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  چكيده
در انسان شناسي مالصدرا، كه به شدت متأثر از عرفان اسالمي است، انسان 
تنها موجودي است كه داراي ماهيت مشخص و معين نبوده و همواره به سوي 

  .يش روي دارد، مفتوح و منكشف استپ  كه در بي نهايتهاي ها و امكان فعليت
شهود و به كمك اصول فلسفه متعاليه به ويژه دو  مالصدرا از طريق كشف و

اصل حركت جوهري و اتحاد عاقل و معقول در پي تبيين نسبت انسان با عالم 
مالصدرا فرض انسان بدون عالم و عالم بدون  در هستي شناسي. برآمده است

وي معتقد است انسان و مراتب وجودي او متناظر . يدنما انسان امري غيرممكن مي
اي كه احكام هر يك در  مراتب وجودي آن است، به گونه مطابق با عالم و و

  .كند خصوص ديگري صدق مي
نگارنده در اين نوشتار نخست رويكرد خاص مالصدرا به انسان و به ويژه 

 وجودي و سپس آدمي در برابر حقايق عيني و عوالم» انفتاح و گشودگي«صفت 
حذف دوگانگي بين انسان و عالم و تبيين مالصدرا از رابطه ذهن و عين به عنوان 

  . را مورد نقد و بررسي قرار داده استيادشدهثمره اصلي رويكرد 
اتحاد  -4 حركت جوهري  -3      صغيرعالم -2    انسان -1 :هاي كليدي واژه

   عالم كبير-5    معقول  عاقل و
  

  مقدمه. 1
اي  ترين مباحث حكمت متعاليه مالصدرا، تبيين عرفاني فلسفي يد يكي از مهمبي ترد

  .عالم و نسبت آن دو صورت گرفته است است كه توسط وي درباره انسان و
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ماهرانه توانسته  استدالل، به صورتي بسيار بديع و مالصدرا به كمك دو عنصر شهود و

وي مدعي است با مشاهده نفس . ردازدبپ) آدم( و كتاب نفس) عالم( به تطبيق كتاب تكوين
شرايط اين  ل آمده و مباني و احكام ويمراتب آن نا مراتب آن به مشاهده عالم و خويش و

اصل اتحاد «و » حركت جوهري«موازنه را به كمك اصول دقيق فلسفة متعاليه به ويژه اصل 
خود، تصريح مالصدرا در تأمالت تأويلي . تحليل نموده است تبيين و» معقول عاقل و

 كه به ندحقيقتي است؛ و انسان و جهان آن چيزي نيست كند كه هر چيزي داراي اصل و مي
ديگر آن حقيقت نيز داراي حقيقتي  رسد، بلكه هر يك داراي حقيقتي است كه نظر مي

چه در اين عالم است،  وي معتقد است هر. الحقايق منتهي گردد حقيقةكه به  تا ايناست 
اي در  چه در عوالم وجودي است، نمونه چنين هر ر عالم ديگر دارد و هماصل و منشأيي د

  .عالم دروني انسان دارد
باطن انسان را متناظر با باطن عالم  مالصدرا ظاهر انسان را متناظر با ظاهر عالم و

انسان، در مراتب نهايي سلوك معنوي خويش، با مراتب و كه قلمداد نموده و معتقد است 
اي كه با مشاهده درون خود به مشاهده مراتب وجود  گردد؛ به گونه متحد ميعوالم وجودي 

  .گردد ل ميينا
 وي مالصدرا، از روش تأويل براي كشف چهره پنهان انسان و عالم استفاده نموده است،

تكاملي خود با عوالم وجودي متحد گردد، در او حس   سيردركه انسان  معتقد است هنگامي
از طريق مشاهده  تواند از ظاهر امور عبور كرده و اي كه مي ، به گونهشود تأويل ايجاد مي

  .ل آيديدرون خود، به باطن و حقيقت امور نا
 و يمده ميما در اين مقال نخست ديدگاه مالصدرا را درباره انسان مورد بررسي قرار 

م سپس با رويكردي جديد به تبيين و تحليل نسبت انسان با عالم در فلسفه او خواهي
  .پرداخت

  
  انسان شناسي مالصدرا. 2

 از اهميـت و وسعت زيادي ييحكمت متعاليه صدرا ابعاد وجودي او در بحث از انسان و
برخوردار است، از نظر مالصدرا، انسان تنها موجودي است كه ماهيت معين و فروبسته 

ردي خود يك نداشته و مانند ديگر انواع، يك نوع نيست كه داراي افرادي باشد، بلكه هر ف
  .)142:، ص10( گردد نوع منحصر به فرد محسوب مي
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اي   وجودي است، به گونهيدر اين ديدگاه انسان تنها موجودي است كه پيوسته در ارتقا

االنسان فهو في الترقي دائماً من وجود الي «.تواند تمام مراتب هستي را سير نمايد كه مي
  .)361:ص ،10( » منهمرتبةليس بثابت علي   اُخري وةٍأ الي نشةٍأوجود آخر و من نش

رسد كه انسان يك موجود پايان يافته  مالصدرا با استناد به قرآن به اين نتيجه مي
والدته الي   االنسان من بدو  وال ان« .گردد نيست و در قالب نوع خود محدود و محصور نمي

، 11( »ل كما زعمه الناسارتحا ل و   واحده، من غير تحوةيهو اوان موته علي جوهر واحد و
هل اتي علي االنسان حين من الدهر لم «  وي با استناد به آيه اول سوره دهر.)116:، ص3:ج

  محصـّل و معيـّن نبودهئگر، شگويد انسان بر خالف موجودات دي مي» يكن شيئاً مذكوراً
 يبي نهايت هاي نيست، بلكه امكان هاي او به تعبير ديگر حقيقت انسان فعليت و) 71:، ص2(

  .دهد پيش روي دارد، هويت او را تشكيل مي كه در
به تعبير ديگر انسان گرچه در آغاز خلقت مانند موجودات ديگر داراي صورت نوعيه 

آيد؛ بلكه هر فردي از آن  واحد است؛ ولي در پايان، يك حقيقت نوعي واحد به شمار نمي
اي كه طي نموده نوعي  ا درجهمتناسب با اخالق و ملكاتي كه كسب كرده و متناسب ب

  1.مستقل خواهد گرديد
از عالمي به عالم  انسان بر اساس حركت جوهري، همواره در تحول و تكامل است و

گردد و با هر يك از اين عوالم و مراتب هستي  اي به مرتبة ديگر منتقل مي ديگر، و از مرتبه
كه تبديل به يك عالم عقلي، مشابه يابد  سير تكاملي او تا جايي استمرار مي د ووش ميمتحد 

  .گردد عالم عيني مي
اتحاد انسان با هر مرتبه از هستي، موجب تحقق عيني آن مرتبه از هستي در درون او و 

بر اين اساس، ظاهر انسان در  . انكشاف آن مرتبه از هستي براي وي خواهد شد،در نهايت
  2.باطن هماهنگي و تالزم برقرار است  وآخرت قرار داشته و بين اين ظاهر دنيا و باطن او در

 و انسان با مشاهده ذات ردمالصدرا معتقد است كه دنيا و آخرت در درون انسان قرار دا
كند كه  وي تصريح مي. ل آيديآخرت نا تواند به مشاهده دنيا و و عالم دروني خويش، مي

اي كه  د برسد، به گونهنفس آدمي، اين شأنيت و استعداد را دارد كه به باالترين درجه وجو
  .دشو ذات او گردند، و او با همه عوالم هستي متحد وجميع موجودات خارجي جز

  :عين عبارت او در اين باره چنين است
 فانـّما يراه في ذاته و في – ة فضالً عن عالم االخر– ما يراه االنسان في هذا العالم   كل«

 من االنسانيةالنفس ... ه، و عالمه ايضاً في ذاته عالمه، وال يري شيئاً خارجاً عن ذاته و عالم
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في  يةساراجزاء ذاتها و تكون قوتها العينية   تكون جميع الموجوداتجةشأنها اين تبلغ در

  .)585 :ص ،12( ية الخلقةغاودات، و تكون وجودها جميع الموج

  
  نسبت انسان با عالم. 3

زيم، اشاره به چند نكته اساسي الزم كه به بررسي نسبت انسان با عالم بپردا پيش از اين
كه عالم مورد نظر مالصدرا، داراي درجات و مراتب متعددي است كه در  نخست اين. است

اي كه هر مرتبه نسبت به مافوق خود ظاهر و نسبت به  طول يكديگر قرار دارند، به گونه
  .گردد مادون خود باطن محسوب مي

كند و در  مثالي و عقلي تقسيم مي ، مادي عالم هستي را به سه عالمجهت يك ازوي 
 چه در عالم مادي وجود دارد، در واقع مثال و كند كه هر آن اي تصريح مي موارد عديده

  .است) عقل عالم مثال و(نمادي از عالم غيرمادي 
شديدترين مرتبه وجودي،   وترين قويهرم هستي كه مالصدرا ترسيم نموده، آن در 

گردد؛   تمام مراتب وجودي ديگر محسوب ميأست، كه اصل و منشعال ا  و   جل  حضرت حق
در مقابل، . بدين معنا كه مراتب وجودي ديگر، چيزي جز تجليـّات و تشؤنات او نخواهد بود

ترين مرتبه از مراتب وجودي نيز، عالم ماده است كه از آن به دنيا ياد  ترين و ناقص ضعيف
و متعلـَّق ) انسان( ناسي مالصدرا، بين فاعل شناساكه در هستي ش نكته ديگر اين 3.دكنن مي

اتحاد و يگانگي برقرار است و اساساً علم و شناسايي چيزي جز ) مراتب آن عالم و( شناسايي
نكته آخر كه . معلوم ياد شده، نخواهد بود محصول اين اتحاد كه از آن به اتحاد عالم و

شعور انساني، غالباً بر پايه تجربيات  دراك وجا كه ا رسد اين است كه از آن تر به نظر مي مهم
حتي پذيرش عوالم وجودي باالتر، به  ه و دنيوي قرار دارد، طبيعي است كه ادراك و  روزمر

مالصدرا . نمايد و در برخي موارد غيرممكن مي  كاري دشوار،واسطه اين نوع ادراك و شعور
 ه و  كلي از طريق تجربه روزمرمعتقد است شهود و معرفت حقيقت وجود و باطن امور، به 

او معتقد است بايد در انسان يك آگاهي و شعور كامالً . علوم اكتسابي، قابل حصول نيست
ها سير نموده و عوالم برتر از عالم  متفاوت بيدار شود، تا بتواند از ظواهر اشيا به باطن آن

سبت انسان با عالم چه گذشت؛ به بررسي ن اينك با توجه به آن. ماده را مشاهده نمايد
  .پردازيم مي

 بي ترديد مالصدرا در تبيين نسبت انسان با عالم، به شدت متأثر از مباني ديني و
في  و( كند باطن اشيا را در درون انسان جستجو مي وي ملكوت و. معارف وحياني است
ار معتقد است آدمي با سلوك معنوي خود، در طي اسف و )21/ذاريات ()انفسكم افالتبصرون
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تواند با تمام مراتب هستي و عوالم عيني متحد گردد و در آن صورت به تأويل  چهارگانه، مي

  .ل گردديهمه امور در درون خود نا
كه ثابت كرد كه هر چه در عالم صورت است، مثال و نمونة آن در  مالصدرا پس از آن

افزايد   حق است؛ ميچه در عالم معنا است، مثال و نمونه آن در عالم عالم معنا است و هر
انموذج آن در عالم انساني  كه مثال و كه هيچ چيزي در عوالم وجودي خلق نشده، مگر اين

ما خلق   وله نظير في عالم المعني و   االةفاهللا تعالي ما خلق شيئاً في عالم الصور( وجود دارد
يب الغيب، في عالم الحق و هو غحقيقةله  االّ و ةشيئاً في عالم المعني و هو اآلخر

 حقيقةهكذا الي  االدني وحقيقة، االدني مثال االعلي، واالعلي بقةمطااذالعوالم 
 هي ةما في اآلخر  وةقوالب لما في عالم اآلخر وامثلةالعالم  فجميع ما في هذا .لحقايقا

، التي هي مظاهر اسماء اهللا تعالي، ثم ما خلق في بةاالعيان الثا اشباه للحقايق، و مثل و
 وي براي اثبات .)166:، ص4:ج،11( انموذج ٌفي عالم االنسان له مثال و و  االّ  مين شيءالعال

نحوه وجود اين دو در عالم انساني به تعيين  كرسي و اين معنا، با بيان حقيقت عرش و
عالم هستي   در اين ديدگاه انسان مانند قرآن و.)114 :ص ،2:ج همان،( پردازد مصاديق مي

تنها  رد كه ظاهر آن در اين عالم و باطن آن در عالم آخرت قرار دارد؛ وباطني دا ظاهر و
انسان كامل است كه مظهر جميع صفات خداوند بوده و جامع جميع كماالتي است كه در 

  .عوالم و مراتب هستي قرار دارد
واقع  و عال است كه در  در نظر مالصدرا، تأويل همه عوالم وجودي، حضرت حق جل 

منكشف خواهد  ظهور قيامت آشكار و تنها با مرگ و قرآن است و آدم و  عالم وتأويل نهايي
مراتب بودن   شكك و ذوممالصدرا با استناد به  .)53/اعراف ()يوم يأتي تأويله( گرديد

چه در دنيا  اي كه هر داند؛ به گونه آخرت را ممثول دنيا مي هستي، دنيا را مثال آخرت و
 دنيا را به مثابة پوست و آخرت را به مثابة يو. در آخرت استوجود دارد اصل و حقيقت آن 

به نوعي موازنه بين دنيا و آخرت اعتقاد دارد كه از آن به موازنه ميان  د ونك ميمغز تلقي 
وي موازنة بين ظاهر و باطن را باعث . دماين باطن ياد مي يا ظاهر و معقول و محسوس و

تواند  ست اين اعتدال را فقط امام و حجـّت عصر ميمعتقد ا اعتدال احوال انسان دانسته و
 ظاهر و(آخرت  كند كه هر انساني داراي دنيا و بر همين اساس، تصريح مي .برقرار كند

حالت بعد از مرگ، عالم آخرت او را  است؛ كه حالت قبل از مرگ، عالم دنياي او و) باطن
  .دهد تشكيل مي

  :عين عبارت او چنين است
لكان كسراب باطل و خيال  اال  من اصل، وة له في االخر  لدنيا فالبـد ما في ا  فكل«

و  نتيجة بالمة به في الدنيا من مثال، واالّ لكان كمقد   فالبدة ما في االخر  عاطل، وكل
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 ةخراآل  وةالشهاد  الدنيا عالم الملك و  الن . بالمعلول و جواد بالجودعلة  وة بالثمرةشجر

 واعني بدنياك حالتك قبل الموت و ةآخر  انسان دنيا و  لكل وت والملك من عالم الغيب و
  .)19:ص ،2:ج ،11( »باخرتك بعد الموت

  
  عالم عقلي بر اساس دو اصل حكمت متعاليه تطابق عالم عيني و. 4

 اي كه در پايان سير غايت حكمت متعاليه صدرايي، استكمال نفس آدمي است؛ به گونه
  4.كه مشابه عالم عيني استگردد عقلي معنوي خود، تبديل به عالمي 

اي از وجود  مراحلي است كه شخص را به درجه) اسفار اربعه(= سفرهاي چهارگانه
اي كه با مشاهده عالم درون خود،  گونهه رساند كه او را نسخه بدل عالم هستي نموده؛ ب مي

  .گردد حقيقت امور آگاه مي به باطن و
 استكمال وجودي و والم هستي را درگرو اشتداد وع شناخت مراتب و مالصدرا، معرفت و

كند و مدرِك  داند؛ كه در طي سفرهاي معنوي تحقق پيدا مي رشد دروني و ذاتي انسان مي
جايي كه  مالصدرا از آن. رسد ك مي  از مرتبه وجودي خود فراتر رفته و به مرتبه وجودي مدر

 فرد را مساوي با درجه شناخت و داند؛ اساساً درجه وجودي اي از وجود مي علم را نحوه
 درجه نفس انساني را منحصر در يبه تعبير ديگر استكمال و ارتقا داند و معرفت او مي

  .شناخت و معرفت نسبت به حقايق موجودات نموده است
بنابراين، در اين ديدگاه متعالي، ادراك و شهود هر مرتبه از مراتب و عوالم وجودي، در 

بديهي است اگر فردي در . ، به همان درجه و مرتبه از وجود استگرو ارتقاي وجودي فرد
قلمرو امور ظاهري و دنيوي متوقف شده باشد، صرفاً قادر خواهد بود كه به صورت ناقص به 

از ادراك مراتب و عوالم باالتر هستي به طور  ل آيد ويفهم و ادارك امور ظاهري و روزمره نا
  .كلي عاجز و ناتوان خواهد بود

دارد كه هر  اظهار مي بر همين اساس اهل ظاهر را به شدت مورد انتقاد قرار داده ووي 
گونه جمود بر ظواهر و توقف در مرحله حس و خيال، راه وصول به عالم عقل و شهود را 

  .گردد باطن امور مي مانع توجـه شخص به حقيقت و مسدود نموده و
ه دو قاعده اصيل حكمت متعاليه خود، ابتكار مالصدرا در اين است كه توانسته به وسيل

مستدل  به شكلي بسيار ماهرانه و) معلوم قاعده اتحاد عالم و يعني اصل حركت جوهري و(
  . پرداخته و آن را براي نخستين بار تبيين فلسفي و عقالني نمايدياد شدهبه اثبات مدعاي 

را كه در بيشتر عالم   توانسته دوگانگي بين انسان وباالمالصدرا به كمك دو اصل 
هاي فلسفي مطرح است، از ميان برداشته و اساساً فرض تحقق علم را، مبتني بر اتحاد  نظام
5.نمايد) عالـَم( معلوم و) انسان( معال  



  در فلسفه مالصدرا» عالم«با » انسان«بررسي و تحليل نسبت 

 

9
بستر مناسبي براي  رهيافت مالصدرا نسبت به انسان و انفتاح او نسبت به هستي،

ماهرانه، نخست  صورتي بسيار بديع ومالصدرا به .  فراهم آورده استياد شدهتحليل معناي 
كند كه آدمي در بدو پيدايش از ماهيت  معارف وحياني، ثابت مي با الهام از مباني ديني و

كه در پيش روي دارد كامالًَ  ينهايت بيامكانات  خاصي برخوردار نبوده و نسبت به كماالت و
وي بر . دهد را شكل ميعمل او است كه ماهيت او  اين علم و منكشف است؛ و مفتوح و

گويد آدميان گرچه در بدو تولد، در ذات و ماهيت با يكديگر  همين اساس است كه مي
تكاملي خويش هيچ دو انساني مشابه يكديگر نيستند؛ بلكه  تفاوت ندارند، ولي در پايان سير

  .هر فردي خود نوعي منحصر به فرد خواهد بود
اصل حركت جوهري صورت پذيرفته، بدين  بر اساس ياد شدهتوجيه و تبيين معناي 

معنا كه ذات و جوهر آدمي در بدو پيدايش نسبت به كماالتي كه در پيش روي دارد؛ حالت 
به حكم اصل حركت جوهري، ذات آدمي پيوسته در حركت و تكامل بوده، تا  بالقوه داشته و

م هستي ـوالـدر عود ـوجـع كماالت مـع جميـرسد كه جام يـاي از وجود م كه به درجه اين
  .گردد مي

 معلوم، كه در جميع مراتب اداركي اعم از حس و چنين بر اساس قاعده اتحاد عالم و هم
دارد، آدمي متناسب با درجه و استكمال وجودي كه پيدا  خيال و عقل صادق است، بيان مي

ه خواهد كند به هر مرتبه از وجود كه برسد، با آن مرتبه متحد شده و آگاه به آن مرتب مي
الزمه اين استكمال و اتحاد وجودي، اين است كه آدمي به عنوان عالـَمي عقلي  .گرديد

بر .  را در درون خود مشاهده نمايداشيا حقيقت همه امور و مشابه عالـَم عيني، اصل و
يم انكشاف و ظهور هر مرتبه از هستي در گرو انكشاف و بروز يگو همين اساس است كه مي

هستي شناسي  و اين همان تأويل وجودي است كه در .آدمي است  وجود در همان مرتبه از
  .تأويلي مالصدرا از اهميت بسزايي برخوردار است

عالم دنيا است، صرفاً به  ، كسي كه متوقف در مرتبه حس وباالبنابراين بر اساس فرض 
ناقص خواهد حتي آگاهي او به عالم دنيا نيز به صورت  امور دنيوي و ظاهري آگاه بوده و

بود؛ زيرا مادامي كه اصل و حقيقت دنيا كه همان آخرت است، مورد شناخت فرد قرار 
همين طور  .دنيوي نيز كامل نخواهد بود نگيرد، واضح است كه علم او به امور ظاهري و

  . كسي كه در مرتبه خيال قرار دارد نيز از عوالم باالتر بي خبر خواهد بود
در   شده و متحدها نموده و با آن لم و مراتب وجودي را سيرانسان كامل كه تمام عوا

واقع فاني در خدا گرديده است، بي شك آگاه به جميع مراتب و درجات هستي خواهد بود؛ 
ها، به  اتحاد با آن زيرا او مصداق بارز حكيمي است كه در نتيجة سير در عوالم هستي، و

 اين همان چيزي است كه هدف و غايت عالمي عقلي مشابه عالم عيني تبديل گرديده، و
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انسان كامل از چنان وسعت وجودي برخوردار . دهد نهايي حكمت متعاليه را تشكيل مي

هاي او بر روي  و به حسب مكاني قدم) ص(و خاتم) ع(است كه به حسب زماني بين آدم
ليفه و ترين فرد انسان و خ او كامل) 288:ص ،2:، ج11( در عرش قرار دارد، فرش و رأس او

مراتب آن تعيـّن و تشخـّص نخواهد  حجت خدا است كه بدون فرض وجود او، عالم و
  6.داشت

 وحدت شخصي وجود، همواره در ،مالصدرا بر اساس وحدت تشكيكي وجود و در نهايت
وي .  اين موارد استمانندمعلول، نفس و بدن و جوهر و عرض و  پي نفي ثنويت بين علت و
كند بين ذهن و خارج و همين طور بين انسان و عالم نوعي اتحاد  بر همين اساس تالش مي
ل الينحل يمالصدرا به خوبي توجه دارد كه بسياري از مسا. و يگانگي برقرار نمايد

  .هاي پيشين ريشه در همين مسأله دارد فلسفه
ي گرفته، ولي ب قاعده اتحاد عاقل و معقول، اگر چه در آثار پيشينيان نيز مورد توجه قرار

و اثبات كاركرد ) احساس، تخيـّل و تعقـّل(شك اثبات آن به ويژه در مراتب سه گانه ادراك 
  .گردد  از ابتكارات مالصدرا محسوب مي،ل از جمله معاد جسمانييبسياري از مسا آن در

مالصدرا در بعد معرفت شناختي مسأله، به خوبي ثابت كرده است كه فرض هرگونه علم 
وي بر همين اساس  .نمايد معلوم غيرممكن مي از اتحاد بين عالم وشناخت بدون نوعي  و

 وي در. اي از وجود تلقي نموده است داند؛ بلكه آن را نحوه علم را كيف نفساني يا اضافه نمي
 وجودي آدمي را در گرو يبعد وجود شناختي مسأله نيز بر اساس حركت جوهري ارتقا

  .داند اتحاد وجودي او با عوالم هستي مي
ز اهميت اين است كه مالصدرا در برخي از آثار خود از نوعي اتحاد انسان و ينكته حا

رويكرد مالصدرا به . معقول است عالم سخن به ميان آورده كه فراتر از قاعده اتحاد عاقل و
اي برخوردار  پيش مشخص شده از انسان به عنوان تنها موجودي كه از ماهيت معيـّن و

م با معلوم بالذات دودة قاعده اتحاد عاقل و معقول كه به اتحاد عالنيست باعث شده از مح
به نوعي سخن از اتحاد نفس آدمي با حقايق عينيه وجود به ميان  نظر داشت، فراتر رفته و

به تعبير ديگر . كند كه عالم و مراتب وجودي آن در درون آدمي است وي تصريح مي. آورد
اي باشد كه بسياري از موجودات  م عرصهنيست كه عالَتوان گفت در نظر مالصدرا چنين  مي

اي است كه همه   انسان عرصه،عكسراز جمله انسان در آن ظهور كرده باشد بلكه ب
  .بروز دارند موجودات در آن ظهور و

اي  وي معتقد است آدمي شأنيت و استعداد آن را دارد كه در سير تكاملي خود به درجه
و جوارح او شده و وجود او    ذات و اعضاوات خارجي جزاز وجود برسد كه جميع موجود

  .)585 :ص ،12( غايت خلقت گردد
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گردد كه اين نوع اتحاد، فراتر از آن چيزي است كه مالصدرا در قاعدة اتحاد  مالحظه مي

، تنها سخن از اتحاد ياد شدهعاقل و معقول بر آن برهان اقامه نموده است، چه مطابق قاعده 
جا  اين كه در م و وجود معلوم بالذات به ميان آمده است؛ حال آند عالوجودي بين وجو

سخن از اتحاد نفس آدمي با وجود بالعرض معلوم يعني وجود عيني و خارجي آن، به ميان 
  .آمده است

جا به  اتحاد نفس با موجودات عيني و خارجي به دو وجه قابل فهم است كه در اين
  .ردازيمپ اجمال به بررسي هر دو وجه مي

، حذف هرگونه واسطه در شناخت، حتي ياد شدهاتحاد از كه منظور  وجه نخست اين
اي كه نفس با جميع مراتب موجودات حتي موجودات  وساطت صور علمي باشد؛ به گونه

 ،ها علم حضوري پيدا كند؛ بديهي است اين معناي از اتحاد محسوس متحد گردد و به آن
. كنيم جا به دو مورد آن اشاره مي اين در اهد داشت كه مامحذورات و اشكاالتي در پي خو

كه الزمه اين معناي از اتحاد آن است كه علم ما به امور محسوس و مادي از  اشكال اول اين
كه ما به وضوح به تفاوت علوم   از هرگونه خطا باشد؛ حال آنامبرّ سنخ علم حضوري بوده و

  .اكات حسي خود آگاهيمحضوري از علوم غيرحضوري و خطاپذيري ادر
مادي، در واقع نوعي تنزل درجه براي  كه اتحاد نفس با امور محسوس و اشكال دوم اين
 وجودي نفس كه زمينه ساز اين نوع اتحاد يگردد و اين معنا با ارتقا نفس محسوب مي

تماس  كه قواي نفس را مراتب نازله نفس تلقي نموده و مگر اين( است، ناسازگار خواهد بود
  .)يميحسي با امور مادي را نيز نوعي علم حضوري قلمداد نما

خارجي موجودات،  وجه دوم آن كه گفته شود منظور از اتحاد نفس با حقايق عيني و
 وجودي پيدا كرده و حقيقت و اصل امور ياين است كه نفس در اثر حركت جوهري، ارتقا

اي  كه ماهيت امور در هيچ مرتبه با توجه به اين. گردد با آن متحد مي را مشاهده كرده و
اند، در اين  در واقع موجودات مادي تنزل يافته همان موجودات عقلي كند و تغيير نمي

  .باشد چيزي موجب علم به مرتبه نازل آن نيز مي  اتحاد با حقيقت هر،صورت
رسد وجه دوم با مباني فلسفي مالصدرا سازگارتر باشد؛ به ويژه كه مالصدرا  به نظر مي

ي را نيز به لوصعلوم ح ل به مشاهده مثل از راه دور يا نزديك است وير خصوص ادراك، قاد
  .گرداند علوم حضوري برمي

 را بپذيريم، در اين مطلب ياد شدهنكته مورد توجه اين است كه هر كدام از دو وجه 
 كه در كند دوگانگي و اثنينيتي را توان ترديد روا داشت كه مالصدرا به نحوي تالش مي نمي

نقد قرار داده و مرز  گردد مورد نفي و هاي پيشين به ويژه در فلسفه مشاء مالحظه مي فلسفه
  .بين ذهن و خارج را حذف نمايد
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عربي، چهره ابن ي الدين يمالصدرا در تبيين نسبت انسان با عالم به شدت متأثر از مح

» عالم داري« كند ي الدين تالش مييمالصدرا به تبع مح. برجسته عرفان اسالمي است
عالم منهاي انسان  اي مطرح كند كه اساساً فرض انسان منهاي عالم و انسان را به گونه

توان گفت؛ اوالً تبيين نسبت بين انسان با عالم در انديشه مالصدرا  بنابراين مي. منتفي گردد
جا، انسان  ثانياً انسان مورد نظر در اين. با صبغه عرفاني و نه فلسفي صورت پذيرفته است

ل آمده كه ي وجودي ناياي از ارتقا كامل است زيرا تنها انسان كامل است كه به درجه
  .باشد  او ميح ذات او و به مثابه اعضا و جواروحقايق عينيه وجود، جز

  
   گيرينتيجه. 5

) انسان(كتاب نفس  و) قرآن( و كتاب تدوين) عالم(  از نظر مالصدرا، بين كتاب تكوين-
  .ل برقرار استمطابقت كام

باطني  باطني است، انسان و عالم نيز داراي ظاهر و گونه كه قرآن داراي ظاهر و  همان-
توان به آن دست  باطن هر چيزي حقيقت آن چيز است كه از طريق تأويل مي ؛ وندسته

  .يافت
هرچه در دنيا است، اصل و .  ظاهر انسان در دنيا و باطن او در آخرت قرار دارد-
 . اي در عالم انساني دارد هرچه در اين دو عالم است، نمونه ر آخرت است و دشحقيقت
اي متناظر و مطابق با مراتب و درجات وجود   مراتب و درجات عوالم وجودي به گونه-

  .انسان است كه احكام هر يك در خصوص ديگري صادق است
تواند  ي خود مي ماهيت معيني ندارد؛ ولي در اثر سلوك معنو، انسان در بدو پيدايش-

  .متناسب با استكمال وجودي خويش، با مراتب و عوالم وجود متحد گردد
انكشاف دروني فرد   مشاهده و انكشاف مراتب وجود و عوالم هستي در گرو مشاهده و-
  .است
 غايت اسفار اربعه و سلوك معنوي در حكمت متعاليه صدرايي، تبديل انسان به عالمي -

  .ستعقلي شبيه عالم عيني ا
 وجودي ملعوا كمال است، تمام مراحل و  انسان كامل كه مظهر جميع صفات جمال و-

  .را سير نموده و با حقايق عيني و خارجي متحد است
خارجي فراتر از آن چيزي است كه در قاعده اتحاد عاقل و   اتحاد با حقايق عيني و-

  .معقول مورد نظر است
  . استباالترين الزمه اتحاد  مهم) مالَانسان و ع( عين  حذف ثنويت بين ذهن و-
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 ها يادداشت
 لها، سبة مناة بصورمةالملكات يقوم يوم القيا فبحسب ما يغلب علي نفس االنسان من االخالق و .1

  .139: ص ،يهرساله العرش .ك.فيصير انواعاً  كثيراً، ر
ر و باطني مطرح است، بديهي است در فلسفه متعاليه صدرايي، تنها انسان است كه براي او ظاه .2

ها   معنا نخواهد داشت و طبيعي است كه آنظاهر اشياجز از انسان چيزي  چه براي موجودات فروتر
چنين براي موجودات فراتر از انسان از قبيل مالئكه و حتي براي  هم. توجهي به باطن اشيا ندارند

رد؛ چه موجودات مجرد، فراتر از باطني معنا نداشته و همه چيز ظهور دا  ظاهر و،خداوند متعال نيز
ها حجاب و مانعي براي علم داشتن در كار  ، براي آنبنابراينماده و صورت بوده و  مكان و زمان و
  .نيست

عالم .  غايت فلسفه اين است كه آدمي يك عالم عقلي مشابه عالم عيني گردد،به نظر مالصدرا .3
. ان عالم زندگي بشري است تفاوت اساسي داردمنظور مالصدرا با عالم منظور نظر متجددان كه هم

تصور متجددان از عالم، چيزي است كه بين تولد و مرگ قرار دارد و در پي تغيير وجهه نظر آدمي 
آدمي از قرن هيجدهم به موجودي تحويل شده است كه علم او . نسبت به وجود پديد آمده است

يابند  آدمي با هم تغيير مي  چنين علمي عالم وبا. محدود به حدود امكانات و قواي شناسايي او است
  .)7:ص ،24، شمارهخردنامه صدرارضا، داوري، .ك.ر(
  . االنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العينيةصيرو .4
به ويژه از زمان دكارت به بعد نضج ) سوژه و ابژه( متعلـّق شناسايي تقابل بين فاعل شناسا و .5

متعلـَّق شناسايي به عنوان  صر، در تفكر هيدگر مرز بين فاعل شناسا وبه ويژه در فلسفه معا. گرفت
  .يك انحراف در شناخت هستي مورد سؤال قرار گرفته است

دهد؛ بلكه  مراتب آن را به عنوان متعلق شناسايي در برابر نفس آدمي قرار نمي م ومالصدرا عالَ .6
هايي از اين قبيل   پرسش،ر همين اساسوي ب. كند عالم و حقيقت آن را در درون آدمي جستجو مي

 ؟ نحوه تطابق ذهن وتوان اقامه نمود د عوالم هستي ميكه آيا عالم وجود دارد؟ چه برهاني بر وجو
اساساً در نظر . داند طوركلي نوعي انحراف در بحث ميه ها را ب  اينمانندعين چگونه است؟ و 

  .نمايد  مري غيرممكن ميمالصدرا فرض انسان بدون عالم و عالم بدون انسان ا
  

  منابع
، شرح و تحقيق سيد جالل الدين آشتياني، فصوص الحكم ،)1375(محيي الدين،   ابن عربي،-1

  .فرهنگي ركت انتشارات علمي و ش:تهران

 :، تهران3:ج، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسالم ،)1379(  ابراهيمي ديناني، غالمحسين،-2
  .انتشارات طرح نو
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  .24، شماره خردنامه صدرا ،»زباني با فلسفه جديد مالصدرا و هم«، )1380( رضا، ، داوري-3

  . دفتر تبليغات اسالمي:، قمنالقرآ في تفسير الميزان ،)1375(  محمدحسين،، طباطبايي-4

  .احياء التراث العربي دار: روتبي ، االربعهة في االسفار العقلية المتعاليةالحكم ،)1370( مالصدرا، -5

 ه مطالعات  وسسؤ م:، تحقيق محمد خواجوي، تهرانشرح اصول الكافي ،)1370( صدرا، مال-6
  .تحقيقات فرهنگي

  .دفتر تبليغات اسالمي: قم ني،، تحقيق سيد جالل الدين آشتيارسائل فلسفي ،)1362(  مالصدرا،-7

ز نشر مرك: ي، مشهد، تحقيق سيد جالل الدين آشتيانالشواهد الربوبيه ،)1360(  مالصدرا،-8
  .دانشگاهي

  ).بي جا ( :آهني، تهران، تصحيح و ترجمه غالمحسين رساله العرشيه ،)1341( مالصدرا، -9

هاني، ، تحقيق حامد ناجي اصف رساله شواهد الربوبيه،مجموعه رسائل فلسفي ،)1375(  مالصدرا،-10
  .انتشارات حكمت: تهران

  .انتشارات بيدار: قم  خواجوي،حمد تحقيق م،تفسير القرآن الكريم ،)1360(  مالصدرا،-11

ه مطالعات و تحقيقات سسؤم: ، تحقيق محمد خواجوي، تهرانمفاتيح الغيب ،)1375(  مالصدرا،-12
  .فرهنگي

  .انتشارات كوير: ، ترجمه جواد طباطبايي، تهرانتاريخ فلسفه اسالمي ،)1373(،  هانري كربن،-13


