
 
 
 
 

القوي بودن نفس» الحقیقه» و «کل ي «بسیط نسبت قاعده   
 در حکمت صدرایی 

 

 ∗∗علی بابایی                                         ∗مهدي سعادتمند 
 

 چکیده 
ي وجودي موجود متصف به آن ي مرتبه کنندهبساطت، وصفی کمالی و تعیین 

چیز است و  الحقیقه همهي بسیطاین ویژگی در خدا، با قاعده ياست. گستره
ي ها نیست و در نفس انسانی، با عبارت نفس در وحدتش، همهیک از آنهیچ

گشاي شود. اهمیت تبیین نسبت دو قاعده این است که هم راهقواست، بیان می
و ازجمله ي طولی خدا با عالم،  شناخت خدا از طریق معرفت نفس است و هم رابطه

ي کند. مسأله این است که دو قاعدهاي معقول ترسیم میگونهخود نفس را به
یادشده، ازنظر مفهوم و مصداق چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ در حکمت صدرایی، 

تعالی است و بین این دو، با حفظ مراتب، هم شباهت نفس، خلیفه و مَثَلِ اعالي حق
ي القوي نیز بدیل و خلیفهي کلناسب، قاعدهوجود دارد و هم تفاوت؛ به همین ت

هاي وجودي و معرفتی خاصی الحقیقه است. با این وصف، مناسبتي بسیطقاعده
 ایم.بینِ این دو حاکم است که در این مقاله به آن پرداخته

 .حکمت صدرایی. 5الحقیقه، . بسیط4، کل القوي. 3. نفس، 2. خدا، 1: واژگان کلیدي
 

مقدمه . 1  
صدرایی خاستگاه آرایی بدیع است که عناصر آن در نظامی منسجم، تصویري حکمت 

ي ي این آراي بدیع، دو قاعدهکند. ازجمله عقالنی و جامع از مراتب گوناگون هستی ارائه می
چیز است و الحقیقه همه تأسیسی است که یکی در ارتباط با خداوند است و با عنوان «بسیط 

شود و األشیاء و لیس بشیءٍ منها) خوانده میکل هالحقیق یطها نیست» (بسیک از آنهیچ
ي قواست» (النفس فی دیگري در ارتباط با نفس است و با عنوان «نفس در وحدتش همه

 
 mahdi-s-58@yahoo.com                                                                     استادیار دانشگاه یزد  ∗
 hekmat468@yahoo.com                                                          استادیار دانشگاه محقق اردبیلی               ∗∗

 11/3/98تاریخ پذیرش:                                                                  8/2/98تاریخ دریافت : 

 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
، 72، پیاپی 1398، پاییز 3، شماره 19دوره   

2251-6123،  شماره شاپا: 60 -43صفحات   

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Vol.19, No.3, Autumn 2019, Ser. 72, 
PP: 43-60, ISSN: 2251-6123 

mailto:hekmat468@yahoo.com


  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  44

ي اول را مطلبی شریف برشمرده شود. مالصدرا محتواي قاعدهالقوي)، از آن یاد میوحدتها کل
) و بلکه قبل از خودش نیز 40، ص:3، ج21فته (ي زمین کسی را آشنا با آن نیاکه در گستره

). طبیعی است که ادعا شود مفاد قاعده 57، ص:6، ج21کسی را متفطن به آن ندانسته است (
چنان پیچیده است که حل آن جز به عنایت و دستگیري الهی نصیب کسی نخواهد شد 

که طرح این قاعده نظر از درستی یا نادرستی این دعاوي، مسلم است  ). صرف110(همان، ص:
اي که موضوع خود را در سازواري  گونهصورت مبرهن و برآمده از مبانی حکمت متعالیه، به به

ي این موارد، نسبتی جمله با دیگر ساختارهاي این نظام فکري قرار دهد، از ابداعات صدراست. از
ي دوم ن، قاعدهي نفس دارد و از بطن آاست که مضمون این قاعده با نگرش مالصدرا درباره

یابد. مالصدرا فهم حقیقت نفس و القوي تعبیر خواهیم کرد، تولد میکه در اینجا از آن به کل
داند که فهم الحقیقه امري دشوار و دور از دسترس میي بسیط مانند قاعدهوحدت آن را نیز به 

از بیان  ). هدف از این نوشتار پس307، ص: 25آن به اهل سلوك و ریاضت اختصاص دارد (
ي یادشده، از محتواي دو قاعده و شناخت مبانی آن دو، پاسخ به این سؤال است که دو قاعده

و   1الحقیقهي بسیطي قاعدهحیث مفهوم و مصداق چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ هرچند درباره
  طور مجزا تحقیقاتی صورت گرفته و در معدود مواردي، براي توضیح به 2بودن نفس،القوي کل

، اما 3شناسی و خداشناسی، از ویژگی مشترك بین دو قاعده استفاده شده استي نفسرابطه 
 طور خاص نسبت این دو قاعده ارزیابی نشده است.گاه بههیچ

 

الحقیقه ي بسیطقاعده  . 2  
الحقیقه را در مواضع متعدد، گاهی ي بسیطوجو در آثار مالصدرا، وي قاعدهحسب جست 
اي تمام اشیاي وجودي است، الحقیقه ایجابی آن و با این بیان که هر بسیط  با بیان جزء اول و

) و گاهی با ذکر 110، ص:  6، ج21؛  93، ص:  26» (4گیردمگر آنچه به نقائص و اعدام تعلق می
نحو برتر الحقیقه تمام اشیاء وجودي، بهي ایجابی و سلبی، با عباراتی چون بسیطهر دو جنبه 

 )، آورده است.382، ص:6، ج20» (5ها باشدیک از آناست، بدون آنکه هیچ
)، 266، ص:8و  116، ص: 3اند (در لغت، بساطت را به معناي وسعت و گسترش دانسته 

سطوح معنایی و مراتب گوناگونی   توانداما در کاربرد فلسفی، بساطت از منظرهاي گوناگون، می
داشته باشد. مالصدرا در الهیات به معناي اعم و توضیح بساطت وجود، آن را به امر متشخص  

) و 7، ص: 29؛ 7، ص: 27؛ 46، ص: 1، ج21بالذات و عاري از جنس و فصل تعریف کرده (
از اجزاي عینی و تر، آن را به نفی هر نوع تألیف در الهیات به معناي اخص، در بیانی مفصل

الوجود طور اجزاي حدي و مقداري، شناسانده است؛ این معناي اخیر، به واجب ذهنی، همین
من  هالحقیق ): «فی أنه تعالى بسیط41، ص: 25؛ 100، ص: 6، ج21نسبت داده شده است (



 45   القوي بودن نفس» در حکمت صدراییالحقیقه» و «کلي «بسیطنسبت قاعده

الخارجیتین  هو الصور هکالماد هأو ذهنی هعینی  هلیس مؤتلفۀ الذات من أجزاء وجودی هکل جه
) 100، ص: 6، ج21( » هو ال من األجزاء المقداری هحملی هأو الذهنیتین و ال من أجزاء حدی

خواهد بود و  6ترین تعریف براي بساطت، آنچه که جزئی نداردترین و جامعاساس، سادهبراین
یقتاً و توانند حقي جواهر و چه از اعراض، نمیتوان نتیجه گرفت که ممکنات، چه از مقوله می

، ص: 23االطالق بسیط باشند؛ زیرا هر ممکنی، زوجی ترکیبی از وجود و ماهیت است (علی
شود ) و هر ماهیتی نیز از جنس و فصل مرکب است که از ماده و صورت عقلی اعتبار می386

). این در حالی است که حقیقت واجب، انیت محضی است که ماهیت ندارد و 387، ص: 37(
). 103، ص:  6، ج21اشته باشد، فاقد هرگونه جزء ذهنی و خارجی خواهد بود (آنچه ماهیت ند

ي ترکیب، یعنی ترکیب از اجزاي مقداري، اجزاي حدي، ماده و گانهبدین ترتیب اقسام پنج
صورت ذهنی، ماده و صورت خارجی، و ترکیب از وجود و ماهیت، همگی از واجب سلب 

، 2، ج10شود (ن و فقدان نیز با این قاعده منتفی میبر آنکه ترکیب از وجداشود، عالوهمی
) و با نفی 104، ص: 16التراکیب یاد شده است (). ترکیبی که از آن به شر 221-220صص: 

شود. بنابراین بساطت حقیقی در حقیقت وجود و آن، سایر اقسام ترکیب نیز منتفی می
االطالق واجب بسیط و علی الوجود منحصر بوده و یگانه مصداق این قاعده، حقیقتصرف

 ). 433، ص: 1، ج10تعالی خواهد بود (
ي قاعده، در معنایی اعم، ي «اشیا» در ادامه مطابق تعریفی که از بساطت شد، هرچند واژه

کنیم، مراد، اي که از آن بحث میشود، اما در قاعدههم ماهیات و هم هویات را شامل می
تواند بسیط ) بوده و نمیرکیبی (از وجود و ماهیتخصوص هویات است؛ چون ماهیت، زوج ت

). در مبانی صدرایی، این وجود است که مساوق شیئیت بوده و ماهیات به 11، ص:  27باشد (
اند. موجودیت، درواقع و بالذات وصف وجود و بالعرض وصف ماهیت عرض وجود موجود شده

یقه، آن وجود حق حقیقی است الحقي بسیط)؛ بنابراین مفاد قاعده75، ص: 1، ج21است (
که با بساطت خود، واجد کمال تمامی اشیاي وجودي و مراتب هستی است: «و الواجب تعالى 

، ص: 6، ج21الحقیقه واحد من جمیع الوجوه فهو کل الوجود کما أن کله الوجود» (بسیط 
, هویت او الحقیقه سلب کرداند: اگر چیزي را بتوان از بسیط گفته در اثبات قاعده). 110

متحصل از یک ایجاب (ثبوت خودش براي خودش) و یک سلب (نفی غیر او از او) خواهد بود 
؛ بنابراین هیچ کمال )50-49، صص:  27؛  112، ص:  6، ج21و این با بساطت ناسازگار است (

ي اعلی و گونهشدنی نیست و هر آنچه در عالم وجود یافت شود، بهاي از او سلبوجودي 
؛ 114، ص:6، ج21( 7شودو وجود دارد و جز امور امکانی و اعدام از او سلب نمیاشرف، در ا

   ).49، ص: 27
 و اشتقاق الحقیقه، حمل اولی یا شایع صناعی یا از نوع مواطات  حمل تمام اشیاء بر بسیط
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هاي است. در حمل شایع، وجود بلکه به تعبیر معاصران، از نوع حمل حقیقه و رقیقهنیست، 
ناقص با هر دو جهت ایجاب و سلب و با هر دو حیثیت کمال و نقص خود بر یکدیگر حمل 

ي ایجابی و سلبی است که برخالف فرض بساطت شوند که مستلزم ترکیب از دو جنبهمی
د ي وجودي و کمالی خولحاظ جنبه واجب است، اما در حمل حقیقه و رقیقه، رقیقت فقط به 

شود. با این وصف، معناي قاعده این است که موجودي که حقیقت آن از بر حقیقت حمل می
تر در خود دارد، نحو برتر و شریفهر جهت بسیط است، صرفًا حقایق و کماالت تمام اشیا را به

اي با معلول خود متباین است گونهحال، بهعینطور که علت، کمال معلول را دارد و درهمان
الحقیقه نه خود ). بسیط222، ص: 3، ج33سازد (ل شایع میان آن دو را ممتنع میکه حم

واقع دیگر کماالت، رقایق حقیقت ها حلول کرده است. بهها و نه در آناشیاست، نه مجموع آن 
). درنتیجه، 433، ص:  1، ج10اند (اند که از او نشئت گرفته و به نام فیض از او صادر شدهواجب 

، 21نحو قوي و شدید است (ي بهنحو ضعیف و حقیقه، همان رقیقه ي بهحقیقه  رقیقه همان
 ي سبزواري). : تعلیقه 437، ص: 23؛ 126: ص: 8ج

به در نزد مالصدرا وجودات مراتب و نشئات متفاوتی دارند، اشیاي طبیعی چهار باتوجه
طور متفرق و بهي وجودي (الهی، عقلی، مثالی و طبیعی) در طول هم دارند و آنچه مرتبه 

نحو جمعی وجود دارد تا برسد ي باالتر بهي نازله موجود است، در مرتبهمتشخص در مرتبه 
ي اشیا در نهایت وحدت و جمعیت، به وجود ي الهی که در آنجا همهي ربوبی و نشئهبه مرتبه

اشیا در   ي طبیعی. بنابراین مراد ازواحد الهی موجودند، نه به وجود متشخص و محدود مرتبه
الحقیقه، وجود الهی و جمعی اشیا است که به کمال و بساطت محض متصف ي بسیطقاعده

ها را بر شود آنارند و نمیعدمی و امکانی د يشود، نه وجودهاي مادون که جنبه می
ي در وجودات مادون الهی، فقط جنبه  دیگر مراد از اشیابیانالحقیقه حمل کرد؛ بهبسیط 

ي ي عدمی و نقصی که جنبهي البشرطی دارد، نه جنبههاست که جنبهلی آنوجودي و کما
 ). 35، ص: 40الحقیقه را ندارد (البودن داشته و صالحیت حمل بر بسیطبشرط 

 

القوي ي النفس فی وحدتها کلقاعده   . 3  
در اینجا، از سویی، تبیین مطلب، به شناخت معناي وحدت نفس نیازمند است و همچنین 

 ي وحدت مذکور با تعدد قوا نیاز دارد.بودن نفس، به بیان رابطهالقوي دیگر، توضیح کلي ازسو 
 . وحدت نفس ازنظر مالصدرا1.  3

 اند که در ما یک نفس انسانی مجرد، یک نفس حیوانی و در بیان صدرا، گروهی پنداشته
اند که نفس ما فقط همان ، جمهور (حکما) بر آندیگریک نفس نباتی وجود دارد، ازطرف

شوند، اما هر نفس ناطقه است که مشاعر و قواي ادارکی و تحریکی از لوازم آن محسوب می
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دو قول، دور از صواب بوده و حقیقت این است که نفس انسان چون از سنخ عالم ملکوت 
ي قوا را ذات خودش همهاست، وحدتی جمعی دارد که ظل وحدت الهیه به شمار آمده و در  

). نفس انسانی هویت و وجود واحدي است که در ذات خود مراتب 553، ص: 29دربردارد (
گانه نیز از درجات و گانه طبیعت، مثال و عقل را دربرگرفته که هریک از این مقامات سه سه 

 ).255، ص: 7، ج21لحاظ شدت و ضعف و کمال و نقص، برخوردارند (قواي گوناگون، به
گیري گانه در نفس، شکلي ظهور آثار ادراکی و تحریکی هریک از این عوالم سه نتیجه 
ي میانی نفس حیوانی ترین آن، نفس نباتی است، در مرتبهاي از نفس است که پایینمرتبه 

ي انسانی؛ البته همه در یک معناي جامع تر، نفس ناطقهي باالتر و شریفقرار دارد و در مرتبه
). در اینجا توجه به دو نکته ضروري  5، ص:  8، ج21اي جنسی نفس) اشتراك دارند (ذاتی (معن

لحاظ اند و اگرچه وحدت نوعی دارند، اما بهاست: اوالً نفوس انسانی، حادث به حدوث بدن
) و ثانیاً وحدت نفس را باید قابلیتی مرتبط با جهت 331-330تعداد متکثرند (همان، صص: 

اکه وجودهاي جسمانی وحدت جمعی ندارند؛ زیرا هر جزء مفروض روحانی او بدانیم؛ چر
جسم، اقتضاي عدم سایر اجزا و بلکه کل آن جسم را دارد و با حضور آن جزء، کل آن جسم  

ي اند. جسم حقیقتی افتراقی است که در وجود آن، قوه طور سایر اجزا معدوم و منتفیو همین
 ).297-298، صص: 3، ج21د (ي وجودش قرار دارعدم آن و در عدمش، قوه

 بودن نفسالقوي. معناي کل2.  3
بودن آن به این معناست که نفس مدرك تمام القوي شدن وحدت نفس، کلپس از روشن

حال، آنچه مبدأ حرکات صادره از قواي تحریکی ادراکات منسوب به قواي انسانی بوده و درعین
). 221، ص: 8، ج21(نفس ناطقه نیست حیوانی، نباتی و طبیعی است، چیزي غیر از همین 

 به بیان مشهور سبزواري:
 )180، ص:  5، ج17(«النفس فی وحدته کّل القوى             و فعلها فی فعله قد انطوى»

)، 226-221، صص: 8، ج21ي براهین متعدد بر این ادعا (با اقامه اسفارصدرا در کتاب 
ي ابزارهاي منزله نفس نبوده و درواقع این قوا به  دهد که منشأ این امور، قواي متعددنشان می

). این 222آلت، حقیقت است (همان، ص:اند و انتساب یک فعل به آلت، مجاز و به ذينفس
نگاه ابزاري به قواي نفس، غیر از نگاه مشائیان است که چون بسیاري از قواي نفس را مادي 

ي ابزار و آالت نفس و غیر از خود آن نزلهمها را تنها بهدانستند، آنو منطبع در ماده می
 ).259، ص: 3، ج34دیدند (می

 مالصدرا در پاسخ به این شبهه که از وحدت نفس با قواي گوناگون ادراکی و تحریکی،
دهد که نفس به آید که در آن واحد، نفس جوهري مجرد و مادي باشد، جواب میالزم می

لحاظ حرکت جوهري خود، هر گونی دارد و بهترتیب اشرف فاالشرف، درجات وجودي گونا



  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  48

ي با مراتب سابق، از احاطه و شمول یابد، در مقایسهي کمالی باالتري میزمان که مرتبه
). درواقع، این وحدتی است 223، ص:  8، ج21شود، بدون اینکه با آن یکی شود (برخوردار می

کند که تی با آن ایجاد میکه جامع تمام کثرات است. حتی تعلق ذاتی نفس به بدن، معی
اي که هر دو به همراه هم در یک سیر جوهري گونهنوعی ترکیب اتحادي ذاتی است، به

گیرند، هرچند هر دو در بدو حدوث بالقوه هستند، اما دائماً در حال تحول استکمالی قرار می
 ). 2، ص: 9، ج21اند (و یافتن شأن جدیدي

 واي وحدت نفس و تعدد ق. رابطه3.  3
ي از وجود قواي متعدد و نافی آن نیازکنندهي وحدت نفس را بیمالصدرا طرح مسأله

و صدور  ي توحید افعالی، حکما به نظام علی و معلولیطور که در مسألهداند، هماننمی
ي خدا و صدور جانبه موجودات از یکدیگر باور دارند بدون آنکه با اعتقاد به تأثیر حقیقی و همه

). در دستگاه صدرایی، نفس وجود 223، ص: 8، ج21چیز از او، منافاتی داشته باشد (همه
 يواحدي است که مراتب گوناگونی دارد و از هر مرتبه، ماهیت خاصی انتزاع و به نام قوه

شود. بنابراین مدرك حقیقی هر ادراك یا حرکتی که از حیوان (و انسان)  خاصی نامیده می
) که این امر منافاتی با لزوم واسطه قرارگرفتن 328، ص: 1، ج38زند، نفس است (سر می

). 71، ص: 8، ج21قواي متعدد  و متفاوت در تحقق افعال ادراکی و تحریکی نفس ندارد (
ظر بیاید که بعضی از قوا، مثل غاذیه، جاذبه و متخیله، مسخر نفس گاهی ممکن است به ن

ي آن بر برند و این مورد نقضی براي وحدت جمعی نفس و احاطهنبوده و از آن فرمان نمی
اند، مشیتی  ي قواست، اما باید توجه داشت که این قوا تحت تسخیر و مشیت ذاتی نفسهمه

حب ذاتی و عشق جبلی آن به خودش و امور حسب که از نفس منبعث است و گاهی به
خاطر شوق فطري به کمال متناسب آن. چنین مشیتی به  مترتب بر آن است و گاهی به

). صدرا پس از 134-133، صص: 26قصدي زائد و علمی عارض از بیرون مسبوق نیست (
اس ادراکی کارگیري حوگیرد که مجرد شوق ذاتی در بهي برهان بر این مطلب، نتیجه میاقامه

اند ي آن و قواي تحریکی، به این معناست که قواي یادشده نیز از افعال نفس و تحت احاطه 
 ).134(همان، ص: 

  
 تأثیر مبانی حکمت متعالیه بر دو قاعده  . 4

 . اصالت وجود1.  4
 آن ، حقیقت هر چیزي همان وجود آن است که منشأ آثار و احکام  مطابـق اصالت وجـود

ت، دیگر، متن واقعیبیانگیرد، بلکه حقیقت هر چیز دیگري هم به وجود است؛ بهقرار می
چیزي غیر از وجود نیست. وجود برخالف ماهیت، بذاته موجود است و در تحقق، به غیر خود 
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تحقق خود، تابع وجود بوده و امري اعتباري است نیازي ندارد. بنابراین ماهیت، در جعل و 
-38، صص: 1، ج21؛ 9-11، صص: 27کند (را از مراتب وجود حقیقی انتزاع میکه ذهن آن

شود؛ زیرا از نتایج الحقیقه نیز بر چنین مبنایی استوار میي بسیط). قاعده6، ص: 23؛ 39
ام آن به جنس و فصل و اصالت وجود، بساطت آن است. وجود هویت بسیطی است که قو

ي ماهیات سریان ) و با انبساطی که دارد، در همه50، ص: 1، ج21مفاهیم ماهوي نیست (
حال، شود. درعینیافته و با اینکه امري واحد و متشخص است، سبب تشخص سایر ماهیات می

 شوند، حقایقبه حسب ماهیات گوناگونی که در هر مرتبه از مراتب وجود با آن متحد می
اي نهایتی است که شائبهیابد؛ به غیر از موجود اول که وجود صرف و بی(ماهوي) مختلفی می

 ).7، ص: 23از ماهیت در او نیست (
براساس همین مبنا، صدرالمتألهین اصالت را به صورت داده و قوام هر چیز، ازجمله نفس 

ي لوازم فصل منزله به داند. سایر فصول عالی و متوسط نیزرا به صورت و فصل اخیر آن می
اخیرند و نیاز صورت به ماده هم به دلیل قصور وجود صورت است که مانع از تفرد آن، بدون 

ي حکما، ). هرچند مالصدرا ضمن همراهی با عامه261نیاز به ماده، شده است (همان، ص: 
معتقد   )، اما17، ص:  8، ج21نفس را به کمال اول براي جسم طبیعی آلی تعریف کرده است (

به حرکت جوهري و استکمال حقیقت انسانی، نگاه ماهوي به نفس و تعریف است باتوجه
). در نگاه ماهوي، نفس جوهري است 11تواند بیانگر حقیقت آن باشد (همان، ص:  حدي نمی

لحاظ تعلق به جوهر دیگري به نام بدن، واجد عرضی (از مجرد که وجود لنفسه دارد و به
شود شود که وجود آن، وجود للغیر است و مفهوم نفس از آن انتزاع مییي اضافه) ممقوله 

ي وجود آن است و )، اما درست این است که نفسیت نفس، همان نحوه 62، ص: 1، ج38(
ي تعلقی در نظر گرفت؛ مگر توان براي ماهیت نفس، وجود دیگري غیر از همین جنبهنمی

د، با عبور از عقل بالقوه، به وجود جدیدي که اینکه با استکمال و تحول ذاتی و جوهري خو
)، البته ازنظر عالمه 238، ص: 24؛ 12-11، صص: 8، ج21همان عقل فعال است بدل شود (

ماند ي عقلی محفوظ میطباطبایی، در همین مرحله نیز کماالت نفس در ضمن این مرتبه
به نفس و با استمداد از  ي اول عالمه). به یاري همین نگاه وجوديتعلیقه 12، ص: 8، ج21(

توان براي نفس هویتی دیگر مبانی حکمت متعالیه، چون تشکیک وجود و حرکت جوهري، می
اصیل، بسیط، واحد و سیال در نظر گرفت که با وحدت جمعی و سعی خود، در عین وحدت، 

یایند و ي قوا از مراتب وجودي او به شمار باي که اوًال همهگونههمان قواي متکثر باشد، به
 اي از نفس، با سایر مراتب در یک وحدت سعی محفوظ بماند.ثانیاً هر مرتبه

 تشکیک در وجود  .2.  4
 هرچند وجود حقیقتی واحد و مشتـرك بین ماهیـات گوناگون است، اما مشکک بوده و 
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-35، صص:  3، ج21شود (اي، از تقدم و تأخر و شدت و ضعف برخوردار میحسب هر مرتبه به
االشتراك است  االمتیاز به مابهه این تفاوت در شدت و ضعف، به معناي بازگشت مابه) ک36

). بنابراین تمایز وجودات بسیط از هم، به کمال و نقصی است که در همان 60، ص:  6، ج21(
 ).324، ص: 7، ج21شود، بدون اینکه به فصل ممیزي نیاز باشد (االشتراك واقع میمابه

اي تشکیک در جهان کوچک (عالم واقع طرح گونه دن نفس نیز بهبوالقوي ي کلنظریه 
طور که جهان بزرگ یا عالم کبیر به معناي وجود مطلق ). همان332، ص: 14صغیر) است (

و تجلیات و مراتب آن است، جهان کوچک هم، به معناي نفس انسانی است و مراتب و تجلیات 
بودن نفس، یعنی تحقق دو مقام لقويا). کل323آن، همان قواي نفس است (همان، ص: 

کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، یا به تعبیر دیگر، مقام شهود مفصل در مجمل و شهود 
باره بودن آن است. مالصدرا دراین)، که به معناي مشکک181، ص:  5، ج17مجمل در نفس (

است که مشتمل بر مانند نور شدیدي ي نباتی، حیوانی و انسانی بهگانهگوید: مراتب سهمی
خاطر تر از خود است؛ به این صورت که در عین وحدت و بساطت، بهمراتب انوار گوناگون پایین

ي ذات تر است. پس نفس در مرتبهي مراتب وجودي ضعیفقوت وجودي خود، جامع همه
ي بدن و محرك او و هم خویش، هم عاقل و هم متخیل و هم حساس و هم رشد و نمودهنده

 ).228، ص: 23ساري در جسم است (طبیعت 
 . حرکت جوهري3.  4

مالصدرا در یک نوگرایی فلسفی معتقد است که وجودهاي مادي (ذاتاً) وجودهایی 
یابد، در حال اي که میي وجود تازهواسطه ها در هر لحظه، به تدریجی هستند که جوهر آن 

لی وجود سیال است، ). این حرکت از عوارض تحلی68، ص: 3، ج21حرکت و سیالن است (
). نفس نیز جوهري 74نه آنکه وصفی بیرونی باشد که به آن ضمیمه شده باشد (همان، ص: 

ي استکمال و خروج از قوه به فعل واسطهالبقاست که بقاي آن بههالحدوث و روحانیه جسمانی
ال )، شئون ذاتیه و تطوراتی دارد که مطابق آن، پیوسته در ح221، ص: 23شود (حاصل می

). اساساً محال 235، ص:  24؛  247، ص:  8، ج21تحول و تجدید از حالی به حال دیگر است (
ي جسمانی (بدن)، یک نوع جسمانی است که ابتدائاً از ترکیب یک صورت عقالنی و ماده

شدن یک فرایند تکاملی و ایجاد تحول در ماده، حاصل شود واحد مثل انسان، بدون واسطه 
وجود نفس، به ذات بسیطش قابلیت شدت و ضعف دارد، به این معنا ). 330، ص: 3، ج21(

، ص: 9، ج21تواند به ذات دیگري متحول شود (که با پذیرش حرکت اشتدادي جوهري، می
ي برخورداري از اتصال واسطه ي این تحوالت، به)، اگرچه وحدت هویت انسانی، در همه186

 ).190، ص: 21ماند (وحدانی و تدریجی محفوظ می
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 سنخیت بین نفس و خدا . 5
 . تجلی خدا در انسان1.  5

نویسد: انسان کامل بر اللهی انسان میعربی و در بیان مقام خلیفۀ مالصدرا به نقل از ابن 
 هاستاهللا، جزئی از انسان کامل و او کل آني ماسويصورت خداي رحمان خلق شده و همه

اهللا، ي ماسويالحقیقه، همه ي بسیط)؛ به این معنا که براساس قاعده140، ص: 8، ج21(
ي عالمه ، تعلیقه140گیرند (همان، ص: ي وجودي انسان قرار میمحاط و تحت سعه

ي اشیا براي خداست و اي است که از طرفی محل ظهور همهي خدا آینه طباطبایی). خلیفه
کند که مصداق اتم آن، پیامبر خاتم خود در آن تجلی می  يیع اسماتعالی با جماز طرفی، حق

، 7، ج21یابد (است و حقیقت «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، به سبب شناخت وي معنا می
 ). 21ص: 

 . تناظر از حیث ذات، صفات و افعال2.  5
این مثال خدا نفس انسانی را مثالی براي ذات، صفات و افعال خویش آفرید و با اینکه بین  

شناخت نفس در )، اما 33، ص:7، ج20و ممثل له که ذات الهی باشد، تفاوت بسیار است (
، 25هاي یادشده، به معناي دستیابی به خداشناسی در همان ساحت است (هریک از ساحت

 ).6ص: 
نماي خداست که از حیث ذات و اصل وجود خود، قائم به نفس ي تمامانسان کلی، آینه

ي حسی و انقسام بوده و نوري از انوار معنوي مان و مکان و منزه از حلول و اشارهو مجرد از ز
اي از آیات حکمت او به شمار الهی و سري از اسرار عقلی خدا و وجهی از وجوه قدرت و نشانه

نفس و خدا ).  402  ، ص:4، ج25ها را از صفات ذاتی الهی گرفته است (آید که این ویژگیمی
اند که با اینکه وجود واحدند، اما جایز است که مصداق براي دو یا چند مشتركدر این مطلب  

طور که ذات خدا با احدیتی که دارد، مصداق براي معانی مفهوم متغایر واقع شوند. همان
هاي ادراکی عقلی، خیالی و حسی نیز با شود، جمیع صورتاسماء و صفات متکثر واقع می

توانند با یک هویت و در وجود واحد (یعنی نفس) جمع شوند وجود اختالفی که دارند، می
ي حسب احوال و صفات متناظر با صفات جمالیه و جاللیههمچنین نفس به). 73، ص: 26(

لحاظ ). نفس به402  ، ص:4، ج20خدا، عالم، قادر، مرید، سمیع، بصیر، حی، متکلم و... است (
-402  ، صص:4، ج20مانند باري تعالی است (ی) بهافعال نیز (اعم از تکوینی، اختراعی یا ابداع 

خواهد، در خود بیافریند و اراده کند، هرچه را میتواند انسان حتی در مقام فعل می). 403
خاطر وابستگی نفس به حیات دنیایی، در غایت ضعف است، لکن برخی  هرچند این قابلیت به

هایی بیافرینند که بر آن صورت  توانندي وسعت وجودي و درجات کمالی خود میواسطه به
 ).1391، ص: 25؛ 265، ص: 1، ج21شود (آثار عینی هم مترتب می
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 . شباهت از حیث  ارتباط نفس با قوا3.  5
در بیانی کلی، اگر خداوند بر حقایقِ عالِم خارج مَثَلی در درونِ انسان قرار ندهد، محال 

ي روحِ ). بر این مبنا، رابطه 487، ص:  25(حقیقتِ عالمِ خارج را درك کند  است انسان بتواند  
ي خدا با عالم و کائنات است (همان، صص: مان در بدن نیز مَثَلی براي رابطه ما با نیروهاي

ي نفس با قواي خود را به نسبت خدا با مالصدرا رابطهدر این راستا، گاهی ). 495-496
از بزرگان علمی همچون گوید این نظري است که بسیاري فرشتگان تشبیه کرده و می

 ).307-306، صص: 2، ج4و  139، ص: 8، ج21اند (نویسندگان اخوان الصفا آن را پذیرفته 
توانیم )، می258، ص: 25قواي نفس انسانی را اگر به ادراکی و تحریکی تقسیم کنیم (

یک تعالی دریابیم؛ مثالً نفس در مقام ادراك [غیر]، از براي هریک شباهتی بین نفس و حق 
مند است ي کاربست آالت [خود و بدن]، بهرهواسطه ادراك کلی ذاتی و یک ادراك جزئی، به

) که البته این ادراك دووجهی، غیر از علم ذات به خود ذات است و به نظر 307همان، ص: (
ي اجمالی و تفصیلی علم الهی به مخلوقات است  رسد این دو مرتبه، نظیر همان دو جنبه می

ي شود و به دو مرتبهي صدرایی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی نامیده میشهکه در اندی
، 6، ج21؛ 46و ص:  14-13، صص: 19علم پیشین الهی و علم پس از ایجاد ناظر است (

خاطر وابستگی به بدن و خاصیت ، البته با این تفاوت که نفس به)182-181صص: 
آنکه در )؛ حال307، ص: 25شود (ود دچار تألم میتأثیرپذیري، با تغییر مزاج، در ادراکات خ
و  44، ص: 12کند، چنین چیزي در خدا راه ندارد (منطق کالمی که صدرا آن را تأیید می

هاي نفس با حضرت رب در  از حیث قواي تحریکی نیز یکی از شباهت ). 107، ص: 7، ج21
طور که افعال الهی در دو ناین است که خدا نفس را با دو نشئه و ساحت آفریده است و هما

جهت غیب و شهادت و به تعبیر دیگر، ملک و ملکوت، یا به بیان قرآنی، خلق و امر ظهور 
ي جسمانی و ها قواي ناپایدار و نوشوندهاند: یا در آنیابد، افعال نفس انسانی نیز دو گونهمی

دهد که در این علی را انجام میگیرد، یا بذاتها و بدون استمداد از آن قوا، فبدنی را به کار می
است، برخوردار خواهد بود که خلق صور در نفس   اي نفسانیصورت، از ثبوت و دوام که ملکه

 ). 34-35، صص: 7، ج20اند (از این قبیل
 ي نفس با بدن. شباهت از حیث رابطه4.  5

داند: بدنی جسمانی و نفسی عقالنی مالصدرا از یک منظر، انسان را مرکب از دو جوهر می
) که اولی از عالم خلق و خاستگاه ظلمت و نقصان و دومی از عالم امر و منشأ 99، ص: 28(

)؛ چراکه عالم امر، خیر محض است، برخالف 251، ص: 4، ج20روحانیت و نورانیت اوست (
؛ 382، ص:  6، ج21؛  74و ص:    51، ص:  19و نقص و آفت آمیخته است (عالم خلق که به شر  

تفکر مشائی که نفس را صرفًا ). اما در نگاهی دیگر، برخالف 59، ص: 29؛ 297، ص: 29
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ي ، صدرا قوه)308 -307، صص: 25و  368، ص: 2، ج34شمارد (ي عاقله میمعادل قوه
ي غیبت از بدن داند که همان مرتبه آن می اي از مراتبي نفس، بلکه مرتبهعاقله را نه همه

و سایر قوا، و اتصال به عالم قدس است. بنابراین حقیقت نفس با بدن و جرم مادي مباین 
اي براي نفس (اگر به نور تشبیه شود) است و از خود استقالل  نیست، بلکه بدن همچون سایه

جمع دو   ).308، ص:  25ندارد (طور که در حرکات ارادي هم استقاللی  در وجود ندارد، همان
شود نظر به این است که در نگاه صدرا، حقیقت بدن غیر از این حجمی است که مشاهده می

گیرد و ممکن است مثالً از سطحی سقوط کند، و معروض حرکات طبیعی (محسوس) قرار می
گرفته و حقیقت بدن، جسم لطیف گرمی است که اوالً و بالذات محل تصرف نفس قرار  بلکه

این بدن ثقیل و کثیف (فشرده و چگال) همچون غالفی آن را پوشانده است. با این رویکرد، 
توجه به ). همان(توان بسان عرشی دانست که نفس بر آن تکیه زده است بدن لطیف را می

تواند اي است براي مالصدرا در توضیح این مطلب که معرفت نفس میهمین نسبت، دستمایه 
تواند مثال داشته باشد. عرفت رب باشد؛ زیرا هرچند خدا منزه از مثل است، اما میمثالی از م

یکی از وجوه این تماثل، شباهت در نسبتی است که از یک طرف بین نفس و قواي آن و از 
فرماید: «ال یعْصُونَ کارگزار الهی وجود دارد و درباره آن می يطرف دیگر، بین خدا و مالئکه

مَرَهُْم َو یفْعَلُونَ ما یؤْمَرُوَن»؛ از امر الهی سرکشی نکرده و به آنچه دستور دهد عمل اللَّهَ ما أَ
واقع، بدن (به معناي جسم لطیف حاري که از نفس  به). 308، ص: 25() 6کنند (تحریم: می

دیگر عرش و کرسی سایه (نفس) است و ازسوي براي صاحب  شود) از سویی سایهجدا نمی
رسد که از طرفی، نفس واجد و اتصال نفس به عالم مادي) است. به نظر می(جایگاه جلوس 

آید و از طرف دیگر، بدون اتکاي به این نوعی علیت براي بدن بوده و منشأ آن به شمار می
مانند نسبت صورت به ماده که جهانی داشته باشد، درست بهتواند حیات اینبدن، نفس نمی

ي ماده دارد و از جهت دیگر، در تحقق خود به وجود ماده از جهتی صورت، نوعی علیت برا
البته تمام قواي نفس تحت امر نفس بوده و از آن تمرد  ).  34-33، صص:2، ج21نیازمند است(

طور که ابلیس لعین از خدا اي از شیطنت داشته و هماني وهم که بهرهکنند، مگر قوهنمی
 ).308، ص:  25(زند  ي عالی نفس) سر باز میتبهنافرمانی کرد، این قوه هم از اطاعت عقل (مر

 

 نسبت مفهومی دو قاعده  . 6
 توان در چند محور کلی خالصه کرد:نسبت مفهومی دو قاعده را می

جا آن را جوهر مجرد و بسیطی الف) مالصدرا نفس را از دو منظر لحاظ کرده است، یک
ي شود و نه بر آن اقامهنه تعریف می  به شمار آورده که به دلیل هویت ذاتی و بسیطی که دارد،

اي دیگر، نفس از جهت تعلق به بدن و فعل و انفعالی که شود، ولی در مالحظهبرهان می
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بر ). اما عالوه5، ص: 8، ج21پذیرد (پذیر است، هم برهان مینسبت به آن دارد، هم تعریف
، ازجمله نفس، مناقشه بر حد و برهان نداشتن ماهیات بسیطهاینکه در ادعاي صدرا مبنی

القوي نیز بدون امکان اثبات ي کل)، باید دانست که اثبات قاعده41، ص:  1، ج38شده است (
ي آن دو با یکدیگر بر اینکه فهم معیت نفس و بدن و رابطه بساطت نفس، میسر نیست. عالوه

ي خدا و دیگر از نوع رابطه  الحقیقه و دفع شبههي بسیطهاي فهم قاعدهنیز یکی از کلید
 ). 137-136، صص: 26؛ 236، ص: 27؛ 41، ص: 25گیرد (وجودات قرار می

الحقیقه  تشکیل شده که یکی ایجابی (بسیط الحقیقه از دو مؤلفه ي بسیطب) قاعده
ي آنکه در قاعدهها نیست) است، حالیک از آنچیز است) و دیگري سلبی (و هیچهمه
الحقیقه و بنابر جزء ي بسیط روییم. براساس قاعدهیجابی روبهي االقوي، فقط با یک مؤلفهکل

شود و چیز می الحقیقه به دلیل بساطت محض، واجد کماالت همهنخست و ایجابی آن، بسیط 
دار دفع چیزانگاري اوست که جزء دوم و سلبی قاعده، عهدهاین امر، موهم نوعی حلول یا همه

ا بیانی ایجابی، شکل معینی از بساطت (بساطت این دخل مقدر است، اما درخصوص نفس، ب
شود، ولی از اجزاي مقداري و مادي) و درنتیجه، وحدت (نفس) در عین کثرت (قوا) اثبات می

القوي، این بساطت همچنان با ترکیب نفس ي کلي نبودن جزء سلبی در متن قاعدهواسطه به
ماند. البته باید توجه نیز سازگار می  از وجود و ماهیت و به دنبال آن، ترکیب از اجزاي ماهوي

توان براي داشت که اگرچه بساطت نفس مطلق نیست و برخی از انواع ترکیب را دارد، اما می
ي قواي مادون است، اما القوي، جزء سلبی نیز در تقدیر گرفت؛ یعنی نفس همهي کلقاعده
ان نکرده است. پس به این روشنی بیها هم نیست، هرچند مالصدرا آن را به یک از آن هیچ

 معنا، قید سلبی نیز در این قاعده مستتر است. 
ج) تناسب و تناظر مفهومی این دو قاعده به دلیل وجود نسبتی است که میان خدا و 

الحقیقه مفهوماً اعم از خدا و مصداقاً مساوق با خداست، اما ي بسیطنفس وجود دارد؛ قاعده
ي با نفس بوده که براي توضیح ویژگی آن تبیین شده و القوي، مفهوماً مساوي کلقاعده

 شماري داشته باشد.تواند مصادیق بیمصداقًا می
 

 . نسبت مصداقی دو قاعده 7
 الحقیقه واقع بیان همان نسبتی است که میان مصداق بسیـطنسبت مصـداقی دو قاعده، به

لحاظ مفهومی از کلیت و القوي (نفس) وجود دارد. دو قاعده هرچند به(خدا) و مصداق کل
 هایی دارند:ارزش منطقی یکسانی برخوردارند، اما از حیث مصداقی، چنین تفاوت

الحقیقه هرچند عام است، ولی یک مصداق بیشتر ندارد که همان ي بسیطالف) قاعده
حسب  القوي، نفوس متکثر انسانی است. نفوس انسانی چه به تعالی است، ولی مصداق کلحق 
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ها و هیئات بدنی صرفًا ولیه و چه پس از مفارقت از ابدان، از یکدیگر متمایزند و مزاجآفرینش ا
ها، حقیقت یکسان هاي متفاوتی براي نفوس متواطی و یکسان نیست تا با مفارقت قالبقالب

اند و با زوال هایی براي نفوس گوناگونهاي متفاوت، قالبنامتمایزي باقی بماند، بلکه مزاج
 ).111، ص: 30ماند (فاوت و تمایز نفوس برقرار میها، تآن 

الحقیقه، در مقام تحقق خارجی نیز به القوي برخالف مصداق بسیطب) مصادیق کل
مناسبت شدت و ضعف نفوس متعدد، مشکک بوده و در هر فرد انسانی از درجات صدق 

یابد؛ ظهور می  ي ادراکی و تحریکیشود که این تفاوت، در دو منصهمتفاوتی برخوردار می
، ص: 25چون کمال قواي تحریکی، در ارتباطی مستقیم، به کمال عقلی نفس وابسته است (

ي باالتري برخوردار ) و هرچه نفس از ماده و التفات به آن دورتر باشد، از ادراك و احاطه492
به   ). ازنظر مالصدرا مادامی که نفس گرفتار بدن است، از رسیدن229، ص:  2، ج21شود (می

ي در جسم ي کامل عقالنی محروم است و تصرفات او به همان قواي حیوانی و پراکندهمرتبه 
محدود است، اما در اثر رشد علمی و عملی، امور روحانی و عقلی و حسی، همه مطیع او 

 ).140، ص: 8، ج21شود (می
اهیت بوده ي جوهري به نام نفس است که مرکب از وجود و مالقوي دربارهي کلج) قاعده

دهد که با حرکت جوهري اتفاق و همین حدود ماهوي، آن را در مسیر کماالت جدید قرار می
ي این مراتب کمالی متکثر در نفس افتد و همین حرکت، اوًال مصححی براي وحدت همهمی

الحقیقه  ي بسیطکند. اما قاعدهاست و ثانیًا زمینه را براي تشدید این وحدت و بساطت مهیا می
االطالقی است که براي او کمال جدیدي ي جوهري است که وجود محض و بسیط علیدرباره

 یابد.متوقع نیست و از این حیث، حرکت و تعالی در او معنا نمی
تر به الحقیقه با تعریف نفس در دیدگاه مشایی و سینوي صحیح ي بسیطد) تطبیق قاعده

داند که با حدوث بدن حادث شده و دي میسینا نفس را جوهر مجررسد؛ چراکه ابننظر می
). گرچه به دلیل 408، ص:  2دلیل امري بسیط، مفارق، و درنتیجه فسادناپذیر است (همینبه

اش انتقاد سینا بدن و قواي غیرادراکی را در تعریف نفس نادیده گرفته، از اصل عقیدهاینکه ابن 
مداد از مبانی فلسفی خود (مثل تشکیک شده است و هنر صدرا در این بوده که توانسته با است

سو ي ابعاد وجودي انسان ازیک در وجود و حرکت جوهري)، بین جامعیت نفس نسبت به همه 
الدین ي سید جالل، مقدمه46، ص: 22دیگر جمع کند (سوي و وحدت و بساطت آن از

رایی، نفس در آشتیانی)، اما به نظر نگارنده این اشکال همچنان باقی است که در دیدگاه صد
ي ي اولیه ) و به این سبب، حداقل در مرحله 340، ص:  8، ج21ابتداي حدوث جسمانی است (

القوي بر آن تطبیق  الحقیقه و کلي بسیطیک از دو قاعدهتکون، عاري از بساطت است و هیچ
 شود.نمی
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کارکرد و بیان خصوصیات   لحاظالقوي، اگرچه به ي کلرسد که اوالً قاعدهه) به نظر می
الحقیقه در توضیح مراتب تشکیکی عالم است و از این ي بسیط اي مشابه با قاعدهنفس، نسخه 

لحاظ تحقق عینی و خارجی، جزء آید، اما بهعرض و در ردیف آن به شمار میجهت، هم
از   شود؛ چراکه نفس با تمام قواي خود،الحقیقه و در طول آن محسوب میي بسیطقاعده

جهان جدا نیست و بخشی از مراتب و کثرات موجود در آن است. بنابراین از طرفی، فرض 
شود، اما از الحقیقه تقویت میي بسیطي وجود قاعدهواسطه القوي، بهي کلنیازي از قاعدهبی

بودن القويالحقیقه در تحقق تام خود، به وجود نفس با ویژگی کلي بسیططرف دیگر، قاعده
ي مراتب وجودي، ازجمله وجود ابسته است؛ زیرا فرض تمام اشیا فقط با تحقق همهآن و

پذیر است و ثانیًا با اتکا به این نظر ي مذکور) تحققموجودي به نام نفس (آن هم با خصیصه 
ناپذیر اعتقاد به تشکیک در جهان ي اجتناب که تشکیک در جهان کوچک (نفس)، نتیجه

بر اینکه قسمتی از مراتب تشکیکی توانیم بگوییم نفس عالوهمی)،  323، ص:  14بزرگ است (
ي وجود خود نیز از عالم مستقل نیست و رونوشتی از تشکیک در هستی عالم است، در نحوه

واقع تشکیک در جهان یک ظهور کلی دارد و یک ظهور جزئی که ظهور جزئی آن، است؛ به
یک کلی و فراگیر در عالم است، هرچند تشکیک اي براي نمایاندن تشکمانند آینهدر نفس و به

در نفس نیز خود برآمده از تشکیک در نظام هستی است؛ به عبارتی، اگرچه مراتب مشکک  
اي از تشکیک کلی عالم است، اما تشکیک خود نفس، در وجود عینی و خارجی، تابع و مرتبه

ي شناختی خود براي نفس، الحقیقه است، در وجود علمی و جنبهي بسیطعالم که مفاد قاعده
توان با قاطعیت ي این خصیصه (تشکیک) در خود نفس وابسته است. نمیبه ادراك و تجربه

القوي دست یافته یا برعکس، اما در مقاِم الحقیقه به کلي بسیطگفت که آیا صدرا از قاعده
دنظر صدراست و تري اشاره کنیم که مي کلیي یادشده، باید به قاعدهفهم و شناختِ رابطه

بر مبناي آن معتقد است که خداوند انسان را مَثَلی بر ذات و صفات و افعال خود قرار داده 
) و اگر خداوند بر حقایق عالم خارج مَثَلی در درون انسان قرار ندهد، محال 34، ص:  7، ج20(

از این توان )؛ پس می487، ص: 25حقیقت عالم خارج را درك کند ( است انسان بتواند آن
الحقیقه، باید در درون خودمان، ي بسیطکم براي شناختِ قاعدهقاعده استنباط کرد که دست

 به شناختی اجمالی از آن دست یابیم.
 و) در نظر صدرا، نسبت بسیط عقلی و بسیط خارجی، عموم و خصوص مطلق است؛ چراکه  

). با در نظر 103، ص: 6، ج21آنچه عقالً بسیط است، خارجًا هم بسیط است و نه بالعکس (
گرفتن این نکته، برخالف خدا که از هر جهت بسیط است، نفس فقط خارجاً بسیط بوده و 

 عقالً مرکب است.
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 گیري. نتیجه8
. نفس، در آفرینش، مثال براي خدا و همچون او بسیط است. اقتضاي این بساطت، ظهور 1

جانبه و جامعیت نسبت به جمیع مراتب خاصیتی مشترك در هر دو، یعنی نوعی شمول همه
مادون است، اما ازآنجاکه نفس، ِمثل خدا نیست، این جامعیت درباب خدا حقیقی و مطلق 

شود، اما درخصوص نفس، محدود و نسبی است و را شامل میي اشیاي وجودي بوده و همه
 شود؛فقط شامل مراتب و قواي خود نفس می

. مالصدرا با تدوین مبانی جدید فلسفی، همچون اصالت و تشکیک وجود و حرکت 2
ي جوهري، سیماي جدیدي از نفس ارائه کرد که در پرتوي آن، مسیر براي توضیح قاعده

شود، هرچند به هنگام اثبات قاعده ممکن است ن هموار میالحقیقه و مفاد آبسیط 
هاي متفاوتی نظیر آنچه در متن مقاله ذکر شد، ترتیب داده شود، اما در نگاه پسینی استدالل

الحقیقه، به سبب اطالقی که دارد، براي اثبات ي بسیطو در مقام تطبیق، گاهی از قاعده
الحقیقه بر  ي بسیطشود و از این حیث، قاعدهیبودن آن استفاده مالقوي بساطت نفس و کل

توان گفت که حتی از لحاظی، با ذکر اولی، از وجود دومی القوي محیط است و میي کلقاعده
 شویم؛نیاز میهم بی
ي هستی است، بسیط است. نفس ي وجودي خود که شامل همهتعالی در حیطه. حق3

طور جمیع مراتب مادون خود احاطه دارد. همان ي وجود خود، بسیط بوده و برنیز در حیطه
گیرد، مانند سایر مراتب هستی در طول خدا قرار می که خود نفس با جمیع قوا و مراتبش، به

همه، قاطعانه آید. باایناي از آن به شمار میبساطت نفس نیز در طول بساطت خداست و جلوه
الحقیقه دست یافته یا ي بسیطي به قاعدهالقوي کلتوان گفت که آیا مالصدرا از قاعدهنمی

ي او، در مجال مناسب برعکس. هرچند این امر را با تحلیل و استفاده از ابعاد مختلف فلسفه
کند این است که صراحت بر آن تأکید میاي که صدرا به توان به اثبات رساند، اما نکتهمی

را در درون خود داشته باشیم، وگرنه اي از آن براي شناخت تمام حقایق بیرونی، باید نمونه
فهم آن امر بیرونی محال خواهد بود؛ درنتیجه، در مقام شناخت و نه لزوماً اصلِ اثبات، براي 

القوي در درون خود نیاز داریم که این امر نیازمند الحقیقه، به فهمِ کلي بسیطفهمِ قاعده
له ي میان مثال (انسان) و ممثلهاي خدا و انسان، با حفظ تفاوتشناخت چگونگی رابطه

 (خدا) است.
 

 هایادداشت 
 .40  ؛18؛  13  ؛11  ؛8  ؛6. در این زمینه مراجعه شود به:  1
 .41؛  36؛  35  ؛31؛  14  ؛9؛  5  . در این زمینه نگاه شود به:2



  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  58
 .39؛  7. در این زمینه نگاه شود به:  3
 یتعلق بالنقائص و األعدام. کل االشیاء الوجودیه الّا ما    هالحقیق.  فى أن کل بسیط4
 ء منها. األشیاء بوجه أعلى، لیس بشی  الحقیقه کل. بسیط5
 . ما ال جزء له.6
؛ همچنین 115-111و    57، صص:  21  شده بر قاعده، نگاه شود به جلد ششم. درباب سایر دالیل اقامه7

 .42-41، صص:  25
 

 منابع
 قرآن کریم..  1

، به تصحیح سعید زاید و االب قنواتی و  الشفاء (الهیات)ق.)، 1404عبداهللا، (بنسینا، حسین ابن . 2
 مقدمه ابراهیم مدکور، قم: مکتبه آیت اهللا مرعشی. 

 

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. معجم مقاییس اللغهق.)،  1422احمد بن فارس بن زکریا، (.  3
 

 ، بیروت: الدار االسالمیه الصفا و خالن الوفاء رسائل اخوان ق.)،  1412الصفا، (اخوان .  4
 

،  معرفت فلسفی)، «بررسی فرایند استکمالی نفس از دیدگاه مالصدرا»، 1392. اسعدي، علیرضا، (5
 . 39شماره  بهار،  

 

ي مالصدرا»،  دیشهالحقیقه در اني بسیط)، «بازخوانی قاعده 1385. افتخاري سعادي، عبدالحسین، (6
 . 8شمارهپاییز و زمستان،  ،  جستارهاي فلسفی

)، «چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در تبیین روایت من عرف  1394. افشارپور، مجتبی، (7
 . 45شماره  پاییز و زمستان،  ،  پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسالمینفسه فقد عرف ربه»،  

 

الحقیقه و کاربردهاي آن در حکمت  ي بسیط)، «قاعده 1386. بهشتی، احمد و مؤمنی، مصطفی، (8
 . 10شماره  پاییز،  ،  اندیشه نوین دینیمتعالیه»،  

 

 . 39شماره    زمستان،  خردنامه صدرا،)، «تحلیل قواي نفس در فلسفه»،  1383ایزدي، مختار، (. تبعه9
 

 ، قم: انتشارات الزهرا. حکمت متعالیه اسفار اربعه  شرح)،  1368جوادي آملی، عبداهللا، (.  10
 

کیهان  کل األشیا»،  هالحقیقي بسیط)، «جایگاه و کاربرد قاعده 1373زاده، عبدالرضا، (. جمال 11
 .53شماره  فروردین و اردیبهشت،  ،  اندیشه

 

دوم، قم: ، چاپ  کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد)،  1382یوسف، (بنالدین حسن حلی، جمال .  12
 مؤسسه االمام الصادق.  

 



 59   القوي بودن نفس» در حکمت صدراییالحقیقه» و «کلي «بسیطنسبت قاعده

ي  الحقیقه و کاربردهاي آن در اندیشه ي بسیط )، «قاعده 1386. خورسندیان، محمدعلی، (13
 . 23شماره  تابستان،  ،  اندیشه دینیصدرایی»،  

 

 .8، شماره  فصلنامه فرهنگ  )، «النفس کل القوي»،1370دادبه، اصغر، (.  14
 

، ترجمه و تحقیق غالمرضا خسروي  مفردات الفاظ قرآن)،  1383محمد، ( بن راغب اصفهانی، حسین .  15
 اصفهانی، تهران: المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجعفریه. 

 

، مقدمه از استاد صدوقی و  الحکم فی المفتتح و المختتماسرار )،  1383سبزواري، حاج مالهادي، (.  16
 تصحیح از کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی.

 

زاده آملی و تحقیق و تقدیم اهللا حسن ، تصحیح و تعلیق از آیتالمنظومهشرح )،  1369، (--------.  17
 از مسعود طالبی، تهران: نشر ناب. 

 

الحقیقه و دو ساحت مختلف از آن در مکتب  ي بسیط)، «تبیین قاعده 1389. شریف، زهرا، (18
 . 43ه  شماربهار و تابستان،  ،  کالمی  -هاي فلسفیپژوهش صدرایی».  

 

، مقدمه و  أسرار االیات و أنوار البینات)،  1360ابراهیم (مالصدرا)، (بن صدرالدین شیرازى، محمد . 19
 تصحیح محمد خواجوي، تهران: انجمن حکمت و فلسفه اسالمی. 

 

 ، چاپ دوم، قم: انتشارات بیدار. 7و    3و    1، ج  تفسیر القرآن الکریم)،  1366، (--------.  20
 

تعلیقه از عالمه طباطبایی،  ، هاالربع هفی االسفار العقلی هالمتعالی هالحکمم)، 1981(، --------. 21
 ، چاپ سوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 9و    8،  7،  6،  3،  2،  1ج

 

،  أجوبه المسائل)  -المسائل القدسیه -سه رساله فلسفی (متشابهات القرآن)، 1387، (--------. 22
 الدین آشتیانی، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. مقدمه از سید جالل تعلیق، تصحیح و  

 

، با حواشی حاج مالهادي سبزواري،  الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه)، 1360، (--------. 23
 الدین آشتیانی، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. تعلیق و تصحیح و مقدمه از سید جالل 

 

 ، تصحیح غالمحسین آهنی، تهران: انتشارات مولی. العرشیه)،  1361(  ،--------.  24
 

 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران. المبدأ و المعاد)،  1354، (--------.  25
 

، تحقیق و تصحیح حامد ناجی  مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین ق.)، 1420، (--------. 26
 اصفهانی، تهران: چاپ دوم، انتشارات حکمت. 

 

محمد علی عمادالدوله، چاپ دوم، تهران:  بن، ترجمه و شرح امام قلیالمشاعر)،  1363، (--------.  27
 طهوري.  

 



  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  60
، به تصحیح و تعلیقه سید محمد  المظاهر االلهیه فى أسرار العلوم الکمالیه)، 1378، (--------. 28

 اي، تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.خامنه 
 

، به همراه تعلیقات مال علی نوري و تصحیح و مقدمه محمد  مفاتیح الغیب )،1363، (--------. 29
 خواجوي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 

،  سینا و صدرالدین شیرازي»)، «نفس و قواي آن از دیدگاه ارسطو، ابن 1389صلواتی، عبداهللا، (. 30
 . 39، شماره  کتاب ماه فلسفه

 

سینا و صدرالدین شیرازي».  )، «نفس و قواي آن از دیدگاه ارسطو، ابن 1386. طاهري، اسحاق، (31
 .بوستان کتابقم:  

 

، پاورقی از مرتضی مطهري،  اصول فلسفه و روش رئالیسم)،  1364طباطبایی، سید محمد حسین، ( .  32
 چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا. 

 

، چاپ پنجم، قم:  3، ترجمه و شرح علی شیروانی، جااللهیه هالحکم هنهای)، 1383( ،--------. 33
 بوستان کتاب. 

 

 ، قم: نشرالبالغه. شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات)،  1375الدین، (طوسی، نصیر .  34
 

ي نفس و قوا از دیدگاه مالصدرا و آقاعلی  )، «رابطه 1397. عزیزي، رامین و ابراهیمی، حسن، (35
 . 23شماره    ،تابستان،  هاي فلسفیپژوهش زنوزي»،  

 

  ، خردنامه صدرا )، «نفس و صیرورت آن در حکمت متعالیه»، 1386. کلباسی اشتري، حسین، (36
 . 49شماره    پاییز،

 

، قم: بوستان  شرح رساله المشاعر )، 1386الهیجی، فیاض (محمد بن جعفر بن محمد صادق)، (. 37
 کتاب.

 

مهر،  تحقیق و نگارش محمد سعیدي ح اسفار (جلد هشتم)،  شر)،  1375مصباح یزدي، محمدتقی، (.  38
 قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 

حکمت  انگاري نفس آدمی با خدا نزد مالصدرا»،  )، «نمونه 1391. مؤمنی، ناصر و گنجور، مهدي، ( 39
 .1شماره  بهار،  ، سال هشتم،  و فلسفه

 

الحقیقه و کاربردهاي آن در  ي بسیط)، «قاعده 1392( مؤمنی، مصطفی و جوارشکیان، عباس،. 40
 .72، شماره  خردنامه صدرا  حکمت متعالیه»،

 

آیین  )، «تکون و تکامل نفس از منظر مالصدرا»،  1393. نجفی رودباري، رضوانه و شیروانی، علی. (41
 .19شماره  بهار،  ،  حکمت


