
 

  
  
  

  شناسي او ي مالصدرا بر معرفتختشنا تأثير مباني نفس
  

  ∗ناصر مؤمني
  

  چكيده
ن مقاله، كوشش شده است تا نشان داده شود كه نگاه مالصدرا به نفس، يدر ا
 به بار آورده ينيج نويگر كرده و نتاي ديا نهو به علم و ادراك را به گينگرش و

  . است
 يابي و ارزيشناس  در رابطه با نفسراصدات خاص يشتر نظري بدر اين نوشتار،
لسوف بزرگ در خصوص ين في اهاي ديدگاهن نگرش بر ير اينگاه او به نفس و تأث

 يريپذ ريزان تأثيكوشش شده است تا م بنابراين. شناخت مورد نظر است
  . ل شودين و تحليي او تبيشناخت نفس  ي مالصدرا از مبانيشناس معرفت
 ي معرفتيشناس د، روشيآ يوهش به دست من پژي كه از ايعيبد ةجينت

 منسجم رهنمون ةك هندسي ما را به يشناس ن روشيدقت در ا. مالصدرا است
خوبي ه شناسي را ب شناسي و معرفت  نفسةو ارتباط و پيوستگي دو حيط كند يم

   .دهد نشان مي
بـا نگـرش فيلـسوفان جديـد كـامالً          ،  تلقي صدرالمتألهين از معرفت   هرچند  

 نگاه كرد و بـا توجـه بـه          راي او ز به آ  ي ن يكرد امروز يتوان با رو   ي، م تمتفاوت اس 
ـ  او، آن را مورد ارز     ي و نظام معرفت   يشناخت  نفس يمبان ـ   .  قـرار داد   يابي ن يبـه هم
 .  معرفت از نگاه مالصدرا توجه شده استةز به مسأليه نين زاوي از ا،دليل

    مفارقه   قولع -4  شهودي  معل -3  يشناس معرفت -2 شناسي نفس -1 :ي كليديها واژه
  مالصدرا -6  عقالني شهود -5
  

 مقدمه. 1
هـاي   تواند نتايج نويني در بـر داشـته باشـد، تـأثير پيـشينه                كه مي  يواقعيت انكارناپذير 

  ر ـر ديگـي وي بـشناس ي يا نفسـشناخت ي روانـ مبانةـله رابطـكر و از جمـك متفـي يـذهن
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پردازي و حتي هنگـام       اين يك واقعيت است كه متفكران، هنگام نظريه       . هاي او است    انديشه
و هـا، ذهنيـات      فـرض   فكـري، خودآگـاه يـا ناخودآگـاه، تحـت تـأثير پـيش              تحقيق علمي و  

 و چون درك بهتر اين مسأله به        باشند  شناختي خود مي      و از جمله مباني روان     ها داوري پيش
 در ايـن نوشـتار كوشـش شـده اسـت برخـي از               ل ديگر كمك خواهـد كـرد،      يافهم بهتر مس  

 باورهاي صدرالمتألهين در مورد نفس و روح كه به نحوي پايه و مبناي نگرش او بـه علـم و                    
  .جو و معرفي شوندو اند جست در افكار او شدهاي  ويژهگيري   جهتموجباند و يا  معرفت بوده

 در »علـم المعرفـه   «بـين    در حـد امكـان،       چنين كوشش شـده اسـت،      همدر اين كاوش    
د و بـه همـين      گـرد  در اصـطالح جديـد، پيونـد برقـرار           »شناسـي   شناخت« اصطالح قديم و  

مـورد توجـه   نيـز  علم كه در فلسفة جديد گوهري است ناياب       » نمايي  واقع«ة  مسأل   مناسبت،
 اسـت    شده توفيق حاصل ولي اين كه تا چه اندازه در رسيدن به اين هدف            .  است قرار گرفته 

 تــاريخي نظريــات ةجــا كــه بررســي پيــشين از آن .نظــران بــستگي دارد بــه داوري صــاحب
ـ      شناسـي و معرفـت       نفـس  ةصدرالمتألهين در هـر دو زمينـ       اي را    هشناسـي، پـژوهش جداگان

ها و اين كه آيا نوآوري و ابتكار خود اوست يـا    تاريخي اين ايدهة جنب،طلبد، در اين مقاله  مي
چـه كـه مبنـا قـرار         ن اخذ و يا استفاده كرده است، مورد توجـه نيـست و آن             كه از ديگرا   اين

  . هايي است كه به هر جهت مورد تأييد و تأكيد اوست گرفته است، انديشه
المعرفه از ديگران را انكـار كـرد،         النفس و علم   توان تأثيرپذيري صدرا در علم      هرچند نمي 

شناسي او به هـر نحـو كـه حاصـل شـده              دهد كه مباني نفس    نشان مي كم    دستاين نوشتار   
 علم و معرفت دارد و اگر نگوييم اين مبـاني           ة او به مسأل   ةسزايي در نگرش ويژ    هباشد، تأثير ب  

توان انكار كـرد     اند، به هيچ وجه نمي     شناسي شده   آرا و نظريات ابتكاري وي در معرفت       باعث
رت جـسته و گريختـه در آثـار     او از آراي نادري كه بـه صـو    گيري  اقل، در الهام  حدها،   كه آن 

يابي ايـن انديـشمند      اند و در دست    فيلسوفان و عارفان پيشين وجود داشته، بسيار مؤثر بوده        
  . اند هاي منسجم و منقح و مدلل، نقش بي بديلي ايفا كرده  انديشهبهبزرگ 

  
  سرآغاز هر معرفت. 2

ل فلـسفي   يساتـر فهميـدن ديگـر مـ         آسـان  سببصدرالمتألهين مطالعة نفس انساني را      
تـدبر كنـد، چـرا كـه نـسخة          افعـال آن     و   نفـس كند كه در      داند و به خواننده توصيه مي       مي

و آتش آن پس از اسـتكمال، تبـديل         ) 377: ، ص 6: ، ج 5( مختصر مطابق با عالم كبير است     
  ).198: ، ص8( كه به كلي از تاريكي به دور است شود  ميبه نور محض
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داند و بنابراين از ديدگاه او اين         هاي ديگر مي    معرفتاصل   وي شناخت نفس را سرآغاز و     
نـوري و ذات روحـاني و       ة   چرا كـه متعلـق آن كلمـ        ؛طبيعي است   نوع از معرفت افضل علوم    

 ةافضل علوم طبيعي شناخت نفس انساني و اثبات ايـن كـه آن كلمـ              «  . ملكوتي است  لةشع
در حكمت و اصل سعادت است      و شناخت نفس، ما   ...   ملكوتي و  ةشعل ذات روحاني و   نوري و 

تـوان او را از حكمـا شـمرد و            كسي كه تجرد و بقاي آن را به طور يقين درك نكنـد نمـي               و
 6 :، ص 11(چگونه كسي كه خود را نشناخته باشد از شناسايي غير خودش مطمئن باشـد؟               

  ).4: ، ص1و 
ـ  داند و   ها مي  ، علم نفس را اساس و كليد همة علم         سه اصل  ةرسالصدرا در    ر ايـن بـاور     ب

 چرا كه وجود نفـس عـين نـور و           ؛است كه هر كس معرفت نفس ندارد، نفسش وجود ندارد         
 از نظر او جهـل بـه معرفـت نفـس منـشأ شـرور و               ). 14 و   7: ، صص 6( شعور است  حضور و 

  ).40: ، صهمان (هالكت آدمي است
ل يمـسا و او   معروف است   » اصالت وجود « بر كسي پوشيده نيست كه فلسفة مالصدرا به       

. كنـد   برخي از معضالت فلـسفي را حـل مـي         كه   ،استنتاج كرده از اين اصل    بسيار ديگري را    
است و عدم آگاهي انسان » اصالت هستي«ها اصل   اساس همة معرفت،بنابراين در اين فلسفه

  ).176  و14: صص ،8( سبب جهل به همة اصول معارف خواهد بود» هستي« به
   :گويد  ميمشاعردر كتاب 

القطـب الـذي      و ه و مبني المسائل االلهي    ه الوجود أس القواعد الحكمي     كانت مسئله  لما و
 الوجـود يـسري فـي امهـات     هفمن جهل بمعرف...  علم المعاد يدور عليه رحي علم التوحيد و   

علم الربوبيـات    معظماتها و بالذهول عنها، فاتت عنه خفيات المعارف و خبيئاتها و           المطالب و 
  ).4: ص ،10( ... ة النفس ومعرف و نبواتها و

 ة، صدرا معتقد اسـت كـه ادراك حقيقـت هـستي فقـط از طريـق مـشاهد                   اين  با وجود 
، 1: ج،5( آمدني نيست دسته حضوري نفس ممكن است و با استدالل از راه آثار و لوازمش ب

  ).4: ص
شود كه شناخت نفـس و خودشناسـي اصـل هـر معرفـت و از         جا نيز مشاهده مي    در اين 

يابد و با شهود حقيقـت و   او هستي خود را با علم حضوري مي . معرفت به هستي است   جمله  
 از ديـد او خـود علـم و        . بـرد   مي  تشكيك آن پي   بساطت و  با استمرار آن شهود، به وحدت و      

 وجود جز از طريق شهود قابـل درك         جا كه  از آن  1.هستي است  ل وجود و  يمعرفت جزو مسا  
ا نيابد و از حضور خود بـراي خـود آگـاه نگـردد، آن را نيـز                  نيست، تا وقتي كه انسان خود ر      
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همـان،   (شناسي مقدم است   شناخت شناسي و   پس خودشناسي بر هستي   . درك نخواهد كرد  
  .)211: ، ص8 و 295: ، ص3: ج

 آن بـا وجـود   مـسأله تو كه فهم هر   در اي است تو    به اين ترتيب، فلسفة مالصدرا، فلسفه     
 اصـالت  ةكه بـين مـسأل    در گرو ديگري است؛ چنانباز است،  ديگرليمساكه اساس فهم    اين

 مشخص خواهد شد كـه      قالهن م يالنفس چنين رابطة متقابلي برقرار است و در ا          علم وجود و 
بنابراين اگر بايد با نگـاه      . تر است   محكم يشناس  و معرفت  يشناس ن نفس ي متقابل ب  ةن رابط يا

مطالعـه كـرد، از درون نيـز بايـد          » اي  ن رشـته  بي« بيروني، افكار صدرالمتألهين را به صورت     
اي انجام شود     خود نظريات صدرا، مطالعة بين رشته       يعني در  ؛اي داشته باشيم    چنين مطالعه 

ها، برخي ديگر بهتر مورد دقت و تأمل قرار گيرند تا بهتـر فهميـده                با توجه به برخي از آن      و
  .شوند

 ، يگـانگي عاقـل و     )4: ص،  1:  ج ،5( كند كه كشف اصـالت وجـود        صدرالدين تصريح مي  
، فهم چگونگي علم تفصيلي خداوند به اشيا قبل        )347  و 313-312: صص،  3:  ج ،5( معقول

...  ، واقعيت داشتن مثل افالطوني و حركت جوهري و)349: ص، 6: ج همان،( ها از وجود آن
   افاضـه   ةتيجها و ن    پيراستن نفس از آلودگي    االسباب و  ل به درگاه مسبب   حاصل تضرع و توس 

از ديدگاه او برهان از اسباب معده و ناقص است و واهب علم امر              . و هدايت رب االرباب است    
ـ       ،ها و در واقع     ديگري است كه پس از پيراستن نفس از آلودگي         ه  شناخت حـضوري نفـس ب

خودشناسي بـه همـراه هـر نـوع شـناختي            كه خودآگاهي و   چنان بنابراين هم . آيد  دست مي 
 قبل از هر چيزي اين پديدة شگفت را بشناسيم و آن را نردبان رسـيدن بـه      ست، الزم است  ا

برگزيدن عنوان اين مقال، با الهام از كالم خـود          كه   نتيجه اين . ناپذير قرار دهيم   حقايق تجربه 
  .صدرا است

  
  از سهروردي تا صدرا. 3

د نظـر فيلـسوفان     ورشناسـي بـه معنـي امـروزي مـ            چنان كه بيان شد، هرچند شناخت     
ل آن  يعلم توجه داشته و به حل مـسا         به ذهن و   ، مختلف يبه انحا ها   آناسالمي نبوده است    

از بين حكيمان مسلمان، مالصدرا با استناد به معرفت نفس، طرح نو در انداخته              . اند  پرداخته
هـا در حـل      بـه اسـتناد آن    اسـت كـه     ل جديدي مطرح كرده     يدانش، مسا   علم و  ةزمين و در 

اگر چه رويكرد امروزي به     .  از ديگران ممتاز است    ،جهتبه همين   ود و   ش  مشكالتي موفق مي  
عـين و ذهـن كـه       » مطابقـت «  شناخت با نگرش او به ايـن مـسأله متفـاوت اسـت و              ةمسأل
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 ،ترين مشكل فيلسوف امروز است، شايد چندان مورد توجـه او نبـوده اسـت و در واقـع                   مهم
 را نيز   همين او،   يشناخت    مباني نفس  مشكل او در اين خصوص چيز ديگري است، با توجه به          

توانـد    از اين طريق، براي كـسي مـي       » مطابقت« البته مشكل . توان مورد بررسي قرار داد      مي
  .موجه بداندشناختي مالصدرا را   مباني روان قابل حل باشد كه

 ةق به حـل مـسأل  ين طريح كرده و از ايرسد اولين كسي كه به اين روش تصر    به نظر مي  
ترين امور فلسفي است، پرداخت، حكيم اشراقي، سـهروردي           در واقع يكي از مشكل     كه   ،علم
اي  بـه حالـت خلـسه     » حكايه و منام  « ، تحت عنوان  تلويحاتاين حكيم الهي در كتاب      . است

نمايي آن براي او بـسيار مـشكل          واقعگويا    معرفت و  ةدهد مسأل   كند كه نشان مي     اشارت مي 
 مكتب مشاء نتوانسته اسـت      يآرا را به خود مشغول كرده و     بوده و بيش از هر چيزي فكر او         

بيند و مشكل خود را با او در ميان           مي او در آن حالت شبه خواب، ارسطو را       . او را راضي كند   
شـيخ اشـراق در     . دهـد   گذارد و ارسطو او را به علم حضوري نفس و خودآگاهي توجه مي              مي

رسد كه ادراك نفس، ادراك   ين نتيجه مي  پاسخ با ارسطو به ا     حين پرسش و    در ،اين حكايت 
سـپس از نحـوة     . حضوري است و هرچه تجرد آن بيشتر باشد، آن ادراك نيز شديدتر اسـت             

گيـرد و نيـز       الوجود به اشيا را نتيجه مـي       علم حضوري واجب   بساطت و  وجود نفس، تجرد و   
و در ايـن حالـت      ارسـط . يابد در مي  را   فعالديگر و عقل     اتحاد نفوس با يك    چگونگي اتصال و  

پرسد در ميان فالسفة اسالم چه كسي بر جايگـاه علـم     در پاسخ به سهروردي كه مي   ،خلسه
چون بايزيد بسطامي و سهل      كند و كساني هم     تأييد مي  حقيقي رسيده است، فقط صوفيه را     

 چـرا   ؛شـمارد   ها را حكيم حقيقي مي     برد و اين     كه از مشايخ صوفيه هستند نام مي        را تستري
، 4  و 74-70: صص،  3(اند     مقام علم رسمي توقف نكرده، بلكه به علم شهودي رسيده          كه در 

  ).484 :ص
 ةشـود كـه او سـخت تحـت تـأثير خلـس              با تعمق در افكار صدرالمتألهين مـشخص مـي        

بيانـه علـي مـاجري بينـه و          فهذا مذهبه في علم اللم و     «: گويد  كه مي  چنان. سهروردي است 
 المكوتيه انما يتأتي بأن يبحث االنسان اوالً في علمـه بذاتـه و        بين امام المشائين في الخلسه    

: ص ،7( »آالته ثم يرتقي الي علم ما هو اشد تجرداً بذاته و باالشياء الصادره عنه        علمه بقواه و  
  .بر همين اساس، علم شهودي نفس در حكمت متعاليه جايگاهي ويژه دارد). 325
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  اصل بنيادين .4
ايـن كـه از نظـر       . دانـد    نفس انسان را مثال خداونـد مـي        ،دد خود مالصدرا در كتب متع   

ن به علم و معرفـت      يچن است، رويكرد او را نسبت به نفس و هم         مالصدرا نفس مثال خداوند   
 بودن فعالاساس ديگر مباني صدرايي از قبيل  اين نظرگاه اصل و. گونة ديگري كرده است به

،  اتحـاد بـا عقـول مفـارق       د آن،  و تجـرّ   دن علم وجود بو  و صدوري بودن علم،      فاعل شناسايي 
  .كه هر يك نظريات ابتكاري ديگري در بردارندتواند باشد  مي ... و اتحاد عالم و معلوم

.  بـر مثـال خـود آفريـده اسـت          فعالخداوند انسان را از جهت ذات و صفات و ا         : گويد  مي
سـت در ايجـاد اعيـان       تعـالي ا   هاي علمي مثـال بـاري      صورت ايجاد ادراكات و   مثال نفس در  

منـد،  يحاضـر و بـه وجـود او قا         طور كه اعيان موجودات در پيشگاه خداونـد        خارجي و همان  
 منـد يهاي حسي، خيالي و عقلي در پيشگاه نفس حاضر و بـه وجـود او قا                طور، صورت  همين

  ).265، 26-25: صص ،8 و 103 :، ص13 و 265-264: صص، 1:ج، 5(
علت  چرا كه او خالق و  . د كه نفس از هر جهت مانند اوست       م نشو ن تشابه، توه  يالبته از ا  

ولي مثـل   ) هللا المثل االعلي  (  پس خدا مثال دارد و     ؛هر چيزي است و نفس مخلوق و معلول       
در ). 454: ص ،1و  265-264: صصـ ، 1:  ج ،5( )ليس كمثله شي  ( ندارد و از آن منزه است     

   :گويد مي) 25: ص (شواهدكتاب 
آن  و شوند  اسطة آن بسياري از شبهات وارد بر وجود ذهني دفع مي          دربارة اصلي كه به و    

اي آفريـد كـه توانـايي ايجـاد           كه خداي سبحان، نفس انساني را به گونه        عبارت است از اين   
از سنخ ملكوت و عـالم قـدرت اسـت و مـانع             ) نفس( زيرا آن . عالم خود را دارد    صور اشيا در  

. هاي اعدام و ملكـات اسـت        هات امكان و حيثيت   تأثير عيني، غلبه احكام تجسم و تضاعف ج       
نيازي بـر آن حـاكم       بي شود و احكام وجوب و تجرد و        هر صورتي كه از فاعل غالب صادر مي       

است، داراي حصول تعلقي به اين فاعل و بلكه حصول آن براي خودش عيناً حصولش بـراي                 
   .فاعل مفيض وجودش است

، هماننـد خـدا     فعالاز جهت ذات، صفات و ا     كند كه نفس      باز تأكيد مي   ،در همين كتاب  
 :ص( شبيه به مملكـت خـالقش    است  عالمي خاص و مملكتي    ،ايجاد شده است و عالم نفس     

25 .(  
را حل كرد؟ مسلماً اگر اين ادعـا        » تطابق ذهن و عين   « توان مشكل   ، مي اين تماثل آيا با   

  و از جمله مشكل بزرگل مربوط به علم و شناختي همة مسا،شد با براهين يقيني اثبات مي
صدرالمتألهين بر نظرية علم حضوري نفـس       خود  قابل حل بود و حتي ايرادهاي       » مطابقت«
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وجـه   م اشراقي به آن معتقد اسـت بـي        يكه حك ) معلومات بالعرض (  خارجي ينسبت به اشيا  
هـا اشـارت     كه نتايج متعددي از آن گرفته است كه بـه برخـي از آن              اما با وجود آن    ؛نمود  مي
او نفـس را در مقابـل خداونـد         . شـود  اهد شد، در اين خصوص، برهـاني از او يافـت نمـي            خو

نـد،  ا  عقلي كه ناشي از نفس     هاي حسي، خيالي و     صورت از نظر او  داند و     موجودي ضعيف مي  
هـاي   ر حـد خلـق صـورت      پس مثال بـودن آن د     . دهستنهاي موجودات عيني      سايه اشباح و 

تـوان مطمـئن بـود كـه          از اين رو نمـي    ). 265: ص،  1: ج ،5 (ذهني يا معلومات بالذات است    
بـر ايـن   . كنـد   خارجي را ايجاد مـي    ي عين ماهيت اشيا   ،هاي ذهني   ذهن هنگام خلق صورت   

» نمـايي   واقـع « گـويي بـه مـشكل        قصد پاسخ  هيشب شايد استنباط شود كه او از اين ت        ،اساس
با تبييني كه با توجه     اين،   وجود   با. ادراك را نداشته، بلكه نتايج ديگر مورد نظر او بوده است          

تـوان ادعـا كـرد كـه حـل مـشكالت              به مباني صدرايي در پايان اين نوشتار خواهد شد، مي         
  . دست آورده توان از آراي او ب نيز مي را مطابقت ذهن و خارج

  
  چند نمونه. 5

در مبحث پيشين اشاره شد كه تمثيل نفس به خدا توسط صدرالدين شيرازي نظريـات               
بـا  . دهـد   دارند نتيجـه مـي     بر ل نوين و ابتكاري خاص خود را در       يكه هر يك مسا   را   ديگري

 به چند نمونه فقـط اشـارت        ،اي در اين خصوص هستم     كه در حال نگارش مقاله     توجه به اين  
  :خواهد شد

   خّالق و فعال بودن نفس انساني. 1. 5
هـاي    توانـد صـورت    مـي  اواي آفريده است كه مانند خـود          خداوند نفس انسان را به گونه     

حتـي شـخص عـارف مـي        . پنهان از حواس را بدون مشاركت مواد، در عالم خود ابداع كنـد            
باره در بحـث      اين در). (598: ، ص 13(تواند با همت خود، عين اشياي خارجي را ايجاد كند           

  ).بعدي بيشتر توضيح داده خواهد شد
   علم حضوري نفس. 2. 5

است، با وجود تفاوت بين حقيقـت و        ا  فعل، مثال خد  چون نفس از حيث ذات و صفت و         
هـاي    مثال، نفس در ذات خود، عالمي شبيه به مملكت خداي خود و مشتمل بر همة مثـال                

ها را به علـم حـضوري و شـهود اشـراقي مـشاهده                جواهر و اعراض مجرد و مادي است و آن        
 ).25: ، ص8( كند مي
  اتّحاد عالم و معلوم . 3. 5
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چنـان   هـم . هاي متعدد و متغاير باشد، قابل انكار نيست    مصداق مفهوم  كه يك وجود،    اين
 مصداق معاني اسما و صفات خـود اسـت، بـدون            ،تعالي، با وجود احديت خود      كه ذات خداي  

آيد كه هرگاه يك عاقل داراي       بنابراين الزم مي  . آن كه شائبة كثرت در ذات احديت الزم آيد        
هـا باشـد، بـدون تغـاير و تعـدد در              ناً وجود آن معقول   هاي متعدد باشد، وجود آن عي       معقول
 ).73: ، ص12(به همين گونه است حال جوهر حساس و قوة خيالي . وجود

  شمول و بساطت نفس . 4. 5
: ، ج5(نفس انساني مانند خدا بسيط و در عين حال با هر چيزي عين همان چيز اسـت                  

بـر  اسـت    بساطت خـود مـشتمل       نفس همانند ذات احديت خدا، با وحدت و       ). 255: ، ص 8
هاي گوناگون در آن است و همگي         چه از اعضا و جوارح و قوا و آالت و صورت            همة بدن و آن   

، 8:  و ج378-377: ، صـص 6: ، ج5 و 228-227: ، صص8(به نحو بساطت در آن موجودند      
 ).121: ص
   النفس في وحدتها كل القوي. 5. 5

او در  . دانـد   را مخـتص خـود مـي      » قواسـت  همة   ،نفس در عين وحدت   «مالصدرا قاعدة   
جا اهميت دارد استفادة او از       چه در اين    ولي آن . هاي مختلف بحث كرده است     باره به بيان    اين

اي روشـمند، بـراي      او به گونه  . دو پشتوانة مبنايي حركت جوهري و تمثيل نفس به خداست         
، 8: ، ج5(رسد  لوب خود مي مطةداند و به نتيج  نشان دادن اين قاعده، نفس را مثال خدا مي        

 ).279-278: ، صص12 و 224-221: صص
  حركت جوهري نفس . 6. 5

شناختي صدرالمتألهين كه نظريات خاص او در باب نفـس            ترين مباني نفس    يكي از مهم  
نگارنده نوشتار مفصلي به ايـن بحـث        . بر آن مبتني است، نظرية حركت جوهري نفس است        

كـه   نكتة قابل توجـه ايـن  . شود جا آن بحث مطرح نمي ر ايناختصاص داده است و بنابراين د   
حركت جوهري، در عين وحدت آن و حفظ         ن بسيار متفاوت نفس در    ؤدر بيان چگونگي شو   
كند كه معرفت نفس از نظر ذات و فعـل، نردبـان معرفـت      يادآوري مي جايگاه هر يك از قوا، 

ونه بـراي دانـستن چگـونگي       از سوي ديگر، خدا بهترين نم     ). 224-223: ، صص 5(خداست  
 همانند خدا هويت احدي عقلـي و        نفسزيرا  . صدور افعال نفس و وحدت در كثرت آن است        

 گفتـه   شواهددر كتاب   ). 278: ، ص 12(ها احاطه دارد      جامع همة مراتب و قوا است و بر آن        
آن صورت انسان پايان معاني جسماني و اول معاني روحاني است و از اين رو، بعضي                ": است

  ).95: ص ("اند  عالم امر ناميدهطرازرا 
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  تجرد نفس . 7. 5
و احـاديثي از ايـن قبيـل،        » عـرف ربـه   فقـد   من عرف نفسه،    «صدرا پس از بيان حديث      

 ). 354: ، ص1(گيرد كه نفس مانند خدا مجرد از ماده و جسمانيت است  نتيجه مي
  شناسي متفاوت با ديگران  انسان. 8. 5

لهين و به خصوص نظرية تعـدد نـوع انـسان، مبتنـي بـر مـوارد                 شناسي صدرالمتأ   انسان
فعال بودن نفس، اتحاد عالم و معلوم، شمول و بـساطت نفـس و نظريـة                : گفته از قبيل    پيش

حركت جوهري آن است كه هر يك بـه نحـوي بـا تـشابه نفـس بـه خداونـد، بهتـر تبيـين                     
هـا    بـدان ند كه در اين نوشـتار،       هر يك از اين نظريات، نتايج قابل توجهي دربر دار         . شوند  مي

 : شود اشاره مي
با توجه به تـشابه     . هاي ماده است     حقيقت ادراك، وجود مجرد از شوائب و كدورت        -الف

علـم  . تعالي است بر ممكنات نفس به خدا، ادراك آن عيناً نظير تجلي و اشراق نور وجود حق      
). 168: ، ص8:  و ج150:  ص،6: ، ج5(عبارت است از ظهور و ثبوت معلوم در نفس يا ذهن       

پس هرچه كه موجود باشـد، بـراي        . حقيقت علم عبارت است از نفس حصول و وجود مطلقاً         
و وجود هر انـدازه از مـاده دورتـر       ) 109: ، ص 13(چه كه نزد آن وجود دارد، معلوم است          آن

  ).265: همان، ص(تر و شعور و احاطة بيشتري دارد  باشد، نسبت به معلومات، جامع
 زيرا اجزاي مـاده     ؛به اعتقاد صدرالمتألهين، يگانه مانع ادراك، ماده و لوازم آن است           -ب

 در حالي كه شرط ادراك و شناسايي، وحـدت و           ،ندا  ديگر پنهان  نسبت به هم بيگانه و از يك      
بنابراين هر اندازه كه اين مانع وجود نداشته باشد و وجـود از مـاده و لـوازم آن             . حضور است 
 علم و ادراك نيز بيشتر تحقق دارد و هرچـه تجـرد             ، حضور و شهود و در نتيجه      مجرد باشد، 

چـون   مـاده هـم   .  حضور و ادراك نيز شديدتر اسـت       ، و در نتيجه   ،بيشتر باشد، وحدت بيشتر   
: ، ص 17(گـردد     حجاب است كه هرچه بيشتر كنار رود، كشف و رؤيت نيز بيشتر و بهتر مي              

توان نتيجه گرفت علم و ادراك كه عين وحدت           م، مي با توجه به حقيقت افتراقي جس     ). 244
). 298-297: ، صـص  3: ، ج 5( ق با علم اسـت    ووجود مسا  و ،مساوق با وجود   و حضور است،  

و نفس مجرد، همانند خالق هستي، صورت مماثـل         است  بنابراين عالم اجسام معلوم بالعرض      
  ). 299: همان، ص(دهد  ها معني مي سازد و به آن ها را در خود مي آن

  : ندا بنابراين، دو قاعدة مهم فلسفي، بهتر قابل تبيين و اثبات  
-475 و   471-447: ، صص 3: ، ج 5(هر عاقل و بلكه هر مدركي مجرد از ماده است            -1
  ). 458-457: همان، صص(هر مجردي عاقل است  -2 ؛)483
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نتيجـه  نيـز  صدرا عالوه بر تمثيل نفس، از اين دو قاعـده اتحـاد عاقـل و معقـول را             -ج
گيرد و از نظرية اتحاد مدرك و مدرِك، دگرگوني جوهري و تفاوت در هويت افراد بشر و                   مي

: ، ص 8 ؛20 -21:، ص 6  ؛ 81: ، ص 7: ج،  5(آورد     تعدد نوع انسان را به دست مـي        ،در نتيجه 
  ).52: ، ص2: ، ج18 و 223
شناسـي    ا بـر معرفـت    شناسـي مالصـدر     از نتايج اين نظر كه آشكارا بيانگر تأثير نفس         -د

هـر   مـنِ . اوست، اين است كه درجة وجودي و ارزش هر كس به اندازة علم و معرفت اوست               
هاي او يگانگي دارد و نفس آدمـي بـا كـسب علـوم و درك حقـايق، جهـاني                      كس با انديشه  

اين نتيجه به نظرية دكارت كه بعد برتر انسان يعنـي           . شود عقالني شبيه به جهان عيني       مي
توان به نحو      كوژيتوي او را مي    ،شود و بر اساس آن      داند، نزديك مي    كر و انديشه مي   نفس را ف  

  . استنتاجي يعني به صورت توصيفي استنباط كرد غير
 با توجه به موارد مزبور، ايدة اتحاد نفس با مثل افالطوني، ارباب انواع، عالم مثـال و   -هـ

تواند با مثل و عقل فعال، چنان         اني مي بر اين اساس، نفس انس    . عقل فعال، قابل تبيين است    
هـا    گونه كه هستند و با حقيقـت عينـي آن           ها فاني شود و اشيا را همان        اتحاد يابد كه در آن    

البته چنين مشاهده و معرفتي، براي نفوس ناقص و ضـعيف، ضـعيف و مـبهم               . مشاهده كند 
  ).360-359: ، صص2: ، ج5(است 
ه مدرك همة اقسام علم است، با عـوالمي متحـد            بر اساس اين نظريه، نفس آدمي ك       -و
رو علـم بـه آن حقـايق، علـم            ايـن   شود كه حقيقت همة اشيا در آنهـا مكنـون اسـت و از               مي

ماند كه علم بـه موجـودات         در اين حالت ترديدي باقي نمي     . حضوري و كشف شهودي است    
اگر اين  . شناسيم   مي ها است و به قول صدرا حتي واقعيات را از عوارض باز            مطابق با واقع آن   

توانست بهترين راه حل براي مشكل        نظريه و مباني آن قابل اثبات عقالني و فلسفي بود، مي          
 ولي اثبات آن از دريچة عقـل و اسـتدالل، سـخت             ؛مطابقت ادراكات با معلومات عيني باشد     

. بردن بـه عرفـان وكـشف و شـهود نيـست              راهي جز پناه     ،نمايد و براي قبول آن      مشكل مي 
راز و نيـاز فـراوان كـشف     و تـضرع  و صدرالمتألهين نيز آن را از راه توسل به درگاه پروردگار   

). 336: ، ص3: ، ج5 و 97-96: ، صص12(بر او افاضه شده است اين حقايق كرده و در واقع  
شناسي از اهميت بـااليي برخوردارنـد و در    پس اگرچه اين باورها در فلسفة مبتني بر هستي    

هاي متأثر از مباني عرفـاني        ذيرش مسائل فلسفي ديگر كارسازند و حتي در فلسفه        اثبات و پ  
ها استفاده كرد، بايـد توجـه        توان از آن    ، در حل كاشفيت علم نيز مي      )مانند حكمت متعاليه  (

ها همه چيـز از دريچـة       شناسي امروزي كه در آن      هاي مبتني بر شناخت     داشته كه در فلسفه   
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گونه مباحث، بايد   در اين،شود، جايگاهي ندارند و در نتيجه       ته مي تنگ تعقل و فلسفه نگريس    
هاي   فرض  به تفاوت اين دو نگرش توجه داشته باشيم و به هر يك با عنايت به مباني و پيش                 

  .ها بنگريم خاص آن
توانند مقبول افتند، ولـي      ها، مباني مالصدرا نمي     به اين وجه، هرچند با معيار اين فلسفه       

  ها كه به چنگ عقل بـشر در         چه بسيار حقايق و واقعيت    . ها را اثبات كرد     ف آن توان خال   نمي
شـناختي     بـا توجـه بـه مبـاني نفـس          ،بـه هـر حـال     . نيامده و چه بسا هرگز در نخواهد آمد       

اي عرفاني دارند و از دسترس عقـل بـشري بدورنـد،              غهبها ص   اي از آن    صدرالمتألهين كه پاره  
ساني گريزي نيست و در واقع، تمامي مراحل قبل از حـصول    هنگام ادراك، از نوعي شهود نف     

  . ساز اين شهودند علم، مقدمه و زمينه
  

   بودن فاعل شناساييفعال. 6
 و علـم بايـد      فعال است كه فاعل شناسايي بايد       آن مثال و آيت بودن نفس       ةاولين نتيج 

 بايد نظر مالصـدرا     ،ت و خالق اس   فعالكه نفس همانند خداوند      با توجه به اين   . انشايي باشد 
داننـد     پيش از او كه علم را نوعي ارتسام و حلول صورت ذهني در ذهن مي               انفولسيبا نظر ف  

 علم بـه هـر شـيئي        ،از نظر وي  .  كامالً متفاوت باشد   ،نامند  و حقيقت آن را كيف نفساني مي      
كه بـين  اي  ، به گونه»نفس«  ماهيت آن به وجود ظلي در عالم   يعبارت است از ايجاد و انشا     

يت و معلوليت برقـرار اسـت و حـضور آن بـراي نفـس      نفس مدرك نوعي علّ   صورت ذهني و  
حضور اشراقي و قيامش به آن صدوري است و بنابراين اشكاالت معروف در باب وجود ذهني       

تر از آن مندرج شـدن آن تحـت چنـد مقولـه،              يعني كيف و عرض بودن يك واقعيت و مهم        
چنـين آالت و   ها و انطباعات حسي و هم ن اساس، نقش صورت بر اي . ي است فخود منت  هخودب

  .است» اعداد« سازي و قواي ذهن در فرآيند ادراك، در حد آماده
 و خالق بودن ذهن كه يكي از نظرات ابداعي اين حكيم            فعال ،گونه كه اشارت شد     همان

 عبـارات و    شناسي اوست كه با     بزرگ در خصوص علم و ادراك است مبتني بر نوعي از انسان           
 ، 25: صص ،8  و 112: ص ،13( كند   آن را مطرح مي    ،جاي كتب خود   تعابير مختلف در جاي   

  و 251 و   180-179: صص،  8: ج و   277-276و   70،  65: صص،  1:  ج ،5و   453-454،  32
  ).191: ص، 9: ج

 عظيم و   يتجريد، توانايي ايجاد اشيا     حتي نفس سالك بر اثر وارستگي و       ،در اين ديدگاه  
، 352: صص ،1  و265 و 215 :صص ،8( كند را پيدا مي...  ها و ها و آسمان  مانند كوه،ددمتع
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او صدوري و فعلي بودن ادراك را از طريـق بحـث در حقيقـت ابـصار و سـپس كـل                      ). 454
  .دهد احساس، نيز مورد ارزيابي قرار مي

 :گويـد   شيخ اشراق در خصوص ابصار، مـي       پس از باطل دانستن نظر طبيعيون، ارسطو و       
ـ  مر يئ صورت مجرد و مماثل با شـ       ياز انشا آن عبارت است    « ي از عـالم ملكـوت و بـه اذن     ئ

، 9 (»خداوند، توسط نفس و قيام آن مانند قيام فعل به فاعلش است نه مقبول به قابل خـود      
نفس اشيا را به نفس حصولشان نـزد خـود بـه علـم     ": گويد ، ميشواهددر كتاب  ). 237 :ص

 هـا از عـالم قلـب و        كند، نه به علـم حـصولي و انـسان           قي مشاهده مي  حضوري شهودي اشرا  
اعراض حـسي حيـواني در       عالم ملكوت آن، به خاطر مشاهدة محسوسات و        عجايب فطرت و  

  .")25: ص( ندا غفلت
ن نفس است نه اين كه      ؤ است و صورت بصري از شو      فعال  ديدن، نفس خالّق و    در عمل 

اي منتقل شده از خارج يا محل انعكاس نوري باشـد  ه نفس محل قابل براي پذيرفتن صورت     
: ص، ص3:  ج و181-178: صص، 8:  ج،5و  237 :ص ،9( تابد   بيروني بر آن مي    يكه از اشيا  

، 5( دهـد    او اين رأي را به تمام ادراكات حـسي تعمـيم مـي             ،كه بيان شد   چنان). 316-317
  ). 181: ص، 9:  جو 377: ص، 6:  ج و166: ص، 8:ج

تر اسـت تـا قابـل          به فاعل مخترع شبيه    ،اس با مدركات حسي و خيالي خود      نفس در قي  
  ).31: ص ،8( شوند با اين نظر بسياري از مشكالت حل و رفع مي. متصف
انـد، بـه انتـزاع و         چنان كه مشائين پنداشـته      آن ،چنين ادراكات كلي و مفاهيم عقلي      هم
راقي اسـت و مـشاهدة ذوات      مجـرد اضـافة اشـ      بلكه   ، يعني حذف برخي زوايد نيست     ،تجريد

در اين هنگام، نفس هر چه مجردتـر        . هاي مجرد نوري واقع در عالم ابداع است        عقلي و مثال  
يابـد و علـم آن       حـاد مـي   مندتر باشد، با اين حقايق مجـرد بيـشتر اتّ          و از شدت وجودي بهره    

  ). 114-112: ، صص13 و 290-288: ، صص1: ، ج5 و 34-33:  صص،8(تر است  كامل
  

  اي به دو ديدگاه متفاوت اشاره. 7
توانـد   ويژه از اين جهت كه تا چه اندازه مي   به ، بودن نفس  فعالنظرية  كه بيان شد،     چنان

بـا توجـه بـه منفعـل     . ادي است ارزيابي و نقّنيازمندعلم، نقش داشته باشد،     » نمايي  واقع«در
ـ    بودن ذهن، نظرية مطابقت به هيچ وجه قابل دفاع نيست و            يودن ادراك و انـشا    صـدوري ب

تواند بيـانگر انطبـاق محتويـات          صرف آن نمي   ،كند  تر مي   نفس، اگرچه مطابقت را قابل دفاع     
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كه بتوانم منظور خود را بهتر بيان كنم، ناگزير بـه مقايـسة    براي آن. ذهني با عالم واقع باشد    
 . كانت خواهم بودة صدرا با نظرييةنظر

ال فاعل شناسايي را   وكه هر دو ذهن كانت در اين  مالصدرا و  داننـد اتفـاق نظـر      مـي فعـ
يت كانت بر خالف صدرا به      فعال. رسند   بودن به دو نتيجة متفاوت مي      فعال ولي از اين     ؛دارند

زيـرا از نظـر او دو صـورت ذهنـي زمـان و مكـان و دوازده        ؛شود آليسم منتهي مي  نوعي ايده 
 شـناخته شـوند، مگـر بـه         تواننـد  مـي ند و موجودات ن   ا  مقولة فاهمه، پيشيني و ساختة ذهن     

پس از نظر كانت، حتـي مطـابق بـودن          . هاي حسي و مقوالت دوازده گانه      واسطة اين صورت  
 و  78-71: ، صـص  20،  32 و   3: ، صـص  19(گيرد   مفاهيم حسي با واقع مورد ترديد قرار مي       

172.(  
ال اي تواند محـصول تفـاوت دو ديـدگاه در معنـ       كه مي  اين اختالف نظر عالوه بر اين      فعـ 

. تفاوت مبـاني دو فيلـسوف اسـت       دليل  بودن فاعل شناسايي و چگونگي آن باشد، بيشتر به          
ليـسم اسـتحكام   ئاگرايـي و ر   بودن نفس به واقـع  فعال از   ،صدرا با توجه به مباني خاص خود      

. رسد آليسم مي  بودن ذهن به ايدهفعال از ،بخشد، ولي كانت با توجه به مباني خاص خود        مي
  كانـت  حتي منظور  .تواند در تفاوت نتايج بسيار مؤثر باشد        اين تفاوت نگرش و مباني مي     بنابر

، 16 و   138: ، ص 14(چه كه در نظر متفكران ماسـت بـسيار فاصـله دارد              ، با آن   2از عينيت 
  .)98-97: ،  صص20  و164: ص
  

  ن مسألهييتب. 8
دانـد؟    يت نفـس مـي    فعالو  چرا مالصدرا نفس را مثال خدا و علم و ادراك را نتيجة انشا              

ن حقيقت علم و چگونگي حصول آن بوده است،        بيااگر بگوييم اين نظريات صرفاً در راستاي        
 كاشـفيت   ةشايد مـسأل  . رسد كه كافي نيست     اگر چه نظر غالب همين است، ولي به نظر مي         

ته باشـيم    اگر تأثر او از سهروردي را در نظر داشـ          ويژه    ه ب ؛شناخت نيز مورد نظر او بوده است      
  .شود تر مي اين تلقي پررنگ

 مطابقت علم و معلوم، هر چند صـريحاً از طـرف صـدرا مطـرح نگرديـده اسـت و                     ةمسأل
ان يـ گونه كه ب   نمايد كه از نگاه او مسلّم بوده و نيازي به حل آن نبوده است، همان                چنين مي 

ننـد اصـالت و   شـناختي او ما  چنين مبـاني هـستي   شناختي و هم   شد، با توجه به مباني نفس     
كه هر چه وجود از تجرد بيشتري برخوردار باشـد، حـضور آن نيـز     وحدت وجود، به ويژه اين    

  .آيد تر است، تا اندازة زيادي به دست مي قوي
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 مثال خدا است و همانند او قدرت خلـق          ،كه نفس  با توجه به مباني صدرايي، نظر به اين       
د نيـز برخـوردار اسـت، هنگـام مواجهـه بـا             از تجـر    دارد و  ،گونه كه هستند    به همان   را اشيا

هـا بيگـانگي و      موجودات بيروني كه از حيث هستي با آن يكسانند و از ايـن جهـت بـين آن                 
شـود،    جا كه با موجودات مادي مواجه مي       كند و تا آن     ها را انشا مي    اي نيست، عين آن     فاصله

. كنـد    را ايجـاد مـي     هـا  عـين آن   همانند خدا، با اشراق و احاطة وجـودي، صـورتي مماثـل و            
گـردد و كمـالش       چه تجرد و جوهريت انسان افـزون مـي         صدرالمتألهين معتقد است كه هر    

تـر در بـر       شـود و امـور مختلـف را كامـل           يابد، احاطة او بر اشيا بيشتر و بيشتر مي          شدت مي 
ت كـل وجـود را دريافـت    ئـ  هي،رود كه در نفـس خـود   در كمال تا حدي پيش مي . گيرد  مي
 به عالم معقول موازي با كل       ، گفته است  شفاالرئيس در الهيات     گونه كه شيخ    همان كند و   مي

كنـد و بـا آن        شود و نيكي و خير و زيبايي مطلـق را مـشاهده مـي               عالم محسوس مبدل مي   
همة اقسام ادراك از نفـس اسـت و نفـس           : گويد  باز مي ). 189: ص،  9:  ج ،5( شود  متحد مي 

يعني نوعي احاطة وجودي بـر كـل عـالم          . ول و صعود بپيمايد   تواند تمامي مراتب را از نز       مي
  ).190-189: صهمان، ص(دارد ) حتي عالم ماده(

اي نيست، بين عالم و معلـوم      كه بين عالم و معلوم بالذات، فاصله       چنان  هم ،در اين فرض  
ي چرا كه همه موجودند و هر ادراكي به نوع        . بايد يگانگي باشد   بالعرض و حتي عالم ماده نيز     

گردد، با اتحاد در ماهيت و        شود و هر موجودي به وجود ديگر متبدل مي          از وجود حاصل مي   
  ).95: ص همان،(عين ثابت 

كنـد و آگـاه       نفس هر اندازه از قيد نواقص و موانع مادي بـه درآيـد، بيـشتر شـهود مـي                  
: ص،  3:  ج همـان، (  شهود عالم ماده كه وجودي مشوب و آميختة به عدم است           اما. گردد  مي

ضعيف است و بنابراين مـشكل خطـاي حـواس نيـز بـه               اعراض آن و    در حد ظاهر و    ،)297
  . شود پذير مي نحوي توجيه

البته فرض ديگري كه مخصوص نفوس خاص، يعني افـراد وارسـته و كامـل اسـت نيـز                   
در اين    و طبعاً  كند احاطه پيدا مي   حقيقت موجودات مادي     روجود دارد و آن اين كه نفس ب       

  ).99-98: ، صص12(به عالم ماده نيز علم مطابق با واقع پيدا كند بايد  هنگام
چـون   توان آن را با نظريات مطرح امـروزي، هـم           با تبييني كه از نظرية مالصدرا شد، مي       

 و  3 شـهود عقالنـي    ،آليست آلماني، نظرية شهود نفس و بـه بيـان ديگـر             افكار فيلسوفان ايده  
ا و به ويژه نظرية انكشاف وجود هايدگر قابـل مقايـسه            ه  نظريات برخي از اگزيستانسياليست   

 -چه را انسان در اين عـالم       هر آن « .طلبد  اي را مي    دانست كه البته اين بحث نوشتار جداگانه      
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عالم خود انسان است و چيزي را خـارج از           بيند، در واقع در ذات و        مي -عالوه بر عالم آخرت   
اي برسـد كـه تمـام         انساني اين است كه به درجه     از شأن نفس    ...  بيند  عالم خود نمي   ذات و 

 ذات اين نفس باشند و قوت آن ساري در تمام موجـودات باشـد و               يموجودات عيني از اجزا   
  ).309: ص ،13( »هستي آن غايت خلقت باشد

، انسان  فيلسوفان وجودي آيد كه چرا مالصدرا همانند برخي از          دست مي ه  از همين جا ب   
 كه ماهيت معين ندارد و همانند ديگر انواع، نوع واحد نيست، بلكـه              داند  را تنها موجودي مي   

 حـدود نـوعي در هـم        ،در ايـن موجـود      و شـود  مـي هر فردي از آن يك نوع منحصر به فرد          
  ).21-20: صص، 9:  ج،5  و144 :ص ،12(ريزد  مي شكند و مرزهاي منطقي فرو مي

، بـه   )70: ، ص 12 (كنـد   ياگرچه صدرا نظرية شيخ اشـراق را رد مـ         شود كه    مالحظه مي 
  عـالوه بـر سـود      ،در نظريات خـود    رسد كه به طور ناخودآگاه تحت تأثير آن است و           نظر مي 

از ...)  خالقيت نفـس، اصـالت وجـود، وحـدت و تـشكيك آن و             ( جستن از مباني خاص خود    
 ، گفتهرسالة اتحاد عاقل و معقول در .هاي حكيم اشراقي نيز به نحوي بهره برده است        انديشه
هـا اتحـاد     از شأن نفس انساني است كه همة حقايق عالم خلقت را درك كند و با آن               ": است

  .")99-98: ، صص12... (معنوي داشته باشد و 
  

  يريگ جهينت. 9
 ،گيرد  نظريات دو يا چند انديشمند مورد مقايسه قرار مي         ،معموالً در موضوعات تطبيقي   

  . ها مورد نظر است ن آني بة مالصدرا و رابطيها شهي اندةسيشتر مقاي ب،اما در اين مقاله
 متقابل نظريات مالصـدرا  ة عالوه بر اين كه با شناخت رابط تا بودهدف آن   در اين مقال،    

شناسـي    روش  و تر شـود   شناسي او بهتر و دقيق     شناسي و معرفت   با يكديگر، فهممان از نفس    
  .وي در اين خصوص نيز به دست آيد

 به هـم پيوسـته و       ة ما را به يك هندس     ، معرفت ةا در مسأل  شناسي مالصدر  توجه به روش  
 اسـت    وابسته ديگر شناسي به هم   شناسي و معرفت   دو قلمرو نفس  . نمايد منسجم رهنمون مي  

ديگـر   توان گفت كه نتايج يك     كند و حتي مي    ل ديگري را روشن مي    يل هر كدام مسا   يو مسا 
اي از هر يك     اند كه اگر در گوشه     پيوستهچنان به هم     اين دو نظام معرفتي، آن    . را دربر دارند  

 ي ديگـر  قلمـرو گيـرد و هـم بـه          معرفتي را فرا مـي     ةموجي ايجاد شود، هم سراسر آن حيط      
  . كند سرايت مي
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، اين حقيقـت اسـت كـه خـدا نفـس را بـه        جا  در اين  شناسي صدرا  مركز ثقل نظام نفس   
ت و در روايات منقـول از       هرچند اين تمثيل از خود مالصدرا نيس      . صورت و مثال خود آفريد    

ـ  ن ابـن  يالـد  ي و به خصوص آثار مح     ي عرفان متون، و در    4وجود دارد ) ع(معصومين ز يـ  ن يعرب
بـر  .  مخـتص بـه اوسـت    ، بهينه و روشمندي كه وي از آن كرده است         ةشود، استفاد  يافت م ي

جوي چگـونگي كـاربرد روشـمند       و   جست ،هاي محوري اين مقاله    همين اساس، يكي از بحث    
 به نظر مي رسد كه تبيين        و أله توسط صدرالمتألهين در امر شناخت و معرفت است        اين مس 

 كه دقّت در    يا يمبان ؛شناختي مالصدرا را آشكارتر كند     تواند ديگر مباني نفس    اين فرض مي  
  . دهد شناسي او را نتيجه مي ساختارهاي معرفتها،  آن

ن چيزي را اخذ كرده است يـا        اين سؤال كه آيا صدرا در نظريات مورد تأكيدش از ديگرا          
مهـم ايـن اسـت كـه ببينـيم چـه        . تواند مطـرح باشـد      نيز مي  ي هر انديشور ديگر   ةنه، دربار 

اند؟ به عبارت    ها و عواملي در حصول نظريات نهايي يك انديشمند مؤثر بوده           راهكارها، روش 
ر از اين كـه  ها و مباني فكري او، صرف نظ     فرض  بايد بررسي شود كه آيا ذهنيات، پيش       ،ديگر

  توانند او را به اين نتايج برسانند؟   ديگران بهره برده است يا نه، ميةاز انديش
در اين نوشـتار، فـرض بـر آن اسـت كـه پاسـخ بـه ايـن سـؤال مثبـت اسـت و مبـاني                            

ي او  سشنا  معرفت ةشناختي او، هندس    با توجه به مباني هستي     ويژه  هشناختي مالصدرا، ب   نفس
 اگـر نفـس را مثـال        ،عنوان مثال  هب. ظريات نوين معرفتي او را دربر دارد      كند و ن   را ايجاب مي  

ي بودن علـم    ر بدانيم، مگر نتيجه چيزي جز وجود بودن و صدو         فعال وجود   ،خدا و در نتيجه   
  خواهد بود؟

گـران آشـنا بـوده و از        ي د ي بـا آرا   يگريشور د ين هرچند كه مالصدرا مانند هر اند      يبنابرا
 او مـا را بـه       يمعرفتـ    و نظام  يشناخت ي هست يق در مبان  ي تأمل دق  ،ستمند شده ا   ها بهره  آن
خـود بـه     شـد، خودبـه    يز آشـنا نمـ    يگران ن ي د ةشي با اند  يرساند كه اگر او حت     يجه م ين نت يا

ن ير از ا  ي غ يزي چ يالنفس ن علم ي چن ةجيد و اساساً نت   يرس ي معرفت م  ةنين در زم  ي نو تاينظر
 .5النفس اوست اسي از لوازم علمشن به بيان ديگر، اين معرفت. نبود

 
  ها يادداشت

شـرح    تقسيم وجود به عيني و ذهني، بـر همـين اسـاس اسـت و حـاج مالهـادي سـبزواري، در                      ـ1
  : ، اين نظر را به نظم درآورده استمنظومه

  كون لنفسه لدي االذهان    للشي غيرالكون في االعيان
2- objectivity                               3- intellectual intuition 
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