
 

 

 

 
 

 

 یقم دیسع یقاض و مالصدرا  نگاه از  یقدس  نفس یواکاو
 ی کلزهرا تو

 )نایسندة مسئال(
 ی آباد حسن یصادق دیمج

 چکیده

 که ینفستت  از  بردن نام  یبرا  غالباً  فالستتفه  یستتا  از که  استتت  یاصتتطالح  .یقدستت  نف ع
 با  نف  نیا  انیم اندیپ  به معتقد دو  هر  دیستع یقاضت و  مالصتدرا.  شتادیم  استتفاده  استت،  الحدسدیشتد
 با که  ناشتتار نیا در. شتادیم  آن  یهایژگیو شتناخت ضترورت ماجب  امر  نیهم هستتند،  ینب  نف 
 کرده نییتب را یقدست  نف   یهایژگیو اول گام در.  استت گرفته  صتارت هاآن  آ ار  به میمستتق ةمراجع
 ةمرتب  به هاانستان ریستا  یابیدستت  امکان ةمستأل ،ینبا  نف  و  یقدست  نف  نستبت  یبررست  با  ستو  و

 و  شتناستانهیهستت یمبان  اختالف  گفت دیبا  قتیحق در.  استت گرفته قرار  یابیارز مارد  یقدست  نف 
. استتت  شتتده  شتتمندیاند دو نیا یآرا  اختالف  ماجب دیستتع  یقاضتت  و  مالصتتدرا  ةشتتناستتانانستتان

 معقال، و عاقل  اتحاد و یجاهر حرکت وجاد،  كیتشتتک  و وجاد اصتتالت  یمبنا  بر  نیصتتدرالمتأله 
 که دیسع یقاضت کنیل استت، قائل  ینب  نف  تا حدس صتاحب از  یقدست  نف   یبرا را  یکیتشتک  مراتب

 یکل نف   و  یملکات  ناطقه  نف  در منحصتر  را  یقدست  نف  قیمصتاد  استت، رفتهینوذ  را یمبان نیا
 در یانستان  نفاس ریستا  و ینب  نف  با  یقدست  نف   نستبت ،یظاهر  نظر تفاوت  نیا وجاد با.  داندیم
 را هاآن یآرا  اختالف  تاانینم که یحد تا  استت كینزد هم  به  اریبست  بزرگ، لستافیف دو نیا ةشتیاند
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 .دانست شانیا یفلسف ستمیس در یقدس نف  یلفظ اشتراک حد در

  .  یقم دیسع  یقاض  مالصدرا،  ،ینب حدس،  ،یقدس نفس :کلیدی  واژگان
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 مقدمه

 از  ناستیابن.  دارد یقران  اتیآ  در  شتهیر  که استت  یفلستف  اصتطالح كی  .یقدست  نف ع
 و  خاانده  الحدسدیشتد  را  یقدست  نف  و  کرده  استتفاده  نبات  انااع  انیب  بحث  در واژه  نیا
  کندیم  یمعرف  1نار«  تَمْسَاسْاهُ  لَمْ  لَوْ وَ  ءُيُضِای  زَيْتُها  يَکادُ»  یةآ  مصتداق را  ینفست  نیچن
 و  یفخرراز  آ ار  در  حدس  و  یقدستت  نف   از بحث  نیهمچن(.  86-87:  1375  نا،ستتیابن)

:  ق 1407  ،یراز  ؛353:  1375  ،یطاست) استت  برخاردار  یخاصت  تیاهم  از  یطاست  ةخااج
279.) 

  یبعد   ةفالستف  ةشتیاند  در  ماضتاع  نیا  ،ینب  ةمستأل با  یقدست  نف  بحث  ارتباط  وجاد  با
 مستائل  نییتب  ةدغدغ  که  یلستافیف  عناان به  مالصتدرا.  استت  گرفته  قرار  تاجه  مارد  زین
  گاهیجا است  تالش  در  یقدس  نف   یهایژگیو  نییتب  با است،  مطرح  شتدت به  او  در  ینید
  در  دارد که  یعرفان  کردیرو به  تاجه  با  یقم  دیسع  یقاض  گرید  یسا  از.  سازد  روشن  را  ینب

 . پردازدیم( ص) اکرم رسال مقام و نقش نییتب به یقدس نف  بحث خالل

 از  متأ ر  طرف  كی از  که یقدستت  نف   ةدربار  یقم دیستتع  یقاضتت  نظرات  یبررستت
 حائز  نظر به استت  یکاشتان ضیف  خاد  استتاد  از  متأ ر  گرید  طرف از  و  یزیتبر  یمالرجبعل

 استت  شتده  دهینام  فلستفه  با  عتیشتر  قیتطب  ،یو  ةفلستف  قات  ةنقط  رایز  استت،  تیاهم
  انیم  یزمان  ةفاصتتتل  کهنیا  وجاد با  استتتت،  ذکر به  الزم(.  337-360:  1355  ،یانیآشتتتت)

  قرن مین  حدود  در  یزیچ  ا،یتار  امتداد  اسیمق  در  یقم  دیستتع  یقاضتت و  مالصتتدرا  یزندگ
 حال  نیع  در و  ژرف  اریبست  دارد،  وجاد  شتانیا  یهاشتهیاند  در که  یمبان  اختالف اما  استت،

 و  قرآن  از  استتتفاده  در  هاآن  نگرش  تفاوت  از  یناشتت  دیبا  را  اختالف  نیا  و استتت  گستتترده
 .دانست اتیروا

 و  یانیوح منابع  بر  را ابتنا  نیشتتریب  ،یفلستف  مکاتب  ریستا به  نستبت  ییصتدرا  حکمت
  نقد و  نقل با  ماارد از  یاریبست  در و  داشتته(  الستالمهمیعل)  نیمعصتام  از  شتده  وارد  ریتفاست
  یاعتقاد  و  یکالم  یهاهیرایپ از  را  نید  ةشتد  فیتحر  ةچهر  استت،  تالش  در  متکلمان  یآرا
  نگرش بر  ییروا  نگرش که  میابییدرم  دیسع  یقاض  آ ار  یبررس با  این  وجاد  با.  دیبزدا  جیرا
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  یم یابراه) استت  گرفته  یشتیپ  مالصتدرا از  با   نیا  در و  داشتته  غلبه  یو  آ ار  در  یبرهان
  .(331: 1385 ،ینانید

 ژهیو  به  ینب  علم  نییتب  شاد،یم  اطالق زین  ینب  نف   بر  یقدس  نف  که  جاآن از  البته
 بروز  ماجتب  امر  نیا  و  داشتتتتته  حتدس  نییتب  بتا  یقیو   ارتبتاط  مالصتتتدرا  کالم  در  یوح

 علم  به  منتر امر  بدو  در  حدس  شتادیم  گفته  رایز  شتاد،یم  مالصتدرا  ریتفست  بر  یاشتکاالت
 نف   از  دیستع  یقاضت  ریتفست که  علت  نیبد اما  استت؛  ریخطاپذ تهینت  در  و  شتده  2یحصتال
  در  اشتکاالت  نیا  طرح یبرا  یمتال  گفت  تاانیم ستتین  حدس مباحث  با  مرتبط  یقدست
 با او  نظرات  دانستتن  همگام  عاامل  از  یکی  تاانیم را  امر  نیا و  ندارد  وجاد  یقاضت کالم
 .دانست عتیشر

 بر  عالوه  یقم  دیسع  یقاض  و  مالصدرا  عبارات  یبررس  با  شادیم  تالش  ناشتار  نیا  در
 و  گردد مشتتتخ   ینب  نف   و یقدستتت  نف   انیتم  تفتاوت  ،یقدستتت  نف   تیتماه  نییتب
 یباق  شتده  وارد  اشتکاالت  طرح  یبرا  یمتال  که  شتاد  نییتب  چنان  یقدست  نف   یهایژگیو

 .نماند

 ی قدس  نفس  یهای ژگيو .1

  انیب به  آن  یهاییتاانا  و  یقدستتت  نف   ترقیدق  شتتتناخت یبرا استتتت  الزم  ابتدا  در
 :میبورداز بحث مارد شمندیاند دو نگاه در نف  از درجه نیا یهایژگیو

 مالصدرا   نگاه از  یقدس  نفس .1-1

 برحسب  اشیاء  ادراک  استعداد  در  نفاس  دیگایم  یقدس  نف   یمعرف  در  نیصدرالمتأله
  شتدت و  اعلى  طرف  در.  هستتند  متفاوت  ضتعف  و  قات و  کدورت  در  هاآن  تفاوت  و  اختالف
 فیض  قبال  زیادتر  هرچه  سترعت  با استت،  مترده  فعاله  عقال  از  مستتنیر  نف ،  که نارانیت
  بدون  کند،مى  پیدا احاطه  اشتیاء  حقایق به و  یابددرمى وقت  استرع  در  را  حقایق  اکثر  کرده،
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  حقایق اوستاط  و  حدود  ترتیب  بدون  ده،یرست  نتایج به  مقدمات  ترتیب  بدون و  شتاق و  طلب
 و  انسانى  مطتتتالب غتتایت  به  کهآن  تا  رودمى  گتترید  نتتتایج به  نتایج  از و  یابتتددرمى  را

  نف   اکمل و  اشتترف و  اعلى مرتبت که  را  قات  این  و  رستتدیم  بشتتر   درجات  نهایات
 (.386-387: م1981 مالصدرا،) نامندمى قدسیه قات است، بشر 

  نف   یهایژگیو  نییتب  با  مالصتتتدرا  شتتتاد،یم  دهید  مذکار  عبارت  در که  طارهمان
 :کرد مطرح تاانیم یکل ةمؤلف دو در را هایژگیو نیا. پردازدیم آن یمعرف به یقدس

 دالحد  يشد( الف

  لَمْ  لَوْ وَ  ءُ،يُضِای  زَيْتُها  يَکادُ»  یةآ  مصتداق  را  یقدست  نف   نایستابن  تبع به زین  مالصتدرا

 علت به است،  مرتبه  نیا  در که  ینفس است  معتقد او.  داندیم  3نُورٍ«  عَلَى نُورٌ  نارٌ،  تَمْسَاسْاهُ
 که  ایگانه به  برد  کار به  دائماً را  حدس  تااندیم  فعال،  عقل به  اتصتال  شتدت  و  صتفا  شتدت
  بنتددیم نقش  او  نف  در  دفعتتاً  استتتت،  فعتال عقتل  در  کته  هتاییصتتتارت   گفتت تاانیم
 (.470: 1363 مالصدرا،)

 را  حقایق  اوستاط و  حدود  ترتیب  بدون  ده،یرست  نتایج  به  مقدمات  ترتیب  بدونع  عبارت
 بر  ناظر  ، (386-387:  م1981  مالصدرا،)  رود.مى  گتترید  نتتتایج  به  نتایج  از و  یابتتددرمى
 . باشدیم مطلب نیهم

 علت  به که  شتادیم  اطالق  یدیشتد  یعال  نف   بر  ییصتدرا ةشتیاند  در  یقدست  نف 
 به  شتتاق و  طلب  بدون   و  افتهیدر  زمان  نیترعیستتر  در  را  قیحقا اکثر  استتتعدادش  شتتدت
 به  یقدستت  نف    اقب  ذهن  گفت  تاانیم  گرید  عبارت به.  ابدییم  دستتت  اءیاشتت  قیحقا
 از و  دهیرستت  جینتا به یوستتط  حدود  افتنی  یبرا  تالش  بدون  تااندیم که استتت  ایگانه
  نفاس،  ریستتا که استتت  یحال  در  نیا و(  386:  همان)  شتتادیم  منتقل  گرید  جینتا  به  هاآن
  جی نتا به  تا رفته  هاآن  یوسطا  حدود  یپ  در  آن  از  پ   و  کرده  نیمع  را مطالب  ابتدا  در  دیبا

  گانهچیه  بدون  وستط  حد  حدس،  در که استت  آمده  حدس  از  مالصتدرا  تعریف  در.  برستند
  وستتط،  حد با  و  شتتادیم  حاصتتل  ذهن  در  آن  بدون  ای و  شتتاق و  طلب با  همراه  ای  یحرکت
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  حدس،  در  تعریف،  این با  مطابق(.  349:   1360  مالصتدرا،)  بنددمی  نقش  ذهن  در  نتیته
 .است نشده حاصل فکر طریق از اما دارد، وجاد وسط حد

  یحضتتتار  علم  بته منتر نف   مبتاحتث در  حتدس  کته  استتتت الزم  نکتته نیا  بته تاجته
  ا ر  در  یقدستت  نف  که  شتتد  خااهد  انیب  ادامه  در اوالً  که  رایز  ؛یحصتتال  علم نه  شتتادیم

  در تیستنخ  یناع  علت به امر  نیا و  ابدییم دستت  آن به  فعال  عقل با  اتحاد  بلکه  اتصتال
  علام  دیبا  الاقل  صتارتنیا  در  باشتد،  یحصتال علم  ناع از  حدس  اگر  نیبنابرا استت  دو آن
 و  باشتد  یحصتال  علم  شتاد،یم  منتقل  یقدست  نف  بر  که  مقدار  آن  در  حداقل فعال  عقل
  اًی  ان. استت  یادیز  یفاستدها  یتال  مستتلزم  فعال  عقل  علم دانستتن  یحصتال که  مدانییم

 از  آمد،  خااهد  کهچنان و  یدفع  انتقال  صتارت به  و حرکت  فاقد  مالصتدرا  فیتعر  در  حدس
 . شادیم دانسته یعرفان شهاد و کشف اقسام

  مستتلزم که  معلام  از  عالم  ةواستطیب  یآگاه از  استت  عبارت  یحضتار  علم که  جاآن  از
  هر  معلام و  عالم  که استت  ییجا  در  امر  نیا  و استت  معلام  و  عالم  تینیع و  یوجاد  وحدت
  یناع  ،ینظر  عقتل ةقا کمتال از  مالصتتتدرا  مراد  گفتت  تاانیم بتاشتتتنتد،  متاده از  مترد  دو

 استت  یعلم  گرید  عبارت  به و استت  آن  خااص  و  ماده  از  مترد که  استت  یآگاه  و  ادراک
 . ندارد راه او در ماده به تعلق و الیخ و ح  ةشائب گانهچیه که

 با   در  حدس  زین  یتیاله  اضیف نظر  از  کهنیا  استت  نگارنده  ستخن  بر  یدییتأ  آنچه
  نف  مباحث  در که  حدستی.  شتادمی  بیان  منطق  در که  استت  حدستی  از  غیر  نف   مباحث

 استتت نظر  مارد  منطق  در که  حدستتی  اما استتت،  بدیهیات  محیط  در  شتتادیم  بحث  آن  از
  در  حدس که  جاآن  از و  رستاندمی  متهاالت به  معلامات  از  آستانی به  را  ما که استت  راهی
  در  نباید استت،  آن مراتب  از  یکی و  باده  ستازگار  عرفانی  شتهاد و کشتف  با  نف ،  مباحث
 درواقع  صتتتدرا نظر  از  عرفانی  حدس(.  56-57:  1383  ،یتیالهاضیف)  شتتتاد  ذکر  منطق
  منطقی  حدس  خالف  بر  ندارد  آن  در  ینقش  چیه  احساس  که  باده  نظری  عقل  کامل  ةمرتب
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  نی هم به(.  122:  1362  مالصتدرا،)  کندمی  صتادر حکم  احستاس کمك  با  عقل  آن  در که
  نقش و  باده  مرتبط  شتهاد  با  ییصتدرا  دستتگاه  در  حدس  گفت  تاان-یم که استت  علت
  عالم از  حدس  قلمرو  کهچنان استت  دارا  نبات  تحقق  خصتاصبه و  یمعنا  امار  در  یمهم
 (. 384: م1981مالصدرا،)  رسدیم یحضار علم و شهاد ساحت به یحس و یعقل

 استت   یعرفان  حدس  نف ، مباحث  در  حدس  از  مالصتدرا  منظار  گذشتت  چهآن  به نظر
  حتدس  و یمنطق  حتدس  انیتم  خلط دیتنبتا نیبنتابرا.  شتتتادیم یحضتتتار علم  بته منتر  کته
 . ردیگ صارت یعرفان

 و یمنطق  حتدس  از متفتاوت  نییتب وجاد  بتا رستتتدیم  نظر  بته  کتهنیا تاجته  قتابتل  ةنکتت
 عتالم نظر  از چتهآن  بلکته نتدارنتد  منتافتات بتاهم  نییتب دو نیا  گفتت  تاانیم   ،یعرفتان حتدس
  عارف  و  لستافیف   کالم  در  که استت  همان  شتادیم خاانده  معرفت  حصتال  علت  ،یمنطق
 عقل  از  افاضه و  اتصتال  از اکتستا   از  ستخن  بر عالوه  تاانیم  نیبنابرا  دارد، نام  معده  علت
  بی تقر  تنها  یمعد  هر  نقش استتتت  معتقد  لستتتافیف که  جاآن  از.  گفت  ستتتخن زین  فعال

  ندارد،  معده  علت  به  یازین  االستعداد  بیقر  ةماد و  است  صارت  افتیدر  یبرا  ماده  استعداد
  افتیدر  یبرا  دیشتتد  استتتعداد  یدارا  یاکتستتاب  ای  یفطر  گانه به  یعقل  اگر  گفت  تاانیم

 به  تااندیم  تفکر  انیجر  گذراندن  بدون  باشتتد،  تیفعل به  بیقر  استتتعدادش  ای  باشتتد  علام
 . ابدی دست معرفت

  دارای  بلکه نیستت،  یکستان قاه  این از  هاانستان  مندیبهره استت  معتقد  مالصتدرا  البته
 برای او  استتعداد  باشتد،  داشتته قاه  این از  بیشتتری  ةبهر  فرد  هرچه که  استت  مراتبی  ستلستله
 و  حدس  ةقا  در  نفاس(.  481:  1354  مالصتتدرا،)  باد  خااهد بیشتتتر  فعال  عقل  با  اتصتتال
  بدون و  کاتاه  یزمان  در سترعت به  ینفست که  جاآن  به تا  متفاوتند، فهم سترعت و  آن  شتدت
  ینفست  نیچن به.  شتادیم  منتقل  معلامات  ریستا به  و  گرید  معلام به  یمعلام  از یبشتر  میتعل
 سارعۀ و  الذکاء شادة  و الحد  قوة فى  النفو   يتفاضال و»:  شتادیم  گفته  یول  ای  ینب

 اخر  الى  هکاذا  و  معلوم  الى  معلوم  من  ذهناه  ينتقال  حاد  الى  تبلغ   و  حاد  الى  الفهم

 (.جاهمان) ولى« او نبى انه له فیقال بشرى، تعلم غیر من قصیر زمان فى المعلومات
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 فعال  عقل به متصل و ذات به یمستکف( ب

  نفاس  ترنییپا  مراتب  گفت  دیبا  مالصتتدرا  نگاه  از  یقدستت  نف   گرید  یژگیو  انیب  در
 به  نفاس  ریستتا  خالفبر  کمال، به  دنیرستت  یبرا  اما  اند،رکاملیغ ابتدا  در  اگرچه  یقدستت
:  م 1981  مالصدرا،)  ابندییم  دست  کماالت به  خادخادبه  بلکه  ندارند،  ازین  یاجداگانه  علت
303 .) 

 ةمرتب  نیباالتر و  استت مراتب  یدارا  یقدست  نف   مالصتدرا  انیب  در  گذشتت  کهچنان
  نف   او  نظر از  کته ایگانته  بته دارد فعتال  عقتل  بتا اتصتتتال یبرا  یدیتشتتتد استتتتعتداد  آن
 به ینظر  عقل  در  انستتان  نف  استتت،  فعال  عقل به  اتصتتال  ملکه  یدارا  دالحدسیشتتد
  ارتباط  فعّال  عقل با  د،ینما  اراده  هرگاه  یبشتر  ةواستط  بدون  تااندیم که  رستدیم  ییجال
  دارد  نام  مستتفاد  عقل  مرتبة ،ینظر  عقل  از  مرتبه  نیا.  شتاد  مندبهره  یلدنّ  علام  از  و داشتته
  یقدست  نف   یدارا  یشتخصت  نیچننیا  و استت  انستان  ینظر  قاّة کمالِ  درجة  نیتریعال که
 (.342:  1360 مالصدرا،) شادیم دهینام ینب و باده

 به  ل،یتکم  در که  خااندیم  یمستتکف  نفاس  را  ایانب  نفاس  صتدرا که استت  رو  نیهم  از
 حستتببه  کمالشتتان  استتتکمال  از  پ   و  ندارند  اجیاحت  شیخا  نفاس از  خارج و  زائد  امار

 از  پ  ایانب  نفاس  صتدرا  نظر از واقع  در(.  177-178:  م1981  مالصتدرا،)  شتادیم  فطرت
 سترشتتشتان  در  دارند  ازین  بدان  کمال  یبرا  هرچه  که  شتاندیم  یفلک  نفاس  مانند  استتکمال
 . ستندین خاد ذات از رونیب امر ازمندین و است نهفته

 به که  گانهآن  رستد؛یم  ینظر  عقل  درخشتش  و  صتفا  یاعال  ةمرتب به  یقدست  نف 
  ا ر  در و  افتهی  یکل  اتصتتال  اعظم  روح با  تااندیم و  ابدییم  کامل  شتتباهت  عالم  یکل  عقل
  شاد،  افاضه  یو  بر  یبشر  میتعل  وساطت  بدون  و  تأمل  و  فکر  بدون  یلدن  علام  اتصال،  نیا
  عقل  روغن ت،یقابل  و  استتتعداد  شتتدت  علتبه استتت  كینزد  گفت،  تاانیم که  یحد به

  شتتتاد،  ورشتتتعله(  ستتتتین  رونیب او  باطن و  ذات  درون  از که)  فعال  عقل  نار به او  منفعل
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  35  یةآ که  طارهمان  باشتتد؛  دهینرستت او به  یبشتتر  میتعل  ةفروزند  آتش  یهاشتتعله  هرچند
 (.341:  1360مالصدرا،)  کندیم اشاره آن به نار ةفیشر ةسار

 ةمرتب  استتت،  عقال  آنِ  از اوّل  ةمرتب:  ردگییم نظر  در  عالِم و  علم  یبرا  مرتبه ستته   او
  یمقتضتت  کمال  عقال،. استتت  یانستتان  نفاس  آن  از  ستتام  ةمرتب و  یفلک  نفاس  آن از  دوم
 و استت(  الستالمهمیعل) اءیانب  نفاس و  یفلک  نفاس  آنِ  از دوم  ةمرتب.  هستتند  دارا  را  شیخا
  یترقّ  مثال  عالم ةمرتب  به که  هست زین  یانسان  نفاس از  دسته  آن  واجد  مرتبه  نیا واقع  در

 ازین  شیخا  یمقتضتت کمال  به  دنیرستت یبرا  کتا   ارستتال  و  نباّت به  نیبنابرا  و  اندکرده
  کماالت کسب  یبرا و  هستند  ناق   باشند، افتهین  ارتقاء  که  یزمان  تا  یانسان  نفاس.  ندارند
 یبرا  یمُخرج  دیبا که  گرید  امار  ریسا با  یرو  نیا  از و  هستند  یخارج  امر  ازمندین  ،یمقتض

 ایانب و  یفلک  نفاس  نیبنابرا.  ندارند  یتفاوت  باشتتد، داشتتته  وجاد  فعل به  قاه از  خروجشتتان
 و  انداوردهین  دستتبه  را  شیخا  یمقتضت  کمال  هناز  کهآن  یکی:  هستتند  وصتف  دو  یدارا
 (.503: همان) ندارند ازین یرونیب یامر به یمقتض کمال کسب در کهآن یگرید

  نف  و استت  یانستان  نفاس  تیغا  فعال  عقل استت  معتقد  که  مالصتدرا  ستخن  نیا  اگر
  ردیگ قرار  فعتال  عقتل ةمرتبت  در تاانتدیم  خاد تیتظرف ةانتداز  بته صتتتعاد قاس  در یانستتتان

  مشتای یم  متاجه  میده قرار  بستنده  خاد  نف   مارد  در  او  حیتاضت کنار  در را(  290:همان)
  ازمندین و  داندیم  خاد به  خاد  فعال  عقل  مانند که  رستتدیم ایمرتبه  به یقدستت  نف  که
 .ستین یخارج امر

  صتاحب  استت،  القدسروح به  دیمؤ که  یشتخصت  ستدناییم  یآمل  زاده  حستن  کهچنان
  یةستترما  همان به  فطرت  برحستتب  یعنی استتت؛  یمستتتکف  نف   یدارا و  باده  یلدن  علم

  کنتدیم  اکتفتا  کمتال بته  نق  از  خروج یبرا  یذات  علتل  از  ذاتش  بتاطن و  ذات  بته  و یختداداد
  یختارج   مکمتل  بته فعتل،  بته  قاه از خروج  و کمتاالت  لیتتحصتتت در  کته نتاق  نف  متاننتد  و
(.  81-82:  1359  زاده،حستن) ستتین یبشتر  معلم و  یخارج  مکمل  محتاج استت،  ازمندین

  اگرچه  باشتتتد،  لیجبرئ  آن  از  مراد  کهنیا نه  استتتت  شتتتانیا  جان  یعال  ةمرتب  القدسروح
 و  ربك. من  القدس  روح  نزله  قل: عاستتتت  یاله  یوح  نیام اوصتتتاف  از  یکی  القدسروح
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  القدسروح به  نبات  روح  ثیاحاد  در  کهنیا جز  استت،  آمده  یاریبست  اتیروا  در  یمعن  نیبد
 با  دیبا  یقدستت  روح که  یبدان  تا استتت  القدسروح زین  لیجبرئ  ینفستت  وجاد  و  شتتده  ریتعب
  (.395:   1360مالصدرا،) ابدی اتحاد بلکه اتصال، و ارتباط القدسروح

 د یسع  یقاض  نگاه از  یقدس  نفس. 1-2

  یةآ به  استتناد  با را  یقدست  نف   با  ارتباط  در  خاد  بحث  نایستابن  همانند  دیستع  یقاضت
  یمختلف   راتیتعب  انیب  از  پ   یو.  کندیم  مطرح  نار«  تَمْسَسْهُ  لَمْ  لَوْ  وَ  ءُيُضِی  زَيْتُها  يَکادُ»
 از  هیآ  ریتفست  در  ایشت  ستدینایم  و  کرده  اشتاره  نایستابن نظر به  استت،  شتده  هیآ  نیا  از که

  ،ی قم)  کندیم  نیتحست  نهیزم  نیا  در  را  یغزال نظر  ستو  و  بردیم نام  ینظر  عقل مراتب
1395 :661-660.) 

 :کندیم انیب نیچننیا را یبشر( نفاس) ارواح مراتب یغزال قال از دیسع یقاض

  حساس؛ روح ای یاانیح روح -1

  کند؛یم محافظت و  بت را حااس واردات که یالیخ روح -2

  کند؛یم درک را الیخ و ح  از خارج یمعان که یعقل روح -3

  معرف  بته  استتتتتدالل  بیتترت  بتا  و  کرده  اختذ  را  محض یعقل علام  کته  یفکر  روح  -4
 ابد؛ییم دست فیشر

 و  یقدستت  لاائح  آن  از که  استتت  اءیاول  از  یبرخ و  ایانب به  مخت  که  یقدستت  روح  -5
. استت  کاتاه  آن به  دنیرست از  یفکر  و  یعقل  روح  دستت و  شتادیم  یمتتل  یملکات  معارف
 (.621:همان) باشد عقل طار وراء یطار که ستین دیبع نیبنابرا

 به  متعلق  روح  ...«تهايز  کادي»  یةآ  مصتداق که  استت  ستتهیشتا  ستدینایم  دیستع  یقاضت
 و ایانب  میتعل به  یاجیاحت  هاآن  که است  یاگانهبه  اءیاول  یقدس  نف   رایز  باشد  اءیاول و  ایانب
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  زبتان از  علم  استتتت  كیتنزد  کتهچنتان(.  620:  همتان)  نتدارنتد مالئکته  میتعل بته یازیتن  زین ایتانب
  هاآن  از  کهنیا  از  قبل  ای  ندیبگا  ستخن  کهنیا از  قبل  شتاد  خارج(  الستالمهمیعل)  محمدآل

  یمحمد   نیاستتی  طار  از که استتت  یعقل  نار  و  یقدستت روح  نار،  از  مراد  و  شتتاد ستتؤال
 (. 650: همان) گرددیم منتقل گرید امام به یامام از و شادیم ظاهر( وآلههیعلاهللصلى)

 ةاشتار  دیستع  یقاضت  آ ار  در  مالصتدرا  برخالف که استت  یضترور  ابتدا  در  نکته  نیا  ذکر
  نف   قیمصتاد  انیب به ابتدا  همان از  او بلکه  شتادینم  یقدست  نف   یهایژگیو  به  یچندان
 تاجه  با  مالصتدرا نظر  از که  کرد  انیب  نیچن  را  امر  نیا  علت  بتاان  دیشتا  پردازد،یم  یقدست
  حدس  صتاحب  از که  باشتد  داشتته  یمختلف مراتب  تااندیم  یقدست  نف   او  یفلستف  یمبان به
 با زین  یقدستتت  نف  به  مرباط  یهایژگیو  نیبنتابرا  ابد،یتیم ادامه  ینب  تا و  شتتتادیم  آغاز
 نگاه  از  یول  شتتادیم  دهید  یقدستت  نف   مختلف  مراتب  در  ضتتعف  و  شتتدت  درجه  تفاوت
 . است دسته دو در منحصر یقدس نف  قیمصاد دیسع یقاض

  اختصاص که  یملکات  ةناطق  نف   -1:  دارد  قرار  نف   دو  ،یاانیح  نف   فاق  او  نظر  از
(  وآله هیعلاهللصتلى) اکرم  رستال مخت   تنها که  یاله  یکل  نف   -  2  دارد؛  ایاوصت و  ایانب به
  یقدست  نف   یملکات  ناطقه  نف   و  یاله  یکل  نف  او  نظر از.  استت(  الستالمهمیعل)  ائمه و

 (.814: همان) شادیم خاانده

 ی ملکوت  ۀناطق   نفس( الف

  لذا شتتد،  نخااهد  پنهان  او از  زیچ  چیه  شتتاد،یم  بالفعل  عقل  نف ،  هرگاه   او نظر  از
 به استتتغراق  شتتدت  رایز استتت،  باالتر  گرید  عقال  و  نفاس  ةمرتب  از  کامل انستتان  ةمرتب
  مارد  در  اما. استتت شتتده  تحت ما به  التفات  عدم ستتبب  گرید  نفاس  و  عقال  یبرا  مافاق
  طرف  ةمشتتاهد  مانع  طرف،  كی به  هاآن  تاجه.  استتت  یگرید  ةگانبه  وضتتع  اء،یاول و  ایانب
 استت شتده نازل  هاآن  مارد  در  شتان.  عن  شتان  شتغلهی  الع  یةآ که  چنانآن. ستتین  گرید
  حضتار  نف   شیپ  در  یهمگ  یستفل و  یعلا  ماجادات  مرتبه،  نیا  در(.  120:  1362  ،یقم)

 .داندیم عقل از باالتر را نف  دیسع یقاض لیدل نیهم به(. 121: همان) دارند



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   50

  گر،ید  عبارتبه.  شادیم  خلق  ایاول  و ایانب  اناار  از  اءیاصف  نف  است  معتقد  دیسع  یقاض
 با   در  فقط  گرید  نفاس.  شتتادیم  یصتتف  نف   ای  فیشتتر  جاهر  منشتتأ  ینب  ةناطق  نف 
 و  حروف  نیا  شتده،  تادیا  نطق  نف ،  تنزل  ا ر  در  یگاه  که نحا  نیبد  دارند؛  تنزل  اعراض
 و  دهیرست  عاقله  به  ستامعه  قیطر  از  مفهام  نیا  ستو   رستد،یم مخاطب  گاش به  کلمات
 (.365: 1395 ،یقم) شادیم ینفسان یجاهر و ابدییم کمال

  کلمتات  نیا و  شتتتادیم  حاصتتتل  یعرفان  کلمتات و  حروف  یگاه ناطقته  نف   تنزل  از
  جاهر  منشتتأ  ناطقه  نف   ته،ینت  در.  گرددیم مخاطب  ینفستتان  جاهر  شتتدن  یناران  باعث
 و  عاارض  قیطر از  را  جاهر  آن بلکته  کنتد،یم  خلق را  جاهر  آن  کتهنیا نته  البتته  شتتتاد،یم

 از  کهچنان  شتتتاد؛یم  تادیا  جاهر  ناطقته،  نف   تنزل از  هم  یگاه.  کنتدیم  یناران  کلمتات،
 (.جاهمان) گرددیم تادیا اءیاصف نفاس ا،یانب نفاس تنزل

 انااع  یف  کالمع  عناان با  یبحث  در  صتدوق  دیتاح شترح  از  دوم  جلد  در  دیستع  یقاضت
  پردازدیم نفاس  تنزل و یترق  ةنحا از بحتث بته  مفصتتتل  طاربته  العاالم. بین  المضتتتاهتاة

  ترن ییپا  طبقات  و  قتیحق  عالم،  یباال  طبقات  او  نظر  از  واقع  در(.  361-365:  1395  قمی،)
 از  پ  و استت  باده  یاله  صتفات  و  استماء  ةمرحل  در  یماجاد  هر  چهچنان. استت  آن  ةقیرق

 بته  نماده  یترق  تاانتدیم  استتتت،  افتتهیت  تنزل  یمتاد  عتالم  ةمرتبت  بته گرید  مراحتل گتذرانتدن
 منشأ  را  ایانب  نفاس  عبارات  نیا  در  یقاض.  ابدی  دست  شیخا  وجاد  قتیحق  ای  باالتر  مراحل
 اشتاره  ایانب  نفاس  یباال  ةمرتب به او واقع  در.  داندیم  اءیاول و  ایاصتف  نفاس  ای  فیشتر  جاهر
 باالتر  ةمرتب  با که است  کرده  یترق  قدرآن  صعاد  قاس  در  ینب  نف  استت  معتقد  و  کندیم

  یف ی شتتر  جاهر  مرتبه  آن  از  استتت  قادر که  ینحا به  شتتده  متحد  شیوجاد  قتیحق  ای  خاد
 ةشتیاند  در که  چرا استت  جمع  قابل زین  4مالصتدرا  یفلستف  یمبان با  ستخن  نیا.  کند  صتادر

 هم  الته تنزل دانستتتت،  الناع ر  تنزل  را نفاس کتهنیا  بر عالوه  تاانیم  زین  مالصتتتدرا
 قرار  ینییپا ةمرتب  در و  اندننماده  یترق  کهنیا  علت به  نفاس  ریستتا  کهیحال  در.  دانستتت
  کهچنان  باشتند،  اعراض  منشتأ  تاانندیم  تنها و  باشتند  فیشتر  جاهر منشتأ  تاانندینم  دارند،
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  نی ا  ماارد  یبرخ  در استت  معتقد  یقاضت.  دانستت او  نف   تنزل  تاانیم را  انستان  كی ةناشتت
  ذهن  در  تااندیم  انستان  كی  از  یستخن  کهچنان  شتاند  جاهر  منشتأ  تاانندیم  زین  اعراض
  تادیا  ماجب  تنزل  یگاه واقع  در.  برستتتاند  یعال  ةدرج به  را او و  گذاشتتتته  ا ر او  مخاطب
  کلمات  دنیشتتن  ا ر  در و استتت  ماجاد ایقابله  ماده  یگاه و  شتتادیم  آن  تینار و  ماده
 . شادیم ناطقه نف  آن به کلمات نیا دنیرس و یعرفان

 ی کل  نفس ( ب

  متماعه  ای و(  نهم فلك)  یاقصتت  فلك  نف   ای  الکل،نف   از  منظار  فالستتفه، نظر  از
  یعرفان   اصتتطالح  ،یکل  نف   که  یحال  در(.  276:  م1981مالصتتدرا،) استتت  یفلک  نفاس
  شتتخ  کهنیا  نیع  در که  ینفستت  نفاس؛  متماعه نه  نف   كی از  استتت  عبارت  و  باده
  شی دا یپ  منشتأ  یوجاد  ةستع  نیا  و استت عیوست  وجادش  شتاد،یم  دهینام  یستع  یکل استت،
  یقاضتت. استتت  یکل  نف   آن  تنزالت  ،یجزئ  نفاس  گر،ید  عبارتبه. استتت  یجزئ  نفاس
  جزئی  تنزل،  با و  دارد  وجاد  خارج  در  سعی  کلی  نف  است  معتقد  عرفا  نظر  با  مطابق  دیسع

  نتد؛یآیم  وجاد  بته  جزئی  نفاس  تنزل،  ا ر  در  و  پتذیردمی  را  قیتد  تنزل،  همین  بتا  و  شتتتده
  عبتارتبته. شتتتادیم  کلی نف   همتان نمتاییم،  جمع  را جزئی  نفاس  این  اگر  کته  نحایبته
 تنزل  ،یانستتان  و  یاانیح  ،ینبات  نف   یعنی  دارد؛  وجاد  ماده  جهان  در که  ینفستت  هر  گر،ید

 و استتت 5ضیف ةواستتط  یکل نف  او  نظر از(.  263:  1395  ،یقم) استتت  یکل  نف   همان
 منشتتتأ  یکل  نف   گر،ید  عبتارتبته(.  جتاهمتان)  کنتدیم ریتتدب  را  هیتستتتفل  و  هیتعلا  مااد  تمتام
 . است( ناطقه و یاانیح ،ینبات) یارض نفاس و یفلک نفاس

  نی بنابرا استت،  ماده  ریتدب  نف ،  شتأن که  جاآن از  گفت  دیبا  یقاضت  ستخن  حیتاضت  در
  نی ا تاستتتط  دارد،  وجاد عاالم  در هرچته  هتاآن از ریغ بته  امتا  کنتدینم ریتتدب را  عقال  نف ،
 .  شادیم ریتدب نف 

  یق ی حقا  تیحکا  ،یمثال چه  یفلک چه  یعنصتتر چه  ،یجستتمان  ماجادات  تمام  نیبنابرا
  آ ار  دارد،  وجاد  جهان  نیا  در  چهآن  هر  گر،ید  عبارتبه.  دارد  وجاد  یکل  نف   در که استت
 و  ح   عالم  در  یزیهرچ  استت  معتقد  دیستع  یقاضت(.  542:  1395  ،یقم) استت  یکل  نف 
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 مثتال عتالم  آن  بته  کته  استتتت  یکل  نف   عتالم  در یمثتال قتتیحق  و  روح  یدارا شتتتهتادت،
 و  دارد  عقتل عتالم  در  یعقل مثتال و  یعقل قتتیحق  استتتت، مثتال عتالم  در هرچته و  نتدیگایم
 که  استت  آن  لیدلبه مستئله  نیا. استت  قائل  بدان  افالطان که استت  ینار  مثل  همان  نیا

 یامرتبه  هر  در و  مراتب  نیآخر به  برستد تا  شتادیم  نازل  مرتبه مرتبه  خداوند  جانب از  امر
  لاازم و  ریتقد  و  هیتتز.  ندیگایم  مثل  ای مثال  آن به که  دارد  عالم  آن  با مناستتب  یصتتارت
  عاالم اواخر  در کهنیا  علتبه و  استتت  آن  درجه  قیضتت ستتبببه  و  ح   عالم  احکام از  آن
.  ندارد   متعدد  مظاهر  و  مختلف  مااد  در  مگر را  یروح  یقیحق  احکام  شیگنتا داشتتتته،  قرار
 و ماده  از  بادن  مترد  و  درجه  ةسع  لیدلبه  نیا  و استت  ماده  عالم  از ترعیوست  ینفست  عالم  اما
  آن  در  صتتفاتش  و  شتت  یقاا  ةهم که استتت  یاگانهبه  یعقل  عالم  اما. استتت  آن  لاازم
 اندماج  و  یعقل  اتحاد  نحابه  کلها به  اءیاشت  ةهم  گر،ید  عبارتبه. استت  واحد  شت   صتارتبه
 (.425: 1395 ،یقم) است آن در یجمل

  نف  و  یاله  یکل  نف   بر  دیستع  یقاضت نظر  از  یقدست  نف   گذشتت،  چهآن  به نظر
 و دارد وجاد عتالم در ییبتاال گتاهیجتا یاله یکل نف   کته شتتتادیم اطالق یملکات نتاطقته

 ته،ینت  در.  هستتند  یکل  نف   آن  تنزل  نفاس،  ةهم  کهنیا از استت  عبارت  آن  مهم یژگیو
  القاء  لیجبرئ  شتتأن  نکهیا علتبه  او نظر  از.  دارد  عالم  قیحقا  تمام  بر  احاطه  یقدستت  نف 
 و استتت  اعداء به  عقابت انزال  و  اءیاول و  اءیانب  دیتستتد  آدم،یبن به  الهام  ها،حکمت  معارف،

  گفت  تاانیم  استت  یعمل  و ینظر  ةقا  دو برحستب  ناطقه  نف   افعال  امار،  نیا  دیتردیب
  اختالف برحستب  البته  ابد،ییم دستت  لیجبرئ ةمرتب  به برستد  ناطقه  نف   ةمرتب به  هرک 
  لی جبرئ  رستاند،  یاری  یاله  یکل  نف   با  خداوند که  را  یکست اما.  ضتعف و  شتدت  در مراتب
 استتتالم   امبریتپ  متاننتد  اوستتتت؛  ذات  یقاا  از  یاقاه  بلکته  اوستتتت،  انصتتتار  و  ختدام  از
  ،ی قاضت  عبارت  نیا(.  422-421:  همان)  رفت  باالتر  لیجبرئ  مقام  از که(  وآلههیعلاهللصتلى)

  یملکات   نتاطقته  نف .  کنتدیم مشتتتخ   را  یملکات نتاطقته  نف  بتا  یاله  یکل  نف   تفتاوت
  یک ی  لیجبرئ که است  یاگانهبه  یاله  یکل  نف   اما است؛  لیجبرئ  ای  القدسروح  ةمرتبهم
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 . شادیم خاانده نف  نیا یقاا از

 :باشدیم لیذ شرح به یقاض نظر از یقدس نف  یهایژگیو گذشت چهآن به نظر

 .شادیم اطالق یملکات ناطقه نف  و یاله یکل نف  بر یقدس نف  -1

 چه  ،یعنصتر چه  ،یجستمان  ماجادات  ةهم  و  باده ضیف ةواستط  یاله  یکل  نف  -2
 ائمه و اکرم  ینب  مخت   تنها  نف   نیا  البته  شتتادیم  ریتدب  آن  تاستتط  یمثال چه  ،یفلک
 .باشدیم

 او نظر  از  بلکه  زندینم یقدستت  نف   تیماه  نییتب  در  حدس از  یستتخن  یقاضتت -3
 .است اءیاول و ایانب نف  همان یقدس نف 

 ی نب  نفس با  ی قدس نفس  نسبت . 2

 ینب  د،یستع  یقاضت و  مالصتدرا  نگاه  در  و  شتد  روشتن  یقدست  نف   یهایژگیو که  اکنان
  نی ا نظر  تفاوت استت الزم  د،یگرد  یمعرف  یقدست  نف   یقطع و  روشتن  مصتداق  عناان به
 .میینما نییتب را ینب نف  و یقدس نف  نسبت نهیزم در شمندیاند دو

 مالصدرا  نظر از  ینب یهای ژگيو. 1-2

 ینب  نف  یبرا  یژگیو  ستته(  7-12:  ق1352  نا،ستتیابن) ناستتیابن  تبع به  مالصتتدرا
 :شماردیبرم

 .دارد قرار کمال اوج در ینب ینظر عقل -1

 از  را  یبیغ  علام  تاانتدیم  کته  دهیترستتت  یامرتبته  بته  او  ةلتیمتخ  ةقا  و  یعمل عقتل  -2
 را  معلقته  مثتل  عتالم  ،ینب  ةلتیمتخ  ةقا  گفتت  تاانیم  کته  ایگانته  بته  کنتد  افتتیتدر  ملکات

 .ندیبیم

  تی غا  در  نف   نیا واقع  در  هستتتند او  نف   مستتخر  عتیطب  عالم  یعنصتتر  اجرام  -3
 (.341:  1360 مالصدرا،) دارد را آن به لین تیقابل یانسان نف  که است یشرافت
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  طرف یك  در  اگرچه  که  معنا  نیبد  است،  یکیتشک  ینب  نف   اول  یژگیو  صدرا نظر  از
  دیگری  آدمیان  ضتعیف  نفاس  گفت  دیبا  اما  دارند قرار  اولیا  و انبیا  قدستی  نفاس  طیف،  این
  جستتتمتانی  بتدن  حتدود  از  تاانتدینم  هتاآن  تتأ یر  ةدایر  کته  دارنتد  وجاد  گرید  طرف  در  زین

  بدن  عملی  قاای  ستاختن مطیع و  تأ یر به  قادر  تنها  آنان که  ایگانه به  رود  فراتر  خادشتان
 .هستند خاد

 ینب  از  آن  انفکاک  امکان  و استتت  ینب  یژگیو  نیترمهم  مالصتتدرا  نظر  از اول  یژگیو
  مالصتتتدرا،)   خاانتده  معتزه را گتانتهستتته  خااص  نیا  مالصتتتدرا کته  جتاآن از.  نتدارد  وجاد
 کته  گفتت  تاانیم.  دانتدیم  عتاجز  هتاآن بته  افتنیت دستتتت از را  گرید افراد و(  74:  الف1366
 اما استت؛  متفاوت او  نگاه  در  حدس  صتاحب با استت  یژگیو سته  هر  یدارا که  ینب  نف 
.  باشتتتد   ینفستتت  نیچن  بر  ینب  اطالق  جااز  تااندیم اول  یژگیو  بادن  دارا او  نظر با  مطابق
 مطلق  خصتتاص و  عمام ینب  نف  و  یقدستت  نف   انیم  رابطه  مالصتتدرا  نظر  از  نیبنابرا
  نی ا با  یقدست  نفاس  از  یبرخ  اما  شتاند؛یم  خاانده  یقدست  ایانب  نفاس  که معنا  نیبد. استت
  نف  ةمرتبت  نیترنییپتا  گرید  عبتارت بته. ستتتتنتدین ینب  ابنتدیتیم دستتتت  مرحلته نیا بته  کته
  نف  به  مرباط  آن  ةمرتب  نیباالتر و  شتادیم دهینام  حدس صتاحب  که  استت  ینفست  یقدست
 .دارد قرار مستفاد عقل ةمرتب در که است ینب

 ینب  ،یناع  هر  نیبرتر  و  جن   آن  ینب  ،یجنست  هر  نیبرتر  که  جاآن از  رستدیم  نظر به
 نظر  از  رایز  استت؛  نفاس  ریستا  ینب  ،یقدست  نف   گفت  تاانیم  استت،  شتده  دانستته  ناع  آن

  آن  مراتب  نیدتریشتد از  که  یقدست  نف   و استت  نف   کمال  عامل  علم،  یرازیشت  یصتدرا
  در: عشتاد  خاانده  ینب  نف   تااندیم  و  باد  خااهد  کمال  ةدرج  نیباالتر  در  استت،  برخاردار

 ینب  یصتنف  هر  از و  انستان  همانند استت،  آن ینب  آن،  نیترفیشتر  یناع  و یجنست  هر  انیم
  یخدا  ستبب  نیبد  و قلب  همانند استت،  آن  ینب  یشتخصت  هر  از و  میحک  همانند استت،  آن
 (. 482: 1363 مالصدرا،) است. ییرهنما یقام هر یبرا فرماد یتعال
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 قدسیه  ةقا  الهى،  حکما   تعبیر  به(  ص)  نبى  روح  که است  یضرور  نکته  نیا  به  تاجه
  القدس روح نیز(  الستالمعلیه)  جبرئیل.  شتادیم  دهینام القدسروح  اخبار،  لستان  در و استت
 که  شتاد  متحد بلکه  کرده،  حاصتل  اتصتال القدسروح با  باید  قدستى روح  که  شتادیم  خاانده
:    1366  مالصتدرا،)  شتاد  عالم  الثر تحت  تا  العرشتحت به و  استت  اتصتال  فاق  اتحاد،
449.) 

 د یسع ی قاض نظر از  ینب یهای ژگيو. 2-2

 دهیرست  کمال  یباال مراتب  به که  رستندیم  نبات  به  امبرانیپ  یهنگام  یقاضت نظر  از
  نف   علم یو.  کنند برقرار  ارتباط  یکل  نف  با که  شتتادیم  محقق  یوقت امر  نیا.  باشتتند
  یکل   عقل  از  باالتر  یکل  نف  یو  نظر از  و  داندیم  یکل  نف   با  اتصتتال  ا ر  در  را  یقدستت
 و  ابدی  دستت  نبات به  تا  برستد  یکل  نف   ةمرتب به  دیبا  یقدست  نف  استت  معتقد  یو. استت
:  1395  ،یقم)  شتادیم  متفاوت  یکل  نف   به  اتصتال  ةنحا  در  اختالف  ا ر  در  هانبات  ةدرج

396-395 .) 

 عالم)  جبروت  عالم  از  یقدست  نف   یژگیو  نیاول  شترح  در که  مالصتدرا  برخالف  یو
  اختالف ستتتاختته،  مطرح را  یکل  نف   بحتث  د،یتگایم  ستتتخن فعتال  عقتل  نقش و(  عقال
  یعقل   نار  او  نظر  از.  دانتدیم  نف   نیا  بته  اتصتتتال  نحاه  اختالف  در  زین  را  نبات  درجتات
  یدارا   هم که  یجامع  امر  تاستط  مگر  ندارد، را  ستافله  قیحقا به  یابیدستت  ییتاانا  صترف،
  معتقد  یقاضت(.  634:  1395  ،یقم)  دارد  مااد  با  ینستبت  هم  استت شترافت  و  تقدس  جهت
  یا ماده  همراه  یعالم  هر  در  نف   رایز  ندارد،  را  عالم  ریتدب  تاان  نف   خالفبر  عقل استت

  نی ا(.  274:  1395  ،یقم)  داندیم  نف   مخت   را  یژگیو  نیا  و استت  عالم  آن با  متناستب
  گفت  تاانیم و  بداند  عقل  از  باالتر را  نف   دیستع  یقاضت که استت  یگرید ستبب  یژگیو
 بر  ایانب  نفاس  یبرتر  بحث  در  مالصتتدرا که  استتت  یاستتتدالل به  هیشتتب  او  استتتدالل  نیا

 (.63-62: الف 1366 مالصدرا،) کندیم ارائه مالئکه

 ینب  بادن  کامل  علتبه امر  نیا و  باده  وجاد  نشتئات  تیجامع  یدارا  ینب  یقاضت نظر  از
 :است یژگیو سه یدارا ینب یقدس نف  نیبنابرا. است هیعقل و هیالیخ هیحس یقاا در
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 کشتف با  ،یاله  الهام  از ،یبشتر  تعلم  بدون که استت  یمستتفاد  علم  یدارا  ینب -1
 و  یاعل  ملکات  و  ایاشت  قیحقا به  عالم  یو.  استت  آورده  دستت به  یستباح  یوح  و  یروح
 .است نف  قتیحق

  آن،  از  باالتر  یحت  و اشتباح  کستات  به او بر  قیحقا  ،یباطن ةقا  بادن  دارا  علتبه -2
  شتنادیم  را اهلل کالم  ند،یبیم  آشتکار  طاربه  را فرشتته  عالم  نیا  در.  دیآیم  در  ح   ةقا به
 .دارد خبر بیغ از و

 .شاد مسلط دشمنان بر تااندیم و است یقا ةقا یدارا  -3

 ینب  دوم  یژگیو  در. استت  آن  فاق  بلکه فرشتته  عقل،  تاستط  ینب  اول،  یژگیو به  ناظر
  ملاک از  باالتر  بلکه  و فرمانروا ستام  یژگیو  در و استت فلك  نهیآ  نفستش و  باالتر فلك  از

 (.104-105: 1395 ،یقم) است

 تنها  اءیاوصت  و اءیانب  دیستع  یقاضت ةشتیاند  ستتمیست  در  رستدیم  نظر به  بیترتنیبد
  یمعرف   یقدست  نف   نیبرتر  عناان به(  ص)  استالم  امبریپ و  هستتند  یقدست  نف   قیمصتاد
  نی بد استت  مطلق  خصتاص و  عمام  ،ینب  نف  و  یقدست  نف  نستبت  نظر،  نیا  از.  شتادیم

  تاانیم  اء،یانب  از  ریغ  یول  ندیآیم  حستا  به  یقدست  نفاس  شتمار  در  اءیانب  ةهم که  صتارت
  نف  و  یقدست  نف   نستبت  چه  اگر.  دانستت  یقدست  نفاس  ةزمر  در زین  را  نیکامل  و  اءیاصتف
  نف   ةریدا  اما استت،  مطلق  خصتاص  و  عمام بحث،  مارد  شتمندیاند  دو  هر  دگاهید  در  ینب

  گرید  افراد  یبرخ  شتامل  ایاوصت و  اءیانب بر  عالوه  و  باشتدیم  ترگستترده  مالصتدرا  نزد  یقدست
 .شادیم زین حدس صاحب همانند

 نفو   ريسا  با ی قدس  نفس زيتما .3

  نفاس  زیتما که استت  آن  یجا  ،ینب  نف  و  یقدست  نف   یهایژگیو  شتدن روشتن  با
 و  مالصتدرا نظر  تفاوت  علت  بیترتنیبد  تا  میستاز  روشتن  یانستان  نفاس  ریستا  با  را  یقدست
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 مشخ   یقدس  نف   ةمرتب به  نفاس  ریسا  یابیدست  امکان  ةریدا  با  ارتباط  در  دیستع  یقاضت
 .شاد

 مالصدرا  دگاهيد  براسا  ی انسان   نفو    اختالف  عامل. 1-3

  مالصتدرا  یفلستف مهم  یمبنا  دو  معقال، و  عاقل  اتحاد  و  یجاهر حرکت که  جاآن  از
  عاارض  به را  هاانستتان  اختالف  تااندینم  مبنا  دو  نیا استتاس  بر یو استتت،  نف   با   در

 انااع  در  تااندیم  و  افتهی  اشتتداد  انستان،  یانستان  قتیحق  معقال، و  عاقل  اتحاد با  رایز  بداند،
  حصتال  و افعال  مباشترت و  اعمال  در  ممارستت  از  پ   هاانستان  مالصتدرا، نظر  از.  کند  ریست

:  د ی فرمایم  خداوند  سبب  نیهم  به.  گردندیم  یمختلف  قیحقا  ،ی ان  فطرت  حسب  به  ملکات
 (.479: 1363 مالصدرا،) رسالته. تعلی ثیح اعلم اهللع

 جهت  از  هاآن  عقال و  کدورت و  صتتفا نظر  از  یانستتان  نفاس  جااهر  مالصتتدرا نظر  از
 یبرا  یادیز  استتتعداد  یدارا  نفاس  از  یبرخ  ذات. استتت  متفاوت  گریکدی  با تیناران و  قاه
 از  یبرخ  ذات  مقابل  در  شتادیم  مشتتعل  عیستر که  یتیکبر  همانند استت  علم و  نار  قبال
  گتذارد؛ینم  یا ر  چیه  هتاآن  در  تیتترب  و  میتعل  کته  استتتت  یظلمتان  و  کتدر  آنقتدر  نفاس
رَ َ فَمَنْ أَ»  هیآ  کهچنان دْرَهُ  اللَّهُ  شااَ المِ  صااَ یَۀِ  فَوَيْلٌ رَبِّهِ مِنْ  نُورٍ عَلى  فَهُوَ  لِلْإِسااْ   لِلْقاسااِ

  یةآ  استاس بر  مالصتدرا.  کندیم  اشتاره  بدان 6«ُمبِینٍ  ضَااللٍ فِی أُولئِکَ  اللَّهِ ذِکْرِ مِنْ  قُلُوبُهُمْ
  ستدنای یم استت،  شتدهدانستته  لیتعد و  هیتستا بر  متاقف  روح،  نفا  آن  در که  حتر  ةستار  29
 به و استتت شتتده  نیعت  عقل  نار با  هستتتند نطفه که  یزمان  در  نفاس از  یبرخ  یبدن  ماده
  در  کته  یزمتان  گرید یبرخ.  دارنتد قرار استتتتعتداد  از  ییبتاال  درجته در نفاس نیا علتت  نیهم
  در  عقل  ا ر.  دارند قرار  متاستط  ةدرج  در که  شتاندیم  نیعت  عقل  نار با  هستتند،  مادر  بطن
  یستفل   درجه  در  شتاننف  و  گرددیم  متالد  بدنشتان که  شتادیم  تادیا  یزمان  گرید  یبرخ
 (.578- 579:  1366 مالصدرا،) ردیگیم قرار

  ذات  جاهر  در  کدورت  و  صتفا  عناان  با  هاآن  از  مالصتدرا  که  یاختالفات  رستدیم  نظر به
 کستب یبرا تیقابل  و  استتعداد  تفاوت  بر  بلکه  کندینم  داللت  یناع  اختالف  بر  بردیم نام
 ا،یانب که  دارد  اقتضتتا  هیمتعال  حکمتع استتت،  معتقد  مالصتتدرا  چنانچه  دارد؛  داللت ضیف
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  ملکات  و ملك  عالم  نیب  ایگا که  رایز  باشتند،  ملك و  انستان  نیب  یناع  بلکه  مفرد  یصتنف
 ایانب.  دارند اشتتتتراک  ینحا  به  عاالم  نیا  از كی  هر با که  هستتتتند  یمشتتتترک  حد  یدارا

 در  هستند  بشر  همانند  گرید  طرف  از و  باخبرند  نیزم و  هاآستمان  ملکات از  مالئکه  همانند
 و  دارد شتاخه  درختان هیشتب  و استت  ستنگ که  مرجان  مانند  درستت  ؛... و  دنیناشت  و  خاردن
  لقاح به  اجیاحت  کهنیا  در استت  اانیح هیشتب استت،  درخت  کهنیا با  که  نخل  درخت  مانند
 (.154: الف1360 مالصدرا،) دارد.

  ناع  ایگا و  دارند مالئکه  به  یادیز  شتباهت  کهنیا  وجاد  با  ایانب  نفاس  گرید  عبارت به
  درخت  مانند  درستت  شتاندیم  خاانده  انستان باز  هستتند،  هاانستان و  مالئکه  نیب  یگرید

 به  نباتات  از و  باده  اشتتتتار  جزء  باز  دارد،  اانیح به که  یادیز  شتتتباهت  وجاد  با که  نخل
 . دیآیم حسا 

  وجاد  ثیتح  از و یانستتتان  تیتمتاه لحتاظ از  ینب  نف   جاهر  اگرچته  مالصتتتدرا  نظر از
  نفاس  جااهر  اشترف  تامه،  تیها  برحستب  اما  هاستت؛انستان  ریستا  مانند  یبشتر  ،یعیطب
  نی آخر  تا  تااندیم  ذاتش  که یاگانهبه  استتتت؛ کمتال  جهتت از  هاآن  نیدتریتشتتتد و  یآدم
  مالصتتدرا  یمبان  با  مطابق  نیبنابرا(.  247:  م1981  مالصتتدرا،)   برستتد  عقل  و  نف   مرتبه
 اریبست  دارند، که  یدیشتد  استتعداد و  یجاهر  حرکت استاس  بر  نفاس  نیا  گفت  تاانیم
 .ابندییم دست باال مراتب به عیسر

 د یسع  یقاض دگاهيد  براسا  ی انسان   نفو    اختالف  عامل. 2-3

(  ص ) اکرم  رستال  تاستط  خداوند  تیرو با  ارتباط  در  که  یثیحد  لیذ  در  دیستع  یقاضت
 آله و  هیعل اهلل  یصال  اهلل  لرساول  سیفل  سابحانه امره من الرو  هذا و»:  ستدناییم استت،

 ستتین  خلق  عالم  از اما  استت  حضترت به  مرباط روح  نیا  اگرچه  تصارف«  یتعال امره یف
  تصتترف روح  نیا  در  امبریپ  شتتخ   واقع  در(.  260:  1395  ،یقم)  استتت امر  عالم  از  بلکه
 . است تبارک خداوند کند،یم تصرف ماجاد نیا در که یکس تنها بلکه کندینم
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  تصتترف  مارد  تنها که استتت  یروح  یقدستت  روح  تیروا  نیا  با مطابق  یقاضتت نظر  از
 هیتشب  یزیچ  به  و  شادیم  گفته  قلب  آن  به  ثیحد  در  جهت  نیهم  به  است،  تبارک  خداوند

  انگشتان  یةناح  از  تصرف و  انقال   یعنی  شاد؛یم  منقلب  یاله انگشت  دو  نیب  که  شادیم
  چی ه  نف  آن در تاانتدینم خادش چان گرید عبتارت  بته خادش؛  یتةنتاح  از  نته  استتتت  اِلته

  خداوند  یعنی استتت؛  تبارک  خداوند انگشتتت  دو  تصتترف  در  کامالً  نف   نیا  کند،  یتصتترف
 انستان  تصترف  در  انستان قلب  کهیحال  در  کند،یم  عاض را  آن  بخااهد که  هرطار  تبارک
 یقدستت  روح  اما  شتتادیم  غالب  برآن  یاانیح  یروین که  کندیم  عمل  چنان  یگاه و استتت

 .است تبارک خداوند دست در کامالً که است ینار امبریپ

  ای   باده  یاختصتاصت روین  نیا  ذات  ایآ  که  ندارد  مستئله  نیا  بر  داللت  یقاضت  عبارات  اما
 اریبستت  یقدستت  نار  امبریپ  نف  که استتت  نیا  گفت  تاانیم  که اینکته  تنها  آن   شتتدت
  قدرآن  یعنی  کند؛ینم  قبال  را  ماجاد  نیباالتر  جز  یماجاد  چیه  تصرف که است  یدیشتد
 که  یحال  در  ماجاد  نیباالتر  جز  کند  تصترف او  در  تااندینم  یماجاد  چیه که استت  یقا

 . ستین نیچننیا هاانسان ریسا نف 

 را  هاانستان  دیستع  یقاضت که  استت آن  رهنمان  دیستع  یقاضت  گرید  عبارات  یبررست
 انااع  صتارت به  آخرت  در  هاانستان استت  معتقد  مالصتدرا  مانند  و  داندیم  مختلف  اصتناف
  شعوبا  جعلناکم  و»  یةآ  به  اشاره  با  او  که  رایز  ؛(317:  1381  ،یقم)  شاندیم  ظاهر  گاناگان

  صتارتبه  ابتدا  در  یانستان ارواح  ستدینا  یم  معادن.  الناسع  تیروا به  اشتاره و  7قبائل« و
 صتنف  باعث و استت جمع  انستان  فرد فرد  در  فضتائل و  رذائل  صتفات.  اندمختلف  اصتناف
 باطن  در اما استت  انستان  افراد،  ةهم  در  ظاهر  حستببه  صتارت.  شتادیم  هاآن  شتدن  صتنف
  صتارت  ظاهر،  صتارت  ایدن  ةنشتئ  در.  استت  هیجهل و  هیعقل  صتفات  از  غالب،  صتفت  استاس  بر
 استت،  بااطن  ظهار  محل که  آخرت  در و  غالب  صتفت  استاس بر  باطن و  استت  انستان  ناع
 (.562: 1395 ،یقم) شاندیم ظاهر باطن صارت اساس بر افراد ةهم

  مختلف  اصتناف  صتارتبه  را  قیخال  خداوند  ستدینایم  یعربابن قال  از  ستعید  قاضتی
 و  دیبرگز  را  هاآن  خااص  افراد  نیا از  و  کرد  انتخا   را  یخاصت  افراد  یصتنف  هر  از و  دهیآفر
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  دیتبرگز  را  یافراد  خااص  نیا  از  و  دیتنتام  ایتاول  را  نیمؤمن  خااص  و  خاانتد  نیمؤمن  را  هتاآن
 از.  هستتتند  عتیشتتر صتتاحب که  کرد  انتخا  را  یافراد  زین  ایانب از  هستتتند، ایانب  هاآن که
  ةهم  بر  را او  و  کرد  انتخا   را(  ص)  اکرم  امبریپ  رسل  انیم  از  و  دیبرگز  را  رسل  هاآن  انیم

:  1395  ،یقم)   استتت  همگان  دیستت و  خالئق  ةهم بر  منیمه او و  داد  یبرتر  مخلاقاتش
 (. 332: همان) برسد شانیا ةدرج به ک چیه ندارد امکان و( 331

 واحد  ،یعیطب ةنشتتئ  آغاز  در  هیمتعال  حکمت  در  انستتان  هرچند  گفت  تاانیم  نیبنابرا
  استتتعدادها  جمله  از  امار  ةهم  در  هاانستتان  یبرابر یمعنابه  یناع  وحدت  اما استتت؛  یناع
 یبرا  یادیز  تیقابل  هاانستان  ریستا  خالف  بر که  هستتند  ینفاست  یقدست  نفاس.  ستتین
  دی سع  یقاض  و  مالصدرا.  هستند  مالئکه  جزء  ایگا  که  یاگانهبه  دارند؛  عالم  قیحقا  افتیدر
  داشته،  یناع  وحدت  نفاس  ریسا  با  یقدس  نفاس که  هستند  دهیعقهم  نهیزم  نیا  در  دو  هر
 .شاند-یم ظاهر یاجداگانه انااع صارت به  آخرت در اما

 و استتت( ع)ائمه  و(  ص)اکرم رستتال  مخت   یکل  نف   مقام  د،یستتع  یقاضتت نظر  از
  هاانستان  دستترس  از  دور  یملکات  ناطقه  نف   مقام  کنیل  رستدینم  مقام  نیا به  ک چیه
 استت  یمشتکک  وجاد  استت،  شتده  ادی  آن  از  مالصتدرا  کالم  در که  یقدست  نف  اما.  ستتین
  شادیم  اطالق  ینب  نف  بر  مرتبه  نیباالتر  در  و  حدس  صاحب  بر  مرتبه  نیترنییپا  در  که
 .ابندی دست مرتبه نیا به است ممکن یلیقل افراد  او نظر از و

 دگاه يد دو   اختالف  یمبان. ۴

  نف  بر  مرتبه  نیترنییپا  در که استت  مشتکك  یماجاد  مالصتدرا نظر  از  یقدست  نف 
  یمبتن   مالصتدرا  نظر  نیا  شتاد،یم  اطالق  ینب  نف   بر  مرتبه  نیباالتر  در و  دالحدسیشتد
 زیچ  وجاد  جز  وجاد،  اصتالت طبق  بر  یخارج  قتیحق. استت  وجاد  در  كیتشتک  رشیپذ  بر
  گرددیم  بتاز  وجاد  همتان  بته  هم  آن  زیتمتا  و  اشتتتتراک  نیبنتابرا  ستتتتت،ین  یگرید
 به  اتکا و  وجاد  یمعنا اشتتراک  انکار  با  دیستع  یقاضت  کهیحال  در(.  428:  م1981مالصتدرا،)
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 گرفته  قرار  محض  هیتنز  طرفداران  ماضتع  در  ناچاربه  یهستت با   در  یلفظ اشتتراک  یةنظر
 و  یعال  دیتاح  به  صتتعاد  دنبال به  دیستتع  یقاضتت.  دینمایم  مخالفت  حکما  از  یاریبستت  با و
  استتقالل و  تیدوئ شتائبه  گذاشتتن  یباق  لیدلبه  را  كیتشتک و استت  یعرفان و  یقرآن  یقیحق
 یقتاضتتت کالم  در یقتدستتت  نف   نیبنتابرا(.  66:  1395  ،یقم)  دانتدیم بتاطتل  مخلاق، یبرا
 که  شادیم  اطالق  نف   از  یخاص قسم  بر  بلکه  شادینم  ریتفس  یکیتشک  صارت  به  دیسع
 . دارد یقاض یعرفان تفکرات در شهیر

  رشی پذ  عدم  شتادیم  یقاضت کالم  در  یقدست  نف   ریتفست  تفاوت ماجب  که  گرید  ةنکت
 به افتهی  اشتتداد  تااندیم  یجاهر حرکت  با  مالصتدرا  نگاه  از  نف .  استت  یجاهر حرکت
 منکر  یقاضت که  یحال  در  کند  صتعاد  ینب  نف  تا  آن  از  پ   و  دهیرست  حدس  شتدت  ةمرتب

 مشتاء  فالستفه  یمبان با  مطابق  یجاهر حرکت  بر  یقاضت  اشتکاالت.  استت  یجاهر حرکت
 (.120: 1381 ،یقم) است

  در.  دارد  یروحان  ییبقا  و  یجستمان  یحدو   نف ،  ،ییصتدرا  دگاهید  در  گرید  عبارت به
  یدارا  که استت  یتیماه انستان  وجاد،  در كیتشتک و  یجاهر حرکت  استاس بر  دگاهید  نیا

 تتا گرفتته  یمثتال نیّتع از  و یمثتال تتا گرفتته  یعقل  نیّتع  از  استتتت؛ نیّتع  گانتاگان  یهتانحاه
 را  عاالم  ةگانسته  اجناس  تااندیم  شیخا  یکمال  مراتب  در  که  استت  یقتیحق  انستان.  یحست
 امتا.  گردد  نتائتل  شیخا  یعقالن  مبتد   بتا اتّحتاد  بته  و نماده یط خاد  استتتتکمتال  ریمستتت در

  در.  استت  وجاد  در  كیتشتک و  یجاهر  حرکت  انکار بر  یمبتن  دیستع  یقاضت  یشتناستنف 
 باشتتد،  ماده  از  مترد  دیبا  عقل  معلال  چان و  هستتتند  عقال  معلاالت  نفاس،  دگاه،ید  نیا

  اندحادث  که  استت  یاامزجه  وجاد تابع  نفاس  وجاد استت  معتقد یو.  هستتند  مترد  نفاس
  نف   رسد،یم  نصا   حد  به  یبدن  مزاج  و  بدن  یوقت.  است  مزاج  حدوث  تابع  هاآن  تحقق  و
  نف   تترد  به  یضتتترر او نظر  از  آن.ع  كی  در  حدوث و  شتتتادیم  حادث  آن.ع  كی  در
 (.103: 1362 ،یقم) زندینم

  تااندیم  الاجادتام  مترد  چگانه که استت  نیا  دیستع  یقاضت  ستخنان  در  تأملقابل  ةنکت
  ظهار و  یتتل واستتطه  بدون  شیخا  مظاهر  و قاا  در و  شتتده  حادث  یماد  بدن  حدوث به
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  تعلق و  واحد  نستبت  ماده،  عالم  ماجادات  ةهم به  مترد نستبت  مدانییم  کهیحال  در  د؛ینما
  وجاد،  در  كیتشتتتک  رفتنینوذ  آن بر  عالوه. استتتت  یاریراختیغ  یعیطب  تعلق  بدن، به  آن

 8مبرز  یامر  یقاض  سخنان  در  زین  آن  لاازم  به  شدن  ملتزم  حال  نیع  در  و  یجاهر  حرکت
  یز یتبر  یمالرجبعل  شیخا  استتاد  یمبان  بر  یقاضت  یپافشتار  تاانیم  را  آن  عامل که   استت
 .دانست

 ینب  نف  بر  تنها  جداگانه  طاربه  یکل  نف   ،یقاضت  ریتفست  در  کهنیا  وجاد  با  نیبنابرا
  ری ستا با(  ص)اکرم  ینب  تفاوت  شتدن  برجستته ماجب  امر  نیا و  شتادیم  منطبق(  ص)اکرم
  نف   انتدیپ  عتدم  نیهمچن  شتتتاد،یم  گرانید یبرا او مقتام  بادن دستتتترس از  دور و ایتانب

  نف   تفاوت مالک  لیقب  از  یاشتکاالت  طرح  از مانع او  ریتفست  در  حدس  ةمستئل و  یقدست
 یقاضت  یمبان  تزلزل و  ضتعف اما استت،  9حدس  قیطر  از  یوح  ریتفست  و  نفاس  ریستا  از  ینب
  مالصدرا  ریتفس  بر  یقدس  نف   از  یو  ریتفس  حیترج  عدم  در  یمهم  عامل  تاانیم  را  دیسع

 .دانست

  نف  از  شیخا  یفلستف  یمبان  استاس بر  مالصتدرا که  یریتفست  گذشتت،  آنچه  به نظر
 و  دارد  یانستان  نف  به  صتعاد  قاس  یابتدا  از که استت  ینگاه  ا ر  در  دهدیم  ارائه  یقدست
 منکر  که جا  آن  از  دیستع  یقاضت که  یحال  در  کشتدیم  ریتصتا  به را  آن  یاشتتداد مراتب
 ةناطق  و  یاله  یکل  نف   را  آن  و  دارد  یقدست  نف  به  باال  از  ینگاه  استت  یجاهر حرکت
 .دنماییم یمعرف یملکات

 گیرینتیجه

  بادن  بستنده  خاد  دالحدس،یشتد  مالصتدرا  نگاه  از  یقدست  نف  مهم  یهایژگیو   -1
  یعن ی  ؛یقدست  نف   قیمصتاد به  دیستع  یقاضت  نگاه  در  کنیل استت،  فعال  عقل به  اتصتال و

 نف ،  ،ییصدرا  ةشتیاند  در که  جاآن  از.  شتادیم  پرداخته  یکل  نف   و  یملکات  ةناطق  نف 
  وجاد،  در  كیتشتک  و  یجاهر حرکت  استاس  بر و  دارد  یروحان  ییبقا و  یجستمان  یحدو 
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 نظر  از  یقدستت  نف  استتت،  نیّتع  گاناگان  یهانحاه  یدارا  که  استتت  یتیماه  انستتان
 و  دالحتدسیتشتتتد  نف  آن ةمرتبت  نیترنییپتا  کته  ینحا  بته باده مراتتب یدارا مالصتتتدرا

 انکار  بر  یمبتن  دیستتع  یقاضتت  یشتتناستتنف  که  جاآن  از  اما.  باشتتد  ینب  نف   آن  نیباالتر
 به  دهدیم ارائه  یقدست  نف  از  او که  یریتفست استت  وجاد  در كیتشتک  و  یجاهر حرکت
( ص)اکرم  ینب  نف   بر  تنها  است  یقدس  نف   اتم  مصداق  که  یکل  نف   که  است  ایگانه
 که  باشتند-یم  یملکات  ناطقه  نف   مصتداق  ایانب  ریستا و استت  اطالق  قابل(  ع)اطهار  ائمه و
 .شادیم خاانده یقدس نف  یقاض کالم در

 و است(  ع)ائمه  و(  ص)اکرم  رسال  مخت   یکل  نف   مقام  د،یسع  یقاض  نظر از   -2
  هاانستان  دستترس  از  دور  یملکات  ناطقه  نف   مقام  کنیل  رستدینم  مقام  نیا به  ک چیه
 استت  یمشتکک  وجاد  استت،  شتده  ادی  آن  از  مالصتدرا  کالم  در که  یقدست  نف  اما.  ستتین
  شادیم  اطالق  ینب  نف  بر  مرتبه  نیباالتر  در  و  حدس  صاحب  بر  مرتبه  نیترنییپا  در  که
  نفاس  انیم  رابطه  نیبنابرا  ابند؛ی  دستت  مرتبه  نیا به استت  ممکن  یلیقل  افراد  او  نظر  از و

  خصتاص و  عمام  تاانیم  را  دیستع  یقاضت و  مالصتدرا کالم  در  یقدست  نفاس و  یانستان
 و  مالصتتدرا  نگاه از  یقدستت  نف   دانستتتن  یلفظ  مشتتترک  از را  ما  چهآن.  دانستتت  مطلق
 دو اشتتراک  ماجب که استت  ایانب  نفاس  بر یقدست  نف   قیتطب  داردیم باز  دیستع  یقاضت
 .است شده دگاهید

  کرد  ادعا  نتاان  شتادیم  باعث  دهدیم ارائه  یقدست  نف   از  مالصتدرا که  یریتفست -3
  شمردیم بر  یقاض که  یی هایژگیو  کهیحال  در استت  گرانید  دستترس  از  دور  نف   نیا که
 قرار  هاانستان  ریستا  نفاس  و  یقدست  نفاس  انیم  یاشتتراک  نیچن  اجازه  او  یفلستف  یمبان و
 بر و  یکیتشتتک نگاه  رشیپذ به  تاجه  با زین  ییصتتدرا  دستتتگاه  در  گفت  دیبا  اما  دهد،ینم

  نف  از  مرتبه  نیا  به  گرانید  دنیترستتت  یبرا راه  اگرچه  یجاهر حرکت  رشیپذ استتتاس
  یها  انستان  تاانیم  که  استت  مرتبه  بلند  یقدست  نف   یهایژگیو  قدرآن اما ستت؛ین بستته
 . دانست عاجز هاآن به یدسترس از را گرید
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 هانوشتپی
 35 /نار 1

  متربات  مانند  را  حدستیات  ستیناابن  کهچنان استت  یحصتال  علام  در  ابتدا  حدس  کاربرد  2

 افاضته  یناع را  آن که  حدس از  ناستیابن  گرید  فیتعر  اما  شتمارد،یم  برهان  یمباد  جزء
 سینا،ابن)  برسد  یحضتار  علم  عالم به  حدس  قلمرو  شتادیم  ماجب  داندیم فعال  عقل  از

  در  تاانیم ناستیابن  تبع به  را  مالصتدرا  آ ار  در  حدس  ییکارا ةگستتر(.  86  -87:  1375
  یبرخ (.  6:  1378  مالصدرا،)  داد  قرار  یبررس  مارد  یحضار  علم  و  یحصال  علم  حازه  دو
 نظر  در  با و  نداشتتته  تاجه استتتداده  رخ  حدس  در که  ییمعنا تاستتع به  شتتمندانیاند  از

  کهچنان  اندبرده  ساال  ریز  را  یوح  با  حدس  ارتباط  یحصال  علم  در  حدس  کاربرد  گرفتن
  نبات  مخصتتاص استتت  انتهائى  درجه  که  حدس  از  درجه  آن استتت  معتقد  یراز  فخر
  طرف به  ذهن  فاراً  آن  از و  شتادمی  وارد  ذهن  در  مقدمات  تمام  دفعتاً  حدس  در.  باشتدمی

  لیکن  شتتاد، واقع  فکر  حرکت  هم  حالت  این  در استتت  ممکن.  گرددمی  منتقل  نتیته
  کندنمی  ح   مطلقاً  را  آن  ذهن  که  است  نمایان  غیر  و  سریع  و  تند  قدر   به  حرکت  این
 و  نتاستتتیابن  نگتاه  از  حتدسع  عناان  بتا  ایمقتالته  در  ستتتنتدهینا(.  423:  ق1420  رازی،)

  کندیم  اشتاره  یوح  با  آن  ارتباط و  حازه  دو  در  آن  کاربرد  و  حدس  ةمستئل به  .یفخرراز
 (.5-23: 1395 ،یتاکل و پارمیرح)
 35 /نار 3

  .ی بشتتر  انستتانع  جهت  نیا  از و  باده  یعیطب  کان  یدارا  ت،یطفال  یابتدا  در  انستتان  4

 و  شتادیم  ینفستان  یوجاد  صتاحب  ،یجاهر حرکت  ا ر  در  یبشتر  انستان.  شتادیم  خاانده
. استت  .یاخرو  ینفستان  انستانع به  ماستام  رونیا از  و داشتت  خااهد  یپ  در  یزیرستتاخ
  جاآن  از  امّا اوستت، حرکت  تیغا  شتاد،یم  دهینام  .یعقل  انستانع  که  انستان  یعقل  کان
 قاس  در  کهچنان مراتب  نیا که استت  معتقد  داند،یم  یکی  را  مبد  و  تیغا  مالصتدرا که
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  الناع  ر ّ  ،یعقل  انستان  بیترت  نیبد.  دارند  وجاد  زین نزول  قاس  در  دارند،  تحقق  صتعاد
 ،یبشتر  انستان  بیترت  نیهم به و استت  آن صتنمِ  ،یاخرو  ینفستان  انستان و  باده  انستان
  انستان  در  اشترف،  و  یاعل  نحا به  تاانیم  استت  دارا که  را  چهآن  هر و  استت  صتنم  صتنمِ
  انستان  گرید  عبارت  به(.  255:  م1981 ؛  196تتتتت194:  م1981  مالصتدرا،)  افتی  یعقل
 .است آن قتیحق یعقل انسان و یعقل انسان ةقیرق یبشر

  قتیحق و  منبستط  وجاد  نمادن  مطرح با  زین  مالصتدرا که استت  الزم نکته  نیا به  تاجه  5

.  کند ینم  استتتفاده  یقدستت  نف   لفظ  از او  اما  دارد؛  یقاضتت  همانند  یستتخنان  هیمحمد
  آن  شتئان  یتمام  دربردارنده و  اهلل استم  مظهر و  صتارت  کامل،  انستان  ای  هیمحمد  قتیحق

  در  استت،  یتعال  حق به  مخلاقات  نیتركینزد  و  یهستت  عالم  نیتع  نیاول که  یو.  استت
  کامل انستان  رونیا از  رستاند،یم  وجاد ضیف  هاآن به  دائماً  و  باده  یستار  مخلاقات  ةهم
(.  72:    1387مالصتتتدرا،) استتتت  وجاد  عاالم  در  یاله  ةفیخل  و  عالم  یبقا و  تادیا  علت

- 136:  الف1366  مالصتتدرا،)  نامدیم  عقل  را  هیمحمد  قتیحق  ای اول  نیتع  مالصتتدرا
135 .) 

 22 /زمر 6

 13/الحترات 7

  حااس و  اعضتا  یدارا  که  باده  یعیطب  وجاد  یدارا  خاد  تیطفال  زمان از  انستان او  نظر از  8

 انسان  کهنیا  تا  ابدییم  صتفا  شتده،  متدرج او  جاهره  اخالق،  و  علم کستب با  ستو  استت،
 و  حشتر  یبرا  وجاد  از  مرتبه  نیا با  و استت  ینفستان  ادوات  و قاا  یدارا که  شتادیم  ینفست
  شتادیم  نائل  یگرید  وجاد به  مرتبه  نیا  از  پ   کند،یم  دایپ  یستتگیشتا امتیق  در بعث
(.  310-311:  1381  ،یقم) استت  یعقل  یقاا  و  اعضتا  آن  یبرا و  باده  یعقل  انستان که
  عقل  گر،ید  یجا  در او.  استت  حیصتح  یجاهر حرکت  استاس بر  ستخن  نیا  کهیحال  در
  حقه  تیاحد  مرتبه به  صتتتدور ثیح  از  عقل  ستتتد،ینایم و  خااندیم  متکثر  واحد  را اول
 هیاله  صتفات  و  استماء  عالم را  عقل  قت،یطر  علماء  گر،ید  عبارتبه. استت  كینزد  اریبست
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 عیجم  بر  اشتتتتمال  و احاطه  اعتبار به  تکثر و  استتتت  وحدت  آن  در  اصتتتل  پ   دانندیم
  رشی پذ  با  ستخن  نیا  که  یحال  در(.  91:  همان) استت  استماء  قیحقا و  اءیاشت  معقاالت

 .است حیتاض قابل وجاد در كیتشک یةنظر
 دیکن  رجاع  آن،  در  مطرح  اشتکاالت و  یوح  و  حدس  ارتباط نهیزم  در  شتتریب  مطالعه یبرا  9

 (.138-211: 1384 ،یریمال) به

 مناب  فهرست

 .قرآن کریم

:  تهران .  استالم  جهان  در  یفلستف  یفکر  یماجرا(.  1385. )نیغالمحست  ،ینانید  یمیابراه
 .نا طرح انتشارات

 . جایب. کریمی بهمن اهتمام به. نامه معراج(. ق1352. )عبداهللبنحسین سینا،ابن

 .البالغه نشر: قم. التنبیهات و االشارات(. 1375. )عبداهللبنحسین سینا،ابن

  قی تعل  و  مقدمه.  3ج.  رانیا  یاله  یحکما  آ ار از  یمنتخبات(.  1355. )جالل دیست  ،یانیآشتت
 .یفلسف انتشارات: مشهد. کربن یهانر از

 نهج  ادیبن: قم.  البالغه نهج  دگاهید  از  کامل  انستتتان(.  1359. )حستتتن  ،یآمل  زادهحستتتن
 .البالغه

 .العربی التراث داراحیاء: بیروت. الغیب مفاتیح(. ق1420. )فخرالدین رازی،

 .العربی دارالکتا : روتیب. العالیه المطالب(. ق1407. )فخرالدین رازی،

  ،. ی فخرراز و  نایستتتابن نگاه  از  حدسع(.  1395. )زهرا  ،یتاکل  الستتتادات؛فروغ  پار،میرح
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 .5-23 ،55 ةشمار ،20 ةدور ،ینایس حکمت ةفصلنام

 .البالغه نشر: قم. 2. 1ج. التنبیهات و االشارات شرح(. 1375. )حسنمحمدبن ،یطاس

 . سایه نشر: تهران. مراد گاهر(. 1383. )عبدالرزاق الهیتی، اضیف

  محمد  دیستت  حیتصتتح. بهشتتت  دیکل(.  1362. )دیمف  محمدبنمحمد  ،یدقمیستتع  یقاضتت
 .یکبر چاپخانه: تهران. مشکاة

.  ات ی القدستت اناار  لکشتتف  اتینیاالربع(.  1381. )دیمف  محمدبنمحمد  ،یدقمیستتع  یقاضتت
 .مکتا  راثیم نشر مرکز: تهران. یبیحب ینتفقل حیتصح

  ینتفقل   حیتصتح.  صتدوق  دیتاح  شترح(.  1395. )دیمف  محمدبنمحمد  ،یدقمیستع  یقاضت
 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران. 3. 2. 1ج. یبیحب

 .طه کتا : قم. مالصدرا تا یفاراب از یوح یفلسف نییتب(. 1384. )یماس ،یریمال

:  تهران .  یانیآشتت  جالل  دیست  تصتحیح.  المعاد و  المبد (.  1354. )میابراهبنمحمد  مالصتدرا،
 .رانیا فلسفه و حکمت انتمن

.  ی خااجا   محمد  حیتصتح  و  مقدمه.  اتیاآل  استرار(.  الف1360. )میابراهبنمحمد  مالصتدرا،
 .فلسفه و حکمت انتمن: تهران

 و  تصتحیح.  الستلاکیة  المناهج  فى  الربابیة  الشتااهد(.   1360. )میابراهبنمحمد  مالصتدرا،
 .للنشر التامعى المرکز: مشهد. آشتیانى الدینجالل سید از تعلیق

.  ( ناین  منطق)  المنطقیه  الفنان  فی  المشترقیه  اللمعات(.  1362. )میابراهبنمحمد  مالصتدرا،
 .آگاه انتشارات: تهران. الدینی مشکاه عبدالحسین شرح و ترجمه

:  تهران . یخااجا محمتد حیتصتتتح.  بیتالغ حیمفتات(.  1363. )میابراهبنمحمتد مالصتتتدرا،
 .یفرهنگ قاتیتحق ماسسه
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 .داریب: قم. 6 ،4 ج. میالکر القران ریتفس(. الف1366. )میابراهبنمحمد مالصدرا،

  مطالعات  ماسسه:  تهران.  2  ،1ج.  یکاف  اصال  شرح(.   1366. )میابراهبنمحمد  مالصدرا،
 .یفرهنگ

  غالمرضتتا  قیتحق  و  حیتصتتح.  المنطق  یف  حیالتنق(.  1378. )میابراهبنمحمد  مالصتتدرا،
 . صدرا یاسالم حکمت ادیبن انتشارات: تهران. پاریاسی

  تصتحیح.  الکمالیة  العلام  استرار  فی  اإللهیّة  المظاهر(.  1387.  )میابراهبنمحمد  مالصتدرا،
 .صدرا اسالمی حکمت بنیاد انتشارات: تهران. ایخامنه محمد سید

  ،3  ،1ج.  ةیالعقل  األربعة  االستفار  فى  المتعالیة  الحکمة(.  م1981. )میابراهبنمحمد  مالصتدرا،
 .یالعرب التراث اءیاح دار: روتیب. 9 ،8 ،7،6

 


