بیان مالصتدرا نف قدستی دارای مراتب استت و باالترین مرتبة
آن استتتتعتداد شتتتدیتدی برای اتصتتتال بتا عقتل فعتال دارد بته گانتهای کته از نظر او نف
شتتدیدالحدس دارای ملکه اتصتتال به عقل فعال استتت ،نف انستتان در عقل نظری به
جالیی میرستد که میتااند بدون واستطة بشتری هرگاه اراده نماید ،با عقل فعّال ارتباط
داشتته و از علام لدنّی بهرهمند شتاد .این مرتبه از عقل نظری ،مرتبة عقل مستتفاد نام دارد
که عالیترین درجة کمالِ قاّة نظری انستان استت و اینچنین شتخصتی دارای نف قدستی
باده و نبی نامیده میشاد (مالصدرا.)342 : 1360 ،
از همین رو استت که صتدرا نفاس انبیا را نفاس مستتکفی میخااند که در تکمیل ،به
امار زائد و خارج از نفاس خایش احتیاج ندارند و پ از استتتکمال کمالشتتان بهحستتب
فطرت میشتاد (مالصتدرا1981 ،م .)177-178 :در واقع از نظر صتدرا نفاس انبیا پ از
استتکمال مانند نفاس فلکی میشتاند که هرچه برای کمال بدان نیاز دارند در سترشتتشتان
نهفته است و نیازمند امر بیرون از ذات خاد نیستند.
نف قدستی به مرتبة اعالی صتفا و درخشتش عقل نظری میرستد؛ آنگانه که به
عقل کلی عالم شتتباهت کامل مییابد و میتااند با روح اعظم اتصتتال کلی یافته و در ا ر
این اتصال ،علام لدنی بدون فکر و تأمل و بدون وساطت تعلیم بشری بر وی افاضه شاد،
به حدی که میتاان گفت ،نزدیك استتت بهعلت شتتدت استتتعداد و قابلیت ،روغن عقل
منفعل او به نار عقل فعال (که از درون ذات و باطن او بیرون نیستتتت) شتتتعلهور شتتتاد،
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هرچند شتتعلههای آتش فروزندة تعلیم بشتتری به او نرستیده باشتتد؛ همانطار که آیة 35
سارة شریفة نار به آن اشاره میکند ( مالصدرا.)341 : 1360،
او ستته مرتبه برای علم و عالِم در نظر میگیرد :مرتبة اوّل از آنِ عقال استتت ،مرتبة
دوم از آن نفاس فلکی و مرتبة ستتام از آن نفاس انستتانی استتت .عقال ،کمال مقتضتی
خایش را دارا هستتند .مرتبة دوم از آنِ نفاس فلکی و نفاس انبیاء (علیهمالستالم) استت و
در واقع این مرتبه واجد آن دسته از نفاس انسانی نیز هست که به مرتبة عالم مثال ترقّی
کردهاند و بنابراین به نباّت و ارستتال کتا برای رستتیدن به کمال مقتضتتی خایش نیاز
ندارند .نفاس انسانی تا زمانی که ارتقاء نیافته باشند ،ناق هستند و برای کسب کماالت
مقتضی ،نیازمند امر خارجی هستند و از این روی با سایر امار دیگر که باید مُخرجی برای
خروجشتتان از قاه به فعل وجاد داشتتته باشتتد ،تفاوتی ندارند .بنابراین نفاس فلکی و انبیا
دارای دو وصتف هستتند :یکی آنکه هناز کمال مقتضتی خایش را بهدستت نیاوردهاند و
دیگری آنکه در کسب کمال مقتضی به امری بیرونی نیاز ندارند (همان.)503 :
اگر این ستخن مالصتدرا که معتقد استت عقل فعال غایت نفاس انستانی استت و نف
انستتتانی در قاس صتتتعاد بته انتدازة ظرفیتت خاد میتاانتد در مرتبتة عقتل فعتال قرار گیرد
(همان )290:را در کنار تاضتیح او در مارد نف خاد بستنده قرار دهیم متاجه میشتایم
که نف قدستتی به مرتبهای میرستتد که مانند عقل فعال خاد به خاد میداند و نیازمند
امر خارجی نیست.
چنانکه حستن زاده آملی مینایستد شتخصتی که مؤید به روحالقدس استت ،صتاحب
علم لدنی باده و دارای نف مستتتکفی استتت؛ یعنی برحستتب فطرت به همان ستترمایة
ختدادادی و بته ذات و بتاطن ذاتش از علتل ذاتی برای خروج از نق بته کمتال اکتفتا میکنتد
و متاننتد نف نتاق کته در تحصت تیتل کمتاالت و خروج از قاه بته فعتل ،بته مکمتل ختارجی
نیازمند استت ،محتاج مکمل خارجی و معلم بشتری نیستت (حستنزاده.)81-82 :1359 ،
روحالقدس مرتبة عالی جان ایشتتتان استتتت نه اینکه مراد از آن جبرئیل باشتتتد ،اگرچه
روحالقدس یکی از اوصتتتاف امین وحی الهی استتتت :عقل نزله روح القدس من ربك .و
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بدین معنی در روایات بستیاری آمده استت ،جز اینکه در احادیث روح نبات به روحالقدس
تعبیر شتتده و وجاد نفس تی جبرئیل نیز روحالقدس استتت تا بدانی که روح قدس تی باید با
روحالقدس ارتباط و اتصال ،بلکه اتحاد یابد (مالصدرا.)395 : 1360،
 .1-2نفس قدسی از نگاه قاضی سعید
قاضتی ستعید همانند ابنستینا بحث خاد در ارتباط با نف قدستی را با استتناد به آیة
«يَکادُ زَيْتُها يُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار» مطرح میکند .وی پ از بیان تعبیرات مختلفی
که از این آیه شتده استت ،به نظر ابنستینا اشتاره کرده و مینایستد شتیا در تفستیر آیه از
مراتب عقل نظری نام میبرد و ستو نظر غزالی را در این زمینه تحستین میکند (قمی،
.)661-660 :1395
قاضی سعید از قال غزالی مراتب ارواح (نفاس) بشری را اینچنین بیان میکند:
 -1روح حیاانی یا روح حساس؛
 -2روح خیالی که واردات حااس را بت و محافظت میکند؛
 -3روح عقلی که معانی خارج از ح

و خیال را درک میکند؛

 -4روح فکری کته علام عقلی محض را اختذ کرده و بتا ترتیتب است تتتدالل بته معرف
شریف دست مییابد؛
 -5روح قدستتی که مخت به انبیا و برخی از اولیاء استتت که از آن لاائح قدستتی و
معارف ملکاتی متتلی میشتاد و دستت روح عقلی و فکری از رستیدن به آن کاتاه استت.
بنابراین بعید نیست که طاری وراء طار عقل باشد (همان.)621:
قاضتی ستعید مینایستد شتایستته استت که مصتداق آیة «يکاد زيتها »...روح متعلق به
انبیا و اولیاء باشد زیرا نف قدسی اولیاء بهگانهای است که آنها احتیاجی به تعلیم انبیا و
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انبیتا نیز نیتازی بته تعلیم مالئکته نتدارنتد (همتان .)620 :چنتانکته نزدیتك استتتت علم از زبتان
آلمحمد (علیهمالستالم) خارج شتاد قبل از اینکه ستخن بگایند یا قبل از اینکه از آنها
ستتؤال شتتاد و مراد از نار ،روح قدستتی و نار عقلی استتت که از طار یاستتین محمدی
(صلىاهللعلیهوآله) ظاهر میشاد و از امامی به امام دیگر منتقل میگردد (همان.)650 :
ذکر این نکته در ابتدا ضتروری استت که برخالف مالصتدرا در آ ار قاضتی ستعید اشتارة
چندانی به ویژگیهای نف قدستی نمیشتاد بلکه او از همان ابتدا به بیان مصتادیق نف
قدستی میپردازد ،شتاید بتاان علت این امر را چنین بیان کرد که از نظر مالصتدرا با تاجه
به مبانی فلستفی او نف قدستی میتااند مراتب مختلفی داشتته باشتد که از صتاحب حدس
آغاز میشتتتاد و تا نبی ادامه مییتابد ،بنتابراین ویژگیهای مرباط به نف قدست تی نیز با
تفاوت درجه شتتدت و ضتتعف در مراتب مختلف نف قدس تی دیده میشتتاد ولی از نگاه
قاضی سعید مصادیق نف قدسی منحصر در دو دسته است.
از نظر او فاق نف حیاانی ،دو نف قرار دارد -1 :نف ناطقة ملکاتی که اختصاص
به انبیا و اوصتیا دارد؛  - 2نف کلی الهی که تنها مخت رستال اکرم (صتلىاهللعلیهوآله)
و ائمه (علیهمالستالم) استت .از نظر او نف کلی الهی و نف ناطقه ملکاتی نف قدستی
خاانده میشاد (همان.)814 :
الف) نفس ناطقۀ ملکوتی
از نظر او هرگاه نف  ،عقل بالفعل میشتتاد ،هیچ چیز از او پنهان نخااهد شتتد ،لذا
مرتبة انستتان کامل از مرتبة نفاس و عقال دیگر باالتر استتت ،زیرا شتتدت استتتغراق به
مافاق برای عقال و نفاس دیگر ستتبب عدم التفات به ما تحت شتتده استتت .اما در مارد
انبیا و اولیاء ،وضتتع بهگانة دیگری استتت .تاجه آنها به یك طرف ،مانع مشتتاهدة طرف
دیگر نیستت .آنچنان که آیة عال یشتغله شتان عن شتان .در مارد آنها نازل شتده استت
(قمی .)120: 1362 ،در این مرتبه ،ماجادات علای و ستفلی همگی در پیش نف حضتار
دارند (همان .)121 :به همین دلیل قاضی سعید نف را باالتر از عقل میداند.
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قاضی سعید معتقد است نف اصفیاء از اناار انبیا و اولیا خلق میشاد .بهعبارت دیگر،
نف ناطقة نبی منشتتأ جاهر شتتریف یا نف صتتفی میشتتاد .نفاس دیگر فقط در با
اعراض تنزل دارند؛ بدین نحا که گاهی در ا ر تنزل نف  ،نطق ایتاد شتده ،این حروف و
کلمات به گاش مخاطب میرستد ،ستو این مفهام از طریق ستامعه به عاقله رستیده و
کمال مییابد و جاهری نفسانی میشاد (قمی.)365 :1395 ،
از تنزل نف ناطقته گاهی حروف و کلمتات عرفانی حاصتتتل میشتتتاد و این کلمتات
باعث نارانی شتتدن جاهر نفستتانی مخاطب میگردد .در نتیته ،نف ناطقه منشتتأ جاهر
میشتتتاد ،البتته نته اینکته آن جاهر را خلق میکنتد ،بلکته آن جاهر را از طریق عاارض و
کلمتات ،نارانی میکنتد .گاهی هم از تنزل نف ناطقته ،جاهر ایتاد میشتتتاد؛ چنانکه از
تنزل نفاس انبیا ،نفاس اصفیاء ایتاد میگردد (همانجا).
قاضتی ستعید در جلد دوم از شترح تاحید صتدوق در بحثی با عناان عکالم فی انااع
المضتتتاهتاة بین العاالم .بتهطار مفصتتتل بته بحتث از نحاة ترقی و تنزل نفاس میپردازد
(قمی .)361-365 :1395 ،در واقع از نظر او طبقات باالی عالم ،حقیقت و طبقات پایینتر
رقیقة آن استت .چنانچه هر ماجادی در مرحلة استماء و صتفات الهی باده استت و پ از
گتذرانتدن مراحتل دیگر بته مرتبتة عتالم متادی تنزل یتافتته استتتت ،میتاانتد ترقی نماده بته
مراحل باالتر یا حقیقت وجاد خایش دست یابد .قاضی در این عبارات نفاس انبیا را منشأ
جاهر شتریف یا نفاس اصتفیا و اولیاء میداند .در واقع او به مرتبة باالی نفاس انبیا اشتاره
میکند و معتقد استت نف نبی در قاس صعاد آنقدر ترقی کرده است که با مرتبة باالتر
خاد یا حقیقت وجادیش متحد شتتده به نحای که قادر استتت از آن مرتبه جاهر شتتریفی
صتادر کند .این ستخن با مبانی فلستفی مالصتدرا 4نیز قابل جمع استت چرا که در اندیشتة
مالصتتتدرا نیز میتاان عالوه بر اینکته نفاس را تنزل ر الناع دانستتتت ،تنزل الته هم
دانستتت .در حالیکه ستتایر نفاس به علت اینکه ترقی ننمادهاند و در مرتبة پایینی قرار
دارند ،نمیتاانند منشتأ جاهر شتریف باشتند و تنها میتاانند منشتأ اعراض باشتند ،چنانکه
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ناشتتة یك انستان را میتاان تنزل نف او دانستت .قاضتی معتقد استت در برخی ماارد این
اعراض نیز میتاانند منشتأ جاهر شتاند چنانکه ستخنی از یك انستان میتااند در ذهن
مخاطب او ا ر گذاشتتتته و او را به درجة عالی برستتتاند .در واقع گاهی تنزل ماجب ایتاد
ماده و ناریت آن میشتتاد و گاهی ماده قابلهای ماجاد استتت و در ا ر شتتنیدن کلمات
عرفانی و رسیدن این کلمات به آن نف ناطقه میشاد.
ب) نفس کلی
از نظر فالستتفه ،منظار از نف الکل ،یا نف فلك اقصتتی (فلك نهم) و یا متماعه
نفاس فلکی استتت (مالصتتدرا1981،م .)276 :در حالی که نف کلی ،اصتتطالح عرفانی
باده و عبارت استتت از یك نف نه متماعه نفاس؛ نفس تی که در عین اینکه شتتخ
استت ،کلی ستعی نامیده میشتاد ،وجادش وستیع استت و این ستعة وجادی منشتأ پیدایش
نفاس جزئی استتت .بهعبارت دیگر ،نفاس جزئی ،تنزالت آن نف کلی استتت .قاضتتی
سعید مطابق با نظر عرفا معتقد است نف کلی سعی در خارج وجاد دارد و با تنزل ،جزئی
شتتتده و بتا همین تنزل ،قیتد را میپتذیرد و در ا ر تنزل ،نفاس جزئی بته وجاد میآینتد؛
بتهنحای کته اگر این نفاس جزئی را جمع نمتاییم ،همتان نف کلی میشتتتاد .بتهعبتارت
دیگر ،هر نفستی که در جهان ماده وجاد دارد؛ یعنی نف نباتی ،حیاانی و انستتانی ،تنزل
همان نف کلی استتت (قمی .)263 :1395 ،از نظر او نف کلی واستتطة فیض 5استتت و
تمتام مااد علایته و ستتتفلیته را تتدبیر میکنتد (همتانجتا) .بتهعبتارت دیگر ،نف کلی منشتتتأ
نفاس فلکی و نفاس ارضی (نباتی ،حیاانی و ناطقه) است.
در تاضتیح ستخن قاضتی باید گفت از آنجا که شتأن نف  ،تدبیر ماده استت ،بنابراین
نف  ،عقال را تتدبیر نمیکنتد امتا بته غیر از آنهتا هرچته در عاالم وجاد دارد ،تاستتتط این
نف تدبیر میشاد.
بنابراین تمام ماجادات جستتمانی ،چه عنصتتری چه فلکی چه مثالی ،حکایت حقایقی
استت که در نف کلی وجاد دارد .بهعبارت دیگر ،هر آنچه در این جهان وجاد دارد ،آ ار
نف کلی استت (قمی .)542 :1395 ،قاضتی ستعید معتقد استت هرچیزی در عالم ح و
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شت تهتادت ،دارای روح و حقیقتت مثتالی در عتالم نف کلی استتتت کته بته آن عتالم مثتال
میگاینتد و هرچته در عتالم مثتال استتتت ،حقیقتت عقلی و مثتال عقلی در عتالم عقتل دارد و
این همان مثل ناری استت که افالطان بدان قائل استت .این مستئله بهدلیل آن استت که
امر از جانب خداوند مرتبه مرتبه نازل میشتاد تا برستد به آخرین مراتب و در هر مرتبهای
صتتارتی مناستتب با آن عالم دارد که به آن مثال یا مثل میگایند .تتزیه و تقدیر و لاازم
آن از احکام عالم ح و بهستتبب ض تیق درجه آن استتت و بهعلت اینکه در اواخر عاالم
قرار داشتتتته ،گنتایش احکام حقیقی روحی را مگر در مااد مختلف و مظاهر متعدد ندارد.
اما عالم نفستی وستیعتر از عالم ماده استت و این بهدلیل سعة درجه و مترد بادن از ماده و
لاازم آن استتت .اما عالم عقلی بهگانهای استتت که همة قاای شتت و صتتفاتش در آن
بهصتارت شت واحد استت .بهعبارت دیگر ،همة اشتیاء به کلها بهنحا اتحاد عقلی و اندماج
جملی در آن است (قمی.)425 :1395 ،
نظر به آنچه گذشتت ،نف قدستی از نظر قاضتی ستعید بر نف کلی الهی و نف
نتاطقته ملکاتی اطالق میشتتتاد کته نف کلی الهی جتایگتاه بتاالیی در عتالم وجاد دارد و
ویژگی مهم آن عبارت استت از اینکه همة نفاس ،تنزل آن نف کلی هستتند .در نتیته،
نف قدستتی احاطه بر تمام حقایق عالم دارد .از نظر او بهعلت اینکه شتتأن جبرئیل القاء
معارف ،حکمتها ،الهام به بنیآدم ،تستتدید انبیاء و اولیاء و انزال عقابت به اعداء استتت و
بیتردید این امار ،افعال نف ناطقه برحستب دو قاة نظری و عملی استت میتاان گفت
هرک به مرتبة نف ناطقه برستد به مرتبة جبرئیل دستت مییابد ،البته برحستب اختالف
مراتب در شتدت و ضتعف .اما کستی را که خداوند با نف کلی الهی یاری رستاند ،جبرئیل
از ختدام و انصتتتار اوستتتت ،بلکته قاهای از قاای ذات اوستتتت؛ متاننتد پیتامبر استتتالم
(صتلىاهللعلیهوآله) که از مقام جبرئیل باالتر رفت (همان .)422-421 :این عبارت قاضتی،
تفتاوت نف کلی الهی بتا نف نتاطقته ملکاتی را مشتتتخ میکنتد .نف نتاطقته ملکاتی
هممرتبة روحالقدس یا جبرئیل است؛ اما نف کلی الهی بهگانهای است که جبرئیل یکی
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از قاای این نف

خاانده میشاد.

نظر به آنچه گذشت ویژگیهای نف

قدسی از نظر قاضی به شرح ذیل میباشد:

قدسی بر نف

ناطقه ملکاتی اطالق میشاد.

 -1نف

کلی الهی و نف

 -2نف کلی الهی واستطة فیض باده و همة ماجادات جستمانی ،چه عنصتری ،چه
فلکی ،چه مثالی تاستتط آن تدبیر میشتتاد البته این نف تنها مخت نبی اکرم و ائمه
میباشد.
 -3قاض تی ستتخنی از حدس در تبیین ماهیت نف
نف قدسی همان نف انبیا و اولیاء است.

قدس تی نمیزند بلکه از نظر او

 .2نسبت نفس قدسی با نفس نبی
اکنان که ویژگیهای نف قدستی روشتن شتد و در نگاه مالصتدرا و قاضتی ستعید ،نبی
به عناان مصتداق روشتن و قطعی نف قدستی معرفی گردید ،الزم استت تفاوت نظر این
دو اندیشمند در زمینه نسبت نف قدسی و نف نبی را تبیین نماییم.
 .1-2ويژگیهای نبی از نظر مالصدرا
مالصتتدرا به تبع ابنستتینا (ابنستتینا1352 ،ق )7-12 :ستته ویژگی برای نف
برمیشمارد:

نبی

 -1عقل نظری نبی در اوج کمال قرار دارد.
 -2عقتل عملی و قاة متخیلتة او بته مرتبتهای رست تیتده کته میتاانتد علام غیبی را از
ملکات دریتافتت کنتد بته گانتهای کته میتاان گفتت قاة متخیلتة نبی ،عتالم مثتل معلقته را
میبیند.
 -3اجرام عنصتتری عالم طبیعت مستتخر نف او هستتتند در واقع این نف در غایت
شرافتی است که نف انسانی قابلیت نیل به آن را دارد (مالصدرا.)341 : 1360 ،
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از نظر صدرا ویژگی اول نف نبی تشکیکی است ،بدین معنا که اگرچه در یك طرف
این طیف ،نفاس قدستی انبیا و اولیا قرار دارند اما باید گفت نفاس ضتعیف آدمیان دیگری
نیز در طرف دیگر وجاد دارنتد کته دایرة تتأ یر آنهتا نمیتاانتد از حتدود بتدن جستتتمتانی
خادشتان فراتر رود به گانهای که آنان تنها قادر به تأ یر و مطیع ستاختن قاای عملی بدن
خاد هستند.
ویژگی اول از نظر مالصتتدرا مهمترین ویژگی نبی استتت و امکان انفکاک آن از نبی
وجاد نتدارد .از آنجتا کته مالصتتتدرا این خااص ستتتهگتانته را معتزه خاانتده ( مالصتتتدرا،
1366الف )74 :و افراد دیگر را از دستتتت یتافتن بته آنهتا عتاجز میدانتد .میتاان گفتت کته
نف نبی که دارای هر سته ویژگی استت با صتاحب حدس در نگاه او متفاوت استت؛ اما
مطابق با نظر او دارا بادن ویژگی اول میتااند جااز اطالق نبی بر چنین نفستتی باشتتتد.
بنابراین از نظر مالصتتدرا رابطه میان نف قدس تی و نف نبی عمام و خصتتاص مطلق
استت .بدین معنا که نفاس انبیا قدستی خاانده میشتاند؛ اما برخی از نفاس قدستی با این
کته بته این مرحلته دستتتت مییتابنتد نبی نیستتتتنتد .بته عبتارت دیگر پتایینترین مرتبتة نف
قدستی نفستی استت که صتاحب حدس نامیده میشتاد و باالترین مرتبة آن مرباط به نف
نبی است که در مرتبة عقل مستفاد قرار دارد.
به نظر میرستد از آنجا که برترین هر جنستی ،نبی آن جن و برترین هر ناعی ،نبی
آن ناع دانستته شتده استت ،میتاان گفت نف قدستی ،نبی ستایر نفاس استت؛ زیرا از نظر
صتدرای شتیرازی علم ،عامل کمال نف استت و نف قدستی که از شتدیدترین مراتب آن
برخاردار استت ،در باالترین درجة کمال خااهد باد و میتااند نف نبی خاانده شتاد :عدر
میان هر جنستی و ناعی شتریفترین آن ،نبی آن استت ،همانند انستان و از هر صتنفی نبی
آن استت ،همانند حکیم و از هر شتخصتی نبی آن استت ،همانند قلب و بدین ستبب خدای
تعالی فرماد برای هر قامی رهنمایی است( .مالصدرا.)482 :1363 ،
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تاجه به این نکته ضروری است که روح نبى (ص) به تعبیر حکما الهى ،قاة قدسیه
استت و در لستان اخبار ،روحالقدس نامیده میشتاد .جبرئیل (علیهالستالم) نیز روحالقدس
خاانده میشتاد که روح قدستى باید با روحالقدس اتصتال حاصتل کرده ،بلکه متحد شتاد که
اتحاد ،فاق اتصتال استت و به تحتالعرش تا تحتالثر عالم شتاد (مالصتدرا: 1366 ،
.)449
 .2-2ويژگیهای نبی از نظر قاضی سعید
از نظر قاضتی هنگامی پیامبران به نبات میرستند که به مراتب باالی کمال رستیده
باشتتند .این امر وقتی محقق میشتتاد که با نف کلی ارتباط برقرار کنند .وی علم نف
قدستتی را در ا ر اتصتتال با نف کلی میداند و از نظر وی نف کلی باالتر از عقل کلی
استت .وی معتقد استت نف قدستی باید به مرتبة نف کلی برستد تا به نبات دستت یابد و
درجة نباتها در ا ر اختالف در نحاة اتصتال به نف کلی متفاوت میشتاد (قمی:1395 ،
.)396-395
وی برخالف مالصتدرا که در شترح اولین ویژگی نف قدستی از عالم جبروت (عالم
عقال) و نقش عقتل فعتال ستتتخن میگایتد ،بحتث نف کلی را مطرح ستتتاختته ،اختالف
درجتات نبات را نیز در اختالف نحاه اتصتتتال بته این نف میدانتد .از نظر او نار عقلی
صترف ،تاانایی دستتیابی به حقایق ستافله را ندارد ،مگر تاستط امر جامعی که هم دارای
جهت تقدس و شترافت استت هم نستبتی با مااد دارد (قمی .)634 :1395 ،قاضتی معتقد
استت عقل برخالف نف تاان تدبیر عالم را ندارد ،زیرا نف در هر عالمی همراه مادهای
متناستب با آن عالم استت و این ویژگی را مخت نف میداند (قمی .)274 :1395 ،این
ویژگی ستبب دیگری استت که قاضتی ستعید نف را باالتر از عقل بداند و میتاان گفت
این استتتدالل او شتتبیه به استتتداللی استتت که مالصتتدرا در بحث برتری نفاس انبیا بر
مالئکه ارائه میکند (مالصدرا 1366 ،الف.)63-62 :
از نظر قاضتی نبی دارای جامعیت نشتئات وجاد باده و این امر بهعلت کامل بادن نبی
در قاای حسیه خیالیه و عقلیه است .بنابراین نف قدسی نبی دارای سه ویژگی است:
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 -1نبی دارای علم مستتفادی استت که بدون تعلم بشتری ،از الهام الهی ،با کشتف
روحی و وحی ستباحی به دستت آورده استت .وی عالم به حقایق اشتیا و ملکات اعلی و
حقیقت نف است.
 -2بهعلت دارا بادن قاة باطنی ،حقایق بر او به کستات اشتباح و حتی باالتر از آن،
به قاة ح در میآید .در این عالم فرشتته را بهطار آشتکار میبیند ،کالم اهلل را میشتناد
و از غیب خبر دارد.
 -3دارای قاة قای است و میتااند بر دشمنان مسلط شاد.
ناظر به ویژگی اول ،نبی تاستط عقل ،فرشتته بلکه فاق آن استت .در ویژگی دوم نبی
از فلك باالتر و نفستش آینه فلك استت و در ویژگی ستام فرمانروا و بلکه باالتر از ملاک
است (قمی.)104-105 :1395 ،
بدینترتیب به نظر میرستد در ستیستتم اندیشتة قاضتی ستعید انبیاء و اوصتیاء تنها
مصتادیق نف قدستی هستتند و پیامبر استالم (ص) به عناان برترین نف قدستی معرفی
میشتاد .از این نظر ،نستبت نف قدستی و نف نبی ،عمام و خصتاص مطلق استت بدین
صتارت که همة انبیاء در شتمار نفاس قدستی به حستا میآیند ولی غیر از انبیاء ،میتاان
اصتفیاء و کاملین را نیز در زمرة نفاس قدستی دانستت .اگر چه نستبت نف قدستی و نف
نبی در دیدگاه هر دو اندیشتمند مارد بحث ،عمام و خصتاص مطلق استت ،اما دایرة نف
قدستی نزد مالصتدرا گستتردهتر میباشتد و عالوه بر انبیاء و اوصتیا شتامل برخی افراد دیگر
همانند صاحب حدس نیز میشاد.
 .3تمايز نفس قدسی با ساير نفو
با روشتن شتدن ویژگیهای نف قدستی و نف نبی ،جای آن استت که تمایز نفاس
قدستی را با ستایر نفاس انستانی روشتن ستازیم تا بدینترتیب علت تفاوت نظر مالصتدرا و
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قاضتی ستعید در ارتباط با دایرة امکان دستیابی سایر نفاس به مرتبة نف
شاد.
 .1-3عامل اختالف نفو

انسانی براسا

قدسی مشخ

ديدگاه مالصدرا

از آنجا که حرکت جاهری و اتحاد عاقل و معقال ،دو مبنای مهم فلستفی مالصتدرا
در با نف استتت ،وی بر استتاس این دو مبنا نمیتااند اختالف انستتانها را به عاارض
بداند ،زیرا با اتحاد عاقل و معقال ،حقیقت انستانی انستان ،اشتتداد یافته و میتااند در انااع
ستیر کند .از نظر مالصتدرا ،انستانها پ از ممارستت در اعمال و مباشترت افعال و حصتال
ملکات به حسب فطرت انی ،حقایق مختلفی میگردند .به همین سبب خداوند میفرماید:
عاهلل اعلم حیث یتعل رسالته( .مالصدرا.)479 :1363 ،
از نظر مالصتتدرا جااهر نفاس انستتانی از نظر صتتفا و کدورت و عقال آنها از جهت
قاه و نارانیت با یکدیگر متفاوت استتت .ذات برخی از نفاس دارای استتتعداد زیادی برای
قبال نار و علم استت همانند کبریتی که ستریع مشتتعل میشتاد در مقابل ذات برخی از
نفاس آنقتدر کتدر و ظلمتانی استتتت کته تعلیم و تربیتت در آنهتا هیچ ا ری نمیگتذارد؛
ْقاساایَۀِ
ِسااالمِ فَهُوَ عَلى نُورٍ ِمنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِل ِ
صاادْرَهُ لِلْإ ْ
شاارَ َ اللَّهُ َ
چنانکه آیه «أَ فَمَنْ َ
قُلُوبُهُمْ ِمنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولئِکَ فِی ضاَاللٍ ُمبِینٍ» 6بدان اشتاره میکند .مالصتدرا بر استاس آیة
 29ستارة حتر که در آن نفا روح ،متاقف بر تستایه و تعدیل دانستتهشتده استت ،مینایستد
ماده بدنی برخی از نفاس در زمانی که نطفه هستتتند با نار عقل عتین شتتده استتت و به
همین علتت این نفاس در درجته بتاالیی از استتتتعتداد قرار دارنتد .برخی دیگر زمتانی کته در
بطن مادر هستتند ،با نار عقل عتین میشتاند که در درجة متاستط قرار دارند .ا ر عقل در
برخی دیگر زمانی ایتاد میشتاد که بدنشتان متالد میگردد و نف شتان در درجه ستفلی
قرار میگیرد (مالصدرا.)578- 579 : 1366 ،
به نظر میرستد اختالفاتی که مالصتدرا از آنها با عناان صتفا و کدورت در جاهر ذات
نام میبرد بر اختالف ناعی داللت نمیکند بلکه بر تفاوت استتعداد و قابلیت برای کستب
فیض داللت دارد؛ چنانچه مالصتتدرا معتقد استتت ،عحکمت متعالیه اقتضتتا دارد که انبیا،
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صتنفی مفرد بلکه ناعی بین انستان و ملك باشتند ،زیرا که گایا بین عالم ملك و ملکات
دارای حد مشتتتترکی هستتتتند که با هر یك از این عاالم به نحای اشتتتتراک دارند .انبیا
همانند مالئکه از ملکات آستمانها و زمین باخبرند و از طرف دیگر همانند بشر هستند در
خاردن و ناشتیدن و ...؛ درستت مانند مرجان که ستنگ استت و شتبیه درختان شتاخه دارد و
مانند درخت نخل که با اینکه درخت استت ،شتبیه حیاان استت در اینکه احتیاج به لقاح
دارد( .مالصدرا1360 ،الف.)154 :
به عبارت دیگر نفاس انبیا با وجاد اینکه شتباهت زیادی به مالئکه دارند و گایا ناع
دیگری بین مالئکه و انستانها هستتند ،باز انستان خاانده میشتاند درستت مانند درخت
نخل که با وجاد شتتتباهت زیادی که به حیاان دارد ،باز جزء اشتتتتار باده و از نباتات به
حسا میآید.
از نظر مالصتتتدرا اگرچته جاهر نف نبی از لحتاظ متاهیتت انستتتانی و از حیتث وجاد
طبیعی ،بشتری مانند ستایر انستانهاستت؛ اما برحستب هایت تامه ،اشترف جااهر نفاس
آدمی و شتتتدیتدترین آنها از جهتت کمتال استتتت؛ بهگانهای که ذاتش میتااند تا آخرین
مرتبه نف و عقل برستتد ( مالصتتدرا1981 ،م .)247 :بنابراین مطابق با مبانی مالصتتدرا
میتاان گفت این نفاس بر استاس حرکت جاهری و استتعداد شتدیدی که دارند ،بستیار
سریع به مراتب باال دست مییابند.
 .2-3عامل اختالف نفو

انسانی براسا

ديدگاه قاضی سعید

قاضتی ستعید در ذیل حدیثی که در ارتباط با رویت خداوند تاستط رستال اکرم (ص)
استت ،مینایستد« :و هذا الرو من امره سابحانه فلیس لرساول اهلل صالی اهلل علیه و آله
فی امره تعالی تصارف» اگرچه این روح مرباط به حضترت استت اما از عالم خلق نیستت
بلکه از عالم امر استتت (قمی .)260 :1395 ،در واقع شتتخ پیامبر در این روح تصتترف
نمیکند بلکه تنها کسی که در این ماجاد تصرف میکند ،خداوند تبارک است.
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از نظر قاضتتی مطابق با این روایت روح قدستتی روحی استتت که تنها مارد تصتترف
خداوند تبارک است ،به همین جهت در حدیث به آن قلب گفته میشاد و به چیزی تشبیه
میشاد که بین دو انگشت الهی منقلب میشاد؛ یعنی انقال و تصرف از ناحیة انگشتان
اِلته استتتت نته از نتاحیتة خادش؛ بته عبتارت دیگر چان خادش نمیتاانتد در آن نف هیچ
تصتترفی کند ،این نف کامالً در تصتترف دو انگشتتت خداوند تبارک استتت؛ یعنی خداوند
تبارک هرطار که بخااهد آن را عاض میکند ،در حالیکه قلب انستان در تصترف انستان
استتت و گاهی چنان عمل میکند که نیروی حیاانی برآن غالب میشتتاد اما روح قدستی
پیامبر ناری است که کامالً در دست خداوند تبارک است.
اما عبارات قاضتی داللت بر این مستئله ندارد که آیا ذات این نیرو اختصتاصتی باده یا
شتتدت آن تنها نکتهای که میتاان گفت این استتت که نف پیامبر نار قدس تی بس تیار
شتدیدی است که تصرف هیچ ماجادی جز باالترین ماجاد را قبال نمیکند؛ یعنی آنقدر
قای استت که هیچ ماجادی نمیتااند در او تصترف کند جز باالترین ماجاد در حالی که
نف سایر انسانها اینچنین نیست.
بررستی عبارات دیگر قاضتی ستعید رهنمان آن استت که قاضتی ستعید انستانها را
اصتناف مختلف میداند و مانند مالصتدرا معتقد استت انستانها در آخرت به صتارت انااع
گاناگان ظاهر میشاند (قمی)317 :1381 ،؛ زیرا که او با اشاره به آیة «و جعلناکم شعوبا
و قبائل» 7و اشتاره به روایت عالناس معادن .می نایستد ارواح انستانی در ابتدا بهصتارت
اصتناف مختلفاند .صتفات رذائل و فضتائل در فرد فرد انستان جمع استت و باعث صتنف
صتنف شتدن آنها میشتاد .صتارت بهحستب ظاهر در همة افراد ،انستان استت اما در باطن
بر استاس صتفت غالب ،از صتفات عقلیه و جهلیه استت .در نشتئة دنیا صتارت ظاهر ،صتارت
ناع انستان استت و باطن بر استاس صتفت غالب و در آخرت که محل ظهار بااطن استت،
همة افراد بر اساس صارت باطن ظاهر میشاند (قمی.)562 :1395 ،
قاضتی ستعید از قال ابنعربی مینایستد خداوند خالیق را بهصتارت اصتناف مختلف
آفریده و از هر صتنفی افراد خاصتی را انتخا کرد و از این افراد خااص آنها را برگزید و
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آنهتا را مؤمنین خاانتد و خااص مؤمنین را اولیتا نتامیتد و از این خااص افرادی را برگزیتد
که آنها انبیا هستتتند ،از انبیا نیز افرادی را انتخا کرد که صتتاحب شتتریعت هستتتند .از
میان آنها رسل را برگزید و از میان رسل پیامبر اکرم (ص) را انتخا کرد و او را بر همة
مخلاقاتش برتری داد و او مهیمن بر همة خالئق و ستتید همگان استتت ( قمی:1395 ،
 )331و امکان ندارد هیچک به درجة ایشان برسد (همان.)332 :
بنابراین میتاان گفت هرچند انستتان در حکمت متعالیه در آغاز نشتتئة طبیعی ،واحد
ناعی استتت؛ اما وحدت ناعی بهمعنای برابری انستتانها در همة امار از جمله استتتعدادها
نیستت .نفاس قدستی نفاستی هستتند که بر خالف ستایر انستانها قابلیت زیادی برای
دریافت حقایق عالم دارند؛ بهگانهای که گایا جزء مالئکه هستند .مالصدرا و قاضی سعید
هر دو در این زمینه همعقیده هستند که نفاس قدسی با سایر نفاس وحدت ناعی داشته،
اما در آخرت به صارت انااع جداگانهای ظاهر می-شاند.
از نظر قاضتتی ستتعید ،مقام نف کلی مخت رستتال اکرم(ص) و ائمه(ع) استتت و
هیچک به این مقام نمیرستد لیکن مقام نف ناطقه ملکاتی دور از دستترس انستانها
نیستت .اما نف قدستی که در کالم مالصتدرا از آن یاد شتده استت ،وجاد مشتککی استت
که در پایینترین مرتبه بر صاحب حدس و در باالترین مرتبه بر نف نبی اطالق میشاد
و از نظر او افراد قلیلی ممکن است به این مرتبه دست یابند.
 .۴مبانی اختالف دو ديدگاه
نف قدستی از نظر مالصتدرا ماجادی مشتکك استت که در پایینترین مرتبه بر نف
شتدیدالحدس و در باالترین مرتبه بر نف نبی اطالق میشتاد ،این نظر مالصتدرا مبتنی
بر پذیرش تشتکیك در وجاد استت .حقیقت خارجی بر طبق اصتالت وجاد ،جز وجاد چیز
دیگری نیستتتتت ،بنتابراین اشتتتتراک و تمتایز آن هم بته همتان وجاد بتاز میگردد
(مالصتدرا1981،م .)428 :در حالیکه قاضتی ستعید با انکار اشتتراک معنای وجاد و اتکا به
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نظریة اشتتراک لفظی در با هستتی بهناچار در ماضتع طرفداران تنزیه محض قرار گرفته
و با بس تیاری از حکما مخالفت مینماید .قاض تی ستتعید به دنبال صتتعاد به تاحید عالی و
حقیقی قرآنی و عرفانی استت و تشتکیك را بهدلیل باقی گذاشتتن شتائبه دوئیت و استتقالل
برای مخلاق ،بتاطتل میدانتد (قمی .)66 :1395 ،بنتابراین نف قتدست تی در کالم قتاضت تی
سعید به صارت تشکیکی تفسیر نمیشاد بلکه بر قسم خاصی از نف اطالق میشاد که
ریشه در تفکرات عرفانی قاضی دارد.
نکتة دیگر که ماجب تفاوت تفستیر نف قدستی در کالم قاضتی میشتاد عدم پذیرش
حرکت جاهری استت .نف از نگاه مالصتدرا با حرکت جاهری میتااند اشتتداد یافته به
مرتبة شتدت حدس رستیده و پ از آن تا نف نبی صتعاد کند در حالی که قاضتی منکر
حرکت جاهری استت .اشتکاالت قاضتی بر حرکت جاهری مطابق با مبانی فالستفه مشتاء
است (قمی.)120 :1381 ،
به عبارت دیگر در دیدگاه صتدرایی ،نف  ،حدو ی جستمانی و بقایی روحانی دارد .در
این دیدگاه بر استاس حرکت جاهری و تشتکیك در وجاد ،انستان ماهیتی استت که دارای
نحاههتای گانتاگان تعیّن استتتت؛ از تعیّن عقلی گرفتته تتا مثتالی و از تعیّن مثتالی گرفتته تتا
حستی .انستان حقیقتی استت که در مراتب کمالی خایش میتااند اجناس ستهگانة عاالم را
در مست تیر استتتتکمتال خاد طی نماده و بته اتّحتاد بتا مبتد عقالنی خایش نتائتل گردد .امتا
نف شتناستی قاضتی ستعید مبتنی بر انکار حرکت جاهری و تشتکیك در وجاد استت .در
این دیدگاه ،نفاس ،معلاالت عقال هستتتند و چان معلال عقل باید مترد از ماده باشتتد،
نفاس مترد هستتند .وی معتقد استت وجاد نفاس تابع وجاد امزجهای استت که حادثاند
و تحقق آنها تابع حدوث مزاج است .وقتی بدن و مزاج بدنی به حد نصا میرسد ،نف
در یك عآن .حادث میشتتتاد و حدوث در یك عآن .از نظر او ضتتترری به تترد نف
نمیزند (قمی.)103 :1362 ،
نکتة قابلتأمل در ستخنان قاضتی ستعید این استت که چگانه مترد تامالاجاد میتااند
به حدوث بدن مادی حادث شتتده و در قاا و مظاهر خایش بدون واستتطه تتلی و ظهار
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نماید؛ در حالیکه میدانیم نستبت مترد به همة ماجادات عالم ماده ،نستبت واحد و تعلق
آن به بدن ،تعلق طبیعی غیراختیاری استتتت .عالوه بر آن نوذیرفتن تشتتتکیك در وجاد،
8
حرکت جاهری و در عین حال ملتزم شدن به لاازم آن نیز در سخنان قاضی امری مبرز
استت که عامل آن را میتاان پافشتاری قاضتی بر مبانی استتاد خایش مالرجبعلی تبریزی
دانست.
بنابراین با وجاد اینکه در تفستیر قاضتی ،نف کلی بهطار جداگانه تنها بر نف نبی
اکرم(ص) منطبق میشتاد و این امر ماجب برجستته شتدن تفاوت نبی اکرم(ص) با ستایر
انبیتا و دور از دستتتترس بادن مقتام او برای دیگران میشتتتاد ،همچنین عتدم پیانتد نف
قدستی و مستئلة حدس در تفستیر او مانع از طرح اشتکاالتی از قبیل مالک تفاوت نف
نبی از ستایر نفاس و تفستیر وحی از طریق حدس 9استت ،اما ضتعف و تزلزل مبانی قاضتی
سعید را میتاان عامل مهمی در عدم ترجیح تفسیر وی از نف قدسی بر تفسیر مالصدرا
دانست.
نظر به آنچه گذشتت ،تفستیری که مالصتدرا بر استاس مبانی فلستفی خایش از نف
قدستی ارائه میدهد در ا ر نگاهی استت که از ابتدای قاس صتعاد به نف انستانی دارد و
مراتب اشتتدادی آن را به تصتایر میکشتد در حالی که قاضتی ستعید از آن جا که منکر
حرکت جاهری استت نگاهی از باال به نف قدستی دارد و آن را نف کلی الهی و ناطقة
ملکاتی معرفی مینماید.
نتیجهگیری
 -1ویژگیهای مهم نف قدستی از نگاه مالصتدرا شتدیدالحدس ،خاد بستنده بادن
و اتصتال به عقل فعال استت ،لیکن در نگاه قاضتی ستعید به مصتادیق نف قدستی؛ یعنی
نف ناطقة ملکاتی و نف کلی پرداخته میشتاد .از آنجا که در اندیشتة صدرایی ،نف ،
حدو ی جستمانی و بقایی روحانی دارد و بر استاس حرکت جاهری و تشتکیك در وجاد،
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انستتان ماهیتی استتت که دارای نحاههای گاناگان تعیّن استتت ،نف قدستتی از نظر
مالصتتتدرا دارای مراتتب باده بته نحای کته پتایینترین مرتبتة آن نف شتتتدیتدالحتدس و
باالترین آن نف نبی باشتتد .اما از آنجا که نف شتتناستی قاضتی ستتعید مبتنی بر انکار
حرکت جاهری و تشتکیك در وجاد استت تفستیری که او از نف قدستی ارائه میدهد به
گانهای است که نف کلی که مصداق اتم نف قدسی است تنها بر نف نبی اکرم(ص)
و ائمه اطهار(ع) قابل اطالق استت و ستایر انبیا مصتداق نف ناطقه ملکاتی می-باشتند که
در کالم قاضی نف قدسی خاانده میشاد.
 -2از نظر قاضی سعید ،مقام نف کلی مخت رسال اکرم(ص) و ائمه(ع) است و
هیچک به این مقام نمیرستد لیکن مقام نف ناطقه ملکاتی دور از دستترس انستانها
نیستت .اما نف قدستی که در کالم مالصتدرا از آن یاد شتده استت ،وجاد مشتککی استت
که در پایینترین مرتبه بر صاحب حدس و در باالترین مرتبه بر نف نبی اطالق میشاد
و از نظر او افراد قلیلی ممکن استت به این مرتبه دستت یابند؛ بنابراین رابطه میان نفاس
انستانی و نفاس قدستی در کالم مالصتدرا و قاضتی ستعید را میتاان عمام و خصتاص
مطلق دانستتت .آنچه ما را از مشتتترک لفظی دانستتتن نف قدس تی از نگاه مالصتتدرا و
قاضتی ستعید باز میدارد تطبیق نف قدستی بر نفاس انبیا استت که ماجب اشتتراک دو
دیدگاه شده است.
 -3تفستیری که مالصتدرا از نف قدستی ارائه میدهد باعث میشتاد نتاان ادعا کرد
که این نف دور از دستترس دیگران استت در حالیکه ویژگیهایی که قاضی بر میشمرد
و مبانی فلستفی او اجازه چنین اشتتراکی میان نفاس قدستی و نفاس ستایر انستانها قرار
نمیدهد ،اما باید گفت در دستتتگاه صتتدرایی نیز با تاجه به پذیرش نگاه تشتتکیکی و بر
استتتاس پذیرش حرکت جاهری اگرچه راه برای رست تیتدن دیگران به این مرتبه از نف
بستته نیستت؛ اما آنقدر ویژگیهای نف قدستی بلند مرتبه استت که میتاان انستان های
دیگر را از دسترسی به آنها عاجز دانست.
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پینوشتها
 1نار35 /
 2کاربرد حدس ابتدا در علام حصتالی استت چنانکه ابنستینا حدستیات را مانند متربات
جزء مبادی برهان میشتمارد ،اما تعریف دیگر ابنستینا از حدس که آن را ناعی افاضته
از عقل فعال میداند ماجب میشتاد قلمرو حدس به عالم علم حضتاری برسد (ابنسینا،
 .)86 -87 :1375گستترة کارایی حدس در آ ار مالصتدرا را به تبع ابنستینا میتاان در
دو حازه علم حصالی و علم حضاری مارد بررسی قرار داد (مالصدرا .)6 :1378 ،برخی
از اندیشتتمندان به تاستتع معنایی که در حدس رخ دادهاستتت تاجه نداشتتته و با در نظر
گرفتن کاربرد حدس در علم حصالی ارتباط حدس با وحی را زیر ساال بردهاند چنانکه
فخر رازی معتقد استتت آن درجه از حدس که درجه انتهائى استتت مخصتتاص نبات
میباشتد .در حدس دفعتاً تمام مقدمات در ذهن وارد میشتاد و از آن فاراً ذهن به طرف
نتیته منتقل میگردد .ممکن استتت در این حالت هم حرکت فکر واقع شتتاد ،لیکن
این حرکت به قدر تند و سریع و غیر نمایان است که ذهن آن را مطلقاً ح نمیکند
(رازی1420 ،ق .)423 :نایست تنتده در مقتالتهای بتا عناان عحتدس از نگتاه ابنستتتینتا و
فخررازی .به مستئلة حدس و کاربرد آن در دو حازه و ارتباط آن با وحی اشتاره میکند
(رحیمپار و تاکلی.)5-23 :1395 ،
 3نار35 /
 4انستتان در ابتدای طفالیت ،دارای کان طبیعی باده و از این جهت عانستتان بشتتری.
خاانده میشتاد .انستان بشتری در ا ر حرکت جاهری ،صتاحب وجادی نفستانی میشتاد و
رستتاخیزی در پی خااهد داشتت و از اینرو ماستام به عانستان نفستانی اخروی .استت.
کان عقلی انستان که عانستان عقلی .نامیده میشتاد ،غایت حرکت اوستت ،امّا از آنجا
که مالصتدرا غایت و مبد را یکی میداند ،معتقد استت که این مراتب چنانکه در قاس
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صتعاد تحقق دارند ،در قاس نزول نیز وجاد دارند .بدین ترتیب انستان عقلی ،ر ّ الناع
انستان باده و انستان نفستانی اخروی ،صتنمِ آن استت و به همین ترتیب انستان بشتری،
صتنمِ صتنم استت و هر آنچه را که دارا استت میتاان به نحا اعلی و اشترف ،در انستان
عقلی یافت (مالصتدرا1981 ،م194 :تتت ت 196؛ 1981م .)255 :به عبارت دیگر انستان
بشری رقیقة انسان عقلی و انسان عقلی حقیقت آن است.
 5تاجه به این نکته الزم استت که مالصتدرا نیز با مطرح نمادن وجاد منبستط و حقیقت
محمدیه ستتخنانی همانند قاضتتی دارد؛ اما او از لفظ نف قدستتی استتتفاده نمیکند.
حقیقت محمدیه یا انستان کامل ،صتارت و مظهر استم اهلل و دربردارنده تمامی شتئان آن
استت .وی که اولین تعین عالم هستتی و نزدیكترین مخلاقات به حق تعالی استت ،در
همة مخلاقات ستاری باده و دائماً به آنها فیض وجاد میرستاند ،از اینرو انستان کامل
علت ایتاد و بقای عالم و خلیفة الهی در عاالم وجاد استتتت (مالصتتتدرا.)72 : 1387،
مالصتتدرا تعین اول یا حقیقت محمدیه را عقل مینامد (مالصتتدرا1366 ،الف-136 :
.)135
 6زمر22 /
 7الحترات13/
 8از نظر او انستان از زمان طفالیت خاد دارای وجاد طبیعی باده که دارای اعضتا و حااس
استت ،ستو با کستب علم و اخالق ،جاهره او متدرج شتده ،صتفا مییابد تا اینکه انسان
نفستی میشتاد که دارای قاا و ادوات نفستانی استت و با این مرتبه از وجاد برای حشتر و
بعث در قیامت شتایستتگی پیدا میکند ،پ از این مرتبه به وجاد دیگری نائل میشتاد
که انستان عقلی باده و برای آن اعضتا و قاای عقلی استت (قمی.)310-311 :1381 ،
در حالیکه این ستخن بر استاس حرکت جاهری صتحیح استت .او در جای دیگر ،عقل
اول را واحد متکثر میخااند و مینایستتتد ،عقل از حیث صتتتدور به مرتبه احدیت حقه
بستیار نزدیك استت .بهعبارت دیگر ،علماء طریقت ،عقل را عالم استماء و صتفات الهیه
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میدانند پ اصتتتل در آن وحدت استتتت و تکثر به اعتبار احاطه و اشتتتتمال بر جمیع
معقاالت اشتیاء و حقایق استماء استت (همان .)91 :در حالی که این ستخن با پذیرش
نظریة تشکیك در وجاد قابل تاضیح است.
 9برای مطالعه بیشتتر در زمینه ارتباط حدس و وحی و اشتکاالت مطرح در آن ،رجاع کنید
به (مالیری.)138-211 :1384 ،
فهرست مناب
قرآن کریم.
ابراهیمی دینانی ،غالمحستین .)1385( .ماجرای فکری فلستفی در جهان استالم .تهران:
انتشارات طرح نا.
ابنسینا ،حسینبنعبداهلل1352( .ق) .معراج نامه .به اهتمام بهمن کریمی .بیجا.
ابنسینا ،حسینبنعبداهلل .)1375( .االشارات و التنبیهات .قم :نشر البالغه.
آشتتیانی ،ستید جالل .)1355( .منتخباتی از آ ار حکمای الهی ایران .ج .3مقدمه و تعلیق
از هانری کربن .مشهد :انتشارات فلسفی.
حستتتنزاده آملی ،حستتتن .)1359( .انستتتان کامل از دیدگاه نهج البالغه .قم :بنیاد نهج
البالغه.
رازی ،فخرالدین1420( .ق) .مفاتیح الغیب .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
رازی ،فخرالدین1407( .ق) .المطالب العالیه .بیروت :دارالکتا العربی.
رحیمپار ،فروغالستتتادات؛ تاکلی ،زهرا .)1395( .عحدس از نگاه ابنست تینا و فخررازی،.
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فصلنامة حکمت سینای ،دورة  ،20شمارة .5-23 ،55
طاسی ،محمدبنحسن .)1375( .شرح االشارات و التنبیهات .ج .2 .1قم :نشر البالغه.
فیاض الهیتی ،عبدالرزاق .)1383( .گاهر مراد .تهران :نشر سایه.
قاضتتی ستتعیدقمی ،محمدبنمحمد مفید .)1362( .کلید بهشتتت .تصتتحیح ستتید محمد
مشکاة .تهران :چاپخانه کبری.
قاض تی ستتعیدقمی ،محمدبنمحمد مفید .)1381( .االربعینیات لکشتتف اناار القدس تیات.
تصحیح نتفقلی حبیبی .تهران :مرکز نشر میراث مکتا .
قاضتی ستعیدقمی ،محمدبنمحمد مفید .)1395( .شترح تاحید صتدوق .تصتحیح نتفقلی
حبیبی .ج .3 .2 .1تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مالیری ،ماسی .)1384( .تبیین فلسفی وحی از فارابی تا مالصدرا .قم :کتا طه.
مالصتدرا ،محمدبنابراهیم .)1354( .المبد و المعاد .تصتحیح ستید جالل آشتتیانی .تهران:
انتمن حکمت و فلسفه ایران.
مالصتدرا ،محمدبنابراهیم1360( .الف) .استرار اآلیات .مقدمه و تصتحیح محمد خااجای.
تهران :انتمن حکمت و فلسفه.
مالصتدرا ،محمدبنابراهیم .) 1360( .الشتااهد الربابیة فى المناهج الستلاکیة .تصتحیح و
تعلیق از سید جاللالدین آشتیانى .مشهد :المرکز التامعى للنشر.
مالصتدرا ،محمدبنابراهیم .)1362( .اللمعات المشترقیه فی الفنان المنطقیه (منطق ناین).
ترجمه و شرح عبدالحسین مشکاه الدینی .تهران :انتشارات آگاه.
مالصتتتدرا ،محمتدبنابراهیم .)1363( .مفتاتیح الغیتب .تصتتتحیح محمتد خااجای .تهران:
ماسسه تحقیقات فرهنگی.
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مالصدرا ،محمدبنابراهیم1366( .الف) .تفسیر القران الکریم .ج  .6 ،4قم :بیدار.
مالصدرا ،محمدبنابراهیم .) 1366( .شرح اصال کافی .ج .2 ،1تهران :ماسسه مطالعات
فرهنگی.
مالصتتدرا ،محمدبنابراهیم .)1378( .التنقیح فی المنطق .تصتتحیح و تحقیق غالمرضتتا
یاسیپار .تهران :انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
مالصتدرا ،محمدبنابراهیم .)1387( .المظاهر اإللهیّة فی استرار العلام الکمالیة .تصتحیح
سید محمد خامنهای .تهران :انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

مالصتدرا ،محمدبنابراهیم1981( .م) .الحکمة المتعالیة فى االستفار األربعة العقلیة .ج،3 ،1
 .9 ،8 ،6،7بیروت :دار احیاء التراث العربی.

